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هـــذا الـكــتــاب

طب�ع ألول م�رة ع�ام (1289ه�ـ1872 /م) ،و ُيع�د أول كتاب عربي حديث ُيكتب في التربية ،ويدعو
إل�ى تعلي�م البن�ات ،لي�س مث�ل كت�ب المطالعة المؤلفة ف�ي عصرنا الحاضر التي تجمع موضوعات ش�تى ال
عرفه
ترب�ط بينه�ا فك�رة ،وال يجمعه�ا خ�ط ،ب�ل هو كت�اب ذو غاية واحدة ترمي إلى خلق المواطن الصالحُ ،ي ِّ
ذكرا أو أنثى ،يحببه في وطنه ،ويطالبه
حقوقه وواجباته ،ويجعل منه إنسانًا متمي ًزا بعقله وخلقه ،سواء كان ً
بالعمل بكل قوته إلسعاده ومجده.
يقسم الفكرة إلى أبواب ،ويضع لألبواب فصوالً تتناول جزئيات صغيرة ،وينتقل بين معارف تربوية،
ومعلومات سياسية ،وعواطف وطنية ،ومبادئ إصالحية ،وشئون اجتماعية ،وعالقات أسرية ،ومسائل دينية،
وتبدو فيه أثر الثقافة األجنبية من حيث َو ْحدة الفكرة وتنظيمها ،وأثر الثقافة العربية من حيث كثرة استشهاده
بالش�عر ،وإتيان�ه بالحك�م ،ويب�دو في�ه األثر اإلسلامي بوضوح حي�ن يلجأ لتأكيد أف�كاره بالنصوص القرآنية
واألحاديث النبوية ،وأقوال السلف والصحابة ،وأخبار من التاريخ اإلسالمي.
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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن

14
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب
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امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع ،والتوا�صل
مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد علينا ،بل
علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء ،وتتجدد
�أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد ،فتنتج
الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك ،بكل ما
فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206

I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقـدمي

منى أمحد أبو زيد

ميثل الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر مرحلة مهمة من تاريخ تطور
الفكر العربي بوجه عام ،والفكر امل�صري بوجه خا�ص ،ويف تلك املرحلة ظهرت
�شخ�صية مهمة على م�ستوى احلياة الفكرية والعملية م ًعا ،هي �شخ�صية «رفاعة
رافع الطهطاوي» رائد النه�ضة امل�صرية والعربية.
حاول رفاعة �أن يحقق النه�ضة العلمية لبالده ،معتم ًدا يف ذلك على
دعامتني رئي�سيتني:
الدعامة الأوىل :م�ستمدة من الرتاث القدمي بجميع روافده العلمية والدينية
والتاريخية والفكرية.
خ�صو�صا الفرن�سي� ،سواء
والدعامة الثانية :م�ستمدة من الفكر التنويري الغربي
ً
�أكان ذلك من خالل م�ؤلفاته �أم ترجماته للعلوم املختلفة.
وكانت جمهودات رفاعة يف مقدمة الأعمال التي �أ�سهمت يف يقظة العامل
الإ�سالمي ،وبعث نه�ضة جديدة تقوم على الربط بني املا�ضي واحلا�ضر ،وبناء
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اجلديد على �أ�سا�س القدمي ،فحاول �أن يجمع بني ما ر�آه حقًّا وحقيقة يف ال�شرق،
ونا�ضجا يف الغرب ،وكان لوجوده يف بداية النه�ضة التي �أقامها حممد
وما ر�آه ناف ًعا ً
علي يف القرن التا�سع ع�شر �أثره فيمن جاء بعده ،بل ميكن القول� :إن حماور
نه�ضتنا احلديثة تكاد ترجع نقطة البدء ال�صحيح فيها �إىل جهود رفاعة الفكرية
والإ�صالحية.
فقد حقق رفاعة ثورة فكرية و�إ�صالحية يف ميادين :الرتبية والتعليم
وال�صحافة والرتجمة والت�أليف ،وكان املفكر الأول الذي و�ضع حجر الأ�سا�س
لثقافة جتمع بني الإ�سالم واملعا�صرة يف الع�صر احلديث ،وكان املعلم الذي �أر�سى
الأ�صول احلديثة لكثري من العلوم :اجلغرافيا ،والتاريخ ،وال�سيا�سة ،واالقت�صاد،
وكان بحق الرائد الأول للفكر امل�صري احلديث.
ولي�س �أدل على مكانة الطهطاوي من عناوين الكتب التي عر�ضت فكره،
والتي �أطلقت عليه �ألقابًا عديدة باعتباره �أول و�أهم من �أقام النه�ضة احلديثة يف
م�صر ،و�أنه «رائد التنوير» و«�إمام فكر ورائد نه�ضة» وغريها من عبارات تدل على
املكانة التي احتلها الطهطاوي.
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�أو ًال :حياة الطهطـاوي
 -1حياته يف م�صر قبل البعثة

ُولد رفاعة رافع بن بدوي بن حممد بن علي عام (1216هـ1801 /م)( )1يف
مدينة طهطا بجنوب ال�صعيد ،وكان ميالده يف عام مهم من تاريخ م�صر ،وهو العام
الذي ان�سحبت فيه احلملة الفرن�سية من م�صر دون �أن حتقق طموحها ال�سيا�سي،
ولكن بعد �أن �أظهرت للم�صريني مدى ال ُه َّوة ال�شا�سعة التي تف�صلهم عن مدنية
�أوروبا.
ُولد رفاعة يف �أ�سرة من الأ�شراف الذين توارثوا العلم الديني ،و ُي ْرجع
امل�ؤرخون ن�سبه من ناحية �أبيه �إىل احل�سني  ،ومن ناحية الأم �إىل الأن�صار
اخلزرجية( .)2ويذكر رفاعة �أ�سرته بقوله« :ومما ينبغي ذكره على عائلتنا �أن اجتمع
فيها مع من�صب الأ�شراف التي هي مل تزل بيننا �إىل الآن من�صب ق�ضاء الوالية»(.)3
وبالرغم من �أن مولده كان يف �أ�سرة �شريفة الأ�صل ،ف�إن الفقر قد بد�أ
ي�صيبها بعد نزع االلتزامات من يد العلماء؛ فرحل رفاعة مع �أبيه عن مدينته �إىل
()1خري الدين الزركلي ،الأعالم ،مادة «رفاعة» ،ج ( ،)3بريوت ،ط1980 ،5م� ،ص .29و�أي�ضً ا :جرجي زيدان ،بناة
النه�ضة احلديثة� ،سل�سلة الهالل ،م�صر ،مار�س 1957م� ،ص.113
( )2الطهطاوي ،مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية� ،ضمن الأعمال الكاملة ،حتقيق :د .حممد
عمارة ،ج ،1امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر -بريوت� ،ص.542
( )3الطهطاوي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص.536
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مدينة «جرجا» حيث حفظ هناك �أكرث القر�آن .وبعد وفاة والده رجع مرة �أخرى
�إىل «طهطا» فتكفل به �أخواله ،وكانوا من علماء الأزهر ،وعلى �أيديهم تكونت
�شخ�صيته؛ فقر�أ عليهم «املتون املتداولة يف املعقول واملنقول»( )1حتى يت�أهل
لاللتحاق بالأزهر.
ثم رحل رفاعة �إىل القاهرة �سنة (1232هـ1817 /م) ،والتحق بالأزهر،
ومكث فيه خم�س �سنوات( ،)2در�س فيها �أ�صول العلوم الأزهرية ،وهي التي
�شكلت الأ�سا�س الرتاثي من فكره وثقافته ،وتتلمذ على يد عدد من م�شايخ
وعلماء الأزهر حينذاك.
()3

	�أما �أعظم �أ�ساتذة الأزهر ت�أث ًريا على رفاعة فهو �أ�ستاذه ال�شيخ ح�سن العطار
(ت1251هـ1835 /م) فقد كان �أ�ستا ًذا �سابقًا لع�صره ،ارحتل �إىل بالد كثرية طل ًبا
للعلم وات�صل بعلماء احلملة الفرن�سية ،وتع ّرف على بع�ض مالمح نه�ضتهم ،يذكره
�أحد الباحثني بقوله� :إنه كان «واح ًدا من �أكرب علماء م�صر املمتازين يف ع�صره،
(� )1صالح جمدي ،حلية الزمن مبناقب خادم الوطن (�سرية رفاعة رافع الطهطاوي) ،ن�شر جمال الدين ال�شيال،
مطبعة احللبي -م�صر1958 ،م� ،ص.22
()2عبد الرحمن الرافعي ،ع�صر حممد علي ،اجلزء الثالث ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب2000 ،م� ،ص.433
و�أي�ضً ا :جاك تاجر ،حركة الرتجمة مب�صر خالل القرن التا�سع ع�شر ،دار املعارف -م�صر� ،ص.52
(ُ )3ولد ال�شيخ ح�سن بن حممد العطار بالقاهرة عام (1180هـ1766 /م) ،وهو من �أ�صل مغربي ،وكان والده
عطا ًرا ،ووجه ابنه �إىل التعليم الأزهري ،وعند قدوم احلملة الفرن�سية �إىل القاهرة ف ّر �إىل �أ�سيوط ،ثم عاد مرة
�أخرى .وقد عا�ش حتى توىل م�شيخة الأزهر يف عهد حممد علي .انظر ترجمته عند :علي مبارك ،اخلطط
التوفيقية ،مطبعة بوالق ،القاهرة1306 ،هـ ،ج( ،)1عدد (� ،)4ص.38
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و�أنه مل يكن مت�ضل ًعا يف العلوم الدينية ت�ضلعه يف الدرا�سات الأدبية»( .)1ولل�شيخ
�أثره العظيم على رفاعة ،فقد َو َّجه �أنظار تلميذه �إىل �ضرورة درا�سة �أنواع �أخرى من
العلوم غري التي تدر�س يف الأزهر.
	�إال �أن ما يهمنا ذكره يف هذا ال�سياق �أن هذا ال�شيخ ر�شح رفاعة لتويل
مهمة «الواعظ والإمام» لإحدى البعثات امل�سافرة �إىل فرن�سا ،حينما طلب منه
حممد علي �أن ينتخب من علماء الأزهر �إما ًما للبعثة امل�سافرة �إىل فرن�سا «يرى فيه
الأهلية واللياقة فاختار رفاعة لتلك الوظيفة»(� )2ضمن ثالثة وعاظ.
وقد �أو�صى ال�شيخ ح�سن العطار تلميذه عند �سفره �أال يكتفي بعمله
ك�إمام لل�صالة؛ بل عليه �أن ي�سجل كل ما يراه �أثناء رحلته ،و�أن يحاول اال�ستفادة
من علوم الغرب.
 -2الطهطاوي يف باري�س

كانت مهمة الطهطاوي مع البعثة �أن يكون �إما ًما وواع ًظا ،فلو كان رفاعة
رج ًال عاد ًّيا الكتفى بتلك املهمة التي ُعهدت �إليه� ،إال �أن ذكاءه وميله للعلم وحبه
للمعرفة دفعه لتع ُّلم اللغة الفرن�سية يف �سرعة و�إجادة �أثارت �إعجاب امل�شرفني على

( )1لوي�س �شيخو ،الآداب العربية يف القرن التا�سع ع�شر ،بريوت1908 ،م ،ج� ،1ص.47
( )2علي مبارك ،اخلطط التوفيقية ،ج( ،)13مطبعة بوالق -م�صر1305 ،هـ� ،ص.54

24

منى �أحمد �أبو زيد

24

البعثة؛ الأمر الذي كان وراء االتفاق املربم بني ال�شيخ ح�سن العطار وم�سيو
«جومار»  -امل�شرف على البعثة  -من �أجل �ضم رفاعة �إىل طالب البعثة.
وكان رفاعة املبعوث الوحيد بني �أفراد البعثة الذي تخ�ص�ص يف فن
الرتجمة« ،وبذلك �أَ َع َّد 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،
و�أو�ضاع احلياة االجتماعية يف فرن�سا ،وقارن بني هذه احلياة وما تركه يف م�صر،
فكانت «هذه البعثة هي الإطاللة الهامة واحلقيقية للعن�صر امل�صري والعربي على
احل�ضارة الأوروبية احلديثة يف مواطنها وديارها»( ،)2و�أدرك �أهمية املزج بني التقدم
احل�ضاري يف فرن�سا ،وبني الرتاث الذي تع ّلمه وحمله على كاهله ويف قلبه وعقله
من الأزهر �إىل باري�س(.)3
وقد توهم البع�ض  -من فرط �إعجاب الطهطاوي بعلوم احل�ضارة الأوروبية � -أنه
كان �أحد �أبواق دعاة التغريب ،على حني �أنه كان يف احلقيقة واح ًدا من �أبرز دعاة
التجديد حل�ضارتنا العربية الإ�سالمية ،فقد وعى الطهطاوي تراث �أمته ،وعرف �أن
()1مهدي عالم ،مقالة عن رفاعة �ضمن مهرجان رفاعة رافع الطهطاوي ،ن�شر املجل�س الأعلى للفنون والآداب
والعلوم االجتماعية ،القاهرة1960 ،م� ،ص.32
( )2حممد عمارة ،رفاعة الطهطاوي رائد التنوير يف الع�صر احلديث ،دار امل�ستقبل العربي ،القاهرة1984 ،م� ،ص.47
()3حممد عمارة ،العروبة يف الع�صر احلديث ،درا�سات يف القومية العربية ،دار الكتاب العربي ،القاهرة1967 ،م،
�ص.143
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العلماء يف تراثنا احل�ضاري مل يكونوا هم الفقهاء فقط ،بل لقد عرف العرب يف ظل
احل�ضارة الإ�سالمية علوم املدنية واحل�ضارة من قبل ،ونقلها الغرب عنهم ،والعلوم
التي متدن بها الغرب هي يف الأ�سا�س علوم �إ�سالمية؛ فيقول الطهطاوي« :معرفة
�سائر املعارف الب�شرية املدنية التي لها مدخل يف تقدم الوطنية التي يظهر الآن
�أنها �أجنبية ،هي علوم �إ�سالمية نقلها الأجانب �إىل لغاتهم من الكتب العربية»(.)1
وقد قام رفاعة مبهمة الرتجمة منذ العام الأول لقدومه �إىل باري�س؛ فرتجم
ق�صيدة فرن�سية و�أ�سماها «نظم العقود يف ك�سر العود» ،كما �شرع يف ترجمة كتاب
«مبادئ الهند�سة» مل�ؤلفه «ليجندر»  ،Le Gendreودر�س اللغة الفرن�سية ،وا�شتغل
بالإعراب النحوي والإعراب املنطقي� ،أي «تطبيق الكالم على قواعد النحو
وقواعد املنطق ،والإمالء والإن�شاء والقراءة ،وال زال على ذلك ثالث �سنني»(.)2
كما در�س كث ًريا من كتب التاريخ ،فقر�أ كتابًا عن «�سري فال�سفة اليونان»،
و�آخر خمت�ص ًرا عن قدماء امل�صريني والعراقيني و�أهل ال�شام ،وكتابًا عن «خرافات
اليونان»  -واملق�صود الأ�ساطري اليونانية  -وكتاب «لطائف التاريخ» ،وكتاب «�سري
�أخالق الأمم وعوائدهم و�آدابهم» ،و�آخر بعنوان «نه�ضة الدولة الرومانية» ،بالإ�ضافة
�إىل كتب �أخرى عديدة يف التاريخ.
( )1الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.534
( )2الطهطاوي ،تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز� ،ضمن الأعمال الكاملة ،حتقيق :حممد عمارة ،بريوت1973 ،م،
ج� ،2ص.189
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و�إىل جانب قراءته للكتب التاريخية ،وترجمته بع�ضها ،قر أ� يف العديد
من العلوم الأخرى ،مثل :احل�ساب ،والهند�سة ،واجلغرافيا ،والتاريخ ،والطبيعة،
والريا�ضة ،وال�سيا�سة ،بالإ�ضافة �إىل كتب يف علم املنطق ،واملعادن ،والقانون،
وجمموعة متعددة من كتب الأدب الفرن�سي ،ودواوين ال�شعر .كما قر أ� كتاب
« ُروح القوانني» ملونت�سيكو ،و�سماه «ابن خلدون الغرب» ،وقر�أ كتابًا �أ�سماه «عقد
الت�أن�س واالجتماع الإن�ساين»( -)1ويق�صد العقد االجتماعي  -لرو�سو.
كما كانت للطهطاوي اهتمامات �أخرى ،مثل متابعة احلياة اليومية
للفرن�سيني ،والأخبار العامة عن طريق ال�صحف اليومية وال�شهرية يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وكان لكل هذه القراءات والرتجمات �أثرها
يف تكوين العقلية املو�سوعية التي متيز بها رفاعة ،فقد كان يقر أ� يف كافة العلوم،
ويرتجم فيها �أي�ضً ا ،فهو رجل نه�ضة علمية وثقافية ،عملية ونظرية ،مزودة بالتجارب
واخلربات« ،وكان انتقال فكر رفاعة من طهطا �إىل باري�س رم ًزا النتقال م�صر من
القرون الو�سطى �إىل الع�صر احلديث»(.)2
 -3عودة الطهطاوي �إىل م�صر

عاد رفاعة �إىل م�صر بوعي جديد ،وبثورة فكرية ،وحاول �أن يعيد لبالده
املا�ضي القدمي ،واحل�ضارة ال�سابقة ب�إ�ضافة اجلديد �إليها ،وكان طريق التقدم -
( )1الطهطاوي ،املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.191
(� )2أنور لوقا غربيال ،ربع قرن مع رفاعة� ،سل�سلة اقر�أ ،كتاب �إبريل 1985م� ،ص.35
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عنده  -يتمثل يف الإفادة من العلوم والنظم الأوروبية احلديثة يف �إطار الدولة
الإ�سالمية بعد �أن عرف علو ًما جديدة ومناهج حديثة ،وعا�ش يف جمتمع مل
ي�ألفه من قبل ،وبيئة مل يتعودها ،و�شاهد تقاليد غربية ،و�أمنا ًطا جديدة من النظم
ال�سيا�سية واالجتماعية.
وقد حاول الطهطاوي �أن ي�ستفيد من مالمح هذا الفكر اجلديد يف بناء
نه�ضة م�صر احلديثة عن طريق ا�ستخدام هذه العنا�صر اجلديدة ،و�إدخالها �إىل
النظام واحلياة الإ�سالمية ،فكانت حركة �إحياء وجتديد� ،أخذ يف تطبيقها بعد
عودته من فرن�سا.
عاد رفاعة �إىل م�صر بعد خم�سة �أعوام ق�ضاها يف فرن�سا يف حت�صيل العلوم
الغربية ،وجمع يف فكره بني ثقافتني �شرقية وغربية ،وبد أ� حياته العملية مرة �أخرى
يف م�صر ،متمن ًيا �أن يفيد م�صر مبا ح�صل عليه وتعلمه من علوم وثقافات وعادات
فرن�سية.
عا�صر الطهطاوي عد ًدا من حكام م�صر ،وكانت �أعماله و�إجنازاته تختلف
حد ما مبدى ميل هذا احلاكم
ح�سب عقلية وطموح كل حاكم ،وترتبط �إىل ٍّ
�أو ذاك نحو التجديد والنه�ضة ،وعرف �أن عمل املفكرين يرتبط مبيول احلكام
واهتماماتهم ،و�ضرب مثا ًال على ذلك من التاريخ الإ�سالمي بزمن اخللفاء
العبا�سيني الأوائل ،الذين بلغت البالد يف عهدهم �أَ ْوج متدنها ،و�سبب ذلك �أن
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اخللفاء كانوا يعينون العلماء و�أرباب الفنون؛ فالعلوم ال ُتن�شر �إال ب�إعانة �صاحب
الدولة لأهله ،وي�ست�شهد يف ذلك باملثل القائل «النا�س على دين ملوكهم»(.)1
عا�صر رفاعة :حممد علي ،وعبا�س الأول ،و�سعيد با�شا ،واخلديوي
�إ�سماعيل .وبناء على مدى اهتمام كل حاكم بالناحية العلمية والثقافية ،اختلفت
�إ�سهامات الطهطاوي باختالف ه�ؤالء احلكام ،و�سوف ن�شري ب�إيجاز �إىل �أهم �أعماله
يف ع�صر ٍّ
كل منهم:
 يف ع�صر حممد علي (1264-1220هـ1848-1805 /م) عملالطهطاوي مبدر�سة الطب ،وكان عمله مرتج ًما بني الأ�ساتذة الأجانب والتالميذ
الذين ال يعرفون اللغات الأجنبية( .)2ثم ُعهد �إليه بتدري�س الرتجمة يف املدر�سة
التجهيزية امللحقة مبدر�سة الطب ،وكان َيد ِّر�س فيها مبادئ احل�ساب والهند�سة،
وو�صف الكون ،والتاريخ الطبيعي ،والتاريخ القدمي واحلديث واملنطق ،وهي علوم
ت�ؤهل التالميذ لاللتحاق مبدر�سة الطب.
ثم انتقل الطهطاوي بعد ذلك �إىل مدر�سة املدفعيةُ ،وعهد �إليه برتجمة
العلوم الهند�سية والفنون احلربية ،ومكث بها عامني ،ترجم خاللها ر�سالة يف
( )1ح�سني فوزي النجار ،رفاعة رافع الطهطاوي رائد فكر و�إمام نه�ضة� ،سل�سلة �أعالم العرب ،الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب ،القاهرة1987 ،م �ص.130
(� )2أحمد عزت عبد الكرمي ،التعليم من نهاية حكم حممد علي �إىل �أوائل حكم توفيق ،ج( 1ع�صر حممد علي)،
القاهرة1945 ،م� ،ص.255
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الهند�سة ،وجمل ًدا من «جغرافية ملطربون» ون�شره بعنوان «التعريفات ال�شافية ملريد
اجلغرافية».
ويف �سنة (1251هـ1835 /م) �أُن�شئت مدر�سة الأل�سن ،وعهد �إىل رفاعة
ب�إدارتها؛ فاختار تالميذها من مدار�س الأرياف والأقاليم ،ومن طلبة الأزهر ،وكان
الغر�ض من �إقامتها تزويد املرتجمني مبهارة يف اال�ستخدام ال�شفوي والتحريري
ب�إحدى اللغات الأجنبية ،ولكنها �أ�صبحت فوق هذا معق ًال للبحث العلمي اجلاد.
وكان ُي َد ِّر�س فيها من اللغات :الفرن�سية ،والعربية ،والرتكية ،والفار�سية،
والإيطالية ،ومن العلوم :الهند�سة ،واجلرب ،واحل�ساب ،واجلغرافيا .وما يهمنا هنا
هو الإ�شارة �إىل �أن رفاعة هول �أول من �أدخل مادة التاريخ لأول مرة كعلم ُي َد َّر�س
يف م�صر ،وجعله مادة من مواد الدرا�سة(.)1
كما �أحلق بهذه املدر�سة ق�س ًما للإدارة ،و�آخر لدرا�سة الإدارة الزراعية،
وثالثًا لدرا�سة العلوم الفقهية ،وقد �أُ�سندت �إىل رفاعة �إدارة هذه الأق�سام املختلفة،
وكان م�شر ًفا وناظ ًرا على ال�شئون الإدارية ،وم�شر ًفا على مراجعة الكتب التي
يرتجمها تالميذه و�إ�صالحها.
وقد ت�أثرت هذه املدر�سة بثقافة رفاعة التي جتمع بني الثقافتني العربية
الإ�سالمية والغربية احلديثة ،ففيها ُتدر�س علوم الفقه واللغة والأدب ،يقوم بها
( )1جمال الدين ال�شيال ،التاريخ وامل�ؤرخون يف القرن التا�سع ع�شر ،مكتبة النه�ضة امل�صرية -القاهرة� ،ص.56
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بع�ض علماء الأزهر ،كما تدر�س فيها اللغات الأجنبية و�آدابها والتاريخ والقوانني
الغربية ،حتى �إذا ظفر التالميذ بهذا الق�سط من العلوم� ،شرعوا يف ترجمة العلوم
الغربية وفنونها وفقًا للم�صلحة العامة(.)1
يف تلك الفرتة �أ�شرف الطهطاوي على جريدة «الوقائع امل�صرية» ،و�أحدث
بها تطورات كبرية ،فقد ُعينِّ �أو ًال ملراجعة الن�صو�ص العربية وفقًا ملا يرد من مواد
مكتوبة باللغة الرتكية ،حيث كانت اجلريدة تدون يف البدء بالرتكية ،ثم �أُ�ضيفت
لها الرتجمة العربية يف اجلانب الأي�سر ،وبعدها نقل الطهطاوي املواد املكتوبة باللغة
العربية �إىل اجلانب الأمين ،و�أ�صبحت اللغة العربية هي لغة اجلريدة الر�سمية،
وبهذا ا�ستطاع �أن ي�سجل للغة العربية والقومية امل�صرية ن�ص ًرا �أدب ًّيا عظي ًما يف زمن
كان نفوذ الأتراك ال يزال م�سيط ًرا على كل �شيء يف البالد �أو يكاد( ،)2وتغريت
املو�ضوعات التي تن�شر يف اجلريدة مبا يهم امل�صريني ،وكذلك تغري �أ�سلوب الكتابة،
حد كبري  -من املح�سنات اللفظية.
و�أ�صبح �أ�سلوبًا يخلو � -إىل ٍّ
 ويف ع�صر عبا�س الأول (1270-1265هـ1854-1849 /م) الذي �أخذيف �إغالق معظم املدار�س احلديثة ،ومنها مدر�سة الأل�سنُ ،نفي الطهطاوي �إىل

( )1زيني دحالن ،رفاعة الطهطاوي -م�ؤلفاته و�آرا�ؤه ،ر�سالة ماج�ستري� ،إ�شراف� :سهري القلماوي� ،آداب القاهرة،
حتت رقم (1960 ،)249م� ،ص.40
(� )2إبراهيم عبده ،تاريخ الوقائع امل�صرية ،القاهرة1983 ،م� ،ص.81
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ال�سودان بغر�ض تويل نظارة مدر�سة ابتدائية هناك ،وظل بها �أربع �سنوات حتى
تويف عبا�س الأول ،وهناك ترجم رفاعة �أول �أثر �أدبي من الفرن�سية �إىل العربية،
ويذكر هذه الفرتة بقوله« :ومع �أن مدة الإقامة بتلك اجلهات كانت ملجرد احلرمان
من النفع الوطني ،فقد اقت�ضت احلكمة الإلهية �أن �سفري مل ي�ضع هبا ًء منثو ًرا،
فقد اعتنيت يف مدتي هناك برتجمة وقائع تليماك»( )1و�أخرج هذه الرواية حتت
عنوان «مواقع الأفالك يف وقائع تليماك» لفينلون.
 ومع تويل �سعيد با�شا (1280-1270هـ1863-1854 /م) احلكم �أمر ب�إغالقمدر�سة اخلرطوم ،وعودة الطهطاوي �إىل م�صر ،و�أراد رفاعة �أن يعيد احلركة التعليمية
�إىل االزدهار مرة �أخرى ،فقام بعمل م�شروع لتعليم �أبناء ال�شعب باال�شرتاك مع
�صديقه �أدهم با�شا (1327-1260هـ1909-1844 /م) �إال �أن امل�شروع مل
ُيكتب له النجاح(.)2
رئي�سا لها ،فحاول �أن يجعل
ثم ُعينِّ رفاعة وكي ًال للمدر�سة احلربية ،ثم ً
من هذه املدر�سة مدر�سة مدنية ثقافية ،ف�أ�ضاف �إىل مناهجها الع�سكرية علوم
املحا�سبة والرتجمة ،ومواد علمية �أخرى ،و�أ�شرف على مدر�سة �أخرى للحربية
بالإ�سكندرية ،ثم �أُلغيت هذه املدر�سة فيما بعد.
( )1الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.462
(� )2أحمد عزت عبد الكرمي ،تاريخ التعليم يف م�صر ،ج( 2ع�صر عبا�س و�سعيد) ،مرجع �سابق� ،ص.180
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وعمل الطهطاوي يف تلك الفرتة على تو�سيع دائرة املعارف الرتاثية،
ف�سعى لدى الوايل حتى �أمر بطبع العديد من كتب الرتاث؛ م�ساهمة منه يف ن�شر
الرتاث الإ�سالمي القدمي.
 ثم جاء ع�صر �إ�سماعيل با�شا (1296-1280هـُ ،)1879-1863 /وتعدهذه الفرتة من �أزهى الفرتات التي ازدهر فيها عطاء الطهطاوي ،حيث تبلورت
عبقريته يف ال�سنوات الع�شر الأخرية قبل وفاته .وعلى الرغم من �أن رفاعة يف
تلك املرحلة قد �أ�صبح م�صابًا بال�شيخوخة ،و�أنهكته الأعمال الكثرية ،ف�إنه يف تلك
الفرتة �أمت �أهم �أعماله ،ف�إذا كان قد اكتفى من قبل بالرتجمة والتعريب ،بالإ�ضافة
�إىل م�ؤلفات قليلة ،ف�إنه يف ذاك الع�صر قدم �أهم م�ؤلفاته وترجماته ،كما حتددت
ب�صورة �أكرب �أهم مالحمه الفكرية .فكان ع�صر اخلديوي �إ�سماعيل «فرتة مثمرة يف
()1
حياة الطهطاوي»
وتوىل رفاعة نظارة جملة «رو�ضة املدار�س» ،وهي �صحيفة ديوان املدار�س،
وهي جملة علمية َ َّفكر علي مبارك يف �إ�صدارها ،وتوىل رفاعة رئا�ستها ،وكانت ن�صف
�شهرية ،وا�ستمرت ثماين �سنوات� ،صدر العدد الأول منها يف ( 15من املحرم
1287هـ 16 /من �إبريل 1870م) ،ويحدد الطهطاوي الغر�ض من هذه املجلة
يف عددها االفتتاحي قائ ًال� :إن هدفها عر�ض �أي مادة علمية من املواد النفي�سة،
( )1جاك تاجر ،حركة الرتجمة مب�صر خالل القرن التا�سع ع�شر ،مرجع �سابق� ،ص.57
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بحيث تكون فيها الفوائد املتنوعة وامل�سائل املت�أ�صلة واملتفرعة �أقرب تناو ًال للمطلع
امل�ستفيد ،فلي�س من وظائفها تغيري الأ�صول ال�سيا�سية والوقتية والأفعال الرئا�سية
والإدارية؛ بل هدفها «تعميم العلوم ،وتتميم املعارف ،وانت�شار الفنون ،و�إكثار
اللطائف ومداولتها بني جميع �أبناء الوطن ،وت�سويتهم يف الورود»( .)1وهي موجهة
نحو التعليم والتثقيف يف الأ�سا�س ،والغر�ض منها ن�شر العلوم ،و�إحياء الثقافة
ب�صفة عامة ،والآداب العربية ب�صفة خا�صة ،فال جمال فيها للأخبار �إال ما يتعلق
فيها باملدار�س ،وما يوجه لتثقيف التالميذ ،وكانت جملة رائدة بكل ما حتمله
الكلمة من معنى ،يف و�صلها بني املحلي والعاملي ،والقومي والإن�ساين ،والقدمي
واجلديد ،فهي بالقدر الذي ك�شفت به عن جوانب جديدة من الرتاث العربي
الإ�سالمي مل تتوقف عند هذا الرتاث �أو تنغلق عليه ،و�إمنا انفتحت على تراث
العامل القدمي ،وربطت الرتاث العربي باملعارف احلديثة يف املجاالت املختلفة.
ويبدو �أن هذه النزعة هي امل�سئولة عن التنوع الثقايف الذي يلمحه القارئ
يف �صفحات «رو�ضة املدار�س» ،فاملا�ضي �إىل جانب احلا�ضر ،وامل�ؤ َّلف �إىل جانب
املرتجم ،واملقت َب�س �إىل جانب املُع َّرب ،وال َّن ْظم �إىل جانب ال َّنثرْ  ،والعلوم الطبيعية
َ
�إىل جانب العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والإبداع �إىل جانب النقد ،والآداب

( )1الطهطاوي ،افتتاحية العدد الأول من جملة «رو�ضة املدار�س»  ،يوم ال�سبت  15من املحرم 1287هـ� 16 /إبريل
1870م ،م�صورة ومن�شورة يف املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة2007 ،م ،ج� ،1ص.3
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والفنون �إىل جانب الفل�سفات والنظريات( ،)1ومن ال�شخ�صيات التي كتبت يف
هذه املجلة ،و�ساهمت مع الطهطاوي يف احلركة التثقيفية :علي مبارك ،وعبد اهلل
فكري ،وال�شيخ ح�سني املر�صفي ،وحممد قدري ،وحممود الفلكي ،و�إ�سماعيل
الفلكي ،و�أحمد ندا العامل النباتي ،و�صالح جمدي ،وعبد اهلل �أبو ال�سعود،
وال�شيخ ح�سونة النواوي ،وغريهم.
ومن �أهم اخلدمات الثقافية التي قدمتها «رو�ضة املدار�س» ن�شرها ملجموعة
من الكتب يف �صورة ف�صول باملجلةُ ،تن�شر كف�صول م�ستقلة تكون كت ًبا كاملة،
وتكتب مو�ضوعاتها ب�أقالم جمموعة من العلماء ٌّ
كل يف جمال تخ�ص�صه.
وقد ن�شر فيها عبد اهلل فكري كتابه «�آثار الأفكار ومن�شور الأزهار» ،وكتب
علي مبارك «حقائق الأخبار يف �أو�صاف البحار» ،وعر�ض الدكتور حممد بدر
«ال�صحة التامة واملنحة العامة» ،و«املباحث البينات فيما يتعلق بالنبات» ،و«بهجة
املطالب يف علم الكواكب».
كما ن�شر بها الطهطاوي كتاب «القول ال�سديد يف االجتهاد والتجديد»،
و«ترجمة ك�سرى �أنو �شروان» ،و«تاريخ ب ِْركة الأزبكية» ،و«بقاء ح�سن الذكر

()1جابر ع�صفور� ،أوراق ثقافية ،ثقافة امل�ستقبل وم�ستقبل الثقافة ،املركز امل�صري العربي ،القاهرة2003 ،م،
�ص.177-176
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با�ستخدام الفكر» ،و«�إح�سان ال�سرية ب�إخال�ص ال�سريرة» ،وكتابه الأخري «نهاية
الإيجاز يف �سرية �ساكن احلجاز»(.)1
وقـد بقي رفاعة يتوىل الإ�شـراف على هذه املجـلة حتى وفـاته يف
(1290هـ1873 /م) بعد �أن و�ضع م�صر على بداية حركة ثقافية وعلمية جديدة،
وفتح النوافذ لالطالع على العلوم احلديثة بعد �أن ترجم هذه العلوم �إىل العربية،
وظهور نوع �آخر من امل�ؤلفات العربية الإ�سالمية  -غري ما كان معرو ًفا يف م�صر من
قبل � -ساهمت يف �إحداث النه�ضة ،وكان لها �أثرها على الأجيال التالية.
ثانيا� :أهم م�ؤلفات وترجمات الطهطاوي( ،)2وقيمتها الفكرية
ً

عد الطهطاوي �أول كاتب م�صري يف الع�صر احلديث يكتب يف علوم
ُي ُّ
مل تكن متداولة يف هذا الع�صر ،مثل :ال�سيا�سة ،والقانون ،واالقت�صاد ،والتاريخ،
والريا�ضيات والهند�سة ،بالإ�ضافة �إىل �أن كتاباته يف العلوم التقليدية امتازت
بالتجديد على غري ما هو معروف يف ع�صره.
و�سنختار هنا �أهم م�ؤلفاته وترجماته ،مع تو�ضيح اجلديد الذي قدمه
رفاعة ،وكيف برز فيها موقفه يف املزج بني القدمي واحلديث ،ومن هذه الأعمال:
( )1ح�سني فوزي النجار ،رفاعة ،مرجع �سابق� ،ص.126
( )2انظر �إح�صاء هذه امل�صنفات عند :ح�سن ال�سندوبي� ،أعيان البيان ،القاهرة1914 ،م� ،ص .96-93و�أي�ضً ا:
يو�سف زيدان ،فهر�س خمطوطات رفاعة رافع الطهطاوي ،معهد املخطوطات العربية ،املنظمة العربية للرتبية
والثقافة1996 ،م.
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كتاب «تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز» �أو ما ي�سمى «خال�صة الإبريز»
�أو «الديوان النفي�س ب�إيوان باريز» ،وهو �أول م�ؤلفات الطهطاوي املهمة ،وكان قد
كتب من قبل عدة ر�سائل �أثناء عمله بالأزهر ،منها ما يتعلق بالفقه واالجتهاد
وعلم الكالم.
وهذا الكتاب ي�صور رحلة رفاعة وجتاربه يف بالد الغرب ،ويو�ضح لنا كيف
انتقل فكره من عالمِ �شرقي ال يهتم �إال بالأمور الدينية �إىل عالمِ معا�صر جعل
العقل ميزانًا للق�ضايا التي تتعلق بالأمور الدنيوية ،وهو بال �شك �صورة �صادقة ملا
حدث من ات�صال ال�شرق والغرب يف فكره.
و ُيعد هذا الكتاب �أول كتاب يف الإ�صالح ير�سم الأفكار الأ�سا�سية
للنه�ضة( ،)1وكان �أي�ضً ا حمط �إعجاب الفرن�سيني ،فكتب عنه امل�ست�شرق «د�سا�سي»
يقول�« :إن امل�ؤلف جيد النقد �سليم الفهم ..اكت�سب معارف عظيمةَّ ،
ومتكن فيها
كل التمكن؛ حتى ت�أهل لأن يكون ناف ًعا يف بالده»(.)2
كما يذكر امل�ست�شرق «كو�سني دي بر�سوال» �أهمية هذا الكتاب قائ ًال� :إن
رفاعة �أراد �أن يوقظ بكتابه هذا �أهل الإ�سالم ،ويدخل عندهم الرغبة يف املعارف

( )1حممد �أركون ،الفكر العربي ،ترجمة :عادل العوا ،بريوت1982 ،م� ،ص.148
( )2الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،ج ،2مرجع �سابق� ،ص.184

37

تقــدمي

37

املفيدة ،ويو ِّلد عندهم حمبة تع ُّلم التمدن الإفرجني ،والرتقي يف �صنائع املعا�ش
بحق �أحد الكنوز الفكرية الثمينة للإن�سان العربي يف القرن
فكان هذا الكتاب ٍّ
التا�سع ع�شر(. )2
()1

ويف �أثناء تواجده يف ال�سودان ،ترجم رواية فينلون بعنوان «مواقع الأفالك
يف وقائع تليماك»  -كما �سبق �أن �أ�شرنا  -وهي رواية تعليمية م�أخوذة من الرتاث
اليوناين� ،ضمنها فينلون �آراءه ال�سيا�سية ،ومعار�ضته للحكم املطلق ،وقدم
الطهطاوي بهذه الرواية للأدب العربي اجلديد �أول رواية فرن�سية( ، )3و�أول عمل
فني م�ستقى من �أ�ساطري اليونان.
وترجم رفاعة القانون املدين الفرن�سي ،وفيه حاول �أن يقارب بني القانون
الفرن�سي و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،باختيار امل�صطلحات الفقهية املطابقة
ملثيالتها يف القانون الفرن�سي ،وهو جهد رائد غري م�سبوق يف اللغة العربية مل
يعر�ض له �أحد قبل رفاعة.
ثم �أ�صدر رفاعة يف (1285هـ1868 /م) �أهم كتبه التاريخية ،وهو كتاب
عم ْن
«�أنوار توفيق اجلليل يف �أخبار م�صر وتوثيق بني �إ�سماعيل» ،وفيه �أخبار َّ
م َلك م�صر من الأ�سر وامللوك ،والهدف من هذا الكتاب هو بعث الروح الوطنية
( )1املرجع ال�سابق ،ج� ،2ص.185
( )2حممد عمارة ،العروبة يف الع�صر احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.144
( )3عمر الد�سوقي ،يف الأدب احلديث ،القاهرة1959 ،م ،ج� ،1ص.34 ،33
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يف نفو�س امل�صريني ،فقد عر�ض على �أبناء وطنه ما و�صل �إليه القدماء من ٍ
جمد
ورفاهية ،مع بيان مكانة وطنهم بني الدول يف الزمان القدمي ،و�أراد بهذا العر�ض �أن
ي�شعر �أبناء وطنه ب�أن احل�ضارة لي�ست من خ�صو�صيات ال�شعوب الأوروبية ،و�أن
م�صر دولة ذات ح�ضارة �سابقة ،و«يف ا�ستطاعة �أبنائها �أن ي�صلوا �إىل ما و�صل �إليه
�أجدادهم �إذا جدوا واجتهدوا»( .)1و�أراد كذلك �إثبات مفهوم املواطنة باملعنى
احلديث ،ف�إ�سماعيل هو امتداد مللوك م�صر القدامى باعتباره مواط ًنا م�صر ًّيا يخدم
الأمة.
كما ُيعد هذا الكتاب �أول كتاب علمي حديث ُي�ؤلف باللغة العربية
يف التاريخ امل�صري القدمي ،اعتمد فيه الطهطاوي على نتائج البحوث الأثرية
والتاريخية التي تو�صلت �إليها البعثة الفرن�سية ،وكان بهذا الكتاب �أول م�ؤرخ
م�صري يعرف تاريخ م�صر القدمية على حقيقته  -يف حدود معارف ع�صره  -و�أول
م�ؤرخ م�صري �آمن ب�أجماد هذا التاريخ الفرعوين ،و�أعلن اعتزازه به ،فم�صر  -يف
ر�أيه � -أم احل�ضارات ،ومل ت�سبقها �أمة يف ميدان املدنية ،فهو هنا يفتخر بح�ضارته
القدمية ،ويدعو �أبناء �شعبه �إىل �صنع ح�ضارة جديدة.

( )1الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.379
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ثم �أ�صدر الطهطاوي كتابه «التحفة املكتبية لتقريب اللغة العربية»(� )1سنة
(1286هـ1869 /م) ،جمع فيه القواعد والأحكام النحوية بطريقة وا�ضحة ،وهو
�أول عر�ض عربي حديث للنحو مل يكتبه على النمط املعروف يف ع�صره ،فقد
مهتما� -أثناء بعثته  -بالنحو الفرن�سي ،وقر�أ فيه كث ًريا ،فا�ستفاد من هذا
كان رفاعة ًّ
يف كتابه« ،ولأول مرة يف تاريخ الكتب العربية يف النحو جند اجلداول الإي�ضاحية
تي�س ًريا للقواعد و�إي�ضاحها ،ولأول مرة منذ قرون جند يف النحو كتابًا ي�س ًريا يقرب
وال يبعد»(.)2
كما ن�شر الطهطاوي كتابه «مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب
الع�صرية» وخ�ص�صه ملعاجلة م�سائل التمدن والعمران ،و�سبب ت�أليفه هو �أال يقف
من �أحداث التغري موقف املتفرج ،بل �أراد �أن ي�ساهم فيها م�ساهمة فعالة ،فقال« :ملا
كان من الواجب على كل ع�ضو �أن يعني اجلمعية (�أي املجتمع) بقدر اال�ستطاعة،
ويبذل ما عنده من ر�أ�س مال ملنفعة وطنه العمومية ،وين�صح لبالده ما يف و�سعهم
وجدت مبا عندي ..و�سميتها مناهج الألباب امل�صرية
من املعلومية بذلت جهدي ُ
يف مباهج الآداب الع�صرية»(. )3
( )1حقق هذا الكتاب ون�شره :البدراوي زهران حتت عنوان «رفاعة الطهطاوي ،وقفة مع الدرا�سات احلديثة» ،طبع
دار املعارف ،م�صر ،ط1983 ،2م.
( )2زيني دحالن ،رفاعة الطهطاوي م�ؤلفاته و�آرا�ؤه ،مرجع �سابق� ،ص.93
( )3الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.247
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ومنذ �سنة (1287هـ1870/م) ن�شر الطهطاوي يف جملة «رو�ضة املدار�س»
ف�صو ًال من كتاب «القول ال�سديد يف االجتهاد والتجديد» ،عر�ض فيه للجوانب
ال�سلبية التي �أ�صابت ال�شعوب الإ�سالمية و ُن�سبت خط�أ �إىل الإ�سالم ،ودعا
�إىل �ضرورة االجتهاد والتحرر من البدع ،وحاول �أن يطبق التجديد يف الرتاث
الإ�سالمي عن طريق االجتهاد ونبذ التقليد ،فكان بحثًا عن دور املجددين يف
الإ�سالم« ،الذين ي�أتون ليجددوا لهذه الأمة �أمر دينها»( ،)1ولأجل هذا الغر�ض
�أي�ضً ا كتب ر�سالة بعنوان «البدع املتقررة يف ال�شيع املترببرة» ،وعالج فيها م�س�ألة
الن�سب من الناحية الفقهية ،ثم عرج على االنت�ساب �إىل الأ�شراف ،وحدوده
الفقهية.
	�أما �آخر م�ؤلفات الطهطاوي ،فهو كتاب «نهاية الإيجاز يف �سرية �ساكن
احلجاز»( )2وقد ن�شره يف جملة «رو�ضة املدار�س» على �شكل ف�صول ،ومت جمعه
بعد وفاته .وهو �أول كتاب يو�ضع يف ال�سرية النبوية يف الع�صر احلديث ،ويقدم
منوذجا لكيفية التزاوج بني احل�ضارة الأوروبية مبناهجها احلديثة والعقل
لنا ً
العربي امل�سلح بالرتاث الإ�سالمي ،ويعتمد رفاعة على املنهج العقلي يف حتليل
()1انظر :الطهطاوي ،القول ال�سديد يف االجتهاد والتجديد ،رو�ضة املدار�س امل�صرية ،عدد ( ،)6ال�سنة الأوىل
1870م .و�أي�ضً ا :فاروق �أبو زيد ،ع�صر التنوير العربي ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات ،بريوت1978 ،م� ،ص.48
()2ن�شر هذا الكتاب بعد وفاة الطهطاوي ابنه علي فهمي بك ،وظهرت طبعة جديدة له بتحقيق :عبد الرحمن
ح�سن حممود ،وفاروق حامد بدر ،مكتبة الآداب ،القاهرة1982 ،م.
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وقائع ال�سرية و�أحداثها ،كما ي�ؤكد على الناحية الإميانية ،ويرى �أن الإميان اقتناع
وجداين لي�س �شر ًطا �أن يكون وليد النظر العقلي.
ويف هذا الكتاب تبدو حماولة الطهطاوي اجلمع بني املنهج العقلي
واملنهج الإمياين ،و�إن كان يرى �أن الغر�ض احلقيقي من �سرد التاريخ لي�س جمرد
�سرد احلوادث ،و�إمنا �أخذ ما يالئم منها لتطبق على املجتمع ،مع مالحظة الزمان
واملكان ،ويك�شف بهذا الكتاب جوهر الثقافة العربية الإ�سالمية التي جتمع بني
العقل والإميان ،وهي الثقافة التي قدمها رواد الفكر الإ�سالمي يف �صدر احل�ضارة
الإ�سالمية ،وهذا الكتاب ُيعد من �أوائل امل�ؤلفات التي ترد على ادعاءات
امل�ست�شرقني التي تدعي �أن الثقافة العربية الإ�سالمية هي ثقافة اتباع ال ابتداع.
وهذه امل�ؤلفات والرتجمات لي�ست هي كل �أعمال الطهطاوي الفكرية،
�إال �أننا حاولنا �أن نقدم بع�ضها كنموذج على حماولته للتجديد والتطوير التي
ا�ضطلع بها ،وا�ستطاع بهذا الرتاث الفكري الذي قدمه  -ت�أليفًا وترجمة ون�ش ًرا -
�أن ي�ساير التقدم ،و�أن يبثه يف ربوع م�صر والعامل الإ�سالمي؛ بهدف تو�سيع �أفق
العقلية العربية بعلوم جديدة ،مع �إحياء العلوم القدمية ،وقدم حركة �إ�صالحية
�شملت العديد من املجاالت ،ومن هذه املجاالت جمال الرتبية والتعليم ،والذي
خ�ص�ص له كتابه «املر�شد الأمني للبنات والبنني» ،وهو مو�ضوع هذه الدرا�سة.

42

منى �أحمد �أبو زيد

42

ثالثًا :كتاب «املر�شد الأمني» يف �سياقه التاريخي

ق�ضى الطهطاوي يف باري�س خم�سة �أعوام ،طالع فيها باللغة الفرن�سية
م�ؤلفات يف �شتى �أ�صناف العلوم ،كما اطلع بوجه خا�ص على الفكر الفرن�سي
يف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،وقر�أ فولتري ورو�سو ومونت�سيكو ،وحني عاد
�إىل م�صر عكف على عدد من الكتب الهامة ل ُتترَْ جم �إىل اللغة العربية ،ومن
بني الكتب التي �أ�شرف على ترجمتها  -وال تخلو من داللة خا�صة  -كتاب
ملونت�سيكو بعنوان «ت�أمالت يف �أ�سباب عظمة الرومان وانحطاطهم» ،وقد كان هذا
الكتاب يعك�س رغبة �أ�صيلة لدى الطهطاوي يف �أن يجد لنف�سه جوابًا عن ال�س�ؤال
الذي طرحه ابن خلدون يف «املقدمة» التي طبعها الطهطاوي ،وهذا ال�س�ؤال هو:
كيف تنهار احل�ضارات؟ وملاذا؟ ومن ث ََّم :كيف ُتبنى الأمم واحل�ضارات؟
لقد وعى الطهطاوي واقعة انهيار الأمة الإ�سالمية ،و�ضعف الدولة
العثمانية ،و«ر�أى بعينه ال ُه َّوة التي باتت تف�صل بني �أمته وبني �أمة الإفرجن ،فتوجه
يف نظرته �إىل بناء �أمته امل�صرية �أو ًال� ،إال �أن ذلك كان يعني �أي�ضً ا بالن�سبة له العرب
والإ�سالم»( ،)1وكان ُجل كتبه وترجماته خلدمة هذا الهدف ،يخ�ص كل واحد
منها بجانب من جوانب التح�ضر ،وي�أتي هذا الكتاب «املر�شد الأمني» ليخت�ص
بدور الرتبية والتعليم يف التمدن.
( ) 1فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بريوت� ،ص.112
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وقبل خم�سة �أ�شهر فقط من وفاة الطهطاوي� ،أي يف (�شوال 1289هـ/
دي�سمرب 1872م) �أخرجت مطبعة املدار�س امللكية كتاب «املر�شد الأمني للبنات
والبنني» ،وقد �صدرت الطبعة الأوىل من الكتاب يف حياة �صاحبه ،و�سرعان ما
نفدت ،و�أُعيد طبعه مرة �أخرى بعد عامني من وفاة امل�ؤلف ،كما ن�شره ابنه علي
فهمي بك على حلقات يف جملة «رو�ضة املدار�س».
�شيخا جتاوز ال�سبعني حني كلفه امل�شرف على املدار�س
وكان رفاعة ً
«ح�سني كامل با�شا»  -ابن اخلديوي �إ�سماعيل الذي �سي�صبح �سلطان م�صر �أثناء
احلرب العاملية الأوىل  -بعمل كتاب يف الرتبية ي�صلح لتعليم البنني والبنات على
ال�سوية( .)1كما ذكر رفاعة يف مقدمة الكتاب.
و ُيعد كتاب «املر�شد الأمني» �أول كتاب عربي حديث ُيكتب يف الرتبية،
ويدعو �إىل تعليم البنات ،حيث كانت املر�أة ما تزال حتى ذلك الوقت حبي�سة
اجلدران ،بعيدة يف الغالب عن �أي نوع من �أنواع التعليم ،خا�ص ًة التعليم الوطني
الر�سمي ،حيث وجدت يف م�صر وال�شام بع�ض املدار�س التي ت�شرف عليها
الإر�ساليات الدينية واجلاليات الأجنبية .ومل تظهر �أي مدر�سة ر�سمية وطنية
للبنات ،ما عدا مدر�سة للقابالت يف م�صر ،وكانت �أوائل الطالبات من الإماء
احلب�شيات ،ومل تلتحق بها �أي فتاة م�صرية �إال بعد فرتة.
( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني للبنات والبنني ،الطبعة احلالية� ،2011 ،ص .7
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وحني توىل اخلديوي �إ�سماعيل مقاليد احلكم ،واختار املهند�س «علي
وا�ضحا فيه �أن الغر�ض
مبارك» وكي ًال لديوان املدار�س يف م�صر كان مر�سوم التعيني ً
احلقيقي من التعليم هو اكت�ساب الآداب ،وظهر اخلديوي �أكرث اهتما ًما بالتعليم
من �سابقيه.
و�سعى اخلديوي �إ�سماعيل �إىل متابعة حركة الإ�صالح التي بد�أها جده
حممد علي يف م�صر ،ووالده �إبراهيم با�شا يف ال�شام ،ليعيد مل�صر مكانتها .وملا
كان بناء دولة ع�صرية يحتاج �إىل وجود كوادر فنية و�إدارية على درجة كافية من
الكفاءة خلدمة م�شروع التحديث ،فقد حظي التعليم بقدر كبري من اهتمامه،
و�سعى النت�شار نظام تعليمي متكامل يقوم على قاعدة من املدار�س االبتدائية،
وبع�ض املدار�س الثانوية (التجهيزية) ،وعدد من املدار�س العالية (اخل�صو�صية).
كما عزم �إ�سماعيل با�شا على �أن يفتح �أبواب العلم �أمام املر�أة ،و�أن ي�س ِّوي
يف اكت�ساب املعارف بينها وبني الرجل ،ويخ�صها مبدار�س تتعلم فيها ،ويخرجها
من ظلمة اجلهل �إىل نور العرفان ،فكان هذا الكتاب تلبية لطموحات احلاكم،
و�أم ًال من الطهطاوي يف �أن تتقدم بلده يف ميدان املعرفة؛ فجاء الكتاب موافقًا
وملب ًيا للظروف التاريخية التي عا�شتها م�صر يف �أثناء فرتة اخلديوي �إ�سماعيل،
الذي حاول �إحياء النه�ضة العلمية والثقافية التي �سبق ورعاها حممد علي ،بعدما
تعر�ضت للت�صفية يف �إطار ال�سيا�سات التي ا�ستهدفت الق�ضاء على م�شروع حممد
علي الإ�صالحي.
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و�أ�سهم علي با�شا مبارك (ناظر ديوان املدار�س بعد ذلك) بدور مهم يف
�إعادة �صياغة النظام التعليمي م�ستعي ًنا بخربة رفاعة ،وكان الهدف الذي َي�سعيان
�إليه هو تو�سيع قاعدة التعليم الأ�سا�سي بتحويل الكتاتيب املنت�شرة يف الريف
واملدن �إىل مدار�س ابتدائية تخ�ضع لرقابة الدولة؛ بهدف توحيد التن�شئة جليل
جديد تقوم على كواهله نه�ضة م�صر احلديثة(.)1
وعاد لرفاعة دوره املتميز يف احلركة الثقافية امل�صرية ،و�أُ�سند �إليه رئا�سة
اللجنة التي �صاغت الئحة ديوان املدار�س لت�ضع �أ�س�س النظام التعليمي احلديث
الذي َي ْع َت ِم ُد على ترغيب النا�س يف تعليم �أبنائهم بعد تيقنهم من �أهمية التعليم
باعتباره حجر الزاوية يف النه�ضة احلديثة.
وكان الطهطاوي مر�ش ًدا لعلي مبارك يف النه�ضة التعليمية التي متت على
يديه ،والتي �شملت �إقامة ما ُيعد نواة للتعليم اجلامعي ،فجمع املدار�س العليا يف حرم
واحد� ،إىل جانب املعامل ،ودار الكتب التي �أُن�شئت عام (1287هـ1870/م)،
ودار العلوم التي بد�أت منارة للثقافة احلرة الرفيعة ،وكان كتاب «املر�شد الأمني»
حجر الأ�سا�س خلدمة هذا امل�شروع التعليمي.
وهكذا عاد الطهطاوي  -يف نهاية حياته � -إىل ممار�سة الدور الذي قام
به منذ بدء حياته العملية ،فقد كان يف كل �أطوار حياته معل ًما ومرب ًيا ،بد�أ حياته
()1رءوف عبا�س ،رو�ضة املدار�س وم�شروع النه�ضة الثقافية� ،ضمن �سل�سلة �أبحاث م�ؤمتر «رفاعة الطهطاوي رائد
التنوير»  ،املجل�س الأعلى للثقافة ،القاهرة2007 ،م� ،ص.365
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�شيخا يلتف حوله الطلبة يف الأزهر ،و�أنهى حياته معل ًما للأمة ،ير�سم لها طريقها
ً
التعليمي ،ويرى �سبيل تقدمها بالعلم الذي ُيتاح لكل �أفراد ال�شعب ،ال فرق بني
غني وفقري� ،أو ذكر و�أنثى فدعا يف «املر�شد الأمني» �إىل جعل التعليم عا ًّما جلميع
النا�س ،ينتفع به الأغنياء والفقراء ذكورهم و�إناثهم فهو �ضروري ل�سائر النا�س.
وكان دور املربي �أهم الأدوار التي قام بها الطهطاوي يف حياته ،و�إذا
ُذكرت نه�ضة التعليم امل�صري يف القرن التا�سع ع�شر ال بد �أن ُيذكر معها رائدها
الأول الطهطاوي ،فقد مار�س هذا العمل على مدى خم�سني عا ًما ،ومل يتطلع
ل�سواه ،ق�ضى حياته مرب ًيا ومعل ًما ،وهو يفتخر به .يقول الطهطاوي يف مقدمته
لرواية «تليماك»« :لقد تقيدت بعناية احلكومة امل�صرية بوظيفة تربية التالميذ مدة
مديدة ،و�سنني عديدة :نظارة وتعلي ًما وتعدي ًال وتقوميًا وترتي ًبا وتنظي ًما»(.)1
ومن �أجل حتقيق غاية ن�شر التعليم ،و�ضع رفاعة �أول م�شروع لن�شر التعليم
الأَ َّو ّيل يف عام (1270هـ1854 /م) ،وهو امل�شروع الذي تبناه علي مبارك فيما
أ�سا�سا مل�شروعه املعروف ،وا�ستعان برفاعة لتنفيذ امل�شروع ،وع ّينه ع�ض ًوا
بعد ،وجعله � ً
رئي�سا ملجل�س تنظيم املكاتب الأهلية ،و�أ�سهم يف الت�أليف
بقوم�سيون املعارف ،ثم ً
املدر�سي بكتاب يقوم على تب�سيط النحو ،وهو «التحفة املكتبية» وبكتابني جليلني
للقراءة هما «مناهج الألباب امل�صرية» ،و«املر�شد الأمني للبنات والبنني».
( ) نق ًال عن� :أحمد عزت عبد الكرمي ،رفاعة املر ِّبي� ،ضمن �أوراق مهرجان رفاعة رافع الطهطاوي� ،ص.182
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راب ًعا :حتليل كتاب «املر�شد الأمني للبنات والبنني»

هذا العنوان لي�س جمرد عنوان لكتاب ،و�إمنا هو يوحي مبا �أراده الطهطاوي
من هذا الكتاب ،فاملر�شد الأمني هو امل�ؤلف نف�سه ،الذي كان �إما ًما لطلبة البعثة
التعليمية يف باري�س ،ثم �أ�صبح مر�ش ًدا لنه�ضة الأمة بعد عودته .وتقدمي «البنات»
على «البنني» يف عنوان الكتاب مل يكن اللتزام ال�سجع فقط ،بل لي�ؤكد على
�أهمية تعليم البنات ،و�أثر هذا يف حياة الأمة ،وليطابق هدف الطهطاوي من ت�أليف
هذا الكتاب ،وهو االهتمام بالبنات ،والعمل على انت�شالهن من قاع اجلهل،
واحلث على م�ساواتهن بالذكور؛ حيث مل تكن هناك مدر�سة ر�سمية حكومية
تعلم البنات ،و�أول مدر�سة �أُن�شئت بعد وفاة الطهطاوي عام (1290هـ1873 /م).
و«املر�شد الأمني» هو �أول كتاب يف الرتبية ي�سجله الأدب العربي احلديث،
وي�ضعه على ر�أ�س قائمة �ست�ضم كت ًبا كثرية منها «م�ستقبل الثقافة يف م�صر» لطه
ح�سني بعد انق�ضاء �أكرث من ثمانني عا ًما �أدت �إىل تطور املجتمع ،وغيرّ ت اخلطاب
واملنهج.
وال ُيعد كتاب «املر�شد الأمني» مثل كتب املطالعة امل�ؤلفة يف ع�صرنا
احلا�ضر ،يجمع مو�ضوعات �شتى ال تربط بينها فكرة ،وال يجمعها خط ،بل هو
كتاب ذو غاية واحدة ترمي �إىل خلق املواطن ال�صالحُ ،يع ِّرفه حقوقه وواجباته،
ويجعل منه �إن�سانًا متمي ًزا بعقله وخلقه� ،سواء كان ذك ًرا �أو �أنثى ،يحببه يف وطنه،
ويطالبه بالعمل  -بكل قوته  -لإ�سعاده وجمده ،والكتاب كله يدور حول ذلك،
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فهو كتاب ذو فكرة ومنهج ،يق�سم الفكرة �إىل �أبواب ،وي�ضع للأبواب ف�صو ًال
تتناول جزئيات �صغرية.
ويف الكتاب انتقال بني معارف تربوية ،ومعلومات �سيا�سية ،وعواطف
وطنية ،ومبادئ �إ�صالحية ،و�شئون اجتماعية ،وعالقات �أ�سرية ،وم�سائل دينية،
وتبدو فيه �أثر الثقافة الأجنبية من حيث وحدة الفكرة وتنظيمها ،و�أثر الثقافة
العربية من حيث كرثة ا�ست�شهاده بال�شعر ،و�إتيانه باحلكم ،ويبدو فيه الأثر
الإ�سالمي بو�ضوح حني يلج�أ لت�أكيد �أفكاره بالن�صو�ص القر�آنية والأحاديث
النبوية ،و�أقوال ال�سلف وال�صحابة ،و�أخبار من التاريخ الإ�سالمي.
ويعيب الكتاب كرثة اال�ستطرادات والأمثلة ،واخلروج عن العر�ض
النظري والت�أ�سي�س الفكري بطريقة الفقهاء واخلطباء والوعاظ ،فهو يكرث من
�ضرب الأمثلة لتفهيم اجلمهور ،فكل مو�ضوع منا�سبة جلمع املعلومات دون متييز
بني العلم اجلديد واملعلومات القدمية ،وكانت هذه هي طريقة املفكر يف ع�صر
النه�ضة ،وهي ا�ستدعاء العلم من الذاكرة اجلماعية� ،أو من الوافد ،فبينما نراه
مث ًال يتحدث يف بر الوالدين �إذ به يتحدث عن الزهد ،ثم ينقل مواقف تاريخية
لبع�ض النجباء ،وينتقل للدعاء و�شروطه و�أركانه ،وحتقيق الوالية وكرامة الأولياء،
ويرتجم للغزايل ،وينقل عن ح�ضارة الغرب� ،إىل غري ذلك من مو�ضوعات يدفعه
�إىل �إيرادها املنا�سبات ،ويف بع�ض الأحيان يح�شد احلكم بع�ضها �إىل بع�ض حتى
ي�صبح الكتاب معر�ضً ا لها.
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وقد ُعرف هذا املنحى ب�أ�سلوب احلكاء ،وهو عني النهج الذي �سار عليه
معظم �شيوخ ع�صره ،مثل� :أحمد فار�س ال�شدياق ،وال�شيخ ح�سني املر�صفي.
ومنهج رفاعة يف هذا الكتاب هو منهج «الأدب» بتعريفه القدمي ،وهو «الأخذ
من كل �شيء بطرف»؛ لذا �أكرث من النقل عن ال�سلف ،وردد ال�صور التاريخية،
مزيجا من الرت�سل وال�سجع ،و�إن كان ميله �إىل
والأقوال امل�أثورة ،وكان �أ�سلوبه ً
وا�ضحا يلج�أ �إليه كلما واتته الفر�ص.
ال�سجع ً
َر َّتب رفاعة كتابه على مقدمة و�سبعة �أبواب ،م�شتملة على ف�صول وخامتة.
ف َع َّر َف الرتبية يف ف�صل من ف�صول املقدمة ،وبينَّ �أثرها ،وذكر يف ف�صول تالية ما
ينبغي �أن ي�ؤخذ به الأطفال من �صغرهم ،من تربية خلقية ودينية ،حتى �إذا و�صل
�إىل بع�ض ما يجب �أن يعتقده الطفل منذ �صغره يربهن على بع�ض هذه العقائد
كعقيدة البعث والن�شور.
جما على تربية اليونان الأقدمني لأطفالهم ،فكرث
ويثني رفاعة ثنا ًء ًّ
حكما�ؤهم وا�شرتك يف هذه الرتبية احلازمة ن�سا�ؤهم ورجالهم ،ويعود رفاعة �إىل
تاريخ العرب لينقل لنا ما كان ن�ساء العرب يربني عليه �أوالدهن من ال�شجاعة
والإقدام ،وينقل بع�ض عوائد الأوربيني يف تربية البنات والبنني.
يتحدث رفاعة يف الباب الأول عن الإن�سان ون�سبته �إىل غريه من
املخلوقات ،ويف الباب الثاين يذكر ال�صفات التي ي�شرتك فيها الذكور والإناث،
وال�صفات التي ينفرد بها كل جن�س ،وكان يريد من وراء ذلك �أن ُيفهم البنات

50

منى �أحمد �أبو زيد

50

والبنني مكانتهم بني خملوقات العامل ،وامتيازهم بالعقل ،و�أنهم من طبيعة واحدة
تختلف يف بع�ض ال�صفات الذكورية �أو الأنثوية ،و�أن اجلامع امل�شرتك بينهم هو
العقل ،الذي �إذا ُد ِّعم بالرتبية والتثقيف �أ�سعد جمتمعه العائلي ،وجمتمعه
الوطني.
ويتناول رفاعة يف الباب الثالث �أحاديث عن التعلم والتعليم ،و�أنواعه،
ودوره يف حتقيق تقدم الوطن ،ويعر�ض على الطلبة والطالبات يف ف�صول متتالية
�ألوانًا من الفنون املختلفة النافعة لهم ،والنافعة لبالدهم ،ويحرك فيهم عن�صر
املناف�سة ،و ُيبني ف�ضل الرحلة وال�سياحة يف طلب العلم ،لينه�ض بجِ ِّدهم وطنهم.
وهنا ينتقل انتق ً
اال طبيع ًّيا �إىل ذكر الوطن يف الباب الرابع ،الذي ُي َع ُّد
اجليل النا�شئ خلدمته ،ويكمل هذه اخلدمة بالعلم والثقافة ،ويغر�س يف نفو�س
الن�شء حمبة الوطن ،ويبينِّ لهم �أن وطنهم من �أعظم الأمم ،بل يف مقدمة الأمم،
وغر�س هذه العقيدة يف نفو�سهم له �أكرب الأثر يف تربيتهم تربية وطنية �صادقة.
كما حتدث عن �ضرورة احتاد �أبناء الوطن ،وعدم ت�شعبهم �أحزابًا متعددة
ب�آراء خمتلفة؛ ملا يرتتب على ذلك من الت�شاحن والتحا�سد والتباغ�ض ،و�ضرورة
االنقياد لقانون الوطن ،واال�ستعداد لأن يفديه املرء بروحه ،ويدفع عنه كل َمن
يتعر�ض له ب�ضرر.
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كما يعر�ض الطهطاوي يف هذا الباب  -الذي �أَ ْع َتربه �أهم �أبواب الكتاب -
لتمدن الوطن ،ويذكر �أن من �أ�سبابه التم�سك بال�شرع ،وممار�سة العلوم واملعارف،
الحة والتجارة وال�صناعة ،وا�ستك�شاف البالد التي تعني على ذلك،
وتقدمي ال ِف َ
واخرتاع الآالت والأدوات وكل ما ي�سهل طرق التمدن �أو يقربها ب�إيجاد الو�سائط
والو�سائل.
وابتدا ًء من الباب اخلام�س �إىل الباب ال�سابع ،والذي ي�شغل حوايل
ثلثي الكتاب ،يتناول الطهطاوي م�سائل الزواج والت�سري ،والعالقات الأ�سرية،
واحلقوق التي بني الزوج والزوجة� ،أو بني الأقرباء ،وهو مو�ضوع حمبب �إىل
ال�شباب ذكره ،وو�ضع الطهطاوي فيه بع�ض املبادئ ال�صاحلة للفتى والفتاة،
ويحوي �أحاديث طريفة يف �أخبار الن�ساء.
وكان رفاعة يتناول مو�ضوعاته بحرية ال نظفر بها اليوم فيما ن�ؤلفه من
كتب لتالميذ مدار�سنا وتلميذاتها ،بل ُيعد احلديث عنها اليوم حمر ًما يف كتبنا،
مثل احلديث عن املحبة وال�صداقة بني الزوجني وغري الزوجني ،ومذهب املحبني
بعدم الت�شريك يف املحبة( ،)1و�أن احلب يف مبدئه اختياري ،وبعد ذلك ي�صري
ا�ضطرار ًّيا ،و�أن الع�شق ق�سمان :ع�شق احلوا�س وع�شق القلب ،و�أن للع�شق مكارم
�أخالق تتفرع منه وتنت�سب عنه .و�أن العا�شق ال�صابر الكامت �إذا مات نال ال�شهادة،
( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني للبنات والبنني ،مرجع �سابق� ،ص .415
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و�أن احلب لي�س مب�ستكره يف الدنيا وال مبحظور يف ال�شرع ،وينبغي �أن يكون احلب
خال�صا �صاف ًيا من ال�شوائب ،قائ ًما على االحرتام والإجالل
بني املتحابني ودا ًدا ً
بني الن�ساء والرجال ،مت�أث ًرا يف ذلك بكتاب ابن حزم(« )1طوق احلمامة» الذي
كان ذائ ًعا بني املثقفني منذ القرن الثامن ع�شر ،ويدور حول �أحوال املحبني.
وهكذا مل يغم�ض رفاعة عينيه عن عاطفة قوية ت�ضطرم يف �صدر ال�شباب،
فحدثهم حديث والد بار ،وذلك �أف�ضل من �أن يتلقوا هذه املعلومات من كتب ال
رقيب عليها ،تثري غرائز ،وتدفع �إىل مفا�سد.
كما تكلم عن بر الوالدين ،وذكر الأ�سباب التي تدفع �إىل ذلك ،ومل
ين�س احلديث عن حقوق الولد على والده ،وملا كان الأ�ستاذ وال ًدا ُروح ًّيا للتلميذ
�أخذ رفاعة يتحدث عن حقوقه على هذا التلميذ ،وحقوق التلميذ على �أ�ستاذه،
ف�سيحا ل�شرح بع�ض مبادئه يف الرتبية ،وبيان العقيدة الدينية ،و�أن
وهنا يجد املجال ً
�أول واجب على معلم التالميذ �أن يعلمهم عقائد التوحيد ،و�أورد كث ًريا من �أمور
الدين و�سرية الر�سول الكرمي ،ويف �آخر الكتاب يذكر �شذرة من كالمه (�صلوات
اهلل عليه) تدعو �إىل اخلري ،وحتث على كل ف�ضل ،وكان �آخر ما �أورده من تلك
الأحاديثَ « :ب�شِّ ر امل�شَّ ا ِئ َني فيِ ُّ
امل�ساجِ ِد بِال ُّنور ال َّتا ِّم َيو َم ال ِق َيا َم ِة».
الظ َل ِم �إِلىَ َ

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .436 -417
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خام�سا :املحاور الفكرية لكتاب «املر�شد الأمني»
ً
� -1أهمية الرتبية والتعليم

كانت حملة نابليون على م�صر �سنة (1213هـ1798 /م) حدثًا خط ًريا مل
يقف عند حدود ع�سكرية �أو �سيا�سية ،بل كانت له �آثار ثقافية منها املجمع العلمي
الذي با�شر العمل فيه خمت�صون يف فروع كثرية من املعرفة؛ مما عزز التقابل بني
�شرق ما زال يعي�ش حياة القرون الو�سطى ،وغرب نال ق�صب ال�سبق يف املعرفة
والتقدم.
وما �أن ت�سلم حممد علي ال�سلطة حتى �أر�سل بعثات علمية �إىل �إيطاليا ثم
�إىل فرن�سا ،و�أن�ش�أ عد ًدا �ضخ ًما من املدار�س .وقد فهم التعليم على �أنه �أداة لإدراك
القوة والتقدم ،ومن هنا كان التعليم ذا �صلة وثيقة بامل�شروع النه�ضوي.
و ُيعد الطهطاوي خري ثمرة من ثمرات نظام حممد علي التعليمي� ،شاهد
�أثناء �سفره �إىل فرن�سا ما كانت حتظى به الرتبية يف تلك البالد ،ف�آثر ذلك يف ت�صوره
لنمط التعليم الذي ينبغي �أن يكون مل�صر ،وكتابه «املر�شد الأمني للبنات والبنني»
خري �شاهد على ذلك(.)1

()1حممد القا�ضي وعبد اهلل �صولة ،الفكر الإ�صالحي عند العرب يف ع�صر النه�ضة ،دار اجلنوب للن�شر ،تون�س،
1992م� ،ص.113
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ويحدثنا علي مبارك عن حال التعليم يف م�صر قائ ًال« :ابتدا ًء من القرن
التا�سع �إىل القرن الثاين ع�شر الهجريني � -أي مدة ثالثة قرون � -أُ ْه ِم َل �أمر
املدار�س ،وامتدت �أيدي الأطماع �إىل �أوقافها ،وت�صرف فيها النظار على خالف
�شروط وقفها ،وامتنع ال�صرف على املدر�سني والطلبة»(.)1
ويبد�أ رفاعة كتابه باحلديث عن الرتبية و ُيع ِّرفها ب�أنها« :تنمية الأع�ضاء
احل�سية والعقلية ،وطريقة تهذيب النوع الب�شري ذك ًرا كان �أو �أنثى على طبق
�أ�صول معلومة ،ي�ستفيد منها ال�صبي هيئة ثابتة يتبعها ويتخذها عادة»( ،)2ويرى �أن
تغذية الطفل على ثالثة �ضروب :الأول تغذيته بالطعام لينمو ج�سمه ،والثاين
تغذية خُ ُلقه ،بتعويده التطبع بالطباع احلميدة ،والآداب والأخالق ،والثالثة تغذية
عقله بتعليم املعارف و�ألوان العلوم( ،)3فللرتبية �ألوان ثالثة :ج�سمية ،وخُ ُلقية،
وعقلية.
ومهمة الرتبية عند رفاعة تهذيب اخللق وتنمية العقول وحت�سني الإدراك،
ولي�س من مهمتها خلق الذكاء؛ لأن ذلك من ال�صفات الغريزية الطبيعية ،ف�إذا
�أوكل �إىل املربي عدة �أطفال خمتلفي الذكاء ،ال ت�ستطيع الرتبية املوحدة �أن ت�سوي
بينهم يف الذكاء« ،والذكاء الكامل �إذا �صحبته الرتبية الفا�ضلة كان عظي ًما كثري
( )1علي مبارك ،اخلطط التوفيقية ،ج ،4مرجع �سابق� ،ص.38
( )2الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .12
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .11

55

تقــدمي

55

النجاح ،ف�إذا �صحبته الرتبية املتو�سطة كان ي�سري النتيجة ال يبلغ �صاحبه الرتبة
املطلوبة»(.)1
وبناء على هذا الأمر ي�ضع الطهطاوي للرتبية مهمة خطرية بقوله� :إن
«الأمة التي ح�سنت تربية �أبنائها ،وا�ستعدوا لنفع �أوطانهم هي التي تعد �أمة
�سعيدة  ..بخالف �سوء الرتبية املنت�شر يف �أمة من الأمم ،ف�إن ف�ساد �أخالق بنيها
يف�ضي بها �إىل العدم»( ،)2والأمة «التي تتقدم فيها الرتبية ...يتقدم فيها �أي�ضً ا
التقدم والتمدن»(.)3
و�أول ما يجب �أن ُيعنى به مربي الطفل �أن ميحو الأثرة من نف�سه؛ لأنها
خ�صلة جامعة جلميع العيوب دالة على دناءة النف�س( ،)4و�أن يحفظ منذ �صغره
العقائد الدينية ،فينبغي �أن يعلم ال�صغري  -ذك ًرا �أو �أنثى  -من مبد�أ �أمره �إقامة
الدليل على وجود اهلل ،ووحدانيته ،وباقي �صفاته الواجب معرفتها( ،)5وهكذا
يجب �أن ت�سري الرتبية الدينية جن ًبا �إىل جنب مع تربيته املعا�شية ليجمع بني
معرفتيهما.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .13
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .14
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .17
( )4املرجع ال�سابق� ،ص .20
( )5املرجع ال�سابق� ،ص .28
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والتعلم هو جزء من الرتبية املعنوية ،كما �أنه هو الو�سيلة العظمى التي
يكت�سب بها الإن�سان معرفة ما يجهله ،والرتبية املعنوية هي تهذيب العقل،
وتروي�ض الذهن(.)1
ويق�سم الطهطاوي الرتبية املعنوية �إىل ثالثة �أق�سام

الق�سم الأول :تربية النوع الب�شري ،يعني تربية الإن�سان من حيث هو �إن�سان ،وهو
تنمية ج�سده وحوا�سه العقلية .وهذا الق�سم �ضروري يتلقاه الأطفال �صغا ًرا � -إناثًا
وذكو ًرا.
الق�سم الثاين :تربية �أفراد الب�شر� ،أي تربية الأمم وامللل ،وهذا الق�سم من الرتبية
ال يح�صل �إال «بتعليم �أحكام الدين الواجب معرفتها على كل �إن�سان»( .)2وهذه
تربية يف ال ُهـوية.
الق�سم الثالث :الرتبية العمومية لكل �إن�سان يف خا�صة نف�سه ،وهي تربية الإن�سان
اخل�صو�صية ،وهذه الرتبية ُت�سمى �أي�ضً ا بالتعليمات العمومية ،فهي ما يتعلمه
الذكور والإناث يف املكاتب (الكتاتيب) واملدار�س ،ويف �سائر م�ؤ�س�سات املعرفة
التي يجتمع فيها للتعليم(.)3
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .131
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .132
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .134
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ويجمل الطهطاوي �أهمية الرتبية يف قوله« :وباجلملة فرتبية �أوالد امللة
و�صبيان الأمة و�أطفال اململكة ذكو ًرا و�إناثًا من �أوجب الواجبات»(.)1
	�أما عن �شكل التعليم فال نرى الطهطاوي يخ�ص�ص يف كتابه حي ًزا للحديث
عن �إن�شاء م�ؤ�س�سات تعليمية ،بل يقت�صر احلديث  -عنده  -على امل�ؤ�س�سات
املوجودة عند ت�أليفه كتابه ،غري �أننا نعرف جهوده الكبرية لإن�شاء مدر�سة الأل�سن
و�إدارتها ،وتوجيهاته الرامية �إىل ت�أ�سي�س املزيد من امل�ؤ�س�سات التعليمية.
ويق�سم الطهطاوي التعليم العمومي �إىل ثالثة �أق�سام :التعليم الأَ َّويل
االبتدائي ،والتعليم الثانوي التجهيزي ،والتعليم العايل االنتهائي.
فالتعليم الأويل عا ٌّم �ضروري ل�سائر النا�س ،يحتاج �إليه كل �إن�سان
حد �سواء،
كاحتياجه �إىل اخلبز واملاء ،وهذا التعليم ي�شرتك فيه �أهل اململكة على ٍّ
فهو عام جلميع النا�س ،ي�شرتك فيه �أبناء الأغنياء والفقراء :ذكورهم و�إناثهم(.)2
ومنهج هذا النوع من التعليم درا�سة القراءة والكتابة ،مع تعليم القر�آن الكرمي،
و�أ�صول احل�ساب ومبادئ الهند�سة والنحو .وهذا التعليم الأويل هو الذي و�ضعه
وخطط له الطهطاوي و�صديقه �أدهم با�شا يف عهد �سعيد با�شا ،ولكن مل ُي َّقدر لهما
تنفيذ برناجمهما كما �سبق �أن ذكرنا.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .33
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .136
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وهذا التعليم متى تلقاه �أفراد الأمة َح ُ�س َن حال الهيئة االجتماعية،
وارتقى به �أرباب احلرف ال�صناعية ،ف�إن ال�صانع مث ًال� ،إذا تعلم هذه املبادئ َ�س ُه َل
عليه قراءة كتب �صنعته ،ويدخل فيها حت�سينات جديدة ،فريقى وي�سري يف عمله
�إىل درجة الكمال.
	�أما التعليم الثانوي «فهو ما يكون به متدين جمهور الأمة ،وك�سبها درجة
الرتقي يف احل�ضارة والعمران»( ،)1وعلومه كثرية ،منها :العلوم الريا�ضية ب�أنواعها،
واجلغرافيا ،والتاريخ ،واملنطق ،وعلم املواليد الثالثة( ،)2والطبيعة والكيمياء
والإدارة امللكية ،وفنون الزراعة ،وغريها .ولأهمية هذا النوع من التعليم يدعو
الطهطاوي احلكومة �إىل «ترغيب الأهايل ،وت�شويقهم فيما يخ�ص هذا النوع»(.)3
	�أما التعليم العايل فهو الذي ي�شتغل الإن�سان فيه بعلم خم�صو�ص يتبحر
فيه( )4كعلم الفقيه والطبيب والفلكي واجلغرايف وامل�ؤرخ ،ويريد �صاحبه �أن يجول
يف �أ�صوله وفروعه حتى يكون كاملجتهد فيه.
وهذه الثالثية متثل �إ�سرتاتيجية تعليم متكاملة.

