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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�سدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�سروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�سع ع�سر  الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريَّنينْ
والع�سرين امليالِديَّني«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ساأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة 
بني  التوا�سل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ساهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�ساري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �سكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ص اخل�سبة بعطاء ال�سابقني، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�سيل. و�سمان هذا التوا�سل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�سطلعت بها، منذ ن�ساأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �سائد  انطباع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختيار  الرئي�سي  وال�سبب 
�سحيح؛ وهو اأن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�سري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�سوي التنويري - واإن 



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�سل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�سرة التي ت�سمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�سروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتارات من اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�سالح والتجديد الإ�سالمي 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�سعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�سع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�سدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�سر 
الإلكرتوين اأي�ًسا على �سبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�سباب ولالأجيال اجلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثني املتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بني  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�سا�ًسا على  التاأكيد  نه�سوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�سايا  كان 
واجتهاداته والأ�سداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة 
املتخ�س�سني، وذلك بعد مناق�سات م�ستفي�سة، وحوارات علمية ر�سينة، ا�ستغرقت 
جل�سات متتالية لكل تقدمي، �سارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثني 
الذين �ساركوا يف هذا امل�سروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�س�سني على 

تدقيق ن�سو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�سلية للكتاب.

14 14
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًسا - يف اإطار هذا امل�سروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة اأبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة الإ�سالم من الت�سويهات 
التي يل�سقها البع�ص به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�سًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�سالح يف الفكر الإ�سالمي خالل 
القرنني الثالث ع�سر والرابع ع�سر الهجريني، ل يزال بعيًدا عن الأ�سواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�سكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�سم من الرتاث النه�سوي الإ�سالمي �سبًبا من اأ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها 
التي �سبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�سروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًسا �سبًبا من اأ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ص 
وخارجها.  والإ�سالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�سري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�سي،  اإقبال، وخري الدين التون�سي، و�سعيد النور�سي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�سور، وم�سطفى املراغي، وحممود �سـلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ص، واأحمد جودت با�سا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�سالمية، ف�ساًل عن ال�سباب  اجلديدة من ال�سباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ص يف جمتمعات  الذي  امل�سلم 
ن�سرها  اإعادة  فقط  ولي�ص  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�سري احل�سول عليها )ورقيًّ

اإن هذا امل�سروع ي�سعى للجمع بني الإحياء، والتجديد، والإبداع، والتوا�سل 
مع الآخر. ولي�ص اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�سارة اإىل رف�ص اجلديد الوافد علينا، بل 
علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، وتتجدد 
فتنتج  والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا 
الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد، اإ�سهاًما يف الرتاث الإن�ساين امل�سرتك، بكل ما 

فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�سيلة  معرفية  م�سادر  اإتاحة  يف  ن�سهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�ستنه�ص هذه الإ�سهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�سها الأمة؛ م�ستلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه اأولئك الرواد الذين عا�سوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتفاعلوا مع ق�سايا اأمتهم، وبذلوا ق�سارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�سرهم من اأجل نه�ستها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�سئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  ال�سباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�سهم  اأن  الإ�سكندرية، 
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية، وغريهم من ال�سباب امل�سلم يف البالد غري 
الإ�سالمية  بالعطاء احل�ساري للعلماء امل�سلمني يف الع�سر احلديث، خالل القرنني 
خ النطباع ال�سائد اخلاطئ، الذي  امل�سار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق اأن اأ�سرنا اإليه؛ فلي�ص �سحيًحا اأن جهود العطاء احل�ساري والإبداع الفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ست عليها عدة قرون، وال�سحيح هو 
اأنهم اأ�سافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�سر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�ساد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ص عرب الأجيال وفيما بني 

الأمم.
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تاريخ تطور  التا�سع ع�سر مرحلة مهمة من  ميثل الن�سف الأول من القرن 
الفكر العربي بوجه عام، والفكر امل�سري بوجه خا�ص، ويف تلك املرحلة ظهرت 
»رفاعة  مًعا، هي �سخ�سية  والعملية  الفكرية  احلياة  �سخ�سية مهمة على م�ستوى 

رافع الطهطاوي« رائد النه�سة امل�سرية والعربية.

على  ذلك  يف  معتمًدا  لبالده،  العلمية  النه�سة  يحقق  اأن  رفاعة  حاول 
دعامتني رئي�سيتني:

والدينية  العلمية  روافده  بجميع  القدمي  الرتاث  من  م�ستمدة  الأوىل:  الدعامة 
والتاريخية والفكرية.

والدعامة الثانية: م�ستمدة من الفكر التنويري الغربي خ�سو�ًسا الفرن�سي، �سواء 
اأكان ذلك من خالل موؤلفاته اأم ترجماته للعلوم املختلفة.

وكانت جمهودات رفاعة يف مقدمة الأعمال التي اأ�سهمت يف يقظة العامل 
وبناء  واحلا�سر،  املا�سي  بني  الربط  على  تقوم  جديدة  نه�سة  وبعث  الإ�سالمي، 



20 20
منى اأحمد اأبو زيد

ا وحقيقة يف ال�سرق،  اجلديد على اأ�سا�ص القدمي، فحاول اأن يجمع بني ما راآه حقًّ
وما راآه نافًعا ونا�سًجا يف الغرب، وكان لوجوده يف بداية النه�سة التي اأقامها حممد 
حماور  اإن  القول:  ميكن  بل  بعده،  جاء  فيمن  اأثره  ع�سر  التا�سع  القرن  يف  علي 
الفكرية  رفاعة  اإىل جهود  فيها  ال�سحيح  البدء  نقطة  ترجع  تكاد  احلديثة  نه�ستنا 

والإ�سالحية.

والتعليم  الرتبية  ميادين:  يف  واإ�سالحية  فكرية  ثورة  رفاعة  حقق  فقد 
الأ�سا�ص  حجر  و�سع  الذي  الأول  املفكر  وكان  والتاأليف،  والرتجمة  وال�سحافة 
لثقافة جتمع بني الإ�سالم واملعا�سرة يف الع�سر احلديث، وكان املعلم الذي اأر�سى 
والقت�ساد،  وال�سيا�سة،  والتاريخ،  اجلغرافيا،  العلوم:  لكثري من  احلديثة  الأ�سول 

وكان بحق الرائد الأول للفكر امل�سري احلديث.

ولي�ص اأدل على مكانة الطهطاوي من عناوين الكتب التي عر�ست فكره، 
والتي اأطلقت عليه األقابًا عديدة باعتباره اأول واأهم من اأقام النه�سة احلديثة يف 
م�سر، واأنه »رائد التنوير« و»اإمام فكر ورائد نه�سة« وغريها من عبارات تدل على 

املكانة التي احتلها الطهطاوي.
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اأوًل: حياة الطهطـاوي
1- حياته يف م�صر قبل البعثة

ُولد رفاعة رافع بن بدوي بن حممد بن علي عام )1216هـ/ 1801م()1( يف 
مدينة طهطا بجنوب ال�سعيد، وكان ميالده يف عام مهم من تاريخ م�سر، وهو العام 
الذي ان�سحبت فيه احلملة الفرن�سية من م�سر دون اأن حتقق طموحها ال�سيا�سي، 
ة ال�سا�سعة التي تف�سلهم عن مدنية  ولكن بعد اأن اأظهرت للم�سريني مدى الُهوَّ

اأوروبا.

وُيرنْجع  الديني،  العلم  توارثوا  الذين  الأ�سراف  من  اأ�سرة  يف  رفاعة  ُولد   
الأن�سار  اإىل  الأم  ناحية  ومن   ، احل�سني  اإىل  اأبيه  ناحية  من  ن�سبه  املوؤرخون 
اخلزرجية)2(. ويذكر رفاعة اأ�سرته بقوله: »ومما ينبغي ذكره على عائلتنا اأن اجتمع 
فيها مع من�سب الأ�سراف التي هي مل تزل بيننا اإىل الآن من�سب ق�ساء الولية«)3(.

بداأ  قد  الفقر  فاإن  الأ�سل،  �سريفة  اأ�سرة  يف  كان  مولده  اأن  من  وبالرغم   
ي�سيبها بعد نزع اللتزامات من يد العلماء؛ فرحل رفاعة مع اأبيه عن مدينته اإىل 

)1(  خري الدين الزركلي، الأعالم، مادة »رفاعة«، ج )3(، بريوت، ط5، 1980م، �ص29. واأي�ًسا: جرجي زيدان، بناة 
النه�سة احلديثة، �سل�سلة الهالل، م�سر، مار�ص 1957م، �ص113.

الكاملة، حتقيق: د. حممد  الع�سرية، �سمن الأعمال  )2(   الطهطاوي، مناهج الألباب امل�سرية يف مباهج الآداب 
عمارة، ج1، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر- بريوت، �ص542.

)3( الطهطاوي، املرجع ال�سابق، ج1، �ص536.
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مدينة »جرجا« حيث حفظ هناك اأكرث القراآن. وبعد وفاة والده رجع مرة اأخرى 
تكونت  اأيديهم  وعلى  الأزهر،  علماء  من  وكانوا  اأخواله،  به  فتكفل  »طهطا«  اإىل 
يتاأهل  حتى  واملنقول«)1(  املعقول  يف  املتداولة  »املتون  عليهم  فقراأ  �سخ�سيته؛ 

لاللتحاق بالأزهر.

ثم رحل رفاعة اإىل القاهرة �سنة )1232هـ/ 1817م(، والتحق بالأزهر،   
التي  وهي  الأزهرية،  العلوم  اأ�سول  فيها  در�ص  �سنوات)2(،  خم�ص  فيه  ومكث 
م�سايخ  من  عدد  يد  على  وتتلمذ  وثقافته،  فكره  من  الرتاثي  الأ�سا�ص  �سكلت 

وعلماء الأزهر حينذاك. 
اأما اأعظم اأ�ساتذة الأزهر تاأثرًيا على رفاعة فهو اأ�ستاذه ال�سيخ ح�سن العطار)3(  

)ت1251هـ/ 1835م( فقد كان اأ�ستاًذا �سابًقا لع�سره، ارحتل اإىل بالد كثرية طلًبا 
للعلم وات�سل بعلماء احلملة الفرن�سية، وتعّرف على بع�ص مالمح نه�ستهم، يذكره 
اأكرب علماء م�سر املمتازين يف ع�سره،  اإنه كان »واحًدا من  اأحد الباحثني بقوله: 

)1(   �سالح جمدي، حلية الزمن مبناقب خادم الوطن )�سرية رفاعة رافع الطهطاوي(، ن�سر جمال الدين ال�سيال، 
مطبعة احللبي- م�سر، 1958م، �ص22.

للكتاب، 2000م، �ص433.  العامة  امل�سرية  الهيئة  الثالث،  الرافعي، ع�سر حممد علي، اجلزء  الرحمن  )2(  عبد 
واأي�ًسا: جاك تاجر، حركة الرتجمة مب�سر خالل القرن التا�سع ع�سر، دار املعارف- م�سر، �ص52.

والده  اأ�سل مغربي، وكان  بالقاهرة عام )1180هـ/ 1766م(، وهو من  العطار  ال�سيخ ح�سن بن حممد  )3(  ُولد 
ثم عاد مرة  اأ�سيوط،  اإىل  فّر  القاهرة  اإىل  الفرن�سية  الأزهري، وعند قدوم احلملة  التعليم  اإىل  ابنه  عطاًرا، ووجه 
اخلطط  مبارك،  علي  عند:  ترجمته  انظر  علي.  حممد  عهد  يف  الأزهر  م�سيخة  توىل  حتى  عا�ص  وقد  اأخرى. 

التوفيقية، مطبعة بولق، القاهرة، 1306هـ، ج)1(، عدد )4(، �ص38.
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واأنه مل يكن مت�سلًعا يف العلوم الدينية ت�سلعه يف الدرا�سات الأدبية«)1(. ولل�سيخ 
ه اأنظار تلميذه اإىل �سرورة درا�سة اأنواع اأخرى من  اأثره العظيم على رفاعة، فقد َوجَّ

العلوم غري التي تدر�ص يف الأزهر.

اأن هذا ال�سيخ ر�سح رفاعة لتويل  اأن ما يهمنا ذكره يف هذا ال�سياق  اإل   
منه  طلب  فرن�سا، حينما  اإىل  امل�سافرة  البعثات  والإمام« لإحدى  »الواعظ  مهمة 
حممد علي اأن ينتخب من علماء الأزهر اإماًما للبعثة امل�سافرة اإىل فرن�سا »يرى فيه 

الأهلية واللياقة فاختار رفاعة لتلك الوظيفة«)2( �سمن ثالثة وعاظ.

بعمله  يكتفي  األ  �سفره  عند  تلميذه  العطار  ح�سن  ال�سيخ  اأو�سى  وقد   
كاإمام لل�سالة؛ بل عليه اأن ي�سجل كل ما يراه اأثناء رحلته، واأن يحاول ال�ستفادة 

من علوم الغرب.

2- الطهطاوي يف باري�س

كانت مهمة الطهطاوي مع البعثة اأن يكون اإماًما وواعًظا، فلو كان رفاعة   
ا لكتفى بتلك املهمة التي ُعهدت اإليه، اإل اأن ذكاءه وميله للعلم وحبه  رجاًل عاديًّ
للمعرفة دفعه لتعلُّم اللغة الفرن�سية يف �سرعة واإجادة اأثارت اإعجاب امل�سرفني على 

)1( لوي�ص �سيخو، الآداب العربية يف القرن التا�سع ع�سر، بريوت، 1908م، ج1، �ص47.
)2( علي مبارك، اخلطط التوفيقية، ج)13(، مطبعة بولق- م�سر، 1305هـ، �ص54.
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وم�سيو  العطار  ح�سن  ال�سيخ  بني  املربم  التفاق  وراء  كان  الذي  الأمر  البعثة؛ 
»جومار« - امل�سرف على البعثة - من اأجل �سم رفاعة اإىل طالب البعثة.

فن  يف  تخ�س�ص  الذي  البعثة  اأفراد  بني  الوحيد  املبعوث  رفاعة  وكان   
الرتجمة، »وبذلك اأََعدَّ رفاعة نف�سه ملا اعتزم القيام به خلدمة وطنه، وهو الرتجمة 

التي افتتح بها نافذة لأمته على معارف الغرب«)1(.

ويف خالل البعثة، تعرف الطهطاوي على العلوم احلديثة والنظم الأوروبية،   
تركه يف م�سر،  وما  احلياة  وقارن بني هذه  فرن�سا،  احلياة الجتماعية يف  واأو�ساع 
فكانت »هذه البعثة هي الإطاللة الهامة واحلقيقية للعن�سر امل�سري والعربي على 
احل�سارة الأوروبية احلديثة يف مواطنها وديارها«)2(، واأدرك اأهمية املزج بني التقدم 
احل�ساري يف فرن�سا، وبني الرتاث الذي تعّلمه وحمله على كاهله ويف قلبه وعقله 

من الأزهر اإىل باري�ص)3(.

 وقد توهم البع�ص - من فرط اإعجاب الطهطاوي بعلوم احل�سارة الأوروبية - اأنه 
كان اأحد اأبواق دعاة التغريب، على حني اأنه كان يف احلقيقة واحًدا من اأبرز دعاة 
التجديد حل�سارتنا العربية الإ�سالمية، فقد وعى الطهطاوي تراث اأمته، وعرف اأن 

والآداب  للفنون  الأعلى  املجل�ص  ن�سر  الطهطاوي،  رافع  رفاعة  مهرجان  رفاعة �سمن  مقالة عن  )1(  مهدي عالم، 
والعلوم الجتماعية، القاهرة، 1960م، �ص32.

)2( حممد عمارة، رفاعة الطهطاوي رائد التنوير يف الع�سر احلديث، دار امل�ستقبل العربي، القاهرة، 1984م، �ص47.
)3(  حممد عمارة، العروبة يف الع�سر احلديث، درا�سات يف القومية العربية، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967م، 

�ص143.
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العلماء يف تراثنا احل�ساري مل يكونوا هم الفقهاء فقط، بل لقد عرف العرب يف ظل 
احل�سارة الإ�سالمية علوم املدنية واحل�سارة من قبل، ونقلها الغرب عنهم، والعلوم 
التي متدن بها الغرب هي يف الأ�سا�ص علوم اإ�سالمية؛ فيقول الطهطاوي: »معرفة 
�سائر املعارف الب�سرية املدنية التي لها مدخل يف تقدم الوطنية التي يظهر الآن 
اأنها اأجنبية، هي علوم اإ�سالمية نقلها الأجانب اإىل لغاتهم من الكتب العربية«)1(.

وقد قام رفاعة مبهمة الرتجمة منذ العام الأول لقدومه اإىل باري�ص؛ فرتجم   
ق�سيدة فرن�سية واأ�سماها »نظم العقود يف ك�سر العود«، كما �سرع يف ترجمة كتاب 
»مبادئ الهند�سة« ملوؤلفه »ليجندر« Le Gendre، ودر�ص اللغة الفرن�سية، وا�ستغل 
النحو  قواعد  على  الكالم  »تطبيق  اأي  املنطقي،  والإعراب  النحوي  بالإعراب 
وقواعد املنطق، والإمالء والإن�ساء والقراءة، ول زال على ذلك ثالث �سنني«)2(.

كما در�ص كثرًيا من كتب التاريخ، فقراأ كتابًا عن »�سري فال�سفة اليونان«،   
واآخر خمت�سًرا عن قدماء امل�سريني والعراقيني واأهل ال�سام، وكتابًا عن »خرافات 
اليونان« - واملق�سود الأ�ساطري اليونانية - وكتاب »لطائف التاريخ«، وكتاب »�سري 
اأخالق الأمم وعوائدهم واآدابهم«، واآخر بعنوان »نه�سة الدولة الرومانية«، بالإ�سافة 

اإىل كتب اأخرى عديدة يف التاريخ.

)1(  الطهطاوي، الأعمال الكاملة، ج1، مرجع �سابق، �ص534.
)2(   الطهطاوي، تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز، �سمن الأعمال الكاملة، حتقيق: حممد عمارة، بريوت، 1973م، 

ج2، �ص189.
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العديد  يف  قراأ  بع�سها،  وترجمته  التاريخية،  للكتب  قراءته  جانب  واإىل   
من العلوم الأخرى، مثل: احل�ساب، والهند�سة، واجلغرافيا، والتاريخ، والطبيعة، 
والقانون،  واملعادن،  املنطق،  علم  يف  كتب  اإىل  بالإ�سافة  وال�سيا�سة،  والريا�سة، 
كتاب  قراأ  كما  ال�سعر.  ودواوين  الفرن�سي،  الأدب  كتب  من  متعددة  وجمموعة 
»ُروح القوانني« ملونت�سيكو، و�سماه »ابن خلدون الغرب«، وقراأ كتابًا اأ�سماه »عقد 

التاأن�ص والجتماع الإن�ساين«)1(- ويق�سد العقد الجتماعي - لرو�سو.

اليومية  احلياة  متابعة  مثل  اأخرى،  اهتمامات  للطهطاوي  كانت  كما   
اليومية وال�سهرية يف املجالت  العامة عن طريق ال�سحف  للفرن�سيني، والأخبار 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية، وكان لكل هذه القراءات والرتجمات اأثرها 
العلوم،  يقراأ يف كافة  بها رفاعة، فقد كان  التي متيز  املو�سوعية  العقلية  يف تكوين 
ويرتجم فيها اأي�ًسا، فهو رجل نه�سة علمية وثقافية، عملية ونظرية، مزودة بالتجارب 
واخلربات، »وكان انتقال فكر رفاعة من طهطا اإىل باري�ص رمًزا لنتقال م�سر من 

القرون الو�سطى اإىل الع�سر احلديث«)2(.

3- عودة الطهطاوي اإىل م�صر

عاد رفاعة اإىل م�سر بوعي جديد، وبثورة فكرية، وحاول اأن يعيد لبالده   
 - التقدم  طريق  وكان  اإليها،  اجلديد  باإ�سافة  ال�سابقة  واحل�سارة  القدمي،  املا�سي 

)1( الطهطاوي، املرجع ال�سابق، ج2، �ص191.
)2( اأنور لوقا غربيال، ربع قرن مع رفاعة، �سل�سلة اقراأ، كتاب اإبريل 1985م، �ص35.



2727
تقــدمي

الدولة  اإطار  احلديثة يف  الأوروبية  والنظم  العلوم  من  الإفادة  يتمثل يف   - عنده 
مل  جمتمع  يف  وعا�ص  حديثة،  ومناهج  جديدة  علوًما  عرف  اأن  بعد  الإ�سالمية 
ياألفه من قبل، وبيئة مل يتعودها، و�ساهد تقاليد غربية، واأمناًطا جديدة من النظم 

ال�سيا�سية والجتماعية.

وقد حاول الطهطاوي اأن ي�ستفيد من مالمح هذا الفكر اجلديد يف بناء   
اإىل  واإدخالها  اجلديدة،  العنا�سر  هذه  ا�ستخدام  طريق  عن  احلديثة  م�سر  نه�سة 
بعد  تطبيقها  يف  اأخذ  وجتديد،  اإحياء  حركة  فكانت  الإ�سالمية،  واحلياة  النظام 

عودته من فرن�سا.

عاد رفاعة اإىل م�سر بعد خم�سة اأعوام ق�ساها يف فرن�سا يف حت�سيل العلوم   
الغربية، وجمع يف فكره بني ثقافتني �سرقية وغربية، وبداأ حياته العملية مرة اأخرى 
يف م�سر، متمنًيا اأن يفيد م�سر مبا ح�سل عليه وتعلمه من علوم وثقافات وعادات 

فرن�سية.

عا�سر الطهطاوي عدًدا من حكام م�سر، وكانت اأعماله واإجنازاته تختلف   
احلاكم  هذا  ميل  مبدى  ما  حدٍّ  اإىل  وترتبط  حاكم،  كل  وطموح  عقلية  ح�سب 
احلكام  مبيول  يرتبط  املفكرين  عمل  اأن  وعرف  والنه�سة،  التجديد  نحو  ذاك  اأو 
اخللفاء  بزمن  الإ�سالمي  التاريخ  من  ذلك  على  مثاًل  و�سرب  واهتماماتهم، 
ج متدنها، و�سبب ذلك اأن  العبا�سيني الأوائل، الذين بلغت البالد يف عهدهم اأَونْ
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اخللفاء كانوا يعينون العلماء واأرباب الفنون؛ فالعلوم ل ُتن�سر اإل باإعانة �ساحب 
الدولة لأهله، وي�ست�سهد يف ذلك باملثل القائل »النا�ص على دين ملوكهم«)1(.

واخلديوي  با�سا،  و�سعيد  الأول،  وعبا�ص  علي،  حممد  رفاعة:  عا�سر   
اإ�سماعيل. وبناء على مدى اهتمام كل حاكم بالناحية العلمية والثقافية، اختلفت 
اإ�سهامات الطهطاوي باختالف هوؤلء احلكام، و�سوف ن�سري باإيجاز اإىل اأهم اأعماله 

يف ع�سر كلٍّ منهم:

عمل  1805-1848م(  )1220-1264هـ/  علي  حممد  ع�سر  يف   -
الطهطاوي مبدر�سة الطب، وكان عمله مرتجًما بني الأ�ساتذة الأجانب والتالميذ 
الذين ل يعرفون اللغات الأجنبية)2(. ثم ُعهد اإليه بتدري�ص الرتجمة يف املدر�سة 
والهند�سة،  مبادئ احل�ساب  فيها  �ص  يَدرِّ الطب، وكان  امللحقة مبدر�سة  التجهيزية 
وو�سف الكون، والتاريخ الطبيعي، والتاريخ القدمي واحلديث واملنطق، وهي علوم 

توؤهل التالميذ لاللتحاق مبدر�سة الطب.

اإليه برتجمة  ثم انتقل الطهطاوي بعد ذلك اإىل مدر�سة املدفعية، وُعهد   
يف  ر�سالة  خاللها  ترجم  عامني،  بها  ومكث  احلربية،  والفنون  الهند�سية  العلوم 

)1(   ح�سني فوزي النجار، رفاعة رافع الطهطاوي رائد فكر واإمام نه�سة، �سل�سلة اأعالم العرب، الهيئة امل�سرية العامة 
للكتاب، القاهرة، 1987م �ص130.

)2(   اأحمد عزت عبد الكرمي، التعليم من نهاية حكم حممد علي اإىل اأوائل حكم توفيق، ج1 )ع�سر حممد علي(، 
القاهرة، 1945م، �ص255.
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الهند�سة، وجملًدا من »جغرافية ملطربون« ون�سره بعنوان »التعريفات ال�سافية ملريد 
اجلغرافية«.

ويف �سنة )1251هـ/ 1835م( اأُن�سئت مدر�سة الأل�سن، وعهد اإىل رفاعة   
باإدارتها؛ فاختار تالميذها من مدار�ص الأرياف والأقاليم، ومن طلبة الأزهر، وكان 
والتحريري  ال�سفوي  ال�ستخدام  مبهارة يف  املرتجمني  تزويد  اإقامتها  الغر�ص من 
باإحدى اللغات الأجنبية، ولكنها اأ�سبحت فوق هذا معقاًل للبحث العلمي اجلاد.

�ص فيها من اللغات: الفرن�سية، والعربية، والرتكية، والفار�سية،  وكان ُيَدرِّ  
والإيطالية، ومن العلوم: الهند�سة، واجلرب، واحل�ساب، واجلغرافيا. وما يهمنا هنا 
�ص  هو الإ�سارة اإىل اأن رفاعة هول اأول من اأدخل مادة التاريخ لأول مرة كعلم ُيَدرَّ

يف م�سر، وجعله مادة من مواد الدرا�سة)1(.

الزراعية،  الإدارة  واآخر لدرا�سة  ق�سًما لالإدارة،  املدر�سة  بهذه  اأحلق  كما   
وثالًثا لدرا�سة العلوم الفقهية، وقد اأُ�سندت اإىل رفاعة اإدارة هذه الأق�سام املختلفة، 
التي  الكتب  مراجعة  على  وم�سرًفا  الإدارية،  ال�سئون  على  وناظًرا  م�سرًفا  وكان 

يرتجمها تالميذه واإ�سالحها.

العربية  الثقافتني  بني  جتمع  التي  رفاعة  بثقافة  املدر�سة  هذه  تاأثرت  وقد   
بها  يقوم  والأدب،  واللغة  الفقه  ُتدر�ص علوم  ففيها  والغربية احلديثة،  الإ�سالمية 

)1( جمال الدين ال�سيال، التاريخ واملوؤرخون يف القرن التا�سع ع�سر، مكتبة النه�سة امل�سرية- القاهرة، �ص56.
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بع�ص علماء الأزهر، كما تدر�ص فيها اللغات الأجنبية واآدابها والتاريخ والقوانني 
الغربية، حتى اإذا ظفر التالميذ بهذا الق�سط من العلوم، �سرعوا يف ترجمة العلوم 

الغربية وفنونها وفًقا للم�سلحة العامة)1(.

يف تلك الفرتة اأ�سرف الطهطاوي على جريدة »الوقائع امل�سرية«، واأحدث   
بها تطورات كبرية، فقد ُعنيِّ اأوًل ملراجعة الن�سو�ص العربية وفًقا ملا يرد من مواد 
مكتوبة باللغة الرتكية، حيث كانت اجلريدة تدون يف البدء بالرتكية، ثم اأُ�سيفت 
لها الرتجمة العربية يف اجلانب الأي�سر، وبعدها نقل الطهطاوي املواد املكتوبة باللغة 
الر�سمية،  اجلريدة  لغة  هي  العربية  اللغة  واأ�سبحت  الأمين،  اجلانب  اإىل  العربية 
ا عظيًما يف زمن  وبهذا ا�ستطاع اأن ي�سجل للغة العربية والقومية امل�سرية ن�سًرا اأدبيًّ
كان نفوذ الأتراك ل يزال م�سيطًرا على كل �سيء يف البالد اأو يكاد)2(، وتغريت 
املو�سوعات التي تن�سر يف اجلريدة مبا يهم امل�سريني، وكذلك تغري اأ�سلوب الكتابة، 

واأ�سبح اأ�سلوبًا يخلو - اإىل حدٍّ كبري - من املح�سنات اللفظية.

اأخذ  الذي  1849-1854م(  )1265-1270هـ/  الأول  عبا�ص  ع�سر  ويف   -
اإىل  الطهطاوي  ُنفي  الأل�سن،  مدر�سة  ومنها  احلديثة،  املدار�ص  معظم  اإغالق  يف 

القاهرة،  اآداب  القلماوي،  اإ�سراف: �سهري  ر�سالة ماج�ستري،  واآراوؤه،  موؤلفاته  الطهطاوي-  رفاعة  )1(   زيني دحالن، 
حتت رقم )249(، 1960م، �ص40.

)2( اإبراهيم عبده، تاريخ الوقائع امل�سرية، القاهرة، 1983م، �ص81.
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اأربع �سنوات حتى  ال�سودان بغر�ص تويل نظارة مدر�سة ابتدائية هناك، وظل بها 
العربية،  اإىل  الفرن�سية  اأدبي من  اأثر  اأول  تويف عبا�ص الأول، وهناك ترجم رفاعة 
ويذكر هذه الفرتة بقوله: »ومع اأن مدة الإقامة بتلك اجلهات كانت ملجرد احلرمان 
من النفع الوطني، فقد اقت�ست احلكمة الإلهية اأن �سفري مل ي�سع هباًء منثوًرا، 
فقد اعتنيت يف مدتي هناك برتجمة وقائع تليماك«)1( واأخرج هذه الرواية حتت 

عنوان »مواقع الأفالك يف وقائع تليماك« لفينلون.

- ومع تويل �سعيد با�سا )1270-1280هـ/ 1854-1863م( احلكم اأمر باإغالق 
مدر�سة اخلرطوم، وعودة الطهطاوي اإىل م�سر، واأراد رفاعة اأن يعيد احلركة التعليمية 
اإىل الزدهار مرة اأخرى، فقام بعمل م�سروع لتعليم اأبناء ال�سعب بال�سرتاك مع 
مل  امل�سروع  اأن  اإل  1844-1909م(  )1260-1327هـ/  با�سا  اأدهم  �سديقه 

ُيكتب له النجاح)2(.

ثم ُعنيِّ رفاعة وكياًل للمدر�سة احلربية، ثم رئي�ًسا لها، فحاول اأن يجعل   
علوم  الع�سكرية  مناهجها  اإىل  فاأ�ساف  ثقافية،  مدنية  مدر�سة  املدر�سة  هذه  من 
للحربية  اأخرى  مدر�سة  على  واأ�سرف  اأخرى،  علمية  ومواد  والرتجمة،  املحا�سبة 

بالإ�سكندرية، ثم اأُلغيت هذه املدر�سة فيما بعد.

)1(   الطهطاوي، الأعمال الكاملة، ج1، مرجع �سابق، �ص462.
)2(  اأحمد عزت عبد الكرمي، تاريخ التعليم يف م�سر، ج2 )ع�سر عبا�ص و�سعيد(، مرجع �سابق، �ص180.
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الرتاثية،  املعارف  دائرة  تو�سيع  على  الفرتة  تلك  يف  الطهطاوي  وعمل   
ف�سعى لدى الوايل حتى اأمر بطبع العديد من كتب الرتاث؛ م�ساهمة منه يف ن�سر 

الرتاث الإ�سالمي القدمي.

وتعد   ،ُ )1879-1863 )1280-1296هـ/  با�سا  اإ�سماعيل  ع�سر  جاء  ثم   -
هذه الفرتة من اأزهى الفرتات التي ازدهر فيها عطاء الطهطاوي، حيث تبلورت 
رفاعة يف  اأن  من  الرغم  وعلى  وفاته.  قبل  الأخرية  الع�سر  ال�سنوات  عبقريته يف 
تلك املرحلة قد اأ�سبح م�سابًا بال�سيخوخة، واأنهكته الأعمال الكثرية، فاإنه يف تلك 
الفرتة اأمت اأهم اأعماله، فاإذا كان قد اكتفى من قبل بالرتجمة والتعريب، بالإ�سافة 
اإىل موؤلفات قليلة، فاإنه يف ذاك الع�سر قدم اأهم موؤلفاته وترجماته، كما حتددت 
ب�سورة اأكرب اأهم مالحمه الفكرية. فكان ع�سر اخلديوي اإ�سماعيل »فرتة مثمرة يف 

حياة الطهطاوي«)1(

وتوىل رفاعة نظارة جملة »رو�سة املدار�ص«، وهي �سحيفة ديوان املدار�ص،   
َّوهي جملة علمية فكر علي مبارك يف اإ�سدارها، وتوىل رفاعة رئا�ستها، وكانت ن�سف  َ
�سهرية، وا�ستمرت ثماين �سنوات، �سدر العدد الأول منها يف )15 من املحرم 
الغر�ص من هذه املجلة  اإبريل 1870م(، ويحدد الطهطاوي  1287هـ/ 16 من 
يف عددها الفتتاحي قائاًل: اإن هدفها عر�ص اأي مادة علمية من املواد النفي�سة، 

)1( جاك تاجر، حركة الرتجمة مب�سر خالل القرن التا�سع ع�سر، مرجع �سابق، �ص57.
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بحيث تكون فيه� الفوائد املتنوعة وامل�س�ئل املت�أ�سلة واملتفرعة اأقرب تن�وًل للمطلع 
امل�ستفيد، فلي�ص من وظ�ئفه� تغيري الأ�سول ال�سي��سية والوقتية والأفع�ل الرئ��سية 
واإكث�ر  الفنون،  وانت�س�ر  املع�رف،  وتتميم  العلوم،  »تعميم  هدفه�  بل  والإدارية؛ 
اللط�ئف ومداولته� بني جميع اأبن�ء الوطن، وت�سويتهم يف الورود«)1(. وهي موجهة 
الثق�فة  واإحي�ء  العلوم،  ن�سر  منه�  والغر�ص  الأ�س��ص،  يف  والتثقيف  التعليم  نحو 
ب�سفة ع�مة، والآداب العربية ب�سفة خ��سة، فال جم�ل فيه� لالأخب�ر اإل م� يتعلق 
حتمله  م�  بكل  رائدة  جملة  وك�نت  التالميذ،  لتثقيف  يوجه  وم�  ب�ملدار�ص،  فيه� 
الكلمة من معنى، يف و�سله� بني املحلي والع�ملي، والقومي والإن�س�ين، والقدمي 
ب�لقدر الذي ك�سفت به عن جوانب جديدة من الرتاث العربي  واجلديد، فهي 
الإ�سالمي مل تتوقف عند هذا الرتاث اأو تنغلق عليه، واإمن� انفتحت على تراث 

الع�مل القدمي، وربطت الرتاث العربي ب�ملع�رف احلديثة يف املج�لت املختلفة.

ويبدو اأن هذه النزعة هي امل�سئولة عن التنوع الثق�يف الذي يلمحه الق�رئ   
اإىل ج�نب  اإىل ج�نب احل��سر، واملوؤلَّف  يف �سفح�ت »رو�سة املدار�ص«، ف�مل��سي 
، والعلوم الطبيعية  رثنْ م اإىل ج�نب النَّ ظنْ ب، والنَّ املرتَجم، واملقتَب�ص اإىل ج�نب املُعرَّ
والآداب  النقد،  ج�نب  اإىل  والإبداع  والجتم�عية،  الإن�س�نية  العلوم  ج�نب  اإىل 

)1(   الطهط�وي، افتت�حية العدد الأول من جملة »رو�سة املدار�ص« ، يوم ال�سبت 15 من املحرم 1287هـ/ 16 اإبريل 
1870م، م�سورة ومن�سورة يف املجل�ص الأعلى للثق�فة، الق�هرة، 2007م، ج1، �ص3.
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التي كتبت يف  ال�سخ�سي�ت  والنظري�ت)1(، ومن  الفل�سف�ت  اإىل ج�نب  والفنون 
هذه املجلة، و�س�همت مع الطهط�وي يف احلركة التثقيفية: علي مب�رك، وعبد اهلل 
فكري، وال�سيخ ح�سني املر�سفي، وحممد قدري، وحممود الفلكي، واإ�سم�عيل 
ال�سعود،  اأبو  اهلل  وعبد  جمدي،  و�س�لح  النب�تي،  الع�مل  ندا  واأحمد  الفلكي، 

وال�سيخ ح�سونة النواوي، وغريهم.

ومن اأهم اخلدم�ت الثق�فية التي قدمته� »رو�سة املدار�ص« ن�سره� ملجموعة   
ك�ملة،  كتًب�  تكون  م�ستقلة  ُتن�سر كف�سول  ب�ملجلة،  ف�سول  الكتب يف �سورة  من 

وتكتب مو�سوع�ته� ب�أقالم جمموعة من العلم�ء كلٌّ يف جم�ل تخ�س�سه.

وقد ن�سر فيه� عبد اهلل فكري كت�به »اآث�ر الأفك�ر ومن�سور الأزه�ر«، وكتب   
بدر  حممد  الدكتور  وعر�ص  البح�ر«،  اأو�س�ف  يف  الأخب�ر  »حق�ئق  مب�رك  علي 
»ال�سحة الت�مة واملنحة الع�مة«، و»املب�حث البين�ت فيم� يتعلق ب�لنب�ت«، و»بهجة 

املط�لب يف علم الكواكب«.

كم� ن�سر به� الطهط�وي كت�ب »القول ال�سديد يف الجته�د والتجديد«،   
الذكر  ح�سن  و»بق�ء  الأزبكية«،  كة  ِبرنْ و»ت�ريخ  �سروان«،  اأنو  ك�سرى  و»ترجمة 

2003م،  الق�هرة،  العربي،  امل�سري  املركز  الثق�فة،  وم�ستقبل  امل�ستقبل  ثق�فة  ثق�فية،  اأوراق  ع�سفور،  )1(  ج�بر 
�ص177-176.
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»نه�ية  الأخري  وكت�به  ال�سريرة«،  ب�إخال�ص  ال�سرية  و»اإح�س�ن  الفكر«،  ب��ستخدام 
الإيج�ز يف �سرية �س�كن احلج�ز«)1(.

يف  وفـ�ته  حتى  املجـلة  هذه  على  الإ�سـراف  يتوىل  رف�عة  بقي  وقـد   
)1290هـ/ 1873م( بعد اأن و�سع م�سر على بداية حركة ثق�فية وعلمية جديدة، 
وفتح النوافذ لالطالع على العلوم احلديثة بعد اأن ترجم هذه العلوم اإىل العربية، 
وظهور نوع اآخر من املوؤلف�ت العربية الإ�سالمية - غري م� ك�ن معروًف� يف م�سر من 

قبل - �س�همت يف اإحداث النه�سة، وك�ن له� اأثره� على الأجي�ل الت�لية.

ثانًيا: اأهم موؤلفات وترجمات الطهطاوي)2(، وقيمتها الفكرية

علوم  يكتب يف  احلديث  الع�سر  م�سري يف  ك�تب  اأول  الطهط�وي  ُيعدُّ   
مل تكن متداولة يف هذا الع�سر، مثل: ال�سي��سة، والق�نون، والقت�س�د، والت�ريخ، 
امت�زت  التقليدية  العلوم  يف  كت�ب�ته  اأن  اإىل  ب�لإ�س�فة  والهند�سة،  والري��سي�ت 

ب�لتجديد على غري م� هو معروف يف ع�سره.

قدمه  الذي  اجلديد  تو�سيح  مع  وترجم�ته،  موؤلف�ته  اأهم  هن�  و�سنخت�ر   
رف�عة، وكيف برز فيه� موقفه يف املزج بني القدمي واحلديث، ومن هذه الأعم�ل:

)1(  ح�سني فوزي النج�ر، رف�عة، مرجع �س�بق، �ص126.
واأي�ًس�:  الق�هرة، 1914م، �ص96-93.  البي�ن،  اأعي�ن  ال�سندوبي،  امل�سنف�ت عند: ح�سن  اإح�س�ء هذه  )2(   انظر 
للرتبية  العربية  املنظمة  العربية،  املخطوط�ت  معهد  الطهط�وي،  رافع  رف�عة  فهر�ص خمطوط�ت  زيدان،  يو�سف 

والثق�فة، 1996م.
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كت�ب »تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص ب�ريز« اأو م� ي�سمى »خال�سة الإبريز«   
اأو »الديوان النفي�ص ب�إيوان ب�ريز«، وهو اأول موؤلف�ت الطهط�وي املهمة، وك�ن قد 
ب�لفقه والجته�د  يتعلق  م�  ب�لأزهر، منه�  اأثن�ء عمله  كتب من قبل عدة ر�س�ئل 

وعلم الكالم.

وهذا الكت�ب ي�سور رحلة رف�عة وجت�ربه يف بالد الغرب، ويو�سح لن� كيف   
انتقل فكره من ع�مِل �سرقي ل يهتم اإل ب�لأمور الدينية اإىل ع�مِل مع��سر جعل 
العقل ميزانً� للق�س�ي� التي تتعلق ب�لأمور الدنيوية، وهو بال �سك �سورة �س�دقة مل� 

حدث من ات�س�ل ال�سرق والغرب يف فكره.

الأ�س��سية  الأفك�ر  ير�سم  الإ�سالح  يف  كت�ب  اأول  الكت�ب  هذا  وُيعد   
للنه�سة)1(، وك�ن اأي�ًس� حمط اإعج�ب الفرن�سيني، فكتب عنه امل�ست�سرق »د�س��سي« 
ن فيه�  يقول: »اإن املوؤلف جيد النقد �سليم الفهم.. اكت�سب مع�رف عظيمة، ومتكَّ

كل التمكن؛ حتى ت�أهل لأن يكون ن�فًع� يف بالده«)2(.

كم� يذكر امل�ست�سرق »كو�سني دي بر�سوال« اأهمية هذا الكت�ب ق�ئاًل: اإن   
رف�عة اأراد اأن يوقظ بكت�به هذا اأهل الإ�سالم، ويدخل عندهم الرغبة يف املع�رف 

)1(  حممد اأركون، الفكر العربي، ترجمة: ع�دل العوا، بريوت، 1982م، �ص148.
)2( الطهط�وي، الأعم�ل الك�ملة، ج2، مرجع �س�بق، �ص184.
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املفيدة، ويولِّد عندهم حمبة تعلُّم التمدن الإفرجني، والرتقي يف �سن�ئع املع��ص)1( 
فك�ن هذا الكت�ب بحقٍّ اأحد الكنوز الفكرية الثمينة لالإن�س�ن العربي يف القرن 

الت��سع ع�سر)2( .

ويف اأثن�ء تواجده يف ال�سودان، ترجم رواية فينلون بعنوان »مواقع الأفالك   
يف وق�ئع تليم�ك« - كم� �سبق اأن اأ�سرن� - وهي رواية تعليمية م�أخوذة من الرتاث 
وقدم  املطلق،  للحكم  ومع�ر�سته  ال�سي��سية،  اآراءه  فينلون  �سمنه�  اليون�ين، 
الطهط�وي بهذه الرواية لالأدب العربي اجلديد اأول رواية فرن�سية)3( ، واأول عمل 

فني م�ستقى من اأ�س�طري اليون�ن.

وترجم رف�عة الق�نون املدين الفرن�سي، وفيه ح�ول اأن يق�رب بني الق�نون   
املط�بقة  الفقهية  امل�سطلح�ت  ب�ختي�ر  الإ�سالمية،  ال�سريعة  واأحك�م  الفرن�سي 
مل  العربية  اللغة  يف  م�سبوق  غري  رائد  جهد  وهو  الفرن�سي،  الق�نون  يف  ملثيالته� 

يعر�ص له اأحد قبل رف�عة.

ثم اأ�سدر رف�عة يف )1285هـ/ 1868م( اأهم كتبه الت�ريخية، وهو كت�ب   
ننْ  عمَّ اأخب�ر  وفيه  اإ�سم�عيل«،  بني  وتوثيق  م�سر  اأخب�ر  يف  اجلليل  توفيق  »اأنوار 
مَلك م�سر من الأ�سر وامللوك، والهدف من هذا الكت�ب هو بعث الروح الوطنية 

)1( املرجع ال�س�بق، ج2، �ص185.
)2( حممد عم�رة، العروبة يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص144.

)3( عمر الد�سوقي، يف الأدب احلديث، الق�هرة، 1959م، ج1، �ص33، 34.
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يف نفو�ص امل�سريني، فقد عر�ص على اأبن�ء وطنه م� و�سل اإليه القدم�ء من جمٍد 
ورف�هية، مع بي�ن مك�نة وطنهم بني الدول يف الزم�ن القدمي، واأراد بهذا العر�ص اأن 
ب�أن احل�س�رة لي�ست من خ�سو�سي�ت ال�سعوب الأوروبية، واأن  اأبن�ء وطنه  ي�سعر 
م�سر دولة ذات ح�س�رة �س�بقة، و»يف ا�ستط�عة اأبن�ئه� اأن ي�سلوا اإىل م� و�سل اإليه 
ب�ملعنى  املواطنة  مفهوم  اإثب�ت  كذلك  واأراد  واجتهدوا«)1(.  جدوا  اإذا  اأجدادهم 
� يخدم  احلديث، ف�إ�سم�عيل هو امتداد مللوك م�سر القدامى ب�عتب�ره مواطًن� م�سريًّ

الأمة.

العربية  ب�للغة  ُيوؤلف  حديث  علمي  كت�ب  اأول  الكت�ب  هذا  ُيعد  كم�   
الأثرية  البحوث  نت�ئج  على  الطهط�وي  فيه  اعتمد  القدمي،  امل�سري  الت�ريخ  يف 
موؤرخ  اأول  الكت�ب  بهذا  وك�ن  الفرن�سية،  البعثة  اإليه�  تو�سلت  التي  والت�ريخية 
م�سري يعرف ت�ريخ م�سر القدمية على حقيقته - يف حدود مع�رف ع�سره - واأول 
موؤرخ م�سري اآمن ب�أجم�د هذا الت�ريخ الفرعوين، واأعلن اعتزازه به، فم�سر - يف 
راأيه - اأم احل�س�رات، ومل ت�سبقه� اأمة يف ميدان املدنية، فهو هن� يفتخر بح�س�رته 

القدمية، ويدعو اأبن�ء �سعبه اإىل �سنع ح�س�رة جديدة.

)1( الطهط�وي، الأعم�ل الك�ملة، ج1، مرجع �س�بق، �ص379.
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ثم اأ�سدر الطهط�وي كت�به »التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربية«)1( �سنة   
)1286هـ/ 1869م(، جمع فيه القواعد والأحك�م النحوية بطريقة وا�سحة، وهو 
النمط املعروف يف ع�سره، فقد  اأول عر�ص عربي حديث للنحو مل يكتبه على 
�- اأثن�ء بعثته - ب�لنحو الفرن�سي، وقراأ فيه كثرًيا، ف��ستف�د من هذا  ك�ن رف�عة مهتمًّ
يف كت�به، »ولأول مرة يف ت�ريخ الكتب العربية يف النحو جند اجلداول الإي�س�حية 
تي�سرًيا للقواعد واإي�س�حه�، ولأول مرة منذ قرون جند يف النحو كت�بً� ي�سرًيا يقرب 

ول يبعد«)2(.

الآداب  مب�هج  يف  امل�سرية  الألب�ب  »من�هج  كت�به  الطهط�وي  ن�سر  كم�   
الع�سرية« وخ�س�سه ملع�جلة م�س�ئل التمدن والعمران، و�سبب ت�أليفه هو األ يقف 
من اأحداث التغري موقف املتفرج، بل اأراد اأن ي�س�هم فيه� م�س�همة فع�لة، فق�ل: »مل� 
ك�ن من الواجب على كل ع�سو اأن يعني اجلمعية )اأي املجتمع( بقدر ال�ستط�عة، 
ويبذل م� عنده من راأ�ص م�ل ملنفعة وطنه العمومية، وين�سح لبالده م� يف و�سعهم 
من املعلومية بذلت جهدي وُجدت مب� عندي.. و�سميته� من�هج الألب�ب امل�سرية 

يف مب�هج الآداب الع�سرية«)3( .

)1(   حقق هذا الكت�ب ون�سره: البدراوي زهران حتت عنوان »رف�عة الطهط�وي، وقفة مع الدرا�س�ت احلديثة«، طبع 
دار املع�رف، م�سر، ط2، 1983م.

)2(  زيني دحالن، رف�عة الطهط�وي موؤلف�ته واآراوؤه، مرجع �س�بق، �ص93.
)3(  الطهط�وي، الأعم�ل الك�ملة، ج1، مرجع �س�بق، �ص247.
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ومنذ �سنة )1287هـ/1870م( ن�سر الطهط�وي يف جملة »رو�سة املدار�ص«   
ف�سوًل من كت�ب »القول ال�سديد يف الجته�د والتجديد«، عر�ص فيه للجوانب 
ودع�  الإ�سالم،  اإىل  خط�أ  وُن�سبت  الإ�سالمية  ال�سعوب  اأ�س�بت  التي  ال�سلبية 
التجديد يف الرتاث  اأن يطبق  البدع، وح�ول  اإىل �سرورة الجته�د والتحرر من 
املجددين يف  بحًث� عن دور  التقليد، فك�ن  ونبذ  الإ�سالمي عن طريق الجته�د 
الإ�سالم، »الذين ي�أتون ليجددوا لهذه الأمة اأمر دينه�«)1(، ولأجل هذا الغر�ص 
اأي�ًس� كتب ر�س�لة بعنوان »البدع املتقررة يف ال�سيع املترببرة«، وع�لج فيه� م�س�ألة 
وحدوده  الأ�سراف،  اإىل  النت�س�ب  على  عرج  ثم  الفقهية،  الن�حية  من  الن�سب 

الفقهية.

�س�كن  �سرية  الإيج�ز يف  »نه�ية  كت�ب  فهو  الطهط�وي،  موؤلف�ت  اآخر  اأم�   
ف�سول، ومت جمعه  املدار�ص« على �سكل  »رو�سة  ن�سره يف جملة  وقد  احلج�ز«)2( 
الع�سر احلديث، ويقدم  النبوية يف  ال�سرية  اأول كت�ب يو�سع يف  بعد وف�ته. وهو 
والعقل  احلديثة  مبن�هجه�  الأوروبية  احل�س�رة  بني  التزاوج  لكيفية  منوذًج�  لن� 
العقلي يف حتليل  املنهج  ب�لرتاث الإ�سالمي، ويعتمد رف�عة على  امل�سلح  العربي 

الأوىل  ال�سنة   ،)6( امل�سرية، عدد  املدار�ص  رو�سة  والتجديد،  الجته�د  ال�سديد يف  القول  الطهط�وي،  )1(    انظر: 
1870م. واأي�ًس�: ف�روق اأبو زيد، ع�سر التنوير العربي، املوؤ�س�سة العربية للدرا�س�ت، بريوت، 1978م، �ص48.

)2(  ن�سر هذا الكت�ب بعد وف�ة الطهط�وي ابنه علي فهمي بك، وظهرت طبعة جديدة له بتحقيق: عبد الرحمن 
ح�سن حممود، وف�روق ح�مد بدر، مكتبة الآداب، الق�هرة، 1982م.
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وق�ئع ال�سرية واأحداثه�، كم� يوؤكد على الن�حية الإمي�نية، ويرى اأن الإمي�ن اقتن�ع 
وجداين لي�ص �سرًط� اأن يكون وليد النظر العقلي.

العقلي  املنهج  بني  اجلمع  الطهط�وي  حم�ولة  تبدو  الكت�ب  هذا  ويف   
واملنهج الإمي�ين، واإن ك�ن يرى اأن الغر�ص احلقيقي من �سرد الت�ريخ لي�ص جمرد 
�سرد احلوادث، واإمن� اأخذ م� يالئم منه� لتطبق على املجتمع، مع مالحظة الزم�ن 
واملك�ن، ويك�سف بهذا الكت�ب جوهر الثق�فة العربية الإ�سالمية التي جتمع بني 
العقل والإمي�ن، وهي الثق�فة التي قدمه� رواد الفكر الإ�سالمي يف �سدر احل�س�رة 
ادع�ءات  على  ترد  التي  املوؤلف�ت  اأوائل  من  ُيعد  الكت�ب  وهذا  الإ�سالمية، 

امل�ست�سرقني التي تدعي اأن الثق�فة العربية الإ�سالمية هي ثق�فة اتب�ع ل ابتداع.

وهذه املوؤلف�ت والرتجم�ت لي�ست هي كل اأعم�ل الطهط�وي الفكرية،   
التي  والتطوير  للتجديد  على حم�ولته  كنموذج  بع�سه�  نقدم  اأن  ح�ولن�  اأنن�  اإل 
ا�سطلع به�، وا�ستط�ع بهذا الرتاث الفكري الذي قدمه - ت�أليًف� وترجمة ون�سًرا - 
اأن ي�س�ير التقدم، واأن يبثه يف ربوع م�سر والع�مل الإ�سالمي؛ بهدف تو�سيع اأفق 
اإ�سالحية  وقدم حركة  القدمية،  العلوم  اإحي�ء  مع  بعلوم جديدة،  العربية  العقلية 
�سملت العديد من املج�لت، ومن هذه املج�لت جم�ل الرتبية والتعليم، والذي 

خ�س�ص له كت�به »املر�سد الأمني للبن�ت والبنني«، وهو مو�سوع هذه الدرا�سة.
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ثالًثا: كتاب »املر�صد الأمني« يف �صياقه التاريخي

الفرن�سية  ب�للغة  فيه�  ط�لع  اأعوام،  خم�سة  ب�ري�ص  يف  الطهط�وي  ق�سى    
الفرن�سي  الفكر  على  بوجه خ��ص  اطلع  كم�  العلوم،  اأ�سن�ف  �ستى  موؤلف�ت يف 
يف القرن الث�من ع�سر والت��سع ع�سر، وقراأ فولتري ورو�سو ومونت�سيكو، وحني ع�د 
ومن  العربية،  اللغة  اإىل  لُترَتنْجم  اله�مة  الكتب  من  عدد  على  عكف  م�سر  اإىل 
كت�ب   - دللة خ��سة  من  تخلو  ول   - ترجمته�  على  اأ�سرف  التي  الكتب  بني 
ملونت�سيكو بعنوان »ت�أمالت يف اأ�سب�ب عظمة الروم�ن وانحط�طهم«، وقد ك�ن هذا 
الكت�ب يعك�ص رغبة اأ�سيلة لدى الطهط�وي يف اأن يجد لنف�سه جوابً� عن ال�سوؤال 
الذي طرحه ابن خلدون يف »املقدمة« التي طبعه� الطهط�وي، وهذا ال�سوؤال هو: 

: كيف ُتبنى الأمم واحل�س�رات؟ كيف تنه�ر احل�س�رات؟ ومل�ذا؟ ومن َثمَّ

الدولة  و�سعف  الإ�سالمية،  الأمة  انهي�ر  واقعة  الطهط�وي  وعى  لقد   
ة التي ب�تت تف�سل بني اأمته وبني اأمة الإفرجن، فتوجه  العثم�نية، و»راأى بعينه الُهوَّ
يف نظرته اإىل بن�ء اأمته امل�سرية اأوًل، اإل اأن ذلك ك�ن يعني اأي�ًس� ب�لن�سبة له العرب 
والإ�سالم«)1(، وك�ن ُجل كتبه وترجم�ته خلدمة هذا الهدف، يخ�ص كل واحد 
منه� بج�نب من جوانب التح�سر، وي�أتي هذا الكت�ب »املر�سد الأمني« ليخت�ص 

بدور الرتبية والتعليم يف التمدن.

العربية للدرا�س�ت  املوؤ�س�سة  العربي احلديث،  الع�مل  التقدم عند مفكري الإ�سالم يف  اأ�س�ص  )1(  فهمي جدع�ن، 
والن�سر، بريوت، �ص112.
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وقبل خم�سة اأ�سهر فقط من وف�ة الطهط�وي، اأي يف )�سوال 1289هـ/  
دي�سمرب 1872م( اأخرجت مطبعة املدار�ص امللكية كت�ب »املر�سد الأمني للبن�ت 
والبنني«، وقد �سدرت الطبعة الأوىل من الكت�ب يف حي�ة �س�حبه، و�سرع�ن م� 
نفدت، واأُعيد طبعه مرة اأخرى بعد ع�مني من وف�ة املوؤلف، كم� ن�سره ابنه علي 

فهمي بك على حلق�ت يف جملة »رو�سة املدار�ص«.

املدار�ص  على  امل�سرف  كلفه  حني  ال�سبعني  جت�وز  �سيًخ�  رف�عة  وك�ن   
»ح�سني ك�مل ب��س�« - ابن اخلديوي اإ�سم�عيل الذي �سي�سبح �سلط�ن م�سر اأثن�ء 
احلرب الع�ملية الأوىل - بعمل كت�ب يف الرتبية ي�سلح لتعليم البنني والبن�ت على 

ال�سوية)1(. كم� ذكر رف�عة يف مقدمة الكت�ب.

وُيعد كت�ب »املر�سد الأمني« اأول كت�ب عربي حديث ُيكتب يف الرتبية،   
ويدعو اإىل تعليم البن�ت، حيث ك�نت املراأة م� تزال حتى ذلك الوقت حبي�سة 
اجلدران، بعيدة يف الغ�لب عن اأي نوع من اأنواع التعليم، خ��سًة التعليم الوطني 
عليه�  ت�سرف  التي  املدار�ص  بع�ص  وال�س�م  م�سر  يف  وجدت  حيث  الر�سمي، 
وطنية  ر�سمية  مدر�سة  اأي  تظهر  ومل  الأجنبية.  واجل�لي�ت  الدينية  الإر�س�لي�ت 
الإم�ء  من  الط�لب�ت  اأوائل  وك�نت  م�سر،  للق�بالت يف  مدر�سة  عدا  م�  للبن�ت، 

احلب�سي�ت، ومل تلتحق به� اأي فت�ة م�سرية اإل بعد فرتة. 

)1( الطهط�وي، املر�سد الأمني للبن�ت والبنني، الطبعة احل�لية، 2011، �ص 7.
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»علي  املهند�ص  واخت�ر  احلكم،  مق�ليد  اإ�سم�عيل  اخلديوي  توىل  وحني 
مب�رك« وكياًل لديوان املدار�ص يف م�سر ك�ن مر�سوم التعيني وا�سًح� فيه اأن الغر�ص 
احلقيقي من التعليم هو اكت�س�ب الآداب، وظهر اخلديوي اأكرث اهتم�ًم� ب�لتعليم 

من �س�بقيه.

و�سعى اخلديوي اإ�سم�عيل اإىل مت�بعة حركة الإ�سالح التي بداأه� جده   
ومل�  مك�نته�.  مل�سر  ليعيد  ال�س�م،  يف  ب��س�  اإبراهيم  ووالده  م�سر،  علي يف  حممد 
ك�ن بن�ء دولة ع�سرية يحت�ج اإىل وجود كوادر فنية واإدارية على درجة ك�فية من 
اهتم�مه،  من  كبري  بقدر  التعليم  حظي  فقد  التحديث،  م�سروع  خلدمة  الكف�ءة 
و�سعى لنت�س�ر نظ�م تعليمي متك�مل يقوم على ق�عدة من املدار�ص البتدائية، 

وبع�ص املدار�ص الث�نوية )التجهيزية(، وعدد من املدار�ص الع�لية )اخل�سو�سية(.

ي  كم� عزم اإ�سم�عيل ب��س� على اأن يفتح اأبواب العلم اأم�م املراأة، واأن ي�سوِّ  
يف اكت�س�ب املع�رف بينه� وبني الرجل، ويخ�سه� مبدار�ص تتعلم فيه�، ويخرجه� 
احل�كم،  لطموح�ت  تلبية  الكت�ب  هذا  فك�ن  العرف�ن،  نور  اإىل  اجلهل  ظلمة  من 
الكت�ب موافًق�  املعرفة؛ فج�ء  بلده يف ميدان  تتقدم  اأن  الطهط�وي يف  واأماًل من 
اإ�سم�عيل،  اخلديوي  فرتة  اأثن�ء  م�سر يف  ع��سته�  التي  الت�ريخية  للظروف  وملبًي� 
الذي ح�ول اإحي�ء النه�سة العلمية والثق�فية التي �سبق ورع�ه� حممد علي، بعدم� 
تعر�ست للت�سفية يف اإط�ر ال�سي��س�ت التي ا�ستهدفت الق�س�ء على م�سروع حممد 

علي الإ�سالحي.



4545
تقــدمي

واأ�سهم علي ب��س� مب�رك )ن�ظر ديوان املدار�ص بعد ذلك( بدور مهم يف   
اإع�دة �سي�غة النظ�م التعليمي م�ستعيًن� بخربة رف�عة، وك�ن الهدف الذي َي�سعي�ن 
الريف  يف  املنت�سرة  الكت�تيب  بتحويل  الأ�س��سي  التعليم  ق�عدة  تو�سيع  هو  اإليه 
التن�سئة جليل  توحيد  بهدف  الدولة؛  لرق�بة  ابتدائية تخ�سع  اإىل مدار�ص  واملدن 

جديد تقوم على كواهله نه�سة م�سر احلديثة)1(.

رئ��سة  اإليه  واأُ�سند  امل�سرية،  الثق�فية  املتميز يف احلركة  لرف�عة دوره  وع�د   
اللجنة التي �س�غت لئحة ديوان املدار�ص لت�سع اأ�س�ص النظ�م التعليمي احلديث 
َتِمُد على ترغيب الن��ص يف تعليم اأبن�ئهم بعد تيقنهم من اأهمية التعليم  الذي َيعنْ

ب�عتب�ره حجر الزاوية يف النه�سة احلديثة.

وك�ن الطهط�وي مر�سًدا لعلي مب�رك يف النه�سة التعليمية التي متت على   
يديه، والتي �سملت اإق�مة م� ُيعد نواة للتعليم اجل�معي، فجمع املدار�ص العلي� يف حرم 
واحد، اإىل ج�نب املع�مل، ودار الكتب التي اأُن�سئت ع�م )1287هـ/1870م(، 
ودار العلوم التي بداأت من�رة للثق�فة احلرة الرفيعة، وك�ن كت�ب »املر�سد الأمني« 

حجر الأ�س��ص خلدمة هذا امل�سروع التعليمي.

ق�م  الذي  الدور  مم�ر�سة  اإىل   - نه�ية حي�ته  الطهط�وي - يف  ع�د  وهكذا   
به منذ بدء حي�ته العملية، فقد ك�ن يف كل اأطوار حي�ته معلًم� ومربًي�، بداأ حي�ته 

رائد  الطهط�وي  »رف�عة  موؤمتر  اأبح�ث  �سل�سلة  الثق�فية، �سمن  النه�سة  وم�سروع  املدار�ص  رو�سة  )1(  رءوف عب��ص، 
التنوير« ، املجل�ص الأعلى للثق�فة، الق�هرة، 2007م، �ص365.
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�سيًخ� يلتف حوله الطلبة يف الأزهر، واأنهى حي�ته معلًم� لالأمة، ير�سم له� طريقه� 
التعليمي، ويرى �سبيل تقدمه� ب�لعلم الذي ُيت�ح لكل اأفراد ال�سعب، ل فرق بني 
� جلميع  غني وفقري، اأو ذكر واأنثى فدع� يف »املر�سد الأمني« اإىل جعل التعليم ع�مًّ

الن��ص، ينتفع به الأغني�ء والفقراء ذكورهم واإن�ثهم فهو �سروري ل�س�ئر الن��ص.

واإذا  حي�ته،  يف  الطهط�وي  به�  ق�م  التي  الأدوار  اأهم  املربي  دور  وك�ن   
ُذكرت نه�سة التعليم امل�سري يف القرن الت��سع ع�سر ل بد اأن ُيذكر معه� رائده� 
يتطلع  العمل على مدى خم�سني ع�ًم�، ومل  الطهط�وي، فقد م�ر�ص هذا  الأول 
مقدمته  يف  الطهط�وي  يقول  به.  يفتخر  وهو  ومعلًم�،  مربًي�  حي�ته  ق�سى  ل�سواه، 
لرواية »تليم�ك«: »لقد تقيدت بعن�ية احلكومة امل�سرية بوظيفة تربية التالميذ مدة 

مديدة، و�سنني عديدة: نظ�رة وتعليًم� وتعدياًل وتقوميً� وترتيًب� وتنظيًم�«)1(.

ومن اأجل حتقيق غ�ية ن�سر التعليم، و�سع رف�عة اأول م�سروع لن�سر التعليم   
يّل يف ع�م )1270هـ/ 1854م(، وهو امل�سروع الذي تبن�ه علي مب�رك فيم�  الأَوَّ
بعد، وجعله اأ�س��ًس� مل�سروعه املعروف، وا�ستع�ن برف�عة لتنفيذ امل�سروع، وعّينه ع�سًوا 
بقوم�سيون املع�رف، ثم رئي�ًس� ملجل�ص تنظيم املك�تب الأهلية، واأ�سهم يف الت�أليف 
املدر�سي بكت�ب يقوم على تب�سيط النحو، وهو »التحفة املكتبية« وبكت�بني جليلني 

للقراءة هم� »من�هج الألب�ب امل�سرية«، و»املر�سد الأمني للبن�ت والبنني«.

) ( نقاًل عن: اأحمد عزت عبد الكرمي، رف�عة املربِّي، �سمن اأوراق مهرج�ن رف�عة رافع الطهط�وي، �ص182.
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رابًعا: حتليل كتاب »املر�صد الأمني للبنات والبنني«

هذا العنوان لي�ص جمرد عنوان لكت�ب، واإمن� هو يوحي مب� اأراده الطهط�وي   
من هذا الكت�ب، ف�ملر�سد الأمني هو املوؤلف نف�سه، الذي ك�ن اإم�ًم� لطلبة البعثة 
التعليمية يف ب�ري�ص، ثم اأ�سبح مر�سًدا لنه�سة الأمة بعد عودته. وتقدمي »البن�ت« 
على  ليوؤكد  بل  فقط،  ال�سجع  يكن للتزام  الكت�ب مل  عنوان  »البنني« يف  على 
اأهمية تعليم البن�ت، واأثر هذا يف حي�ة الأمة، وليط�بق هدف الطهط�وي من ت�أليف 
اجلهل،  ق�ع  من  انت�س�لهن  على  والعمل  ب�لبن�ت،  الهتم�م  وهو  الكت�ب،  هذا 
ر�سمية حكومية  مدر�سة  هن�ك  تكن  ب�لذكور؛ حيث مل  م�س�واتهن  على  واحلث 
تعلم البن�ت، واأول مدر�سة اأُن�سئت بعد وف�ة الطهط�وي ع�م )1290هـ/ 1873م(.

و»املر�سد الأمني« هو اأول كت�ب يف الرتبية ي�سجله الأدب العربي احلديث،   
وي�سعه على راأ�ص ق�ئمة �ست�سم كتًب� كثرية منه� »م�ستقبل الثق�فة يف م�سر« لطه 
ح�سني بعد انق�س�ء اأكرث من ثم�نني ع�ًم� اأدت اإىل تطور املجتمع، وغرّيت اخلط�ب 

واملنهج.

ع�سرن�  يف  املوؤلفة  املط�لعة  كتب  مثل  الأمني«  »املر�سد  كت�ب  ُيعد  ول   
بينه� فكرة، ول يجمعه� خط، بل هو  تربط  احل��سر، يجمع مو�سوع�ت �ستى ل 
فه حقوقه وواجب�ته،  ُيعرِّ ال�س�لح،  املواطن  اإىل خلق  ترمي  كت�ب ذو غ�ية واحدة 
ويجعل منه اإن�س�نً� متميًزا بعقله وخلقه، �سواء ك�ن ذكًرا اأو اأنثى، يحببه يف وطنه، 
ويط�لبه ب�لعمل - بكل قوته - لإ�سع�ده وجمده، والكت�ب كله يدور حول ذلك، 
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ف�سوًل  لالأبواب  وي�سع  اأبواب،  اإىل  الفكرة  يق�سم  ومنهج،  فكرة  ذو  كت�ب  فهو 
تتن�ول جزئي�ت �سغرية.

وعواطف  �سي��سية،  ومعلوم�ت  تربوية،  مع�رف  بني  انتق�ل  الكت�ب  ويف   
دينية،  وم�س�ئل  اأ�سرية،  وعالق�ت  اجتم�عية،  و�سئون  اإ�سالحية،  ومب�دئ  وطنية، 
الثق�فة  واأثر  وتنظيمه�،  الفكرة  وحدة  حيث  من  الأجنبية  الثق�فة  اأثر  فيه  وتبدو 
الأثر  فيه  ويبدو  ب�حلكم،  واإتي�نه  ب�ل�سعر،  ا�ست�سه�ده  كرثة  حيث  من  العربية 
والأح�ديث  القراآنية  ب�لن�سو�ص  اأفك�ره  لت�أكيد  يلج�أ  حني  بو�سوح  الإ�سالمي 

النبوية، واأقوال ال�سلف وال�سح�بة، واأخب�ر من الت�ريخ الإ�سالمي.

العر�ص  عن  واخلروج  والأمثلة،  ال�ستطرادات  كرثة  الكت�ب  ويعيب   
من  يكرث  فهو  والوع�ظ،  واخلطب�ء  الفقه�ء  بطريقة  الفكري  والت�أ�سي�ص  النظري 
�سرب الأمثلة لتفهيم اجلمهور، فكل مو�سوع من��سبة جلمع املعلوم�ت دون متييز 
ع�سر  يف  املفكر  طريقة  هي  هذه  وك�نت  القدمية،  واملعلوم�ت  اجلديد  العلم  بني 
نراه  فبينم�  الوافد،  اأو من  اجلم�عية،  الذاكرة  العلم من  ا�ستدع�ء  وهي  النه�سة، 
مثاًل يتحدث يف بر الوالدين اإذ به يتحدث عن الزهد، ثم ينقل مواقف ت�ريخية 
لبع�ص النجب�ء، وينتقل للدع�ء و�سروطه واأرك�نه، وحتقيق الولية وكرامة الأولي�ء، 
ويرتجم للغزايل، وينقل عن ح�س�رة الغرب، اإىل غري ذلك من مو�سوع�ت يدفعه 
اإىل اإيراده� املن��سب�ت، ويف بع�ص الأحي�ن يح�سد احلكم بع�سه� اإىل بع�ص حتى 

ي�سبح الكت�ب معر�ًس� له�.
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وقد ُعرف هذا املنحى ب�أ�سلوب احلك�ء، وهو عني النهج الذي �س�ر عليه   
املر�سفي.  ح�سني  وال�سيخ  ال�سدي�ق،  ف�ر�ص  اأحمد  مثل:  ع�سره،  �سيوخ  معظم 
»الأخذ  وهو  القدمي،  بتعريفه  »الأدب«  منهج  هو  الكت�ب  هذا  يف  رف�عة  ومنهج 
من كل �سيء بطرف«؛ لذا اأكرث من النقل عن ال�سلف، وردد ال�سور الت�ريخية، 
اإىل  ميله  ك�ن  واإن  وال�سجع،  الرت�سل  من  مزيًج�  اأ�سلوبه  وك�ن  امل�أثورة،  والأقوال 

ال�سجع وا�سًح� يلج�أ اإليه كلم� واتته الفر�ص.

َرتَّب رف�عة كت�به على مقدمة و�سبعة اأبواب، م�ستملة على ف�سول وخ�متة. 
َف الرتبية يف ف�سل من ف�سول املقدمة، وبنيَّ اأثره�، وذكر يف ف�سول ت�لية م�  فَعرَّ
ينبغي اأن يوؤخذ به الأطف�ل من �سغرهم، من تربية خلقية ودينية، حتى اإذا و�سل 
اإىل بع�ص م� يجب اأن يعتقده الطفل منذ �سغره يربهن على بع�ص هذه العق�ئد 

كعقيدة البعث والن�سور.

فكرث  لأطف�لهم،  الأقدمني  اليون�ن  تربية  على   � جمًّ ثن�ًء  رف�عة  ويثني   
اإىل  رف�عة  ويعود  ورج�لهم،  ن�س�وؤهم  احل�زمة  الرتبية  هذه  وا�سرتك يف  حكم�وؤهم 
ال�سج�عة  اأولدهن من  يربني عليه  العرب  ن�س�ء  م� ك�ن  لن�  لينقل  العرب  ت�ريخ 

والإقدام، وينقل بع�ص عوائد الأوربيني يف تربية البن�ت والبنني.

من  غريه  اإىل  ون�سبته  الإن�س�ن  عن  الأول  الب�ب  يف  رف�عة  يتحدث   
املخلوق�ت، ويف الب�ب الث�ين يذكر ال�سف�ت التي ي�سرتك فيه� الذكور والإن�ث، 
وال�سف�ت التي ينفرد به� كل جن�ص، وك�ن يريد من وراء ذلك اأن ُيفهم البن�ت 
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والبنني مك�نتهم بني خملوق�ت الع�مل، وامتي�زهم ب�لعقل، واأنهم من طبيعة واحدة 
هو  بينهم  امل�سرتك  اجل�مع  واأن  الأنثوية،  اأو  الذكورية  ال�سف�ت  بع�ص  تختلف يف 
وجمتمعه  الع�ئلي،  جمتمعه  اأ�سعد  والتثقيف  ب�لرتبية  م  ُدعِّ اإذا  الذي  العقل، 

الوطني.

ويتن�ول رف�عة يف الب�ب الث�لث اأح�ديث عن التعلم والتعليم، واأنواعه،   
ودوره يف حتقيق تقدم الوطن، ويعر�ص على الطلبة والط�لب�ت يف ف�سول متت�لية 
عن�سر  فيهم  ويحرك  لبالدهم،  والن�فعة  لهم،  الن�فعة  املختلفة  الفنون  من  األوانً� 

هم وطنهم. املن�ف�سة، وُيبني ف�سل الرحلة وال�سي�حة يف طلب العلم، لينه�ص بِجدِّ

ُيَعدُّ  الذي  الرابع،  الب�ب  يف  الوطن  ذكر  اإىل   � طبيعيًّ انتق�ًل  ينتقل  وهن�   
نفو�ص  ويغر�ص يف  والثق�فة،  ب�لعلم  اخلدمة  هذه  ويكمل  الن��سئ خلدمته،  اجليل 
الن�صء حمبة الوطن، ويبنيِّ لهم اأن وطنهم من اأعظم الأمم، بل يف مقدمة الأمم، 

وغر�ص هذه العقيدة يف نفو�سهم له اأكرب الأثر يف تربيتهم تربية وطنية �س�دقة.

كم� حتدث عن �سرورة احت�د اأبن�ء الوطن، وعدم ت�سعبهم اأحزابً� متعددة   
ب�آراء خمتلفة؛ مل� يرتتب على ذلك من الت�س�حن والتح��سد والتب�غ�ص، و�سرورة 
املرء بروحه، ويدفع عنه كل َمن  الوطن، وال�ستعداد لأن يفديه  لق�نون  النقي�د 

يتعر�ص له ب�سرر.
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َتربه اأهم اأبواب الكت�ب -  كم� يعر�ص الطهط�وي يف هذا الب�ب - الذي اأَعنْ  
لتمدن الوطن، ويذكر اأن من اأ�سب�به التم�سك ب�ل�سرع، ومم�ر�سة العلوم واملع�رف، 
الِفالَحة والتج�رة وال�سن�عة، وا�ستك�س�ف البالد التي تعني على ذلك،  وتقدمي 
واخرتاع الآلت والأدوات وكل م� ي�سهل طرق التمدن اأو يقربه� ب�إيج�د الو�س�ئط 

والو�س�ئل.

حوايل  ي�سغل  والذي  ال�س�بع،  الب�ب  اإىل  اخل�م�ص  الب�ب  من  وابتداًء   
ثلثي الكت�ب، يتن�ول الطهط�وي م�س�ئل الزواج والت�سري، والعالق�ت الأ�سرية، 
اإىل  حمبب  مو�سوع  وهو  الأقرب�ء،  بني  اأو  والزوجة،  الزوج  بني  التي  واحلقوق 
والفت�ة،  للفتى  ال�س�حلة  املب�دئ  بع�ص  فيه  الطهط�وي  وو�سع  ذكره،  ال�سب�ب 

ويحوي اأح�ديث طريفة يف اأخب�ر الن�س�ء.

من  نوؤلفه  فيم�  اليوم  به�  نظفر  ل  بحرية  مو�سوع�ته  يتن�ول  رف�عة  وك�ن   
كتب لتالميذ مدار�سن� وتلميذاته�، بل ُيعد احلديث عنه� اليوم حمرًم� يف كتبن�، 
مثل احلديث عن املحبة وال�سداقة بني الزوجني وغري الزوجني، ومذهب املحبني 
ي�سري  ذلك  وبعد  اختي�ري،  مبدئه  يف  احلب  واأن  املحبة)1(،  يف  الت�سريك  بعدم 
�، واأن الع�سق ق�سم�ن: ع�سق احلوا�ص وع�سق القلب، واأن للع�سق مك�رم  ا�سطراريًّ
اأخالق تتفرع منه وتنت�سب عنه. واأن الع��سق ال�س�بر الك�مت اإذا م�ت ن�ل ال�سه�دة، 

)1( الطهط�وي، املر�سد الأمني للبن�ت والبنني، مرجع �س�بق، �ص 415.
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واأن احلب لي�ص مب�ستكره يف الدني� ول مبحظور يف ال�سرع، وينبغي اأن يكون احلب 
بني املتح�بني وداًدا خ�ل�ًس� �س�فًي� من ال�سوائب، ق�ئًم� على الحرتام والإجالل 
الن�س�ء والرج�ل، مت�أثًرا يف ذلك بكت�ب ابن حزم)1( »طوق احلم�مة« الذي  بني 

ك�ن ذائًع� بني املثقفني منذ القرن الث�من ع�سر، ويدور حول اأحوال املحبني.

وهكذا مل يغم�ص رف�عة عينيه عن ع�طفة قوية ت�سطرم يف �سدر ال�سب�ب،   
فحدثهم حديث والد ب�ر، وذلك اأف�سل من اأن يتلقوا هذه املعلوم�ت من كتب ل 

رقيب عليه�، تثري غرائز، وتدفع اإىل مف��سد.

ومل  ذلك،  اإىل  تدفع  التي  الأ�سب�ب  وذكر  الوالدين،  بر  عن  تكلم  كم�   
� للتلميذ  ين�ص احلديث عن حقوق الولد على والده، ومل� ك�ن الأ�ست�ذ والًدا ُروحيًّ
اأخذ رف�عة يتحدث عن حقوقه على هذا التلميذ، وحقوق التلميذ على اأ�ست�ذه، 
وهن� يجد املج�ل ف�سيًح� ل�سرح بع�ص مب�دئه يف الرتبية، وبي�ن العقيدة الدينية، واأن 
اأول واجب على معلم التالميذ اأن يعلمهم عق�ئد التوحيد، واأورد كثرًيا من اأمور 
الدين و�سرية الر�سول الكرمي، ويف اآخر الكت�ب يذكر �سذرة من كالمه )�سلوات 
اأورده من تلك  اآخر م�  اإىل اخلري، وحتث على كل ف�سل، وك�ن  اهلل عليه( تدعو 

�مِّ َيوَم الِقَي�َمِة«. ور التَّ َلِم اإِىَل امل�َس�ِجِد ِب�لنُّ �ِئنَي يِف الظُّ ر امل�سَّ الأح�ديث: »َب�سِّ

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص 417- 436.
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خام�ًصا: املحاور الفكرية لكتاب »املر�صد الأمني«

1- اأهمية الرتبية والتعليم

ك�نت حملة ن�بليون على م�سر �سنة )1213هـ/ 1798م( حدًث� خطرًيا مل   
يقف عند حدود ع�سكرية اأو �سي��سية، بل ك�نت له اآث�ر ثق�فية منه� املجمع العلمي 
الذي ب��سر العمل فيه خمت�سون يف فروع كثرية من املعرفة؛ مم� عزز التق�بل بني 
�سرق م� زال يعي�ص حي�ة القرون الو�سطى، وغرب ن�ل ق�سب ال�سبق يف املعرفة 

والتقدم.

وم� اأن ت�سلم حممد علي ال�سلطة حتى اأر�سل بعث�ت علمية اإىل اإيط�لي� ثم   
اإىل فرن�س�، واأن�س�أ عدًدا �سخًم� من املدار�ص. وقد فهم التعليم على اأنه اأداة لإدراك 

القوة والتقدم، ومن هن� ك�ن التعليم ذا �سلة وثيقة ب�مل�سروع النه�سوي.

وُيعد الطهط�وي خري ثمرة من ثمرات نظ�م حممد علي التعليمي، �س�هد   
اأثن�ء �سفره اإىل فرن�س� م� ك�نت حتظى به الرتبية يف تلك البالد، ف�آثر ذلك يف ت�سوره 
لنمط التعليم الذي ينبغي اأن يكون مل�سر، وكت�به »املر�سد الأمني للبن�ت والبنني« 

خري �س�هد على ذلك)1(.

)1(    حممد الق��سي وعبد اهلل �سولة، الفكر الإ�سالحي عند العرب يف ع�سر النه�سة، دار اجلنوب للن�سر، تون�ص، 
1992م، �ص113.
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ويحدثن� علي مب�رك عن ح�ل التعليم يف م�سر ق�ئاًل: »ابتداًء من القرن   
اأمر  ِمَل  اأُهنْ  - قرون  ثالثة  مدة  اأي   - الهجريني  ع�سر  الث�ين  القرن  اإىل  الت��سع 
املدار�ص، وامتدت اأيدي الأطم�ع اإىل اأوق�فه�، وت�سرف فيه� النظ�ر على خالف 

�سروط وقفه�، وامتنع ال�سرف على املدر�سني والطلبة«)1(.

الأع�س�ء  »تنمية  ب�أنه�:  فه�  وُيعرِّ الرتبية  عن  ب�حلديث  كت�به  رف�عة  ويبداأ   
طبق  على  اأنثى  اأو  ك�ن  ذكًرا  الب�سري  النوع  تهذيب  وطريقة  والعقلية،  احل�سية 
اأ�سول معلومة، ي�ستفيد منه� ال�سبي هيئة ث�بتة يتبعه� ويتخذه� ع�دة«)2(، ويرى اأن 
تغذية الطفل على ثالثة �سروب: الأول تغذيته ب�لطع�م لينمو ج�سمه، والث�ين 
تغذية ُخُلقه، بتعويده التطبع ب�لطب�ع احلميدة، والآداب والأخالق، والث�لثة تغذية 
وُخُلقية،  ج�سمية،  ثالثة:  األوان  فللرتبية  العلوم)3(،  واألوان  املع�رف  بتعليم  عقله 

وعقلية.

ومهمة الرتبية عند رف�عة تهذيب اخللق وتنمية العقول وحت�سني الإدراك،   
ولي�ص من مهمته� خلق الذك�ء؛ لأن ذلك من ال�سف�ت الغريزية الطبيعية، ف�إذا 
اأوكل اإىل املربي عدة اأطف�ل خمتلفي الذك�ء، ل ت�ستطيع الرتبية املوحدة اأن ت�سوي 
بينهم يف الذك�ء، »والذك�ء الك�مل اإذا �سحبته الرتبية الف��سلة ك�ن عظيًم� كثري 

)1(  علي مب�رك، اخلطط التوفيقية، ج4، مرجع �س�بق، �ص38.
)2( الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 12.

)3(  املرجع ال�س�بق، �ص 11.
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الرتبة  النتيجة ل يبلغ �س�حبه  املتو�سطة ك�ن ي�سري  ف�إذا �سحبته الرتبية  النج�ح، 
املطلوبة«)1(.

اإن  بقوله:  خطرية  مهمة  للرتبية  الطهط�وي  ي�سع  الأمر  هذا  على  وبن�ء   
اأمة  تعد  التي  هي  اأوط�نهم  لنفع  وا�ستعدوا  اأبن�ئه�،  تربية  ح�سنت  التي  »الأمة 
�سعيدة .. بخالف �سوء الرتبية املنت�سر يف اأمة من الأمم، ف�إن ف�س�د اأخالق بنيه� 
اأي�ًس�  فيه�  يتقدم  الرتبية...  فيه�  تتقدم  »التي  والأمة  العدم«)2(،  اإىل  به�  يف�سي 

التقدم والتمدن«)3(.

واأول م� يجب اأن ُيعنى به مربي الطفل اأن ميحو الأثرة من نف�سه؛ لأنه�   
النف�ص)4(، واأن يحفظ منذ �سغره  العيوب دالة على دن�ءة  خ�سلة ج�معة جلميع 
اإق�مة  اأمره  اأنثى - من مبداأ  اأو  اأن يعلم ال�سغري - ذكًرا  العق�ئد الدينية، فينبغي 
وهكذا  معرفته�)5(،  الواجب  �سف�ته  وب�قي  ووحدانيته،  اهلل،  وجود  على  الدليل 
بني  ليجمع  املع��سية  تربيته  مع  جنب  اإىل  جنًب�  الدينية  الرتبية  ت�سري  اأن  يجب 

معرفتيهم�.

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص 13.

)2(   املرجع ال�س�بق، �ص 14.

)3(   املرجع ال�س�بق، �ص 17.

)4(   املرجع ال�س�بق، �ص 20.

)5(   املرجع ال�س�بق، �ص 28.
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التي  الو�سيلة العظمى  اأنه هو  املعنوية، كم�  والتعلم هو جزء من الرتبية   
العقل،  تهذيب  هي  املعنوية  والرتبية  يجهله،  م�  معرفة  الإن�س�ن  به�  يكت�سب 

وتروي�ص الذهن)1(.

ويق�صم الطهطاوي الرتبية املعنوية اإىل ثالثة اأق�صام

الق�صم الأول: تربية النوع الب�سري، يعني تربية الإن�س�ن من حيث هو اإن�س�ن، وهو 
تنمية ج�سده وحوا�سه العقلية. وهذا الق�سم �سروري يتلق�ه الأطف�ل �سغ�ًرا - اإن�ًث� 

وذكوًرا.

اأي تربية الأمم وامللل، وهذا الق�سم من الرتبية  اأفراد الب�سر،  الق�صم الثاين: تربية 
ل يح�سل اإل »بتعليم اأحك�م الدين الواجب معرفته� على كل اإن�س�ن«)2(. وهذه 

تربية يف الُهـوية.

الق�صم الثالث: الرتبية العمومية لكل اإن�س�ن يف خ��سة نف�سه، وهي تربية الإن�س�ن 
يتعلمه  م�  فهي  العمومية،  ب�لتعليم�ت  اأي�ًس�  ُت�سمى  الرتبية  وهذه  اخل�سو�سية، 
الذكور والإن�ث يف املك�تب )الكت�تيب( واملدار�ص، ويف �س�ئر موؤ�س�س�ت املعرفة 

التي يجتمع فيه� للتعليم)3(.

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص 131.

)2(   املرجع ال�س�بق، �ص 132.

)3(   املرجع ال�س�بق، �ص 134.
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امللة  اأولد  فرتبية  »وب�جلملة  قوله:  يف  الرتبية  اأهمية  الطهط�وي  ويجمل   
و�سبي�ن الأمة واأطف�ل اململكة ذكوًرا واإن�ًث� من اأوجب الواجب�ت«)1(.

اأم� عن �سكل التعليم فال نرى الطهط�وي يخ�س�ص يف كت�به حيًزا للحديث   
املوؤ�س�س�ت  على   - عنده   - احلديث  يقت�سر  بل  تعليمية،  موؤ�س�س�ت  اإن�س�ء  عن 
املوجودة عند ت�أليفه كت�به، غري اأنن� نعرف جهوده الكبرية لإن�س�ء مدر�سة الأل�سن 

واإدارته�، وتوجيه�ته الرامية اإىل ت�أ�سي�ص املزيد من املوؤ�س�س�ت التعليمية.

يل  الأَوَّ التعليم  اأق�س�م:  ثالثة  اإىل  العمومي  التعليم  الطهط�وي  ويق�سم   
البتدائي، والتعليم الث�نوي التجهيزي، والتعليم الع�يل النته�ئي.

اإن�س�ن  كل  اإليه  يحت�ج  الن��ص،  ل�س�ئر  �سروري  ع�مٌّ  الأويل  ف�لتعليم   
ك�حتي�جه اإىل اخلبز وامل�ء، وهذا التعليم ي�سرتك فيه اأهل اململكة على حدٍّ �سواء، 
واإن�ثهم)2(.  والفقراء: ذكورهم  الأغني�ء  اأبن�ء  فيه  ي�سرتك  الن��ص،  فهو ع�م جلميع 
الكرمي،  القراآن  تعليم  والكت�بة، مع  القراءة  التعليم درا�سة  النوع من  ومنهج هذا 
واأ�سول احل�س�ب ومب�دئ الهند�سة والنحو. وهذا التعليم الأويل هو الذي و�سعه 
ر لهم�  وخطط له الطهط�وي و�سديقه اأدهم ب��س� يف عهد �سعيد ب��س�، ولكن مل ُيقدَّ

تنفيذ برن�جمهم� كم� �سبق اأن ذكرن�.

)1(   املرجع ال�س�بق، �ص 33.
)2(   املرجع ال�س�بق، �ص 136.
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الجتم�عية،  الهيئة  ح�ل  َح�ُسَن  الأمة  اأفراد  تلق�ه  متى  التعليم  وهذا   
وارتقى به اأرب�ب احلرف ال�سن�عية، ف�إن ال�س�نع مثاًل، اإذا تعلم هذه املب�دئ �َسُهَل 
عليه قراءة كتب �سنعته، ويدخل فيه� حت�سين�ت جديدة، فريقى وي�سري يف عمله 

اإىل درجة الكم�ل.

اأم� التعليم الث�نوي »فهو م� يكون به متدين جمهور الأمة، وك�سبه� درجة   
الرتقي يف احل�س�رة والعمران«)1(، وعلومه كثرية، منه�: العلوم الري��سية ب�أنواعه�، 
والكيمي�ء  والطبيعة  الثالثة)2(،  املواليد  وعلم  واملنطق،  والت�ريخ،  واجلغرافي�، 
يدعو  التعليم  من  النوع  هذا  ولأهمية  وغريه�.  الزراعة،  وفنون  امللكية،  والإدارة 

الطهط�وي احلكومة اإىل »ترغيب الأه�يل، وت�سويقهم فيم� يخ�ص هذا النوع«)3(.

اأم� التعليم الع�يل فهو الذي ي�ستغل الإن�س�ن فيه بعلم خم�سو�ص يتبحر   
فيه)4( كعلم الفقيه والطبيب والفلكي واجلغرايف واملوؤرخ، ويريد �س�حبه اأن يجول 

يف اأ�سوله وفروعه حتى يكون ك�ملجتهد فيه.

وهذه الثالثية متثل اإ�سرتاتيجية تعليم متك�ملة.  

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 136 - 137.
)2( احليوان والنب�ت واملع�دن.
)3( املرجع ال�س�بق، �ص 136.

)4(  املرجع ال�س�بق، �ص 137.
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واإذا ك�ن رف�عة يرى من الواجب تعميم التعليم الأويل بني اأبن�ء ال�سعب   
التعليم  يف  الت�سييق  ين��سر  ف�إنه  الث�نوي،  التعليم  يف  ال�سعب  وترغيب  جميًع�، 
الع�يل، وح�سره يف فئة �سغرية  من الن��ص »بحيث يكون عدد تالمذته� حم�سوًرا، 

وعلى اأن��ص قالئل مق�سوًرا«)1(.

وقريب من هذا الراأي ذهب حممد عبده الذي ق�سم التعليم اإىل ثالث   
تعليم  1887م(:  )1304هـ/  �سنة  العثم�ين  التعليم  اإ�سالح  لئحة  يف  مراحل 
ابتدائي لتعليم الأمور الأ�س��سية، وتعليم ديني و�سط للطبقة املر�سحة للوظ�ئف، 

وتعليم ديني ع�ٍل لطبقة املعلمني.

يلزم  اأنه  يرى  ف�لطهط�وي  نخبوية،  روؤية  تعك�ص  املراحل  هذه  اأن  وجلي   
اأو  امللوك  اأبن�ء  تربية  اإحداهم�  مهذبة:  لتكون  الرتبية  من  نوع�ن  الدولة  لنظ�م 
معقدة لأرب�ب  الع�يل درجة  والتعليم  الوطن،  اأبن�ء  تربية  والث�نية  الدولة،  روؤ�س�ء 
ال�سي��س�ت والرئ��س�ت، واأهل احلل والعقد يف املم�لك واحلكوم�ت، وينبغي اأن 

يقت�سد يف تعليمه�.

يجعل  وهو  للرتبية،  النظرة  هذه  الطهط�وي يف  مع  عبده  ويلتقي حممد   
جمعية »املق��سد اخلريية« يف خدمة ال�ستقرار الطبقي، فيقول: اإنه� »توطن نفو�ص 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 137.
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يكون  النج�ر  فولد  ب�إتق�ن،  اأبيه  عمل  منهم  الواحد  يعمل  اأن  على  التالمذة... 
جن�ًرا.. والرتبية والتعليم ي�س�عدان كالًّ على اإتق�ن عمله و�سن�عته«)1(.

التعليم  اإجب�رية  النظرة موقف خم�سو�ص من م�س�ألة  ويرتتب على هذه   
الأويل، ف�لطهط�وي يربز حم��سنه� ق�ئاًل: »ويف بع�ص بالد جرم�ني� دخول املدار�ص 
اأبن�ء اأورب� واأمريقة )اأمريك�( ذكوًرا  للبن�ت والغلم�ن واجب ق�نونً� ... فلهذا ك�ن 
واإن�ًث� يح�سنون يف الغ�لب القراءة والكت�بة.. ويعرفون مب�دئ املع�رف التي يتزين 

به� عقل الإن�س�ن«)2(.

ويعر�ص الطهط�وي م�سمون التعليم، ويتن�ول املواد التي يجب تدري�سه�   
يف خمتلف مراحل التعليم، وقد اأوىل الدين مك�نة خ��سة، فهو يدعو اإىل تعليم 
الأطف�ل منذ ال�سغر العق�ئد الدينية، وجعل القراآن م�دة اأ�س��سية يف التعليم الأويل، 
يف حني ل جند للعلوم ال�سرعية ذكًرا يف التعليم الث�نوي والع�يل، على اأنه يف مق�م 
اآخر ينطلق من النظرة التقليدية يف ت�سنيف العلوم، فيق�سمه� ق�سمني: غ�ي�ت، 
وو�س�ئل. ف�لعلوم ال�سرعية هي املق�سودة ب�لذات، وم� �سواه� من العلوم والفنون 
فهي ك�لآلت. ف�لعلوم ال�سرعية هي اأهم مم� عداه�، ولكنه يرى من جهة اأخرى اأن 
العلوم النقلية والعلوم العقلية متك�ملة. وهذه النظرة ترتبط مبق��سد ال�سريعة، التي 

العربية  املوؤ�س�سة  الفكري والرتبوي«،  الك�ملة، حتقيق: حممد عم�رة، ج3 »الإ�سالح  )1(   حممد عبده، الأعم�ل 
للدرا�س�ت والن�سر- بريوت، 1972م، �ص99.

)2(   الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 39.
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الدين هي علوم مق��سد  اإىل علوم و�س�ئل، وعلوم مق��سد، وعلوم  العلوم  تق�سم 
لكونه� تت�سم ب�لثب�ت، بينم� العلوم العقلية هي علوم و�س�ئل لق�بليته� للتغري، ويف 

منظومة املق��سد ي�أتي الدين ومعه علومه.

طريق  اتب�ع  وجوب  يوؤكد  الطهط�وي  ف�إن  التعليم  من�هج  من حيث  اأم�   
يتخذ  اأن  املعلم  لالأ�ست�ذ  »فينبغي  الفهم  التالميذ  على  ي�سهل  حتى  الب�س�طة؛ 
امل�هر  ينبغي لالأ�ست�ذ  للتعلم، وكذلك  واأ�سهله�  الطرق  اأقرب  ال�سبي�ن  تعليم  يف 
تعليم  يف  املن�هج  اأق�سر  وينهج  ال�سهولة،  �سبيل  ي�سلك  اأن  وال�سن�ئع  الفنون  يف 

غلم�نه«)1(.

لال�ستعج�ل  مب�در  غري  مت�أنًي�  يكون  اأن  اللني:  املعلم  يف  ي�سرتط  كم�   
واأن  ب�لتالميذ،  التلطف  ويجب  ي�سدر،  ذنب  ب�أول  اأحًدا  يوؤاخذ  ول  ب�لعقوبة، 
به ذلك  التعلم، ويذهب  الط�لبني، ويتلطف بهم، ويحر�سهم على  يت�آلف قلوب 
اإىل الدعوة اإىل املراوحة بني الدر�ص واللعب، فينبغي للمعلمني اأن ي�أذنوا يف بع�ص 
الأوق�ت للمتعلمني ب�للعب، ويكون لعًب� جمياًل غري متعب لهم، لي�سرتيحوا من 
اإليه، ول �سيم� كت�ب  فيم� ذهب  الفرن�سـي  الأثر  التم��ص  كلفة الأدب، وميكنن� 
»الرتبية« جل�ن ج�ك رو�سو )1124-1192هـ/ 1712- 1778م(. ول �سك اأن 

هذا اجلزء من املنهج م�سدره الثق�فة الفرن�سية.

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 136.
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وك�ن رف�عة يقدر مهنة التعليم حق قدره�، وُيجل الق�ئمني ب�أمره�، حتى   
كتب عن ذلك م�ست�سهًدا مب� روي عن النبي : »خري الن��ص وخري َمن مي�سي 

على الأر�ص املعلمون ...«) 1(.

فرتبية  الإ�سالحية،  الطهط�وي  دعوة  يف  تظهر  والتعليم  الرتبية  وغ�ية   
الأفراد لي�ست غ�ية يف نظره، واإمن� هي وا�سطة لرتبية الأمة بتح�سني تربية الآح�د 
ذكوًرا واإن�ًث�، وانت�س�ر ذلك فيهم يرتتب عليه ح�سن تربية الهيئة املجتمعة )يعني 

الأمة بتم�مه�(.

�، فهي من جهة مرتبة توؤهل الأمة  والرتبية ترتبط ب�لتمدن ارتب�ًط� جدليًّ  
للو�سول اإىل التقدم، ف�لأمة التي تتقدم فيه� الرتبية بح�سب مقت�سي�ت اأحواله� 
يتقدم فيه� اأي�ًس� التقدم والتمدن على وجه تكون به اأهاًل للح�سول على حريته�. 
ومن جهة اأخرى ف�لتعليم والتعلم ركن من اأرك�ن التمدن؛ لذلك تندرج الرتبية يف 
م�س�ر الفكر الوطني، وت�سبح اأ�س��ص النتف�ع ب�أبن�ء الوطن؛ لذلك جند الطهط�وي 
ل له� التعليم يف املدار�ص، ويدعو اإىل  يتحدث عن الوظ�ئف احلكومية التي يوؤَهِّ

ربط التعليم مب� يحت�جه الوطن.

ذو  حمدد  ن�س�ط  هو  مب�  التعليم  على  م�سروعه  الطهط�وي  ركز  هن�  ومن   
�؛ اإذ عمد اإىل �سد اأزر النظ�م الق�ئم بتعزيز  خ�س�ئ�ص معلومة. فك�ن برن�جمه عمليًّ

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 764.
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موؤ�س�س�ته التعليمية، وهكذا ظهر التعليم عنده ب�عتب�ره اأحد اأعمدة النه�سة، كم� 
نه�سة  وراء  ال�سر  ك�ن  التعليم  وهذا  ودني�ه،  دينه  يف  املوؤمن  ل�سالح  احل�فظ  اأنه 
وكذا  التعليمية  الربامج  م�سمون  عن  الطهط�وي  كت�ب�ت  اأن  ريب  ول  الغرب، 
�سم�ت املعلم واملتعلم قد ت�أثرت ت�أثًرا كبرًيا بكت�ب�ت ابن حزم وم�سكويه والغزايل، 
وغريهم من فال�سفة الإ�سالم يف جم�ل الرتبية، تلك التي ك�نت مطروحة على 

موائد املثقفني منذ الن�سف الث�ين من القرن الت��سع ع�سر.

2- تطور مفهوم العلم

ك�نت ثق�فة الطهط�وي قبل رحيله اإىل فرن�س� �سنة )1241هـ/ 1826م(   
كمر�سد وواعظ ديني ثق�فة دينية تقليدية، وك�ن العلم يف نظره يك�د ينح�سر فيم� 
تعلمه يف الأزهر، وم� تعّرف عليه من اأ�ست�ذه ال�سيخ ح�سن العط�ر، فك�نت ثق�فته 
من النمط الذي �س�د م�سر والع�مل الإ�سالمي يف القرنني ال�س�بع ع�سر والث�من 
ع�سر، التي تقت�سر يف اأغلبه� على �سرح املتون املتداولة، وتقدمي احلوا�سي عليه�، 

كم� �سبق واأ�سرن�.

وك�نت ال�سي�دة الثق�فية يف هذه الفرتة ل�سيوخ الأزهر وللنزع�ت ال�سوفية،   
التفكري  مظ�هر  ف�إن  ذلك  ومع  والعلمي،  الديني  التفكري  من  خرافية  ولأمن�ط 
اأم�  ا،  النقدي مل تكن غ�ئبة مت�ًم�، لكن هذه املظ�هر النقدية ك�نت حمدودة جدًّ
الغ�لب الأعم فهو اأزهر يكتنفه اجلمود، وعلم�ء »ل يذهبون يف علومهم اأبعد من 
علوم الدين التقليدية، وع�مة م�أخوذة ب�لت�سوف واملت�سوفة وب�ل�سعوذة واخلراف�ت. 
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اأم� العلوم غري الدينية فلم يكن له� اأثر، اأو اأنه مل يكن له� اإل اأثر �سئيل ل يك�د 
بيوت  ُتعقد يف  التي ك�نت  العلمية  ُيح�ص«)1(؛ لأنه ك�ن مق�سوًرا على احللق�ت 

كب�ر التج�ر وبع�ص �سيوخ الأزهر.

اإل اأن فكر الطهط�وي حينذاك مل يقت�سر على العلوم الأزهرية فقط، بل   
ح�ول اخلروج عنه�، و�س�عده على ذلك ال�سيخ العط�ر الذي ات�سل ب�لفرن�سيني، 

وطلب منه اأن يو�سع من معرفته ب�لعلوم الغربية، التي تعّرف على اأ�سم�ئه� منه.

العلم  اإط�ر  من  يو�سع  اأن  ا�ستط�ع  ب�ري�ص  اإىل  الطهط�وي  �س�فر  وعندم�   
الرتاثي نف�سه، حني تعّرف اأثن�ء بعثته على جوانب عديدة من الرتاث عن طريق 
امل�ست�سرقني الفرن�سيني املتخ�س�سني يف العلوم العربية، وك�نت لهم جهودهم يف 
ومل  اأوروب�،  ُطبع يف  منه  بع�ص  اإىل  الطهط�وي  اأ�س�ر  وقد  العربي،  الرتاث  حتقيق 
يكن له طبع�ت يف ال�سرق، كم� ا�ستط�ع يف فرتة بعثته اأن يطلع على الثق�فة والعلم 
العربية  الثق�فتني  بثق�فة جديدة جتمع بني  و»اأن يخرج من كل ذلك  الأوربيني، 

والغربية«)2(.

ون�دى الطهط�وي يف ذاك الوقت ب�إ�سالح الأزهر، فهو واإن ك�ن يعرتف   
بف�سله عليه يف ثق�فته، وي�سفه يف »تخلي�ص الإبريز« ب�سف�ت جميلة، اإل اأنه يرى 

)1(  فهمي جدع�ن، اأ�س�ص التقدم عند مفكري الإ�سالم، مرجع �س�بق، �ص108.
)2( حممود فهمي حج�زي، اأ�سول الفكر العربي احلديث، دار الفكر العربي، الق�هرة، �ص13.
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الدينية، ومع  العلوم  اإىل  العلوم احلديثة  واإ�س�فة  والتطوير،  اإىل الإ�سالح  ح�جته 
دعوته اإىل اإدخ�ل العلوم الع�سرية يف الأزهر ك�ن يرى اأن تقتب�ص مدار�سن� اجلديدة 
من املدار�ص الأجنبية املن�س�أة يف م�سر، ولهذا ك�نت »رو�سة املدار�ص« تن�سر اأخب�ر 
املدار�ص،  بع�ص هذه  رف�عة  ويزور  التعليم،  وتنوه بجهوده� يف  الأجنبية  املدار�ص 
اأن  ولعلومن�  ملدار�سن�  يرغب  فهو  نظمه�،  تقريًرا عنه� وعن  »الرو�سة«  ويكتب يف 

ت�س�ير الغرب يف علومه ومن�هجه.

وفروعه  الكبرية،  وموؤ�س�س�ته  احلديث،  مبعن�ه  »العلم«  الطهط�وي  وعّرف   
مبفهوم  فع�د  املختلفة،  احلي�ة  جوانب  بحث  يف  جديدة  من�هج  وعرف  املتعددة، 
اأفك�ره حول  ت�أ�سيل  كتبه  يح�ول يف  وظل  ووعي جديد،  ومنهج جديد  جديد 
اأهمية العلم يف حتقيق املدنية، وعرف اأن العلوم واملع�رف التي ق�مت عليه� ح�س�رة 
ونه�سة اأوروب� هي موروث�ت عربية اإ�سالمية، اأخذه� الأوروبيون وطوروه�، فيقول: 
نقله�  اإ�سالمية،  اأجنبية هي علوم  اأنه�  الآن  التي يظهر  العلوم احلكمية  »اإن هذه 
ملوك  خزائن  يف  الآن  اإىل  تزل  ومل  العربية،  الكتب  من  لغ�تهم  اإىل  الأج�نب 

الإ�سالم«)1(.

ل�سعب  ولي�ص حكًرا  لالإن�س�نية جميعه�،  ع�م  العلم  اأن  يوؤمن  ك�ن  كم�   
معني، بل يجب طلبه من كل ال�سعوب، وي�ست�سهد على ذلك بحركة الرتجمة 

)1(  الطهط�وي، الأعم�ل الك�ملة، ج1، مرجع �س�بق، �ص534.
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التي ق�مت يف ع�سر الدولة العب��سية عندم� ك�نت ترتجم مع�رف ال�سرق والغرب، 
التي  العلوم  الغرب من هذه  ا�ستف�د  امل�سلمون ح�س�رتهم. وقد  اأق�م  وبن�ء عليه� 
نقلوه� عن امل�سلمني، واأق�موا ح�س�رتهم اجلديدة، واأ�سبحت العلوم الأوروبية يف 
الفنون  تقدمت  فقد  واملغربية  امل�سرقية  البالد  اخللف�ء يف  ك�أي�م  »الأزم�ن احلديثة 

الأدبية، والعلوم ال�سرعية النقلية والعلوم احلكمية والعقلية«)1(.

والعلم الن�فع - عنده - هو كل علم ينتفع به يف جم�ل الزراعة وال�سن�عة   
والتج�رة، والعلم الن�فع �س�مل لتعليم املع�رف الن�فعة، ول تتم العلوم ال�سرعية اإل 
اإل به فهو واجب، ومل� ك�نت عم�رة »امل�س�لك واملم�لك  به، وم� ل يتم الواجب 
َر اهلل تع�ىل لكل زم�ن من  ل ت�ستغني عن الفنون وال�سن�ئع واآلته� واأدواته�، َي�سَّ
الأزم�ن اأن��ًس� اأرب�ب براعة ك�ملة؛ لإحي�ء م� به يكون العمران، ويت�سع التمدن يف 

البلدان«)2(.

والعلوم املدنية والفنون واحِلرف حتت�ج من �س�حبه� القراءة فيه�، ودرا�سته�   
لتكميل قواعده�، وي�ست�سهد يف ذلك مب� راآه يف رحلته بب�ري�ص من اأن �س�ئر العلوم 
والفنون وال�سن�ئع مدونة - عندهم - يف الكتب حتى ال�سن�ئع املدنية؛ لذا يقول: 
وجتود  وحت�سن  براعته،  فيه�  تتك�مل  املتنوعة  ال�سن�عة  كتب  ال�س�نع  »فبقراءة 

)1(  الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 188.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص 158.
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التح�سني  درجة  اإىل  الأجي�ل  تع�قب  على  وال�سن�ئع  الفنون  فرتقى  �سن�عته... 
والكم�ل«)1(.

فم� عر�سه الطهط�وي من تدوين العلوم حتى ال�سن�عية عند الفرن�سيني   
اإمن� هو نقد لنوعية العلوم التي ك�نت تدر�ص ب�لأزهر، والتي دارت غ�لبيته� على 
ال�سرح والتعليق دون تقدمي م� هو جديد، ودون اللتف�ت لدور العلوم املدنية التي 
ك�نت اأ�س��ص تطور احل�س�رة يف الغرب، وراأى اأن العلم ب�ملفهوم احلديث يت�سمن 
كل اأفرع املعرفة الإن�س�نية، ول يقت�سر على علوم الدين فقط، ويف كت�به »املر�سد 
الأمني« يتحدث عن ف�ئدة كل علم يف حتقيق املدنية، ويعترب اأن العلوم العملية 
�سواء ك�نت علوًم�  الن�فعة،  واملع�رف  للعلم،  املفهوم اجلديد  والتطبيقية جزء من 
املع�رف  ولهذه  علمية،  مدارك  تخلو من  ف�إنه� ل  اآلت،  اأو  �سن�ع�ت  اأو  فنونً�  اأو 
التطبيقية مك�نته� بني العلوم، ل لأنه� ن�فعة فقط، بل خل�سوعه� اأي�ًس� مل� تخ�سع له 

فروع العلوم الأخرى.

الع�مل،  �سورة  تغريت  الطهط�وي، كذلك  عند  العلم  مفهوم  تغري  وكم�   
فك�ن الت�سور القدمي للعلم هو العلوم الدينية التي تدر�ص ب�لأزهر، يقوم به� علم�ء 
الدين، اأم� يف فرن�س� فك�ن العلم�ء لي�سوا هم علم�ء الدين، فقد �سبق اأن اأكد يف 
كت�به »تخلي�ص الإبريز« على اأن علم�ء الفرن�سيني لي�سوا هم الُق�سو�ص)الق�س�و�سة(؛ 

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 136.



68 68
منى اأحمد اأبو زيد

الق�سو�ص من هو ع�مل  يوجد من  وقد  فقط،  الدين  الق�سو�ص هم علم�ء يف  لأن 
اأي�ًس�. اأم� من ُيطلق عليه ا�سم الع�مل فهو من له معرفة يف العلوم العقلية التي من 
جملته� الأحك�م وال�سي��س�ت، ومل َيعد الع�مِل هو الفقيه فقط، ومل يعد الفقه هو 
العلم الوحيد، بل هن�ك علوم اأخرى تقوم عليه� احل�س�رة والعمران، ف�إن اأ�سب�ب 
الفالحة  وتقدمي  واملع�رف،  العلوم  ومم�ر�سة  ب�ل�سرع  التم�سك  الدني�  يف  التمدن 
والتج�رة وال�سن�عة، وا�ستك�س�ف البالد التي تعني على ذلك، واخرتاع الآلت 

والأدوات، وكل م� ي�سهل اأو يقرب الطرق التمدنية ب�إيج�د الو�س�ئط والو�س�ئل.

اجل�نب  ميلكون  فهم  التقدم،  امل�سريني  ب�إمك�ن  اأن  الطهط�وي  ويوؤكد   
ب�لتج�رة  واملت�سل  للتمدن  امل�دي  اجل�نب  هو  ينق�سهم  والذي  املعنوي،  اخللقي 
والزراعة وال�سن�عة؛ ولذا ف�إن التوا�سل الثق�يف يدعم عملي�ت التقدم عن طريق 
يختلف  اأي�ًس�  هذا  ويف  ثق�فتن�،  يف  والف�علة  احلية  الإيج�بية  القيم  على  الت�أكيد 
الفرن�سيون عن العرب وامل�سلمني، »فهم تقدموا عندم� قطعوا مع الكني�سة، بل مع 
الدين امل�سيحي.. بينم� نتقدم نحن ب�حلف�ظ على هذا التوا�سل لختالف الت�ريخ 

واختالف التجربة مع الدين بينن� وبينهم«)1(.

العالقة  يف  عنهم  نختلف  للتقدم  الن�فعة  القيم  يف  عنهم  نختلف  فكم�   
لأن  خمتلف؛  الو�سع  عندن�  بينم�  عقلي�ن،  عندهم  والتقبيح  ف�لتح�سني  بدينن�، 

موؤمتر  اأبح�ث  �سمن  والدللت،  الوظ�ئف  الطهط�وي،  كت�ب�ت  يف  العربي  الرتاث  ح�سور  ال�سيد،  ر�سوان     )1(
الطهط�وي، �ص393، 394.
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متدن »املم�لك الإ�سالمية موؤ�س�ص على التحليل والتحرمي ال�سرعيني بدون مدخل 
للعقل حت�سيًن� وتقبيًح� يف ذلك؛ حيث ل ح�سن ول قبيح اإل ب�ل�سرع«)1(.

وك�ن الطهط�وي بهذا ممثاًل لع�سر جديد، عندم� و�سع من م�سطلح العلوم،   
اإىل  اأدوات للو�سول  اأخرى هي  ومل تعد هي فقط علوم الدين، بل هن�ك علوم 
اأهم  واأن  الأوروبية،  البالد  تقدم  اأ�س��ص  اإىل  ينفذ  اأن  وا�ستط�ع  احلقيقية،  العلوم 
اأ�سب�ب تقدمهم هو تطور مفهومهم عن العلم، ودع� بني وطنه اإىل هذا امل�سلك، 
العلم،  طلب  يف  ال�سي�حة  م�سطلح  هذا  على  واأطلق  العلم.  لطلب  اخلروج  واإىل 
والتي به� »ت�ستنري املم�لك ب�لتن�وب، فم�س�بيح العلوم اأ�سبه ب�لكواكب.. تنت�سر 
قرون  بعد  اإل  اإىل حمله�  تعود  ول  الزوال،  �سريعة  وهي  موؤقًت�  انت�س�ًرا  الأفق  يف 
واأجي�ل، فال ب�أ�ص اإذا �سعف نور التمدن يف مملكة من اأن تعود اإىل رتبته� الأوىل، 

ًدا«)2(. ل �سيم� اإذا �سخر اهلل له� ملًك� جُمدِّ

اأن  اإىل  الطهط�وي  ي�سري  حيث  والأهمية،  الدللة  غ�ية  يف  القول  وهذا   
احل�س�رة والتمدن غري مرتبطني بدولة اأو اأمة معينة، بل احل�س�رة تدور يف دورات 
متع�قبة، وهذا يذكرن� مبوقف ابن خلدون يف القول ب�لتع�قب الدوري للح�س�رات. 
ولعل من اأهم الأفك�ر يف هذا الن�ص اأن الطهط�وي يلقي عبء التقدم على مدى 

تفهم واإدراك احل�كم لقيمة العلم واملعرفة ودورهم� يف التقدم.

)1(   الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 264.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 195.
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3- حقـوق املـراأة

اأ�س��سية:  العربي احلديث بثالث مراحل  الفكر  »املراأة« يف  مرت ق�سية   
الأوىل الدعوة اإىل »تربية املراأة«، والث�نية الدعوة اإىل »حترير املراأة«، والث�لثة الدعوة 
اإىل »اإ�سالح املراأة«. واحلق اأن تربية املراأة - وهي متثل اأوىل املراحل التي مرت به� 
الق�سية يف الع�سر احلديث - تعود اإىل الطهط�وي، فقد ك�ن يف مقدمة َمن مل�ص 
الإ�سالم  موقف  الأول:  ب�أمرين:  مدفوًع� يف ذلك  وتعليمه�،  تربيته�  اإىل  احل�جة 
ال�سحيح من املراأة، والث�ين: م� �س�هده من ح�ل املراأة الأوربية ع�مة، والفرن�سية 

بوجه خ��ص.

القوانني  ق�نون من  اأو  الب�سرية،  املراأة معتقد من املعتقدات  ومل ين�سف   
التهم  ورد  الإ�سالم،  اأن�سفه�  مثلم�  ال�سم�وية،  الأدي�ن  من  دين  ول  الو�سعية، 
املوجهة اإليه�، وفند الفرتاءات التي ُتق�ل عنه�، ودفع الظلم الواقع عليه�، وحفظ 

له� قدره� وكرامته� وحقوقه�.

ولكن الرتاث الثق�يف العربي الذي ع��سه الطهط�وي يف م�سر مل يكن   
الإ�سالم مل  للمراأة؛ ذلك لأن  الإ�سالم  قدمه�  التي  الرائعة  ال�سورة  تلك  لديه 
مكون�ت   - ك�نت  ثق�فة  اأية   - فللثق�فة  العربية،  للثق�فة  الوحيد  املكون  هو  يكن 
ل  ك�نت  املم�ر�س�ت  بع�ص  ف�إن  ولهذا  والأعراف؛  والع�دات  ك�لتق�ليد  عديدة: 
تتفق مع اأحك�م ال�سريعة الإ�سالمية. فك�ن نقد الطهط�وي لهذا الواقع متجًه� يف 

الأ�س��ص اإىل ال�سورة التي حتي�ه� املراأة ول تتفق مع الت�سور الإ�سالمي.
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ويبدي الطهط�وي تعجبه ممن يدعي اأن الدين يع�ر�ص تعليم املراأة القراءة   
والكت�بة، ومن زوج�ت الر�سول  َمن ك�نت تقراأ وتكتب كحف�سة بنت عمر، 
وع�ئ�سة بنت اأبي بكر، وُروي يف كتب الأح�ديث رواي�ت كثرية عن الن�س�ء، واأن 
فكرة  توؤيد  الإ�سالمي  الت�ريخ  من  اأمثلة  رف�عة  ويعر�ص  الن�س�ء،  ُتعلِّم  من  منهن 
تعليم املراأة، ليدلل على اأن تعليمه� ل يتن�ق�ص مع نزوع املجتمع اإىل التدين، بل 
ي�سري اإىل اأن تعليم البن�ت يف فرن�س� ك�ن يتم يف اأديرة الراهب�ت. فهو حري�ص على 
الن�حية  املراأة من  تعليم  امل�سري مدى م�سروعية  للمجتمع  يو�سح يف خط�به  اأن 
الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية على حد �سواء، وهذا يعني بروز فكرة املواطنة عنده.

هذا عن الأمر الأول، اأم� الأمر الث�ين، ف�إن روؤيته لو�سع املراأة يف فرن�س�،   
وم�س�ركته� يف احلي�ة الع�مة ك�ن الدافع الث�ين لديه للمن�داة بتغيري و�سع املراأة، 

حيث راأى اأن املراأة - هن�ك - ت�س�هم م�س�همة فع�لة يف احلي�ة والتعلم والعمل.

اإىل  راجع  الإ�سالمي  الع�مل  تخلف  اأ�سب�ب  اأحد  اأن  الطهط�وي  وراأى   
تهمي�ص دور املراأة، وعدم اإت�حة الفر�سة له� للم�س�ركة يف احلي�ة الع�مة، على الرغم 
من اأن الدين مل يعقه� عن ذلك، بل الع�ئق الذي ظل يحد من تفتحه� وتطوره� 
هو »للعوائد املحلية امل�سوبة بجمعية ج�هلية«)1( )جمتمع ج�هلي(. اأم� املجتمع�ت 
املتطورة - قدميً� وحديًث� - فقد اهتمت بتعليم املراأة، ويذكر رف�عة اأن ن�س�ء اليون�ن - 

)1(  املرجع ال�س�بق، �ص 144.
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قدميً� - قد تعلمن مثل الرج�ل، ومن هن� ك�نت اليون�ن متقدمة على ك�فة البلدان 
»فبهذا �س�رت تربية عموم اليون�ن ك�ملة ف��سلة يف اأغلب الأزم�ن«)1(.

وميكن القول اإن مثقفي ع�سر النه�سة تن�ولوا م�س�ألة املراأة - على الأقل -   
حتى الت�سعيني�ت من القرن الت��سع ع�سر كجزء ملحق بق�سية النه�سة، اأو كم�س�ألة 
من م�س�ئله�؛ لذلك تك�د تقت�سر مط�لب ممثلي تلك املرحلة على حق املراأة يف 
وبطر�ص  ال�سدي�ق)2(،  ف�ر�ص  واأحمد  اخلي�ط،  اأ�سعد  هوؤلء  اأهم  وك�ن  التعليم، 

الب�ست�ين)3(.

اأكرب،  منحى  امل�سكلة  اأخذت  ع�سر  الت��سع  القرن  ت�سعيني�ت  وبعد   
واأ�سبحت م�س�ألة »حترير املراأة« ق�سية اأ�س��سية، وك�ن يف مقدمة هوؤلء حمزة فتح 
اهلل، وق��سم اأمني وكت�به »حترير املراأة« واأحمد لطفي ال�سيد، وارتفع اأي�ًس� ال�سوت 
الن�س�ئي ين�دي بهذه احلرية، اأمث�ل: زينب فواز، وع�ئ�سة التيمورية، وبعدهم� ملك 
حفني ن��سف )ب�حثة الب�دية(، حتى ن�سل اإىل نبوية مو�سى التي خ�س�ست موؤلفه� 
»املراأة والعمل« ملن�ق�سة اأو�س�ع املراأة يف ال�سرق. وهكذا اأثمرت دعوة الطهط�وي 

وغريه من الرواد يف تغيري و�سع املراأة)4(.

)1(    املرجع ال�س�بق، �ص 37.
)2(  اأحمد ف�ر�ص ال�سدي�ق، ال�س�ق على ال�س�ق فيم� هو الف�ري�ق، املكتبة التج�رية، م�سر،1920، ج1، �ص63.

)3(  ج�ن دايه، املعلم بطر�ص الب�ست�ين، درا�سة ووث�ئق، من�سورات جملة فكر، بريوت، 1981م، �ص3. وظهر هذا يف 
خط�ب األق�ه 14 ك�نون الأول/ دي�سمرب 1849م.

)4(   بوعلي ي��سني، حقوق املراأة يف الكت�ب�ت العربية منذ ع�سر النه�سة، دار الطليعة، دم�سق، 1998، �ص11.
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ويخ�س�ص الطهط�وي م�س�ح�ت كبرية من كت�به هذا للحديث عن املراأة،   
� له�، ميدحه� ويثني عليه� يف عب�رات كثرية، وي�سفه� ب�أنه� من اأجمل  ويبدو حمبًّ
واحل�فظة  اأمره،  تدبري  له يف  واملعينة  اخللقة،  الرجل يف  وقرينة  القدير،  اهلل  �سنع 

لأطف�له)1(.

ويعقد الطهط�وي مق�رنة بني الرجل واملراأة من الن�حية اجل�سدية والنف�سية،   
فيالحظ اأن الختالف�ت بينهم� ترتكز يف �سف�ت الذكورة والأنوثة، فمن الن�حية 
وعطًف�  ورحمة  �سفقة  اأكرث  لأنه�  الرجل؛  من  اأف�سل  هي  والجتم�عية  النف�سية 
الرج�ل اخل�سنة، ومن  تتنزه عن عوائد  ا�ستعداد لأن  وليًن�، وعنده�  ورقة  وحن�نً� 
الن�حية اجل�سدية ف�ملراأة »األطف �سكاًل من الرجل«)2(، واإن ك�نت بنيته� �سعيفة 
ف�إنه ل يرى يف �سعف البنية �سبًب� لحتب��سه� يف البيت، ومنعه� من تلقي العلم؛ 
�ست عن ِبنيته� ال�سعيفة بقوة عقله� وحّدة اإح�س��سه� واإدراكه�، ف�إذا  لأن املراأة ُعوِّ
ك�نت »الأنثى مع عقله� الغريزي ذات مع�رف ك�فية، وظرائف �س�فية زاده� عقله� 
اأن تعلُّم الآداب ف�سيلة يف الرج�ل والن�س�ء  كم�ًل على م� تعرفه«)3(؛ ولذا راأى 
جميًع�، ولكن يف الن�س�ء اأح�سن مل� فيهن من الرقة الطبيعية، واملح��سن املعنوية. 

)1( الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 84.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص 85.

)3(  املرجع ال�س�بق، �ص 92.
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البن�ت  ت�سريك  »يف  عنوانه  الأول  الب�ب  ف�ساًل يف  الطهط�وي  ويخ�س�ص 
مع ال�سبي�ن يف التعلم والتعليم وك�سب العرف�ن«. يتكلم فيه عن �سرورة م�س�واة 
البن�ت مع ال�سبي�ن يف حق التعليم، فيقول: »ينبغي �سرف الهمة يف تعليم البن�ت 

وال�سبي�ن«)1(. 

املبكر  الوقت  ذلك  يف  امل�سلم  العربي  العقل  على  جديدة  دعوة  وهذه   
م�  واأق�سى  ع�م،  ب�سكل  مب�ًح�  املراأة  تعليم  يكن  العربية، حيث مل  النه�سة  من 
اأم�  البيوت،  داخل  ويتم  العلي�،  الطبقة  بن�ت  يخ�ص  م�  تعليم  من  تتلق�ه  ك�نت 
التعليم الع�م يف املدار�ص فلم يكن موجوًدا، ووجد نوع اآخر من التعليم - كم� 
التعليم  الدينية، واجل�لي�ت الأجنبية، ومل يظهر  الإر�س�لي�ت  واأ�سرن� - مع  �سبق 
�سنة )1252هـ/1836م(، عندم�  الق�بالت  اإن�س�ء مدر�سة  اإل مع  الع�م  الوطني 

اقرتح الطهط�وي ذلك وقتم� ك�ن ع�سًوا يف جلنة املع�رف العمومية.

ثم دع� الطهط�وي يف كت�به »من�هج الألب�ب امل�سرية« اأولي�ء اأمور الفتي�ت   
ف�إذا  ينفعهن،  م�  الدين، وكل  واأمور  القراءة  بهن من  يليق  م�  البن�ت  تعليم  اإىل 
�سمحت الظروف للمراأة اأن تتعلم، فلتنل حظه� من العلم ك�لفتى، وهو م� خ�س�ص 
له الطهط�وي كت�به »املر�سد الأمني«، وهو م� �س�عد بعد ذلك يف اإن�س�ء اأول مدر�سة 

حكومية لتعليم البن�ت �سنة )1290هـ/ 1873م(.

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 143.
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ويوؤكد رف�عة اأهمية تعليم املراأة مدعًم� راأيه بعدة فوائد: تعود على زوجه�،   
وعلى اأولده�، وعلى نف�سه�، ويلخ�ص هذه الفوائد فيم� يلي:

الأزواج،  مع��سرة  وح�سن  الزوجية،  بيت  اإ�سع�د  يف   � قويًّ اأثًرا  للتعليم  اأن  اأولها: 
»مل�س�ركة  اأهاًل  املراأة  ويجعل  الزوجني،  بني  والتج�ن�ص  التن��سب  يخلق  ف�لتعليم 
من  فيهن  م�  لزوال  مق�مهن  ويعظم  قلوبهم،  يف  فيعظمن  الكالم،  يف  الرج�ل 
�سخ�فة العقل والطي�ص، مم� ينتج من مع��سرة املراأة اجل�هلة ملراأة مثله�«)1(، ويوؤكد 
هذه الفكرة يف مو�سع اآخر بقوله: فمعرفة اإر�س�ء اأحد الزوجني لالآخر فن نفي�ص، 
واإن ك�ن �سعًب� يف حد ذاته؛ لأنه ي�ستدعي كم�ل الرتبية)2(، وح�سول املراأة على 
اأم�م الرجل؛  الرتبية والتعليم يجعله� حتوز اأجمل �سف�ت الكم�ل، وترفع قدره� 

لأن جم�ل الب�طن، اأف�سل - فيم� يرى الطهط�وي - من جم�ل الظ�هر.

البنت  اإن  اإذ  اأولده�؛  اأخالق  يف  كثرًيا  توؤثر  ومع�رفه�  الفت�ة  اآداب  اأن  ثانيها: 
ال�سغرية متى راأت اأمه� مقبلة على مط�لعة الكتب، و�سبط اأمور البيت، وال�ستغ�ل 
برتبية اأولده� »جذبته� الغرية اإىل اأن تكون مثل اأمه�«)3(، على عك�ص م� اإذا راأته� 

مقبلة على زينته� وتربجه�، واإ�س�عة وقته� يف هذا.

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 143.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 592.
)3(  املرجع ال�س�بق، �ص 145.
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يتع�ط�ه  م�  الأعم�ل  من  فتتع�طى  العمل؛  �سبيل  للمراأة  يهيئ  العلم  اأن  ثالثها: 
اأن  �س�أنه  اإىل ذلك، وهذا من  اإذا دفعته� احل�جة  قوته� وط�قته�  الرجل على قدر 
ب�لأب�طيل، وقلبه�  ل�س�نه�  العمل ي�سغل  ف�إن فراغ يده� من  البط�لة،  ي�سغله� عن 
ك�نت  واإذا  الف�سيلة،  من  ويقربه�  يليق،  ل  عم�  املراأة  ي�سون  »ف�لعمل  ب�لأهواء 

البط�لة مذمومة يف حق الرج�ل، فهي مذمة عظيمة يف حق الن�س�ء«)1(.

لذة  وي�سف  ذاته،  يف  العمل  لقيمة  ال�سديد  تقديره  الطهط�وي  ويبدي   
العمل ب�أنه� منحة اإلهية)2(؛ ولهذا ذم َمن يدعي الت�سوف، فيتعطل عن املك��سب، 
وي�ست�سهد  به،  ُيقتدى  الدين  يوؤخذ عنه، ول عمل �س�لح يف  له علم  يكون  ول 
بقول �سيخ ال�سوفية »اجُلَنينْد«: »اهلل ل يحب الرجل البط�ل، ف�إن من تعطل وتبطل 
فقد ان�سلخ عن الإن�س�نية، و�س�ر من جن�ص املوتى«)3(. ف�لعمل قيمة يف ذاته، �سواء 

ك�ن من الرجل اأو املراأة، فب�لعمل تتقدم الأمم.

به� عمل  الطهط�وي يف كت�به، ق�سد  به�  ن�دى  التي  املراأة  وم�س�ألة عمل   
املدينة،  يف  الفقرية  املراأة  لأن  املدن؛  يف  والربجوازية  العلي�  الطبق�ت  يف  املراأة 
الفر�سة  اإت�حة  هو  رف�عة  به  ن�دى  الذي  واجلديد  ت�ريخه�،  تعمل طوال  اأوالريف 

اأم�م املراأة للعمل ب�سكل ع�م.

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 143.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 70.
)3( املرجع ال�س�بق، �ص 71.
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� - بقي��ص ع�سره -  ووقف الطهط�وي من ق�سية عمل املراأة موقًف� تقدميًّ  
نف�ص  اإىل  الو�سول  املراأة على  بقدرة  املراأة وعمله�، واعرتف  تعليم  فقد ربط بني 
م�س�واته يف جم�ل  اأم�مه�  فتحت  ذلك  ف�إذا حدث  التعليم،  الرجل يف  م�ستوى 
اأن  ب�أنف�سهن، خ��سة  يب��سرنه  العمل  من  الن�س�ء  يطيقه  م�  فكل  فيقول:  العمل 
الإ�سالم قد اأعطى للمراأة احلق يف اأن تعمل دون اأن مينعه� ذلك من ت�أدية حق 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تع�ىل:  بقوله  ذلك  على  وي�ست�سهد  عليه�،  الأ�سرة 
 ،]195 عمران/  ]اآل  ٺمث  ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  

وقـــوله تعـــــ�ىل: نثہ   ھ  ھھ ے  ے  ۓ  
ۓمث ]الن�س�ء/32[. ولو ا�ستقراأن� الت�ريخ الإ�سالمي لوجدن� جم�لت 
الإ�سالمية،  الدعوة  م�ستهل  منذ  امل�سلمة  للمراأة  حّية  ب�أمثلة  مليئة  العمل 
ابتداء من ال�سيدة خديجة ر�سي اهلل عنه� الت�جرة زوج الر�سول ، وقد 
اأقره� على ذلك فيم� بعد، وج�ءت الن�سو�ص تكر�ص حق املراأة يف امللكية، 

واإطالق يده� للت�سرف يف م�له�.

�، فيذكر  � و�سرعيًّ ويح�ول الطهط�وي ت�أكيد فكرته عن عمل املراأة ت�ريخيًّ  
اأن النبي �سعيب  قد اأب�ح لبنتيه �سقي امل��سية دون اأن يقدح ذلك يف حقه 
ب�سيء، فال مف�سدة يف ذلك؛ لأن الدين ل ي�أب�ه، ون�س�ء النبي ون�س�ء اأ�سح�به كن 

ي�سعني على عي�لهن، ويخدمن اأزواجهن، بل يقمن ب�لغزو مع اجلي�ص.
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حدد  هل  املراأة؟  لعمل  الطهط�وي  و�سعه�  التي  احلدود  هي  م�  ولكن   
عمله� بنط�ق معني؟ اأم اأب�ح له� اأن تدخل كل املي�دين، مب� فيه� ميدان ال�سي��سة 
الإ�سالمي  الت�ريخ  واقع  اإىل  الطهط�وي  يعود  هن�  والق�س�ء؟  والإم�مة(  )اخلالفة 
الذي تعني اأن تكون ال�سلطة للرج�ل دون الن�س�ء؛ حيث »اإن اخلالفة التي هي 

الإم�مة العظمى، خالفة النبي  ك�نت من خ�س�ئ�ص الرج�ل«)1(.

�، ولكن لي�ص معنى ذلك اأنه يقرر حقيقة،  يقرر الطهط�وي هن� واقًع� ت�ريخيًّ  
وهي اأن الن�س�ء ل ي�سلحن لل�سي��سة اأو الرئ��سة؛ لأنه يف ذات الوقت ي�ست�سهد بقول 
َرٌة لمراأة بعد النبوة ل�ستحقت ع�ئ�سة اخلالفة«)2(.  عروة بن الزبري: »لو ك�نت اإِمنْ
امللك.  تولني  والغرب  ال�سرق  يف  الن�س�ء  من  كبرًيا  عدًدا  الطهط�وي  يذكر  كم� 
ال�سي��سة  �َسنَّ  واأَحنْ بنج�ح،  احلكم  اأعب�ء  حتملن  ن�س�ء  وجود  على  يدلن�  والت�ريخ 
والرئ��سة على مم�لكهن، واكت�سنب ق�سب ال�سبق يف مي�دين الفخ�ر، ويذكر منهن 
خم�ص ع�سرة ملكة يف ال�سرق والغرب حتملن اأعب�ء احلكم بنج�ح، »العقل والطبع 
املن��سب  اململكة... فال موجب حلرم�نهن من  رئ��سة  للن�س�ء  اأن يكون  ي�أبي�ن  ل 
الن�س�ء وجنحت،  ملوكية  فيه�  املم�لك ح�سنت  كثرًيا من  واأن  �سيم�  امللوكية، ل 

وظهر لكثري منهن امل�آثر«)3(.

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 227.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 227.
)3( املرجع ال�س�بق، �ص 257.
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وب�لرغم من ذلك ل يرى الطهط�وي اإمك�ن تويل الن�س�ء احلكم يف ذاك   
الوقت، وهذا ل يرجع يف نظره اإىل �سعف يف عقل املراأة - لأنن� �سبق واأ�سرن� اإىل 
ت�أكيده مب�س�واته� للرجل - واإمن� اأرجع ذلك لظروف اجتم�عية ق�ئاًل: »ولعل وجه 
يف  الرج�ل  خم�لطة  على  يقدرن  ل  كونهن  والإم�مة  الق�س�ء  الن�س�ء  تولية  عدم 
عن  حتى  متقدمة  اجتم�عية  روؤية  وهذه  العمومية«)1(.  املن��سب  بفرو�ص  الوف�ء 

اللحظة الت�ريخية التي نعي�سه�.

ويف نه�ية من�ق�ستن� لهذه الق�سية يجب اأن نتذكر اأن تويل املراأة ملن�سب   
اأو حتى الق�س�ء مل تكن ق�سية مطروحة على �س�حة اجلدال  اأو الإم�مة  اخلالفة 
الغرب،  ال�سرق ول يف  مث�رة ل يف  تكن  الطهط�وي، كم� مل  الفكري يف ع�سر 
املراأة يف  ف�إن م�س�ركة  اأوروب�،  الرغم من وجود ملك�ت حكمن بالدهن يف  على 
ال�سي��سة مل تكن حتى ذلك الوقت ملمو�سة يف الغرب، وحتى الن�س�ء الالتي 
�س�ركن الرج�ل يف العمل كن يح�سلن على اأجور اأقل من الرج�ل، وعقد اأول 
موؤمتر للمط�لبة بحقوق املراأة ال�سي��سية يف اأمريك� ع�م )1264هـ/ 1848م(، ومل 
يكن الد�ستور الأمريكي الذي ُو�سع ع�م )1287هـ/ 1870م( يعرتف بحقوق 
التعديل ع�م )1338هـ/ 1920م(، وبداأت  اأدخل عليه  ال�سي��سية، حتى  املراأة 
املط�لبة بحقوق املراأة ال�سي��سية، ومل حت�سل املراأة الإجنليزية على حق النتخ�ب 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 231.
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اإل يف ع�م )1336هـ/ 1918م()1(، اأم� املراأة امل�سرية فقد ت�أخر ح�سوله� على حق 
النتخ�ب حتى )1375هـ/ 1956م(.

واإذا ك�ن الطهط�وي مل يدافع عن حقوق املراأة ال�سي��سية - التي �ست�أتي   
وهدى  مو�سى  ونبوية  فواز،  زينب  مثل  عنه�  تدافع  من  الن�س�ء  من  ذلك  بعد 
�سعراوي ودرية �سفيق - ف�إنه قد دافع عن حقوق اأخرى للمراأة يف كت�به »املر�سد 
الواجب�ت؛  املراأة  وعلى  فقط  للرجل  احلقوق  تكون  اأن  يرف�ص  فبدايًة  الأمني«، 
للحديث عن م�س�واة  لأن لكل منهم� حقوًق� وعليه واجب�ت، وهو يف هذا ميهد 

املواطنني يف احلقوق والواجب�ت.

ويعر�ص الطهط�وي من خالل ف�سل عنوانه »يف بع�ص حقوق يلزم كالًّ   
من الزوج والزوجة مراع�ته�« �سوًرا من حقوق الزوج على زوجته، واأي�ًس� حقوق 
الزوجة على زوجه�، كم� يعر�ص مل�س�ألة تعدد الزوج�ت، ويرى اأن القت�س�ر على 
امراأة من غري ح�جة  يزيد على  اأن ل  »وندب  ق�ئاًل:  اأمر مندوب،  زوجة واحدة 

ظ�هرة«)2(، وهذا كالم مهم من املنظور الفقهي ومن املنظور الت�ريخي.

)1(   انظر هذا ب�لتف�سيل يف: حممد جميل بيهم، املراأة يف التمدن احلديث، تطور الق�سية الن�س�ئية على وجه ع�م 
واأي�ًس�: حممد عم�رة،  بعده�.  وم�  بريوت، 1345هـ/ 1927م، �ص212  الآن،  الو�سطى وحتى  القرون  منذ 

رف�عة الطهط�وي رائد التنوير يف الع�سر احلديث، مرجع �س�بق، �ص358.
)2( الطهط�وي، املر�سد الأمني...، مرجع �س�بق، �ص 296.
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وقد طبق الطهط�وي هذا الأمر على نف�سه، فقد التزم يف عقد زواجه من   
احل�لة  ت�سبح يف هذه  تزوج غريه�  واإذا  يتزوج عليه� طوال حي�ته،  األ  ابنة خ�له 
مطلقة منه)1(. اأي اأنه ا�ستخدم ال�سروط املقرتنة ب�لعقد لإعط�ء حقوق للمراأة، وهو 

مطلب م� تزال تط�لب به املراأة حتى الآن.

اأميل  فك�ن  واحلج�ب،  ال�سفور  ق�سية  من  الطهط�وي  موقف  اأم�   
املراأة  بعد خلروج  موؤهاًل  املجتمع  يكن  زمن مل  مقبول يف  اأمر  وهو  لالحتج�ب، 
الدائم من منزله�، واأب�ح اأن يكون خروجه� ل�سرورة، فيقول: »وُي�سّن للزوج اأن ل 
مينع زوجته من زي�رة والديه�، ول اخلروج اإىل امل�سجد ونحوه اإل لعذر... ويجب 
على املراأة الحتج�ب من الأج�نب«)2(، و�سوف ت�سبح هذه الق�سية فيم� بعد من 

اأهم الق�س�ي� التي تتن�وله� احلركة الن�س�ئية. 

4- الوطـن واملواطـنة
لفكرة  الأمني«  »املر�سد  كت�به  من  الرابع  الب�ب  الطهط�وي  يخ�س�ص   
»الوطن ومتدينه وبي�ن اأن اأعظم اأ�سب�ب ذلك الرتبية والتعليم«، وفكرة الوطن هي 

)1(    ين�ص الطهط�وي يف وثيقة زواجه على ذلك فكتب: »التزم ك�تب الأحرف رف�عة بدوي رافع لبنة خ�له امل�سونة 
احل�جة كرمية بنت العالمة ال�سيخ حممد الفرغلي الأن�س�ري اأن يبقى معه� وحده� على الزوجية دون غريه� من 
� م� ك�نت، وعلق ع�سمته� ب�لثالثة... وهذا م� انحطت عليه العهود، و�سهد اهلل بذلك«  زوجة اأخرى اأو ج�رية اأيًّ

]رف�عة رافع 14 �سوال ع�م 1255هـ[.
)2( الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 605.
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فكرة جديدة على الفكر العربي الإ�سالمي الذي ك�ن رابطته الأ�س��سية هي رابطة 
الدين، وهي رابطة عملت الدولة العثم�نية على ت�أكيده� وتدعيمه�؛ للتمكن من 
اإحك�م قب�سته� على كل الولي�ت الإ�سالمية. وقد بداأت هذه الفكرة يف الغرب 
مع ظهور القومي�ت الأوروبية، اأم� يف ال�سرق فقد اأخذت يف الظهور يف تركي� مع 
حركة »الأتركة«، وظهور حزب »الحت�د والرتقي«، ثم ظهرت يف ال�س�م قبل م�سر، 
ب�سبب �سعور امل�سيحيني هن�ك ب�لغرتاب؛ فح�ولوا قلب الرابطة الدينية اإىل رابطة 

وطنية قوامه� الل�س�ن والأر�ص.

الوطنية،  الدولة  م�س�ألة  التون�سي  الدين  وخري  الطهط�وي،  طرح  وقد   
والتعريف بنموذجه� الغربي الق�ئم على العدل والق�نون، حتم�ص الأول له� للدف�ع 
عن جتربة حممد علي يف ال�ستقالل عن الدولة العثم�نية، بينم� دافع الث�ين عنه� 
بعد ال�سالح�ت التي اأقدمت عليه� الدولة العثم�نية يف )1255هـ/ 1839م(؛ 
لأن خري الدين ك�ن يرى يف النف�س�ل عن الدولة العثم�نية مقدمة لال�ستعم�ر 

الغربي.

وقد قدم الطهط�وي فكرة الوطنية ب�عتب�ره� اإحدى الدع�ئم التي ق�م عليه� 
التمدن الغربي، ف�أراد اأن ينقله� اإىل م�سر �سمن جممل الأفك�ر التي دع� اإليه�، 
ولي�ص معنى ذلك اأنه ي�ستبدله� ب�لدين؛ لأنه يف موا�سع كثرية ي�سيد برابطة الدين 
اإىل ج�نب رابطة الأخوة الوطنية، فهو مل يف�سل رابطة الأخوة الوطنية عن رابطة 
ة الإ�سالمية التي جتمع بني خمتلف ال�سعوب الإ�سالمية، فهو حري�ص على  الأخوَّ
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انتم�ئه الإ�سالمي، ب�لإ�س�فة اإىل حر�سه على انتم�ئه امل�سري الذي يعود بجذوره 
اإىل الأ�سل الفرعوين.

ف الطهط�وي الوطن بقوله: »الوطن هو ع�ص الإن�س�ن الذي فيه درج،  ُيعرِّ  
وغذاوؤه  تربته  ن�س�أته  الذي  البلد  وهو  �سرته،  ومقطع  اأ�سرته،  ومنه خرج، وجممع 
هواوؤه، ورب�ه ن�سيمه«)1(. واملق�سود من الوطن يف هذا التعريف هو البلد الذي ن�س�أ 

فيه. واأحي�ن� ي�سمي م�سر »وطنه«، كم� ي�سمي »طهط�« اأي�ًس� وطنه.

ففي  موؤلف�ته،  )م�سر( يف كثري من  وطنه  الطهط�وي على مدح  وحر�ص   
يذكر  امل�سرية«  الألب�ب  »من�هج  ويف  الدني�«،  »اأم  ب�أنه�  ي�سفه�  الإبريز«  »تخلي�ص 
يف  والأخوة  الديني  الت�س�مح  لفكرة  ويتعر�ص  ومزاي�ه�،  وم�سر  الوطن،  معنى 
اأن م�سر وطن  اأحد  ي�سك  »ول  ق�ئاًل:  يذكر م�سر  الأمني«  »املر�سد  الوطن، ويف 
القدمي  واملجد يف  ال�سرف  اأر�ص  فهي  الأمكنة،  اأ�سرف  اإنه�  نقل  اإن مل  �سريف، 
من  يكرث  ولهذا  التقدم؛  حتقيق  على  الدوام  على  ق�درة  وم�سر  واحلديث«)2(، 
الرجوع اإىل ت�ريخه� لإثب�ت ري�دته� احل�س�رية، �سواء اأك�ن هذا يف اأعم�له الت�ريخية 
مثل »اأنوار توفيق اجلليل يف اأخب�ر م�سر وتوثيق بني اإ�سم�عيل« اأم يف ثن�ي� اأعم�له 
الأخرى، ف�أراد اأن يبث حب الوطن يف نفو�ص الن�صء؛ حيث اإن حب الوطن هو 

الدافع الرئي�سي لبن�ء املجتمع�ت املتح�سرة. 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 199.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 201.
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كم� عرّب الطهط�وي عن حبه لوطنه �سعًرا يف ق�س�ئد وطنية كثرية، وكت�ب 
»املر�سد الأمني« ح�فل مبثل هذه الأ�سع�ر التي يف حب الوطن،  ومنه�:
    وِكنانة اهلل التي َكْم َفّوقــــت     ِمنها واإْن َبُعد العدّو �صهـاُم
َمان وُح�ْصُنها     َبـاٍق ومْل َتْهَرْم لها اأَْهـــراُم     َوَقِدميَة �َصاَب الزَّ

    واإَِذا �َصَطا َحرُّ الَهِجرِي َفَماوؤَُها     َوَهَواوؤَُها َبْرٌد ِبِه َو�َصــالُم)1(

وراء  ك�ن   � وت�ريخيًّ  � ح�س�ريًّ م�سر  بقيمة  الطهط�وي  وعي  اأن  �سك  ول   
اإح�س��سه املتع�يل بوطنه، وخ��سًة بعد اكت�س�ف حجر ر�سيد، واأي�ًس� ب�سبب فرتات 
يف  منه�  ق�سى  �سنوات،  ع�سر  حوايل  اإىل  وو�سلت  ع�ن�ه�،  التي  املتكررة  الغربة 
ب�ري�ص نحو 6 �سنوات )1241-1247هـ/ 1826-1831م(، ويف ال�سودان نحو 
مثرًيا  الغربة  �سنوات  فك�نت  1850-1854م(  )1266-1270هـ/  �سنوات   4

متجدًدا مل�س�عره الوطنية.

ف الطهط�وي املواطنني ب�أنهم »متحدون يف الل�س�ن، ويف الدخول حتت  وُيعرِّ  
اإىل �سريعة )ق�نون( واحدة، و�سي��سة واحدة«)2(،  ا�سرتع�ء ملك واحد، والنقي�د 
وهكذا يجمع يف عب�رته الروابط التي جتمع بني اأفراد يعي�سون على اأر�ص واحدة، 
ال�سي��سية  الرابطة  ثم  الأر�ص،  رابطة  تليه�  الروابط،  هذه  مقدمة  يف  اللغة  ي�سع 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 203.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 207.
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والق�نونية، ول يدرج اختالف الدين كع�مل ف��سل بني املواطنني؛ لأن »ال�سريعة 
واحد«)1(  رجل  قلب  على  يكونوا  اأن  عليهم  واأوجبت  بينهم،  تنْ  �َسوَّ وال�سي��سة 

يجمعهم رب�ط املك�ن، فك�أنهم ك�أهل املنزل الواحد، واأع�س�ء الع�ئلة الواحدة.

يف  ال�س�كنة  الن��ص  »جم�عة  بقوله:  املواطنني  ف  ُيعرِّ اآخر  مو�سع  ويف   
ومنق�دة  متحدة،  وعوائده�  واحدة،  واأخالقه�  واحد،  بل�س�ن  تتكلم  واحدة  بلدة 
واأبن�ء  واجلن�ص  والرعية  ب�لأه�يل  وت�سمى  واحدة،  ودولة  واحدة،  لأحك�م  غ�لًب� 

الوطن«)2( .

ومن هن� يدعو الطهط�وي اإخوانه يف الوطن اإىل الحت�د والتع�ون للو�سول   
الأمة  تت�سعب  اأن  ينبغي  »فال  ال�سعي  لتحقيق  التمدن  من  غ�يته  اإىل  بوطنهم 
الت�س�حن  مل� يرتتب على ذلك من  ب�آراء خمتلفة؛  اأحزاب متعددة  اإىل  الواحدة 

والتح��سد والتب�غ�ص«)3( .

واملواطنة حق لكل وطني، فله حقوق وعليه واجب�ت، واأعظم هذه احلقوق   
احلرية الت�مة يف املجتمع، ول ي�ستحق املواطن هذه احلرية اإل اإذا ك�ن منق�ًدا لق�نون 
املدنية  ب�حلقوق  التمتع  يتبع  بلده  لأ�سول  ف�نقي�ده  اإجرائه،  على  ومعيًن�  الوطن، 
على  له  الواجبة  حقوقه  الإن�س�ن  يطلب  اأن  فقط  ت�ستدعي  ل  الوطنية  »ف�سفة 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 207.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 211.
)3( املرجع ال�س�بق، �ص 207.
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يوِف  ف�إذا مل  للوطن عليه،  التي  يوؤدي احلقوق  اأن  اأي�ًس�  الوطن، بل يجب عليه 
على  ي�ستحقه�  التي  املدنية  �س�عت حقوقه  وطنه  بحقوق  الوطن  اأبن�ء  من  اأحد 

وطنه«)1(.

ورعية.  ملك  اأو  وحمكومني،  حك�م  ط�ئفتني:  من  يتكون  الوطن  وهذا   
اإليه  ذهب  مب�  يذكرن�  هذا  ورمب�  الدولة،  تكوين  يف  ه�مة  �سرورة  الرئي�ص  ووجود 
الرئ��سة  وجود  »اجلمهورية«  كت�به  يف  اأفالطون  ا�سرتط  فقد  قبل،  من  الفال�سفة 
اأهل  »اآراء  كت�به  الف�رابي يف  ا�سرتط  وكذلك  الف��سلة،  املدينة  لإيج�د  الف��سلة 
اأن ت�ستغني  اأي�ًس� م� ن�دى به الطهط�وي ق�ئاًل: »ول ج�ئز  املدينة الف��سلة«، وهو 
الأمة عن رئي�ص يح�سن �سي��سته�، وتدبري م�س�حله�، فبدونه ل ت�أمن على التمتع 
بحقوقه� املدنية ومزاي�ه� البلدية... ف�لرئي�ص... هو املح�فظ على اإجراء الأحك�م 

والقوانني، وعلى حفظ ال�سريعة والدين«)2(.

يوؤهلهم   � تربويًّ نظ�ًم�  واملحكومني  احلك�م  من  لكل  الطهط�وي  ويحدد   
للقي�م بعملهم، فيعر�ص العلوم الواجب اأن يعرفه� اأبن�ء امللوك وال�سالطني، وي�سع 
يف مقدمته�: علم الل�س�ن، والعلوم الإدارية، والأ�سول ال�سي��سية، وعلوم احلكمة، 

والإدارة امللكية، وتهذيب الأخالق وال�سلوك، وغريه�. 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 209.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 211.
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وي�سع الطهط�وي معرفة القراآن واأرك�ن الإ�سالم يف مقدمة املع�رف الواجب 
على احل�كم اأن يلم به� فيقول: »وامللوك اأحق الن��ص بتدبر مع�ين القراآن الذي هو 
حجة اهلل على عب�ده من ق�ل به �سدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به اأُجر، 

فهو حبل اهلل املتني و�سراطه امل�ستقيم«)1(.

»ف�لقراآن ال�سريف اأ�س��ص الدين الذي هو اأ�س��ص اململكة، فال قوام له� اإل 
به، ول تثبت اأرك�نه� اإل عليه، وهو اإق�مة من�ر الإ�سالم، واإظه�ر �سع�ئر احلق، واتب�ع 
احلدود،  واإق�مة  ال�سريعة،  ومندوب�ت  وال�سنن  ب�لفرائ�ص  والعمل  ال�سرع،  اأحك�م 
اأرب�به�،  اإىل  الواجبة  واإي�س�ل احلقوق  نواهيه،  ال�س�رع، والنته�ء عن  اأمر  وامتث�ل 
ا وعالنية، ف�إنه ل دوام للملك ول بق�ء لل�سلطنة بدون  والعمل به� ير�سي اهلل �سرًّ

هذه الأ�سي�ء، فمعرفته� على امللوك اأوجب من غريهم«)2(.

»اأقوم  كت�به  يف  التون�سي  الدين  خري  اآراء  ببع�ص  الطهط�وي  وي�ست�سهد 
امل�س�لك يف معرفة اأحوال املم�لك« ببع�ص نظم تربية اأبن�ء امللوك يف اأوروب�)3(.

اأم� تربية املواطنني، اأو الأه�يل، فهي كم� يقول الطهط�وي: تربية مب� يليق   
بجميعهم على العموم، وقد �سبق طرف من ذلك يف الأبواب ال�س�بقة يف كيفية 
انق�س�م العلوم جلميع اأبن�ء الوطن من ذكور واإن�ث، وهكذا ينهي الطهط�وي فكرته 

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 224.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 227.

)3(  املرجع ال�س�بق، �ص 216- 217.
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هن� مب� �سبق اأن بداأ به كت�به وهو تربية املواطنني، ف�إذا ك�ن قد ختم هن� برتبية امللوك 
فيه� بني الإن�ث  املواطنني، والتي �س�وى  ف�إن الأ�سل عنده والتقدمي ك�ن لرتبية 

والذكور، ثم يعر�ص بعد ذلك حلقوق املواطنني من حيث احلرية وامل�س�واة.

5- حقوق املواطنني )احلرية وامل�صاواة(

ب�ري�ص، وذكر  الطهط�وي منذ دار�سته يف  اهتم�م  جذب مفهوم احلقوق   
يف  وبثه�  اإليه�  دع�  التي  احلقوق  ومن  الطبيعية«،  احلقوق  »يف  هن�ك  قراأ  قد  اأنه 
كتبه وموؤلف�ته »احلقوق املدنية« التي يعتربه� من الأ�س�ص التي تقوم عليه� الدولة 

احلديثة، وي�سمه� اأمران هم�: احلرية، وامل�س�واة.

وح�ول الطهط�وي يف »املر�سد الأمني« العثور على الأ�سك�ل الإ�سالمية   
الغربية يف  امل�سطلح�ت  لرتويج هذه  ي�سعى  وهو  الأوربية،  احلقوق  ل�سور  املق�بلة 
زمن ك�نت ال�سلطة احل�كمة بيد ال�سلط�ن العثم�ين الق�ب�ص ب��سم الدين؛ لذا جند 
الطهط�وي دائم التذكري ب�أن م� يروج له ل يختلف عن مب�دئ ال�سريعة الإ�سالمية، 
بروح  م�سر وخ�رجه�  للم�سلمني يف  يقدمه�  اأن  يجتهد يف  فهو  به�،  ي�سطدم  ول 
مب�دئ  من  فكره  يف  تغلغل  م�  بني  الن�سج�م  ذلك  ليحدث  اإ�سالمية،  عربية 
النه�سة الأوروبية وم� ك�ن لالإ�سالم من مف�هيم، فراأى اأن �سور احلقوق يف الثق�فة 
الأوربية له� معنى مق�بل يف علم اأ�سول الفقه، فم� ي�سمى عندن� بعلم اأ�سول الفقه 
قواعد  عن  عب�رة  وهي  الفطرية،  النوامي�ص  اأو  الطبيعية  ب�حلقوق  عندهم  ي�سمى 



8989
تقــدمي

عقلية حت�سيًن� وتقبيًح�، يوؤ�س�سون عليه� اأحك�مهم املدنية، وم� ن�سميه بفروع الفقه 
ي�سمى عندهم ب�حلقوق اأو الأحك�م املدنية، وم� ن�سميه ب�لعدل والإح�س�ن يعربون 
األ وهو امل�س�عدة على  عنه ب�حلرية والت�سوية، والغر�ص من هذا احلديث وا�سح 
تبدو  ل  بحيث  الإ�سالمية،  الثق�فة  ن�سيج  يف  وو�سعه�  الأوروبية،  املف�هيم  قبول 
حق  للمواطنني:  ي�سعه�  التي  احلقوق  هذه  مقدمة  ويف  عليه�،  دخيلة  اأو  غريبة 

احلرية، وحق امل�س�واة.

اأ - احلــرية
الت��سع  القرن  مطلع  حتى   - والإ�سالمية  العربية  املجتمع�ت  تعرف  مل   
ع�سر - م�سطلح احلرية اإل يف حدود �سيقة، وك�ن يق�بل معنى الرق، ومل تعرف 
مع�ٍن  على  النه�سة  رواد  واطالع  البعث�ت،  حركة  مع  اإل  الوا�سع  مبعن�ه�  احلرية 

اأخرى للحرية يف اأوروب�.

واأدرك رواد النه�سة - ول �سيم� الطهط�وي واأحمد ف�ر�ص ال�سدي�ق وخري   
الدين التون�سي، وغريهم - اأهمية مقولة احلرية يف املجتمع احلديث، ودوره� الذي 
والطغي�ن  ال�ستبداد  اأن  حني  يف  والزده�ر،  للتقدم  مالزمة  واأنه�  عنه،  غنى  ل 

مالزم�ن للتخلف)1(.

)1(  معن زي�دة، مع�مل على طريق حتديث الفكر العربي، ع�مل املعرفة، العدد )115(، ذو القعدة 1407هـ/ يوليو 
1987م، �ص71-70.
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وقد بداأ اهتم�م الطهط�وي ب�حلرية منذ كت�ب�ته املبكرة يف كت�به »تخلي�ص   
واأق�س�مه�  و�سروبه�  احلرية  عن  فيه  حتدث  مطوًل  ف�ساًل  اأفرد  عندم�  الإبريز« 
واأ�سك�له�، كم� عر�ص حلرية الراأي واملعتقد، واأفرد لهم� ال�سفح�ت الطوال، وو�سح 
املعنى ال�سطالحي للحرية، واأنه� تعني حقوق املواطنني الأ�س��سية، وم�س�واتهم 

اأم�م الق�نون.

ول يلبث مفهوم احلرية اأن تطور يف كت�ب�ته املت�أخرة، ففي »من�هج الألب�ب   
امل�سرية« تنق�سم احلرية عنده اإىل خم�سة اأق�س�م ا�سطالحية: حرية طبيعية، وحرية 
�سلوكية، وحرية دينية، وحرية مدنية، وحرية �سي��سية، وتك�د تتكرر هذه الأ�سك�ل 
� يف كت�ب »املر�سد الأمني«، ويخ�س�ص له� ف�ساًل  مرة اأخرى مع عر�سه� تف�سيليًّ

ك�ماًل، ويعترب اأن احلرية فطرية لالإن�س�ن، منطبعة يف قلبه من اأ�سل الفطرة.

ويق�صم الطهطاوي احلرية اإىل خم�صة اأق�صام)1(

- احلرية الطبعية: ويعرفه� ب�أنه� م� ل ط�قة اأو قوة ب�سرية على دفعه�، ومن اأمثلته� 
التي  احلرية  ب�خت�س�ر  فهي  وامل�سي،  وال�سرب  ك�لأكل  الإن�س�نية،  ال�سرورات 

ُخلقت مع الإن�س�ن وانطبع عليه�.

ال�سي��سي  الفكر  ت�ريخ  قرين،  عزت  اأي�ًس�:  وانظر  �ص273،  �س�بق،  مرجع  الأمني،  املر�سد  )1(  الطهط�وي، 
والجتم�عي يف م�سر احلديثة )1834-1914(، الهيئة امل�سرية الع�مة للكت�ب، �سل�سلة ت�ريخ امل�سريني، رقم 

)251(، �ص90-59.
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- احلرية ال�صلوكية: وهي ح�سن ال�سلوك، ومك�رم الأخالق، وال�سري مب� تقت�سيه 
ذمة الإن�س�ن، وتطمئن اإليه يف �سلوكه يف نف�سه، وح�سن اأخالقه يف مع�ملة غريه.

- احلرية الدينية: ول يق�سد رف�عة ب�حلرية الدينية حرية العتق�د اأو عدم العتق�د 
الديني من اأ�سله، ول يق�سد به� كذلك حرية اختي�ر املرء لدينه، واإمن� هي ت�س�وي 
العقيدة  هي حرية  الدينية  ف�حلرية  الدين«؛  الجته�د يف  »حق  ي�سمى  م�  عنده 
والراأي واملذهب ب�سرط األ تخرج عن اأ�سل الدين، ويبدو ذلك بو�سوح يف كت�ب 

»القول ال�سديد يف الجته�د والتجديد«.

- احلرية ال�صيا�صية: وهي تخ�ص عالقة الفرد ب�لدولة، وهي كيفية مع�ملة اأرب�ب 
اأ�سول  تتن�ول  فهي  للمواطنني،  والق�نون  ال�سلطة  واأ�سح�ب  امللكية  الإدارات 

احلكم وقوانينه واإجراءاته التي يجب اأن تلتزم بح�سن ال�سي��سة والعدل.

- احلرية املدنية: اإذا ك�نت احلرية ال�س�بقة اإط�ره� بني رج�ل ال�سلطة واملواطنني، ف�إن 
هذه احلرية تدور بني املواطنني بع�سهم البع�ص، وهذه احلرية هي م� ك�نت ت�سمى يف 
فه� الطهط�وي ب�أنه�: حقوق العب�د اأو  ال�سطالح الإ�سالمي بـ»حقوق الن��ص«، وُيعرِّ
الأه�يل املوجودين يف مدينة بع�سهم على بع�ص. ولي�ص اأ�س��ص هذه احلرية املدنية 
ج�نب�ن:  وله  حم�ص،  اإن�س�ين  اأ�س��سه�  بل  ب�تب�عه�،  الدينية  ال�سلطة  تلزم  ن�سو�ًس� 
اجتم�عي وفردي، وهي اأقرب م� تكون اإىل مفهوم التع�قد الجتم�عي، ورمب� اطلع 

الطهط�وي عليه من خالل قراءاته جل�ن ج�ك رو�سو اأو غريه.
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هذه هي الأق�س�م اخلم�سة الرئي�سية التي يعر�ص له� الطهط�وي، اإل اأنه يف   
موا�سع اأخرى يتكلم عن اأنواع اأخرى من احلرية، مثل حرية املالحة وال�سي�حة يف 
الرب والبحر، اأي حرية التنقل، ويرى اأنه� اأعظم ُمعني على التمدن، واأنه� ع�دت 
على جميع مم�لك الدني� ب�لرثوة والغنى والطالع على عج�ئب الدني�)1(، وقد اهتم 
الطهط�وي ب�ملالحة على الأخ�ص، وب�ل�سي�حة وال�سفر على الأعم يف جل موؤلف�ته، 
ابتداًء من »تخلي�ص الإبريز«، ولهذا دللة عميقة على رغبته يف زرعه يف قلوب 
امل�سريني وامل�سلمني، ونزع روح اخلمول الذي يولده ال�سكون، كم� اأنه يدل على 

عمق فهمه لأ�سب�ب قوة احل�س�رة الغربية.

ومن احلري�ت التي ن�دى به� الطهط�وي اأي�ًس� احلرية القت�س�دية، واأن يب�ح   
لكل فرد اأن يت�سرف فيم� ميلكه جميع الت�سرف�ت ال�سرعية، ويعترب هذا النوع من 
احلرية من اأعظم امل�س�هم�ت يف اململكة املتمدنة، واأنه� من اأعظم املن�فع العمومية، 
فيه�  تقدم  التي  القرون  اإىل  ال�س�لفة  القرون  من  اإليه�  م�ئلة  »النفو�ص  اأن  وراأى 
التمدن اإىل هذا الع�سر، واأن اأ�سعب م� على الع�قل الذي يفهم من�فع هذه الفنون 

)اأي الفالحة والتج�رة وال�سن�عة( اأن يرى ت�سييق دائرته�«)2(.

التي  ال�سي��سة القت�س�دية  ال�س�بق عن  الن�ص  الطهط�وي يف هذا  ويعرّب   
حيث  ب��س�،  اإ�سم�عيل  ع�سر  حتى  �س�ئدة  تزال  ل  وك�نت  علي،  حممد  اتبعه� 

)1( الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 270.
)2( املرجع ال�س�بق، �ص 276.
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هيمنة الدولة على القت�س�د، فنجده يراوغ ويلتم�ص العذر لعدم تخلي الدولة عن 
دوره� يف القت�س�د، ويح�ول تربير �سبب الت�سييق على الأفراد، ويرجعه اإىل اأن 
ملوك اململكة املوجود فيه� ذلك يرون رع�ي�هم لي�سوا اأهاًل لهذه الرخ�سة؛ لعدم 
الأه�يل؛  الرتبية، و�سالح ح�ل  تقدم  ينتظرون  واأنهم  الأهلية،  الرتبية  ا�ستكم�ل 

ليبيحوا لهم رخ�سة ات�س�ع الدوائر الزراعية والتج�رية وال�سن�عية.

وبن�ًء عليه اإذا م� تقدمت الرتبية، و�سلح ح�ل الأه�يل اأب�ح احلك�م لهم   
حرية الن�س�ط القت�س�دي، وهكذا يعود الطهط�وي بهذه احلرية واأ�س��ص الن�س�ط 
القت�س�دي الذي هو التقدم امل�دي للدولة اإىل �سرورة الهتم�م ب�لرتبية والتعليم، 
ولعله اأراد بذلك اأن يربر لإ�سم�عيل ب��س� اإب�حته امللكية الفردية، تلك التي اأب�حت 

ظهور الطبقة الربجوازية)1( امل�سرية.

ب- امل�صــاواة

ُيكمل مفهوم امل�س�واة - عند الطهط�وي - مفهوم احلرية، من حيث اإنه   
ي�سمن العدالة للجميع اأم�م الق�نون، وي�سمح لقوة الق�نون اأن ت�سبح �س�ملة جلميع 

الن��ص الذين ُتق��ص اأفع�لهم ومواقفهم ب�ملع�يري نف�سه�.

)1(  ت�سمل الطبقة �سغ�ر رج�ل ال�سن�عة والتج�رة واأ�سح�ب املهن احلرة وموظفي احلكومة، ويرجع حممد اأني�ص 
ن�س�أة الطبقة الو�سطى امل�سرية اإىل القرن الث�من ع�سر. وظهرت برجوازية جديدة بعد اإر�س�ء نظ�م امللكية اخل��سة، 

وظهور طبقة املوظفني، وطبقة املثقفني املت�أثرين ب�لثق�فة الغربية.
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عنوان  واحلرية يف  امل�س�واة  مفهومي  بني  الرتابط  هذا  الطهط�وي  ويوؤكد   
الف�سل الذي خ�س�سه من »املر�سد الأمني« وي�سميه »يف احلرية العمومية والت�سوية 
بني اأه�يل اجلمعية«، في�سع امل�س�واة - اأو م� اأ�سم�ه� الت�سوية - جنًب� اإىل جنب مع 
الفرن�سية  للثورة  ب�سع�رين من ثالثة �سع�رات  ت�أثره  بينهم�، ويظهر  احلرية، ويربط 
)احلرية، الإخ�ء، امل�س�واة(، واأنهم� ب�ملعنى الإ�سالمي مالزم�ن للعدل والإح�س�ن.

وي�سري الطهط�وي اإىل اأن امل�س�واة �سفة طبيعية يف الإن�س�ن جتعله يف جميع   
اخل�س�ئ�ص،  نف�ص  الب�سر يف  ا�سرتاك كل  هو  وم�سدره�  ك�إخوانه،  املدنية  احلقوق 
رجح�ن  ل  ذلك،  يف  م�ستوون  فهم  ب�حلي�ة،  ال�ستمت�ع  اإىل  يحت�ج  منهم  وكل 

لبع�سهم على بع�ص يف ميزان املعي�سة.

ولكن هذه امل�س�واة التي ن�دى به� ل تعني عدم وجود مت�يز بني طبق�ت   
املجتمع، خ��سًة اأن الطهط�وي قد ع��ص يف جمتمع تتف�وت فيه الطبق�ت، فهن�ك 
قلة متلك اجلزء الأكرب من الرثوة، وغ�لبية حمرومة اأو تك�د. وك�ن ل بد اأن يربر 
النظر  اأمعن�  اإن  بينهم،  الت�س�وي  اإن »هذا  املواطنني؛ لذا يقول:  التم�يز بني  هذا 
�؛ لأن احلكمة الإلهية ميزت بع�سهم على بع�ص  � ل حقيقيًّ فيه وجدن�ه اأمًرا ن�سبيًّ
اأزًل... ومع اأن اهلل تع�ىل ف�سلهم، بع�سهم على بع�ص يف الرزق، فقد جعلهم يف 
واملرءو�ص«)1(.  والرئي�ص  وامل�سروف،  ال�سريف  بني  فرق  ل  م�ستوين،  الأحك�م 

)1( الطهط�وي، املر�سد الأمني، مرجع �س�بق، �ص 277 - 278.
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فهن�ك مت�يز بني الب�سر يف ال�سف�ت املعنوية، ويف الأمالك امل�دية، ولكننْ هن�ك ت�س�ٍو 
يف احلقوق واأم�م الق�نون.

وي�سرح الطهط�وي ب�أن هن�ك ح�لت ترتاجع فيه� المتي�زات، ول ي�سبح   
له� اعتب�ر، وتطبق امل�س�واة بحذافريه�، ومن تلك احل�لت »ح�لة احلرب«. فمن 
حيث ثبت اأنهم م�ستوون يف احلقوق ف�إنهم اإذا وقعوا جميًع� يف خطر ع�م وجب 
على  تعود  ف�ئدة  من  اإزالته  مل� يف  اخلطر،  هذا  اإزالة  يتع�ونوا يف  اأن  �س�ئرهم  على 

الوطن، »فبهذا تكون الت�سوية مالزمة للحرية عند انطواء راية احلرب ولوائه«)1(.

الواجب�ت،  يف  م�س�واة  اأي�ًس�  يق�بله  احلقوق  يف  املواطنني  بني  وامل�س�واة   
وكلم� ك�ن لالإن�س�ن مطلب يف اأن ي�ستويف م� له من حقوق، فعليه اأن يوؤدي واجب�ته، 
ف�مل�س�واة اأو الت�سوية  - كم� ي�سميه� الطهط�وي - هي »تكليف جميع اأه�يل اململكة 

بدون فرق بينهم.. ف�لواجب�ت دائًم� مالزمة للحقوق ل تنفك عنه�«)2(.

الظهور  اآخًذا يف  م� وجدن�ه  هو  والواجب�ت  احلقوق  الربط بني  وهذا   
اإ�سحق،  اأديب  مثل  للمو�سوع،  تعر�سوا  الذين  النه�سة  رواد  عند  والتن�مي 

وعبد اهلل الندمي، وحممد عبده يف مق�لته التي كتبه� يف »الوق�ئع امل�سرية«.

)1( املرجع ال�س�بق، �ص 278.
)2(  املرجع ال�س�بق، �ص 279.
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على  جمتمعه  يف  والتمدن  والإ�سالح  التقدم  الطهط�وي  بنى  وهكذا   
اإ�سالح اأحوال الرتبية، وتعليم اأبن�ء اأمته، م�ستنًدا يف ذلك لقول اأحد احلكم�ء: 
»اإن �سمحتم يل بتح�سني الرتبية األزمت نف�سي لكم ب�إ�سالح اأحوال الع�مل ب�أ�سره«، 

وهي املهمة التي كر�ص له� الطهط�وي هذا الكت�ب.

ول غرو يف اأن م� طرحه الطهط�وي يف هذا الكت�ب من ق�س�ي� ُيعربِّ عن   
ويك�سف  من جهة،  احلديثة  الإ�سالمية  النه�سة  اأعالم  اأك�بر  من  كواحد  ري�دته 
كذلك عن وجهته التقدمية التي وازنت بني الأ�س�لة واملع��سرة من جهة اأخرى.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الموؤلف



�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الموؤلف



هَطاوي رَفاعة الطَّ

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام  )1289هـ/ 1872 م(  



هَطاوي رَفاعة الطَّ

ت�أليف

ُطِبع لأول مرة عام  )1289هـ/ 1872 م(  





ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

حمًدا ملن جعل ك�سب الآداب َداأنْب اأويل الألب�ب، و�سالة و�سالًم� على   
ب  ل اخلط�ب، وعلى اآله واأحزابه ومن ت�أدَّ �سيدن� حممد الذي اأوتي احلكمة وف�سنْ

ب�آدابه.

اأم� بعد..،

ف�إن م�سرن� يف ميدان املع�رف �س�رت يف مدى طويل مديد، ويف اأََمٍد جليل 
بحزم خديويه�  ون�لت  النية،  م� يف �سمريه� من  و�سيع م�سم�ره  بلغت يف  بعيد، 
واأم�كن  منظمة  مواطن  اأرج�ئه�  جميع  �س�رت  حتى  الأمنية،  كم�ل  وعزمه 
معظمة، تب�سمت ب�أنوار العرف�ن ثن�ي�ه�، وتن�سمت ب�لعدل والإح�س�ن اأرواح بكره� 

وع�س�ي�ه�؛ فنّور اأرج�ءه� نور بدره التم�م، وبره الذي ي�أبى اأن ي�س�جله الغم�م.

املَعـــايل ِباإِْحـــَراِز  �َصـــَعاَدُتنا 
ِمينا َحى �صَ ر الهنا اأَ�صْ بها َع�صْ

الَعَوايل بالِهَمِم  املجد  َنُحوُز 
و�صاحب م�صر اإ�صماعيل فينا

خطبة الكتاب
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املر�صد الأمني للبنات والبنني

َيب.  الأَطنْ الَعينْ�ص  اإليه�  َجَلَب  الأعذب،  مورده�  ورد على  مل�  اهلل،  اأبق�ه  ف�إنه 
يوليه�،  و�سنيعة  يبديه�،  وع�رفة  يوفيه�،  ووعود  يكفيه�،  مهمة  من  فيه�  له  فكم 
من  وذخرية  يبتنيه�،  ال�سرف  تليد  م�س�عي  من  وم�سع�ة  يحييه�،  موات  واأر�ص 
من  و�سفوة  يحتويه�،  الف�سل  غ�ي�ت  من  وغ�ية  يقتنيه�،  الطرف  طريف  ذخ�ئر 
املع�يل ي�سطفيه�، وَح�َسَنة من َح�َسَن�ت الدهر يرغب فيه� ويف ذويه�؟ حتى �سرت 
حمبة الأوط�ن منه يف اأه�ليه�؛ فال ي�ألفون اإل ج�ًه�، ول ير�سفون اإل مَلَ�َه�)1( فك�أنه 

ِنّي بقول من ق�ل: املَعنْ

�سح�ه�  و�سم�ص  اأفالكه�  ومطلع  اأمالكه�  زين  امل�سرية  لالأقط�ر  �س�ر  حتى 
وقطب رح�ه� وبدر دج�ه� وبيت رج�ه�، له على م�سر اليد العلي� والف�سل الأكرب 
واملجد الأوفى واجلود الأوفر، عم اإح�س�نه كل �سريف وم�سروف وجمهول ومعروف 

وقريب وبعيد؛ حيث هو ملجد م�سر مبدئ ومعيد.

)1(  اللََّمى: �سمرة ال�سفتني. )هذا اله�م�ص ي�سري اإىل اإ�س�فة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�سلي للكت�ب، 
و�سوف ُي�ستعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�س�رة اإىل ذلك(.

الـ  َعَلى  ْت  ُزفَّ َغاَدٌة  اإِلَّ  ُر  ِم�صْ َما 
وِنيُلها النُّهــوَد  حَتِْكي  اأَْهَراُمها 
ك   اأَْن    َيُفوَز     ِبُح�ْصِنَها مل َتْر�َس  َغرْيَ
َيا�َصِة واحِلَما َبْل َمْفَخٌر ِلَذِوي الررِّ
يا َمْن  َلُه الِقْدُح املَُعلَّى يف الُعَلى

والـــُوَزَراِء والأَُمـَراِء  ـاأَْمالك 
الَبْطَحاِء وؤَابة �َصاَل يف  الذُّ �صبه 
�َصَماِء َبْدُر  الَعْلَياِء  يف  اأَْنَت  اإِْذ 
َجَباِء النُّ اأَْبناِئك  النَُّهى  واأُويل 
اِء؟ َكْم ِعْنَدَنا َلَك ِمْن َيٍد َبْي�صَ
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ر،  وَح��سِ َب�ٍد  كل  حم��سنه  وروى  واآمر،  نَ�ٍه  كل  مي�منه  اقتفى  مليك  فهو 
ى. ف�أم� ذهنه ال�س�ئب فقد  �سَ َتقنْ ّل عن اأن ُت�سنْ ى، و�سم�ئله جَتِ ف�س�ئله ل ُتَعّد ول حُتنْ�سَ
اأنواع العمران  ا�ستوعب مل�سره حم��سن ع�سره مم� عجز عنه ال�س�بقون، ونّوع من 
م�مل يتح�سل عليه الب�حثون املت�س�بقون، اقتحم يف اإيج�ده عظ�ئم الأمور، وج�هد 
واأيقظ  والُوُعور)1(، فقد ادخر لقتن�ئه بذل املك�رم،  ُهول  ال�سُّ اإحرازه جم�هدة  يف 

عزمه لال�ستيالء على املع�يل والزم�ن مع غريه ن�ئم، فك�أنه يقول بل�س�ن ح�له:

واأم� مروءته فقد اأ�سبحت مراآة يط�لع فيه� حم��سن الأمور، وين�ل بهمة �سف�ئه� 
جوهر ال�سنع املحبوب امل�أثور، ويجتلي)3( به� �سورة الك�مل الب�هر، وَيننَْجلي فيه� 
اأُننْ�سه�،  اأُُبّوته فهي التي ات�سق  َوال الذي اأعجز الأوائل والأواخر. واأم�  �سورة النَّ

وَطُهر قد�سه�، و�َسُرف غر�سه�، وطلعت يف برج ال�سعود �سم�سه�.

ر«، وهو كل مك�ن �سعب �سلب ل ت�سهل الإق�مة فيه اأو ال�سري فيه. )م(.  )1( الُوُعور: جمع »الَوعنْ
)2( اأَلنِْوي: اأَِميل. )م(.

)3( يجتلي: اجتلى ال�سيَء: نظر اإليه م�ستو�سًح�. )م(.

َر َهـــْل َلِك َعْوَدة ْلنا َمَعايل ِم�صْ �َصاأَ
ِرِه َفَقاَلْت: ِباإِ�ْصــَماعيل اأَْوَحــِد َع�صْ

ْهِر َيْدُنو َبِعيُدَها؟ َوَهْل �َصابَقاُت الدَّ
ُيِعيُدَها َمْن  َبا  ال�صرِّ لأَيَّـــاِم  َوَجْدُت 

َبْحُت ل اأَْلِوي)2( َعَلى الَعَر�ِس الأَْدَنىوِباجَلْوَهِر الأَْعــَلى َتَعـــّلق َمْطَلِبي َفاأَ�صْ

َماِجٍد ُكـــلَّ  اأَْحــَرَزْت  َخرْيٍ  ُة  َمْفَخِراأُُبوَّ ُكـــلرِّ  ْبِق يف  ال�صَّ َباِت  َق�صَ َحــَوى 

خطبة الكتاب
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وك�أمن� ق�ل فيه من ينتقي ال�سعر وي�سطفيه:

َد مب�سر من حم��سن الع�سر املفيدة؟ حتى  ففي اأي�م دولته ال�سعيدة، َكمنْ َجدَّ
�س�ر اأفقه� جلي�د العلم�ء من اأ�سهر املي�دين، ولفر�س�ن النبالء حدائق فنون وب�س�تني 
اكت�س�ب  يف  �سّوى  فقد  ك�لبنني،  البن�ت  َمِتَه�  َحونْ يف  َك�ر)3(  الأَفنْ بنَْك�ِر  ِب�أَ يت�س�بق 
الأنثيني؛  حظ  مثل  للذكر  ك�لإرث  العلم  يجعل  ومل  الفريقني،  بني  املع�رف 
ا�ستق�مت،  العوارف للجن�سني  املع�رف امل�سرتكة قد ق�مت، وطريق  فبهذا �ُسوق 
فقد  واللط�ئف،  ب�لطرائف  متتعهن  وفخر  املع�رف  فجر  جاله  الن�س�ء  جهل  وليل 
ُهنَّ مبدار�ص  اأحي� يف طب�عهن جن�ح الآم�ل، ون�سر لهن اأعالم املق�ل والفع�ل، وَخ�سَّ

)1(  َجَه�َمًة: ُعُبو�ًس�. )م(.
�ء. )م(. ِرق َو�سَّ ِفر: ُم�سنْ )2(  ُم�سنْ

َك�ر: الأفك�ر التي ل مثيل له�. )م(. )3( اأَبنَْك�ر الأَفنْ

َدْوَلٍة َواأَْبَطاُل  اِريب  َتَ ِرَجاُل 
َجَهاَمًة)1( َيْوًما  اُم  الأَيَّ اأَْبَدِت  اإَِذا 

ِمْنَبِ َوُفْر�َصاُن  اأَْحَكاٍم  َو�َصاَدُة 
ُم�ْصِفِر)2( ُكلُّ  ُح�ْصِنِهم  ِمْن  ُيَقاِبُلَها 

َكاِئٌن ُهــــَو  َما  َقْبَل  ُتِريِه  َمِليٌك 
َجا ـَاَر َكاْلَبْدِر يف الدُّ َمِليــــٌك اإَِذا �ص
َوَلْيَلٍة َيْوٍم  ُكــــلرِّ  يف  َلُه  َمِليٌك 

َعامِلٍ ُكلَّ  َحْوِلِه  ِمْن  َتَرى  َمِليٌك 

ُرْه َبا�صِ ُهَو  َما  َعـــاُف  اأَ�صْ رَيُتُه  َب�صِ
ُت�َصاِيُرْه النُُّجـــوِم  ِمْثُل  َفاأَْولُده 
َب�َصاِئُرْه بالهنــــاء  ُيَهـــنرِّي  َب�ِصرٌي 
َذاِكُرْه ُهَو  َما  الِعْلِم  يف  ُره  ُيَذكرِّ
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ك�ل�سبي�ن، يخرجن به� من حيز العدم اإىل الوجدان)1(، ومن الوهم اإىل العي�ن؛ 
فبهذه الو�س�ئل النف�ئ�ص �سدر يل الأمر ال�سف�هي من ديوان املدار�ص بعمل كت�ب 
ُت عن �س�عد  رنْ ِويَّة؛ َف�َسمَّ يف الآداب والرتبية ي�سلح لتعليم البنني والبن�ت على ال�سَّ
الجته�د، وعملت هذه املجموعة التي ج�ءت على وفق املراد، مل تدع يف هذا 
ِزًع�، ُزفَّتنْ اإليه� اأَبنَْك�ر املع�يل،  َمًع�، ول لقو�ص القرتاح َمننْ املعنى لعني املتمني َمطنْ
تنْ مببتكرات املع�ين، و�سميته� ب�ملر�سد الأمني للبن�ت والبنني، جعلته� بر�سم  وُحفَّ
نََظر عن�يته حل�سن  اأن يكون  ب��س� ك�مل، ع�سى  اأفندم ح�سني  دولتلو عطوفتلو)2( 
مراحم  واأبواب  ال�سنية،  ح�سرته  مك�رم  اأعت�ب  على  واردة  فهي  �س�مل،  طبعه� 
اأنظ�ر ح�سرته ال�س�مية، ول برحت  اأدام اهلل على اجلميع ح�سن  �سع�دته البهية، 
َعم  النِّ ويل  عن�ية  اجلميع  تلحظ  وافية،  �س�ملة  ورج�له  م�ست�س�ره  ل�سع�دة  عن�يته 

)3(. اآمني. الأكرم، ورع�ية توفيقه على الوجه الأمَلّ

اأََواُن  وهذا  وخ�متة،  ف�سول،  على  م�ستملة  واأبواب  مقدمة،  على  ورتبته� 
ُروع)4( يف املََرام)5( بعون امللك العالم. ال�سُّ

)1(  الوجدان: الوجود. )م(.
)2( دولتلو: كلمة عثم�نية، معن�ه�: �س�حب الدولة، وعطوفتلو: كلمة عثم�نية اأي�ًس�، معن�ه�: �س�حب العطوفة. )م(.

: الأ�سمل. )م(. )3( الأَمَلّ
ء. )م(. ُروع: الَبدنْ )4( ال�سُّ

)5( املََرام: الَهَدف، البغية. )م(.

خطبة الكتاب





مقدمة

يف بيان تربية األطفال واإلناث وفيها فصول





ة من ابتداء ولدته  يَّ َعّرف بع�سهم الرتبية ب�أنه� تنمية اأع�س�ء املولود احِل�سِّ  
انق�سمت  ب�ملع�رف الدينية واملع��سية؛ فبهذا  اإىل بلوغه َحّد الكرب، وتنمية ُروحه 
ومع  وح،  الرُّ تربية  وهي  ومعنوية  اجل�سد،  تربية  وهي  ية  ِح�سِّ ق�سمني:  اإىل  الرتبية 
ذلك ف�إن لتغذية الطفل ثالثة اأنواع من الغذاء خمتلفة املو�سوع. الأوىل: تغذية 
املرا�سع لالأطف�ل ب�لألب�ن. الث�نية: تغذيتهم ب�إر�س�د املر�سد بت�أديبه الأّويل لالأطف�ل، 
ع ب�لطب�ع احلميدة والآداب والأخالق.  َطبُّ وتهذيب اأخالقهم، وتعويدهم على التَّ
الث�لثة: تغذية عقولهم بتعليم املع�رف والكم�لت، وهذه وظيفة الأ�ست�ذ املَُربِّي، 
اأمر ال�سبي، ف�لن�سبة بني الر�س�ع والرتبية  اأن م� قبله� وظيفة املر�سد املتويل  كم� 
الأولية والرتبية النته�ئية ك�لن�سبة بني املر�سع واملَُربِّي، املر�سد والأ�ست�ذ، فكلم� 

ج�د املَُربِّي ج�دت الرتبية.

ف�لرتبية ب�أنواعه� الثالثة، واإن ك�ن يظهر بب�دئ الراأي اأنه� �سهلة ب�سيطة ل 
حتت�ج اإل اإىل عمل ي�سري، اإل اأنه� يف احلقيقة وعند الت�أمل ت�ستدعي عظيم اهتم�م 
اإليه  يحت�ج  م�  ذلك  اإىل  وي�س�ف  واآداب حمرره،  مقرره  اأ�سول  و�سلوك،  وعن�ية 

يف بيان نف�ص الرتبية
الف�سل الأول
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املرا�سع واملَُربُّون والأ�ست�ذون من قوة حمبة الأطف�ل ومع�ملتهم مع�ملة من َطبَّ 
.)1( ملن َحبَّ

وطريقة  والعقلية،  ية  احِل�سِّ الأع�س�ء  تنمية  فّن  الرتبية  اأن  هذا  اأنتج  وقد   
تهذيب النوع الب�سري ذكًرا ك�ن اأو اأنثى على ِطبنْق اأ�سول معلومة، ي�ستفيد منه� 
ال�سبي هيئة ث�بتة يتبعه�، ويتخذه� ع�دة، وت�سري له داأبً� و�س�أنً� وَمَلَكة)2(. ف�لرتبية 
املعنوية حينئذ هي فن ت�سكيل العقول الب�سرية، وتكييفه� بكيفية ح�سنة م�ألوفة، 
الأخالق  بح�سن  َخلُّق  التَّ على  حتمله  ال�سغري  يف  را�سخة  َمَلَكة  اإيج�د  وغ�يته� 
املحمودة عقاًل  اجلميلة  الأفع�ل  تربيته  هيئة  بحيث حت�سل من  الإمك�ن  ح�سب 
ر كَطالَقِة الوجه واحللم وال�سفقة وِلني اجل�نب، وح�سن الظن  و�سرًع� ب�سهولة وُي�سنْ

ب�لن��ص، والإغ�س�ء عن ال�سفه�ء وعدم جم�دلتهم وال�سكوت عنهم ق�ل ال�س�عر:

 وكم�ل الرتبية حمل املكلف على رع�ية احلق للحق واخللق؛ لين�ل خري 
الدارين ثم اإن الرتبية ل تفيد ال�سبي الذك�ء ول الأملعية. ف�إن هذه ال�سف�ت هي 
يف الأطف�ل غريزية طبيعية، واإمن� ب�لرتبية تنمو العقول وتتح�سن الإدراك�ت، ف�إذا 

َلِئيــٍم اإىل  اأََحبُّ  �َصــْيٌء  َوَما 
َجـــَواٍب ِبـــال  ِئيِم  اللَّ ُمَتاَرَكُة 

اجَلَواِب ِمَن  الَكــرمَي  �َصــَتَم  اإَِذا 
َباِب ال�صرِّ ِمَن  ِئيم  اللَّ َعَلى  اأَ�َصـــدُّ 

: اأي مع�ملة الفطن احل�ذق واحتي�له واجته�ده لإر�س�ء من يحب. )م(. )1(  َمننْ َطبَّ ملن َحبَّ
)2(  َمَلَكة: موهبة. )م(.
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املَُربِّي  يقدر  الرتبية، ل  ِحِدين يف  ُمتَّ الذك�ء  اأطف�ل خمتلفني يف  املَُربِّي عدة  َربَّى 
اإىل ت�سويتهم يف الذك�ء، بل يختلف ذك�وؤهم ب�ختالف ا�ستعدادهم  اأن يتو�سل 
الغريزي. فمجرد الرتبية وحده� ل يرتتب عليه� ذك�ء ال�سبي؛ حيث هو غريزي 
ل يزيد ب�لرتبية املتزايدة، ومع ذلك ف�لرتبية احل�سنة الف��سلة يف حد ذاته� خري من 
الف��سلة ك�ن عظيًم� كثري  الرتبية  اإذا �سحبته  الك�مل  والذك�ء  املتو�سط،  الذك�ء 
الرتبة  النتيجة ل يبلغ �س�حبه  املتو�سطة ك�ن ي�سري  ف�إذا �سحبته الرتبية  النج�ح، 
املطلوبة. وب�جلملة، ف�لغر�ص من الرتبية تنمية ال�سغري ج�سًدا وروًح� واأخالًق� يف 

�ته ومعنوي�ته بقدر ق�بليته وا�ستعداده. يَّ اآن واحد يعني تنمية ِح�سِّ

ِل ُتْعَرُف ِقيَمُة الإِْن�َصاِن َمـا            يف الَف�صْ  ُكلُّ الأََنــــــاِم َبُنو اأٍَب َلِكنَّ

ة ف�ئدته� اأن يعت�د ال�سبي على اأن ينق�د بطبعه اإىل م� يريده  ِليَّ والرتبية الأَوَّ
�ِسده فغ�يته املط�وعة. وهذا النوع كم� يكون يف الإن�س�ن  به، ويخت�ره له ُمرنْ منه ُموؤَدِّ
التي  العقل  تنمية  واأم�  الإط�عة.  على  ومترينه  برتوي�سه  احليوان  يف  اأي�ًس�  يكون 
هي غذاوؤه ب�ملع�رف كغذاء اجل�سم ب�لطع�م فهي خ��سة ب�لإن�س�ن؛ فكم� اأن غذاء 
يه وينع�سه ويقّوي اأع�س�ءه، كذلك غذاء الروح ب�ملع�رف  ج�سمه ب�لطع�م الطيب ُيَنمِّ
يه� ويقويه� ب�سرط اأن تكون هذه املع�رف معقولة مقبولة. ف�لرتبية املعنوية تزيد  ُيَنمِّ
التن��سب من ح�سن  ب�ملع�رف، وح�سن الأخالق على  تنمية عقول الأطف�ل  يف 
اإدارة املر�سد واملعلم؛ فبهذا يق�ل ملن اكت�سب املع�رف اجليدة والأخالق احل�سنة 

اإنه ح�سن الرتبية.

يف بيان نف�س الرتبية
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عليه  يرتتب  فيهم؛  ذلك  وانت�س�ر  واإن�ًث�،  ذكوًرا  الآح�د)1(  تربية  وح�سن   
تربية  ح�سنت  التي  ف�لأمة  بتم�مه�.  الأمة  يعني  املجتمعة  الهيئة  تربية  ح�سن 
اأبن�ئه�، وا�ستعدوا لنفع اأوط�نهم هي التي تعد اأمة �سعيدة، وملة حميدة، فبح�سن 
تربية اأولده�، والو�سول اإىل طريقة اإ�سع�ده� ل تخ�سى اأن ت�أمتن اأبن�ءه� على اأ�سرار 
الوطن، ول على م� يك�سبه� الو�سف احل�سن، بخالف �سوء الرتبية املنت�سر يف اأمة 
�ُسو)3( فيهم  من الأمم، ف�إن ف�س�د اأخالق َبِنيه�)2(؛ يف�سي به� اإىل العدم؛ حيث َيفنْ
النهم�ك على اللذات وال�سهوات، والنته�ك للحرم�ت، والتعود على املحرم�ت. 
تربية  اأن تالحظ  بدون  اإىل غريه�  اأولده�  تربية  َتِكل  الأم  اأن  الرتبية  �سوء  ومن 
هي  اأولده�  على  والراأفة  ال�سفقة  من  فيه�  اأودع  مب�  الأم  ف�إن  بنف�سه�،  اأولده� 
اإىل  اأولده�  املراأة  َربَّتنْ  ف�إذا  وبن�ته�،  اأبن�ئه�  مزاج  ولتعديل  ب�لرتبية  واأرفق  اأوىل 
املزاج،  اعتدال  الأبن�ء  اأذه�ن  اننَْتَق�َص)4( يف  اأو معنوية؛  تربية ح�سية  التمييز  �سن 
فنْق واللني التي هي من  والت�س�ف مبك�رم الأخالق وتهذيبه�، و�سلوك �سبيل الرِّ

ن. �سف�ت التمدُّ

ِلُح اأَْهَلُه        َوَيْعِديهم ِمْنُه الَف�َصــاُد اإَِذا َف�َصـْد الَح املَـْرِءِ ُي�صْ َراأَْيُت �صَ
الِحِه        وُيْحَفُظ َبْعَد املَْوِت يف الأَْهِل والَوَلْد ِل �صَ ْنَيا ِبَف�صْ ُم يف الدُّ ُيَعظَّ

)1( الآح�د: الأفراد. )م(.
)2( َبِنيه�: اأبن�ئه�. )م(.
�ُسو: ينت�سر.)م( )3( َيفنْ

َخ. )م(. )4( اننَْتَق�َص: َتَر�سَّ
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ففي اأوائل حداثة الأولد ذكوًرا اأو اإن�ًث� ينبغي اإِنَ�َطة)1( تربيتهم ب�لن�س�ء مع 
مالحظة الأمه�ت، وبعد ذلك تكون تربية الأولد بح�سب موافقة اأحوال الأُّمة، 
َتِق�َص يف اأفئدة ال�سبي�ن الإح�س��سي�ت، والأ�سول  وطريقة اإدارته�، واأحك�مه�؛ ِلَيننْ
الإن�س�ن  فيه�  املولود  البلد  طبيعة  ك�نت  اإذا  مثاًل:  اأوط�نهم.  يف  اجل�رية  احل�سنة 
له�  ت�بعة  اأي�ًس�  الذكور  الأولد  تربية  تكون  وال�سرب؛  للحرب  م�ئلة  ع�سكرية 
اأ�سوًل وفروًع�؛ وتكون تربية البن�ت اأي�ًس� م�ئلة ملحبة ال�سجع�ن والأبط�ل وفحول 
اأو  اململكة زراعية  واإذا ك�نت  للوطن.  النفع  الأبن�ء، ويعتربن  لي�سجعن  الرج�ل؛ 
� على  اأ�سبه ذلك؛ ك�ن مدار الرتبية ال�سحيحة لالأولد مبنيًّ اأو بحرية وم�  جت�رية 
العمومية  املع�رف  ال�ستعدادية، تالحظ  اخل�سو�سي�ت جميعه�  ذلك، ويف هذه 
�ُمو�ص)2( الطبيعي التي  َراء للنَّ التي ي�سرتك فيه� جميع الأمم وامِلَلل، وكل هذا اإِجنْ
اقت�سته احلكمة الإلهية جمراه فقد فرق اهلل  همم الن��ص لل�سن�ع�ت املتف�وتة 
واملعلوم�ت املتب�ينة، وجعل اآلتهم الفكرية واأدواتهم البدنية م�ستعدة له�، فجعل 
ب�ملع�رف  وعقوًل  �س�فية،  قلوبً�  الدين  على  واملح�فظة  العلم  ملراع�ة  هم  �سَ َقيَّ ملن 

وافية، واأمزجة لطيفة، واأبدانً� لينة.

)1( اإِنَ�َطة: تكليف.)م(.
�ُمو�ص: الق�نون، ال�سريعة. )م(. )2( النَّ

واملََحــا  َفاِتِر  ِبالدَّ التَّ�َصاُغَل  اإِنَّ 
ـــــ َزهُّ والتَّ ِد  َعبُّ التَّ ـــــــل  اأَ�صْ

َرا�َصـــــــْة ِبـــــِر والِكَتاَبِة والدرِّ
ــَيا�َصْة َيا�َصــــة   ِ وال�صرِّ ــــــِد     والررِّ

يف بيان نف�س الرتبية
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ُه ملغ�ن�ت املهن الدنيوية، واحِلَرف املع��سية ك�لزراعة والبن�ء  �سَ وجعل ملن َقيَّ
بعقله.  ببدنه ل  اأكرث عمله منوط  واأمزجة غليظة؛ لأن  َكِنَزة،  قوية، وعقوًل  قلوبً� 
وكم� اأن من املُح�ل اأن ت�سلح ح��سة ال�سمع للروؤية، وح��سة الب�سر لل�سمع؛ فمن 
  مة، ومع ذلك فقد جعل اهلل املح�ل اأي�ًس� اأن يكون من ُخِلَق للمهنة ي�سلح للِحكنْ
ق)1( يف  احِلذنْ يتحرى  ف�لرفيع من  رفيًع� وو�سيًع�.  نوعني  الفريقني  كل جن�ص من 
ِعه وط�قته، ويوؤدي الأم�نة  در ُو�سنْ �ت ربه َبقنْ �سَ ِبل على عمله؛ طلًب� مِلَرنْ �سن�عته، وُيقنْ
فيم� خلق له بقدر جهده وا�ستط�عته ق�ل ابن عط�ء اهلل - م�سرًيا اإىل هذا املعنى: 
»من عالمة اإق�مة احلق لك يف ال�سيء اإدامته اإي�ك فيه، مع ح�سول النت�ئج« انتهى. 
ق�ل اجلمهور: »اإن اهلل تع�ىل خلق يف كل اأحد ا�ستعداًدا تظهر عليه عالمته يف اأول 

اأمره«، كم� ق�ل ال�س�عر:

َهـاِن َجاَبِة �َصــــاِطُع الُبْ ه           اأََثُر النَّ يف املَْهِد َيْنِطُق َعْن �َصَعاَدِة َجدرِّ

َداِئَد،  ال�سَّ ُلوِبِه  َمطنْ ِل  نَينْ يف  َم  َيَتَج�سَّ اأن  للع�قل  ينبغي  »اإنه  بع�سهم:  وق�ل 
ِهد نف�سه يف طلب املع�يل؛ ليظفر ب�حلظ الأوفر«، كم� قيل: وُيجنْ

ـِْزَلٍة َمنـ ُكـــلَّ  �َصــاأَْطُلُب 
َوَقْد ـُْت  َرَجعــ اأَ�ْصـــــَلم  َفاإِْن 
َعَجٌب َفـــــــال  اأَْعطب  واإِْن 

الَعَطـــُب)2( ُدوَنــَها  �َس  َتَعرَّ
ــَلُب الطَّ ـــَح  واأَْنَ َظِفـــْرُت 
ــــٍة �َصـــــَبُب ـُــــلرِّ َمِنيَّ ِلـــك

ق: امله�رة. )م(. )1( احِلذنْ
)2( الَعَطب: الَف�َس�د. )م(.
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َر عن �س�عد اجلد؛ وجد مفت�ح املجد. ف�لأمة التي تتقدم  وب�جلملة، َفَمن �َسمَّ
فيه� الرتبية بح�سب مقت�سي�ت اأحواله�؛ يتقدم فيه� اأي�ًس� التقدم والتمدن على 
ف�إن  الق��سرة الرتبية؛  اأهاًل للح�سول على حريته�، بخالف الأمة  به  وجه تكون 
العمومية هي احل�سول على حت�سني  الرتبية  ف�إن  تربيته�.  ت�أخر  بقدر  يت�أخر  متدنه� 
البالد.  ب�آداب  والت�أدب  وعماًل،  علًم�  اآدابه�  ومعرفة  الت�أن�سية،  اجلمعية  عوائد 
والأك�بر  الأمراء  اأبن�ء  تربية  ل�سيم�  الوطن  ب�أبن�ء  النتف�ع  اأ�س��ص  هي  ف�لرتبية 
والأغني�ء، بتح�سني اأحوالهم، وتهذيب اأخالقهم، وتعويدهم من ال�سغر على ترك 
ف مع  فنْق واللِّني والتلطُّ الِكربنْ والإعج�ب وحمبة النف�ص، وتكليفهم ب��ستعم�ل الرِّ
على  ِمِهم  َلونْ على  هم  اأو خوا�سِّ الن��ص  َعَواّم  من  اأحد  يتج�رى  ل  غريهم؛ حتى 
اأفع�لهم واأطوارهم وحرك�تهم. ومن اأهم م� ينبغي جتريدهم عنه من املََث�ِلب)1( حمبة 
اأعظم  للرتبية من  النف�ص  ف�جتن�ب حمبة  الن��ص،  اأخالق  اأف�سدت  التي  النف�ص 

اأ�س��ص.

َلبة«، وهي العيب واملنق�سة. )م(. )1( املََث�ِلب: جمع »املَثنْ

يف بيان نف�س الرتبية





م�  جميع  يجلب  اأن  على  يبعثه  فيه،  اإح�س��ص  هو  لنف�سه  الإن�س�ن  حمبة 
يجعل  ال�سفة  بهذه  ف  ف�ملُتَّ�سِ �سهوته�.  وق�س�ء  غليله�  و�سف�ء  لر�س�ه�  عليه  يقدر 
فكره  اأ�سعة  تنبعث  فال  مرغوبة،  دائرة  ومركز  الدني�،  من  وبغيته  نف�سه حمبوبته، 
اإل اإليه�، وكل م� يتمن�ه اأو ت�ستهيه نف�سه من الغنى والزينة والفخ�ر يجعله ع�ئًدا 
الإخوان  نفع  له يف  رغبة  فال  عنه�؛  ال�سر  اإزالة  بحثه عن  يق�سر  عليه�، وكذلك 
ول الأوط�ن، فجميع م� يجلبه من خري اأو يدفعه من �سر متولد من هذه املحبة. 
ال�سهوات اجل�سمية والعقلية.  اللذات والآلم، وجملبة  اإليه �سبب  ب�لن�سبة  فهي 
مب�  به  اخل��ص  فيه �سالحه  م�  النف�ص  له حب  يح�سن  اأن  على  ُبوع  َمطنْ ف�لإن�س�ن 
َله و�سعفه وتولعه ب�لَفَخ�ر)1(، ويزين له الو�سول اإىل هواه، ف�أحب م� على  يوافق َمينْ
الإن�س�ن التعبري عن نف�سه ب�أن� اأو نحن؛ لي�سرف نف�سه ويزينه� مب� ي�ستطيعه، واأعظم 
َبة  فخر لالإن�س�ن املحب لنف�سه اإذا اجتمع ب�أقرانه واأمث�له اأن يظهر عليهم مبظهر الَهينْ
والإجالل، واأن يحب منهم اأن يدركوا منه قوة عقله وف�س�ئله ومزاي�ه اخل�سو�سية؛ 

)1( الَفَخ�ر: التب�ِهي. )م(. 

الف�سل الثاين
و حمبة النف�ص من الأطفال يف حال �سغرهم، واإزالتها   يف حَمنْ

عن الكبار يف حال كربهم
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ُمَن�ه،  بلوغه  الر�سى، وي�س�عد على  الن��ص، وهذا م� ير�سيه غ�ية  ليحرتمه جميع 
 ،� َجمًّ  � ُحبًّ نف�سه  اأنه يحب  اإل  وم� هذا كله  الق�س�،  ب�سهولة  ويعود على حوائجه 
ورمب� جت�وز يف حبه� احلدَّ مم� اأعمى واأ�سمى، فال يحب �سواه�، ويبلغه� من جميع 
َح�ل، ومن ذلك اأنه يحب  ّط الرِّ م� ت�ستهيه ُمَن�ه�، فهي مل�أموله مركز الآم�ل وحَمَ
منهم  يريد  ودائًم�  الرفيع،  جَلَن�ِبه  خملوقون  اهلل  عب�د  فك�أن  اجلميع؛  على  العلو 
َلة يف احلقيقة خ�رجة عن حد الإن�س�ف  املدحة وا�ستح�س�ن الأفع�ل. فهذه اخَل�سنْ
ًق�  ُمَتَملِّ جب�ًرا،  ج�ئًرا  لهواه،  ط�ئًع�  لنف�سه،  ظ�ملً�  اإل  �س�حبه�  يعد  ل  والعتدال، 
لَّة  العيوب والذنوب، خُمِ َلة ج�معة جلميع  النف�ص َخ�سنْ َح�ُسوًدا ملن �سواه. فحب 
ب�جلن�ص الب�سري، دالة على دن�ءة النف�ص؛ حيث اإن �س�حبه� مق�سور الهمة على 
منفعة نف�سه؛ ل يعود نفعه يف �سيء على اإخوانه واأبن�ء جن�سه، وهي منبع احلر�ص 

والطمع.

َفتنْ  ِني؛ فكتب اإليه اإذا �سَ وقد كتب الإ�سكندر اإىل اأر�سط�ط�لي�ص اأن ِعظنْ
ِعر اخلوف، واإذا  لك ال�سالمة؛ فجّدد ذكر الَعَطب، واإذا اطم�أّن بك الأمن؛ ف��ست�سنْ
الآث�م  له� يف  �َسك؛ فال جتعل  نَفنْ اأحببَت  واإذا  ف�ذكر املوت،  نه�ية الأمل؛  بلغَت 

ن�سيًب�.

َيا حَتْ ْن  اأَ �ِصــــــْئَت  َما  اإَِذا 
ْفـ النَّ بحب  ِفـــــل  حَتْ َفال 

املَــْحــَيا �َصـــــــْهَلَة  َحَيـــاًة 
ْنيــــــا بالدُّ ـْـــــــرَتّ  َتغ اأو  �س 
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اأفع�ًل  عنه�  ويحكي  ِحَه�،  َمدنْ من  الإن�س�ن  يكرث  اأن  النف�ص  وعالمة حب 
َمُلوم، يدل على  ِحَه�؛ فهو ُحبٌّ مذموم، و�س�حبه  ِنَه� و�َسرنْ َمتنْ ِنب يف  ُيطنْ عظيمة، 
يتمتع  ول  والطي�ص،  ة  اخِلفَّ وعلى  واحَل�َسب،  الأ�سل  وَدنَ�َءة  والأدب،  العقل  قلة 

�س�حبه ب�أهن�أ عي�ص.

ق�ل بع�سهم: »اإنه ينبغي يف تربية الأولد من ذكور واإن�ث اأن يعتني ُمَربِّيهم، 
ب�أن يطفئ من قلوبهم ن�ر حبهم لأنف�سهم، وحرارة حر�سهم على جلب كل �سيء 
ة له�؛ لأنه يجلب  �سَ خل��سيتهم؛ ف�إن حبهم للنف�ص بهذه الدرجة اإمن� هو عني الِبغنْ
�َص من عداهم من الإخوان، وكيف ين�ل ال�سع�دة من َخ�صَّ نف�سه ب�ملحبة،  لهم ُبغنْ
ومل يجعل لأخيه منه� قدر حبه؟« ويف احلديث ال�سريف: »ل يوؤمُن اأحُدكم حتَّى 

ه. يحبَّ لأخيِه َم� ُيحبُّ لنف�ِسِه«، وهذا احلديث من اأعظم اآداب الدين واأُ�سِّ

ومم� يرتتب على حب هذا الخت�س��ص احلزن عند فقده اأو عدم احل�سول   
عليه؛ حيث اإن احلزن اأمل نف�س�ين يعر�ص لفقد حمبوب اأو لَفوت مطلوب ممن يظن 
اأو اأن جميع  اأن م� يح�سل له من حمبوب�ت الدني� يجوز اأن يبقى ويثبت عنده، 
م� يطلبه من مفقوداته� لبد اأن ي�سري يف ملكه. ف�إذا علم احلري�ص اأن جميع م� يف 
املح�سو�س�ت غري ث�بت ول ب�ٍق، واأن الث�بت الب�قي هو م� يكون يف ع�مل العقل؛ 
مل يطمع يف املح�ل. ف�إذا مل يطمع فيه؛ مل يحزن، بل ل يطلب اإل مبقدار احل�جة، 
اأمن فلم  وترك الدخ�ر وال�ستكث�ر واملب�ه�ة والفتخ�ر. فمن طلب بقدر احل�جة 
يجزع وفرح فلم يحزن و�سعد فلم ي�سَق واإل مل يزل يف جزع دائم وحزن م�ستمر. 

و حمبة النف�س من الأطفال يف حال �صغرهم ... يف حَمْ
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�سقي  واملحزون  اأبًدا،  حمزون  واخل�ئب  خ�ئًب�،  يزل  مل  املح�ل  يف  طمع  من  ف�إن 
دائًم�. فم� اأح�سن فرح املتعي�سني مبع�ي�سهم على تف�وته�، و�سرور اأ�سح�ب احِلَرف 
الع�قل ذلك طبقة طبقة من طبق�ت  فليت�سفح  َتَب�ُيِنَه�!!  املختلفة مبذاهبهم على 
هوؤلء، فال يخفى عليه فرح الت�جر بتج�رته، واجلندي ب�سج�عته، والزارع بزراعته، 
وال�س�طر ب�سط�رته. ف�إذا لزم �س�حب الف�سيلة مذهبه وط�لت ع�دته فيه، ك�ن اأوىل 
ب�ل�سرور من هذه الطبق�ت، ول يعرتيه احلزن الذي يجتلبه لنف�سه؛ اإذ لي�ص هو من 
الأ�سي�ء الطبيعية بل اأ�سب�به اأ�سب�ب غري �سرورية. واإن َمننْ جلب لنف�سه احلزن فهو 
غري ع�قل؛ ولذلك ق�ل بع�ص احلكم�ء: »اإن َمننْ اأحب اأن ين�ل ال�سر اأعداءه؛ فهو 
حمب لل�سر، وحمب ال�سر �سرير، و�سر ِمننْ هذا َمننْ اأحب ال�سر ملن لي�ص له بعدو، 
اأن ُيحرم  اأحب  اأ�سدق�وؤه خري، وَمننْ  ين�ل  اأن ل  اأحّب  َمننْ  واأ�سواأ ِمننْ هذا ح�ًل 
�سديقه اخلري؛ فقد اأحب له ال�سر، وهذا ل ُيت�سّور اإل ِمننْ احلري�ص الذي يحب 
املقرون  التوفيق  اإليه تع�ىل يف  اأن يرغب  الإن�س�ن  ب�خلري. فعلى  نف�سه  اخت�س��ص 
النف�ص عب�رة عن  اإن ك�ن حب  واأّم�  ب�لآخر.  اإل  اأحدهم�  يتم  اإذ ل  ب�لجته�د؛ 
النق�ئ�ص  ب�لف�س�ئل، وجتّرده� عن  وات�س�فه�  ولالإخوان،  له�  للخري  اعتب�ره� حمبة 
والرذائل مثل اأهل العدل والإح�س�ن، وامليل اإىل اأن تكون يف ميزان اخلري راجحة 
ج�معة لأنواع الأعم�ل الن�جحة؛ فلي�ص بهذه ال�سفة من الأفع�ل الذميمة؛ حيث 
ب�ب  ف�إن هذا يكون من  الأوط�ن؛  واأهل  اإليه حب مثل ذلك لالإخوان  اأ�سيف 

عالمة الإمي�ن.



قد كتبت يد القدرة الرب�نية بغري اآلت، و�َسطَرت الإرادة ال�سمدانية خطوط 
ًف� على تالوة الب�س�ئر والألب�ب، وم�س�هدة الأب�س�ر  امل�سنوع�ت، وجعلت ذلك َوقنْ
اإىل  �ت  ِليَّ فنْ ال�سُّ اأمرت العقول ب�لنتق�ل من  والعيون عنوان هذا الكت�ب، فك�أنه� 
الُعلنِْويَّ�ت، وب�لنظر يف جميع الأزمنة والأمكنة، وم� اأُوِدَع فيه� من خري اأو �سر اأو نفع 
اأو �سر اأو �سعد اأو نح�ص اأو حي�ة اأو موت اأو �سحة اأو �َسَقم مم� يجري من م�سيئته 
تع�ىل يف �س�ئر الك�ئن�ت. فكل هذا ير�سد اإىل معرفته تع�ىل وحكمته وحوله وقّوته 

كم� نبه عليه تع�ىل بقوله: نث ٹ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
الدالة على بديع  الآي�ت  ]الروم/ 8[، ونحو ذلك من  ڄ  ڄ  ڄ  ڃمث  

�سنعته وتدبري ملكه وحكمه. 

للع�رف  مراآة  الإن�س�ين  القلب  يف  النوراين  العقل  جعل    اهلل  اإن  ثم 
الف��سل، مييز به احلق من الب�طل كم� اأر�سل ر�ساًل ظ�هرة؛ ليبينوا العلم الظ�هر 
الذي جتهله النف�ص الأّم�رة ب�ل�سوء حتى ل تقي�سه بقي��سه� الف��سد بن�ء على م� 
املر�سل  النبي  َقِبل وا�سطة  النري ر�سول  ف�لعقل  الك��سد.  الك��سف  يفهمه عقله� 

يف تعويد الأطفال من اأّول �ُسُبوِبّيتهم على العقائد الدينية،
والتغذي باألبان الأحكام ال�سرعية

الف�سل الثالث
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وامللك املقرب. واأم� الر�سول احلقيقي امل�سرع فقد اأر�سل من عند اهلل تع�ىل مب�سًرا 
ومنذًرا لئال يكون للن��ص على اهلل حجة بعد الر�سل، فهو مبني ومعني مل� ل ت�ستقل 
به عقول الب�سر، واإن ك�نت العقول اأف�دت قبل ال�سرائع نوًع� من التدبري، ف�لعقل 
الراجح ال�سحيح النظر اخل�يل عن املوانع قد مييز احلق من الب�طل وهو موؤيد لر�س�لة 
املر�سلني، وقد فرق اهلل  بني الع�ملني يف العقول، ومنحهم منه� م� �س�ء من كثري 
وقليل، وكم� ف�سل بع�سهم على بع�ص يف الرزق وكرثة امل�ل ف�سل بع�سهم على 
بع�ص يف العقل؛ فعقول الأنبي�ء اأرجح من عقول العلم�ء، وعقول العلم�ء اأرجح 
من عقول الَعَواّم، وبقدر تف�وت العقول والب�س�ئر ال�سبيهة ب�لأب�س�ر قّوة و�سعًف�؛ 
يكون التف�وت يف اإدراك قواعد الدين والدني�؛ وبهذا يقع الإنك�ر والعتزال لكثري 
وعبدة  وامل�سركني،  ال�سالل  ك�أهل  العقول  لنق�س�ن  الدين؛  اأمور  الن��ص يف  من 

الأ�سن�م والوثنيني.

وكمنكري البعث من احلكم�ء والفال�سفة:

ــــــــــــ ِباللَّ ـَْرَك  اأَ�صــــــ َمْن  اإنَّ 
اأَْحَوُل الَعْقـــــــــــــــِل ِلَهـــــَذا

ِباملََعانـــــي َجُهـــــــــــــــوٌل  ـِه 
َثـاين ِلْلَواِحـــــِد  َظـــــــــــــــنَّ 

ِكالُهَما ِبيُب  والطَّ ُم  املَُنجرِّ َقاَل 
ِبَخا�ِصٍر َفَل�ْصُت  َقْوُلُكَما  حَّ  �صَ اإِْن 

اإَِلْيُكَما ُقْلُت  الأَْمَواُت  ُتْبَعَث  َلْن 
َعَلْيُكَما فاخَل�َصاُر  َقْويل  حَّ  �صَ اأَْو 
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ق�ل اأعرابي لأبي جعفر حممد بن علي بن احل�سني : »هل راأيت اهلل 
حني عبدته؟ فق�ل: مل اأكن لأعبد من مل اأره. ق�ل: فكيف راأيته؟ ق�ل: مل تره 
ب�حلوا�ّص، ول  َرك  ُيدنْ ل  الإمي�ن،  بحق�ئق  القلوب  وراأته  الِعَي�ن،  مب�س�هدة  الأب�س�ر 
ه ب�لن��ص، معروف ب�لآي�ت، منعوت ب�لعالم�ت، ل يجوز يف الق�سي�ت، ذلك  ُي�َسبَّ

اهلل الذي ل اإله اإل هو فق�ل الأعرابي: اهلل اأعلم؛ حيث يجعل ر�س�لته« .

واأم� من يعرف الواجب واجل�ئز وامل�ستحيل؛ فيعلم اأن كل مقدور ب�لإ�س�فة   
اإذا  واجل�هل  ا�ستح�سنه،  غريًب�  معقوًل  �سمع  اإذا  ف�لع�قل  قليل.  تع�ىل  قدرته  اإىل 
ف�سله؛  نط�ق  و�سيق  عقله  ب�س�عة  لقلة  ن�قله؛  وزيف  ق�ئله  بتكذيب  قطع  �سمعه 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  بقوله:  اجله�ل  تع�ىل  و�سف  ولهذا 
پ  مث ]الفرق�ن/ 44[.

كم�  وال�سم�وات  الآف�ق  يف  امل�سنوع�ت  عج�ئب  من    اهلل  اأودع  وقد 
ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   نث  ق�ل: 
بقوله:   الدني�  عج�ئب  يف  النظر  اإىل  ندب  وقد   ،]105 ]يو�سف/  ٹمث 
ں    ں   نث ڱ   وق�ل:   ]69 ]النمل/  مث  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   نث 

ڻ  مث ]الذاري�ت/ 20[، وق�ل ال�س�عر:

يف الأَْر�ِس اآَياٌت َفال َتُك ُمْنِكًرا        َفَعِجـــاِئُب الأَ�ْصـــَياِء ِمْن اآيــاِتِه

يف تعويد الأطفال من اأول �صبوبيتهم على العقائد الدينية ...
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وق�ل اآخر:

              

وق�ل اآخر:

وق�ل �س�حب اجلوهرة:

يعجز  الذي  امل��ص  وَحَجَر  للحديد،  املغن�طي�ص، وجذبه  َحَجَر  �س�هد  ومن 
ثقب  على  يقدر  ول  الفولذ،  ويثقب  الر�س��ص،  ويك�سره  احلديد،  ك�سره  عن 
رَّ ق�در على كل �سيء، فال تكن مكذبً� مب�  الر�س��ص؛ يعلم اأن الذي اأودع هذا ال�سِّ

ه حكمته، فقد ق�ل تع�ىل: نث ې  ې      ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ل تعلم َوجنْ
ەئمث  ]يون�ص/ 39[. 

ف�لع�قل هو الذي اإذا �سمع �سيًئ� اأو راآه اأو ُدِعي اإليه اأو اأُِمَر به اأو ُنِهَي عنه، وك�ن 
ِر اأن ال�سواب  ذلك ال�سيء وارًدا �سرًع�، خم�لًف� لطبع نف�سه اأو موافًق� له، ومل َيدنْ

ـَ الإل ي  َيْع�صِ َكْيَف  َعَجًبا!!  اأََيا 
اآَيــــــٌة َلُه   �َصْيٍء  ُكلرِّ  َويف 

اجَلاِحُد؟ َيْجَحُدُه  َكْيَف  اأَْم  ـَه 
َواِحـــــُد ـــــُه  اأَنَّ َعَلى  َتــــــــُدلُّ 

اْنَتِقل ُثمَّ  َنْف�ِصَك  اإِىَل  َفاْنُظْر 
احِلَكِم َبِديَع  ْنًعا  �صُ ِبــــِه  ــــْد  َتِ

ْفِلّي ال�صُّ ُثمَّ  الُعــــــْلِويرِّ  ِلْلَعامَلِ 
الَعَدِم َدِليُل  َقــــــاَم  ِبِه  َلِكْن 

ـَـــــاِهَدٍة �ص ِلـــالإَِلِه  اآَيــٍة  ـُـــــــوَكْم  ه اإِلَّ  اإَِلَه  ل  ِباأَنَّـــــــــــُه 
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يف الإقب�ل عليه اأو النفور عنه. َدّبره اأّوًل بنظر العقل الذي اأودعه اهلل تع�ىل فيه، 
وتفكر يف ع�قبته، وم� َيوؤُول اإليه من ال�سواب والهدى اأو اخلط�أ وال�سالل؛ فيحكم 
وراين املُوَدع يف القلب الإن�س�ين، ول نظر اإىل م� ت�أمر به النف�ص الأّم�رة  به العقل النُّ
ب�ل�سوء اأو العقل ال�سعيف؛ لأن ُكالًّ منهم� يف حرب مع العقل النوراين، وهذا 
اأ�س�ر  ذلك  واإىل  واملح�ربة؛  واملغ�لبة  املوازنة  فيه  فتقع  النفو�ص،  جه�د  ي�سمى  م� 
اجله�د  من  »رجعن�  بقوله:  الغزوات  بع�ص  من  رجع  حني  امل�سدوق(  )ال�س�دق 
�سرغ�م  الأّم�رة  النف�ص  اإىل  يربز  اأن  ينبغي  فحينئذ  الأكرب«،  اجله�د  اإىل  الأ�سغر 
العقل على جواد،  نث ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀمث ]العنكبوت/ 69[؛ 
النف�ص  لهذه  فيقول  امل�نع،  اجلهل  لدروع حجج  الق�طع؛  احلق  ب�سيف  في�سربه� 
اللّوامة:  »مِلَ ل تطيعني َمننْ خلقك، وخلق كل �سيء، وهو على كل �سيء قدير، 

وهو اهلل الذي ل اإله اإل هو وحده ل �سريك له؟«.

ف�إن ق�لت النف�ص: »م� الدليل على ذلك؟ قيل له�: اإنه لبّد لكل خملوق 
»اأف�أنت  له�:  قيل  واإل  هذا.  �سلمت  ف�إن  األبتة،  نف�سه  يخلق  ل  لأنه  خ�لق؛  من 
ف�إن ق�لت: »خ�لقة«؛ عر�ست له� ذرة من خلق اهلل تع�ىل؛  اأم خملوقة؟«  خ�لقة 
وقيل له�: »اخلقي مثل هذه الذرة«. ف�ساًل عن فيل اأو جمل اأو جبل اأو �سم�ء 
اأو اأر�ص؛ ف�إن عجزت عن خلق ذرة؛ ثبت اأنه� خملوقة ع�جزة مثل تلك الذرة، 
وق�مت احلجة عليه�، وعلى جميع املخلوق�ت ل�سعفهم وعجزهم، وثبت اأن هن�ك 
�سيًئ� هو خ�لقهم وم�لكهم ومدبرهم، وهو الإله الواحد املوجود القدمي الب�قي، وهو 

يف تعويد الأطفال من اأول �صبوبيتهم على العقائد الدينية ...
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املريد الق�در املت�سف ب�سف�ت الكم�ل، وعلمه القدمي يف كل كلي وجزئي ح��سر، 
كم� ق�ل ال�س�عر:

َلُم مِمَّن ذَهَب يخُلُق َكَخلنْقي،  ويف احلديث القد�سي ق�ل اهلل تع�ىل: »وَمننْ اأَظنْ
حكمة  عن  ال�سوؤال  وقع  وقد  انتهى.  ًة«  �َسِعرينْ اأو  ًة  َحبَّ لُقوا  لَيخنْ اأو  ًة  َذرَّ لُقوا  فلَيخنْ
الرتقي؛ ف�أج�ب التقي ال�سبكي: »بديهة ب�أن �سنع الأ�سي�ء الدقيقة فيه �سعوبة. 
والأمر مبعنى التعجيز«؛ فن��سب الرتقي من الأعلى اإىل الأدنى، وا�ستح�سن ذلك 
اخَل�َس��َسة،  يف  اأو  العمل  �سعوبة  يف  الأعلى  ب�لأعلى  »واملراد  حجر:  ابن  احل�فظ 

ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   نث  تع�ىل:  ق�ل 
ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ڦ  

ڦمث ]احلج/ 73[. 

اأن يخلق املخلوق�ت؛  اقت�ست حكمته الإلهية من غري وجوب عليه  فقد 
ڃ   ڄ   ڄ   نثڄ    تع�ىل:  لقوله  �سنعته  ب�إظه�ر  معرفته  على  ِلَيُدلَّهم 
اإن الإن�س�ن  اأي يعرفوين ويوحدوين؛ وحيث  ]الذاري�ت/ 56[  ڃ  ڃ   مث  
خملوق؛ لتوحيد اخل�لق؛ فينبغي تعليم ال�سغري - ذكًرا اأو اأنثى من مب�دئ اأمره - 
اإق�مة الدليل على وجود اهلل، ووحدانيته، وب�قي �سف�ته الواجب معرفته� تف�سياًل 

يف التف�سيلي، واإجم�ًل يف الإجم�يل.

َفَعَرْفُته بــــه  يل  ف  َتَعرَّ َمْن  َيا 
ٌر َحا�صِ �َصْيٍء  ُكلرِّ  يف  الَِّذي  اأَْنَت 

اأَْحَبْبُتُه اأَْن  ِحـــنَي  املحبــــة  َوِبِه 
�َصِهْدُتُه َفِمْنك  ِعْلِمي  اأَ�ْصَهْدَتني 



الإرادة والعلم  املع�ين، وهي   كب�قي �سف�ت  اأن قدرة اهلل  املعلوم  من 
املخلوق�ت  به�  اأوجد  التي  وهي  الِقَدم،  ث�بتة  والكالم،  والب�سر  وال�سمع  واحلي�ة 
ا على من  بعد العدم، وبه� تكون احلي�ة بعد املم�ت، كم� اأ�س�ر بذلك  بقوله ردًّ

اأنكر احلي�ة بعد الفن�ء؛ فق�ل الك�فرون: نث  ٺ  ٺ  ٺ  .  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ   ٹ    مث ]ق/ 2 - 3[، وبقوله تع�ىل: نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   .  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
گ  گ          ڳ  ڳ  .  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  .  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
.  ھ  ھ  ھ  ھ  ے.   ۓ  ۓ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆمث  ]ق/ 6 - 10[ اأي كم� اأحيين� الأر�ص من 
بعد موته� بذلك امل�ء؛ كذلك نحييكم بعد موتكم، وكم� اأخرجن� جواهر املع�دن 
اخلروج  كذلك  وفن�ئه�؛  عدمه�  بعد  واأوجدن�ه�  الأر�ص،  من  واحليوان  والنب�ت 
كل  على  هو  ومن  فيكون،  كن  لل�سيء  يقول  من  رة  ِبُقدنْ يكون  اأنكرمتوه  الذي 

�سيء قدير، وق�ل بع�سهم يف قوله تع�ىل: نث ې   ې  ې  ى      ى  ائ  ائ   ەئ  

يف اأنه ينبغي تعليم الأطفال حي تربيتهم اأحوال املعاد
كاملعا�ص ليجمعوا بي معرفتهما

الف�سل الرابع
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ەئ   وئمث ]النحل/ 40[ هو كن�ية عن �سرعة الإيج�د عند تعلق الإرادة، ولي�ص 
هن�ك اأمر حقيقة، ول ك�ف ول نون؛ واإل لو ك�ن هن�ك اأمر؛ لتوجه اأن يق�ل: »اإن ك�ن 
اخلط�ب لل�سيء ح�ل عدمه فال يعقل، واإن ك�ن بعد وجوده ففيه حت�سيل احل��سل«.

اآدمي  اأكله   � اآدميًّ اأن  »لو  فق�ل:  الإنك�ر؛  يف  امللحدين  بع�ص  ب�لغ  وقد   
الأخري  م�ت  ثم  اأكرث  اأو  األف  اإىل  وهكذا  ودًم�،  حلًم�  اأي�ًس�  فيه  ف��ستح�ل  اآخر؛ 
منهم؛ ف�أكلته الأر�ص حتى َفنَي وانعدم، ومل يوجد له اأثر. فكيف يكون رجوع 
بعد موته، وكيف  بعد عدمه وحي�ته  كل �سيء من ذلك، وكيف يكون وجوده 
يخرج م� ا�ستح�ل يف جميع ذلك حتى يتميز كل واحد منهم على حدته بذاته؟« 
ف��ستبعد املنكر ذلك بجهله، ومت�دى على اإنك�ره البعث؛ ل�سعف عقله، وجوابه 
اأنه لو ا�ستح�ل جميع املخلوق�ت بع�سه� اإىل بع�ص، واختلطوا كلهم، و�س�روا دًم� 
وحلًم� واحًدا، اأو م�ء اأو هواء اأو ن�ًرا، اأو األطف �سيء يكون ثم َفنَي ذلك كله، ومل 
يوجد له اأثر؛ فلي�ص عزيز عليه تع�ىل اأن يوجده ب�لقدرة بعد عدمه، ويرّده كم� ك�ن 
اأّوًل، فال يعجز عن متييز كل واحد على حدته بذاته حتى يعيد اإليه دمه وحلمه 
ُبه اإن ك�ن من اأهل الثواب، ويع�قبه اإن ك�ن  الذي ك�ن عليه يف حي�ته الأوىل؛ َفُيِثينْ

ي�ستحق العق�ب؛ ولهذا خلق لل�سعداء دار النعيم، ولالأ�سقي�ء ن�ر اجلحيم.

يكونوا  اأن مل  بعد  اأّوًل  الن��ص  اأوجد  تع�ىل  اهلل  اأن  ذلك  على  والدليل   
�سيًئ� بدون كلفة ول م�سقة ول ا�ستع�نة ب�آلة ول �سيء غري �سف�ته ك�لقدرة والإرادة 

نث ۈ  ٴۇ  ۋ   تع�ىل:  قوله  اإىل  تر  اأمل  واأهونه�؟  الإع�دة  اأ�سهل عليه  فم�  والعلم؛ 
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تع�ىل:  وقوله   ]1 ]الإن�س�ن/  مث  ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
وقوله  ]الروم/ 27[،  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄمث  نثڦ  

ے   ھ   ھ   ھھ   ہ     ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   ڻ   نث  تع�ىل: 
مرة،  اأّول  العدم  من  اأوجدهم  كم�  اأي   ]20 ]العنكبوت/  ۓمث  ے     

كذلك يوجدهم بعد الفن�ء ث�نية، اإّن اهلل على كل �سيء قدير.

ب�لتوالد  النوع  ب�قي  وجعله  �سورة،  اأح�سن  يف  الإن�س�ن  اهلل  �سّور  وقد 
وح املت�سرفة  وراين امل�س�ف اإىل الرُّ ب فيه العقل النُّ والتن��سل اإىل اآخر الدهر، وركَّ
من  ق�س�ه  مب�  اهلل  اإرادة  عن  ال�س�درة  الختي�رية  ب�حلركة  واألهمه�  احلوا�ص،  يف 
مب�سيئته  اأبرمه  وم�  علمه،  �سبق يف  م�  ينفذ  مع�سية حتى  اأو  ط�عة  اأو  �سر  اأو  خري 
قوله  معنى  وهذا  ال�سه�دة،  ع�مل  اإىل  الغيب  ع�مل  من  بذلك  ليخرج  وحكمه؛ 
تع�ىل: نث ٹ  ٹ  ڤ  .  ڤ  ڤ  ڦ  مث ]ال�سم�ص7 -8 [، فيكون م� 
اأراده تع�ىل قدميً� يف �س�بق علمه، حمكًم� يف ديوان حكمته وتدبري ملكه، حمدًث� 
بقدرته، دالًّ على وجوده ووحدانيته، �س�هًدا ب�ت�س�فه ب�س�ئر ال�سف�ت التي تتجلى 
مبح��سنه� على جميع املوجودات ب�لفعل وال�سنعة؛ ف�نطبعت يف جميع املوجودات 
اآث�ر وجود الب�ري - تب�رك وتع�ىل - اأي مظ�هر �سف�ته التي ظهرت من ع�مل الغيب 
اإىل ع�مل ال�سه�دة؛ ف�رت�سمت يف مراآة قلب الإن�س�ن كم� يرت�سم ال�سيء املنظور يف 
املراآة؛ فلهذا ك�ن الإن�س�ن اأف�سل املخلوق�ت، واأكرمه� على اهلل، واأح�سنه� خلًق� مب� 

اأودع اهلل  فيه من بديع احلكمة، ورفيع ال�سنعة، ق�ل تع�ىل: نث ڀ  ڀ  ڀ  

يف اأنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم اأحوال املعاد ...
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ٺ  ٺ  ٺ مث  ]التني/ 4[، وق�ل تع�ىل: نثک  ک        ک  گ  گ   گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ںمث ]الإ�سراء/ 70[.

وعند ظهور الإن�س�ن الذي هو عبد موله اإىل ع�مل ال�سه�دة؛ اقت�سى املق�م   
اأن يكون الربُّ اآمًرا للعبد، ن�هًي� له، واأن م� اأمر به الربُّ يكون واجًب� اأو مندوبً�، وم� 
نهى عنه يكون حراًم� اأو مكروًه�، وم� َفّو�ص ال�سيد اأمره اإليه، ومل يرتب فيه عليه 
�؛ ك�ن مب�ًح�. ف�لتكليف بهذه الأحك�م اخلم�سة  ثوابً� ول عق�بً� ول مدًح� ول ذمًّ
َق بوجود اخل�لق، فالبد  دَّ �سرعي؛ وحيث اإن العقل النوراين ب�لقلب الإن�س�ين �سَ
ُنوا احلالل واحلرام، وعليهم نزلت  اأن ي�سّدق اأي�ًس� مبالئكته وكتبه ور�سله الذين بيَّ
ل�سيم�  القوية  ب�ملعجزات  اأيد  الذي  الربية  خري  وخ�متهم  والأحك�م،  ال�سرائع 
والأدي�ن،  ال�سرائع  �سرعه جميع  والن��سخ  الزم�ن،  اآخر  اإىل  الب�قية  القراآن  معجزة 

واملنزل عليه قوله تع�ىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  
ف�إن  اأي�مك.  �س�ئر  يف  ن�سرك  اأي   ]62 ]الأنف�ل/  ڀمث  ڀ    ڀ   
وم�   ،� عِليًّ وتدبرًيا   � اإلهيًّ اأمًرا  ك�ن  وف�ته  وقت  اإىل  حي�ته  اأول  من    النبي  ر  اأَمنْ
ك�ن لك�سب اخللق فيه مدخل، وك�ن ت�أييده  ب�ملوؤمنني والأن�س�ر وامله�جرين، 
الدين،  يوم  اإىل  من�سوًرا  ًدا  موؤيَّ �سرعه  زال  ول  الرا�سدين،  ب�خللف�ء  بعدهم  ومن 
يقوم بت�أييده �س�حلو املوؤمنني وامللوك وال�سالطني. فم� اأح�سن الأمة التي تهذب 
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ال�سعيدة دني�  الغّرا)1(!فهذه الأمة هي  ال�سريعة  به  اأبن�ئه� على م� وردت  اأخالق 
عليه  ويختم  ال�سريعة،  قمقم  »من مل يدخل يف  ال�س�حلني:  بع�ص  ق�ل  واأخرى. 