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .137 - 136
( )2احليوان والنبات واملعادن.
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .136
( )4املرجع ال�سابق� ،ص .137
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و�إذا كان رفاعة يرى من الواجب تعميم التعليم الأويل بني �أبناء ال�شعب
جمي ًعا ،وترغيب ال�شعب يف التعليم الثانوي ،ف�إنه ينا�صر الت�ضييق يف التعليم
العايل ،وح�صره يف فئة �صغرية من النا�س «بحيث يكون عدد تالمذتها حم�صو ًرا،
وعلى �أنا�س قالئل مق�صو ًرا»(.)1
وقريب من هذا الر�أي ذهب حممد عبده الذي ق�سم التعليم �إىل ثالث
مراحل يف الئحة �إ�صالح التعليم العثماين �سنة (1304هـ1887 /م) :تعليم
ابتدائي لتعليم الأمور الأ�سا�سية ،وتعليم ديني و�سط للطبقة املر�شحة للوظائف،
وتعليم ديني عالٍ لطبقة املعلمني.
وجلي �أن هذه املراحل تعك�س ر�ؤية نخبوية ،فالطهطاوي يرى �أنه يلزم
لنظام الدولة نوعان من الرتبية لتكون مهذبة� :إحداهما تربية �أبناء امللوك �أو
ر�ؤ�ساء الدولة ،والثانية تربية �أبناء الوطن ،والتعليم العايل درجة معقدة لأرباب
ال�سيا�سات والرئا�سات ،و�أهل احلل والعقد يف املمالك واحلكومات ،وينبغي �أن
يقت�صد يف تعليمها.
ويلتقي حممد عبده مع الطهطاوي يف هذه النظرة للرتبية ،وهو يجعل
جمعية «املقا�صد اخلريية» يف خدمة اال�ستقرار الطبقي ،فيقول� :إنها «توطن نفو�س

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .137
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التالمذة ...على �أن يعمل الواحد منهم عمل �أبيه ب�إتقان ،فولد النجار يكون
جنا ًرا ..والرتبية والتعليم ي�ساعدان ك ًّال على �إتقان عمله و�صناعته»(.)1
ويرتتب على هذه النظرة موقف خم�صو�ص من م�س�ألة �إجبارية التعليم
الأويل ،فالطهطاوي يربز حما�سنها قائ ًال« :ويف بع�ض بالد جرمانيا دخول املدار�س
للبنات والغلمان واجب قانونًا  ...فلهذا كان �أبناء �أوربا و�أمريقة (�أمريكا) ذكو ًرا
و�إناثًا يح�سنون يف الغالب القراءة والكتابة ..ويعرفون مبادئ املعارف التي يتزين
بها عقل الإن�سان»(.)2
ويعر�ض الطهطاوي م�ضمون التعليم ،ويتناول املواد التي يجب تدري�سها
يف خمتلف مراحل التعليم ،وقد �أوىل الدين مكانة خا�صة ،فهو يدعو �إىل تعليم
الأطفال منذ ال�صغر العقائد الدينية ،وجعل القر�آن مادة �أ�سا�سية يف التعليم الأويل،
يف حني ال جند للعلوم ال�شرعية ذك ًرا يف التعليم الثانوي والعايل ،على �أنه يف مقام
�آخر ينطلق من النظرة التقليدية يف ت�صنيف العلوم ،فيق�سمها ق�سمني :غايات،
وو�سائل .فالعلوم ال�شرعية هي املق�صودة بالذات ،وما �سواها من العلوم والفنون
فهي كالآالت .فالعلوم ال�شرعية هي �أهم مما عداها ،ولكنه يرى من جهة �أخرى �أن
العلوم النقلية والعلوم العقلية متكاملة .وهذه النظرة ترتبط مبقا�صد ال�شريعة ،التي
( )1حممد عبده ،الأعمال الكاملة ،حتقيق :حممد عمارة ،ج« 3الإ�صالح الفكري والرتبوي» ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر -بريوت1972 ،م� ،ص.99
( )2الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .39
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تق�سم العلوم �إىل علوم و�سائل ،وعلوم مقا�صد ،وعلوم الدين هي علوم مقا�صد
لكونها تت�سم بالثبات ،بينما العلوم العقلية هي علوم و�سائل لقابليتها للتغري ،ويف
منظومة املقا�صد ي�أتي الدين ومعه علومه.
	�أما من حيث مناهج التعليم ف�إن الطهطاوي ي�ؤكد وجوب اتباع طريق
الب�ساطة؛ حتى ي�سهل على التالميذ الفهم «فينبغي للأ�ستاذ املعلم �أن يتخذ
يف تعليم ال�صبيان �أقرب الطرق و�أ�سهلها للتعلم ،وكذلك ينبغي للأ�ستاذ املاهر
يف الفنون وال�صنائع �أن ي�سلك �سبيل ال�سهولة ،وينهج �أق�صر املناهج يف تعليم
غلمانه»(.)1
كما ي�شرتط يف املعلم اللني� :أن يكون مت�أن ًيا غري مبادر لال�ستعجال
بالعقوبة ،وال ي�ؤاخذ �أح ًدا ب�أول ذنب ي�صدر ،ويجب التلطف بالتالميذ ،و�أن
يت�آلف قلوب الطالبني ،ويتلطف بهم ،ويحر�ضهم على التعلم ،ويذهب به ذلك
�إىل الدعوة �إىل املراوحة بني الدر�س واللعب ،فينبغي للمعلمني �أن ي�أذنوا يف بع�ض
الأوقات للمتعلمني باللعب ،ويكون لع ًبا جمي ًال غري متعب لهم ،لي�سرتيحوا من
كلفة الأدب ،وميكننا التما�س الأثر الفرن�سـي فيما ذهب �إليه ،وال �سيما كتاب
«الرتبية» جلان جاك رو�سو (1192-1124هـ1778 -1712 /م) .وال �شك �أن
هذا اجلزء من املنهج م�صدره الثقافة الفرن�سية.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .136
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وكان رفاعة يقدر مهنة التعليم حق قدرها ،و ُيجل القائمني ب�أمرها ،حتى
كتب عن ذلك م�ست�شه ًدا مبا روي عن النبي « :خري النا�س وخري َمن مي�شي
على الأر�ض املعلمون .)1 (»...
وغاية الرتبية والتعليم تظهر يف دعوة الطهطاوي الإ�صالحية ،فرتبية
الأفراد لي�ست غاية يف نظره ،و�إمنا هي وا�سطة لرتبية الأمة بتح�سني تربية الآحاد
ذكو ًرا و�إناثًا ،وانت�شار ذلك فيهم يرتتب عليه ح�سن تربية الهيئة املجتمعة (يعني
الأمة بتمامها).
والرتبية ترتبط بالتمدن ارتبا ًطا جدل ًّيا ،فهي من جهة مرتبة ت�ؤهل الأمة
للو�صول �إىل التقدم ،فالأمة التي تتقدم فيها الرتبية بح�سب مقت�ضيات �أحوالها
يتقدم فيها �أي�ضً ا التقدم والتمدن على وجه تكون به �أه ًال للح�صول على حريتها.
ومن جهة �أخرى فالتعليم والتعلم ركن من �أركان التمدن؛ لذلك تندرج الرتبية يف
م�سار الفكر الوطني ،وت�صبح �أ�سا�س االنتفاع ب�أبناء الوطن؛ لذلك جند الطهطاوي
يتحدث عن الوظائف احلكومية التي ي�ؤَ ِّهل لها التعليم يف املدار�س ،ويدعو �إىل
ربط التعليم مبا يحتاجه الوطن.
ومن هنا ركز الطهطاوي م�شروعه على التعليم مبا هو ن�شاط حمدد ذو
خ�صائ�ص معلومة .فكان برناجمه عمل ًّيا؛ �إذ عمد �إىل �شد �أزر النظام القائم بتعزيز
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .764
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م�ؤ�س�ساته التعليمية ،وهكذا ظهر التعليم عنده باعتباره �أحد �أعمدة النه�ضة ،كما
�أنه احلافظ ل�صالح امل�ؤمن يف دينه ودنياه ،وهذا التعليم كان ال�سر وراء نه�ضة
الغرب ،وال ريب �أن كتابات الطهطاوي عن م�ضمون الربامج التعليمية وكذا
�سمات املعلم واملتعلم قد ت�أثرت ت�أث ًرا كب ًريا بكتابات ابن حزم وم�سكويه والغزايل،
وغريهم من فال�سفة الإ�سالم يف جمال الرتبية ،تلك التي كانت مطروحة على
موائد املثقفني منذ الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر.
 -2تطور مفهوم العلم

كانت ثقافة الطهطاوي قبل رحيله �إىل فرن�سا �سنة (1241هـ1826 /م)
كمر�شد وواعظ ديني ثقافة دينية تقليدية ،وكان العلم يف نظره يكاد ينح�صر فيما
تعلمه يف الأزهر ،وما تع ّرف عليه من �أ�ستاذه ال�شيخ ح�سن العطار ،فكانت ثقافته
من النمط الذي �ساد م�صر والعامل الإ�سالمي يف القرنني ال�سابع ع�شر والثامن
ع�شر ،التي تقت�صر يف �أغلبها على �شرح املتون املتداولة ،وتقدمي احلوا�شي عليها،
كما �سبق و�أ�شرنا.
وكانت ال�سيادة الثقافية يف هذه الفرتة ل�شيوخ الأزهر وللنزعات ال�صوفية،
ولأمناط خرافية من التفكري الديني والعلمي ،ومع ذلك ف�إن مظاهر التفكري
جدا� ،أما
النقدي مل تكن غائبة متا ًما ،لكن هذه املظاهر النقدية كانت حمدودة ًّ
الغالب الأعم فهو �أزهر يكتنفه اجلمود ،وعلماء «ال يذهبون يف علومهم �أبعد من
علوم الدين التقليدية ،وعامة م�أخوذة بالت�صوف واملت�صوفة وبال�شعوذة واخلرافات.

64

منى �أحمد �أبو زيد

64

�أما العلوم غري الدينية فلم يكن لها �أثر� ،أو �أنه مل يكن لها �إال �أثر �ضئيل ال يكاد
ُيح�س»()1؛ لأنه كان مق�صو ًرا على احللقات العلمية التي كانت ُتعقد يف بيوت
كبار التجار وبع�ض �شيوخ الأزهر.
	�إال �أن فكر الطهطاوي حينذاك مل يقت�صر على العلوم الأزهرية فقط ،بل
حاول اخلروج عنها ،و�ساعده على ذلك ال�شيخ العطار الذي ات�صل بالفرن�سيني،
وطلب منه �أن يو�سع من معرفته بالعلوم الغربية ،التي تع ّرف على �أ�سمائها منه.
وعندما �سافر الطهطاوي �إىل باري�س ا�ستطاع �أن يو�سع من �إطار العلم
الرتاثي نف�سه ،حني تع ّرف �أثناء بعثته على جوانب عديدة من الرتاث عن طريق
امل�ست�شرقني الفرن�سيني املتخ�ص�صني يف العلوم العربية ،وكانت لهم جهودهم يف
حتقيق الرتاث العربي ،وقد �أ�شار الطهطاوي �إىل بع�ض منه ُطبع يف �أوروبا ،ومل
يكن له طبعات يف ال�شرق ،كما ا�ستطاع يف فرتة بعثته �أن يطلع على الثقافة والعلم
الأوربيني ،و«�أن يخرج من كل ذلك بثقافة جديدة جتمع بني الثقافتني العربية
والغربية»(.)2
ونادى الطهطاوي يف ذاك الوقت ب�إ�صالح الأزهر ،فهو و�إن كان يعرتف
بف�ضله عليه يف ثقافته ،وي�صفه يف «تخلي�ص الإبريز» ب�صفات جميلة� ،إال �أنه يرى
( )1فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص.108
( )2حممود فهمي حجازي� ،أ�صول الفكر العربي احلديث ،دار الفكر العربي ،القاهرة� ،ص.13
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حاجته �إىل الإ�صالح والتطوير ،و�إ�ضافة العلوم احلديثة �إىل العلوم الدينية ،ومع
دعوته �إىل �إدخال العلوم الع�صرية يف الأزهر كان يرى �أن تقتب�س مدار�سنا اجلديدة
من املدار�س الأجنبية املن�ش�أة يف م�صر ،ولهذا كانت «رو�ضة املدار�س» تن�شر �أخبار
املدار�س الأجنبية وتنوه بجهودها يف التعليم ،ويزور رفاعة بع�ض هذه املدار�س،
ويكتب يف «الرو�ضة» تقري ًرا عنها وعن نظمها ،فهو يرغب ملدار�سنا ولعلومنا �أن
ت�ساير الغرب يف علومه ومناهجه.
وع ّرف الطهطاوي «العلم» مبعناه احلديث ،وم�ؤ�س�ساته الكبرية ،وفروعه
املتعددة ،وعرف مناهج جديدة يف بحث جوانب احلياة املختلفة ،فعاد مبفهوم
جديد ومنهج جديد ووعي جديد ،وظل يحاول يف كتبه ت�أ�صيل �أفكاره حول
�أهمية العلم يف حتقيق املدنية ،وعرف �أن العلوم واملعارف التي قامت عليها ح�ضارة
ونه�ضة �أوروبا هي موروثات عربية �إ�سالمية� ،أخذها الأوروبيون وطوروها ،فيقول:
«�إن هذه العلوم احلكمية التي يظهر الآن �أنها �أجنبية هي علوم �إ�سالمية ،نقلها
الأجانب �إىل لغاتهم من الكتب العربية ،ومل تزل �إىل الآن يف خزائن ملوك
الإ�سالم»(.)1
كما كان ي�ؤمن �أن العلم عام للإن�سانية جميعها ،ولي�س حك ًرا ل�شعب
معني ،بل يجب طلبه من كل ال�شعوب ،وي�ست�شهد على ذلك بحركة الرتجمة
( )1الطهطاوي ،الأعمال الكاملة ،ج ،1مرجع �سابق� ،ص.534
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التي قامت يف ع�صر الدولة العبا�سية عندما كانت ترتجم معارف ال�شرق والغرب،
وبناء عليها �أقام امل�سلمون ح�ضارتهم .وقد ا�ستفاد الغرب من هذه العلوم التي
نقلوها عن امل�سلمني ،و�أقاموا ح�ضارتهم اجلديدة ،و�أ�صبحت العلوم الأوروبية يف
«الأزمان احلديثة ك�أيام اخللفاء يف البالد امل�شرقية واملغربية فقد تقدمت الفنون
الأدبية ،والعلوم ال�شرعية النقلية والعلوم احلكمية والعقلية»(.)1
والعلم النافع  -عنده  -هو كل علم ينتفع به يف جمال الزراعة وال�صناعة
والتجارة ،والعلم النافع �شامل لتعليم املعارف النافعة ،وال تتم العلوم ال�شرعية �إال
به ،وما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب ،وملا كانت عمارة «امل�سالك واملمالك
ال ت�ستغني عن الفنون وال�صنائع و�آالتها و�أدواتهاَ ،ي َّ�س َر اهلل تعاىل لكل زمان من
أنا�سا �أرباب براعة كاملة؛ لإحياء ما به يكون العمران ،ويت�سع التمدن يف
الأزمان � ً
البلدان»(.)2
والعلوم املدنية والفنون وا ِحلرف حتتاج من �صاحبها القراءة فيها ،ودرا�ستها
لتكميل قواعدها ،وي�ست�شهد يف ذلك مبا ر�آه يف رحلته بباري�س من �أن �سائر العلوم
والفنون وال�صنائع مدونة  -عندهم  -يف الكتب حتى ال�صنائع املدنية؛ لذا يقول:
«فبقراءة ال�صانع كتب ال�صناعة املتنوعة تتكامل فيها براعته ،وحت�سن وجتود
( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .188
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .158
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�صناعته ...فرتقى الفنون وال�صنائع على تعاقب الأجيال �إىل درجة التح�سني
والكمال»(.)1
فما عر�ضه الطهطاوي من تدوين العلوم حتى ال�صناعية عند الفرن�سيني
�إمنا هو نقد لنوعية العلوم التي كانت تدر�س بالأزهر ،والتي دارت غالبيتها على
ال�شرح والتعليق دون تقدمي ما هو جديد ،ودون االلتفات لدور العلوم املدنية التي
كانت �أ�سا�س تطور احل�ضارة يف الغرب ،ور�أى �أن العلم باملفهوم احلديث يت�ضمن
كل �أفرع املعرفة الإن�سانية ،وال يقت�صر على علوم الدين فقط ،ويف كتابه «املر�شد
الأمني» يتحدث عن فائدة كل علم يف حتقيق املدنية ،ويعترب �أن العلوم العملية
والتطبيقية جزء من املفهوم اجلديد للعلم ،واملعارف النافعة� ،سواء كانت علو ًما
�أو فنونًا �أو �صناعات �أو �آالت ،ف�إنها ال تخلو من مدارك علمية ،ولهذه املعارف
التطبيقية مكانتها بني العلوم ،ال لأنها نافعة فقط ،بل خل�ضوعها �أي�ضً ا ملا تخ�ضع له
فروع العلوم الأخرى.
وكما تغري مفهوم العلم عند الطهطاوي ،كذلك تغريت �صورة العامل،
فكان الت�صور القدمي للعلم هو العلوم الدينية التي تدر�س بالأزهر ،يقوم بها علماء
الدين� ،أما يف فرن�سا فكان العلماء لي�سوا هم علماء الدين ،فقد �سبق �أن �أكد يف
كتابه «تخلي�ص الإبريز» على �أن علماء الفرن�سيني لي�سوا هم القُ�سو�س(الق�ساو�سة)؛
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .136
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لأن الق�سو�س هم علماء يف الدين فقط ،وقد يوجد من الق�سو�س من هو عامل
�أي�ضً ا� .أما من ُيطلق عليه ا�سم العامل فهو من له معرفة يف العلوم العقلية التي من
جملتها الأحكام وال�سيا�سات ،ومل َيعد العالمِ هو الفقيه فقط ،ومل يعد الفقه هو
العلم الوحيد ،بل هناك علوم �أخرى تقوم عليها احل�ضارة والعمران ،ف�إن �أ�سباب
التمدن يف الدنيا التم�سك بال�شرع وممار�سة العلوم واملعارف ،وتقدمي الفالحة
والتجارة وال�صناعة ،وا�ستك�شاف البالد التي تعني على ذلك ،واخرتاع الآالت
والأدوات ،وكل ما ي�سهل �أو يقرب الطرق التمدنية ب�إيجاد الو�سائط والو�سائل.
وي�ؤكد الطهطاوي �أن ب�إمكان امل�صريني التقدم ،فهم ميلكون اجلانب
اخللقي املعنوي ،والذي ينق�صهم هو اجلانب املادي للتمدن واملت�صل بالتجارة
والزراعة وال�صناعة؛ ولذا ف�إن التوا�صل الثقايف يدعم عمليات التقدم عن طريق
الت�أكيد على القيم الإيجابية احلية والفاعلة يف ثقافتنا ،ويف هذا �أي�ضً ا يختلف
الفرن�سيون عن العرب وامل�سلمني« ،فهم تقدموا عندما قطعوا مع الكني�سة ،بل مع
الدين امل�سيحي ..بينما نتقدم نحن باحلفاظ على هذا التوا�صل الختالف التاريخ
واختالف التجربة مع الدين بيننا وبينهم»(.)1
فكما نختلف عنهم يف القيم النافعة للتقدم نختلف عنهم يف العالقة
بديننا ،فالتح�سني والتقبيح عندهم عقليان ،بينما عندنا الو�ضع خمتلف؛ لأن
( )1ر�ضوان ال�سيد ،ح�ضور الرتاث العربي يف كتابات الطهطاوي ،الوظائف والدالالت� ،ضمن �أبحاث م�ؤمتر
الطهطاوي� ،ص.394 ،393
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متدن «املمالك الإ�سالمية م�ؤ�س�س على التحليل والتحرمي ال�شرعيني بدون مدخل
وتقبيحا يف ذلك؛ حيث ال ح�سن وال قبيح �إال بال�شرع»(.)1
للعقل حت�سي ًنا ً
وكان الطهطاوي بهذا ممث ًال لع�صر جديد ،عندما و�سع من م�صطلح العلوم،
ومل تعد هي فقط علوم الدين ،بل هناك علوم �أخرى هي �أدوات للو�صول �إىل
العلوم احلقيقية ،وا�ستطاع �أن ينفذ �إىل �أ�سا�س تقدم البالد الأوروبية ،و�أن �أهم
�أ�سباب تقدمهم هو تطور مفهومهم عن العلم ،ودعا بني وطنه �إىل هذا امل�سلك،
و�إىل اخلروج لطلب العلم .و�أطلق على هذا م�صطلح ال�سياحة يف طلب العلم،
والتي بها «ت�ستنري املمالك بالتناوب ،فم�صابيح العلوم �أ�شبه بالكواكب ..تنت�شر
يف الأفق انت�شا ًرا م�ؤق ًتا وهي �سريعة الزوال ،وال تعود �إىل حملها �إال بعد قرون
و�أجيال ،فال ب�أ�س �إذا �ضعف نور التمدن يف مملكة من �أن تعود �إىل رتبتها الأوىل،
ال �سيما �إذا �سخر اهلل لها ً
ملكا مجُ ِّد ًدا»(.)2
وهذا القول يف غاية الداللة والأهمية ،حيث ي�شري الطهطاوي �إىل �أن
احل�ضارة والتمدن غري مرتبطني بدولة �أو �أمة معينة ،بل احل�ضارة تدور يف دورات
متعاقبة ،وهذا يذكرنا مبوقف ابن خلدون يف القول بالتعاقب الدوري للح�ضارات.
ولعل من �أهم الأفكار يف هذا الن�ص �أن الطهطاوي يلقي عبء التقدم على مدى
تفهم و�إدراك احلاكم لقيمة العلم واملعرفة ودورهما يف التقدم.
( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .264
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .195
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 -3حقـوق املـر�أة

مرت ق�ضية «املر�أة» يف الفكر العربي احلديث بثالث مراحل �أ�سا�سية:
الأوىل الدعوة �إىل «تربية املر�أة» ،والثانية الدعوة �إىل «حترير املر�أة» ،والثالثة الدعوة
�إىل «�إ�صالح املر�أة» .واحلق �أن تربية املر�أة  -وهي متثل �أوىل املراحل التي مرت بها
الق�ضية يف الع�صر احلديث  -تعود �إىل الطهطاوي ،فقد كان يف مقدمة َمن مل�س
احلاجة �إىل تربيتها وتعليمها ،مدفو ًعا يف ذلك ب�أمرين :الأول :موقف الإ�سالم
ال�صحيح من املر�أة ،والثاين :ما �شاهده من حال املر�أة الأوربية عامة ،والفرن�سية
بوجه خا�ص.
ومل ين�صف املر�أة معتقد من املعتقدات الب�شرية� ،أو قانون من القوانني
الو�ضعية ،وال دين من الأديان ال�سماوية ،مثلما �أن�صفها الإ�سالم ،ورد التهم
املوجهة �إليها ،وفند االفرتاءات التي ُتقال عنها ،ودفع الظلم الواقع عليها ،وحفظ
لها قدرها وكرامتها وحقوقها.
ولكن الرتاث الثقايف العربي الذي عا�شه الطهطاوي يف م�صر مل يكن
لديه تلك ال�صورة الرائعة التي قدمها الإ�سالم للمر�أة؛ ذلك لأن الإ�سالم مل
يكن هو املكون الوحيد للثقافة العربية ،فللثقافة � -أية ثقافة كانت  -مكونات
عديدة :كالتقاليد والعادات والأعراف؛ ولهذا ف�إن بع�ض املمار�سات كانت ال
تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .فكان نقد الطهطاوي لهذا الواقع متج ًها يف
الأ�سا�س �إىل ال�صورة التي حتياها املر�أة وال تتفق مع الت�صور الإ�سالمي.
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ويبدي الطهطاوي تعجبه ممن يدعي �أن الدين يعار�ض تعليم املر�أة القراءة
والكتابة ،ومن زوجات الر�سول َ من كانت تقر�أ وتكتب كحف�صة بنت عمر،
وعائ�شة بنت �أبي بكر ،و ُروي يف كتب الأحاديث روايات كثرية عن الن�ساء ،و�أن
منهن من ُتع ِّلم الن�ساء ،ويعر�ض رفاعة �أمثلة من التاريخ الإ�سالمي ت�ؤيد فكرة
تعليم املر�أة ،ليدلل على �أن تعليمها ال يتناق�ض مع نزوع املجتمع �إىل التدين ،بل
ي�شري �إىل �أن تعليم البنات يف فرن�سا كان يتم يف �أديرة الراهبات .فهو حري�ص على
�أن يو�ضح يف خطابه للمجتمع امل�صري مدى م�شروعية تعليم املر�أة من الناحية
الدينية الإ�سالمية وامل�سيحية على حد �سواء ،وهذا يعني بروز فكرة املواطنة عنده.
هذا عن الأمر الأول� ،أما الأمر الثاين ،ف�إن ر�ؤيته لو�ضع املر�أة يف فرن�سا،
وم�شاركتها يف احلياة العامة كان الدافع الثاين لديه للمناداة بتغيري و�ضع املر�أة،
حيث ر�أى �أن املر�أة  -هناك  -ت�ساهم م�ساهمة فعالة يف احلياة والتعلم والعمل.
ور�أى الطهطاوي �أن �أحد �أ�سباب تخلف العامل الإ�سالمي راجع �إىل
تهمي�ش دور املر�أة ،وعدم �إتاحة الفر�صة لها للم�شاركة يف احلياة العامة ،على الرغم
من �أن الدين مل يعقها عن ذلك ،بل العائق الذي ظل يحد من تفتحها وتطورها
هو «للعوائد املحلية امل�شوبة بجمعية جاهلية»(( )1جمتمع جاهلي)� .أما املجتمعات
املتطورة  -قدميًا وحديثًا  -فقد اهتمت بتعليم املر�أة ،ويذكر رفاعة �أن ن�ساء اليونان -
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .144
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قدميًا  -قد تعلمن مثل الرجال ،ومن هنا كانت اليونان متقدمة على كافة البلدان
«فبهذا �صارت تربية عموم اليونان كاملة فا�ضلة يف �أغلب الأزمان»(.)1
وميكن القول �إن مثقفي ع�صر النه�ضة تناولوا م�س�ألة املر�أة  -على الأقل -
حتى الت�سعينيات من القرن التا�سع ع�شر كجزء ملحق بق�ضية النه�ضة� ،أو كم�س�ألة
من م�سائلها؛ لذلك تكاد تقت�صر مطالب ممثلي تلك املرحلة على حق املر�أة يف
التعليم ،وكان �أهم ه�ؤالء �أ�سعد اخلياط ،و�أحمد فار�س ال�شدياق( ،)2وبطر�س
الب�ستاين(.)3
وبعد ت�سعينيات القرن التا�سع ع�شر �أخذت امل�شكلة منحى �أكرب،
و�أ�صبحت م�س�ألة «حترير املر�أة» ق�ضية �أ�سا�سية ،وكان يف مقدمة ه�ؤالء حمزة فتح
اهلل ،وقا�سم �أمني وكتابه «حترير املر�أة» و�أحمد لطفي ال�سيد ،وارتفع �أي�ضً ا ال�صوت
الن�سائي ينادي بهذه احلرية� ،أمثال :زينب فواز ،وعائ�شة التيمورية ،وبعدهما ملك
حفني نا�صف (باحثة البادية) ،حتى ن�صل �إىل نبوية مو�سى التي خ�ص�صت م�ؤلفها
«املر�أة والعمل» ملناق�شة �أو�ضاع املر�أة يف ال�شرق .وهكذا �أثمرت دعوة الطهطاوي
وغريه من الرواد يف تغيري و�ضع املر�أة(.)4
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .37
(�)2أحمد فار�س ال�شدياق ،ال�ساق على ال�ساق فيما هو الفارياق ،املكتبة التجارية ،م�صر ،1920،ج� ،1ص.63
()3جان دايه ،املعلم بطر�س الب�ستاين ،درا�سة ووثائق ،من�شورات جملة فكر ،بريوت1981 ،م� ،ص .3وظهر هذا يف
خطاب �ألقاه  14كانون الأول /دي�سمرب 1849م.
( )4بوعلي يا�سني ،حقوق املر�أة يف الكتابات العربية منذ ع�صر النه�ضة ،دار الطليعة ،دم�شق� ،1998 ،ص.11
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ويخ�ص�ص الطهطاوي م�ساحات كبرية من كتابه هذا للحديث عن املر�أة،
ويبدو حم ًّبا لها ،ميدحها ويثني عليها يف عبارات كثرية ،وي�صفها ب�أنها من �أجمل
�صنع اهلل القدير ،وقرينة الرجل يف اخللقة ،واملعينة له يف تدبري �أمره ،واحلافظة
لأطفاله(.)1
ويعقد الطهطاوي مقارنة بني الرجل واملر�أة من الناحية اجل�سدية والنف�سية،
فيالحظ �أن االختالفات بينهما ترتكز يف �صفات الذكورة والأنوثة ،فمن الناحية
النف�سية واالجتماعية هي �أف�ضل من الرجل؛ لأنها �أكرث �شفقة ورحمة وعطفًا
وحنانًا ورقة ولي ًنا ،وعندها ا�ستعداد لأن تتنزه عن عوائد الرجال اخل�شنة ،ومن
الناحية اجل�سدية فاملر�أة «�ألطف �شك ًال من الرجل»( ،)2و�إن كانت بنيتها �ضعيفة
ف�إنه ال يرى يف �ضعف البنية �سب ًبا الحتبا�سها يف البيت ،ومنعها من تلقي العلم؛
وحدة �إح�سا�سها و�إدراكها ،ف�إذا
لأن املر�أة ُع ِّو�ضت عن بِنيتها ال�ضعيفة بقوة عقلها ّ
كانت «الأنثى مع عقلها الغريزي ذات معارف كافية ،وظرائف �شافية زادها عقلها
كم ً
اال على ما تعرفه»()3؛ ولذا ر�أى �أن تع ُّلم الآداب ف�ضيلة يف الرجال والن�ساء
جمي ًعا ،ولكن يف الن�ساء �أح�سن ملا فيهن من الرقة الطبيعية ،واملحا�سن املعنوية.

( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .84
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .85
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .92
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ويخ�ص�ص الطهطاوي ف�ص ًال يف الباب الأول عنوانه «يف ت�شريك البنات
مع ال�صبيان يف التعلم والتعليم وك�سب العرفان» .يتكلم فيه عن �ضرورة م�ساواة
البنات مع ال�صبيان يف حق التعليم ،فيقول« :ينبغي �صرف الهمة يف تعليم البنات
وال�صبيان»(.)1
وهذه دعوة جديدة على العقل العربي امل�سلم يف ذلك الوقت املبكر
مباحا ب�شكل عام ،و�أق�صى ما
من النه�ضة العربية ،حيث مل يكن تعليم املر�أة ً
كانت تتلقاه من تعليم ما يخ�ص بنات الطبقة العليا ،ويتم داخل البيوت� ،أما
التعليم العام يف املدار�س فلم يكن موجو ًدا ،ووجد نوع �آخر من التعليم  -كما
�سبق و�أ�شرنا  -مع الإر�ساليات الدينية ،واجلاليات الأجنبية ،ومل يظهر التعليم
الوطني العام �إال مع �إن�شاء مدر�سة القابالت �سنة (1252هـ1836/م) ،عندما
اقرتح الطهطاوي ذلك وقتما كان ع�ض ًوا يف جلنة املعارف العمومية.
ثم دعا الطهطاوي يف كتابه «مناهج الألباب امل�صرية» �أولياء �أمور الفتيات
�إىل تعليم البنات ما يليق بهن من القراءة و�أمور الدين ،وكل ما ينفعهن ،ف�إذا
�سمحت الظروف للمر�أة �أن تتعلم ،فلتنل حظها من العلم كالفتى ،وهو ما خ�ص�ص
له الطهطاوي كتابه «املر�شد الأمني» ،وهو ما �ساعد بعد ذلك يف �إن�شاء �أول مدر�سة
حكومية لتعليم البنات �سنة (1290هـ1873 /م).
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .143
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وي�ؤكد رفاعة �أهمية تعليم املر�أة مدع ًما ر�أيه بعدة فوائد :تعود على زوجها،
وعلى �أوالدها ،وعلى نف�سها ،ويلخ�ص هذه الفوائد فيما يلي:
�أولها� :أن للتعليم �أث ًرا قو ًّيا يف �إ�سعاد بيت الزوجية ،وح�سن معا�شرة الأزواج،
فالتعليم يخلق التنا�سب والتجان�س بني الزوجني ،ويجعل املر�أة �أه ًال «مل�شاركة
الرجال يف الكالم ،فيعظمن يف قلوبهم ،ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من
�سخافة العقل والطي�ش ،مما ينتج من معا�شرة املر�أة اجلاهلة ملر�أة مثلها»( ،)1وي�ؤكد
هذه الفكرة يف مو�ضع �آخر بقوله :فمعرفة �إر�ضاء �أحد الزوجني للآخر فن نفي�س،
و�إن كان �صع ًبا يف حد ذاته؛ لأنه ي�ستدعي كمال الرتبية( ،)2وح�صول املر�أة على
الرتبية والتعليم يجعلها حتوز �أجمل �صفات الكمال ،وترفع قدرها �أمام الرجل؛
لأن جمال الباطن� ،أف�ضل  -فيما يرى الطهطاوي  -من جمال الظاهر.
ثانيها� :أن �آداب الفتاة ومعارفها ت�ؤثر كث ًريا يف �أخالق �أوالدها؛ �إذ �إن البنت
ال�صغرية متى ر�أت �أمها مقبلة على مطالعة الكتب ،و�ضبط �أمور البيت ،واال�شتغال
برتبية �أوالدها «جذبتها الغرية �إىل �أن تكون مثل �أمها»( ،)3على عك�س ما �إذا ر�أتها
مقبلة على زينتها وتربجها ،و�إ�ضاعة وقتها يف هذا.

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .143
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .592
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .145
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ثالثها� :أن العلم يهيئ للمر�أة �سبيل العمل؛ فتتعاطى من الأعمال ما يتعاطاه
الرجل على قدر قوتها وطاقتها �إذا دفعتها احلاجة �إىل ذلك ،وهذا من �ش�أنه �أن
ي�شغلها عن البطالة ،ف�إن فراغ يدها من العمل ي�شغل ل�سانها بالأباطيل ،وقلبها
بالأهواء «فالعمل ي�صون املر�أة عما ال يليق ،ويقربها من الف�ضيلة ،و�إذا كانت
البطالة مذمومة يف حق الرجال ،فهي مذمة عظيمة يف حق الن�ساء»(.)1
ويبدي الطهطاوي تقديره ال�شديد لقيمة العمل يف ذاته ،وي�صف لذة
العمل ب�أنها منحة �إلهية()2؛ ولهذا ذم َمن يدعي الت�صوف ،فيتعطل عن املكا�سب،
وال يكون له علم ي�ؤخذ عنه ،وال عمل �صالح يف الدين ُيقتدى به ،وي�ست�شهد
بقول �شيخ ال�صوفية «ا ُجل َن ْيد»« :اهلل ال يحب الرجل البطال ،ف�إن من تعطل وتبطل
فقد ان�سلخ عن الإن�سانية ،و�صار من جن�س املوتى»( .)3فالعمل قيمة يف ذاته� ،سواء
كان من الرجل �أو املر�أة ،فبالعمل تتقدم الأمم.
وم�س�ألة عمل املر�أة التي نادى بها الطهطاوي يف كتابه ،ق�صد بها عمل
املر�أة يف الطبقات العليا والربجوازية يف املدن؛ لأن املر�أة الفقرية يف املدينة،
�أوالريف تعمل طوال تاريخها ،واجلديد الذي نادى به رفاعة هو �إتاحة الفر�صة
�أمام املر�أة للعمل ب�شكل عام.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .143
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .70
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .71
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ووقف الطهطاوي من ق�ضية عمل املر�أة موقفًا تقدم ًّيا  -بقيا�س ع�صره -
فقد ربط بني تعليم املر�أة وعملها ،واعرتف بقدرة املر�أة على الو�صول �إىل نف�س
م�ستوى الرجل يف التعليم ،ف�إذا حدث ذلك فتحت �أمامها م�ساواته يف جمال
العمل فيقول :فكل ما يطيقه الن�ساء من العمل يبا�شرنه ب�أنف�سهن ،خا�صة �أن
الإ�سالم قد �أعطى للمر�أة احلق يف �أن تعمل دون �أن مينعها ذلك من ت�أدية حق
الأ�سرة عليها ،وي�ست�شهد على ذلك بقوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭟ ﭠ ﭡﱸ [�آل عمران،]195 /
وقـــوله تعـــــاىل :ﱹﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﱸ [الن�ساء .]32/ولو ا�ستقر�أنا التاريخ الإ�سالمي لوجدنا جماالت
حية للمر�أة امل�سلمة منذ م�ستهل الدعوة الإ�سالمية،
العمل مليئة ب�أمثلة ّ
ابتداء من ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل عنها التاجرة زوج الر�سول  ،وقد
�أقرها على ذلك فيما بعد ،وجاءت الن�صو�ص تكر�س حق املر�أة يف امللكية،
و�إطالق يدها للت�صرف يف مالها.
ويحاول الطهطاوي ت�أكيد فكرته عن عمل املر�أة تاريخ ًّيا و�شرع ًّيا ،فيذكر
�أن النبي �شعيب  قد �أباح البنتيه �سقي املا�شية دون �أن يقدح ذلك يف حقه
ب�شيء ،فال مف�سدة يف ذلك؛ لأن الدين ال ي�أباه ،ون�ساء النبي ون�ساء �أ�صحابه كن
ي�سعني على عيالهن ،ويخدمن �أزواجهن ،بل يقمن بالغزو مع اجلي�ش.
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ولكن ما هي احلدود التي و�ضعها الطهطاوي لعمل املر�أة؟ هل حدد
عملها بنطاق معني؟ �أم �أباح لها �أن تدخل كل امليادين ،مبا فيها ميدان ال�سيا�سة
(اخلالفة والإمامة) والق�ضاء؟ هنا يعود الطهطاوي �إىل واقع التاريخ الإ�سالمي
الذي تعني �أن تكون ال�سلطة للرجال دون الن�ساء؛ حيث «�إن اخلالفة التي هي
الإمامة العظمى ،خالفة النبي  كانت من خ�صائ�ص الرجال»(.)1
يقرر الطهطاوي هنا واق ًعا تاريخ ًّيا ،ولكن لي�س معنى ذلك �أنه يقرر حقيقة،
وهي �أن الن�ساء ال ي�صلحن لل�سيا�سة �أو الرئا�سة؛ لأنه يف ذات الوقت ي�ست�شهد بقول
عروة بن الزبري« :لو كانت �إِ ْم َر ٌة المر�أة بعد النبوة ال�ستحقت عائ�شة اخلالفة»(.)2
كما يذكر الطهطاوي عد ًدا كب ًريا من الن�ساء يف ال�شرق والغرب تولني امللك.
والتاريخ يدلنا على وجود ن�ساء حتملن �أعباء احلكم بنجاح ،و�أَ ْح َ�س َّن ال�سيا�سة
والرئا�سة على ممالكهن ،واكت�سنب ق�صب ال�سبق يف ميادين الفخار ،ويذكر منهن
خم�س ع�شرة ملكة يف ال�شرق والغرب حتملن �أعباء احلكم بنجاح« ،العقل والطبع
ال ي�أبيان �أن يكون للن�ساء رئا�سة اململكة ...فال موجب حلرمانهن من املنا�صب
امللوكية ،ال �سيما و�أن كث ًريا من املمالك ح�سنت فيها ملوكية الن�ساء وجنحت،
وظهر لكثري منهن امل�آثر»(.)3
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .227
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .227
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .257

79

تقــدمي

79

وبالرغم من ذلك ال يرى الطهطاوي �إمكان تويل الن�ساء احلكم يف ذاك
الوقت ،وهذا ال يرجع يف نظره �إىل �ضعف يف عقل املر�أة  -لأننا �سبق و�أ�شرنا �إىل
ت�أكيده مب�ساواتها للرجل  -و�إمنا �أرجع ذلك لظروف اجتماعية قائ ًال« :ولعل وجه
عدم تولية الن�ساء الق�ضاء والإمامة كونهن ال يقدرن على خمالطة الرجال يف
الوفاء بفرو�ض املنا�صب العمومية»( .)1وهذه ر�ؤية اجتماعية متقدمة حتى عن
اللحظة التاريخية التي نعي�شها.
ويف نهاية مناق�شتنا لهذه الق�ضية يجب �أن نتذكر �أن تويل املر�أة ملن�صب
اخلالفة �أو الإمامة �أو حتى الق�ضاء مل تكن ق�ضية مطروحة على �ساحة اجلدال
الفكري يف ع�صر الطهطاوي ،كما مل تكن مثارة ال يف ال�شرق وال يف الغرب،
على الرغم من وجود ملكات حكمن بالدهن يف �أوروبا ،ف�إن م�شاركة املر�أة يف
ال�سيا�سة مل تكن حتى ذلك الوقت ملمو�سة يف الغرب ،وحتى الن�ساء الالتي
�شاركن الرجال يف العمل كن يح�صلن على �أجور �أقل من الرجال ،وعقد �أول
م�ؤمتر للمطالبة بحقوق املر�أة ال�سيا�سية يف �أمريكا عام (1264هـ1848 /م) ،ومل
يكن الد�ستور الأمريكي الذي ُو�ضع عام (1287هـ1870 /م) يعرتف بحقوق
املر�أة ال�سيا�سية ،حتى �أدخل عليه التعديل عام (1338هـ1920 /م) ،وبد�أت
املطالبة بحقوق املر�أة ال�سيا�سية ،ومل حت�صل املر�أة الإجنليزية على حق االنتخاب
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .231
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�إال يف عام (1336هـ1918 /م)(� ،)1أما املر�أة امل�صرية فقد ت�أخر ح�صولها على حق
االنتخاب حتى (1375هـ1956 /م).
و�إذا كان الطهطاوي مل يدافع عن حقوق املر�أة ال�سيا�سية  -التي �ست�أتي
بعد ذلك من الن�ساء من تدافع عنها مثل زينب فواز ،ونبوية مو�سى وهدى
�شعراوي ودرية �شفيق  -ف�إنه قد دافع عن حقوق �أخرى للمر�أة يف كتابه «املر�شد
الأمني» ،فبداي ًة يرف�ض �أن تكون احلقوق للرجل فقط وعلى املر�أة الواجبات؛
لأن لكل منهما حقوقًا وعليه واجبات ،وهو يف هذا ميهد للحديث عن م�ساواة
املواطنني يف احلقوق والواجبات.
ويعر�ض الطهطاوي من خالل ف�صل عنوانه «يف بع�ض حقوق يلزم ك ًّال
من الزوج والزوجة مراعاتها» �صو ًرا من حقوق الزوج على زوجته ،و�أي�ضً ا حقوق
الزوجة على زوجها ،كما يعر�ض مل�س�ألة تعدد الزوجات ،ويرى �أن االقت�صار على
زوجة واحدة �أمر مندوب ،قائ ًال« :وندب �أن ال يزيد على امر�أة من غري حاجة
ظاهرة»( ،)2وهذا كالم مهم من املنظور الفقهي ومن املنظور التاريخي.

( )1انظر هذا بالتف�صيل يف :حممد جميل بيهم ،املر�أة يف التمدن احلديث ،تطور الق�ضية الن�سائية على وجه عام
منذ القرون الو�سطى وحتى الآن ،بريوت1345 ،هـ1927 /م� ،ص 212وما بعدها .و�أي�ضً ا :حممد عمارة،
رفاعة الطهطاوي رائد التنوير يف الع�صر احلديث ،مرجع �سابق� ،ص.358
( )2الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،...مرجع �سابق� ،ص .296
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وقد طبق الطهطاوي هذا الأمر على نف�سه ،فقد التزم يف عقد زواجه من
ابنة خاله �أال يتزوج عليها طوال حياته ،و�إذا تزوج غريها ت�صبح يف هذه احلالة
مطلقة منه(� .)1أي �أنه ا�ستخدم ال�شروط املقرتنة بالعقد لإعطاء حقوق للمر�أة ،وهو
مطلب ما تزال تطالب به املر�أة حتى الآن.
	�أما موقف الطهطاوي من ق�ضية ال�سفور واحلجاب ،فكان �أميل
لالحتجاب ،وهو �أمر مقبول يف زمن مل يكن املجتمع م�ؤه ًال بعد خلروج املر�أة
�سن للزوج �أن ال
الدائم من منزلها ،و�أباح �أن يكون خروجها ل�ضرورة ،فيقول« :و ُي ّ
مينع زوجته من زيارة والديها ،وال اخلروج �إىل امل�سجد ونحوه �إال لعذر ...ويجب
على املر�أة االحتجاب من الأجانب»( ,)2و�سوف ت�صبح هذه الق�ضية فيما بعد من
�أهم الق�ضايا التي تتناولها احلركة الن�سائية.
 -4الوطـن واملواطـنة

يخ�ص�ص الطهطاوي الباب الرابع من كتابه «املر�شد الأمني» لفكرة
«الوطن ومتدينه وبيان �أن �أعظم �أ�سباب ذلك الرتبية والتعليم» ،وفكرة الوطن هي
()1ين�ص الطهطاوي يف وثيقة زواجه على ذلك فكتب« :التزم كاتب الأحرف رفاعة بدوي رافع البنة خاله امل�صونة
احلاجة كرمية بنت العالمة ال�شيخ حممد الفرغلي الأن�صاري �أن يبقى معها وحدها على الزوجية دون غريها من
زوجة �أخرى �أو جارية �أ ًّيا ما كانت ،وعلق ع�صمتها بالثالثة ...وهذا ما انحطت عليه العهود ،و�شهد اهلل بذلك»
[رفاعة رافع � 14شوال عام 1255هـ].
( )2الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .605
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فكرة جديدة على الفكر العربي الإ�سالمي الذي كان رابطته الأ�سا�سية هي رابطة
الدين ،وهي رابطة عملت الدولة العثمانية على ت�أكيدها وتدعيمها؛ للتمكن من
�إحكام قب�ضتها على كل الواليات الإ�سالمية .وقد بد�أت هذه الفكرة يف الغرب
مع ظهور القوميات الأوروبية� ،أما يف ال�شرق فقد �أخذت يف الظهور يف تركيا مع
حركة «الأتركة» ،وظهور حزب «االحتاد والرتقي» ،ثم ظهرت يف ال�شام قبل م�صر،
ب�سبب �شعور امل�سيحيني هناك باالغرتاب؛ فحاولوا قلب الرابطة الدينية �إىل رابطة
وطنية قوامها الل�سان والأر�ض.
وقد طرح الطهطاوي ،وخري الدين التون�سي م�س�ألة الدولة الوطنية،
والتعريف بنموذجها الغربي القائم على العدل والقانون ،حتم�س الأول لها للدفاع
عن جتربة حممد علي يف اال�ستقالل عن الدولة العثمانية ،بينما دافع الثاين عنها
بعد اال�صالحات التي �أقدمت عليها الدولة العثمانية يف (1255هـ1839 /م)؛
لأن خري الدين كان يرى يف االنف�صال عن الدولة العثمانية مقدمة لال�ستعمار
الغربي.
وقد قدم الطهطاوي فكرة الوطنية باعتبارها �إحدى الدعائم التي قام عليها
التمدن الغربي ،ف�أراد �أن ينقلها �إىل م�صر �ضمن جممل الأفكار التي دعا �إليها،
ولي�س معنى ذلك �أنه ي�ستبدلها بالدين؛ لأنه يف موا�ضع كثرية ي�شيد برابطة الدين
�إىل جانب رابطة الأخوة الوطنية ،فهو مل يف�صل رابطة الأخوة الوطنية عن رابطة
الأخ َّوة الإ�سالمية التي جتمع بني خمتلف ال�شعوب الإ�سالمية ،فهو حري�ص على
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انتمائه الإ�سالمي ،بالإ�ضافة �إىل حر�صه على انتمائه امل�صري الذي يعود بجذوره
�إىل الأ�صل الفرعوين.
ُيع ِّرف الطهطاوي الوطن بقوله« :الوطن هو ع�ش الإن�سان الذي فيه درج،
ومنه خرج ،وجممع �أ�سرته ،ومقطع �سرته ،وهو البلد الذي ن�ش�أته تربته وغذا�ؤه
هوا�ؤه ،ورباه ن�سيمه»( .)1واملق�صود من الوطن يف هذا التعريف هو البلد الذي ن�ش�أ
فيه .و�أحيانا ي�سمي م�صر «وطنه» ،كما ي�سمي «طهطا» �أي�ضً ا وطنه.
وحر�ص الطهطاوي على مدح وطنه (م�صر) يف كثري من م�ؤلفاته ،ففي
«تخلي�ص الإبريز» ي�صفها ب�أنها «�أم الدنيا» ،ويف «مناهج الألباب امل�صرية» يذكر
معنى الوطن ،وم�صر ومزاياها ،ويتعر�ض لفكرة الت�سامح الديني والأخوة يف
الوطن ،ويف «املر�شد الأمني» يذكر م�صر قائ ًال« :وال ي�شك �أحد �أن م�صر وطن
�شريف� ،إن مل نقل �إنها �أ�شرف الأمكنة ،فهي �أر�ض ال�شرف واملجد يف القدمي
واحلديث»( ،)2وم�صر قادرة على الدوام على حتقيق التقدم؛ ولهذا يكرث من
الرجوع �إىل تاريخها لإثبات ريادتها احل�ضارية� ،سواء �أكان هذا يف �أعماله التاريخية
مثل «�أنوار توفيق اجلليل يف �أخبار م�صر وتوثيق بني �إ�سماعيل» �أم يف ثنايا �أعماله
الأخرى ،ف�أراد �أن يبث حب الوطن يف نفو�س الن�شء؛ حيث �إن حب الوطن هو
الدافع الرئي�سي لبناء املجتمعات املتح�ضرة.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .199
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .201
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كما عبرّ الطهطاوي عن حبه لوطنه �شع ًرا يف ق�صائد وطنية كثرية ،وكتاب
«املر�شد الأمني» حافل مبثل هذه الأ�شعار التي يف حب الوطن ،ومنها:
ِ
وكنانة اهلل التي َك ْم َف ّوقــــت
وح ْ�س ُنها
اب ال َّز َمان ُ
َو َق ِدميَة َ�ش َ
ري َف َما�ؤُ َها
و�إِ َذا َ�س َطا َح ُّر ال َهجِ ِ

ِمنها و� ْإن َب ُعد العد ّو �سهـا ُم
َبـاقٍ و ْ
مل َت ْه َر ْم لها �أَ ْهـــرا ُم
َو َه َوا�ؤ َُها َب ْر ٌد ِب ِه َو َ�ســال ُم

()1

وال �شك �أن وعي الطهطاوي بقيمة م�صر ح�ضار ًّيا وتاريخ ًّيا كان وراء
�إح�سا�سه املتعايل بوطنه ،وخا�ص ًة بعد اكت�شاف حجر ر�شيد ،و�أي�ضً ا ب�سبب فرتات
الغربة املتكررة التي عاناها ،وو�صلت �إىل حوايل ع�شر �سنوات ،ق�ضى منها يف
باري�س نحو � 6سنوات (1247-1241هـ1831-1826 /م) ،ويف ال�سودان نحو
� 4سنوات (1270-1266هـ1854-1850 /م) فكانت �سنوات الغربة مث ًريا
متجد ًدا مل�شاعره الوطنية.
و ُيع ِّرف الطهطاوي املواطنني ب�أنهم «متحدون يف الل�سان ،ويف الدخول حتت
ا�سرتعاء ملك واحد ،واالنقياد �إىل �شريعة (قانون) واحدة ،و�سيا�سة واحدة»(،)2
وهكذا يجمع يف عبارته الروابط التي جتمع بني �أفراد يعي�شون على �أر�ض واحدة،
ي�ضع اللغة يف مقدمة هذه الروابط ،تليها رابطة الأر�ض ،ثم الرابطة ال�سيا�سية
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .203
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .207
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والقانونية ،وال يدرج اختالف الدين كعامل فا�صل بني املواطنني؛ لأن «ال�شريعة
()1
وال�سيا�سة َ�س َّو ْت بينهم ،و�أوجبت عليهم �أن يكونوا على قلب رجل واحد»
يجمعهم رباط املكان ،فك�أنهم ك�أهل املنزل الواحد ،و�أع�ضاء العائلة الواحدة.
ويف مو�ضع �آخر ُيع ِّرف املواطنني بقوله« :جماعة النا�س ال�ساكنة يف
بلدة واحدة تتكلم بل�سان واحد ،و�أخالقها واحدة ،وعوائدها متحدة ،ومنقادة
غال ًبا لأحكام واحدة ،ودولة واحدة ،وت�سمى بالأهايل والرعية واجلن�س و�أبناء
الوطن»(. )2
ومن هنا يدعو الطهطاوي �إخوانه يف الوطن �إىل االحتاد والتعاون للو�صول
بوطنهم �إىل غايته من التمدن لتحقيق ال�سعي «فال ينبغي �أن تت�شعب الأمة
الواحدة �إىل �أحزاب متعددة ب�آراء خمتلفة؛ ملا يرتتب على ذلك من الت�شاحن
والتحا�سد والتباغ�ض»(. )3
واملواطنة حق لكل وطني ،فله حقوق وعليه واجبات ،و�أعظم هذه احلقوق
احلرية التامة يف املجتمع ،وال ي�ستحق املواطن هذه احلرية �إال �إذا كان منقا ًدا لقانون
الوطن ،ومعي ًنا على �إجرائه ،فانقياده لأ�صول بلده يتبع التمتع باحلقوق املدنية
«ف�صفة الوطنية ال ت�ستدعي فقط �أن يطلب الإن�سان حقوقه الواجبة له على
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .207
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .211
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .207
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الوطن ،بل يجب عليه �أي�ضً ا �أن ي�ؤدي احلقوق التي للوطن عليه ،ف�إذا مل ِ
يوف
�أحد من �أبناء الوطن بحقوق وطنه �ضاعت حقوقه املدنية التي ي�ستحقها على
وطنه»(.)1
وهذا الوطن يتكون من طائفتني :حكام وحمكومني� ،أو ملك ورعية.
ووجود الرئي�س �ضرورة هامة يف تكوين الدولة ،ورمبا هذا يذكرنا مبا ذهب �إليه
الفال�سفة من قبل ،فقد ا�شرتط �أفالطون يف كتابه «اجلمهورية» وجود الرئا�سة
الفا�ضلة لإيجاد املدينة الفا�ضلة ،وكذلك ا�شرتط الفارابي يف كتابه «�آراء �أهل
املدينة الفا�ضلة» ،وهو �أي�ضً ا ما نادى به الطهطاوي قائ ًال« :وال جائز �أن ت�ستغني
الأمة عن رئي�س يح�سن �سيا�ستها ،وتدبري م�صاحلها ،فبدونه ال ت�أمن على التمتع
بحقوقها املدنية ومزاياها البلدية ...فالرئي�س ...هو املحافظ على �إجراء الأحكام
والقوانني ،وعلى حفظ ال�شريعة والدين»(.)2
ويحدد الطهطاوي لكل من احلكام واملحكومني نظا ًما تربو ًّيا ي�ؤهلهم
للقيام بعملهم ،فيعر�ض العلوم الواجب �أن يعرفها �أبناء امللوك وال�سالطني ،وي�ضع
يف مقدمتها :علم الل�سان ،والعلوم الإدارية ،والأ�صول ال�سيا�سية ،وعلوم احلكمة،
والإدارة امللكية ،وتهذيب الأخالق وال�سلوك ،وغريها.
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .209
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .211
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وي�ضع الطهطاوي معرفة القر�آن و�أركان الإ�سالم يف مقدمة املعارف الواجب
على احلاكم �أن يلم بها فيقول« :وامللوك �أحق النا�س بتدبر معاين القر�آن الذي هو
حجة اهلل على عباده من قال به �صدق ،ومن حكم به عدل ،ومن عمل به �أُجر،
فهو حبل اهلل املتني و�صراطه امل�ستقيم»(.)1
«فالقر�آن ال�شريف �أ�سا�س الدين الذي هو �أ�سا�س اململكة ،فال قوام لها �إال
به ،وال تثبت �أركانها �إال عليه ،وهو �إقامة منار الإ�سالم ،و�إظهار �شعائر احلق ،واتباع
�أحكام ال�شرع ،والعمل بالفرائ�ض وال�سنن ومندوبات ال�شريعة ،و�إقامة احلدود،
وامتثال �أمر ال�شارع ،واالنتهاء عن نواهيه ،و�إي�صال احلقوق الواجبة �إىل �أربابها،
والعمل بها ير�ضي اهلل �س ًّرا وعالنية ،ف�إنه ال دوام للملك وال بقاء لل�سلطنة بدون
هذه الأ�شياء ،فمعرفتها على امللوك �أوجب من غريهم»(.)2
وي�ست�شهد الطهطاوي ببع�ض �آراء خري الدين التون�سي يف كتابه «�أقوم
امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك» ببع�ض نظم تربية �أبناء امللوك يف �أوروبا(.)3
	�أما تربية املواطنني� ،أو الأهايل ،فهي كما يقول الطهطاوي :تربية مبا يليق
بجميعهم على العموم ،وقد �سبق طرف من ذلك يف الأبواب ال�سابقة يف كيفية
انق�سام العلوم جلميع �أبناء الوطن من ذكور و�إناث ،وهكذا ينهي الطهطاوي فكرته
( )1املرجع ال�سابق� ،ص .224
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .227
( )3املرجع ال�سابق� ،ص .217 -216
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هنا مبا �سبق �أن بد�أ به كتابه وهو تربية املواطنني ،ف�إذا كان قد ختم هنا برتبية امللوك
ف�إن الأ�صل عنده والتقدمي كان لرتبية املواطنني ،والتي �ساوى فيها بني الإناث
والذكور ،ثم يعر�ض بعد ذلك حلقوق املواطنني من حيث احلرية وامل�ساواة.
 -5حقوق املواطنني (احلرية وامل�ساواة)

جذب مفهوم احلقوق اهتمام الطهطاوي منذ دار�سته يف باري�س ،وذكر
�أنه قد قر�أ هناك «يف احلقوق الطبيعية» ،ومن احلقوق التي دعا �إليها وبثها يف
كتبه وم�ؤلفاته «احلقوق املدنية» التي يعتربها من الأ�س�س التي تقوم عليها الدولة
احلديثة ،وي�ضمها �أمران هما :احلرية ،وامل�ساواة.
وحاول الطهطاوي يف «املر�شد الأمني» العثور على الأ�شكال الإ�سالمية
املقابلة ل�صور احلقوق الأوربية ،وهو ي�سعى لرتويج هذه امل�صطلحات الغربية يف
زمن كانت ال�سلطة احلاكمة بيد ال�سلطان العثماين القاب�ض با�سم الدين؛ لذا جند
الطهطاوي دائم التذكري ب�أن ما يروج له ال يختلف عن مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية،
وال ي�صطدم بها ،فهو يجتهد يف �أن يقدمها للم�سلمني يف م�صر وخارجها بروح
عربية �إ�سالمية ،ليحدث ذلك االن�سجام بني ما تغلغل يف فكره من مبادئ
النه�ضة الأوروبية وما كان للإ�سالم من مفاهيم ،فر�أى �أن �صور احلقوق يف الثقافة
الأوربية لها معنى مقابل يف علم �أ�صول الفقه ،فما ي�سمى عندنا بعلم �أ�صول الفقه
ي�سمى عندهم باحلقوق الطبيعية �أو النوامي�س الفطرية ،وهي عبارة عن قواعد
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وتقبيحا ،ي�ؤ�س�سون عليها �أحكامهم املدنية ،وما ن�سميه بفروع الفقه
عقلية حت�سي ًنا
ً
ي�سمى عندهم باحلقوق �أو الأحكام املدنية ،وما ن�سميه بالعدل والإح�سان يعربون
عنه باحلرية والت�سوية ،والغر�ض من هذا احلديث وا�ضح �أال وهو امل�ساعدة على
قبول املفاهيم الأوروبية ،وو�ضعها يف ن�سيج الثقافة الإ�سالمية ،بحيث ال تبدو
غريبة �أو دخيلة عليها ،ويف مقدمة هذه احلقوق التي ي�ضعها للمواطنني :حق
احلرية ،وحق امل�ساواة.
�أ  -احلــرية

مل تعرف املجتمعات العربية والإ�سالمية  -حتى مطلع القرن التا�سع
ع�شر  -م�صطلح احلرية �إال يف حدود �ضيقة ،وكان يقابل معنى الرق ،ومل تعرف
احلرية مبعناها الوا�سع �إال مع حركة البعثات ،واطالع رواد النه�ضة على معانٍ
�أخرى للحرية يف �أوروبا.
و�أدرك رواد النه�ضة  -وال �سيما الطهطاوي و�أحمد فار�س ال�شدياق وخري
الدين التون�سي ،وغريهم � -أهمية مقولة احلرية يف املجتمع احلديث ،ودورها الذي
ال غنى عنه ،و�أنها مالزمة للتقدم واالزدهار ،يف حني �أن اال�ستبداد والطغيان
مالزمان للتخلف(.)1
()1معن زيادة ،معامل على طريق حتديث الفكر العربي ،عامل املعرفة ،العدد ( ،)115ذو القعدة 1407هـ /يوليو
1987م� ،ص.71-70
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وقد بد�أ اهتمام الطهطاوي باحلرية منذ كتاباته املبكرة يف كتابه «تخلي�ص
الإبريز» عندما �أفرد ف�ص ًال مطو ًال حتدث فيه عن احلرية و�ضروبها و�أق�سامها
و�أ�شكالها ،كما عر�ض حلرية الر�أي واملعتقد ،و�أفرد لهما ال�صفحات الطوال ،وو�ضح
املعنى اال�صطالحي للحرية ،و�أنها تعني حقوق املواطنني الأ�سا�سية ،وم�ساواتهم
�أمام القانون.
وال يلبث مفهوم احلرية �أن تطور يف كتاباته املت�أخرة ،ففي «مناهج الألباب
امل�صرية» تنق�سم احلرية عنده �إىل خم�سة �أق�سام ا�صطالحية :حرية طبيعية ،وحرية
�سلوكية ،وحرية دينية ،وحرية مدنية ،وحرية �سيا�سية ،وتكاد تتكرر هذه الأ�شكال
مرة �أخرى مع عر�ضها تف�صيل ًّيا يف كتاب «املر�شد الأمني» ،ويخ�ص�ص لها ف�ص ًال
كام ًال ،ويعترب �أن احلرية فطرية للإن�سان ،منطبعة يف قلبه من �أ�صل الفطرة.
()1

ويق�سم الطهطاوي احلرية �إىل خم�سة �أق�سام

 احلرية الطبعية :ويعرفها ب�أنها ما ال طاقة �أو قوة ب�شرية على دفعها ،ومن �أمثلتهاال�ضرورات الإن�سانية ،كالأكل وال�شرب وامل�شي ،فهي باخت�صار احلرية التي
خُ لقت مع الإن�سان وانطبع عليها.
()1الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص ،273وانظر �أي�ضً ا :عزت قرين ،تاريخ الفكر ال�سيا�سي
واالجتماعي يف م�صر احلديثة ( ،)1914-1834الهيئة امل�صرية العامة للكتاب� ،سل�سلة تاريخ امل�صريني ،رقم
(� ،)251ص.90-59
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 احلرية ال�سلوكية :وهي ح�سن ال�سلوك ،ومكارم الأخالق ،وال�سري مبا تقت�ضيهذمة الإن�سان ،وتطمئن �إليه يف �سلوكه يف نف�سه ،وح�سن �أخالقه يف معاملة غريه.
 احلرية الدينية :وال يق�صد رفاعة باحلرية الدينية حرية االعتقاد �أو عدم االعتقادالديني من �أ�صله ،وال يق�صد بها كذلك حرية اختيار املرء لدينه ،و�إمنا هي ت�ساوي
عنده ما ي�سمى «حق االجتهاد يف الدين»؛ فاحلرية الدينية هي حرية العقيدة
والر�أي واملذهب ب�شرط �أال تخرج عن �أ�صل الدين ،ويبدو ذلك بو�ضوح يف كتاب
«القول ال�سديد يف االجتهاد والتجديد».
 احلرية ال�سيا�سية :وهي تخ�ص عالقة الفرد بالدولة ،وهي كيفية معاملة �أربابالإدارات امللكية و�أ�صحاب ال�سلطة والقانون للمواطنني ،فهي تتناول �أ�صول
احلكم وقوانينه و�إجراءاته التي يجب �أن تلتزم بح�سن ال�سيا�سة والعدل.
 احلرية املدنية� :إذا كانت احلرية ال�سابقة �إطارها بني رجال ال�سلطة واملواطنني ،ف�إنهذه احلرية تدور بني املواطنني بع�ضهم البع�ض ،وهذه احلرية هي ما كانت ت�سمى يف
اال�صطالح الإ�سالمي بـ«حقوق النا�س» ،و ُيع ِّرفها الطهطاوي ب�أنها :حقوق العباد �أو
الأهايل املوجودين يف مدينة بع�ضهم على بع�ض .ولي�س �أ�سا�س هذه احلرية املدنية
ن�صو�صا تلزم ال�سلطة الدينية باتباعها ،بل �أ�سا�سها �إن�ساين حم�ض ،وله جانبان:
ً
اجتماعي وفردي ،وهي �أقرب ما تكون �إىل مفهوم التعاقد االجتماعي ،ورمبا اطلع
الطهطاوي عليه من خالل قراءاته جلان جاك رو�سو �أو غريه.
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هذه هي الأق�سام اخلم�سة الرئي�سية التي يعر�ض لها الطهطاوي� ،إال �أنه يف
موا�ضع �أخرى يتكلم عن �أنواع �أخرى من احلرية ،مثل حرية املالحة وال�سياحة يف
الرب والبحر� ،أي حرية التنقل ،ويرى �أنها �أعظم ُمعني على التمدن ،و�أنها عادت
على جميع ممالك الدنيا بالرثوة والغنى واالطالع على عجائب الدنيا( ،)1وقد اهتم
الطهطاوي باملالحة على الأخ�ص ،وبال�سياحة وال�سفر على الأعم يف جل م�ؤلفاته،
ابتدا ًء من «تخلي�ص الإبريز» ،ولهذا داللة عميقة على رغبته يف زرعه يف قلوب
امل�صريني وامل�سلمني ،ونزع روح اخلمول الذي يولده ال�سكون ،كما �أنه يدل على
عمق فهمه لأ�سباب قوة احل�ضارة الغربية.
ومن احلريات التي نادى بها الطهطاوي �أي�ضً ا احلرية االقت�صادية ،و�أن يباح
لكل فرد �أن يت�صرف فيما ميلكه جميع الت�صرفات ال�شرعية ،ويعترب هذا النوع من
احلرية من �أعظم امل�ساهمات يف اململكة املتمدنة ،و�أنها من �أعظم املنافع العمومية،
ور�أى �أن «النفو�س مائلة �إليها من القرون ال�سالفة �إىل القرون التي تقدم فيها
التمدن �إىل هذا الع�صر ،و�أن �أ�صعب ما على العاقل الذي يفهم منافع هذه الفنون
(�أي الفالحة والتجارة وال�صناعة) �أن يرى ت�ضييق دائرتها»(.)2
ويعبرّ الطهطاوي يف هذا الن�ص ال�سابق عن ال�سيا�سة االقت�صادية التي
اتبعها حممد علي ،وكانت ال تزال �سائدة حتى ع�صر �إ�سماعيل با�شا ،حيث
( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .270
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .276
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هيمنة الدولة على االقت�صاد ،فنجده يراوغ ويلتم�س العذر لعدم تخلي الدولة عن
دورها يف االقت�صاد ،ويحاول تربير �سبب الت�ضييق على الأفراد ،ويرجعه �إىل �أن
ملوك اململكة املوجود فيها ذلك يرون رعاياهم لي�سوا �أه ًال لهذه الرخ�صة؛ لعدم
ا�ستكمال الرتبية الأهلية ،و�أنهم ينتظرون تقدم الرتبية ،و�صالح حال الأهايل؛
ليبيحوا لهم رخ�صة ات�ساع الدوائر الزراعية والتجارية وال�صناعية.
وبنا ًء عليه �إذا ما تقدمت الرتبية ،و�صلح حال الأهايل �أباح احلكام لهم
حرية الن�شاط االقت�صادي ،وهكذا يعود الطهطاوي بهذه احلرية و�أ�سا�س الن�شاط
االقت�صادي الذي هو التقدم املادي للدولة �إىل �ضرورة االهتمام بالرتبية والتعليم،
ولعله �أراد بذلك �أن يربر لإ�سماعيل با�شا �إباحته امللكية الفردية ،تلك التي �أباحت
ظهور الطبقة الربجوازية( )1امل�صرية.
ب -امل�ســاواة

ُيكمل مفهوم امل�ساواة  -عند الطهطاوي  -مفهوم احلرية ،من حيث �إنه
ي�ضمن العدالة للجميع �أمام القانون ،وي�سمح لقوة القانون �أن ت�صبح �شاملة جلميع
النا�س الذين ُتقا�س �أفعالهم ومواقفهم باملعايري نف�سها.
()1ت�شمل الطبقة �صغار رجال ال�صناعة والتجارة و�أ�صحاب املهن احلرة وموظفي احلكومة ،ويرجع حممد �أني�س
ن�ش�أة الطبقة الو�سطى امل�صرية �إىل القرن الثامن ع�شر .وظهرت برجوازية جديدة بعد �إر�ساء نظام امللكية اخلا�صة،
وظهور طبقة املوظفني ،وطبقة املثقفني املت�أثرين بالثقافة الغربية.
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وي�ؤكد الطهطاوي هذا الرتابط بني مفهومي امل�ساواة واحلرية يف عنوان
الف�صل الذي خ�ص�صه من «املر�شد الأمني» وي�سميه «يف احلرية العمومية والت�سوية
بني �أهايل اجلمعية» ،في�ضع امل�ساواة � -أو ما �أ�سماها الت�سوية  -جن ًبا �إىل جنب مع
احلرية ،ويربط بينهما ،ويظهر ت�أثره ب�شعارين من ثالثة �شعارات للثورة الفرن�سية
(احلرية ،الإخاء ،امل�ساواة) ،و�أنهما باملعنى الإ�سالمي مالزمان للعدل والإح�سان.
وي�شري الطهطاوي �إىل �أن امل�ساواة �صفة طبيعية يف الإن�سان جتعله يف جميع
احلقوق املدنية ك�إخوانه ،وم�صدرها هو ا�شرتاك كل الب�شر يف نف�س اخل�صائ�ص،
وكل منهم يحتاج �إىل اال�ستمتاع باحلياة ،فهم م�ستوون يف ذلك ،ال رجحان
لبع�ضهم على بع�ض يف ميزان املعي�شة.
ولكن هذه امل�ساواة التي نادى بها ال تعني عدم وجود متايز بني طبقات
املجتمع ،خا�ص ًة �أن الطهطاوي قد عا�ش يف جمتمع تتفاوت فيه الطبقات ،فهناك
قلة متلك اجلزء الأكرب من الرثوة ،وغالبية حمرومة �أو تكاد .وكان ال بد �أن يربر
هذا التمايز بني املواطنني؛ لذا يقول� :إن «هذا الت�ساوي بينهم� ،إن �أمعنا النظر
فيه وجدناه �أم ًرا ن�سب ًّيا ال حقيق ًّيا؛ لأن احلكمة الإلهية ميزت بع�ضهم على بع�ض
�أز ًال ...ومع �أن اهلل تعاىل ف�ضلهم ،بع�ضهم على بع�ض يف الرزق ،فقد جعلهم يف
الأحكام م�ستوين ،ال فرق بني ال�شريف وامل�شروف ،والرئي�س واملرءو�س»(.)1
( )1الطهطاوي ،املر�شد الأمني ،مرجع �سابق� ،ص .278 - 277
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ولكن هناك ت�سا ٍو
فهناك متايز بني الب�شر يف ال�صفات املعنوية ،ويف الأمالك املاديةْ ،
يف احلقوق و�أمام القانون.
وي�صرح الطهطاوي ب�أن هناك حاالت ترتاجع فيها االمتيازات ،وال ي�صبح
لها اعتبار ،وتطبق امل�ساواة بحذافريها ،ومن تلك احلاالت «حالة احلرب» .فمن
حيث ثبت �أنهم م�ستوون يف احلقوق ف�إنهم �إذا وقعوا جمي ًعا يف خطر عام وجب
على �سائرهم �أن يتعاونوا يف �إزالة هذا اخلطر ،ملا يف �إزالته من فائدة تعود على
الوطن« ،فبهذا تكون الت�سوية مالزمة للحرية عند انطواء راية احلرب ولوائه»(.)1
وامل�ساواة بني املواطنني يف احلقوق يقابله �أي�ضً ا م�ساواة يف الواجبات،
وكلما كان للإن�سان مطلب يف �أن ي�ستويف ما له من حقوق ،فعليه �أن ي�ؤدي واجباته،
فامل�ساواة �أو الت�سوية  -كما ي�سميها الطهطاوي  -هي «تكليف جميع �أهايل اململكة
بدون فرق بينهم ..فالواجبات دائ ًما مالزمة للحقوق ال تنفك عنها»(.)2
وهذا الربط بني احلقوق والواجبات هو ما وجدناه � ً
آخذا يف الظهور
والتنامي عند رواد النه�ضة الذين تعر�ضوا للمو�ضوع ،مثل �أديب �إ�سحق،
وعبد اهلل الندمي ،وحممد عبده يف مقاالته التي كتبها يف «الوقائع امل�صرية».