بخت�م احلقيقة؛ فلي�ص من اأحب�بن�، ولو م�سى يف رك�بن�« ولقد اأح�سن من ق�ل:

وق�ل اآخر:

وب�جلملة، فرتبية اأولد امللة، و�سبي�ن الأمة، واأطف�ل اململكة ذكوًرا واإن�ًث� من 
اأمة  اأوجب الواجب�ت، كيف ل والرتبية مطلوبة حتى يف غري الآدمي؟ ف�إن كل 
تعتني برتبية م� ينفع الإن�س�ن من احليوان�ت املنزلية ك�خليول الن�فعة يف اجله�د، 
املوجودة  مملكة،  املفقودة يف  ك�لببغ�وات  الأ�سوات  وذوات  القز،  ودود  والنحل، 
اإليه�،  املجلوبة  اململكة  يف  وتوليده�  وتطبيعه�  لرتبيته�  جلبه�  ي�سري  اأخرى،  يف 
وك�نت اأمة اليون�ن امل�سهورة ب�حلكمة يف قدمي الزم�ن حت�سن تربية اأبن�ء ملوكه� غ�ية 
الإح�س�ن، فلم� ظهر اأفالطون، واأعجبته هذه الرتبية احل�سنة، وتهذيب الأخالق 
ب�لطريقة امل�ستح�سنة التم�ص من اليون�ن اأن يتخذوا تربية اأبن�ء امللوك منوذًج� ين�سج 

على منواله يف تربية اأبن�ء كل م�لك ومملوك.

�َصَفاًها �ُصَلْيًما  ِعي  املُــدَّ اأَيَُّهــــا 
َكـــَواٍو �ُصــــــَلْيٍم  ِمْن   اأَْنَت  َا  اإِمنَّ

ُظْفِر ُقالَمَة  َول  ِمْنَها  َل�ْصــــَت 
ِبَعْمِرو ُظْلًما  الِهَجاِء  يف  َقْت  اأُحْلِ

ِلَلْيَلى اًل  َو�صْ ِعي  َيـــــــدَّ ِبَذاَكاَوَكلٌّ  َلُهــــم  ُتِقرُّ  ل  َوَلْيــــــَلى 

اء بت�سهيل الهمزة، وتعني ال�سريفة. )م(. ا: يق�سد الَغرَّ )1( الَغرَّ

يف اأنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم اأحوال املعاد ...
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ق�ل بع�سهم: »اإن ال�سبب الأعظم يف كرثة فحول الرج�ل، وكرباء الأبط�ل 
يف بالد اليون�ن يف اأي�م ج�هليتهم؛ اإمن� هو ك�ن بعد اإح�س�نهم تربية الأطف�ل، فك�نت 
ال�سج�عة  اأطف�ل على  وهم  يعّودونهم  وك�نوا  اململكة،  تربى على طرف  �سغ�رهم 
على  اأي�ًس�  يعّودونهم  وك�نوا  ِقم�ًط�)1(،  لهم  يجعلن  ل  املر�سع�ت  وك�نت  والقّوة، 
لزمة،  حل�جة  اإل  والت�سكي  البك�ء  عدم  وعلى  الليل،  ظالم  من  اخلوف  عدم 
الأ�سغ�ل،  على  التعّود  يعلمه  اأن  املعلم  اأََمُروا  �سنني  �سبع  الطفل  بلغ  اإذا  وك�نوا 
والتجلد على امل�س�ق، واملب�درة يف الط�عة، وك�ن املعلمون ي�سّوون بني �س�ئر الأولد 
يف التعليم ب�ملك�تب العمومية بال متييز لأحد منهم بتعليم �سيء وتقدميه على اآخر، 
بل يعلمون الكل مع بع�سهم بطريقة واحدة؛ لأنهم م�ستوون يف القي�م ب�لواجب�ت 
�بَته)2( يف التعلم رئي�ًس� على  املتحدة يف اململكة، وك�نوا يجعلون كل من ظهرت جَنَ
ُكم الأجنُب فيمن عداه منهم لكن مبالحظة  �َبة؛ فَيحنْ من عداه ممن مل تظهر له جَنَ
ال�سيوخ؛ لرُيّد ال�سيوخ من اأخط�أ يف حكمه منهم اإىل ال�سواب، ويجب ت�أديبه على 

ذلك مب� يليق بخطئه من العق�ب.

اإذا  ك�نوا  الآب�ء  اأن  اليون�ن  عند  التخ�طب  التف�هم.  الأولد  تعليم  وطريق 
حم�ورة  ف�ئدة  ليغتنموا  اأولدهم؛  معهم  ُرون  �سِ ُيحنْ عمومية  م�ئدة  على  اجتمعوا 
تلك املج�ل�ص، وك�نوا ي�س�ألونهم عن بع�ص اأ�سي�ء مهمة، فيقولون للواحد منهم:  
»م� راأيك يف هذا ال�سيء اأو يف هذا الرجل؟ ويحملونهم على رّد اجلواب ب�سرعة 

)1( ِقم�ًط�: قطعة من قم��ص ونحوه ُيلّف به� ال�سغري. )م(.
�َبُته: نب�هته وتفوقه. )م(. )2( جَنَ
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ين�س�أوا على ع�دة ح�سنة؛  اأن  والق�سد من ذلك  واأدب الكالم.  مع الخت�س�ر، 
فيعت�دوا العب�رات الوجيزة، وتزيد فطنتهم وذك�وؤهم، وي�سلكوا يف كالمهم م�سلك 
من  ممنوعني  موره  بجزيرة  اإ�سربطة  يون�ن  وك�ن  همتهم.  علو  على  الدالة  البالغة 
ك�نوا  واإمن�  مبنية،  والزخرفة  الزينة  التي هي على  ال�سن�ئع  ومن  الدنيوية،  العلوم 
ال�سعر لكونه يهيج نفو�سهم، ويزيده� �سج�عة وحم��ًس�، فمن ذلك م�  اإىل  مييلون 
يغني  كلٌّ  و�سرع  للغن�ء،  و�سبي�نهم  و�سب�نهم  �سيوخهم  اجتمع  اأنه  عنهم  ُحِكي 
ب�سرح ح�له، فق�ل ال�سيوخ م� معن�ه: نحن كن� �س�بًق� منتظمني يف �سلك ال�سب�ن 
الآن،  الو�سف  بهذا  كذلك  ونحن  ال�سب�ن  ف�أج�بتهم  َه�ن؛  والرِّ ال�سج�عة  اأرب�ب 
ومن اأراد الربه�ن فه� هي ال�سقراء)1( وامليدان؛ فرد عليهم �سبي�نهم بقولهم: ونحن 
ف�سلكم يف  �سيفوق  وف�سلن�  الفر�س�ن،  مثلكم يف حومة  الأي�م  من  يوًم�  �سن�سري 

حوزة ال�سجع�ن؛ وبهذا ه�بهم الأج�نب يف امل�س�رق واملغ�رب. �سعر:

ــــــُعوَد َكَتاِئٌب ل ُتْهـــَزُم و�ُصـُعوُدهم ُتْثِني الأََعاِدي َعْنُهُم        اإِنَّ ال�صُّ

ف�سعد ح�سن الرتبية بنيل املق�سود؛ يبعد العدو عن عدوه؛ خ�سية �سولة 
الأ�سب�ل والأ�سود، ف�إن اأ�سب�ل اليون�ن ك�نوا يدربونهم من اأول �سب�هم كم� قيل:

َث�ل يف ال�سن. واللَِّدات: الأَمنْ

�ِصِنيـ ِمْن  ْت  َم�صَ ِلَع�ْصـــٍر  َبَلْغَت 
الأُُمو ِج�َصــــاُم  ِفيَهــــا  ك  َفَهمُّ

الأَ�ْصَيُب ُجـــــُل  الرَّ َيْبُلغ  ِبَا  ـَك 
َيْلَعُبوا اأَْن  ِلَداِتـــــك  وَهـــــمُّ  ِر 

يف اأنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم اأحوال املعاد ...

�. )م(. )1( ال�سقراء: الفر�ص، واملق�سود اإظه�ر ال�سج�عة عمليًّ
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التعليم  من  ف�كت�سنب  الرتبية؛  �سلك  يف  اليون�ن  عند  الن�س�ء  انتظم  وقد 
قلوب  على  العلي�  ال�سلطنة  لهن  ك�ن  فبهذا  الأبدان؛  و�سحة  الرج�ل  ف�س�ئل 
ال�س�قة،  الري��س�ت  الرج�ل؛ بح�سن الرتبية والتعليم، فك�ن يجب عليهن مع�ن�ة 
وا�ستمرار اللعب وامل�س�رعة؛ فبذلك ح�سل يف تلك البالد من الن�س�ء مدة طويلة 
من العج�ئب والغرائب م� ي�س�وي �سج�عة الرج�ل، ولهذا اأي�ًس� احرتمهن الأبط�ل 
لأعم�ل  ُلهم  َمينْ عنه�  ن�س�أ  الرج�ل  قلوب  على  �سلطنتهن  اإن  حتى  بليًغ�  احرتاًم� 
ال�سجع�ن ليحببنهم؛ فمن ذلك اأن بع�ص الأمه�ت ق�لت لبنه� لت�سليه، وقد جرح 
جرًح� �س�ر به اأعرج: »ي� بني، ل ب�أ�ص عليك بذلك؛ ف�إنك الآن م� �سرت خطوة 
اإل وذكرت �سج�عتك«. وكذلك ك�نوا يف مدينة اأثينة التي هي مدينة احلكم�ء 
يعتنون بتعليم الأولد؛ لعلمهم اأن بق�ء عز اململكة اإمن� يكون بذلك، ويحثون على 
ال�ستغ�ل ب�حِلَرف وال�سن�ئع، وكل َمننْ ثبت عليه ِمننْ اأه�يل املدينة اأنه مل َيَتَع�َط 
الأ�سه�د،  روؤو�ص  ُيف�سح على  ف�إنه  واتُّهم بذلك ثالث مرات؛  َعًة،  ننْ َفًة ول �سَ ِحرنْ
ُيف�سح على  ف�إنه  الُقوت،  اأبويه من  اأو يحرم  اأمواله  ي�سرف يف  ولد  وكذلك كل 
واأم�  اإذا ك�ن� مل يعلم�ه �سنعة فال عق�ب عليه بذلك.  اإل  اأي�ًس�  روؤو�ص الأ�سه�د 

الوالد اإذا بخل ب�لإنف�ق على ولده؛ فال يع�قب بهذه العقوبة.

عند  لزوجه�  تتجهز  اأن  املراأة  على  يجب  ل  اأنه  املدينة  هذه  اأحك�م  ومن 
البتن�ء به� ب�أكرث من ثالثة اأثواب واأمتعة قليلة الثمن؛ خوًف� على اأهله� من الفقر. 
يكون من  املتربج�ت؛ ل  الن�س�ء  اأو خ�لط  وع��سره�  زوجة  بغري  اجتمع  واإن من 
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اأرب�ب م�سورة املدينة؛ لأنه ل يوؤمتن على م�سلحة الأه�يل. واإن من �َسِكَر من اأرب�ب 
م�سورة املدينة؛ فعق�به القتل. فبهذا �س�رت تربية عموم اليون�ن ك�ملة ف��سلة يف 
تر�سح  حيث  الأكرب؛  لالإ�سكندر  اأر�سط�ط�لي�ص  برتبية  ون�هيك  الأزم�ن،  اأغلب 
امللوك والع�سكر.  املم�لك  الدني�، وهزم يف كل  اأن ملك  اإىل  له  اأ�ست�ذه  بتهذيب 
وقد اجتهد الأروب�ويون الذين بالدهم الآن هي اأقوى البالد يف اأن يربُّوا بن�تهم 
َي�ر)1( الراهب�ت،  كرتبية الأولد. وك�نت ع�دة الفرن�س�وية قدميً� اأن يربُّوا بن�تهم يف اأَدنْ
يلب�سن زي  البن�ت كن  هوؤلء  للزواج، وكثرًيا من  ت�أهلهن  اإىل حد  فيه�  وميكثن 
عرائ�ص.  كونهن  بو�سف  املك�تب  هذه  من  يخرجن  اأن  اإىل  الكن�ئ�ص  راهب�ت 
وكل م� ك�ن عند اليون�ن، وعند اأه�يل اأروب� الآن من التمرين على ال�سج�عة، ل 
ي�س�وي قطرة من بحر ب�لن�سبة لتمرين العرب على اقتح�م اخُلُطوب)2(، وحتري�ص 
الأمه�ت لالأبن�ء على اجَلَولن يف مي�دين احلروب. فقد ُحِكَي اأن اخلن�س�ء بنت 
ة ح�سرت حرب الق�د�سية ومعه� بنوه� اأربعة رج�ل؛ فق�لت لهم من  َلِميَّ عمرو ال�سُّ
اأول الليل: »ي� بني، واهلل الذي ل اإله غريه اإنكم لبنو رجل واحد، اإنكم بنو امراأة 
اأب�كم، ول ف�سحت خ�لكم، ول هجنت ح�سبكم، ول غريت  واحدة، م� خنت 

ن�سبكم واأنتم تعلمون قول اهلل تع�ىل: نث ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  
اأ�سبحتم  ف�إذا   ،]100 عمران/  ]اآل  ۆئ  ۆئمث  ۇئ   ۇئ   وئ  

اأعدائكم  على  وب�هلل  م�ستب�سرين،  كم  عدوِّ قت�ل  اإىل  ف�غدوا   - اهلل  �س�ء  اإن   -

َي�ر: جمع »دير«، وهو مبني ُمَعّد ل�سكنى الرهب�ن والراهب�ت الن�س�رى. )م(. )1(  اأَدنْ
َواِزل، الأمور العظيمة. )م(. )2( اخُلُطوب: النَّ

يف اأنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم اأحوال املعاد ...
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على  َلًظى  واأ�سرمت  �س�قه�،  عن  َرت  �َسمَّ قد  احلرب  راأيتم  ف�إذا  م�ستن�سرين، 
َفُروا  ُموا َوِطي�َسَه�)1(، وَج�ِلُدوا رئي�سه� عند اخرتام)2( َخِمي�ِسَه�)3(؛ َتظنْ �سي�قه�، َفَتَيمَّ
ب�لِغَنى والكرامة يف دار اخللود واملق�مة«. فلم� اأ�س�ء لهم ال�سبح ب�كروا مراكزهم، 
و�سنوا الإغ�رة، وق�تلوا حتى ا�ست�سهدوا جميًع�، فبلغه� اخلرب، فق�لت: »احلمد هلل 
الذي �سرفني بقتلهم، واأرجو من ربي اأن يجمعني بهم يف م�ستقر رحمته«. فك�ن 
م�ئت�  منهم  واحد  لكل  الأربعة  اأولده�  اأرزاق  للخن�س�ء  يعطي  اخلط�ب  بن  عمر 

.)4( درهم حتى ُقِب�َص

ثم اإن تربية الولد ينبغي اأن تكون يف بيت اأبيه واأمه، وهي الرتبية الالئقة 
للبيت، وكل امراأة مل ُتَربِّه� اأمه� يف �سغره�؛ مل ترغب يف تربية اأولده� يف كربه�. 
وتربية الأمه�ت لأولدهن قليلة يف اأروب� بل يكون اأمر الرتبية موكوًل للمر�سعة، 
والع�دة اأن تكون هذه املر�سعة ع�قلة م�ستقيمة متقدمة يف ال�سن �س�حبة مع�رف 
ك�فية كثرية اللنب، والع�دة اإنه� دائًم� م��سكة بيده� ع�س� �سغرية؛ تعلم به� ال�سبي 
تة)5( حروف الهج�ء،  خنْ وتر�سعه وتكلمه بكلم�ت تن��سب �سنه، وتكتب له فوق التَّ

وجماًل ق�سرية تن��سب حداثة �سنه.

)1(  َوِطي�َسه�: ن�ره�. )م(.
)2( اخرتام: ا�ستئ�س�ل، اإهالك. )م(.

)3( َخِمي�سه�: اخَلِمي�ص: اجلي�ص. )م(. 
)4( ُقِب�َص: م�ت. )م(.

ورة. )م(. َتة: ال�سبُّ خنْ )5( التَّ



3939

ة لهن، ويف بع�ص بالد  ثم يدخل كلٌّ من الِغلنَْم�ن والبن�ت املدار�ص املعدَّ
برو�سي�  اأن يف  ُعدَّ  ق�نونً� حتى  واجب  والِغلنَْم�ن  للبن�ت  املدار�ص  جرم�ني� دخول 
ال�سو�سة  تعليم جمهورية  هذا  ويقرب من  املك�تب،  يتعلمون يف  الأه�يل  �سد�ص 
واأمريقة  اأروب�  اأبن�ء  ك�ن  فلهذا  املتحدة؛  اأمريقة  ومم�لك  والفلمنك  بلجيق�  ومملكة 
ذكوًرا واإن�ًث� يح�سنون يف الغ�لب القراءة والكت�بة ب�ل�سبط ال�س�يف، ويعرفون مب�دئ 
واأم�  الأه�يل.  عموم  فيه  ي�سرتك  وهذا  الإن�س�ن،  عقل  به�  يتزين  التي  املع�رف 
بي�ن ذلك يف م�س�ق  ب�أرب�به�، و�سي�أتي  الرتبية الو�سطى والع�لية فهي خم�سو�سة 

الأبواب الآتية.

يف اأنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم اأحوال املعاد ...





الباب األوّل

يف حقيقة الإن�سان، ون�سبته اإىل غريه من املخلوقات 
وبيان ف�سائل الذكور والإناث 

وما يتبع ذلك، وفيه ف�سول 





الإن�س�ن هو احليوان الن�طق ذكًرا ك�ن اأو اأنثى، وهو ذو حوا�ص ظ�هرة كغريه 
ب�سرف  اأي�ًس�  عنه�  يتميز  كم�  ب�طنة،  بحوا�ص  عنه�  ويتميز  احليوان�ت،  ب�قي  من 
هو  الذي  راأ�سه  وب�سعر  والب�طنة،  الظ�هرة  اأع�س�ئه  وبتن��سب  ونَ��ُسوِته)1(،  هيكله 
وح�نية  زينة له، وبحدة ب�سره وببي�نه عم� يف �سمريه، وب�إدراكه وفكره، وب�سف�ته الرُّ
واجل�سم�نية ك�لفم الذي هو مظهر ال�سحك والكالم، وبلطف �سمعه الذي يدرك 
� م� ك�نت، وكيف ت�سكلت، ومب� ميزه اهلل به من الأع�س�ء  الأ�سوات امل�سموعة اأيًّ

ك�ليدين اللتني يح�سن بهم� ال�سن�عة اإىل غري ذلك.

به�  التي  املح�سو�سة  ب�لأ�سي�ء  احليوان�ت  من  غريه  مع  ي�سرتك  ف�لإن�س�ن   
اأو احلر، ووق�يته� من الآف�ت اجلّوية،  يح�فظ على حي�ته، ب�سي�نة نف�سه من الربد 
َمق)2( كل يوم. وقد وهبت احلكمة الإلهية  ومن تع�طي الغذاء الذي ي�سّد به الرَّ
لالإن�س�ن كغريه من احليوان اآلت ع�سوية ذات وظ�ئف تعينه على حفظ حي�ته، 

)1(  نَ��ُسوته: طبيعته الب�سرية. )م(.
َمق: بقية الروح اأو احلي�ة. )م(. )2( الرَّ

يف الإن�سان من حيث ناطقيته

الف�سل الأول
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وقد اقت�ست احلكمة اأنه متى اأ�سيب يف هذه الأع�س�ء، وتعطلت م�ت ح�ًل. فهذا 
م� ي�سرتك فيه الإن�س�ن مع احليوان.

واأم� م� وهبه اهلل تع�ىل لالإن�س�ن خ��سة فهي حي�ته املعنوية، و�سف�ته العقلية 
التي يعرب عنه� يف تعريفه ب�لن�طقية، ويتميز به� عم� �سواه، وهي اأي�ًس� توجب حفظه 
الب�طنة، والقوى  و�سوته؛ فقد وهبه اهلل تع�ىل الدم�غ الذي هو جمل�ص احلوا�ص 
العقلية التي هي اآلة الفكر، واأداة النظر، واإن �سئت قلت الن�طقية اأي اجلزء الن�طق 

من الإن�س�ن وهو الروح الب�سرية التي هي عب�رة عن الفكر والإرادة.

 فب�لإدراك يقتدر اأن يرتب املقدم�ت ل�ستخراج النت�ئج، واأن ين�سب امل��سي 
للح�ل، ويتب�سر يف عواقب امل�ستقبل، ويت�سور اأ�سب�ب الظواهر اجلوية واحلوادث 
ال�سم�وية، ومييز احل�سن من القبيح، وال�س�ر من الن�فع، وب�لإدراك والفهم ي�سلح 
الر�سى  يتولد  الإدراك  وعن  املطلوب.  الوجه  على  وي�سكله�  الأ�سي�ء،  الإن�س�ن 
من  ال�سف�ت  فهذه  والكدر،  وال�سف�  والرتح  والفرح  والأمل  واللذة  والغ�سب 
اإح�س��ًس�  الروح  به�  فتح�ص  العقلية؛  الإدراك�ت  بوا�سطة  الب�سرية  الروح  �سف�ت 
على  الإدراك  يتوقف  فال  الإرادة؛  تعلق  عن  خ�رج  �سروري،  ف�إدراكه�   � �سبقيًّ

الإرادة يف �سيء من الأ�سي�ء.

 والقوة الث�نية للروح هي قوة الإرادة، وهي امليل النف�سي للفعل والرتك، 
الإن�س�ن  فلي�ص  َيِته؛  ِبننْ نظ�م  ق��سرة حم�سورة يف حدود  الإن�س�ن  القوة يف  وهذه 
فع�ًل مل� يريد بل له نوع من الختي�ر، ومبيله اخل��ص به فهو دون غريه لن�طقيته، 
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يف�سح عم� يف �سمريه مب� يخت�ره من الكلم�ت، والألف�ظ ال�سطالحية، والتفننُّ 
يف العب�رات ذوات الروابط القوية.

وبهذا  املعلوم�ت، ووجوده� يف مذكرته؛  الإن�س�ن حفظ  اأودع اهلل يف  فقد 
القوى  وقويت  املََلَك�ت،  وَتَربَّت  بع�ص،  مع  بع�سهم  الن��ص  بني  التف�هم  ح�سل 
العقلية والإدراك�ت؛ وبهذا اأي�ًس� بلغ الإن�س�ن مرامه، وجعل جميع م� عداه من 

الك�ئن�ت ينق�د له، ويطيع اأحك�مه.

يف الإن�صان من حيث ناطقيته





املع�رف  اإىل  اهتدى  العقلية؛  القوى  فيه من  اأُودع  مب�  الإن�س�ن  اأن  ل�سك 
والعلوم والفنون وال�سن�ئع. فب�أفك�ره اجلليلة عرف اأن ينتفع مب� حوله من املخلوق�ت، 
ويجلبه� اإليه، ويجعله� طوع ميينه، ومل� وهبه اهلل  ال�سه�مة وال�سج�عة واحلم��ص، 
�سج�عة  ين�سد  املطرب  اجلهوري  ب�سوته  ت�رة  ك�ن  الن�طقية؛  �سم�ت  من  وكله� 
ر�سوم  بيده  ير�سم  وت�رة  امليدان،  حومة  يف  الفر�س�ن  فرو�سية  وي�سف  ال�سجع�ن، 
بتطريق  ي�ستغل  وطوًرا  واملدائن،  واملم�لك  امل�س�لك  وخرط�ت  والنوازل  الوق�ئع 
املع�دن، وطوًرا يبني ق�سًرا م�سيًدا، وت�رة ي�ستغل بر�سد النجوم، ويقّوم الأجرام 
ومي�سح  الهند�سية،  ب�مل�س�حة  اأفالكه�  دوائر  ومي�سح  الفلكية،  ب�لنظ�رات  ال�سم�وية 
الأر�ص، ويعرف اأطواله� وعرو�سه�، وم�س�فة م� بينه� وبني ال�سم�ص، واأخرى ميعن 
النظر، ويحيل الفكر اإىل م� وراء الطبيعة؛ فيتكلم على الإلهي�ت، ويدخل بعقله 
يف البحث عن العلوي�ت، وقد يتن�زل يف البحث اإىل مواد لي�ست علوية اإل اأنه� 
الَفَخ�ر،  ِج)1(  اأَونْ اإىل  عنه�  الب�حث  يرقى  الراجحية،  ف�سل  له�  العتب�ر  ميزان  يف 

ة. )م(. ج: ِقمَّ )1( اأَونْ

جميع  على  الناطقية  من  فيه  ما  ب�سبب  الإن�سان  �سلطنة  يف 
املخلوقات، وانقياد ما عداه له من الكائنات

الف�سل الثاين
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ويبلغ يف مع�ن�ته� �َس�أنْو)1( العتب�ر ك�لفنون وال�سن�ئع التي يحت�ج اإليه� لتدبري اأمره، 
وراحة �سره؛ فيميل عقله مثاًل اإىل ا�ستح�س�ن الفالحة التي تفيد النوع الب�سري 
�سالحه. ففي كل يوم - بعن�ية الزارع الفالح، و�سلوكه ب�لغر�ص، وخدمة الأر�ص - 
طريق الفالح يبدو يف الأرا�سي مغ�ر�ص جديدة ونف�ئ�ص مفيدة؛ فيتح�سل لرثوة 
�ن، وبتنظيفهم�، وتبي�سهم� ب�ل�سن�عة؛ ين�س�أ عنهم�  يل والِكتَّ الأوط�ن حم�سول التِّ
َرة؛  ثي�ب بي�س�ء ذات بريق وملع�ن، وبرتبية الغنم يف املراعي الن�سرة، واملروج اخَل�سِ
تكرث يف الوطن الأ�سواف اجليدة، كم� برتبية دود القز؛ يكت�سب الُقطر من احلرير 
امل�سنوع�ت  وتنتج عنه�  املع�دن،  وتتطرق  يلني احلديد،  اآدم  ابن  اأجوده ولأيدي 
مم�  وال�سرب  الطعن  واأدوات  احلرب،  ك�آلت  واملدائن  املم�لك  لفتح  الن�فعة؛ 

يح�سل به الن�سر والت�أييد، وكل يوم ي�أخذ يف الرتقي والتجديد.

ـْــــُل الَعــــامِل       َلــْول َبُنو اآَدم َبنْيَ الَعامَلِ       َما َباَن ِلْلُعُقوِل َف�ص

اأو لي�ص الإن�س�ن هو الذي يغر�ص الأ�سج�ر اجل�فية ك�لنخيل، وغري النخيل؟ 
منه�  فيتخذ  بقليل؛  لي�ص  له  ونفعه�  يديه،  بني  �سقطت  نخلة  توقيع  اأراد  واإذا 

م�سنوع�ت جليلة، وم�سغولت جميلة.

منق�دة،  اإليه  ب�أ�سره�  احليوان�ت  اأن  �دة  الوقَّ الإن�س�ن  فطنة  ف�س�ئل  ومن   
اإزالة  اأو  احلمل  اأو  واحلرث  للغذا  يتخذه  م�  فمنه�  مراده،  له  لتويف  وم�ستعدة؛ 

و: غ�ية، اأََمد. )م(. )1( �َس�أنْ
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القذا، ومنه� م� ي�ستعمله لل�سيد اأو للحرب مع عمرو وزيد، ومنه� م� يتخذه مطية 
مم�  نف�سه،  ملنفعة  الإن�س�ن  ي�سطنعه  م�  اأعجب  ومن  والفرو�سية،  لل�سي�ق  يعّده  اأو 
لأ�سف�ر  البحور  ج  جُلَ وا�سعة يف  طرًق�  يفتح  اأن  اأبن�ء جن�سه  احلقيقة على  يعود يف 
اجلواري  جتري  العلي�؛  الطرق  فبهذه  ج�سور،  لكل  الأخط�ر  واقتح�م  ال�سفن، 
ُبوَحة)1( بح�ر الدني�، وت�ستك�سف امل�س�لك واملم�لك، وتقتحم َمَف�ِوز  املن�س�آت يف ُبحنْ
البح�ر وامله�لك؛ فيطلع اأرب�ب ال�سي�حة والتج�رة على حم�سولت بالد البداوة 
فكلم�  العقلية.  وقواه  الزكية،  بفطنته  الإن�س�ن  ِمننْ بحث  اإل  وم� هذا  واحل�س�رة، 
ة)2( ات�س�فه بهذه الف�س�ئل؛ حكمن� له ب�أنه الإن�س�ن الك�مل،  ِثيَّ نظرن� اإليه من َحينْ
واأنه بقوة ذك�ئه الن�فع هو الذي ظهرت على يده هذه املن�فع. واأم� اإذا نظرن� اإليه من 
حيث جواهره امل�دية، واأجزاوؤه احل�سية الطبيعية، وت�أملن� اإىل كونه حلًم� ودًم� وع�سًب� 
وعظًم� وجعلن� مطمح نظرن� �سورته اجل�سم�نية، و�سرفن� النظر عن اإدراك�ت روحه 
املخلوق�ت؛  �سواه من هذه  مب�  وق�سن�ه  احليوان�ت،  مب� عداه من  وق�بلن�ه  ورانية،  النُّ
علمن� اأنه من اأ�سعفه� ل حم�لة، واأنه لول العقل والفكر مل ينل من النتف�ع منه� 

م� ن�له.

ُبوَحة: نعمة وافرة. )م(.  )1(  ُبحنْ
ة: جهة. )م(. ِثيَّ )2( َحينْ

يف �صلطنة الإن�صان ب�صبب ما فيه من الناطقية ...





ف: اللواقح من الري�ح التي حتمل الندى ثم مَتُّجه يف ال�سح�ب ثم ي�سري مطًرا، والقوا�سف:  )1(   التَّالِقيح الَقَوا�سِ
الري�ح ال�سديدة. )م(. 

)2( الِبَط�ح: �سهول واأرا�ٍص منب�سطة ف�سيحة الأرج�ء، ي�سيل فيه� امل�ء ت�رًك� فيه� الرمل و�سغ�ر احل�سى. )م(.

قد منحت احلكمة الإلهية احليوان�ت الإن�سية والوح�سية �سالًح�؛ تدفع به 
عن نف�سه�، وت�سطو به على اأبن�ء جن�سه� وغري جن�سه�. واأم� الإن�س�ن فهو جمرد عن 
َهِرير  وَزمنْ ال�سم�ص،  رِّ  حِلَ ة  �سَ ُعرنْ للمه�لك؛ فجلده  اأع�س�ئه  وُمَعّر�ص بجميع  ذلك، 
  املوىل  ف)1(. وقد حمى  الَقَوا�سِ والتَّالِقيح  العوا�سف،  الري�ح  �رِّ  وَم�سَ الربد، 
عليه�،  ق�سًرا  لالأ�سج�ر  جعل  حتى  والِبَط�ح)2(  �ب  الِه�سَ �س�ئر  يف  املواليد  جميع 
قوله  ويظهر  ذلك،  مثل  لالإن�س�ن  يكن  ومل  ال�سالح،  مق�م  عنده�  يقوم  وغالًف�، 
تع�ىل:  نثٿ  ٹ  ٹمث ]الإن�س�ن/ 28[، يف كون الإن�س�ن من ح�ل 
الأمرا�ص  من  يح�سى  ول  يعّد،  ل  مل�  وعر�سة  ال�سعف،  من  غ�ية  على  طفوليته 
والأوج�ع، ومالزمته لالآلم مدة حي�ته بدون انقط�ع، ومم� يفيد اأن الإن�س�ن اأ�سواأ 
واأنه  بنف�سه،  اأن يقوم  اأنه من ح�ل ولدته ل ي�ستطيع  ح�ًل من جميع خلق اهلل 
�سعيف املعدة، م�سطرب العقل الفطري، جمرد عن التمييز، خرج من بطن اأمه 

اأقوى منه  واأنها  يف قيا�ص الإن�سان مبا عداه من احليوانات، 
ِثيَّات من بع�ص احَلينْ

الف�سل الثالث
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ل يعرف �سيًئ�، عر�سة لأن يق��سي م� يق��سي يف مّدة عمره من ال�سق�ء، ل يتمتع 
ب�لراحة وال�سع�دة اإل ببذل نفي�ص عمره من مبدئه اإىل اآخر اأمره، ومع ذلك فهو 
ن�ستطيع  احَلَدث�ن)2(. فهل  الزم�ن)1(، وتغري  ُروف  اآمن مم� يكدره من �سُ دائًم� غري 
ِنني)3(، اإذا ق�بلن�ه ب�أ�سد الَعِرين)4(، وهل ي�سوغ  اأن نقول اإنه ذو قّوة متني، اأَ�َسّم الِعرنْ
لن� اأن نحكم ب�أنه �سريع العدو يف الَفَلوات والِقَف�ر)5(، اإذا ق�بلن�ه ب�لفر�ص والإبل، 
الطريان  للطيور من  تع�ىل  اهلل  وهبه   � َعمَّ د  اأي�ًس� جمرَّ وهو  َعّداء)6(؟  وكل حيوان 
يف الهواء، ولي�ص عنده م� عند ال�سمك من �سهولة ال�سبح يف امل�ء، ولي�ص له من 
ح��سة ال�سم م� اأُوِدَع منه� يف الكالب، ول من حدة الب�سر بقدر م� يف ال�سقور، 
ول من قوة ال�سمع م� يف لالأرانب، ولي�ص له من �سخ�مة اجل�سم م� للفيل، ولي�ص 
ة م�  فيه من اللني والنعط�ف ومط�وعة الأع�س�ء م� يف القردة، ولي�ص فيه من اخِلفَّ

َب�ء والغزلن. يف الظِّ

تلك  من  حيوان  كل  الرب�نية  والقدرة  الإلهية،  احلكمة  منحت  وقد   
ته مب� يهتدي به جلميع احتي�ج�ته و�سروري�ته. فخ�ست  احليوان�ت مبن��سب�ته وَخ�سَّ

ُروف الزم�ن: م�س�ئبة ونوائبه وت�س�ريفه. )م(. )1(  �سُ
)2( احَلَدث�ن: الليل والنه�ر. )م(.

نني: اأَ�َسّم: �سيد ذواأَنََفة، العرنني: م� حتت جمتمع احل�جبني من الأنف، واملراد الرفعة والعلو و�سرف  )3(  اأَ�َسّم الِعرنْ
النف�ص. )م(.

)4( الَعِرين: م�أوى الأ�سد. )م(.
)5(  الفلوات والقف�ر: الفلوات جمع »فالة« وهي الأر�ص القفر التي ل م�ء فيه�، والقف�ر: جمع »قفر« وهي اخلالء 

من الأر�ص. )م(.
و. )م(. اء: �سديد الَعدنْ )6( الَعدَّ
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عن  لتدفع  وقرونه�؛  خم�لبه�  الأربع  لذوات  ووهبت  ب�أظف�ره�،  اجلوارح  الطيور 
يدفع  درًع�؛  له�  فقد جعلت  احليوان،  اأ�سعف  هي  التي  ال�سلحف�ة  نف�سه� حتى 
عنه� الأذى، ومينع عنه� الَقَذى بخالف الإن�س�ن؛ فقد خرج من بطن اأمه ل يعلم 
�سيًئ�، ول يقدر على �سيء اإل ب�لرتبية والتعليم؛ فوجب تربيته، وتعليمه واإر�س�ده 
للمعي�سة، والتكلم، وتعويده على اأن يتفكر ويت�أمل، فبهذا ك�ن حمت�ًج� اإىل م� ل 
ى من اأدوات املع�ن�ة والتمرين والتجربة واملم�ر�سة على مدى الزمن  �سَ ُيَعّد ول ُيحنْ
حتى ميكنه اأن ي�سل اإىل اأداء م� يحت�ج اإليه يف تعيي�ص نف�سه، فال ي�سل الإن�س�ن 
اإىل درجة املعرفة الك�ملة اإل ب�ملرور والعبور يف طرق امل�س�ق وامل�س�عب، اأو لي�ص 
اأن اأول �سوت ظهر من الإن�س�ن عند الولدة �سي�حه ب�لبك�ء والأنني، وقد خرج 

: من بطن اأمه ع�رًي� مقبو�ص الكفني؟ ومم� ين�سب لالإم�م ال�س�فعي

وق�ل اآخر:

ْفل ِعْنَد ِولِدِه)1( ويف َقْب�ِس َكفرِّ الطرِّ
اإِ�َصاَرٌة املمات  ِعْنَد  َب�ْصِطَها  ويف 

ِب يف احَلّي َدِليٌل َعَلى احِلْر�ِس املَُركَّ
اأَينرِّ َخَرْجُت ِبال �َصّي اأَل َفا�ْصَهُدوا 

)1(  ِولده: مولده. )م(.
)2( اأفيح: اأو�سع. )م(.

ُروِفَها �صُ ِمْن  ِبه  ْنيــــا  الدُّ ُتوؤِْذُن  ملا 
َها َواإِنَّ ِمْنـــــَها  ُيْبِكيه  َفَما  واإِلَّ 

ُيوَلُد �َصاَعَة  ْفِل  الطرِّ ُبَكــــاُء  َيُكوُن 
واأَْرَغُد ِفيـــــِه  َكــــاَن  ِمَّا  لأَْفَيُح)2( 

يف قيا�س الإن�صان با عداه من احليوانات ...
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واأنه خملوق  الإعج�ب،  اإىل  امليل  ه  �ِسنِّ َغر  �سِ من  فيه  فيرتاءى  ذلك  ومع 
لأننْ ي�أمر، وينهي، ويدعو؛ فيج�ب، ويت�سرف فيم� عداه من املخلوق�ت. ف�إذا بك� 
يف  ابتداوؤه  فك�ن  اخل�ئف،  كت�أمني  مَّ  و�سُ ُده،  َمهنْ ك  وُحرِّ ب�للف�ئف،  ُلفَّ  مهده  يف 
مهده مبداأ عق�به واإذاقته طعم عذابه، ولي�ص له ذنب �سوى اأنه طفل ممدود، وفلذة 
ُكُبود)2(، بخالف �سغ�ر احليوان�ت فال يعرتيه� �سيء عقب ولدته� من هذا الداء، 
اآدم، ول  بني  فيه خم�فة  م�  منه�  فلي�ص  الأطب�ء،  الأمه�ت ول  ول حتت�ج لعالج 
َيِته ونح�فته�، ولي�ص فيه� من كرب الآدمي وعجبه يف ح�ل الطفولية، ولي�ص  ة ِبننْ ِرقَّ
ق واجلنون، وم�  َه�م واملط�مع واحُلمنْ الَو�َس�ِو�ص والأَونْ ُرِعه من  َتَرعنْ فيه� م� فيه حني 
اأ�سبه ذلك من العيوب واملََث�ِلب التي هو به� مفتون، فهي حظه ون�سيبه من الدني� 
ة، فيلزم تلطيفه� وحموه� من عقله؛ لأّن الإن�س�ن ل ي�سل اإىل درجة الكم�ل،  ِنيَّ الدَّ
َراه؛ ليخل�ص من الهالك والَوَب�ل اإل اإذا ع�ين م�  ول يقدر اأن يدبر اأمور دني�ه واأُخنْ
لبد منه من امل�س�عب، وق��سى م� ل مزيد عليه من املت�عب، فك�أنه افتدى �سالح 
م�  عنده  م�  ب�أنف�ص  وا�سرتى  الأثم�ن،  ب�أغلى  واإقب�له  �سع�دته  وكم�ل  وم�آله  ح�له 
يخل�سه من َمَك�ِره الزم�ن، ف�إذا ك�ن هذا ح�له، ولي�ص خملوًق� اإل ك�لآلة؛ لنتظ�م 
الع�مل، وحفظ النوع الب�سري من ال�سي�ع، فال ُيَعّد يف احلقيقة ب�لن�سبة جلثم�نه اإل 

)1( َرَداه�: هلكه�. )م(.
)2( جمع »َكِبد«. )م(.

ُه َكاأَنَّ ا�ْصَتَهلَّ  ْنَيا  الدُّ َر  اأَْب�صَ ُداإَِذا  يهدَّ َرَداَها)1(  ِمْن  َيْلَقى  �َصْوَف  با 
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ِمننْ �سقط املت�ع)1(، فال يق�ل اإن جميع م� خلقه اهلل اإمن� هو لأجل هذا الإن�س�ن من 
حيث جثم�نيته، بل من حيثية اأخرى امت�ز به� وهي عقله وعمله، كم� ل ي�سوغ 
اأن يق�ل اإن جميع الرع�ي� يف الدني� خملوقة؛ لأجل اأن حتكمه� امللوك، وت�سرتعي 
الغني منه� وال�سعلوك. اأو لي�ص اأن رب الأرب�ب هو الذي خلق الذب�ب، و�سلطه 
على الب�سر، وجعل الدود ي�أكل اأح�س�ء بني اآدم، وكذلك �سلط احل�سرات احلقرية 
اآدم الكواكب والف�سول  اأن تتمكن فيه من اللحم والدم فهل تنق�د لبن  على 
م� يف  َمَلَك  بعقله  فهو  ومع ذلك  املب�ح؟  ب�لت�سرف  فيه�  يت�سرف  وهل  والري�ح، 
�ص.  الأر�ص، وله �سلطنة على من َعَداه من الك�ئن�ت يف طول الَب�ِسيطة)2( والَعرنْ

�سعر:

َدِليـــــــاًل َيْبَتِغي  ِللَِّذي  ُقـــــْل 
اإِلَّ الُوُجــــــــوِد  يف  ٌة  َذرَّ َما 

املَُهْيِمن على  ُطـــــول  َغرْيِ  ِمْن 
بني َعَلْيِه  َدِليــــــــٌل  ِفيــــــَها 

)1(   �سقط املت�ع: اأ�سي�ء واأغرا�ص يتم تخزينه�. واملراد: اأن الإن�س�ن يتك�ثر فح�سب دون النظر اإىل احلف�ظ على النوع 
الب�سري من ال�سي�ع. )م(. 

)2( الَب�ِسيطة: الأر�ص. )م(.

يف قيا�س الإن�صان با عداه من احليوانات ...





اأن �سع�دة الإن�س�ن موقوفة على وجود املخلوق�ت التي ل يتم  من املعلوم 
واملر�ص  ط)2(  والَقحنْ ك�لَوَب�)1(  الدهر  اآف�ت  اإن  من حيث  ولكن  به�،  اإل  راحة  له 
واحلرب واحلقد واحل�سد وال�سق�ء والأمل، كله� تدل على اأن الإن�س�ن من حيث 
  م�دته اجل�سمية لي�ص اأ�سعد من غريه من املوجودات، ك�ن يظهر اأن امل�لك الع�دل
�سّوى بينه وبني م� عداه حتى ي�س�ركهم يف كونه مل يتم �سعده، واأنه ل ف�سل له 
اآدم يف احلقيقة هو الطبقة الأوىل من  اأن ابن  عليه� ب�لن�سبة مل�دته اجل�سمية. ولو 
ة، بل جعل اأفراد الإن�س�ن حتت  يَّ الك�ئن�ت؛ فلم َيِقِه موله من املقدورات الَعَر�سِ
اأرجوحة القدر ل يدفعون عن اأنف�سهم م� حكم اهلل به عليهم من احلي�ة واملوت، 
حتى جعل امللوك والرع�ة ك�لأزه�ر تنع�سهم احلي�ة، ويطفئهم الذبول حتى يوؤول 

اأمرهم لالنعدام؛ لي�س�ركوا احليوان�ت والنب�ت�ت يف الفن�ء.

)1( الَوَب�: املراد الَوَب�ء، وهو كل مر�ص �سديد العدوى، �سريع النت�س�ر من مك�ن اإىل مك�ن. )م(.
ط: املج�عة لحتب��ص املطر. )م(. )2(الَقحنْ

هذه  يف  غريهم  مع  ي�ستوون  جلثمانهم  بالن�سبة  اآدم  بني  اأن  يف 
فيما  لهم  تاأثري  ول  وحيوانه،  ونباته  العامل  جماد  من  الدنيا 

عداه، بل التاأثري خلالق العامل وموله

الف�سل الرابع
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ة له: ِظيَّ  ق�ل اأبو العت�هية يف َوعنْ

َفة من اأجزاء  فلي�ص الإن�س�ن من حيثية ج�سمه ب�لن�سبة مل� عداه اإل م�دة ُموؤَلَّ
منتظمة ق�بلة للتحويل وال�ستح�لة من ح�لة اإىل اأخرى كم� ي�س�وؤه امللك الق�در، 
فلي�ست �سلطنة الإن�س�ن على الك�ئن�ت، ول تدبريه له� يف احلقيقة ونف�ص الأمر 
وا�سطة  فهو  الن�طقية  اأ�سرار  هي  التي  املعنوية  ال�سف�ت  من  به  اهلل  خ�سه  مل�  اإل 
ل�س�ن  ترجم�ن  وهو  اخلبري،  اللطيف  ال�سر  من  فيه  اأودعه  مب�  التدبري  و�س�ئط  من 
الذي خلق  امللك وهو على كل �سيء قدير،  بيده  الذي  فتب�رك  الإلهية  القدرة 
رهم� على احليوان والنب�ت، وجعل  ِكَنة والأوق�ت وقدَّ املوت واحلي�ة يف �س�ئر الأَمنْ
به  يدبر  مب�  الع�مل  فهو  معلوم،  ملوله  عبد  اأول  وكونه  العموم  داخاًل يف  الإن�س�ن 

الع�مل فيعيده كم� بدا، وله �سف�ت الكم�ل اأزًل واأبًدا.

َخِرَبْت ِبَْن  ُمْعَتِبٌ  اأَْنَت  َهْل 
َرَعُه َم�صْ ْهـــُر  الدَّ اأذلَّ  وبن 
اأُ�ْصَرُتُه ِمْنُه  َخـــَلْت  وِبَْن 
ُهُم ِعزُّ واأَْيَن  املُـــــُلوُك  اأَْيَن 
ِتِه للذَّ ْنَيـا  الدُّ ُموؤِْثَر  َيــــــــا 

َنـْل َما َبَدا لك اأن َتَناَل ِمَن الدُّ

َد�صاِكُره ى  َم�صَ َغـــَداَة  ِمْنُه 
َع�َصــاِكُره ِمْنـــُه  اأَْت  وَتَبــرَّ
َمَناِبــــُره ِمْنُه  ـَْت  َخل وِبَْن 
�صاِئُره اأَْنَت  رًيا  َم�صِ اُروا  �صَ
ُيَفــاِخُره ملــــن  واملُ�صـــَتِعدُّ 
اآِخـــــُره املـــــوَت  َفاإِنَّ  ْنَيا 
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فال ت�أثري لالإن�س�ن فيم� ك�ن ول يكون من حركة اأو �سكون فال يقدر على   
حتريك كوكب من الكواكب ول على ت�سكني �سيء من الأر�ص التي ي�سكنه� 
ول على ت�سيري م��ٍص ول راكب، ول فعل له اأ�ساًل يف �سيء من املواليد احليوانية 
والنب�تية واملعدنية، ول يف تنويع اأنواعه� ول يف و�سع اأع�س�ئه� الرتكيبية، بل جميع 
هذه الأ�سي�ء توجد وتتع�قب وتتجدد وت�سكن وتتحرك بقدرة اإلهية ل ت�ستطيع اأن 
تع�ر�سه� يف ذلك القّوة الب�سرية، فال يقتدر الإن�س�ن اأن ي�سعى يف تخليد نف�سه، 
�ِسه)1( فبهذا ك�ن النوع الب�سري مبالزمته  ول اأن مينع عنه ذات يوم احللول يف َرمنْ
ه� به من التوالد  للج�سمية وامل�دة م�س�رًك� للمخلوق�ت يف احلكم الإلهي الذي َخ�سَّ

والنمو والنعدام، ق�ل بع�سهم:

واأنه  املخلوق�ت،  �س�ئر  من  اأكمل  امل�دية  ب�أجزائه�  الإن�س�ن  بنية  ك�نت  ومل� 
خملوق من تراب الأر�ص وراجع اإليه، وك�نت اأفراده واأنواعه على حد �سواء يف 
َية واإن اختلفت الألوان والطب�ع وال�سم�ت، ك�ن بهذا املعنى ل يخرج  اخللقة والِبننْ
عن الوحدة اخللقية واإن اختلف اإقليم وجوده وقطره واأحوال اأنواعه وطريقة معي�سته 
وفط�نته فهو اإن�س�ن يعني حيوانً� ن�طًق� ت�ستوي اأفراده واأنواعه يف احليوانية والن�طقية، 

�سه: قربه. )م(. )1( َرمنْ

ِبُدوٍن اأَْمٍر  يف  �ُصــــــوِرْكَت  اإَذا 
ا�صطراًرا ي�صرتُك  احليواِن  َففي 

ُنُفوُر اأو  عـــــاٌر  يلحْقَك  فـــــال 
اأر�صــــطالي�ُس والَكْلُب الَعُقـــــوُر

يف اأن بني اآدم بالن�صبة جلثمانهم ي�صتوون مع غريهم ...



60 60
املر�صد الأمني للبنات والبنني

كم� ي�سرتك الفر�ص يف اأنواعه ب�لن�سبة للحيوانية وال�س�هلية، وكذا �س�ئر احليوان�ت، 
َعًة)1(، نََب�هة و�َسَف�هة مع  واإمن� يختلف ب�ختالف املكيف�ت ح�سًن� وقبًح�، �سرًف� َو�سِ
احلميدة  ال�سف�ت  بع�ص يف  من  بع�سهم  البالد  َب�هة يف جميع  النَّ اأرب�ب  تق�رب 
حك�ي�ت  ف�إن  واملع�يب،  املث�لب  يف  لبع�ص  بع�سهم  وال�سفه�ء  الغوغ�ء  وحم�ك�ة 
ملوك الدني� واأمرائه� واأ�سرافه� وعظم�ئه� وحكم�ئه� تتق�رب يف الو�س�ئل واملق��سد، 
فيه� بع�سهم بع�ًس�،  ي�سبه  البالد  َع�ع من جميع  والرِّ َفَه�ء  ال�سُّ وكذلك حك�ي�ت 
ورمب� ك�ن نفعهم يف املم�لك عظيًم�؛ ولذلك ورد يف احلديث املرفوع اأن اهلل ين�سر 
هذا الدين ب�أقوام ل خالق لهم، وك�ن الأحنف بن قي�ص يقول: اأكرموا �سفه�ءكم 
ف�إنهم يكفونكم الن�ر والع�ر اأََو َلينْ�َص اأنهم هم الذين يطفئون احلريق، وي�ستنقذون 
ُغور)2(، وق�ل ال�س�فعي : لبد للفقيه من  ون اجل�سور، ويبنون الثُّ الغريق، وي�سدُّ

�سفيه ين��سل عنه ويح�مي عليه، وق�ل ال�س�عر:

ة ودن�ءة. )م(. )1( �سَعة: انحط�ط ولوؤم وِخ�سَّ
ن ُيخ�سى هجوم العدو منه. )م(. ُغور: مو�سع غري حم�سَّ )2( الثُّ

ي�ص: َمن يتعر�ص كثرًيا للن��ص ب�ل�سر. )م(. )3( ِعرِّ

ًة ُعدَّ ْوِء  ال�صَّ اْمَراأَ  لأَ�ْصَتْبِقي  واإين 
وَهْر�َصَها الأَْبَعَدْيَن  ِكالَب  اأََخاُف 

َجانِب الَقْوِم  ِمَن  ي�ٍس)3(  ِعررِّ لَعْدَوِة 
الأََقاِرِب ِكالُب  تنبها  مَل ْ اإَِذا 
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يعني اأن غوغ�ء كل مملكة تدفع غوغ�ء الأخرى؛ لأنه ي�ستع�ن على احلديد 
وا  رُّ ب�حلديد، وقد ذكر ع�مة البلدان وا�سل بن عط� فق�ل: م� اجتمعوا قط اإل �سَ
فم� منفعة الفرتاق؟  ة الجتم�ع  رَّ َم�سَ له: قد عرفن�  فقيل  نفعوا،  اإل  تفرقوا  وم� 
�ن اإىل تطيينه، والفالح اإىل فالحته، وهكذا  فق�ل: يرجع احل�ئك اإىل حي�كته، والَطيَّ
كل �س�نع اإىل �سنعته، وكل ذلك من مرافق امل�سلمني ومع�ونة املحت�جني. وق�ل 
اجل�حظ: ك�أنهم اأعداد ع�م يعني اأن��ًس� م�ستوين واحدهم يف َبَواِطنهم اأ�سد ت�س�بًه� 
من التواأمني يف ظواهرهم، وكذلك هم يف مق�دير العقول ويف العتزام وال�سرعة 
ويف الأ�ست�ن)1( والبلدان، فقد ت�س�بهت قلوبهم، األ ترى اأنك ل جتد اأبًدا يف كل 
واخلمول  ف  خنْ ال�سُّ من  واحدة  وجهة  مقدار  على  اإل  احل�كمة  ع�سر  وكل  بلد 
ويبت�عون،  يبيعون  م�  اأ�سن�ف  من  طبق�تهم  على  ��ُسون  خَّ النَّ وكذلك  والغب�وة، 
البلدان  يف  اختلفوا  واإن  احلر�ص  �سديد  فهو  الأر�ص  على  �م  َحجَّ كل  وكذلك 
والأجن��ص والأ�ست�ن، وكذلك طبق�ت ال�سرف ي�سرتكون يف علو الهمة وامليل اإىل 
حفظ ن�مو�ص الأمة، والتب�ين بني اخلوا�ص والعوام ل يوجب التب�ين بني حقيقة 
ك�ل�سف�ت  واأكوان  اأحوال  فهي  الإن�س�نية  و�سف  يف  للجميع  اجل�معة  الن�طقية 

والألوان ل متنع الع�مي والنبيه والأبي�ص والأ�سود من كونه ك�لآخرين اإن�س�نً�.

)1( الأ�ست�ن: اللواء. )م(. 

يف اأن بني اآدم بالن�صبة جلثمانهم ي�صتوون مع غريهم ...





� اأو  ل �سك اأن الإن�س�ن �سواء ك�ن ملًك� اأو �ُسوقة، �سريًف� اأو م�سروًف�، ح�سريًّ
نً� اأو متخ�سًن�، يتن��سل مع �س�ئر اأنواعه  ا اأو عبًدا، ُمَتَمدِّ �، فالًح� اأو �سي�ًدا، حرًّ بدويًّ
والأعجمي،  والعربي  والأ�سود،  الأبي�ص  بني  الن�سل  فيخرج  الدني�  يف  املنت�سرة 
ف�لأفراد  الب�ردة،  الأقط�ر  اأمم  مع  احل�رة  الأقط�ر  اأمم  وتتن��سل  ِبر،  واملَُترَبنْ ن  واملتمدِّ
واأبدانهم،  واألوانهم  وطب�عهم  اأخالقهم  تتح�سن  الختالف  هذا  من  املتولدة 
اأ�سله�؛ حيث تخلفه� �سف�ت التوالد بع�سهم مع  وتنتقل �سف�تهم الأ�سلية عن 
بع�ص فيحدث من ذلك اأ�سم�ء اأجن��ص الأمم وهذه الأ�سم�ء اإمن� تدل على تكييف 
َق�د لأحك�م طب�ع الأرا�سي املولود به� ذلك النوع املخ�سو�ص ب�أحواله�  اجلن�ص املُننْ
و�سف�ته� وت�سمى هذه التكيف�ت والت�سكالت ب�لألوان والأجن��ص ت�سمية عرفية 
األوان الأمم واأجن��سهم اإىل ثالثة  َم بع�ص العلم�ء  لأ�سح�ب اجلغرافية، فبهذا َق�سَّ
ب�لقوق��سي  امل�سمى  الأبي�ص  اجلن�ص  الأول:  الآخر،  عن  متميز  بع�سه�  اأق�س�م؛ 
اأي اجلرك�سي، والث�ين: اجلن�ص الأ�سفر امل�سمى ب�ملنغويل اأي التت�ري، واجلن�ص 
الأ�سمر: امل�سمى ب�ل�سوداين، وبع�سهم ق�سمه� اإىل خم�سة اأق�س�م، فزاد على الثالثة 

يف ا�ستواء الإن�سان يف اأفراده واأنواعه، وعدم اعتبار األوانه 
وطباعه، ويف ميله للتمدن بالطبع

الف�سل اخلام�ص
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الأق�س�م ال�س�بقة اجلن�ص امللب�ري اأي الهندي، واجلن�ص الأمريك�ين، وبع�سهم زاد 
وهم�  احَلَب�ِسّي،  واجلن�ص  العربي،  اجلن�ص  منه�  وذكر  الأنواع،  ف�أكرث  ذلك  على 
داخالن عند من مل يزدهم� يف اجلن�ص القوق��سي؛ حيث اإن املعترب اإمن� هو اأ�سل 
الأع�س�ء يف  تن��سب  اعتب�ر  املختلف احلقيقة مع  اأي  ب�لت�سكيك  املقول  البي��ص 

�َءة، ول �سك اأن العرب واحَلَب�ص مو�سوفون بذلك. احل�سن والَو�سَ

القومي  وتركيبه  الإن�س�ن  َية  ِبننْ تنظيم  يف  الفكر  َن�  واأَننَْعمنْ النظر   � َعنَّ اأَمنْ واإذا   
اأنه  لن�  تبني  العقلية،  وف�س�ئله  اجل�سمية  اأو�س�فه  وت�أملن�  تقومي  اأح�سن  يف  وَخلنِْقه 
اأبن�ء  مع  والجتم�ع  ب�لت�أن�ص  يعي�ص  لأن  وح�سه  بعقله  فطرته  اأ�سل  من  خملوق 
جن�سه، واأّن قّوته الب�سرية متيل اإىل الحتي�ج اإىل غريه، واأنه اإذا مل يجتمع ب�لت�أن�ص 
والعمران مع اأمث�له ك�ن اأ�سعف من احليوان الذي عند انفراد الإن�س�ن يو�سك هو 
اأن يهم ب�غتي�له ويذيقه ك�أ�ص َوَب�له، فلول م� يف الإن�س�ن من �سفة الإدراك العقلية 
على  ت�سلطنه  �سرط  ولكن  واملعدنية،  والنب�تية  احليوانية  املواليد  على  َت�َسلنَْطن  مل� 
اأمن من اغتي�ل م�  مل�  اأبن�ء جن�سه، واإل  بت�أن�سه مع  اإدراكه  هذه الك�ئن�ت �سقل 
�ِسه، ولو مل يكن الإن�س�ن خملوًق� للت�أن�ص مع اإخوانه والجتم�ع  عداه يف َغِده واأَمنْ
اأقرانه لي�سنع معهم هيئة اجتم�عية وح�لة عمران متدنية مل يكن لتخ�سي�ص  مع 
احلكمة الإلهية له ب�سفة الن�طقية كبري َمِزيَّة، فقد منحه اهلل  قّوة الكالم وخ�سه 
بقّوة الفكر والفهم والأفه�م؛ ليدرك م� يف الأ�سي�ء التي حوله من امل�س�بهة واملب�ينة 
ويعرف الن�سب بني الأ�سي�ء اخلفية واملع�ينة، وقد خ�سه اهلل  ب�لنف�ص املطمئنة 
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التي ت�سمى ب�لذمة ليميز به� م� ي�ستحق املدح واملذمة وليتحقق به� م� له وعليه 
من الواجب�ت واحلقوق لكل اإن�س�ن مثله، بل لكل خملوق وكذلك ميزه ب�لقريحة 

التي هي مفت�ح مع�يل الأمور لي�أمر وينهى وهو اآمر وم�أمور.

ف�حل�لة الت�أن�سية لالإن�س�ن والجتم�ع�ت الب�سرية للتح�سر والعمران هي   
طبيعية،  وغريزة  جبلة  فيه  وهي  وخلقته  ولدته  اأ�سل  من  لالآدمي  فطرية  ح�لة 
فب�لن�طقية املوجودة فيه من اأ�سل الفطرة ميكنه اإعم�ل قواه العقلية ب�إمع�ن الفكرة 
في�سعى مل� فيه التمّدن واحل�س�رة ويبذل جهده بحوز م� ينتج عن التمدن ب�لرباعة 
وامله�رة؛ لأنه لو انفرد وحده ومل يت�أن�ص بغريه ول اكت�سب لوطنه درجة العمران 
ك�ن دائًم� �سعيًف� خ�ئًف�، وعن ج�دة الأمن ح�ئًف�)1(، فب�جتم�عه ببني جن�سه واحت�د 
البحث  اإىل  ة  مَّ املُننْ�سَ العقلية  القوى  تت�سع  وحد�سه  بتجريبه  وحد�سهم  جت�ريبهم 
عن العلوم العقلية والنقلية، فبهذا تت�سلطن الأمة املتمّدنة على من �سواه� وجتلب 
م�ئلة  الت�أن�سية  اجلمعية  دامت  وم�  عداه�،  من  عند  م�  املن�فع جميع  من  لنف�سه� 
اإىل احل�سول على ال�سع�دة وراغبة يف حت�سيل ال�سرف وال�سي�دة، فال حمي�ص له� 
من اأن تتع�طى الأ�سب�ب وتت�سبث ب�لغتن�م والكت�س�ب، ف�إن اأهملت التم�سك 
َعة ع��ست مّدة  التمّدن والف�سيلة وا�ستغنت عنه ور�سيت ب�خل�سونة والدَّ بحب�ل 
َعة التي هي يف لوح فوؤاده منطبعة  عمره� ذليلة، فيجب على الإن�س�ن اأن يدع الدَّ

ويف زواي� الك�سل ُموَدَعة.

)1( َح�ِئًف�: ج�ئًرا م�ئاًل. )م(.

يف ا�صتواء الإن�صان يف اأفراده واأنواعه ...





احلق�ئق  يف  فكره  اإعم�ل  على  وق�در  متفكر  ن�طق  الإن�س�ن  اأّن  ولو  هذا 
اإعم�ل الفكر ل يخلو من  اإن�س�ن طبيعية؛ حيث  اأن الدعة يف كل  اإل  والدق�ئق 

ب، وقد قيل: �سَ التعب والنَّ

 َفَكْم َدَعـــــٍة اأَْتَعَبْت اأَْهـَلَها       َوَكْم َراَحٍة َنَتَجْت ِمْن َتَعْب

وق�ل اآخر:

اإّن ال�ّصـباَب والفراَغ واجِلَدة        َمْف�َصــدٌة للمرِء اأيُّ َمْف�َصــدْة

الليل  اآن�ء  امليل  كل  اإليه�  ومييل  للراحة  ينجذب  دائًم�  الإن�س�ن  فتجد 
ع�دة  حيث  املركز؛  اإىل  الثقل  من  فيه�  مب�  َرام)1(  الأَجنْ ك�جنذاب  النه�ر  واأطراف 
املراكز و�سكونه� فيه� بدون حتّرك م� مل يكن هن�ك يف كل  الأجرام �سقوطه� يف 
وقت من اأوق�ت ال�سقوط قّوة دافعة تبعده� عنه وحتّركه� لتدوم على احلركة، فقّوة 

َرام: الأج�س�م التي يف الُفلك مع م� فيه�. )م(. )1(  الأَجنْ

يف الك�سل املَُعربَّ عنه بالدعة وال�سكون

الف�سل ال�ساد�ص
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اجلذب وقوة الدفع اللت�ن يف الأجرام اجلوية موجودت�ن يف احل�لة الإن�س�نية؛ حيث 
اإن الدعة جتذب الإن�س�ن لل�سكون والرتي�ح، وقّوة العمل تدفعه عن مركز الدعة 
على  اإحداهم�  ترجح  ل  متع�دلت�ن  القّوت�ن  وه�ت�ن  والفالح  الن�س�ط  حركة  اإىل 
حدٍّ  على  الإن�س�ن  يف  فهم�  اأحرى  والثقل  ب�خلفة  اإحداهم�  تكون  ول  الأخرى 
م�سببة عن  الدعة  وهي حمبة  اإحداهم�  القوت�ن  ه�ت�ن  فيه  احتدت  �سواء؛ حيث 
�سهواته ال�سديدة، والث�نية وهي النهم�ك على العمل ن��سئة عن نفوره من البط�لة 
واإيث�ره لالأعم�ل الر�سيدة، والقّوة الأوىل ت�سمى قّوة املالذ وال�سهوات فهي قّوة يف 

احلقيقة ج�سم�نية خدمة للج�سم، ق�ل ال�س�عر:

العذب  املورد  طلبت  اإن  بع�سهم:  ق�ل  والعمل،  الأمل  قوة  ت�سمى  والث�نية: 
َ املجد احل�زم، ول تتك��سل يف العزائم، واطلب  ف��سلك طريق ال�سعب، و�ِسرنْ �َسرينْ
مط�لب الرج�ل، واإي�ك اأن ُتدعى ب�لبط�ل لعلك جتد على الن�ر هدى، والن��ص 
اأق�س�م: هذا ي�سري وهذا يطري، فهيه�ت متى يلحق ال�س�ئر ب�لط�ئر،  يف الن�س�ط 

وق�ل ابن الف�ر�ص:

يا خادَم اجل�صِم َكْم ت�صَعى خلدمِتِه
عليَك بالنف�ِس فا�صتكمْل ف�صيَلَتها

ُخ�ْصَراُن فيه  ما  ْبَح  الررِّ وتطلُب 
اإِْن�َصاُن باجِل�ْصِم  ل  ْف�ِس  بالنَّ فاأنَت 

اِرًما كالَوْقِت فاملَْقُت يف ع�صى وُكْن �صَ
ك الـ و�ِصْر زمًنا وانه�س ك�صرًيا فحظُّ

علة اأَْكَبـُر  فهـــي  َعلَّ  واإيَّـــــــاك 
ل�صحة عزًما  اأّخــــرت  ما  ـَبَطاَلُة 
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وق�ل اآخر:

بني  القعود  من  خري  الغيَط�ن  وهبوط  الآَك�م)1(  عود  �سُ بع�سهم:  وق�ل 
احليط�ن.

ومن كالم لقم�ن احلكيم: الليل والنه�ر يعمالن فيك ف�عمل فيهم�، فه�ت�ن 
القّوت�ن متب�ينت�ن، وم�ستويت�ن يف الإن�س�ن بدون راجحية ول مرجوحية، فحب الدعة 
يبعث الإن�س�ن على اأن يجر لنف�سه جميع مالذ احلوا�ص، واأم� الآم�ل فتبعثه على 
الإن�س�ن  ف�لأوىل جتمع يف  والئتن��ص،  التمّدن  وكم�ل  الروح  راحة  على  احل�سول 

جميع املالذ البدنية وت�سقطه يف ح�سي�ص الإن�س�نية وتو�سله اإىل درجة احليوانية:

وق�ل اآخر:

)1(  الآك�م: جمع »اأَكَمة«، وهي تلٌّ �سغري، اأو مو�سع يكون اأكرث ارتف�ًع� مم� حوله. )م(.

عــــزٍّ �صـــفرِّ  فـي  ُمْثَخٍن  َلَقْتَلُة 
ْيٍم �صَ بحاِل  احليــــاَة  َي  َر�صِ فمن 

الِفَرا�ِس ِليـــل على  الذَّ نــــوُم  ول 
الفَرا�ِس َنفــ�ُس  َنف�ُصــــُه  فذلك 

ـــــواين بالتَّ الَبَطـــــاَلُة  َجِت  َتَزوَّ
ِبَفْقٍر َبُه  لقَّ البــــــُن  ا  فاأمَّ

ُغـــــاَلَمْة اأَْو  ُغــــالًما  َفاأَْوَلَدَها 
َنَداَمْة اَها  �َصــــــمَّ الِبْنُت  ا  َواأَمَّ

بْنَتُه الَعْجَز  َج  َزوَّ ـــَوايِن  التَّ َكاأَنَّ 
اتَِّكي لها  قال  ُثمَّ  وِطيًئا  ِفَرا�ًصــــا 

َمْهَرا َجَها  َزوَّ حني  اإليهـــا  َف�َصاَق 
فال �صكَّ بعَد احلمِل اأن َتِلِدي الَفْقَرا

يف الك�صل املعبَّ عنه بالدعة وال�صكون
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من  وتقربه  وترقيه  العقلية  ال�سلطنة  اأنواع  فيه جميع  النورانية جتمع  الروح  واآم�ل 
الدرجة امللكية الك�ملة

وه�ت�ن اللذت�ن املتب�ينت�ن يظهر اأثرهم� يف جميع الب�سر فرتى هذا الأثر فيهم 
على اختالف درج�تهم قد انب�سط وانت�سر فيوجدان على حّد �سواء يف اأفراد امللوك 

والرع�ي�، اإل اأن لذة العمل منحة اإلهية ولذة الدعة حمنة �سهوانية.

َمَن�  وجوه املك��سب واملن�فع، واألهمن� دق�ئق الفنون وال�سن�ئع؛  وقد َعلَّ  
حب   جب    يئ   ىئ   نثمئ   تع�ىل:  بقوله  البط�لة  وذم  ال�سعي  مدح  حيث 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   نث  تع�ىل:  وق�ل    ]39 ]النجم/  خبمث 
فيه  الذي  املع��ص  اطلبوا  اأي   ]10 ]اجلمعة/  ڦمث  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      
قوامكم، وف�سل اهلل هو رزقه الذي تف�سل به على عب�ده واأب�حه ب�لبيع والتج�رات 
من  فخرجت  اجلمعة  من  ان�سرفت  اإذا   : جبري  بن  �سعيد  ق�ل  امل�سروعة، 
الرزق  اأن طلب  انتهى. فال خالف يف  ت�سرت.  واإن مل  ب�ل�سيء  ف�س�وم  امل�سجد 
زَق يف َخَب�ي� الأر�ِص« واإمن� الكالم يف اأن التك�سب  م�سروع، ق�ل : »اطلُبوا الرِّ

املَعايل َطاِلَب  و�ِصْر  انه�ْس 
ـــــا )1( َعــــاِذٌل َجُهــــوٌل واإن حَلَ

َمْهـــَمْه وكــــلرِّ  واٍد  بكـــلرِّ 
فُقــْل َلُه يا َعــُذوُل َمــْه َمـــْه )2(

� : �ستم. )م(. )1( حَلَ
ُفف. )م(. )2( مه: اكنْ
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اأن  من  الراغب  الإم�م  ق�له  م�  وجوابه  الفر�ص  حّد  يف  يدخل  هل  الطلب  بعد 
التك�سب يف الدني� واإن ك�ن معدوًدا من املب�ح�ت من وجه ف�إنه من الواجب�ت من 
وجه، وذلك اأنه اإذا مل يكن لالإن�س�ن ا�ستقالل ب�لعب�دة اإل ب�إزالة �سروري�ت حي�ته 
اإل به فهو واجب كوجوبه، واإذا مل  ف�إزالته� واجبة؛ لأن كل م� ل يتم الواجب 
يكن له اإىل اإزالة �سروري�ته �سبيل اإل ب�أخذ تعب من الن��ص فالبّد اأن يعّو�سهم تعًب� 
له واإل ك�ن ظ�ملً�، فمن تو�سع يف تن�ول عمل غريه يف م�أكله وملب�سه وم�سكنه وغري 
اأن يعمل لهم عماًل بقدر م� يتن�وله منهم واإل ك�ن ظ�ملً� لهم ق�سدوا  ذلك فالبّد 
اإف�دته اأو مل يق�سدوه�، ومن اأخذ منهم املن�فع ومل يعطهم نفًع� ف�إنه مل ي�أت ب�أمر اهلل 
تع�ىل يف قوله : نثەئ  وئ  وئ  ۇئمث ]امل�ئدة/ 2[، ومل يدخل يف 

عموم قوله تع�ىل: نث ک  گ  گ   گ  گمث  ]التوبة/ 71[.

علم  له  يكون  ول  املك��سب  عن  فيتعطل  الت�سّوف  يدعي  من  ُذمَّ  ولهذا 
ُيوؤخذ عنه ول عمل �س�لح يف الدين ُيقتدى به، بل يجعل همه يف ق�س�ء �سهواته 
نفًع�، فال  اإليهم  الن��ص وي�سيق عليهم مع��سهم ول يرد  ي�أخذ من�فع  ف�إنه  ولذاته، 
اجُلَنينْد - رحمه  وق�ل  اهـ.  الأ�سع�ر  ويغلوا  امل�ء  يكدروا  اأن  اإل  اأمث�لهم  ط�ئل يف 
اهلل تع�ىل: »اإذا راأيت الفقري يطلب ال�سم�ع ف�علم اأن فيه بقية من البط�لة، واهلل ل 
يحب الرجل البط�ل، ف�إن من تعطل وتبطل فقد ان�سلخ عن الإن�س�نية و�س�ر من 
جن�ص املوتى، وذلك اأن اهلل خ�ص الإن�س�ن ب�لقوى؛ ف�لقوة الفكرية تط�لبه ب�لعلوم 
التي تهديه وب�ل�سن�ئع التي يرتتب عليه� من املك��سب واملن�فع م� ير�سيه وي�سونه 

يف الك�صل املعبَّ عنه بالدعة وال�صكون
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مل�  في�سعى  يطيقه،  م�  بقدر  وي�سري  فكره  بقّوة  يت�أهل  اأن  الإن�س�ن  فحق  ويحميه، 
يفيده ال�سع�دة ويتحقق اأن �سعيه �سبب انتق�له من الذل اإىل العز، ومن الفقر اإىل 
الغنى ومن ال�سعة اإىل الرفعة، ومن اخلمول اإىل النب�هة، وك�ن النبي  يتعّوذ ب�هلل 
�َسّل عن �سع�دة  َيننْ تع�ىل من الك�سل، وق�ل بع�ص احلكم�ء من َتَخلَّق ب�لك�سل َفلنْ
اَرينْن، وك�ن اأبو م�سلم اخلرا�س�ين يف مب�دي خروجه للدعوة لبني العب��ص ين�سد  الدَّ

هذا البيت:

ر �ُصْغَل الَيْوِم َعْن َك�َصٍل      اإىل غٍد اإنَّ يــــوَم الَعاِجِزيَن َغُد  َفاَل اأُوؤَخرِّ

ُد اجلهد اأحلى من ع�سل  ومن كالم اأزد�سري بن ب�بك ك�سرى الفر�ص: �َسهنْ
الَك�َسل، يعني اأن ال�سهد احل��سل ب�جلهد اأحلى من الك�سل ال�سبيه ب�لع�سل يف 
اإليه والتذاذه� به، وق�ل بع�ص العقالء: راحتي يف جراحة راحتي،  ميل النف�ص 
اأي ب�ل�سغل، ومن �س�أن البط�لة اأنه� تبطل الهيئ�ت الإن�س�نية، ف�إن كل هيئة بل كل 
و ُتِرَك ا�ستعم�له يبطل ك�لعني اإذا غم�ست، واليد اإذا عطلت، ف�إن الأع�س�ء  ُع�سنْ
خلقت حلكم يف كل �سيء، ف�إن اهلل  مل� جعل للحيوان قّوة التحرك مل يجد 
له رزًق� اإل ب�سعي م� منه لئال تتعطل ف�ئدة م� جعله له من قّوة التحرك، ومل� جعل 
لالإن�س�ن الفكرة ترك له من كل نعمة اأنعمه� عليه من الأع�س�ء م� ي�سلحه حينئذ 

بفكرته لئال تبطل ف�ئدة الفكرة فيكون وجوده� عبًث�.
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طب  الرُّ ال�سالم - وقد جعل له� من  ال�سيدة مرمي - عليه�  وت�أمل ح�ل   
ِن له� النخلة)1( وفيه اأعظم معجزة، ف�إنه تع�ىل اأمره�  م� كف�ه� موؤنة الطلب، ومل َيحنْ
 ]25 ]مرمي/  مث  ىئ  مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   نث  فق�ل:  ه�  بهزِّ
 � وقد اأخذ بع�سهم منه اإ�س�رة اإىل اأن الرزق من اهلل تع�ىل ولكنه م�سبب ت�سبًب� ع�ديًّ

عن الطلب من العبد ومب��سرة اأ�سب�به فق�ل: 

وعن اأبي الأ�سود الدوؤيل:

ي� عبدي  اإن اهلل تع�ىل يقول:  اأنه ق�ل:  الب�سر  وقد ورد يف اخلرب عن خري 
ين�يف طلبه�  تع�ىل ل  العبد من اهلل  الرزق، وكون حركة  اأُنزل عليك  حرك يدك 
من العبد، كيف وهو م�أمور به�؟ وحقيقة الأمر الطلب وحركة العبد اأي�ًس� من اهلل 
تع�ىل، ول ينبغي اأن ُيتوهم اأن الأمر الوارد يف قوله : »توكلوا على اهلل« ب�لتوكل 

ملــــرمي قـــاَل  اهلَل  اأنَّ  تـــَر  اأَمَلْ 
ه ولو �صاَء اأَْحَنى اجِلْذَع من غري َهزرِّ

َطُب ي اإليِك اجِلْذَع ت�صاقط الرُّ وُهزرِّ
�َصَبُب له  �َصْيٍء  ُكلَّ  َوَلِكنَّ  اإَِلْيَها 

َمنرِّي بالتَّ املعي�َصِة  َطَلُب  َوَما 
ــــْوًرا َوَطَ َطـــْوًرا  بْلِئَها  ْئك  َتِ

َلِء الدرِّ يِف  َدْلَوَك  اأَْلــــِق  ولكــن 
مـــاِء وقليـــِل  بَحْمــــاأٍَة  ْئك  َتِ

ِن له� النخلة: مل يجعله� تنعطف وتنحني. )م(. )1( مل َيحنْ

يف الك�صل املعبَّ عنه بالدعة وال�صكون
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اإىل م�لكه، والتعويل على وك�لته ي�ستلزم  اأن يوكل الأمر كله  اإىل  الذي مرجعه 
ز  َحيِّ عن  الأ�سب�ب  اإ�سق�ط  التوكل  لأن  واأ�سب�به؛  ب�لك�سب  التو�سل  عن  النهي 
اإ�سق�طه� عن حيز  الذخ�ئر ل  ب�دخ�ر  به� والعتم�د عليه� وال�ستظه�ر  العتداد 
الإمداد على الوجه املعت�د، وقد اأ�س�ر  اإىل اأن التوكل لي�ص التعطيل، بل لبّد 
ل  لتم على اهلِل حقَّ التوكُّ فيه من التو�سل بنوع من ال�سبب؛ حيث ق�ل: »لو توكَّ
ب�لطلب  ترزق  الطري  ف�إن  ِبَط�نً�«،  وتروح  ِخَم��ًس�)1(  ُدو  َتغنْ الطرُي  َزق  ُترنْ كم�  ُتم  لُرِزقنْ
وال�سعي، نعم اإنه ل ينبغي الإفراط يف الكّد و�سرف النظر عن ال�سرتاحة بع�ص 
)2( ل اأر�ًس� قطع ول ظهًرا اأبقى«، واإىل  الأحي�ن ي�سهد لذلك حديث: »اإّن املُننَْبتَّ

هذا اأ�س�ر بع�ص ال�سعراء بقوله:

ِائٌر      ول كلُّ �ُصــْغٍل فيه للقلِب َمْنَفَعة ــل �صَ   َلَعْمُرَك ما كلُّ التعطُّ

اللذة  وق�س�ء  والتوالد  التن��سل  تكثري  طلب  ال�سعي  ح�سن  جملة  ومن 
مزية  فهي  ال�سهوانية،  اللذة  هي خال�سة  املزية  وهذه  والتوالد،  ب�لتزاوج  املب�حة 
ممدوحة، ولي�ص عنه� يف بق�ء النوع الب�سري مندوحة، ومن حكمة هذه اللذة حب 
الذكر والأنثى بع�سهم� لبع�ص لالئتالف والن�سل والتمتع مب� اأحله اهلل تع�ىل، فال 
�سك اأن بني الذكر والأنثى روابط التلذذ املب�ح، وي�ستّد ال�سوق بينهم� ولو على 

)1( ِخَم��ًس�: جمع »خمي�سة« وهي �س�مرة البطن من اجلوع. )م(.
، فبقي منقطًع� يف �سفره. )م(. َبّت: الذي اأتعب دابته حتى َعِطَبتنْ )2( املُننْ
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بعد النواح، كم� ق�ل ال�س�عر:

ف�أ�سل احلب يولد يف قلب املتح�بني النب�س�ط والن�سراح، ويف ميل اأحد 
ق  ونْ الذَّ من  والذكر  الأنثى  يف  اهلل  اأودع  وفيم�  الرتي�ح،  كم�ل  لالآخر  الزوجني 
الف�س�ئل  يف  والن�س�ء  الرج�ل  اختلفت  واإن  ينكر،  ل  م�  ق)1(  ونْ والتَّ ق  ونْ وال�سَّ

وال�سم�ت وال�سف�ت وال�سم�ئل.

ق: ال�سوق وامليل لل�سيء. )م(. ونْ )1( التَّ

َبا الرُّ َم�ْصــــُكوَر  َهبَّ  َن�ِصيًما  َيا 
َنْحـــــِوِهم ِمن  لَح  وبــــريًقا 
َغَدا َقْد  َمْن  اإىل  �َصْوِقي  وا  اآه 
َناِظِري َيْجَتِليِهْم  مل  واإذا 
َكان يل اًل  َو�صْ ْهَر  الدَّ لو قطعُت 

اإيّل اأهدت الأ�صــــواُق م�صراه 
َمّي َثغِر  من  َنا  ال�صَّ ذاك  حاكًيا 
�َصّي ُكلرِّ  يف  َيْلَقاُهُم  ِري  َب�صَ
َناظَرّي يف  اإًذا  يل  نفٍع  اأي 
يّف للطائِر  يثبُت  ما  َقْدُر 

يف الك�صل املعبَّ عنه بالدعة وال�صكون





الباب الثَّاني

يف ال�سفات امل�سرتكة بي
 الذكور والإناث واملخ�سو�سة باأحد الفريقي،

 وفيه ف�سول





والعفة  العقل  هي  اإمن�  ن��ص  هم  حيث  من  الن��ص  ف�س�ئل  اأن  املعلوم  من 
ك�لوف�ء  وغريه�،  الأ�سولية  احلقيقية  الإن�س�ن  ف�س�ئل  وهي  وال�سج�عة،  والعدل 
داخل فيه� فم� هو داخل يف جملة العقل ثق�بة املعرفة)1( واحلي�ء والبي�ن وال�سدع 
ب�حلجة وال�سي��سة والعلم واحللم وغري ذلك مم� يجري هذا املجرى ومم� هو داخل يف 
َره وطه�رة الإزار وم� اأ�سبه ذلك من اأق�س�م العفة، ومن اأق�س�م  العفة القن�عة وقلة ال�سَّ
ب�لث�ر والدف�ع والنك�ية وامله�بة والن�سرة على الأقران  ال�سج�عة احلم�ية والأخذ 
وال�سري يف املََه�ِمه)2( والقف�ر وم� اأ�سبه ذلك، ومن اأق�س�م العدل ال�سخ�ء وال�سم�حة 
وال�سرب على التغ�بن والنظالم والتربع ب�لن�ئل واإج�بة ال�س�ئل وِقَرى الأ�سي�ف وم� 
اأ�سبه ذلك، واأم� تركيب هذه الأق�س�م بع�سه� مع بع�ص فيحدث منه� �ستة اأق�س�م، 
�ت ونوازل اخلطوب  ف�إذا تركب العقل مع ال�سج�عة حدث عنه ال�سرب على املُِلمَّ
والوف�ء ب�لوعد، واإذا تركب العقل مع ال�سخ�ء الذي هو من �سف�ت العدل ن�س�أ 
عنه اإجن�ز الوعد وم� اأ�سبه ذلك، واإذا تركب العقل مع العفة ن�س�أ عنه التنزه والرغبة 

)1( ثق�بة املعرفة: الذك�ء و�سداد الراأي. )م(.
ر البعيدة. )م(. َمه« وهي ال�سحراء، والأر�ص الَقفنْ )2( املََه�ِمه: جمع »َمهنْ

يف ا�سرتاك املراأة والرجل يف بع�ص ال�سفات
وافرتاقهما يف بع�ص اآخر

الف�سل الأول
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عن امل�س�كة)1( والقت�س�ر على م� يتي�سر من املعي�سة، واإذا تركبت ال�سج�عة مع 
ال�سخ�ء الذي هو ق�سم من اأق�س�م العدل حدث عنه الإخالف)2( والإتالف وم� 
اأ�سبه ذلك، واإذا تركبت ال�سج�عة مع العفة ن�س�أ عنهم� اإنك�ر الفواح�ص والغرية 
على احلرم، واإذا تركب ال�سخ�ء مع العفة حدث عنه الإ�سع�ف ب�لقوت والإيث�ر 
بني  و�سط  الأربعة  الف�س�ئل  تلك  من  واحد  وكل  ذلك،  اأ�سبه  وم�  النف�ص  على 
طرفني مذمومني ك�ل�سج�عة مثاًل ف�إنه� و�سط بني املج�زفة واجلنب وهذه الف�س�ئل 
من حيث هي ف�س�ئل اإن�س�نية توجد يف الرج�ل والن�س�ء لكن على وجه خمتلف 

يف طب�عهن.

واأحي�ئه�  وقب�ئله�  الدني�  اأمم  جميع  يف  ع�مة  ال�سف�ت  هذه  اإن  وحيث   
وذكوره� واإن�ثه�، واإن الف�س�ئل املمدوحة منه� يف بع�ص الأمم اأكمل من غريه� اإل 
اأن اأّمة العرب ج�هلية واإ�سالًم� م�سهورة به� فال ينكر اأحد اأن ال�سم�حة والإيث�ر 
  اهلل  اأنزل  الذين  الأن�س�ر  قبيلة  مثاًل يف  الإيث�ر  واأعظم  العرب،  من خوا�ص 
يف حقهم: نث ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یمث  ]احل�سر/ 9[، فمم� 
ينقل يف هذا ال�س�أن م� وجده عبد اهلل بن العب��ص يف �سفره من اإيث�ر بع�ص ن�س�ء 
الأن�س�ر له عن نف�سه� وعن اأولده� ب�سيء زهيد من القوت مل يكن عنده� غريه، 
وذلك اأن متيم بن عدي الريبوعي ق�ل: كنت مع عبد اهلل بن العب��ص عند من�سرفه 

)1( امل�س�كة: اأم�سك ال�سيء حب�سه. )م(.
)2( الإخالف: الإهالك. )م(.
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من دم�سق ف�س�ألته يف بع�ص الأي�م وقلت له مب�ذا يتم عقل الرجل؟ فق�ل: اإذا �سنع 
املعروف مبتدئً� به وج�د مب� هو حمت�ج اإليه، وجت�وز عن الزلة، وج�زى على املكرمة، 
وجتنب مواطن العتذار، فقد مت عقله فحفظت ذلك منه واأل�سقته بقلبي، ثم بعد 
نزل  قد  زي�ًدا ك�ن  ف�إن  قدرن� عليه  فلم جنده ول  فطلبن� طع�ًم�  منزًل  نزلن�  اأي�م 
بذلك املنزل قبلن� ب�أي�م قليلة يف جمع كثري، ف�أتوا على م� ك�ن فيه من الطع�م 
فق�ل عبد اهلل لوكيله: اخرج اإىل هذه الربية فلعل جتد به� راعًي� معه طع�م، فم�سى 
ف�أّموه  فلم� ك�دوا يرجعون لح لهم خب�ء  التوقف،  ف�أط�لوا  الوكيل، ومعه غلم�ن 
فوجدوا فيه عجوًزا فق�لوا له�: هل عندك طع�م نبت�عه منك؟ فق�لت: اأم� طع�م بيع 
فال ولكن عندي اأكلة يل وب�أولدي اإليه� اأم�ص ح�جة، ق�لوا: واأين اأولدك؟ ق�لت 
ِدهم، فق�لوا: فم� اأعددت لهم؟ ق�لت: خبزة هي حتت  يف رعيهم وهذا وقت َعونْ
َملَّته�)1( اأنتظر به� اأن يجيئوا، ق�لوا له� فجودي لن� بن�سفه�، ق�لت: ل ولكن بكله�، 
ِت ب�لكل ول خبز عندك غريه�؟ ق�لت: اإن اإعط�ء  ق�لوا: ومل منعت الن�سف وُجدنْ
مب�  واأجود  ينق�سني  م�  اأمنع  ف�أن�  ف�سيلة،  الكل  واإعط�ء  نقي�سة،  من خبزة  ال�سطر 
يرفعني، ف�أخذوا اخلبزة لفرط ح�جتهم اإليه� فلم� اأتوا عبد اهلل اأخربوه خرب العجوز، 
اإن  له�:  وق�لوا  اإليه�،  فرجعوا  واأح�سروه�،  َدَعة  ف�حملوه� يف  اإليه�،  ارجعوا  ق�ل: 
�س�حبن� اأحب اأن يراك، ق�لت: ومن هو �س�حبكم؟ ق�لوا: عبد اهلل بن العب��ص، 
 ، ق�لت: م� اأعرف هذا ال�سم، ق�لوا: العب��ص بن عبد املطلب، وهو عم النبي

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...

)1( املَلَّة: اجَلمر والرم�د احل�ر يو�سع يف حفرة اأ�سفل واأعلى العجني حتى ين�سج. )م(.
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ق�لت: واهلل هذا ال�سرف الع�يل، قومي اأن�س�ره ق�لوا: نعم، ق�لت: فم� يريد مني؟ 
ق�لوا: يريد اأن يك�فئك على م� ك�ن منك، ق�لت: لقد اأف�سد اله��سمي م� اأَثَّل)1( له 
ابن عمه ، واهلل لو ك�ن م� فعلت معروًف� مل� اأخذت عليه ثوابً�، واإمن� هو �سيء 
يجب على كل اإن�س�ن اأن يفعله، ق�لوا: ف�إنه يحب اأن يراك وي�سمع كالمك ق�لت: 
اأ�سري اإليه لأين اأحب اأن اأرى رجاًل من جن�ح النبي ، وع�سًوا من اأع�س�ئه، 
ق�لت: من كلب  اأنت؟  واأدنى جمل�سه�، وق�ل: ممن  به�،  َب  َرحَّ اإليه  �س�رت  فلم� 
بلغته،  اإل وقد  ُيفرح  الدني� م�  بن وبرة، ق�ل: كيف ح�لك؟ ق�لت: مل يبق من 
واإين الآن اأعي�ص ب�لقن�عة، واأ�سون القرابة، واأن� اأتوقع مف�رقة الدني� �سب�ًح� وم�س�ء، 
ق�ل: اأخربيني م� الذي اأعددت لأولدك عند ان�سرافهم بعد اأخذن� اخلبزة؟ ق�لت 

اأعددت لهم قول العربي:

ُه             َحتَّى اأََناَل ِبِه َكـــرمَي امَلاأَْكـــِل َوى)2( واأََظلُّ َوَلَقْد اأَِبيُت َعَلى الطَّ

ف�أعجبه قوله�، فق�ل لبع�ص غلم�نه: انطلق اإىل خب�ئه�، ف�إذا اأقبل َبُنوه� َفِجئنْ 
بهم، فق�لت للغالم: انطلق فكن بفن�ء البيت، ف�إنهم ثالثة، ف�إذا راأيتهم جتد اأحدهم 
دائم النظر نحو الأر�ص عليه �سع�ر الوق�ر، ف�إذا تكلم اأف�سح واإذا طلب اأجنح، والآخر 
ن�ر،  �سعلة  ك�أنه  قتل، والآخر  واإن ظلم  َفَعل،  َوَعَد  اإذا  النظر، كثري احلذر،  حديد 
وك�أنه يطلب بث�ر، فذاك املوت امل�ئت والداء الك�بت، ف�إذا راأيت هذه ال�سفة فيهم، 

ل وثبَّت. )م(. )1( اأَثَّل: اأَ�سَّ
وى: اجلوع. )م(. )2( الطَّ
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فقل لهم عني: ل جتل�سوا حتى ت�أتوين، ف�نطلق الغالم ف�أخربهم اخلرب، فم� بعد 
اأمده حتى ج�ءوا، ف�أدن�هم عبد اهلل، وق�ل: اإين مل اأبعث اإليكم واإىل والدتكم اإل 
لأ�سلح من اأمركم، واأ�سنع م� يجب لكم، فق�لوا: اإن هذا ل يكون اإل عن م�س�ألة 
اأو مك�ف�أة فعل جميل تقدم، ومل ي�سدر من� واحدة منه�، ف�إن كنت اأردت التكرم 
مبتدئً� فمعروفك م�سكور وبّرك مقبول مربور، ف�أمر لهم ب�سبعة اآلف درهم وع�سرة 
من النوق، فق�لت لهم العجوز: ليقل كل واحد منكم بيًت� من قوله، فق�ل الأكرب:

ْدِق الِفَعاِل وِطيِب اخَلب      �َصــِهْدُت َعَلْيَك ِبُح�ْصِن املقاِل       و�صِ

فق�ل الأو�سط:

وؤَال          ِفَعــال َكـــِرمٍي َعِظــيِم اخَلَطر      َتَبـّرْعَت بالَبْذِل َقْبَل ال�صُّ

فق�ل الأ�سغر:

     وُحـــقَّ مِلَْن كـــاَن ذا فعــلُه           باأْن َي�ْصــــرِتقَّ ِرقــاَب الَب�َصر

فق�لت العجوز:

ــــــَرَك اهلُل ِمْن َماِجـــد           وُوِقيَت َما ِع�ْصَت �َصرَّ الَقَدر      َفَعمَّ

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...
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ثم وّدعوه وان�سرفوا، ق�ل متيم الريبوعي: ف�لتفت اإيلَّ وق�ل يل: ي� متيم وددت 
لو وجدت مزيًدا يف ابتداء املعروف اإىل هذه املراأة وَبِنيه�، وجعل يت�أّوه من تق�سريه 
عن مراده يف ذلك، فقلت له: لقد اأح�سنت واأرجحت، وقد �سهد فعلك مب� �سبق 

من قولك ف�أنت اأمت الن��ص عقاًل واأكملهم مروءة.

ويقت�سم  اأمله،  الآخر  من  منهم�  كل  ليبلغ  للرجل  املراأة  اهلل  خلق  وقد   
اأمر  وحت�سن  اأفراحه،  وت�س�عف  اأَتنْراحه،  لزوجه�  تلطف  املراأة  وجعل  عمله،  معه 
مع��سه، وتن�سط حركة انتع��سه، فهي من اأجمل �سنع اهلل القدير، وقرينة الرجل 
يف اخللقة، واملعينة له على اأّول حرك�ت التدبري، واحل�فظة لأطف�له، والق�ئمة ب�أمر 
اإقب�له، ف�ملراأة واإن ك�نت خملوقة  َية له يف اأي�م حي�ته يف اإقب�له وغري  عي�له، واملُ�َسلِّ
ملالذ الرجل ففيم� عدا هذه املالذ مثله �سواء ب�سواء، اأع�س�وؤه� ك�أع�س�ئه، وح�جته� 
كح�جته، وحوا�سه� الظ�هرة والب�طنة كحوا�سه، و�سف�ته� ك�سف�ته، حتى ك�دت اأن 
تنتظم الأنثى يف �سلك الرج�ل، اأو لي�ص اأن ن��سوت الرجل واملراأة يف اخللقة على 
والأع�س�ء،  احلرك�ت  وتن��سب  والتنظيم  الرتتيب  م�ستويف  وهيكلهم�  �سواء،  حّد 
النظر  الع�قل  اأمعن  ف�إذا  مفهومة،  الهيئة  ويف  معلومة،  ال�سكل  يف  وم�س�بهتهم� 
من  ن�سبة  اأي  ويف  الوجوه  من  ك�ن  وجه  اأي  يف  واملراأة  الرجل  هيئة  يف  الدقيق 
�َسب مل يجد اإل فرًق� ي�سرًيا يظهر يف الذكورة والأنوثة وم� يتعلق بهم� ف�لذكورة  النِّ

والأنوثة هم� مو�سع التب�ين والت�س�د.
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تركيب  يعلم  على من مل  والأنثى  الذكر  بني  املق�ي�سة  ي�سق عمل  واإمن�   
ال�سف�ت  فيه من  ي�سرتك�ن  مم�  م� يخ�ص جن�سيهم� ول  ومتييز  منهم�  اأع�س�ء كل 
واأم�  متب�ينة،  والأنوثة  الذكورة  ف�إن جميع متعلق�ت  ب�جلن�سية،  له�  تعلق  التي ل 
على  لزومي  ت�أثري  وال�سرتاك  املب�ينة  من  ولكل  امل�س�كلة،  وجه  فهو  ال�سرتاك 

�سف�تهم� املعنوية ومنه� تنتج الأف�سلية ب�لنظر للم�س�ركة اأو املب�ينة.

ثم اإن للمراأة بقطع النظر عن تب�ين اجلن�ص �سف�ت اأخرى تتميز به� عن   
وخ��سرته�  الرجل،  ق�مة  دون  الغ�لب  ق�مته� يف  ف�إن  اأغلبية،  ك�نت  واإن  الرجل، 
راأ�سه  اأقل حجًم� من  ب�لن�سبة لبدنه�  اأنحف من خ��سرته، واأر�سق منه�، وراأ�سه� 
ب�لن�سبة لبدنه، و�سعة �سدره� دون �سعة �سدره، وبدنه� اأ�سّد بريًق� من بدنه، واأنعم، 
وجميع  وثدي�ه�  وكتف�ه�  فيه،  لي�ص  م�  والرخ�وة  واللطف  اللني  من  وفيه�  واأنور، 
اأع�س�ئه� على العموم تلني وتنعطف وفيه� ا�ستدارة جميلة، وب�جلملة ف�ملراأة األطف 

�سكاًل من الرجل.

اأمم  عند  ل�سيم�  الأمم  غ�لب  عند  الأنثى  جن�ص  مميزات  ال�سف�ت  فهذه   
اأّول  يدرك من  ف�لرجل  والربودة،  احلرارة  �سديدة  لي�ست  التي  املعتدلة  الأق�ليم 
وهلة من املراأة التي ت�س�ركه يف مالذه وتدبري مع�ي�سه تلطفه� وانعط�ف حرك�ته� 
نظًرا  خفيفة  واإ�س�رات  لطيفة  ب�أحل�ظ  اإليه  ونظره�  واعتداله�  وميله�  وَمينْ�ِسه�)1( 

)1(  مي�سه�: املَينْ�ص: التبخرت والختي�ل. )م(.

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...
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خم�سو�ًس�، واإذا تكلمت اأدرك من �سوته� نغًم� اأرق من �سوت الرج�ل رخيًم� مع 
ة احل��سية، ق�ل بع�سهم: يِه والدلل وِرقَّ م� يف املراأة عند اخلط�ب من اخلفر والتِّ

وق�ل اآخر:

ُلوُه عنَد ابت�صـــامها           وِمْن ُلوؤُْلوؤٍ ِعْنَد احَلِديِث ُت�َصاِقُطْه فِمْن لوؤلوؤٍ َتْ

يوؤذن  والنك�س�ر  والتذلل  ال�سعف  من  بنوع  منه�  م�سحوب  هذا  وكل 
بوجوب الرفق به� واحلن�ن والعطف عليه�، في� حبذا هذه املزاي� كم� ق�ل ال�س�عر:

ِب ٍم ول َع�صَ اِئُل يف حَلْ ْنِع اهلِل َما َثَبَتْت           ِتْلَك الَف�صَ َلْول َعَجــاِئُب �صُ

وقد ا�ستب�ن من الع�دة اأن املراأة ت�سل اإىل درجة ا�ستكم�ل الأنوثة والبلوغ 
فيه� قبل الرجل، وت�ستكمل درجة النمّو يف زمن اأقل مم� ينمو فيه الرجل، ففي 
ه� واعتداله�،  �سن الع�سرين حتوز املراأة جميع م� يكون به به�ء جم�له� ور�س�قة َقدِّ
ويف هذا ال�سن تبلغ املراأة جميع من�ه� مم� يخت�ص به جن�سه�، ومل� ك�نت الأنثى حتفظ 
مّدة طويلة ا�ستدارة اأع�س�ئه� واندم�جه� من ح�ل �سغره�، ك�نت يف غ�لب الأحي�ن 
تبقى اأي�ًس� مّدة طويلة على جم�له� ولط�فة �سكله� ولني عروقه� واأع�س�به�، ح�فظة 

رَّ َمْنُظوًما اإذا ما َتَكلََّمْت ترى الدُّ
ِبَدلرَِّها القــلوِب  اأَْحــــَراَر  ُد  ُتَعبرِّ

ِم َتَكلَّ مل  اإذا  منظوًما  ررِّ  وكالدُّ
ِم املَُتَو�صرِّ الناظــــِر  عنَي  ومتالأُ 
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لكل م� يعطي لب�سرته� اللني واللون والربيق من كل م� مييزه� عن الرجل، ولكن 
جمموع ع�سالته� قليل النب�س�ط والتمّدد، فبهذا مل تكن م�ستعّدة لأن ت�سرتك 
من  واأم�  واخَلّب)1(،  والرك�ص  واحلرب  ك�حلرث  ال�س�قة  الأ�سغ�ل  يف  الرجل  مع 
حيث قّوة اأع�س�به� فهي دقيقة احلوا�ص، �سريعة الإح�س��ص، وبدقة حوا�سه� القوية 
ك�إح�س��ص  الإح�س��ص عنده� ول متكث  مّدة  تطول  النفع�ل ل  ال�سريعة  الت�أثري 

الرجل؛ لأن تواتر املح�سو�س�ت على احلوا�ص القوية الت�أثري ميحو بع�سه بع�ًس�.

� كم� يف الرج�ل، فلهذا قل اأن يوجد  واأم� وجود الدم يف املراأة فلي�ص قويًّ  
والرحمة  ال�سفقة  على  مق�سورات  الن�س�ء  ك�ن  ومل�  ال�سفراوية،  البنية  الن�س�ء  يف 
والعطف واحلن�ن والرفق واللني كّن غ�لًب� م�ستعدات للتنزه عن العوائد اخل�سنية 
ك�لغ�سب  الرج�ل  اأمزجة  يف  املجتمعة  املذمومة  وال�سف�ت  الغليظة  والأخالق 
التي ل تك�د تخلو منه�  الغرية  فيهن  م�  اأعظم  واإمن�  وال�سق�ق،  والبغ�س�ء  واحلقد 
واحدة وقد ي�سرتك معهّن يف الغرية الرج�ل، والغرية على العر�ص ممدوحة، ففي 
من  قيل:  ولذا  مرفوًع�؛  اخلدري  �سعيد  اأبو  اأورده  الإميَ�ِن«  من  ُة  َ »الَغرينْ احلديث 
اأنواع الكم�ل بوجه من  ل غرية له ل دين له ول مروءة، ول يت�أهل ب�سيء من 
الوجوه، لكن الإفراط فيه� بغلبة القّوة الغ�سبية والتفريط فيه� ب�نعدامه� اأو �سعفه� 

ا، ق�ل بع�سهم ممن ل يغ�ر على حمبوبه: مذموم جدًّ

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...

و. )م(. )1(  اخَلّب: نوع من الَعدنْ
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والظ�هر اأن مثله لي�ص من ذوي املحبة ال�س�دقة؛ لأن املحب غيور، واأين هذا 
املحب من جمنون ليلى؛ حيث يقول:

    اأََغاُر على َلْيــَلى لأين اأُِحبُّهــا          اأغاُر على �صيٍء َيِعزُّ على َقْلِبي

ومن غرية يزيد بن الأ�سفر حيث يقول:

م     اأغاُر على اأَْعَطـــاِفَها من ِثَياِبَها           اإذا َلِب�َصْتَها فـــوَق ِج�ْصـٍم ُمَنعَّ

وقول الآخر:

برِّه ًة          ِحـــَذاًرا َوَخْوًفا اأَْن َتُكوَن حِلُ     اأغاُر اإذا اآَنَ�ْصـــــُت يف احَليرِّ اأَنَّ

وقول الآخر:

َوِمنرِّي َنَظِري  ِمْن  عليَك  اأغاُر 
ُجُفوين يِف  َخَباأُْتَك  اأَينرِّ  َوَلْو 

َمــاِن وِمْنَك وِمْن َمَكاِنَك والزَّ
اإىل يوِم الِقَياَمِة َما َكَفــــــاين

)1(  ي�ستحيل: يتحول ويتغري. )م(.
)2(  ُجِبلنَْن: ُجِبَل: ُفِطَر وُطبع على ال�سيء. )م(.

ُيَطاِلُبِني يف ُحبرِّه ُكـــلُّ َماِجـــٍد
ًة ما اأَِلْفُتَها فال ُتلزمـــوين َغرْيَ

يب بَن�صِ ُمْهَجِتي  يف  ُي�صاركني 
فاإنَّ َحِبيِبي من اأََحــبَّ حبيبي
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ويف احلديث اأن اهلل كتب الغرية على الن�س�ء اأي جعله� طبيعة يف قلوبهّن، 
ف�لغرية غريزة قوية مركوزة يف نفو�سهن ويق�بله� من املح��سن قّوة حبهن للوالدين 
اإىل  تبلغ منهن  قّوة الغرية كقّوة ذلك احلب  اأن  الغ�لب  والأولد والأزواج، ويف 
اأق�سى الدرج�ت حتى ي�ستحيل)1( كّل من ه�تني القّوتني فيهن مع م� ُجِبلنَْن)2( 
عليه من اجلنب اإىل �سج�عة الرج�ل وحم��سة الأبط�ل، وب�جلملة، َفِبنَية الن�س�ء على 
هذا النظ�م توجب كونهن األطف من الرج�ل طبًع�، واأرّق ح��سية، واإمن� يعرتيهن 
التغيري والتبديل من اأمور اأجنبية تطراأ عليهن من مزاج القطر ومن الرتبية ومن 
القّوة  فطب�عهن يف  كله  ومع هذا  والعتي�دات،  الرتّو�س�ت  ومن  املعي�سة  اأحوال 

والعنفوان دون طب�ع الرج�ل.

ال�سف�ت  يف  ي�سرتك�ن  اأنهم�  يرتاءى  والإن�ث  الذكور  �سبوبية  مبداأ  ويف 
اخل�رجة ك�حل�سن واجلم�ل واللط�فة والظرافة من كّل م� يجذب الإن�س�ن للمحبة 
عندم�  تنمحي  وقتية  تكون  الظ�هرية  امل�س�كلة  هذه  ولكن  الطرفني،  اإىل  وامليل 
� يبدو منه م� اأعّده املوىل  لكل من الذكر اأو الأنثى من  يبلغ كّل منهم� �سنًّ
ال�ستعداد احلقيقي واملعنى ال�سحيح الذي ُخِلَق كلٌّ منهم� لأجله، فينقطع عرق 
الت�س�به والت�س�كل بني الذكر والأنثى ب�لكرب، ويرجع كّل منهم� لأن يتميز ب�سف�ته 
ال�سخ�سية ويتب�ين ب�لكلية يف ال�سم�ت والأو�س�ف وي�سري ح�ل كل منهم� على 
طريف نقي�ص مع كم�ل الختالف فيختلف ذوقهم� ومييل كلٌّ اإىل م� ُخِلَق لأجله؛ 
فينتهي اأمر الذكر عم� قريب بفقد ال�سكل الأّول الذي ك�ن يرتاءى ا�سرتاكه فيه 

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...
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�َءة؛ ولذلك ق�ل بع�سهم فيمن ذهبت و�س�ءته  مع الأنثى من نحو الَو�َس�َمة والَو�سَ
ّن: ب�ل�سِّ

 

وق�ل اآخر ممن ك�ن عنده من املالحة ن�سيب فغريه الزم�ن يخ�طب حمبوبه 
املنظوم يف �سلك احل�س�ن:

اأع�س�ئه�  بع�ص  وان�سم�م  ون�س�رته  بدنه�  منّو  ت�ستمر على  ف�إنه�  الأنثى  واأم� 
اإىل بع�ص مع التح�سني املتزايد على وجه يبهر العقول وي�سحر الألب�ب، فال تزال 
اآية يف الن�س�رة واجلم�ل واحل�سن والعتدال مب� تقت�سيه طبيعة  اأع�س�ئه�  اأ�سك�ل 
تنْه� به� احلكمة الإلهية؛ حيث  الأنوثة من ا�ستكم�ل ال�سف�ت الذاتية التي َخ�سَّ

اأودعت فيه� من اأ�سل الفطرة �سفة ج�ذبية.

ومم� يوجد يف الأنثى قّوة ال�سف�ت العقلية وحدة الإح�س��ص والإدراك على   
َيِتَه� ال�سعيفة، فرتى قّوة اإح�س��ص املراأة  وجه قوي قومي، وذلك ن��سئ عن ن�سيج ِبننْ
اأنه� اأجنبية عنه�، واأنه�  اإدراكه� تظهر يف الأ�سي�ء التي يظهر بب�دئ الراأي  وزي�دة 

َمالَحًة ُرِزْقَت  ُمْذ  َعَلْيَنا  َتِتيُه 
وَطامَلَا ِمالًحا  ا  ُكنَّ َطامَلَا  َفَيا 

ك َيا َبْدُر درِّ ُرَوْيَدك َيْكِفي َبْع�ُس �صَ
ْهُر الدَّ َنا  َ َغريَّ ُثمَّ  وتْهَنا  َدْدَنا  �صَ

اأُْفًقا َقْلِبَي  َوَكاَن  َبْدًرا  َكاَن 
َوىل وامللك  الُك�ُصوُف  اُه  َفاْعرَتَ

اأَْمَره اأَُخاِلُف  ول  وَمِليًكا 
اأَْجَره املَحا�ِصِن  يف  اهلُل  م  َعظَّ
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اأكمل درج�ت الإدراك من كل م� يوافق ذوقه�  فوق ط�قة فهمه�، فتجده� على 
ُزب)1( عن  ومالذه�، وم� يليق به� ومتيل اإليه طب�عه�، فال يفوته� اإدراك ذلك، ول َيعنْ

علمه� وفهمه� منه مثق�ل ذرة.

اإليه طب�ع املراأة ويوافق ذوقي�ته�  اأن يدرك م� متيل  واأم� الرجل فال يك�د   
اإل مبم�ر�سة ج�سمية وجت�ريب عديدة، فهو جدير ب�أن يتلقى ذوق املالّذ والتنعم�ت 
عنه�، فهّن اأ�س�تيذ الرج�ل يف هذا املعنى، ففن املوؤان�سة واملج�ن�سة املعت�د يف جم�مع 
ُع اأذنه�، تفهم جزئي�ته  الأن�ص وال�سرور والت�أنُّ�ص الب�سري واللي�ق�ت الدقيقة هو َطونْ
ب�أدنى اإ�س�رة، واأخ�سر عب�رة، مم� ل يك�د يدركه الرجل اإل ب�سريح العب�رة، وي�سعب 
م�  اإىل  ب�لطبع  الن�س�ء  ميل  اأّن  ذلك  و�سبب  على حقيقته،  غ�لًب�  يفهمه  اأن  عليه 
من  اأرقى  ذلك  ويجعلهن يف  الفهم  عليهن  ي�سهل  مزاجهن  وقّوة  ذوقهن  يوافق 
الرج�ل اأرب�ب العقول، فلهذا ك�نت الرتبية الأّولية لالأبن�ء خم�سو�سة بهن حتى 
اإن م� ي�ستهر به فحول الرج�ل والأبط�ل من العز والفخ�ر و�سرف النف�ص والعتب�ر 
املج�ل�ص  رقة  جلب  احِلَج�ل)2( ل�سيم�  َربَّ�ت  تربية  من  مكت�سب  الأ�سل  يف  هو 

الأن�سية وم�س�مرة اجلمعي�ت الت�أن�سية.

فعقل الن�س�ء الغريزي و�سهولة اإدراكهن مم� يلطف اجلمعي�ت الئتن��سية،   
وعقولهن القوية الإدراك ت�سّد بع�ص الأحي�ن م�سّد املع�رف التي جتهله� الن�س�ء، 

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...

ُزب: يبعد ويغيب )م(. )1(  َيعنْ
جلني، واملق�سود الن�س�ء. )م(. )2(  َرّب�ت احِلَج�ل: احلج�ل هي اخلالخيل التي ُتلب�ص يف الرِّ
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زاده�  �س�فية  وظرائف  ك�فية  مع�رف  ذات  الغريزي  عقله�  مع  الأنثى  ك�نت  ف�إذا 
عقله� كم�ًل على م� تعرفه، ومب� فيه� من الذك�ء تدرك حق�ئق الإ�س�رات، ودق�ئق 
الكن�ي�ت، ورق�ئق التوجيه�ت والتلميح�ت، وتوؤّول املعنى الذي ت�سمعه ب�أح�سن 
اخلط�ب�ت  يف  والتورية  والتعري�ص  التلميح  على  وتقتدر  ِري�ت،  ونْ والتَّ الت�أويالت 

واملح�ورات.

اإدراك  على  ميتّد  بل  والوداد،  املحبة  اأمور  على  مق�سوًرا  ذك�وؤهن  ولي�ص   
اأق�سى مراد، وق�سة ُمَهلنِْهل اأقوى دليل، وذلك اأن ُمَهلنِْهاًل اأخ� كليب مل� قتل اأخوه 
اإنه نزل على  اأربعني �سنة، ثم  ر يف اأخذ ث�أره، وق�مت حرب الَب�ُسو�ص  كليب �َسمَّ
ِحج ف�أج�روه من بكر بن وائل، وك�ن الذي اأج�ره مع�وية اخلري، فلم� اأن ق�م  بني َمذنْ
� الراحة منه، ف�أجمع�  َدينْن يغزوان معه، فلم� ط�ل عليهم� اأمره اأحبَّ فيهم ا�سرتى َعبنْ
على قتله، فق�ل لهم�: اإن كنتم� ف�ِعَلنينْ ف�أبلغ� عني هذه الر�س�لة اإىل اأهلي، فق�ل: 

ه�ت ر�س�لتك، فق�ل:

ـَــــــا وَدرُّ اأَِبيُكــــــَما ُكم   َمْن ُمْبِلٌغ َعنرِّي ِباأَنَّ ُمَهْلِهـــــاًل        هلِل َدرُّ

ب�أر�ص كذا  م�ت  ق�ل  �سيدكم�؟  فعل  م�  لهم�:  ق�لوا  وان�سرف�،  قتاله  فلم� 
فدفن�ه به� لأر�ص �سمي�ه�، فقيل لهم�: هل اأو�سى ب�سيء حني م�ت؟ ق�ل: اأو�س�ن� 
بكيت وكيت، واأن�سدا البيت فلم يدر اأحد م� اأراد، وق�لوا م� هذا ب�سعر مهلهل، 
فق�لت ابنته: م� ك�ن اأبي رديء ال�سعر، ول �سف�ف الكالم، واإمن� اأراد اأن يخربكم 
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ب�أن العبدين قتاله، فقيل له� من اأين لك هذا ق�لت ق�ل:

ا؛ فُقِتال به، فبتكميله� البيتني ب�ل�سطرين �سح اأنه� �ِسرُّ  ر العبدان، ف�أََقرَّ فُقرِّ
اأبيه�، ولو ك�نت ذكًرا نبيًه� رمب� ك�ن يق�سر جهده عن ذلك تنبيًه�.

ونظري ذلك م� يحكى اأن امراأة من ن�س�ء بغداد ج�زت مبحل بني الر�س�فة 
اهلل  رحم  ف�أج�بته  اجلهم،  بن  علي  اهلل  رحم  له�:  فق�ل  برجل،  فمرت  واجل�سر، 
اأراد كل منهم� بذلك  املعري، ثم تركته وان�سرفت، ومل يدر من �سمع ذلك م� 

فك�نت اإ�س�رته اإىل قول علي بن اجلهم:

عيوُن املََها بنَي الر�صـاَفِة واجِل�ْصِر          َجَلْبَ الَهَوى من حيُث اأَْدِري َول َتْدِري

وك�نت اإ�س�رته� يف الرّد عليه اإىل قول اأبي العالء املعري:

فيـــا َداَرَها باخَلْيِف اإنَّ َمَزاَرها          َقِريٌب َوَلِكْن ُدوَن َذِلَك اأَْهَواُل

وقد يخطر للبن�ت املغ�ين الرقيقة املوافقة ملقت�سى الأحوال موافقة غريبة 
هذه  فق�تل يف  �سي�ء،  ي�سمى  اأخ  له�  ك�ن  اليمن  بن�ت  من  بنًت�  اأن  يحكى  كم� 
اأخته  َفَنَعتنْه  هن�ك  فُقتل  العيون  له  يق�ل  مبحل  معركة  العهد يف  القريبة  الأزم�ن 

ببيتني يف غ�ية احلم��ص والرقة؛ حيث ق�لت:

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...

ـِاًل ُمَهْله ِباأَنَّ  َعـــنرِِّي  ُمْبـِلٌغ  َمْن 
اأَبيُكـــــَما َوَدرُّ  ُكَمـــــــا  َدرُّ هلِل 

ْنَدَل ُمَ ِبالَفالِة  َقِتياًل  َحى  اأَ�صْ
ُح الَعــــْبَداِن حتَّى ُيْقَتال ل َيْبَ
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يحكى  م�  ذلك  ومن  احِلَج�ل،  َربَِّة  عن  ال�س�در  احلالل  ال�سحر  هو  فهذا 
�ص ال�س�عر اأنه غ�ب خ�ئًف� من بني النعم�ن بن املنذر غيبة طويلة؛ لأنه  عن املَُتَلمِّ
ك�ن َهَج�ُهم ف�أُ�سيع موته، وك�نت زوجته اأميمة جميلة، ف�أ�س�ر عليه� اأهله� ب�لزواج، 
فلم�  �ص،  املتَلمِّ حتب  وك�نت  قومه�،  من  رجاًل  زّوجوه�  حتى  عليه�  وا  حَلُّ َف�أَ ف�أََبتنْ 
�ص لياًل ف�سمع يف احلي �سوت طبل وهمرجة)1( فرح،  ك�نت ليلة زف�فه� قدم املتَلمِّ
َجتنْ من غريه، وه� هو داخل  �ص ُزوِّ ف�س�أل عن ذلك فقيل له اإن فالنة زوجة املتَلمِّ
�ص حتى دخل يف جملة الن�س�ء وهي على من�سته�، فلم� رقي  عليه�، فتَحيَّل املتَلمِّ

العري�ص اإليه� لي�ستلمه� تنف�ست ال�سعداء وق�لت:

ــ�ُس ٌة           باأيرِّ ِبـــالٍد اأَْنَت َيا ُمَتَلـمرِّ      األ ليَت �ِصْعِري َواحَلواِدُث َجمَّ

ف�أج�به�:

�ُصوا ْكُب َعرَّ َذا الرَّ      ِباأَْقَرِب َداٍر يا اأَُمْيَمُة َفاْعَلمي           َوَماِزْلُت ُم�ْصَتاًقا اإِ

ففطن العري�ص فنه�ص خ�رًج� وق�ل:

ِل�ُس      فُكوَنا بخــــرٍي ُثمَّ ِبيَتا ِبِْثِلِه          َخال َلُكَما بيٌت كرميٌ وَمْ

)1(  همرجة: اختالط والتب��ص. )م(.

َياَها �صِ الُعُيوِن  َمْعَرِك  يف  طاَح 
َتِقيًّا َوَلِكْن  عا�صًقا  يكْن  مل 

َهُتوِن بدمٍع  َفْقَدُه  فبكْت 
الُعُيوِن َقِتيَل  َغَدا  َفِلَماَذا 
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اأبي الأ�سود الدوؤيل وزوجته اإىل الق��سي  ومن ذلك م� يحكى من حت�كم 
�سريح؛ حيث ق�لت يف جمل�ص املح�كمة: اأيه� الق��سي، اإين حملته ت�سًع� وو�سعته 
�ُله)2( اأراد اأن ي�أخذه كرًه�،  �ُله َوَدنَ� ِف�سَ �سَ ًع�)1(، حتى اإذا مَتَّتنْ  اأَونْ دفًع� واأر�سعته �َسفنْ
ويرتكني بعده َوَرًه�)3(، فق�ل اأبو الأ�سود: اإين حملته قبل اأن حتمليه وو�سعته قبل 
كرًه�.  وو�سعُته  �سهوة،  وو�سعَته  ثقاًل،  وحملُته   � َخفًّ حملَته  فق�لت:  ت�سعيه،  اأن 
اأيه�  فق�ل:  ِحَذاء،  لي  وِرجنْ ِوَق�ء،  ويدي  �سق�ء،  وثديي  له حواء،  بطني ك�نت  اإن 
الق��سي اإمن� اأعطيته� مهًرا ك�ماًل ومل اأُ�سب منه� ط�ئاًل اإل وليًدا خ�ماًل، ف�فعل م� 

راأيت ف�عاًل، فق�سى له� الق��سي عليه.

ُدوف ح�سن الإدراك  ران اجلعدي وزوجته �سَ وقد اجتمع يف كل من ُحمنْ  
وكم�ل الأدب يف الدق�ئق املعنوية، وذلك اأن حمران ك�ن رجاًل َل�ِسًن� م�رًدا، واأنه 
وك�نت ذات  املنطق  وت�سجع يف  الكالم  توؤيد  ك�نت  امراأة  خطب �سدوف وهي 
م�ل كثري، وقد اأت�ه� قوم كثري يخطبونه� فرّدتهم، وك�نت تعنِّت خط�به� يف امل�س�ألة، 
وتقول ل اأتزّوج اإل من يعلم م� اأ�س�أله عنه ويجيبني بكالم على حّده ل يعدوه، 
اإل جل�ص  ي�أتيه� خ�طب  وك�ن ل  يجل�ص،  ق�ئًم� ل  ق�م  اإليه� حمران  انتهى  فلم� 
وهل  ق�لت:  يوؤذن يل،  ق�ل: حتى  اجللو�ص؟  من  مينعك  م�  فق�لت:  اإذنه�،  قبل 
عليك اأمري؟ ق�ل: رب املنزل اأحق بفن�ئه، ورب امل�ء اأحق ب�سق�ئه، وكل له م� يف 

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...

ًج� واملق�سود ع�مني. )م(. )1( �سفًع�: َزونْ
)2( ف�س�ُلُه: فط�مه. )م(.

ُق واخَلَرق. )م( )3( الَوَره: احُلمنْ
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�َجة،  وع�ئه، فق�لت: اجل�ص، فجل�ص، ق�لت له: م� اأردت؟ ق�ل: ح�جة ومل اآتك جَلَ
ه� اأم تعلنه�؟ ق�ل: ُت�َسرُّ وُتعلن، ق�لت: فم� ح�جتك؟ ق�ل: ق�س�وؤه�  ق�لت: ُت�ِسرُّ
ِحه� اأب�سر، ق�لت: ف�أخربين به�، ق�ل: قد  ؛ واأنِت به� اأخرب َوِبُنجنْ ، واأمره� َبنيِّ َهنيِّ
عّر�سُت واإن �سئِت بينت ق�لت: من اأنت؟ ق�ل: اأن� ب�سر ولدت �سغرًيا ون�س�أت 
كبرًيا وراأيت كثرًيا ق�لت: فم� ا�سمك؟ ق�ل: من �س�ء اأحدث ا�سًم�، وق�ل ظلًم�، 
ومل يكن ال�سم عليه حتًم� ق�لت: فمن اأبوك؟ ق�ل والدي الذي ولدين ووالده 
جّدي فلم يع�ص بعدي، ق�لت: فم� م�لك؟ ق�ل: بع�سه ورثته واأكرثه اكت�سبته، 
ُعده يفنيه اأبده  ق�لت: فمن اأنت؟ ق�ل: من ب�سر كثري عدده معروف ولده قليل �سُ
اأّوليه؟ ق�ل: ح�سن الهمم، ق�لت: ف�أين تنزل؟ ق�ل:  اأبوك عن  َثَك  َورَّ ق�لت: م� 
على ب�س�ط وا�سع يف بلد �س��سع قريبه بعيد وبعيده قريب، ق�لت: فمن قومك؟ ق�ل 
الذين اأنتمي اإليهم واأجني عليهم وولدت لديهم، ق�لت: فهل لك امراأة؟ ق�ل: 
لو ك�نت يل مل اأطلب غريه� ومل اأ�سيع خريه�، ق�لت: ك�أنك لي�ست لك ح�جة، 
ق�ل: لو مل تكن يل ح�جة مل اأِنخنْ بب�بك ومل اأتعر�ص جلوابك واأتعلق ب�أ�سب�بك، 
نف�سه�،  اإن ذلك ليق�ل؛ فزّوجته  ران بن الأقرع اجلعدي، ق�ل:  اإنك حُلمنْ ق�لت: 

ًرا، فن�س�أ م�رًدا مفّوًه�. وفّو�ست اإليه اأمره�، ثم اإنه� ولدت له غالًم� ف�سم�ه َعمنْ

ف�ء بنت علقمة ال�سعدي، وذلك اأنه� وثالث ن�سوة  ومن ذلك حك�ية الَعجنْ
من قومه� خرجن يطلنب رو�سة يتحدثن فيه�، فوافني به� لياًل يف قمر زاهر وليلة 
�ِسَبة خ�سبة، فلم� جل�سن وقلن: م� راأين� ك�لليلة ليلة ول  طلقة �س�كنة ورو�سة ُمعنْ
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اأّي  فقلن:  احلديث  يف  َن  اأََف�سنْ ثم  ر،  اأَننْ�سَ ول  ريًح�  اأطيب  رو�سة  الرو�سة  كهذه 
الن�س�ء اأف�سل؟ ق�لت اإحداهن: اخَلُرود الَوُدود الَوُلود)1(، ق�لت الأخرى: خريهن 
ُموع اجَلُموع  ة احَلَي�ء، ق�لت الث�لثة: خريهن ال�سَّ َن�ء و�ِسدَّ ذات الَغَن�ء)2( وِطيب الثَّ
اِفُعة ل  ُفوع غري املَُنوع، ق�لت الرابعة: خريهن التي لأهله� ج�معة الَواِدعة الرَّ النَّ
اأف�سل؟ ق�لت اإحداهن: خريهم احلظي الر�سي  َعة)3(، قلن: ف�أّي الرج�ل  الَوا�سِ
�ل)4(،  التبَّ ول  عليهم(  ينفق  مب�  اأهله  يح��سب  الذي  املقرت  )احلظ�ل  احلظ�ل  غري 
ق�لت  القدمي،  واملجد  ال�سميم  احَل�َسب  ذو  الكرمي  ال�سيد  خريهم  الث�نية:  ق�لت 
ة، ق�لت  رَّ ة ول يتخذ ال�سُّ ّي الذي ل يغري احُلرَّ �سِ ِخّي الَويّف الرَّ الث�لثة: خريهم ال�سَّ
الرابعة: واأبيكن اإن يف اأبي لنعتكن كرم الأخالق وال�سدق عند التالق والَفلنْج 
ف�ق، ق�لت العجف�ء  الرِّ اأهل  ال�سب�ق )الفلج ب�سكون الالم الظفر( ويحمده  عند 

عند ذلك: كل فت�ة ب�أبيه� معجبة.

ويف بع�ص الرواي�ت اأن اإحداهن ق�لت اإن اأبي يكرم اجل�ر ويعظم الن�ر )اأي   
َحر الِع�َس�ر بعد احلوار)6( ويحمل الأمور الكب�ر، فق�لت الث�نية: اإن  ن�ر الِقَرى()5( وَيننْ

، الولود: كثرية  ة التي مل مُت�س�ص قط، الودود: كثرية احُلبِّ )1(   اخلُرود الَوُدود الَوُلود: اخلرود من الن�س�ء: البكر احلِييَّ
الأولد ب�لنظر للمتزوج�ت من اأهله�. )م(.

)2( الَغَن�ء: كرثة امل�ل والرثوة. )م(.
اِفَعة ل الوا�سَعة: املراد املراأة اللطيفة التي ترفع من �س�أن زوجه� ول حتّط منه. )م(. )3( الَواِدعة الرَّ

�ل: كثري العداوة. )م(. )4( التبَّ
)5( الِقَرى: ال�سي�فة والإكرام. )م(.

)6(  احلوار: ولد الن�قة ال�سغري. )م(.

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...
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اأبي عظيم اخلطر منيع الوزر)1( عزيز النفر)2( يحمد منه الورد وال�سدر)3(، فق�لت 
َع�ن)5(،  الطِّ عند  ن�ن)4(  ال�سِّ يرّوي  الأعوان  كثري  الل�س�ن  ُدوق  �سَ اأبي  اإن  الث�لثة: 
َوال قليل ال�سوؤال كرمي  َزال َمِنيف املق�ل كثري النَّ اأبي كرمي النِّ اإن  ق�لت الرابعة: 
َن اإىل ك�ِهَنة معهن يف احلّي فقلن له�: ا�سمعي م� قلن� واحكمي  الفع�ل. ثم َتَن�َفرنْ
َن عليه� قولهن، فق�لت لهن: كل واحدة منكن َم�ِرَدة على  بينن� واعديل، ثم اأََعدنْ
ِقية  الإح�س�ن ج�هدة ل�سواحب�ته� َح��ِسَدة، ولكن ا�سمعن قويل: خري الن�س�ء املُبنْ
اء خم�فة اأن ترجع مطلقة اإىل اأهله� فهي ُتوِثر َحظَّ  رَّ على بعله� ال�س�برة على ال�سَّ
زوجه� على َحظِّ نف�سه�، فتلك الكرمية الك�ملة، وخري الرج�ل اجَلَواد الَبَطل القليل 
فل )اأي العط�ء والهبة(، ثم  الف�سل، اإذا �س�أله الرجل األف�ه)6( قليل العلل كثري النَّ
ق�لت: كل واحدة منهن ب�أبيه� معجبة ف�أر�سلته مثاًل. واأح�سن و�سف يف الأزواج 
َمر من حديث اأم زرع الآتي  ويف اأحوالهن م� ذكره الرتمذي يف ال�سم�ئل يف ب�ب ال�سَّ
وهو عن ع�ئ�سة - ر�سي اهلل تع�ىل عنه� - ق�لت: جل�ص اإحدى ع�سرة امراأة تع�هدن 

)1( الَوَزُر: اجلبل الذي ُيعت�سم به لُينجي من الهالك. )م(.
)2( عزيز النفر: عزيز القوم. )م(.

در مقدم ال�سيء واأوله، والِورد خالفه. )م(. َدر: ال�سَّ )3( الورد وال�سَّ
َن�ن: ن�سل الرمح. )م(.  )4(  ال�سِّ

َع�ن: ال�سرب ب�لرمح غر�ص القتل. )م(. )5( الطِّ
)6( اأَلَف�ُه: َوَجَده. )م(. 

        )تف�سري الغريب من حديث اأم زرع وا�سمه� ع�تكة وهي من الن�س�ء الإحدى ع�سرة(



9999

وتع�قدن اأن ل يكتمن من اأخب�ر اأزواجهن �سيًئ� ق�لت الأوىل)1(: زوجي حلم جمل 
َتَقى ول �سمني فينَتَقل. ق�لت الث�نية)2(:  َفرُينْ َغّث على راأ�ص جبل وعر ل �سهل 
وُبَجَره. ق�لت  ُعَجَره  اأذكر  اأذكره  اإن  اأََذَره  اأن ل  اأخ�ف  اإين  اأَُبثُّ خربه  زوجي ل 
الرابعة)4(:  ق�لت  َعلَّق.  اأُ ُكت  اأَ�سنْ واإن  اأَُطلَّق،  اأنطق  اإن  الَع�َسنَّق  زوجي  الث�لثة)3(: 
َقّر ول خم�فة ول �س�آمة. ق�لت اخل�م�سة)5(: زوجي  َكَلينِْل ته�مة ل حر ول  زوجي 
اإن دخل َفِهَد، واإن خرج اأَ�ِسَد، ول ي�س�أل عم� َعِهد. ق�لت ال�س�د�سة)6(: زوجي اإن 

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...

)1(    ف�أم� قول الأوىل حلم جمل غث بفتح املعجمة وت�سديد املثلثة اأي هزيل، واملق�سود املب�لغة يف قلة نفعه على 
راأ�ص جبل وعر اأي ي�سعب و�سوله� اإليه، ل ينفعه� يف ع�سرة؛ لأنه �سيئ اخللق مكروه متكرب، وبينت وجه 
ال�سبه بقوله� ل �سهل فريتقى اأي ي�سعد اإليه، ول �سمني فينتقل اأي يرغب الن��ص عن نقله لهزاله مع �سعوبة 

الو�سول اإليه، فال م�سلحة يف ع�سرته له�. 
)2(   وقول الث�نية اإين اأخ�ف اأن ل اأذره، ال�سمري اإم� للخرب ومعن�ه اأنه طويل، واأذره حينئذ مبعنى اأمته، واإم� للزوج، 
وتكون ل زائدة على حّد م� منعك اأن ل ت�سجد، واأذر مبعنى اأترك. اأرادت الطالق، وعجره وبجره بوزن ُهَبل 

اأرادت عيوبه.
)3(   وقول الث�لثة زوجي الَع�َسنَّق مبفتوحتني ثم نون م�سّددة وق�ف هو الطويل النحيف اأو ال�سيئ اخللق، واأعلق اأي 

ي�سريين معلقة ل بعل يل يراعي ح�يل ول اأتوقع اأن اأتزوج.
)4(   وقول الرابعة كليل ته�مة اإىل اآخره تريد اأنه ح�سن الأخالق �سهل الأمر ك�مل معتدل، والقّر بفتح الق�ف الربد، 

ول خم�فة ول �س�آمة اأي لي�ص فيه �سر يخ�ف ول خلق يوجب امللل من �سحبته.
)5(   وقول اخل�م�سة َفِهد تريد اأنه يتغ�فل كرًم� وحلًم� وهو َفِعل من ب�ب َفِرح اأي اأ�سبه الفهد يف كرثة نومه، واأَ�ِسَد من 
ب�ب طرب �س�ر ك�لأ�سد، ول ي�س�أل عم� عهد تريد اأنه كرمي الطبع بعيد الهمة ح�سن الع�سرة لني اجل�نب يف بيته 

ل يتفقد �سيًئ� من اأحوال منزله.
)6(  وقول ال�س�د�سة لف اأي خلط يف اأنواع الطع�م، ف�ملعنى مينع حق العي�ل ويوؤثر اأكل الطع�م ب�ل�ستقالل، وكذلك 
ف�فة ب�سم ال�سني املعجمة بقية  قوله� ا�ستف معن�ه على الذم؛ ي�سرب ال�سربة وحده ول يرتك منه� لعي�له؛ اإذ ال�سُّ
امل�ء يف قرار الإن�ء، يق�ل ملن �سربه� ا�ستفه� والتف اأي يف ثي�به تريد ن�م يف عزلة منه�، ول يولج الكف ليعلم البث 

اأي احلزن، تريد اأنه ل �سفقة له، ف�إذا وجده� عليلة مل مت�ص يده ج�سمه� ليعلم م� به�.
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، ول ُيولج الَكّف ليعلم الَبّث.  ، واإن ا�سطجع الَتفَّ َتفَّ ، واإن �سرب ا�سنْ اأكل َلفَّ
ِك اأو َفلَِّك اأو  ق�لت ال�س�بعة)1(: زوجي عي�ي�ء اأو غي�ي�ء طب�ق�ء كل داء له داء �َسجَّ
نَب. ق�لت  يح ِريُح َزرنْ َجَمَع ُكالًّ لِك. ق�لت الث�منة)2(: زوجي املَ�ّص َم�صُّ اأرنب والرِّ
�د.  َج�د قريب البيت من النَّ م�د طويل النَّ الت��سعة)3(: زوجي رفيع الِعَم�د عظيم الرَّ
ق�لت الع��سرة)4(: زوجي م�لك، وم� م�لك؟! م�لك خري من ذلك؛ له اإبل كثريات 
َهر اأَينَْقنَّ اأنهن َهَواِلك. ق�لت احل�دية  َت امِلزنْ ونْ َن �سَ املََب�ِرك قليالت امل�س�ِرح، اإذا �َسِمعنْ

ب�لغني  لل�سك  اأو  غي�ي�ء  اأو  وقوله،  اأمره  اإحك�م،  عن  الع�جز  وحتتيتني،  مفتوحة  مبهملة  عي�ي�ء  ال�س�بعة  )1(   وقول 
املعجمة مبعنى م� قبله، وطب�ق�ء بفتح اأّوله ممدوًدا الأحمق، وكل داء له داء، تريد اأن اأدواء الن��ص امل�ستتة فيهم 
جمموعة فيه، و�سجك اأو فلك، ال�سج اجلرح والَفّل الك�سر تريد اأنه م� �سرب اإل جرح اأو ك�سر، واخلط�ب يف 
الفعلني لنف�سه�، اأو جمع ُكالًّ لِك اأي كالًّ من ال�سج والَفل، تعني اأنه ت�رة يجرح فقط اأو يك�سر فقط اأو يجمع 

بني الأمرين مًع�.
 � )2(  وقول الث�منة امل�ص م�ص اأرنب، اأي ن�عم اجل�سد، والريح ريح زرنب، تريد اأنه طيب الرائحة كهذا النب�ت ح�سًّ

اأو معنى.
)3(   وقول الت��سعة زوجي رفيع العم�د، اأي ع�يل احل�سب �سريف الن�سب، عظيم الرم�د اأي كرمي جواد، طويل النج�د 
اأرادت طول الق�مة الذي ي�ستلزم طول النج�د، تريد و�سفه ب�ل�سج�عة كم� و�سفته ب�لكرم، وقوله� قريب البيت 
من الن�د تريد و�سفه ب�لرئ��سة على غريه؛ لأن احل�كم ل يكون املجمع والن�دي للقوم اإل قريًب� منه، ويحتمل 

غري ذلك.
)4(  وقول الع��سرة م�لك، وم� م�لك؟! هو ا�سم زوجه� وال�ستفه�م للتعظيم، وقوله� م�لك خري من ذلك اأي كل زوج 
�سبق ذكره اأو زوج الت��سعة اأو هو م� �ستذكره هي بعد اأي خري من ذلك الذي اأقول يف حقه، وقوله� كثريات 
َهر عود الغن�ء الذي ُي�سرب به يف بيت زوجه� حتية  يَف�ن له�، وامِلزنْ املب�رك اأي ل ت�سرح اإل قلياًل لحتي�ج ال�سِّ

َف�ِن. ينْ لل�سِ
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ٍم  �َسحنْ وَمالأَ من   ، اأذينَّ ُحِليٍّ  ِمننْ  اأَنَ��َص  زرع؟!  اأبو  فم�  زرع  اأبو  ع�سرة)1(: زوجي 

)1(   وقول احل�دية ع�سرة وهي اأم زرع امل�سمى بكنيته� هذا احلديث اأَنَ��ص بوزن اأق�م اأي حّرك، واحللّي ب�سم فك�سر 
ثم ي�ء م�سددة تريد اأنه اأن��ص اأذنيه� مب� حاله� به، وقوله� ومالأ من �سحم ع�سدي اأي جعلني ب�لرتبية يف التنعم 
حني اإىل اآخره اأي فّرحني وعظمني، وقوله� غنيمة ب�سم اأّوله م�سغًرا تريد اأن اأهله� ك�نوا  غري هزيلة، وقوله� وبجَّ
اإبل ك�أبي زرع، وقوله� ب�سق بك�سر ال�سني �سيق العي�ص واجَلهد وقوله�  اأ�سح�ب غنم ل اأ�سح�ب خيل ول 
ِهيل، واإبل َكنَّتنْ عنه� ب�لأَِطيط وهو  ِهيل واأَِطيط بفتح فك�سر فيهم� اأي اأهل خيل، َكنَّتنْ عنه� ب�ل�سَّ يف اأهل �سَ
�سوت الإبل، وقوله� ودائ�ص ا�سم ف�عل من الدو�ص وهو البقر، وقوله� وُمَنّق ب�سم امليم وفتح النون وت�سديد 
الق�ف هو الذي ينقي احلب وي�سلحه وينظفه من التنب، وقوله� فال اأَُقبَّح بت�سديد املوحدة اأي ل اأن�سب للقبح 
يف الكالم حتى اأكون مبغو�سة عنده، واأرقد ف�أت�سبَّح اأي اأن�م اإىل ال�سبح تريد اأنه� متنعمة ويف بيته� من اخلدم 
اأي ف�أروى واأدع امل�ء لكرثته عنده يف البيت،  ح  ف�أتقمَّ من يكفيه� موؤنة مب��سرة خدمة بيته� �سب�ًح�، واأ�سرب 
وقوله� ُعُكومه� اأي اأعداله� واأوعية طع�مه�، وقوله� َرَداح بفتح اأّوله وروي بك�سره اأي عظيمة ثقيلة، وقوله� ُف�س�ح 
بة ب�سني معجمة  طنْ اأي وا�سع، وقوله� م�سجعه كَم�َسّل �سطبة بفتح امليم وال�سني املهملة وت�سديد الالم، وال�سَّ
وين�سج  ِدَق�ق  ق�سب�ن  منه  ُي�َسّق  اأنه  وذلك  النخل  جريد  من  امل�سطوبة  ال�سعفة  هي  �س�كنة  فمهملة  مفتوحة 
منه احل�سري فقد َكنَّتنْ عن خفة اللحم ودقة اخل�سر ب�أن م�سجع ابنه� الذي ين�م فيه كَم�َسّل �سطبة واحدة اإذا 
�ُسلَّت من احل�سري فبقي مك�نه� ف�رًغ� بني اأخواته�، وهو م� يتمّدح به رج�ل العرب كتمّدحهم بت�سبيه الرجل 
ب�ل�سيف اإم� لرونقه اأو ل�ستوائه واعتداله اأو لدقته، وقوله� وت�سبعه ذراع اجلفرة هي ال�س�ة، وقوله� يف حق بنته� 
ِته�، وكّنوا عن ال�سرة ب�جل�رة  رَّ وملء ك�س�ئه� كن�ية عن �سخ�مته� وامتالء ج�سمه�، وقوله� وغيظ ج�رته� اأي �سُ
تطرًيا من ال�سرر، اأرادت اأنه� تغيظ �سرته� جلم�له�، وقوله� يف حق ج�ريته� ل تبث اإىل اآخره اأرادت اأنه� اأمينة 
على اأ�سرارهم، وقوله� ول تنقث من ب�ب طلب اأي ل تنقل، واملرية الطع�م واملعنى ل تخون فيه ول تف�سده، 
وقوله� ول متالأ بيتن� تع�سي�ًس� بعني مهملة اأي ل ترتك القم�مة والكن��سة متفرقة يف البيت، ويروى بينن� ب�لنون 
بدل بيتن�، وتغ�سي�ًس� ب�لغني املعجمة اأي ل ت�سعى بينن� ب�لغ�ص والف�س�د، وقوله� والأوط�ب متخ�ص الأوط�ب 
ِقية اللنب ومتخ�ص اأي حترك ل�ستخراج الزبد تريد اأنه خرج يف وقت كرثة الألب�ن  جمع َوَطب بفتحتني اأي اأَ�سنْ
واخل�سب وهو وقت �سفر العرب للتج�رة، وقوله� ك�لفهدين اأي ي�سبه�ن الفهدين يف الوثوب واللعب و�سرعة 
احلركة، وقوله� برم�نتني اأي بثديني، واإمن� احت�جت لذكر ولديه� لتنبه على اأن ذلك ك�ن اأحد اأ�سب�ب تزّوج اأبي 
=  � � اأي �سريًف� �سخيًّ زرع له�؛ لرغبة العرب يف الأولد وحر�سهم على الن�سل وكرثة العدد، وقوله� رجاًل �سريًّ

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ... 
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َحني َفَبَجحت اإيلَّ نف�سي، وجدين يف اأهل ُغَنيَمٍة ب�ِسّق؛ فجعلني يف  ِديَّ وَبجَّ َع�سُ
ِهيل واأَِطيط وَداِئ�ص وُمَنّق؛ فعنده اأقول ول اأَُقبَّح، واأرقد ف�أت�سبَّح، واأ�سرب  اأهل �سَ
ح، اأم اأبي زرع، فم� اأم اأبي زرع؟! ُعُكومه� َرَداح وبيُته� ُف�َس�ح، ابن اأبي زرع،  ف�أتقمَّ
َرة، بنت اأبي زرع،  ِبُعُه ِذَراُع اجَلفنْ َبة، وُت�سنْ فم� ابن اأبي زرع؟! م�سجعه كَم�َسّل �َسطنْ
فم� بنت اأبي زرع؟! طوع اأبيه� وطوع اأمه� وملء ك�س�ئه� وغيظ ج�رته�، ج�رية اأبي 
ُث مريتن� تنقيًث�، ول متالأ  زرع فم� ج�رية اأبي زرع؟! ل تبثُّ حديثن� تبثيًث�، ول ُتَنقِّ
َط�ب مُتنَْخ�ُص، فلقي امراأة معه� ولدان له�  بيتن� تع�سي�ًس�، ق�لت خرج اأبو زرع والأَونْ
بعده  فنكحت  ونكحه�،  فطلقني  برّم�نتني،  يلعب�ن من حتت خ�سره�  ك�لفهدين، 
كل  من  واأعط�ين   ،� ثريًّ نََعًم�  عليَّ  واأََراَح   ،� خطيًّ واأََخَذ   ،� �َسِريًّ َرِكَب   ،� �َسِريًّ رجاًل 
َراِئَحٍة زوًج�، وق�ل: كلي اأم زرع وِمرِيي اأهلك، فلو جمعت كل �سيء اأعط�نيه م� 
 : بلغ اأ�سغر اآنية اأبي زرع. ق�لت ع�ئ�سة  - ر�سي اهلل عنه� - فق�ل يل ر�سول اهلل

كنت لك ك�أبي زرع لأم زرع.

� بفتح اخل�ء  � مبعجمة اأي فر�ًس� ي�ست�سري يف �سريه اأي يلج ومي�سي بال فتور، واأخذ خطيًّ            = وقوله� ركب �سريًّ
املعجمة اأو ك�سره� الرمح، واأراح اأي رّد بعد الزوال اأو اأدخل يف املراح، ونعًم� بفتح النون وهي الإبل والبقر 
� اأي كثرية من الرثوة، وقوله� من كل رائحة زوًج� الرائحة م� يرجع من الغنم والعبيد واأ�سن�ف  والغنم، وثريًّ
الأموال ب�لع�سي ويروى ذابحة مبعنى مذبوحة، اأي م� يحل ذبحه، ويروى �س�ئمة، والزوج الثن�ن اأو ال�سنف، 

وقوله ومريي بك�سر امليم اأي احملي الطع�م اإىل اأهلك. انتهى.
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ف�إن كنتم ملوًك� تربيتم به واإن كنتم و�سًط�  ق�ل بع�سهم: تعلموا الأدب   
ُتم ب�أدبكم، َفَتَعلُُّم الأدب ح�سن يف  ُتم اأقرانكم )واإن()1( اأعوزتكم املعي�سة ِع�سنْ ُفقنْ
الرج�ل والن�س�ء جميًع�، ويح�سن الأدب يف الن�س�ء زي�دة مل� فيهن من الرقة الطبيعية 
واملح��سن املعنوية، فن�سبة ذك�ء املراأة الطبيعي اإىل اأخالقه� وعوائده� كن�سبة َلَط�َفِتَه� 
� ومعنًى، فهذه حم�سن�ته�  وَظَراَفِتَه� اإىل اأع�س�ئه� الظ�هرة، فهي ب�لأدب جميلة ِح�سًّ
ويجب  وال�ستكم�ل،  لالإ�سالح  ق�بل  منهم�  وكل  والعقلية،  الطبيعية  البديعية 
تقتري)2(،  ول  تبذير  بدون  تدبريه�  ويف  املح��سن  هذه  يف  والحتي�ط  الحرتا�ص 
ف�لذك�ء يف الن�س�ء يكون اإبرازه ب�لقرياط بدون تفريط ول اإفراط، يعني ُمَراعى فيه 
ِهن حكمة املوىل ، فب�حلي�ء  �سلوك �سبيل احلي�ء والأدب كم� اقت�سته يف َحقِّ

ن على قلوب الرج�ل، وي�ستعبدن األب�ب)3( ال�سجع�ن والأبط�ل. والأدب َيَت�َسلَّطنْ

)1( م� بني القو�سني زي�دة على الن�سخة املعتمدة؛ لي�ستقيم املعنى، وكذا ج�ءت العب�رة يف كتب الرتاث. )م(.
)2( تقتري: ُبخل وت�سييق. )م(. 

)3( األب�ب: مفرده� ُلب، وهو العقل. )م(. 

يف ا�صرتاك املراأة والرجل يف بع�س ال�صفات ...





َقَبِة)1(  َمننْ الرج�ل  فيه�  ي�س�ركهن  ل  التي  و�سف�تهن  الن�س�ء  من خوا�ص   
ة واملعنوية اأكرث مم� هو يف �س�حب�ته� من الن�س�ء  يَّ احلي�ء، وكلم� ف�قت �سف�ته� احِل�سِّ

ك�ن احلي�ء فيه� اأقوى مدًح�؛ ولذلك قيل:

ب�سئونهن  ويتعهد  البن�ت،  ُيَربِّي  مبن  ف�لالئق  فيهن،  ممدوحة  �سفة  ف�حلي�ء 
ٍو ول تخفيف،  مِبَحنْ الرتبية  زينتهن، فال مت�سه  اأن يرتكهن على حي�ئهن الذي هو 
واأن ل يجتهد اأحد يف اإله�م ال�سج�عة لهن، وكذلك م� ا�ستملن عليه ع�دة من 
ف�إنهن  الن�س�ء  ب�إبق�ئه يف  ب�أ�ص  اخلوف والَوَجل)2(  مم� ينبغي حموه يف الذكور فال 
َن �سج�عة الرج�ل، واإمن� و�سفهن اأن يحملن الرج�ل على  غري خملوق�ت لأن َيُحزنْ

فيُزْرَنَها جاراُتها  َوُيْكِرْمَنَهــــــا 
بجارٍة َت�ْصَتِهنَي  اأَْن  َلَها  َوَلْيــــ�َس 

وَتْعَتلُّ َعْن اإِْتَيانهنَّ َفـــُتـْعـــَذُر
وَتْخِفُر َيا  حَتْ ِمْنُهَن  ولكنَّهـــــا 

َقَبة: خ�سلة حميدة وخلق جميل. )م(. )1( َمننْ
)2( الوَجَل: اخلوف والهلع. )م(.

يف �سلطنة الن�ساء على قلوب الرجال
الف�سل الثاين
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قّوتهم  ي�سرفوا  اأن  الرج�ل  على  ويجب  والإقدام،  احلم��ص  ويلهمنهم  ال�سج�عة 
الرج�ل وطبيعتهم  ِجِبلَّة)1(  املركوز يف  اإن من  الن�س�ء؛ حيث  وهمتهم يف حم�ية 
امليل اإىل ن�سرة الن�س�ء والأخذ ب�أيديهن مل� فيهن من ال�سعف، وهذه �سفة �سريفة 
َدَع اهلُل يف قلبه هيبة املراأة واحرتامه�، وميدح  ُكوزة يف نف�ص كل رجل اأَونْ ة َمرنْ ة َعِليَّ وِهمَّ

اأي�ًس� زي�دة على ذلك من ال�سج�ع اأن يجنب عند حرب الن�س�ء، ق�ل ال�س�عر:

وق�ل اآخر:

ومن خوا�ص الن�س�ء املتزوج�ت اأنهن متى ُرزقن اأولًدا يجتهدن يف تتويجهم 
ة الك�ملة يف تربيتهم مب� ين��سب الذكر اأو الأنثى  بت�ج الِعّز والكرامة، ويبذلن الِهمَّ
من الرتبية فيحفظن للبن�ت ال�سفة املالئمة للط�فتهن التي هي احلي�ء امل�س�حبة 
للتوا�سع والنك�س�ر واعتدال املزاج. ف�حلي�ء �سفة �سعف خ��سة ب�لن�س�ء وبه� يف 
احلقيقة تقوية قلوبهن؛ فهي عب�رة عن �سالح م��ٍص ي�ستعبدن به فحول الرج�ل، 

َها اأقوُل وقد َحـــاَوْلُت َتْقِبيل َكفرِّ
ا�ِس ُكلرِّهم النَّ اأَ�ْصَجُع  ِلَيْهِنِك اأينرِّ 

وبي ِرْعــــَدٌة اأَْهَتزُّ ِمْنَها واأَ�ْصُكُن

لدى احلرِب اإل اأنني عنِك اأَْجُبُ

رَّ َمْنُظوًما اإَِذا َما َتَكلََّمْت َتَرى الدُّ
ِبَدلرِّها الُقــــــُلوِب  اأَْحراَر  ُد  ُتعبرِّ

ِم ررِّ َمْنُظــــوًما اإَِذا مَلْ َتَكلَّ وَكالدُّ
ِم املَُتَو�صرِّ اِظـــــِر  النَّ َعنْيَ  ومَتاْلأُ 

)1( ِجِبلَّة: طبيعة.
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ال�سعف،  م� فيهن من  ب�حلي�ء، فهو ميحو  قوية  الن�س�ء  املعنى ك�نت �سوكة  فبهذا 
ع بدرع احلي�ء واإ�سه�ر �سيف  درُّ وبه يغلنب الأخ�س�م فال �سالح حلم�يتهن اإل التَّ
اخلجل، واعتق�ل ِرَم�ح الذل والنك�س�ر، فمن ذا الذي يرى الدموع تذرف من 
وة؟ وكيف  َب�ب اجَلفنْ الف الَبَواِدي)1( اأَرنْ عني املراأة ول يرّق حل�له� ولو ك�ن من اأَجنْ
ممن  حقه�  له�  ي�أخذ  ول  ورحمة  راأفة  اأدنى  قلبه  يف  من  املراأة  �سكوى  ي�سمع  ل 
ظلمه�؟ وكيف ل يغيث املراأة امللهوفة من ت�س�أله الإغ�ثة ويكون فيه �سه�مة الرج�ل 
ومروءتهم؟ اأم كيف يغ�سب الرجل على املراأة فتعتذر اإليه �س�كية ب�كية ول يرثى 
حل�له� ول ي�سفح عنه� ال�سفح اجلميل؟ وب�جلملة فيبعد اأن الرجل ذا املروءة يفهم 
من املراأة ربة احلي�ء اأنه� مظلومة ول ميحو ُظالَمَته� وينت�سر له� ممن ظلمه�، بل كل 
اإن�س�ن يف قلبه رحمة لبّد من اأن يتقي اهلل يف املراأة ويكفيه� م� يهّمه� ويخفف عنه� 
اأن ي�سلكوا  م� يوؤمله�، ففي حي�ء الن�س�ء �سلطنة على قلوب الرج�ل تبعثهم على 
دائًم� طريق الفخ�ر ليمدحوا عند الن�س�ء بح�سن الأفع�ل، فجميع م� ي�سدر من 
يتمنى  الرجل  ف�إن  قلوبهم،  على  �سلطنتهن  يقّوي  الن�س�ء  ي�ستح�سنه  مم�  الرج�ل 
دائًم� جن�ح اأفع�له و�سالح اأ�سغ�له وثمرة م�سروعه ليعجب زوجته اأو غريه� لت�سهد 
وك�سبه  وفالحه  جن�حه  يف  الرجل  اأنظ�ر  فمطمح  والرباعة،  وال�سج�عة  ب�لفتّوة  له 
واغتن�مه اإر�س�ء زوجته املحبوبة وذوات قرابته من الن�س�ء، فهل من ميدان ي�سلكه 
الفتى من مي�دين الفخ�ر، وحلبة ي�س�بق فيه� ال�سهم اأقرانه من حلب�ت العتب�ر، 

بع. )م(. الف الَبَواِدي: �سك�ن الب�دية املُتَّ�سفني بِغَلظ الطَّ )1( اأَجنْ

يف �صلطنة الن�صاء على قلوب الرجال
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اإل ويالحظ فيه� املدح ممن يهواه�؟ فنج�حه دائًم� مقرون ب��ستح�س�ن الن�س�ء ورمب� 
يفرح  ال�سهم  ف�إن  و�سم�حته،  لتن�سيط جوده  َج�ت  وُمَهيِّ َدات حلم��سته  ُمَع�سِّ كن 
كل الفرح وي�سر كل ال�سرور وتقّر عينه متى بلغه ا�ستح�س�ن احِلَج�ل مل� �سدر عنه 
يهواه�  من  قلب  منزلة يف  له  تكون  اأن  دائًم�  يحب  فهو  الأعم�ل،  منتج�ت  من 
ط�ر)2(، فتجده اإذا حتّرى  ط�ر لبلوغ الأَونْ م)1( الأَخنْ من الن�س�ء فيت�سبث دائًم� بتَج�سُّ
ال�سدق والأم�نة، اأو ح�سل على كم�ل املعرفة مل� فيه من َمَلَكة الذك�ء والَفَط�نة، 
رة يف احلروب اأو اخرتع �سيًئ� يف  �سنْ نَّ�نَة، اأو اكت�سب النُّ �نة الرَّ اأو نظم الق�س�ئد الَطنَّ
ال�سن�ئع والفنون طبق املرغوب، اأو برع يف الأحك�م ال�سرعية وال�سن�عة الق�س�ئية، 
اأو اأح�سن الفتي� يف الدرجة العلي� اأو اأتقن علم ال�سلوك والأخالق، اأو �س�ر ح�سن 
�سريته مبمدوح �سيته يف الآف�ق فال ت�سدق لهجته، ول تلوح بهجته اإل ك�ن بذلك 
ة وعقيدة قوية ف�سه�دتهّن له �سه�دة ع�دلة، واعتق�دهن فيه  عند الن�س�ء مبك�نة َعِليَّ
يزاول  واأن  الجته�د،  كم�ل  على  يحمله  م�  وهذا  ف��سلة،  تزكية  العمل  بح�سن 
ن من قلوب الن�س�ء يف �سميم الفوؤاد. حت�سيل املن�قب احلميدة ليدرك َمَراَمه وُي�َسكِّ

يِت الَعَف�ف يف  ُتِهَرت ِب�سِ َبتنْ بنق�ب احلي�ء، وا�سنْ ومم� يحكى عن اأمرية تنقَّ  
َطَنة)3(  ننْ الع�س�ئر والأحي�ء، وك�نت من بيت امللك وال�سلطنة، وَحِظَيتنْ ب�لأُبَّهة والطَّ

م: التحمل عن م�سقة. )م(. َج�سُّ )1( التَّ
ط�ر: جمع وطر، وهي احل�جة والُبغية وامل�أرب. )م(. )2( الأَونْ

َطنة: ال�سخب. )م(. ننْ )3( الطَّ
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َذِويه�  ُروف احلدث�ن، وزالت عن  الزم�ن اخلّوان، وتعّدت عليه� �سُ بيته�  ثم ع�ند 
ففتح كهمزة(  )ب�سم  احُلَرقة  وهي  َمة)2(  والَو�سنْ الَهمِّ  �َسَرِك)1(  ووقعت يف  النعمة، 
ِمه�،  بنت النعم�ن بن املنذر، فبعقله� وذك�ئه� وم� فيه� من احلي�ء َرقَّ له� قلب َخ�سنْ
اأنه مل� فتح �سعد بن اأبي وق��ص  فم� ك�ن يف حقه� مبتكرب ول متجرب، وبي�ن ذلك 
ج�ريت�ن  ومعه�  ح�سرت  املنذر  بن  النعم�ن  بنت  احُلَرقة  اإن  له:  قيل  الق�د�سية، 
له� يف مثل زيه�، فلم� وقفن بني يديه، ق�ل: اأَّيتكن احُلَرقة بنت النعم�ن؟ ق�لت: 
اأن�، ق�ل: اأنت؟ ق�لت: نعم، ك�أن الدني� ل تدوم على ح�ل، ف�إنه� �سريعة النتق�ل 
تنتقل ب�أهله� انتق�ًل، وتعقبهم بعد ح�ل ح�ًل، اإن� كن� ملوك هذا امل�سر ُيجبى اإلين� 
َت مالن�، وكذلك  خراجه حتى ت�ستت الأمر، و�س�ح بن� الدهر َف�َسقَّ ع�س�ن�، و�َستَّ
اأخربيني عن  �سعد:  له�  فق�ل  الأخط�ر،  ويكّب على ذوي  ب�لأحرار  يعرث  الدهر 
اأم�سين�  اأق�سري، فق�لت:  اأق�سر، فق�ل: بل  اأم  اأطيل  ح�لكم كيف ك�ن؟ ق�لت: 
�، واأ�سبحن� ولي�ص اأحد من  َهب ِمنَّ ولي�ص اأحد من العرب اإل وهو يرغب اإلين� اأو َيرنْ

َهُب منه، ثم اأن�س�أت تقول �سعًرا: العرب اإل ونحن نرغب اإليه اأو نَرنْ

َيدة. )م(. )1( �َسَرك: ِم�سنْ
َمة: العيب والع�ر. )م(. )2( الَو�سنْ

فبينا َن�ُصو�ُس النا�َس والأمُر اأمُرَنا
نعيُمها يدوُم  ل  لدنيــــــا  فاأُفٍّ 

ُف َنَتَن�صَّ �ُصوَقٌة  ِفيِهم  نحن  اإذا 
ُف رَّ وَت�صَ بنــــا  َتاراٍت  َتَقلَُّب 

يف �صلطنة الن�صاء على قلوب الرجال
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ف��ستح�سن �سعد كالمه�، واأكرث اإكرامه�، فلم� اأرادت الن�سراف، ق�ل له�: 
�َسِلي َح�َجتك، ق�لت: خرابة اأعمره� واأعي�ص ب�نتف�عه�، فق�ل لعم�له: اطلبوا يف 
الولية قرية خرابً�، فطلبوا فلم توجد، فق�ل له� �سعد: اإن� مل جند يف الولية خرابة، 
ف�خت�ري معمورة، فق�لت: احلمد هلل على اأي�ديه؛ حيث وفق اآب�ئي للعدل حتى 
اأعمروا الدني� بعدلهم و�سلموه� اإىل غريهم معمورة، ف�جتهد اأيه� الأمري يف ت�سليمه� 
اإىل غريك اأن تكون ع�مرة كم� اأخذته�، وت�ستحق رحمة اخل�لق وحممدة اخَللنْق، 
واإي�ك اأن ت�سعى يف خرابه�، واأم� اأن� فبعد اليوم ل اأرجو �سروًرا ول متتّد عيني اإىل 
زهرة الدني�، ثم َدَعتنْ له فق�لت: ل جعل اهلل لك اإىل لئيم ح�جة، ول زالت لكرمي 
عندك ح�جة مق�سية اأبًدا، و�سكرتك يد افتقرت بعد غنى، ول ن�لتك يد ا�ستغنت 

بعد فقر، ول اأزال اهلل عن قوم كرام نعمة، اإل وجعلك �سبًب� لرّده�.

وك�ن قريًب� من �سعد بن اأبي وق��ص اأبو ثور فق�ل له: ي� اأب� ثور، احفظ هذه   
الكلم�ت حتى تخرب به� اأمري املوؤمنني عمر بن اخلط�ب - ر�سي اهلل تع�ىل عنه - 
ر مُينْلي  هنْ َدَقتنْ م� من قوم اإل والدَّ فلم� قدم اأبو ثور املدينة اأخرب عمر ب�س�أنه� فق�ل: �سَ

لهم بيوم.

 فَيــــــــْوٌم َعَلْيَنا ويوٌم َلَنــــا              ويْوٌم ُن�َصاُء ويــــوٌم ُن�َصــــــرُّ

فقلب الرجل الرءوف ب�ل�سفقة على الن�س�ء ال�سعيف�ت م�ألوف ومعروف.
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ومم� ينتظم يف �سلك من يحب اأن ت�سهد له الن�س�ء وترغب فيه َقَطِرّي بن   
الُفَج�ءة التميمي اخل�رجي الذي َت�َسبَّب يف اأم حكيم، وك�ن ف�ر�ًس� �سج�ًع� �س�عًرا 
جميًدا رئي�ص اخلوارج، و�سلموا عليه ب�إم�رة املوؤمنني ع�سرين �سنة يف اأي�م ه�س�م بن 

عبد امللك، فمن جيد �سعره يف وقعة دولب الذي يذكر فيه اأم حكيم:

َب فيه� ك�نت معه يف ع�سكر الإب��سية، وك�نت من  َت�َسبَّ التي  واأم حكيم 
اأ�سجع الن��ص واأجملهم وجًه� واأح�سنهم مت�سًك� بدينه�، وك�ن قطري ُيِجلُّه� ويحبه�، 

واأخرب من �س�هده� يف تلك احلروب اأنه� ك�نت ترجتز وتقول:

َلَزاِهٌد احلياِة  يف  اإينرِّ  لَعْمُرَك 
ِمْثُلها ُيَر  مل  الِبي�ِس  اخَلِفَراِت  من 
ولو �َصِهَدْتِني يوَم دولَب اأب�صَرت
َغَداَة َطَغْت َع املاِء)1(  َبْكُر بُن وائٍل
َمْفَظًعا اأَْكَثَ  َكاَن  َيْوًما  اأََر  َفَلْم 
َفًتى َعَلى  َكِرميًا  ا  َخدًّ اِرَبٍة  و�صَ
َمْوِطًنا َتُك  َومل  ِبُدولٍب  اَب  اأَ�صَ
وَخْيُلَنا َذاَك  َيْوَم  �َصِهَدْتِني  َفَلْو 
ُنُفو�َصُهم الإلُه  َباَع  ِفْتَيًة  َراأَْت 

اأُمَّ َحِكيِم اأَْلَق  ويف الَعْي�ِس مامل 
حكيِم دواء  ُلبٍّ  ِلِذي  �ِصَفاًء 
ِطَعاَن فًتى يف احلرِب َغرْيِ  َذِميِم
دوَر اخليِل نحو مَتِيِم وُعْجَنا �صُ
وَكِليِم َفاِئٍظ  ِمْن  َدًمــــــا  مَيُجُّ 
َكِرمِي هاِت  الأُمَّ يِب  َنِ اأََغرَّ 
َحِميِم وَديُر  ُدولٍب  اأَْر�ُس  َلُه 
َحِميِم ُكلَّ  اِر  الُكفَّ ِمَن  ُتِبيُح 
وَنِعيِم ِعْنَده  عـــــدٍن  ِة  ِبَجنَّ

يف �صلطنة الن�صاء على قلوب الرجال

)1(  وردت الكلمة يف الطبعة املعتمدة: علب�ء، وقد اخرتن� م� وردت عليه يف بع�ص كتب الرتاث: َع امل�ء. مبعنى: 
على امل�ء )م(.
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�ًصا َقـــْد �َصِئْمُت َحْمَلُه          َوَقـــْد َمِلْلُت َدْهَنـــُه َوَغ�ْصــَلُه           اأَْحِمُل َراأْ
اأََل فًتى يحمـُل َعنرِّي ِثَقَلُه  

واخلوارج يفّدونه� ب�لآب�ء والأّمه�ت، وخطبه� جم�عة من اأ�سرافهم فرّدتهم 
وق�لت:

فلم  الرج�ل،  م�سلك  ال�سج�عة  يف  �َسَلَكتنْ  اجلم�ل  البديعة  هذه  اأن  ولو 
يف  مثله�  زواج  اأن  راأت  حتى  العفة  به�  وا�ستّدت  والع�سمة،  احلي�ء  عن  تخرج 
ة وو�سمة، ف�نظر اإىل اأّي درجة يكون احرتامه� عند اجلميع مب� َح�َزتنْه من  �سنه� َمَذمَّ
والدلل  التلطف  ع�دتهن  الن�س�ء من  اأن  وكم�  ال�سنيع،  واإح�س�ن  الوجه  ِن  ُح�سنْ
القلوب  لهّن  يجذب  هذا  واأن  الرج�ل،  اإعج�ب  اإىل  وميلهن  الذوق  و�سالمة 
اأخرى  ف�س�ئل  ذلك  على  زي�دة  ففيهّن  املرغوب،  على  احل�سول  اإىل  ويو�سلهّن 
فيهّن مل  الف�س�ئل  اهلل على جمع هذه  �سكر  العمر يف  الرج�ل  اأفنى  لو  عظيمة 
الن�س�ء م�سروًف� على ال�ستغ�ل   مل يجعل زمن  ف�إن اهلل  يوفوا حق �سكره، 
منحهّن  بل  َه�ت،  فُّ َ والرتَّ ط�ر  الأَونْ ق�س�ء  ملجّرد  جعلهن  ول  واللذات  ب�حلظوظ 
ل  الرج�ل  �سع�دة  اإن  اجلليلة؛ حيث  للمن�فع  و�س�ئل  وجعلهن  �سم�ئل جميلة، 
َمَنَحُهّن �سف�ت الدلل  اجَلَم�ل ول  ُحَلَل  �ُسُهّن  َيكنْ الن�س�ء  فلم  اإل بوجود  تتم 

َخْلَقُه اهلُل  َن  َح�صَّ وجًها  اإِنَّ  اأََل 
َيَناَلُه اأَْن  َعْن  الَوْجَه  َهَذا  واأُْكِرُم 

جاِمَعا احل�صِن  ِلَذا  ُيْلَفى  اأن  َلأَْجَدُر 
اِجَعا ُي�صَ اأَْن  ُه  َهمُّ َفْحٍل  ُك  َتَورُّ
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اإل لأمر معنوي لطيف ليخفى اإل على كل ذي عقل �سعيف، فقد اأودع اهلل 
تع�ىل يف الأنثى م� ل يوجد يف الذكور اإل ن�دًرا وهو ح��سية الت�أثر ب�لفرح وال�سرور، 
والت�أثر والت�أمل والت�أ�سف على م� يح�سل للرج�ل من الهموم والغموم و�سروف 
تت�أثر  كم�  ات  واملَ�َسرَّ ات  املرََبَّ من  للرج�ل  يح�سل  مب�  تت�أثر  الن�س�ء  ف�أقل  الأزم�ن، 
ر،  ر والُع�سنْ َكَب�ت وامل�س�ئب، فيقت�سمن مع الرج�ل ال�سع�دة وال�سق�ء والُي�سنْ من النَّ
فيقع عند  لهّن عنه� مندوحة،  ولي�ص  فيهّن غريزية  املمدوحة  الإح�س��سية  وهذه 
الرج�ل عطف الن�س�ء عليهّن يف املواطن ال�سيقة اأعظم موقع، وهذه الإح�س��سية 
َلتنْ م� يف الن�س�ء من ال�سعف؛ حيث اإن الرج�ل يرون من الن�س�ء يف  الدقيقة َكمَّ
ال�سداقة والعتن�ء زي�دة عم� يوؤملون منهّن، فم� ك�أنهّن بهذه الأخالق احلميدة 

ة. التلطيفية اإل نفو�ص ملكية ملهمة ب�لأَلنَْط�ف اخَلِفيَّ

واأي�ًس� فقد خ�سهن اهلل  دون الرج�ل بتدبري املع�ئ�ص الأّولية والقي�م   
الأزواج  من  املر�سى  فرا�ص  ومب��سرة  املع��سية  واملت�عب  ال�سرورية  ب�لأ�سغ�ل 
يدخل  يك�د  ل  مم�  ذلك  اأ�سبه  وم�  والأ�سق�م  الآلم  وتخفيف  وغريهم  والأولد 
حتت ح�سر، وجعل لهّن �سرًبا على ت�سكني احلرك�ت الوجدانية واإخف�ء الت�أثرات 
النف�س�نية، فبهذا ك�نت درجة الف�سيلة يف الن�س�ء ك�لعفة والع�سمة اأ�سّد منه� يف 
الكرمية  العفيفة  املراأة  ف�إن  الكم�ل،  ج  اأَونْ احلي�ء  درجة  يف  يبلغن  بحيث  الرجل، 
اإليه� مم� يعجز �سن�ديد  اأثق�ل احلرك�ت النف�س�نية عند الحتي�ج  النف�ص تتحمل 

الرج�ل ال�سرب عليه.

يف �صلطنة الن�صاء على قلوب الرجال
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فمن ت�أمل يف نوع الب�سر ظهر له اأن الأنثى مل تقت�سم مع الرجل ن�سيبه�   
التعر�ص  واأكرث منه يف  الدني�،  والآلم، فهي دونه يف مالّذ  اللذات  من��سفة من 
تتمتع  ل  املراأة  اإن  حتى  الرج�ل،  يعرتي  ل  م�  ل�سيم�  به�  اخل��سة  لالأعرا�ص 
اإل  تن�له�  ل  املب�حة  فلذته�  الأوج�ع؛  �سديد  مق�بلته�  ذاقت يف  اإذا  اإل  مبطلوبه� 
ببذل للقّوة وال�سحة ورمب� فقدت احلي�ة بق�س�ء وطره�، ك�أن تنطلق ب�لطلق اإىل دار 
احلق واإن ك�ن هذا لي�ص بكثري يف الع�دة كم� ق�له بع�سهم يف مق�سورة م�سرًيا اإىل 

ذلك املعنى:

فقد اأعّدته� احلكمة الإلهية لهذه املالذ الدنيوية وحفظ امل�س�لح املنزلية.

ثقيل  تكلف  وترتّو�ص على  الرج�ل،  م�سلك  ت�سلك  اأن  املراأة  اأرادت  فلو 
الأحم�ل، وتت�سبَّث مبع�ن�ة الفنون والعلوم، والدخول يف العلوم الأدبية من منثور 
فحول  قرائح  اإىل  القوة  يف  قريحته�  و�سلت  حتى  ذلك  يف  واجتهدت  ومنظوم، 
َلتنْ يف ميدان املع�رف الع�لية، وبلغت منه اأق�سى جم�ل، و�َس�َوتنْ  الرج�ل، وتوغَّ
ذلك  من  تكت�سب  فهل  واأفع�له  اأقواله  يف  ُه)1(  �َهتنْ َو�سَ اأحواله  جميع  يف  الرجل 

اأَْبِكي اإنـــــــــــــــاَء �َصـــــِبيبٍة
ـــــ َن�صِ ــــــٍن  ُغ�صْ ِمْن  اأَْبِكيِه 

من قبـــِل مـــا امَتالأَ اْنَكـــَفى
ـيـٍر مــــــــا َزَهى حتَّى َذَوى

�َهتنْه: �س�بهته و�س�كلته. )م(. )1( �سَ
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من  يبغ�سن  الالتي  املحروم�ت  �سويحب�ته�  من  ل�سيم�  واملع�داة  املن�ف�سة  اإل 
واإن  احلي�ء؟  عن  ب�خلروج  ويتهمنهّن  التعليم�ت،  يف  اأمث�لهّن  من  عليهّن  يفوق 
َربَّ�ت الف�س�ئل وينظمونهّن يف �سلك الأ�سفي�ء اإل  ك�ن حكم�ء الرج�ل ميدحن 
ب�أخالق  التخلق  ول  الرج�ل،  ُفُحول  ميدان  الدخول يف  لهّن  ي�سّوغون  ل  اأنهم 
اأّداه�  ف�إنه� رمب�  الري��س�ت العمومية،  ال�سي��س�ت امللكية، ول  الأبط�ل، ول مم�ر�سة 
ال�سبب يف  فيه�، فهذا ك�ن  يق�ل  مم�  اأحد  التربج واملخ�لطة، فال يربئه�  اإىل  ذلك 
حرم�ن الن�س�ء يف جميع البالد من الظهور مبظهر الف�س�ئل العلمية فتعّودن على 
ن عن الظهور م� مل ير�سنينْ ب�ل�سهرة التي ل تليق  اأن يع�سن عي�سة اخُلُمول ويتب�َعدنْ
اأن تبدي  �، ل ي�سح له� عرًف�  ا�ستعب�ًدا معنويًّ اأ�سرية م�ستعبدة  ف�ملراأة دائًم�  بهّن، 
راأيه�، حتى اإن اأخالقه� وعوائده� الظ�هرة ل تخلو عن بع�ص تخبئة واإن ل تكون 
والأ�سواق  ال�سوارع  تتم��سى يف  الع�مة ول  املح�فل  ك�لرجل يف  تظهر  ة فال  َجِليَّ
رة)1( ل تخرج من بيته� ل�سيء من ذلك اإل مع من  واملنتزه�ت، والع�دة اأن املَُخدَّ
غ له� اأن تدخل حم�ل املن�زه والُفرنْجة، ول اأن  يعتمد عليه من الرج�ل فال ي�سوَّ
البيوت  ف�لغ�لب عليهّن مالزمة  به،  ُيوَثُق  اأو من  اأو زوج  اإل ومعه� حمرم  ت�س�فر 
حلفظ امل�سكن، ونظ�فة املجل�ص، وطيب امل�أكل، والأن�ص مع الزوج، وتربية الولد، 
وحفظ العني عن املح�رم، وتعهد َمننْ يف البيت عند ح�سول املر�ص، وهذا غري 

�سغل الرجل، ق�ل بع�سهم:

يف �صلطنة الن�صاء على قلوب الرجال

ره�، اأي بيته�. )م(. رة: التي ل تخرج من ِخدنْ )1( املَُخدَّ
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من  فيه�  مل�  ب�ل�ستحق�ق  الرج�ل  قلوب  على  ال�سلطنة  له�  املراأة  اأن  ومع 
اأ�سريه� مل� فيه�  ة)1(، ف�سلطنته� على قلب الرجل عب�رة عن اأن يكون  املن�فع اجَلمَّ
�ه  من املع�ين املحبوبة، وكم�ل الف�س�ئل املرغوبة، ف�إذا تخلََّقتنْ ب�أخالق ُتَغ�ِيُر ِر�سَ
ك�لغ�سب و�سوء اخللق؛ ف�إنه� اإن مل ت�سقط من عينه بذلك ته�فت حبه، وَتَن�َق�َص 
منه  تنفر  تكون كح�كم ظ�مل  فبهذا  قلبه،  �سلطنته� على  ت�أثري  َمَحلَّ  وا�سنْ ِوَداُده، 
مع  مع��سرتهن  وح�سن  الن�س�ء  من  ف�حللم  الرعية،  قلوب  عليه  وتتغري  ال�سوقة، 

الرج�ل اأّول َمِزيَّة، ق�ل ال�س�عر:

َرا اإذا ا�ْصَتَغَل الإن�صاُن بالبيِع وال�صرِّ
وليـــ�س له يف َداِره َمْن َي�ُصو�ُصَها
َنْف�ِصِه اأَْمَر  ُمْهِمٌل  عندي  فذلك 
ولبدَّ لالإن�صــــاِن ِمْن َزْوَجٍة اإذا
اأُُموِرِه يف  َيْخَتاُرُه  ما  ِلُح  وُت�صْ
ٌة ُحرَّ املرِء  منزِل  يف  يكْن  مل  اإذا 

نهاِرِه بطوِل  ياأتي  مك�صٍب  ويف 
ِدَياِرِه عن  اأ�صــــغاِلِه  يف  غاَب  اإذا 
ِباْخِتَياِرِه ِبِه  ى  َيْر�صَ وما عاقـــــٌل 
اْنِتَظاِرِه يف  عيُنهـــــا  َتْبَقى  ر  َتاأَخَّ
وَتْخـــــِدُمُه يف فر�صـــه وِدَثـــــاِرِه
داِرِه ــــــاِلُح  م�صَ اَعْت  �صَ ُتَدبرُِّرُه 

ة: الكثرية. )م(. )1( اجَلمَّ

َيْوًما واحُلبُّ  الأَذى  َنَزَل  ُيِقيُماإذا  ل  َيْرَحـــُل  احُلـــــبَّ  فاإنَّ 
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هرمه،  قبل  الرجل  ِرم)1(  ُتهنْ اخللق  ال�سيئة  املراأة  اإّن  احلكم�ء  بع�ص  وق�ل 
ح�سنة  رفيقة،  عفيفة  �سفيقة،  بحّرة  اإل  الرجل  اأمر  يتم  فال  بكرمه،  وتذهب 
الأخالق عذبة املذاق، وك�ن بع�ص الف�سالء يقول: اأعوذ ب�هلل من غ�سب من ل 

يك�د يغ�سب، ومن غ�سب امراأة ق�درة، ومن غ�سب ذي قّوة ق�هرة.

ا يف ال�سن. )م(. ه َهِرًم� اأي كبرًيا جدًّ ِرم: ُت�سريِّ )1( ُتهنْ

يف �صلطنة الن�صاء على قلوب الرجال





ه عن املث�لب  حيث اإن املراأة خملوقة للرجل وهو يف الغ�لب مثله� غري ُمَنزَّ
والعيوب التي ل يخلو منه� جن�ص الب�سر، وجب يف حقه� اأن تتمّرن من �سبوبيته� 
معه  فت�سلك  َخَلِله؛  عن  لل�سفح  م�ستعّدة  تكون  واأن  واأثق�له،  اأعب�ئه  على حتمل 
اأكرث  ب�ملنفعة  عليه�  يعود  هذا  ف�إن  اخللق،  وح�سن  والرفق  واللني  احللم  م�سلك 
ب)1(  �سَ النَّ زي�دة  اإل  يفيدهن  ل  وعن�دهّن  الن�س�ء  �سوء خلق  ف�إن  عليه،  يعود  مم� 
يعلم  الرجل  اإن  الرج�ل لهن؛ حيث  َرة  ِع�سنْ اإ�س�ءة  ينتج عن ذلك  والتعب، بل 
يخلق   مل  اهلل  ف�إّن  له�،  الغ�لب  فهو  اخللق  اإ�س�ءة  على  مت�دت  واإن  املراأة  اأن 
الن�س�ء ملغ�لبة الرج�ل ول لالآراء وال�سي��س�ت، ف�لرج�ل قّوامون عليهن ول عك�ص، 
  ولو �س�ء لأعط�هن ال�سج�عة والَب�َس�َلة)2(  والفتّوة وال�سه�مة، والأمر بخالف ذلك، ف�إنه
ج�رحة  فيهن  يجعل  مل  فك�أنه  َوري،  َجهنْ غري  مطربً�  ِتًن�  ُمفنْ الن�س�ء  �سوت  جعل 
واأي�ًس� حيث منحهن احل�سن واجلم�ل  ال�سديد،  اآلة ال�سي�ح  ّب وال�ستم ول  ال�سَّ

ب: الإعي�ء والتعب. )م(. �سَ )1(  النَّ
)2( الَب�َس�َلة: ال�سج�عة والبطولة. )م(.

يف اأن املراأة ينبغي اأن يكون من اأعظم �سفاتها
ح�سن املعاملة واملعا�سرة واحِللنْم

الف�سل الثالث
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لي�قة  فيهن  يجعل  فك�أنه مل  َراَفة،  والظَّ واللط�فة  احل��سية  ة  وِرقَّ الأع�س�ء  وتن��سب 
ة واحلنق، ول تقطيب الُوُجوه ول الُعُبو�ص، فال تليق  للغ�سب، ول من��سبة للِحدَّ
منهن ثورة الغ�سب، بل يجب عليهن اأن ل ين�سني احللم عند �سّدة غ�سبهن، نعم 
اإن الغ�لب اأن يكون لهن حق يف الأ�سب�ب التي تغ�سبهن، ومع ذلك فال ينبغي 
الوجه،  وطالقة  الَب�َس��َسة،  يلتزمن  بل  الكالم،  يف  والهذر  امل�س�حنة  كرثة  منهن 
وكم�ل الحت�س�م؛ حيث اإن كل اإن�س�ن من بني اآدم ل ينبغي له اأن ينطق اإل مب� 
يليق بجن�سه من ذكورة واأنوثة؛ فلي�ص للمراأة اأن تتخلق ب�أخالق الرجل يف ارتف�ع 

ال�سوت.

َلَبَت�ن)1( من اأ�سل اخِللنَْقة وهم� ال�سعف واجلنب،  واأي�ًس� مل� ك�ن يف الن�س�ء َمثنْ
ك�ن يجب يف تربيتهن ح�ل ال�سغر متكني ه�تني املثلبتني وتثبيت ه�تني النقي�ستني 
اأن  َن  وِكدنْ احلرية  كم�ل  فقدن  اإمن�  الن�س�ء  ف�إن  ف�سيلت�ن،  احلقيقة  يف  هم�  اللتني 
َغر اإل ليدوم فيهن احللم والنك�س�ر  ر وَتَربَّنينْ على ذلك من ال�سِّ َيُكنَّ حتت احَلجنْ
ب�إتق�ن  العيبني  هذين  �سّد خلل  يبحثن عن  دائًم�  ذلك جتدهن  ومع  واخل�سوع، 
القّوة وال�سج�عة املفقودتني  فن احليلة والتلطف، فيكت�سنب بذلك م� ينوب عن 
م� يك�سب  والوظ�ئف من كل  واملراتب  املن��سب  ومل� ُكنَّ حمروم�ت من  منهن، 
َبنبنْ اأن يوجدن لأنف�سهن  النفوذ وك�ن حرم�نهن من ذلك فيه ك�سر لأنف�سهن؛ اأَحنْ

)1( مثلبت�ن: عيب�ن. )م(.
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ف��ستعملن يف  املن��سب؛ عو�ًس� عم� ف�ت منه�،  اأ�سح�ب  الرج�ل  �َسَمًم�)1( على 
َلة لأغرا�سهن بقدر م� ي�ستطعنه، ولو اأن اأ�سل فن احليلة  ذلك و�س�ئل خمتلفة ُمو�سِ
وطرق الحتي�ط والحرتا�ص لي�ص من طب�عهن، و�سلوكه� �سعب عليهن اإل اأنهن 
َ الرج�ل، ف�إن املراأة متى  َن فيه وَغَلنبنْ ثنَْن به وح�ولنه ملوافقة اأغرا�سهن َبَرعنْ متى َت�َسبَّ
ك�ن له� َم�أنَْرب)2( من امل�آرب ي�سغله� ف�إنه� تكتم من اأّول الأمر هذا املرام، ثم تتزين 
ه  ِلُلبِّ ال�س�حرة  الألف�ظ  الرجل، وت�ستعمل  م� عليه� وحت�سن اخلط�ب مع  ب�أح�سن 
اجل�لبة لقلبه، ول تزال تبذل املجهود يف التلطف والتدلل والتذلل حتى تتمكن 

من ال�سلطنة على قلبه، وتن�ل منه م� ت�ستهيه وتتمن�ه.

وقد خلق اهلل  يف الن�س�ء ا�ستعداًدا خم�سو�ًس� وهو ميل اأنف�سهن دائًم� 
اإىل اإظه�ر اللط�فة واملحبوبية للرج�ل، فجميعهن على الإطالق يرغنب يف التحبُّب 
والعفة  والكم�ل  اجلم�ل  من  خزنه  م�  الرج�ل  عند  معلوًم�  يكون  واأن  للرج�ل، 
وجميع الف�س�ئل، ف�لأنثى من حيث هي اأنثى ولو بلغت م� بلغت يف درجة العفة 
اأن  َت�أنْنَف  اأن تكون م�ألوفة حمبوبة بعيدة ال�سيت يف املع�ين احِل�َس�ن، ول  ترغب 
يكون له� يف القلوب موقع ا�ستح�س�ن، ولو اأنه� جمّردة عن ال�سج�عة احل�سية، ف�إن 
حيثي�ته� ومعنوي�ته� التي هي عب�رة عن اللطف والظرف ولني الكالم والإ�س�رة 
عيونهن  َفِنَب�ل  عليه،  وتنت�سر  الرجل  به  لت�سبي  جتريده  عليه�  ي�سهل  له�  �سالح 

ا وارتف�ًع�. )م(. )1(  �َسَمًم�: ُعلوًّ
ة. )م(. )2( َم�أنَْرب: ُبغَية اأو ح�جة ُمِلحَّ

يف اأن املراأة ينبغي اأن يكون من اأعظم �صفاتها ح�صن املعاملة ...
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ون، ق�ل ال�سريف الر�سي يذكر  ر منهن مف�تيح احُل�سُ منْ ُر�ُسل املَُنون والبي�ص وال�سُّ
عفته و�سون حمبوبته يف قوله:

ل  بحيث  الرج�ل،  حلرب  ال�سف�ت  بهذه  تربز  لأن  م�ستعّدة  امراأة  فكل 
تخل�ص للرج�ل من اأ�سر جم�له� املكنون وقهر �سلط�ن ح�سنه� امل�سون:

وقد خلق اهلل  لبني اآدم ذكوًرا واإن�ًث� احتي�ج�ت �سرورية ووجداني�ت 
لزومية لقوامه وزوائد حت�سينية لنظ�مه.

ْعِر َطاِئٌل َوَمايِل َيا مَلَْيـــــــاُء يف ال�صرِّ
َزاِجِري ِة  ِقيَّ التَّ دوِن  من  َعَفايِف 

�ِصَوى اأنَّ اأ�ْصَعاري َعَلْيِك َن�ِصيُب
قيِب َرقيُب ْوُنِك من دون الرَّ و�صَ

ا�ِس َداِئًما ْف مِلَْن َتْهَوى ِمَن النَّ َتَلطَّ
ُه بُّ حُتِ ْن  َعمَّ الإِْعـَرا�َس  ُتْكِثِ  ول 

ُف َتَتَلطَّ َما   )1( ِغبَّ يوًما  لتحمَد 
َفُتْنِكَر ِمْنُه َبْع�َس َما ُكْنَت َتْعِرُف

)1( ِغّب: ع�قبة. )م(



ل يجهل اأحد اأن قوام الإن�س�ن وانتظ�م اأحواله ي�ستدعي اأنه ُخِلَق حلكمة 
َلق عبًث�، ق�ل �سلط�ن الع�رفني ابن الف�ر�ص: عجيبة ومل ُيخنْ

ِديدِة َفاَل َعَبٌث واخَلْلُق مَلْ ُيْخَلُقوا �ُصًدى    َواإِْن مَلْ َتُكْن اأَْفَعاُلُهْم ِبال�صَّ

ب�سّد  الع�سوية  اأجزائه  وتنمية  امل�دية،  َيِته  ِبننْ ال�سعي لإ�سالح  بهذا  فوجب 
الإن�س�ن  يح�سه  الذي  ك�جلوع  القوية،  النف�س�نية  الوجداني�ت  من  فيه  م�  َخلَّة)1( 
من الحتي�ج اإىل الغذاء وهو األزم الوجداني�ت واأقواه�، وك�لحتي�ج اإىل ال�سكنى 
واللب��ص والن�س�ء، ولي�ست هذه الوجداني�ت فيه ول احل�سول عليه� ملجرد راحة 
النف�ص، بل حلفظ هذه النف�ص النفي�سة، وبق�ئه� للح�سول على م� اأراده اهلل منه�، 
ه�،  ن من اأذى حيوان�ت اخلالء وَهَوامِّ ونْ اإمن� هو لل�سَّ ف�لحتي�ج اإىل ال�سكنى مثاًل 
طبيعية  وجداني�ت  فهذه  والربد،  احلّر  �سّدة  من  للوق�ية  امللب�ص  اإىل  والحتي�ج 
امل�سكن  من  كالًّ  اأن  ومع  غريه�،  قبل  عليه�  احل�سول  مقّدمة  واحتي�ج�ت  اأَّولية 

)1(  َخلَّة: ُفرنْجة بني �سيئني. )م(.

يف الحتياجات ال�سرورية الب�سرية

الف�سل الرابع
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اأن الع�دة حكمت بعدم  اإل  فة)1(  رنْ وامللب�ص لي�ص من الوجداني�ت الطبيعية ال�سِّ
توفية  اإىل  النف�ص  راحة  احتي�ج�ت  اأي�ًس�  �سلكهم�  وينتظم يف  عنهم�،  ال�ستغن�ء 
َلق لأن تكون منعزلة وحده�  حظوظه� ولذاته� املب�حة، ف�إن النف�ص الب�سرية مل ُتخنْ
ذلك  اإىل  مليه�  مع  والئتن��ص  الجتم�ع  اأبن�ء جن�سه� جمردة عن  عن  منف�سلة 
ًع�، فهذا دليل على اأن الإن�س�ن يحت�ج اإىل الت�أَنُّ�ص الع�م  طبًع� وا�سطراره� اإليه َو�سنْ
فلهذا  نف�سه؛  ب�أََوِد)2(  للقي�م  يكفي  ل  ب�لنفراد  الإن�س�ن  لأن  الت�م؛  والجتم�ع 
معه�  يرتبط  ذاًت�  يخت�ر  اأن  له  تبيح  اأن  الرب�نية  والإرادة  الإلهية  اقت�ست احلكمة 
ِتَف�ق وحفظ الن�سل، ف�إذا مل يح�سل على  ارتب�ًط� اأكيًدا بعقد وثيق لالزدواج والرنْ
َداء)3(، وتغري فيه اخللق احل�سن، فمثل  ونْ اه َهَيَج�ن الَبَدن، واأ�سيب ب�ل�سَّ رَتَ ذلك اعنْ
هذا الداء ل يحدث اإل من فقد احل�جة التي ي�ست�سعر به� الإن�س�ن ويح�ّص ب�أنه� 

من �سروري�ته.

اأنه�  اأن يخرتع لنف�سه احتي�ج�ت ت�سورية خي�لية يظن  ول ينبغي للع�قل 
اأن  دائًم�  ي�ستطيع  م� ل  نف�سه على  فيعّود  يقدر عليه�،  اإليه �سرورية ول  ب�لن�سبة 
ب  �سَ ي�ستح�سل عليه مم� ل يقدر اأن ي�ستعو�سه بغريه اإذا فقد، ف�إن املرء ل يعرتيه النَّ

فة: اخل�ل�سة. )م(. رنْ )1( ال�سِّ
)2( اأََود: م� يحفظ رمق الإن�س�ن. )م(.

داء: مر�ص ي�سيب َمننْ يع�سق ول ي�سل مع�سوقه. )م(. ونْ )3( ال�سَّ
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ول يلّم به التعب اإل بتكليف نف�سه م� ل يطيق ومتني نف�سه الأم�ين التي ل ميكنه 
�ِسُنوا«،  �َسونْ َدُدوا واخنْ بلوغه�، ولو �سلك اأ�سعب طريق فقد ورد عنه  اأنه ق�ل: »مَتَعنْ
 ، نَ�ن اأحد اأجداده ة َمَعّد بن َعدنْ ف�أمر ب�لتمعدد وهو اأن يكون الرجل على �ُسنَّ
فك�نت �سنة معد الكّد يف العي�ص والتعب فيه، ك�ن يزرع بيده ويح�سد ويتع�طى 
وامل�سرب  ب�مل�أكل  التنعم  يف  ت�سرت�سلوا  ل  اأي  اخ�سو�سنوا  وقوله  الزرع،  م�س�لح 
الرتفه  اأَِلَف  من  ف�إن  عليه،  تقدروا  فال  اإليه  حتت�جوا  اأن  من  خوًف�  عليه  وتدوموا 
والتنعم ي�سعب عليه �سده، واملنهي عنه ال�سرت�س�ل واملداومة، وهذا ل مينع من 

التمتع ب�لطيب�ت من الرزق ملن ل يتكلف ذلك، ق�ل بع�سهم:

وق�ل ال�س�عر:

وق�ل اآخر:

الِغَنى َكْنَز  القناعَة  وجدُت 
ِخْلَعــــــــًة َها  عـــــزُّ واأَْوَرَثني 
ِدْرَهٍم بــــــــــال  ا  َغِنيًّ ْرُت  و�صِ

ُمَْت�ِصك باأَْذَياِلَها  ْرُت  ف�صِ
ُتْنَتَهــك ول  َمــــــــاُن  الزَّ مَيُرُّ 
املَِلك ِمْثَل  ا�ِس  النَّ َعَلى  اأَُمرُّ 

وُرْكِنِه الَعِتيِق  بالبيِت  اأق�صمُت 
ما العي�ُس يف املاِل الَكِثري َوَجْمِعِه

الُقْراآِن َوُمْنِزِل  ــــــاِئِفنَي  والطَّ
ِة الأَْبَداِن حَّ َبْل يف الَكَفاِف و�صِ

اأَنَِّني َحا�ِصِدي  ِبٌ  ُمْ ِبَهاَفَمْن  َوَهْبُت الأََمـــــــــاين ِلُطالَّ

يف الحتياجات ال�صرورية الب�صرية



126 126
املر�صد الأمني للبنات والبنني

وق�ل اآخر: 

ومع ذلك كله، ف�حل�ج�ت تختلف ب�ختالف الن��ص واأحوالهم، ق�ل بع�سهم:

وق�ل بع�سهم اإن حقيقة ال�سع�دة الأبدية دنيوية واأخروية بعد اأداء الفرائ�ص 
َعة  ينْ ال�سرعية والت�أدب ب�لآداب النبوية ال�سنية اأن يكون للمرء م�سكن ي�أويه، و�سَ
ب�ّر  ُتَوا�ِسيه، وولد  اأمينة  ِغيه، وزوجة  َفُتطنْ تزيد على كف�يته  قريبة غلته� تكفيه ول 
وراء ذلك ل  وم�  نف�سه يحميه،  يوؤذيه، وخ�دم عن مهنة  ُي�َسلِّيه، وج�ر �س�لح ل 

ح�جة له فيه، كم� قيل: 

ُت َيِدي َـّْيَء اأَْرُجوُه َفاأُْحَرُمُه           َقْد ُكْنُت اأَْح�ِصُب ِمْنُه َقْد َمالأْ  َما اأَْعَجَب ال�صــ

لأَْطَماِعَها الرجـــــاَل  تــــذلُّ 
املَُنى ثمـــــاَر  َتْقِطَفّن  فــــال 

العبيــــــِد لأْرَباِبَها كـــــُذلرِّ 
ْعَناِبَها اأَ ــــــــاَرُة  ُع�صَ فِبْئ�َس 

الِغَنى ُقْلُت  املُْلُك  ما  َوَقاِئٍل 
َبْذِلِه الَوْجـــــِه عن  ماِء  ْوُن  و�صَ

فقاَل ل بــــــْل راحُة الَقْلِب
ُقْرِب َعْن  َيْنَفُد  ما  َنْيِل  يف 

الَعْي�ُس داٌر َرْحَبــــــــٌة وَحِليَلٌة
فالَوَرى ُتَبايل  ول  ِبِهنَّ  فاظفْر 

َفاِرُه ومهٌر  َقاِنَعٌة  َح�ْصـــَناُء 
َكاِرُه اأَْو  ِل�ٌس  ُمْ بٌّ  حُمِ ا  اإمَّ
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وكم� اأن لالإن�س�ن احتي�ج�ت حم�سو�سة لبّد منه� فكذلك له احتي�ج�ت 
والتعليم�ت  التهذيبية  الرتبية  اإىل  ك�لحتي�ج  عنه�،  حمي�ص  ل  معنوية  عقلية 
الأدبية، ف�إنه من حيث اإنه جمبول على الت�أن�ص والعي�سة مع اأمث�له يجب اأن يح�سن 
خلقه ويرو�ص طبعه، ف�إن اخللق ع�دة النف�ص التي ت�سدر من الإن�س�ن بال روية، 
اأيهم�  النف�ص  ارت�سم يف  ف�إن  الإن�س�ن،  ُجِبَل عليهم�  واإح�س�ن  اإ�س�ءة  نوع�ن:  فهو 
ك�ن نقله �سعًب� لأنه تطّبع، ف�إذا ك�نت الأخالق املحمودة غريزية يف بع�ص الن��ص 
فال يهمل الب�قي منهم اأن ي�سريوا اإليه� ب�لري��سة والألفة، ويرتقوا اإليه� ب�لتدرب 
ًع�، والفرق  والعتن�ء والكلفة، فمن مل يكن منهم على اخلري مطبوًع� ي�سري ُمَتَطبِّ
َتَعل، وقد يكون  َتِعل والتطبع جمذوب ُمفنْ ع اأن الطبع ج�ذب ُمفنْ بني الطبع والتطبُّ
يف الن��ص من ل يقبل طبعه الع�دة احل�سنة، ول الأخالق اجلميلة، ونف�سه مع ذلك 

َلَبة، لكن �سلط�ن طبعه ي�أب�ه عليه. َقَبة وَت�أنْنَف من املَثنْ ُق اإىل املَننْ تت�سوَّ

َقاِل ْيَقٌل            ِمن َنْف�ِصِه مل ينتفْع ب�صِ ْيُف ما مل ُيْلَف ِفيِه �صَ      ال�صَّ

و�سبب ذلك يف الأخالق اأن الطبع املطبوع َمَلَكة للنف�ص التي هي حمّله؛ 
ل�ستيط�نه اإي�ه� وكرثة اإع�نته له�، والأدب ط�رئ على املحل غريب، ف�لإن�س�ن ب�أن�سه 
الري��سة  من  فالبد  القرب،  اأعظم  ين�ل  الط�هرة  وب�سيمه  الرتب،  يعلو  وب�يتن��سه 
الِق«،  الأخنْ مك�ِرَم  لأُمَتَِّم  »ُبِعثنُْت   : ق�ل  وا�ستكم�له،  احل�سن  اخللق  لك�سب 

يف الحتياجات ال�صرورية الب�صرية
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چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     نثڄ   تع�ىل:   بقوله    ربه  به  اأو�س�ه  م�  وهي 
تنويًه�  بقوله  عليه  اأثنى  ربه  اأمر  امتثل  فلم�   ،]199 ]الأعراف/  چمث 
  بف�سله اجل�سيم: نث ڱ  ڱ     ڱ  ں   مث ]القلم/ 4[، فال اأعظم من اأدبه
العلم  اأدب  الآداب  واأكمل  ت�أديبي«،  �َسَن  َف�أَحنْ ربِّي  »اأّدبني  �س�أنه:  ق�ل يف  الذي 
َلل، ف�لإن�س�ن من حيث اإنه حم�ط  ينْغ والزَّ والعمل وكل م� يخرج الإن�س�ن من الزَّ
ب�أ�سي�ء كثرية تخ�سه، ومكلف مبعرفته� حق املعرفة للزومه� له، يعهد من نف�سه اأنه 
لبّد له من معرفته� والوقوف على حقيقته�، ولي�ص له� طريق مو�سلة اإل التعلم 

والتعليم، وهذا مو�سوع الب�ب الآتي.



الباب الثالث

يف التعلم والتعليم، وفيه ف�سول 





يجهله  م�  معرفة  الإن�س�ن  به�  يكت�سب  التي  العظمى  الو�سيلة  هو  التعلم 
من  ف�لتعلم جزء  اأ�سي�ء جزئية،  ببع�ص  علمه  تكميل  من  له  بقي  م�  اأو  ية،  ب�لُكلِّ
املعنوية  الرتبية  الذهن، وهذه  وتروي�ص  العقل  تهذيب  التي هي  املعنوية  الرتبية 
تنق�سم اإىل ثالثة اأق�س�م: الق�سم الأول: تربية النوع الب�سري، يعني تربية الإن�س�ن 
من حيث هو اإن�س�ن، يعني تنمية مواده اجل�سمية وحوا�سه العقلية، الق�سم الث�ين: 
العمومية  الرتبية  الث�لث:  الق�سم  وامِلَلل،  الأمم  تربية  يعني  الإن�س�ن،  اأفراد  تربية 
الأول  ف�لق�سم  اخل�سو�سية،  الإن�س�ن  تربية  وهي  نف�سه  خ��سة  يف  اإن�س�ن  لكل 
ِبيَبة التي بفواته� يفوت املََرام وت�سيع  َب� وزمن ال�سَّ طبيعي ويكون غ�لًب� يف اأي�م ال�سِّ
الأي�م، فينبغي اأن ل تخلو اأي�م ال�سبي وال�سبية من اإف�دة وا�ستف�دة ليتح�سل للذكور 
بتوفيقه  منهم�  كل  يزال  ول  وال�سي�دة،  ال�سع�دة  اأ�سب�ب  ال�سن  �سغر  من  والإن�ث 
من  م�سى  م�  على  الكرب  عند  منهم  اأحد  يت�أ�سف  ل  للزي�دة حتى  تع�ىل حم�ساًل 
الأي�م، وانق�سى من الأعوام بدون احل�سول على املراد من اأحوال املع��ص واملع�د، 

وك�ن ال�س�فعي - ر�سي اهلل تع�ىل - عنه ين�سد ليقتدي به من ي�سرت�سد:

يف التعــلم واأق�ســامه
الف�سل الأول
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ـَُب ِمْن ُعْمِري نَّ َلَيــاِلًيا          مَتُرُّ ِباَل ِعْلٍم َوحُتْ�صـ ـْـَراِن اأَ     اأََلْي�َس ِمَن اخُل�صــ

وقد ت�أ�َسف على زمن ال�سبيبة اأقوام كثريون من الأف��سل ورج�ل اأف�سلون 
م�  بقدر  فتعلموا  ف�ت  م�  خلل  يجربوا  اأن  �سنهم  كرب  يف  و�سعوا  الأم�ثل،  من 

ا�ستط�عوا، ولذلك قيل:

املع�رف  اأفراد  من  فرد  لكل  ال�سبوبية  �سن  يف  يكون  ف�لتعلم  وب�جلملة، 
الب�سرية ويقوى العلم ب�ملم�ر�سة اإىل م� �س�ء اهلل. ق�ل ال�س�عر:

والق�سم الث�ين ل يح�سل اإل بتعليم اأحك�م الدين - الواجب معرفته� على 
كل اإن�س�ن - وحقوق القرابة، ول يكون ذلك اإل يف اجلمعي�ت التي ابتداأت يف 
ن والعمران كرتبية الع�س�ئر والع�ئالت، وهذا الق�سم اإمن� يكون ب�لهدى الذي  التمدُّ
اأنعم اهلل به على اخللق ك�فة، بع�سه ب�لعقل، واأ�سب�ب الهدى بهذا املعنى الكت�ب 
وال�سنة وب�س�ئر العقول، وكله� مبذولة ل مينع منه� اإل احل�سد والِكربنْ وحب الدني�، 
والتعلق ب�لأ�سب�ب التي تعمي القلوب، واإن ك�نت ل تعمي الأب�س�ر، ومن جملته� 

اأخطا اخلطــــّي  اأّول  َما  اإَِذا 
َعاًما ِع�ْصِريَن  ـََتى  الف َبَلــــَغ  اإَِذا 

اُر اْنِت�صَ لآِخــــِرِه  ُيْرَجى  َفاَل 

َعــــاُر َفَذاَك  ـََراَم  امل َبَلَغ  َوَما 

ــــَبا ال�صرِّ فــي  ْبَتُه  اأَدَّ َمْن  َفاإِنَّ 
ـًرا َنا�صِ ُموِرًقا  َتــــــــَراُه  َحتَّى 

َغْر�ِصه املَاَء يف  ُي�ْصَقى  َكالُعوِد 
ُيْب�ِصِه ِمْن  ْرَت  اأَْب�صَ الَِّذي  َبْعَد 
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ا�ست�سح�ب امل�ألوف والع�دة والعرف املعروف وعنه العب�رة بقوله تع�ىل: نث   ی  ی  
بقوله  واحل�سد  الِكربنْ  عن  العب�رة  اأن  كم�   ]22 ]الزخرف/  جئمث  ی   ی  
]الزخرف/  نثھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ مث   تع�ىل: 
31[ وبقوله: نث  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئمث ]القمر/ 24[، ويعرب عن الهدى ب�سرح 

ال�سدر كم� يف قوله تع�ىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ   پ  پ  پ  
ڀمث  ]الزمر/ 22[، وله نت�ئج �سريفة اأجله� معرفة اهلل تع�ىل التي به� �سع�دة 
مت�سف  ب�لهدى  واملت�سف  الرج�ل  به�  تتف��سل  التي  اخل�س�ل  و�س�ئر  الدارين 
ب�لعقل املحمود والذي ير�سد اإىل تزكية النف�ص هو �سي��سة ال�سرع و�سدق مت�بعة 
وجعل  ال�س�رع  ن�سبه�  التي  والآداب  الأحك�م  من  به  م� ج�ء  �س�ئر  الر�سول يف 
مرجعه� الكت�ب العزيز، الذي هو الآية الكربى، والنعمة العظمى يف بي�ن م� ل 
تهتدي اإليه العقول، ويف العت�س�م من الفنت، وم�سداق ذلك قوله : »اإنه �َستُكوُن 
ِلم، قيل: فم� النج�ُة منه� ي� ر�سول اهلل؟ ق�ل: كت�ُب اهلل تب�رك  ِفنَتٌ َكِقَطِع اللَّيِل املُظنْ
ٌل لي�َص  ُم م� بيَنُكم، وهو َف�سنْ وتع�ىل، فيــه نب�أُ َمن َقبَلُكم، وخرُب َمن بعَدُكم، وُحكنْ
ل« فهو اجل�مع لأنواع املطلوب من املعقول واملنقول مع م� ا�ستمل عليه من  ب�لَهزنْ
َية اإىل  �سِ بي�ن ال�سي��س�ت املحت�ج اإليه� يف نظ�م اأحوال اخللق ك�سرع الزواجر املُفنْ
اأقرب  على  احل�جة  يدفع  م�  و�سرع  والأموال  والأن�س�ب  والعقول  الأدي�ن  حفظ 
وجه يح�سل به الغر�ص ك�لبيع والإج�رة والزواج واأ�سول اأحك�مه�، فكل ري��سة 
الق��سرة  ب�لنفو�ص  عربة  فال  احل�سنى،  الع�قبة  تثمر  ل  ال�سرع  ب�سي��سة  تكن  مل 

يف التعلم واأق�صامه
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الذين حكموا عقولهم مب� اكت�سبوه من اخلواطر التي ركنوا اإليه� حت�سيًن� وتقبيًح�، 
وظنوا اأنهم ف�زوا ب�ملق�سود بتعدي احلدود، فينبغي تعليم النفو�ص ال�سي��سة بطرق 
ال�سرع ل بطرق العقول املجردة، ومعلوم اأن ال�سرع ال�سريف ل يحظر جلب املن�فع 
ء املف��سد، ول ين�يف املتجددات امل�ستح�َسَنة التي يخرتعه� من منحهم اهلل  ول َدرنْ

تع�ىل العقل واألهمهم ال�سن�عة.

واأم� الرتبية العمومية امل�سم�ة اأي�ًس� ب�لتعليم�ت العمومية فهي م� يتعلمه   
يجتمع  التي  املع�رف  جم�مع  �س�ئر  ويف  واملدار�ص،  املك�تب  يف  والإن�ث  الذكور 
فيه� للتعليم عدد خم�سو�ص من املتعلمني، وهذا الق�سم الث�لث ينق�سم اإىل ثالثة 

اأق�س�م: تعليم اأّويل ابتدائي، وتعليم ث�نوي جتهيزي، وتعليم ك�مل انته�ئي.

ف�لتعليم الأّويل م� يكون فيه اأهل اململكة على حد �سواء؛ فهو ع�م جلميع   
الن��ص ي�سرتك ب�ل�ستغ�ل فيه والنتف�ع به اأبن�ء الأغني�ء والفقراء ذكورهم واإن�ثهم، 
واأ�سول  ال�سريف  القراآن  تعليم  �سمن  يف  والكت�بة  القراءة  تعلم  عن  عب�رة  وهو 
احل�س�ب والنحو، ف�لكت�بة مندوٌب اإليه� يف حديث ا�ستعن بيمينك - اأي ب�لكت�بة 
بيدك اليمنى- ب�أن تكتب م� تخ�سى ن�سي�نه اإع�نة حلفظك، ومن لطفه تع�ىل بعب�ده 
ائتمنوا عليه مم� يزيل  اأداء م�  األهمهم الكت�بة؛ حيث منحهم م� يعينهم على  اأن 
ول  العلوم  نَت  ُدوِّ فم�  تع�ىل  اهلل  اإل  به�  يحيط  ل  الكت�بة  ومن�فع  ينْب.  الرَّ عنهم 
ِبَطتنْ اأخب�ر الأّولني ومق�لتهم اإل به�، ولوله� م� ا�ستق�م اأمر  َدتنْ احِلَكم ول �سُ ُقيِّ
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ا واإن ق�ل بع�سهم اإن اأّول من اتخذ القراطي�ص  الدين، والظ�هر اأن الكت�بة قدمية جدًّ
وكتب فيه� يو�سف ، وك�ن يكتب للعزيز �س�حب الروؤي�، ويق�ل هو اأّول من 

ِبيَع من الأحرار.

ق�ل  كم�  الل�س�ن  لإ�سالح  فهو  ة  ِليَّ الأَوَّ العلوم  من  هو  الذي  النحو  واأم�   
بع�سهم:

ْبٍح َكاَلٌم ِباَل َنحـــٍو َطَعاٌم ِباَل ِمْلٍح        َوَنْحٌو ِباَل �ِصْعٍر َظاَلٌم ِباَل �صُ

وق�ل اآخر:

واأم� مب�دي احل�س�ب والهند�سة فنفعهم� يف املع�مالت معلوم، وهذا التعليم 
ة،  ِعيَّ الأويل متى تعلمه الآَح�د)1( َح�ُسَن ح�ل الهيئة الجتم�عية، وَجُمَل ك�مل الرَّ
واأرب�ب الَك�َرات)2( واحِلَرف ال�سن�عية، ف�إن ال�س�نع مثاًل اإذا تعلم ذلك �سهل عليه 

َهَلنَّ  َتْ ل  الِعـــْلِم  َطاِلَب  َيا 
الَوَرى ِعْلَم  َهَذْيِن  ِعْنَد  ْد  َتِ
َمْقــــــُروَنٌة اخَلــــــالِئِق  ُعُلوُم 

َثْعـــــــَلِب اأَْو  ِد  باملَُبرِّ َوُلْذ 
َتـــُك َكاجَلَمِل الأَْجَرِب َفاَل 
َواملَْغِرِب ْرِق  ال�صَّ يِف  ِبَهَذْيِن 

)1(  الآح�د: الأفراد. )م(.
)2( الَك�َرات: مفرده� ك�ر، وهي احلرفة وال�سنعة. )م(.

يف التعلم واأق�صامه
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َطة جمرد  بقراءة كتب �سنعته اأن ي�ستغل اأ�سغ�ًل جيدة ب�ملراجعة، واأن يخرج من َورنْ
من  تعلمه�  التي  �سنعته  يكمل  اأن  اأي�ًس�  عليه  و�سهل  اأ�ست�ذه،  فم  من  ال�سم�ع 
م�  يقيد جميع  واأن  مفيدة،  وتكميالت  حت�سين�ت جديدة  فيه�  ويدخل  اأ�ست�ذه، 
اأي�ًس� عن اآخر اإىل م� ل  اأ�سرًيا مل� نقله عن اأ�ست�ذه الن�قل  راآه و�سمعه، ول يكون 
نه�ية، فبقراءة ال�س�نع كتب ال�سن�عة املتنّوعة تتك�مل فيه� براعته، وحَتنْ�ُسن وجَتُود 
�سن�عته، ويكون اأي�ًس� اأهاًل للتعليم، وت�سلك تالمذته هذا املنوال القومي؛ فرتقى 

الفنون وال�سن�ئع على تع�قب الأجي�ل اإىل درجة التح�سني والكم�ل.

�سروري  ذكره�  تقدم  التي  املب�دي  عن  عب�رة  هو  الذي  الأّويل  ف�لتعليم 
ل�س�ئر الن��ص، يحت�ج اإليه كل اإن�س�ن ك�حتي�جه اإىل اخلبز وامل�ء، فينبغي لالأ�ست�ذ 
املعلم اأن يتخذ يف تعليم ال�سبي�ن اأقرب الطرق واأ�سهله� للتعلم، وكذلك ينبغي 
لالأ�ست�ذ امل�هر يف الفنون وال�سن�ئع اأن ي�سلك �سبيل ال�سهولة، وينهج اأق�سر املن�هج 
يف تعليم غلم�نه؛ لأن الع�دة ج�رية ب�أن من يتعلم ال�سن�ئع والَك�َرات وِحَرف املهنة 
اإمن� هم اأولد الفقراء واملتو�سطني، واأن زمنهم حم�سوب على اآب�ئهم الذين هم يف 

الغ�لب م�س�كني؛  فال ينبغي تطويل الزمن يف تعليم ال�سن�ئع واملهن.

واأم� التعليم الث�نوي الذي درجته اأعلى من درجة م� قبله فهو يف الغ�لب ل 
يلتفت اإىل الرباعة فيه غ�لُب الأه�يل ل�سعوبته، فينبغي للحكومة املنتظمة ترغيب 
الأه�يل، وت�سويقهم فيم� يخ�ص هذا النوع، فهو م� يكون به متدين جمهور الأمة، 
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وك�سبه� درجة الرتقي يف احل�س�رة والعمران. واأنواع هذا الق�سم التعليمي كثرية، 
فم� ينبغي اأن ي�ستغل به اأبن�ء الأه�يل منه� املهم ف�لأهم ك�لعلوم الري��سية ب�أنواعه� 
والإدارة  والكيمي�  والطبيعة  الثالثة  املواليد  وعلم  واملنطق  والت�ريخ  واجلغرافية 
ة وفنون الزراعة والإن�س�ء واملح��سرات وبع�ص الأل�سنة الأجنبية التي يعود  امِللنِْكيَّ
نفعه� على الوطن، واأم� درجة العلوم الع�لية فهي ا�ستغ�ل الإن�س�ن بعلم خم�سو�ص 
ر فيه بعد حت�سيله علوم املب�دي والتجهيزات كعلم الفقيه والطبيب والفلكي  َيَتَبحَّ
واجلغرايف واملوؤرخ من كل علم يجب تعلمه وجوب كف�ية، ويريد �س�حبه اأن َيُجوَل 
اأ�سوله وفروعه غ�ية اجَلَولن حتى يكون ك�ملجتهد فيه، فهو عب�رة عن بع�ص  يف 
اأفراد يف مملكة من املم�لك، يكون لهم ا�ستعداد وق�بلية لبلوغ اأق�سى نه�ية املع�رف 

التي به� نظ�م اململكة ليكونوا ك�ملجتهدين املجّددين فيه�.

وكم� اأن التعليم�ت الأّولية واملع�رف العمومية يجب اأن َتُعمَّ جميع اأولد 
الأه�يل فقريهم وغنيهم يجب اأي�ًس� اأن يكون التعليم الث�نوي كثرًيا منت�سًرا يف اأبن�ء 
الأه�يل الق�بلني له الراغبني فيه، فُيَب�ح لهم التعليم والتعلم ليكونوا من الدرجة 
الو�سطى بخالف درجة العلوم الع�لية املعّدة لأرب�ب ال�سي��س�ت والرئ��س�ت واأهل 
د يف تعليمه�، والت�سييق  َت�سَ د يف املم�لك واحلكوم�ت ف�إنه ينبغي اأن ُيقنْ احَللِّ والَعقنْ
مق�سوًرا،  قالئل  اأن��ص  وعلى  حم�سوًرا،  تالمذته�  عدد  يكون  بحيث  نط�قه�،  يف 
�س�حب  يكون  اأن  من  لبّد  الع�لية  ب�لعلوم  ال�ستغ�ل  طلب  من  كل  اأن  مبعنى 
ثروة وي�س�ر، ويكون ي�س�ره مقيًدا بقيود خ��سة يف الغنى والعتب�ر، بحيث ل ي�سر 

يف التعلم واأق�صامه
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ُغه للعلوم الع�لية ب�ململكة، فمن اخلطر على من له �سن�عة َيَتَعيَّ�ص منه� وينتفع  تفرُّ
به الن��ص اأن يرتك هذه ال�سن�عة ليدخل يف دائرة مع�يل املع�رف التي ل ت�سلح اأن 
تكون له ب�س�عة، فال ينبغي اأن يرخ�ص للتالمذة املتعلمني العلوم الأّولية والث�نوية 
اأن ينتظموا يف �سلك اأرب�ب املع�رف الق�سوى اإذا ك�نت يف حقهم قليلة اجلدوى.

فمتى انتهى تعليم ال�سب�ن العلوم البتدائية والتجهيزية، وظهر ميلهم اإىل   
خ�سو�سي�ت تن��سب اأحوالهم من ال�سن�ئع والفنون، َوَجَب على اأهلهم اأن ي�سعوهم 
فيه�، ف�إذا ك�ن ميلهم اإىل اأ�سي�ء ت�س�د اأحوالهم احلقيقية ول منفعة لهم فيم� متيل 
اإليه اأطم�عهم ال�سهوانية منعهم اأهلهم منه�، وو�سعوهم يف لي�قتهم من كل م� ينتج 
الفنون وال�سن�ئع لين�لوا بذلك الوظ�ئف الالئقة بح�لهم، وينبغي  املن�فع يف  لهم 
نيل  رابحة على  بب�س�عة  التعليم  �لِّ  حَمَ ي�س�عدوا من يخرج من  اأن  لأهل اخلري 
الوظ�ئف الأهلية العمومية الك�فية لقوام مع��سهم وانتع��سهم؛ لأن رب املع�رف 
الراغب لال�ستخدام يف وظيفة عمومية اإذا مل يكن له م�س�عد ومعني وك�ن له حق 
وا�ستعداد يف التقلد به� ومل يتقلد؛ �َسَقَط اعتب�ره، و�سعف افتخ�ره، وظهر مبظهر 
الفقر وامل�سكنة، ورمب� اأهلكه الي�أ�ص والقنوط بخيبة اآم�له وعي�سته اخل�سنة، وراأى اأنه 

يَّع يف  طلب العلم م�له وزمنه. �سَ



ق�ل الق��سي عي��ص: ك�ن مل�لك بن اأن�ص  يف كل يوم يف حلمه درهم�ن، 
ق�ل مَطرِّف: لو مل يجد م�لك يف كل يوم درهمني ي�سرتي بهم� حلًم� اإل اأن يبيع يف 
ذلك بع�ص مت�عه لفعل، وق�ل م�لك: لو قيل يل اإن َدقَّ اجلوهر يعينك على هذا 
الأمر - اأي طلب العلم - لدققته. ويق�ل اإن يحيى بن يزيد كتب اإىل الإم�م م�لك 
ابن اأن�ص : »بلغني اأنك تلب�ص الرقيق، وت�أكل الرق�ق، وجتل�ص على الوطيء، 
اإم�ًم�،  الن��ص  واتخذك  العلم،  جمل�ص  جل�ست  وقد  ح�جًب�،  ب�بك  على  وجتعل 
ور�سوا قولك، ف�تَِّق اهلل ي� م�لك، وعليك ب�لتوا�سع، كتبته اإليك كت�بً� ب�لن�سيحة 
َلَع عليه اإل اهلل تع�ىل وال�سالم«. فكتب اإليه م�لك: »و�سل اإيلَّ كت�بك فوقع  م� اطَّ
مني موقع الن�سيحة يف الإ�سف�ق والأدب، متعك اهلل ب�لتقوى وجزاك ب�لن�سيحة 
خرًيا، واأم� م� ذكرت من اأين اآكل الرق�ق واألب�ص الرقيق واأحتجب واأجل�ص على 

الوطيء، فنحن نفعل، علم اهلل ذلك، ون�ستغفر اهلل، وقد ق�ل : نث ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤمث  ]الأعراف/ 32[ الآية، واإين 
لأعلم اأن ترك ذلك اأف�سل من الدخول فيه، ول تدعن� من كت�بك فل�سن� ندعك 

من كت�بن� وال�سالم«.

يف اأنه ينبغي لطالب العلم امل�ستغل به اأن ي�سفي ذهنه باأكل 
طيبات الرزق

الف�سل الثاين
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ق�ل بع�سهم: ومم� يح�سن جوابً� عن اأكل م�لك لالأ�سي�ء الرقيقة اأن اأكله� 
يولد اخللط اجليد، وي�سفي الذهن، فيح�سن الفهم ب�أكل الطيب�ت ل�سيم� اللحم. 
اإحدى و�س�ئل طلب  به� وهي  يتبلَّغ  التي  الُبلنَْغة  العلم  انتهى. واملطلوب لط�لب 

العلم املح�سورة يف قول الإم�م ال�س�فعي - ر�سي اهلل تع�ىل عنه:

وق�ل اآخر:

ومع اأنه ينبغي لط�لب العلم اأن يبحث عم� به �سف�ء ذهنه وعقله، فال ينبغي 
اأطيبه�، ق�ل الإم�م الغزايل: قّرب ع�بد  اأن يدقق النظر يف الطيب�ت لينتخب  له 
ت�سنع؟  �سيء  اأي  َمهنْ  الع�بد:  له  فق�ل  اأجوده�،  ليخت�ر  َف�نً�  ُرغنْ اإخوانه  بع�ص  اإىل 
كذا  فيه  وعمل  وكذا حكمة  كذا  عنه  رغبت  الذي  الرغيف  اأن يف  علمت  اأم� 
الذي  وامل�ء  امل�ء،  الذي يحمل  ال�سح�ب  َفِمننْ ذلك  ا�ستدار،  وكذا �س�نع حتى 

ٍة ِب�ِصتَّ اإلَّ  الِعْلَم  َتَناَل  َلْن  اأَِخي 
َوُبْلَغٌة َواْجِتَهاٌد  َوِحْر�ٌس  َذَكاٌء 

ِبَبَياِن �ْصَماِئَها  اأَ َعْن  ْنِبيَك  �َصاأُ
َزَماِن َوُطوُل  اأُ�ْصَتاٍذ  ْحَبُة  َو�صُ

اأَْرَبَعــٌة الِعْلِم  �ُصـــــــُروُط 
�َصْيٌخ �َصْرِطـــــــَهــــــا  َوَثايِن 
َفـــــًتى ُوُجــــــــوُد  وَثاِلُثـــــــَها 
ــــ ـــــاَل�َصُة الـ�صُّ َوَراِبُعَهــــــــا ُمَ

َله ُغ  التَّفـــــــرُّ ُلهـــــــــا  َفاأَوَّ
�ُصــــُبَله ِلْلَفــــــَتى  ــــُد  مُيََهّ
اأََمَله َربَّـــــــــــُه  ُغ  ُيَبــــــلرِّ
الكَمــــــَله ـَاَدِة  ال�ّصـــــ ـَراِة 
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ُبُه  ُتَقلِّ وبعد ذلك  اإليك،  والبه�ئم حتى �س�ر  اآدم،  وبنو  والري�ح،  الأر�ص،  ي�سقي 
ول تر�سى به، ويف الآث�ر ل ي�ستدير الرغيف ويو�سع بني يديك حتى يعمل فيه 

ثالثم�ئة و�ستون �س�نًع� م� بني ُروح�ين واآدمّي وعن�سر واآخر ذلك اخلب�ز: نث  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀمث ]اإبراهيم/ 34[. فعلى ط�لب العلم اأن ير�سى 
يوازي �سرور  ه وُيفرحه، ق�ل بع�سهم: ل �سرور  َي�ُسرُّ له، فكل �سيء  َره اهلل  َي�سَّ مب� 
العلم، ول لذة ت�س�وي لذته، ف�إن اأنواع ال�سرور كثرية؛ �سرور الأبد اجلنة، و�سرور 
الدهر العلم، و�سرور ال�سنة العم�رة اجلديدة، و�سرور ن�سف ال�سنة الثوب اجلديد، 
و�سرور ال�سهر الزواج، و�سرور الأ�سبوع غ�سل الثي�ب، و�سرور اليوم احلم�م، و�سرور 
وحيث  ذلك،  اأ�سبه  وم�  الأحب�ب،  وم�س�مرة  املنزيل  لالأن�ص  الجتم�ع  ال�س�عة 
ات من  املَ�َسرَّ الزوجية؛ ك�ن لبّد يف ح�سن هذه  اأن�ص  لذة  الدني�  لذات  اإن من 
َنة وكم�ل المتزاج،  والِفطنْ املعرفة  الزوجني حتى يف درجة  املن��سبة واملالمية بني 
يف  ل�سيم�  القرينني،  بني  واملج�ن�سة  الزوجني  بني  ب�مل�س�كلة  اإل  يكون  ل  وهذا 
َيم امل�ستح�سنة، ف�ملراأة على  املم�لك املتمدنة التي يعد فيه� تعليم الن�س�ء من ال�سِّ
هذا حمت�جة للتعليم لإر�س�ده� يف اأمور الزوجية والع�سرة، ويف تربية الأولد اإىل 

الطريق القومي.

يف اأنه ينبغي لطالب العلم امل�صتغل به اأن ي�صفي ذهنه ...





ينبغي �سرف الهمة يف تعليم البن�ت وال�سبي�ن مًع� حل�سن مع��سرة الأزواج، 
اأدبً�  فتتعلم البن�ت القراءة والكت�بة واحل�س�ب، ونحو ذلك، ف�إن هذا مم� يزيدهن 
وعقاًل، ويجعلهن ب�ملع�رف اأهاًل، وي�سلحن به مل�س�ركة الرج�ل يف الكالم والراأي،            
فيعظمن يف قلوبهم، ويعظم مق�مهن لزوال م� فيهن من �سخ�فة العقل والطي�ص 
مم� ينتج من مع��سرة املراأة اجل�هلة ملراأة مثله�، وليمكن للمراأة عند اقت�س�ء احل�ل 
وط�قته�،  قّوته�  قدر  الرج�ل على  يتع�ط�ه  م�  والأعم�ل  الأ�سغ�ل  تتع�طى من  اأن 
ي�سغل  اأن  �س�أنه  من  وهذا  ب�أنف�سهن،  يب��سرنه  العمل  من  الن�س�ء  يطيقه  م�  فكل 
ب�لأب�طيل،  األ�سنتهن  ي�سغل  العمل  عن  اأيديهن  فراغ  ف�إن  البط�لة،  عن  الن�س�ء 
وقلوبهن ب�لأهواء، وافتع�ل الأق�ويل، ف�لعمل ي�سون املراأة عم� ل يليق ويقّربه� من 
ة عظيمة يف حق  الف�سيلة، واإذا ك�نت البط�لة مذمومة يف حق الرج�ل فهي َمَذمَّ
الن�س�ء، ف�إن املراأة التي ل عمل له� تق�سي الزمن خ�ئ�سة يف حديث جريانه� وفيم� 
القول  واأم�  وهكذا،  وعنده�  عندهم  وفيم�  ويفر�سون  ويلب�سون  وي�سربون  ي�أكلون 
النهي  ارتك�نً� على  واأنه� مكروهة يف حقهن  الكت�بة  الن�س�ء  ينبغي تعليم  ب�أنه ل 
عن بع�ص ذلك يف بع�ص الآث�ر فينبغي اأن ل يكون ذلك على عمومه، ول نظر 

يف ت�سريك البنات مع ال�سبيان يف التعلم والتعليم
وك�سب العرفان

الف�سل الثالث
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اإىل قول من َعلََّل ذلك ب�أن من طبعهن املكر والده�ء واملداهنة، ول يعتمد على 
الو�س�ئل  القراءة والكت�بة رمب� حملهن على  راأيهن لعدم كم�ل عقولهن، فتعليم 
َية ككت�بة ر�س�لة اإىل زيد ورقعة اإىل عمرو وبيت �سعر اإىل خ�لد ونحو  �سِ الغري املُرنْ
ذلك، واأن اهلل تع�ىل لو �س�ء اأن يخلقهن ك�لرج�ل يف جودة العقل و�سواب الراأي 
وحب الف�س�ئل لفعل، فك�أن اهلل تع�ىل خلقهن حلفظ مت�ع البيت ووع�ء ل�سون 
ال�سف�ت  الن�س�ء على هذه  اأن جميع  تفيد  الأقوال ل  فمثل هذه  الن�سل،  م�دة 
الآث�ر كحب  به  وردت  نهي  من  وكم  الن�س�ء،  على جميع  تنطبق  ول  الذميمة، 
الدني� ومق�ربة ال�سالطني وامللوك والتحذير عن الغنى، فقد حمل على م� يعقبه 
  سر و�سرر حمقق، وتعليم البن�ت ل يتحقق �سرره فكيف ذلك، وقد ك�ن اأزواجه�
من  وغريهم�    بكر  اأبي  بنت  وع�ئ�سة  عمر،  بنت  كحف�سة  ويقراأ  يكتب  من 
ن�س�ء كل زمن من الأزم�ن، ومل يعهد اأن عدًدا كثرًيا من الن�س�ء ابتذلن ب�سبب 
ل يف املع�رف وترتب  َوغُّ اآدابهن ومع�رفهن، على اأن كثرًيا من الرج�ل اأ�سلهم التَّ
على علومهم م� ل يح�سى من �سبه اخلروج والعتزال. ولي�ص مرجع الت�سديد يف 
حرم�ن البن�ت من الكت�بة اإل التغ�يل يف الغرية عليهن من اإبراز حممود �سف�تهن 
املَ�ُسوَبة بجمعية ج�هلية ولو  � م� ك�نت يف ميدان الرج�ل، تبًع� للعوائد املحلية  اأيًّ
بنًت�  اأخذ  اإن�س�نً�  اأن  فر�سن�  لو  ف�إنن�  التجربة،  تنْ  حَّ َل�سَ الع�دة  هذه  جرب خالف 
�سغرية ال�سن مميزة، وعلمه� القراءة والكت�بة واحل�س�ب وبع�ص م� يليق ب�لبن�ت اأن 
يتعلمنه من ال�سن�ئع ك�خلي�طة والتطريز اإىل اأن تبلغ خم�ص ع�سرة �سنة، ثم زوجه� 
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لإن�س�ن ح�سن الأخالق ك�مل الرتبية مثله�، فال ي�سح اأنه� ل حت�سن الع�سرة معه، 
اأو ل تكون له اأمينة، ومثل ذلك �س�ئر البن�ت ف�إن تعليمهن يف نف�ص الأمر عب�رة 
عن تنوير عقولهن مب�سب�ح املع�رف املر�سد لهن، فال �سك اأن ح�سول الن�س�ء على 
َمَلَكة القراءة والكت�بة وعلى التخلُّق ب�لأخالق احلميدة والطالع على املع�رف 
املفيدة هو اأجمل �سف�ت الكم�ل وهو اأ�سوق للرج�ل املرتبني من اجلم�ل، ف�لأدب 
زائل،  َعَر�ص  لأنه  الأدب؛  يغني عن  اجلم�ل ل  لكن  اجلم�ل  يغني عن  للمراأة 
ال�سغرية  البنت  اإذ  اأولده�،  اأخالق  يف  كثرًيا  توؤثر  ومع�رفه�  املراأة  اآداب  واأي�ًس� 
اأمور البيت وال�ستغ�ل برتبية  اأمه� مقبلة على مط�لعة الكتب و�سبط  متى راأت 
مقبلة  اأمه�  راأت  اإذا  م�  بخالف  اأمه�  مثل  تكون  اأن  اإىل  الغرية  جذبته�  اأولده� 
على جمرد الزينة والتربج واإ�س�عة الوقت بهذر الكالم والزي�رات الغري الالزمة؛ 
حيث تت�سّور البنت من ال�سغر اأن جميع الن�س�ء كذلك َفَت�أنَْلُف ذلك من �سغره�، 
ِلَه�  ف�ست�ن م� بني هذه وبني من تعتمد على مع�رفه� واآدابه�، وتفعل م� فيه اإر�س�ء َبعنْ

وتربية اأولده�؛ لأنه� �َسبَّت على ذلك كم� ق�ل البو�سريي -رحمه اهلل:

اِع َواإِْن َتْفِطْمُه َيْنَفِطِم �صَ ْفِل اإِْن ُتْهِمْلُه �َصبَّ َعَلى       ُحبرِّ الرَّ ْف�ُس َكالطرِّ َوالنَّ

وقد ق�ست التجربة يف كثري من البالد اأن نفع تعليم البن�ت اأكرث من �سرره، 
بل اإنه ل �سرر فيه اأ�ساًل، فقد روي يف كتب الأح�ديث رواي�ت عن الن�س�ء كثرية، 
للن�س�ء  الن�س�ء  من  والكت�بة  القراءة  يعلم  من    اهلل  ر�سول  زم�ن  ك�ن يف  وقد 

يف ت�صريك البنات مع ال�صبيان يف التعلم والتعليم وك�صب العرفان
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َيَة  ُرقنْ َة  �سَ َحفنْ »َعلِِّمي  له�:  ق�ل    اهلل  ر�سول  اأن  ورد  فقد  �سليم�ن  اأم  ك�ل�سف�ء 
ِتَه� الكت�َب« اأي اخلط والهج�ء، وخّرج اأبو الدرداء  عن ال�سف�ء  ملِة كم� َعلَّمنْ النَّ
بنت عبد اهلل ق�لت: دخل علّي النبي  واأن� عند حف�سة فق�ل:  »اأَل ُتَعلِّمني 
ِته� الكت�َب« انتهت. والنملة ُبُثوٌر �سغ�ر مع ورم ي�سري ثم  ملة كم� َعلَّمنْ َية النَّ َهذه ُرقنْ
ح فيت�سع وت�سميه الأطب�ء الذب�ب، وهذا احلديث دليل على اأن تعلم الن�س�ء  َيَتَقرَّ
ا�سرتكن معهم يف  به؛ حيث  ب�أ�ص  الرج�ل ل  مع  ا�سرتاكهن  واأن  الكت�بة ج�ئز، 
على  لي�ص  يكون  اأن  ينبغي  تعليمهن  عن  النهي  وورود  والغرائز،  الطب�ئع  اأ�سل 
الذكور  الفريقني  من  كل  فليتم�سك  التعليم،  ب�إب�حة  يع�ر�سه  م�  بدليل  اإطالقه 
ب�أذي�ل  ُثوا جميًع�  وَيَت�َسبَّ والتعليم،  التعلم  ف�سل  الواردة يف  ب�لأح�ديث  والإن�ث 

املدار�سة واملط�لعة ليقتطف� من اأثم�ر العلم من�فعه.



منه�،  واحد  علم  اأو  علوم  عّدة  مط�لعة  على  العقل  مترين  هي  الدرا�سة 
الن��ص ل  التعلم والتعليم والق�بلية لذلك م�سرتكة بني جميع  ومل� ك�نت ف�سيلة 
ي�ستغني عنه� اإن�س�ن، وك�ن الحتي�ج اإليه� ن��سًئ� من كراهة النف�ص للجهل الذي 
به�  يح�سل  التي  امل�ستمرة  الدرا�سة  وكرثة  الطالع  على  املواظبة  اإل  ميحوه  ل 
التمكن من املع�رف، وك�نت مّدة احلي�ة ق�سرية ل تكفي يف احل�سول على �سطر 
َث ب�لعلوم ال�سرورية له  ٌع من املع�رف الب�سرية؛ وجب على الإن�س�ن اأن َيَت�َسبَّ له َوقنْ

كم� ق�ل ال�س�عر:

� يخت�ص  والأوىل لط�لب العلم اأن يت�سبث مب� يالمي الفن الذي يتخذه له فنًّ
به، فدرا�سة العلم يف حّد ذاته� اأف�سل م� ي�ستغل به الإن�س�ن، واأحلى م� ي�سرف 
فيه اأوق�ت حي�ته، واأف�سل لذات الدني�، فال �سرور يوازي �سرور العلم، وال�ستغ�ل 

اأََحٌد َجِميًعا  الِعْلَم  َحَوى  َما 
َبْحُرُه ـِيٌق  َعمـــ الِعْلـــُم  َا  اإِمنَّ

�َصَنْه اأَلَف  َماَر�َصـــــُه  وَلو  َل 
َفُخذوا ِمن ُكلرِّ �َصيٍء اأَْح�َصَنْه

يف املدار�سة واملطالعة

الف�سل الرابع
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�ُسن يف جميع الأوق�ت، و�ستى الأعم�ر، ويف جميع الأمكنة والبلدان؛ لأن  به َيحنْ
مط�لعة الكتب ل ي�سيق منه� �سدر الإن�س�ن يف مّدة عمره، ويف مب�دي واأواخر 
ِلح ح�ل ال�سب�ن، وتنفع يف ح�ل الكهولة، وتخفف الآلم، وتفيد  اأمره؛ لأنه� ُت�سنْ
ال�سرب على نوائب الأي�م حتى اإن الإن�س�ن املنهمك على القراءة ل يذوق طعم 
� اأغلت قيمة غن�ه و�سع�دته فم� ك�نه� اإل غذاء  الف�قة)1( واإن ك�ن فقرًيا واإن ك�ن غنيًّ
الأ�سب�ح والأرواح يف الإم�س�ء والإ�سب�ح وهي لأهل املدن فك�هة ورف�هة، ولأهل 
ف اأحوال اأهل  َث�َء ال�سفر كم� تلطِّ َغَلة ونب�هة، ويف الأ�سف�ر تخفف َوعنْ الريف َم�سنْ
احل�سر، وهي وق�ية حتفظ من القلق والو�س�و�ص، وينت�سر به� الإن�س�ن على القلق 
والأرق، فهي خري واٍق وح�ر�ص؛ لأن القلق داء َوِخيم و�س�حبه �َسِقيم، فهو ك�لن�ر 
يرعى بدن الإن�س�ن ولو ك�ن رفيع القدر عليَّ ال�س�أن، فعالجه النظر يف كت�ب يزيل 

�ب)2( عن الأَلنْب�ب)3(. �سَ الأَونْ

والَعَواِرف  ال�سحيحة،  ب�ملع�رف  العقول  تزين  اأنه�  الدرا�سة  فوائد  ومن   
�َدًة، وترقي الإن�س�ن اإىل اأق�سى درج�ت  ِجيحة، وتفيد النف�ص الزكية �سرًف� وجَمَ الرَّ
الفخر وال�سع�دة، فيه� يفقه الإن�س�ن اأحوال الن��ص على حق�ئقه�، وم� هم عليه اأو 
م� ك�نوا عليه اأو م� ينبغي اأن يكونوا عليه ب�لوقوف على ح�سن طرائقه�، وبذلك 

)1( الف�قة: الفقر واحل�جة. )م(.
�ب: الأ�سق�م والأوج�ع. )م(. �سَ )2( الأونْ

)3( الأَلنَْب�ب: العقول. )م(.
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عقله،  ويقوى  الب�ل،  و�سف�ء  النف�ص،  وتلطيف  الأ�سغ�ل،  على  التعّود  يكت�سب 
الإن�س�ن  ويغلب  العي�ص،  ولذاذة  احل�ل  لرف�هة  ينْ�ص  والطَّ اخلفة  فيه من  م�  ويزول 
يف  �ُسًدى  زمنه  ي�سيع  ول  والفتور،  والك�سل  البط�لة  ب�جتن�ب  وهواه  نف�سه، 
�سف��سف الأمور، ومن فوائد املط�لع للكتب اجليدة املفيدة اأن ي�سري ن�قًدا ب�سرًيا 
الف�سالء  بني  الألفة  اإل  الدرا�سة  ف�س�ئل  يكن  مل  ولو  حميدة،  اأحواله  وجميع 

والنبالء والتع�رف من بع�سهم لبع�ص لك�ن هذا ك�فًي� لأهل العلى.

ق�ل بع�سهم: ك�ن الن��ص فيم� م�سى اإذا لقي الع�مل منهم من هو فوقه يف 
العلم ق�ل: هذه غنيمة، اأي لكونه ينتهز فر�سة التلقي عنه، واإذا لقي من هو مثله 
فوقه،  من  الرجل  يعيب  واليوم  عليه،  َدِر)1(  َيزنْ مل  دونه  هو  من  لقي  واإذا  ذاكره، 
ويظهر اأنه لي�ص له به ح�جة، ول يذاكر مثله، ويزهو على من هو دونه، وهذا مم� ُيِخلُّ 
د احلقوق حلب الرئ��سة والتعظيم، ويجعله  ب�لع�مل؛ حيث اإنه يف�سي به اإىل َجحنْ
َقَط�ت لهدم م� �سيدته الف�س�ئل بف�سوله  يتعر�ص اإىل �سرت احل�سن�ت، ويتتبع ال�سَّ

ل بف�سله.

ِبّي دخل على عبد امللك بن مروان وبني يديه كت�ب  ومم� يحكى اأن ال�ّسعنْ  
واآن�ص  واأنبل جلي�ص،  ُمَق�ِرن،  الكت�ب خري  اإن  املوؤمنني  اأمري  ي�  فق�ل:  فيه،  ينظر 
اأني�ص، واأ�سدق �سديق، واأحفظ رفيق، واأكرم م�س�حب، واأف�سح خم�طب، واأبلغ 

َتِخف. )م(. ر ومل َي�سنْ دِر: مل ُيَحقِّ )1( مل َيزنْ

يف املدار�صة واملطالعة
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ن�طق، واأكتم َواِمق)1(، يورد اإليك ول ي�سدر عنك، ويحكي لك ول يحكي عنك، 
َته  ا كتمه، واإن ا�ستحفظته علًم� حفظه، اإن ف�حتته ف�حتك، واإن َف�َو�سنْ اإن اأودعته �سرًّ
بن�س�طك،  ين�سط  َمَت عنك،  �سَ َمتَّ عنه  �سَ واإن  َج�َراك،  َج�َرينَْته  واإن  ف�و�سك، 
َتِبط)2( ب�غتب�طك، ول يرغب عنك عند رغبتك فيه، ول َيَتَخلَّف عنك عند  وَيغنْ
ا، اإن ن�سرته �سهد، واإن  ح�جتك اإليه، ول ُيخفي عنك ذكًرا، ول يف�سي لك �سرًّ
َتِعرنْب  ُم�سنْ انغلق، �س�مت متكلم،  انغلقت عنه  واإن  نََطق،  �س�ألته  واإن  َرَقد،  طويته 
ِجم، يذاكرك ب�لفل�سفة، ويب�سرك بتقدمي املعرفة، ويبدي لك اأخب�ر الأول،  َتعنْ ُم�سنْ
وغ�ئب  كمعدوم،  ح��سر  املعونة،  كثري  املوؤنة  خفيف  الدول،  �سري  لك  وي�سرح 
كمعلوم، ل تت�سنع له عند ح�سوره يف خلوتك، ول حتت�سم له يف ح�ل وحدتك، 
يف الليل نعم ال�سمري، ويف النه�ر نعم امل�سري، اإن طويته انطوى، واإن ن�سرته احتبى، 
فق�ل له عبد امللك: لقد حببت اإيّل الكت�ب وعظمته يف نف�سي وح�سنته يف عيني. 

انتهى. ق�ل بع�سهم:

ل�سيم� كتب التواريخ وال�سري، فقد ق�ل بع�سهم فيه� مل� فيه� من العرب:

ِكَتاُب ِدمُي  َوالنَّ ُث  املَُحدرِّ ِنْعَم 
ا�ْصَتْوَدْعَتُه اإَِذا  ا  �ِصرًّ ُمْف�ِصًيا  َل 

الأَْحَباُب َفاَتَك  اإِْن  ِبِه  َتْلُهو 
َواُب َو�صَ ِحْكَمٌة  ِمْنُه  َوُيَفاُد 

ّب. )م(. )1( وامق: حُمِ
َتبط: يبتهج وتتح�سن ح�لته. )م(. )2( َيغنْ
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ْهِر َقْد ُوِجُدوا َطالْع َتَواِريخ َمْن يِف الدَّ
ا �صً ُغ�صَ ُعوا  ُجررِّ َقْد  اأََكاِبَرُهم  ْد  َتِ
َياِط َوجـْر ْرٌب ِبال�صرِّ ٌب َو�صَ َعْزٌل َوَن�صْ

ُد ْد ُخُطوًبا ُت�َصلرِّي َعْنَك َما َتِ َتِ
َزاَيا ِبَها َكْم ُفترَِّتْت َكِبُد ِمَن الرَّ
�ٌس ُثمَّ َقْتٌل َوَتْوِريٌث مِلَن ُوِلُدوا

ومبزاولة املط�لعة تت�سع دوائر املع�رف ونط�ق الطرائف واللط�ئف.

يف املدار�صة واملطالعة





�سعة دائرة املع�رف عب�رة عن ك�سب جميع حق�ئق حوادث املع�رف الب�سرية 
املجهود يف  بذل  الإكث�ر من  ثمرة  ة)3(، وهي  ِكيَّ الزَّ الألب�ب  لت�س�ع عقول ذوي 
اجَلَولن)4( عب�رة عن  وهي  اأو جتّدد،  تق�دم عهده  مم�  والفنون  العلوم  قراءة كتب 
يف معرفة الت�ريخ، ومعرفة الأل�سن، ومعرفة الكتب املوؤلفة يف اأي َفنٍّ من الفنون 

ب�أنواعه�.

فمن املعلوم اأن الغر�ص الأ�سلي من العلوم واملع�رف اإمن� هو النقي�د لأمر   
وال�سالم؛  ال�سالة  عليهم  للر�سل  بعثه  يف  بَّ�نية  الرَّ احلكمة  اقت�سته  مب�  تع�ىل  اهلل 
واملََع�د)5(  املع��ص  العب�د يف  اأحوال  لنتظ�م  هي  اإمن�  بعثهم  احلكمة يف  اإن  حيث 

ليد: العريق الأ�سيل ال�س�رب يف الِقَدم. )م(. )1( التَّ
َدث. )م(. �ِرف: املُحنْ )2( الطَّ

)3( الزكية: ال�س�حلة. )م(.
)4( اجَلَولن: الطواف. )م(.

)5( املََع�د: املرجع وامل�سري. )م(.

اِرف)2( يف �سعة دائرة املعارف والطالع على التَِّليد)1( منها والطَّ

الف�سل اخلام�ص
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ُمَكلَّف  ب�لغ ع�قل  ِجَن�َية، فكل  ُمَن�َكَحة اأو  اأو  اأو مع�ملة  بعب�دة  اإل  مم� ل يح�سل 
اَرينْن لكونه عمل وعمل مب� فيه  بعلم احلالل واحلرام والعمل به؛ لين�ل �سع�دة الدَّ
هذه  اأق�س�م جمموعة يف  اأربعة  على  الن��ص  ك�ن  ولهذا  وَمَع�ِده؛  ملع��سه  ال�سع�دة 

الأبي�ت، وهي:

ف�لق�سم الأّول والث�لث ح�سن واأح�سن، والق�سم الث�ين والرابع قبيح واأقبح، 
ونظم بع�سهم الأح�سن والأقبح يف قوله:

ُجِل ْقَبَح الُكْفَر َوالإِْفاَل�َس ِبالرَّ ْنَيا اإَِذا اْجَتَمَعا       َواأَ يَن َوالدُّ َما اأَْح�َصَن الدرِّ

�ِرع)1( اإل بعلم م� ج�ء به، ول يتح�سل العلم  ول يتي�سر معرفة امتث�ل اأمر ال�سَّ
َم�ته،  اإل ب�ل�ستغ�ل به، واجِلدِّ يف طلبه، وا�ستجم�ع اأ�سوله وفروعه ومكمالته وُمَتمِّ
ف�ل�ستغ�ل به اأوىل م� اأنفقت فيه نف�ئ�ص الأوق�ت، وهو ينح�سر يف جن�سني دنيوي 

ْزُتُهْم َميَّ ا�ِس  النَّ يف  اأَْرَبَعٌة 
ٌة َمْقُبو�صَ ُدْنَياُه  ـٌِد  َفَواحــــــ
َمُْدوَدٌة ُدْنَياُه  َوَواِحــــــٌد 
َمْعُموَرٌة ُدْنَياُه  َوَواِحــــــٌد 
ـــاِئٌع �صَ َبْيَنُهُم  َوَواِحــــــٌد 

َظاِهَرْة َمْك�ُصوَفٌة  اأَْحَواُلُهم 
َفاِخَرْة اآَِخـــــَرٌة  َتْتَبُعــــَها 
اآَِخَرْة َبْعِدَها  ِمْن  َلُه  َلْي�َصْت 
َعاِمَرة َغَدْت  اأُْخَراُه  َكَذاَك 
اآَِخَرْة َوَل  ُدْنَيا  َلُه  َلْي�َصْت 

�رع: املُ�َسّرع اأو وا�سع الأحك�م ال�سرعية. )م(. )1( ال�سَّ
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واأخروي، يعني علوم املع��ص وعلوم املََع�د. وقد اأكرم اهلل  الإن�س�ن وخلق له م� 
�رَّ  َنُه ب�لعقل الذي مييز به بني احَل�َسن والقبيح، وال�سَّ يف الكون من �س�ئر املن�فع وَزيَّ
الذكية،  ب�لقريحة)1(  ف  املُتَّ�سِ الإن�س�ن    وجعل  وال�سواب،  واخلط�أ  والن�فع، 
ًق� لتح�سيل العلم وا�ستف�دته، وا�ستنب�طه واإف�دته، واأوىل العلوم  واملََلَكة القوية ُمَوفَّ
بذلك العلوم ال�سرعية التي عليه� َمَدار اأحك�م البالد وراحة العب�د، وهي معرفة 
�سواه� من  وم�  ب�لذات،  املق�سودة  اإذ هي  واحلديث؛  والفقه  والتف�سري  تع�ىل  اهلل 
العلوم والفنون فهي له� ك�لآلت والإع�ن�ت، ف�لعلوم ال�سرعية هي اأهم مم� عداه�، 
وال�ستغ�ل به� اأوجب للح�جة اإليه�، وال�سطرار اإىل معرفة احلالل واحلرام واإق�مة 
احلدود والأحك�م؛ ولهذا ك�ن اأهله� اأف�سل من غريهم، ف�أم� علم الكالم فف�سله 

معلوم كم� قيل:

ون علم الكالم، ف�أن�سد يقول:  وقيل للق��سي ابن الطيب اإن قوًم� َيُذمُّ

اأَيَُّها املُْبَتــــــــــــِدي ِلَيْطُلَب ِعْلًما
ُحْكًما َح  حرِّ ُت�صَ َكْي  الِفْقَه  َتْطُلُب 

الَكالِم ِلِعْلِم  َعْبٌد  ِعْلٍم  ُكلُّ 
الأََحْكاِم َمْنِزَل  اأَْغَفْلَت  ُثمَّ 

َلُهْم َخالَق  َل  اأَُنا�ٌس  الَكاَلم  َعاَب 
َحى يف الأُْفِق َطاِلَعًة رَّ �َصـْمـ�َس ال�صُّ َما �صَ

َوَما َعَلْيـــِه اإَِذا َعاُبــوُه ِمْن �صــَرِر
ِر ْوَءَها َمْن َلْي�َس َذا َب�صَ اأَْن لَيـرى �صَ

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف

)1( القريحة: قريحة كل �سيء: اأوله وب�كورته، وهي يف الإن�س�ن طبعه الذي ُجِبل عليه لأنه اأول خلقته. )م(.
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وجه؛  اأكمل  على  حججه�  وتقرير  التوحيد،  بعق�ئد  مملوء  والقراآن  فكيف 
فلهذا ك�نت عق�ئد التوحيد ل تقبل من اخلالف بني اأهل احلق م� تقبله الفروع 
ه� مل يتكلم على  ر الأّول)1( بدع ُيحت�ج اإىل َردِّ دنْ الفقهية، ومل� مل تكن يف اأزمنة ال�سَّ
ِتَف�ًء منهم ب�أدلة القراآن  ر الأول م� تكلموا يف الفروع؛ اكنْ دنْ علم الكالم اأهل ال�سَّ
املبتدعة،  وه�جت  الإ�سفرائيني،  اإ�سح�ق  اأبو  اأن ظهر  اإىل  موفق،  لكل  الوا�سحة 
َتُلون فيه عن الن��ص؛  وك�ن قد �سعد اإىل جبل لبن�ن كثري من الأولي�ء والأتقي�ء َيخنْ
فوجدهم  الإ�سفرائيني،  اإ�سح�ق  اأبو  اإليهم  فذهب  لهم)2(،  ًدا  ُمَتَعبَّ ك�ن  حيث 
 - النبي  اأمة  وتركتم  فيه  تتعبدون  املو�سع  هذا  اإىل  هربتم  لهم:  فق�ل  ُدون،  َيَتعبَّ
عليه ال�سالة وال�سالم - يف اأيدي املبتدعة، فق�لوا له: اأيه� الأ�ست�ذ، ل قدرة لن� 
  على خم�لطة اخللق، واأنت الذي قد اأقدرك اهلل على ذلك، ف�أنت اأهله فرجع
وا�ستغل ب�لرد على املبتدعة، واألف كت�به اجل�مع بني اجَلِلّي واخَلِفّي، ف�ل�ستغ�ل 
َق لتحقيق عق�ئد اإمي�نه  بعلم التوحيد مقدم على كل الواجب�ت، ف�ل�سعيد من ُوفِّ
َغ�يل يف الدين كم�  َه�نه، ولكن ل ينبغي التَّ مل� يراه من النعيم وال�سرور بوا�سح ُبرنْ
ل ينبغي الت�س�هل فيه، ل�سيم� من اأ�سح�ب احلل والعقد والأمر والنهي، وقيل: 

من َعِري عن اإمي�نه تالعب بدينه. ق�ل ال�س�عر:

ر الأول: هم ال�سح�بة والت�بعون . )م(. دنْ )1( ال�سَّ
ًدا لهم: مك�نً� لعب�دتهم. )م(. )2( ُمَتَعبَّ

ِديننا ِبَتْمِزيِق  ُدْنَياَنا  ُع  ُنَرقرِّ
َربَُّه اهلَل  اآََثَر  ِلَعْبٍد  َفُطوَبى 

ُع ُنَرقرِّ َما  َول  َيْبَقى  ِديُنَنا  َفال 

ُع يتَوقَّ مِلَا  ِبُدْنَيـــــــاُه  َوَجـــاَد 
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ف��ستغلوا  املف�سرون  واأم�  كله�،  العلوم  اأهم  ال�سرعية  ب�لعلوم  وال�ستغ�ل 
من  ُمطَلقه  وتبيني  ومب�ينه،  اآي�ته،  واأحك�م  مع�نيه  وفهم  تع�ىل  اهلل  كالم  بتف�سري 
َكِمه ومت�س�بهه وَق�س�سه ومواعظه ومن�سوخه ون��سخه  َمِله وحُمنْ ِنه من جُمنْ ِده، وُمَبيَّ ُمَقيَّ
وا ب�ل�ستنب�ط يف فقه الكت�ب واحلديث  َفُهم اأ�س��ص الدين، واأم� الفقه�ء ف�إنهم ُخ�سُّ
والتعمق بدقيق النظر يف ترتيب الأحك�م وحدود الدين، والرتتيب بني الن��سخ 
�م الدين، واأم� اأ�سح�ب احلديث ف�إنهم تعلقوا بظ�هر  واملن�سوخ وغريهم�، َفُهم ُحكَّ

حديث ر�سول اهلل ؛ لأن اهلل تع�ىل يقول: نثڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ومتييز  وتدقيقه،  ونقله  ب�سم�عه  ا�ستغلوا  وقد   ،]7 ]احل�سر/  ہمث   ہ   ۀ    

�سحيحه من �سقيمه َفُهم حرا�ص الدين.

وقد جرت ع�دة اهلل تع�ىل يف خلقه على ممر الأعوام والدهور واأنه ل يخلو   
هم لإق�مة  زمن من الأزمنة ول قرن من القرون عن اأئمة من العلم�ء الأعالم اأََعدَّ
�سرائع الإ�سالم، وتقرير احلدود والأحك�م، واأنه اإذا انقر�ست ط�ئفة َخَلَفتنْه� اأخرى 
هم  رُّ تي َظ�ِهِرينْن على احلقِّ ل َي�سُ كم� يف احلديث ال�سريف »ل تزاُل ط�ئفٌة من اأُمَّ
من َخ�َلَفهم حتى ي�أتي اأمُر اهلل وُهمنْ على ذلك«، ق�ل البخ�ري: اأراد ط�ئفة اأهل 
ُجوَدينِْن بني امل�سلمني اإن �س�ء اهلل تع�ىل اإىل يوم  العلم ول يزال الكت�ب وال�سنة َمونْ

الدين.

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف
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وال�سن�ئع  الفنون  عن  ت�ستغني  ل  واملم�لك  امل�س�لك  ِعَم�ِريَّة  ك�نت  ومل�   
ك�ملة  براعة  اأرب�ب  اأن��ًس�  الأزم�ن  تع�ىل لكل زمن من  اهلل  َر  َي�سَّ واأدواته�  واآلته� 
لإحي�ء م� به يكون الُعمران ويت�سع التمدن يف البلدان، فمن هوؤلء علم�ء التواريخ 
والع�رفون ب�لأل�سن واللغ�ت، واملولعون مبط�لعة الكتب ومعرفة موؤلفيه� من م�س�هري 
اأو �س�حب  علم  والرباعة، فكل �س�حب  لل�سن�عة  اأي�ًس� جمددون  فهم  الرج�ل، 
فنه؛  من  اجلليلة  املوؤلف�ت  على  اطلع  اإذا  اإل  معرفته  دائرة  ب�سعة  يت�سف  ل  فن 
رَي مم� ورد يف الكت�ب والأثر، واأخب�ر  ف�س�حب الت�ريخ لبد اأن يعرف جميع ال�سِّ
امل��سي واحل�ل؛ ليقي�ص على ذلك م� ع�س�ه اأن يكون يف ال�ستقب�ل ل�سيم� ت�ريخ 
َحل وم� ك�ن عندهم من التدبري واحليل، ولكن لبد اأن يكون  َول والنِّ امِلَلل والدُّ
الوق�ئع من الأب�طيل، ول  �َدة، حتى مييز �سحيح  َوقَّ �َدة وفكرة  نَقَّ �س�حب ب�سرية 
َقط  يلتفت اإىل كل م� قيل من الأق�ويل، ول يهمل معرفة ت�ريخ بالده، ووق�ئع َم�سنْ

راأ�سه وميالده، كم� ل يهمل ت�ريخ العلوم والفنون.

برية  واملم�لك  امل�س�لك  كتب  يعرف  اأن  فالبد  اجلغرافي�  �س�حب  واأم�   
على  ور�سومه�  حديثة  اأو  قدمية  واجلزائر  والبلدان  الأرا�سي  وجميع  بحرية،  اأو 
بينه�،  وامل�س�ف�ت  وال�سم�وية،  الأر�سية  الأَُكر)1(  وعلى  واأط�ل�سه�،  خريط�ته� 
يقف  اأن  ولبد  ذلك،  اإىل غري  وطب�ئعه�  وعوائده�  و�سرائعه�  واأحك�مه�  وجت�راته� 

َرة. )م(. )1( الأَُكر: احلفر يف الأر�ص، ومفرده� الأُكنْ
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على اآث�ر الأقدمني، ويبحث عن ت�ريخ اأزم�نه�، وينبغي ل�س�حب اللغ�ت اأن يعرف 
اللغ�ت التي تدونت به� علوم املتقدمني واملت�أخرين، م�سرقية اأو مغربية، مهجورة 
اأو م�ستعملة بح�سب الإمك�ن ليمكنه اأن يراجع م� يحت�ج اإليه عند الإَب�ن)1(، ف�إن 
مل يتي�سر له ذلك اطلع على الكتب املرتجمة من تلك اللغ�ت، واأعظم م� ينفع 
لُّع)2( من العلوم والفنون اإتق�ن �سن�عة الف�س�حة والبالغة،  �سَ يف �َسَعِة الطالع والتَّ
التي هي �سيء اآخر غري معرفة النحو والعربية؛ لأن الكالم ل يخت�ص مِبَِزيَّة من 
ف�لنظر حل�سن  الف�س�حة والبالغة،  األف�ظه ومع�نيه بو�سفي  احل�سن حتى تت�سف 
الكالم اإمن� هو من هذين الو�سفني، واأم� النحو ف�سيء اآخر؛ فال ينبغي اأن ي�ستغني 
ِلُقون)3( ل علم�ء العربية؛ ف�إن  �ُب البلغ�ء اأو ال�سعراء املُفنْ ِن الكالم اإل الُكتَّ يف ُح�سنْ
�أَل الفقيه عن م�س�ألة ح�س�بية فكذلك ل ُي�س�أل  اأهل كل علم اأعلم به، وكم� ل ُي�سنْ
احل��سب عن م�س�ألة فقهية، وكذلك كم� ل ُي�س�أل النحوي عن م�س�ألة طبية كذلك 
ويَّة، ول يعلم العلم املخ�سو�ص اإل �س�حبه املت�سلع  ل ي�س�أل الطبيب عن م�س�ألة نَحنْ
منه، ف�لذي يوثق به يف معرفة الف�س�حة والبالغة علم البديع الذي هو فنٌّ عزيز يف 

ذاته جميل يف مع�نيه و�سف�ته. �سعر:

   �َصْيٌء ِبِه َفَتَ الَوَرى َغرْيَ الذي      ُيْدَعى اجَلَماَل َوَل�ْصُت اأَْدِري َما ُهَو

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف

)1( الإَب�ن: الوقت واحلني. )م(.
ر يف العلوم. )م(. � واملق�سود التبحُّ )2( الت�سلع: ت�سلع الرجل: امتالأ م� بني اأ�سالعه �ِسَبًع� وِريًّ

لقون: املجيدون الب�رعون. )م(. )3( املُفنْ
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ب�ء)1( يقولون البديع بطب�عهم املفطورة على الف�س�حة،  وك�نت العرب الَعرنْ
تراه  لط�فته  ومن  واأنظ�ره،  القي�ص  ك�مرئ  واأمريه  القول  َمِلَك  ك�ن  عربي  فكل 
غري  من  يٍة  َرمنْ وُربَّ  ق�سد،  غري  من  األف�ظهم  يف  وَيِرد  الَعَوام  األ�سنة  على  يجري 
عن�ية وهو حمبوب اإىل الن��ص َق�ِطَبًة، وم� من اأحد اإل ويحب اأن يتكلم فيه حتى 
ع�ملون  اأنهم  يظنون  وهم  وال�سعر  الكت�بة  فن  يخو�سون يف  وكلهم  يدعونه  الع�مة 
َكر وهم�  ُل الف�س�حة والبالغة، ل ُيننْ �ب وال�سعراء، َفَف�سنْ به، ورمب� ف��سلوا بني الُكتَّ
من اأ�سرف الف�س�ئل واأعاله� درجة، ولول ذلك مل� فخر بذلك ر�سول اهلل  يف 
  قوله: »اأوتيت جوامع الكلم« وهي ل تكون اإل ف�سيحة بليغة، وم� �ُسِمَع اأنه
افتخر ب�سيء من املعلوم �سوى علم الف�س�حة والبالغة، فلم يقل اإنه اأوتي جوامع 
احل�س�ب والطب ول غري ذلك، فلو مل تكن هذه الف�سيلة اأعلى الف�س�ئل درجة مل� 
ل الإعج�ز)2( به� دون غريه� ف�إن كت�ب اهلل تع�ىل نزل عليه� ومل ينزل مبعجز  اتَّ�سَ

من م�س�ئل العلوم الأخر.
ثور)3( ومل� ك�نت هذه الف�سيلة بهذه املك�نة �س�رت يف الدرجة الع�لية واملَننْ  

واأرب�ب  املنظوم،  دون  ب�ملنثور  ات�سل  اإمن�  الإعج�ز  لأن  املنظوم؛  من  اأ�سرف  منه� 
الكت�بة والإن�س�ء  اأرب�ب  َي  �سِ ُنحنْ اأن  �سئن�  لو  املنثور؛ لأنن�  ُكتَّ�ب  اأكرث من  النظم 

)1(  العرب العرب�ء: الَعَرب اخُللَّ�ص. )م(.
)2( الإعج�ز: ارتف�ع عن مدى قدرة الب�سر. )م(.

)3( املنثور: كالم مر�سل من غري وزن ول ق�فية. )م(.
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من اأول الدولة الإ�سالمية واإىل الآن مل� وجدن� منهم من ي�ستحق ا�سم الك�تب اإل 
َرى  اأفراًدا قالئل؛ ولهذا ق�ل بع�ص من انفرد يف ع�سره بهذه ال�سن�عة َيُحثُّ َمننْ اأَجنْ

يف بحر �سريعته� �ِسَراَعه: 

بخالف ال�سعراء ف�إن عددهم كثري حتى لقد يجتمع منهم يف الع�سر الواحد 
ِلق، وهذا ل جنده يف ُكتَّ�ب الإن�س�ء، ورمب� ندر  جم�عة كثريون كل منهم �س�عر ُمفنْ
د  َلِك النرث وُبعنْ منهم الفرد الواحد يف الزمن الطويل، ولي�ص ذلك اإل ِلُوُعوَرة َم�سنْ
اإل على  ف�إن ُكلَّ دولة ل تقوم  اأحد ُدع�متي الدولة  مث�له، والك�تب املن�سئ هو 

دع�متني من ال�سيف والقلم، ق�ل ال�س�عر:

ِعْلَمُه ُخْذ  الإِْن�َصــــــــاِء  َطاِلَب  َيا 
َفَمـــــا ي  َغرْيِ َباِب  يِف  َتِقْف  َوَل 

َعـــنرِّي َفِعْلِمــــــي َغْيــــُر َمْنُكوِر
ِبَد�ْصــــُتوِر)1( اإِلَّ  َتْدُخــــــــــُلُه 

َعْت ْيُف الَِّذي َخ�صَ اإن َيْخِدم الَقَلَم ال�صَّ
ُيَعاِدُلُه �َصْيٌء  َل  َوامْلَوُت  َفاملَْوُت 
ُبِرَئْت)2( ُمذ  ِلالأَْقاَلِم  اهلُل  ى  َق�صَ َكَذا 

الأَُمُ َخْوَفُه  َوَداَنْت  َقاُب  الررِّ َلُه 
الَقَلُم ِبِه  َيْجِري  َما  َيْتَبُع  َزاَل  َما 
ُيوَف َلَها ُمْذ   اأُْرهَفْت)3(   َخَدُم اإِنَّ ال�صَّ

مل مبقت�س�ه�. )م(. )1(  د�ستور: ق�نون واإج�زة وق�عدة ُيعنْ
)2(  ُبِرَئت: ُخِلَقت. )م(.

ه. )م(. قه وحدَّ ه، رقَّ )3( اأرهفت: اأرهف ال�سيف: �سنَّ

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف
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وجواب  موؤخر،  ف�عل  وال�سيف  مقدم،  مفعول  الأول  البيت  يف  والقلم 
ال�سرط حمذوف تقديره فال عجب يف ذلك يدل عليه البيت الث�ين، وق�ل اآخر:

ومن نظر اإىل �سرعة ف�سل اخل�س�م ب�ل�سيف قّدمه على القلم يف الف�سيلة، 
كقول ال�س�عر: 

وظيفة  ك�نت  واإن  اأنفع  الكت�بة  �سن�عة  ترى  املتمدنة  املم�لك  اأن  ول�سك 
ال�سيف اأرفع، وق�ل بع�سهم يف مدح القلم:

ِب�َصْيِفِهْم َيْوًما  الأَْجَواُد  اْفَتَخَر  اإَِذا 
َوِرْفَعًة ا  ِعزًّ اِب  الُكتَّ َقَلَم  َكَفى 

وه ِمَّا َيْجِلُب اجُلوَد َوالَكَرْم َوَعدُّ
ِبالَقَلْم اأَْق�َصَم  اهلَل  اأنَّ  ْهِر  الدَّ َمَدا 

الُكُتِب ِمَن  ْنَبــاًء  اأَ ـــــَدُق  اأَ�صْ ْيُف  ال�صَّ
َحاِئِف)2( يف َفاِئِح)1( َل �ُصوُد ال�صَّ ِبي�ُس ال�صَّ

ِعِب ه احَلدُّ َبنْيَ اجِلدرِّ َواللَّ يِف َحدرِّ
َيِب َوالررِّ ُمُتوِنِهنَّ ِجالُء اخلطِب 

اأََبًدا َلُه  اٌم  ُخدَّ ْمُح  َوالرُّ ْيُف  ال�صَّ
اأَ�ْصُطِرِه َبنْيَ  الأََعاِدي  ِدَماُء  َتِْري 

َلِعَبا َوَل  ا  ِجدًّ ِبِه  َيْبُلَغاِن  َل 
َرَبا �صَ اإَِذا  ْوٌت  �صَ َلُه  ُيَح�سُّ  َفاَل 

)1( ال�سف�ئح: ال�سف�ئح هي ال�سيوف العري�سة. )م(.
)2( ال�سح�ئف: هي م� ُيكتب من ورق ونحوه. )م(.
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ورمب� ل يفتقر امللك يف ملكه اإىل ال�سيف اإل مرة اأو مرتني، واأم� القلم ف�إنه 
َنى به عن ال�سيف، ق�ل ال�س�عر: َتغنْ يفتقر اإليه على الأي�م وكثرًيا م� ُي�سنْ

وق�ل اآخر:

واإذا �ُسِئَل عن امللوك التي غربت)4( اأي�مهم ل يوجد منهم من ح�سن ا�سمه 
يتن�قله  اأمر دولته، وجعل ذكره� خ�لًدا  م  وَفخَّ اإل من َحِظي بك�تب خطب عنه 
الن��ص رغبة يف ف�سل خط�به، وا�ستح�س�نً� لبديع كالمه، فيكون ذكره� يف خف�رة)5(

َبيِنهْم َعَداَوَة  َخاُفوا  اإَِذا  َقْوٌم 
ِبِل�َصاِنِه َكاِتٍب  ِمْن  ـــْرَبٍة  َوَل�صَ

الأَْقاَلِم ِة  باأَ�ِصنَّ َما  الدرِّ �َصَفُكوا 
َى َواأَْنَفُذ ِمْن َرِقيِق ُح�َصاِم)1( اأَْم�صَ

ٍب َقْوٌم    اإَِذا     اأََخُذوا       الأَْقاَلَم َعْن َغ�صَ
ْن َقَعُدوا َناُلوا ِبَها ِمن اأََعاِدْيِهم َواإِ

اِت)2( املَِنيَّ َماَء  ِبَها  وا  ا�ْصَتَمدُّ ُثمَّ 
اِت)3( املَ�ْصَرِفيَّ ِبَحدرِّ  ُيَناُل  َل  َما 

)1( ح�س�م: �سيف ق�طع. )م(.
)2( املَنيَّ�ت: جمع َمِنّية، وهي: املوت والوف�ة. )م(.

)3( املَ�سَرِفيَّ�ت: جمع م�سريف، وهو �سيف جملوب من م�س�رف ال�س�م والعراق واليمن. )م(.
)4( َغرَبَت: م�ست وذهبت. )م(.
)5( خف�رة: حم�ية وحرا�سة. )م(.

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف
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مته اأ�س�طريه، ولي�ص الك�تب بك�تب حتى ي�سطر عدّو الدولة اأن  م� دّونه قلمه ورقَّ
يروي اأخب�ر َمَن�ِقِبَه� يف حفلة، وي�سبح ول�س�نه ح�مًدا مل�س�عيه� وقلبه م� به ِغلَّة)1(، 
ف، وب�جلملة ف�إنه يجب على �س�حب  ٌق ل ينكره اإل ُمَتَع�سِّ دنْ وهذا الذي ذكرن�ه �سِ
يتعلق بكل علم وكل �سن�عة ويخو�ص يف كل فن  اأن  الكت�بة والإن�س�ء  �سن�عة 
مير  لأن كالمه  املع�ين؛  من  معنى  كل  يخو�ص يف  اأن  ُمَكّلف  لأنه  الفنون؛  من 
على اأ�سم�ع �ستى من خ��سة وع�مة وذوي اأفه�م ذكية، وينبغي اأن تكون مفردات 
َب�ُته  األف�ظه مفهومة؛ لأنه� اإن مل تكن كذلك فال تكون ف�سيحة، واأن تكون ُمَركَّ
ة م� مل يكن مق�سوًدا للخ��سة ف�إنه يتف�وت بدرج�ت من  ة والع�مَّ َهَمُه اخل��سَّ مم� َتفنْ
اأف�سح الكالم، وقد  ف�إنه  النظر يف كت�ب اهلل تع�ىل  به، ويكفي يف ذلك  خوطب 
اإىل  الفهم  ي�س�رع  م�  فمنه  ذلك  ومع   ، وع�مٍّ خ��صٍّ  من  ك�فة  الن��ص  به  خوطب 
ُم�ُص َفَيِعزُّ فهمه اإل للخوا�ص، واأي�ًس� لبّد للك�تب الن�ثر من  مع�نيه، ومنهم م� َيغنْ
كونه - اإن مل يح�سن ال�سعر - لبّد اأن يكون له يف دواوينه �سعة اطالع �سواٌء ك�ن 

ِدين)2( اأو املخ�سرمني)3(. ب�ء اأو من �سعر املَُولَّ من �سعر العرب الَعرنْ

وفتح  ف�تبعوه  للعرب  ال�سعر  نَتَّ  وا�سنْ الق�س�ئد  تق�سيد  يف  �سرع  من  واأّول 
لهم ب�به فوجلوه)4(، امروؤ القي�ص؛ حيث ا�ستح�سنت الأعراب ت�سبيه�ته و�سلكوا 

)1(  ِغلَّة: عداوة وحقد وح�سد. )م(.
)2(  املولَّدين: املولَّدون من ال�سعراء هم املحدثون منهم. )م(.

)3(  املخ�سرمني: املخ�سرمون من ال�سعراء الذين اأدركوا اجل�هلية والإ�سالم. )م(.
)4( فوجلوه: فدخلوه. )م(.
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مذهبه، فمن ذلك الوقت �س�رت مع�مل ال�سعر ق�ئمة ل ُتلنَْوى)1(، واأعالمه من�سورة 
َوى، ينفع وي�سر وي�سوء وي�سر ويعزل ويويل. ق�ل ال�س�عر: ل ُتطنْ

ب�للغة  ال�سعر يف اجل�هلية، وجعله  ن  اأّول من َح�سَّ القي�ص هو  امراأ  اأن  ومع 
املتقّدمني  الإ�سالميني  اأ�سع�ر  اأن  اإل  القدمية،  اجل�هلية  الأزم�ن  تلك  يف  امل�ألوفة 
َدِثني األطف من اأ�سع�ر املتقّدمني،  �س�رت اأََرقَّ من اأ�سع�ر اأهل اجل�هلية، واأ�سع�ر املُحنْ
ب�عتب�ر  الع�سريني  اأ�سع�ر  ك�نت  ثم  املحدثني،  اأ�سع�ر  من  اأبدع  ِدين  املَُولَّ واأ�سع�ر 
الت�أخر اأجمع لنوادر املح��سن وللط�ئف البدائع من �س�ئر املذكورين، ولنته�ئه� اإىل 
اأق�سى نه�ية اجلودة والظرف تك�د تخرج من ب�ب  اأبعد غ�ي�ت احل�سن، وبلوغه� 
ِخر لن� من  الإعج�ب اإىل الإعج�ز، ومن حّد ال�سعر اإىل ال�سحر؛ فك�أن الزم�ن َيدَّ
نت�ئج خواطرهم وثمرات َقَراِئِحِهم واأبك�ر اأفك�رهم م� نخو�ص به بحرهم العميق، 
ف�إنه  العرب  ال�سعر عند  واأم� منفعة  الطريق،  �سلكن� تلك  اإذا  رفيًق�  لن�  وم� يكون 
عند  اإليه  يرجعون  ك�نوا  لأنهم  الفريد؛  �سي��ستهم  وجممع  الوحيد  ديوانهم  ك�ن 
ِدن  َدع علومهم وح�فظ اآدابهم وَمعنْ َتونْ اختالفهم يف الأن�س�ب واحلروب، فك�ن ُم�سنْ

اأخب�رهم، ومل يزل له عند املت�أخرين هذه املَِزيَّة وقد قيل:

َلًة ِخ�صْ الَوَرى  يف  َراأَى  َذا  َفَمْن 
ِباأَْقــَواِلَها ـْـــــــــيي  َوحُت مُتِيُت 

َقـــِريًبا َوُتْنِئي  َناأًْيا  ُب  ُتَقــــــررِّ
َحِبيًبا َوُتْغــــني  ًما  َخ�صْ َوُتْفِقُر 

َمل. )م(. )1(  ُتلنْوى: ُتهنْ

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف



166 166
املر�صد الأمني للبنات والبنني

ى عدًدا من اخللف�ء، وامللوك، والأمراء،  �سَ وقد تع�طى نظم ال�سعر من ل ُيحنْ
ا)1(  �َسونْ والوزراء، والق�س�ة، والزه�د، والعلم�ء حتى اإن جم�عة من ملوك بني ُبَوينْه اأَرنْ
جم�عة من ال�سعراء حتى نظموا لهم اأ�سع�ًرا فن�سبوه� لأنف�سهم مل� زاد يف ذلك من 
املنزلة الرفيعة، وقد ُرِوَي عن جم�عة من ال�سح�بة اأ�سع�ر كثرية، حتى دّونوا لأمري 
املوؤمنني علي  ديوانً� ذكروا فيه اأ�سع�ًرا ِح�َس�نً� ن�سبوه� اإليه، وقد ُوِجَد منه� م� 

هو لعلي بن اأبي ط�لب املغربي ك�لأبي�ت املتعلقة مبدح العلم:

اُء ا�ُس ِمْن ِجَهِة الأَْن�َصاِب اأَْكَفاُء           اأَُبــوُهـــــُم اآَدُم َوالأُمُّ َحــــوَّ  النَّ

َنى  لَّد، و�ُسوَدُدُه)2(  جمّدد، َتفنْ ف�ل�سعر ديوان الأدب، وفخر العرب، �سرفه خُمَ
ِوي اجلب�ل وفخره اإىل ال�سم�ء راٍق، لي�ص مل� اأثبته م�ٍح ول  الع�سور وذكره ب�ٍق، وَتهنْ
ك  َوع)3(  من امِل�سنْ ٌر اأَ�سنْ َح��ص وله ِذكنْ ملن اأعذره لٍح، م�ت �ُسَحينْم عبد بني احَل�سنْ
ف، وكم يف بني ح�م  واأن�سر من الآ�ص)4( ، ولول ال�سعر مل� ُعِرَف ول ب�لإج�دة ُو�سِ

َماُن ِبِه ْعُر َيْحَفُظ َما اأَْوَدى الزَّ ال�صرِّ
اِئِدِه َق�صَ يِف  ُزَهرْيٍ  مَقـــــاُل  َلْوَل 

ْعُر اأَْفَخُر َما ُيْنِبي َعِن الَكَرِم َوال�صرِّ
َما ُكْنَت َتْعِرُف ُجوًدا َكاَن يِف َهَرِم

)1(  اأر�سوا: اأعطوا ر�سوة، وهي م� ُيعطى بدون حق لق�س�ء م�سلحة. )م(.
)2(  و�سوَدده: جمده وِعظُمه و�َسَرُفه. )م(.

َوع: اأطيب واأ�سد انت�س�ًرا. )م(. )3(  اأَ�سنْ
)4( الآ�ص: �سجر دائم اخل�سرة، يزرع للتزيني وللرائحة العطرية. )م(.
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كر، وقيل اإن اإبراهيم بن املهدي مل� اعتذر اإىل  كر ول ُي�سنْ من جمهوٍل َطَغ�م ل ُيذنْ
امل�أمون - وكالمه معروف - ق�ل للم�أمون يف جواب قوله اأنت اخلليفة الأ�سود: اأم� 

َح��ص: كوين اأ�سود فقد ق�ل عبد بني احَل�سنْ

وهذا  البيتني،  يعني  ملكي  بجميع  يل  اأنهم�  لوددت  واهلل  امل�أمون:  فق�ل 
ه واأبيه قد رفعه �سعره،  َعة بيته، وقلة اأهليه، وعدم نب�هة َجدِّ جرير بن اخَلَطفي مع �سِ
وج�هره  ون�واه)2(  َدق،  الَفَرزنْ �َهى  و�سَ ر�سمه،  وخلد  ا�سمه،  و�سهر  قوله،  َره  َوَعمَّ
ب�لأه�جي، وع�داه مع �سرف الفرزدق وكرم اأ�سله، ولول ال�سعر لك�ن مبعزل عن 
وكالمه  �سعره  وَبِقي  واأهلوه  وُملنُْكه  واأبوه  القي�ص  امروؤ  ذهب  ولقد  مثله،  جم�راة 
ة مم� حت�سن  الُعَدَد والُعدَّ َدة ذهبت منه  ِكننْ َمِلِك يف  وُحِفَظ قوله ونظ�مه، وكم من 
التب�بعة  ُملنُْك  ثب�ته، ول يعرف ا�سمه ول �سم�ته وبقي امروؤ القي�ص، ولقد ذهب 
من  �س�ئر  بيت  �سوى  لهم  يبق  ومل  والأ�س�ورة  املق�ول  �سلط�ن  وزال  والأك��سرة 
مديح �س�عر، وبلغ ر�سول اهلل  اأن كعب بن زهري هج�ه َفَهَدَر دمه؛ فج�ء متنكًرا 
َحِتِه؛ ف�أذن له، فق�م بني يديه واأن�سد قوله  حتى دخل امل�سجد وا�ست�أذنه يف اإيراد ِمدنْ

ب�نت �سع�د، فلم� بلغ اإىل قوله:

اأَ�ْصَعاُر َعْبِد َبِني احَل�ْصَحا�ِس ُقْمَن َلُه

َكَرًما ٌة  ُحرَّ َفَنْف�ِصي  َعْبًدا  ُكْنُت  اإِْن 

ِل َوالَوِرِق)1( َيْوَم الفَخاِر َمَقاَم الأَ�صْ

اخُلُلِق اأَْبَي�ُس  اإينرِّ  ْوِن  اللَّ اأَ�ْصَوَد  اأَْو 

)1(  الَوِرق: الدراهم. )م(.
)2( ن�واه: ع�داه. )م(.

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف
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َنه، ولول �سعره لط�ح  َب نف�سه واأَمَّ َدَته وَطيَّ ق�ل: عف� اهلل عنك وخلع عليه ُبرنْ
  ية الأن�س�ري ق�ل: مل� اأن�سد ح�س�ن بن ث�بت ر�سول اهلل اأبو غزَّ ث  دمه، َوَحدَّ

حتى و�سل اإىل قوله:

َة َعلى َذِلَك« ثم اأن�سده: تب�سم  وق�ل له: »َجزاَك اهلُل اجَلنَّ

�ِر«. فق�ل : »وق�َك اهلُل حرَّ النَّ

ومل� َقَتل  الن�سر بن احل�رث اأن�س�أت ابنته ُقَتينْلة تقول:

يَبٍة َنِ ُل  َنْ َولأَْنَت  ٌد  مَّ اأَحُمَ
َا َوُربَّ َمَنْنَت  َلْو  َك  رَّ �صَ َكاَن  َما 
َو�ِصيَلًة َتَرْكَت  َمْن  اأَْقَرُب  ُر  َفالنَّ�صْ

ُمْعِرٌق)1( َقْوِمَها َوالَفْحُل َفْحٌل  يِف 
َمنَّ الَفَتى َوْهَو املَِغيُظ الـُمْخِنق)2(
ُيْعَتُق ِعْتٌق  َكاَن  اإِْن  ُهْم  َواأََحقُّ

ق: عريق الن�سب اأ�سيل. )م(. ِرِ ٌل ُمعنْ )1( َفحنْ
. )م(. ِنق: احل�قد حقًدا ل ينحلُّ ِنق: املِغيظ: هو من غ�سب غ�سًب� ك�مًن�. الـُمخنْ )2(   املغيظ الـُمخنْ

َعْنُه َفاأََجْبُت  ًدا  مَّ حُمَ اجَلـــــَزاُءَهَجْوَت  َذاَك  يف  اهلِل  َوِعْنَد 

ي َوِعْر�صِ َوَواِلَدُه  اأَِبــــي  ِوَقاُءَفاإِنَّ  ِمْنُكْم  ٍد  مَّ حُمَ ِلِعـــْر�ِس 

اأَْوَعَدين اهلِل  َر�ُصوَل  اأَنَّ  ْئُت  َماأُْموُلُنبرِّ اهلِل  َر�ُصوِل  ِعْنَد  َوالَعْفو   
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قتِلِه م�  فلم� �سمع �سعره� ق�ل - وم� ينطق عن الهوى: »لو �سمعُته قبَل  
�ح وعنده بنو اأمية  فَّ قتلُته«. ومن ت�أثري ال�سعر يف النفو�ص اأن �ُسَدينًْف� دخل على ال�سَّ

على مراتبهم ف�أن�سده:

واأن�سد اأي�ًس�:

حتى انتهى اإىل قوله:

م�ء  ا�سم  واملهرا�ص  َرا�ص،  امِلهنْ بج�نب  ب�أحد  ا�ست�سهد  الذي  حمزة  يريد 
بني  لقتل  �سبًب�  ب�ن يف �سفح�ت وجهه، وك�ن  ت�أثًرا  بذلك  ال�سف�ح  فت�أثر  هن�ك؛ 
ب�سرب  واأمر  الإبر،  تفعل  م� ل  يفعل  والقول  منهم،  النف�ص  م� ك�ن يف  مع  اأمية 

رق�بهم عن اآخرهم.

اأَُنا�ٍس ِمْن  َتَرى  َما  نََّك  َيُغرَّ َل 
ْوَت َحتَّى ْيَف َواْرَفِع ال�صَّ ِع ال�صَّ َف�صَ

َدِوّيا)1( َداًء  ُلوِع  ال�صُّ حَتَْت  اإنَّ 
اأَُمِوّيا َظْهــــِرَهـــا  َفْوَق  َتَرى  َل 

�: مر�ًس� �سديًدا. )م(. )1( داء دويًّ
)2( البه�ليل: مفرده� بهلول وهو: العزيز اجل�مع لكل خري احليي الكرمي. )م(.

الأَ�َصا�ِس  َثاِبَت  املُْلُك  َبَح  ا�ِساأَ�صْ الَعبَّ َبِني  ِمْن  ِبالَبَهاليـــــِل)2( 

َوَزْيٍد  احُل�َصنْيِ  َرَع  َم�صْ املِْهَرا�ِسَواْذُكُروا  ِبَجاِنِب  َو�َصــــــــِهيٍد 

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف
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وق�ل يحيى بن خ�لد: �س�ألني رجل من بني اأمية اأن اأو�سله اإىل الر�سيد، 
فقلت له اإن اأمري املوؤمنني منحرف عن كل منت�سب اإىل اأمية، ف�إن ك�نت لك ح�جة 
فنُْت الر�سيد بذلك؛ ف�أمر ب�إح�س�ره،  ف�أن� اأق�سيه� لك، ف�أبى اإل الإي�س�ل اإليه، َفَعرَّ

فلم اأرتب اأنه مُينْ�ِسي مقتولً، فلم� مثل بني يديه اأن�سد:

فق�ل له الر�سيد: »�سدقت«، مت�أثًرا بقوله وقد عمل ال�سعر يف نف�سه واأمر له 
ب�أربعني األف درهم، ومل� اأخذ املُِعزُّ الَعَلِوّي م�سر وجل�ص للهن�ء)1(، دخل عليه ابن 

ه�نئ الأندل�سي وا�ست�أذنه يف الإيراد)2( ف�أذن له، ف�أن�سد ق�سيدة منه�:

ْطُر ْطُر ِمْن َنْعَماِئَها َويِلَ ال�صَّ َا الأَيَّـــــاُم اأَيَّاُمَك الـــــــتي          َلَك ال�صَّ اأََل اإِمنَّ

ُموه� اإليه مبن  التفت املُِعزُّ اإىل وزيره وق�ل له: »اكتبوا له ب�لإ�سكندرية و�َسلِّ
بع�ص  ودخل  ال�سعراء،  ك�نت جوائز  هكذا  به«.  قد خ�س�سن�ه  �سطر  فهي  فيه�؛ 

�ن بن جراح الط�ئي �س�حب ال�س�أم واأن�سده قوله: ال�سعراء على َح�سَّ

َقاِئٌل اإينرِّ  اهلِل  اأَِمـــــنَي  َيا 
َوَلَنا َعَلْيَنا  ـــــــُل  الَف�صْ َلُكُم 
َها�ِصًما َيْتُلو  َكاَن  �َصْمــــ�ٍس  َعْبُد 
ا اإِمنَّ ا  ِمنَّ ـَاَم  الأَْرحـــــــــــ ُلوا  َف�صِ

َواأََدْب َوِديٍن  َعْقٍل  ِذي  َقْوَل 
الَعَرْب ُكلرِّ  َعَلى  ُل  الَف�صْ ِبُكُم 
َواأَْب لأمٍّ  َبْعـــــُد  َوُهَمـــــــــــا 
ِلْب املُطَّ َعْبِد  َعمُّ  �َصْم�ٍس  َعْبُد 

)1( جل�ص للهن�ء: جل�ص ل�ستقب�ل التهنئة. )م(.
)2( ا�ست�أذنه يف الإيراد: اأ�ست�أذنه يف اأن يذكر له �سيًئ�. )م(.
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ـــاَلِم ِزَماُمَها ي ِباإِْهَداِء ال�صَّ َهِل الَوْجُد اإِلَّ اأَْن َتُلـــوَح ِخَياُمَها         َفَيْق�صِ

فلم� بلغ اإىل قوله:

َوَهَبُه َحَم�َة واأعم�له�.

ومل� مدح اأبو مت�م اأحمد ولد املعت�سم بق�سيدته التي اأوله�.

ي ِزَمـــاَم الأَْرُبِع الأَْدَرا�ِس)1( َما يِف ُوُقوِفـــــَك �َصــاَعًة ِمْن َبا�ِس          َتْق�صِ

حتى و�سل اإىل قوله:

اإِْقَداَم َعْمرٍو يِف �َصــــَماَحِة َحامٍت          يِف ِحْلِم اأَْحَنَف يِف َذَكــــاِء اإَِيا�ِس

ق�ل له بع�ص احل��سرين وهو يعقوب الِكننْدي: كيف ت�سبه ولد اأمري املوؤمنني 
ب�لأعراب الأجالف وهو اأ�سرف منزلة واأعظم جملَّة)2( ف�نقطع واأطرق ثم رفع راأ�سه 

اًل: جَتِ واأن�سد ُمرنْ

َكْعَبٌة ِلْلَمَكــاِرِم  ا  َطيًّ اإِنَّ  اأََل 
َواأَْهُلَها ُمْلًكا  الأَر�صوَن  َلَك  َتِقلُّ 

َوُمَقاُمَها ُرْكُنها  ِمْنَها  اُن  َوَح�صَّ
�َصاُمَها َلَك  ُم�ْصَتْكِثٌ  َفْهَل  عبيًدا 

بَع الأدرا�ص: مك�ن اإق�مة القوم الذي ُطِم�ص وذهب ذكره. )م(. )1(  الأَرنْ
لَّة: احرتام وتعظيم واإكرام. )م(. )2(  جَمَ

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف
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يف  ال�سعر  ت�أثري  فهذا  اإج�زة،  ب�ملو�سل  له  ووقع  طربً�،  لذلك  الأمري  ف�هتز 
النفو�ص، ف�إذا ت�أملت يف الواقع ونف�ص الأمر راأيت اأن الذي نفع اأب� مت�م يف ا�ستدراكه 
معرفته ب�لكت�ب ال�سريف، وهذا من �َسعة الطالع التي هي اأنفع م� يكون للعلم�ء 

والأدب�ء.

وم�  والفنون،  العلوم  يف  املدّونة  الكتب  معرفة  الطالع  �سعة  اأرك�ن  ومن 
ا�ستملت عليه من املواد املهمة اإجم�ًل ومعرفة ح�ل معلميه� واختالف معلوم�تهم 
الت�أليف  اجليدة  الكتب  متييز  معرفة  من  فالبّد  تف�سياًل،  بهم  الوثوق  ودرج�ت 
املعتمدة النقل والت�سنيف من غريه�؛ ليعتمد الإن�س�ن على ال�سحيح منه� ويرتك 
واملع�رف  العلوم  يف  كم�له  على  وينعقد  اطالع  �سعة  �س�حب  ُيَعدَّ  حتى  غريه 

الإجم�ع.

ول�سك اأن الكتب هي ثمرات العقول وت�أليفه� نظًم� ونرًثا مو�سوعه حفظ 
املع�رف الب�سرية، وتو�سيع دائرته� واإبراز اأ�سول العلوم والفنون والأخالق والعوائد، 
ز الوجود، ف�لكتب هي ح�ملة ال�سرائع، والتواريخ  وكل علم ن�فع واإخراجه اإىل َحيِّ

ُدْوَنُه َمْن  َلُه  ْرِبي  �صَ ُتْنِكُروا  َل 
ِلُنوِره الأََقلَّ  َرَب  �صَ َقْد  َفاهلُل 

َوالَبا�ِس النََّدى  �َصُروًدا)1( يِف  َمَثاًل 
ا�ِس ْبَ َوالنرِّ املِ�ْصــــَكاِة  ِمَن  َمَثاًل 

)1( �سروًدا: ح�ئًدا عن ج�دة ال�سواب. )م(.
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واحلوادث، والخرتاعي�ت، وال�ستك�س�ف�ت وَم�َجَرَي�ت الدني�)1(، وهي عب�رة عن 
اإليه�  تفيد من يرجع  الأمور  اإليهم يف جميع  معلمني ووع�ظ وم�ست�س�رين يرجع 
اأرب�ب احلفظ  جميع م� يجهله، واإذا فقدت الأ�س�تذة وجدت الكتب فهي ترفع 
اإىل درجة ع�لية وت�سلي الإن�س�ن وتزيل همومه، ل�سيم� اإذا اتخذ مط�لعة الكتب 

الأدبية َدينَْدنً� كم� قيل:

ف�نظر جتد فرًق� عظيًم� بني م�س�مرة املج�ل�ص املعت�دة، ومط�لعة كتب الآداب 
�دة، ف�إن الذكي يبحث عن الكتب اجليدة  والفنون التي األفه� اأولو الأذه�ن الَوقَّ
اإليه�  اإليه� النفو�ص ف�أرب�ب الفطن متيل  املقبولة التي ت�ستنري به� العقول، وترت�ح 
اأكرث من ال�سم�ع من اأفواه املتكربين املعجبني ب�أنف�سهم، فمعرفة الكتب والتمييز 
املع�رف  �س�حب  اإل  به  يت�سف  ل  خم�سو�ص،  فن  منه�  وال�سمني  الَغثِّ  بني 
املتينة واملتفنن يف العلوم جميعه�؛ حيث ل يخفى عليه جميع الكتب املن�سوخة 
اأو كثري،  ن�در  هو  منفعته، وهل  منه� ودرجة  اأهمية كل كت�ب  ويعرف  واملطبوعة 

ا. وهل هو غريب يف ب�به، وم� درجة قيمته، وهلم جرًّ

ْد َتِ َومَلْ  ِمْنَك  َنَزْلَن  الُهُموُم  َواإَِذا 
َنْت مرِّ َفاْعَمْد اإىَل الُكْتِب الَِّتي َقْد �صُ
َفهَي الَِّتي َتْنِفي الُهُموَم َوَلْن َتَرى

الأَْحَباَبا اُدَك  ُفوؤَ َوَملَّ  اأُْنـــ�ًصا 
َوالآَداَبا الأَ�ْصــــــــَعاَر  اأَْوَراُقَها 
ِكَتاَبا مَيَلُّ  اأََدٌب  َلُه  اأََحًدا 

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف

)1( َم�َجَرَي�َت الدني�: اأحداثه�. )م(.
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ومن املعلوم اأن اأ�سل التعلم اإمن� يكون ب�لتلقي والأخذ من اأفواه الأ�س�تيذ؛ 
املتعلُم  عليه�  ب�حل�سول  يعّد  التي  ال�س�دقة  املََلَكة  على  الإن�س�ن  يتح�سل  حتى 
َتَبدَّ ب�أخذ العلم من الكتب دون مراجعة الأ�س�تيذ  ر عن ذلك وا�سنْ منتهًي�، فمن َق�سَّ

فهو املق�سود من قول ال�س�عر:

به�  ي�ستح�سر  ح�فظة  الطالع  الوا�سع  للَع�مِلِ  يكون  اأن  ينبغي  وكذلك 
القوانني العلمية بدون اأن يكتفي بجميع الكتب للرجوع اإليه� عند احل�جة، ق�ل 

ال�س�عر:

فم� اأح�سن العلم�ء، واحلكم�ء، والأدب�ء، واأرب�ب الفنون وال�سن�ئع اإذا ك�ن 
املع�رف  يتن�ف�سوا يف ك�سب  اأن  لهم  يحق  هوؤلء  فمثل  اطالع حفظ،  �سعة  لهم 

َوِحيًدا الُعُلوَم  َيْطُلُب  َمْن  ُكلُّ 
ِعْلٌم َوالَقَراِطي�ِس  الُكْتِب  يِف  َلْي�َس 

اَلِل �صَ يِف  ُه  نَّ َفاإِ �َصْيٍخ  ُدوَن 
َجاِل الررِّ ُدوِر  �صُ يِف  الِعْلُم  َا  اإِمنَّ

َواِعًيا  َحاِفًظا  َتُكْن  مَلْ  اإَِذا 

ِل�س  َمْ يِف   )1( ِباِلعـــــــيرِّ ِل�ُس  اأََتْ

هَكَذا ِعْلِمِه  يِف  َيـــــــُك  َوَمْن 

يْنَفُع َل  ِلْلُكْتِب  َفَجْمُعَك 
ُم�ْصَتْوَدُع الَبْيِت  يِف  َوِعْلُمَك 
َيْرِجُع الَقْهَقَرا)2(  َدْهره  َيُكْن 

)1(  العي: العجز. )م(.
)2( القهقرا: الرجوع اإىل اخللف. )م(.
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يفيد  الطالع  وات�س�ع  اجلديدة،  الأزم�ن  هذه  مبن��سبة  ثمراته�  عندهم  ليتجّدد 
الك�تب اأكرث مم� يفيد الأمي احل�فظ، ق�ل اأبو هريرة: م� ك�ن اأحد اأحفظ حلديث 
ر�سول اهلل  ِمنِّي اإل عبد اهلل بن عمر؛ ف�إنه ك�ن يكتب واأن� ل اأكتب. ا�ست�أذن 
ر�سول اهلل  يف الكت�بة ف�أذن له فق�ل: »ي� ر�سول اهلل اأكتب كلم� اأ�سمع منك يف 

.»� ، ف�إينِّ ل اأقوُل اإل حقًّ الر�سى والغ�سب؟ ق�ل: نََعمنْ

يف �صعة دائرة املعارف والطالع على التليد منها والطارف





التن�ف�ص �سفة نف�س�نية تبعث ط�لب العلم على اأن يجتهد كل الجته�د؛ 
ليفوق الأقران اأو ي�س�ويهم واأن ي�ستقري، ويبحث عم� يفعلونه من احل�سن والطيب 
ف�لتن�ف�ص غرية  نظره،  فيه بجودة فهمه ودقة  فيه ويربع  الأقران  لي�س�رك  واملالمي؛ 
ف�سل  ت�ستح�سن  الزكية،  النفو�ص  جميع  يف  مركوزة  معهودة  وغبطة  حممودة، 
امل�س�عب  ا�ست�سه�ل  �س�حبه�  ى  َفَيَتَحرَّ الإذع�ن؛  كم�ل  به  وتذعن)2(  الأقران 
 )5(� يَّ َ الرثُّ اإىل  َى)4(  الرثَّ من  ُتُه  ِهمَّ تنتقل  واأن  واملت�عب،  الأخط�ر  متون)3(  وركوب 

�)6( كم� قيل: يًّ لي�سعد ب�ملع�رف مك�نً� َق�سِ

ُعود �صُعوَدا َة اجَلــــْوَزاِء َمْن          َل َي�ْصَتطيُع ِمَن ال�صُّ اأَنَّى َيَناُل حَمِلَّ

ن الإن�س�ن مثيله. )م(. ن، وِقرنْ رنْ )1( الأقران: جمع ِقنْ
)2( تذعن: تخ�سع وتنق�د. )م(.

، وهو ظهر كل �سيء. )م(. )3 ( متون: جمع َمنتنْ
اب النَّدي. )م(. )4( الرثى: الرتُّ

)5( الرثي�: جمموعة من النجوم يف ال�سم�ء يف �سورة ثور. )م(.
�: بعيًدا. )م(. يًّ )6( َق�سِ

يف املناف�سة يف ك�سب املعارف بي الأقران)1(

الف�سل ال�ساد�ص
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في�سرف �سّد عزمه يف ُعلوي�ت املع�يل فيبني به� املب�ين العوايل كم� قيل:

وينبغي لط�لب املع�يل اأن ل يفوته �سيء من ف�سل اإخوانه واأن يزاول كل 
َتدُّ يف  املزاولة اأن يتفّوق على اأقرانه، ف�ملن�ف�ص يجتهد بغ�ية احلم��سة وال�سّدة، وَيحنْ
املَِنيَفة)2(،  واملب�هج  ال�سريفة  املن�هج  اأمله  بلوغ  يف  وي�سلك  احلّدة،  غ�ية  اجته�ده 
ف�سريه ممدوح، و�سدره م�سروح، ويغذي ب�لف�س�ئل الروح، وكم� ح�سل له الفتح 
املمنوح يح�سل على يديه ملريديه منح الفتوح، فال ي�سرب اإىل ذه�ب ال�سب�ب ول 

اختالق الإه�ب)3( كم� قيل:

لب��ص  ب�أح�سن  َه�  وَحالَّ املع�رف،  عرائ�ص  يف  تن�ف�ص  من  على  ب�أ�ص  ول 
ه� على الن��ص: لَه� وجالَّ وَجمَّ

وا َي�ُصدُّ َمامَلْ  َوا  اللرِّ ِمَن  �َصَدْدَت 
َو�ُصْكٌر اأَْجٌر  ُه  ُكلُّ ِبَناوؤَُك 

َو�ِصْدَت ِمَن الُعَلى َما مَلْ َي�ِصيدوا
َو�ِصيُد)1( اآُجرٌّ  َيْبُنوَن  َوَما 

اآِنًفا ِبيَبِة  ال�صَّ َرْيعـــــاَن  �َصـــاأُْنِفُق 
َلَيالًيا نَّ  اأَ اخُل�ْصـــَراِن  ِمَن  اأََلْي�َس 

َعَلى َطَلِب الَعْلَياِء اأَْو َطَلِب الأَْجِر
ُعْمِري ِمْن  َوحُتْ�َصُب  َنْفٍع  ِباَل  مَتُرُّ 

يد: كل م� ُطلي به احل�ئط  ة، وهي َلنِبٌ حمروق ُمَعّد للبن�ء وُي�سنع من الطني، وال�سِّ )1(  اآجر و�ِسيد: اآُجّر مفرده� اأُجرَّ
. )م(.  من ج�صٍّ

)2( املنيفة: الع�لية املَ�سرفة. )م(.
)3( اختالق الإه�ب: املراد ِكرَب ال�سن. )م(.
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وق�ل اآخر:

ة، وم� ك�ن  ة)1( وقلبية، وكذلك الُبُنوَّ لنِْبيَّ ة على ق�سمني �سُ وق�ل بع�سهم الأُُبوَّ
.� � بدنيًّ لنْبيًّ � اأعظم �سرًف� مم� ك�ن �سُ قلبيًّ

ف�لتن�ف�ص من ح�سن �سم�ئل اأع�س�ء اجلمعية، ومن اأكمل ف�س�ئله� النفعية، 
فهو �سفة قلبية، وُخلَّة)2( �سديدة قوية ن��سئة من حب اخلري للوطنية، تقّوي احلوا�ص 
الب�طنية املمنوحة لالإن�س�ن من َفينْ�ص القدرة الإلهية، ف�لتن�ف�ص َيُعوُد على املم�لك 
عقولهم  ب�أنوار  مملكتهم  ب�إن�رة  اململكة  اأع�س�ء  �س�ئر  وعلى  املن�فع،  مبزيد  املتمّدنة 
ويجعله يف جميع  يِّني)3(  ِعلِّ اأعلى  التن�ف�ص عقل �س�حبه يف  يرفع  وقد  ال�سواطع، 
جمده  ويورث  الَبَن�ن،  ب�أطراف  له  ي�س�ر  الن�س�ط  من  غ�ية  على  �سنه  درج�ت 
لإظه�ر  اإخوانه؛  على  ك�مللك  ويجعله  اأقرانه،  بني  القبول  بت�ج  ويتّوجه  للبنني، 
حجة �سلط�نه وقي�م حجة بره�نه، ورمب� ظهر بب�دئ الراأي اأن التن�ف�ص رفيق الطمع، 

اأٍَب َخرْيَ  َكاَن  ا�َس  النَّ َم  َعلَّ اجَل�َصِدَمْن  اأَُبو  َل  وِح  الرُّ اأَُبو  َذاَك 

لب: عظم الظهر، واملق�سود الأبن�ء من الذرية )م(. )1( �سلبية: ال�سُّ
َلة. )م(. )2( ُخلَّة: َخ�سنْ

يِّني: مفرد ِعلِّّي، وهو ا�سم لأعلى اجلنة، اأو مو�سع يف ال�سم�ء ال�س�بعة. )م(. )3( َعلِّ

يف املناف�صة يف ك�صب املعارف بني الأقران

ْكـ بال�صُّ ِلأُ�ْصـــــَتاِذَك  ُكــــــــْن  
ٌل َف�صْ اجِل�ْصــــــِم  ملَُربرِّــــــــــي 

ـــــــْل مَّ َوَتَ ـًـــــا  ُمذيــــع ــــِر 
ــــْل وِح اأَْفــــــ�صُ وُمَربرِّـــــي الرُّ
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اأنه لي�ص  )1( مع  ال�سبيل الأَ�َسدِّ و�سقيق احل�سد، واأن املتم�سك به غري �س�لك يف 
ٌن)3( بعيد يف الأثر والعني؛ اإذ  فيه �سيء من ه�تني املثلبتني)2( بل بينه وبينهم� َبونْ
لي�ص الغر�ص من التن�ف�ص ح�سر الف�سل يف �س�حبه، ول الخت�س��ص مبك��سبه 
ومواهبه؛ بل جمرد التقدم يف املع�رف والدخول مع الأقران يف ميدان ال�سب�ق، 
وتبلغ  الب�سرية  املع�رف  يح�سن ح�ل  فبهذا  واللح�ق؛  ب�ل�سعي  منهم  ُكلٌّ  ليب�در 
َمة النزال فال  نَُه للدخول يف َحونْ درجة الكم�ل، ف�ملن�ف�ص ك�لف�ر�ص الذي يدعو ِقرنْ
العمومي  ب�ل�سب�ق  ب�أ�ص  اأم ف��سل، ول  ن��سل)4( ومف�سول  اأم  ول هو  اأََمننْ�سُ يعلم 
�َسبُُّث يف ك�سب العتب�ر، فمن مل ي�س�عده جم�ل فطنته  يف حلقة الفخ�ر ول ب�لتَّ
هذا  تك�فئ جريه يف  ثمرة  ك�سب  من  فرو�سيته  تخلو  فال  الفوق�ن)5(  كم�ل  على 
)6( ك�ن من  َ لَّنينْ امليدان، َفَقلَّ اأن يخيب تن�ف�ص املتن�ف�سني، فمن مل يكن من املُ�سَ

.)7( َ املَُجلَّنينْ

ة  ِنيَّ َقَبة نفي�سة، املن�ف�سة يف الأمور الدنيوية الدَّ َلَبة خ�سي�سة ل َمننْ ومم� يعّد َمثنْ  
ف�إنه ل حت�سن به� املب�ه�ة ول املف�خرة؛ حيث ل نفع له�  وزوائد الرف�هية املدنية، 

)1(  الأَ�َسّد: ال�س�ئب امل�ستقيم. )م(.
)2( املثلبتني: مفرده� مثلبة، وهي العيب واملنق�سة. )م(.

)3( بون: ُبعد وم�س�فة بني �سيئني. )م(.
)4( من�سول اأم ن��سل: من�سول: مغلوب، ون��سل: غ�لب. )م(.

)5( الفوق�ن: النتب�ه. )م(.
لَّى، وهو احل�س�ن الث�ين يف احللبة. )م(. )6( امل�سلَّني: جمع ُم�سَ
لَّى، وهو اأول ح�س�ن يدخل احللبة. )م(. )7( املَجلَّني: جمع جُمَ
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دني� ول اآخرة، فلي�ست مم� يعود ب�لنفع الع�م على اأهل الوطن من خ��ص وع�م كم� 
قيل:

بعني  وطيب�ته�  الدني�  زينة  يرون  الذين  املتق�سفني  املتفل�سفني  بع�ص  واأم� 
الزدراء والحتق�ر؛ حيث اإن الدني� لي�ست بدار قرار فهم يذّمون املن�ف�سة، ويرون 
فيل�سوف  احلكيم  الرتكي  بن حممد  ن�سر حممد  اأبو  ق�ل  كم�  اأنه� حم�ص طمع 
الإ�سالم الذي تخّرج بكتبه الرئي�ص اأبو علي بن �سين� وانتفع بكالمه هذه الأبي�ت.

ِرَيا�ِس)1( يِف  ُم  َنعُّ التَّ َما  َلَعْمُرَك 
َقاَمْت َوالأَْوَتاِر  الَكا�ِس  يِف  َوَل 
َخْيل َوُرُكوِب  مرَحٍة  يِف  َوَل 
اْنِب�َصاٍط يِف  َم  َنعُّ التَّ َوَلكّن 
اَلٍع اطرِّ ِلِذي  الأُُموِر  ِعْلِم  َويِف 
َنْفًعا ِفيه  ُيْف�ِصي  احَلال  َي�ُصو�ُس 
َيايل اللَّ اأَْحَداِث  اِت  َفرَتَ َفِفي 
ْفًحا ي َعْن ُعيُوِب اأَِخيه �صَ َوُيْغ�صِ

الِفَرا�ِس يِف  ُياَلَعُب  َظْبي  َوَل 
احَلَوا�ِصي َرِقيَقاُت  َجْرٌد)2(  َلَها 
خَدا�ِس َعْن  َتَراَوَع  ْيٍد  �صَ َوَل 
اْنِكَما�ِس َوَل  َيُغمُّ  َقْب�ٍس  ِباَل 
َما�ِصي ْفِكرِي  التَّ َمَدى  يِف  رٍي  َب�صِ
َغا�ِصي ُظْلَم  ِف  َلطُّ ِبالتَّ َوَيْدَفُع 
يرا�ِصي اُدِمَها  َت�صَ َويف  يري�س 
َغا�صي اإَِلْيِه  َوْهَو  َيْبُد  مَلْ  َكاأَْن 

)1( ري��ص: لب��ص اأو اأ�س��ص ف�خر. )م(.
)2( جرد: اللنّي من القم��ص. )م(.

يف املناف�صة يف ك�صب املعارف بني الأقران
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ف�ملن�ف�ص بق�سد نفع وطنه الف��سل هو م� يو�سف ب�لإن�س�ن الك�مل؛ فكيف 
وهو املوثر املعرفة على النزاهة، واملروءة على الفك�هة، والف�سيلة على الإعج�ب، 
ن�فعة، وثم�ر غر�سه  نت�ئج در�سه  وبهذا ينتظم يف �سلك ذوي الألب�ب واأن جميع 
املخرتعة  القرائح  اأرب�ب  من  �س�ر  والتجربة  ب�ملم�ر�سة  عقله  ات�سع  واإذا  ي�نعة، 

املكت�سبة.

َباطٍل ذي  َحيرَِّز  َخلرِّ  اأخي 
َلَنا َمَقاٍم  َداُر  اُر  الدَّ َفَما 
َعَلى ِلهـــذا  ـََذا  هـــــ ُيَناِفــــ�ُس 
َوَقْعـ ُخُطوٌط  اإِلَّ  َنْحُن  َوَهْل 
بنا اأوىل  ال�صموات  ُنِحيُط 

ِز َحيرِّ يِف  احَلَقــــــاِئِق  َوُكـــــلُّ 
ِباملُْعِجِز الأَْر�ِس  يِف  املْرُء  َوَل 
املُوَجِز الكــــِلِم  ِمَن  اأََقـــــلرِّ 
ُم�ْصَتْوِفِز)1( َوْقَع  ُنْقَطٍة  َعَلى  ـَن 
املَْرَكِز يف  �ُس  َنفُّ التَّ فمــــــاذا 

َيَتيه وو�سع ركبتيه، واملق�سود قعد غري م�ستقر. )م(. فز: الذي قد رفع اأَلنْ َتونْ )1( ُم�سنْ



والإدراك�ت  الإح�س��س�ت  واأ�سل  واحلركة  احلي�ة  اأ�سل  هي  وح  الرُّ
ميت�ز عم�  وبه�  واأقواله،  واأفع�له  و�سكن�ته  الإن�س�ن يف حرك�ته  تهدي  وال�سهوات، 
�سواه من ب�قي احليوان�ت، وهي من اأ�سل الفطرة يف حّد ذاته� ط�هرة زكية واإمن� 
للروح  اإن  ثم  الطبيعية،  ب�لأج�س�م  ات�سلت  مل�  واللذات  ال�سهوات  عنه�  تولدت 
َهَه�)1( مغيب عن الب�سر ل يعرفون حقيقته، واإمن�  ا�ستعدادات تتميز به� اإل اأن ُكننْ
غ�ية م� يق�ل فيه� اإنه� جوهر متميز عن اجل�سم ومب�ين له؛ حيث اإن له� ا�ستعدادات 
على تنجيز عملي�ت لي�ص من خوا�ص امل�دة تنجيزه�؛ فهي التي تدرك الأ�سي�ء 
وتقيم عليه�  الفكر  فيه�  وامل�س�دة، وحتيل  واملب�ينة  وامل�س�كلة  امل�س�بهة  فيه� من  مب� 
مب�  وتق�سي وحتكم  الأمور،  وتتب�سر يف عواقب  ال�سحيحة  النت�ئج  وتنتج  الدليل، 

يلزم وهذا ل يوجد يف املواد اجل�سمية.

فهي م�ستملة على اأ�سل فع�ل يحمله� على العمل اأو الرتك تبًع� مل� تدركه 
فتخت�ر  الختي�ر،  التي حتمل على  الإرادة  هو  الفع�ل  الأ�سل  وهذا  املالمية،  من 

)1( كنهه�: الكنه: حقيقة ال�سيء. )م(.

يف الروح والعقل والقريحة

الف�سل ال�سابع



184 184
املر�صد الأمني للبنات والبنني

والعقل  الروح  تظنه كذلك، ومن متعلق�ت  مم�  ال�سع�دة  اأ�سب�ب  له� من  يليق  م� 
ببع�ص  بع�سه�  وقي��ص  الأ�سي�ء  اإدراك حقيقة  به�  ُروح�نية  قّوة  ف�لعقل  والقريحة، 
مب� فيه� من اجل�مع واحلكم عليه� مب� يقت�سي، ف�لعقل يف الإن�س�ن هو اجلزء الن�طق 
العي�ن،  نورانية تدرك م� له وجود يف خ�رج  قّوة روح�نية  املتفكر، وهو عب�رة عن 
املخ�طب�ت  يف  واملب�ين�ت  العالق�ت  جميع  وتدرك  حقيقته،  على  الأذه�ن  يف  اأو 
واملح�ورات، ف�إذا اأعرب املتكلم عم� يف �سمريه ت�سّور عقل ال�س�مع اإذا ك�ن �سليًم� 
� �سحة الكالم اأو ف�س�ده من اأّول وهلة، وبقدر اإدراك الإن�س�ن الن�سب والعالئق  قويًّ

بني الك�ئن�ت التي حوله تكون جودة عقله على ح�سب قّوة هذا الإدراك.

الت�سّور والت�سديق ومتييز احلق�ئق على  الوحيدة يف  الو�سيلة  ف�لعقل هو   
� متوقًدا)1( يخرتع ويبتدع ك�ن قريحة، ف�لعقل  ا ذكيًّ وجه دقيق منيق، واإذا ك�ن ح�دًّ
فروعه�  يحفظ  وهلة  اأّول  ومن  الأ�سي�ء،  بني  املتولدة  العالق�ت  يدرك  الوا�سع 
ومت�سعب�ته� وين�سبه� اإىل اأ�سل واحد، ومركز عمومي يجمعه� حتى ت�سري ب�لن�سبة 
العقل  مراآة  يف  فتنتق�ص  واحدة،  ب�سورة  فيه  وم�ستح�سرة  واحًدا  معلوًم�  للعقل 
ة، ف�ملدرك لهذه ال�سورة هو القريحة فال  املعلوم�ت ت�أ�سياًل وتفريًع� يف �سورة َجِليَّ
يت�سف ب�لقريحة اإل من ات�سف ب�سعة العقل، ولكن قد يت�سف الإن�س�ن ب�سعة 
القريحة  اإذ كل منهم� ممت�ز عن الآخر؛ لأن  ب�لقريحة؛  ًف�  �سِ ُمتَّ العقل ول يكون 

)1( متوقًدا: ن�سيًط� لمًع� �سريع الفهم. )م(.
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رة بخالف العقل ولو مت�سًع�، ف�إنه يف الغ�لب  وِّ دائًم� ن�سطة �سغ�لة فع�لة ولدة ُمَت�سَ
وال�سرعة،  احلم��ص  وقلة  والك�سل  الفتور  مع  وي�أخذ  يعطي  الت�جر  كمثل  مثله 
م�  بقدر  الب�سري  العقل  اأفك�ر  اأعلى درج�ت  القريحة هي  اإن  يق�ل  اأن  م�نع  ول 
ي�ستطيع اأن يتفكر، فهي بهذا املعنى اأجلُّ نعم الب�ري ؛ اإذ به� يكون لالإن�س�ن 
املتجددة  الت�سّورات  ربط  وبه�  والرق�ئق،  والدق�ئق  احلق�ئق  على  الوقوف  َمَلَكة 
مث�ل  على  ل  التي  والبتداع�ت  والخرتاع�ت  النف�ص  تدركه�  التي  العجيبة 
�س�بق، ف�لقريحة جتمع اأطراف الت�سّورات والت�سديق�ت املتفرقة مب� تدرك فيه� من 

العالق�ت وتت�سرف الت�سرف الت�م يف هذا اجلمع.

يف  قوية  حدة  اأنه�  يعتقد  القريحة  يف  النظر  مُينِْعُن  ل  ممن  الن��ص  واأكرث   
ونْب اأي �سيء من الأ�سي�ء؛ فتخبط به�  النف�ص، تهديه� ب�ل�سدفة والتف�ق اإىل �سَ
ي�سل  ِريَّة)3( حتى  َق�سنْ بنف�سه حركة  يتحرك  الذي  ك�لدولب)2(  َواء)1(  َع�سنْ َط  َخبنْ
ب�ل�سدفة والتف�ق اإىل عمل يعمله بدون اإرادة ول اختي�ر، اأو كمنبع ين�سب م�وؤه 
يف اأي حمل ك�ن ويرتكه فال يعيده اإليه، ولي�ص الأمر كم� يعتقدون بل هو كم� 
خم�سو�سة،  واإرادة  خم�سو�ص  بفن  الأ�سي�ء  على  عمله�  تربز  فع�لة  قّوة  اأ�سلفن�ه 
تتحرى الت�سرف يف مفعوله� بجميع الت�سرف�ت املطلوبة وت�سكله ب�أ�سك�ل حقيقية 

)1( فتخبط به� َخبط ع�سواء: تت�سرف على غري علم ول ب�سرية. )م(.
)2( الدولب: العجل من خ�سب وحُتمل عليه الأثق�ل. )م(.

)3( ق�سرية: مقهورة مغلوبة. )م(.

يف الروح والعقل والقريحة
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مرغوبة، فهي ك�خلبري بفن الت�سريح مييز اأجزاء الأع�س�ء التي تبحث عنه� وتنظر 
فيه� وتقي�ص ن�سب اأجزائه� املُوؤنَْتِلَفة، ولو تب�عدت فهي ك�ملراآة ال�سقيلة التي تنطبع 
فيه� �سور الأ�سي�ء، اأو ك�آلة عمومية نب��سة ث�قبة يف بحثه� عن الأ�سي�ء، ومن اأف�سل 
وظ�ئفه� اأنه� ل تزاول البحث عن امل�ستحيل الذي ل ُيت�سّور وجوده ولكن عن 
ا�ستخراج اجل�ئز املمكن الوجود ولو متع��سًي�، فكل من ات�سف ب�لقريحة املت�سرفة 
واأنه  واإنت�جه  حكمه  و�سرعة  عقله  وات�س�ع  ُروحه  بقّوة  له  ُحِكَم  الت�سرف  هذا 

جوهري العقل.

الإن�س�ن  دم�غ  يف  العقلية  القريحة  اإيداع  الإلهية  احلكمة  اقت�ست  وقد   
لتكون ك�إيداع املع�دن النفي�سة يف ب�طن الأر�ص، ف�إن املع�دن يف ب�طن الأر�ص غري 
م�سقولة ول مت�سكلة ب�أ�سك�ل منتظمة، بل َم�ُسوَبة)1( ب�أخالط واأجزاء اأجنبية فال 
تنظف وتظرف اإل ب�لفّن وال�سن�عة، وكذلك القريحة ف�إن العلوم والفنون تعمل 
فيه� م� تعمله ت�سفية املع�دن النفي�سة ب�إزالة م� خ�لطه� من املواد الأجنبية، ول يزيد 
يف جوهره� بل يربزه� على م� اأرادته احلكمة الإلهية، واإذا قويت القريحة يف العلوم 
والفنون وال�سن�ئع وبلغت فيه� درجة كم�ل، ك�نت اآلة لالخرتاع والبتداع حتى 
العقل  اأنه� هي  لن�  �سلف  تدبريه� غ�ية، وقد  نه�ية ول حل�سن  لت�سرفه�  ل يكون 
بني  يكون  م�  العالق�ت  هذه  ومن  الأ�سي�ء  بني  العالق�ت  يدرك  الذي  الك�مل 

الفنون الأدبية والعلوم احلقيقية.

)1(  م�سوبة: خمتلطة. )م(.



والبي�ن،  وال�سرف،  النحو،  وهي:  العربية  بعلوم  امل�سم�ة  الأدبية  الفنون 
والإن�س�ء،  ال�سعر،  �ُص  وَقرنْ والقوايف،  والَعُرو�ص  واخلط،  والبديع،  واملع�ين، 
كله�  العلمية  العب�رات  على حت�سني  ُيعنِي  م�  وكل  اللغة  ول�سيم�  واملح��سرات، 
اآلة للعلوم احلقيقية عقلية اأو نقلية، فب�لتمكن من الفنون الأدبية يقتدر الإن�س�ن 
َمَلَكِة  اإ�س�رة، ويح�سل على  على التعبري عم� يف ال�سمري ب�أح�سن عب�رة واأو�سح 
ت�أدية العب�رات العلمية مب� يقت�سيه احل�ل من اخت�س�ر اأو ب�سط، فمن هذا يفهم اأن 
من  بينهم�  م�  لكم�ل  ببع�ص  بع�سهم�  ُمتَعلِّق  احلقيقية  والعلوم  الأدبية  املع�رف 
الروابط واملن��سب�ت، واأن كالًّ منهم� ُمَتَوقِّف على الآخر، واإذا نظرن� اإىل م� �سبق 
وبالد  الروم�نيني  وبالد  اليون�ن  املتمدنة كبالد  البالد  العلمية يف  التقّدم�ت  من 
وغريه�  وم�سر  وبغداد  ورومه  اآ�سي�  مدن  يف  الآداب  درا�سة  اأن  وجدن�  الإ�سالم 
املع�رف  َك�َستنْ  احلقيقية  العلوم  درا�سة  واأن  احلقيقية،  العلوم  درا�سة  نت  َح�سَّ

الأدبية ُحَلل)1( البهجة والرونقة)2( وزادته� حت�سيًن� وتكمياًل.

)1(  ُحلل: جمع حلة وهو كل ثوٍب جديد. )م(.
ن. )م(. )2( الرونقة: ال�سف�ء واحُل�سنْ

يف العالقة بي الفنون الأدبية والعلوم احلقيقيَّة

الف�سل الثامن
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فكلٌّ من النوعني العلميني اقتب�ص من الآخر م� زاده بهجًة وكم�ًل، ومل�   
ومتتعت  بذلك  �سعدت  النوعني  بني  ب�جلمع  اإل  ُمل  َتكنْ مل  اليون�ن  بهجة  ك�نت 
بف�سل احلكمة والآداب، وا�ستهرت بذلك اأكرث من غريه� و�س�رت العلوم الأدبية 
ة متق�رنة يف التمكن والتقدم خ�سو�ًس� يف مدينة اأثينه، وهي مدينة  والعلوم احَلَكِميَّ
اأدبي�تهم  اأغ�سطو�ص  الروم�نيون فك�نت يف زمن القي�سر  اليون�ن وكذلك  حكم�ء 
وحكمي�تهم على حدٍّ �سواء يف التقدم والتك�مل ل�سيم� يف مدينة رومه، وك�نت 
ت�س�وى  واإن  حك�مه�،  و�سوكة  �سالحه�  بقّوة  اأثينه  على  ح�كمًة  رومه،  ذاك  اإذ 
املدينت�ن يف العلوم والآداب و�سعة الطالع، واأم� الأزم�ن احلديثة ك�أي�م اخللف�ء 
يف البالد امل�سرقية واملغربية فقد تقدمت الفنون الأدبية والعلوم ال�سرعية النقلية 
والعلوم احلكمية والعقلية، وَتَولَّع هوؤلء اخللف�ء ب�لبحث عن ترجمة كتب اليون�ن 
يف دواوينهم بلغة العرب الف�سحى؛ ف�س�رت الآداب والعلوم يف اخلالفة الإ�سالمية 
واآدابهم وتواريخهم معلومة  ِحد اخلطوة، و�س�رت علوم الأقدمني  ُمتَّ �سرًيا واحًدا 
د  للمت�أخرين مع م� اأ�سيف اإىل ذلك من ت�آليف علم�ء الإ�سالم وت�س�نيفهم وم� حتدَّ
من نت�ئج قرائحهم الذكية، وثمرات عقولهم املنرية مع م� توارثوه يف الأدبي�ت من 
َب�ء. ق�ل عتبة بن اأبي �سفي�ن: »اإن للعرب كالًم� هو اأرقُّ  اأ�سالفهم وهم العرب الَعرنْ
َه�)1( بكلم�ت  من الهواء واأعذُب من امل�ء، َمَرَق من اأفواههم مروق ال�سه�م من ِق�ِسيِّ
 ، ِعَبتنْ ُت�سنْ ، واإن ُبدلت ب�سواه� من الكالم ا�سنْ ُموؤنَْتِلَف�ٍت، اإن ُف�سرت بغريه� َعِطَلتنْ

)1(  ق�سيه�: الق�سي: جمع قو�ص وهو م� ُترمى به ال�سه�م. )م(.
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اأنه� مفقودة  ، و�سعوبته� تعلمك  اإذا �ُسِمَعتنْ اأنه� ممكنة  األف�ظهم توِهُمَك  ف�سهولة 
مل�  ُمَب�ِيٌن  نوع من معن�ه  البي�ن، وكل  القراآن، وبه� يدرك  نََزَل  بلغتهم  اإذا طلبت، 
�سواه، والن��ص اإىل قولهم ي�سريون وبهديهم َي�أنْمَتُّون، اأكرث الن��ص اأحالًم� واأكربهم 
اأخالًق�« واآب�ٌء لن� ك�نوا كراًم� - وهم على العموم اأعزُّ الن��ص اأنف�ًس�  - مل ينق�دوا 
اإىل اأجنبيٍّ من امللوك بل �سلكوا يف حفظ حريتهم اأح�سن ال�سلوك، ومن اأعزهم 
اإت�وة)1(  يوؤدوا  َلة، مل  َقينْ اأبن�ء  الأو�ص واخلزرج  الأن�س�ر وهم  واأ�سرفهم همًم�  نف�ًس� 
ع اأبو كرب يدعوهم اإىل ط�عته  قط يف اجل�هلية اإىل اأحٍد من امللوك، وكتب اإليهم ُتبَّ

ويتوعدهم اإن مل ينق�دوا له؛ فكتبوا اإليه:

ِرجون اإليه القرى لياًل؛ َفَنِدَم من  فلم� دن� لقت�لهم ك�نوا يق�تلونه نه�ًرا وُيخنْ
ُد  قت�لهم ورحل عنهم، فكل عزيز نف�ص من العرب يرى يف نف�سه امللوكية واأنه �َسيِّ

ه وقبيلته واأكرمه�. َحيِّ

ِقَتاَلَنا َيوؤُمُّ  َكْم  ـــــــُع  ُتبَّ الَعْبُد 
َنا ِباأَْر�صِ ُيَنــــــــــــاُم  َل  اأَُنا�ٌس  ا  اإِنَّ

ـَــــــــَذلرِِّل املُتـ ـِْزِل  باملَن ـَاُنُه  َوَمك
املُْر�ِصِل لأُّم  هَنا  �ُصوُل  الرَّ َع�سَّ 

َوَجْدَتِني الِكَراِم  َعِن  �َصاأَْلَت  َمَكاِنَواإَِذا  ِبُكلرِّ  َتْخَفى  َل  ْم�ِس  َكال�صَّ

)1(  الإت�وة: جزية اأو م� يوؤخذ ب�لإكراه. )م(.

يف العالقة بني الفنون الأدبية والعلوم احلقيقيَّة
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لو  ف�إنه  ة،  َجِليَّ طالوة)1(  احلقيقية  العلوم  تك�سو  الأدبية  ف�لعلوم  وب�جلملة، 
�س�ر يف الت�آليف والت�س�نيف �سرد م�س�ئل اأي علم ك�ن بعب�رة ب�سيطة جمردة عن 
الق�رئ  ذوق  يف  ي�سيغه�  مب�  تلطيفه�  ي�سر  ومل  والأدب،  الإن�س�ء  بحلية  التحلي 
التوقيع  ح�سن  من  العلوم  مل�س�ئل  فالبد  رائقة؛  غري  ركيكة  م�س�ئله�  لك�نت 
فح�سن  ال�س�آمة)2(،  �َس�ء  َوعنْ الق�رئ  ذهن  عن  يزيل  مب�  وحت�سينه�  العب�رة  وف�س�حة 
العب�رة يف تقرير امل�س�ألة العقلية والنقلية هو ذكره� على وجه لطيف مقبول للعقل 
وتزيينه�  العب�رات  الآداب حت�سني  فنه�ية  امل�س�مع،  به�  وتلتذ  ال�س�مع  لي�ستفيده� 
كم�  احلقيقية،  العلوم  لأبواب  مفت�ًح�  املعنى  بهذا  لتكون  والن�سج�م  ب�لتلطيف 
يف  الآداب  دائرة  تو�سيع  كم�ل  على  واجلزئية  ب�لكلية  ُتعني  احلقيقية  العلوم  اأن 
القليلة  الأمة  الأدبية عند  الفنون  العرب؛ ولذلك جتد  ل�س�ن  ل�س�ن ل�سيم�  كل 
تزل  النط�ق مل  �سيقة  احلقيقية  ومع�رفه�  علومه�  دائرة  التي  والِعَم�ِريَّة  احل�س�رة 
يف ح�لة الطفولية واأدب�وؤه� ي�سبهون ال�سغري يف املهد ل يعرف اإل املن�غ�ة)3(، فال 
ي�ستطيع الأديب منهم اأن مييز الغث)4( من ال�سمني ول اأن ي�أتي املع�رف الع�لية من 
ل اجتن�ء ثمرات املع�رف يف تلك البالد يجب غر�ص الآداب فيه�،  اأبوابه�، َفالأجنْ

ن ورونق. )م(. )1( طالوة: ُح�سنْ
ال�سجر  النغم��ص يف  واملق�سود  وال�سجر،  امللل  ال�س�آمة:  الرمل.  من  اللني  ال�سهل  وع�س�ء:  ال�س�آمة:  )2(  وع�س�ء 

وامللل. )م(.
)3( املن�غ�ة: احلديث مع ال�سبي مب� يحب ويهوي. )م(.

)4( الغث: الرديء من كل �سيء. )م(.
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وتعويد عقول اأهله� على التدقيق والرتقيق يف الكالم، والنظر يف العالق�ت التي 
بني الفنون الأدبية والعلوم احلقيقية، فبهذا تتقّدم الآداب والعلوم، وب�متزاجهم� 

يح�سل التن��سق كم� هو معلوم، ق�ل ال�س�عر:

يحت�ج  منه�  لُّع  �سَ والتَّ احلقيقية،  العلوم  ل�س�ئر  قوية  اآلت  الآداب  ففنون 
اإىل ت�سهيل الأ�سب�ب والو�س�ئل لتنت�سر يف الأوط�ن، وجتلب معه� اأعظم الف�س�ئل 

وكم�ل العرف�ن.

َلْفٍظ ُح�ْصَن  َولََّد  الِفْكُر  َما  اإَذا 
ميــــــٌد َفَنْمَنَمُه  َوَو�ّصــــــاُه 
َراٍت ُمَن�صَّ الَبَياِن  ُحــــــَلَل  َتَرى 

الِعَياِن ىل  اإِ الُوُجوُد  َواأَ�ْصَلَمُه 
اللرِّ�َصاِن َويف  املََقاِل  يِف  يٌح  َف�صِ
املََعــــــاين َبْيَنَها �صــــوُر  لَّى  َتَ

يف العالقة بني الفنون الأدبية والعلوم احلقيقيَّة





اأعظم الو�س�ئل والو�س�ئط التي ُتعني على تقدم العلوم والفنون يف مملكة من 
والتحف  الالئقة  ب�ملك�ف�أة  والعلم�ء  لالأدب�ء  اململكة  ت�سويق �س�حب  هو  املم�لك 
ُتُج من الت�سويق املن�ف�سة واملق�رنة وين�س�أ عن ذلك �سع�دة اململكة  املالمية؛ لأنه َيننْ
بوجود الرج�ل يف حمط الرح�ل، كم� ين�س�أ عن ذلك اأي�ًس� اإ�سالح اأحوال الأه�يل 
ف�مللك الع�قل، والأمري الف��سل، وال�سلط�ن الع�دل هو من ي�سعى دائًم� يف اإ�سع�د 
دولته واإر�س�د �سلطنته ب�إ�سع�د اأفراد الأهلني امل�س�عدين على نفع وطنهم، ف�حل�كم 
قواعد  يتخذ  والربه�ن  احلجة  وطنه  حمبة  على  ويقيم  ال�س�أن،  علّو  يع�سق  الذي 
حكمه و�سوابط ُملنِْكه ت�سريَف اأهل الف�سل، ومك�ف�أة اأهل النبل �سواء ك�نوا من 
اأرب�ب الت�أليف والت�سنيف، اأو من اأهل التعليم والتفهيم، اأو من اأ�سح�ب الخرتاع 
ِهَرُهم ب�ل�سهرة املمدوحة ليبقى ذكرهم، واآث�ر جمدهم معلومة  والبتداع حتى ُي�سنْ
الت�ريخ ملن ي�أتي من بعدهم، فال تزال يف اأوط�نه اأ�سج�ر املع�رف مثمرة، واأغ�س�ن 
وتفي�ص  واملم�ر�سة،  الدرا�سة  وت�ستمر  واملن�ف�سة،  امل�س�بقة  وتكرث  مزهرة،  اللَّط�ئف 

لة لتقدم العلوم والآداب، وطريق  يف ذكر الطرق امل�سهِّ
احل�سول عليها والكت�ساب

الف�سل التا�سع
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على اململكة بح�ر املع�رف والعوارف، ويبدو �سالح اللط�ئف والطرائف، وتقوى 
ين�بيع العلوم والفنون، وتت�سع مق�لت ال�سروح واحلوا�سي واملتون.

وقد اقت�ست احلكمة الإلهية اأن الك�ئن�ت الفطرية ق�بلة للتغيري والتبديل، 
ل�سيم� العقول الب�سرية ف�إنه� ك�جلنود املجندة جتّرد دائًم� لت�س�ع مملكته� �سيوف 
والعلم  الظلمة،  مع  حرب  يف  الأزم�ن  مدى  النور  اأن  فكم�  املهندة)1(،  الذك�ء 
ت�رة  ت�ستنري  املعنى  بهذا  املع�رف  م�س�بيح  فكذلك  والو�سمة  اجلهل  يح�رب 

وتنطفئ اأخرى، وينتقل نوره� اإىل مملكة يرى وجوده فيه� اأجدر واأحرى.

ف�س�ئل  لكت�س�ب  الأوط�ن  عن  النتق�ل  القت�س�ء  عند  �سح  فبهذا   
العرف�ن، فمن مل يجد معلًم� يعلمه يف بلده اأو وطنه م� يحت�ج اإليه من اأمر دينه 
اأو مع��سه؛ فلريحل وجوبً� يف الواجب وندبً� يف املندوب اقتداًء ب�ل�سلف ال�س�لح 
لال�ستف�دة   - ال�سالم  عليهم�   - ِر  اخَل�سِ اإىل  مو�سى  رحل  فقد  الن�جح،  واخللف 
منه، ورحل ج�بر بن عبد اهلل الأن�س�ري  م�سرية �سهر اإىل اأني�ص بن عبد اهلل 
اإىل املدينة يف م�س�ألة  يف طلب حديث واحد، ورحل عقبة بن احل�رث من مكة 
امللوك  من  مِلَِلٍك  اأن  اأعلم  م�  ر�س�ئله:  بع�ص  يف  الف��سل  الق��سي  ق�ل  واحدة، 
�أ  رحلة يف طلب العلم اإل للر�سيد ف�إنه رحل بولديه الأمني وامل�أمون ل�سم�ع املَُوطَّ
الر�سيد يف خزانة امل�سريني، ق�ل:  املوط�أ ب�سم�ع  اأ�سل  على الإم�م م�لك، وك�ن 

)1(  ال�سيوف املهندة: ال�سيوف املطبوعة من حديد الهند. )م(.
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اإىل  اأيوب بولديه الأف�سل والعزيز  ثم رحل ل�سم�عه ال�سلط�ن �سالح الدين بن 
ف�ل�سي�حة  ث�لًث�.  لهم�  اأعلم  ول  عوف،  بن  ط�هر  بن  علي  ف�سمعه  الإ�سكندرية، 
اأف��سل خمتلفني في�ستفيد من  اأمر عظيم يف تكميل النف�ص؛ لأن ال�سي�ح يلقى 
َلغ الأك�بر من الن��ص فينْ�َستنْحِقر نف�سه يف  كل واحد ف�ئدة خم�سو�سة، وقد يبلغ َمبنْ
مق�بلتهم، وقد ي�سل اإىل املدار�ص الكبرية فينتفع به�، وقد ي�س�هد اختالف اأحوال 
اأهل الدني� ب�سبب م� خلق اهلل يف كل طرف من الأحوال اخل��سة بهم فتتقّوى 

معرفته.

ت�ستنري  وبهذا  والدني�،  الدين  اأمر  يف  قوي  اأمر  له�  ف�ل�سي�حة  وب�جلملة،   
املم�لك ب�لتن�وب، فم�س�بيح العلوم اأ�سبه ب�لكواكب ذوات الأذن�ب)1( تنت�سر يف 
الأفق انت�س�ًرا موؤقًت� وهي �سريعة الزوال، ول تعود اإىل حمله� اإل بعد قرون واأجي�ل، 
فال ب�أ�ص اإذا �سعف نور التمّدن يف مملكة من اأن تعود اإىل رتبته� الأوىل، ل�سيم� 
ًدا �س�حب قريحة عظمى، ويد ُطوىل ولالآخرة خري لك  دِّ ر اهلل له� َمِلًك� جَمَ اإذا �َسخَّ

من الأوىل.

م �سم�وي له َذنَب يدور حول ال�سم�ص يف فلٍك بي�سّي. واملق�سود �سدة الو�سوح  )1(   الكواكب ذوات الأذن�ب: ِجرنْ
لوجوده� يف ال�سم�ء. )م(.

لة لتقدم العلوم والآداب ... يف ذكر الطرق امل�صهرِّ





الباب الرابع

يف ذكر الوطن ومتدينه وبيان اأن اأعظم اأ�سباب ذلك 
الرتبية والتعليم وا�ستكمال املعارف والتعميم،

وفيه ف�سول





َمُع اأ�سرته ومقطع  الوطن هو ع�ص الإن�س�ن الذي فيه َدَرج)1( ومنه خرج وجَمنْ
عنه  وحلت  ن�سيمه،  وري�ه  هواوؤه،  وغذاوؤه  تربته،  ته  �أَ نَ�سَّ الذي  البلد  وهو  �سّرته، 
اأبو عمرو بن العالء: »مم� يدل على حرية الرجل وكرم غريزته  التم�ئم فيه، ق�ل 
اأوط�نه، وت�سّوقه اإىل متقّدم اإخوانه، وبك�وؤه على م� م�سى من زم�نه«،  حنينه اإىل 
والكرمي يحّن اإىل اأحب�به كم� يحّن الأ�سد اإىل غ�به، وي�ست�ق اللبيب اإىل وطنه كم� 
ي�ست�ق النجيب اإىل عطنه)2(، فال ُيوؤنِْثر احلّر على بلده بلًدا ول ي�سرب عنه اأبًدا، ق�ل 

ال�س�عر:

وق�ل اآخر:
َبا َوال�صرِّ ِبيَبة  ال�صَّ ِبَها  ِحْبُت  �صَ َوَلِب�ْصُت َثْوَب الَعْي�ِس َوْهَو َجِديُدَبَلٌد 

مَتَاِئِمي َعَليَّ  ِنيَطْت  ِبَها  ُتَراُبَهاِباَلٌد  ِجْلِدي  َم�سَّ  اأَْر�ٍس  ُل  َواأَوَّ

)1(   َدَرج: من� ون�س�أ. )م(.
)2( النجيب: الن�قة، والعطن: مربك الإبل، واملق�سود اأن الإبل ت�ست�ق لأوط�نه�. )م(.

يف الكالم على الوطن

الف�سل الأول
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َراأَْيُتُه ِمرِي  ال�صَّ يِف  َل  مَتَثَّ مَتِيُد)1(َفاإَِذا  َباِب  ال�صَّ اأَْثَواُب  َوَعَلْيه 

وك�ن الن��ص يت�سّوقون اإىل اأوط�نهم ول يفهمون العلة يف ذلك حتى اأو�سحه� 
الرومي يف ق�سيدة ل�سليم�ن بن عبد اهلل بن ط�هر ي�ستعديه)2(  العب��ص  علي بن 
على رجل من التج�ر يعرف ب�بن اأبي ك�مل اأجربه على بيع داره واغت�سبه على 

بع�ص ُجُدِره�؛ فق�ل:

ول يبعد الع�قَل عن الوطن اإل طلُب العلى اإذا مل ميكن فيه، ق�ل �س�حب 
ة العجم: لِميَّ

اأَِبيَعُه َل  اأَْن  اآَلْيَت  َوَطٌن  َويل 
ونعمًة ال�صباِب  �َصْرَخ  به  ْرُت  َعمَّ
اإليهُم َجاِل  الررِّ اأوطاَن  َوَحبَّب 
رتهم ذكَّ اأوطـــاَنُهم  ذكـــروا  اإذا 
ُه َكاأَنَّ َحتَّى  ْفـــ�ُس  النَّ األَفْتُه  فقد 

ْهَر َماِلَكا ي َلُه الدَّ َواأَْن َل اأَرَى َغرْيِ
َبُحوا يف ِظاَلِلكا اأَ�صْ ب�صحبِة قوٍم 
هنالكا ال�صباُب  ق�صاها  ماآرُب 
لذلَك فحنُّوا  فيها  َبا  ال�صرِّ ُعهوَد 
َهاِلَكا ُغوِدْرُت  باَن  اإن  ج�صٌد  لها 

ِادَقٌة �صَ َوْهَي  َثْتِني  َحدَّ الُعَلى  اإِّن 
ُبُلوَغ ُمًنى لو اأن يف �َصَرِف املاأَوى 

َقِل النُّ يِف  الِعزَّ  اأَنَّ  ُث  درِّ حُتَ ِفيَما 
احَلَمِل)3( َداَرَة  َيْوًما  ْم�ُس  ال�صَّ َتْبِح  مل 

رَت. )م(. )1(  متيد: تتثنى وتتَبخنْ
)2( ي�ستعديه: ي�ستعني ب�مل�س�عدة للن�سرة على �سخ�ٍص م�. )م(.

)3( دارة احلمل: مدار احلمل. )م(.
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وق�ل من حتري يف احِللِّ والرحت�ل:

اأن البعيد عن الوطن الذي ق�سى فيه جزًءا من �سب�به  وقد جرت الع�دة 
اأو من اأهل احل�سر، ف�أهل البدو يت�أ�سفون  اإليه �سواء ك�ن من اأهل البدو  يت�سّوق 
على فراق جند ويحنون اإليه� حنني املت�أ�سفني على غوطة)2( دم�سق وق�سور مدينة 
كل  من  َراأَى  َمننْ  �ُسرَّ  وجو�سق  نَق)3(  اخَلَورنْ وم�ست�سرف  اجلزيرة،  وحتف  ال�سالم، 
من َبُعَد منهم عن بلده وط�ل مق�مهم بغريه، ف�إذا اأبدين� بع�ص حم��سن اأم الدني�، 
والنعمة التي هي ِكَن�نَة اهلل يف اأر�سه ظهر لن� اأنه� تعّد اأّول وطن من اأوط�ن الدني� 

ي�ستحق اأن متيل اإليه قلوب بنيه واأنه اأحق اأن حتّن اإليه نفو�ص مف�رقيه من ذويه.

اأ�سرف الأمكنة؛  اإنه�  ول ي�سك اأحد اأن م�سر وطن �سريف اإن مل نقل   
اآي�ت  من  ف�سله�  يف  ورد  وكم  واحلديث،  القدمي  يف  واملجد  ال�سرف  اأر�ص  فهي 
َن�ت واآث�ر وحديث، فم� ك�أنه� اإل �سورة جنة اخللد منقو�سة يف عر�ص الأر�ص بيد  َبيِّ

كالُهَما َعِزميََتنْيِ  َبنْيَ  َوَبِقيُت 
الُعَلى َطَلِب  اإِىَل  ُقِني  ُي�َصورِّ َهمٌّ 

�صناِن)1( �صباِة  ِمن  َواأَْنَفُذ  ى  اأَْم�صَ
الأَْوَطاِن اإِىَل  ُقِني  ُي�َصورِّ وَهًوى 

)1(  �سب�ة �سن�ن: َحدُّ الرمح. )م(.
)2( غوطة: الأر�ص املنخف�سة امل�ستقرة. )م(.

)3( م�ست�سرف اخلورنق: اأعاله. )م(.

يف الكالم على الوطن
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َرتنَْه�)1( احلكمة الإلهية التي جمعت حم��سن الدني� فيه� حتى تك�د اأن تكون َح�سَ
جوهر،  ح�سب�وؤه�)2(  امل�أوى،  رحبة  ال�سكنى،  مع�سوقة  بلدة  ونواحيه�  اأرج�ئه�  يف 
وترابه� م�سك اأذفر)3(، يومه� غداة، وليله� �سحر، وطع�مه� هنيء، وثراه� مريء)4(، 
وا�سعة الرقعة، طيبة البقعة، ك�أّن حم��سن الدني� عليه� مفرو�سة و�سورة اجلنة فيه� 
ته�، بلد كم خرج منه من كب�ر ملوك  َته� ووجهه� وُغرَّ منقو�سة، وا�سطة البالد وُدرَّ
البالد  به من  واجنلى  منه عيون علوم  نبعت  واأ�س�طني، وكم  و�سالطني وحكم�ء 
اجلم�ل  يب�ريه� يف  اأو  الفتخ�ر،  م�سر يف كم�ل  ي�س�هي  ذا  فمن  غيوم،  �سح�ئب 

والعتب�ر، اأّمته� اأّول اأّمة يف املجد وعلّو الهمة.

مو�سوفة عند اجلميع ب�ل�سج�عة واحلم��سة والِكي��سة)5( والرئ��سة ف�ساًل عن 
الذك�ء والفطنة ولط�فة العوائد والأخالق مم� �س�رت به الركب�ن ب�سريتهم احلميدة 

رته� . )م(. َدته� وَق�سَ َرته�: حدَّ )1(  َح�سَ

)2( ح�سب�وؤه�: احل�سب�ء: احل�سى. )م(.
)3( م�سك اأذفر: م�سك �سديد َذك�ء الريح. )م(.

)4( مريء: طيِّب. )م(.
رف والذك�ء واللب�قة. )م(. )5( الِكي��سة: الظُّ

َبَهاِليُل يِف الإِ�ْصاَلِم �َصاُدوا َومَلْ َيُكْن
اُبوا َواإِْن ُدُعوا ُهُم الَقْوُم اإِْن َقاُلوا اأَ�صَ

ُل اأَوَّ ِة  ـَاِهليَّ اجلــ يِف  ـِم  لهـــــ َكاأَوَّ
َطاُبوا َواأَْجَزُلوا ْعُطْوا اأَ ْن اأَ اأََجاُبوا َواإِ
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يف �س�ئر الآف�ق فله� احلق يف اأن يحرتمه� جميع الأمم وامللل وملوك الدني� والدول، 
اأجي�د  َقتنْ  َطوَّ التي  واملع�رف  العلوم  اأنوار  اخل�لية  الأزم�ن  منه� يف  اقتب�سوا  فكم 

الدني� و�س�رت به� يف الدرجة الع�لية.

اآث�ر حم��سنه� زينة لكل  اإىل الآن فخ�ر كل زم�ن كم� مل تزل  ومل تزل   
نَق ت�جه� دّر نظيم، فهي الكن�نة ذات املنعة  مك�ن، حظه� من التمّدن عظيم وَرونْ

واملك�نة التي قيل فيه�:

فّوقت َكم  الَِّتي  اهلِل  َوِكناَنُة 
وُح�ْصُنها الزماُن  �صاَب  وقدمية 
فماوؤها الهجري)2(  َحّر  �َصطا  واإذا 
احليا َنْيل  عن  بالنيِل  ٌة  وَغِنيَّ
املثقالِت وحمِلها   )3( املَِطيرِّ وعن 
كاأنَّها اجَلَناِح)5(   با�صطِة  ُكلرِّ  ِمْن 

�ِصَهاُم الَعُدّو  َبُعَد  واإن  منها 
باٍق ومل َتْهـــــَرْم)1(  لهــــا اأَْهَرام
و�صــــــالم به  بــــرٌد  وهواوؤها 
ِج�َصام الوفـــــوِد  يف  اأََيـــاٍد  وله 
اأَعــــالُم َها  نَّ َكاأَ باملن�صــــاآت)4(  
ملــــا ت�صــــرُي بالريــــاِح َغَمام)6(

)1(  تهرم: ت�سل لأق�سى الِكرَب. )م(.
)2( الهجري: �سدة احلر عند انت�س�ف النه�ر. )م(.

)3( املطّي: جمع مطية، وهي الن�قة التي ُتركب. )م(.
)4( املن�س�آت: ال�سفن مرفوعة ال�سراع. )م(. 

)5( ب��سطة اجلن�ح: املق�سود به� ال�سفينة. )م(.
)6( َغم�م: جمع َغم�مة وهي ال�سح�بة. )م(.

يف الكالم على الوطن
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َغْفَلٍة يف  وُهْم  فيـــها  بن  َت�ْصري 
الـُد َتَهاُبُه  ِريِر  ال�صَّ على  م�صَر  وعزيز 

والأيام ْهِر  الدَّ ليــــــــــــــــايل  وكذا 
َمَراُم َعَلْيِه  َيْبُعْد  ومل  ْنيــــــــا 

يق�ل اإن من خ�س�ئ�ص م�سر كرثة الدن�نري به�، واإن من دخل به� ومل ي�ستغن 
فال اأغن�ه اهلل، ول عربة مب� ق�له بع�سهم يف تف�سيل بغداد عليه�:

َتوطًن� يف غريه� اإل  وق�ل بع�سهم: من خ�س�ئ�ص م�سر اأن امل�سري ل يرى ُم�سنْ
يف الذل، وك�نت حتية ملوكه� وعظم�ئه� »اأيه� العزيز« كم� نطق به القراآن ال�سريف، 
وب�جلملة ف�لبالد مُتنَْدح وتذم فقد ك�ن يق�ل: الدني� ب�سرة، ول مثلك ي� بغداد، وك�ن 

َها ُكلرِّ الأر�ِس  ُب  اأَْخ�صَ م�صُر  َيُقوُلوَن 
َها َغرْيِ مثُل  بلدٌة  اإل  م�صر  وما 
ـــكم ُتطــُروَنَها)1( بهـــــــواكــــُم ولكنَّ
بها مع�صٍر  عن  اخِل�صُب  فاأيَن  واإل 
عنَدُهم الأر�ُس)2(  َتْدُب  قوم  وما خري 
ُقُلوُبُهم رِيَعْت)3(  بالَغْيِث  ُروا  ُب�صرِّ اإذا 

م�صر ِمن  اأخ�صُب  بغداُد  لهم  فقلُت 
والُي�ْصر بالُع�ْصِر  الأياُم  َتَعاَقُبَها 
ُمْطِري َوِمْن  بٍّ  اأَْر�ٌس من حُمِ َتْخُل  ومل 
الَفْقِر ِمَن  العذاِب  اأنواَع  ُيَقا�ُصون 
الَقْطِر من  العاملنََي  ِخ�صُب  فيه  با 
ْلَماِء   �ِصْرُب  الَقَطا   الُكْدِري)4( كما  ِريَع يِف  الظَّ

)1(  تطرونه�: جت�وزون احلد يف مدحه�. )م(.
)2( جتدب الأر�ص: ُت�س�ب ب�لقحط. )م(.

)3( ريعت: فزعت. )م(.
)4( القط� الكدري: القط� ط�ئر ثقيل امل�سية، والكدري نوع من اأنواعه ق�سرية الأذن�ب. )م(.
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ونحن  جلم�له�،  تخطب  فهي  له�؛  م�ل  ل  جميلة  ج�ريٌة  الكوفة  يقول:  �ج  احَلجَّ
مل�له� وجم�له�؛  فهي تخطب  واجلم�ل،  ب�مل�ل  اّلة  حُمَ م�سر ج�رية عرو�ص  نقول: 
�ِرف، ومعدن املح��سن واللط�ئف، وبه� من�فع اأرب�ب  �ِلد والطَّ فهي الآن جممع التَّ

النه�ي�ت يف كل فن ب�ديه وهي ح��سرة اإفريقه وم� عداه� ب�دية.

َن�ه�: ف�آًه� على الدي�ر امل�سرية  ق�ل بع�ص من �سكن �سواه� وهو يهوى �ُسكنْ
اتِه�، ِلَذاِتَهــ�، �ِسَه� َوَلذَّ ًي� ملع�هد اأُننْ�ِسَه� ِلَنفنْ واأوق�ته�، و�ُسقنْ

ـًـ� لتلك املن�زل التي: ـي َوَرعنْ
                             *  ل َتْخُرُج الأْقَماُر َعْن هَاَلِتَهــــــــا  * 

وحفًظ� لتلك الوجـوه التي:
                                * لل�َصْم�س اأ�صواٌء على َجَبَهاِتَهــــــا  * 

و�سكًرا للنفــو�ص التي:

*
                                   * املَْجـــُد َيْغُلُبها َعَلى �َصَهَواِتهــــــا  

يَدًة       اأَْنَت الَبِديُع الفْرُد ِمن اأَْبَياِتَها ُذِكَر الأََناُم َلَنا َفَكاَن َق�صِ

�سعر:
ًما  ُمَنعَّ َلْيَلتيَّ  اأَْطِيَب  ْيُت  َق�صَ
ُمَغِازيل َماِء  ال�صَّ َقَمُر  َلْيَلٍة  يِف 

الَعا�ِصِق  ُفوؤَاُد  ِبِه  َيَلذُّ  ِفيَما 
ُمَعاِنِقي َماِن  الزَّ َقَمُر  وِبَلْيَلٍة 

يف الكالم على الوطن
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ال�سالم،  دار  ووارثة  ال�سع�دة،  منبع  والأي�م  اللي�يل  ممر  على  وهي  فكيف 
اأبن�ء  من  حمبوبة  وتعزيز  كرامة،  اأهل  واأهله�  عزيز،  مليكه�  الإ�سالم  بالد  وزينة 
الأوط�ن متم�سكة بحديث حب الوطن من الإمي�ن، وهي اإن �س�ء اهلل تع�ىل يف اأم�ن 

واطمئن�ن من حوادث الزم�ن؛ حيث اإن عزيزه�:

ِبِه اْهَتَدْت  َحتَّى  احَلقرِّ  َمَناَر  اأََقاَم 
ِلِه َف�صْ َعَواِئُد  ْنَيا  الدُّ َعَلى  َوَعاَدْت 

َرا اأَْب�صَ َقطُّ  َيُكْن  مَلْ  َمْن  َرَها  َواأَْب�صَ
ُمْدِبَرا َكاَن  َما  ُكلُّ  ِمْنَها  َفاأَْقَبَل 



ِحُدون  ُمتَّ دائًم�  الوطن  اأبن�ء  اأن  الواحد  الق�در  امللك  حكمة  اقت�ست  قد 
يف الل�س�ن، ويف الدخول حتت ا�سرتع�ء ملك واحد، والنقي�د اإىل �سريعة واحدة 
و�سي��سة واحدة، فهذا مم� يدل على اأن اهلل  اإمن� اأعّدهم للتع�ون على اإ�سالح 
فك�أن  الواحدة،  الع�ئلة  ك�أع�س�ء  بع�ص  اإىل  ب�لن�سبة  بع�سهم  يكون  واأن  وطنهم، 
َب�هم، فليكن اأي�ًس� حمالًّ لل�سع�دة  اآب�ئهم واأمه�تهم وحمل َمرنْ الوطن اإمن� هو منزل 
امل�سرتكة بينهم، فال ينبغي اأن تت�سعب الأمة الواحدة اإىل اأحزاب متعّددة ب�آراء 
ة  ِنيَّ اأَمنْ وعدم  والتب�غ�ص  والتح��سد  الت�س�حن  من  ذلك  على  يرتتب  مل�  خمتلفة 
ال�سريعة  واأن  ل�سيم�  غريه  و�سق�وة  نف�سه  �سع�دة  بع�سهم  يتمنى  فال  الوطن، 
وال�سي��سة �سّوت بينهم، واأوجبت عليهم اأن يكونوا على قلب رجل واحد، واأن ل 
ا اإل من يوقع بينهم الف�سل بخداعه ليختّل نظ�م ملكهم وينحّل  يعتقدوا لهم عدوًّ
انتظ�م �سلكهم، فهذا هو العدّو املبني الذي ل يحب اأن يكون اأهل الوطن على 

يتهم متمتعني. وطنهم اآمنني، ول بحرِّ

يف اأبناء الوطن وما يجب عليهم

الف�سل الثاين
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ثم اإن ابن الوطن املت�أ�سل به اأو املنتجع اإليه الذي توطن به واتخذه وطًن� 
�َسُب اإليه ت�رة اإىل ا�سمه فيق�ل م�سريٌّ مثالً، اأو اإىل الأهل فيق�ل اأهلي اأو اإىل  ُيننْ
واأعظم هذه احلقوق  بلده؛  يتمتع بحقوق  اأنه  فيق�ل وطني، ومعنى ذلك  الوطن 
يَّة الت�مة يف اجلمعية الت�أن�سية، ول يت�سف الوطني بو�سف احلّرية اإل اإذا ك�ن  احُلرِّ
ًن�  منْ �سِ ي�ستلزم  بلده  لأ�سول  ف�نقي�ده  اإجرائه،  على  ومعيًن�  الوطن،  لق�نون  منق�ًدا 
ي)1( ب�ملزاي� البلدية، فبهذا املعنى هو  َمزِّ �سم�ن وطنه له التمتع ب�حلقوق املدنية والتَّ
وطني وبلدي يعني اأنه معدود ع�سًوا من اأع�س�ء املدينة فهو له� مبنزلة اأحد اأع�س�ء 
البدن وهذه اأعظم املزاي� عند الأمم املتمّدنة، وقد ك�ن اأه�يل غ�لب الأمم حمرومني 
من تلك املَِزيَّة التي هي من اأعظم املن�قب، وك�ن ذلك يف الأزم�ن التي ك�نت فيه� 
اأوامر ولة الأمور ج�ريًة على هوى اأنف�سهم يفعلون م� �س�ءوه، وقد ك�نت الأه�يل 
اإذ ذاك ل مدخل له� يف مع�ر�سة حك�مهم، ول حم�م�ة لهم عن اأحك�م ال�سريعة 
فك�ن ل ميكنهم اأن يخربوا ملوكهم مب� يرونه غري موافق، اأو يكتبوا �سيًئ� فيم� يخ�ص 
اأمور  يف  ك�لأج�نب  فك�نوا  �سيء،  يف  اآراءهم  ُدوا  ُيبنْ ول  والتدابري،  ال�سي��س�ت 
احلكومة، وك�نوا ل يتقلَّدون من الوظ�ئف واملن��سب اإل مب� هو دون ا�ستحق�قهم، 
والآن تغريت الأفك�ر وزالت عن اأبن�ء الوطن هذه الأخط�ر؛ ف�لآن �س�غ)2( للوطني 

احلقيقي اأن ميالأ قلبه بحب وطنه؛ لأنه �س�ر ع�سًوا من اأع�س�ئه.

)1(  التَّمّزي: التمتع. )م(.
)2(  �س�غ: �َسُهَل وج�ز. )م(.



209209

ف�لوطني املخل�ص يف حب الوطن يفدي وطنه بجميع من�فع نف�سه ويخدمه 
كم�  ب�سرر  له  تعّر�ص  من  كل  عنه  ويدفع  بروحه  ويفديه  ميلك،  م�  جميع  ببذل 
اأبن�ء الوطن دائًم� متوجهًة يف  ، فينبغي اأن تكون نية  يدفع الوالد عن ولده ال�سرَّ
اأوط�نهم  بحقوق  ُيِخلُّ  مم�  �سيًئ�  يرتكبون  ول  وال�سرف  الف�سيلة  اإىل  وطنهم  حق 
واإخوانهم؛ فيكون ميلهم اإىل م� فيه النفع وال�سالح، كم� اأن الوطن نف�سه يحمي 
عن ابنه جميع م� ي�سره مل� فيه من هذه ال�سف�ت، فحب الأوط�ن وجلب امل�س�لح 
الع�مة لالإخوان من ال�سف�ت اجلميلة التي تتمكن من كل واحد منهم يف جميع 
اأوق�ته مّدة حي�ته، وجتعل كل اإن�س�ن منهم حمبوبً� لالآخرين، فم� اأ�سعد الإن�س�ن 

الذي مييل بطبعه لإبع�د ال�سر عن وطنه ولو ب�إ�سرار نف�سه.

ف�سفة الوطنية ل ت�ستدعي فقط اأن يطلب الإن�س�ن حقوقه الواجبة له على 
الوطن، بل يجب عليه اأي�ًس� اأن يوؤدي احلقوق التي للوطن عليه ف�إذا مل ُيوفِّ اأحٌد 

ه� على وطنه. من اأبن�ء الوطن بحقوق وطنه �س�عت حقوقه املدنية التي ي�ستحقُّ

وقد ك�ن الروم�نيون يف قدمي الزم�ن يجرِبُون الوطنيَّ الذي بلغ من العمر 
ع�سرين �سنة اأن يحلف مييًن� اأنه يح�مي َعننْ َوَطِنه وحكومته في�أخذون عليه عهًدا 
بذلك و�سيغة اليمني: اأ�سهد اهلل على اأين اأحمل �سالح ال�سرف لأم�نع به عن 
وطني واأهله كلم� لحت فر�سة اأمتكن فيه� من م�س�عدته، واأ�سهد اهلل على اأين 
ر  حلم�ية الوطن والدين اأح�رب منفرًدا اأو مع اجلي�ص، واأ�سهد اهلل على اأين ل اأَُكدِّ

يف اأبناء الوطن وما يجب عليهم
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� م� لزم ذلك يف جميع  �سفو وطني ول اأخونه ول اأغدر به، واأين اأركب البح�ر اأيًّ
الغزوات التي ت�أمر به� احلكومة، وعلى اأين اأح�فظ على امتث�ل القوانني والعوائد 
اأحتمل  اأن ل  واأ�سهد اهلل  املقبولة يف بالدي املوجودة يف احل�ل وم� يتجّدد منه�، 

اأحًدا يج�سر اأن ُيِخلَّ به� وينق�ص انتظ�مه�. انتهى.

هم اأن اأمة الروم�نيني ك�نت مت�سبثة بحب وطنه�؛ ولهذا ت�سلَّطت  فمن هذا ُيفنْ
ب�أ�سره�، ومل� ان�سلخت)1( عنه� �سفة الوطنية ح�سل الف�سل بني  على بالد الدني� 
اأع�س�ء هذه امِللَّة، وف�سد ح�له� وانحل عقد نظ�مه� بتعدد اختالف اأمرائه� وتعّدد 
حك�مه�، فبعد اأن ك�نت حمكومة بقي�سرة واحدة انق�سمت يف امل�سرق واملغرب 
طويل  لب�ع)2(  ال�سوكة  وك�نت  الق�سطنطينية،  وقي�سر  رومة  قي�سر  قي�سرين:  بني 
ف�س�ر اأمره� اإىل ب�عني ق�سريين؛ ف�آل اأمره� يف جميع احلروب اإىل النهزام ورجعت 
َتلَّة احلكومة والدولة الغري  بعد كم�ل الوجود اإىل النعدام، وهكذا �س�أن امللة املُخنْ

املنظومة.

)1( ان�سلخت: ف�رقت. )م(.
)2( ب�ع: م�س�فة م� بني الكفني اإذا ب�سطتهم�. )م(.



واحدة  بلدة  ال�س�كنة يف  الن��ص  ك�جلن�ص جم�عة  ال�سي��سة  عرف  امللة يف 
غ�لًب� لأحك�م  واأخالقه� واحدة وعوائده� متحدة، ومنق�دة  بل�س�ن واحد،  تتكلم 
واحدة، ودولة واحدة، وت�سمى ب�لأه�يل والرعية واجلن�ص واأبن�ء الوطن، وينبغي 
الأ�سم�ء،  بهذه  وتتلقب  ال�سف�ت  بهذه  تت�سف  لأن  امل�ستحقة  الأمة  تكون  اأن 
ذات �سه�مة و�سج�عة وذك�ء، وميل اإىل حب املجد والفخ�ر، و�سرف العر�ص حتب 

حّريته� وتتولع)1( بقّوة رئي�ص دولته� وتنق�د لقوانني مملكته� و�سي��سته�.

ول ج�ئز اأن ت�ستغني الأمة عن رئي�ص يح�سن �سي��سته� وتدبري م�س�حله�   
فبدونه ل ت�أمن على التمتع بحقوقه� املدنية، ومزاي�ه� البلدية، ول حتفظ نف�سه� ول 
الدولة  ري��سة  األق�ب  ب�أي عنوان ك�ن من  له  َون  املَُعننْ ف�لرئي�ص  م�له� ول عر�سه�، 
ال�سريعة والدين فيلزم  اإجراء الأحك�م والقوانني، وعلى حفظ  هو املح�فظ على 
امللوك،  اأبن�ء  تربية  اأحدهم�  مرتبة  مهذبة  لتكون  الرتبية  من  نوع�ن  الدولة  لنظ�م 

)1( تتولع: تتعلق ب�سدة وحتر�ص عليه. )م(.

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك

الف�سل الثالث
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اأو روؤ�س�ء الدولة، والث�نية تربية اأبن�ء الوطن، ف�أّم� تربية اأبن�ء امللوك ف�إنه� حتت�ج اإىل 
كرثة الحتف�ل بتعليمهم جميع م� يتعلمه اأبن�ء الوطن من العلوم الأّولية ل�سيم� 
علم الل�س�ن، ق�ل اأبو عثم�ن: دخلت على اأمري املوؤمنني املعت�سم ب�هلل فقلت له: 
ي� اأمري املوؤمنني يف الل�س�ن ع�سر خ�س�ل: اأداة يظهر به� البي�ن، و�س�هد يخرب عن 
به  تدرك  و�س�فع  اجلواب،  به  ُيَردُّ  ون�طق  اخلط�ب،  بني  يف�سل  وح�كم  ال�سمري، 
به  تدراأ)1(  ومغّرد  القبيح،  به  رف  ُيعنْ وواعظ  الأ�سي�ء،  به  تعرف  ووا�سف  احل�جة، 
الأحزان، وخ��سة تزهى ب�ل�سنيعة، وملهى يونق الأ�سم�ع. وق�ل احل�سن الب�سري 

اإن اهلل تع�ىل يرفع درجة الل�س�ن؛ فلي�ص من الأع�س�ء �سيء ينطق بذكره غريه :

وق�ل اآخر:

َوِعْلٍم اأََدٍب  يِف  الِعــــزَّ  َراأَْيُت 
َتَراُه اأَْن  ا  َذمًّ ِباملَـــــْرِء  َكَفى 

َوالَهواُن املََذلَُّة  اجَلْهـــــِل  َويِف 
ِل�َصاُن َلُه  َوَلْيــــ�َس  َوْجٌه  َلُه 

ٍة َوِهمَّ ٍي  َوَراأْ َعْزٍم  َذا  ُكْنَت  َفاإِْن 
َمْلَب�ٍس اأَْقَبُح  اجَلْهِل)3(  َرَواَء  َفاإِنَّ 

وِن)2( َتِقْر ِعْلًما َوَل َتْر�َس ِبالدُّ َفاَل حَتْ
َوِفيه َعِزيُز الَقْوِم َقْد ُخ�سَّ ِبالُهوِن

)1( تدراأ: تدفع. )م(.
ون: التق�سري عن الغ�ية. )م(. )2( الدُّ

)3( َرواء اجلهل: الت�سبع به. )م(.



213213

َوان: م� الإن�س�ن لول الل�س�ن اإل �س�لة مهملة اأو بهيمة  فنْ وق�ل خ�لد بن �سَ
َن يف البيت احلديث  مَّ َلة، وق�ل بع�سهم فيم� يع�ر�ص ذلك و�سَ مر�سلة اأو �سورة مُمَثَّ

ال�سريف:

اأف�سل واأحمد، فق�ل  وذكر ال�سمت عند الأحنف فق�ل رجل: ال�سمت 
الأحنف: �س�حب ال�سمت ل يتعّداه نفعه و�س�حب املنطق ينتفع به غريه واملنطق 
ال�سواب اأف�سل - يعني من ال�سمت - كم� اأن ال�سمت اأف�سل من املنطق الغري 
ال�سواب، وب�جلملة فخري الأمور اأو�س�طه� واجلمع بني الطرفني ممكن لك�مل العقل، 
من  �سمته  يكون  ل  اأنه  مكث�ًرا)2( كم�  مهذاًرا  يكون  ل  اأن  احل�زم  الع�قل  فعلى 
ُبك من الل�س�ن ف�ساًل اأنه اآلة ل�سكر اخللق واخل�لق،  طبع البه�ئم م�ستع�ًرا، وَح�سنْ
ووا�سطة يف حفظ الروابط والعالئق)3( ، فقد ق�ل بع�ص ال�سلف: ل�س�نع املعروف 

َا منَّ َواإِ َيُكوُن  َما  اأَْزَيُن  ْمُت  ال�صَّ
ُنْطُقُه َيِعيُبَك  ِبَا  َتْلِفَظنَّ  َل 
منطٍق ِمْن  �َصالَمًة  اأََرْدَت  َواإَِذا 
َفُتْبَتَلى َتُقوَل  اأَْن  ِل�َصاَنَك  َواْحَذْر 

املنطِق الَكِثرِي  ِمَن  الَبالُء  َياأْتي 
اأَْنِطِق مَلْ  َلْيَتِني  َوْيِلي  َفَتُقوَل 
َهاِة)1( َواأَْطِرِق َفاْحِب�ْس ِل�َصاَنَك يِف اللَّ
ِباملنطِق ُموكٌل  الَبـــــاَلء  اإِنَّ 

)1( الله�ة: اأق�سى الفم. )م(.
)2(  مهذار مكث�ر: مهذار: من يكرث من الكالم الذي ل ف�ئدة منه، مكث�ر: كثري الكالم. )م(.

)3( العالئق: مفرده� عالقة، وهي رابطة تربط بني �سخ�سني. )م(.

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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الأعق�ب،  وفخر  الع�قبة  وذكر  الأحدوثة  وح�سن  الأل�سن  وثن�ء  القلوب  اإجالل 
وق�ل بع�سهم:

َلح  َراأً اأَ�سنْ وروي عن النبي - عليه ال�سالة وال�سالم - اأنه ق�ل: »َرِحَم اهلل امنْ
ِمننْ ِل�َس�ِنِه«، و�سمع عمر بن عبد العزيز رجاًل يتكلم ف�أبلغ يف ح�جته، فق�ل: »هذا 
َلَمة بن عبد امللك: »اإن الرجل ي�س�ألني احل�جة  َم�سنْ واهلل ال�سحر احلالل«، وق�ل 
َن)1( ان�سرفت نف�سي عنه�«، وق�ل بع�ص احلكم�ء  فت�ستجيب نف�سي له به�، ف�إذا حَلِ
لأولده: »ي� َبِنيَّ اأ�سلحوا من األ�سنتكم، ف�إن الرجل لَتُنوُبه الن�ئبة في�ستعري الدابة 
راأى رجاًل  اإذا  �سيبة  بن  �سبيب  وك�ن  الل�س�ن«،  ي�ستعري   اأن  يقدر  والثي�ب، ول 
يتكلم ف�أ�س�ء القول ق�ل: »ي� ابن اأخي، الأدب ال�س�لح خري من امل�ل امل�س�عف«، 

وق�ل ال�س�عر:

ـٍْن ُح�صــ ـُلرِّ  كـــ ِمْن  اأَْح�َصــــُن 
َم�ْصــــــــُكورٌة ِنيــــــــــــَعٌة  �صَ

َوَزَمـــــْن َوْقـــــٍت  ُكــــــلرِّ  يِف 
املِــــــــــَنْ ِمَن  َخاِلَيــــــــــــٌة 

)1( حلن: اأخط�أ يف الإعراب وخ�لف وجه ال�سواب. )م(.

اِمٍت َلَك ُمْعِجٍب َوَكاِئن َتَرى ِمْن �صَ
ٌف فوؤاُدُه ٌف وِن�صْ ل�صاُن الَفَتى ِن�صْ

ِم َكلُّ التَّ يف  ـــــُه  نق�صُ اأو  زيادُتُه 
ِم والدَّ ْحِم  اللَّ �صورُة  اإل  َيْبَق  فلْم 
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)1( ي� اأمري املوؤمنني اأولدك ب�أن يتعلموا  م: »ُح�صَّ َت�سِ وق�ل اأبو عثم�ن للُمعنْ
من كل الأدب؛ ف�إنك اإن اأفردتهم ب�سيء واحد ثم �سئلوا عن غريه مل يح�سنوه«، 

فدع� املعت�سم موؤّدب ولده ف�أمره اأن ي�أخذهم بتعليم جميع العلوم انتهى.

وكذلك يجب على املربي لأبن�ء امللوك وال�سالطني اأن يهتم بتعليمهم مب� 
يلزم يف متكينهم من العلوم الإدارية واأ�سول ال�سي��سة والرئ��سة ليح�سنوا التدبري 
ن رئي�سه� يف زمن �سب�به من  على وجه الذك�ء والكي��سة، فم� اأ�سعد امللة التي مَتَكَّ
اأرب�ب الف�س�ئل املجّربني املت�سفني  ة من  ن الإدارة املَلِكيَّ املع�رف واحلكمة، وَتَلقَّ
ب�لأخالق احلميدة والآراء ال�سديدة واحل�ئزين لأ�سول وفروع العلوم ال�سي��سية، 
ول يليق اأن تفّو�ص تربية اأبن�ء امللوك لأرب�ب الدن�ءة ول لأرب�ب البدع والأوه�م 
ري فتف�سد الطب�ع، ول ينبغي اأن يقت�سر  ول لأ�سح�ب الأطم�ع؛ لأن العدوى َت�سنْ
ل  من  اإىل  تربيتهم  اأمر  بتفوي�ص  الأحك�م  على خ�سو�ص  امللوك  اأبن�ء  تعليم  يف 
يفّو�ص  اأن  ينبغي  بل  وال�سلوك،  الأخالق  تهذيب  علم  ول  امللوك  اآداب  يعرف 

َفَيْعَتِلي الُعُلوَم  َيْرِو  مَلْ  املَْرُء  اإَِذا 
َوَما      ُذو          احِلَجا)2( يِف َدْر�ِصِه الِعْلَم ُذو ِحَجا

ِحَجاِبِه ِمْثُل  ِبالَعنْيِ  اُرُه  َفاإِْب�صَ
حجابه َزاد  َزاَد  اإِْن  ُه  َولِكنَّ

. )م(. : ُحثَّ )1( ُح�صَّ
)2( احِلج�: العقل والفطنة. )م(.

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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ذكر  وقد  يقني.  على  ف�سلهم  اعتق�د  يف  الوطن  ليكون  متفننني  لأ�س�تيذ  اأمرهم 
هو  وم�  ال�سبي  ح�ل  ت�أمل  له  ينبغي  الويل  اأن   - تع�ىل  اهلل  رحمهم   - العلم�ء 
م�ستعّد له من الأعم�ل متهيئ له منه� فيعلم اأنه خملوق له ول يحمله على غري 
م� ك�ن م�أذونً� له فيه �سرًع�، ف�إنه اإن حمله على غري م� هو م�ستعّد له مل يفلح فيه، 
وف�ته م� هو متهيئ له، ف�إذا راآه ح�سن الفهم �سحيح الإدراك جيد احلفظ واعًي�؛ 
ِئِه له فلينق�سه يف لوح قلبه م�دام خ�لًي�، ف�إنه  فهذا من عالم�ت قبوله للعلم وَتَهيُّ
يتمكن منه وي�ستقّر ويزكو معه، واإن راآه بخالف ذلك من كل وجه وهو م�ستعد 
للفرو�سية واأ�سب�به� من الركوب والرمي واللعب ب�لرمح ل حظَّ له يف العلم ومل 
َنُه من اأ�سب�ب الفرو�سية والتمّرن عليه�، ف�إنه اأنفع له وللم�سلمني واإن  يخلق له َمكَّ
راآه بخالف ذلك، واأنه مل يخلق لذلك وراأى عينه مفتوحة اإىل �سنعة من ال�سن�ئع 
ا له� مقباًل عليه�، وهي �سن�عة مب�حة ن�فعة للن��ص فليمكنه منه�، هذا كله  م�ستعدًّ
بعد تعليمه م� يحت�ج اإليه يف دينه، ف�إن ذلك واجب على كل اأحد لتقوم حجة 
اهلل على العبد، ف�إن له على عب�ده احلجة الب�لغة كم� له عليهم النعمة ال�س�بغة)1(.

وفخر  الأمراء  اأمري  املم�لك  اأحوال  معرفة  امل�س�لك يف  اأقوم  �س�حب  ق�ل 
الكرباء ال�سيد خري الدين ب��س� التون�سي يف كت�به عند ذكر املواد امل�سهلة للمع�رف 
يف اأوروب� م� ن�سه: من ع�دتهم اأن من يبلغ من اأبن�ء الع�ئلة �سّن الرتبية ينتخب له 

)1( النعمة ال�س�بغة: النعمة الك�ملة الت�مة. )م(.
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رئي�ص تلك الع�ئلة معلمني مهرة يعلمونه من فنون العلم م� ين��سب ح�له، واملراد 
ه  منه من كل م� يهذب اأخالقه ويو�سع يف املع�رف نط�قه، ف�إذا بلغ من التعلم اأَ�ُسدَّ
يوجه اإىل املم�لك الأجنبية مل�س�هدة اأحواله� ومط�لعة �سي��سته� واأحك�مه� وم� له� 
من التقدم يف العمران وغريه ليتحقق ب�مل�س�هدة م� بينه� وبني بالده من التف�وت؛ 
ليعترب اأ�سب�ب ذلك وقت مب��سرته ل�سي��سة اململكة فيتجنب م� ت�أخرت به بالده 
اإِننْ راأى غريه� خرًيا منه�، ويعتني مب� تقّدمت به اإن راآه دونه�، ف�إذا بلغ من العمر 
له  يكون  يح�سره ول  الأعلى  املجل�ص  اأع�س�ء  ي�سري من  �سنة  ثم�ين ع�سرة  نحو 
كالم فيه اإل اإذا بلغ من العمر خم�ًس� وع�سرين �سنة، وف�ئدة ذلك التدرب على 
الأمور ال�سي��سية وُمَث�َفَنِتَه� )اأي مم�ر�سته� ومالزمته�( حتى ي�ستكمل املََلَكَة)1( فيه� 
مع م� يح�سل له بذلك من اخلربة بطبق�ت رج�ل ال�سي��سة املت�أكد معرفته� على 
من يرت�سح للرئ��سة التي هي اأعظم اخلطط الب�سرية واأ�سعبه�، فيجب على متقلده� 
من ال�ستعداد واملعرفة مبقت�سي�ت الأحوال املختلفة م� ل يجب على غريه ل�سيم� 
معرفة اأهل اخلربة واملروءة والنجدة من رج�ل اململكة لينتخبهم للخطط املعتربة 
�د واملف�سدين، ف�إن املطلوب من امللوك هو جمّرد ف�سل  مع التفطن لد�س�ئ�ص احُل�سَّ
مب��سرة  الإ�سالمية ول  املم�لك  بع�ص  ال�سخ�سية كم� هو م�س�هد يف  النوازل)2(  
منهم  املطلوب  واإمن�  املتوظفني،  من  بغريهم  اإجراوؤه�  ميكن  التي  الإدارة  جزئي�ت 

)1(  املَلكة: ا�ستعداد عقلي خ��ص لتن�ول الأعم�ل بذك�ء ومه�رة. )م(.
)2( النوازل: جمع ن�زلة وهي �سدة من �سدائد الدهر. )م(.

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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النظر يف كلي�ت الأمور من معرفة الرج�ل الالئقني ب�خلطط وامتح�نهم، وتعقبهم 
ب�ملراقبة لإر�س�د ج�هلهم، وزجر)1(  متج�هلهم وتفقد اأحوال الرع�ي�، والإع�نة على 
والعن�ية  الأرزاق،  ومنّو  الأخالق،  تهذيب  اإىل  املو�سلة  والعلوم  ال�سن�ئع  تكثري 
الدافعة  والقّوة  امل�نعة  ب�لعّدة  الثغور  وحت�سني  والبحرية،  الربية  الع�س�كر  بتنظيم 
الدول  مع  َجِريَّة  واملَتنْ ال�سي��سية  اخللطة  اأحوال  واإ�سالح  والوطن،  الدين  حلفظ 
ف�إن �سع�دة  اإىل غري ذلك من الكلي�ت،  الأجنبية مب� ينمو به عز اململكة وثروته� 
ذلك  مللوكه� من  تي�سر  م�  بقدر  تكون  اإمن�  الدنيوية  اأموره�  و�سق�وته� يف  املم�لك 
وبقدر م� له� من التنظيم�ت ال�سي��سية املوؤ�س�سة على العدل ومعرفته� واحرتامه� 

من رج�له� املب��سرين له�.

نقل عن املوؤرخ بولبيو�ص اليون�ين الذي تكلم على �سي��سة الأمة الروم�نية، 
ال�ستدلل  معر�ص  يف  ق�ل  اأنه  احلروب  من  ة  َقرَط�َجنَّ اأهل  وبني  بينه�  وقع  وم� 
على اأن املب��سر لالأمر يلزمه اأن يكون ع�رًف� ب�أ�سوله م� معن�ه: اإذا ك�ن املري�ص ل 
جَتى له ح�سول الع�فية على يد طبيب يجهل نوع املر�ص والدواء املن��سب له؛  ُيرنْ
فكذلك اململكة ل ُيرنْجى خريه� وا�ستق�مته� اإذا ك�ن وزراوؤه� املب��سرون يجهلون 
اأ�سول �سي��سته� وقوانني �سرائعه� وع�داته�، ول يخفى اأن ح�سول خري اململكة اإذا 
اإذا ان�سم لذلك عدم وجود  ب�أ�سول ال�سي��سة ف�متن�عه  ك�ن ميتنع ب�سبب اجلهل 

ر: منع ونهي وانته�ر. )م(. )1( َزجنْ
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تلك الأ�سول ب�لكلية اأحرى واأوىل؛ لأن ال�سبب يف احل�لة الأوىل دائٌر بني اجلهل 
ج�هلهم  واإر�س�د  املب��سرين  بتبديل  اإزالته  متكن  ع�ر�ص  اأمر  وكالهم�  والتج�هل 
تلك  من  يوجد  مل  اإذا  اأم�  املحفوظة،  الأ�سول  على  ب�جلري�ن  متج�هلهم  واإلزام 
ف�إن  التعويل عند ال�ستب�ه عليه؛  يقع  اإليه و�سند م�سبوط  الأ�سول �سيء يرجع 
ه�ته احل�لة يت�سع فيه� جم�ل الأغرا�ص وال�سهوات من الآمر وامل�أمور ورمب� يئول اأمر 

الدولة اإىل ال�سمحالل والّدثور)1( ، وهلل ع�قبة الأمور. انتهى.

وع�سرين  خم�ًس�  العمر  من  بلغ  اإذا  اإل  فيه  كالم  له  يكون  ول  )قوله: 
بفران�س�  الع�يل  املجل�ص  اأع�س�ء  لأبن�ء  ك�نت حمدّدة  املّدة  هذه  اأّن  الظ�هر  �سنة، 
اأع�س�ء  الع�ئلة امللوكية الذين هم  اأبن�ء  حني ك�ن من�سب الأع�س�ء متوارًث�، واأم� 
ثم�ين ع�سرة  العمر  بلغوا من  متى  مقبوًل  راأيهم  فك�ن  املجل�ص  لذلك  ب�لن�سب 
�سنة لإين��ص)2( الر�سد منهم يف هذا ال�سّن؛ لأنه يالحظ فيهم اأنهم يكت�سبون ع�دة 
معلوم�ت لي�ست يف غريهم من �سغر �سنهم، ف�إذا بلغوا الثم�نية ع�سرة �سنة ك�نت 

لهم هذه املَِزيَّة يف املجل�ص الأعلى دون اأبن�ء اأرب�به.

وب�لن�سبة  العموم،  يليق بجميعهم على  مب�  تربية  فهي  الأه�يل  تربية  واأم�   
للي�قة كلٍّ منهم على اخل�سو�ص، وقد �سبق طرف من ذلك يف الأبواب ال�س�بقة 

)1(  ال�سمحالل والدثور:الفن�ء والزوال. )م(.
)2( اإين��ص: اإح�س��ص وطم�أنينة. )م(.

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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يف كيفية انق�س�م العلوم جلميع اأبن�ء الوطن من ذكور واإن�ث و�سي�أتي لذلك بع�ص 
بق�ي� متفّرقة.

�َسُب للق��سي عي��ص من ر�س�لة له لبد لكل حني من بنني يحلون  ومم� ُيننْ
ع�طله، ويجلون ف�س�ئله، ولكل جم�ل رج�ل يقومون ب�أعب�ئه، ويهيمون يف كل واٍد 
من  اهلل  يخليه  فلن  ه�مدة،  وجذوته  خ�مدة،  الأدب  َرة  َجمنْ ك�نت  ولئن  ب�أنب�ئه، 
هالل ي�سرق ب�سم�ئه بدًرا، ولزال ينبع فيقذف بف�س�ئله بحًرا و�سبل ي�سدو فيزاأر 

من غ�به ليًث� وطل يبدو من رب�به غيًث�. انتهى.

ويق��ص على الأدب بقية العلوم التي منه� ال�سي��سة، فلكل زم�ن من ذلك 
دولة ورج�ل، ق�ل ال�س�عر:

وق�ل اآخر:

ْفــــــٌو َوَقَذا)1( َا الإِْن�َصـــــاُن �صَ اإِمنَّ
اْمِرٍئ �َصاأَن  َتِقــــــًرا  حُمْ َتُكْن  َل 

َوُجون)2( ِبي�ٌس  َنْف�َصُه  َوُيَواِري 
�ُصُئون ــــــاأِْن  ال�صَّ ِمَن  َكاَنْت  َا  ُربَّ

)1( قذا: م� يتجمع يف العني من اأذى. واملق�سود كدر العي�ص. )م(.
)2(  بي�ص وجون: البي��ص وال�سواد. )م(.

َمْت َيْومها   اأََتــــــــــى َبْعَد َذِلك َيْوٌم َفَتىاإَذا َلْيـــــــَلٌة َهـــــــرَّ
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�سطور  يف  اأبن�ئه  حم��سن  ينظم  من  ع�سر  لكل    اهلل  َقيَّ�َص  وكم� 
واإبق�ء  النفو�ص،  ة  َم�َسرَّ لأح�ديثهم  اجل�لب  ف�سالئه  ب�سرف  ه  وُيَنوِّ رو�ص)1(،  الطُّ
يَّ�ن، وف�ء بحق من تقّدم على من ت�أخر  ف�سيلة نوع الإن�س�ن تذكرًيا مبنح الق�در الدَّ
املنفرد يف  العزيز  الع�سر  لهذا  َقيَّ�َص اهلل  ر  وُي�َسطَّ ُيوؤنَْثر،  م�  ين�سر من حم��سنه  واأن 
ح املَُعلَّى)2( خديو م�سر اإ�سم�عيل، الذي هو ململكة  وقتن� هذا ب�حلزم والعزم ب�لِقدنْ
املتجددات  فيه� من  واأوجد  ال�سريفة،  اإليه� مع�مله�  اأع�د  املوىل؛ حيث  نعم  م�سر 
لول ذلك  اإذ  الأوط�ر؛  لنيل هذه  الأخط�ر  واقتحم يف ذلك  وطريفة،  تليدة  كل 
جُلِهَل قدر املتقّدمني، و�س�ع م� تعب فيه �سعيهم فلم يلحق املت�أخرين، فجزاه اهلل 
ُفُل)3( به يف حلل ال�سرور حتى جعل م�سر  عن هذا ال�سعي امل�سكور خري جزاء َيرنْ

دائًم� تن�سده:

قيل علوم امللوك الن�سب واخلرب وال�سعر وعلوم ال�سالطني املغ�زي وال�سري؛ 
ولهذا قيل:

ا�ِصُنَها ًة َتْبَقى حَمَ َك�َصـــــْوَتِني ُحلَّ
اِحِبِه َناَء َلُيْحــــــِيي ِذْكَر �صَ اإِنَّ الثَّ

َنا ُحَلال َف�َصْوَف اأَْك�ُصوَك ِمْن ُح�ْصِن الثَّ
َواجَلَبال ْهَل  ال�صَّ َنَداُه  ُيْحِيي  َكالَغْيِث 

حف. )م(. )1( الطرو�ص: ال�سُّ
ح املَُعلَّى: ب�ل�سهم الف�ئز. )م(. )2( ب�لِقدنْ

م. )م(. )3( يرفل: يتنعَّ

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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ْم�ِس يِف اجَلْوَزاِء �َصَرُف املُُلوِك ِبِعْلِمِهْم َوِبَراأِْيِهْم     َوَكَذاَك اأَْوُج ال�صَّ

على  العلوم  ومدار  واللغ�ت،  اخلط  الُكّت�ب  وعلم  احل�س�ب،  التج�ر  وِعلنَْم 
اأربعة: النحو لتقومي الل�س�ن، والطب لتقومي الأبدان، واحلك�ي�ت لتقومي املروءات، 
ن اأهل الدين  وح�سن التدبري لتقومي املع��س�ت، وهذا كله بعد تقومي الأدي�ن ومَتَكُّ

احلق من معرفة م� ج�ءت به الأح�ديث ال�سريفة ونطق به القراآن.

ف�سل  للخط  قيل  فقد  اخلط؛  فن  الأربعة  هذه  ا�ستجم�ع  يف  والو�سيلة   
َرع يف ال�سدور فتنبت،  د العلوم وُتثنَْبت وُتزنْ َرف، به ُتَقيَّ و�سرف ومنفعة ل جُتَهل بل ُتعنْ

نث ژ  ژ  ڑ.    ک   َكم  اأمل ت�سمع ربك الأكرم حيث يقول يف الكت�ب املُحنْ
ُدوا الِعلنَْم  ک  ک  ک   گ   مث ]العلق/ 4-5[، وق�ل عليه ال�سالة وال�سالم: »َقيِّ
ج ابن �س�هني عن اأبي هريرة اأن رجاًل ق�ل: ي� ر�سول اهلل، اإين ل  ب�لِكَت�َبِة«، وَخرَّ
ظَك«؛ يعني الكت�بة، ومل� عدمت  ِبَيِميِنَك َعَلى ِحفنْ َتِعننْ  اأحفظ �سيًئ�، فق�ل: »ا�سنْ
العرب الكت�بة يف اجل�هلية وك�نت اأمة اأمية، جعل له� ال�سعُر العو�َص؛ ف�أدركت به 
وى ال�سعر ديوان  الغر�ص، اأق�مته مق�مه�، فدّونت به كالمه� وعرفت به اأي�مه� كم� ُيرنْ
العرب، وف�سل الكت�بة �سهري والكالم فيه� ويف مدحه� كثري، ومن اأمدح م� قيل يف 

ك�تب:
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النفي�ص وفيه �سرب من التجني�ص)3(، ويكفي  ال�سعر  والبيت الأخري من 
فذاكم  وفر�ص  وخ�ط  »من خط  اخلط�ب:  بن  عمر  ق�ل  م�  مدًح�  اخلط  �س�حب 

الغالم«.

وعلى ذكر القراآن ال�سريف فقد ق�ل العلم�ء: ينبغي لق�رئ القراآن اأن يراعي 
ع�سرة اأ�سي�ء: الأّول: اأن يفهم اأ�سل القراآن ب�أن يعلم اأن اهلل تف�سل على العب�د 

ب�إنزاله. الث�ين: اأن يعظم القراآن ول مي�سه اإل بطه�رة، ق�ل تع�ىل: نثپ  ڀ  ڀ        
ڀمث  ]الواقعة/ 79[، ويف احلديث عنه  »َمننْ َقَراأَ الُقراآَن ُثمَّ َراأَى اأنَّ 

م اهلل تع�ىل«. الث�لث: اأن يح�سر قلبه  َل مم� اأُوِتَي فقدنْ ا�ست�سَغَر م� عظَّ ف�سَ اأَحًدا اأُوتَي اأَ
ويرتك حديث نف�سه. الرابع: اأن يتفهم كل اآية وفيم اأنزلت. اخل�م�ص: اأن يتدبره 
وي�ستنبط مع�نيه. ال�س�د�ص: اأن يتبني الأو�سح من اختالف مع�نيه. ال�س�بع: اأن 
ر ب�أن املخ�سو�ص ب�أحك�مه نف�سه ل غريه. الث�من: اأن تكون اأفع�له على وفقه.  يقدِّ
الت��سع: اأن يقّدر ب�أنه ي�سمع من اهلل. الع��سر: اأن يعلم اأن توفيقه لقراءته والعمل به 

اإِْن َهزَّ اأَْقـــــاَلَمُه َيـــْوًما ِلُيْعِمَلَها
َواإِْن اأََقــــرَّ َعـــــَلى رقٍّ اأََناِمَلُه)2(

َعاِمَلُه َهزَّ   )1( َكـــِميٍّ ُكلَّ  اأَْن�َصاَك 
َلُه ِق ُكتَّاُب الأََناِم  ِبالـــــــررِّ اأََقــرَّ 

)1(  َكِمّي: الالب�ص لل�سالح. )م(.
)2(   اأن�مله: اأ�س�بعه. )م(.

)3(   التجني�ص: تكرار حروف مت�س�بهة ال�سوت يف كلم�ت متت�بعة. )م(.

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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من اهلل تع�ىل، روي عنه   »اإن اهلل ُيريُد الَعذاَب ب�أهِل الأر�ِص ف�إَذا �َسِمَع تعليَم 
ُهم«، ق�ل مروان: يعني ب�حلكمة القراآن. وُرِوي  رَف َذلك َعننْ بي�ِن احلكمَة �سَ ال�سِّ
رثوا ِمننْ ِتالوِة الُقراآن يف ُبُيوِتكم ف�إنَّ البيَت الَّذي ل ُيقراأُ فيه القراآُن  عنه  »اأكنْ
ِله )اأي ي�سيق رزقه عليهم؛ لأن الربكة ت�بعة  ه وي�سيُق على اأَهنْ َيِقلُّ َخرُيُه ويكرُثُ �سرُّ
اإكراَم  َتَع�ىل  اهلل  الِل  اإجنْ »اإنَّ من   : وورد عنه  لكت�ب اهلل حيثم� ك�ن ك�نت« 
ُه، واإكراَم ذي  يبة امل�سلِم، وح�مِل القراآِن غرِي الَغ�يل)1( فيه واجَل�يف)2( عننْ ِذي ال�سَّ

�ِسِط)3(«. لط�ن املُقنْ ال�سُّ

وامللوك اأحق الن��ص بتدبري مع�ين القراآن الذي هو حجة اهلل على عب�ده   
املتني  اهلل  فهو حبل  اأُِجر  به  عمل  ومن  عدل  به  ومن حكم  �سدق  به  ق�ل  من 
اأي  نث ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆمث   تع�ىل  اهلل  ق�ل  وقد  امل�ستقيم،  و�سراطه 
دينه ور�سوله  نثڈمث اأي على عدّوكم، ف�إنه الن��سر ل غريه من عدد اأو 
عدد نث  ۈ  ٴۇ    مث    ]حممد/ 7[ اأي يف القي�م بحقوق الإ�سالم واملج�هدة 

مع الكف�ر.

)1(  الغ�يل: املت�سدد املج�وز للحد. )م(.
)2( اجل�يف فيه: البعيد عنه. )م(.

)3( املق�سط: الع�دل. )م(.
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الأّولني  علم  فيه  ف�إن  القراآن  ف�قراأوا  العلم  اأردمت  اإذا  م�سعود:  ابن  ق�ل 
والآخرين )اأي الأ�سول(، وق�ل عثم�ن بن عف�ن : لو َطُهَرتنْ قلوبن� م� �سبعت 

من كالم اهلل وكيف ي�سبع املحب مع كالم حمبوبه وهو غ�ية مطلوبه.

ق�ل بع�ص املحققني: اإن كالم اهلل ر�س�لة من اهلل لعب�ده وخم�طبة لهم، وهو 
ب�آداب  ق�موا  ولهذا  وب�طنه؛  لظ�هره  ن  مِّ املَُت�سَ العلم  امل�ستمل على جواهر  البحر 
ه حق رع�يته، وقد جتلى خللقه يف كالمه لو ك�نوا يعقلون، وكذلك  �سم�عه وَرَعونْ
كالم ر�سوله  مم� يتعني ح�سن ال�ستم�ع اإليه؛ لأنه  ل ينطق عن الهوى، اإن 

هو اإل وحي يوحى. انتهى.

كتب  واأربعة  م�ئة  اأنزل    اهلل  »اإّن  الديريني:  العزيز  عبد  ال�سيخ  وق�ل 
ف�أودع علومه� يف اأربعة كتب: التوراة والإجنيل والزبور والقراآن، واأودع علم التوراة 
ل وهو من احلجرات اإىل  والإجنيل والزبور يف القراآن، واأودع علم القراآن يف املَُف�سَّ
اآخر القراآن، واأودع ذلك يف الف�حتة ففيه� علم كل كت�ب اأنزله اهلل ، ومن قراأه� 
فك�أمن� قراأ جميع الكتب املنزلة، وبي�ن ذلك اأن جميع اأ�سم�ء اهلل تع�ىل يف �سمن 
ب�سم اهلل هذا هو ال�سم اجل�مع، وفيه معنى اجلالل، ويف الرحمن الرحيم معنى 
اجلم�ل، وكل م� ورد من الثن�ء احل�سن على اهلل تع�ىل يف �سمن قوله احلمد هلل، 
ف�إن احلمد ج�مع لكلِّ ثن�ء ح�سن، وكل م� ورد يف ذكر املخلوق�ت يف �سمن قوله 
رب الع�ملني، ف�إّن الع�مل لفظة تدل على كل موجود �سوى اهلل ، وكل م� ورد 

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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من الإنع�م والإح�س�ن اإىل �س�ئر اخللق يف �سمن قوله الرحمن الرحيم، وكل م� 
ورد يف ذكر القي�مة والثواب واحل�س�ب والعق�ب يف �سمن قوله م�لك يوم الدين، 
وكل م� ورد يف الأحك�م من الأمر والنهي وجميع الفقه يف �سمن قوله اإي�ك نعبد، 
وكل م� ورد يف التوحيد وروؤية الأفع�ل من اهلل  يف �سمن قوله واإي�ك ن�ستعني، 
وكل م� ورد يف �سلوك الطريق اإىل اهلل تع�ىل وذكر املق�م�ت من التوبة واملح��سبة 

واخلوف والرج�ء واملراقبة واحلي�ء والزهد والورع يف �سمن قوله تع�ىل:  نث ٹ   
ٹ  ٹمث، وكل م� ورد يف ذكر الأنبي�ء والأولي�ء وال�سّديقني وال�سهداء 
  اهلل  َبنيَّ  وقــد  نثڤ  ڤ  ڤ   ڦ  مث،  قوله  �سمن  وال�ســ�حلني يف 

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   نث   قوله:  يف  ذلك 
الف�حتة  يف  ورد  اًل  ُمَف�سَّ القراآن  يف  ورد  م�  وكل   ،]69 ]الن�س�ء/  ڎمث 
َماًل؛ ولذلك �سميت اأم القراآن واأم الكت�ب وف�حتة الكت�ب وت�سمى الك�فية؛  جُمنْ
مُت ال�سالَة، َبيني  لأنه� تكفي يف ال�سالة، و�سم�ه� اهلل تع�ىل �سالة بقوله: )ق�سَّ
َفني(، وهي ركن من اأرك�ن الدين، وهذه ال�سورة من اأجّل النعم�  وبنَي َعبنِْدي ِن�سنْ
واأكرم احل�سنى«. انتهى. واأّول دار فتحت يف املدينة امل�سرفة للعلوم �سميت دار 
القّراء، فقد ق�ل الواقدي اإن عبد اهلل بن اأم مكتوم قدم مه�جًرا اإىل املدينة فنزل 

دار القّراء. انتهى.
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وت�سّوقه يف �سم�ع  َده)1( وطربه  وَوجنْ الرجل ذوقه  راأيت  ف�إذا  بع�سهم:  ق�ل 
الأبي�ت دون �سم�ع الآي�ت، ويف �سم�ع الأحل�ن دون �سم�ع القراآن، فهذا من اأقوى 

الأدلة على فراغ قلبه من حمبة اهلل وكالمه واأنه مغرور يعتقد اأنه على �سيء.

ف�لقراآن ال�سريف اأ�س��ص الدين الذي هو اأ�س��ص اململكة، فال قوام له� اإل   
به، ول تثبت اأرك�نه� اإل عليه، وهو اإق�مة من�ر الإ�سالم، واإظه�ر �سع�ئر احلق، واتب�ع 
احلدود،  واإق�مة  ال�سريعة،  ومندوب�ت  وال�سنن  ب�لفرائ�ص  والعمل  ال�سرع،  اأحك�م 
اأرب�به�،  اإىل  الواجبة  احلقوق  واإي�س�ل  نواهيه،  عن  والنته�ء  ال�س�رع  اأمر  وامتث�ل 
ا وعالنية، ف�إنه ل دوام للملك ول بق�ء لل�سلطنة بدون  والعمل مب� ير�سي اهلل �سرًّ
هذه الأ�سي�ء، فمعرفته� على امللوك اأوجب من غريهم، وتعليم هذه الأ�سي�ء على 
اأن تكون  َتَعنيَّ  فلهذا  الرج�ل؛  اإل من خ�س�ئ�ص  الوجه الأكمل ل يكون غ�لًب� 
ال�سلطنة فيهم دون الن�س�ء الالتي يف الغ�لب ل ي�ستطعن اأن يتعلمن هذه املع�رف 
احلكمية املهمة يف اململكة وال�سلطنة واخلالفة؛ حيث اإن اخلالفة التي هي الإم�مة 
العظمى خالفة النبي  ك�نت من خ�س�ئ�ص الرج�ل، وكذا ني�ب�ته� يف اخلطط 
فقد  لذلك،  ي�سلح  من  وجود  لعدم  الن�س�ء  ا�ستخالف  عدم  ولي�ص  اجَل�ِسيَمة 
ق�ل عروة بن الزبري لذكوان: لو ك�نت اإمرة لمراأة بعد النبّوة ل�ستحقت ع�ئ�سة 
اخلالفة -كم� �سي�أتي تو�سيح ذلك يف الف�سل الآتي- وكذلك مل� مل تكن النبّوة 

ه وِع�سَقه. )م(. )1( وجده: حبَّ

يف امللة والدولة يف العرف، وما يتعلق بذلك
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اإل يف الذكور دون الن�س�ء مل تكن ال�سلطنة فيهم اإل ن�دًرا، وقد اقت�ست احلكمة 
الإلهية اأنه مل يكن فيهن يف قدمي الأحق�ب)1( حكيمة ا�ستهرت بحكمته� ول من 
تفل�سفت ب�إفراط معرفته�، واإمن� من توىل منهن ال�سلطنة ف�إمن� ك�ن اأكرث ذلك عن 

وراثة، واحلكمة لي�ست كذلك.

َبة، وهي مدة من الدهر ل حتديد له�. )م(. )1(  الأحق�ب: جمع ِحقنْ



قد ق�ست ال�سريعة املحمدية وقوانني غ�لب املم�لك بق�سر ال�سلطنة على 
الت�ج  يلب�سن  ول  امللوكية  َتب  الرُّ يتقلدن  ل  الن�س�ء  واأن  الن�س�ء،  دون  الرج�ل 
املم�لك  ندر من  فيم�  اإل  الذكور  �سل�سلة  اململكة متوارثة يف  امللوكي، بل تكون 

املبيحة لذلك، واأم� الق�س�ء فلي�ص لهّن فيه حظ ول ن�سيب، ق�ل ال�س�عر:

ي�سري بذلك اإىل اأن الن�س�ء لهّن النفوذ على اأزواجهّن و�سبب هذا اأن الن�س�ء 
يف الغ�لب و�سفهّن النق�ص عن الرج�ل يف مهم�ت الأمور احل�سية واملعنوية، فال 
ي�ستطعن مل� فيهّن من ال�سعف اأن يتحملن اأعب�ء اململكة الثقيلة، كم� ق�ل ال�س�عر:

ى َم�صَ َما  ُحْكُمُه  َحـــــــــاِكٌم  َلَنا 
ًيا َقا�صِ َيُكــــْن  مَلْ  َلْيَتــــــــــُه  َفَيا 

َيـــــــه َواأَْحَكـــــاُم َزْوَجِتــــــِه َما�صِ
َيه الَقـــــــا�صِ َكاَنِت  َلْيَتَهــــــا  َوَيا 

َعَلْينا َوالِقــــــــــَتاُل  الَقْتُل  ُيوِلُكِتَب  َوَعلى الَغــــــــاِنَياِت)1( َجرُّ الذَّ

)1( الغ�ني�ت: جمع غ�نية وهي ال�س�بة احل�سن�ء. )م(.

ر رتبة ال�سلطنة والأعمال ال�سلطانية على الرجال  يف َق�سنْ
دون الن�ساء

الف�سل الرابع
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ق�ء ب�مراأة من اخلوارج، فق�ل له�:  ة اأُِتَي َعتَّ�ب بن َورنْ يق�ل اإنه يف حرب احَلرَّ
م� الذي حملك على اخلروج علين�؟ اأم� �سمعت قول اهلل تع�ىل:

فق�لت: جهلك بكت�ب اهلل هو الذي اأخرجني عليك. وقبل هذا البيت 
بيت�ن وهم�:

َقِفي مل� قتله�  َرة زوجة املخت�ر الثَّ وهذه الأبي�ت لعمر بن َرِبيَعة رثى به� َعمنْ
م�سعب بن الزبري َعِقَب قتل املخت�ر؛ حيث �س�أله� عنه فق�لت: ك�ن رجاًل �س�حًل� 
�ء اأي الزينة وحلية الرج�ل الدم اأي ال�سج�عة، كم�  ول�سك اأن ِحلنَْية الن�س�ء احِلنَّ

قلت:

ِعْنـــــِدي الَكَباِئِر  اأَْكَبِ  ِمْن  اإِنَّ 

ُجْرٍم َغْيـــــــِر  َعَلى  َهِذِه  ُقِتَلْت 

ُعْطُبوِل)1( َخـــــوَدٍة  اَء  َبْي�صَ َقْتَل 
َقِتيــــــــِل ِمْن  َهــــــــــا  َدرَّ هلِل  اإِنَّ 

َعَلْينا َوالِقَتــــاُل  الَقْتــــــُل  ُيوِلُكِتَب  الذَّ ـَاِنَياِت َجـــــرُّ  الغـــــ َوَعلى 

َفَتاٍة َكِمْثِل  الَفَتى  َفاُت  �صِ َما 
الَغَواين ِلَكفرِّ  احلنا  اُب)2(  َفِخ�صَ

َواِء ِبال�صَّ ل ول يِف ُحالُهَمــــــــــــا 
َماِء ُب الدرِّ َجــــــــاِل َخ�صْ َوِلَكفرِّ الررِّ

)1( خودة عطبول: خودة: فت�ة ح�سنة اخللق �س�بة، عطبول: ج�رية فتية ممتلئة طويلة العنق. )م(.
رة. )م(. )2( خ�س�ب: تغيري اللون اإىل احُلمنْ
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وق�ل اآخر:

فعلى مقت�سى هذا كّن مَيِلنَْن ب�لطبع لالأفراح والأتراح)2( ولنفو�سهّن اإىل كال 
اأن مع�وية ق�ل لرجل من اليمن: م� ك�ن اأجهل قومك  النوعني ارتي�ح. ُيحكى 
حني َملَّكوا عليهم امراأة - يعني بلقي�ص - فق�ل: اأجهل من قومي قومك الذين 
ق�لوا حني دع�هم ر�سول اهلل : اللهم اإن ك�ن هذا هو احلق من عندك ف�أمطر 
األيم، ومل يقولوا اإن ك�ن هذا هو احلق  اأو ائتن� بعذاب  علين� حج�رة من ال�سم�ء 
ِكَتة. ولعل وجه عدم تولية الن�س�ء  من عندك ف�هدن� اإليه. وهذا من الأجوبة املُ�سنْ
الق�س�ء والإم�مة واملن��سب الع�مة كونهن عورة ل يقدرن على خم�لطة الرج�ل يف 
ُزَران اأم اله�دي والر�سيد  الوف�ء بفرو�ص املن��سب العمومية؛ ولهذا مل� ك�نت اخَلينْ
ح�كمة يف خالفة ابنه� اله�دي م�ستمّدة ب�لأمور الكب�ر، وك�نت املواكب تغدو اإىل 
ب�به�، زجرهم اله�دي عن ذلك وكلمه� بكالم �سعب وق�ل: اإن وقف بب�بك اأمري 
لأ�سربن عنقه، اأم� لك مغزل ي�سغلك اأو م�سحف يذكرك اأو �سبحة؟ فق�مت من 

عنده وهي ل تعقل �سيًئ� من الغ�سب. وقيل اإن ذلك ك�ن �سبب موته.

ِد)1( َوالأَ�َصى َواملاآمِتُِخِلْقَنا ِرَجاًل ِللتََّجـــلُّ ِلْلُبَكـــى  الَغــــــَوايِن  َوِتْلَك 

)1( التجلد: ال�سالبة. )م(.
)2( الأتراح: مفرده� ترح، وهو نقي�ص الفرح. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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 ق�ل بع�ص اأهل ال�سي��سة اإن التعليل ب�ل�سعف عن القي�م ب�أعب�ء امللك اأمر 
اأغلبي، فقد عهد يف الن�س�ء بع�ص ملك�ت اأح�سّن ال�سي��سة والرئ��سة على مم�لكهن 
واكت�سنب ق�سب ال�سبق يف مي�دين الفخ�ر، وذكر اأ�سم�ء من مَتَلََّك من الن�س�ء وق�م 
ب�أعب�ء اململكة، فمنهن بلقي�ص ملكة �سب�أ ب�ليمن، و�سمرة ملكة ِنيَنَوى وب�بل، والزب� 
اأمن�سه، وامللكة طم�هوموت، وامللكة  العرب، وامللكة  الق�هرة يف  ب�مللكة  امل�سهورة 
طو�سري، وقلوبطرة ملكة م�سر، وزنوبيه ملكة تدمر ب�ل�س�أم التي ات�سع ملكه� ب�ل�س�أم 
وغريه، و�سجرة الدر اأم خليل قرينة امللك ال�س�لح ملكة م�سر، وبلن�سه ملكة فران�س� 
التي متلكت بعد زوجه� لويز الث�من ب�لني�بة عن ابنه� �سنت لويز، وامللكة اإيليزابيته، 
وامللكة �ستورت ملكت� الإنكليز، وامللكة كرتينه الث�نية ملكة املو�سقو، وامللكة م�رية 
تريزه ملكة املج�ر، وامللكة خر�ستي�نه ملكة اأ�سوج، فكلهن اأحرزن ح�سن التدبري 

والإدارة واأقمن الرباهني على لي�قة الن�س�ء ملن�سب ال�سلطنة. 

َط�ن، ك�ن اأبوه� ملك  ُرب بن َقحنْ ف�أم� بلقي�ص فهي بنت هده�د من ولد َيعنْ
�سرير ملك  بعده على  الولد غريه� فجل�ست  اليمن كله� وم�ت ومل يخلف من 
اليمن واأط�عه� امللوك، وك�نت ك�تبة ق�رئة عربية ع�دلة يف اأحك�مه�، جتل�ص من كل 
اأ�سبوع يوًم� للحكومة وتتحجب عن الن��ص، ترخي �ستوًرا رقيقة بحيث تراهم ول 
ِرِقني)1( رءو�سهم من هيبته�، واإذا ك�ن  يرونه�، وجميع الن��ص وقوف يف ح�سرته� ُمطنْ

)1(  مطرقني: اأم�لوا روؤو�سهم اإىل �سدروهم. )م(.
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لأحد عنده� ح�جة ي�سجد له� اأّوًل ثم يعر�ص ح�جتـه، ومل� فـرغ �ســليم�ن بن 
داود - عليهم� ال�سالم - من بن�ء بيت املقد�ص �س�ر اإىل احلج مبكة ومعه جنوده 
ف�أق�م به� م� �س�ء اهلل اأن يقيم، ثم خرج من مكة بعد اأن ق�سى ن�سكه و�س�ر نحو 
اليمن فراأى اأر�ًس� ح�سنة ف�أخرب ب�أمر بلقي�ص وعر�سه� وم� له� من القّوة والب�أ�ص؛ 

ف�أر�سل اإليه� كت�بً� كم� ق�ل تع�ىل عنه�:  نث  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ  .  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  .  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ مث  ]النمل/ 31-29[، 
فجمعت املالأ من قومه� وا�ست�س�رتهم، ففّو�سوا اإليه� الأمر بعد اأن اأروه� اأنه� ذات 

قّوة وبط�ص �سديد كم� حكى عنه� هذا القول املوىل يف قوله تع�ىل نث   ڭ  ۇ  
.  ۉ  ې  ې  ې  ې   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
فلم� ملحت من  ]النمل/ 33-32[،  مث  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ 
كالمهم اأنهم مييلون اإىل حرب �سليم�ن ا�ستح�سنت اأن تر�سل اإليه ]بهدية[)1( وتدفعه 

عن ملكه� وق�لت لقومه� كم� حك�ه اهلل : نث    ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    
مئ     حئ    جئ   ی      . ی   ی   ىئىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ  
�سليم�ن  اإىل  فكتبت   ،]35-34 ]النمل/  حبمث   جب   يئ     ىئ     
كت�بً� واأر�سلته مع رج�ل من اأ�سراف قومه�، فرّد �سليم�ن  الهدية وق�ل 
فلم�  ]النمل/ 37[  نثٿ  ٿ  ٿ      ٿ        ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  مث  للر�سول 
رجع ر�سول بلقي�ص اإليه� واأخربه� مب� راآه بعثت اإىل �سليم�ن  تقول: اإين 

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ

)1(  م�بني القو�سني مطمو�ص يف الأ�سل، والكلمة امل�س�فة زي�دة ي�ستقيم به� املعنى. )م(.
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ق�دمة عليك حتى اأنظرك وم� تدعو اإليه من دينك ثم اأقبلت عليه، فدع�ه� اإىل 
الإ�سالم ف�أج�بت بقوله� اإين اأ�سلمت مع �سليم�ن هلل رب الع�ملني، وح�سن 
ال�سحيح،  على  ملكه�  اإىل  رّده�  ثم  �سديًدا   � حبًّ واأحبه�  وتزّوجه�  اإ�سالمه� 
�ه داود وم�ت يف حي�ته، وك�نت مدة  اإنه ولد ل�سليم�ن منه� ولد �َسمَّ وقيل 
ملكه� على الَيَمن ع�سرين �سنة وتوىل ملكه� من بعده� عمه� ن��سر النعم بن 

ِبيل، ومبلك بلقي�ص ت�سرب الأمث�ل. �ُسَرحنْ

واأم� �سمرة ملكة نينوى وب�بل ف�إنه� ك�نت قبل اأن تتزّوج ملك اأثور حَتنَْت اأمري 
من اأمراء جيو�سه ي�سمى ممنو، وك�نت على غ�ية من ال�سج�عة الع�سكرية، م�سرتجلة 
ك�أك�بر الرج�ل، وك�ن امللك نينو�ص دائًم� يطمع يف تو�سيع نط�ق �سلطنته ف�س�ر اإىل 
التت�ر  ببالد  َبلنْخ  مملكة  اأخذ  عن  اإل  يعجز  ومل  عليه�  وا�ستوىل  اآ�سي�  بالد  مم�لك 
ل�سج�عة جنوده� فرجع منه� مهزوًم�، وفتح اأي�ًس� من اأفريقه م�سر وبرقة وال�سودان، 
ثم اأراد اأن يفتخر ب�لعم�رات امللكية فبنى مدينة نينوى وجعله� من عج�ئب الدني�، 
اأن يرجع ب�خليبة والع�ر  ثم ع�د لفتح مملكة بلخ وح��سر مدينته� بال ط�ئل، وك�د 
على  الع�س�كر  فحر�ست  �سمرة  املع�سكر  وك�نت يف  همة جي�سه،  وفتور  لنهزامه 
ت بهم على املدينة حتى فتحته� عنوة، ف�سكر له�  الإقدام واأنع�ست حم��سهم وَهمَّ
نينو�ص هذا ال�سنيع واتفق موت زوجه� يف هذه احلرب فتزوجت نينو�ص وع�د به� 
اإىل مملكته فولدت له نين��ص، ومل� َمِر�ص َمَر�ص املوت �سلمه� زم�م اململكة وجعله� 

ِت زوجه� ا�ستولت على بالد نينوى وب�بل. و�سية على ابنه� نين��ص، َفِبَمونْ
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ب�ألف وت�سعم�ئة و�ست ع�سرة  فلم� �سعدت على �سرير امللك قبل امليالد 
 - سنة ق�سدت اأن َتُفوَق يف املجد زوجه� نينو�ص ب�ين نينوى - مدينة يون�ص�
�َسًخ� وعر�ص ال�سور اثني ع�سر  فبنت مدينة ب�بل وجعلت حميطه� اأربعة وع�سرين َفرنْ
ذراًع� كبرية وارتف�عه اأربعني ذراًع�، و�َسيََّدت م�ئتني وخم�سني برًج� حول اأ�سوار 
املدينة متب�عدة عن بع�سه�، وجعلت لهذه املدينة م�ئة ب�ب من احلديد ال�سب، 
وجعلت  ب�ست�ن،  بيت  ولكل  مب�س�فة،  بع�ص  عن  بع�سه�  متب�عًدا  بيوته�  وجعلت 
النهر  هذا  فوق  وجعلت  متينة،  عري�سة  اأر�سفة  بني  املدينة  يخرتق  الفرات  نهر 
املدينة، وجعلت  بني جزئي  لتو�سل  قدًم�  وع�سرون  واأربعة  �ستم�ئة  طوله�  قنطرة 
َوة)1( حمفورة حتت  على طرف من طريف القنطرة ق�سًرا �س�هًق� متوا�ساًل ب�لآخر ِبَقبنْ
امللكة  فيه� متث�ل هذه  الق�سرين �سورة منحوتة  اإحدى  النهر، و�سّورت يف  اأر�ص 
راكبة على فر�ص ويف يده� رمح ك�أنه� ترمي به على ذئب، ومتث�ل زوجه� نينو�ص ك�أنه 
يطعن اأ�سًدا، وَبَنتنْ اأي�ًس� هيكاًل)2(  ي�سمى هيكل بعل فيه ثالثة مت�ثيل من الذهب 
الإبريز طول اثنني منه� اأربعون قدًم� وطول الث�لث ثالثون، ويف هذا الهيكل برج 
اإحدى  حميطه�  بركة  اأي�ًس�  وحفرت  النجوم،  ر�سد  بق�سد  قدم  �ستم�ئة  ارتف�عه 
وع�سرون فر�سًخ� وعمقه� ثالثون قدًم� بقرب ب�بل وعملت م�سلَّة عمودية ارتف�عه� 
م�ئة وخم�سة وع�سرون قدًم�، ونحتته� من جب�ل اأرمنية واأح�سرته� اإىل قرب ب�بل، 

)1(  قبوة: بن�ء حتت الأر�ص. )م(.
)2( هيكاًل: مو�سًع� مقد�ًس� للعب�دة. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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وعملت ب�س�تني معلقة ت�سمى حديقة �سمرة، وجعلت فوق راأ�ص الق�سرين قلعة 
لب�بل.

ف�إنه� عملت  ب�لفتوح�ت العظيمة  ب�ملب�ين والعم�ئر افتخرت  وكم� امت�زت 
�سي�حة يف جميع مم�لكه�، و�سنعت يف مدنه� اآث�ًرا ثم �س�رت اإىل م�سر وك�ن فتحه� 
زوجه� نينو�ص فمرت ب�أق�ليم م�سر واأ�س�فت اإىل اأمالكه� بجهة م�سر جزًءا عظيًم� 
هيكل  من  الكه�نة  جواب  لتطلب  �سيوة  واح�ت  اإىل  وذهبت  اإفريقة،  بالد  من 
امل�سرتى امل�سمى جوبتري اأمون؛ ف�أفهمه� الك�هن اأنه ي�أتي اإليه� من اأمم اآ�سي� �سرف 
خملد اإذا حتزب عليه� ابنه� نين��ص، ثم اإنه� ح�ربت بالد ال�سودان ونظمته� ورجعت 
لرتت�ح يف بالد الرتكم�ن، و�سرعت يف اأن تتغلب على الهند وجهزت لذلك جنوًدا 
اأن ترجع اإىل  اإىل  اأن انت�سرت بع�ص ن�سرات ا�سطرت  ل حت�سى ول تعد، وبعد 
نهر ال�سند ث�نًي�؛ حيث غلبه� ملك الهند وجرحه� يف ميدان احلرب، ف��سطلحت 
معه على افتداء الأ�سرى ورجعت اإىل بالد الرتكم�ن، وقد بقي له� من ع�س�كره� 
اأراد قتله� و�سلب ملكه�، فتذكرت كه�نة هيكل  نين��ص  ابنه�  اإن  نحو الثلث، ثم 
امل�سرتى ف�سفحت عن ابنه� و�سلمته �سلطنة بالد اأبيه، واختفت عن اأعني الن��ص 

ومل يظهر له� اأثر.

بَّ�ء فهي م�سهورة ب�مللكة الق�هرة يف العرب، وهي بنت عمرو بن  واأم� الزَّ  
ِرب بن ح�س�ن العمليقي ملك اجلزيرة واأعم�ل الفرات وم�س�رف ال�س�م، وهي  الظَّ
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مل تتزّوج اأ�ساًل بل ا�ستمرت بكًرا وا�سمه� ن�ئلة، وك�ن اأبوه� من قبله� ملًك� على 
نُّوخي وقيل الأزدي ملك  تلك املم�لك، وك�ن يف زمنه َجِذميَة الأَبنَْر�ص بن ع�مر التَّ
احلرية، واأّول من �س��ص العرب واأّول من اتخذت له ال�سموع واأوقدت بني يديه 
َجِنيق)1( من ملوك العرب واأّول من اجتمع له امللك ب�أر�ص  واأّول من ُعِمَل له املَننْ
 ، �سنة ثالثني من ميالد عي�سى  فقتله  الزب�ء  اأب�  فغزا جذمية عمًرا  العراق، 
اأبيه�  ملك  جذمية  من  وا�ستخل�ست  اجليو�ص  وجمعت  ب�لروم  فلحقت  فطرده� 
وبنت مدينتني متق�بلتني على �س�طئ الفرات من اجل�نب ال�سرقي والغربي وهم� 
الفرات وجعلته طريًق� بني مدينتيه�، فحّدثت جذمية  اليوم خراب، وقد قنطرت 
نف�سه لتزّوجه�، وك�نت اأجمل اأهل ع�سره�؛ فطمع فيه� ويف ملكه� ف�أر�سل يخطبه�، 
ف�أظهرت له غ�ية الفرح ف�سرع يف ال�سري اإليه�، فلم� دخل عليه� قتلته واأخذت بث�أر 
اأبيه�، وك�ن له ابن اأخت ي�سمى عمرو بن عدي ملك البالد بعد خ�له، جذمية 
بَّ�ء لأخذ ث�ر خ�له، ف�تفق عمرو مع ق�سري �س�حب  ف�أخذ يف احليلة على قتل الزَّ
مغ��سب  اأنه  على  احل�لة  تلك  على  ق�سري  وهرب  اأنفه  ق�سري  َوَجَدع)2(  جذمية، 
�ِئه�، وك�ن  لعمرو، فلم� راأته على تلك احل�لة اأنعمت عليه وقربته و�س�ر من اأَِخ�سَّ
بَّ�ء على اأنه ك�سب متجره�  بَّ�ء وي�أخذ امل�ل من موله ويعطيه اإىل الزَّ ق�سري يتجر للزَّ
مّرة بعد اأخرى، حتى اأتى بثقل نحو األف جمل من ال�سن�ديق ويف داخله� رج�ل 

اف ُترمى به احلج�رة. )م(. )1(  املنجنيق: َقذَّ
)2(  جدع: َقَطَع. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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معتّدون للحرب، فلم� �س�هدت الزب�ء ثقل تلك الأحم�ل ارت�بت منه� وق�لت:

ال�سن�ديق،  من  الرج�ل  خرجت  الزب�ء  ح�سن  اإىل  الإبل  دخلت  فلم� 
اتخذته  اإىل �سرب ك�نت  ه�ربة من ق�سره�  الزب�ء  َعنوة فخرجت  املدينة  واأخذوا 
حتت الفرات اإىل ح�سن اأخته� يف اجل�نب الآخر، وك�ن ق�سري على طريق ال�سرب 
ف�أب�سرت ق�سرًيا ومعه عمرو وبيده ال�سيف، فلم� متكن منه� وعرفت اأنه ق�تله� ل 
ت خ�متً� يف يده� ك�ن م�سموًم� وق�لت: بيدي ل بيد عمرو ف�س�رت مثاًل،  حم�لة َم�سَّ
كم� �سرب املثل اأي�ًس� بجدع ق�سري اأنفه يف قول العرب: لأمر م� جدع ق�سري اأنفه، 

وقد ذكره� ابن ُدَرينْد يف مق�سورته بقوله:

اليم�مة ك�نت  زرق�ء  ف�إن  اأنه� هي،  بع�سهم  اليم�مة، ووهم  زرق�ء  وهي غري 
ت�سكن يف حي َجِدي�ص ب�ليم�مة يف مم�لك اليمن، ويق�ل اإنه� ك�نت ح�ّدة الب�سر 

َوِئيَدا)1( َم�ْصُيَها  ِلْلِجَمــــــال  َما 
اأَْم �صـــــــــــرفاًنا َتاِرًزا)3( �صديَدا

اأََجْنَدًل)2( َيـــْحــــِمـــــْلن اأَْم َحِديَدا
ـــًما ُقُعـــــوَدا َجــــــاُل ُجــــثَّ اأَِم الررِّ

اإِْر�َصاِدِه اإِىَل  َعْمُرو  �َصَما  َوَقْد 
ِمْن َوْهَي  َق�ْصًرا  بَّاَء  الزَّ َفا�ْصَتْنَزَل 

املُ�ْصَتَمى َعايِل  ُكلَّ  ِمْنَها  َفاْحَتطَّ 
ُمْنَتَمى اأَْعَلى  اجَلورِّ  َلوِح  ُعَقاِب 

)1(  م�سيه� وئيًدا: م�سيه� متمهل. )م(.
)2(  جندًل: حج�رة. )م(.

)3( �سرف�نً� ت�رًزا: الر�س��ص الي�ب�ص. )م(.
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تب�سر من م�سرية ثالثة اأي�م، ويحكى اأنه� ك�نت له� قط�ة ثم مر به� �سرب من القط� 
بني جبلني فق�لت:

قط�ة  و�ستون  ف�إذا هو �ست  فعّده  �سبكة �سي�د  وقع يف  قد  القط�  ف�إذا  فنظر 
ون�سفه� ثالث وثالثون ف�إذا �سم ذلك اإىل قط�ته� ك�نت م�ئة ف�س�ر ي�سرب به� املثل 
يف حّدة الب�سر واحلكم يف ال�سيء ب�لّدقة، ق�ل الن�بغة يخ�طب النعم�ن بن املنذر:

�ُمو�ص  �ص والنَّ َكى اأنه ك�ن على ط�سم َمِلٌك فعل فعلة �سديدة تخل ب�لِعرنْ وُيحنْ
يف  ط�سم  ُه  ِحَبتنْ و�سَ امللك  ج�ء  اإذا  اأنه  على  جدي�ص  ف�تفقت  جدي�ص؛  اأغ�سبت 
وقعدوا  جدي�ص  حي  اإىل  ط�سم  فج�ءت  اآخرهم،  عن  ط�سم  يقتلون  وليمتهم 

ِلَيه احلمـــــــــــــــــــــام  َلْيَت 
َقــــــــِدَيه)1( َفــــــــــــــــُه  َوِن�صْ

َحَمـــــــاَمـــِتــــَيــــــــــــــْه اإِىَل 
ـَــــــْه ِميـ احلَمـــــــــــــــــــــاُم  مَتَّ 

َواْحُكْم َكُحْكِم َفَتاِة احَليرِّ اإِْذ َنَظَرْت
َلَنا احَلَماُم  َهَذا  َلْيَتَما  اأََل  َقاَلْت 
ْلَفـــــْوه َكَمــــا َذَكَرْت َفَح�صُبوه َفاأَ
َحَماَمُتَها فيــــــــها  مائة  َفكّملت 

َمِد)2( الثَّ َواِرِد  �ِصَراٍع  َحَماِم  اإِىَل 
فقـــــــــــِد ُفُه  َوِن�صْ ـَاَمِتَنا  َحم اإِىَل 
ْيـــــَن مَلْ َتْنُق�س َومَلْ َتِزِد ا َو�ِصـــترِّ �ِصتًّ
الَعَدد َذِلَك  يِف  ِح�صــــَبة  َواأَ�ْصَرَعْت 

بي. )م(. )1( َقِدَيه: َح�سنْ
)2(  وارد الثمد: يق�سد امل�ء لل�سرب. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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ي�أكلون، وك�نت جدي�ص قد خبئوا اأ�سلحتهم يف الرمل، فوثبت جدي�ص على ط�سم 
ف�أب�دوهم جميًع� اإل �سخ�ًس� يدعى رب�ح بن مرة، ف�إنه فّر اإىل ح�س�ن بن اأ�سعد ملك 
اليمن ي�ستنجده، واأخربه مب� فعلت جدي�ص بط�سم فوعده الن�سرة ون�دى من�ديه يف 
رَي ب�مل�سري اإىل اليم�مة، فلم� ك�نوا منه� على ثالثة اأي�م ق�ل رب�ح: اأيه� امللك اإن  ِحمنْ
يل اأخًت� متزّوجة يف جدي�ص تب�سر الراكب من ثالث لي�ل، واأن� اأخ�ف اأن تنذر 
جدي�ًس� بك فوكل واحًدا اأن يقتلع �سجرة وي�سعه� اأم�مه، ف�أمرهم ففعلوا، فنظرت 
ال�سجر،  اإليكم  �س�رت  لقد  ي� جدي�ص  وق�لت:  ِرف  ُم�سنْ مك�ن  من  اليم�مة  زرق�ء 
فق�لوا له� وكيف؟ فق�لت: اإين اأرى �سجًرا من ورائه ب�سر؛ فكذبوه� وغفلوا عن 

َبة احلرب ف�أن�سدت تقول: اأُهنْ

اإْن َتاأُْخُذوا ِحْذَرُكْم َيا َقْوم َيْنَفْعُكم
َب�َصٌر َخْلِفَها  ِمْن  �َصَجًرا  اأََرى  اإينرِّ 
داهيٍة قبل  ِمْنُكم  َواِئَف  الطَّ وا  فُّ �صُ
ِلِهم اأَوَّ َوْجِه  يِف  باأجمِعُكم  ُثوُروا 
َمْنِزِلِهم ُدوَن  َماٍء  ُكلَّ  ُروا)1(  وَغورِّ
ْيِل اإِْذ َرَقُدوا لوا القوَم عنَد اللَّ اأو َعجرِّ

ُيْحَتَقُر ِبالأَْمِر  اأََرى  َقْد  َما  َوَلْي�َس 
والَب�َصُر الأَ�ْصَجاُر  َتِمُع  َتْ َفَكْيَف 
َوُتْنَتَظُر ُتْخ�َصى  التي  الأموِر  ِمَن 
َظَفُر فاعلموا  منُكـم  َذِلَك  َفاإِنَّ 
دُر �صَ ول  ِوْرٌد  دونهم  من  فلي�س 
وا َكُثُ َواإِن  َحْرًبا  َلُهْم  َتَخاُفوا  َوَل 

)1( غوروا: اأبعدوا امل�ء عن من�زلهم )م(.
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َحُهم ح�س�ن ملك اليمن بع�سكره بعد ثالثة فقتلهم قتاًل ذريًع� عن  بَّ َف�سَ  
اآخرهم، واأمر بزرق�ء اليم�مة فنزع عينيه� ف�إذا يف داخلهم� عروق �سود، ف�س�أله� عن 
َفَثبَّت يل ب�سري، ف��ستعمل الإثمد  اأكتحل ب�لإثمد)1(  ذلك فق�لت: اإين كنت 
َلَب زرق�ء اليم�مة بعد قتله� على ب�ب جّو وهي بلدة ب�ليم�مة، وقد  من وقته، و�سَ

ِمر بن تولب و�سم�ه� عنًزا:  اأُولع ال�سعراء يف ذكره� فق�ل النَّ

وفيه� يقول بع�سهم و�سم�ه� عفراء:

  

والالأي: البطء، ويف هذه الواقعة يقول امللك ح�س�ن بعد فراغه منهم:

َتَبيََّنْت َغــــَداَة)2(  َعْنٌز  َوَفَتاُتُهم 
وَحْوَلَها  اخلمي�ِس  َمة  ُمقدرِّ َوَراأَْت 

َوَم�ْصَمِع اِء  الَف�صَ يِف  َمْراأَى  َبْعِد  ِمْن 
ِع ِبُتبَّ َباِح  ال�صَّ اإِىَل  اجِلَياُد  َرك�َس 

َنْظَرًة اجِلذع  اإِىَل  َعْفَرا  َنَظَرْت  َلَقْد 

ِباَلِدِهْم ِمْن  ُهوا  َوجَّ اإِْذ  ِحْمرَي  اإِىَل 

املَُتالِطِم املُْفَعِم  َموِج  ـْــــِل  ِمث اإىَل 
املََخاِرِم ُفروُج  ـًـــــا  لأْي ِبِهم  يُق  َت�صِ

َطَلال)4( جلوٍّ  ْهــــــــُر  الدَّ َخَلالاأَْخَلَق)3(  �صيف  اأَْخَلَق  ِما  ِمْثَل 

)1(  الإثمد: حجر ُيتَّخذ منه الكحل. )م(.
)2( غداة: وقت م� بني الفجر وطلوع ال�سم�ص. )م(.

. )م(. َلق: َبِلَي ورثَّ )3(  اأَخنْ
)4( طلل: م� بقي من اآث�ر الدي�ر بعد رحيل اأهله�. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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َلُم اأن بلد الزب�ء املو�سل، وبلد زرق�ء اليم�مة ب�ليم�مة ب�ليمن،  فمن هذا ُيعنْ
فهم� متب�ين�ن، وبلد الزب�ء هو ح�سن احل�سر ب�س�طئ الفرات �س�ر مملكة �س�طرون 
ا�ستوىل  التي  �س�طرون  بالد  اأن  والظ�هر  الأكت�ف،  ذو  �س�بور  غزاه ك�سرى  الذي 
عليه� �س�بور هي التي �س�رت فيم� بعد من جملة مم�لك زنوبيه ملكة تدمر التي 
ف�ر�ص وا�ستولت على بالده� يف هذه اجله�ت، و�سي�أتي ذكر متلكه� لهذه  غلبت 

البالد قريًب� واأنه� اأغ�رت على مملكة م�سر وا�ستولت على الإ�سكندرية مرتني.

كى اأن ك�سرى ح��سر �س�طرون يف هذا احل�سن �سنتني ومل يقدر على  وُيحنْ  
وعلى  ِديَب�ج  ثي�ب  وعليه  �س�بور  اإىل  فنظرت  يوًم�  �س�طرون  بنت  ف�أ�سرفت  اأخذه 
ت  �َسرَّ َف�أَ َجد)1( والي�قوت واللوؤلوؤ، وك�ن جمياًل  َبرنْ ب�لزَّ ُمَكلَّل  راأ�سه ت�ج من ذهب 
�س�طرون  اأم�سى  فلم�  نعم،  ق�ل:  احل�سن؟  ب�ب  لك  فتحت  اإن  اأتتزّوجني  اإليه 
و�سرب حتى �سكر - وك�ن ل يبيت اإل �سكرانً� - اأخذت مف�تيح ب�ب احل�سن 
اإىل �س�بور، ففتح الب�ب فدخل �س�بور وقتل  من حتت راأ�سه فبعثته� مع موىل له� 
ن�ئمة على  فبينم� هي  فتزّوجه�،  به� معه  ف�س�ر  واأ�سي�خ احل�سن وخربه،  �س�طرون 
فرا�سه� لياًل اإذ جعلت تتململ ل تن�م، فدع� له� ب�ل�سمع ففت�ص فرا�سه� فوجد عليه 

ْخَوًة اإِ َوجِدي�ٌس  َط�ْصـــٌم  َكاَن 

َفَلْم َهَذا   َعَلى  َذاَك  َفَبَغى 

َفاْقَتَتال اأَْمُرُهَمــــــــا  ـًا  ــــاحِلــ �صَ

َفَعــــــــال َما  ـَا  ْمِرِهم اأَ ِمْن  اأَْر�َس 

)1( الزبرجد: حجر كرمي ي�سبه الزمرد. )م(.
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اأبوك  اأ�سهرك؟ ق�لت: نعم، ق�ل فم� ك�ن  اآ�ص، فق�ل له� �س�بور: هذا الذي  ورقة 
ي�سنع لك؟ ق�لت: ك�ن يفر�ص يل الديب�ج ويلب�سني احلرير ويطعمني املخ، ق�ل: 
اأفك�ن جزاء اأبيك م� �سنعت به اأنت اإيّل بذلك اأ�سرع؟! ثم اأمر به� ف�أربطت قرون 

راأ�سه� بذنب فر�ص ثم رك�ص الفر�ص حتى قتله�.

وقد حكم م�سر من الن�س�ء عّدة ملك�ت، فمنهن امللكة اآمن�سه، ويق�ل له� 
وك�نت  �سنة،  و�سبعني  وت�سعة  وثالثم�ئة  ب�ألفني  الهجرة  قبل  ملكه�  وك�ن  ه�ت�ز، 
العرب،  بالد  وغزت  مب�سر  املب�ين  �سيدت  حيث  الفخ�ر؛  على  م�ستملة  مّدته� 
ومنهن امللكة طم�هوموت بنت امللك هورو�ص واأخت رم�سي�ص الأّول، ك�ن ملكه� 
قبل الهجرة بنحو األفي وم�ئتي �سنة وخم�سني، ومنهّن امللكة طو�سري، والظ�هر اأنه� 
التي يق�ل له� دلوكه العجوز، حكمت قبل الهجرة بنحو األفي �سنة، ومنهّن امللكة 
التواريخ، فهي  اأ�سهر ملك�ت م�سر يف كتب  البط�ل�سة، وهي  اآخر ملوك  قلوبطره 
اأو�سى  قد  وك�ن  الزامر،  ومعن�ه  اأوليطي�ص  امللقب  ع�سر  احل�دي  بطليمو�ص  بنت 
عقد  ب�سرط  بن�ته  وكربى  اأولده  لأكرب  م�سر  مبم�لك  ع�سر  احل�دي  بطليمو�ص 
الزواج بينهم� واأن ي�سرتك� مًع� يف �سلطنة م�سر �سيوًع�، واأن يكون الو�سي عليهم� 
الأمة الروم�نية، فلم� م�ت توىل بعده على م�سر ابنه بطليمو�ص الث�ين ع�سر امللقب 
دني�ص اأي اخلم�ر عماًل بو�سية اأبيه، ومل يكن عمره اإل ثالث ع�سرة �سنة فك�ن 
ق��سًرا، وك�ن عمر قلوبطرة املو�سى له� ب�مللك ب�مل�س�ركة مع اأخيه� �سبع ع�سرة �سنة، 
فك�نت اأهلية ال�سي��سة والتدبري منح�سرة فيه� دون اأخيه� لعدم ر�سده، ف��ستغلت 

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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ت الروم�نيني ب�لإع�ن�ت الربية والبحرية، ثم مل� ا�سرت�سد اأخوه�  بتدبري اململكة واأََمدَّ
ال�س�م،  اإىل  وفّرت  نف�سه�  على  فخ�فت  عظيمة  فتنة  وح�سلت  اأعدائه�  مع  تواط�أ 
ف�سرع اأخوه� اأن يقتفي اأثره� ليح�ربه�، وجهز ع�س�كره بقرب فرم� يريد ال�سفر اإىل 
ال�س�م، ف�تفق ح�سور قي�سر اأم�م اإ�سكندرية يريد خ�سمه بومبيو�ص الذي ج�ء اإىل 
اأر�سل  الإ�سكندرية  �س�حل  على  قي�سر  فلم� ح�سر  قي�سر،  من  م�ست�سرًخ�  م�سر 
اإليه بطليمو�ص براأ�ص بومبيو�ص على يد وزيره طيودو�ص وو�سعه� بني يديه، فع�مل 
هذا الراأ�ص مبك�رم الأخالق يف الحتف�ل لدفنه، ثم بعد مّدة غزا قي�سر بطليمو�ص 
الث�ين ع�سر، وانت�سر عليه واأغرقه هو وجنده يف النيل وتعلق قلب قي�سر بقلوبطرة؛ 
واأع�ده�  اإىل م�سر  ال�س�أم  اأح�سره� معه من  قد  بديعة اجلم�ل، وك�ن  لأنه� ك�نت 

ملكة على م�سر وحم�ه� كل احلم�ية.

تزّوجت  زوجه�،  هو  الذي  ع�سر  الث�ين  بطليمو�ص  اأخيه�  موت  وبعد 
ببطليمو�ص الث�لث ع�سر وك�ن ق��سًرا لي�سرتك معه� يف اململكة، ومن هذا الوقت 
قب�ست على زم�م مملكة م�سر و�س�ر له� دون غريه� يف اململكة احلل والعقد، وك�ن 
زوجه� الذي هو اأخوه� ملًك� �سورة فقط، وقد م�ت بعد ثالث �سنوات من توليته، 
ثم ُقتل يول�ص قي�سر حمبوب قلوبطرة وك�ن ح�ميه�؛ فخ�فت على نف�سه� ف�أ�سركت 
اأنه� ولدته من قي�سر ولقبته بطليمو�ص  بعد موت اأخيه� اأ�سغر اأولده�، وزعمت 
الرابع  بطليمو�ص  املوؤرخني  بع�ص  وي�سميه   - ال�سغري  القي�سر  يعني   - قي�سرون 
ع�سر، وك�ن اأنطنيو�ص اأحد ال�سرك�ء يف القي�سرة الروم�نية قد اأحب قلوبطرة بعد 
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على  تعينه  اأن  على  واعتمد  به�،  اأزره  و�سّد  ك�ملة،  حم�ية  وحم�ه�  قي�سر  موت 
الروم�نية  البالد  على  قي�سًرا  �س�ر  ثم  الزوجية،  عقد  بينهم�  وانعقد  اأخ�س�مه، 
اإىل  ي�سيف  اأن  منه  قلوبطرة  ف�لتم�ست  الأمنية،  وبلغ  اأغ�سطو�ص،  مع  ب�ل�سركة 
اململكة امل�سرية جميع مدن ال�سواحل ال�سرقية الواقعة على بحر �سفيد، وجزيرة 
واأن  الأزم�ن،  تلك  يف  ب�لبل�سم  املو�سوفة  يهوذا  وبالد  اأن�طول  من  وجزء  قرب�ص 
يعطي له� بالد العرب واحلج�ز املو�سلة اإىل الهند لتكون هذه البالد م�س�فة لدولة 
م�سر ليتم لالإ�سكندرية �سفة املركزية العمومية، ف�أج�ب اإىل التم��سه� وجرد روم� 
هذا  بزواج  الوقت  ذلك  من  قلوبطرة  و�س�رت  به�،  املتحلية  الظريفة  بالده�  من 
القي�سر ك�أنه� ملكة الدني� وَعُظَم مظهره�، ثم ح�سل حرب اأنطنيو�ص مع اأغ�سطو�ص 
فخرجت قلوبطرة بنف�سه� للغزو مع اأنطنيو�ص، وك�ن حمل احلرب يف �سواحل روم 
اأنطنيو�ص  ف�نت�سر  بحرية،  �سفينة  مب�ئتي  وحزبه  اأنطنيو�ص  قلوبطرة  واأمّدت  اإيلي، 
انت�سر �سريكه عليه، ثم �س�رت �ستون �سفينة من �سفن قلوبطرة  على �سريكه ثم 
امللكة  وفيه�  اأنطنيو�ص وهربت �سوب جزيرة موره  املج�ذيف من بني �سفن  بقّوة 
قلوبطرة ه�ربة من القت�ل، ف�قتفى اأثره� اأنطنيو�ص لعدم القدرة على فراقه�، ف�قتفى 
التي هي  فرم�  قلوبطرة مدينة  اإليه  ف�سلمت  قي�سر؛  اأغ�سطو�ص  اأثرهم� خ�سمهم� 
مفت�ح الدي�ر امل�سرية وق�سده� بذلك الغدر ب�أنطنيو�ص الذي يعتمد على اأم�نته� 
والتحبب اإىل اأغ�سطو�ص، وك�ن اأنطنيو�ص دخل الإ�سكندرية وقد جردت قلوبطرة 
به� من خ�سمه، وكل ذلك مل  ينجو  اأن  الذي ك�ن ميكنه  اجلنود  اأنطنيو�ص من 
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ت ب�سوء فعلته� وح�ك اإثم الفعلة  ي�ست�سعر اأنطنيو�ص ب�خلي�نة والغدر منه�، ثم اأََح�سَّ
يف �سدره� وخ�فت من انتق�م اأنطنيو�ص اإذا علم احلقيقة، ف�ختفت مع اأمواله� يف 
وتواتر  نف�سه�،  قتل  تريد  اأنه�  واأ�س�عت  فيه،  لتدفن  َدتنْه  �َسيَّ ك�نت  مدفن ح�سني 
اخلرب حتى بلغ اأنطنيو�ص فعزم اأي�ًس� اأن يقتل نف�سه حتى ل يعي�ص بعده� فطعن 
نف�سه بخنجره ومل ميت يف احل�ل، وقد علم قبل خروج روحه اأن قلوبطرة مل تزل 
فم�ت  موته  قبل  به�  ليجتمع  اإليه�  ينقلوه  اأن  اأتب�عه  احلي�ة، فطلب من  قيد  على 
عنده�، وك�ن قد بلغ اأغ�سطو�ص اأن قلوبطرة تريد اأن تقتل نف�سه� ف�أر�سل اإليه� من 
مينعه� من ذلك فدخل عليه� اجلند فمنعوه� من ذلك، ثم مل� علمت اأن اأغ�سطو�ص 
ل يحبه� بل يريد اأن يوقعه� يف اأ�سره ويذهب به� اإىل رومة يف ال�سال�سل والأغالل 

َلة)1(.  قتلت نف�سه� �سر قتلة حتى ل تكون عند اأعدائه� ُمثنْ

اإي�لة)2( روم�نية،  وبقتله� نف�سه� انتهى حكم البط�ل�سة مب�سر و�س�رت م�سر 
وك�ن موته� �سنة 652 قبل الهجرة، ففي ت�ريخه� قرب �سبه مم� فعلته الزب�ء اإل اأن 
بني  ف�ست�ن  الرج�ل،  من  اأحًدا  فيه�  ِمع  ُتطنْ ومل  الأبط�ل،  م�سلك  �سلكت  الزب�ء 

الع�سمة العربية والعوائد اليون�نية.

 واأم� �سبب تقليد زنوبية ملكة ال�س�أم وم�س�رف العراق ململكته� الوا�سعة، 
وات�س�ع ملكه� وامتداد �سطوته� اأنه ك�ن يف اأي�م امللك غلي�نو�ص قي�سر الروم�نيني 

َلة: عقوبة ونك�ية. )م(. )1( ُمثنْ
)2( اإي�لة: ولية. )م(. 
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قبل الهجرة بثالثم�ئة واإحدى و�ستني �سنة ح�سل ل�سلطنة الروم�نيني �سغ�سعة)1( 
مدينة  على  ال�س�مية  اململكة  يف  ذاك  اإذ  وك�ن  رومة،  على  الأق�ليم  بقي�م حك�م 
اأودني�طو�ص ك�ن حم�لًف� للروم�نيني، وهو الذي هزم �س�بور ذا  تدمر ملك ي�سمى 
الأكت�ف ملك الفر�ص املغريين على اإقليم الروم�نيني وطردهم اإىل اأن اأو�سلهم اإىل 
اإل ملك  للروم�نيني من حلف�ئهم م�س�دق  يبق  اإنه مل  قيل  تخت بالدهم حتى 
غلي�نو�ص  ك�ف�أه  وقد  العجم،  هجوم  من  الروم�نيني  لبالد  ح�فًظ�  ك�ن  فقد  تدمر، 
قي�سر الروم�نيني على �سداقته له بتلقيبه اأغ�سط�ص - اأي قي�سر- فعظم �س�أنه بهذا 
العنوان وانتقل هذا العنوان، من هذا امللك ب�لوراثة اإىل زوجته زنوبية واأولده بعد 

موت اأودني�طو�ص. 

اأي�م  يف  امل�سرقية  البالد  يف  عجيب  مبظهر  زوجه�  بعد  زنوبية  وظهرت 
وانتظم  اأمره�،  وا�ستفحل  ب�مل�سرق  �سوكته�  وقويت  الروم�نيني،  قي�سر  اأورلي�نو�ص 
ملكه� و�س�رت تدمر كر�سي �سلطنته� ع�مرة اآهلة زاهرة بهية حتى ك�أنه� جنة من 
جن�ت الدني�، وات�سعت دائرة ملكه� من �س�حل بالد ال�سور وال�س�أم اإىل نهر الفرات 
ا وبحًرا، واأع�نت التج�رات وو�سعت دائرة الأخذ والعط�ء؛ ف�بتهجت  والعراق برًّ
. وقد  اأي�م �سليم�ن  بلقي�ص زم�نه� مبدينة تدمر  مدينته� حتى �س�رت ك�أنه� 
ف�قت زوجه� يف ال�سج�عة واحلم��ص وال�سوكة والب�أ�ص وظهرت بعنوان القي�سرة، 

ٌف وَت�َستُّت. )م(. عنْ )1( �سغ�سعة: �سَ
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ِعي اأنه� عريقة املجد، واأن ن�سبته� تنتهي  ومتكنت يف مملكته�؛ حيث اإنه� ك�نت َتدَّ
اإىل �سالطني م�سر وملوكهم، واأنه� ت�ستحق اأن تنظم يف عقد �سلوكهم، فك�نت يف 
جن�ص الن�س�ء ن�درة الزم�ن تخطب الع�س�كر ب�أبلغ خطبة، وحتّر�سهم على احلرب، 
وت�سمن لهم الن�سرة ب�لطعن وال�سرب، وتلب�ص يف راأ�سه� خودة احلرب ك�لأبط�ل 
ح��سرة عن ذراعيه� ك�لفتي�ن من الرج�ل، وك�نت ترتقب دائًم� اأن حتكم املم�لك 
الروم�نية، وتوؤمل اأن ت�سري على مم�لك الدني� قي�سرة عمومية، وك�نت اإذ ذاك الدي�ر 
بنف�سه� كم� يف  ال�ستقالل  وتزاول  الروم�نيني  قب�سة  اخلروج من  امل�سرية حت�ول 
زمن الفراعنة الأّولني، ف�سرعت زنوبية اأن ت�ستويل على م�سر ببذل م� عنده� من 
القّوة  ف��ستعملت  الو�سيلة  هذه  تنفعه�  فلم  �سج�ل)1(،  ول  حرب  بدون  الأموال 
اجلربية وغلبت اجلنود امل�سرية وا�ستولت على �سرير)2( الإ�سكندرية، ولكن بعد 
ِزَحت عنه�، ثم ع�دت اإليه� مل� اأمدته� مملكة تدمر ب�جلنود  قليل ُطِرَدت منه� وُزحنْ
يف  م�سر  على  التغلب  وك�ن  اأوري�نو�ص،  القي�سر  زمن  يف  ذلك  وك�ن  العديدة، 
اإىل  وح�سر  الكربى  رومة  من  القي�سر  هذا  فخرج  الب�سو�ص؛  حرب  دون  عهده 
ال�س�أم ف�نت�سر على زنوبية ن�سرة عظيمة بقرب حم�ص؛ ففرت ه�ربة دون ح�سون 
تدمر َعِقيب النهزام ف�سيق القي�سر عليه� احل�س�ر ومنع عنه� املرية)3( والذخرية، 
يف  امللكة  هذه  على  اجلند  فقب�ص  الدار،  هذه  وت�سليم  والفرار  اخلروج  فح�ولت 

)1( �سج�ل: ا�ستمرار احلرب دون انت�س�ر طرف اأو هزمية اآخر. )م(.
)2( �سرير: ُيَعربَّ به� عن املُلك والنعمة. )م(.

)3( املرية: الطع�م. )م(.
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اأثن�ء الطريق ووقعت يف قب�سة فر�س�ن الروم وخ�نه� الرفيق وال�سديق. فلم� متثلت 
بني يدي القي�سر ق�لت له: قد �س�عدتك علين� الأقدار ب�لن�سر فه� اأن� معرتفة لك 
َه� واأدخله� رومة  ب�لولء وال�سي�دة علين�، فوقعت اأ�سرية يف قب�سة هذا القي�سر َف�أََذلَّ
من �سمن املوكب املعقود يف اليوم امل�سهود؛ لتكون غنيمة وعالمة على الن�سرة 
العظيمة، وعو�سه� عن مملكته� ق�سًرا متنزًه� يف رومة، وقد بقيت ذريته� بهذه املدينة 
حمرومة اإىل قرب فتوح ال�س�أم ب�لإ�سالم ف�نتقلت ذراريه� من البالد الروم�نية وك�ن 
زوال ملكه� من البالد ال�س�مية وغري ال�س�مية بثالثم�ئة وخم�سني �سنة قبل الهجرة 
اأنه� الزب�ء  م  ُتُوهِّ اأف�سل ال�سالة واأزكى التحية - ورمب�  املحمدية - على �س�حبه� 

ولي�ص كذلك، ف�إن تلك امللكة التي هي ملكة اجلزيرة متقّدمة عليه�.

واأم� �سجرة الّدر زوجة امللك ال�س�لح واأم ولده خليل املَُتوفَّى يف حي�ته   
ب، ف�إنه مل� تويف امللك ال�س�لح جنم الدين اأيوب ق�مت اأم ولده �سجرة  وبه ك�نت ُتَلقَّ
املعظم  امللك  اإىل  واأر�سلت  موته  اإ�س�عة  وكتمت  الأمراء  وجمعت  ب�لأمر،  الّدر 
توران�س�ه ابن امللك ال�س�لح بح�سن كيف� ت�ستدعيه احل�سور اإىل م�سر، وبلغ الإفرجن 
موته ف�سرعوا يف قت�ل امل�سلمني فق�تلهم امل�سلمون، وك�ن اأمريهم فخر الدين ف�نهزم 
امل�سلمون وقتل الأت�بك فخر الدين، ثم اأت�ح اهلل الن�سر بقرب املن�سورة ودمي�ط 
م ُتوَراننْ�َس�ه اإىل م�سر، وك�نت �سجرة الدر  للم�سلمني، وانهزم الإفرجن وو�سل املَُعظَّ
عقدت جمل�ًس� وولته ال�سلطنة ومتم هزم الإفرجن واأ�سر ملكهم، وبعد هزمية الإفرجن 
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فيهم  عليهم وحتكمهم  توران�س�ه  املعظم  بط�نة  ا�ستعالء  ال�س�لح من  اأَِنَف)1( جند 
بوا اأم خليل �سجرة الّدر ملكة  فقتلوه، ثم اجتمع الأمراء املَُتَوّلون قبل توران�س�ه ون�سّ
واأربعني و�ستم�ئة،  ثم�ن  �سنة  ث�من ع�سر �سفر  يوم اخلمي�ص  ال�س�لح  على مم�لك 
واألب�سوه� خلعة ال�سلطنة وب��ص له� الأمراء الأر�ص من وراء حج�ب، فلم� مت اأمره� 
البحرية  املم�ليك  واأقطعت  الأمراء،  على  نية  ال�سَّ ب�لوظ�ئف  اأنعمت  ال�سلطنة  يف 
الأق�طيع)2( العظيمة، واأغدقت على اجلند ب�لأموال واخليول حتى اأر�ست الكبري 
وال�سغري منهم م� ميكن، و�س��ست الرعية اأح�سن �سي��سة، واأر�سل اخلليفة العب��سي 
نر�سل  تولونه  عندكم رجل  بقي  م�  ك�ن  اإن  وق�ل:  توليته�  م�سر يف  اأهل  يع�تب 

اإليكم رجاًل، وم� اأح�سن م� قيل:

وقد يت�سف اجلن�ص ب�أو�س�ف اجلن�ص الآخر، كم� ق�ل ال�س�عر:

)1( اأَِنَف: مل تقبله النف�ص. )م(.
)2( الأق�طيع: اأرا�سى مُتَلَّك. )م(.

)3( ا�ستنوق اجلمل: �س�ر اجلمل ك�لن�قة يف ُذلِّه�. )م(.

َذَكْرَنا َكَمْن  النرِّ�َصـــــــاَء  اأَنَّ  َوَلْو 
َعْيٌب ْم�ِس  ال�صَّ ل�ْصِم  اأِْنيُث  التَّ َفَما 

َجاِل الررِّ َعَلى  النرِّ�صـــــــاُء  َلِت  َلُف�صرِّ
ِلْلِهالِل َفْخٌر  ــــــــْذِكرُي  التَّ َوَل 

مهزًة فيكـــــــم  اأنَّ  لو  اأِْنيِث فا�ْصَتْنَوَق اجَلَمل)3(هززُتكم  ْرُت ذا التَّ وَذكَّ
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وُخِطَب له� على املن�بر بعد اخلليفة فك�ن يق�ل: اللهم احفظ اجلهة ال�س�حلية 
ب��سمه�،  ال�سكة  و�سربت  خليل،  اأم  والدين  الدني�  وع�سمة  امل�سلمني  ملكة 
م�سهورة  وك�نت  خليل،  اأم  عالمته�  ن�ص  وك�ن  املرا�سم  على  عالمته�  وو�سعت 
الع�س�ء  بعد  ب�لقلعة  تدور  ك�نت  التي  خ�تون  نوبة  تن�سب  واإليه�  اأي�ًس�،  ب�خل�تون 
ب�لطبل، ون�ب على الع�س�كر بعنوان اأت�بك عز الدين اجل��سنكري اأيبك الرتكم�ين، 
�ه� وك�نت اآخر دولة الأيوبية، وبعد خلعه� تزّوجه� اأيبك الرتكم�ين  وُخِلَعت ِبِر�سَ

الذي توىل �سلطنة م�سر بعده�.

لويز  �سنت  له  َوَلَدتنْ  التي  الث�من  لويز  زوجة  فران�س�  ملكة  بلن�سة  واأم�   
ف�إنه� تولت اململكة ب�لو�س�ية عن ابنه� من �سنة األف وم�ئتني و�ستة وع�سرين اإىل 
األف وم�ئتني و�ستة وثالثني ميالدية مّدة ق�سوره، فلم� �س�ر ر�سيًدا توىل اململكة 
بنف�سه، ثم تولت ني�بة اململكة مّدة غي�به حلرب املقد�ص وحرب م�سر اأي�م حرب 
انت�سرت هذه امللكة على حزب  اأهل ال�سليب مع الإ�سالم ببالد امل�سرق، وقد 
الفرن�س�وية الذي �سّن اإغ�رة العداوة له� وللحكومة. ومّدة حكومته� ك�نت على 
ر والعقل وم�تت وعمره� خم�ص و�ستون �سنة، وكم� ك�نت م�سهورة  َب�سُّ غ�ية من التَّ
بع�ص  فيه�  ل  َتَغزَّ حتى  واجلم�ل  ب�ملالحة  اأي�ًس�  م�سهورة  ك�نت  والتدبري  ب�لعقل 

اأمراء بالده�.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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واأم� اإيليزابيته ملكة الإنكليز بنت هرني الث�من ملك الإنكليز فقد ك�ن   
نق�ص  ثم  ِته�،  ِليَّ اأَهنْ لعدم  بعده  من  العهد  ولية  من  اأخرجه�  الأمر  اأول  اأبوه� يف 
مملكة  من�سب  فتقلدت  م�رية  اأخته�  بعد  اإليه�  وعهد  موته  مر�ص  يف  الو�سية 
م�رية  اأخته�  وك�نت  ميالدية،  وخم�سني  وثم�نية  وخم�سم�ئة  األف  �سنة  الإنكليز 
هذا  اإيليزابيته  ف�أع�دت  الربوت�ست�ين  ب�ملذهب  التم�سك  من  الإنكليز  منعت 
فيه  ورغبت  الزراعة  فّن  و�سّوقت)1(  الّدين،  هذا  خليفة  نف�سه�  وجعلت  املذهب 
كل الرتغيب، واأع�نت على تقدمي التج�رة واملالحة وح�سن اإدارة اخلزينة امللكية 
وتكثري م�له�، وك�نت عدوة للمذهب الق�ثوليقي، وم� فعلته مع م�رية �ستورد ملكة 
حيث  اأقو�سي�؛  ملكة  على  غ�سبت  لأنه�  وذلك  عليه�؛  به  يالم  مم�  ك�ن  اأقو�سي� 
اإنه� تعنونت بعنوان ملكة الإنكليز اغت�س�بً� ب�ململكة، ولي�ص هذا ال�سبب الأ�سلي 
ذلك  ومع  منه�،  واأجمل  املذهب  ق�ثوليقية  �ستورد  م�رية  لكون  واإمن�  الغ�سب  يف 
ف�سجنته�  الإنكليز  بالد  واخللل يف  الفتنة  اأوقعت  اإنه�  م�رية؛ حيث  ف�حلق على 
ملكة الإنكليز وتهمته� ب�أنه� تع�سبت على قتله� ثم �سربت عنقه�، ف�أراد اأن ينتقم 
الإنكليز  بالد  اإىل  عظيمة  �سفن  عم�رة  ف�أر�سل  اإ�سب�ني�  ملك  الث�ين  فليب  مل�رية 
امللكة  الع��سفة وب�سفن الإنكليز، ثم �سبطت هذه  ب�لري�ح  العم�رة  فهلكت هذه 
اأمة اإرلنده التي قّومته� اأهل اإ�سب�ني� واأع�نت مملكة الفلمنك عّدة مرات ون�سرته� 
على الإ�سب�نيول، واأع�نت ملك فران�س� اأي�ًس� يف حربه مع اأهل بلده وقد رغب يف 

قت: رغبت يف ال�سيء. )م(. )1( �سوَّ
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خطبة هذه امللكة عّدة من ملوك اأورب� وحثته� م�سورة الإنكليز على اأن تخت�ر ملًك� 
منهم للزواج ولكن مل تر�ص اأبًدا اأن تتزّوج ولزالت على هذه احل�لة حتى توفيت 
وعهدت مبملكة الإنكليز بعده� اإىل ج�ك�ص ملك اأقو�سي� ابن م�رية �ستورد، وك�نت 
حكومة اإيليزابيته تك�د اأن تكون مطلقة الت�سرف؛ لأنه� ك�نت ل ت�ست�سري جم�ل�ص 
اململكة اإل ن�دًرا، ومع اأنه� ك�ن فيه� خ�س�ل حميدة من خ�س�ل امللوك وال�سالطني 
ج وتعجب بنف�سه� وتغ�ر  فك�نت ل تخلو من �سعف الن�س�ء ف�إنه� ك�نت تتزين وَتَترَبَّ

َحيُّالت. من ِح�َس�ن الن�س�ء وك�نت ل تخلو اأي�ًس� من التَّ

اأخ من  له�  بنت ج�ك�ص اخل�م�ص فك�ن  اأقو�سي�  �ستورد ملكة  م�رية  واأم�   
وقب�سوا  اأخته  امللكة  على  معه  الأوقو�سيون  فتحزب  موراي،  ي�سمى  ف�ح)1(  ال�سِّ
عليه�، واأرادوا اأن تخلع اململكة على اأخيه� واأن تخرج من دين الق�ثوليقية فهربت 
� منه� اأن حتتمي عند اإيليزابيته بنت عمه�، ولكن مل� ك�ن  من اأقو�سي� اإىل اإنكلترية ظنًّ
بينهم� من�ف�سة وخ�سومة قب�ست عليه� امللكة وو�سعته� يف ال�سجن ثم�ين ع�سرة 
�سنة، ثم اتهمته� ب�أنه� مفتنة واأنه� حتزبت مع اأعدائه� بقتله� وحكمت عليه� ب�لقتل 
وقته�،  ن�س�ء  اأجمل  ب�أنه�  معدودة  هذه  وم�رية  بريئة  اأنه�  واحل�ل  اآنًف�،  �سبق  كم� 
اأنه� ك�نت �س�حبة قريحة جيدة مزينة ب�ملع�رف والآداب، ومل  وين�سم اإىل ذلك 
ق�س�ئد غرامي�ت ووداعي�ت،  املن�سجم  الرقيق  �سعره�  الآن من  اإىل  يزل موجوًدا 

ن�. )م(. ف�ح: الزِّ )1( ال�سِّ

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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وهي اأي�ًس� م�سهورة عند العي�سوية ب�أنه� م�تت يف حم�ية دينه� الق�ثوليقي فلم يزل 
العي�سوية يتذكرونه� وميدحونه� على ذلك، ومع ذلك ف�أغلب الن��ص يرون اأنه� م�تت 

ته� وت�سديده� يف الدين الق�ثوليقي واأنه� اأكرثت من خ�س�م اأعدائه�. قتيلة َحِميَّ

واأم� ك�ترينه الث�نية قي�سرة املو�سقو زوجة بطر�ص الث�لث ف�إنه� حببت نف�سه�   
جلميع اأهل الرو�سي�، ثم خلعت زوجه� �سنة األف و�سبعم�ئة واثنني و�ستني، وبعد 
موت زوجه� لب�ست ت�ج القي�سرية يف مدينة مو�سقو مبوكب عظيم، ثم اأخذت من 
الدولة العلية بالد القرم وقلعة اآزوق واإ�سم�عيل وغريهم�، ثم عقدت مع الربو�سية 
واأ�سرتي� مع�هدة ملق��سمة بالد الاله�ست�ن امل�سم�ة بولوني�، ثم و�سعت دائرة �سلطنته� 
واأحيت يف بالده� الزراعة وال�سن�عة، وقدمت الآداب والفنون وال�سن�ئع و�سّوقت 
اأهله�، وك�نت دائًم� ترا�سل احلكيم وولتري الفرن�س�وي فك�نت ملكة عظيمة، ول 
يالم عليه� يف �سيء مم� يخ�ص اململكة، واإمن� ذّمه� بع�ص الن��ص ببع�ص �سذوذ يف 
اأخالقه� اخل��سة به�، وخلفه� ابنه� بول�ص على الإمرباطورية �سنة األف و�سبعم�ئة 

و�ستة وت�سعني ميالدية بعد وف�ته� ب�لف�لج)1(.

 واأم� م�رية تريزة بنت ك�رلو�ص الرابع ملك النيم�س� فلم يكن لأبيه� اأولد 
من الذكور، فعهد اإليه� ب�لإمرباطورية، فلم� م�ت يف �سنة األف و�سبعم�ئة واأربعني 
ميالدية ظهر لل�سلطنة متطلبون، وح�رب جميع امللوك املتطلبني هذه الأمرية واأخذ 

�سفي. )م(. )1( الف�لج: ال�سلل النِّ
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منه� فريديريق الث�ين وغريه من امللوك بع�ص اأق�ليم، وا�ستع�ن ملك ب�ويره بفران�س� 
م�رية  زالت  فال  ال�س�بع،  ك�رلو�ص  نف�سه  و�سمى  اأ�سرتي�  اإمرباطور  بعنوان  وتعنون 
تريزة تق�وم جميع اأعدائه� وحت�ربهم يف مدينة وي�نة اإىل اأن ا�سطرت اأن ترتك هذه 
املدينة؛ ف�لتج�أت اإىل مملكة املج�ر فدخلت فيه� وجمعت اأعي�ن اململكة وقدمت 
اإىل حزبه� حتى �س�روا  املهد وجذبت الأه�يل جميًع�  لهم ولده� الذي ك�ن يف 
طرد  يف  جهده�  وبذلت  عليهم،  وملكوه�  واحد  رجل  قلب  على  معه�  جميًع� 
�سلح  بعد  وا�ستغلت  الأّول،  فرن�سي�ص  لزوجه�  الإمرباطورية  وولت  الإمرباطور، 
العموم بجرب خلل ال�سلطنة، ف�سّوقت ال�سن�ئع والتج�رة واأ�س�ست مدار�ص عمومية، 
وبقيت مملكته� يف الهدء وال�سلم اإىل اأن وقع بينه� وبني الربو�سية احلرب امل�سمى 
حرب ال�سبع �سنوات، ف�حتدت فران�س� معه� على الربو�سي� وح�سل ال�سلح بينهم�، 
وم�تت  الاله�ست�ن،  بالد  مق��سمة  م�س�رطة  الرو�سي�  اإمرباطورة  مع  م�رية  وعقدت 
�سنة األف و�سبعم�ئة وثم�نني ميالدية، وخلفه� ولده� امل�سمى يو�سف الث�ين على 

مم�لكه� وتقلد الإمرباطورية.