( )1املرجع ال�سابق� ،ص .278
( )2املرجع ال�سابق� ،ص .279
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وهكذا بنى الطهطاوي التقدم والإ�صالح والتمدن يف جمتمعه على
�إ�صالح �أحوال الرتبية ،وتعليم �أبناء �أمته ،م�ستن ًدا يف ذلك لقول �أحد احلكماء:
«�إن �سمحتم يل بتح�سني الرتبية �ألزمت نف�سي لكم ب�إ�صالح �أحوال العامل ب�أ�سره»،
وهي املهمة التي كر�س لها الطهطاوي هذا الكتاب.
وال غرو يف �أن ما طرحه الطهطاوي يف هذا الكتاب من ق�ضايا ُيعبرِّ عن
ريادته كواحد من �أكابر �أعالم النه�ضة الإ�سالمية احلديثة من جهة ،ويك�شف
كذلك عن وجهته التقدمية التي وازنت بني الأ�صالة واملعا�صرة من جهة �أخرى.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

ت�أليف

َ
الط َ
رفاعة َّ
هطاوي

ُطبِع لأول مرة عام (1289هـ 1872 /م)

خطبة الكتاب

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
حم ًدا ملن جعل ك�سب الآداب َد�أْب �أويل الألباب ،و�صالة و�سال ًما على
�سيدنا حممد الذي �أوتي احلكمة وف�صْ ل اخلطاب ،وعلى �آله و�أحزابه ومن ت�أ َّدب
ب�آدابه.
�أما بعد،..
ف�إن م�صرنا يف ميدان املعارف �سارت يف مدى طويل مديد ،ويف �أَ َم ٍد جليل
بعيد ،بلغت يف و�سيع م�ضماره ما يف �ضمريها من النية ،ونالت بحزم خديويها
وعزمه كمال الأمنية ،حتى �صارت جميع �أرجائها مواطن منظمة و�أماكن
معظمة ،تب�سمت ب�أنوار العرفان ثناياها ،وتن�سمت بالعدل والإح�سان �أرواح بكرها
وع�شاياها؛ فن ّور �أرجاءها نور بدره التمام ،وبره الذي ي�أبى �أن ي�ساجله الغمام.
ـــرا ِز امل َعـــايل
َ�ســـ َعا َدتُنا ِب�إ ِْح َ
بها َع ْ�صر الهنا �أَ ْ�ض َحى َ�ض ِمينا

ن َُحو ُز املجد باله َِم ِم ال َع َوايل
و�صاحب م�صر �إ�سماعيل فينا

4

املر�شد الأمني للبنات والبنني

4

ف�إنه �أبقاه اهلل ،ملا ورد على موردها الأعذبَ ،ج َل َب �إليها ال َع ْي�ش الأَ ْط َيب.
فكم له فيها من مهمة يكفيها ،ووعود يوفيها ،وعارفة يبديها ،و�صنيعة يوليها،
و�أر�ض موات يحييها ،وم�سعاة من م�ساعي تليد ال�شرف يبتنيها ،وذخرية من
ذخائر طريف الطرف يقتنيها ،وغاية من غايات الف�ضل يحتويها ،و�صفوة من
وح َ�س َنة من َح َ�س َنات الدهر يرغب فيها ويف ذويها؟ حتى �سرت
املعايل ي�صطفيهاَ ،
حمبة الأوطان منه يف �أهاليها؛ فال ي�ألفون �إال جا ًها ،وال ير�شفون �إال لمَ َا َها( )1فك�أنه
املَ ْع ِن ّي بقول من قال:
َما ِم ْ�ص ُر �إِ َّال َغا َد ٌة ُز َّف ْت َع َلى الـ
�أَ ْه َرا ُمها تحَ ْ ِكي ال ُّنهــو َد و ِني ُلها

مل ت َْر َ
�ض َغيرْ َ ك �أَ ْن َي ُفو َز ب ُِح ْ�س ِن َها
ا�س ِة وا ِ
حل َما
الر َي َ
َب ْل َم ْفخَ ٌر ِل َذوِي ِّ

يا َم ْن َل ُه ال ِق ْد ُح املُ َع َّلى يف ال ُع َلى

ـ�أَ ْمالك والأُ َم َـرا ِء والـــ ُو َز َرا ِء
الذ�ؤَابة َ�س َ
�شبه ُّ
الب ْط َحا ِء
ال يف َ

�إِ ْذ �أَ ْن َت يف ال َع ْل َيا ِء َب ْد ُر َ�س َما ِء
و�أُويل ال ُّن َهى �أَ ْبنا ِئك ال ُّن َج َبا ِء
َك ْم ِع ْن َدنَا َل َك ِم ْن َي ٍد َب ْي َ�ضا ِء؟

حتى �صار للأقطار امل�صرية زين �أمالكها ومطلع �أفالكها و�شم�س �ضحاها
وقطب رحاها وبدر دجاها وبيت رجاها ،له على م�صر اليد العليا والف�ضل الأكرب
واملجد الأوفى واجلود الأوفر ،عم �إح�سانه كل �شريف وم�شروف وجمهول ومعروف
وقريب وبعيد؛ حيث هو ملجد م�صر مبدئ ومعيد.
()1ال َّل َمى� :سمرة ال�شفتني( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب،
و�سوف ُي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).
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َ�سَ�أ ْلنا َم َعايل ِم ْ�ص َر َه ْ
ـــل َل ِك َع ْو َدة
ــماعيل �أَ ْو َح ِ
ــد َع ْ�ص ِر ِه
َفقَا َل ْتِ :ب�إ ِْ�س َ

5

َات الدَّ ْه ِر َي ْدنُو َب ِعيدُ َها؟
َو َه ْل َ�سابق ُ
َ
ال�ص َبا َم ْن ُي ِعيدُ َها
ـــام ِّ
َو َج ْد ُت لأ َّي ِ

وح ِا�ضر،
فهو مليك اقتفى ميامنه كل نَا ٍه و�آمر ،وروى حما�سنه كل َبا ٍد َ
ف�ضائله ال ُت َع ّد وال تحُْ َ�صى ،و�شمائله تجَ ِّل عن �أن ُت ْ�س َت ْق َ�صى .ف�أما ذهنه ال�صائب فقد
ا�ستوعب مل�صره حما�سن ع�صره مما عجز عنه ال�سابقون ،ون ّوع من �أنواع العمران
مامل يتح�صل عليه الباحثون املت�سابقون ،اقتحم يف �إيجاده عظائم الأمور ،وجاهد
ال�س ُهول وال ُو ُعور( ،)1فقد ادخر القتنائه بذل املكارم ،و�أيقظ
يف �إحرازه جماهدة ُّ
عزمه لال�ستيالء على املعايل والزمان مع غريه نائم ،فك�أنه يقول بل�سان حاله:
وبِا َ
�ضالأَ ْد َنى
جل ْو َه ِر الأَ ْعــ َلى َت َعـــ ّلق َم ْط َلبِي َف�أَ ْ�ص َب ْح ُتال�أَ ْل ِوي(َ )2ع َلىال َع َر ِ

و�أما مروءته فقد �أ�صبحت مر�آة يطالع فيها حما�سن الأمور ،وينال بهمة �صفائها
جوهر ال�صنع املحبوب امل�أثور ،ويجتلي( )3بها �صورة الكامل الباهر ،و َي ْن َجلي فيها
�صورة ال َّن َوال الذي �أعجز الأوائل والأواخر .و�أما �أُ ُب ّوته فهي التي ات�سق �أُنْ�سها،
َوط ُهر قد�سها ،و�شَ ُرف غر�سها ،وطلعت يف برج ال�سعود �شم�سها.
ال�س ْبقِ يف ُك ِّ
َت ُك َّ
ـــل َماجِ ٍد َحــ َوى َق َ�ص َب ِ
ـــل َم ْفخَ ِر
ــرز ْ
ات َّ
�أُ ُب َّو ُة خَ يرْ ٍ �أَ ْح َ
( )1ال ُو ُعور :جمع «ال َو ْعر» ،وهو كل مكان �صعب �صلب ال ت�سهل الإقامة فيه �أو ال�سري فيه( .م).
(� )2أَ ْلوِي� :أَمِيل( .م).
م�ستو�ضحا( .م).
( )3يجتلي :اجتلى ال�شي َء :نظر �إليه
ً
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ر َِج ُال جَ َتارِيب َو�أَ ْب َط ُال َد ْو َل ٍة
ً ()1
�إِ َذا �أَ ْبدَ ِت الأَ َّيا ُم َي ْو ًما َج َها َمة
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ب
َو َ�سا َد ُة �أَ ْح َك ٍام َو ُف ْر َ�س ُان ِم ْن رَ ِ
ِ ()2
ُيقَا ِب ُل َها ِم ْن ُح ْ�س ِنهِم ُك ُّل ُم ْ�سف ِر

وك�أمنا قال فيه من ينتقي ال�شعر وي�صطفيه:
َم ِل ٌ
يك ُت ِري ِه َق ْب َل َما ُهــــ َو َكا ِئ ٌن

ٌ
�سـا َر َكا ْل َب ْد ِر يف الدُّ َجا
َم ِل
يــــك �إِ َذا َ

يك َل ُه يف ُك ِّ
َم ِل ٌ
ــــل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة
َم ِل ٌ
يك ت ََرى ِم ْن َح ْو ِل ِه ُك َّل َعالمِ ٍ

ري ُت ُه �أَ ْ�ض َع ُ
ـــاف َما ُه َو َب ِ
ا�ص ُر ْه
َب ِ�ص َ
َ
ـــوم ت َُ�ساي ُِر ْه
َف�أ ْوال ُده ِمث ُْل ال ُّن ُج ِ
ري ُي َهـــ ِّني بالهنــــاء َب�شَ ا ِئ ُر ْه
َب ِ�ش ٌ

ُي َذ ِّك ُره يف ال ِع ْل ِم َما ُه َو َذ ِاك ُر ْه

ففي �أيام دولته ال�سعيدةَ ،ك ْم َج َّد َد مب�صر من حما�سن الع�صر املفيدة؟ حتى
�صار �أفقها جلياد العلماء من �أ�شهر امليادين ،ولفر�سان النبالء حدائق فنون وب�ساتني
يت�سابق ِب َ�أ ْب َكا ِر الأَف َْكار( )3يف َح ْو َم ِت َها البنات كالبنني ،فقد �س ّوى يف اكت�ساب
املعارف بني الفريقني ،ومل يجعل العلم كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيني؛
فبهذا ُ�سوق املعارف امل�شرتكة قد قامت ،وطريق العوارف للجن�سني ا�ستقامت،
وليل جهل الن�ساء جاله فجر املعارف وفخر متتعهن بالطرائف واللطائف ،فقد
وخ َّ�ص ُه َّن مبدار�س
�أحيا يف طباعهن جناح الآمال ،ون�شر لهن �أعالم املقال والفعالَ ،
و�سا( .م).
(َ )1ج َها َمةًُ :ع ُب ً
(ُ )2م ْ�سفِرُ :م�شْ رِق َو َّ�ضاء( .م).
(� )3أَ ْب َكار الأَف َْكار :الأفكار التي ال مثيل لها( .م).
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كال�صبيان ،يخرجن بها من حيز العدم �إىل الوجدان( ،)1ومن الوهم �إىل العيان؛
فبهذه الو�سائل النفائ�س �صدر يل الأمر ال�شفاهي من ديوان املدار�س بعمل كتاب
ال�س ِو َّية؛ َف�شَ َّم ْر ُت عن �ساعد
يف الآداب والرتبية ي�صلح لتعليم البنني والبنات على َّ
االجتهاد ،وعملت هذه املجموعة التي جاءت على وفق املراد ،مل تدع يف هذا
املعنى لعني املتمني َم ْط َم ًعا ،وال لقو�س االقرتاح َم ْن ِز ًعاُ ،زف َّْت �إليها �أَ ْب َكار املعايل،
وحف َّْت مببتكرات املعاين ،و�سميتها باملر�شد الأمني للبنات والبنني ،جعلتها بر�سم
ُ
دولتلو عطوفتلو(� )2أفندم ح�سني با�شا كامل ،ع�سى �أن يكون نَ َظر عنايته حل�سن
طبعها �شامل ،فهي واردة على �أعتاب مكارم ح�ضرته ال�سنية ،و�أبواب مراحم
�سعادته البهية� ،أدام اهلل على اجلميع ح�صن �أنظار ح�ضرته ال�سامية ،وال برحت
عنايته ل�سعادة م�ست�شاره ورجاله �شاملة وافية ،تلحظ اجلميع عناية ويل ال ِّن َعم
الأكرم ،ورعاية توفيقه على الوجه الألمَ ّ (� .)3آمني.
ورتبتها على مقدمة ،و�أبواب م�شتملة على ف�صول ،وخامتة ،وهذا �أَ َوانُ
ال�شُّ ُروع( )4يف املَ َرام( )5بعون امللك العالم.

( )1الوجدان :الوجود( .م).
( )2دولتلو :كلمة عثمانية ،معناها� :صاحب الدولة ،وعطوفتلو :كلمة عثمانية �أي�ضً ا ،معناها� :صاحب العطوفة( .م).
( )3الأَلمَ ّ  :الأ�شمل( .م).
( )4ال�شُّ ُروع :ال َب ْدء( .م).
( )5املَ َرام :ال َه َدف ،البغية( .م).

مقدمة

يف بيان تربية األطفال واإلناث وفيها فصول

الف�صل الأول
يف بيان نف�س الرتبية
َع ّرف بع�ضهم الرتبية ب�أنها تنمية �أع�ضاء املولود ا ِحل ِّ�س َّية من ابتداء والدته
�إىل بلوغه َح ّد الكرب ،وتنمية ُروحه باملعارف الدينية واملعا�شية؛ فبهذا انق�سمت
الرتبية �إىل ق�سمنيِ :ح ِّ�سية وهي تربية اجل�سد ،ومعنوية وهي تربية ال ُّروح ،ومع
ذلك ف�إن لتغذية الطفل ثالثة �أنواع من الغذاء خمتلفة املو�ضوع .الأوىل :تغذية
املرا�ضع للأطفال بالألبان .الثانية :تغذيتهم ب�إر�شاد املر�شد بت�أديبه الأ ّويل للأطفال،
وتهذيب �أخالقهم ،وتعويدهم على ال َّت َط ُّبع بالطباع احلميدة والآداب والأخالق.
الثالثة :تغذية عقولهم بتعليم املعارف والكماالت ،وهذه وظيفة الأ�ستاذ املُ َر ِّبي،
كما �أن ما قبلها وظيفة املر�شد املتويل �أمر ال�صبي ،فالن�سبة بني الر�ضاع والرتبية
الأولية والرتبية االنتهائية كالن�سبة بني املر�ضع واملُ َر ِّبي ،املر�شد والأ�ستاذ ،فكلما
جاد املُ َر ِّبي جادت الرتبية.
فالرتبية ب�أنواعها الثالثة ،و�إن كان يظهر ببادئ الر�أي �أنها �سهلة ب�سيطة ال
حتتاج �إال �إىل عمل ي�سري� ،إال �أنها يف احلقيقة وعند الت�أمل ت�ستدعي عظيم اهتمام
وعناية و�سلوك� ،أ�صول مقرره و�آداب حمرره ،وي�ضاف �إىل ذلك ما يحتاج �إليه
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املرا�ضع واملُ َر ُّبون والأ�ستاذون من قوة حمبة الأطفال ومعاملتهم معاملة من َط َّب
ملن َح َّب(.)1
وقد �أنتج هذا �أن الرتبية ّفن تنمية الأع�ضاء ا ِحل ِّ�سية والعقلية ،وطريقة
تهذيب النوع الب�شري ذك ًرا كان �أو �أنثى على ِط ْبق �أ�صول معلومة ،ي�ستفيد منها
ال�صبي هيئة ثابتة يتبعها ،ويتخذها عادة ،وت�صري له د�أبًا و�ش�أنًا و َم َل َكة( .)2فالرتبية
املعنوية حينئذ هي فن ت�شكيل العقول الب�شرية ،وتكييفها بكيفية ح�سنة م�ألوفة،
وغايتها �إيجاد َم َل َكة را�سخة يف ال�صغري حتمله على ال َّت َخ ُّلق بح�سن الأخالق
ح�سب الإمكان بحيث حت�صل من هيئة تربيته الأفعال اجلميلة املحمودة عق ًال
و�شر ًعا ب�سهولة و ُي ْ�سر َ
كطال َق ِة الوجه واحللم وال�شفقة و ِلني اجلانب ،وح�سن الظن
بالنا�س ،والإغ�ضاء عن ال�سفهاء وعدم جمادلتهم وال�سكوت عنهم قال ال�شاعر:
َ
يــم
ــي ٌء �أ َح ُّب �إىل َل ِئ ٍ
َو َما َ�ش ْ
اب
يم بِـــال َجـــ َو ٍ
ُم َتا َر َك ُة ال َّل ِئ ِ

�إِ َذا َ�شــ َت َم َ
الكــر َمي ِم َن ا َ
اب
جل َو ِ
اب
�أَ َ�شـــدُّ َع َلى ال َّل ِئيم ِم َن ال�سِّ َب ِ

وكمال الرتبية حمل املكلف على رعاية احلق للحق واخللق؛ لينال خري
الدارين ثم �إن الرتبية ال تفيد ال�صبي الذكاء وال الأملعية .ف�إن هذه ال�صفات هي
يف الأطفال غريزية طبيعية ،و�إمنا بالرتبية تنمو العقول وتتح�سن الإدراكات ،ف�إذا
(َ )1م ْن َط َّب ملن َح َّب� :أي معاملة الفطن احلاذق واحتياله واجتهاده لإر�ضاء من يحب( .م).
(َ )2م َل َكة :موهبة( .م).
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َر َّبى املُ َر ِّبي عدة �أطفال خمتلفني يف الذكاء ُم َّت ِح ِدين يف الرتبية ،ال يقدر املُ َر ِّبي
�أن يتو�صل �إىل ت�سويتهم يف الذكاء ،بل يختلف ذكا�ؤهم باختالف ا�ستعدادهم
الغريزي .فمجرد الرتبية وحدها ال يرتتب عليها ذكاء ال�صبي؛ حيث هو غريزي
ال يزيد بالرتبية املتزايدة ،ومع ذلك فالرتبية احل�سنة الفا�ضلة يف حد ذاتها خري من
الذكاء املتو�سط ،والذكاء الكامل �إذا �صحبته الرتبية الفا�ضلة كان عظي ًما كثري
النجاح ،ف�إذا �صحبته الرتبية املتو�سطة كان ي�سري النتيجة ال يبلغ �صاحبه الرتبة
وروحا و�أخالقًا يف
املطلوبة .وباجلملة ،فالغر�ض من الرتبية تنمية ال�صغري ج�س ًدا ً
�آن واحد يعني تنمية ِح ِّ�س َّياته ومعنوياته بقدر قابليته وا�ستعداده.
َــــــام َب ُنو �أَ ٍب َل ِك َّن َمـا
ُك ُّل الأَن
ِ

يم ُة الإِن َْ�س ِان
يف ال َف ْ�ض ِل ُت ْع َر ُف ِق َ

والرتبية الأَ َّو ِل َّية فائدتها �أن يعتاد ال�صبي على �أن ينقاد بطبعه �إىل ما يريده
منه ُم�ؤَ ِّدبه ،ويختاره له ُم ْر ِ�شده فغايته املطاوعة .وهذا النوع كما يكون يف الإن�سان
يكون �أي�ضً ا يف احليوان برتوي�ضه ومترينه على الإطاعة .و�أما تنمية العقل التي
هي غذا�ؤه باملعارف كغذاء اجل�سم بالطعام فهي خا�صة بالإن�سان؛ فكما �أن غذاء
ج�سمه بالطعام الطيب ُي َن ِّميه وينع�شه ويق ّوي �أع�ضاءه ،كذلك غذاء الروح باملعارف
ُي َن ِّميها ويقويها ب�شرط �أن تكون هذه املعارف معقولة مقبولة .فالرتبية املعنوية تزيد
يف تنمية عقول الأطفال باملعارف ،وح�سن الأخالق على التنا�سب من ح�سن
�إدارة املر�شد واملعلم؛ فبهذا يقال ملن اكت�سب املعارف اجليدة والأخالق احل�سنة
�إنه ح�سن الرتبية.
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وح�سن تربية الآحاد( )1ذكو ًرا و�إناثًا ،وانت�شار ذلك فيهم؛ يرتتب عليه
ح�سن تربية الهيئة املجتمعة يعني الأمة بتمامها .فالأمة التي ح�سنت تربية
�أبنائها ،وا�ستعدوا لنفع �أوطانهم هي التي تعد �أمة �سعيدة ،وملة حميدة ،فبح�سن
تربية �أوالدها ،والو�صول �إىل طريقة �إ�سعادها ال تخ�شى �أن ت�أمتن �أبناءها على �أ�سرار
الوطن ،وال على ما يك�سبها الو�صف احل�سن ،بخالف �سوء الرتبية املنت�شر يف �أمة
من الأمم ،ف�إن ف�ساد �أخالق َب ِنيها()2؛ يف�ضي بها �إىل العدم؛ حيث َيفْ�شُ و( )3فيهم
االنهماك على اللذات وال�شهوات ،واالنتهاك للحرمات ،والتعود على املحرمات.
ومن �سوء الرتبية �أن الأم َت ِكل تربية �أوالدها �إىل غريها بدون �أن تالحظ تربية
�أوالدها بنف�سها ،ف�إن الأم مبا �أودع فيها من ال�شفقة والر�أفة على �أوالدها هي
�أوىل و�أرفق بالرتبية ولتعديل مزاج �أبنائها وبناتها ،ف�إذا َر َّب ْت املر�أة �أوالدها �إىل
�سن التمييز تربية ح�سية �أو معنوية؛ انْ َتق ََ�ش( )4يف �أذهان الأبناء اعتدال املزاج،
واالت�صاف مبكارم الأخالق وتهذيبها ،و�سلوك �سبيل ال ِّرفْق واللني التي هي من
التمدن.
�صفات ُّ
الح املَ ْـر ِء ُي ْ�ص ِل ُح �أَ ْه َل ُه
َر�أَ ْي ُت َ�ص َ

ُي َع َّظ ُم يف الدُّ ْن َيا ِب َف ْ�ض ِل َ�ص ِ
الح ِه
( )1الآحاد :الأفراد( .م).
(َ )2بنِيها� :أبنائها( .م).
(َ )3يفْ�شُ و :ينت�شر(.م)
( )4انْ َتق ََ�شَ :ت َر َّ�سخَ ( .م).

َو َي ْع ِديهم ِم ْن ُه ال َف َ�ســا ُد �إِ َذا َف َ�س ْـد
و ُي ْح َف ُظ َب ْع َد املَ ْو ِت يف الأَ ْه ِل وال َو َل ْد

يف بيان نف�س الرتبية

15

15

ففي �أوائل حداثة الأوالد ذكو ًرا �أو �إناثًا ينبغي �إِنَ َاطة( )1تربيتهم بالن�ساء مع
مالحظة الأمهات ،وبعد ذلك تكون تربية الأوالد بح�سب موافقة �أحوال الأُ ّمة،
وطريقة �إدارتها ،و�أحكامها؛ ِل َي ْن َت ِق َ�ش يف �أفئدة ال�صبيان الإح�سا�سيات ،والأ�صول
احل�سنة اجلارية يف �أوطانهم .مث ًال� :إذا كانت طبيعة البلد املولود فيها الإن�سان
ع�سكرية مائلة للحرب وال�ضرب؛ تكون تربية الأوالد الذكور �أي�ضً ا تابعة لها
�أ�صو ًال وفرو ًعا؛ وتكون تربية البنات �أي�ضً ا مائلة ملحبة ال�شجعان والأبطال وفحول
الرجال؛ لي�شجعن الأبناء ،ويعتربن النفع للوطن .و�إذا كانت اململكة زراعية �أو
جتارية �أو بحرية وما �أ�شبه ذلك؛ كان مدار الرتبية ال�صحيحة للأوالد مبن ًّيا على
ذلك ،ويف هذه اخل�صو�صيات جميعها اال�ستعدادية ،تالحظ املعارف العمومية
التي ي�شرتك فيها جميع الأمم وا ِمل َلل ،وكل هذا �إِ ْج َراء لل َّنا ُمو�س( )2الطبيعي التي
اقت�ضته احلكمة الإلهية جمراه فقد فرق اهلل  همم النا�س لل�صناعات املتفاوتة
واملعلومات املتباينة ،وجعل �آالتهم الفكرية و�أدواتهم البدنية م�ستعدة لها ،فجعل
ملن َق َّي َ�ضهم ملراعاة العلم واملحافظة على الدين قلوبًا �صافية ،وعقو ًال باملعارف
وافية ،و�أمزجة لطيفة ،و�أبدانًا لينة.
�إ َِّن ال َّت َ�ش ُاغ َل بِالدَّ َفا ِت ِر واملَ َحــا
�أَ ْ�صـــــــل ال َّت َع ُّب ِد وال َّت َز ُّهـــــ
(� )1إِنَ َاطة :تكليف(.م).
( )2ال َّنا ُمو�س :القانون ،ال�شريعة( .م).

بِـــــ ِر ِ
ا�ســـــــ ْة
والك َتا َب ِة والدِّ َر َ

ِ
ا�س ْة
ا�ســــة ِوال�سِّ ــ َي َ
والر َي َ
ــــــد ِّ
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وجعل ملن َق َّي َ�ض ُه ملغانات املهن الدنيوية ،وا ِحل َرف املعا�شية كالزراعة والبناء
قلوبًا قوية ،وعقو ًال َك ِن َزة ،و�أمزجة غليظة؛ لأن �أكرث عمله منوط ببدنه ال بعقله.
وكما �أن من املُحال �أن ت�صلح حا�سة ال�سمع للر�ؤية ،وحا�سة الب�صر لل�سمع؛ فمن
املحال �أي�ضً ا �أن يكون من خُ ِلقَ للمهنة ي�صلح للحِ ْكمة ،ومع ذلك فقد جعل اهلل 
كل جن�س من الفريقني نوعني رفي ًعا وو�ضي ًعا .فالرفيع من يتحرى ا ِحل ْذق( )1يف
�صناعته ،و ُي ْقبِل على عمله؛ طل ًبا لمِ َ ْر�ضَ ات ربه َب ْقدر ُو ْ�س ِعه وطاقته ،وي�ؤدي الأمانة
فيما خلق له بقدر جهده وا�ستطاعته قال ابن عطاء اهلل  -م�ش ًريا �إىل هذا املعنى:
«من عالمة �إقامة احلق لك يف ال�شيء �إدامته �إياك فيه ،مع ح�صول النتائج» انتهى.
قال اجلمهور�« :إن اهلل تعاىل خلق يف كل �أحد ا�ستعدا ًدا تظهر عليه عالمته يف �أول
�أمره» ،كما قال ال�شاعر:
يف املَ ْه ِد َي ْن ِطقُ َع ْن َ�س َعا َد ِة َجدِّ ه

�أَ َث ُر ال َّن َجا َب ِة َ�س ِ
الب َه ِ
ـان
ــــاط ُع رُ ْ

وقال بع�ضهم�« :إنه ينبغي للعاقل �أن َي َت َج�شَّ َم يف نَ ْي ِل َم ْط ُلو ِب ِه ال�شَّ َدا ِئ َد،
و ُي ْجهِد نف�سه يف طلب املعايل؛ ليظفر باحلظ الأوفر» ،كما قيل:
َ
نــ ِز َل ٍة
ُب كُ َّ
َ�ســ�أطْ ل ُ
ـــل َم ْ
َ
عـــ ُت َو َق ْد
َف�إ ِْن �أ ْ�ســـــ َلم َر َج ْ

و�إ ِْن �أَ ْعطب َفـــــــال َع َج ٌب

( )1احل ِْذق :املهارة( .م).
( )2ال َع َطب :الف ََ�ساد( .م).

َت َع َّر َ
ـــب
�ض ُدونَــ َها ال َع َط ُ
ـــح َّ
الطــ َل ُب
ـــر ُت و�أَ جْ َن َ
َظ ِف ْ
()2

ـــكـ ِّ
ــــل َم ِن َّيــــ ٍة َ�ســـــ َب ُب
ِل ُ
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وباجلملةَ ،ف َمن �شَ َّم َر عن �ساعد اجلد؛ وجد مفتاح املجد .فالأمة التي تتقدم
فيها الرتبية بح�سب مقت�ضيات �أحوالها؛ يتقدم فيها �أي�ضً ا التقدم والتمدن على
وجه تكون به �أه ًال للح�صول على حريتها ،بخالف الأمة القا�صرة الرتبية؛ ف�إن
متدنها يت�أخر بقدر ت�أخر تربيتها .ف�إن الرتبية العمومية هي احل�صول على حت�سني
عوائد اجلمعية الت�أن�سية ،ومعرفة �آدابها عل ًما وعم ًال ،والت�أدب ب�آداب البالد.
فالرتبية هي �أ�سا�س االنتفاع ب�أبناء الوطن ال�سيما تربية �أبناء الأمراء والأكابر
والأغنياء ،بتح�سني �أحوالهم ،وتهذيب �أخالقهم ،وتعويدهم من ال�صغر على ترك
الكبرْ والإعجاب وحمبة النف�س ،وتكليفهم با�ستعمال ال ِّرفْق وال ِّلني ُّ
ِ
والتلطف مع
خوا�صهم على َل ْومِهِ م على
غريهم؛ حتى ال يتجارى �أحد من َع َوا ّم النا�س �أو ِّ
�أفعالهم و�أطوارهم وحركاتهم .ومن �أهم ما ينبغي جتريدهم عنه من املَثَا ِلب( )1حمبة
النف�س التي �أف�سدت �أخالق النا�س ،فاجتناب حمبة النف�س للرتبية من �أعظم
�أ�سا�س.

( )1املَثَالِب :جمع «املَ ْث َلبة» ،وهي العيب واملنق�صة( .م).

الف�صل الثاين
يف محَْ و حمبة النف�س من الأطفال يف حال �صغرهم ،و�إزالتها
عن الكبار يف حال كربهم

حمبة الإن�سان لنف�سه هو �إح�سا�س فيه ،يبعثه على �أن يجلب جميع ما
يقدر عليه لر�ضاها و�شفاء غليلها وق�ضاء �شهوتها .فاملُ َّت ِ�صف بهذه ال�صفة يجعل
نف�سه حمبوبته ،وبغيته من الدنيا ،ومركز دائرة مرغوبة ،فال تنبعث �أ�شعة فكره
�إال �إليها ،وكل ما يتمناه �أو ت�شتهيه نف�سه من الغنى والزينة والفخار يجعله عائ ًدا
عليها ،وكذلك يق�صر بحثه عن �إزالة ال�شر عنها؛ فال رغبة له يف نفع الإخوان
وال الأوطان ،فجميع ما يجلبه من خري �أو يدفعه من �شر متولد من هذه املحبة.
فهي بالن�سبة �إليه �سبب اللذات والآالم ،وجملبة ال�شهوات اجل�سمية والعقلية.
فالإن�سان َم ْط ُبوع على �أن يح�سن له حب النف�س ما فيه �صالحه اخلا�ص به مبا
يوافق َم ْي َله و�ضعفه وتولعه بالف ََخار( ،)1ويزين له الو�صول �إىل هواه ،ف�أحب ما على
الإن�سان التعبري عن نف�سه ب�أنا �أو نحن؛ لي�شرف نف�سه ويزينها مبا ي�ستطيعه ،و�أعظم
فخر للإن�سان املحب لنف�سه �إذا اجتمع ب�أقرانه و�أمثاله �أن يظهر عليهم مبظهر ال َه ْي َبة
والإجالل ،و�أن يحب منهم �أن يدركوا منه قوة عقله وف�ضائله ومزاياه اخل�صو�صية؛
( )1الفَخَ ار :التباهِ ي( .م).
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ليحرتمه جميع النا�س ،وهذا ما ير�ضيه غاية الر�ضى ،وي�ساعد على بلوغه ُم َناه،
ويعود على حوائجه ب�سهولة الق�ضا ،وما هذا كله �إال �أنه يحب نف�سه ُح ًّبا َج ًّما،
احلد مما �أعمى و�أ�صمى ،فال يحب �سواها ،ويبلغها من جميع
ورمبا جتاوز يف حبها َّ
ما ت�شتهيه ُم َناها ،فهي مل�أموله مركز الآمال ومحَ َ ّط ال ِّر َحال ،ومن ذلك �أنه يحب
العلو على اجلميع؛ فك�أن عباد اهلل خملوقون َجل َنابِه الرفيع ،ودائ ًما يريد منهم
املدحة وا�ستح�سان الأفعال .فهذه ا َخل�صْ َلة يف احلقيقة خارجة عن حد الإن�صاف
واالعتدال ،ال يعد �صاحبها �إال ظاملًا لنف�سه ،طائ ًعا لهواه ،جائ ًرا جبا ًراُ ،م َت َم ِّلقًا
َح ُ�سو ًدا ملن �سواه .فحب النف�س َخ�صْ َلة جامعة جلميع العيوب والذنوب ،مخُ ِ َّلة
باجلن�س الب�شري ،دالة على دناءة النف�س؛ حيث �إن �صاحبها مق�صور الهمة على
منفعة نف�سه؛ ال يعود نفعه يف �شيء على �إخوانه و�أبناء جن�سه ،وهي منبع احلر�ص
والطمع.
ت َ �أ ْن تحَ َْيا
�إِذَا َما ِ�شــــــ ْئ َ

فَال تحَ ْ ِفـــــل بحب ال َّن ْفـ

ــحــ َيا
َح َيـــا ًة َ�ســـــــ ْه َل َة املَ ْ
َغــــــــترَ ّ بالدُّ نْيــــــا
�س �أو ت ْ

وقد كتب الإ�سكندر �إىل �أر�سطاطالي�س �أن ِع ْظ ِني؛ فكتب �إليه �إذا َ�صف َْت
فجدد ذكر ال َع َطب ،و�إذا اطم�أنّ بك الأمن؛ فا�ست�شْ ِعر اخلوف ،و�إذا
لك ال�سالمة؛ ّ
أحببت نَ ْف َ�سك؛ فال جتعل لها يف الآثام
بلغت نهاية الأمل؛ فاذكر املوت ،و�إذا � َ
َ
ن�صي ًبا.
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وعالمة حب النف�س �أن يكرث الإن�سان من َم ْد ِح َها ،ويحكي عنها �أفع ً
اال
عظيمةُ ،ي ْط ِنب يف َم ْت ِن َها و�شَ ْر ِح َها؛ فهو ُح ٌّب مذموم ،و�صاحبه َم ُلوم ،يدل على
قلة العقل والأدب ،و َدنَا َءة الأ�صل وا َحل َ�سب ،وعلى ا ِخلفَّة والطي�ش ،وال يتمتع
�صاحبه ب�أهن�أ عي�ش.
قال بع�ضهم�« :إنه ينبغي يف تربية الأوالد من ذكور و�إناث �أن يعتني ُم َر ِّبيهم،
ب�أن يطفئ من قلوبهم نار حبهم لأنف�سهم ،وحرارة حر�صهم على جلب كل �شيء
خلا�صيتهم؛ ف�إن حبهم للنف�س بهذه الدرجة �إمنا هو عني ال ِب ْغ َ�ضة لها؛ لأنه يجلب
لهم ُب ْغ َ�ض من عداهم من الإخوان ،وكيف ينال ال�سعادة من َخ َّ�ص نف�سه باملحبة،
أحدكم ح َّتى
ؤمن � ُ
ومل يجعل لأخيه منها قدر حبه؟» ويف احلديث ال�شريف« :ال ي� ُ
حب ِ
لنف�س ِه» ،وهذا احلديث من �أعظم �آداب الدين و�أُ ِّ�سه.
َّ
يحب لأخي ِه َما ُي ُّ
ومما يرتتب على حب هذا االخت�صا�ص احلزن عند فقده �أو عدم احل�صول
عليه؛ حيث �إن احلزن �أمل نف�ساين يعر�ض لفقد حمبوب �أو لفَوت مطلوب ممن يظن
�أن ما يح�صل له من حمبوبات الدنيا يجوز �أن يبقى ويثبت عنده� ،أو �أن جميع
ما يطلبه من مفقوداتها البد �أن ي�صري يف ملكه .ف�إذا علم احلري�ص �أن جميع ما يف
املح�سو�سات غري ثابت وال باقٍ  ،و�أن الثابت الباقي هو ما يكون يف عامل العقل؛
مل يطمع يف املحال .ف�إذا مل يطمع فيه؛ مل يحزن ،بل ال يطلب �إال مبقدار احلاجة،
وترك االدخار واال�ستكثار واملباهاة واالفتخار .فمن طلب بقدر احلاجة �أمن فلم
ي�شق و�إال مل يزل يف جزع دائم وحزن م�ستمر.
يجزع وفرح فلم يحزن و�سعد فلم َ
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ف�إن من طمع يف املحال مل يزل خائ ًبا ،واخلائب حمزون �أب ًدا ،واملحزون �شقي
دائ ًما .فما �أح�سن فرح املتعي�شني مبعاي�شهم على تفاوتها ،و�سرور �أ�صحاب ا ِحل َرف
املختلفة مبذاهبهم على َت َبا ُي ِن َها!! فليت�صفح العاقل ذلك طبقة طبقة من طبقات
ه�ؤالء ،فال يخفى عليه فرح التاجر بتجارته ،واجلندي ب�شجاعته ،والزارع بزراعته،
وال�شاطر ب�شطارته .ف�إذا لزم �صاحب الف�ضيلة مذهبه وطالت عادته فيه ،كان �أوىل
بال�سرور من هذه الطبقات ،وال يعرتيه احلزن الذي يجتلبه لنف�سه؛ �إذ لي�س هو من
الأ�شياء الطبيعية بل �أ�سبابه �أ�سباب غري �ضرورية .و�إن َم ْن جلب لنف�سه احلزن فهو
غري عاقل؛ ولذلك قال بع�ض احلكماء�« :إن َم ْن �أحب �أن ينال ال�شر �أعداءه؛ فهو
حمب لل�شر ،وحمب ال�شر �شرير ،و�شر ِم ْن هذا َم ْن �أحب ال�شر ملن لي�س له بعدو،
و�أ�سو�أ ِم ْن هذا ح ً
أحب �أن ال ينال �أ�صدقا�ؤه خري ،و َم ْن �أحب �أن ُيحرم
اال َم ْن � ّ
�صديقه اخلري؛ فقد �أحب له ال�شر ،وهذا ال ُيت�ص ّور �إال ِم ْن احلري�ص الذي يحب
اخت�صا�ص نف�سه باخلري .فعلى الإن�سان �أن يرغب �إليه تعاىل يف التوفيق املقرون
باالجتهاد؛ �إذ ال يتم �أحدهما �إال بالآخر .و�أ ّما �إن كان حب النف�س عبارة عن
اعتبارها حمبة للخري لها وللإخوان ،وات�صافها بالف�ضائل ،وجت ّردها عن النقائ�ص
والرذائل مثل �أهل العدل والإح�سان ،وامليل �إىل �أن تكون يف ميزان اخلري راجحة
جامعة لأنواع الأعمال الناجحة؛ فلي�س بهذه ال�صفة من الأفعال الذميمة؛ حيث
�أ�ضيف �إليه حب مثل ذلك للإخوان و�أهل الأوطان؛ ف�إن هذا يكون من باب
عالمة الإميان.

الف�صل الثالث
يف تعويد الأطفال من �أ ّول ُ�ش ُبو ِب ّيتهم على العقائد الدينية،
والتغذي ب�ألبان الأحكام ال�شرعية

و�سط َرت الإرادة ال�صمدانية خطوط
قد كتبت يد القدرة الربانية بغري �آالتَ ،
امل�صنوعات ،وجعلت ذلك َو ْقفًا على تالوة الب�صائر والألباب ،وم�شاهدة الأب�صار
ال�س ْف ِل َّيات �إىل
والعيون عنوان هذا الكتاب ،فك�أنها �أمرت العقول باالنتقال من ُّ
ال ُع ْل ِو َّيات ،وبالنظر يف جميع الأزمنة والأمكنة ،وما �أُو ِد َع فيها من خري �أو �شر �أو نفع
�أو �ضر �أو �سعد �أو نح�س �أو حياة �أو موت �أو �صحة �أو َ�سقَم مما يجري من م�شيئته
تعاىل يف �سائر الكائنات .فكل هذا ير�شد �إىل معرفته تعاىل وحكمته وحوله وق ّوته
كما نبه عليه تعاىل بقوله :ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ [الروم ،]8 /ونحو ذلك من الآيات الدالة على بديع
�صنعته وتدبري ملكه وحكمه.
ثم �إن اهلل  جعل العقل النوراين يف القلب الإن�ساين مر�آة للعارف
الفا�ضل ،مييز به احلق من الباطل كما �أر�سل ر�س ًال ظاهرة؛ ليبينوا العلم الظاهر
الذي جتهله النف�س الأ ّمارة بال�سوء حتى ال تقي�سه بقيا�سها الفا�سد بناء على ما
يفهمه عقلها الكا�سف الكا�سد .فالعقل النري ر�سول َقبِل وا�سطة النبي املر�سل
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وامللك املقرب .و�أما الر�سول احلقيقي امل�شرع فقد �أر�سل من عند اهلل تعاىل مب�ش ًرا
ومنذ ًرا لئال يكون للنا�س على اهلل حجة بعد الر�سل ،فهو مبني ومعني ملا ال ت�ستقل
به عقول الب�شر ،و�إن كانت العقول �أفادت قبل ال�شرائع نو ًعا من التدبري ،فالعقل
الراجح ال�صحيح النظر اخلايل عن املوانع قد مييز احلق من الباطل وهو م�ؤيد لر�سالة
املر�سلني ،وقد فرق اهلل  بني العاملني يف العقول ،ومنحهم منها ما �شاء من كثري
وقليل ،وكما ف�ضل بع�ضهم على بع�ض يف الرزق وكرثة املال ف�ضل بع�ضهم على
بع�ض يف العقل؛ فعقول الأنبياء �أرجح من عقول العلماء ،وعقول العلماء �أرجح
من عقول ال َع َوا ّم ،وبقدر تفاوت العقول والب�صائر ال�شبيهة بالأب�صار ق ّوة و�ضعفًا؛
يكون التفاوت يف �إدراك قواعد الدين والدنيا؛ وبهذا يقع الإنكار واالعتزال لكثري
من النا�س يف �أمور الدين؛ لنق�صان العقول ك�أهل ال�ضالل وامل�شركني ،وعبدة
الأ�صنام والوثنيني.
� َّإن َم ْن �أَ
�شـــــــ َر َك بِال َّلــــــــــــ
ْ
ْـــــــــــــــل ِل َه َ
ـــــذا
�أَ ْح َو ُل ال َعق
ِ

ٌ
ـــــــــــــــول بِاملَ َعانـــــي
ـ ِه َج ُه
اح ِ
ـــــــــــــــن ِل ْل َو ِ
ـــــد َثـاين
َظ
َّ

وكمنكري البعث من احلكماء والفال�سفة:
َّ
ِيب ِكال ُه َما
َق َال املُ َن ِّج ُم
والطب ُ
�إ ِْن َ�ص َّح َق ْو ُل ُك َما َف َل ْ�س ُت بِخَ ِ
ا�س ٍر

َل ْن
�أَ ْو

ات ُق ْل ُت �إِ َل ْي ُك َما
ت ُْب َع َث الأَ ْم َو ُ
َ�ص َّح َق ْويل فا َ
خل َ�سا ُر َع َل ْي ُك َما
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قال �أعرابي لأبي جعفر حممد بن علي بن احل�سني « :هل ر�أيت اهلل
حني عبدته؟ فقال :مل �أكن لأعبد من مل �أره .قال :فكيف ر�أيته؟ قال :مل تره
باحلوا�س ،وال
الأب�صار مب�شاهدة ال ِع َيان ،ور�أته القلوب بحقائق الإميان ،ال ُي ْد َرك
ّ
ُي�شَ َّبه بالنا�س ،معروف بالآيات ،منعوت بالعالمات ،ال يجوز يف الق�ضيات ،ذلك
اهلل الذي ال �إله �إال هو فقال الأعرابي :اهلل �أعلم؛ حيث يجعل ر�ساالته» .
و�أما من يعرف الواجب واجلائز وامل�ستحيل؛ فيعلم �أن كل مقدور بالإ�ضافة
�إىل قدرته تعاىل قليل .فالعاقل �إذا �سمع معقو ًال غري ًبا ا�ستح�سنه ،واجلاهل �إذا
�سمعه قطع بتكذيب قائله وزيف ناقله؛ لقلة ب�ضاعة عقله و�ضيق نطاق ف�ضله؛
ولهذا و�صف تعاىل اجلهال بقوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﱸ [الفرقان.]44 /
وقد �أودع اهلل  من عجائب امل�صنوعات يف الآفاق وال�سماوات كما

قال:

ﱹﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﱸ [يو�سف ،]105 /وقد ندب �إىل النظر يف عجائب الدنيا بقوله:
ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ [النمل ]69 /وقال :ﱹ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﱸ [الذاريات ،]20 /وقال ال�شاعر:
ات َفال ت َُك ُم ْن ِك ًرا
يف الأَ ْر ِ
�ض �آ َي ٌ

َف َعجِ ـــا ِئ ُب الأَ�شْ ـــ َيا ِء ِم ْن �آيــا ِت ِه
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وقال �آخر:
�شـ ِ
ـــــاهدَ ٍة
َك ْم �آ َيــ ٍة ِلـــلإِ َل ِه َ

َ
هــــــــو
ِب�أنَّـــــــــــ ُه ال �إِ َل َه �إِ َّال ُ

وقال �آخر:
�أَ َيا َع َج ًبا!! َك ْي َف َي ْع ِ�صي ال َإلـ
َويف ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َل ُه �آ َيــــــ ٌة

ـ َه �أَ ْم َك ْي َف َي ْج َحدُ ُه ا َ
جل ِ
احدُ ؟
تَــــــــدُ ُّل َع َلى �أَنَّـــــ ُه َو ِ
احـــــدُ

وقال �صاحب اجلوهرة:
َفان ُْظ ْر �إِ َ
ىل َن ْف ِ�س َك ُث َّم ا ْن َت ِقل
ِــــد بِــــ ِه ُ�ص ْن ًعا َب ِدي َع ا ِ
حل َك ِم
جَت ْ

ِل ْل َعالمَ
َل ِك ْن

ال�س ْف ِل ّي
ِ ال ُعــــــ ْل ِو ِّي ُث َّم ُّ
ِب ِه َقــــــا َم َد ِل ُ
يل ال َعدَ ِم

وح َج َر املا�س الذي يعجز
ومن �شاهد َح َج َر املغناطي�س ،وجذبه للحديدَ ،
عن ك�سره احلديد ،ويك�سره الر�صا�ص ،ويثقب الفوالذ ،وال يقدر على ثقب
ال�س َّر قادر على كل �شيء ،فال تكن مكذبًا مبا
الر�صا�ص؛ يعلم �أن الذي �أودع هذا ِّ
ال تعلم َو ْجه حكمته ،فقد قال تعاىل :ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﱸ [يون�س.]39 /
هِي عنه ،وكان
فالعاقل هو الذي �إذا �سمع �شي ًئا �أو ر�آه �أو ُد ِعي �إليه �أو �أُ ِم َر به �أو ُن َ
ذلك ال�شيء وار ًدا �شر ًعا ،خمالفًا لطبع نف�سه �أو موافقًا له ،ومل َي ْد ِر �أن ال�صواب
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يف الإقبال عليه �أو النفور عنهَ .د ّبره �أ ّو ًال بنظر العقل الذي �أودعه اهلل تعاىل فيه،
وتفكر يف عاقبته ،وما َي�ؤُول �إليه من ال�صواب والهدى �أو اخلط�أ وال�ضالل؛ فيحكم
به العقل ال ُّنوراين امل ُو َدع يف القلب الإن�ساين ،وال نظر �إىل ما ت�أمر به النف�س الأ ّمارة
بال�سوء �أو العقل ال�ضعيف؛ لأن ُك ًّال منهما يف حرب مع العقل النوراين ،وهذا
ما ي�سمى جهاد النفو�س ،فتقع فيه املوازنة واملغالبة واملحاربة؛ و�إىل ذلك �أ�شار
(ال�صادق امل�صدوق) حني رجع من بع�ض الغزوات بقوله« :رجعنا من اجلهاد
الأ�صغر �إىل اجلهاد الأكرب» ،فحينئذ ينبغي �أن يربز �إىل النف�س الأ ّمارة �ضرغام
العقل على جواد ،ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ [العنكبوت]69 /؛
في�ضربها ب�سيف احلق القاطع؛ لدروع حجج اجلهل املانع ،فيقول لهذه النف�س
الل ّوامة« :لمِ َ ال تطيعني َم ْن خلقك ،وخلق كل �شيء ،وهو على كل �شيء قدير،
وهو اهلل الذي ال �إله �إال هو وحده ال �شريك له؟».
البد لكل خملوق
ف�إن قالت النف�س« :ما الدليل على ذلك؟ قيل لها� :إنه ّ
من خالق؛ لأنه ال يخلق نف�سه �ألبتة ،ف�إن �سلمت هذا .و�إال قيل لها�« :أف�أنت
خالقة �أم خملوقة؟» ف�إن قالت« :خالقة»؛ عر�ضت لها ذرة من خلق اهلل تعاىل؛
وقيل لها« :اخلقي مثل هذه الذرة» .ف�ض ًال عن فيل �أو جمل �أو جبل �أو �سماء
�أو �أر�ض؛ ف�إن عجزت عن خلق ذرة؛ ثبت �أنها خملوقة عاجزة مثل تلك الذرة،
وقامت احلجة عليها ،وعلى جميع املخلوقات ل�ضعفهم وعجزهم ،وثبت �أن هناك
�شي ًئا هو خالقهم ومالكهم ومدبرهم ،وهو الإله الواحد املوجود القدمي الباقي ،وهو
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املريد القادر املت�صف ب�صفات الكمال ،وعلمه القدمي يف كل كلي وجزئي حا�ضر،
كما قال ال�شاعر:
َيا َم ْن َت َع َّرف يل بــــه َف َع َر ْف ُته
�أَن َْت ا َّل ِذي يف ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َح ِ
ا�ض ٌر

ني أ�َ ْن �أَ ْح َب ْب ُت ُه
َو ِب ِه املحبــــة ِحـــ َ
�أَ�شْ َه ْدتَني ِع ْل ِمي َف ِم ْنك َ�شه ِْد ُت ُه

ويف احلديث القد�سي قال اهلل تعاىل« :و َم ْن �أَ ْظ َل ُم ممِ َّن ذ َه َب يخ ُلقُ َك َخ ْلقي،
فل َي ْخلقُوا َذ َّر ًة �أو ل َي ْخلقُوا َح َّب ًة �أو �شَ ِعيرْ ةً» انتهى .وقد وقع ال�س�ؤال عن حكمة
الرتقي؛ ف�أجاب التقي ال�سبكي« :بديهة ب�أن �صنع الأ�شياء الدقيقة فيه �صعوبة.
والأمر مبعنى التعجيز»؛ فنا�سب الرتقي من الأعلى �إىل الأدنى ،وا�ستح�سن ذلك
احلافظ ابن حجر« :واملراد بالأعلى الأعلى يف �صعوبة العمل �أو يف ا َخل َ�س َا�سة،
قال تعاىل :ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭭ ﭮ

ﭯﱸ [احلج.]73 /

فقد اقت�ضت حكمته الإلهية من غري وجوب عليه �أن يخلق املخلوقات؛
ِل َي ُد َّلهم على معرفته ب�إظهار �صنعته لقوله تعاىل :ﱹﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﱸ [الذاريات� ]56 /أي يعرفوين ويوحدوين؛ وحيث �إن الإن�سان
خملوق؛ لتوحيد اخلالق؛ فينبغي تعليم ال�صغري  -ذك ًرا �أو �أنثى من مبادئ �أمره -
�إقامة الدليل على وجود اهلل ،ووحدانيته ،وباقي �صفاته الواجب معرفتها تف�صي ًال
يف التف�صيلي ،و�إجم ً
اال يف الإجمايل.

الف�صل الرابع
يف �أنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم �أحوال املعاد
كاملعا�ش ليجمعوا بني معرفتهما

من املعلوم �أن قدرة اهلل  كباقي �صفات املعاين ،وهي الإرادة والعلم
واحلياة وال�سمع والب�صر والكالم ،ثابتة ال ِق َدم ،وهي التي �أوجد بها املخلوقات
بعد العدم ،وبها تكون احلياة بعد املمات ،كما �أ�شار بذلك  بقوله ر ًّدا على من
�أنكر احلياة بعد الفناء؛ فقال الكافرون :ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ  .ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭧ
ﭨ ﭩ ﱸ [ق ،]3 - 2 /وبقوله تعاىل :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ .ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗ.ﮙﮚﮛﮜ ﮝ.ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ  .ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ .ﮰ ﮱ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﱸ [ق� ]10 - 6 /أي كما �أحيينا الأر�ض من
بعد موتها بذلك املاء؛ كذلك نحييكم بعد موتكم ،وكما �أخرجنا جواهر املعادن
والنبات واحليوان من الأر�ض ،و�أوجدناها بعد عدمها وفنائها؛ كذلك اخلروج
الذي �أنكرمتوه يكون ِبق ُْدرة من يقول لل�شيء كن فيكون ،ومن هو على كل
�شيء قدير ،وقال بع�ضهم يف قوله تعاىل :ﱹ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ﯭ ﯮﱸ [النحل ]40 /هو كناية عن �سرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة ،ولي�س
هناك �أمر حقيقة ،وال كاف وال نون؛ و�إال لو كان هناك �أمر؛ لتوجه �أن يقال�« :إن كان
اخلطاب لل�شيء حال عدمه فال يعقل ،و�إن كان بعد وجوده ففيه حت�صيل احلا�صل».
وقد بالغ بع�ض امللحدين يف الإنكار؛ فقال« :لو �أن �آدم ًّيا �أكله �آدمي
�آخر؛ فا�ستحال فيه �أي�ضً ا حل ًما ود ًما ،وهكذا �إىل �ألف �أو �أكرث ثم مات الأخري
منهم؛ ف�أكلته الأر�ض حتى َف َني وانعدم ،ومل يوجد له �أثر .فكيف يكون رجوع
كل �شيء من ذلك ،وكيف يكون وجوده بعد عدمه وحياته بعد موته ،وكيف
يخرج ما ا�ستحال يف جميع ذلك حتى يتميز كل واحد منهم على حدته بذاته؟»
فا�ستبعد املنكر ذلك بجهله ،ومتادى على �إنكاره البعث؛ ل�ضعف عقله ،وجوابه
�أنه لو ا�ستحال جميع املخلوقات بع�ضها �إىل بع�ض ،واختلطوا كلهم ،و�صاروا د ًما
وحل ًما واح ًدا� ،أو ماء �أو هواء �أو نا ًرا� ،أو �ألطف �شيء يكون ثم َف َني ذلك كله ،ومل
يوجد له �أثر؛ فلي�س عزيز عليه تعاىل �أن يوجده بالقدرة بعد عدمه ،وير ّده كما كان
�أ ّو ًال ،فال يعجز عن متييز كل واحد على حدته بذاته حتى يعيد �إليه دمه وحلمه
الذي كان عليه يف حياته الأوىل؛ َف ُي ِث ْي ُبه �إن كان من �أهل الثواب ،ويعاقبه �إن كان
ي�ستحق العقاب؛ ولهذا خلق لل�سعداء دار النعيم ،وللأ�شقياء نار اجلحيم.
والدليل على ذلك �أن اهلل تعاىل �أوجد النا�س �أ ّو ًال بعد �أن مل يكونوا
�شي ًئا بدون كلفة وال م�شقة وال ا�ستعانة ب�آلة وال �شيء غري �صفاته كالقدرة والإرادة
والعلم؛ فما �أ�سهل عليه الإعادة و�أهونها؟ �أمل تر �إىل قوله تعاىل :ﱹ ﯜ ﯝ ﯞ

31

يف �أنه ينبغي تعليم الأطفال حني تربيتهم �أحوال املعاد ...

31

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﱸ [الإن�سان ]1 /وقوله تعاىل:
ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﱸ [الروم ،]27 /وقوله
تعاىل :ﱹ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﱸ [العنكبوت� ]20 /أي كما �أوجدهم من العدم �أ ّول مرة،
كذلك يوجدهم بعد الفناء ثانية� ،إنّ اهلل على كل �شيء قدير.
وقد �ص ّور اهلل الإن�سان يف �أح�سن �صورة ،وجعله باقي النوع بالتوالد
والتنا�سل �إىل �آخر الدهرَّ ،
وركب فيه العقل ال ُّنوراين امل�ضاف �إىل ال ُّروح املت�صرفة
يف احلوا�س ،و�ألهمها باحلركة االختيارية ال�صادرة عن �إرادة اهلل مبا ق�ضاه من
خري �أو �شر �أو طاعة �أو مع�صية حتى ينفذ ما �سبق يف علمه ،وما �أبرمه مب�شيئته
وحكمه؛ ليخرج بذلك من عامل الغيب �إىل عامل ال�شهادة ،وهذا معنى قوله
تعاىل :ﱹﭨ ﭩ ﭪ  .ﭬ ﭭ ﭮ ﱸ [ال�شم�س ،] 8- 7فيكون ما
�أراده تعاىل قدميًا يف �سابق علمه ،حمك ًما يف ديوان حكمته وتدبري ملكه ،حمدثًا
بقدرته ،دا ًّال على وجوده ووحدانيته� ،شاه ًدا بات�صافه ب�سائر ال�صفات التي تتجلى
مبحا�سنها على جميع املوجودات بالفعل وال�صنعة؛ فانطبعت يف جميع املوجودات
�آثار وجود الباري  -تبارك وتعاىل � -أي مظاهر �صفاته التي ظهرت من عامل الغيب
�إىل عامل ال�شهادة؛ فارت�سمت يف مر�آة قلب الإن�سان كما يرت�سم ال�شيء املنظور يف
املر�آة؛ فلهذا كان الإن�سان �أف�ضل املخلوقات ،و�أكرمها على اهلل ،و�أح�سنها خلقًا مبا
�أودع اهلل  فيه من بديع احلكمة ،ورفيع ال�صنعة ،قال تعاىل :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ

32

املر�شد الأمني للبنات والبنني

32

ﭞ ﭟ ﭠ ﱸ [التني ،]4 /وقال تعاىل :ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ

ﮟﱸ [الإ�سراء.]70 /
وعند ظهور الإن�سان الذي هو عبد مواله �إىل عامل ال�شهادة؛ اقت�ضى املقام
الرب يكون واج ًبا �أو مندوبًا ،وما
الرب �آم ًرا للعبد ،ناه ًيا له ،و�أن ما �أمر به ُّ
�أن يكون ُّ
نهى عنه يكون حرا ًما �أو مكرو ًها ،وما َف ّو�ض ال�سيد �أمره �إليه ،ومل يرتب فيه عليه
مباحا .فالتكليف بهذه الأحكام اخلم�سة
مدحا وال ذ ًّما؛ كان ً
ثوابًا وال عقابًا وال ً
�شرعي؛ وحيث �إن العقل النوراين بالقلب الإن�ساين َ�ص َّدقَ بوجود اخلالق ،فالبد
ي�صدق �أي�ضً ا مبالئكته وكتبه ور�سله الذين ب َّي ُنوا احلالل واحلرام ،وعليهم نزلت
�أن ّ
ال�شرائع والأحكام ،وخامتهم خري الربية الذي �أيد باملعجزات القوية ال�سيما
معجزة القر�آن الباقية �إىل �آخر الزمان ،والنا�سخ �شرعه جميع ال�شرائع والأديان،
واملنزل عليه قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝﱸ [الأنفال� ]62 /أي ن�صرك يف �سائر �أيامك .ف�إن
�أَ ْمر النبي  من �أول حياته �إىل وقت وفاته كان �أم ًرا �إله ًّيا وتدب ًريا ع ِل ًّيا ،وما
كان لك�سب اخللق فيه مدخل ،وكان ت�أييده  بامل�ؤمنني والأن�صار واملهاجرين،
ومن بعدهم باخللفاء الرا�شدين ،وال زال �شرعه م�ؤ َّي ًدا من�صو ًرا �إىل يوم الدين،
يقوم بت�أييده �صاحلو امل�ؤمنني وامللوك وال�سالطني .فما �أح�سن الأمة التي تهذب
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�أخالق �أبنائها على ما وردت به ال�شريعة الغ ّرا(!)1فهذه الأمة هي ال�سعيدة دنيا
و�أخرى .قال بع�ض ال�صاحلني« :من مل يدخل يف قمقم ال�شريعة ،ويختم عليه
بختام احلقيقة؛ فلي�س من �أحبابنا ،ولو م�شى يف ركابنا» ولقد �أح�سن من قال:
�أَ ُّي َهــــا املُــدَّ ِعي ُ�س َل ْي ًما َ�س َف ًاها
�إِنمَّ َا �أَن َْت ِم ْن ُ�ســــــ َل ْي ٍم َكـــ َوا ٍو

وقال �آخر:

َو َك ٌّل َيـــــــدَّ ِعي َو ْ�ص ً
ال ِل َل ْي َلى

ــــت ِم ْن َها َوال ُقال َم َة ُظ ْف ِر
َل ْ�س َ
َت يف اله َِجا ِء ُظ ْل ًما ِب َع ْم ِرو
�أُلحْ ِ ق ْ
َو َل ْيــــــ َلى ال ُت ِق ُّر َل ُهــــم ب َِذ َاكا

وباجلملة ،فرتبية �أوالد امللة ،و�صبيان الأمة ،و�أطفال اململكة ذكو ًرا و�إناثًا من
�أوجب الواجبات ،كيف ال والرتبية مطلوبة حتى يف غري الآدمي؟ ف�إن كل �أمة
تعتني برتبية ما ينفع الإن�سان من احليوانات املنزلية كاخليول النافعة يف اجلهاد،
والنحل ،ودود القز ،وذوات الأ�صوات كالببغاوات املفقودة يف مملكة ،املوجودة
يف �أخرى ،ي�صري جلبها لرتبيتها وتطبيعها وتوليدها يف اململكة املجلوبة �إليها،
وكانت �أمة اليونان امل�شهورة باحلكمة يف قدمي الزمان حت�سن تربية �أبناء ملوكها غاية
الإح�سان ،فلما ظهر �أفالطون ،و�أعجبته هذه الرتبية احل�سنة ،وتهذيب الأخالق
منوذجا ين�سج
بالطريقة امل�ستح�سنة التم�س من اليونان �أن يتخذوا تربية �أبناء امللوك ً
على منواله يف تربية �أبناء كل مالك ومملوك.
( )1ال َغ َّرا :يق�صد ال َغ َّراء بت�سهيل الهمزة ،وتعني ال�شريفة( .م).
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قال بع�ضهم�« :إن ال�سبب الأعظم يف كرثة فحول الرجال ،وكرباء الأبطال
يف بالد اليونان يف �أيام جاهليتهم؛ �إمنا هو كان بعد �إح�سانهم تربية الأطفال ،فكانت
�صغارهم تربى على طرف اململكة ،وكانوا يع ّودونهم وهم �أطفال على ال�شجاعة
والق ّوة ،وكانت املر�ضعات ال يجعلن لهم ِقما ًطا( ،)1وكانوا يع ّودونهم �أي�ضً ا على
عدم اخلوف من ظالم الليل ،وعلى عدم البكاء والت�شكي �إال حلاجة الزمة،
وكانوا �إذا بلغ الطفل �سبع �سنني �أَ َم ُروا املعلم �أن يعلمه التع ّود على الأ�شغال،
والتجلد على امل�شاق ،واملبادرة يف الطاعة ،وكان املعلمون ي�س ّوون بني �سائر الأوالد
يف التعليم باملكاتب العمومية بال متييز لأحد منهم بتعليم �شيء وتقدميه على �آخر،
بل يعلمون الكل مع بع�ضهم بطريقة واحدة؛ لأنهم م�ستوون يف القيام بالواجبات
()2
رئي�سا على
املتحدة يف اململكة ،وكانوا يجعلون كل من ظهرت نجَ َاب َته يف التعلم ً
أجنب فيمن عداه منهم لكن مبالحظة
من عداه ممن مل تظهر له نجَ َا َبة؛ ف َي ْح ُكم ال ُ
ال�شيوخ؛ ل ُري ّد ال�شيوخ من �أخط�أ يف حكمه منهم �إىل ال�صواب ،ويجب ت�أديبه على
ذلك مبا يليق بخطئه من العقاب.
وطريق تعليم الأوالد التفاهم .التخاطب عند اليونان �أن الآباء كانوا �إذا
اجتمعوا على مائدة عمومية ُي ْح ِ�ض ُرون معهم �أوالدهم؛ ليغتنموا فائدة حماورة
تلك املجال�س ،وكانوا ي�س�ألونهم عن بع�ض �أ�شياء مهمة ،فيقولون للواحد منهم:
«ما ر�أيك يف هذا ال�شيء �أو يف هذا الرجل؟ ويحملونهم على ر ّد اجلواب ب�سرعة
لف بها ال�صغري( .م).
( )1قِما ًطا :قطعة من قما�ش ونحوه ُي ّ
( )2نجَ َا َب ُته :نباهته وتفوقه( .م).
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مع االخت�صار ،و�أدب الكالم .والق�صد من ذلك �أن ين�ش�أوا على عادة ح�سنة؛
فيعتادوا العبارات الوجيزة ،وتزيد فطنتهم وذكا�ؤهم ،وي�سلكوا يف كالمهم م�سلك
البالغة الدالة على علو همتهم .وكان يونان �إ�سربطة بجزيرة موره ممنوعني من
العلوم الدنيوية ،ومن ال�صنائع التي هي على الزينة والزخرفة مبنية ،و�إمنا كانوا
وحما�سا ،فمن ذلك ما
مييلون �إىل ال�شعر لكونه يهيج نفو�سهم ،ويزيدها �شجاعة
ً
ُح ِكي عنهم �أنه اجتمع �شيوخهم و�شبانهم و�صبيانهم للغناء ،و�شرع ٌّ
كل يغني
ب�شرح حاله ،فقال ال�شيوخ ما معناه :نحن كنا �سابقًا منتظمني يف �سلك ال�شبان
�أرباب ال�شجاعة وال ِّر َهان؛ ف�أجابتهم ال�شبان ونحن كذلك بهذا الو�صف الآن،
ومن �أراد الربهان فها هي ال�شقراء( )1وامليدان؛ فرد عليهم �صبيانهم بقولهم :ونحن
�سن�صري يو ًما من الأيام مثلكم يف حومة الفر�سان ،وف�ضلنا �سيفوق ف�ضلكم يف
حوزة ال�شجعان؛ وبهذا هابهم الأجانب يف امل�شارق واملغارب� .شعر:
و�سـ ُعو ُدهم ُت ْث ِني الأَ َعا ِدي َع ْن ُه ُم
ُ

ال�ســــــ ُعو َد َك َتا ِئ ٌب ال ُت ْهـــ َز ُم
�إ َِّن ُّ

ف�سعد ح�سن الرتبية بنيل املق�صود؛ يبعد العدو عن عدوه؛ خ�شية �صولة
الأ�شبال والأ�سود ،ف�إن �أ�شبال اليونان كانوا يدربونهم من �أول �صباهم كما قيل:
ْت ِل َع�شْ ـــ ٍر َم َ�ض ْت ِم ْن ِ�س ِنيـ
َب َلغ َ
َف َه ُّمك ِفي َهــــا جِ َ�ســــا ُم الأُ ُمو

وال ِّل َدات :الأَ ْمثَال يف ال�سن.

( )1ال�شقراء :الفر�س ،واملق�صود �إظهار ال�شجاعة عمل ًّيا( .م).

الر ُج ُ
َ
ـــــل الأَ�شْ َي ُب
ـك بمِ َا َي ْب ُلغ َّ
ـــــم ِلدَ ا ِتـــــك �أَ ْن َي ْل َع ُبوا
ِر َ
وه ُّ
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وقد انتظم الن�ساء عند اليونان يف �سلك الرتبية؛ فاكت�سنب من التعليم
ف�ضائل الرجال و�صحة الأبدان؛ فبهذا كان لهن ال�سلطنة العليا على قلوب
الرجال؛ بح�سن الرتبية والتعليم ،فكان يجب عليهن معاناة الريا�ضات ال�شاقة،
وا�ستمرار اللعب وامل�صارعة؛ فبذلك ح�صل يف تلك البالد من الن�ساء مدة طويلة
من العجائب والغرائب ما ي�ساوي �شجاعة الرجال ،ولهذا �أي�ضً ا احرتمهن الأبطال
احرتا ًما بليغًا حتى �إن �سلطنتهن على قلوب الرجال ن�ش�أ عنها َم ْي ُلهم لأعمال
ال�شجعان ليحببنهم؛ فمن ذلك �أن بع�ض الأمهات قالت البنها لت�سليه ،وقد جرح
جرحا �صار به �أعرج« :يا بني ،ال ب�أ�س عليك بذلك؛ ف�إنك الآن ما �سرت خطوة
ً
�إال وذكرت �شجاعتك» .وكذلك كانوا يف مدينة �أثينة التي هي مدينة احلكماء
يعتنون بتعليم الأوالد؛ لعلمهم �أن بقاء عز اململكة �إمنا يكون بذلك ،ويحثون على
اال�شتغال با ِحل َرف وال�صنائع ،وكل َم ْن ثبت عليه ِم ْن �أهايل املدينة �أنه مل َي َت َع َاط
ِح ْر َف ًة وال َ�ص ْن َعةً ،وا ُّتهم بذلك ثالث مرات؛ ف�إنه ُيف�ضح على ر�ؤو�س الأ�شهاد،
وكذلك كل ولد ي�سرف يف �أمواله �أو يحرم �أبويه من القُوت ،ف�إنه ُيف�ضح على
ر�ؤو�س الأ�شهاد �أي�ضً ا �إال �إذا كانا مل يعلماه �صنعة فال عقاب عليه بذلك .و�أما
الوالد �إذا بخل بالإنفاق على ولده؛ فال يعاقب بهذه العقوبة.
ومن �أحكام هذه املدينة �أنه ال يجب على املر�أة �أن تتجهز لزوجها عند
االبتناء بها ب�أكرث من ثالثة �أثواب و�أمتعة قليلة الثمن؛ خو ًفا على �أهلها من الفقر.
و�إن من اجتمع بغري زوجة وعا�شرها �أو خالط الن�ساء املتربجات؛ ال يكون من
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�أرباب م�شورة املدينة؛ لأنه ال ي�ؤمتن على م�صلحة الأهايل .و�إن من َ�س ِك َر من �أرباب
م�شورة املدينة؛ فعقابه القتل .فبهذا �صارت تربية عموم اليونان كاملة فا�ضلة يف
�أغلب الأزمان ،وناهيك برتبية �أر�سطاطالي�س للإ�سكندر الأكرب؛ حيث تر�شح
بتهذيب �أ�ستاذه له �إىل �أن ملك الدنيا ،وهزم يف كل املمالك امللوك والع�سكر.
وقد اجتهد الأروباويون الذين بالدهم الآن هي �أقوى البالد يف �أن ير ُّبوا بناتهم
كرتبية الأوالد .وكانت عادة الفرن�ساوية قدميًا �أن ير ُّبوا بناتهم يف �أَ ْد َيار( )1الراهبات،
وميكثن فيها �إىل حد ت�أهلهن للزواج ،وكث ًريا من ه�ؤالء البنات كن يلب�سن زي
راهبات الكنائ�س �إىل �أن يخرجن من هذه املكاتب بو�صف كونهن عرائ�س.
وكل ما كان عند اليونان ،وعند �أهايل �أروبا الآن من التمرين على ال�شجاعة ،ال
ي�ساوي قطرة من بحر بالن�سبة لتمرين العرب على اقتحام ا ُخل ُطوب( ،)2وحتري�ض
الأمهات للأبناء على ا َجل َوالن يف ميادين احلروب .فقد ُح ِك َي �أن اخلن�ساء بنت
ال�س َل ِم َّية ح�ضرت حرب القاد�سية ومعها بنوها �أربعة رجال؛ فقالت لهم من
عمرو ُّ
�أول الليل« :يا بني ،واهلل الذي ال �إله غريه �إنكم لبنو رجل واحد� ،إنكم بنو امر�أة
واحدة ،ما خنت �أباكم ،وال ف�ضحت خالكم ،وال هجنت ح�سبكم ،وال غريت
ن�سبكم و�أنتم تعلمون قول اهلل تعاىل :ﱹ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ [�آل عمران ،]100 /ف�إذا �أ�صبحتم
 �إن �شاء اهلل  -فاغدوا �إىل قتال عد ِّوكم م�ستب�صرين ،وباهلل على �أعدائكم(� )1أَ ْد َيار :جمع «دير» ،وهو مبني ُم َع ّد ل�سكنى الرهبان والراهبات الن�صارى( .م).
( )2ا ُخل ُطوب :ال َّن َوازِل ،الأمور العظيمة( .م).
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م�ستن�صرين ،ف�إذا ر�أيتم احلرب قد �شَ َّم َرت عن �ساقها ،و�أ�ضرمت َل ًظى على
وجا ِل ُدوا رئي�سها عند اخرتام(َ )2خ ِم ِي�س َها()3؛ َت ْظ َف ُروا
�سياقهاَ ،ف َت َي َّم ُموا َو ِط َي�س َها(َ ،)1
بال ِغ َنى والكرامة يف دار اخللود واملقامة» .فلما �أ�ضاء لهم ال�صبح باكروا مراكزهم،
و�شنوا الإغارة ،وقاتلوا حتى ا�ست�شهدوا جمي ًعا ،فبلغها اخلرب ،فقالت« :احلمد هلل
الذي �شرفني بقتلهم ،و�أرجو من ربي �أن يجمعني بهم يف م�ستقر رحمته» .فكان
عمر بن اخلطاب يعطي للخن�ساء �أرزاق �أوالدها الأربعة لكل واحد منهم مائتا
ِ�ض .)4(
درهم حتى ُقب َ
ثم �إن تربية الولد ينبغي �أن تكون يف بيت �أبيه و�أمه ،وهي الرتبية الالئقة
للبيت ،وكل امر�أة مل ُت َر ِّبها �أمها يف �صغرها؛ مل ترغب يف تربية �أوالدها يف كربها.
وتربية الأمهات لأوالدهن قليلة يف �أروبا بل يكون �أمر الرتبية موكو ًال للمر�ضعة،
والعادة �أن تكون هذه املر�ضعة عاقلة م�ستقيمة متقدمة يف ال�سن �صاحبة معارف
كافية كثرية اللنب ،والعادة �إنها دائ ًما ما�سكة بيدها ع�صا �صغرية؛ تعلم بها ال�صبي
وتر�ضعه وتكلمه بكلمات تنا�سب �سنه ،وتكتب له فوق ال َّت ْختة( )5حروف الهجاء،
وجم ًال ق�صرية تنا�سب حداثة �سنه.
(َ )1وطِ َي�سها :نارها( .م).
( )2اخرتام :ا�ستئ�صال� ،إهالك( .م).
( )3خَ مِ ي�سها :ا َخلمِ ي�س :اجلي�ش( .م).
ِ�ض :مات( .م).
(ُ )4قب َ
( )5ال َّت ْخ َتة :ال�س ُّبورة( .م).
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ثم يدخل ٌّ
املعدة لهن ،ويف بع�ض بالد
كل من ال ِغ ْل َمان والبنات املدار�س َّ
جرمانيا دخول املدار�س للبنات وال ِغ ْل َمان واجب قانونًا حتى ُع َّد �أن يف برو�سيا
�سد�س الأهايل يتعلمون يف املكاتب ،ويقرب من هذا تعليم جمهورية ال�سو�سة
ومملكة بلجيقا والفلمنك وممالك �أمريقة املتحدة؛ فلهذا كان �أبناء �أروبا و�أمريقة
ذكو ًرا و�إناثًا يح�سنون يف الغالب القراءة والكتابة بال�ضبط ال�شايف ،ويعرفون مبادئ
املعارف التي يتزين بها عقل الإن�سان ،وهذا ي�شرتك فيه عموم الأهايل .و�أما
الرتبية الو�سطى والعالية فهي خم�صو�صة ب�أربابها ،و�سي�أتي بيان ذلك يف م�ساق
الأبواب الآتية.

الباب األوّل
يف حقيقة الإن�سان ،ون�سبته �إىل غريه من املخلوقات
وبيان ف�ضائل الذكور والإناث
وما يتبع ذلك ،وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف الإن�سان من حيث ناطقيته

الإن�سان هو احليوان الناطق ذك ًرا كان �أو �أنثى ،وهو ذو حوا�س ظاهرة كغريه
من باقي احليوانات ،ويتميز عنها بحوا�س باطنة ،كما يتميز عنها �أي�ضً ا ب�شرف
هيكله ونَ ُا�سو ِته( ،)1وبتنا�سب �أع�ضائه الظاهرة والباطنة ،وب�شعر ر�أ�سه الذي هو
زينة له ،وبحدة ب�صره وببيانه عما يف �ضمريه ،وب�إدراكه وفكره ،وب�صفاته ال ُّروحانية
واجل�سمانية كالفم الذي هو مظهر ال�ضحك والكالم ،وبلطف �سمعه الذي يدرك
الأ�صوات امل�سموعة �أ ًّيا ما كانت ،وكيف ت�شكلت ،ومبا ميزه اهلل به من الأع�ضاء
كاليدين اللتني يح�سن بهما ال�صناعة �إىل غري ذلك.
فالإن�سان ي�شرتك مع غريه من احليوانات بالأ�شياء املح�سو�سة التي بها
يحافظ على حياته ،ب�صيانة نف�سه من الربد �أو احلر ،ووقايتها من الآفات اجل ّوية،
ي�سد به ال َّر َمق( )2كل يوم .وقد وهبت احلكمة الإلهية
ومن تعاطي الغذاء الذي ّ
للإن�سان كغريه من احليوان �آالت ع�ضوية ذات وظائف تعينه على حفظ حياته،
( )1نَ ُا�سوته :طبيعته الب�شرية( .م).
( )2ال َّر َمق :بقية الروح �أو احلياة( .م).
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وقد اقت�ضت احلكمة �أنه متى �أ�صيب يف هذه الأع�ضاء ،وتعطلت مات ح ً
اال .فهذا
ما ي�شرتك فيه الإن�سان مع احليوان.
و�أما ما وهبه اهلل تعاىل للإن�سان خا�صة فهي حياته املعنوية ،و�صفاته العقلية
التي يعرب عنها يف تعريفه بالناطقية ،ويتميز بها عما �سواه ،وهي �أي�ضً ا توجب حفظه
و�صوته؛ فقد وهبه اهلل تعاىل الدماغ الذي هو جمل�س احلوا�س الباطنة ،والقوى
العقلية التي هي �آلة الفكر ،و�أداة النظر ،و�إن �شئت قلت الناطقية �أي اجلزء الناطق
من الإن�سان وهو الروح الب�شرية التي هي عبارة عن الفكر والإرادة.
فبالإدراك يقتدر �أن يرتب املقدمات ال�ستخراج النتائج ،و�أن ين�سب املا�ضي
للحال ،ويتب�صر يف عواقب امل�ستقبل ،ويت�صور �أ�سباب الظواهر اجلوية واحلوادث
ال�سماوية ،ومييز احل�سن من القبيح ،وال�ضار من النافع ،وبالإدراك والفهم ي�صلح
الإن�سان الأ�شياء ،وي�شكلها على الوجه املطلوب .وعن الإدراك يتولد الر�ضى
والغ�ضب واللذة والأمل والفرح والرتح وال�صفا والكدر ،فهذه ال�صفات من
إح�سا�سا
�صفات الروح الب�شرية بوا�سطة الإدراكات العقلية؛ فتح�س بها الروح � ً
�سبق ًّيا ف�إدراكها �ضروري ،خارج عن تعلق الإرادة؛ فال يتوقف الإدراك على
الإرادة يف �شيء من الأ�شياء.
والقوة الثانية للروح هي قوة الإرادة ،وهي امليل النف�سي للفعل والرتك،
وهذه القوة يف الإن�سان قا�صرة حم�صورة يف حدود نظام ِب ْن َي ِته؛ فلي�س الإن�سان
فع ً
اال ملا يريد بل له نوع من االختيار ،ومبيله اخلا�ص به فهو دون غريه لناطقيته،
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يف�صح عما يف �ضمريه مبا يختاره من الكلمات ،والألفاظ اال�صطالحية ،والتفننُّ
يف العبارات ذوات الروابط القوية.
فقد �أودع اهلل يف الإن�سان حفظ املعلومات ،ووجودها يف مذكرته؛ وبهذا
ح�صل التفاهم بني النا�س بع�ضهم مع بع�ض ،و َت َر َّبت املَ َل َكات ،وقويت القوى
العقلية والإدراكات؛ وبهذا �أي�ضً ا بلغ الإن�سان مرامه ،وجعل جميع ما عداه من
الكائنات ينقاد له ،ويطيع �أحكامه.

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

ال�شك �أن الإن�سان مبا �أُودع فيه من القوى العقلية؛ اهتدى �إىل املعارف
والعلوم والفنون وال�صنائع .فب�أفكاره اجلليلة عرف �أن ينتفع مبا حوله من املخلوقات،
ويجلبها �إليه ،ويجعلها طوع ميينه ،وملا وهبه اهلل  ال�شهامة وال�شجاعة واحلما�س،
وكلها من �سمات الناطقية؛ كان تارة ب�صوته اجلهوري املطرب ين�شد �شجاعة
ال�شجعان ،وي�صف فرو�سية الفر�سان يف حومة امليدان ،وتارة ير�سم بيده ر�سوم
الوقائع والنوازل وخرطات امل�سالك واملمالك واملدائن ،وطو ًرا ي�شتغل بتطريق
املعادن ،وطو ًرا يبني ق�ص ًرا م�شي ًدا ،وتارة ي�شتغل بر�صد النجوم ،ويق ّوم الأجرام
ال�سماوية بالنظارات الفلكية ،ومي�سح دوائر �أفالكها بامل�ساحة الهند�سية ،ومي�سح
الأر�ض ،ويعرف �أطوالها وعرو�ضها ،وم�سافة ما بينها وبني ال�شم�س ،و�أخرى ميعن
النظر ،ويحيل الفكر �إىل ما وراء الطبيعة؛ فيتكلم على الإلهيات ،ويدخل بعقله
يف البحث عن العلويات ،وقد يتنازل يف البحث �إىل مواد لي�ست علوية �إال �أنها
يف ميزان االعتبار لها ف�ضل الراجحية ،يرقى الباحث عنها �إىل �أَ ْو ِج( )1الف ََخار،
(� )1أَ ْوج :ق َِّمة( .م).
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ويبلغ يف معاناتها �شَ �أْو( )1االعتبار كالفنون وال�صنائع التي يحتاج �إليها لتدبري �أمره،
وراحة �سره؛ فيميل عقله مث ًال �إىل ا�ستح�سان الفالحة التي تفيد النوع الب�شري
�صالحه .ففي كل يوم  -بعناية الزارع الفالح ،و�سلوكه بالغر�س ،وخدمة الأر�ض -
طريق الفالح يبدو يف الأرا�ضي مغار�س جديدة ونفائ�س مفيدة؛ فيتح�صل لرثوة
الأوطان حم�صول ال ِّتيل ِ
والك َّتان ،وبتنظيفهما ،وتبي�ضهما بال�صناعة؛ ين�ش�أ عنهما
ثياب بي�ضاء ذات بريق وملعان ،وبرتبية الغنم يف املراعي الن�ضرة ،واملروج ا َخل ِ�ض َرة؛
تكرث يف الوطن الأ�صواف اجليدة ،كما برتبية دود القز؛ يكت�سب القُطر من احلرير
�أجوده ولأيدي ابن �آدم يلني احلديد ،وتتطرق املعادن ،وتنتج عنها امل�صنوعات
النافعة؛ لفتح املمالك واملدائن ك�آالت احلرب ،و�أدوات الطعن وال�ضرب مما
يح�صل به الن�صر والت�أييد ،وكل يوم ي�أخذ يف الرتقي والتجديد.
َلــ ْوال َب ُنو �آ َدم َبينْ َ ال َعالمَ ِ

�ضـ ُ
ــــامل
ــــل ال َع
ِ
َما َب َان ِل ْل ُعقُولِ َف ْ

�أو لي�س الإن�سان هو الذي يغر�س الأ�شجار اجلافية كالنخيل ،وغري النخيل؟
و�إذا �أراد توقيع نخلة �سقطت بني يديه ،ونفعها له لي�س بقليل؛ فيتخذ منها
م�صنوعات جليلة ،وم�شغوالت جميلة.
ومن ف�ضائل فطنة الإن�سان الوقَّادة �أن احليوانات ب�أ�سرها �إليه منقادة،
وم�ستعدة؛ لتويف له مراده ،فمنها ما يتخذه للغذا واحلرث �أو احلمل �أو �إزالة
(� )1شَ ْ�أو :غاية� ،أَ َمد( .م).
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القذا ،ومنها ما ي�ستعمله لل�صيد �أو للحرب مع عمرو وزيد ،ومنها ما يتخذه مطية
يعده لل�سياق والفرو�سية ،ومن �أعجب ما ي�صطنعه الإن�سان ملنفعة نف�سه ،مما
�أو ّ
يعود يف احلقيقة على �أبناء جن�سه �أن يفتح طرقًا وا�سعة يف لجُ َ ج البحور لأ�سفار
ال�سفن ،واقتحام الأخطار لكل ج�سور ،فبهذه الطرق العليا؛ جتري اجلواري
وحة( )1بحار الدنيا ،وت�ستك�شف امل�سالك واملمالك ،وتقتحم َمفَاوِز
املن�ش�آت يف ُب ْح ُب َ
البحار واملهالك؛ فيطلع �أرباب ال�سياحة والتجارة على حم�صوالت بالد البداوة
واحل�ضارة ،وما هذا �إال ِم ْن بحث الإن�سان بفطنته الزكية ،وقواه العقلية .فكلما
نظرنا �إليه من َح ْي ِث َّية( )2ات�صافه بهذه الف�ضائل؛ حكمنا له ب�أنه الإن�سان الكامل،
و�أنه بقوة ذكائه النافع هو الذي ظهرت على يده هذه املنافع .و�أما �إذا نظرنا �إليه من
حيث جواهره املادية ،و�أجزا�ؤه احل�سية الطبيعية ،وت�أملنا �إىل كونه حل ًما ود ًما وع�ص ًبا
وعظ ًما وجعلنا مطمح نظرنا �صورته اجل�سمانية ،و�صرفنا النظر عن �إدراكات روحه
ال ُّنورانية ،وقابلناه مبا عداه من احليوانات ،وق�سناه مبا �سواه من هذه املخلوقات؛
علمنا �أنه من �أ�ضعفها ال حمالة ،و�أنه لوال العقل والفكر مل ينل من االنتفاع منها
ما ناله.

وحة :نعمة وافرة( .م).
(ُ )1ب ْح ُب َ
(َ )2ح ْي ِث َّية :جهة( .م).
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الف�صل الثالث
يف قيا�س الإن�سان مبا عداه من احليوانات ،و�أنها �أقوى منه
من بع�ض ا َ
حل ْي ِث َّيات

�سالحا؛ تدفع به
قد منحت احلكمة الإلهية احليوانات الإن�سية والوح�شية ً
عن نف�سها ،وت�سطو به على �أبناء جن�سها وغري جن�سها .و�أما الإن�سان فهو جمرد عن
ذلك ،و ُم َع ّر�ض بجميع �أع�ضائه للمهالك؛ فجلده ُع ْر�ضَ ة لحِ َ ِّر ال�شم�س ،و َز ْم َهرِير
الربد ،و َم َ�ضا ِّر الرياح العوا�صف ،وال َّتال ِقيح ال َق َو ِا�صف( .)1وقد حمى املوىل 
الهِ�ضاب والب َِطاح( )2حتى جعل للأ�شجار ق�ش ًرا عليها،
جميع املواليد يف �سائر َ
وغال ًفا ،يقوم عندها مقام ال�سالح ،ومل يكن للإن�سان مثل ذلك ،ويظهر قوله
تعاىل :ﱹﭥ ﭦ ﭧﱸ [الإن�سان ،]28 /يف كون الإن�سان من حال
يعد ،وال يح�صى من الأمرا�ض
طفوليته على غاية من ال�ضعف ،وعر�ضة ملا ال ّ
والأوجاع ،ومالزمته للآالم مدة حياته بدون انقطاع ،ومما يفيد �أن الإن�سان �أ�سو�أ
ح ً
اال من جميع خلق اهلل �أنه من حال والدته ال ي�ستطيع �أن يقوم بنف�سه ،و�أنه
�ضعيف املعدة ،م�ضطرب العقل الفطري ،جمرد عن التمييز ،خرج من بطن �أمه
( )1ال َّتالقِيح ال َق َو ِا�صف :اللواقح من الرياح التي حتمل الندى ثم تمَ ُّجه يف ال�سحاب ثم ي�صري مط ًرا ،والقوا�صف:
الرياح ال�شديدة( .م).
أرا�ض منب�سطة ف�سيحة الأرجاء ،ي�سيل فيها املاء تاركًا فيها الرمل و�صغار احل�صى( .م).
( )2الب َِطاح� :سهول و� ٍ
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ال يعرف �شي ًئا ،عر�ضة لأن يقا�سي ما يقا�سي يف ّمدة عمره من ال�شقاء ،ال يتمتع
بالراحة وال�سعادة �إال ببذل نفي�س عمره من مبدئه �إىل �آخر �أمره ،ومع ذلك فهو
دائ ًما غري �آمن مما يكدره من ُ�ص ُروف الزمان( ،)1وتغري ا َحل َدثان( .)2فهل ن�ستطيع
�أن نقول �إنه ذو ق ّوة متني� ،أَ�شَ ّم ال ِع ْر ِنني(� ،)3إذا قابلناه ب�أ�سد ال َعرِين( ،)4وهل ي�سوغ
لنا �أن نحكم ب�أنه �سريع العدو يف ال َف َلوات وال ِقفَار(� ،)5إذا قابلناه بالفر�س والإبل،
وكل حيوان َع ّداء()6؟ وهو �أي�ضً ا جم َّرد َع َّما وهبه اهلل تعاىل للطيور من الطريان
يف الهواء ،ولي�س عنده ما عند ال�سمك من �سهولة ال�سبح يف املاء ،ولي�س له من
حا�سة ال�شم ما �أُو ِد َع منها يف الكالب ،وال من حدة الب�صر بقدر ما يف ال�صقور،
وال من قوة ال�سمع ما يف للأرانب ،ولي�س له من �ضخامة اجل�سم ما للفيل ،ولي�س
فيه من اللني واالنعطاف ومطاوعة الأع�ضاء ما يف القردة ،ولي�س فيه من ا ِخلفَّة ما
يف ِّ
الظ َباء والغزالن.
وقد منحت احلكمة الإلهية ،والقدرة الربانية كل حيوان من تلك
وخ َّ�صته مبا يهتدي به جلميع احتياجاته و�ضرورياته .فخ�صت
احليوانات مبنا�سباته َ
(�ُ )1ص ُروف الزمان :م�صائبة ونوائبه وت�صاريفه( .م).
( )2ا َحل َدثان :الليل والنهار( .م).
(�)3أَ�شَ ّم الع ِْرنني� :أَ�شَ ّم� :سيد ذو�أَنَفَة ،العرنني :ما حتت جمتمع احلاجبني من الأنف ،واملراد الرفعة والعلو و�شرف
النف�س( .م).
( )4ال َعرِين :م�أوى الأ�سد( .م).
()5الفلوات والقفار :الفلوات جمع «فالة» وهي الأر�ض القفر التي ال ماء فيها ،والقفار :جمع «قفر» وهي اخلالء
من الأر�ض( .م).
( )6ال َع َّداء� :شديد ال َع ْدو( .م).
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الطيور اجلوارح ب�أظفارها ،ووهبت لذوات الأربع خمالبها وقرونها؛ لتدفع عن
نف�سها حتى ال�سلحفاة التي هي �أ�ضعف احليوان ،فقد جعلت لها در ًعا؛ يدفع
عنها الأذى ،ومينع عنها الق ََذى بخالف الإن�سان؛ فقد خرج من بطن �أمه ال يعلم
�شي ًئا ،وال يقدر على �شيء �إال بالرتبية والتعليم؛ فوجب تربيته ،وتعليمه و�إر�شاده
حمتاجا �إىل ما ال
للمعي�شة ،والتكلم ،وتعويده على �أن يتفكر ويت�أمل ،فبهذا كان ً
ُي َع ّد وال ُي ْح َ�صى من �أدوات املعاناة والتمرين والتجربة واملمار�سة على مدى الزمن
حتى ميكنه �أن ي�صل �إىل �أداء ما يحتاج �إليه يف تعيي�ش نف�سه ،فال ي�صل الإن�سان
�إىل درجة املعرفة الكاملة �إال باملرور والعبور يف طرق امل�شاق وامل�صاعب� ،أو لي�س
�أن �أول �صوت ظهر من الإن�سان عند الوالدة �صياحه بالبكاء والأنني ،وقد خرج
من بطن �أمه عار ًيا مقبو�ض الكفني؟ ومما ين�سب للإمام ال�شافعي :
�ض َك ِّف ِّ
الط ْفل ِع ْندَ وِال ِده
ويف َق ْب ِ

ِ ()1

ويف َب ْ�س ِط َها ِع ْندَ املمات �إ َِ�شا َر ٌة

�ص املُ َر َّك ِب يف ا َ
َد ِل ٌ
حل ّي
يل َع َلى الحِ ْر ِ
�أَال َفا�شْ َهدُ وا �أَنيِّ خَ َر ْج ُت بِال َ�ش ّي

وقال �آخر:
ملا ُت�ؤْ ِذ ُن الدُّ نْيــــا بِه ِم ْن ُ�ص ُرو ِف َها

و ِ�إ َّال َف َما ُي ْب ِكيه ِم ْنـــــ َها َو�إِ َّن َها

( )1وِالده :مولده( .م).
(� )2أفيح� :أو�سع( .م).

ون ُب َكــــا ُء ِّ
َي ُك ُ
الط ْف ِل َ�س َاع َة ُيو َلدُ
لأَ ْف َي ُح( )2مِمَّا َك َ
ــــان ِفيـــــ ِه و�أَ ْر َغدُ
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ا�س َت َه َّل َك�أَ َّن ُه
ِ�إ َذا �أَ ْب َ�ص َر الدُّ ْن َيا ْ

54

مبا َ�س ْو َف َي ْلقَى ِم ْن َر َدا َها( )1يهدَّ ُد

ومع ذلك فيرتاءى فيه من ِ�صغَر ِ�س ِّنه امليل �إىل الإعجاب ،و�أنه خملوق
لأنْ ي�أمر ،وينهي ،ويدعو؛ فيجاب ،ويت�صرف فيما عداه من املخلوقات .ف�إذا بكا
وح ِّرك َم ْه ُدهُ ،
و�ض َّم كت�أمني اخلائف ،فكان ابتدا�ؤه يف
يف مهده ُل َّف باللفائفُ ،
مهده مبد�أ عقابه و�إذاقته طعم عذابه ،ولي�س له ذنب �سوى �أنه طفل ممدود ،وفلذة
ُك ُبود( ،)2بخالف �صغار احليوانات فال يعرتيها �شيء عقب والدتها من هذا الداء،
وال حتتاج لعالج الأمهات وال الأطباء ،فلي�س منها ما فيه خمافة بني �آدم ،وال
ِرقَّة ِب ْن َي ِته ونحافتها ،ولي�س فيها من كرب الآدمي وعجبه يف حال الطفولية ،ولي�س
فيها ما فيه حني َت َر ْع ُر ِعه من ال َو َ�ساوِ�س والأَ ْو َهام واملطامع وا ُحل ْمق واجلنون ،وما
�أ�شبه ذلك من العيوب واملَثَا ِلب التي هو بها مفتون ،فهي حظه ون�صيبه من الدنيا
الد ِن َّية ،فيلزم تلطيفها وحموها من عقله؛ لأنّ الإن�سان ال ي�صل �إىل درجة الكمال،
َّ
وال يقدر �أن يدبر �أمور دنياه و�أُ ْخ َراه؛ ليخل�ص من الهالك وال َو َبال �إال �إذا عاين ما
البد منه من امل�صاعب ،وقا�سى ما ال مزيد عليه من املتاعب ،فك�أنه افتدى �صالح
حاله وم�آله وكمال �سعادته و�إقباله ب�أغلى الأثمان ،وا�شرتى ب�أنف�س ما عنده ما
يخل�صه من َم َكارِه الزمان ،ف�إذا كان هذا حاله ،ولي�س خملوقًا �إال كالآلة؛ النتظام
العامل ،وحفظ النوع الب�شري من ال�ضياع ،فال ُي َع ّد يف احلقيقة بالن�سبة جلثمانه �إال
(َ )1ر َداها :هلكها( .م).
( )2جمع « َكبِد»( .م).
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ِم ْن �سقط املتاع( ،)1فال يقال �إن جميع ما خلقه اهلل �إمنا هو لأجل هذا الإن�سان من
حيث جثمانيته ،بل من حيثية �أخرى امتاز بها وهي عقله وعمله ،كما ال ي�سوغ
�أن يقال �إن جميع الرعايا يف الدنيا خملوقة؛ لأجل �أن حتكمها امللوك ،وت�سرتعي
الغني منها وال�صعلوك� .أو لي�س �أن رب الأرباب هو الذي خلق الذباب ،و�سلطه
على الب�شر ،وجعل الدود ي�أكل �أح�شاء بني �آدم ،وكذلك �سلط احل�شرات احلقرية
على �أن تتمكن فيه من اللحم والدم فهل تنقاد البن �آدم الكواكب والف�صول
والرياح ،وهل يت�صرف فيها بالت�صرف املباح؟ ومع ذلك فهو بعقله َم َل َك ما يف
الأر�ض ،وله �سلطنة على من َع َداه من الكائنات يف طول ال َب ِ�سيطة( )2وال َع ْر�ض.
�شعر:
ـــــل ِل َّل ِذي َي ْب َت ِغي َد ِليـــــــ ً
ُق ْ
ال
َما َذ َّر ٌة يف ال ُو ُجــــــــو ِد �إِ َّال

ِم ْن َغيرْ ِ ُطـــــول على املُ َه ْي ِمن
ٌ
يــــــــل َع َل ْي ِه بي
ِفيــــــ َها َد ِل

(� )1سقط املتاع� :أ�شياء و�أغرا�ض يتم تخزينها .واملراد� :أن الإن�سان يتكاثر فح�سب دون النظر �إىل احلفاظ على النوع
الب�شري من ال�ضياع( .م).
( )2ال َب�سِ يطة :الأر�ض( .م).
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الف�صل الرابع
يف �أن بني �آدم بالن�سبة جلثمانهم ي�ستوون مع غريهم يف هذه
الدنيا من جماد العامل ونباته وحيوانه ،وال ت�أثري لهم فيما
عداه ،بل الت�أثري خلالق العامل ومواله

من املعلوم �أن �سعادة الإن�سان موقوفة على وجود املخلوقات التي ال يتم
له راحة �إال بها ،ولكن من حيث �إن �آفات الدهر كال َو َبا( )1والق َْحط( )2واملر�ض
واحلرب واحلقد واحل�سد وال�شقاء والأمل ،كلها تدل على �أن الإن�سان من حيث
مادته اجل�سمية لي�س �أ�سعد من غريه من املوجودات ،كان يظهر �أن املالك العادل 
�س ّوى بينه وبني ما عداه حتى ي�شاركهم يف كونه مل يتم �سعده ،و�أنه ال ف�ضل له
عليها بالن�سبة ملادته اجل�سمية .ولو �أن ابن �آدم يف احلقيقة هو الطبقة الأوىل من
الكائنات؛ فلم َي ِق ِه مواله من املقدورات ال َع َر ِ�ض َّية ،بل جعل �أفراد الإن�سان حتت
�أرجوحة القدر ال يدفعون عن �أنف�سهم ما حكم اهلل به عليهم من احلياة واملوت،
حتى جعل امللوك والرعاة كالأزهار تنع�شهم احلياة ،ويطفئهم الذبول حتى ي�ؤول
�أمرهم لالنعدام؛ لي�شاركوا احليوانات والنباتات يف الفناء.
( )1ال َو َبا :املراد ال َو َباء ،وهو كل مر�ض �شديد العدوى� ،سريع االنت�شار من مكان �إىل مكان( .م).
()2الق َْحط :املجاعة الحتبا�س املطر( .م).

58

املر�شد الأمني للبنات والبنني

58

قال �أبو العتاهية يف َو ْع ِظ َّية له:
ب بمِ َ ْن خَ ِر َب ْت
َه ْل �أَن َْت ُم ْع َت رِ ٌ

ومبن � َّ
ـــر َم ْ�ص َر َع ُه
أذل الدَّ ْه ُ
وبمِ َ ْن خَ ـــ َل ْت ِم ْن ُه �أُ ْ�س َر ُت ُه

�أَ ْي َن املُـــــ ُل ُ
وك و�أَ ْي َن ِع ُّز ُه ُم
َيــــــــا ُم�ؤْ ِث َر الدُّ ْن َيـا َّ
للذ ِت ِه
ن ْ
َـل َما َبدَ ا لك �أن َت َن َال ِم َن الدُّ

ِم ْن ُه َغـــدَ ا َة َم َ�ضى َد ِ
�ساك ُره
ــر�أَ ْت ِم ْنـــ ُه َع َ�س ِ
ــاك ُره
و َت َب َّ
ِــــره
وبمِ َ ْن خَ َلـ ْت ِم ْن ُه َم َناب ُ

ريا �أَن َْت �صا ِئ ُره
َ�صا ُروا َم ِ�ص ً
واملُ�ســـ َت ِعدُّ ملــــن ُي َف ِ
ــاخ ُره
ـــــره
ْن َيا َف�إ َِّن
َ
املـــــوت � ِآخ ُ

فلي�س الإن�سان من حيثية ج�سمه بالن�سبة ملا عداه �إال مادة ُم�ؤَ َّلفَة من �أجزاء
منتظمة قابلة للتحويل واال�ستحالة من حالة �إىل �أخرى كما ي�شا�ؤه امللك القادر،
فلي�ست �سلطنة الإن�سان على الكائنات ،وال تدبريه لها يف احلقيقة ونف�س الأمر
�إال ملا خ�صه اهلل به من ال�صفات املعنوية التي هي �أ�سرار الناطقية فهو وا�سطة
من و�سائط التدبري مبا �أودعه فيه من ال�سر اللطيف اخلبري ،وهو ترجمان ل�سان
القدرة الإلهية فتبارك الذي بيده امللك وهو على كل �شيء قدير ،الذي خلق
وقدرهما على احليوان والنبات ،وجعل
املوت واحلياة يف �سائر الأَ ْم ِك َنة والأوقات َّ
الإن�سان داخ ًال يف العموم وكونه �أول عبد ملواله معلوم ،فهو العامل مبا يدبر به
العامل فيعيده كما بدا ،وله �صفات الكمال �أز ًال و�أب ًدا.
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فال ت�أثري للإن�سان فيما كان وال يكون من حركة �أو �سكون فال يقدر على
حتريك كوكب من الكواكب وال على ت�سكني �شيء من الأر�ض التي ي�سكنها
ما�ش وال راكب ،وال فعل له �أ�ص ًال يف �شيء من املواليد احليوانية
وال على ت�سيري ٍ
والنباتية واملعدنية ،وال يف تنويع �أنواعها وال يف و�ضع �أع�ضائها الرتكيبية ،بل جميع
هذه الأ�شياء توجد وتتعاقب وتتجدد وت�سكن وتتحرك بقدرة �إلهية ال ت�ستطيع �أن
تعار�ضها يف ذلك الق ّوة الب�شرية ،فال يقتدر الإن�سان �أن ي�سعى يف تخليد نف�سه،
وال �أن مينع عنه ذات يوم احللول يف َر ْم ِ�سه( )1فبهذا كان النوع الب�شري مبالزمته
للج�سمية واملادة م�شار ًكا للمخلوقات يف احلكم الإلهي الذي َخ َّ�صها به من التوالد
والنمو واالنعدام ،قال بع�ضهم:
�إ َذا ُ�شــــــور ِْك َت يف �أَ ْم ٍر بِدُ ٍ
ون
ُ
ِ
ي�شرتك ا�ضطرا ًرا
احليوان
َففي

فـــــال يلحق َ
ْك عـــــا ٌر �أو ُن ُفو ُر
أر�ســــطالي�س َ
والك ْل ُب ال َعقُـــــو ُر
�
ُ

وملا كانت بنية الإن�سان ب�أجزائها املادية �أكمل من �سائر املخلوقات ،و�أنه
خملوق من تراب الأر�ض وراجع �إليه ،وكانت �أفراده و�أنواعه على حد �سواء يف
اخللقة وال ِب ْن َية و�إن اختلفت الألوان والطباع وال�سمات ،كان بهذا املعنى ال يخرج
عن الوحدة اخللقية و�إن اختلف �إقليم وجوده وقطره و�أحوال �أنواعه وطريقة معي�شته
وفطانته فهو �إن�سان يعني حيوانًا ناطقًا ت�ستوي �أفراده و�أنواعه يف احليوانية والناطقية،
(َ )1ر ْم�سه :قربه( .م).
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كما ي�شرتك الفر�س يف �أنواعه بالن�سبة للحيوانية وال�صاهلية ،وكذا �سائر احليوانات،
و�سفَاهة مع
و�إمنا يختلف باختالف املكيفات ح�س ًنا ً
وقبحا� ،شر ًفا َو ِ�ض َع ًة( ،)1نَ َباهة َ
تقارب �أرباب ال َّن َباهة يف جميع البالد بع�ضهم من بع�ض يف ال�صفات احلميدة
وحماكاة الغوغاء وال�سفهاء بع�ضهم لبع�ض يف املثالب واملعايب ،ف�إن حكايات
ملوك الدنيا و�أمرائها و�أ�شرافها وعظمائها وحكمائها تتقارب يف الو�سائل واملقا�صد،
ال�س َف َهاء وال ِّر َعاع من جميع البالد ي�شبه فيها بع�ضهم بع�ضً ا،
وكذلك حكايات ُّ
ورمبا كان نفعهم يف املمالك عظي ًما؛ ولذلك ورد يف احلديث املرفوع �أن اهلل ين�صر
هذا الدين ب�أقوام ال خالق لهم ،وكان الأحنف بن قي�س يقول� :أكرموا �سفهاءكم
ف�إنهم يكفونكم النار والعار �أَ َو َل ْي َ�س �أنهم هم الذين يطفئون احلريق ،وي�ستنقذون
وي�سدون اجل�سور ،ويبنون ال ُّثغُور( ،)2وقال ال�شافعي  :البد للفقيه من
الغريقُّ ،
�سفيه ينا�ضل عنه ويحامي عليه ،وقال ال�شاعر:
ال�س ْو ِء ُعدَّ ًة
و�إين لأَ ْ�س َت ْب ِقي ا ْم َر َ�أ َّ
�أَخَ ُ
وه ْر َ�ش َها
الب الأَ ْب َعدَ ْي َن َ
اف ِك َ

انب
ي�ض(ِ )3م َن ال َق ْو ِم َج ِ
ل َع ْد َو ِة ِع ِّر ٍ
ِ�إ َذا َ
ِب
الب الأَ َقار ِ
مل ْ جتنبها ِك ُ

(� )1ض َعة :انحطاط ول�ؤم وخِ َّ�سة ودناءة( .م).
حم�صن ُيخ�شى هجوم العدو منه( .م).
( )2ال ُّثغُور :مو�ضع غري َّ
( )3عِ ِّري�ضَ :من يتعر�ض كث ًريا للنا�س بال�شر( .م).
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يف �أن بني �آدم بالن�سبة جلثمانهم ي�ستوون مع غريهم ...

يعني �أن غوغاء كل مملكة تدفع غوغاء الأخرى؛ لأنه ي�ستعان على احلديد
باحلديد ،وقد ذكر عامة البلدان وا�صل بن عطا فقال :ما اجتمعوا قط �إال �ضَ ُّروا
وما تفرقوا �إال نفعوا ،فقيل له :قد عرفنا َم َ�ض َّرة االجتماع فما منفعة االفرتاق؟
فقال :يرجع احلائك �إىل حياكتهَ ،
والط َّيان �إىل تطيينه ،والفالح �إىل فالحته ،وهكذا
كل �صانع �إىل �صنعته ،وكل ذلك من مرافق امل�سلمني ومعاونة املحتاجني .وقال
أنا�سا م�ستوين واحدهم يف َب َو ِاطنهم �أ�شد ت�شاب ًها
اجلاحظ :ك�أنهم �أعداد عام يعني � ً
من التو�أمني يف ظواهرهم ،وكذلك هم يف مقادير العقول ويف االعتزام وال�سرعة
ويف الأ�ستان( )1والبلدان ،فقد ت�شابهت قلوبهم� ،أال ترى �أنك ال جتد �أب ًدا يف كل
ال�س ْخف واخلمول
بلد وكل ع�صر احلاكمة �إال على مقدار وجهة واحدة من ُّ
والغباوة ،وكذلك ال َّن َّخ ُا�سون على طبقاتهم من �أ�صناف ما يبيعون ويبتاعون،
وكذلك كل َح َّجام على الأر�ض فهو �شديد احلر�ص و�إن اختلفوا يف البلدان
والأجنا�س والأ�ستان ،وكذلك طبقات ال�شرف ي�شرتكون يف علو الهمة وامليل �إىل
حفظ نامو�س الأمة ،والتباين بني اخلوا�ص والعوام ال يوجب التباين بني حقيقة
الناطقية اجلامعة للجميع يف و�صف الإن�سانية فهي �أحوال و�أكوان كال�صفات
والألوان ال متنع العامي والنبيه والأبي�ض والأ�سود من كونه كالآخرين �إن�سانًا.

( )1الأ�ستان :اللواء( .م).
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الف�صل اخلام�س
يف ا�ستواء الإن�سان يف �أفراده و�أنواعه ،وعدم اعتبار �ألوانه
وطباعه ،ويف ميله للتمدن بالطبع

ال �شك �أن الإن�سان �سواء كان ً
ملكا �أو ُ�سوقة� ،شريفًا �أو م�شرو ًفا ،ح�ضر ًّيا �أو
فالحا �أو �صيا ًدا ،ح ًّرا �أو عب ًداُ ،م َت َم ِّدنًا �أو متخ�ش ًنا ،يتنا�سل مع �سائر �أنواعه
بدو ًّياً ،
املنت�شرة يف الدنيا فيخرج الن�سل بني الأبي�ض والأ�سود ،والعربي والأعجمي،
واملتمدن واملُ َتبرَْ بِر ،وتتنا�سل �أمم الأقطار احلارة مع �أمم الأقطار الباردة ،فالأفراد
ِّ
املتولدة من هذا االختالف تتح�سن �أخالقهم وطباعهم و�ألوانهم و�أبدانهم،
وتنتقل �صفاتهم الأ�صلية عن �أ�صلها؛ حيث تخلفها �صفات التوالد بع�ضهم مع
بع�ض فيحدث من ذلك �أ�سماء �أجنا�س الأمم وهذه الأ�سماء �إمنا تدل على تكييف
اجلن�س املُ ْنقَاد لأحكام طباع الأرا�ضي املولود بها ذلك النوع املخ�صو�ص ب�أحوالها
و�صفاتها وت�سمى هذه التكيفات والت�شكالت بالألوان والأجنا�س ت�سمية عرفية
لأ�صحاب اجلغرافية ،فبهذا ق ََّ�س َم بع�ض العلماء �ألوان الأمم و�أجنا�سهم �إىل ثالثة
�أق�سام؛ بع�ضها متميز عن الآخر ،الأول :اجلن�س الأبي�ض امل�سمى بالقوقا�سي
�أي اجلرك�سي ،والثاين :اجلن�س الأ�صفر امل�سمى باملنغويل �أي التتاري ،واجلن�س
الأ�سمر :امل�سمى بال�سوداين ،وبع�ضهم ق�سمها �إىل خم�سة �أق�سام ،فزاد على الثالثة
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الأق�سام ال�سابقة اجلن�س امللباري �أي الهندي ،واجلن�س الأمريكاين ،وبع�ضهم زاد
على ذلك ف�أكرث الأنواع ،وذكر منها اجلن�س العربي ،واجلن�س ا َحل َب ِ�ش ّي ،وهما
داخالن عند من مل يزدهما يف اجلن�س القوقا�سي؛ حيث �إن املعترب �إمنا هو �أ�صل
البيا�ض املقول بالت�شكيك �أي املختلف احلقيقة مع اعتبار تنا�سب الأع�ضاء يف
احل�سن وال َو�ضَ ا َءة ،وال �شك �أن العرب وا َحل َب�ش مو�صوفون بذلك.
و�إذا �أَ ْم َع َّنا النظر و�أَنْ َع ْم َنا الفكر يف تنظيم ِب ْن َية الإن�سان وتركيبه القومي
وخ ْل ِقه يف �أح�سن تقومي وت�أملنا �أو�صافه اجل�سمية وف�ضائله العقلية ،تبني لنا �أنه
َ
خملوق من �أ�صل فطرته بعقله وح�سه لأن يعي�ش بالت�أن�س واالجتماع مع �أبناء
جن�سه ،و�أنّ ق ّوته الب�شرية متيل �إىل االحتياج �إىل غريه ،و�أنه �إذا مل يجتمع بالت�أن�س
والعمران مع �أمثاله كان �أ�ضعف من احليوان الذي عند انفراد الإن�سان يو�شك هو
�أن يهم باغتياله ويذيقه ك�أ�س َو َباله ،فلوال ما يف الإن�سان من �صفة الإدراك العقلية
ملا َت َ�س ْل َطن على املواليد احليوانية والنباتية واملعدنية ،ولكن �شرط ت�سلطنه على
هذه الكائنات �صقل �إدراكه بت�أن�سه مع �أبناء جن�سه ،و�إال ملا �أمن من اغتيال ما
عداه يف َغ ِده و�أَ ْم ِ�سه ،ولو مل يكن الإن�سان خملوقًا للت�أن�س مع �إخوانه واالجتماع
مع �أقرانه لي�صنع معهم هيئة اجتماعية وحالة عمران متدنية مل يكن لتخ�صي�ص
احلكمة الإلهية له ب�صفة الناطقية كبري َم ِز َّية ،فقد منحه اهلل  ق ّوة الكالم وخ�صه
بق ّوة الفكر والفهم والأفهام؛ ليدرك ما يف الأ�شياء التي حوله من امل�شابهة واملباينة
ويعرف الن�سب بني الأ�شياء اخلفية واملعاينة ،وقد خ�صه اهلل  بالنف�س املطمئنة
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يف ا�ستواء الإن�سان يف �أفراده و�أنواعه ...

التي ت�سمى بالذمة ليميز بها ما ي�ستحق املدح واملذمة وليتحقق بها ما له وعليه
من الواجبات واحلقوق لكل �إن�سان مثله ،بل لكل خملوق وكذلك ميزه بالقريحة
التي هي مفتاح معايل الأمور لي�أمر وينهى وهو �آمر وم�أمور.
فاحلالة الت�أن�سية للإن�سان واالجتماعات الب�شرية للتح�ضر والعمران هي
حالة فطرية للآدمي من �أ�صل والدته وخلقته وهي فيه جبلة وغريزة طبيعية،
فبالناطقية املوجودة فيه من �أ�صل الفطرة ميكنه �إعمال قواه العقلية ب�إمعان الفكرة
التمدن واحل�ضارة ويبذل جهده بحوز ما ينتج عن التمدن بالرباعة
في�سعى ملا فيه ّ
واملهارة؛ لأنه لو انفرد وحده ومل يت�أن�س بغريه وال اكت�سب لوطنه درجة العمران
كان دائ ًما �ضعيفًا خائفًا ،وعن جادة الأمن حائفًا( ،)1فباجتماعه ببني جن�سه واحتاد
جتاريبهم وحد�سهم بتجريبه وحد�سه تت�سع القوى العقلية املُ ْن َ�ض َّمة �إىل البحث
املتمدنة على من �سواها وجتلب
عن العلوم العقلية والنقلية ،فبهذا تت�سلطن الأمة ّ
لنف�سها من املنافع جميع ما عند من عداها ،وما دامت اجلمعية الت�أن�سية مائلة
�إىل احل�صول على ال�سعادة وراغبة يف حت�صيل ال�شرف وال�سيادة ،فال حمي�ص لها
من �أن تتعاطى الأ�سباب وتت�شبث باالغتنام واالكت�ساب ،ف�إن �أهملت التم�سك
والد َعة عا�شت ّمدة
بحبال ّ
التمدن والف�ضيلة وا�ستغنت عنه ور�ضيت باخل�شونة َّ
الد َعة التي هي يف لوح ف�ؤاده منطبعة
عمرها ذليلة ،فيجب على الإن�سان �أن يدع َّ
ويف زوايا الك�سل ُمو َد َعة.
(َ )1حا ِئفًا :جائ ًرا مائ ًال( .م).
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الف�صل ال�ساد�س
يف الك�سل املُعَبرَّ عنه بالدعة وال�سكون

هذا ولو �أنّ الإن�سان ناطق متفكر وقادر على �إعمال فكره يف احلقائق
والدقائق �إال �أن الدعة يف كل �إن�سان طبيعية؛ حيث �إعمال الفكر ال يخلو من
التعب وال َّن َ�صب ،وقد قيل:
َف َك ْم َد َعـــــ ٍة �أَ ْت َع َب ْت �أَ ْهـ َل َها

اح ٍة َن َت َج ْت ِم ْن َت َع ْب
َو َك ْم َر َ

وقال �آخر:
َ
� ّإن ّ
والفراغ والجِ دَ ة
ـباب
ال�ش َ

َم ْف َ�ســد ٌة للمر ِء � ُّأي َم ْف َ�ســد ْة

فتجد الإن�سان دائ ًما ينجذب للراحة ومييل �إليها كل امليل �آناء الليل
و�أطراف النهار كاجنذاب الأَ ْج َرام( )1مبا فيها من الثقل �إىل املركز؛ حيث عادة
الأجرام �سقوطها يف املراكز و�سكونها فيها بدون حت ّرك ما مل يكن هناك يف كل
وقت من �أوقات ال�سقوط ق ّوة دافعة تبعدها عنه وحت ّركها لتدوم على احلركة ،فق ّوة
( )1الأَ ْج َرام :الأج�سام التي يف الفُلك مع ما فيها( .م).
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اجلذب وقوة الدفع اللتان يف الأجرام اجلوية موجودتان يف احلالة الإن�سانية؛ حيث
�إن الدعة جتذب الإن�سان لل�سكون واالرتياح ،وق ّوة العمل تدفعه عن مركز الدعة
�إىل حركة الن�شاط والفالح وهاتان الق ّوتان متعادلتان ال ترجح �إحداهما على
حد
الأخرى وال تكون �إحداهما باخلفة والثقل �أحرى فهما يف الإن�سان على ٍّ
�سواء؛ حيث احتدت فيه هاتان القوتان �إحداهما وهي حمبة الدعة م�سببة عن
�شهواته ال�شديدة ،والثانية وهي االنهماك على العمل نا�شئة عن نفوره من البطالة
و�إيثاره للأعمال الر�شيدة ،والق ّوة الأوىل ت�سمى ق ّوة املالذ وال�شهوات فهي ق ّوة يف
احلقيقة ج�سمانية خدمة للج�سم ،قال ال�شاعر:
اجل�سم َك ْم ت�س َعى خلدم ِت ِه
يا خاد َم
ِ

ْ
َ
فا�ستكمل ف�ضي َل َتها
بالنف�س
عليك
ِ

الر ْب َح مما فيه خُ ْ�س َر ُان
ُ
وتطلب ِّ

أنت بال َّن ْف ِ�س ال باجل ِْ�س ِم �إِن َْ�س ُان
ف� َ

والثانية :ت�سمى قوة الأمل والعمل ،قال بع�ضهم� :إن طلبت املورد العذب
فا�سلك طريق ال�صعبِ ،
و�س ْر َ�سيرْ َ املجد احلازم ،وال تتكا�سل يف العزائم ،واطلب
مطالب الرجال ،و�إياك �أن ُتدعى بالبطال لعلك جتد على النار هدى ،والنا�س
يف الن�شاط �أق�سام :هذا ي�سري وهذا يطري ،فهيهات متى يلحق ال�سائر بالطائر،
وقال ابن الفار�ض:
ُ
وك ْن َ�صا ِر ًما كال َو ْق ِت فاملَ ْق ُت يف ع�سى
و�سِ ْر زمنًا وانه�ض ك�س ًريا ُّ
فحظك الـ

و�إ َّيـــــــاك َع َّل فهـــي �أَ ْك َب ُـر علة

ـ َب َطا َل ُة ما �أخّ ــــرت عز ًما ل�صحة

املعب عنه بالدعة وال�سكون
يف الك�سل رَّ
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وقال �آخر:
ِّ
�صـــف عــــ ٍّز
َل َق ْت َل ُة ُمثْخَ ٍن فـي

وال نــــو ُم َّ
ا�ش
الذ ِليـــل على ال ِف َر ِ

فمن َر ِ�ض َي احليــــا َة بحالِ َ�ض ْي ٍم

ا�ش
الفر ِ
َف�ســــ ُه ن ُ
فذلك ن ُ
َفــ�س َ

وقال بع�ضهم�ُ :صعود الآ َكام( )1وهبوط َ
الغيطان خري من القعود بني
احليطان.
ومن كالم لقمان احلكيم :الليل والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما ،فهاتان
الق ّوتان متباينتان ،وم�ستويتان يف الإن�سان بدون راجحية وال مرجوحية ،فحب الدعة
يبعث الإن�سان على �أن يجر لنف�سه جميع مالذ احلوا�س ،و�أما الآمال فتبعثه على
التمدن واالئتنا�س ،فالأوىل جتمع يف الإن�سان
احل�صول على راحة الروح وكمال ّ
جميع املالذ البدنية وت�سقطه يف ح�ضي�ض الإن�سانية وتو�صله �إىل درجة احليوانية:
َت َز َّو َج ِت ال َب َطـــــا َل ُة بال َّتـــــوان
االبــــــن ل َّق َب ُه ِب َف ْق ٍر
ف�أ َّما
ُ

َف�أَ ْو َلدَ َها ُغــــال ًما أ�َ ْو ُغـــــ َ
ال َم ْة
ــــــما َها نَدَ ا َم ْة
َو�أَ َّما ال ِب ْن ُت َ�س َّ

وقال �آخر:

َك�أَ َّن ال َّتـــ َوانيِ َز َّو َج ال َع ْج َز ب ْن َت ُه
ِف َر ً
ا�شــــا ِ
وطيئًا ُث َّم قال لها ات َِّكي

َف َ�س َ
اق �إليهـــا حني َز َّو َج َها َم ْه َرا
فال َّ
احلمل �أن َت ِل ِدي ال َفق َْرا
�شك بعدَ
ِ

( )1الآكام :جمع «�أ َك َمة» ،وهي ٌّتل �صغري� ،أو مو�ضع يكون �أكرث ارتفا ًعا مما حوله( .م).
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و�آمال الروح النورانية جتمع فيه جميع �أنواع ال�سلطنة العقلية وترقيه وتقربه من
الدرجة امللكية الكاملة
انه�ض ِ
ْ
و�س ْر َطا ِل َب امل َعايل
و�إنلحَ َ ـــــا(َ )1عــــا ِذ ٌل َج ُه ٌ
ــــول

ِّ
ِّ
ـــم ْه
بكـــل وا ٍد
وكــــل َم ْه َ
ــذ ُ
ُــل َل ُه يا َع ُ
فق ْ
ول َمــ ْه َمـــ ْه

()2

وهاتان اللذتان املتباينتان يظهر �أثرهما يف جميع الب�شر فرتى هذا الأثر فيهم
حد �سواء يف �أفراد امللوك
على اختالف درجاتهم قد انب�سط وانت�شر فيوجدان على ّ
والرعايا� ،إال �أن لذة العمل منحة �إلهية ولذة الدعة حمنة �شهوانية.
وقد َع َّل َم َنا  وجوه املكا�سب واملنافع ،و�ألهمنا دقائق الفنون وال�صنائع؛
حيث مدح ال�سعي وذم البطالة بقوله تعاىل :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﱸ [النجم ]39 /وقال تعاىل :ﱹ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱸ [اجلمعة� ]10 /أي اطلبوا املعا�ش الذي فيه
قوامكم ،وف�ضل اهلل هو رزقه الذي تف�ضل به على عباده و�أباحه بالبيع والتجارات
امل�شروعة ،قال �سعيد بن جبري � :إذا ان�صرفت من اجلمعة فخرجت من
امل�سجد ف�ساوم بال�شيء و�إن مل ت�شرت .انتهى .فال خالف يف �أن طلب الرزق
أر�ض» و�إمنا الكالم يف �أن التك�سب
م�شروع ،قال « :اطل ُبوا ال ِّرزقَ يف َخ َبايا ال ِ
( )1لحَ َ ا � :شتم( .م).
( )2مه :ا ْكفُف( .م).
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حد الفر�ض وجوابه ما قاله الإمام الراغب من �أن
بعد الطلب هل يدخل يف ّ
التك�سب يف الدنيا و�إن كان معدو ًدا من املباحات من وجه ف�إنه من الواجبات من
وجه ،وذلك �أنه �إذا مل يكن للإن�سان ا�ستقالل بالعبادة �إال ب�إزالة �ضروريات حياته
ف�إزالتها واجبة؛ لأن كل ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب كوجوبه ،و�إذا مل
فالبد �أن يع ّو�ضهم تع ًبا
يكن له �إىل �إزالة �ضرورياته �سبيل �إال ب�أخذ تعب من النا�س ّ
له و�إال كان ظاملًا ،فمن تو�سع يف تناول عمل غريه يف م�أكله وملب�سه وم�سكنه وغري
فالبد �أن يعمل لهم عم ًال بقدر ما يتناوله منهم و�إال كان ظاملًا لهم ق�صدوا
ذلك ّ
�إفادته �أو مل يق�صدوها ،ومن �أخذ منهم املنافع ومل يعطهم نف ًعا ف�إنه مل ي�أت ب�أمر اهلل
تعاىل يف قوله  :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱸ [املائدة ،]2 /ومل يدخل يف
عموم قوله تعاىل :ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [التوبة.]71 /
ولهذا ُذ َّم من يدعي الت�ص ّوف فيتعطل عن املكا�سب وال يكون له علم
ُي�ؤخذ عنه وال عمل �صالح يف الدين ُيقتدى به ،بل يجعل همه يف ق�ضاء �شهواته
ولذاته ،ف�إنه ي�أخذ منافع النا�س وي�ضيق عليهم معا�شهم وال يرد �إليهم نف ًعا ،فال
طائل يف �أمثالهم �إال �أن يكدروا املاء ويغلوا الأ�سعار اهـ .وقال ا ُجل َن ْيد  -رحمه
اهلل تعاىل�« :إذا ر�أيت الفقري يطلب ال�سماع فاعلم �أن فيه بقية من البطالة ،واهلل ال
يحب الرجل البطال ،ف�إن من تعطل وتبطل فقد ان�سلخ عن الإن�سانية و�صار من
جن�س املوتى ،وذلك �أن اهلل خ�ص الإن�سان بالقوى؛ فالقوة الفكرية تطالبه بالعلوم
التي تهديه وبال�صنائع التي يرتتب عليها من املكا�سب واملنافع ما ير�ضيه وي�صونه
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ويحميه ،فحق الإن�سان �أن يت�أهل بق ّوة فكره وي�سري بقدر ما يطيقه ،في�سعى ملا
يفيده ال�سعادة ويتحقق �أن �سعيه �سبب انتقاله من الذل �إىل العز ،ومن الفقر �إىل
الغنى ومن ال�ضعة �إىل الرفعة ،ومن اخلمول �إىل النباهة ،وكان النبي  يتع ّوذ باهلل
تعاىل من الك�سل ،وقال بع�ض احلكماء من َت َخ َّلق بالك�سل َف ْل َي ْن َ�س ّل عن �سعادة
الدا َر ْين ،وكان �أبو م�سلم اخلرا�ساين يف مبادي خروجه للدعوة لبني العبا�س ين�شد
َّ
هذا البيت:
َف َ
ال �أُ�ؤَخِّ ر ُ�شغ َْل ال َي ْو ِم َع ْن َك َ�س ٍل �إىل ٍ
ين َغدُ
غد � َّإن يــــو َم ال َعاجِ ِز َ

ومن كالم �أزد�شري بن بابك ك�سرى الفر�س� :شَ ْه ُد اجلهد �أحلى من ع�سل
َ
الك َ�سل ،يعني �أن ال�شهد احلا�صل باجلهد �أحلى من الك�سل ال�شبيه بالع�سل يف
ميل النف�س �إليه والتذاذها به ،وقال بع�ض العقالء :راحتي يف جراحة راحتي،
�أي بال�شغل ،ومن �ش�أن البطالة �أنها تبطل الهيئات الإن�سانية ،ف�إن كل هيئة بل كل
ُع�ضْ و ُتر َِك ا�ستعماله يبطل كالعني �إذا غم�ضت ،واليد �إذا عطلت ،ف�إن الأع�ضاء
خلقت حلكم يف كل �شيء ،ف�إن اهلل  ملا جعل للحيوان ق ّوة التحرك مل يجد
له رزقًا �إال ب�سعي ما منه لئال تتعطل فائدة ما جعله له من ق ّوة التحرك ،وملا جعل
للإن�سان الفكرة ترك له من كل نعمة �أنعمها عليه من الأع�ضاء ما ي�صلحه حينئذ
بفكرته لئال تبطل فائدة الفكرة فيكون وجودها عبثًا.
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وت�أمل حال ال�سيدة مرمي  -عليها ال�سالم  -وقد جعل لها من ال ُّرطب
ما كفاها م�ؤنة الطلب ،ومل َي ْح ِن لها النخلة( )1وفيه �أعظم معجزة ،ف�إنه تعاىل �أمرها
به ِّزها فقال :ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ [مرمي]25 /
وقد �أخذ بع�ضهم منه �إ�شارة �إىل �أن الرزق من اهلل تعاىل ولكنه م�سبب ت�سب ًبا عاد ًّيا
عن الطلب من العبد ومبا�شرة �أ�سبابه فقال:
�أَلمَ ْ تـــر � َّأن َ
َ
قـــال ملــــرمي
اهلل
َ
ولو �شا َء �أَ ْح َنى اجل ِْذ َع من غري َه ِّزه

و ُه ِّزي � ِ
إليك اجل ِْذ َع ت�ساقط ال ُّر َط ُب
�إِ َل ْي َها َو َلكِ َّن ُك َّل َ�ش ْي ٍء له َ�س َب ُب

وعن �أبي الأ�سود الد�ؤيل:
َو َما َط َل ُب املعي�شَ ِة بال َّت َم ِّني
جَ ِت ْئك مب ْل ِئ َها َطـــ ْو ًرا َو َطــــ ْو ًرا

ولكــن �أَ ْلــــقِ َد ْل َو َك فيِ الد َ
ِّال ِء
وقليـــل مـــا ِء
بح ْمــــ�أَ ٍة
ِ
جَ ِت ْئك َ

وقد ورد يف اخلرب عن خري الب�شر �أنه قال� :إن اهلل تعاىل يقول :يا عبدي
حرك يدك �أُنزل عليك الرزق ،وكون حركة العبد من اهلل تعاىل ال ينايف طلبها
من العبد ،كيف وهو م�أمور بها؟ وحقيقة الأمر الطلب وحركة العبد �أي�ضً ا من اهلل
تعاىل ،وال ينبغي �أن ُيتوهم �أن الأمر الوارد يف قوله « :توكلوا على اهلل» بالتوكل
( )1مل َي ْحنِ لها النخلة :مل يجعلها تنعطف وتنحني( .م).
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الذي مرجعه �إىل �أن يوكل الأمر كله �إىل مالكه ،والتعويل على وكالته ي�ستلزم
النهي عن التو�سل بالك�سب و�أ�سبابه؛ لأن التوكل �إ�سقاط الأ�سباب عن َح ِّيز
االعتداد بها واالعتماد عليها واال�ستظهار بادخار الذخائر ال �إ�سقاطها عن حيز
البد
الإمداد على الوجه املعتاد ،وقد �أ�شار � إىل �أن التوكل لي�س التعطيل ،بل ّ
فيه من التو�سل بنوع من ال�سبب؛ حيث قال« :لو َّ
حق ُّ
التوكل
توكلتم على ا ِهلل َّ
ل ُر ِز ْق ُتم كما ُت ْر َزق الط ُري َت ْغ ُدو ِخ َم ًا�صا( )1وتروح ب َِطانًا» ،ف�إن الطري ترزق بالطلب
الكد و�صرف النظر عن اال�سرتاحة بع�ض
وال�سعي ،نعم �إنه ال ينبغي الإفراط يف ّ
الأحيان ي�شهد لذلك حديث�« :إنّ املُ ْن َب َّت( )2ال �أر�ضً ا قطع وال ظه ًرا �أبقى» ،و�إىل
هذا �أ�شار بع�ض ال�شعراء بقوله:
كل ُّ
ئر وال ُّ
َل َع ْم ُر َك ما ُّ
للقلب َم ْن َف َعة
كل ُ�شــغ ٍْل فيه
ِ
التعطــل َ�ض ِا ٌ

ومن جملة ح�سن ال�سعي طلب تكثري التنا�سل والتوالد وق�ضاء اللذة
املباحة بالتزاوج والتوالد ،وهذه املزية هي خال�صة اللذة ال�شهوانية ،فهي مزية
ممدوحة ،ولي�س عنها يف بقاء النوع الب�شري مندوحة ،ومن حكمة هذه اللذة حب
الذكر والأنثى بع�ضهما لبع�ض لالئتالف والن�سل والتمتع مبا �أحله اهلل تعاىل ،فال
وي�شتد ال�شوق بينهما ولو على
�شك �أن بني الذكر والأنثى روابط التلذذ املباحّ ،
( )1خِ َم ًا�صا :جمع «خمي�صة» وهي �ضامرة البطن من اجلوع( .م).
( )2املُ ْن َب ّت :الذي �أتعب دابته حتى َعطِ َب ْت ،فبقي منقط ًعا يف �سفره( .م).
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بعد النواح ،كما قال ال�شاعر:
يما َه َّب َم�شْ ُ
الر َبا
َيا ن َِ�س ً
ــــكو َر ُّ
الح ِمن ن َْحـــــ ِو ِهم
وبــــري ًقا َ
�آه وا َ�ش ْو ِقي �إىل َم ْن َق ْد َغدَ ا
و�إذا مل َي ْج َت ِلي ِه ْم ن ِ
َاظ ِري
قطعت الدَّ ْه َر َو ْ�ص ً
ال َكان يل
لو
ُ

أ�شــــواق م�سراه �إ ّ
ُ
يل
�أهدت ال
ال�س َنا من َثغ ِر َم ّي
حاك ًيا ذاك َّ
َب َ�ص ِري َي ْلقَا ُه ُم يف ُك ِّل َ�ش ّي

َاظر ّي
�أي ٍ
نفع يل �إ ًذا يف ن َ
يثبت للطائ ِر ّ
يف
َق ْد ُر ما
ُ

ف�أ�صل احلب يولد يف قلب املتحابني االنب�ساط واالن�شراح ،ويف ميل �أحد
الزوجني للآخر كمال االرتياح ،وفيما �أودع اهلل يف الأنثى والذكر من َّ
الذ ْوق
وال�شَّ ْوق وال َّت ْوق( )1ما ال ينكر ،و�إن اختلفت الرجال والن�ساء يف الف�ضائل
وال�سمات وال�صفات وال�شمائل.

( )1ال َّت ْوق :ال�شوق وامليل لل�شيء( .م).
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الباب ال َّثاني
يف ال�صفات امل�شرتكة بني
الذكور والإناث واملخ�صو�صة ب�أحد الفريقني،
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف ا�شرتاك املر�أة والرجل يف بع�ض ال�صفات
وافرتاقهما يف بع�ض �آخر
من املعلوم �أن ف�ضائل النا�س من حيث هم نا�س �إمنا هي العقل والعفة
والعدل وال�شجاعة ،وهي ف�ضائل الإن�سان احلقيقية الأ�صولية وغريها ،كالوفاء
داخل فيها فما هو داخل يف جملة العقل ثقابة املعرفة( )1واحلياء والبيان وال�صدع
باحلجة وال�سيا�سة والعلم واحللم وغري ذلك مما يجري هذا املجرى ومما هو داخل يف
العفة القناعة وقلة ال�شَّ َره وطهارة الإزار وما �أ�شبه ذلك من �أق�سام العفة ،ومن �أق�سام
ال�شجاعة احلماية والأخذ بالثار والدفاع والنكاية واملهابة والن�صرة على الأقران
وال�سري يف املَ َها ِمه( )2والقفار وما �أ�شبه ذلك ،ومن �أق�سام العدل ال�سخاء وال�سماحة
وال�صرب على التغابن واالنظالم والتربع بالنائل و�إجابة ال�سائل و ِق َرى الأ�ضياف وما
�أ�شبه ذلك ،و�أما تركيب هذه الأق�سام بع�ضها مع بع�ض فيحدث منها �ستة �أق�سام،
ف�إذا تركب العقل مع ال�شجاعة حدث عنه ال�صرب على املُ ِل َّمات ونوازل اخلطوب
والوفاء بالوعد ،و�إذا تركب العقل مع ال�سخاء الذي هو من �صفات العدل ن�ش�أ
عنه �إجناز الوعد وما �أ�شبه ذلك ،و�إذا تركب العقل مع العفة ن�ش�أ عنه التنزه والرغبة
( )1ثقابة املعرفة :الذكاء و�سداد الر�أي( .م).
( )2املَ َهامِه :جمع « َم ْه َمه» وهي ال�صحراء ،والأر�ض ال َقفْر البعيدة( .م).
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عن امل�ساكة( )1واالقت�صار على ما يتي�سر من املعي�شة ،و�إذا تركبت ال�شجاعة مع
ال�سخاء الذي هو ق�سم من �أق�سام العدل حدث عنه الإخالف( )2والإتالف وما
�أ�شبه ذلك ،و�إذا تركبت ال�شجاعة مع العفة ن�ش�أ عنهما �إنكار الفواح�ش والغرية
على احلرم ،و�إذا تركب ال�سخاء مع العفة حدث عنه الإ�سعاف بالقوت والإيثار
على النف�س وما �أ�شبه ذلك ،وكل واحد من تلك الف�ضائل الأربعة و�سط بني
طرفني مذمومني كال�شجاعة مث ًال ف�إنها و�سط بني املجازفة واجلنب وهذه الف�ضائل
من حيث هي ف�ضائل �إن�سانية توجد يف الرجال والن�ساء لكن على وجه خمتلف
يف طباعهن.
وحيث �إن هذه ال�صفات عامة يف جميع �أمم الدنيا وقبائلها و�أحيائها
وذكورها و�إناثها ،و�إن الف�ضائل املمدوحة منها يف بع�ض الأمم �أكمل من غريها �إال
�أن �أ ّمة العرب جاهلية و�إ�سال ًما م�شهورة بها فال ينكر �أحد �أن ال�سماحة والإيثار
من خوا�ص العرب ،و�أعظم الإيثار مث ًال يف قبيلة الأن�صار الذين �أنزل اهلل 
يف حقهم :ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ [احل�شر ،]9 /فمما
ينقل يف هذا ال�ش�أن ما وجده عبد اهلل بن العبا�س يف �سفره من �إيثار بع�ض ن�ساء
الأن�صار له عن نف�سها وعن �أوالدها ب�شيء زهيد من القوت مل يكن عندها غريه،
وذلك �أن متيم بن عدي الريبوعي قال :كنت مع عبد اهلل بن العبا�س عند من�صرفه
( )1امل�ساكة� :أم�سك ال�شيء حب�سه( .م).
( )2الإخالف :الإهالك( .م).
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من دم�شق ف�س�ألته يف بع�ض الأيام وقلت له مباذا يتم عقل الرجل؟ فقال� :إذا �صنع
املعروف مبتدئًا به وجاد مبا هو حمتاج �إليه ،وجتاوز عن الزلة ،وجازى على املكرمة،
وجتنب مواطن االعتذار ،فقد مت عقله فحفظت ذلك منه و�أل�صقته بقلبي ،ثم بعد
�أيام نزلنا منز ًال فطلبنا طعا ًما فلم جنده وال قدرنا عليه ف�إن زيا ًدا كان قد نزل
بذلك املنزل قبلنا ب�أيام قليلة يف جمع كثري ،ف�أتوا على ما كان فيه من الطعام
فقال عبد اهلل لوكيله :اخرج �إىل هذه الربية فلعل جتد بها راع ًيا معه طعام ،فم�ضى
الوكيل ،ومعه غلمان ف�أطالوا التوقف ،فلما كادوا يرجعون الح لهم خباء ف�أ ّموه
فوجدوا فيه عجو ًزا فقالوا لها :هل عندك طعام نبتاعه منك؟ فقالت� :أما طعام بيع
فال ولكن عندي �أكلة يل وب�أوالدي �إليها �أم�س حاجة ،قالوا :و�أين �أوالدك؟ قالت
يف رعيهم وهذا وقت َع ْو ِدهم ،فقالوا :فما �أعددت لهم؟ قالت :خبزة هي حتت
َم َّلتها(� )1أنتظر بها �أن يجيئوا ،قالوا لها فجودي لنا بن�صفها ،قالت :ال ولكن بكلها،
وج ْد ِت بالكل وال خبز عندك غريها؟ قالت� :إن �إعطاء
قالوا :ومل منعت الن�صف ُ
ال�شطر من خبزة نقي�صة ،و�إعطاء الكل ف�ضيلة ،ف�أنا �أمنع ما ينق�صني و�أجود مبا
يرفعني ،ف�أخذوا اخلبزة لفرط حاجتهم �إليها فلما �أتوا عبد اهلل �أخربوه خرب العجوز،
قال :ارجعوا �إليها ،فاحملوها يف َد َعة و�أح�ضروها ،فرجعوا �إليها ،وقالوا لها� :إن
�صاحبنا �أحب �أن يراك ،قالت :ومن هو �صاحبكم؟ قالوا :عبد اهلل بن العبا�س،
قالت :ما �أعرف هذا اال�سم ،قالوا :العبا�س بن عبد املطلب ،وهو عم النبي ،
( )1املَ َّلة :ا َجلمر والرماد احلار يو�ضع يف حفرة �أ�سفل و�أعلى العجني حتى ين�ضج( .م).
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قالت :واهلل هذا ال�شرف العايل ،قومي �أن�صاره قالوا :نعم ،قالت :فما يريد مني؟
قالوا :يريد �أن يكافئك على ما كان منك ،قالت :لقد �أف�سد الها�شمي ما �أَثَّل( )1له
ابن عمه  ،واهلل لو كان ما فعلت معرو ًفا ملا �أخذت عليه ثوابًا ،و�إمنا هو �شيء
يجب على كل �إن�سان �أن يفعله ،قالوا :ف�إنه يحب �أن يراك وي�سمع كالمك قالت:
�أ�صري �إليه لأين �أحب �أن �أرى رج ًال من جناح النبي  ،وع�ض ًوا من �أع�ضائه،
فلما �سارت �إليه َر َّح َب بها ،و�أدنى جمل�سها ،وقال :ممن �أنت؟ قالت :من كلب
بن وبرة ،قال :كيف حالك؟ قالت :مل يبق من الدنيا ما ُيفرح �إال وقد بلغته،
�صباحا وم�ساء،
و�إين الآن �أعي�ش بالقناعة ،و�أ�صون القرابة ،و�أنا �أتوقع مفارقة الدنيا ً
قال� :أخربيني ما الذي �أعددت لأوالدك عند ان�صرافهم بعد �أخذنا اخلبزة؟ قالت
�أعددت لهم قول العربي:
ِيت َع َلى َّ
الط َوى( )2و�أَ َظ ُّل ُه
َو َلق َْد �أَب ُ

َح َّتى �أَن َ
ـــل
َال ِب ِه َكـــر َمي المَ�أْ َك ِ

ف�أعجبه قولها ،فقال لبع�ض غلمانه :انطلق �إىل خبائها ،ف�إذا �أقبل َب ُنوها فَجِ ْئ
بهم ،فقالت للغالم :انطلق فكن بفناء البيت ،ف�إنهم ثالثة ،ف�إذا ر�أيتهم جتد �أحدهم
دائم النظر نحو الأر�ض عليه �شعار الوقار ،ف�إذا تكلم �أف�صح و�إذا طلب �أجنح ،والآخر
حديد النظر ،كثري احلذر� ،إذا َو َع َد َف َعل ،و�إن ظلم قتل ،والآخر ك�أنه �شعلة نار،
وك�أنه يطلب بثار ،فذاك املوت املائت والداء الكابت ،ف�إذا ر�أيت هذه ال�صفة فيهم،
(� )1أَثَّل� :أَ َّ�صل وث َّبت( .م).
(َّ )2
الطوى :اجلوع( .م).
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فقل لهم عني :ال جتل�سوا حتى ت�أتوين ،فانطلق الغالم ف�أخربهم اخلرب ،فما بعد
�أمده حتى جاءوا ،ف�أدناهم عبد اهلل ،وقال� :إين مل �أبعث �إليكم و�إىل والدتكم �إال
لأ�صلح من �أمركم ،و�أ�صنع ما يجب لكم ،فقالوا� :إن هذا ال يكون �إال عن م�س�ألة
�أو مكاف�أة فعل جميل تقدم ،ومل ي�صدر منا واحدة منها ،ف�إن كنت �أردت التكرم
مبتدئًا فمعروفك م�شكور وب ّرك مقبول مربور ،ف�أمر لهم ب�سبعة �آالف درهم وع�شرة
من النوق ،فقالت لهم العجوز :ليقل كل واحد منكم بي ًتا من قوله ،فقال الأكرب:
َ�شــه ِْد ُت َع َل ْي َك ب ُِح ْ�س ِن املقالِ

يب ا َ
و�ص ْدقِ ال ِف َعالِ ِ
ِ
خلب
وط ِ

فقال الأو�سط:
ال�س�ؤَال
َت َب ّـر ْع َت بال َب ْذلِ َق ْب َل ُّ

ــيم ا َ
خل َطر
ِف َعــال َكـــ ِر ٍمي َع ِظ ِ

فقال الأ�صغر:
َ
كـــان ذا فعــل ُه
وحـــقَّ لمِ َ ْن
ُ

ِقــاب ال َب�شَ ر
ب� ْأن َي ْ�ســــ ِ
رت َّق ر َ

فقالت العجوز:
َف َع َّمــــــر َك ُ
اهلل ِم ْن َماجِ ـــد
َ

يت َما ِع�شْ َت َ�ش َّر ال َقدَ ر
و ُو ِق َ
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ثم و ّدعوه وان�صرفوا ،قال متيم الريبوعي :فالتفت �إ َّيل وقال يل :يا متيم وددت
لو وجدت مزي ًدا يف ابتداء املعروف �إىل هذه املر�أة و َب ِنيها ،وجعل يت�أ ّوه من تق�صريه
عن مراده يف ذلك ،فقلت له :لقد �أح�سنت و�أرجحت ،وقد �شهد فعلك مبا �سبق
من قولك ف�أنت �أمت النا�س عق ًال و�أكملهم مروءة.
وقد خلق اهلل املر�أة للرجل ليبلغ كل منهما من الآخر �أمله ،ويقت�سم
معه عمله ،وجعل املر�أة تلطف لزوجها �أَ ْتراحه ،وت�ضاعف �أفراحه ،وحت�سن �أمر
معا�شه ،وتن�شط حركة انتعا�شه ،فهي من �أجمل �صنع اهلل القدير ،وقرينة الرجل
يف اخللقة ،واملعينة له على �أ ّول حركات التدبري ،واحلافظة لأطفاله ،والقائمة ب�أمر
عياله ،واملُ َ�س ِّل َية له يف �أيام حياته يف �إقباله وغري �إقباله ،فاملر�أة و�إن كانت خملوقة
ملالذ الرجل ففيما عدا هذه املالذ مثله �سواء ب�سواء� ،أع�ضا�ؤها ك�أع�ضائه ،وحاجتها
كحاجته ،وحوا�سها الظاهرة والباطنة كحوا�سه ،و�صفاتها ك�صفاته ،حتى كادت �أن
تنتظم الأنثى يف �سلك الرجال� ،أو لي�س �أن نا�سوت الرجل واملر�أة يف اخللقة على
حد �سواء ،وهيكلهما م�ستويف الرتتيب والتنظيم وتنا�سب احلركات والأع�ضاء،
ّ
وم�شابهتهما يف ال�شكل معلومة ،ويف الهيئة مفهومة ،ف�إذا �أمعن العاقل النظر
الدقيق يف هيئة الرجل واملر�أة يف �أي وجه كان من الوجوه ويف �أي ن�سبة من
ال ِّن َ�سب مل يجد �إال فرقًا ي�س ًريا يظهر يف الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما فالذكورة
والأنوثة هما مو�ضع التباين والت�ضاد.
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و�إمنا ي�شق عمل املقاي�سة بني الذكر والأنثى على من مل يعلم تركيب
�أع�ضاء كل منهما ومتييز ما يخ�ص جن�سيهما وال مما ي�شرتكان فيه من ال�صفات
التي ال تعلق لها باجلن�سية ،ف�إن جميع متعلقات الذكورة والأنوثة متباينة ،و�أما
اال�شرتاك فهو وجه امل�شاكلة ،ولكل من املباينة واال�شرتاك ت�أثري لزومي على
�صفاتهما املعنوية ومنها تنتج الأف�ضلية بالنظر للم�شاركة �أو املباينة.
ثم �إن للمر�أة بقطع النظر عن تباين اجلن�س �صفات �أخرى تتميز بها عن
الرجل ،و�إن كانت �أغلبية ،ف�إن قامتها يف الغالب دون قامة الرجل ،وخا�صرتها
�أنحف من خا�صرته ،و�أر�شق منها ،ور�أ�سها بالن�سبة لبدنها �أقل حج ًما من ر�أ�سه
أ�شد بريقًا من بدنه ،و�أنعم،
بالن�سبة لبدنه ،و�سعة �صدرها دون �سعة �صدره ،وبدنها � ّ
و�أنور ،وفيها من اللني واللطف والرخاوة ما لي�س فيه ،وكتفاها وثدياها وجميع
�أع�ضائها على العموم تلني وتنعطف وفيها ا�ستدارة جميلة ،وباجلملة فاملر�أة �ألطف
�شك ًال من الرجل.
فهذه ال�صفات مميزات جن�س الأنثى عند غالب الأمم ال�سيما عند �أمم
الأقاليم املعتدلة التي لي�ست �شديدة احلرارة والربودة ،فالرجل يدرك من �أ ّول
وهلة من املر�أة التي ت�شاركه يف مالذه وتدبري معاي�شه تلطفها وانعطاف حركاتها
و َم ْي ِ�سها( )1وميلها واعتدالها ونظرها �إليه ب�أحلاظ لطيفة و�إ�شارات خفيفة نظ ًرا
( )1مي�سها :املَ ْي�س :التبخرت واالختيال( .م).

85

املر�شد الأمني للبنات والبنني

86

86

خم�صو�صا ،و�إذا تكلمت �أدرك من �صوتها نغ ًما �أرق من �صوت الرجال رخي ًما مع
ً
ما يف املر�أة عند اخلطاب من اخلفر وال ِّتي ِه والدالل و ِرقَّة احلا�شية ،قال بع�ضهم:
ترى الدُّ َّر َم ْن ُظو ًما �إذا ما ت ََك َّل َم ْت
القــلوب بِدَ ِّل َها
ــــرا َر
ِ
ُت َع ِّبدُ �أَ ْح َ

وكالدُّ ِّر منظو ًما �إذا مل ت ََك َّل ِم
ني الناظــــ ِر املُ َت َو�سِّ ِم
ومتلأُ ع َ

وقال �آخر:
ِ
فم ْن ل�ؤل�ؤٍ جَ ْت ُلو ُه عندَ ابت�ســـامها

و ِم ْن ُل�ؤْ ُل�ؤٍ ِع ْندَ ا َ
حل ِد ِ
يث ت َُ�سا ِق ُط ْه

وكل هذا م�صحوب منها بنوع من ال�ضعف والتذلل واالنك�سار ي�ؤذن
بوجوب الرفق بها واحلنان والعطف عليها ،فيا حبذا هذه املزايا كما قال ال�شاعر:
َل ْوال َع َجــا ِئ ُب ُ�ص ْن ِع ا ِ
هلل َما َث َب َت ْت

ِت ْل َك ال َف َ�ضائ ُِل يف لحَ ْ ٍم وال َع َ�ص ِب

وقد ا�ستبان من العادة �أن املر�أة ت�صل �إىل درجة ا�ستكمال الأنوثة والبلوغ
فيها قبل الرجل ،وت�ستكمل درجة النم ّو يف زمن �أقل مما ينمو فيه الرجل ،ففي
�سن الع�شرين حتوز املر�أة جميع ما يكون به بهاء جمالها ور�شاقة ق َِّدها واعتدالها،
ويف هذا ال�سن تبلغ املر�أة جميع مناها مما يخت�ص به جن�سها ،وملا كانت الأنثى حتفظ
ّمدة طويلة ا�ستدارة �أع�ضائها واندماجها من حال �صغرها ،كانت يف غالب الأحيان
تبقى �أي�ضً ا ّمدة طويلة على جمالها ولطافة �شكلها ولني عروقها و�أع�صابها ،حافظة
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لكل ما يعطي لب�شرتها اللني واللون والربيق من كل ما مييزها عن الرجل ،ولكن
م�ستعدة لأن ت�شرتك
والتمدد ،فبهذا مل تكن
جمموع ع�ضالتها قليل االنب�ساط
ّ
ّ
مع الرجل يف الأ�شغال ال�شاقة كاحلرث واحلرب والرك�ض وا َخل ّب( ،)1و�أما من
حيث ق ّوة �أع�صابها فهي دقيقة احلوا�س� ،سريعة الإح�سا�س ،وبدقة حوا�سها القوية
الت�أثري ال�سريعة االنفعال ال تطول ّمدة الإح�سا�س عندها وال متكث ك�إح�سا�س
الرجل؛ لأن تواتر املح�سو�سات على احلوا�س القوية الت�أثري ميحو بع�ضه بع�ضً ا.
و�أما وجود الدم يف املر�أة فلي�س قو ًّيا كما يف الرجال ،فلهذا قل �أن يوجد
يف الن�ساء البنية ال�صفراوية ،وملا كان الن�ساء مق�صورات على ال�شفقة والرحمة
كن غال ًبا م�ستعدات للتنزه عن العوائد اخل�شنية
والعطف واحلنان والرفق واللني ّ
والأخالق الغليظة وال�صفات املذمومة املجتمعة يف �أمزجة الرجال كالغ�ضب
واحلقد والبغ�ضاء وال�شقاق ،و�إمنا �أعظم ما فيهن الغرية التي ال تكاد تخلو منها
معهن يف الغرية الرجال ،والغرية على العر�ض ممدوحة ،ففي
واحدة وقد ي�شرتك ّ
احلديث «ال َغيرْ َ ُة من الإميَانِ » �أورده �أبو �سعيد اخلدري مرفو ًعا؛ ولذا قيل :من
ال غرية له ال دين له وال مروءة ،وال يت�أهل ب�شيء من �أنواع الكمال بوجه من
الوجوه ،لكن الإفراط فيها بغلبة الق ّوة الغ�ضبية والتفريط فيها بانعدامها �أو �ضعفها
جدا ،قال بع�ضهم ممن ال يغار على حمبوبه:
مذموم ًّ
( )1ا َخل ّب :نوع من ال َع ْدو( .م).
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ُي َطا ِل ُب ِني يف ُح ِّبه ُك ُّ
ـــل َماجِ ٍ
ـــد
فال تُلزمـــوين َغيرْ َ ًة ما �أَ ِل ْف ُت َها

88

ُي�شاركني يف ُم ْه َج ِتي ب َن ِ�صيب
ــب حبيبي
ف� َّإن َحبِيبِي من �أَ َح َّ

والظاهر �أن مثله لي�س من ذوي املحبة ال�صادقة؛ لأن املحب غيور ،و�أين هذا
املحب من جمنون ليلى؛ حيث يقول:
�أَ َغا ُر على َل ْيــ َلى لأين �أُ ِح ُّبهــا

�أغا ُر على �شي ٍء َي ِع ُّز على َق ْلبِي

ومن غرية يزيد بن الأ�صفر حيث يقول:
�أغا ُر على �أَ ْع َطـــا ِف َها من ِث َيا ِب َها

َ
فـــوق جِ ْ�س ٍـم ُم َن َّعم
�إذا َلب َِ�س ْت َها

وقول الآخر:
ـــــت يف ا َ
حل ِّي �أَ َّن ًة
�أغا ُر �إذا �آ َن َْ�س ُ

ِح َ
ـــذا ًرا َوخَ ْو ًفا �أَ ْن ت َُك َ
ون لحِ ُ ِّبه

وقول الآخر:
َ
عليك ِم ْن ن ََظ ِري َو ِم ِّني
�أغا ُر
َو َل ْو �أَنيِّ خَ َب�أْت َُك فيِ ُج ُفون
( )1ي�ستحيل :يتحول ويتغري( .م).
(ُ )2ج ِب ْل َنُ :جب َِل :فُطِ َر ُوطبع على ال�شيء( .م).