واأدولف  غو�سط�  امللك  اأب�ه�  خلفت  ف�إنه�  اأ�سوج  ملكة  خر�ستي�نه  واأم�   
الذي م�ت قتياًل يف حرب املو�سقو �سنة األف و�ستم�ئة واثنني وثالثني ميالدية؛ 
واأربعني  وت�سعة  �ستم�ئة  �سنة  اإىل  واأربعني  واأربعة  �ستم�ئة  �سنة  ب�مل�س�لح  فتقلدت 
واأح�سنت التدبري وال�سي��سة مع البهجة والرونق اإىل تلك ال�سنة، ومن هذا الت�ريخ 

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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اأبعدت الوزراء العقالء واحت�ط به� بط�نة ال�سوء من املف�سدين فح�سل يف الإدارة 
اخللل، فتعبت من هذه احل�لة الق��سية وعزلت نف�سه� يف �سنة األف و�ستم�ئة واأربعة 
اإذ ذاك  و�ست�، ومل يكن عمره�  وقلدته� لبن عمه� ك�رلو�ص  وخم�سني ميالدية 
اإل ثم�ين وع�سرين �سنة، ف�س�حت يف بالد اأورب� ودخلت يف فران�س� وقتلت ن�ظر 
ا�سطبله� الذي ك�ن معه� يف ال�سفر ل�سمري، ثم اأق�مت يف رومة وم�تت يف �سنة األف 
و�ستم�ئة وت�سع وثم�نني ميالدية، وهذه امللكة ك�نت ح�سنة الرتبية ومّدة حي�ته� 
اإليه�  اجنذب  اأ�سوج  على  متلكه�  ومّدة  والدي�نة،  والآداب  ب�لعلوم  ت�ستغل  ك�نت 
اأن هوؤلء  بهم، ومع  البالد فك�نت تكرمهم وترحب  الرج�ل من جميع  م�س�هري 
�سيئ�ت  كّن  اأنهّن  اإل  نوًع�  ال�سجع�ن  م�س�لك  و�سلكن  ال�سلطنة  تقلدن  الن�س�ء 

العواقب، وَقلَّ اأن خلت اإحداهّن يف بع�ص الأفع�ل من نق�س�ن، ق�ل ال�س�عر:

ك�ن ح�لهّن كذلك  ف�إذا  بنبوته�،  القول  على  مرمي  ب�ل�سيدة  منقو�ص  وهو 
فكيف يجوز وراثتهّن للخالفة وال�سلطنة؟ ومن تقلد منهّن ال�سلطنة واأفلح فيه� فلم 
لَح                     يكمل له الفالح، واإذا كمل فهو من الن�در الذي ل حكم له، فحديث َلننْ ُيفنْ
َراأًَة �س�دق ب�مل�سمون موؤيد ب�لتج�ريب، وتولية �سجرة الّدر التي  قوٌم َوّلوا عليهم امنْ

مل ي�سبق يف الإ�سالم �سلطنة لغريه� ك�نت ملح�ص ال�سرورة التي تبيح املحظور.

َوِديٍن َعْقٍل  اُت  َناِق�صَ النرِّ�َصاُء 
ـ اللَّ َيْجَعِل  مَلْ  الَكَماِل  َولأَْجِل 

�َصِنيًّا َراأًْيا  َلُهـــــنَّ  َراأَْيَنـــا  َمـــــا 
ا َنِبيًّ النرِّ�َصاِء  ِمَن  َتَعـــــــــاىَل  ـــــُه 
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الن�س�ء كّن  اإن  العقليني:  والتقبيح  التح�سني  اأرب�ب  بع�ص احلكم�ء  وق�ل 
الأمور  عموم  َن  َي�ُس�سنْ من�زلهّن  رئي�س�ت  م�سر  احلدث�ن يف  واأزيل  الزم�ن  قدمي  يف 
الولية  الأولد  وت�أديب  املنزل  تدبري  يف  ولهن  الرج�ل،  م�س�ركة  بدون  املنزلية 
الع�مة، مع اأن العقل والطبع ل ي�ستح�سن�ن وليتهّن على من�زلهن ول اإن�طتهّن)1( 
اأبن�ئهّن مل� يكت�سبه الأولد منهّن من قلة ال�سه�مة وعدم التعّود  برتبية وتهذيب 
رئ��سة  للن�س�ء  يكون  اأن  ي�أبي�ن  ل  والطبع  العقل  ولكن  ال�سجع�ن،  �سج�عة  على 
اململكة؛ لأن م� فيهّن من ال�سعف مم� ل ي�سّوغ لهن كم�ل العن�ية ب�لإدارة املنزلية 
هو الذي بعينه يك�سبهن الرفق واحللم والتلطف، وكل م� يليق برتبة ال�سلطنة من 
داأب  لأن  املراأة؛  قلب  يف  �س�كن�ن  وهم�  وال�سفقة  الراأفة  مبن�ه�  التي  املح�سن�ت 
الرج�ل ال�سّدة والعنفواّن)2( واجلربوت وم� اأ�سبه ذلك من الأخالق اجل�فية التي 
َقلَّ اأَننْ يخلو  عنه� الرج�ل ول تليق ب�مللوك يف ت�أليف قلوب الرعية، فال موجب 
فيه�  ح�سنت  املم�لك  من  كثرًيا  واأن  ل�سيم�  امللوكية  املن��سب  من  حلرم�نهن 
ملوكية الن�س�ء وجنحت، وظهر لكثري منهن امل�آثر وقد فهمت رّده، واأي�ًس� منعهن من 
الإم�مة والق�س�ء اللذين هم� دون ال�سلطنة؛ لأن الإم�مة والق�س�ء قد يكون فيهم� 
الجته�د وهو مرتبة علي�، وقل اأن توجد امراأة فيه� الأهلية، على اأن اأبواب ال�سريعة 
م� فيهن من  الن�س�ء على  امللوك وا�سعة ل تطيقه� عقول  التي تخ�ص  وال�سي��سة 

)1(  اإن�طتهن: تكليفهن. )م(.
ة. )م(. )2( العنفوان: احِلدَّ
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كون جميعهن عورات يتعذر خم�لطتهن للموظفني من الأمراء امللكية واجله�دية 
ومع��سرتهن جلميع اأ�سح�ب املن��سب واملراتب من اأرب�ب ال�سيوف والقلم.

ع�ئ�سة  ال�سيدة  ف�إن  املنع،  حمل  فلي�ست  فيهّن  اللي�قة  وجود  واأم�   
ال�سرعية وال�سي��سية كف�ءة اخلالفة، فقد �سئل عروة بن  ا�ستجمعت من الأمور 
الزبري عن علم ع�ئ�سة فق�ل: واهلل م� راأيت امراأة اأعلم ب�لفرائ�ص وال�سنن والتنزيل 
والت�أويل من ع�ئ�سة - ر�سي اهلل عنه� - حتى ب�أ�سع�ر العرب واأي�مهم واأن�س�بهم 
من  فق�لت:  والأبدان؟  الطب  علم  لك  اأين  من  له�:  فقلت  والأدوية،  والطب 
ر�سول اهلل  ك�ن اإذا مر�ص يتداوى واإذا مر�ست ي�سف يل ف�أبراأ)1(، واإذا �سئل 
ي�سف للمر�سى فتعلمت منه، فقلت: ومن اأين لك معرفة ب�أن�س�ب العرب واأي�مه� 
واأ�سع�ره�؟ ق�لت: فواهلل ي� ابن اأختي م� �سمعت اأذين �سيًئ� فيه نفع للن��ص اإل 
حفظته ول اأن�س�ه، وق�ل عروة: واهلل م� ندمت على �سيء قط اأ�سّد مني ندًم� على 
م� ف�تني من علم ع�ئ�سة  - ر�سي اهلل تع�ىل عنه� - وم� الذي مينعه� وقد رب�ه� اأعلم 
قري�ص  واأبوه� عالمة    اهلل  ر�سول  الف�سح�ء  واأف�سح  احلكم�ء  واأحكم  العلم�ء 
املفتي يف ح�سرة النبي ، والولد �سّر اأبيه وعروة هذا �سقيق عبد اهلل بن الزبري 
ون�سبهم� معروف، ومل� قطعت رجله ب�سبب الأَِكلة)2( وهو يف ال�سالة، وك�ن الوليد 

)1(  اأبراأ: اأُ�سفى واأُع�فى. )م(.
)2( الأَِكَلة: داء يقع يف الع�سو فيت�آكل. )م(.



259259

بن عبد امللك عنده مل ي�سعر بقطعه� حتى كويت فوجد رائحة الكي - على م� 
َده)1( تلك الليلة، وع��ص بعد قطع رجله ثم�نني �سنة،  ذكره ابن قتيبة - ومل يرتك ِورنْ
ومل� قتل اأخوه عبد اهلل ق�ل لعبد امللك: اأريد اأن تعطيني �سيف اأخي، فق�ل: هو 
اأن� اأعرفه، ف�أمر عبد امللك  اإذا ح�سرت ال�سيوف  بني ال�سيوف ول اأعرفه، فق�ل: 
اأخي،  �سيًف� مفلل احلد وق�ل: هذا �سيف  ف�أخذ منه�  ب�إح�س�ره� بني يدي عروة 
عرفته؟  كيف  فق�ل:  ل،  فق�ل:  الآن؟  قبل  تعرفه  اأوكنت  امللك:  عبد  له  فق�ل 

فق�ل: بقول الن�بغة الذبي�ين:

وعروة هو الذي احتفر البئر امل�سم�ة بئر عروة ب�ملدينة ال�سريفة ولي�ص فيه� 
بئٌر اأعذب م�ًء منه�، وولدته �سنة اثنتني وقيل �ست وع�سرين، وق�ل ابن خلك�ن: 
ن�حية  الراء من  الف�ء و�سكون  ب�سم  ع  ُفرنْ له�  يق�ل  املدينة  له دون  قرية  وتويف يف 

َبَذة بينه� وبني املدينة اأربعة اأمي�ل وهي ذات نخل ومي�ه. الرَّ

واأم� ف�س�حة ع�ئ�سة فم� رواه علي بن اأبي ط�لب - كرم اهلل وجهه - اأنه   
ق�ل: دخلُت على ع�ئ�سة - ر�سي اهلل عنه� - بع�ص الأي�م فراأيته� ج�ل�سة وعليه� 
ِر بع�ص  ع فحمدتنْ اهلل تع�ىل مب� هو اأهله وَثنَّت ب�ل�سالة على نبيه وِذكنْ قمي�ص ُمَرقَّ

�ُصُيوَفُهْم اأَنَّ  َغرْيَ  ِفيِهم  َعْيَب  الَكَتاِئِبَوَل  ِقـــــَراِع  ِمْن  ُفُلوٌل  ِبِهنَّ 

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ

َده: ن�سيبه اليومي من قراءة القراآن. )م(. )1(  ِورنْ
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م� وهبه اهلل تع�ىل من ف�سله، واأثنت على اأبي بكر وعمر وعثم�ن مب� ك�ن فيهم من 
ت ب�لقتداء بهم واتب�ع اأمرهم، فواهلل م� �سمعت اأذين  العدل والإح�س�ن ثم َح�سَّ
من �س�ئر الن�س�ء اأف�سح منه� واأنظم من كالمه� ول اأر�سد من راأيه�، فقلت له�: اأنت 
� والع�ملة ب�هلل ور�سوله الن��سحة امل�سفقة الواعظة املبلغة، دللت  واهلل اأّم املوؤمنني حقًّ
الن��ص على احلق واأمرتهم ب�تب�عه ونهيتهم عن حظ اأنف�سهم واأنت اأهل اأن ي�سمع 
اأمرك ويقبل ن�سحك، ثم قمت وخرجت وا�سًع� يدي على كتف  قولك ويط�ع 
وان م� �سمعت اأذين خطيًب� من اأكرث ال�سح�بة اأف�سح  وان، وقلت: واهلل ي� َذكنْ َذكنْ
النبّوة ل�ستحقت  بعد  اإمرة لمراأة  ك�نت  فلو  موعظته�،  اأبلغ من  ول  ع�ئ�سة  من 
ع�ئ�سة اخلالفة. وق�ل : ع�ئ�سة ع�ملة هذه الأّمة. ولذلك ك�ن اأك�بر ال�سح�بة 
ي�أتون اإليه� وي�س�ألونه� عم� اأ�سكل عليهم من الفرائ�ص، كم� ُرِوَي عن اأبي مو�سى 
عنه  و�س�ألن�  قط،  حديث  اهلل  ر�سول  اأ�سح�ب  علين�  اأ�سكل  م�  ق�ل:  الأ�سعري 
َنف بن قي�ص اأنه ق�ل: �سمعت  ع�ئ�سة اإل ووجدن� عنده� منه علًم�. وروى الأَحنْ
كالم اأبي بكر  حتى م�سى، وكالم عمر بن اخلط�ب  حتى م�سى، وكالم 
عثم�ن بن عف�ن  حتى م�سى، وكالم علي بن اأبي ط�لب  حتى م�سى، 

ول واهلل م� �سمعت فيهم اأبلغ من ع�ئ�سة – ر�سي اهلل عنه�.

وقد ذكرن� يف الف�سل الث�ين من الب�ب الث�ين �سلطنة الن�س�ء على قلوب   
الرج�ل، وهذه ال�سلطنة نفوذه� يكفيهم يف حت�سني اأحوال الرج�ل وترقيق طب�عهم، 
ف�إن احلب �سلط�ن ق�در وملك ق�هر تذل لهيبته الأمالك، وتذعن ل�سطوة �سيوفه 
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الفت�ك، وتنق�د لط�عته الزه�د والن�س�ك. يحكى اأن عربية ج�رية امل�أمون الذي اأظهر 
يف مم�لك الدني� مكنون غرائب العلوم والفنون ق�لت له يوًم�:

فق�ل يخ�طبه�:

فق�لت له: ي� اأمري املوؤمنني اأبوك الر�سيد اأع�سق منك؛ حيث يقول:

فقّدم ذكرهّن على نف�سه واأنت قّدمت نف�سك على من تزعم اأنك تهواه�، 
اأعرفهن  ق�لت:  ثالث،  بني  مق�سم  والر�سيد  بك  منفرد  اإين  امل�أمون:  له�  ق�ل 

�ِصيَمٌة)1( الَغْدُر  ِفيُكُم  اأَُنا�ٌس  َواأَْنُتْم 

اإَِلْيُكُم ُبو)2(  َي�صْ َكْيَف  ِلَقلِبي  َعِجْبُت 

َع�ْصُر َواأَْل�ِصَنٌة  �َصتَّى  اأَْل�صن  َلُكْم 

ْبُ �صَ َلُه  َوَلْي�َس  يْلَقى  َما  ِعَظِم  َعَلى 

الُهَمــــــــــاُم َواملَِلُك  املَاأُْموُن  اأََنا 
َوْجًدا َعَلْيك  اأَُموَت  اأَْن  ى  اأََتْر�صَ

ُم�ْصَتَهاُم)3( ِبُحبرِّـــــــــك  اأَينرِّ  َخاَل 
اإَِماُم َلُهم  َلْي�َس  ــــــا�ُس  النَّ َوَيْبَقى 

ِعَناين)4( الآِن�َصاُت  الثَّالُث  َمَلَك 
َها ُكلُّ ُة  يَّ الَبِ ُتَطاِوُعِني  يل  َما 
الَهَوى �ُصْلَطاَن  اأَنَّ  اإِلَّ  َذاَك  َما 

َمَكاِن ِبُكـــــلرِّ  َقْلِبي  ِمْن  َوَحَلْلَن 
َياين ِع�صْ يِف  َوُهـــــــنَّ  َواأُطيُعهنَّ 
�ُصْلَطاين ِمْن  اأََعـــــــــزُّ  َقويَن  َوِبِه 

)1(  �سيمة: ُخُلق. )م(.
)2( ي�سبو: مييل. )م(.

ب. )م(. )3( م�سته�م: ه�ئم حُمِ
)4( عن�ين: اللج�م الذي مُي�سك به الفر�ص، واملق�سود ال�سيطرة عليه. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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مم�  ذاك  اإذ  حلبه�  ف�أحبهم�  له�  والثنت�ن حمبوبت�ن  فالنة،  وهي  مق�سودة  الواحدة 
ي�سره�، كم� ق�ل خ�لد بن يزيد بن مع�وية يف رملة:

ف�أين املخرج لأمري املوؤمنني؟ ف�سكت وعظم حبه.

 وق�ل بع�سهم يف اخللخ�ل اأي�ًس�:

وق�ل امل�ستعني ب�هلل احل�كم الأموي اأحد خلف�ء الَعَرب:

 

اأََرى َوَل  النرِّ�َصاِء  َخالِخيُل  َتُوُل 
َها برِّ حِلُ ا  ُحبًّ اِم  الَعــــــوَّ َبني  اأُِحبُّ 

َقْلَبا َول  َيُجوُل)1(  ُخْلَخاًل  ِلرملَة 
َكْلَبا ْخَواَلَها  اأَ اأَْحَبْبُت  اأَْجِلَها  َوِمْن 

�ِصَناين َحدَّ  ْيُث  اللَّ َيَهاُب  َعَجًبا 
ًبا ُمَتَهيرِّ ل  الأبطــــــــــاَل  واأُقارُع 
َمى كالدُّ ثالٌث  نف�صي  ومتلكْت 

الأَْجَفاِن)4( َفَواِتِر  َظ)3(  حَلْ واأهاُب 
والُهْجَراِن الإعـــــرا�ِس  �صوى  منها 
ُزْهُر    الوجــــــوه)5( نواعــــُم الأَْبَدان

َوَم�َصْت ُخْلَخـــــاَلَها  ا�ْصَتْكَتَمْت 
ن�صمْت َبا)2(  ال�صَّ ِريُح  اإَِذا  َحتَّى 

َنَطَقا َفَمــــــــــــا  ِبِه  اَلِم  الظَّ حَتَْت 
ُرَقا الطُّ َها  ِب�َصــــــرْيِ الَعِبرُي  َمالأَ 

)1(  يجول: يدور ويتحرك. )م(.
)2( ريح ال�سب�: ريح تهبُّ من ن�حية ال�سرق. )م(.

)3( حَلنْظ: نظرة العني. )م(.
)4( فواتر الأجف�ن: عني له� نظرة فيه� فتور لي�ست ح�دة. )م(.

)5( زهر الوجوه: وجوه م�سرقة متلئلئة. )م(.
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ولعبد اهلل بن ط�هر:

التي  بزوجه�، وقد تكون  َغِنَيتنْ  التي   اجل�رية  والغواين جمع غ�نية وهي 
غنيت بح�سنه� وجم�له� عن احللي والزينة كم� قيل:

با ال�صرِّ اإىل  ُلوَّ  ال�صُّ فيهنَّ  حاكمُت 
وَتَرْكَنِني  احِلَمى  فاأََبْحَن من قتلي 
الهوى يف  َتَذلََّل  ملًكا  َتْعِذلوا  ل 
َبابًة)1( �صَ عبُدُهنَّ  اأَينرِّ  رَّ  �صَ ما 

�صلطان على  ب�صلطاٍن  فق�صى 
الَعاين كالأ�صري  ُملكي  ِعزرِّ  يف 
ثاين وملٌك  ِعزٌّ  الهوى  ُذلُّ 
عْبَداين من  َوُهنَّ  مــــان  الزَّ وَبُنو 

ـْـــ النُّج احَلدُق  ُتذيبنا  َقْوٌم  َنْحُن 
اأحرا الَكِريَهِة)3(  عند  وُتَراَنا 

احلديَدا ُنذيُب  اأننا  على  ـُل)2( 
عبيدا للَغَوايِن  لم  ال�صرِّ ويف  ًرا 

َذاُت ُح�ْصٍن َلِو ا�ْصَتَزاَدْت ِمَن احُل�ْصـ
ـ يِب   اللَّ ْم�ِس    َبْهَجًة       َوالَق�صِ َفْهَي َكال�صَّ

َمِزيَدا اَبْت  اأَ�صَ مَلَا  َقِلياًل  ـِن 
مي)6( َطرًفا َوِجيَدا)7( ا)5( والررِّ ـدِن)4( َقدًّ

)1(   �سب�بة: �سوق وع�سق. )م(.
)2( احلدق النجل: العيون الوا�سعة. )م(.

)3( الكريهة: ال�سدة يف احلرب. )م(.
. )م(. )4( الق�سيب اللدن: الغ�سن اللنيِّ

)5( القد: الق�مة. )م(.
)6( الرمي: الظبي الأبي�ص اخل�ل�ص البي��ص. )م(.

)7 ( جيد: ُعنق. )م(.

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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به  ُيدعى  مب�  �سلطنته�  ل�سوكة  ُيدعى  ولهذا  قوية،  املعنوية  ال�سلطنة  فهذه 
لدولة امللوك ويخ�طب خط�بهم كم� ق�ل �سم�ص الدين بن العفيف التلم�س�ين:

 

واأم� ال�سلطنة الر�سمية على الرعية فهي ل تكون اإل يف البالد التي قوانينه� 
ة ب�سرية؛ لأن قوانني مثل هذه املم�لك تنتج اختالط الرج�ل  ِعيَّ حم�ص �سي��سة َو�سنْ
ب�لن�س�ء بن�ًء على ق�نون احلرية املوؤ�س�ص عليه متّدن تلك البالد واإل فتمدن املم�لك 
الإ�سالمية موؤ�س�ص على التحليل والتحرمي ال�سرعيني بدون مدخل للعقل حت�سيًن� 

وتقبيًح� يف ذلك؛ حيث ل ح�سن ول قبيح اإل ب�ل�سرع.

العيوِن اأن�صــــــاَر  اهلُل  اأََعزَّ 
اقتداًرا لها  ـُــــوِر  بالُفت و�صاعف 
فينا الأعطــــاِف)1(  دولَة  واأبقى 
يوًما عِر  ال�صَّ ذاك  ِظلَّ  واأَ�ْصَبَل 
َناَيا الثَّ هاتيَك  حجاَب  اَن  و�صَ

اجلفوِن َهاِتيَك  ُمْلَك  وَخلَّد 
وديني عقلي  َعَفْت  اأَ�صْ َتُك  واإِْن 
ِعني الطَّ القلب  على  َجاَرْت  واإن 
وِن الُغ�صُ َهْيُف)2(  به  َقـــــدٍّ  على 
ُجوِن ال�صُّ اإىل  الفوؤاَد  ثنت  واإن 

)1(  الأعط�ف: اجلوانب. )م(.
)2(َقدٍّ به َهينُْف: ج�سم دقيق اخل�سر. )م(.
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ول ي�سوغ ملتويل الأحك�م اأن يحكم يف التحرمي والتحليل مب� يالئم مزاجه 
مم� يخ�لف الأو�س�ع ال�سرعية املنقولة عن الأئمة املجتهدين، ول عربة ب�ل�ستكراه 
النف�س�ين وال�ستح�س�ن الطبيعي والأخذ ب�لراأي من غري دليل �سرعي، بل يعتمد 
الإم�رة  ف�إن  الدين،  يف  املجتهدين  واأقوال  العلم�ء  فت�وى  على  الأحك�م  متويل 
تع�ىل  اهلل  فتقف عند حدود  الدني�  و�سي��سة  الدين  النبّوة يف حرا�سة  تخلف  اإمن� 
حنيفة  اأبو  وك�ن   ]3 ]امل�ئدة/  ڇمث  چ   چ   نث   تع�ىل:  بقوله  املع�سدة 
نة فمن خرج  النعم�ن يقول: »اإي�كم والأخذ يف دين اهلل ب�لراأي وعليكم ب�تب�ع ال�سُّ
عنه� �سل وغوى« انتهى. واإمن� يجوز للح�كم اإذا راأى م�سلحة ظ�هرة للرعية �سرعية 
مرعية كمخ�فة �سرر يلحق الرعية يف دينه� ودني�ه� اأن ينهى عن بع�ص املب�ح�ت 
التي يرتتب عليه� ال�سرر، كم� اإذا خ�ف من اأهل احلل والعقد اأن يتفقوا على فتنة 
فمنعهم الجتم�ع الذي هو يف الأ�سل مب�ح، ولكن اإذا نهى عنه �س�ر حمظوًرا، 
َدُه قوٌت من قمح اأو نحوه زائد عن ح�جته اأن يبيعه للن��ص  وكذلك اإذا اأمر َمن ِعننْ
فهو  به،  تزول  الع�مة  ال�سرورة  اإن  حيث  يبيعه؛  اأن  القمح  �س�حب  على  وجب 
ب�سدقة  اأمر  اإذا  وكم�  واجًب�،  �س�ر  فبهذا  املف��سد،  ودرء  امل�س�لح  ب�ب جلب  من 
اأو عتق مم� يرتتب عليه اأمر من الأمور املهمة ف�إنه ي�سري واجًب�؛ لأن اأوامر احلك�م 
هوى  اتب�عهم  هو  اإمن�  احلك�م  من  املمنوع  واإمن�  وديًن�،  دني�  الرع�ي�  مب�س�لح  َمُنوَطة 

اأنف�سهم ق�ل تع�ىل: نثېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  

ر رتبة ال�صلطنة والأعمال ال�صلطانية على الرجال دون الن�صاء يف َق�صْ
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ال�سرع  مينعه  م�  الآية، فكل  ]�ص/ 26[  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمث  
�سراحة اأو �سمًن� فغري مب�ح ول يعّد متّدنً� بخالف املب�ح�ت اإذا ت�سرف فيه� العقل 
ب�لت�سرف�ت التح�سينية وحّوله� من ح�لة اإىل ح�لة اأح�سن منه�، فهذا عني التمّدن 

الذي نبينه يف الف�سل الآتي.



متّدن الوطن عب�رة عن حت�سيل م� يلزم لأهل العمران من الأدوات الالزمة 
� ومعنى، وهو فوق�نهم يف حت�سني الأخالق والعوائد وكم�ل  لتح�سني اأحوالهم ح�سًّ
املدنية  الكم�لت  وا�ستجم�ع  ال�سف�ت احلميدة  اإىل  امليل  الرتبية وحملهم على 
والرتقي يف الرف�هية وهذا التمّدن ب�لن�سبة لالأمة املقيمة يف الوطن، وتختلف اأفراد 
والأفراد  لالأمم  ب�لن�سبة  ف�لتمّدن  والتح�سني،  للرتفيه  ب�لن�سبة  املتمّدنة  الأمة  هذه 
الأخرى،  من  ن  التمدُّ يف  تقدًم�  اأعظم  اململكة  جتد  ولهذا  ب�لت�سكيك؛  مقول 
وكذلك زيد من الن��ص اأرقى متّدنً� من عمرو ب�لن�سبة لتح�سني ح�له ومنزله. و�سّد 
ه يف درجة املعي�سة، ول�سك اأن ر�س�لة الر�سل  التمّدن التخ�سن وهو اخللّو عن الرتفُّ
ب�ل�سرائع هي اأ�سل التمدن احلقيقي الذي يعتّد به ويلتفت اإليه، واأن الذي ج�ء به 
الإ�سالم من الأ�سول والأحك�م هو الذي مّدن بالد الدني� على الإطالق وانبعثت 
�َء مل  ٍة بي�سَ ِفيَّ اأنوار هديه يف �س�ئر الآف�ق، ق�ل ر�سول اهلل   »اأتيُتكم ب�سريَعٍة َحِنينْ
هم اإلَّ  ي�أِت به� نبيٌّ َقبنْلي، ولو ك�َن اأِخي ُمو�سى و�س�ئُر الأنبي�ِء يف زَمني ملنْ َي�َسعنْ
اتب�ُع �سريَعِتي«، ومن زاول علم اأ�سول الفقه وَفِقَه م� ا�ستمل عليه من ال�سوابط 

يف متدن الوطـن

الف�سل اخلام�ص
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ب�قي  اأه�يل  التي و�سلت عقول  العقلية  ب�أن جميع ال�ستنب�ط�ت  والقواعد جزم 
الأمم املتمدنة اإليه� وجعلوه� اأ�س��ًس� لو�سع قوانني متّدنهم واأحك�مهم َقلَّ اأن تخرج 
عن تلك الأ�سول التي بنيت عليه� الفروع الفقهية التي عليه� مدار املع�مالت، 
فم� ي�سمى عندن� بعلم اأ�سول الفقه ي�سمى م� ي�سبهه عندهم ب�حلقوق الطبيعية اأو 
النوامي�ص الفطرية؛ وهي عب�رة عن قواعد عقلية حت�سيًن� وتقبيًح� يوؤ�س�سون عليه� 
الأحك�م  اأو  ب�حلقوق  عندهم  ي�سمى  الفقه  بفروع  ن�سميه  وم�  املدنية  اأحك�مهم 
املدنية، وم� ن�سميه ب�لعدل والإح�س�ن يعربون عنه ب�حلرية والت�سوية، وم� يتم�سك 
به اأهل الإ�سالم من حمبة الدين والتولع بحم�يته مم� يف�سلون به عن �س�ئر الأمم يف 
القّوة واملنعة ي�سمونه حمبة الوطن، على اأنه عندن� - مع�سر الإ�سالم - حب الوطن 
بة من �ُسَعِب الإمي�ن وحم�ية الدين جممع الأرك�ن، فكل مملكة اإ�سالمية وطن  �َسعنْ
جلميع من فيه� من الإ�سالم، فهي ج�معة للدين والوطنية، فحم�يته� واجبة على 
، واإمن� جرت الع�دة ب�لقت�س�ر على الدين لقّوة اأهميته  َتنينْ ِثيَّ بنيه� من ه�تني احَلينْ
مع اإرادة الوطن، وقد تكون الغرية على الوطن اخل�سو�سي حم�سة ملجّرد اجلن�سية 
واملنزلية ك�لقي�سي واليم�ين وامل�سري وال�س�مي مع اأن الوطن ي�ستوي فيه النوع 
الإن�س�ين فتجد احلزبني ولو اختلف البع�ص مع الآخر يتحدان ب�لن�سبة لالأجنبي 
حلم�ية الوطن اأو الدين اأو النوع وفوائد التمّدن كثرية وعليه� مدار جميع العلوم 
الدني�  مم�لك  متّدن  نط�ق  ات�سع  كلم�  بع�سهم:  ق�ل  ولذلك  واملع�دية)1(؛  املع��سية 

تتعلق  علوم  املع�دية:  العلوم  الإن�س�ن،  حي�ة  بقوام  تتعلق  علوم  املع��سية:  العلوم  واملع�دية:  املع��سية  )1(  العلوم 
ب�لآخرة ويوم القي�مة. )م(.
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والتغلب�ت  التقلب�ت  وندرت  الفتوح�ت  فت  وتلطَّ العداوة  وقلَّت  احلروب  ت  َخفَّ
الفقر  ويزول  حق  بغري  وال�سرتق�ق  ال�ستعب�د  وينمحي  ب�لكلية  تنقطع  حتى 

وامل�سكنة)1(.

ثم اإن اأ�سب�ب التمّدن يف الدني� التم�سك ب�ل�سرع ومم�ر�سة العلوم واملع�رف 
ذلك  على  تعني  التي  البالد  وا�ستك�س�ف  وال�سن�عة  والتج�رة  الفالحة  وتقدمي 
ب�إيج�د  التمدنية  اأو يقّرب الطرق  واخرتاع الآلت والأدوات من كل م� ي�سهل 
من  عظيم  ركن  هو  الذي  والتعلم  التعليم  على  اأع�ن  فمم�  والو�س�ئل،  الو�س�ئط 
اأوروب�  يف  الكتب  طبع  اخرتع  من  اأّول  اإن  يق�ل  الأهلية،  املط�بع  التمّدن  اأرك�ن 
واأربعم�ئة وثالثني ميالدية  األف  �سنة  فران�س�  اإىل بالد  وانتقلت منهم  الأمل�ن  اأمة 
من  ذاك  اإذ  فران�س�  اأهل  وك�ن  ال�سني،  بالد  يف  ا  جدًّ قدمي  الطبع  ف�خرتاع  واإل 
ف�عتقدوا  التخ�سن يف مك�ن �سحيق،  عم�ية اجلهل يف بحر عميق ومن غواية)2( 
وا بقتلهم ف�أنقذهم منهم لويز احل�دي ع�سر ملك فران�س�،  اأن الطب�عني �سحرة وَهمُّ
وجعل املط�بع حتت حم�يته ثم انتقلت اإىل ب�قي بالد اأوروب� ومنه� اإىل بالد امل�سرق 

وم�سر.

َكَنة: اخل�سوع والذل. )م(. )1(  املَ�سنْ
)2( غواية: �سالل. )م(.

يف متدن الوطن
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امللوك  جميع  ترخي�ص  الدني�  بالد  يف  التمدن  دائرة  �سعة  على  اأع�ن  ومم� 
والأدبية  واحلكمية  ال�سرعية  الكتب  تدوين  يف  املع�رف  واأ�سح�ب  للعلم�ء 
وال�سي��سية، ثم تو�سع يف حرية ذلك بن�سره طبًع� ومتثياًل وخ�سو�ًس� جرائد الوق�ئع - 
ل�سيم� يف بالد اأوروب� - بق�نون حرية اإبداء الآراء ب�سرط عدم م� يوجب الختالل 

يف احلكومة ب�سلوك �سبيل الو�سط بغري تفريط ول �سطط.

ومن اأعظم معني على التمّدن حرية املالحة وال�سي�حة يف الرب والبحر ف�إنه� 
الدني�،  عج�ئب  على  والطالع  والغنى  ب�لرثوة  الدني�  مم�لك  جميع  على  ع�دت 
البلدان  ل�ستك�س�ف  الإ�سالم  لعرب  ال�س�لفة  الأحق�ب  يف  ال�سي�حة  وك�نت 
واإدخ�ل اأهله� يف دين خري الأن�م ف��ستك�سفوا من الربور والبحور م� ل يح�سى، 
تق�سى، ثم حذا حذوهم  ومّدنوا من اأهل جزائر البحر املحيط و�سواحله م� ل ُي�سنْ
اق والألب�)1( من اأه�يل اأوروب�، فظفروا ب��ستك�س�ف دني� جديدة مل تكن معلومة  احُلذَّ
البو�سلة  البحر اخرتاع  ال�سفر يف  املالحة وهي  اأع�ن على  م�  واأعظم  لالأقدمني، 
اأّول خمرتع له� عرب الإ�سالم الذين �س�فروا يف  اإن  التي هي بيت الإبرة، قيل 
الأقط�ر،  املترببرة يف جميع  الأمم  الإ�سالم عند  لن�سر  املحيط  البحر  اأقط�ر  جميع 
اأن يق�ل  اإمن� هم الأوروب�ويون واجلمع بني القولني  اإن املخرتع لبيت الإبرة  وقيل 

�ء جمع لبيب وهو الع�قل ذو اللُّب. )م(. �: الأَِلبَّ )1(  الأِلبَّ
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اإن الخرتاع لهذه الآلة اإمن� ك�ن للعرب واإن الأورب�ويني اإمن� اجتهدوا يف تكميله� 
وحت�سينه� وتكثريه�، وهي عب�رة عن علبة مثبت فيه� اإبرة حديد م�سقية ب�ملغن�طي�ص 
تتحّرك دائًم� �سوب القطب ال�سم�يل ول تنحرف عنه اإل انحراًف� ي�سرًيا وير�سم 
فيه� اجله�ت الأربع وهي ال�سم�ل واجلنوب وال�سرق والغرب ملعرفة َمَه�ّب الري�ح 
َب�ء)1(، فبهذا يهتدي به� الرب�نون يف البحر اإىل �سوب  كنْ الأربع الأ�سلية والريح النَّ
مق�سودهم، ثم اإن اأغلب مم�لك اأوروب� اأرب�ب قّوة بحرية اإل اأن اأعظم املم�لك قّوة 
بحرية مملكة الإنكليز ثم مملكة فران�س�، وللدولة العلية يف القوة البحرية مي�سرة قوية 
ومين�ت ل نظري ملوقعه� يف احل�س�نة والأمنية، وللحكومة امل�سرية بوغ�زات ذات 
اأهمية ي�سح اأن تكون اأّولية وذات اأولوية فكل من البحرين الأبي�ص والأحمر له� 

م�س�عد، و�س�ئر ثغوره� مراكز جت�رة لكل �س�در ووارد.

وق�ل اأرب�ب ال�سي��س�ت اإنه ينبغي لأي مملكة من املم�لك اأن تكون قّوته� 
البحرية على الن�سبة من قّوته� الربية، وعلى ح�سب ِعَظم ُملنْكه�، واإن اأنفع �سيء 
ال�سري  اأن يكون بريقه�)2( مرخ�ص  املم�لك  البحرية يف مملكة من  القّوة  تقدمي  يف 
اأنه�  البحرية  القّوة  ف�س�ئل  ومن  الدني�.  بح�ر  اأجزاء  البح�ر حمرتًم� يف جميع  يف 
تعني على تقّدم الزراعة والتج�رة وال�سن�عة ل�سيم� يف امل�ستعمرات اخل�رجة عن 

)1(  الريح النكب�ء: الريح اجل�لبة للكوارث. )م(.

يف متدن الوطن
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املت�سبثة  الأمة  على  يجب  البحرية  والعم�رات  ال�سفن  تكثري  ولأجل  اململكة، 
الالئق  اخل�سب  عنده�  ليكرث  والأورم�ن�ت،  الغ�ب�ت  غر�ص  من  تكرث  اأن  بذلك 
لبتن�ء ال�سفن بحيث تتمكن اململكة البحرية من اأن تن�سئ تر�س�ن�ت لل�سفن يف 
بالده�، ف�إن تعذر عليه� ذلك وجب اأن تتح�سل على ال�سفن الالئقة به� ب�ل�سراء 
غزير  منبع  هي  البحرية  القّوة  لأن  بح�جته�؛  يفي  م�  بقدر  الأجنبية  البالد  من 

ن الذي مبن�ه على العدل واحلرية العمومية. لتو�سيع دائرة التمدُّ



وال  مباح  غري  مانع  دون  من  املباح  العمل  رخ�صة  هي  حيث  من  احلرية 
معار�ض حمظور، فحقوق جميع اأهايل اململكة املتمّدنة ترجع اإىل احلرية فتت�صف 
اململكة بالن�صبة للهيئة االجتماعية اأنها مملكة متح�صلة على حريتها، ويت�صف كل 
فرد من اأفراد هذه الهيئة باأنه حر يباح له اأن ينتقل من دار اإىل دار ومن جهة اإىل 
جهة بدون م�صايقة ُم�صايق وال اإكراه ُمْكِره، واأن يت�صرف كما ي�صاء يف نف�صه ووقته 
ت�صتدعيه  مما  ال�صيا�صة  اأو  بال�صرع  املحدود  املانع  اإال  ذلك  من  مينعه  فال  و�صغله، 
اأن  االإن�صان على  يجرب  اأن ال  االأهلية  احلرية  العادلة. ومن حقوق  مملكته  اأ�صول 
ُينفى من بلده اأو يعاقب فيها اإال بحكم �صرعي اأو �صيا�صي مطابق الأ�صول مملكته، 
باأحكام  اإال  واأن ال ي�صيق عليه يف الت�صرف يف ماله كما ي�صاء، وال يحجر عليه 
بلده واأن ال يكتم راأيه يف �صيء ب�صرط اأن ال ُيِخلَّ ما يقوله اأو يكتبه بقوانني بلده.

وتنق�صم احلرية اإىل خم�صة اأق�صام: حرية طبعية، وحرية �صلوكية، وحرية   
دينية، وحرية مدنية، وحرية �صيا�صية، فاحلرية الطبعية هي التي ُخِلَقْت مع االإن�صان 
وانطبع عليها فال طاقة لقّوته الب�صرية على دفعها بدون اأن يعّد دافعها ظاملًا كاالأكل 

يف احلرية العمومية والت�سوية بني اأهايل اجلمعية

الف�سل ال�ساد�س
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وال�صرب وامل�صي مما ي�صرتك فيه جميع االأفراد وال ي�صتغنون عنه مما ال �صرر فيه 
على االإن�صان نف�صه وال على اإخوانه، فال يجوز مثاًل التخمة وال اأكل ال�صموم وال 
اأكل طعام الغري بدون اإذنه. واحلرية ال�صلوكية التي هي ُح�ْصُن ال�صلوك ومكارم 
من حكم  امل�صتنتج  اجلمعية  اأفراد  من  فرد  لكل  الالزم  الو�صف  هي  االأخالق 
اإليه نف�صه يف �صلوكه يف نف�صه وح�صن  العقل مبا تقت�صيه ذّمة االإن�صان، وتطمئن 
اأخالقه يف معاملة غريه، واحلرية الدينية هي حرية العقيدة والراأي واملذهب ب�صرط 
اأن ال تخرج عن اأ�صل الدين كاآراء االأ�صاعرة واملَاتِريِديَّة)1( يف العقائد واآراء اأرباب 
اأن يتبع مذهًبا من هذه  ياأمن على  املذاهب املجتهدين يف الفروع، فاإن االإن�صان 
املذاهب يتم�صك به يف العبادة ومثل ذلك حرية املذاهب ال�صيا�صية واآراء اأرباب 
�صرائع  مقت�صى  على  واأحكامهم  وقوانينهم  اأ�صولهم  اإجراء  يف  امللكية  االإدارات 
ال�صيا�صية  املمالك ووزراءهم مرخ�صون يف طرق االإجراءات  فاإن ملوك  بالدهم، 
باأوجه خمتلفة ترجع اإىل مرجٍع واحد وهو ح�صن ال�صيا�صة والعدل. واحلرية املدنية 
هي حقوق العباد واالأهايل املوجودين يف مدينة بع�صهم على بع�ض فكاأن الهيئة 
االجتماعية املوؤلفة من اأهايل اململكة ت�صامنت وتواطاأت على اأداء حقوق بع�صهم 
فعلهم كل  ي�صاعدهم على  اأن  للباقني  َمَن  �صَ اأفرادهم  فرد من  واأن كل  لبع�ض، 
من  على  جميًعا  ينكروا  واأن  يعار�صوه  ال  واأن  البالد،  �صريعة  يخالف  ال  �صيء 

االأ�صعري )ت 324 هـ(  املن�صوب الأبي احل�صن  االأ�صعري  املنهج  اأتباع  االأ�صاعرة: هم  واملاتريدية:  )1(  االأ�صاعرة 
واملاتريدية: هم اأن�صار املنهج الكالمي ال�صّني، الذي ين�صب اإىل اأبي من�صور املاتريدي )ت 333 هـ(. )م(.
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يعار�صه يف اإجراء حريته ب�صرط اأن ال يتعّدى حدود االأحكام. واحلرية ال�صيا�صية 
اأي الدولية هي تاأمني الدولة لكل اأحد من اأهاليها على اأمالكه ال�صرعية املرعية 
واإجراء حريته الطبعية بدون اأن تتعّدى عليه يف �صيء منها فبهذا يباح لكل فرد 
بهذا �صمنت  ال�صرعية فكاأن احلكومة  الت�صرفات  فيما ميلكه جميع  يت�صرف  اأن 

لالإن�صان اأن ي�صعد فيها مادام جمتنًبا الأ�صرار اإخوانه.

فاحلرية بهذه املعاين هي الو�صيلة العظمى يف اإ�صعاد اأهايل املمالك، فاإذا   
كانت احلرية مبنية على قوانني ح�صنة عدلية كانت وا�صطة عظمى يف راحة االأهايل 
واإ�صعادهم يف بالدهم، وكانت �صبًبا يف حبهم الأوطانهم، وباجلملة فحرية اأهايل كل 
يكرهوا  ال  واأن  �صرًعا  املاأذون  يفعلوا  اأن  يف  احلق  لهم  كونهم  منح�صرة يف  مملكة 
على فعل املحظور يف مملكتهم، فكل ع�صو من اأع�صاء جمعية اململكة يرخ�ض له 
اأن يتمتع بجميع مباحات اململكة، فالت�صييق عليه فيما يجوز له فعله بدون وجه 
مرعي يعّد حرمانًا له من حقه فمن منعه من ذلك بدون وجه �صلب منه حق متتعه 
املباح وبهذا كان متعّدًيا على حقوقه وخمالًفا الأحكام وطنه، ومتى كانت حرية 
االأهايل م�صحوبة بعدل امللوك الذين ميزجون اللِّني باخل�صونة لالإهابة فال ُيْخ�صى 

منها على الدولة بل يكون التعادل يف احلقني وي�صعد الرئي�ض واملرءو�ض.

واقت�صت  الفطرة  اأ�صل  من  االإن�صان  قلب  منطبعة يف  احلرية  اإن  وحيث   
َمْتُه على جميع من عداه فينبغي اأن ي�صرف  احلكمة االإلهية عدم حتقريه وذله وَكرَّ

يف احلرية العمومية والت�شوية بني اأهايل اجلمعية
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حريته يف اإكرام وطنه واإخوانه ورئي�ض دولته، فاإذا كان االإن�صان يكلف بنفع وطنه 
فال يعّد تكليف احلكومة له بجهاد االأعداء، اأو اإعانة احلكومة على م�صارفها من 
التعّدي على حقوقه فاإن هذا من واجباته لوطنه؛ حيث اإن العدّو الذي يتعّدى 
باالإغارة على بلد من البالد يجب على اأهلها قتاله و�صّده عنها، وما ذاك يف احلقيقة 
اإال حلماية احلرية فمن حما�صن حرية االأّمة اأنها تفرح اأي�ًصا بحرية غريها من االأمم 

وتتاأذى من ا�صتعباد اأمم املمالك الذين ال حرية عندهم.

وال�صناعة،  والتجارة  الفالحة  حرية  املتمّدنة  اململكة  يف  حرية  واأعظم 
اأن  والرباهني  باالأدلة  ثبت  فقد  امللكية،  االإدارة  فّن  اأ�صول  من  فيها  فالرتخي�ض 
هذه احلرية من اأعظم املنافع العمومية واأن النفو�ض مائلة اإليها من القرون ال�صالفة 
التي تقّدم فيها التمّدن اإىل هذا الع�صر، واأن اأ�صعب ما على العاقل الذي يفهم 
منافع هذه الفنون اأن يرى ت�صييق دائرتها ولكن قد يكون �صبب الت�صييق يف ذلك 
اأن ملوك اململكة املوجود فيها ذلك يرون رعاياهم لي�صوا اأهاًل لهذه الرخ�صة لعدم 
ا�صتكمال الرتبية االأهلية فيها، واأنهم ينتظرون تقّدم الرتبية و�صالح حال االأهايل 
تهذيب  الأن  وال�صناعية؛  والتجارية  الزراعية  الدوائر  ات�صاع  رخ�صة  لهم  ليبيحوا 
االأهايل وحت�صني اأحوالهم يك�صب عقولهم الر�صد والت�صرف يف العمليات املت�صعة.

قال بع�ض احلكماء: اإن �صمحتم يل بتح�صني الرتبية األزمت نف�صي لكم   
مبلًغا عظيًما يف  بلغت  الب�صرية متى  العقول  فاإن  باأ�صره،  العامل  اأحوال  باإ�صالح 
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فهم املعارف املعا�صية ات�صعت يف املعامالت وت�صبثت باخرتاع ما يعني على املنافع 
العمومية من االأدوات واالآالت، واهتم اأهل الع�صر بتمامهم يف مزاولة االأعمال 
تدوين  على  اقتدار  والتجارة  وال�صناعة  الفالحة  يف  للماهرين  و�صار  واالأ�صغال 
كتبها وتقييدهم فيها جميع التجديدات، فبهذا تتجّدد باملعارف املكا�صب الوافرة 
تقّدم فيها علم االإدارة واالقت�صاد يف  التي  فاململكة  فيوًما،  يوًما  املتكاثرة  واملغامن 
امل�صارف وح�صلوا يف ذلك على القواعد املكينة واالأ�صول املتينة فلي�ض عجيًبا 
ناف�صهم ممن  اإن فازوا مبنافعها العمومية وثمراتها احلالية واملاآلية، وال يبعد اأن من 
بعينها  املنافع  هذه  عنده  جتّدد  وفروعها  اأ�صولها  وعرف  العلوم  هذه  بجوارهم يف 
احلرية  ويقارن  االإمكان،  ح�صب  االت�صاع  يف  تاأخذ  تزال  ال  واملزاولة  وباملمار�صة 

الت�صوية وكالهما مالزم للعدل واالإح�صان.

واأما الت�صوية بني اأهايل اجلمعية فهي �صفة طبيعية يف االإن�صان جتعله يف   
جميع احلقوق البلدية كاإخوانه، وهي جامعة للحرية املدنية واحلرية امللكية؛ وذلك 
الأن جميع النا�ض م�صرتكون يف ذواتهم و�صفاتهم، فكل منهم ذو عينني واأذنني 
ويدين و�صم وذوق ومل�ض، وكلٌّ منهم حمتاج اإىل املعا�ض، فبهذا كانوا جميًعا يف 
ماّدة احلياة الدنيا على حّد �صواء، ولهم حق واحد يف ا�صتعمال املواّد التي ت�صون 
حياتهم فهم م�صتوون يف ذلك ال ُرجحان لبع�صهم على بع�ض يف ميزان العي�صة، 
ا؛ الأن  ا ال حقيقيًّ ولكن هذا الت�صاوي بينهم اإن اأمعنا النظر فيه وجدناه اأمًرا ن�صبيًّ
اأو�صاًفا  البع�ض  منحت  اأزاًل؛ حيث  بع�ض  على  بع�صهم  ميزت  االإلهية  احلكمة 

يف احلرية العمومية والت�شوية بني اأهايل اجلمعية



278 278
املر�شد الأمني للبنات والبنني

جليلة مل متنحها للبع�ض االآخر، فبهذا تباينوا يف ال�صفات املعنوية بل ويف ال�صفات 
يف  بع�ض  على  بع�صهم  ف�صل  تعاىل  اهلل  اأن  ومع  و�صعفه،  البدن  كقّوة  الطبيعية 
الرزق فقد جعلهم يف االأحكام م�صتوين ال فرق بني ال�صريف وامل�صروف والرئي�ض 
عليهم   - اأنبيائه  على  املنزلة  الكتب  �صائر  عليه  ودلت  به  اأمرت  كما  واملرءو�ض، 
ال�صالة وال�صالم - فلي�ض للت�صوية معنى اآخر ال�صرتاكهم يف االأحكام باأن يكونوا 
فيها على حّد �صواء؛ فحيث ا�صرتكوا وا�صتووا يف ال�صفات الطبعية فال ميكن اأن 
ترفع هذه الت�صوية من بينهم يف االأحكام الو�صعية، فمن حيث ثبت اأنهم م�صتوون 
يف احلقوق اأنتج ذلك اأنهم اإذا وقعوا جميًعا يف خطر عام وجب على �صائرهم اأن 
يتعاونوا يف اإزالة هذا اخلطر ملا يف اإزالته من منفعتهم العمومية، فاإذا وقع لوطنهم 
حادث وجب عليهم اأن ي�صرفوا النظر عن امتيازاتهم املعنوية كاأنهم جمّردون عنها 
بالكلية، ويرجعوا اإىل �صفة الت�صوية وين�صوا كل َمِزيَّة، فبهذا تكون الت�صوية مالزمة 
للحرية عند انطواء راية احلرب ولوائه، وين�صم اإىل ذلك �صفة ثالثة وهي حمافظتهم 
على بقاء الَهْدء والراحة العامة يف وطنهم ومنع االختالل الداخلي وح�صم عرق 
الفنت، فكل ملة تتخذ اأ�صل قانونها الت�صوية من اأ�صل الفطرة يف احلقوق ويدومون 
اأ�صا�ض متني وتكون مملكتهم  على مراعاة هذه الت�صوية فاإن حريتهم تو�صع على 
را�صخة القواعد ال يعرتيها اخللل من بني يديها وال من خلفها، فبهذا تقوى على 
املدافعة عن بالدها وحتمي عن حقيقة وطنها وتدفع جور من جاوره من املمالك، 
فهذه هي االأّمة القوية ال�صوكة يف الداخل واخلارج مهابة عند اجلميع. فالت�صوية 
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يف احلقوق لي�صت اإال عبارة عن متكن االإن�صان �صرًعا من فعل اأو نيل اأو منع جميع 
ما ميكن ل�صواه من اإخوانه اأن يفعله اأو يناله اأو مينع منه �صرًعا، فكل اإن�صان يت�صرف 
ا ما كانت يف اململكة �صفته �صرًفا  يف اأمالكه وحقوقه ت�صرًفا كت�صرف االآخرين اأيًّ
االإن�صان يف  ا�صتواء  اأن  البديهي  ت�صرفاتهم، ومن  للجميع يف  فهو م�صاٍو  اأو �صعة 
حقوقه مع غريه ي�صتلزم ا�صتواءه مع ذلك الغري يف الواجبات التي جتب للنا�ض 
بع�صهم على بع�ض؛ الأن الت�صوية يف احلقوق مالزمة للت�صوية يف الواجبات، فكما 
اأن يوؤّدي ما عليه، فالت�صوية عبارة  اأن ي�صتويف ما هو له فعليه  اأن االإن�صان يطلب 
عن تكليف جميع اأهايل اململكة بدون فرق بينهم باأن يفوا مبا يجب لبع�صهم على 
بع�ض، فالطالب هو ذو احلق واملطلوب هو ذو الواجب، فالواجبات دائًما مالزمة 
التي  وال�صيا�صية  ال�صرعية  فالتكاليف  وعلى كل حال  عنها.  تنفك  ال  للحقوق 
عن  اخلالية  ال�صحيحة  العقلية  التكاليف  على  موؤ�ص�صة  العامل  نظام  مدار  عليها 
اأو  لنا  املعقولة  احلكمة  مبنيتان على  وال�صيا�صة  ال�صريعة  وال�صبهات؛ الأن  املوانع 
التعبدية التي يعلم حكمتها املوىل ، واإمنا لي�ض لنا اأن نعتمد على ما يح�صنه 

العقل اأو يقبحه اإال اإذا ورد ال�صرع بتح�صينه اأو تقبيحه.

ات�صف  ذلك  داأبه  وكان  غريه  من  حقه  وا�صتوفى  واجباته  اأّدى  فمن   
ب�صفة العدل، والعدل �صفة تبعث االإن�صان على اال�صتقامة يف اأقواله واأفعاله واأن 
ينت�صف لنف�صه ولغريه، حتى جعله بع�ض احلكماء ف�صيلة قاعدة جلميع الف�صائل، 
اأ�صل عمارة املمالك التي  التاأن�صية والعمران والتمدن فهو  اأ�صا�ض اجلمعية  واأنه 

يف احلرية العمومية والت�شوية بني اأهايل اجلمعية
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منه  متفّرع  الف�صائل  من  العدل  عدا  ما  وجميع  به،  اإال  تدبريها  ح�صن  يتم  ال 
وكال�صفة من �صفاته، واإمنا ي�صمى با�صم خا�ض كال�صفقة واملروءة والتقوى، وحمبة 
الوطن، وخلو�ض القلب، و�صفاء الباطن، والكرم، وتهذيب االأخالق، والتوا�صع، 
  قوله  وهو  ال�صريف  اإن احلديث  ثم  العدل،  نتائج  فهذه كلها  ماثل ذلك  وما 
»ال يوؤمُن اأحُدكم حتَّى يحبَّ الأخْيِه ما يحبُّ لَنْف�ِصِه« يت�صمن الدرجة العليا يف 
العدل، وهو موافق ملا نطقت به حكم احلكماء و�صرائع االأنبياء قبل االإ�صالم، فقد 
ح�صنه ال�صرع والطبع واإن كان حت�صني النوامي�ض الطبيعية ال يعتّد به اإال اإذا قرره 

ال�صارع.



احلكم الطبيعي امل�صتند اإىل العقل هو يف اأ�صله قبل ت�صريع ال�صرائع عليه 
مدار العامل وجمرى قوامه، وهو النظام الذي و�صعته احلكمة االإلهية  يف القوى 
الب�صرية وجعلته م�صرتًكا بينهم م�صتوًيا فيهم ليميزوا فيه املباحات بدون نظر لبلد 

دون اأخرى وال لقوانني مملكة دون ما عداها.

اأع�صاء  من  ع�صو  وكل  املخلوقات،  اأنواع  من  نوع  كل  اأعمال  كانت  وملا 
فرد ذلك النوع منقادة لنوامي�ض طبيعية عمومية خ�صته به احلكمة االإلهية كان 
وهذه  واخلا�ض،  العام  للنظام  اختالل  بدون  النوامي�ض  هذه  خمالفة  ميكن  ال 
النوامي�ض الطبيعية التي خ�صت بها العامل القدرة االإلهية عامة لالإن�صان وغريه، 
التدريج يف  نورها على  وي�صطع  االأر�ض  �صطح  ت�صيء على  ال�صم�ض  فمنها كون 
يلزمها  احلرارة  واأن  واحلرارة،  النور  ي�صتلزم  الب�صيطة  على  وجودها  واأن  �صريها، 
�صخونة املاء ويتكّون عنها االأبخرة التي تت�صاعد يف اجلّو ويتكّون عنها ال�صحاب 
الذي ي�صتحيل اإىل االأمطار والثلج والربد ويت�صبب عن ذلك مياه العيون واالأنهار 
واجلداول، ولي�ض لهذه االأ�صياء تاأثري يف بع�صها واإمنا هي اأ�صباب عادية والتاأثري اإمنا 

يف الأحكام الطبيعية امل�ستندة قبل الت�سريع اإىل العقل

الف�سل ال�سابع
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هو للحكيم القادر وت�صميتها طبيعية عند احلكماء اإمنا هو نظر للظاهر.

فمن هذه االأ�صباب العادية حقيقًة الطبيعية ظاهًرا اأن املاء يجري من اأعلى 
اإىل اأ�صفل ويحاول اأن ميتد وي�صتوي يف اإنائه ت�صوية واحدة ال يعلو بع�ض اأجزائه 
على بع�ض ويكون اأثقل من الهواء، ومن ذلك اأن جميع االأج�صام التي يف اجلّو 
متيل لل�صقوط على االأر�ض ما عدا النار فاإنها متيل لل�صعود نحو ال�صماء واإنها ت�صر 
باملعادن واحليوانات والنباتات واأن الهواء �صروري ملعي�صة بع�ض احليوان، واأن املاء 
الذي به حياة احليوان والنبات يخنق يف بع�ض االأحوال بع�ض احليوانات ويقتلها 
وباجلملة  وتقتله  باحليوان،  ت�صر  املعادن  وبع�ض  النباتات  ع�صارات  بع�ض  واأن 

فاالأ�صباب العادية امل�صماة عند احلكماء بالنوامي�ض الطبيعية كثرية كرثة بالغة.

اأن ال يتجارى على هذه االأ�صباب ويتعّدى حدودها؛  فينبغي لالإن�صان   
حيث اإن امل�صببات الناجتة عنها منتظمة حمققة وال نظر اإىل خرق العادة التي ال 
تكون اإال لنحو كرامة لويل؛ الأن كل ما كانت معجزة لنبي كانت كرامة لويل ال 

فرق بينهما اإال التحّدي بالنبوة.

والويل من ا�صتوىل على طاعة مواله كا�صتواء ال�صفينة اإذا طاب لها الريح   
اأنه قال: »يقوُل    اإهانتهم، روي عن ر�صول اهلل فيجب احرتام االأولياء وعدم 

ِبالِعلَّة اأَْو  ْبِع  ِبالطَّ َيُقــــــْل  ةَوَمْن  َفَذاَك ُكفـــــــٌر ِعْنـــــــَد اأَْهِل املِلَّ
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ا َفَقد اآَذنَني باملَحاربة« وقد نطق القراآن بكرامات  اهلُل تعاىل: َمْن اأَهاَن يِل وليًّ
ک   ک   ک   ک   نث  تعاىل:  قال  الكهف،  اأ�صحاب  ق�صة  ففيه  االأولياء، 
ىئ   ىئ    نث  تعاىل:  قال  مرمي  وق�صة  االآيات،   ]10 ]الكهف/  گمث 
ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبىب  يب  جت  
حت  ختمث ]اآل عمران/ 37[ قال املف�صرون: كان يجد عندها فاكهة ال�صيف 
يف ال�صتاء وفاكهة ال�صتاء يف ال�صيف، وقد اأثنى عليهم املوىل تبارك وتعاىل 
بقوله نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀمث  ]يون�ض/ 62[ 

االآية وقال العالمة اللقاين يف اجلوهرة:

العزة  بظهور  �صرته  يكون  من  ومنهم  باالأ�صباب،  �صرته  يكون  من  فمنهم 
وال�صطوة والقهر على ح�صب ما يتجلى احلق تعاىل لقلبه فيقول النا�ض حا�صا اأن 
ا هلل تعاىل وهو يف هذه النف�ض؛ وذلك الأن احلق تعاىل اإذا جتلى يف  يكون هذا وليًّ
قلب العبد ب�صفة القهر كان قاهًرا، اأو ب�صفة االنتقام كان منتقًما، اأو ب�صفة الرحمة 

وال�صفقة كان رحيًما م�صفًقا وهكذا، ومل يزل يف كل ع�صر واأوان اأولياء وعلماء.

تقّدم  التي  االأ�صباب  اأعماله على هذه  اأن يطبق  االإن�صان  فعلى  )رجع(   
مثاًل  االأ�صباب،  هذه  ملخالفة خالق  ا  اإلهيًّ عقابًا  واإال عوقب  بها  ويتم�صك  ذكرها 

َكَلَمهَواأَْثِبَتْ ِللأِْولَيــــــــا الَكـــــــَراَمه اْنِبَذْن  َنَفـــــــــــــاَها  َوَمْن 

يف الأحكام الطبيعية امل�شتندة قبل الت�شريع اإىل العقل
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احلالك وحاول ذلك كل  الليل  املب�صرات يف ظلمة  يب�صر  اأن  االإن�صان  اأراد  اإذا 
املحاولة اأو خالف ما تقت�صيه الف�صول الزمانية وا�صت�صهل ما يت�صبب عنها اأو ناق�ض 
اأن يحرتق  النار بدون  اأو مي�ض  اأن يعي�ض يف قرار املاء  اأراد  خوا�ض العنا�صر كاأن 
اأو اأن ي�صرب ال�صم بدون اأن ميوت فاإنه يجازي على اأفعاله يف احلياة الدنيا بقدر 
خمالفته لالأ�صباب العادية باأن يغرق اأو يحرتق اأو ي�صرق اأو ميوت بخالف ما اإذا 
راعى هذه االأ�صباب العامل بخوا�صها على قدر االإمكان؛ فاإنه ي�صون نف�صه على 
قدر االإمكان؛ حيث هي مو�صوعة باحلكمة االإلهية للحفظ وال�صون واالإ�صعاف 

واالإ�صعاد اإىل غري ذلك.

واأغلب هذه النوامي�ض الطبيعية ال تخرج عنها حكم االأحكام ال�صرعية   
فهي فطرية خلقها اهلل  مع االإن�صان وجعلها مالزمة له يف الوجود، فكاأنها قالب 
له ن�صجت على منواله وطبعت على مثاله وكاأمنا هي �صطرت يف لوح فوؤاده باإلهام 
اإلهي بدون وا�صطة، ثم جاءت بعدها �صرائع االأنبياء بالوا�صطة وبالكتب التي ال 
ياأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها فهي �صابقة على ت�صريع ال�صرائع عند 
االأمم وامللل، وعليها يف اأزمان الفرتة تاأ�ص�صت قوانني احلكماء االأَُول وقدماء الدول 
وح�صل منها االإر�صاد اإىل طريق املعا�ض يف االأزمنة اخلالية، كما ظهر منها التو�صل 
اإىل نوع من انتظام اجلمعيات التاأن�صية عند قدماء م�صر والعراق وفار�ض واليونان، 
بظهور  ملعا�صهم  هداهم  الب�صري؛ حيث  بالنوع  تعاىل  اهلل  لطف  من  ذلك  وكان 
والنف�ض  املال  كحفظ  ال�صرورية  ال�صيما  املدنية  القوانني  يقننون  فيهم  حكماء 
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النا�ض عليها من  فطر  التي  الفطرة  االأخري هو حكمة عظيمة يف  والن�صل، وهذا 
تاأبيده بازدواج الن�صاء والرجال الذي حكم الطبع وال�صرع بحله وحث عليه �صرع 

كل ملة من امللل.

وقد اقت�صت حكمة اهلل تعاىل اأن خلق الن�صاء والرجال من نف�ض واحدة 
التي هي  ال�صهوات  راأ�ض  الن�صاء  ومع ذلك فجعل  بع�ض،  اإىل  بع�صهم  لي�صكن 
َمة واالأنعام واحلرث يف قوله تعاىل:  الن�صاء والبنون والذهب والف�صة واخليل املُ�َصوَّ

نث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  
ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےمث  ]اآل عمران/ 14[؛ 
اأوكانت عائ�صة  - ر�صي  الرجال على جميعها،  قلوب  الن�صاء يف  لتقّدم  وذلك 
اهلل تعاىل عنها - تقول: من �ِصْقَوِتَنا اأن اهلل  قّدمنا حني ذكر ال�صهوات، وقال 

تعاىل: نثڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  مث ]الروم/ 21[. وُرِوَي 
اأن رجاًل اأتى النبي  فقال: يا ر�صول اهلل، الرجل يتزّوج املراأة ال يعرفها وال تعرفه 
فال يكون اإال ليلة حتى ال يكون �صيء اأحب اإليه منها واإليها منه، فقال : »ِتْلَك 
اأُْلَفُة اهلِل« وتال قوله :نث  گ  گ  گ  ڳمث، وروى البخاري عن 
جال  اأ�صامة بن زيد قال: قال ر�صول اهلل : »ما تركُت بعدي فتنًة اأ�صرَّ على الرِّ
ُحْلوٌة  نيا  الدُّ »اإِّن  قال:   : اخُلْدِرّي  �صعيد  اأبي  م�صلم عن  وروى  �صاء«،  النِّ ِمن 

يف الأحكام الطبيعية امل�شتندة قبل الت�شريع اإىل العقل
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�صاء فاإنَّ  َرٌة واإنَّ اهلل ُم�ْصَتْخِلُفكُم فيها فناظٌر كيَف تعَملوَن، فاتَّقوا اهلل واتَّقوا النِّ َخ�صِ
�صاِء«. ِفْتَنَة بني اإ�صرائيل كانت يف النِّ

  ومع اأن الن�صاء راأ�ض ال�صهوات كما تقّدم فهّن يف احلقيقة جعلهن اهلل
حب  الن�صاء  ويف  الن�صاء  حب  الرجال  قلوب  يف  اأودع  حيث  الرجال؛  ل�صعادة 
ومما  الت�صري،  اأو  الزواج   من  اهلل  اأحله  مبا  والتمتع  بينهما  الرجال لالئتالف 
يتولد عن ذلك التمتع من الذرية والن�صل الذي عليه مدار العمران وبقاء االإن�صان 

والنظام العمومي كما �صياأتي بيانه يف الباب االآتي.



الباب اخلامس
ي، وما يتعلق بذلك، وفيه ف�سول  يف الزواج والتَّ�َسرِّ





عالقة  واإيجاد  باالآخر  الزوجني  اأحد  ارتباط  منه  د  ُيْق�صَ اإمنا  الزواج  عقد 
االحتاد بينهما للعفاف والن�صل، بحيث يكون ذلك على وجه �صرعي وكل منهما 

ازى عليه بالثواب، قال ال�صاعر: ُمَعان وجُمَ

وخري الزوجني من كانا متحابني كما قيل:

ما العي�ُش اإل اأْن تبَّ واأْن ُيحبَّك َمْن ُتبُّه

وقد وردت اأحاديث كثرية يف احلث على الزواج والتنا�صل الذي عليه   
و�صفاء  املحبة  �صدق  �صحبه  اإذا  اإال  املق�صود  هذا  يتم  وال  العامل،  نظام  مدار 
املوّدة، واأمانة اأحد الزوجني لالآخر و�صيانة العر�ض الذي هو حمل للمدح والذم 
، ولو اأنه  ْمنيٌّ �ُصُكوتيٌّ منهما، ولو اأن هذا املعنى لي�ض �صريًحا يف العقد اإال اأنه �صِ

َجْمٍع َعــــــوُن  اهلِل  على  َحقٌّ 
عفـــــــــــاًفا َناِكــــٌح  ُمَكــاِتٌب 

ُيَجازي َغــــــٍد  يف  لهــــــم  وهو 
وَغـــــازي َبيَتُه  َيـــــــُزْر  وَمـــــْن 

يف الـــزواج

الف�سل الأول
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اأي�ًصا عامٌّ يف الرجال والن�صاء بدون ا�صتثناء اإال اأنه اأَْوَكُد يف حقوق الزوجية بني 
الزوجني، وتظهر ثمرة ال�صداقة منهما يف �صيا�صتهما املنزلية كما يظهر االإخالل 
الق�صد  الذين هم  واالأوالد  العائلة  بني  املنزلية  ال�صيا�صة  تلك  الف�صيلة يف  بهذه 
جوا الَوُدوَد الَولوَد َفاإِينِّ اأُباهي بكم االأمَم يوَم القيامِة حتَّى  االأعظم بقوله :  »تزوَّ
ْقط«، وقال : »�صوداُء ولوٌد خرٌي من ح�صناَء عقيٍم«، وال ُي�َصنُّ ملن يف دار  بال�صَّ
ويتعني  واال�صرتقاق،  بدينهم  َديُّن  التَّ من  ولده  على  خوًفا  مطلًقا  التزّوج  احلرب 
َقة الناجزة  َحْمُله على من مل يغلب على ظنه الزنا لو مل يتزّوج؛ اإذ امل�صلحة املَُحقَّ

مة. مقّدمة على املف�صدة املُ�ْصَتْقَبلة املَُتَوهَّ

ومل تزل العرب تكره من ال تلد، قال : »بيٌت ال �صبياَن فيه ال بركَة فيه« 
انتهى. فاإن الولد كله خري يف جميع اأحواله اإن �صاء اهلل تعاىل؛ الأنه اإن عا�ض فله 
رزق على اهلل تعاىل، قال تعاىل: نثڇ  ڇ  ڍمث ]االإ�صراء/ 31[، ولعل 
والده ي�صعد به، ولذلك قال  لرجل �صكا اإليه اأخاه: »لعلَّك به ُتْرَزق« و�صكا 
رجل اإىل بع�ض العلماء كرثة عياله فقال: »من كان من عيالك رزُقه على غري اهلل 
«، وقال : »من كاَن له ماٌل فلي�صَتْكرِثْ من الَعبيِد َفُربَّ َعْبٍد ُق�ِصَم لُه  له اإيلَّ فحوِّ
زَق بالنكاِح«، فمن هذا  زِق َما مل ُيْق�َصْم ملواله«. ويف حديث. »التم�صوا الرِّ من الرِّ
ُيعلم اأن الربكة يف العائلة ال�صيما االأوالد؛ فاإن الولد من خريي الدنيا واالآخرة؛ 
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الأنه اإن عا�ض كان له رزق على اهلل، واإن مات يف �صغره كان فرًطا)1( الأبويه ُيْثَقُل 
به ميزانهما واإىل اجلنة يقودهما، فقد قال : »اإنَّ الطفَل يُجرُّ اأبويه ِب�َصَررِه)2( اإىل 
نِة«، وُروي عن احل�صن الب�صري - رحمه اهلل تعاىل - اأنه جاءه رجل فقال: »يا  اجلَّ
اأبا �صعيد، اإنه كان يل ابن �صغري فمات، واإذا راأيت �صيًئا مما كان يلعب به جزعت 
من ذلك جزًعا �صديًدا فقد ِخْفُت اأن يحبط اهلل تعاىل اأجري. فقال له: اإذا راأيت 
�صيًئا من ذلك فقل: اللهم اجعل يل اأجًرا، اللهم اجعله يل َفَرًطا« ومن ذلك ما 
  صح من حديث اأم �صلمة - ر�صي اهلل تعاىل عنها - قالت: »�صمعت ر�صول اهلل�
يبه م�صيبٌة َفيقوُل ما اأَمر اهلُل به اإنَّا هلل واإنا اإليه راجعون، اللهمَّ  يقول: َما ِمْن م�صلٍم ُت�صِ
اأُجْرين يف ُم�صيَبتي واخُلْفني خرًيا منها، اإال اأْخلَف اهلل له خرًيا منها. فلما مات اأبو 
�َصَلمة قلت: اأيُّ امل�صلمني خرٌي من اأبي �َصَلمة! اأّول بيت هاجر اإىل ر�صول اهلل ، ثم 
اإين قلُتها فاأخلفني ر�صوَل اهلل « وقيل: اإذا مات ولد العبد يقول اهلل تبارك وتعاىل 
للمالئكة: »ما قاَل عبِدي عنَد قْبـــــــــ�ض ُروِح ولِدِه وثمَرِة فوؤاِدِه« فيقولون: »اإلهنا 
َحَمدك وا�صرَتَجع«، فيقول اهلل تعاىل: »فاإينِّ اأُ�صهُدكم يا مالِئكتي اأينِّ َبَنيُت له بيًتا 

ة و�صميُته بيَت احلمِد«.  يف اجلنَّ

�صعر:

  

)1(  َفَرًطا: اأْجًرا. )م(. 
ي. )م(. رِّ رر: احلبل ال�صُّ رر، وال�صِّ )2( ِب�َصَرِره: ال�صَّ

َلِكـ للَخــــْلِق  الَبَقاُء  َيُدوُم  ِقل  للخـــــــلَّ البقــــــاِء  َدَواَم  ـن 

يف الزواج
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وقال بع�صهم:

وقيل:

وقال ابن عبا�ض - ر�صي اهلل عنهما: »اأّوُل �صيء كتبُه اهلل يف اللَّوح املحفوظ: 
اإنني اأَنَا اهلُل ال اإله اإال اأَنَا، وحممد ر�صويل، َمْن مل َي�صت�صلْم لق�صائي وَي�صرْب على 

ا �صوائي«. �صعر: ِخْذ َربًّ بالئي وي�صكْر نعَمائي فليتَّ

وقيل:

وقال بع�ض اأهل االإ�صارة: »البالء على ثالثة اأوجه: بالء التعذيب وبالء 
فهو  تعاىل  اهلل  اإىل  يقربك  بالء  »كلٌّ  بع�صهم:  وقال  التقريب«،  وبالء  التاأديب 

ًبا بَّ ُمَ الَبقـــاُء  َكاَن  واإْن  ِحَماُم)2(َفَل�ْشَنا  َعَليه)1(  اأَْخَنى  َمْن  ِل  ِباأَوَّ

اأَْيَنَعْت ْنيــــــــا واإْن  َواِلَوَزْهــــَرُة الدُّ فاإنَّهـــا ُت�ْشــــــَقى ِبَــــــــاِء الزَّ

ــي ُق�شِ الــــــــــذي  �َشــــَيُكوُن 

َفتَى يا  الهــــــــمَّ  َفـــــــــــــدِع 

ي اأم َر�شِ العبــــــــُد  �َشـــــــــِخَط 
ي ـََيْنَقــــــــ�شِ �ش َهـــــــــــــمٍّ  ُكلُّ 

اَلٌة َمَ اِء  الَق�شَ َمَع  َجاِل  للرِّ الأْقَواِمَما  ِبِحيــــــَلِة  اُء  الَق�شَ َذَهَب 

)1( اأخنى عليه: اأهلكه. )م(.
)2( ِحَمام: ق�صاء املوت وقدره. )م(.
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نعمة، وكلُّ نعمة تبعدك عن اهلل فهي نقمة«، قال : »اإنَّ اهلل يتعاهُد)1( العبَد 
املوؤمن من بالِئِه َكَما يتعاهُد الوالُد ولَدُه باخلرِي«، وعن عطاء بن اأبي رباح قال: 
اأَْعظِم  فاإنَّها من   )2( يِفَّ اأ�صابْتُه م�صيبٌة فليذكْر م�صيَبته  : »من  قال ر�صول اهلل 
َقِطّي - رحمه اهلل: »ال�صرب على اأربعة اأق�صام: �صرب  امل�صاِيِب«، وقال ال�صرّي ال�صَّ
على طاعة اهلل يقوم بها العبد فال يقطعها وال يهملها وال يخلطها بالرياء وال يتبعها 
مبا ُيحبطها، و�صرب على مع�صية اهلل ال يقربها، و�صرب على ال�صدائد ال حتمله على 

خمالفة ربه، و�صرب على النعمة ال تبطره«.
�صعر:

وقيل: 

اخلالئق  عر�ض  عند  القيامة  موقف  يف  يجتمعون  االأطفال  اأن  وُيروى 
للح�صاب، فيقولون: اأين اآباوؤنا واأّمهاتنا. فُيَقال لهم: لي�صوا مثلكم بل لهم ذنوب 

)1( يتعاهد: يرعى. )م(.
: فليذكر ُم�صابه يف وفاتي. )م(. )2( فليذكر م�صيبته يِفَّ

ُمـــــَراَدا الأَنــــــــام  يف  هلِل  اإنَّ 
ُخِلْقَنا ِفيــــَما  ُم�ْشَتْعَمُلون  َنحُن 

ُم�ْشَتِحيـــــُل اأََراَدُه  َما  ـَِوى  َو�شـــــ
َنُقـــــوُل َما  ـَِنا  ُنُفو�ش يف  َلَنا  ما 

يف الزواج

َم�ِشيَئتِه يف  اهلَل  َعــــــاَر�َش  َمْن 
ا�ُش ِباْجِتهاِدهم ل َيْقــــــــــِدُر النَّ

َخَبُ ِعْنَدُه  يِن  الدِّ ِمن  َفَمــــــــا 
الَقـــــَدُر ِبِه  َجــــــرى  َما  َعَلى  اإلَّ 
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ُيحا�صبون عليها. فيت�صارخون وي�صيحون على باب اجلنة �صيحة واحدة، يقولون: 
لوا اجلمَع فخذوا بيِد اآبائكم  ة اإال مع اآبائنا. فيقول اهلل تعاىل: »َتَخلَّ ال ندخُل اجلنَّ
فاأدخلوهم معكم اجلنة«، وروى االإمام مالك يف املوطاأ اأن ر�صول اهلل  قال: »ال 
ار،  ًة)1( من النَّ ميوُت الأحٍد من امل�صلمنَي ثالثٌة من الولد فيحت�صبهم اإال كانوا له ُجنَّ

»فقالت امراأة عند ر�صول اهلل : »اأو اثنان؟ قال: »واثنان«.

ى اأعرابي عمر بن عبد العزيز على ابن له فقال: وقيل: عزَّ

اهلل  بق�صاء  والر�صى  هلل  كلها  االأمور  ت�صليم  احلقيقة  اأهل  عند  واالإ�صالم 
وال�صرب على بالء اهلل، وترك التعر�ض يف جميع ما جاء عن اهلل ور�صوله واأتباعه، 
واأن تعتقد وتتيقن اأن حركات اخللق و�صكونهم فعل اهلل وحده ال �صريك له، وال 
دافع ملا ق�صاه وال راّد ملا اأم�صاه، وال مانع ملا اأعطى، وال �صال ملا هدى، وال مهدي 
 ]178 ]االأعراف/  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئمث  نث  تعاىل:  لقوله  اأ�صل؛  ملن 
االآية، وقال : »ِمْن َبَرَكِة املراأِة �ُصرعُة تزويِجَها و�صرعُة َرِحِمَها - يعني والدتها - 
ِج�ْصتايّن: �صمعت  وي�صرُي مهرها«، قال اأحمد بن عبد اهلل بن �صيف اأبو بكر ال�صِّ

ُه فــــــاإنَّ املوؤمنـــــــني  اأَِمرَي  َتَعزَّ 

اآدٍم �ُشـــــللِة  ِمْن  اإلَّ  اْبُنَك  َهْل 

وُيوَلُد ال�شغرُي  ى  ُيَعزَّ َتَرى  قد  مِلَا 

َمْوِرُد ِة  املَِنيَّ َحْو�ِش  على  لكــــــلٍّ 

ة: وقاية. )م(. )1( ُجنَّ
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املزين وقد �ُصئل عن رجل تزّوج امراأة على بيت �صعر. فقال: يجوز على معنى 
قول ال�صافعي اإذا كان مثل قول القائل:

وُح�ْصُن  َمْهِرها،  ُة  ِقلَّ املراأِة  يف  »الُيْمُن  وُيْرَوى  اأَْوىَل.  للزوجة  الي�صري  فاملهر 
الداِر  ويف  نَ�ْصِلها،  وكرثُة  َعَلِفها  ُة  وقلَّ ها  ُرْخ�صُ الَفر�ِض  ويف  ولِدَها،  وكرثُة  ُخُلِقَها، 

ها و�َصَعُتها و�صالُح جريانها«، وقال بع�صهم يف اجلار: رخ�صُ

ة عبٌد  وقد ورد يف اجلار ال�صوء قوله - عليه ال�صالة وال�صالم: »ال يدخُل اجلنَّ
ه، والبائقة الداهية، يقال اأعوذ باهلل من بوائق  ال ياأمُن َجاُره بواِئَقه« اأي غوائله َو�َصرَّ
االآخِر  واليوِم  باهلِل  ُيوؤمُن  َكاَن  »َمْن   : وقال  واالأيام،  الليايل  وم�صيبات  الدهر 
َكاَن  وَمْن  �صيَفُه  فلُيْكرم  االآخِر  واليوِم  باهلِل  ِمُن  ُيوؤْ كان  َوَمْن  جاِره  اإىل  فلُيْح�صن 
ُيوؤِْمُن باهلِل واليوِم االآخِر فليقل خرًيا اأو لي�صمت«، وقال : »اإمّنا الن�صاُء ُلَعٌب فاإذا 
ج ِمْن بلدٍة َفُهو ِمْن اأْهِلها«  اأخذ اأحُدكم لعبَته فلي�صتح�صْنها«، وقال : »من تزوَّ

ُمَناُه ُيْعَطى  اأن  املــــــــــرُء  ُيريُد 
َيقوُل العبـــــــــُد َفائــــَدتي وَمايل

اأَراَدا َما  اإل  اهلُل  َوَياأَبــــــــــــى 
وَتْقَوى اهلِل اأف�شـــــــــُل َما ا�شَتَفاَدا

ْخ�ِش منزيل َيلوُموَنني اأْن ِبْعُت ِبالرُّ
فاإنها امللَم  ـــــــوا  ُكفُّ َلُهم  فقلُت 

�ُش ُيَنغِّ ُهَناك  َجاًرا  يعـــــِرُفوا  ومل 
وَترُخ�ُش الدياُر  َتْغلوا  ِبجرياِنَها 

يف الزواج
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اأوىل، ومع  اأوىل من االأجنبية، وذات الدين  وقال النووي: »والقرابة غري القريبة 
الدين ذات اجلمال والعقل اأوىل«، وقد ورد عنه : »اإذا تزوج الرجُل املراأَة لديِنَها 
وجماِلَها كان فيه �ِصَداٌد)1( من َعَوز«، وُحِكَي عن املاأمون اأنه ذكر احلديث املذكور 
وفتح �صني �صداد، فاأعاد الن�صُر احلديَث وك�صر ال�صني، فا�صتوى املاأمون قائًما وقال: 
انًا فتبع اأمري املوؤمنني لفظه.  ُنني)2( يا ن�صر! فقال: اإمنا عن ُه�َصيم)3(، وكان حلَّ »ُتَلحِّ
داد  ُد يف الدين وال�صبيل، وال�صِّ داد بالفتح الَق�صْ قال: فما الفرق بينهما؟ قال: ال�صَّ

بالك�صر الُبْلغة، وكلُّ ما �صددت به �صيًئا فهو �ِصداد بك�صر ال�صني واأن�صد:

بن  عمرو  بن  اهلل  لعبد  والبيت  اأحمد،  بن  اخلليل  اأ�صحاب  من  والن�صر 
عثمان بن عفان  املعروف باَلْعرِجّي ن�صبة اإىل الَعْرج عقبة بني مكة واملدينة.

وندب اأن ال يزيد على امراأة من غري حاجة ظاهرة، واأن ال يتزّوج َمْن معها 
ولد ِمْن غريه ِمْن غري م�صلحة، واأن ال يتزّوج املراأة اإال بعد بلوغها وبعد النظر اإليها 
 : ليكون اأحرى)4( اأن يدوم احلب بينهما، وتزويج البكر اأَْوىَل من الثيب لقوله

.» ى بالَي�ِصرْيِ »َعليُكم باالأبَكاِر؛ فاإنهّن اأعذُب اأفَواًها واأنَتُق)5( اأرَحاًما واأر�صَ

اُعوا اأَ�شَ َفـــــــًتى  واأيُّ  اُعوين  َثْغِراأَ�شَ ليـــــــــوِم َكِريَهٍة و�شــــــَداِد 

)1(  �ِصَداد: ما ُت�َصدُّ به احلاجة. )م(. 
ُنني: تتهمني باخلطاأ يف النطق. )م(. )2( ُتَلحِّ

َلمي )ت 183هـ(. )م(. )3( اإمنا عن ُه�َصيم: اإمنا كانت رواية احلديث بفتح �صني �صداد عن ُه�صيم، وهو ُه�صيم بن ب�صري ال�صُّ
)4( اأحرى: خليق وجدير. )م(.

)5( اأنتق: اأكرث اأوالًدا. )م(.
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وينبغي ملن اأراد الزواج اأن يق�صد عراقة املَْوِلد وطهارة املن�صاأ، واأن يتخري   
من ياأن�ض اإليها وال يرى غريها، وذكروا اأن املغرية بن �صعبة مَلَّا ويل الكوفة �صار اإىل 
دير هند بنت النعمان وهي فيه عمياء مرتهبة، فا�صتاأذن عليها، فقالت: من اأنت، 
الثقفي، قالت: ما حاجتك؟ قال: جئت خاطًبا، قالت:  قال: املغرية بن �صعبة 
اأن تت�صرف يف حمافل  اأردت  اإنك مل تكن جئتني جلمال وال لكمال، ولكنك 
العرب فتقول: تزّوجت بنت النعمان بن املنذر، واإال فاأي خري يف اجتماع عمياء 

واأعور!

  وينبغي اأن يتزّوج الرجل قرينته يف ال�صن، وُيْحَكى عن عمر بن اخلطاب
اأنه قال ما معناه: ال ينكحّن اأحدكم ِمْن الن�صاء اإال قرينته، يعني َمْن كانت يف �صنه، 
كاأنه - ر�صي اهلل تعاىل عنه - كره لل�صاب اأن يتزّوج امل�صنة، وللم�صن اأن يتزّوج 
َمِن،  ال�صابة، وما تقّدم من ق�صد عراقة املولد فدليله قوله : »اإياكم وخ�صراَء الدِّ
  وِء« واملعنى اأنه قيل يا ر�صول اهلل، وماذا؟ قال: املراأُة احل�صَناُء يف املْنَبِت ال�صُّ
كره نكاح الفا�صدة، وقال اإن اأعراق ال�صوء تنزع اأوالدها، وتف�صري حقيقته اأن الريح 
من وهو الَبْعُر يف البقعة من االأر�ض ثم يركبه ال�صايف)1(، فاإذا اأ�صابه املطر  جتمع الدِّ
ا ناعًما يهتز، وحتته االأ�صل اخلبيث، فيكون ظاهره ح�صًنا وباطنه قبيًحا  نبت نبًتا غ�صًّ

َمن جمع ِدْمَنة وهي البعرُة، قال ُزْفر بن احلارث: فا�صًدا، والدِّ

)1(  ال�صايف: الريح. )م(.

يف الزواج
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البغ�صاء  على  وينطويان  واملوّدة  ال�صلح  ُيظهران  قد  الرجلني  اأن  يعني 
اأي�ًصا  العرب  عن  الواردة  االآثار  ومن  الدمن،  على  املرعى  ينبت  كما  والعداوة، 
ون بذلك عن املراأة احل�صناء يف منبت ال�صوء، فاإن عقيلة  »اإياك وعقيلَة امِلْلح« ُيَكنُّ
امللح هي اللوؤلوؤة تكون يف البحر فهي ح�صنة ومو�صعها ملح، قال عبد امللك بن 
ينء«،  عمري: »املراأة ال�صوداء بنت ال�صيد اأحب اإِيَلَّ من احل�صناء بنت الرجل الدَّ
َبها الفقر«، ويف  َفَها الغنا واأَدَّ وقيل: »عليك مبن تربت يف النعيم ثم اأ�صابها فاقة َف�َصرَّ
وجُة ال�صاحلُة«،  نيا َمَتاٌع وخرُي َمَتاِعَها الزَّ حديث م�صلم اأن ر�صول اهلل  قال: »الدُّ
وقال  ا�ٌض«  َد�صَّ الِعْرَق  فاإن  ولدك  ت�صُع  ن�صاب  اأي  يف  »انظر  اأي�ًصا:  احلديث  ويف 

ال�صاعر:

قال الراجز:

ى ِهَياَوَقْد َيْنُبُت املرَعى َعَلى ِدَمِن الثَّ َكَما  النُُّفو�ِش  َحَزاَزاُت  وَتْبَقى 

َراِجٌع طبعـــــــِه  اإىل  وكـــــــلٌّ 
اإ�ْشَخاِنِه َبْعِد  ِمْن  املــــــــاَء  تَرى 

َق�شــــــــِدِه عن  دُّ  ال�شِّ ه  دَّ �شَ واإْن 
َبْرِدِه اإىل  ـَريًعا  �شــــــ يعـــــــوُد 

الُفروَعا َتِلُب  الأ�شوَل  يَعااإنَّ  اأُ�شِ اإذا  ـَا�ٌش  َد�ّشــــــــــ والِعرُق 
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وقال اآخر:

وقال اآخر:

وقد يخبث الفرع الذي طاب اأ�صله كما قيل:

قال بع�صهم:

وقال اآخر:

َخبيُث اأ�شُله  فرٌع  َطاَب  َحِديُثَما  ُدُه  َمْ َمْن  َزكـــــــــا  ول 

اأطــــــراُفُه متايلْت  َمْن  وُكلُّ 
والَكَرم بالَعلِء  َخليًقا  كَان 

اأَ�ْشلفُه وَكُرَمــــــــــْت  َفْيِئَها  يف 
َيم ال�شِّ ُح�ْشُن  اأ�شِلِه  يف  ُيَرى  حيُث 

ُل املرِء َطاَبْت ُفروُعُه اأَ�شْ اإذا َطاَب 
ُلُه وقد َيْخُبُث الفرُع الذي َطاَب اأَ�شْ

وِك بالَورِد وِمْن َعجٍب جادْت يُد ال�شَّ
رِد والطَّ العك�ِش  يف  اهلِل  �شرَّ  ِلُيْظِهَر 

اأعراَقه امِرٍئ  ِمن  َجهلَت  َنُعواإذا  َي�شْ َما  اإىل  فانظــــــــْر  وقدميَُه 

َجـــــــْوَهُر لُه  اإن�شــــــــاٍن  َوكلُّ 
َحْنَظِل ِمْن  امل�ْشُموَم  تطلب  ل 

ِفْعُلُه َجــــــــــوَهِرِه  َعْن  ُيْنِبيَك 
اأ�شـــــــــــــُلُه يغــــــــــلُبُه  فاإنَّه 

يف الزواج
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وقال اآخر:

َها للزواج �صرًعا: ُ وقال بع�صهم فيمن ينبغي َتَخريُّ

ويف حكمة داود : »املراأُة ال�صوُء ِلَبْعلها كاحِلْمِل الثقيِل على الرجِل 
اِج على راأ�ِض االأمرِي«. الكبرِي، واملراأُة ال�صاحلُة لُه كالتَّ

وء مثل �َصَرِك ال�صياد، ال ينجو منها اإال َمْن  وقال بع�صهم: اإن املراأة ال�صُّ  
بن  عمر  قال  قال:  العالء  بن  عمرو  اأبي  عن  االأ�صمعي  وعن  عنه،  اهلل  ر�صي 
)1( نٌة عفيفٌة، واأخرى ِوعاٌء للولد، وثالثٌة ُغلٌّ اخلطاب : »الن�صاُء ثالثة: َهّيَنٌة ليِّ

يلقيه اهلل يف عنق من ي�صاء من عباده«، وقال بع�صهم يف زوجته:

جواِهـــــُرُه ُمَتِلٌف  ــــــْلُقُ  اْلَ
�شراِئُرُه ت�شُفــــــــو  َمْن  ولقلَّ 

ولَقــــلَّ َمْن تـــــزكــــــو  عنا�شُرُه
وظـــاِهُره بـاطُنــــــُه  وي�شـــــحُّ 

رُع ِخْطَبَتَها  َفاُت َمْن ي�شَتِحبُّ ال�شَّ �شِ
اأدٌب َزاَنُه  ِديٍن  ذاُت  َح�ِشيبٌة 
ثابتٌة َوهي  جاءْت  الأحاديُث  بها 

َرا ُمت�شِ الأب�شار  لأُويل  َجَلوُتها 
َنَظَرا مِلَْن  ُلو  َتْ التي  ال�شفاُت  هذي 
َقَرا الُعلوم  يف  َمْن  بها  ِعلًما  اأحاَط 

: طوق من حديد اأو جلد. )م(. )1(  ُغلٌّ
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وقال اآخر:

ة لزوجها فاإن عالمة ذلك عند قربه منها  ُمْبِغ�صَ اإذا كانت  وُيَقال اإن املراأة 
ًة له ال تقلع  بَّ ْرِف عنه كاأنها تنظر اإىل اإن�صان غريه، واإن كانت حُمِ تكون مرتّدة الطَّ

عن النظر اإليه.

ِفيهُة  وال�صَّ زوجها  بيت  تبني  »العاقلة  املراأة:    �صليمان  ويف حكمة   
تهدمه«، وقالت احلكماء: »مل ُتْنَه امراأٌة عن �صيء اإال فعلته« كما قال بع�صهم:

فاإن نعم يغريهن على امل�صاألة«  »اأكرثوا لهن من قول ال،   : وقال عمر 
وقال حكيم: اع�ض الن�صاَء وهواَك، وا�صنع ما �صئت.

َلَقد كنُت ُمتاًجا     اإىل موِت َزوَجتي
َعاجًل القب  اإىل  �شارْت  ليَتها  َفَيا 

ُر ُمَعمِّ باٍق  وِء  ال�شُّ قريَن  ولكن 
وُمْنَكُر نكـــــــــرٌي  فيــــِه  بها  وعذَّ

ٌف ُمْن�شِ الدهُر  َما  واهلِل  ل  َخِليليَّ 
َكِرْهُتُه �شخ�ٍش  كلَّ  ِمنِّي  ب  يقرِّ

َجِميُل َعليَّ  َيوًما  له  وليــــــ�َش 
اأَِميُل اإِليــــِه  َمْن  عنِّي  ـُِد  وُيْبعـــــــ

 

ُخُلٍق َعْن  ُيْنَهنْيَ  متى  الن�شاَء  ُه واقــــــــٌع لُبــــــــــدَّ مفُعوُلاإنَّ  فاإنَّ

يف الزواج
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والزوجة  ال�صاحلة،  اخَلِريدة)1(  على  مق�صوٌر  كله  العي�ض  بع�صهم:  قال 
اإىل ع�صرتها،  بالقرينة ال�صوء التي ال ت�صكن النف�ض  املوافقة، والبالء كله ُموكٌل 
ُهُم الناُر: املراأُة املطيعُة لزوِجها،  وال تقّر العيون بروؤيتها. ويف احلديث: »ثالثٌة ال مت�صَّ

والولُد البارُّ بوالديه، والعبد القا�صي حقَّ اهلل وحقَّ مواله«.

وُروي اأي�ًصا عن اأبي هريرة قال: قال ر�صول اهلل : »لو ُكنُت اآمًرا اأحًدا اأن 
ي�صجد الأحٍد الأمرُت املراأَة اأْن ت�صجَد لزوِجها«.

وقال حكيم: االأُنْ�ُض يف ثالثة: الزوجة ال�صاحلة، وال�صديق امل�صايف، والولد 
والولد  املوافقة،  الزوجة  الدنيا:  نعيم  تعدل  خ�صال  �صتة  ُبْزُرُجِمْهر:  وقال  البار، 
ال�صالح، والطعام املريء، والكالم املحكم، وكمال العقل، و�صحة البدن. وقال 
زوجة  له  كانت  من  بع�صهم:  فقال  عي�ًصا؟  النا�ض  اأطيب  من  جلل�صائه:  املاأمون 
تر�صيه، وبيت ياأويه، ومال يكفيه، واإخوان توا�صيه. فقال املاأمون: ويحتاج مع ذلك 

اأن ال يعرفنا فنوؤذيه. 

�صعر:
َلُه يكـــوَن  اأن  املـــــــرِء  �شعادُة 
مواِفَقٌة زوجــــــــــــــٌة  وعنَده 

ح�شنه وك�شـــــــــوة  َثَوّي  بيت 
ُموؤمَتََنه باجلمـــــــاِل  ـُوَفٌة  َمو�شـــــ

ة. )م(. )1(  اخلريدة: احَلِييَّ
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النا�ض  يدعو    النبي  كان  القلوب  ومعظًما يف  اجلمال حمبوبًا  كان  وملا 
اإىل اجلمال الباطن بجمال الظاهر كما قال جلرير بن عبد اهلل الَبَجلي وكان عمر 
ابن اخلطاب  ي�صميه يو�صف هذه االأمة قال له ر�صول اهلل : »اأَنَْت امروؤٌ قد 
ن ُخُلَقك«، وقال بع�ض احلكماء: ينبغي للعبد اأن ينظر  َن اهلل َخْلَقَك َفَح�صِّ ح�صَّ
كل يوم يف املراآة فاإن راأى �صورته ح�صنة مل ي�صنها بقبح فعله، واإن راآها قبيحة مل 

يجمع بني قبح ال�صورة والفعال، وقد نظم بع�صهم هذا فقال:

الدين،  عن  ال�صوؤال  عن  بها  ليتمكن  الف�صاحة  الن�صاء  اأو�صاف  اأعظم  ومن 
يزيد االأن�صاري - ر�صي اهلل عنها -  اأ�صماء بنت  ُروي عن  الن�صاء ما  فمن ف�صاحة 
الن�صاء  وافدُة  اإين  اهلل  ر�صول  يا  فقالت:  اأ�صحابه  بني  وهو    النبي  اأتت  اأنها 
ا بَك واتبعناك، واإنَّا معا�صَر الن�صاِء  اإليَك، اإنَّ اهلل بعثك باحلقِّ للرجاِل والن�صاِء، فاآَمنَّ

وجــــــــــــــاءه قـــــوُتُه ببلدِتِه
وعا�َش ِت�ْشــــــِعني فـــــي َرَفاِهَيٍة

َوطَنه ِلُقـــــوِتِه  ُيفـــــــارق  ومل 
�شنه األف  األَف  عا�َش  َكَمْن  كاَن 

اَلَنا)1( َتَوقَّ  الَوْجه  َح�ِشَن  َيا 
�ِشَنا ُمْ ُكْن  الَوْجـــــــه  قبيَح  ويا 

نِي بال�شَّ يــــــــَن  الزَّ ُتبدلــــــنَّ  ل 
قبيحــــــــنِي بنَي  تمعـــــــنَّ  ل 

)1(   اخلنا: الفح�ض وقبيح الكالم. )م(.

يف الزواج
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واإنَّكم  اأوالدكم،  وحامالُت  �صهواِتكم،  ى  َمْق�صَ بيوِتكم،  يف  قواعٌد  حم�صوراٌت 
اجلنائز،  و�صهادة  املر�صى  وعيادة  واجلماعة  باجلمعة  علينا  لُتم  ُف�صَّ الرجاِل  معا�صَر 
ا  واأف�صُل من ذلك اجلهاد يف �صبيل اهلل تعاىل، واإن الرجل منكم اإذا خرج حاجًّ
لكم  وربينا  اأثوابكم،  لكم  وغ�صلنا  اأموالكم،  لكم  ُمَرابًطا)1( حفظنا  اأو  معتمًرا  اأو 
اأوالدكم، اأفما ن�صارككم يف االأجر يا ر�صول اهلل؟ فالتفت النبي  اإىل اأ�صحابه 
بوجهه الكرمي، ثم قال: »هل �صمعتم مقالُة امراأٍة اأح�صَن ِمْن هذه عن اأمِر ِدينها؟ 
  فقالوا: يا ر�صول اهلل، ما ظننا اأن امراأًة ُتهدى اإىل مثل هذا: »فالتفت النبي
ريف اأيتها املراأُة واأعلمي من َخلَفِك اأنَّ كلَّ �صيء َح�صٍن تفعله  اإليها ثم قال: »ان�صَ
املراأُة  فاأدبرت  َيْعِدُل ذلك كلَّه  اإحداكنَّ لزوجها طلًبا ملر�صاته، وابتغاءها موافقته 

وهي تهَلُّل وتكربِّ ا�صتب�صاًرا«. اأخرجه البيهقي.

َهْتِني  وَفقَّ امراأٌة  اهلل: »خدعتني  النعمان - رحمه  اأبو حنيفة  االإمام  قال   
�صيء  اإىل  امراأة  اإيلَّ  فاأ�صارت  فكنت جمتاًزا)2(  االأوىل  اأما  امراأٌة،  َدْتِني  وَزهَّ امراأة 
مطروح يف الطريق فتوهمت اأنها خر�صاء، واأن ال�صيء لها، فلما رفعته دفعته اإليها، 
فقالت يل: احفظه حتى ت�صلمه ل�صاحبه، واأما الثانية فاإن امراأة �صاألتني عن م�صاألة 
يف احلي�ض فلم اأعرفها، فقالت قواًل تعلمت الفقه من اأجله، واأما الثالثة فاإين مررت 

)1(  مرابًطا: جماهًدا. )م(.
)2( جمتاًزا: �صالًكا الطريق. )م(.
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ببع�ض الطرقات فقالت امراأة هذا الذي ي�صلي الفجر بو�صوء الع�صاء، فتعمدت 
ذلك حتى �صار داأبي.« انتهى.

اأحد  فاأخرجت تفاحة  اأبي حنيفة  امراأة دخلت على م�صجد  اأن  وُيْرَوى   
و�صقها  فاأخذها  تتكلم،  ومل  يديه  بني  فو�صعتها  اأ�صفر  واالآخر  اأحمر  جانبيها 
ن�صفني، فقامت املراأة وخرجت، فلم يعلم اأ�صحابه مرادها ف�صاألوه عن ذلك، فقال: 
ْفرتها  و�صُ التفاحة  َكُحْمرة  ْفرة  �صُ ترى  وتارة  ُحْمرة  اأيام  ترى يف  اأنها  اأرادت  اإنها 
اخلال�ض،  البيا�ض  تري  َتْطُهرين حتى  ال  اأنك  واأردت  باطنها،  واأريتها  ف�صققتها، 

ففهمت وخرجت. انتهى.

وقال ال�صيخ االأكرب يف حديث »ا�صتفت قلبك واإن اأفتاك املُْفُتون«: اإنَّ يف   
هذا احلديث ملقام املتورعني؛ فاإنهم اإذا بحثوا عنه عرفوا به، كما ا�صتهرت اأخت 
ب�صر احلايف ملا �صاألت االإمام اأحمد عن الَغْزل على �صوء م�صاعل الوالة اإذا مرت 
يف الليل، وقال لها االإمام اأحمد: من بيتكم يخرج الورع ال�صادق، ال تغزيل فيها، 
ولو علمت معنى حديث ا�صتفت قلبك ما �صاألت عن ذلك، فكاأنها ما �صاألت عن 
ذلك حتى زاد بها، فكانت تدع ذلك الغزل من غري �صوؤال، وت�صرت مقامها، وال 
ُيثنى عليها بذلك؛ فاإنه  اإمنا اأعطانا ذلك امليزان يف قلوبنا ليكون مقامنا م�صتوًرا 
لَّ�ًصا ال يعلمه اإال اهلل، اللهم اإال اأن يكون اأحدنا ُمْقتًدى  على النا�ض خال�ًصا خُمَ
به فله اأن يظهر ورعه لُيتبع. انتهى. يعني اأن هذه املراأة ال�صاحلة تعلم اأن الرب ما 

يف الزواج
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الغزل على �صوء م�صاعل  واأن  ال�صدر،  ما حاك يف  االإثم  واأن  القلب  له  يطمئن 
الوالة فيه ال�صبهة، واإمنا �صاألت عن ذلك لي�صتهر عنها ذلك ويقتدي بها غريها من 
اأهل ال�صالح من رجال ون�صاء، وهذا اأي�ًصا ُيفهم منه �صيئان: االأّول: اأنها كانت 
ت�صتغل بالغزل وحترتف به، الثاين: اأنها كانت جتتهد اأن يكون ك�صبها حالاًل طيًبا. 

انتهى.

ومن الف�صاحة والفطنة اأي�ًصا ما ذكر عن احُلَرقة بنت النعمان بن املنذر   
فيما ُحكي عنها اأنه ملا فتح �صعد بن اأبي وقا�ض القاد�صية قيل له اإن احُلَرقة بنت 
النعمان بن املنذر ح�صرت ومعها جاريتان لها يف مثل زيها، فلما وقفن بني يديه 
اأنت؟ قالت: نعم كاأنَّ الدنيا  اأنا: قال:  اأيتكن احلرقة بنت النعمان، قالت  قال: 
ال تدوم على حال فاإنها �صريعة االنتقال، تنتقل باأهلها انتقااًل وتعقبهم بعد حال 
حااًل، اإنا كنا ملوك هذا امل�صر ُيْجبى اإلينا خراجه، حتى ت�صتت االأمر، و�صاح بنا 
نا، وكذلك الدهر يعرث باالأحرار ويكب على ذوي  َت َمالأَ الدهر، ف�صق ع�صانا، و�َصتَّ
االأخطار، فقال لها �صعد: خربيني عن حالكم كيف كان؟ قالت: اأُطيُل اأم اأُق�صر؟ 
فقال: بل اأق�صري. فقالت: اأم�صينا ولي�ض اأحد من العرب اإال وهو يرغب اإلينا اأو 

يرهب منا ثم اأن�صاأت تقول �صعًرا:

اأمُرَنا والأمُر  املاَل  َن�ُشو�ُش  ُف)1(َفَبْيَنا  َنَتَن�شَّ �ُشوَقٌة  فيهم  نحُن  اإذا 

ُف: نخدم. )م(. )1( نََتَن�صَّ
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اأرادت االن�صراف قال لها:  اإكرامها، فلما  فا�صتح�صن �صعد كالمها واأكرث 
اِله: اطلبوا يف  �صلي حاجتك، قالت: خرابة اأعمرها واأعي�ض بانتفاعها، فقال ِلُعمَّ
الوالية قرية خرابًا، فطلبوا، فلم توجد، فقال لها �صعد: اإنَّا مل جند يف الوالية خرابة 
اآبائي للعدل حتى  اأياديه حيث وفق  فاختاري معمورة، فقالت: احلمد هلل على 
اأعمروا الدنيا بعدلهم و�صلموها اإىل غريهم معمرة، فاجتهد اأيها االأمري يف ت�صليمها 
اأخذتها وت�صتحق رحمة اخلالق وحممدة اخللق،  اأن تكون عامرة كما  اإىل غريك 
واإياك اأن ت�صعى يف خرابها، واأما اأنا فبعد اليوم ال اأرجو �صروًرا وال متتد عيني اإىل 
زهرة الدنيا، ثم دعت له فقالت: ال جعل اهلل لك اإىل لئيٍم حاجة، وال زالت لكرمي 
ة اأبًدا، و�صكرتك يٌد افتقرْت بعد غنى، وال نالتك يٌد ا�صتغنت  يَّ عندك حاجة َمْق�صِ
ها. قال الراوي  بعد فقر، وال اأزال اهلل عن ِقَواٍم كرام نعمة اإال وجعلك �صبًبا لردِّ
لهذه احلكاية: فالتفَت اإيلَّ �صعد وقال: يا اأبا ثور احفظ هذه الكلمات حتى تخرب 
بهن اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ، قال: فلما قدمت املدينة اأخربت عمر 

ب�صاأنها فقال: �صدقت، ما من قوم اإال والدهر ميلي لهم بيوم ي�صرهم وقال:

نعيُمَها يــــــــــُدوُم  ل  لُدْنَيا  ُفَفاأفٍّ  رَّ وَت�شَ ِبنـــا  تـــــاراٍت  َتَقــلَُّب 

لــــَنا وَيْوٌم  عليــــــَنا  وَيــــــْوٌم ُن�َشـــــــاُء وَيوٌم ُن�َشــــــرَُّفَيــــــْوٌم 

يف الزواج
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وكان �َصّن من دهاة العرب، وكان األزم نف�صه اأن ال يتزّوج اإال بامراأة تالئمه، 
فكان يجوب البالد يف ارتياد ِطْلَبِته، ف�صاحبه رجل يف بع�ض اأ�صفاره، فلما اأخذ 
الراكُب  يحمل  له: هل  فقال  اأحملك؟  اأم  اأحتملني  �صّن:  له  قال  ال�صري  منهما 
الراكَب؟! فاأم�صك و�صار حتى اأتيا زرًعا، فقال له �صن: اأترى هذا الزرع اأُِكَل اأم 
ال؟ فقال: اأما تراه يف �صنبله؟! فاأم�صك اإىل اأن ا�صتقبلتهما جنازة، فقال له: اأترى 
اإنهما  ثم  ا؟  القبور حيًّ اإىل  اأتراهم حملوا  له �صاحبه:  فقال  اأم ال؟  ا  �صاحبها حيًّ
و�صال اإىل قرية الرجل ف�صار به اإىل منزله، وكان له بنت ت�صمى طبقة، فاأخذ يطرفها 
بحديث رفيقه، فقالت له: ما نطق اإال بال�صواب؛ اأما قوله اأحتملني اأم اأحملك فاإنه 
اأراد حتدثني اأم اأحدثك حتى نقطع الطريق باحلديث، واأما قوله اأترى هذا الزرع 
�صاحب  ا�صتفهامه عن حياة  واأما  ثمنه،  ربه  ا�صت�صلف  هل  اأراد  فاإنه  ال  اأم  اأكل 
اجلنازة فاإنه اأراد به اأخلف َعِقًبا)1( يحيا به ذكره اأم ال، فلما خرج اإىل �صّن حدثه 
بتاأويل ابنته كالمه؛ فخطبها اإليه فزّوجه اإياها، و�صار بها اإىل قومه، فلما خربوا ما 
فيها من الدهاء والفطنة قالوا: »َواَفَق �َصنٌّ َطَبَقَة« ف�صارت مثاًل، وهذا اأحد االأقوال 
يف تف�صري هذا املثل، وقد قيل يف تف�صريه ما هو اأ�صهر من هذا وهو مردود يف كتاب 

جممع االأمثال للميداين. انتهى.

)1(  َعِقًبا:  العقب: ولد الرجل. )م(. 
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وحكى بع�صهم اأن عّدة فوار�ض وجدوا رجاًل يف بالد احلرب معه جارية مل 
ُيَر مثلها �صبابًا وجمااًل، ف�صاحوا خّل عنها، ومعه قو�ض له، فرمى بع�صهم فجرحه 
فاأ�صلم اجلارية وا�صتع�صم بحبل  فهابوا االإقدام عليه، ثم عاد لريمي فانقطع وتره 
كان قريًبا منه، فابتدروا اجلارية ويف اأذنها قرط فيه دّرة فانتزعه بع�صهم من اأذنها، 
فقالت: وما قدر هذه؟! فكيف لو راأيتم دّرتني يف قلن�صوته؟ فاتبعوه، فقال: ما لكم 
األق ما يف قلن�صوتك، فرفع قلن�صوته، فاإذا فيها وتر  اأمل اأدع لكم بغيتكم؟ قالوا: 
ه�ض فلما راآه عقد يف قو�صه، فوىل القوم لي�ض  القو�ض قد كان اأعده َواأُنْ�ِصَيه من الدَّ

لهم اإال النجاء باأنف�صهم وَخلُّوا عن اجلارية كما قيل:

وقال ح�صن بن علي بن احل�صني المراأته عائ�صة بنت طلحة: اأمرك بيدك - 
فاأح�صنت حفظه  يعني طالقك بيدك - فقالت له: قد كان بيدك ع�صرين �صنة 
فلن اأ�صيعه اإذ �صار يف يدي �صاعة واحدة وقد �صرفته اإليك، فاأعجبه ذلك منها 
من  ولي�صمع  ا�صمعي  قال:  االرحتال  اأرادت  فلما  امراأته  رجل  وطلق  واأم�صكها، 
ومل  زلة  منك  اأجد  ومل  مبحبة،  وعا�صرتك  برغبة  اعتمدتك  واهلل  اإين  ح�صر: 
من  جزيت  املراأة:  فقالت  برغبة،  غالًبا  كان  الق�صاء  ولكن  َملَّة،  عنك  يدخلني 
ريك، وال متنيت  �صاحب وم�صحوب خرًيا، فما ا�ْصَتْقَلْيت)1( خريك، وال �صكوت �صَ

َبٍة واملْكِرَقَهْرَت الِعــــَدا ل ُم�ْشَتعيًنا ِبُع�شْ الديعِة  باأْنــــواِع  َولكــــن 

)1(  ا�صتقليت: بغ�صت. )م(.

يف الزواج
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غريك. قيل: اأراد حامت الطائي �صفًرا فدخل على اأمه يودعها، فقالت له: يا بني 
اإذا نزلت به النوائب قام  اأنت دونه، وكن ممن  اعت�صم بالتقوى تكن فوق الذي 
اإليها ثم قام بها، واجعل مالك وقاية لعر�صك، وقولك دون فعلك، ام�ض م�صاحًبا، 
فاإىل اهلل اأرغب يف حياطتك، واإياه ا�صاأل اأن يُحيي بك ال�صرف، ويظهر بك املروءة، 

ويجعل لك من كل ح�صن �صاهد ومن كل جميل رائد. انتهى.

وقال علي كّرم اهلل وجهه: من �صعادة املرء خم�صة اأ�صياء: اأن تكون زوجته   
موافقة، واأوالده اأبراًرا، واإخوانه اأتقياء، وجريانه �صاحلني، ورزقه يف بلده، وقد نظم 

بع�صهم هذا: 

قال بع�صهم يف التزويج ت�صعة فوائد: حفظ امل�صكن، ونظافة املجل�ض، وطيب 
املحارم،  عن  العني  وحفظ  والولد،  واملبا�صرة،  الن�صاء،  مبذاكرة  واالأن�ض  املاأكل، 

والتعهد عند االأمرا�ض، وزيادة القرابة بو�صلتهن.

ولي�ض نفع املراأة مق�صوًرا يف راحة زوجها بل هي نافعة الأرحامها وغريهم   
اأنه دخل على  العا�ض  فيما يخ�ض مكارم االأخالق، كما يُحكى عن عمرو بن 
معاوية - ر�صي اهلل عنهما - وعنده ابنته عائ�صة، فقال: من هذه يا اأمري املوؤمنني، 

�شعادُة املرِء يف خم�ٍش قد اجتمعْت

وَكَذا اأخلُقها  َح�ُشَنْت  وزوجٌة 

َولِده يف  والبُّ  ِجرياِنِه  َفَلُح 
َبَلِده يف  املرِء  ورزُق  اأمنٌي  ِخلٌّ 
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قال: هذه تفاحة القلب قال: انبذها عنك فاإنهن يلدن االأعداء ويقربن البعداء 
ندب  املر�صى وال  ما الزم  فواهلل  يا عمرو!  تقل كذا  قال: ال  ال�صغائن،  ويورثن 
املوتى وال اأعان على االأحزان اإال هّن. وقال ر�صول اهلل : »ِمْن مُيِْن املراأِة َتْبِكرُيَها 

باالأُنثى« قال بع�صهم:

وقال ال�صاعر:

وقال بع�صهم يف �صديق رزق بنًتا ف�صخطها:

 

البنا فحبُّ  البنــــــــاِت  اأُِحبُّ 

البَنا لأجِل  �شــــــعيًبا  لأن 

َكرميه نف�ٍش  كَلّ  على  فر�ٌش  ِت 

َكليَمه مو�شى  اهلُل  اأَْخَدَمُه  ِت 

بناِتهم يكرُهوَن  رجاًل  َراأَْيُت 
ِبالَفَتى تعُثُ  اُم  والأيَّ وِفيهنَّ 

والُح �شَ ن�شاٌء  تكذُب  ل  وفيهنَّ 
وَنوائـــــُح مَيَْلْلَنُه  ل  َخــــــــواِدُم 

ُرِزقتــــــــــــا مــــــاذا  َلُه  َقاُلوا 
النِّ�َشا ولـــــــــــــد  َمْن  واأجّل 
ِمْن تودُّ  الذيــــــــــــــن  اإن 
ما البنِت  بف�شـــــــــــل  قالوا 

ِبنَتا قـــــــــــــال  ْت  َثمَّ َاخ  فاأ�شَ
اأُبو البنــــــــــــــــــاِت َفِلَم جزعَتا
َبنْيِ الـــلئِق ما ا�شــــــــــــتطعَتا
َكَبُتوا)1( بـــــــه الأعــــــــداء َكبَتا

يف الزواج

)1( كبتوا: �صرعوا. )م(.
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اأ بع�صهم �صديًقا له ببنت فقال: اأهاًل و�صهاًل بعقيلة الن�صاء، واأم االأبناء،  وَهنَّ
وجالبة االأ�صهار، واالأوالد االأطهار املب�صرة باأخوة يتنا�صقون وجنباء يتالحقون. قال 

ال�صاعر:

رع اغتباًطا)1(  واهلل يعرفك يا موالي الربكة يف مطلعها وال�صعادة مبوقعها، فادَّ
وا�صتاأنف ن�صاًطا، فاإن الدنيا موؤنثة والرجال يخدمونها، والذكور يعبدونها، واالأر�ض 
موؤنثة وفيها الربية ومنها كرثة الذرية، وال�صماء موؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت 
بالنجم الثاقب، والنف�ض موؤنثة وهي قوام االأبدان ومالك احليوان، واحلياة موؤنثة 
ُوِعَد املتقون  ُعِرَف الكالم، واجلنة موؤنثة وبها  ولوالها مل تت�صرف االأج�صام وال 

وفيها ينعم املر�صلون، فهنيًئا هنيًئا لك واأوزعك اهلل �صكر ما اأ�صداه اإليك.

وخلق  واالأنثى،  الذكر  الزوجني  خلق    اأنه  كله  �صبق  مما  ا�صتبان  فقد 
قراًرا وم�صتودًعا،  الرحم  لها  لها عروًقا وجماري، وجعل  اأ  وَهيَّ ال�صلب  النطفة يف 
و�َصلََّط ال�صهوة على الزوجني لتعريف ما اأعّدت له، وهو التو�صل اإىل الولد حتقيًقا 

َهِذي كمثِل  الن�شاُء  كان  َفَلْو 
عيٌب ال�شم�ِش  ل�شِم  التاأنيُث  وَما 

جاِل الرِّ على  الن�شاُء  لْت  لُف�شِّ
للهلِل فخــــــــٌر  التذكرُي  ول 

رع اغتباًطا: رواية اخلرب يف بع�ض كتب الرتاث: فادرع بها اغتباًطا ومن ثمَّ فاملعنى: اتخذ من بنتك درًعا  )1(  فادَّ
تفرح بحمايته. )م(.
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اإىل الولد قربة من وجوه،  ملا �صبقت به امل�صيئة وحقت به الكلمة، ويف التو�صل 
االأّول: حب اهلل تعاىل يف ال�صعي لتح�صيل الولد لبقاء جن�ض االأوالد، الثاين: 
طلب حمبة ر�صول اهلل  يف تكثري من يباهي به االأنبياء، الثالث: طلب التربك 
اأما  قبله.  ال�صغري  الولد  ال�صفاعة مبوت  الرابع: طلب  بعده،  ال�صالح  الولد  بدعاء 
الوجه االأّول وهو حت�صيل الولد لبقاء جن�ض االإن�صان فهو اأدق الوجوه واأقواها عند 

ذوي الب�صائر يف عجائب �صنع اهلل تعاىل.

وبيان ذلك اأن ال�صيد اإذا اأ�صلم اإىل عبده البذر واآلة احلرث وهياأ له االأر�ض 
اآلة  وعطل  فتكا�صل  يتقا�صاه،  من  به  َل  َفَوكَّ عليها  قادًرا  العبد  وكان  للحراثة، 
ل به عن نف�صه بنوع من احليلة  احلرث وترك البذر �صائًعا حتى ف�صد، ودفع املَُوكَّ
اقت�صت احلكمة  التي  االأفعال واالآالت  �صيده، فهذه  للعقوبة من  ا  كان م�صتحقًّ
وتنادي  بل�صان حال ف�صيح  ت�صهد  االأ�صباب  امل�صببات على  ترتيب  فيها  االإلهية 
اأويل االألباب بالتلميح والت�صريح لتعريفهم ما اأعّدت له، فكل ممتنع من النكاح 
ٌع للبذر ملا خلق اهلل تعاىل  يِّ ُمْعِر�ٌض عن احلراثة ُم�صَ و�صالك �صلوك الرهبانية فهو 
من االآالت املعّدة لذلك، واأما املتزّوج فهو �صاع يف اإمتام ما اأحب اهلل اإمتامه بخالف 

غريه املرتهنب فهو معطل.

ومن الغريب اأن مدينة من مدن موره ببالد اليونان ت�صمى اإ�صربطة كانوا   
يحتقرون الرجل االأعزب وي�صتخفون به، حتى اإنه اتفق اأن �صابًّا من جند اليونان 

يف الزواج
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ا�صتحقر اأمري جنده لكونه اأعزب ومل ير�ض اأن يقف اأمامه وال يعظمه ف�صاأله اأمري 
اجلند عن �صبب ذلك، فقال له: اإنه لي�ض لك اأوالد تكافئني يف مقابلة تعظيمي 

لك بوقوفهم اأمامي اإذا تقلدت بريا�صة اجلند.

 وقال اأعرابي ميدح قبيلة منجبة:
َق�شوٍر)1( رئي�ٍش  من  َولْدُت  قد  َكْم 
ُمْرَهٍف بقائِم  اأنامُله  �شدلت 
َت�شاجرْت الرماُح  اإَِذا  يريُد  اإن  ما 
وبنْحِرِه بوْجهِه  ال�شيوَف  يلقى 
ويقول للطرف ا�شطب ل�َشَبا)4( الَقَنا
ُمْقبٍل �شيٍف  �شخ�َش  ل  تاأمَّ واإذا 
طارٌق هذا  الَكوَماِء  اإىل  اأوما)6( 

المي�ش)2( املمطِر الأظافِر يف  دامي 
منِب وِذْرَوة  فائـــــــدٍة  وبن�شــــِر 
ِر ِدرًعا �شوى �ِشْرَبال)3( ِطيِب الُعن�شُ
املِْغَفِر مقــــــاَم  هامَتُه  ويقــــــيُم 
ُتعَقِر اإن مل  فعقرُت ركَن املجـــــِد 

اأَْغَبِ ٍل)5(  َمْ ـِرَباَل  �ش ُمَت�َشْربٍل 
ُتْنَحِر مل  اإْن  الأعداُء  َنَحَرْتني 

)1(  ق�صور: عزيز يقهر غريه. )م(.
)2( اخلمي�ض: اجلي�ض. )م(.

)3( �صربال: قمي�ض. )م(.
)4( ل�َصَبا: ِلَطْرف. )م(.
ل: قحط. )م(. )5( حَمْ

)6( اأوما: اأ�صار. )م(.
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التعّدد  واأباح  عليه  بالزواج وحث  اأََمَر  النفو�ض  بقاء  تعاىل يف  اهلل  وملحبة   
اأن ال تتجاوز بهم الرغبة لكن ب�صرط  لطًفا منه تبارك وتعاىل على خلقه، خ�صية 
العدل بني الزوجات، فقال: نثگ  گ  ڳ   ڳ    ڳمث ]الن�صاء/ 3[، وقد ورد 
ه مائٌل« ويف  عنه : »َمْن كاَن له امراأتان فلْم يعِدْل بينهما، جاَء يوَم القيامِة و�صقُّ
رواية: »�صاقٌط«، وقال احلكماء: من احلزم اأن ال يغرت الرجل مبا ُتْظِهر له املراأة من 
اأحد  الديريني  العزيز  ال�صيخ عبد  يتزّوج عليها، وكان  باأن  عدم غريتها والر�صى 
ْنَت  َوطَّ اإِْن  اإال  عليها  ى)1(  تت�صرَّ اأو  امراأتك  على  تتزّوج  اأن  اإياك  يقول:  ال�صوفية 
ر النا�ض منه، وتزّوج  نف�صك على نكد الدهر، ومَلَّا وقع هذا ال�صيخ فيما كان يحذِّ

على امراأته اأن�صد:

َجهلي   لَفرِط  اثنتنِي  تزّوجُت 
َخروًفا بينهما  اأعي�ُش  فقلُت 
دوًما احلاِل  عك�َش  احلاُل  فجاء 
هذي �ُشْخَط  ُك  ُيحرِّ َهِذي  ى  ِر�شَ
اأُْخَرى ولتلَك  ليلٌة  لهذي 
�شعيًدا تيا  اأن  �ِشْئَت  َما  اإَِذا 
ت�شتِطْعه مل  فاإْن  َعزًبا  فِع�ْش 

اثنتنِي زوُج  البل  حاَز  وقد 
نعجتنِي اأكـــــــرِم  بنَي  ُم  يَنعَّ
تــــنِي ِبَبِليَّ ـًا  دائمـــــــ َعــذاًبا 
ال�شخطتنِي اإحــدى  ِمن  اأَْخُلو  َفَل 
الليلتـــنِي يف  دائــــٌم  ـَاٌر  ِنقــــ
اليديِن مملـــــوُء  الـــرياِت  من 
ع�شــكريِن تلقـــي  فواحــدٌة 

ى: تنكح. )م(. )1( َتت�َصرَّ

يف الزواج
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ما �صمعته خا�ض يف  �صنة  الب�صري ثالثني  بع�صهم �صحبت احل�صن  قال 
�صيء مما تخو�ض فيه النا�ض من اأمر الدنيا حتى اأتته امراأة يوًما ناهيك بها من امراأة 
�صبابًا وجمااًل، فجل�صت بني يديه، وقالت: يا �صيخ اأيحل للرجل اأن يتزّوج على 
امراأته وهي �صابة جميلة َوُلود؟ قال: نعم، اأحل اهلل له اأربًعا، فك�صفت عن وجه 
مل ُيَر مثله ح�صًنا، وقالت: وعلى مثلي؟! قال: نعم، قالت: �صبحان اهلل بعي�صك 
يا اأبا �صعيد! ال ُتْفِت الرجاَل بهذا، ثم قامت من�صرفة واأتبعها احل�صن ب�صره، ثم 

قال: ما �صرَّ امراأ كانت عنده هذه ما فاته من دنياه. انتهى.
وقال احل�صن - ر�صي اهلل تعاىل عنه: ال َتَدُعوا ن�صاءكم يزاحمن العلوج)1(  

يف االأ�صواق، َقبَّح اهلل تعاىل من ال يغار. وورد عنه : »الغريُة من االإميان« )بفتح 
الغني املعجمة( وقال ر�صول اهلل : »اإين لَغيوٌر وما ِمن امرٍئ ال يغاُر اإال منكو�ُض 
القلِب« والطريُق املغنيُة عن الغرية اأن ال يدخل عليها الرجال، وهي ال تخرج اإىل 
ال�صوق، والغرية يف الريبة حممودة يحبها اهلل تعاىل، ويف غريها مذمومة ويبغ�صها 
ات)2( التي يف  اهلل تعاىل، وكان ال�صحابة - ر�صي اهلل تعاىل عنهم - ي�صّدون الُكوَّ

اجلدران لئال يّطلع منها الن�صاء على الرجال.

اء. )م(. )1( العلوج: الرجال االأ�ِصدَّ
ات: مفردها ُكّوة، وهي اخلرق يف احلائط. )م(. )2( الكوَّ
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بعَده،  َفْمن  لعمر  الكوفة  َويِلَ  القا�صي  الِكْندّي  احلارث  بن  �صريح  وكان 
َوَويِلَ الق�صاء خم�ًصا و�صبعني �صنة منها، وا�صتعفى من الق�صاء  وعا�ض مائة �صنة 
قبل موته بعام، فاأعفاه احلجاج، وكان اأعظم النا�ض بالق�صاء، وهو اأحد ال�صادات 
وقي�ض  الزبري،  بن  اهلل  اأربعة: عبد  �صعر يف وجوههم، وهم  الذين ال  اأي  ْل�ض  الَطّ
اأنه دخل عليه  بن �صعد، واالأحنف بن قي�ض، وكان للقا�صي �ُصريح مزاح، فمنه 
اأنا بينك وبني احلائط،  اأنت اأ�صلحك اهلل؟ فقال له:  اأين  اأرطاأة فقال:  عدي بن 
قال:  ال�صاأم،  اإين رجل من  قال:  اأ�صمع،  قل:  قال:  اأقول.  ما  مني  ا�صمع  قال: 
اأن  واأردت  قال:  والبنني،  بالرفاء  قال:  عندكم،  وتزّوجت  قال:  �صحيق،  مكان 
اأرحلها، قال: الرجل اأحق باأهله، قال: و�صرطت لها دارها، قال: ال�صرط لها، اأو 
قال: املوؤمنون عند �صروطهم، قال: فاحكم االآن بيننا، قال: قد َفَعْلت، قال: َفَعَلى 
من حكمت؟ قال: على ابن اأمك؟ قال: ب�صهادة من؟ قال: ب�صهادة ابن اأخت 
خالك. انتهى. وتزّوج �صريح امراأة يقال لها زينب، فنقم عليها ف�صربها، ثم ندم 

واأن�صد:

ن�شاَءُهم ي�شربوَن  رجاًل  راأيُت 
ِبِه اأتْت  ذنٍب  غرِي  ِمن  ِرُبها  اأَاأَ�شْ
كواكُب والن�شاُء  �شم�ٌش  وزينُب 

زينَبا اأ�شرُب  يوَم  مييني  َف�ُشلَّْت 
فما العدُل يف �شرٍب ملْن لي�َش ُمذِنَبا
كوكَبا العنُي  ُتب�شر  مل  طلعْت  اإذا 

يف الزواج
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كرثة  عن  منهي  فاإنه  �صرًعا  ي  الت�صرِّ وجواز  الزوجات  تعدد  اإباحة  ومع 
اإذا كان للزوج َهمٌّ  اأنه  اأن منافع مبا�صرة الرجل زوجته كثرية، منها  اإال  املبا�صرة، 
زال همه عنه بذلك، واإذا كان قلبه متعلًقا باحلرام واأتى زوجته ذهب عنه التعلق، 
َرع  ال�صَّ اإىل  املبا�صرة  ترك  يوؤّدي  وقد  القلب،  عن  الو�صوا�ض  يزول  اأي�ًصا  وبذلك 
الوقاع  ترك  عن  يحدث  وقد  التخيالت،  وكرثة  الذهن  واختالط  واملاليخوليا)1( 
مع �صّدة االحتياج اإليه ما يعمي عني القلب، وي�صّد باب الفكر، وي�صيء التدبري، 
فا�صتعماله يربئ من هذه االأمرا�ض، وكرثته يف ال�صيف واخلريف اأعظم �صرًرا ويف 

ال�صتاء والربيع اأقل �صرًرا.

املالح،  واأكل  ال�صبع،  على  احلمام  دخول  البدن:  تقتل  خم�صة  وقيل:   
مواقعة  اإن  وقيل:  املنهوكة،  واملري�صة  العجوز  ومواقعة  االمتالء،  على  واملواقعة 
املوت  وتورث  الهَرم  وجتلب  ال�صيب  وتعجل  البدن  وت�صقم  القّوة  تاأخذ  العجوز 
فجاأة، وقالوا: اإن اآخر عمر الرجل خري من اأّوله؛ يكرث حلمه، ويعظم علمه، وحتمد 
اأّوله؛ يذهب جمالها، وي�صاأم ل�صانها)2(، ويعقم  املراأة �صر من  �صريرته، واآخر عمر 
رحمها، وي�صوء ُخلقها. قال بع�ض احلكماء: اأطيب املوا�صلة يحتاج اإىل خم�ض: 

)1( املاليخوليا: اآفة نف�صية تت�صف بظهور االنطواء على النف�ض والعزلة. )م(.
)2( ي�صاأم ل�صانها: تتحدث كدًرا وُكْرًها. )م(.
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اأن تكون املراأة �صغرية ال�صن، مليحة اخِلْدر، جميلة الَقْدر، بارزة النهد، كرمية اجلّد 
فهذه هي التي تزيد القّوة يف البدن، وُتْذِهب الهم والغم واحلزن.

اأنه ي�صعف البدن والب�صر، ويحدث وجع الظهر والراأ�ض ملن  ومن م�صاّره 
طبيعته الربودة اأو اليبو�صة، وكرثته ت�صعف الكلى وُتوب�ض الدماغ، وت�صر بالروح 

وقد قيل يف ذلك:

و�ُصِئل مالك عنه فقال: هو نور عينيك ومنح �صاقيك فاأقلل منه اأو اأكرث، 
وقالوا: َمْن َقلَّ ِوقاُعه)1( فهو اأ�صح بدنًا، واأنقى جلًدا، واأطول عمًرا، وتعتربون ذلك 
اأق�صر  البغال وال  اأعماًرا من  اأطول  احليوان  لي�ض يف  اأنه  احليوان؛ وذلك  بذكور 
�صرًرا  اأقل  املعدة  خلّو  حال  والِوقاع  �ِصفاًدا)2(،  اأكرث  وهي  الع�صافري،  من  اأعماًرا 

وحال امتالئها اأكرث �صرًرا ويظهر ذلك يف الولد.

وقد اأمر  املبا�صر عند مبا�صرته اأن يح�صر يف قلبه اإرادة �صالح املولود،   
املبا�صر  اأن  بالتجربة  »ُعِرف  االأربعني:  كتاب  الغزايل يف  قال  بذلك،  اهلل  ويدعو 

َثـــــــلُث ُهنَّ  ُمْهِلَكُة الأنـــــاِم
وطٍء ودواُم  ُمداَمــــــــة ٍ دواُم 

َقاِم ال�شَّ اإىل  ِحيِح  ال�شَّ وداعيـــُة 
الطعاِم على  الطعـــــاِم  واإدخاُل 

)1(  ِوَقاع: جماع. )م(.
)2( �صفاًدا: جماًعا عند احليوانات. )م(.

يف الزواج
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حال مبا�صرته لو اأدمن النظر اإىل بيا�ض م�صرق اأو حمرة قانية حتى غلبت تلك 
ال�صورة على نف�صه مال لون املولود اإىل ذلك اللون الذي غلب عليه، قال: واإن 
اجلنني وقت ما يتحّرك يف البطن متيل �صورته اإىل احل�صن اإن كانت االأم م�صاهدة 
تلك احلالة ب�صورة ح�صنة بحيث غلبت تلك ال�صورة على نف�صها«، قال الغزايل 
اأي�ًصا: »واإن الرجل اإذا غ�صيها وهي مذعورة فاأكرهها اأَْذَكرْت فجاءت به ال يطاق، 

ثم اإن الولد رمبا اأ�صبه اأخواله واالأكرث اأن ي�صبه اأباه اأو اأمه. �صعر:

وُروي اأن النطفة اإذا ا�صتقرت يف الرحم اأح�صرها اهلل كل ن�صب بينها وبني 
اآدم،نث ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث ]االنفطار/ 8[ اأي يف اأي �صبه من اأب واأم اأو 

خال اأو عم اأو غريهم. انتهى. قال بع�ض العرب يتمّدح باأ�صله اخلال:

واأما قول بع�ض العرب:

فاإمنا املراد به اأنهم ين�صبون اإىل قبائل اآبائهم عند �صّن الغارات واحلروب، واإال 
فالقرابة موجودة فيهم وال تنقطع اأن�صابهم اإىل اآباء اأمهاتهم، اأو يقال: اإن قائل هذا 

اأَدَناهما َمْن  الولديِن  اإىل  املاجُدفانظْر  فذاَك  بوالـــــِدِه  �شـــــبًها 

خاُلُه جـــريٌر  وَمْن  لأنَت  الأْخَوالَخايل  وُيْكِرُم  الَعــــــلء  َينل 

ـَــــا الأباعِدَبُنوَنا َبُنو اأبنـــــــاِئَنا وبناُتنـــــ الرجـــــاِل  اأبناُء  بنوُهنَّ 
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البيت يرى كغريه من العرب اأن االأن�صاب اإمنا تعترب من جهة االأب فبها يتعارفون 
وبها يتفاخرون، وال يرون للبطون ن�صًبا، على اأنهم لي�صوا وحدهم خمت�صني بهذا 
املذهب، بل اختلفت بعد ظهور االإ�صالم املذاهب االأربعة يف ذلك، فبع�صهم ال 
يرى اإثبات ال�صرف من جهة االأم وبع�صهم يرى خالفه، واأُلِّف يف كال املذهبني 
ُكُتب ولو نظرنا اإىل اأن ن�صبة الولد الأمه هي اأنفى له من الريبة بخالف االأب، كما 
ُيْرَوى اأن االإن�صان ُيْدَعى يوم القيامة بفالن ابن فالنة؛ ملا قدرنا اأن نقول اإن ن�صبته 
اإىل اأبيه اأرجح ف�صاًل عن الت�صاوي بني الن�صبتني، واإمنا الق�صد من ترجيح ن�صبته 
اإىل اأبيه اإمنا هو ثبوت عمود الن�صب والتعارف باالآباء اأعلى من التعارف باالأمهات.

ويقال اأن اأبناء ال�صراري ولو اأفلحوا ال يكونون مثل اأبناء احلرائر ولنذكر   
هنا ما يتعلق بال�صراري واأبنائهن.

يف الزواج





ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   نثگ   تعاىل:  قوله  الت�صري  يف  االأ�صل 
ڱمث ]الن�صاء/ 3[، ونقل بع�صهم عن �صيخ االإ�صالم �صم�ض االأئمة الكردي 
من علماء احلنفية يف كتابه الفتاوى البزازية: اأنه ُي�ْصَتَحبُّ الت�صري عماًل بال�صنة 
اأهل املدينة يكرهون  فاإنهم ال يرون ذلك، ويقال: كان  وخمالفة الأهل الكتاب، 
اتخاذ اأمهات االأوالد حتى ن�صاأ فيهم ال�صادة الغّر، وهم علي بن احل�صني بن علي 
بن اأبي طالب - كرم اهلل وجهه - املعروف بزين العابدين والقا�صم بن حممد بن 
اأبي بكر ال�صديق  و�صامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  ففاقوا اأهل 
املدينة علًما وتقى وعبادة وورًعا، وما منهم اإال ابن �َصِريَّة)1(؛ فرغب النا�ض حينئذ 
يزدجر  �ُصاَلَفة بنت  العابدين  اأم زين  فاإن  قلة،  اتخاذهم على  ال�صراري وكان  يف 
اآخر ملوك الفر�ض واأم �صامل بن عبد اهلل بن عمر واأم القا�صم بن حممد بن اأبي 
بكر ال�صديق  اأختان ل�صالفة، فالثالثة اأبناء خالة، و�صبب ذلك اأن ال�صحابة 

)1(  �َصِريَّة: جارية. )م(.

يف الت�ســـري

الف�سل الثـــاين
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ملا اأتوا املدينة ل�صبى فار�ض يف خالفة عمر، كان فيهم ثالث بنات مللك الفر�ض، 
واأمر عمر ببيعهن فقال له علي: اإن بنات امللوك ال ُيعاملن معاملة غريهن، فقال: 
كيف الطريق اإىل بيعهن؟ قال: يقّومن ومهما بلغ ثمنهن يقّوم به من يختارهن، 
فُقّومن واأخذهن علي  فدفع واحدة لعبد اهلل بن عمر، واأخرى لولده احل�صني، 

واأخرى ملحمد بن اأبي بكر ال�صديق َفاأَوَلُدوهنَّ النجباء.

اأبناء  من  اأكي�ض  قوم  لي�ض  قال:  اأنه    اخلطاب  بن  عمر  عن  وينقل   
ال�صراري؛ الأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم، وقيل: اجلارية الو�صيمة من 

النعم اجل�صمية، وقيل ال تتخذ ال�صرية االأ�صرية اأي ماجدة. قال ال�صاعر:

اأبناء احلرائر  اأبناء �صراري، ولي�ض فيهم من  وُكلُّ اخللفاء من بني العبا�ض 
اأن  النجابة مبكانة، وال�صك  واأكرثهم من  واملن�صور،  واملخلوع  ال�صفاح  ثالثة:  اإال 
ال�صراري البي�ض يف اجلمال مبوقع، اإال اأن ن�صاء العرب ربات وفاء اأكرث منهن، قال 

ال�صاعر:

�شـــــــروري لدهــــــِر  ـُـــقًيا  �ش
اإذ طـــــــرُي �َشــــــْعِدي ِجـــــَواٍر
َكُعْوِدي َعْي�ِشــــــــــي  اأيـــــــاَم 
ِعَذاٍر اأجـــــــــري بغــــــــــــري 

ــــــراري ال�شَّ بنَي  والَعيـــــــــ�ُش 
اجلـــــواري امتـــــــــــــلِك  َمَع 
اختيــــــــاري ملكــــــــُت  وَقْد 
اأجـــــــــني بغـــــــــري اعتــــَذاِر
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من  باالأ�صيالت  فعليه  والذرية  الن�صاء  اأراد  من  احلكماء:  بع�ض  وقال 
احلرائر، ومن اأراد الفرا�ض وطيب املعا�ض فال يعدل عن احلب�صيات. انتهى. ولعل 
وقال  احلجازية.  البالد  من  وغريهما  واملدينة  مكة  اأ�صراف  الأمزجة  بالن�صبة  هذا 

بع�صهم يف حب�صية ذات �صروط طوال عرا�ض:

وقال اآخر:

وقيل:

ي يف الت�شــرِّ

ْك الرتُك يف �شم�ٍش ول قمٍر َترْتُ مَلْ 
على عاهدوك  اإِْن  َيُفوا  مل  لكنهم 

وُيْنَت�َشُب ُيْعَزى  لغريهم  ُح�شًنا 
العرُب ِفْعِلَها  يف  هكذا  وَما  ودٍّ 

ِب�َشَرٍط الَورى  َت�ْشـــــبي  �َشْمَراُء 
طـــــــريًقا ِع�ْشــــــُقُها  اأََقاَمــــَها 

بالرقيِب هـــــــــمَّ  َكِخنـــــــجٍر 
القــــلوِب اإىل  فيـــــه  ت�شــــــرُي 

يل ِمـَن احَلَبـــــ�ِش غـــــــــــــادٌة
 َمَلـــَك القلـــَب حبُّهـــــــــــــــا

ُيــــــــْدرُك ليــــــ�َش  ُفـــــَها  َو�شْ
اأَْمَلــُك ــــــــــَرُط  ال�شَّ وكــــــذا 

َقَواٍم ـِْن  ِبُح�شــــ َرَنْت  َوَفَتاٍة 
َعْيِني دمَع  واأْطَلَقْت  اأَ�َشَرْتِني 

ِمَرا�ِش اٍت  َ ُمَفــــــــــرتَّ وعيـــــوٍن 
قا�شي عند  اأثبَتْت  قد  ب�شهوٍد 
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قول  بال�صرط  التورية  قبيل  ومن  التورية،  من  ال�صروط  يف  ما  يخفى  وال 
ال�صالح:

اأراد النجابة فعليه بامل�صرق، ومن  وُذِكَر الن�صاء عند معاوية  فقال من 
اأراد اللذاذة فعليه بالرببر، قيل له: واملولدات،  اأراد اخلدمة فعليه باملغرب، ومن 
اأن  ينبغي  ال�صوق، وعلى كل حال  اإال  فلي�ض همتها  اإحداهن  �صبعت  اإذا  قال: 

يجتنب الزجنيات وعليهّن يحمل ذم ال�صود واأبنائهن، كما قال ال�صاعر:

عبٌد  َ اأَينِّ َعَليَّ  دعوى  بعد 
التََّداعي يطوَل  كي  فتوقفُت 
باملو واحلكم  الثبوِت  عند  ثم 
َمِبيِعي عقِد  اأ�شل  يف  و�شروطي 
فيها اأَْنُظر  ُروَط  ال�شُّ هاِت  قلت: 
فقالت: األًفا  ال�شروَط  فلثمُت 

ا�شي الرتَّ عقِد  ِبُحْكِم  ورقيٌق 
التقا�شي عند  والكلُم  بيننا 
جب قالْت: يا قا�شي حكمي ما�شي
را�شي كان  هل  ذاك  اإذ  فا�شاأُلوُه 
وانتهـــــا�ش ب�شـــــــرعة  َفاأََرْتني 
ِل احُلْكَم واق�ِش ما اأنَت قا�شي �َشجِّ

َحْت اأَ�شْ املُْحَمرُّ  ُه  َخدُّ بُروِحي 
َقِدميًا يع�شـــــُقُه  احل�شـــــَن  كاأنَّ 

املََحبَّة �شــــــرط  �شــــاَمٌة  عليِه 
وَحبَّة ِبِديَنـــــــاٍر  َطـــــــه)1(  َفَنقَّ

َنه. )م(. َطه: َح�صَّ )1( نَقَّ



327327

قال بع�صهم اإن ن�صاء الزجن دون غريهن يف جودة الذهن ورقة الطبع والب�صرة، 
واإذا وجدت منهّن احل�صناء الناعمة البدن فال باأ�ض بها، وعلى مثلها يحمل قول 

ال�صاعر:

وقال اآخر يف �صوداء:

واإمنا كان التاريخ بالليايل دون االأيام الأن الهالل اإمنا يبدو لياًل، وهذا التخيل 
يف مدح ال�صواد كالتخيل يف مدح اخلال يف قول ال�صاعر:

َناِطٌق َطــــرْيٌ  الهــــــنِد  فـــــــي 
َت�ْشـــــِبْيِحِه فـــــــي  يقـــــــوُل 

اأَْلَهَمه َقـــــــــْد  َمْن  ـُْبَحاَن  �شــــــ
اأَلأَمه َمــــــــــا  الأََمــــــة  ابــــــُن 

َمْعَنى اُء  َبْي�شَ َوْهَي  �َشْوَداَء  ُربَّ 
ا النَّ يحـ�شبه  الُعيوِن  َحبِّ  مثل 

الَكاُفوُر عندها  املِ�ْشــــــَك  َناف�َش 
ُنوُر ُهــــــَو  ا  واإنَّ �شـــــــواًدا  �ش 

م�شقــــولًة ـَــاَء)1(  َحْم�شــ ْقُتَها  ُعلِّ
مَتِِّه على  الَبْدُر  انك�شـــــــَف  ما 
اأَْوَقاُتَها الأزمــــــاُن  لأْجــــــِلَها 

فيـــــــها َفٌة  �شِ قلبي  �شـــــــواُد 
ِلَيْحِكــــــــيَها  اإل  وُنــــــــوِره 
بليــــــاليـــــها َخـــــــــــاٌت  ُموؤَرَّ

)1(  حم�صاء: �صديدة. )م(.

ي يف الت�شــرِّ
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قال ه�صام بن عبد امللك لزيد بن علي - ر�صي اهلل تعاىل عنه - يف كالم 
اإن  اأمة، فقال زيد  اأنك تريد اخلالفة وال ت�صلح لها الأنك ابن  خاطبه به: بلغني 
االأمهات ال ت�صعن من االأبناء �صيًئا، ولي�ض اأحد اأوىل باهلل وال اأرفع منزلة عنده 
من نبي بعثه، وقد كان اإ�صماعيل بن اإبراهيم من �صرية واأخوه اإ�صحاق من �صارة 
فاختاره اهلل واأخرج من �صلبه �صيد الب�صر، وما على اأحد جّده ر�صول اهلل  اأن 
اأوقعت  اأي  اأُْعِطيُت جدااًل على رغمي،  لقد  ه�صام  فقال  اأمه من كانت،  تكون 

نف�صي يف جدال من انت�صر علّي.

اح وخالد بن �صفوان ما يفيد بيان اأنواع ال�صراري  فَّ ويف ق�صة اأبي العبا�ض ال�صَّ
و�صفات احل�صن، وذلك اأنه كان عند اأبي العبا�ض ال�صفاح اأم �صلمة بنت يعقوب 
ا �صديًدا ووقعت يف قلبه موقًعا لطيًفا  ابن عبد اهلل املخزومي، وكان قد اأحبها حبًّ
فحلف لها اأن ال يتخذ عليها �صرية وال يتزّوج عليها امراأة، َفَوفَّى لها بذلك فخال به 
خالد بن �صفوان يوًما فقال: يا اأمري املوؤمنني فكرت يف اأمرك و�صعة ملكك واأنك 
َت وحرمت نف�صك  ْت َمِر�صْ قد َملَّْكت نف�صك امراأة واقت�صرت عليها، فاإن َمِر�صَ
التلذذ بال�صراري وا�صتظراف اجلواري ومعرفة اختالف حاالتهن واأجنا�ض التمتع 

ْتـــــ َخطَّ ي  َكَفّ َكاأَنَّ  َخاٌل  َلِك 
َوَلِكْن الُبُدوِر  من  معـــــنى  فيه 

اآمــــــــايل ُه  ُتـــِمـــــلُّ ِبَنقــــٍط  ـه 

الليايل عليـــــه  ْبَغَها  �شَ نف�شْت 
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البي�صاء،  والبي�صة  الَغْيَداء،  الطويلة  املوؤمنني  اأمري  يا  فمنهن  منهن،  ُي�ْصَتَهى  مبا 
املدنيات  واملولدات  العجزاء،  والرببرية  ال�صمراء،  والذهبية  االأدماء)1(،  والعقيقة 
الالتي يفنت مبحاورتهن ويجذبن بحالوتهن، ولو راأيت يا اأمري املوؤمنني ال�صمراء 
والقدود  العذبة،  االأل�صن  وذوات  والكوفة،  الب�صرة  مولدات  من  واللع�صاء)2( 
املهفهفة واالأو�صاط املخت�صرة، والثدي والنهود املحققة، وح�صن زيهن و�صكلهن 
لراأيت فتًنا ومنظًرا ح�صًنا، واأين اأنت يا اأمري املوؤمنني من بنات االأحرار والنظر اإىل 

ما عندهن من احلياء واخلفر والدالل والتعطر!

لفظه وجودة  االإطناب بحالوة  الو�صف ويكرث يف  يحتّد يف  واأقبل خالد   
كالمه، فلما فرغ قال له العبا�ض ويحك يا خالد، واهلل ما �صلك �صيء م�صمعي قط 
اأح�صن مما �صمعته منك فاأعده علّي فاأعاده عليه وزاد فيه ثم ان�صرف خالد وبقي 
ه كثرًيا ومتعن م�صرته  اأبو العبا�ض مفكًرا مغموًما، فدخلت عليه اأم �صلمة وكانت تربُّ
املوؤمنني؟ فهل  اأمري  يا  اأراك مغموًما  له: مايل  فقالت  اأراد  ما  وموافقته يف جميع 
حدث اأمر تكرهه اأو اأتاك خرب اْرَتْعَت له؟ قال: مل يكن �صيء من ذلك، قالت: 
فما ق�صتك؟ فجعل يكتم عنها فلم تزل به حتى اأخربها مبقالة خالد، قالت فما 
قلت له؟ قال: �صبحان اهلل - ماذا اأقول ملن ين�صحني؟ فخرجت من عنده واأر�صلت 

)1(  االأدماء: البي�صاء. )م(.
)2(  لع�صاء: امراأة بي�صاء يعلو �صفاهها �صواد. )م(.

ي يف الت�شــرِّ
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اإىل خالد عبيًدا لها واأمرتهم بالتنكيل به)1(، قال خالد: وملا ان�صرفت اإىل منزيل 
م�صروًرا مبا راأيت من اإ�صغاء اأمري املوؤمنني لكالمي واإعجابه مبا األقيت اإليه واأنا ال 
اأَ�ُصكُّ يف ال�صلة، فلم األبث اأن جاء اأولئك العبيد فلما راأيتهم اأقبلوا نحوي اأيقنت 
باجلائزة فوقفوا علي و�صاألوا عني فعرفتهم بنف�صي، فاأهوى اإِيَلَّ اأحدهم بعمود كان 
يف يده، فتبادرُت اإىل الدار واأغلقُت الباب ومكثُت ال اأخرج من منزيل، وطلبني 
فقالوا:  قد هجموا علي  بقوم  اإال  يوم  اأ�صعر ذات  فلم  �صديًدا  طلًبا  املوؤمنني  اأمري 
اأجب اأمري املوؤمنني، فقلت يف نف�صي: مل اأر دم �صيخ اأ�صيع من دمي، وركبت فلم 
اأمري املوؤمنني فوجدته  اإىل الدار حتى ا�صتقبلني عّدة ر�صل فدخلت على  اأ�صل 
جال�ًصا فاأوماأ اإيّل باجللو�ض فثاب)2( اإِيَلَّ عقلي فجل�صت ويف املجل�ض باب عليه �صتور 
قد اأُْرِخَيت وخلفه حركة، فقال يل يا خالد مل اأرك منذ ثالث، قلت كنت علياًل 
يا اأمري املوؤمنني، قال اإنك و�صفت يل اآخر دخلة من اأمر الن�صاء واجلواري ما مل 
يخرق �صمعي قط كالم اأح�صن منه فاأعده علي، قلت نعم يا اأمري املوؤمنني اأعلمتك 
ة من ال�صرر، واإِْن اأحد عنده امراأتان اإال كان يف  رَّ اأن العرب اإمنا ا�صتقت ا�صم ال�صُّ
�صرر وتنغي�ض، قال: ويحك مل يكن هذا من حديثك، قلت: نعم يا اأمري املوؤمنني 
واأخربتك اأن الثالث من الن�صاء كاأََثِايّف الِقْدر)3( يغلي عليها اأبًدا، واأن االأربع �َصرٌّ 
جمموع ل�صاحبه يهرمنه وي�صقمنه وي�صعفنه، فقال: برئت من قرابتي من ر�صول 

)1(  التنكيل به: عقابه مبا يردعه ومينع غريه عن اإتيان ما اأتى. )م(.
)2( ثاب: رجع. )م(.

)3( اأثايّف القدر: احلجارة التي ُتن�صب، وجتعل القدر عليها. )م(.
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اهلل  اإن كنت �صمعت منك �صيًئا من هذا قط، قال خالد: بلى يا اأمري املوؤمنني 
وعّرفتك اأن بني خمزوم ريحانة قري�ض واأن عندك ريحانة الرياحني واأنت تطمح 
ُبِني فقلت: اأفتقتلني  بعينيك اإىل االإماء وال�صراري، فقال: ويحك اأََتْكِذُبني وُتَكذِّ
يا اأمري املوؤمنني؟ قال: ف�صمعت �صحًكا من وراء ال�صرت وقائاًل يقول �صدقت واهلل 
قال  به،  تنطق  مبا مل  ل�صانك  على  ونطق  وَغريَّ  ل  َبدَّ ولكنه  بهذا حدثته  عماه  يا 
اأم  بر�صل  اإال  �صعرت  فما  اأمرهما  يف  يرتاو�صان  وتركتهما  عنهما  فقمت  خالد: 
اأمري  اإذا حّدثت  اأم �صلمة  فقالوا يل: تقول لك  ثياب،  املال ونحو  �صلمة ومعهم 

املوؤمنني فحّدثه مبثل حديثك هذا. انتهى.

وعن عبد الرحمن بن حممد بن اأخ االأ�صمعي قال: قال عمي للر�صيد   
يف بع�ض حديثه يا اأمري املوؤمنني َبَلَغِني اأن رجاًل من العرب طلق يف يوِمٍ خم�ض 
ن�صوة، قال: كيف ذلك واإمنا يجوز للرجل امللك على اأربعة؟ قال يا اأمري املوؤمنني 
كان متزّوًجا باأربعة فدخل عليهن يوًما فوجدهن متنازعات، فقال: اإىل متى هذا 
له �صاحبتها: عجلت  فقالت  فاأنت طالق،  اذهبي  التنازع؟، فقال المراأة منهن: 
اأي�ًصا،  واأنت طالق  لها:  اأ�صلح، فقال  اأّدبتها بغري ذلك لكان  بالطالق ولو  عليها 
فقالت له الثالثة: َقبََّحك اهلل فواهلل لقد كانتا اإليك حم�صنتني، فقال: واأنت اأيها 
عن  �صدرك  �صاق  هاللية  وكانت  الرابعة:  فقالت  اأي�ًصا،  طالق  اأياديهما  املعددة 
له  ف�صمعت جارة  اأي�ًصا،  طالق  واأنت  لها:  فقال  بالطالق،  اإال  ن�صاءك  توؤّدب  اأن 

ي يف الت�شــرِّ
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واأ�صرفت عليه وقالت: واهلل ما �صهدت العرب عليك وعلى قومك بال�صعف اإال 
قال:  واحدة،  �صاعة  يف  ن�صائك  طالق  اإال  اأبيت  فيكم،  ووجدوه  منكم  َبَلْوه  ملا 
واأنت اأيتها املتكلمة ملا ال يعنيك طالق اإن اأجازين بعلك، فاأجابه بعلها: هيه فقد 
اأجزتك، وقد ورد عنه  »ال خري يف الن�صاء وال �صرب عنهّن يغلنب كرميًا ويغلبهّن 

لئيم فاأحب اأن اأكون كرميًا مغلوبًا وال اأحب اأن اأكون لئيًما غالًبا«.

قال:  ال�صاعر  ال�صمراء  اأبو  حّدثني  املو�صلي:  اإبراهيم  بن  اإ�صحاق  قال 
اأنا بامراأة  اإذ    اأنا من�صرف من قرب ر�صول اهلل  حججت فبداأت باملدينة فبينما 
بفناء امل�صجد ممن يبيع طرائف املدينة، فاإذا هي يف ناحية وحدها وقد قام عنها من 
فقالت: هل من  فوقفت  فراأيتها  فالتفت  ب�صوت  ترجع  فاإذا هي  اإليها،  قعد  كان 
حاجة؟ قلت: تزيدين يف ال�صماع، قالت: واأنت قائم فلو قعدت فقعدُت كاخَلِجل، 
فقالت: فكيف ِعْلُمَك بالغناء؟ قلت: ِعْلٌم ال اأحمده، قالت: فعالم اأنفخ يف غري 
اإنه ل�صحوري وفطوري، فقلت: وكيف و�صعته  نار، ما منعك من معرفته؟ فواهلل 
دون  وعلوه  رفعته  من  فيه  يو�صع  مو�صع  له  وهل  قالت:  العايل؟  املو�صع  بهذا 
ال�صماء ال�صاهقة؟ قلت: فهوؤالء الن�صوة الالتي اأرى يف مثل حالك، قالت: فيهن 
وفيهن ويل ق�صة، قلت: وما هي؟ قالت: كنت واأنا �صابة يف مثل هذه اخللقة التي 
َعَليَّ  ُيْقِبل  ا و�صيًئا وكان ال  �صابًّ االأُْدَمة)1( وعدم احل�صن، وكان زوجي  ترى من 

مرة. )م(. )1(  االأُْدَمة: ال�صُّ
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فزاد ذلك  به  َعِلَقْت  قد  ق�صار  امراأة  فاأ�صر ذلك بي، وكانت  واأحتفه  اأطيبه  حتى 
يف ح�صرتي، ف�صكوت ذلك اإىل جارتي واأعلمتها ما اأنا فيه من غلبة امراأة الق�صار 
غرامة؟  بال  عليك  قلبه  ويرد  اإليك  ينه�صه  ما  على  اأدلك  قالت:  زوجي،  على 
ة، قالت: اختلفي اإىل جممع موىل اآل الزبري  قلت: اإًذا تكونني اأعظم اخللق َعَليَّ ِمنَّ
ي بها زوجك فاإنه يقبل عليك بجوارحه  فتعلمي من اأحلانه ع�صرة اأ�صوات ثم َغنِّ
كلها، قالت: فرجوت يف م�صورتها الربكة، فتلطفت ملجمع املغني فلم اأفارقه حتى 
رفعت  وح�صر  مهنته  من  زوجي  ان�صرف  اإذا  فكنت  ومعرفة،  َحَذاقة)1(  ر�صيني 
�صوتي فغنيت فحظيت بذلك مبا ال مزيد عليه من االإقبال علي، فكنا كما قال 

ال�صاعر:

قلت: وما ظننت اأن اهلل خلق مثلك، وما كان اأحد اأعظم عليك منة من 
�صاحبة امل�صورة، قالت: ح�صبك بها منعمة وح�صبك بي �صاكرة، فلما اأن نه�صت 

الأقوم قالت: على ِر�ْصِلك ال تن�صرف خائًبا، ثم ترمنت ب�صوت خفي فغنت:

ِحْقَبًة جــــِذميََة  َكَنْدَمايَنْ  ا  َعا)2(وُكنَّ دَّ َيَت�شَ لن  ِقيَل  ْهِر حتَّى  الدَّ ِمَن 

َيِبيعني َمْن  مقروحٌة  َكِبٌد  ويل 

وَنَها َي�ْشرَتُ اأن  النا�ش  َعَليَّ  اأباها 

ُقُروِح بذاِت  لي�شــْت  كبًدا  بها 

ِحيِح ِب�شَ ٍة  ِعلَّ ذا  ي�شــــرِتي  وَمْن 

ي يف الت�شــرِّ

)1(  حذاقة: مهارة. )م(.
)2( يت�صدعا: يتفرقا. )م(.
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ثم قالت: انطلق �صحبتك العافية والبقاء، قال اأبو ال�صمراء: فواهلل لو جاز 
يل اأن ال اأفارقها ما كنت يف الدنيا ما اخرتت بها موؤن�ًصا وما ذكرتها واأنا يف حزن 

ي عني. اإال �ُصرِّ

والدينار  اخلر�ض  على  النطق  كف�صل  الغناء  ف�صل  احلكماء:  بع�ض  قال 
الهوى  يحّرك  الغناء  اأن  بع�صهم:  ويف كالم  الذهب،  من  القطعة  على  املنقو�ض 
ال�صاكن وي�صكن اأمل الهوى املتحّرك، ويف كالم بع�صهم: ال�صوت ال�صجي يو�صل 
الكئيب  وي�صلي  التعبان  ُح  وُيَروِّ الوحيد  يوؤن�ض  الأنه  واالآخرة؛  الدنيا  نعيم  اإىل 
يعني   - العلم  هذا  اأفالطون:  قال  املعروف.  وا�صطناع  ال�صجاعة  على  ويح�ض 
وح  علم املوي�صيقى- مل ي�صعه احلكماء للهو واللعب بل للمنافع الذاتية ولذة الرُّ
الدم.  وترويق  ال�صوداء  وتعديل  اليبو�صات  وترطيب  النف�ض  وب�صط  وحانية  الرُّ
وقال بع�صهم: �صميت االأنغام واالأحلان بالغناء الأن النف�ض ت�صتغني به عن املالذ 

البدنية يف حال �صماعه.

يف  جاذبة  األفاظ  ع�صر  كل  والأهل  الن�صاء(  حما�صن  ذكر  اإىل  )رجع   
حما�صن الن�صاء كاألفاظ خالد بن �صفوان التي األقاها على اأبي العبا�ض ال�صفاح 
يف احلكاية املتقّدمة. وقال بع�ض الظرفاء ي�صف حما�صن امراأة هي رو�صة احل�صن 
و�صرة ال�صم�ض وبدر االأر�ض، هي من وجهها يف �صباح �صام�ض ومن �صعرها يف 
ليل دام�ض كاأنها فلقة قمر على برج ف�صة بدر التم ي�صيء حتت نقابها فهي غري 
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داخلة يف قول القائل:

نرث  كاأنه  وال�صرب  ال�صريب  يجمع  ثغرها  ثيابها،  حتت  يهتز  البان  وغ�صن 
الدر، كما قال البحرتي:

 

نْي من عاج، كما  قد اأثبت �صدرها ثمر ال�صباب وخطت لها يد ال�صباب ُحقَّ
قال بع�صهم:

كاأنها البدر قرط بالرثيا ونيط بها عقد من اجلوزاء، اأعالها كالغ�صن ميال، 
واإزارها  حمرب  نطاقها  اللجني،  كاإبريق  عنق  لها  منهال،  كالدع�ض)3(  واأ�صفلها 
من  الورد  وملقط  فمها،  من  الدر  ونبت  وجهها،  من  ال�صم�ض  مطلع  خم�صب، 
خّدها، ومنبع ال�صحر من طرفها، ومبادي الليل من �صعرها، ومغر�ض الغ�صن من 
قّدها، وهذه االأو�صاف ت�صلح لكل ح�صناء من احلرائر وال�صراري، واإن اختلفت 

االألوان التي تختلف يف احل�صن باختالف مذاهب الع�صاق.

ٌم رَّ ُمَ النِّ�َشاِء  على  َقاَب  النِّ اإن�شــــــــاَناَلْيَت  َقِبيَحٌة  َتغـــــرَّ  ل  كي 

اآِوَنًة ْوَن)1( �ُشُفوَف الّريِط)2(  َداَفااإذا َن�شَ اأَ�شْ الَبْحَرْيِن  لوؤلوؤِ  عن  َق�َشْرَن 

الَهَوى اأَْرَباِب  ُعُهوِد  ِحَفاَظ  فا�ْشــــَتْوَدُعوَها يف حقــــــاِق نهودطلُبوا 

)1( ن�صون: خلعن. )م(.
)2( �صفوف الريط: ثياب رقيقة تظهر ما حتتها. )م(.

ع�ض: كثيب من الرمل. )م(. )3( الدِّ

ي يف الت�شــرِّ





املبحث  هذا  يف  واأطنبوا  والبيا�ض  ال�صمرة  يخ�ض  فيما  النا�ض  تو�صع  قد 
وب�صطوا القول يف التف�صيل بني ال�صمر والبي�ض، وخا�صوا ب�صبب ذلك يف كالم 
عري�ض فخرجوا منه اإىل التف�صيل وعدم التف�صيل، وبيان ذلك اأن منهم من ذهب 
اأبلج  اأبي�ض  البي�ض عليهم؛ الأن احلق  قّدموا  واآخرون  مطلًقا  ال�صمر  تف�صيل  اإىل 
واآخرون ف�صلوا فقالوا اإن كالًّ مييل اإىل عك�ض لونه، وهذا حتكم وحكم على الطبائع 
�صبط  وال  النفع  اأو  التلذذ  بداعية  اإما  امليل  اأن  وال�صحيح  دليل،  بال  واالأمزجة 
لالأّول الختالفه كاالأ�صخا�ض. واأما الثاين فالقول فيه اإما بح�صب معتدل املزاج 
فالروميات حينئذ يف نحو احلجاز اأنفع كما اأن احلب�صيات يف نحو الروم اأجود؛ الأن 
حرارة االأبدان تختبئ يف االأغوار زمن الربد وبالعك�ض يف االأجناد، واأما بح�صب 
واأما امليل يف نف�ض  اأنفع،  اأجود والبي�ض للمحرورين  فال�صود للمربودين  املر�صى 

اللون فمذهب.
ِك�ْشَرى  ِبَبَناِت  ُمْغرًما  َيُك  َحــــــاِمَوَمْن  ِبَبَناِت  ـَْرٌم  ُمغــــــ َفاإِينِّ 

يف ال�سمرة والبيا�س

الف�سل الثـــالث
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قال بع�صهم اإن امل�صريني اإىل ال�صمرة اأميل ولي�ض هذا على عمومه بل هم 
اأميل اإىل البيا�ض امل�صرب ب�صمرة، ومما قيل يف البي�ض:

ل  قالت عائ�صة - ر�صي اهلل تعاىل عنها: البيا�ض ن�صف احل�صن، وقال املُوؤَمَّ
اأبي اأَُمْيل: 

وقال اآخر:

وقال اآخر:

َناِظِري عن  الَهمَّ  ُلو  َتْ اُء  َبْي�شَ

�ُشْمَرٍة يف  يرغُب  ملْن  فقــــــــْل 

انتَقا�ش بعـــــــــنِي  ل  َحقٍّ  بعنِي 

ا�ش الّر�شَ ِمْثُل  البي�شاُء  ُة  الِف�شَّ ما 

َربَُّه َيْلَقى  يوَم  ــــُل  املُوؤمَّ جميِل�َشِهَد  ُكَلّ  طــــــراُز  الَبَيا�َش  اأَنَّ 

ــــــوَد جــــــــــــاهٌل ال�شُّ َل  َف�شَّ
الـ َف�شـــــاِئُل  َتْخَفى  كيَف 

َيْنَه�ُش ليــــــــــــ�َش  َقـــــــــْوُلُه 
اأبيــــ�ش واحلــــــــقُّ  ــــــــبي�ِش 

َكَوْرَدٍة َياِب  الَثّ ُحمِر  يف  بي�شاُء 
َم�َشْت اإذا  َباِب  ال�شَّ ِن  ُغ�شْ يف  َتْهَتزُّ 

ْعَماِن)1( النُّ �َشَقاِئِق  مثَل  اَء  َبْي�شَ
اِن الأَْغ�شَ َنَواِعِم  اْهِتَزاِز  ِمْثَل 

)1(   �صقائق النعمان: نبات فيه حمرة. )م(.
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وقال اأبو القا�صم الزاهي:

وال يخفى ما فيه من التق�صيم البديعي البديع.

ْيَغ  وعن اأن�ض - ر�صي اهلل تعاىل عنه: »كان ر�صوُل اهلل  اأبي�َض كاأمنا �صِ
ٍة«، خّرجه الرتمذي يف ال�صمائل. وو�صف علي بن اأبي طالب  النبي  من ف�صَّ
بًا بُحْمرٍة« وال معار�صة بني حديث اأن�ض وو�صف   فقال: »كاَن اأبي�َض اللوِن ُم�َصرَّ
ج�صده،  يف  كان  الف�صة  وبيا�ض  وجهه  يف  كانت  احلمرة  الأن  باحلمرة؛  له  علي 
وتطلق احلمر على ِح�صان الن�صاء، قيل الأعرابي متّن فقال: حمراء مك�صال)3( من 
بنات االأقيال)4(، قيل: واأ�صل احلمرة يف البيا�ض بالوجه ظهور الدم فيه، فاإنه يزيد 

البيا�ض ح�صًنا، وهذا معنى قولهم يف املثل احل�صن اأحمر، قال ال�صاعر:

ا نَّ َكاأَ العيوِن  باأحلاِظ  وِبي�ٍش 
اللِّوى ِبُْنَعَرِج)1(  َيْوًما  يِل  ْيَن  دَّ َت�شَ
ًة اأَِهلَّ واْنَتَقْبَ  بدوًرا  �شفْرَن 

َخَناِجَرا وا�ْشَتَلْلَن  �ِشُيوًفا  َهَزْزَن 
َغادرا َعتُِّب  بالتَّ َقْلِبي  َفَغاَدْرَن 
َجاآِذرا)2( والَتَفْتَ  غ�شوًنا  وِم�ْشَن 

)1(    مِبُْنَعَرج: مبنعطف. )م(.
)2(  جاآذر: البقر الوح�صي. )م(.

)3( مك�صال: ال تكاد تربح جمل�صها لتوفر اخلدم. )م(.
)4( االأقيال: ملوك ِحمري. )م(.

يف ال�شمرة والبيا�ش
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والنعمة  الَكّن)2(  ومالزمتهّن  ال�صتنارتهّن  ال�صفرة  البي�ض  تعرتي  وقد 
خ بالطيب)3(، كما تعرتي ال�صفرة الدرة  مُّ �صَ واخلف�ض والدعة بل وملالزمتهّن التَّ

الزهراء والعاج االأبي�ض بكرثة مما�صة الطيب، ولهذا قال ال�صاعر:

اإذا كانت عتيقة احل�صن ناعمة البدن فاإّن لونها يكون من  اإن املراأة  ويقال 
ة �صاربًا للحمرة، ومن الع�صية اإىل اآخر النهار �صاربًا  اأّول النهار اإىل ابتداء الَع�ِصيَّ
لل�صفرة، ومعنى هذا اأن املراأة الرقيقة الب�صرة ال�صافية اللون تتلّون بتلّون الهواء، 
والهواء عند الطفل ي�صفر با�صفرار ال�صم�ض ويتو�صح بالغداة لبيا�صها، وهذا كله 

ّمة: مبالغة يف و�صف املراأة بال�صفاء وال�صفافية، قال ذو الرُّ

َها َبَيا�شِ يف  حمرٌة  عليها  اأَْحَمُرِهَجاٌن)1(  واحُل�ْشُن  الَعْيَننْيِ  بها  َتُروُق 

َحاِلَيٍة اَء  َبْي�شَ ِمْن  ْقُت  َتَع�شَّ والطيُبَوَما  الأكناُن  رها  �شفَّ كالعاِج 

اُء يف َدَعٍج)4( �شفراُء يف َنَعٍج)5( َذَهُبَبْي�شَ َها  َم�شَّ َقْد  ٌة  ِف�شَّ كاأنَّها 

)1(   ِهَجان: بي�صاء. )م(.
)2( الَكّن: البيت. )م(.

خ بالطيب: االإكثار منه. )م(. مُّ �صَ )3( التَّ
)4( َدَعج: �صدة �صواد العني. )م(.

)5( نََعج: بيا�ض خال�ض. )م(.
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وقال اآخر:

وقال اآخر:

وكان علي  يبالغ يف حمبة البيا�ض حتى روي عنه اأنه قال: من تزّوج 
امراأة �صمراء ثم طلقها فعلّي مهرها، فكان يكره ال�صمر.

وقال بع�صهم: اإن احلب�صيات األطف ممن عداهّن مزاًجا، واأرق ب�صرة، واأعدل 
اأراد ح�صن ال�صكن والع�صرة  اأوفق ل�صائر اجلهات مطلًقا، قيل: من  حرارة، فهّن 
فعليه بالعراقيات، ومن اأراد جنابة الولد فعليه بالفار�صيات، واأما امل�صريات فمنجبات 
زينة،  واأجمل  ملثًما  واأكمل  ذاًتا،  واألطف  واأعذب حمادثة،  منظًرا،  اأح�صن  وهن 
واأظرف �صمائل، واألوان احلب�ض كلها مقبولة ظريفة؛ الأنها يف مرتبة االعتدال بني 
ال�صواد والبيا�ض وخري االأمور اأو�صاطها؛ وذلك الأنها اإّما �صفرة اأو خ�صرة اأو �صمرة 
ولونهم  العرب  لون  فاإنها  ال�صمرة  �صرف  اأما  وامل�صرة،  الفرح  موجبات  من  وكلها 

اأ�صرف االألوان واأح�صنها، كما قال م�صكني الداري:

َتَناَزَعَها  قد  �شفـــــراُء  َذَهِببي�شــــاُء  ومن  ٍة  ِف�شَّ من  لونـــــــاِن 

ُطُلوعها عنَد  ال�شم�ش  مثل  لغروبهيفاُء  َها  َكُدُنوِّ اأو  احل�شــــِن  يف 

َيْعِرُفني ملــــــْن  ِم�ْشـــــِكنٌي  الَعَرْباأنا  اأَْلَواُن  ـــــْمَرُة  ال�شُّ َلْويِن 

يف ال�شمرة والبيا�ش
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واأما �صرف اخل�صرة فالأنها لون �صند�ض اجلنة وعالمات االإبراق يف الثمار 
واالأ�صجار وعالمات االإ�صراف على الرءو�ض والتيجان على امللوك، ومن موجبات 

الفرح وال�صرور، كما يف اخلرب املاأثور واملنظوم من املنثور.

ويف اجلامع ال�صغري اأحب االألوان اإىل ر�صول اهلل  اخل�صرة، واأما �صرف 
ال�صفرة فالأنها من اأ�صباب الفرح وال�صرور، كما �صرح بذلك بع�ض املف�صرين لقوله 
تعاىل نث جئ  حئ  مئ  ىئ  يئمث ]البقرة/ 69[، وقال احلكماء: 
النظر اإىل االأ�صفر اخلال�ض يورث الفرح وال�صرور باخلا�صية، فهذه األوان ال�صراري 
احلب�صيات التي يف�صلهّن بع�ض اأهل الذوق على الروميات، وقد تغزلت ال�صعراء 

يف ذلك عموًما فقال بع�صهم يف االأ�صمر:

وقال اآخر:

احَلـــِزْن بالَقـــــْلِب  ُيْذِهْبَ  احَل�َشْنَثَلَثٌة  والَوْجُه  َرُة  واُل�شْ املَــــاُء 

اللََّمى ُحْلَو  اأَ�ْشـــــــَمَر  َع�ِشْقُتُه 
يل َرقَّ  وما  قـــــلبي  ــــــع  ُيَقطِّ

َي�ْشَتِطع مل  بُّ  ال�شَّ ل�شـــــــلواِنِه 
َيْنَقِطع وما  يـــــــرقُّ  وَدْمِعــــــي 

اأَْبَي�َش َهَوى  يف  وَحايل  َدْعِني 
اأَ�ْشَمَر َهَوى  يف  ُمَعنَّى  وِع�ْش 

َذِلَك ِمْن  ـَــــــَن  اأَْح�شـ اأو  كالَبْدِر 
َحاِلَك يف  �ِشئَت  َما  اإذا  ِمْت  اأَو 
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وال تخفى التورية هنا، ويف االأخ�صر الزيتي اللون قال بع�صهم:

ويف االأ�صفر الذهبي اللون يقول بع�صهم:

وقال يف االألوان من اأن�صف ومل يتع�صف وهو البهاء زهري:

وقال ابن مطروح نحو ذلك فزاد واأف�صح عن املراد:

َزيتيَّة ـــــــــْوِن  اللَّ ة  رَّ �شَ وُمْ
ها َخدِّ يف  ال�شـــــرُط  َكَتَب  وقد 
ُقْل اَي  مِلُحــــيَّ َناِظًرا  اأََيا 

الأََنام َجِميُع  فيـــــــها   َ َتَريَّ
ان�ِشَجام يف  فائًقا  اأتى  كــــــلًما 
النَِّظاِم يِتّم  املَِليِك  ِبَهـــــــَذا 

رْيِتي حِلَ يَغ  �شِ اللَّوِن  َذَهِبي  َوِبي 
ِعْنَده ِغ�شَّ  ل  وهو  ُفوؤاِدي  ُيِذيُب 

َزاِئُف كاأينِّ  يِل  امِتَحاًنا  ُيطيُل 
َحاِئُف)1( اإنَّك  ْوِن  اللَّ َذهِبيَّ  فيا 

ـــبٍّ �شَ َمَقــــــــالَة  ا�ْشــــــــَمْع 
َمليــــــــــــٌح املَليـــــــــَح  اإِنَّ 

َعْوين ــــــــــَك  ِبَحَقّ وُكــــــْن 
َلــــــــْوِن ُكــــــــَلّ  يف  ُيَحـــبُّ 

وَلِكْن البيــــــــ�َش  اأَْع�َشــــــــُق 
ملَْعــــًنى البيـــــ�ِش  فــــــي  اإِنَّ 

اأَْعـــــــَلْق بال�ّشـــــْمِر  َخاِطري 
اأَْر�َشـــــــــْق ــــــْمَر  ال�شُّ اأنَّ  غرَي 

يف ال�شمرة والبيا�ش

)1(  حائف: جائٌر يف احلكم. )م(.
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وباجلملة، فكم يف �صائر االألوان من دّرة يتيمة وجوهرة ثمينة كرمية، والبالغة 
امل�صك  من  واأطيب  االأحمر  الكربيت  من  اأعز  والدين  اجلمال  يف  الغاية  منهّن 
االأذفر، فعلى من ظفر بها اأن يتم�صك بحبل ع�صمتها؛ فما كل وقت واآن ي�صمح 
الزمان ِبُحوِر اجلنان وكما اختلف اأهل االأذواق يف حب االألوان وتف�صيل بع�صها 
الق�صية  هذه  وف�صل  بينهما،  والف�صل  َبات  يِّ والثَّ االأَْبَكار  اختلفوا يف  بع�ض  على 

ۀ    ڻ.   ڻ   ڻ    نث  اجلنة  اأهل  ن�صاء  و�صف  يف  تعاىل  قوله  فيها  يحكم 
ہ . ہ  ہمث  ]الواقعة/ 37-35[.

ِعْنِدي الأَْيــــــــِك  وظــــــَلُل 
واملِ�ْشـ ـَْنَب  العــــــ و�شـــــــــذا 
فالإِْنــــــــ ــــــــــْفَت  اأَْن�شَ واإذا 
ُيـــــــْهَوى احُل�ْشــــــــِن  َفَبِديُع 

اأَْوَفْق م�ش  ال�شَّ َهِجـــــــــري  ِمْن 
اأَْعَبْق الَكــــــاُفور  ِمن  ــــِك 
اأَْلَيــــــْق بالإْن�َشــــــــان  اُف  ـ�شَ
وَيْع�َشْق كـــــــان  كيفـــــــما 



امتنانه  على اأهل طاعته باالأبكار يف قوله تعاىل يف و�صف ن�صاء اأهل 
 ]37-35 ]الواقعة/  مث  ہ  ہ     . ہ   ۀ      . ڻ      ڻ   ڻ    نث  اجلنة: 
يفيد ف�صل البكر على الثيب؛ حيث اأن�صاأهّن لهم اأبكاًرا مل يعرفن غريهم كما 
قال تعاىل يف اآية اأخرى: نث  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےمث  ]الرحمن/ 56[ 
الثيب طمثت، وروى  يقال يف  اإال مع دم فال  والطمث االفت�صا�ض وال يكون 
يا  »اأنكحت   : ر�صول اهلل  قال يل  قال    البخاري عن جابر بن عبد اهلل 
جابر؟ قلت نعم يا ر�صول اهلل، قال اأبكًرا اأم ثيًبا؟ قال: بل ثيًبا، قال: فهال بكًرا 
تالعبها وتالعبك وت�صاحكها وت�صاحكك«، وروى ه�صام بن عروة عن اأبيه قيل 
لعائ�صة - ر�صي اهلل عنها - ما كان ر�صول اهلل  ي�صنع اإذا خال يف بيته؟ قالت: 
»واهلل ما كان اإال ب�صًرا ولكّن اهلل اأكرمه واأَْكَرَم به، واهلل اإنه كان ليخ�صف نعله)1( ويرقع 
ث اآحاد النا�ض، ولقد قلت له يوًما: يا ر�صول اهلل لو اأنك وجدت رو�صتني  ثوبه وُيَحدِّ
يف اإحداهما �صجر ونبات قد رعي واأكل، ويف االأخرى �صجر ونبات االأُُنف)1( مل 

)1( يخ�صف نعله: يخيطها وي�صلحها. )م(.
)2(  اأُُنف: مل َيْرَعه اأحد. )م(.

يف البكارة والثيوبة

الف�سل الرابع
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ُيْرَع، يف اأيهما كنت مر�صاًل بعريك؟ فقال ر�صول اهلل  يف االأُُنف التي مل ُتْرَع، 
فقلت: يا ر�صول اهلل ذلك مثلي ومثل ن�صائك كلهّن لي�ض منهّن واحدة اإال كانت 
  عند غريك قبلك«، اخت�صره البخاري فاأخرج بع�صه وقال: تعني اأن ر�صول اهلل

مل يتزّوج بكًرا غريها.

يِّب، منها اأنها ال  قال الغزايل يف االإحياء: يف الِبْكر خوا�ض ال توجد يف الثَّ
حتّن اأبًدا اإال اإىل الزوج االأّول، فاإن الطباع جمبولة على االإن�ض باأّول ماألوف، واآكد 

احلب ما يقع مع املحب االأّول غالًبا كما قيل:

وقال اآخر:

عن  ينفر  االإن�صان  طبع  فاإن  عنها،  نفوره  وعدم  عليها  الرجل  اإقبال  ومنها 
التي م�صها غريه ويثقل ذلك عليه مهما تذكره، وبع�ض الطباع يف هذا اأ�صّد نفوًرا 
به  اأن�صت  الأنها  الزوج  اأحوال  بجميع  الغالب  يف  تر�صى  اأنها  ومنها  بع�ض،  من 
ومل َتَر غريه، واأما التي اختربت الرجال ومار�صت االأحوال فرمبا ال تر�صى بع�ض 
الفرج يف  اأبو  قال  ذلك،  ب�صبب  الزوج  فتقلي  األفته  ما  تخالف  التي  االأو�صاف 

ْل ُفوؤاَدَك ما ا�شتطعَت ِمَن الَهَوى َنقِّ
الَفَتى َياأَْلُفُه  الأر�ِش  يف  منزٍل  َكْم 

ِل الأَوَّ للحــــبيِب  اإل  احلــــبُّ  ما 
َمْنـــــــِزِل لأّوِل  اأبــــًدا  وَحِنيُنُه 

اِدٍث حِلَ القدمُي  احلــــــقُّ  ُك  ُيرْتَ اجُلْمُهوِرل  ِة  اأَِجلَّ مقــــــاُل  هـــــــذا 
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كتاب الن�صاء عن علي  قال: ال تن�صى املراأة اأبا عذرها وال قاتل بكرها، واأبو 
عذرها هو الذي افت�صها اأّول مرة فاأزال عذرتها والعذر والعذرة مبعنى وهو البكارة، 

وبكرها اأّول ولد يولد لها. 

وقال �صاحب كتاب عقالء املجانني: اأراد رجٌل النكاَح فقال الأ�صت�صريّن 
َقة الَقْي�ِصي وهو راكب  اأّول من يطلع ثم الأعملّن براأيه، فكان اأّول من طلع عليه َهَبنَّ
اأردت النكاح فما ت�صري علي؟ قال: البكر لك والثيب  على ق�صبة، فقال: اإين 
اأن يرحمك، وممن يعّد من عقالء  عليك، وذات الولد ال تقربها واحذر جوادي 
املجانني بقرة املجنون كان بحلب وله �صعر ح�صن، قال �صفيان بن احل�صني: اجتزت 
يف بع�ض اأ�صواق حلب فاإذا ببقرة املجنون قد ا�صتقبلني خارًجا من خربة، فقال: 
مرحًبا يا اأبا عبد اهلل، قلت: وبك يا ثور، قال: باهلل عليك يا �صفيان اأن�صدين �صيًئا 
من �صعر عبد الرحمن بن احلكم بن العا�ض، فقلت: واأيه تريد؟ فقال: اإن كنت 

حتفظ قوله: 
*َهْيَفاُء ِفْيَها اإَذا ا�شَتْقبْلَتها َعَجٌب*

 فقلت: نعم واأن�صدته:

)1(  الك�صحني: اخل�صرين. )م(.
)2( االأوان�ض: جمع اآن�صة. )م(.

َعَجٌب ا�ْشَتْقبلتَها  اإذا  فيها  هيفاُء 

م�ِش مل َيَرَها ِمَن الأواِن�ِش)2(   ِمثُل ال�شَّ

ِمْعَطاُر  )1( الُك�ْشَحنْيِ غام�شُة  اُء  َغرَّ

َجاُر ول  َبْعٌل  ل  اِر  الدَّ ب�شاحِة 

يف البكارة والثيوبة
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فقال: واهلل اإن هذه مَلُْنَية املتمني، ثم لفت بوجهه وفرك اأ�صابعه، ثم قال: يا 
اأخي اأنا واهلل يعجبني قول من قال فاأح�صن، قلت: ما الذي قال فاأعجبك؟ قال:

فقلت يا بقرة اأن�صدين �صيًئا لنف�صك، قال نعم واأن�صد:

ثم اأخذه ما كان ياأخذه ف�صقط لوجهه فان�صرفت عنه.

تف�صيل  يف  واالأربعون  الثالثة  املقامة  وهي  مقاماته  اإحدى  يف  وللحريري 
البكر على الثيب، قال: اأما البكر فالدّرة املخزونة، والَبْي�صة املكنونة)3(، والباكورة 

التََّمنِّي ُمْنَيِة  من  اأح�شـــــــــُن 
ملُ�ْشَتَهاٍم)1( قــــــــــــوُل فتـــــــاٍة 
ل خـــــــرَي يف عا�شــــــق ٍَعُجوٍل

َتَعنِّي بـــــــــل  ــــــــٍل  َو�شْ وَنْيُل 
َعنِّي َتَنــــــحَّ  َفــــــــــــــاَها  َيْلثُم 
اأَين والتَّ ــــــْبَ  ال�شَّ اأح�شــــــَن  ما 

ِبَزْوَرٍة َمَنْنُتم  لو  عليـــــكم  حراٌم 
ا�ْشِتياِقنا يف  ِمْثَلَنا  تكونوا  مل  فاإن 

ل؟! فاأوَجْبُتُموا فيــــها َعَليَّ التََّطوُّ
ل)2( التََّجمُّ ُيْح�ِشُنوَن  اأَُنا�ًشا  فكونوا 

)1(  م�صتهام: حمب. )م(.
ة املكنونة: اجلارية يف ِخْدِرها. )م(. )2( الَبْي�صَ

)3( التجمل: تكّلف اجلميل. )م(.
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الفة)2( الهنية، والرو�صة االأُُنف)3(، والطوق)4( الذي َثُمَن َو�َصُرف،  ة)1(، وال�صُّ يَّ اجِلنِّ
اأَْوَك�َصها  وال  عابث،  مار�صها  وال  الِب�ض)52(،  ا�صتغ�صاها  وال  الِم�ض،  يدن�صها  مل 
النقي،  والقلب  العيي،  والل�صان  اخلفي،  والطرف  احَلِيّي،  الوجه  ولها  َطاِمث)6(، 
الكاملة)7(،  وامللحة  املغازلة،  والغزالة  املداعبة،  واللعبة  املالعبة،  الدمية  هي  ثم 
�صّد  يف  )وله  ي�صيب،  وال  ي�صّب  الذي  وال�صجيع  الق�صيب)8(،  الطاهر  والو�صاح 
ة االإذعان)10(، والزندة املتع�صرة  الَبِطيَّ العنان)9(، واملطية  ذلك( وهي املهرة االأبية 
االقتداح)11(، والقلعة امل�صت�صعبة االفتتاح، ثم اإن موؤنتها كثرية، ومعونتها ي�صرية، 
وعريكتها)12(  �صماء،  وفتنتها  خرقاء،  ويدها  مكلفة،  ودالتها  �صلفة،  وع�صرتها 
اأَْخَزت  وطاملا  غ�صاء،  خربتها  وعلى  عناء،  ريا�صتها  ويف  ليالء  وليلتها  خ�صناء، 

ل كل �صيء، واجلنية: الفتاة من�صوبة اإىل اجِلّن يف تلونها وجمالها. )م(. )1( الباكورة: اأوَّ
الفة: من اخلمر اأخل�صها واأف�صلها، وفيها ت�صبيه للبكر باخلمر يف جودتها. )م(. )2( ال�صُّ

)3( الرو�صة االأُُنف: احلديقة التي مل ُتْرَع، وهي كناية عن �صيانة املراأة وعدم تعر�صها ليد �صوء. )م(.
ْوق: الُعُنق. )م(. )4( الطَّ

اها رجل، كناية عن اجلماع. )م(. )5( ا�صتغ�صاها الب�ض: َغطَّ
)6( اأوك�صها طامث: نق�ض منها بف�ض عذرتها. )م(.

)7( امللحة الكاملة: مكتملة احل�صن. )م(.
)8( الو�صاح الطاهر الق�صيب: احُللي النقي اجلديد. )م(.

)9( املهرة االأبية العنان: اأنثى ولد الفر�ض �صعبة االنقياد، ي�صبه بها الفتاة العزيزة املرتفعة عن ال�صوء. )م(.
)10( املطية البطية االإذعان: الناقة يركب ظهرها على مهٍل، ي�صبه بها الفتاة يف معاملتها بالرفق واللني. )م(.

)11(  الزندة املتع�صرة االقتداح: العود الذي ي�صتقدح به النار، وي�صبه الفتاة به للداللة على �صعوبة االقرتاب منها. )م(.
)12( عريكة:طبيعة اأو خلق. )م(.

يف البكارة والثيوبة
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اإنها  ثم  البازل)1(،  الفنيق  واأ�صرعت  الهازل،  واأحنقت  املغازل،  وَفَرَكت  املنازل، 
التي تقول اأنا اأجل�ض واألب�ض فاأطلب من يطلق اأو يحب�ض. )وله يف تف�صيل الثيب 
قوله( اأما الثيب فاملطية املذللة، واللهنة املعجلة)2(، والبغية امل�صهلة، والطبة املعللة، 
اإنها  ثم  املختربة،  والفطنة  املدبرة،  وال�صناع  املتقربة،  واخلليلة  املتحببة،  والقرينة 
عريكتها  املبارز،  ونهزة)4(  العاجز،  وقعدة  اخلاطب)3(،  واأن�صوطة  الراكب،  عجالة 
هي  ذلك(  �صّد  )وله يف  مزينة،  وخدمتها  متبينة،  ودخلتها  هينة،  وعقلتها  لينة، 
والذواقة  امل�صتعمل،  والوعاء  املبتذل،  واللبا�ض  املناهل،  وثمالة)5(  املاآكل،  ف�صالة 
املتطرفة، واخلراجة املت�صرفة، والوقاح املت�صلطة، واملحتكرة املت�صخطة، ثم كلمتها 
كنت و�صرت وطاملا بغى علي فن�صرت، و�صتان بني اليوم واأم�ض، واأين القمر من 
الَقِمل،  الغل  الهلوك)7(؛ فهي  والطماحة  الربوك6(،  احلنانة  واإن كانت  ال�صم�ض، 

واجلرح الذي ال يندمل.

وقوله يف البكر ثم اإن موؤنتها كبرية ومعونتها ي�صرية، ويف الثيب هي عجالة 
ثم  تطحن  ة)8(  كالرُبُّ البكر   : قول عمر  اإىل  اإ�صارة  اخلاطب  واأن�صوطة  الراكب 

)1(  الفنيق البازل: الفحل الكرمي. )م(.
)2( اللهنة املعجلة: الهدية ال�صريعة. )م(.

)3( اأن�صوطة اخلاطب: عقدة واإحكام اخلاطب. )م(.
)4( ُنْهَزة: فر�صة. )م(.

)5( ثمالة: القليل من كل �صيء. )م(.
)6( الربوك: كثرية الربكة.)م(

)7( الطماحة الهلوك: التي تتطلع بنظرها اإىل غري زوجها فتف�صد حياتها. )م(.
ة: القمح. )م(. )8(  الرُبَّ
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اإىل  بذلك  ي�صري  و�صويق،  متر  الراكب  والثيب عجالة  توؤكل،  ثم  تخبز  ثم  تعجن 
�صهولة اأمر الثيب واأن البكر حتتاج يف تزّوجها والبناء بها اإىل كلف �صديدة، وكانت 
لعجلته،  فيمتنع  للقرى  النزول  عليه  فيعر�ض  امل�صتعجل  الراكب  بها  ميّر  العرب 

فتخرج ما ا�صتي�صر فياأكله وهو راكب، فذلك هو عجالة الراكب.

وقد  لبثينة،  وقع  ما  عنها  كنايتهّن  لطائف  من  يح�صن  الثيوبة  ذكر  وعلى 
جازت على بع�صهم فقال لها اأَِبْكٌر اأنت؟ قالت نعوذ باهلل من الك�صاد، فانظر كيف 
دلت على الثيوبة باأح�صن عبارة، وما اأح�صن قول جميل فيها متغزاًل - وزاد عليه 

بع�صهم اأبياًتا ومل يلتزم فيها ما التزمه:

)1( َلَها: َغَفل. )م(.
ها: كويكب �صغري َخفّي. )م(. )2( ال�صُّ

)3( الغزالة: ال�صم�ض. )م(.
)4( َبَها: بهاء، ولكن حذفت الهمزة تخفيًفا وملنا�صبة الوزن. )م(.

)5( دها: دهاء، ولكن حذفت الهمزة تخفيًفا وملنا�صبة الوزن. )م(.

َلُه َما  ُبَثْيَنُة  قالْت  اإن  َخِليليَّ 

به الَّذي  لِعَظِم  َمْعُذور  وهو  �َشَها 

َحى ال�شُّ يف  بالَغَزاَلِة)3(  ُتْزِري  بثينُة 

ُمْتِلِفي وهو  قاتلي  ِبُودٍّ  َدَهْتِني 

ِخْلَقًة جنلُء  كحلُء  ُمْقَلٌة  َلَها 

َلَها)1( َلَها:  فقول  َوْعٍد  بل  اأتانا 

َها)2(   �َشها وَمْن  بات  ُطول الليل   يرعى  ال�شُّ
َبَها)4( ِبَها  يوًما  َيْبَق  مل  برزْت  اإذا 
َدَها)5( َوّدها  َمْن  بالُودِّ  َدَهْت  قد  وكم 

َمَها َها  اأُمَّ اأو  الظبُي  اأباها  كاأنَّ 

يف البكارة والثيوبة
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وكما اختلفت اأذواق النا�ض يف البيا�ض وال�صواد اختلفت اأي�ًصا يف ال�صمن 
وال�صمور وهو مفاد الف�صل اخلام�ض.

ها تهزُّ ِلَطاٍف  باأَْعَطاٍف  وَما�َشْت 

اآِمًرا َباَبة  بال�شَّ َطْرًفا  ْرُت  َواأَْب�شَ

رْيِ َنْحَوَها وقالت وقد اأَ�ْشَرْعُت يف ال�شَّ

قْت ُروِّ ثم  ُعتَِّقْت  ريقي  ُمدامُة 
ويف �شفتي اللع�شا �ِشَفا ُكلُّ ُمْدِنٍف)3(

َوجِبينَها �َشْعِرَها  من  َطْلعـــٌة  لها 

وُمْقَلٌة ِجيٌد  ْمِل  الرَّ مهاِة  من  لها 

ول �شكنْت وادي الَعِقيِق ول الغ�شى

تقارنا والهلُل  يَّا  َ الثُّ ما  اإذا 

َثْغِرَها لوؤلوؤِ  قبل  اأدري  كنت  وما 

َزَها ها  َهزِّ من  الَباِن  َن  ُغ�شْ َفَعاَيْنُت 

َنَهى النُّهى  اأَْهل  ْلَواِن  ال�شُّ َعِن  وَطْرًفا 
وَمَهاِمَها)1( ُدوَنَها  ِقَفاًرا  وُجْبُت 
ْفِوَها   َوَها)2( ْكِر من �شَ فمن مل مَيُْت بال�شُّ
َفَها)4( ر�شفها  اإىل  م�شتاًقا  كنت  فاإن 

ونهاُرَها ليـــــُلَها  فيــــها  َتعاَنَق 

وِنَفاُرَها ا�شــــــتيحا�ُشها  لها  ولي�ش 

دارها وبعــــيني  بقلـــــبي  ولكن 

و�شوارها قرطها  ذا  هل  اأ�شكك 

�شغارها اللآيل  نفي�شــــــاِت  باأن 

)1(  مهامها: اأرا�ٍض قفار بعيدة )م(.
ُعَف. )م(. )2( َوَها: �صَ

)3( مدنف: مري�ض. )م(.
)4( َفَها: فاأقبل وتعال. )م(.



َمن)1( وال�صمور ما هو االأف�صل منهما، واأكرث  اختلفت اأذواق النا�ض يف ال�صِّ
الب�صراء بجواهر الن�صاء الذين هم جهابذة النقد يقّدمون املجدولة)2( التي تكون 
بني ال�صمينة واملم�صوقة، فقالوا اإنها غ�صن بان، وق�صيب خيزران، ال ميكن يف م�صي 
املراأة التثني اإال اإذا كانت جمدولة، وال�صك اأن التثني يف م�صي املراأة الذي هو 

اأح�صن ما فيها ال يكون مع ال�صمن، قال ال�صاعر يف ح�صن امل�صي:

وقال اآخر:

َم�ْشِيَها ُح�ْشَن  املََها  اأعارْتَها  ِظَباٌء 
َلْت فمن ُح�ْشِن ذاك امل�شي قامت َفَقبَّ

اجَلاآِذُر)3( العيوَن  اأََعاَرْتَها  قـــد  كما 
الغدائُر اأقدامهّن  من  مواطـــــَن 

اجَلَناح َم�ْشُبوُل  ْيُل  واللَّ َطَرقُت 
اأجفانها فــــــي  تمـــــُل  َغاَدٌة 

َباِح ال�شَّ َقْبِل  من  ْم�ِش  بال�شَّ مرحًبا 
َحاح اُت ال�شِّ ـًا فيــــــه َمِنيَّ مر�شـــــ

َمن: نقي�ض الهزال. )م(. )1(  ال�صِّ
)2( املجدولة: ح�صنة اخللق والتكوين. )م(.

)3( اجلاآذر: جمع جوؤذر، وهو ولد البقرة الوح�صية. )م(.

يف ال�سمن وال�سمور وال�سّن

الف�سل اخلام�س
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وقال بع�صهم:

وقال بع�صهم:

واالأ�صعار يف هذا املعنى الدقيق الر�صيق كثرية.

 - اأ�صمنها  يعني   - اأوثرها  فاأطيبها  فر�ض  الن�صاء  الزبري:  بن  م�صعب  وقال 
وكان يقول: ا�صتاأثروا يف فر�صكم ال�صربمة - اأي ال�صمينة - فاإين ما راأيت لبا�ًصا 
اأزين من �صحم. وقال  اأزين من ف�صاحة، وال راأيت لبا�ًصا على امراأة  على رجل 

ال�صاعر:

َبـــــــــَدا اْهَتزَّ والَبْدُر  يِب  فاحكالَق�شِ والَعْنَبُ  ارَتَّ  والكــــــِثيُب 

مَرا ْعَدِة)1( ال�شَّ ْيِف وال�شَّ فما اأكَث القتلى وما اأَْرَخ�َش الأ�شرىَرَنا واْنَثَنى كال�شَّ

َعْندليًبا وَغنَّى  ظــــبًيا  يبا)3( رنـــــــا  ولَح �َشــَقاِئًقا)2(  وَم�َشـــى َق�شِ

ُمرادي من  الَهِزيَلِة  ُحبُّ  وما 
عرٍق ذات  اأعدل  التَّنعيِم  اأبا 

�َشْحِم ذاَت  اإل  اأَُروُم  ول�شُت 
حلِم بيَت  ُقَماَمُة  تكي  وهل 

)1(  ال�صعدة: القناة امل�صتوية تنبت ال حتتاج اإىل تثقيف. )م(.
)2( �صقائق النعمان: نبات ع�صبي جميل منه ما هو اأبي�ض واأحمر مبقع بنقط �صوداء. )م(.

)3(  ق�صيًبا: ِق�صّي ُعِمَلْت من غ�صن غري م�صقوق. )م(.
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وعن عائ�صة - ر�صي اهلل تعاىل عنها - قالت: اأرادت اأّمي اأن ت�صمنني لدخول 
بالرطب  القثاء)1(  اأطعمتني  حتى  تريده  مما  �صيء  على  اأقبل  فلم    اهلل  ر�صول 
ف�صمنت عليه كاأح�صن ال�صمن، وروى اأبو َم�ْصَلَمَة عن عبد الرحمن عن عائ�صة - 
ر�صي اهلل عنها - قالت ت�صابقت مع ر�صول اهلل  واأنا جويرية ف�صبقته فلما حملت 
اللحم قال يل ر�صول اهلل : »تعايل اأُ�َصابقك« فقالت: »وكيف اأ�صابقك يار�صول 

اهلل واأنا على هذه احلال؟« قال: »البّد«؛ ف�صابقته ف�صبقني، فقال: »هذه ِبِتلك«.

ويحكى عن احل�صن الب�صري اأنه قال ال ت�صمنوا ن�صاءكم فاإن كنتم والبّد 
فاعلني فاحفظوهّن اأي من اإفراط ال�صمن واالنتهاء يف ال�صخامة. وكان للفرزدق 
عربية  حدراء  وكانت  النوار،  ت�صمى  والثانية  َحْدراء،  ت�صمى  اإحداهما  زوجتان 
هيفاء جمدولة، وكانت النوار ح�صرية �صخمة؛ فكان يف�صل َحْدراء عليها، فقال 

يف ذلك:

يف ال�شمن وال�شمور وال�شّن

و�ض«. )م(. )1( القثاء: نبات من ف�صيلة القرعيات، طعمه اأقرب اإىل اخليار، ويقال له اأي�ًصا »الفقُّ
)2( بروقي بيتها: الروق والرواق: �صقف يف مقدمة البيت. )م(.

ة: حمقاء كثرية اللحم ثقيلة. )م(. َفنَّ )3( �صِ

ٍة ــــــٌة يف ِمَظلَّ َلَعْمـــــِري لأَْعَراِبيَّ
غائ�ٍش ِة  كُدرَّ اأو  غزاٍل  كاأمِّ 
َفنَّة)3( �شِ َناٍك  �شِ من  اإلينا  اأََحبُّ 

َيْخِفُق الريح  بيتها  ِبَرْوَقي)2(  يظّل 
ت�شرُق الأر�ش  بها  ت  مرَّ اإذا  تكاد 
َتْعَرُق املراوُح  عنها  ُو�شعْت  اإذا 
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َمن، وكذلك ال�صفنة املراأة ال�صخمة  وال�صناك بك�صر ال�صاد املراأة املفرطة ال�صِّ
املتناهية يف ال�صخامة، وذلك كعبدة بنت عبد اهلل بن يزيد زوجة ه�صام بن عبد امللك، 
فاإنها كانت مفرطة يف ال�صمن ال ت�صتغني يف القيام عن اال�صتعانة بثالث اأو اأربع 
وكان  املتوارثة،  اليتيمة  الّدرة  يوًما  ه�صام  اإىل  اأُْهِدَيْت  اأنه  َفُيْحَكى  اجلواري،  من 
وزنها فيما يقال ثالثة مثاقيل، وكانت قد حازت جميع ال�صفات امل�صتح�صنة من 
ال�صفاء والنقا واال�صتدارة، فقال لعبدة: اإن قمت بنف�صك من غري ا�صتعانة باأحد 
فهي لك، فحاولت القيام ب�صّدة وم�صقة وما مت نهو�صها حتى خّرت على وجهها 
و�صال الدم من اأنفها، وقام ه�صام يغ�صل ما اأ�صابها من الّدم واأعطاها الّدرة فبقيت 
عندها اإىل اأن اأخذها منها عبد اهلل بن علي بعد انق�صاء دولة بني اأمية، وكان عبد اهلل 
بارًعا  رائًعا وح�صًنا  راأى جمااًل  عبدة  راأى  ملا  ولكنه  الن�صاء  راغب يف  ابن علي غري 
فطلب منها التزويج فاأبت، فكان ذلك من اأكرب الّدواعي على قتلها، وقيل قتلها 

خوًفا من اأن َتُنّم لل�صفاح بالّدرة، ويف عبدة يقول عمر بن اأبي ربيعة:

اإ�صماعيل بن خارجة زوجة  بنت  وال�صمن هند  ال�صخامة  ومثل عبدة يف 
احلجاج بن يو�صف الثقفي، فقد روى اأبو الفرج يف االأغاين عن اأبي مو�صى قال: 

الَقْلُب َرِك  َتَذكُّ َيْن�َشى  ما  اأََعْبَدُة 

َطْفَلٌة اِئِب  َ الرتَّ بي�شاُء  وعبدُة 

َكْرُب ول  َرخاٌء  ُي�ْشِليه  عنه  ول 
ت�شبو ول  احلليَم  ِبي  ُت�شْ منعمٌة 

نة. )م(. )1(  َطْفَلة: ناعمة ليِّ
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من  فلما خطبتها  بن خارجة  اإ�صماعيل  بنت  هنًدا  له  احلجاج الأخطب  وجهني 
اأبيها وزّوجتها منه وكانت حا�صرة قامت مبادرة وعليها ِمْطَرف َخزٍّ )1( اأ�صود، فواهلل 
لقد راأيته دخل بني ظهرها وَكَفلها)2( ومل ت�صتقل قائمة حتى انثنت ومالت الأحد 
�صقيها من �صحمها فعّرفت احلجاج بذلك، فوجه لها ثالثني غالًما مع كل غالم 
ع�صرة اآالف درهم وثالثني جارية مع كل جارية تخت ثياب، وقال لها: اإين اأكره 
اأن اأبيت خلًوا ويل زوجة، فقالت وما احتبا�ض امراأة عن زوجها وقد ملكها واأتاها 
تولت  التي  املراأة  عن  بلغني  املدائني:  قال  ليلتها،  من  فاأتت  وكرامتها  �صداقها 
زفافها اإليه اأنها قالت: دخلنا على احلجاج وهو يف بيت عظيم يف اأق�صاه �صتارة وهو 
دون ال�صتارة على فر�صه، فلما دخلت عليه �صلمت فاأوماأ اإيل بق�صيب كان يف يده 
بيدها  يتكلم ونحن وقوف، ف�صربت هند  �صاعة ال  فجل�صت عند رجليه ومكث 
وا�صتوى  عليها  واأقبل  فتب�صم  اخللق،  �صوء  وقت  هذا  لي�ض  وقالت:  فخذه  على 

جال�ًصا فدعونا له واأرخينا ال�صتور عليهما.

وقد علمت مما �صبق اأن اأف�صل الن�صاء املجدولة التي لي�صت بال�صمينة وال 
ال�صامرة، فخيار االأمور اأو�صاطها اإال اأن املراأة اإذا فاتت حّد ال�صبوبية رمبا �صمرت، 
قال اأبو الفرج يف كتاب الن�صاء: بنت ع�صر �صنني ت�صم�ض وتلني، وبنت ع�صرين 
ولني،  رخاوة  ذات  اأربعني  وبنت  للمعانقني،  لذة  ثالثني  وبنت  الناظرين،  ت�صر 

يف ال�شمن وال�شمور وال�شّن

: رداء من حرير ُمَرّبع، له اأعالم يف طرفيه. )م(. )1(  ِمْطَرف َخزٍّ
)2(َكَفلها: الَكَفل: الَعُجز. )م(.
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وبنت خم�صني ذات بنات وبنني، وبنت �صتني عجوز يف الغابرين، وقال بع�صهم 
يف اأعمار الن�صاء من ال�صعر ما ح�صن به و�صفهّن مما مل ي�صبق اإليه:

قالت:  ع�صرين؟  ابن  يف  تقولني  ما  الأخرى:  امراأة  قالت  بع�صهم  وقال 
اأربعني؟  بابن  قالت:  قالت: �صديد متني،  فابن ثالثني؟  قالت:  ت�صمني،  ريحانة 
قالت  اخلاطبني،  يجوز يف  قالت  فابن خم�صني؟  قالت:  وبنني،  بنات  اأبو  قالت: 
بلوغ  اأن  يفهم  تقّدم  ومما  هذا،  ومن  واأنني.  �صعال  �صاحب  قالت:  �صتني؟  فابن 
ال�صتني من الرجال والن�صاء هو حّد فقدان االأرب)1( غالًبا، واأن اخلري يف كل من 
الرجال والن�صاء هو فيما دون ذلك من االأعمار، وذكر بع�صهم االأعمار و�صفاتها 

)1( االأرب: احلاجة. )م(.

متى َتَلَْق بنَت الع�شِر قد َب�شَّ َثْدُيَها
ُروِحَها ِة  فَّ ِلِ منها  ًة  لذَّ تْد 
مثُلها �شيَء  الع�شريَن ل  و�شاحبة 
َحديُثها فاُء  ال�شِّ الثلثنَي  وبنت 
َفِغْبَطٌة الأربعني  بنت  َتْلَق  واإن 
ٌة َبِقيَّ فيها  الم�شنَي  و�شاحبة 
عندها خرَي  ل  ال�شتنَي  و�شاحبة 

ِجيُدَها َيْهَتزُّ  ا�ش  الغوَّ كلوؤلوؤِة 
َيِزيُدها بعُد  واحُل�ْشن  ِتَها  وِعزَّ
ُم�ْشَتِفيُدها بها  َيْلُهو  التي  فتلك 
َرقَّ عوُدها َدقَّت ول  العي�ُش ما  هي 
وولوُدها ها  ودُّ النِّ�شاِء  وَخرْيُ 
من احل�شِن نوع احل�شن �شلب عمودها
ُيِريدها واحَلِري�ُش  متاٌع  وفيها 
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يف الن�صاء فقال: اإن منهن الكاعب وهي التي كعب ثدياها اأي برزا وظهرا، ومن 
طباعها ال�صدق يف كل ما ت�صاأل عنه، وقلة الكتمان ملا علمته، وقلة الت�صرت واحلياء 
�صبابها  يتكامل  ومل  وا�صتدارا  ثدياها  نهد  التي  اأي  الناهد  ومنهن  والت�صاهل، 
فت�صترت بع�ض اال�صتتار، وتظهر بع�ض حما�صنها، وحتب اأن ُيتاأّمل ذلك منها، ومنهن 
املمتلئة �صبابًا التي قد ا�صتكمل خلقها وعظم ثدياها، فيحدث عندها دالل واأدب 
العان�ض وهي  األفاظها ويعذب كالمها، ويتخلق فيها امليل جلن�صها، ومنهن  وحتلو 
املتو�صطة ال�صباب التي تهياأ ثدياها لالنك�صار فتحم�ض)1( م�صيتها ومنطقها، وتبدي 
وهي  الرجال،  مفاكهة)3(  اإليها  االأ�صياء  واأحب  ولعب،  ودالل  بخفر)2(  حما�صنها 
املتناهية  اأنوثتها م�صتحكمة الع�صق، ومنهن  يف هذه احلالة قوية امليل ملا تقت�صيه 
ف وهي التي  �صَ ال�صباب وال �صيء اأ�صهى اإليها من االت�صال بالرجال، ومنهن النَّ
ياأخذ ماء وجهها يف النق�ض، وحلمها يف اال�صرتخاء وذلك بعد جماوزة االأربعني، 

وهي التي قيل فيها: 

فتكون مالطفة للرجال مدارية لهم �صديدة احلر�ض عليهم، وما فوق ذلك 
ة( التي يجب على العاقل اأن يرغب عن زواجها، قيل خا�صم  فالعجوز )اأي املُ�ِصنَّ

)1(  حتم�ض م�صيتها: مت�صي بدقة. )م(.
)2( بخفر: بحياء. )م(.

)3( مفاكهة: ِمَزاح. )م(.

يف ال�شمن وال�شمور وال�شّن

ٌف َن�شَ اإنَّها  َفَقـــــــاُلوا:  اأََتوَك  َذَهَباَواإِْن  الذي  َفيها  ِن�شْ اأَْح�َشَن  فاإنَّ 



360 360
املر�شد الأمني للبنات والبنني

الرجل  الرجل، فقال  زياد على  فا�صتّد  اأَ�َصنَّت  زياد، وكانت قد  اإىل  امراأته  رجل 
اأ�صلح اهلل االأمري اإن خري ن�صفي عمر الرجل اآخرهما؛ يذهب جهله ويثوب حلمه 
ويجتمع راأيه، واإن �صر ن�صفي عمر املراأة اآخرهما؛ ي�صوء عقلها وميتّد ل�صانها فحكم 

له عليها، وامل�صنة حتاول اأن ُتِرَي لزوجها ما يرى من ال�صباب.

ْت وكانت �صرة لعائ�صة  اأَ�َصنَّ مَلَّا  اأن رملة بنت عبد اهلل بن خلف  يحكى   
بنت طلحة عند عمر بن عبد العزيز جعلت تتجنب يف مثل اأيام اأَْقَراِئها)1( تريد اأنها 
يف �صن َمْن يحي�ض، وقد حتمل املراأة العربية خلم�صني �صنة، ويقال اإنها اإن كانت 

قر�صية حملت ل�صتني.

فقد ولدت هند بنت اأبي عبيدة بن عبد اهلل بن َزْمَعة مو�صى بن عبد اهلل 
ابن احل�صن بن علي بن اأبي طالب ولها �صتون �صنة، وال يعلم امراأة ولدت وهي 
بنت �صتني اإال قر�صية، قال االأطباء: مواقعة امل�صنة �صم من ال�صموم ين�صي البدن، 

ويورث الهم واحلزن، قال ال�صاعر:

لها َدَعْوَك  اإن  َعُجوًزا  َتْقَرَبنَّ  ل 

ٌف َن�شَ َها  اإِنَّ فقالوا  اأََتْوَك  واإن 

َهرَبا ممتًعا)2(  عنها  ِثَياَبك  واْنُف�ْش 

َذَهَبا الذي  َفْيَها  ِن�شْ اأح�شَن  فاإنَّ 

ْهر. )م(. )1(  اأقراء: جمع ُقْرء. وهو: احلي�ض اأو الطُّ
)2( مُمِْتًعا: م�صتغنًيا. )م(.
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وقد تغزل اأبو االأ�صود الدئلي يف عجوز، فقال كما اأن�صده اأبو متام يف احلما�صة:

وقال اآخر يف مليحة اأ�صنت:

االإن�صان  فاإن  املندل،  عرف  وفيه  القمي�ض  يبلى  قولهم  باب  من  وهذا 
ال�صادق يف حب من يهواه ي�صت�صحب االأ�صل ويرى اإبقاء ما كان على ما كان، 
دائًما  يت�صّور  فاملحب  االأذهان،  فهو موجود يف  العيان  امنحى من خارج  ما  فكل 

ح�صن احل�صان ويدمي معاملتهن بالرب واالإح�صان.

فقد حكي اأن خرقاء �صاحبة ذي الرّمة اأر�صلت اإىل بع�ض ال�صعراء لي�صبب 
بها، فقال: ال اأ�صبب بعجوز، فربزت له وقد اأماطت)1( قناعها فاأخذت مبجامع قلبه 

وراأى منها اأح�صن الن�صاء، فقال:

 

َها َوُحبَّ َعْوٍف  اأُمَّ  اإل  الَقْلُب  اأََبى 
َعْهُدُه تقادَم  قد  مَيَاٍن  َك�َشــَحِق 

ِد ُيَفنَّ عجوًزا  ُيحِبْب  ومن  عجوًزا 
َوالَيِد الَعنْيِ  يف  �ِشْئَت  ما  وَرْوَنُقُه 

قالوا ا�ْشُلها قد َذَوى عناُب َراَحِتَها
اأبًدا حبَّها  ب�شاٍل  ل�شُت  فقلُت 

ِليل وَت�شْ �شباباٍت  َرْهُن  واأنت 
يل يحُلو  العناُب  كرن�ش  وُكلَّما 

لقد اأر�شَلْت خرقاُء َنْحوي َر�ُشوَلَها
َمَلَحًة اإل  تزداُد  ل  وخرقاُء 

لَِّت اأَ�شَ ممن  خرقاُء  لَتْجَعلني 
وجلِت ُنوٍح  َتْعِمري  عّمرْت  ولو 

يف ال�شمن وال�شمور وال�شّن

)1(  اأماطت: اأبعدت. )م(.
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ُته، ومع ذلك فهو يروق العني  فاجلميلة املعمرة كالثوب اليماين ذهبت ِجدَّ
مراأى، واليد ملم�ًصا حتى بالغ بع�صهم حيث قال:

انَة،  انة، وال َحنَّ ا: ال اأَنَّانة، وال َمنَّ قال بع�ض العرب: ال تتزّوج من الن�صاء �صتًّ
وال حّداقة، وال بّراقة وال �صّداقة، اأّما االأنانة فهي كثرية االأنني فنكاح املري�صة ال 
خري فيه، واأّما املنانة فهي التي متّن على زوجها، واأّما احلنانة فهي التي حتّن اإىل زوج 
اآخر، واأّما احلّداقة فهي التي ترنو بحدقتها اإىل كل �صيء ت�صتهيه وتكلف الرجل 
�صراءه، واأّما الرباقة فهي التي متكث طول النهار ت�صتغل يف وجهها حتى ي�صري له 
بريق. انتهى. ولي�ض هذا الربيق يف �صيء من احل�صن، فاإن احل�صن ما زين الزينة 

وا�صتح�صن دونها، وهذا هو احل�صن العام.

ًة)1( ِجدَّ الليــــــايِل  َمرُّ  �َشَباِبيوَيِزيُدها  ُح�ْشـــــَن  الأَْزَماِن  وَتَقاُدُم 

ة: جتدد. )م(. )1(  جدَّ



مما اأنعم اهلل به على العبد حت�صني َخْلِقه وُخُلِقه، فال ينبغي للعبد اإذا اأح�صن 
اهلل وجهه اأن ي�صيف اإليه قبيح املعا�صي اأو قبح وجهه اأن يجمع بني قبيحني كما 

قيل: 

ِ

وقيل: 

ال�صاِئم  درجَة  ليدرَك  املوؤمَن  جَل  الرَّ »اإنَّ  قال:  اأنه    النبي  عن  روي 
القاِئم باخُلِلِق«، وقال اأمري املوؤمنني َعِليٌّ كّرم وجهه: »اأّول عو�ض احلليم عن حلمه 
وارتفاع  احللم  نفا�صة  من  العلماء  بع�ض  وقال  اجلاهل«،  على  اأن�صاره  النا�ض  اأن 

َحى �شْ اأَ اأَْمَرْيِن  الَفَتى  َفاَت  اإذا 
جميٌل ُخُلٌق  اأو  الوجِه  َجَماُل 
امل�شاوي يف  َي�ْشَفُع  الَوْجِه  فُح�ْشُن 

الُقُلوِب مُمَاَزَجة  عـــــن  َبِعــــــيًدا 
املَِغيِب ويف  وِر  احُل�شُ يف  َيِزيُنك 
ُنوِب الذُّ يف  َي�ْشَفُع  اُللِق  وُح�ْشُن 

َوْحَدُه الَبْحِر  يف  رَّ  الدُّ �َشَبَّ  َتْ اَفَل  ُدرَّ َلْفِظَها  ِمْن  الأَْفَواُه  ُتْخِرُج  َفَقْد 

يف احل�سن واجلمال

الف�سل ال�ساد�س
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قدره اأن اهلل  مل ي�صم به يف كتابه اأحًدا اإال اإبراهيم خليله واإ�صحاق ذبيحه؛ 
حيث قال: نث چ  چ    ڇ  ڇ  ڇمث  ]هود/ 75[، ويف قوله: نثۈئ  
يف  االأخالق  مكارم  اهلل  جمع  يقال:  وكان   ،]101 مث]ال�صافات/  ېئ    ېئ  
اآية واحدة نث ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چمث ]االأعراف/ 199[، 

وقال بع�صهم:

ودخل حممد بن عباد على املاأمون فجعل يعممه بيده وعلى راأ�صه جارية 
ت�صحك، فقال لها املاأمون: مل ت�صحكني؟ فقال حممد بن عباد: اأنا اأخربك يا اأمري 
املوؤمنني، اإنها تعجبت من قبحي واإكرامك يل، فقال لها املاأمون: ال تعجبي من 

قبحه اإن حتت عمامته كرًما وجمًدا ال يوجد يف غريه، ثم اأن�صد يقول:

وعن و�صية لبع�ض العلماء قال: حق على العاقل اأن يخالق من َلِقَيه واأن 
ا بزي من �صاكنه، قال بع�ض ال�صعراء: يتزيَّ

ـُِذ الَعْفـــــَو َواأُْمــــْر ِبُعْرٍف خــــ
َجاٍه اأَْهــــــــِل  ِمْن  ُكْنَت  َواإِْن 

ـِْر�ْش َعــــــــِن اجلَاِهــــــِليَنا َواأَعـــ
لِيَنا اجلـــــــــــــــاِه  اإِىَل  ــــــمَّ  َف�شُ

وَهْل ينفُع الفتياَن ُح�ْشُن ُوُجوِهِهم
ِليَل على الفتى َعِل احُل�ْشَن الدَّ َفَل َتْ

ِح�َشاِن َغرْيَ  الأَْعَرا�ُش  كانِت  اإذا 
مَيَاين احَلِديِد  ُقوِل  َم�شْ ُكلُّ  فما 

ُكلُّهـــــــم ـــــا  اأر�شً ِجئَت  الَواِحـَدةاإن  َعْيَنك  �ش  َفَغمِّ ُعـــــوٌر 
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بع�صهم  ودخل  ظهر،  ثوب  اأي  يف  يبايل  ال  حتى  الرجل  ي�صود  ال  قيل: 
على معاوية وعليه عباءة فازدراه، فقال: يا اأمري املوؤمنني اإن العباءة ال تكلمك واإمنا 

يكلمك من فيها، ودخل بع�صهم اأي�ًصا على الر�صيد فاأن�صده:

وقيل:

والبيت االأخري ينظر اإىل قوله:

قال : »اإن اهلل ال ينظر اإىل �صوركم ولكن ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم«، 
قال بع�ض االأمراء حلاجبه: اأَدِخل علّي عاقاًل، فاأتاه برجل، فقال: مب عرفت عقله؟ 

َفَتْزدِريِه النَِّحيَف  ُجَل  الرَّ وُر)1(ترى  َح�شُ اأَ�َشٌد  اأَْثـــــــــَواِبِه  ويف 

ِرَقًة ُمْ للَياُقوِت  اُر  النَّ كانت  لو 

وقيمتها اأَْطَماِري)2(  نَك  َيُغرَّ فل 

َغٍر �شِ ِمْن  ْجِم  النَّ َخَفاَء  َتُظنَّ  ول 

باحَلَجِر الياُقوت  َي�ْشَتِبُه  لكان 

ُدَرِر على  َداٌف  اأَ�شْ هي  ا  فاإنَّ

َظِر النَّ على  ُموٌل  َمْ ذاك  يف  ْنُب  فالذَّ

ُروؤَْيَتُه اُر  الأَْب�شَ ِغُر  َت�ْشَت�شْ ْجُم  َغِروالنَّ ال�شِّ يِف  ْجِم  للنَّ َل  ْرِف  للطَّ ْنُب  َوالذَّ

ور: َهُيوب. )م(. )1(  َح�صُ
)2( اأَْطَماِري: اأثوابي البالية. )م(.

يف احل�شن واجلمال
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قال: راأيته يلب�ض الكتان يف ال�صيف، والقطن يف ال�صتاء، وامللبو�ض العتيق يف احلّر 
واجلديد يف الربد.

الجتالب  طلًبا  اال�صم  ح�صن  الوجه  �صبيح  حلاجته  يختار    وكان   
الوجه ح�صن  اإال ح�صن  ا  نبيًّ »ما بعث اهلل  اأن�ض  قتادة عن  القلوب، ويف حديث 
  اأح�صنهم وجًها واأح�صنهم �صوًتا، وقد حاز يو�صف  ال�صوت، وكان نبيكم
 : صطر احل�صن، وحاز نبينا عليه ال�صالة وال�صالم كل احل�صن، قال اأبو هريرة�
ما راأيت اأح�صن من ر�صول اهلل ، كاأن ال�صم�ض جتري يف وجهه، واإذا �صحك 
يتالأالأ يف اجلدر النور، وقالت اأّم معبد يف بع�ض ما و�صفته به: اأجمل النا�ض من 
بعيد واأحالهم واأح�صنهم من قريب، ويف حديث اأبي هالة يتالأالأ وجهه كتالألوؤ 

القمر ليلة البدر، انتهى. فهو كما قيل:

     

    

ويف احلديث كما رواه البخاري يف تاريخه وابن اأبي الدنيا يف ق�صاء احلوائج 
اطلبوا اخلري عند ح�صان الوجوه، وقيل يف معناه:

اآَدٍم ْلِب  �شُ يف  الَفْخِر  ِرَداَء  َلِب�ْشَت 

ٌر ُمَنوَّ ماِء  ال�شَّ يف  َبْدٌر  وهلل 

املََفاِخُر اإَِلْيَك  اإِلَّ  َتْنَتِهي  فل 

َظاِهُر الأَْر�ِش  على  َبْدٌر  لنا  واأَنَت 
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وفكر. وعقل  جمال  له  الذي  قال:  اأجنح؟  الر�صل  اأي  لفيل�صوف:  وقيل 
وقيل: اإذا اأر�صلتم ر�صواًل فابعثوه ح�صن الوجه ح�صن اال�صم، قال لقمان البنه: ال 

تبعث ر�صواًل جاهاًل فاإن مل جتد حكيًما فكن ر�صول نف�صك، �صعر:

وقال اآخر:

هذا  يف  وقيل  اجلمال«،  يحب  جميل  اهلل  »اإن  قال:  اأنه    عنه  وُيْرَوى 
املعنى:

ا حقًّ وَقاَل  �شوُل  الرَّ قاَل  لقد 

فاْطُلُبوها  ْت  َعزَّ احَلاَجات  اإذا 

�ُشوُل الرَّ قاَل  ما  الَقْوِل  وَخرْيُ 

َجِميُل َح�َشٌن  َوْجُهُه  َمْن  اإىل 

اٌح جَنَ ُفقْل  �ُشوُل  الرَّ اأَْبَطا  �ُشوُلاإذا  الرَّ َعِجَل  اإذا  َتْفَرْح  ول 

َوَقاٍر َذا  َفاْر�ِشْل  اأَْر�َشْلَت  اإذا 

ِنيــــــــــَراٍن ومــــــــاٍء َبنْيَ  ُق  ُيَوَفّ

الْعِتَذاِر ُحْلَو  ْبِع  الطَّ َكِرمَي 

َوَفاِر �ِشـــــــــنَّوٍر)1(  بنَي  ـــــلُح  وُي�شْ

ِفْتَنًة َلَنا  اجَلَمـــــــــــاَل  َخَلْقَت 

اجَلَمال ُتِبُّ  َجِميـــــــــٌل  واأَْنَت 

اتَُّقون ِعَباِدي  يا  لنــــــــــا  وُقْلَت 

َيْع�َشُقون ل  ِعَبــــــــاُدك  فكيف 

ْوٍر: ِقّط. )م(. )1(  �ِصنَّ

يف احل�شن واجلمال
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فاحل�صن �صفة متيل اإليها الطباع ال�صليمة واالأذواق امل�صتقيمة وتنجذب اإىل 
اأن�صد  من  اأح�صن  ولقد  مقبول،  احل�صن  �صفيع  املثل  ويف  العقول،  اأرباب  ع�صقه 

يقول:

ومثله قول االآخر:

وقال اأبو فرا�ض:

املراأة اجلميلة احل�صنة اخللق  اإىل  النظر  اأن  اأجمع احلكماء قاطبة على  وقد 
تفّرح النف�ض وتن�صطها وتزيل عنها االأفكار والو�صاو�ض ال�صوداوية، وتقّوي القلب 
قّوة ال مزيد عليها ب�صبب اإزالة االأفكار الرديئة، ال�صيما اإذا ان�صم مع ح�صن ال�صورة 
ح�صن املحادثة؛ الأن حلا�صة ال�صمع مدخاًل عظيًما يف تطييب كالم القلوب بكالم 

املحبوب، واأما اأحلى قول بع�صهم يف هذا املعنى:

َواِحٍد بَذْنٍب  اأََتى  املَِليُح  �َشِفيِعواإذا  ِباأَلِف  ا�ِشـــــــُنه  َمَ َجاءْت 

َذْنِب ِباأَلِف  املَِليُح  َجاَء  �َشِفيُعاإذا  ا�ِشــــــُنه  َمَ من  ــــــــاَها  َمَ

ُحْظَوًة الإِ�شاَءُة  فَزاَدْتُه  اأَ�َشاَء 

ُذُنوَبُه الَوا�ِشَياُت  َعَليَّ  َتُعدُّ 

َحِبيُب ِمْنه  َكاَن  َما  َعَلى  َحِبيٌب 

ُذُنوُب املَِليِح  ِلْلَوْجـــــِه  اأَْين  وِمْن 
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وهذا هو املعنى املق�صود من قول اأبي نوا�ض: وقل يل هي اخلمر يف قوله:

واإذا كان املحبوب يتلذذ بتكرار ا�صم حمبوبه على ل�صانه فكيف ال يكون 
ان متحادثان، وكما اأن احلكماء اأجمعوا على ذلك  ذلك والوجهان متقابالن والَفمَّ
فقد اأجمعوا اأي�ًصا على اأن النظر اإىل املراأة القبيحة ال�صيئة اخللق كمجال�صة الثقيل 
تثري الهموم وجتلب الغموم، وتوؤمل القلب ومتيت النف�ض، وتذهب الن�صاط وتطوي 

االن�صراح، كما قيل: 

 

وكانت ُلَباَبة بنت عبد اهلل بن عبا�ض من اأجمل النا�ض وجًها، وكانت حتت 
الوليد بن عتبة بن اأبي �صفيان، فكانت تقول: ما نظرت اإىل وجهي يف املراآة مع 
اأحد اإال رحمته من ح�صن وجهي اإال الوليد، فاإين كنت اإذا نظرت اإىل وجهي مع 

وجهه رحمت نف�صي من ح�صن وجهه ون�صارته، قال بع�صهم:

َي�ْشَمُعُه كالَغْيِث  وَحِديُثُه 

َم�َشاِمعِه َطَرِب  ِمْن  يُح  َفَي�شِ

َجْدَبا َتَتاَبَعْت  �ِشِننَي  راعي 

َربَّا َهَيا  َفَرٍح  يف  وَيُقوُل 

اجَلْهراأََل َفا�ْشِقِني َخْمًرا َوُقْل يِل ِهَي اَلْمُر اأَْمَكَن  اإَِذا  ا  �ِشرًّ َت�ْشِقِني  َوَل 

َطاِرُد اِت  للَم�َشرَّ َحِديُثه  وبارُدوَجِلي�ٌش  طويٌل  فهو  تاء  ال�شِّ َلْيِل  َمثل 

يف احل�شن واجلمال
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وعلى ذكر املراآة يح�صن قول بع�صهم:

وقال بع�صهم: اإن املراأة اإذا كانت ح�صنة ال�صفات ح�صنة االأخالق، جنالء 
العني �صوداء احلدقة، متحببة لزوجها قا�صرة الطرف عليه، فهي على �صفة احُلوِر 

العني، كما قيل:

وقال اآخر وهو ممن َكاَثَر مبحبوبه وفاخر:

ْت َ َفَتَحريَّ َنْظَرًة  اإَِليِه  َنَظْرُت 

اأُِحبُّه ينِّ  اأَ الَوْهُم  اإَِليِه  َفاأَْوَحى 

َفاِتِه �شِ َجِليِل  يف  ِفْكِري  َدَقائُق 

َوَجَناِتِه يِف  الَوْهُم  َذاَك  َر  َفاأَثَّ

امِلَراة يف  وَرِتِه  �شُ ُح�ْشَن  َراأَى 

له ا�ْشـــــًما  َيْعُقوَب   َ ريَّ و�شَ

ُمْدَنَفا)1( ِبَهـــــــا  ا  بًّ �شَ فاأ�شبَح 

ُيو�ُشَفا ى  َراأَ َقــــــْد  باأَْن  ُي�شرُي 

ِبِريَبٍة َهَمْمـــــن  َما  َحَراِئُر  ُحوٌر 

َفَواِح�ًشا الَكَلِم  ِلنِي  ِمْن  ُيْح�َشَب 

َحَراُم ْيُدُهنَّ  �شَ َة  َمكَّ َكِظَباِء 

الإِ�ْشلُم اَلَنا)2(  عن  ُهنَّ  دُّ وَي�شُ

)1(  ُمْدنََفا: مالزًما للمر�ض. )م(.
)2( اخَلَنا: الفح�ض. )م(.

َيُفْت َفاإِْن  �ِشَواِك  اأََمٌل  يل  َيبَق  مل 

َمْنَظًرا َوْجِهِك  لَغرْيِ  اأَ�ْشتِلذُّ  ل 

َوَداَعا احَلَياِة  اأَيَّــــــاَم  ْعُت  َودَّ

�َشَماَعا اأُريُد  ل  َحِديِثِك  َو�ِشَوى 
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وقال اآخر:

ثم اإن احل�صن العام هو ما يزين الزينة وي�صتح�صن بدونها، واأما احل�صن اخلا�ض 
فهو ما يخت�ض به كل ع�صو من ال�صفات، ولهذا قالوا احلالوة يف العني، واملالحة 
يف الفم، واجلمال يف االأنف، والظرف يف الل�صان، وقالوا اإذا ح�صنت العني فتمامها 
الَبَلج)3(، واأح�صن ما تكون  الَفَلج)2(، وطالوة اجلبني متامها  َعج)1(، والفم متامه  الدَّ
املراأة اإذا طال منها االأطراف والعنق وال�صعر والقامة، وق�صر منها العني والل�صان 
واليد والرجل - واملراد بالق�صر الق�صر املعنوي كعدم الطموح بالعني والفم، واأخذ 
�صيء فوق احلاجة، واخلروج من بيتها - وابي�ض منها اللون والفرق والثغر - اأي 
االأ�صنان نف�صها، اأّما اللثة فقد َمَدَحْت العرب �َصَواَدها - وا�صوّد منها العني والهدب 
 )4( وَدقَّ ال�صواد -  ي�صري  يعني  اللََّع�ض  مع  وال�صفة  الل�صان  منها  واحمّر  وال�صعر، 
م)6( وما يقعدها عند  ر)5(، وغلظ منها امِلْع�صَ منها احلاجب واالأنف والبنان واخَل�صْ

اأَْح�َشنِّي ما  َقاَل  اإِذ  ُح�ْشـــــَنُه  اأَْعَذَبُهيا  ما  ْفــــــِظ  اللَّ لَذاَك  ويا 

َعج: �صدة ال�صواد. )م(. )1(  الدَّ
)2( الَفَلج: تباعد ما بني االأ�صنان يح�صن املنظر. )م(.

)3( الَبَلج: تباعد ما بني احلاجبني. )م(.
ُغَر. )م(. : �صَ )4(  َدقَّ

ر: و�صط االإن�صان. )م(. )5( اخَل�صْ
م: مو�صوع ال�صوار من اليد. )م(. )6(  امِلْع�صَ

يف احل�شن واجلمال
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النهو�ض وال�صاق، وات�صع منها اجلبني واجلبهة والعني وال�صدر و�صاق منها االأنف 
واالأذن والفم، وما عدا ذلك راجع اإىل ما ذكر وتفنن يف االأو�صاف، واأهل الِفَرا�َصة 

يجعلون اجلمال الظاهر دلياًل على اعتدال املزاج.