و ِم ْن َك و ِم ْن َم َكا ِن َك وال َّز َم ِ
ــان
يوم ال ِق َيا َم ِة َما َك َفــــــاين
�إىل ِ
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قلوبهن،
ويف احلديث �أن اهلل كتب الغرية على الن�ساء �أي جعلها طبيعة يف ّ
فالغرية غريزة قوية مركوزة يف نفو�سهن ويقابلها من املحا�سن ق ّوة حبهن للوالدين
والأوالد والأزواج ،ويف الغالب �أن ق ّوة الغرية كق ّوة ذلك احلب تبلغ منهن �إىل
ْ ()2
�أق�صى الدرجات حتى ي�ستحيل(ّ )1
كل من هاتني الق ّوتني فيهن مع ما ُج ِبل َن
عليه من اجلنب �إىل �شجاعة الرجال وحما�سة الأبطال ،وباجلملةَ ،فبِن َية الن�ساء على
هذا النظام توجب كونهن �ألطف من الرجال طب ًعا ،و�أرقّ حا�شية ،و�إمنا يعرتيهن
التغيري والتبديل من �أمور �أجنبية تطر�أ عليهن من مزاج القطر ومن الرتبية ومن
�أحوال املعي�شة ومن الرت ّو�ضات واالعتيادات ،ومع هذا كله فطباعهن يف الق ّوة
والعنفوان دون طباع الرجال.
ويف مبد�أ �شبوبية الذكور والإناث يرتاءى �أنهما ي�شرتكان يف ال�صفات
اخلارجة كاحل�سن واجلمال واللطافة والظرافة من ّ
كل ما يجذب الإن�سان للمحبة
وامليل �إىل الطرفني ،ولكن هذه امل�شاكلة الظاهرية تكون وقتية تنمحي عندما
يبلغ ّ
أعده املوىل  لكل من الذكر �أو الأنثى من
كل منهما �س ًّنا يبدو منه ما � ّ
اال�ستعداد احلقيقي واملعنى ال�صحيح الذي خُ ِل َق ٌّ
كل منهما لأجله ،فينقطع عرق
الت�شابه والت�شاكل بني الذكر والأنثى بالكرب ،ويرجع ّ
كل منهما لأن يتميز ب�صفاته
ال�شخ�صية ويتباين بالكلية يف ال�سمات والأو�صاف وي�صري حال كل منهما على
طريف نقي�ض مع كمال االختالف فيختلف ذوقهما ومييل ٌّ
كل �إىل ما خُ ِل َق لأجله؛
فينتهي �أمر الذكر عما قريب بفقد ال�شكل الأ ّول الذي كان يرتاءى ا�شرتاكه فيه
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مع الأنثى من نحو ال َو َ�سا َمة وال َو�ضَ ا َءة؛ ولذلك قال بع�ضهم فيمن ذهبت و�ضاءته
بال�س ّن:
ِّ
َك َان َب ْد ًرا َو َك َان َق ْلب َِي �أُ ْف ًقا
َف ْاعترَ َ ا ُه ُ
الك ُ�س ُ
وف وامللك َوىل

و َم ِل ً
يكا وال �أُخَ ا ِل ُف �أَ ْم َره
َع َّظم ُ
املح ِ
ا�س ِن �أَ ْج َره
اهلل يف َ

وقال �آخر ممن كان عنده من املالحة ن�صيب فغريه الزمان يخاطب حمبوبه
املنظوم يف �سلك احل�سان:
الح ًة
َت ِتي ُه َع َل ْي َنا ُم ْذ ُر ِز ْق َت َم َ
الحا َ
وطالمَ َا
َف َيا َطالمَ َا ُك َّنا ِم ً

ُر َو ْيدَ ك َي ْك ِفي َب ْع ُ
�ض َ�صدِّ ك َيا َب ْد ُر
َ�صدَ ْدنَا وت ْه َنا ُث َّم َغيرَّ َ نَا الدَّ ْه ُر

و�أما الأنثى ف�إنها ت�ستمر على من ّو بدنها ون�ضارته وان�ضمام بع�ض �أع�ضائها
�إىل بع�ض مع التح�سني املتزايد على وجه يبهر العقول وي�سحر الألباب ،فال تزال
�أ�شكال �أع�ضائها �آية يف الن�ضارة واجلمال واحل�سن واالعتدال مبا تقت�ضيه طبيعة
الأنوثة من ا�ستكمال ال�صفات الذاتية التي َخ َّ�ص ْتها بها احلكمة الإلهية؛ حيث
�أودعت فيها من �أ�صل الفطرة �صفة جاذبية.
ومما يوجد يف الأنثى ق ّوة ال�صفات العقلية وحدة الإح�سا�س والإدراك على
وجه قوي قومي ،وذلك نا�شئ عن ن�سيج ِب ْن َي ِت َها ال�ضعيفة ،فرتى ق ّوة �إح�سا�س املر�أة
وزيادة �إدراكها تظهر يف الأ�شياء التي يظهر ببادئ الر�أي �أنها �أجنبية عنها ،و�أنها
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فوق طاقة فهمها ،فتجدها على �أكمل درجات الإدراك من كل ما يوافق ذوقها
ومالذها ،وما يليق بها ومتيل �إليه طباعها ،فال يفوتها �إدراك ذلك ،وال َي ْع ُزب( )1عن
علمها وفهمها منه مثقال ذرة.
و�أما الرجل فال يكاد �أن يدرك ما متيل �إليه طباع املر�أة ويوافق ذوقياتها
�إال مبمار�سة ج�سمية وجتاريب عديدة ،فهو جدير ب�أن يتلقى ذوق املال ّذ والتنعمات
فهن �أ�ساتيذ الرجال يف هذا املعنى ،ففن امل�ؤان�سة واملجان�سة املعتاد يف جمامع
عنهاّ ،
الأن�س وال�سرور والت�أ ُّن�س الب�شري واللياقات الدقيقة هو َط ْو ُع �أذنها ،تفهم جزئياته
ب�أدنى �إ�شارة ،و�أخ�صر عبارة ،مما ال يكاد يدركه الرجل �إال ب�صريح العبارة ،وي�صعب
عليه �أن يفهمه غال ًبا على حقيقته ،و�سبب ذلك �أنّ ميل الن�ساء بالطبع �إىل ما
يوافق ذوقهن وق ّوة مزاجهن ي�سهل عليهن الفهم ويجعلهن يف ذلك �أرقى من
الرجال �أرباب العقول ،فلهذا كانت الرتبية الأ ّولية للأبناء خم�صو�صة بهن حتى
�إن ما ي�شتهر به فحول الرجال والأبطال من العز والفخار و�شرف النف�س واالعتبار
هو يف الأ�صل مكت�سب من تربية َر َّبات ا ِحل َجال( )2ال�سيما جلب رقة املجال�س
الأن�سية وم�سامرة اجلمعيات الت�أن�سية.
فعقل الن�ساء الغريزي و�سهولة �إدراكهن مما يلطف اجلمعيات االئتنا�سية،
م�سد املعارف التي جتهلها الن�ساء،
ت�سد بع�ض الأحيان ّ
وعقولهن القوية الإدراك ّ
(َ )1ي ْع ُزب :يبعد ويغيب (م).
(َ )2ر ّبات احل َِجال :احلجال هي اخلالخيل التي ُتلب�س يف ال ِّرجلني ،واملق�صود الن�ساء( .م).
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ف�إذا كانت الأنثى مع عقلها الغريزي ذات معارف كافية وظرائف �شافية زادها
عقلها كم ً
اال على ما تعرفه ،ومبا فيها من الذكاء تدرك حقائق الإ�شارات ،ودقائق
الكنايات ،ورقائق التوجيهات والتلميحات ،وت�ؤ ّول املعنى الذي ت�سمعه ب�أح�سن
الت�أويالت وال َّت ْورِيات ،وتقتدر على التلميح والتعري�ض والتورية يف اخلطابات
واملحاورات.
ميتد على �إدراك
ولي�س ذكا�ؤهن مق�صو ًرا على �أمور املحبة والوداد ،بل ّ
�أق�صى مراد ،وق�صة ُم َه ْلهِل �أقوى دليل ،وذلك �أن ُم َه ْلهِ ًال �أخا كليب ملا قتل �أخوه
كليب �شَ َّمر يف �أخذ ث�أره ،وقامت حرب ال َب ُ�سو�س �أربعني �سنة ،ثم �إنه نزل على
بني َم ْذ ِحج ف�أجاروه من بكر بن وائل ،وكان الذي �أجاره معاوية اخلري ،فلما �أن قام
فيهم ا�شرتى َع ْب َد ْين يغزوان معه ،فلما طال عليهما �أمره �أح َّبا الراحة منه ،ف�أجمعا
على قتله ،فقال لهما� :إن كنتما ِ
فاع َل نْي ف�أبلغا عني هذه الر�سالة �إىل �أهلي ،فقاال:
هات ر�سالتك ،فقال:
َم ْن ُم ْب ِل ٌغ َع ِّني ِب�أَ َّن ُم َه ْلهِـــــ ً
ال

مـــــــا و َد ُّر �أَب ُ
ِ
ــــــما
ِيك
َ
هلل َد ُّر ُك َ

فلما قتاله وان�صرفا ،قالوا لهما :ما فعل �سيدكما؟ قاال مات ب�أر�ض كذا
فدفناه بها لأر�ض �سمياها ،فقيل لهما :هل �أو�صى ب�شيء حني مات؟ قاال� :أو�صانا
بكيت وكيت ،و�أن�شدا البيت فلم يدر �أحد ما �أراد ،وقالوا ما هذا ب�شعر مهلهل،
فقالت ابنته :ما كان �أبي رديء ال�شعر ،وال �سفاف الكالم ،و�إمنا �أراد �أن يخربكم
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ب�أن العبدين قتاله ،فقيل لها من �أين لك هذا قالت قال:
َم ْن ُم ْبـ ِل ٌغ َعـــ ِّن ِي ِب أ�َ َّن ُم َه ْله ِـ ً
ال
هلل َد ُّر ُك َمـــــــا َو َد ُّر �أَ ُ
ِ
ـــــما
بيك َ

�أَ ْ�ض َحى َق ِتي ً
م ْندَ َال
ال بِال َفال ِة جُ َ
ــــبدَ ِان ح َّتى ُي ْق َتال
ال َي رْ َ
ب ُح ال َع ْ

ف ُق ِّرر العبدان ،ف�أَ َق َّرا؛ ف ُق ِتال به ،فبتكميلها البيتني بال�شطرين �صح �أنها ِ�س ُّر
�أبيها ،ولو كانت ذك ًرا نبي ًها رمبا كان يق�صر جهده عن ذلك تنبي ًها.
ونظري ذلك ما يحكى �أن امر�أة من ن�ساء بغداد جازت مبحل بني الر�صافة
واجل�سر ،فمرت برجل ،فقال لها :رحم اهلل علي بن اجلهم ،ف�أجابته رحم اهلل
املعري ،ثم تركته وان�صرفت ،ومل يدر من �سمع ذلك ما �أراد كل منهما بذلك
فكانت �إ�شارته �إىل قول علي بن اجلهم:
ُ
ني الر�صـا َف ِة واجل ِْ�س ِر
عيون املَ َها ب َ

جَ َل نْ َب ال َه َوى من ُ
حيث �أَ ْد ِري وَال َت ْد ِري

وكانت �إ�شارتها يف الر ّد عليه �إىل قول �أبي العالء املعري:
فيـــا َد َار َها با َ
خل ْي ِف �إنَّ َم َز َارها

ون َذ ِل َك �أَ ْه َو ُ
يب َو َل ِك ْن ُد َ
ال
َق ِر ٌ

وقد يخطر للبنات املغاين الرقيقة املوافقة ملقت�ضى الأحوال موافقة غريبة
كما يحكى �أن بن ًتا من بنات اليمن كان لها �أخ ي�سمى �ضياء ،فقاتل يف هذه
الأزمان القريبة العهد يف معركة مبحل يقال له العيون فقُتل هناك َف َن َع ْته �أخته
ببيتني يف غاية احلما�س والرقة؛ حيث قالت:
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طاح يف َم ْع َر ِك ال ُع ُي ِ
ون ِ�ض َيا َها
َ
يكن عا�ش ًقا َو َل ِك ْن َت ِق ًّيا
مل
ْ

94

بدمع َه ُت ِ
ون
فبكت َفقْدَ ُه
ْ
ٍ
َف ِل َما َذا َغدَ ا َق ِت َ
يل ال ُع ُي ِ
ون

فهذا هو ال�سحر احلالل ال�صادر عن َر َّب ِة ا ِحل َجال ،ومن ذلك ما يحكى
عن املُ َت َل ِّم�س ال�شاعر �أنه غاب خائفًا من بني النعمان بن املنذر غيبة طويلة؛ لأنه
كان َه َجا ُهم ف�أُ�شيع موته ،وكانت زوجته �أميمة جميلة ،ف�أ�شار عليها �أهلها بالزواج،
ف�أَ َب ْت َف َ�ألحَ ُّ وا عليها حتى ز ّوجوها رج ًال من قومها ،وكانت حتب املت َل ِّم�س ،فلما
كانت ليلة زفافها قدم املت َل ِّم�س لي ًال ف�سمع يف احلي �صوت طبل وهمرجة( )1فرح،
ف�س�أل عن ذلك فقيل له �إن فالنة زوجة املت َل ِّم�س ُز ِّو َج ْت من غريه ،وها هو داخل
فتح َّيل املت َل ِّم�س حتى دخل يف جملة الن�ساء وهي على من�صتها ،فلما رقي
عليهاَ ،
العري�س �إليها لي�ستلمها تنف�ست ال�صعداء وقالت:
ليت ِ�ش ْع ِري َوا َحلوا ِد ُث َج َّم ٌة
�أال َ

ــ�س
ب� ِّأي بِـــال ٍد �أَن َْت َيا ُم َت َل ِّ
ـم ُ

ف�أجابها:
َاع َلمي
ِب�أَق َْر ِ
ب َدا ٍر يا �أُ َم ْي َم ُة ف ْ

َو َما ِز ْل ُت ُم ْ�شتَا ًقا ِ�إ َذا ال َّر ْك ُب َع َّر ُ�سوا

خارجا وقال:
ففطن العري�س فنه�ض ً
فكُ و َنا بخــــ ٍ
ري ث َُّم بِي َتا مِبِ ْث ِل ِه
( )1همرجة :اختالط والتبا�س( .م).

وم ِل ُ�س
خَ ال َل ُك َما ٌ
بيت كرميٌ جَ ْ
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ومن ذلك ما يحكى من حتاكم �أبي الأ�سود الد�ؤيل وزوجته �إىل القا�ضي
�شريح؛ حيث قالت يف جمل�س املحاكمة� :أيها القا�ضي� ،إين حملته ت�س ًعا وو�ضعته
دف ًعا و�أر�ضعته �شَ ْف ًعا( ،)1حتى �إذا تمَ َّْت �أَ ْو َ�صا ُله َو َدنَا ِف َ�صا ُله(� )2أراد �أن ي�أخذه كر ًها،
ويرتكني بعده َو َر ًها( ،)3فقال �أبو الأ�سود� :إين حملته قبل �أن حتمليه وو�ضعته قبل
�أن ت�ضعيه ،فقالت :حمل َته َخفًّا وحمل ُته ثق ًال ،وو�ضع َته �شهوة ،وو�ضع ُته كر ًها.
�إن بطني كانت له حواء ،وثديي �سقاء ،ويدي ِوقَاء ،ور ِْجلي ِح َذاء ،فقال� :أيها
القا�ضي �إمنا �أعطيتها مه ًرا كام ًال ومل �أُ�صب منها طائ ًال �إال ولي ًدا خام ًال ،فافعل ما
ر�أيت فاع ًال ،فق�ضى لها القا�ضي عليه.
وقد اجتمع يف كل من ُح ْمران اجلعدي وزوجته َ�ص ُدوف ح�سن الإدراك
وكمال الأدب يف الدقائق املعنوية ،وذلك �أن حمران كان رج ًال َل ِ�س ًنا مار ًدا ،و�أنه
خطب �صدوف وهي امر�أة كانت ت�ؤيد الكالم وت�سجع يف املنطق وكانت ذات
مال كثري ،وقد �أتاها قوم كثري يخطبونها فر ّدتهم ،وكانت تع ِّنت خطابها يف امل�س�ألة،
حده ال يعدوه،
وتقول ال �أتز ّوج �إال من يعلم ما �أ�س�أله عنه ويجيبني بكالم على ّ
فلما انتهى �إليها حمران قام قائ ًما ال يجل�س ،وكان ال ي�أتيها خاطب �إال جل�س
قبل �إذنها ،فقالت :ما مينعك من اجللو�س؟ قال :حتى ي�ؤذن يل ،قالت :وهل
عليك �أمري؟ قال :رب املنزل �أحق بفنائه ،ورب املاء �أحق ب�سقائه ،وكل له ما يف
(� )1شف ًعاَ :ز ْو ًجا واملق�صود عامني( .م).
( )2ف�صا ُل ُه :فطامه( .م).
( )3ال َو َره :ا ُحل ْمقُ وا َخل َرق( .م)
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وعائه ،فقالت :اجل�س ،فجل�س ،قالت له :ما �أردت؟ قال :حاجة ومل �آتك لجَ َ َاجة،
قالتُ :ت ِ�س ُّرها �أم تعلنها؟ قالُ :ت َ�س ُّر و ُتعلن ،قالت :فما حاجتك؟ قال :ق�ضا�ؤها
هَينِّ  ،و�أمرها َبينِّ ؛ و� ِأنت بها �أخرب َو ِب ُن ْج ِحها �أب�صر ،قالت :ف�أخربين بها ،قال :قد
�ضت و�إن ِ
�شئت بينت قالت :من �أنت؟ قال� :أنا ب�شر ولدت �صغ ًريا ون�ش�أت
ع ّر ُ
كب ًريا ور�أيت كث ًريا قالت :فما ا�سمك؟ قال :من �شاء �أحدث ا�س ًما ،وقال ظل ًما،
ومل يكن اال�سم عليه حت ًما قالت :فمن �أبوك؟ قال والدي الذي ولدين ووالده
جدي فلم يع�ش بعدي ،قالت :فما مالك؟ قال :بع�ضه ورثته و�أكرثه اكت�سبته،
ّ
قالت :فمن �أنت؟ قال :من ب�شر كثري عدده معروف ولده قليل ُ�ص ُعده يفنيه �أبده
قالت :ما َو َّرث ََك �أبوك عن �أ ّوليه؟ قال :ح�سن الهمم ،قالت :ف�أين تنزل؟ قال:
على ب�ساط وا�سع يف بلد �شا�سع قريبه بعيد وبعيده قريب ،قالت :فمن قومك؟ قال
الذين �أنتمي �إليهم و�أجني عليهم وولدت لديهم ،قالت :فهل لك امر�أة؟ قال:
لو كانت يل مل �أطلب غريها ومل �أ�ضيع خريها ،قالت :ك�أنك لي�ست لك حاجة،
قال :لو مل تكن يل حاجة مل �أ ِن ْخ ببابك ومل �أتعر�ض جلوابك و�أتعلق ب�أ�سبابك،
قالت� :إنك ُحل ْمران بن الأقرع اجلعدي ،قال� :إن ذلك ليقال؛ فز ّوجته نف�سها،
وف ّو�ضت �إليه �أمرها ،ثم �إنها ولدت له غال ًما ف�سماه َع ْم ًرا ،فن�ش�أ مار ًدا مف ّو ًها.
ومن ذلك حكاية ال َع ْجفاء بنت علقمة ال�سعدي ،وذلك �أنها وثالث ن�سوة
من قومها خرجن يطلنب رو�ضة يتحدثن فيها ،فوافني بها لي ًال يف قمر زاهر وليلة
طلقة �ساكنة ورو�ضة ُم ْع ِ�ش َبة خ�صبة ،فلما جل�سن وقلن :ما ر�أينا كالليلة ليلة وال

97

يف ا�شرتاك املر�أة والرجل يف بع�ض ال�صفات ...

ريحا وال �أَنْ َ�ضر ،ثم �أَ َف�ضْ َن يف احلديث فقلنّ � :أي
كهذه الرو�ضة رو�ضة �أطيب ً
الن�ساء �أف�ضل؟ قالت �إحداهن :ا َخل ُرود ال َو ُدود ال َو ُلود( ،)1قالت الأخرى :خريهن
ذات ال َغ َناء(ِ )2وطيب ال َّث َناء ِ
ال�س ُموع ا َجل ُموع
و�ش َّدة ا َحل َياء ،قالت الثالثة :خريهن َّ
ال َّنفُوع غري املَ ُنوع ،قالت الرابعة :خريهن التي لأهلها جامعة ال َوا ِدعة ال َّرا ِف ُعة ال
ال َو ِا�ض َعة( ،)3قلن :ف� ّأي الرجال �أف�ضل؟ قالت �إحداهن :خريهم احلظي الر�ضي
غري احلظال (احلظال املقرت الذي يحا�سب �أهله مبا ينفق عليهم) وال الت َّبال(،)4
قالت الثانية :خريهم ال�سيد الكرمي ذو ا َحل َ�سب ال�صميم واملجد القدمي ،قالت
ال�ض َّرة ،قالت
ال�س ِخ ّي ال َو ّيف ال َّر ِ�ض ّي الذي ال يغري ا ُحل َّرة وال يتخذ ُّ
الثالثة :خريهم َّ
الرابعة :و�أبيكن �إن يف �أبي لنعتكن كرم الأخالق وال�صدق عند التالق وال َف ْلج
عند ال�سباق (الفلج ب�سكون الالم الظفر) ويحمده �أهل ال ِّرفاق ،قالت العجفاء
عند ذلك :كل فتاة ب�أبيها معجبة.
ويف بع�ض الروايات �أن �إحداهن قالت �إن �أبي يكرم اجلار ويعظم النار (�أي
نار ال ِق َرى)( )5و َي ْن َحر ال ِع�شَ ار بعد احلوار( )6ويحمل الأمور الكبار ،فقالت الثانية� :إن
( )1اخل ُرود ال َو ُدود ال َو ُلود :اخلرود من الن�ساء :البكر احل ِي َّية التي مل تمُ �س�س قط ،الودود :كثرية ا ُحل ِّب ،الولود :كثرية
الأوالد بالنظر للمتزوجات من �أهلها( .م).
( )2ال َغ َناء :كرثة املال والرثوة( .م).
( )3ال َوادِعة ال َّرا ِف َعة ال الوا�ض َعة :املراد املر�أة اللطيفة التي ترفع من �ش�أن زوجها وال ّ
حتط منه( .م).
( )4الت َّبال :كثري العداوة( .م).
( )5ال ِق َرى :ال�ضيافة والإكرام( .م).
( )6احلوار :ولد الناقة ال�صغري( .م).
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�أبي عظيم اخلطر منيع الوزر( )1عزيز النفر( )2يحمد منه الورد وال�صدر( ،)3فقالت
ال�سنان( )4عند ِّ
الط َعان(،)5
الثالثة� :إن �أبي َ�ص ُدوق الل�سان كثري الأعوان ير ّوي ِّ
قالت الرابعة� :إن �أبي كرمي ال ِّن َزال َم ِنيف املقال كثري ال َّن َوال قليل ال�س�ؤال كرمي
الفعال .ثم َت َنا َف ْرنَ �إىل ِ
احلي فقلن لها :ا�سمعي ما قلنا واحكمي
كاه َنة معهن يف ّ
بيننا واعديل ،ثم �أَ َع ْدنَ عليها قولهن ،فقالت لهن :كل واحدة منكن َما ِر َدة على
الإح�سان جاهدة ل�صواحباتها َح ِا�س َدة ،ولكن ا�سمعن قويل :خري الن�ساء املُ ْب ِقية
ال�ض َّراء خمافة �أن ترجع مطلقة �إىل �أهلها فهي ُتو ِثر َح َّظ
على بعلها ال�صابرة على َّ
زوجها على َح ِّظ نف�سها ،فتلك الكرمية الكاملة ،وخري الرجال ا َجل َواد ال َب َطل القليل
الف�شل� ،إذا �س�أله الرجل �ألفاه( )6قليل العلل كثري ال َّنفل (�أي العطاء والهبة) ،ثم
قالت :كل واحدة منهن ب�أبيها معجبة ف�أر�سلته مث ًال .و�أح�سن و�صف يف الأزواج
ال�س َمر من حديث �أم زرع الآتي
ويف �أحوالهن ما ذكره الرتمذي يف ال�شمائل يف باب َّ
وهو عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -قالت :جل�س �إحدى ع�شرة امر�أة تعاهدن
( )1ال َو َز ُر :اجلبل الذي ُيعت�صم به ل ُينجي من الهالك( .م).
( )2عزيز النفر :عزيز القوم( .م).
ال�صدر مقدم ال�شيء و�أوله ،والوِرد خالفه( .م).
وال�ص َدرَّ :
( )3الورد َّ
ال�س َنان :ن�صل الرمح( .م).
(ِّ )4
(ِّ )5
الط َعان :ال�ضرب بالرمح غر�ض القتل( .م).
(� )6أَلفَا ُهَ :و َج َده( .م).
(تف�سري الغريب من حديث �أم زرع وا�سمها عاتكة وهي من الن�ساء الإحدى ع�شرة)
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وتعاقدن �أن ال يكتمن من �أخبار �أزواجهن �شيئًا قالت الأوىل( :)1زوجي حلم جمل
َغ ّث على ر�أ�س جبل وعر ال �سهل َفيرُْ َتقَى وال �سمني فين َتقَل .قالت الثانية(:)2
زوجي ال �أَ ُب ُّث خربه �إين �أخاف �أن ال �أَ َذ َره �إن �أذكره �أذكر ُع َج َره و ُب َج َره .قالت
الثالثة( :)3زوجي ال َع�شَ َّنق �إن �أنطق �أُ َط َّلق ،و�إن �أَ ْ�س ُكت ُ�أ َع َّلق .قالت الرابعة(:)4
زوجي َك َل ْي ِل تهامة ال حر وال َق ّر وال خمافة وال �س�آمة .قالت اخلام�سة( :)5زوجي
�إن دخل َفه َِد ،و�إن خرج �أَ�سِ َد ،وال ي�س�أل عما َعهِد .قالت ال�ساد�سة( :)6زوجي �إن
( )1ف�أما قول الأوىل حلم جمل غث بفتح املعجمة وت�شديد املثلثة �أي هزيل ،واملق�صود املبالغة يف قلة نفعه على
ر�أ�س جبل وعر �أي ي�صعب و�صولها �إليه ،ال ينفعها يف ع�شرة؛ لأنه �سيئ اخللق مكروه متكرب ،وبينت وجه
ال�شبه بقولها ال �سهل فريتقى �أي ي�صعد �إليه ،وال �سمني فينتقل �أي يرغب النا�س عن نقله لهزاله مع �صعوبة
الو�صول �إليه ،فال م�صلحة يف ع�شرته لها.
( )2وقول الثانية �إين �أخاف �أن ال �أذره ،ال�ضمري �إما للخرب ومعناه �أنه طويل ،و�أذره حينئذ مبعنى �أمته ،و�إما للزوج،
حد ما منعك �أن ال ت�سجد ،و�أذر مبعنى �أترك� .أرادت الطالق ،وعجره وبجره بوزن ُه َبل
وتكون ال زائدة على ّ
�أرادت عيوبه.
م�شددة وقاف هو الطويل النحيف �أو ال�سيئ اخللق ،و�أعلق �أي
( )3وقول الثالثة زوجي ال َع�شَ َّنق مبفتوحتني ثم نون ّ
ي�صريين معلقة ال بعل يل يراعي حايل وال �أتوقع �أن �أتزوج.
( )4وقول الرابعة كليل تهامة �إىل �آخره تريد �أنه ح�سن الأخالق �سهل الأمر كامل معتدل ،والق ّر بفتح القاف الربد،
وال خمافة وال �س�آمة �أي لي�س فيه �شر يخاف وال خلق يوجب امللل من �صحبته.
( )5وقول اخلام�سة فَهِد تريد �أنه يتغافل كر ًما وحل ًما وهو َفعِل من باب َفرِح �أي �أ�شبه الفهد يف كرثة نومه ،و�أَ�سِ َد من
باب طرب �صار كالأ�سد ،وال ي�س�أل عما عهد تريد �أنه كرمي الطبع بعيد الهمة ح�سن الع�شرة لني اجلانب يف بيته
ال يتفقد �شي ًئا من �أحوال منزله.
()6وقول ال�ساد�سة لف �أي خلط يف �أنواع الطعام ،فاملعنى مينع حق العيال وي�ؤثر �أكل الطعام باال�ستقالل ،وكذلك
قولها ا�شتف معناه على الذم؛ ي�شرب ال�شربة وحده وال يرتك منها لعياله؛ �إذ ال�شُّ فافة ب�ضم ال�شني املعجمة بقية
املاء يف قرار الإناء ،يقال ملن �شربها ا�شتفها والتف �أي يف ثيابه تريد نام يف عزلة منها ،وال يولج الكف ليعلم البث
�أي احلزن ،تريد �أنه ال �شفقة له ،ف�إذا وجدها عليلة مل مت�س يده ج�سمها ليعلم ما بها.
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�أكل َل َّف ،و�إن �شرب ا�شْ َت َّف ،و�إن ا�ضطجع ال َت َّف ،وال ُيولج َ
الك ّف ليعلم ال َب ّث.
قالت ال�سابعة( :)1زوجي عياياء �أو غياياء طباقاء كل داء له داء �شَ َّج ِك �أو َف َّل ِك �أو
َج َم َع ُك ًّال ِ
لك .قالت الثامنة( :)2زوجي املَ ّ�س َم ُّ�س �أرنب وال ِّريح ر ُِيح َز ْرنَب .قالت
التا�سعة( :)3زوجي رفيع ال ِع َماد عظيم ال َّرماد طويل ال َّن َجاد قريب البيت من ال َّناد.
قالت العا�شرة( :)4زوجي مالك ،وما مالك؟! مالك خري من ذلك؛ له �إبل كثريات
املَ َبارِك قليالت امل�سارِح� ،إذا َ�س ِم ْع َن َ�ص ْو َت ا ِمل ْز َهر �أَ ْيق ََّن �أنهن َه َوا ِلك .قالت احلادية
( )1وقول ال�سابعة عياياء مبهملة مفتوحة وحتتيتني ،العاجز عن �إحكام� ،أمره وقوله� ،أو غياياء �أو لل�شك بالغني
املعجمة مبعنى ما قبله ،وطباقاء بفتح �أ ّوله ممدو ًدا الأحمق ،وكل داء له داء ،تريد �أن �أدواء النا�س امل�شتتة فيهم
جمموعة فيه ،و�شجك �أو فلك ،ال�شج اجلرح والف َّل الك�سر تريد �أنه ما �ضرب �إال جرح �أو ك�سر ،واخلطاب يف
الفعلني لنف�سها� ،أو جمع ُك ًّال ِ
لك �أي ك ًّال من ال�شج والفَل ،تعني �أنه تارة يجرح فقط �أو يك�سر فقط �أو يجمع
بني الأمرين م ًعا.
ح�سا
()2وقول الثامنة امل�س م�س �أرنب� ،أي ناعم اجل�سد ،والريح ريح زرنب ،تريد �أنه طيب الرائحة كهذا النبات ًّ
�أو معنى.
( )3وقول التا�سعة زوجي رفيع العماد� ،أي عايل احل�سب �شريف الن�سب ،عظيم الرماد �أي كرمي جواد ،طويل النجاد
�أرادت طول القامة الذي ي�ستلزم طول النجاد ،تريد و�صفه بال�شجاعة كما و�صفته بالكرم ،وقولها قريب البيت
من الناد تريد و�صفه بالرئا�سة على غريه؛ لأن احلاكم ال يكون املجمع والنادي للقوم �إال قري ًبا منه ،ويحتمل
غري ذلك.
()4وقول العا�شرة مالك ،وما مالك؟! هو ا�سم زوجها واال�ستفهام للتعظيم ،وقولها مالك خري من ذلك �أي كل زوج
�سبق ذكره �أو زوج التا�سعة �أو هو ما �ستذكره هي بعد �أي خري من ذلك الذي �أقول يف حقه ،وقولها كثريات
املبارك �أي ال ت�سرح �إال قلي ًال الحتياج ِّ
ال�ضيفَان لها ،وا ِمل ْز َهر عود الغناء الذي ُي�ضرب به يف بيت زوجها حتية
ِ
لل�ض ْيفَانِ .
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ين ،و َملأَ من �شَ ْح ٍم
ا�س ِم ْن ُح ِل ٍّي �أذ َّ
ع�شرة( :)1زوجي �أبو زرع فما �أبو زرع؟! �أَنَ َ
واحللي ب�ضم فك�سر
( )1وقول احلادية ع�شرة وهي �أم زرع امل�سمى بكنيتها هذا احلديث �أَ َنا�س بوزن �أقام �أي ح ّركّ ،
ثم ياء م�شددة تريد �أنه �أنا�س �أذنيها مبا حالها به ،وقولها وملأ من �شحم ع�ضدي �أي جعلني بالرتبية يف التنعم
وبجحني �إىل �آخره �أي ف ّرحني وعظمني ،وقولها غنيمة ب�ضم �أ ّوله م�صغ ًرا تريد �أن �أهلها كانوا
غري هزيلة ،وقولها َّ
�أ�صحاب غنم ال �أ�صحاب خيل وال �إبل ك�أبي زرع ،وقولها ب�شق بك�سر ال�شني �ضيق العي�ش وا َجلهد وقولها
بال�صهِيل ،و�إبل َك َّن ْت عنها بالأَطِ يط وهو
يف �أهل َ�صهِيل و�أَطِ يط بفتح فك�سر فيهما �أي �أهل خيلَ ،ك َّن ْت عنها َّ
�صوت الإبل ،وقولها ودائ�س ا�سم فاعل من الدو�س وهو البقر ،وقولها و ُم َن ّق ب�ضم امليم وفتح النون وت�شديد
القاف هو الذي ينقي احلب وي�صلحه وينظفه من التنب ،وقولها فال �أُ َق َّبح بت�شديد املوحدة �أي ال �أن�سب للقبح
يف الكالم حتى �أكون مبغو�ضة عنده ،و�أرقد ف�أت�ص َّبح �أي �أنام �إىل ال�صبح تريد �أنها متنعمة ويف بيتها من اخلدم
أتقمح �أي ف�أروى و�أدع املاء لكرثته عنده يف البيت،
من يكفيها م�ؤنة مبا�شرة خدمة بيتها ً
�صباحا ،و�أ�شرب ف� َّ
وقولها ُع ُكومها �أي �أعدالها و�أوعية طعامها ،وقولها َر َداح بفتح �أ ّوله وروي بك�سره �أي عظيمة ثقيلة ،وقولها ُف�ساح
�أي وا�سع ،وقولها م�ضجعه ك َم َ�س ّل �شطبة بفتح امليم وال�سني املهملة وت�شديد الالم ،وال�شَّ ْطبة ب�شني معجمة
مفتوحة فمهملة �ساكنة هي ال�سعفة امل�شطوبة من جريد النخل وذلك �أنه ُي�شَ ّق منه ق�ضبان ِدقَاق وين�سج
منه احل�صري فقد َك َّن ْت عن خفة اللحم ودقة اخل�صر ب�أن م�ضجع ابنها الذي ينام فيه ك َم َ�س ّل �شطبة واحدة �إذا
كتمدحهم بت�شبيه الرجل
يتمدح به رجال العرب ّ
ُ�س َّلت من احل�صري فبقي مكانها فارغًا بني �أخواتها ،وهو ما ّ
بال�سيف �إما لرونقه �أو ال�ستوائه واعتداله �أو لدقته ،وقولها وت�شبعه ذراع اجلفرة هي ال�شاة ،وقولها يف حق بنتها
وملء ك�سائها كناية عن �ضخامتها وامتالء ج�سمها ،وقولها وغيظ جارتها �أي ُ�ض َّرتِها ،وك ّنوا عن ال�ضرة باجلارة
تط ًريا من ال�ضرر� ،أرادت �أنها تغيظ �ضرتها جلمالها ،وقولها يف حق جاريتها ال تبث �إىل �آخره �أرادت �أنها �أمينة
على �أ�سرارهم ،وقولها وال تنقث من باب طلب �أي ال تنقل ،واملرية الطعام واملعنى ال تخون فيه وال تف�سده،
وقولها وال متلأ بيتنا تع�شي�شً ا بعني مهملة �أي ال ترتك القمامة والكنا�سة متفرقة يف البيت ،ويروى بيننا بالنون
بدل بيتنا ،وتغ�شي�شً ا بالغني املعجمة �أي ال ت�سعى بيننا بالغ�ش والف�ساد ،وقولها والأوطاب متخ�ض الأوطاب
جمع َو َطب بفتحتني �أي �أَ ْ�سقِية اللنب ومتخ�ض �أي حترك ال�ستخراج الزبد تريد �أنه خرج يف وقت كرثة الألبان
واخل�صب وهو وقت �سفر العرب للتجارة ،وقولها كالفهدين �أي ي�شبهان الفهدين يف الوثوب واللعب و�سرعة
احلركة ،وقولها برمانتني �أي بثديني ،و�إمنا احتاجت لذكر ولديها لتنبه على �أن ذلك كان �أحد �أ�سباب تز ّوج �أبي
زرع لها؛ لرغبة العرب يف الأوالد وحر�صهم على الن�سل وكرثة العدد ،وقولها رج ًال �سر ًّيا �أي �شريفًا �سخ ًّيا =
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َع ُ�ض ِد َّي و َب َّج َحني َف َب َجحت �إ َّيل نف�سي ،وجدين يف �أهل ُغ َني َم ٍة ِب�ش ّق؛ فجعلني يف
�أهل َ�صهِيل و�أَ ِطيط و َدا ِئ�س و ُم َن ّق؛ فعنده �أقول وال �أُ َق َّبح ،و�أرقد ف�أت�ص َّبح ،و�أ�شرب
أتقمح� ،أم �أبي زرع ،فما �أم �أبي زرع؟! ُع ُكومها َر َداح وبي ُتها ُف َ�ساح ،ابن �أبي زرع،
ف� َّ
فما ابن �أبي زرع؟! م�ضجعه ك َم َ�س ّل �شَ ْط َبة ،و ُت�شْ ِب ُع ُه ِذ َر ُاع ا َجل ْف َرة ،بنت �أبي زرع،
فما بنت �أبي زرع؟! طوع �أبيها وطوع �أمها وملء ك�سائها وغيظ جارتها ،جارية �أبي
تبث حديثنا تبثيثًا ،وال ُت َنق ُِّث مريتنا تنقيثًا ،وال متلأ
زرع فما جارية �أبي زرع؟! ال ُّ
تمُْخ ُ�ض ،فلقي امر�أة معها ولدان لها
بيتنا تع�شي�شً ا ،قالت خرج �أبو زرع والأَ ْو َطاب َ
كالفهدين ،يلعبان من حتت خ�صرها بر ّمانتني ،فطلقني ونكحها ،فنكحت بعده
علي نَ َع ًما ثر ًّيا ،و�أعطاين من كل
رج ًال َ�س ِر ًّياَ ،ر ِك َب �شَ ِر ًّيا ،و�أَ َخ َذ خط ًّيا ،و�أَ َر َاح َّ
زوجا ،وقال :كلي �أم زرع و ِمريِي �أهلك ،فلو جمعت كل �شيء �أعطانيه ما
َرا ِئ َح ٍة ً
بلغ �أ�صغر �آنية �أبي زرع .قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -فقال يل ر�سول اهلل :
كنت لك ك�أبي زرع لأم زرع.

فر�سا ي�ست�شري يف �سريه �أي يلج ومي�ضي بال فتور ،و�أخذ خط ًّيا بفتح اخلاء
 = وقولها ركب �شر ًّيا مبعجمة �أي ً
املعجمة �أو ك�سرها الرمح ،و�أراح �أي ر ّد بعد الزوال �أو �أدخل يف املراح ،ونع ًما بفتح النون وهي الإبل والبقر
زوجا الرائحة ما يرجع من الغنم والعبيد و�أ�صناف
والغنم ،وثر ًّيا �أي كثرية من الرثوة ،وقولها من كل رائحة ً
الأموال بالع�شي ويروى ذابحة مبعنى مذبوحة� ،أي ما يحل ذبحه ،ويروى �سائمة ،والزوج االثنان �أو ال�صنف،
وقوله ومريي بك�سر امليم �أي احملي الطعام �إىل �أهلك .انتهى.
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قال بع�ضهم :تعلموا الأدب ف�إن كنتم ملو ًكا تربيتم به و�إن كنتم و�س ًطا
ُف ْق ُتم �أقرانكم (و�إن)(� )1أعوزتكم املعي�شة ِع�شْ ُتم ب�أدبكمَ ،ف َت َع ُّل ُم الأدب ح�سن يف
الرجال والن�ساء جمي ًعا ،ويح�سن الأدب يف الن�ساء زيادة ملا فيهن من الرقة الطبيعية
واملحا�سن املعنوية ،فن�سبة ذكاء املر�أة الطبيعي �إىل �أخالقها وعوائدها كن�سبة َل َطا َف ِت َها
ومعنى ،فهذه حم�سناتها
َوظ َرا َف ِت َها �إىل �أع�ضائها الظاهرة ،فهي بالأدب جميلة ِح ًّ�سا ً
البديعية الطبيعية والعقلية ،وكل منهما قابل للإ�صالح واال�ستكمال ،ويجب
االحرتا�س واالحتياط يف هذه املحا�سن ويف تدبريها بدون تبذير وال تقتري(،)2
فالذكاء يف الن�ساء يكون �إبرازه بالقرياط بدون تفريط وال �إفراط ،يعني ُم َراعى فيه
�سلوك �سبيل احلياء والأدب كما اقت�ضته يف َحقِّهِ ن حكمة املوىل  ،فباحلياء
والأدب َي َت َ�س َّل ْطن على قلوب الرجال ،وي�ستعبدن �ألباب( )3ال�شجعان والأبطال.

( )1ما بني القو�سني زيادة على الن�سخة املعتمدة؛ لي�ستقيم املعنى ،وكذا جاءت العبارة يف كتب الرتاث( .م).
( )2تقتريُ :بخل وت�ضييق( .م).
(� )3ألباب :مفردها ُلب ،وهو العقل( .م).

الف�صل الثاين
يف �سلطنة الن�ساء على قلوب الرجال
من خوا�ص الن�ساء و�صفاتهن التي ال ي�شاركهن فيها الرجال َم ْن َق َب ِة
احلياء ،وكلما فاقت �صفاتها ا ِحل ِّ�س َّية واملعنوية �أكرث مما هو يف �صاحباتها من الن�ساء
مدحا؛ ولذلك قيل:
كان احلياء فيها �أقوى ً
()1

َو ُي ْك ِر ْم َن َهــــــا جاراتُها في ُز ْر َن َها
ني بجار ٍة
ــــ�س َل َها �أَ ْن ت َْ�س َت ِه َ
َو َل ْي َ

انهن َفـــ ُتـ ْع َ
ـــذ ُر
و َت ْع َت ُّل َع ْن �إِ ْت َي َّ
ولك َّنهـــــا ِم ْن ُه َن تحَ ْ َيا وتَخْ ِف ُر

فاحلياء �صفة ممدوحة فيهن ،فالالئق مبن ُي َر ِّبي البنات ،ويتعهد ب�شئونهن
�أن يرتكهن على حيائهن الذي هو زينتهن ،فال مت�سه الرتبية بمِ َ ْح ٍو وال تخفيف،
و�أن ال يجتهد �أحد يف �إلهام ال�شجاعة لهن ،وكذلك ما ا�شتملن عليه عادة من
اخلوف وال َو َجل( )2مما ينبغي حموه يف الذكور فال ب�أ�س ب�إبقائه يف الن�ساء ف�إنهن
غري خملوقات لأن َي ُح ْزنَ �شجاعة الرجال ،و�إمنا و�صفهن �أن يحملن الرجال على
(َ )1م ْن َق َبة :خ�صلة حميدة وخلق جميل( .م).
الوج َل :اخلوف والهلع( .م).
(َ )2
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ال�شجاعة ويلهمنهم احلما�س والإقدام ،ويجب على الرجال �أن ي�صرفوا ق ّوتهم
وهمتهم يف حماية الن�ساء؛ حيث �إن من املركوز يف جِ ِب َّلة( )1الرجال وطبيعتهم
امليل �إىل ن�صرة الن�ساء والأخذ ب�أيديهن ملا فيهن من ال�ضعف ،وهذه �صفة �شريفة
ِوه َّمة َع ِل َّية َم ْر ُكوزة يف نف�س كل رجل �أَ ْو َد َع ُ
اهلل يف قلبه هيبة املر�أة واحرتامها ،وميدح
�أي�ضً ا زيادة على ذلك من ال�شجاع �أن يجنب عند حرب الن�ساء ،قال ال�شاعر:
� ُ
أقول وقد َحـــا َو ْل ُت َت ْقبِيل َك ِّف َها
ا�س ُك ِّلهم
ِل َي ْه ِن ِك �أنيِّ �أَ�شْ َج ُع ال َّن ِ

وبي ر ِْعــــدَ ٌة �أَ ْه َت ُّز ِم ْن َها و�أَ ْ�س ُك ُن
احلرب�إال�أنني ِ
ب
لدى
عنك�أَ ْج نُ ُ
ِ

وقال �آخر:
ت ََرى الدُّ َّر َم ْن ُظو ًما �إِ َذا َما ت ََك َّل َم ْت
وب بِدَ ِّلها
تُع ِّبدُ �أَ ْحرا َر القُــــــ ُل ِ

َ
وكالدُّ ِّر َم ْن ُظــــو ًما �إِ َذا لمَ ْ ت ََك َّل ِم
وتمَ ْلأُ َعينْ َ ال َّن ِاظـــــ ِر املُ َت َو�سِّ ِم

ومن خوا�ص الن�ساء املتزوجات �أنهن متى ُرزقن �أوال ًدا يجتهدن يف تتويجهم
الهِمة الكاملة يف تربيتهم مبا ينا�سب الذكر �أو الأنثى
بتاج ال ِع ّز والكرامة ،ويبذلن َّ
من الرتبية فيحفظن للبنات ال�صفة املالئمة للطافتهن التي هي احلياء امل�صاحبة
للتوا�ضع واالنك�سار واعتدال املزاج .فاحلياء �صفة �ضعف خا�صة بالن�ساء وبها يف
ما�ض ي�ستعبدن به فحول الرجال،
احلقيقة تقوية قلوبهن؛ فهي عبارة عن �سالح ٍ
( )1جِ ِب َّلة :طبيعة.
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فبهذا املعنى كانت �شوكة الن�ساء قوية باحلياء ،فهو ميحو ما فيهن من ال�ضعف،
وبه يغلنب الأخ�صام فال �سالح حلمايتهن �إال ال َّتد ُّرع بدرع احلياء و�إ�شهار �سيف
اخلجل ،واعتقال ِر َماح الذل واالنك�سار ،فمن ذا الذي يرى الدموع تذرف من
عني املر�أة وال يرقّ حلالها ولو كان من �أَ ْجالف ال َب َوا ِدي(� )1أَ ْر َباب ا َجل ْفوة؟ وكيف
ال ي�سمع �شكوى املر�أة من يف قلبه �أدنى ر�أفة ورحمة وال ي�أخذ لها حقها ممن
ظلمها؟ وكيف ال يغيث املر�أة امللهوفة من ت�س�أله الإغاثة ويكون فيه �شهامة الرجال
ومروءتهم؟ �أم كيف يغ�ضب الرجل على املر�أة فتعتذر �إليه �شاكية باكية وال يرثى
حلالها وال ي�صفح عنها ال�صفح اجلميل؟ وباجلملة فيبعد �أن الرجل ذا املروءة يفهم
من املر�أة ربة احلياء �أنها مظلومة وال ميحو ُظال َم َتها وينت�صر لها ممن ظلمها ،بل كل
يهمها ويخفف عنها
�إن�سان يف قلبه رحمة ّ
البد من �أن يتقي اهلل يف املر�أة ويكفيها ما ّ
ما ي�ؤملها ،ففي حياء الن�ساء �سلطنة على قلوب الرجال تبعثهم على �أن ي�سلكوا
دائ ًما طريق الفخار ليمدحوا عند الن�ساء بح�سن الأفعال ،فجميع ما ي�صدر من
الرجال مما ي�ستح�سنه الن�ساء يق ّوي �سلطنتهن على قلوبهم ،ف�إن الرجل يتمنى
دائ ًما جناح �أفعاله و�صالح �أ�شغاله وثمرة م�شروعه ليعجب زوجته �أو غريها لت�شهد
له بالفت ّوة وال�شجاعة والرباعة ،فمطمح �أنظار الرجل يف جناحه وفالحه وك�سبه
واغتنامه �إر�ضاء زوجته املحبوبة وذوات قرابته من الن�ساء ،فهل من ميدان ي�سلكه
الفتى من ميادين الفخار ،وحلبة ي�سابق فيها ال�شهم �أقرانه من حلبات االعتبار،
(� )1أَ ْجالف ال َب َوادِي� :سكان البادية املُ َّت�صفني ب ِغ َلظ َّ
الطبع( .م).

108

املر�شد الأمني للبنات والبنني

108

�إال ويالحظ فيها املدح ممن يهواها؟ فنجاحه دائ ًما مقرون با�ستح�سان الن�ساء ورمبا
كن ُم َع ِّ�ض َدات حلما�سته و ُم َه ِّي َجات لتن�شيط جوده و�سماحته ،ف�إن ال�شهم يفرح
كل الفرح وي�سر كل ال�سرور وتق ّر عينه متى بلغه ا�ستح�سان ا ِحل َجال ملا �صدر عنه
من منتجات الأعمال ،فهو يحب دائ ًما �أن تكون له منزلة يف قلب من يهواها
بتج�شُّ م( )1الأَ ْخطار لبلوغ الأَ ْوطار( ،)2فتجده �إذا حت ّرى
من الن�ساء فيت�شبث دائ ًما َ
ال�صدق والأمانة� ،أو ح�صل على كمال املعرفة ملا فيه من َم َل َكة الذكاء والف ََطانة،
�أو نظم الق�صائد َ
الط َّنانة ال َّر َّنانَة� ،أو اكت�سب ال ُّن�صْ رة يف احلروب �أو اخرتع �شي ًئا يف
ال�صنائع والفنون طبق املرغوب� ،أو برع يف الأحكام ال�شرعية وال�صناعة الق�ضائية،
�أو �أح�سن الفتيا يف الدرجة العليا �أو �أتقن علم ال�سلوك والأخالق� ،أو �سار ح�سن
�سريته مبمدوح �صيته يف الآفاق فال ت�صدق لهجته ،وال تلوح بهجته �إال كان بذلك
ف�شهادتهن له �شهادة عادلة ،واعتقادهن فيه
عند الن�ساء مبكانة َع ِل َّية وعقيدة قوية
ّ
بح�سن العمل تزكية فا�ضلة ،وهذا ما يحمله على كمال االجتهاد ،و�أن يزاول
حت�صيل املناقب احلميدة ليدرك َم َرا َمه و ُي َ�س ِّكن من قلوب الن�ساء يف �صميم الف�ؤاد.
ومما يحكى عن �أمرية تن َّق َب ْت بنقاب احلياء ،وا�شْ ُتهِ َرت ب ِِ�ص ِ
يت ال َعفَاف يف
َّ َ ()3
وح ِظ َي ْت بالأُ َّبهة والط ْنط َنة
الع�شائر والأحياء ،وكانت من بيت امللك وال�سلطنةَ ،
( )1ال َّت َج�شُّ م :التحمل عن م�شقة( .م).
( )2الأَ ْوطار :جمع وطر ،وهي احلاجة وال ُبغية وامل�أرب( .م).
(َّ )3
الط ْن َطنة :ال�صخب( .م).
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وتعدت عليها ُ�ص ُروف احلدثان ،وزالت عن َذوِيها
ثم عاند بيتها الزمان اخل ّوانّ ،
النعمة ،ووقعت يف �شَ َركِ ( )1ال َه ِّم وال َو�صْ َمة( )2وهي ا ُحل َرقة (ب�ضم ففتح كهمزة)
بنت النعمان بن املنذر ،فبعقلها وذكائها وما فيها من احلياء َرقَّ لها قلب َخ�صْ ِمها،
فما كان يف حقها مبتكرب وال متجرب ،وبيان ذلك �أنه ملا فتح �سعد بن �أبي وقا�ص
القاد�سية ،قيل له� :إن ا ُحل َرقة بنت النعمان بن املنذر ح�ضرت ومعها جاريتان
لها يف مثل زيها ،فلما وقفن بني يديه ،قال� :أَ ّيتكن ا ُحل َرقة بنت النعمان؟ قالت:
�أنا ،قال� :أنت؟ قالت :نعم ،ك�أن الدنيا ال تدوم على حال ،ف�إنها �سريعة االنتقال
اال ،وتعقبهم بعد حال ح ً
تنتقل ب�أهلها انتق ً
اال� ،إنا كنا ملوك هذا امل�صر ُيجبى �إلينا
خراجه حتى ت�شتت الأمر ،و�صاح بنا الدهر َف�شَ َّق ع�صانا ،و�شَ َّت َت مالنا ،وكذلك
ويكب على ذوي الأخطار ،فقال لها �سعد� :أخربيني عن
الدهر يعرث بالأحرار ّ
حالكم كيف كان؟ قالت� :أطيل �أم �أق�صر ،فقال :بل �أق�صري ،فقالت� :أم�سينا
ولي�س �أحد من العرب �إال وهو يرغب �إلينا �أو َي ْر َهب ِم َّنا ،و�أ�صبحنا ولي�س �أحد من
العرب �إال ونحن نرغب �إليه �أو نَ ْر َه ُب منه ،ثم �أن�ش�أت تقول �شع ًرا:
أمرنَا
و�س َ
فبينا ن َُ�س ُ
أمر � ُ
النا�س وال ُ
نعيمها
ف�أُ ٍّف لدنيــــــا ال يدو ُم ُ
(� )1شَ َركِ :م�صْ َيدة( .م).
( )2ال َو�صْ َمة :العيب والعار( .م).

�إذا نحن ِفيهِم ُ�سو َق ٌة َن َت َن َّ�ص ُف
َت َق َّل ُب ت ٍ
َارات بنــــا وت ََ�ص َّر ُف
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فا�ستح�سن �سعد كالمها ،و�أكرث �إكرامها ،فلما �أرادت االن�صراف ،قال لها:
َ�س ِلي َح َاجتك ،قالت :خرابة �أعمرها و�أعي�ش بانتفاعها ،فقال لعماله :اطلبوا يف
الوالية قرية خرابًا ،فطلبوا فلم توجد ،فقال لها �سعد� :إنا مل جند يف الوالية خرابة،
فاختاري معمورة ،فقالت :احلمد هلل على �أياديه؛ حيث وفق �آبائي للعدل حتى
�أعمروا الدنيا بعدلهم و�سلموها �إىل غريهم معمورة ،فاجتهد �أيها الأمري يف ت�سليمها
�إىل غريك �أن تكون عامرة كما �أخذتها ،وت�ستحق رحمة اخلالق وحممدة ا َخل ْلق،
متتد عيني �إىل
و�إياك �أن ت�سعى يف خرابها ،و�أما �أنا فبعد اليوم ال �أرجو �سرو ًرا وال ّ
زهرة الدنيا ،ثم َد َع ْت له فقالت :ال جعل اهلل لك �إىل لئيم حاجة ،وال زالت لكرمي
عندك حاجة مق�ضية �أب ًدا ،و�شكرتك يد افتقرت بعد غنى ،وال نالتك يد ا�ستغنت
بعد فقر ،وال �أزال اهلل عن قوم كرام نعمة� ،إال وجعلك �سب ًبا لر ّدها.
وكان قري ًبا من �سعد بن �أبي وقا�ص �أبو ثور فقال له :يا �أبا ثور ،احفظ هذه
الكلمات حتى تخرب بها �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه -
والد ْهر يمُْلي
فلما قدم �أبو ثور املدينة �أخرب عمر ب�ش�أنها فقال�َ :ص َدق َْت ما من قوم �إال َّ
لهم بيوم.
ف َيــــــــ ْو ٌم َع َل ْي َنا ويو ٌم َل َنــــا

ــــــر
وي ْو ٌم ن َُ�سا ُء ويــــو ٌم ن َُ�س ُّ

فقلب الرجل الرءوف بال�شفقة على الن�ساء ال�ضعيفات م�ألوف ومعروف.
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ومما ينتظم يف �سلك من يحب �أن ت�شهد له الن�ساء وترغب فيه ق ََطر ِّي بن
فار�سا �شجا ًعا �شاع ًرا
الف َُجاءة التميمي اخلارجي الذي َت�شَ َّبب يف �أم حكيم ،وكان ً
جمي ًدا رئي�س اخلوارج ،و�سلموا عليه ب�إمارة امل�ؤمنني ع�شرين �سنة يف �أيام ه�شام بن
عبد امللك ،فمن جيد �شعره يف وقعة دوالب الذي يذكر فيه �أم حكيم:
ل َع ْم ُر َك �إنيِّ يف احليا ِة َل َز ِاه ٌد
من ا َ
خل ِف َر ِ
ِي�ض مل ُي َر ِم ْث ُلها
ات الب ِ

أب�صرت
ولو َ�شهِدَ ْت ِني يو َم
َ
دوالب � َ
وائل
َغدَ ا َة َطغ ْ
بن ٍ
َت َع املا ِء(َ )1ب ْك ُر ُ
َف َل ْم �أَ َر َي ْو ًما َك َان �أَ ْك رَ َ
ث َم ْف َظ ًعا
َ
و�ضا ِر َب ٍة خَ دًّ ا َك ِرميًا َع َلى َف ًتى
والب َومل ت َُك َم ْو ِط ًنا
اب بِدُ ٍ
�أَ َ�ص َ

َف َل ْو َ�شهِدَ ْت ِني َي ْو َم َذ َ
اك وخَ ْي ُل َنا
و�س ُهم
َر�أَ ْت ِف ْت َي ًة َب َاع الإل ُه ُن ُف َ

َ ُ
يم
ويف ال َع ْي ِ�ش مامل �أ ْلقَ �أ َّم َح ِك ِ
حكيم
ِ�ش َفا ًء ِل ِذي ُل ٍّب دواء
ِ
يم
ِط َع َان ف ًتى يف
ِ
احلرب َغيرْ ِ َذ ِم ِ

يم
وع ْج َنا ُ�صدو َر
ُ
ِ
اخليل نحو تمَ ِ ِ
يمَ ُ ُّج َد ًمــــــا ِم ْن َفا ِئ ٍظ َ
يم
وك ِل ِ
ِيب الأُ َّم ِ
هات َك ِر ِمي
�أَ َغ َّر جَن ِ
َل ُه �أَ ْر ُ
يم
�ض ُد ٍ
والب و َد ُير َح ِم ِ

ِيح ِم َن ُ
يم
ُتب ُ
الك َّفا ِر ُك َّل َح ِم ِ
ٍ
يم
ب َِج َّن ِة
عـــــدن ِع ْندَ ه و َن ِع ِ

و�أم حكيم التي َت�شَ َّب َب فيها كانت معه يف ع�سكر الإبا�ضية ،وكانت من
�أ�شجع النا�س و�أجملهم وج ًها و�أح�سنهم ً
مت�سكا بدينها ،وكان قطري ُيجِ ُّلها ويحبها،
و�أخرب من �شاهدها يف تلك احلروب �أنها كانت ترجتز وتقول:
()1وردت الكلمة يف الطبعة املعتمدة :علباء ،وقد اخرتنا ما وردت عليه يف بع�ض كتب الرتاثَ :ع املاء .مبعنى:
على املاء (م).

112

املر�شد الأمني للبنات والبنني

112

ـــد َ�س ِئ ْم ُت َح ْم َل ُه
�أَ ْح ِم ُل َر ْ�أ ً�سا َق ْ
ُ
يحمـل َع ِّني ِث َق َل ُه
�أَ َال ف ًتى

ـــد َم ِل ْل ُت َد ْه َنـــ ُه َو َغ ْ�ســ َل ُه
َو َق ْ

يفدونها بالآباء والأ ّمهات ،وخطبها جماعة من �أ�شرافهم فر ّدتهم
واخلوارج ّ
وقالت:
�أَ َال �إ َِّن وج ًها َح�س َن ُ
اهلل خَ ْل َق ُه
َّ
و�أُ ْك ِر ُم َه َذا ال َو ْج َه َع ْن �أَ ْن َي َنا َل ُه

احل�سن جا ِم َعا
َ ألَ ْج َد ُر �أن ُي ْل َفى ل َِذا
ِ
َت َو ُّر ُك َف ْح ٍل َه ُّم ُه �أَ ْن ُي َ�ضاجِ َعا

ولو �أن هذه البديعة اجلمال َ�س َل َك ْت يف ال�شجاعة م�سلك الرجال ،فلم
وا�شتدت بها العفة حتى ر�أت �أن زواج مثلها يف
تخرج عن احلياء والع�صمةّ ،
�سنها َم َذ َّمة وو�صمة ،فانظر �إىل � ّأي درجة يكون احرتامها عند اجلميع مبا َحا َز ْته من
ُح ْ�س ِن الوجه و�إح�سان ال�صنيع ،وكما �أن الن�ساء من عادتهن التلطف والدالل
لهن القلوب
و�سالمة الذوق وميلهن �إىل �إعجاب الرجال ،و�أن هذا يجذب ّ
ففيهن زيادة على ذلك ف�ضائل �أخرى
ويو�صلهن �إىل احل�صول على املرغوبّ ،
ّ
فيهن مل
عظيمة لو �أفنى الرجال العمر يف �شكر اهلل على جمع هذه الف�ضائل ّ
يوفوا حق �شكره ،ف�إن اهلل  مل يجعل زمن الن�ساء م�صروفًا على اال�شتغال
منحهن
باحلظوظ واللذات وال جعلهن ملج ّرد ق�ضاء الأَ ْوطار والترَّ َ ُّف َهات ،بل
ّ
�شمائل جميلة ،وجعلهن و�سائل للمنافع اجلليلة؛ حيث �إن �سعادة الرجال ال
تتم �إال بوجود الن�ساء فلم َي ْك ُ�س ُه ّن ُح َل َل ا َجل َمال وال َم َن َح ُه ّن �صفات الدالل

113

يف �سلطنة الن�ساء على قلوب الرجال

113

�إال لأمر معنوي لطيف اليخفى �إال على كل ذي عقل �ضعيف ،فقد �أودع اهلل
تعاىل يف الأنثى ما ال يوجد يف الذكور �إال ناد ًرا وهو حا�سية الت�أثر بالفرح وال�سرور،
والت�أثر والت�أمل والت�أ�سف على ما يح�صل للرجال من الهموم والغموم و�صروف
الأزمان ،ف�أقل الن�ساء تت�أثر مبا يح�صل للرجال من املَبرَ َّ ات واملَ َ�س َّرات كما تت�أثر
من ال َّن َك َبات وامل�صائب ،فيقت�سمن مع الرجال ال�سعادة وال�شقاء وال ُي ْ�سر وال ُع ْ�سر،
لهن عنها مندوحة ،فيقع عند
فيهن غريزية ولي�س ّ
وهذه الإح�سا�سية املمدوحة ّ
عليهن يف املواطن ال�ضيقة �أعظم موقع ،وهذه الإح�سا�سية
الرجال عطف الن�ساء ّ
الدقيقة َك َّم َل ْت ما يف الن�ساء من ال�ضعف؛ حيث �إن الرجال يرون من الن�ساء يف
أنهن بهذه الأخالق احلميدة
منهن ،فما ك� ّ
ال�صداقة واالعتناء زيادة عما ي�ؤملون ّ
التلطيفية �إال نفو�س ملكية ملهمة بالأَ ْل َطاف ا َخل ِف َّية.
و�أي�ضً ا فقد خ�صهن اهلل  دون الرجال بتدبري املعائ�ش الأ ّولية والقيام
بالأ�شغال ال�ضرورية واملتاعب املعا�شية ومبا�شرة فرا�ش املر�ضى من الأزواج
والأوالد وغريهم وتخفيف الآالم والأ�سقام وما �أ�شبه ذلك مما ال يكاد يدخل
لهن �ص ًربا على ت�سكني احلركات الوجدانية و�إخفاء الت�أثرات
حتت ح�صر ،وجعل ّ
أ�شد منها يف
النف�سانية ،فبهذا كانت درجة الف�ضيلة يف الن�ساء كالعفة والع�صمة � ّ
الرجل ،بحيث يبلغن يف درجة احلياء �أَ ْوج الكمال ،ف�إن املر�أة العفيفة الكرمية
النف�س تتحمل �أثقال احلركات النف�سانية عند االحتياج �إليها مما يعجز �صناديد
الرجال ال�صرب عليه.
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فمن ت�أمل يف نوع الب�شر ظهر له �أن الأنثى مل تقت�سم مع الرجل ن�صيبها
منا�صفة من اللذات والآالم ،فهي دونه يف مال ّذ الدنيا ،و�أكرث منه يف التعر�ض
للأعرا�ض اخلا�صة بها ال�سيما ما ال يعرتي الرجال ،حتى �إن املر�أة ال تتمتع
مبطلوبها �إال �إذا ذاقت يف مقابلتها �شديد الأوجاع؛ فلذتها املباحة ال تنالها �إال
ببذل للق ّوة وال�صحة ورمبا فقدت احلياة بق�ضاء وطرها ،ك�أن تنطلق بالطلق �إىل دار
احلق و�إن كان هذا لي�س بكثري يف العادة كما قاله بع�ضهم يف مق�صورة م�ش ًريا �إىل
ذلك املعنى:
�أَ ْب ِكي �إنـــــــــــــــا َء َ�شـــــبِيب ٍة
ــــــن ن َِ�ضـــــ
�أَ ْب ِكي ِه ِم ْن ُغ ْ�ص
ٍ

قبـــل مـــا ام َتلأَ ان َْكـــ َفى
من
ِ
ـيـ ٍر مــــــــا َز َهى ح َّتى َذ َوى

أعدتها احلكمة الإلهية لهذه املالذ الدنيوية وحفظ امل�صالح املنزلية.
فقد � ّ
فلو �أرادت املر�أة �أن ت�سلك م�سلك الرجال ،وترت ّو�ض على تكلف ثقيل
الأحمال ،وتت�ش َّبث مبعاناة الفنون والعلوم ،والدخول يف العلوم الأدبية من منثور
ومنظوم ،واجتهدت يف ذلك حتى و�صلت قريحتها يف القوة �إىل قرائح فحول
و�سا َو ْت
الرجال ،وتو َّغ َل ْت يف ميدان املعارف العالية ،وبلغت منه �أق�صى جمالَ ،
الرجل يف جميع �أحواله َو�ضَ ا َه ْت ُه( )1يف �أقواله و�أفعاله فهل تكت�سب من ذلك
(� )1ضَ ا َه ْته� :شابهته و�شاكلته( .م).
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�إال املناف�سة واملعاداة ال�سيما من �صويحباتها املحرومات الالتي يبغ�ضن من
ويتهمنهن باخلروج عن احلياء؟ و�إن
أمثالهن يف التعليمات،
ّ
عليهن من � ّ
يفوق ّ
وينظمونهن يف �سلك الأ�صفياء �إال
كان حكماء الرجال ميدحن َر َّبات الف�ضائل
ّ
لهن الدخول يف ميدان ُف ُحول الرجال ،وال التخلق ب�أخالق
�أنهم ال ي�س ّوغون ّ
الأبطال ،وال ممار�سة ال�سيا�سات امللكية ،وال الريا�سات العمومية ،ف�إنها رمبا �أ ّداها
ذلك �إىل التربج واملخالطة ،فال يربئها �أحد مما يقال فيها ،فهذا كان ال�سبب يف
حرمان الن�ساء يف جميع البالد من الظهور مبظهر الف�ضائل العلمية فتع ّودن على
ير�ضي بال�شهرة التي ال تليق
�أن يع�شن عي�شة ا ُخل ُمول ويتبا َع ْدن عن الظهور ما مل نْ
بهن ،فاملر�أة دائ ًما �أ�سرية م�ستعبدة ا�ستعبا ًدا معنو ًّيا ،ال ي�صح لها عر ًفا �أن تبدي
ّ
ر�أيها ،حتى �إن �أخالقها وعوائدها الظاهرة ال تخلو عن بع�ض تخبئة و�إن ال تكون
َج ِل َّية فال تظهر كالرجل يف املحافل العامة وال تتما�شى يف ال�شوارع والأ�سواق
واملنتزهات ،والعادة �أن املُ َخ َّدرة( )1ال تخرج من بيتها ل�شيء من ذلك �إال مع من
يعتمد عليه من الرجال فال ي�س َّوغ لها �أن تدخل حمال املنازه والف ُْرجة ،وال �أن
عليهن مالزمة البيوت
ت�سافر �إال ومعها حمرم �أو زوج �أو من ُيو َثقُ به ،فالغالب ّ
حلفظ امل�سكن ،ونظافة املجل�س ،وطيب امل�أكل ،والأن�س مع الزوج ،وتربية الولد،
وحفظ العني عن املحارم ،وتعهد َم ْن يف البيت عند ح�صول املر�ض ،وهذا غري
�شغل الرجل ،قال بع�ضهم:
( )1املُخَ َّدرة :التي ال تخرج من خِ ْدرها� ،أي بيتها( .م).

املر�شد الأمني للبنات والبنني

116

�إذا ا�شْ َتغ ََل ال ُ
بالبيع وال�شِّ َرا
إن�سان ِ

مك�سب ي�أتي بطولِ نها ِر ِه
ويف
ٍ

و�س َها
وليـــ�س له يف َدارِه َم ْن َي ُ�س ُ
فذلك عندي ُم ْه ِم ٌل �أَ ْم َر َن ْف ِ�س ِه

غاب يف �أ�شــــغا ِل ِه عن ِد َيا ِر ِه
�إذا َ

ِ
إن�ســــان ِم ْن َز ْو َج ٍة �إذا
والبدَّ لل
وت ُْ�ص ِل ُح ما َيخْ َتا ُر ُه يف �أُ ُمو ِر ِه

ٌ
عاقـــــل َي ْر َ�ضى ِب ِه بِاخْ ِت َيا ِر ِه
وما
َت�أَخَّ ر ت َْبقَى عي ُنهـــــا يف ا ْن ِت َظا ِر ِه
وتَخْ ِ
ـــــد ُم ُهيففر�شـــهو ِد َثـــــا ِر ِه

يكن يف منزلِ املر ِء ُح َّر ٌة
�إذا مل ْ

م�صــــــا ِل ُح دا ِر ِه
تُدَ ِّب ُر ُه َ�ض َاع ْت َ

116

ومع �أن املر�أة لها ال�سلطنة على قلوب الرجال باال�ستحقاق ملا فيها من
املنافع ا َجل َّمة( ،)1ف�سلطنتها على قلب الرجل عبارة عن �أن يكون �أ�سريها ملا فيها
من املعاين املحبوبة ،وكمال الف�ضائل املرغوبة ،ف�إذا تخ َّلق َْت ب�أخالق ُتغَا ِي ُر رِ�ضَ اه
كالغ�ضب و�سوء اخللق؛ ف�إنها �إن مل ت�سقط من عينه بذلك تهافت حبه ،و َت َناق ََ�ص
ِو َدا ُده ،وا�ضْ َم َح َّل ت�أثري �سلطنتها على قلبه ،فبهذا تكون كحاكم ظامل تنفر منه
ال�سوقة ،وتتغري عليه قلوب الرعية ،فاحللم من الن�ساء وح�سن معا�شرتهن مع
الرجال �أ ّول َم ِز َّية ،قال ال�شاعر:
�إذا َن َز َل الأ َذى وا ُ
حل ُّب َي ْو ًما

( )1ا َجل َّمة :الكثرية( .م).

ف� َّإن ا ُ
ـــــب َي ْر َح ُ
ـــل ال ُي ِقي ُم
حل َّ
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وقال بع�ض احلكماء �إنّ املر�أة ال�سيئة اخللق ُت ْهرِم( )1الرجل قبل هرمه،
وتذهب بكرمه ،فال يتم �أمر الرجل �إال بح ّرة �شفيقة ،عفيفة رفيقة ،ح�سنة
الأخالق عذبة املذاق ،وكان بع�ض الف�ضالء يقول� :أعوذ باهلل من غ�ضب من ال
يكاد يغ�ضب ،ومن غ�ضب امر�أة قادرة ،ومن غ�ضب ذي ق ّوة قاهرة.

جدا يف ال�سن( .م).
(ُ )1ت ْهرِمُ :ت�صيرِّ ه َه ِر ًما �أي كب ًريا ًّ

الف�صل الثالث
يف �أن املر�أة ينبغي �أن يكون من �أعظم �صفاتها
واحل ْلم
ح�سن املعاملة واملعا�شرة ِ

حيث �إن املر�أة خملوقة للرجل وهو يف الغالب مثلها غري ُم َن َّزه عن املثالب
والعيوب التي ال يخلو منها جن�س الب�شر ،وجب يف حقها �أن تتم ّرن من �شبوبيتها
م�ستعدة لل�صفح عن َخ َل ِله؛ فت�سلك معه
على حتمل �أعبائه و�أثقاله ،و�أن تكون
ّ
م�سلك احللم واللني والرفق وح�سن اخللق ،ف�إن هذا يعود عليها باملنفعة �أكرث
()1
وعنادهن ال يفيدهن �إال زيادة ال َّن َ�صب
مما يعود عليه ،ف�إن �سوء خلق الن�ساء
ّ
والتعب ،بل ينتج عن ذلك �إ�ساءة ِع�شْ َرة الرجال لهن؛ حيث �إن الرجل يعلم
�أن املر�أة و�إن متادت على �إ�ساءة اخللق فهو الغالب لها ،ف�إنّ اهلل  مل يخلق
الن�ساء ملغالبة الرجال وال للآراء وال�سيا�سات ،فالرجال ق ّوامون عليهن وال عك�س،
ولو �شاء لأعطاهن ال�شجاعة وال َب َ�سا َلة( )2والفت ّوة وال�شهامة ،والأمر بخالف ذلك ،ف�إنه 
جعل �صوت الن�ساء ُم ْف ِت ًنا مطربًا غري َج ْه َوري ،فك�أنه مل يجعل فيهن جارحة
ال�س ّب وال�شتم وال �آلة ال�صياح ال�شديد ،و�أي�ضً ا حيث منحهن احل�سن واجلمال
َّ
( )1ال َّن َ�صب :الإعياء والتعب( .م).
( )2ال َب َ�سا َلة :ال�شجاعة والبطولة( .م).
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وتنا�سب الأع�ضاء و ِرقَّة احلا�شية واللطافة َّ
والظ َرا َفة ،فك�أنه مل يجعل فيهن لياقة
للغ�ضب ،وال منا�سبة ِ
للح َّدة واحلنق ،وال تقطيب ال ُو ُجوه وال ال ُع ُبو�س ،فال تليق
�شدة غ�ضبهن ،نعم
منهن ثورة الغ�ضب ،بل يجب عليهن �أن ال ين�سني احللم عند ّ
�إن الغالب �أن يكون لهن حق يف الأ�سباب التي تغ�ضبهن ،ومع ذلك فال ينبغي
منهن كرثة امل�شاحنة والهذر يف الكالم ،بل يلتزمن ال َب�شَ ا�شَ ة ،وطالقة الوجه،
وكمال االحت�شام؛ حيث �إن كل �إن�سان من بني �آدم ال ينبغي له �أن ينطق �إال مبا
يليق بجن�سه من ذكورة و�أنوثة؛ فلي�س للمر�أة �أن تتخلق ب�أخالق الرجل يف ارتفاع
ال�صوت.
و�أي�ضً ا ملا كان يف الن�ساء َم ْث َل َب َتان( )1من �أ�صل ا ِخل ْلقَة وهما ال�ضعف واجلنب،
كان يجب يف تربيتهن حال ال�صغر متكني هاتني املثلبتني وتثبيت هاتني النقي�صتني
اللتني هما يف احلقيقة ف�ضيلتان ،ف�إن الن�ساء �إمنا فقدن كمال احلرية ِوك ْدنَ �أن
ال�صغَر �إال ليدوم فيهن احللم واالنك�سار
َي ُك َّن حتت ا َحل ْجر و َت َر َّب نْي على ذلك من ِّ
�سد خلل هذين العيبني ب�إتقان
واخل�ضوع ،ومع ذلك جتدهن دائ ًما يبحثن عن ّ
فن احليلة والتلطف ،فيكت�سنب بذلك ما ينوب عن الق ّوة وال�شجاعة املفقودتني
منهن ،وملا ُك َّن حمرومات من املنا�صب واملراتب والوظائف من كل ما يك�سب
النفوذ وكان حرمانهن من ذلك فيه ك�سر لأنف�سهن؛ �أَ ْح َب نْب �أن يوجدن لأنف�سهن
( )1مثلبتان :عيبان( .م).
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�شَ َم ًما( )1على الرجال �أ�صحاب املنا�صب؛ عو�ضً ا عما فات منها ،فا�ستعملن يف
ذلك و�سائل خمتلفة ُم ِ
و�ص َلة لأغرا�ضهن بقدر ما ي�ستطعنه ،ولو �أن �أ�صل فن احليلة
وطرق االحتياط واالحرتا�س لي�س من طباعهن ،و�سلوكها �صعب عليهن �إال �أنهن
ب الرجال ،ف�إن املر�أة متى
متى َت�شَ َّب ْث َن به وحاولنه ملوافقة �أغرا�ضهن َب َر ْع َن فيه و َغ َل نْ َ
كان لها َم�أْ َرب( )2من امل�آرب ي�شغلها ف�إنها تكتم من �أ ّول الأمر هذا املرام ،ثم تتزين
ب�أح�سن ما عليها وحت�سن اخلطاب مع الرجل ،وت�ستعمل الألفاظ ال�ساحرة ِل ُل ِّبه
اجلالبة لقلبه ،وال تزال تبذل املجهود يف التلطف والتدلل والتذلل حتى تتمكن
من ال�سلطنة على قلبه ،وتنال منه ما ت�شتهيه وتتمناه.
خم�صو�صا وهو ميل �أنف�سهن دائ ًما
وقد خلق اهلل  يف الن�ساء ا�ستعدا ًدا
ً
�إىل �إظهار اللطافة واملحبوبية للرجال ،فجميعهن على الإطالق يرغنب يف التح ُّبب
للرجال ،و�أن يكون معلو ًما عند الرجال ما خزنه من اجلمال والكمال والعفة
وجميع الف�ضائل ،فالأنثى من حيث هي �أنثى ولو بلغت ما بلغت يف درجة العفة
ترغب �أن تكون م�ألوفة حمبوبة بعيدة ال�صيت يف املعاين ا ِحل َ�سان ،وال َت�أْنَف �أن
يكون لها يف القلوب موقع ا�ستح�سان ،ولو �أنها جم ّردة عن ال�شجاعة احل�سية ،ف�إن
حيثياتها ومعنوياتها التي هي عبارة عن اللطف والظرف ولني الكالم والإ�شارة
�سالح لها ي�سهل عليها جتريده لت�سبي به الرجل وتنت�صر عليهَ ،ف ِن َبال عيونهن
(� )1شَ َم ًماُ :عل ًّوا وارتفا ًعا( .م).
(َ )2م�أْ َربُ :بغ َية �أو حاجة ُمل َِّحة( .م).
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َو َماليِ َيا لمَ ْ َيـــــــا ُء يف ال�شِّ ْع ِر َطا ِئ ٌل
َع َفافيِ من ِ
دون ال َّت ِق َّي ِة زَاجِ ِري

122

يب
ِ�س َوى � َّأن �أ�شْ َعاري َع َل ْي ِك ن َِ�س ُ
قيب
الر ِ
َ
قيب َر ُ
و�ص ْون ُِكمندون َّ

وال�س ْمر منهن مفاتيح ا ُحل ُ�صون ،قال ال�شريف الر�ضي يذكر
ُر ُ�سل املَ ُنون والبي�ض ُّ
عفته و�صون حمبوبته يف قوله:
م�ستعدة لأن تربز بهذه ال�صفات حلرب الرجال ،بحيث ال
فكل امر�أة
ّ
تخل�ص للرجال من �أ�سر جمالها املكنون وقهر �سلطان ح�سنها امل�صون:
ا�س َدا ِئ ًما
َت َل َّط ْف لمِ َ ْن َت ْه َوى ِم َن ال َّن ِ

ث الإ ِْع َـر َ
ا�ض َع َّم ْن تحُ ِ ُّب ُه
وال ت ُْك رِ ِ

لتحمدَ يو ًما ِغ َّب(َ )1ما َت َت َل َّط ُف
َف ُت ْن ِك َر ِم ْن ُه َب ْع َ
�ض َما ُك ْن َت َت ْع ِر ُف

وقد خلق اهلل  لبني �آدم ذكو ًرا و�إناثًا احتياجات �ضرورية ووجدانيات
لزومية لقوامه وزوائد حت�سينية لنظامه.