فمعتدل املزاج ال يتهافت على التهتك واالبتذال؛ فاإنه بهذا يذهب ما   
يف جماله من البهاء واجلالل، فقد ُحِكي اأن �صيدة بنت اأحمد بن جعفر بن اأحمد 
ال�صاحلية كانت بعيدة ال�صيت باجلمال والكمال واالأدب، وكانت ت�صمى بلقي�ض 
االإ�صالم، وكان زوجها املكرم ال�صليحي ملا مات عنها تركها بدار العز التي بناها 
مبدينته من بالد اليمن، فلما ا�صتوىل ابن اأحمد بن املظفر ال�صليحي على امللك 

اأراد اأن يتزّوجها ليكمل له ملكه، فامتنعت منه فعزم على قتالها.

 ثم اأ�صري عليه باأن يكاتب يف اأمرها امل�صتن�صر العبيدي �صاحب م�صر، اإذ 
كان اأهل اليمن قائمني بدعوته فامتثل ذلك واأر�صل اإليه ر�صولني من ِقَبله يف هذه 
فدخل  معها،  الكالم  بر�صم  خ�صّي  ومعهما  حاجته  بق�صاء  اإليه  فرجع  الق�صية، 
يُّ اإليها وقد ح�صر وجوه اأهل الدولة قائمني لقيامه، فقال اأمري املوؤمنني ي�صلم  اخَل�صِ
ملوك  و�صيدة  الزمن  وحيدة  الزكية  الطاهرة  الر�صية  ال�صيدة  املالكة  اجلهة  على 
ة)1( اأمري املوؤمنني، ويقول  اليمن، عمدة االإ�صالم خال�صة االأنام ذخرية الدين َوِليَّ

نث ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   لها: 

ة: نا�صرة. )م(. )1(  َوِليَّ
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ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹمث  ]االأحزاب/ 36[، وقد زّوجك 
موالنا اأمري املوؤمنني من اأمري االأمراء اأبي ِحْمرَي �صباأ بن اأحمد على ما ح�صر من 
األًفا اأ�صناًفا حتًفا واألطاًفا، فقالت:  املال وهو مائة األف دينار ذهًبا عيًنا، وخم�صون 
واأما  اإيلَّ كتاب كرمي،  األقي  اإين  فيه:  اأقول  فاإين  املوؤمنني،  اأمري  اأّما كتاب موالنا 
اأنتما فواهلل ما جئتما اإىل موالنا من �صباأ بنباأ يقني، بل حّرفتما القول عن موا�صعه، 

َلْت لكم اأنف�صكم اأمًرا ف�صرب جميل واهلل امل�صتعان على ما ت�صفون.  و�َصوَّ

ومت عقد النكاح بينهما وا�صتاأذنها زوجها االأمري يف الدخول بها بدار العز 
مما يكون بني  مّرة  اأّول  متتنع عليه  فلم  اأّول مرة  اإليها  يده  له، فدخل ومّد  فاأذنت 
الذي  البيت  من  وخرجت  وغ�صبت  فمنعته  املعاودة  اأراد  ثم  وزوجته،  الرجل 
كانت معه فيه، ومل يجتمع بها اإال تلك الليلة خا�صة، وبع�ض اأهل اليمن يقولون: 
اإنه مل يرها واإمنا اأجل�صت له تلك الليلة جارية من جواريها فعلم بذلك وكتم االأمر 
ومل ُيْف�ِصه، فهذه هي املراأة العفيفة واجلهة ال�صريفة، وباجلملة فلبا�ض ثوب العفاف 

من اأجمل االأو�صاف، وقلت يف هذا املعنى:

َقَطِري رئي�ض اخلوارج  اأّم حكيم التي ت�صبب بها  ومن الن�صاء امل�صهورات 
ذكرها يف  �صبق  وقد  امللك،  عبد  بن  ه�صام  اأيام  اخلالفة يف  على  الذين خرجوا 

َجَمـــــــاٍل ذي  ُكَلّ  اإِىَل  ُبو  اأَ�شْ

اْرِتَياٌب الَهَوى  يف  ِبي  وَلْي�َش 

اأََخاُف ْبَوِتي  �شَ من  وَل�ْشُت 

الَعَفــــــــــــاُف �ِشــــــيَمِتي  ا  واإِنَّ

يف احل�شن واجلمال
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َبرْي  عَب وُعْرَوة اأوالد الزُّ الف�صل الثاين من الباب الثاين، وقيل: اإن عبد اهلل وُم�صْ
اأ�صاألك  اإين  اللهم  اهلل:  عبد  فقال  باأذيالها،  وتعلقوا  بالكعبة  طافوا  ام  الَعوَّ ابن 
اخلالفة، وقال عروة: اللهم اإين اأ�صاألك اجلنة، وقال م�صعب: اللهم اإين اأ�صاألك اأن 
تكون �صكينة بنت احل�صني بن علي وعائ�صة بنت طلحة بن عبداهلل من اأزواجي، 
فاأعطى اهلل كالًّ منهم مراده، فكان عبد اهلل بن الزبري خليفة على احلرمني واحلجاز 
بنت  عائ�صة  م�صعب  وتزّوج  ال�صاأم،  عدا  ما  ذلك  وغري  وم�صر  والعراق  واليمن 
َدَق عائ�صة بنت طلحة ك�صداق �صكينة بنت  طلحة و�صكينة بنت احل�صني، واأَ�صْ

احل�صني، وكانا يتغايران، وكان ال�صرف ل�صكينة واجلمال لعائ�صة. 

اإىل  لها  ِيَفة  و�صَ عائ�صة  بعثت  ال�صماء  تو�صط  فلما  ليلة  البدر  طلع  قيل: 
�صكينة تقول: من اأ�صبه بهذا البدر، وجهي اأم وجهك؟ فلم جتبها �صكينة، واأذن 
اإليها  لها  و�صيفة  �صكينة  بعثت  اهلل،  ر�صول  اأن حممًدا  اأ�صهد  قال:  فلما  املوؤذن، 
تقول: هذا جّدي اأو جّدك؟ فلم تعد عائ�صة تفاخرها بعد ب�صيء، وكانت عائ�صة 
ب من ن�صاء العرب  اأبدع امراأة باملدينة واأجمل واأكمل ن�صائها، وهي اأّول من َخ�صَّ
يباج املن�صوجة بالذهب واجلوهر،  اأطراف االأ�صابع، واأّول من لب�ض الع�صائب الدِّ
واأّول من اتخذت ل�صعرها طّرة وم�صطته مباء الورد وامل�صك، واأّول امراأة راآها النا�ض 
يف املوقف يف َهْوَدج، واأّول امراأة اأقام معها زوجها �صبعة اأيام ال يظهر، واأّول امراأة 
َرر املختومة تخرج اإىل امل�صتورات من جريانها فيها الدراهم يوم  راأى النا�ض ال�صُّ

اأ�صبوعها، واأّول امراأة �صهرت على زوجها من الغرية حتى طلع الفجر.
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بن  علي  عن  ُيحَكى  ما  بالبدر  احل�صن  يف  وجهها  ت�صبيهها  ينا�صب  ومما   
اجلهم اأنه قال جلاريته: اأجتعلني الليلة جمل�صنا يف القمر؟ قالت له: ما اأولعك يف 
فيها،  قمر وجهها  وي�صتجلي  عليها  ليفرغها  بحلة  فا�صتدعى  ال�صرائر،  بني  اجلمع 
القمر  فغاب عنهما  القبائح،  ت�صرت  املحا�صن كما  تغطي  اإنها  اإليك عني  فقالت: 
)1( فقالت: ال تهتم لفقده فقد احت�صم من حما�صني وا�صتخلفني من بعده،  فاْهَتمَّ

ويح�صن هنا قول بع�صهم:

وقول ال�صاعر:

ولبع�ض الن�صاء ف�صل ال�صيما يف ال�صعر، قال ال�صهاب احلجازي: اأن�صدين 
َمة نور  �صيخ االإ�صالم حافظ م�صر وال�صام �صهاب الدين اأحمد ابن االإمام الَعالَّ

ا َعنَّ الَبدِر  َوْجـــــــُه  َغاَب  َما  اإذا 

َيْوًما ْعِد  ال�شَّ جُنُوُم  اأََفَلْت  واإِْن 
املقيُم الَبْدُر  ِعنَدَنا  فَوْجُهَك 

ُم�ْشَتِدمُي �َشـــــــْعٍد  ُم  جَنْ فَوْجُهَك 

�َشْعِرَها َذَوائٍب)2( من  َثَلَث  اأَْرَخْت 

ِبَوْجِهَها َماِء  ال�شَّ َقَمَر  َوا�شَتْقَبَلْت 

اأَْرَبَعا َلَيايَل  َفاأََرْت  ليلٍة  يف 

َمَعا َوْقٍت  يف  الَقَمَرْيِن  َفاأَرْتِنَي 

: َحِزن. )م(. )1( اْهَتمَّ
)2( َذَواِئب: جمع ذوؤابة وهي: ال�صعر امل�صفور من الراأ�ض. )م(.

يف احل�شن واجلمال
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الدين علي بن حجر، قال: اأن�صدتني اإجازة من نظمها املحجبة املخدرة امل�صندة 
فاطمة بنت حممد بن املنجا الدم�صقية االأ�صل وقد فارقت بعلها:

ومن ذلك ما اأن�صدتنيه من لفظها لنف�صها املحجبة امل�صونة والدرة املكنونة، 
والقيام، حافظة  التهجد  الكثرية  املقام  العالية  الن�صب  االأ�صيلة  العريقة احل�صب 
الغايل، ال�صت  الف�صيح  العايل واللفظ  ال�صند  اأقرانها، �صاحبة  فائقة  اأهل زمانها، 
زينب ابنة االإمام العامل العامل، والبحر الوافر الكامل، برهان الدين اأبي اإ�صحاق 
اإبراهيم العثماين ال�صافعي، وقد اعتدى عليها بع�ض النا�ض يف وقفها وجَتُّوه عليها 
بهذين  اإليه  فكتبت  احلنبلي،  اأحمد  الدين  عز  الق�صاة  وقا�صي  االإ�صالم  ب�صيخ 

البيتني وهما:

ومن الن�صاء من ا�صتهر بال�صيانة والديانة، ودخل يف زمرة اأفا�صل العلماء 
بحيازة الف�صل واالأمانة، فمن حاز هذه الرتبة خديجة بنت اأحمد بن عبد العزيز 

ا َناِق�شً َعْهِدي  ِلَوِثيِق  َغَدا  مَلَّا 

َيِدي َيِده  من  وَخَلْعُت  َفاَرْقُتُه 

َقا َيَتمزَّ اأَْن  الُودِّ  َحْبـــــــُل  واأََراَد 

يتفّرقا واإِْن  ولـــــــــه  يل  وتلوُت 

ِعيفٌة �شَ اُم  ُت�شَ ل  َك  ِبَحَقّ َق�َشًما 

اأَْحَمٍق عدوٍّ  اأذى  ُوقيَت  َفِقًها 
َباِقًيا ا  َحيًّ يِن  الدِّ ِعزَّ  وتكوُن 
واقَيًا كهًفا  زال  ل  َربَُّها  لك 
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القر�صية  النويري  الدين  �صهاب  بن  الف�صل  اأّم  الرحمن  عبد  بن  القا�صم  ابن 
اأبي الف�صل حممد  اأّمها واأّم اأخويها قا�صي الق�صاة كمال الدين  العقيلية املكية 
ونور الدين على كمالية ابنة قا�صي الق�صاة جنم الدين حممد بن حممد الطربي 
املكي، كانت من ثروات الن�صاء ديًنا وعفة وكرًما وعبادة، وكانت تخلو عّدة لياٍل 
للعبادة وتالزم االأوراد دائًما، وال ترغب فيما مييل اإليه الن�صاء، وكانت تكتب وتقراأ 
ولها ف�صائل وَتْنُظم ال�صعر اجليد، وبينها وبني علماء ع�صرها و�صلحائه مكاتبات، 

ولها ق�صيدة نبوية اأّولها:

وكتبت اإىل ال�صيخ بهاء الدين اأحمد بن ال�صبكي، وقد اأهدت له عقيًدا 
وهي وهو �صائران يف رفقة من مكة اإىل املدينة النبوية للزيارة:

فاأجابها باأبيات منها:

اأَْحِمُل ل  َما  َعَلّي  الَغَراُم  َوَيْعذُلَحَمل  َيُلوم  َمْن  ايِل  حِلَ َفرَثى 

َعِقيــــــٍد من  ِب�شيٍء  َلُكم  َبَعْثُت 

ا بـــــــــــاأنَّ ُكْم  ـِْبُ لُنخـــ ا  َوَلِكنَّ

يــــــــــَحه َف�شِ لقــــــلِتِه  ُتُه  َهِديَّ

حِيَحه �شَ ِفيُكم  نــــــــا  ُودِّ عقيدُة 

خديجًة املوؤمننَي  اأُمِّ  َبَرَكاُت 

ٍد مَّ ُمَ النَّبيِّ  يف  ق�شائُد  ولها 

َنَداَها وَفا�َش  قوافَلَنا  ْت  َعمَّ

جناَها طيَب  اجَلنَّاِت  يف  �َشَتناُل 

يف احل�شن واجلمال
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ْت مبكة �صنة �صبع و�صبعني و�صبعمائة، وكانت �صاحلة عاملة، انتهى. ُتُوفيِّ

باالأندل�ض  الن�صاء  والتعفف من  والغزل  والت�صّوف  باالأدب  ا�صتهر  وممن   
بالرملة من وادي  اأنها خرجت متنزهة  العويف، يحكى  حمدة بنت زيد بن تقي 

اآ�ض فراأت ذات وجه و�صيم اأعجبها فقالت:

�َشْعَيَها وَي�ْشُكُر  َيْقبُلها  فاهلل 

اإذ البيَت  هذا  للإ�شلم  ويعزُّ 

وَيــــــــُدوُم يف طيِب الَهَنا اأََخَواَها 

حَلَها وطــــــاَب  مكارُمُة  ْت  عمَّ

ِبَواٍد اأَ�ْشَراِري  ْمُع  الدَّ اأََباَح 

َرْو�ٍش ِبُكلِّ  َيُطوُف  َنْهٍر  َفِمن 

َرْمٍل مهاُة  َباِء  الَظّ بني  وِمْن 

لأَمـــــٍر ُده  تردِّ ـــــــٌظ  حَلْ لها 

اإذا �َشــــــــَدَلْت َذَواِئَبها عليِه

�َشِقيٌق له  ماَت  ْبَح  ال�شُّ كاأنَّ 

َبَواِدي اآثاٌر  ِلْلُح�ْشــــِن  َلُه 

واِدي بكلِّ  َيُطوُف  َرْو�ٍش  وِمْن 

ِقَياِدي َمَلَكْت  وقد  ُلبِّي  �َشَبْت 

ُرَقاِدي مَينُعِني  اللحُظ  وَذاَك 

َواِد ال�شَّ ُجْنِح  يف  البدَر  راأيَت 

باحِلَداد َت�َشْربَل  ُحْزٍن  َفِمن 
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ومن كالمها اأي�ًصا:

وكانت علية العبا�صية بنت املهدي اأخت هارون الر�صيد فائقة يف اجلمال 
واالأدب والعلم، تزّوجها مو�صى بن عي�صى العبا�صي، وكان الر�صيد يبالغ باإكرامها 
�صنة ع�صر ومائتني،  �صنة وتوفيت  ولها ديوان �صعر، عا�صت خم�صني  واحرتامها، 
راأ�صها  اإىل �صدره وجعل يقبل  املاأمون �صلم عليها و�صمها  اأن  وكان �صبب موتها 

ت وماتت الأيام ي�صرية. ووجهها مغطى ف�صرقت من ذلك وُحمَّ

وملا خرج الر�صيد اإىل الري اأخذها معه، فلما و�صل اإىل املرج نظمت قولها:

الر�صيد  �صمع  فلما  بهما،  ْت  فَغنَّ العود  ْرِب  و�صَ الغناء  يف  حاذقة  وكانت 
ال�صوت علم اأنها قد ا�صتاقت اإىل العراق واإىل اأهلها فاأعادها، ومن �صعرها:

ِفَراَقَنا اإِلَّ  الَوا�ُشوَن  اأََبى  وملا 

َغارٍة ُكلَّ  اأَ�ْشَماِعَنا  َعَلى  و�َشنُّوا 

َواأَْدُمِعي ُمْقَلَتْيَك  ِمْن  َغَزْوُتُهُمو 

َثاِر ِمْن  وِعْنَدك  ِعْنِدي  وماَلُهُمو 

اري واأَْن�شَ َذاَك  ِعْنَد  ُحَماِتي  وَقلَّْت 

اِر والنَّ ْيِل  وال�شَّ ْيِف  بال�شَّ َنْف�ِشي  وِمْن 

ِل�َشْجِوِه َيْبِكي  باملَْرِج  ٍب  وُمْغرَتِ

ِه اأَْر�شِ َنْحو  ِمْن  ْكُب  الرَّ اأََتاه  ما  اإذا 
املُ�ْشِعُدوَن على احلبِّ َغاَب عنه  وَقْد 

كِب الرَّ ِبَرائحِة  َي�ْشَت�شِفي  َق  َتَن�شَّ

يف احل�شن واجلمال
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ومن كالمها اأي�ًصا:

َدة بنت  وكانت علية ت�صاجل االأدباء وتناظر العلماء فكانت بامل�صرق َكَوالَّ
املُ�ْصَتْكِفي باهلل باملغرب، وكانت �صيانتها بقدر �صرفها بخالف والدة املذكورة، فاإنها 
وكانت  والدالل،  واللطف،  والكمال،  والبهاء،  واجلمال،  احل�صن،  برعت يف  قد 
والف�صالء  العلماء  فيه  بها  املوائد ويجتمع  فيه  مُتَدُّ  لها جمل�ض  �صاعرة  عاملة كاتبة 

وال�صعراء واالأدباء، وكانت بدون تكليف لكنها عفيفة، وكانت كثرًيا ّما تقول:

الِعَباِد عن  احَلِبيِب  ا�شَم  َكَتْمُت 

َخِليٍّ ناٍد  اإىل  �َشــــــــْوِقي  فوا 

ُفوؤَاِدي يف  َباَبَة  ال�شَّ ْدُت  وردَّ

اأَُنادي اأَْهَوى  َمْن  ِبا�ْشـــــِم  لعَلّي 

احلبِّ داعيُة  احُلبَّ  فاإنَّ  نَّْب  َتَ

الَهَوى اأخا  اأَنَّ  ْثَت  َحدَّ فاإْن  ْر  َتَب�شَّ

الذي َيْوُمه  الَفَتى  اأياِم  واأَْطَيُب 

ى اإذا مل َيُكن يف احُلبِّ �ُشْخٌط ول ِر�شَ

اِر ُم�ْشَتوِجُب الُقْرِب وَكْم ِمْن َبِعيِد الدَّ

احُلبِّ ِمَن  َجاَة  النَّ فاْرُج  �شاملًا  ا  جَنَ

وبالَعْتِب فيه  ِبالِهْجَراِن  ُيَرّوع 

والُكتِب �شائِل  الرَّ َحَلواُت  فاأين 

لَبْهَجِتي الأََناُم  َنَظَر  واإِْن  اإِينِّ 

َفَواِح�َشا الَكَلِم  َلنِي  ِمْن  ُيح�َشْبَ 

َحَراُم �شيُدُهنَّ  َة  َمكَّ كِظَباِء 

الإِ�ْشَلُم اَلَنا  َعِن  هنَّ  دُّ وَي�شُ



381381

وكانت بقرطبة جال�صة ال�صتجالء حما�صن النظم والنرث، وقد ولع بها ابن 
النا�ض  فتكلم  الزيدونية  ر�صالته  فيها  واأن�صاأ  املرا�صالت،  بينهما  زيدون، و�صدرت 

فيها، وما اأح�صن كالم ابن زيدون يف خطابه لها بقوله:

  

وقد �صاعده الدهر اأن زارته وذهبت بعد اأن وّدعته، فقال:

ُم�ْشتاًقا ْهَراِء  بالزَّ ذكرُتِك  اإِيَنّ 

ُمْبَت�ِشٌم ي  الِف�شِّ مائه  عن  ْو�ُش  والرَّ
اِئِلِه)3( اأَ�شَ يف  اْعِتَلٌل)2(  وللنَّ�شيِم 
ِذْكِركم ِعْنَد  قلًبا  اهلُل  ن  �َشكَّ ل 

لو �َشاء َحْمِلي َن�ِشيَم الريِح َنْحَوُكُم

ِلَعْهِدُكُم ا  ُكنَّ مـــــــا  ـَُد  اأَْحمـ الآن 

َراَقا قد  الأر�ِش  وَوْجُه  َطْلٌق  والأُْفُق 

اأَْطَواَقا بَّات)1(  اللَّ عن  َحللْت  كما 

اإ�ْشَفاَقا فاعَتلَّ  يِل  َرقَّ  كاأنـــــــــــه 

اَقا َخفَّ ْوِق  ال�شَّ ِبَجَناِح  َيِطْر  مل  اإِْن 

لَقى َما  اأ�شنـــــــاُه  بفتى  اُكم  َوفَّ

اَقا ُع�شَّ َنْحُن  وَبِقـــــــيَنا  �َشــــَلْوت 

ة: وهي و�صط ال�صدر والنحر. )م(. بَّ بَّات: جمع اللَّ )1(  اللَّ
)2( اْعِتاَلل: مر�ض. )م(.

اِئل: جمع اأ�صيلة، وهي ما كان بعد النهار من الع�صي. )م(. )3( اأَ�صَ

َعْك  َودَّ ا  بًّ ُمِ ْبُ  ال�شَّ َع  َودَّ

َيكْن مَل ْ اأن  على  ال�شــــــّن  َيْقرُع 

َو�َشَنا �َشَناًء  الَبْدِر  اأََخا  يا 

ْ

ا�ْشَتْوَدَعك ما  ه  �ِشرِّ من  َذائًعا 

�َشيََّعك اإذ  اُلَطا  ِتْلَك  يف  زاد 

اأَْطَلَعك َزَماًنا  اهلل  َحِفَظ 

يف احل�شن واجلمال
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قال �صاحب اخلريدة: وكانت والدة هذه غريبة الدهر فريدة الع�صر قّل اأن 
ي�صمح الزمان مبثالها اأو يجود احل�صن بعدها بجمالها. قال �صاحب قالئد العقيان: 
اإن �صعر والدة اأ�صتحي اأن اأقول اإنه �صعر امراأة؛ فاإنه تعجز عنه فحول الرجال وهو: 

وقد تقّدم ن�صبة هذه االأبيات حلمدة االأندل�صية، ومن �صعرها خطابًا البن 
زيدون وكانت متيل اإليه اأي�ًصا:

قيل ومن �صعرها:

َفَلَكْم َلْيِلي  َبْعَدَك  َيُطْل  َمَعكاإِْن  ْيِل  اللَّ َر  ِق�شَ اأَ�ْشُكو  ِبتُّ 

ِفَراَقَنا اإل  الَوا�ُشوَن  اأََبى  ومَلَّا 

َغاَرٍة ُكلَّ  اأَ�ْشَماِعَنا  على  و�َشنُّوا 

َواأَْدُمِعي ُمْقَلَتْيَك  من  َغَزْوُتُهُمو 

َثاِر ِمْن  وِعْنَدَك  عندي  وماَلُهُمو 

واأن�شاري ذاك  عند  ُحَماِتي  وَقلَّ 

اِر والنَّ يِل  وال�شَّ يِف  بال�شَّ ُمْهَجِتي  ومن 

ِزَيارِتي َلُم  الظَّ َجنَّ  اإذا  ْب  َتَرقَّ

ْم�ِش مل ُتِنْ َفِبي ِمْنَك ما لو كان بال�شَّ
رِّ لل�شِّ اأَْكَتَم  ْيَل  اللَّ َراأَْيُت  َفاإِينِّ 

َي�ْشِر مَلْ  ْجِم  وبالنَّ َيْطُلْع  مل  وبالَبْدِر 

احَل�َشا يف  َرُحَنا  َتْ اُظُكم)1(  الُدوِداأَحْلَ يِف  َيْجَرُحُكم  ُظَنا  وحَلْ

اُظُكم: نََظَراُتكم. )م(. )1(  اأَحْلَ



383383

قال بع�صهم: مثل هذا ال�صعر كثري على امراأة، وقال العماد يف اخلريدة: اإن 
بع�ض الكنيني من اأهل م�صر يقول اإن هذين البيتني ملحمد بن علي بن اأبي الغمر 

املنعوت اأجنب الدين الها�صمي االإ�صنائي الذي قال يف اخلمر:

املالكي،  الوهاب  عبد  للقا�صي  البيتني  عزو  الدواوين  بع�ض  ويف  انتهى. 
وت�صبه اأبيات والدة اأي�ًصا اأبيات �صلمى بنت القراطي�صي من اأهل بغداد، وكانت 

م�صهورة باجلمال واالأدب:

ِبَذا َذا  َفاْجَعـــــُلوا  ِبُجْرٍح  ُدوِدُجْرٌح  ال�شُّ ُجْرَح  اأَْوَجَب  الذي  َفَما 

َذَهٍب َعَلى  ُدرٍّ  عن  َتْفرَتُّ  َعْذَراُء 

َيْطَعُنها املَاِء  �ِشَناُن  اإليها  َواَفى 

َلَهِب على  ماًء  بها  َبْبَت  �شَ اإذا 
ِة احلبب)2( ِف�شَّ َزْرًدا)1( من  فا�ْشَتلأََمْت 

َعيِني ِفَداُء  ِرمي)3(  ال�شَّ َمَها  ُعيوُن 

اأَُزيَُّن بالُعُقـــــــــــــوِد واإِنَّ َنْحِري

ِثَقًل اِب)4(  الأَْو�شَ من  اأَ�ْشُكو  ول 

ِجيِدي ِفــــــــــــَداُء  َباِء  الظِّ واأَْجَياُد 

الُعُقوِد من  للُعُقـــــــــــــــوِد  لأَْزَيُن 

النُُّهوِد ِثَقَل  َقاَمِتي  وَت�ْشـــــــــــُكو 

)1(   ا�ْصَتالأََمْت َزْرًدا: َلِب�َصْت الدرع. )م(.
بريق  بيا�صها  ي�صبه  باأ�صنان  ثغرها  منعته عن  اأنها  واملراد  االأ�صنان،  على  الريق  بيا�ض  من  َب  ُيَتحبَّ ما  احَلَبْب:   )2(

الف�صة. )م(.
ِرمي: الهاجر الذي قطع �صلته باأحبائه. )م(. )3( ال�صَّ

اب: االأ�صقام. )م(. )4( االأَْو�صَ

يف احل�شن واجلمال
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�صفتها  ت�صّدق  هل  عنها  ا�صاألوا  قال:  املكتفي  االأبيات  هذه  بلغت  وملا 
اأقوالها؟ فقالوا: ما يكون اأجمل منها، فقال ا�صاألوا عن عفافها، قالوا: هي اأعف 
ورونق  جمالها  �صيانة  على  به  ت�صتعني  فقال:  جزياًل  مااًل  اإليها  فاأر�صل  النا�ض، 
من  هو  اأو�صافها  ب�صماع  مكتفًيا  ينظرها  اأن  غري  من  عليها  املكتفي  فاإنعام  اأدبها، 

قبيل قول ال�صاعر:

وقول االآخر:

املت�صّوفات  الن�صاء  اأكابر  العاملة فكانت من  الفا�صلة  البيعونية  واأما عائ�صة 
م�صغولة بالعبادة والزهد والورع، تقول ال�صعر الغريب على ل�صان ال�صوفية اأو يف 
مقبول  وكالمها  الرقيق،  الغزل  معر�ض  ذلك يف  وتذكر  احلبيب،  الر�صول  مدح 
وفاقت  البدائع  من  ُعّدت  التي  بديعيتها  ذلك  فمن  حقيق،  القبول  وبح�صن 
مبطلعها على اأكرث املطالع؛ حيث قالت يف اال�صتهالل واأجادت يف املقال ال�صيما 

: واأنها يف مدحه

َيــــــــــاُكم ُروؤْ َقْبِل  ِمْن  َع�ِشْقُتُكم 

َمْع�ُشوَقٌة ـــــــــــــــُة  اجَلنَّ َكَذِلَك 

َجَرى قد  ِمْنُكُم  ٍف  َو�شْ حلـ�ْشِن 

َرا ُتْب�شَ اأَْن  َقْبـــــِل  من  ِفَها  ِلَو�شْ

َعا�ِشَقٌة يِّ  احْلَ ِلَبع�ِش  اأذين  َقْوُم  اأَْحَياَنايا  الَعنْيِ  َقْبَل  َتْع�َشُق  والأُذُن 



385385

اإىل اآخرها وكلها ُمَلح، وقالت يف الغزل:

فانظر اإىل اخرتاع هذا املعنى يف اخلال جتده كاملعجز من ربات احلجال. وما 
اأح�صن قولها من ق�صيدة تقفو فيها ق�صيدة ابن زريق البغدادي يف البحر والقافية 

التي مطلعها:

�َشَلٍم بِذي  اأَْقَماٍر  َمْطَلِع  ُح�ْشِن  يف 

ُمَقِلي َجاِرٌح  َجاٍر  ْمُع  والدَّ اأَُقوُل 

يا للَهَوى يف الَهَوى روح �َشَمْحُت بها

َعِدَم َمْن  َحاَل  اٍل  حِلَ ُبَكاِئي  ويف 

كاظمًة َعيَناك  ْرت  اأَْب�شَ اإن  �شعُد  يا 

َفَثمَّ اأَْقَمـــــــاٌر ُتٌّ نازلـــــــني على

كالَعَلِم اِق  الُع�شَّ ُزْمَرة  يف  َبحُت  اأَ�شْ

َهِم ُمتَّ فيه  ِبَعذٍل  َجاٍر  واجَلاُر 

بهم منهم  ُب�ْشرى  ُروَح  اأَِجْد  ومل 

َدِمي ملنِع  ُيْجِد  فلم  ا  ْبً �شَ ْقُت  َلفَّ

الِقَدم اأَهِلها  عن  َف�شْل  �ِشَلًعا  وجئت 

ُطَوْيِلع َحيِِّهم واْنــــــِزْل ِبَحـــــــيِّهِم

ُعُنٍق يف  الِقْرِط  تت  اَلاُل  ا  كاأنَّ

ا ُم�ْشَترِتً ْبِح  ال�شُّ َعُموِد  يف  َبَدا  جنٌم 

َخَلَقا َمْن  ُجلِّ  ا  يَّ ُمَ ِمْن  َلَنا  َبَدا 

َقا فاْحرَتَ ْم�ِش  ال�شَّ ِبُقرِب  ا  يَّ َ الثُّ تت 

يف احل�شن واجلمال
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اإىل اأن قال فيها:

فقالت:

ُيوِلُعُه الَعْذَل)1(  فاإنَّ  َتْعِذِليِه  َي�ْشَمُعُهل  َلْي�َش  ولكْن  ا  َحقًّ ُقْلِت  قد 

ُعِني ُيَودِّ لو  ي  َوِبـــــــُودِّ ْعُتُه  ُعُهَودَّ اأَُودِّ ل  َواأَينِّ  احَلـــــــــَياِة  ْفَو  �شَ

َعِني َودَّ ِب  ال�شَّ وَجِميُل  ْعُتُه  َودَّ

به اأَُلوَذ  َحتَّى  يل  َب  �شَ ل  ْرُت  و�شِ

ُموَع فُتْذِكي يف احَل�َشا لهًبا اأُْذِري الدُّ

َطَمٍع على  َولِكنِّي  َيِئ�ْشُت  وما 

ِبِهم الَب�شرُي  َواَفى  َلِئن  َعَلّي  َنْذٌر 

َمَناِئِحه من  منيِّ  وَح  الرُّ واأَْجَعُل 

َيْتَبُعُه �َشاَر  ِمنِّي  والَقْلُب  َذاَك  اإِْذ 

َيْنَفُعه الَعْذل  ي  اأرجِّ ُفوؤاِدي  ول 

َعه َنوَّ ْوُق  وال�شَّ اأَ�ْشَعرُه  اأُْي  النَّ

َيْجَمُعه َموَلي  ِبِهم  �َشْمِلي  باأنَّ 

واأَْخَلُعه َمــــــــايِل  َلـــــــه  لأَْبُذَلنَّ 

توقعه �شاحي  اأرتي  َما  ِنْلت  اإِْن 

)1( الَعْذل: اللوم. )م(.
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: وقالت من بحر وقافية عينية بن الفار�ض يف مدحه

َهَواِمُع)1( موِع  بالدُّ َجْفِني  �َشَحائُب 

َغاِلٌب و�َشْوِقي  َمْغُلوٌب  ْبي  و�شَ

ُمَقيٌَّد وَقْلِبي  َمْطُلوٌق  وَدْمِعي 

ٌح حَّ ُم�شَ الَغَرام  يف  َحِديثي  ُل  واأَ�شْ

َها ب�َشرْيِ �َشاَر  احُلبِّ  يف  �ِشريٌة  ويل 

ُقْدَوًة املحبنَي  يف  ِفيَها  َبحُت  واأَ�شْ

اِحٌب و�َشْوِقي �َشِمرٌي)2(  والُهَياُم ُم�شَ

لِمُع َب  َيْثِ ِتلَقاِء  ِمْن  َلَح  اإذا 

َطاِبُع َوَوْجِدَي  َمْطُبوٌع  وُحبِّي 

ُيَناِزُع وِفْكِري  َمْنُزوٌع  وُلبِّي 

�َشاِئُع اَلْلِق  ويف  َم�ْشُهوٌر  ا�ِش  النَّ ويف 

َواِلُع ِة  باملََحبَّ َوُلوٌع  َحِليٌف 

وُمَتابُع ُمْقَتٍف  لأََثِري  وُكلٌّ 

ــاجُع ُم�شَ والَغَراُم  َقِريٌن  وَوْجِدي 

)1( َهَواِمع: �صوائل. )م(.
)2( �َصِمري: ُم�َصاِمر وموؤن�ض. )م(.

ٌع نُّ َت�شَ فيِه  َلْي�َش  َغَراٌم  وهذا 

ُمْر�َشٍل واأَ�ْشَرِف  ُبوٍب  َمْ ِباأَْعَظِم 

َتَناُزُع فيِه  َلْي�َش  َدِليٌل  َعَليِه 

َراِفُع اهلُل  له  َمْبُعوٍث  ِل  واأَْف�شَ

يف احل�شن واجلمال

اإىل اأن قالت يف التخل�ض:
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وهي ق�صيدة َطناَّنَة، وقالت حماكية لتائية ابن الفار�ض ق�صيدة مطلعها:

ا)1( احلبِّ ِمْن َقْبل َن�ْشاأَِتي �َشَقايِن ُحِميَّ

َي�َشا كما  اجَلماِل  ُلْطِف  يف  واأَ�ْشَهُد 

عن َيِجلُّ  �شّر  �شّر  ي  �ِشرِّ واأَْوَدَع 

َحاِدٍث اإَِحاَطة  عن  ا  ُعُلوًّ َفَجلَّ 

عن َيِجلُّ  ِخَطاًبا  ِمْنه  واأَ�ْشَمَعِني 

م�شوقًة َبِرْحُت  ما  اإليه  ِخَطاًبا 

والَهَوى احلبِّ  َجاِمِع  يف  يِن  َ ريَّ و�شَ

بوقٍف ُقمُت  احُلبِّ  َعرَفات  وِمْن 

به املَُنى  َبَلْغُت  منه  ِمَنى  وَواِدي 

لأْمِرَها ِخلًفا  َنْف�ِشي  له  َنَحْرُت 

�ِشَوى ما  رَية  للَب�شِ ى  َتَبدَّ ومَلَّا 

َفاته و�شِ َذاُتُه  اإل  لي�َش  واأِْن 

َخْلِقِه َبْع�ِش  ِمْن  اَلْلِق  ِفَعاَل  واأنَّ 

ِبَن�ْشَوِتي َطِرْبُت  ِوْجَدايِن  َقْبِل  وِمْن 

�ِشَهاَدِتي اأَْخَذ  �َشاَء  مَلَّا  �َشـــــــاء  با 

رَيِة بالَب�شِ اأو  بالَفْهِم  اإَِحاَطِتِه 

اَلِليَقة ُفُهوِم  عن  َجَلًل  وعزَّ 

بنغمة احُلُروِف  اأَْنَواِع  َتاأَلُِّف 

وُمْهَجِتي َماِع  بال�شَّ قلبي  اأَُعلُِّل 

ة املََحبَّ اأهل  ــــــــاِق  للُع�شَّ اأَُحْيِعل)2(  

ِة ِعلَّ اِحِب  �شَ كلُّ  عنه  َر  تاأخَّ

ُمْنَيِتي بُْنَية  َفْرٍق  ِبَل  بجمٍع 

وِفْتَنة �شوٍء  كَلّ  من  َمَها  َف�َشلَّ

احلقيقة يف  باطٍل  فاٍن  حبيـبي 

قدرِة اآثاُر  والغرُي  واأَْفَعاُلُه 

ِة َذرَّ َبْع�َش  اأَْمِرِهم  ِمْن  مَيِْلُكوا  ومل 

ا: �صدة حرارته. )م(. )1(ُحِميَّ
)2( اأَُحْيِعل: اأدعو. )م(.

.
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رَيِتي َب�شِ ِعَياِن  يف  �ِشَواُه  َتل�َشى 

َواِثٌق ُذُنوِبَي  مع  َقْلٌب  فيه  ويل 

احلقيقِة بَعنْيِ  هو  اإل  اأََر  ومل 

َجلَِّت ِهَي  واإِْن  ليْجِليَها  بعفٍو 

َمْن يل ِبَراَياِت �َشْعٍد يِف ُوُروِدَي ِمْن
ورونحٌة)3( وَرْوٌق)2(  وَراٌح)1(  َرْوٌح 

راءاُت فيــــه  ٍل  ِبَو�شْ احَلَياة  عنِي 

وَراَحاُت ياِحــــــــــــــنٌي  وَرَ وُروؤَيٌة 

هيا يِل  احَلاَناِت  اإىل  ُيَقاُل  متى 

حيَّا يل  بامللآِن  الَقْلِب  وُمْنَيُة 

ا هيَّ يِل  للَكا�َشاِت  َل  الَو�شْ واأنظر 

ا حيَّ َوا  بالرَّ ِمنِّي  املَْيُت  واأ�شبَح 

الأََمـــــَل َبَلْغُت  لقــــــــــْد 

اأَْجَل�َشـــــــِني فــــــــي َحاِنِه

اأَْقــــَداُحها ُمَداَمــــــــــــــٌة 

مِمَّْن َلُه ُكـــــــلُّ َمـــــــــــــَل

مَلَّا �َشـــــــــــــــَقايِن وَمــــــَل

املَــــــــــل اهلِل  َخـــــــَزاِئُن 

)1( َرْوٌح وَراح: راحة وريح طيبة. )م(.
)2( َرْوٌق: اإعجاب. )م(.

)3( رونحة: رنح الرجل: متايل من ال�صكر. )م(.

يف احل�شن واجلمال

ا ولها مقطعات رائقة منها: وهي ق�صيدة طويلة جدًّ

ومنها:

ومنها:
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ومنها:

ومنها:

ومنها:

مبدح  فيه  واأكرثت  الت�صّوف  اأهل  م�صلك  فيه  �صلكت  �صعر  ديوان  ولها 
�صيخها اجليالين، وي�صتفاد منه اأنها كانت متزّوجة واأن لها اأوالًدا.

اأهل  ذكرت  �صمدانية  ومنحات)1(  اإلهية  فتوحات  من  لها  فكم  وباجلملة، 
ب�صيط  بحرها  في�ض  التي  العدوية  رابعة  الفتوح على  فريد  بها  هو  الذي  ع�صرها 

َلَذاَذًة َهـــــــَواك  يف  َذلَُّل  التَّ اأَِجُد 

َلًة َو�شْ َقاُطَع  والتَّ ُنْعَمى  والبوؤ�َش 

َنعيَما ـــــــَقاَء  وال�شَّ ُقْرًبا  والُبعَد 

َتْكِرمَيا َوالَبـــــــَل  َيا  َمْ وامَلْوَت 

َمْعَنِويٍَّة َخْمَرٍة  ِمْن  َذا  َحبَّ اأََل 

ٍة ِبُقوَّ َفُخْذَها  اًحا  اإِي�شَ َتْبِغ  واإِْن 

َنْهُب َلَها  اِرِبني  ال�شَّ ُقُلوِب  يف  بها 

ْم�ُش اإِلَّ اأَنَّ َمْطَلَعَها الَقْلُب ِهَي ال�شَّ

ُيَعاين با  َعِلْمَت  لو  َعُذويل 

َهْجَرا وُذْقَت  اَل  الِو�شَ ُذْقَت  ولو 

ُعْذَره ْحَت  اأَْو�شَ الَهَوى  يف  ُفوؤاِدي 

ه ِعْبَ للنـــِا�ش  ِبَحــــــــاَلٍة  ْرَت  َل�شِ

)1(  ِمْنَحات: عطايا. )م(.
.
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)1(  الِقَفار: االأرا�صي اخلالية من النبات واملاء. )م(.

يف احل�شن واجلمال

لة بقيود العيوب. ولنذكر هنا ق�صة رابعة  مديد بعد اأن كانت مثقلة بالذنوب ُمَكبَّ
العدوية و�صبب توبتها ملا فيها من املوعظة لذوات االألباب من الن�صا، ولكل من 

متادى قلبه على الذنوب وق�صا، فنقول:

حكي عن ذي النون امل�صري رحمه اهلل تعاىل اأنه قال: بينا اأ�صري يف بع�ض   
له وادي  يقال  واٍد  اإىل  املقادير  اإذ رمتني  والِقَفار)1(  ال�صياحة يف اجلبال واالأودية 
وكان  البحر،  �صاحل  اإىل  انتهيت  فيه حتى  فتم�صيت  م�صر  باأر�ض  امل�صت�صعفني 
واإذا  �صاعة  االأر�ض  اإىل  فجل�صت  املراكب،  الركوب يف  اإىل  فا�صتقت  النيل  زمن 
ب�صفينة �صائرة فقمت وناديت يا اأهل ال�صفينة ع�صى اأن حتملوين معكم، فلم يلتفت 
اإيّل اأحد منهم فجل�صت، واإذا ب�صفينة ثانية مقلعة فقمت اإليهم وناديتهم، فقالوا: 
يا �صيخ اإن كان معك دراهم حملناك واإال فاجل�ض مكانك، قال: فجل�صت، واإذا 
ب�صفينة ثالثة مقلعة اأي�ًصا، واإذا فيها ح�ض اأوتار ونغمة مزمار، قال: وكانت معهم 
رابعة بنت اإ�صماعيل العدوية الب�صرية وهي ت�صرب اخلمر قبل توبتها، قال: فقمت 
اأن حتملوين معكم، فعرفني رجل منهم، وقال يل: يا �صيخ  اإليهم وقلت: ع�صى 
ما اأنت ذو النون؟ فقلت: نعم، فقال: اأنت رجل �صالح ونحن قوم ع�صاة ن�صرب 
اخلمر فكيف ركوبك معنا، فقالت رابعة: يا قوم احملوه معكم واأنا اأفتنه بح�صني 
وجمايل، قال: فحملوين معهم و�صاروا حتى تو�صطنا البحر، فقام �صاب منهم فمالأ 

كاأ�ًصا من اخلمر ووقف به على راأ�صي واأن�صاأ يقول:



392 392
املر�شد الأمني للبنات والبنني

الكا�ض  فمالأ  اآخر  �صاب  بعده  من  وقام  وجل�ض  الكاأ�ض  �صرب  ثم  قال: 
ووقف مثله واأن�صاأ يقول:

و�صرب ذلك الكا�ض ثم جل�ض، فقامت رابعة وقالت: ما تقدرون على ذي 
النون، اأنا اأفتنه بح�صني وجمايل، ثم قالت: يا �صاقي امالأ الكا�ض، فمالأه، فاأخذته 

من يده، ووقفت على جانب ال�صفينة، ونظرت اإىل ذي النون، وجعلت تقول:

َلْيًل اإليــــــــِه  َدَخْلُت  ار  وَخمَّ

ْيٌف �شَ َفاأَجْبُت  الَفتَى  َمِن  فقال 
َعاٍت)3( ُمرْتَ ِدَناٍن  اإىل  َفَقـــــــــام 
َفَلَحْت َعِجًل  ِخَتاَمَها  وف�شَّ 

اجَلَناح ُم�ْشَودُّ  اللـــــــــيِل  وُجْنُح)1( 

َماِح وال�شَّ باملََكـــــــــــاِرِم  َت�َشْرَبَل)2( 
َرَباِحي)5( بَكاُفـــــــــــــوٍر  َمٍة)4(  ُمَفدَّ
َباِح ال�شَّ اأَْنَواُر  ْلَماِء  الظَّ على 

َيا �َشعُد يا َفَتى يِر  ْحَنا بباِب الدِّ و�شِ

َجا الدُّ َغ�َشِق  يف  يَر  الدِّ عليه  َطَرْقَنا 
َنَفاِئ�َشا ُلو  َتْ اِح  بالرَّ جاَءَنا  وقد 

وَتَناَع�َشا الهوى  بَكا�َشاِت  �ُشَكاَرى 

بها َنــــــــِدميي  باَت  َلْيَلٌة  َيا 

ها َكفِّ يف  والكــــــــا�ُش  ْهُتَها  �َشبَّ
َرَداح َكُعوٌب  دِف  الرِّ َملِيَحُة 

َباح َجى َيْحِمُل �َشْم�َش ال�شَّ َبْدَر الدُّ

)1(  ُجْنح: جانب. )م(.
)2( َت�َصْربل: تَلبَّ�ض. )م(.

)3( ُمرْتَعات: مملوءات. )م(.
مة: ُم�ْصبَعة ُحْمَرة. )م(. )4( ُمَفدَّ

)5( َرَباِحي: مو�صع ُيْن�َصب اإليه الكافور. )م(.



393393

َوِمْزَماِر َقْيَنٍة  ِمْن  ـَـــــــُن  اأَْح�شـ

َي�ْشَمُعُه واجَللِيُل  ُح�ْشـــــَنُه  يا 

ُمْنَعِفٌر اِب  َ الرتُّ فــــي  ُه  َوَخــــدُّ

�َشَنِدي ويا  �شـــــــيِّدي  يا  يقوُل 

الَقاِري َنَغَمُة  ْيِل  اللَّ َغ�َشِق  يف 

َجاِري َوَدْمُعُه  ْوٍت  �شَ ِبِطيِب 

الَبــــــــاِري ِة  بَّ َمَ فـــــــي  وَقْلُبُه 

ْوَزاِري اأَ ِثْقُل  َعْنَك  اأَ�ْشَغَلِني 

ْكِر ال�شُّ َرْقـــــــــــــــَدِة  ِمْن  اأَِفْق 

َوىل َقـــــــــــْد  ـــــــــُل  الليَّ فهذا 

اقي ال�شَّ اأَيُّهــــــا  ـــــــــــــــْق  َتَرفَّ

اجَلْمـــِع َلْيــــــــــــــــــلَة  �َشِرْبَنا 

 

ْكـــــــِر بالذِّ الَقــــــــــْلَب  َوَداِو 

الَفجـــــــــــــِر ُم  اأَجْنُ وَلَحــــــْت 

ــــــــْكِر بال�شُّ ـَْوَم  الَقــــــــــ َقَتْلَت 

ـَــــــــــــْدِر القــ َلْيَلَة  وَكـــــــاَنْت 

يف احل�شن واجلمال

ثم قالت: ياذا النون ا�صرب بكا�صنا، فقال: ويحك لقد �صربت بكا�ٍض اإذا 
�صربه العليل مل يحتج اإىل طبيب، واإذا �صربه ال�صادق مل يفرت عن اخلالق، فنادت 
يا ذا النون اإن مل ت�صرب من �صرابنا واإال فا�صقنا اأنت من �صرابك، فقلت: يا جارية 
اأبطلوا االأوتار واتركوا املزمار  فاإًذا  اأوت�صربني من �صرابنا؟ قالت: اإي واهلل، قلت: 

وا�صمعوا ما اأقول، ثم قمت ونف�صت مرقعتي واأن�صاأت اأقول:

النون،  يا ذا  نادته:  اأفاقت  ا عليها، فلما  قال: فزعقت رابعة ووقعت مغ�صيًّ
واهلل لقد وقع دواوؤك على دائي، فا�صقني من �صرابك وزدنا من اأ�صعارك، فوقفت 

على جانب ال�صفينة وقلت:
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فعند ذلك قامت رابعة وقطعت ما كان عليها من احللي واحللل، وعمدت 
اإىل قلع ال�صفينة فقطعت منه قطعة وت�صرتت بها، ورمت بنف�صها يف البحر يف ظالم 
الليل، فقال ذو النون: وا اأَ�َصَفى عليها، وظننا اأنها غرقت فاإذا بها تنادي على الرب 
اأتينا اإىل م�صجد  اأن  اأينما كنتم، قال ذو النون: و�صارت ال�صفينة اإىل  وهو معكم 
راأيت  اإذ  اأطوف  اأنا  فبينا  اإىل احلج،  ا�ْصَتْقُت  فيه عامني ثم  فاأقمت    مو�صى 
من  اأطمار  عليها  العظم  دقيقة  اجل�صم  نحيلة  وهي  الكعبة،  باأ�صتار  متعلقة  جارية 
ال�صوف، وهي تنادي وتقول: بحبك يل اإال ما غفرت يل، قال ذو النون: فقلت 
لها كيف تقولني بحبك يل؟ كيف تعرفني اأنه يحبك؟ فنادت: يا ذا النون لوال 
اأن موالي يحبني ما مّن علي بتوبته ووا�صلني اإىل بيته احلرام، فقلت: من اأعلمك 
با�صمي؟ فقالت: ال اإله اإال اهلل وقع التناكر بعد املعرفة، اأنا اجلارية التي تبت على 
يديك يف ال�صفينة، قال: ف�صلمت عليها وقلت لها: واأين ذلك احل�صن واجلمال؟ 

فقالت:

ي املََعا�شِ يِف  َبا  ال�شِّ ُة  َلذَّ َذَهَبْت 

َوَمايل واجَلَماُل  احُل�ْشُن  ى  وَم�شَ

َغرْيُ َظنِّي ِباهلِل َوْهـــــــــَو َجِميٌل

ا�ِش الِق�شَ اأَْخُذ  َذاَك  َبْعَد  َوَبِقي 

عمٌل اأَْرَتـــــيه َيْوَم اَلــــــــل�ِش

ُت َغـــــــاَيَة الإِْخَل�ِش فيه اأَْخَل�شْ
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َمِريَرٌة َواحَلَياُة  ُلو  َتْ َفَلْيَتَك 

عاِمٌر َوَبْيَنَك  َبْيِني  الَِّذي  وَلْيَت 

ٌ َهنيِّ فالُكلُّ  الُودُّ  ِمْنَك  حَّ  �شَ اإذا 

اُب ِغ�شَ والأََناُم  ى  َتْر�شَ وَلْيَتَك 

َخَراُب الَعامَلنَِي  وَبنْيَ  وَبْيِني 

ُتَراُب اِب  َ الرتُّ َفْوَق  الَّذي  وُكلُّ 

يف احل�شن واجلمال

ثم قالت: يا ذا النون، اأنت اليوم �صيفي فهل ت�صتهي �صيًئا من الفاكهة؟ 
فقلت لها: من اأين لك هذا يف غري اأوانه؟ فقالت: اجل�ض وال تعرت�ض حتى اآتيك 
مبا طلبت، فجل�صت ثم م�صت اجلارية اإىل �صعاب مكة، فما كان باأ�صرع اأن جاءت 
وعلى يديها مائدة عليها عنب وتني ورّمان، فو�صعته بني يديه وقالت: ُكْل ب�صم 
اهلل، فمددت يدي الآكل، فاختلج يف قلبي وقلت: يل يف عبادة اهلل اثنتان و�صبعون 
�صنة ما نلت هذه املنزلة ولهذه اجلارية عامان فنالت؟! فبكت اجلارية، فقلت: مل 
تبكني؟ قالت: كيف ال اأبكي وقد اختلج يف �صدرك كذا وكذا؟ فقلت: �صبحان 
اهلل ومن اأعلمك بهذا؟ قالت: يا ذا النون، واهلل ما نلت هذه املنزلة اإال بربكتك؛ 
اإلهي بحرمة ذي   و�صليت ركعتني، وقلت:  اأبينا اخلليل  اأتيت مقام  الأين 
النون ال تخجلني بني يديك، فلم اأ�صعر اإال وهذا الطبق عن مييني، واإذا النـــداء 

يا رابعة: خذي هذا الطبق وانطلقي اإىل ولينا.

وهذه احلكاية على كل حال ال تخلو عن التعريف بقدر ذي النون ورابعة، 
واأنهما من اأكابر الزهاد الذين لهم قدم يف العلوم اللدنية فارعه. ومما ين�صب اإىل 

رابعة العدوية قولها:
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ومما ين�صب اإليها اأي�ًصا:

وقد اجتمع عندها علماء وزهاد وتفاو�صوا يف ذم الدنيا وهي �صاكتة فالموها، 
فقالت: من اأحب �صيًئا اأكرث من ذكره اإما بحمد اأو ذم، فاإن كانت الدنيا يف قلوبكم 

ال �صيء ِفلَم تذكرون ال �صيء اأي الدنيا.

اأن االأعيان منهّن ثالث، االأوىل: رابعة  ى برابعة عّدة ن�صاء غري  َت�َصمَّ وقد 
بنت  رابعة  والثانية:  الرتجمة،  �صاحبة  وهي  الب�صري  اإ�صماعيل  بنت  العدوية 
اإ�صماعيل الدم�صقية القد�صية، وقد �صاركت االأوىل يف ا�صمها وا�صم اأبيها، والثالثة: 
رابعة  وقرب  بغداد.  رابعة  وت�صمى  البغدادية،  الرب  عبد  بن  اإبراهيم  بنت  رابعة 
العدوية - ر�صي اهلل عنها - بالب�صرة وهو معروف وم�صهور هناك، ورابعة الدم�صقية 
بالقد�ض دفنت على راأ�ض جبل هناك معروف بالطور، واإمنا عرفت بالقد�صية لدفنها 
هناك، ورابعة البغدادية دفنت ببغداد، وكانت وفاة رابعة العدوية الب�صرية �صنة 

خم�ض وثالثني ومائة يف خالفة ال�صفاح، وقيل �صنة خم�ض وثمانني ومائة.

الَهوى ُحبَّ  نْيِ  ُحبَّ اأُِحبَُّك 

ا الـــــــــذي هو ُحبُّ الَهوى فاأمَّ

له اأَْهٌل  اأَْنَت  الـــــــــذي  ا  واأمَّ

ِلَذاَك اأَْهـــــــــٌل  لأنَّك  َوُحبًّا 

اأََراَك حتىَّ  للُحجِب  فك�ْشُفَك 

�ِشَواَك ْن  َعمَّ َقْلِبَي  فَتْجِريُد 
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فجميع هوؤالء الن�صاء جمموع فيهن معنى احل�صن واجلمال باطًنا وظاهًرا، 
من كل ما يتكفل لهّن بو�صف الكمال، فلي�صت املعارف واالآداب يف الن�صاء اإال 
حمامد كالرجال، فال يعاب قول ال�صعر بجميع اأنواعه من ربات احلجال، فكيف 
ال واإنه يروى عن اأبي متام اأنه قال: مل اأنظم ال�صعر حتى حفظت �صبعة ع�صر ديوانًا 
بغري  بالك  فما  القدمية،  الدواوين  من  عليه  اطلع  مما  وهذا  الرجال،  دون  للن�صاء 
ذلك من املقطعات والق�صائد، فاالأدب يف الن�صاء جمال ثاٍن معنوي وهو مكمل 

جلمالهّن.

اإمنا هو  الأن االأ�صل يف املحا�صن واملطلوب عند العقالء يف جميع املواطن 
اإ�صالح  اإىل  الظاهر  اإ�صالح  �صم  واإمنا  الظاهر،  اجلمال  ال�صرائر ال جمرّد  اإ�صالح 
الباطن لتح�صيل الكمال، وملا فيه يف االأغلب من الداللة على االعتدال، وتتمته 
يف  ما  وتلقي  االإلهية،  االأوامر  اإىل  واالنقياد  العقائد،  واإ�صالح  املقا�صد،  حت�صني 
ال�صحف ال�صماوية كما اأ�صار اإليه �صاحب املراتب الباطنة والظاهرة وقطب دائرة 
الكائنات يف الدنيا واالآخرة »اأال اإن يف اجل�صد م�صغة اإذا �صلحت �صلح اجل�صد 
املطهرة  ال�صريعة  مبالزمة  و�صالحه  القلب«،  وهي  اأال  اجل�صد  ف�صد  ف�صدت  واإذا 
والتخلق باأخالق �صاحبها امل�صيئة النرية. واأما املحا�صن الظاهرة التي فيها غالب 
النظم والنرث فهي احل�صن ال�صريح، وهو ما ا�صتنطق بالت�صبيح، وال�صحيح اأنه معنى 
يف  هو  اإمنا  واخلالف  اال�صتعارات،  فيه  وكرثت  العبارات  فيه  اختلفت  يدرك  ال 

االألفاظ واملعنى املطلوب واحد يف �صائر املوارد، كما قيل:
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َواِحٌد وُح�ْشُنَك  �َشتىَّ  ُي�ِشرُيِعَباَراُتَنا  اجَلَماِل  َذاَك  اإىل  وُكلٌّ 

َتَناُزٌع اجِلَداِل  اِق  ُحذَّ بنَي  ُمَناِزُعَفَكْم  اجَلَماِل  اِق  ُع�شَّ َبنْيَ  وما 

ولذلك قال بع�صهم: 

ومما ي�صتح�صنه الطبع وال�صرع يف اجلمال الظاهر التزين والطيب.



ذلك  ويكون  امللب�ض،  يف  الزينة  ا�صتعمال  باملراأة  يليق  مما  اأنه  املعلوم  من 
األوان  فاأح�صن  العرب  عند  واأما  بح�صبه،  ع�صر  كل  يف  املاألوفة  االألوان  باأح�صن 
ْفَرة، وكانت العرب ت�صتعمل ذلك للعرو�ض  الزينة اإلبا�ض امل�صبغات باحُلْمَرة وال�صُّ
ثياب  �صارت  ذلك  ا�صتعمال  وملالزمتهم  النا�ض،  اأخذها  وعنهم  هدائها،  عند 
العرو�ض عندهم َعَلًما على الثياب امل�صبوغة، روي عن عائ�صة بنت �صعد بن اأبي 
اإال الع�صب   وما جل لبا�صهن  اأزواج النبي  اأدركت ن�صاء من  وقا�ض قالت: 

واملع�صفر، والع�صب نوع من الو�صي.

قال ال�صاعر:

كان  واإن  اجلواهر،  واأنواع  والف�صة  بالذهب  التحلي  للن�صاء  الزينة  ومن 
بع�صهم يف�صل العاطلة على املتحلية، قال ال�صاعر:

ِزيَنٍة َملب�َش  َفُخـــــــــــِذي 

واإذا َخَرْجِت َتَقنَّعــــــــــــي

اأَْفَخــــــــُر ُهنَّ  َبَغــــــــــــاٍت  وُم�شْ

اأَْحَمــــــــُر احُل�ْشــــــــَن  اإِنَّ  باحُلْمِر 

يف ا�ستحباب الزينة والطيب للن�ساء

الف�سل ال�سابع
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وقال اآخر:

وقال اآخر:

ومن اأبيات احلما�صة:

ُوُجوٍه ُح�ْشَن  َزاَن  رُّ  الدُّ واإذا 

ِطيًبا يِب  الطِّ اأَطيَب  وَتِزيديَن 

َزْيَنا َوْجِهك  ُح�ْشُن  رِّ  للدُّ كان 

اأَْيَنا ِمْثُلِك  اأَْيَن  يه  مَتَ�شِّ اأن 

جيُدها الَعِقيلِة  َعقِد  من  ِدواآنُق)1(  امُلَتَجرِّ �ِشْرَباِلَها  من  واأح�شُن 

َتَزيََّنْت ِبَحْلٍي  �َشْوًها)2(  َما  َلَعْمُرَك 

َحْلِيها وَتْزِوير  ُح�ْشًنا  َعْت  ادَّ ما  اإذا 

َعاِطَلْة احَلْلي  َكانْت عن  واإِْن  كُح�ْشًنا 

َباِطَلْة وِر  الزُّ احِب  �شَ فَدعَوى  �ُشُهوٌد 

اأَْظَلِله يف  ِبهنَّ  �ِشيُم  النَّ َلِعَب 

َتَرى ما  اأَْح�َشَن  زينَتُهنَّ  ياأُخْذَن 

اأََرْيَنِني ُخدوَدُهنَّ  َخَباأن  واإذا 

ٍة ِبُجنَّ َي�ْشَترِتَن  ل  َيْرِميَننا 

لأَهِلها َباِب  ال�شَّ اأَْرِدَيَة  َيْلَب�ْشَن 

َغاِفِل َعْي�ٍش  ِثياَب  َلِب�ْشَن  حتَّى 

َعَواِطِل َغرُي  فُهنَّ  َعَطلَن  فاإذا 

الَقاِتِل َنْبَل  واأََخذَن  املََها  َحدَق 

َمَقاِتِلي اأين  َوَعِلْمَن  با  ال�شِّ اإلَّ 

الَباِطِل َذْيَل  َباِطلُهنَّ  ويجرُّ 

)1(  اآنَُق: اأعجب. )م(.
)2( �َصْوًها: قبًحا. )م(.
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وقال اآخر:

َب  ومما ي�صتحب للمراأة، بل وللرجل ا�صتعمال الطيب، فقد ورد عنه  »ُحبِّ
والطيب،  الن�صاء  دنياكم ثالث  اإيل من  َب  »ُحبِّ رواية  والطيب«، ويف  الن�صاء  اإيّل 

ة عيني يف ال�صالة«، ونظم ذلك بع�صهم يف قوله: وُجِعَلْت ُقرَّ

واأ�صار بقوله »ُحبِّب اإيل« اأنه ما اأحبها بنف�صه، بل حببها اإليه اهلل ، ومل 
يذكر الفاعل تعظيًما له اأو لتطهريه عن الل�صان غرية عليه، كما قيل:

اأو لكونه معلوًما لكل اأحد، واإمنا قال: »من دنياكم« فاأ�صافها لغريه اإ�صارة اإىل 
اأنه فيها كالغريب امل�صافر، ولها اأهل �صواه وهو من اأهل اهلل ال من اأهلها، واإمنا ُحبِّب 

النََّوى َيْوَم  اجِليِد  َعاِطُل  اأََتى 

ُموع الدُّ ِبــــــــــــلآَيِل  ْدُتُه  َفَقلَّ

للِفَراق َمْوِعُدَنا  َحــــــــــــــاَن  وقد 

الِعَناق بِنَطاِق)1(  ــــــــــــْحُتُه  وو�شَّ

ُدْنَيــــــــــــــــــاُكُم ِمْن  اإيّل 

يُب والنِّ�َشــــــــــــــــــاُء َمع الَطّ

ُم�ْشَتَهاه َثـــــــــــــــَلٌث  َحْت  اأَ�شْ

ـــــــــــــــــــــلة ِة َعْيِني يِف ال�شَّ ُقرَّ

اإِنَِّني ِة  الَعاِمِريَّ وا�ْشَم  َفِم املَُتَكلِّمَواإِيَّـــــــاَك  اأََغـــــــاُر َعَليهــــــــا من 

)1( ِنَطاق: كل ما �ُصدَّ به و�صطه. )م(.

يف ا�شتحباب الزينة والطيب للن�شاء
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له هذه من اأمور الدنيا لي�صتقّر بها ويتقيد بقيودها مّدة �صكناه فيها الأداء االأمانة 
وتبليغ الر�صالة دعوة للعاملني وتكمياًل لهم، فقد قيدت نف�صه بالن�صاء وقيد قلبه 
بالطيب ووجهه بال�صالة، وخ�صت هذه االأ�صياء بالذكر واإن كانت دنيوية معينة 
على االأمور االأخروية؛ الأّن النكاح �صنة اأكيدة حتى قال عليه ال�صالة وال�صالم: 

»النكاح �صنتي فمن رغب عن �صنتي فلي�ض مني«.

اإدراك  ويعني على  ال�صر  فيلطف  والروح  القلب  يقوي  فالأنه  الطيب  واأما   
الثالثة  وهذه  املوؤمنني،  ومعراج  الدين  فعماد  ال�صالة  واأما  واالإلهام،  املغيبات 
من نعيم اجلنان فهي دنيوية ظاهًرا اأخروية باطًنا، وكان النبي  يتطيب لقدوم 
وم  الثَّ ياأكل  ال  وال�صالم  ال�صالة  عليه  وكان  الطيب،  حتب  واملالئكة  املالئكة، 
ب�صاًل  اأو  ثوؤًما  اأكل  »من   : وقال  تناجون،  ما ال  اأناجي  اإين  فيقول:  والب�صل 
فليعتزلنا اأو فليعتزل م�صجدنا«، واأكلهما يبيح ترك اجلمعة واجلماعة، ويف معناهما 
الكراث والفجل، وملا كان عليه ال�صالة وال�صالم ظاهره يف الدنيا وباطنه يف االآخرة 
فرتبتهّن  واأ�صول  اأّمهات  الأنها  الن�صاء  وقدمت  له،  منا�صًبا  كذلك  حمبوبه  كان 
حتلية،  والطيب  النف�صانية،  ال�صواغل  عن  العارف  يتخلى  بهّن  والأن  التقدمي، 
َرْت واإن  متان، وال�صالة نتيجة، َفاأُخِّ والتخلية مقّدمة عليها، والن�صاء والطيب مقدَّ

كانت اأ�صرف.

ويقال اإنه عليه ال�صالة وال�صالم ملا ذكر هذا احلديث قال اأبو بكر : يا   
َب اإِيَلّ من الدنيا ثالث؛ النظر اإليك واإنفاق مايل عليك واجلهاد  ر�صول اهلل واأنا ُحبِّ
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باملعروف  االأمر  ثالث؛  الدنيا  من  اإيل  َب  ُحبِّ واأنا   : عمر  وقال  يديك،  بني 
والنهي عن املنكر واإقامة حدود اهلل، وقال عثمان : واأنا ُحبِّب اإيل من الدنيا 
 : ثالث؛ اإطعام الطعام واإف�صاء ال�صالم وال�صالة بالليل والنا�ض نيام، وقال علي
وال�صرب  ال�صيف  وال�صوم يف  ال�صيف  اإكرام  الدنيا ثالث؛  من  اإيل  ُحبِّب  واأنا 
اإغاثة امل�صطرين  بال�صيف، فنزل جربيل فقال: واأنا ُحبِّب اإيل من الدنيا ثالث؛ 
واإر�صاد امل�صلني واملوؤان�صة بكالم رب العاملني، ونزل ميكائيل فقال: واأنا حبب اإيل 
من الدنيا ثالث؛ �صاب تائب وقلب خا�صع وعني باكية، وقد ح�صده اليهود على 

حب الن�صاء فقالوا ما همه اإال ذلك، فنزل قوله تعاىل: نث ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦمث  ]الن�صاء/ 54[ االآية. 

فلما بلغ ذلك االإمام اأبا حنيفة قال: واأنا ُحبِّب اإيّل ثالث؛ حت�صيل العلم 
بلغ  فلما  الدنيا خايل،  اأمور  من  وَقْلٌب  والتعايل،  التعاظم  وَتْرك  الليايل،  يف طول 
ومالزمة  رو�صته  يف  الر�صول  جماورة  ثالث:  اإيل  ُحبِّب  واأنا  قال:  مالًكا  االإمام 
تربته وحجرته وتعظيم اأهل بيته وعرتته)1(، فلما بلغ االإمام ال�صافعي  قال: واأنا 
اإىل التكلف واالقتداء  بالتلطف وترك ما يوؤدي  اإيّل ثالث؛ ِع�ْصَرة النا�ض  ُحبِّب 
بطريق الت�صوف، فلما بلغ االإمام اأحمد بن حنبل  قال: واأنا ُحبِّب اإيل ثالث: 
متابعة النبي  يف اأخباره، والتربك بعظيم اأنواره، و�صلوك االأدب يف �صننه واآثاره.

ته: اأقرباوؤه. )م(. )1(  ِعرْتَ

يف ا�شتحباب الزينة والطيب للن�شاء
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املقا�صد  ق�صد  ملن  ال�صرع  يف  اإليه  مندوب  الطيب  اإن  ثم  لبدء(  )عود 
اأيام اجلمع واالأعياد مثاًل، واأن يدفع عن نف�صه ما يكره من  ال�صرعية من تعظيم 
الروائح اخلبيثة، واأن يدخل على النا�ض ب�صم ذلك راحة، واأن يظهر نظافته ومروءته 
بني اإخوانه واأهله، واأن يقّوي دماغه وقلبه لتاأثري الطيب يف تقوية هذه االأع�صاء، 
فالطيب كله من اأعظم لذات الب�صر واأقواها لدواعي ق�صاء الوطر، وقولهم يف املثل: 
ال عطر بعد عرو�ض، ي�صرب لتاأخري ال�صيء عن وقت احلاجة اإليه، قيل اإن اأ�صل 
املثل اأن رجاًل تزّوج امراأة فوجدها �صعثة، فقال لها: اأين عطرك؟ فقالت: خباأته 
لوقت غري هذا، وقيل يف تف�صريه غري هذا، وقال يزيد بن معاوية يف اأم كلثوم بنت 

عبد اهلل بن جعفر:

هي  فقالت:  الظاهرة  الزينة  عن  عنها  تعاىل  اهلل  ر�صي  عائ�صة  و�صئلت 
الكحل واخل�صاب، وورد احلر�ض على التكحل باالإثمد يف غري ما حديث، وقال 
فيه ر�صول اهلل : »اإنه خرًيا كحالكم يجلو الب�صر وينبت ال�صعر«، وما اأح�صن 

قول بع�صهم:

ُلوؤَّي بن  َعامـــــــِر  ِبْنُت  َها  اإِنَّ

ُجـــــــُدوٌد املطيبنَي  يف  وَلَها 

والبذ ر  التعطُّ على  َتَراَها  ل 

َمَناِف َعبِد  وِبْنُت  ُتْدَعى  ِحني 

الأَْخلِف َذَواِئَب  َناَلْت  ثم 

َداِف الأَ�شْ ِة  َكـــــــــُدرَّ اإِلَّ  لة 
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قال  اأي�ًصا،  كلها  اليد  وخ�صاب  بل  ممدوح،  العرب  عند  البنان  وخ�صاب 
بع�صهم: راأيت قينة خ�صبت يدها باحلمرة ونق�صت فيها بال�صواد وهي تن�صد هذا 

البيت:

وما اأح�صن قول بع�صهم يف و�صف مليحة جامعة الأو�صاف احل�صن:

له وَما  الُقُلوَب  َطاُد  َي�شْ واأَْحَور)1( 

وما ُكنُت اأَْخ�َشى الَفْتَك ممن �ِشلُحُه

واإِْثِمُد َزْعَفراٌن  اإل  ي�ِش  الرِّ من 

ُد ُمَن�شَّ وَطْوٌق  وُخْلَخاٌل  �ِشَواٌر 

ي َكفِّ َزيََّن  اِب  اِل�شَ ُح�ْشُن  ابَلْي�َش  للِخ�شَ ُمَزيٌِّن  ي  َكفِّ ُح�ْشُن 

بها َكَلٍف  من  الَبْدُر  فهذا  ْت  َتَبدَّ

ِثَياَبه َغْيًظا  ُن  الُغ�شْ ف�َشقَّ  وَما�َشْت 

اِر َنْف�َشُه وعاجت)2( فاأَلَقى الُعوُد يف النَّ

َلْوُنه َفرَّ  وا�شْ رُّ  الدُّ َفَغاَر  وقالت 

َحاِئُر ْيِل  اللَّ ُدَجى  يف  ِمْثِلي  َك  وَحقُّ

َتَتَناَثُر اأَْوَراَقُه  َتَرى  اأََل�ْشَت 

املََجاِمُر احَلِريَق  عنه  َنَقَلْت  كذا 

َراِئُر ال�شَّ َتَغاُر  ماَزاَلْت  َكَذِلَك 

)1( اأَْحَور: �صدة بيا�ض العني مع �صدة �صوادها. )م(.
)2( عاجت: رفعت �صوتها. )م(.

يف ا�شتحباب الزينة والطيب للن�شاء
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وقال اآخر:

  

ا�صتعمال  واملراأة  الرجل  من  لكل  املرغوبة  واالآداب  املطلوبة  ال�صنن  ومن 
ال�صواك؛ الأنه يجلو االأ�صنان ويقّويها ويطيب النكهة ويجلو الب�صر، ومل يكن يف 
عهد النبي  اأكرث ا�صتعمااًل لل�صواك من ن�صائه ، و�صواك االأراك من اأح�صن 

ما ُي�ْصَتاُك به، ومن اأح�صن ما قيل فيه:

وقال اآخر:

َجْوَهَرا الَعنْيِ  اأَْدُمِع  ِمْن  َلَها  َبَذْلُت 

َمْت َتَب�شَّ اإذ  ِمْثَلُه  واأَْبَدْت  فَقاَلْت 
رْتِ وال�شِّ َياَنِة  ال�شِّ يف  َحَكاها  وِقْدًما 

ِر الدُّ ذلك  عن  رِّ  الدُّ بهذا  َغِنيُت 

 

اأََراَكٍة ِلُعوِد  َرْغِمي  َعَلى  َهِنيًئا 

َثْغُرَها َزاَر  لقد  ِمنُه  �َشِبَعْت  لئن 

الَعْذَبا َمْب�َشَمها  ْلَفاء  الزَّ بها  َت�ُشوُك 

َرْطًبا َمْندًل  فاْنَثَنى  يبي�ًشا  اأراًكا 

ُمرّوًقا ْرًفا  �شَ احُلبِّ  بكا�ِش  �َشَقْتِني 

ُمَتن�ّشٍق عن  تْفرتُّ  اَنة)1(  وَخْم�شَ

َحى َغْت بعد امِتَناٍع من ال�شُّ اإذا امَت�شَ

َغَمامٍة َماُء  املِ�ْشَواِك  �ُشَعَب  �َشَقْت 

املرتّنِق َعْذبَة  َناَيا  الثَّ ِرَقاَق 

املتذّوق طيِِّب  الأَقاِح)2(  َكَنْوِر 

ِق املَُخلَّ الأََراِك  ُعوِد  من  اأََناِبيَب 

ق املروَّ ِحيِق  الرَّ ِبُخرُطوِم  ا)3(  ي�شً َف�شِ

انٌَة: �صامرة البطن. )م(. )1(  َخْم�صَ
)2( االأََقاح: نبت طيب الرائحة. )م(.

ي�ًصا: ُمفرًقا. )م(. )3( َف�صِ
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وقال اآخر:

ومما يح�صن هنا على ذكر ال�صواك قوله:

ولبع�صهم:

كاأنَّه اأََراٍك  من  ِبَفـــــــــْرٍع  ُلو  وَتْ

ْيَل واْرَتَقى اأُْقُحَوان َواَجَه اللَّ ُذَرى 

َمْت َتَب�شَّ لو  ُمْعِرٌب  َناَيا  الثَّ ِهَجاُن 

ِبُح ُي�شْ واملِ�ْشك  الِهْنِديِّ  الَعْنَبِ  من 

ُح املرتوِّ َرامِة  من  النََّدى  اإليه 

ُح ُيْف�شِ ِبالَقْوِل  َكاَد  َعْنه  لأَْخَر�َش 

الأََراِك ِبَواِدي  ُجْزَت  اإن  باهلل 

ها َبع�شِ ِمْن  املمُلوِك  اإىل  فاْبَعْث 

َفاَك ُر  اُل�شْ اُنه  اأَْغ�شَ َلْت  وَقبَّ

�ِشَواك َمـــــــــايِل  واهلِل  فاإنَّني 

ِريَقَها َيْر�ُشُف  املِ�ْشَواِك  من  َعِجْبُت 

وَيْبَقى َجَماًدا َكْيَف مل َيْحي باحَلَيا

َعْرَفُه �َشمَّ  اإَْن  املَيُِّت  َيُقوُم  اٌب  ُر�شَ

فَعاَقني منها  الَهْجَر  َخ�ِشيُت  فقال 

ُنوُرُه َلَح  اإذ  ُقْلُت  َثْغٌر  بنف�شَي 

َوَداِعه ِعْنَد  ُقْلُت  اٍب  ُر�شَ وَبْرُد 

َماِنُع َذاَك  ِمْن  مَيَْنْعُه  مل  ْهِر  الدَّ َمَدى 

َياِنُع ُر  اأَْخ�شَ وهو  َيايل  اللَّ وَتْفَنى 

اِلُع والأَ�شَ اُلُه  اأَْو�شَ ُقِطَعْت  ولو 

َقاِطُع َجواِبَي  يف  ُعْذٌر  َفَح�ْشُبك 

َلِمُع الَغْوِر  َجاِنِب  من  َبَدا  اأََبْرٌق 

َراِجُع اأَْنَت  َهْل  ِباَلْيِف  َقا  اللِّ زماَن 

يف ا�شتحباب الزينة والطيب للن�شاء
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وقال ال�صالح ال�صفدي:

وقال اآخر:

ومما ُيْحَكى من النوادر اأن بع�ض الظرفاء حج �صنة، فلما رجع تاه يوًما عن 
الطريق فمر بخباء على بابه امراأة مل ير اأح�صن منها وجًها، فاأعر�ض بوجهه عنها 
فنادته ال تعر�ض عني، فاأنا التي ال يتم حجك اإال بي، فقال لها ومن اأنت؟ فقالت: 

اأنا التي قال يِفَّ ال�صاعر:

الــــــتي نــــــايا  الثَّ َلْي�ش  ـَْره  َثغ يا 

ِعَنــــــده ما  املِ�ْشــــــَواُك  فلَيْنُقل 
الُغرِّ ِم  الأَجْنُ َغـــــرَي  ـــــــيء  ُت�شُ

هِر والزَّ ــــــاِك  حَّ ال�شَّ عن  َيروي 

َثْغِرِه ِريَقَة  باأّن  الأََراك  َنَقَل 

لأَنَّه الأراُك  َنَقَل  ما  حَّ  �شَ قد 

الَكْوَثِر ِباِء  ُمِزَجْت  َقْهَوٍة  من 

اجَلْوَهِر َحاِح  �شِ عن  ا  َحقًّ َيْرِويه 

املََطاَيا َتِقَف  اأَْن  احَلـــــجِّ  مَتَاُم 

ــــــُرَها ِبُحوٍر ُق حني ُتْب�شِ ــــدِّ ُت�شَ

َمْوىل �ُشــــــْبَحاَن  ِلَوْجِهَها  َتُقوُل 

َقاِب النِّ َعــــــة  َوا�شِ مَلَْياَء  َعَلى 

الِكَتاب اأُّم  يف  ِبَهــــــنَّ  ُوِعْدَت 

ُتَراِب ِمْن  َهــــــــَذا  ِمثَل  ّور  ُي�شَ
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قال: فقلت لها حمى اهلل هذا الوجه من العار، وال عذبه يف االآخرة بالنار، 
واأخرجت �ِصَواًكا فناَوْلُتها اإياه، وقلت: هذا ال�صواك هدية احلجاج، فقالت: ال تقل 

�صواك، بل قل اأراك، ورفعت وجهها اإىل ال�صماء وقالت:

فما  الُكور)1(،  مقّدم  على  راأ�صي  وو�صعت  علّي  واأغمي  َرْخُت  َف�صَ قال: 
رفعت راأ�صي اإال وناقتي على الطريق امل�صلوك، فذهبت وكنت اأدعو اهلل كثرًيا اأن 

يرزقني مثلها يف الدنيا واالآخرة، انتهى.

وقد اأكرث ال�صعراء من الت�صبيهات الغريبة فيما يخ�ض الن�صاء وزينتهّن وما   
يتحلني به مما هو معلوم يف كتب االأدب.

مبا  الرجل  من  ممدوحة  هي  فكذلك  ممدوحة  املراأة  من  الزينة  اأن  وكما   
  يالئمه، فقد روي عن عائ�صة ر�صي اهلل تعاىل عنها »كان نفر من اأ�صحاب ر�صول اهلل
ينتظرونه فخرج يريدهم فجعل ُي�صّوي �صعر راأ�صه وحليته، قالت: فقلت يا ر�صول 
اهلل، راأيتك تفعل هذا، قال: نعم، اإذا خرج الرجل اإىل اإخوانه فليهيئ من نف�صه 

اأَين اأَْجِل  ِمْن  َواَك  ال�شِّ اأَُقوُل  ل 

ين اأَ اأَْجِل  ِمْن  الأََراَك  اأَُقوُل  َبْل 

�ِشَواَكا ُقْلُت  َواك  ال�شِّ َذَكْرُت  اإِْن 

اأََراَكا ُقْلُت  الأََراَك  َذَكْرُت  اإِْن 

يف ا�شتحباب الزينة والطيب للن�شاء

حل باأداته. )م(. )1(  الُكور: الرَّ
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فاإن اهلل جميل يحب اجلمال، انتهى. والن�صاء يحبنب من رجالهّن التزين لهّن كما 
يحبون اأن يتزين لهّن، قال بع�ض املف�صرين يف قوله تعاىل: نثڳ  ڳ  ڱ   ڱ  
ڱمث  ]البقرة/228[ اأي يتزين الرجل للمراأة كما يحب اأن تتزين له، واملراأة 
حتب وجاهة زوجها، وذكر بع�ض �صراح املقامات اأن معن بن زائدة بينما هو جال�ض 
اهلل  اأ�صلح  فقالت:  وجًها،  النا�ض  اأح�صن  �صهم  بني  من  امراأة  اأتته  اإذ  يوم  ذات 
االأمري، اإن عمي زّوجني من لي�ض يل بكفء، فقال معن: َعَليَّ بزوجها؛ َفاأُْدِخل 
َخلِّ  فقال:  امراأتي،  فقال:  فقال: من هذه منك؟  النا�ض،  اأقبح  عليه رجل من 

�صبيلها، ففعل الرجل ذلك واأطرق معن �صاعة، ثم قال:

ولبع�صهم:

والوغد الرجل الدينء، والتنبال الق�صري، ومما يُحَكى يف مثل هذا اأن عمران 
بن قحطان دخل على امراأته حمدة وقد تزينت له وكانت جميلة، وكان عمران 

َت�ُشوُقها املََهاِة  ِمْثَل  ِبَها  اأََتْيَت 

ٍب بَّ ُمَ َغرْيَ  َبْحَت  اأَ�شْ لقد  َلَعْمِري 

َجاِلِب �َشرَّ  ويا  َمُلوٍب  ُح�ْشَن  فيا 

َلَدْيها َفَفــــــاِرْقَها ِفـــــَراَق الأََجاِنِب

ِتْنَباِل الَقْوِم  من  َوْغـــــــٍد  اإىل  ُت�شاُق 

واَلاِل العمِّ  َبِني  من  الَعَذاَرى  َفَوْيح 

َطْفَلٍة املَحاِجِر  َحْوَراء  ُربَّ  األ 

َقــــَرابٌة اإليـــــه  َجّرتها  يقــولـــون 
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ق�صرًيا قبيًحا، فلما نظر اإليها ازدادت يف عينه ح�صًنا فلم ي�صتطع اأن ي�صرف ب�صره 
اأَْب�ِصر فاإين واإياك  عنها، فقالت: مالك؟ قال: اأ�صبحت واهلل جميلة، فقالت له: 
واأُْعِطيُت  ِمثلِي ف�صكرت،  اأُْعِطيَت  قالت:  اأين علمت هذا؟  قال: من  يف اجلنة، 
ِمثَلك ف�صربت، وال�صاكر وال�صابر يف اجلنة، فخجل ونهاها اأن تعود ملثل ما قالت، 

وباجلملة فما اأح�صن قول من قال:

اأن يكون اأحدهما يف  فم�صاكلة الطبع للطبع توجب حمبة الزوجني بدون 
الباطن متحماًل ثقاًل من االآخر، ال�صيما الن�صاء فاإنهّن اأَ�َصّد َمْياًل للتزين والتربج 
عندهّن  ال�صفات  فهذه  باجلمال،  ميدحهنَّ  ملن  طبًعا  ميلن  املالحة،  يف  والتناف�ض 
زوجها  مع  بدليل حماورة حمدة  الرتبية  الكمال يف  درجة  بلوغ  من  قوية  موانع 
هذا  مثل  منها  ي�صمع  �صادقة مل  موؤّدبة  كانت  فلو  واإحجاله،  قحطان  بن  عمران 

الكالم؛ الأن املحبة تاأباه وال�صداقة ت�صرته.

ُقِرنا قد  اَح  الرَّ وَليَت  امللح  ليَت 

كي ل َيْر�شف ِمْن َخمٍر �ِشَوى اأَ�َشٍد

الَفَلِك ِة  ُقبَّ يف  اأو  ْيِث  اللَّ َجْبَهِة  يف 

َمِلِك �ِشَوى  َمْع�ُشوًقا  ُيقّبل  ول 

يف ا�شتحباب الزينة والطيب للن�شاء





ُتْطَلُق املحبة على ما يرادف الع�صق واملوّدة وال�صداقة، فتعّرف على االأول 
باأنها االجنذاب الطبيعي احلا�صل من ت�صّور اأو�صاف املحبوب من احل�صن ونحوه، 
فيتولد الع�صق فجاأة بدون فكر وال نظر على ح�صب مزاج العا�صق قّوة و�صعًفا، 
ها،  فقد يع�صق االإن�صان املراأة لو�صامتها اأو لتب�صمها اأو ل�صماع �صوتها اأو لر�صاقة َقدِّ

قال ال�صاعر:

وقال اآخر:

  

ِح�َشاُن ِبي�ٌش  الَهَوى  لك  اأََتــــاَح 

ي َتْق�شِ فِكْدَت  النُُّحوِر  اإىل  نظرَت 

ُعوِر وبال�شُّ ِبالُعُيــــــــــوِن  �َشَبْيَنَك)1( 

وِر  اُل�شُ اإىل  نظْرَت  لو  واأَْوىَل 

وِر  الُق�شُ ِبْع�ِش  ِمْن  اَدْتــــــــــَك  �شَ

ــــــــــــَبا �شِ اإىل  َتــــــــوُر  ُحوٌر 

الدوِر يف  َنواِعـــــــُم  ِبيــــــــــ�ٌش 

ُحــــــوِر منهــــــــــــــنَّ  باأعنٍي  ك 

)1(  �َصَبْيَنك: اأَ�َصْرنَك. )م(.

يف الكالم على املحبة وال�سداقة بني الزوجني وغري الزوجني

الف�سل الثامن
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وقال اآخر اأي�ًصا:

قد  اأنه  كما  جاذبة،  جديدة  باأ�صباب  وتارة  بنف�صه،  تارة  الع�صق  يقوى  ثم 
قال  عليه،  والغرية  واإ�صاءته  وهجره  املع�صوق  قلب  كق�صاوة  نادرة  باأ�صباب  ينقطع 

ال�صاعر:

وقال اآخر:

ِبُثغــــــــــــــوِرهــــــــــــ وكاأنا 

ـُـــــدو ــــــــــــــاَح ال ي�شبغن ُتفَّ

اُلُموِر من  اب)1(  �شَ الرُّ َجَنى  ـّن 

ُدوِر ال�شُّ ـــــــــــــــــــاِن  ُرمَّ باِء  ِد 

َتْوِريــــــُدها  َبَدا  اإذا  اُلدوَد  اإنَّ 

ُنُفو�ُشنا النَّ�شيِم  مع  َت�ِشرُي  َكاَدْت 

َتزِيُدها العا�شقنَي  ُقلوِب  َناُر 

َتُقوُدها اجُلُفوُن  َلْوَل  بها  �َشــــــَغًفا 

ُمَفاِرقي �َشـــــَكرُت  وَلَقـــــــــــد 

لو كان اأَْح�َشـــــــــــَن ِع�ْشـــــَرِتي

اإذا �َشـــــــــــــاَء ِفــــــــــي  اأَْخل ِقه

َلَهلْكُت َيـــــــــــــْوَم ِفَراِقــــــــــــه

ا ِمنَّ َمــــــــلَّ   )2( ـَـــــــــــلَ خ اإِْن 

ــــــا هـــــــــو  ل  َي�ْشــــــــــــاأَُل َعنَّ

ِمْنــــــــــــــــُه باهلِل  ِخْلَنــــــــــا 

َما َلَنـــــــــــــا َن�ْشــــــــــــــــاأَُل َعْنُه

يق. )م(. �صاب: الرِّ )1(  الرُّ
)2( َخاَل: فرغ. )م(.
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ومما ال ي�صامح فيه يف مذهب املحبني الت�صريك يف املحبة والتبديل والتغيري 
فيها، قال بع�صهم يف املعنى االأول:

وقال اآخر يخاطب من يحب:

وما اأح�صن قول بع�صهم من ق�صيدة:

وقال اآخر يف املعنى الثاين يخاطب حمبوبته:

َملَلٍة َعْن  الَقْلِب ل  َحِبيَب  َتَرْكُت 

َبْيَنَنا ِة  املََحبَّ يف  �َشِريًكا  اأََراَد 

ِك ْ الرتَّ اإىل  ي  ُيوؤَدِّ َذْنًبا  َجَنى  وَلِكْن 

ْرِك ال�شِّ اإىل  مَيِيُل  ل  َقْلِبي  واإِميَاُن 

ِل�ِشَواِئي مَتِْل  ل  اهلُل  َعْمَرَك)1( 

ُعله ُعل  يف  احَلقَّ  واْنُظِر 

َفْتِكي فيـــــــــه  ِبَا  ولو  م  وَتَكَّ

ْرِك ال�شِّ غرَي  مَيُْحوه  �َشيٍء  كلُّ 

ى ِر�شَ َوْجُه  ك  َخدَّ َل  �َشهَّ كم 

فِلَم الَقــــْلُب  ِفيَك  اأَ�ْشَرَك  ما 

ُده ُيَعقِّ ِمْنــــــَك  واحَلـــــــــاِجُب 

ُدُه ُتَخَلّ الَهْجـــِر  َنــــــــــاِر  ِفــــــي 

َهْجِرَنا َعَلى  اأَْزَمْعِت  ُكْنِت  اإِْن 

َنا َغرْيَ ِبَنا  ْلــــــــِت  َتَبـــــدَّ واإِْن 

َجِميُل ٌب  َف�شَ َذْنٍب  ما  َغرِي  ِمْن 

الَوِكيــــــُل وِنْعَم  اهلُل  َفَح�ْشــــــُبَنا 

)1(  َعْمرَك اهلل: اأََطال عمرك. )م(.

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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وهذا يف معر�ض الت�صريك والتبديل، وهناك اإعرا�ض ي�صدر عن املحبوب   
ملح�ض الدالل واخلفر فلي�ض مبذموم، قال ال�صاعر:

ولعله عر�ض بقول ال�صاعر:

والغالب اأن هذا املعر�ض االأخري قد يكون �صبًبا لبقائه ور�صوخه، فمن هذا 
ا؛ وذلك الأن الرجل  ُيْفَهم اأن احلب يف مبدئه اختياري، وبعد ذلك ي�صري ا�صطراريًّ
متّر به املراأة فيكون ظاهر هيئتها و�صكلها م�صاكاًل لطبعه فتتحّرك نف�صه وتنبعث همته 
من اأّول نظرة، فهذا ال يكون ع�صًقا؛ الأنه ميكنه اأن ال يكرر النظر يف االأو�صاف، 

فاإذا كرر النظر ازداد احلب، كما قيل:

ا عنَّ املُْعـــــــِر�ُش  اأيُّهــــــــــــــــا 

ُقْلَنـــــــــــــــا َقــــــــطُّ  اأُتَراَنــــا 

لل الدَّ َنْهــــــَوى  َنــــــــــــــا  اإِنَّ

َتَعـــــــــــاىل اهلل  َح�ْشـــــــــــُبك 

�َشــــــَباين َما  َبْعَد  َرائًحــــا  َتَعاىلَيا  ـــــــما  ال�شَّ َربُّ  َيْهِديَك 

ــــــــًل َتاأَمُّ ُتْكِثــــــــــــــــَرنَّ  ل 

اأَْر�َشـــــــــــــــْلَتُه َا  َفَلــــــــــــُربَّ

َطْرِفك ِعَنــــــــاَن  َعَليَك  واْحِب�ْش 

َحْتِفك َمْيـــــــــَداِن  يف  َفَرَمــــــاك 
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وقال اآخر:

واإعجاب  ِتيٍه  نظر  املحبوب  من  ح�صل  اأو  روؤية  اأو  خمال�صة  ح�صلت  واإن 
افتنت املحب باجلمال ووقع من احلب يف اأ�صر احلبال، ودخل يف عداد املحبني فال 
يعّد على هذا عا�صًقا اإال بعد تلك املقّدمات، فكان ميكنه ح�صم املاّدة بعد النظرة 
ا، واإن �صئت قلت  االأوىل، فيفهم من هذا اأنه يف مباديه ا�صطراري ثم ي�صري اختياريًّ
نبٌت  اإنه  العرب  بع�ض  قال  ولذلك  اختياري؛  وا�صتمراره  ا�صطراري  ابتداءه  اإن 
بذُره النظر وماوؤه املزاورة ومناوؤه الو�صل وقتله الهجر وح�صاده التجني، ويقال اأي�ًصا 

اأّول احلب النظر واأّول احلريق ال�صرر، قال بع�صهم:

وقال االأ�صمعي: كنت يف بع�ض مياه العرب ف�صمعت النا�ض يقولون: قد 
مثلها  راأيت  ما  املاء  وردت  قد  جارية  فاإذا  معهم،  فقمت  النا�ض  فتحّرك  جاءت 
اأر�صلت  اإليها  النا�ض  قط يف ح�صن وجهها ومتام خلقتها، فلما راأت كرثة ت�صّوف 

ُح�ْشًنا َوْجُهــــــــُه  َنَظـــــــَراَيِزيــــــــُدَك  ِزْدَتـــــــُه  َمـــــــا  اإذا 

النَّظِر من  َمْبَداَها  احَلواِدِث  ُكلُّ 

اِحِبَها �شَ َقْلِب  يف  َنْظَرٌة  اأَثََّرْت  كم 

ُبها  ُيَقَلّ َعنْيٍ  َذا  َماَداَم  واملرُء 

ُمْهَجَته �َشاَء  َقْد  ُمْقَلَتُه  �َشرَّ  َمْن 

َرِر ال�شَّ َغر  ُم�ْشَت�شْ من  اِر  النَّ ومعظُم 

َوَتِر ول  َقْو�ٍش  بل  َهاِم  ال�شِّ ِفْعَل 

اَلَطِر على  َمْوُقوٌف  الِعنِي  اأَْعنُيِ  يف 

رِر بال�شَّ َجاَء  ِب�ُشروٍر  َمْرَحًبا  ل 

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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برقًعا فكاأنه �صحابة غطت �صم�ًصا فقلت لها: مل متنعني النظر اإىل وجهك احل�صن؟ 
فقالت:

ثم نظر اإليها اأعرابي وقال: اأنا واهلل ممن َقلَّ �صربه:

قال االأ�صمعي: قلت هذا واهلل هو ال�صحر احلالل، والعذب الزالل، والبدر 
ال�صامي؛ فكاأين بها وقد ذكرت له االأهل وو�صفت له املحل من احلزن)1(  وال�صهل، 
هنالك ياأتيها �صعًيا على الراأ�ض ال �صعًيا على القدم، وتكون َوَجَناُتها احلمر اأََحبُّ 
َعم، انتهى. يعني اأن �صعره اأثر يف قلبها فريجى له منها الو�صال. اإليه من ُحُمِر النِّ

َراِئًدا َطْرَفك  اأَْر�َشْلَت  متى  وُكنَت 

َقاِدٌر اأَْنَت  ُكّلُه  ل  الذي  َراأيَت 

النَّواِظُر اأَْتَعَبْتُه  َيْوًما  ِلَقْلِبــــــَك 

اِبُر �شَ اأَْنَت  ِه  َبْع�شِ َعْن  وَل  َعَلْيه 

الأَْهُل َلِك  اأَْين  الَعْيَنني  اأََوْح�ِشيَّة 

فاإنني ْخَرَجْتك  اأَ اأَْر�ٍش  ُة  واأيَّ

الذي وَما  َطِعْمِت  ما  يَنا  ِ َخبِّ ِقِفي 

ُمِبيَنٌة اجِلَناِن  علماِت  لأن 

هُل ال�شَّ ملِّهم  اأم  َحلُّوا  اأَِباحَلَزِن 

الأ�شُل فت�َش  اأن  الِفْرَدْو�ِش  من  اأََراِك 

ْحُل الرَّ بِك  ا�شَتَقلَّ  اأَْين  وِمْن  �َشِربِت 

ْكُل ال�شَّ ي�شبُهُه  ال�شكَل  واأنَّ  عليِك 

)1(  احَلَزن: ما غلظ وا�صتد من االأر�ض. )م(.
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والع�صق ق�صمان: ع�صق احلوا�ض وع�صق القلب، فع�صق احلوا�ض املجّرد   
القلب  ع�صق  واأما  االت�صال،  ولذة  بالو�صال  ينتهي  �صهواين  القلب  ع�صق  عن 
الذي هو الع�صق احلقيقي فهو ُحبٌّ قلِبيٌّ ير�صخ يف النف�ض مادامت اأ�صبابه التي 
جذبت القلب اإىل املع�صوق را�صخة، فاإذا ع�صق االإن�صان �صفات حمبوبه وكانت 
الع�صق حم�ض خيال  ت�صّورية، كان  ا�صتح�صارات  ال�صفات خيالية وجمرد  هذه 
وت�صّور، فاإذا اجنذب القلب ملحا�صن وجودية ثم انق�صت فاإن العا�صق ي�صت�صحب 
ميدح  عا�صق  فكل  عنها،  وي�صكت  احلقيقة  يدرك  العقل  اأن  يعني  نوًعا،  االأ�صل 
مع�صوقه ب�صفات اجلمال الكاملة واملحا�صن ال�صاملة، وكان قد فات زمانها فاإنه اإمنا 
ي�صاهدها بعني اال�صتح�صار ويب�صرها بب�صرية التذكار، فاإذا و�صف حمبوبه مبا لي�ض 
فيه ال ين�صب اإىل الكذب، واإذا متّدح ب�صمائل حمبوبه ال يعّد من اأرباب ال�صخافة 

والطي�ض، واإمنا عقول ال�صامعني تقبل منه ما يقوله وال حتكم بوجوده. 

وميلك  الوامق)1(،  ذهن  وُي�صّو�ض  العا�صق،  ب�صرية  ُيعمي  فاحلب  وباجلملة 
كان  ثم  ومن  وي�صم«،  يعمي  »احلب   : عنه  ورد  كما  عليها،  ويت�صلطن  روحه 
للعا�صقني اأوهام ال حُت�صى وو�صاو�ض ال ُت�صتق�صى جتلب اإليهم مالمة اللّوام وعذل 
العواذل يف جميع الوقائع والنوازل، ومع اأنه بهذه املثابة ال يخلو من املثالب)2( وال 

)1(  الَواِمق: املحب. )م(.
)2( املََثاِلب: العيوب. )م(.

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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وا�صتعداده  باختالف طبعه  اإن�صان  اأنه يختلف يف كل  اإال  ال�صوائب  يخل�ض من 
اخلا�ض به وو�صعه، فيكون على ح�صب قابلية عقله واأ�صول تربيته وعقائده وعرف 
بلده وعوائده، فيتبع طبيعة االإن�صان امل�صتحكمة فيه ويطاوع ميله الغريزي يف باطنه 
وخافيه، فقد كانت طبيعة َبَواِدي بالد اليونان يف قدمي االأحقاب واالأزمان �صاذجة 
اأهلها ب�صيطة، وعي�صتهم م�صتوية واأفكارهم دائًما يف الراحة واالطمئنان،  وعوائد 
ْنون به بخالف  ون بالع�صق اإح�صا�ًصا لطيًفا، وينظمون فيه ال�صعر ويتغَّ فكانوا يح�صُّ
الرومانيني، فاإن اأهل مدينة رومة -دار �صلطنتهم- كانوا قدميًا اأرباب زينة ورفاهية 
ال�صهواين  بالع�صق  يحتفلون  فكانوا  فا�صدة  واأخالقهم  العادة  حّد  عن  خارجة 
وُيْطُرونَه وينهمكون فيه؛ فلذلك كانت اللذات ُم�صلَّطة على حوا�صهم فما كاأنهم 

خملوقون اإال لل�صهوات وما كاأن ال�صهوات خملوقة اإال الأجلهم.

واأما قدماء العرب فكانوا اأ�صبه بقدماء اليونان يف ب�صاطة عوائدهم وا�صتواء 
عنيًفا  كان  العفة  مع  بالع�صق  اإح�صا�صهم  اأن  اإال  اأهلهم،  قلوب  وراحة  عي�صتهم 
ا ال�صيما بني ُعْذَرة الذين ُيْن�َصب اإليهم الهوى الُعْذِرّي، فكانوا غالًبا �صهداء  قويًّ

الع�صق قتلى املحبة وال يخلو قلب اأحدهم من احلب؛ قال ال�صاعر:

َذْنٌب احُلبِّ  َتْرَك  اإِنَّ  اأُْفِتى  اأنا 

الَهَوى َمَراراِت  اأْمرِي  َعَلى  ُذْق 

�َشاِكٌن ِفيه  َلْي�َش  َقْلٍب  كلُّ 

ُيِحبُّ َل  َمْن  َمْذَهبي  يف  اآَِثٌم 

َعْذُب احلبِّ  وَعذاُب  َعْذٌب  فهو 

َقْلُب َذاَك  َما  ٍة  ُعْذِريَّ بَوة  �شَ
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من  قال:  الرجل؟  ممن  له:  فقال  الوعاظ  بع�ض  مبجل�ض  اأعرابي  ح�صر   
قوم اإذا ع�صقوا ماتوا، فقال: عذري ورب الكعبة، ثم �صاأله علة ذلك، فقال: الأن 
َباَحة)1(، ويف فتياننا عفة، فكان من العرب يف القدمي من هو متفرغ  يف ن�صائنا �صَ
اأكرث  ثم كانوا  بالعوائق؛ ومن  ا�صتغالهم  البادية لعدم  اأهل  بالذات وهم  للع�صق 
النا�ض موًتا، وكان الُفْر�ض اأي�ًصا يرغبون يف الع�صق وَيُحثُّون عليه، كما حكي اأن 
بهرام جور مل يرزق �صوى ولد، فاأخذ يف تر�صيحه للُمْلك وهو �صاقط الهمة اإىل اأن 
اتفق املعلمون من احلكماء وغريهم على اأن ال نافع له غري الع�صق، ف�صلط عليه 
اجلواري يعبثن به اإىل اأن علق بواحدة منهّن، فاأمرها امللك بالتجني عليه واأنها ال 
تطلب اإال رفيع الهمة واأرغبته يف العلم وامللك، فكان ب�صبب ذلك من اأََجَلّ ملوك 

الفر�ض واأعلمهم، قال بع�صهم:

قيل لبع�صهم: هالَّ ع�صقت حتى تكاتب وترا�صل؟ فقال: ال، فقيل له: لن 
تفلح واهلل اأبًدا، وقالت امراأة يف الع�صق:

َباَحة: جمال. )م(. )1(  �صَ

الَهَوى ِمَن  َخِليٌّ  اأَينِّ  ين  �َشرَّ َغْرِبوما  اإىل  �َشْرٍق  بنَي  ما  يل  اأَنَّ  ولو 

ْمُل ال�شَّ اجَتَمَع  اإذا  ُحْلًوا  الهوى  َراأَْيُت 

فاإنه َطْعًما  للَهْجِر  َيُذْق  مل  وَمْن 

الَقْتُل هو  َبْل  ل  الِهْجَراِن  على  ا  وُمرًّ

ُل اإذا َذاَق َطْعَم احُلبِّ مل َيْدِر ما الَو�شْ

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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قال بع�صهم:

والنظافة  وال�صجاعة  الكرم  تعليم  الع�صق  مزايا  اأقل  اإن  بع�صهم:  وقال 
وح�صن االأخالق، وذلك اأن غاية الع�صق ر�صى مع�صوقه، ور�صى املع�صوق ات�صاف 
العا�صق مبا يوجب املدح ويح�صن املرتبة يف القلب، واإي�صاح ذلك اأن العا�صق واإن 
اأو�صل الغرُي  ا فال ميكن بخله على املع�صوق، واإذا بخل على غريه رمبا  بخل جدًّ
باقي  وكذا  الكرم،  مطلق  اإىل  احلال  فيوؤّدي  العا�صق  فيجود  مع�صوقه،  اإىل  االأمَر 
ال�صجايا املذكورة؛ ولذلك جاء النامو�ض ال�صرعي مبطابقة القانون احلكمي كما هو 
�صاأن ال�صرع يف غري هذا اأي�ًصا، فقد ُرِوي عن ابن عبا�ض - ر�صي اهلل عنهما - عن 
ال�صهادة  و�صرط  �صهيد«،  فهو  فمات  فكتم  فعفَّ  ف�صرب  ع�صق  »من   : النبي 

الكتم والعفة، واإىل هذا املعنى اأ�صار اأبو القا�صم الق�صريي بقوله:

َخْبُل)1(وقد ُذْقُت َطْعَمْيِه على الُقْرِب والنََّوى واأَْقَرُبُه  َقْتٌل  َفاأَْبَعُدُه 

مَلْ�ِشِه ناعم  يلـــذُّ  النِّ�َشــــاِء  ُقْرُب 

ِديَقٌة �شَ �َشـــــــاِن  لَلّ احللَوِة  ِمثُل 

ا�ِشي الرَّ الَقِوي  َعْظــــِم  يف  وَيُفتُّ 

َرا�ِش الأ�شْ على  َحــــْرٌب  لكنَّها 

)1(  َخْبل: جنون )م(.

ـَاِبًرا �شــ ُتــــُويَفّ  اإذا  املُِحبَّ  ـَُهَداِءاإنَّ  ال�ّشـــ َمَع  َمَناِزُله  كانت 
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قال احلافظ مغلطاي: وقد اأجمع العلماء على اأن احلب لي�ض مب�صتنكر يف 
اخللفاء  من  اأحب  وقد  حزم:  بن  حممد  اأبو  قال  ال�صرع،  يف  مبحظور  وال  الدين 
واالأئمة كثري، وقال رجل لعمر بن اخلطاب: يا اأمري املوؤمنني راأيت امراأة فع�صقتها، 

فقال له عمر: ذاك ما ال ميلك. انتهى؛ ولذلك قال ال�صاعر:

و�ُصِئل بع�ض االأطباء عن ماهية الع�صق فقال: اإن وقوعه باأهله لي�ض باختيار 
منهم وال بحر�ض لهم عليه وال لذة الأكرثهم فيه، ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل 
ي�صتحب  بل  به  ابُتِلَي  من  على  اإنكاره  ينبغي  فال  املتلفة  واالأمرا�ض  املُْدِنَفة)1( 
م�صاعدته من غري تعنيف وال زجر، كما فعله ال�صحابة واخللفاء الرا�صدون، وقال 
بع�صهم املحبة اأخذ جمال املحبوب بحبة القلب حتى ال يجد م�صاًغا لاللتفات 
ل�صواه، وال ميكنه انفكاك عنه وال خمالفة ملراده، وال وجود االختيار عليه لوجود 
�صلطان اجلمال القاهر للحقيقة بتخلية امل�صتفي�ض عليه دون اختيار منه وال مهلة 
وال َرِويَّة، فاإّن مغازلة اجلمال ال ي�صعر بها واأخذته ال يقدر عليها وحقيقة ما يتولد 
عنه ال يعرب عنها، فتنفى االأغرا�ض وتفنى احلقائق واالأعرا�ض، فال يبقى مع غري 

ا كاأنَّ �َشْلَمى  حبِّ  يف  َيُلوُموَنِني 

احَل�َشا َدع  �شَ الذي  احُلبُّ  اإنا  اأََل 

َعْمَدا ْمُتُه  َتَيمَّ �شيًئا  الَهَوى  َيَرْوَن 

الَعْبَدا ِبِه  َيْبُلو  ْحَمِن  الرَّ من  اٌء  َق�شَ

ة. )م(. )1( املُْدِنَفة: املُمِر�صَ

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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اإّن من العناية اأن حتب ويحبك من  املحبوب قرار وال مع �صواه اإخبار، وقد قيل 
حتب، ومن ال�صقاء اأن حتب وال يحبك من حتب، كما قيل: 

ويروى اأن اأم البنني اأخت عمر بن عبد العزيز وكانت من العابدات قالت 
: لعزة ما معنى قول ُكَثريِّ

ما كان هذا الّدين؟ قالت عزة: َوعدُته ُقْبلة وَمَطْلُته بها، فقالت اأّم البنني: 
اأجنزيها وعلّي اإثمها ففعلت، ثم اإّن اأم البنني ندمت على هذه املقالة على ما يقال، 

واأعتقت اأربعني عبًدا عند الكعبة، وقالت: اللهم اإين اأبراأ لك مما قلته لعزة:

وذهب بع�ض املحبني اإىل ا�صتعذاب املطل)1( والت�صلي به عن الو�صل كما 
قال �صلطان العا�صقني االإمام �صرف الدين بن الفار�ض:

اأَْدُمِعي َفي�ِش  �ِشَوى  اٌر  اأَْن�شَ يل  ُمَهاِجِريوَما  َوْهَو  اأَْهَواه  َمْن  َباَت  اإذا 

َغِرميُه َفَوفَّى  َدْيٍن  ِذي  ُكلُّ  ى  َغِرميَُهاَق�شَ ُمَعنَّى  مَمُْطــــــوٌل  ُة  وَعـــــــزَّ

َحاِكًما احُلبِّ  يف  اق  للُع�شَّ َكاَن  لو 

ًة ُحجَّ ِة  املَحبَّ �َشْرِع  يف  واأَْثَبتُّ 

ِمَطاَلُه وا�شتَكْيُت  اإَِلْيه  اأََتْيُت 

اَله ِو�شَ اأَ�ْشـــــــــَتحقُّ  ِباأينِّ  َعَلْيه 

)1( املطل: الت�صويف. )م(.
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حتى اإن بع�ض املحبني يعّد الوعد واالأماين �صبب احلياة، ولوال ذلك ملات، 
كما قال العفيف:

وكاأن ذلك يختلف باختالف ُرَتب املحبني يف املحبة.

وكان اأبو ال�صائب املخزومي اأحد القّراء الورعني والظرفاء ال�صاحلني ي�صلي 
يف اليوم والليلة األف ركعة، وقد ُرِئي متعلًقا باأ�صتار الكعبة وهو يقول: اللهم ارحم 
ْف عليهم قلوب املع�صوقني، فقيل له يف ذلك؟ فقال:  العا�صقني وقّو قلوبهم وَعطِّ

واهلل الدعاء لهم اأف�صل من عمرة يف رجب من اجلعرانة، ثم اأن�صاأ يقول:

يكون  فحينئذ  العفاف،  ب�صربال  الت�صربل  االإن�صاف  من  فاإن  وباجلملة، 
املق�صود من معنى الو�صل ما قابل الهجران مادام الق�صد اإمنا هو متتع النظر بح�صان 

ِبنَجاِزِه واْمطِلي  ٍل  ِبَو�شْ املَْطُلِعِديني  َح�ُشَن  الَهَوى  حَّ  �شَ اإذا  فِعْنِدي 

ِبَها اأَِعي�ُش  اآَماٍل  َمَواِعيُد  َزَمِنَلْوَل  ِمْن  احليِّ  َهَذا  اأَْهَل  َيا  مَلِتُّ 

يا َهْجُر ُكفَّ َعِن الَهَوى َوَدِع الَهَوى

ُقُلوُبهم الَِّذيـــــــن  ِمَن  ُتِريُد  َماَذا 

اأَْلَواُنُهم الَهــــــــَوى  من  ِذيَن  ُمَتَلَذّ

ُخُدوِدِهم َفْوَق  الَعَباِت  و�َشَواِبُق 

َهْجُر يـــــــــا  َيِطيُب  للَعا�ِشـــــِقني 

َجْمُر َح�َشاُهُم  وَح�ْشُو  َجْرَحى 

ْفُر �شُ ُقُلوُبُهـــــم  ــــــّن  ُتِ مِمَّــــــــا 

َقْطُر َهـــــــــــا  نَّ َكاأَ َتِفيــــــ�ُش  ُدَرٌر 

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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اأنه قال  ال�صمائل و�صمائل احل�صان، كما حكى بع�صهم عن امراأة هويها وهويته 
اأفعل ذلك واأنا  اأن  لها يوًما: هل لك اأن نحقق ما قيل فينا؟ فقالت: معاذ اهلل 
اأقراأ نث ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻمث ]الزخرف/ 67[، 

وقال بع�صهم:

وهلل َدرُّ القائل حيث يقول:

وقلت:

و�صبب هذا كله َمْيل العرب حلفظ النامو�ض)1( وال�صرف يف االأزمان القدمية، 
وكذلك يف احلديثة فاإّن دين االإ�صالم مينع جميع االآثام، �صعر:

اأَُخاِلَطُهم اأَْن  واأَْهَوى  احِل�َشاَن  اأَْهَوى 

َيٍة َمْع�شِ اإِْتَياَن  َل  احُلبُّ  َفَذِلَك 

َوَطُر ِمْنُهم  َحَراٍم  يف  يِل  وَلْي�َش 

�َشَقُر َبْعِدها  ِمْن  ٍة  َلذَّ يف  َخرْيَ  ل 

ُمْقَلِتي املَحا�ِشِن  َرْو�ِش  يف  ُه  َمااأَُنزِّ رَّ ُمَ َتَنال  اأَْن  َنْف�ِشي  واأَْمَنُع 

َيِدِه يف  والَكا�ُش  َبَدا  مَلَّا  اأَُقوُل 

ا�ِشِنِه َمَ يف  َطْريِف  َنَزاَهُة  َح�ْشِبي 

ْيِه َخدَّ ِمْثُل  ِفَيها  اَلْمِر  وَجْوَهُر 

َعْيَنْيِه �ِشْحِر  َمَعايِن  ِمْن  وَن�ْشَوِتي 

ر. )م(. اُمو�ض: �صاحب ال�صِّ )1( النَّ
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متجهة  املتمّدنة  البالد  يف  ال�صيما  االأهايل  اأفكار  املتاأخرة  االأزمان  ففي 
�صوب ال�صجاعة واحلما�صة ونظافة الِعر�ض وحفظ النامو�ض، مع ما هم عليه من 
بالتلطف  القلوب  جلب  اإىل  فيتو�صلون  والكمال،  ال�صون  مع  باجلمال  التعلق 
ذلك  اختلف  واإن  واالنعطاف،  امليل  كمال  ن�صائهم  من  وينالون  واال�صتعطاف، 
باختالف االأقطار واالأقاليم جنوبًا و�صمااًل و�صرًقا وغربًا، بل رمبا راأيناه يختلف اأي�ًصا 
باختالف احلكومات العادلة والظاملة، ورمبا اختلف باختالف مراتب االأمم والدول 

َحل يف درجات التمّدن والعمران. وامللل والنِّ

امل�صرق  تعاطيه يف  فاإنه يختلف  بال�صراب  الع�صق  الظرفاء  بع�ض  �صبه  وقد 
واملغرب، ويف البدو واحل�صر، فالبدوي يروي منه ال�صدى)2(، ورمبا �صار احل�صري 

ب�صربه ُمَعْرِبًدا، ففريق منهما ُمِقّل واالآخر ُمْكرِث، واأما املتمّدن املتاأّدب فمقت�صد.

قال بع�صهم: اإن العا�صق ينع�صه اآثار مع�صوقه وروؤيته يف املنام وتذكاره، كما 
قال ال�صاعر:

َذاَقَها َقْد  َمْن  الإِميَاِن  ُملِموَحلَوُة  باِء  �َشِرَق)1(  َمْن  َيْخــ�َش  مَلْ 

. )م(. )1(  �َصِرَق: ُغ�ضَّ
َدى: العط�ض. )م(. )2( ال�صَّ

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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وقيل:

وقيل:

َيَراَها ِبَعنْيِ الِع�ْشِق َقْلِبي َعَلى النَّوى

ِن�ْشُت ِباأَْن اأََرى اإذا ا�ْشَتْوَح�َشْت َعْيِني اأَ

ها ِلَقدِّ ِطيَب  الرَّ َن  الُغ�شْ واأَْعَتِنُق 

ِبُروؤَياَها ِلَعْيِني  َمْن  َولِكْن  فَيْحَظى 

واأَ�ْشَباَها اإَِلْيَها  ِبيِني  ُت�شْ َنَظاِئَر 

َفاَها اأَْح�َشُبه  الَكا�ِش  َثْغَر  واأَْر�َشُف 

واأُْلَفٍة ٍل  َو�شْ َبْعَد  َواَفْت  وَهْيفاُء 

ُح�ْشُنَها الَقْلَب  �َشَبى  َمْن  يا  اأُ�َشاِئُلها 

ُل الِذي َكاَن َبْيَنَنا َفَقاَلْت َمَتى الَو�شْ

َناِئًما َخَيايل  َتْلَقى  اأَْن  َويْكِفيَك 

َغَراِم َطِريَح  َنى)1(  املُ�شْ اإىل  وَعاَدْت 

�َشَقاِمي ِمْنَك  ِل  بالَو�شْ َت�ْشَتِفي  َمَتى 

وُهَياِم ِبَنا  َوْجٍد  اأَُخو  واأَْنَت 

َمَناِمي اأَْيَن  َهْيَهاَت  َلَها  َفُقْلُت 

َظْبَيٌة يل  ا�ْشَت�ْشَرَفْت  الَكِثيِب  َوْيوم 

َمالٍك اأُمَّ  يا  ِفيِك  َطْريِف  ارَتاَب  َفَما 

َخ�ْشَفاها)3( ِبالَقاِع  لَّ  �شَ َقْد  ُمولَّهٌة)2( 
اَها اإِيَّ اأنَِّك  �ْشِبيه  التَّ ِة  حَّ �شِ على 

َنى: ال�صقيم. )م(. )1(  املُ�صْ
َهة: �صديدة احلزن. )م(. )2( ُمولَّ
)3( َخ�ْصَفاها: ولدا الظبية. )م(.
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وقال ُكَثريِّ عزة يف ظبية:

وقال اآخر:

وقال اآخر وت�صطريه ملوؤلفه:

وقال بع�صهم يف التذكار:

َفاإنَِّني ُتَراِعي  َل  َلْيَلى  �ِشْبَه  اأََيا 

َوَثاِقَها ِمْن  اأَْطَلْقُتها  َوَقْد  اأَُقوُل 

ِجيُدَها وِجيُدِك  َعْيَناَها  فَعْيَناِك 

ِديُق َل�شَ ٍة  َوْح�ِشيِّ ِمْن  اليوَم  َلِك 

َطِليُق َحِييت  ما  ِلَلْيَلى  َفاأْنِت 

َدِقيُق ِمْنِك  اِق  ال�شَّ َعْظَم  وَلِكنَّ 

اَيا الَبَ اأَْنَف�َش  �َشــــــــَبى  َمْن  يا 

َثلٍث يف  ْبُي  الظَّ اأَ�ْشــــــــَبَهك 

ُفُتوِر ِمـــــــــْن  ِبَجْفَنْيِه  ِبَـــــــا 

ُفوِر والنُّ واجِلــــــيِد  ْحــــــِظ  اللَّ يف 

َلَنا ُقْلَن  الَقاِع  َظْبَياِت  يا  باهلِل 

َتِلٌف ُمْ اجِلْن�ُش  َفُقْلُت  ِمْنها  َفُقْلَن 
احَلَور َبَها  َلْيَلى  من  ا�ْشَتَعْرُتنَّ  هل 

الَب�َشِر ِمَن  َلْيَلى  اأَْم  ِمْنُكنَّ  َلْيلي 

ا َفَكاأنَّ احِلَمى)1(  اأََحاِديُث  ُكوؤو�ُشوَجَرْت  َذاَك  ِعْنَد  ُهَناِلَك  َداَرْت 

)1( احِلَمى: مكان ال يقرب. )م(.

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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وقال اآخر:

وقال اآخر:

والعا�صق ُيَرى دائًما م�صفّر اللون نحيف اجل�صم، اأدق من خالٍل، واأخفى 
من طيف خياٍل، ويعهد منه املحبوب وغريه ذلك، كما قال بع�صهم:

يل ِعدَت  اأََل  الَوْجَناِء)1(  �َشائَق  يا 
َواأَِثيلِه)2( اأَْهِلِه  ِبِذْكِرى  وَع�َشى 
ِبِديِحه َزْت  ُطرِّ ائُد  الَق�شَ واإَذا 

البو�ُش َيُزوَل  َكْيَما  احِلَمى  ِذْكَر 

وُنُفو�ُش َلَنـــــــا  اأَْرَواٌح  َتْرَتــــــاُح 

َنِفي�ُش ِنَظاِمِهنَّ  َفَعْقــــــــــُد  َيْوًما 

َقْوِلَهـــــا ِمـــــــْن  َواَحــــــــَزيِن 

َين ريَّ �شَ َمـــــــــــْن  َوَحـــــــــقُّ 

ِبَخــــاِطِري َخَطـــــــــــــَرْت  َما 

ـَــــــا َوَله ُعُهـــــــــوِدي  َخــــــــاَن 

وَلَهـــــــــــا َلَدْيَهــــــــــــــــا  َعْبًدا 

َوَلَهـــــــا ـَْتِني  َك�شـــــــــــــــــ اإِلَّ 

ِذْكُرُهم َعنَّ  َما  ُكلَّ َحيٌّ  وِباجِلْذِع 

وَداُرهم قَمــــــــَتني  بالرَّ ْيُتُهْم  مَتَنَّ
واأَْحَياه ُفوؤاًدا  ِمنِّي  الَهَوى  اأََماَت 

اه اأَمتنَّ ما  ُبْعَد  يا  ى  الَغ�شَ ِبَواِدي 

)1( َوْجَناء: ناقة غليظة. )م(.
)2(اأثيله: �صرفه وجمده. )م(.
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و�صبه بع�ض الن�صاء العا�صق املهجور بالورد الذابل الذي ذهب زهوه وبقيت 
االأمم  قدماء  بع�ض  و�صّور  املندل(،  عرف  وفيه  القمي�ض  )يبلى  باب  من  رائحته 
لها  يخ�صع  االعتدال،  كاملة  ال�صكل  اجلمال ظريفة  بديعة  امراأة  ب�صورة  الع�صق 
وتهواها  االأذواق،  كافة  اإليها  ومتيل  االأ�صواق،  اأرباب  ويتخيلها  الع�صاق،  جميع 
االأرواح والنفو�ض، فهي يف فكرة كل اإن�صان كالعرو�ض ي�صفّر وجه من اأمعن النظر 

يف ورد خّدها االأحمر كما قيل:

َراأْتِني  ـــــــــــــا  مَلَـّ َتُقــــــــــــوُل 

َهـــــــــــَذا الِّلَقـــــــــــــــاء َمَناٌم

وَلِكْن َكــــــــلَّ  َفُقــــــــْلُت 

ِمنِّي َتْعـــــــــــــــِرُف  فَلْيــــــ�َش 

اِلـــلِل)2( َكِمْثـــــِل  ًوا)1(  ِن�شْ
َخيــــــــاِل َطْيــــــــُف  واأَْنَت 

َحـــــــــــــايل َبْيُنِك)3(  اأَ�َشــــــــاَء 

ـــــــايل ُمَ ِمْن  َحِقيَقــــــــــِتي 

َلُه َتاأَمَّ اإَِذا  َوْجِهــــــــــي  َفرُّ  َي�شْ

بَوْجَنِتِه الَّـــــــِذي  َكاأّن  َحــــتَّى 
َخَجًل َوْجُهه  فَيْحــــــَمرُّ  َطْريف 

َنَقل َقْد  اإَِلْيه  َقْلــــــِبي  َدِم  ِمْن 

ًوا: نحيًفا. )م(. )1(  ِن�صْ
)2( اخِلالل: الثياب البالية. )م(.

)3(  َبْيُنك: فراقك. )م(.
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وقريب منه قول ابن النبيه:

وقول اآخر:

ومما ينبغي اأن يكون احلب املوجود يف قلب املراأة والرجل بع�صهما لبع�ض 
عبارة عن وداد خال�ض و�صفاء فوؤاد َخَلى من جتربة الغرام م�صوب بحرارة ال�صبوبية 
اللذة  يف غالب االأحوال، فمتى متكن احلب يف قلب كل منهما فجميع و�صائل 

توجد فيهما، فاملحبة هنا م�صوبة بال�صداقة االأكيدة، كما قال بع�صهم:

ُم�ْشِبُل)1( �ُشـــــــُعوِره  ْيُل من  اللَّ

ه َخدِّ َعَلى  َعْيَنـــــــــــــاي  َتْزَرُع 
َتْطُلُع َطْلَعِتِه  من  ْمـــــــ�ُش  وال�شَّ

اأَْزَرُع الَِّذي  اأَْجِني  ول  َوْرًدا 

احَل�َشى يف  َرُحَنا  َتْ اُظُكم  اأَحْلَ

ِبَذا َذا  فاْجَعُلوا  َبَجْرٍح  َجْرًحا 
الُدوِد يف  َيْجَرُحُكم  ُظَنا  وحَلْ

ُدوِد ال�شُّ َجْرَح  اأَْوَجَب  الَِّذي  َفَما 

ْنَيا �شديــــــــــ ـــــــي ِمَن الدُّ َغَر�شِ

َيْرَعـــــــــــــى اجَلمـــــيل وَعْيُنُه

ـــــ َتَغيَّ َمْن  َتَغــــــــــريَّ  واإذا 

ــــــــــُدوٌق فــــــي املَِقة)2( ـٌق يل �شَ

ُمْطــــِرقة َعْيٍب  ُكــــــــلِّ  عن 

ِثَقة َعَلـــــــى  ِمْنـــــــه  ُكنُت  ـر 

)1( ُم�ْصِبل: طويل مر�صل. )م(.
)2( امِلَقة: املحبة. )م(.
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وقال اآخر:

وقال اآخر:

فال�صداقة هي التي ينتج عنها بني الرجل واأهله كمال االحتاد واالئتالف 
من  ذلك  من  ين�صاأ  ما  مع  واالأطوار،  واالأحوال  وال�صكنات  احلركات  جميع  يف 
تقوية اجلذب بامل�صامرة واملحادثة والتب�صم واإظهار التلطف والتعطف من كل ما 
يوؤثر يف النف�ض تاأكيد املحبة، فت�صتحيل اإىل ع�صق ال�صمائل املعنوية التي تبقى يف 
املراأة دائًما واأبًدا فتخلف اجلمال الظاهري الزائل، واإمنا ي�صتح�صر فقط ما كان عليه 
املع�صوق حتى اإن بع�ض الرجال يرى زوجته بالعني التي راآها بها يوم عر�صها، فاإن 
بزوجها  تتعلق  اأ�صاًل وال  ب�صفة اجلمال  الو�صف  تتنازل عن  اأن  تر�صى  املراأة ال 

ًة َمرَّ �َشا)1(  اأَ ــــــِديٌق  �شَ َما  اإذا 

ِفْعِلِه ِمــــــْن  َم  املَقـــــــدَّ َذَكْرُت 
ِمل ُمْ ى  َم�شَ ِفيَما  َكاَن  وَقْد 

الأّول الآخــــــــُر  َيْنق�ُش  فــــــل 

َغْيِظي اأََراَد  ِديُق  ال�شَّ اإَذا  وُكْنُت 

َعْنه َفْحــــــُت  و�شَ ُذُنوَبُه  َغَفْرُت 
بِريقي َحَنٍق)2(  َعَلى  واأَ�ْشَرَقني 

ــــــــــِديِق �شَ ِبَل  اأَعي�َش  اأَْن  افَة  َمَ

)1(  اأَ�َصا: اأف�صد. )م(.
)2( َحَنق: �صدة الغيظ. )م(.

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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غاية التعلق اإال اإذا فهمت منه ذلك وهذا يف حق الن�صاء الكامالت، واأّما الن�صاء 
من حيث اأنوثتهّن فقل منهّن من يتوقعن متييز رجالهّن لهّن وال وفاءهم لهّن وال 

ينوين الوفاء وال�صداقة، كما قال بع�صهم:

يعني اأن النف�ض تاأ�صف على ما فات، قال من اأ�صف على فراق االأحباب:

كذلك  واالحرتام،  االإجالل  بعني  زوجته  يرى  الكامل  الرجل  اأن  وكما 
الزوجة الكاملة املتحببة اإىل زوجها ال ترى اأن يف الدنيا رجاًل ي�صاوي زوجها ورمبا 
ا حلقوق الزوجية، فهذه هي املحبة الرا�صدة جليلة  ِلَذاِته وُحبًّ ا  اأحبته حبني؛ ُحبًّ

َوا. الفائدة املنزهة عن الهوى، وهي لداء ال�صقاق يف العائلة كالدَّ

َقَدًما)1( ـَاِء  النِّ�شـــ َفاِت  �شِ وِمْن 
اإلَّ الَوَفــــــــــــــــاَء  ُيِبَّ  وما 

َفاِة �شَ ِمْن  الــــــــــــُوّد  يف  اأَْيَب�ش 

والَوَفاِة الَفْقِد  َزَمـــــــــِن  يف 

َعْيَنا َمدَّ  ُكم  اأَْر�شِ َنْحَو  مِلَْن  ُقْل 

َدْمِعي اإنَّ  َعْهِدُكم  اآثاُر  اأَْيَن 

ِلَطْريف اجِلَناِن  ُحوُر  لَّْت  َتَ َلْو 

ُقْلوٍب ِل�َشْلِب  َيْوًما  َتَراءي  َلْو 

َعْيَنا ادَّ ما  َهَواُكُم  فــــــــي  َعى  وادَّ

َعْيَنا َمدَّ  اإذا  الَواِدي  ْوِب  �شَ ِمْثُل 

َعْيَنا َمّد  َما  عنهّن  ي  َكَفّ َكفَّ 

َعْيَنا اأَْرَمــــــــد  الَعـــــــُذوُل  وَراآه 

)1(  َقَدًما: �صابقة يف اخلري. )م(.
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الوّد بني الزوجني ولو  الوا�صطة الوحيدة يف ا�صتدامة  اأن  ُيْعَلم  فمن ذلك 
والرجال،  الن�صاء  بني  واالإجالل  الظاهرية هي وجود االحرتام  املحا�صن  ُفِقَدت 
بهما  بُّ وهناك �صروط موؤكدة واأ�صباب لدعائم املحبة موطدة، وهي اأن يجتهدا يف حَتَ
ا، واأن ال يذم اأحدهما االآخر يف غيبته، واأن ال يغ�صبا يف وقت  ا تامًّ لبع�صهما حبًّ
واحد، واأن ال يكلم اأحدهما االآخر ب�صوت عال، واأن يخ�صع كل منهما الإرادة 
االآخر، الرجل باحلب واملراأة بالطاعة، واأن ال يلوم اأحدهما االآخر على زلة ما مل 
اأحدهما االآخر على خطاأ ما�ض، واأن ال يحوج  يلوم  يتاأكد وجودها فيه، واأن ال 
ولو  باالآخر  اأحدهما  يتم�صك  واأن  الطلب يف حاجة،  تكرار  اإىل  االآخر،  اأحدهما 
ت)1( اأحدهما االآخر، واأن ال يفارق اأحدهما  كلفه فوات كل من �صواه، واأن ال ُيَبكِّ
مّدة  بها  يتفكره  لكي  حمبة  بكلمة  يوّدعه  اأن  دون  من  واحًدا  يوًما  ولو  االآخر 
الغياب، واأن ال يلتقيا من دون ترحيب، واأن ال يدعا ال�صم�ض تغرب على غ�صب 
اأو زلة، واأن ال يدعا زلة ارتكباها مت�صي من دون اإقرار بها وطلب ال�صماح عنها، واأن 
ال يتاأّوها على ما فات بل ير�صيان مبا يوجد، واأن يجعال ال�صدق داأبهما يف معاملة 

َيُفْت َفاإِْن  �ِشَواِك  اأََمٌل  يل  َيْبَق  مل 

َمْنَظًرا َوْجِهك  ِلَغرْيِ  اأَ�ْشَتِلذُّ  ل 
َوَداَعا احَلَياِة  اَم  اأَيَّ عُت  َودَّ

�َشَماَعا اأُِريُد  ل  َحِديثِك  و�ِشَوى 

ت: يوبخ ويوؤنب. )م(. )1( ُيَبكِّ

يف الكلم على املحبة وال�شداقة بني الزوجني وغري الزوجني
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اأحدهما االآخر، واأن ال يقول الزوج للزوجة كانت املرحومة كذا وكذا، وال الزوجة 
للزوج كان املرحوم كذا وكذا اإذا كانت زيجتهما بعد الرتمل.

الزوجة،  اإىل  موجهة  الأنها  بها  يزدري  اأن  للزوج  ينبغي  ال  الن�صائح  فهذه 
وال للزوجة اأن ت�صتهني بها الأنها موجهة اإىل الزوج، واتباعها هو من اأكرب اأ�صباب 
احلقوق  يراعون  قوم  بني  يكون  اإمنا  الزواج  توجب كون  وهي  العائلة،  الراحة يف 
العمومية التي لكل من الزوجني على االآخر، واإال فال فائدة لها بالنظر اإليهم اإال 

فيما ندر.



الباب السادس
يف اأ�سباب عمارية البيوت واملنازل وما يرتتب على ح�سن 

تربية الن�ساء من الف�سائل، وفيه ف�سول 





ي اإن�صانًا الأن�صه وائتالفه  ا بالطبع م�صتاأن�ًصا بالو�صع، و�ُصمِّ ملا كان االإن�صان مدنيًّ
مع اأبناء جن�صه، جعل ال�صارع للهيئة التاأن�صية االجتماعية حمافل جامعة وجمامع 
عمومية، ف�صّن اجلماعة يف االأوقات اخلم�ض ليتم التاأن�ض بني اأهل االإميان يف اليوم 
واالأم�ض، وفر�ض اجلمعة يف يوم اجلمعة من كل اأ�صبوع، وجعل �صالة العيد يف كل 
عام من االجتماع العام امل�صروع، وندب ل�صالة الك�صوفني واال�صت�صقاء جماعة 
النا�ض ع�صى اأن ينتفعوا جميًعا با�صتجابة دعاء االأتقياء، وفر�ض احلج واالعتمار 
ليجتمع على ال�صعائر االإ�صالمية يف حرمه ال�صريف جمع من �صائر االأقطار، واأوجب 
يف وليمة العر�ض اإجابة الدعوة لتجديد جمامع االأن�ض بني اأهل النخوة، وق�صى 
بني اأ�صحاب االأحوال واالأو�صاع واأرباب االأخالق ال�صليمة والطباع اأن يجتمعوا 
على  امل�صتملة  االألعاب  ينه عن جمامع  ومل  والوقار،  احل�صمة  مع حفظ  لالأذكار 
الريا�صة التي ال تعاب، وال عن املحافل واملواكب املوؤذنة بتبجيل اأويل املنا�صب 
واملراتب، ثم ا�صتح�صنت بعد ذلك االحتفاالت للموالد ال�صلطانية، ال�صيما مولد 

اأ�صرف الربية يف املدائن والقرى ملا يبذله يف ذلك اأهل اخلري من الكرم والقرى.

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى اخل�سو�س اجتماع العائلة

الف�سل الأول
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ولذلك قال بع�ض اأكابر ال�صوفية: اأّن اهلل  ملا اأراد اأن ين�صئ �صورة اآدم   
من زمن تقادم ابتناها على �صورة مدينة حمكمة املباين، واأتقن فيها ما يدل على 
قدرة الباين، وحّرك فيها مثالث ومثاين ت�صري باأنه لي�ض له ثاين، ثم ن�صب و�صط 
الُيْمن والربكة،  اإذ هو بيت الرب وفيه  بالقلب  هذه املدينة ق�صر اململكة و�صماه 
اإليه  الكل  املدينة عليه، ومرجع  ال�صكون واحلركة، وجعل مدار هذه  ين�صاأ  ومنه 
ف�صدت  واإذا  اجل�صد كله،  اإذا �صلحت �صلح  اجل�صد م�صغة  واإن يف  اأال  مب�صداق 

ف�صد اجل�صد كله اأال وهي القلب.

 وو�صع  يف هذا الق�صر �صرير العز وال�صلطان، واأجل�ض عليه ملًكا يقال 
له االإميان، وبث اجلوارح يف خدمته كالغلمان، فقال الل�صان: اأنا الرتجمان، وقالت 
القدمان:  وقالت  اجلا�صو�صان،  ونحن  االأذنان:  وقالت  احلار�صان،  نحن  العينان: 
ونحن ال�صاعيان، وقالت اليدان: ونحن العامالن، وقال امللكان: ونحن الكاتبان، 

وقال �صاحب الديوان: كما تدين تدان.

البّد  امللك  اأيها  الوزير:  فقال  العقل،  وهو  وزيًرا  لنف�صه  امللك  اتخذ  ثم   
لك من خا�صة ت�صطفيهم لنف�صك خال�صة يوؤثرونك على اأنف�صهم ولو كان بهم 
خ�صا�صة، فاأّول ما حتتاج اإىل تاج وهو الوالية، واإىل معراج وهو العناية، واإىل دليل 
وهو الهداية، ثم البّد لك من مركوب وهو ال�صدر، ومن حلة وهو ال�صكينة، ومن 
وهو احلق، ومن كاتب  �صياف  الورع، ومن  وهو  بواب  ومن  العلم،  وهو  �صاحب 
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وهو املراقبة، ومن �صبحان وهو اخلوف، ومن ميدان وهو الرجاء، ومن �صراج وهو 
احلكمة، ومن ندمي وهو الفكر، ومن خزانة وهو اليقني، ومن كنز وهو القناعة، ومن 

�صاحب بريد وهو الفرا�صة.

اأيها امللك يف رعيتك بعني الرحمة، وتفتح لهم خزائن النعمة،   ثم تنظر 
وتعدل بينهم يف الق�صمة، وتبعث لكل واحد ق�صمه ليقيم بذلك ر�صمه، فقالت 
فقال  اجلامكية،  تفرقة  وتول  ال�صكية  عنهم  واأزل  الرعية  يف  اأنت  انظر  امللك: 
وقال  النخالة،  واأعزل  اأطحن  واأنا  االأ�صنان:  وقالت  االآلة،  جمع  عليَّ  اليدان: 
اأريد  وال  اأطبخ  واأنا  املعدة:  وقالت  اإر�صاله،  املعدة  اإىل  واأتوىل  اأعجن  واأنا  الريق: 
على ذلك ِجَعاَلة)1(، وقال الكبد: واأنا اآخذ ما �صفا واأترك احلثالة، وقالت القدرة: 
فلما  احتماله،  يطيق  ما  ع�صو  لكل  فاأبعث  بالعدالة  وق�صمتها  تفرقتها  اأتوىل  واأنا 
فرقت اجلامكية نقًدا ال حوالة �صحح امللك اأحواله، فقال الوزير: ما بعد النفقة 
اإال العر�ض واأداء الفر�ض، فناد يف جي�صك بالطول والعر�ض لينذر البع�ض منهم 
البع�ض قبل اأن تبّدل االأر�ض غري االأر�ض، فنادى مناديه يف ناديه يا مع�صر الرعية 
العطية  نعمة  بال�صوية وكفر  الطريق  اأن من عدل عن  باالألية  اأق�صم  قد  امللك  اإن 

واأنفقها يف اخلطية فقد اأف�صد النية ونق�ض االأمنية واأولئك هم �صر الربية.

)1(  ِجَعاَلة )بفتح اجليم اأو �صمها اأو ك�صرها(: ما ُيْجعل على العمل من اأجر. )م(. 

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة



442 442
املر�شد الأمني للبنات والبنني

نازعته  قد  االأّمارة  النف�ض  له  يقال  ا قد �صكن جواره  للملك عدوًّ واإن  اأال 
اأن�صاره،  اإليها  وبعث  الهوى،  وظاهرها  الغّدارة  بالدنيا  عليه  وا�صتن�صرت  االإمارة، 
وجاءها ال�صيطان وكتبت له من�صور الوزارة، وقد �صنوا يف اأر�ض امللك الغارة، فيا 
خيل اهلل اركبي ومن االأعداء فال ترهبي، فركب امللك عن ي�صاره خوفه، وعن 
متم�صًكا  نعبد  اإياك  اأثقال  متحماًل  النجاة  و�صاقته  توكله،  ومقدمته  رجاه،  ميينه 
اإىل معبوده ب�صدق النية نادى مناديه  باأذيال واإياك ن�صتعني، فلما ف�صل بجنوده 
يف ناديه اأن اهلل مبتليكم بنهر الدنيا الدنية فمن �صرب منه فلي�ض مني، ومن عّول 
عليه فليتنح عني، فقال اأهل ال�صرورة: البّد لنا من اإقامة ال�صورة فجاءت مروحة 

الراحة باالإباحة اإال من اغرتف غرفة بيده. 

فاأّما من عدم الفطنة ووقع يف �صرك الفتنة ف�صربوا وطربوا، فلما قابلهم القوم 
قالوا ال طاقة لنا اليوم، فقال الذين �صربوا ابتغاء وجه اهلل: كم من فئة قليلة غلبت 
فئة كثرية باإذن اهلل، فالتقيا بجي�صيهما يف جممع بحريهما هذا عذب فرات وهذا 
ملح اأجاج، فكان التوكل موكاًل باحلر�ض والزهد، حماذًيا للدنيا والتوا�صع، مدافًعا 
للعجب واالإخال�ض، ماحًيا للرياء. والتقى منافًيا للدعوى واخلوف، موافًقا للهوى 
بك  اللهم  و�صعارهم  اهلل  فتقّدم حزب  اإبلي�ض،  والتقدي�ض يف حماربة  والت�صبيح 
اإقدامنا فثبت اأقدامنا فاإنا ال ندري ما قّدامنا، فهزموهم باإذن اهلل وما الن�صر اإال من 
عند اهلل، واأ�صبحت منازل الهوى والنف�ض كاأن مل تغن باالأم�ض، وما زالت النف�ض 
اأ�صرها، حتى ات�صفت بك�صرها واعرتفت بخ�صرها وناداها من له املنة  باأ�صرها يف 

ياأيتها النف�ض املطمئنة. انتهى.
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ا بالطبع،  وملا كان االإن�صان من اأ�صل خلقته يف �صكل مدينة عامرة كان مدنيًّ  
متيل اأفراده اإىل االئتنا�ض واالجتماع، واأ�صل اجلمعيات االإن�صية احلائزة الأوفر خري واأوفى 
مزية جمعيات العائالت والع�صائر التي هي اإىل ح�صن العمران اأف�صل اأ�صائر)1( وباخلري 
العاجل واالآجل اأكمل ب�صائر، وهي اأُوىَل االجتماعات واالأَْوىَل باالنتفاعات بل هي 
دالئل اخلريات، واأمائر)2( املربات وال تكت�صب اإال بح�صن تربية االآباء واالأّمهات تتوارث 
كابًرا عن كابر، وتنتقل من االأ�صاغر اإىل االأكابر، واأ�صا�صها �صالح القرين والقرينة متى 
�صدقت بينهما املحبة املتينة. ال�صيما املراأة ال�صاحلة التي هي لزوجها ريحانة طيبة الرائحة، 
ويقال اأح�صن زوجني يف االإ�صالم عثمان بن عفان ورقية ب�صعة �صيد االأنام، واأّما جمع 
علي بفاطمة فهو اأ�صح اجلموع ال�صاملة. واأ�صل ت�صبيه الن�صاء بالرياحني قول االإمام 

علي : ال متلك املراأة من اأمرها ما جاوز نف�صها فاإنها ريحانة ولي�صت بقهرمانة.

الزبري  بن  اهلل  عبد  يف  يوًما  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد  وقع  بع�صهم:  وقال 
ومل  فاأطرقت  حا�صرة  اهلل  عبد  اأخت  الزبري  بنت  رملة  وزوجته  بالبخل،  ي�صفه 
تتكلم بكلمة مع زوجها خالد بن يزيد، فقال لها خالد: َماَلِك ال تتكلمني اأر�ًصى 
تخلق  مل  املراأة  ولكن  ذاك،  وال  هذا  ال  فقالت:  جوابي،  عن  ًها  َتَنزُّ اأم  قلته  مبا 
بينكم،  والدخول  لنا  فما  وال�صم  لل�صم  رياحني  نحن  واإمنا  الرجال،  بني  للدخول 
 فاأعجبه قولها فقام فقبل بني عينيها، وحكى ابن اجلوزي يف كتاب االأذكياء قال: 

)1(  اأَ�َصاِئر: من �صور: اأ�صار اإليه واأوماأ. )م(.
)2( اأََماِئر: جمع اأَمَارة: وهي: عالمة. )م(.

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة
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مّر �صاعر بن�صوة فاأعجبه ح�صنهّن فاأن�صاأ يقول:

فاأجابته اإحداهّن بقولها:

فلّله دّرها حيث كان قولها اأقرب ملا يف االآية ال�صريفة، فقد قال تعاىل يف مقام 
االمتنان نثڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  مث  ]الروم/ 21[.

وُرِوَي اأّن رجاًل اأتى النبي  فقال: يا ر�صول اهلل، الرجل يتزّوج املراأة ال يعرفها 
 : وال تعرفه فال يكون اإال ليلة حتى ال يكون �صيء اأحب اإليه منها واإليها منه فقال
تلك األفة اهلل وتال قوله : نثگ  گ  گ  ڳمث ]الروم/ 21[، ومع 
قال  قال:  زيد  بن  اأ�صامة  عن  البخاري  َرَوى  فقد  فتنة،  اأي�ًصا  يكن  فقد  ذلك 

ر�صول اهلل  »ما تركت فتنة اأ�صر على الرجال من الن�صاء«.

ومما يح�صن هنا اإيراده ما ذكره بع�صهم يف مقامة اأدبية حتاور فيها مع بع�ض   
وجه  فيها عن  واخليال ك�صف  املثال  طريق  على  مبنية  وهي  واالأمثال،  االأتراب 
ما  طبقاتهّن  على  الن�صاء  ل�صفات  واملدح  الذم  من  فيها  وجمع  القناع،  احل�صن 

َلَنا ُخِلْقن  �َشَياِطني  النِّ�شاَء  ـــــَياِطنياإّن  ال�شَّ ـَرِّ  �شــ ِمْن  ِباهلل  َنُعوُذ 

َلُكم ُخِلْقن  َرَياِحني  النِّ�َشاَء  َياِحنياإّن  الرَّ �َشـــــــمَّ  َي�ْشَتِهي  وُكلُُّكم 
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قال:  ينبئك مثل خبري.  ي�صري وال  بت�صرف  ون�صه  االإجماع،  انعقد على ح�صنه 
ه احلب مملوًكا واإن كان ملًكا،  فقلت له لقد قدمت يف كالمك اأن املَُتيَّم من �صريَّ

فكيف قال ال�صلطان حممد بن االأحمر االأندل�صي يف اأحد جواريه.

اأه ال�صالح ال�صفدي يف قوله هذا ورّد عليه بقوله: فقال: لقد َخطَّ

وقد انت�صر ابن حجر يف �صرح بانت �صعاد البن االأحمر، ورّد على ال�صالح 
ال�صفدي فيما اعرت�ض به عليه واأنكر حيث قال:

ل الذي هو  فقلُت: يف كالم ابن حجر ما يقت�صي عدول املحب عن الذُّ
مقامه، وقد فاته كال�صالح ال�صفدي ق�صد ابن االأحمر ومرامه؛ الأن ابن االأحمر قد 

َهْتِكي ح�شنت  التي  اَلاِل  َربََّة  اأََيا 

ِبالَهَوى اأَْلَيُق  وهو  ِبُذلٍّ  ا  فاإِمَّ

ِمْنك يل  لبّد  كان  حاٍل  اأيِّ  على 

ا ِبِعــــــــــــزٍّ وهــــو األيُق ِباملُْلِك واإِمَّ

ِبالَهَوى اأَْلَيُق  فهو  ِبُذلٍّ  ك  مَتَ�شَّ

و�َشْطَوة ا  عزًّ اِق  ِبالُع�شَّ َلَق  َمَتى 

�ِشْلِك يف  ِة  املََحبَّ اأَْهِل  مع  ِلُتْنَظَم 
�َشكِّ يف  ِة  املَحبَّ ُذلِّ  ِمْن  كاأنَّك 

ٌل ِمن احُلبِّ ُم�ْشِعف اإذا مل َيُكْنْ َو�شْ

لِّ والَهَوى ا َعَلى الذُّ ْبً ومل َت�ْشَتِطْع �شَ

ْنِك يِق يف احلبِّ وال�شَّ واأَْم�َشْيُت تَت ال�شِّ

ِك ْ الرتَّ من  اأَْوىَل  اَلْوِد  ُل  َو�شْ فِبالِعزِّ 

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة
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َها)1( واأبعد من �صدرة املنتهى، وهو اأن كل �صخ�ض  اأ�صار اإىل مرمى اأخفى من ال�صَّ
اإذا اأحب اآخر فالبّد اأن يحبه االآخر مبقدار ما اأحبه، فكلٌّ من املحب واملحبوب 
بٌّ من وجه وحمبوب من اآخر، فاإذا طلب املحب و�صل حبيبه من حيث كونه  حُمِ
ا طلبه بذل وهو األيق بالهوى، واإذا طلبه من حيث كونه حمبوبًا طلبه بعز وهو  بًّ حُمِ
ريَّ فهمي اإليه  األيق بامللوك، وهذا مما ك�صف اهلل يل عنه يف هذا الوقت الغطا، و�صَ
اأهدى من القطا)2( ، ومما ي�صهد مبيل املحبوب اإىل املحب حديث: اإن اأُُحًدا جبل 
يحبنا ونحبه، واإذا كان اجلماد مييل اإىل من يحبه طبًعا فما بالك باالإن�صان الذي 
هو اأ�صرف اأفراد العامل قطًعا، واأما قولهم املحبوب ال ميلك فمرادهم ال ميلك من 
ا كئيًبا وقد اأ�صرت اإىل ذلك  وجه كونه حمبوبًا فال ينايف اأن ميلك من وجه كونه حمبًّ

بقويل:

فقال: واهلل ما �صمعت اأذناي اأحق بال�صواب من هذا التحقيق، وال اأدق 
اأنت غيث خ�صرتها،  التي  َعِدَمْتك ريا�ض االأدب  التدقيق، فال  اإدراًكا من هذا 

َحالٍة ُكلِّ  احُلبِّ يف  َل  َو�شْ ْطُلُب  �َشاأَ

َباَبٍة �شَ َذا  َعا�ِشــــــًقا  ِبَكْويِن  ا  َفاإِمَّ

َقا اللِّ اأَْطُلُب  ِبَْحُبوِبيَّتي  ا  واإِمَّ

�َشكِّ ول  َرْيٍب  َغرْيِ  ِمْن  لأْبُلُغه 

ْنِك وال�شَّ الُو�ْشِع  يف  لِّ  بالذُّ فاأْطُلُبه 

ِباملُْلِك اأَلْيُق  الِعـــــــزُّ  وَذاَك  ِبعزٍّ 

ها: كوكب خفي ميتحن النا�ض به اأب�صارهم. )م(. )1( ال�صَّ
)2( الَقَطا: طائر معروف . )م(.
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واأبكار املعاين التي اأنت اأبو عذرتها، فقلت: اأيها ال�صيخ حيث حلبت اأ�صطر املحبة 
ومل تدع يف �صرعها من داعي اللنب لغريك وزن حبة، فاأخربين اأيها اليع�صوب)1( 
والبحر اخل�صم اليعبوب)2(  باألطف جواب اتفق لك �صماعه من حمبوب، فقال: 
مما اتفق يل اأنني كنت �صغفت بجارية كانت مياه احل�صن يف جميع اأع�صائها، جارية 
قد قرنت بجمالها عذوبة االألفاظ، وقراأت ما يف �صمائر النا�ض من االأحلاظ، وكانت 

مع �صغفي بحبها قد متكن حبي من حبة قلبها. 

التفتت  اإذا  والظبية  قطت،  اإذا  والقطاة  �صطت،  اإذا  اللبوة  كاأنها  وكانت 
اأن يعقد،  اللطافة واللني  لها ردف مقعد وثدى مقعد وبنان يكاد من  اأو عطت، 
وال  اأردت  ملا  �صبيل  ال  فقالت:  املع�صول،  ثغرها  مَلَى  اأرت�صع  اأن  يوًما  فا�صتهيت 
و�صول، فقلت: باأبي اأنت واأمي كيف تبخلني على هذا املري�ض بدوائه، وحتولني 
اأّن  علمت  اأما  االأديب،  واالأريب  الكئيب  املغرم  اأيها  فقالت:  �صفائه،  وبني  بينه 
املرا�صعة حتّرم املبا�صعة، فقلت: يا قّرة العني، ولكن التحرمي م�صروط بعدم بلوغ 
احلب  اأن  على  اأم�ض  ابن  اأنت  اأما  النف�ض،  �صقيق  يا  فقالت:  حولني،  الر�صيع 
اأ�صعفك حني األقاك يف كل هّوة، فاأنت ما بلغت حواًل وال قّوة، فقلت لها: وعلى 
اإال  فاأقول: اإين �صافعي املذهب وعندي ال حترمي  ال�صيدة تذهب،  اإليه  ت�صليم ما 

يد املقدم. )م(. )1( الَيْع�ُصوب: ال�صَّ
)2( الَيْعُبوب: كثري املاء �صديد اجلريان. )م(.

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة
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بخم�ض ر�صعات ب�صرط كونها متفّرقات، فقالت: واهلل اإن مذهبك لوا�صع احل�صرة 
وقد �صمحت لك ب�صربة من ر�صابي فاإياك اأن تتبع ال�صربة باجلرة.

 وقد اتفق يل مع جارية اأخرى ما هو اأعذب من هذا واأهناأ واأمراأ وقد كنت 
همت بها هيام توبة يف ليلى وجميل يف بثينة وعروة يف عفرا، وكان قد وخطني 
امل�صيب وبلي ثوب �صبابي الق�صيب)1(، وكانت ذات خدر ال ذات بعل، وهي لكل 
جمال وكمال اأهل، فطالت بيني وبينها ال�صحبة وعّر�صت لها يوًما باخلطبة فتاأملت 
منها وتغافلت عنها، ثم دعتني يوًما بلطافتها اإىل �صيافتها، فلما و�صلت اإىل دارها 
العامرة مبحا�صنها الباهرة تلقتني بالرتحيب والتاأهيل والتعظيم والتبجيل، واأقبلت 
علّي بحديث لو �صمعه امليت لعادت اإليه احلياة، اأو الظماآن الكتفى به عن زالل 

املياه. 

فلما ح�صر وقت الطعام مّدت لنا مائدة االإكرام فتاأملت ما فيها من االأزواد 
فلم اأر فيها غري �صباب مقلية وجراد، ف�صئمت نف�صي من ذلك وغثت وا�صماأزت 
وجا�صت وخبثت، فلما راأت اأن طبعي من ذلك قد نفر قالت: ب�صم اهلل هلم اإيل 
ما ح�صر، فقلت: اإن َعَليَّ �صيام يوم من رم�صان هذا العام وقد نويته الليلة البارحة 
امتثااًل الأمرها وحفًظا حلرمتها،  امل�صونة لدعوتها  ال�صيدة  اأجبت  واإمنا  املنام،  قبل 
فقالت: ال واهلل واإمنا اأظنك ا�صتقذرت ما قدمته اإليك، ولو علمت منك ذلك ملا 

)1( الَق�ِصيب: اجلديد. )م(.
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كلفتك ملا ي�صق عليك فكيف تتقذر من اأكله واأنت معتقد لطيبه وحله، فقلت: يا 
�صيدتي ما كل حالل ُي�ْصَتهى، وال كل ما ُي�ْصَتهى حالل، والغزال مع ظرفته ياأكل 
احلنظل وي�صرب املاء امللح وال ي�صرب العذب الزالل، فقالت: االآن برح اخلفاء 
وذهب اجلفاء فدع االعت�صاف واحكم بالعدل واالإن�صاف، والعدل اأن تعدل عن 
الهوى عدلك عن غري جن�صك وحتكم للغري كما حتكم لنف�صك، فعند ذلك زال 
ال�صك والريب وعلمت اأنها تعّر�ض بكراهة نكاحي لكراهتها لل�صيب، فنه�صت 
من عندها والقلب كاجلفن منك�صر، والدمع كالغيث ينهمر، اأعرث يف ذيول اخلجل 
فوؤادي ويذهب  اإىل االآن كلما ذكرتها ينك�صر  اأنا  واآ�صف على خيبة االأمل، وها 

رقادي وتطول ح�صرتي وتزيد زفرتي.

 ثم قال: واأنت فاأخربين باألطف جواب �صمعته من االأحباب، فقلت: مما 
َعَجَزت عن  ال�صودان يف حاجة  من  رئي�ض  همة  يوًما  ا�صتنه�صت  اأنني  اتفق يل 
ق�صائها اأعيان الزمان، فق�صاها يف اأ�صرع من م�صغ ثمرة وحلب �صاه، ومن ومي�ض 
راأيته  فلما  فعله،  على ح�صن  الأ�صكره  اإىل حمله  فتوجهت  املياه،  وانحدار  الربق 
قلت له: ماذا اأقول يف مدحكم من بليغ االأقوال، ومنكم لقمان احلكيم وبالل، 
تعاىل ال يكمل ح�صن  اأن اهلل  اأمثالكم  اأنتم ومن كان من  الفخر  وح�صبكم من 
احلور العني اإال ب�صواد باللكم، فقال االأ�صود مع �صهرته بفرط الذكاء بني العباد: 

كيف يكمل اهلل تعاىل ح�صن احلور العني بذلك ال�صواد؟! 

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة
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وكان هناك غالم قد راهق البلوغ واأخجل الورد والبدر حتى ظهرت فيهما 
البزوغ كاأن ر�صابه  الِكَمام)1(، وذلك حالة  حمرة اخلجل هذا حال اخلروج من 
باأنه غزال،  اأ�صد، وم�صك خاله  باأنه  اأحلاظه  ي�صهد فتك  الع�صال،  وقوامه  الع�صل 
بني  قّده  والعقيق، كما جمع غ�صن  والدر  والرحيق،  ال�صهد  بني  ثغره  قد جمع 
التفاح والرمان، والورد والريحان، واملاء والنار، واملطّوق والهزار، ت�صرق ال�صم�ض 
من وجهه والبدر من �صدره، ويوّد الهالل اأن يكون قالمة ظفره، نبيه يرتك ق�ض 
الالتي  الن�صوة  راأته  لو  ت�صريًحا،  الكناية واالإ�صارة واالإمياء  البيان �صطيًحا، ويرى 
قطعن اأيديهن جلمال يو�صف بن يعقوب لعدلن عنها اإىل تقطيع االأكباد والقلوب، 
يغار من خاله قلب ال�صقيق، ويعلو حاجبه على العيون علّو االأحرار وهو االأ�صود 

الرقيق. 

بالل  ب�صواد  احلور  ح�صن  تكميل  من  االأ�صود  ذلك  تعجب  راأى  فلما 
وا�صتغرابه لذلك االأمر واحلال، قال له: يا �صيدي ال تعجب من ذلك، فهو اأي�صر 
مراد للباري ومقدور؛ وذلك باأن يجعل �صواد بالل �صامات تفّرق يف خدود احلور، 
اأعيذك من  له:  وقال  الغراب،  نعقة  نعق من طربه  منه ذلك  االأ�صود  �صمع  فلما 

عيون احلا�صدين باآيات الكتاب فما �صمعت اأذناي األطف من هذا اجلواب. 

ومثل ذلك ما اتفق يل مع حمبوب اأجمل من هذا يف و�صفه، واأكرث منه يف 

)1( الِكَمام: ُغْلف الزرع حال اخلروج منه. )م(. 
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رقته ولطفه، وذلك اأنني جال�صته يوًما واأطلت معه اجللو�ض، ومتتعت منه مبا مييت 
الهموم ويحيي النفو�ض، ثم اطلعت �صاعة الأنظر فيها اإىل ما م�صى من اأجزاء النهار 
يف جمال�صته واغتنام رقائقها، فاأخرج االآخر من عبه �صاعة و�صار يتاأمل يف دقائقها، 
فقلت له: اأق�صم عليك بالذي جعل اللحاظ �صيوفك والرمح ال�صمهري)1( قّدك 
اأال اأخربتني مبا عندك، فقال: عندي مثل ما عندك فعند ذلك رغبت يف اقرتابه، 
اجلوابني  هذين  من  األطف  �صمعت  ما  ال�صيخ:  فقال  جوابه،  �صحر  من  وذهلت 
الل�صان،  ف�صيح  كان  اإذا  اإال  االإن�صان  يكمل جمال  وتاهلل ال  املطربني،  املرق�صني 
وما املروؤ اإذا فاتته ف�صاحة الل�صان اإال �صورة ممثلة اأو بهيمة مهملة، واللطيف ال يوؤثر 
فيه اإال �صحر البيان ال ما يف ال�صور من االإتقان واألوان الدهان، قال �صيدنا ال�صيخ 

االأكرب والكربيت االأحمر ال�صيخ حميي الدين بن عربي بلغني اهلل به اأربي:

وُحكٍيٍ اأن حكيًما مّر مبليح فا�صتنطقه)2( فلم يحمد منطقه على ما فيه من 
ال�صر يف  اأن  اإىل  بذلك  ي�صري  �صاكن،  به  كان  لو  البيت  نعم  قال:  بل  املحا�صن، 
ليكمل  ن�صيبك  اأو  بع�ض غزلك  اأن�صدين  باهلل  فقلت:  االأماكن،  ال�صكان ال يف 

مَهِري: ال�صليب العود. )م(. )1(  ال�صَّ
)2( ا�صَتْنَطَقه: كلمه وناطقه. )م(.

ِبَباِرٍع َلْي�َش  احِل�شِّ  َمِليَح  اأُِحبُّ 
ِبَها  ُلْذ  الَكَناِئ�ِش  اِويَر  َت�شَ َعَلْيَك  

ِح�شِّ بَل  املَِليَح  اأَْهَوى  وَل   َجَماًل 
اُلْر�ِش َوِر  ال�شُّ اإِىَل  اًل  َميَّ ُكْنَت  اإَِذا 

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة
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عقد �صروري بفرائد تغزلك وت�صبيبك، فقال: واهلل اإين ال اأحفظ من كالمي غري 
وهي  ال�صمري،  بها  جا�ض  مقطوعة  غري  منه  االآن  يح�صرين  ومل  الي�صري،  النزر)1( 

قويل:

من  البلحي  كان  هل  فاأفدين  والغواة  البغاة  �صر  من  باهلل  اأعيذك  فقلت: 
اأحمد بن طاهر بن حممود من رواة احلديث  اأبو العبا�ض  الرواة؟ فقال: نعم هو 
الذين امتلوؤوا معقواًل ومنقواًل ذكره ابن نقطة يف كتاب اال�صتدراك، الذي ا�صتدرك 
فيه ما فات ابن ماكوال، فقلت: واأنا اأن�صدك بيتني من غزيل احلديث وجهت فيهما 

بذكر راٍو من رواة احلديث ثم اأن�صاأت اأقول:

اإىل ُت�ِشرُي  اأَْم�َشت  التي  ِباأَبـــــي 

ُمـــــها ِمْع�شَ ـــــــاِر)3(  اجُلمَّ من  ِبَيٍد 

ُمَلِحي)2( اإىل  ُغوا  ُي�شْ ِباأَْن  َقْوِمي 

الَبَلــــــــِح َعْن  َتــــــْروي  واأََناِمٍل 

َقَف�ٍش احُلبُّ يف  َرَماه  َقْلِبي  ُفوُر  ُع�شْ

وَقْد اأَخذُت َحِديَث احُل�ْشِن َعْن َر�َشاأ

الّدوِري من  ْح  َيْبَ َفَلم  ُلوِع  ال�شُّ من 

اجُلوِري َعْن  َترِوي  َوْجَنِته  ُوُروُد 

زر: القليل التافه. )م(. )1( النَّ
)2(  ُمَلِحي: كلمات ح�صنة. )م(.

ار: قلب النخلة يف جوفها بيا�ض. )م(. )3( اجُلمَّ
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فقال: نعم اجلوري �صيخ الني�صابوري )رجع( وروى م�صلم عن اأبي �صعيد 
كيف  فناظر  فيها  م�صتخلفكم  اهلل  واإن  خ�صرة،  حلوة  الدنيا  اإن  قال:  اخلدري 
الن�صاء، قال  اإ�صرائيل كانت يف  بني  فتنة  فاإن  الن�صاء،  فاتقوا اهلل واتقوا  تعملون، 
بع�صهم: يجب على العاقل اأن ينظر ثالثة اأ�صياء بعني ثالثة، وهي اأن ينظر الفقري 
بعني التوا�صع ال بعني التكرب، واأن ينظر اإىل االأغنياء بعني الن�صح ال بعني احل�صد، 
واأن ينظر اإىل الن�صاء بعني العفة ال بعني ال�صهوة، وقال االأ�صود اخلاقاين وقد عتبته 

امراأة على هوى له:

فلذلك قال  كما رواه البخاري عن ابن عبا�ض -ر�صي اهلل عنهما: ال 
يخلوّن رجل بامراأة اإال مع ذي حمرم. انتهى. ومن املعلوم اأنه ال اأنفع الأمن فتنة 

الن�صاء من العفاف والت�صّون ورجاء الثواب ملن منع النف�ض عن هواها.

املَُلوَما ُيْغِري  املََلم  اأَنَّ  َوْيك 

اإل اآِت  َفَلم  َعا�ِشًقا  اأَُكْن  اإِْن 

مِمَّن ــــــــُب  التَّعجُّ َيْكُث  اإنا 

َعِظيَما َزِعْمَت  َكَما  ُجْرِمي  َلْي�َش 

َقِدميًا َقْبِلي  َجــــــــال  الرِّ اأََتْته  ما 

�َشِليَما النِّ�شــــــــاِء  ِفْتَنة  ِمْن  كان 

يف الجتماعات من حيث هي، وعلى ال�شو�ش اجتماع العائلة





اأن ال  اأمانة كل من الزوجني ل�صاحبه ف�صيلة دقيقة تفيد  العفة التي هي 
هذه  وجود  احلقيقة  ويف  لالآخر،  �صداقته  يخد�ض  ما  الزوجني  اأحد  من  ي�صدر 
الف�صيلة ينبغي اأن يحر�ض عليها ولو كانت عزيزة، وَقلَّ من يت�صف بها يف اأعلى 
اأ�صا�ض  وهي  معنوية  فهي ع�صمة  لذلك،  الالزمة  النظر  دقة  مع  درجات كمالها 
روابط اجلمعية الب�صرية الأن عقد الزواج مبجّرد انتهائه رابط اأحد الطرفني باالآخر، 
فتق�صري  االإلهية،  احلكمة  ق�صته  الذي  الوجه  على  �صمًنا  االأمانة  فيه  وم�صروط 
اأحد الزوجني يف تاأدية حقوق الزوجية يعّد م�صاًدا لالأمانة الواجبة على كل من 

الزوجني على حد �صواء. 

وبالنظر للعرف يقت�صي اأن تكون االأمانة يف املراأة اآكد، واإن كانا م�صرتكني 
اأرباب  وعرف  املدن  جميع  وطبائع  البالد  جميع  عوائد  اأن  ذلك  و�صبب  فيها، 
كمال  اإال  الن�صاء  من  يليق  ال  باأنه  يق�صي  ذلك  كل  وامللل،  والدول  ال�صيا�صة 
ال�صيانة والعفة و�صلوك �صبيل احلياء اأكرث مما يطلب من الرجال، فاإن احلياء ممدوح 
نزع منه  اأن يهلك عبًدا  اأراد  اإذا  »اإّن اهلل    وعدمه مذموم، ففي احلديث عنه 

يف العفة واأمانة الزوجني و�سدقهما يف املحبة

الف�سل الثاين
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احلياء )اأي ال ي�صتحي من اهلل اأومن اخللق اأو منهما( فاإذا نزع منه احلياء مل تلقه 
يًتا )بك�صر امليم وك�صر القاف امل�صّددة فعيل مبعنى فاعل اأو مفعول من املقت  اإال ِمَقِّ

وهو اأ�صد الغ�صب( وقد قال : »اإن لكل دين خلًقا وخلق هذا الدين احلياء«.

وقال ال�صعبي رحمه اهلل تعاىل: حلية الرجال ال�صماحة والف�صاحة، وحلية 
الن�صاء العفة والقناعة. وعند العرب اأف�صل الن�صاء اأطولهّن اإذا قامت، واأ�صدقهّن 
اإذا قالت، التي اإذا غ�صبت حلمت، واإذا �صحكت ابت�صمت، التي تلزم بيتها وال 
نوعان:  نف�صها. وقال بع�صهم: احلياء  الذليلة يف  العزيزة يف قومها  بعلها،  تع�صي 
نف�صاين وهو املخلوق يف النفو�ض كلها كاحلياء عن ك�صف العورة بح�صرة النا�ض، 

واإمياين وهو االمتناع عن فعل ما يذم �صرًعا خوًفا منه تعاىل. انتهى. 

فاملراأة  البذيء«،  الفاجر  ويبغ�ض  احلليم  احليي  يحب  اهلل  »اإّن   : وقال 
متى خلعت ثوب احلياء فكاأنها تنازلت عن �صلوك �صبيل العفاف وال�صون حيث 
اإن خلع ثوب احلياء منها عالمة قوية على نية خد�ض االأمانة التي يرتتب عليها من 
العواقب الوخيمة ماال نهاية له، فاإّن اهلل  اقت�صت حكمته الربانية و�صع الن�صل 
يف بطون االأمهات، فال يباح للن�صاء هتك حرمة هذا الن�صب، فاإذا تخلت املراأة عن 
الع�صمة فرمبا د�صت يف العائلة ما لي�ض منها، فال تكون اأع�صاء العائلة يف الواقع 
ونف�ض االأمر بينهم قرابة حقيقية ينبني عليها �صدق املحبة بينهم، بل يكونون يف 
احلقيقة اأباعد وكاالأعادي الذين عداوتهم كامنة، فاملراأة يف هذه احلالة اإمنا ت�صعى 
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بينهم يف التوادد الظاهري، وهي يف احلقيقة اأعطت العائلة عدّوا يف ثياب �صديق، 
فالواجب على الزوجني اأن يعي�صا على االأمانة كما يقت�صيه عقد الزواج، وباجلملة 
فينبغي اأن يتم�صك كل منهما مع غاية الدقة واالنتباه بف�صيلة االأمانة التي يرتتب 
عليها �صحة الن�صب؛ فبهذا متتنع الو�صاو�ض وال�صك واحلرية وطهارة االأن�صاب يف 
الع�صرية، وجممع العفة والت�صّون اآية نثک  ک    گ  گ  گمث 
الرجل كذلك  اأن  كما  زوجها  غري  اإىل  تنظر  اأن  املراأة  ُنِهَيت  فقد  ]النور/ 31[، 

ل�صدق املحبة. وما اأح�صن قول بع�صهم:

ى َقاَلْت ِلَطْيِف َخَياٍل َزاَريِن وَم�شَ

َظَماأ من  لوَماَت  ْفُته  َخلَّ َفَقاَل 

َعاَدُته احُلبِّ  َوَفاُء  َدْقَت  �شَ َقاَلْت 

َقْوِلَهـــــــــا ِمْن  َواَحـــــــَزين 

ِنــــــــي ريَّ �شَ َمْن  وَحــــــــــقُّ 

ِبَخاِطـــــــِري َخَطـــــــــَرت  َما 

َتِزد ول  َتْنُق�ش  ول  ْفه  �شِ ِباهلل 

َيِرد مل  املاِء  ُوُروِد  عن  ِقْف  وُقْلُت 

يا َبْرد ذاك الذي َقاَلت َعَلى َكِبِدي

وَلَهـــــا)1( ُعُهــــــوِدي  َخـــــــاَن 

وَلَهــــــا َعَلْيـــــــــَها  َوْقًفـــــــــا 
َوَلَهــــــــــا)2( َك�َشــــــــْتِني  اإل 

)1( َلَها: ان�صغل. )م(.
ا. )م(. )2( َوَلًها: ُحبًّ

وقال اآخر وفيه لزوم ما يلزم

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقد �صبقت هذه االأبيات، وممن حافظ على وفاء العهد و�صدق املحبة البنة 
عمه ابن زريق الكاتب البغدادي، قال يخاطب املنزل:

ق�صد  اأن  بعد  قالها  التي  امل�صهورة  ق�صيدته  من  البيتان  وهذان 
اأبا اخلري عبد الرحمن االأندل�صي، وكان ذلك لفاقة عرته)3( َفاَرَق ب�صببها ابنة عمه 
ا �صديًدا، وتوجه اإىل بغداد فمدح عبد الرحمن بق�صيدة فاأعطاه  وكان يحبها حبًّ
ا ومات، وكان عبد الرحمن ا�صتغل عنه اأياًما ثم �صاأل عنه؛  �صيًئا قلياًل فاعتل غمًّ
فتفقدوه يف اخلان الذي كان فيه فوجدوه ميًتا وعند راأ�صه رقعة مكتوب فيها هذه 

الق�صيدة، ولكونها بني زوجني متحابني نا�صب ذكرها ههنا وهي:

َمْنِزَله َبْحَت  اأَ�شْ َمْن  اهلل  ة  ِذمَّ يف 

َكَما يُع  َي�شِ ل  َعهٌد  يِل  ِعنَده  َمن 

مَيْرَعه)2( َمْغَناك)1(  َعَلى  َغْيٌث  وَجَاد 
يُِّعه اأُ�شَ ل  ْدٍق  �شِ َعْهد  له  ِعْنِدي 

)1( َمْغَناك: مو�صعك الذي تعي�ض فيه. )م(.
)2( مَيَْرَعه: يخ�صبه. )م(.
)3( َعَرْتُه: غ�صيته. )م(.

ُيوِلُعه ـــــْوَم  اللَّ َفاإِّن  َتْعِذِليه  ل 

به اأَ�شّر  ا  َحدًّ َلْوِمه  يف  َجاَوْزِت 

َي�ْشَمُعه َلْي�َش  وَلِكن  ا  َحقًّ ُقْلِت  قد 

َيْنَفُعه اللْوَم  اأّن  رِت  َقدَّ َحيُث  ِمْن 
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َبَدًل َتاأِنيِبه  يف  الرْفَق  فا�ْشَتْعِملي 

َيْحِمُله باَلْطِب  ِلًعا  ُم�شطَّ كان  َقْد 

له اأَنَّ  �ْشِتيِت  التَّ َلْوَعِة  ِمْن  َيْكِفيه 

واأَزَعَجه لَّ  اإِ �َشفٍر  ِمْن  اآَب  َما 
َمه)3( �شِّ ُتَ اأن  اإِلَّ  املَطاِمُع  َتاأَْبى 
ٍل وُمْرَتَ  )4( ـِلٍّ حـــــ يف  هو  ا  َكاأنَّ

ا َعنَّ ِحيِل  الرَّ يف  اأََراه  َماُن  الزَّ اإَِذا 

َلٌة َوا�شِ الإِْن�َشاِن  ُماَهدُة  وَما 

ِرْزَقُهُم اَلْلِق  بني  اهلل  م  َق�شَّ قد 

َتَرى َفَل�ْشَت  ا  ِحْر�شً ُمِلُئوا  َلِكنَّهم 

زِق والأَْرَزاُق قد ُق�ِشَمْت واحِلْر�ُش يف الرِّ

هُر ُيْعِطي الَفَتى ِمْن حيُث مَيْنُعُه والدَّ

َنى) 1( الَقْلِب ُموَجُعه ِمْن ُعنِفه فهو ُم�شْ

ُلُعه اأَ�شْ  )2( الَبنْيِ ِلُطوِب  ِلَعْت  َف�شَ

ُعه ُيروِّ ما  يوٍم  ُكلَّ  النََّوى  ِمن 

َيْجَمُعه غِم  بالرَّ �َشَفٍر  اإىل  َراأٌي 

ُيوّدُعه ن  ِمـمَّ وَكْم  ا  َكدًّ ْزِق  للرِّ
َيْذَرعُه)5( الأَْر�ِش  ِبف�شاِء  ٌل  ُمَوكَّ
َحى وهو َيْزَمُعه)6( ّد اأَ�شْ ولو اإىل ال�شَّ
َتْقَطُعه الإِْن�َشاِن  َدَعُة  َوَل  ِرْزًقا 

يُِّعه ُي�شَ َخْلٍق  ِمْن  اهلل  َيْخُلْق  مَلْ 

ُتْقِنُعه الَغاَياِت  و�ِشَوى  ِزًقا  ُم�ْشرَتْ

َرُعه َي�شْ املَْرء  َبْغَي  اإِنَّ  اأَل  َبْغٌي 

ُيْطِمُعه َحْيُث  ِمْن  وميَْنُعه  َداأًبا 

َنى: مري�ض )م( . )1(  ُم�صْ
)2( الَبنْي: الفراق. )م(.

مه: تكلفه امل�صقة. )م(. )3( جُتَ�صِّ
: ُنُزل اأو اإقامة. )م(. )4( ِحلٍّ

)5( َيْذرعه: يجتازه. )م(.
)6( َيْزَمُعه: مي�صي فيه. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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َقَمًرا يِل  َبْغَداَد  يف  اهلل  اأَ�ْشَتوِدُع 

ُيوّدُعــــــِني َلْو  ي  وِبُودِّ َوّدْعُته 

اأَُفاِرُقه ل  اأَينِّ  ع  َت�َشفَّ َقْد  َكْم 

ًحى ِحيِل �شُ وكم َت�شبَّث بي َيوَم الرَّ

ُمنخِرٌق الُعذِر  َثوُب  اهلل  اأَْكذُب  ل 

�شِيا�َشته اأُْح�ِشن  فلم  ُملًكا  ُرِزقُت 

ِبَل ِعيِم  النَّ َثْوَب  لِب�ًشا  َغَدا  وَمن 

ِجَناَيِته يف  ُعْذِري  اأُو�ِشُع  اإِينِّ 

َله ُقلُت  الَبنْيِ  َذْنُب  َلَك  َقائٍل  كم 

اأَْجَمُعه �شِد  الرُّ َمَكاَن  اأََقْمَت  اأََل 

َبَلٍد َعَلى  َعْيِني  َوقَعْت  َما  واهلل 

ُت)1( عن َوْجِه ِخِلِّي ِعْنَد ُفرَقتِه ما اعَت�شْ

واأُْنِفُذها اأَيَّاِمي  ُع  اأَُقطِّ َمْن  َيا 

وَكَذا َجٌع  َم�شْ ْنِبَي  جِلَ َيْطَمِئن  ل 

َمْطَلُعه الأَْزَراِر  َفَلِك  ِمْن  ِبالَكْرِخ 

اأُوّدُعه ل  واأَنِّـــــي  احلَياِة  ِطيُب 

ُعه ُت�َشفِّ ل  َحــــــاٌل  ُروَراِت  ولل�شَّ

واأَْدُمُعه ٍت  ُم�شـــــــَتِهلَّ واأَْدُمِعي 

ُعه اأُرقِّ َلِكـــــــن  بُفرَقِته  عني 

َيْخَلُعه امللك  َي�ُشو�ش  ل  َمن  َكذاَك 

َيْنَزُعه اهلل  فاإّن  َعَلْيه  �ُشـــــــْكٍر 

ُيو�ِشُعه ل  وُجْرِمي  َعنِّي  ِبالَبنِي 

اأَْدَفُعه َل�ْشُت  َذْنِبي  واهلل  نُب  الذَّ

اأَْتبُعه �ْشُد  الرُّ َباَت  ِحنَي  اأَنَِّني  َلْو 

واأَْقَطُعه اإِلَّ  َهِذه  �َشْفَرِتي  يِف 

ُعه اأَُجرَّ ما  ِمْنها  ُع  اأَُجرَّ َكاأ�ًشا 

اأَْهَجُعه َل�ْشُت  وَلْيِلي  َعَلْيه  َحَزًنا 

َجُعه َم�شْ ِغْبُت  ُمْذ  له  َيْطَمِئنُّ  ل 

ت: �َصاأََلت ِعَو�ًصا. )م(. )1( اْعَت�صْ
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َيْفَجُعِني ْهَر  الدَّ نَّ  اأَ اأَْح�َشُب  ُكنُت  َما 

ِبَيٍد َبْيَنَنا  ِفيَما  ْهُر  الدَّ َجَرى  َحتَّى 

َقِلًقا َخاِئًفا  َدْهِري  َرْيِب  ِمْن  وُكْنُت 
َدَر�َشْت)2( الَِّذي  ِف)1(  الَق�شْ َمْنِزَل  يا  ِباهلل 

َلّذَتَنا ِفيَك  ُمِعيٌد  َماُن  الزَّ َهل 

َمْنِزَله َبَحَت  اأَ�شْ َمْن  اهلل  ِة  ِذمَّ يِف 

َكَما يُع  َي�شِ ل  َعْهٌد  يل  ِعْنَده  َمْن 

واإَِذا ِذْكُره  َقْلِبـــــي  ّدُع)3(   ُي�شَ وَمْن 

مُيَّتُعـــــــِني ل  ِلَدهــــــٍر  ّن  ِبَ لأ�شْ

َفَرًجا ُمْعِقٌب  ِطَباِري  ا�شْ ِباأَنَّ  ِعْلًمـــــــا 

ِبُفرَقِتَنا اأَ�شَنْت  التي  الَّليايل  َع�َشى 

َمِنيَّته ا  ِمنَّ اأََحًدا  َيَنل  واإِْن 

َتْفَجُعه اُم  الأَيَّ ِبي  ِخْلُت  ول  ِبه 

ومَتَْنُعه ي  َحظِّ مَتَْنُعِني  َع�ْشَراَء 

اأَْجَزُعه ُكنُت  َقْد  الَِّذي  اأُوَق  َفَلم 

اأَْرُبُعه َبَنْت  ُمْذ  وَعَفْت  اأَياُمه 

ُتْرِجُعه ْته  اأَْم�شَ الَِّتي  الَّليايِل  اأَم 

مَيَْرُعه َمْغَناك  َعَلى  َغْيٌث  وَجاَد 

يِّعُه اأُ�شَ َل  ْدٍق  �شِ َعْهُد  َلُه  ِعْنِدي 

ّدعه ُي�شَ ِذْكري  َقْلِبِه  على  َجَرى 

مُيَتُِّعه َحاٍل  يف  ِبيَّ  َول  ِبِه 

ْو�َشُعه اأَ ْرَت  َفكَّ ْن  اإِ الأَمِر  َيُق  َفاأَ�شْ

َمُعه وَتْ َيْوًما  �َشَتْجَمُعِني  َقْلًبا 

َنُعه َي�شْ اهلل  اِء  ِبَق�شَ الَِّذي  َفَما 

ف: اللهو واللعب )م( . )1(  الَق�صْ
)2( َدَر�َصْت: حمت. )م(.

. )م(. ع: َي�ُصقَّ دِّ )3( ُي�صَ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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 )رجع( قيل: ال عفة كاالأمانة، وال غنى كالقناعة، وال �صعادة كالتدبري، وال 
ورع كالكف، وال ح�صب كح�صن اخللق، وال اإميان كاحلياء، وال راحة كالتوكل، 
مه  ن�صر اهلل عليه رحمته وَع�صَ فيه  َمْن كّن  اٍل  : »ثالُث ِخ�صَ قال ر�صول اهلل 
واأدخله جنته: َمْن اآوى امل�صكني ورحم ال�صعيف، واأنفق على والديه ورحم مملوكه 
ورفق به، وملك نف�صه حني يغ�صب وحني يرغب وحني يرهب وحني ي�صتهي« وقد 

ورد عنه  اأّن اهلل يحب الرفق يف االأمر كله.

ا ر�صي اهلل تعاىل  قال اأبو الفرج يف كتاب الن�صاء: �صاأل ر�صول اهلل  عليًّ
يدروا  فلم  للن�صاء  عليهم عما هو خري  اهلل  ر�صوان  ال�صحابة  عنه وجماعة من 
ذلك  لها  فذكر  عنها-  اهلل  -ر�صي  فاطمة  اإىل    علي  فان�صرف  يقولون،  ما 
فقالت: اإن خري الن�صاء الذين ال يرين الرجال وال يرونهّن، فاأخرب عليٌّ بذلك 
فاطمة،  به  اأخربتني  بل  قال:  اأم عن غريك،  هذا  اأعنك  فقال    اهلل  ر�صول 

فاأعجـب ذلك ر�صول اهلل  وقال: اإمنا فاطمة ب�صعة مني.

كاأنها علم فعطفت  بجارية  اأنا  فاإذا  ليلة مظلمة  بع�صهم: خرجت يف  وقال 
عليها، فقالت: اأما لك يا هذا زاجر من عقل اإذا مل يكن لك ناه من دين، قلت 
يا هذه واهلل ما يرانا اإال الكواكب، فقالت: واأين مكوكبها؟ ثم ذهبت عني، قال 

ال�صاعر:
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وقيل لبع�ض االأعراب وقد طال حبه جلارية، ما ُكْنَت �صانًعا لو ظفرت بها 
اأ�صنع  الناظرين، ولكن  اأهون  اأجعله  قال: ال واهلل ال  تعاىل؟  اإال اهلل  يراكما  وال 
معها ما اأ�صنع بح�صرة اأهلها حديث طويل، وحَلْظ كليل)1(، وترك ما يكرهه الرب 

وينقطع به احلب. قال نفطويه:

وقيل:

الع�صق  بال  ما  الهوى:  عليه  غلب  عذرة  بني  من  لرجل  بع�صهم  وقال 
يقتلكم معا�صر بني عذرة من بني اأحياء العرب، فقال: فينا جمال وتعفف، ونرى 

حماجر ال ترونها، وكان الر�صيد ي�صتح�صن قول ابن مطري هذين البيتني:

َتُقْل فل  َيْوًما  ْهَر  الدَّ َخَلْوَت  ما  اإذا 

�َشاعًة َيْغَفُل  اهلل  �َشَبَّ  َتْ ول 

َرِقيُب َعَلّي  ُقْل  وَلِكْن  َخَلْوُت 

َيِغيُب َعْنه  ُتْخِفيه  ما  اأَنَّ  ول 

َيْغِلُبه َلْي�َش  ُحرٌّ  ا�ِش  النَّ ـــــُل  ُبواأَْف�شَ َغ�شَ َوَل  ِفيه  �َشْهَوٌة  احِلَجا  َعَلى 

َظْرِفه يف  ِبَكاِمٍل  ِريُف  الظَّ َلْي�َش 

َربِّه ــــــاِرِم  َمَ عن  َف  َتَعفَّ فاإذا 

َعِفيَفا احَلراِم  عن  َيُكوَن  َحتَّى 

َظِريَفا الأََناِم  يف  ُيْدَعى  فُهَناَك 

)1( َكِليل: ال يقطع. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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قال اليزيدي: َدَخْلُت على الر�صيد ويف يده ورقة، فكان تارة ينظر فيها وتارة 
ينظر اإيلَّ عنها، فقال: بيتان وجدتهما فاأ�صفت اإليهما ثالًثا:

وما اأح�صن البيت االأخري الناهي عن بذل الِعْر�ض الذي هو �صفة معنوية 
اخلال�صة  النية  مع  يفي  واأن  نف�صه،  اعتبار  على  �صاحبها  تبعث  جامعة  وف�صيلة 
االعتبار  عنه  ينتج  ما  من كل  عليه  يجب  مبا  العالية  والهمة  الفا�صلة  وال�صجاعة 
واالحرتام، ويعرب عنه ب�صرف النف�ض وهو اأحد االأ�صياء التي يجب حفظها، وباقيها 
الدين والنف�ض واملال والن�صب والعقل، وعّرف بع�صهم العر�ض باأنه مو�صع املدح 
والذم من االإن�صان، وهو يحمل �صاحبه على اأن يفعل ما يكت�صب به االعتبار عند 

َغِنيُّها َحى  فَي�شْ نَيا  الدُّ َتْغِدُر  وَقْد 

فاإنه احَلراَم  الأَمَر  َتْقـــــَرب  َفَل 

َفِقرُيَها ُبوؤ�ٍش  َبْعَد  وَيْغَنى  َفِقرًيا 

َمِريُرَها َوْيبَقى  َتْفَنى  َحَلوُته 

َحاَجٍة ُدوِن  ِمْن  َعْنَك  َباٌب  �ُشدَّ  اإَِذا 

ِمْلوؤه َيْكِفيه  الَبْطِن  ُقراَب)1(  َفاإِنَّ 

واْجَتِنْب َك  ِلِعْر�شِ ِمْبَذاًل  َتُك  ول 

َباُبها َلَك  َيْنَفِتح  لأُْخَرى  َفَدْعه 

اْجِتَناُبها الأُُموِر  �َشْوَءات  وَيْكِفيَك 

ِعَقاُبَها َيْجَتِنْبك  ي  املَعا�شِ ُرُكوَب 

)1(  ُقَراب: ما قارب قدر ال�صيء. )م(.
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فاإنه  اللوؤم  ُيِخّل مبقام االإن�صان واعتباره، وهو  نف�صه، واأن يجتنب ما  النا�ض وعند 
مذموم كما قيل:

وقال اآخر:

اأقرب  وقال بع�صهم: �صيا�صة الِكَرام بالرغبة، و�صيا�صة اللئام بالرهبة، واإن 
اأحدهم  دام  فما  بالعنف،  ويوؤخذوا  بالرهبة  يعاملوا  اأن  اللئام  �صيا�صة  �صيء على 
خائًفا من �صطوتك فهو مقيم على الوفاء بعهدك، ومتى اأَِمن ذلك عاد اإىل طبعه، 
وقال ال�صافعي : ثالٌث اإن اأكرمتهم اأهانوك واإن اأهنتهم اأكرموك املراأة واللئيم 

واململوك وقيل:

 

ٌل ُمَوكَّ َماَن  الزَّ اأّن  َتْعَلُمــــوا  ِلئاِماأَمَلْ  ِبذمِّ  اأو  ِكــــــَراٍم  ِبَْدِح 

اأََذى ِمْن  َن  مَتكَّ اإذا  الَكرمَي  اإِّن 

اأََذى ِمْن  َن  مَتكَّ اإذا  الَّلِئيَم  وَتَرى 

َفاأْقَلَعا احُلُقوَد  َراأَفُته  اأَْن�َشْتُه 

َعا َمو�شِ ْلٍح  ِل�شُ َيْبَقى  َفَل  َيْطَغى 

مَتِْلُكه والإِْح�َشاِن  ِبالِبــــــــرِّ  احُلرُّ 

كرًما ِزْدَته  َما  اإَِذا  ُلوؤًما  َيْزَداُد 

واأَْخَلَقا اأَْفَعاًل  د  بال�شِّ ْذُل  والنَّ

اإِْحَراَقا ْكِرمِي  بالتَّ َيْزَداُد  ْفِط  كالنِّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقالوا: من اأمارات الكرمي الرحمة ومن اأمارات اللئيم الق�صوة، ومن َكُرم 
اإال من قلٍب �صقي«، ومن  الرحمة  : »ال ينزع اهلل  َوَوَرَد عنه  قلبه،  اَلَن  اأ�صله 
وقال  االإن�صاف،  عدم  اللئيم  عالمات  ومن  االإن�صاف،  حب  الكرمي  عالمات 
و�صوء  االأحرار،  وغيبة  الغدر،  واعتقاد  ال�صر،  اإف�صاء  اللئيم  بع�صهم من عالمات 

اجلوار.

للعر�ض،  اأ�صا�ض  فهو  ومكارمها  االأخالق  حمامد  على  ا�صتمل  ما  فكل 
مبا  بالوفاء  وال�صهرة احلميدة  ال�صيت  دائًما عن ح�صن  يبحث  العر�ض  ف�صاحب 
بالو�صائل  يت�صبث يف احل�صول على ذلك  اأن ال  ب�صرط  وال�صرع،  الطبع  به  كلفه 
التي ياأباها ال�صالح احلقيقي ف�صاحب هذه الف�صيلة ال�صريفة ُيْرَجى له اأن يورثها 
دن�ض،  وال  بدون عيب  ا�صمه خملًدا  ذكر  يبقى  واأن  بعده،  من  وللخلف  لذريته 
وكما ُي�َصرِّف ذريته ب�صيته احل�صن ي�صرف وطنه طول الزمن، ومن عالمة �صريف 
العر�ض والنامو�ض اإخال�ض االإميان وبغ�ض النفاق وكراهة املوال�صة)1(، والنفور من 
اأهل اخلروج واالبتداع، وعدم التلّون فال يكون  اأهل الغ�ض واخلداع، وجمال�صة 

داخاًل يف قول القائل:

َتَرى اأََما  َباِع  الطِّ يف  َتلّون  َمْن  َي�ْشُقُطَيا  ن  َتَلوَّ اإذا  وِن  الُغ�شُ َوَرَق 

)1(  املَُواَل�َصة: اخلداع. )م(. 
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وقيل:

وقيل: َمْن جال�ض اأهل البدع تعلق بقلبه �صيء مما ُي�ْصَمع، وقيل: ال متكن 
الرازي  اخلطيب  ابن  َتَهاِتر)1(  ا�صتهواهم  قوًما  راأينا  فاإنَّا  اأذنك؛  من  القلب  زائغ 
حتى تزندقوا)2(، وال غيبة فيمن كان بهذه ال�صفة الأن ذمه ماأمور به، وُرِوَي: قولوا 
النا�ض. والبدعة ما كان خمرتًعا على غري مثال �صابق  يف الفا�صق ما فيه ليعرفه 
ما  و�صرًعا  �صبق،  مثال  غري  على  موجدهما  اأي  واالأر�ض:  ال�صموات  بديع  ومنه 
عليه  احلامل  يكون  باأن  والعام  اخلا�ض  ودليله  ال�صارع  اأمر  خالف  على  اأحدث 
ر عليكم  جمّرد ال�صهوة، وقال : »اأو�صيكم بتقوى اهلل وال�صمع والطاعة واإن َتاأَمَّ
عبد، واإنه من يع�ض منكم ف�صريى اختالًفا كثرًيا، فعليكم ب�صنتي و�صنة اخللفاء 
وا عليها بالنواجذ)3(، واإياكم وحمدثات االأمور؛  الرا�صدين املهديني من بعدي ُع�صُّ
فاإن كل بدعة �صاللة وكل �صاللة يف النار«، وورد عنه : »�صتفرتق اأّمتي ثالًثا 
و�صبعني فرقة، اثنان و�صبعون يف النار، وواحدة ناجية وهي ما اأنا عليه واأ�صحابي«. 

قال اللقاين:

َتَتــــَلّوُن َيــــــــــْوٍم  اأَْجَمـــــُلُكــــــــــــلُّ  ِبـــــــَك  ـَـــــــَذا  ه َغرْيَ 

)1(  َتَهاِتر: �صهادات يكذب بع�صها بع�ًصا. )م(.
)2( َتَزنَْدُقوا: اأحلدوا اأو اأظهروا االإميان واأبطنوا الكفر. )م(.

َواِجذ: االأ�صرا�ض . )م(. )3( النَّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وورد عنه  اأََبى اهلل اأن يقبل عمل �صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن 
دعائه : »اللهم زدين علًما وال ُتِزْغ قلبي بعد اإذ هديتني وَهْب يل من لدنك 

رحمة اإنك اأنت الوهاب«.

)رجع( ومن عالمة �صريف الِعر�ض اأن يعرف و�صع االأ�صياء يف مو�صعها، 
واأن مييز الغث)1( من ال�صمني، واأن يوؤثر العفاف كما قيل:

واأن يبذل نف�صه يف حب اخلري والرب، واأن ياأمتر مبا تاأمره به النف�ض املطمئنة، 
فبهذا يكت�صب �صعادة الدارين وال يجدها اإال يف ال�صدق والرب، ومن عالماته اأن 

يعرتف بالف�صل الأربابه، وال يّدعي اأكرث مما عرفه كما قيل:

�َشَلف َمْن  َباِع  اتِّ يف  َخرٍي  َخَلفوُكلُّ  َمْن  اْبِتَداِع  يف  �َشرٍّ  وُكلُّ 

نَّني َفاإِ والَعَفاف  وَنْف�ِشي  َدْعِني 

َعُب من َقْطِع الَيَدين َعَلى الفتى واأَ�شْ

َدْيَدين)2( ُعْمِري  ُطوَل  َعَفايِف  َجَعْلُت 

َدين َيِدي  ِمْن  َناَلها  ِبرٍّ  ِنيعُة  �شَ

)1(   الَغّث: الرديء. )م( .
)2( َدْيَديِن: َداأِْبي. )م(.

)3( ُكْنه: نهاية )م( .

َلْيـ الَّــــــِتي  الَبــــــْلَوى  وِمَن 

�َشــــــــــْيًئا َيعـــــــــِرُف  َمْن  اأَنَّ 

ُكْنه)3( ا�ِش  النَّ ِفـــــــــي  َلَها  ــــ�َش 

ِمْنـه اأَْكــــــــــــَثَ  َيّدِعــــــــــــــي 
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وقيل:

عليها،  النف�ض ال�صتيالئه  ف�صائل  ي�صلب  الأنه  احلر�ض  ومن عالماته عدم 
فيمنع من التوفر للعبادة، ويبعث على التورط يف ال�صبهات لقلة حترزه منها، مع 
اأن احلري�ض ال ي�صتزيد بحر�صه زيادة على رزقه �صوى االإذالل لنف�صه واإ�صخاط 

خالقه كما قيل:

ومن امل�صتح�صن هنا قول بع�صهم:

فيه َلْي�َش  َما  َيّدِعي  َتـــــــَراه  َواِهُدَمْن  ال�شَّ َدَعــــــــاوِيه  يف  َبْته  َكذَّ

ِبَتَذلُِّل ي�َشــــــــــًة  مَعِ َتْطُلَبَّ  ل 

الَِّذي ُكلَّ  اآِخــــــٌذ  باأِنََّك  واْعَلم 

املق�ُشوُم ِرْزُقــــــــــَك  َفلياأَِتَينَّك 
َمْرُقوُم)1( ٌر  ُم�َشطَّ الِكَتاِب  يف  َلَك 

�َشَرْنِديـ ِجَباَل  ُلوؤُلوؤًا  اأَْمِطِري 

ُقوًتا ْحَرم  اأُ َل�ْشُت  ِع�ْشُت  اإِْن  اأََنا 

وَنْف�ِشي الِكَراِم  ُة  ِهمَّ ِتي  ِهمَّ

ا)2( ِتْبَ َتْكــروَر  اآَباُر  ي  وِفي�شِ ـب 
ا َقْبَ اأُْعَدم  َل�ْشُت  ِمتُّ  واإذا 

ُكْفَرا املََذلَّة  َتَرى  ُحّر  َنْف�ُش 

. )م(. )1(  َمْرُقوم: ُمَبنيَّ
ا: َذَهًبا )م( . )2( ِترْبَ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وعن اأن�ض بن مالك قال: قال ر�صول اهلل : من اأ�صبح ي�صكو من �صيق 
املعا�ض فكاأمنا ي�صكو ربه، ومن اأ�صبح الأمور الدنيا حزيًنا فقد اأ�صبح �صاخًطا على 
ربه، ومن اأ�صبح ي�صكو م�صيبة نزلت به فاإمنا ي�صكو اهلل، ومن توا�صع لغني الأجل 
غناه اأحبط اهلل ثلثي عمله، ومن اأهان فقرًيا الأجل فقره ذهب ثلثا دينه، ومن اأُْعِطَى 

القراآن فلم يعمل به اأُْدِخل النار، واأبعده اهلل من رحمته. 

ا وباالإ�صالم ديًنا ومبحمد  ويف ال�صحيح ذاق طعم االإميان َمْن ر�صي باهلل ربًّ
الطعام  طعم  الفم  يذوق  كما  يذوقه  القلب  واأن  طعًما  لالإميان  اأن  فاأخرب  ر�صواًل. 
وال�صراب، وقد ورد عنه : »ياأتي على النا�ض زماٌن القاب�ض على دينه كالقاب�ض 
على اجَلْمر« رواه الرتمذي عن اأن�ض كناية عن عدم امل�صاعد واملعاون على الدين، 
وقيل مثل االإميان مثل �صفينة نوح من ركبها جنا ومن تخلف عنها غرق، قال اهلل 
تعاىل: نثڌ  ڎ  ڎمث ]ال�صعراء/ 119[، وقال بع�صهم: عليكم بدين 

العجائز، وقد اأن�صد ال�صيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه اهلل:

الُعَلى اإِىَل  ين  الأَْكَثِ َحّد  اَوْزُت  َتَ
ها)1( ِلُلجِّ َقَراَر  ل  ِبَحاًرا  ُت  وُخ�شْ
ْت)3( ِبي الأَْفَكاُر ثم َتَراَجَع اْخـ وجَلَّ

املََراِكِز يف  وا�ْشَتبَقْيُتُهم  و�َشاَفْرُت 
املَفاِوِز)2( َف�ِشيِح  يِف  َنْف�ِشي  َواأَْلَقْيُت 
الَعَجاِئِز ِديِن  ا�ْشِتْح�َشان  اإىل  ـِتَياِري 

َها: عمقها. )م(. )1(   جُلّ
)2( املََفاِوز: املهالك. )م(.
)3( جَلَّت: تداخلت. )م(.
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: وقال االإمام ال�صافعي

ويقال اأنه ُوِجَد يف كتاب جلعفر بن يحيى خم�صة اأ�صطر مكتوبة بالذهب: 
واحل�صود  مذموم،  والبخيل  حمروم،  واحلري�ض  حمتوم،  واالأجل  مق�صوم،  الرزق 

مغموم، ومن كالم املتنبي:

اجلواهر  اأما  اأ�صياء،  اأربعة  تزيلها  جواهر  اأربعة  قال:  اأنه    النبي  وعن 
واحل�صد  العقل،  يزيل  فالغ�صب  ال�صالح،  والعمل  واحلياء  والدين  العقل  فهي 
ويف  ال�صالح.  العمل  تزيل  والنميمة  والغيبة  احلياء،  يزيل  والطمع  الدين،  يزيل 
ا  املثل �صحة اجل�صد ترك احل�صد، وقال بع�صهم: النا�ض على ق�صمني اإن راأوا َغِنيًّ
ح�صدوه واإن راأوا فقرًيا مقتوه، وقيل: احلا�صد غ�صبان على من ال ذنب له. وقال 

ِبِحيَلتِه نَيا  الدَّ يف  زِق  الرِّ َطاِلَب  يا 

ُق�ِشَمت قد  والأَْرَزاُق  ياَدة  الزِّ َتْبِغي 

ُتْدِرُكه َل�ْشَت  ِفيَما  َنْف�َشَك  اأَْتَعْبَت 

ُمْنَق�ِشٌم زَق  الرِّ َفاإِنَّ  ِعَناَك)1(  ْر  اأَْق�شِ

َبَلِد اإىل  َت�ْشَعى  َبَلٍد  ِمْن  َعَلْيه 

َتِزِد ومَلْ  َتْنُق�ْش  مَلْ  اَلَلِئِق  َبنْيَ 

َنَكِد ويف  َهمٍّ  يف  َنْف�َشك  اأَْفَنيَت 

الأَ�َشِد َجْبَهِة  يِف  وَلْو  َياأِتي  زُق  فالرِّ

يَتَقلَُّبواأَْظَلُم اأَْهِل الأَْر�ِش َمْن َباَت َحا�ِشًدا َنْعَماِئه  ِفـــــي  َبـــــاَت  مِلَن 

)1(  ِعَناك: معاناتك. )م(. 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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اأبو العتاهية:

وخري النا�ض من ُيْح�َصد كما قيل:

واحل�صد متني زوال نعمة املح�صود �صواء متنى انتقالها اإليه اأم ال، في�صرتك مع 
الغبطة يف اأنهما طلب بالقلب، غري اأنهما يفرتقان من حيث اإّن احل�صد متني زوال 
النعمة عن الغري، والغبطة متني ح�صول مثل نعمة الغري من غري تعّر�ض لزوالها 
عن �صاحبها، وحكم احل�صد التحرمي، وحكم الغبطة االإباحة لعدم تعلقها مبف�صدة، 
ودليل حترمي احل�صد قوله تعاىل: نث چ  چ     چ  چ  ڇمث  ]الفلق/ 5[، 
: »ال حتا�صدوا  ]الن�صاء/ 54[. االآية، وال�صنة قوله  نث ٹ   ڤ  ڤ مث 

ي اهلل  وال تناج�صوا)1( وال تباغ�صوا وكونوا عباد اهلل اإخوانا« وهو اأّول مع�صية ُع�صِ
بها يف ال�صماء حني ح�صد اإبلي�ض اآدم  فلم ي�صجد له، ويف االأر�ض حني قتل 
اأحد ابني اآدم - وهو من مل ُيْقَبل قربانه - االآخر - وهو من ُتقبِّل قربانه - وجلمال 

الدين حممد بن نباتة:

�َشْعَيه َيَناُلوا  مَل  اإَْذ  الَفَتى  َح�َشُدوا 

ِلَوْجِهَها قلنا  احَل�ْشَناء  راِئر  َك�شَ

وُم وُخ�شُ َله  اأعـــــــــــَداٌء  ا�ُش  فالنَّ

َلَدِميُم اإنه  ـًا  وُبْغ�شـــ ـًَدا  َح�شـــــ

َحا�ِشٍد ِمْن  هُر  الدَّ ك  َخــــــلَّ ــــــــا�ِش َمْن ُيْح�َشــــــُدول  َفاإِنَّ َخرْيَ النَّ

)1( َتَناَج�ُصوا: تزايدوا يف تقدير االأ�صياء اإغراًء ومتويًها. )م(.
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ا فتزوج ابنة زيد الفوار�ض، فاأتته  وُحِكي اأّن قي�ض بن عا�صم كان كرميًا جدًّ
يف الليلة الثانية بطعام، فقال: واأين اأكيلي فلم تعلم ما يريد فاأن�صاأ يقول:

وعن اأبي الدرداء اأّن ر�صول اهلل  قال: ما من يوم غربت �صم�صه اإال بعث 
اهلل ملكني يناديان ي�صمعهما خلق اهلل كلهم اإال الثقلني. اللهم اأعط منفًقا خلًفا 
واأعط مم�صًكا تلًفا، وي�صهد لذلك قوله تعاىل: نث ہ  ہ  ہ  ھمث ]الليل/ 5[ 

ِرْفَعًة الُعَلى  يف  َيْوٍم  ُكلَّ  ِزْد 

َيْنَبِغي  َكَما  َنْحِوي  ْهُر  الدَّ

َفَناِئه َقْبَل  املَاَل  ُيْفني  اجُلوُد  وَما 

ِبَكّده َتِعي�ُش  ل  َما  َتْلَتِم�ْش  فل 

َنُع َي�شْ َمــــــا  احَلا�ِشــــــُد  َنع  َولَي�شْ

َيْرَفُع اأو  َيْخِف�ُش  الَّــــــــِذي  َيْدِري 

َيزِيُد الَبِخيِل  َماِل  يف  الُبْخُل  وَل 

َجديُد َيُعوُد  ِرْزٌق  َغٍد  ِلُكلِّ 

َماِلِك واْبَنة  اهلل  َعْبَد  ِبْنَت  اأََيا 

له فالَتِم�ِشي  اَد  الزَّ َنْعِت  �شَ ما  اإذا 

فاإنني َبْيٍت  َجاَر  اأو  َطارًقا  اأًَخا 

ِذلَّة َغرْيِ  ِمْن  يِف  ال�شَّ َلَعْبُد  واإينِّ 

الَوْرِد والَفَر�ِش  َدين  الُبْ ِذي  ِبْنَت  وَيا 

َوْحِدي اآُكُله  َل�ْشُت  َفاإينِّ  اأَِكيًل 

اَت الأََحاِدَث)1 ( ِمْن َبْعـدي اأََخاُف  َمَذمَّ

الَعْبِد �ِشَيِم  ِمْن  ِتْلَك  اإِلَّ  ِبي  وَما 

)1( االأحادث: ما يتحدث به. )م(.

: قيل و

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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االآيات، وقيل:

ووقف َعليٌّ َعَلى �صائل فقال للح�صن: قل الأّمك تدفع له درهًما، فقالت: 
اإمنا عندنا �صتة دراهم للدقيق، فقال علّي: ال يكون املوؤمن موؤمًنا حتى يكون مبا يف 
يد اهلل اأوثق منه مبا يف يده، ثم اأمر لل�صائل بال�صتة دراهم كلها، فما برح حتى مّر 
به رجل يقود بعرًيا فا�صرتاه مبائة واأربعني درهًما، واأن�صاأ اأجله ثمانية اأيام فلم يحل 
قال:  واأربعني درهًما،  مبائة  فقال:  له: بكم؟  فقال  اآخر،  به رجل  مّر  عقاله حتى 
اآخذه مبائتي درهم ودفع له الثمن، فدفع علّي منه مائة واأربعني درهًما للذي ابتاعه 
اأين هي؟  ف�صاألته من  اهلل عنها،  ر�صي  فاطمة  الباقية على  بال�صتني  منه، ودخل 

فقال: هذا ت�صديق ملا جاء به اأبوك، من جاء باحل�صنة فله ع�صر اأمثالها.

  اأنه قال: جاء ثابت بن قي�ض اإىل ر�صول اهلل  وُرِوى عن اأبي هريرة
ا ما  ُهود)1( فاأر�صل اإىل بع�ض ن�صائه فقالت: والذي بعثك باحلق نبيًّ فقال: اإين جَمْ
عندنا اإال ماء، ثم اأر�صل اإىل االأخرى فقالت مثل ذلك، ثم قلن كلهّن مثل ذلك 
ُف هذا هذه الليلة؟ فقام رجل من االأن�صار يقال له  يِّ ما عندنا اإال ماء، فقال من ُي�صَ

َيْوٍم ُكلَّ  اأَْنِفق  الَكّد  ِبَقْدِر 

ٍل َف�شْ اأَْهَل  اأُُموِرك  يف  و�َشاِوْر 

الِك�َشاء َحّد  يف  ْجل  الرِّ وُمّد 

النِّ�َشاء ُم�َشاَوَرة  ِمْن  وَحاِذْر 

ُهود: بلغ غاية امل�صقة. )م(. )1( جَمْ
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اأبو املتوكل وقيل اأبو طلحة، فقال: اأنا يا ر�صول اهلل، فانطلق اإىل رحله فقال المراأته: 
ِليِهم)1( ب�صيء فاإذا دخل  هل عندك �صيء فقالت: ال اإال قوت �صبياين، قال: فَعلِّ
�صيفي فاأطفئي ال�صراج ونّومي االأطفال وقدمي لل�صيف ما عندك، ففعلت واأظهرا 

نث  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی     تعاىل:  قوله  فنزل  ياأكالن معه  اأنهما  له 
اأ�صبح  فلما  ]احل�صر/ 9[  نث ىئ  يئ  جبمث  قوله:  اإىل  یمث  
فاإن  ب�صيفكما،  الليلة  قد عجب اهلل من �صنيعكما  فقال:    النبي  اإىل  غدا)2( 
قيل: اإذا مل يكن ثم عندهما اإال قوت ال�صبيان، وهو يدل على اأن ال�صبيان كانوا 
جياًعا، فيجاب باأن ال�صبيان مل ت�صتد حاجتهم لالأكل، واإمنا خ�صيا اأن الطعام لو 
جيء به لل�صيف وهم م�صتيقظون ال يرتكون االأكل منه ولو كانوا �صباًعا على عادة 

ال�صبيان في�صّو�صون على ال�صيف.

فقال:   �صيء،  ر�صول اهلل  اأ�صحاب  اأُهِدي لرجل من  ابن عمر:  وقال 
واحد  به  يبعث  يزل  فلم  اإليهم،  فبعثه  ا  مِنَّ هذا  اإىل  اأحوج  وعياله  فالنًا  اأخي  اإن 
عمر  اأن  وُرِوي  االأّول.  اإىل  رجعت  حتى  اأبيات  �صبعة  تداولها  حتى  اآخر  اإىل 
ابن اخلطاب  اأخذ اأربعمائة دينار فجعلها يف �صّرة ثم قال للغالم: اذهب بها 
اإىل اأبي عبيدة بن اجلّراح ثم تلكاأ �صاعة يف البيت حتى تنظر ما ي�صنع بها، فذهب 

ِليِهم: فا�صغليهم. )م(. )1( فَعلِّ
ر يف الذهاب. )م(. )2( َغَدا: َبكَّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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حاجتك،  بع�ض  يف  هذه  اجعل  املوؤمنني  اأمري  لك  يقول  فقال:  اإليه  الغالم  بها 
فقال: و�صله اهلل ورحمه، ثم قال: تعال يا جارية اذهبي بهذه ال�صبعة اإىل فالن، 
وبهذه اخلم�صة اإىل فالن حتى اأنفدها، فرجع الغالم اإىل عمر فاأخربه فوجده قد 
اأعّد مثلها ملعاذ بن جبل، وقال: اذهب بها اإىل معاذ بن جبل وتلكاأ يف البيت �صاعة 
حتى تنظر ما ي�صنع، فذهب بها اإليه فقال: يقول لك اأمري املوؤمنني اجعل هذه يف 
بع�ض حاجتك، فقال: رحمه اهلل وو�صله، وقال: يا جارية اذهبي اإىل بيت فالن 
بكذا، وبيت فالن بكذا، فاطلعت امراأة معاذ وقالت: ونحن واهلل م�صاكني فاأعطنا، 
فاأخربه  اإىل عمر  الغالم  فرجع  اإليها،  بهما  فرمى  ديناران  اإال  اخلرقة  يبق يف  ومل 

بذلك ف�صّر، وقال: اإنهم اأخوة بع�صهم من بع�ض وقيل:

ُمَهَجاِتِهم اأتَلُفوا  َقْوٌم  اأُوَلِئَك 
ُرَدْيَنة)1( ِرَماِح  ِمْن  َطِويٍل  ِبُكلِّ 

َما�ٍش)3( ِمْن اَليِل اأََعوج َعَلى ُكلِّ ِمْ

الَتُقوا اإذا  ُلُيوٌث  اأَعُطوا،  اإذا  ُغُيوٌث)4( 

ْرِب وال�شَّ ْعِن  ِبالطَّ اهلل  ِديِن  لإِْحَياِء 
ِب)2( َع�شْ َذَكٍر  ُمْرَهٍف  ُح�َشاٍم  وُكلِّ 

ْحِب ال�شُّ اأَثِر  يف  يِح  الرِّ َكَمّر  مَيّر 

ْعِب والرُّ َهِب  بالرَّ وُرون  َمْن�شُ ُمَعاُنون 

)1( ِرَماح ُرَدْيَنة: رماح من�صوبة اإىل امراأة ا�صمها ردينة. )م(.
ِب: قاطع. )م(. )2( َع�صْ

َما�ض: خايل البطن من اجلوع. )م(. )3( خِمْ
)4( ُغُيوث: جمع غيث، وهو املطر. )م(.
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بلخ  اأهل  �صاب من  ما غلبني  اأحد،  غلبني  ما  الب�صطامي:  يزيد  اأبو  وقال 
اإذا وجدنا  الزهد عندكم؟ فقلت:  اأبا يزيد ما حّد  يا  ا فقال يل:  قدم علينا حاجًّ
الزهد  ما حّد  له:  فقلت  بلخ عندنا،  فقال: هكذا كالم  نَا،  رَبْ �صَ فقدنا  واإذا  اأََكْلنا 
عندكم؟ فقال: اإذا فقدنا �َصَكرنَا واإذا وجدنا اآَثْرنَا)1(، واالإيثار بالنف�ض فوق االإيثار 
باملال. وعن النبي  اأنه قال: ذات يوم الأ�صحابه كيف اأ�صبحتم؟ قالوا:اأ�صبحنا 
موؤمنني باهلل، قال: وما عالمة اإميانكم؟ قالوا: ن�صرب على البالء ون�صكر على الرخاء 

ا ورب الكعبة. ونر�صى بالق�صاء، فقال: اأنتم موؤمنون باهلل حقًّ

وكان ه�صام بن املغرية املخزومي من اأجاويد العرب حتى اتخذت قري�ض 
يوم موته تاريًخا فقيل فيه من الرثا:

ا ُمْق�َشِعرًّ ة  َمكَّ َبْطُن  َبَح  واأَ�شْ

ُد  ُيَخلَّ َنــــــــاُء  والثَّ َيْنَفُد  املَاُل 
َجِميِعها الِبلِد  يف  َماَحِة  ال�شَّ واأَُخو 

ِه�َشاُم ِبَها  َلْي�َش  الأَْر�َش  َكاأنَّ 

ُيْحَمُد املََواِطِن  ُكلِّ  يف  واجُلوُد 
ُم�َشّوُد)2( َواِم  الدَّ َعَلى  الِعَباِد  َبنْيَ 

ْلَنا غرينا على اأنف�صنا. )م(. )1( اآَثْرنَا: َف�صَّ
د: �َصّيد. )م(. )2( ُم�َصوَّ

وقيل:

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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جمدبة  �صنة  وكانت  بالعقيق،  طريقه  يف  اجتاز  جعفر  حج  ملا  اإنه  وقيل: 
فاعرت�صته امراأة من بني كالب واأن�صدته:

موته  بعد  امليت  على  فيه  ُيْثَنى  الذي  الزمان  اإن  ولعمري  بع�صهم:  وقال 
اأح�صن عمريه واأطولهما واأ�صرفهما كما قيل:

وقيل:

واأَْهِله الَعقيِق  َعَلى  َمَرْرُت  اإِينِّ 

َلُهم َجاٌر  َجْعَفر  اإذ  هم  رَّ �شَ ما 

ـَ احل َيْلَتِقُط  َحيُث  رُي  الطَّ َي�ْشــــُقط 

�ُشْكٌر الإِْح�َشــــــــــــــــاِن  َثَمُن 

وَثَنــــــــــــاُء احَلــــــــــيِّ َبْعَد الـ

ُنُزوَرا)1( ِبيِع  الرَّ َمَطِر  ِمْن  َي�ْشُكون 

مَمُطوَرا َرِبيُعهم  َيُكون  ل  اأَْن 

الُكَرَماء َمَنــــــاِزل  وَيْغ�َشــــى  ـبَّ 

وَيُد املْعـــــــــــــــــُروِف ُذْخــــــــُر

ُعْمُر للَمـــــــّيِت  ــــــــَمـــــــوِت 

َحَياَتــــه اإَِلْيه  َناِئُعـــــــه  �شَ ت  َمْن�ُشورَردَّ َن�ْشـــــــِرَها  ِمن  َفَكـــــاأنَّه 

)1( ُنُزوًرا: قلياًل. )م(.

اأهُله املَْجَد  اأَْوَرث  َماٌل  اَع  �شَ يُعوَما  َت�شِ الَبِخيِل  اأَْمـــــــَواَل  َولِكن 

وقيل:

وقيل:
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وقيل:

وقيل:

  قال: قال ر�صول اهلل  وروى االإمام اأبو حنيفة رحمه اهلل عن ثوبان
الرزق  ليحرم  العبد  واإن  الدعاء،  اإال  القدر  يرّد  وال  الربِّ  اإال  العمر  يف  يزيد  »ال 
اإليها وبغ�ض  اأح�صن  القلوب على حب من  »ُجِبَلت    بالذنب ي�صيبه«، وقال 
من اأ�صاء اإليها«، عن ابن م�صعود -ولهذا احلديث ق�صة- اأخرج الع�صكري قيل 
لالأعم�ض: اأن احل�صن بن عمارة ويل الق�صاء، فقال االأعم�ض: يا عجًبا من ظامل 
واأثواب،  مبنديل  َعَليَّ  فقال:  فبلغ احل�صن  واملظامل،  للحائكني)1(  ما  املظامل،  ُويلِّ 
فوجه بها اإليه، فلما كان من الغد �صئل االأعم�ض عنه، فقال: بخ بخ )كلمة تقال 
عند املدح للر�صى بال�صيء( هذا احل�صن بن عمارة زان العمل وما زانه، فقيل له: 

َعْبِده َكاِفُل  اهلل  نَّ  َفاإِ اأَْنِفق 

اأَْنَفْقَتُه َما  ُكلَّ َيْكــــــُث  املَــــــاُل 

َجِديُد اجَلديِد  ـَوِم  اليـ يف  زُق  فالرِّ

َفيزِيُد َماوؤَُها  ُيْنــــــــَزُح  كالِبْئِر 

فاْحَتِلْبها ِنَيــــــــاُقك  ت  َدرَّ اإذا 

ر ُتَق�شِّ فل  َيـــــــَداَك  َظِفَرت  اإذا 

َيُكوُن مِلَْن  يـــــــل  الَف�شِ َتْدِري  َفَما 

ْهــــــــَر َعاَدُته َيُخـــــــــــوُن فاإّن الدَّ

)1( احَلاِئِكني: النا�صجني. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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قلت باالأم�ض ما قلت واليوم تقول هذا، فقال: دع عنك هذا. حّدثني خيثمة عن 
ابن عمر عن امل�صطفى  اأنه قال: ُجِبَلت القلوب اإىل اآخره. وقيل: اأبت النف�ض 

اخلبيثة اأن ال تخرج من الدنيا حتى ت�صيء اإىل من اأح�صن اإليها وقيل:

وقيل: 

اأو غري م�صلم، وقيل: اجلار قبل  اأو دكان، م�صلًما  اأراد مطلق اجلار يف دار 
الدار والرفيق قبل الطريق، وقيل:

اأنه  ظننت  حتى  باجلار  يو�صيني  جربيل(  )اأي  حبيبي  مازال   : وقال 
يوؤمن باهلل واليوم االآخر فليكرم جاره«، وال يجوز  : »من كان  �صيورثه، وقال 
وقال  به.  رُّ  َي�صُ الأنه  وطاقات  �صباك  من  اجلار  حرم  يك�صف  ما  اإحداث  للجار 

َتِرْده ول  الَقِبيــــــــِح  َعن  َفــــِزْدهَتَنحَّ  ُح�ْشًنا  اأَْوَلْيَته  وَمْن 

واإِْن َجاَر  اإِْن  اِر  الدَّ جار  ْقِلَداِر)1(  النَّ اأَْحَلى  َفَمــــــــا  ا  ْبً �شَ ْد  َتِ

َيْوًما َعَلْيَك  ريُق  الطَّ َطاَل  اإذا 

ُتلِقي َما  وَت�ْشُكو  اِدُثه  ُتَ

فيُق  الرَّ اإِلَّ  َدَواوؤُه  َفَلْي�ش 

رِيُق الطَّ َلَك  باحَلِديِث  ر  فَيْق�شُ

)1(  داِر: اتق والين. )م(.
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ف بفعله، فقل �صديًدا وافعل حميًدا، من  بع�صهم: كل امرئ ُيْعَرف بقوله وُيو�صَ
اأخيه، دامت  عرف �صانه وحفظ ل�صانه، واأعر�ض عما ال يعنيه وَكفَّ عن عر�ض 
ُدوًقا فال�صمت حرز)1( وال�صدق عز، من  ُموًتا و�صَ �صالمته وَقلَّت ندامته. كن �صَ
كرث مقاله �ُصِتم، ومن اأكرث �صوؤاله ُحِرم، ومن ا�صتخف باإخوانه ُخِزل، ومن اجرتاأ 
على �صلطانه ُقِتل، ما َعزَّ من اأذل جريانه وال �َصَعَد من حرم اإخوانه، اأََجلُّ النوال 

ما و�صل قبل ال�صوؤال، وقال : رحم اهلل امراأ عرف قدر نف�صه ومل يتعد طوره.

واالأرزاق  باملغالبة،  ُتَنال  ال  الغالبة  املقادير  البلغاء:  بع�ض  وقال  )رجع( 
املكتوبة ال ُتَنال بال�صدة واملكالبة كما قيل:

َرها   َي�شَّ اهلل  َما  اإذا  الأُُموَر  اإِنَّ 

َفَما الإَله  ُيَقّدره  مل  ما  وُكلُّ 

اأََحد اإىل  َتْرَكن  ول  بالإَله  ِثْق 

َت�ِشب وَتْ َتْرُجو  ل  َحيُث  ِمْن  اأََتتَك 
ب)2( ُيفيُد ِحْر�ُش الَفَتى فيه ول النَّ�شَ
وُيْرَتَقب)3( ُيْرَجى  َمْن  اأَْكَرُم  واهلل 

)1( ِحْرز: ح�صن. )م(.
ب: التعب. )م(. �صَ )2( النَّ

)3( ُيْرَتَقُب: ُيْنَتَظُر. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقيل:

وقيل:

وقيل:

وقال بع�صهم من ق�صيدة نبوية:

قُنــــــــــوُع َلُه  َمْن  اأََرى  اإِينِّ 

َعَناٍء ِبــــــــــــَل  َياأِتي  ْزُق  والرِّ

مَتَـــــــــنَّى َمْن  َنــــــــاَل  َما  ُيْدِرُك 
َا َفـــــــــاَت َمن َتَعـــــــــــنَّى)1(  وُربَّ

ز الرِّ َطَلب  يف  احَلِري�ُش  َيِجّد  وَقْد 

هـ  الدَّ من  ِحيًنا  الَعِليُل)2(  وُيَعاُد 

يُح املُ�ْشرَتِ وُيْرَزُق  َفَي�ْشَقى  ِق 

ِحيُح ال�شَّ مَيُوُت  وَقْد  َفَيْباأ)3(  ـِر 

ِبِحيَلٍة َياأِتي  زَق  الرِّ اأَنَّ  َظنَّ  اآِثُم)4(وَمْن  وهو  َنْف�ُشه  َكَذَبْته  َفَقد 

َعاٍن)5( َغرْيُ  ُيْرَزُق  فِبالأَْقَداِر 
َحظٌّ ِبالَعْجِز  الَفَتى  َيُفت  ومل 

َتَعنَّى َمْن  وُيْحَرُم  �َشــــْعي  ِبَل 

مَتَنَّى َما  ُيْدِرُك  ْعي  ِبال�شَّ ول 

)1(  َتَعنَّى: َتِعب. )م(.
)2( َعِليل: مري�ض. )م(.

اأ: ي�صفي. )م(. )3( َيرْبَ
)4( اآِثم: وقع يف املع�صية. )م(.

)5( َعاٍن: متعب. )م(..
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وال�صعيد من توكل على رازق الطري يف ع�صه، واملري�ض يف فر�صه، والدود يف 
ال�صخرة ال�صماء، واجلنني يف ظلمة االأح�صاء. قيل:

مع  �صيخ  بها  حتاور  خطابية  مقالة  �صمن  من  �صذرة)2(  اإيراد  هنا  ويح�صن 
تلميذه، فقد يت�صح منها يف هذا امل�صلك ال�صبيل، وها هو عقدها البهي اجلميل 
ال�صوائب  من  �صيبك  اأعيذ  له:  فقلت  �صيخه(  )اأي  له  التلميذ(  )اأي  )فقلت( 

ونف�صك من النوائب.

فقال:

َما ِمْثـــــــــــــل  َداِري  َلَزْمُت 

َخاِلِقـــــــي َيَدْعـــــــــــِني  فَلْم 

َنَفـــَقــــــــــــــه)1( ـــــبٌّ  �شَ َلَزم 

َنَفقـــــْة ِمـــــــن  �ُشـــــــــْبَحاَنه 

َتْرَكُبه الَبْحِر  ُلّج  اْقِتَحاُمك  الَو�َشل)3(ِفَيم  ة  َم�شَّ ِمْنه  َتْكفِيَك  واأَْنَت 

)1(  نََفَقه: جحره. )م(.
)2(  �صذرة: جزء نفي�ض. )م(.

)3( الَو�َصل: املحتاج اإىل املاء. )م(.

ِبَها اأَ�ْشَتِعنُي  َكفٍّ  َب�ْشَطة  َقْبِلياأُِريُد  للَوَرى  ُحُقوٍق  اأَداِء  َعَلى 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وتاهلل ما �صعيي على نف�صي التي تر�صى بالي�صري، ولكن على عيال يعتقدون 
اأّن وليهم على كل �صيء قدير، والفتى من ُيْرَجى دوام نفعه وخريه، ومل يهتم يف 

�صعيه لنف�صه كال�صعي لغريه كما قلت �صابًقا:

وهلل َدرُّ من قال:

وذهاب  اإهابك)2(،  ومتزيق  �صبابك،  ارحتال  قبل  كان ذلك  له: هال  فقلت 
يف  لزمت  وكيف  �صواك)3(،  واعتدال  قواك،  واجتماع  اأعذبيك،  ونفاذ  اأطيبيك، 
اأن يقال لك: ال�صيف �صيعت  عة)4( والوطن حتى ا�صتوجبت  الدَّ ذلك الوقت 

َيــــــَزل مَلْ  َمْن  الَفـــــــَتى  اإّن 

ه ِلَغـــــــرْيِ َتــــــــَراه  اأََبــــــــًدا 

ِجْن�ِشـــه اأَْبَناِء  َعَلى  َيْحُنـــــــــو 

ِلَنْف�ِشه َي�ْشـــــَعى  ول  َي�ْشــــَعى 

ُدوَنه َمْن  َيْنَفُع  الَفَتى   )1( َنْفــــــــُعِظــــــلُّ ِظـــــــلِّه  يف  َلُه  وَمـــــــا 

ه ملكان �صواده. )م(. : �َصْخ�صُ )1(  ِظلُّ
)2( اإَِهاُبك: جلدك. )م(.

)3( �َصَواك: اأطرافك. )م(.
عة: خف�ض العي�ض. )م(. )4( الدَّ
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اللنب)1(، واأ�صبحت ُقْحاًل نَْحاًل)2( حتكي الهالل دقة و�صكاًل، فقال: كان يل حينئذ 
اأهل معونة يكفونني الثقلة واملوؤنة)3( فلما اجتثتهم)4( املنية وانقطعت منهم االأمنية، 
ومات منهم من يعا�ض يف اأكنافهم)5( ويحتفلون باإخوانهم واأ�صيافهم، وت�صعث)6( 
حايل ومّر منه ما هو حايل، جت�صمت عرق الُقْربة)7( وتكلفت تعب الغربة، وتاهلل ما 
خرجت من الوطن الذي الفوؤاد به معلق اإال بعد و�صويل اإىل حالة اأعظم من حالة 

ابن املذلق، ثم ا�صتعرب واأن�صاأ يقول:

ا وُمْقرِتً ِعَياٍل  َذا  ِمْثِلي  َيُك  وَمْن 
َرِغيَبًة)9( يَب  ُي�شِ اأو  ُعْذًرا  ِلَيْبُلَغ 

َمْطَرِح)8( ُكّل  َنْف�َشه  َيْطَرح  املَاِل  ِمَن 

َمْنَجِح ِمثل  ُعْذَرها  َنْف�ٍش  وَمْبَلُغ 

ت الغنيمة، وترك الكثري واختار القليل. )م(. ع الفر�صة وفوَّ ْعِت الَّلنَب: مثل عربي ُي�صرب ملن �صيَّ يَّ ْيَف �صَ )1(  ال�صَّ
)2( ُقْحال نَْحاًل: َيِب�ًصا مهزواًل. )م(.

قلة واملوؤنة: االأمتعة والقوت. )م(. )3( الثِّ
ْتُهم: قطعتهم من اأ�صولهم. )م(. )4( اْجَتثَّ

)5( اأَْكَناِفِهم: نواحيهم. )م(.
ث: تفرق. )م(. )6( َت�َصعَّ
)7( الُقْرَبة: القرابة. )م(.

)8( َمْطَرح: مكان بعيد عن االأهل والع�صرية. )م(.
)9( َرِغيَبة: االأمر املرغوب فيه. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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ويرحم اهلل من قال:

ويف املعنى قول االآخر:

االأقدار  رياح  تذروه  قد  ورجاء  يتحقق،  ال  قد  ظن  على  فاإين  هذا،  وبعد 
نث ۈ  ۈ   ٴۇ   الدعة، فقال تعاىل:  بال�صعي وترك  اأمر اهلل  فيتمزق، ولكن قد 
ا  تعاىل حاثًّ وقال  ]الن�صاء/ 100[،  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې مث  
ويف  ]امللك/15[،  ڦمث  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث   خللقه:  ال�صعي  على 
وقال  وتغنموا«،  ت�صحوا  »�صافروا  و�صلموا  عليه  ومالئكته  اهلل  �صلى  من  حديث 

ال�صاعر:

َمْرِكًبا الأَ�ِشنَّة)1(  اإِلَّ  َيُكْن  مل  ُرُكوُبَهااإَِذا  اإِلَّ  ـــــر  للُم�شـطَّ َراأَي  َفَل 

يَمه)2( يِف من اأَْن ُت�شِ يِف َمْزَحل)3(وَيْرَكُب َحدَّ ال�شَّ اإَِذا مل َيُكن عن �َشْفرة ال�شَّ

َلِئًذا فُكْن  ْهُر  الدَّ َخانَك  اإْن 

فاملَُنى املَُنى  َعْبـــــــَد  َتُكْن  َوَل 

والِعيـــــــ�ِش)5( ْلَماِء  والظَّ بالبيِد)4( 
املََفاليــــــــــ�ِش ْمـــــــَواِل  اأَ ُروؤو�ُش 

ة: اأ�صنة الرماح ويق�صد بها حديدتها ل�صقالتها ومال�صتها. )م(. )1( االأَ�ِصنَّ
يُمه: تظلمه وتنق�صه. )م(. )2( ُت�صِ

)3( َمْزَحل: ِغَنى عن عمل ذلك. )م(.
)4( الِبيد: ال�صحاري. )م(.

)5( الِعي�ض: االإبل. )م(.
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ويف املعنى قول اأبي االأ�صود الدئلي حيث يقول:

وقال اآخر:

ومن زعم اأن مبا�صرة االأ�صباب تنايف التوكل فقد عمي عن اأ�صباب ال�صر 
واخلري، والتحقيق اأن حق التوكل مبا�صرة االأ�صباب مع عدم االعتماد عليها كما 
ي�صري اإليه حديث الطري؛ واإمنا يبا�صرها العبد اأدبًا وامتثااًل لرب االأرباب، ولريتقي 

بها اإىل معرفة ذاته التي هي ال�صبب االأعظم امل�صار اإليها بقوله تعاىل:  نثۈ  ۈ  
ٴۇمث ]�ض/ 10[، فقلت: وما حكمة اأمر العبد مببا�صرة ال�صبب ولو �صاء 
اهلل لرزقه من غري تعب الأن ال�صبب اأمر عادي عند كل منتبه يخلق اهلل امل�صبب 
عنده ال به، فقال: تلك حكمة باهرة واآية ظاهرة، اأمرك مببا�صرة ال�صبب يف الدنيا 
لينبهك على اأنك ال تنال اإال ب�صق االأنف�ض ما فيها من ال�صهوات الفانية، فكيف 

تنال مع الراحة نعيم االآخرة الباقية. فقلت: �صدقت وباحلكمة نطقت. 

بالتَّمنِّي املِعي�َشِة  َطَلُب  وَما 

ْتِري ْحَمِن  الرَّ َمَقاِدَر  َفاإِنَّ 

لء)1( الدِّ يف  َدْلَوَك  اأَْلِق  وَلِكن 

َماِء ال�شَّ من  الِعَباِد  ِباأْرَزاِق 

َنْفُعه ِفيه  مِلَا  َي�ْشَعى  اأَْن  املَْرِء  ًياَعَلى  َقا�شِ َكاَن  َما  اَلْلِق  اإَِلُه  ي  َويْق�شِ

الء: التي ُي�ْصَتقى بها. )م(. )1( الدِّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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من  قطعة  »ال�صفر  حديث:  مع  ال�صفر  مدح  من  قّدمت  ما  يلتئم  فكيف 
فيه  وكاملاء  والرتياق)1(،  ال�صم  فيه  كاالأفعى  ال�صفر  اأن  »اعلم  فقال:  العذاب«، 
�ٌض خلريه، وقوله: »ال�صفر قطعة من  احلياة واالإغراق«، فقوله: »�صافروا تغنموا« َتَعرُّ
العذاب« تعر�ض ل�صريه، ومثله ما ورد يف املال من املدح والذم، ومنه نعم البيت 
احلمام، وبئ�ض البيت احلمام، وهذا نوع من اأنواع البديع ت�صميه اأهله باملغايرة ال 
يقتدر عليه اإال كل ذي قريحة)2( غري قريحة)3( وفكرة ذكية غري فاترة، لكن البّد اأن 
ميدح فيه ال�صيء من غري الوجه الذي ذمه وبالعك�ض، وذلك مما تن�صرح له ال�صدور 

وتطيب به النف�ض. 