( )1غِ ّب :عاقبة( .م)

الف�صل الرابع
يف االحتياجات ال�ضرورية الب�شرية

ال يجهل �أحد �أن قوام الإن�سان وانتظام �أحواله ي�ستدعي �أنه خُ ِل َق حلكمة
عجيبة ومل ُي ْخ َلق عبثًا ،قال �سلطان العارفني ابن الفار�ض:
ال َع َب ٌث وا َ
َف َ
ِال�س ِديد ِة
خل ْلقُ لمَ ْ ُيخْ َلقُوا ُ�سدً ى َو�إ ِْن لمَ ْ ت َُك ْن �أَ ْف َعا ُل ُه ْم ب َّ

ب�سد
فوجب بهذا ال�سعي لإ�صالح ِب ْن َي ِته املادية ،وتنمية �أجزائه الع�ضوية ّ
َخ َّلة( )1ما فيه من الوجدانيات النف�سانية القوية ،كاجلوع الذي يح�سه الإن�سان
من االحتياج �إىل الغذاء وهو �ألزم الوجدانيات و�أقواها ،وكاالحتياج �إىل ال�سكنى
واللبا�س والن�ساء ،ولي�ست هذه الوجدانيات فيه وال احل�صول عليها ملجرد راحة
النف�س ،بل حلفظ هذه النف�س النفي�سة ،وبقائها للح�صول على ما �أراده اهلل منها،
لل�ص ْون من �أذى حيوانات اخلالء و َه َوا ِّمها،
فاالحتياج �إىل ال�سكنى مث ًال �إمنا هو َّ
�شدة احل ّر والربد ،فهذه وجدانيات طبيعية
واالحتياج �إىل امللب�س للوقاية من ّ
مقدمة احل�صول عليها قبل غريها ،ومع �أن ك ًّال من امل�سكن
�أَ ّولية واحتياجات ّ
( )1خَ َّلةُ :ف ْرجة بني �شيئني( .م).
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ال�ص ْرفة(� )1إال �أن العادة حكمت بعدم
وامللب�س لي�س من الوجدانيات الطبيعية ِّ
اال�ستغناء عنهما ،وينتظم يف �سلكهما �أي�ضً ا احتياجات راحة النف�س �إىل توفية
حظوظها ولذاتها املباحة ،ف�إن النف�س الب�شرية مل ُت ْخ َلق لأن تكون منعزلة وحدها
منف�صلة عن �أبناء جن�سها جمردة عن االجتماع واالئتنا�س مع مليها �إىل ذلك
طب ًعا وا�ضطرارها �إليه َو�ضْ ًعا ،فهذا دليل على �أن الإن�سان يحتاج �إىل الت�أَ ُّن�س العام
واالجتماع التام؛ لأن الإن�سان باالنفراد ال يكفي للقيام ب�أَ َو ِد( )2نف�سه؛ فلهذا
اقت�ضت احلكمة الإلهية والإرادة الربانية �أن تبيح له �أن يختار ذا ًتا يرتبط معها
ارتبا ًطا �أكي ًدا بعقد وثيق لالزدواج واال ْر ِتفَاق وحفظ الن�سل ،ف�إذا مل يح�صل على
بال�س ْو َداء( ،)3وتغري فيه اخللق احل�سن ،فمثل
ذلك اعْترَ َ اه َه َي َجان ال َب َدن ،و�أ�صيب َّ
ويح�س ب�أنها
هذا الداء ال يحدث �إال من فقد احلاجة التي ي�ست�شعر بها الإن�سان ّ
من �ضرورياته.
وال ينبغي للعاقل �أن يخرتع لنف�سه احتياجات ت�صورية خيالية يظن �أنها
بالن�سبة �إليه �ضرورية وال يقدر عليها ،فيع ّود نف�سه على ما ال ي�ستطيع دائ ًما �أن
ي�ستح�صل عليه مما ال يقدر �أن ي�ستعو�ضه بغريه �إذا فقد ،ف�إن املرء ال يعرتيه ال َّن َ�صب
ال�ص ْرفة :اخلال�صة( .م).
(ِّ )1
(� )2أَ َود :ما يحفظ رمق الإن�سان( .م).
ال�س ْوداء :مر�ض ي�صيب َم ْن يع�شق وال ي�صل مع�شوقه( .م).
(َّ )3

يف االحتياجات ال�ضرورية الب�شرية

125

125

يلم به التعب �إال بتكليف نف�سه ما ال يطيق ومتني نف�سه الأماين التي ال ميكنه
وال ّ
واخ�شَ ْو ِ�ش ُنوا»،
بلوغها ،ولو �سلك �أ�صعب طريق فقد ورد عنه � أنه قال« :تمَ َ ْع َد ُدوا ْ
ف�أمر بالتمعدد وهو �أن يكون الرجل على ُ�س َّنة َم َع ّد بن َع ْدنَان �أحد �أجداده ،
الكد يف العي�ش والتعب فيه ،كان يزرع بيده ويح�صد ويتعاطى
فكانت �سنة معد ّ
م�صالح الزرع ،وقوله اخ�شو�شنوا �أي ال ت�سرت�سلوا يف التنعم بامل�أكل وامل�شرب
وتدوموا عليه خو ًفا من �أن حتتاجوا �إليه فال تقدروا عليه ،ف�إن من �أَ ِل َف الرتفه
والتنعم ي�صعب عليه �ضده ،واملنهي عنه اال�سرت�سال واملداومة ،وهذا ال مينع من
التمتع بالطيبات من الرزق ملن ال يتكلف ذلك ،قال بع�ضهم:
وجدت القناع َة َك ْن َز ال ِغ َنى
ُ
و�أَ ْو َر َثني عـــــ ُّز َها ِخ ْل َعــــــــ ًة
ِ
و�ص ْر ُت َغ ِن ًّيا بــــــــــال ِد ْر َه ٍم

ِ
ف�ص ْر ُت

ب�أَ ْذ َيا ِل َها

ممُ ْ َت ِ�سك

ُ
ــــــــان وال ُت ْن َت َهــك
يمَ ُ ُّر ال َّز َم
ا�س ِمث َْل املَ ِلك
�أَ ُم ُّر َع َلى ال َّن ِ

وقال ال�شاعر:
ِ
بالبيت ال َع ِتيقِ و ُر ْك ِن ِه
أق�سمت
�
ُ

العي�ش يف املالِ َ
ُ
الك ِثري َو َج ْم ِع ِه
ما

َّ
ني َو ُم ْن ِزلِ الق ُْر� ِآن
والطــــــا ِئ ِف َ
َب ْل يف َ
الك َف ِ
اف ِ
و�ص َّح ِة الأَ ْبدَ ِان

وقال �آخر:
ب َح ِ
ا�س ِدي �أَ َّن ِني
َف َم ْن خُ ْ
م رِ ٌ

َو َه ْب ُت الأَ َمـــــــــاين ِل ُط َّ
ال ِب َها
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َ
ُّ
الرجـــــال لأَ ْط َم ِاع َها
تــــذل
فــــال َتق ِْط َف ّن ثمـــــا َر املُ َنى
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ُ
ِ
العبيــــــد لأ ْر َبا ِب َها
كـــــذ ِّل
ف ِب ْئ َ�س ُع َ�صــــــــا َر ُة َ�أ ْع َنا ِب َها

وقال �آخر:
َو َقا ِئ ٍل ما املُ ْل ُك ُق ْل ُت ال ِغ َنى

َ
ْ
بــــــل راح ُة ال َق ْل ِب
فقال ال

و�ص ْو ُن ما ِء ال َو ْجـــــ ِه عن َب ْذ ِل ِه
َ

يف ن َْي ِل ما َي ْن َفدُ َع ْن ُق ْر ِب

ومع ذلك كله ،فاحلاجات تختلف باختالف النا�س و�أحوالهم ،قال بع�ضهم:
وح ِلي َل ٌة
ال َع ْي ُ�ش دا ٌر َر ْح َبــــــــ ٌة َ
فاظفر ِبه َِّن وال ُت َبايل فال َو َرى
ْ

ومهر َفا ِر ُه
َح ْ�ســـ َنا ُء َقا ِن َع ٌة
ٌ
�ص �أَ ْو َكا ِر ُه
�إ َّما محُ ِ ٌّب خُ ْ
م ِل ٌ

وقال بع�ضهم �إن حقيقة ال�سعادة الأبدية دنيوية و�أخروية بعد �أداء الفرائ�ض
ال�شرعية والت�أدب بالآداب النبوية ال�سنية �أن يكون للمرء م�سكن ي�أويه ،و�ضَ ْي َعة
قريبة غلتها تكفيه وال تزيد على كفايته َف ُت ْط ِغيه ،وزوجة �أمينة ُت َو ِا�سيه ،وولد با ّر
ُي َ�س ِّليه ،وجار �صالح ال ي�ؤذيه ،وخادم عن مهنة نف�سه يحميه ،وما وراء ذلك ال
حاجة له فيه ،كما قيل:
َما �أَ ْع َج َب ال�شــ َّـ ْي َء �أَ ْر ُجو ُه َف�أُ ْح َر ُم ُه

َق ْد ُكن ُْت �أَ ْح�سِ ُب ِم ْن ُه َق ْد َم ْلأ ُت َيدِي
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البد منها فكذلك له احتياجات
وكما �أن للإن�سان احتياجات حم�سو�سة ّ
عقلية معنوية ال حمي�ص عنها ،كاالحتياج �إىل الرتبية التهذيبية والتعليمات
الأدبية ،ف�إنه من حيث �إنه جمبول على الت�أن�س والعي�شة مع �أمثاله يجب �أن يح�سن
خلقه ويرو�ض طبعه ،ف�إن اخللق عادة النف�س التي ت�صدر من الإن�سان بال روية،
فهو نوعان� :إ�ساءة و�إح�سان ُجب َِل عليهما الإن�سان ،ف�إن ارت�سم يف النف�س �أيهما
كان نقله �صع ًبا لأنه تط ّبع ،ف�إذا كانت الأخالق املحمودة غريزية يف بع�ض النا�س
فال يهمل الباقي منهم �أن ي�صريوا �إليها بالريا�ضة والألفة ،ويرتقوا �إليها بالتدرب
واالعتناء والكلفة ،فمن مل يكن منهم على اخلري مطبو ًعا ي�صري ُم َت َط ِّب ًعا ،والفرق
بني الطبع والتط ُّبع �أن الطبع جاذب ُم ْف َت ِعل والتطبع جمذوب ُم ْف َت َعل ،وقد يكون
يف النا�س من ال يقبل طبعه العادة احل�سنة ،وال الأخالق اجلميلة ،ونف�سه مع ذلك
تت�ش َّو ُق �إىل املَ ْن َق َبة و َت�أْنَف من املَ ْث َل َبة ،لكن �سلطان طبعه ي�أباه عليه.
ال�س ْي ُف ما مل ُي ْل َف ِفي ِه َ�ص ْيق ٌَل
َّ

ِمن َن ْف ِ�س ِه مل ينتف ْع ِ
ب�صقَالِ

و�سبب ذلك يف الأخالق �أن الطبع املطبوع َم َل َكة للنف�س التي هي حم ّله؛
ال�ستيطانه �إياها وكرثة �إعانته لها ،والأدب طارئ على املحل غريب ،فالإن�سان ب�أن�سه
وبايتنا�سه يعلو الرتب ،وب�شيمه الطاهرة ينال �أعظم القرب ،فالبد من الريا�ضة
لك�سب اخللق احل�سن وا�ستكماله ،قال ُ « :ب ِع ْث ُت لأُتمَ َِّم مكا ِر َم ال ْأخالقِ »،
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ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

وهي ما �أو�صاه به ربه  بقوله تعاىل:
ﭻﱸ [الأعراف ،]199 /فلما امتثل �أمر ربه �أثنى عليه بقوله تنوي ًها
بف�ضله اجل�سيم :ﱹﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﱸ [القلم ،]4 /فال �أعظم من �أدبه 
الذي قال يف �ش�أنه�« :أ ّدبني ر ِّبي َف َ�أ ْح َ�س َن ت�أديبي» ،و�أكمل الآداب �أدب العلم
والعمل وكل ما يخرج الإن�سان من ال َّز ْيغ وال َّز َلل ،فالإن�سان من حيث �إنه حماط
ب�أ�شياء كثرية تخ�صه ،ومكلف مبعرفتها حق املعرفة للزومها له ،يعهد من نف�سه �أنه
البد له من معرفتها والوقوف على حقيقتها ،ولي�س لها طريق مو�صلة �إال التعلم
ّ
والتعليم ،وهذا مو�ضوع الباب الآتي.

الباب الثالث
يف التعلم والتعليم ،وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف التعــلم و�أق�ســامه
التعلم هو الو�سيلة العظمى التي يكت�سب بها الإن�سان معرفة ما يجهله
ُ
بالك ِّلية� ،أو ما بقي له من تكميل علمه ببع�ض �أ�شياء جزئية ،فالتعلم جزء من
الرتبية املعنوية التي هي تهذيب العقل وتروي�ض الذهن ،وهذه الرتبية املعنوية
تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام :الق�سم الأول :تربية النوع الب�شري ،يعني تربية الإن�سان
من حيث هو �إن�سان ،يعني تنمية مواده اجل�سمية وحوا�سه العقلية ،الق�سم الثاين:
تربية �أفراد الإن�سان ،يعني تربية الأمم وا ِمل َلل ،الق�سم الثالث :الرتبية العمومية
لكل �إن�سان يف خا�صة نف�سه وهي تربية الإن�سان اخل�صو�صية ،فالق�سم الأول
ال�ص َبا وزمن ال�شَّ بِي َبة التي بفواتها يفوت املَ َرام وت�ضيع
طبيعي ويكون غال ًبا يف �أيام ِّ
الأيام ،فينبغي �أن ال تخلو �أيام ال�صبي وال�صبية من �إفادة وا�ستفادة ليتح�صل للذكور
والإناث من �صغر ال�سن �أ�سباب ال�سعادة وال�سيادة ،وال يزال كل منهما بتوفيقه
تعاىل حم�ص ًال للزيادة حتى ال يت�أ�سف �أحد منهم عند الكرب على ما م�ضى من
الأيام ،وانق�ضى من الأعوام بدون احل�صول على املراد من �أحوال املعا�ش واملعاد،
وكان ال�شافعي  -ر�ضي اهلل تعاىل  -عنه ين�شد ليقتدي به من ي�سرت�شد:
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�ســ ُب م ِْن ُع ْم ِري
تمَ ُ ُّر ِب َال عِ ْل ٍم َوتحُ ْ َ

وقد ت� َأ�سف على زمن ال�شبيبة �أقوام كثريون من الأفا�ضل ورجال �أف�ضلون
من الأماثل ،و�سعوا يف كرب �سنهم �أن يجربوا خلل ما فات فتعلموا بقدر ما
ا�ستطاعوا ،ولذلك قيل:
اخلطــــي �أخطا
�إِ َذا َما �أ ّول
ّ
ين َعا ًما
الفـ َتى ِع�شْ ِر َ
�إِ َذا َب َلــــ َغ َ

َف َ
ال ُي ْر َجى ل ِآخــــ ِر ِه ا ْن ِت َ�صا ُر

املـ َرا َم َف َذ َ
اك َعــــا ُر
َو َما َب َل َغ َ

وباجلملة ،فالتعلم يكون يف �سن ال�شبوبية لكل فرد من �أفراد املعارف
الب�شرية ويقوى العلم باملمار�سة �إىل ما �شاء اهلل .قال ال�شاعر:
ال�صــــ َبا
َف�إ َِّن َم ْن �أَ َّد ْب َت ُه فــي ِّ

َــــــــرا ُه ُمو ِر ًقا ن ِ
َا�ضـ ًرا
َح َّتى ت
َ

َكال ُعو ِد ُي ْ�سقَى املَا َء يف َغ ْر ِ�سه
َب ْعدَ ا َّل ِذي �أَ ْب َ�ص ْر َت ِم ْن ُي ْب ِ�س ِه

والق�سم الثاين ال يح�صل �إال بتعليم �أحكام الدين  -الواجب معرفتها على
كل �إن�سان  -وحقوق القرابة ،وال يكون ذلك �إال يف اجلمعيات التي ابتد�أت يف
التمدن والعمران كرتبية الع�شائر والعائالت ،وهذا الق�سم �إمنا يكون بالهدى الذي
ُّ
�أنعم اهلل به على اخللق كافة ،بع�ضه بالعقل ،و�أ�سباب الهدى بهذا املعنى الكتاب
وال�سنة وب�صائر العقول ،وكلها مبذولة ال مينع منها �إال احل�سد ِ
والكبرْ وحب الدنيا،
والتعلق بالأ�سباب التي تعمي القلوب ،و�إن كانت ال تعمي الأب�صار ،ومن جملتها
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ا�ست�صحاب امل�ألوف والعادة والعرف املعروف وعنه العبارة بقوله تعاىل :ﱹ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﱸ [الزخرف ]22 /كما �أن العبارة عن ِ
الكبرْ واحل�سد بقوله
تعاىل :ﱹﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﱸ [الزخرف/
 ]31وبقوله :ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱸ [القمر ،]24 /ويعرب عن الهدى ب�شرح
ال�صدر كما يف قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﱸ [الزمر ،]22 /وله نتائج �شريفة �أجلها معرفة اهلل تعاىل التي بها �سعادة
الدارين و�سائر اخل�صال التي تتفا�ضل بها الرجال واملت�صف بالهدى مت�صف
بالعقل املحمود والذي ير�شد �إىل تزكية النف�س هو �سيا�سة ال�شرع و�صدق متابعة
الر�سول يف �سائر ما جاء به من الأحكام والآداب التي ن�صبها ال�شارع وجعل
مرجعها الكتاب العزيز ،الذي هو الآية الكربى ،والنعمة العظمى يف بيان ما ال
تهتدي �إليه العقول ،ويف االعت�صام من الفنت ،وم�صداق ذلك قوله �« :إنه َ�س ُتكونُ
كتاب اهلل تبارك
ِفتنَ ٌ َك ِق َط ِع ال َّل ِيل املُ ْظ ِلم ،قيل :فما النجا ُة منها يا ر�سول اهلل؟ قالُ :
لي�س
وتعاىل ،فيــه نب�أُ َمن قَب َل ُكم ،وخ ُرب َمن َ
بعد ُكمُ ،
وح ْك ُم ما بي َن ُكم ،وهو َف�صْ ٌل َ
بال َه ْزل» فهو اجلامع لأنواع املطلوب من املعقول واملنقول مع ما ا�شتمل عليه من
بيان ال�سيا�سات املحتاج �إليها يف نظام �أحوال اخللق ك�شرع الزواجر املُ ْف ِ�ض َية �إىل
حفظ الأديان والعقول والأن�ساب والأموال و�شرع ما يدفع احلاجة على �أقرب
وجه يح�صل به الغر�ض كالبيع والإجارة والزواج و�أ�صول �أحكامها ،فكل ريا�ضة
مل تكن ب�سيا�سة ال�شرع ال تثمر العاقبة احل�سنى ،فال عربة بالنفو�س القا�صرة
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وتقبيحا،
الذين حكموا عقولهم مبا اكت�سبوه من اخلواطر التي ركنوا �إليها حت�سي ًنا
ً
وظنوا �أنهم فازوا باملق�صود بتعدي احلدود ،فينبغي تعليم النفو�س ال�سيا�سة بطرق
ال�شرع ال بطرق العقول املجردة ،ومعلوم �أن ال�شرع ال�شريف ال يحظر جلب املنافع
امل�ستح�س َنة التي يخرتعها من منحهم اهلل
وال َد ْرء املفا�سد ،وال ينايف املتجددات
َ
تعاىل العقل و�ألهمهم ال�صناعة.
و�أما الرتبية العمومية امل�سماة �أي�ضً ا بالتعليمات العمومية فهي ما يتعلمه
الذكور والإناث يف املكاتب واملدار�س ،ويف �سائر جمامع املعارف التي يجتمع
فيها للتعليم عدد خم�صو�ص من املتعلمني ،وهذا الق�سم الثالث ينق�سم �إىل ثالثة
�أق�سام :تعليم �أ ّويل ابتدائي ،وتعليم ثانوي جتهيزي ،وتعليم كامل انتهائي.
فالتعليم الأ ّويل ما يكون فيه �أهل اململكة على حد �سواء؛ فهو عام جلميع
النا�س ي�شرتك باال�شتغال فيه واالنتفاع به �أبناء الأغنياء والفقراء ذكورهم و�إناثهم،
وهو عبارة عن تعلم القراءة والكتابة يف �ضمن تعليم القر�آن ال�شريف و�أ�صول
مندوب �إليها يف حديث ا�ستعن بيمينك � -أي بالكتابة
احل�ساب والنحو ،فالكتابة
ٌ
بيدك اليمنى -ب�أن تكتب ما تخ�شى ن�سيانه �إعانة حلفظك ،ومن لطفه تعاىل بعباده
�أن �ألهمهم الكتابة؛ حيث منحهم ما يعينهم على �أداء ما ائتمنوا عليه مما يزيل
عنهم ال َّر ْيب .ومنافع الكتابة ال يحيط بها �إال اهلل تعاىل فما ُد ِّونَت العلوم وال
ُق ِّي َد ْت ا ِحل َكم وال ُ�ضب َِط ْت �أخبار الأ ّولني ومقاالتهم �إال بها ،ولوالها ما ا�ستقام �أمر
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جدا و�إن قال بع�ضهم �إن �أ ّول من اتخذ القراطي�س
الدين ،والظاهر �أن الكتابة قدمية ًّ
وكتب فيها يو�سف  ،وكان يكتب للعزيز �صاحب الر�ؤيا ،ويقال هو �أ ّول من
بِي َع من الأحرار.
و�أما النحو الذي هو من العلوم الأَ َّو ِل َّية فهو لإ�صالح الل�سان كما قال
بع�ضهم:
ال نَحـــ ٍو َط َعا ٌم ِب َ
ال ٌم ِب َ
َك َ
ال ِم ْل ٍح

ال ٌم ِب َ
ال ِ�ش ْع ٍر َظ َ
َون َْح ٌو ِب َ
ال ُ�ص ْب ٍح

وقال �آخر:
َيا َطا ِل َب ال ِعـــ ْل ِم ال جَ ْت َه َل َّن
جَت ِْد ِع ْندَ َه َذ ْي ِن ِع ْل َم ال َو َرى
ُع ُلو ُم ا َ
ْــــــرو َن ٌة
خلــــــال ِئقِ َمق ُ

ب ِد �أَ ْو َث ْعـــــــ َل ِب
َو ُل ْذ باملُ رَِّ
َـــك َكا َ
َف َ
ال ت ُ
جل َم ِل الأَ ْج َر ِب
ِب َه َذ ْي ِن فيِ ال�شَّ ْرقِ َواملَ ْغ ِر ِب

و�أما مبادي احل�ساب والهند�سة فنفعهما يف املعامالت معلوم ،وهذا التعليم
وج ُم َل كامل ال َّر ِع َّية،
الأويل متى تعلمه ال َآحاد(َ )1ح ُ�س َن حال الهيئة االجتماعيةَ ،
و�أرباب َ
الكا َرات( )2وا ِحل َرف ال�صناعية ،ف�إن ال�صانع مث ًال �إذا تعلم ذلك �سهل عليه
( )1الآحاد :الأفراد( .م).
(َ )2
الكا َرات :مفردها كار ،وهي احلرفة وال�صنعة( .م).
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بقراءة كتب �صنعته �أن ي�شتغل �أ�شغ ً
اال جيدة باملراجعة ،و�أن يخرج من َو ْر َطة جمرد
ال�سماع من فم �أ�ستاذه ،و�سهل عليه �أي�ضً ا �أن يكمل �صنعته التي تعلمها من
�أ�ستاذه ،ويدخل فيها حت�سينات جديدة وتكميالت مفيدة ،و�أن يقيد جميع ما
ر�آه و�سمعه ،وال يكون �أ�س ًريا ملا نقله عن �أ�ستاذه الناقل �أي�ضً ا عن �آخر �إىل ما ال
نهاية ،فبقراءة ال�صانع كتب ال�صناعة املتن ّوعة تتكامل فيها براعته ،وتحَْ ُ�سن وتجَ ُ ود
�صناعته ،ويكون �أي�ضً ا �أه ًال للتعليم ،وت�سلك تالمذته هذا املنوال القومي؛ فرتقى
الفنون وال�صنائع على تعاقب الأجيال �إىل درجة التح�سني والكمال.
فالتعليم الأ ّويل الذي هو عبارة عن املبادي التي تقدم ذكرها �ضروري
ل�سائر النا�س ،يحتاج �إليه كل �إن�سان كاحتياجه �إىل اخلبز واملاء ،فينبغي للأ�ستاذ
املعلم �أن يتخذ يف تعليم ال�صبيان �أقرب الطرق و�أ�سهلها للتعلم ،وكذلك ينبغي
للأ�ستاذ املاهر يف الفنون وال�صنائع �أن ي�سلك �سبيل ال�سهولة ،وينهج �أق�صر املناهج
يف تعليم غلمانه؛ لأن العادة جارية ب�أن من يتعلم ال�صنائع َ
والكا َرات ِ
وح َرف املهنة
�إمنا هم �أوالد الفقراء واملتو�سطني ،و�أن زمنهم حم�سوب على �آبائهم الذين هم يف
الغالب م�ساكني؛ فال ينبغي تطويل الزمن يف تعليم ال�صنائع واملهن.
و�أما التعليم الثانوي الذي درجته �أعلى من درجة ما قبله فهو يف الغالب ال
غالب الأهايل ل�صعوبته ،فينبغي للحكومة املنتظمة ترغيب
يلتفت �إىل الرباعة فيه ُ
الأهايل ،وت�شويقهم فيما يخ�ص هذا النوع ،فهو ما يكون به متدين جمهور الأمة،
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وك�سبها درجة الرتقي يف احل�ضارة والعمران .و�أنواع هذا الق�سم التعليمي كثرية،
فما ينبغي �أن ي�شتغل به �أبناء الأهايل منها املهم فالأهم كالعلوم الريا�ضية ب�أنواعها
واجلغرافية والتاريخ واملنطق وعلم املواليد الثالثة والطبيعة والكيميا والإدارة
ا ِمل ْل ِك َّية وفنون الزراعة والإن�شاء واملحا�ضرات وبع�ض الأل�سنة الأجنبية التي يعود
نفعها على الوطن ،و�أما درجة العلوم العالية فهي ا�شتغال الإن�سان بعلم خم�صو�ص
َي َت َب َّحر فيه بعد حت�صيله علوم املبادي والتجهيزات كعلم الفقيه والطبيب والفلكي
واجلغرايف وامل�ؤرخ من كل علم يجب تعلمه وجوب كفاية ،ويريد �صاحبه �أن َي ُج َ
ول
يف �أ�صوله وفروعه غاية ا َجل َوالن حتى يكون كاملجتهد فيه ،فهو عبارة عن بع�ض
�أفراد يف مملكة من املمالك ،يكون لهم ا�ستعداد وقابلية لبلوغ �أق�صى نهاية املعارف
املجددين فيها.
التي بها نظام اململكة ليكونوا كاملجتهدين ّ
وكما �أن التعليمات الأ ّولية واملعارف العمومية يجب �أن َت ُع َّم جميع �أوالد
الأهايل فقريهم وغنيهم يجب �أي�ضً ا �أن يكون التعليم الثانوي كث ًريا منت�ش ًرا يف �أبناء
الأهايل القابلني له الراغبني فيه ،ف ُي َباح لهم التعليم والتعلم ليكونوا من الدرجة
املعدة لأرباب ال�سيا�سات والرئا�سات و�أهل
الو�سطى بخالف درجة العلوم العالية ّ
ا َحل ِّل وال َع ْقد يف املمالك واحلكومات ف�إنه ينبغي �أن ُي ْق َت َ�صد يف تعليمها ،والت�ضييق
يف نطاقها ،بحيث يكون عدد تالمذتها حم�صو ًرا ،وعلى �أنا�س قالئل مق�صو ًرا،
البد من �أن يكون �صاحب
مبعنى �أن كل من طلب اال�شتغال بالعلوم العالية ّ
ثروة وي�سار ،ويكون ي�ساره مقي ًدا بقيود خا�صة يف الغنى واالعتبار ،بحيث ال ي�ضر
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تف ُّر ُغه للعلوم العالية باململكة ،فمن اخلطر على من له �صناعة َي َت َع َّي�ش منها وينتفع
به النا�س �أن يرتك هذه ال�صناعة ليدخل يف دائرة معايل املعارف التي ال ت�صلح �أن
تكون له ب�ضاعة ،فال ينبغي �أن يرخ�ص للتالمذة املتعلمني العلوم الأ ّولية والثانوية
�أن ينتظموا يف �سلك �أرباب املعارف الق�صوى �إذا كانت يف حقهم قليلة اجلدوى.
فمتى انتهى تعليم ال�شبان العلوم االبتدائية والتجهيزية ،وظهر ميلهم �إىل
خ�صو�صيات تنا�سب �أحوالهم من ال�صنائع والفنونَ ،و َج َب على �أهلهم �أن ي�ضعوهم
فيها ،ف�إذا كان ميلهم �إىل �أ�شياء ت�ضاد �أحوالهم احلقيقية وال منفعة لهم فيما متيل
�إليه �أطماعهم ال�شهوانية منعهم �أهلهم منها ،وو�ضعوهم يف لياقتهم من كل ما ينتج
لهم املنافع يف الفنون وال�صنائع لينالوا بذلك الوظائف الالئقة بحالهم ،وينبغي
لأهل اخلري �أن ي�ساعدوا من يخرج من محَ َ ِّال التعليم بب�ضاعة رابحة على نيل
الوظائف الأهلية العمومية الكافية لقوام معا�شهم وانتعا�شهم؛ لأن رب املعارف
الراغب لال�ستخدام يف وظيفة عمومية �إذا مل يكن له م�ساعد ومعني وكان له حق
وا�ستعداد يف التقلد بها ومل يتقلد؛ َ�سق ََط اعتباره ،و�ضعف افتخاره ،وظهر مبظهر
الفقر وامل�سكنة ،ورمبا �أهلكه الي�أ�س والقنوط بخيبة �آماله وعي�شته اخل�شنة ،ور�أى �أنه
�ضَ َّيع يف طلب العلم ماله وزمنه.

الف�صل الثاين
يف �أنه ينبغي لطالب العلم امل�شتغل به �أن ي�صفي ذهنه ب�أكل
طيبات الرزق

قال القا�ضي عيا�ض :كان ملالك بن �أن�س  يف كل يوم يف حلمه درهمان،
قال َمط ِّرف :لو مل يجد مالك يف كل يوم درهمني ي�شرتي بهما حل ًما �إال �أن يبيع يف
ذلك بع�ض متاعه لفعل ،وقال مالك :لو قيل يل �إن َدقَّ اجلوهر يعينك على هذا
الأمر � -أي طلب العلم  -لدققته .ويقال �إن يحيى بن يزيد كتب �إىل الإمام مالك
ابن �أن�س « :بلغني �أنك تلب�س الرقيق ،وت�أكل الرقاق ،وجتل�س على الوطيء،
وجتعل على بابك حاج ًبا ،وقد جل�ست جمل�س العلم ،واتخذك النا�س �إما ًما،
ور�ضوا قولك ،فا َّتقِ اهلل يا مالك ،وعليك بالتوا�ضع ،كتبته �إليك كتابًا بالن�صيحة
ما َّاط َل َع عليه �إال اهلل تعاىل وال�سالم» .فكتب �إليه مالك« :و�صل �إ َّيل كتابك فوقع
مني موقع الن�صيحة يف الإ�شفاق والأدب ،متعك اهلل بالتقوى وجزاك بالن�صيحة
خ ًريا ،و�أما ما ذكرت من �أين �آكل الرقاق و�ألب�س الرقيق و�أحتجب و�أجل�س على
الوطيء ،فنحن نفعل ،علم اهلل ذلك ،ون�ستغفر اهلل ،وقد قال  :ﱹ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱸ [الأعراف ]32 /الآية ،و�إين
لأعلم �أن ترك ذلك �أف�ضل من الدخول فيه ،وال تدعنا من كتابك فل�سنا ندعك
من كتابنا وال�سالم».
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قال بع�ضهم :ومما يح�سن جوابًا عن �أكل مالك للأ�شياء الرقيقة �أن �أكلها
يولد اخللط اجليد ،وي�صفي الذهن ،فيح�سن الفهم ب�أكل الطيبات ال�سيما اللحم.
انتهى .واملطلوب لطالب العلم ال ُب ْلغَة التي يتب َّلغ بها وهي �إحدى و�سائل طلب
العلم املح�صورة يف قول الإمام ال�شافعي  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه:
�أَ ِخي َل ْن َت َن َال ال ِع ْل َم إ� َّال ب ِِ�س َّت ٍة
اج ِت َها ٌد َو ُب ْل َغ ٌة
َذ َكا ٌء َو ِح ْر ٌ
�ص َو ْ

َ�سُ�أ ْنب َ
ِيك َع ْن َ�أ ْ�س َما ِئ َها ِب َب َي ِان
َو ُ�ص ْح َب ُة �أُ ْ�س َتا ٍذ َو ُط ُ
ول َز َم ِان

وقال �آخر:
ـــــــر ُ
ُ�ش
وط ال ِع ْل ِم �أَ ْر َب َعــ ٌة
ُ
َو َثانيِ َ�ش ْر ِطـــــــ َهــــــا َ�ش ْيخٌ

و َثا ِل ُثـــــــ َها ُو ُجــــــــو ُد َفـــــتًى

الـ�ســــ
َو َرا ِب ُع َهــــــــا جُ َ
مـــــا َل َ�س ُة ُّ

فـــــــر ُغ َله
َف�أَ َّو ُلهـــــــــا ال َّت
ُّ

يمُ َ َّهــــدُ ِل ْل َفــــــ َتى ُ�ســــ ُب َله
ُي َبــــــ ِّل ُغ َر َّبـــــــــــ ُه �أَ َم َله

الكمــــــ َله
ــــــا َد ِة َ
َـرا ِة ّ
ال�س َ

ومع �أنه ينبغي لطالب العلم �أن يبحث عما به �صفاء ذهنه وعقله ،فال ينبغي
له �أن يدقق النظر يف الطيبات لينتخب �أطيبها ،قال الإمام الغزايل :ق ّرب عابد
�إىل بع�ض �إخوانه ُر ْغفَانًا ليختار �أجودها ،فقال له العابدَ :م ْه �أي �شيء ت�صنع؟
�أما علمت �أن يف الرغيف الذي رغبت عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا
وكذا �صانع حتى ا�ستدارَ ،ف ِم ْن ذلك ال�سحاب الذي يحمل املاء ،واملاء الذي
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ي�سقي الأر�ض ،والرياح ،وبنو �آدم ،والبهائم حتى �صار �إليك ،وبعد ذلك ُت َق ِّل ُب ُه
وال تر�ضى به ،ويف الآثار ال ي�ستدير الرغيف ويو�ضع بني يديك حتى يعمل فيه
آدمي وعن�صر و�آخر ذلك اخلباز :ﱹ ﭗ
ثالثمائة و�ستون �صان ًعا ما بني ُروحاين و� ّ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ [�إبراهيم .]34 /فعلى طالب العلم �أن ير�ضى
مبا َي َّ�س َره اهلل له ،فكل �شيء َي ُ�س ُّره و ُيفرحه ،قال بع�ضهم :ال �سرور يوازي �سرور
العلم ،وال لذة ت�ساوي لذته ،ف�إن �أنواع ال�سرور كثرية؛ �سرور الأبد اجلنة ،و�سرور
الدهر العلم ،و�سرور ال�سنة العمارة اجلديدة ،و�سرور ن�صف ال�سنة الثوب اجلديد،
و�سرور ال�شهر الزواج ،و�سرور الأ�سبوع غ�سل الثياب ،و�سرور اليوم احلمام ،و�سرور
ال�ساعة االجتماع للأن�س املنزيل وم�سامرة الأحباب ،وما �أ�شبه ذلك ،وحيث
البد يف ح�سن هذه املَ َ�س َّرات من
�إن من لذات الدنيا لذة �أن�س الزوجية؛ كان ّ
املنا�سبة واملالمية بني الزوجني حتى يف درجة املعرفة وال ِف ْط َنة وكمال االمتزاج،
وهذا ال يكون �إال بامل�شاكلة بني الزوجني واملجان�سة بني القرينني ،ال�سيما يف
املمالك املتمدنة التي يعد فيها تعليم الن�ساء من ال�شِّ َيم امل�ستح�سنة ،فاملر�أة على
هذا حمتاجة للتعليم لإر�شادها يف �أمور الزوجية والع�شرة ،ويف تربية الأوالد �إىل
الطريق القومي.

الف�صل الثالث
يف ت�شريك البنات مع ال�صبيان يف التعلم والتعليم
وك�سب العرفان

ينبغي �صرف الهمة يف تعليم البنات وال�صبيان م ًعا حل�سن معا�شرة الأزواج،
فتتعلم البنات القراءة والكتابة واحل�ساب ،ونحو ذلك ،ف�إن هذا مما يزيدهن �أدبًا
وعق ًال ،ويجعلهن باملعارف �أه ًال ،وي�صلحن به مل�شاركة الرجال يف الكالم والر�أي،
فيعظمن يف قلوبهم ،ويعظم مقامهن لزوال ما فيهن من �سخافة العقل والطي�ش
مما ينتج من معا�شرة املر�أة اجلاهلة ملر�أة مثلها ،وليمكن للمر�أة عند اقت�ضاء احلال
�أن تتعاطى من الأ�شغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر ق ّوتها وطاقتها،
فكل ما يطيقه الن�ساء من العمل يبا�شرنه ب�أنف�سهن ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�شغل
الن�ساء عن البطالة ،ف�إن فراغ �أيديهن عن العمل ي�شغل �أل�سنتهن بالأباطيل،
وقلوبهن بالأهواء ،وافتعال الأقاويل ،فالعمل ي�صون املر�أة عما ال يليق ويق ّربها من
الف�ضيلة ،و�إذا كانت البطالة مذمومة يف حق الرجال فهي َم َذ َّمة عظيمة يف حق
الن�ساء ،ف�إن املر�أة التي ال عمل لها تق�ضي الزمن خائ�ضة يف حديث جريانها وفيما
ي�أكلون وي�شربون ويلب�سون ويفر�شون وفيما عندهم وعندها وهكذا ،و�أما القول
ب�أنه ال ينبغي تعليم الن�ساء الكتابة و�أنها مكروهة يف حقهن ارتكانًا على النهي
عن بع�ض ذلك يف بع�ض الآثار فينبغي �أن ال يكون ذلك على عمومه ،وال نظر
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�إىل قول من َع َّل َل ذلك ب�أن من طبعهن املكر والدهاء واملداهنة ،وال يعتمد على
ر�أيهن لعدم كمال عقولهن ،فتعليم القراءة والكتابة رمبا حملهن على الو�سائل
الغري املُ ْر ِ�ض َية ككتابة ر�سالة �إىل زيد ورقعة �إىل عمرو وبيت �شعر �إىل خالد ونحو
ذلك ،و�أن اهلل تعاىل لو �شاء �أن يخلقهن كالرجال يف جودة العقل و�صواب الر�أي
وحب الف�ضائل لفعل ،فك�أن اهلل تعاىل خلقهن حلفظ متاع البيت ووعاء ل�صون
مادة الن�سل ،فمثل هذه الأقوال ال تفيد �أن جميع الن�ساء على هذه ال�صفات
الذميمة ،وال تنطبق على جميع الن�ساء ،وكم من نهي وردت به الآثار كحب
الدنيا ومقاربة ال�سالطني وامللوك والتحذير عن الغنى ،فقد حمل على ما يعقبه
�شر و�ضرر حمقق ،وتعليم البنات ال يتحقق �ضرره فكيف ذلك ،وقد كان �أزواجه 
من يكتب ويقر�أ كحف�صة بنت عمر ،وعائ�شة بنت �أبي بكر  وغريهما من
ن�ساء كل زمن من الأزمان ،ومل يعهد �أن عد ًدا كث ًريا من الن�ساء ابتذلن ب�سبب
�آدابهن ومعارفهن ،على �أن كث ًريا من الرجال �أ�ضلهم ال َّت َوغُّل يف املعارف وترتب
على علومهم ما ال يح�صى من �شبه اخلروج واالعتزال .ولي�س مرجع الت�شديد يف
حرمان البنات من الكتابة �إال التغايل يف الغرية عليهن من �إبراز حممود �صفاتهن
�أ ًّيا ما كانت يف ميدان الرجال ،تب ًعا للعوائد املحلية املَ�شُ و َبة بجمعية جاهلية ولو
جرب خالف هذه العادة َل َ�ص َّح ْت التجربة ،ف�إننا لو فر�ضنا �أن �إن�سانًا �أخذ بن ًتا
�صغرية ال�سن مميزة ،وعلمها القراءة والكتابة واحل�ساب وبع�ض ما يليق بالبنات �أن
يتعلمنه من ال�صنائع كاخلياطة والتطريز �إىل �أن تبلغ خم�س ع�شرة �سنة ،ثم زوجها
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لإن�سان ح�سن الأخالق كامل الرتبية مثلها ،فال ي�صح �أنها ال حت�سن الع�شرة معه،
�أو ال تكون له �أمينة ،ومثل ذلك �سائر البنات ف�إن تعليمهن يف نف�س الأمر عبارة
عن تنوير عقولهن مب�صباح املعارف املر�شد لهن ،فال �شك �أن ح�صول الن�ساء على
َم َل َكة القراءة والكتابة وعلى التخ ُّلق بالأخالق احلميدة واالطالع على املعارف
املفيدة هو �أجمل �صفات الكمال وهو �أ�شوق للرجال املرتبني من اجلمال ،فالأدب
للمر�أة يغني عن اجلمال لكن اجلمال ال يغني عن الأدب؛ لأنه َع َر�ض زائل،
و�أي�ضً ا �آداب املر�أة ومعارفها ت�ؤثر كث ًريا يف �أخالق �أوالدها� ،إذ البنت ال�صغرية
متى ر�أت �أمها مقبلة على مطالعة الكتب و�ضبط �أمور البيت واال�شتغال برتبية
�أوالدها جذبتها الغرية �إىل �أن تكون مثل �أمها بخالف ما �إذا ر�أت �أمها مقبلة
على جمرد الزينة والتربج و�إ�ضاعة الوقت بهذر الكالم والزيارات الغري الالزمة؛
حيث تت�ص ّور البنت من ال�صغر �أن جميع الن�ساء كذلك َف َت�أْ َل ُف ذلك من �صغرها،
ف�شتان ما بني هذه وبني من تعتمد على معارفها و�آدابها ،وتفعل ما فيه �إر�ضاء َب ْع ِل َها
وتربية �أوالدها؛ لأنها �شَ َّبت على ذلك كما قال البو�صريي -رحمه اهلل:
َوال َّن ْف ُ�س َك ِّ
الط ْف ِل �إ ِْن ُت ْهمِ ْل ُه َ�ش َّب َع َلى

الر َ�ض ِاع َو�إ ِْن َت ْف ِط ْم ُه َي ْن َف ِط ِم
ُح ِّب َّ

وقد ق�ضت التجربة يف كثري من البالد �أن نفع تعليم البنات �أكرث من �ضرره،
بل �إنه ال �ضرر فيه �أ�ص ًال ،فقد روي يف كتب الأحاديث روايات عن الن�ساء كثرية،
وقد كان يف زمان ر�سول اهلل  من يعلم القراءة والكتابة من الن�ساء للن�ساء
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كال�شفاء �أم �سليمان فقد ورد �أن ر�سول اهلل  قال لهاَ « :ع ِّل ِمي َح ْف َ�ص َة ُر ْق َي َة
الكتاب» �أي اخلط والهجاء ،وخ ّرج �أبو الدرداء  عن ال�شفاء
ال َّنمل ِة كما َع َّل ْم ِت َها
َ
علي النبي  و�أنا عند حف�صة فقال�« :أَال ُت َع ِّلمني
بنت عبد اهلل قالت :دخل ّ
الكتاب» انتهت .والنملة ُبثُو ٌر �صغار مع ورم ي�سري ثم
َهذه ُر ْق َية ال َّنملة كما َع َّل ْم ِتها
َ
َي َت َق َّرح فيت�سع وت�سميه الأطباء الذباب ،وهذا احلديث دليل على �أن تعلم الن�ساء
الكتابة جائز ،و�أن ا�شرتاكهن مع الرجال ال ب�أ�س به؛ حيث ا�شرتكن معهم يف
�أ�صل الطبائع والغرائز ،وورود النهي عن تعليمهن ينبغي �أن يكون لي�س على
�إطالقه بدليل ما يعار�ضه ب�إباحة التعليم ،فليتم�سك كل من الفريقني الذكور
والإناث بالأحاديث الواردة يف ف�ضل التعلم والتعليم ،و َي َت�شَ َّبثُوا جمي ًعا ب�أذيال
املدار�سة واملطالعة ليقتطفا من �أثمار العلم منافعه.

الف�صل الرابع
يف املدار�سة واملطالعة

عدة علوم �أو علم واحد منها،
الدرا�سة هي مترين العقل على مطالعة ّ
وملا كانت ف�ضيلة التعلم والتعليم والقابلية لذلك م�شرتكة بني جميع النا�س ال
ي�ستغني عنها �إن�سان ،وكان االحتياج �إليها نا�ش ًئا من كراهة النف�س للجهل الذي
ال ميحوه �إال املواظبة على االطالع وكرثة الدرا�سة امل�ستمرة التي يح�صل بها
التمكن من املعارف ،وكانت ّمدة احلياة ق�صرية ال تكفي يف احل�صول على �شطر
له َو ْق ٌع من املعارف الب�شرية؛ وجب على الإن�سان �أن َي َت�شَ َّب َث بالعلوم ال�ضرورية له
كما قال ال�شاعر:
َما َح َوى ال ِع ْل َم َج ِمي ًعا �أَ َح ٌد
ِ�إنمَّ َا ال ِع ْلـــ ُم َعمـــ ِـيقٌ َب ْح ُر ُه

َال و َلو َما َر َ�ســـــ ُه �أَ َ
لف َ�س َن ْه
َفخُ ذوا ِمن ُك ِّل َ�شي ٍء �أَ ْح َ�س َن ْه

والأوىل لطالب العلم �أن يت�شبث مبا يالمي الفن الذي يتخذه له ف ًّنا يخت�ص
حد ذاتها �أف�ضل ما ي�شتغل به الإن�سان ،و�أحلى ما ي�صرف
به ،فدرا�سة العلم يف ّ
فيه �أوقات حياته ،و�أف�ضل لذات الدنيا ،فال �سرور يوازي �سرور العلم ،واال�شتغال
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به َي ْح ُ�سن يف جميع الأوقات ،و�شتى الأعمار ،ويف جميع الأمكنة والبلدان؛ لأن
مطالعة الكتب ال ي�ضيق منها �صدر الإن�سان يف ّمدة عمره ،ويف مبادي و�أواخر
�أمره؛ لأنها ُت�صْ ِلح حال ال�شبان ،وتنفع يف حال الكهولة ،وتخفف الآالم ،وتفيد
ال�صرب على نوائب الأيام حتى �إن الإن�سان املنهمك على القراءة ال يذوق طعم
الفاقة( )1و�إن كان فق ًريا و�إن كان غن ًّيا �أغلت قيمة غناه و�سعادته فما كانها �إال غذاء
الأ�شباح والأرواح يف الإم�ساء والإ�صباح وهي لأهل املدن فكاهة ورفاهة ،ولأهل
الريف َم�شْ َغ َلة ونباهة ،ويف الأ�سفار تخفف َو ْعثَا َء ال�سفر كما ِّ
تلطف �أحوال �أهل
احل�ضر ،وهي وقاية حتفظ من القلق والو�ساو�س ،وينت�صر بها الإن�سان على القلق
والأرق ،فهي خري واقٍ وحار�س؛ لأن القلق داء َو ِخيم و�صاحبه َ�س ِقيم ،فهو كالنار
علي ال�ش�أن ،فعالجه النظر يف كتاب يزيل
يرعى بدن الإن�سان ولو كان رفيع القدر َّ
الأَ ْو َ�صاب( )2عن الأَ ْلباب(.)3
ومن فوائد الدرا�سة �أنها تزين العقول باملعارف ال�صحيحة ،وال َع َوارِف
ال َّرجِ يحة ،وتفيد النف�س الزكية �شر ًفا ومجَ َ ا َدةً ،وترقي الإن�سان �إىل �أق�صى درجات
الفخر وال�سعادة ،فيها يفقه الإن�سان �أحوال النا�س على حقائقها ،وما هم عليه �أو
ما كانوا عليه �أو ما ينبغي �أن يكونوا عليه بالوقوف على ح�سن طرائقها ،وبذلك
( )1الفاقة :الفقر واحلاجة( .م).
( )2الأ ْو َ�صاب :الأ�سقام والأوجاع( .م).
( )3الأَ ْل َباب :العقول( .م).
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يكت�سب التع ّود على الأ�شغال ،وتلطيف النف�س ،و�صفاء البال ،ويقوى عقله،
ويزول ما فيه من اخلفة َّ
والط ْي�ش لرفاهة احلال ولذاذة العي�ش ،ويغلب الإن�سان
نف�سه ،وهواه باجتناب البطالة والك�سل والفتور ،وال ي�ضيع زمنه ُ�س ًدى يف
�سفا�سف الأمور ،ومن فوائد املطالع للكتب اجليدة املفيدة �أن ي�صري ناق ًدا ب�ص ًريا
وجميع �أحواله حميدة ،ولو مل يكن ف�ضائل الدرا�سة �إال الألفة بني الف�ضالء
والنبالء والتعارف من بع�ضهم لبع�ض لكان هذا كاف ًيا لأهل العلى.
قال بع�ضهم :كان النا�س فيما م�ضى �إذا لقي العامل منهم من هو فوقه يف
العلم قال :هذه غنيمة� ،أي لكونه ينتهز فر�صة التلقي عنه ،و�إذا لقي من هو مثله
ذاكره ،و�إذا لقي من هو دونه مل َي ْز َد ِر( )1عليه ،واليوم يعيب الرجل من فوقه،
ويظهر �أنه لي�س له به حاجة ،وال يذاكر مثله ،ويزهو على من هو دونه ،وهذا مما ُي ِخ ُّل
بالعامل؛ حيث �إنه يف�ضي به �إىل َج ْحد احلقوق حلب الرئا�سة والتعظيم ،ويجعله
ال�سق ََطات لهدم ما �شيدته الف�ضائل بف�ضوله
يتعر�ض �إىل �سرت احل�سنات ،ويتتبع َّ
ال بف�ضله.
ومما يحكى �أن ال�شّ ْعب ِّي دخل على عبد امللك بن مروان وبني يديه كتاب
ينظر فيه ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إن الكتاب خري ُمقَارِن ،و�أنبل جلي�س ،و�آن�س
�أني�س ،و�أ�صدق �صديق ،و�أحفظ رفيق ،و�أكرم م�صاحب ،و�أف�صح خماطب ،و�أبلغ
( )1مل َي ْزدرِ :مل ُي َحقِّر ومل َي ْ�س َتخِ ف( .م).
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ناطق ،و�أكتم َوا ِمق( ،)1يورد �إليك وال ي�صدر عنك ،ويحكي لك وال يحكي عنك،
�إن �أودعته �س ًّرا كتمه ،و�إن ا�ستحفظته عل ًما حفظه� ،إن فاحتته فاحتك ،و�إن َفا َو�ضْ َته
فاو�ضك ،و�إن َجا َر ْي َته َجا َراك ،و�إن َ�ص َم َّت عنه َ�ص َم َت عنك ،ين�شط بن�شاطك،
و َي ْغ َتبِط( )2باغتباطك ،وال يرغب عنك عند رغبتك فيه ،وال َي َت َخ َّلف عنك عند
حاجتك �إليه ،وال ُيخفي عنك ذك ًرا ،وال يف�شي لك �س ًّرا� ،إن ن�شرته �شهد ،و�إن
طويته َرقَد ،و�إن �س�ألته نَ َطق ،و�إن انغلقت عنه انغلق� ،صامت متكلمُ ،م ْ�س َت ِع ْرب
ُم ْ�س َت ْعجِ م ،يذاكرك بالفل�سفة ،ويب�صرك بتقدمي املعرفة ،ويبدي لك �أخبار الأول،
وي�شرح لك �سري الدول ،خفيف امل�ؤنة كثري املعونة ،حا�ضر كمعدوم ،وغائب
كمعلوم ،ال تت�صنع له عند ح�ضوره يف خلوتك ،وال حتت�شم له يف حال وحدتك،
يف الليل نعم ال�سمري ،ويف النهار نعم امل�شري� ،إن طويته انطوى ،و�إن ن�شرته احتبى،
فقال له عبد امللك :لقد حببت �إ ّيل الكتاب وعظمته يف نف�سي وح�سنته يف عيني.
انتهى .قال بع�ضهم:
اب
ِن ْع َم املُ َحدِّ ُث َوال َّن ِد ُمي ِك َت ُ
ا�س َت ْو َد ْع َت ُه
َال ُم ْف ِ�ش ًيا ِ�س ًّرا �إِ َذا ْ

اب
َت ْل ُهو ِب ِه �إ ِْن َفات ََك الأَ ْح َب ُ
اب
َو ُي َفا ُد ِم ْن ُه ِح ْك َم ٌة َو َ�ص َو ُ

ال�سيما كتب التواريخ وال�سري ،فقد قال بع�ضهم فيها ملا فيها من العرب:
( )1وامق :محُ ِ ّب( .م).
(َ )2ي ْغ َتبط :يبتهج وتتح�سن حالته( .م).
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َطال ْع َت َوارِيخ َم ْن فيِ الدَّ ْه ِر َق ْد ُوجِ دُ وا
جَت ِْد �أَ َكاب َِر ُهم َق ْد ُج ِّر ُعوا ُغ َ�ص ً�صا

َع ْز ٌل َون َْ�ص ٌب َو َ�ض ْر ٌب بِال�سِّ َي ِ
جـر
اط َو ْ

جَت ِْد خُ ُطو ًبا ت َُ�س ِّلي َع ْن َك َما جَتِدُ

الرزَا َيا ِب َها َك ْم ُف ِّت َت ْت َكبِدُ
ِم َن َّ

ٌ�س ُث َّم َق ْت ٌل َو َت ْور ٌ
ِيث لمِ َن ُو ِلدُ وا

ومبزاولة املطالعة تت�سع دوائر املعارف ونطاق الطرائف واللطائف.
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الف�صل اخلام�س
يف �سعة دائرة املعارف واالطالع على ال َّت ِليد( )1منها َّ
والط ِارف

()2

�سعة دائرة املعارف عبارة عن ك�سب جميع حقائق حوادث املعارف الب�شرية
الت�ساع عقول ذوي الألباب ال َّز ِك َّية( ،)3وهي ثمرة الإكثار من بذل املجهود يف
()4
جتدد ،وهي عبارة عن ا َجل َوالن
قراءة كتب العلوم والفنون مما تقادم عهده �أو ّ
يف معرفة التاريخ ،ومعرفة الأل�سن ،ومعرفة الكتب امل�ؤلفة يف �أي َف ٍّن من الفنون
ب�أنواعها.
فمن املعلوم �أن الغر�ض الأ�صلي من العلوم واملعارف �إمنا هو االنقياد لأمر
اهلل تعاىل مبا اقت�ضته احلكمة ال َّر َّبانية يف بعثه للر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم؛
َ ()5
حيث �إن احلكمة يف بعثهم �إمنا هي النتظام �أحوال العباد يف املعا�ش وامل َعاد
( )1ال َّتليد :العريق الأ�صيل ال�ضارب يف الق َِدم( .م).
(َّ )2
الطارِف :املُ ْح َدث( .م).
( )3الزكية :ال�صاحلة( .م).
( )4ا َجل َوالن :الطواف( .م).
( )5املَ َعاد :املرجع وامل�صري( .م).
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مما ال يح�صل �إال بعبادة �أو معاملة �أو ُم َنا َك َحة �أو جِ َنا َية ،فكل بالغ عاقل ُم َك َّلف
الدا َر ْين لكونه عمل وعمل مبا فيه
بعلم احلالل واحلرام والعمل به؛ لينال �سعادة َّ
ال�سعادة ملعا�شه و َم َعا ِده؛ ولهذا كان النا�س على �أربعة �أق�سام جمموعة يف هذه
الأبيات ،وهي:
ا�س َم َّي ْز ُت ُه ْم
�أَ ْر َب َع ٌة يف ال َّن ِ
َف َواحــــــ ِـ ٌد ُد ْن َيا ُه َم ْق ُب َ
و�ض ٌة
َو َو ِ
احــــــ ٌد ُد ْن َيا ُه ممَ ْدُ و َد ٌة
َو َو ِ
احــــــ ٌد ُد ْن َيا ُه َم ْع ُمو َر ٌة
َو َو ِ
احــــــ ٌد َب ْي َن ُه ُم َ�ضـــا ِئ ٌع

�أَ ْح َوا ُل ُهم َم ْك�شُ و َف ٌة َظ ِاه َر ْة
ـــــر ٌة َف ِ
اخ َر ْة
َت ْت َب ُعــــ َها �آَ ِخ َ

َل ْي َ�س ْت َل ُه ِم ْن َب ْع ِد َها �آَ ِخ َر ْة
َك َذ َ
اك �أُخْ َرا ُه َغدَ ْت َعا ِم َرة

َل ْي َ�س ْت َل ُه ُد ْن َيا َو َال �آَ ِخ َر ْة

فالق�سم الأ ّول والثالث ح�سن و�أح�سن ،والق�سم الثاين والرابع قبيح و�أقبح،
ونظم بع�ضهم الأح�سن والأقبح يف قوله:
اج َت َم َعا
َما �أَ ْح َ�س َن الدِّ َ
ين َوالدُّ ْن َيا �إِ َذا ْ

َو َ�أ ْق َب َح ُ
الك ْف َر َوالإِ ْف َ
ِالر ُج ِل
ال َ�س ب َّ

وال يتي�سر معرفة امتثال �أمر ال�شَّ ارِع(� )1إال بعلم ما جاء به ،وال يتح�صل العلم
�إال باال�شتغال به ،واجل ِِّد يف طلبه ،وا�ستجماع �أ�صوله وفروعه ومكمالته و ُم َت ِّم َماته،
فاال�شتغال به �أوىل ما �أنفقت فيه نفائ�س الأوقات ،وهو ينح�صر يف جن�سني دنيوي
( )1ال�شَّ ارع :املُ�شَ ّرع �أو وا�ضع الأحكام ال�شرعية( .م).
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و�أخروي ،يعني علوم املعا�ش وعلوم املَ َعاد .وقد �أكرم اهلل  الإن�سان وخلق له ما
وال�ضا َّر
يف الكون من �سائر املنافع و َز َّي َن ُه بالعقل الذي مييز به بني ا َحل َ�سن والقبيحَّ ،
والنافع ،واخلط�أ وال�صواب ،وجعل  الإن�سان املُ َّت ِ�صف بالقريحة( )1الذكية،
واملَ َل َكة القوية ُم َو َّفقًا لتح�صيل العلم وا�ستفادته ،وا�ستنباطه و�إفادته ،و�أوىل العلوم
بذلك العلوم ال�شرعية التي عليها َم َدار �أحكام البالد وراحة العباد ،وهي معرفة
اهلل تعاىل والتف�سري والفقه واحلديث؛ �إذ هي املق�صودة بالذات ،وما �سواها من
العلوم والفنون فهي لها كالآالت والإعانات ،فالعلوم ال�شرعية هي �أهم مما عداها،
واال�شتغال بها �أوجب للحاجة �إليها ،واال�ضطرار �إىل معرفة احلالل واحلرام و�إقامة
احلدود والأحكام؛ ولهذا كان �أهلها �أف�ضل من غريهم ،ف�أما علم الكالم فف�ضله
معلوم كما قيل:
ِ
ــــــــــــدي ِل َي ْط ُل َب ِع ْل ًما
�أَ ُّي َها املُ ْب َت

ت َْط ُل ُب ال ِف ْق َه َك ْي ت َُ�ص ِّح َح ُح ْك ًما

ُك ُّل ِع ْل ٍم َع ْب ٌد ِل ِع ْل ِم َ
الم
الك ِ
ُث َّم �أَ ْغ َف ْل َت َم ْن ِز َل الأَ َح ْك ِام

وقيل للقا�ضي ابن الطيب �إن قو ًما َي ُذ ُّمون علم الكالم ،ف�أن�شد يقول:
اب َ
الك َ
َا�س َال خَ َ
الق َل ُه ْم
َع َ
الم �أُن ٌ
ـ�س ُّ
ال�ض َحى يف الأُ ْف ِق َطا ِل َع ًة
َما َ�ض َّر َ�شـ ْم َ

�ضــر ِر
َو َما َع َل ْيـــ ِه �إِ َذا َعا ُبــو ُه ِم ْن َ
�أَ ْن ال َيـرى َ�ض ْو َء َها َم ْن َل ْي َ�س َذا َب َ�ص ِر

( )1القريحة :قريحة كل �شيء� :أوله وباكورته ،وهي يف الإن�سان طبعه الذي ُجبِل عليه لأنه �أول خلقته( .م).
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فكيف والقر�آن مملوء بعقائد التوحيد ،وتقرير حججها على �أكمل وجه؛
فلهذا كانت عقائد التوحيد ال تقبل من اخلالف بني �أهل احلق ما تقبله الفروع
ال�ص ْدر الأ ّول( )1بدع ُيحتاج �إىل َر ِّدها مل يتكلم على
الفقهية ،وملا مل تكن يف �أزمنة َّ
ال�ص ْدر الأول ما تكلموا يف الفروع؛ ا ْك ِتفَا ًء منهم ب�أدلة القر�آن
علم الكالم �أهل َّ
الوا�ضحة لكل موفق� ،إىل �أن ظهر �أبو �إ�سحاق الإ�سفرائيني ،وهاجت املبتدعة،
وكان قد �صعد �إىل جبل لبنان كثري من الأولياء والأتقياء َي ْخ َت ُلون فيه عن النا�س؛
حيث كان ُم َت َع َّب ًدا لهم( ،)2فذهب �إليهم �أبو �إ�سحاق الإ�سفرائيني ،فوجدهم
َي َتع َّب ُدون ،فقال لهم :هربتم �إىل هذا املو�ضع تتعبدون فيه وتركتم �أمة النبي -
عليه ال�صالة وال�سالم  -يف �أيدي املبتدعة ،فقالوا له� :أيها الأ�ستاذ ،ال قدرة لنا
على خمالطة اخللق ،و�أنت الذي قد �أقدرك اهلل على ذلك ،ف�أنت �أهله فرجع 
وا�شتغل بالرد على املبتدعة ،و�ألف كتابه اجلامع بني ا َجل ِل ّي وا َخل ِف ّي ،فاال�شتغال
بعلم التوحيد مقدم على كل الواجبات ،فال�سعيد من ُو ِّف َق لتحقيق عقائد �إميانه
ملا يراه من النعيم وال�سرور بوا�ضح ُب ْر َهانه ،ولكن ال ينبغي ال َّتغَايل يف الدين كما
ال ينبغي الت�ساهل فيه ،ال�سيما من �أ�صحاب احلل والعقد والأمر والنهي ،وقيل:
من َعرِي عن �إميانه تالعب بدينه .قال ال�شاعر:
ن َُر ِّق ُع ُد ْن َيانَا ِب َت ْم ِزيقِ ِديننا
َف ُطو َبى ِل َعب ٍد �آَ َثر َ
اهلل َر َّب ُه
َ
ْ
ال�ص ْدر الأول :هم ال�صحابة والتابعون ( .م).
(َّ )1
(ُ )2م َت َع َّب ًدا لهم :مكانًا لعبادتهم( .م).

َفال ِدي ُن َنا َي ْبقَى َوال َما ن َُر ِّق ُع
َو َجـــا َد بِدُ ْن َيـــــــا ُه لمِ َا يت َو َّق ُع
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واال�شتغال بالعلوم ال�شرعية �أهم العلوم كلها ،و�أما املف�سرون فا�شتغلوا
بتف�سري كالم اهلل تعاىل وفهم معانيه و�أحكام �آياته ،ومباينه ،وتبيني ُمط َلقه من
ُم َق َّي ِده ،و ُم َب َّي ِنه من مجُْ َم ِله ومحُْ َك ِمه ومت�شابهه وقَ�ص�صه ومواعظه ومن�سوخه ونا�سخه
َف ُهم �أ�سا�س الدين ،و�أما الفقهاء ف�إنهم خُ ُّ�صوا باال�ستنباط يف فقه الكتاب واحلديث
والتعمق بدقيق النظر يف ترتيب الأحكام وحدود الدين ،والرتتيب بني النا�سخ
واملن�سوخ وغريهماَ ،ف ُهم ُح َّكام الدين ،و�أما �أ�صحاب احلديث ف�إنهم تعلقوا بظاهر
حديث ر�سول اهلل ؛ لأن اهلل تعاىل يقول :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﱸ [احل�شر ،]7 /وقد ا�شتغلوا ب�سماعه ونقله وتدقيقه ،ومتييز
�صحيحه من �سقيمه َف ُهم حرا�س الدين.
وقد جرت عادة اهلل تعاىل يف خلقه على ممر الأعوام والدهور و�أنه ال يخلو
زمن من الأزمنة وال قرن من القرون عن �أئمة من العلماء الأعالم �أَ َع َّدهم لإقامة
�شرائع الإ�سالم ،وتقرير احلدود والأحكام ،و�أنه �إذا انقر�ضت طائفة َخ َل َف ْتها �أخرى
كما يف احلديث ال�شريف «ال ُ
تزال طائف ٌة من �أُ َّمتي َظ ِاه ِر ْين على احلقِّ ال َي ُ�ض ُّرهم
من َخا َلفَهم حتى ي�أتي �أم ُر اهلل و ُه ْم على ذلك» ،قال البخاري� :أراد طائفة �أهل
العلم وال يزال الكتاب وال�سنة َم ْو ُجو َد ْي ِن بني امل�سلمني �إن �شاء اهلل تعاىل �إىل يوم
الدين.
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وملا كانت ِع َما ِر َّية امل�سالك واملمالك ال ت�ستغني عن الفنون وال�صنائع
أنا�سا �أرباب براعة كاملة
و�آالتها و�أدواتها َي َّ�س َر اهلل تعاىل لكل زمن من الأزمان � ً
لإحياء ما به يكون ال ُعمران ويت�سع التمدن يف البلدان ،فمن ه�ؤالء علماء التواريخ
والعارفون بالأل�سن واللغات ،واملولعون مبطالعة الكتب ومعرفة م�ؤلفيها من م�شاهري
الرجال ،فهم �أي�ضً ا جمددون لل�صناعة والرباعة ،فكل �صاحب علم �أو �صاحب
فن ال يت�صف ب�سعة دائرة معرفته �إال �إذا اطلع على امل�ؤلفات اجلليلة من فنه؛
ال�سيرَ مما ورد يف الكتاب والأثر ،و�أخبار
ف�صاحب التاريخ البد �أن يعرف جميع ِّ
املا�ضي واحلال؛ ليقي�س على ذلك ما ع�ساه �أن يكون يف اال�ستقبال ال�سيما تاريخ
والد َول وال ِّن َحل وما كان عندهم من التدبري واحليل ،ولكن البد �أن يكون
ا ِمل َلل ُّ
�صاحب ب�صرية نَقَّا َدة وفكرة َوقَّا َدة ،حتى مييز �صحيح الوقائع من الأباطيل ،وال
يلتفت �إىل كل ما قيل من الأقاويل ،وال يهمل معرفة تاريخ بالده ،ووقائع َم ْ�سقَط
ر�أ�سه وميالده ،كما ال يهمل تاريخ العلوم والفنون.
و�أما �صاحب اجلغرافيا فالبد �أن يعرف كتب امل�سالك واملمالك برية
�أو بحرية ،وجميع الأرا�ضي والبلدان واجلزائر قدمية �أو حديثة ور�سومها على
خريطاتها و�أطال�سها ،وعلى الأُ َكر( )1الأر�ضية وال�سماوية ،وامل�سافات بينها،
وجتاراتها و�أحكامها و�شرائعها وعوائدها وطبائعها �إىل غري ذلك ،والبد �أن يقف
( )1الأُكَر :احلفر يف الأر�ض ،ومفردها الأُ ْك َرة( .م).
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على �آثار الأقدمني ،ويبحث عن تاريخ �أزمانها ،وينبغي ل�صاحب اللغات �أن يعرف
اللغات التي تدونت بها علوم املتقدمني واملت�أخرين ،م�شرقية �أو مغربية ،مهجورة
�أو م�ستعملة بح�سب الإمكان ليمكنه �أن يراجع ما يحتاج �إليه عند الإ َبان( ،)1ف�إن
مل يتي�سر له ذلك اطلع على الكتب املرتجمة من تلك اللغات ،و�أعظم ما ينفع
يف َ�س َع ِة االطالع وال َّت َ�ض ُّلع( )2من العلوم والفنون �إتقان �صناعة الف�صاحة والبالغة،
التي هي �شيء �آخر غري معرفة النحو والعربية؛ لأن الكالم ال يخت�ص بمِ َ ِز َّية من
احل�سن حتى تت�صف �ألفاظه ومعانيه بو�صفي الف�صاحة والبالغة ،فالنظر حل�سن
الكالم �إمنا هو من هذين الو�صفني ،و�أما النحو ف�شيء �آخر؛ فال ينبغي �أن ي�ستغني
يف ُح ْ�س ِن الكالم �إال ُ
اب البلغاء �أو ال�شعراء املُ ْف ِلقُون( )3ال علماء العربية؛ ف�إن
الك َّت ُ
�أهل كل علم �أعلم به ،وكما ال ُي ْ�س�أَل الفقيه عن م�س�ألة ح�سابية فكذلك ال ُي�س�أل
احلا�سب عن م�س�ألة فقهية ،وكذلك كما ال ُي�س�أل النحوي عن م�س�ألة طبية كذلك
ال ي�س�أل الطبيب عن م�س�ألة نَ ْحو َّية ،وال يعلم العلم املخ�صو�ص �إال �صاحبه املت�ضلع
منه ،فالذي يوثق به يف معرفة الف�صاحة والبالغة علم البديع الذي هو ٌّفن عزيز يف
ذاته جميل يف معانيه و�صفاته� .شعر:
ت ال َو َرى َغيرْ َ الذي ُي ْد َعى ا َ
َ�ش ْي ٌء ِب ِه َف نَ َ
جل َم َال َو َل ْ�س ُت �أَ ْدرِي َما ُه َو
( )1الإ َبان :الوقت واحلني( .م).
التبحر يف العلوم( .م).
( )2الت�ضلع :ت�ضلع الرجل :امتلأ ما بني �أ�ضالعه �شِ َب ًعا و ِر ًّيا واملق�صود ُّ
( )3املُفْلقون :املجيدون البارعون( .م).
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وكانت العرب ال َع ْرباء( )1يقولون البديع بطباعهم املفطورة على الف�صاحة،
فكل عربي كان َم ِل َك القول و�أمريه كامرئ القي�س و�أنظاره ،ومن لطافته تراه
يجري على �أل�سنة ال َع َوام و َيرِد يف �ألفاظهم من غري ق�صد ،و ُر َّب َر ْمي ٍة من غري
عناية وهو حمبوب �إىل النا�س ق َِاط َبةً ،وما من �أحد �إال ويحب �أن يتكلم فيه حتى
العامة يدعونه وكلهم يخو�ضون يف فن الكتابة وال�شعر وهم يظنون �أنهم عاملون
به ،ورمبا فا�ضلوا بني ُ
الك َّتاب وال�شعراءَ ،ف َف�ضْ ُل الف�صاحة والبالغة ،ال ُي ْن َكر وهما
من �أ�شرف الف�ضائل و�أعالها درجة ،ولوال ذلك ملا فخر بذلك ر�سول اهلل  يف
قوله�« :أوتيت جوامع الكلم» وهي ال تكون �إال ف�صيحة بليغة ،وما ُ�س ِم َع �أنه 
افتخر ب�شيء من املعلوم �سوى علم الف�صاحة والبالغة ،فلم يقل �إنه �أوتي جوامع
احل�ساب والطب وال غري ذلك ،فلو مل تكن هذه الف�ضيلة �أعلى الف�ضائل درجة ملا
ا َّت َ�صل الإعجاز( )2بها دون غريها ف�إن كتاب اهلل تعاىل نزل عليها ومل ينزل مبعجز
من م�سائل العلوم الأخر.
وملا كانت هذه الف�ضيلة بهذه املكانة �صارت يف الدرجة العالية واملَ ْنثور
منها �أ�شرف من املنظوم؛ لأن الإعجاز �إمنا ات�صل باملنثور دون املنظوم ،و�أرباب
النظم �أكرث من ُك َّتاب املنثور؛ لأننا لو �شئنا �أن ُن ْح ِ�ص َي �أرباب الكتابة والإن�شاء
()3

( )1العرب العرباء :ال َع َرب ا ُخل َّل�ص( .م).
( )2الإعجاز :ارتفاع عن مدى قدرة الب�شر( .م).
( )3املنثور :كالم مر�سل من غري وزن وال قافية( .م).
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من �أول الدولة الإ�سالمية و�إىل الآن ملا وجدنا منهم من ي�ستحق ا�سم الكاتب �إال
�أفرا ًدا قالئل؛ ولهذا قال بع�ض من انفرد يف ع�صره بهذه ال�صناعة َي ُح ُّث َم ْن �أَ ْج َرى
يف بحر �شريعتها ِ�ش َرا َعه:
َيا َطا ِل َب ا ِلإ ْن�شَ ــــــــا ِء خُ ْذ ِع ْل َم ُه
اب َغيرْ ِ ي َف َمـــــا
َو َال َت ِق ْف فيِ َب ِ

ــــر َم ْن ُكو ِر
َعـــ ِّني َف ِع ْل ِمــــــي َغ ْي ُ

ت َْدخُ ــــــــــ ُل ُه ِ�إ َّال بِدَ ْ�ســــ ُتو ِر

()1

بخالف ال�شعراء ف�إن عددهم كثري حتى لقد يجتمع منهم يف الع�صر الواحد
جماعة كثريون كل منهم �شاعر ُم ْف ِلق ،وهذا ال جنده يف ُك َّتاب الإن�شاء ،ورمبا ندر
منهم الفرد الواحد يف الزمن الطويل ،ولي�س ذلك �إال ِل ُو ُعو َرة َم ْ�س َل ِك النرث و ُب ْعد
مثاله ،والكاتب املن�شئ هو �أحد ُدعامتي الدولة ف�إن ُك َّل دولة ال تقوم �إال على
دعامتني من ال�سيف والقلم ،قال ال�شاعر:
ال�س ْي ُف ا َّل ِذي خَ َ�ض َع ْت
�إن َيخْ ِدم ال َق َل َم َّ

وت َال َ�ش ْي ٌء ُي َعا ِد ُل ُه
َفاملَ ْو ُت َوالمْ َ ُ
َك َذا َق َ�ضى ُ
()2
اهلل ِللأَ ْق َ
ال ِم ُمذ ُب ِرئ َْت

( )1د�ستور :قانون و�إجازة وقاعدة ُي ْعمل مبقت�ضاها( .م).
(ُ )2ب ِرئَت :خُ ِلقَت( .م).
وحده( .م).
(� )3أرهفت� :أرهف ال�سيف� :س َّنه ،رقَّقه َّ

اب َو َدان َْت خَ ْو َف ُه الأُ مَ ُم
الر َق ُ
َل ُه ِّ
َما ز َ
َال َي ْت َب ُع َما َي ْج ِري ِب ِه ال َق َل ُم
ال�س ُي َ
وف َل َها ُم ْذ �أُ ْره َف ْت( )3خَ دَ ُم
�إ َِّن َّ
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والقلم يف البيت الأول مفعول مقدم ،وال�سيف فاعل م�ؤخر ،وجواب
ال�شرط حمذوف تقديره فال عجب يف ذلك يدل عليه البيت الثاين ،وقال �آخر:
�إِ َذا ا ْف َتخَ َر الأَ ْج َوا ُد َي ْو ًما ب َِ�س ْي ِفه ِْم
َك َفى َق َل َم ُ
اب ِع ًّزا َو ِر ْف َع ًة
الك َّت ِ

جلو َد َو َ
َو َعدُّ وه مِمَّا َي ْج ِل ُب ا ُ
الك َر ْم
َمدَ ا الدَّ ْه ِر � َّأن َ
اهلل �أَ ْق َ�س َم بِال َق َل ْم

ومن نظر �إىل �سرعة ف�صل اخل�صام بال�سيف ّقدمه على القلم يف الف�ضيلة،
كقول ال�شاعر:
ال�س ْي ُف �أَ ْ�صـــــ َد ُق َ�أ ْن َبــا ًء م َِن ُ
الكت ُِب
َّ
ِب ُ
ال�ص َحائ ِِف()2ف
ي�ض َّ
ال�ص َفائ ِِح(َ )1ال ُ�سو ُد َّ

فيِ َحدِّ ه ا َ
حلدُّ َبينْ َ اجلِدِّ َوال َّل ِع ِب
الر َي ِب
ُم ُتو ِنه َِّن جِ ال ُء
ِ
اخلطب َو ِّ

وال�شك �أن املمالك املتمدنة ترى �صناعة الكتابة �أنفع و�إن كانت وظيفة
ال�سيف �أرفع ،وقال بع�ضهم يف مدح القلم:
الر ْم ُح خُ دَّ ا ٌم َل ُه �أَ َبدً ا
َّ
ال�س ْي ُف َو ُّ
جَ ْت ِري ِد َما ُء الأَ َعا ِدي َبينْ َ �أَ ْ�س ُط ِر ِه

( )1ال�صفائح :ال�صفائح هي ال�سيوف العري�ضة( .م).
( )2ال�صحائف :هي ما ُيكتب من ورق ونحوه( .م).

َال َي ْب ُلغ ِ
َان ِب ِه جِ دًّ ا َو َال َل ِع َبا
َف َ
ال ُي َح ُّ�س َل ُه َ�ص ْو ٌت �إِ َذا َ�ض َر َبا
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ورمبا ال يفتقر امللك يف ملكه �إىل ال�سيف �إال مرة �أو مرتني ،و�أما القلم ف�إنه
يفتقر �إليه على الأيام وكث ًريا ما ُي ْ�س َت ْغ َنى به عن ال�سيف ،قال ال�شاعر:
هم
َق ْو ٌم �إِ َذا خَ ا ُفوا َعدَ ا َو َة َبي ِن ْ
ـــر َب ٍة ِم ْن َكا ِت ٍب ِب ِل َ�سا ِن ِه
َو َل َ�ض ْ

َ�س َف ُكوا الدِّ َما ب�أَ ِ�س َّن ِة الأَ ْق َ
ال ِم
()1
�أَ ْم َ�ض َى َو�أَ ْن َف ُذ ِم ْن َر ِقيقِ ُح َ�س ِام

وقال �آخر:
َق ْو ٌم �إِ َذا �أَخَ ُذوا الأَ ْق َ
ال َم َع ْن َغ َ�ض ٍب
نَا ُلوا ِب َها ِمن �أَ َعا ِد ْيهِم َو�إ ِْن َق َعدُ وا

ا�س َت َمدُّ وا ِب َها َما َء املَ ِن َّي ِ
ات
ُث َّم ْ

()2

َما َال ُي َن ُال ب َِحدِّ املَ�شْ َر ِف َّي ِ
ات

()3

و�إذا ُ�س ِئ َل عن امللوك التي غربت(� )4أيامهم ال يوجد منهم من ح�سن ا�سمه
�إال من َح ِظي بكاتب خطب عنه و َف َّخم �أمر دولته ،وجعل ذكرها خال ًدا يتناقله
()5
النا�س رغبة يف ف�صل خطابه ،وا�ستح�سانًا لبديع كالمه ،فيكون ذكرها يف خفارة

( )1ح�سام� :سيف قاطع( .م).
( )2املَن َّيات :جمع َم ِن ّية ،وهي :املوت والوفاة( .م).
( )3املَ�ش َر ِف َّيات :جمع م�شريف ،وهو �سيف جملوب من م�شارف ال�شام والعراق واليمن( .م).
(َ )4غبرَ َ ت :م�ضت وذهبت( .م).
( )5خفارة :حماية وحرا�سة( .م).
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ما د ّونه قلمه ورقَّمته �أ�ساطريه ،ولي�س الكاتب بكاتب حتى ي�ضطر عد ّو الدولة �أن
يروي �أخبار َم َنا ِق ِب َها يف حفلة ،وي�صبح ول�سانه حام ًدا مل�ساعيها وقلبه ما به ِغ َّلة(،)1
وهذا الذي ذكرناه ِ�ص ْدقٌ ال ينكره �إال ُم َت َع ِّ�سف ،وباجلملة ف�إنه يجب على �صاحب
�صناعة الكتابة والإن�شاء �أن يتعلق بكل علم وكل �صناعة ويخو�ض يف كل فن
من الفنون؛ لأنه ُم َك ّلف �أن يخو�ض يف كل معنى من املعاين؛ لأن كالمه مير
على �أ�سماع �شتى من خا�صة وعامة وذوي �أفهام ذكية ،وينبغي �أن تكون مفردات
�ألفاظه مفهومة؛ لأنها �إن مل تكن كذلك فال تكون ف�صيحة ،و�أن تكون ُم َر َّك َبا ُته
اخلا�صة والعا َّمة ما مل يكن مق�صو ًدا للخا�صة ف�إنه يتفاوت بدرجات من
مما َت ْف َه َم ُه َّ
خوطب به ،ويكفي يف ذلك النظر يف كتاب اهلل تعاىل ف�إنه �أف�صح الكالم ،وقد
خا�ص وعا ٍّم ،ومع ذلك فمنه ما ي�سارع الفهم �إىل
خوطب به النا�س كافة من ٍّ
البد للكاتب الناثر من
معانيه ،ومنهم ما َي ْغ ُم ُ�ض َف َي ِع ُّز فهمه �إال للخوا�ص ،و�أي�ضً ا ّ
البد �أن يكون له يف دواوينه �سعة اطالع �سوا ٌء كان
كونه � -إن مل يح�سن ال�شعر ّ -
من �شعر العرب ال َع ْرباء �أو من �شعر املُ َو َّل ِدين(� )2أو املخ�ضرمني(.)3
و�أ ّول من �شرع يف تق�صيد الق�صائد وا�سْتنَ َّ ال�شعر للعرب فاتبعوه وفتح
لهم بابه فوجلوه( ،)4امر�ؤ القي�س؛ حيث ا�ستح�سنت الأعراب ت�شبيهاته و�سلكوا
( )1غِ َّلة :عداوة وحقد وح�سد( .م).
( )2املو َّلدين :املو َّلدون من ال�شعراء هم املحدثون منهم( .م).
( )3املخ�ضرمني :املخ�ضرمون من ال�شعراء الذين �أدركوا اجلاهلية والإ�سالم( .م).
( )4فوجلوه :فدخلوه( .م).
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مذهبه ،فمن ذلك الوقت �صارت معامل ال�شعر قائمة ال ُت ْل َوى( ،)1و�أعالمه من�شورة
ال ُت ْط َوى ،ينفع وي�ضر وي�سوء وي�سر ويعزل ويويل .قال ال�شاعر:
َف َم ْن َذا َر�أَى يف ال َو َرى ِخ ْ�ص َل ًة
يت َوتحُ ْــــــــــيي ِب�أَ ْقــ َوا ِل َها
تمُ ِ ُ

َــــــر ُب َن�أْ ًيا َو ُت ْن ِئي َقـــ ِري ًبا
ُتق ِّ
َو ُت ْف ِق ُر خَ ْ�ص ًما َو ُتغْــــني َحبِي ًبا

ومع �أن امر�أ القي�س هو �أ ّول من َح َّ�سن ال�شعر يف اجلاهلية ،وجعله باللغة
املتقدمني
امل�ألوفة يف تلك الأزمان اجلاهلية القدمية� ،إال �أن �أ�شعار الإ�سالميني ّ
املتقدمني،
�صارت �أَ َرقَّ من �أ�شعار �أهل اجلاهلية ،و�أ�شعار املُ ْح َد ِثني �ألطف من �أ�شعار ّ
و�أ�شعار املُ َو َّل ِدين �أبدع من �أ�شعار املحدثني ،ثم كانت �أ�شعار الع�صريني باعتبار
الت�أخر �أجمع لنوادر املحا�سن وللطائف البدائع من �سائر املذكورين ،والنتهائها �إىل
�أبعد غايات احل�سن ،وبلوغها �أق�صى نهاية اجلودة والظرف تكاد تخرج من باب
حد ال�شعر �إىل ال�سحر؛ فك�أن الزمان َي َّد ِخر لنا من
الإعجاب �إىل الإعجاز ،ومن ّ
نتائج خواطرهم وثمرات َق َرا ِئ ِحهِم و�أبكار �أفكارهم ما نخو�ض به بحرهم العميق،
وما يكون لنا رفيقًا �إذا �سلكنا تلك الطريق ،و�أما منفعة ال�شعر عند العرب ف�إنه
كان ديوانهم الوحيد وجممع �سيا�ستهم الفريد؛ لأنهم كانوا يرجعون �إليه عند
اختالفهم يف الأن�ساب واحلروب ،فكان ُم ْ�س َت ْو َدع علومهم وحافظ �آدابهم و َم ْع ِدن
�أخبارهم ،ومل يزل له عند املت�أخرين هذه املَ ِز َّية وقد قيل:
(ُ )1ت ْلوىُ :ت ْه َمل( .م).
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َوال�شِّ ْع ُر �أَ ْفخَ ُر َما ُي ْنبِي َع ِن َ
الك َر ِم
َما ُك ْن َت َت ْع ِر ُف ُجو ًدا َك َان فيِ َه َر ِم

وقد تعاطى نظم ال�شعر من ال ُي ْح َ�صى عد ًدا من اخللفاء ،وامللوك ،والأمراء،
()1
والوزراء ،والق�ضاة ،والزهاد ،والعلماء حتى �إن جماعة من ملوك بني ُب َو ْيه �أَ ْر�شَ ْوا
جماعة من ال�شعراء حتى نظموا لهم �أ�شعا ًرا فن�سبوها لأنف�سهم ملا زاد يف ذلك من
املنزلة الرفيعة ،وقد ُرو َِي عن جماعة من ال�صحابة �أ�شعار كثرية ،حتى د ّونوا لأمري
امل�ؤمنني علي  ديوانًا ذكروا فيه �أ�شعا ًرا ِح َ�سانًا ن�سبوها �إليه ،وقد ُوجِ َد منها ما
هو لعلي بن �أبي طالب املغربي كالأبيات املتعلقة مبدح العلم:
اب �أَ ْك َفا ُء
ا�س ِم ْن جِ َه ِة الأَن َْ�س ِ
ال َّن ُ

�أَ ُبــو ُهـــــ ُم �آ َد ُم َوالأُ ُّم َحــــ َّوا ُء

جمددَ ،ت ْف َنى
و�سو َد ُد ُه(ّ )2
فال�شعر ديوان الأدب ،وفخر العرب� ،شرفه مخُ َ َّلدُ ،
ماح وال
الع�صور وذكره باقٍ  ،و َت ْهوِي اجلبال وفخره �إىل ال�سماء راقٍ  ،لي�س ملا �أثبته ٍ
الح ،مات ُ�س َح ْيم عبد بني ا َحل ْ�س َحا�س وله ِذ ْك ٌر �أَ�ضْ َوع( )3من امل ِْ�سك
ملن �أعذره ٍ
و�أن�ضر من الآ�س( ، )4ولوال ال�شعر ملا ُعر َِف وال بالإجادة ُو ِ�صف ،وكم يف بني حام
(� )1أر�شوا� :أعطوا ر�شوة ،وهي ما ُيعطى بدون حق لق�ضاء م�صلحة( .م).
ظمه و�شَ َر ُفه( .م).
( )2و�سو َدده :جمده وعِ ُ
(� )3أَ�ضْ َوع� :أطيب و�أ�شد انت�شا ًرا( .م).
( )4الآ�س� :شجر دائم اخل�ضرة ،يزرع للتزيني وللرائحة العطرية( .م).
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من جمهولٍ َطغَام ال ُي ْذكر وال ُي�شْ كر ،وقيل �إن �إبراهيم بن املهدي ملا اعتذر �إىل
امل�أمون  -وكالمه معروف  -قال للم�أمون يف جواب قوله �أنت اخلليفة الأ�سود� :أما
كوين �أ�سود فقد قال عبد بني ا َحل ْ�س َحا�س:
ا�س ُق ْم َن َل ُه
�أَ ْ�ش َعا ُر َع ْب ِد َب ِني ا َحل ْ�س َح ِ
�إ ِْن ُك ْن ُت َع ْبدً ا َف َن ْف ِ�سي ُح َّر ٌة َك َر ًما

َي ْو َم الفخَ ا ِر َم َقا َم الأَ ْ�ص ِل َوال َو ِرقِ

()1

�أَ ْو �أَ ْ�س َو َد ال َّل ْونِ �إنيِّ �أَ ْب َي ُ
�ض ا ُخل ُلقِ

فقال امل�أمون :واهلل لوددت �أنهما يل بجميع ملكي يعني البيتني ،وهذا
جرير بن ا َخل َطفي مع ِ�ض َعة بيته ،وقلة �أهليه ،وعدم نباهة َج ِّده و�أبيه قد رفعه �شعره،
َو َع َّم َره قوله ،و�شهر ا�سمه ،وخلد ر�سمه ،و�ضَ ا َهى ال َف َر ْز َدق ،وناواه( )2وجاهره
بالأهاجي ،وعاداه مع �شرف الفرزدق وكرم �أ�صله ،ولوال ال�شعر لكان مبعزل عن
جماراة مثله ،ولقد ذهب امر�ؤ القي�س و�أبوه و ُم ْل ُكه و�أهلوه و َب ِقي �شعره وكالمه
وح ِف َظ قوله ونظامه ،وكم من َم ِل ِك يف ِك ْن َدة ذهبت منه ال ُع َد َد وال ُع َّدة مما حت�سن
ُ
ثباته ،وال يعرف ا�سمه وال �سماته وبقي امر�ؤ القي�س ،ولقد ذهب ُم ْل ُك التبابعة
والأكا�سرة وزال �سلطان املقاول والأ�ساورة ومل يبق لهم �سوى بيت �سائر من
مديح �شاعر ،وبلغ ر�سول اهلل � أن كعب بن زهري هجاه َف َه َد َر دمه؛ فجاء متنك ًرا
حتى دخل امل�سجد وا�ست�أذنه يف �إيراد ِم ْد َح ِت ِه؛ ف�أذن له ،فقام بني يديه و�أن�شد قوله
بانت �سعاد ،فلما بلغ �إىل قوله:
( )1ال َورِق :الدراهم( .م).
( )2ناواه :عاداه( .م).
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هلل َم�أْ ُم ُ
َوال َع ْفو ِع ْندَ َر ُ�سولِ ا ِ
ول

قال :عفا اهلل عنك وخلع عليه ُب ْر َد َته َوط َّي َب نف�سه و�أَ َّم َنه ،ولوال �شعره لطاح
دمهَ ،و َح َّدث �أبو غ َّزية الأن�صاري قال :ملا �أن�شد ح�سان بن ثابت ر�سول اهلل 
حتى و�صل �إىل قوله:
َه َج ْو َت محُ َ َّمدً ا َف�أَ َج ْب ُت َع ْن ُه

هلل يف َذ َ
اك ا َ
َو ِع ْندَ ا ِ
جلـــــ َزا ُء

زاك ُ
تب�سم  وقال له«َ :ج َ
اهلل ا َجل َّن َة َعلى َذ ِل َك» ثم �أن�شده:
َف إ� َِّن �أَبِــــي َو َوا ِلدَ ُه َو ِع ْر ِ�ضي

«وقاك ُ
فقال َ :
اهلل ح َّر ال َّنارِ».

�ض محُ َ َّم ٍد ِم ْن ُك ْم ِو َقا ُء
ـــر ِ
ِل ِع ْ

وملا َق َتل  الن�ضر بن احلارث �أن�ش�أت ابنته ُق َت ْيلة تقول:
أ�َمحُ َ َّم ٌد َولأَن َْت جَ ْن ُل جَنِي َب ٍة

َما َك َان َ�ض َّر َك َل ْو َم َن ْن َت َو ُر مَّبَا
َفال َّن ْ�ض ُر �أَ ْق َر ُب َم ْن َت َر ْك َت َو ِ�سي َل ًة

فيِ َق ْو ِم َها َوال َف ْح ُل َف ْح ٌل ُم ْع ِر ٌق
()2
َم َّن ال َف َتى َو ْه َو املَ ِغ ُ
الـمخْ ِنق
يظ ُ
()1

َو�أَ َح ُّق ُه ْم �إ ِْن َك َان ِع ْتقٌ ُي ْع َتقُ

( )1ف َْح ٌل ُم ْع ِرِق :عريق الن�سب �أ�صيل( .م).
الـم ْخ ِنقِ :
الـم ْخ ِنق :احلاقد حق ًدا ال ينحلُّ ( .م).
املغيظ :هو من غ�ضب غ�ض ًبا كام ًناُ .
( )2املغيظ ُ

يف �سعة دائرة املعارف واالطالع على التليد منها والطارف

169

169

فلما �سمع �شعرها قال  -وما ينطق عن الهوى« :لو �سمع ُته َ
قبل قت ِل ِه ما
ال�سفَّاح وعنده بنو �أمية
قتل ُته» .ومن ت�أثري ال�شعر يف النفو�س �أن ُ�س َد ْيفًا دخل على َّ
على مراتبهم ف�أن�شده:
ا�س
َال َي ُغ َّرن ََّك َما َت َرى ِم ْن �أُ َن ٍ
ال�ص ْو َت َح َّتى
ال�س ْي َف َوا ْر َف ِع َّ
َف َ�ض ِع َّ

� َّإن تحَ ْ َت ُّ
وع َدا ًء َد ِو ّيا
ال�ض ُل ِ
َال َت َرى َف ْو َق َظ ْهــــ ِر َهـــا �أُ َم ِو ّيا
()1

و�أن�شد �أي�ضً ا:
ا�س
�أَ ْ�ص َب َح املُ ْل ُك َثاب َِت الأَ َ�س ِ

بِال َب َه
ا�س
اليـــــل(ِ )2م ْن َب ِني ال َع َّب ِ
ِ

حتى انتهى �إىل قوله:
َوا ْذ ُك ُروا َم ْ�ص َر َع ا ُ
حل َ�سينْ ِ َو َز ْي ٍد

َو َ�شــــــــه ٍ
ا�س
ِيد ب َِجا ِن ِب املِ ْه َر ِ

يريد حمزة الذي ا�ست�شهد ب�أحد بجانب ا ِمل ْه َرا�س ،واملهرا�س ا�سم ماء
هناك؛ فت�أثر ال�سفاح بذلك ت�أث ًرا بان يف �صفحات وجهه ،وكان �سب ًبا لقتل بني
�أمية مع ما كان يف النف�س منهم ،والقول يفعل ما ال تفعل الإبر ،و�أمر ب�ضرب
رقابهم عن �آخرهم.
( )1داء دو ًّيا :مر�ضً ا �شدي ًدا( .م).
( )2البهاليل :مفردها بهلول وهو :العزيز اجلامع لكل خري احليي الكرمي( .م).
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وقال يحيى بن خالد� :س�ألني رجل من بني �أمية �أن �أو�صله �إىل الر�شيد،
فقلت له �إن �أمري امل�ؤمنني منحرف عن كل منت�سب �إىل �أمية ،ف�إن كانت لك حاجة
ف�أنا �أق�ضيها لك ،ف�أبى �إال الإي�صال �إليهَ ،ف َع َّرف ُْت الر�شيد بذلك؛ ف�أمر ب�إح�ضاره،
فلم �أرتب �أنه يمُْ ِ�سي مقتوال ً ،فلما مثل بني يديه �أن�شد:
هلل �إنيِّ
ني ا ِ
َيا �أَ ِمـــــ َ

َقا ِئ ٌل

ُ
ـــــــل َع َل ْي َنا َو َل َنا
َل ُك ُم ال َف ْ�ض
ــــ�س َك َان َي ْت ُلو َه ِ
ا�ش ًما
َع ْبدُ َ�ش ْم ٍ

حــــــــــــا َم ِم َّنا �إِنمَّ ا
َف ِ�ص ُلوا الأَ ْر
َ

َق ْو َل

ب ُِك ُم

ين َو�أَ َد ْب
ِذي َع ْق ٍل َو ِد ٍ
ال َف ْ�ض ُل َع َلى ُك ِّل ال َع َر ْب

َو ُه َمـــــــــــا َب ْعـــــدُ لأ ٍّم َو�أَ ْب
َع ْبدُ َ�ش ْم ٍ�س َع ُّم َع ْب ِد املُ َّط ِل ْب

فقال له الر�شيد�« :صدقت» ،مت�أث ًرا بقوله وقد عمل ال�شعر يف نف�سه و�أمر له
ب�أربعني �ألف درهم ،وملا �أخذ املُ ِع ُّز ال َع َلو ِّي م�صر وجل�س للهناء( ،)1دخل عليه ابن
هانئ الأندل�سي وا�ست�أذنه يف الإيراد( )2ف�أذن له ،ف�أن�شد ق�صيدة منها:
�أَ َال �إِنمَّ َا الأَ َّيـــــا ُم �أَ َّيا ُم َك الـــــــتي

ال�ش ْط ُر م ِْن َن ْع َما ِئ َها َوليِ َ َّ
َل َك َّ
ال�ش ْط ُر

و�س ِّل ُموها �إليه مبن
التفت املُ ِع ُّز �إىل وزيره وقال له« :اكتبوا له بالإ�سكندرية َ
فيها؛ فهي �شطر قد خ�ص�صناه به» .هكذا كانت جوائز ال�شعراء ،ودخل بع�ض
ال�شعراء على َح َّ�سان بن جراح الطائي �صاحب ال�ش�أم و�أن�شده قوله:
( )1جل�س للهناء :جل�س ال�ستقبال التهنئة( .م).
( )2ا�ست�أذنه يف الإيراد� :أ�ست�أذنه يف �أن يذكر له �شي ًئا( .م).
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ال�ســـ َ
ال ِم ِز َما ُم َها
َف َيق ِْ�ضي ِب ِ�إ ْهدَ ا ِء َّ

فلما بلغ �إىل قوله:
�أَ َال �إ َِّن َط ًّيا ِل ْل َم َكــا ِر ِم َك ْع َب ٌة
َت ِق ُّل َل َك الأَ
َ
ر�ضون ُم ْل ًكا َو�أَ ْه ُل َها

َو َح َّ�س ُان ِم ْن َها ُر ْك ُنها َو ُم َقا ُم َها
عبيدً ا َف ْه َل ُم ْ�س َت ْك رِ ٌ
ث َل َك َ�شا ُم َها

َو َه َب ُه َح َما َة و�أعمالها.
وملا مدح �أبو متام �أحمد ولد املعت�صم بق�صيدته التي �أولها.
َما فيِ ُو ُقو ِف َ
ا�س
ــاع ًة ِم ْن َب ِ
ـــــك َ�س َ

ا�س
َتق ِْ�ضي ِز َمـــا َم الأَ ْر ُب ِع الأَ ْد َر ِ

()1

حتى و�صل �إىل قوله:
امت
ــــم َ
�إِ ْقدَ ا َم َع ْمر ٍو فيِ َ�س َ
اح ِة َح ٍ

ا�س
فيِ ِح ْل ِم �أَ ْح َن َف فيِ َذ َكــــا ِء �إِ َي ِ

قال له بع�ض احلا�ضرين وهو يعقوب ِ
الك ْندي :كيف ت�شبه ولد �أمري امل�ؤمنني
بالأعراب الأجالف وهو �أ�شرف منزلة و�أعظم جم َّلة( )2فانقطع و�أطرق ثم رفع ر�أ�سه
و�أن�شد ُمرْتجَ ِ ًال:
()1الأَ ْرب َع الأدرا�س :مكان �إقامة القوم الذي ُطمِ �س وذهب ذكره( .م).
( )2مجَ َ َّلة :احرتام وتعظيم و�إكرام( .م).
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َم َث ً
ا�س
ال َ�ش ُرو ًدا( )1فيِ ال َّندَ ى َوال َب ِ
َم َث ً
ال ِم َن املِ�شْ َ
ا�س
ــــكا ِة َوال ِّن رْ َب ِ

فاهتز الأمري لذلك طربًا ،ووقع له باملو�صل �إجازة ،فهذا ت�أثري ال�شعر يف
النفو�س ،ف�إذا ت�أملت يف الواقع ونف�س الأمر ر�أيت �أن الذي نفع �أبا متام يف ا�ستدراكه
معرفته بالكتاب ال�شريف ،وهذا من َ�سعة االطالع التي هي �أنفع ما يكون للعلماء
والأدباء.
ومن �أركان �سعة االطالع معرفة الكتب املد ّونة يف العلوم والفنون ،وما
ا�شتملت عليه من املواد املهمة �إجم ً
اال ومعرفة حال معلميها واختالف معلوماتهم
فالبد من معرفة متييز الكتب اجليدة الت�أليف
ودرجات الوثوق بهم تف�صي ًالّ ،
املعتمدة النقل والت�صنيف من غريها؛ ليعتمد الإن�سان على ال�صحيح منها ويرتك
غريه حتى ُي َع َّد �صاحب �سعة اطالع وينعقد على كماله يف العلوم واملعارف
الإجماع.
وال�شك �أن الكتب هي ثمرات العقول وت�أليفها نظ ًما ونرثًا مو�ضوعه حفظ
املعارف الب�شرية ،وتو�سيع دائرتها و�إبراز �أ�صول العلوم والفنون والأخالق والعوائد،
وكل علم نافع و�إخراجه �إىل َح ِّيز الوجود ،فالكتب هي حاملة ال�شرائع ،والتواريخ
(� )1شرو ًدا :حائ ًدا عن جادة ال�صواب( .م).
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واحلوادث ،واالخرتاعيات ،واال�ستك�شافات و َم َاج َر َيات الدنيا( ،)1وهي عبارة عن
معلمني ووعاظ وم�ست�شارين يرجع �إليهم يف جميع الأمور تفيد من يرجع �إليها
جميع ما يجهله ،و�إذا فقدت الأ�ساتذة وجدت الكتب فهي ترفع �أرباب احلفظ
�إىل درجة عالية وت�سلي الإن�سان وتزيل همومه ،ال�سيما �إذا اتخذ مطالعة الكتب
الأدبية َد ْي َدنًا كما قيل:
َو�إِ َذا ال ُه ُمو ُم َن َز ْل َن ِم ْن َك َولمَ ْ جَتِدْ
َف ْاع َمدْ � َ
إىل ُ
الك ْت ِب ا َّل ِتي َقدْ ُ�ض ِّم َن ْت
هي ا َّل ِتي َت ْن ِفي ال ُه ُمو َم َو َل ْن َت َرى
َف َ

ْـــ�سا
�أُن ً
�أَ ْو َرا ُق َها

َو َم َّل ُف�ؤَا ُد َك الأَ ْح َبا َبا
الأَ ْ�شــــــــ َعا َر َوالآ َدا َبا

�أَ َحدً ا َل ُه �أَ َد ٌب يمَ َ ُّل ِك َتا َبا

فانظر جتد فرقًا عظي ًما بني م�سامرة املجال�س املعتادة ،ومطالعة كتب الآداب
والفنون التي �ألفها �أولو الأذهان ال َوقَّادة ،ف�إن الذكي يبحث عن الكتب اجليدة
املقبولة التي ت�ستنري بها العقول ،وترتاح �إليها النفو�س ف�أرباب الفطن متيل �إليها
�أكرث من ال�سماع من �أفواه املتكربين املعجبني ب�أنف�سهم ،فمعرفة الكتب والتمييز
بني الغ َِّث وال�سمني منها فن خم�صو�ص ،ال يت�صف به �إال �صاحب املعارف
املتينة واملتفنن يف العلوم جميعها؛ حيث ال يخفى عليه جميع الكتب املن�سوخة
واملطبوعة ويعرف �أهمية كل كتاب منها ودرجة منفعته ،وهل هو نادر �أو كثري،
وهل هو غريب يف بابه ،وما درجة قيمته ،وهلم ج ًّرا.
ات الدنيا� :أحداثها( .م).
(َ )1م َاج َر َي َ
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ومن املعلوم �أن �أ�صل التعلم �إمنا يكون بالتلقي والأخذ من �أفواه الأ�ساتيذ؛
املتعلم
حتى يتح�صل الإن�سان على املَ َل َكة ال�صادقة التي ّ
يعد باحل�صول عليها ُ
وا�س َت َب َّد ب�أخذ العلم من الكتب دون مراجعة الأ�ساتيذ
منته ًيا ،فمن ق ََّ�صر عن ذلك ْ
فهو املق�صود من قول ال�شاعر:
ُك ُّل َم ْن َي ْط ُل ُب ال ُع ُلو َم َو ِحيدً ا
َل ْي َ�س فيِ ُ
ي�س ِع ْل ٌم
الك ْت ِب َوال َق َر ِاط ِ

َ�ض َ
اللِ

ُد َ
ون َ�ش ْي ٍخ َف ِ�إ َّن ُه فيِ
�إِنمَّ َا ال ِع ْل ُم فيِ ُ�صدُ و ِر ال ِّر َجالِ

وكذلك ينبغي �أن يكون لل َعالمِ ِ الوا�سع االطالع حافظة ي�ستح�ضر بها
القوانني العلمية بدون �أن يكتفي بجميع الكتب للرجوع �إليها عند احلاجة ،قال
ال�شاعر:
�إِ َذا لمَ ْ ت َُك ْن َحا ِف ًظا َو ِاع ًيا
م ِل�س
�أَ جَ ْت ِل ُ�س بِا ِل
عـــــــي( )1فيِ جَ ْ
ِّ
ـــــــك فيِ ِع ْلمِ ِه َ
ُ
هك َذا
َو َم ْن َي

َف َج ْم ُع َك ِل ْل ُك ْت ِب َال ي ْن َف ُع
َو ِع ْل ُم َك فيِ ال َب ْي ِت ُم ْ�س َت ْو َد ُع
َي ُك ْن َد ْهره ال َق ْه َق َرا(َ )2ي ْرجِ ُع

فما �أح�سن العلماء ،واحلكماء ،والأدباء ،و�أرباب الفنون وال�صنائع �إذا كان
لهم �سعة اطالع حفظ ،فمثل ه�ؤالء يحق لهم �أن يتناف�سوا يف ك�سب املعارف
( )1العي :العجز( .م).
( )2القهقرا :الرجوع �إىل اخللف( .م).
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ليتجدد عندهم ثمراتها مبنا�سبة هذه الأزمان اجلديدة ،وات�ساع االطالع يفيد
ّ
الكاتب �أكرث مما يفيد الأمي احلافظ ،قال �أبو هريرة :ما كان �أحد �أحفظ حلديث
ر�سول اهلل ِ م ِّني �إال عبد اهلل بن عمر؛ ف�إنه كان يكتب و�أنا ال �أكتب .ا�ست�أذن
ر�سول اهلل  يف الكتابة ف�أذن له فقال« :يا ر�سول اهلل �أكتب كلما �أ�سمع منك يف
الر�ضى والغ�ضب؟ قال :نَ َع ْم ،ف�إنيِّ ال � ُ
أقول �إال حقًّا».

الف�صل ال�ساد�س
يف املناف�سة يف ك�سب املعارف بني الأقران

()1

التناف�س �صفة نف�سانية تبعث طالب العلم على �أن يجتهد كل االجتهاد؛
ليفوق الأقران �أو ي�ساويهم و�أن ي�ستقري ،ويبحث عما يفعلونه من احل�سن والطيب
واملالمي؛ لي�شارك الأقران فيه ويربع فيه بجودة فهمه ودقة نظره ،فالتناف�س غرية
حممودة ،وغبطة معهودة مركوزة يف جميع النفو�س الزكية ،ت�ستح�سن ف�ضل
الأقران وتذعن( )2به كمال الإذعان؛ َف َي َت َح َّرى �صاحبها ا�ست�سهال امل�صاعب
()5
وركوب متون( )3الأخطار واملتاعب ،و�أن تنتقل ِه َّم ُت ُه من الثرَّ َى(� )4إىل الثرُّ َ َّيا
لي�صعد باملعارف مكانًا ق َِ�ص ًّيا( )6كما قيل:
حم َِّل َة الجَ ــــ ْوزَا ِء َم ْن
�أَنَّى َي َن ُال َ

ال�ص ُعود �ص ُعو َدا
َال َي ْ�س َتطي ُع ِم َن ُّ

( )1الأقران :جمع ِق ْْرن ،وق ِْرن الإن�سان مثيله( .م).
( )2تذعن :تخ�ضع وتنقاد( .م).
( ) 3متون :جمع َم نْت ،وهو ظهر كل �شيء( .م).
( )4الرثى :الترُّ اب ال َّندي( .م).
( )5الرثيا :جمموعة من النجوم يف ال�سماء يف �صورة ثور( .م).
( )6ق َِ�ص ًّيا :بعي ًدا( .م).
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�شد عزمه يف ُعلويات املعايل فيبني بها املباين العوايل كما قيل:
في�صرف ّ
َ�شدَ ْد َت ِم َن ال ِّل َوا َمالمَ ْ َي ُ�شدُّ وا
ِب َنا ؤ� َُك ُك ُّل ُه �أَ ْج ٌر َو ُ�ش ْك ٌر

َو ِ�شدْ َت ِم َن ال ُع َلى َما لمَ ْ َي ِ�شيدوا
َو َما َي ْب ُن َ
ون � ُآج ٌّر َو ِ�شيد

ُ ()1

وينبغي لطالب املعايل �أن ال يفوته �شيء من ف�ضل �إخوانه و�أن يزاول كل
وال�شدة ،و َي ْح َت ُّد يف
املزاولة �أن يتف ّوق على �أقرانه ،فاملناف�س يجتهد بغاية احلما�سة ّ
احلدة ،وي�سلك يف بلوغ �أمله املناهج ال�شريفة واملباهج املَ ِنيفَة(،)2
اجتهاده غاية ّ
ف�سريه ممدوح ،و�صدره م�شروح ،ويغذي بالف�ضائل الروح ،وكما ح�صل له الفتح
املمنوح يح�صل على يديه ملريديه منح الفتوح ،فال ي�صرب �إىل ذهاب ال�شباب وال
اختالق الإهاب( )3كما قيل:
َ
عـــــان َّ
ال�شبِي َب ِة �آ ِن ًفا
َ�ســـ�أُ ْن ِفقُ َر ْي
�أَ َل ْي َ�س ِم َن ا ُخل ْ�ســـ َرانِ َ�أ َّن َل َيال ًيا

َع َلى َط َل ِب ال َع ْل َيا ِء �أَ ْو َط َل ِب الأَ ْج ِر

تمَ ُ ُّر ِب َ
ال َن ْف ٍع َوتحُ ْ َ�س ُب ِم ْن ُع ْم ِري

وح َّال َها ب�أح�سن لبا�س
وال ب�أ�س على من تناف�س يف عرائ�س املعارفَ ،
وج َّمل َها وج َّالها على النا�س:
َ
(�)1آجر و�شِ يدُ � :آج ّر مفردها � ُأج َّرة ،وهي َلبنِ ٌ حمروق ُم َع ّد للبناء و ُي�صنع من الطني ،وال�شِّ يد :كل ما ُطلي به احلائط
ج�ص( .م).
من ٍّ
( )2املنيفة :العالية املَ�شرفة( .م).
( )3اختالق الإهاب :املراد كِ برَ ال�سن( .م).
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ا�س َك َان خَ يرْ َ �أَ ٍب
َم ْن َع َّل َم ال َّن َ
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وح َال �أَ ُبو ا َجل َ�س ِد
َذ َاك �أَ ُبو ُّ
الر ِ

وقال �آخر:
ــــــــن ِ ألُ ْ�ســـــ َتا ِذ َك ُّ
بال�ش ْكـ
ُك
ْ
ــــــم َف ْ�ض ٌل
ملُ َر ِّبــــــــــي اجل ِْ�س ِ

ْ
ـــــــل
ــــ ِر ُمذيــــع ًــــــا َو جَ َت َّم
ــــــ�ض ْ
ُ
ــــل
وح �أَ ْف
و ُم َر ِّبـــــي ُّ
الر ِ

وقال بع�ضهم الأُ ُب َّوة على ق�سمني ُ�ص ْل ِب َّية( )1وقلبية ،وكذلك ال ُب ُن َّوة ،وما كان
قلب ًّيا �أعظم �شر ًفا مما كان ُ�ص ْلب ًّيا بدن ًّيا.
فالتناف�س من ح�سن �شمائل �أع�ضاء اجلمعية ،ومن �أكمل ف�ضائلها النفعية،
فهو �صفة قلبية ،وخُ َّلة(� )2شديدة قوية نا�شئة من حب اخلري للوطنية ،تق ّوي احلوا�س
الباطنية املمنوحة للإن�سان من َف ْي�ض القدرة الإلهية ،فالتناف�س َي ُعو ُد على املمالك
املتمدنة مبزيد املنافع ،وعلى �سائر �أع�ضاء اململكة ب�إنارة مملكتهم ب�أنوار عقولهم
ّ
ال�سواطع ،وقد يرفع التناف�س عقل �صاحبه يف �أعلى ِع ِّل ِّيني( )3ويجعله يف جميع
درجات �سنه على غاية من الن�شاط ي�شار له ب�أطراف ال َب َنان ،ويورث جمده
للبنني ،ويت ّوجه بتاج القبول بني �أقرانه ،ويجعله كامللك على �إخوانه؛ لإظهار
حجة �سلطانه وقيام حجة برهانه ،ورمبا ظهر ببادئ الر�أي �أن التناف�س رفيق الطمع،
ال�صلب :عظم الظهر ،واملق�صود الأبناء من الذرية (م).
(� )1صلبيةُّ :
( )2خُ َّلة :خَ �صْ َلة( .م).
(َ )3ع ِّل ِّيني :مفرد عِ ِّل ّي ،وهو ا�سم لأعلى اجلنة� ،أو مو�ضع يف ال�سماء ال�سابعة( .م).
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و�شقيق احل�سد ،و�أن املتم�سك به غري �سالك يف ال�سبيل الأَ َ�س ِّد( )1مع �أنه لي�س
فيه �شيء من هاتني املثلبتني( )2بل بينه وبينهما َب ْونٌ ( )3بعيد يف الأثر والعني؛ �إذ
لي�س الغر�ض من التناف�س ح�صر الف�ضل يف �صاحبه ،وال االخت�صا�ص مبكا�سبه
ومواهبه؛ بل جمرد التقدم يف املعارف والدخول مع الأقران يف ميدان ال�سباق،
ليبادر ُك ٌّل منهم بال�سعي واللحاق؛ فبهذا يح�سن حال املعارف الب�شرية وتبلغ
درجة الكمال ،فاملناف�س كالفار�س الذي يدعو ِق ْرنَ ُه للدخول يف َح ْو َمة النزال فال
يعلم �أَ َم ْن ُ�ضول هو �أم نا�ضل( )4ومف�ضول �أم فا�ضل ،وال ب�أ�س بال�سباق العمومي
يف حلقة الفخار وال بال َّت�شَ ُّب ُث يف ك�سب االعتبار ،فمن مل ي�ساعده جمال فطنته
على كمال الفوقان( )5فال تخلو فرو�سيته من ك�سب ثمرة تكافئ جريه يف هذا
امليدانَ ،فق ََّل �أن يخيب تناف�س املتناف�سني ،فمن مل يكن من املُ َ�ص َّل نْ َي( )6كان من
املُ َج َّل نْ َي(.)7
الد ِن َّية
ومما ّ
يعد َم ْث َل َبة خ�سي�سة ال َم ْن َق َبة نفي�سة ،املناف�سة يف الأمور الدنيوية َّ
وزوائد الرفاهية املدنية ،ف�إنه ال حت�سن بها املباهاة وال املفاخرة؛ حيث ال نفع لها
( )1الأَ َ�س ّد :ال�صائب امل�ستقيم( .م).
( )2املثلبتني :مفردها مثلبة ،وهي العيب واملنق�صة( .م).
( )3بونُ :بعد وم�سافة بني �شيئني( .م).
( )4من�ضول �أم نا�ضل :من�ضول :مغلوب ،ونا�ضل :غالب( .م).
( )5الفوقان :االنتباه( .م).
( )6امل�ص َّلني :جمع ُم َ�ص َّلى ،وهو احل�صان الثاين يف احللبة( .م).
املج َّلني :جمع مجُ َ َّلى ،وهو �أول ح�صان يدخل احللبة( .م).
(َ )7

يف املناف�سة يف ك�سب املعارف بني الأقران
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دنيا وال �آخرة ،فلي�ست مما يعود بالنفع العام على �أهل الوطن من خا�ص وعام كما
قيل:
َل َع ْم ُر َك

ا�ش
َما ال َّت َن ُّع ُم فيِ ِر َي ِ
َ
ا�س َوالأَ ْوتَا ِر َقا َم ْت
الك ِ
()1

َو َال فيِ
وب خَ ْيل
َ
مرح ٍة َو ُر ُك ِ
َو َال فيِ
كن ال َّت َن ُّع َم فيِ ا ْنب َِ�س ٍ
اط
َو َل ّ

َوفيِ ِع ْل ِم الأُ ُمو ِر ِل ِذي ِّاط َ
ال ٍع
و�س الحَ ال ُي ْف ِ�شي ِفيه َن ْف ًعا
َي ُ�س ُ
ات �أَ ْحدَ ِ
َف ِفي َفترَ َ ِ
اث ال َّل َيايل

َو ُيغ ِْ�ضي َع ْن ُعي ُو ِب �أَ ِخيه َ�ص ْف ًحا

َو َال
َل َها

َظ ْبي ُي َ
ا�ش
ال َع ُب فيِ ال ِف َر ِ
ات ا َحل َو ِا�شي
َج ْر ٌد(َ )2ر ِقي َق ُ

ا�ش
َو َال َ�ص ْيدٍ َت َرا َو َع َع ْن خدَ ِ
ِب َ
ا�ش
�ض َيغ ُُّم َو َال ان ِْك َم ِ
ال َق ْب ٍ
َب ِ�ص ٍري فيِ َمدَ ى ال َّت ْف ِك ِري َم ِ
ا�شي

َو َيدْ َف ُع بِال َّت َل ُّط ِف ُظ ْل َم َغ ِ
ا�شي
ِ
يرا�شي
يري�ش َويف ت ََ�صا ُد ِم َها
َك�أَ ْن لمَ ْ َي ْبدُ َو ْه َو �إِ َل ْي ِه َغا�شي

و�أما بع�ض املتفل�سفني املتق�شفني الذين يرون زينة الدنيا وطيباتها بعني
االزدراء واالحتقار؛ حيث �إن الدنيا لي�ست بدار قرار فهم يذ ّمون املناف�سة ،ويرون
�أنها حم�ض طمع كما قال �أبو ن�صر حممد بن حممد الرتكي احلكيم فيل�سوف
الإ�سالم الذي تخ ّرج بكتبه الرئي�س �أبو علي بن �سينا وانتفع بكالمه هذه الأبيات.
( )1ريا�ش :لبا�س �أو �أ�سا�س فاخر( .م).
( )2جرد :اللينّ من القما�ش( .م).
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اطل
�أخي خَ ِّل َح ِّي َز ذي َب ٍ
َف َما الدَّ ا ُر َدا ُر َم َق ٍام َل َنا
هــــــ َذا ِلهـــذا َع َلى
ــــ�س
ُي َنا ِف ُ
َ

َو َه ْل َن ْح ُن �إِ َّال خُ ُط ٌ
وط َو َق ْعـ
ن ُِح ُ
يط ال�سموات �أوىل بنا
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َو ُك ُّ
ـــــل ا َحل َقــــــا ِئقِ فيِ َح ِّي ِز
�ض بِاملُ ْعجِ ِز
املر ُء فيِ الأَ ْر ِ
َو َال ْ

�أَ َق ِّ
وج ِز
ـــــل ِم َن الكــــ ِل ِم املُ َ
()1
َـن َع َلى ُن ْق َط ٍة َو ْق َع ُم ْ�س َت ْو ِف ِز
فمــــــاذا ال َّت َن ُّف ُ�س يف املَ ْر َك ِز

فاملناف�س بق�صد نفع وطنه الفا�ضل هو ما يو�صف بالإن�سان الكامل؛ فكيف
وهو املوثر املعرفة على النزاهة ،واملروءة على الفكاهة ،والف�ضيلة على الإعجاب،
وبهذا ينتظم يف �سلك ذوي الألباب و�أن جميع نتائج در�سه نافعة ،وثمار غر�سه
يانعة ،و�إذا ات�سع عقله باملمار�سة والتجربة �صار من �أرباب القرائح املخرتعة
املكت�سبة.

(ُ )1م ْ�س َت ْوفز :الذي قد رفع �أَ ْل َي َتيه وو�ضع ركبتيه ،واملق�صود قعد غري م�ستقر( .م).

الف�صل ال�سابع
يف الروح والعقل والقريحة

ال ُّروح هي �أ�صل احلياة واحلركة و�أ�صل الإح�سا�سات والإدراكات
وال�شهوات ،تهدي الإن�سان يف حركاته و�سكناته و�أفعاله و�أقواله ،وبها ميتاز عما
حد ذاتها طاهرة زكية و�إمنا
�سواه من باقي احليوانات ،وهي من �أ�صل الفطرة يف ّ
تولدت عنها ال�شهوات واللذات ملا ات�صلت بالأج�سام الطبيعية ،ثم �إن للروح
ا�ستعدادات تتميز بها �إال �أن ُك ْن َه َها( )1مغيب عن الب�شر ال يعرفون حقيقته ،و�إمنا
غاية ما يقال فيها �إنها جوهر متميز عن اجل�سم ومباين له؛ حيث �إن لها ا�ستعدادات
على تنجيز عمليات لي�س من خوا�ص املادة تنجيزها؛ فهي التي تدرك الأ�شياء
مبا فيها من امل�شابهة وامل�شاكلة واملباينة وامل�ضادة ،وحتيل فيها الفكر وتقيم عليها
الدليل ،وتنتج النتائج ال�صحيحة وتتب�صر يف عواقب الأمور ،وتق�ضي وحتكم مبا
يلزم وهذا ال يوجد يف املواد اجل�سمية.
فهي م�شتملة على �أ�صل فعال يحملها على العمل �أو الرتك تب ًعا ملا تدركه
من املالمية ،وهذا الأ�صل الفعال هو الإرادة التي حتمل على االختيار ،فتختار
( )1كنهها :الكنه :حقيقة ال�شيء( .م).
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ما يليق لها من �أ�سباب ال�سعادة مما تظنه كذلك ،ومن متعلقات الروح والعقل
والقريحة ،فالعقل ق ّوة ُروحانية بها �إدراك حقيقة الأ�شياء وقيا�س بع�ضها ببع�ض
مبا فيها من اجلامع واحلكم عليها مبا يقت�ضي ،فالعقل يف الإن�سان هو اجلزء الناطق
املتفكر ،وهو عبارة عن ق ّوة روحانية نورانية تدرك ما له وجود يف خارج العيان،
�أو يف الأذهان على حقيقته ،وتدرك جميع العالقات واملباينات يف املخاطبات
واملحاورات ،ف�إذا �أعرب املتكلم عما يف �ضمريه ت�ص ّور عقل ال�سامع �إذا كان �سلي ًما
قو ًّيا �صحة الكالم �أو ف�ساده من �أ ّول وهلة ،وبقدر �إدراك الإن�سان الن�سب والعالئق
بني الكائنات التي حوله تكون جودة عقله على ح�سب ق ّوة هذا الإدراك.
فالعقل هو الو�سيلة الوحيدة يف الت�ص ّور والت�صديق ومتييز احلقائق على
وجه دقيق منيق ،و�إذا كان حا ًّدا ذك ًّيا متوق ًدا( )1يخرتع ويبتدع كان قريحة ،فالعقل
الوا�سع يدرك العالقات املتولدة بني الأ�شياء ،ومن �أ ّول وهلة يحفظ فروعها
ومت�شعباتها وين�سبها �إىل �أ�صل واحد ،ومركز عمومي يجمعها حتى ت�صري بالن�سبة
للعقل معلو ًما واح ًدا وم�ستح�ضرة فيه ب�صورة واحدة ،فتنتق�ش يف مر�آة العقل
املعلومات ت�أ�صي ًال وتفري ًعا يف �صورة َج ِل َّية ،فاملدرك لهذه ال�صورة هو القريحة فال
يت�صف بالقريحة �إال من ات�صف ب�سعة العقل ،ولكن قد يت�صف الإن�سان ب�سعة
العقل وال يكون ُم َّت ِ�صفًا بالقريحة؛ �إذ كل منهما ممتاز عن الآخر؛ لأن القريحة
( )1متوق ًدا :ن�شي ًطا الم ًعا �سريع الفهم( .م).
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دائ ًما ن�شطة �شغالة فعالة والدة ُم َت َ�ص ِّورة بخالف العقل ولو مت�س ًعا ،ف�إنه يف الغالب
مثله كمثل التاجر يعطي وي�أخذ مع الفتور والك�سل وقلة احلما�س وال�سرعة،
وال مانع �أن يقال �إن القريحة هي �أعلى درجات �أفكار العقل الب�شري بقدر ما
ي�ستطيع �أن يتفكر ،فهي بهذا املعنى � ُّ
أجل نعم الباري ؛ �إذ بها يكون للإن�سان
َم َل َكة الوقوف على احلقائق والدقائق والرقائق ،وبها ربط الت�ص ّورات املتجددة
العجيبة التي تدركها النف�س واالخرتاعات واالبتداعات التي ال على مثال
�سابق ،فالقريحة جتمع �أطراف الت�ص ّورات والت�صديقات املتفرقة مبا تدرك فيها من
العالقات وتت�صرف الت�صرف التام يف هذا اجلمع.
و�أكرث النا�س ممن ال يمُْ ِع ُن النظر يف القريحة يعتقد �أنها حدة قوية يف
النف�س ،تهديها بال�صدفة واالتفاق �إىل َ�ص ْوب �أي �شيء من الأ�شياء؛ فتخبط بها
َخ ْب َط َع�شْ َواء( )1كالدوالب( )2الذي يتحرك بنف�سه حركة ق َْ�س ِر َّية( )3حتى ي�صل
بال�صدفة واالتفاق �إىل عمل يعمله بدون �إرادة وال اختيار� ،أو كمنبع ين�صب ما�ؤه
يف �أي حمل كان ويرتكه فال يعيده �إليه ،ولي�س الأمر كما يعتقدون بل هو كما
�أ�سلفناه ق ّوة فعالة تربز عملها على الأ�شياء بفن خم�صو�ص و�إرادة خم�صو�صة،
تتحرى الت�صرف يف مفعولها بجميع الت�صرفات املطلوبة وت�شكله ب�أ�شكال حقيقية
( )1فتخبط بها خَ بط ع�شواء :تت�صرف على غري علم وال ب�صرية( .م).
( )2الدوالب :العجل من خ�شب وتحُ مل عليه الأثقال( .م).
( )3ق�سرية :مقهورة مغلوبة( .م).
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مرغوبة ،فهي كاخلبري بفن الت�شريح مييز �أجزاء الأع�ضاء التي تبحث عنها وتنظر
فيها وتقي�س ن�سب �أجزائها املُ�ؤْ َت ِلفَة ،ولو تباعدت فهي كاملر�آة ال�صقيلة التي تنطبع
فيها �صور الأ�شياء� ،أو ك�آلة عمومية نبا�شة ثاقبة يف بحثها عن الأ�شياء ،ومن �أف�ضل
وظائفها �أنها ال تزاول البحث عن امل�ستحيل الذي ال ُيت�ص ّور وجوده ولكن عن
ا�ستخراج اجلائز املمكن الوجود ولو متعا�ص ًيا ،فكل من ات�صف بالقريحة املت�صرفة
هذا الت�صرف ُح ِك َم له بق ّوة ُروحه وات�ساع عقله و�سرعة حكمه و�إنتاجه و�أنه
جوهري العقل.
وقد اقت�ضت احلكمة الإلهية �إيداع القريحة العقلية يف دماغ الإن�سان
لتكون ك�إيداع املعادن النفي�سة يف باطن الأر�ض ،ف�إن املعادن يف باطن الأر�ض غري
م�صقولة وال مت�شكلة ب�أ�شكال منتظمة ،بل َم�شُ و َبة( )1ب�أخالط و�أجزاء �أجنبية فال
بالفن وال�صناعة ،وكذلك القريحة ف�إن العلوم والفنون تعمل
تنظف وتظرف �إال ّ
فيها ما تعمله ت�صفية املعادن النفي�سة ب�إزالة ما خالطها من املواد الأجنبية ،وال يزيد
يف جوهرها بل يربزها على ما �أرادته احلكمة الإلهية ،و�إذا قويت القريحة يف العلوم
والفنون وال�صنائع وبلغت فيها درجة كمال ،كانت �آلة لالخرتاع واالبتداع حتى
ال يكون لت�صرفها نهاية وال حل�سن تدبريها غاية ،وقد �سلف لنا �أنها هي العقل
الكامل الذي يدرك العالقات بني الأ�شياء ومن هذه العالقات ما يكون بني
الفنون الأدبية والعلوم احلقيقية.
( )1م�شوبة :خمتلطة( .م).

الف�صل الثامن
يف العالقة بني الفنون الأدبية والعلوم احلقيق َّية

الفنون الأدبية امل�سماة بعلوم العربية وهي :النحو ،وال�صرف ،والبيان،
واملعاين ،والبديع ،واخلط ،وال َع ُرو�ض والقوايف ،وق َْر ُ�ض ال�شعر ،والإن�شاء،
واملحا�ضرات ،وال�سيما اللغة وكل ما ُيعينِ على حت�سني العبارات العلمية كلها
�آلة للعلوم احلقيقية عقلية �أو نقلية ،فبالتمكن من الفنون الأدبية يقتدر الإن�سان
على التعبري عما يف ال�ضمري ب�أح�سن عبارة و�أو�ضح �إ�شارة ،ويح�صل على َم َل َك ِة
ت�أدية العبارات العلمية مبا يقت�ضيه احلال من اخت�صار �أو ب�سط ،فمن هذا يفهم �أن
املعارف الأدبية والعلوم احلقيقية ُمت َع ِّلق بع�ضهما ببع�ض لكمال ما بينهما من
الروابط واملنا�سبات ،و�أن ك ًّال منهما ُم َت َو ِّقف على الآخر ،و�إذا نظرنا �إىل ما �سبق
التقدمات العلمية يف البالد املتمدنة كبالد اليونان وبالد الرومانيني وبالد
من ّ
الإ�سالم وجدنا �أن درا�سة الآداب يف مدن �آ�سيا ورومه وبغداد وم�صر وغريها
َح َّ�سنت درا�سة العلوم احلقيقية ،و�أن درا�سة العلوم احلقيقية َك َ�س ْت املعارف
الأدبية ُح َلل( )1البهجة والرونقة( )2وزادتها حت�سي ًنا وتكمي ًال.
ثوب جديد( .م).
(ُ )1حلل :جمع حلة وهو كل ٍ
( )2الرونقة :ال�صفاء وا ُحل ْ�سن( .م).
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فكل من النوعني العلميني اقتب�س من الآخر ما زاده بهج ًة وكم ً
ٌّ
اال ،وملا
كانت بهجة اليونان مل َت ْك ُمل �إال باجلمع بني النوعني �سعدت بذلك ومتتعت
بف�ضل احلكمة والآداب ،وا�شتهرت بذلك �أكرث من غريها و�صارت العلوم الأدبية
خ�صو�صا يف مدينة �أثينه ،وهي مدينة
والعلوم ا َحل َك ِم َّية متقارنة يف التمكن والتقدم
ً
حكماء اليونان وكذلك الرومانيون فكانت يف زمن القي�صر �أغ�سطو�س �أدبياتهم
حد �سواء يف التقدم والتكامل ال�سيما يف مدينة رومه ،وكانت
وحكمياتهم على ٍّ
�إذ ذاك رومه ،حاكم ًة على �أثينه بق ّوة �سالحها و�شوكة حكامها ،و�إن ت�ساوى
املدينتان يف العلوم والآداب و�سعة االطالع ،و�أما الأزمان احلديثة ك�أيام اخللفاء
يف البالد امل�شرقية واملغربية فقد تقدمت الفنون الأدبية والعلوم ال�شرعية النقلية
والعلوم احلكمية والعقلية ،و َت َو َّلع ه�ؤالء اخللفاء بالبحث عن ترجمة كتب اليونان
يف دواوينهم بلغة العرب الف�صحى؛ ف�سارت الآداب والعلوم يف اخلالفة الإ�سالمية
�س ًريا واح ًدا ُم َّت ِحد اخلطوة ،و�صارت علوم الأقدمني و�آدابهم وتواريخهم معلومة
حتدد
للمت�أخرين مع ما �أ�ضيف �إىل ذلك من ت�آليف علماء الإ�سالم وت�صانيفهم وما َّ
من نتائج قرائحهم الذكية ،وثمرات عقولهم املنرية مع ما توارثوه يف الأدبيات من
�أ�سالفهم وهم العرب ال َع ْر َباء .قال عتبة بن �أبي �سفيان�« :إن للعرب كال ًما هو �أرقُّ
أعذب من املاءَ ،م َرقَ من �أفواههم مروق ال�سهام من ِق ِ�س ِّي َها( )1بكلمات
من الهواء و� ُ
ُم�ؤْ َت ِلف ٍ
َات� ،إن ُف�سرت بغريها َع ِط َل ْت ،و�إن ُبدلت ب�سواها من الكالم ْا�س ُت�صْ ِع َب ْت،
( )1ق�سيها :الق�سي :جمع قو�س وهو ما ُترمى به ال�سهام( .م).
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ف�سهولة �ألفاظهم ِ
توه ُم َك �أنها ممكنة �إذا ُ�س ِم َع ْت ،و�صعوبتها تعلمك �أنها مفقودة
�إذا طلبت ،بلغتهم نَ َز َل القر�آن ،وبها يدرك البيان ،وكل نوع من معناه ُم َباي ٌِن ملا
�سواه ،والنا�س �إىل قولهم ي�صريون وبهديهم َي�أْتمَ ُّون� ،أكرث النا�س �أحال ًما و�أكربهم
أنف�سا  -مل ينقادوا
�أخالقًا» و�آبا ٌء لنا كانوا كرا ًما  -وهم على العموم �أع ُّز النا�س � ً
أجنبي من امللوك بل �سلكوا يف حفظ حريتهم �أح�سن ال�سلوك ،ومن �أعزهم
�إىل � ٍّ
()1
نف�سا و�أ�شرفهم هم ًما الأن�صار وهم الأو�س واخلزرج �أبناء َق ْي َلة ،مل ي�ؤدوا �إتاوة
ً
قط يف اجلاهلية �إىل � ٍ
أحد من امللوك ،وكتب �إليهم ُت َّبع �أبو كرب يدعوهم �إىل طاعته
ويتوعدهم �إن مل ينقادوا له؛ فكتبوا �إليه:
ال َع ْبدُ ُت َّبـــــــ ُع َك ْم َي ُ�ؤ ُّم ِق َتا َل َنا
ا�س َال ُي َنــــــــــــا ُم ِب َ�أ ْر ِ�ض َنا
�إِنَّا �أُ َن ٌ

َ
ــــــــذ ِّل ِل
تــ
كـا ُن ُه باملَ ْنـ ِزلِ املُ َ
َو َم َ
�ض ال َّر ُ�س ُ
َع َّ
ول ه َنا لأُ ّم املُ ْر ِ�س ِل

فلما دنا لقتالهم كانوا يقاتلونه نها ًرا و ُي ْخرِجون �إليه القرى لي ًال؛ َف َن ِد َم من
قتالهم ورحل عنهم ،فكل عزيز نف�س من العرب يرى يف نف�سه امللوكية و�أنه َ�س ِّي ُد
َح ِّيه وقبيلته و�أكرمها.
َو ِ�إ َذا َ�س�أَ ْل َت َع ِن ِ
الك َر ِام َو َجدْ َت ِني

( )1الإتاوة :جزية �أو ما ي�ؤخذ بالإكراه( .م).

َك َّ
ال�ش ْم ِ�س َال تَخْ َفى ب ُِك ِّل َم َكانِ
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وباجلملة ،فالعلوم الأدبية تك�سو العلوم احلقيقية طالوة(َ )1ج ِل َّية ،ف�إنه لو
�صار يف الت�آليف والت�صانيف �سرد م�سائل �أي علم كان بعبارة ب�سيطة جمردة عن
التحلي بحلية الإن�شاء والأدب ،ومل ي�صر تلطيفها مبا ي�سيغها يف ذوق القارئ
لكانت م�سائلها ركيكة غري رائقة؛ فالبد مل�سائل العلوم من ح�سن التوقيع
وف�صاحة العبارة وحت�سينها مبا يزيل عن ذهن القارئ َو ْع َ�ساء ال�س�آمة( ،)2فح�سن
العبارة يف تقرير امل�س�ألة العقلية والنقلية هو ذكرها على وجه لطيف مقبول للعقل
لي�ستفيدها ال�سامع وتلتذ بها امل�سامع ،فنهاية الآداب حت�سني العبارات وتزيينها
مفتاحا لأبواب العلوم احلقيقية ،كما
بالتلطيف واالن�سجام لتكون بهذا املعنى ً
�أن العلوم احلقيقية ُتعني بالكلية واجلزئية على كمال تو�سيع دائرة الآداب يف
كل ل�سان ال�سيما ل�سان العرب؛ ولذلك جتد الفنون الأدبية عند الأمة القليلة
احل�ضارة وال ِع َما ِر َّية التي دائرة علومها ومعارفها احلقيقية �ضيقة النطاق مل تزل
يف حالة الطفولية و�أدبا�ؤها ي�شبهون ال�صغري يف املهد ال يعرف �إال املناغاة( ،)3فال
ي�ستطيع الأديب منهم �أن مييز الغث( )4من ال�سمني وال �أن ي�أتي املعارف العالية من
�أبوابهاَ ،فل ْأجل اجتناء ثمرات املعارف يف تلك البالد يجب غر�س الآداب فيها،
( )1طالوةُ :ح ْ�سن ورونق( .م).
()2وع�ساء ال�س�آمة :وع�ساء :ال�سهل اللني من الرمل .ال�س�آمة :امللل وال�ضجر ،واملق�صود االنغما�س يف ال�ضجر
وامللل( .م).
( )3املناغاة :احلديث مع ال�صبي مبا يحب ويهوي( .م).
( )4الغث :الرديء من كل �شيء( .م).
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وتعويد عقول �أهلها على التدقيق والرتقيق يف الكالم ،والنظر يف العالقات التي
تتقدم الآداب والعلوم ،وبامتزاجهما
بني الفنون الأدبية والعلوم احلقيقية ،فبهذا ّ
يح�صل التنا�سق كما هو معلوم ،قال ال�شاعر:
�إ َذا َما ال ِف ْك ُر َو َّلدَ ُح ْ�س َن َل ْفظٍ
َو َو ّ�شــــــا ُه َف َن ْم َن َم ُه جميــــــ ٌد

َت َرى ُحــــــ َل َل ال َب َيانِ ُم َن َّ�ش َر ٍ
ات

َو�أَ ْ�س َل َم ُه ال ُو ُجو ُد �إِىل ال ِع َيانِ
يح فيِ املَ َقالِ َويف ال ِّل َ�سانِ
َف ِ�ص ٌ
جَ َت َّلى َب ْي َن َها �صــــو ُر املَ َعــــــان

ففنون الآداب �آالت قوية ل�سائر العلوم احلقيقية ،وال َّت َ�ض ُّلع منها يحتاج
�إىل ت�سهيل الأ�سباب والو�سائل لتنت�شر يف الأوطان ،وجتلب معها �أعظم الف�ضائل
وكمال العرفان.

الف�صل التا�سع
يف ذكر الطرق امل�سهِّلة لتقدم العلوم والآداب ،وطريق
احل�صول عليها واالكت�ساب

�أعظم الو�سائل والو�سائط التي ُتعني على تقدم العلوم والفنون يف مملكة من
املمالك هو ت�شويق �صاحب اململكة للأدباء والعلماء باملكاف�أة الالئقة والتحف
املالمية؛ لأنه َي ْن ُت ُج من الت�شويق املناف�سة واملقارنة وين�ش�أ عن ذلك �سعادة اململكة
بوجود الرجال يف حمط الرحال ،كما ين�ش�أ عن ذلك �أي�ضً ا �إ�صالح �أحوال الأهايل
فامللك العاقل ،والأمري الفا�ضل ،وال�سلطان العادل هو من ي�سعى دائ ًما يف �إ�سعاد
دولته و�إر�شاد �سلطنته ب�إ�سعاد �أفراد الأهلني امل�ساعدين على نفع وطنهم ،فاحلاكم
الذي يع�شق عل ّو ال�ش�أن ،ويقيم على حمبة وطنه احلجة والربهان يتخذ قواعد
ت�شريف �أهل الف�ضل ،ومكاف�أة �أهل النبل �سواء كانوا من
حكمه و�ضوابط ُم ْل ِكه
َ
�أرباب الت�أليف والت�صنيف� ،أو من �أهل التعليم والتفهيم� ،أو من �أ�صحاب االخرتاع
واالبتداع حتى ُي�شْ هِ َر ُهم بال�شهرة املمدوحة ليبقى ذكرهم ،و�آثار جمدهم معلومة
التاريخ ملن ي�أتي من بعدهم ،فال تزال يف �أوطانه �أ�شجار املعارف مثمرة ،و�أغ�صان
ال َّلطائف مزهرة ،وتكرث امل�سابقة واملناف�سة ،وت�ستمر الدرا�سة واملمار�سة ،وتفي�ض
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على اململكة بحار املعارف والعوارف ،ويبدو �صالح اللطائف والطرائف ،وتقوى
ينابيع العلوم والفنون ،وتت�سع مقاالت ال�شروح واحلوا�شي واملتون.
وقد اقت�ضت احلكمة الإلهية �أن الكائنات الفطرية قابلة للتغيري والتبديل،
ال�سيما العقول الب�شرية ف�إنها كاجلنود املجندة جت ّرد دائ ًما الت�ساع مملكتها �سيوف
الذكاء املهندة( ،)1فكما �أن النور مدى الأزمان يف حرب مع الظلمة ،والعلم
يحارب اجلهل والو�صمة فكذلك م�صابيح املعارف بهذا املعنى ت�ستنري تارة
وتنطفئ �أخرى ،وينتقل نورها �إىل مملكة يرى وجوده فيها �أجدر و�أحرى.
فبهذا �صح عند االقت�ضاء االنتقال عن الأوطان الكت�ساب ف�ضائل
العرفان ،فمن مل يجد معل ًما يعلمه يف بلده �أو وطنه ما يحتاج �إليه من �أمر دينه
�أو معا�شه؛ فلريحل وجوبًا يف الواجب وندبًا يف املندوب اقتدا ًء بال�سلف ال�صالح
واخللف الناجح ،فقد رحل مو�سى �إىل ا َخل ِ�ض ِر  -عليهما ال�سالم  -لال�ستفادة
منه ،ورحل جابر بن عبد اهلل الأن�صاري  م�سرية �شهر �إىل �أني�س بن عبد اهلل
يف طلب حديث واحد ،ورحل عقبة بن احلارث من مكة �إىل املدينة يف م�س�ألة
واحدة ،قال القا�ضي الفا�ضل يف بع�ض ر�سائله :ما �أعلم �أن لمِ َ ِل ٍك من امللوك
رحلة يف طلب العلم �إال للر�شيد ف�إنه رحل بولديه الأمني وامل�أمون ل�سماع املُ َو َّط�أ
على الإمام مالك ،وكان �أ�صل املوط�أ ب�سماع الر�شيد يف خزانة امل�صريني ،قال:
()1ال�سيوف املهندة :ال�سيوف املطبوعة من حديد الهند( .م).
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ثم رحل ل�سماعه ال�سلطان �صالح الدين بن �أيوب بولديه الأف�ضل والعزيز �إىل
الإ�سكندرية ،ف�سمعه علي بن طاهر بن عوف ،وال �أعلم لهما ثالثًا .فال�سياحة
�أمر عظيم يف تكميل النف�س؛ لأن ال�سياح يلقى �أفا�ضل خمتلفني في�ستفيد من
كل واحد فائدة خم�صو�صة ،وقد يبلغ َم ْب َلغ الأكابر من النا�س ف ْي َ�س ْتح ِقر نف�سه يف
مقابلتهم ،وقد ي�صل �إىل املدار�س الكبرية فينتفع بها ،وقد ي�شاهد اختالف �أحوال
�أهل الدنيا ب�سبب ما خلق اهلل يف كل طرف من الأحوال اخلا�صة بهم فتتق ّوى
معرفته.
وباجلملة ،فال�سياحة لها �أمر قوي يف �أمر الدين والدنيا ،وبهذا ت�ستنري
املمالك بالتناوب ،فم�صابيح العلوم �أ�شبه بالكواكب ذوات الأذناب( )1تنت�شر يف
الأفق انت�شا ًرا م�ؤق ًتا وهي �سريعة الزوال ،وال تعود �إىل حملها �إال بعد قرون و�أجيال،
التمدن يف مملكة من �أن تعود �إىل رتبتها الأوىل ،ال�سيما
فال ب�أ�س �إذا �ضعف نور ّ
�إذا َ�س َّخر اهلل لها َم ِل ًكا مجَ َ ِّد ًدا �صاحب قريحة عظمى ،ويد ُطوىل وللآخرة خري لك
من الأوىل.

( )1الكواكب ذوات الأذناب :جِ ْرم �سماوي له َذنَب يدور حول ال�شم�س يف ٍ
بي�ضي .واملق�صود �شدة الو�ضوح
فلك ّ
لوجودها يف ال�سماء( .م).

الباب الرابع
يف ذكر الوطن ومتدينه وبيان �أن �أعظم �أ�سباب ذلك
الرتبية والتعليم وا�ستكمال املعارف والتعميم،
وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف الكالم على الوطن

الوطن هو ع�ش الإن�سان الذي فيه َد َرج( )1ومنه خرج ومجَْ َم ُع �أ�سرته ومقطع
�س ّرته ،وهو البلد الذي نَ�شَّ َ�أته تربته ،وغذا�ؤه هوا�ؤه ،ورياه ن�سيمه ،وحلت عنه
التمائم فيه ،قال �أبو عمرو بن العالء« :مما يدل على حرية الرجل وكرم غريزته
متقدم �إخوانه ،وبكا�ؤه على ما م�ضى من زمانه»،
حنينه �إىل �أوطانه ،وت�ش ّوقه �إىل ّ
يحن الأ�سد �إىل غابه ،وي�شتاق اللبيب �إىل وطنه كما
يحن �إىل �أحبابه كما ّ
والكرمي ّ
ي�شتاق النجيب �إىل عطنه( ،)2فال ُي�ؤْ ِثر احل ّر على بلده بل ًدا وال ي�صرب عنه �أب ًدا ،قال
ال�شاعر:
ال ٌد ِب َها ِن َ
ِب َ
يط ْت َع َل َّي تمَ َائِمِ ي

�ض َم َّ�س جِ ْل ِدي ُت َرا ُب َها
َو�أَ َّو ُل �أَ ْر ٍ

وقال �آخر:
َب َل ٌد َ�ص ِح ْب ُت ِب َها َّ
ال�ص َبا
ال�شبِي َبة َو ِّ

َو َلب ِْ�س ُت َث ْو َب ال َع ْي ِ�ش َو ْه َو َج ِديدُ

(َ )1د َرج :منا ون�ش�أ( .م).
( )2النجيب :الناقة ،والعطن :مربك الإبل ،واملق�صود �أن الإبل ت�شتاق لأوطانها( .م).
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َّ
ال�ضمِ ِري َر�أَ ْي ُت ُه
َف ِ�إ َذا تمَ َث ََّل فيِ

اب َّ
اب تمَ ِيدُ
َو َع َل ْيه �أَ ْث َو ُ
ال�ش َب ِ
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()1

وكان النا�س يت�ش ّوقون �إىل �أوطانهم وال يفهمون العلة يف ذلك حتى �أو�ضحها
()2
علي بن العبا�س الرومي يف ق�صيدة ل�سليمان بن عبد اهلل بن طاهر ي�ستعديه
على رجل من التجار يعرف بابن �أبي كامل �أجربه على بيع داره واغت�صبه على
بع�ض ُج ُدرِها؛ فقال:
َويل َو َط ٌن �آ َل ْي َت أ�َ ْن َال �أَبِي َع ُه
ال�شباب ونعم ًة
َع َّم ْر ُت به َ�ش ْر َخ
ِ

َو َح َّبب � َ
أوطان ال ِّر َجالِ �إليه ُم
�إذا ذكـــروا �أوطـــا َن ُهم َّ
ذكرتهم

ـــ�س َح َّتى َك�أَ َّن ُه
فقد �أل َف ْت ُه ال َّن ْف ُ

َو�أَ ْن َال �أ َر َى َغيرْ ِ ي َل ُه الدَّ ْه َر َما ِل َكا
قوم �أَ ْ�ص َب ُحوا يف ِظ َ
ال ِلكا
ب�صحب ِة ٍ
ال�شباب هنالكا
آرب ق�ضاها
ُ
م� ُ
َ
لذلك
ال�ص َبا فيها فح ُّنوا
ُعهو َد ِّ

لها ج�س ٌد �إن َ
بان ُغو ِد ْر ُت َها ِل َكا

وال يبعد َ
طلب العلى �إذا مل ميكن فيه ،قال �صاحب
العاقل عن الوطن �إال ُ
ال ِم َّية العجم:
�إ ِّن ال ُع َلى َحدَّ َث ْت ِني َو ْه َي َ�ص ِاد َق ٌة

لو �أن يف َ�ش َر ِف امل�أ َوى ُب ُل َ
وغ ُمنًى

يما تحُ َ دِّ ُث �أَ َّن ال ِع َّز فيِ ال ُّن َق ِل
ِف َ
َ َ ()3
مل َت رْب ِح َّ
ال�ش ْم ُ�س َي ْو ًما دَا َرة احل َم ِل

()1متيد :تتثنى وتت َبخْترَ ( .م).
�شخ�ص ما( .م).
( )2ي�ستعديه :ي�ستعني بامل�ساعدة للن�صرة على ٍ
( )3دارة احلمل :مدار احلمل( .م).
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وقال من حتري يف ا ِحل ِّل واالرحتال:
يت َبينْ َ َع ِزميَتَينْ ِ كال ُه َما
َو َب ِق ُ
َه ٌّم ُي َ�ش ِّو ُق ِني �إِلىَ َط َل ِب ال ُع َلى

�أَ ْم َ�ضى َو�أَ ْن َف ُذ ِمن �شبا ِة �سنانِ
و َه ًوى ُي َ�ش ِّو ُق ِني �إ َ
ِىل الأَ ْو َطانِ

()1

وقد جرت العادة �أن البعيد عن الوطن الذي ق�ضى فيه جز ًءا من �شبابه
يت�ش ّوق �إليه �سواء كان من �أهل البدو �أو من �أهل احل�ضر ،ف�أهل البدو يت�أ�سفون
على فراق جند ويحنون �إليها حنني املت�أ�سفني على غوطة( )2دم�شق وق�صور مدينة
ال�سالم ،وحتف اجلزيرة ،وم�ست�شرف ا َخل َو ْرنَق( )3وجو�سق ُ�س َّر َم ْن َر�أَى من كل
من َب ُع َد منهم عن بلده وطال مقامهم بغريه ،ف�إذا �أبدينا بع�ض حما�سن �أم الدنيا،
تعد �أ ّول وطن من �أوطان الدنيا
والنعمة التي هي ِك َنانَة اهلل يف �أر�ضه ظهر لنا �أنها ّ
حتن �إليه نفو�س مفارقيه من ذويه.
ي�ستحق �أن متيل �إليه قلوب بنيه و�أنه �أحق �أن ّ
وال ي�شك �أحد �أن م�صر وطن �شريف �إن مل نقل �إنها �أ�شرف الأمكنة؛
فهي �أر�ض ال�شرف واملجد يف القدمي واحلديث ،وكم ورد يف ف�ضلها من �آيات
َب ِّي َنات و�آثار وحديث ،فما ك�أنها �إال �صورة جنة اخللد منقو�شة يف عر�ض الأر�ض بيد
(�)1شباة �سنانَ :ح ُّد الرمح( .م).
( )2غوطة :الأر�ض املنخف�ضة امل�ستقرة( .م).
( )3م�ست�شرف اخلورنق� :أعاله( .م).
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احلكمة الإلهية التي جمعت حما�سن الدنيا فيها حتى تكاد �أن تكون َح َ�ص َر ْت َها
يف �أرجائها ونواحيها بلدة مع�شوقة ال�سكنى ،رحبة امل�أوى ،ح�صبا�ؤها( )2جوهر،
وترابها م�سك �أذفر( ،)3يومها غداة ،وليلها �سحر ،وطعامها هنيء ،وثراها مريء(،)4
وا�سعة الرقعة ،طيبة البقعة ،ك�أنّ حما�سن الدنيا عليها مفرو�شة و�صورة اجلنة فيها
منقو�شة ،وا�سطة البالد و ُد َّر َتها ووجهها و ُغ َّرتها ،بلد كم خرج منه من كبار ملوك
و�سالطني وحكماء و�أ�ساطني ،وكم نبعت منه عيون علوم واجنلى به من البالد
�سحائب غيوم ،فمن ذا ي�ضاهي م�صر يف كمال االفتخار� ،أو يباريها يف اجلمال
واالعتبار� ،أ ّمتها �أ ّول �أ ّمة يف املجد وعل ّو الهمة.
يل فيِ الإ ِْ�س َ
َب َها ِل ُ
ال ِم َ�سا ُدوا َولمَ ْ َي ُك ْن
ُه ُم ال َق ْو ُم �إ ِْن َقا ُلوا �أَ َ�صا ُبوا َو�إ ِْن ُد ُعوا

اجلـــا ِهل َّي ِة �أَ َّو ُل
َك�أَ َّولهـــــ ِـم فيِ
َ
�أَ َجا ُبوا َو�إ ِْن َ�أ ْع ُط ْوا َ�أ َطا ُبوا َو�أَ ْج َز ُلوا

مو�صوفة عند اجلميع بال�شجاعة واحلما�سة ِ
والكيا�سة( )5والرئا�سة ف�ض ًال عن
الذكاء والفطنة ولطافة العوائد والأخالق مما �سارت به الركبان ب�سريتهم احلميدة
حد َدتها وق ََ�صرتها ( .م).
(َ )1ح َ�ص َرتهاَّ :
( )2ح�صبا�ؤها :احل�صباء :احل�صى( .م).
( )3م�سك �أذفر :م�سك �شديد َذكاء الريح( .م).
( )4مريء :ط ِّيب( .م).
( )5الكِ يا�سةُّ :
الظرف والذكاء واللباقة( .م).
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يف �سائر الآفاق فلها احلق يف �أن يحرتمها جميع الأمم وامللل وملوك الدنيا والدول،
فكم اقتب�سوا منها يف الأزمان اخلالية �أنوار العلوم واملعارف التي َط َّوق َْت �أجياد
الدنيا و�صارت بها يف الدرجة العالية.
ومل تزل �إىل الآن فخار كل زمان كما مل تزل �آثار حما�سنها زينة لكل
التمدن عظيم و َر ْونَق تاجها د ّر نظيم ،فهي الكنانة ذات املنعة
مكان ،حظها من ّ
واملكانة التي قيل فيها:
َو ِكنا َن ُة ا ِ
هلل ا َّل ِتي َكم ف ّوقت
ُ
وح ْ�س ُنها
�شاب
وقدمية
الزمان ُ
َ

منها و�إن َب ُعدَ ال َعدُ ّو ِ�س َها ُم
باقٍ ومل َت ْهـــــ َر ْم( )1لهــــا �أَ ْه َرام

و�إذا َ�سطا َح ّر الهجري( )2فما�ؤها
َ
بالنيل عن َن ْيل احليا
وغ ِن َّي ٌة
ِ

وهوا�ؤها بــــر ٌد به و�ســــــالم
وله �أَ َيـــا ٍد يف الوفـــــو ِد جِ َ�سام

()3
ِ
وعن املَ ِط ِّي
املثقالت وحم ِلها
ِم ْن ُك ِّل با�سط ِة ا َجل َن ِاح( )5ك�أنَّها

( )1تهرم :ت�صل لأق�صى الكِ برَ ( .م).
( )2الهجري� :شدة احلر عند انت�صاف النهار( .م).
املطي :جمع مطية ،وهي الناقة التي ُتركب( .م).
(ّ )3
( )4املن�ش�آت :ال�سفن مرفوعة ال�شراع( .م).
( )5با�سطة اجلناح :املق�صود بها ال�سفينة( .م).
( )6غَمام :جمع غَمامة وهي ال�سحابة( .م).