قال: ثم اأعود اإىل بقية جواب كالمك وما عر�صت يل به فيه من مالمك، 
القلب  اإذا حفظ اهلل عليه  الزمان  واأعذبيه  اأطيبيه  اأذهب  َعَلى من  وماذا  فاأقول: 
الوقار  ثوب  فهو  ال�صيب  واأما  باأكربيه،  باأ�صغريه ال  املراأ  اأن  وقد عرفت  والل�صان، 
والتاأديب،  التهذيب  يد  خم�صتها)5(  التي  املرء  حياة  وزبدة)4(  االأعمار،  وزهرة 
االألوان،  واأف�صل  الو�صنان  وفجر  التجريب،  راحة  �صبكتها  التي  الف�صة  و�صبيكة 
وجنوم الهدى وُرُجوم)6( العدى، ونذير االأبرار وبطاقة العتق من النار، ففي الزبور 

َياق: الدواء. )م(. )1( الرتِّ
)2( َقِريَحة: طبيعة جيدة. )م(.

)3( قريحة: جريحة. )م(.
)4( َزَبَدة: خال�صة. )م(.

ْتَها: قلبتها وتبيَّنت عواقبها. )م(. �صَ )5( خَمَّ
)6( ُرُجوم: مرامي. )م(.
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يقول الباري: »ال�صيب نوري واأنا اأ�صتحي اأن اأحرق نوري بناري« على اأن ما نق�ض 
من املرء من �صبابه يزيد يف عقله واآدابه كما قال ابن املعتز:

بها ما فات ويحيا  ي�صتدرك  لها ثمن  لي�ض  املرء  بقية عمر    وقال علي 
ن�صره وطار  املرء �صبابه ووقع  اإذا رحل عن  بها ما مات، وقلت �صابًقا من ف�صل: 
اأح�صن تلك  ُدْرِدي خمره)2(، لكن ما  غرابه ذهبت لذة عمره ومل يبق منه غري 
الب�صري،  ال�صميع  مواله  طاعة  يف  و�صرفها  التق�صري  من  بها  ا�صتدرك  اإذا  البقية 
فهنالك يبّدل اهلل حركات نف�صه �صكنات و�صياآتها ح�صنات، في�صمع هواتف احلق 
تنادي نف�صه باأذن ت�صغي اإىل احلق وتعي نث ٺ  ٿ  ٿ.ٿمث  
]الفجر/ 27- 28[ فرتجع اإىل �صعة رحمة الرحيم، وت�صبح يف بحار كرم الكرمي، 

واإمنا االأعمال باخلواتيم.

با فهو �صعبة من اجلنون ومطية)3( املغرور املفتون، ت�صلك به اأ�صيق  واأما ال�صِّ  
امل�صالك وتقتحم به يف حفر املهالك، وهو �صكران من خمر ال�صهوات، غارق يف 

َجاِل الرِّ �َشباِب  ِمْن  َيْنَتِق�ش  َيِزْد ِفــــــــــــي ُنَهـــــــاَها)1( واأَْلَباِبَهاوَما 

)1( ُنَهاَها: عقولها. )م(.
)2( ُدْرِدي خمره: ما يتبقى منه. )م(.

)3( َمِطّية: ما يركب ظهره. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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ويقول مديرها  الوريد،  تقطع  ب�صكرة  اإال  �صكرته  ي�صتفيق من  اللذات، فال  بحار 
واأما   ،]19 ]ق/  چمث   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   نث  عليه: 
نث ڎ  ڈ  ڈ      ژمث ]النحل/  قولك اأين قحل نحل فح�صبك قوله تعاىل: 
68[ اأما بلغك ياذا الل�صن اأّن اإمامنا ال�صافعي قال: ما اأفلح �صمني قط اإال اأن يكون 
حممد بن احل�صن، اأما علمت اأن حلم االآدمي و�صحم كاله ال يربو)1( اإال لعدم همه 
باأمر اآخرته ودنياه، ومن مل يهتم باإحداهما خرج عن االإن�صانية ومتح�ض)2(للحيوانية.

 ثم قال - �صبحان اهلل - لقد راأيت منك عجيًبا واأمًرا غريًبا، قلت: وما ذاك 
جعلت فداك؟ فقال: راأيتك ت�صحك ومتحك)3(، وتقرب وتعزب وتطلع وتغرب 
وتتوا�صع  وتتم�صيخ،  وتت�صابى  وتبوح،  وتكتم  وتنوح،  وتغني  وتر�صب،  وتطفو 
تلونك  يف  كاأنك  حتى  زنديًقا  اأح�صبك  واأخرى  �صّديًقا  اأراك  وتارة  وتتبزخ)4(، 
الغول اأو احلرباء اأو اأبو براق�ض اأو اأبو قلمون مع علمك اأن التلون ي�صقط االإن�صان 

من العيون كما ي�صقط اأوراق الغ�صون كما قيل:

َتلّوًنا للأََناِم  ُتْظهـــــــــُر  اإيَّاَك 

َبَدا ُمْذ  َت�ْشُقُط  الأَْوَراَق  َتَرى  ما  اأو 

وُتَلم ِعْنـــــــــَده  َقْدُرك  يُع  َفَي�شِ

الأَْقــــــــَدام َفَتُدو�ُشــــــها  َتلوِيُنها 

)1( َيْرُبو: يزيد. )م(.
)2( مَتَْخ�ض: تخل�ض. )م(. 

)3( مَتَْحك: جتادل. )م(. 
خ: تتقاع�ض. )م(.  )4( َتَتَبزَّ
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وقال اآخر:

فقلت: واهلل ما اقتدحت زندك)1( اإِالَّ الأََري ما عندك، وال قرعت)2( مروتك 
اإال الأتخذك �صاحًبا وخلياًل وظالًّ ومقياًل)3(؛  اإِالَّ الأََري مروءتك، وما اختربتك 

فقد اأو�صى احلكماء باالختبار قبل اال�صطفاء واالختيار.

: »خم�صة مكتوبة على  اهلل  ر�صول  قال  قال:  هريرة  اأبي  )رجع( وعن 
�صاق العر�ض: ال راحة يف الدنيا، وال �صفاعة يف املوت، وال حيلة يف الرزق، وال 
�صالمة من األ�صنة النا�ض، وال راّد الأمر اهلل«، وقالوا: َمَثُل الدنيا َمَثُل ظل االإن�صان 

اإن طلبه هرب منه، واإن َوىلَّ عنه تبعه، واأن�صدوا:

ُط ُتَفرِّ ديِق  ال�شَّ َحقِّ  يف  اأَْنَت  َكْم 

َتَرى اأما  الِوَداِد  يف  َتَلّون  َمْن  يا 

وَت�ْشَخُط َعَلْيه  �َشَبٍب  ِبَل  ى  َتْر�شَ

َي�ْشُقُط َتلّون  اإذا  الُغ�شوِن  َوَرَق 

َتْطُلُبه الـــــــــذي  زِق  الرِّ َمَثُل 

َطــــــــالًبا ُتـــــــْدِرُكه  ل  اأَْنَت 
َمَعك مَيْ�ِشي  الذي  لِّ  الظِّ َمَثُل 

َتِبَعك َعْنــــــــــه  َولَّْيــــــَت  واإذا 

تك. )م(. )1(  اقَتَدْحُت َزنَْدك: اأ�صعلت عودك، واملراد اأثرت نف�صك وحركت ِهمَّ
)2( َقَرْعُت: اأ�صبت. )م(.

)3( َمِقياًل: مكانًا للنوم والراحة. )م(. 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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ولي�ض للحري�ض غاية مق�صودة وال نهاية معدودة يقتنع بها، ولو �صدق احلري�ض 
نف�صه وا�صتن�صح عقله لعلم اأن من متام ال�صعادة الر�صى باملقدور والقناعة باملي�صور.

�صاأل رجل االإمام اأحمد بن حنبل  اأن يعظه، فقال له االإمام: اإن كان 
ل بالرزق فاهتمامك ملاذا؟! واإن كان الرزق مق�صوًما فاحلر�ض ملاذا؟!  اهلل تعاىل َتَكفَّ
ا فالراحة ملاذا؟!  واإن كان اخَلَلف)1( على اهلل فالبخل ملاذا؟! واإن كانت اجلنة َحقًّ
ا فاملع�صية ملاذا؟! واإن كانت الدنيا فانية فالطماأنينة ملاذا؟! واإن  واإن كانت النار َحقًّ
ا فاجلمع ملاذا؟! واإن كان كل �صيء بق�صائه وقدره فاحلزن ملاذا؟!  كان احل�صاب َحقًّ
 : لن متوت نف�ض حتى ت�صتويف رزقها وم�صابها واأجلها«. وعنه«  وورد عنه 

»اتقوا اهلل واأجملوا)2( يف طلب الدنيا )اأي احلالل( فاإن كالًّ مي�صر ملا خلق له«. 

فمع النظر لذلك ال فائدة يف �صوؤال اخللق مع التعويل عليهم، فاإّن قلوبهم 
كلها بيد اهلل يت�صرف فيها على ح�صب اإرادته، فوجب اأن ال يعتمد يف اأمر من االأمور 
اإال عليه، فاإنه املعطي املانع، ال مانع ملا اأعطى وال معطي ملا منع، له اخللق واالأمر وبيد 
قدرته ال�صر والنفع وهو على كل �صيء قدير. وقد ورد عنه  »لي�ض الِغَني عن 
كرثة الَعَر�ض واإمنا الغنى غنى النف�ض )ففقر النف�ض ال ين�صد اأبًدا(«، وقال : »ال 

تنظر اإىل من هو اأكرث منك فتتعب، وانظر اإىل من هو اأقل منك فرتتاح«. 

)1( اخَلَلف: ما يعطيه اهلل َخَلًفا. )م(.
)2( اأَْجِمُلوا: اعتدلوا. )م(.
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گمث  گ   گ   نث  تعاىل:  قوله  تاأويل  يف  جماهد  وقال 
]النحل/ 97[ )اأي القناعة( وقيل يف تف�صري قوله تعاىل: نث ژ  ژ     ڑ  ڑ.  
الطمع،  واجلحيم  القناعة  النعيم   ]14-13 ]االنفطار/  ک   ک     ک   گمث 
ويف تف�صري البغوي: االأبرار الذين برروا و�صدقوا يف اإميانهم باأداء فرائ�ض اهلل تعاىل 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  وقال  نواهيه.  واجتناب 
ا يف قلوب اخللق( وقيل: پ  پ   پ  پمث  ]مرمي/ 96[ )اأي ُحبًّ

وقال بع�ض االأدباء: القناعة ر�صى واحلر�ض �صخط، والعاي�ض را�صًيا اأح�صن 
من العاي�ض �صاخًطا، وقيل:

قال بع�صهم: يجب على العاقل اأن يفعل يف دنياه خم�صة اأ�صياء: اأن يهجر 
واأن  الزلل،  ارتكاب  يجتنب  واأن  بالعمل،  العلم  يوا�صل  واأن  واالأمل،  احلر�ض 

ْد َتِ َخاِئر)1( مل  الذَّ اإىل  اْفَتَقْرَت  الأَْعَماِلواإذا  الِح  َك�شَ َيُكوُن  ُذْخًرا 

الَفــــــَتى َذا  َيا  ُتْرَزق  با  اقنع 

ُم�ْشِرًعا َفُقم  ـــعُد  ال�شَّ اأَْقَبل  اإِْن 
النَّمـــــَلْة َربُّك  َيْن�َشـــــــــى  َفَلْي�َش 

َله َفَنــــــم  ُمْدِبـــــــًرا  َتَوىلَّ  واإِْن 

َخاِئر: جمع ذخرية، وهي ما يدخره االإن�صان. )م(. )1( الذَّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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اخلوف  وعالمة  والوجل)1(.  الرجاء  بني  واقًفا  يكون  واأن  االأجل،  قدوم  يالحظ 
ق�صر االأمل، وعالمة الرجاء اأن حت�صن الظن باهلل تعاىل.

هاذم  ذكر  من  »اأكرثوا  رَب:  خِلَ املوت  ذكر  من  ُيْكرِث  اأن  لالإن�صان  وُي�َصن 
ه، اأي كثري  َله وال قليل اإال َكرثَّ اللذات«. يعني املوت، فاإنه ما يذكر يف كثري اإال َقلَّ

من االأمل والدنيا، وقليل من العمل، وهاذم اأي قاطع. وقيل لبع�صهم:

وقال اأكثم بن �صيفي: من باع احلر�ض بالقناعة ظفر بالغنى والرثوة، وقيل:

قال بع�صهم: من كان له مال ومل يكن له واحد من ع�صرة اأ�صياء فهو �صقي: 
واملراكب  الفاخرة،  واملالب�ض  ال�صباح،  واجلواري  املالح،  واخلدم  الو�صيعة،  الدار 
واالأ�صربة  اللذيذة،  واالأطعمة  الفكهة)3(،  واخلالن  النزهة،  والب�صاتني  ال�صنية)2(، 

واأَ�ْشَرُفوا احَلَياة  َمَدُحوا  اإذ  ُقْلُت  قد 

ِبلَقاِئه َعـــــــَذاِبه  اأََمــــــــاُن  ِمْنَها 

ُتْعَرُف ل  يَلٍة  َف�شَ اأَْلَف  املَْوِت  يف 

ُيْن�شـــُف ل  ُمَعــــــا�ِشٍر  ُكّل  وِفَراُق 

الِغَنى ِمْن  ا  َخرْيً ين  الدِّ َبْعد  اأََر  الَفْقِرومل  ِمْن  ا  �َشرًّ الُكْفِر  َبْعَد  اأََر  ومل 

)1( الَوَجل: اخلوف. )م(.

ة: الرفيعة. )م(. ِنيَّ )2( ال�صَّ
ن الَفِكَهة: االأ�صدقاء املازحني. )م(. )3( اخِلالَّ
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الهنيئة، والعوارف)1( اجلزيلة. وقيل الدار ال�صيقة العمى االأ�صغر. وقيل:

وقيل: الدراهم مراهم تنجي من النوائب الدواهم)2(

وكان اأحمد بن يو�صف الكاتب يقول: جمال�صة الثقالء تثري الهموم وجتلب 
الغموم، وتوؤمل القلب ومتيت النف�ض، وتذهب الن�صاط وتطوي االن�صراح. وقيل:

ُرِوَي عن ر�صول اهلل  اأنه قال: اإذا اأتى الرجل القوم فقالوا مرحًبا فمرحًبا 
له يوم القيامة، واإذا قالوا �صخًطا ف�صخًطا له يوم القيامة، )ومرحًبا اأي �صادفت اأو 
لقيت ُرْحًبا ب�صم الراء �صعة، وهي كلمة اإكرام واإظهار موّدة وحمبة وتلقي االأحباب 
بها مندوب للحديث(، وقال  جمال�صة الثقيل اأثقل من �صكرات املوت. وقيل: 

املوت االأحمر وال جمال�صة الثقيل.

وَلْيَلة َيْوٌم  لِلَمرِء  َي�ْشَتِقم  ِدْرَهِمومل  َبْدر  ول  دِيَناٍر  �َشْم�ش  ِبل 

النََّوى)3( ِة  ُغْرَبُة الإِْن�َشاِن يف �ُشقَّ ْكِل)4(وَما  ال�شَّ َعَدِم  يف  واهلل  َها  وَلِكنَّ

)1( الَعَواِرف: جمع عارفة وهي املعروف. )م(.
َواِهم: ال�صديدة ال�صواد . )م(. ) ( الدَّ

َوى: البعد. )م(. )3( النَّ
ْكل: ال�صبه واملثل. )م(. )4( ال�صَّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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طلبت  واإذا  بالطاعة،  فاطلبه  العز  طلبت  اإذا  البلغاء:  بع�ض  وقال  )رجع( 
فقره.  اأزال  القناعة  لزم  ن�صره، ومن    اهلل  اأطاع  بالقناعة؛ فمن  فاطلبه  الغنى 

وقال بع�ض االأدباء: القناعة عز املع�صر وال�صدقة حرز املو�صر كما قيل:

وُرِوَي عنه  »عليكم بالقناعة فاإنها كنز ال ينفد«، وورد عنه  »ال يحل 
مل�صلم اأن يذل نف�صه«، وعن علي  »تف�صل على من �صئت فاإنك اأمريه، وا�صتغن 

عمن �صئت فاإنك نظريه، وا�صاأل من �صئت فاإنك اأ�صريه«.

وقيل:

َزَماين ِمْن  ِبالُقـــــــوِت  َقَنْعُت 

َيُقوُلوا اأَْن  ــــــــــا�ِش  النَّ اَفة  َمَ

ِل َف�شْ ِبَعــــــــــــنْيِ  َراآين  َفَمن 

َنْق�ِش ِبَعــــــــــــــنْيِ  َراآيِن  وَمْن 

َمْن ُكْنُت َعْن َباِبــــــــه َغــــــــِنيًّا

الَهـــــــَواِن ِمَن  ي  ِعْر�شِ ــــْون  ِل�شَ

ــــــُل ُفــــــلن َعَلى ُفـــــــلِن َف�شْ

املََعــــــــاين َكــــــاِمَل  ـُـــــــه  َراأَْيت

َيَراين َما  ِمْثــــــــَل  ـُـــــــه  َراأَْيت

َجَفاين اإذا  اأَُبـــــــــــايل  َفـــــــَل 

ُيْكِرُموه ا�َش  النَّ ُيكـــــــــِرم  َهــــَواَناَمْن  َيِجــــــْد  ُيِهْنُهم  وَمْن 
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وقيل:

وقيل:

وقيل:

وقيل:

وقيل:

ِعزٍّ ُكــــــلَّ  الَقَنـــــــاَعة  اأَفاَدْتِني 

َماٍل َراأْ�َش  ِلَنْف�ِشـــــك  ها  ريِّ َف�شَ

الَقَناَعة ِمن  اأََعزُّ  ِعزٌّ  وَهــــــــْل 

اَعة ِب�شَ ْقَوى  التَّ َبْعـــــــَدها  ريِّ  و�شَ

ْبَتها َرغَّ اإذا  َراِغَبــــــٌة  ْفــــ�ُش  َتْقَنُعوالنَّ َقِليــــــــٍل  اإىل  ُتـــــــَردُّ  واإذا 

�َشَدْدُتها َقْد  َجْوَعٌة  اإِلَّ  ِهي  وُكلُّ َطَعـــــــاٍم َبنْي َجْنَبّي َواِحـــــُدوَما 

�َشِعيًدا َيا  َتْ ْن  اأَ �ِشْئَت  َما  اإذا 

ا َخرْيً الإ�ْشــــــَلِم  ِبَْع�َشِر  َفُظنَّ 

وللَفِقرِي ِللَغــــــــِنيِّ  ـًــــــا  َحِبيبــ

بالَي�ِشرِي واْقَنع  الَوْقـــــــَت  وَراِع 

الَقليُل ِعْنَدك  َكُث  َقِنْعَت  اجَلِليُلاإذا  ِعْنَدك  َدقَّ  َطِمْعَت  واإذا 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقيل:

وقيل:

�صرب  اإىل  املر�ض  اأحوج  ورمبا  االأنذال،  اإىل  ال�صيد  تلجئ  احلاجة  وقيل: 
االأبوال، وورد عنه  »ال تقوم ال�صاعة حتى يكون اأ�صعد النا�ض بالدنيا لكع بن 
لكع«، وعن علي  اللَُّكع العبد اأو االأحمق اأو اللئيم: اأي حتى يكون اللئام اأو 

احلمقى اأو العبيد روؤ�صاء النا�ض، وقيل:

والِغَنى الَقَناَعة  �ِشْرَباَل  َت�َشْرَبْلُت 

ى �شَ وَقْد َكان َيْنَهاين اأبي ُحفَّ ِبالرِّ

َدْيَدين)1( الُكُهوَلِة  يف  َفَكاَنا  ا  ِبيًّ �شَ
يدي َدين)3( يًدا من  اأوىل  اأَْن  وِبالَعْفو 

َعْنُهم وا�ْشَتْغن  ا�ِش  النَّ ِكَراَم  نَّب  َتَ

َفَمــــــــدُّ الَيَدْين ِللَكـــــــرمِي َمَذلٌَّة

َكِرمِي َل  َف�شْ ْهِر  الدَّ يف  َتْطُلَب  ول 

ِلَلئيــــــِم َيــــــٌد  ت  ُمدَّ اإذا  فَكْيَف 

الِغَنى من  ِئيِم  اللَّ َكفُّ  اْمَتلأَت  اإذا 

ا ُكلمَّ ِن  كالُغ�شْ ِل  الأَ�شْ َكِرمُي  ا  واأمَّ

اأََنا اأََنا  وقــــــال  ا  ِكْبً ِعْطَفه)4(  َثَنى 

واْنَحَنا ْع  َتَوا�شَ َخـــــــرْيٍ  من  ل  َتَمَّ

)1( َدْيَديِن: عادتي. )م(.
)2( َدين: قريب. )م(.
)3( ِعْطَفه: ُعُنَقه. )م(.
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وقيل الأعرابي: ما ال�صقم الذي ال يرباأ واجلرح الذي ال يندمل)1(؟ قال: 
حاجة الكرمي اإىل لئيم، فاإن فوت احلاجة اأهون من طلبها من غري اأهلها. وعليه قول 

ال�صاعر:

ال  فاإنه  يتفكر؛  فدعه  كرميًا حاجة  �صاألت  اإذا  احلكماء:  بع�ض  ومن كالم 
يتفكر اإال يف اخلري، واإذا �صاألت لئيًما حاجة فعاجله لئال ي�صري طبعه اأن ال يفعل. 

وقيل:

وقيل:

وقال  »الذل يف ال�صوؤال ولو اأين الطريق، وقيل يف معنى ذلك:

َحاَجة َلِئيٍم  اإىل  َتْطُلــــــــَب  َمْي�ُشـــــوُرل  ه  َفَخرْيُ ـَـــــِرمَي  الك َوائِت 

َوْجٍه َبْذِل  ِمْن  اأََذلُّ  �َشــــيٍء  َيُجــــــوُداأيُّ  ل  َمْن  فَكْيــــَف  َواٍد  جِلَ

الِغَنى ُقْلُت  املُْلُك  َما  وَقاِئـــــــٌل 

َبْذِله َعْن  الَوْجه  َماِء  ْوُن  و�شَ

الَقـــــْلِب َراَحُة  َبـــــــــْل  ل،  َفَقال 

ُقْرِب َعْن  َيْنَفـــــــُد  َما  َنْيـــــــِل  يف 

َـّ الن َيِد  يف  مِلَا  َطــــــاِلًبا  َتُكن  ل 

َـّ للن �ُشـــــــوؤَاِلَك  يف  ّل  الـذُّ اإنا 

ديُق ال�شَّ ِلَقــــــاَك  عن   )2( َفَيْزَورُّ ـا�ِش 

ِريُق الطَّ اأين  ـــــوؤاِل  ال�شُّ يف  وَلْو  ـا�ِش 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقيل:

وقيل:

وُرِوَي اأن النبي  كان يدعو بعد �صالة ال�صبح ثالث مرات بدعاء وهو: 
اللهم اإين اأ�صاألك اللطف عند الق�صاء، وال�صالمة يف الدين، والربكة يف الرزق، 
قال  النا�ض،  عن  ا�صتغناوؤه  املوؤمن  عز    عنه  وورد  خلقك.  عن  بك  والغنى 
الف�صيل بن عيا�ض رحمه اهلل: »اأحب النا�ض اإىل النا�ض من ا�صتغنى عن النا�ض 
ومل ي�صاألهم �صيًئا، واأبغ�ض النا�ض من احتاج اإليهم، واأحب النا�ض اإىل اهلل تعاىل 
من احتاج اإليه و�صاأله، واأبغ�ض النا�ض اإىل اهلل تعاىل من ا�صتغنى عنه ومل ي�صاأل 

منه �صيًئا«. وقيل:

َقْرن َبْعَد  َقْرًنا  ا�َش  النَّ َبَلْوُت 
ا)3( ُطرًّ الأَ�ْشَياِء  َمَرارَة  وُذْقُت 

َوْقًعا اأَ�َشّد  الُقــــُلوِب  يف  اأََر  ومَلْ 

وَقاِل)2( ار)1(  َختَّ َغرْيَ  اأََر  َفَلم 
وؤاِل ال�شُّ ِمن  اأمّر  �َشـــــــيء  ـَا  َفم

َجاِل الرِّ ُمَعـــــــــــاَداِة  ِمْن  واأَْنَكى)4( 

الِبَلى)5( َمْوَت  املَْوَت  َتْ�َشب  ل 

َذا وَلِكْن  َمـــــْوٌت  ِكلُهَمـــــا 

َجـــــــاِل الرِّ �ُشـــــــوؤَاُل  املَْوُت  َا  واإنَّ

ــــــوؤاِل ال�شُّ ِبُذلِّ  َذاَك  ِمْن  اأَ�َشــــــّد 
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: ومن كالم اأبي ال�صعود اجلارحي

وقال : »اليد العليا خري من اليد ال�صفلى«، قال ابن قتيبة: العليا هي 
األهمه الطاعة،  اأراد اهلل بعبد خرًيا  اإذا   : ال�صائلة. وقال  املعطية وال�صفلى هي 
بالكفاف)3(،  فاكتفى  باليقني،  َده)2(  وَع�صَّ الدين،  يف  َهه  وَفقَّ القناعة،  واألزمه 
َب اإليه املال، وب�صط منه االآمال، ف�صغله  ا َحبَّ واكت�صى بالعفاف، واإذا اأراد به �صرًّ

بدنياه، وَوَكَله اإىل هواه فركب الف�صاد وظلم العباد. وقيل:

َيْوًما اأَْع�َشرَت  اإذا  َتْياأَ�ش  فل 

�ُشـــــوٍء َظنَّ  ِبَربِّك  َتُظنَّ  َفَل 

َطِويِل َدْهــــــٍر  يف  اأَْي�َشـــــْرَت  َفَقْد 

ِباجَلميــــــِل اأَْوىَل  اهلل  فــــــــاإِنَّ 

ٍم َت�َشلُّ َعَلى  الأَْمَر  َلْه  �َشلِّم 

ِبَلْيٍل َذَكْت)1(  َناًرا  َتْخ�َش  ل 

مَتَاَدى اإِْن  هِر  الدَّ َعَلى  ِبْ  وا�شْ

َبَحــــــــْت َرَمـــــــاًدا َا اأَ�شْ فـــــــُربَّ

املَُنى َتَناُل  ِبالَعــــْدِل  َعَلْيــــــَك 

الَوَرى َبنْيَ  املَْغُروُر  امِلُ  فالظَّ

الَوِعيـــــــد ِبَيْوِم  الَفــــــْوَز  وَتْرَتِي 

الَعِبيد ى  واأَْر�شَ املَْوىَل  اأَ�ْشَخط  َمْن 

)1( َذَكْت: ا�صتعلت. )م(.
َده: اأعانه. )م(. )2( َع�صَّ

)3( ِبالَكَفاف: مبا يغنيه من القوت. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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يقال اأن مو�صى  قال: يا رب اإن فرعون جحدك مائتي �صنة واّدعى   
اأين  فيه  خلالل)1(  اأمهلته  اإليه  اهلل  فاأوحى  اأمهلته؟  فكيف  �صنة  مائتي  اأنت  اأنه 
اأحببت اإليه العدل وال�صخاء وحفظته لرتبيتك. وورد عنه : »من اأر�صى اهلل 
اإليهم،  َوَكَله اهلل  اأر�صى النا�ض ب�صخط اهلل  ب�صخط النا�ض كفاه اهلل �صرهم، ومن 
اأ�صلح  ومن  النا�ض،  وبني  بينه  فيما  اهلل  اأح�صن  اهلل  وبني  بينه  فيما  اأح�صن  ومن 

�صريرته اأ�صلح اهلل عالنيته، ومن عمل الآخرته كفاه اهلل اأمر دنياه. وقيل:

وُرِوَي عنه  »دعوة املظلوم ال حُتَْجب«، وقال االإمام علي كرم اهلل وجهه: 
»ما اأ�صمر اأحد �صيًئا اإال ظهر يف فلتات ل�صانه و�صفحات وجهه«. ويقال: ُح�ْصُن 

املقال ما �صّدقه ُح�ْصُن الفعال. وقال زهري يف كالمه:

ُمْقَتِدًرا ُكْنَت  َما  اإذا  َتْظِلَمن  ل 

َتَناُم َعْيَنــــــاَك واملَْظــــــُلوم ُمْنَتِبه

َدم ِبالنَّ ـَِك  ياأَْتيـــ ـُِره  اآخـــ ْلم  فالظُّ

َتَنم مل  اهلل  وَعنْي  َعَلْيك  َيْدُعو 

ُتْعَلموَمْهَما َيُكْن ِعْنَد اْمِرئ ِمْن َخلِيَقٍة)2( ا�ِش  النَّ َعَلى  َتْخَفى  َخاَلها  واإِْن 

)1( ِخالل: �صفات. )م(.
)2( َخِليَقة: خلق. )م(.
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وقيل:

العمل.  القول  وخمالفة  والعالنية،  ال�صر  اختالف  النفاق  حقيقة  وقيل: 
وقيل: اأ�صر النا�ض من هو يف الظاهر �صديق موافق ويف الباطن عدّو منافق. وعليه 

قول ال�صاعر:

والأبي حيان عليه من اهلل الرحمة والر�صوان:

ل�ِشيَمِته)1( َيْوًما  َراِجٌع  اْمِرئ  ِحنِيُكلُّ  اإِىَل  اأَْخَلًقا  َتخلَّق  واإِْن 

�َشــــــاَعة ُزْرَته  اإَِذا  ـَِديٌق  �شـــــ

الِّلَقا ِعْنَد  الَب�َشـــــــا�َشة  ُيِريَك 

ــــــــــِله َو�شْ ِمْن  ِحَباَلك)4(  َفِبّت 

الَقــــَدْم َبْو�َش  املََلِق)2(  ِمْن  َيــــــَوّد 

الَقـــــــَلْم َبْرَي  ِغْبَت  اإِْن  يَك)3(  وَيْبِ

ــــــــَدْم النَّ َعَلْيه  ّن  ُتْكـــــــــِثَ ول 

َمان الزَّ َهَذا  اإِْخَواُن  اَلــَللَتَغــــــريَّ  َعَراه)5(  ــــــــــديٍق  �شَ وُكلُّ 

)1(  �ِصيَمة: طبيعة. )م(. 
)2( املََلق: الت�صرع. )م(.

يك: ينحتك. واملراد يذكر كل عيوبك وال يرتك منها �صيًئا. )م(. )3( َيرْبِ
)4( ِبّت حبالك: اقطع رباطك. )م(. 

)5(  َعَراه: غ�صيه. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وله

وقال رحمه اهلل:

ــــــــٍة حَّ َقــــــِدميًا َعَلى �شِ وكانوا 

اأَْمِرِهم من  َب  َعـــــــــجُّ التَّ ْيُت  َق�شَ

الِعَلل)1( ُحُروُف  َداَخَلْتُهــــــم  وَقْد 
الَبَدل)2( َباَب  اأَُطاِلُع  ــــــــْرُت  َف�شِ

ْبُ ا�ُش ِمْثُل ُظُروٍف)3(  َح�ْشُوها �شَ النَّ

ُك�ِشَفت اإذا  َحتَّى  َذاِئَقَها  َتُغّر 

الَع�َشل ِمْن  �َشيٌء  اأَْفَواِهَها  وَفْوَق 
َدَخل)4( ِمْن  َيْحِويه  ما  َتَبنيَّ  له 

وِحْقِده َماِن  الزَّ َغْدِر  على  ُت  َبْ �شَ

اأَِجْد فلم  َماِن  الزَّ اإِْخَواَن  ْبُت  وَجرَّ

واأَِلْفُته َعا�َشْرُته  اِحٍب  �شَ وكم 

فلم به  َظنِّي  َح�ُشن  َمْن  يِن  َغرَّ وكم 

ِب�َشْهده َعاق)5(  الزُّ مُّ  ال�شُّ يل  وَطاَب 

ُبْعِده َحاِل  يف  الَغْيِب  َجِميَل  دِيًقا  �شَ

َعْهِده ُح�ْشِن  َعَلى  َيْوًما  يل  َداَم  فما 

ِلَزْنِده اْقِتَداِحي  ُطوِل  َعَلى  ئ يل  ُي�شِ

)1(  حروف العلل: هي حروف االألف والواو والياء يف اللغة العربية، ويدخلها احلذف والنقل والتغيري، واأتى بها 
ال�صاعر على �صبيل الت�صبيه ليدل على تغري ُودِّ ال�صديق. )م(.

الت�صبيه ليدل على �صرورة  اأبواب النحو العربي، واأتى به ال�صاعر على �صبيل  اأحد  )2(  باب البدل: باب البدل 
ا�صتبدال ال�صديق املتحول باآخر ويف. )م(.

)3( ُظُروف: اأوعية. )م(.
رْب: ُمّر. )م(. )4( �صَ

عاق: املُرُّ الغليظ. )م(. ) 5( الزُّ
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)رجع( وقد ورد عنه  »اإّن اهلل اإذا اأحب عبًدا جعل رزقه كفاًفا )2( فاإن 
بيتي كفاًفا« ومن  اآل  ارزق  »اللهم  اأي�ًصا:  ِمْبَذلة)4(« وقال  الغنى مبطرة)3( والفقر 

كالم بع�صهم:

اِحٌب هِر �شَ واأَْغَرُب من َعْنَقاء)1( يف الدَّ

ُتِريُده اأَْمر  ُكلُّ  اِدُم  �شَ ِبَنْف�ِشك 

ة ُمهمَّ ُكلِّ  ِعْنَد  د  َجرِّ وَعْزُمك 

كلِّها اأَُموِرك  يف  اقت�شاٍد  ذا  وُكْن 

ِلَعْجِزه ِرْزًقا  الإِْن�َشاُن  ُيْحَرُم  وما 

و�َشَعاَدٍة �ِشْقَوٍة  ِمن  الَفَتى  ُحُظوُظ 

ه ُودِّ ايِف  �شَ َي�ْشِقيَك  ِثَقٍة  اأَُخو 

ِبَحّده اإل  يِف  ال�شَّ اُء  َم�شَ َفَلْي�ش 

ِبِغْمِده احُل�َشام  ُمْكَث  َنافٌع  َفَما 

ِده َق�شْ ُح�ْشُن  الَفَتى  ْحَواِل  اأَ َفاأَْح�َشُن 

ِبَكّده يوًما  زَق  الرِّ َيَناُل  ل  َكَما 

ه ـــــــاٍء ل �َشـــــــبيَل ِلَردِّ َجَرْت ِبَق�شَ

َعامٍل ِمْن  ْفَقة  �شَ اأَْخ�َشر  �َشيء  ل 
�َشَبا)5( اأَْيِدي  ِديَنه  ُيَفّرق  َفَغَدا 

َما وَقلَّ احَلَراِم  َك�ْشِب  يف  َخرْيَ  ل 

َلٍة َف�شْ َذا  َتُكْن  ول  الَكَفاَف  َفُخذ 

اِل اجُلهَّ َمَع  نيا  الدُّ به  َلِعبت 

املَاِل ِبَجْمِع  ا  ِحْر�شً وُيِزيُله 

حِلَلِل ِلَكا�ِشٍب  اَلل�ُش  ُيْرَجى 

اِل �ُشوؤَ اأّي  عنه  ُت�ْشاأَُل  ُل  فالَف�شْ

)1(  َعْنَقاء: داهية. )م(.
)2( كفاًفا: قدر احلاجة دون زيادة اأو نق�صان. )م(.

)3( َمْبَطَرة: طغيان النعمة. )م(.
)4( ِمْبَذلة: امتهان. )م(.

)5( اأيدي �َصَبا: َمَثٌل عربيٌّ ُي�صرب ليدل على �صدة تفرقهم كما تفرق اأهل �صباأ. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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ويف تاريخ ابن ع�صاكر عن اأبي الر�صى، العي�ض يف ثالثة اأ�صياء: اال�صتغناء 
  ْين، وقد ورد عنه عن النا�ض العدّو وال�صديق، و�صحة البدن، واالأمن من الدَّ

ْين َهمٌّ بالليل ومذلة بالنهار« وقيل: »الدَّ

  اأبي الدرداء  ة فيها نفقة اإىل  رَّ  ِب�صُ اأر�صل عثمان بن عفان  وقيل: 
على يد عبٍد له، وقال: اإن قبلها فاأنت ُحرٌّ لوجه اهلل تعاىل، فاأتاه فلم يقبلها، فقال 
بها  فعاوده  ِرقِّي  ففيها  عتقك  فيها  كان  اإن  قال:  عتقي،  فيها  فاإن  اقبلها  العبد: 

واأََبى)1( اأن ال يقبلها. وقيل:

وقال احل�صن الب�صري : ال يزال الرجل كرميًا على النا�ض حتى يطمع يف 
دنياهم في�صتخفون به ويكرهون حديثه. وقيل لبع�ض اأهل الب�صرة: من �صيدكم؟ 

ِعْنَده َمــــــــا  َربَّك  اهلل  �َشـــــــِل 

املَُنى �ِشَواه  ِمْن  َتْبَتِغـــــــــــي  ول 

ِعْنَدُهم َما  ا�َش  النَّ َت�ْشـــــــــــــاأَل  ول 

َعْبَدُهـــــم ـُـــــن  َتك ل  َعْبَده  وُكْن 

ـُِبهم َمَكا�شـ َقْوٍم  يف  �ش)1(  َتَرخَّ اإذا 

ُيَعّوُقِني اإِْذ  اأَْمٌر  يل  ـــي  ُق�شِ َفل 

واْقتَطاَعاِت)2( َذِميٍم  َوْجِه  ِبُكلِّ 

عن َك�ْشِب َمْكــُرمٍة اأو َوْقــــِت َطاَعاِت

�ض: اأُِذَن لهم. )م(. )1( َترخَّ
)2( اْقِتَطاَعات: طوائف. )م(.
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قالوا احل�صن. قال: مب �صادكم؟ قالوا احتجنا لعلمه وا�صتغنى هو عن دنيانا. وقيل:

قلوبنا.  يف  جتعلها  وال  اأيدينا  يف  اجعلها  اللهم  ال�صلف:  بع�ض  دعاء  ومن 
وعنه : اإن الفاقة الأ�صحابي �صعادة، واإن الِغَنى للموؤمن يف اآخر الزمان �صعادة؛ 
)2( النا�ض االآن ناظرون اإىل الدنيا، واأهل ال�صدر االأّول كان  و�صبب ذلك اأن ُجلَّ
نظرهم اإىل الدين، وقد �صح اأهل الدنيا حتى بالقدر الواجب فاحتاج اأهل العلم 
وال�صالح لي�صتغنوا بها عن اأهلها؛ فاإن من احتاج اإليهم هان قدره لديهم. وقال 
وكرم  الغنى  الدنيا  »كرم    عنه  وُرِوَي  لالإم�صاك.  ال  لالإنفاق  نحبها  بع�صهم 

االآخرة التقوى«.

وقيل:

وقيل:

اآ اإن  الَعــــــــْبِد  َكــــــدَّ  ِكـــــــّد 

ُيْز َمْك�َشٍب  ذا  َتُقــــــــــْل  ل 

ا ـُـــــــــرًّ ح ِبَح  ُت�شْ اأَْن  َثْرَت 
ْزَرى)1( اأَ ا�ِش  النَّ �ُشــــــــــوؤاُل  ِري 

ُيْعَتَلى الِعلُم  به  َمــــاٍل  ِمْن  املََظامِلَاَلُبّد  َيُكفُّ  نَيـــــــــا  الدُّ من  وَجاٍه 

َذِميَمٌة َحَياٌة  َمــــــــاٍل  ِبَل  ُعَحَياٌة  يَّ ُم�شَ َكَلٌم  َجـــــــــــــاٍه  ِبَل  وِعْلٌم 

)1(  اأَْزَرى: اأ�صد عيًبا. )م(.
: معظم. )م(. )2( ُجلَّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقال عمرو بن العا�ض : املرء حيث و�صع نف�صه. يعني اإن اأعز نف�صه عال 
قدره، ومن ال ُيْكِرم نف�صه ال ُيْكَرم، واإن اأهان نف�صه وَذلَّها ذل وهان قدره؛ فينبغي 
اأن يرفع قدره باإعزاز نف�صه، فاإن اأنفة)1( القلب من ِهَمم االأكابر الأنهم يعرفون قدر 

اأنف�صهم. وقيل:

كمال  النحوي  الربكات  اأبو  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد  وقال 
الدين بن االأنباري:

َنْف�َشه اْمروؤٌ  اأََهـــــــــــــاَن  َما  ُيْكـــــــــِرُمهاإذا  َمْن  اهلل  اأَْكــــــَرم  َفَل 

وِلَبا�ُش ِحْلَيٌة  اأَْوَفى  الِعْلُم 

َدائًما َيا  َتْ للِعْلِم  َطالًبا  ُكن 

ُكلِّها املَطاِمِع  عن  الُعُلوَم  ن   و�شُ

ِطَراُزه والَعَفاُف  َثْوٌب  والِعْلُم 

َيائه ِب�شِ ُيْهَتَدى  ُنوٌر  والِعْلُم 

الأَْكَيا�ِش)3( ُجنَّة)2(  اأَْوَفى  والَعْقُل 
الأْرَما�ِش)4( يف  َكاملوِت  الَفَتى  َجْهُل 
الَبا�ِش)5( ِعزُّ  الِعزَّ  باأن  ى  ِلرَتَ
كالأَْدَنا�ِش)6( الإِْن�َشاِن  َومَطاِمُع 
ا�ِش النَّ َفْوَق  ا�ُش  النَّ َي�ُشوُد  وِبه 

)1( اأَنََفة: عزة النف�ض والرتفع. )م(.
ة. )م(. ة: �ُصرْتَ )2( ُجنَّ

)3( االأَْكَيا�ض: العقالء. )م(.
)4( االأَْرَما�ض: القبور. )م(.

)5( الَبا�ض: ال�صدة يف احلرب. )م(.
)6( االأَْدنَا�ض: االأو�صاخ. )م(.
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وقيل:

وعن علي  من كان يف طلب العلم كانت اجلنة يف طلبه، ومن كان يف 
طلب املع�صية كانت النار يف طلبه. وُرِوَي عنه : »منهومان )اأي حري�صان( ال 
ي�صبعان طالب العلم وطالب الدنيا، فاأما طالب العلم فيزداد يف ر�صى الرحمن، 
  واأما طالب الدنيا فيزداد يف الطغيان«، وعن اأبي �صعيد اخلدري عن ر�صول اهلل
قال: »اأف�صل االأعمال على ظهر االأر�ض ثالثة: طلب العلم واجلهاد والك�صب؛ 
الأن طالب العلم حبيب اهلل تعاىل، والغازي ويّل اهلل تعاىل، والكا�صب �صديق اهلل 
تعاىل«. وُرِوَي عن �صامل بن اأبي اجلعد اأنه قال: ا�صرتاين موالي بثالثمائة درهم 
واأعتقني، فقلت يف نف�صي باأي حرفة اأحرتف، فاخرتت العلم على كل حرفة، فلم 
مت�ض مّدة حتى اأتاين اخلليفة زائًرا. وعن عمر بن اخلطاب  اأن الرجل ليخرج 
من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فاإذا �صمع العلم خاف وا�صرتجع)2( 
العلماء.  تفارقوا جمال�ض  عليه ذنب، فال  ولي�ض  منزله  اإىل  فان�صرف  ذنوبه،  على 

ُتْطِمُعه ُدْنَياه  يف  لِلَمْرِء  َعِجْبُت 
ِبح يف َع�ْشَواء َيْخِبُطَها)1( مُيْ�ِشي وُي�شْ

َيْقَطُعه املَْحُتوم  والأََجل  الَعْي�ِش  يف 

َتْخَدُعه والآمال  رَية  الَب�شِ اأَْعَمى 

)1( َع�ْصَواَء َيْخِبُطَها: ي�صرب مثاًل للذي ال يب�صر طريقه وال يهتم لعاقبته. )م(.
َجع: اأي قال: اإنَّا هلل واإنا اإليه راجعون. واملراد ا�صتغفر وتاب. )م(. )2( ا�ْصرَتْ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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»النا�ض    عنه  وورد  قبلي،  من  االأنبياء  ومرياث  مرياثي  العلم    عنه  وورد 
رجالن عامل ومتعلم وال خري فيما �صواهما«.

فاإذا  االنتظام،  يكمل  اأحوالهم  وبانتظام  الزمام)1(  هم  ال�صريعة  فعلماء 
واحلالل  احلرام  بني  املتو�صطة  ال�صبهة  عن  ا�صتغنوا  ب�صنعة  احلالل  من  تك�صبوا 

واكتفوا �صر ال�صوؤال كما قيل:

وقيل:

قال بع�صهم: وطلب الك�صب الزم كطلب العلم وهو اأنواع اأربعة: فر�ض وهو 
ك�صب اأقل الكفاية لنف�صه وعياله وق�صاء َدْيِنه، وُم�ْصَتَحب وهو ك�صب الزائد على 
الكفاية ليوا�صي به فقرًيا اأو ي�صل به قريًبا وهو اأف�صل نوع من العبادة، ومباح وهو 

ِعْلًمـا فاتَِّخـــــــْذ ِحْرَفة اإِْن ُحْزَت 

�َشائًل ُيـــــــَرى  اأن  ُتِهــــــْنه  ول 

ُيْبَذل ل  الَوْجــــــه  َماَء  وُن  َت�شُ

ُي�ْشاأَُلوا اأن  الِعْلِم  ْهــــــِل  اأَ َف�َشاأُن 

له َتاأَتَّت  َمْن  ُعُيوٍن  �ِشــــــتُّ 

والعـ والعفو  والعـــــلياء  العــــلم 

�َشــــــاِفيُة َكــــــاِفَيًة  َلُه  َكاَنْت 

ـــــــــة والَعـــــاِفَية ُة والِعفَّ ـــــــــــزَّ

د به، واملراد: العلماء رباط هذه االأمة و�صدنتها. )م(. مام: احلبل الذي ُي�صَّ )1( الزِّ
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ك�صب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل، وحرام وهو ك�صب ما اأمكن للتفاخر 
ثم  الزراعة  ثم  التجارة  ثم  اجلهاد  الك�صب  واأف�صل   . ِحلٍّ من  كان  واإن  والتكاثر 

ال�صناعة. 

الفرائ�ض  الأداء  اإليه  يحتاج  ما  تعلم  وهو  فر�ض  اأربعة:  اأنواع  اأي�ًصا  والعلم 
ومعرفة احلالل واحلرام يف اأحوال نف�صه، وم�صتحب وهو تعلم الزائد على ما يحتاج 
اإليه وليعلمه من يحتاج اإليه، وهو اأف�صل من نفل العبادة، ومباح وهو تعلم الزائد 
ومياري)2(به  العلماء  به  ليباهي)1(  التعلم  وهو  والكمال، وحرام  للزينة  على ذلك 
املرتبة  اإىل  يبلغ  اأن  اإىل  منه  طلب  اإذا  غريه  تعليم  العامل  على  ويجب  ال�صفهاء. 
االأوىل، وال يجب على العامل اأن يجيب عن كل ما ُي�ْصاأل عنه اإال اإذا علم اأن ما 
اأن يعلمه القراآن والفقه فال  ُي�ْصاأل عنه ال يعلمه غريه، ولو طلب غري م�صلم منه 
باأ�ض به رجاء اأن يطلع على حما�صنه فتكون �صبًبا يف غر�ض �صجرة اليقني االإمياين 

يف قلبه.

اأوجه:  ثمانية  من  تعاىل  اهلل  يحمد  اأن  العبد  على  يجب  بع�صهم:  وقال 
االأّول: اأن اأوجده من العدم، الثاين: اأن خلقه حيوانًا ومل يخلقه جماًدا، الثالث: 
اأن خلقه ناطًقا ومل يخلقه �صامًتا، الرابع: اأن خلقه ذكًرا ومل يخلقه اأنثى، اخلام�ض: 

)1(  يباهي: يغلب باحل�صن. )م(. 
)2( مياري: ي�صتخرج ما عندهم من احلجة. )م(. 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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اأن جعله عاملًا ومل يجعله جاهاًل،  ال�صاد�ض:  اأن جعله م�صلًما ومل يجعله كافًرا، 
ال�صابع: اأن جعله طائًعا ومل يجعله عا�صًيا، الثامن: اأن وفقه ملعرفته، ونعم اهلل ال 

حت�صى. قال تعاىل: نث پ  پ  پ  ڀڀ  ڀمث  ]اإبراهيم/ 34[.

هو  فال�صحيح  والبخل،  ال�صح  عدم  العر�ض  �صريف  عالمة  ومن  )رجع( 
الذي يبخل مباله ومعروفه، والبخيل هو الذي يبخل مباله فقط فكل �صحيح بخيل 

وال عك�ض.

و�ُصِئَل معاوية ر�صي اهلل تعاىل عنه عن ال�صفلة فقال: الذي لي�ض له معروف 
بع�صهم يف  وقال  االأفا�صل.  االأ�صافل هلكت  ارتفعت  فاإذا  مو�صوف،  ن�صب  وال 

ذلك:

وقيل:

وِفْعِله َماِن  الزَّ ِمن  َعِجْبُت  وَلَقْد 

اأَْفَعالَها يف  املِيــــــَزاِن  َكَطِبيعــة 
اأَْرَذِل وِرفعِة  �َشَرٍف  ِذي  َحطِّ  يف 

َتْعَتِلي َواِق�ُش)1(  والنَّ َواِجَح  الرَّ ُع  َت�شَ

كاملِيَزاِن الأََناِم  َمَع  ْهـــــــــــُر  اِنالدَّ النُّْق�شَ اِحَب  �شَ اإلَّ  َيـــْرَفُع  ل 

)1( الرواجح والنواق�ض: الثقال الوزن والقالئل. )م(. 
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وقيل:

  

وقيل:

ويف احلديث القد�صي عن النبي داود  قال اهلل تعاىل: »يا داود ال تقوم 
ال�صاعة حتى ُتَذّل االأ�صراف وترتفع االأراذل، وُيهَجر كتابي فال ُيتَلى، ويكرث فيه 
رزق العا�صي والفاجر، ويقل فيه رزق املوؤمن الطائع الفا�صل، فاإذا �صار االأمر اإىل 
ذلك الزمان حببت الدنيا اإىل اأهل ذلك الزمان ومنعتهم من حمبة االآخرة، فاإذا 
فعلوا ذلك �صلطت عليهم �صيف النقمة)2( واأغليت اأ�صعارهم، وجعلت ال�صغري ال 
يوقر)3( الكبري، وابتليتهم بالف�صق والفجور وذلك جزاوؤهم عندي، وقال بع�صهم:

ِب�َشهٍم َماِن  الزَّ ِمـــــــن  ُرِميَنا  َقْد 

ُجوًعا يلِة  بالَف�شِ َعا�َش  َمْن  َمات 
ر َتاأخَّ والَكِرمُي  ـــــــــذَل  النَّ م  َقدَّ

َيَتَم�ْشَخر وَمْن  َمـــــــاِزٌح  وَحِظَي)1( 

ا َناِق�شً َيْرَفُع  ْهـــــر  الدَّ َهَذا  وَماَزاَل 

كما �َشاع �َشْبُت النُّوِر يف النَّا�ش َجْهَرة

ْكر الذِّ َطيَِّب  ًل  َفا�شِ وَيْخِف�ُش  َكُذوًبا 

الَقْدِر َلْيَلة  ِلها  َف�شْ ِمْن  اأُْخِفـــيَت  وقد 

)1( َحِظي: اأخذ ن�صيًبا. )م(. 
ْقَمة: العقوبة. )م(. )2( النِّ

ر: يحرتم. )م(. )3( ُيَوقِّ
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وقيل:

وورد عنه  »الأن تعطي يدك اإىل التنني فيق�صمها خري من اأن ت�صاأل ذا 
نعمة حدثت عليه« )والتنني �صرب من احليَّات وقوله فيق�صمها ب�صاد معجمة اأي 
يع�صها(، وورد عنه  »من َعُظمت نعمة اهلل عليه عظمت موؤنة النا�ض اإليه، فمن 

�ض نعمته للزوال«. وقيل: مل يتحمل تلك املوؤنة فقد عرَّ

ِل َقَدًما ول َت�َشْل َل اأْهَل الَف�شْ �َشِل الَف�شْ
ِرْح)2( ومَيِّم)1( َكِرميًا َعا�َش يف الِعزِّ واطَّ
ِباأَ�ْشِرها عليه  نيا  الدُّ َجاَدت  فلو 

�َشاأَْلُته ا�شطراٍر  يف  اإَِلْيه  وِجئَت 

َمْعِزل َعْنه  وُخْذ  وَجاِنْبه  َبِخيًل 

مَتَّول ثم  ل  الذُّ يف  ُربِّي  ُغلًما 

اْعَتَلى َقْد  للَفْرَقــــــَدْين)3(  وِمْقَداُره 

اأّول ل  الذُّ ِمَن  َقا�َشى  َما  ـــــــر  َتَذكَّ

َتْرُجه ل  النِّْعَمة  ـًْراُم�ْشَتْحَدث  َفــــق مَمُْلــــــــوءة  ــــــــــــه  َفَكفُّ

َفاْرَعــــَها ِنْعَمٍة  يف  ُكْنَت  اإذا 

الإَِلـــــ ِب�ُشْكِر  َعَلْيها  وَداِوم 

النَِّعِم ُتِزيـــــــُل  ي  املَعا�شِ فاإّن 

َقـــــــم النِّ �َشِريُع  الإَِله  فاإّن  ـه 

)1( مَيِّم: اق�صد. )م(.
)2( اّطرح: اأبعد. )م(.

)3( الَفْرَقَدْين: جنمان يف ال�صماء. )م(.
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 »ال�صخي قريب من اهلل قريب من اجلنة قريب من النا�ض بعيد  وقال 
من النار، والبخيل بعيد من اهلل بعيد من اجلنة بعيد من النا�ض قريب من النار«، 
 »لكل �صيء زكاة  خي دواء وطعام البخيل داء«، وقال   »طعام ال�صَّ وقال 
نة اأن يخرج الرجل مع �صيفه  وزكاة الدار بيت ال�صيافة«، وقال  »اإّن من ال�صُّ

اإىل باب الدار«.

وال�صخافة  والبخل  واخليانة،  والكذب  الفجور  املذمومة  اخل�صال  ومن 
واجلحد  والظلم  والتملق،  والطمع  وال�صره  والَبَذاء)1(  واحل�صد  واحلقد  والفظاظة، 
واجلهل والنفاق، والبالدة والِكرْب والُعْجب واجلنب، وقال  »التملق)2( لي�ض من 
اأخالق املوؤمن«. وعن اأبي بكر ر�صي اهلل تعاىل عنه عن النبي  اأنه قال: »املوؤمن 
حافظ احلدود دائم الفكر طالب العلم كامل العقل، طيب الل�صان ح�صن اخللق، 
قليل ال�صحك قليل اللهو، تارك ال�صهوات خمالف ال�صيطان طائع الرحمن، زاهد 

يف الدنيا راغب يف االآخرة« وقيل:

)1( الِبَذاء: االزدراء واالحتقار. )م(.
َملُّق: ادعاء املودة خالًفا للحقيقة. )م(. )2( التَّ

َحاَلٍة ُكلِّ  يف  اهلل  ِبَتْقَوى  َعَلْيَك 

َع�ِشرَيٍة ِبَغرْيِ  ْنَيا  الدُّ يف  الِعزُّ  هي 

اأَْرَفُع النَّا�ش  َيْرَفـــــــــع  مِمَّا  َفَتْقَواه 

اأَْنَفُع الِقــــــَياَمِة  َيـــــــْوَم  وزِيَنُتها 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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اإال  قوم  العهد  نق�ض  ما  ِبَخْم�ِض:  »َخْم�ٌض  ال�صحيح  احلديث  يف  وورد 
�صلط اهلل عليهم عدّوهم، وما حكموا بغري ما اأنزل اهلل اإال ف�صا)1( فيهم الفقر، وما 
اإال  الكيل  ُفوا)2(  َطفَّ املوت، وال  فيهم  ف�صا  اإال  الزنا(  )اأي  الفاح�صة  فيهم  ظهرت 
اإال ُحِب�َض عنهم  ُمِنُعوا النبات واأُِخُذوا بال�صنني من القحط)3(، وال منعوا الزكاة 
فيه  فاإن  الزنا  اتقوا  النا�ض  مع�صر  »يا  قال:    النبي  عن  حذيفة  وروى  القطر. 
فُيْذِهب  الدنيا  اأما الالتي يف  الدنيا وثالث يف االآخرة،  �صت خ�صال، ثالث يف 
  اهلل  ف�صخط  االآخرة  يف  الالتي  واأما  العمر،  وُيْنِق�ض  الفقر  وُيوِرث  البهاء)4( 
و�صوء احل�صاب وعذاب النار. اأعاذنا اهلل من النار وما قّرب اإليها من قول وعمل، 

ه وكرمه. ورزقنا عفوه ومغفرته مِبَنِّ

وورد عنه : يقول االإن�صان مايل مايل، واإمنا له من ماله ثالث: ما اأكل 
فاأفنى، اأو لب�ض فاأبلى، اأو اأعطى فاأبقى، وما �صوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للنا�ض 

وقيل:

 

)1(  َف�َصا: انت�صر. )م(.
فوا: نق�صوا يف امليزان. )م(. )2( طفَّ

)3( الَقْحط: قلة املطر. )م(.
)4(  الَبَهاء: احل�صن. )م(.
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وقال : »اإن ال�صعلوك كل ال�صعلوك الذي له مال مل يقّدم منه �صيًئا« 
يعني مل يت�صدق منه ب�صيء. قال ابن دريد يف مق�صورته:

ويف حديث حذيفة : اأّول من يدخل اجلنة معي من اأمتي �صبعون األًفا، 
مع كل األف �صبعون األًفا لي�ض عليهم ح�صاب، وهذا تخ�صي�ض لقوله  كما عند 
م�صلم من حديث اأبي برزة االأ�صلمي »ال تزول َقَدَما َعبٍد يوم القيامة حتى ُي�ْصاأَل 
عن اأربع: عن عمره فيما اأفناه، وعن ج�صده فيما اأباله، وعن علمه ما عمل فيه، 

وعن ماله من اأين اكت�صبه واأينما اأنفقه. وقيل:

َمْت َقدَّ َما  َماِله  ِمْن  وِلْلَفتَى 

َبْعــــــــــَده َحدِيٌث  املَْرء  واإنـــا 

اْقَتَنى)1( َما  َل  َمْوِته  َقْبَل  َيَداه 

َوَعى ملن  َح�َشـــــًنا  َحِديًثا  َفُكن 

ْحَبِته ِب�شُ َم�ْشُروًرا  ْهِر  بالدَّ َيْغرَتُّ 

ُيَفاِرُقه ل  ا  ِحْر�شً املَاَل  وَيْجَمُع 

ِدْرَهِمه ِيِيع  َت�شْ ِمْن  ُي�ْشِفُق  َتَراه 

ِلَعاِقَبٍة َتْدِبرًيا  ا�ِش  النَّ واأَ�ْشـــــــَواأُ 

َرُعه َي�شْ ْهـــــــَر  الدَّ اأَنَّ  َتَبنيَّ  وَقْد 

َيْجَمُعه لِلَغــــــــرِي  اأَنَّه  َدَرى  وَقْد 

يُِّعه ُي�شَ ِديٍن  ِمْن  ُي�ْشـــــــِفُق  وَلْي�ش 

َيْنَفُعه َلْي�َش  فِيَما  الُعْمَر  اأَْنَفق  َمْن 

)1(  اْقَتَنى: اكت�صب. )م(. 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقيل:

وعن بع�ض احلكماء: من اعت�صم)1( بعقله َزّل، ومن ا�صتغنى مباله َقّل، ومن 
اعتز مبخلوق َذّل. وقال  »اإن ال�صدقة ولو َقلَّت تطفئ غ�صب الرب وتدفع ميتة 
»اإن    النار«، وعنه   »ال�صدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء  ال�صوء«، وعنه 
ال�صدقة تطفئ عن اأهلها حر القبور«، وقال  »كل امرئ يف ظل �صدقته حتى 
ى بني النا�ض«، وقال  »ال�صدقة بع�صر اأمثالها والقر�ض بثمانية ع�صر« قال  ُيْق�صَ
بع�صهم: وذلك اأن ال�صدقة قد تقع يف يد غني يف الباطن والقر�ض ال ياأخذه اإال 
ه اأن ينجيه اهلل من ُكَرب)2( يوم القيامة فلينف�ض)3( عن  حمتاج، وعنه  »من �َصرَّ
مع�صر اأو ي�صع عنه«، وعنه  »من اأنظر مع�صًرا اأمهله اهلل بذنوبه اإىل اأن يتوب«، 
: »عبدي   عن اهلل  النا�ض«، وقال   »ال ي�صكر اهلل من ال ي�صكر  وعنه 
ِنَع   »من �صُ اأجريت النعمة على يديه«، وعنه  اإذا مل ت�صكر من  مل ت�صكرين 

ِبَنا ُيَراُد  ا  َعمَّ َغْفَلٍة  يف  َيْن�َشاناوَنْحُن  َلْي�ش  َمْن  ِل�ِشْقَوِتَنا)1(  َنْن�َشى 

اآَثاُمهاملَاُل َيْنَفـــــــــُد ِحلُّه وَحــــــَراُمه َبْعـــــــَده  وَتْبــــــَقى  َيْوًما 

م: امتنع. )م(. )1( اْعَت�صَ
)2( ُكَرب: �صدائد. )م(.

ج. )م(. )3( فلُيَنّف�ض: فلُيَفرِّ
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اإليه معروف فقال لفاعله جزاك اهلل خرًيا فقد اأبلغ يف الثناء«، وقال : »�صنائع 
املعروف تقي م�صارع ال�صوء«. وقيل:

وقال بع�صهم: نحن يف زمان ال يزداد اخلري فيه اإال اإدباًرا)1( وال�صر اإال اإقبااًل، 
وال�صيطان يف هالك النا�ض اإال اأطماًعا. ا�صرب بطرفك)2( حيث �صئت فال تب�صر 
ا بدل نعمة اهلل كفًرا، وبخياًل اتخذ حق اهلل وفًرا)4(،  اإال فقرًيا يكابد)3( فقًرا، وغنيًّ
ومتمرًدا كاأن يف �صمعه من �صماع املوعظة وقًرا)5(، وقيل: مازال اإبلي�ض ي�صل يف 

الدين القومي واهلل يهدي من ي�صاء اإىل �صراط م�صتقيم. وقيل:

: ولالإمام اأبي حنيفة

ِبَها ُتِرْد  مَلْ  اإذا  ْنَيا  الدُّ َكاَنْت  ِرِمَفل  ُمْ اإِ�َشاَءة  اأو  بٍّ  ُمِ �ُشُروَر 

َف�َشــــــاُد ِبه  َماُن  الزَّ َماُنَيُقــــــوُلون  الزَّ َف�َشـــَد  وَما  َف�َشـــــُدوا  وَقْد 

)1(  اإِْدَباًرا: ذهابًا. )م(.
)2( ِبَطْرِفك: بَلْحِظك. )م(.

)3( ُيَكاِبد: يعاين. )م(.
)4( َوفًرا: مااًل كثرًيا. )م(.

)5( َوْقًرا: ثقاًل يف االأذن. )م(.

ِفيَنا والَعْيُب  َزَمـــــــــاَنَنا  �ِشـــــــَواَناَنِعيُب  َعْيٌب  ِلَزَماِننــــا  وَما 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وعن �صعيد عن اأبي هريرة اأن النبي  قال عن اهلل : »يوؤذيني ابن 
اآدم َي�ُصبُّ الدهر واأنا الدهر بيدي االأمور اأقلب الليل والنهار«، ولفظ البخاري يف 
التف�صري والتوحيد قال ر�صول اهلل  قال اهلل تعاىل: »يوؤذيني ابن اآدم اإىل اآخره. 
ويف رواية فاإن اهلل هو الدهر. وقد اأخرجه الطرباين عن اأبي عيينة بهذا االإ�صناد 
عن النبي  قال: »كان اأهل اجلاهلية يقولون اإمنا يهلكنا الليل والنهار، فقال اهلل 
االآية  ]اجلاثية/ 24[  نثڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄمث  كتابه  تعاىل يف 
في�صبون الدهر. قال اهلل تبارك وتعاىل يوؤذيني ابن اآدم فذكره. قال القرطبي معناه: 
ه عن  يخاطبني بالقول الذي يتاأذى منه من يجوز يف حقه التاأذي، واهلل تعاىل ُمَنزَّ
اأن ي�صل اإليه االأذى، واإمنا هذا من التو�صع يف الكالم، واملراد اأن من وقع منه ذلك 

تعر�ض ل�صخط اهلل تعاىل. 

وقوله: واأنا الدهر، قال اخلطابي: معناه اأنا �صاحب الدهر ومدبر االأمور التي 
�صبه  عاد  االأمور  فاعل هذه  اأنه  اأجل  الدهر من  �َصبَّ  فمن  الدهر،  اإىل  ين�صبونها 
اإىل ربه الذي هو فاعلها، واإمنا الدهر زمان ُجِعل ظرًفا ملواقع االأمور، وكانت عادة 

َعْيٍب ِبَغرِي  َماِن  الزَّ يف  وَنْهُجو 

ِذْئٍب َم  حَلْ َياأُْكُل  ئُب  الذِّ وَلْي�ش 

َهَجاَنا)1( ِبَنا  َماُن  الزَّ َنَطــــــــَق  ولو 
ِعَياَنا)2( ــــــا  َبْع�شً َنا  َبْع�شُ وَياأُْكــــــُل 

َنا. )م(. )1( َهَجانا: َذمَّ
)2( ِعيانَا: راأي العني. )م(.
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ا للدهر. وقال  اجلاهلية اإذا اأ�صابهم مكروه اأ�صافوه اإىل الدهر فقالوا بوؤ�ًصا للدهر وَتبًّ
النووي قوله: واأنا الدهر بالرفع يف �صبط االأكرثين واملحققني، ويقال بالن�صب على 
الظرف اأي اأنا باق اأبًدا واملوافق لقوله اإن اهلل هو الدهر بالرفع وهو جماز، وذلك اأن 
العرب كانوا ي�صبون الدهر عند احلوادث، فقال: ال ت�صبوه اإن فاعلها هو اهلل، وقال 
اجلنة  ويدخلهم  نقمته،  ليظهر  ويعذبهم  قدرته،  ليظهر  اخللق  اهلل  بع�صهم: خلق 

ليظهر رحمته.

لع�صرة:  تعاىل  اهلل  يبغ�صها  خ�صال  ع�صرة  احلكماء:  بع�ض  وقال  )رجع( 
البخل يف االأغنياء، والكرب يف الفقراء، والطمع يف العلماء، وقلة احلياء يف الن�صاء، 
وحب الدنيا على ال�صيوخ، والك�صل يف ال�صبان، واحلدة يف ال�صلطان، واجلنب يف 

الغزاة، والعجب يف الزهد، والرياء يف العبادة. وقيل:

وقال  عن اهلل : »الكربياء ردائي والعظمة اإزاري)1( من نازعني فيهما 
ق�صمته يف النار وال اأبايل«.

وُرِوَى عن عمر بن اخلطاب  اأنه دخل على النبي  وهو على �صرير   
اأثر ال�صريط بجنبه ال�صريف فبكى عمر ، فقال   »ما يبكيك يا عمر،  قد 

ة َفِري�شَ َعَلّي  ُهَما  ُبْغ�شُ وَبِخــــــــيُلاْثَنــــــــان  َنْف�ِشـــــه  يف   ٌ ُمَتَكبِّ

)1( اإَِزاِري: ثوب يحيط بن�صف اجل�صم االأ�صفل، واملراد اأن العظمة ت�صمله كما ي�صمل الثوب اجل�صد ويلفه. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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العاملني  ر�صول رب  واأنت  الدنيا،  فيه من  كانا  وما  وقي�صر  فقال: ذكرت ك�صرى 
َلت لهم طيباتهم يف حياتهم  وقد اأثر بجنبك ال�صريط، فقال : اأولئك قوم ُعجِّ
رت لنا طيباتنا يف االآخرة، وكان  يف �صفر فاأمر باإ�صالح  الدنيا، ونحن قوم اأُخِّ
�صاة، فقال رجل: يا ر�صول اهلل َعَلّي ذبحها، وقال اآخر: وَعَلّي �صلخها، وقال اآخر: 
وَعَلّي طبخها، فقال  وَعَلّي جمع احلطب، فقالوا: يا ر�صول اهلل نحن نكفيك 
ذلك، فقال: قد علمت ولكني اأكره اأن اأميز عليكم؛ فاإن اهلل يكره من عبده اأن 

. يراه متميًزا بني اأ�صحابه، وقام فجمع احلطب، وهذا لكمال زهده وتوا�صعه

  وحكى رجاء بن حيوة الكندي اأنه بات ليلة عند عمر بن عبد العزيز  
َفَهمَّ ال�صراج)1( اأن يخمد)2( فقام اإليه لي�صلحه، فاأق�صم عليه عمر لتقعدن وقام هو 
فاأ�صلحه، وقال: قمت واأنا عمر، ورجعت واأنا عمر. وقال  »َربُّ ال�صيء اأحق 

ب�صيئه ما مل يعجز عنه« وهذا لنفي الِكرْب. وقيل:

راج: امل�صباح. )م(. )1( ال�صِّ
)2( َيْخُمد: ي�صكن لهبه ومل ُيْطفاأ. )م(.

ُرْتَبًة َتْعُل  الُعَلى  ِنْلَت  اإذا  ْع  َتَوا�شَ

ه لَّ َمِ ِفيَع  الرَّ الَغْيَث  َي�ْشُكَر  َفَلْن 

الَوَرى من  اجَلِميَل  ْكَر  ال�شُّ وَتْكَت�ِشب 

َى الثَّ ِمَن  رَي  َي�شِ اأو  ا  يَّ الثُّ َقِريُن 
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وقيل:

نثگ    تعاىل:   اهلل  قال  واأ�صرفها  االأو�صاف  اأََجلِّ  من  والتوا�صع 
گمث ]احلج/ 34[ يعني اأهل التوا�صع، وقال تعاىل: نث ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ      ۇمث ]الفرقان/ 63[ معناه متوا�صعني. وقال  »ال 
يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«، فقال رجل: يا ر�صول اهلل اإن 
الرجل يحب اأن يكون ثوبه ح�صًنا، فقال عليه ال�صالة وال�صالم: »اإّن اهلل يحب 
املر�صى  يعود)4(    وكان  النا�ض«،  وغمط)3(  احلق  بطر)2(  من  املتكرب  اجلمال، 
وي�صيع اجلنازة ويجيب دعوة العبد، ويركب احلمار خمطوًما)5( بحبل من الليف، 
ويعلف البعري وال�صاة، ويخ�صف النعل)6( ويرقع الثوب، وياأكل مع اخلادم، ويحمل 

َفَرِحه يف  ِللإْن�َشاِن  َعِجْبُت 

ُنْطَفة اأَّوُله  َمْن  َبـــــــــــاُل  ما 

َما َتْقـــــــــِدمَي  مَيِْلُك  ل  َبح  اأَ�شْ

ُيْقَبُ ه  َقْبِ يف  َغٍد  يف  وهو 

َيْفَخــــــــــُر اآِخـــــــُره  وِجيَفٌة)1( 

َيْحَذُر َما  َتاأِْخـــــرَي  ول  َيْرُجــــــو 

)1( ِجيَفة: جثة امليت اإذا اأَنَْتَنْت. )م(.
)2( َبَطَر: تكرب. )م(.

)3( َغِمَط: احتقر. )م(.
)4 ( يعود: يزور. )م(.

ُطوًما: حباًل معلًقا يف رقبة البعري معقوًدا على اأنفه. )م(. )5( خَمْ
ف النعل: يخيطها. )م(. )6( َيْخ�صِ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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  حاجته من ال�صوق اإىل اأهله، وي�صافح الغني والفقري ويبدوؤهما بال�صالم. وقال
»طوبى ملن توا�صع يف غري منق�صة)1(، واأذل نف�صه يف غري م�صكنة)2(، واأنفق مااًل 
جمعه يف غري مع�صية« وقال عليه ال�صالة وال�صالم: »ال يفخر اأحد على اأحد«؛ 
فاإنكم عبيد الرب والرب واحد. وقيل لي�ض ملتكرب �صديق، وقال م�صلم بن قتيبة: 
ما تكرب اأحد يف والية اإال من َكرُبَت عنه، وال توا�صع فيها اإال من َكرُبَ عنها، وقيل:

وقيل:

الِكْبِ يف  َيا�َشة  الرِّ اأَنَّ  وُمْعَتِقٌد 

ِرْفَعة َيْطُلُب  الُعْجِب)4(  ُذُيوَل  َيُجرُّ 

َيْدِري ل  وهو  ِبَها  مَمُْقوًتا)3(  َبح  َفاأَ�شْ

ِباجَلرِّ ْفَع  الرَّ َطاِلِب  ِمْن  َفاْعَجُبوا  اأََل 

بي َتَلبَّ�ش  اإِلَّ  ا  ُم�ْشَتْكِبً اأَْلَق  مَلْ 

ِتَها نيا وَلذَّ الدُّ ول َحـــــــَل يِل ِمن 

فيــــــــه الذي  الِكْبُ  به  َقاِء  اللِّ ِعْنَد 

ـِه ِبالتّيـــــ للتيِّــــــــه)5(  ُمَقاَبَلِتي  اإل 

ة: عيب. )م(. )1(  َمْنَق�صَ
)2( َم�ْصَكَنة: ِذلَّة. )م(.

)3( مَمُْقوًتا: مكروًها. )م(.
)4( الُعْجب: الزهو. )م(. 

َلف والكرب. )م(. يه: ال�صَّ )5( التِّ
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وقال  اأكرم الكرم التقوى واأ�صرف ال�صرف التوا�صع وقيل:

ال�صوؤال  النا�ض ن�صف العقل، وح�صن  اإىل  التوّدد   »ح�صن  وقال عمر 
ن�صف العلم، وح�صن التدبري ن�صف املعي�صة«. وقيل:

وقيل:

ِرَيا�َشٌة َطيَّ�َشـــــــْته)1(  اإذ  َلُه  اأَُقوُل 

َنْف�ُشـــه َدْهُرك  فِيَك  ُيَراِجُع  َتَرفَّق 

ُطُلوِعـــــه ِعْنَد  للَيْقِطني)2(  َتَر  اأمل 

هُر الدَّ َغَلَط  فقد  َمْهًل  اأََتْت  اإليه 

�َشـــــْكُر به  َماُن  والزَّ اإل  �ُشْدَت  َفَما 

ُعْمُر َله  َيُطــــــوُل  ل  وَلِكن  َيُطوُل 

لأَْهِلَها َتــــــــُدوُم  ل  َب  املََنا�شِ اإنَّ 

َمَكاِرما اجَلِميِل  الِفْعِل  ِمْن  فاْغِر�ش 

الأَّوُل ْين  َفاأَ َذا  ُتْنِكُر  ُكْنَت  اإِْن 

ُتْعـــــــــَزُل ل  ِها  نَّ َفاإِ ُعِزْلَت  َفاإذا 

الـــــذي هـــــــــو  الأَِمــــــرَي  اإِنَّ 

الِولَيـــــــ �ُشـــــــــْلَطاُن  َزاَل  اإِْن 

َعـــــــْزِله َيْوَم  اأَِمــــــرًيا  َحى  اأَ�شْ

ـــــِله َف�شْ �ُشــــــــْلَطاُن  َيَزْل  مَل  ـِة 

�َصْته: زاغت به. )م(. )1( َطيَّ
)2( الَيْقِطني: كل �صجر ال يقوم على �صاق. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة



526 526
املر�شد الأمني للبنات والبنني

قال اأبو عثمان احلريي: ال يكمل الرجل حتى ي�صتوي يف قلبه اأربعة اأ�صياء: 
املنع والعطاء والعز والذل. وقال : »لي�ض ال�صديد من غلب النا�ض اإمنا ال�صديد 
من غلب نف�صه«، وورد عنه  »اأ�صدكم من ملك نف�صه عند الغ�صب، واأحلمكم 

من عفا عند القدرة«.

اإن اهلل خلق النف�ض �صر االأ�صياء، وهي مطيتك)1( واأنت  وقال بع�صهم:   
حمتاج اإليها، ومثلها كمثل ال�صارق الواقف على متاع البيت، وهي قرينة ال�صيطان 
وماأوى كل �صوؤولها، ولها �صفات مذمومة حتب ال�صر وتبغ�ض اخلري، تخالف العقل 
وتوافق الهوى، وهي يف ال�صبع مثل ال�صبع، ويف اجلوع مثل الطفل ال�صعيف، ويف 
الغ�صب مثل امللوك اجلبابرة، ويف ال�صهوة مثل البهائم، ويف اخلوف مثل الهّر، ويف 
االأمن مثل االأ�صد والنمر. ومن �صوء عاداتها تخاف من الفقر والقلة وال تخاف 
واأن�صار مثل  اأعوان  ولها  ال�صيطان  األيم عذابه، وهي م�صخرة  تعاىل ومن  من اهلل 
اأعوانها جنود ووفود وح�صم  الدنيا وزهرتها والهوى وال�صيطان، ولكل واحد من 
وحمبة  ال�صحك،  وكرثة  االأكل  وكرثة  النوم  كرثة  مثل:  الدنيا  احلياة  زينة  من 
الذميمة  والعداوة  والنميمة  واحل�صد  والكرب  الدنيا،  وحب  الف�صاق  حكايات 

وارتكاب املعا�صي واللعب.

ُتك: ما تركب ظهرها، واملراد اأنها ِمْعوان لك اإما على ال�صر واإما على اخلري. )م(. )1( َمِطيَّ
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 وقد ورد عنه  اإن اهلل كتب االإح�صان يف كل �صيء، ففي اأهله يح�صن 
اأن  اإثًما  باملرء  »كفى    قال  ي�صيعهم،  وال  يطيقون  ما ال  يكلفهم  وال  ع�صرتهم 
ي�صيع ما يعول«، واإىل خدمه باأن ال يكلفهم من العمل ما ال يطيقونه وال ي�صيعهم، 
اأذاهم  ويحمل  �صحبتهم  ويح�صن  لهم  ين�صح  بل  يغ�صهم  ال  باأن  اإخوانه  واإىل 
ويكرم مثواهم، واإىل �صائر النا�ض باأن يعلمهم ما ينفعهم ملعا�صهم ومعادهم واإر�صاد 
�صبيل اخلريات واجتناب املنكرات، وليحب الأخيه ما يحب لنف�صه من الطاعات 
واملباحات الدنيوية، و�صواء كان ذلك يف االأمور احل�صية كالغنى اأو املعنوية كالعلم 
فيكون معه كالنف�ض الواحدة كما حث  على ذلك بقوله يف احلديث ال�صحيح 
اجل�صد  �صائر  له  تداعى  ع�صو  منه  ا�صتكى  اإذا  الواحد  كاجل�صد  »املوؤمنون  اأي�ًصا 
االآية من  اإين الأمّر على  ابن عبا�ض -ر�صي اهلل عنهما-  وال�صهر« وقال  باحلمى 

كتاب اهلل تعاىل فاأوّد اأن النا�ض علموا منها ما اأعلم. 
وكذلك يرفق باحليوان باأن ال يجيعه وال يعط�صه وال ي�صربه، وال يكلفه من 
العمل ماال يطيقه، وال ي�صتمر راكًبا على الدابة وهي واقفة اإال حلاجة، وقد كان 
واالأحرار  الرقيق  من  عمله  اأثقل يف  يخفف عمن  احلوائط  اإىل  يخرج    عمر 
والبهائم، ويزيد يف رزقه الأن كف االأذى ودفع ال�صرر من امل�صالح املطلوبة، وقد 

قال  »ال �صرر وال �صرار«، وقال  »خياركم خياركم للماليك«.

)رجع( ويف �صحيح م�صلم عن النبي  »ال ت�صاأل االإمارة فاإنك اإن �صاألتها 
ُوِكْلَت اإليها، واإن �ُصِئْلَت لها اأُِعْنت عليها«، وقال االإمام ابن عطاء اهلل ال�صكندري 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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رحمه اهلل تعاىل: ما تع�صر مطلب اأنت طالبه بربك، وال تي�صر مطلب اأنت طالبه 
م اهلل وجهه: ال يغّرنك حر ال�صتاء، و�صحك االأمراء، ومتلق  بنف�صك. وعن علي َكرَّ

االأعداء، وزهد الن�صاء، كما قيل:

وقال احل�صن: لوال االإبدال)1( خل�صفت)2( االأر�ض، ولوال ال�صاحلون)3(لهلك 
الطاحلون، ولوال العلماء ل�صار النا�ض كالبهائم، ولوال الريح الأننت كل �صيء.

وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�صول اهلل  »�صبعة يظلهم اهلل يوم ال ظل 
اإال ظله، اإمام عادل، و�صاب ن�صاأ يف طاعة اهلل ، ورجل ذكر اهلل خالًيا ففا�صت 
عيناه من خ�صية اهلل تعاىل، ورجل قلبه معلق بامل�صجد اإذا خرج منه حتى يعود 
اإليه، ورجل ت�صدق ب�صدقة فاأخفاها فلم تعلم �صماله ما تنفق ميينه، ورجالن حتابا 
يف اهلل فاجتمعا على ذلك وافرتقا عليه، ورجل دعته امراأة ذات ح�صن وجمال 

نث ٿ   تعاىل:  اهلل  قال  العاملني،  رب  اهلل  اأخاف  اإين  وقال  عنها  فاأبى  نف�صها  اإىل 
ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  
ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث ]البقرة/ 271[، 

ُم�َشــــــامَلًة اأَْبَدى  واإِْن  العـــدّو  ـَـــــااإِنَّ  ًة َوَثب ى ِمْنَك َيـــــْوًما ُفر�شَ اإذا َراأَ

)1( االإِْبَدال: التغيري. )م(.

)2( ُخ�ِصَفت: ذهبت. )م(.
ون: الفا�صدون. )م(. احِلُ )3( الطَّ
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ا حتى  ا ويت�صّدق �صرًّ وقد كان االإمام زين العابدين ر�صي اهلل تعاىل عنه ينفق �صرًّ
كان غالب اأهل املدينة ال�صريفة يرمونه بالبخل، فلما مات وجدوه كان يقوت مائة 

بيت من اأهل املدينة. 

وكذلك كان �صيخ االإ�صالم زكريا االأن�صاري ُي�ِصرُّ ب�صدقته حتى كان غالب 
اإذا  وكان  منه،  �صدقة  اأكرث  م�صر  علماء  كان يف  وما  بخيل،  اأنه  يعتقدون  النا�ض 
ق�صم  ما  له  وي�صع  ال�صنة  الأجل  �صافحني  له:  يقول  �صيًئا  اأحًدا  يعطي  اأن  اأراد 
له، وتارة يقول: هل هنا اأحًدا، فاإن قيل: نعم، يقول ملن يريد اأن يعطيه �صيًئا: يا 
اإلينا مرة اأخرى فاإن يل بك حاجة. وورد عنه  ال يجني على املرء  فالن عد 
اإال يده. ويف لفظ ال يجني جان اإال على نف�صه، واملراد اأنه ال يوؤخذ اإن�صان بجناية 
اإىل  اأّدته  التي  واإمنا يوؤخذ مبا جنته يده، فيده هي  اأو زنى،  اأو جرح  اإن قتل  غريه 
ذلك، واالأ�صل يف الدماء الع�صمة عقاًل ونقاًل، اأما االأّول فالأن يف القتل اإف�صاد 
ال�صورة االإن�صانية املخلوقة يف اأح�صن تقومي والعقل ياأباه، واأما نقاًل فلقوله تعاىل: 
نثۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یمث  ]االأنعام/ 151[ وقوله تعاىل: 

نثگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳمث ]الن�صاء/ 93[ وقول 
امل�صطفى عليه ال�صالة وال�صالم: »ليحذر اأحدكم اأن يحول بينه وبني اجلنة ملء 
كف من دم يهريقه بغري حق«، وُرِوَي عنه  اأنه قال »من خرج من ذل املع�صية 
اإىل عز الطاعة اأغناه اهلل من غري مال واأيده من غري جند واأعزه اهلل من غري ع�صرية«.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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االعتقادات  وهي:  اأ�صياء  خم�صة  الدنيا  اأمور  اأن  اعلم  بع�صهم:  قال   
والعبادات والعمليات والزواجر واالآداب، اأما االعتقادات فخم�صة اأنواع: االإميان 
باهلل ومالئكته وكتبه ور�صله واليوم االآخر، واأما العبادات فخم�صة اأنواع: ال�صالة 
والزكاة وال�صوم واحلج واجلهاد، واأما املعامالت فخم�صة اأنواع: املعاو�صات)1( املالية 
واملناكحة واملخا�صمات واالأمانات وال�صركات، واأما الزواجر فخم�صة اأنواع: زاجر 
عن قتل النف�ض وهو الق�صا�ض، وزاجر عن هتك ال�صرت واإف�صاد الِفَرا�ض واإ�صاعة 
الن�صب وهو حد الزنا، وزاجر عن اأخذ املال وهو حد ال�صرقة، وزاجر عن �صلب 
الِعْر�ض وهو حد القذف، وزاجر عن اإزالة العقل وهو حد ال�صرب. واأما االآداب 

فاأربعة اأنواع: االأخالق احلميدة وال�صيم احل�صنة وال�صيا�صات واملعا�صرات. 

  اأنه قال: »�صاألت جربيل  عن النبي  وُرِوي عن ابن م�صعود
اأتنزل بعدي اإىل االأر�ض قال: نعم اأنزل ع�صر مرات اأرفع جواهر االأر�ض، االأوىل 
اأنزل مرة اأرفع الربكة، الثانية اأرفع ال�صفقة من قلوب العباد، الثالثة اأرفع احلياء من 
قلوب اخللق،  املحبة من  اأرفع  االأمراء، اخلام�صة  العدل من  اأرفع  الرابعة  الن�صاء، 
ال�صاد�صة اأرفع ال�صرب من قلوب الفقراء، ال�صابعة اأرفع ال�صخاء من االأغنياء، الثامنة 
اأرفع العلم من �صدور العلماء، التا�صعة اأرفع القراآن من امل�صاحف، العا�صرة اأرفع 

االإميان من اأهل االإميان، ن�صاأل اهلل تعاىل العافية بف�صله وكرمه.

ات: التعوي�صات. )م(. )1( املَُعاَو�صَ
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التوا�صع،  فوجدتها يف  الرفعة  »طلبت  اهلل وجهه:  م  َكرَّ علي  االإمام  قال   
وطلبت الريا�صة فوجدتها يف العلم، وطلبت الن�صرة فوجدتها يف ال�صرب، وطلبت 
ال�صكر  وطلبت  القناعة،  يف  فوجدته  الغنى  وطلبت  الورع،  يف  فوجدتها  العبادة 
فوجدته يف الر�صى، وطلبت الراحة فوجدتها يف ترك اجلهد، وطلبت ترك الغيبة 
فوجدتها يف اخللوة، وطلبت امللك فوجدته يف الزهد، وطلبت ال�صاحب فوجدته يف 
العمل ال�صالح، وطلبت العافية فوجدتها يف ال�صمت، وطلبت االأن�ض فوجدته يف 
تالوة القراآن، وطلبت ثقل امليزان فوجدته يف ذكر اهلل دائًما، وطلبت الرب فوجدته 
يف ال�صخاء، وطلبت املروءة فوجدتها يف ال�صدق«. وقال  »من ا�صتاق اإىل اجلنة 
�صارع اإىل اخلريات، ومن اأ�صفق من النار َلَها)1( عن ال�صهوات، ومن ترقب املوت 

هانت عليه اللذات، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه امل�صيبات«. وقيل:

بغ�ض  اهلل  بغ�ض  وعالمة  ذكره،  حب  اهلل  حب  عالمة    عنه  وورد 
اإبلي�ض  فاإن  منهما  فاأكرثوا  واال�صتغفار  اهلل  اإال  اإله  بال  »عليكم    وقال  ذكره، 
»اإذا    وقال  واال�صتغفار«،  اهلل  اإال  اإله  بال  واأهلكوين  بالذنوب  اأهلكتهم  قال: 
حلق  قال:  اهلل؟  ر�صول  يا  اجلنة  ريا�ض  وما  قيل:  فارتعوا)2(  اجلنة  ريا�ض  راأيتم 

)1(  َلَها: ان�صغل. )م(.
)2( اْرَتُعوا: خو�صوا. )م(.

َلُه فا�ْشَتِعّد  منه  َلُبّد  املَْوُت 

به َيَلذُّ  اأو  ِبَعْي�ٍش  َيْلُهو  وَكْيَف 

َم�ْشُغوُل املَْوِت  ِبِذْكِر  بيَب  اللَّ اإنَّ 

ُعوُل َمْ يِه  َخدَّ َعَلى  اُب  َ الرتُّ َمْن 

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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رهان.  وفر�صا  عنان  و�صريكا  لبان  ر�صيَعا  والفتّوة  املروءة  بع�صهم:  وقال  الذكر«. 
نَ�ض)1(،  وقال احل�صن بن علي : املروءة حفظ الرجل دينه واإحراز نف�صه عن الدَّ
  وقيامه ل�صيفه، واأداء احلقوق، واإف�صاء ال�صالم، وَرَوى اأبو هريرة اأن ر�صول اهلل
قال: »ي�صلم الراكب على املا�صي واملا�صي على القاعد والقليل على الكثري«، وزاد 

ابن املثني وال�صغري على الكبري. 

وقيل  تكرهه.  ملن  املال  وبذل  تبغ�صه،  ملن  اخللق  ح�صن  :الفتّوة  وقيل 
قيل:  كافر.  اأو  ويل  عندك  ياأكل  اأن  بني  متيز  ال  اأن  فقال:  الفتّوة؟  ما  لبع�صهم: 
وال�صالم  ال�صالة  اأف�صل  وعليه  نبينا  على  اخلليل  اإبراهيم  جمو�صي  ا�صت�صاف 
فقال له: ب�صرط اأن ت�صلم فمّر املجو�صي حلال �صبيله، فاأوحى اهلل اإىل اإبراهيم منذ 
دينه  بتغيري  تطالبه  اأن  غري  من  لقمة  ناولته  فلو  كفره  على  اأطعمه  �صنة  خم�صني 
لكان خرًيا لك، فم�صى اإبراهيم اخلليل يف اأثره حتى اأدركه واعتذر له، ف�صاأله عن 

ال�صبب فذكر ذلك له فاأ�صلم املجو�صي، وقد �صماه اهلل فتى لذلك.

فاإنه يظهر من عيوبك ما  اإياك وكرثة الكالم  الكبار:  ومن و�صايا بع�ض   
بطن ويحرك من عدّوك ما �صكن، وقيل:

�َشَلمٌة ُكوُت  وال�شُّ َزْيٌن  ْطُق  النُّ

ة َمرَّ �ُشُكوِتَك  َعَلى  َنِدْمَت  اإِْن  َما 

ِمْكَثاَرا َتُكْن  َفَل  َنَطْقَت  فاإذا 

ِمَراَرا الَكلِم  على  َنِدْمت  َلِكْن 

نَ�ض: الَو�َصخ. )م(. )1( الدَّ
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وعن بع�صهم عفة الل�صان �صمته؛ فاإن الل�صان �صبع �صار فاإن مل توثقه عدا 
اأبي طالب ر�صي اهلل تعاىل عنه يف و�صيته البنه احل�صني  عليك. وعن علي بن 
منطقه.  املرء  تالف  فاإن  ل�صانك  عليك  اأم�صك  بني  يا  عنه:  تعاىل  اهلل  ر�صي 
والتهليل  والتكبري  والتحميد  كالت�صبيح  مراتب: م�صتحب  والكالم على ثالث 
، ومباح وهو قول االإن�صان لغريه قم واقعد ونحو ذلك،  وال�صالة على النبي 

وحرام وهو الكذب والغيبة والنميمة وال�صتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك. 

وي�صتثنى من الكذب الكذب يف احلرب للخديعة، ويف ال�صلح بني اثنني، 
ويف اإر�صاء الرجل اأهله، ويف دفع الظامل عن املظلوم. وعن اأبي هريرة ر�صي اهلل 
تعاىل عنه »من جل�ض جمل�ًصا فكرث فيه لغطه)1( فقال قبل اأن يقوم �صبحانك اللهم 
وبحمدك اأ�صهد اأن ال اإله اإال اأنت اأ�صتغفرك واأتوب اإليك اإال كان كفارة ملا بينهما« 

اأخرجه الرتمذي.

�صمعت  االأ�صمعي  وقال  يقظته،  والكالم  الل�صان  منام  ال�صمت  وقيل: 
ا يقول دع من الكالم ما تعتذر منه وتكلم مبا �صئت، وعنه  من �صمت  اأعرابيًّ

جنا، وقيل:
ِكْلَمٍة اإىل  ــــــِررَت  ا�شطُّ َما  اإذا 

ٍة ِف�شَّ ِمْن  ُنْطقــــــَك  َكان  َفَلو 

ْد اْق�شِ ُكوِت  ال�شُّ وَباُب  َفَدْعــــــــَها 
َلَكــــــــان �ُشــــُكوُتَك ِمْن َع�ْشَجْد)2(

ته. )م(. جَّ )1( لغطه: �صَ
)2( ع�صجد: َذَهب. )م(.
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الل�صان  اإن  وقيل  �صهامك،  تدبر  كما  كالمك  َدبِّر  احلكماء:  بع�ض  وقال 
َتْرِم �صهًما يعجزك  بابًا يعجزك �صّده، وال  تفتح  �صهم يخطئ وي�صيب. وقيل: ال 
رّده، واغتنم ال�صكوت فاإّن اأدنى نفعه ال�صالمة، واإّن اأ�صقى النا�ض من ابتلي بل�صان 

مطلق وقلب مطبق)1( فال يح�صن اأن ينطق وال يقدر اأن ي�صكت.

وقال : »كل لهو يلهو به املوؤمن باطل اإال رميته عن قو�صه وتاأديبه فر�صه 
ومداعبته امراأته«.

وقال رجل الأبي بكر الوراق اأو�صني، فقال: كن يف الدنيا كالنخلة اأ�صلها 
وكذلك  اأثمرت،  فرعت  واإذا  َعْت)3(،  َفرَّ َفَرَعْت)2(  اإذا  ال�صماء،  يف  وفرعها  ثابت 

ب تهذب، قال اهلل تعاىل: نثۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ب تاأّدب، واإذا ُهذِّ املوؤمن اإذا اأُدِّ
جئمث  ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ    ېئ       ېئ   ېئ  
]اإبراهيم/24[ وملا نزلت هذه االآية قال النبي : »ائتوين ب�صجرة ت�صبه امل�صلم ال 
يتحات)4( ورقها توؤتي اأكلها كل حني باإذن ربها، فوقع النا�ض يف �صجر البوادي« قال 
ابن عمر: ف�صكت القوم فوقع يف قلبي اأنها النخلة، فقال عليه ال�صالة وال�صالم: 
هي النخلة، فقلت الأبي: لقد كان وقع يف قلبي اأنها النخلة. قال: فما منعك اأن 

ى. )م(. )1( ُمْطَبق: ُمَغطَّ
)2( َفَرَعْت: َعَلْت. )م(.

َعْت: كرثت اأغ�صانها. )م(. )3( َفرَّ
)4( َيَتَحاّت: يتق�صر. )م(.
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اإيل من كذا وكذا. فقلت:  اأَحبَّ  قلتها  ، الأن تكون  لر�صول اهلل  تكون قلت 
كنت يف القوم واأبو بكر وعمر فلم يقوال �صيًئا فكرهت اأن اأقول.

 ويف هذا احلديث فوائد منها: ا�صتحباب اإلقاء العامل امل�صاألة على اأ�صحابه 
ليخترب اأفهامهم ويرغبهم يف الفكر واالعتناء. وفيه �صرب االأمثال واالأ�صباه، وفيه 
توقري الكبار كما فعل ابن عمر، لكن اإذا مل يعرف الكبار امل�صاألة فينبغي لل�صغري 
الذي يعرفها اأن يقولها الإظهار �صرفه بالنجابة)1( وح�صن فهمه. قال العلماء: و�صبه 
الدوام؛  على  ووجوده  ثمرها  وطيب  ظلها  ودوام  بامل�صلم يف كرثة خريها  النخلة 
فاإنه من حني يطلع ثمرها ال يزال يوؤكل منه حتى ييب�ض وبعد اأن ييب�ض، ويتخذ 
ا  يًّ منها منافع كثرية من خ�صبها واأوراقها واأغ�صانها في�صتعمل جذوًعا وحطًبا وِع�صِ
وح�صًرا وحبااًل، ونواها ينتفع به علًفا لالإبل، ثم جمال نباتها وح�صن هيئة ثمرها 
املوؤمن خري كله من كرثة طاعته ومكارم  اأن  فهي منافع كلها خري وجمال، كما 
و�صائر  وال�صلة  وال�صدقة  وذكره  وقراءته  و�صيامه  �صالته  على  فيواظب  اأخالقه 
الطاعات وغري ذلك. فهذا هو ال�صحيح يف وجه الت�صبيه، وقيل وجه الت�صبيه، اإذا 

قطع راأ�صها ماتت بخالف باقي ال�صجر وقيل اأنها ال حتمل حتى تلقح.

َجاَبة: الكرم. )م(. )1(  النَّ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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�صجرة  االأر�ض، وهي  ا�صتقّرت على وجه  �صجرة  اأّول  بع�صهم: وهي  قال 
مباركة ال توجد يف كل مكان. قال ر�صول اهلل : »اأكرموا عمتكم النخلة«، واإمنا 
َيت عمة الأنها كما ُرِوي ُخِلَقت من ف�صلة طينة اآدم ؛ الأنها ت�صبه االإن�صان  �ُصمِّ
يف ح�صن ا�صتقامة قّدها)1( وطولها، وامتياز ذكرها بني النبات واخت�صا�صها باللقاح 
ورائحة طلعها)2( كرائحة النطفة، ولطلعها غالف كامل�صيمة التي يكون الولد فيها، 
ولو قطع راأ�صها ماتت، واإن اأ�صاب جمارها اآفة هلكت، واجلمار من النخلة كاملخ 
واإناثها حملت  تقاربت ذكورها  واإن  االإن�صان،  الليف ك�صعر  وعليه  االإن�صان،  من 
حماًل كثرًيا الأنها ت�صتاأن�ض باملجاورة، واإن كانت ذكورها بني اإناثها لقحتها الريح، 
ورمبا ُقِطع اإلفها من الذكور فال حتمل لفراقه، واإذا دام �صربها باملاء املالح اأو طرح 

امللح يف اأ�صولها ح�صن ثمرها. 

ويعر�ض لها اأمرا�ض مثل االإن�صان، ومن اأمرا�صها �صقوط الثمرة بعد احلمل، 
ما  منها  وزرعت  بغل  بول  يف  النوى  نقعت  اإذا  الفالحة:  كتاب  �صاحب  وقال 
وزرعته جاء  اأيام  ثمانية  املاء  النوى يف  نقعت  واإن  ذكوًرا،  كله  نخله  زرعت جاء 
مرات  ثالث  وجففته  اأياًما  البقر  بول  يف  النوى  نقعت  واإن  اأحمر،  كله  ُب�ْصره)3( 
وزرعته جاءت كل نخلة حتمل حماًل قدر نخلتني، واإذا اأخذت نوى الب�صر االأحمر 

َها: قامتها. )م(. )1(  َقدِّ
)2( َطْلِعَها: نَْور النخلة ما دام يف الكافور. )م(.

)3( ُب�ْصره: متره. )م(.
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وح�صوته يف التمر االأ�صفر وزرعته جاء ب�صرها اأ�صفر، وكذلك بالعك�ض، وكذلك 
فالحة النوى املتطاول والنوى املدّور، وكيفية غر�صه اأن جتعل طرف النوى الغليظ 

مما يلي االأر�ض ومو�صع النقري)1( اإىل جهة القبلة وقيل:

وعن بع�ض ملوك الروم اأنه كتب اإىل عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل تعاىل عنه 
قد بلغني اأن ببلدك �صجرة تخرج ثمرها كاأنه اآذان احلمر)2(، ثم ين�صق كاأح�صن 
ك�صذور  فيكون  وي�صفر  يحمر  ثم  كالزمرد،  فيكون  يخ�صر  ثم  املنظوم،  اللوؤلوؤ 
الذهب وقطع الياقوت، ثم ينقع فيكون اأطيب من الفالوذج)3(، ثم ييب�ض فيكون 
َخر، فلّله درها)4( من �صجرة. فكتب اإليه عمر ر�صي اهلل تعاىل عنه �صّدقت  قوًتا وُيدَّ
اإين عبد اهلل فال  ، وقال:  امل�صيح  ُوِلد حتتها  التي  ال�صجرة  واإنها  ر�صولك، 
تدُع مع اهلل اإلًها اآخر، وو�صف خالد بن �صفوان النخل، فقال: هي الرا�صخات 
يف الوحل املطعمات يف املحل)5( امللقحات بالفحل اليانعات)6( ك�صهد النحل، 

النََّبات َغْر�ُش  الِفَلَحة  َجالَف�َشْرُط  الرِّ َغْر�ُش  َيا�َشة  الرِّ و�َشْرُط 

قري: النكتة يف النواة. )م(. )1( النَّ

َعم. )م(. )2( اآذان احُلْمر: اآذان النَّ
)3( الَفاُلوَذج: نوع من احللوى، وهو لفظ فار�صي معرب. )م(.

ها: هلل خريها. )م(. )4( هلّل َدرُّ
)5( املََحل: نقي�ض االرحتال. )م(.

)6( الَياِنَعات: النا�صجات. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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تخـرج اأ�صفاًطا)1( غالًظا واأو�صاًطا كاأنها ملئت حلاًل)2( وريا�ًصا، ثم تن�صق عن ق�صبان 
جلني)3(وع�صجد ك�صذر الف�صة ثم ت�صري ذهًبا اأحمر بعد اأن كانت كالزبرجد االأخ�صر.

رائحة  الثوم وكذلك  رائحة  يقطع  َغ خو�صها  ُم�صِ اإذا  النخلة  ومن خوا�ض 
اخلمر. وقد قيل فيه �صعر:

وال�صك اأن حرفة الزراعة التي من �صمنها زراعة النخل اأف�صل احلرف بعد 
ل�صاحبها  وال�صناعة  �صطارة،  التجارة  وقيل  التجارة،  ثم  اخلياطة  ثم حرفة  اجلهاد 
احلرف  اأكمل  من  والعطارة  ال�صنائع،  اأََجلِّ  من  والزراعة  خ�صارة،  غري  من  ربح 
اإليها  ُيْحَتاج  اأف�صل، وكل �صنعة  والب�صائع، وكل �صنعة لها ف�صيلة اأخروية فهي 
يف اأمور الدين واإقامة ركنه كالزراعة واخلياطة ففيها ف�صيلة لتعليمها وتعلمها؛ الأن 
التغذي و�صرت العورة من اأمور الدين واإقامة ركنه، فاأي حرفة اأ�صّد احتياًجا اإليها 
من اأمور الدين والدنيا فهي اأحرى واأوىل من اأختها. قال عمر بن اخلطاب ر�صي 

اهلل تعاىل عنه: َمْن َخطَّ وخاط وفر�ض وعام فذاكم الغالم. 

َكاأنَّ النَِّخيَل الَبا�ِشَقاِت)4 ( وَقْد َبَدْت

َلَها ِزيَنًة  َقْبِلها  من  علقت  وَقْد 

َزَبْرَجد ِقَباُب  ُح�ْشًنا  ِلَناِظِرَها 

َع�ْشَجد ِباأَعرا�ِش  َياُقوت  َقَناديل 

يب. )م(. )1( اأَ�ْصَفاًطا: اأوعية ُيعبَّى فيها الطِّ
)2( ُحلاًل: اأثوابًا. )م(.

)3( ُلـَجنْي: الف�صة. )م(.
)4( الَبا�ِصَقات: املرتفعات. )م(.
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وملا كان من اأهم �صفات �صرف العر�ض العفة اأطلق عليها عرًفا واإال فهو اأعم 
منها، واأح�صن ما قيل يف ذلك قول ال�صمواأل بن عاديا الذي خم�صه ال�صفي احللي:

ه اأَْر�شُ ْزِق  الرِّ َعن  اَقْت  �شَ ِبَن  َقِبيٌح 

ه ومل َيْبُل)3(  �ِشْرَباَل الذي فيه َرْك�شُ

اإذا املَْرُء مل َيْحُجْب َعن الَعنْي َنْوَمَها

َلْوَمَها َتاأَْمن َمَعاِليــــــــِه  يُع ومل  اأَ�شِ

ُجُدوُدنا اأَْرَغَمْتَها  َغْدٍر  َبُة  وُع�شْ

َيكيُدنا َكْيٍد  ِفْعِل  عن  َعَجَزْت  اإذا 

ه وَعْر�شُ َلَدْيه  الَفَل)1( َرْحٌب)2(  وُطول 

ه ِعْر�شُ وؤِم  اللَّ من  َيْدَن�ْش  مل  املرء  اإذا 

�َشْوَمَها)4( النَّفي�َشة  ْف�ِش  النَّ من  وُيْغِلي 
ْيَمها)5( ْف�ِش �شَ واإِْن هو مل َيْحِمْل َعَلى النَّ

وَح�ُشوُدنا ــــــــّدنا  �شِ وِمْنَها  فَباَتْت 

ا َقِليــــــــــــٌل َعِديُدنا َنا اأَنَّ ُ ُتَعـــــــريِّ

 َفُكلُّ ِرَداٍء َيْرَتديه َجِميُل

َناِء �َشِبيُل َفَلْي�َش اإىل ُح�ْشِن الثَّ

فُقْلُت َلَها اإِنَّ الِكَرام َقِليُل

)1( الَفال: القفار من االأر�ض. )م(.
)2( َرْحب: وا�صع. )م(. 

)3( َيْبُلو: يخترب. )م(.
)4(  �َصْومها: ثمنها. )م(.
يمها: ظلمها. )م(. )5( �صَ

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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َنا لَّ َمِ َماِك)1(  ال�شِّ َهاِم  َعَلى  َرَفْعَنا 

َنا اأََقلَّ ين  الأَْكَثِ َجْي�ُش  َخاَف  وَقْد 

َوَقاُرَنا ا�ِشَياِت  الرَّ اجِلَباَل  ُيَواِزي 

ِجَواُرَنا َماِن  الزَّ ْرِف  �شَ ِمْن  وَياأَْمُن 

اأُُموُره مَتَّْت  اَم  ال�شَّ َحَلْلَنا  ومَلَّا 

وِبالنَّرَيِب)3( الأَْعَلى الذي َعزَّ َطْوُره

�ِشَعاِبه)4( ِخلِل  ِمْن  ا  يَّ الثُّ ُيِريَك 

ارِتَكاِبه ُدون  املِحبِّ  َخْطَو  ُر  وَتْق�شُ

َنا ِظلَّ اأ)2(  َتَفيَّ اإِلَّ  َمِلٌك  َفَل 

ِمْثَلَنا َبَقاَياه  َكاَنْت  َمْن  َقلَّ  وَما 

َداُرَنا املََجّرة  َهاِم  َعَلى  وُتبَنى 

وَجاُرَنا َقِليٌل  ا  اأَنَّ َنا  رَّ �شَ وَما 

واأَِمرُيه َمِلُكه  َوَحَباَنا  َلَنا 

رُيه جُنِ َمْن  َيْحَتلُّه  َجَبل  َلَنا 

اِبه ِه�شَ َحْوَل  الأُُفِق  �َشْم�ُش  وَتُْدق)5( 

ِبه و�َشَما  َى  الثَّ َتَْت  ُله  اأَ�شْ َر�َشا)6( 

�َشَباٌب َت�َشامى ِلْلُعَلى وُكُهوُل

َعِزيٌز وَجاُر الأَْكَثِين َذِليُل

ْرَف وُهَو َكِليُل َمنِيٌع َيُرّد الطَّ

ماك: منازل القمر. )م(. )1( ال�صِّ
اأ: َتظلل. )م(. )2( تفيَّ

رْيَب: الرجل اجَلْلد. )م(. )3( النَّ
ُدوع. )م(. )4( �صَعاب: �صُ

)5( حَتُْدق: حتيط. )م(.
)6( َر�َصا: ثبت. )م(.



541541

قَراِء َقْد َفا�َش َنْهُره ٌر َعَلى ال�شَّ وَق�شْ

�ُشْكُره ِة  يَّ الَبِ َبنْيَ  َما  �َشاَع  وَقْد 

َبة ى املَْجِد َغ�شْ ْبَنا يف ِر�شَ اإَِذا ما َغ�شِ

َرْغَبًة املَْوِت  يف  الَكّر)2(   ِعَداَة  َتِزيُد 

ِرَجالَنا احُلُروِب  ُمَلَقاُة  اأََباَدْت 
ِنَزاَلَنا)4(  الِعَداُة  َراَم  اإَِذا  ا  لأَنَّ

ه َكفِّ َقْب�ِش  يف  ْيِث  اللَّ ُمِعيُد  ا  وِمنَّ

َزْحِفه َيْوِم  يف  الأَْلَف  ُمبِيُد  ا  وِمنَّ

َفْخُره الَكَواِكِب  َفْخِر  َعَلى  وَفاَق 

ِذْكُره �َشاَع  الذي  الَفْرُد)1(  الأَْبَلُق  هو 

ُرْتَبًة ِلَنْبُلَغ  اأو  َثــــــــــــاًرا  ِلُنْدِرَك 
ًة)3(  �ُشبَّ الَقْتَل  َنَرى  َلَقــــــــْوم ل  ا  واإِنَّ

ِقَتاَلَنا َملُّوا  ِحنَي  الأَعاِدي  وَعا�َش 

َلَنا اآَجاَلَنا  املَْوِت  ُحبُّ  ُيَقّرب 

َحْتِفه �ش  َكاأْ اأَ�ْشِره  يف  وَموِردُه 
اأَْنِفه)5(  َحْتَف  �َشيٌِّد  ا  ِمنَّ َماَت  وَما 

ْجِم َفْرٌع ل ُيَناُل َطِويُل اإىل النَّ

َيِعزُّ َعَلى َمْن َراَمه وَيُطوُل

ْته َعاِمٌر و�َشُلوُل اإذا ما َراأَ

وَتْكَرُهه اآَجاُلهم َفَتُطوُل

)1( االأْبَلق الفرد: ح�صن لل�صمواأل �صاع ذكره، و�صرب املثل به للداللة على ال�صهرة. )م(.
: الرجوع. )م(. )2( الَكرِّ

ة: عار. )م(. )3( �ُصبَّ
)4( ِنَزاَلَنا: ت�صاربنا. )م(.

)5( َحْتف اأَنِْفه:مات على فرا�صه ب�صورة طبيعية بال �صرب اأو قتل. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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َجلي�ُشَنا اأو  َجاُرَنا  ْيًما  �شَ َخاَف  اإذا 

�َشْو�شَنا الوَقاِئِع  َناُر  َجت  اأَجَّ واإِْن 

نا رَّ و�شُ َطْوًرا  الأَْعَداُء  َنْفَعَنا  َجَنى 

نا وِبرَّ َفانا  �شَ َقَدًما  َخَطُبوا  وُمْذ 

ِق�ْشَطَنا املَْجِد  يف  الَعْلَياُء  َوفَّت  لقد 

هبطنا الِعزِّ  �َشاَعِة  يف  َحاَوَلْت  فُمْذ 

اْنِت�َشاِبَنا ِعْنَد  الأَْعَداُء  َلَنا  َتَقّر)3( 

اأَْيِدي الُعَلى يف اْنِتَخاِبَنا َباَلَغْت  َلَقْد 

ُروؤ�ُشَنا اأو  اأَْمَواُلَنا  ُدوَنه  َفَمن 

ُنُفو�ُشَنا  باِت  الظُّ َحّد  َعَلى  َت�ِشيُل 

َنا واأََمرَّ َلُهْم  اأَْحَلَنا  َكاَن  َفَما 

َنا �شرُّ واأَْخَل�ش  َنْكُدْر  فلم  َفْوَنا  �شَ

ِل �َشْرَطَنا وَما َخاَلَفْت َعْن َمْن�َشاأ الأَ�شْ
َنا)2( وَحطَّ ُهوِر  الظُّ َخرْيِ  اإىل  َعَلْوَنا 

َل ِخَطاِبَنا ْهِر َف�شْ وَتْخ�َشى ُخُطوُب الدَّ

اِبَنا ِن�شَ يف  َما  املُْزِن)4(  َكَماِء  َفَنْحُن 

ا َحْيُث َكاَن َقِتيُل ول َطلَّ ِمنَّ

باِت)1( َت�ِشيُل وَلْي�َشْت َعَلى َغرْي الظُّ

وُل اإَِناٌث اأََطاَبْت َحْمَلَنا وُف�شُ

ِلَوْقٍت اإىل َخرْيِ البُطوِن ُنُزوُل

َبات: جمع ُظَبة، وهي حد ال�صيف. )م(. )1( الظُّ
نا: اأنزلنا. )م(. )2( َحطَّ

)3( َتقّر: ت�صكن وتر�صى. )م(.
)4( املُْزن: ال�صحاب ذو املاء. )م(.
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َهْوَلُهم وَنْحِمُل  ْنَيا  الدُّ َبِني  ُنِغيُث 

ُطوَلهم ْحُب  ال�شُّ �ُشُد  َتْ اأَُنا�ًشا  َنُطوُل 

اأَيَُّدوا املُْلَك  به  �َشْعٌي  لأَ�ْشَياِخَنا 

ُموؤيَُّد الد�شـــوِت  يف  ا  ِمنَّ َفَمـــاَزاَل 

�َشاِبِق ُكلَّ  الُعَلى  �َشاأِْو)2(  اإىل  �َشَبْقنا 

ُمَناِفِق َناُر  املََحلِّ  يف  َخَبت  َقْد  فَكْم 

ُعـلّوَنا ُدوَن  ْجُم  النَّ َفَكان  َعَلْوَنا 

نا �َشـوَّ َيْوِم  من  ّد  ال�شِّ َي�ُشّر  فماذا 

َحْوَلهم َيْعِدُل  الِعزِّ  يف  َيْوُمَنا  كما 

َقْولَهم النَّا�ش  َعَلى  �ِشْئَنا  اإِْن  وُننِكُر 

ُم�َشيَُّد الَعلِء  َبْيُت  �َشْعِيَنا  وِمْن 

�َشيُِّد َقـــــاَم  َخــــَل  ا  ِمنَّ ُد  �َشيِّ اإذا 

َوَواِمِق)3( َراٍج  ُكلَّ  َعَطـــــــــاَنا  وَعمَّ 

َطاِرِق ُدوَن  َلَنا  َناٌر  ـََدْت  َخمــ وَما 

َنا َو�َشاَم الُعَداَة اَل�ْشــــــَف َفْرُط �ُشموِّ

اُمَنا َم�ْشــــــُهوَرٌة يف َعـــــــــُدّوَنا واأيَّ

َكَهام)1( ول ِفيَنا ُيَعّد َبِخيُل

ول ُيْنِكرُوَن الَقْوَل ِحنَي َنُقوُل

َقُووٌل ِبَا َقاَل الِكَراَم َفُعوُل

اِزلني َنِزيُل َنا يف النَّ ول َذمَّ

)1(  َكَهام: �صيف ال يقطع. )م(.
و: غاية. )م(. )2( �َصاأْ

)3( راٍج ووامق: اآِمل وحمب. )م(.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة
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وقال �صميلة من اأ�صراف مكة وكان جنًدا �صجاًعا �صاعًرا:

ِفَعاُلَها �َشاَء  ِحنَي  الأََعاِدي  اأََبْدَنا)1( 

َقالها �شَ الِعَقاِل)2(  َجلِجيُل  ِبِبي�ٍش 

ُيِهْنُهم مل  َمْن  َقْدِر  يف  َهّوُنوا  ُهم 

وِمْنُهم ا  ِمنَّ املال  خب  �ِشْئَت  فاإن 

وَنَكاُلَها َكْيُدها  َعَلْيَها  َفَعاَد 
اُلَها)3( ِن�شَ ُت�َشّل  ل  اأَْن  دة  ُمَعوَّ

َيُخْنهم مَل ْ َمْن  ْلِم  ال�شِّ َغَداة  وَخاُنوا 

وَعْنهم ا  َعنَّ ا�َش  النَّ َجِهْلِت  اإِْن  �َشِلي 

اِرِعنَي ُفُلوُل ِبَها من ِقَراِع الدَّ

َفُتْغَمَد َحتَّى ُي�ْشَتَباَح َقِتيُل

َفَلْي�ش �َشَواًء َعامِلٌ وَجُهوُل

�ِشَيمي من  بالآَماِل  ُل)4(  التَّعلُّ َلْي�ش 

َبِْنزَلٍة ي  ا�شِ الرَّ ُجِل  بالرَّ وَل�ْشُت 

ول الَقَناَعُة بالإْقـــــَلِل من ِهَمِمي

ِبالَقَدِم ّواَر  الدَّ الُفْلَك  اأَطاأَ)5(  َحتَّى 

)1(  اأَبْدنَا: اأهلكنا. )م(.
)2( الِعَقال: احلبل الذي يربط به البعري اأو الناقة. )م(.

)3( ُت�َصّل ن�صالها: ُت�ْصَهر حدائدها واأطرافها . )م(.
ي. )م(. َعّلل: الّتَلهِّ )4( التَّ

)5( اأََطاأ: اأدو�ض. )م(.
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االفتخار  يح�صن  وال  القر�صية،  وال�صهامة  الها�صمية  النخوة  تكون  هكذا 
واحلما�ض من عموم النا�ض، واإن ح�صن فهو من اأهل البيت اأح�صن. جعلنا اهلل 

ممن اأنعم عليهم بحبهم واأح�صن.

ينبغي  التي  العفة  فيه  تدخل  الف�صائل  اأ�صا�ض  هو  الذي  العر�ض  فحفظ 
اأن تكون و�صًفا للذكور واالإناث، فمن �صرف املراأة وفاوؤها بحقوق زوجها بحفظ 
ا وعالنية، ولهذا كان  �صرًّ راعية وجميبة لطاعته  لزوجها  باأن تكون  عر�صه وماله، 

االآباء واالأمهات يو�صون البنات بطاعة االأزواج.

يف العفة واأمانة الزوجني و�شدقهما يف املحبة





واالأمهات  االآباء  باأن  النا�ض  خيار  هم  الذين  العرب  عند  العادة  جرت 
ي�صطفون)1( الأبنائهم االأزواج والزوجات مع مراعاة االأ�صالة واالأعراق، والنباهة 
اخل�صال،  ولطف  املعاين  وظرف  والفعال،  االأ�صل  وكرم  االأخالق،  وح�صن 
اجلالبة  ال�صقاق  عدم  على  الباعثة  ال�صفات  وجميع  واجلمال،  البهاء  وو�صاءة 
اأنه قال  للوداد والوفاق، فمن ذلك ما ُحِكي عن احلارث بن عوف �صيد قبيلته 
لبع�ض اإخوانه: اأترى اأين اأخطب اإىل اأحد فريدين، قال: نعم، قال: ومن هو، قال: 

اأو�ض بن حارثة بن الم الطائي الذي قال يف مدحه ال�صاعر:

اإىل اأَْو�ِش بن َحــــــــاِرَثة بــــن َلِم

اْبِن �ُشْعَدى ِمْثل  ى  احَل�شَ َوِطئ  فما 

اها َق�شَ ِفيَمن  َحاَجِتي  ي  لَيْق�شِ
اْحَتَذاَها)2( ول  َعاَل  النِّ َلِب�َش  ول 

َطُفون: يختارون. )م(. )1(  َي�صْ
)2( اْحَتَذاَها: انتعلها. )م(.

والبنات  للبنني  وو�ساياهم  والأمهات  الآباء  خطبة  يف 
وغري ذلك

الف�سل الثالث 
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فقال: اركب بنا اإليه فركبا و�صارا حتى اأتيا اأو�ض بن حارثة يف بالده فوجداه 
جاء  ما  حارث  يا  بك  مرحًبا  قال:  عوف  بن  احلارث  راأى  فلما  منزله،  فناء  يف 
اأو�ض  فان�صرف ومل يكلمه، ودخل  فاأ�صاءه يف اجلواب  بك، قال: جئت خاطًبا، 
ذلك  فقال:  تكلمه؟  فلم  عليك  ي�صلم  الرجل  َمْن  فقالت:  مغ�صًبا  زوجته  اإىل 
اإنه  �صيد العرب احلارث بن عوف الطائي، قالت: فما لك مل ت�صتنزله)1(، قال: 
ا�صتخفني، قالت: وكيف ذلك؟ قال: جاء خاطًبا، قالت: اأفرتيد اأن تزوج بناتك 
اأم ال؟ قال: نعم بل اأزوجهن والبد من الزواج، قالت: فاإذا مل تزّوج �صيد العرب 

يف زمانه فمن تريد لهن؟! قال: كان ذلك وندم. 

قالت له: فتدارك ما كان منك، قال: مباذا؟ قالت: باأن تلحقه وترده، قال: 
وكيف ذلك وقد فرط مني اإليه ما فرط؟ قالت: تقول له اإنك لقيتني واأنا مغ�صب 
الأمٍر، فلك املعذرة فيما فرط مني، فارجع فلك عندي كل ما اأحببت، قال: فركب 
فراأيته، فقلت للحارث وهو ال  التفاتة  اإذ حانت مني  اإنا لن�صري  اأثرهما فو اهلل  يف 
يكلمني غيًظا: هذا اأو�ض يف اأثرنا، فقال: وما اأ�صنع به؟ فلما راآنا ال نلتفت نادى 
يا حارثة اْرَبع قلبك)2( علّي، فوقفا له وكلمه بذلك الكالم الذي علمته له زوجته 

فرجع م�صروًرا. 

)1(  َت�ْصَتْنِزله: حتله �صيًفا. )م(.
)2( اْرَبع قلبك: ارفْق قلَبك. )م(.
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فقال  فاأتته،  بناته  اأكرب  بفالنة  ادعي  لزوجته:  قال  منزله  اأو�ض  فلما دخل 
لها: اأي بنية هذا احلارث بن عوف �صيد من �صادات العرب قد جاءين خاطًبا وقد 
اأردت اأن اأزّوجك منه فماذا تقولني، قالت: ال تفعل، قال: ومل؟ قالت: اإين امراأة 
بابنة عمه فريعى حقي  ول�صت  ل�صاين حّدة،  رداءة ويف  ذات خلق ويف خلقي 
ورحمي وال اأنت جماور له يف البلد في�صتحي منك، واأخاف اأن يرى مني ما يكره 
ة وح�صرة، قال: قومي بارك اهلل فيك، ثم دعا بابنته  فيطلقني فيكون ذلك َعَلّي �ُصبَّ
الثانية فقال لها مثل قوله الأختها، فاأجابته مبثل ذلك، فقال: قومي بارك اهلل فيك. 

واأرجحهن  واأدبًا  واأح�صنهن جمااًل  ا  �ِصنًّ اأ�صغرهّن  وكانت  بهني�صة  دعا  ثم 
عقاًل، فقال لها مثل ذلك، فقالت له: واهلل اإين اجلميلة وجًها الرقيقة خلًقا احل�صنة 
اأرادين كنت له معيًنا على م�ص�ض)1(  راأًيا فاإن طلقني فال اأخلف اهلل عليه، واإن 
الزمان وحوادثه، فقال لها: بارك اهلل فيك، ثم خرج من عندها اإلينا فقال زّوجتك: 
يا حارث بنتي هني�صة، قال: قد فعلت فاأمر اأمها اأن تهيئ حالها وت�صلح �صاأنها ثم 
اأمر ببيت ف�صرب لها واأنزله اإياه ثم بعثها اإليه، فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم 
�صيء،  اإىل  و�صلت  ما  واهلل  ال  قال:  �صاأنك؟  من  اأفرغت  له:  فقلت  اإيّل،  خرج 
قلت: وكيف ذلك؟ قال: ملا مددت يدي اإليها، قالت: َمٍه)2( اأعند اأبي واإخوتي 
بها معنا  بالرحيل فارحتلنا  اأمر  اأبًدا، ثم  اإين الأ�صتحي منهم هذا واهلل ال يكون 

�ض: وجع. )م(. )1(  َم�صَ
)2( َمٍه: ا�صم فعل مبعنى النهي والزجر. )م(.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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و�صرنا اإىل ماأمننا، ثم قال يل: تقدم فتقدمت فعدل بها عن الطريق فمال قلياًل 
قالت  قال:  قلت: ومل ذلك؟  قال: ال،  اأق�صيت حاجتك؟  فقلت  وحلقني، 
يل: اأتفعل بي كما يفعل بال�صبية االأخيذة)1(، ال واهلل اإال حتى تنحر اجلزور)2( 
وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك ملثلي، فقلت: واهلل اإين الأرى 
نا فاأح�صر البقر  همة وعقاًل واأرجو اهلل اأن تكون املراأة النجيبة اإن �صاء َف�ِصرنا اإىل َحيِّ

والغنم واالإبل ونحر واأَْومل)3(. 

واهلل،  ال  فقال:  حاجتك؟  اأق�صيت  فقلت:  اإيّل،  وخرج  عليها  دخل  ثم 
قلت: ومل ذلك؟ قال: دخلت عليها الأريدها وقلت لها: قد اأح�صرت من املال 
فخذي ما تريدين، فقالت: واهلل لقد ذكرت من ال�صرف مبا لي�ض فيك، قلت: ومل 
ذلك؟ قالت: اأتتفرغ للن�صاء وبلغني اأن العرب يقتل بع�صهم بع�ًصا -وذلك يف 
اأيام حرب عب�ض وذبيان- قلت: فماذا تريدين؟ قالت: اخرج اإىل القوم فاأ�صلح 
بينهم ثم ارجع اإىل اأهلك فلن يفوتك ما تريد وتفوز بال�صيادة على قومك، فقلت: 
اأتينا  فخرجنا حتى  بنا  فاخرج  قال:  �صديًدا،  مبارًكا  وراأًيا  عقاًل  الأرى  اإين  واهلل 
ثم  القتلى  يح�صبوا  اأن  على  فا�صطلحوا  بينهم  ودخلنا  بال�صلح  فاأمرناهم  القوم 
منهم  فريق  على  الزيادة  فكانت  ِديَّته  ياأخذوا  زاد  وما  واحد،  واحًدا يف  ياأخذوا 

ة االأَِخيَذة: االأ�صرية. )م(. ِبيَّ )1( ال�صَّ
)2( اجَلُزور: الناقة. )م(.

)3( اأَْومَل: �صنع وليمة طعام للعر�ض وغريه. )م(. 



551551

عليها  ثم دخل  �صيادة،  واأعظم  ذكر  باأجمل  وان�صرفنا  فوزنوها  دينار  اآالف  ثالثة 
فقالت: نعم االآن، فاأقامت معه يف األذ عي�ض واأطيبه وولدت له بنني وبنات وكان 

من اأمرهما ما كان.

اأ�صماء بن خارجة الفزاري ابنته، فلما اأراد  قال الغزايل يف االإحياء: زّوج 
هداءها قال لها: اإنك خرجت من الع�ض الذي فيه درجت)1( و�صرت اإىل فرا�ض 
له مهاًدا  اأر�ًصا يكن لك �صماء، وكوين  له  تاألفينه، فكوين  تعرفينه وقرين ال  ال 
يكن لك عماًدا، وكوين له اأََمًة يكن لك عبًدا، وال تلحفي)2( به فيقالك)3(، وال 
اأنفه  واحفظي  عنه،  فابعدي  ناأى  واإن  منه  فاقربي  دنا  اإن  فين�صاك،  عنه  تتباعدي 
و�صمعه وعينه، فال ي�صم منك اإال طيًبا، وال ي�صمع منك اإال ح�صًنا، وال ينظر اإال 

جمياًل، وكوين له كما قلت الأمك:

وقالت اأخرى لبنتها: كوين له فرا�ًصا يكن لك معا�ًصا)4(، وكوين له ِوَطاء)5( 
يكن لك غطاء، واإياك واالكتئاب اإذا كان فرًحا والفرح اإذا كان كئيًبا، وال يطلعن 

ِتي َمَودَّ َت�ْشَتِدميي  ِمنِّي  الَعْفَو  ُخِذي 

ْدِر والأََذى َفاإينِّ َراأَْيُت احُلبَّ يف ال�شَّ

ُب اأَْغ�شَ ِحنَي  َثْوَرتي  يف  َتْنِطِقي  ول 

َيْذَهُب احُلبُّ  َيْلَبث  مل  اْجَتَمَعا  اإذا 

)1(  َدَرج: م�صيت فيه يوًما بعد يوم. )م(.
)2( َتْلَحِفي: ت�صري. )م(.

)3( َيْقالك: يكرهك. )م(.
)4( َمَعا�ًصا: كل ما يعا�ض به. )م(.

)5( ِوَطاء: خالف الغطاء، واملراد كوين له كاالأر�ض ال�صهلة يعي�ض عليها مرتاًحا. )م(.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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ا لئال ت�صقطي  منك على قبيح وال ي�صمّن منك اإال طيب ريح، وال تف�صني له �صرًّ
من عينه، وعليك باملاء والدهن والكحل فاإنها اأطيب الطيب. وعلى ذكر النهي 
َفُلْمته  فاأف�صاه  ا  اإف�صاء ال�صر قول عمرو بن العا�ض: »ما ا�صتودعت رجاًل �صرًّ عن 

الأين كنت اأ�صيق �صدًرا حيث ا�صتودعته اإياه«. وقيل:

وقيل:

وقيل:

وقال : »ا�صتعينوا على ق�صاء حوائجكم بالكتمان؛ فاإن كل ذي نعمة 
ان االأ�صرار ازدادت  ه ملك اأمره، وقيل: كلما كرث ُخزَّ حم�صود«، وقيل: من كتم �ِصرَّ

�صياًعا.

ِبل�َشاِنه ه  �ِشرَّ اأَْف�َشى  املَْرُء  اإذا 

َنْف�ِشه  �ِشرِّ  َعْن  املَْرِء  ْدُر  �شَ اَق  �شَ اإذا 

اأَْحَمق فهــــو  ه  َغرْيَ َعَلْيــــــه  وَلَم 

َيق اأَ�شْ رَّ  ال�شِّ َي�ْشَتوِدُع  الذي  َف�ِشرُّ 

ك ما ا�ْشَتَطْعَت اإىل اْمِرئ ل ُتْف�ش �ِشرَّ

انًعا �شَ َك  َغرْيِ ِب�ِشرِّ  َتَراه  فَكَما 

ُت�ْشَتوَدع)1( �َشَرائًرا  اإَِلْيك  ُيْف�ِشي 

َنع َي�شْ ـــــاَلة  َمَ ل  ك  ِب�ِشــــرِّ فَكَذا 

َنْف�ِشه �َشِريَرة  َيْحَفْظ  مل  املَْرُء  َحِديَثااإذا  اإَِلْيــــــه  ُتْف�ِشــــــي  اأن  فاإيَّاَك 

)1( ت�ْصَتْوَدع: حتفظ. )م(.
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اأََمًة يكن لك  )رجع( وقال �صخ�ض البنته ليلة الهداء)1(: كوين لزوجك 
عبًدا، وعليك باللطف فاإنه اأبلغ من ال�صحر، وباملاء فاإنه راأ�ض الطيب.

وملا بلغ احلارث بن عمرو ملك كندة جمال ابنة عوف بن حملم ال�صيباين 
وكمالها وقّوة عقلها دعا امراأة من كندة ُيَقال لها ع�صام ذات عقل ول�صان واأدب 
ابنة عوف، فم�صت حتى انتهت  وبيان، وقال لها: اذهبي حتى تعلمي يل علم 
اإىل اأمها، وهي اأُمامة ابنة احلارث فاأعلمتها ما قدمت له، فاأر�صلت اأمامة اإىل ابنتها 
وقالت: اأي بنية هذه خالتك اأتتك لتنظر اإليك فال ت�صرتي عنها �صيًئا اإن اأرادت 
النظر من وجه اأو خلق، وناطقيها)2( اإن ا�صتنطقتك، فدخلت اإليها فنظرت اإىل ما 
مل تر قط مثله، فخرجت من عندها وهي تقول: ترك اخلداع من ك�صف القناع 

فاأر�صلتها مثاًل.

 ثم انطلقت اإىل احلارث فلما راآها مقبلة قال لها: ما وراءك يا ع�صام؟ قالت: 
حالك  �صعر  يزينها  امل�صقولة  كاملراآة  جبهة  راأيت  الزبد  عن  املَْخ�ض)4(  ُرح)3(  �صَ
جالها  عناقيد  قلت:  م�صطته  واإن  ال�صال�صل،  خلته  اأر�صلته  اإن  اخليل  كاأذناب 

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

)1( الهداء: َهْدي العرو�ض اإىل بعلها. )م(.
)2( نَاِطِيقَها: َكّلِميها. )م(.

ُرح: َخُل�ض. )م(. )3( �صَ
) 4( املَْخ�ُض: اللنب الذي اأُِخذ زبده. )م(.
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دا بحمم )بوزن حرب الفحم( تقّو�صا على  ا بقلم اأو �ُصوِّ الوابل، وحاجبني كاأمنا ُخطَّ
ال�صنيع)1(  ال�صيف  اأنف كحد  بينهما  اجل�صم(  ممتلئة  )اأي  عبهرة  ظبية  مثل عني 
كاخلامت،  فم  فيه  �صق  كاجلمان)4(  بيا�ض،  يف  كاالأُْرجوان)3(  وجنتان)2(  به  ت  َحفَّ
اأطرافها(  وحتديد  حتزيزها  االأ�صنان  )تاأ�صري  اأُ�ُصر  ذات  غّر  ثنايا  فيه  املبت�صم  لذيذ 
يتقلب فيه ل�صان ذو ف�صاحة وبيان بعقل وافر وجواب حا�صر، يلتقي فيه �صفتان 
�صدر ك�صدر  ركبت يف  كالف�صة،  بي�صاء  رقبة  كال�صهد يف  ريًقا  حتلبان  حمراوان 
متثال دمية، وع�صدان)5(  مدجمان يت�صل بهما ذراعان لي�ض فيهما عظم مُيَ�ّض وال 
ان دقيق ق�صبهما)7(  لني ع�صبهما تعقدان �صئت  بت فيهما َكفَّ ِعْرق ُيَج�ّض)6(، ُركِّ
منهما االأنامل، نتاأ)8(  يف ذلك ال�صدر ثديان كالرمانتني يخرقان عليها ثيابها حتت 
ذلك بطن ُطِوي طي القباطي)9(  املدجمة ُك�ِصَر ُعكنها)10(  كالقراطي�ض املدرجة، 

ِنيع: املَُجرَّب. )م(. )1( ال�صَّ
)2( َوْجَنَتان: مفردها: »وجنة«، وهي ما ارتفع من اخلدين. )م(.

)3( االأُْرجوان: االأحمر. )م(.
)4( اجُلَمان: اللوؤلوؤ. )م(.

َدان: �صاعدان. )م(. )5( َع�صُ
)6( ُيَج�ض: ُيْلَم�ض. )م(.

ُبُهما: عظام اأ�صابعهما. )م(. )7( َق�صَ
)8( نتاأ: ارتفع. )م(.

)9( الَقَباطي: ثياب رقيقة من�صوبة اإىل قبط م�صر. )م(.
)10( ُعكنها: اأطواء يف بطنها من ال�صمن. )م(.
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ينتهي  فيه كاجلدول،  املجلو خلف ذلك ظهر  ة كاملدهن  �ُصرَّ العكن  بتلك  حتيط 
اإىل خ�صر)1(  لوال رحمة اهلل النبرت لها َكَفل)2(  يقعدها اإذا نه�صت وينه�صها اإذا 
ا كاأمنا قلبا على  قعدت كاأنه دع�ض)3( الرمل َلَبده)4( �صقوط الطل، يحمله فخذان ُلفَّ
ن�صد)5( جمان حتتهما �صاقان خدلتان )اأي ممتلئتان(، يحمل ذلك قدمان كحذو 
الل�صان فتبارك اهلل مع �صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما، فاأر�صل امللك اإىل 

اأبيها فخطبها فزّوجها اإياه وبعث ب�صداقها فجهزت. وقيل:

فلما اأرادوا اأن يحملوها اإىل زوجها قالت لها اأمها: اأي بنية اإن الو�صية لو 
تذكرة  ولكنها  َح�َصٍب لرتكت ذلك معك،  اأو مكرمة  اأدب  لف�صل  كانت ترتك 
للعاقل ومنبهة للغافل، اأي بنية لو ا�صتغنت ابنة عن زوج لغناء اأبويها لكنت اأغنى 

َذاُت ُح�ْشٍن لو ا�ْشَتَزاَدْت من احُل�ْشـ

يِب الـ م�ِش َبْهَجًة والَق�شِ فهي كال�شَّ

َمِزيَدا اَبْت  اأَ�شَ ـَا  مَلــــ اإَِلْيــــــِه  ـِن 

وِجيَدا َطْرًفا  مِي)7(  والرِّ ا  قدًّ ـلدِن)6( 

ر: و�صط االإن�صان. )م(. )1( َخ�صْ
)2( َكَفل: َعُجز. )م(.

)3( ِدْع�ض: ُقور من الرمل جمتمع. )م(.
)4( َلَبده: ركب بع�صه بع�ًصا. )م(.

د: �صرير. )م(. )5( نَ�صَ
)6( الّلدن: اللني. )م(.

مي: الظبي االأبي�ض. )م(. )7( الرِّ

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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النا�ض عنه، ولكنا خلقنا للرجال كما خلق الرجال لنا، اأي بنية اإنك فارقت الوطن 
الذي منه خرجت، والع�ض الذي منه درجت اإىل وكر)1( مل تعرفيه وقرين مل تاألفيه، 
اأ�صبح مبلكه اإياك عليك ملًكا فكوين له اأمة يكن لك عبًدا، واحفظي له خالاًل ع�صًرا. 

والطاعة؛  ال�صمع  بح�صن  واملعا�صرة  بالقناعة  فال�صحبة  والثانية  االأوىل  اأما 
القناعة راحة القلب، ويف املعا�صرة بح�صن ال�صمع والطاعة ر�صى الرب،  فاإن يف 
واأما الثالثة والرابعة فالتعهد)2( ملوقع عينه والتفقد)3( ملوقع اأنفه، فال تقع عينه منك 
على قبيح، وال ي�صم اأنفه منك اإال طيب ريح، واعلمي اأن الكحل اأح�صن احل�صن 
املوجود، واأن املاء اأطيب الطيب املفقود، واأما اخلام�صة وال�صاد�صة فالتعهد لوقت 
النوم مغ�صبة)5(،  فاإن حرارة اجلوع ملهبة)4( وتنغي�ض  طعامه والهدء عند منامه؛ 
اأ�صل  واأما ال�صابعة والثامنة فاالحتفاظ ببنيه وماله والرعاية حل�صمه وعياله؛ فاإن 
واأما  التدبري،  والعيال من ح�صن  اجل�صم  على  والرعاية  التقدير  املال من ح�صن 
ا وال تع�صني له اأمًرا، فاإنك اإن اأف�صيت �صره مل  التا�صعة والعا�صرة فال تف�صني له �صرًّ

تاأمني غدره، واإن ع�صيت اأمره اأوغرت)6( �صدره. 

)1(  َوْكر: ع�ض. )م(.
د: التحفظ بال�صيء وجتديد العهد. )م(. َعهُّ )2( التَّ

د: تطلب ما غاب من �صيء. )م(. َفقُّ )3( التَّ
)4( ُمْلِهَبة: متقدة. )م(.

َبة: من الغ�صب، وهو نقي�ض الر�صا. )م(. )5( َمْغ�صَ
)6( اأَْوَغَرت: اأحرقت غيًظا. )م(.
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واتق مع ذلك الفرح اإن كان ترًحا)1( واالكتئاب اإن كان فرًحا؛ فاإن اخل�صلة 
االأوىل من التق�صري والثانية من التكدير، واأ�صد ما تكونني له اإعظاًما اأ�صّد ما يكون 
واعلمي  مرافقة،  لك  يكون  ما  اأح�صن  موافقة  له  تكونني  ما  واأكرث  اإكراًما،  لك 
اأنك ال تقدرين على ذلك حتى توؤثرين هواه على هواك ور�صاه على ر�صاك فيما 

اأحببت اأو كرهت، ثم وّدعتها و�صرفتها بعد اأن نبهتها وعّرفتها.

ومن جملتها  احل�صنة  باالآداب  التاأدب  يخ�ض  فيما  للرجال  الو�صايا  ومن 
الع�صرة مع االأزواج، و�صية خطاب بن املعلى املخزومي القر�صي البنه حيث قال: 
عليك بتقوى اهلل تعاىل وطاعته وجتنب حمارمه وباتباع �صنته ومعاملته حتى ي�صح 
عي�صك وتقّر عينك؛ فاإنه ال يخفى على اهلل خافية، فاإين قد ر�صمت لك ر�صًما، 
وو�صمت لك و�صًما، اإن اأنت حفظته ووعيته وعملت به ملئت بك اأعني امللوك، 
فاأطع اأباك واقت�صر على و�صيته وفّرغ لذلك ذهنك وا�صغل به قلبك وُلبَّك، واإياك 
يذهب  ذلك  فاإن  االإخوان؛  وممارات)3(  واملزاح  ال�صحك  وكرثة  الكالم  وهذر)2( 
البهاء ويوقع يف ال�صحناء، وعليك بالرزانة والوقار من غري ِكرْب يو�صف منك وال 

)1(  َتِرًحا: حزيًنا. )م(.
)2( َهْذر: كالم ال ُيعباأ به. )م(.

)3( مُمَاَرات: جمادالت الأخذ احلجة. )م(.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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حُتَْكى عنك، واْلَق �صديقك وعدّوك بوجه الر�صى، وَكفِّ االأذى من  خيالء)1( 
غري ذلة لهم وال مهابة منهم. 

وكن يف جميع اأمورك اأو�صطها فاإن خري االأمور الو�صط، واقلل الكالم واف�ض 
رداءك  تلق  ذيلك، وال  ت�صحب  برجلك وال  تخط)2(  متكًئا وال  وام�ض  ال�صالم، 
وال تنظر يف عطفيك)3(، وال تكرث االلتفات وال تقف على اجلماعات وال تتخذ 
واإن  ال�صفهاء،  تنازع  وال  املراء  تكرث  وال  متحدًثا،  احلوانيت  وال  جمل�ًصا  ال�صوق 
ت�صبيك  من  وحتفظ  فرتبع،  واإذا جل�صت  فاقت�صر،  واإن مدحت  فاخت�صر  ق�صيت 
اأ�صنانك  وتخليل  �صيفك،  وذواآبة  بلحيتك وخامتك  والعبث  وفرقعتها،  اأ�صابعك 
والتمطي  التثاوؤب  وكرثة  وجهك  عن  الذباب  وطرد  اأنفك،  يف  يدك  واإدخال 

واأ�صباه ذلك؛ فاإن ذلك مما ت�صتخفه النا�ض منك ويغتمزون به فيك.
احل�صن  الكالم  اإىل  وا�صغ  مق�صوًما،  وحديثك  هادئًا  جمل�صك  وليكن   
الفكاهات  عن  وغ�ض  اإعادة،  ت�صاأله  وال  منك،  عجب  اإظهار  بغري  يحّدثك  ممن 
وال  خادمك  وال  بولدك  اإعجابك  عن  حتّدث  وال  واحلكايات،  امل�صاحك  من 
طمع  بها  الفرح  اأظهرت  اإن  فاإنك  الروؤيا  واأحاديث  واإياك  و�صيفك،  فر�صك  عن 
فيك ال�صفهاء فولدوا لك االأحالم واغتمزوا يف عقلك، وال تبدل العبد وغب)4( 

)1(  ُخَيالء: كرب. )م(.
)2( َتُخّط: تعلم عالمة يف االأر�ض. )م(.

)3( ِعْطَفْيك: جانبيك. )م(.
)4( ِغّب: ارع يوًما بعد يوم. )م(.
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الدهن  يف  واالإ�صراف  الكحل  وكرثة  ال�صيب  نتف)1(  وتوق  حليتك،  بامت�صاط 
ا)2(.  وليكن كحلك غبًّ

وال تلح يف احلاجات وال جت�صع يف الطلبات وال تعلم اأهلك وولدك ف�صاًل 
به  تبلغ  كثرًيا مل  راأوه  واإن  هنت،  قلياًل  راأوه  اإن  فاإنهم  مالك؛  بعّدة  عن غريهم 
مر�صاتهم، واجفهم من غري عنف منك، واإذا خا�صمت فتوقر وحتفظ من جهلك، 
وجتنب عجلتك وتفكر يف حجتك واأَِر احلاكم بينكما حلمك، وال تكرث االإ�صارة 
بيدك وتوق حمرة الوجه وعرق اجلبني، واإن �صفه عليك فاحلم، واإذا هداأ غ�صبك 

فتكلم، واأكرم عر�صك واألق الف�صول عنك. 

واإن قربك ال�صلطان فكن منه على حّد ال�صنان، واإذا ا�صرت�صل اإليك فال 
ا  حقًّ ي�صيع  مل  مما  ي�صتهي  مبا  وَكلِّمه  رفقك  كل  به  وارفق  عليك،  انقالبه  تاأمنن 
من حقوق اهلل تعاىل، وال يحملنك ما ترى منه من األطافه اإياك وخا�صته بك اأن 
اإال بخري، واإن كان لذلك منك  اأهله وولده وح�صمه  اأحد من  بينه وبني  تدخل 

م�صتمًعا وللقول منك فيه مطيًعا؛ فاإن �صقطة الداخل بني امللك واأهله �صرعه. 

واإذا وعدت فحقق واإذا حدثت فا�صدق، وال جتهر مبنطقك كمنازع االأ�صم)3( 
وال تخافت به كتخافت االأخر�ض، وتخري حما�صن القول باحلديث املقبول، واإذا 

)1(  نَْتف: نزع. )م(.
ا اأي وردته يوًما وتركته يوًما، واملراد االإقالل من ال�صيء وعدم املبالغة. ا: غبت االإبل املاء َغبًّ )2( َغبًّ

ّم: َمْن الي�صمع. )م(. )3( االأَ�صَ
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حدثت ب�صماع فان�صبه اإىل اأهله، واإياك واالأحاديث الغريبة امل�صتب�صعة التي تنكرها 
واعجل  وال،  وال  نعم،  نعم  الكالم  وم�صاعف  واإياك  اجللود،  بها  وتقف  القلوب 

واعجل وما اأ�صبه ذلك. 

واإذا تو�صاأت فاأجد عرك كفيك وال تنخع)1( يف الط�صت، وليكن طرحك 
املاء من فيك م�صرت�صاًل ال متجه)2( فين�صح على اأقرب جل�صائك، وال تع�ض بع�ض 
فاإن ذلك مكروه، وال تكرث اال�صتقاء على  اللقمة ثم تعيد ما بقي منها يف الفم 
مما  �صيًئا  وال  طعاًما  َتِعّب)3(  وال  العظام(،  )اأي  بامل�صا�ض  تعبث  وال  امللوك،  مائدة 
يقرب على املائدة من بقل اأو خل اأو تابل اأو ع�صل؛ فاإن ال�صحابة �صريت لنف�صها 

املهابة بذلك.

املغرور،  ال�صفيه  تبذير  تبذر  وال  املثبور)4(  امل�صكني  اإم�صاك  مت�صك  وال   
واعرف يف مالك واجب احلقوق وحرمة ال�صديق، وا�صتغن عن النا�ض يحتاجون 
اإليك، واعلم اأن اجل�صع - يعني الطمع - يدعو اإىل الطبع، والرغبة كما قيل تدق 
الرقبة، واالأكله متنع االأكالت، والتعفف مال ج�صيم وخلق كرمي، ومعرفة الرجل 
زين  وال�صدق  القفر)5(،  بعيد  يف  هوى  الَقْدر  تعدى  ومن  ذكره،  ت�صرف  قدره 

َخاعة وهي ما يخرج من ال�صدر اأو اخلي�صوم. )م(. )1( َتْنَخع: األقى بالنُّ
)2( مَتُّجه: تلفظه. )م(.

)3( تعّب: تتبع الطعام بطعام. )م(.
ب. )م(. )4( املثبور: املطرود املُعذَّ

)5( الَقْفر: اأر�ض خالء لي�ض بها نبات وال ماء. )م(.
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والكذب �صني)1(، ول�صدق ي�صرع عطب �صاحبه خري واأح�صن عاقبة من كذب 
ُي�َصلِّم �صاحبه، ومعاداة احلليم خري من م�صادقة االأحمق، والزوجة ال�صوء األّد)2(

تكن  الف�صل  باأهل  ه  َت�َصبَّ بالعقالء.  تزري)4(  الن�صاء  وطاعة  الع�صال)3(،  داء  من 
منهم، وات�صع لل�صرف تدركه، واعلم اأن كل امرئ حيث و�صع نف�صه، واإمنا ُيْن�َصب 

ال�صارم)5( ل�صانعه، واملرء ُيْعَرف بقرينه. 

�صادقهم،  من  ويحزنون  رافقهم  من  يخونون  فاإنهم  ال�صوء  واإخوان  واإياك 
امل�صتجري)6(  وجفوة  االأدب،  ا�صتكمال  من  ورف�صهم  اجلرب،  من  اأعدى  وقربهم 
لوؤم، والعجلة �صوؤم، و�صوء التدبري وهن، واالإخوان اثنان فحافظ عليك عند البالء، 
و�صديق لك يف الرخاء، واحفظ �صديق البلية وجتنب �صديق العافية، فاإنه اأعدى 
االأعادي، ومن اتبع الهوى مال به اإىل الردى، وال يعجبنك الظريف من الرجال، 
بالد  يف  كنت  واإن  الف�صاد  وَتَوقَّ  باأ�صغريه،  املرء  واإمنا  كاخلالل،  �صئياًل  حتقر  وال 
االأعادي، وال تفر�ض عر�صك ملن دونك، وال جتعل مالك اأكرم عليك من عر�صك، 
وال تكرث الكالم فتثقل على االأقوام، وامنح الِب�ْصر جلي�صك والقبول، وكن ُمْنَتِهًبا 
يف فر�صتك، رفيًقا يف حاجتك، مثبًتا يف عجلتك والب�ض لكل دهر ثيابه. كما قيل:

)1( �َصنْي: قبح. )م(.
)2( اأَلّد: �صديد اخل�صومة. )م(.

ال: �صديد ُمْعدي. )م(. )3( ُع�صَ
)4( ُتْزِري: تعيب. )م(.

اِرم: ال�صيف القاطع. )م(. )5( ال�صَّ
)6( املُ�ْصَتِجري: اجلار. )م(.
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وقيل:

عاقبته،  اإىل  تنظر  اأمر حتى  يف  تعجل  وال  �صلكهم،  قوم يف  كل  مع  وكن 
وعليك بالتنوير يف كل �صهر، واإياك وحلق االإبط بالنورة)1(، وليكن ال�صواك من 
التجارة، وعالج  اأنفع من  فاإنها  بالعمارة  واإذا ا�صتكت)2( فعر�صا، وعليك  طبعك 
اأكرم عر�صه  اللئيم تطمعه فيك، ومن  ال�صرع)3(، ومنازعة  اقتناء  الزرع خري من 

اأكرمه النا�ض. 

اأَْي�َصَر  من  عم،  ابن  ال�صالح  والرفيق  ال�صدق،  اإخال�ض  من  احلق  ومعرفة 
عاتب  وال�صاعي  االإجابة،  عدم  خمافة  املقالة  يف  ر  َق�صِّ اْحُتِقر.  اْفَتَقر  ومن  َعُظَم 
عليك، وطول ال�صفر ماللة وكرثة املنى �صاللة، ولي�ض للمعاتب �صديق، واأدب 
�صفاهة،  وال�صماتة  االأمور،  اأزين  والدين  �صفاء،  للغالم  واالأدب  عياء  ال�صيخ 
ا  اإن خرًيا فخري واإن �صرًّ وال�صكران �صيطان وكالمه هذيان، والعادة طبيعة الزمة 

به َيلِيُق  ما  َزَماٍن  ِلُكلِّ  ِلْلُعُنقَفاْق�ِشم  َلْي�َش  ا  ُحِليًّ ْنِد  للزَّ َفاإِنَّ 

وَرة: مادة ت�صتعمل الإزالة ال�صعر. )م(. )1( النُّ
)2( ا�ْصَتْكت: من: �صاك فمه بالعود، اأي ا�صتعملت امل�صواك يف تطهري الفم. )م(.

رع: اجلمل ال�صعيف. )م(. )3( ال�صَّ

َعْي�ُشه  له  ُفو  َي�شْ اأَْن  �َشــــــاَء  َمْن 

ولِكنَّني لُّ  الذُّ �ِشــــــيَمِتي  َما 

ْر�ِش والــــطُّ ـَْيان  الِعم َمَع  مَيْ�ِشي 

مَيْ�ِشي َكَما  هـــــــِر  الدَّ َمَع  اأَْم�ِشي 
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ف�صر، ومن حل عقًدا احتمل حقًدا، والفرار عار والتقدم خماطرة، وكرثة العلل 
مع املوجود من البخل، و�صّر الرجال الكثري االعتالل )يعني يف القول(، وح�صن 

اللقاء ُيْذِهب ال�صحناء ولني الكالم من اأخالق الرجال الكرام.

اأَُبنّي: اإن زوجة الرجل �صكنه وال عي�ض له مع خالفها، فاإذا هممت بزواج 
امراأة فا�صاأل عن اأهلها؛ فاإن العروق الطيبة تنبت الثمار احللوة، واعلم اأن الن�صاء 
اأ�صّد اختالًفا من اأ�صابع الكف، َفَتوقَّ منهم كل ذات يد جمبولة)1( على االأذى، 
على  ت�صكره  وال  ف�صلها،  راأت  اأكرمها  اإن  ببعلها،  املزرية  بنف�صها  املعجبة  فمنهن 
الوقاحة  قد ك�صفت  �صيف �صقيل  عليه  ل�صانها  بالقليل،  منه  تر�صى  جميل وال 
ال  م�صتوم،  وعر�صه  مكلوم)3(  زوجها  ارة)2(،  عقَّ هّدارة  وجهها،  عن  احلياء  �صرت 
ترعى له ديًنا وال دنيا، وال حتفظه ل�صحبته وال لكرب �صنه، حجابه مهتوك)4( و�صّره 
من�صور وخريه مدفون، ي�صبح كئيًبا ومي�صى عانًيا)5(، �صرابه �صر وطعامه غيظ، وبيته 
نهاره  واإن �صحك فراهب،  اإن تكلم فكاره  م�صتملك وثوبه و�صخ وراأ�صه �صعث، 
�صه مثل العقرب، تهب مع الرياح وتطري مع  ليل وليله نهار، تلدغه مثل احلية وُتَكرِّ

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

ُبوَلة: مطبوعة. )م(. )1(  جَمْ
ارة: كثرية ال�صياح ال تلد. )م(. ارة َعقَّ )2( َهدَّ

)3( َمْكُلوم: جريح. )م(.
)4( َمْهُتوك: مف�صوح. )م(.

)5( عانًيا: ُمْتعًبا. )م(.
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كل ذي جناح، اإن قال ال قالت نعم، واإن قال نعم قالت ال، حمتقرة ملا يف يديه، 
ت�صرب له االأمثال وتق�صر به دون الرجال وتنقله من حال اإىل حال. َقَلي بيته وَملَّ 

ولده وغ�صه عر�صه وهانت عليه نف�صه حتى اأنكره اإخوانه ورحمه جريانه.

التاركة  لل�صانها  املا�صغة  مو�صعه،  غري  يف  الدالل  ذات  احلمقاء  ومنهن   
ل�صانها، قد قنعت من زوجها بحبه ور�صيت بك�صبه تاأكل كاالأتان الراتع)1(، ترتفع 
فاتر،  بائت وماوؤها  بيت، طعامها  لها  ُيْكَن�ض  لها �صوت ومل  ُي�ْصَمع  ال�صم�ض ومل 
الولود،  املباركة  الودود،  العطوف  ومنهن  م�صروب.  وخادمها  ممنوع  وماعونها)2( 
املاأمونة على الغيبة، املحبوبة يف جريانها، احلافظة ل�صرها واإعالنها، الكرمية التبعل)3( 
الكثرية التف�صل، اخلاف�صة �صوًتا النظيفة بيًتا، خادمها موؤمتن وابنها مزين، وخريها 
دائم وزوجها ناعم، مو�صوفة باخلري والعفاف معروفة بخري االأو�صاف، جعلك اهلل 
يا بني فيمن يقتدي بالهدى وياأمت بالتقى ويتجنب ال�صخط ويحب الر�صى واهلل 

خليفتي عليك. انتهى. وقال بع�صهم:

اِتع: احلمارة التي تاأكل يف �صعة وخ�صب من االأر�ض. )م(. )1( االأََتان الرَّ
)2( َماُعوُنها: كلُّ ما ُيْنَتفع به. )م(.
ل: ح�صن الع�صرة. )م(. َبعُّ )3( التَّ

)4( �صنيًنا: بخياًل. )م(.

َيِقيًنا ِعْلًمــــــــا  اأَْعَلم  ُكْنُت  اإذا 

بها ِنيًنا)4(  �شَ اأَُكــــــــــــوُن  ل  َفِلم 

َك�َشاَعة َحـــــــَياِتي  َجِميـــــــَع  ِباأَنَّ 

وَطاَعة ـــــــــلٍح  �شَ يف  واأَْجَعــــُلَها 
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وقيل:

وقيل:

ومن الو�صايا ما اأو�صى به العالمة ال�صهرودي ابنه، قال: يا بني ال عقل ملن 
ال وفاء له، وال مروءة ملن ال �صدق له، وال علم ملن ال رغبة له، وال كرم ملن ال حياء 
له، وال توبة ملن ال توفيق له، وال كنز اأنفع من العلم، وال مال اأربح من احللم، وال 
ح�صب اأرفع من االأدب، وال رفيق اأزكى من العقل، وال دليل اأو�صح من احلق، وال 
�صفيع اأبهى من التوبة، وال غائب اأقرب من املوت، وال كرم اأنفع من ترك املعا�صي، 
ْين، وال عبادة اأف�صل من ال�صمت، وال �صر اأ�صر من الكذب،  وال حمل اأثقل من الدَّ
وال ِكرْبٌ اأكرب من احلمق، وال فقر اأ�صر من اجلهل، وال ذل اأذل من الطمع، وال عار 
اأقبح من البخل، وال غنى اأغنى من القناعة. يا بني من نظر يف عيب غريه ا�صتعظم 

زلة نف�صه، ومن �َصلَّ �صيف البغي ُقِتل به، ومن حفر حفرة لغريه وقع فيها.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

َدْيٌن َعَلْيَك  الِعَظاُم  يَك  َمَعا�شِ

َذْنٍب ُكلِّ  عن  ُمَتَجاِفًيا)1(  فُكن 

َجِميًعا ُتْبِديها  احَل�ْشِر  وَيْوم 

ُمِطيًعا اأَْم�َشى  من  ا�ِش  النَّ فَخرْيُ 

اإنا ِفَعاِلَك  ِمْن  َجِميًل  َتَزّود 

لأَْهِله ْيٌف  �شَ الإِْن�َشاُن  ا  اإِنَّ اأَل 

َيْفَعُل َكاَن  َما  الَقْبِ  يف  الَفَتى  َقِريُن 

َيْرَحُل ثم  ِعَنَدهم  َقِليًل  ُيِقيُم 

)1( ُمَتَجاِفًيا: متباعًدا. )م(.
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ِرع، ومن تعر�ض لهتك م�صلم هتك اهلل عورته،  يا بني من �صارع احلق �صُ  
ومن  يندم،  مل  �صاور  ومن  َذّل،  النا�ض  على  تكرب  ومن  ّل،  �صَ راأيه  اأعجبه  ومن 
جال�ض العلماء وقر، ومن جال�ض ال�صفهاء حقر، ومن قل كالمه حمدت عاقبته، 
ومن ُعِرف بالكذب مل ي�صدقه اأحد، ومن طاوع نف�صه يف �صهواتها ف�صحته، ومن 

مل يعرف مقادير الرجال فاأحلقه بالبهائم. 

املرارة  وذقت  العافية،  من  األذ  اأجد  فلم  كلها  الطيبات  ذقت  اإين  بني  يا 
كلها فلم اأجد اأمّر من احلاجة اإىل النا�ض، ونقلت احلديد وال�صخر فلم اأجد �صيًئا 
ْين. يا بني جهاد البالء يف الدين �صت خ�صال: �صلطان يظلم رعيته،  اأثقل من الدَّ
ورجل ي�صرب امراأته من غري ذنب، وكرثة العيال مع قلة املال، وانتظار �صخ�ض 
على املائدة، و�صديق مي�صي بهالك �صاحبه، وجار �صوء يدفن ح�صناتك ويف�صي 
ب�صرك،  اإليهن  تبح  اإليهن، وال  الن�صاء، وال تركن)1(  يا بني ال خري يف  �صيئاتك، 
وكن من خيارهن على حذر. يا بني اإذا جاورك قوم فغ�ض نظرك عن حمارمهم. 

يا بني من اأ�صاء اإليك فاأح�صن اإليه وازرع اجلميل حت�صد اجلزيل، وا�صحب 
ظلمت  واإن  رفعوك،  �صحبتهم  اإن  االأ�صراف  الأن  االأطراف؛  وجتنب  االأ�صراف 
ن�صروك، واإن تكلمت �صمعوك، واالأطراف)2( اإن �صحبتهم و�صعوك، واإن اأمنتهم 
بني  يا  تركوك.  عنك  ا�صتغنوا  واإن  ف�صحوك،  �صرك  على  اطلعوا  واإن  خدعوك، 

)1( َتْرَكن: متيل. )م(.
)2( االأطراف: الذين ال يثبتون على عهد. )م(.
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عليك بالندامة على الذنب واذكر اهلل بالع�صّي واالإبكار، واهرب من رفيق ال�صوء. 
والكذاب  والنمام  والفا�صق  االأحمق  الرجال:  من  �صتة  ت�صاحب  ال  بني  يا 
  اأيقظها«. وورد عنه  نائمة لعن اهلل من  »الفتنة   : والبخيل واخلائن. وقال 
»املجال�ض باالأمانة«، وقال االأعم�ض: جواب االأحمق ال�صكوت. والتغافل يطفئ 

ا كثرًيا ور�صى املتجني غاية ال تدرك واال�صتعطاف عون للظفر وقيل: �صرًّ

وقيل:

ا. وكان عليه ال�صالة وال�صالم يقول احلق ولو كان مرًّ

وي�صرت  �صرك  يكتم  من  اإال  النا�ض  من  ت�صحب  ال  احلكماء:  بع�ض  وقال 
ويخفي  ح�صنتك  وين�صر  الرغائب،  ويوثر  النوائب)1(  يف  معك  ويكون  عيبك، 

�صيئتك، فاإن مل جتد فال ت�صاحب اإال نف�صك. وقيل:

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

ِبه َظ  َتْ الَقْوِل  ْدَق  �شِ ِل�َشاَنك  اإِنَّ اللِّ�َشـــــــاَن مِلَا عّودَتــــــــه اْعَتاَداَعّود 

َوْعُد الَفــــــــــــَتى ِبل�َشــــــــــاِنه

ِميَعـــــــــــــــاَده َوفَّى  فــــــــاإذا 

اإِْح�َشـــــــــــانه َعَلى  َدْيـــــــــــــٌن 

ِل�َشـــــــــــــــانه ِعْقُد  ـَلَّ  اْنحــــــــ

)1( النوائب: ال�صدائد. )م(.
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امل�صك  حامل  كمثل  ال�صالح  اجللي�ض  َمَثُل    م�صعود  ابن  عن  وُرِوي 
اإن مل يعطك منه اأ�صابك من ريحه، ومثل اجللي�ض ال�صوء كمثل القني)1( اإن مل 
اإخوانًا له فقال:  اأ�صابك من ريحه ودخانه. وو�صف بع�ض البلغاء  يحرق ثيابك 
واإن  وبغ�صوه،  رف�صوه  عنهم  ر  َق�صَّ فاإن  اإليهم،  اأح�صن  من  لديهم  النا�ض  اأخطاأ 
ح�صروا عنده داهنوه)2(، واإن غابوا عنه �صاحنوه، واإن راأوا خرًيا دفنوه واإن �صمعوا 

ا اأعلنوه. وقيل: �صرًّ

وقيل:

بع�ض  وقال  وجيًها«،  اهلل  عند  يكون  ال  الوجهني  »ذو   : وعنه 
ُيَحّب امروؤ وّده غري  اإمنا  احلكماء: لي�ض االإخوان من جل�ض على اخلوان، 

َماِجًدا َحــــْب  َفا�شْ اَحْبَت  �شَ واإذا 

ل ُقْلَت  اإِْن  ل  ـــــيِء  ِلل�شَّ َقْوُله 

وَكَرم وَوَفــــــــــــاٍء  َحَيــــــــاٍء  َذا 

َنَعـــــــم َقاَل  َنَعـــــــــــم  ُقْلَت  واإذا 

َفرًحا ِبَها  َطاُروا  ًة  �ُشبَّ وا  َراأَ َدَفُنوااإذا  الٍح  �شَ من  �َشــــِمُعوا  وما  ِمنِّي 

ى عن ُكلِّ َعْيٍب َكِليَلة)3( �شَ امل�َشاِوَيا وَعنْيُ الرِّ ُتْبِدي  ْخِط  ال�شُّ َعنْيَ  اأَنَّ  كما 

اد. )م(. )1( الَقنْي: احَلدَّ
وه. )م(. )2( َداَهُنوه: َغ�صُّ

)3( َكِليَلة: مل حتقق عملها، اأي تتغا�صى عن معايبه. )م(.
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اإذا غاب  وما عنه  َله عديل)2(،  َما  الذي  اخلليل  هو  فهذا  ماأمون،  ممنون)1( وعقبه 
وال  واإخوان،  اأخونة  وجمعه  معرب  فار�صي  وهو  عليه  يوؤكل  ما  واخلوان  بديل. 

ي�صمى خوانًا اإال اإذا كان االأكل عليه. 
ِته خلل، واخللة هي ال�صداقة  وقال الزجاج: اخلليل هو الذي لي�ض يف ُخلَّ
وعنك  نافًعا  لك  يكون  اأن  و�صرطه  القلب،  يف  املودة  تخلل  من  ماأخوذة  وهي 
مدافًعا، تعّده لنائبات الدهر اإذا نزلت وللم�صرة اإذا ح�صلت، فكل حبيب خليل 
وال عك�ض. �صئل بع�ض احلكماء عن ال�صديق ما هو؟ فقال: هو الذي اإذا زرته 
ا لعدوانه  ي �صديًقا ل�صدقه اإياك، و�صمي العدّو عدوًّ �صرك، واإذا زارك �صرك، و�ُصمِّ
ِته)3(، فقد قيل:  عليك اإذا ظفر بك، وذلك مما ي�صتدل به على لوؤمه وخبث َطِويَّ
�صرعة  الكرام  عادات  من  لي�ض  وقالوا:  �صرت،  زلة  راأى  واإذا  غفر  قدر  اإذا  الكرمي 

الغ�صب واالنتقام، وقال املاوردي:

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

)1( غري مَمُْنون: غري مقطوع. )م(.
)2( َعِديل: مثيل. )م(.

)3( َطِويَّته: �صمريه. )م(. 
) 4( ِخْلته: تخيلته. )م(.

)5( ُيْح�ِض: َيُعّد. )م(.

َخِليــــــــــــًل ِخْلُته)4(  اِحٌب  و�شَ

ِمنِّي الَقِبيَح  اإِلَّ  ُيْح�ِش)5(  مل 

ِبَبايل َغــــــــــْدُره  َجــــــَرى  وَما 

َمال ال�شِّ َكـــــــاِتُب  َكاأَنَّــــــــــــــه 
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ومن كالم بع�صهم:

وقيل:

اأَْهِلَها ْحَبِة  و�شُ ْنَيا  الدُّ َعن  َتَنحَّ 

و�َشامٌت َح�ُشوٌد  اإل  ِمْنُهم  َفَما 

ُهم ُودَّ لك  اأَْظَهُروا  ا  َخرْيً ِنْلَت  اإذا 
ْرفِه)2( ِب�شَ اَلوؤوُن  ْهُر  الدَّ �َشاءَك  واإِْن 
�شى ِديُق املُْظِهُر الُوّد والرِّ و�شار ال�شَّ

اِحٌب �شَ ِنيَّة  الدَّ ْنَيا  الدُّ َبِني  يف  فما 

ر)3(اإىل التَّقَوى وَدْع ُكلَّ َحا�ِشٍد َف�َشمِّ

التَُّقى َمَع  اُلُموِل  يف  اإل  اَلرْيُ  فما 

َباِقَيا هِر  الدَّ يف  ماُدْمَت  وَباِيْنُهُمو)1( 

َعاِدَيا ِميَمِة  النَّ ِباأَْقــــــــَواِل  َتَراه 

َوالَيا ُدْمَت  َما  ُكلَّ �ُشُروًرا  واأَْبُدوا 

خاِفَيا َكان  الذي  يَء  ال�شَّ ِمْنُهم  ترى 

َيا َما�شِ بالَعَداَوِة  �َشـــــــــيًفا  ُد  ُيَجرِّ

َناِئَيا ُكْنَت  اإذا  َعْهٍد  َعَلى  َيُدوُم 

َراِعَيا ُكْنَت  اإِْن  اهلل  ُحُقــــــوَق  َوَراِع 

ياِلَيا اللَّ َتُقــــــوَم  اأَْن  اإل  الُغْنم)4(  وما 

َخرْيٍ ُكلَّ  َداِئَد  ال�شَّ اهلل  ِديِقيَجَزى  �شَ ِمْن  َعُدّوي  ِبَها  ََعرْفُت 

)1( َباِيْنُهُمو: فارقهم. )م(.
ْرِفه: حدثانه ونوائبه. )م(. )2( ِب�صَ

ر: فتهياأ. )م(. )3( ف�َصمِّ

)4( الُغْنم: الفوز. )م(.
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: ولالإمام ال�صافعي

وقيل: النا�ض معادن كمعادن الذهب والف�صة، وقيل:

وقيل:

ويف اخلرب اأن اهلل خلق اآدم من قب�صة قب�صها من جميع االأر�ض فجاء بنو 
اآدم على قدر االأر�ض، فجاء منهم االأحمر واالأبي�ض واالأ�صود واخلبيث والطيب 

رواه احلاكم. وقيل:

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

َجرة َكال�شَّ الإِْقَباِل  َزَمِن  يف  املَْرُء 

َرُفوا حتى اإذا ما َعَرت)1(عن ِحْمِلَها اْن�شَ

�َشَفُقوا ما  َبْعد  ِمْن  َها  َق�شَّ وَحاَوُلوا 

هم ْكَثَ اأَ اَحْبَت  �شَ اإِْن  ا�ُش  النَّ كذلك 

الثََّمرة ِبَها  ماَداَمْت  ا�ُش  النَّ وَحْوَلها 

َبَرَرْة ِبَها  َكاُنوا  وَقْد  ُعُقوًقا  َعْنها 

والَغبْة الأَْرَياِح  من  َعَلْيها  َدْهًرا 

َع�َشَره من  د�ِش  ال�شُّ ُرْبُع  لك  َفا  �شَ فما 

َبه رِّ ُتَ حتَّى  اْمَراأً  ِمـــــدّن  َتْ ُخــــْبه)2(ل  ه  َخــــَبُ ُيَوايف  ل  َا  َفُربَّ

نِّ َبْع�َش َمَذاِهبي واأَْهُلهوَقْد َكاَن ُح�ْشُن الظَّ َمــــــــاُن  الزَّ َهـــــــَذا  َبِني  َفاأدَّ

)1( َعَرت: جردت. )م(.
)2( ُخرْبه: خمربة االإن�صان. )م(.
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وقيل:

وقيل:

: قال االإمام ال�صافعي

بَتُهـــــــــم ا�ُش اأَْطــــــَواٌر)1(  اإذا َجرَّ َطيٌِّب وَخــــــِبيُثالنَّ فيـــــــه  ْبِت  كالنَّ

ِل�ِشيَمِته َيْوًما  َراِجٌع  اْمِرئ  ِحنِيُكّلُّ  اإىل  اأَْخـــــَلًقا  َتَخـــــلَّق  واإِْن 

َفاْعـــــَلم الُعــــــْزَلِة  يف  َلَك 

فاْجَعـــــل ــــُف  ُيْن�شِ َمْن  َقــــــلَّ 

َعْي�ٍش يَقــــــة  �شِ َتَخــــــــــْف  ل 

�ُشـــــــــــْكَرا ُتوِجُب  ِنَعــــــــٌم 

ا َقــــــــــــــْبَ َبيِتــــــــَك  ِمْن  َلَك 

ُي�ْشـــــَرا الُع�ْشـــــِر  َبْعـــــــــَد  اإِنَّ 

ِني)3(  اأًَذى ْيًما ول �َشفَّ وما �َشاَمِني)2(   �شَ

َعَرْفُتهم الَِّذين  اإِلَّ  ين  رَّ �شَ وما 
واآَلُف اأََودُّ  َمْن  اإِلَّ  ا�ِش  النَّ ِمَن 

اأَْعِرُف جزى اهلل َخرًيا ُكلَّ َمْن َل�ْشُت 

)1( اأَْطَوار: اأخياف، اأي على حاالت �صتى. )م(.
)2( �َصاَمِني: كلَّفني. )م(.
ِني: لذعني. )م(. )3( �َصفَّ
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وقال بع�صهم:

وقيل:

وقال ذو النون: ال ت�صحب اإال من اإذا مر�صت عادك، واإذا اأذنبت تاب لك، 
وعلى ذلك قول ال�صاعر:

وقيل:

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

َلْو ِقيــــــــَل ِلـــــــي ُخــــْذ اأََمــــاًنا

اأََمــــاًنا اأََخـــــــــــــــــــْذُت  مَلَــــا 

احَلـــــــَدَثاِن)1( اأَْعَظــــــــــِم  ِمْن 

اإِلَّ ِمــــــــــــــــــن الإِْخــــــــــَواِن

ِبَوْحَدِتَها وا�ْشَتاأِن�ْش  ِبَنْف�ِشَك  ُمْنَفِرَدااهَرْب  ُكْنَت  َما  اإذا  ُروَر  ال�شُّ َتْلَق 

َنُعــــوُدُكم اأََتْيَناُكم  ُتـــم  َمِر�شْ وَنْعَتـــِذراإذا  َفَناأِْتيُكم  وُتْذِنُبـــــــــــون 

َيْوًما اإَِلْيَك  املُ�شيء  اعَتَذَر  اإِذا 

َحِديًثا روى  ـــــــــاِفعّي  ال�شَّ َفاإِنَّ 

مَيُْحو اهلل  اإِنَّ  املُْخَتــــــــــاِر  عن 

الَكِثرَية َم�َشــــــاِويِه  َعْن  اَوْز  َتَ

ُمِغرَيْة َعْن  ِحيـــــــــٍح  �شَ باإ�ْشـــَناد 

َكِبرَيْة اأَلَفـــــي  َواِحــــــــٍد  ِبُعْذٍر 

َوب وال�صدائد. )م(. )1( احَلَدَثان: النُّ
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نة تخفيف العيادة)1( ، قيل: مر�ض بكر بن عبد اهلل املزين فعاده  ومن ال�صُّ
اأ�صحابه فاأكرثوا عنده اجللو�ض، فقال: املري�ض ُيعاد وال�صحيح ُيزار، وكذلك زيارة 
ا)2(  االأ�صدقاء واالإخوان و�صائر ال�صاحلني ينبغي اأن تكون خفيفة لقوله  »ُزْر ِغبًّ
ا«، ولقوله : »من زار اأخاه خا�ض يف الرحمة حتى يرجع«؛ الأنها من  تزدد ُحبًّ
االأخالق العلية وحما�صن االآداب ال�صنية، واأجمل املزايا واأجل ال�صجايا، بحيث 
زيارة  لَّة)3(  وهذا يف  خُمِ مملة وال ق�صرية  الزيارتني طويلة  التي بني  املدة  ال تكون 
االأحياء، اأما زيارة قبور االأنبياء واالأولياء والعلماء وال�صاحلني فُت�ْصَتَحب مطلًقا من 

غري نظر اإىل طول اأو ق�صر اأو قلة اأو كرثة النتفاء العلة املذكورة. وقيل:

وقيل:

اإِنَّها َياَرِة  الزِّ ِباإْغَباِب)4(  علْيَك 

َداِئًما ُم  ُي�ْشاأَ الَغْيَث  َراأَْيُت  َفاإينِّ 
َم�ْشَلًكا الَهْجِر  اإىل  َكاَنْت  َكُثَت  اإَِذا 

ْم�َشَكا اأَ ُهو  اإَِذا  ِبالأَْيِدي  ُل  وُي�ْشاأَ

�َشْهٍر ُكلِّ  يف  ُتِّب  َمْن  َتُزْر  ل  

َيْوٌم ْهِر  ال�شَّ يف  اِلهَلِل  فاْجِتَلء)5( 
َعَلْيِه َتِزْده  َوَل  َيْوٍم  َغرْيَ 

اإَِلْيِه الُعُيوُن  َتْنُظُر  ل  ثم 

)1( الِعَياَدة: الزيارة. )م(.
ا: اأي ُزْر يوًما واترك يوًما. )م(. )2( ِغبًّ

لَّة: جمحفة. )م(. )3( خُمِ
)4( اإْغَباب: تقليل الزيارة يوًما ويوًما. )م(.

)5( اْجِتالء: النظر. )م(.
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وقيل:

ولكن ما اأح�صن ما قيل:

ال�صقم  من  مابك  اهلل  اأ�صدقائه: ك�صف  بع�ض  اإليه  فكتب  اإن�صان  ومر�ض 
وطهرك بالِعلة)2( من اخلطايا، ومتعك باأن�ض العافية واأعقبك دوام ال�صحة. وف�صل 
العيادة م�صهور و�صرفها مذكور وبها تعظم االأجور. وعاد بع�ض النا�ض مري�ًصا فاأطال 
اأنه  منه  ففهم  املر�صى؟  نعود  اللهم علمنا كيف  فقال:  اهلل  فدعا  اجللو�ض،  عنده 
اأطال عنده اجللو�ض فقام. وقال : »اإذا مر�ض الغريب فنظر عن ميينه وعن �صماله 
وعن اأمامه وعن خلفه فلم ير اأحًدا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه«، وُرِوي عنه  »ثالثة 
يف ظل العر�ض عائد املر�صى وم�صيع املوتى ومعزي الثكلى« والثكلى فاقدة الولد 
ومن لوازمها احلزن. روى ال�صهروردي عن ر�صول اهلل  قال: »من عزى ثكلى 

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

�َشيِِّدي َياَرة  الزِّ َعَدَم  ن  ُتْنِكرَّ ِدل  َتــــــَردُّ ِبَغرْيِ  َطْبــــــــٌع  فَمَحبَِّتي 

ِوَداًدا  )1( ِخلٍّ ِمْن  اآَن�ْشــــَت  اإَِذا 

َيْوٍم ُكلَّ  َتْطُلُع  م�ِش  كال�شَّ وُكْن 
ِمــــــــــلل ِمْنه  َتَخْف  ول  َفُزْره 

ِهـــــــــلل ِته  بَّ َمَ يف  َتُك  ول 

)1(  ِخل: �صديق. )م(.
)2( الِعلَّة: املر�ض. )م(.
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ُك�ِصي برًدا)1( يف اجلنة« وُرِوي عنه اأي�ًصا قال: »ما من موؤمن يعزي اأخاه مب�صيبة اإال 
ك�صاه اهلل  من ُحلل)2( الكرامة يوم القيامة«، 

والتعزية هي احلمل على ال�صرب وذكر ما ُي�صلِّي)3( امل�صاب ويخفف حزنه 
عن  والنهي  باملعروف  االأمر  على  م�صتملة  فاإنها  م�صتحبة  وهي  م�صيبته،  ويهّون 
املنكر، وهي داخلة يف قوله تعاىل: نثەئ  وئ  وئ  ۇئمث       ]املائدة/ 2[ 
اأيام الأنها قد جتدد  وُت�ْصَتَحّب التعزية قبل الدفن وبعده، قيل: وُتْكَره بعد ثالثة 
ى اأو  احلزن، وقيل: اإنها ال ُتْفَعل بعد ثالثة اأيام اإال يف �صورتني: وهما اإذا كان املَُعزَّ
�صاحب امل�صيبة غائًبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد ثالثة، والتعزية بعد الدفن 
دفنه  بعد  وح�صتهم  والأن  بتجهيزه،  م�صغولون  امليت  اأهل  الأن  قبله  منها  اأف�صل 

لفراقه، هذا اإذا مل ُيَر منهم جزًعا فاإن راآه قدم التعزية لي�صكنهم. 

وا�صتحب  ح�صلت،  به  ي  ُعزِّ لفظ  فاأي  فيه  حجر  فال  التعزية  لفظ  واأما 
واأح�صن  اأجرك  اهلل  اأعظم  بامل�صلم:  امل�صلم  تعزية  يقال يف  اأن  ال�صافعي  اأ�صحاب 
ويف  عزاك،  واأح�صن  اأجرك  اهلل  اأعظم  بالكافر:  امل�صلم  ويف  مليتك،  وغفر  عزاك 
ما  به  ى  ُيَعزَّ ما  واأح�صن  عددك.  نق�ض  وال  عليك  اهلل  اأخلف  بالكافر:  الكافر 

)1(  ُبرًدا: ثوبًا. )م(.
)2( ُحَلل: جمع ُحلَّة، وهي ثوبني من جن�ض واحد. )م(.

ي. )م(. )3( ُي�صلِّي: ُيَن�صِّ



577577

ُرِوي يف �صحيحي البخاري وم�صلم عن اأ�صامة بن زيد  قال: اأر�صلت اإحدى 
ا لها اأو ابًنا يف �صكرات املوت، فقال  بنات النبي  اإليه تدعوه وتخربه اأن �صبيًّ
للر�صول ارجع اإليها فاأخربها: فاإن هلل ما اأخذ وله ما اأعطى، وكل �صيء عنده باأجل 

م�صمى، َفُمْرها لت�صرب ولتحت�صب. قال تعاىل: نث ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  
ڇ   ڇ    ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     . ڃ   ڃ        ڄ     ڄ   ڄ     
مب�صيبة  ي�صاب  م�صلم  من  »ما   : وقال   ،]157-156 ]البقرة/  ڍمث  
واإن قل عهدها فاأحدث لها ا�صرتجاًعا اإال اأحدث اهلل له اأجًرا واأعطاه اهلل مثل اأجر 
ذلك يوم اأ�صيب بها«، وقال ابن املبارك: امل�صيبة واحدة فاإذا جزع منها �صاحبها فهي 
اثنان: اإحداهما امل�صيبة بعينها، والثانية ذهاب اأجر امل�صيبة. وقيل: اإن اجلزع ال يرد 
ميًتا وال يدفع حزنًا، وورد عنه : »اإن املعونة تاأتي العبد من اهلل على قدر املوؤنة واإن 
ى قال: »اآجركم اهلل ورحمكم«. ال�صرب ياأتي العبد على قدر امل�صيبة«، وكان  اإذا َعزَّ

وكتب بع�صهم اإىل �صديقه يعزيه باأخيه وي�صليه: ما ت�صنع يا اأخي والق�صاء 
نازل واملوت حكم �صامل، واإن مل َتُلذ بال�صرب فقد اعرت�صت على مالك االأمر، 
واأنت تعلم اأن نوائب الدهر ال ُتْدَفع اإال بعزائم ال�صرب، فاجعل بني هذه اللوعة)1( 
الغالبة والدمعة ال�صاكبة حاجًبا)2(  من ف�صلك، وحاجًزا من عقلك، ودافًعا من 

)1(  اللْوَعة: وجع القلب. )م(.
)2( َحاِجًبا: �صاتًرا. )م(.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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اإذا مل  بال�صرب كانت كاملنح  تعالج  اإذا مل  املحن  فاإن  يقينك،  ومانًعا من  دينك، 
تقابل بال�صكر؛ ف�صرًبا �صرًبا ففحول الرجال ال ت�صتفزها االأيام بخطوبها، كما اأن 
ا  معزيًّ اأخاطب موالي  اأن  علّي  فعزيز  بهبوبها،  العوا�صف  تهزها  اجلبال  ال  متون 
ا عن كبري اأو �صغري ممن يتعلق بذمته اأو ينتمي اإىل جملته، فكيف  واأكاتبه م�صليًّ
وال�صهاب  االأ�َصّد)2(  وال�صهم  االأ�صد  والركن  االأعظم  والذخر  االأكرم  بال�صنو)1( 
ة ما�صية، وقدر اهلل هو املقدر  االأ�صطع واحل�صام االأقطع، لكن التعزية �ِصرَيٌ �صارة و�ُصنَّ
واأجل اهلل اإذا جاء ال يوؤخر، ولوال اأن الذكرى تنفع والتعزية ي�صتوي فيها االأ�صرف 
ا، ولكن بحمد اهلل العامل  ا واأخاطبه م�صليًّ واالأو�صع الأجللت موالي اأن اأفاحته معزيًّ

ال يعلم وال�صابق ال يقدم.

وُرِوى اأن اأبا بكر ال�صديق  كان اإذا عزى امراأ قال: لي�ض مع العزاء   
َفْقَد  فاذكروا  بعده،  مما  واأهون  قبله  مما  اأ�صّد  واملوت  فائدة،  اجلزع  مع  وال  م�صيبة 

لَّى اهلل على حممد واأعظم اأجركم. ر�صول اهلل  تهن عليكم م�صيبتكم، �صَ

ى عمر بن اخلطاب  رجاًل فقال له: اإن �صربت م�صى اأمر اهلل واأنت  وَعزَّ
ماأجور، واإن جزعت م�صى اأمر اهلل واأنت ماأزور. وورد عنه  اإذا ق�صى اهلل لرجل 

اأن ميوت باأر�ض جعل له اإليها حاجة واأن�صدوا:

نو: ال�صقيق. )م(. )1( ال�صِّ

)2( االأ�َصّد: القا�صد. )م(.
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وقال : »َمْن دفن ثالثة من الولد حرم اهلل عليه النار« رواه الطرباين. 
ن ميًتا كان له بكل �صعرة منه ح�صنة«، وقال العالمة االأجهوري:  وقال : »من َكفَّ
ومن  عيناه،  وتذرف  جبينه  ويعرق  وجهه  ي�صفر  اأن  للميت  الب�صرى  عالمة  من 
عالمة ال�صوء اأن حتمر عيناه وتغرب �صفتاه، وينبغي للجار اأن يهيئ الأهل امل�صاب 

طعاًما الأنه قام بهم ما ي�صغلهم.

وقد اأو�صى بع�ض ال�صلحاء و�صية البنه ونفعها عام جلميع النا�ض، حيث   
اهلل  اأر�صدك  بني  يا  ر�صدا،  اأمرنا  من  لنا  وهيئ  رحمة  لدنك  من  اآتنا  ربنا  قال: 
ال�صعادة  اأنت حفظتها وحافظت عليها رجوت لك  اإن  بو�صايا  واأو�صيك  واأيدك 
يف دينك ومعا�صك بف�صل اهلل ورحمته اإن �صاء اهلل تعاىل، اأّولها واأوالها: مراعاة 
تقوى اهلل العظيم بحفظ جوارحك كلها من معا�صي اهلل  حياء من اهلل تعاىل 
والقيام باأوامر اهلل عبودية هلل، وثانيها: اأن ال جتزع من امل�صيبة، وثالثها: اأن تن�صف 
ا،  من نف�صك وال تنت�صف لها اإال ل�صرورة، ورابعها: اأن ال تعادي م�صلًما وال ذميًّ
وخام�صها: اأن تقنع من اهلل مبا رزقك من جاه ومال، و�صاد�صها: اأن ال ت�صتهني مِبِمنَن 
النا�ض عليك، و�صابعها: اأن حت�صن التدبري فيما يف يديك ا�صتغناء به عن اخللق، 

ِبَبْلَدٍة كان  املَْرِء  ِحَمام)1(  ما  َفَيِطرُياإذا  َحاَجــــــٌة  اإَِلْيَهــــــــا  َدَعْته 

)1(  ِحَمام: موت. )م(.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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وثامنها: اأن ال تطيع نف�صك يف الف�صول)1( برتك ا�صتعالم ما مل تعلم واالإعرا�ض 
عما قد علمت، وتا�صعها: اأن تلقى النا�ض مبتدئًا بال�صالم حم�صًنا يف الكالم منطًقا 
اأهل  اإىل  ال�صبيل، متحبًبا  اإليه  مبا جتد  باعتدال م�صاعًدا  الوعد، متوا�صًعا  �صادق 
ت�صتقر على  اأن ال  وعا�صرها:  نة،  ال�صُّ مبتغًيا يف ذلك  ال�صر،  مدارًيا الأهل  اخلري، 
اأَّهْله يف ذلك المتثالنا.  اللهم  ومعا�صك  دينك  م�صلحة  اإليه يف  ما حتتاج  جهل 

وقيل:

وقيل:

وقال بع�صهم يف تدبري اليقظة: اعلم اأن االإن�صان ال ي�صلح اأن ي�صيع زمانه 
بطالة فيم�صي كله �ُصَدى)2(، وقال عمر بن اخلطاب : اإين اأكره اأن اأرى اأحدكم 
ال يف عمل دنيوي وال يف عمل اأخروي، وقال االإمام ال�صافعي : فيا �صيعة 
االأعمار مُت�صى �صبهلال)3(، وقال الك�صائي: ال�صبهلل الذي ال �صيء معه، وذلك 

َنْفُعه ِفيِه  مِلَا  َي�ْشَعى  اأَْن  املَْرِء  على 

اأَْمُره َتَّ  املَُنى  عي  ِبال�شَّ َناَل  َفاإِْن 

ْهُر الدَّ ُي�َشاِعَده  اأَْن  َعَلْيه  وَلْي�َش 

الُعْذُر له  َكاَن  املَْقُدور  َغَلَب  واإِْن 

َماِن الزَّ ِفْعِل  ِمْثَل  َفاِعًل  َفُعوُلوُكْن  َفُعوُلن  َماَن  الزَّ َفاإِنَّ 

ول: الزيادة. )م(. )1(  الُف�صُ
)2(  �ُصًدى: ُمهَمل. )م(.

)3( �َصَبْهَلال: اأي بال �صيء. )م(.
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اأن االإن�صان قد م�صى عليه وقت النوم بغري فائدة، فينبغي اأن ال يخلي نف�صه من 
عمل ديني وال من عمل دنيوي فمن عرف الزمان اأكرث من اال�صتعداد وقيل:

فاإن اهلل تعاىل مل يجمع منافع الدنيا يف اأر�ض بل فرقها واأحوج بع�صها اإىل 
بينك  لي�ض  وقيل:  التجارب،  ويكت�صب  العجائب  يجمع  امل�صافر  وقيل:  بع�ض، 

وبني البالد ن�صب فخري البالد ما حملك، وقيل:

واأخ�صر و�صية جامعة نافعة و�صية عبد اهلل بن احل�صن بن احل�صني بن علي، 
اأي بني كف  اإيّل حق اهلل،  َفاأدِّ  تاأديبك  ُموؤَدِّ حق اهلل يف  يا بني اأين  قال البنه: 
عن االأذى، وارف�ض البذا)3(، وا�صتعن على الكالم بطول الفكر يف املواطن التي 

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

َبْيِته فـــــــي  املَــــــْرء  ُمَقاَم)1(  اإِنَّ 
الَفَلى)2( َنْحــــــَو  حَلِة  الرِّ ُل  فَوا�شِ

ِده حَلْ فـــــــي  املَْرء  ـَاِم  ُمقــــ ِمْثل 

يُف ل َيْقَطــــــُع فـــــــي ِغْمِده فال�شَّ

�َشــــــــاِفر اإذا َحاَوْلت َقــــــــــــْدًرا

َجـــــــَرى َما  ُيك�َشــــــــُب  واملَاُء 

رِّ النَّفيـ وِبَنْقـــــــــــــــَلة الــــــــــدُّ

َبْدَرا اَر  َف�شَ الِهـــــــــلُل  ـَـــــــاَر  �ش

ا ِطيًنا وَيْخُبث مـــــــــــــا ا�ْشـــــــَتَقرَّ

َنْحــــــــــَرا بالَبــــــْحِر  َلْت  ُبدِّ ـ�َشِة 

)1(  ُمَقام: املو�صع الذي يقيم فيه االإن�صان. )م(.
)2( الَفَلى: االأر�ض القفر. )م(.

)3( الِبَذا: الفح�ض. )م(.
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تدعوك فيها نف�صك اإىل الكالم؛ فاإن للقول �صاعات ي�صر فيها اخلطاأ وال ينفع فيها 
اإذا  العاقل  نا�صًحا، كما حتذر م�صورة  واإن كان  ال�صواب، واحذر م�صورة اجلاهل 
ا الأنه يرديك مل�صورته، واعلم يا بني اأن راأيك اإذا احتجت اإليه وجدته  كان غا�صًّ
نائًما ووجدت هواك يقظانًا، فاإياك اأن ت�صتبد براأيك فاإنه حينئذ هواك، وال تفعل 
فعاًل اإال واأنت على يقني اأن عاقبته ال ترديك)1( واأن نتيجته ال جتني عليك، واإياك 

ومعاداة الرجال فاإنك لن تعدم مكر حليم اأو معاداة لئيم. انتهى.

وامل�صاورة يف االأمور تفيد ازدياد الب�صرية، ومثل ذلك امل�صاركة يف العلم، 
كما قيل:

وقيل:

َعِزميٍَة ِبُكلِّ  َجاوؤُوا  اْجَتَمُعوا  ِعْلَمااإذا  هم  َبْع�شِ ِمْن  الَقْوِم  َبْع�ُش  َفَيْزَداُد 

املُ�ْشِكِل)2( اَلِفىِّ  يف  ِديَقَك  �شَ �َشاِوْر 

ـــى ِبــــــــــــَذاَك َنِبيَّه فاهلل َقْد اأَْو�شَ
ِل ُمَتَف�شِّ َحـــــــاِزٍم  يَحة  َن�شِ واْقَبْل 

ِل َقــــــــْوِله �َشاِوْرُهم وَتَوكَّ فـــــــي 

)1(  ُتْرِديك: تهلكك. )م(.
)2( املُ�ْصِكل: املُلْب�ض. )م(.
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نثڤ  ڦ   تعاىل:  قوله  اأ�صحابه يف  مب�صاورته  نبيه  تعاىل  اأمر اهلل  وقد 
َمْن  ا�صت�صار وال خاب  َمْن  ندم  »ما  ]اآل عمران/ 159[ ويف احلديث:  ڦمث 
ا�صتخار«، وَمْن ا�صتخار اهلل لري�صده اإىل م�صاحله فليعلم اأن الذي قّدره له هو اخلري 
يف نف�ض االأمر واالأ�صلح له، واإن جاء على خالف ما يريد، فاإن اهلل خبري مب�صالح 
عبده ومبا يوؤول نفعه اإليه وما يندفع �صرره عنه، فاخلري له فيما قّدره اهلل له واإن كرهه 
العبد، كما يف احلديث القد�صي عن اهلل »واإن من عبادي من ي�صلح له الفقر ولو 
اأفقرته لف�صد حاله«  اأغنيته لف�صد حاله واإن من عبادي من ي�صلح له الغنى ولو 

فاإرادة اهلل مع عباده مبنية على احِلَكم وامل�صالح. 

قال بع�ض احلكماء: َمْن ا�صتعان بذوي العقول فاإنه يدرك املاأمول)1(. وقال 
بع�صهم: ال ت�صلح االأمور اإال براأي اأويل االألباب، وال تدور اإال على االأقطاب)2(. 
ال  احلكماء:  بع�ض  وقال  املوازرة)3(امل�صاورة«،  »نعم  وجهه:  اهلل  كرم  علي  قال 
بع�ض  وقال  ال�صوط،  عن  الفر�ض  ي�صتغني  ال  كما  امل�صورة  عن  العاقل  ي�صتغني 
احلكماء: َكَفى بالتجارب تاأدبًا وبتقلب االأيام عظة. وقالوا: التجربة مراآة العقل 
والغرية ثمرة اجلهل؛ ولذلك قالوا: امل�صايخ ينابيع االأخبار ال يطي�ض لهم �صهم 

)1(  املَاأُمول: املَْرُجّو. )م(.
)2( االأَْقَطاب: االأ�صياد. )م(.

)3( املَُواَزَرة: املعاونة. )م(.

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك
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وال ي�صقط لهم وهم. وقال اآخر: عليكم باآراء امل�صايخ فاإنهم لو عدموا ذكاء الطباع 
اأفادتهم االأيام �صنكة)1( وجتربة، وقد قيل يف ذلك:

وقول عبد اهلل بن احل�صن بن احل�صني يف و�صيته: وا�صتعن يف الكالم بطول 
الفكر حمله اإذا مل تفت بذلك فر�صة، ولذلك ملا قال بع�صهم للخليفة املن�صور 

حني عزم على قتل اأبي م�صلم اخلرا�صاين:

اأجابه املن�صور:

 »من فكر يف العواقب مل ي�صجع فلكل من  وهذا كقول االإمام علي 
ەئ   ەئ   ائ   ائ   نثى   تعاىل:  قال  مواقع«،  والتاأين  العجلة 

اآَفٍة َغرْيِ  يف  املَْرِء  َعْقُل)2(  َطاَل  َعْقَلاإذا  ِذْكِرَها  يف  الأَيَّاُم  َلُه  اأَفَاَدت 

َعِزميٍَة َذا  َفُكْن  ٍي  َراأْ َذا  ُكْنَت  اإَِذا 
ِبُغْدَوٍة)3( يوًما  الأَْعَداَء  مُتِْهل  ول 

ّدَدا َيرَتَ اأَْن  اأِي  الرَّ َف�َشاَد  َفاإِنَّ 

َغَدا اأَْمَنها  مَيُْلُكوا  اأَْن  وَباِدْرُهم 

َتَدبٍُّر َذا  َفُكْن  ٍي  َراأْ َذَا  ُكْنَت  لاإَِذا  َيَتَعجَّ اأَْن  اأِْي  الرَّ َف�َشاَد  َفاإِنَّ 

ْنَكة: �صيًقا. )م(. )1(  �صَ
)2( َعْقُل: حب�ض. )م(.

)3( ُغْدَوة: البكرة ما بني �صالة الغداة وطلوع ال�صم�ض. )م(.
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وئ       وئمث  ]اآل عمران/ 120[ االآية، قال يف الك�صاف: اإن هذا تعليم من 
اهلل تعاىل واإر�صاد يف اأن ي�صتعان على كيد العدّو بال�صرب والتقوى، وقالت احلكماء 
االإمام  اأخذ  ومنه  نف�صك،  ف�صاًل يف  فازدد  يح�صدك  من  َتْكِبت)1(  اأن  اأردت  اإذا 

. ال�صافعي

الأََعاِدي ْرَغاَم  اإِ �ِشْئَت  َما  اإَِذا 

اأَْعَدى َفِهي  َمْكُرَماِتك  يف  َفِزْد 
�ِشَنان ول  ُي�َشّل  �َشْيٍف  بل 

َمان الزَّ ُنَوِب  ِمْن  الأَْعَداِء  َعَلى 

يف خطبة الآباء والأمهات وو�شاياهم للبنني والبنات، وغري ذلك

)1( َتْكِبت: ت�صرع. )م(.





الزواج خم�ض:  فوائد  االإحياء:  كتاب  اهلل يف  رحمه  الغزايل  االإمام  قال 
ونحوها،  واملحادثة  باملعا�صرة  القلب  وترويح  ال�صهوة،  لك�صر  والتح�صني  الن�صل 
وجماهدة النف�ض وريا�صتها برعاية االأهل والقيام بهّن، واآفاته ثالثة: التخليط)1( 
يف االكت�صاب ب�صبب العجز عن احلالل، والق�صور عن القيام بحقوقهّن واحتمال 
فمتى  ينظر  هذا  وبعد  تعاىل،  اهلل  عن  وباأوالدهّن  بهّن  واال�صتغال  اأخالقهّن، 
الزواج يف حقه  اأن  االآفات فال�صك  عنه  َوانْتَفت  بع�صها  اأو  الفوائد  فيه  وجدت 
اأف�صل، وَمْن انتفت عنه الفوائد واجتمعت عليه االآفات فالُعْزَبة)2(  يف حقه اأف�صل، 
مبيزان االعتدال،  االأمرين  فليزن  الغالب  الفوائد واالآفات كما هو  تعاظمت  واإن 

فاإذا غلب على ظنه رجحان اأحدهما عمل مبوجب الراجح. انتهى. 

قال بع�صهم: واأما اإذا مل تدع احلاجة اإىل الزواج كالعجز عن املهر اأو االأُْهَبة)3(  

ْخِليط: االإف�صاد. )م(. )1(  التَّ
)2( الُعْزَبة: عدم الزواج. )م(.

ة. )م(. )3( االأُْهَبة: الُعدَّ

يف اأن التوادد والتحابب بني الزوجني مما ينتج ح�سن 
الع�سرة بينهما وبني ذريتهما

الف�سل الرابع
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بعد  »خريكم   : قوله  يحمل  ذلك  وعلى  الزواج،  له  ينبغي  فال  االإنفاق،  اأو 
املائتني اخلفيف احلاذ )اأي الظهر( الذي ال اأهل له وال ولد«. واالأمر كذلك فمن 
تركه فقد اأراح نف�صه وا�صترباأ)1( لدينه وعر�صه وكان عزيًزا بني اأقرانه، جلياًل بني 
اإخوانه، رفيًعا عما �صواه من مكانه، ومن تزّوج وهو فاقد ملا ُذِكر فقد اأتعب نف�صه 
فيما ال طائل حتته، وحملها ماال طاقة لها به من الذل واالحتياج ونحوه، اأما اإذا 
دعت احلاجة لذلك باأن تاقت نف�صه اإىل الزواج، وكان واجد االأهبة وما يحتاج 
اإليه احلال فاالأف�صل له الطلب لقوله : »تناكحوا تنا�صلوا تكرثوا فاإين مباه بكم 

ابكم«. االأمم يوم القيامة« وقوله : »�صراركم ُعزَّ

ومتى �صح التوادد بني الزوجني ترتب على ذلك اأن عائلة البيت جتلب له 
خ�صائ�ض نافعة؛ لكرثة رزقه وثروته وحفظه من جميع اآفات التباين وامل�صاجرات؛ 
واالأُلفة  باملحبة  وقالًبا  قلًبا  ِحدين  املُتَّ واحد  بيت  يف  املجتمعني  الزوجني  فاإن 
يتوطنان)2( فيه ويحبانه وال يخرج اأحدهما اإال لعذر؛ فبهذا ي�صارعان يف حت�صيل 
ما يلزم لهذا املنزل من االأثاث واملتاع واالأهبة وجميع اخلريات، ويح�صنان اإدارته 
فتجد ُكالًّ من الزوجني جمتهًدا يف تربية ما يرزق به من الذرية، وهذا كله يجعل 
باالأمانة  الوفاء  املنزل، وعلى  اخلدم واحل�صم وغريهم جمبولني على احرتام هذا 

اأ: طلب الرباءة. )م(. )1( ا�ْصَترْبَ
َنان: يقيمان. )م(. )2( َيَتوطَّ
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الأهله و�صاكنيه، واأن مينعوا عنه جميع االأ�صباب املُف�صية)1( اإىل اخللل والك�صل. 

وعائلتهما  منزلهما  اأحوال  م�صلًكا ح�صًنا يف حت�صني  الزوجان  �صلك  فمتى 
املحبة  اأو كالهما عهد  اأحدهما  نق�ض  اإذا  ما  بخالف  واالعتبار،  ال�صعة  عا�صا يف 
والوداد، وزالت االأمانة من بينهما، فاإن الربكة تذهب من البيت ويكرث فيه الت�صاجر 
االآباء  من  ذلك  ي�صري  وال�صحناء، حتى  والبغ�صاء  اخلواطر  وت�صوي�ض  وال�صقاق، 
واملثالب)2( القبائح  ارتكاب  الذرية واخلدم على  وتتعّود  لالأبناء واخلدم واحل�صم، 
املنزلية، فكل ع�صو من اأع�صاء البيت ي�صهل عليه اأن ي�صرق ويبذر وي�صلب وينهب 
ويرتكب  منثوًرا  هباء  املنزل  اأموال  فتذهب  يده؛  يف  وقع  ما  ويت�صرف يف جميع 
رب املنزل الديون من كل جانب، ورمبا كان ذلك �صبًبا لت�صتت العائلة واخلدم ملا 
يعرتيهم)3( من �صيق احلال، ورمبا ح�صل بني الزوجني املرافعات واملحاكمات من 

كل ما يوقع اأمر العائلة يف الفقر وامل�صكنة والذل ومّد اليد لل�صوؤال، وقيل:

وقال اآخر:

يف اأن التوادد والتحابب بني الزوجني مما ينتج ح�شن الع�شرة ...

ية: املوؤدية. )م(. )1( املُْف�صِ
)2( املََثاِلب: العيوب. )م(.

يِهم: يغ�صاهم. )م(. )3( َيْعرَتِ

َقْهَرَماَنة َبْيِتِه  يف  َيُكْن  مل  َوَمْن 
 

اِئـــــــع �شَ َلَك  اأَبا  َل  َبْيٌت  َفَذِلَك 

ٌة ُحرَّ املَْرِء  َمْنِزِل  يف  َيُكْن  مَلْ  َداِرهاإَِذا  ـــــــاِلُح  َم�شَ اَعْت  �شَ ُتَدبِّره 
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فمن  �صقاوة،  منها  واأربعة  �صعادة  منها  اأربعة  اأ�صياء  »ثمانية  بع�صهم:  وقال 
ال�صعادة: الزوجة ال�صاحلة واجلار ال�صالح وامل�صكن الوا�صع واملركب الهنيء. ومن 
ال�صقاوة: املراأة ال�صوء واجلار ال�صوء واملركب ال�صعب وامل�صكن ال�صيق«. وقيل: 

»الدار ال�صيقة العمى االأ�صغر«.

وقد ورد يف احلديث عنه : »اأميا رجل �صرب على �صوء خلق زوجته اأعطاه 
اهلل من االأجر مثل ما اأعطى اأيوب  على بالئه، واأميا امراأة �صربت على �صوء 
خلق زوجها اأعطاها  اهلل من االأجر مثل ما اأعطى اآ�صية بنت مزاحم زوجة فرعون«. 
وقيل: اإن رجاًل جاء اإىل عمر بن اخلطاب  ي�صكو اإليه �صوء خلق زوجته؛ فوقف 
ببابه ينتظره ف�صمع الرجل امراأة عمر  وهي ُتْغِلُظ عليه بالقول، وهو �صاكت ال 
يرد عليها فان�صرف الرجل وهو يقول: »اإذا كان هذا حال اأمري املوؤمنني مع زوجته، 
فكيف حايل؟! فخرج عمر  فراأى الرجل مولًيا)1(، فناداه ما حاجتك؟ فقال: 
يا اأمري املوؤمنني، جئت اأ�صكو اإليك �صوء خلق زوجتي وا�صتطالتها)2( علي بل�صانها، 
اإذا كان  وقلت:  �صاكت فرجعت  واأنت  بالكالم  تغلظ عليك  ف�صمعت زوجتك 
اأمري املوؤمنني مع زوجته فكيف حايل؟! فقال عمر : يا اأخي اإين  هذا حال 
عة  اأحتملها حلقوق لها علي، اإنها طباخة لطعامي، خبازة خلبزي، غ�ّصالة لثيابي، ُمْر�صِ

ًيا: ُمدبًرا. )م(. )1( ُمولِّ
)2( ا�ْصِتَطاَلِتَها: تطاولتها. )م(.
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لولدي، وي�صكن قلبي بها عن احلرام فاأنا اأحتملها لذلك، فقال له الرجل: يا اأمري 
املوؤمنني، وكذلك اأنا اأحتمل زوجتي، قال: فتحملها فاإنها مّدة ي�صرية وتنق�صي.

يجد  ثالث خ�صال مل  فيه  يكن  »من مل  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  وقال   
طعم االإميان: علم يرد به جهل اجلاهل، وَوَرٌع يحجره)1( عن املحارم، وح�صن خلق 
يداري به النا�ض«. وقال حكيم: »اأربعة اأ�صياء من اأعظم البالء: كرثة العيال مع 
 : قلة املال، واجلار ال�صيئ اجلوار، واملراأة التي لي�ض لها وقار، و�صحبة الُفّجار«، وقال
العمل  يف�صد  اخللق  »�صوء   : وعنه  خلًقا«.  اأ�صواأكم  و�صراركم  �صوؤم  اخللق  »�صوء 
كما يف�صد اخلل الع�صل«. وقيل: اإن العبد ليبلغ بح�صن خلقه درجة القائم ال�صائم، 
اأي عاملهم بطالقة  النا�ض،  ن خلقك مع  يا معاذ َح�صِّ  ملعاذ بن جبل:  وقال 
الوجه وَجرب)2(اخلواطر وكف االأذى؛ فاإّن ذلك يوؤّدي اإىل اجتماع القلوب وانتظام 
االأحوال، فال اأح�صن من الزوجني املتمتعني يف منزلهما بال�صعادة والهناء وبح�صن 
اإدارة املنزل، وال اأح�صن من الزوج الذي يح�صن اإر�صاء زوجته، وال من الزوجة 

التي حت�صن اإر�صاء زوجها كما قيل:

)1( َيْحِجُره: يحرمه. )م(.
�ض واأ�صلح. )م(.  )2( َجرَب: َعوَّ

ًيا َرا�شِ ْف�ِش  النَّ ُمنى  يا  َعنِّي  ُكْنَت  اإذا 

َناِئًيا الَعنْيِ  َيا  �شِ يا  َعنِّي  ُكْنَت  واإِْن 
ُم َيَتَب�شَّ يل  الَكْوِن  يف  َما  ُكلَّ  اأََرى 

اأَْعَلُم ُكنُت  َما  هِر  الدَّ يف  يل  ر  َتَنكَّ

يف اأن التوادد والتحابب بني الزوجني مما ينتج ح�شن الع�شرة ...
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واإن كان �صعًبا يف حد  نفي�ض -  فّن  الزوجني لالآخر  اأحد  اإر�صاء  فمعرفة 
ذاته- الأنه ي�صتدعي كمال الرتبية واالإن�صاف بالعدل، وقّوة العقل، وذكاء الفطنة، 
بينهما،  امل�صرتك  املنزل  اأحوال  حت�صني  على  والزوجة  الزوج  من  كل  واعتياد 
وتنظيمه وترتيبه وتنظيفه بقدر ما ميكن، ومعرفة االعتناء بالو�صائل التي ت�صتدعيها 
الوداد االأكيدة  ال�صداقة بني الزوجني ال�صرتاكهما يف املنفعة العمومية، فروابط 
اأفعالهما واأقوالهما، وجمع قلوب  اأكيدة يف  بني الزوجني يتولد منها اعتمادية)1( 
بع�صهما على بع�ض، فيكون كل منهما قوي الوداد، �صريف الفوؤاد، فاإذا ح�صل 
بينهما التنا�صل والذرية، تاأكدت هذه املحبة التي ق�صت بثبوتها الزوجية، واقتدى 

االأوالد بالوالدين يف املحبة العمومية، ويف االأ�صغال املنزلية املوجبة للعمارية. 

بن�صاء  اقتداء  لن�صاء هذه االأع�صر يف خدمتهن ملنزلهن  اأن يكون  وينبغي 
على  ي�صعني  كن  اأ�صحابه  ون�صاء  النبي  ن�صاء  فاإن  اأ�صحابه،  ون�صاء   ، النبي 
عيالهن، وَيْخِدْمَن اأزواجهن وميتهن اأنف�صهن. قالت عائ�صة: كنت اأفتل)2( قالئد 
 فيقلد هديه، وقالت: ما راأيت �صانًعا للطعام مثل حف�صة،  هدي ر�صول اهلل 
واأتقى هلل،  الدين  منها يف  امراأة قط خرًيا  اأر  بنت جح�ض: مل  زينب  وقالت يف 
واأ�صدق حديًثا، واأو�صل للرحم، واأعظم �صدقة، واأ�صّد ابتذااًل لنف�صها يف العمل.

)1( اْعِتَماِديَّة: ق�صدية. )م(. 
)2( اأَْفِتل: األوي. )م(.
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ويف �صحيح البخاري اأن اأبا اأ�صيد ال�صاعدي دعا النبي  لعر�صه واأ�صحابه 
الليل يف تور)1(  اإال امراأته، وبلت مترات من  اإليهم  فما �صنع لهم طعاًما وال قربه 
فكانت  بذلك،  تتحفه  َف�َصَقْته  له  ماثته)2(  الطعام  من    فرغ  فلما  من حجارة، 
اأم الربيع: كنا نغزو مع  امراأته خادمهم يومئذ وهي عرو�ض. ويف ال�صحيح قالت 
اجلرحى،  ونداوي  املدينة  اإىل  القتلى  ونرد  ونخدمهم  القوم  فن�صقي    النبي
وقالت اأم عطية: غزوت معه  �صبع غزوات اأخلفهم يف رحالهم)3( واأ�صنع لهم 
الطعام واأداوي اجلرحى واأقوم على املر�صى، ويف حديث اأن�ض: كن ي�صقني املاء 

ويداوين اجلرحى.

وقالت اأ�صماء بنت اأبي بكر ال�صديق -ر�صي اهلل عنها- امراأة الزبري وهي 
واأ�صقي  الزبري،  فر�ض  يعني  فر�صه  اأعلف  كنت  عنها-  اهلل  -ر�صي  عائ�صة  اأخت 
اأخبز، وكان يخبز جارات يل  اأن  اأح�صن  اأكن  واأعجن، ومل  َغْربه)4(  واأَْخُرُز  املاء، 
من االأن�صار وكن ن�صوة �صدق، وكنت اأنقل النوى من اأر�ض الزبري التي اأقطعها 
يوًما  فجئت  املدينة  من  فر�صخ  ثلثي  على  وهي  راأ�صي  على  واأحمله   ، النبي
والنوى على راأ�صي، فلقيت النبي  ومعه نفر من االأن�صار فدعاين ثم قال: »اإخ، 

)1(  َتْور: اإناء. )م(.
َبْته يف املاء. )م(. )2( َماَثْته: َذوَّ

)3( ِرَحاُلهم: مراكب البعري وما ي�صت�صحبونه معهم من متاع. )م(.
)4( واأَِخُرُز َغْربه:  اأِخيط َدْلَوه. )م(.

يف اأن التوادد والتحابب بني الزوجني مما ينتج ح�شن الع�شرة ...
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اإخ« ليحملني خلفه فا�صتحييت اأن اأ�صري مع الرجال، وذكرت الزبري وغريته فعرف 
فكفتني  خادًما    اأعطاين  ثم  قالت:  فم�صى،  ا�صتحييت  اأين    اهلل  ر�صول 
باخلدمة  ي�صتغلن  كن  ن�صاءهم  باأن  م�صرحة  دالئل  هذه  فكل  الفر�ض؛  �صيا�صة 

وباملهنة ر�صي اهلل عنهم.

وُرِوي اأن اآدم  ذبح كب�ًصا ثم اأخذ �صوفه فغزلته حواء ون�صجت هي 
قمي�ًصا( وخماًرا، وعن  )اأي  درًعا  لنف�صه، وجعل حلواء  منه جبة)1(  واآدم فجعل 
ابن عبا�ض  اأن النبي  قال: »ِنْعَم لهو املراأة املغزل« وعن �صهل بن �صعد 
اأن النبي  قال: »َعَمُل االأبرار من الرجال اخلياطة، وعمل االأبرار من الن�صاء 
الغزل«، وعن اأن�ض قال: قال ر�صول اهلل : »ُمُروا ن�صاءكم بالغزل فاإنه خري لهّن 
واأزين«. وكان عي�صى عليه ال�صالة وال�صالم ياأكل من غزل اأمه، و�صمع بع�صهم 
الزاهدات«.  العابدات  الرزق وهو �صنع  الغزل من طيبات  »اإن   يقول:  ا  عليًّ
ولهذا قيل لعائ�صة يوم اجلمل اإن �صرير املغزل خري لها من ال�صيف، وهذا يدل 

على ا�صتح�صان مبا�صرة كل �صنعة تليق باملراأة.

وعن ابن عبا�ض  قال: قال النبي  الأم �صلمة: »اإذا اأدت املراأة فري�صة 
يدها  املغزل يف  ومادام  ُت�َصبِّح،  كاأنها  كانت  املغزل  بعلها وحركت  واأطاعت  ربها 
ذنوبها،  ت�صاقطت  اأطفالها  القدر الأجل  واإذا طبخت  ت�صلي جماعة،  كاأنها  كانت 

رٌب من مقطعات الثياب. )م(. ة: �صَ )1( ُجبَّ
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وغزل املراأة مبغزلها مثل عمارة القناطر والربط، وثالثة اأ�صوات تبلغ حتت العر�ض، 
العلماء،  اأقالم  �صرير  والثاين  اهلل،  �صبيل  يف  املجاهدين  الغزاة  ق�صي  اأحدها 
والثالث، اأ�صوات مغازل امل�صونات من الن�صاء، وقال : »�صربة ي�صربها الرجل 
اإذا  واملراأة  ت�صبيًحا،  للم�صاكني  تنحرها  بدنة)1(  األف  من  لها  خري  امراأته  يد  من 
ك�صت زوجها اأعطاها اهلل ثواب من حج واعتمر؛ فاإن ر�صاء اهلل ال ينقطع عن امراأة 
لعنتها  املراأة هاجرة حمل زوجها  باتت  واإذا  الزوج،  واأم�صت يف ر�صى  اأ�صبحت 
املالئكة حتى ت�صبح، واأميا امراأة خففت عن زوجها مهرها اإال كتب اهلل لها بكل 
درهم حجة مربورة متقبلة، وكانت من القانتات الذاكرات التائبات العابدات«، 
فتبني من هذا اأن حمل الن�صاء بالن�صبة للرجال ثقيل، ولهن اأي�ًصا تكاليف غري 

ما ذكر. 

يف اأن التوادد والتحابب بني الزوجني مما ينتج ح�شن الع�شرة ...

)1( َبَدنَة: اأُ�صحية. )م(.





به  اأمر  فيما  وطاعته  راعية،  له  فاإنها  الزوج  مال  حفظ  الزوجة  حقوق  من 
ا وعالنية، وقد ورد عنه : »اأعظم الن�صاء بركة اأقلهن موؤنة، وخريكم خريكم  �صرًّ
الأهله، واأكمل املوؤمنني اأح�صنهم خلًقا مع زوجته، وكلكم راع وكل راع م�صئول 
واملراأة  عنهم،  م�صئول  وهو  وولده  واأهله  بيته  اأهل  على  راع  والرجل  رعيته،  عن 
راعية على بيت زوجها وهي م�صئولة عنه، وقال : »ا�صتو�صوا بالن�صاء خرًيا فاإمنا 
هن عندكم وديعة ال ميلكن الأنف�صهّن �صًرا وال نفًعا، واإمنا هّن كاأ�صرى بني اأيديكم 
واإمنا اأخذمتوهّن باأمانة اهلل وا�صتحللتموهّن بكلمات اهلل، فعا�صروهّن باملعروف وال 
الن�صاء  اأن حتبكم  اأردمت  اإن  تظلموهّن وقوموا بحقهّن«، وقال االأحنف بن قي�ض: 
فعا�صروهّن باأح�صن االأخالق. وقال االأ�صمعي: كانت اأ�صياخنا وعجائزنا يقولون: 
عا�صروا النا�ض بخلق ح�صن اإن غبتم حنوا اإليكم واإن متم ترحموا عليكم، وقيل:

ي وَتْنَق�شِ َعْنَك  َتِبيُد  الأُُموِر  ُكلُّ 

يَلٍة َف�شِ كلَّ  ُت  ُخريِّ اأَنَِّني  ولو 
َباِقي َلَك  َفاإِنَّه  َناء  الثَّ اإل 

الأَْخَلِق َمَكاِرِم  َغرْيَ  ُت  اْخرَتْ ما 

يف بع�س حقوق يلزم كالًّ من الزوجة الزوج مراعاتها

الف�سل اخلام�س
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ومن حقوق الزوج على الزوجة اأن ال حتنث)1( ق�صمه وال َتْكُفر نعمه وال   
تخرج من بيته اإال باإذنه، وعليها الرفق باأقاربه واالأدب مع اإخوته واأعمامه واأخواله، 
والرعاية لذريته بعد موته، وعن اأبي هريرة  قال: قال ر�صول اهلل : »اأميا امراأة 
خرجت من بيت زوجها بغري اإذنه اإال لعنتها املالئكة حتى ترجع منزلها فاإن ر�صي 
عنها زوجها ر�صي اهلل عنها وزالت اللعنة واإن غ�صب عليها وماتت دخلت النار«.

وقال بع�صهم: اأن لها اأن تاأخذ من ماله ما تعلم ر�صاه به، فقد رخ�ض لهّن 
الرطب ياأكلنه ويهدينه، ويف ال�صحيحني اأنه  قال: »اإذا اأنفقت املراأة طعام بيتها 
غري مف�صدة كان لها اأجرها مبا اأنفقت ولزوجها اأجره مبا ك�صب وللخازن مثل ذلك 
الزوجني  الواجبة الأحد  اأجر بع�ض �صيًئا«. فهذه هي احلقوق  ال ينق�ض بع�صهم 
لالآخر، فيجب عليها اأن تفي مبا يجب لزوجها كما يجب عليه اأن يفي مبا عليه لها، 
ا على زوجته ولي�ض لها عليه حق، واأن جميع ما  وكثري من الرجال يرى اأن له حقًّ

يفعله معها جميل وقد وبخ مثل هذا بع�صهم بقوله:

)1( حَتَْنث: تنق�ض ميينها. )م(.

َحقٌّ َعَلْيـــــــــِه  وَلْي�َش  َحــــــقٌّ  َلُه 

ُحُقوًقا َيَرى  �ُشــــــــوُل  الرَّ َكاَن  َوَقْد 
اجَلِميُل فاحل�َشــــــُن  َقاَل  وَمْهَما 

الّر�ُشوُل َوُهــــــــَو  ه  ِلَغـــــــرْيِ َعَلْيِه 
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اأو ن�صوة ثقات، ويحرم ت�صبيههّن  اأو حمرم  ويحرم �صفر املراأة بال زوج لها 
بالرجال يف امللب�ض والهيئة، كما يحرم ت�صبيه الرجال بهن يف ذلك، ويكره لهّن 
اإمنا هو  الن�صاء  املطلوب من  التزين  اأن  املعلوم  بالرجال، ومن  ت�صبيًها  ترك احللي 
الأزواجهن اأو لهّن يف بيوتهن يف اأنف�صهن، ال يتربجن به للرجال االأجانب كعادة 
االأعجام)1( املبنية على اختالط الرجال بالن�صاء؛ فاإن هذا ال يخلو من اال�صتح�صان 

الذي يرتتب عليه االفتتان. 

كما يحكى اأن االأمري عبد الرحمن بن احلكم املرواين اأحد ملوك االأندل�ض 
فاأعجبه حديثه  الروم؛  اإىل ملك  بالغزال  املعروف  ه �صاعره يحيى بن احلكم  َوجَّ
بتحرمي  واعتذر  الغزال من ذلك  فامتنع  ينادمه،  اأن  منه  قلبه وطلب  وخف على 
زينتها وهي  امللك قد خرجت وعليها  بزوجة  واإذا  يوًما جال�ًصا معه  اخلمر، وكان 
كال�صم�ض الطالعة ُح�ْصًنا فجعل الغزال مييل بطرفه اإليها، وجعل امللك يحدثه وهو 
الٍه عن حديثه فاأنكر ذلك واأمر الرتجمان ب�صوؤاله فقال له: عّرفه اأنه قد بهرين من 
ح�صن هذه امللكة ما قطعني عن حديثه فاإين مل اأر قط مثلها، واأخذ يف و�صفها 
ذلك  الرتجمان  ذكر  فلما  العني،  احلور  اإىل  �صّوقته  واأنها  جمالها  من  والتعجب 
للملك تزايدت حظوته عنده و�صرت امللكة بقوله، واالآن عند اأهايل اأوربا من اآكد 

الواجبات يف اجلمعيات التاأن�صية مالطفة الن�صاء والبنات.

يف بع�ش حقوق يلزم كلًّ من الزوجة والزوج مراعاتها

)1( االأْعَجام: خالف العرب. )م(.
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ومن حقوق الزوج عليها ال�صيانة وال�صرت، وترك املطالبة مبا وراء احلاجة،   
اأو  �صعف  اإن  عليها  وال�صرب  زلته  عن  والعفو  معا�صرتها،  وح�صن  خلقها  وحت�صني 
وال�صالة  الو�صوء  اأحكام  من  اإليه  حتتاج  ما  يعلمها  اأن  عليه  حقها  ومن  خرف، 
وال�صوم واحلي�ض، وما يلزم اأن تعتقده من قواعد االإ�صالم، وما يجب عليها من 
مهمات دينها ونحو ذلك مما البّد لها من معرفته، ويطعمها من احلالل وال يظلمها 
�صيًئا مما يجب لها من احلقوق، وال يكلفها فوق طاقتها من اخلدمة، فاإنها غري واجبة 
واألطفهم  خلًقا  اأح�صنهم  املوؤمنني  »اأكمل   : وقال  يوؤذيها،  ما  يفعل  وال  عليها 

باأهله«. 

وقد ورد عنه : »اإن اهلل رفيق« اأي لطيف بعباده فال يكلفهم فوق طاقتهم 
)يحب الرفق( وهو لنيِّ اجلانب بالقول والفعل واالأخذ باالأ�صهل، ويعطي عليه يف 
الدنيا من الثناء اجلميل ونيل املطالب وت�صهيل املقا�صد)1( يف االآخرة من الثواب 
اجلزيل ما ال يعطي على العنف )وهو بال�صم امل�صقة(، وكل ما يف الرفق من اخلري 
ففي العنف من ال�صر مثله. قال ال�صبكي: جمامع ال�صعادة �صبعة اأ�صياء: الدين 

والدنيا والعقل واالأدب وح�صن ال�صمت والتوّدد اإىل النا�ض ورفع الكلفة عنهم.

وعن ف�صالة بن عبيد  اأن داود  قال: »يا رب اأخربين باأحبابك 
من خلقك قال: ذو �صلطان يرحم النا�ض ويحكم للنا�ض كما يحكم لنف�صه، ورجل 

د: الغايات. )م(. )1( املََقا�صِ
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اآتاه اهلل مااًل فهو ينفق منه ابتغاء وجه اهلل ويف طاعة اهلل ، ورجل يفني �صبابه 
وقّوته يف طاعة اهلل«.

يداين  وكان  قط  خرًيا  يعمل  مل  رجاًل  اأن  مرفوًعا:  الن�صائي  رواية  ويف   
النا�ض؛ فيقول لر�صوله خذ ما تي�صر واترك ما تع�صر وجتاوز لعل اهلل يتجاوز عنا، 
فلما مات قال اهلل له: هل عملت خرًيا قط؟ قال: ال اإال اأنه كان يل غالم وكنت 
اأداين النا�ض فاإذا بعثته يتقا�صى قلت له: خذ ما تي�صر واترك ما تع�صر، وجتاوز لعل 
اهلل يتجاوز عنا، قال اهلل تعاىل: جتاوزت عنك. وروى االإمام اأحمد وغريه: من اأنظر 
مع�صًرا قبل اأن يحل الدين فله بكل يوم مثله �صدقة فاإذا حل فاأنظره فله بكل يوم 

مثاله �صدقة.

وكان  خم�صو�ًصا بجوامع الكلم اأي: الكلم اجلامع ملعان كثرية باألفاظ   
ر يل الكالم اخت�صاًرا«، و�صماحة  قليلة، قال : »اأُوِتيُت جوامع الكلم واْخُت�صِ
الدين خللّوه من االآ�صار)1( والتكاليف التي كانت على اليهود من نحو وجوب 
 : قر�ض حمل النجا�صة، ومن التخفيف املفرط املفوت ملحا�صن االآداب. قال
اإبراهيم  و�صمي  امل�صتقيم،  الطريق  ال�صهلة«. واحلنيف  ال�صمحة  باحلنيفية  »بعثت 
ا الأنه مال اإىل اهلل تعاىل. وقال : »الدين ي�صر ولن ي�صاّد)2( اأحد الدين  حنيفيًّ

)1( االآ�صار: االأعباء الثقيلة. )م(.
)2( ُي�َصاّد: يغالب. )م(.

يف بع�ش حقوق يلزم كلًّ من الزوجة والزوج مراعاتها
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اإال غلبه ف�صّددوا وقاربوا)1(«، وقال : »اإن هذا الدين متني فاأوغل فيه برفق وال 
تبغ�ض اإىل نف�صك عبادة اهلل تعاىل؛ فاإن املُْنَبتَّ ال اأر�ًصا قطع وال ظهًرا اأبقى« قال 
اأَْوِغل: اأي �صر فيه برفق واالإيغال ال�صري ال�صديد، واملنبت هو الذي  اأبو عبيدة: 
يعدو يف ال�صري املنقطع به ُيْتِعب نف�صه حتى تعطب)2( دابته فيبقى منبًتا منقطًعا به، 
مل يق�ض �صفره وال بلغ َوَطره)3( وقد اأعطب ظهره، ف�صبهه باملجتهد يف العبادة حتى 

يكل)4( وميل.

وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي: الكالم اللني يلني القلوب التي   
هي اأق�صى من ال�صخر، والكالم اخل�صن يخ�صن القلوب التي هي اأنعم من احلرير، 
َمْن  فقال:  �صديًقا؟  واأقلهم  طريًقا  النا�ض  اأ�صيق  من  الف�صالء:  لبع�ض  وقيل 
بنف�صه، وروي عن عائ�صة - ر�صي  وا�صتطال عليهم  بعبو�ض وجهه  النا�ض  عا�صر 
اهلل تعاىل عنها - اأنها قالت: اإذا اأحب اهلل اأهل بيت اأدخل عليهم الرفق، وقال 
)اأي �صيئ  نثپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ   : اهلل 

اخللق(  ٿ  ٹ   ٹمث ]اآل عمران/ 159[ وقال اهلل تعاىل: نثک  ک    گ  
اخللق«  �صوء  وال�صوؤم  اخللق  »اليمن ح�صن   :وقال ]ف�صلت/ 34[  گمث 

)1( ف�صددوا وقاربوا: ا�صتقيموا وال تبعدوا عن الو�صطية. )م(.
)2( َتْعَطب: تهلك. )م(.
)3( َوَطَره: حاجته. )م(.
)4( َيِكّل: يتعب. )م(.
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وقال احل�صن الب�صري: »حقيقة ح�صن اخللق بذل املعروف وكف االأذى وطالقة 
الوجه«، وقال القا�صي عيا�ض: »هو خمالطة النا�ض باجلميل«، وقال الع�صقالين: 

»هو اختيار الف�صائل واجتناب الرذائل«. وقيل:

وقيل:

قال رجل البن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما: »ادع اهلل اأن يغنيني عن النا�ض«، 
فقال: اإن حوائج النا�ض مت�صل بع�صها ببع�ض كات�صال االأع�صاء، فمتى ي�صتغن 
عن  وُحكي  النا�ض.  �صرار  عن  اأغنني  ُقْل  ولكن  جوارحه،  بع�ض  عن  املرء 
اأو ذنب ال  ي�صعها مايل،  االأر�ض حاجة ال  اأن تكون يف  اإين الآنف   : معاوية
ي�صعه حلمي، وجاءته امراأة ثعلب بن �صليمان بن مهران فقالت يا اأمري املوؤمنني: 
األطفت  الفهود كما  ها تثب وثب  الع�صا، فقال: الأََدَعنَّ بيتي على  م�صت جرذان 
كان  اأنه    عبا�ض  ابن  عن  وحكي  وغريها،  حنطة  البيت  لها  فمالأ  بال�صوؤال، 

َفْلَيْلَتِزم ا�ِش  النَّ َبنْيَ  َعا�َش  َمْن 

ُخلِقــــــِهم ِمْن  املُْعَوجَّ  وْلَيْحَفظ 

اللَِّجاج)1( وَتْرَك  ْف�ِش  النَّ �َشماَحة 

اْعِوَجاج ِفيَها  َلْي�َش  َطِريٍق  اأّي 

َتُلْمه ل  اأًَخـــــــا  ِبُ�ْشَتْبٍق  بَوَل�ْشُت  املُهذَّ َجاِل  الرِّ اأَيُّ  �َشعٍث  َعَلى 

)1( اللَِّجاج: اخل�صومة. )م(.

يف بع�ش حقوق يلزم كلًّ من الزوجة والزوج مراعاتها
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يقول: من ق�صدين كان له الف�صل َعَليَّ حيث راآين اأهاًل حلاجته وقيل:

وقال بع�صهم: �صعة االأخالق كنوز االأرزاق. وقال بع�ض احلكماء: ثمرة 
قل  خلقه  �صاء  من  وقيل:  االإ�صاءة،  اخللق  �صوء  وثمرة  االإح�صان،  اخللق  ح�صن 
�صديقه، وقال احل�صن: اإن ح�صن اخللق وح�صن اجلوار يعمران الديار ويزيدان يف 
االأعمار. وقال بع�صهم: عقل موفور يهدي اإىل مرا�صد االأمور؛ فاإن احلمق ال تثبت 
معه موّدة، وال تدوم ل�صاحبه ا�صتقامة، ومن النت كلمته وجبت حمبته، و�صئل 
حكيم: ما اللبيب العاقل؟ قال: الفطن املتغافل؛ فاإن التغافل من �صيم الكرام، 

وقيل: الكرم �صيء هني: ب�صا�صة وجه وكالم لني. 

اخللق  االإطالق  على  ال�صريعة  لالأخالق وحما�صن  اجلامع  بع�صهم:  وقال 
احل�صن واالأدب واالتباع واالإح�صان فهذه اأمهات االأخالق. وقال اأمري املوؤمنني 
واالأمانة.  والعفة  واالأدب  العلم  العبد:  بها  ي�صود  اأربعة   : اخلطاب  بن  عمر 
: »اإن اهلل  اأربعة: احلكمة وال�صجاعة والعفة والعدل. وقال  وقواعد االأخالق 
اللقاء،  عند  ال�صجاعة  تعرف  اإمنا  وقيل:  ثعبان،  قتل  على  ولو  ال�صجاعة  يحب 
واالأمانة عند االأخذ والعطاء، واالأهل والولد عند الفقر واحلاجة، واالأ�صدقاء عند 

ال�صدائد«.

الَعِظيَما َيْحِمُل  الَعِظـــــــــيَم  اجَل�ِشيَمااإِنَّ  َيْحِمُل  ـِيُم  اجَل�شـــــ كما 
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زينة  العفاف  لثمانية:  زينة  هّن  اأ�صياء  ثمانية   : ال�صديق  بكر  اأبو  قال 
الفقر، وال�صرب زينة البالء، والتوا�صع زينة احل�صب، واحللم زينة املعلم، والتذلل 
يف  واخل�صوع  االإح�صان،  زينة  املّن  وترك  اخلوف،  زينة  البكاء  وكرث  املتعلم،  زينة 

ال�صالة زينة ال�صالة. انتهى فاملن مذموم كما قيل:

اإىل  زيارة والديها وال اخلروج  اأن ال مينع زوجته من  للزوج  وُي�َصن  )رجع( 
امل�صجد ونحوه اإال لعذر، وُي�َصنُّ مالعبتها اإينا�ًصا وتلطيًفا لها، واأن يتزين لها كما 
يحب اأن تتزين له، ويكره اأن يتحدث مبا جرى بينه وبني زوجته اأو اأََمِته، ويكره اأن 
تخرب املراأة زوجها اأو غريه بح�صن بدن امراأة من غري حاجة �صرعية، ويكره للرجل 
املراأة  على  ويجب  نحوها،  اأو  امراأة  من  ح�صه  ي�صمع  من  وهناك  زوجته،  و�صال 
االحتجاب من االأجانب، ويحرم على الرجل النظر اإىل �صيء من املراأة االأجنبية 
ولو زوجة الأخيه اأو اأخًتا لزوجته ولو يف حالة اأمن الفتنة، وكذلك نظر املراأة اإىل 
َرًما، ويحرم اأن يخلو رجل باأجنبية. االأجنبي حرام ولو زوًجا الأختها ما مل يكن حَمْ

اجِلَباِل ُقَلِل)1(  من  ْخـــــِر  ال�شَّ َلَنْقُل 

َعاٌر الَك�ْشِب  يف  َهْل  ا�ُش  النَّ َيُقوُل 
َجــــــــــاِل الرِّ ِمَنِ  من  اإيلَّ  اأََحبُّ 

ـــــوؤاِل ال�شُّ ُذلِّ  يف  ـَـــــــاَر  الع َفُقلُت 

)1( ُقَلل: اأعايل. )م(.

يف بع�ش حقوق يلزم كلًّ من الزوجة والزوج مراعاتها



606 606
املر�شد الأمني للبنات والبنني

اأحدثها  فجل�صت  مبكة  قومي  من  امراأة  لقيت  املختار:  اأبو  قال 
وعبد اهلل بن عبا�ض ُي�صلي ف�صمعني اأقول لها: يا فالنة ا�صتوح�ض لفراقك القلب 

وجاورين من ال اأهوى فكنت كما قال االأّول:

الع�صرية  من  قلت:  منك؟  املراأة  هذه  من  فقال:  عبا�ض  ابن  عليَّ  فاأقبل 
فاإياك  ال�صيطان،  الن�صاء حبائل  اإن  فتنة،  وقعتما يف  واإال  قم  فقال:  العم،  وبنات 
َرًما. وروى البخاري عن ابن عبا�ض -ر�صي اهلل  اأن تخلو بامراأة اإال اأن تكون حَمْ
عنهما- قال: قال ر�صول اهلل : »ال يخلون رجل اإال مع ذي حمرم وال باأ�ض اأن 

يخلو رجل اأو عدة رجال بن�صوة ثقات ال رجل اأو عدة رجال بواحدة. 

واأما ذوو املحارم من الن�صب والر�صاع وامل�صاهرة وهم الذين ال َيِحلُّ تزّوج 
باأ�صباب  اإال  اأبًدا فتجوز لهم اخللوة، وال يجوز النظر فيما ال يحل  بع�صهم بع�ًصا 
اأن  يريد  للوجه والكفني ملن  النظر  ثانيها:  للمداواة بقدر احلاجة،  النظر  اأحدها: 
يتزّوجها، ثالًثا: النظر يف املعاملة املفتقرة لل�صهادة عليها والتعريف لها ونحو ذلك 
مما تدعو اإليه �صرورة املعاملة فينظر ال�صاهد اإىل الوجه ال غري، رابعها: املعلم ينظر 
بقدر احلاجة وال�صرورة ويجوز �صماع �صوتها واالإ�صغاء اإليه عند اأمن الفتنة على 

االأ�صح، ويجوز لها اأن ت�صتفتي وت�صت�صري الرجال. 

النََّوى وُت�ْشِعُفنا)1(  اأَهَوى  َمْن  اأَهِلياأََيْبعُد  ُيفاِرَقه  اأَْن  اأَُبايل  ل  ِبَن 

)1( ُت�ْصِعُفنا: ُتْدِنيَنا. )م(.
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وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها: رحم اهلل ن�صاء االأن�صار مل يكن احلياء مينعهن 
اأن يتفقهن يف الدين. وروى م�صلم عن اأن�ض  اأن اأم �صليم حدثت اأنها �صاألت 
النبي  عن املراأة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال ر�صول اهلل : »اإذا راأت 
ذلك املراأة فلتغت�صل« فقالت اأم �صليم وا�صتحيت من ذلك وهل يكون هذا، فقال 

ر�صول اهلل : نعم فمن اأين يكون ال�صبه؟ احلديث، ولبع�صهم:

العلم  ينال  لن  وقال جماهد:  علمه،  رق  وجهه  رق  من   : عمر  وقال 
والعمل  بال�صوؤال  العلم  حياة  يقول:  الثوري  �صفيان  وكان  متكرب،  وال  م�صتحي 
قال  قال:    م�صعود  ابن  رواه  ما  العلم  كتم  يف  ورد  وقد  برتكهما،  وموته 
ر�صول اهلل : »من كتم علًما من اأهله اأجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار«، اأي 
املم�صك عن الكالم مبثل من األزم نف�صه بلجام، وتنكري علم يوهم �صموله لكل 
علم، وخ�صه كثري بالعلم ال�صرعي، واحرتز بقوله من اأهله عن كتمه عن غري اأهله 
فمطلوب، وقوله تعاىل نثڭ  ڭ  ڭ   ۇمث  ]الن�صاء/ 5[ �صاهد على اأن 
رُّ به اأوىل، وجعل بع�صهم حب�ض كتب العلم من  حفظ العلم عمن يف�صده اأو َي�صُ

ت كتبه، وقد قال تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   �صور الكتم اأي�ًصا ال�صيما اأن َعزَّ
االآية   ]187 عمران/  ]اآل  ڀمث  ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ  

وقال عليه ال�صالة وال�صالم: »بلغوا عني ولو اآية«.

ا واإِنِّ وؤاِل  ال�شُّ ُطوُل  الَعَمى  ُكوِت َعَلى اجلْهِلوَلْي�َش  مَتاُم الَعَمى ُطوُل ال�شُّ

يف بع�ش حقوق يلزم كلًّ من الزوجة والزوج مراعاتها
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وكان اإبراهيم بن عيينة يقول: اأطول النا�ض ندًما يوم القيامة عامل يتعاظم   
للمكان  قاطع  ال�صيف  اأن  للمتعايل كما  العلم حرب  النا�ض، وقيل:  بعلمه على 
العايل، واأ�صباب التكرب �صبعة: االأّول التكرب بالعلم فالتكرب ي�صرع اإىل العامل الأنه 
يرى النا�ض دونه في�صتجهلهم ويتوقع منهم خدمته وتقدميه، وهذا اأوىل باأن ي�صمى 
جاهاًل؛ الأن العلم احلقيقي هو الذي يعرف االإن�صان به ربه ونف�صه، ال�صبب الثاين: 
الزهد والعبادة وذلك الأن الزهاد والعباد يتزينون للنا�ض باأخالق ال�صالح ويرون 
اأن غريهم بزيارتهم اأوىل، وينظرون اأنف�صهم بعني النجاة والنا�ض بعني الهالك ومن 
اعتقد ذلك فهو الهالك، جاء يف ال�صحيح اأن رجاًل قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن، 

فاأوحى اهلل اإىل نبي ذلك الزمان اأن قل لفالن قد غفرت له واأحبطت عملك. 
الثالث: الن�صب فالذي ن�صبه �صريف قد ي�صتحقر غريه ورمبا ظهر ذلك على ل�صانه، 
وافتخر رجالن عند النبي  فقال اأحدهما لالآخر: اأنا فالن بن فالن فمن اأنت 
ال اأم لك، فقال ر�صول اهلل : افتخر رجالن عند مو�صى  فقال اأحدهما 
لالآخر اأنا فالن بن فالن حتى عد ت�صعة، فاأوحى اهلل تعاىل اإىل مو�صى  قل 
باأن الت�صعة من اأهل النار واأنت عا�صرهم، الرابع: اجلمال واأكرث ما  للذي افتخر 
التفاخر  اخلام�ض:  والغيبة،  التنقي�ض  اإىل  يدعو  الن�صاء، وذلك  بني  يجري ذلك 

نث ی        بالغنى حتى ي�صتحقر الغني الفقري ويتكرب عليه ومن ذلك قوله تعاىل: 
جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مبمث  ]الكهف/ 34[ ثم بني 

ۇئ        ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ    ى   ى   نث  فقال:  اأمره  عاقبة  تعاىل  اهلل 



609609

ۆئمث  ]الكهف/ 43[، ال�صاد�ض: التكرب بالقوة كما حكى اهلل تعاىل عن قوم 
عاد نثک  گ  گ  گ  گمث  ]ف�صلت/ 15[. 

ال�صابع: التكرب بكرثة االأتباع فمن حق من عرف الكرب ودواهيه وما يرتتب 
 : عليه من الهالك اأن يتوا�صع هلل ولعباده، فاإن التوا�صع من اأ�صرف اخل�صال، قال
»الكرم التقوى، وال�صرف التوا�صع«، وقال : »من توا�صع ِلَغِنيٍّ ِلِغَناه َذَهَب ثلثا 
اأ�صياء قلبه ول�صانه وبدنه، فاإذا توا�صع  دينه، واإمنا ذهب ثلثا دينه الأن املرء بثالثة 
بل�صانه وبدنه ذهب ثلثا دينه، فلوا اعتقد بقلبه ما ح�صل منه بل�صانه وبدنه للغني 
من اأجل غناه َلَذَهَب دينه كله، ومن عرف اأن العزة هلل فال يتعزز على خلق اهلل فاإن العزة 
هلل وملن تعزز به، قال اهلل تعاىل: نثۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ۉ  ۉ     ېمث ]فاطر/ 10[ وقال 
  تعاىل:نثگ  گ ڳ  ڳمث ]املنافقون/ 8[ فعزة الر�صول
 ، العزة كلها هلل  فاإذن  املوؤمنني هلل ملًكا وخلًقا، وعزته �صبحانه له و�صًفا  وعزة 
واإذا عرف العبد اأن العزة هلل تعاىل فال يطلب العزة من غريه، فقد قيل من ا�صتعز 

بغري اهلل ذل.

يف بع�ش حقوق يلزم كلًّ من الزوجة والزوج مراعاتها





الباب السابع
يف عموم القرابة، وحقوق بع�سهم على بع�س، وفيه ف�سول 





واالأخوات،  واالإخوة  والبنات،  والبنون  واالأمهات،  االآباء  هم:  القرابة 
اخلال  واأوالد  والعمة،  العم  واأوالد  واخلاالت،  واالأخوال  والعمات،  واالأعمام 
الن�صب  �صل�صلة  ويف  م�صتِبكة،  قرابات  االأرحام  واأولو  فالع�صبات)1(  واخلالة، 
م�صرِتكة؛ ولهذا كان الولد الذي ي�صبه يف االأكرث اأباه واأّمه قد ي�صبه اأخواله، فقد 
روي اأن النطفة اإذا ا�صتقّرت يف الرحم اأح�صرها اهلل كل ن�صب بينها وبني اآدم يف 
اأي �صورة ما �صاء ركبه، اأي يف اأي �صبه من اأب اأو اأّم اأو خال اأو عم اأو غريهم، ورمبا 
تتمّدح  ولذلك  واالأو�صاع؛  واالأحوال  والطباع  املخايل)2(  اخلال يف  الولد  اأ�صبه 
قال  خمول،  معم  فالن  فيقال  العم،  باأ�صالة  تتمّدح  كما  اخلال  باأ�صالة  العرب 

ال�صاعر:

َخاُلُه َجــــــــِريٌر  َوَمْن  لأَْنَت  َيَنِل الَعـــــــــــــلَء َوُيْكِرُم الأَْخَوالَخايل 

َبات: جمع »ع�صبة« وهم قرابة الرجل الأبيه وبني عمه. )م(. )1( الَع�صَ
يَلة« وهي ال�صمة والعالمة والداللة. )م(. )2( املََخاِيل: جمع »خَمِ

يف القرابة

الف�سل الأول
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وقال اآخر:

وقال اآخر:

واأما قول بع�ض العرب:

فاإمنا املراد به ن�صبتهم اإىل قبائل اآبائهم وع�صائر رجالهم، وانتظامهم يف �صلكهم 
بالكلية وال  القرابة  نفي  احلقيقة ال  واإثارة احلروب، وحماية  االإغارات  �صّن  عند 
قطع الن�صب اإىل اأمهاتهم، فالعرب تتمّدح ب�صرف الن�صب من اجلهتني واإن قويت 
َمة الع�صوبة، فقد كان العلويون يدعون بني العبا�ض اأبناء عمهم، وقال بع�صهم:  حُلْ
راأيت بطريق مكة اأعرابية وما راأيت اأح�صن منها، فقعدت اأنظر اإليها واأتعجب من 

َع�ِشرَيٍة َزِعيُم  ُيْن�َشْب  َومَل  َفَكْيَف 

َخلِئِقي الَفَخاِر  يف  اأَ�ْشَبَهْتُهْم  َفاإِْن 
ي َعمِّ اأَْو  َخايل  َكاَن  اإِلَّ  املَْجِد  اإىل 

الَكْرِم َذِلَك  ِمْن  اُح)1(  الرَّ َفَهَذا  َوِفْعلي 

اأَُروَمِتي)2(  َكاَنْت  احَلْمَراُء  ُر  ُم�شَ اإَذا 

وَتَناَوَلْت ا  �َشاِمً ِباأَْنِفي  َعَط�شُت 
َحاِزِم َواْبُن  َحاِزٌم  َفاإِينِّ  ِري  ِبَن�شْ

َقاِئِم َغرْيَ  َقاِعًدا  ا  يَّ َ الثُّ َبَنايِن 

َجــــاِل الأََباِعِدَبُنوَنا َبُنـــــــــــــو اأَْبنـــــــاِئَنا َوَبَناُتَنا الرِّ اأَْبَناُء  َبُنــــــــوُهنَّ 

اح: ا�صم من اأ�صماء اخلمر. )م(. )1( الرَّ
)2( اأَُروَمِتي: االأرومة هي: احل�صب واالأ�صل. )م(.
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جمالها؛ فجاء �صيخ ق�صري فاأخذ باأذنها ف�صاّرها وم�صى، فقلت لها: ما هذا ال�صيخ؟ 
قالت: زوجي، فقلت: كيف ير�صى مثلك مبثله فقالت �صعر:

)التنبال: الوغد الق�صري الدينء(، وقال بع�صهم:

وعن اأبي هريرة  قال: جاء رجل اإىل ر�صول اهلل  وقال: يا ر�صول اهلل اإن 
 : يل ابنة جاحمة ال تريد التزويج، وكلما اأتيت برجل اإليها تاأبى، فقال ر�صول اهلل
ائتني بها بعد الع�صاء االأخرية يف بيت عائ�صة -ر�صي اهلل عنها- فلما ح�صرت قال 
لها: ما لك ومبخالفة ما اأحل اهلل لك واأمر به؟ فقالت: اإين اأحب ابن عمي زيد 
بن اأرقم واأبي ال ير�صى به، فقال: اأطيعي اأباك فاإنه ما من امراأة ع�صت اأمر والدها 
  اإال عذبها اهلل بالنار، فقالت: يا ر�صول اهلل كيف اأفعل بالقلب؟ فلما علم النبي
ن احلب من قلبها اأر�صل خلفها اإىل ابن عمها واأعلمه، فقال: يا ر�صول اهلل واأنا  مَتَكُّ

لها باحلب اأزيد؛ فزّوجها ر�صول اهلل  اإىل ابن عمها وقال له: اأنت كفء.

يف القـرابة

ِو�َشاُحَها)1( َيجِري  للَخْوِد  َعَجًبا  اأََيا 

َقـــــَراَبٍة ُذو  اأَنَِّني  اإَِلْيــــــــه  َدَعايِن 
ِتْنَباِل الَقْوم  ِمَن  �َشــــــْيٍخ  اإِىَل  ُتَزفُّ 

واَلاِل الَعمِّ  َبِني  ِمْن  َعَلْيَنــــا  َيِعزُّ 

َقَراَبٍة ِذي  َعَلى  َبْغًيــــــــا  َزاَدَنا  الَفْقُرَول  ِباأَْح�َشـــــاِبَنا  اأَْزَرى  َوَل  ِغَناَنا 

ع باجلواهر ت�صده املراأة بني عاتقيها. )م(. )1( الِو�َصاح: ن�صيٌج عري�ض ُير�صَّ
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ومن اأح�صن ما كتب يف القرابة التي ال تنفع كتابة بع�صهم اإىل �صديق له:   
ك نفعه، وع�صريتك  اأما بعد، فاإن قرابتك من َقُرَب منك خريه، وابن عمك من َعمَّ

من اأح�صن ِع�ْصَرتك، وال�صالم.

قال بع�صهم: الدنيا خم�صة وع�صرون ق�صًما ترجع اإىل خم�صة اأق�صام، فمنها 
بالعادة، وخم�صة باجلوهر،  بالق�صاء والقدر، وخم�صة باالجتهاد، وخم�صة  خم�صة 
وخم�صة بالوراثة. فاأما التي بالق�صاء والقدر فهي االأهل واملال والولد وال�صلطنة 
والكتابة،  والفرو�صية  والعفة  والعقاب  الثواب  باالجتهاد فهي  التي  واأما  والعمر، 
واأما التي بالعادة فهي االأكل وال�صرب والنوم وامل�صي واجلماع، واأما التي باجلوهر 
بالوراثة فهي الهيبة  التوا�صع وال�صدق والوفاء وال�صخاء واحلب، واأما التي  فهي 
تعاىل:   قوله  وهي  خم�صة  الهوى  جمامع  اآخر:  وقال  واحلياء،  والذكاء  والذهن 

نثٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄمث 
]احلديد/ 20[ واالأعيان التي حت�صل منها هذه اخلم�صة �صتة يجمعها قوله تعاىل: 

نث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  
ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ےمث ]اآل عمران/ 14[.

رزق  بخته  ح�صن  فاإذا  البخت،  ملعبة  لالأقارب  بالن�صبة  االإن�صان  اإن  ثم 
العار،  من  اخلالية  يعني  البنات  وباأف�صل  البار،  بال�صاب  يعني  البنني  باأف�صل 
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نار)1(، ومن ف�صائل الولد ال�صالح  وباأف�صل االأخوات اأي التي ال تف�صح اأخاها بال�صَّ
الراغب: ثبوت  اأبويه بركة دعائه، والربكة كما قال  اأنه يلحق  اأنثى  اأو  ذكًرا كان 
اخلري االإلهي يف ال�صيء، واملبارك ما فيه ذلك اخلري، كما يف حديث: »اإذا مات 
ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث: �صدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �صالح 
يدعو له«، وهذا احلديث ي�صتمل على اأ�صا�ض الدنيا والدين، فكاأنه حا�صر ملا ميدح 
ا كاأنه عامل دائم العمل  به العامل بعد موته من دوام عمله ثوابًا، اأو دواًما جمازيًّ

ُمثاب دائم الثواب. 

والثالثة الف�صائل املُخلِّدة لذكره واأجره، الباقيات بعد انق�صاء عمره، جامعة 
ملعايل االأمور؛ فاإّن ال�صدقة اجلارية هي ال�صدقة التي ال ينقطع نفعها وال ميتنع من 
الدر �صرعها، وهذا معنى جريانها كحفر االآبار، وغر�ض االأ�صجار، واإجراء االأنهار، 
وت�صليك الطرقات لالأ�صفار، وحاجة التجار وما اأ�صبه ذلك من االأوقاف املخلدة 
واالأموال املر�صدة على امل�صالح اخلريية، فال�صدقة اجلارية ا�صم جامع الأكرث عموم 

املنافع، وهي الف�صيلة االأوىل من املخلد للعمل بعد انق�صاء االأجل. 

املجتهدين  كاجتهاد  اجتهاًدا  كان  �صواء  النافع  العلم  الثانية  والف�صيلة 
واآاللية  ال�صرعية  للعلوم  الوا�صعني  املدّونني  تدوين  اأو  عنهم  املخلدة  وعلومهم 
فاإنها  ومو�صوعات،  قواعد  ذات  فاإنها  �صنعة،  ولو  للملة  نافع  علم  وكل  والفنون، 

يف القـرابة

نار: العيب والعار. )م(. )1( ال�صَّ
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تدخل يف العلم فيدخل فيه كتب الزراعة والتجارة ونحوها اخرتاًعا اأو تكمياًل، 
اأو  بكتابة  كتبها  وتكثري  فيها،  والتاأليف  وتدوينها  اخرتاعها  االأ�صياء  هذه  فكل 
الأن  التخ�صي�ض؛  ال  التعميم  واالأح�صن  النافع،  العلم  فحوى  يحتمله  مما  طباعة 

كالم النبّوة يبني دائًما مكارم االأخالق. 

فهذه  الن�صل،  اإىل    منه  اإ�صارة  وهذا  ال�صالح  الولد  الثالثة  والف�صيلة 
الف�صائل الثالثة جامعة لكل خري ال يخرج منه �صيء من االأمور املعا�صية واملََعاِديَّة 
ة القربة يعقبه  ِبِنيَّ باعتبار العمل والغاية مادام العمل �صادًرا عن نية؛ فاإن املباح 

الثواب، قال الربهان البقاعي رحمه اهلل:

وكلها ترجع للثالثة، وروى م�صلم عن جابر قال: قال ر�صول اهلل : »ما 
من م�صلم يغر�ض غر�ًصا اإال كان ما اأكل منه له �صدقة، وما �ُصِرَق منه له �صدقة، 
وما اأكل ال�صبع فهو له �صدقة، وما اأكلته الطري فهو له �صدقة، وال يرزاأه)1( اأحد اإال 
 يقول:  له �صدقة«، وروى جابر بن عبد اهلل قال: �صمعت ر�صول اهلل  كانت 

يف املَْوِت  َبْعَد  الأَْجُر  َيْجِري  ِلْلَعْبِد 

َنْخٍل َغْر�ُش  ِبْئٍر  َحْفُر  َنْهٍر  اإِْجَراُء 

َوَم�ْشِجٍد ِبيِل  ال�شَّ اْبِن  َبْيِت  َوِبَناُء 

َطَفى املُ�شْ النَّبيُّ  َقاَل  َكَما  ِت�ْشٍع 

ال�ّشَفا يِف  ُق  دُّ َوالتَّ�شَ ِعْلٍم  َن�ْشُر 

َحَفا ُم�شْ اأَْو  ا  احِلً �شَ اْبًنا  ِكِه  َوِبرَتْ

)1( َيْرَزاأه: ي�صيب من ماله �صيًئا. )م(.
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»ال يغر�ض رجل م�صلم غر�ًصا وال زرًعا فياأكل منه �صبع اأو طائر اأو �صيء اإال كان 
له فيه اأجر«، وقال : »ال حتل ال�صدقة لغني وال لذي مروءة )اأي قّوة و�صّدة(«، 
ت اإيلَّ اليد  وقال بع�ض االأعيان: األزمني اأحمد بن طولون �صدقاته فقلت: رمبا ُمدَّ
املطّوقة بالذهب وال�صوار واملع�صم والكم الناعم اأفاأمنع هذه الطبقة؟ قال: هوؤالء 
ت،  امل�صتورون الذين يح�صبهم اجلاهل اأغنياء من التعفف، احذر اأن ترّد يًدا ُمدَّ

واأعط من ا�صتعطاك)1(، وكان يت�صدق يف كل اأ�صبوع بثالثة اآالف دينار. 

وقال : »يح�صر النا�ض يوم القيامة اأعرى ما كانوا قط، واأجوع ما كانوا 
 ، اأطعم هلل  ، ومن   ك�صاه اهلل  قط، واأظماأ ما كانوا قط، فمن ك�صا هلل 
يباهي  »اإن اهلل   : وقال   ،» �صقاه اهلل    ، ومن �صقى هلل  اأطعمه اهلل 
مالئكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده، وقال : »من حفر ماء لي�صرب منه 
القيامة«، وقال: »من  اآجره اهلل يوم  اإال  اأو طائر  اإن�ض  اأو  كبد حراء)2(من جّن 
موجبات الرحمة اإطعام امل�صلم امل�صكني والولد فلذة الكبد«، قال بع�ض ال�صلف: 

اأوالدنا اأكبادنا، قال ال�صاعر:

يف القـرابة

َبْيَنَنـــــــا اأَْولُدَنـــــــــا  ـــــــــا  الأَْر�ِشَواإِنَّ َعَلى  مَتْ�ِشـــــي  اأَْكَبــــــــاُدَنا 

)1(ا�ْصَتْعَطاك: طلب عطاءك. )م(.
اء: مبالغة يريد بها اأنها ل�صدة حرها عط�صت. )م(. )2( َكِبد حرَّ
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وثمرة  ثمرة  �صجرة  لكل  »اإن  حلديث  تربيته  باإح�صان  يرحمه  اأن  فينبغي 
بيده ال يدخل  نف�صي  اإن اهلل ال يرحم من ال يرحم ولده والذي  الولد،  القلب 
يرحم  اأن  الرحمة  لي�صت  قال:  كلنا رحيم،  اهلل  ر�صول  يا  قلنا:  اإال رحيم،  اجلنة 

اأحدكم خا�صته حتى يرحم النا�ض اأجمعني، قال ال�صاعر:

االأر�ض  يف  من  ارحموا  الرحمن،  يرحمهم  »الراحمون   : عنه  وورد 
يرحمكم من يف ال�صماء«، وورد عنه  »كونوا رحماء فاإن اهلل رحيم يحب كل 
ربطتها  هرة  ب�صبب  ب  ُتَعذَّ يَّة  ِحْمرَيِ امراأة  النار  راأى يف    اأنه  ورد  وقد  رحيم«، 
فلم تطعمها ومل ت�صقها ومل تدعها تاأكل من خ�صا�ض االأر�ض حتى ماتت، واإن 
تلك الهرة اإذا اأقبلت تنه�صها)1(، واإذا اأدبرت تنه�صها )وخ�صا�ض االأر�ض مبعجمات 

ح�صراتها(.

وكان عائذ بن عمرو املزين ال يخرج من داره ماء اإىل الطريق ال من مطر 
وال غريه، وكان اإذا مات له �صّنور)2( دفنه يف داره وال يخرجه اتقاء اأََذاُه النا�َض من 

اَلــــــــ ِمَن  ـــــــا�ِش  ِللنَّ اْبـــــــــِغ 

َجِميًعا ــــــا�َش  النَّ واْرَحـــــــــــِم 
لِنَْف�ِشك َتْبِغــــــــي  َكَمـــــــا  ـرْيِ 

ِجْن�ِشك اأَْبَنــــــــــــــاُء  ُهــــــــم  اإِنَّ

)1( َتْنَه�صَها: تع�صها فتوؤثر فيها وال جترحها. )م(.
. )م(. )2( �صّنور: ِقّطّ
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رائحته، ومعنى االأذى ما يوؤذي املاّرة كاإلقاء قذر و�صوك وحجر، وحيوان خموف، 
وردم بناء، وعظم وقزاز وغري ذلك مما يوؤذي املاّر يف الطريق، فاإذا راأى االإن�صان �صيًئا 
من ذلك واأزاله من طريق امل�صلمني كتبت له بذلك �صدقة وغفر له، ملا ورد اأن 
رجاًل راأى غ�صن �صوك يف الطريق فقطعه فغفر له، وراأى رجل فرًخا وقع من ع�صه 
ه اإىل ع�صه فغفر له، وراأى رجل كلًبا ياأكل الرثى من العط�ض ف�صقاه فغفر له،  فردَّ
َها واأخرجت له ماء و�صقته فغفر لها،  وامراأة راأت كلًبا يلهث عط�ًصا، فنزعت ُخفَّ
وقد ورد االإميان ب�صع و�صبعون �صعبة اأعالها �صهادة اأن ال اإله اإال اهلل واأدناها اإماطة 
 »اإن اهلل يحب الرفق يف االأمر كله«، وعن  االأذى عن الطريق، وقد ورد عنه 
اأربع خ�صال من ال�صقاء جمود العني، وق�صاوة  اأنه قال لعلي: »يا علي   النبي

القلب، وُبْعد االأمل، وحب الدنيا«.

قيل اإن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة دعا �صامل بن عبد اهلل وحممد بن 
كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم: قد ابتليت بهذه الباليا فاأ�صريوا علي، 
فقال له �صامل: اإن اأردت النجاة من عذاب اهلل فليكن كبري امل�صلمني عندك اأبًا، 
واأو�صطهم اأًخا، واأ�صغرهم ولًدا، فرِبّ اأباك، وارحم اأخاك، واْحُن على ولدك. وقال 
رجاء: اإن اأردت النجاة من عذاب اهلل فاأحب للم�صلمني ما حتب لنف�صك، واكره 
لهم ما تكره لنف�صك، وهذا هو االإن�صاف، وورد عنه: »ال تزال اأمتي بخري ما 
ر �صغرُيهم كبرَيهم«، وقال  »الربكة يف اأكابرنا فمن مل يرحم �صغرينا، ويجّل  َوقَّ

كبرينا فلي�ض منا«، وقيل:

يف القـرابة
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وعدم  عي�صوية،  امراأة  على  �صفقته  من  الدين  �صالح  عن  يحكى  وما 
وقد  العماد:  قال  ذلك،  يف  به  ُيقتدى  اأن  فينبغي  عربة  فيه  ولدها  من  حرمانها 
بع�صهم  اأن  فاتفق  في�صرقون،  االإفرجن  ل�صو�ض يدخلون يف خيام  للم�صلمني  كان 
ا ر�صيًعا من مهده ابن ثالثة اأ�صهر، َفَوَجَدت)1( عليه اأمه وجًدا �صديًدا  اأخذ �صبيًّ
وا�صتكت اإىل ملوكها، فقالوا لها: اإن �صلطان امل�صلمني رحيم القلب فاذهبي اإليه، 
فجاءت اإىل ال�صلطان �صالح الدين فبكت و�َصَكَت اأمر ولدها فَرقَّ لها رقة �صديدة 
ودمعت عيناه، فاأمر باإح�صار ولدها فاإذا هو بيع يف ال�صوق؛ فر�صم بدفع ثمنه اإىل 
امل�صرتي، ومل يزل واقًفا حتى جيء بالغالم فدفعه اإىل اأمه وحملها على فر�ض اإىل 

قومها مكرمة، انتهى.

تطوف  وامراأة  غزواته  بع�ض  يف  كان    النبي  اأن  احلديث  يف  جاء  وقد 
اإليها  ال�صحابة  الثدي، فنظر  واألقمته  فلما وجدته حنت عليه  على ولدها �صيع، 
 : اهلل اأرحم بعبده املوؤمن من االأم على ولدها«، وقال« : متعجبني، فقال
»اأحب االأعمال اإىل اهلل من اأطعم م�صكيًنا من جوع، اأو دفع عنه مغرًما)2(، اأو ك�صف 

ُكلِِّهم اَلْلِق  َجِميِع  َبِني  اْرَحْم 

ِغرَيُهُم �شَ َواْرَحْم  َكِبرَيُهُم  ْر  َوقِّ
َفَقْة َوال�شَّ اللُّْطِف  ِبَعنْيِ  اإَِلْيِهْم  َواْنُظْر 

ه َخَلَقََ َمْن  َحقَّ  َخْلٍق  ُكلِّ  يف  اْرَع  ُثمَّ 

)1( َوَجَدت: حزنت. )م(.
)2( َمْغَرم: َدْين. )م(.
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عنه كربًا«، وعنه : »اأحب االأعمال اإىل اهلل بعد الفرائ�ض اإدخال ال�صرور على 
  من اأدخل ال�صرور على م�صلم فقد اأ�صرين«، وعن اأن�ض« : امل�صلم«، وقال
الي�صر  احلجر جلاءه  هذا  الع�صر ودخل  »لو جاء  قال:  وال�صالم  ال�صالة  عليه  اأنه 
اأنه عليه ال�صالة وال�صالم قال: »لن  حتى يدخل عليه فيخرجه«، وروى احلاكم 

يغلب ع�صر ي�صرين« كما دل على ذلك قوله تعاىل:  نث ۇ  ۇ  ۆ         ۆ    .  ۈ     ٴۇ  
ۋ          ۋمث ]ال�صرح/ 5-6[، قال ابن اأبي جمرة: كان علي  اإذا كان يف �صّدة 
اأي �صعة قلق، ف�صئل عن ذلك فقال: ما من  ا�صتب�صر وفرح، واإذا كان يف رخاء 

َتْرَحة اإال ويتبعها فرحة، وما من فرحة اإال ويتبعها ترحة، ثم تال هذه االآية نث ۇ  ۇ  
ۆ         ۆ    .  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋمث.

وقيل: ال ت�صغل قلبك مبا ذهب منك ولكن احفظ ما بقي لك، وقال   
اأوىل بك من طلب ما يف يد غريك، واحليلة يف حفظ  ملا يف يدك  اآخر: حفظك 
االأموال اأداء الزكاة، قال : »ما �صاع مال يف بر وال بحر اإال مبنع الزكاة، فال�صدائد 

واملحن بتقدير اهلل وق�صائه«، قال اهلل تعاىل: نث ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋمث       ]احلديد/ 22[. االآية.

يف القـرابة
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وقال بع�صهم: اإن للنكبات)1( نهايات ال بد الأحد اإذا نكب اأن ينتهي اإليها، 
َرْفَعها  فاإن يف  تنق�صي مدتها،  لها حتى  ينام  اأن  نكبة  اأ�صابته  اإذا  للعاقل  فينبغي 
قبل انق�صاء مدتها زيادة يف مكروهها، وقيل: ال ثناء مع الكرب، وال �صحة مع الهم 

والتخم، وال �صرف مع �صوء االأدب، وال راحة مع احل�صد، وقيل:

اأن ال  فينبغي  فائت؛  احلزن على  النف�صانية  العوار�ض  ومن  بع�صهم:  قال 
يكرث التاأ�صف فاإن الدنيا باأ�صرها فانية، ولُيَعزِّ نف�صه باأنه لو اأ�صيب مب�صيبة اأعظم منها 
لكان اأعظم حزنًا مثل اأن يقع احلزن على فائت من املال، فيقول: لو وقع هذا يف 
الولد كان اأكرث م�صيبة، اأو وقع يف الولد فيقول: لو وقعت هذه امل�صيبة يف روحه 
اأ�صبت  : ما  اأكرث م�صيبة، ونحو ذلك مما يهّون عليه احلزن، وقال عمر  لكان 
اأن اهلل هّونها علي  ِنَعم، االأوىل  اأنعم عليَّ فيها بثالث  اأن اهلل  اإال ونظرت  مب�صيبة 
ومل ي�صبني باأعظم منها وهو قادر على اأعظم منها، والثانية اأن اهلل تعاىل جعلها يف 
دنياي ومل يجعلها يف ديني وهو قادر على ذلك، والثالثة اأن اهلل تعاىل ياأجرين بها 

يوم القيامة، وقيل:

ِبَنْكَبٍة َيْوًما  ْهُر  الدَّ اأََتاَك  َما  اإَِذا 

َمـــــــاِن َعِجيَبٌة ـــــارِيَف الزَّ َفاإِنَّ َت�شَ

ْدَرا �شَ َلَها  ْع  َوَو�شِّ ا  ْبً �شَ َلَها  َفَهيِّئ 

ُي�ْشَرا َتَرى  َوَيْوًما  ُع�ْشًرا  َتَرى  َفَيْوًما 

َكَبات: جمع نكبة وهي امل�صيبة. )م(. )1( النَّ
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وقال تقي الدين بن حجة:

وقيل: 

 

يف القـرابة

ْمـــــــــــــــًرا اأَ الإَِلــــــُه  اأََراَد  اإَذا 

ا َخرْيً َوُقْلُت  اأَْمـــــــِري  ُت  �شْ َفوَّ

م)1( ُمْبَ النُُّفو�ِش  يف  ــــــــــاوؤُُه  َق�شَ

َما َدفـــــــــــَع اهلُل َكــــــــاَن اأْعَظم

الَفَتى ِبَها  يُق  َي�شِ نَاِزَلٍة  َوَلُربَّ 

َحلَقاُتَها ا�ْشَتْحَكَمْت  ا  َفَلمَّ َكُمَلْت 
املَْخَرُج ِمْنَها  اهلِل  َوِعْنَد  َذْرًعا 

ُتْفَرُج َل  َيُظنُّها  َوَكاَن  ُفـــِرَجْت 

اجَلَواِهُر َتْظَهُر  اُلُطوِب  َويِف 

َوُلْطٍف َفـــــــَرٍج  ِمْن  َتْياأَ�َشن  ل 
اِبر ال�شَّ اإلَّ  الأياَم  َغَلَب  َما 

ْعٍف �شَ َبْعَد  َتْظَهُر  ٍة  َوُقوَّ

الُقُلوُب الَياأْ�ِش  َعَلى  ا�ْشَتَمَلْت  اإَذا 

َواْطَماأنَّْت املََكــــــاِرُه  واأَْوَطدْت)2( 
ِحيُب الرَّ دُر  ال�شَّ َلَك  ِبَها  اَق  و�شَ

اُلُطوُب َمَناِكِبَها  يف  واأَْر�َشْت 

)1( ُمرْبَم: حُمكم ومدبر. )م(.
خت. )م(. )2( اأَْوَطَدت: ثبَّتت ور�صَّ

وقيل:
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: وقال ال�صيخ زكريا االأن�صاري

وقيل:

اج باإح�صار رجل  واأخرج ابن ع�صاكر عن حممد بن عمر اأنه قال: اأمر احَلجَّ
ر بني يديه اأمر ب�صرب عنقه، فقال له الرجل: اأيها االأمري  من ال�صجن، فلما اأُْح�صِ

َوْجًها رِّ  ال�شُّ ِلْنِك�َشاِف  َتَر  َومَلْ 

وُكلُّ احَلــــاِدَثـــــــاِت واإِْن َتَناَهْت

الأَِريُب)1( ِبِحيَلتِه  اأَْغَنْت  ول 

َفَمْقــــــُروٌن ِبَهــــــا َفــــَرٌج َقِريُب

َكَفى ُمْقَلِتي َقرًحا ويف الَقْلِب َقْلُبها

َبْعَدها احَلاِء  اإىل  َتنِقط الأُْخَرى  واإِْن 
َواِحَدة الَقاَف  َتْنقُط  اإَِلِهي  يا  َع�َشى 

َده ِلَك يا َمــــْن ل ُيَخيُِّب َقا�شِ ِبَف�شْ

َع�َشــــــى َفـــــَرٌج َيُكــــــوُن َغَدا

ِلَنــــــــــاِزَلٍة ــــــَزْع)2(  َتْ َفـــــَل 

َتْقــــــــــــَرعه ِللَبـــــــاِب  وُدْم 

وَقْبــــــَل َغٍد َع�َشــــــى الَفـــــَرُج

املَُهـــــــُج ِبَهـــــــــــا  َذاَبْت  واإِْن 

َيِلــــــُج َقــــــــاِرٍع  ِمْن  فَكـــــــْم 

)1( االأَِريب: العاقل. )م(.
)2( جَتَْزع: تخاف وحتزن. )م(.
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ْرين اإىل غد، فقال له احلجاج: َوْيَحك، واأي فرج يف تاأخري يوم؟ ثم اأمر برده اإىل  اأَخِّ
ال�صجن ف�صمعه احلجاج يقول:

َ

فقال احلجاج: واهلل ما اأخذه اإال من القراآن العظيم، يعني من قوله تعاىل: 
نثڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱمث ]الرحمن/ 29[ فاأمر باإطالقه، وقيل: اإذا ا�صتدت االأزمة 
انحلَّت احلزمة، اأّول الفرج اآخر ال�صيق، واأ�صّد االأعداء اأقرب �صديق، ولكل باطن ظاهر، 
  اأبّي بن كعب  وعن  تنفرجي«،  اأزمة  »ا�صتدي  يقول:    وكان  اآخر،  اأّول  ولكل 
قال:  ]االأعراف/ 172[،  االآية  نث ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث  تعاىل:  قوله  يف 
الغني  فراأى  اإليهم  ينظر  واآدم  فا�صتنطقهم  �صّورهم  ثم  اأرواًحا  فجعلهم  جمعهم 
بني  �صّويت  يا رب مل ال  فقال:  ذلك  ودون  ال�صورة،  وح�صن  واملبتلى  والفقري، 

عبادك؟ قال: اإين اأحببت اأن اأُ�ْصَكر. 

متفاوتني يف �صفة  النا�ض  تعاىل على احلكمة يف خلق  ن�ض من اهلل  فهذا 
الكمال والنق�ض، حتى اأنه جعل اأنواع البالء متفاوتة اإرادة ال�صكر، فال ترى ذا 
بالء اإال وهو يرى اأ�صد بالء منه، وال ذا حال �صيئ اإال وهو يرى من هو اأ�صواأ حااًل 
منه ولو من نوع اآخر، فرتى مثاًل الفقري الذي ال يجد قوته ويبيت الليايل طاوًيا 
يرى من هو دنف)1( مالزًما للو�صادة وهو كثري املال في�صكر اهلل على العافية، وذلك 

يف القـرابة

اإِنَّــــه اهلل  ِبه  َياأِتي  َفَرٌج  اأَْمُرع�َشــــــى  َخِليَقِتِه  يف  َيـــــــْوٍم  ُكلُّ  لُه 

)1( َدِنف: م�صاب باعتالل ب�صبب مر�ض ع�صال. )م(.
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نف يرى هذا الفقري وهو يتمنى القوت فال يجده في�صكر اهلل اأن ُرِزق الغنى مع  الدَّ
�صقمه ومل يجعله يتكفف النا�ض، وينظر امللك اإىل ما خّوله من النعيم ونفوذ االأمر 
اإىل ما  اآحاد الرعية  اأمرًيا ال ماأموًرا ومالًكا ال مملوًكا، وتنظر  اأن جعله  في�صكر اهلل 
يقا�صيه امللك من اأنكاد الدنيا وهمومها وخروج اخلوارج عليه، وانت�صار املف�صدين 
والقطاع، وخوفه على نف�صه ممن يغتاله اأو ي�صلب منه ملكه ويق�صده باأنواع املكائد، 
ثم ما يتبع ذلك من احل�صاب يوم القيامة على كل فرد فرد من رعاياه، وهل قام 
فيهم مبا اأمر اهلل من العدل وتخلي�ض مظلومهم من ظاملهم، واإنفاذ اأوامر اهلل فيهم 
واإي�صال حقوقهم اإليه، وعلى كل ذرة من مال قب�صها اأو �صرفها هل اأخذها كما 
اأمر اهلل و�صرفها فيما اأمر اهلل فيحمد اهلل ذلك امل�صكني اإذ مل يجعله ملًكا، فحينئذ 

ال ترى اأحًدا من النا�ض اإال �صاكًرا كلٌّ بح�صب حاله. 

وانظر اإىل هذه احلكمة البديعة يف جعل النا�ض مع تباين اأحوالهم متفاوتني 
يف احلال الواحد مقولني بالت�صكيك ال بالتواطوؤ، فذوو الفقر متفاوتون لريى كل 

: دونه وكذا ذوو البالء اإىل غري ذلك، ومما ُيعزى لالإمام ال�صافعي

ه �ِشرِّ َراَحَة  َحاَز  قْد  الَِّذي  َذا  َمْن 

ِبَاِله ـَِنيُّ  الغ َيْلَقــــــى  َا  فَلــــُربَّ

ُمرَتقٌِّب َخاِئٌف  التَِّجـــــــاَرِة  واأَُخو 

ُع�ْشِره يِف  اأَو  َكاَن  اإِْن  ُي�ْشـــــِره  يف 

ِبَفْقِره الَفِقرُي  َيْلَقى  ما  َعــــــاَف  اأَ�شْ

مِمَّا ُيَلِقــــــــي ِمْن َنَواِئِب َدْهـــِرِه
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وقال ال�صيخ عز الدين بن عبد ال�صالم: ِخرَيُة اهلل فيما يكرهه العبد اأح�صن 
اأبدع يف وقت  اأبدع يف وقت وخالفه  ال�صيء  من خريته فيما يحب، وقد يكون 
اآخر، وكذلك احلياة واملوت، والي�صر والع�صر، واالأمن واخلوف، وال�صحة وال�صقم، 
وذلك لعلم اهلل بحكمته البالغة اأن االإبداع يف هذا الوقت اإيجاد اأحد ال�صّدين 
اإىل وقت كذا، فاإذا حل ذلك الوقت فاالإبداع اإيجاد �صده فيوجده على حكمته، 

يف القـرابة

ُمَتَحري َواِجٌد  الــــــَوَزارة  واأَُخو 

اأَْحَكاِمه يف  لَطاُن  ال�شُّ وكذلك 
اأَْوَكاِرَها)1( يف  رْيَ  الطَّ َح�َشدُت  وَلَقد 

اأَْمِره يف  الَفَتى  َعــــــا�َش  َلْو  تاهلل 

َعِجيَبٍة ِبُكـــــــلِّ  ِفيَها  ًذا  ُمَتَلذِّ

ًة َمرَّ ِفيَها  ال�شــــقُم  يِه  َيْعرَتِ ل 

اأَنَّه َحتَّى  الأيَّــــــــاُم  له  َفت  َو�شَ

ِذلًَّة ُع  َتْخ�شَ الأَْر�ِش  ُطَواُل  وله 

َيِفــــــي مما  ُكّله  َذِلَك  َكاَن  َما 

ِره َع�شْ َنَوائِب  ِمْن  ُيلِقي  مِمَّا 

َقْدِره َجلَلِة  من  الُهُمـــــوِم  َرْهن 

ِبَوْكره اُد  ُي�شَ اأَْكَثها  َفَوجدُت 

اأَْمِره َماِلَك  الأَْعـــــــَواِم  ِمن  األًفا 

َفْخِره ماآِرَب  ِفيَهــــــــا  ًغا  ومَبلِّ

ِبِفْكره الُهُموُم  ِر  َتْ ومل  اأَبًدا 

ه َمَقرِّ ِعْند  َواُت  الأَ�شْ َتْنِطق  مَلْ 

َقْدرِه َجـــَلَلة  َله  ُم�ْشَت�ْشــــــِهِدين 

َقـــــــــْبِه يف  َليَلٍة  ِل  اأَوَّ بَِبيِت 

)1( اأَْوَكاِرها: اأع�صا�صها. )م(.
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ومن َقَدَح)1( يف �صيء من هذا فقد قدح يف احلكمة وعار�ض حكمة احلكيم براأي 
من عنده، ويرجح ذلك ق�صة املن�صوخ من ال�صرائع واالأحكام فاإن اهلل تعاىل عامل 
بحكمته البالغة اأن االأبدع �صرع هذا احلكم يف هذا الوقت، ف�صرعه اإىل وقت كذا، 

فاإذا جاء ذلك الوقت فاالإبداع �صرع خالفه في�صرعه.

حكي عن رجل من الرا�صني اأنه كان يقول يف كل ما ي�صيبه اخلرية فيما 
قدره اهلل، وكان يف بادية ومعه اأهله ولي�ض له اإال حمار يحمل عليه اأمتعته وكلب 
يحر�صهم وديك يوقظهم، فجاء ثعلب اأخذ الديك فقال: خرية، وجاء ذئب فقتل 
احلمار فقال: خرية، ثم اأ�صيب الكلب فمات فقال: خرية، فتعجب اأهله من ذلك 
ُعِرَف مكان  اأوالدهم، وكان قد  قَّت  وا�ْصرُتِ �ُصِبَي من حولهم  اأ�صبحوا وقد  حتى 
بع�صهم ب�صوت الديك، ومكان بع�صهم بنهيق احلمار، فقال: قد راأيتم اأن اخلرية 

فيما قدره اهلل فلو مل يهلكهم لهلكتم وهلكنا.

بها  فاجتاز  ماء  منه عني  بالقرب  وكان  يتعبد يف جبل  كان  ا  نبيًّ اأن  وُرِوي 
جاء  ثم  ال�صرة،  واأخذ  اآخر  فجاء  دنانري  فيها  �صرة  عندها  ون�صي  و�صرب،  فار�ض 

َك. )م(. )1( َقَدح: َطَعَن و�َصكَّ

َحاَلٍة ُكــــلِّ  يف  اهلل  اإِلَّ  َثّم  وَما 

الَفَتى وَيْكَرُهَها  َتاأِتي  َحاَلٍة  فَكْم 
ُلْطِفِه َغرْيِ  على  َيْوًما  َتْعَتِمد  فل 

اأَْنِفِه َرْغِم  على  ِفيَها  وِخرَيُتــــــُه 
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الفار�ض يف طلب  راأ�صه حزمة حطب ف�صرب وا�صتلقى ي�صرتيح فرجع  فقري على 
ال�صرة فلم يرها فاأخذ الفقري ف�صلبه وعذبه حتى قتله، فقال النبي: اإلهي ما هذا 
اآخذ ال�صرة، �َصلََّطت هذا الظامل على هذا الفقري حتى قتله، فاأوحى اهلل اإليه اأن 
ا�صتغل بعبادتك فلي�ض معرفة ذلك من �صاأنك، اإن هذا الفقري كان قتل اأبا الفار�ض 
فمكنته من الق�صا�ض، واإن اأبا الفار�ض كان اأخذ األف دينار من مال اآخذ ال�صرة 
فرددته اإليه من َتِرَكِته)1(، فمن اأتقن اأمثال هذه االأ�صرار مل يتعجب من اأفعال اهلل 

َي مبا دبر اهلل يف ملكوته وقيل: له، وتعجب من جهل نف�صه ومل يقل وكيف َفَر�صِ

وقال تعاىل: نث ژ  ژ  ڑمث  ]ال�صورى/ 19[ يريد بهم الي�صر وال 
يريد بهم الع�صر، ويعفو عن كثري من �صيئاتهم، وال يوؤاخذهم بجميع جناياتهم، 
 )2( ويجزيهم باحل�صنة ع�صر اأمثالها، وال يجزيهم بال�صيئة اإال مثلها، ويكتب لهم الَهمَّ
باحل�صنة، وال يكتب عليهم الهم بال�صيئة، وقال احلليمي: لطيف بالرب والفاجر؛ 
حيث مل يقتلهم جوًعا مبعا�صيهم، وقال بع�صهم الرحمة خا�صة والبالء عام، وهذا 
من جملة رحمة اهلل بالع�صاة؛ اإذ لو نزل البالء كله على الذين ي�صتحقونه باملع�صية 

يف القـرابة

َلك الأمُر  َفَما  ا�َش  العرِتَ َدْع 

ِفْعِلِه َعـــــــْن  اهلَل  َت�ْشـــــاأل  ول 
الَفَلك َبْحِر  ُلجِّ  يف  اَلــــْو�ُش  ول 

َهــــــــَلك َبْحٍر  َة  جُلَّ َخا�َش  َفَمْن 

)1( َترَكِته: ما يرتكه امليت لورثته من املال واملمتلكات. )م(.
: العزم على القيام بال�صيء. )م(. )2( الهمَّ
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ملحق اهلل تعاىل اأثرهم، واإمنا يوزع على النا�ض في�صيب كل واحد منهم قدر ي�صري 
ال يكاد يح�ض به، ويح�صل للعا�صي مثل اأحد النا�ض من باب �صبق رحمته تعاىل 
غ�صبه، واأما املطيع فينزل عليه اأكرث الرحمة بطاعته؛ الأنه حمبوب هلل فال يح�صل 
لغريه من الرحمة اإال الي�صري، ومن مل يح�صن جوار نعم اهلل نفرت عنه، اإن اهلل ال 

يغري ما بقوم من الكروب حتى يغريوا ما باأنف�صهم من الذنوب.

ومن لطفه اأن جعل الرزق من الطيبات ومل يدفعه اإليك جملة لئال ت�صرف 
فيه، ومن لطفه بعباده اأن اأعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة، ومن لطفه اأن 
ر لهم الو�صول اإىل �صعادة االأبد ب�صعي خفيف يف مدة ق�صرية وهو العمر، ومن  َي�صَّ
اإخراج اللنب من بني َفْرث)1( ودم، واإخراج اجلواهر النفي�صة من االأحجار  لطفه 
النحيفة،  الدودة  من  واالإبري�صم  ال�صعيفة،  النحلة  من  الع�صل  واإخراج  ال�صلبة، 
ة اليتيمة من ال�صدفة املهينة، واأعجب من ذلك كله اأن ركب فيك ال�صهوة،  رَّ والدُّ
امللكوت  وم�صاهد  الأمانته  وحاماًل  مبعرفته،  م�صتودًعا  القذرة  النطفة  من  وخلق 

�صمواته، وهذا ال ميكن اإح�صاوؤه واإن تعّدوا نعمة اهلل ال حت�صوها.

)رجع( وقال بع�ض احلكماء: الولد ريحانتك �صبًعا وخادمك �صبًعا ثم بعد 
ر االإمام عمر الفاروق  بولد فقال: ريحانة اأ�صمها  ذلك �صريكك اأو عدّوك، وُب�صِّ

ُبْرَهة من الزمان، وعما قليل اإما ولد باّر واإما عدّو �صار، واأن�صد بع�صهم:

)1( َفْرث: طعام مه�صوم يف القناة الها�صمة من املعدة واالأمعاء. )م(.
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وقال بع�ض من مل ياأن�ض يف ولده الر�صد بعد اأن حاول ر�صده:

وقال اآخر يف �صوء حظه من ولده وعبده:

ولكون الولد فلذة الكبد كما �صبق يتناف�ض فيه اأبوه واأمه ويطلب كل منهما 
الدئلي  االأ�صود  اأبي  حماورة  وقعت  فقد  �صاأنه،  يف  ويتحاوران  عليه  ي�صتحوز  اأن 
حملته  اإين  القا�صي  اأيها  قالت:  فقد  �ُصَرْيح،  القا�صي  اأمام  ولدهما  يف  وزوجته 
ت�صًعا، وو�صعته دفًعا، واأر�صعته �صفًعا، حتى اإذا مَنَْت اأو�صاله، ودنا ف�صاله، اأراد اأن 

يف القـرابة

ُنَحاِذُرُه ا  ُكنَّ الذي  َماُن  الزَّ َهَذا 
)1( ِغرَيٌ له  َيْحُدْث  ومَلْ  َهَذا  َداَم  اإِْن 

يف َقْوِل َكْعٍب ويف َقْوِل ابِن َم�ْشُعوِد

َبْوُلوِد ُيْفَرْح  ومل  ميٌت  ُيْبَك  مل 

احَل�َشــــــا)2( يف  يل  َفْرَحـــٍة  َكْم 

ُر�ْشَدُه َن�َشــــــــــاُء  ــــــــــــا  ُكنَّ
َن�َشـــــــــا قْد  ِلـــــــــــــي  ِبَوَلٍد 

َن�َشا َن�َشا َكَمــــــــــــا  َفَمـــــــــــا 

َوَلــــــًدا وَعْبًدا ِلــــــي  اأَنَّ  ِلَيْهِنَك 

�ِشــــــنٍي َغرِي  ِمْن  �َشــــــاِبٌق  فَهَذا 
املَقاِم ويِف  املََقاِل  يف  �َشــــــــَواء 

لِم  َغــــــرِي  ِمْن  َعاِقـــــــٌل  وَهَذا 

)1( ِغرَي: جمع ِغرَية وهي: تغري احلال. )م(.
)2( احَل�َصا: ما دون احلجاب احلاجز مما يلي البطن كالكبد واملعدة واالأمعاء. )م(.
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ياأخذه كرًها، ويرتكني بعده ورًها، فقال اأبو االأ�صود: اإين حملته قبل اأن حتمليه، 
ا وحملُته ثقاًل، وو�صعَته �صهوة وو�صعُته  وو�صعته قبل اأن ت�صعيه، فقالت حملَته خفًّ
كرًها، اإن بطني كان له حواء، وثديي �صقاء، ويدي وقاء، ورجلي حذاء، فقال اأيها 
القا�صي اإين اأعطيتها مهًرا كاماًل ومل اأ�صب منها طائاًل، اإال وليًدا خاماًل فافعل ما 

راأيت فاعاًل؛ فق�صى لها القا�صي �صريح رحمه اهلل.

له  اأمه  ملحبة  بالن�صبة  ال�صيما  الولد  االأقارب  اأََعزَّ  اأن  العادة  جرت  وقد   
اأنه قيل المراأة قد  اأخاها على ولدها، كما حكي  املراأة  توثر  و�صفقتها عليه، وقد 
االأخ؛  اأختار  فقالت:  �صئت  اأيهم  اختاري  واأخاها:  وابنها  زوجها  احلجاج  اأَ�َصَر 
فاإن الزوج موجود، واالبن مولود، واالأخ مفقود، فقال احلجاج: قد عفوت عنهم 
بح�صن كالمها، وبع�ض الن�صاء، يوؤثر الزوج على االأب واالأخ، كما حكى املََداِئِني 
اأن رجاًل مات عن زوجته وكانت َمِليَحة ف�صيحة حمبة له؛ فبينما هي مت�صي يف 

ب�صتان اأبيها اإذ ذكرت زوجها فبكت واأن�صاأت تقول:
ــــــــــــــا اأَْبِكـــــــــي لإِْلٍف)1( اإنَّ

ِبُحْزٍن ْهــــــــــــــِر  للـــــــدَّ ُقْلُت 

والـــــــــ الأََب  َتَرْكــــــــــَت  مِلَ 

َفَمـــاَتـا هـــــــُر  الــــدَّ  َخـــاَنـــه  
اأَ�َشـــاَتــا ْهــــــُر  الــدَّ  اأَيُّــَهــــا 
َبـــــَداَتـــــا وِج  وِبــــالــــــزَّ اأََخ  

)1(  اإِْلف: حبيب واأني�ض. )م(.
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هذا  ما  لها:  فقاال  قالت؛  ما  ف�صمعا  واأخيها خلفها  باأبيها  فاإذا  التفتت  ثم 
الذي تقولني؟ فقالت: ملا راأيت �صجرة اخلوخ جفت، قلت:

فقاال لها: ما هذا الكالم؟ فقالت: ما كان اإال هذا، فتعجبا من ف�صاحتها 
ووهبا لها الب�صتان، والظاهر اأن اإن�صادها ال�صعر اإمنا هو ملجرد �صفاء غليلها فقط، واأنها 
َت مل تخرت موت اأبيها اأو اأخيها على زوجها، واأن ما �صدر منها اإمنا هو نفثة  لو ُخريِّ
م�صدور، كما يحكى عن بع�صهم اأنه قال: خرجت اإىل مقابر الب�صرة، فاإذا امراأة 

واقفة على قرب زوجها تن�صد اأبياًتا اآخرها:

يف القـرابة

ــــــوٍخ ِلُ اأَْبِكــــــــي  ــــــــا  اإِنَّ

بُحــــــْزٍن ْهِر  للــــــــدَّ قلـــــــُت 

والَكــــــْر رَع  الـــــــــزَّ َتَرْكَت  مِلَ 

َفَمـــاَتـا هـــــــُر  الــــدَّ َخـــاَنـــه  

اأَ�َشـــاَتــا ْهــــــُر  الــدَّ اأَيُّــَهــــا 

َبـــــَداَتـــــا وبــــــاُلـــــوِخ  م 

ِمنِّي اأََرْدَت  َماَذا  َمــْوُت  َيا 

اإِْلِفي ِبَفْقـــــــــِد  َرَمــــايِن  َدْهٌر 

َرْوٍع ُكـــــــــــلَّ  اهلُل  َنــــــــَك  اأَمَّ
ـــــــلٍّ َمَ يف  اهلُل  اأَ�ْشـــــــَكنَك 

ِقيه اأَتَّ ُكنُت  ما  قـــــــــَت  َحقَّ

واأَ�ْشــــــــَتِكيه َدْهــــــــــري  اأَُذمُّ 

ِقيه َتتَّ ُكـــــــــْنَت  َما  وُكـــــــلَّ 

َذاِكـــــِريه ف  َو�شْ َعْن  ـــــُر  َيْق�شُ
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فاأثر يف قلبي منظومها عند اإن�صادها، وكانت يل ابنة لطيفة املحل من قلبي 
من  ا  حظًّ ورزقت  غزيرة،  وف�صائل  كثرية،  ذات حما�صن  نف�صي  املنزل يف  نفي�صة 
التالوة واالآداب الدينية وال�صناعية مع عقل ر�صني وبراعة ودين، ف�صلمت للرب 
جل جالله ق�صاءه فيها، وعرفت ح�صن اختياري يل ولها، اإذ كان خالقها اأملك 
لها من والدها ور�صيت ثواب اهلل عو�ًصا منها، ولهجت مبا يف هذه االأبيات ومكثت 
اأقطع ليلي ونهاري برتجيعها، وباجلملة فالرجل لزوجته َمِلٌك و�صلطان تبكيه زوجته 
املحبة له طول الزمان وال تزال ت�صفه ب�صفات الكمال، كما يحكى اأن بع�صهم 

قال: مررت على قرب ببغداد وعليه امراأة َتُنوح على زوجها وتن�صد:

فقلت لها: من هو اأبو مالك الذي ترثينه بذلك؟ فقالت: هذا اأبو مالك 
احلجام الذي خنت اخلليفة املن�صور، فقلت لها: ما ظننت ب�صماع كالمك اإال اأنه 
�صيد من �صادات العرب، قال بع�صهم: ال حرمة لنائحة الأنها تاأمر باجلزع، وقد نهى 

َواِل للنَّ وَمْن  ــــــوؤاِل  لل�شُّ فَمْن 

للُكـــــَماِة وَمْن  للُحمـــــاِة  وَمْن 

َمــــــــاِلك اأَُبو  مات  ِقيــــــَل  اإذا 

للُخـــَطْب وَمْن  للَمَقـــــــاِل  وَمْن 

َكْب للرُّ َجَثْوا  الُكَمـــــــاة  َما  اإَِذا 
َفَتى املَْكُرَمــاِت َقِريُع الُكـــــَرب)1(

)1(  قريع الُكَرب: ال�صيد املُختار الإبعاد ال�صدائد والهموم. )م(.
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اهلل عنه، وتنهى عن ال�صرب وقد اأمر اهلل به، وتبكي �صجو غريها وتاأخذ االأجرة على 
دمعها وحُتزن احلي وتوؤذي امليت، وباجلملة فالقرابة ع�صبة اأو رحًما، وامل�صاهرة التي 
هي اأي�ًصا نوع من القرابة يجب بينهم املحبة العمومية وحفظ التوادد والتوا�صل، 
ولذلك كانت �صلة الرحم فيها خ�صال حممودة اأولها: ر�صاء اهلل تعاىل؛ الأنه اأمر 
بتقواه و�صلة الرحم، فقال تعاىل: نثٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹمث  ]الن�صاء/ 1[، 
املوؤمن،  على  ال�صرور  اإدخال  االأعمال  واأف�صل  عليهم،  ال�صرور  اإدخال  الثاين: 

الثالث: ح�صن الثناء وزيادة العمر والربكة يف الرزق.

ويف �صلة الرحم �صرور االأموات اأي�ًصا؛ الأن االآباء ي�صرون ب�صلة القرابة، قال 
ر�صول اهلل : »تعر�ض االأعمال يوم االثنني واخلمي�ض على اهلل، وتعر�ض على 
االأنبياء وعلى االآباء واالأمهات يوم اجلمعة فيفرحون بح�صناتهم وتزداد وجوههم 
بيا�ًصا واإ�صراًقا، فاتقوا اهلل وال توؤذوا موتاكم«، ويف �صلة الرحم اأي�ًصا زيادة يف املروءة 
الأنه اإذا وقع لوا�صل الرحم �صرور اأو حزن اجتمعوا عليه واأعانوه اأو �صلُّوه، فيكون له 

زيادة يف املروءة وزيادة بعد موته الأنهم يدعون له كلما ذكر بره.

واأق�صام املروءة �صبعة، ثالثة يف احل�صر واأربعة يف ال�صفر، اأما التي يف احل�صر: 
الزاد،  فبذل  ال�صفر  يف  التي  واأما  االأمانة.  واأداء  الفرج،  واإم�صاك  الب�صر،  فغ�ض 
القرابة  اإىل الطريق، والرحم هو  الرفيق، واإح�صان اخللق، واإدالل الدال  ومراعاة 
ال�صهاب  بتقييدها ورجحه  اأو االأم من غري تقييد مبحرمية، وقيل  من قبل االأب 

يف القـرابة
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نفقته. ولالأقارب  ا، وقيل من جتب  ثمانية ع�صر جدًّ اإىل  قرابة  الرملي، وقيل كل 
حقوق يقدم يف الرب االأحوج فاالأحوج وال�صلة واالإح�صان اإليهم. 

ه اأن مُيَدَّ له يف عمره،  وقد وردت اأحاديث كثرية يف �صلة الرحم منها »من �َصرَّ
ع له يف رزقه، وُيْدَفع عنه ميتة ال�صوء فليتق اهلل ولي�صل رحمه«، ومنها »الرحم  وُيَو�صَّ
معلقة بالعر�ض تقول من و�صلني و�صله اهلل ومن قطعني قطعه اهلل«، ومنها يقول 
اهلل  »اأنا اهلل واأنا الرحمن خلقت الرحم، و�صققت لها ا�صًما من ا�صمي فمن 
و�صلني و�صلته، ومن قطعني قطعته«، وقال : »اإن الرحمة ال تنزل على قوم 
: »اإن �صلة الرحم تقرب العبد اإىل رحمة اهلل تعاىل  فيهم قاطع رحم«، وقال 

وا اأرحامكم ولو بال�صالم«.  وتباعده من عقوبته«، وقال : »ِبرُّ

وما ذكر من االآيات مثل قوله تعاىل: نثمت  ىت     يت  جث   مث  ىث  يث  
فهو  ق�صر  اأو  عمره  طال  من  معناه كل  اإن  ]فاطر/ 11[،  حج  مج   جح  محمث  
مكتوب يف الكتاب، وقوله تعاىل: نث ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤمث ]االأنعام/ 2[ 

ڭ   نثڭ   تعاىل:  وقوله  ق�صاه،  الذي  االأجل  هو  عنده  امل�صمى  االأجل  اإن 
]الرعد/ 39[ على عمومه حتى ال�صقاوة وال�صعادة واالأجل  ۇ  ۇ  ۆمث 
ال�صخ�ض  اأن  امل�صاهد  الأن  والعلم؛  الكتاب  متعلق  باعتبار  لكن  واخللق  والرزق 
يكون كافًرا وذلك مكتوب يف اللوح املحفوظ؛ الأنه من جملة احلوادث ثم ي�صلم، 

وم�صلًما ثم يكفر، وفقرًيا ثم ي�صتغني وعك�صه. 
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وال ريب اأن كل ذلك واحلوادث كلها مكتوبة يف اللوح املحفوظ فبال�صرورة 
ح�صل املحو واالإثبات، واأن علم اهلل بذلك اأزيل ال يتغري وال يتبدل. فقد ثبت 
معرفة  العلم  وغريها، وحقيقة  واالأرزاق  باالآجال  اهلل عامل  اأن  القطعية  بالدالئل 
املعلوم على ما هو عليه، فاإذا علم اهلل اأن زيًدا ميوت بوقت معني ا�صتحال اأن ميوت 
قبله اأو بعده فال يتغري علمه تعاىل بذلك، واأن املعلوم هو الذي يتغري ويتبدل على 
وفق علمه، وينتقل من حال اإىل حال وذلك معلوم ب�صرورة امل�صاهدة، واأنه ال ميحو 
�صيًئا وال يثبت اإال ما �صبق علمه به، واأن �صلة الرحم ونحوها تزيد يف العمر، واأن 
اإليهما قاطع الرحم وجار  الدعاء يدفع البالء، وروي عنه  »اثنان ال ينظر اهلل 

ال�صوء« وهو الذي اإن راأى ح�صنة كتمها اأو �صيئة اأف�صاها.

منافر  غري  وا�صاًل  به  يعّد  ما  معهم  القريب  يفعل  اأن  هي  القرابة  ف�صلة 
وال مقاطع في�صلهم بالهدية ونحوها، فاإن مل يقدر على ال�صلة باملال، وكانوا غري 
حمتاجني اإليه و�صلهم بالزيارة واالإعانة على اأعمالهم اإن احتاجوا اإىل ذلك، واإن 
كان غائًبا عنهم و�صلهم بالكتاب واإر�صال ال�صالم ولني الكالم ونحو ذلك، فاإن 
قدر على ال�صعي اإليهم باحل�صور مل�صاهدتهم فهو اأف�صل، ثم اإن حقوق االأقارب من 

حيث الرب وال�صلة خمتلفة يف القّوة كما �صياأتي.

يف القـرابة





بر الوالدين واجب �صرًعا وعقاًل، قال اهلل تعاىل: نثڳ  ڳ  ڳ  
تعاىل:  وقال  االآية،   ]36 ]الن�صاء/  ںمث  ں    ڱڱ  ڱ  

ڤ    ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ      ٺ   نث 
و�صورة  العنكبوت  يف  والتي  االآية  وهذه   ]8 ]العنكبوت/  ڤمث   ڤ  
اأ�صلم  ملا  �ُصْفَيان  اأبي  بنت  واأمه حمنة  وقا�ض  اأبي  بن  �صعد  نزلت يف  االأحقاف 
ا باأمه، فقالت اأمه: ما هذا الدين؟ واهلل ال اآكل وال اأ�صرب حتى ترجع اإىل  وكان بارًّ
ما كنت عليه اأو اأموت، فمكثت كذلك اأياًما فجاءها �صعد فقال: يا اأماه لو كانت 
لك مائة نف�ض فخرجت نف�ًصا نف�ًصا ما تركت ديني، فكلي وا�صربي اإن �صئت اأو 
اتركي، فلما يئ�صت منه اأكلت و�صربت، فاأنزل اهلل هذه االآية واأمره بالرب واالإح�صان 

اإليهما واأن ال يطيعهما يف ال�صرك، وقال تعاىل: نث  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
ُهما اأي�ًصا باملحبة البنوية  ڱ  ںمث  ]االإ�صراء/ 23[ االآية، وي�صمى ِبرُّ

ا و�صفاًل فى كليهما. اأي �صداقة الولد والبنت لالأب واالأم علوًّ

يف بر الوالدين، ويف ف�سل العلم واحلث على تعليمه، 
ويف اآداب كل من املَُعلِّم واملَُتَعلِّم

الف�سل الثاين
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وجاء رجل اإىل النبي  فقال: يا ر�صول اهلل، اإن يل والدة اأنفق عليها وهي 
توؤذيني بل�صانها فكيف اأ�صنع؟ فقال النبي : اأّد حقها فواهلل لو قطعت حلمك ما 
اأديت ربع حقها، اأما علمت اأن اجلنة حتت اأقدام والدتك؟ ف�صكت الرجل وقال: 
واهلل ال اأقول لها �صيًئا، ثم اأتى الرجل اإىل والدته وَقبَّل اأقدامها وقال: يا والدتي 

. بذلك اأمرين ر�صول اهلل

اأ�صباب  لثالثة  اآبائهم  برب  االأبناء  بتكليف    اهلل  حكمة  اقت�صت  وقد 
�صغر  من  يدركون  االأطفال  فاإن  وال�صعور،  االإح�صا�ض  االأول:  ال�صبب  اأ�صلية؛ 
�صنهم باإدراك غريزي اعتناء والديهم ب�صئونهم وتعهد اأحوالهم واأطوارهم، ومعاناة 
اآبائهم واأمهاتهم ح�صن تربيتهم، فريت�صم يف ذهن االأطفال من املهد هذه الرتبية 
ا لالأبناء، ويتعودون عليه، وي�صري من جملة  في�صري حب االآباء والتعلق بهم طبيعيًّ
االإن�صان،  طبيعة  يف  مركوز  واالإن�صاف  العدل  اأن  الثاين:  ال�صبب  الوجدانيات. 
فالطفل متى ا�صت�صعر من اأبويه تعهد �صوؤونه ملحبته اإياه عامله باملثل اإجراء على 
ما  مبثل  اآبائهم  معاملة  يح�صنون  االأطفال  جتد  فلهذا  واالإن�صاف؛  العدل  قانون 
عاملوهم به، بل يجب عليهم اأن يعو�صوهم �صيًئا جزاًء لرتبيتهم اإياهم، ويف نظري 
ما اأنفقوه عليهم من االأموال يف �صباهم فربهم واجب يف مقابلة ذلك، وقد قال 

تعاىل: نثۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉمث  ]الرحمن/ 60[.
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ال�صبب الثالث: وهو نتيجة االأّول اأن امل�صلحة اخل�صو�صية تقت�صي �صبق ح�صن 
اأ�صاءوا تربية  اإذا  البنّوة؛ الأن االآباء  املعاملة من االآباء الأوالدهم بقطع النظر عن 
حيث  بهم؛  للتاأ�صي  و�صيلة  لهم  جعلوا  كاأنهم  معاملتهم  يح�صنوا  ومل  اأبنائهم 
عّودوهم على العوائد ال�صيئة املنتجة للعقوق فكاأمنا ال�صغري �صب ب�صوء تربيته على 
عقوق والده وع�صيانه وكفران نعمه، فمتى �صار كبرًيا واحتاج اإليه اأبوه عامله عند 
االإبان)1( باملثل، فاإذا اأح�صن االآباء تربية اأبنائهم وعاملوهم باالإكرام كانت م�صلحة 
االأوالد يف حمبة اآبائهم وِبرِّ ِهم ال�صيما يف حالة �صيخوختهم التي تكاد اأن تكون 

َعْوًدا اإىل الطفولية.

وحكي اأن عمر بن عبد العزيز -ر�صي اهلل تعاىل عنه- راأى ولًدا له يوم عيد 
وعليه قمي�ض َخِلق)2( فبكى، فقال له ما يبكيك؟ فقال: يا بني اأخ�صى اأن ينك�صر 
قلبك يف يوم العيد اإذا راآك ال�صبيان بهذا القمي�ض اخللق، فقال: يا اأمري املوؤمنني 
اإمنا ينك�صر قلب من اأعدمه اهلل ر�صاه اأو عق اأمه واأباه، واإين الأرجو اأن يكون اهلل 
را�صًيا عني بر�صاك، فبكى عمر  و�صمه اإليه وَقبَّل ما بني عينيه ودعا له، فكان 

اأزهد النا�ض بعد اأبيه، وقيل:

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

)1(  االإِبَّان: الوقت واحلني. )م(.
)2( َخِلق: باٍل وَرّث. )م(.

ــــًدا ًعــــا وَعَلْوَت َمْ ــــــــاٌع وارِتَفـــــاُعَدَنْوَت َتَوا�شُ ف�َشــــاأَْناَك اّت�شَ
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وملا اأف�صت اخلالفة اإىل عمر بن عبد العزيز  اأتته الوفود فاإذا فيهم وفد 
ليتكلم من هو  فقال:  يتكلم،  اأن  اأراد  ال�صّن وقد  اإىل غالم �صغري  فنظر  احلجاز، 
اأ�صّن منك فاإنه اأحق بالكالم، فقال له: �صدقت، ولكن يا اأمري املوؤمنني اإنا َقِدمنا 
عليك من بلد نحمد اهلل الذي َمنَّ بك علينا، ما قدمنا عليك رغبة منا وال رهبة، 
ا جورك ببعدك عنا، فنحن  ا بك يف منازلنا، واأما الرهبة فقد اأَِمنَّ اأما الرغبة فقد اأَمنَّ
وفد ال�صكر وال�صالم، فقال له عمر: عظني يا غالم، فقال: يا اأمري املوؤمنني اإن نا�ًصا 
النا�ض عليه  النا�ض عليهم، فالتك ممن غّره حلم اهلل وثناء  غّرهم حلم اهلل وثناء 

َفَتِزلَّ قدماك وتكون من الذين قال فيهم نث ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  
ڱ   ں   ںمث   ]االأنفال/ 21[، فنظر يف �صّن الغالم فاإذا له اثنتا ع�صرة �صنة.

ومن الزهد دوام النظر يف الدنيا، والتفكر يف �صرعة ان�صرافها وقلة احلا�صل 
لها،  باالإقبال عليها، ومفارقتها لهم عند كمال حمبتهم  اأكرث اخللق  منها، وغرور 
واإقبالهم عليها، وكون كل لذة منها مقرتنة باآفة تالزمها، فكم من لذة يف ماأكل 
وم�صرب كانت �صبب هلكة، وكم من لذة يف �صهوة بجماع كانت �صبب َهًمّ وَغًمّ 
وزيادة كلفة، وكذلك �صائر اأق�صامها من جاهها ومالها، فاأرباب اجلاه فيها معذبون 
عما  بحفظه  م�صغولون  املال  واأرباب  قدرهم،  نزول  عن  وال�صيانة  جاههم  بحفظ 
�صكارى يف  نهارهم  عماٌل يف  لديهم،  ما  مع  للزيادة  طلًبا  وبتنميته  عليهم،  يتلفه 
تدل  امل�صغالت  من  القلب  فراغ  مع  اجلهات  هذه  يف  الدنيا  يف  فالفكرة  ليلهم، 
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نك  اللبيب على حقارة الدنيا، وتزرع يف قلبه الزهد فيها واالإعرا�ض عنها، فال تُغرَّ
اَلة لالأمم، وقيل: بة للنعم اأَكَّ زهرتها وال َتْفِتَننَّك زينتها، فاإنها �َصالَّ

وهموا  العرب  عليه  فقدمت  ه�صام  اأيام  على  اأقحطت  البادية  اأن  وحكي 
اأن يكلموه، وكان فيهم دراو�ض بن حبيب وهو ابن �صت ع�صرة �صنة وله ذوؤابة)2( 
وعليه �صملتان)3(، فوقعت عليه عني ه�صام فقال ه�صام حلاجبه: ما �صاء اأحد اأن 
يدخل علّي اإال دخل حتى ال�صبيان فوثب دراو�ض حتى وقف بني يديه مطرًقا 
ا ون�صًرا، واإنه ال يعرف ما يف طيه  براأ�صه فقال: يا اأمري املوؤمنني اإن يف الكالم طيًّ
اإال بن�صره، فاإن اأذن يل اأمري املوؤمنني اأن اأن�صره ن�صرته، فاأعجبه كالمه وقال: ان�صره 
اأذابت  االأوىل  ال�صنة  ثالثة؛  �صنون  اأ�صابتنا  اإنه  املوؤمنني  اأمري  يا  فقال:  درك،  هلل 
ال�صحم، والثانية اأذابت اللحم، وال�صنة الثالثة اأذابت العظم، ويف اأيديكم ف�صول 
مال فاإن كانت هلل ففرقوها على عباده، واإن كانت لهم فعالَم حتب�صونها عنهم، واإن 
كانت لكم فت�صّدقوا بها عليهم اإن اهلل يجزي املت�صّدقني. فقال ه�صام ملن عنده: 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

اإَِقامٍة بَداِر  نَيــــــــا  الدُّ َما  َلَعْمُرَك 

َحَكْت اأَبَكْت واإِْن ِهي اأَْقَبَلْت اإذا اأَ�شْ
َعَقْل مِلَْن  انِتَقـــــــــاٍل  َداُر  وَلِكنَّها 
ُدَوْل)1( اُمَها  فاأيَّ اأَْعَطْت  واإِْن  َتَولَّْت 

)1(  ُدَول: تنتقل من حال اإىل حال. )م(.
)2( ُذوؤَاَبة: عمامة. )م(.

)3( �َصْمَلَتان: ال�صملة ك�صاء من �صوف اأو �صعر يتغطى به. )م(.
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ما ترك الغالم يف واحدة من الثالث عذًرا، فاأمر للبوادي مبائة األف دينار وللغالم 
لنف�صي دون عاّمة  األك حاجة؟ فقال ما يل حاجة  له:  األف درهم، ثم قال  مبائة 

امل�صلمني، فخرج من عنده وهو من اأَجلِّ القوم.

وقيل: اإن �صعد بن �صمرة االأ�صدي مل يزل يغري على النعمان بن املنذر 
ي�صلب اأمواله حتى عيل)1( �صربه، فبعث اإليه يقول: اإن لك عندي األف ناقة على 
وانتق�صه  فاقتحمته عينه  اجلثة  فوقف عليه وكان �صغري  اأنك تدخل يف طاعتي، 
فقال: مهاًل اأيها امللك، اإن الرجال لي�صوا بعظم اأج�صامهم واإمنا املرء باأ�صغريه قلبه 

ول�صانه، اإن نطق نطق ببيان، واإن �صال �صال بَجَنان)2(، ثم اأن�صد يقول:

املفتول،  منها  الأنق�ض  اإين  قال:  علم؟  باالأمور  لك  هل  �صدقتنا،  فقال: 
واأُْبِرم منها املحلول، واأجيلها حتى جتول، ثم اأنظر فيها اإىل ما توؤول، ولي�ض لالأمور 

َناِئُلُه املَْرُجوُّ  املَِلُك  اأَيُّها  يا 

لنا اإنَّ  الأَْج�َشاُد  نَّك  َتُغرَّ َفَل 

َته ُجثَّ ــــْرَت  اأَْب�شَ اإَِذا  َطِويٍل  فَكْم 

ْفَظَعــُه َفاأَ اأمـــــــٌر  به  اأَمَلَّ  فاإن 

َبَطِر ِلِذي  �شّم  َمْع�َشر ٍ مِلَن  اإِينِّ 

ِر ِق�شَ اإىل  ا  ُكنَّ واإِْن  َعاٍد  اأَْحَلَم 

َظَفِر ُذو  وِع)3(  الرَّ َغَداَة  َهَذا  َتُقوُل 
َمِر)4( والزُّ للأهِل  خاذًل  راأيَتُه 

ه: فقد �صربه. )م(. رْبُ )1(  ِعيَل �صَ
اَل بَجنان: �صطا على عدوه بثبات وقوة. )م(. )2( �صَ

)3( الّروع: يوم احلرب. )م(.
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له  اأمر  اإنه  ثم  وعقله،  ف�صاحته  من  فتعجب  العواقب،  ينظر يف  ب�صاحب من مل 
باألف ناقة، ثم قال: �صعد اإن اأقمت عندنا وا�صيناك بالعطاء، واإن رحلت وا�صلناك 
باالإح�صان، فقال �صعد: قرب امللك اأحب اإيّل من الدنيا وما فيها، فاأنعم عليه واأدناه 

وجعله من خوا�ض ندماه.

احل�صن  االأخالق  الكرمي  النف�ض  ال�صريف  ال�صبي  اأن  العادة  جرت  وقد 
الرتبية يرى من اأوجب الواجبات عليه الأبيه واأمه �صكر النعمة؛ حيث هما اأ�صل 
وجوده و�صبب حفظه و�صونه، فقد جبلت الطبيعة الب�صرية على دوام االإح�صان 
ملن اأح�صن اإليها وحماها و�صانها، فارتباط االأبناء باالآباء ارتباط �صحيح ي�صتدعيه 
الذوق ال�صليم والطبع امل�صتقيم، فال تخرج االأبناء من ربقة)1( هذا التعلق ال�صيما 
اأبًا  بذلك  يكون  حتى  تربيته  ويح�صن  ابنه  يهذب  اأن  الرجل  فح�صب  باالآباء، 
من�صًفا، فبهذا ي�صتحق على ولده الرب واملحبة، فمن النا�ض من كان َدْيَدُنه)2( مدح 
اأبيه يف حياته ورثاوؤه بعد مماته، ومنهم من اأّدته اخل�صة وقلة الرتبية لهجو والده، فمن 

الق�صم االأّول ابن �صناء املُْلك؛ حيث يقول يف مدح اأبيه الر�صيد:

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

اأَِبي �ِشيُد  والرَّ بهمي  الَغِوي  اأََنا 

َتِهًدا ُمْ املَْجِد  َميَِّت  واأَن�ُشُر  اأُْحِيي 
ِتِه ِبِِِهمَّ نَيا  الدُّ على  ئي�ُش  الرَّ هو 

ِته ُرمَّ َرمِّ  اأَْو  ملِته  مَلّ  يف 

)1(  ِرْبَقة: قيد. )م(.
)2(  َدْيَدن: عادة وداأب. )م(.
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وقال فيه اأي�ًصا:

ومن الق�صم الثاين ممن هجا والده ابن الرومي بقوله:

والعياذ  االإميان  زوال  اأ�صباب  من  اأن  النورين  كتاب  ال�صمهودي يف  وذكر 
ذهاب  على  اخلوف  وترك  االإ�صالم،  على  ال�صكر  ترك  اأ�صياء؛  اأربعة  تعاىل  باهلل 
االإ�صالم، وظلم اأهل االإ�صالم، عقوق الوالدين، وروي عنه  اأنَّ من اأكرب الكبائر 
اأّول من  اأنا  الَعْيَناء:  اأبو  الَغُمو�ض)3(، وقال  الوالدين، وميني  باهلل، وعقوق  ال�صرك 
فقال:  بطاعتي  طاعته  قرن  اهلل  اإن  اأبي:  يل  قال  بالب�صرة،  لوالده  العقوق  اأظهر 
نثڍڍ  ڌ مث ]لقمان/ 14[، فقلت: يا اأبت اإن اهلل اأمنني عليك ومل 

َرِتها َحايِل وُن�شْ ْخَتاُل يف  اأَ َبْحُت  اأَ�شْ

َتَعٍب ِبل  لَقى  َمْن  ا�ِش  النَّ واأَ�ْشَعُد 
َرِتِه ِبه واأَْرَتــــُع يف َعْي�ِشــــــي وُخ�شْ
َعادِة يف َمْبَدا �َشـــــِبيَبِته )1( َمْبَدا ال�شَّ

�َشـــــــيِّدي يا  ِبَك  اأَينِّ  َيْكِفيَك 

ـــــاِعًدا َجاَوْزَت َحـــــدَّ اِلبَّ  ِبي �شَ

ِتِدي)2( َمْ وزكا  اأ�شلي  طاَب  قد 

ــــَعِد َم�شْ ِمْن  اأَبَقْيَت  َفَما  فِقْف 

ٍد مَّ ُمَ َزَماِن  يف  ِمْثـــُلَك  َكاَن  ما جـــــاَء يف الُقــــــْراآِن ِبرُّ الَواِلِدَلْو 

)1(   �َصِبيَبِته: �َصَبابه وَحَداَثته. )م(.
ِتِدي: اأ�صلي. )م(. )2( حَمْ

)3(  مَيِني الَغُمو�ض: ميني كاذبة تغم�ض �صاحبها يف النار، الأنه يحلف وهو يعلم اأنه كاذب. )م(.
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يوؤمنك علّي قال تعاىل:  نثچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍمث 
]االإ�صراء/ 31[، وقال بع�صهم: اإذا اأتت اجلفوة من مو�صع املربة ت�صاعف اإيالمها 
واإيجاعها، كما اأن املربة اإذا اأتت من مو�صع العقوق ح�صن موقعها واأعجب اأمرها، 

قال ال�صاعر:

ومن عالمات ال�صاعة اأن يكون الولد غيًظا، واملطر قيًظا، واأن يفي�ض االأ�صرار 
لهما، وال  بعقوقه  يغيظهما  ما  يعمل  اأي  واأمه،  اأبيه  الولد غيظ  اأي يكون  في�ًصا؛ 
يكون يف طوعهما، ويكون املطر يف ال�صيف فال ينبت �صيًئا، وهذا قريب من اأن من 
  َوَوَرَد عنه النبات، وفي�ض االأ�صرار كرثتهم.  ال�صاعة كرثة القطر وقلة  اأ�صراط 
»دعاء الوالد يف�صي اإىل احلجاب)1(«، وعنه اأي�ًصا »دعاء الوالد لولده كدعاء النبي 
الأّمته«، وورد عنه  »اجلنة حتت اأقدام االأمهات«، وقال : »طاعة اهلل يف طاعة 

الوالد ومع�صيته يف مع�صية الوالد«. 

ومن اأعظم حقوق الولد على والده اأن يتخري اأمه لئال ُيَعريَّ بها وِظْئره اأي 
مر�صعته، واأن يعي�ض االأب معها بكمال الوداد واملحبة، و�صلوك طريق االإن�صاف 
والعدل لتكون املحبة م�صرتكة بني االأب واالأم والولد، واإذا كان للزوج والزوجة 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

َحاِرٍم َكفِّ  ِمْن  احِلْرَمان  ُيوِجُع  َراِزِقوما  َكفِّ  ِمْن  احِلْرَماُن  ُيِوجُع  كما 

رْت. )م(. )1(  احِلَجاب: ال�صِّ
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على  االإخوة  لي�صب  اأََوِدهم،  وتقومي  �صوؤونهم  تعهد  يف  بينهم  وا  �َصوُّ اأوالد  عّدة 
التحابب والتوادد بع�صهم لبع�ض، وهذا ما ي�صمى باملحبة االأخوية، و�صياأتي ذكرها 

يف الف�صل الرابع من هذا الباب.

ومن حقوق الولد اأي�ًصا على والده اأن يح�صن ا�صمه واأدبه، ويعلمه القراآن 
اإذا عقل، ويزّوجه اإذا بلغ، واأن يعلمه ال�صباحة واخلط واحل�صاب، واإن كانت اأنثى 
»اأكرموا   : قال  احتاج،  اإذا  ويك�صوه  ولده  على  وينفق  ا،  تقيًّ جمياًل  زّوجها 
بينهم  ي�صوي  اأن  الوالد  على  االأوالد  حقوق  ومن  اآدابهم،  واأح�صنوا  اأوالدكم 
يف  اأوالدكم  بني  »�صاووا   : قال  واأنثاهم،  وذكرهم  وفقريهم  غنيهم  العطية  يف 
العطية، فاإين لو كنت موؤثًرا اأحًدا الآثرت الن�صاء على الرجال«، ويف رواية »اتقوا 
اهلل واعدلوا يف اأوالدكم كما حتبون اأن يربوكم«، وقال : »اإن يف اجلنة داًرا يقال 
لها الفرح يدخلها من فرح ال�صبيان«. رواه ابن عدي عن عائ�صة، وقال : »رحم 
اهلل والًدا اأعان ولده على بره« وروى اأبو هريرة  اأن ر�صول اهلل  كان يوؤتى 
نَا)1( ويف �صاعنا)2(  باأّول التمر فيقول: اللهم بارك لنا يف مدينتنا، ويف ثمارنا، ويف ُمدِّ

بركة مع بركة، ثم يعطيه اأ�صغر من يح�صره من الولدان.

ومن حقوق الولد على الوالد اأن َيُعّق)3( عنه ب�صاتني وعن اجلارية ب�صاة يف 
اليوم ال�صابع، ومنها اأن يحلق �صعر راأ�صه ويت�صّدق بوزنه ذهًبا، فاإن مل يجد فف�صة، 

نَا: املُد:ِمْكَيال قدمي اختلف الفقهاء يف تقديره. )م(. )1(   ُمدِّ
اِعَنا: ال�صاع: مكيال ُيكال به وتدور عليه اأحكام امل�صلمني. )م(. )2(  �صَ

: يذبح عنه ذبيحة يف اليوم ال�صابع لوالدته. )م(. )3(  َيُعقُّ
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كما روي عن �صلمان بن عامر ال�صبي اأن النبي  قال: »الغالم مرتهن بعقيقته«، 
للذكور  واخلتان  االإ�صالمية،  اخللقة  اأي  الفطرة  من  اخلنت  الأن  يختنه؛  اأن  ومنها 
ال�صالة  اأف�صل  نبينا  اإبراهيم عليه وعلى  واختنت  َمْكُرَمة،  للن�صاء  واخلفا�ض  ة  �ُصنَّ
وال�صالم- بالقدوم، وهي قرية من قرى كنعان اختنت اإبراهيم فيها بنف�صه، ال ما 
ذهب اإليه بع�ض النا�ض من االآلة التي جتري جمرى الفا�ض، فاإذا بلغ املولود �صّن 
الف�صقة،  ي�صان عن خمالطة  واأن  ال�صاحلني  باأخالق  يتم�صك  اأن  اأو�صاه  التمييز 

واتفقت االأمة على ف�صيلة التقوى وطلبها حتى قال بع�صهم:

جمال  والنحُو  بال�صالة،  وياأمره  والعربية  الدين  اأحكام  يعلمه  اأن  ومنها 
االأل�صنة وكمال العلماء، يعلم به معاين الكتاب وال�صنة النبوية، وخماطبة العرب 
عربي  لثالث؛ الأين  العرب  وا  »اأَِحبُّ  : اهلل  ر�صول  قال  ولهذا  بع�ًصا؛  بع�صهم 
العربية  »تعلموا   : ر�صول اهلل  وقال  اأهل اجلنة عربي«،  والقراآن عربي، وكالم 
وعلموها النا�ض«، واالأ�صل فيه ما قيل اإن اأبا االأ�صود الدوؤيل رحمه اهلل تعاىل �صمع 
قارئًا يقراأ قوله تعاىل: نثڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چمث ]التوبة/ 3[ باجلر 
 واأخربه  اأبي طالب  املوؤمنني علي بن  اأمري  اإىل  عطًفا على امل�صركني، فذهب 
ب�صبب  الكالم  يف  يلحنون)1(  �صاروا  يعني  مبخالطتهم؛  ذلك  له:  فقال  بذلك، 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

ُقُلوُبُهم ِرَجاٍل  َمَع  اإِلَّ  مَتْ�ِش  ْكِرول  للذِّ وَتْرَتاُح  ْقَوى  التَّ اإىل  َتنُّ 

)1(  َيْلَحُنون: يخطئون يف االإعراب ويخالفون وجه ال�صواب. )م(.
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اأق�صام الكالم ثالثة ا�صم وفعل  اأبا االأ�صود  خمالطتهم الأبناء العجم، ثم قال: يا 
اأنباأ عن حركة امل�صمى، واحلرف  اأنباأ عن امل�صمى والفعل ما  وحرف، فاال�صم ما 
ما اأوجد معنى يف غريه، والفاعل مرفوع وما �صواه فرع عليه، وامل�صاف اإليه جمرور 
وما �صواه فرع عليه اإىل اآخره. انح لهم هذا النحو يا اأبا االأ�صود؛ فلهذا �صمي هذا 
العلم نحًوا، ثم َخَلَف اأبا االأ�صود ميمون االأقرن فزاد فيه اأموًرا كثرية، اإىل اأن جاء 
�صيبويه والِك�صائي فاأخذ عن كل واحد منهما فرقة، فعن �صيبويه الب�صريون، وعن 

بوا الفن ورتبوا الرتتيب اخلا�ض امل�صاَهد االآن. الك�صائي الكوفيون، فهذَّ

وكان معاوية اأر�صل اإىل االأحنف بن َقْي�ض فقال له: يا اأبا احل�صن ما تقول 
يف الولد؟ قال: يا اأمري املوؤمنني ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم اأر�ض ذليلة 
غ�صبوا  واإن  فاأعطهم،  طلبوا  فاإن  جليلة،  كل  على  ول  نَ�صُ وبهم  ظليلة،  و�صماء 
حياتك،  فَيَملُّوا  قفاًل  عليهم  والتك  جهدهم،  ويحبوك  ودهم  مينحوك  فاأر�صهم 
اأحنف، لقد دخلت  يا  اأنت  له معاوية: هلل  ويحبوا وفاتك ويكرهوا قربك، فقال 
علّي واأنا مملوء غ�صًبا على يزيد، فلما خرج االأحنف من عنده ر�صي عن ابنه يزيد 
األف  اإىل االأحنف مبائة  فاأر�صل يزيد  األف درهم ومائتي ثوب،  اإليه مبائتي  وبعث 

درهم ومائة ثوب قا�صمه اإياها.

اأّدى  فقد  مرات  خم�ض  يوم  كل  الأبويه  دعا  من  التابعني:  بع�ض  قال 
حقهما؛ الأن اهلل تعاىل قال نث  ڍ     ڍ  ڌمث  ]لقمان/ 14[ ف�ُصْكر اهلل 
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كل  لهما  يدعو  اأن  الوالدين  �صكر  فكذلك  مرات،  خم�ض  يوم  كل  لى  ُي�صَ اأن 
الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما فيدعو  »اإن   : يوم خم�ض مرات، وقال 
اأف�صل  الوالدين  »بر   : وقال  البارين«،  من  اهلل  فيكتبه  موتهما  بعد  لهما  اهلل 
يجزي  »ال  وقال:  اهلل«،  �صبيل  يف  واجلهاد  والعمرة  واحلج  وال�صوم  ال�صالة  من 
ولد والده اإال اأن يجده مملوًكا في�صرتيه فيعتقه«، وقال بع�صهم: من فاته بر والديه 
فلي�صل ليلة اخلمي�ض ركعتني يقراأ يف كل منهما فاحتة الكتاب ويقراأ يف كل واحدة 
اآية الكر�صي واالإخال�ض واملعوذتني خم�ًصا، فاإذا �صلم ي�صتغفر اهلل خم�ض ع�صرة 

مرة ويهب ثواب ذلك لهما، فاإنه يقوم مقام برهما اإن �صاء اهلل تعاىل.

 روي عن ابن عبا�ض يرفعه اإىل النبي  قال: »اإذا دخل اأهل اجلنِة اجلنَة 
ي�صاأل اأحدهم عن اأبويه وعن زوجته وولده، فيقال له اإنهم مل يدركوا ما اأدركت، 

فيقول: يا رب اإين َعِمْلُت يل ولهم فيوؤمر باإحلاقهم به، قال تعاىل: نثڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گمث ]الطور/ 21[. 

وروى �صعيد بن من�صور وابن جرير وابن املنذر واحلاكم والبيهقي وابن مردويه عنه 
مرفوًعا، اأن ر�صول اهلل  قال: »اإن اهلل تعاىل لريفع ذرية املوؤمن اإليه -ويف لفٍظ 

معه- يف درجته يف اجلنة واإن كانوا دونه يف العمل لَتَقرَّ بهم عينه، ثم قراأ  نثڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گمث  ، قال: 

ما نق�صنا االآباء مبا اأعطينا البنني.

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...
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وروى اأبو نعيم عن �صعيد بن جبري اأنه �صئل عن اأوالد املوؤمنني قال: هم مع 
خري اآبائهم، اإن كان االأب خرًيا من االأم فالولد مع االأب، واإن كانت االأم خرًيا من 
االأب فهو مع االأم، واأما قوله تعاىل: نثمئ  ىئ  يئ  جب   حب  خبمث ]النجم/ 39[ 

فقد قال ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنهما: هذا من�صوخ احلكم بقوله تعاىل: نثڌ  
هذا  كان  اأو  21[االآية  ]الطور/  ڑمث  ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

اإبراهيم ومو�صى، واأما هذه االأّمة فلهم ما �صعوا وما �صعى لهم  احلكم يف �صريعة 
غريهم من قراءة و�صدقة وغريهما، ملا ورد عنه  يف ذلك قواًل وفعاًل، قال اأبو 
فقد خرق  بعلمه  اإال  ينتفع  االإن�صان ال  اأن  اعتقد  تيمية: من  بن  اأحمد  العبا�ض 
االإجماع وذلك باطل، انتهى. وروي عن جابر بن عبد اهلل : »اإن اهلل لي�صلح 
يزالون يف  وال  حوله  ودويرات  دويرته)1(  واأهل  ولده  وولد  ولده  الرجل  ب�صالح 
حفظ اهلل ما دام فيهم«، وقال : »اإن اهلل لريفع درجة العبد يف اجلنة فيقول اأنى 

هذا؟ فيقال: با�صتغفار ولدك لك، وقيل:

اأَْهَله ِلُح  ُي�شْ املرِء  لَح  �شَ َراأَْيُت 

لِحه �شَ ِل  ِبَف�شْ نَيا  الدُّ يف  ُم  ُيَعظَّ
َف�َشْد اإذا  الَف�َشاِد  ِعْنَد  وُيعِديِهُم 

وُيْحَفُظ َبْعَد املَوِت يف الأَْهِل والَوَلْد

)1( ُدَوْيَرته: بلده. )م(.
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وقال بع�ض العلماء: ترك الدعاء للوالدين ي�صيق العي�ض على الولد، واإذا 
كان كذلك فالدعاء لهما يو�صع العي�ض عليه، وروي عن ابن عبا�ض -ر�صي اهلل 
عنهما- قال: قالت اليهود للنبي  كيف ي�صمع ربنا دعاءنا واأنت تزعم اأن بيننا 
وبني ال�صماء خم�صمائة عام، وغلظ كل �صماء م�صرية خم�صمائة عام كذلك اإىل 
ال�صماء ال�صابعة واالأر�صون مثل ذلك، وما بني ال�صماء ال�صابعة اإىل العر�ض مثل 

جميع ذلك، فنزلت هذه االآية نث ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئمث ]البقرة/ 186[ االآية واالإجابة مبعنى القبول، وقال قوم: 
اإن اهلل يجيب كل الدعاء فاإما اأن تظهر االإجابة يف الدنيا، واإما اأن يكف عنه �صوًءا، 
واإما اأن يدخر له يف االآخرة، ملا روى اأبو �صعيد: قال قال ر�صول اهلل : »ما من 
م�صلم يدعو بدعوة لي�ض فيها اإثم وال قطيعة رحم اإال اأعطاه اهلل بها اإحدى ثالث 
اإما اأن يعجل له دعوته، واإما اأن يدخر له، واإما اأن يكف عنه من ال�صوء مثلها، وقال 

بع�صهم فيمن تعجل دعوتهم:

وقال : »اتقوا دعوة املظلوم فاإنها لي�ض بينها وبني اهلل حجاب«، وقيل:

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

َدْعَوَتُهم اهلُل  يُردُّ  ل  و�َشـــــــْبَعٌة 

َنِبي ثم  بالَغيِب  لأٍخ  ودعوٌة 
َمَر�ِش وذو  �شوٍم  ذو  والد  مظلوُم 

ي ُق�شِ بذاك  َحجٍّ  ذو  ثم  ة  لأمَّ

ـــــْرِبه حِلَ كمنُت  قد  َظُلوٍم  وُربَّ 

ٍد َتَهجُّ �ِشــــــلٌح  اإِلَّ  َمِعي  وَلْي�َش 
ُوُقوِع اأَيَّ  املْقــــــــــُدوُر  فاأَْوَقَعُه 

بُدُروع َقــــــــــــى  ُتتَّ ل  واأَْدِعَيٌة 
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: »من مل ي�صاأل اهلل يغ�صب، ي�صاأل اأحدكم ربه حاجته  وقد ورد عنه 
منه  ي�صاأل  اجلليل  ال�صيء    منه  ي�صاأل  انقطع«، فكما  اإذا  نعله)3(  �ص�صع  حتى 
 )....( اأي  الدعاء  يف  نَي  املُِلحِّ يحب  اهلل  »اإن  قال:    وعنه  القليل،  ال�صيء 

واملخلوق يغ�صب وينفر عند تكرر ال�صوؤال، واأن�صدوا:

ف�صتان ما بني هذين و�صحًقا ملن تعلق باالأثر واأعر�ض عن العني، فاإذا �صاألت 
ُتها)4(  واأَِزمَّ بيده  الوجود  فاإن خزائن  ت�صاأل غريه،  اإياه وال  يعطيك  اأن  اهلل  فا�صاأل 
وقد  ما  �ِصيَّ يق�صد  اأن  اأحق  فهو  غريه،  متف�صل  وال  معطي  وال  قادر  ال  اإذ  اإليه؛ 
ق�صم الرزق وقّدره لكل اأحد بح�صب علمه القدمي االأزيل، واإن كان يقع يف ذلك 
تبديل يف اللوح املحفوظ بح�صب تعليق على �صرط، ومن ثم كان لل�صوؤال فائدة 
اإياك  اإعطاء امل�صئول معلًقا على �صوؤاله، وقال طاو�ض لعطاء:  اأن يكون  الحتمال 

وَخْلَفه  ُلوُم  الظَّ َيْنُجو  اأَْن  وَهْيَهاَت 
�َشاهٍر َجْفِن  ِمْن  ي�ِش  بالرِّ َبة)1(  ُمَهدَّ

ُرُكــــــــوِع  ِق�ِشيِّ  من  ُدَعاٍء  �شَهاُم 
ٌة  ِبُدُمــــــوِع ـــــــاُلها)2( َم�ْشِقيَّ واأَْن�شَ

اَلُه �ُشوؤَ َتَرْكَت  اإِْن  ُب  َيْغ�شَ ُباهلل  َيْغ�شَ ُي�شاأُل  ِحنَي  اآَدُم  وَبِني 

َبة: و�صف لل�صهام بالطول والقوة واملق�صود به الدعاء. )م(. )1( ُمَهدَّ
ال: جمع ن�صل وهو احلد القاطع. )م(. )2(  اأَنْ�صَ

)3(  �ِص�ْصع النعل: هو �َصرْي مُي�صك النعل باأ�صابع القدم. )م(.
تها: جمع زمام، وهو ما مي�صك به احليوان ونحوه واملق�صود متام ال�صيطرة والتحكم. )م(. )4( اأَِزمَّ
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اأن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك، وعليك مبن بابه مفتوح اإىل يوم القيامة 
اأمرك اأن ت�صاأله ووعدك اأن يجيبك، وقال عامر بن قي�ض: قراأت اآيات من كتاب 

ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قوله  قراأت  النا�ض،  عن  باهلل  فا�صتغنيت  تعاىل  اهلل 
ري،  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پمث  ]يون�ض/ 107[، فلم اأ�صاأل غريه ك�صف �صُ
وقراأت قوله تعاىل: نثڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺمث ]يون�ض/ 107[، فلم 

اأرد اخلري والف�صل اإال منه، وقراأت قوله تعاىل: نثٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  
من  اهلل  »�َصُلوا   : وقال  من غريه،  الرزق  اأطلب  فلم  ]هود/ 6[،  پ  ڀمث  

ف�صله، فاإن اهلل يحب اأن ُي�ْصاأَل، واأف�صل العبادة انتظار الفرج«.

وقال بع�صهم: اإجابة الدعاء البد لها من �صروط ف�صرط الداعي اأن يكون 
ة  َرة بت�صخريه، واأن يدعو ِبِنيَّ عاملًا باأن ال قادر اإال اهلل، واأن الو�صائط يف قب�صته وُم�َصخَّ
�صادقة وح�صور قلب، فاإن اهلل تعاىل ال يقبل دعاء من قلب الٍه، قال : »ادعوا 
اهلل واأنتم موقنون باالإجابة«، واأن يكون متجنًبا الأكل احلرام واأن ال ميل من الدعاء، 
ومن �صروط املدعو فيه اأن يكون من االأمور اجلائزة الطلب والفعل �صرًعا، واأما اإذا 
كان الدعاء غري جائز الطلب والفعل �صرًعا كما اإذا كان باإثم اأو قطيعة رحم فال 
ي�صتجاب، فيدخل يف االإثم كل ما ياأثم به من الذنوب، ويدخل يف الرحم جميع 

حقوق امل�صلمني. 

وقال �صهل بن عبد اهلل الت�صرتي: �صروط الدعاء الت�صرع واخل�صوع، واأكل 
الفرج  ما ال يحل، وحفظ  اإىل  النظر  العني عن  الل�صان، وحفظ  احلالل، وحفظ 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...
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من احلرام، وقال ابن عطاء: اإن للدعاء اأركانًا واأجنحة واأ�صبابًا واأوقاًتا، فاإن وافق 
اأركانه قوي، واإن وافق اأجنحته طار يف ال�صماء، واإن وافق مواقيته فاز، واإن وافق 
اأ�صبابه جنح، فاأركانه ح�صور القلب واخل�صوع، واأجنحته ال�صدق ومواقيته االأ�صحار، 
واأ�صبابه ال�صالة على النبي ، فاالبتهال اإىل اهلل بالت�صرع والدعاء واال�صتغفار 
اأجر  ي�صيع  وال  قا�صده،  يخيب  وال  �صائله،  يرّد  ال  تعاىل  اهلل  فاإن  واأح�صن،  اأوىل 
العاملني، ورحمته قريب من املح�صنني، وعفو اهلل وا�صع، ورحمته وا�صعة، ولطفه 

بخلقه وكرمه بهم جل عن اإح�صائه، وقال اأبو العطاء الوفائي الكبري يف دعائه:

قال بع�صهم: وقد دل العقل والنقل وجتارب االأمم على اختالف اأجنا�صها 
واالإح�صان  مر�صاته  بطلب  االأرباب  رب  اإىل  التقرب  اأن  على  وِنَحلها)2(  وِمَلِلها 
االأ�صباب  اأكرب  واأ�صدادها من  اجلالبة لكل خري،  االأ�صباب  اأعظم  اإىل خلقه من 
اجلالبة لكل �صر، فما ا�صُتْجِلَبْت نعم اهلل وا�صُتْدِفَعْت نقمه مبثل طاعته والتقرب 

ًيا َعا�شِ اِر  ِبالنَّ ْبَت  َعذَّ َلِئْن  اإَِلِهي 

ٍة وُقوَّ �َشِديٍد  َبْط�ٍش  َذا  ُكْنَت  واإِْن 
ُم�ْشِبٌل)1( َك  و�َشرْتُ َخَطاَياَنا  َرِكْبَنا 

َنا اأَُكفَّ اإَِليَك  َنْرَفع  مَلْ  َنْحُن  اإَِذا 

ُخْلُف َله  َلْي�َش  بالُغْفَراِن  َفَوْعُدَك 

اُل واجُلوُد واللُّْطُف ِنَك الإِْف�شَ فِمْن �َشاأْ

َك�ْشُف �َشاِتُره  اأَْنَت  ِل�شرْتٍ  وَلْي�َش 

َفَمن َذا الذي َنْرُجو وَمْن َذا الِذي َيْعُفو

)1(  ُم�ْصِبل: عميم ووا�صع. )م(.
)2(  ِنَحِلها: جمع ِنْحَلة وهي: العقيدة واملذهب. )م(.
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اإليه واالإح�صان اإىل خلقه، وقد رتب اهلل  ح�صول اخلريات يف الدنيا واالآخرة 
وح�صول ال�صرور يف الدنيا واالآخرة كتابه العزيز على االأعمال ترتب اجلزاء على 

ال�صرط والعلة على املعلول وامل�صبب على ال�صبب، فقال جل من قائل:نثڇ   ڇ   
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈمث ]االأنفال/ 29[، 

 ]31 ]الن�صاء/  ڳمث   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   نثگ   وقال: 
االآية وقال:  نث  ڦ  ڦ  ڄمث ]اإبراهيم/ 7[ وقال: نث ڻ  ڻ   

ڻ   ڻ  ۀ.  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھمث  ]ال�صافات/ 144-143[.

وال�صر  باخلري  اجلزاء  ترتب  �صريح يف  اآخره  اإىل  اأّوله  من  فالقراآن  وباجلملة 
واأحكام ال�صريعة على االأ�صباب بل اأحكام الدنيا واالآخرة وم�صاحلهما ومفا�صدهما 

على االأ�صباب انتهى. واأن يخف�ض الداعي �صوته لقوله تعاىل: نث ہ  ہ  
ھ   ھمث  ]االأعراف/ 55[، وعن اأبي عبد الرحمن الهمداين قال: 
�صليت مع اأبي اإ�صحاق الغداة ف�صمع رجاًل يجهر بالدعاء فقال: لكن زكريا نادي 
ا، وينبغي للداعي اأن ال يتكلف وياأتي بالكالم املطبوع غري امل�صجوع  ربه نداء خفيًّ
لقوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اإياكم وال�صجع يف الدعاء فح�صب اأحدكم اأن يقول 
اإن من �صروط  اإليها من قول وعمل«، وقيل:  اأ�صاألك اجلنة وما قرب  اإين  اللهم 

الدعاء اأن يكون �صليًما من اللحن، كما قال بع�صهم:

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

َلْيٌث ْحــــِن  ِباللَّ َربَُّه  ُيِجيُبُيَناِجـــــــــي  َل  َدَعــــــــاُه  اإذا  ِلَذاَك 
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كلها  فهي  والبيان  النحو  علم  زبدة  واأما  ال�صعراين:  االإمام  قال  وقد 
املعنى عند  ف�صاد  اإىل  املوؤّدي  اللحن  اللفظ من  اإ�صالح  به  ما يعرف  اإىل  ترجع 
اأهل هذه العلوم، وذلك ال يحتاج اإليه اأحد ممن يريد اللحوق باأهل اهلل ؛ 
القلوب  وحفظ  احلالل  باأكل  قلوبهم  اإ�صالح  اإىل  عمدوا  قد    اهلل اأهل  الأن 
النور الذي جعله  ال�صرائع ودقائقها بذلك  فاأدركوا  واجلوارح، فنارت هياكلهم)1( 
اهلل يف قلوبهم، فمن عمل على طريقهم اأدرك جميع العلوم امل�صتنبطة من الكتاب 
وال�صنة بالنور ال بقواعد اأهل النحو واملعاين والبيان، ومل ي�صتغل ويل منهم قط 
يف علم النحو، ومن قال اإمنا يتعلم النحو خوًفا من اأن يبدل اأحد �صيًئا من القراآن 
باللحن، قلنا له القراآن مع�صوم من التبديل والتغيري اإىل يوم القيامة، فهو حمفوظ 
بالع�صمة االإلهية ال بعلم النحو واملعاين، فلوال ظلمة الباطن ما احتاج عبد اإىل 

اآالت يفهم بها كالم اأف�صح اخللق  وف�صحاء اأّمته من العلماء   اأجمعني.

باهلل  االكتفاء  على  الويل  اأمر  مبنى  اأن  اعلم  بع�صهم:  وقال 
ہ   ہ   نثہ    : اهلل  قال  ب�صهوده،  واالعتناء  بعلمه  والقناعة 
ڎ    ڌ   نثڌ   تعاىل  وقال   ،]3 ]الطالق/  ھمث   ھ   ھ  
ڎمث ]الزمر/ 36[ وقال:نث ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋمث ]العلق/ 14[ وقال: 
 ]53 ]ف�صلت/  مث   حئ  جئ   ی      ی   ی   ی   ىئ   ىئ   نث 

)1( َهَياِكَلهم: �صدورهم وقلوبهم. )م(.
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فمبنى اأمرهم يف بداياتهم على الفرار من اخللق، واالنفراد بامللك احلق، 
واإخفاء االأعمال، وكتم االأحوال، حتقيًقا لفنائهم، وتثبيًتا لزهدهم، وعماًل على 
ا يف اإخال�ض اأعمالهم ل�صيدهم، حتى اإذا متكن اليقني، واأيدوا  �صالمة قلوبهم، وحبًّ
اإن  البقاء، فهنالك  اإىل وجود  الفناء، ورّدوا  بالر�صوخ والتمكني، وحتققوا بحقيقة 
�صاء احلق اأظهرهم، واإن �صاء �صرتهم، اإن �صاء اأظهرهم هادين لعباده اإليه، واإن �صاء 
لكن  لنف�صه،  باإراداته  لي�ض  الويل  وظهور  اإليه،  �صيء  فاقتطعهم عن كل  �صرتهم 
باإرادة اهلل له، بل مطلبه اإن كان له مطلب اخلفاء ال اجلالء فلما مل يكن الظهور 
مطلبهم واأراد �صبحانه اإظهارهم فاأظهرهم توالهم يف ذلك بتاأييده وواردات مزيده، 
اأعطيتها من  اأن  فاإنك  االإمارة،  الرحمن بن �صمرة ال تطلب  »يا عبد   : لقوله 
غري م�صاألة اأعنت عليها، واإن اأعطيتها عن م�صاألة وكلت اإليها«، ومن حتقق منهم 

بالعبودية هلل مل يطلب ظهوًرا وال خفاء بل اإرادته وقف على اختيار �صيده.

االأر�ض  حتت  بجعله  اإال  ويثمر  ينبت  ال  نبات  كل  اأن    اهلل  علم  وملا 
اأولياءه  اأعطى  ما  تعاىل  ليعطيهم اهلل  للخلق  اأر�ًصا  اأنف�صهم  االأَْرُجل جعلوا  تعلوه 
االأََماِجْد حتى توا�صعوا للعباد، ولذلك قال ابن عطاء اهلل ال�صكندري يف حكمه: 
فنفو�صهم  نتاجه،  يتم  ُيْدَفن مل  مما مل  نََبَت  اأر�ض اخلمول، فما  ادفن وجودك يف 
عندهم حقرية ذليلة ك�صرية ال ي�صتغلون مبا ال يعنيهم وال يلتفتون ملا يلهيهم، قد 
تخلقوا بكل خلق �صني، وتنزهوا عن كل و�صف ديّن، فارقوا االأخالق الطبيعية، 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...
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ُقوا بال�صفات الروحانية، تخلقوا باأخالق اهلل  وخرجوا عن ال�صفات الب�صرية، وَتَخلَّ
وباأخالق حبيبه وم�صطفاه،مل يكن لهم مع اهلل اختيار اإال ما اختار، ومن ثم جانبوا 

من هذه الدنيا الدنية االإقتار واال�صتكثار واالدخار.

وقال ال�صيخ اأبو العبا�ض املر�صي : من اأحب الظهور فهو عبد الظهور، 
اأو  اأظهره  عليه  ف�صواء  اهلل  عبد  كان  ومن  اخلفاء،  عبد  فهو  اخلفاء  اأحب  ومن 
اأخفاه، انتهى. قال بع�صهم: معرفة االأولياء بني النا�ض بلطائف األ�صنتهم، وح�صن 
اأخالقهم، وب�صا�صة وجوههم، وقلة اعرتا�صهم، وقبول عذر من اعتذر اإليهم، وبتمام 
كرامتهم،  الفقر  يكون  اأن  و�صفتهم  وفاجرهم،  بارهم  اخللق  جميع  على  ال�صفقة 
وبه  اعتمادهم،  وطاعة اهلل حالوتهم، وحب اهلل لذتهم، ومع اهلل جتارتهم، وعليه 
يقينهم، وعليه توكلهم، واجلوع طعامهم، والزهد ثمارهم، وح�صن اخللق لبا�صهم، 
وطالقة الوجه حليتهم، و�صخاء النف�ض حرفتهم، وح�صن املعا�صرة حمبتهم، والعلم 
فائدتهم، وال�صرب �صائقهم، والهدي مركبهم، والقراآن حديثهم، والذكر نهمتهم، 
والر�صى راحتهم، والقناعة مالهم، والعبادة ك�صبهم، وال�صيطان عدّوهم، واحلياء 
قمي�صهم، واخلوف �صجنهم، والنهار فطنتهم، والليل فكرتهم، واحلكمة �صيفهم، 
واحلق حار�صهم، والرجاء مرحلتهم، والقرب ح�صتهم، والفردو�ض م�صكنهم، والنظر 

نثۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    تعاىل:  اهلل  قال  منيتهم،  العاملني  اإىل رب 
ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث ]الفرقان/ 63[.
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تعاىل  هلل  اأولياء  العلماء  كون  عن  الغيطي  النجم  العالمة  �صئل  وقد 
عامة  الوالية  بقوله:  تعاىل  اهلل  رحمه  فاأجاب  ال؟  اأم  وغريه  منهم  العامل 
وخا�صة، فالعامة والية االإميان، فمن اآمن باهلل ور�صوله وما جاء به فهو ويل، قال 
اهلل تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻمث ]البقرة/ 257[ ثم والية القيام باملاأمورات 

نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   املنهيات، قال اهلل تعاىل:  واجتناب 
پ  پ  ڀ  .ڀ  ڀ  ٺ  ٺ.ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  
اهلل  اخلا�صة حمبة  والوالية  االآية،  ]يون�ض/ 64-62[.  ٿ  ٹٹمث 
للعبد وحفظه له لقوله  عن اهلل : »وال يزال عبدي يتقرب اإيّل بالنوافل 
به«  يب�صر  الذي  وب�صره  به  ي�صمع  الذي  �صمعه  كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه،  حتى 

احلديث. 

الغاية  وبني  غايتها،  الق�صوى  وال�صديقية  الوالية  بداية  فاالإميان  و�صياأتي 
والبداية مراتب ومقامات واأحوال تتفاوت فيها اأقدام الرجال، وهي بكل ممدوحة 
فالعلماء  اخلا�صة،  وكتبهم  القوم  كالم  يف  اأطلقت  حيث  املراد  لكن  ومطلوبة، 
الوالية  يف  دخولهم  حيث  من  تعاىل  اهلل  اأولياء  عليهم  يطلق  وغريهم  العاملون 
اإال على  باملاأمورات والوالية اخلا�صة فال تطلق  القيام  الوالية مبعنى  واأما  العامة، 
العلماء العاملني، فقد روى البيهقي يف مناقب ال�صافعي  من طريق الربيع بن 
�صليمان قال: �صمعت ال�صافعي يقول: اإن مل تكن الفقهاء اأولياء اهلل تعاىل فما هلل 

ويل، ومراد ال�صافعي  بذلك الفقهاء العاملون. 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...
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وقال بع�صهم يف الكالم على الكرامات: اعلم اأن الكالم يف الكرامات ينح�صر 
يف طرفني االأّول: اجلواز والثاين: الوقوع، اأما اجلواز فال خفاء اأَنَّ ظهور الكرامة من 
االأولياء من املمكنات؛ الأنه اإن مل تكن من املمكنات فاإما اأن تكون من الواجبات 
واإما اأن تكون من امل�صتحيالت، وباطل اأن تكون من امل�صتحيالت فاإن امل�صتحيل هو 
ر وجوده لزم منه حمال عقلي، وال يلزم من تقدير وجود الكرامات حمال  الذي لو ُقدِّ
ا  عقلي، وباطل اأن تكون من الواجبات اإذ الطائفة جممعة على اأنه قد يكون الويل وليًّ
واإن مل ُتْخَرق العادة له، فتعني اأن تكون من اجلائزات، وكل �صيء كان من اجلائزات 
فال يحيله العقل، وكل ماال يحيله العقل ومل يرد بعدم وقوعه نقل فجائز اأن يكرم 

اهلل به اأولياءه. 

ثم اإن هذه الكرامة قد تكون اطالًعا على كوائن كانت وكوائن �صتكون من 
غري طريق العادة، اأو تكثرًيا لطعام اأو �صراب، اأو اإتيانًا بثمرة يف غري اأوانها، اأو انباع 
ماء من غري حفر، اأو ت�صخرًيا حليوانات عادية، اأو اإجابة دعوة باإتيان مطر يف غري وقته، 
اأو �صرًبا عن الغذاء مدة تخرج عن طور العادة، اأو اإثمار ال�صجرة ياب�صة وهذه كلها 
كرامات ظاهرة ح�صية، وهناك كرامات هي  عند اأهل اهلل اأف�صل منها واأجّل وهي 
وامل�صارعة المتثال  له،  املراقبة  له، ودوام  باهلل، واخل�صية  املعنوية؛ كاملعرفة  الكرامة 
اأمره ونهيه، والر�صوخ يف اليقني والقّوة والتمكني، ودوام املتابعة، واال�صتماع من اهلل 

والفهم عنه، ودوام الثقة، و�صدق التوكل عليه اإىل غري ذلك.



665665

وقال بع�صهم: اعلم اأن اّطاَلع اأولياء اهلل على بع�ض الغيوب ال يحيله العقل، 
وقد ورد به النقل، قال اأبو بكر يف مر�ض موته وزوجته حامل: اإن يف بطنك جارية، 
وكان كما قال ، وقول عمر : يا �صارية اجلبل، و�صارية باأق�صى العراق، ف�صمع 
�صارية �صوته، وكان قد اأطلعه اهلل على �صارية وقد اأحاط به العدو، فاأمره باالنحياز 
اإىل اجلبل، فانحاز هو واجلي�ض الذين معه فانت�صروا وظفروا، وكان قال ذلك وهو يف 
اأثناء خطبته على املنرب فرتك اخلطبة وقال: يا �صارية اجلبل وعاد خلطبته، فجاء بع�ض 
ال�صحابة اإىل علي  فقالوا له: بينما عمر اليوم يخطب اإذ ترك اخلطبة وقال يا �صارية 
اجلبل، ثم عاد اإىل خطبته، فقال علّي: َوْيَحكم، دعوا عمر فاإنه ما دخل يف �صيء اإال 
كان له املخرج منه، فبعد ذلك قدم �صارية واأخرب عن ذلك اليوم اأنه �صمع نداء عمر 
يف الوقت الذي نادى عمر، وقول عثمان  لداخل دخل عليه وكان قد نظر اإىل 

حما�صن امراأة يف الطريق يدخل اأحدهم واآثار الزنى بادية يف وجهه. 

واأما علّي بن اأبي طالب  فقد جاء عنه يف هذا الباب العجب العجاب، 
  حتى اإنه َذَكَر اأهل االإخبار اأنه اأرجفه)1( بالكوفة اأن معاوية قد مات، فقال علّي
اإذ بلغه: واهلل ما مات ولن ميوت حتى ميلك حتت قدميَّ هاتني، فمن يومئذ كاتب 
اأهل الكوفة معاوية وعلموا اأن االأمر �صائر اإليه، وحكايات االأولياء يف كل زمن وقطر 
تت�صمن ثبوت ذلك مبا بلغ حدَّ التواتر فال ميكن جحده، ثم اأنا اأَُدلُّك رحمك اهلل 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

َفه. )م(. )1(  اأَْرَجَفه: اأَْرَعَبه وَخوَّ
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على اأمر ي�صهل عليك الت�صديق بذلك، وهو اأن اطالع العبد املخ�صو�ض على غيب 
من غيوب اهلل بعد اأن ي�صهد له الر�صول  اأنه اإمنا ينظر بنور ربه ال بوجود نف�صه، 
وكذلك قوله يف احلديث: فاإذا اأحببته كنت �صمعه الذي ي�صمع به وب�صره الذي 
يب�صر به احلديث اإىل اآخره. ومن كان احلق ب�صره فلي�ض االطالع على الغيب عليه 
م�صتغربًا، ويف بع�ض طرق هذا احلديث فاإذا اأحببته كنت له �صمًعا وب�صًرا ول�صانًا وقلًبا 

وعقاًل ويًدا. 

وهلل تعاىل خم�ض ح�صرات وهي: ح�صرة الذات، وح�صرة ال�صفات، وح�صرة 
االأ�صماء، وح�صرة االأفعال، وح�صرة االآثار، فمن اأحب ذات اهلل وحدها فمحبته ذاتية، 
ومن اأحب لطفه ورحمته ونحوهما من �صفات كماله فمحبته �صفاتية، ومن اأحب 
اأ�صماءه كاحلليم والكرمي ونحوهما فمحبته اأ�صمائية، ومن اأحب اإيجاده واإمداده فمحبته 

اأفعالية، ومن اأحب بع�ض ال�صور التي خلقها فمحبته اآثارية وحمب اآثاره حمب له. 

واأَُبنيِّ لك اأموًرا ت�صهل عليك االإميان بكرامات اأولياء اهلل واأن ال ت�صتكرثها 
اأظهرت  التي  التي ال تكرب عليها �صيء هي  اأن قدرة اهلل  تعلم  اأن  االأّول  عليهم؛ 
الكرامات يف هذا الويل فال تنظر اإىل �صعف العبد ولكن انظر اإىل قدرة ال�صيد، فجحد 
الكرامة يف الويل جحد لقدرة القدير وعمى عن �صهود عظمة و�صفه . الثاين اأنه 
رمبا كان �صبب اإنكارك الكرامات ا�صتكثارها على ذلك العبد الذي اأ�صيفت اإليه مع 
اأن تلك الكرامة التي ظهرت على يدي هذا العبد �صاهدة ب�صدق من العبد تابع له 
وهو النبي ، فهي بالن�صبة ملن ظهرت على يديه كرامة، وبالن�صبة اإىل من ظهرت 
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بربكة متابعته معجزة؛ ولذلك قالوا: كل كرامة لويل فهي معجزة لذلك النبي الذي 
الويل تابع له، فال تنظر اإىل التابع ولكن انظر اإىل عظم قدر املتبوع.

 الثالث اأن تعلم اأن الذي اأعطاه اهلل  الأوليائه من االإميان واليقني مما اأنت 
اأو نكرته من االطالع على الغيب ونحو  م�صّدق به ومثبت له اأعظم مما ا�صتغربته 
ذلك، فمثلك اإذا ا�صتغربت ذلك على املوؤمن كمثل من ي�صتغرب على عبد من 
خوا�ض امللك اأعطاه امللك �صفًطا)1( مملوًءا ياقوًتا ثميًنا علمت اأنت به، وكل ياقوتة 
ت�صمنها ذلك ال�صفط ت�صاوي ع�صرة اآالف دينار، ثم قال ذلك العبد الذي هو من 
خوا�ض امللك، اأو قيل عنه: اإن امللك قد اأعطاه مائة دينار، فا�صتغربت اأنت ذلك، 
فهل ي�صت�صوب ا�صتغرابك هذا ذو َفْهم وُلّب، وما اأكرم اهلل العباد يف الدنيا كرامة مبثل 
االإميان واملعرفة بربوبيته؛ الأن كل خري من خريي الدنيا واالآخرة فاإمنا هو فرع االإميان 
باهلل من اأحوال ومقامات واأوراد واإرادات ونور وعلم وفتح، ونفوذ اإىل غيب، و�صماع 
خماطبة، وجريان كرامة، وما ت�صمنته اجلنة من حور وق�صور واأنهار وثمار، ور�صى اهلل 
اآثاره واإمداد نوره، انتهى. وقد نظم  اإمنا هو نتائج االإميان ووجود  وروؤيته، ونحو ذلك 

بع�صهم االأمر اخلارق للعادة فقال:

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

َعاَدًة َيْخِرُق  الأمَر  ْيت  َراأَ ما  اإذا 

ٍة ُنُبوَّ ِف  َو�شْ َقْبَل  ِمْنه  َباَن  واإِْن 

َدْر �شَ لنـــــا  نبًيّ  من  اإِنَّ  فمعجزٌة 

َفالإِْرَها�ُش)2( �ِشَمٌة َتتبُع الَقْوَل يف الأََثْر

)1(  �َصْفًطا: ُقفة اأو وعاء م�صنوع من اأغ�صان ال�صجر تو�صع فيه الفاكهة. )م(.
)2(  االإِْرَها�ض: التنبوؤ والتوقع. )م(.
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وقال بع�صهم: اعلم اأن من النا�ض من اأدركه اخلذالن فاأنكر كرامات االأولياء 
اأ�صاًل، فنعوذ باهلل من هذا املذهب، قال اهلل تعاىل: نثۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ائ  ائمث  ]املائدة/ 41[، وقيل: اإذا اأراد اهلل اأن ي�صل عبًدا 

نثۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    : وقال  علم،  وفور  ينفعه  ين�صره عقل ومل  مل 
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائمث ]البقرة/ 209[. ومن النا�ض 
لي�صوا يف زمنهم وكذبوا بكرامات  الذين  ُقوا بكرامات االأولياء  دَّ اأخرى �صَ فرقة 
اأولياء زمنهم، فهم كما قال ال�صيخ اأبو احل�صن ال�صاذيل : وما هي اإال اإ�صرائيلية 
�صدقوا مبو�صى وعي�صى عليهما ال�صالة وال�صالم وكذبوا مبحمد  الأنهم اأدركوا 

زمنه، وقال بع�صهم:

الَكـ َفاإِنَّه  َويلٍّ  ِمْن  يوًما  َجاَء   واإِْن 
ُدوُره �شُ الَعَواِم  َبْع�ِش  ِمْن  َكاَن  واإْن 

ُمَراِدِه ِوْفَق  َكاَن  اإِْن  َفا�ِشٍق  وِمْن 

ِعْنَدُهم ِبالإَهانِة  َفُيْدَعى  واإل 

النظر ذوي  ِعْنَد  التحقيق  يف   ـَراَمُة 
وا�ْشَتَهر باملَعوَنِة  ا  َحقًّ فكنُّوه 

ا�ْشَتَقر َقْد  ِفيَما  بال�ْشِتْدَراِج  ى  ُي�َشمَّ

اْخَتب الذي  ِعْنَد  الأَْق�َشاُم  مَتَّت  وَقْد 

َقْدَرُه اهلُل  َف  �َشرَّ ِفيَمَن  اأََتْقَدُح 

اِدٌق �شَ اهلِل  َمَع  �ِشرٌّ  َلُهم  ِرَجاٌل 
َنا الثَّ ِطيُب  به  ا  و�شً �شُ َمْ وَماَزاَل 

اأََنا َوَل  الَقِبيِل  َذاَك  ِمْن  اأَْنَت  َوَل 
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وقيل:

ح�صب  ينتفع  املرء  اإن  قيل  كما  حرمان،  واالنتقاد  عطية  االعتقاد  وقيل: 
اعتقاده ويحرم ب�صوء راأيه وانتقاده، وقال بع�صهم: عليكم بحفظ ل�صانكم مع اأهل 
قلوبكم من  وال�صفات، وعليكم بحفظ  االأ�صماء  بّوابون حل�صرات  فاإنهم  ال�صرع، 
االإنكار على اأحد من االأولياء فاإنهم بوابون حل�صرة الذات، واإياكم واالنتقاد على 
عقائد االأولياء مبا َعِلْمُتُموه من اأقوال املتكلمني، فاإن عقائد االأولياء مطلقة متجّددة 
يف كل اآن على ح�صب ال�صئون االإلهية. وقال العارف باهلل �صيدي علي وفاء -قد�ض 
اهلل �صره: امتهان العباد املكرمني بعد معرفتهم �ُصمُّ �صاعة، فاإذا خالط القلب مات 
لوقته، قال اهلل تعاىل: نث ھ  ھ  ھ  ے   ےمث ]الروم/ 47[، وال 
�صك اأن ال�صوفية -قّد�ض اهلل اأ�صرارهم- كاملو االإميان، فن�صرهم مقطوع به الأنهم 
ال ينت�صرون الأنف�صهم  ت�صليًما وتفوي�ًصا هلل تعاىل، فيغار احلق  لهم، ويكون 
اآذنته  فقد  ا  وليًّ اآذى يل  »من  القد�صي  احلديث  ورد يف  فقد  عنهم،  املحارب  هو 

باحلرب«، وال �صك يف هالك من حاربه اهلل تعاىل.

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

َو�َشلِّم الُقُلوِب  اأَْهَل  احَذْر  احَذْر 

ِبَنِكرٍي ة  َذرَّ ِمْنـــــــَك  َيُكْن  ل 
ِرَجاُل ُفُحـــــــوٌل  �َشـــــاَدٌة  اإنَُّهم 

َقاُل �شِ ِفيَها  الأَْحَواِل  َف�ُشُيوُف 
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وقال بع�صهم: من ال�صهوة اخلفية للويل اإرادته الن�صرة على من ظلمه، وقد 
قال تعاىل للمع�صوم االأكرب نث ائ  ائ     ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  
وقال  انتهى.  اإهالكهم  يريد  قد ال  تعاىل  اهلل  فاإن  اأي  ]االأحقاف/ 35[   ۆئمث  
بع�صهم: للويل اأربعة �صروط؛ اأحدها: اأن يكون عارًفا باأ�صول الدين حتى يفرق 
بني اخللق واخلالق. الثاين: اأن يكون عاملًا باأحكام ال�صريعة. الثالث: اأن يتخلق 
اأبًدا،  اأو العقل. الرابع اأن يالزم اخلوف  باخللق املحمود الذي يدل عليه ال�صرع 
قال ر�صول اهلل : »ما اتخذ اهلل من ويل جاهل ولو اتخذه لعلمه«، قال الق�صريي 
واالأفعال،  االأقوال  يف    بالنبي  االقتداء  ثالثة:  مذهبنا  اأ�صول  اهلل:  رحمه 
واالأكل من احلالل، و�صدق النية يف جميع االأعمال )رجع(، وقال بع�صهم يف 

الو�صية بالوالدين:

َحْتًما ُه  َغرْيَ َتْعُبُدوا  ل  اأَْن  اهلل  ى  َق�شَ

َفباِلُغوا ِبالَوالَدْيِن  اُكُموا  واأَْو�شَ

وَلَطاَفٍة َراأَفٍة  ِمْن  َبَذل  َفَكْم 

َت�ْشَتِكي ِبِثقِلَك  َباَتْت  َكْم  َك  واأُمُّ

َقا�َشْت وِعْنَد ِولدٍة َكْم  ِع  الَو�شْ َويف 

اأَْوَما ِذْكِرِه  يف  والإِْح�َشاِن  وبالِبِّ 

ْحَمى والرُّ َذاَك  يف  فالأَْجُر  ِهَما  بِبَّ

وَكْم َمَنَحا ِعْنَد احِتَياِجَك ِمْن ُنْعَمى

ا والَغمَّ الُبوؤْ�َش  ها)1(  �َشفَّ مما  ل  ُتَوا�شِ

والَعْظَما واجِلْلَد  ْحَم  اللَّ ُتِذيُب  اأُُموًرا 

َها: لذع قلبها واأذهب عقلها. )م(. )1(  �َصفَّ



671671

لفاعلهما  الدنيا  عقوبتهما يف  تعاىل  اهلل  ُل  ُيَعجِّ »اثنان   : عنه  روي  وقد 
البغي: اأي جماوزة احلد يعني التعدي بغري حق، وعقوق الوالدين: اأي اإيذاوؤهما 
وع�صيانهما«. وقال بع�صهم: خم�صة اأ�صياء من داوم عليها تزيد يف ح�صناته مثل 
قليلها وكثريها،  ال�صدقة  رزقه، من داوم على  الروا�صي، ويو�صع اهلل عليه  اجلبال 
ومن و�صل رحمه، ومن داوم على اجلهاد يف �صبيل اهلل، ومن داوم على الو�صوء 
ومل ي�صرف يف املاء، ومن اأطاع والديه وداوم على طاعتهما. وقال : »من زار قرب 
 : والديه اأو اأحدهما يوم اجلمعة فقراأ عنده ي�ض غفر اهلل له«، ويف االإحياء قال

ا«.  »من زار اأبويه كل جمعة غفر له وكتب بارًّ

لهما  اهلل  فيدعو  لهما  عاق  وهو  والداه  ليموت  الرجل  اإن  بع�صهم:  وقال 
زار  اأو  املوتى  زار  اإذا  ال�صخ�ض  اإن  ثم  البارين،  من    اهلل  فيكتبه  بعدهما  من 
اأبويه يخاطبهم خطاب احلا�صرين فيقول -كما يف خرب اأبي داود- ال�صالم عليكم 
دار قوم موؤمنني واإنا اإن �صاء اهلل بكم الحقون، وَكنَّى بالدار عن اأهلها، وعن اأبي 
�صيبة عن احل�صن اأنه قال: من دخل املقابر فقال: اللهم رب هذه االأج�صاد البالية 

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

ُجُفوُنها َعَلْيَك  َوْجًدا  �َشِهَرْت  وَكْم 

َبيِميِنَها الأََذى  َعْنَك  َغ�َشَلْت  وَكْم 

َناِعٌم َرّياُن  الَعنْيِ  َقِريُر  واأَْنَت 

َواِجٍب اأَْوَجُب  الِبُّ  فِبالَواِلَدْين 

َتَْمى الأَ�َشى  بَجْمِر  ُحْزًنا  واأَْكَباُدها 

ا مَّ ال�شَّ ِت  واأَْكَثَ واإِ�ْشَفاًقا  ا  ُحُنوًّ

ْوَما اللَّ َت�ْشَمُع  ل  َذاِت  اللَّ على  ُمِكبٌّ 

ا الأُمَّ اأو  اأََباه  ي  َيْع�شِ َمْن  َوْيَح  َوَيا 



672 672
املر�شد الأمني للبنات والبنني

والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي موؤمنة بك اأدخل عليها روًحا من عندك 
و�صالًما مني اأ�صتغفر له كل من مات منذ خلق اهلل اآدم )والروح بفتح الراء(.

وعن اأبي االأ�صود الدئلي قال: قدمت املدينة وقد وقع بها مر�ض فجل�صت اإىل 
عمر بن اخلطاب، فمرَّت به جنازة فاأثنى على �صاحبها خرًيا، فقال عمر: وجبت، ثم 
ا فقال: وجبت. قال اأبو االأ�صود: وما وجبت يا  مّرت اأخرى فاأثنى على �صاحبها �صرًّ
اأمري املوؤمنني؟ قال: قلت كما قال عليه ال�صالة وال�صالم: »اأميا م�صلم ي�صهد له اأربعة 
بخري اإال اأدخله اهلل اجلنة، قلنا وثالثة؟ قال وثالثة، قلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم مل 
ن�صاأله عن الواحد« اأخرجه البخاري والن�صائي، ويف خرب اآخر فقال عمر: يا ر�صول اهلل 
ما وجبت؟ فقال عليه ال�صالة وال�صالم »اأنتم �صهداء اهلل يف االأر�ض فمن اأثنيتم عليه 

ا وجبت له النار«.  خرًيا وجبت له اجلنة، ومن اأثنيتم عليه �صرًّ

وروي عن اأبي هريرة اأن ر�صول اهلل  يرويه عن ربه  »ما من عبد م�صلم 
ي�صهد له ثالثة اأو اثنان بخري اإال قال اهلل : قد قبلت �صهادة عبادي على ما علموا 
وغفرت له ما اأعلم« رواه االإمام اأحمد بن حنبل يف م�صنده. وعن ابن عبا�ض اأنه 
مات ابن له بقديد اأو ع�صفان فقال لبع�ض اأ�صحابه: انظر ما اجتمع له من النا�ض؟ 
قال فخرجت فاإذا اأنا�ض قد اجتمعوا فاأخربته، فقال: هم اأربعون؟ قلت: نعم، قال: 
اأخرجوه فاإين �صمعت ر�صول اهلل  يقول »ما من رجل م�صلم ميوت فيقوم على 

جنازته اأربعون رجاًل ال ي�صركون باهلل �صيًئا اإال �صفعهم اهلل فيه« رواه م�صلم. 
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وعنه  يقول اهلل تعاىل: »عجبت ملن اأيقن باملوت كيف يجمع، وعجبت 
ملن اأيقن بالنار كيف ي�صحك، وعجبت ملن اأيقن باالآخرة كيف ي�صرتيح، وعجبت 
ملن اأيقن بالدنيا وزوالها كيف يطمئن اإليها، وعجبت ملن هو عامل بالل�صان جاهل 
بالقلب، وعجبت ملن يطهر باملاء وهو غري طاهر القلب، وعجبت ملن ي�صتغل بالنا�ض 
يع�صيه،  ِلع عليه كيف  ُمطَّ اأن اهلل  يعلم  نف�صه، وعجبت ملن  وهو غافل عن عيب 
وعجبت ملن يعلم اأنه ميوت وحده ويدخل القرب وحده ويحا�صب كيف ي�صتاأن�ض 
بالنا�ض، قال القرطبي يف تذكرته: من اأكرث ذكر املوت اأُْكِرم بثالثة اأ�صياء: تعجيل 
التوبة، وقناعة النف�ض، والن�صاط يف العبادة، ومن ن�صي ذكره عوِقب بثالثة اأ�صياء: 
احلالة  والكفاف  العبادة،  يف  والتكا�صل  بالكفاف،  الر�صا  وترك  التوبة،  ت�صويف 

الو�صطى ما بني الغنى والفقر.

الغزايل رحمه اهلل  قيل: وجدت رقعة حتت و�صادة االإمام حجة االإ�صالم 
فيها هذه االأبيات:

يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

ًتا َميِّ َراأَْويِن  لإِْخـــــــــَواٍن  ُقْل 

َمْيُتُكم بــــــــاأَينِّ  َتُظنُّويِن  ل 

َج�َشِدي وَهَذا  ال�شــــــوِر  يف  اأََنا 
ِطَل�ْشم)1( وِحَجــــــاِبي  َكْنٌز  اأََنا 

َحَزَنا وَرُثوِنـــــي  فَبُكـــــــــــْويِن 

اأََنا واهلِل  املْيُت  َذاَك  َلْيـــــــ�َش 

َزَمًنا ــــــــــي  وَقِمي�شِ َبْيِتي  َكاَن 

ِلْلَفَنا َتَخـــــــــــلَّى  َقْد  ُتراٍب  ِمْن 

)1(   ِطْل�صم: ُلْغز اأو �صيء غام�ض اأو مبهم. )م(.
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ي َقَف�شِ وَهَذا  ُفوٌر  ُع�شْ اأََنا 

ِني َخلَّ�شَ الِذي  اهلَل  اأَْحَمُد 

َبْيَنُكم َمْيًتا  الَيْوِم  َقْبَل  ُكْنُت 
َملأً اأَُناِجي  الَيــــــــْوم  واأََنا 

واأََرى اأَْقَرا  ْوِح  اللَّ يف  َعاِكًفا 

َواِحٌد و�َشَراِبي  وَطَعاِمي 

َع�َشًل اأو  �َشاِئًغا  َخْمًرا  َلْي�َش 
َنَباأٌ ـِه  َفِفيـــ رَّ  ال�شِّ َفافَهُموا 

اإِنَّه َمْوًتا  املَْوَت  َتُظنُّوا  ل 

َناِئٌم َمْيٌت  اِر  الـــــدَّ هذا  َحيُّ 

َفَما املَْوِت  َهْجَمُة  َتَزْعُكم  ل 

فما رْيِ  وال�شَّ اِد  الزَّ يف  اأجهدوا 

َراِحٍم ِبَربٍّ  نَّ  الظَّ اأَْح�ِشُنوا 

َرهَنا فَتَخلَّى  َعْنه  ِطْرُت 

�َشَكَنا املََعــــايِل  يف  يل  وَبَنى 

الَكَفَنا وَخَلْعُت  فَحـــــِييُت 

َعَلَنا ِجَهــــــــاًرا  اهلَل  واأََرى 

َوَدَنا ويـــــــاأِْتي  كان  َما  ُكلَّ 

َح�َشَنا فاْفَهُمـــــــوه  َرْمٌز  هو 

َلَبَنا اأو  ُيــــــــَرى  َماًء  ول  ل 

َكُمَنا َلْفِظي  َتَْت  َمْعًنى  اأَيُّ 

املُنى َغاَيـــــــــاُت  هو  ياٌة  حَلَ
الَو�َشــــــَنا)1( اأََماَط  َماَت  َفاإَِذا 

ُهَنـــــا اإِىَل  ُهَنــــــا  ِمْن  اإِلَّ  ُهَو 

َوَنى َمْن  ا  ِمنَّ ِبالَعـــــــاِقِل  َلْي�َش 

ِمَننا وُيويِل  ــــــــْعَي  ال�شَّ َي�ْشُكُر 

)1(  الَو�َصن: النعا�ض. )م(.



675675
يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

والغزايل هو االإمام حممد بن حممد بن اأحمد الطو�صي اجلليل اأبو حامد 
ولد  ال�صالم،  دار  اإىل  بها  يتو�صل  التي  الدين  وحمجة  االإ�صالم  حجة  الغزايل 
بطو�ض �صنة خم�صني واأربعمائة، وكانت وفاته بها يوم االثنني رابع ع�صر جمادى 
مبقامه  يليق  مبا  طبقاته  يف  ال�صبكي  اأطال  وقد  وخم�صمائة،  خم�ض  �صنة  االآخرة 
الكرمي وذكر كرامات له ال ينكرها اإال حا�صد اأو زنديق لئيم، ومما اأن�صده اأبو حف�ض 

عمر بن عبد العزيز لنف�صه ميدح الغزايل:

�صنفها  التي  الغزايل  االإمام  كتب  اأن  االأولياء  طبقات  يف  املناوي  ونقل 
وزعت على عمره فخ�ض كل يوم اأربعة كراري�ض، ومن كالمه : جالء القلوب 
واإب�صارها يح�صل بالذكر، وال يتمكن منه اإال الذين اتقوا، فالتقوى باب الذكر، 
والذكر باب الك�صف، والك�صف باب الفوز الكبري. وقال: مهما راأيت اإن�صانًا �صيئ 
اأنه خبيث يف الباطن، واملوؤمن �صليم ال�صدر  الظن بالنا�ض طالًبا للعيوب، فاعلم 
يف حق كافة اخللق. وقال: من الذنوب ما يورث �صوء اخلامتة، وهو اّدعاء الرجل 

الوالية مع فقدها منه. 

بالغزايل.  اإليه  فليتو�صل  اإىل اهلل حاجة  له  : من كانت  ال�صاذيل  وعن 
ونقل يف امل�صباح عن �صبط االإمام الغزايل اأنه اأخربه اأن االإمام املذكور من�صوب 

ـَْبٌ حـــــــ املَْذَهَب  َب  هـــــــــــذَّ

ـِيٍط َوَو�شـــــــــ ـِيٍط  ِبَب�شــــــــــــ
ـــــه َخل�شَ اهلُل  اأَْح�َشــــــــــــــــَن 

ــــــــْة وُخل�شَ وَوِجــــــــــــــــيٍز 
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واإمنا  النا�ض يف تثقيل ا�صم جّدنا  اأخطاأ  اإىل غزالة قرية من قرى طو�ض، قال يل: 
ي�صرهما من  مبا  ياأتي  اأن  بعد موتهما  الوالدين  بر  ملا ذكر، ومن  ن�صبة  هو خمفف 
 : الطاعات هلل تعاىل وغريها مما لي�ض مبنهي عنه، ومنه االإح�صان اإىل �صديقهما، قال

»اإن من اأبر الرب اأن ي�صل الرجل اأهل وّد اأبيه«، قال ال�صاعر:

الطعام  اإىل  احتاج  اإذا  االأّول  ما ذكر  زيادة على  ولده  وللوالد حقوق على 
اأطعمه. الثاين اإذا احتاج اإىل الك�صوة ك�صاه اإن قدر عليها. الثالث اإذا احتاج اإىل 
باأمر غري مع�صية  اأمره  اإذا  اأجابه وح�صره. اخلام�ض  اإذا دعاه  الرابع  اخلدمة خدمه. 
اأطاعه. ال�صاد�ض اأن يتكلم معه باللني وخف�ض ال�صوت وال يتكلم معه بالغلظ. ال�صابع 
والثامن اأن ال يدعوه با�صمه فيقول: يا فالن بل يا اأبت اأو يا والدي، وال ي�صت�صب له، 
وال مي�صي اأمامه، وال يجل�ض قبله، ويدعو له باملغفرة كما يدعو لنف�صه، وير�صى له ما 
ير�صى لنف�صه، وروى اأبو هريرة عنه  »ال مت�صني اأمام اأبيك وال جتل�ض قبله وال تدعه 
با�صمه وال ت�صت�صب له )اأي ال تعر�صه لل�صب وجتّره اإليه باأن ت�صب اأبا غريك في�صب 
اأباك جمازاة لك(. وقد جاء مف�صًرا يف احلديث االآخر اأن من اأكرب الكبائر اأن ي�صب 

الرجل والديه، قيل: وكيف ي�صب والديه؟ قال: ي�صب الرجل في�صب اأباه واأّمه.

ِوَداَدُه واْرع  اأَِبيَك  َخِليَل  َخاِلْل 

ِبِهْم فُكْن  اأَِبيَك  َبُنو  ُثمَّ  وَبُنوَك 

َما وَتَرحُّ َعْطَفًة  ك  ِبَجدِّ والُطْف 

اأُخوَكا اأَِبيَك  اأََخا  باأنَّ  واْعَلْم 

َبُنوَكـــــا اأَِبيَك  َبِني  َفاإِنَّ  ا  َبرًّ

اأُبوَكـــا اأَِبيـــــَك  اأََبا  فاإِنَّ  واْرَحْم 
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روى  فقد  باإذن،  اإال  عليها  يدخل  ال  اأن  الولد  على  الوالدة  حقوق  ومن 
اأ�صتاأذن  ر�صول  يا  فقال:  رجل  �صاأله    اهلل  ر�صول  اأن  اأ  املَُوطَّ يف  مالك  االإمام 
 : اهلل  ر�صول  قال  البيت،  اإين معها يف  الرجل:  قال  نعم،  فقال:  اأمي؟  على 
اأن  بُّ  اأَحُتِ عليها،  ا�صتاأذن   : فقال  اإين خادمها،  الرجل:  فقال  عليها،  ا�صتاأذن 
تراها عريانة؟ قال ال، قال: فا�صتاأذن عليها، واال�صتئذان ثالث مرات، فقد روى 
اأبي  اأبي �صعيد اخلدري عن  االإمام مالك عن بكري بن عبد اهلل بن االأ�صج عن 
مو�صى االأ�صعري اأنه قال: قال ر�صول اهلل : »اال�صتئذان ثالث مرات فاإن اأذن 

لك فادخل واإال فارجع«.

لقيه،  اإذا  ي�صلم عليه  اأن  بع�ض فهي  بع�صهم مع  للعباد  التي  واأما احلقوق 
ويجيبه اإذا دعاه، ويعوده اإذا مر�ض، وي�صهد جنازته اإذا مات، ويرب ق�صمه اإذا اأق�صم 
عليه، وين�صحه اإذا ا�صتن�صحه، ويحفظه بظهر الغيب اإذا غاب، ويحب له ما يحب 
لنف�صه، ويكره له ما يكره لنف�صه. وقال : »عائد املري�ض مي�صي يف خمرفة اجلنة 
و�صكة بني �صفني من نخل يخرتق  الب�صتان  واملخرفة  م�صلم.  رواه  يرجع«  حتى 
اأيهما �صاء، وقال : »عائد املري�ض يخو�ض يف الرحمة، ومن متام  املخرتق من 
عيادة املري�ض اأن ي�صع اأحدكم يده على وجهه اأو على يده في�صاأله كيف هو ومتام 
اأمامة، وقال : »عودوا املر�صى  اأبي  حتيتكم بينكم امل�صافحة« رواه اأحمد عن 

ومروهم فليدعوا لكم فاإن دعوة املري�ض م�صتجابة وذنبه مغفور«.
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وقيل: يف املر�ض �صت خ�صال ما ينبغي للعبد اأن يجحدها؛ فمنها: تنقية 
بالتوبة،  وا�صتدعاء  ال�صحة،  حال  يف  بالنعم  وتذكري  الذنوب،  ومتحي�ض  اجل�صم، 
وحث على ال�صدقة، وقال بع�صهم: الذل يف ثمانية اأ�صياء؛ يف العليل واملحزون 
والكذب والغربة واملديون والفقري بني االأغنياء واجلاهل بني العلماء ومن ترادفت 

عليه امل�صيبات.

ويجوز للوالد ا�صتخدام ولده ال�صغري و�صربه فيما فيه تدريب له وتاأديب 
وتعليمه يف �صغره ما يلزم الإ�صالح حاله، وقال بع�صهم عند قوله  فغطني)1( 
اإنه ال يجوز للمعلم الزيادة على ثالث �صربات،  الثالثة يف حديث بدء الوحي: 
ونهى اأن ي�صرب املعلم ال�صبيان بالعود وباليد فوق ثالث، وما زاد على ذلك 

فهو ق�صا�ض يوم القيامة وال ي�صرب بالدرة اإال ثالًثا وقيل:

وقيل:

ة الأُُبوَّ َحقُّ  اأِديِب  التَّ َحقَّ  اإِنَّ 

َذا َيْحَفُظوا  اأَْن  َجـــــاِل  الرِّ واأََحقُّ 

ة الُفُتوَّ واأَْهــــــِل  احِلَجا  اأَْهِل  ِعْنَد 

ة النُّبوَّ َبْيِت  اأَْهــــــُل  َوَيْرَعْوُه  َك 

ُعُروُقُه َتْنُمو  فالُعوُد  ا�شَتِقْم  ُبَنيَّ 

ٍق لِّ وَعا�ِش الَهَوى املُْرِدي)2(    َفَكم ِمْن ُمَ
النوى الَتَوى  َما  اإَِذا  وَيْعُروه  َقِوميًا 

َهَوى الَهَوى  اأََطاَع  اإن  اإل  ْجِم  النَّ اإىل 

ًرا �صديًدا. )م(. رين َع�صْ ِني: َع�صَ )1( َفَغطَّ
)2( املُْرِدي: املهلك. )م(.
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املحلق بك�صر الالم امل�صّددة العايل الرفيع الذي و�صل اإىل ما مل ي�صله   
غريه، وقد ورد عنه : »التعلم يف ال�صغر كالنق�ض يف احلجر، والتعلم يف الكرب 

كالنق�ض على املاء«، وقيل:

ومن االأخالق املذمومة يف ال�صيوخ وال�صبيان عدم احلياء، فرمبا تقوى قلة 
احلياء يف الطفل اإذا مل يجد من يردعه عن ذلك لتزول عنه هذه ال�صفة اإن كانت 
طارئة عليه، وت�صعف اإن كانت عن�صرية، فقد ورد عنه  »اإن �صر النا�ض عند اهلل 

من خافه النا�ض اتِّقاء ُفْح�ِصه«.

اأدرك  مما  »اإن   : اهلل  ر�صول  قال  قال:  م�صعود  ابن  البخاري عن  وروى 
النا�ض من كالم النبّوة االأوىل اإذا مل َت�ْصَتِح فا�صنع ما �صئت«، واالأمر فيه للتهديد 
�صرًعا خلق  ما تهوى، ومعنى احلياء  النف�ض  ارتفع احلياء �صنعت  فاإذا  والتوبيخ، 
يبعث االإن�صان على ترك القبيح ومينعه من التق�صري يف حقه تعاىل، قال العلماء 
رحمهم اهلل: اإن قوله مما اأدرك النا�ض من كالم اأي �صرائع النبّوة االأوىل يعني ما 
اتفقت عليه االأنبياء؛ الأنه جاء يف �صريعة اآدم واتفقت عليه بقية ال�صرائع، فما من 
نبي من االأنبياء اإال وندب اإليه وحث عليه، ومل ُيْن�َصْخ يف �صريعة من ال�صرائع؛ الأنه 

ْته جميع االأمم بالقبول. اأمر قد علم �صوابه وظهر ف�صله واتفقت عليه العقول وَتَلقَّ

َرْطٌب والُعوُد  َفتَى  يا  ْم  َتَعلَّ

ًل وَف�شْ �َشَرًفا  َفَتى  َيا  فَح�ْشُبَك 
َقاِبْل ْبُع  والطَّ  ٌ َلنيِّ وِج�ْشُمَك 

َقاِئْل واأَْنَت  ِريَن  احَلا�شِ �ُشُكوُت 
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روى  فقد  العورة،  �صرت  النا�ض  من  ثم  اهلل  من  احلياء  جملة  يف  ويدخل 
اأنه قال: خرج ر�صول اهلل  يوًما اإىل غنم له وفيها اأجري له  اأن�ض  البيهقي عن 
 وقال له:  يرعاها، واإذا باالأجري متجرد من ثيابه يف الغنم، فدعاه ر�صول اهلل 
كم لك عندنا من االأجرة؟ فقال: يا ر�صول اهلل، مل اأح�صن الرعاية والوالية، قال: 
ال اأحب اأن يكون فيها من ال ي�صتحي من اهلل، ودخل حممد بن عبد الرحمن 
احلمام فراأى بع�ض اإخوانه عريانًا فغم�ض عينيه، فقال له العريان: مذ كم عميت؟ 
فقال له: منذ هتك اهلل �صرتك، وقال : »اإن اهلل ي�صتحي من عبد ي�صيب يف 
�صاب يف  وقد  يذنب  اأن  تعاىل  اهلل  ال�صيخ من  ي�صتحي  اأفال  يعذبه،  اأن  االإ�صالم 

االإ�صالم؟ وقال : »اإن اهلل يبغ�ض الفاح�ض املتفح�ض، وقيل:

وورد عنه  »اإن اهلل اإذا اأحب عبًدا )اأي اأراد به خرًيا ووفقه( دعا جربيل 
وقال: اإين اأحب فالنًا فاأحبه فيحبه جربيل، ثم ينادي جربيل يف ال�صماء ويقول: 
اإن اهلل يحب فالنًا فاأحبوه فيحبه اأهل ال�صماء، ثم يو�صع له القبول يف االأر�ض، 
اإين  فقال:  )دعا جربيل  الهداية  اأبعده عن  ا  �صرًّ به  اأراد  اأي  عبًدا(  بغ�ض  )واإذا 

بُظْلٍم اأحٍد  على  َتْفخر  َفَل 

َغْيًظا ُمِلئَت  واإِْن  ُتْفِح�ْش  ول 

َذْنٍب ِعْنَد  لك  اأًَخا  َتْقَطْع  ول 

�َشْيًئا َعْنَك  ِبُْغٍن  َجَزٌع  َوَما 

َوِخيُم َمْرَتعُه  ْلـــــَم  الظُّ َفاإِنَّ 

ُلْوُم الُفْح�َش  نَّ  َفاإِ اأََحٍد  َعَلى 

الَكِرمُي  َيْغِفُرُه  ْنَب  الذَّ َفاإِنَّ 

الُهُموُم ُتْرِجعُه  َفاَت  َما  َوَل 
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اإن  ويقول:  ال�صماء  ينادي جربيل يف  ثم  فيبغ�صه جربيل،  فابغ�صه  فالنًا  اأبغ�ض 
اهلل يبغ�ض فالنًا فابغ�صوه فيبغ�صونه ثم تو�صع له البغ�صاء يف االأر�ض(، فيبغ�صه 
اأهلها جميًعا فينظرون اإليه بعني االزدراء فت�صقط مهابته من النفو�ض واإعزازه من 
ال�صدور من غري اإيذاء منه لهم وال جناية عليهم، فالعزيز من اأعزه اهلل والذليل من 

: اأذله اهلل، قال االإمام ال�صافعي

روى الرتمذي عن عبد اهلل بن عبا�ض -ر�صي اهلل عنهما- اأنه قال: كنت خلف 
النبي  فقال: »يا غالم اإين اأعلمك كلمات، احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل جتده 
جتاهك )ويف رواية اأمامك اأي معك(، واإذا �صاألت فا�صاأل اهلل واإذا ا�صتعنت فا�صتعن باهلل، 
واعلم اأن االأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�صيء مل ينفعوك اإال ب�صيء قد كتبه اهلل 
لك، واإن اجتمعوا على اأن ي�صروك ب�صيء مل ي�صروك اإال ب�صيء قد كتبه اهلل عليك، 
ت ال�صحف«. قال العلماء رحمهم اهلل: قوله يف احلديث احفظ  رفعت االأقالم وَجفَّ
اهلل اأي احفظ دين اهلل من الت�صييع والتبديل باأن حتفظ اأوامره التي اأوجبها ونواهيه 
التي حرمها، فتقف عند اأوامره باالمتثال وعند نواهيه باالجتناب، فال يراك حيث نهاك، 
فاإذا اأطعته بامتثال اأوامره واجتناب نواهيه اأحاطك مبعقبات من بني يديك ومن خلفك 

يحفظونك من اأمر اهلل. 

ِه ِبِعزِّ َعْبًدا  ْحَمُن  الرَّ اأَْكَرَم  اإَِذا 

اأََهاَنُه الَعِزيُز  َمْولُه  َكان  َوَمْن 
ُيِهيُنُه َيوًما  املَْخُلوُق  َيْقِدر  َفَلم 

ُيِعيُنُه َيْوًما  ِبالِعزِّ  اأََحٌد  َفَل 
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وحقيقة �صيانة املحفوظ من ال�صياع اأن ال ت�صل اإليه اأذية و�صرر، فيحفظك يف 
نف�صك واأهلك ومالك، وم�صداق ذلك قوله تعاىل: نث ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گمث  ]النحل/ 97[ وما ي�صيب االإن�صان من 

نواكب ونوائب فاإمنا هو بت�صييعه اأوامر اهلل وتعديه حدوده ب�صهادة قوله تعاىل: نثی  
]ال�صورى/  حبمث   جب   يئ   ىئ   حئمئ   جئ    ی   ی  
30[، فمن حفظ اهلل يف �صباه وقّوته حفظه اهلل يف كربه ومنعه بحوله وقّوته، وقد قيل اإن 
القا�صي اأبا الطيب عا�ض مائة و�صتني �صنة فلم يختل ع�صو من اأع�صائه، ف�صئل يف ذلك 

فقال: مل اأع�ِض اهلل بع�صو منها. 

تعــاىل  نث  ې  ې   قوله  يف  كمــا  ذريته،  اإىل  احلفظ  ويتعّدى 
ىمث ]الكهف/ 82[، وكان �صعيد بن املُ�َصيِّب يقول لولده اإين الأزيد 
يف �صالتي من اأجلك رجاء اأن حتفظ، ثم يتلو:  نث  ې  ې  ىمث، وكان 
عمر بن عبد العزيز يقول: ما من موؤمن �صالح ميوت اإال حفظ اهلل عقبه وعقب عقبه. وقد 
يتعّدى احلفظ اإىل جريانه واأهل ناحيته، لقول ابن املبارك: اإن اهلل ليحفظ بالرجل ال�صالح 

ولده، وولد ولده، والدويرات التي حوله، انتهى. 

ورواية غري الرتمذي )تعّرف اإىل اهلل(، اأي تقرب اإىل اهلل بلزوم الطاعات واالإنفاق 
يف الُقُربات وال�صكر على ما اأَْوالك )يف الرخاء(، اأي يف �صعة الرزق و�صحة البدن )يعرفك 
يف ال�صدة(، بتفريج الهموم والغموم ويجعل لك من كل َهمٍّ فرًجا ومن كل �صيق 
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خمرًجا، )واعلم اأن ما اأخطاأك( مما قّدر يف االأزل من خري اأو �صر )مل يكن لي�صيبك(، اأي 
ي�صل اإليك، )وما اأ�صابك( مما قّدر يف االأزل من خري اأو �صر )مل يكن ليخطئك( اإذ ال 
ي�صيب االإن�صان اإال ما قّدر عليه، وهذا حث من النبي  على التوكل على اهلل تعاىل 

والر�صى مبا قّدره، ونفي احلول والقوة؛ اإذ ال حول وال قوة اإال باهلل. 

ا( اأم�صك عنه بذنبه حتى  وورد عنه  »اإن اهلل اإذا اأراد بعبده ال�صر  )ويف رواية �صرًّ
يوايف به يوم القيامة، اأي ال يجازيه بذنبه يف الدنيا حتى يجيء يف االآخرة متوفر الذنوب 
ة وهي »اإن عظم اجلزاء مع  وافيها، في�صتويف ما ي�صتحقه من العذاب، وهذا احلديث له َتِتمَّ
عظم البالء، واإن اهلل تعاىل اإذا اأحب قوًما ابتالهم فمن ر�صي فله الر�صى، ومن �صخط 
فله ال�صخط«، وقال : »اإن اهلل جعل عذاب هذه االأمة يف دنياها«، وقال بع�صهم: وقد 
جعل اهلل  لقب�صة ال�صعادة اأهاًل ولقب�صة ال�صقاوة اأهاًل، فاإذا حترَّك �صاحب قب�صة 
ال�صعادة جاءته العناية االأزلية و�صارت به على فلك التقريب اإىل ما فيه �صعادته االأُخروية، 
واإذا حترك �صاحب قب�صة ال�صقاوة جاءته الو�صاو�ض ال�صيطانية وقطعته عن اإدراك الرتبة 
العلية، كل ذلك مبح�ض التقدير واالإرادة الكائنني يف اللوح املحفوظ عن النق�ض 

والزيادة، فالطاعة به والع�صيان، ولكنه ال ير�صى باملع�صية الإن�صان.

اْمِرٍئ َعَلى  الأُُموَر  اهلُل  َر  َقدَّ اإَِذا 

ِه ِلَعمِّ ا  َحقًّ املُْخَتاُر  َح  َن�شَ َفَكْم 
َجَرى َذِلَك املَْقُدوُر َحْتًما َعَلى الَعْبِد

َتْهِدي َل  اإِنََّك  الُقْراآن  له  َفَجاَء 
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وعن بع�صهم: ما اأُوِتي اأحد بعد االإميان اأف�صل من ال�صرب على االأذى. وعن 
عي�صى �صلوات اهلل و�صالمه عليه: من احتمل كلمة �صفه كتب له ع�صر ح�صنات، 

وقيل:

وقيل:

وروى اأبو هريرة  اأنه عليه ال�صالة وال�صالم قال: »اأتدرون ما املفل�ض؟ 
قالوا: يا ر�صول اهلل املفل�ض فينا من ال درهم له، قال ر�صول اهلل : املفل�ض من 
القيامة ب�صالته و�صيامه وزكاته، وكان قد �صتم هذا، وقذف  ياأتي يوم  اأَُمتيِّ من 

نثٻ  ٻ   تعاىل  واأكل مال هذا، و�صفك دم هذا، و�صرب هذا، وقال  هذا، 
پمث ]االأنفال/ 46[ وقيل: املخا�صمة تكّدر العي�ض وتعقب الندم ومُتِر�ُض 
القلب وُتْذِهب احلياء وجت�صر عليك من كان يهابك، وقيل: جرح الل�صان ال يرباأ، 
ُتوِغر   فال  ترقد،  ال  العداوة  وعني  تخمد،  ال  احلقد  ونار  ُتْطَفاأ،  ال  ة  احَلِميَّ وجمرة 
اللئام،  �صالح  الكالم  قبيح  فاإن  ا  �صرًّ اإليك  يجلب  ما  تفعل  وال  �صدًرا،  عليك 

وقيل:

اأُِجيُبُه ل  َناِق�ٌش  َهَجايِن  ما  ْنُباإَِذا  الذَّ َفِلَي  َجاَوْبتـــــــه  اإِْن  َفاإِين 

ُموِّ ال�شُّ يف  اأَْبَلَغ  ْفَق  الرِّ َوَجْدُت 

َعُدوٍّ َعَلى  اللِّ�َشاَن  َب�َشَط  وَمْن 
الُعُلوِّ يف  ــــــــــع  كالتَّوا�شُ اأََر  ومل 

الَعُدوِّ اإىل  لَح  ال�شِّ َدَفَع  َكَمْن 
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و�صّب رجل رجاًل فلم يلتفت اإليه فقال: يا هذا اإياك اأعني، فقال: وعنك 
 : اأنه قال: »مكارم االأخالق من اأعمال اجلنة«، وقال  اأعر�ض. وروي عنه
»�صب املوؤمن ف�صوق، امل�صلم اأخو امل�صلم ال يظلمه، وال يخذله، وال يحقره، التقوى 
هاهنا واأ�صار بيده اإىل �صدره، ح�صب امرئ من ال�صر اأن يحقر اأخاه، كل امل�صلم 
على امل�صلم حرام؛ دمه وعر�صه وماله« رواه م�صلم. ونهى اأن ي�صتهزئ الرجل 

الغني بالفقري، وقال: ت�صتهزئ به مالئكة اهلل يوم القيامة، وقيل:

وقيل:

  

ِبِه َفُتْبَلى  ــــرَّ  ال�شَّ َتْنبــــ�ش  ل 

َرٌع َم�شْ َلَها  الَبْغــــــــــــــي  َمَواِقُع 
َنْب�ِشِه من  َنْف�ِشـــــــَك  على  واْحَذْر 

َعْر�ِشِه َعْن  ـــــــــــْلَطاَن  ال�شُّ تْنِك�ُش 

اأُِحبُّ َمَكــــــاِرَم الأَْخَلِق َجْهِدي

ِحْلًما ا�ِش  النَّ �ِشَباِب  َعْن  َفُح  واأَ�شْ
اأَُعاَبـــــا واأْن  ِعيَب  اأَ اأَْن  واأَْكَرُه 

و�شرُّ النــــــــــا�ِش َمْن َيْهَوى ال�ّشَباَبا

َعْنه �َشــــــــَكتُّ  َمْن  َمِني  َخا�شَ

ــــــــٍم ِبَخ�شْ يِل  اأَْنَت  َما  َفُقــــْلُت 
ِل�َشــــــــــاُن يل  َلْي�َش  اأَْن  فَظـــــــنَّ 

َماُن الزَّ ــــــــــــِمي  َخ�شْ َــــــــا  واإِنَّ
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وقيل:

اأحوالهم  على  �َض  َفتَّ من  ومعناه  نخلوه،  النا�ض  غربل  من  العرب:  اأمثال  ومن 
واأمورهم جعلوه نخالة)1(، وقيل:

وقيل:

وروي عنه  »احلياء خري كله«، وروي عنه اأي�ًصا »احلياء ح�صن ولكنه من 
الن�صاء اأح�صن«، وقال بع�صهم: من االأدب ترك االأدب عند من ال يحت�صمك وال 
راأيت جهل  واإمنا  اأحد،  بني  يوؤَدّ بك؟ فقال: مل  اأدِّ يحرتمك، قيل لبع�صهم: من 
اجلاهل فتجنبته، وراأيت اأدب العاقل فاأحببته و�صلكته. ويقال: �صخ�ض بال اأدب 

َحاِمَلٌة للإِْن�َشــــــاِن  ُروَرَة  ال�شَّ على ِخـــــَلِف الذي َيْهَوى وَيْخَتاُراإِنَّ 

وا  ا�ِش ما �َشرَتُ ل َتْهِتَكن من َم�َشاِوي النَّ
ُذِكُروا اإذا  ِفيِهم  َما  ا�ِشَن  َمَ واْذُكْر 

َم�َشاِويَكا  ِمْن  ا  �ِشرْتً اهلُل  فَيْهتَك 

ول َتِعْب اأََحــــــــًدا ِمْنُهم با ِفيـــكا

ُعُيوَبُه َيْن�َشى  الإِْن�َشاِن  َعَلى  َقِبيٌح 

ُه َغرْيَ َعاَب  مَلَا  َعْقٍل  َذا  َكاَن  َفَلو 
اْخَتَفى َقْد  اأَِخيه  يف  َعْيًبا  وَيْذُكُر 

اْكَتَفى ِبَها  َراآَها  َلْو  ُعُيوٌب  وِفيِه 

)1( ُنَخاَلة: ما بقي من ال�صيء بعد ت�صفيته. )م(.
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كلفظ بال معنى وج�صد بال روح، وقيل: من ال اأدب له ال علم له، وقيل لالأحنف 
بن قي�ض: ممن تعلمت احللم؟ قال: من نف�صي، قيل له: فكيف ذلك؟ قال: كنت 

اإذا كرهت �صيًئا من غريي ال اأفعله باأحد مثلي. 

اأحلم من  االإطالق  ير على  امللوك ومل  اأف�صل خ�صال  احللم  اإن  قيل: 
ر�صول اهلل ، روي اأنه ملا انك�صرت رباعيته)1( يف غزوة اأُحد واأدمي وجهه قال: 
فاإنهم ال يعلمون، ف�صق  َبْت وجه نبيها، اللهم اغفر لقومي  اأّمة َخ�صَّ »كيف تفلح 
انًا ولكن  َلعَّ اأبعث  اإين مل  فقال:  لو دعوت عليهم؟  فقالوا:  اأ�صحابه  ذلك على 
اأ�صفقه،  اأعظمه، و�صفوق ما  اأَْحَلَمه، و�صفيع ما  بعثت داعًيا ورحمة«، فهو نبي ما 
اآٍت من عند ربي   وزاده �صرًفا وكرًما لديه. وقال : »اأتاين  اأرفقه  وكرمي ما 
فخريين بني اأن يدخل ن�صف اأّمتي اجلنة وبني ال�صفاعة فاخرتت ال�صفاعة، وهي 
  اأّدبني ربي فاأح�صن تاأديبي«، وعنه« : ملن مات ال ي�صرك باهلل �صيًئا«. وقال
»بعثت الأمتم مكارم االأخالق«، وقيل البن عبا�ض -ر�صي اهلل عنهما- َمْن اأجود 
النا�ض، ومن اأحلمهم، ومن اأبخلهم، ومن اأ�صرفهم؟ فقال: اأجود النا�ض من اأعطى 
من غري طلب، واأحلمهم من عفا عمن ظلم، واأبخلهم من بخل بال�صالة وال�صالم 

على النبي ، واأ�صرفهم من ي�صرف يف �صالته.

ُته: �صن بني الثنية والناب. )م(. )1( ُرَباِعيَّ



688 688
املر�شد الأمني للبنات والبنني

اأن يكون  اأ�صعب ما على االإن�صان  اإن  يا بني  واأو�صى حكيم ولده فقال: 
نف�صه، ويعلم عيبه، ويكتم �صره، ويهجر هواه،  اأن يعرف  اأّولها  اأ�صياء؛  فيه �صتة 
 قال: دخلت  اأبي هريرة  يعنيه، وعن  واأن مي�صك عما ال  ويخالف �صهوته، 
اأو�صيك  اأبا هريرة  »يا  اأو�صني، فقال:  يا ر�صول اهلل   فقلت:  على ر�صول اهلل 
اأنت  ا�صتغل  بالف�صائل  النا�ض  ا�صتغل  اإذا  كلمة،  �صتمائة  فيهن  كلمات  ب�صت 
اأنت باخلالق، واإذا ا�صتغل النا�ض  بالفرائ�ض، واإذا ا�صتغل النا�ض باخَلْلِق ا�صتغل 
بالباطن،  اأنت  ا�صتغل  بالظاهر  النا�ض  ا�صتغل  واإذا  بالعمل،  اأنت  ا�صتغل  بالعلم 
واإذا ا�صتغل النا�ض بعمارة الدنيا ا�صتغل اأنت بعمارة االآخرة، واإذا ا�صتغل النا�ض 
بالعيوب ا�صتغل اأنت بعيب نف�صك« وقال : »من رد عن عر�ض اأخيه رد اهلل 

عن وجهه النار يوم القيامة« رواه الرتمذي عن اأبي الدرداء، وقيل:

قال ابن املعتز: الن�صح بني املالأ تقريع)2(، كما قيل:

ِفْعِلِه َعَلى  املَْرَء  َتـــــــــُلِم  َل 

ِمْثَلُه َواأََتى  �َشـــــــــْيًئا  َذمَّ  َمْن 
ِمْثِلِه اإىَل  َمْن�ُشـــــــوٌب  واأَْنَت 

َعْقِلِه َعَلى  ُيـــــــــــــــْزِري)1(  ا  َفاإِنَّ

اْنِفَراِدي يف  ِحَك  ِبُن�شْ ْديِن  َتَعمَّ

ْرٌب �شَ ا�ِش  النَّ َبنْيَ  َح  النُّ�شْ َفاإِنَّ 

ي ِلَنْق�شِ َطَلًبا  َخاَلْفَتني  َفاإِْن 

اجَلَماَعِة يف  يَحَة  النَّ�شِ ْبِني  وَجنِّ

�َشَماَعه اأَْهَوى  َل  التَّقـــــِريِع  ِمَن 

َطاَعة اأعط  مَلْ  اإَِذا  ْب  َتْغ�شَ َفــــَل 

)1( ُيْزِرِي: يعيب. )م(.
)2(  َتْقِريع: تاأنيب وتعنيف. )م(.
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تبلغك  اأ�صياء  الدنيا خم�صة  د من  َتَزوَّ بني  يا  فقال:  ولده  واأو�صى حكيم 
للبعث وتون�صك عند الوحدة؛ َكفُّ االأذى، وح�صن اخللق، وال�صدق، والن�صح، 
والرب، وورد عنه  قال: »اإن الدين الن�صيحة، قلنا: ملن يا ر�صول اهلل؟ قال هلل 
َت�َصُعوا  لن  »اإنكم    عنه  وروي  وعامتهم«.  امل�صلمني  والأئمة  ولر�صوله  ولكتابه 
النا�ض باأموالكم« اأي ال ميكنكم ذلك »ولكن ي�صعهم منكم ب�صط الوجه وح�صن 

اخللق« اأي ال ت�صع اأموالكم لعطائهم فو�صعوا اأخالقكم ل�صحبتهم. 

وكان النبي  يكرم اأهل الف�صل ويتاألف اأهل ال�صرف ويكرم كرمي كل 
اأحد  عن  يطوي  اأن  غري  من  منهم  ويحرت�ض  النا�ض  ويحذر  عليهم،  يه  وُيَولِّ قوم 
قوم  عزيز  »اأكرموا    وعنه  ا،  اإال حقًّ يقول  وال  اأ�صحابه  ويتفقد  وخلقه  ِب�ْصَره)1( 
ذل، وغني قوم افتقر«، وقال االإمام ال�صافعي: ال علم اإال مع التقى وال اأدب اإال 
باال�صتقامة، وعقل  االإميان  اأربعة: عقل  العقول  العلماء:  بع�ض  وقال  العقل،  مع 
العلم باالجتهاد، وعقل االأدب ب�صحبة ال�صاحلني، وعقل العي�ض بالتدبري. وقال 
مائدة مل يدع  اأنف�صهم؛ اجلال�ض على  اإال  يلومون  اأهينوا فال  اإن  ثمانية  بع�صهم: 
اإليها، واملتكرب على رب البيت، وطالب اخلري من اأعدائه، وطالب الوّد من اللئام، 
والداخل بني اثنني يف حديثهما، وامل�صتخف بال�صلطان، واجلال�ض جمل�ًصا لي�ض له 

اأهاًل، واملقبل بحديثه على من مل ي�صمع منه، وقيل:

)1( ِب�ْصِره: طالقته. )م(.
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احلديث  يف  ورد  وقد  اإليه،  ُيْدَع  مل  طعام  اإىل  اأحد  يدخل  اأن    ونهى 
ا«، وروي  ً اأنه  قال: »من دخل اإىل طعام مل يدع اإليه دخل �صارًقا وخرج ُمَعريَّ
رَّ بالرجل من �صغر  اأَ�صَ اأر  َتك فاإين مل  : ال ت�صغر ِهمَّ عن عمر بن اخلطاب 

همته، وقيل: على قدر املرء تكون همته، وقيمة كل امرئ همته.

وكما ف�صل اهلل العاملني بع�صهم على بع�ض يف الرزق وكرثة املال، كذلك 
ق بني العاملني يف العقول ومنحهم منه ما �صاء من كثري وقليل، فعقول االأنبياء  َفرَّ
واملالئكة اأكرث من عقول العلماء، وعقول العلماء اأكرث من عقول العوام، وعقول 
ال�صبيان. وقيل:  اأكرث من عقول  الن�صاء  الن�صاء، وعقول  اأكرث من عقول  العوام 
وقال  ذلك.  واجلاهل عك�ض  راحة،  منه يف  والنا�ض  تعٍب،  نَْف�ُصه يف  َمْن  العاقل 
وجوهر  العقل  االإن�صان  وجوهر  جوهر  �صيء  لكل  املحا�صبي:  اأ�صد  بن  احلارث 

العقل ال�صرب، ومن كالمهم: ال�صرب ال يتجرعه اإال حر، وقيل:

ِنْعَمًة َنــــــَر  َفَلْم  َتَداَوْيَنا  والَعْقِلِبُكلٍّ  الَعِزيزِة  ْفـــــ�ِش  النَّ ِمْن  اأََعزَّ 

اأَنَِّني ا�ُش  النَّ َيْعَلَم  حتىَّ  ِبُ  �شْ �َشاأَ

ْبَ اجَلِميَل َمَع التَُّقى وما اأَْح�َشَن ال�شَّ

َمْت َلُهدِّ ِباجِلَباِل  ِبي  ما  اأَنَّ  وَلْو 

َحلَوٌة ِفيِه  ْهَر  الدَّ اإِنَّ  َقاَل  وَمْن 

ْبِ ال�شَّ من  اأََمرَّ  �َشيٍء  َعَلى  ُت  َبْ �شَ

َيْجِري َخْلِقِه  َعَلى  املَْوىَل  َر  َقدَّ َوَما 

َي�ْشِر  مل  يِح  وبالرِّ اأَْطَفاَها  اِر  وِبالنَّ

املُرِّ ِمَن  اأََمّر  َيْوٍم  ِمْن  ُبدَّ  َفَل 
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به،  العبد؟ قال: عقل يعي�ض  ُيْرَزَقه  ما  لوزيره: ما خري  امللوك  وقال بع�ض 
قال: فاإن عدمه؟ قال: اأدب يتحلى به، قال: فاإن عدمه؟ قال: مال ي�صرته، قال: 
يفتخر  الفتى من  لي�ض  والبالد. وقيل:  العباد  يريح منه  قال: موت  فاإن عدمه؟ 
ال�صدف  فالدّر ال ت�صره كثافة  بف�صله،  قومه  يفتخر  الفتى من  واإمنا  واأهله،  بقومه 
وملوحة البحر، وال�صوك ال ينفعه �صرب ماء املُْزن وال جماورة لطيف الزهر، فالعاقل 
ال يفتخر بالن�صب واإمنا يفتخر بن�صب االأدب، فاإمنا املرء ابن نف�صه اإذ بها يعلو وي�صفل 

بني اأبناء جن�صه، كما قيل:

وقيل:

قال املقريزي يف ر�صالة له: اإن لكل �صيء غاية، فغاية املعدن اأن ي�صري ذهًبا، 
وغاية النبات النخلة، وغاية احليوان االإن�صان، وغاية االإن�صان اأن يكون عاملًا، وغاية 

العامل اأن يكون كاماًل يف وقته باقًيا بذكره.

اًما ِع�شَ َدْت  �َشوَّ ــــــــاٍم  ِع�شَ والإِْقـــــــَداَماَنْف�ُش  الَكـــــــــرَّ  َمْتُه  وَعلَّ

ْتُه َمِلًكا ُهَماًما َ ريَّ و�شَ

َوِعْلٍم اأََدٍب  يف  الِعـــــــزَّ  َراأَْيُت 

َتَراُه اأَْن  ا  َذمًّ باملَْرِء  َكَفى 
والَهَواُن املََذلَُّة  اجَلْهــــــــــــــِل  ويف 

ِل�شـــــــــاُن له  وَلْيــــــ�َش  َوْجٌه  له 



692 692
املر�شد الأمني للبنات والبنني

وقيل: النا�ض باأزمانهم اأ�صبه منهم باآبائهم، وقيل: عقول النا�ض على قدر اأزمنتهم، 
فالكامل هو الذي يحر�ض على بقاء ذكره احل�صن، قال اهلل تعاىل حكاية 

عن �صيدنا اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم بقوله: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پمث  ]ال�صعراء/ 84[، وقد مّن اهلل تعاىل على نوح عليه ال�صالة 
وال�صالم نثپ  پ  پ  پمث ]ال�صافات/ 78[، ومعناه تركنا عليه 

ثناء ح�صًنا يف كل اأّمة، وَمّن اهلل تعـــاىل على ر�صوله حممد  بقـــوله  
نث ڭ  ۇ    ۇ  ۆمث ]الزخرف/ 44[، قال ابن عبا�ض -ر�صي اهلل 
ا  عنهما-: يعني اأن القراآن ال�صريف �صرف لك ولقومك، وقال تعاىل مُمَْتنًّ

على نبيه نث ڭ  ڭ  ڭمث  ]ال�صرح/ 4[، اأي اإذا ُذِكْرُت ُذِكْرَت معي.

الذكر  وال�صالم:  ال�صالة  عليهما  داود  بن  �صليمان  اهلل  نبي  وعن 
الأن  يولد؛  يوم  من  خري  ميوت  يوم  واالإن�صان  الطيبة،  الرائحة  من  خري  اجلميل 
تبلغ  قد  اجلميلة  وال�صفات  احل�صن  والثناء  ميل،  ربع  تبلغ  ال  قد  الطيبة  الرائحة 
ا يزهد فيه نظراوؤه فاإن النفو�ض كاأنها  اأق�صى االآفاق، وذلك اأن االإن�صان ما دام حيًّ
ظافرة به، ومن �صاأن املرء اأن يزهد فيما ظفر به؛ الأنه يف يده، وقد اأمن من فوته، واأن 
يحر�ض على طلب ما غاب عنه ويرغب يف حت�صيله، فاإذا مات االإن�صان فقد فات، 
فتلهج االأل�صنة حينئٍذ بن�صر اأخباره واآثار ف�صله ون�صر ماآثره واإذاعة حما�صنه حتى 

كان موته �صبًبا الإ�صهار ف�صائله اأكرث من اإ�صهارها يف حياته، كما قيل:
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وقيل:

وقيل:

وقيل:

فالقول باأن يوم وفاة املرء خري من يوم والدته اإمنا يراد به اأن االإن�صان ح�صل 
َبع، فوالدة االإن�صان اإمنا  على الغاية، وغاية االإن�صان اإما عامل باٍق اأو جاهل غري ُمتَّ
هي ليكون له �صدق يف االآخرين بح�صن ال�صرية، فاإن الف�صائل كانت فيه وقت 
اأيام حياته،  عليه  الثناء  ا�صتحق  بالفعل  الف�صائل  له  فاإذا �صارت  بالقوة،  والدته 
وكرث انت�صار ف�صائله بعد مماته، وانت�صارها بعد مماته حياة باقية يتوجه اإليها ال�صاحلون 

ِبِه ُي�ْشَتَهاُن  ا  َحيًّ َداَم  َما  ُيْفَتَقُداملـــــــْرُء  ِحنَي  فيـــــــه  ْزُء)1(  الرُّ وَيْعُظُم 

َيُحوُزُه مِمَّا  الإِْن�َشــــــاَن  َيْنَفُع  ِذْكِرِهَوَما  ِطيب  �ِشَوى  ْنَيا  الدُّ َفاَرَق  اإَِذا 

واحِلَجا والِعْلُم  الآَداُب  َتْنَفُع  مَيُوُتَوَما  الَكَمـــــــاِل  ِعْنَد  اِحُبَها  و�شَ

وللَخرْيِ اأَْهٌل َلـــــْم َتُكــْن اأَْقَعَدْتُهُم

اإَِلْيِهم ُت�ِشرُي  َقــــــْد  اأَْهٌل  رِّ  ولل�شَّ
َباِئُع الطَّ اأَْقَعَدْتُه  ِفيَمْن  اَلرْيِ  عن 

اِبُع الأَ�شَ بالأَُكفِّ  َحاٍل  ُكلِّ  على 

ْزء: امل�صيبة. )م(. )1( الرُّ
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اأكمل  اإليها  املتوجه  والف�صيلة  املطلوبة  الغاية  فيوم كمال  العارفون،  فيها  ويرغب 
من يوم والدته.

ومما روي عن ر�صول اهلل : »من اأهان خم�ًصا َخ�ِصَر خم�ًصا؛ من ا�صتخف 
بالعلماء خ�صر الدين، ومن ا�صتخف باالأمراء خ�صر الدنيا، ومن ا�صتخف باالأقارب 
خ�صر املروءة، ومن ا�صتخف باجلريان خ�صر املنافع، ومن ا�صتخف باأهله خ�صر طيب 
بالعامل،  وا�صتقل  اجلاهل،  ظهر  اإذا  اهلل:  رحمه  الَق�ْصَطالَّين  االإمام  قال  عي�صه«. 
و�صدق الكاذب، وائتمن اخلائن، وا�صتحلَّت العلماء الرخ�ض، وا�صتحل النا�ض 

َي الورع، وانقطع الزهد، ووجب االعتزال. احلرام من تلقائهم، فقد حُمِ

)رجع( وكذلك يدعو التلميذ الأ�صتاذه ولوالديه، وكذلك يفعل كلما �صرع 
يف قراءة در�ض وتكراره اأو مطالعته اأو مقابلته يف ح�صور اأ�صتاذه اأو يف غيبته، واإذا 
فرغ من الدر�ض دعا الأ�صتاذه اأي�ًصا، ويدعو االأ�صتاذ للتلميذ اأي�ًصا كما دعا له، واإن 
ترك التلميذ اال�صتفتاح مبا ذكر جهاًل اأو ن�صيانًا نبهه عليه وعلمه اإياه وذكره فاإنه من 

اأهم االأدب، وقال بع�صهم:

ِلِعْلٍم اأََتــــــــاَك  َمْن  الِعْلَم  َعلِّم 

ما اإَِذا  الَفِقرُي  ِعْنَدَك  ولَيُكْن 
َعاء الـــــــدُّ منُه  َحييَت  ما  واْغَتِنْم 

�َشَواء  والَغـــــــِنيُّ  الِعــــــْلَم  َطَلَب 
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وقيل:

ين�صب  ومما  اأبًدا.  اجلهل  ذل  بقي يف  �صاعة  التعليم  ذل  يتحمل  وقيل: من مل   
: لالإمام ال�صافعي

وقال : »اآفة العلم الن�صيان، واإ�صاعته اأن حتدث به غري اأهله« ولبع�صهم:

اأَِديًبا اأَْم�َشى  َجــــــاِهٍل  ِمْن  وَكْم 

ـْــــــُلو َت ُثمَّ  ُمرٌّ  الَبْحـــــِر  َكَماِء 
اإَِماَما َوَغـــــــَدا  َعــــــامِلٍ  ْحَبِة  ب�شُ

الَغَمـــــاَما ِحَب  �شَ اإذا  َمَذاَقُتــــــُه 

ِلِه ِبَف�شْ الَكِرمُي  اهلُل  َي�ّشـــــَر  َفاإِْن 

ِوَداَدُهم وا�ْشَتَفْدَت  ُمِفيًدا  َبَثْثَت)1( 

اَعُه اأَ�شَ ِعْلًما  اَل  اجُلهَّ َمَنَح  وَمْن 

وِلْلِحَكم للُعُلوِم  اأَْهًل  اَدْفَت  و�شَ

َوُمْكَتَتم  َلَديَّ  َفَمحــــــُروٌن  واإل 

َظَلم َفَقْد  املُ�ْشَتْوِجِبنَي  َمَنَع  وَمْن 

اإذا �ِشْئَت اأْن َتْبِكي َفِقيًدا ِمَن الَوَرى)2(

َعامِلٍ  َفْقِد  على  اإل  َتْبِكنَي  َفَل 

ُمْلَكُه اَن  �شَ َعاِدٍل  اإَِماٍم  وَفْقِد 

ِم املَُكرَّ ِبــــــــي  النَّ َنْدَب  وَتْندُبُه 

للُمَتَعلِِّم ْعــــــــــِليِم  التَّ يف  ُيَبــــالُغ 

ِم  بالتََّحكُّ ل  اهلِل  ُحْكِم  ِباأَْنَواِر 

قت ون�صرت. )م(. )1( َبَثَثت: َفرَّ
)2( الَوَرى: اخَلْلق. )م(.
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قال بع�صهم: فاإن موت العلماء من امل�صايب الكربى والنكائب العظمى؛ 
اإذ هم اأقمار الدنيا و�صمو�صها، وبذهابهم تخ�صف االأقمار وال�صمو�ض، ومبوتهم تقل 

ۇئ   وئ   وئ   نثەئ   تعاىل:  قوله  ذلك  من  ورد  فمما  الر�صوم،  وَتْدُر�ض  العلوم، 
 : ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئمث ]الرعد/ 41[، قالوا هو موت العلماء، وورد عنه
من  روي  ما  ذلك  ومن  اأهله«،  مبوت  يرفعه  واإمنا  انتزاًعا،  العلم  يرفع  ال  اهلل  »اإن 
قوله : »اإن مثل العلماء يف االأر�ض كمثل النجوم ُيْهَتَدى بها يف ظلمات الرب 
: »من مل  الهداة«، وعنه  اأن ت�صل  يو�صك  انطم�صت)1(  النجوم  فاإذا  والبحر، 
اأمتي علماوؤها وخيار علمائها  : »خيار  وقوله  فهو منافق«،  العامل  يحزن ملوت 

حلماوؤها«.

ِجَهاِدِه  يف  ادٍق  �شَ �ُشَجاٍع  وَفْقِد 

والَوَفا  دِّ  الوُّ َحاِفِظ  َويِلٍّ  وَفْقِد 

الَعَطا  ِمَن  مَيَلُّ  ل  �َشِخيٍّ  وَفْقِد 

ِبَنْف�ِشه  ا  َحيًّ َيْفِديَك  اأٍخ  وَفْقِد 

َبْعِلَها  اأََماَنَة  َتْرَعى  َزْوَجة  َكَذا 

وَغرْيُهُم َعَلْيِهم  ُيْبَكى  �َشْبَعٌة  َفُهم 

ِم  َقدُّ للتَّ اأَْعَلُمُه  ُن�ِشـــَرْت  وَقْد 

ِم  ُمَعظِّ الَعامَلنَي  لَربِّ  ُمِطيٍع 

ُمْعَدِم  ُكلِّ  عن  الَكْرِب  َهمَّ  ُج  ُيَفرِّ

ُموؤْمِلِ  ُكلِّ  َعْن  باملَْجُهوِد  يَك  وُيْق�شِ

َعِمي  اأَْو  ْهِر  الدَّ َة  ُمدَّ َعْنَها  َغاَب  وَلْو 

َق�ْشَعِم اأُمُّ  َرْحَلَها  اأَْلَقْت  َحْيُث  اإِىَل 

)1( انَْطَم�َصت: اختفت وتوارت. )م(.
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رواه  العلم«  ُتَعلِّمونه  من  روا  وَوقِّ العلم  منه  ُتَعلَّمون  من  ُروا  »َوقِّ  : وقال 
البخاري يف تاريخه عن عمر بن اخلطاب  - ر�صي اهلل عنهما - فمن ذلك تبجيلهم 
�صفاعاتهم،  وقبول  بها  واالهتمام  م�صاحلهم  ق�صاء  ومنه  غريهم،  عن  وتعظيمهم 
ومنه اإطعامهم الطعام، والقيام لهم، وتقبيل اأيديهم واأيدي غريهم من ال�صلحاء 
اإجالاًل لهم وتعظيًما، فقد قال النووي رحمه اهلل: ي�صتحب تقبيل اأيدي العلماء 
وامل�صايخ اأهل الف�صل، ومن يتلمح منهم اآثار اخلري والربكة وال�صالحية والتربك 
بهم والتما�ض دعواتهم ال�صاحلة ونحو ذلك مما هو مطلوب، وي�صتحب لهم القيام 
ملا  اأمية  بن  ل�صفوان    وقام  منازلهم«،  النا�ض  »اأنزلوا    عنه  ورد  فقد  اأي�ًصا، 
ه  قدم عليه، واإىل عدي بن حامت قال ال�صهيلي: ولي�ض معار�ًصا حلديث »من �َصرَّ
توجه  اإمنا  الوعيد  النار«؛ الأن هذا  فليتبواأ مقعده من  قياًما  الرجال  له  يتمثل  اأن 
لفاطمة -ر�صي اهلل  يقوم    له، وكان  يقام  اأن ال  واإىل من يغ�صب  للمتكربين 

. عنها- وكانت تقوم له

اأ�صرف  احلقيقة  يف  لهم  فاإنه  بنيه،  جمرى  متعلميه  يجري  اأن  املعلم  فحق 
ا من اأبي الوالدة، فيوقرهم كما يوقر اأوالده ويوقرونه  االأبوين واأبو االإفادة اأعظم حقًّ
كما يوقرون اآباءهم، كما قال االإ�صكندر وقد �ُصئل اأمعلمك اأكرم عليك اأم اأبوك؟ 
فقال: بل معلمي؛ الأنه �صبب حياتي الباقية، ووالدي �صبب حياتي الفانية، فهو 

اأحق بالتوقري من االأب، وقيل:
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وعلى املفيد اأن يعرب للم�صتفيدين بعبارة وا�صحة مف�صلة الأجل اأن يفهموها، 
ه العاّد، قالت عائ�صة ر�صي  فقد كان  اإذا تكلم تكلم بكالم مف�صل مبني َيُعدُّ
ه العاد  اهلل عنها: ما كان ر�صول اهلل  ي�صرد �صردكم هذا، كان يحدث حديًثا لو َعدَّ
الأح�صاه، وكان يعيد الكلمة ثالًثا لتفهم عنه. وذكر البخاري  عند قوله باب 
من خ�ّض بالعلم قوًما دون قوم كراهية اأن ال يفهموا: عن معروف عن اأبي الطفيل 
ور�صوله«  اهلل  يكذب  اأن  اأحتبون  يعرفون،  مبا  النا�ض  »حدثوا  قال:    علي  عن 
وعلى املفيد اأن يعامل امل�صتفيدين باالإر�صاد وال�صفقة ويهتم مب�صاحلهم وي�صرب على 
االإن�صان  فاإن  االأحيان،  بع�ض  يف  اأدبهم  قلة  يف  ويعذرهم  اأدبهم،  و�صوء  جفائهم 
ي�صرفهم  اأن  وعليه  كال�صغري،  ال�صن  حديث  كان  اإذا  ال�صيما  للنق�صان  �ض  ُمَعرَّ
عن الرذائل اإىل الف�صائل بلطف يف املقال وتعري�ض يف اخلطاب، والتعري�ض اأبلغ 
بالعلم  يتعزز  اأن  العامل  يلبث  العلم اخليالء فال  اآفة  الغزايل:  الت�صريح. قال  من 
وي�صتعظم نف�صه وي�صتحقر النا�ض وينظر اإليهم نظره اإىل البهائم، وقيل: العلم حرب 

للمتعايل كما اأن ال�صيل قاطع للمكان العايل.

َفاِئَدًة ا�ِش  النَّ َبْع�ُش  اأََفاَدَك  اإَِذا 

ًة  احِلَ �شَ اهلُل  َجَزاُه  ُفَلٌن  وُقْل 

له املُِفيِد  ِذْكِر  ِمْن  ُيْكِثُ  فاحُلرُّ 

اأََبَدا �ُشْكَرُه  َفَواِظْب  الُعُلوِم  ِمَن 

َواحَل�َشَدا  الِكْبَ  ْلِغ  َواأَ اأََفاَدِنيَها 

َقَعدا اأَْو  َقاَم  اإْن  وَيْذُكُره  ِعْلًما 
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قال بع�صهم: ال ينبغي للعامل حب الريا�صة والتعظيم، والت�صارع اإىل نبذ 
َتُلوُح عليه �صواهد العلم بالق�صور، ويلتم�ض بكرثة االنتقاد والعرثات وي�صرت  من 
ر�صوم احل�صنات ببع�ض ال�صقطات، ورمبا راأى بع�صهم ا�صتحقاقه العلم بالتوارث، 
وقد قال اهلل تعاىل: نثۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋمث ]املائدة/ 54[ وقال تعاىل: 
نث ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉمث     ]الق�ص�ض/ 68[ اأي الف�صائل والكماالت، 

وقد ن�ض القرايف على اأن ذلك من البدع املحرمة، وقيل:

قال بع�صهم: وينبغي له اأي�ًصا اأن ال ميدح نف�صه وال يزكيها وال يفرح مبدح النا�ض 
ال  اأي   ]32 ]النجم/  ۈمث   ۆ   نثۆ   تعاىل:  قال  فقد  عليه،  بثنائهم  وال  له 
متدحوها. وكان احل�صن الب�صري يقول: ُربَّ هالٍك بالثناء عليه ورب م�صتدرج باالإح�صان 
املادح  ينوي  اأن  اإال  نف�صه  املرء على  ثناء  قال:  القبيح؟  ال�صدق  ما  وقيل حلكيم  اإليه، 
التحدث بنعمة اهلل تعاىل، قال تعاىل: نثڻ  ڻ      ڻ  ڻمث ]ال�صحى/ 11[، اأو 
ينوي به اإعالم حاله من العلم والعمل ليقتدوا به ولياأخذوا عنه وليعطوه حقه ويدفعوا 
عنه الظلم ونحو ذلك، فال يكون مدحه لنف�صه مذموًما حينئذ، وينبغي له اأي�ًصا 
من رب  القرب  اإىل  املو�صل  والزاد  املتني  واحلبل  االأقوى  بال�صبب  يتم�صك  اأن 

َكم الكتاب بقوله: نثٹ  ڤ  ڤ  ڤ   العاملني الذي ذكره اهلل يف حُمْ

َنْف�ِشِه ِل  َف�شْ َعْن  الإِْن�َشاُن   َ َعبَّ َوَما 

الَفتَى َيتَِّقي  اأَْن  ْق�ِش  النَّ اأََخ�شَّ  َواإِنَّ 
ِل َفا�شِ ُكلِّ  يف  ِل  الَف�شْ اِف  اْعرِتَ ِبْثِل 

ِل الأََفا�شِ ِباْنِتَقا�ِش  َعْنه  ْق�ِش  النَّ َقَذى 
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التقوى راأ�ض كل خري  اإذ  ]البقرة/ 197[؛  ڤڦ   ڦ  ڦمث  
باأو�صاف  اآيات كثرية وو�صفهم  املتقني يف  وقد مدح اهلل  ري،  واالأمان من كل �صَ
جميلة، واأثنى عليهم باأ�صياء جليلة، وكذلك نبيه  يف اأحاديث �صهرية، فمن 
االآيات قوله تعاىل: نثڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث  ]احلجرات/ 13[ وقوله 

تعاىل: نث  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  
ڀ  ڀمث ]اآل عمران/ 133[، وملا نزل قوله تعاىل: نث ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤمث  ]اآل عمران/ 102[ حتّرجت ال�صحابة يعني ح�صل لهم 

ہ   ہ   ہ   نث  تعاىل:  اهلل  فاأنزل  عليهم،  ذلك  و�صق  اأنف�صهم  يف  و�صيق  حرج 
ھمث  ]التغابن/ 16[ فاطماأنوا بذلك، ومعنى اتقاء اهلل حق تقاته اأن ُيَطاع 

ى وُيْذَكر فال ُيْن�َصى.  فال ُيْع�صَ

ومن االأحاديث قوله : »من اأبطاأ به عمله مل ي�صرع به ن�صبه«، يعني من 
ق�صر يف العمل حتى َتَورَّط يف االأمور املهلكة مل يكد ينفعه ن�صبه وال يعتمد عليه، 
بل يقول اأنا ابن العامل الفالين وابن ال�صيخ الفالين وال�صريف الفالين معتمًدا 
عليه تارًكا ملا اأمر به؛ اإذ مل ينفعه ذلك يوم ال ينفع مال وال بنون اإال من اأتى اهلل 
بقلب �صليم. ونهى  اأن يفتخر الرجل باآبائه واأجداده؛ الأنهم قد �صاروا اإىل ما 

قدموا من العمل، وقيل:
َزَمًنا ْوا  َم�شَ باآباٍء  اْفَتَخْرُت  َوَلُدوااإذا  ما  ِبْئ�َش  ولكْن  َدْقَت  �شَ قالوا 
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وقيل:

وال ينفع ذلك اإال مع العلم والعمل.

قال بع�ض العلماء : ما ثم اأنفع الأوالد العلماء وال�صاحلني من الدعاء 
لهم بظاهر الغيب مع تفوي�ض اأمرهم اإىل اهلل تعاىل؛ وذلك الأن اأحدهم يرتبى يف 
الدالل على الدوام مع م�صاعدة اأمه اإن كانت، ويكتفي بتعظيم النا�ض له بحكم 
اإىل اكت�صاب الف�صائل غالًبا، ويقول يف نف�صه  التبع الأبيه فال ي�صري عنده داعية 
الذي كنت اأتعب يف حت�صيله من اجلاه باال�صتغال بالعلم والريا�صة قد ح�صل يل 
على  عينه  يفتح  اأحدهم  فاإن  والفالحني  العوام  اأوالد  بخالف  والدي،  بوا�صطة 
الكد والتعب واالإهانة في�صري يتفكر يف عمل حيلة تعتقه من تلك االإهانة، فيلهمه 
َمه النا�ض يزداد رغبة يف العلم  احلق اأن ي�صتغل بالعلم والقراآن، فال يزال كلما َعظَّ

واملجاهدة حتى ي�صري �صيخ االإ�صالم. 

هلكة  يف  وقع  ملن  تقال  كلمة  ويل  اجلاهل«  من  للعامل  »ويل   : وقال 
اإىل  وير�صده  الدين  معامل  يعلمه  مل  حيث  اأي  ويح  بخالف  عليه،  يرتحم  وال 
طريقه املبني مع اأنه ماأمور بذلك »وويل للجاهل من العامل«؛ حيث اأمره مبعروف 
ونهاه عن منكر فلم ياأمتر باأمره ومل ينته بنهيه اإذ العامل حجة اهلل على خلقه، قال 

ال�صافعي: العلم جهل عند اأهل اجلهل، كما اأن اجلهل جهل عند اأهل العلم.

ِبَنْف�ِشِه اإل  املَْرِء  ِفَخــــــاُر  َن�َشِبَوَلْي�َش  َذِوي  ِكـــــــَراًما  اآباًء  َعدَّ  واإِْن 
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 وينبغي له اأي�ًصا اأن يتخلق باالأخالق احلميدة واملحا�صن ال�صريفة التي ورد 
ال�صرع بها، وال�صيم املر�صية واخلالل الزكية التي اأر�صد اإليها من الزهد يف الدنيا 
والتقلل منها وعدم املباالة بها وباأهلها، وال�صخاء واجلود والكرم ومكارم االأخالق 
وحما�صن االآداب وطالقة الوجه يف غري خروج اإىل حد اخلالعة وال�صرب والتقوى 
ورع  بال  احلكماء: عامل  قال  �صادق،  ورع  ذا  يكون  واأن  االكت�صاب،  عن دينء 

نثۋ   تعاىل:  قال  تعاىل،  اهلل  للخ�صية من  يكون مالزًما  واأن  نبات،  بال  كاأر�ض 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉمث  ]فاطر/ 28[ وقال بن عطاء اهلل يف حكمه: خري 
العلم ما كانت اخل�صية معه واأن يكون مهذب االأخالق ذا نف�ض مر�صية وخلق 

ح�صن، وقيل:

واأن يكون مكرًثا من اخل�صوع وال�صكينة والوقار واخل�صوع متجنًبا لل�صحك 
يَّة، كتنظيف  واالإكثار من املزاح مالزًما على الوظائف ال�صرعية الواردة عن خري الرَبِ
االأظفار،  وتقليم  ال�صارب،  كق�ض  باإزالتها،  ال�صرع  ورد  التي  وال�صعور  االأو�صاخ، 
متجنًبا  الكريهة،  الروائح  واإزالة  العانة،  وحلق  االإبط،  ونتف  اللحية،  وت�صريح 
ثَّة املكروهة املبتذلة، فقد نهى  عن ال�صهرتني يف اللبا�ض املرتفعة  للمالب�ض الرَّ
ال�صهرتني  يكرهون  كانوا  تعاىل:  اهلل  رحمه  النووي  قال  ا،  جدًّ واملنخف�صة  ا  جدًّ

ُخلِقِه َمَكاِرِم  َعْن  َتَقاَعَد  َمْن  َيا 

اأَْخَلَقُه ِعْلُمُه  ْب  ُيَهذِّ مَلْ  َمْن 

اِخَرة الزَّ بالُعُلوِم  َفــــــاُخُر  التَّ َلْي�َش 

الآِخــــــَرة يف  بُعُلوِمِه  َيْنَتِفــــْع  مَلْ 
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الثياب اجلياد والثياب الرذلة؛ اإذ االأب�صار متتّد اإليهما، وبهذا ورد احلديث فلب�ض 
املرقعات اأمر مكروه �صرًعا، ورمبا يكون حراًما اإذا ق�صد اإظهار الزهد للطلب. 

املف�صلة،  اخل�صال  اأح�صن  فاإنه  للخمول،  ا  حمبًّ لل�صهرة  تارًكا  يكون  واأن 
املتوا�صعني  اهلل  رفع  وقد  رفعه،  هلل  توا�صع  ومن  تعاىل  هلل  متوا�صًعا  يكون  واأن 
النبي  اأن  املعلوم  ومن  باأو�صاف جميلة،  العزيز  كتابه  وو�صفهم يف  عليهم  واأثنى 
بالتوا�صع وح�صن  تعاىل  اهلل  اأمره  وقد  املتاأدبني،  وراأ�ض  املتوا�صعني  �صيد  كان   

ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   نث  تعاىل:  قال  فقد  االأخالق،  ومكارم  اخللق 
چ  چمث ]االأعراف/ 199[ واالآيات واالأحاديث واالأ�صعار يف ف�صل 

التوا�صع والرفق ونحوهما كثرية، وما اأح�صن ما قيل:

وقال اآخر:

وليحذر كل احلذر من احل�صد والكرب والرياء والعجب، واأن يكون تعويله يف 
�صائر اأموره على اهلل تعاىل منقطًعا اإليه عن اخللق وعن التعلق بهم غري ملتفت ملا يف 

ًعا َتَوا�شُ اإِلَّ  الأَْر�ِش  يف  مَتْ�ِش  َوَل 

َوَمْنَعٍة َوُجوٍد  ِعزٍّ  يف  ُكْنَت  واإِْن 

اأَْرَفُع ِمْنَك  ُهْم  َقـــــْوٌم  َتَها  َتْ َفَكْم 

اأَْمَنُع ِمْنَك  ُهْم  َقْوٌم  َماَت  َفَكْم 

ِلَناِظٍر َلَح  ْجِم  كالنَّ َتُكْن  ْع  َتَوا�شَ

ِبَنْف�ِشِه َيْعُلو  َخاِن  كالدُّ َتُك  َوَل 
َرِفيُع  َوْهَو  املَــــــــاِء  َفَحاِت  �شَ على 

يُع اإِىَل َطبَقـــــاِت اجَلــــــوِّ َوْهَو َو�شِ
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 : اأيديهم، وينبغي اأن يرفق مبن يقراأ عليه من امل�صتفيدين ويعلمهم برفق لقوله
»ما كان الرفق يف �صيء اإال زانه، وما كان العنف يف �صيء اإال �صانه«، واأن يرحب 
بهم ويح�صن اإليهم بح�صب حاله، فقد ورد عن اأبي هارون العبدي قال: كنا ناأتي 
اأبا �صعيد اخلدري  فيقول: مرحًبا بو�صية ر�صول اهلل ، قال: »اإن النا�ض لكم 
تبع واإن رجااًل ياأتونكم من اأقطار االأر�ض يتفقهون يف الدين، فاإذا اأتوكم فا�صتو�صوا 
بهم خرًيا« رواه الرتمذي وابن ماجه وغريهما، وينبغي اأن يبذل لهم الن�صيحة، 
فقد قال : »الدين الن�صيحة هلل ولكتابه ولر�صوله والأئمة امل�صلمني وعامتهم« 
رواه م�صلم، ومن الن�صيحة هلل ولكتابه اإكرام قارئه وطالبه واإر�صاده اإىل م�صلحته 

والرفق به وم�صاعدته مبا اأمكن. 

واأما ما يفعله معلمو القراآن ال�صريف و�صدة تعنفهم و�صربهم لالأوالد ال�صغار 
اأن االأوالد  ال�صرع ويرتتب على ذلك  التعليم، فهو خروج عن حد  املبتدئني يف 
ميتنعون من الكتابة والقراءة ملا يرونه من ذلك، فلو عاملوهم بالرفق واحليلة يف التعليم 
ملا امتنعوا من ذلك، خ�صو�ًصا واأنهم مفارقون اللعب اإىل احلب�ض وال�صيق، وقد ورد 
 »الربكة  ُموا وال تعنفوا، فاإن العلم خري من العنف«، وروي عنه   »َعلِّ عنه 
يف اأكابرنا، فمن مل يرحم �صغرينا ويجل كبرينا فلي�ض منا )اأي لي�ض متبًعا هدينا 
وطريقتنا(«. قال بع�ض العلماء: وينبغي للمعلمني اأن ياأذنوا لهم يف بع�ض االأوقات 
باللعب ويكون لعًبا جمياًل غري متعب لهم لي�صرتيحوا من كلفة االأدب كما �صياأتي.
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على  ويحر�صهم  بهم،  ويتلطف  الطالبني  قلوب  يتاألف  اأن  للعامل  وينبغي 
التعليم ويحثهم عليه وينبههم اإن غفلوا، وينبغي اأن يذكرهم ف�صيلة ذلك؛ ليكون 
عن  وي�صرفهم  الدنيا  يف  ويزهدهم  اخلري،  يف  رغبتهم  يف  وزيادة  لن�صاطهم  �صبًبا 
الركون اإليها واالغرتار بها، ويخربهم باأن اال�صتغال بالقراآن و�صائر العلوم ال�صرعية 
واملر�صلني  االأنبياء  رتبة  ذلك  واأن  العارفني،  اهلل  وعباد  احلازمني  طريقة  هو 

�صلوات اهلل و�صالمه عليهم اأجمعني.

وينبغي له اأي�ًصا اأن يحب لهم ما يحب لنف�صه، واأن يكره لهم ما يكره لنف�صه 
حلديث ال�صحيحني اأنه  قال: »ال يوؤمن اأحدكم حتى يحب الأخيه ما يحب 
العلم  جملتها  من  التي  عليه  تعاىل  اهلل  بنعم  معرتًفا  يكون  اأن  وينبغي  لنف�صه«، 
الذي �صار به من اأف�صل اخللق، بل هو اأجلها واأف�صلها فال يغفل عن �صوؤال اهلل 
تعاىل اإدامة نعمته �صاكًرا له اآناء الليل واأطراف النهار؛ اإذ ال�صكر قيد النعمة وعقالها 
]اإبراهيم/ 7[  نثڦ  ڦ  ڄمث  م�صتلزم للزيادة منها، قال تعاىل 
: »قلما نفرت  اإليه، كما قال  اأدوم للنعمة عليه لئال تنفر عنه فال تعود  والأنه 
اإليهم«، ولهذا قال بع�ض احلكماء: اعلموا اأن �صحائف  النعمة عن قوم فعادت 
الدهر مقلدة بال�صكر والذم، واإذا كان كذلك فاأكرموا من له بيت يف االأ�صل، ومن 
له قدر يف املروءة، ومن له مكانة يف العلم، وال يغرنكم �صوء حاله وانقالب الزمان 
به، فاإن الدهر يجرب كما يك�صر ويك�صر كما يجرب، وما اأعطى الدهر �صيًئا بيمينه اإال 

وا�ْصَتلَّه ب�صماله، كما قيل:



706 706
املر�شد الأمني للبنات والبنني

وقيل:

وقال بع�صهم: واأما ما يطلب من املتعلم فاأمور كثرية اأي�ًصا اإذ هو تابع له، فمما 
يطلب من املتعلم: اأن يكون متاأدبًا مع اهلل تعاىل ومع اأ�صتاذه؛ اإذ ال �صيء اأح�صن من 
 : اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي«، وقال علي« : االأدب يف حق املتعلم، فقد قال
ال �صرف مع �صوء االأدب، واأو�صى حكيم ولده فقال: اأو�صيك بخم�ض خ�صال؛ 
االأوىل: ال تعاند من فوقك. الثانية: ال تقل ما ال تعلم. الثالثة: ال تتعاطى ما ال تنال. 
الرابعة: ال تخالف بل�صانك ما يف قلبك. اخلام�صة: ال يخالف قولك فعلك. وقيل: 
احلاكم ال يعاند والقا�صي ال يخا�صم وال�صاعر ال يعادي، واأن يكون متوا�صًعا الأ�صتاذه 
ا له معتقًدا فيه �صامًعا لقوله م�صتطيًعا الأمره، ملا ورد من قوله : »اغد عاملًا اأو  حمبًّ
ا، وال تكن اخلام�صة فتهلك يعني مبغ�ًصا، واأن يكون مبنزلة  متعلًما اأو م�صتمًعا اأو حمبًّ

العبد الأ�صتاذه واأ�صتاذه مبنزلة املوىل له. 

َحـــــالٍة على  َيْبَقى  ل  ْهُر  الدَّ

ـُْروِهــــِه ِبكـ َـّـــــــاَك  َتَلق َفاإِْن 
ُيدِبــــــُر اأو  ُيقبـــــــُل  ما  لبد 

ـِْبُ َي�شــــ ل  ْهـــــَر  الدَّ فاإنَّ  ِبْ  َفا�شْ

َنا َ َعريَّ ْهِر  الدَّ ُروِف  ب�شُ للَِّذي  ُقْل 
ِجَيٌف)1(  َفْوَقُه  َيْعُلو  الَبْحَر  َتَرى  اأََما 

ِبَنا  َماِن  الزَّ ْيِدي  اأَ َن�َشَبْت  َتُكْن  َفاإِْن 

َعَدٌد َلَها  َما  جُنُوٌم  ماء  ال�شَّ َفِفي 

َخَطُر له  َمْن  اإِلَّ  ْهُر  الدَّ َعاَنَد  َهْل 

َرُر  الدُّ َقْعِرِه  ى  ِباأَْق�شَ وَي�ْشَتِقرُّ 

َرُر  ال�شَّ ُبوؤْ�ِشِه  مَتَاِدي  ِمْن  َنا  وَم�شَّ

والَقَمُر ْم�ُش  ال�شَّ اإل  ُيْك�َشُف  وَلْي�َش 

)1( ِجَيف: جمع جيفة وهي جثة امليت اإذا اأنتنت. )م(.
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وجاء يف معلمي القراآن حديث مرفوع »من علم عبًدا اآية من كتاب اهلل فهو 
مواله« اأخرجه الطرباين من حديث اأبي اأمامة، ونحوه قول �صعبة: »من كتبت عنه 
ا يف التعليم م�صمًرا عن �صاعد اجلد واالجتهاد  حديًثا فاأنا له عبد«، واأن يكون جمدًّ
قائًما على قدم العناية وال�صداد فاإن ذلك من �صبل الر�صاد فلعله اأن يظفر ببع�ض 
املراد، فقد قيل: اأعط العلم كلك يعطك بع�صه، ولكل جمتهد ن�صيب، واالأجر على 

قدر امل�صقة. 

وينبغي لطالب العلم اأن يكون متاأماًل يف جميع االأوقات يف دقائق العلوم 
ويعتاد ذلك؛ ولهذا قيل: من تاأمل اأدرك والبد من التاأمل قبل الكالم حتى يكون 
�صوابًا، فاإن الكالم كال�صهم البد من تقوميه بالتاأمل قبل الكالم حتى يكون م�صيًبا، 
 : واأن يكون م�صتفيًدا يف جميع االأحوال واالأوقات من جميع االأ�صخا�ض، قال
»احلكمة �صالة املوؤمن اأينما وجدها اأخذها«، وينبغي اأن ال يكون للم�صتفيد فتور فاإنه 
اآفة، وكان �صيخ االإ�صالم برهان الدين رحمه اهلل يقول: اإمنا فقت �ُصَركاي الأنه مل تقع 
يل الفرتة يف التح�صيل، قيل: وقت العلم من املهد اإىل اللحد، وقيل: اإنه ملا اأوجع 
الفقر واحلرمان القا�صي عبد الوهاب البغدادي املالكي رحمه اهلل متنى الكفاف ولزم 

العلم اإىل املمات، فقال:
َيا َلْهَف َنْف�ِشي َعَلى �شيئنِي لو ُجِمَعا

َم�ْشاأَلٍة ُذلَّ  َيِقيِني  ِرْزٍق  َكَفاُف 
الَب�َشِر اأَ�ْشَعِد  ِمْن  ِحيَنئٍذ  لُكْنُت 

ُعْمِري ي  َيْنَق�شِ َحتَّى  الِعْلِم  وِخْدَمُة 
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والكفاف حالة متو�صطة بني الغنى والفقر، وقال : »ذكاء املرء حم�صوب 
عليه«، وقال بع�صهم يف ذلك:

: ومما ين�صب لالإمام ال�صافعي

وقيل:

الكمال؛ الأن  املال عند ذوي  العلم على  وقال بع�صهم: ال يخفى ف�صل 
املال ت�صلح به دنياك والعلم ت�صلح به دنياك واأخراك، واملال ترتكه يف هذه الدنيا 
اإىل  املرفوع  الدار االأخرى، حتى لقد ورد يف احلديث  قهًرا والعلم ي�صحبك يف 

َفِقرًيا ــــــٍل  َف�شْ َذا  ْرَت  اأَْب�شَ اإذا 

ْدٍق �شِ َمَقاَل  �ُشوُل  الرَّ قال  َفَقْد 
َيــــــَدْيِه يف  ِلَفْقــــــٍر  َتْعَجْب  فل 

َعَلْيِه �ُشوٌب  َمْ املَـــــــــْرِء  َذَكاُء 

ْنِعِه و�شُ اِء  الَق�شَ من  الَعِجيِب  وِمْن 

امُروؤٌ بالَهمِّ  اهلل  َخــــــْلُق  واأََحقُّ 

ِفْكَرٌة ِبَقْلــــــِبي  ْت  َمرَّ ا  وَلُربَّ

الأَْحَمِق َعْي�ِش  وطيُب  ِبيِب  اللَّ ُبوؤْ�ُش 

ِق يِّ �شَ ِبِرْزٍق  ُيْبَلى  ــــــٍة  ِهمَّ ُذو 

اأُْخـــــَلِق مَلْ  ِنـــــــي  اأنَّ منها  َفاأَوّد 

َلُه َتُكوُن  َمْن  َعْي�ًشا  ا�ِش  النَّ واأَْنَكُد 

يدي َت�ْشَتِطيُل  َل  َما  ِبَعْيَنيَّ  اأََرى 
املَ�َشاِكنِي وَحاَلُت  املُلوِك  َنْف�ُش 

ُدوين َقْدُرُه  َمْن  َحاَزُه  وَقْد  له 
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�صاحب الو�صيلة والدرجة العليا »اإن النا�ض يحتاجون اإىل العلماء يف االآخرة كما 
الدنيا، واملال ي�صغلك عن اهلل وعبادته، والعلم يحثك على  اإليهم يف  يحتاجون 

مراقبته وطاعته.

بني  وما  ال�صحر)1(  ووقت  ال�صباب  �صرخ  العلوم  حت�صيل  اأوقات  واأف�صل 
اآخر،  بعلم  ا�صتغل  علًما  َملَّ  فاإذا  اأوقاته،  ي�صتغرق جميع  اأن  وينبغي  الع�صاءين، 
ال�صعر، وقد روى  يقول: هاتوا ديوان  الكالم  اإذا مل من    ابن عبا�ض  وكان 
اأن�ض بن مالك  اأنه  قال: »متعلم ك�صالن )يعني ال يجتهد يف طلب العلم( 
اأف�صل عند اهلل من �صبعمائة عابد جمتهد«، وقال : »اإن من الذنوب ذنوبًا ال 
يكفرها �صالة وال �صوم وال جهاد اإال الهموم يف طلب العلم«، وينبغي للم�صتفيد 
اأن يكون منقطًعا تارًكا ملا ي�صغله من عالئق الدنيا هاجًرا الإخوانه وخالنه، اإذ هو 
الذي يتاأتى له التح�صيل من بني اأقرانه، فقد قال اخلطيب: ال ينال العلم اإال من 

عطل دكانه وخرب ب�صتانه وهجر اإخوانه، وقال بع�صهم:

�ُشِغْلَنا ِبَك�ْشِب الِعْلِم عن َمْك�َشِب الِغنى

َوالِغنَى اجَلْهِل  ِمَن  َحظٌّ  لهم  َفَكاَن 
كما �ُشِغلُوا عن َمْك�َشِب الِعْلِم ِبالكْثِ

والَفْقِر الِعْلِم  ِمَن  َحظٌّ  لنا  وكان 

حر: اآخر الليل ُقبيل ال�صبح. )م(. )1(  َوْقُت ال�صَّ
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الغر�ض من مال وعلم وجاه وريا�صة  الن�صيب، وعرًفا ما وافق  لغة  واحلظ 
ونحوها مما تاألفه النف�ض، وما مل يوافقها ي�صمى ن�صيًبا كالعمى واجلهل وقلة املال، 
فكل حظ ن�صيب وال عك�ض. واحلظوظ مما قدرها اهلل وق�صاها يف االأزل فال تعلل 
لق�صائه بدليل نثۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېېمث ]الزخرف/ 32[
ا وهذا فقرًيا، وهذا عاملًا وهذا جاهاًل، وهذا ملًكا وهذا مملوًكا،  يعني خلقنا هذا غنيًّ
هذا عطاوؤنا ال تبديل فيه وال تغيري، وال نق�ض وال زيادة، وال حمو وال اإثبات، وهذا 
يوم  اإىل  كائن  هو  ما  وق�صي  ال�صحف  وجفت  االأقالم  »رفعت   : قوله  معنى 

القيامة«، وقيل:

وقال اأهل ال�صنة واجلماعة: االأرزاق مق�صومة معلومة ال تزيد بتقوى املتقني 
وال تنق�ض بفجور الفاجرين، وقيل: الدنيا يعطيها اهلل ملن يحبه وملن ال يحبه.

وقال بع�صهم: اعلم اأن اهلل  اإمنا �صدد البالء على االأفا�صل؛ الأن اهلل تعاىل 
يبغ�ض الدنيا وحجبها عنهم ليكرث لهم االأجر يف الدار االآخرة ويتفرغوا لطاعته 
وال ي�صتغلوا بها فتحملهم على املع�صية، فاإن النعمة قد تكون �صبب املع�صية، لقوله 

الَوَرى بني  ْزَق  الرِّ ـَْمَنا  َق�شـــــ َنْحُن 

لأَْحَكــــــــاِمَنا الأَْمَر  و�َشــــــــلِّم 
َتْعـــــــرَتِ�ش ول  ْفـــــ�َش  النَّ ِب  فاأَدِّ

ُفِر�ش َقْد  ِرْزُقـــــــُه  َعْبٍد  فُكـــــــلُّ 
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مئ  ىئ      نثېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    تعاىل: 
يئ  جب  حب  خب  مبمث  ]االأنعام/ 44[، ولذلك قال بع�صهم:

وقال بع�صهم: اأح�صن ما قيل يف حكمة عدم اجتماع الف�صل واملال؛ الأن 
تعاىل هو  ِته، واهلل  ِبُرمَّ الكمال  لو حواهما �صخ�ض حلوى  الأنه  الكمال  لعزة  ذاك 
املنفرد بالكمال دون َبِريَّته، وقال بع�صهم يف قدرة اهلل اأن يجعل اجلبال ذهًبا، فرد 
ٌم ذلك، واأكرث منه كيف، وقد عر�ض على نبيه  ذلك  عليه بع�صهم بقوله: ُم�َصلَّ
فاأباه، لكن االأبدع ما �صنع اهلل اإذ لو كانت اجلبال كلها ذهًبا لتعطل الوجود، وترك 
النا�ض الزراعة و�صائر وجوه املعي�صة فيوؤدي اإىل هالكهم، وهذا هو ال�صر يف انق�صام 
النا�ض اإىل زاهد وحري�ض، وو�صع االأمل والرغبة يف الدنيا، ولو كان النا�ض كلهم 
البالد  من  االأمتعة  واالأ�صفار وجلب  واملتاجر  املعا�ض  لرتكوا  لهم  مال  زهاًدا وال 
القا�صية فلم ينتَظم للنا�ض معي�صة، فكان �صنع اهلل اأبدع، �صنع اهلل الذي اأتقن كل 

�صيء، واأي�ًصا فلو كانت اجلبال ذهًبا القتتلوا عن اآخرهم.

قال االإمام علي كرم اهلل وجهه: ال حتزن على �صيء من اأمور الدنيا فاإنها 
طعامها  فاأفخر  ومنكوح،  ومركوب  وم�صموم  وملبو�ض  وم�صروب  مطعوم  �صتة: 
الع�صل وهو بزاقة ذبابة، واأفخر �صرابها املاء ي�صتوي فيه جميع احليوانات، واأفخر 
واأفخر  امل�صك وهو دم غزال،  واأفخر م�صمومها  ن�صج دود،  الديباج وهو  ملبو�صها 

َعُظَمْت واإِْن  بالَبْلَوى  اهلُل  ُيْنِعُم  َعِمَقْد  بالنِّ ا�ِش  النَّ َبْع�َش  اهلُل  وَيْبَتِلي 
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مركوبها اخليل وعليها تقتل الرجال، ومنكوحها الن�صاء وهو َمَبال يف َمَبال، وقيل:

الزيادة، واخلوف من  القلب، واحلر�ض على  �صغل  املال  اآفات  وقيل: من 
الدنيا، فقال:  ال�صرقة، وذم على  الفوات، وطمع قطاع الطريق فيه، وحر�صه من 
من �صح فيها هرم، ومن مر�ض فيها �صقم، ومن ا�صتغنى فيها فنت، ومن افتقر فيها 
حزن، ومن طلبها فاتته، ومن تركها اأتته. وقال : »تع�ض عبد الدنيا يعني الذي 
يجمعها وال يفعل منها خرًيا كزكاة و�صدقة و�صلة رحم بل يكون حري�ًصا عليها«، 
وقال عمر : ما كانت الدنيا َهم اأحد اإال لزم عليه اأربع؛ فقر ال يدرك غناه، َوهمٌّ 
ال ينق�صي مداه، و�صغل ال ينفد اأذاه، واأمل ال يدرك منتهاه، وورد عنه  »تفرغوا 
اأف�صى اهلل �صيعته  من هموم الدنيا ما ا�صتطعتم، فاإن من كانت الدنيا اأكرب همه 
وجعل فقره بني عينيه، ومن كانت االآخرة اأكرب همه جمع اهلل له اأمره وجعل غناه 

يف قلبه، وقيل:

َثَلًثا نيـــــــا  الدُّ يف  اِت  اللَّذَّ اأرى 

فَبْزُق ُذَبــــــابٍة مع غـــــــزِل ُدوٍد
َجاِل الرِّ ِمَن  َقـــــــاُت  الثِّ قاَل  كما 

واأَْح�َشــــــُنها َمَبــــــاٌل يف َمَبـــــــاِل

ى �شَ ْع با َيْكِفيَك وا�ْشَتْعِمل الرِّ َتَقنَّ

ا ة املاِل اإنَّ َفَلْي�َش الِغـــــَنى َعْن َكْثَ
مُتْ�ِشي اأَْم  ِبُح  اأَُت�شْ َتْدِري  َل  َفاإِنََّك 

ْف�ِش النَّ ِقَبِل  ِمْن  والَفْقُر  الِغنى  َيُكوَن 
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ا على اال�صتغال �صاهًرا هاجًرا للمنام؛  )رجع( وينبغي للم�صتفيد اأن يكون مكبًّ  
الأن الليل جممع احلوا�ض ووقت اخللوة واملناجاة، والنف�ض من طبعها الك�صل وامليل اإىل 
اللهو واللعب والتنعم والفتور عن الطاعات خ�صو�ًصا عن اال�صتغال بالعلم وحت�صيله، فاإن 
من املعلوم عند اأهله امل�صهورين بنبله وف�صله املالزمني لتحقيق م�صائله وتدقيق دالئله 
ون ب�صيء اأحلى منه؛ فاإنه يح�صل لهم به من الفرح وال�صرور والغبطة واحلبور  اأنهم ال يلَتذُّ
والن�صاأة والطرب مما ال يح�صل لغريهم ممن يتحرى �صماع االآالت وطرب االإن�صادات 

ولذة املاآكل وامل�صارب وغري ذلك، وما اأح�صن قول القائل:

ولذا قال االإمام اأبو حنيفة : لو علم امللوك لذة ما نحن فيه من العلم 
لقاتلونا عليها بال�صيوف، وينبغي للم�صتفيد اأن ال يواجه اأ�صتاذه بخالف قوله واإن 
كان هو ال�صواب رعاية لالأدب معه، واأن يكون يف حال البحث معه على غاية 
من ال�صكينة والوقار واخل�صوع، واأن يح�صن ظنه به لينتفع مبا ي�صتفيده، واأن يكون 
الن�صيان،  حمل  االإن�صان  فاإن  حفظه  على  يتكل  فال  له  مقيًدا  يتعلمه  ملا  �صابًطا 

يل اأََلــــــذُّ  الُعلوِم  لَتْنِقيِح  �َشَهِري 

اأَْوَراِقَها َعَلى  اأَْقــــــلِمي  ِريُر  و�شَ

َها ِلُدفِّ الَفَتاِة  َنْقـــــــِر  من  واأََلذُّ 

وَتِبيتُه َجا  الدُّ ـَْهَراَن  �شــــ اأَاأَِبيُت 

ِعَناِق َوِطيِب  َغاِنَيٍة  ِل  َو�شْ ِمْن 

اِق والُع�شَّ الّدْوكـــــــاِة  ِمْن  اأَْحَلى 

اأَْوَراِقي َعْن  مَل  الرَّ لأُلِقــــــي  َنْقِري 

حَلاِقي َذاَك  َبْعَد  وَتْبِغــــــــي  َنْوًما 
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ُدوا العلم بالكتابة، وقال بع�صهم يف االجتهاد وتكرار الدرا�صة ملا حفظه: وقيل: َقيِّ

واأن�صد بع�ض اأهل االأدب الأبي بكر اخلوارزمي:

وكان اأبو حف�ض الكبري رحمه اهلل يكت�صب ويكرر، واإذا كان البد لطالب 
الفقر  ولي�ض  يك�صل،  وال  وليذاكر  فليكت�صب  العيال  لنفقة  الك�صب  من  العلم 
االإمام  من  اأفقر  يكون  ال  فاإنه  التعلم  ترك  من  مانًعا  والبدن  العقل  ل�صحيح 
اأبي يو�صف رحمه اهلل، ومل مينعه ذلك من التفقه، فمن كان له مال كثري فنعم 
كان  اإذا  والعامل  افتقر،  النا�ض  مبال  ا�صتغنى  من  احلكمة  ويف  ال�صالح،  املال 
طماًعا مل ُيْبق حرمة العلم وال يقول باحلق، ولهذا كان يتعوذ �صاحب ال�صرع 

ال�صريف  منه، ويقول: اأعوذ باهلل من طمع يدين اإىل طبع، وقيل:

ْر�َشا َخِليِلي ل َتْك�َشْل ول ُتـْمِهِل الدَّ

َحِفْظَتُه ِفيَما  ْكَراَر  التَّ َترَتْك  ول 
ْف�َشا النَّ َتَكا�ُشِلَها  يف  َطْوًعا  تعد  ول 

َيْن�َشى اأَْن  لُبدَّ  ْكَراَر  التَّ ْك  َيرْتُ َفَمْن 

َحاَجاِتِه يف  الَك�ْشلَن  َحِب  َت�شْ ل 

َعْدَوى الَبِليِد)1( اإىل اجَللِيِد)2( �َشِريَعٌة
َيْف�َشُد اآَخر  ِبَف�َشاِد  اِلٍح  �شَ َكْم 

َفَيْخمُد َماِد  الرَّ يف  ُع  ُيو�شَ واجَلْمُر 

)1(   الَبِليد: امل�صتكني اخلا�صع. )م(.
)2(  اجَلِليد: ال�صلب القوي. )م(.

َمنِّيالِعـــــــْلُم بالّتْكــــــــَراِر والتَّـاأين والتَّ ـــــْرِك  بالتَّ ل  ُيــــــــْدَرُك 
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وال بد للم�صتفيد من املذاكرة واملطارحة واملناظرة م�صاورة، فينبغي اأن تكون 
فاإن كانت  باالإن�صاف والتاأين والتاأمل، ويحرتز عن ال�صغب والغ�صب واملماراة، 
نيته اإلزام اخل�صم وقهره فال يحل ذلك، واإمنا يحل ذلك الإظهار احلق والتمويه، 

ًتا ال طالًبا للحق. واحليلة فيها ال جتوز اإال اإذا كان اخل�صم ُمَتَعنِّ

اأو  العلماء  به  اأو يكابر  ال�صفهاء  به  ليماري)1(  العلم  : »من طلب  وقال 
ي�صرف به وجوه النا�ض اإليه فليتبواأ مقعده من النار« )اأي فليتخذ لنف�صه منزاًل(، 
يقال تبّواأ الرجل املكان اإذا اتخذه م�صكًنا، وهو اأمر مبعنى اخلرب اأو مبعنى التهديد 
حديث  ومن  ذلك.  اهلل  بواأه  اأي:  ذلك  فاعل  على  دعاء  اأو  التهكم  مبعنى  اأو 
عمر بن اخلطاب : »ال تتعلم العلم لثالث وال ترتكه لثالث، ال تتعلم العلم 
لتماري اأي جتادل به النا�ض، وال تباهيهم به، بل تتعلمه ابتغاء وجه اهلل والتفقه يف 
دينه، وال ترتكه لثالث ال ترتكه حياء يف طلبه، وال زهادة فيه، وال ر�صاء بجهالة 

بل ينبغي لالإن�صان اأن يتعلم العلم على قدر ال�صرورة واالإمكان. 

برتك  دينهم  يف  دلوهم  وقال:  والن�صارى،  اليهود  جمادلة  عن    ونهى 
جمادلتكم اإياهم، يعني  اإنك اإن جادلتهم وكذبتهم فاإنهم يكذبونك، وفائدة 
فيه تكراًرا وزيادة، وقيل  التكرار؛ الأن  فائدة جمّرد  اأقوى من  واملناظرة  املطارحة 
مطارحة �صاعة خري من تكرار �صهر، ولكن اإذا كانت مع من�صف �صليم الطبيعة. 

)1(  مُياِري: يجادل. )م(. 



716 716
املر�شد الأمني للبنات والبنني

واالأخالق  م�صرية  الطبيعة  فاإن  الطبع  م�صتقيم  غري  م�صغب  مع  واملذاكرة  واإياك 
مغرية واملجاورة موؤثرة، وتفقه االإمام اأبو حنيفة  بكرثة املطارحة واملذاكرة يف 
دكانه حني كان بزاًزا، وبهذا تعلم اأن حت�صيل العلم والفقه يجتمع مع التك�صب، 
قيل البن عبا�ض - ر�صي اهلل عنهما - مب اأدركت العلم؟ قال بل�صان �صوؤول وقلب 
عقول، وقيل: العلم مزرعة واملطالعة ماّدة واملذاكرة ثمر ولكل �صيء اآفة واآفة العلم 

الن�صيان و�صبب الن�صيان الع�صيان.

حتكمه  حتى  غريه  اإىل  علم  من  تخرج  ال   : ال�صافعي  االإمام  وقال 
قال  باالأهم،  منه  يبداأ  ولكن  الفهم  يف  لَّة  َم�صَ ال�صمع  يف  الكالم  ازدحام  فاإن 
اأراد اأن يكون  ا واحًدا، ومن  اأراد اأن يكون عاملًا فليلزم فنًّ عبد اهلل بن قتيبة: من 
منيل  واإىل حما�صنه  نتخذه مذهب  ما  اأح�صن  من  وهذا  العلوم،  فليت�صع يف  اأديًبا 

ونذهب، وقيل: ال تدع االأمر اإذا اأقبل وتطلبه اإذا اأدبر، وقيل:

وقد كان االإمام ال�صافعي  يجال�ض ال�صوفية، فقيل له يف بع�ض االأيام 
اإن  �صيف  الوقت  قولهم:  ا�صتفدت منهم  قال:  اإمام؟  يا  ا�صتفدت من هوؤالء  ما 
مل تقطعه قطعك، وقولهم: اإن مل ت�صغل نف�صك باخلري �صغلتك بال�صوء وال�صري، 
وقيل: عليك باحلفظ دون اجلمع للكتب، فاإن للكتب اآفات تفّرقها، واملاء يغرقها، 

َهـــــــَذا َيــــــــــــــْوَمك  اْغَتِنْم 

ــــــــــــَة ُعْمٍر وانَتِهـــــــْب ُفْر�شَ
ْيــــــــُف �شَ َيـــــــــــــْوُمك  َا  اإنَّ

�َشـــــــْيُف فالَوْقـــــــُت  ـٍِر  َحا�شـ
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والفار يخرقها، والنار حترقها، والل�ض ي�صرقها، وقيل: حفظ �صطرين خري من حمل 
ِوْقَرين)1( وفهم حرفني خري من حفظ �صطرين، فاإذا تهاون يف الفهم ومل يجتهد مرة 
اأو مرتني ويعتاد ذلك فال يفهم اإال الي�صري. وقال االإمام مالك: اأهل املدينة لي�ض 
لهم كتب، مات ابن امل�صيب والقا�صم ومل يرتكا كتابًا ومل يكن عند ابن �صهاب 

اإال كتاب فيه ن�صب قومه.

ِكلون على احلفظ، فكانوا ال يدونون احلديث  وقد كان اأهل الع�صر االأّول َيتَّ
وال ي�صنفون اتكااًل على حفظهم، ولذلك قال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل: قال 
اأن يوؤخذ  َكِرَه جماعة من ال�صحابة والتابعني كتابة احلديث وا�صتحبوا  العلماء: 
عنهم حفًظا كما اأخذوه حفًظا، لكن ملا ق�صرت الهمم وخ�صيت االأئمة من �صياع 
انظروا  االآفاق  اإىل  كتب  ملا  العزيز  عبد  بن  عمر  باأمر  دّونوه  العلماء  مبوت  العلم 
ن احلديث ابن �صهاب الزهري على  حديث ر�صول اهلل  فاجمعوه، واأّول من َدوَّ
راأ�ض املائة باأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كرث التدوين والت�صنيف وح�صل بذلك 

خري كثري، وحينئٍذ فيطلب تدوين احلديث النبوي وتخريجه خوًفا من �صياعه.

ملا �صنفوا وال  اأملهم  فلوال  للعلماء،  اإال  االأمل مذموم  ابن اجلوزي:  وقال 
طابت  وال  بعي�ض  اأحد  تهنى  ما  االأمل  لوال  الأنه  لطيف؛  �صر  االأمل  ويف  األفوا، 
نف�صه اأن ي�صرع يف عمل من اأعمال الدنيا، واإمنا املذموم منه اال�صرت�صال فيه وعدم 

)1(   ِوْقَرين: ِثْقَلنْي )م(.
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الكتب  من  العلوم  ا�صتفادة  من  احلذر  كل  وليحذر  االآخرة،  الأمر  اال�صتعداد 
واأخذها منها من غري اأ�صتاذ يوقفه على معانيها ويبني له مبانيها؛ لئال يكون هناك 
العلم  اآالت  بع�صهم:  وقال  والتحريف.  الت�صحيف  يقع يف  ولئال  قول �صعيف، 
غري  وهذا يف  واإحلاح،  ومداد  �صحاح،  وكتب  فتاح،  ومر�صد  اح،  َرجَّ عقل  اأربعة: 
احلديث اأما احلديث فيجوز نقله من الكتب املعتمدة للعمل واالحتجاج به. كما 
اإذا وجدنا  هو مقّرر يف م�صطلح احلديث، فقد قال الطربي - رحمه اهلل تعاىل - 
حديًثا يف ن�صخة �صحيحة جاز لنا روايته واحلجة به، وحكى اأبو اإ�صحاق االإجماع 

على جواز النقل من الكتب املعتمدة وال ي�صرتط ات�صال ال�صند اإىل م�صنفها.

ومما ُيْرَوى اأن عبد امللك بن مروان دخل امل�صجد احلرام فراأى حلق العلم 
والذكر فاأعجب بها وكلما اأ�صار اإىل حلقة وقال ملن هذه؟ قيل: لفالن، وكلهم من 
اإىل  وبعث  منزله  اإىل  فرجع  باالأبناء،  عنهم  املعرب  اليمن  من  الذين  الفر�ض  اأبناء 
اأحياء قري�ض فجمعهم وقال لهم: كنا -فيما قد علمتم- اأي جاهلية فمّن اهلل علينا 
مبحمد  بهذا الدين حتى غلبكم اأبناء الفر�ض، فلم يرّد عليه اأحد اإال علي بن 
احل�صني -ر�صي اهلل عنهما- فاإنه قال: ذلك ف�صل اهلل يوؤتيه من ي�صاء، ثم قال عبد 
امللك: ما راأيت كهذا احلي من الفر�ض ملكوا من اأّول الدهر فلم يحتاجوا اإلينا، 

وملكنا فما ا�صتغنينا عنهم �صاعة. 

ويف اللباب البن االأثري، االأبناء يقال يف التعريف فالن من االأبناء والن�صبة 
مع  ك�صرى  وجههم  الذين  الفر�ض  اأبناء  من  باليمن  ولد  من  وكل  ابناوي،  اإليه 



719719
يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

الن�صبة  بهذه  ن�صب  وممن  االأبناء،  ي�صمونه  العرب  ولي�ض من  يزن  بن ذي  �صيف 
طاو�ض بن كي�صان، ووهب بن منبه بن كامل اليماين اأبو عبد اهلل االأبناوي بفتح 
الهمزة و�صكون املوحدة بعدها نون ثقة من الثالثة، وقال : »يا اأيها النا�ض اإمنا 
العلم بالتعلم«، وقال  لعلي : »الأن يهدي اهلل بك رجاًل خري لك من ُحُمر 
ُدوا اأي ت�صريوا �صادة منظوًرا اإليكم فال ميكنكم  النعم)1(«، وقيل: تعلموا قبل اأن ُت�َصوَّ
التعلم، وقال : »اغتنم خم�ًصا قبل خم�ض؛ �صبابك قبل هرمك، و�صحتك قبل 

�صقمك، وفراغك قبل �صغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك.

وقد ذكر �صيخ االإ�صالم زكريا االأن�صاري ال�صافعي  يف ر�صالة له م�صتملة 
على بيان تعلم العلوم وتعليمها، وح�صر اأنواعها وبيان حدودها وفوائدها و�صماها 
»باللوؤلوؤ النظيم يف �صروط التعلم والتعليم« ال باأ�ض بذكرها هنا لالنتفاع بها فقال: 
اأما �صروط تعليمها وتعلُّمها فاثنا ع�صر اأحدها: اأن يق�صد به ما و�صع ذلك العلم له 
فال يق�صد به غري ذلك العلم كاكت�صاب مال اأو جاه اأو مغالبة خ�صم اأو مكابرة. 
ثانيها: اأن يق�صد العلم الذي تقبله طباعه؛ اإذ لي�ض كل اأحد ي�صلح لتعليم العلوم، 
ثالثها:  له.  خلق  ملا  ر  ُمَي�صَّ كل  بل  ي�صلح جلميعها،  لتعلمها  ي�صلح  من  كل  وال 
اأن ي�صتوعب ذلك  رابعها:  اأمره.  العلم ليكون على ثقة من  اأن يعلم غاية ذلك 
العلم من اأّوله اإىل اآخره ت�صّوًرا وت�صديًقا. خام�صها: اأن يق�صد فيه الكتب اجليدة 

عم: االإبل احلمراء وهي اأنف�ض اأموال العرب. )م(. )1(   ُحُمر النَّ
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امل�صتوعبة جلميع الفن. �صاد�صها: اأن يقراأ على �صيخ مر�صد اأمني نا�صح وال ي�صتبد 
ال  للتحقيق  طلًبا  واالأنظار  االأقران  به  يذاكر  اأن  �صابعها:  وذكائه.  بنف�صه  بذلك 
للمغالبة بل للمعاونة على االإفادة واال�صتفادة. ثامنها: اأنه اإذا ح�صل ذلك العلم 
يوم  اأجلمه اهلل  باإهماله وال مينعه م�صتحقه )خلرب من علم علًما وكتمه  ي�صيعه  ال 
القيامة بلجام من نار وال يوؤتيه غري م�صتحقه(، واأن يثبت ما ا�صتنبطه فكره مما مل 
ي�صبق اإليه ملن اأتى بعده كما فعل من قبله، فمواهب اهلل  ال تقف على اأحد. 

ل منه مقداًرا ال ميكن الزيادة عليه، فذلك  تا�صعها: اأن ال يعتقد يف علم اأنه َح�صَّ
ا فال يتجاوزه وال ينق�ض عنه.  نق�ض وحرمان. عا�صرها: اأن يعلم اأن لكل علم حدًّ
حادي ع�صرها اأن ال ُيْدِخل علًما يف علم اآخر ال يف تعلم وال يف مناظرة؛ الأن ذلك 
ي�صّو�ض الفكر. ثاين ع�صرها اأن يراعي كل من املعلم واملتعلم حق االآخر خ�صو�ًصا 
االأّول؛ الأن معلمه كاالأب بل اأعظم؛ الأن اأباه قد اأخرجه اإىل دار الفناء ومعلمه 
دله على دار البقاء، واعلم اأن لال�صتغال بالعلم اآفات كثرية، فمنها الوثوق بالزمان 
امل�صتقبل فيرتك التعلم حااًل؛ اإذ التعلم والتعليم يف اليوم اأف�صل من غد واأف�صل 
منه اأم�صه، واالإن�صان كلما كرب كرثت عوائقه، ومنها الوثوق بالذكاء فكثري من فاته 
العلم بركونه اإىل ذكائه وت�صويفه اأيام اال�صتغال، ومنها التنقل من علم قبل اإتقانه 
اإىل اآخر، ومن معلم اإىل اآخر قبل اإتقان ما بداأ به عليه فاإنه هدم ملا قد بني، ومنها 
طلب الدنيا والرتّدد على اأهلها والوقوف على اأبوابهم، ومنها والية املنا�صب فاإنها 

�صاغلة مانعة كما اأن �صيق احلال مانع اأي�ًصا.
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واأما ح�صر اأنواع العلوم فهي اإما �صرعية وهي ثالثة؛ الفقه والتف�صري واحلديث 
وعلم  اال�صتقاق،  وعلم  اللغة،  علم  علًما؛  ع�صر  اأربعة  وهي  اأدبية  واإما  ال�صريف، 
الت�صريف، وعلم النحو، وعلم املعاين، وعلم البيان، وعلم البديع، وعلم العرو�ض، 
وعلم القوايف، وعلم قر�ض ال�صعر، وعلم اإن�صاء النرث، وعلم الكتابة، وعلم القراءات، 
وعلم املحا�صرات، ومنه علم التواريخ، واإما ريا�صية وهي ع�صرة: علم الت�صّوف، وعلم 
الهند�صة، وعلم الهيئة، وعلم التعليمي، وعلم احل�صاب، وعلم اجلرب، وعلم املوي�صيقى، 
وعلم ال�صيا�صة، وعلم االأخالق، وعلم تدبري املنزل، واإما عقلية وهي ما عدا ذلك؛ 
كاملنطق واجلدل، واأ�صول الفقه، واأ�صول الدين، والعلم االإلهي، والعلم الطبيعي، 

والطب، وعلم امليقات، وعلم النوامي�ض، والفل�صفة، والكيمياء. 

واأما بيان حدودها وفوائدها فعلم الفقه علم بحكم �صرعي مكت�صب من دليل 
تف�صيلي وفائدته امتثال اأوامر اهلل ونواهيه، وعلم التف�صري علم يعرف به معاين كالم 
  اهلل تعاىل من االأوامر والنواهي وغريهما وفائدته االطالع على عجائب كالمه
وامتثال اأوامره ونواهيه، وعلم احلديث رواية علم ي�صتمل على نقل ما اأ�صيف اإىل 
النبي  قواًل اأو فعاًل اأو تقريًرا اأو �صفة، وفائدته االحرتاز عن اخلطاأ يف نقل ذلك، 
وعلم احلديث دراية علم يعرف به حال الراوي واملروي من حيث القبول والرّد، 
وفائدته معرفة ما يقبل وما يرّد من ذلك، وعلم اللغة علم ُيْعَرف به اأبنية الكلم، 
ويقال علم بنقل االألفاظ الدالة على املعاين املفردة، وفائدته االإحاطة بها ملخاطبة 
اأهل الل�صان وللتمكني من اإن�صاء اخلطب والر�صائل، وعلم اال�صتقاق علم يعرف 
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به اأ�صل الكالم وفرعه وفائدته التمييز بني امل�صتق وامل�صتق منه، وعلم الت�صريف 
علم باأ�صول يعرف بها اأحوال اأبنية الكلم التي لي�صت باإعراب وفائدته االحرتاز 
عن اخلطاأ يف الل�صان والتمكن من الف�صاحة والبالغة، وعلم النحو علم باأ�صول 
يعرف بها اأحوال اأواخر الكلم اإعرابًا وبناء وغايته االحرتاز عن اخلطاأ يف الل�صان. 

وعلم املعاين علم يعرف به اأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقت�صى 
جارًيا  واالأغرا�ض  املقا�صد  بح�صب  اجلواب  واإن�صاء  اخلطاب  فهم  وفائدته  احلال، 
الواحد  املعنى  اإيراد  به  يعرف  البيان علم  وعلم  الرتكيب،  اللغة يف  قوانني  على 
بطرق خمتلفة يف و�صوح الداللة عليه، وفائدته التمكن من خماطبة اأهل الل�صان 
بذلك، وعلم البديع علم يعرف به وجوه حت�صني الكالم بعد رعاية املطابقة وو�صوح 
الداللة، وفائدته معرفة اأحوال ال�صعر وما يدخل فيه من املح�صنات وغريها، وعلم 
لذي  وفائدته  وفا�صدها،  ال�صعر  اأوزان  �صحيح  بها  يعرف  باأ�صول  علم  العرو�ض 
الطبع ال�صليم اأن ياأمن اختالط بع�ض البحور ببع�صها، واأن يعلم اأن ال�صعر املاأتي 
ال�صحيحة  االأوزان  بني  الفرق  اإىل  هدايته  ولغريه  جتزه  مل  اأو  العرب  اأجازته  به 
والفا�صدة يف النظم، وعلم القوايف علم يعرف به اأحوال اأواخر االأبيات ال�صعرية 
من حركة و�صكون ولزوم وجواز وف�صيح وقبيح، وفائدته االحرتاز عن اخلطاأ يف 
تعّرف  وفائدته  وترتيبه،  ْظم  النَّ به كيفية  ال�صعر علم يعرف  قري�ض  القوايف، وعلم 

كيفية اإن�صاء املوزون ال�صامل من العيوب. 
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وعلم اإن�صاء النرث علم يعرف به كيفية اإن�صائه وفائدته االحرتاز يف االإن�صاء، 
ا،  خطًّ ترتيبها  وكيفية  و�صعها  يف  احلروف  اأحوال  به  يعرف  علم  الكتابة  وعلم 
بها  يعرف  باأ�صول  علم  القراءات  وعلم  الكتابة،  اخلطاأ يف  عن  االحرتاز  وفائدته 
اأحوال األفاظ القراآن ال�صريف من حيث النطق بها وفائدته معرفة ما يقراأ به كل 
املكتوب بني  نبيه  املنزل على  تعاىل  ال�صريف كالم اهلل  والقراآن  القراء  اأئمة  من 
بها  باأ�صول يعرف  الت�صّوف علم  الدارين، وعلم  دفتي امل�صحف وفائدته �صعادة 

�صالح القلب و�صائر احلوا�ض وفائدته �صالح اأحوال االإن�صان. 

وعلم الهند�صة علم يعرف به خوا�ض املقادير اخلط وال�صطح واجل�صم التعليمي 
ولواحقها واأو�صاعها، وفائدته معرفة كمية مقادير االأ�صياء، وعلم الهيئة علم يعرف 
به االأجرام الب�صيطة من حيث كمياتها وكيفياتها واأو�صاعها وحركاتها الالزمة لها، 
وفائدته معرفة اأعيان تلك االأجرام وكلياتها وكمية كل مقدار منها وما يلحقها، والعلم 
التعليمي ما يبحث فيه عن االأ�صياء �صورة ومادة كاملقادير واالأ�صكال واحلركات، 
وفائدته معرفة اأعيان تلك االأ�صياء وكلياتها وكمية كل مقدار منها وما يلحقها، وعلم 
احل�صاب علم باأ�صول يتو�صل بها اإىل ا�صتخراج املجهوالت العددية وفائدته �صريورة 
ذلك العدد من احليثية املذكورة معلوًما با�صتعمال قوانينه، وعلم اجلرب علم باأ�صول 
املقادير  تلك  �صريورة  وفائدته  معلومة  مبقّدمة  املجهول  كمية  ا�صتخراج  بها  يعرف 
املجهولة معلومة با�صتعمال قوانينها، وعلم املوي�صيقى علم باأ�صول يعرف بها النغم 
ولهذا  وقب�صها؛  االأرواح  ب�صط  وفائدته  بع�ض،  من  بع�صها  االأحلان  تاأليف  وكيفية 

ي�صتعمل يف االأفراح واحلروب وعالج املر�صى. 
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وعلم ال�صيا�صة علم باأ�صول يعرف بها اأنواع الريا�صات وال�صيا�صات املدنية 
اأنواع  به  يعرف  علم  االأخالق  وعلم  بينهم،  واالإن�صاف  اخل�صوم  بني  الفا�صلة 
االت�صاف  وفائدته  اجتنابها،  وكيفية  الرذائل  واأنواع  اكت�صابها  وكيفية  الف�صائل 
بها  يعرف  باأ�صول  علم  املنزل  تدبري  وعلم  اأ�صدادها،  واجتناب  الف�صائل  باأنواع 
اأحوال  انتظام  وفائدته  وخدمه،  وولده  وزوجته  الرجل  بني  امل�صرتكة  االأحوال 
االإن�صان يف منزله ليتمكن من ك�صب ال�صعادة العاجلة واالآجلة، وعلم املنطق علم 
باأ�صول تع�صم مراعاتها الذهن عن اخلطاأ يف الفكر، وفائدته االحرتاز عن اخلطاأ يف 
الفكر، وعلم اجلدل علم باأ�صول يعرف بها كيفية االأدلة ودفع ال�صبه عنها، وفائدته 

حترير معرفة املباحث الفقهية واالأ�صولية لت�صحيذ الفكر. 

وحال  جزئياتها  ا�صتفادة  وطرق  االإجمالية  الفقه  اأدلة  الفقه  اأ�صول  وعلم 
كيفية  ومعرفة  مدلولها  على  االأدلة  ن�صب  وفائدتها  معرفتها،  وقيل  م�صتفيدها 
اليقينية  االأدلة  عن  الدينية  بالعقائد  علم  الدين  اأ�صول  وعلم  منها،  اال�صتنباط 
اأحوال  بها  يعرف  باأ�صول  علم  االإلهي  والعلم  اعتقاده،  يطلب  ما  معرفة  وفائدته 
املوجودات وما يعر�ض لها، وفائدته ظهور املعتقدات اخلفية واالعتقاديات الباطلة، والعلم 
الطبيعي علم يبحث فيه عن اأحوال اجل�صم املح�صو�ض من حيث اإنه ُمَعرَّ�ض للتغيري 
وفائدته معرفة االأج�صام الطبيعية الب�صيطة واملركبة واأحوالها، ويفارق علم الكالم باأنه 
مبني على اأ�صول الفل�صفة من اأن الواحد ال ي�صدر عنه اإال الواحد، واأن الواحد ال يكون 
قاباًل وفاعاًل مًعا، واأن االإرادة ممتنعة وغري ذلك، واأما علم الكالم فمبني على اأ�صول 

االإ�صالم من كتاب اهلل تعاىل و�صنة ر�صوله واالإجماع الذي ال يخالفهما. 
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وعلم الطب علم يعرف به اأحوال بدن االإن�صان من �صحة ومر�ض ومزاج 
واأخالط وغريها مع اأ�صبابها من املاآكل وغريها، وفائدته ا�صتعمال اأ�صباب ال�صحة 
كمية والعلم بها، وعلم امليقات علم يعرف به كمية االأيام والليايل واأحوالها، وفائدته 
واأحوالها  النبّوة  حقيقة  به  يعرف  علم  النوامي�ض  وعلم  العبادات،  اأوقات  معرفة 
ووجه احلاجة اإليها، والنامو�ض يقال للوحي وللملك النازل ولل�صنة وفائدته بيان 
ثبوت النبّوة وحاجة االإن�صان اإليها يف معا�صه ومعاده، وعلم الفل�صفة وي�صمى عند 
بع�صهم علم االأخالق علم باأ�صول يعرف بها حقائق االأ�صياء والعمل مبا هو اأ�صلح 

وفائدته العمل مبا اقت�صاه العقل من َح�َصٍن وقبيح. 

وعلم  امل�صاحة،  وعلم  االأرمتاطيق،  كعلم  اأَُخر  علوم  ذلك  على  ويتفرع 
تعبري  وعلم  الفرا�صة،  وعلم  والطل�صمات،  ال�صحر  وعلم  الفالحة،  وعلم  البيطرة، 
الروؤيا، وعلم اأحكام النجوم، فعلم االأرمتاطيق علم يعرف به اأنواع العدد واأحواله 
وكيفية تولد بع�صه من بع�ض اأي من حيث اإنه زوج اأو فرد اأو من زوج زوج اأو من 
زوج فرد ونحوها، وفائدته ارتباط الذهن بالنظر يف املجردات يف املاّدة ولواحقها، 
اأو غريه وفائدته العلم  اأر�ض معلومة بن�صبة ذراع  وعلم امل�صاحة ا�صتخراج مقدار 
َواّب من �صحة اأو مر�ض،  مبقدارها، وعلم البيطرة علم باأ�صول يعرف بها اأحوال الدَّ
النبات من حيث  اأحوال  الِفالَحة معرفة  لها، وعلم  ا�صتعمال ما ي�صلح  وفائدته 

تنميته بال�صقي والعالج وفائدته معرفة حاله من منّو اأو غريه. 
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النفو�ض  بها  تقتدر  ا�صتعدادات  بكيفية  علم  والطل�صمات  ال�صحر  وعلم 
الب�صرية على ظهور التاأثري يف عامل العنا�صر اإما بال معني اأو معني �صماوي، واالأّول 
وعلم  حال،  اإىل  حال  من  ال�صيء  تغيري  وفائدتها  الطل�صمات  والثاين  ال�صحر 
الفرا�صة معاينة املغيبات باالأنوار الربانية ب�صبب قرب اآثار ال�صور وفائدته االإخبار مبا 
ظهر بالتفر�ض، وعلم تعبري الروؤيا علم يعرف به اال�صتدالل من التخيالت احللمية 
على ما �صاهدته النف�ض حال النوم من عامل الغيب، وحكته القّوة املخيلة مبثال 
يدل عليه من عامل الغيب وال�صهادة، وفائدته االإخبار مبا ظهر باال�صتدالل مبا ذكر، 
وعلم اأحكام النجوم علم يعرف به اال�صتدالل باالأ�صكال الفلكية على احلوادث 

ال�صفلية وفائدته العمل مبا ظهر باال�صتدالل مبا ذكر. 

واعلم اأن بع�ض العلوم املذكورة قد ميكن دخوله يف بع�ض كعلم الفرائ�ض، 
فاإنه واإن كان داخاًل يف علم الفقه فقد اأفرد على ِحَدِته، وكعلم االأرمتاطيق فاإنه واإن 
ة زكريا  كان داخاًل يف العلم التعليمي فقد اأفرد على ِحَدته، انتهى ما قاله الَعالمَّ

االأن�صاري يف ر�صالته.
والهيئة  الهند�صة  اأربعة؛  يف  الريا�صية  العلوم  تنح�صر  بع�صهم:  وقال 

واملوي�صيقى واحل�صاب، وقال بع�صهم:
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وقيل:

وقال بع�صهم: العلم علمان علم الل�صان فذلك حجة اهلل على ابن اآدم، وعلم 
القلب فذلك العلم النافع، والعلم النافع هو الذي يتبعه العمل. وقال بع�صهم اإن 
احلكمة هي كلما دعت اإىل مكرمة اأو نهت عن قبيح، وهي ما قال فيها عليه ال�صالة 
املرادة بقوله  اأي�ًصا  يلتقطها حيث وجدها«، وهي  املوؤمن  وال�صالم: »احلكمة �صالة 
َرها  تعاىل: نثى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئمث  ]البقرة/ 269[َف�صَّ

العلماء بتفا�صري كثرية ترجع اإىل العلم النافع، وهلل َدرُّ من قال:

َرِفيٌع ِعْلٌم  احِل�َشاِب  ِعْلَم  اإِنَّ 

ِبِح�َشاٍب ِدْرهٌم  َقطُّ  ْع  َي�شِ مَلْ 
وَتِبيُع ي  َت�ْشرَتِ اإِْذ  َعْوٌن  ِفيِه 

يُع َت�شِ ِح�َشاٍب  ِبَل  واأُُلوٌف 

َجِليُل الُعُلوِم  ِمَن  احل�َشاَب  اإِنَّ 

نَّه  َفاإِ احِل�َشاِب  ِعْلِم  على  َفاْحِر�ْش 

ٍة َفِري�شَ ُكلِّ  ِلِعْلِم  احِل�َشاُب  َلْوَل 

َدِليُل الأُُموِر  َدِقيَقاِت  وَعَلى 

َكِفيُل  عبنَي  املُ�ْشَت�شْ ِة  ِبريا�شَ

ْحِليُل والتَّ التَّحِرمُي  ُيْعَلِم  مَلْ 

والِعـ َجاَجِة  كالزُّ ْف�ُش  النَّ ا  اإِنَّ

َحيٌّ ــــــك  َفاإِنَّ اأَ�ْشــــــَرَقْت  َفاإَِذا 
َزْيُت اهلل  وِحْكَمـــــــُة  �ِشَراٌج  مِل 

َمْيُت َفاإِنَّـــــــــَك  اأَْظَلَمْت  َواإَِذا 
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وقيل: العلم اإن قارنته اخل�صية فلك واإال فعليك، وقيل: اخلري كثري وقليٌل 
واالإ�صالم  االإميان  حفظ  به  فاإن  و�صرائعه؛  اهلل  دين  علم  العلوم  واأف�صل  فاعله، 
اللذين هما من اأََجلِّ ودائعه، واأف�صله علم العقائد الدينية فاإن به يهتدي املكلف 
الكتاب  يف  الواردة  والعلوم  ة،  ِنيَّ ال�صَّ املراتب  اإىل  ويرتقي  ة،  ِنيَّ ال�صَّ امل�صالك  اإىل 
وال�صنة منها ما يتعلق باأفعال املكلفني، ومنها ما يتعلق باأحوال املبداأ واملعاد، ومنها 
ما يتعلق باالأخالق من الزهد وال�صرب والر�صى وح�صور القلب يف العبادات ونحو 

ذلك من مكارم االأخالق. 

واالأخبار  الق�ص�ض  بطريق  املكلفني  باأفعال  يتعلق  اأن  اإما  منها:  واالأّول 
وي�صمى علم الوعظ والتذكري، واإما بطريق �صرع االأحكام من االقت�صاء والتخيري، 
فاإما اأن يكون البحث عنها بتمهيد قواعد كلية يتو�صل بها اإىل ا�صتنباط االأحكام، 
وي�صمى هذا بعلم اأ�صول الفقه اأو با�صتنباط االأحكام اجلزئية من اأدلتها التف�صيلية 
املتعلق  وهو  الثاين:  واأما  املذهب،  وعلم  ال�صريعة،  وعلم  الفقه،  بعلم  وي�صمى 
باأحوالهما فاإن كان الإثبات العقائد الدينية فقط في�صمى بعلم  اأي  باملبداأ واملعاد 
املكابرين يف  االإلزام على  اعترب مع ذلك  واأن  الدين،  اأ�صول  االعتقادات وعلم 
املتعلق  وهو  الثالث  واأما  الكالم،  علم  با�صم  يخ�ض  الدين  يف  واملعاندين  احلق 
االأخالق،  ومكارم  الريا�صة،  وعلم  الت�صّوف،  بعلم  في�صمى  الباطنة  باالأخالق 
اأعني علم التذكري، واالأ�صول والفقه، والكالم، والت�صّوف،  ال�صتة  العلوم  فهذه 
 : وهي العلوم الدينية التي يجب حت�صيلها على كل مكلف الذي ت�صمنه قوله
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»طلب العلم فري�صة على كل م�صلم وم�صلمة«. ومن اأ�صكل عليه علم من العلوم 
فعليه اأن يرجع فيه اإىل اأهله فمن اأُ�صِكَل عليه �صيء من تعلق الفقه رجع اإىل اأئمة 
الورع  ودقائق  والريا�صيات،  االأحوال  علوم  من  �صيء  عليه  اأُ�صِكَل  ومن  الفقه، 

ومقامات املتوكلني يرجع اإىل اأئمة ال�صوفية.

قال بع�صهم: ويجب على طائفة من االأمة اأن يتفقهوا يف الدين ليكونوا قدوة 
للم�صلمني وحفًظا لل�صرع من ال�صياع، فاإذا قامت به هذه الطائفة �صقط فر�ض الكفاية عن 
غريها واملراد بالدين دين االإ�صالم، وقد جاء  بالهدى والنور، ومن ذلك ما �صرعه اهلل 
على ل�صانه من التحليل والتحرمي والو�صايا واالآداب و�صري االأّولني واالآخرين وما ق�ض 
من اأح�صن الق�ص�ض، فاأين كان  من اجلانب الغربي اإذ ق�صى اهلل اإىل مو�صى االأمر؟ 
قال اهلل  نث ٱ  ٻ             ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پمث  ]الق�ص�ض/ 44[، 

ومَلَّا انقلبت الع�صا حية ووىل مو�صى  هاربًا. وقوله تعاىل: نثۋ  ۅ       ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   ېمث  ]اآل عمران/ 44[. 

وكانت االأخبار املا�صية وهي غيب ال يعلمها اإال اهلل  ثم من كان فيها 
فاأخرب هو  بها و�صهدت العلماء منهم بذلك، كما قال : نثھ  ھ  
ھ  ے  ے ۓ  ۓمث  ]االأحقاف/ 10[ اأي اأنه مل يختلف خربه  عن 

اأمًرا وا�صًحا يف اإعالم اهلل له مبا كان من ذلك  خرب التوراة واالإجنيل، فكان هذا 
الغيب، وكذلك ما كان غائًبا عن اأهل وقته مما علم به، كقوله : نثڦ  ڦ         
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ڇ         ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
كقوله  املا�صي  الثالثة؛  الوجوه  من  بالغيب  فاأحاط   ]3 ]التحرمي/  ڇمث  ڇ  
»اإذ ق�صينا«، وامل�صتقبل كقوله »�صيغلبون«، واحلا�صر كقوله »نباأين العليم اخلبري« 

فاأحاط بالغيب من جميع جهاته.

ومما ا�صتدل به االأكرثون على اأف�صلية الفقه على غريه من العلوم بعد معرفة اهلل 
تعاىل قوله تعاىل: نث  ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   یمث ]التوبة/ 122[ ملا كان نفر جميع املوؤمنني 

لطلب التفقه غري ممكن، قال اهلل تعاىل: فلوال اأي فهال نفر من كل فرقة منهم طائفة، 
اأي من كل جماعة كثرية جماعة قليلة منهم لتح�صل بهم الكفاية ليتفقهوا يف الدين، 
ليتكلفوا الفقاهة فيه، ويتحملوا امل�صاق الأخذها وحت�صيلها، ولينذروا قومهم ليجعلوا 
عزمهم و�صرف همتهم يف التفقه اإنذار قومهم واإر�صادهم ون�صحهم، فاأوجب تعاىل 
النفر)1( يف طلب التفقه على البع�ض دون الكل لعدم اإمكانه ثم ين�صرفون بعد التفقه 
راجعني اإىل اأوطانهم َفُيَعلِّمون غريهم الذين مل ينفروا من اأوطانهم، وقد اأثنى اهلل 

تعاىل عليهم باأن جعلهم منذرين، وقيل:

اأَُنا�ٌش �َشُرَفْت  َما  الِعْلُم  فَلْوَل 

ا َحقًّ الِعْلِم  اأَْهُل  اهلِل  واأَْهُل 

احَلَراِم ِمَن  احَللَل  َعَرُفوا  َوَل 

الَكلِم ُح�ْشِن  ِمْن  َحِفُظوُه  با 

ق يف االأر�ض. )م(. ْفر: اخلروج والَتفرُّ )1(النَّ
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�ض لهم يف  فالفقيه كل الفقيه من مل ُيَقنِّط النا�ض من رحمة اهلل، ومُل ُيَرخِّ
نهم عذاب اهلل، ومل َيَدْع القراآن رغبة عنه اإىل غريه. معا�صي اهلل، ومل ُيوؤمِّ

اأنه ال يخلو  وقد جرت عادة اهلل تعاىل يف خلقه على ممر االأعوام والدهور 
زمن من االأزمنة وال قرن من القرون عن اأئمة من العلماء االأعالم الإقامة �صرائع 
االإ�صالم وتقرير احلدود واالأحكام، واأنه اإذا انقر�صت طائفة خلفتها اأخرى؛ ولهذا 
قال ر�صول اهلل : »ال تزال طائفة من اأمتي قائمني باأمري متظاهرين على احلق 
العلم،  اأهل  بطائفة  البخاري  َره  َف�صَّ اهلل«،  اأمر  ياأتي  ي�صرهم من خالفهم حتى  ال 

فالكتاب وال�صنة موجودان بني امل�صلمني اإن �صاء اهلل تعاىل اإىل يوم الدين.

وقد انتهى تدوين فروع الفقه اإىل اأربعة كلهم عدول عّدلهم العلماء، واأخذوا 
مما  والعلماء  والتابعني  ال�صحابة  فيها عن  اجتهدوا  التي  االأحكام  لتلقيهم  عنهم 
اأبو حنيفة النعمان، واالإمام  ا�صتقّر ذلك عمن ذكر، وهوؤالء االأربعة هم: االإمام 
مالك بن اأن�ض، واالإمام حممد ال�صافعي ابن اإدري�ض، واالإمام اأحمد بن حنبل، 
ولكل واحد من هوؤالء االأربعة اأتباع قلدوا متبوعهم فيما ذكره، فكل جمتهد وكل 
مقلد ملجتهد فيما �صح عنه على خري؛ حيث اأراد اهلل به اخلري وفقهه يف الدين، 
 قال  العامة املبعوث بها  واأما اختالف االأئمة يف بع�ض املجتهدات فللّرحمة 
تعاىلنث ک  ک  گ         گ  گ       مث ]االأنبياء/ 107[ ويح�صن هنا قول 

ال�صيخ اجلعربي رحمه اهلل يف االأئمة؛ حيث قال:
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وقال : »العلماء ورثة االأنبياء« وقال : »اإن االأنبياء مل يوّرثوا درهًما 
وال ديناًرا اإمنا وّرثوا العلم«، فمن اأخذه اأخذه بحظ وافر، فالعلم اأف�صل العبادات 
واأ�صرفها واأكملها واأفخرها، والعلماء اأف�صل النا�ض واأرفعهم قدًرا واأح�صنهم ذكًرا، 
واالأحاديث واالآثار املرغبة يف اإفادة العلم وا�صتفادته كثرية، وكيف ال وهو اأوىل ما 
�صرفت الهمة يف حت�صيله، واأعلى ما داأب املكلف يف معرفة دليله ومدلوله، وهو 
واإن تنّوع فمرجعه اإىل علم ربوبية وعلم عبودية، ومعرفة اهلل اأوىل بالتق�صيم، وهي 

وِباأَْحَمٍد ـــــٍد  ِبَُحمَّ ـــــاِفِعي  بال�شَّ

َجلُلُه َجلَّ  اهلِل  ِديِن  ُعَلَماُء 

َرْحَمٌة املََذاِهِب  يف  ِمْنُهم  اُلْلُف)1( 

َفا�ْشَتِمْع ِعَناًدا  ُخْلُفُهم  كان  ما 

َرَوى َقْد  َما  اأَْحَمٍد  َعْن  َرَوى  ُكلٌّ 

َجلُله َجلَّ  اهلِل  ِبَقْوِل  اأََخُذوا 

ُنوا وَبيَّ ِقيِم  ال�شَّ من  ِحيَح  ال�شَّ َنَقُدوا 

َظاِهًرا الِهَداَيِة  َنْهُج  َبــــَدا  َفِبِهم 

َعْنُهُم ى  َوَيْر�شَ َيْرَحُمُهْم  فاهلُل 

َنْقَتِدي َحِنيفَة  واأَِبي  وِبَاِلٍك 

ِد مَّ ُمَ الَها�ِشِميِّ  �َشْرِع  اُر  اأَْن�شَ

َواْقَتِد َفا�ْشَمع  يِن  الدِّ يف  ٌح  وَتَف�شُّ

املُْعَتِدي ِئيِم  اللَّ َقْوَل  وَدْع  َقْويِل 

ُمْهَتِدي َهاٍد  َفالُكلُّ  َربِِّه  َعْن 

املُْر�ِشِد ِحيِح  ال�شَّ وِباَلرْيِ  ا  َحقًّ

اأَْحَمِد ة  �ُشنَّ لأَْهِل  َواِب  ال�شَّ َنْهَج 

وَت�ْشَعِد َواِب  لل�شَّ َتْر�ُشْد  فا�ْشُلْكُه 

الأَْر�َشِد واملََقاِل  الِهَداَيِة  اأَْهُل 

)1(  اخُلْلف: االختالف. )م(.
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معاوية  حديث  من  وم�صلم  البخاري  وروى  امل�صتقيم.  والطريق  االأعلى  ال�صبب 
به خرًيا  اهلل  يرد  »من  يقول:    اهلل  ر�صول  �صمعت  قال:    �صفيان  ابن اأبي 

يفقهه يف الدين«. 

على  احلكم  على  االأدلة  اأقوى  من  وهذا  اهلل:  رحمه  النووي  االإمام  قال 
طالب العلم باأن اهلل تعاىل اأراده وا�صطفاه؛ الأن اإرادة اهلل باخلري لالإن�صان مغيبة عنا، 
وهذا فيمن طلب العلم مريًدا به وجه اهلل تعاىل، واأما اإذا كان طلب العلم لغر�ض 
دنيوي: كمال اأو ريا�صة، اأو من�صب، اأو جاه اأو �صهرة، اأو نحو ذلك فهو مذموم، وقد 

قال تعاىل: نث گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ ں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھمث  ]ال�صورى/ 20[، وقال : »من 
تعلم علًما يريد به َعَر�ًصا )وهو بالعني املهملة وفتح الراء متاع الدنيا وحطامها( من 
الدنيا مل َيَرح رائحة اجلنة اأي مل يجد ريحها اأو مل ي�صمه«، وقوله مل يرح بفتح الياء 
والراء اأ�صله يراح اأي وجد الريح، وحكى بع�صهم �صم اأوله وك�صر الراء واالأّول 
اأجود وعليه االأكرث، وحكى ابن اجلوزي ثالثة وهي بفتح اأّوله وك�صر ثانيه من راح 
يريح، وعبارة النهاية �صاملة للغات الثالث، ون�صها راح يريح وراح يراح واأراح يريح 

اإذا وجد رائحة ال�صيء. 

وعنه : »اإذا مررمت بريا�ض اجلنة فارتعوا، قيل: وما ريا�ض اجلنة يا ر�صول اهلل؟ 
قال: حلق العلم«. وروي عن اأبي ذر  قال: ر�صول اهلل : »يا اأبا ذر الأن تغدو 
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فتعلم اآية من كتاب اهلل تعاىل خري لك من اأن ت�صلي مائة ركعة، والأن تغدو َفُتَعلِّم 
قال  األف ركعة.  اأن ت�صلي  به خري لك من  اأو مل يعمل  به  العلم عمل  بابًا من 
بع�صهم: وهو نهاية يف التحري�ض على ن�صر العلم وتعليمه للنا�ض والت�صدي لتعلم 
 : اأحكام الدين، وبيان جزيل الثواب للمعلم واإن كان ما يعلمه قلياًل، وقوله
»ال ح�صد اإال يف اثنتني؛ رجل اآتاه اهلل مااًل ف�صلطه على هلكته)1( )بفتح الالم( يف 
اخلري، ورجل اآتاه اهلل احلكمة فهو يق�صي بها ويعلمها النا�ض« وقوله : »يا اأيها 
النا�ض اإمنا العلم بالتعلم«، وقال بع�صهم: اأول العلم ال�صمت، والثاين اال�صتماع، 

والثالث احلفظ، والرابع العمل، واخلام�ض ن�صره.

قال بع�صهم: واملنكر ملا وردت به ال�صرائع هو الذي كل ذهنه ووقف فهمه 
ب�صبب طربه من النظر يف علم املعقوالت ثم ال يتقنه وال يحققه فتختبط عليه االأمور 
املعقوالت عار�ض  اإىل  ين�صب  ترى كثرًيا ممن  ولهذا  ب�صيء؛  يهتدي  وتلتب�ض وال 
وغالب  كالفال�صفة  بخالفها؛  وقال  واأنكرها  الثابتة  وال�صنن  االأحاديث  من  كثرًيا 
اأنهم مل يتقنوا املعقول كل االإتقان؛ فخبطوا  اأهل املنطق من االإ�صالميني وذلك 
وظنوا اأن االأحاديث النبوية تخالف القواعد العقلية؛ فلم ي�صعهم اإال رّدها اأو حتريفها 
ليوافق املعقول بزعمهم، ولو اأتقنوا املعقول لعلموا اأن ال�صرع مل يرد ما يخالف العقل 
األبتة، فكانوا يطبقون االأحاديث على املعقوالت، انتهى. وكما يجب علينا االإميان 

)1(  �َصلََّطه على هلكته: اأهلكه واأنفقه. )م(.
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الر�صل واإن مل نفهم حكمته فكذلك يجب علينا  به  والت�صديق بكل ما جاءت 
االإميان والت�صديق بكالم االأئمة، واإن مل نفهم علته حتى ياأتينا عن ال�صارع ما يخالفه، 

وقال بع�صهم: كل علم ال يوؤيده الكتاب وال ال�صنة فهو �صالل.

اجلاهلية  يف  خيارهم  والف�صة  الذهب  كمعادن  معادن  »النا�ض   : وقال 
اإذا فُقهوا« ب�صم القاف؛ اأي مار�صوا الفقه وتعاطوه، اأي اأن  خيارهم يف االإ�صالم 
اأ�صول بيوتهم ال�صريفة تعقب اأمثالها وي�صري كرم اأعراقها اإىل فروعها وال يكون 
فيه خيار مبجرد ذلك، فال خيار يف االإ�صالم اإال بالف�صل والتقوى، فمن اتفق له مع 
ذلك اأ�صل حميد �صريف االأعراق كملت ف�صيلته ورمبا ف�صل عن غريه، وال�صائحون 
يف قوله تعاىل هم طالب العلم، وال�صياحة اأمر عظيم يف تكميل النف�ض؛ الأنه يلقى 
اأفا�صل خمتلفني في�صتفيد من كل واحدة فائدة خم�صو�صة، وقد بلغ االأكابر من 
النا�ض في�صتحقر نف�صه يف مقابلتهم وقد ي�صل اإىل املدار�ض الكبرية فينتفع بها، وقد 
ي�صاهد اختالف اأحوال اأهل الدنيا ب�صبب ما خلق اهلل يف كل طرف من االأحوال 
اخلا�صة بهم فتتقوى معرفته، فالرحلة اإىل العلماء واالنتقال عن االأوطان يف طلب 

العلوم واكت�صاب الف�صائل والفوائد هي اأمر واجب اأو م�صتحب. 

من  اإليه  يحتاج  ما  وطنه  اأو  بلده  يف  يعلمه  ًما  ُمَعلِّ يجد  مل  فمن  وحينئٍذ 
اأمر دينه ومعا�صه؛ فلريحل وجوبًا يف الواجب وندبًا يف املندوب اقتداًء بال�صلف 
ال�صالة  -عليهما  اخل�صر  اإىل  مو�صى  رحل  فقد  التابعني،  واخللفاء  ال�صالح 
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وال�صالم- لال�صتفادة منه، ورحل جابر بن عبد اهلل االأن�صاري  م�صرية �صهر 
اإىل اأن�ض بن عبد اهلل يف طلب حديث واحد، ورحل عتبة بن احلارث من مكة اإىل 
املدينة يف م�صاألة واحدة، وال يخفى ما يح�صل لالإن�صان يف غربته من الف�صائل 

العظيمة واخل�صال اجل�صيمة، وقيل:

اَلل)2(  الزُّ ال�صايف  املاء  اأن  اأحدهما:  وَمثَّل بع�صهم يف معنى ذلك مبثالني 
ا  ً اإذا ا�صتمّر يف حمل واحد من غري ورود �صيء عليه من ماء اآخر فاإنه ي�صري ُمَتَغريِّ
ًنا، الثاين: اأن البدر املُنري لوال غربته وانتقاله من منزلة اإىل منزلة مل يح�صل له  ُمَنتَّ

الكمال وال�صرف، وما اأح�صن ما قيل يف معنى ذلك:

ْب َعْن الأَْوَطاِن يف َطَلِب الُعَلى َتَغرَّ

َمِعي�َشٍة َواْكِت�َشاُب  َهمٍّ  ُج  َتَفرُّ

وُغْرَبٌة ُذلٌّ  الأَ�ْشَفاِر  يف  ِقيَل  َواإِْن 

َحَياِتِه ِمْن  َلُه  َخرْيٌ  الَفتَى  َفَمْوُت 

َفَوائِد َخْم�ُش  الأَ�ْشَفاِر  ففي  و�َشاِفْر 

َماِجِد ْحَبُة  و�شُ واآَداٌب  وِعْلٌم 

�َشَدائِد واْرتَكاُب  َفَياٍف)1(  وَقْطُع 

َوَحا�ِشِد َوا�ٍش  َبنْيَ  َهَواٍن  ِبَداِر 

ُذلٌّ املََنـــــاِزِل  يف  املُْكِث  ُة  َكْثَ

ُزَلٌل َعْذٌب  َفْهَو  املَاُء  َجَرى  َما 
ْ َتَتَفنَّ بــــــها  �َشـــــــْفَرًة  فاْغَتِنْم 

ْن َيَتَعطَّ ُمْكُثــــــُه  َطـــــــاَل  واإَِذا 

)1(  َفَياٍف: �صحاٍر وا�صعة ال ماء فيها. )م(.
اَلل: العذب البارد ال�صايف. )م(. )2( الزُّ



737737
يف بر الوالدين، ويف ف�شل العلم واحلث على تعليمه ...

ومعلوم اأن الغربة لالإن�صان اأف�صل من االإقامة يف بلده، واهلل تعاىل ال يزال 
للم�صافر:  يقول    اأو م�صافًرا، وكان  اأو حا�صًرا مقيًما  يف عون عبده غائًبا كان 
»اأ�صتودع اهلل دينك واأمانتك«، وجاءه رجل فقال: اإين اأريد �صفًرا، فقال له: زّودك 
اهلل التقوى، قال: زدين، فقال: وغفر ذنبك، فقال: زدين، فقال: وي�صر لك اخلري 
حيثما كنت وتوجهت. وذكر بع�ض الف�صالء اأنه ملا حج واأراد االنف�صال كان قد 
�صحبه اأفا�صل من اأهل العلم مبكة فخرجوا معه لوداعه وقالوا له: تريد اأن ترجع 
لهذا املو�صع؟ قال: نعم، قال: اقراأ عند اآخر روؤيتك هذا املو�صع من �صورة الق�ص�ض 
قوله تعاىل نث ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پمث ]الق�ص�ض/ 85[ 
فاإنك �صتعود اإن �صاء اهلل تعاىل، قال فقراأتها فعدت، وقراأتها اأي�ًصا فعدت، وقراأتها 

واأنا راج اأن اأعود اإن �صاء اهلل تعاىل. 

ويقوي ما قاله هذا الفا�صل ما رواه اأبو الفرج ابن اجلوزي يف كتابه امل�صمى 
 ملا خرج مهاجًرا من مكة  النبي  اأن  امل�صاكن«  اأ�صرف  اإىل  ال�صاكن  »بانبعاث 
اأدركته يف الطريق الوح�صة، فنزل عليه جربيل وقال: قل »اإن الذي  اإىل املدينة 
فر�ض عليك القراآن لرادك اإىل معاد«. وال يبايل ال�صخ�ض مبا يقا�صي يف الغربة من 
الهموم واملذلة وك�صر النف�ض واالإهانة وغري ذلك؛ حيث كان متم�صًكا بالتقوى، 

وقد اأن�صد ال�صيخ اأيوب ال�صامي يف ذلك؛ حيث قال:
ُبوا وَتَغرَّ ُقوا  َت�َشـــــــرَّ الَِّذيَن  َزَعَم 

اتََّقى اإذا  الَغِريَب  اإِنَّ  َفاأََجْبُتهم 
َذِليـــــــُل اأََعزَّ  واإْن  الَغِريَب  اأَنَّ 

َجِليــــــُل كاُب  الرِّ به  اأََحلَّ  َمْهَما 
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ا اأو فقرًيا، مالًكا اأو مملوًكا، فال حتتقر ملا هو فيه  ثم ال فرق بني اأن يكون غنيًّ  
من الفقر والفاقة، بل اعترب ف�صله دون عيبه، فقد ورد عنه : »اإن اهلل ال ينظر 
اإىل �صوركم واأموالكم ولكن ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم« فال عربة بالظواهر، كما 

قيل:

وثانيها:  �صاعة،  كانت  ولو  غربة  اأّولها:  اأربعة؛  الدنيا  »�صدائد   : وقال 
َدْين ولو كان حبة، وثالثها: �صفر ولو كان فر�صًخا، ورابعها: �صوؤال ولو كان مقدار 
َخْرَدَلَة«، وقال بع�صهم: ال�صوؤال ُمّر ملا يرتتب عليه من بذل الوجه الذي ال َيْعِدُلُه 

�صيء يف الدنيا؛ ولهذا قيل:

عليك  وجب  وغريها  عبادة  من  عمله  عليك  وجب  ما    العلماء  قال 
ابن عبا�ض -ر�صي اهلل عنهما- كفاك من علم  وقال  اإمكانه،  فوًرا عند  به  العلم 

وَرٍة ا�ِش يف ُح�ْشِن �شُ يرى َظاِهري للنَّ

وَباِطٌن العدوَّ  َيْنِكي  َظاِهٌر  َويل 

ْبِك) 1( اآَلِة ال�شَّ ويل َكِبٌد ُمْلًقى َعَلى 

َيْبِكي َحِقيَقَتُه  َيْدِري  لو  ملمي)2( 

َوَزْنتُه َواِل)3(  النَّ َمَع  وؤاُل  ال�شُّ َنَواِلواإذا  ُكلُّ  وَخفَّ  وؤَاُل  ال�شُّ َرَجَح 

ْبك: االآلة التي ُتذاب وتفرغ فيها املعادن . )م(. )1(  اآَلُة ال�صَّ
ي: العارف واملحيط بحايل. )م(. )2( ُملمِّ

وال: العطاء. )م(. )3(  النَّ
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الدين )اأي ال�صريعة( ما ال ي�صعك جهله؛ اأي ما ال بّد لك من معرفته يف اإقامة 
واجبات الدين، ويكفي يف ذلك معرفة اأحكامها الظاهرة وال جتب معرفة دقائقها، 
فالظاهرة نحو تعلم كلمتي ال�صهادة وفهم معناهما بحيث يجزم اعتقاده بذلك ولو 
عن تقليد وتعلم واجبات الطهارة وال�صالة، وتعلم ال�صوم باأن يعلم اأن وقته من 
الفجر اإىل غروب ال�صم�ض، واأن الواجب فيه النية واالإم�صاك عن املفطرات من 
اأكل ونحوه، واأن ذلك م�صتمر اإىل روؤية الهالل اأو متام العّدة، وتعلم واجبات ما 
اأركانه وواجباته  باأن يعلم  اإذا عزم على فعله  لزمه من الزكاة، وتعلم كيفية احلج 

وغري ذلك من دقائقه. 

ويف االأثر »َمْن َعَبَد اهلَل تعاىل باجلهل كان ما يف�صده اأكرث مما ي�صلحه«، وروى 
الطرباين يف االأو�صط »ما ُعِبَد اهلُل ب�صيء اأف�صل من فقه يف دين، ولفقيه واحد اأ�صّد 
على ال�صيطان من األف عابد«، وقوله ولفقيه واحد اأي وجوده وبقاوؤه فاإن الفقيه 
الباقية  ال�صعادة  اإىل  في�صلون  الرحمن  �صبيل  اإىل  ويدعوهم  بالطاعة  النا�ض  ياأمر 
اأ�صّد عليه  والدرجات الراقية، وكل ذلك خمالف ملراد ال�صيطان، فيكون العامل 
واأبغ�ض اإليه بخالف العابد، واملراد من االألف هنا املبالغة يف الكرثة، وقال عمر 
دوا« ب�صم املثناة وفتح ال�صني وت�صديد  ر�صي اهلل تعاىل عنه: »تفقهوا قبل اأن ُت�َصوَّ
الواو، اأي جتعلوا �صادة، ومعناه تعلموا العلم قبل اأن ت�صريوا �صادة منظوًرا اإليكم 
وت�صتغلوا  تتزوجوا  اأن  قبل  وقيل  فتبقوا جهااًل،  الكرب  بعد  تتعلموا  اأن  فت�صتحوا 
بالزواج عن العلم، وروى اأي�ًصا »من ُيِرِد اهلل به خرًيا يفقهه يف الدين واإمنا اأنا قا�صم 
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واهلل يعطي«، فاإذا راأى اأن اهلل اأقامه يف طلب العلم كان ذلك دلياًل على اأن اهلل 
تعاىل اأراد به خرًيا.

ال�صليمة  العقول  لذوي  �صائق  اإلهي  و�صع  باأنه  الدين  بع�صهم  ف  وَعرَّ
باختيارهم املحمود اإىل ما هو خري لهم بالذات، فقوله و�صع اإلهي اأي اأحكام و�صعها 

َنها قال تعاىل: نثچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   املوىل و�صرعها وَبيَّ
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  مث  ]ال�صورى/ 13[ االآيات واأما و�صف نبينا 
املََجازي  ال�صارع  هو  نبينا  يقولون  ولذلك  اهلل؛  عن  نقلها  فباعتبار  �صارًعا  بكونه 
واهلل هو ال�صارع احلقيقي، واحرتز بذلك عن و�صع اخللق كاآالت النجارة والقزازة 
وغري ذلك فال ت�صمى ديًنا، وقولنا �صائق اأي باعث خرج به االأو�صاع االإلهية غري 
ال�صائقة كاإنبات االأر�ض واإمطار ال�صماء، وقولنا لذوي العقول خرج به ما ي�صوقهم 
ملنافعها  احليوانات  بها  تهتدي  التي  الطبيعية  كاالأو�صاع  احليوانات  من  وغريهم 
كن�صج العناكب واتخاذ النحل بيوًتا، وم�صارها كاجتناب املهاوي واملهالك، وقولنا 
ة والع�صبية، وقولنا املحمود  باختيارهم خرج به االأو�صاع االإلهية االتفاقية كاحَلِميَّ
احرتاز عن االختياري املذموم كاالنهماك يف الدنيا وال�صهوات فال ي�صمى ديًنا، 
اإىل ما هو خري لهم بالذات كاالنهماك يف خدمة اهلل وطاعته وحمبته فاإن  وقولنا 
ذلك خري ذاتي يرتتب عليه الفوز االأكرب غًدا، واحرتز بذلك عن اخلري ال بالذات 
ديًنا.  ي�صمى  فال  ذلك  وغري  والعقاقري  باحلكمة  االأبدان  ت�صحيح  كاالنهماك يف 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   نث  تعاىل:  قوله  منه  واأظهر  التعريف  هذا  من  واأجمع 
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َنة/ 5[  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀہ  ہ   ہمث ]الَبَيّ
َديُّن به، وي�صمى ملة اأي�ًصا و�صراًطا م�صتقيًما قال تعاىل: نثٹ    و�صمي ديًنا للتَّ
م الذي ال اعوجاج فيه، فمن �َصبَّ  ٹ  ٹمث ]الفاحتة/ 6[ اأي الدين الَقيِّ
الدين اأو امِللَّة اأو املذهب فاإنه يكفر؛ الأنها عبارة عن ال�صرع ال�صريف الذي �صرعه 

اهلل لنا، قال تعاىل: نثڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  
کمث ]النحل/ 123[.

به من االإميان  �صائر االأمم مبا خ�صهم  ل اهلل تعاىل هذه االأمة على  َف�صَّ وقد 
ھ   نث  تعاىل:  قال  واحلقيقة،  ال�صريعة  علم  خ�صو�ًصا  ال�صرعية  والعلوم  واحلكم 
ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
]احلج/ 78[  االآية.  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ېمث 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   نث 

بني  الذي  اجلزء  االآية  يف  الو�صط  ومعنى   ]143 ]البقرة/  ڄمث   ڄ  

الن�صارى ومل  َكُغُلّو  يغلوا  فلم  الدين  لتو�صطهم يف  اأنهم و�صط  واملعنى  الطرفني، 
يق�صروا كتق�صري اليهود ولكنهم اأهل و�صط واعتدال، وقال الطربي: الو�صط يف 
كالم العرب اخليار، يقولون فالن و�صط يف قومه ووا�صط اإذا اأرادوا الرفع يف ح�صبه، 
�َصِرّي: قيل للخيار و�صط الأن االأطراف يت�صارع اإليها اخللل واالأو�صاط  خَمْ وقال الزَّ
]اآل عمران/ 110[،  نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث   حمفوظة، وقال تعاىل: 
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وهذه االآية مما ا�صتدل بها على اأف�صلية نبينا حممد  على جميع املخلوقات؛ اإذ 
حا�صلها االإخبار باأن اأمته اأف�صل االأمم، وال �صك اأن خريية االأمم بح�صب كمالهم 
يف الدين، وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه، فتف�صيل االأمة من حيث اإنها 

اأمة تف�صيل للر�صول الذي هم اأمته.

 وُرِوي عن عمر  عن النبي : »اإن اجلنة ُحرَِّمت على االأنبياء كلهم حتى 
اأَْدُخَلها، وحرمت على االأمم حتى تدخلها اأمتي«، ويف حديث عبد اهلل بن ُبَرْيَدة قال: 
قال ر�صول اهلل : »اأهل اجلنة ع�صرون ومائة �صف ثمانون من هذه االأمة«، واأدل دليل 

على ِعَظم �صرفهم ورفعة رتبتهم وكمال فخرهم عند ربهم قوله تعاىل: نثچ  چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]املائدة/ 3[.

مبعنى  الت�صديق  لغًة  فاالإميان  واإح�صان،  واإ�صالم  اإميان  فثالثة؛  الدين  واأما 
اإذعان احلكم وقبوله وهو اإفعال ماأخوذ من االأمن؛ الأن حقيقته االأمن من التكذيب 
واملخالفة، و�صرًعا ت�صديق القلب مبا علم �صرورة جميء الر�صول به من عند اهلل، وال 
يعترب اإال مع التلفظ بال�صهادتني من القادر، وهل النطق بهما �صرط الإجراء اأحكام 
اه؟ قوالن ذهب جمهور املحققني اإىل اأّولهما،  املوؤمنني يف الدنيا اأو جزء من ُم�َصمَّ
ة قبل  َمْتُه)1( املَِنيَّ وذهب كثري من الفقهاء اإىل ثانيهما، ولكن من �صدق بقلبه واْخرَتَ
اإعمال اجلوارح من  به فهو موؤمن عند اهلل تعاىل، واالإ�صالم  ات�صاع وقت االإقرار 

ة: مات وذهب. )م(. َمْته املَِنيَّ )1( اْخرَتَ
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الطاعات؛ كالتلفظ بال�صهادتني وال�صالة وال�صوم واحلج ولكن ال تعترب االأعمال 
يف اخلروج من عهدة التكليف اإال مع االإميان والت�صديق، واالإح�صان اأن تعبد اهلل 
امل�صتمل على  ال�صحيحني  فاإنه يراك كما يف خرب  تراه  فاإن مل تكن  تراه،  كاأنك 
بيان االإميان باأن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�صله واليوم االآخر وتوؤمن بالقدر كله 

خريه و�صره.

)اأي حرام(  ومندوب وحمظور  واجب  التكليف خم�صة؛  اأحكام  وجملة 
ومكروه ومباح، فالواجب ير�صم باأنه الذي يثاب فاعله امتثااًل كال�صالة ويعاقب 
مب�صيئة اهلل تعاىل تاركه، وير�صم املندوب باأنه الذي يثاب فاعله وال يعاقب تاركه، 
امتثااًل،  تاركه  ويثاب  فاعله  تعاىل  اهلل  مب�صيئة  يعاقب  الذي  باأنه  املحظور  وير�صم 
وير�صم املكروه باأنه الذي يثاب تاركه وال يعاقب فاعله، وير�صم املباح باأنه الذي 
البلوغ  اأحدها  ثالثة؛  التكليف  و�صرائط  عقاب.  وال  ثواب  وتركه  فعله  لي�ض يف 
والعقل وهو �صفة مييز بها احل�صن والقبيح وحمله القلب، فال تكليف على �صبي 
قال  تعاىل،  اهلل  توحيد  اإىل    دعوته  بلوغ  وثالثها  عنهما،  القلم  لرفع  وجمنون 

تعاىل: نثى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئمث ]االإ�صراء/ 15[.

وجملة اأركان االإميان اأي اأجزاوؤه التي ترتكب منها ماهيته ثمانية يجب على 
املكلف اأن يعلمها باأن يعتقد وي�صّدق بقلبه اعتقاًدا جازًما، ومعنى ت�صديقه العلم باأنه 
تعاىل واجب الوجود بذاته وِقَدِمه ووحدانيته واأُلوهيته وب�صفاته وبر�صله، وباأن دين 
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االإ�صالم حق، وباأن اهلل ور�صوله  �صادقان فيما اأخربا به، فال يكفي االعتقاد من 
غري علم؛ اإذ اعتقاد �صدق اهلل ور�صوله اإمنا ي�صح بعد العلم ب�صدقهما يف اإخبارهما، 
واإمنا يكون كذلك بعد العلم باأنه حي، بعد العلم باأنه فاعل، اإىل اآخر ال�صفات االآتية؛ 
االأوىل: اأن اهلل حي لقوله تعاىل: نثۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہمث ]البقرة/ 255[، 
والأنه ال يجوز وجود �صيء من االأمور املوجودة من غري حي، الثانية: اأن تعتقد اأن اهلل 
تعاىل عليم باجلزئيات والكليات، لقوله تعاىل: نثڳ  ڳمث ]الن�صاء/ 166[، 
ولقوله تعاىل: نثژ  ڑ   ڑمث ]الرعد/ 9[، والأن االأفعال امل�صاهدة ال 
حت�صل من جاهل مع اأن اجلهل نق�ض، الثالثة: اأن تعتقد اأن اهلل قادر على كل �صيء 

لقوله تعاىل:  نثگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱمث ]البقرة/ 20[.

الرابعة: اأن تعتقد اأنه متكلم بكالم نف�صي اأزيل قائم بذاته من غري حرف وال �صوت 
وال انتهاء لقوله تعاىل: نث  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئمث ]الفتح/ 15[ ولقوله 
امل�صتمل  فالكالم   ،]164 ]الن�صاء/  چمث  چ    چ   نثڃ   تعاىل: 
على احلرف وال�صوت دال على الكالم النف�صي القائم بالذات ات�صف به املوىل 
واأ�صمعه نبيه مو�صى بهذا الو�صف من غري حرف وال �صوت، والكالم �صفة عرب عنها 
بالنظم املعروف امل�صمى بالقراآن غري خملوق، مبعنى اأنه موجود اأبًدا واأزاًل مكتوب 
يف م�صاحفنا باأ�صكال الكتابة و�صور احلروف الدالة عليه حمفوظ يف �صدورنا مقروء 

باأل�صنتنا بحروفه امللفوظة امل�صموعة. 
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بعد �صواء يف ذلك  تعاىل �صميع من غري جهة قرب وال  اأنه  تعتقد  اأن  اخلام�صة: 
ال�صر واجلهر، ال تختلف عليه االأ�صوات ودليل ذلك قوله تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پمث ]املجادلة/ 1[ واإن عدم ال�صمع نق�ض، وال�صمع �صفة 
اأزلية حتيط بامل�صموعات، ال�صاد�صة: اأن تعتقد اأنه تعاىل ب�صري من غري حدقة وال 
جارحة)1(، واالإب�صار �صفة اأزلية حتيط باملب�صرات، فاهلل مب�صر لالأ�صياء بال وا�صطة، 
وطاعة  و�صر  خري  من  العامل  يف  واقع  لكل  مريد  تعاىل  اأنه  تعتقد  اأن  ال�صابعة: 
اأحد  تخ�ص�ض  �صفة  واالإرادة  خلقه،  من  املع�صية  ير�صى  ال  كان  واإن  ومع�صية، 
اأن االإرادة  اأهل ال�صنة  طريف ال�صيء من الفعل والرتك بالوقوع، ومذهب حمققي 
وامل�صيئة غري الر�صى واملحبة لقوله تعاىل: نثڇ  ڍ   ڍ  ڌمث  ]الزمر/ 7[ 
مع قوله تعاىل: نثڃ   چ  چ  چ  چمث ]االأنعام/ 112[، الثامنة: اأن تعتقد 
اأنه تعاىل باٍق اأي واجب الوجود لذاته بغري زمان وال نهاية، مبعنى اأنه ال ي�صبقه ِقَدم 
�ض قدمية؛ الأنها قائمة بذاته  وال يلحقه عدم، فهذه ال�صفات الثمانية للذات املقدَّ

الزمة له، وقد نظمها بع�صهم يف قوله:

واإَِراَدٌة ُقْدَرٌة  وِعْلٌم  َحَياٌة 

قدميٌة َجلَّ  اهلِل  ِلَذاِت  َفاٌت  �شِ
البقا مع  و�َشْمٌع  اٌر  واإِْب�شَ َكَلٌم 

والتَُّقى الِعْلِم  ِذي   )2( احَلْبِ الأَ�ْشَعِرّي  َلَدى 

)1(   َحَدَقة وال َجاِرَحة: احلدقة: هي ال�صواد امل�صتدير و�صط العني، واجلارحة: ع�صو يف اجل�صد واملق�صود عدم 
التج�صيد. )م(.

)2( احَلرْب: الرجل ال�صالح العامل. )م(.
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وتعلق  وم�صتحيل  وجائز  واجب  بكل  لتعلقهما  والكالم  العلم  واأعمها 
القدرة واالإرادة باملمكنات دون الواجبات وامل�صتحيالت، ويتعلق الب�صر بجميع 
املوجودات قدميها كروؤيته تعاىل ذاته و�صفاته وحادثها كروؤيته تعاىل ذوات خلقه 
تعاىل:  قوله  واأما  فيها،  تعّدد  ال  ِحَدة  ُمتَّ تعاىل  �صفاته  من  �صفة  وكل  و�صفاتهم، 
نثىب  يب   جت  حت  مث ]طه/ 98[ فمن جماز الت�صبيه؛ الأن علمه تعاىل واحد 
ال تعّدد فيه وال �صعة، واإمنا االت�صاع من حيث كرثة التعلقات باملعلومات فيجب 
تنزيهه تعاىل عن كل نقي�صة ذاًتا و�صفات؛ اإذ له الكمال املطلق فيهما، وقد و�صف 
ه فيهما؛ اإذ ذاته اأعلى الذوات قدًرا و�صرًفا وكذا كل �صفة له.  نف�صه باالأعلى لُعُلوِّ

وو�صف نف�صه بالوحدانية لتوحده فال �صبيه له وال نظري قدمي ال ي�صبقه قدم 
ل له وال اآخر له؛ الأنه تعاىل خلق العامل، والأنه لو  اأبدي ال يلحقه عدم؛ الأنه ال اأوَّ
مل يكن قدميًا لكان حادًثا، وهو باطل وال جتوز عليه التغريات، وال حتل به احلادثات 
مبتحرك وال  لي�ض  والقعود،  والقيام  وال�صعود  والهبوط  واحللول  اجلهة  تعاىل عن 
دهر  فال  والتق�صيم،  والتحديد  اجل�صم  عن  منزه  العامل  عن  منف�صل  وال  �صاكن 
يخلقه، وال قهر يلحقه، وال �صيء ي�صرته، وال ك�صف يظهره، وال َعدَّ يجمعه، وال 
�صّد مينعه، وال حّد يقطعه، وال كون يح�صره، وال عون ين�صره، وال يتقيد بزمان، 
وال يحويه مكان، وال يت�صّور يف االأوهام، وال يتكيف يف االأذهان، وال ي�صغله �صاأن 
َيْعُزُب عن  عن �صاأن، وال يطراأ عليه ن�صيان، وال يحمله �صيء من خملوقاته، وال 
علمه �صيء من معلوماته، ال تاأخذه �ِصَنة وال نوم وال يتوجه عليه عتب وال لوم، 
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تعاىل عن الظلم واجَلْور يف �صيء من اأفعاله، وعن التناق�ض يف �صيء من اأقواله، 
ال اعرتا�ض عليه يف ت�صرفه يف خملوقاته مبا اأراده يف االأزل من تقديراته منزه عن 
االأغرا�ض يف االأفعال واالأحكام، اأفعاله ال تعلل وكلماته ال تبدل ال يجب عليه 

�صيء، يثيب من ي�صاء بف�صله ويعذب من ي�صاء بعدله، وقال االإمام اللقاين:

له االإف�صال بالنعم على م�صتحق النعم ال قبح يف �صيء من اأفعاله، كلها 
ح�صنة خريها و�صرها، نفعها و�صرها، قليلها وكثريها، ال حق الأحد عليه وله احلق 
على غريه، له اإيالم االأطفال والدواب، يفعل ما ي�صاء ويحكم ما يريد، ال اعرتا�ض 
الربوبية مقيدة  عليه ومن اعرت�ض زاد �صقاوؤه وا�صتّد بالوؤه وعظم عناوؤه، لي�صت 
مب�صالح العبودية؛ اإذ ال حجر للعباد على ربهم حتى ال يفعل اإال مبا ي�صلحهم، ال 
تنفعه الطاعة وال ت�صره املع�صية، وقد اجتمعت �صفاته الثبوتية وال�صلبية جميعها 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻمث نفي الكرثة والعدد لقوله  يف �صمن �صورة االإخال�ض فـ 
كان  لو  والأنه  ]االأنبياء/ 22[،  نثۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېمث  تعاىل:  
معه غريه ملا ا�صتقام اخللق واالأمر؛ اإذ قد يريد اأحدهما اإيجاد �صيء واالآخر نفيه 
فالبّد اأن يكون اأحدهما مقهوًرا واملقهور ال يكون خالًقا وال غالًبا فال يكون اإلًها، 

ِل الَف�شْ فِبَمْحــــــــ�ِش  ُيِثْبَنا  َفاإِْن 

َواِجٌب ـــــــــَلَح  اإِنَّ ال�شَّ وَقْوُلهم 

الأَْطَفال اإِيـــــــــــلَمه  َيَرْوا  اأَمَلْ 

الَعْدِل فِبَمْحـــــ�ِش  ْب  ُيَعذِّ واإِْن 

َواِجب َعَلْيِه  َما  ُزوٌر  َعَلْيــــــــه 

املَُحـــــــــال َفَحـــــــاِذِر  و�َشَبهها 
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نفي  ڀمث   ڀ   ڀ    پ   نث  واملعني،  ال�صريك  نفي  پمث      نثپ  
ال�صبيه واملثيل. ومن  نثٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿمث  نفي  العلة واملعلول، 

نث  ٺ  ٿٿ ٿ     ٹ   له:  فقل  اهلل؟  ذات  ما  لك  قال 
يجري  ما  اأحدهما  على  يجري  املَُتَماِثَلنْي  الأن  11[؛  ]ال�صورى/  ٹمث 
على االآخر، فلو �صابهه غريه وجرى على غريه احلدوث و�صفات النق�ض جلرى 
ذلك عليه اأي�ًصا فال يكون اإلًها لي�ض بج�صم وال جوهر وال عر�ض؛ الأن هذه االأمور 
تلزمه احلدوث و�صفاته النق�ض، واهلل تعاىل بخالف ذلك وال زمان له وال مكان. 

قيل: البحث عن ذات اهلل اإ�صراك والكف عن ذات اهلل اإدراك، ومن قال: ما 
فعل اهلل؟ فقل له: كل يوم هو يف �صاأن ال ي�صغله �صاأن عن �صاأن، وال ت�صغله االأ�صياء 
عن االأ�صياء، يدبر االأمر يف�صل االآيات، ال ُي�َصاأل عما يفعل وهم ُي�ْصاألون، وال يجري 

نثىئ  ىئ  ی  ی  ی   تعاىل:  لقوله  باإرادته وحكمه،  اإال  اأمر  العامل  يف 
یمث ]االأنعام/ 59[ االآية. واأنه لو جرى يف العامل اأمر بغري اإرادته لكان مقهوًرا 
جمبوًرا وذلك نق�ض، واأن تعتقد اأنه مثيب لعباده ال�صاحلني ومعاقب للمذنبني لقوله 

ک   ک   .ک   ڑ  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   نث  تعاىل: 
ک  گ  گ مث  ]الزلزلة/ 7-8[ وقال: نثمت  ىت  يت   جثىث  
الثواب  والأن  ]ف�صلت/ 46[  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخمث 
والعقاب لو مل يثبتا َلَفَعل من �صاء ما �صاء، ولبطل االأمر والنهي والعبادة 

وكل ما يخطر ببالنا مما ميتنع على ربنا فهو باطل واهلل بخالف ذلك. 
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وت�صبيهه  تعاىل  كيفيته  ت�صور  من  الذهن  اأي  بالبال  هج�ض  ما  اأن  يعني 
اهلل  فاإن  واملعرفة،  العقل  ق�صور  اأوجبه  باطل  فهو  �صفة  اأو  ذاًتا  اخللق  من  ب�صيء 
بخالف ما يخطر يف االأذهان وفوق ما تنتهي اإليه العقول ما وحده من كيفه، وال 
اأ�صاب حقيقته من مثله، ظهر فبطن، وبطن فعلم، ولطف فجل تعاىل اهلل عما يقوله 
نث  پ  پ  پ  ڀمث  يوهم جارحة كنحو  مما  وما �صمعته  ا كبرًيا،  املبطلون علوًّ
من  فهو   ،]88 ]الق�ص�ض/  ڱمث  ڳ   ڳ   ڳ   نثڳ     و   ،]10 ]الفتح/  
املت�صابهات التي نوؤمن بها ونكل علمها اإىل اهلل تعاىل مع القطع بالتنزيه عن ظاهرها 
االإميان  وكذا يجب  املقد�ض،  بجنابه  يليق  ما  على  ونوؤّولها   ، عليه  ال�صتحالتها 
باأنبيائه ور�صله اأي يجب علينا اجلزم واليقني باأنبيائه ور�صله وهم قوم خ�صوا بنفو�ض 
والر�صالة  فالنبّوة  املو�صلة،  باملبادئ  ا�صتغال  دون  املطالب  على  بها  ح�صلوا  قد�صية 

بف�صل اهلل تعاىل ال باالكت�صاب، قال االإمام اللقاين:

 

اإن�صان  والر�صول  بتبليغه،  يوؤمر  مل  واإن  ب�صرع  اإليه  اأُوِحي  اإن�صان  والنبي 
اأُوِحي اإليه ب�صرع واأُِمَر بتبليغه، وال�صرع ما �صرعه اهلل من االأحكام للعباد، لقوله 
تعاىل نث جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حبمث ]الن�صاء/ 59[ اأي لكتابه والر�صول 

ُمْكَت�َشَبة ٌة  ُنُبــــــــوَّ َتُكْن  َومَلْ 

مِلَْن ُيوؤِْتيِه  اهلِل  ُل  َف�شْ َذاَك  َبْل 

الإِْطلِق َعَلى  اَلْلِق  ُل  واأَْف�شَ

َعِقبه اأَْعَلى  اَلــــرْيِ  يِف  َرَقى  وَلْو 

املِن َواِهــــــٌب  اهلُل  َجلَّ  َي�َشاُء 

ِـَّقاِق ال�شــــــ َعِن  َفِمـــــْل  َنا  َنِبيُّ
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مدة حياته، وبعد موته اإىل �صنته، اأي اك�صفوا عليه منهما؛ فالكتاب وال�صنة هما 
اأنزلهما اهلل تعاىل، قال تعاىل : نث ٿ.ٹ  ٹ   البينات والهدى اللذان 
اأ�صماوؤه  االآية، وقال جل ذكره وتقد�صت  ]غافر/ 2-1[  ٹ  ٹ  ڤ  ڤمث  

نث ٱ.  ٻ  ٻ  ٻ  پ.  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     
ٺمث ]ف�صلت/ 1-3[، وال�صنة اأقوال نبيه عليه ال�صالة وال�صالم واأفعاله 
ل، واإذا تاأملت فوا�صل القراآن وجدتها كلها ال تخرج عن املنا�صبة،  وذلك وحي ُمَنزَّ
]ال�صحى/ 9-10[ ال  نث ڳ  ڳ        ڳ   ڳ.  ڱ  ڱ  ڱ  ںمث  تعاىل:  كقوله 
يجوز التبديل بينهما، ونهى  عن انتهار ال�صائل، قال : »ردوا ال�صائل ولو 
�صمع  ا  اأعرابيًّ اأن  وروي  مرتني«.  اأجرها  فلك  الع�صفور  راأ�ض  مبثل  ولو  مترة  ب�صق 
اهلل  من  نكااًل  ك�صبا  مبا  جزاء  اأيديهما  فاقطعوا  وال�صارقة  وال�صارق  يقراأ:  �صخ�ًصا 
واهلل غفور رحيم بدل قوله تعاىل: نثڤ  ڤ    ڤمث ]املائدة/ 38[ فقال: ما 
اإن القارئ غلط والقراءة واهلل  اأن يكون كالم اهلل تعاىل هكذا، فقيل له:  ينبغي 

عزيز حكيم، فقال: نعم هكذا يكون فاإنه مَلَّا َعزَّ َحَكم.
نثک     ک  ک   بالبعث والن�صور، لقوله تعاىل:  وكذا يجب االإميان 
نث ۇئ   ۇئ      ۆئ         ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   تعاىل:  ولقوله  ]البقرة/ 73[،  ک مث  
ېئمث   ]التغابن/ 9[ وقوله تعاىل: نث  ڦ  ڄمث ]امللك/ 15[ والأنه لو مل 

يكن بعث وال ن�صر ملا كان اأمر ونهي ولفعل كل من �صاء ما �صاء، وقيل:
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اأمر ونهي، وكذا يجب االإميان  وكذا يجب االإميان باجلنة والنار واإال ملا كان 
ڤ       ڤ   ڤ       ڤ   نث  تعاىل:  لقوله  الق�صط،  وبامليزان  بال�صراط 
ڦ مث    ]االأنبياء/ 47[ وباحَلْو�ِض وال�صفاعة، لقوله تعاىل: نث ڎ    ڎ  
ڈمث ]الكوثر/ 1[ ف�صره النبي  فقال: »هو حو�ض اآنيته اأكرث من عدد 
بالقراآن واأنه كالم اهلل  اأبًدا«، ونوؤمن  جنوم ال�صماء، من �صرب منه مل يظماأ بعده 
ِهم مفرتقني اأو جمتمعني، قال  غري خملوق، واأنه معجز جلميع الب�صر اإن�صهم وِجنِّ

ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   نثڀ    تعاىل: 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦمث ]االإ�صراء/ 88[. 

مل  الذي  العظيم  القراآن  املعجزات  واأف�صل  اهلل:  رحمه  ال�صنو�صي  قال 
تزل اآياته تقرع اأ�صماع الُبَلَغاء، وحترك لطلب املعار�صة على �صبيل التعجيز حمية 
ِدي الفطنة االأقوياء املعار�صني اخلائ�صني يف كل فن من فنون البالغة  الل�صن املَُتوقِّ
فيها  يعر�ض  مل  واإن  كلمة،  اأمنع  معار�صتهم  من  تفلت  ال  بحيث  وعر�ًصا  طواًل 

بعجزهم فكيف وهم ي�صمعون يف تعجيزهم �صريح قوله تعاىل: نثپ  پپ  
پ  ڀمث  ]هود/ 13[ ثم تنزل معهم، فقال تعاىل: نث   ائ  ائ   ەئ  
ەئمث  ]البقرة/ 23[، ومع ذلك مل تتحّرك اأنف�صهم، ومن عادتهم ال يتمالكون 

فَلــــــْو اأَنَّـــــــــا اإذا ِمْتَنا ُتـــــِرْكَنا
ُبِعْثَنا ِمْتَنـــــــا  اإَِذا  ا  َوَلِكـــــــنَّ

َلَكاَن املَْوُت َراَحــــــَة ُكلِّ َحيِّ

ُل َبْعــــــَد َذا َعْن ُكَلّ �َشيِّ وُن�ْشاأَ
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معها عند ورود اأدنى عار�ض يقدح)1( يف منا�صبهم واإن كان ذلك َحْتَف اأنف�صهم، 
فكيف مبا هو من نوع البالغة التي هي كالمهم وتدب فيهم دبيًبا)2( حتى اإنهم 
بها يف كل واد يهيمون؟ ومن مل ي�صتح منهم وانتدب ملعار�صة هذا االأمر االإلهي 
كُم�َصْيلَمة الكذاب افت�صح واأتي مب�صحكة يت�صاحك منها اإىل قيام ال�صاعة، ولو 
اآحاد الأمكن االعتذار عنهم  نَْقل غريه من الكالم نقل  القراآن  اإليهم  ُنِقل  اأنهم 
بعدم الو�صول، َكالَّ بل امتالأت بحملته و�صحفه واإ�صادة اأمره االأر�ض كلها �صهلها 
وجبلها، بدوها وح�صرها، بّرها وبحرها، موؤمنها وكافرها، واإن�صها وجنها، وتطاولت 
يب)3( عاقل بعد هذا يف  اأزمنته على تلك ال�صفة قريًبا من ت�صعمائة �صنة اأفَي�ْصرَتِ

ق به نبيه ؟   دَّ كونه من عند اهلل جل وعال �صَ

علوم  املطابقة وحما�صن  بالغيوب  الوقوع  قبل  االأخبار  من  فيه  ما  مع  هذا 
الدنيوية  امل�صالح  من  �صبطه  على  الب�صر  يقدر  ال  ما  على  امل�صتملة  ال�صريعة 
واالأخروية، وحترير االأدلة والرد على املخالفني بالرباهني القطعية، و�صرد ق�ص�ض 
املا�صني وتزكية النف�ض مبواعظ يغرق يف اأدنى بحارها جميع وعظ الواعظني. هذا 
اأُمّي ما خط قط كتابًا وال ح�صلت له خمالطة لذي علم ميكن  كله على يد نبي 

بها حت�صيل اأدنى �صيء من ذلك، علم ذلك كله بال�صرورة نثڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ك. )م(. )1(   َيْقَدح: ُي�َصكِّ
)2(   َدِبيًبا: م�صًيا بطيًئا. )م(.

يب: يت�صكك ويتحري. )م(. )3( َي�ْصرَتِ
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ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک مث  ]العنكبوت/ 48[ 

ثم هذا اإىل ما له من املعجزات التي ال حت�صى، ثم اإىل ما جبلت عليه ذاته الكرمية 
من الكماالت التي كادت اأن تف�صح بل اأف�صحت قبل بعثه بر�صالته َخْلًقا وُخُلًقا. 

الكتب  ا�صمه بجميع و�صفه يف  بذكر  تعاىل �صدقه  اأكد اهلل  ثم مع ذلك كله 
املا�صية، قال اهلل تعاىل: نثڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃمث  ]االأعراف/ 157[ 
االآية. واأطلق األ�صنة االأحبار قريًبا من مبعثه بجميع ذلك حتى اإنه �صبحانه بف�صله 
لْب�ِض)1( عن نبّوته اأَْن منع العرب قبله من الت�صمي با�صمه اخلا�ض  د به زوال الَّ مما اأَكَّ
ملا  لهم  النبّوة  ح�صول  رجاء  با�صمه  مولده  من  قريًبا  ت�صموا  قليلني  اأنا�ًصا  اإال  به 
�صمعوه من االأحبار، ثم من عظيم ف�صل اهلل تعاىل يف اإزالة اللب�ض عن نبوته اأنه مل 
يطلق ل�صان اأحد من اأولئك الذين ت�صموا با�صمه بدعوى النبّوة، فاإذا وفقت لعلم 
هذا كله ح�صل لك العلم �صرورة ب�صدق ر�صالة نبينا وموالنا حممد ، فوجب 
االإميان به يف كل ما جاء به عن اهلل  جملة وتف�صياًل كاحل�صر والن�صر لعني هذا 

البدن ال ملثله اإجماًعا.

واأما اأمور الدين فهي امتثال املاأمورات، وهو اأن متتثل لكل ما اأمر اهلل ور�صوله 
به من فرائ�ض و�صنن واأحكامهما والعمل بهما من غري تهاون وال تق�صري، واجتناب 
املنهيات وهي كل ما نهى اهلل ور�صوله عنه، ور�صاء بق�صاء وقدر، وهو اأن تر�صى مبا 

ْعِمَية. )م(. )1( اللَّب�ض: اخَلْلط والتَّ
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قّدره اهلل تعاىل عليك من خري اأو �صر، واملقّدر هو الذي ياأتي املرء على رغم اأنفه 
من غري اختياره فنوؤمن بذلك ونر�صاه، فقد قال ر�صول اهلل : »من مل ير�ض من 
ربه بوعده ووعيده فهو كافر«، قال اهلل  نث ڳ  ڳ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱمث  

اأي طرف وجانب من الدين نث ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ     ہ  ہ  
]احلج/ 11[،  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے   ۓ   ۓمث  
وقال بع�صهم: اأمور الدين اأربعة �صحة العقل و�صدق الق�صد ووفاء العهد وحفظ 
ة العقل معرفة اهلل تعاىل، و�صدق الق�صد االإخال�ض هلل تعاىل، ووفاء  حَّ احلّد، َف�صِ

العهد امتثال اأوامر اهلل تعاىل، وحفظ احلّد هي ترك املعا�صي.

ل واجب  اأوَّ التوحيد؛ الأن  اأّواًل عقائد  يعلمهم  اأن  التالمذة  فينبغي ملعلم 
على االإن�صان معرفة ربنا جل وعال ومعرفة اأحكام عبادته، قال اهلل تعاىل: نث ڄ   
اأن  ليعرفوِن، والأجل  اأي  ]الذاريات/ 56[  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃمث 
تتمكن من قلوبهم يف حال �صغرهم وهي خالية بحيث اإذا ورد على قلبهم �صيء 

يخل بالعقيدة االإميانية ال يتغري، كما قال ال�صاعر:

م على كل الواجبات؛ اإذ مبعرفته تنقذ املهج)1(  وحينئٍذ فاال�صتغال به ُمَقدَّ
من األيم املهلكات، فال�صعيد من وفق لتحقيق عقائد اإميانه ملا يراه بعد املوت من 

النعيم وال�صرور بوا�صح برهانه.

الَهَوى اأَْعِرَف  اأَْن  َقْبَل  َهَواَها  نااأََتايِن  ـَاَدَف َقْلًبــــا َخاِلًيا َفَتمكَّ َف�شـــ

)1( املُهج: جمع ُمهجة وهي الروح والنف�ض. )م(.
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قال ابن حجر: اعلم اأن اهلل تعاىل اأر�صل نبيه حممًدا  بال�صريعة املطهرة 
ل�صعادتهم وموجًبا ل�صالح  �صبًبا  اإىل كافة اخللق فكان ذلك  ال�صمحة  واحلنيفية 
وال  �صرائع  للنا�ض  لي�ض  الر�صل  من  فرتة  على  ذلك  وكان  ومعادهم،  معا�صهم 
اأحكام وال علم بالتوحيد وال اأمر �صرعي يحفظ دماءهم واأموالهم، فكانت �صريعته 

جامعة لها ولغريها من احلكم التي ال حُت�صى والنعم التي ال ُت�صتق�صى. 

وكان العلماء هم القائمني بعده  بتقرير تلك االأحكام وال�صرائع وتدوين 
ال�صحيحة  بالطرق  اإليهم  وو�صلت   ، منه  ا�صتمّدوها  التي  وامل�صائل  العلوم 
نَي لها دون  واالأ�صانيد املت�صلة، وكانوا هم الوارثني لتلك املرتبة بعده  واملُ�ْصَتِحقِّ
غريهم لكونهم ن�صروا ال�صريعة الأربابها وعلموها لطالبها ومل يكتموها عنهم، ملا ورد 
من قوله : »علماء اأمتي كاأنبياء بني اإ�صرائيل«، اأي مقررين وموؤكدين ومبينني 
ملا جاء به  عن اهلل تعاىل واآمرين االأمة به، كيو�صع بن نون  فاإنه كان مقرًرا 
ل�صريعة مو�صى  واآمًرا بالعمل مبا يف التوراة، وهو نبي لي�ض مبر�صل؛ ملا ورد من 
قوله : »ما اآتى اهلل عاملًا علًما اإال اأخذ عليه امليثاق اأن ال يكتمه«، فن�صروا العلوم 
عماًل بقوله ، وردوا عن �صنته املطهرة كالم امللحدة واملبتدعة وغريهم، وبذلك 
وا�صتغلوا  واأ�ص�صوها،  االأ�صول  واأتقنوا  فخًرا،  واأكملهم  قدًرا  النا�ض  اأعظم  �صاروا 
املاأخذ  قريبة  و�صارت  واأثبتوها،  الفقهية  امل�صائل  وا�صتنبطوا)1(  ودونّوها،  بالفروع 

�صهلة املراجعة وحينئٍذ فليجد طالبها للتعليم واملطالعة.
)1( ا�صتنبطوا: تو�صلوا اإليها من مبداأ عام اأو عن طريق انتقال الذهن من مقدمات اإىل نتائج. )م(.
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هيجان  زمن  يف  �صعد  اهلل  رحمه  االإ�صفرايينى  اإ�صحاق  اأبا  اأن  روي  وقد 
لهم:  فقال  يتعبدون،  هناك  فوجدهم  تعاىل  اهلل  لبنان الأولياء  اإىل جبل  املبتدعة 
هربتم اإىل هذا املو�صع تتعبدون وتركتم اأمة النبي  يف اأيدي املبتدعة؟ فقالوا 
اهلل على  اأقدرك  الذي  واأنت  اخللق،  لنا على خمالطة  قدرة  االأ�صتاذ ال  اأيها  له: 
ذلك فاأنت اأهله، فرجع  وا�صتغل بالرّد على املبتدعة واألف كتابه »اجلامع بني 
اجللي واخلفي«. اهـ. وقال ر�صول اهلل : »ال خري يف العي�ض اإال مل�صتمع واٍع اأو 
راأيتم  ل�صريع، وقد  ال�صري بكم  واإن  اإنكم يف زمان هدنة،  النا�ض  اأيها  ناطق،  عامل 
الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد، فقال له املقداد : يا 
ر�صول اهلل ما الهدنة؟ قال: دار بالء وانقطاع، واإذا لب�صت عليكم االأمور كقطع 
الليل املظلم فعليكم بالقراآن فاإنه �صافع م�صفع و�صاهد م�صدق، فمن جعله اأمامه 

قاده اإىل اجلنة، ومن جعله خلفه �صاقه اإىل النار.

اأهم العلوم كلها، واال�صتغال بها من   واإذا علمت ذلك فالعلوم ال�صرعية 
وامل�صتبه  واحلرام  احلالل  معرفة  اإىل  واال�صطرار  اإليها  للحاجة  الواجبات  اأف�صل 
بتف�صري  فا�صتغلوا  املف�صرون  فاأما  غريهم،  من  اأف�صل  اأهلها  كان  ولذلك  منهما، 
نه  ِده وُمَبيَّ كالم اهلل تعاىل وفهم معانيه واأحكام اآياته ومبانيه، وتبيني مطلقه من ُمَقيَّ
َفُهْم  ونا�صخه،  ومن�صوخه  ومواعظه،  وق�ص�صه  ومت�صابهه،  وحمكمه  جممله،  من 
وا به من  ُلوا على اأ�صحاب احلديث مبا ُخ�صُّ اأ�صا�ض الدين. واأما الفقهاء فاإنهم ُف�صِّ
االأحكام وحدود  ترتيب  النظر يف  بدقيق  والتعمق  فقه احلديث،  اال�صتنباط يف 

ام الدين.  الدين، والرتتيب بني النا�صخ واملن�صوخ وغريها، َفُهْم ُحكَّ
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واأما اأ�صحاب احلديث فاإنهم تعلقوا بظاهر حديث ر�صول اهلل ؛ الأن اهلل 
تعاىل يقول: نث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہمث  ]احل�صر/ 7[ 
ا�ض الدين،  وا�صتغلوا ب�صماعه ونقله وتدقيقه ومتييز �صحيحه من �صقيمه، َفُهْم ُحرَّ
اإذا ا�صتغل بالعبادة واعتزل النا�ض ومل ي�صتغل بالتعليم، فاإن كان  اإن الفقيه  ثم 
النا�ض م�صتغنني عنه بغريه فذلك ظاهر، واإن مل يكونوا كذلك بل كانوا حمتاجني 
مواهب  عبد  قلب  على  فتح  اإذا  تعاىل  اهلل  فاإن  التعليم،  حقه  يف  فاالأف�صل  اإليه 
العلوم التي هي اأخ�ض �صفاته ومل ينفع بها غريه فهو كاخلازن الأنف�ض خزائنه؛ الأنه 
حينئذ يكون كامتًا للعلم املنهي عن كتمانه، فال يليق به االإعرا�ض عن املحتاجني 
واال�صتغال عن االإنفاق على من اأكرمه اهلل تعاىل عليهم من العباد واأحوجهم اإليه، 
فال ي�صتغل بعبادة وال �صالة نافلة بل ي�صتغل بالتعليم؛ الأنه اأف�صل من ذلك، كما 
ورد عنه : »طلب العلم اأف�صل من �صالة النافلة«، والأن النفع املتعدي اإىل الغري 

اأف�صل من النفع القا�صر واإن كان كل منهما عبادة.

 وقد قال : »خري النا�ض من ينفع النا�ض«، فذو العقل احلاذق)1( وامللكة 
القوية من وفقه اهلل تعاىل الإنفاق اأوقاته يف حت�صيل العلم وا�صتفادته واإقداره على 
ا�صتنباطه واإفادته؛ اإذ العقل اأ�ض)2( العلم ومنبعه، ولذا وقع اخلالف بني العلماء 
ورد يف  وقد  بالثاين.  قائل  ومن  باالأول  قائل  فمن  العلم؟  اأم  اأف�صل  العقل  هل 

)1( احلاذق: املُتقن املاهر. )م(.
)2(  اأُ�ّض: اأ�صا�ض واأ�صل ال�صيء. )م(.
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قوله  االآيات  فمن  ال�صهرية،  واالآثار  واالأحاديث  الكثرية  االآيات  العلم  ف�صل 
تعاىل: نث ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئمث  ]الزمر/ 9[، وقوله تعاىل: 

نثۋ  ۋ  ۅ  ۅ   تعاىل:  وقوله  ]طه/ 114[،  نث ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث  
ۉ  ۉمث  ]فاطر/ 28[ واإن من زاد علًما فقد بلغ مناه واأرغم اأعداه، وعال 
قدره بني االأنام وتكامل فخره بني اخلا�ض والعام، وطاب له عي�صه و�صفا له املورد 
االأهنى وارتقى اإىل املقام االأ�صنى)1(، وظفرت يداه بال�صعادة يف الدنيا واالأخرى. 

واأما االأحاديث واالأخبار فكثرية ال حت�صى وال ت�صتق�صى، فاإذا اأخذ الفقيه 
ا وافًرا فينبغي له اأن ال يكون عليه مقت�صًرا وقا�صًرا، بل  حظه من الفقه و�صار حظًّ
اأن يكون له منها حظ  العلوم ذات الرتغيب والرتهيب لعله  ينظر بعد ذلك يف 
ون�صيب، ثم يف كالم احلكماء الذين اجنلى عن قلوبهم اخلبث وقاذورات الدنيا، 
ال�صلف  �صمائل  يف  ثم  عيانًا،  احلق  حلية  لهم  ات�صح  حتى  عنها  الغطاء  وارتفع 

ال�صاحلني الذين بذكرهم تتنزل الرحمة من رب العاملني.

وكان �صيخ االإ�صالم زكريا االأن�صاري  يقول: اإذا مل يكن للفقيه علم 
اإذا كانت   : مالك  االإمام  وقال  فهو جاف)2(.  وا�صطالحاتهم  القوم  باأحوال 
العلوم منًحا اإلهية ومواهب اخت�صا�صية فلي�ض مب�صتبعد اأن يدخر لبع�ض املتاأخرين 
القوم  عليه مبحبة  اهلل  َمّن  اأن حتتقر من  فاإياك  املتقدمني،  ما ع�صر على كثري من 

)1( االأَ�ْصَنى: االأعلى واالأرقى. )م(.
)2(  جاٍف: بعيد. )م(.
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ومطالعة كتبهم، ويقول: ما بقي يف هذا الزمان من يفهم كالمهم فقد �صمعت ما 
 . قاله االإمام مالك

وقال بع�صهم: ال يعرت�ض على اجلنيد واحلالج واأ�صباههم من املتقدمني، 
وال�صيخ حميي الدين بن العربي وابن الفار�ض ونحوهما من املتاأخرين  واإن 
كانوا قد �صطحوا)1( وباحوا وتكلموا باأ�صياء خارقة مما ال قدرة للجاهلني على �صماعها 
وال �صبيل اإليها، بل ي�صلم اإليهم اأحوالهم يف االأقوال واالأفعال، وحا�صاهم)2( اأن 
ي�صدر منهم قول اأو فعل خمالف لقواعد ال�صريعة بل وال يحفظ عنهم هفوة وال 
ي�صدر منهم زلة، بل مل يزالوا خائفني واقفني على قدم اخلوف بالذل واالنك�صار، 
وما اأح�صن قول بع�صهم: من مل يعرف م�صلحتنا ال يجوز له اخلو�ض يف طريقتنا؛ 
فاالأوىل التغافل عن اأمورهم واأحوالهم واأفعالهم واأقوالهم، فاإن من ح�صن اإ�صالم 
املرء تركه ما ال يعنيه، ويحمل ما يراه منهم على اأح�صن حممل والت�صليم اأ�صلم 

ويوؤوله على ما يليق به املقام.

النفو�ض  لدى  وعظمت  اأقدارها  تفاوتت  واإن  العلوم  اإن  بع�صهم:  وقال 
هو  اإذ  والعناية؛  اجلّد  �صاعد  له  ُي�صمر  باأن  ا  نَّ َبيَّ من  خري  احلديث  فعلم  اأخطارها 
يف  ال�صالح  ال�صلف  بذل  وقد  الدراية،  قبل  الرواية  الإتقان  يحتاج  انت�صاره  مع 

)1( �َصَطُحوا: تباعدوا وا�صرت�صلوا. )م(.
)2(  حا�صاهم: تنزيًها لهم. )م(.
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ذلك هممهم العلية واأفكارهم االأملعية)1( حتى متيزت االأحاديث ال�صحيحة من 
  ِته ال�صعيفة، وبلغوا بذلك املراتب الرفيعة ال�صريفة فجزاهم اهلل عن اإحياء �ُصنَّ

اجلزاء الوايف واأعطاهم اخلري الكثري ال�صايف:

�صمعت  قال:  عنهما-  اهلل  -ر�صي  عبا�ض  ابن  موىل  عكرمة  وروى 
ارحم  »اللهم  فقال:    اهلل  ر�صول  علينا  يقول: خرج    طالب  علي بن اأبي 
يروون  بعدي  من  ياأتون  الذين  قال:  خلفاوؤك؟  َمْن  اهلل  ر�صول  يا  قلنا:  خلفاي، 
اأحاديثي و�صنتي ويعلمونها النا�ض«، وقال : »يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله)2( ينفون عنه حتريف الغالني)3( وانتحال املبطلني وتاأويل اجلاهلني«، فهذه 

َحاَب احَلِديِث َمُثوَبًة اأَ�شْ َجَزى اهلُل 

وِحْفِظِه باحَلِديِث  اْعِتَناُهْم  َفَلْوَل 

ِطلِبِه يف  اأَْعَمـــــاَرهم  واإْنَفاُقُهم 

ًها ُمَتَفقِّ َغَدا  َمْن  َيْدِري  كان  ملَا 

َمًل ْكِر ُمْ ومَلْ َن�ْشَتِبْ َما كان يف الذِّ

ُم�ْشِلٍم ُكلِّ  على  َفْر�ٌش  ُهُم  فُحبُّ

املََناِزِل اأَْعَلى  اُلْلِد  يف  اأَُهْم  وَبوَّ

الأََباِطِل ُروَب  �شُ َعْنه  وَنْفِيهم 

ِل ُمَوا�شِ ِبِجدٍّ  َعْنه  وَبْحُثهم 

ِحيَح َحِديٍث ِمْن �َشِقيٍم وَباِطِل �شَ

َواِفِل ا ِمْن ُعُموِم النَّ ومل َنْدِر َفْر�شً

وَلْي�َش ُيَعاِدِيهم �ُشَوى ُكلُّ َجاِهِل

ة )م(. ة: الذكيَّ )1( االأَمْلَِعيَّ
)2(  ُعُدوَله: جمع َعْدل وهو من ُتر�صى �صهادته. )م(.

)3(  الَغاِلني: جمع غاٍل وهو املت�صدد املَجاوز للحد. )م(.
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�صهادة من ر�صول اهلل  باأنهم اأعالم الدين واأئمة امل�صلمني حلفظهم ال�صريعة من 
التحريف واالنتحال الباطل ورّد تاأويل اجلاهلني.

و�صئل االإمام مالك: هل يقدم يف االأحاديث اأو يوؤخر واملعنى واحد؟ قال: 
اأما ما كان من قول النبي  فاإين اأكره ذلك، وما كان من غري قوله فال اأرى به 
تزاد    اهلل  ر�صول  اأراأيت حديث  مالك:  لالإمام  وقيل  املعنى.  اتفق  اإذا  باأ�ًصا 
فيه الواو اأو االألف واملعنى واحد؟ قال: اأرجو اأن يكون خفيًفا و�صدد غريه؛ الأن 
املعنى يختلف بذلك غالًبا. وقال االإمام مالك: ال يوؤخذ العلم عن اأربعة ويوؤخذ 
عمن �صواهم؛ ال يوؤخذ عن مبتدع يدعو اإىل بدعته، وال عن �صفيه ُمْعِلٍن بال�صفه، 
 ، وال عمن يكذب يف اأحاديث النا�ض واإن كان ي�صدق يف اأحاديث الر�صول
وال عمن ال يعرف بهذا ال�صاأن. وقال بع�صهم: من جال�ض اأهل البدع تعلق قلبه 
ن زائغ القلب)1( من اأذنك. وروي عنه : »اأََبى)2(  ب�صيء مما ي�صمع، وقيل: ال مُتَكِّ
اهلل اأن يقبل عمل �صاحب بدعة حتى يدع بدعته«، وهذا اإذا كانت البدعة حمّرمة.

وقال : »من اأحدث« اأي اخرتع واأتى من قبل نف�صه باأمر حادث وهو 
اأمرنا هذا« اأي يف ديننا و�صرعنا »ما لي�ض منه« اأي ما لي�ض  امل�صمى بالبدعة »يف 
ا اأو  ا اأو فعليًّ له فيه م�صتند من الكتاب وال�صنة �صواء كان ذلك االأمر احلادث قوليًّ

)1( زائغ القلب: الذي يف قلبه ميل عن احلق. )م(.
)2(  اأََبى: َكِره. )م(.
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اعتقاًدا »فهو رّد« اأي مورود على فاعله لبطالنه، فكاأنه قال غري ُمْعَتّد به وال ُمَعّول 
عليه وهو عام خم�صو�ض باحلادث الذي دل ال�صرع على حرمته، ورواية االإمام 
م�صلم »من عمل عماًل« اأي اأحدثه هو اأو غريه وعمل به »لي�ض عليه اأمرنا« اأي ال 

يرجع اإىل دليل �صرعنا »فهو رّد« اأي مردود. 

وقد ق�صم ابن عبد ال�صالم احلوادث اإىل االأحكام اخلم�صة فقال: والبدعة 
فعل ما مل يقع يف ع�صر النبي ، وتكون واجبة كاال�صتغال بعلوم العربية املتوقف 
كالقدرية،  البدع  اأهل  مبذهب  كاال�صتغال  وحمّرمة  وال�صنة،  الكتاب  فهم  عليها 
الربط  كاأحداث  مندوبة  البدعة  وتكون  ال�صنة،  اأهل  ملذهب  املخالفني  واجلربية 
وبناء القناطر، وتكون البدعة مكروهة كزخرفة امل�صاجد وتزويق امل�صاحف. وقال 

املتويل من ال�صافعية: ال يكره ذلك ملا يف ذلك من اإعزاز الدين وتعظيمه.

الفاخرة  واملالب�ض  وامل�صرب  املاأكل  يف  كالتو�صع  مباحة  البدعة  وتكون   
�صيء  اأول  الأن  للدقيق؛  املناخل  اتخاذ  اأي�ًصا  املباحة  البدع  ومن  ذلك،  وغري 
واإ�صالحه  العي�ض  تليني  املناخل؛ الأن  اتخاذ    اهلل  ر�صول  بعد  النا�ض  اأحدثه 
من املباحات، ومن البدع املباحة االأكل باملالعق، وقد ح�صر االإمام اأبو يو�صف 
�صاحب االإمام اأبي حنيفة -ر�صي اهلل عنهما- مائدة اخلليفة هارون الر�صيد فطلب 
املالعق، فقال له اأبو يو�صف: يا اأمري املوؤمنني قد قال جّدك ابن عبا�ض -ر�صي اهلل 
عنهما- يف قوله تعاىل: نثک  ک        ک  گمث ]االإ�صراء/ 70[، اأي جعلنا 
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لهم اأ�صابع ياأكلون بها ومل جنعلهم كالدواب تاأكل باأفواهها، فرّد اخلليفة املالعق 
واأكل باأ�صابعه، فتبني من معنى احلديث االأمر باتباع ما جاء به ال�صرع والتحذير 

من االبتداع، وحينئٍذ فالبدعة خا�صة باحلادث املذموم. 

وروي عن ابن م�صعود اأنه قال: عمل قليل يف �صنة خري من عمل كثري يف 
بدعة. وعن اأن�ض اأنه قال: اإذا مات �صاحب بدعة فقد فتح يف االإ�صالم فتح. واأخرج 
َر �صاحب بدعة فقد اأعان على هدم  الطرباين عن عبد اهلل بن ب�صري اأنه قال: من وقَّ
َيْهِد اهلل قلبه التباع ال�صنة، وورد عنه : »من  اإميانه  االإ�صالم، وقيل: من �صح 
�صنة  �صن  القيامة، ومن  يوم  اإىل  بها  واأجر من عمل  اأجرها  فله  �صنة ح�صنة  �صن 
�صيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها اإىل يوم القيامة«. وكان ابن عبا�ض َحرْب 
االأمة ومن الرا�صخني يف العلم بدعاء النبي  له بالتفقه يف الدين وبعلم التاأويل 
واحلكمة، وكان ابن عبا�ض يفتي على عهد �صيدنا عمر وعثمان -ر�صي اهلل عنهما- 

. اإىل اأن مات

وكتب اأبو عمرو يف بع�ض ر�صائله من كان من العلم حمروًما مل يكن من 
الزلل مع�صوًما، فالعلم دعامة االإ�صالم والعلماء �صرج االأنام.

وقال اأمري املوؤمنني علّي كّرم اهلل وجهه: قيمة كل امرئ ما كان يح�صنه، اأقل 
النا�ض قيمة اأقلهم عقاًل، ثمرة االأدب العقل الراجح، وثمرة العلم العمل ال�صالح، 
وقيل كل �صيء اإذا َكرُثَ رخ�ض اإال العقل فاإنه كلما َكرُثَ غال، ويف هذا املعنى �صعر:



764 764
املر�شد الأمني للبنات والبنني

وقال بع�صهم:

وقيل: 

روى الثعالبي اأن النبي  قال: »خري النا�ض وخري من مي�صي على جديد 
االأر�ض املعلمون كلما َخَلق)1( الدين جددوه، اأعطوهم وال ت�صتاأجروهم، فاإن املعلم 
اإذا قال لل�صبي قل: ب�صم اهلل الرحمن الرحيم فقال ال�صبي: ب�صم اهلل الرحمن 
وقد  النار«،  من  للمعلم  وبراءة  لوالديه  وبراءة  لل�صبي  براءة  اهلل  كتب  الرحيم 
اختلف يف جواز اأخذ االأجرة على تعليم القراآن، فاجلمهور على اجلواز متم�صكني 
بقوله : »اأحق ما اأخذمت عليه اأجًرا كتاب اهلل تعاىل«، وورد عنه  »خريكم من 
تعلم القراآن وعلمه«، وكون االأحاديث املانعة لهذه لي�ض فيها ما تقوم به احلجة فال 

الَعْقُل اأَْح�َشُن َمْعِقٍل)1( فاْهَرْع)2(اإىل 
َكْثًة َيْرُخ�ُش  يَء  ال�شَّ باأنَّ  َواْعَلْم 

الُعل ُكلَّ  َتَنْل  الُعْلَيا  اأَْبَواِبِه 

َغل ُلُه  َحَوا�شِ ْت  َكُثَ اإِْن  والَعْقَل 

انِتَهاًبا َيُكن  مَلْ  الَعْقَل  َراأَْيُت 

ــــَمْنه َتَق�شَّ ـــــــِننَي  ال�شِّ اأَنَّ  َفَلو 

ــــِنيَنا ال�شِّ َقْدِر  َعَلى  ُيْق�َشْم  ومَلْ 

الَبِنيَنـــا َبـــــَة  اأَْن�شِ الآَباُء  َحَوى 

ِهَبـــــًة ِلْمــــِرٍئ  اهلل  َوَهَب  َما 

ُفِقَدا فاإَْن  الَفَتى  َجَمــــــاُل  ُهَما 

َدِبه اأَ ـــــَل ِمْن َعْقــــِله وِمْن  اأَْف�شَ

ِبه اأَْجَمُل  ِلْلَحَيـــــاِة  َفَفْقــــــُده 

)1( َخَلَق: َبِلي. )م(.
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  تكون معار�صة ملا �صح عن قي�ض بن اأبي حازم قال: راأيت خالد بن الوليد
يوم الريموك يرمي بني الهندمتني ومعه رجال من اأ�صحاب ر�صول اهلل  وقال: 

اأمرنا اأن نعلم اأوالدنا الرمي والقراآن. رواه الطرباين، وقال ال�صاعر:

وكان العارف باهلل تعاىل ابن عراق املدين يعلم تالمذته دعاء حلفظ القراآن 
فيحفظونه اإذا الزموا الدعاء به وهو:

وروي عن اأبي هريرة  عن النبي  اأنه قال: نزل القراآن على ت�صعة 
اأحرف حالل وحرام، وحمكم ومت�صابه، وب�صري ونذير، وق�ص�ض ومواعظ واأمثال، 
فاأَِحلُّوا احلالل وحرموا احلرام واعملوا باملحكم واآمنوا باملت�صابه واعتربوا باالأمثال، 

وقيل:

ِكلُهَما  ِبيَب  والطَّ َم  املُعلِّ اإِنَّ 
َطِبيَبه َجَفْوَت  اإِْن  ِلَداِئك  فا�شِبْ 

ُيْكَرَما  مَلْ  اإذا  ًحا  ُن�شْ َيْبُذل  مَلْ 
اإِْن َجَفْوَت ُمَعلِّما ِب جَلْهِلَك  َوا�شْ

�َشـــــَماُعه مُيَلُّ  ل  َقــــــِدميٌ  َكلٌم 

َداٍء وُنوُره اأَ�ْشـــــــَتِفي ِمْن ُكلِّ  ِبه 

ُحُروِفِه ِب�ِشــــــرِّ  َمتِّْعِني  فَيـــارَبّ 

َوِنيَِّتي َوِفْعِلي  َقْويل  َعْن  َه  َتَنزَّ

ِتي َدِليٌل ِلَقْلِبي ِعْنَد َجْهِلي َوَحرْيَ

وُمْقَلِتي وَقْلِبي  �َشْمِعي  به  ْر  وَنوِّ

اأَْحُرٍف ِت�ْشَعُة  الُقـــــــْراآُن  َا  اإِنَّ اأََل 

ُمَت�َشاِبٌه َكٌم  ُمْ َحَراٌم  َحــــــلٌل 

َخَلل ِبل  َبْيٍت  �ِشْعِر  ِبَها يف  اأََتْيُت 

ـــــــٌة ِعَظٌة َمَثل َب�ِشـــرٌي َنِذيٌر ِق�شَّ
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وكان ينزل على النبي  على قدر احلاجة، فكان اأمد نزوله ع�صرين �صنة بقدر 
نبّوته، وقيل يف ثالث وع�صرين �صنة مدة الوحي، مبكة ثالث ع�صرة �صنة، وباملدينة 
وامل�صاجد،  وال�صلوات واجلماعة،  القراآن،  قراءة  االإ�صالم  �صعائر  ع�صر �صنني، ومن 
واملحاريب)1( يف زماننا اأكرث؛ اإذ النبي  خرج من الدنيا واالإ�صالم مل يبلغ غري 
جزيرة العرب، وقال : »ابنوا امل�صاجد واأخرجوا القمامة منها فمن بنى هلل م�صجًدا 
بنى اهلل له بيًتا يف اجلنة«، وعا�ض  ثالًثا و�صتني �صنة، فاأربعون م�صت يف التعبد، 
ْت  �صَ والباقي ثالث وع�صرون �صنة يف النبّوة والر�صالة، و�صالة اخلم�ض املفرو�صات اْفرُتِ

بعد اثنتي ع�صرة �صنة من النبّوة، ومن قبل كان ي�صبح ويهلل.

وقال : »اأدبوا اأوالدكم على ثالث؛ حب نبيكم وحب اآل بيته، وعلى 
قراءة القراآن فاإن حملة القراآن يف ظل اهلل يوم ال ظل اإال ظله«، واملراد باآل البيت 
حديث  له  ويدل  اأجمعني،  عليهم  اهلل  ر�صوان  واحل�صني  واحل�صن  وعلّي  فاطمة 
ِمْرط   ذات غداة وعليه  ر�صول اهلل  قالت: خرج  عائ�صة -ر�صي اهلل عنهما- 
ل)2( من �صعر اأ�صود فجل�ض فاأتت فاطمة فاأدخلها فيه، ثم جاء علّي فاأدخله فيه،  ُمَرجَّ

ثم جاء احل�صن فاأدخله فيه، ثم جاء ح�صني فاأدخله فيه، ثم قال: نث ڎ      ڈ  ڈ  
]االأحزاب/ 33[،  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   کمث 
وقال: »اللهم اأهل بيتي وخا�صتي اأَْذِهْب عنهم الرج�ض وطهرهم تطهرًيا، ثم قال 

َراب وهو �صدر امل�صجد والقبلة واأ�صرف مو�صع فيه. )م(. اِريب: جمع حِمْ )1( حَمَ
ل: ك�صاء من خز اأو �صوف اأو كتان غري  خميط به �صور ك�صور الرجال. )م(.  )2(  ِمْرط ُمَرجَّ
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اأنا حرب ملن حاربهم و�صلم ملن �صاملهم وعدّو ملن عاداهم«، والرج�ض ال�صوء، وقال 
جماهد ال�صك. ودلت هذه االآية اأي�ًصا على نبّوته  وعلى ف�صل اأهل الك�صاء 
ب�صاأنهم، وقال  ماآثرهم واالعتناء  ر�صي اهلل تعاىل عنهم ال�صتمالها على غرر من 

بع�صهم يف ذلك:

اأ�صلها  طاب  عنها  تعاىل  اهلل  ر�صي  فاطمة  من  اإال    ن�صله  انقر�ض  وقد 
ا واأبًا، وانت�صر ن�صله ال�صريف منها من جهة ال�صبطني)1( ويقال الأولهما ح�صني  اأمًّ
والثاين ح�صيني، ثم اإن لل�صرفاء حقوًقا على غريهم من النا�ض كما اأن للنا�ض حقوًقا 
عليهم، فاحلقوق التي على ال�صرفاء لغريهم من النا�ض اأن ال يفخروا ب�صرفهم على 
غريهم؛ الأن فخرهم على الغري قد يوؤدي من �صعف دينه اإىل عداوتهم وبغ�صهم 
والبحث عن عوراتهم وذلك ممنوع؛ الأنه يوؤّدي اإىل اال�صتخفاف بحقه عليه ال�صالة 
وال�صالم، وقد قال تعاىل: نثڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث ]احلجرات/ 13[، وقد 
قال عليه ال�صالة وال�صالم اإن: »من اأبطاأ به عمله مل ي�صرع به ن�صبه«. قال املاوردي 
بن�صبه  ال�صريف  فخر  يوؤدي  وقد  بالن�صب،  ال  بالعمل  والكرم  الف�صل  اأن  يعني 

ُه يَّ َوَو�شِ ـــــــًدا  مَّ ُمَ ِبيَّ  النَّ اإِنَّ 

ِبَولِئِهم اإِنَِّني  الَعَبـــــــاَءِة  اأَْهُل 

اِهَرة الطَّ الَبُتوَل  واْبَنَتُه  واْبَنْيه 

لَمَة والنََّجا يف الآِخَرة اأَْرُجو ال�شَّ

ْبَطنْي: احلفيدين. )م(. )1( ال�صِّ
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فليحذر  اإليه،  الذريعة  فتح  قد  فيكون  االإيذاء،  اإىل  عليه  املفخور  لغريه  ه  ب�َصبِّ اأو 
ال�صريف على نف�صه وعلى امل�صلمني جهده ولياأخذ نف�صه بال�صرب واالحتمال.

ومن حقوق النا�ض لهم اأن يوؤثروا ر�صى االأ�صراف على اأهوائهم مبا يجب 
واأن   ، اهلل  ر�صول  بع�ض  اأنهم  ملا  معهم  احل�صور  عند  والتعظيم  التبجيل  من 
اإىل  ن�صبهم  بف�صيلة  التقّدم  لهم  يريدوا  واأن   ، يوؤذيه  يوؤذيهم الأنه  يبغ�صوا من 
واأمواًتا  اأحياًء  وين�صروهم  ويوازروهم  املوّدة  لهم  يخل�صوا  واأن   ، ر�صول اهلل
واأن  �صفًحا،  منهم  امل�صاوي  ذي  م�صاوئ  عن  وي�صربوا  اأعرا�صهم  عن  وَيُذبُّوا)1( 
 ، ين�صروا حما�صنهم ويتو�صلوا بجاههم اإىل اهلل ور�صوله الأنهم �صاللة ر�صول اهلل
وقد قال تعاىل: نث ڀ  ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث ]ال�صورى/ 23[ 

اأي باأن توّدوا قرابتي، ولقد اأح�صن من قال:

  ويحفظهم؛ الأن النبي  وينبغي لالإن�صان اأن يعرف اأوالد ر�صول اهلل
اأوالد �صيده وهم �صبعة؛ القا�صم  اأ�صماء  اأن ال يعرف  �صيدنا، وعار على االإن�صان 
وبه كان ُيَكنَّى، وزينب وهي اأكرب بناته، ورقية، وفاطمة وهي اأ�صغر بناته، ولدت 

ًة َفِري�شَ َطَه  اآَل  َوَلِئي  َراأَْيُت 

َفَما َطَلَب املَْبُعوُث اأَْجًرا َعَلى الُهَدى

َعَلى َرْغِم اأَْهِل الُبْعِد ُيوِرُثِني الُقْرَبى

الُقْرَبى يف  املََوّدة  اإل  بَتْبِليِغِه 

)1( َيُذبُّوا: يدفعوا عنه ومينعوه. )م(.
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ب  قبل النبّوة بخم�ض �صنني، وتوفيت بعده عليه ال�صالة وال�صالم ب�صتة اأ�صهر وُتَلقَّ
اإجالاًل،  اإذا دخلت عليه قام لها  ، فكانت  اإليه  اأوالده  اأحب  بالزهراء، وكانت 
واأم كلثوم وال يعرف لها ا�صم واإمنا تعرف بكنيتها، وعبد اهلل وهو امللقب بالطيب 
والطاهر، وولد بعد املبعث وتويف مبكة، وملا تويف قال العا�ض بن وائل: قد انقطع ولد 
حممد فهو اأبرت)1(، فاأنزل اهلل : نث ک     ک  ک  کمث ]الكوثر/ 3[، 
وولد لر�صول اهلل  اإبراهيم يف طيبة، وملا مات بكى عليه  وقال: »البكاء من 
الرحمة وال�صراخ من ال�صيطان«، وقال: »من ال يرحم ال ُيرحم«، وخ�صفت ال�صم�ض 
يوم موته، فقال النا�ض ملوت اإبراهيم، فقال ر�صول اهلل : »اإن ال�صم�ض والقمر ال 
يخ�صفان ملوت اأحد وال حلياته، فاإذا راأيتم ذلك فافزعوا اإىل ال�صالة« و�صبب ذلك 
  اإذا اأراد اهلل اأن يري عباده اآية يخوفهم بها اأظهر لهم من عظمته. وكل اأوالده
من ال�صيدة خديجة اأم املوؤمنني -ر�صي اهلل عنها- اإال اإبراهيم فاإنه من مارية بنت 
�صمعون القبطية، ومات جميع اأوالده  يف حياته اإال فاطمة فبعده ب�صتة اأ�صهر كما 

: اأوالد من غريها، وقد نظم بع�صهم عدة اأوالده  صبق، ومل يكن له�

)1( اأَْبرَت: من ال عقب له من االأوالد. )م(.

الذي الَقا�ِشُم  َطَفى  املُ�شْ َوَلِد  ُل  َفاأوَّ

َبْعَدَها ـــــــُة  ُرَقيَّ ـُوُه  َتْتلــــ وَزْيَنُب 

وَبْعَدَها تعّد  ُكْلُثــــــــوم  اأُمُّ  َكَذا 

ل وَح�شِّ فاْفَهْم  املُْخَتاُر  ُكنِّي  به 

ْهَراُء جات َعَلى الول وَفاِطَمُة الزَّ

ل ُمَكمِّ َجاَء  َعْبُد اهلل  الإِ�ْشلِم  يف 
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باال�صتعجال  مبادر  غري  متاأنًيا  يكون  اأن  للمعلم  وينبغي  بع�صهم:  قال  )رجع( 
بالعقوبة، وال يوؤاخذ اأحًدا باأّول ذنب ي�صدر وبزلة تندر؛ الأن الع�صمة من اخللق 
ملن �صوى االأنبياء مفقودة، وقد ورد عنه  »اإن اهلل رفيق يحب كل رفيق يعطي 

على الرفق ما ال يعطي على العنف«.

اأن ياأمر ال�صبيان بال�صالة ل�صبع، وي�صربهم  وقال بع�صهم: ُي�َصنُّ للموؤدب 
والطاعة،  بال�صمع  الأمرهما  واالنقياد  الوالدين  برب  وياأمرهم  لع�صر،  تركها  على 
والدعاء لهما وتقبيل اأيديهما عند الدخول اإليهما، ويوؤّدبهم على اإ�صاءة االأدب 
مثل  ال�صرع  قانون  عن  اخلارجة  االأفعال  من  ذلك  ونحو  الكالم،  من  والفح�ض 

اأنواع القمار ونحو ذلك.

وقال بع�صهم: ال ينبغي للموؤدب اأن ي�صتخدم اأحد ال�صبيان يف حوائجه 
واأ�صغاله التي فيها عار على اآبائهم، وال ير�صله اإىل داره وهي خالية؛ لئال ت�صلك 
اإليه التهمة. قال بع�صهم: وي�صرتط يف ال�صائق لهم اأن يكون اأميًنا ثقة عاقاًل غري 
بذي)1( الل�صان؛ الأنه يت�صلم ال�صبيان يف الغّدو والرواح، والأجل اأن تكون تربية 
املعلمني  اأخالق  كانت  اإذا  واأما  للمتعلمني،  �صارية  احل�صنة  باالأخالق  املعلمني 

�صيئة فت�صري اإىل املتعلمني الأن الطباع �صراقة.

َخِديَجة ِمْن  اأََتوا  َكاُنوا  ُهم  َتلوُكلُّ ِطيبَة  يف  اإِْبَراِهيُم  َجاَء  َوَقْد 

)1( الَبِذيء: الفاح�ض يف القول. )م(.
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وقال بع�صهم: يجوز لالآمر باملعروف والناهي عن املنكر واملوؤدب اأن يقول ملن 
يخاطبه يف ذلك االأمر: َوْيلك اأو يا �صعيف احلال، ويا قليل النظر لنف�صه، ويا ظامل 
نف�صه وما اأ�صبه ذلك، بحيث ال يتجاوز اإىل الكذب وال يكون فيه لفظ قذف؛ الأن 
  الغر�ض به التاأديب والزجر، وليكون الكالم اأوقع يف النف�ض ملا روي عن اأن�ض
اأن النبي  راأى رجاًل ي�صوق َبَدنَة)1(، قال: اركبها، قال: اإنها بدنة، قال: اركبها، 
قال: اإنها بدنة، قال: يف الثالثة اركبها ويلك. ولقول اأبي بكر ال�صديق  البنه 

عبد الرحمن ملا مل يجده ع�صى اأ�صيافه: يا ُغنرث)2(. 

العلم  اأّولها:  اأ�صياء؛  اإىل خم�صة  باملعروف يحتاج  ياأمر  وقال بع�صهم: من 
الأن اجلاهل ال يح�صن االأمر باملعروف. وثانيها: اأن يق�صد به وجه اهلل تعاىل واإعزاز 
ا  فظًّ يكون  وال  والتوّدد،  باللني  فياأمره  ياأمره  الذي  على  ال�صفقة  وثالثها:  الدين. 

غليًظا؛ الأن اهلل تعاىل قال ملو�صى وهارون حني بعثهما اإىل فرعون نث ہ  ہ      ھ  
اأن يكون �صبوًرا حليًما؛ الأن اهلل تعاىل قال يف ق�صة  رابعها:  ]طه/ 44[.  ھمث 
لقمان نث  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئمث ]لقمان/ 17[. 
وخام�صها: اأن يكون عاماًل مبا ياأمر به؛ لكيال ُيَعريَّ به، ويدخل حتت قوله تعاىل: 
نثۀ  ۀ  ہ   ہ  ہمث  ]البقرة/ 44[، وقال يف اآية اأخـرى 
�صورة  يف  تعاىل  وقوله  االآية،   ،]2 ]ال�صف/  ڻمث  ڻ   ڻ   ں   ں      نث  

)1( َبَدنَة: ناقة. )م(.
)2( يا ُغْنرَث: �َصْتم، معناه يا جاهل اأو اأحمق اأو �صفيه اأو لئيم. )م(.
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ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   نث  عمران  اآل 
ڻمث ]اآل عمران/ 104[، قال الك�صاف يف تف�صري هذه االآية: اإمنا اأورد مبن 
التبعي�صية؛ الأنه ال ي�صلح كل اأحد لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإمنا ي�صلح 
لذلك من عمل باملعروف ونهى عن املنكر، وعلم كيفية ترتيبهما فال يتغلظ يف 

مقام اللني وال يلني يف مقام التغليظ.

وقد ذكر ابن اجلوزي يف ك�صف ُم�ْصِكل ال�صحيحني ُعَبادة بن ال�صامت ر�صي 
ة  فَّ اهلل تعاىل عنه، وقال: �صهد امل�صاهد كلها مع ر�صول اهلل ، وكان ُيَعلِّم اأهل ال�صُّ
القراآن، وهو اأحد النقباء االثني ع�صر، وهو كان يعلم ذلك باملدينة والنبي  فيها. 
وال�صفة هي مكان مرتفع يف م�صجد ر�صول اهلل  يجل�ض فيه فقراء ال�صحابة الذين 

تزهدوا يف الدنيا وانقطعوا اإىل اهلل تعاىل وهم الذين ذكرهم اهلل تعاىل بقوله نث ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇمث  ]احل�صر/ 8[ االآية. 

وقال بع�صهم: حفظ �صيء من القراآن مبقدار ما جتوز به ال�صالة فر�ض عني 
على امل�صلمني، وحفظ فاحتة الكتاب و�صورة واجب على كل م�صلم، وحفظ جميع 
القراآن على �صبيل الكفاية على االأّمة. وورد عنه  »اإن اهلل يريد العذاب باأهل 
االأر�ض فاإذا �صمع تعليم ال�صبيان احلكمة �صرف ذلك عنهم«، قال مروان: يعني 
باحلكمة القراآن، وقد ورد يف االآثار ما يدل على اأن اأّول دار فتحت للقّراء باملدينة 
قال  فقد  االإ�صالم،  يف  فتحت  مدر�صة  اأّول  اأنها  تعترب  اأن  من  مانع  وال  امل�صرفة، 
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الواقدي: اإن عبد اهلل بن اأم مكتوم قدم مهاجًرا اإىل املدينة فنزل دار القّراء، ولعل 
عبادة بن ال�صامت كان يعلم فيها القراآن والكتابة، وكذلك عبد اهلل بن �صعيد بن 
العا�ض كان يعلم الكتابة يف املدينة كما �صياأتي قريًبا، فلعله اأي�ًصا كان من جملة 
من يعلم يف هذه الدار، وكذلك االأ�صرى الذين كانوا يفدون اأنف�صهم بتعليم كل 

واحد منهم الكتابة لع�صرة من اأبناء االأن�صار كما �صياأتي.

م�صعب  فمنهم  القراآن  النا�ض  يعلم  اجلهات  اإىل    بعثه  من  واأما 
القوم    اهلل  ر�صول  ان�صرف عن  وملا  اإ�صحاق:  ابن  �صرية  ففي   ، ابن عمري
يعني الذين بايعوه يف العقبة االأوىل وهم اثنا ع�صر بعث معهم م�صعب بن عمري 
ابن ها�صم بن عبد مناف بن عبد الدار بن ق�صي، واأمره اأن يقرئهم القراآن ويعلمهم 
االإ�صالم ويفقههم يف الدين، وكان ي�صمى املقرئ باملدينة. ومنهم معاذ بن جبل 
فاإنه اأر�صله ر�صول اهلل  اإىل مكة يفقه النا�ض يف الدين ويعلمهم القراآن، وبعثه 
ر�صول اهلل  اأي�ًصا قا�صًيا اإىل اجلند يف اليمن يعلم النا�ض القراآن و�صرائع االإ�صالم 
ويق�صي بينهم، وجعل اإليه قب�ض ال�صدقات من العمال الذين يف اليمن. ومنهم 
عمرو بن حزم بن زيد اخلزرجي من بني مالك على جنران، وهم بلحارث بن كعب 
وهو ابن �صبع ع�صرة �صنة ليفقههم يف الدين، ويعلمهم القراآن، وياأخذ �صدقاتهم، 

وذلك �صنة ع�صر بعد اأن بعث اإليهم خالد بن الوليد فاأ�صلموا.
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وممن كان يعلم الكتابة عبد اهلل بن �صعيد بن العا�ض بن اأمية بن عبد �صم�ض 
 عبد اهلل  ر�صول اهلل  ف�صماه  ا�صمه يف اجلاهلية احلكم  ابن عبد مناف، وكان 
اهلل  رحمه  داود  اأبو  وخرج  حم�صًنا.  كاتًبا  وكان  باملدينة،  الكتابة  يعلم  اأن  واأمره 
عن عبادة بن ال�صامت ر�صي اهلل تعاىل عنه قال: َعلَّْمت نا�ًصا من اأهل ال�صفة 
الكتاب والقراآن، واأهدى اإيلَّ رجل منهم قو�ًصا فقلت: لي�صت مبال واأرمى عليها 
يف �صبيل اهلل والآتني ر�صول اهلل  فالأ�صاألنه فاأتيته فقلت: يا ر�صول اهلل رجل 
اأَُعلِّمه الكتاب والقراآن ولي�صت مبال واأرمى عليها يف  اأهدى اإيّل قو�ًصا ممن كنت 
�صبيل اهلل، قال: اإن كنت حتب اأن تطّوق طوًقا من نار فاقبلها. قال ال�صهيلي يف 
الرو�ض االأنف يف الكالم على غزوة بدر: اإنه كان من االأ�صرى يوم بدر من يكتب 
ومل يكن يف االأن�صار اأحد يح�صن الكتابة فكان منهم اأي من االأ�صرى من ال مال 

له فيقبل منه اأن يعلم ع�صرة من غلمان االأن�صار اخلط فاإذا حذقوا فهو فداوؤه.

التح�صيل  يف  املتعلمني  يرغب  اأن  للمعلم  وينبغي  العلماء:  بع�ض  قال 
موؤنته،  عليهم  ويهون  لهم،  امل�صغلة  الهموم  عنهم  وي�صرف  مكانته،  ويدلهم على 
ويذاكرهم مبا ح�صله من الفوائد والغرائب، وين�صحهم يف الدين، فبذلك ي�صتنري 
قلبهم ويزكو علمهم، وينبغي للمتعلم اأن يكون جلو�صه بني يدي املعلم ويح�صر 
بل  مفتوًحا  القراءة  حال  ي�صعه  وال  بنف�صه  ويحمله  معه،  منه  يقراأ  الذي  كتابه 
يحمله بيديه ويقراأ منه، وال يقراأ حتى ي�صتاأذن اأ�صتاذه، وال يقراأ عند �صغل قلب 
اأ�صتاذه اأو ملله اأو غمه اأو غ�صبه اأو تعبه، وكذلك اإذا راأى اأ�صتاذه قد اأتعبه الوقوف 
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باالقت�صار  اأمره  فاإن  ذلك  له  يظهر  مل  واإن  اقت�صر،  قوله  اإىل  يحوجه  وال  اقت�صر 
ينبغي  وكذلك  يتعداه،  فال  قدًرا  له  واإذا عني  ي�صتزيده،  وال  اأمره  اقت�صر حيث 
للمعلمني اأن ياأذنوا يف بع�ض االأوقات للمتعلمني باللعب ويكون لعًبا جمياًل غري 

متعب لهم لي�صرتيحوا من كلفة االأدب.

ح النف�ض، وحتّرك احلرارة الغريزية، وحتفظ ال�صحة، وتنفي  وهذه الريا�صة ُتَروِّ
من  متل  النف�ض  فاإن  النف�ض،  وتزكي  الن�صاط،  وتبعث  البالدة،  وتطرد  الك�صل، 
الدوؤوب يف اجلد، وترتاح اإىل بع�ض املباح من اللهو، وقد قال ر�صول اهلل حلنظلة: 
»�صاعة و�صاعة«. وكان نبينا  قد جزاأ نهاره ثالثة اأجزاء؛ جزء هلل، وجزء الأهله، وجزء 
لنف�صه، ثم جزاأ جزءه بينه وبني النا�ض، وكان ي�صتعني باخلا�صة على العامة، وكان 
يقول »اأبلغوين حاجة من ال ي�صتطيع اإبالغي؛ فاإن من َبلَّغ حاجة من ال ي�صتطيع 
ُحوا القلوب  َنه اهلل يوم الفزع االأكرب«. وقال علّي بن اأبي طالب : »َرَوّ اإبالغها اأَمَّ

فاإنها متل كما متل االأبدان«. وكان  يقول: »يا بالل رّوحنا«. 

وال�صالم  ال�صالة  اأف�صل  نبينا  وعلى  عليه  داود  اإىل  اهلل  اأوحى  الزبور  ويف 
و�صاعة  ربه،  فيها  يناجي  �صاعة  �صاعات؛  اأربع  من  يخلو  ال  العاقل  اإن  ياداود، 
يحا�صب فيها نف�صه، و�صاعة مي�صي فيها اإىل االإخوان الذين يخربونه بعيوبه، و�صاعة 
يخلي فيها نف�صه بني لذاتها احلالل. وعن علّي : �َصلُّوا هذه النفو�ض �صاعة بعد 
�صاعة فاإنها ت�صداأ كما ي�صداأ احلديد. وكان ابن عبا�ض - ر�صي اهلل عنهما- يقول 
اإذا فا�ض من عنده يف احلديث بعد القراآن والتف�صري: احم�صوا اأي اإذا مللتم من 



776 776
املر�شد الأمني للبنات والبنني

الفقه واحلديث وعلم القراآن فخذوا يف االأ�صعار واأخبار العرب، كما اأن االإبل اإذا 
َملَّت ما حال من النبت رعت احلم�ض وهو ما ملح منه. ومنه قول الزهري: هاتوا 
اأنها ت�صتهي ال�صيء بعد  اأي  اأ�صعاركم فاإن لالأذن جماجة وللنف�ض حم�صة؛  من 

ال�صيء كما تفعل االإبل انتهى. 

وهذا كله ما مل يكن دائًما مت�صاًل كما قال علي �صاعة بعد �صاعة، واأما اإن 
كان ذلك عادة الرجل حتى يعرف به ويتخذه ديدنًا ويطرف به النا�ض وي�صحكهم 
فذلك مذموم غري حممود دال على �صقوط املروءة ورذالة الهمة. وقد عد هذا النوع 
الفقهاء فيما يقدح يف عدالة ال�صاهد، قال بع�صهم: وفيه من الفقه جواز املزح يف 
بع�ض االأحايني ما مل يكن �صفًها واإباحة الدعابة مع االأهل وب�صط الوجه والل�صان 
مع جميع النا�ض بالكالم احللو ال�صهل، فهو من اأح�صن الع�صرة، وقال : »ويل 
للذي يحدث فيكذب )اأي يف حديثه( لي�صحك به القوم ويل له ويل له«، كرره 
كل  وجماع  مذموم  كل  راأ�ض  وحده  الكذب  الأن  وذلك  هلكته؛  ب�صدة  اإيذانًا 
ف�صيحة، فاإذا ان�صم اإىل ا�صتجالب ال�صحك الذي مييت القلب، ويجلب الن�صيان، 

ويورث الرعونة كان اأقبح القبائح. 

ومن ثم قال احلكماء: اإيراد امل�صحكات على �صبيل ال�صخف نهاية القباحة. 
وقيل: ال مروءة للكذاب، وال كرم اأعز من التقى، وال �صفيع اأجنح من التوبة، وال 
لبا�ض اأجمل من العافية، والتقوى امتثال املاأمورات واجتناب املنهيات. وقد ورد 
يف احلديث عنه : »ابن اآدم اإذا اأ�صبحت معافى يف ج�صدك اآمًنا يف �صربك )اأي 
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يف نف�صك( عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء«، وقال الر�صيد: النوادر ت�صحذ 
االأذهان وتفتق االآذان، وقال ال�صاعر:

واأح�صن ما قيل يف املزح قول اأبي الفتح الب�صتي رحمه اهلل:

ا، ومن مزحه  اأَْن  وقد كان عليه ال�صالة وال�صالم ميزح وال يقول اإال حقًّ
جاءه رجل فقال: يا ر�صول اهلل احملني على جمل، فقال: ال، اأحملك على ولد 
الناقة، قال: ال يطيقني، فقال له النا�ض: ويحك وهل اجلمل اإال ولد الناقة. وقال 
 المراأة من االأن�صار: احلقي بزوجك ففي عينيه بيا�ض ف�صعت املراأة نحو زوجها 
اإن يف عيني زوجي بيا�ًصا،   قال  مرعوبة، فقيل لها: ما دهاك؟ قالت: النبي 
ادع  اهلل،  ر�صول  يا  فقالت:  اأن�صارية  اأي�ًصا عجوز  واأتته  و�صواًدا.  واهلل  نعم  فقال: 
اهلل اأن يدخلني اجلنة، فقال: يا اأم فالن اإن اجلنة ال يدخلها عجوز، َفَولَّْت املراأة 

تبكي، فتب�صم ر�صول اهلل  وقال لها: اأما قراأت  قوله تعاىل: نث ڻ   ڻ  ڻ .  
ۀ   ہ .ہ  ہمث ]الواقعة/ 35-37[. وقالت عائ�صة -ر�صي اهلل عنها: 
 ف�صبقته، فلما كرث حلمي �صابقته ف�صبقني ف�صرب بكفي  �صابقُت ر�صول اهلل 

الَهْزِل َبْبع�ِش  الَقْلــــَب  ُح  اأَُروِّ

ِل الَف�شْ اأَْهِل  َمــــْزَح  ِفيِه  اأَْمَزُح 

َجْهــــــِل َبْغرِي  ِمني  اُهــــــًل  َتَ

اأَْحَياًنا ِجـــــلُء الَعْقِل واملَـــْزُح 

َراَحًة باجلدِّ  املَْكُدوَد  َطْبَعَك  اأَِفْد 

فلَيُكْن املَْزَح  اأَْعَطيَتُه  اإَِذا  َوَلِكْن 

يجمُّ وَعلِّله ِب�َشــــــيٍء ِمْن املَْزِح

املِْلِح ِمَن  َعاَم  الطَّ ُتْعِطي  َما  ِبْقَداِر 
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وقال: هذه بتلك. وعنها -ر�صي اهلل عنها- قالت: كان ر�صول اهلل  يدخل واأنا 
األعب مع �صويحباتي فاإذا راأين ر�صول اهلل  �صعني، فيقول ر�صول اهلل : كما 

 . اأننت، وال يعيب عليَّ

وقال علّي بن اأبي طالب : ال باأ�ض باملفاكهة)1( يخرج بها الرجل من 
يتحادثون  كانوا  اأنهم  عليهم  اهلل  ر�صوان  ال�صحابة  عن  وروي  احلبو�ض)2(.  حد 
يعرفوا  مل  كاأنهم  حماليقهم)3(  انقلبت  اهلل  ذكر  جاء  فاإذا  االأ�صعار،  ويتنا�صدون 
نعم  قال:  ي�صحكون؟    اهلل  ر�صول  اأ�صحاب  كان  النخعي هل  و�ُصئل  اأحًدا. 

واالإميان يف قلوبهم مثل اجلبال الروا�صي. 

ا قيل:  وكان نعيمان بن عمرو ال�صحابي من اأولع النا�ض باملزاح، وكان بدويًّ
اإنه ذكر عند النبي  اأنه يكرث املزاح وال�صحك، فقال: دعوه فاإنه يدخل اجلنة وهو 
ي�صحك، فمن مزاح نعيمان ما روي اأنه اأهدى لر�صول اهلل  جرة ع�صل ا�صرتاها 
من اأعرابي بدينار، وجاء االأعرابي اإىل باب النبي  فقال: خذ الثمن من ههنا، 
فلما علم النبي  ذلك قال لنعيمان: ما حملك على ما �صنعت؟ قال: اأردت ِبرَّك 
ومل يكن معي �صيء، فتب�صم النبي  واأعطى االأعرابي ثمنه. وكذلك باع نعيمان 
�ُصَوْيِبط بن َحْرَمَلة من االأعراب بع�صر قالئ�ض، ف�صمع اأبو بكر فاأخذ القالئ�ض وردها 

)1(  املَُفاَكَهة: املمازحة. )م(.
)2(  احلبو�ض: حب�ض: منع، واملراد اأن يتخفف الرجل باملزاح عن حياة اجلد والعناء. )م(.

ده الكحل. )م(. ) 3(  َحَماِليُقهم: احلماليق باطن اأجفان العني الذي ُي�َصوِّ
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وا�صرتد �صويبًطا ف�صحك النبي  واأ�صحابه منه حواًل كاماًل. 

منه  واأعجب  العجب  من  ال�صحك  ترك  يقول:  اهلل  عبد  بن  �صامل  وكان 
فقيل  اأ�صبوع،  اق فكتب م�صحًفا يف  َورَّ باملغرب  وكان  �صبب،  ال�صحك من غري 
له: يف كم كتبته؟ فقال: يف �صبعة اأيام وما م�صنا من لغوب)1(، ف�ُصلَّْت يده، وهذا 
ممن اأدركه اخلذالن و�صلب التوفيق فا�صتعمل الهزل يف مو�صع اجلد، وتخطاه اأن يتدبر  

قوله تعاىل: نثڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   
يذهب  فاإنه  واملزاح،  اإياكم  اخلرب:  ويف  ]التوبة/ 65[،  ک  ک  کمث  

بهاء املوؤمن وي�صقط مروءته ويجر غ�صبه، وهذا ُيْحَمل على من يكون ديدنه. قال عمر بن 
اخلطاب : من كرث �صحكه َقلَّت هيبته، ومن مزح ا�صتخف به، ومن اأكرث من �صيء 

عرف به، وقيل لكل �صيء بذر وبذر العداوة املزاح.

قال ابن املعتز رحمه اهلل: املزح ياأكل الهيبة كما تاأكل النار احلطب. وقيل: 
ويوح�ض  املوؤان�صني  يقي�ض  وتركه  ال�صفهاء،  عليك  ئ  ويجرِّ البهاء  يذهب  املزح 

املخاطبني، وقيل:

)1( ُلُغوب: تعب واإعياء. )م(.

ٌة َمْنَق�شَ َفْهَو  َداأًبا  الَهْزَل  َعِل  َتْ َل 

ــــُمُه َتَب�شُّ َمِلٍك  ِمْن  نَك  َيُغرَّ َوَل 

الِقَيُم الَوَرى  َبنْيَ  ِبِه  َتْعُلو  واجِلدُّ 

حُب اإِلَّ ِحنَي َتْبَت�ِشُم َما َت�ْشَحُب ال�شُّ
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ال�صوء،  لقرناء  جملبة  النا�ض  مع  االنب�صاط   : ال�صافعي  االإمام  قال 
واالنقبا�ض عنهم مك�صب العداوة، فكن بني املنقب�ض واملنب�صط. وقيل يف املثل 

ال تكن رطًبا فتع�صر وال ياب�ًصا فتك�صر. وكان ابن املاج�صون ين�صد:

اأفكه  اأنه كان من  ثابت  بن  زيد  املفاكهة، وعن  واملمازحة  الدعابة،  واملزح 
النا�ض يف اأهله، واأ�صمتهم اإذا جل�ض مع القوم. وكان مالك بن اأن�ض من اأح�صن 
النا�ض خلًقا مع اأهله وولده، وكان يقول: يجب على االإن�صان اأن يتحبب اإىل اأهل 
داره حتى يكون اأحب النا�ض اإليهم. وحديث اأم زرع م�صهور وفق الكالم �صيد 
َج  فَخرَّ ُخراَفة  حديث  واأما  �صغري.  �ِصْفر  يف  فجاء  عيا�ض  القا�صي  وف�صره  عليه، 
الرتمذي يف ال�صمائل عن عائ�صة قالت: حّدث ر�صول اهلل  ذات ليلة ن�صاءه 
حديًثا، فقالت امراأة: كاأن احلديث حديث خرافة، فقال: اأتدرون ما خرافة؟ قالوا: 
وهو  فمكث  اجلاهلية  اجلن يف  اأَ�َصَرْتُه  عذرة،  من  رجاًل  كان  خرافة  اإن  قال:  ال، 
فيهم، ثم رّدوه اإىل االإن�ض فكان يحدث النا�ض مبا راأي فيهم من االأعاجيب، فقال 

. النا�ض: حديث خرافة. فهذا من ح�صن خلقه

ا ِمــــــــــــــنَّ ــــــــــا�ِش  ِللنَّ َا  اإِنَّ

ِفيَنـــــا َكـــــــــاَن  َما  َوَلَنـــــــــا 

وِمزاح ُخــــــــلٍق  ُح�ْشــــــُن 

ـــــلح ِمْن َف�َشـــــــــــــــاٍد و�شَ



هذه املحبة من االأّمهات وما ي�صحبها من �صّدة ال�صفقة والراأفة �صر اإلهي، 
اأودعه اهلل تبارك وتعاىل يف قلوب االأمهات من خلقه جميًعا من درجة االإن�صان 
ال�صر  من  فيها  اأودع  مبا  املولود  على  حتنو  دائًما  فاالأم  احليوان،  درجات  اآخر  اإىل 
اأودعت احلكمة االإلهية يف مهد الطفل ما ال يعّد وال يح�صى من  االإلهي، وقد 
وال�صفقة  اجل�صيم  والفي�ض  احلميم  اخلري  من  فيه  واأكرثت  واالإح�صان،  االإنعام 
والراأفة والرحمة والكرامة ما ال مزيد عليه، فاإن الولد اأّول و�صعه يجد ثدي اأمه 
غزير اللنب اجليد الغذاء املالئم ملعدة ال�صبي، وقد جعل اهلل  فم الطفل مبجرد 
والدته اأني�ًصا الأمه وندميًا لها تاأن�ض به بدون اأن يوؤذيها خللوه عن االأ�صنان التي لو 
الطفل غزر  واآ�صت عليها، فكلما كرب  الر�صاع  اأمه حني  بها جلرحت ثدي  خلق 
اللنب و�صار ماّدة مغذية كافية له، فاإذا فطم الطفل وانف�صل عن الر�صاع ن�صف ما 

يف الثدي من غزير اللنب.

بذلك  يتعلق  وما  وبناتهّن،  لأبنائهّن  الأّمهات  حمبة  يف 
من التو�سعة على العيال وح�سن التاأهيل

الف�سل الثالث
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وقد اقت�صت احلكمة االإلهية اأن االأم يعرتيها يف مدة ر�صاعها لولدها َوَهٌن 
و�صعف، واأن قوتها تعود لها غب)1( الفطام دفعة واحدة، فتقدر على اأن تتحمل ما 
ال ي�صتطيع اأن يتحمله الرجل القوي ال�صديد يف تربية الطفل بعد الفطام فتتعهد 
اأََوَده بالقيام ب�صرورياته فتتعهد  �صوؤون ولدها وتربيه يف �صغره حتى يكرب، وتقّوم 
اأحوال ابنها اآناء الليل واأطراف النهار، وتوؤدي له جميع ما يحتاج اإليه، وقد جعل 
اهلل  يف املراأة احلا�صنة لولدها خفة كاملة، و�صرعة حركة �صاملة، مل تكن تعهد 
فيها قبل الوالدة، فاإنها تلم�ض طفلها النحيف البدن مل�ًصا خفيًفا بدون اأن توؤمله وال 
اأن توؤذيه يف ع�صو من اأع�صائه النحيفة، وقد األهمها اهلل تعاىل اأنها توؤمل من طفلها 
اأن يكون زينة احلياة الدنيا، فاإذا بكرت املراأة مبولود فكل �صيء يف زمن الر�صاع 
يوؤذيها من �صوت اأو غريه فتتاأذى من كل �صيء، وحتب خفيف املاأكل وامل�صرب، 
وجتتنب املغلظات، وحتب رقيق امللب�ض، ووطيء الفرا�ض، ويخ�صى عليها من هبوب 

الن�صيم. 

من  ولو  خبز  رغيف  يكفيها  فقد  �صيًئا  تتكلف  ال  فاإنها  الفطام  غب  واأما 
على  وتقوى  احللفاء،  من  وح�صري  ال�صفيق،  القما�ض  من  ولو  وثوب  اخل�صكار، 
حتمل الرياح واالأمطار فال تتاأذى ب�صيء من ذلك، ومع هذا فقد ال متلك من الدنيا 
عند و�صعها اإال اللنب التي ت�صقيه لولدها والك�صاء الذي تلف ابنها يف طرف منه، 

)1( ِغّب الفطام: اآخره. )م(.



783783

اأمه به وما اعرتاها من امل�صقة يف تربيته،  اإذا تذكر راأفة  فال يوجد اأحد يف الدنيا 
وتلطفها معه، ون�صيحتها اإياه، وتاأديبها له اإال اأثر ذلك يف قلبه كل التاأثري، حتى 
النظر عن ح�صن �صنيعها  بقطع  ولدته  اإنها  اأمه من حيث  تذكر  اإذا  االإن�صان  اإن 
َها يف قلبه، فمحبة االأم تدوم  يف تربيته َحنَّ قلبه اإليها، وعظم حبه لها، وازداد ُودُّ

وتعظم اأكرث مما عداها من املحبة الطبيعية التي خلقها اهلل يف قلوب النا�ض.

الطباع«،  يغري  »الر�صاع   : قال  فقد  االأوالد،  يف  ظاهر  تاأثري  وللر�صاع 
اإذا  اأن املر�صعة  فاإن اللنب يعدي ويروي«، ومعناه  وقال: »ال ت�صرت�صعوا احلمقى 
العاقلة  املر�صعة  تختار  ولذلك  في�صبهها؛  اأخالقها  اإليه  نزعت  غالًما  اأر�صعت 
احللو  وتتغذى  الثديني،  عظيمة  املزاج،  معتدلة  وباطًنا،  ظاهًرا  احلوا�ض  �صحيحة 

وال�صمني وال�صمك والرطب. 

واأما حمبة الوالد الأوالده فهي ناجتة عما يعلمه االأوالد من اأن اأباهم اهتم 
االأوطان  لنفع  ليتاأهلوا  االأخالق  وطيب  االأفعال  ح�صن  على  َدهم  وَعوَّ برتبيتهم 
واإعانة االإخوان واخلالن، ف�صفقة الوالد على ولده بهذا املعنى ف�صيلة من الف�صائل 
العظيمة وبركة من الربكات اجل�صيمة، واالأجداد يف ذلك كاالآباء فاالأ�صل متى 
عّود الفرع على العوائد احل�صنة واالأخالق امل�صتح�صنة، وفقهه مبا يجلب له اأنواع 
الراحة، واأنفق عليه ماله وجاهه تذكر االبن دائًما ف�صل اأبيه و�صكر له �صنيعه، فما 
ي�صطنعه االآباء يف زمان �صبوبيتهم الأوالدهم من املنافع يجدونه عند �صيخوختهم 

يف مبة الأّمهات لأبنائهّن وبناتهّن ...
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ما  الهرم، وكثرًيا  الآبائهم وقت  واأن�صاًرا  اأعوانًا  االأوالد  فتكون  اإليهم  واحتياجهم 
تكفي االأبناء االآباء جميع ما يحتاجون يف حال الكرب ويخففون عنهم اأثقال الهرم 
من  عا�صوراء  يوم  يف  ال�صيما  العيال  على  التو�صعة  وي�صتحب  منها،  البد  التي 
املحرم ويف االأيام الفا�صلة والعيدين، قال : »من و�صع على عياله يوم عا�صوراء 
و�صع اهلل عليه ال�صنة كلها«، قال �صفيان: اإنا جربناه خم�صني �صنة فوجدناه كذلك.

االأ�صماء،  اأحب  من  فاإنها  اأحمد  اأو  حممًدا  الولد  ت�صمية  املمدوح  ومن 
ما  االأ�صماء  »اأف�صل   : وقال  بيتك«،  ابنك حممًدا يكرث خري  »�َصمِّ   : قال
يف  له  وو�صعوا  فاأكرموه  حممًدا  الولد  �صميتم  »اإذا   : وقال  د«،  ُحمِّ وما  َد  ُعبِّ
من  ما  يقولون  مكة  اأهل  �صمعت  مالك:  وقال  وجًها«.  له  تقبحوا  وال  املجل�ض 
: »اأحب االأ�صماء اإىل اهلل عبد اهلل  بيت فيه ا�صم حممد اإال منا ورزقوا. وقال 
اأهل الف�صل من الرجال  وعبد الرحمن، واأ�صدقها حارث وهمام«، وي�صن كنية 
والن�صاء وخماطبتهم بها، فيكنى االإن�صان ذكًرا اأو اأنثى باأبي فالن واأم فالنة �صواء 
كان له ولد اأم ال و�صواء ال�صغري والكبري، واالأوىل اأن يكنى باأكرب اأوالده. واالأدب 
اأن ال يذكر االإن�صان كنيته يف كتابه اأو خطابه اإال اإن كان ال يعرف اإال بها اأو كانت 

اأ�صهر من ا�صمه، وال يجوز التكني باأبي القا�صم ملن ا�صمه حممد.

عن  احلديث  ويف  االآباء،  بر  على  لالأبناء  اإعانة  باالأبناء  االآباء  فاعتناء 
اإمنا  اأعان ولده على بره«، وقال بع�ض العلماء:  ر�صول اهلل : »رحم اهلل والًدا 
�صمي االأبرار اأبراًرا؛ الأنهم بروا االآباء واالأبناء. وقال االأحنف: اأوالدنا ثمار قلوبنا 
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وعماد ظهورنا، ونحن لهم اأر�ض ذليلة و�صماء ظليلة، وبهم ن�صول على كل جليلة، 
فاإن طلبوا فاأعطهم، واإن غ�صبوا فاأر�صهم مينحوك ودهم ويحبوك جهدهم، وال تكن 
عليهم ُمِقالًّ فيملوا حياتك ويحبوا مماتك ويكرهوا قربك، وكما يجب تربية االأوالد 
تندب تربية االأقارب بل وغريهم، فقد ربى النبي  علّي بن اأبي طالب كرم اهلل 

وجهه وزّوجه ورفعه ون�صره.

ورد عن  فقد  الثواب،  فيه جزيل  االآباء  البنات من  ب�صاأن  االعتناء  اإن  ثم 
له �صرًتا من  اإليهن كّن  فاأح�صن  ب�صيء  البنات  ابتلي من هذه  : »من  النبي 
النار«، ويف رواية: »من عال ثالث بنات تكفلهّن ورحمهّن وترفَّق بهّن فهو معي 

يف اجلنة«، وقيل:

رباها  كان  له  اأخت  ابنة  الطيب يف  بابن  املعروف  بن خلف  اإ�صحاق  قال 
يتيمة ت�صمى اأميمة: 

الَبَنا فُحبُّ  الَبَنــــــــات  اأُِحبُّ 

ابَنَتْيه لأَْجــــــِل  �ُشـــــــَعْيًبا  واإنَّ 
َكِرمَية َنْف�ٍش  ُكلِّ  على  َفْر�ٌش  ِت 

َكِليَمْه ُمو�َشــــــى  اهلل  اأَْخَدَمُه 

الَعَدِم ِمَن  اأَْجَزْع  مَلْ  اأَُمْيَمُة  َلْوَل 

َمْعِرَفتي الَعْي�ِش  يف  َرْغَبًة  وَزاَديِن 

َلِم ومَلْ اأَُجْب يف اللَيايِل ِحْنِد�َش)1( الظُّ

ِحِم الرَّ َذُوو  َيْجُفوَها  الَيِتيَمِة  ُذلُّ 

)1( ِحْنِد�ض: ُظلمة. )م(.

يف مبة الأّمهات لأبنائهّن وبناتهّن ...
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»خريكم   : عنه  وورد  مكرم«،  يتيم  فيه  بيت  بيوتكم  »خري   : وقال 
خريكم لن�صائه وبناته«، وورد عنه : »اإن اهلل يحب اأبا البنات ال�صابر املحت�صب«، 
وورد عنه : »ال تكرهوا البنات فاإنهن املوؤن�صات الغاليات«، وورد عنه : »من 

مين املراأة تبكريها باالأنثى«.

َهَوْيَنُه واأحببنه، قال  اإىل من  اإىل البنات تزويجهّن  ومن اأح�صن االإح�صان 
زيد بن عمرو: كان فينا رجل له ابنة �صابة وكان له ابن اأخ يهواها وتهواه فمكثا 
بذلك دهًرا، ثم اإن اجلارية خطبها بع�ض االأ�صراف واأرغب يف املهر فاأنعم اأبو اجلارية 
اأن يزوجني من  اأبي  اأماه ما مينع  يا  واجتمع القوم للخطبة، فقالت اجلارية الأمها 
ا، قالت: واهلل ما اأح�صن ذلك رباه �صغرًيا ثم  ابن عمي؟ قالت: اأمر كان مق�صيًّ
يدعه كبرًيا، ثم قالت: اأي اأماه اإين واهلل منه حامل واكتمي اإن �صئت اأو فبوحي، 
فاأر�صلت االأم اإىل االأب فاأخربته اخلرب فقال: اكتمي هذا االأمر، ثم خرج اإىل القوم 
االأجر،  فيه  يكون  اأن  اأمر ع�صى  واإنه حدث  اأجبتكم  اإين كنت  هوؤالء  يا  فقال: 
انق�صى ذلك  فلما  اأخي فالن،  ابن  ابنتي فالنة من  اأين زوجت  اأ�صهدكم  واإين 
قال ال�صيخ: اأدخلوها، فقالت اجلارية: هي بالرحمن كافرة اإن دخلت عليه اإال بعد 
اأنها  اأهلها  اإال بعد احلول، قال: فعلم  �صنة تبني نفي حملها، قال: فما دخل بها 

احتالت على اأبيها.

ٍخ  اأَ َجَفاَء  اأَْو  َعمٍّ  َفَظاَظَة  اأْخ�َشى 

َتْنِدبِني ِحنَي  ِبْنِتي  ْرُت  َتَذكَّ اإَِذا 

َكِلِم  اأََذى  ِمْن  َعَلْيَها  اأَْبِكي  وُكْنُت 

بَدِم تي  َعْبَ ِبْنِتي  ِة  ِلَعْبَ ْت  َفا�شَ



787787

ثم اإن االأوالد الناجتني عن اآبائهم واأمهاتهم اإذا ح�صنت تربيتهم وح�صنت 
ووداد  حمبة  بينهم  الغالب  يف  كان  الآبائهم  برهم  وح�صن  لهم  االآباء  من  املحبة 
الرتبية  يف  بينهم  للت�صوية  منهم  الغرية  وانتفت  والتئام،  واحتاد  لبع�ض  بع�صهم 
باملحبة  املحبة  وت�صمى هذه  لبع�ض،  بع�صهم  في�صبون عادة على حمبة  والتاألف، 

االأخوية.

يف مبة الأّمهات لأبنائهّن وبناتهّن ...





متى �صح الوّد بني االآباء واالأمهات، و�صحت تربية البنني والبنات ب�صلوك 
االآباء طريق العدل واالإن�صاف يف ت�صوية اأبنائهم وبناتهم يف تقومي اأودهم)1( �صب 
االإخوة على التحابب والتوادد بع�صهم لبع�ض، فهذه حمبة االأخوية وهي ف�صيلة 
من الف�صائل العظيمة، الأنها عبارة عن وجود الوفاق واالحتاد بينهم، فهذه الف�صيلة 
تك�صب العائلة قوة واأمًنا وحفًظا و�صونًا، فاإن اجتماع االإخوة املتحابني تعاون على 
ما  ب�صيم  االإخوة  اأحد  ي�صاب  فال  عدّوهم  من  بع�ًصا  بع�صهم  فيحمي  االأجنبي 
دام اإخوته اأن�صاًرا له، وعند ال�صرورة املعا�صية يعني بع�صهم بع�ًصا وي�صاعد االأخ 
اإذا جار عليه الزمان وحاربته �صروف احلدثان. فباحتاد االإخوان يثبت قدم  اأخاه 
العائلة وير�صخ اأ�صا�صها ويكون له �صورة وجود قوي يف خارج االأعيان، بخالف ما 
اإذا بغ�ض االإخوة بع�صهم بع�ًصا ووقع بينهم التحا�صد وامل�صاحنة)2( و�صار اأمر كل 
منهم موكواًل على حدته لقوة نف�صه ال نا�صر له وال معني من اإخوته، فاإنه بهذه 

)1( اأََوِدِهم: اعوجاجهم. )م(. 
)2( املُ�َصاَحَنة: املباغ�صة والعداوة. )م(.

يف املحبة الأخوية

الف�سل الرابع
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املرتتب  ال�صخ�صي  وال�صعف  واالنفراد  العزلة  مكاره  عر�صة جلميع  ي�صري  املثابة 
الرتكمان  ملوك  من  العقالء  لبع�ض  ين�صب  ما  معنى  وهذا  االحتاد،  عدم  على 
اأرباب احلكمة واالأمثال يف قدمي الزمان، وذلك ما يحكى اأن خاقانًا)1( من خواقني 
يديه  بني  اأوالده  فاأح�صر  حياته  من  اأي�ض  وقد  فرا�صه  يف  مري�ًصا  كان  الرتكمان 
باأيديهم فعجزوا عن ذلك  اأن يحطموها  واأمرهم  لديه  الرماح  واأح�صر حزمة من 
مع كونهم يف عنفوان ال�صباب ون�صارة االإهاب)2(، اأقوياء العروق واالأع�صاب، ومل 
توؤثر فيها اأيديهم �صيًئا، فاأخذها اخلاقان وفرقها من بع�صها رحًما رحًما ف�صار يحطم 
باأطراف اأ�صابعه كل واحد منها حتى ك�صر اجلميع، ثم قال الأوالده: انظروا اإىل 
ف�صل االجتماع وثمرته، فاإذا اجتمعتم ع�صبة واحدة كاحلزمة الواحدة فال غالب 

لكم من اأعدائكم واإذا تفرقتم حتطمتم كالقناة.

المراأة  قيل  واالبن،  الزوج  على  االأخ  يف�صل  العرب  ن�صاء  بع�ض  وكان 
كان اأ�صر احلجاج زوجها وابنها واأخاها: اختاري اأيهم �صئت، فقالت: االأخ، فاإن 
الزوج موجود واالبن مولود واالأخ مفقود، فقال احلجاج: قد عفوت عنهم بح�صن 

كالمها، فلوال اأنها ذات ن�صب ما نطقت بهذا الكالم.

)1( خاقان: ا�صم من اأ�صماء امللك. )م(.
)2(  االإَِهاب : اجللد. )م(.



791791

وُحْزن ُمَتّمم بن ُنَوْيَرة على اأخيه مالك ملا قتل يف الردة ورثاوؤه له بق�صائد 
فتى وال  قتل:  فيه حني  وقوله  االأخوية،  املحبة  اأبهر داللة على  يدل  َرنَّانة  انة  َطنَّ
كمالك مما ت�صرب به االأمثال، اأي فتى لي�ض له مثيل. وكذلك بكاء اخلن�صاء على 
اأمه له وحزنها عليه يف مر�صه  ْكَبان، وكذلك حمبة  اأخيها �صخر مما �صارت به الرُّ
و�صاآمة زوجته من طول علته مما اأطنبت فيه ال�صري هو للفرق بني االأم والزوجة عربة 
ملن اعترب، وذلك اأن �صخر بن عمرو اأخا اخلن�صاء مَلَّا طعنه اأبو ثور االأ�صدي طعنة يف 
جنبه مر�ض منها حواًل كاماًل حتى َملَّه اأهله اأي زوجته ف�صمع امراأة تقول المراأته: 
�صلمى كيف بعلك؟ فقال ال حي يرجى وال ميت فينعى، لقد لقينا منه االأمّرين، 

فقال �صخر:

فلما طال به البالء نتاأت قطعة من جنبه يف مو�صع الطعنة، فقطعوا ذلك 
املو�صع فيئ�ض من نف�صه فمات، ف�صارت اأخته اخلن�صاء ترثيه وتبكيه دائًما، فمن 

ذلك قولها:

يف املحبة الأخوية

ِعَياَدتي مَتَلُّ  ل  ْخر  �شَ اأُمَّ  اأََرى 

َحِليَلٍة باأّم  �َشــــــاَوى  امرٍئ  فاأيُّ 

َجِعي وَمَكِاين وَملَّْت �ُشَلْيَمى َم�شْ

�َشــــــَقا وَهَواِن اإِلَّ يف  َعا�َش  َفل 

ْخًرا �شَ ْم�ِش  ال�شَّ ُطُلوُع  ُرين  ُتَذكِّ

َحْويل الَباِكنَي  ُة  َكْثَ وَلْوَل 

َوَلِكْن اأَِخي  ِمْثَل  َيْنُعوَن  َوَما 

�َشْم�ِش ُغُروِب  بُكلِّ  واأَْذُكُرُه 

َنْف�ِشي  لَقَتْلُت  اإِْخَواِنِهم  على 

ي اأَ�شِّ بالتَّ َعْنُه  الَقْلَب  اأُ�َشلِّي 
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وما حكاه اجلاحظ عن اأخت ملك اخلزر يفيد ن�صيحة االأخوات الإخوتهم، 
�صهل  بن  الف�صل  عند  قال: كنت  عطاء  بن  اجلاحظ: حدثني حميد  قال  فقد 
اأخت ملكهم،  ببغداد، وعنده ر�صول ملك اخلزر، وهو يحدثنا عن  بدار اخلالفة 
قال: اأ�صابتنا �صنة احتدم)1( �صواظها)2( علينا بحر امل�صايب و�صنوف االآفات، ففزع 
النا�ض اإىل امللك فلم يدر ما يجيبهم به، فقالت اأخته: اأيها امللك اإن اخلوف هلل خلق 
ال َيْخَلق جديده، و�صبب ال ميتهن عزيزه، وهو دال امللك على ا�صت�صالح رعيته 
وزاجره عن ا�صتف�صادها، وقد فزعت اإليك رعيتك بف�صل العجز عن االلتجاء اإىل 
ا، وال ينق�صه الَعْود باالإح�صان اإليهم ملًكا، وما  من ال تزيده االإ�صاءة اإىل خلقه عزًّ
اأحد اأوىل بحفظ الو�صية من املو�صي، وال بركوب الداللة من الدال، وال بح�صن 

الرعاية من الراعي. 

ومل تزل يف نعمة مل تغريها نقمة، ويف ر�صى مل يكدره �صخط اإىل اأن جرى 
والواهب هو  املوهوب  ف�صلب  الب�صر، وذهل عنه احلذر  مبا عمي عنه  القدر  عند 
ال�صالب، َفُعد اإليه ب�صكر النعم وا�صتعذ به من فظيع النقم، فمتى تن�صه ين�صك، 
فت�صتحق  رعيتك  وبني  بينك  �صرًتا  املذل  للمعز  التذلل  من  احلياء  جتعلن  وال 
مذموم العاقبة، ولكن ُمْرُهم ونف�صك ب�صرف القلوب اإىل االإقرار له بُكْنه القدرة 
عبده  عاقب  رمبا  املالك  فاإن  له،  ال�صكر  مبح�ض  الدعاء  يف  االأل�صن  وبتذلل 

)1( اْحَتَدم: ا�صتد اإحماوؤه. )م(.
)2(  �َصَواظ: اللهب الذي ال دخان فيه. )م(.
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ليحرز)1(  ليبعثه على دائب �صكر  اأو  اإىل �صالح عمل،  �صيئ فعل  لريجعه عن 
اأن تقوم فيهم فتنذرهم بهذا الكالم ففعلت، فرجع  به ف�صل اأجر، فاأمرها امللك 
القوم وقد علم اهلل منهم قبول الوعظ يف االأمر والنهي، فحال عليهم احلول)2( وما 
منهم مفتقد نعمة كان �صلبها، وتواترت عليهم الزيادات بجميل ال�صنع، فاعرتف 
املكروه  يف  الطاعة  على  لها  الرعية  فاجتمعت  امللك  فَقلََّدها  بالف�صل  امللك  لها 

واملحبوب.

وقد خلق اهلل النا�ض اأطواًرا؛ فطائفة للعبادة، وطائفة لل�صيا�صة، وطائفة للفقه 
وال�صنة، وطائفة للباأ�ض والنجدة، ورجوعة بني ذلك يغلون ال�صعر ويكدرون املاء.

وكان العالمة ال�صالح املعمر ال�صيخ عبد اهلل بن حزام اأبو الطوع الفيومي 
فقم معي حتى  بلد كذا  له: حاجتي يف  فيقول  العوام،  اأحد  اإليه  ياأتي  املالكي 
له، وقد تكرر ذلك منه،  امليلني والثالثة ويق�صيها  اأق�صيها، فيطيعه ويذهب معه 
وال  بيده  عليهم  يفرقها  وامل�صاكني  الفقراء  على  �صدقات  يوم  كل  يف  له  وكان 

ي�صمئز، وكان الذي على ن�صقه العالمة ال�صيخ �صليمان الفيومي رحمهما اهلل.

وقال االإمام علّي كرم اهلل وجهه: من كانت له اإيلَّ حاجة فلريفعها اإيلَّ يف 
اإن يل   وقال:  اأعرابي لالإمام علّي  كتاب الأ�صون وجهه عن امل�صاألة، فوقف 

يف املحبة الأخوية

ل  وي�صبق. )م(. )1(   ُيْحِرز: ُي�َصجِّ
)2( احَلْول: العام. )م(.



794 794
املر�شد الأمني للبنات والبنني

اإليك حاجة رفعتها اإىل اهلل قبل اأن اأرفعها اإليك، فاإن اأنت ق�صيتها حمدت اهلل 
و�صكرتك، واإن اأنت مل تق�صها حمدت اهلل وعذرتك، فقال: خطها)1( يف االأر�ض، 

فخط: اإين فقري فدفع اإليه حلة فلما ت�صلمها اأن�صد:

اأي�ًصا:  النا�ض«، وروي عنه  »اإن هلل عباًدا خلقهم حلوائج   :  وروي عنه 
»من م�صى يف عون اأخيه فله ثواب املجاهدين«، وروي عن اأبى هريرة : اإن هلل 
مالئكة �صائحني يف االأر�ض فاإذا اأراد رجل يتكلم مع رجل يف ق�صاء حاجة وقفوا 
عندهما، فاإن ق�صاها ب�صطوا اأيديهم ودعوا له باملغفرة والهداية واأمنوا على بع�صهم.

وكان  اأجود باخلري من الريح املر�صلة، وهو ال ي�صاأل يف �صيء اإال اأعطاه، 
وكان اإذا دخل رم�صان اأطلق كل اأ�صري واأعطى كل �صائل، وكان جوده بجميع 
عباده،  وهداية  دينه  اإظهار  يف  نف�صه  وبذل  واملال  احِلْلم  بذل  من  اجلود؛  اأنواع 
وق�صاء  جاهلهم  ووعظ  جائعهم  اإطعام  من  طريق  بكل  العميم  النفع  واإي�صال 

ا�ِشُنَها َمَ َتْبَلى  ًة  ُحلَّ َك�َشـــــْوَتِني 

اِحِبِه  �شَ ِذْكَر  لُيْحِيي  ناَء  الثَّ اإِنَّ 

به َبَداأَت  ُعْرٍف  يف  الدْهَر  َتْزَهد  ل 

َنا)2( ُحَلل ف�َشْوَف اأَْك�ُشوَك من ُحَلِل الثَّ

هَل واجَلَبل  كالَغْيِث ُيْحِيي َنَداُه ال�شَّ

فُكلُّ �َشْخ�ٍش �َشُيْجَزى بالذي َفَعل

َها: اكتبها. )م(. )1( ُخطَّ
َنا: االإطراء واملدح. )م(. )2( الثَّ
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ن�صاأ؛  منذ  احلميدة  اخل�صال  هذه  على    يزل  ومل  اأثقالهم.  وحتمل  حوائجهم 
ولهذا قالت له خديجة -ر�صي اهلل عنها- يف اأّول بعثه ملا عاد اإليها واأخربها اخلرب 
وقت رجوعه من غار حراء بعدما غطه جربيل  ملا اأمره بالقراءة وح�صل له 
اجلهد من ذلك: وهلل ال يحزنك اهلل اأبًدا، اإنك لت�صل الرحم وتقري)1( ال�صيف 
وحتمل الَكّل)2( وتعني على نوائب الدهر. ويف احلديث عنه : »من مل يحمل 
َهمَّ امل�صلمني فلي�ض منهم«، ويف لفظ »من مل يهتم باأمر امل�صلمني فلي�ض منهم«، 
اأي عالمة من يحمل همهم اأن يكون حاله كحال �صاحب االأوالد يوم موت اأعز 

اأوالده اأو اإخوانه. 

اإذا ح�صل للنا�ض هم يخلع ثيابه ويلب�ض ثوبًا    وكان عمر بن اخلطاب
تدمعان  وعيناه  واال�صتغفار  بالبكاء  �صوته  يرفع  ثم  ركبتيه  يبلغ  يكاد  ال  ق�صرًيا 
بامل�صلمني بالء ال ي�صحك قط. وكذلك عمر  اإذا نزل  حتى يغ�صى عليه، وكان 
البالء. وكان  يرتفع ذلك  ال�صلمي حتى  الثوري وعطاء  ابن عبد العزيز و�صفيان 
ي�صرب وال  يـاأكل وال  يتكلم وال  بالنا�ض بالء ال  نزل  اإذا  اخلوا�ض  ال�صيخ علي 
وال�صالم  ال�صالة  اأف�صل  نبينا  وعلى  عليه  مو�صى  اأن  روي  ينك�صف،  ينام حتى 
اإيّل  اخللق  اأحب  مو�صى  يا  فقال:  اإليك،  اخللق  اأحب  على  دلني  يا رب،  قال: 

يف املحبة الأخوية

)1( ُتْقِري: ُت�صيف وُتكرم وحُت�صن. )م(.
)2(  الَكّل: املُتعب ال�صعيف. )م(.
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اأخاه املوؤمن �صاكته �صوكة حزن لها كاأنها �صاكته هو، وقيل: ال  اأن  اإذا �صمع  َمْن 
ي�صلح ل�صحبة االأمراء اإال رجال الرحمة، واأما رجال النقمة فال ي�صلحون ل�صحبة 
الوالة؛ الأنهم ميقتونهم)1( ويهلكونهم، ولوال رجال الرحمة و�صفاعتهم فينا لنزل 
علينا العذاب فاأهلكنا ل�صوء ما نفعله، ومن اأعان ظاملًا �َصلََّطه اهلل عليه، وَمْن طلب 
ر�صاه  ب�صخط اهلل اأ�صخط اهلل واأ�صخطهم عليه، وال يحيق)2( املكر ال�صيئ اإال باأهله. 
وقال ال�صيخ علّي اخلوا�ض: اأعرف جماعة من اأرباب االأحوال يقيمون دائًما يف 
موا�صع املعا�صي في�صفعون يف اأهل هذه املعا�صي كلما ع�صوا اأو كلما اأ�صروا، اإما 
اأن يغفر اهلل لهم واإما اأن يتوبوا عقب ذنب وال ي�صروا، وقال تقي الدين بن حجة:

وقد ورد اأن مو�صى عليه ال�صالة وال�صالم ملا رعى الغنم مل ي�صرب واحدة 
يوؤذيها بعط�ض، وجاء  بها فقط، وكان ال يجيعها وال  اإمنا كان يه�ض  منهن بع�صاه 
املاء  اإىل  الو�صول  �صاة عرجاء ال تقدر على  فيها  لي�صقيها فوجد  نهر  اإىل  بها مرة 
ا  فحملها ونزل بها ف�صقاها، فلما راأى احلق منه قّوة �صفقته على غنمه بعثه اهلل نبيًّ

اهلِل ِعْنَد  الَعــــــــــــامَلِ  واأَ�ْشـــَعُد 

املَْلُهوَفا  الَبـــــــــاِئ�َش  اأََغاَث  وَمْن 

ـَِراِم الكـــــ َخـــــــَلِئِق  ِمْن  واإنَّ 

اجَلاِه ِل  بَف�شْ ا�َش  النَّ �َشــــــاَعَد  َمْن 

اأُِخـــــــــــيـــَفا  اإذا  اهلُل  اأََغــــــاَثُه 

والأ�ْشَقاِم الَبلِء  ِذي  َرْحَمُة 

)1( مَيُْقُتونَهم: يبغ�صونهم ويكرهونهم. )م(.
)2(  َيِحيق: ي�صيب ويحيط. )م(.
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وكليًما راعًيا لبني اإ�صرائيل وناجاه بالتوراة وغريها. فمن رحم رعيته و�صفق عليها 
ا�صطفاه اهلل من بني اخللق، وقال : »كما تكونوا ُيَوىلَّ عليكم«، وقيل: اأعمالكم 

الكم. ُعمَّ

يتعبها يف  اأو  تطيق  ما ال  يحملها  باأن  دابته  اأحدكم  يعذب  اأن    ونهى 
اأو نحو ذلك، فاإن اهلل تعاىل ال  اأو بالنار  االأ�صغال، اأو يعذب كلبه اأو قطه باجلوع 
يعذب اأحًدا باجلوع. ونهى عن اأكل الكالب وثمنها، وِدَية)1( الكلب ال�صلوقي اأن 
يكون درهًما، ودية كلب الغنم كب�ض، ودية كلب الزرع فرق من طعام. ونهى عن 

حتريق خ�صا�ض االأر�ض فاإنه ما خلق اهلل �صيًئا عبًثا.

يفيد  بالعربية  مرتجمة  اأنها  يظهر  التي  اخلذر  ملكة  من خطبة  ذكرناه  وما 
يف  يوجد  ما  مثل  فيه  والبالغة  ل�صانهم  يف  الف�صاحة  من  االأعجام  ن�صاء  يف  اأن 
ن�صاء العرب، فاإن لن�صاء العرب ف�صاحة وبالغة َقلَّ اأن توجد يف الرجال. وروى 
اأبي بكر حتى م�صى، وكالم عمر حتى  االأحنف بن قي�ض قال: �صمعت كالم 
طالب حتى  اأبي  بن  علّي  وكالم  م�صى،  عفان حتى  بن  عثمان  وكالم  م�صى، 
م�صى، فال واهلل ما �صمعت فيهم اأبلغ من عائ�صة -ر�صي اهلل عنها. وكان  كثرًيا 
القامو�ض:  ويف  البي�صاء،  ومعناها  حمراء،  ت�صغري  حمرياء  يا  بقوله:  يالطفها  ما 

االأحمر ما لونه احلمرة والبيا�ض.

)1( ِدَية: حق القتل. )م(.

يف املحبة الأخوية
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وقال معاوية بن اأبي �صفيان: ما راأيت اأبلغ من عائ�صة اأم املوؤمنني -ر�صي اهلل 
عنها- ما غلقت بابًا قط واأرادت فتحه اإال فتحته، وال فتحت بابًا واأرادت غلقه اإال 
غلقته. وروى ال�صعبي عن �صربمة قال: ملا كان يوم اجلمل َلَغَط)1( النا�ض يف ع�صكر 
االأل�صن  قطعت  فكاأمنا  وا،  ُكفُّ اأن  اأ�صارت  ثم  فالتفتت  عنها-  اهلل  -ر�صي  عائ�صة 
يف االأفواه، ثم قالت: اأيها النا�ض اإن يل عليكم حق االأمومة وحق ال�صحبة فال 
يتهمني منكم اإال من ع�صى ربه، ُقِب�َض ر�صول اهلل  بني �َصْحري ونَْحري، واأنا 
اإحدى ن�صائه يف اجلنة، وله ح�صنني ربي  من كل ب�صع، واأبي ثاين اثنني واأّول 
يًقا، ُقِب�ض ر�صول اهلل  وهو عنه را�ٍض، وقلده رهق)2( اخلالفة فرقد  دِّ من �صمي �صِ
جحظ  يومئٍذ  واأنتم  الدين،  حبل  ا�صطرب  حني  امل�صركني  واقدة  واأطفاأ  النفاق 
اإليه،  اهلل  قب�صه  اهلل حتى  بحق  فقام  الدعوة  وتتبعون  ال�صيحة  ت�صمعون  العيون 
واإين اأقبلت اأطلب بدم اخلليفة املنتهكة منه احلرم االأربع؛ حرمة اخلالفة، وحرمة 
ال�صحبة، وحرمة االإ�صالم وحرمة البلد احلرام، فمن ردنا باحلق تابعناه، ومن ردنا 

بالباطل قاتلناه، انتهى. 

يوم  اإال  تفطر  وال  كله  الدهر  ت�صوم  عنها-  اهلل  -ر�صي  عائ�صة  وكانت 
االأ�صحى ويوم الفطر، وتوفيت -ر�صي اهلل عنها- ليلة الثالثاء لت�صع ع�صرة َخَلْوَن 
اأن  من �صهر رم�صان �صنة ثماٍن وخم�صني وهي ابنة �صت و�صتني �صنة، واأو�صت 

)1( َلَغَط: اأحدثوا �صجة. )م(.
)2(  َرَهق: م�صقة. )م(.
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  تدفن بالبقيع مع �صواحباتها، و�صلى عليها اأبو هريرة، وروت عن ر�صول اهلل
. األًفا ومائتي حديث، وروى عنها خلق كثري من ال�صحابة والتابعني

احلديث  ففي  االإخوان،  احتاد  يف  مثله  يقال  االإخوة  احتاد  من  تقرر  وما 
ال�صريف: »املرء كثري باأخيه«، كما قيل:

وقال تقي الدين بن حجة:

وقال بع�صهم: اخترب من تريد اتخاذه �صاحًبا من الرجال بواحدة من ثالث 
خ�صال؛ االأوىل اأن تنظر كيف كان مع اإخوانه واأهل ع�صريته الذين �صبقوك اإىل 

اِحــــٌب �شَ َله  َكاَن  َمْن  رَّ  �شَ ما 

اِنَها ب�ُشـــــــكَّ ْنَيـــــــــــا  الدُّ ا  َفاإِنَّ
�َشاأِْنِه ِمْن  ِلَح  ُي�شْ اأَْن  َيْقِدُر 

َـــا املَــــــْرُء ِباإْخــــــــَواِنِه واإِنَّ

ِبالإِْخــــــَواِن َجــــــــاُل  الرِّ ا  فاإنَّ

َجاِهُل اإِلَّ  ْحبَة  ال�شُّ َيْحِقُر  ل 

امل�َشـاَعدة ـــــــَداقِة  ال�شَّ وُموِجُب 

ـــــــَداِئِد ال�شَّ النَُّوِب  يف  َما  ل�ِشيَّ

والَبَناِن ــــــــــاِعِد  ِبال�شَّ والَيُد 

�َشـــــاِد َغاِفُل اأَْو َماِئٌق)1( َعْن الرَّ
َدة)2( ِة املَُعا�شَ وُمْقَت�شــــى املََودَّ
الأََواِبِد)3( الَعِظيَمِة  واملَِحـــــِن 

)1( َماِئق: الهالك حمًقا وغباوة. )م(.
َدة: االإعانة والن�صرة واالإ�صعاف. )م(. )2(  املَُعا�صَ

)3(  َعِظيَمة االأََواِبد: �صديدة وموؤملة. )م(.

يف املحبة الأخوية
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مودته و�صحبته، فاإن راأيته فركهم وجفاهم وتركهم فتباعْد عن �صحبته، واعلم اأنه 
ال جديد ملن ال خلق له، قال ال�صاعر:

الثانية: اأن تنظر كيف �صلته لرحمه؟ موجودها ومفقودها ال�صيما اأبويه اللذين 
هما ال�صبب القريب يف كون نف�صه ووجودها، فاإن وجدته الأحد اأبويه منازًعا ففّر منه 
فرارك من العيب والعار، واعلم اأن اهلل قاطعه عن كل خري واأن م�صريه اإىل النار، 
ولعمري اإن قاطع الرحم اأخبث من قاطع الطريق، فكيف يطمع العاقل اأن يكون 
له من ذلك العّدو خري �صديق، ومن كان قاطًعا لرحم االأن�صاب كيف يرجى و�صله 
لرحم االأ�صحاب. الثالثة: اأن تغ�صب من تريد اتخاذه �صاحًبا وحميًما؛ فاإن الغ�صب 

يظهر لك من اأخالقه ما كان مكتوًما.

وقد ورد عنه : »اأخرب تقله«، وقيل: احذر ال�صاحب ال�صاخب والن�صيب 
الن�صيب)1(، وعليك باخلليل اجلليل، االأثيل)2( االأ�صيل، النبيه النبيل، الذي يتباعد 
عيبك  من  بدا  ما  وي�صرت  ال�صدائد،  اأوقات  يف  ويتفقدك  املوائد  و�صع  عند  منك 

امرٍئ  ـَـــــــــاَء  اإخــ اأََرْدَت  َما  اإَِذا 

فاأَْحَبْبَتُه َرِغْبـــــَت  ـــــــــــــا  َفاإِمَّ
لإِْخَواِنِه كان  َكْيــــــَف  ف�َشْل 

ْبَت َعـــــــــْن �َشــــاأِْنِه ا َتَرغَّ واإِمَّ

�صيب: املجاهر بالعداوة. )م(. )1( النَّ
)2(  االأَِثيل: املُوؤ�صل. )م(.
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ويحفظك يف ح�صورك وغيبك، ويعينك اإذا عرثت ويفهم ما يف �صمريك من عينك 
اإذا نظرت، ويغار عليك من خياله، ويفديك بنف�صه ومباله، كما قال ال�صاعر:

واحذر اأن تتخذ �صاحًبا من ال�صفل وهو من ي�صحبك لالأغرا�ض والعلل، 
ُته، واإياك وو�صع اأمانة االأ�صرار يف خزائن �صدور  فاإنه متى انقطعت علته تبعتها ُخلَّ
االأ�صرار، فاإنهم اأمن من الزجاج على ال�صراب ومن امل�صيب على اخل�صاب، بل اأمن 
من جر�ض ومن جوزتني يف خمالة فر�ض، وا�صمع قول بع�ض احلكماء الذي ال 
ي�صل من ي�صمعه: �ِصرُّ املرء من دمه فلينظر اأين ي�صعه، واحذر ال�صره)2( فاإنه يهدم 
الدنيا  اإىل من هو حتتك يف  التلف، وانظر  ال�صرف ورمبا عجز �صاحبه عند تاليف 
واإىل من فوقك يف الدين، وازهد يف النعيم الفاين تفز بالنعيم الباقي اأبد االآبدين.

وقال االإمام علّي كرم اهلل وجهه: عليكم باإخوان ال�صدق وجمانبة القرين 
ال�صوء، فاإن اإخوان ال�صدق زين يف الرخاء وعّدة عند البالء، وقيل:

اإنَّ اأََخاَك احَلـــقَّ َمْن َكـــــاَن َمَعْك
َدَعــْك)1( �شَ َماِن  الزَّ َرْيُب  اإذا  وَمْن 

لينَفَعْك َنْف�َشــــُه  رُّ  َي�شُ وَمْن 

لَيْجَمَعْك �َشْمَلُه  فيك  �َشتََّت 

ِفَعاَلُه يَت  َر�شِ َمْن  َقِريَنَك  اِئِن)3(اْجَعْل  َواْحَذْر ُمَقاَرَنَة الَقِريِن ال�شَّ

)1(  �صدعك: �صقك وك�صرك. )م(.
َهم. )م(. َره: النَّ )2(  ال�صَّ

اِئن: املخجل املخزي. )م(. )3( ال�صَّ

يف املحبة الأخوية
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 وقيل:

وقال بع�صهم: اإن العقل يف �صتة اأ�صياء؛ موؤاخاة االأكفاء، ومدارة االأعداء، 
ة)3(، ومعاجلة الفر�صة. واحلذر من ال�صقطة، والتيقظ من الورطة، وجترع الُغ�صَّ

ي�صحب  ال  قيل:  ولذلك  �صراقة؛  والطباع  توؤثر  املخالطة  اأن  �صك  وال 
االإن�صان اإال نظريه واإن مل يكن من بلده؛ ف�صحبة االأخيار تورث الفالح والنجاح؛ 
اأخالًقا،  يوؤثر  ال�صور  اإىل  والنظر  �صالًحا؛  يوؤثر  ال�صالح  اأهل  اإىل  النظر  وجمرد 
اإىل املحزون يحزن واإىل  النظر  اإليه وعقيدته كدوام  املنظور  وعقائد منا�صبة خللق 
امل�صرور ي�صر، واجلمل ال�صرود)4( ي�صري ذلواًل مبقارنة الذلول، فاملقارنة لها تاأثري يف 

احليوان بل يف النبات ففي النفو�ض اأوىل.

وقال عبد اهلل بن جعفر: لذتي يف ثالث؛ يد اأ�صطنعها، اأو حاجة اأق�صيها، 
اأو �صديق اأ�صتفيده. وقال بع�ض احلكماء: لقاء االإخوان جالء االأحزان، وباجلملة 

ِرْم)1( ِحَباَلُه وِء َوا�شْ نَّْب َقِريَن ال�شُّ َتَ
ْدِق واْتُرْك ِمَراَءُه)2( واأَْحِبْب َحِبيَب ال�شِّ

َفَداِرِه ا  ي�شً َمِ ِمْنه  ْد  َتِ مَلْ  واإْن 

مُتَاِرِه مَلْ  َما  ِلُودٍّ  ْفًوا  �شَ ِمْنُه  َتَنْل 

ِرم: اقطع. )م(. )1( ا�صْ
)2(  ِمَراءه: جداله. )م(.

ة: احلزن والهم والغم ال�صديد. )م(. )3(  الُغ�صَّ
رود: النافر امل�صتع�صي. )م(. )4(  ال�صَّ
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فيجب يف جميع االأمور اأن يجري اجلمهور على التخلق باأخالقه  فهي نور على 
اأم املوؤمنني -ر�صي  نور، قال عبد اهلل بن عمر -ر�صي اهلل عنهما- قلت لعائ�صة 
خلقه  كان  القراآن؟  تقراأ  اأما  فقالت   : اهلل  ر�صول  خلق  يل  �صفي  عنها:  اهلل 
القراآن يجمع كل ف�صيلة ويحث عليها، وينهى عن كل  اأن  القراآن، ومعنى هذا 

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   نث  تعاىل:  قوله  مثل   عنها،  ويباعد  نقي�صة 
چمث  ]االأعراف/ 199[، وكما يف  قوله تعاىل: نث  چ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍمث ]النحل/ 90[ االآية قال بع�صهم: اإن هذه 
 : االآية ال�صريفة اأجمع اآية يف كتاب اهلل تعاىل للخري وال�صر، وقال ابن م�صعود
اأعظم اآية يف كتاب اهلل تعاىل: نث ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہمث  االآية ]البقرة/ 255[، 
نث  چ  چ  چ  ڇ   ڇ مث  وال�صر  للخري  تعاىل  اهلل  كتـاب  اآية يف  واأجمع 

]النحل/ 90[ االآية، واأكرث اآية يف كتاب اهلل تعاىل تفوي�ًصا نثڱ  ڱ    ڱ  ڱ  
يف  اآية  واأ�صّد  االآية،   ]3-2 ]الطالق/  ۀمث   ۀ    ڻ   ڻ    ں.ڻ    ں    

ھ     ہ  ھ  ھ   نثۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   رجاء  تعاىل  اهلل  كتاب 
ھ  ےمث ]الزمر/ 53[ االآية، وما من �صيء يحتاج اإليه النا�ض من اأمر دينهم 

مما يجب اأن يوؤتى ويرتك اإال وقد ا�صتملت عليه هذه االآية.

يف املحبة الأخوية





خامتة حسنى
فيما يتعلق بحفظ ال�سحة التي هي لالإن�سان 

اأعظم منحة، ويف �سذرة 

من كالمه �سلى اهلل عليه و�سلم





واخلبز،  واللحم  واللنب  التمر  طعامهم  جل  الزمان  قدمي  يف  العرب  كانت 
فمنهم من كان يقت�صر على التمر واللنب، ومنهم من كان يقت�صر على اخلبز، فكان 
يف العرب عبد اهلل بن حبيب العنربي �صيد بني العنرب يف زمانه ي�صمى اآكل اخلبز؛ 
الأنه كان ال ياأكل التمر وال يرغب يف اللنب، فكان بنو العنرب اإذا تفاخروا قالوا منا 
اآكل اخلبز، وكان اخلبز عندهم كالفالوذج عند االأعجام، ثم �صار الفالوذج عند 
العرب اأ�صرف طعام وقع اإليهم، حتى اإن عبد اهلل بن جدعان من اأ�صراف العرب 
يد الذي هو  ِ اأّول من اأطعم النا�ض هذا الطعام فُمِدح بذلك وا�صتهر به. واأما الرثَّ
عليه  وغلب  الفالوذج،  ي�صاهي  ا  َعامًّ قري�ض  اأ�صراف  عند  فكان  اللحم  مع  اخلبز 

ها�صم حني ه�صم الرثيد لقومه واأطعمه لهم يف املحل فمدح به يف قول ال�صاعر:

)1(  ُم�ْصِنُتون: داخلون يف القحط واملجاعة. )م(.
)2(  ِعَجاف: اأ�صابهم ال�صعف والُهزال. )م(.

ِلَقْوِمِه يَد  ِ الثَّ َم  َه�شَّ العل  ِعَجاُف)2(عمرو  ُم�ْشِنُتوَن)1(  َة  َمكَّ ورجاُل 

فيما يتعلق بحفظ ال�سحة التي هي لالإن�سان اأعظم منحة

الف�سل الأول
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وقال اآخر:

 فالرثيد عند العرب هو اأوفق لل�صحة من �صائر االأطعمة، وقال : »ف�صل 
الأنه  بالرثيد؛  املثل    الن�صاء« �صرب  عائ�صة على  الطعام كف�صل  الرثيد على 
اأف�صل طعامهم، والأنه ركب من خبز وحلم، وال نظري له يف االأطعمة؛ الأنه جامع 
املرور يف  امل�صغ و�صرعة  املوؤنة يف  التناول وقلة  والقّوة و�صهولة  واللذة  الغذاء  بني 
احللقوم، وال�صواب اأن احلاجة للخبز اأعم واللحم اأف�صل وهو اأ�صبه بجوهر البدن 
اإيذانًا باأن عائ�صة جمعت من ح�صن  من كل ما عداه، وخ�ض  املثل بالرثيد 
اخللق وح�صن احلديث، وحالوة املنطق وف�صاحة اللهجة، وجودة القريحة ورزانة 
الراأي ور�صانة العقل، والتحبب اإىل البعل، ومن ثم عقلت عنه ما مل يعقل غريها 

من ن�صائه، وروت عنه ما مل يرو مثلها من الرجال والن�صاء.

االأطعمة  اأ�صكال  اأن  ولو  م�صتح�صًنا  االأرياف  عرب  عند  الرثيد  يزل  ومل 
تنّوعت اإىل ما ال نهاية له، اإال اأن الالئق باالأطفال وال�صبيان حفظ ال�صحة بعدم 
يطلبه  ما  من جميع  ال�صبي  ميكن  اأن  ينبغي  فال  والنهم،  اجل�صع  على  تعويدهم 
من املاآكل فاإنه يكون كامل�صتغيث من اجلوع مبا يقتله، فاإن ال�صبي كلما ا�صتهت 

َه�َشـــــــْم)1( واإِْن  َكَها�ِشٍم  اأََحٌد  َحَتْم)2(ل  واإِْن  َكَحاِتٍ  ول  َكـــــــلَّ 

)1(  َه�َصم: اأي ه�صم الرثيد لقومه. )م(.
)2(  َحَتم: ق�صى. )م(.
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اأن بع�ض العرب دخل  نف�صه �صيًئا وظفر به كاأنه وجد مترة الغراب. كما يحكى 
على اأهله وهو جائع عط�صان فب�صروه مبولود واأتوه به، فقال: واهلل ما اأدري اأاآكله اأم 
اأ�صربه، فقالت امراأته: هو غرثان)1( فاأطعموه وا�صقوه، فلما طعم و�صرب قال: كيف 
الطال)2( واأمه؟ فاأر�صلها مثاًل ي�صرب ملن ذهب همه وتفرغ لغريه. وباجلملة فينبغي 
تعويد ال�صبي على عدم النهم وتقليل الطعام، ومن االأمثال: اأقلل طعامك حتمد 

منامك؛ الأن كرثته تورث االآالم امل�صهرة واالأمرا�ض املنفرة.

ومن املعلوم اأن املر�ض اأمر مقلق �صاق على النفو�ض، ومع ذلك فال�صغار    
اإن  حيث  راحة؛  بع�ض  فيه  يجدون  وبنات  غلمان  من  املكاتب  تالميذ  ال�صيما 
ال�صغري املري�ض ال يذهب اإىل حمل التعليم وال يكلف بحفظ در�ض وال غريه، واإذا 
احتاج اإىل دواء كريه للنف�ض لي�صربه فاإن الغالب اأن يحلى له باأنواع احللوى التي 
مييل اإليها ال�صبي بالطبع. يروى اأن بع�ض اأبناء امللوك دخل على املربد وعنده �صلة 
اأبيه مع الداخل  ها لبع�ض اإخوانه فوجد ابنه الفر�صة يف ا�صتغال  حلوى قد اأعدَّ

اإليه فاأقبل ياأكل منها فنظر اإليه املربد فاأن�صده: 

ــــــــــــــــا�ُش يف َغَفــــلِتِهْم َتْطَحــــــــُنالنَّ ِة  املَِنيَّ َوَرَحـــــــــى 

)1(  َغْرَثان: �صديد اجلوع. )م(.
ال: الولد. )م(. )2(  الطَّ

فيما يتعلق بحفظ ال�شحة التي هي للإن�شان اأعظم منحة
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وقد جرت العادة اأن املري�ض يوا�صيه اأهله ويالطفونه اأيام مر�صه، فال�صغار 
لعدم  به  يكرتثون  وال  املر�ض  ياألفوا  اأن  عادتهم  اأنف�صهم  راحة  اإىل  مييلون  الذين 
تفكرهم فيما يح�صل الأهليهم من التاأمل بذلك، بخالف ال�صبيان الذين حت�صن 
اآباوؤهم تربيتهم فاإنهم يتفكرون يف اأن قلوب اآبائهم ت�صرم)1( بنار القلق واحلرية عند 
متر�صهم، واإنهم ال يذوقون الراحة وال يتلذذون بالنوم فهم دائًما يحر�صون على 
حفظ ال�صحة واجتناب اأ�صباب االأمرا�ض وال يعر�صون اأنف�صهم لذلك �صفقة على 

اآبائهم. 

من  بلغ  ولد  له  كان  اإذا  االأوالد  قليل  املرء  اأن  كذلك  العادة  وقد جرت 
العمر يف ال�صن اأربع �صنوات يعز على اأبيه واأمه فريبى يف الدالل والدعابة، يعني 
اأن ينهاه مربيه، في�صب هذا الولد  اأن يفعل كما ي�صاء من ال�صفه)2( بدون  يتعود 
على اال�صتعداد على اأنواع التلف ال�صادر عن الغفلة وعدم الن�صيحة، فيكون هذا 
الولد ال جتريب عنده يف �صيء من العي�صة ويكرب بدون اأن يعلم �صيًئا من اأحوال 
الدنيا، فمثله كمثل اجلي�ض الذي يحاول االنت�صار على عدوه فيحتاج يف ذلك 
اإىل قائد �صجاع همام يكلفه التكليفات ال�صاقة حتى ينت�صر على اأعدائه، فمثل 

هذا ال�صبي يحتاج اإىل موؤدب ي�صلك معه يف الرتبية �صبيل اجلّد.

ِرم: ت�صتعل وتلتهب. )م(. )1(   َت�صْ
َفه: اخلفة والطي�ض. )م(. )2(  ال�صَّ
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الهذر  احلرون، وكثري  كالبغل  الراأ�ض  قوي  ال�صبي �صار  اأن هذا  فنفر�ض   
اأنه  منظره  من  ن�صك  فال  الق�صاب،  كجرو  اجل�صم  و�صمني  كالببغاء،  الكالم  يف 
مت�صلطن عليه داء التخمة، واأنه نهم ال ي�صبع، واأن همه من الدنيا لي�ض اإال ملء 
بطنه واأنها �صنمه املعبود له ال يعرف �صوى اأداء حقها باأكرث ما ت�صتحقه من الطعام. 

ويعالج  املعدة  والتهاب  اله�صم  عدم  بداء  ال�صبي  هذا  ي�صاب  ما  فكثرًيا 
اأبواه  منه حتى ي�صفى ثم يعود اإىل عادته وت�صرم يف جوفه النهامة، وال ي�صتطيع 
اأن ين�صحاه على ترك االإكثار من الطعام وال�صراب، حتى اإن احلكيم اإذا ن�صحه 
وقال له: اإن كرثة االأكل ت�صر بالبدن، قال له: اإن يف ذلك لذة وراحة، وقد ورد 
ا من بطنه، ح�صب االآدمي لقيمات يقيم بهن  عنه : »ما مالأ ابن اآدم وعاء �صرًّ
فاإن غلبت ال�صخ�ض نف�صه فثلث للطعام وثلث لل�صراب وثلث للنف�ض«،  �صلبه، 
اأ�صل الداء واحلمية  : »البطنة  »الِبْطَنة تذهب الفطنة«، وقال   : وورد عنه 
اأ�صل الدواء، وعودوا كل ج�صم مبا اعتاد«. وقيل اإن رجاًل �صاأل رجاًل يف مر�ض 
موته فقال: اأو�صني، فقال: اإن �صئت جمعت لك علم العلماء وحكم احلكماء 
وطب االأطباء يف ثالث كلمات؛ اأما علم العلماء فاإن �صئلت عما ال تعلم فقل ال 
اأعلم، واأما حكم احلكماء فاإذا كنت جلي�ض قوم فكن اأ�صكتهم فاإن اأ�صابوا كنت 
من جملتهمـ، واإن اأخطاأوا �صلمت من خطئهم، واأما طب االأطباء فاإذا اأكلت طعاًما 

فال تقم اإال ونف�صك ت�صتهيه فاإنه ال يلم بج�صدك غري مر�ض املوت.

فيما يتعلق بحفظ ال�شحة التي هي للإن�شان اأعظم منحة
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قال بع�صهم: واالأكل على ثالث مراتب؛ فر�ض وهو َقْدر ما يندفع به الهالك 
العبادة،  على  يقوى  اأن  بنية  ال�صبع  اأدنى  وهو  ومباح  قائًما،  ال�صالة  معه  وميكن 
وحرام وهو ما زاد على ذلك اإال لل�صوم يف غداأ وملوافقة ال�صيف. ومن �صنن االأكل 
غ�صل اليدين قبله وبعده، والت�صمية قبله وال�صكر بعده، ومن ا�صتّد جوعه وعجز 
عن ك�صب قوته يجب على من علم بحاله اإطعامه، واإن مل يعلم به اأحد يجب عليه 
اأن ي�صاأل ويعلم بحاله، فاإن مل يفعل حتى مات كان كقاتل نف�صه، ومن له قوت 
يوم ال يحل له ال�صوؤال ويباح له االأخذ، وينبغي اأن ال يجمع االإن�صان بني حارين 
كاللحم والبي�ض، وال باردين كال�صمك واللنب، وال بني رطبني كالفواكه واللنب، 
وال بني ياب�صني كالدخن والعد�ض، وال ياأكل �صيًئا �صديد اللزوجة ي�صعب على 
االأ�صنان قطعه فهو اأ�صعب على املعدة اأن ته�صمه، وال ي�صرب عقب االأكل ب�صرعة 

حتى ي�صكن الطعام يف معدته، فكل ذلك م�صر. 

وقد ورد عنه : »اأ�صل كل داء الربدة وهي اإدخال الطعام على الطعام، 
وقال : »ال متيتوا القلوب بكرثة الطعام وال�صراب فاإن القلب كالزرع ميوت اإذا 
كرث عليه املاء«، واالأكل بقدر يفرح القلوب وي�صلح اجل�صم ويزيد يف احلفظ، ومن 
قلل الغذاء زاد ن�صاطه يف العداء، فارفع يدك عن الطعام واأنت ت�صتهيه فاإن ال�صهوة 
تبطل بعد �صاعة. وقال االأحنف بن قي�ض: اختارت احلكماء من كالم احلكمة 
اأربعة اآالف حكمة، ثم اختاروا منها اأربعمائة كلمة، ثم اختاروا منها اأربعني كلمة، 
ل معدتك  ثم اختاروا منها اأربع كلمات؛ االأوىل: اأن ال تثق بالن�صاء، الثانية: ال حُتَمِّ
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نَّك املال واإن كرث، الرابعة: يكفيك من العلم ما تنتفع  ما ال تطيق، الثالثة: ال َيُغرَّ
به. وقال اأي�ًصا: ثالثة ال ينبغي للعاقل اأن يرتكهن؛ عمل يتزّود به ملعاده، و�صنعة 

ي�صتعني بها على اأمر دينه، وطب يذب به الداء عن ج�صده وعن نف�صه.

قال احلكماء: االأ�صلح يف كل يوم وليلتني ثالث اأكالت وقت الربد. وقال 
بع�صهم: كل يوم وليلة اأكلة وهي عند اإفطار ال�صائم، وال باأ�ض مبا قد تعود النا�ض 
ة مع القدر الي�صري من الطعام، وليجد م�صغه  عليه من الغداء والع�صاء ُبْكَرة وَع�ِصيَّ
حتى ي�صهل على املعدة، ويبداأ بب�صم اهلل ويختم باحلمد هلل، وياأكل مما يليه، هذا هو 
احلال االأ�صلح. وقال اأفالطون: راحة اجل�صم يف قلة الطعام، وراحة الل�صان يف قلة 

الكالم، وراحة الروح يف قلة املنام، وراحة القلب يف قلة االنتقام. وقال بع�صهم:

روي عن عقبة بن عامر قال: �صمعت ر�صول اهلل  يقول: »ال تكرهوا 
مر�صاكم على الطعام وال�صراب، فاإن اهلل يطعمهم وي�صقيهم«، وروى اأبو �صعيد 
فقال  بطنه)1(،  ا�صتطلق  اأخي  اإن  فقال:    اهلل  ر�صول  اإىل  رجل  جاء  قال: 

فيما يتعلق بحفظ ال�شحة التي هي للإن�شان اأعظم منحة

ا َحقًّ َبْيَتنْيِ  يف  ِب  الطِّ َجِميُع 

اأَْكٍل وَبْعَد  َكْلَت  اأَ اإِْن  َفاأَْقِلْل 

َتْع�ًشا اأَ�َشدُّ  النُُّفو�ِش  على  وَلْي�َش 

الكلِم ق�شِر  يف  الَقْوِل  وُح�ْشُن 

اِم الْنِه�شَ يف  فاُء  فال�شِّ نَّْب  َتَ

َعاِم الطَّ على  َعاِم  الطَّ اْدَخاِل  ِمن 

)1(  ا�ْصَتْطَلق َبْطُنه: اأ�صيب باإ�صهال. )م(.
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اإال  يزده  فلم  ع�صاًل  �صقيته  اإين  فقال:  جاءه  ثم  ع�صاًل،  »ا�صقه   : اهلل  ر�صول 
فقال:  ع�صاًل،  ا�صقه  فقال:  الرابعة  جاءه  ثم  مرات  ثالث  له:  فقال  ا�صتطالًقا، 
لقد �صقيته فلم يزده اإال ا�صتطالًقا، فقال ر�صول اهلل : �صدق اهلل وكذب بطن 

اأخيك ف�صقاه وبرئ«.

اأغذيتهم مفردات  وقال بع�صهم: االأدوية من جن�ض االأغذية فَمْن غالب 
اأغذيتهم  غالب  وَمْن  باملفردات،  وطبهم  ا  جدًّ قليلة  فاأمرا�صهم  البوادي،  كاأهل 
مركبات كاأهل املدن يحتاجون اإىل االأدوية املركبة؛ و�صبب ذلك اأن اأمرا�صهم يف 

الغالب مركبة.

ولنذكر هنا حماورة طبيب مع �صبي نهم، وهو اأن ذلك الطبيب عاد ذات 
هذا  وكان  االآالم،  واكت�صاب  بالتخمة  املر�ض  على  متعوًدا  ا  �صبيًّ االأيام  من  يوم 
ال�صبي دائًما تظهر منه ال�صخافة وخفة العقل، فوجده طبيبه على خالف عادته 
بهذا  وال�صبي  واملرجان،  باللوؤلوؤ  يده كي�ض مكلل  والظرافة، ويف  باللطافة  مت�صًفا 
الكي�ض الظريف اململوء من النقود جذل)1( فرحان، فقال له الطبيب: هل كي�صك 
فقال  اأو كثري؟  قليل  فيه من  زيادة عما  �صيًئا  ي�صع  والدنانري  الدراهم  اململوء من 
ال�صبي: حيث هو بالدراهم مالآن: فكيف ي�صع ما يدخله االآن؟ فقال الطبيب: 
اإذا اأعطيت �صيًئا من املال له بال فهل تقدر اأن تدخله يف الكي�ض على هذا احلال؟ 

)1(  َجِذل: َفِرح. )م(.
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فقال ال�صبي: لي�ض فيه حمل خال، فاإدخال ما يزيد على ما فيه من املحال، فقال 
لفزت  والعنفوان  القوة  ب�صدة  الزائدة  الدراهم  فيه  ت�صع  اأن  اأردت  لو  الطبيب: 
بها اإن وجدت لها فيه مكان و�صاعدك االإمكان واإال تلف الكي�ض ومتزق وتفتق 

ب لتعرف وتعلم لتن�صف.  وتخرق، فَجرِّ

الكي�ض  هذا  مثل  يف  الزائدة  الدراهم  لو�صع  جتربتي  ال�صبي:  له  فقال 
الظريف املر�صع باللولوؤ تكون م�صرة وبدون فائدة، فقال له الطبيب: احلق معك 
ولكن اأخربين ب�صورة ح�صورك يف جمل�ض املائدة اإذا طلبت القدح لل�صراب هل 
الذي  اأنا  فقال:  واالأحباب؟  االأقارب  بع�ض  ميلوؤه لك  اأو  بنف�صك  لنف�صك  متلوؤه 
اأملوؤه لنف�صي واأ�صربه بدون اأن يكون اأحد يقربه، فقال الطبيب: اإذا قدحك امتال 
هل ت�صتمر على �صب املاء فيه على الوال؟ واإذا �صببت عليه املاء ماذا ي�صيبه؟ 
وماذا يكون ن�صيبه؟ فقال ال�صبي: ي�صقط املاء الزائد على ال�صماط)1(، ويح�صل 
الأهل املجل�ض االنقبا�ض بعد االنب�صاط، فقال له الطبيب: اعلم اأيها ال�صبي اأن 
معدتك ككي�صك اأو قدحك فمتى مالأتها وزدت عليها �صيًئا فقد اأتلفتها، وهي 
داوؤها  التي  معدتك  اأ�صعفت  بطنك  ملء  من  اأزيد  اأكلت  فاإذا  منحك،  اأعظم 
لق�صر  �صبًبا  التخمة  كانت  ورمبا  واالأوحال،  االأوجاع  جميع  عنه  ينتج  ع�صال 
بال�صواهد  واإقناعه  ال�صفيه  ال�صبي  لهذا  الطبيب  ن�صيحة  ومع  واالآجال.  االأعمار 

القوية مل تنفعه الو�صية، واإال كان يتبع ن�صح طبيبه ويقتفيه.

فيما يتعلق بحفظ ال�شحة التي هي للإن�شان اأعظم منحة

ماط: الثوب الذي لي�ض له بطانة. )م(. )1(  ال�صِّ
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 قال الطبيب املذكور: اتفق يل ذات يوم من اأيام املوا�صم التي تفرح فيها 
ال�صبيان وتتعب منها ال�صيوخ من كرثة اآالم الوالئم اأنني كنت نائًما عقب تعب 
ون�صب، فاأيقظني اأبو ذلك ال�صبي فجاأة بدون اأن اأبلغ من نعا�صي االأرب ودموعه 
واإنه  قبيح،  خناق  به  ابني  اإن  وقال:  ووجده،  حزنه  �صدة  مع  خّده  على  ت�صيل 
من �صدة الوجع يبكي وي�صيح، واإن اأهل املنزل يف غاية من احلزن والغم ملا اأمل 
بهذا الولد من االأمل، فاأ�صرعت بالقيام الأنظر ما بهذا ال�صبي من االآالم واآمر له 
من العالج مبا يالئم، فذهبت اإليه للعيادة فلم اأجد به �صوء اله�صم كالعادة، بل 

وجدت به حمى ثقيلة ال تطاق، واإنه من اخلطر يتحمل جميع امل�صاق. 

فبال�صوؤال عن ال�صبب وجد اأنه مل يكتف من اأكل امللب�ض واحللوى يف جميع 
يومه باالأرب، ولكن اأثقل معدته بجزء وافر من الفطري والكعك الناعم الن�صري، 
فراأيت جميع اأع�صائه ترتع�ض من احلمى الباطنة التي حرارة نارها يف جميع بدنه 
يوقد  تنوًرا)1(  بها  كاأن  حتى  التمكني  كل  راأ�صه  من  متكنت  وقد  ال�صيما  كامنة 
االإهاب،  ون�صف  الل�صان،  منه  ويب�ض  العينان،  منه  فبهذا احمرت  يف كل حني، 
اإال الإ�صابة معدته بااللتهاب، وهو حريق ال يحمله ال�صيوخ ف�صاًل عن  وما هذا 
فاأمرت  الطبيب،  بق�صاوة  يليق  �صعيب  بعالج  له  اآمر  اأن  علي  فوجب  ال�صباب، 
باأخذ الدم بالدود الكثري واحلراريق العديدة واأ�صربة العقاقري فعاجلته بجميع اأنواع 
ا عن ذلك لو اأزمع)1( من ذنب النهامة)2( توبة، فكان هذا  االأدوية ال�صعبة، وكان غنيًّ

ور: الذي يخبز فيه. )م(. )1(  َتنُّ
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الداء عقوبة له على اتباع هوى بطنه والأهله على متكينهم له من كل ما ي�صتهيه بدون 
دوا  نظر اإىل خوفه واأمنه، ومع ذلك فهم يف غاية من القلق والنكد جزاًء لهم على ما عوَّ
عليه هذا الولد، وبهذا كله مل يتاأثر ال�صبي بحزن اأبيه واأمه وال يحب غري امتالء بطنه. 

التامة  احلمية  من  العالجات  ب�صائر  بطنه  ابتليت  الب�صعة  احلادثة  هذه  ويف 
واحلراريق واللبخات، وامتنع عن االأكل وال�صرب حتى خ�صينا اأن املر�ض ال ينتهي 
اإال باأجله، واأن هذا جزاء انهماكه على االأكل وقبيح عمله، ولكن احلق  اأخذ 
بيد اأبيه واأمه، وبح�صن املعاجلة تناق�ض املر�ض احلادث من ال�صفاهة، ورجع ال�صبي 
بعد مدة مديدة اإىل درجة النقاهة بعدما اأحزن العائلة، ولوال تعويدهم له على االأكل 

لكانوا اأغنياء عن هذه الغائلة)3(.

 وهذا ما وقع الأحد اأطباء اأوربا، ونظريه ما وقع لطبيب العرب الَعْرَباء ل�صبي 
مم�صك عن الريا�صة، ومن املعلوم اأن الريا�صة بعد القناعة يف الطعام وال�صراب وغريهما 
من اأح�صن ما يحفظ به االإن�صان �صحته وي�صون به قوة بدنه مبا يرى فيه م�صلحته، واأن 
الك�صل والبطالة يورثان يف املعدة ال�صعف ويف البدن واالأع�صاء احل�صية واملعنوية 
قوى  فيحفظان  والربكة،  اليمن  اأ�صل  فهما  واحلركة،  العمل  بخالف  الكاللة)4( 
ومينعان  االأمرا�ض،  من  كثري  من  املرء  ويقيان  االإن�صان،  عقل  وينع�صان  االأبدان، 

فيما يتعلق بحفظ ال�شحة التي هي للإن�شان اأعظم منحة

)1(   اأَْزَمع: م�صى فيه. )م(.
َهاَمة: اإفراط ال�صهوة يف الطعام. )م(. )2(  النَّ

)3(  الَغاِئلة: االأمر املنكر. )م(.
)4(  الَكالَلة: االإعياء. )م(.
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االإدراك من اأن تتطرق اإليه االأعرا�ض. 

يروى اأنه كان مللك من ملوك العرب �صبي يهواه؛ حيث مل يكن له من 
اأنفق  ما  مع  االأطباء  ت�صخي�صه  عن  عجز  ع�صال  مبر�ض  فاأ�صيب  �صواه،  االأوالد 
باأمل �صديد من هذا  امللك على عالجه من االأموال، وكان هذا الولد ال يح�ض 
ال�صقم يف  اأثر  ال�صعف  فكاأمنا  احلركة  معه  ي�صتطيع  بالغ ال  ذبول  فيه  واإمنا  الداء، 
بدنه وانتهكه فكان ال يتحرك يف فرا�صه وال يذوق الراحة يف معا�صه، كثري القلق، 
�صديد االأرق، تعطلت قواه الها�صمة، فقد االإينا�ض وال ياألفه من حوله من النا�ض، 
ومع اأن بنيته الطبيعية كانت عظيمة االأ�صا�ض كان يح�ض على ممر االأوقات ب�صعفها 
كمال االإح�صا�ض، و�صبب ذلك اأنه كان متعوًدا من �صغر �صنه على الدعة وعدم 
ة متبعة، فلعدم تروي�صه  ه �ُصنَّ الن�صاط، وال حظ له يف االألعاب التي الأقرانه يف �ِصنِّ
من �صغر �صنه على حتريك االأع�صاء اأدى به ال�صقم اإىل هذا احلال، واأف�صى، وكان 

اأبوه عن تروي�صه قد اأغ�صى.
فلما عجزت عن عالجه االأطباء، واأخرب اأباه عن حكيم ماهر خارج املدينة بع�ض 
االأحياء، واأنه من اأ�صهر حكماء العرب العرباء، اأح�صره امللك بديوانه، ووعده مبكافاأة 
عظيمة تليق مبكانته ومكانه، اإذا كانت مداواة ابنه يف اإمكانه، ف�صخ�ض يف احلال هذا 
الطبيب مر�ض هذا ال�صبي االأمري، وعلم باال�صتفهام عن حقيقته اأنه اإىل االآن لي�ض 
بخطري، ووعد امللك اأن يح�صر ثاين يوم بدواء نافع لداء هذا ال�صبي قاطع، فح�صر يف 
اليوم الثاين بالديوان ومعه كرة و�صوجلان، وقال لل�صبي هاك هذا ال�صوجلان وتلك 
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الكرة فقد دهنتهما لك مبنقوع بع�ض العقاقري املعتربة مما فيه خا�صة ب�صفاء دائك 
خا�صة، ففي كل يوم قبل االأكل يف ال�صباح وامل�صاء ترو�ض بتحريك يديك يف االأيام 
االأوائل يف داخل رحبة الديوان واملناز، ثم اذهب اإىل اخلالء مقدار �صاعة كل يوم 
وا�صرب بيديك الكرة بال�صوجلان ومتى انقلبت َفاْجِر وخذها من امليدان وهلم جرا. 

فهذا الدواء يثمر ال�صفاء عن قريب ب�صرط اأن ي�صمع املري�ض و�صية الطبيب، 
فعمل ال�صبي مبا اأو�صاه به طبيبه فكان له فيه من تعجيل ال�صفاء حظه ون�صيبه، فما 
م�صت عليه اأيام قالئل اإال وجد من عالمات ال�صفاء اأعظم دالئل؛ حيث عادت 
ّي ن�صف �صهر رجعت اإليه قواه كاملرغوب واملرام،  اإليه لذة الطعام واملنام، وبعد ُم�صِ
وبعد �صهر اكت�صى بحلة ال�صحة التامة، ووجد يف الريا�صة التي اأو�صاه بها احلكيم 
املنفعة العامة، وملا �صاهد امللك اأن ابنه عاد اإليه كمال ال�صحة، واأن الطبيب بذل يف 
العالج ن�صحه اأراد اأن يكافئه مبا وعده من االإكرام وير�صيه مبا ي�صتحقه من االإحتاف)1( 
واالإنعام، فقال له الطبيب: اعلم اأيها امللك اأن معاريف لي�صت هي التي اأفادت ولدك 
ال�صفاء، وال ا�صتعملت يف عالجه اأدوية عجيبة وال عقاقري غريبة، بل دهنت الكرة 
وال�صوجلان مبنقوع ح�صائ�ض وهو اأرخ�ض دهان جنيتها من الغيا�ض واقتطفتها من 
اأذهبت  التي  للريا�صة  فالف�صل  وال�صدفة،  االتفاق  مبجرد  بل  كلفة  بدون  الريا�ض 

البطالة والك�صل فليكن عليها يف ديوانك ال�صريف كمال العمل وهي متام االأمل.

فيما يتعلق بحفظ ال�شحة التي هي للإن�شان اأعظم منحة

)1(  االإحْتَاف: الرِبِّ واللُّْطف. )م(.





اأما كالمه  فبحره طام)1( ال تنفد مداد عبابه)2( االأقالم، واأعجز اخلا�ض 
والعام من االأعالم، فلنذكر جملة من كالمه  حتث على كل ف�صل. 

قال : »اإمنا االأعمال بالنيات واإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
اأو  ي�صيبها  دنيا  اإىل  اإىل اهلل ور�صوله، ومن كانت هجرته  اإىل اهلل ور�صوله فهجرته 
امراأة ينكحها فهجرته اإىل ما هاجر اإليه«، وقال: »احلالل َبنيِّ واحلرام بني وبينهما 
لدينه  ا�صترباأ  ال�صبهات  اتقي  فمن  النا�ض،  من  كثري  يعلمها  ال  م�صتبهات  اأمور 
وعر�صه، ومن وقع يف ال�صبهات وقع يف احلرام، كراٍع يرعى حول احلمى)3( يو�صك 
اأن يواقعه، اأال واإن لكل ملك حمى، اأال واإن حمى اهلل تعاىل يف اأر�صه حمارمه، اأال 
واإن يف اجل�صد م�صغة)4( اإذا �صلحت �صلح اجل�صد كله، واإذا ف�صدت ف�صد اجل�صد 

)1(  َطام: كثري. )م(.
ة َماِئه، واملراد كرثة األفاظه ومعانيه. )م(. )2(  ُعَبابِه: َكرْثَ

)3(  احِلَمى: املق�صود االآثام واخلطايا. )م(.
َغة: قطعة �صغرية من اللحم، واملق�صود القلب. )م(. )4(  ُم�صْ

يف �َسْذَرة من كالمه �سلى اهلل عليه و�سلم

الف�سل الثاين
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اأيدي  فيما يف  وازهد  اهلل،  يحبك  الدنيا  »ازهد يف  وقال:  القلب«،  اأال وهي  كله 
النا�ض يحبك النا�ض«، وقال: »من ح�صن اإ�صالم املرء تركه ما ال يعينه«. وقال: 
ٌر ملا خلق له«. وقال: »كن يف الدنيا كاأنك  »اأجملوا يف طلب الدنيا فاإن كالًّ ُمَي�صَّ
تدان«.  تدين  وقال: »كما  القبور«.  اأهل  نف�صك من  �صبيل، وعد  عابر  اأو  غريب 
وقال: »ال تظهر ال�صماتة باأخيك فيعافيه اهلل ويبتليك«. وقال: »ال يغني حذر من 
روا«. وقال: »ا�صتفت قلبك واإن  روا وال ُتَنفِّ روا وَب�صِّ ُروا وال ُتَع�صِّ قدر«. وقال: »َي�صِّ

اأفتوك«. 

وقال: »احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل جتده جتاهك، اإذا �صاألت فا�صاأل اهلل 
واإذا ا�صتعنت فا�صتعن باهلل، واعلم اأن االأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�صيء 
مل ينفعوك اإال ب�صيء قد كتبه اهلل لك، واإن اجتمعوا على اأن ي�صروك ب�صيء مل 
ال�صحف«، ويف  االأقالم وجفت  رفعت  عليك،  اهلل  كتبه  قد  ب�صيء  اإال  ي�صروك 
ف اإىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�صدة، واعلم  رواية »احفظ اهلل جتده اأمامك، َتَعرَّ
اأن ما اأخطاأك مل يكن لي�صيبك وما اأ�صابك مل يكن ليخطئك، واعلم اأن الن�صر 

مع ال�صرب واأن الفرج مع الكرب واأن مع الع�صر ي�صرا«. 

وقال: »اخللق كلهم عيال اهلل واأحبهم اإليه اأنفعهم لعياله«. وقال: »الراحمون 
يرحمهم الرحمن، ارحموا من يف االأر�ض يرحمكم من يف ال�صماء«. وقال: »من 
�صعادة املرء ح�صن اخللق ومن �صقاوة املرء �صوء اخللق«. وقال: »اإن الدين ي�صر ولن 
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ي�صاّد الدين اأحد اإال غلبه، ف�صددوا)1( وقاربوا وب�صروا وا�صتعينوا بالغدوة و�صيء 
وما  ويدك  ل�صانك  النا�ض من  ي�صلم  اأن  االأعمال  »اأف�صل  وقال:  الدجلة)2(«.  من 
عظمت نعمة اهلل على امرئ اإال عظمت موؤنة النا�ض عليه«. وقال: »اأّد ما افرت�ض 
اأورع  من  تكن  عليك  اهلل  حرم  ما  واجتنب  النا�ض،  اأعبد  من  تكن  عليك  اهلل 
النا�ض، وار�ض مبا ق�صم اهلل لك تكن من اأغنى النا�ض«. وقال: »اإن اهلل ال ينظر اإىل 
�صوركم واأموالكم ولكن ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم«. وقال: »اإن اهلل تعايل يقبل 

توبة العبد ما مل ُيَغْرِغر)3(«. 

وقال: »اإن مما اأدرك النا�ض من كالم النبوة االأوىل اإذا مل ت�صتح فا�صنع ما 
�صئت«. وقال: »اإياكم والظن فاإن الظن اأكذب احلديث وال حت�ص�صوا وال جت�ص�صوا 
وال تناف�صوا وال حتا�صدوا وال تباغ�صوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل اإخوانًا وال يخطب 
الرجل على خطبة اأخيه حتى ينكح اأو يرتك«. وقال: »اأعدى عدوك نف�صك التي 
بني جنبيك«. وقال: »االأرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اأ�صاء  وبغ�ض من  اإليها  اأح�صن  القلوب على حب من  وقال: »جبلت  اختلف«. 
عليها«. وقال: »املرء مع من اأحب«. وقال: »من ت�صبه بقوم فهو منهم«. وقال: »من 

اأحب �صيًئا اأكرث من ذكره«. 

ُدوا: ا�صتقيموا. )م(. )1( �َصدِّ
حر. )م(. ْلـَجة: �صري ال�صَّ )2( الدُّ

)3( ُيَغْرِغر: ترتدد روحه يف حلقه عند املوت. )م(.

يف �شذرة من كلمه �شلى اهلل عليه و�شلم
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يف  واأرفعها  مليككم  عند  واأزكاها  اأعمالكم  بخري  اأنبئكم  »اأال  وقال: 
درجاتكم، وخري لكم من اإنفاق الذهب والورق، وخري لكم من اأن تلقوا عدوكم 
فت�صربوا اأعناقهم وي�صربوا اأعناقكم، ذكر اهلل«. وقال: »االإميان ب�صع و�صبعون �صعبة 
�صعبة من  واحلياء  الطريق  االأذى عن  اإماطة  واأدناها  اهلل  اإال  اإله  قول ال  فاأف�صلها 
االإميان«. وقال: »االإح�صان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك«. 
وقال: »اأف�صل اجلهاد كلمة حق تقال عند �صلطان جائر)1(«. وقال: »اأ�صد النا�ض 
بالء االأنبياء ثم االأمثل فاالأمثل يبتلى الرجل على ح�صب دينه فاإن كان يف دينه 
البالء  يربح  فما  دينه،  قدر  ابتلي على  رقة  دينه  كان يف  واإن  بالوؤه،  ا�صتد  �صلًبا 

بالعبد حتى يرتكه مي�صي على االأر�ض وما عليه خطيئة«. 

وقال: »�صبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل اإال ظله؛ اإمام عادل، و�صاب ن�صاأ 
يف عبادة اهلل، ورجل قلبه معلق بامل�صجد اإذا خرج منه حتى يعود اإليه، ورجالن 
ا ففا�صت عيناه من  حتابَّا يف اهلل فاجتمعا عليه وافرتقا عليه، ورجل ذكر اهلل خاليًّ
اإين  وقال  عنها  فاأبى  وجمال  ح�صن  ذات  امراأة  دعته  ورجل  تعاىل،  اهلل  خ�صية 
اأخاف اهلل رب العاملني، ورجل ت�صدق ب�صدقة فاأخفاها حتى ال تعلم �صماله ما 
تنفق ميينه«. وقال: »اآية املنافق ثالث؛ اإذا حدث كذب، واإذا اأوعد اأخلف، واإذا 
ائتمن خان«. وقال: »اأح�صنوا جوار نعم اهلل ال تنفروها فقلما زالت نعمة عن قوم 

)1( َجاِئر: ظامل . )م(.
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فعادت اإليهم«. وقال: »مفاتيح اأرزاق العباد باإزاء العر�ض، فمن َكرثَّ ُكرثِّ له ومن 
ال�صخاء وح�صن اخللق«. وقال  اإال على  ا  وليًّ »ما جعل اهلل  له«. وقال:  ُقلِّل  َقلَّل 
ا فقد اآذنته باحلرب«. وقال: »اأو�صيكم بتقوى اهلل  عن اهلل : »من اآذى يل وليًّ
كثرًيا،  اختالًفا  ف�صريى  يع�ض  من  واإن  عبد،  عليكم  ر  َتاأَمَّ واإن  والطاعة  وال�صمع 
بالنواجذ)1(،  عليها  وا  َع�صُّ بعدي  من  الرا�صدين  اخللفاء  و�صنة  ب�صنتي  فعليكم 
واإياكم وحمدثات االأمور فاإن كل بدعة �صاللة«. وقال: »اأ�صّد النا�ض عذابًا يوم 
القيامة عامل مل ينفعه اهلل بعلمه«. وقال: »ياأتي على اأمتي زمان القاب�ض على دينه 
كالقاب�ض على اجلمر«. وقال: »اإن اهلل تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر«. وقال: 

»ب�صر امل�صائني يف الظلم اإىل امل�صاجد بالنور التام يوم القيامة«. انتهى.

)قال مدير هذه الطباعة علّي فهمي رافع رفاعة(
مت بحمد اهلل على اأح�صن ن�صق واأجمل اأ�صلوب هذا الكتاب االآتي

يف تربية البنني والبنات باملطلوب واملرغوب، وهو ماأثرة من ماآثر
موؤلفه الوالد رحمه اهلل واأثابه الثواب االأكمل جزاء له على هذه

املحامد، فجاء مثنًيا بل�صان احلال واملقال على ح�صرة اخلديو

يف �شذرة من كلمه �شلى اهلل عليه و�شلم

َواِجذ: اأق�صى االأ�صرا�ض يف اآخر احلنك. )م(. )1( النَّ
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االأعظم �صاحب الف�صل واالأف�صال، معرتًفا بق�صور

التبيي�ض والتحرير لنجل املوؤلف الفقري.

اأح�صن اهلل له متام نعمة اخلامتة بف�صله

كما اأمتها على اأبويه من قبله

بجاه حممد احلبيب

اإنه �صميع

جميب.

و�صلى اهلل على �صيدنا حممد واآله عدد كمال اهلل وكما يليق بكماله.

 نهاية المتن 
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