باملن�شــــ�آت

()4

َك َ�أ َّن َها �أَعــــال ُم

بالريــــاح َغ َمام
ملــــا ت�ســــ ُري
ِ

()6
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وكذا ليــــــــــــــــايل الدَّ ْه ِر والأيام
نْيــــــــا ومل َي ْب ُعدْ َع َل ْي ِه َم َرا ُم

يقال �إن من خ�صائ�ص م�صر كرثة الدنانري بها ،و�إن من دخل بها ومل ي�ستغن
فال �أغناه اهلل ،وال عربة مبا قاله بع�ضهم يف تف�ضيل بغداد عليها:
َي ُقو ُل َ
أر�ض ُك ِّل َها
ون م�ص ُر �أَخْ َ�ص ُب ال ِ
ُ
مثل َغيرْ ِ َها
وما م�صر �إال بلد ٌة

أخ�صب ِمن م�صر
فقلت لهم بغدا ُد �
ُ
ُ
َت َعا َق ُب َها

الأيا ُم

بال ُع ْ�س ِر

وال ُي ْ�سر

ولك َّنـــكمتُطــ ُرو َن َها()1بهـــــــواكــــ ُم

ومل تَخْ ُل �أَ ْر ٌ
�ض من محُ ِ ٍّب َو ِم ْن ُم ْط ِري

�صب عن مع�ش ٍر بها
و�إال ف� َ
أين ا ِخل ُ
دب ال ُ
أر�ض( )2عندَ ُهم
وما خري قوم جَ ْت ُ

العذاب ِم َن ال َف ْق ِر
أنواع
ا�سون � َ
ِ
ُي َق ُ
ني من ال َق ْط ِر
�صب العاملَ َ
مبا فيه ِخ ُ
()4
الظ ْل َما ِء �سِ ْر ُب ال َق َطا ُ
كما ِري َع فيِ َّ
الك ْد ِري

�إذا ُب�شِّ ُروا بال َغ ْي ِث ر ِي َع ْت(ُ )3ق ُلو ُب ُهم

وقال بع�ضهم :من خ�صائ�ص م�صر �أن امل�صري ال يرى ُم ْ�س َتوط ًنا يف غريها �إال
يف الذل ،وكانت حتية ملوكها وعظمائها «�أيها العزيز» كما نطق به القر�آن ال�شريف،
وباجلملة فالبالد َتمُْدح وتذم فقد كان يقال :الدنيا ب�صرة ،وال مثلك يا بغداد ،وكان
( )1تطرونها :جتاوزون احلد يف مدحها( .م).
( )2جتدب الأر�ضُ :ت�صاب بالقحط( .م).
( )3ريعت :فزعت( .م).
( )4القطا الكدري :القطا طائر ثقيل امل�شية ،والكدري نوع من �أنواعه ق�صرية الأذناب( .م).
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ا َحل َّجاج يقول :الكوفة جاري ٌة جميلة ال مال لها؛ فهي تخطب جلمالها ،ونحن
نقول :م�صر جارية عرو�س محُ َ ّالة باملال واجلمال ،فهي تخطب ملالها وجمالها؛
فهي الآن جممع ال َّتا ِلد َّ
والطارِف ،ومعدن املحا�سن واللطائف ،وبها منافع �أرباب
النهايات يف كل فن باديه وهي حا�ضرة �إفريقه وما عداها بادية.
قال بع�ض من �سكن �سواها وهو يهوى ُ�س ْك َناها :ف�آ ًها على الديار امل�صرية
و�س ْق ًيا ملعاهد �أُنْ ِ�س َها ِل َن ْف ِ�س َها َو َل َّذاتهِاِ ،ل َذا ِت َهــا،
و�أوقاتهاُ ،
ـيــا لتلك املنازل التي:
َو َر ْع ً
* ال َت ْخ ُر ُج الأق َْما ُر َع ْن ه َا َ
ال ِت َهــــــــا *

وحف ًظا لتلك الوجـوه التي:

* لل�شَ ْم�س �أ�ضوا ٌء على َج َب َها ِت َهــــــا *

و�شك ًرا للنفــو�س التي:

* املَ ْج ُ
ـــد َي ْغ ُل ُبها َع َلى �شَ َه َوا ِتهــــــا *

َ
يد ًة
ام َل َنا َفكَ َ
ان َق ِ�ص َ
ذ ُِك َر الأ َن ُ

�شعر:

َ
تي ُم َن َّع ًما
َق َ�ض ْي ُت �أ ْطي َِب َل ْي َل َّ
ال�س َما ِء ُم َغ ِازل
فيِ َل ْي َل ٍة َق َم ُر َّ

الفر ُد ِمن �أَ ْب َيا ِت َها
�أَ ْن َ
الب ِد ُ
ت َ
يع ْ
يما َي َل ُّذ ِب ِه ُف�ؤَا ُد ال َع ِ
ا�شقِ
ِف َ
و ِب َل ْي َل ٍة َق َم ُر ال َّز َمانِ ُم َعا ِن ِقي
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فكيف وهي على ممر الليايل والأيام منبع ال�سعادة ،ووارثة دار ال�سالم،
وزينة بالد الإ�سالم مليكها عزيز ،و�أهلها �أهل كرامة ،وتعزيز حمبوبة من �أبناء
الأوطان متم�سكة بحديث حب الوطن من الإميان ،وهي �إن �شاء اهلل تعاىل يف �أمان
واطمئنان من حوادث الزمان؛ حيث �إن عزيزها:
�أَ َقا َم َم َنا َر ا َحلقِّ َح َّتى ا ْه َتدَ ْت ِب ِه
َو َعا َد ْت َع َلى الدُّ ْن َيا َع َوا ِئدُ َف ْ�ض ِل ِه

َو�أَ ْب َ�ص َر َها َم ْن لمَ ْ َي ُك ْن َق ُّط �أَ ْب َ�ص َرا
َف�أَ ْق َب َل ِم ْن َها ُك ُّل َما َك َان ُمدْ ِب َرا

الف�صل الثاين
يف �أبناء الوطن وما يجب عليهم

قد اقت�ضت حكمة امللك القادر الواحد �أن �أبناء الوطن دائ ًما ُم َّت ِح ُدون
يف الل�سان ،ويف الدخول حتت ا�سرتعاء ملك واحد ،واالنقياد �إىل �شريعة واحدة
أعدهم للتعاون على �إ�صالح
و�سيا�سة واحدة ،فهذا مما يدل على �أن اهلل � إمنا � ّ
وطنهم ،و�أن يكون بع�ضهم بالن�سبة �إىل بع�ض ك�أع�ضاء العائلة الواحدة ،فك�أن
الوطن �إمنا هو منزل �آبائهم و�أمهاتهم وحمل َم ْر َباهم ،فليكن �أي�ضً ا حم ًّال لل�سعادة
متعددة ب�آراء
امل�شرتكة بينهم ،فال ينبغي �أن تت�شعب الأمة الواحدة �إىل �أحزاب ّ
خمتلفة ملا يرتتب على ذلك من الت�شاحن والتحا�سد والتباغ�ض وعدم �أَ ْم ِن َّية
الوطن ،فال يتمنى بع�ضهم �سعادة نف�سه و�شقاوة غريه ال�سيما و�أن ال�شريعة
وال�سيا�سة �س ّوت بينهم ،و�أوجبت عليهم �أن يكونوا على قلب رجل واحد ،و�أن ال
ليختل نظام ملكهم ّ
يعتقدوا لهم عد ًّوا �إال من يوقع بينهم الف�شل بخداعه ّ
وينحل
انتظام �سلكهم ،فهذا هو العد ّو املبني الذي ال يحب �أن يكون �أهل الوطن على
وطنهم �آمنني ،وال بح ِّريتهم متمتعني.

208

املر�شد الأمني للبنات والبنني

208

ثم �إن ابن الوطن املت�أ�صل به �أو املنتجع �إليه الذي توطن به واتخذه وط ًنا
م�صري مثال ً� ،أو �إىل الأهل فيقال �أهلي �أو �إىل
ُي ْن َ�س ُب �إليه تارة �إىل ا�سمه فيقال
ٌّ
الوطن فيقال وطني ،ومعنى ذلك �أنه يتمتع بحقوق بلده؛ و�أعظم هذه احلقوق
ا ُحل ِّر َّية التامة يف اجلمعية الت�أن�سية ،وال يت�صف الوطني بو�صف احل ّرية �إال �إذا كان
منقا ًدا لقانون الوطن ،ومعي ًنا على �إجرائه ،فانقياده لأ�صول بلده ي�ستلزم ِ�ض ْم ًنا
�ضمان وطنه له التمتع باحلقوق املدنية وال َّت َم ِّزي( )1باملزايا البلدية ،فبهذا املعنى هو
وطني وبلدي يعني �أنه معدود ع�ض ًوا من �أع�ضاء املدينة فهو لها مبنزلة �أحد �أع�ضاء
املتمدنة ،وقد كان �أهايل غالب الأمم حمرومني
البدن وهذه �أعظم املزايا عند الأمم ّ
من تلك املَ ِز َّية التي هي من �أعظم املناقب ،وكان ذلك يف الأزمان التي كانت فيها
�أوامر والة الأمور جاري ًة على هوى �أنف�سهم يفعلون ما �شاءوه ،وقد كانت الأهايل
�إذ ذاك ال مدخل لها يف معار�ضة حكامهم ،وال حماماة لهم عن �أحكام ال�شريعة
فكان ال ميكنهم �أن يخربوا ملوكهم مبا يرونه غري موافق� ،أو يكتبوا �شي ًئا فيما يخ�ص
ال�سيا�سات والتدابري ،وال ُي ْب ُدوا �آراءهم يف �شيء ،فكانوا كالأجانب يف �أمور
احلكومة ،وكانوا ال يتق َّلدون من الوظائف واملنا�صب �إال مبا هو دون ا�ستحقاقهم،
والآن تغريت الأفكار وزالت عن �أبناء الوطن هذه الأخطار؛ فالآن �ساغ( )2للوطني
احلقيقي �أن ميلأ قلبه بحب وطنه؛ لأنه �صار ع�ض ًوا من �أع�ضائه.
( )1ال َّتم ّزي :التمتع( .م).
(� )2ساغ�َ :س ُه َل وجاز( .م).
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فالوطني املخل�ص يف حب الوطن يفدي وطنه بجميع منافع نف�سه ويخدمه
ببذل جميع ما ميلك ،ويفديه بروحه ويدفع عنه كل من تع ّر�ض له ب�ضرر كما
يدفع الوالد عن ولده ال�ش َّر ،فينبغي �أن تكون نية �أبناء الوطن دائ ًما متوجه ًة يف
حق وطنهم �إىل الف�ضيلة وال�شرف وال يرتكبون �شي ًئا مما ُي ِخ ُّل بحقوق �أوطانهم
و�إخوانهم؛ فيكون ميلهم �إىل ما فيه النفع وال�صالح ،كما �أن الوطن نف�سه يحمي
عن ابنه جميع ما ي�ضره ملا فيه من هذه ال�صفات ،فحب الأوطان وجلب امل�صالح
العامة للإخوان من ال�صفات اجلميلة التي تتمكن من كل واحد منهم يف جميع
�أوقاته ّمدة حياته ،وجتعل كل �إن�سان منهم حمبوبًا للآخرين ،فما �أ�سعد الإن�سان
الذي مييل بطبعه لإبعاد ال�شر عن وطنه ولو ب�إ�ضرار نف�سه.
ف�صفة الوطنية ال ت�ستدعي فقط �أن يطلب الإن�سان حقوقه الواجبة له على
الوطن ،بل يجب عليه �أي�ضً ا �أن ي�ؤدي احلقوق التي للوطن عليه ف�إذا مل ُي ِّ
أحد
وف � ٌ
من �أبناء الوطن بحقوق وطنه �ضاعت حقوقه املدنية التي ي�ستحقُّها على وطنه.
الوطني الذي بلغ من العمر
وقد كان الرومانيون يف قدمي الزمان يجبرِ ُون
َّ
ع�شرين �سنة �أن يحلف ميي ًنا �أنه يحامي َع ْن َو َط ِنه وحكومته في�أخذون عليه عه ًدا
بذلك و�صيغة اليمني� :أ�شهد اهلل على �أين �أحمل �سالح ال�شرف لأمانع به عن
وطني و�أهله كلما الحت فر�صة �أمتكن فيها من م�ساعدته ،و�أ�شهد اهلل على �أين
حلماية الوطن والدين �أحارب منفر ًدا �أو مع اجلي�ش ،و�أ�شهد اهلل على �أين ال �أُ َك ِّدر

209

210

املر�شد الأمني للبنات والبنني

210

�صفو وطني وال �أخونه وال �أغدر به ،و�أين �أركب البحار �أ ًّيا ما لزم ذلك يف جميع
الغزوات التي ت�أمر بها احلكومة ،وعلى �أين �أحافظ على امتثال القوانني والعوائد
يتجدد منها ،و�أ�شهد اهلل �أن ال �أحتمل
املقبولة يف بالدي املوجودة يف احلال وما ّ
�أح ًدا يج�سر �أن ُي ِخ َّل بها وينق�ص انتظامها .انتهى.
فمن هذا ُي ْفهم �أن �أمة الرومانيني كانت مت�شبثة بحب وطنها؛ ولهذا ت�س َّلطت
على بالد الدنيا ب�أ�سرها ،وملا ان�سلخت( )1عنها �صفة الوطنية ح�صل الف�شل بني
وتعدد
�أع�ضاء هذه ا ِمل َّلة ،وف�سد حالها وانحل عقد نظامها بتعدد اختالف �أمرائها ّ
حكامها ،فبعد �أن كانت حمكومة بقي�صرة واحدة انق�سمت يف امل�شرق واملغرب
بني قي�صرين :قي�صر رومة وقي�صر الق�سطنطينية ،وكانت ال�شوكة لباع( )2طويل
ف�صار �أمرها �إىل باعني ق�صريين؛ ف�آل �أمرها يف جميع احلروب �إىل االنهزام ورجعت
بعد كمال الوجود �إىل االنعدام ،وهكذا �ش�أن امللة املُ ْخ َت َّلة احلكومة والدولة الغري
املنظومة.

( )1ان�سلخت :فارقت( .م).
( )2باع :م�سافة ما بني الكفني �إذا ب�سطتهما( .م).

الف�صل الثالث
يف امللة والدولة يف العرف ،وما يتعلق بذلك

امللة يف عرف ال�سيا�سة كاجلن�س جماعة النا�س ال�ساكنة يف بلدة واحدة
تتكلم بل�سان واحد ،و�أخالقها واحدة وعوائدها متحدة ،ومنقادة غال ًبا لأحكام
واحدة ،ودولة واحدة ،وت�سمى بالأهايل والرعية واجلن�س و�أبناء الوطن ،وينبغي
�أن تكون الأمة امل�ستحقة لأن تت�صف بهذه ال�صفات وتتلقب بهذه الأ�سماء،
ذات �شهامة و�شجاعة وذكاء ،وميل �إىل حب املجد والفخار ،و�شرف العر�ض حتب
ح ّريتها وتتولع( )1بق ّوة رئي�س دولتها وتنقاد لقوانني مملكتها و�سيا�ستها.
وال جائز �أن ت�ستغني الأمة عن رئي�س يح�سن �سيا�ستها وتدبري م�صاحلها
فبدونه ال ت�أمن على التمتع بحقوقها املدنية ،ومزاياها البلدية ،وال حتفظ نف�سها وال
مالها وال عر�ضها ،فالرئي�س املُ َع ْن َون له ب�أي عنوان كان من �ألقاب ريا�سة الدولة
هو املحافظ على �إجراء الأحكام والقوانني ،وعلى حفظ ال�شريعة والدين فيلزم
لنظام الدولة نوعان من الرتبية لتكون مهذبة مرتبة �أحدهما تربية �أبناء امللوك،
( )1تتولع :تتعلق ب�شدة وحتر�ص عليه( .م).
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�أو ر�ؤ�ساء الدولة ،والثانية تربية �أبناء الوطن ،ف�أ ّما تربية �أبناء امللوك ف�إنها حتتاج �إىل
كرثة االحتفال بتعليمهم جميع ما يتعلمه �أبناء الوطن من العلوم الأ ّولية ال�سيما
علم الل�سان ،قال �أبو عثمان :دخلت على �أمري امل�ؤمنني املعت�صم باهلل فقلت له:
يا �أمري امل�ؤمنني يف الل�سان ع�شر خ�صال� :أداة يظهر بها البيان ،و�شاهد يخرب عن
ال�ضمري ،وحاكم يف�صل بني اخلطاب ،وناطق ُي َر ُّد به اجلواب ،و�شافع تدرك به
احلاجة ،ووا�صف تعرف به الأ�شياء ،وواعظ ُي ْعرف به القبيح ،ومغ ّرد تدر�أ( )1به
الأحزان ،وخا�صة تزهى بال�صنيعة ،وملهى يونق الأ�سماع .وقال احل�سن الب�صري
�إن اهلل تعاىل يرفع درجة الل�سان؛ فلي�س من الأع�ضاء �شيء ينطق بذكره غريه :
َر�أَ ْي ُت ال ِعــــ َّز فيِ
ـــــر ِء
َك َفى بِاملَ ْ

�أَ َد ٍب َو ِع ْل ٍم
َذ ًّما �أَ ْن َت َرا ُه

ـــــل املَ َذ َّل ُة َوال َه ُ
وان
َوفيِ ا َجل ْه ِ
ــــ�س َل ُه ِل َ�س ُان
َل ُه َو ْج ٌه َو َل ْي َ

وقال �آخر:
َف�إ ِْن ُك ْن َت َذا َع ْز ٍم َو َر ْ�أ ٍي َو ِه َّم ٍة
َف إ� َِّن َر َوا َء ا َجل ْه ِل(� )3أَ ْق َب ُح َم ْل َب ٍ�س
( )1تدر�أ :تدفع( .م).
الدون :التق�صري عن الغاية( .م).
(ُّ )2
(َ )3رواء اجلهل :الت�شبع به( .م).

َف َ
ال تحَ ْ َت ِق ْر ِع ْل ًما َو َال ت َْر َ
�ض بِالدُّ ونِ

()2

�ص بِال ُهونِ
َو ِفيه َع ِزي ُز ال َق ْو ِم َقدْ خُ َّ
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وقال خالد بن َ�ص ْف َوان :ما الإن�سان لوال الل�سان �إال �ضالة مهملة �أو بهيمة
مر�سلة �أو �صورة ممُ َ َّث َلة ،وقال بع�ضهم فيما يعار�ض ذلك و�ضَ َّم َن يف البيت احلديث
ال�شريف:
ال�ص ْم ُت �أَ ْز َي ُن َما َي ُك ُ
ون َو ِ�إنمَّ َا
َّ
َال َت ْل ِف َظ َّن بمِ َا َي ِعي ُب َك ن ُْط ُق ُه

َو�إِ َذا �أَ َر ْد َت َ�سال َم ًة ِم ْن منطقٍ
اح َذ ْر ِل َ�سا َن َك �أَ ْن َت ُق َ
ول َف ُت ْب َت َلى
َو ْ

َي�أْتي ال َبال ُء ِم َن َ
الك ِث ِري املنطقِ
َف َت ُق َ
ول َو ْي ِلي َل ْي َت ِني لمَ ْ �أَن ِْطقِ

احب ِْ�س ِل َ�سا َن َكفيِ ال َّل َها ِة(َ )1و�أَ ْط ِرقِ
َف ْ
�إ َِّن ال َبـــــ َ
الء ُم ٌ
وكل بِاملنطقِ

وذكر ال�صمت عند الأحنف فقال رجل :ال�صمت �أف�ضل و�أحمد ،فقال
يتعداه نفعه و�صاحب املنطق ينتفع به غريه واملنطق
الأحنف� :صاحب ال�صمت ال ّ
ال�صواب �أف�ضل  -يعني من ال�صمت  -كما �أن ال�صمت �أف�ضل من املنطق الغري
ال�صواب ،وباجلملة فخري الأمور �أو�ساطها واجلمع بني الطرفني ممكن لكامل العقل،
فعلى العاقل احلازم �أن ال يكون مهذا ًرا مكثا ًرا( )2كما �أنه ال يكون �صمته من
وح ْ�س ُبك من الل�سان ف�ض ًال �أنه �آلة ل�شكر اخللق واخلالق،
طبع البهائم م�ستعا ًراَ ،
ووا�سطة يف حفظ الروابط والعالئق( ، )3فقد قال بع�ض ال�سلف :ل�صانع املعروف
( )1اللهاة� :أق�صى الفم( .م).
( )2مهذار مكثار :مهذار :من يكرث من الكالم الذي ال فائدة منه ،مكثار :كثري الكالم( .م).
( )3العالئق :مفردها عالقة ،وهي رابطة تربط بني �شخ�صني( .م).
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�إجالل القلوب وثناء الأل�سن وح�سن الأحدوثة وذكر العاقبة وفخر الأعقاب،
وقال بع�ضهم:
�ســـ ٍن
ــــن ِم ْن
�أَ ْح َ�س ُ
ُ
كــــ ِّل ُح ْ
ُ
َ�ص ِنيــــــــــــ َع ٌة َم�شْ
ــــــــكور ٌة

فيِ ُك ِّ
ــــــل َو ْق ٍ
ـــــن
ـــــت َو َز َم ْ
خَ ا ِل َيــــــــــــ ٌة ِم َن املِ
نَ ْ
ــــــــــن

وروي عن النبي  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أنه قالَ « :ر ِح َم اهلل ا ْم َر�أً �أَ�صْ َلح
ِم ْن ِل َ�سا ِن ِه» ،و�سمع عمر بن عبد العزيز رج ًال يتكلم ف�أبلغ يف حاجته ،فقال« :هذا
واهلل ال�سحر احلالل» ،وقال َم ْ�س َل َمة بن عبد امللك�« :إن الرجل ي�س�ألني احلاجة
فت�ستجيب نف�سي له بها ،ف�إذا لحَ ِ َن( )1ان�صرفت نف�سي عنها» ،وقال بع�ض احلكماء
لأوالده« :يا َب ِن َّي �أ�صلحوا من �أل�سنتكم ،ف�إن الرجل ل َت ُنو ُبه النائبة في�ستعري الدابة
والثياب ،وال يقدر �أن ي�ستعري الل�سان» ،وكان �شبيب بن �شيبة �إذا ر�أى رج ًال
يتكلم ف�أ�ساء القول قال« :يا ابن �أخي ،الأدب ال�صالح خري من املال امل�ضاعف»،
وقال ال�شاعر:
َو َكا ِئن َت َرى ِم ْن َ�صا ِم ٍت َل َك ُم ْعجِ ٍب
ُ
ل�سان ال َف َتى ِن ْ�ص ٌف و ِن ْ�ص ٌف ف�ؤا ُد ُه

( )1حلن� :أخط�أ يف الإعراب وخالف وجه ال�صواب( .م).

نق�صـــــ ُه يف ال َّت َك ُّل ِم
زياد ُت ُه �أو ُ
فل ْم َي ْبقَ �إال �صور ُة ال َّل ْح ِم والدَّ ِم
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للم ْع َت ِ�صم«ُ :ح َّ�ض( )1يا �أمري امل�ؤمنني �أوالدك ب�أن يتعلموا
وقال �أبو عثمان ُ
من كل الأدب؛ ف�إنك �إن �أفردتهم ب�شيء واحد ثم �سئلوا عن غريه مل يح�سنوه»،
فدعا املعت�صم م�ؤ ّدب ولده ف�أمره �أن ي�أخذهم بتعليم جميع العلوم انتهى.
�إِ َذا املَ ْر ُء لمَ ْ َي ْر ِو ال ُع ُلو َم َف َي ْع َت ِلي
َو َما ُذو ا ِحل َجا()2فيِ َد ْر ِ�س ِهال ِع ْل َم ُذو ِح َجا

َف�إِ ْب َ�صا ُر ُه بِال َعينْ ِ ِمث ُْل ِح َجا ِب ِه
َو ِلك َّن ُه �إ ِْن زَا َد زَاد حجابه

وكذلك يجب على املربي لأبناء امللوك وال�سالطني �أن يهتم بتعليمهم مبا
يلزم يف متكينهم من العلوم الإدارية و�أ�صول ال�سيا�سة والرئا�سة ليح�سنوا التدبري
على وجه الذكاء والكيا�سة ،فما �أ�سعد امللة التي تمَ ََّكن رئي�سها يف زمن �شبابه من
املعارف واحلكمة ،و َت َلقَّن الإدارة املَ ِلك َّية من �أرباب الف�ضائل املج ّربني املت�صفني
بالأخالق احلميدة والآراء ال�سديدة واحلائزين لأ�صول وفروع العلوم ال�سيا�سية،
وال يليق �أن تف ّو�ض تربية �أبناء امللوك لأرباب الدناءة وال لأرباب البدع والأوهام
وال لأ�صحاب الأطماع؛ لأن العدوى َت ْ�سري فتف�سد الطباع ،وال ينبغي �أن يقت�صر
يف تعليم �أبناء امللوك على خ�صو�ص الأحكام بتفوي�ض �أمر تربيتهم �إىل من ال
يعرف �آداب امللوك وال علم تهذيب الأخالق وال�سلوك ،بل ينبغي �أن يف ّو�ض
(ُ )1ح َّ�ضُ :ح َّث( .م).
( )2احلِجا :العقل والفطنة( .م).
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�أمرهم لأ�ساتيذ متفننني ليكون الوطن يف اعتقاد ف�ضلهم على يقني .وقد ذكر
العلماء  -رحمهم اهلل تعاىل � -أن الويل ينبغي له ت�أمل حال ال�صبي وما هو
م�ستعد له من الأعمال متهيئ له منها فيعلم �أنه خملوق له وال يحمله على غري
ّ
م�ستعد له مل يفلح فيه،
ما كان م�أذونًا له فيه �شر ًعا ،ف�إنه �إن حمله على غري ما هو
ّ
وفاته ما هو متهيئ له ،ف�إذا ر�آه ح�سن الفهم �صحيح الإدراك جيد احلفظ واع ًيا؛
فهذا من عالمات قبوله للعلم و َت َه ُّي ِئ ِه له فلينق�شه يف لوح قلبه مادام خال ًيا ،ف�إنه
يتمكن منه وي�ستق ّر ويزكو معه ،و�إن ر�آه بخالف ذلك من كل وجه وهو م�ستعد
للفرو�سية و�أ�سبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح ال َّ
حظ له يف العلم ومل
يخلق له َم َّك َن ُه من �أ�سباب الفرو�سية والتم ّرن عليها ،ف�إنه �أنفع له وللم�سلمني و�إن
ر�آه بخالف ذلك ،و�أنه مل يخلق لذلك ور�أى عينه مفتوحة �إىل �صنعة من ال�صنائع
م�ستعدا لها مقب ًال عليها ،وهي �صناعة مباحة نافعة للنا�س فليمكنه منها ،هذا كله
ًّ
بعد تعليمه ما يحتاج �إليه يف دينه ،ف�إن ذلك واجب على كل �أحد لتقوم حجة
اهلل على العبد ،ف�إن له على عباده احلجة البالغة كما له عليهم النعمة ال�سابغة(.)1
قال �صاحب �أقوم امل�سالك يف معرفة �أحوال املمالك �أمري الأمراء وفخر
الكرباء ال�سيد خري الدين با�شا التون�سي يف كتابه عند ذكر املواد امل�سهلة للمعارف
�سن الرتبية ينتخب له
يف �أوروبا ما ن�صه :من عادتهم �أن من يبلغ من �أبناء العائلة ّ
( )1النعمة ال�سابغة :النعمة الكاملة التامة( .م).

217

يف امللة والدولة يف العرف ،وما يتعلق بذلك

رئي�س تلك العائلة معلمني مهرة يعلمونه من فنون العلم ما ينا�سب حاله ،واملراد
منه من كل ما يهذب �أخالقه ويو�سع يف املعارف نطاقه ،ف�إذا بلغ من التعلم �أَ�شُ َّده
يوجه �إىل املمالك الأجنبية مل�شاهدة �أحوالها ومطالعة �سيا�ستها و�أحكامها وما لها
من التقدم يف العمران وغريه ليتحقق بامل�شاهدة ما بينها وبني بالده من التفاوت؛
ليعترب �أ�سباب ذلك وقت مبا�شرته ل�سيا�سة اململكة فيتجنب ما ت�أخرت به بالده
تقدمت به �إن ر�آه دونها ،ف�إذا بلغ من العمر
�إِنْ ر�أى غريها خ ًريا منها ،ويعتني مبا ّ
نحو ثماين ع�شرة �سنة ي�صري من �أع�ضاء املجل�س الأعلى يح�ضره وال يكون له
خم�سا وع�شرين �سنة ،وفائدة ذلك التدرب على
كالم فيه �إال �إذا بلغ من العمر ً
الأمور ال�سيا�سية و ُمثَا َف َن ِت َها (�أي ممار�ستها ومالزمتها) حتى ي�ستكمل املَ َل َك َة( )1فيها
مع ما يح�صل له بذلك من اخلربة بطبقات رجال ال�سيا�سة املت�أكد معرفتها على
من يرت�شح للرئا�سة التي هي �أعظم اخلطط الب�شرية و�أ�صعبها ،فيجب على متقلدها
من اال�ستعداد واملعرفة مبقت�ضيات الأحوال املختلفة ما ال يجب على غريه ال�سيما
معرفة �أهل اخلربة واملروءة والنجدة من رجال اململكة لينتخبهم للخطط املعتربة
مع التفطن لد�سائ�س ا ُحل َّ�ساد واملف�سدين ،ف�إن املطلوب من امللوك هو جم ّرد ف�صل
النوازل( )2ال�شخ�صية كما هو م�شاهد يف بع�ض املمالك الإ�سالمية وال مبا�شرة
جزئيات الإدارة التي ميكن �إجرا�ؤها بغريهم من املتوظفني ،و�إمنا املطلوب منهم
( )1امل َلكة :ا�ستعداد عقلي خا�ص لتناول الأعمال بذكاء ومهارة( .م).
( )2النوازل :جمع نازلة وهي �شدة من �شدائد الدهر( .م).
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النظر يف كليات الأمور من معرفة الرجال الالئقني باخلطط وامتحانهم ،وتعقبهم
باملراقبة لإر�شاد جاهلهم ،وزجر( )1متجاهلهم وتفقد �أحوال الرعايا ،والإعانة على
تكثري ال�صنائع والعلوم املو�صلة �إىل تهذيب الأخالق ،ومن ّو الأرزاق ،والعناية
بالعدة املانعة والق ّوة الدافعة
بتنظيم الع�ساكر الربية والبحرية ،وحت�صني الثغور ّ
حلفظ الدين والوطن ،و�إ�صالح �أحوال اخللطة ال�سيا�سية واملَ ْت َج ِر َّية مع الدول
الأجنبية مبا ينمو به عز اململكة وثروتها �إىل غري ذلك من الكليات ،ف�إن �سعادة
املمالك و�شقاوتها يف �أمورها الدنيوية �إمنا تكون بقدر ما تي�سر مللوكها من ذلك
وبقدر ما لها من التنظيمات ال�سيا�سية امل�ؤ�س�سة على العدل ومعرفتها واحرتامها
من رجالها املبا�شرين لها.
نقل عن امل�ؤرخ بولبيو�س اليوناين الذي تكلم على �سيا�سة الأمة الرومانية،
وما وقع بينها وبني �أهل ق ََرط َاج َّنة من احلروب �أنه قال يف معر�ض اال�ستدالل
على �أن املبا�شر للأمر يلزمه �أن يكون عار ًفا ب�أ�صوله ما معناه� :إذا كان املري�ض ال
ُيرْتجَ ى له ح�صول العافية على يد طبيب يجهل نوع املر�ض والدواء املنا�سب له؛
فكذلك اململكة ال ُي ْرجى خريها وا�ستقامتها �إذا كان وزرا�ؤها املبا�شرون يجهلون
�أ�صول �سيا�ستها وقوانني �شرائعها وعاداتها ،وال يخفى �أن ح�صول خري اململكة �إذا
كان ميتنع ب�سبب اجلهل ب�أ�صول ال�سيا�سة فامتناعه �إذا ان�ضم لذلك عدم وجود
(َ )1ز ْجر :منع ونهي وانتهار( .م).
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تلك الأ�صول بالكلية �أحرى و�أوىل؛ لأن ال�سبب يف احلالة الأوىل دائ ٌر بني اجلهل
والتجاهل وكالهما �أمر عار�ض متكن �إزالته بتبديل املبا�شرين و�إر�شاد جاهلهم
و�إلزام متجاهلهم باجلريان على الأ�صول املحفوظة� ،أما �إذا مل يوجد من تلك
الأ�صول �شيء يرجع �إليه و�سند م�ضبوط يقع التعويل عند اال�شتباه عليه؛ ف�إن
هاته احلالة يت�سع فيها جمال الأغرا�ض وال�شهوات من الآمر وامل�أمور ورمبا يئول �أمر
والدثور( ، )1وهلل عاقبة الأمور .انتهى.
الدولة �إىل اال�ضمحالل ّ
خم�سا وع�شرين
(قوله :وال يكون له كالم فيه �إال �إذا بلغ من العمر ً
املدة كانت حمد ّدة لأبناء �أع�ضاء املجل�س العايل بفران�سا
�سنة ،الظاهر �أنّ هذه ّ
حني كان من�صب الأع�ضاء متوارثًا ،و�أما �أبناء العائلة امللوكية الذين هم �أع�ضاء
بالن�سب لذلك املجل�س فكان ر�أيهم مقبو ًال متى بلغوا من العمر ثماين ع�شرة
ال�سن؛ لأنه يالحظ فيهم �أنهم يكت�سبون عادة
�سنة لإينا�س( )2الر�شد منهم يف هذا ّ
معلومات لي�ست يف غريهم من �صغر �سنهم ،ف�إذا بلغوا الثمانية ع�شرة �سنة كانت
لهم هذه املَ ِز َّية يف املجل�س الأعلى دون �أبناء �أربابه.
و�أما تربية الأهايل فهي تربية مبا يليق بجميعهم على العموم ،وبالن�سبة
للياقة ٍّ
كل منهم على اخل�صو�ص ،وقد �سبق طرف من ذلك يف الأبواب ال�سابقة
( )1اال�ضمحالل والدثور:الفناء والزوال( .م).
(� )2إينا�س� :إح�سا�س وطم�أنينة( .م).
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يف كيفية انق�سام العلوم جلميع �أبناء الوطن من ذكور و�إناث و�سي�أتي لذلك بع�ض
بقايا متف ّرقة.
ومما ُي ْن َ�س ُب للقا�ضي عيا�ض من ر�سالة له البد لكل حني من بنني يحلون
عاطله ،ويجلون ف�ضائله ،ولكل جمال رجال يقومون ب�أعبائه ،ويهيمون يف كل وا ٍد
ب�أنبائه ،ولئن كانت َج ْم َرة الأدب خامدة ،وجذوته هامدة ،فلن يخليه اهلل من
هالل ي�شرق ب�سمائه بد ًرا ،والزال ينبع فيقذف بف�ضائله بح ًرا و�شبل ي�شدو فيز�أر
من غابه ليثًا وطل يبدو من ربابه غيثًا .انتهى.
ويقا�س على الأدب بقية العلوم التي منها ال�سيا�سة ،فلكل زمان من ذلك
دولة ورجال ،قال ال�شاعر:
�إِنمَّ َا الإِن َْ�س ُ
ـــــان َ�ص ْفــــــ ٌو َو َق َذا

()1

َال ت َُك ْن محُ ْ َت ِقــــــ ًرا َ�ش� َأن ا ْم ِرئٍ

َو ُي َوا ِري َن ْف َ�س ُه ب ٌ
ِي�ض َو ُجون
ُر مَّبَا َكا َن ْت ِم َن َّ
ال�شــــــ�أْنِ ُ�شئُون
()2

وقال �آخر:
ـــــــر َم ْت َي ْومها
�إ َذا َل ْيـــــــ َل ٌة َه
َّ

�أَتَــــــــــى َب ْعدَ َذ ِلك َي ْو ٌم َف َتى

( )1قذا :ما يتجمع يف العني من �أذى .واملق�صود كدر العي�ش( .م).
( )2بي�ض وجون :البيا�ض وال�سواد( .م).
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وكما َق َّي َ�ض اهلل  لكل ع�صر من ينظم حما�سن �أبنائه يف �سطور
ُّ
الطرو�س( ،)1و ُي َن ِّوه ب�شرف ف�ضالئه اجلالب لأحاديثهم َم َ�س َّرة النفو�س ،و�إبقاء
تقدم على من ت�أخر
الد َّيان ،وفاء بحق من ّ
ف�ضيلة نوع الإن�سان تذك ًريا مبنح القادر َّ
و�أن ين�شر من حما�سنه ما ُي ْ�ؤثَر ،و ُي َ�س َّطر َق َّي َ�ض اهلل لهذا الع�صر العزيز املنفرد يف
وقتنا هذا باحلزم والعزم بال ِق ْدح املُ َع َّلى( )2خديو م�صر �إ�سماعيل ،الذي هو ململكة
م�صر نعم املوىل؛ حيث �أعاد �إليها معاملها ال�شريفة ،و�أوجد فيها من املتجددات
كل تليدة وطريفة ،واقتحم يف ذلك الأخطار لنيل هذه الأوطار؛ �إذ لوال ذلك
ُجل َ
املتقدمني ،و�ضاع ما تعب فيه �سعيهم فلم يلحق املت�أخرين ،فجزاه اهلل
هِل قدر ّ
عن هذا ال�سعي امل�شكور خري جزاء َي ْر ُف ُل( )3به يف حلل ال�سرور حتى جعل م�صر
دائ ًما تن�شده:
َك َ�ســـــ ْو َت ِني ُح َّل ًة َت ْب َقى محَ َ ِ
ا�س ُن َها
�إ َِّن ال َّث َنا َء َل ُي ْحــــــيِي ِذ ْك َر َ�ص ِ
اح ِب ِه

َف َ�س ْو َف �أَ ْك ُ�س َ
وك م ِْن ُح ْ�س ِن ال َّث َنا ُح َلال

ال�س ْه َل َوا َجل َبال
َكال َغ ْي ِث ُي ْحيِي َندَ ُاه َّ

قيل علوم امللوك الن�سب واخلرب وال�شعر وعلوم ال�سالطني املغازي وال�سري؛
ولهذا قيل:
ال�صحف( .م).
( )1الطرو�سُّ :
( )2بالق ِْدح املُ َع َّلى :بال�سهم الفائز( .م).
( )3يرفل :يتن َّعم( .م).
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وك ِب ِع ْل ِمه ِْم َوب َِر�أْ ِي ِه ْم َو َك َذ َ
اك �أَ ْو ُج ال�شَّ ْم ِ�س فيِ ا َ
َ�ش َر ُف املُ ُل ِ
جل ْوزَا ِء

ِوع ْل َم التجار احل�ساب ،وعلم ُ
الك ّتاب اخلط واللغات ،ومدار العلوم على
�أربعة :النحو لتقومي الل�سان ،والطب لتقومي الأبدان ،واحلكايات لتقومي املروءات،
وح�سن التدبري لتقومي املعا�شات ،وهذا كله بعد تقومي الأديان وتمَ َُّكن �أهل الدين
احلق من معرفة ما جاءت به الأحاديث ال�شريفة ونطق به القر�آن.
والو�سيلة يف ا�ستجماع هذه الأربعة فن اخلط؛ فقد قيل للخط ف�ضل
و�شرف ومنفعة ال تجُ َهل بل ُت ْع َرف ،به ُت َق َّيد العلوم و ُت ْث َبت و ُت ْز َرع يف ال�صدور فتنبت،
�أمل ت�سمع ربك الأكرم حيث يقول يف الكتاب املُ ْح َكم ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ .ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ [العلق ،]5-4 /وقال عليه ال�صالة وال�سالمَ « :ق ِّي ُدوا ال ِع ْل َم
ِ
وخ َّرج ابن �شاهني عن �أبي هريرة �أن رج ًال قال :يا ر�سول اهلل� ،إين ال
بالك َتا َب ِة»َ ،
«ا�س َت ِع ْن ِب َي ِمي ِن َك َع َلى ِح ْف َ
ظك»؛ يعني الكتابة ،وملا عدمت
�أحفظ �شي ًئا ،فقالْ :
العرب الكتابة يف اجلاهلية وكانت �أمة �أمية ،جعل لها ال�شع ُر َ
العو�ض؛ ف�أدركت به
الغر�ض� ،أقامته مقامها ،فد ّونت به كالمها وعرفت به �أيامها كما ُي ْروى ال�شعر ديوان
العرب ،وف�ضل الكتابة �شهري والكالم فيها ويف مدحها كثري ،ومن �أمدح ما قيل يف
كاتب:
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�إ ِْن َه َّز �أَ ْقـــــ َ
ال َم ُه َيـــ ْو ًما ِل ُي ْعمِ َل َها
َ ()2
َو�إ ِْن �أَ َقــــ َّر َعـــــ َلى ٍّ
رق �أَ َنا ِمل ُه

�أَن َْ�س َاك ُك َّل َكـــمِ ٍّي(َ )1ه َّز َعا ِم َل ُه
اب الأَ َن ِام َل ُه
�أَ َقــ َّر بِالـــــــ ِّرقِ ُك َّت ُ

والبيت الأخري من ال�شعر النفي�س وفيه �ضرب من التجني�س( ،)3ويكفي
مدحا ما قال عمر بن اخلطاب« :من خط وخاط وفر�س فذاكم
�صاحب اخلط ً
الغالم».
وعلى ذكر القر�آن ال�شريف فقد قال العلماء :ينبغي لقارئ القر�آن �أن يراعي
ع�شرة �أ�شياء :الأ ّول� :أن يفهم �أ�صل القر�آن ب�أن يعلم �أن اهلل تف�ضل على العباد
ب�إنزاله .الثاين� :أن يعظم القر�آن وال مي�سه �إال بطهارة ،قال تعاىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﱸ [الواقعة ،]79 /ويف احلديث عنه َ « م ْن َق َر�أَ القُر�آنَ ث َُّم َر�أَى �أنَّ
فقد ا�ست�ص َغ َر ما َّ
عظم اهلل تعاىل» .الثالث� :أن يح�ضر قلبه
وتي َ�أ َ
ف�ض َل مما �أُو ِت َي ْ
�أَح ًدا �أُ َ
ويرتك حديث نف�سه .الرابع� :أن يتفهم كل �آية وفيم �أنزلت .اخلام�س� :أن يتدبره
وي�ستنبط معانيه .ال�ساد�س� :أن يتبني الأو�ضح من اختالف معانيه .ال�سابع� :أن
يقدر ب�أن املخ�صو�ص ب�أحكامه نف�سه ال غريه .الثامن� :أن تكون �أفعاله على وفقه.
ِّ
يقدر ب�أنه ي�سمع من اهلل .العا�شر� :أن يعلم �أن توفيقه لقراءته والعمل به
التا�سع� :أن ّ
( )1كَمِ ّي :الالب�س لل�سالح( .م).
(� )2أنامله� :أ�صابعه( .م).
( )3التجني�س :تكرار حروف مت�شابهة ال�صوت يف كلمات متتابعة( .م).
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تعليم
أهل ال ِ
من اهلل تعاىل ،روي عنه �« إن اهلل ُي ُ
ذاب ب� ِ
ريد ال َع َ
أر�ض ف�إ َذا َ�س ِم َع َ
رف َذلك َع ْن ُهم» ،قال مروان :يعني باحلكمة القر�آن .و ُروِي
ال�صبيانِ احلكم َة َ�ص َ
ِّ
البيت ا َّلذي ال ُيقر�أُ فيه القر�آنُ
عنه �« أكْرثوا ِم ْن ِتالو ِة القُر�آن يف ُب ُيو ِتكم ف�إنَّ َ
َي ِق ُّل َخ ُري ُه ويكثرُ ُ �ش ُّره وي�ضيقُ على �أَ ْه ِله (�أي ي�ضيق رزقه عليهم؛ لأن الربكة تابعة
لكتاب اهلل حيثما كان كانت» وورد عنه �« :إنَّ من � ْإجاللِ اهلل َت َعاىل �إكرا َم
امل�سلم،
وحامل القر�آنِ غ ِري الغَايل( )1فيه وا َجلايف( )2ع ْن ُه ،و�إكرا َم ذي
ِ
ِذي ال�شَّ يبة ِ
ال�سلطان املُ ْق ِ�س ِط(.»)3
ُّ
وامللوك �أحق النا�س بتدبري معاين القر�آن الذي هو حجة اهلل على عباده
من قال به �صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به �أُجِ ر فهو حبل اهلل املتني
و�صراطه امل�ستقيم ،وقد قال اهلل تعاىل ﱹ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﱸ �أي
دينه ور�سوله  ﱹﮈﱸ �أي على عد ّوكم ،ف�إنه النا�صر ال غريه من عدد �أو
عدد ﱹ ﯜ ﯝ ﱸ [حممد� ]7 /أي يف القيام بحقوق الإ�سالم واملجاهدة
مع الكفار.

( )1الغايل :املت�شدد املجاوز للحد( .م).
( )2اجلايف فيه :البعيد عنه( .م).
( )3املق�سط :العادل( .م).
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قال ابن م�سعود� :إذا �أردمت العلم فاقر�أوا القر�آن ف�إن فيه علم الأ ّولني
والآخرين (�أي الأ�صول) ،وقال عثمان بن عفان  :لو َط ُه َر ْت قلوبنا ما �شبعت
من كالم اهلل وكيف ي�شبع املحب مع كالم حمبوبه وهو غاية مطلوبه.
قال بع�ض املحققني� :إن كالم اهلل ر�سالة من اهلل لعباده وخماطبة لهم ،وهو
البحر امل�شتمل على جواهر العلم املُ َت َ�ض ِّمن لظاهره وباطنه؛ ولهذا قاموا ب�آداب
�سماعه و َر َع ْوه حق رعايته ،وقد جتلى خللقه يف كالمه لو كانوا يعقلون ،وكذلك
كالم ر�سوله  مما يتعني ح�سن اال�ستماع �إليه؛ لأنه  ال ينطق عن الهوى� ،إن
هو �إال وحي يوحى .انتهى.
وقال ال�شيخ عبد العزيز الديريني�« :إنّ اهلل � أنزل مائة و�أربعة كتب
ف�أودع علومها يف �أربعة كتب :التوراة والإجنيل والزبور والقر�آن ،و�أودع علم التوراة
والإجنيل والزبور يف القر�آن ،و�أودع علم القر�آن يف املُف ََّ�صل وهو من احلجرات �إىل
�آخر القر�آن ،و�أودع ذلك يف الفاحتة ففيها علم كل كتاب �أنزله اهلل  ،ومن قر�أها
فك�أمنا قر�أ جميع الكتب املنزلة ،وبيان ذلك �أن جميع �أ�سماء اهلل تعاىل يف �ضمن
ب�سم اهلل هذا هو اال�سم اجلامع ،وفيه معنى اجلالل ،ويف الرحمن الرحيم معنى
اجلمال ،وكل ما ورد من الثناء احل�سن على اهلل تعاىل يف �ضمن قوله احلمد هلل،
ف�إن احلمد جامع ِّ
لكل ثناء ح�سن ،وكل ما ورد يف ذكر املخلوقات يف �ضمن قوله
رب العاملني ،ف�إنّ العامل لفظة تدل على كل موجود �سوى اهلل  ،وكل ما ورد
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من الإنعام والإح�سان �إىل �سائر اخللق يف �ضمن قوله الرحمن الرحيم ،وكل ما
ورد يف ذكر القيامة والثواب واحل�ساب والعقاب يف �ضمن قوله مالك يوم الدين،
وكل ما ورد يف الأحكام من الأمر والنهي وجميع الفقه يف �ضمن قوله �إياك نعبد،
وكل ما ورد يف التوحيد ور�ؤية الأفعال من اهلل  يف �ضمن قوله و�إياك ن�ستعني،
وكل ما ورد يف �سلوك الطريق �إىل اهلل تعاىل وذكر املقامات من التوبة واملحا�سبة
واخلوف والرجاء واملراقبة واحلياء والزهد والورع يف �ضمن قوله تعاىل :ﱹ ﭧ
وال�صديقني وال�شهداء
ﭨ ﭩﱸ ،وكل ما ورد يف ذكر الأنبياء والأولياء ّ
وال�صــاحلني يف �ضمن قوله ﱹﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﱸ ،وقــد َبينَّ اهلل 
ذلك يف قوله :ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﱸ [الن�ساء ،]69 /وكل ما ورد يف القر�آن ُمف ََّ�ص ًال ورد يف الفاحتة
مجُْ َم ًال؛ ولذلك �سميت �أم القر�آن و�أم الكتاب وفاحتة الكتاب وت�سمى الكافية؛
مت ال�صالةََ ،بيني
(ق�س ُ
لأنها تكفي يف ال�صالة ،و�سماها اهلل تعاىل �صالة بقولهَّ :
وب َني َع ْب ِدي ِن�صْ فَني) ،وهي ركن من �أركان الدين ،وهذه ال�سورة من � ّ
أجل النعما
و�أكرم احل�سنى» .انتهى .و�أ ّول دار فتحت يف املدينة امل�شرفة للعلوم �سميت دار
الق ّراء ،فقد قال الواقدي �إن عبد اهلل بن �أم مكتوم قدم مهاج ًرا �إىل املدينة فنزل
دار الق ّراء .انتهى.
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قال بع�ضهم :ف�إذا ر�أيت الرجل ذوقه و َو ْج َده( )1وطربه وت�ش ّوقه يف �سماع
الأبيات دون �سماع الآيات ،ويف �سماع الأحلان دون �سماع القر�آن ،فهذا من �أقوى
الأدلة على فراغ قلبه من حمبة اهلل وكالمه و�أنه مغرور يعتقد �أنه على �شيء.
فالقر�آن ال�شريف �أ�سا�س الدين الذي هو �أ�سا�س اململكة ،فال قوام لها �إال
به ،وال تثبت �أركانها �إال عليه ،وهو �إقامة منار الإ�سالم ،و�إظهار �شعائر احلق ،واتباع
�أحكام ال�شرع ،والعمل بالفرائ�ض وال�سنن ومندوبات ال�شريعة ،و�إقامة احلدود،
وامتثال �أمر ال�شارع واالنتهاء عن نواهيه ،و�إي�صال احلقوق الواجبة �إىل �أربابها،
والعمل مبا ير�ضي اهلل �س ًّرا وعالنية ،ف�إنه ال دوام للملك وال بقاء لل�سلطنة بدون
هذه الأ�شياء ،فمعرفتها على امللوك �أوجب من غريهم ،وتعليم هذه الأ�شياء على
الوجه الأكمل ال يكون غال ًبا �إال من خ�صائ�ص الرجال؛ فلهذا َت َعينَّ �أن تكون
ال�سلطنة فيهم دون الن�ساء الالتي يف الغالب ال ي�ستطعن �أن يتعلمن هذه املعارف
احلكمية املهمة يف اململكة وال�سلطنة واخلالفة؛ حيث �إن اخلالفة التي هي الإمامة
العظمى خالفة النبي  كانت من خ�صائ�ص الرجال ،وكذا نياباتها يف اخلطط
ا َجل ِ�سي َمة ولي�س عدم ا�ستخالف الن�ساء لعدم وجود من ي�صلح لذلك ،فقد
قال عروة بن الزبري لذكوان :لو كانت �إمرة المر�أة بعد النب ّوة ال�ستحقت عائ�شة
اخلالفة -كما �سي�أتي تو�ضيح ذلك يف الف�صل الآتي -وكذلك ملا مل تكن النب ّوة
( )1وجده :ح َّبه وعِ �شقَه( .م).
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�إال يف الذكور دون الن�ساء مل تكن ال�سلطنة فيهم �إال ناد ًرا ،وقد اقت�ضت احلكمة
الإلهية �أنه مل يكن فيهن يف قدمي الأحقاب( )1حكيمة ا�شتهرت بحكمتها وال من
تفل�سفت ب�إفراط معرفتها ،و�إمنا من توىل منهن ال�سلطنة ف�إمنا كان �أكرث ذلك عن
وراثة ،واحلكمة لي�ست كذلك.

( )1الأحقاب :جمع حِ ْق َبة ،وهي مدة من الدهر ال حتديد لها( .م).

الف�صل الرابع
يف َق�صْ ر رتبة ال�سلطنة والأعمال ال�سلطانية على الرجال
دون الن�ساء

قد ق�ضت ال�شريعة املحمدية وقوانني غالب املمالك بق�صر ال�سلطنة على
الرجال دون الن�ساء ،و�أن الن�ساء ال يتقلدن ال ُّر َتب امللوكية وال يلب�سن التاج
امللوكي ،بل تكون اململكة متوارثة يف �سل�سلة الذكور �إال فيما ندر من املمالك
لهن فيه حظ وال ن�صيب ،قال ال�شاعر:
املبيحة لذلك ،و�أما الق�ضاء فلي�س ّ
ِ
ـــــــــاك ٌم ُح ْك ُم ُه َما َم َ�ضى
َل َنا َح

ــــن َق ِ
ا�ض ًيا
َف َيا َل ْي َتــــــــــ ُه لمَ ْ َي ُك ْ

َو�أَ ْح َكـــــا ُم َز ْو َجتِــــــ ِه َم ِ
ا�ض َيـــــــه

ِ
ـــــــا�ض َيه
َو َيا َل ْي َت َهــــــا َكا َن ِت ال َق

أزواجهن و�سبب هذا �أن الن�ساء
لهن النفوذ على �
ّ
ي�شري بذلك �إىل �أن الن�ساء ّ
و�صفهن النق�ص عن الرجال يف مهمات الأمور احل�سية واملعنوية ،فال
يف الغالب
ّ
فيهن من ال�ضعف �أن يتحملن �أعباء اململكة الثقيلة ،كما قال ال�شاعر:
ي�ستطعن ملا ّ
ُك ِت َب ال َق ْت ُل َوال ِقــــــــــ َت ُال َع َل ْينا
( )1الغانيات :جمع غانية وهي ال�شابة احل�سناء( .م).

ات(َ )1ج ُّر َّ
َو َعلى ال َغــــــــا ِن َي ِ
الذ ُيولِ
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يقال �إنه يف حرب ا َحل َّرة �أُ ِت َي َع َّتاب بن َو ْرقاء بامر�أة من اخلوارج ،فقال لها:
ما الذي حملك على اخلروج علينا؟ �أما �سمعت قول اهلل تعاىل:
ــــــل َوال ِق َت ُ
ُك ِت َب ال َق ْت ُ
ــــال َع َل ْينا

ات َجـــــ ُّر َّ
الغــــــا ِن َي ِ
الذ ُيولِ
َو َعلى
َ

فقالت :جهلك بكتاب اهلل هو الذي �أخرجني عليك .وقبل هذا البيت
بيتان وهما:
�إ َِّن ِم ْن �أَ ْك رَ ِب َ
الك َبا ِئ ِر ِع ْن ِ
ـــــدي
ُق ِت َل ْت َه ِذ ِه َع َلى َغ ْيـــــــ ِر ُج ْر ٍم

َق ْت َل َب ْي َ�ضا َء خَ ـــــو َد ٍة ُع ْط ُبولِ
�إ َِّن ِ
ِيــــــــل
هلل َد َّر َهــــــــــا م ِْن َقت
ِ
()1

وهذه الأبيات لعمر بن َربِي َعة رثى بها َع ْم َرة زوجة املختار ال َّث َق ِفي ملا قتلها
م�صعب بن الزبري َع ِق َب قتل املختار؛ حيث �س�ألها عنه فقالت :كان رج ًال �صا ًحلا
وال�شك �أن ِح ْل َية الن�ساء ا ِحل َّناء �أي الزينة وحلية الرجال الدم �أي ال�شجاعة ،كما
قلت:
ات ال َف َتى َكمِ ث ِْل َف َتا ٍة
َما ِ�ص َف ُ
اب( )2احلنا ِل َك ِّف ال َغ َوان
َف ِخ َ�ض ُ

ال�س َوا ِء
ال وال فيِ ُحال ُه َمــــــــــــا ِب َّ
َول َِك ِّف ال ِّر َجــــــــالِ خَ ْ�ض ُب الدِّ َما ِء

( )1خودة عطبول :خودة :فتاة ح�سنة اخللق �شابة ،عطبول :جارية فتية ممتلئة طويلة العنق( .م).
( )2خ�ضاب :تغيري اللون �إىل ا ُحل ْمرة( .م).
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وقال �آخر:
خُ ِل ْق َنا ِر َجا ًال ِلل َّت َجـــ ُّل ِد(َ )1والأَ َ�سى

َو ِت ْل َك ال َغــــــ َوانيِ ِل ْل ُب َكـــى َوامل�آتمِ ِ

()2
كن يمَ ِ ْل َن بالطبع للأفراح والأتراح
ولنفو�سهن �إىل كال
فعلى مقت�ضى هذا ّ
ّ
النوعني ارتياحُ .يحكى �أن معاوية قال لرجل من اليمن :ما كان �أجهل قومك
حني َم َّلكوا عليهم امر�أة  -يعني بلقي�س  -فقال� :أجهل من قومي قومك الذين
قالوا حني دعاهم ر�سول اهلل  :اللهم �إن كان هذا هو احلق من عندك ف�أمطر
علينا حجارة من ال�سماء �أو ائتنا بعذاب �أليم ،ومل يقولوا �إن كان هذا هو احلق
من عندك فاهدنا �إليه .وهذا من الأجوبة املُ ْ�س ِك َتة .ولعل وجه عدم تولية الن�ساء
الق�ضاء والإمامة واملنا�صب العامة كونهن عورة ال يقدرن على خمالطة الرجال يف
الوفاء بفرو�ض املنا�صب العمومية؛ ولهذا ملا كانت ا َخل ْي ُز َران �أم الهادي والر�شيد
م�ستمدة بالأمور الكبار ،وكانت املواكب تغدو �إىل
حاكمة يف خالفة ابنها الهادي
ّ
بابها ،زجرهم الهادي عن ذلك وكلمها بكالم �صعب وقال� :إن وقف ببابك �أمري
لأ�ضربن عنقه� ،أما لك مغزل ي�شغلك �أو م�صحف يذكرك �أو �سبحة؟ فقامت من
عنده وهي ال تعقل �شي ًئا من الغ�ضب .وقيل �إن ذلك كان �سبب موته.

( )1التجلد :ال�صالبة( .م).
( )2الأتراح :مفردها ترح ،وهو نقي�ض الفرح( .م).
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قال بع�ض �أهل ال�سيا�سة �إن التعليل بال�ضعف عن القيام ب�أعباء امللك �أمر
أح�سن ال�سيا�سة والرئا�سة على ممالكهن
�أغلبي ،فقد عهد يف الن�ساء بع�ض ملكات � ّ
واكت�سنب ق�صب ال�سبق يف ميادين الفخار ،وذكر �أ�سماء من تمَ َ َّل َك من الن�ساء وقام
ب�أعباء اململكة ،فمنهن بلقي�س ملكة �سب�أ باليمن ،و�سمرة ملكة ِني َن َوى وبابل ،والزبا
امل�شهورة بامللكة القاهرة يف العرب ،وامللكة �أمن�سه ،وامللكة طماهوموت ،وامللكة
طو�سري ،وقلوبطرة ملكة م�صر ،وزنوبيه ملكة تدمر بال�ش�أم التي ات�سع ملكها بال�ش�أم
وغريه ،و�شجرة الدر �أم خليل قرينة امللك ال�صالح ملكة م�صر ،وبلن�شه ملكة فران�سا
التي متلكت بعد زوجها لويز الثامن بالنيابة عن ابنها �سنت لويز ،وامللكة �إيليزابيته،
وامللكة �ستورت ملكتا الإنكليز ،وامللكة كرتينه الثانية ملكة املو�سقو ،وامللكة مارية
تريزه ملكة املجار ،وامللكة خر�ستيانه ملكة �أ�سوج ،فكلهن �أحرزن ح�سن التدبري
والإدارة و�أقمن الرباهني على لياقة الن�ساء ملن�صب ال�سلطنة.
ف�أما بلقي�س فهي بنت هدهاد من ولد َي ْع ُرب بن ق َْح َطان ،كان �أبوها ملك
اليمن كلها ومات ومل يخلف من الولد غريها فجل�ست بعده على �سرير ملك
اليمن و�أطاعها امللوك ،وكانت كاتبة قارئة عربية عادلة يف �أحكامها ،جتل�س من كل
�أ�سبوع يو ًما للحكومة وتتحجب عن النا�س ،ترخي �ستو ًرا رقيقة بحيث تراهم وال
يرونها ،وجميع النا�س وقوف يف ح�ضرتها ُم ْط ِر ِقني( )1رءو�سهم من هيبتها ،و�إذا كان
( )1مطرقني� :أمالوا ر�ؤو�سهم �إىل �صدروهم( .م).
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لأحد عندها حاجة ي�سجد لها �أ ّو ًال ثم يعر�ض حاجتـه ،وملا فـرغ �ســليمان بن
داود  -عليهما ال�سالم  -من بناء بيت املقد�س �سار �إىل احلج مبكة ومعه جنوده
ف�أقام بها ما �شاء اهلل �أن يقيم ،ثم خرج من مكة بعد �أن ق�ضى ن�سكه و�سار نحو
اليمن فر�أى �أر�ضً ا ح�سنة ف�أخرب ب�أمر بلقي�س وعر�شها وما لها من الق ّوة والب�أ�س؛
ف�أر�سل �إليها كتابًا كما قال تعاىل عنها :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ  .ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ  .ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ [النمل،]31-29 /
فجمعت امللأ من قومها وا�ست�شارتهم ،فف ّو�ضوا �إليها الأمر بعد �أن �أروها �أنها ذات
ق ّوة وبط�ش �شديد كما حكى عنها هذا القول املوىل يف قوله تعاىل ﱹ ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ.ﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ [النمل ،]33-32 /فلما ملحت من
كالمهم �أنهم مييلون �إىل حرب �سليمان ا�ستح�سنت �أن تر�سل �إليه [بهدية]( )1وتدفعه
عن ملكها وقالت لقومها كما حكاه اهلل  :ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ  .ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﱸ [النمل ،]35-34 /فكتبت �إىل �سليمان
كتابًا و�أر�سلته مع رجال من �أ�شراف قومها ،فر ّد �سليمان  الهدية وقال
للر�سول ﱹﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱸ [النمل ]37 /فلما
رجع ر�سول بلقي�س �إليها و�أخربها مبا ر�آه بعثت �إىل �سليمان  تقول� :إين
( )1مابني القو�سني مطمو�س يف الأ�صل ،والكلمة امل�ضافة زيادة ي�ستقيم بها املعنى( .م).
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قادمة عليك حتى �أنظرك وما تدعو �إليه من دينك ثم �أقبلت عليه ،فدعاها �إىل
الإ�سالم ف�أجابت بقولها �إين �أ�سلمت مع �سليمان هلل رب العاملني ،وح�سن
حبا �شدي ًدا ثم ر ّدها �إىل ملكها على ال�صحيح،
�إ�سالمها وتز ّوجها و�أحبها ًّ
وقيل �إنه ولد ل�سليمان منها ولد َ�س َّماه داود ومات يف حياته ،وكانت مدة
الي َمن ع�شرين �سنة وتوىل ملكها من بعدها عمها نا�شر النعم بن
ملكها على َ
�شُ َر ْحبِيل ،ومبلك بلقي�س ت�ضرب الأمثال.
و�أما �سمرة ملكة نينوى وبابل ف�إنها كانت قبل �أن تتز ّوج ملك �أثور تحَْ َت �أمري
من �أمراء جيو�شه ي�سمى ممنو ،وكانت على غاية من ال�شجاعة الع�سكرية ،م�سرتجلة
ك�أكابر الرجال ،وكان امللك نينو�س دائ ًما يطمع يف تو�سيع نطاق �سلطنته ف�سار �إىل
ممالك بالد �آ�سيا وا�ستوىل عليها ومل يعجز �إال عن �أخذ مملكة َب ْلخ ببالد التتار
ل�شجاعة جنودها فرجع منها مهزو ًما ،وفتح �أي�ضً ا من �أفريقه م�صر وبرقة وال�سودان،
ثم �أراد �أن يفتخر بالعمارات امللكية فبنى مدينة نينوى وجعلها من عجائب الدنيا،
ثم عاد لفتح مملكة بلخ وحا�صر مدينتها بال طائل ،وكاد �أن يرجع باخليبة والعار
النهزامه وفتور همة جي�شه ،وكانت يف املع�سكر �سمرة فحر�ضت الع�ساكر على
الإقدام و�أنع�شت حما�سهم و َه َّمت بهم على املدينة حتى فتحتها عنوة ،ف�شكر لها
نينو�س هذا ال�صنيع واتفق موت زوجها يف هذه احلرب فتزوجت نينو�س وعاد بها
�إىل مملكته فولدت له نينا�س ،وملا َمرِ�ض َم َر�ض املوت �سلمها زمام اململكة وجعلها
و�صية على ابنها نينا�سَ ،ف ِب َم ْو ِت زوجها ا�ستولت على بالد نينوى وبابل.
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فلما �صعدت على �سرير امللك قبل امليالد ب�ألف وت�سعمائة و�ست ع�شرة
�سنة ق�صدت �أن َتفُوقَ يف املجد زوجها نينو�س باين نينوى  -مدينة يون�س -
فبنت مدينة بابل وجعلت حميطها �أربعة وع�شرين َف ْر َ�س ًخا وعر�ض ال�سور اثني ع�شر
برجا حول �أ�سوار
ذرا ًعا كبرية وارتفاعه �أربعني ذرا ًعا ،و�شَ َّي َدت مائتني وخم�سني ً
املدينة متباعدة عن بع�ضها ،وجعلت لهذه املدينة مائة باب من احلديد ال�صب،
وجعلت بيوتها متباع ًدا بع�ضها عن بع�ض مب�سافة ،ولكل بيت ب�ستان ،وجعلت
نهر الفرات يخرتق املدينة بني �أر�صفة عري�ضة متينة ،وجعلت فوق هذا النهر
قنطرة طولها �ستمائة و�أربعة وع�شرون قد ًما لتو�صل بني جزئي املدينة ،وجعلت
على طرف من طريف القنطرة ق�ص ًرا �شاهقًا متوا�ص ًال بالآخر ِب َق ْب َوة( )1حمفورة حتت
�أر�ض النهر ،و�ص ّورت يف �إحدى الق�صرين �صورة منحوتة فيها متثال هذه امللكة
راكبة على فر�س ويف يدها رمح ك�أنها ترمي به على ذئب ،ومتثال زوجها نينو�س ك�أنه
يطعن �أ�س ًدا ،و َب َن ْت �أي�ضً ا هيك ًال( )2ي�سمى هيكل بعل فيه ثالثة متاثيل من الذهب
الإبريز طول اثنني منها �أربعون قد ًما وطول الثالث ثالثون ،ويف هذا الهيكل برج
ارتفاعه �ستمائة قدم بق�صد ر�صد النجوم ،وحفرت �أي�ضً ا بركة حميطها �إحدى
فر�سخا وعمقها ثالثون قد ًما بقرب بابل وعملت م�س َّلة عمودية ارتفاعها
وع�شرون ً
مائة وخم�سة وع�شرون قد ًما ،ونحتتها من جبال �أرمنية و�أح�ضرتها �إىل قرب بابل،
( )1قبوة :بناء حتت الأر�ض( .م).
مقد�سا للعبادة( .م).
( )2هيك ًال :مو�ض ًعا ً
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وعملت ب�ساتني معلقة ت�سمى حديقة �سمرة ،وجعلت فوق ر�أ�س الق�صرين قلعة
لبابل.
وكما امتازت باملباين والعمائر افتخرت بالفتوحات العظيمة ف�إنها عملت
�سياحة يف جميع ممالكها ،و�صنعت يف مدنها �آثا ًرا ثم �سارت �إىل م�صر وكان فتحها
زوجها نينو�س فمرت ب�أقاليم م�صر و�أ�ضافت �إىل �أمالكها بجهة م�صر جز ًءا عظي ًما
من بالد �إفريقة ،وذهبت �إىل واحات �سيوة لتطلب جواب الكهانة من هيكل
امل�شرتى امل�سمى جوبتري �أمون؛ ف�أفهمها الكاهن �أنه ي�أتي �إليها من �أمم �آ�سيا �شرف
خملد �إذا حتزب عليها ابنها نينا�س ،ثم �إنها حاربت بالد ال�سودان ونظمتها ورجعت
لرتتاح يف بالد الرتكمان ،و�شرعت يف �أن تتغلب على الهند وجهزت لذلك جنو ًدا
ال حت�صى وال تعد ،وبعد �أن انت�صرت بع�ض ن�صرات ا�ضطرت �إىل �أن ترجع �إىل
نهر ال�سند ثان ًيا؛ حيث غلبها ملك الهند وجرحها يف ميدان احلرب ،فا�صطلحت
معه على افتداء الأ�سرى ورجعت �إىل بالد الرتكمان ،وقد بقي لها من ع�ساكرها
نحو الثلث ،ثم �إن ابنها نينا�س �أراد قتلها و�سلب ملكها ،فتذكرت كهانة هيكل
امل�شرتى ف�صفحت عن ابنها و�سلمته �سلطنة بالد �أبيه ،واختفت عن �أعني النا�س
ومل يظهر لها �أثر.
و�أما ال َّز َّباء فهي م�شهورة بامللكة القاهرة يف العرب ،وهي بنت عمرو بن
َّ
الظرِب بن ح�سان العمليقي ملك اجلزيرة و�أعمال الفرات وم�شارف ال�شام ،وهي
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مل تتز ّوج �أ�ص ًال بل ا�ستمرت بك ًرا وا�سمها نائلة ،وكان �أبوها من قبلها ً
ملكا على
تلك املمالك ،وكان يف زمنه َج ِذميَة الأَ ْب َر�ش بن عامر ال َّت ُّنوخي وقيل الأزدي ملك
احلرية ،و�أ ّول من �سا�س العرب و�أ ّول من اتخذت له ال�شموع و�أوقدت بني يديه
و�أ ّول من ُع ِم َل له املَ ْن َج ِنيق( )1من ملوك العرب و�أ ّول من اجتمع له امللك ب�أر�ض
العراق ،فغزا جذمية عم ًرا �أبا الزباء فقتله �سنة ثالثني من ميالد عي�سى ،
فطردها فلحقت بالروم وجمعت اجليو�ش وا�ستخل�صت من جذمية ملك �أبيها
وبنت مدينتني متقابلتني على �شاطئ الفرات من اجلانب ال�شرقي والغربي وهما
فحدثت جذمية
اليوم خراب ،وقد قنطرت الفرات وجعلته طريقًا بني مدينتيهاّ ،
نف�سه لتز ّوجها ،وكانت �أجمل �أهل ع�صرها؛ فطمع فيها ويف ملكها ف�أر�سل يخطبها،
ف�أظهرت له غاية الفرح ف�شرع يف ال�سري �إليها ،فلما دخل عليها قتلته و�أخذت بث�أر
�أبيها ،وكان له ابن �أخت ي�سمى عمرو بن عدي ملك البالد بعد خاله ،جذمية
ف�أخذ يف احليلة على قتل ال َّز َّباء لأخذ ثار خاله ،فاتفق عمرو مع ق�صري �صاحب
جذميةَ ،و َج َدع( )2ق�صري �أنفه وهرب ق�صري على تلك احلالة على �أنه مغا�ضب
لعمرو ،فلما ر�أته على تلك احلالة �أنعمت عليه وقربته و�صار من �أَ ِخ َّ�صا ِئها ،وكان
ق�صري يتجر لل َّز َّباء وي�أخذ املال من مواله ويعطيه �إىل ال َّز َّباء على �أنه ك�سب متجرها
م ّرة بعد �أخرى ،حتى �أتى بثقل نحو �ألف جمل من ال�صناديق ويف داخلها رجال
( )1املنجنيق :ق ََّذاف ُترمى به احلجارة( .م).
( )2جدع :ق ََط َع( .م).
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معتدون للحرب ،فلما �شاهدت الزباء ثقل تلك الأحمال ارتابت منها وقالت:
ّ
َما ِل ْلجِ َمــــــال َم�شْ ُي َها َو ِئيدَ ا
�أَ ْم �صـــــــــــرفا ًنا تَا ِرزًا(� )3شديدَ ا
()1

ـــحــــمِ ـــــ ْلن �أَ ْم َحدِ يدَ ا
�أَ َج ْندَ ًال(َ )2ي ْ
ُ
ـــما ُق ُعـــــو َدا
�أَ ِم ال ِّر َج
ــــــال ُجــــ َّث ً

فلما دخلت الإبل �إىل ح�صن الزباء خرجت الرجال من ال�صناديق،
و�أخذوا املدينة َعنوة فخرجت الزباء هاربة من ق�صرها �إىل �سرب كانت اتخذته
حتت الفرات �إىل ح�صن �أختها يف اجلانب الآخر ،وكان ق�صري على طريق ال�سرب
ف�أب�صرت ق�ص ًريا ومعه عمرو وبيده ال�سيف ،فلما متكن منها وعرفت �أنه قاتلها ال
حمالة َم َّ�صت خامتًا يف يدها كان م�سمو ًما وقالت :بيدي ال بيد عمرو ف�سارت مث ًال،
كما �ضرب املثل �أي�ضً ا بجدع ق�صري �أنفه يف قول العرب :لأمر ما جدع ق�صري �أنفه،
وقد ذكرها ابن ُد َر ْيد يف مق�صورته بقوله:
َو َقدْ َ�س َما َع ْم ُرو �إِلىَ �إِ ْر َ�شا ِد ِه
ا�س َت ْن َز َل ال َّز َّبا َء َق ْ�س ًرا َو ْه َي ِم ْن
َف ْ

احت ََّط ِم ْن َها ُك َّل
َف ْ
وح الجَ ِّو
ُع َق ِ
اب َل ِ

َعاليِ املُ ْ�ست ََمى
�أَ ْع َلى ُم ْنت ََمى

وهي غري زرقاء اليمامة ،ووهم بع�ضهم �أنها هي ،ف�إن زرقاء اليمامة كانت
ت�سكن يف حي َج ِدي�س باليمامة يف ممالك اليمن ،ويقال �إنها كانت حا ّدة الب�صر
( )1م�شيها وئي ًدا :م�شيها متمهل( .م).
( )2جند ًال :حجارة( .م).
(� )3صرفانًا تار ًزا :الر�صا�ص الياب�س( .م).
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تب�صر من م�سرية ثالثة �أيام ،ويحكى �أنها كانت لها قطاة ثم مر بها �سرب من القطا
بني جبلني فقالت:
َل ْي َت احلمـــــــــــــــــــــام ِل َيه

�إِلىَ َح َمـــــــا َمـــتِــــ َيــــــــــــــ ْه

()1

ِيــــــــ ْه
تمَ َّ َ
احلمـــــــــــــــــــــا ُم م َ

ِ
ــــــــد َيه
َو ِن ْ�ص َفــــــــــــــــ ُه َق

فعده ف�إذا هو �ست و�ستون قطاة
فنظر ف�إذا القطا قد وقع يف �شبكة �صياد ّ
ون�صفها ثالث وثالثون ف�إذا �ضم ذلك �إىل قطاتها كانت مائة ف�صار ي�ضرب بها املثل
بالدقة ،قال النابغة يخاطب النعمان بن املنذر:
حدة الب�صر واحلكم يف ال�شيء ّ
يف ّ
اح ُك ْم َك ُح ْك ِم َف َتا ِة ا َحل ِّي �إِ ْذ َن َظ َر ْت
َو ْ
َقا َل ْت �أَ َال َل ْي َت َما َه َذا ا َحل َما ُم َل َنا

َف َح�س ُبوه َف َ�أ ْل َفـــــ ْوه َك َمــــا َذ َك َر ْت

كملت مائة فيــــــــها َح َما َم ُت َها
َف ّ

�إِلىَ
�إِلىَ

َح َم ِام �شِ َر ٍاع َوا ِر ِد ال َّث َمدِ
مـا َم ِت َنا َون ِْ�ص ُف ُه فقـــــــــــدِ
َح َ

()2

ـــــن لمَ ْ َت ْن ُق�ص َولمَ ْ َت ِز ِد
�سِ ًّتا َو�سِ ـــ ِّت ْي َ
َو�أَ ْ�س َر َع ْت حِ �ســــ َبة فيِ َذل َِك ال َعدَ د

و ُي ْح َكى �أنه كان على ط�سم َم ِل ٌك فعل فعلة �شديدة تخل بال ِع ْر�ض وال َّنا ُمو�س
و�ص ِح َب ْت ُه ط�سم يف
�أغ�ضبت جدي�س؛ فاتفقت جدي�س على �أنه �إذا جاء امللك َ
وليمتهم يقتلون ط�سم عن �آخرهم ،فجاءت ط�سم �إىل حي جدي�س وقعدوا
( )1قَدِ َيهَ :ح ْ�سبي( .م).
( )2وارد الثمد :يق�صد املاء لل�شرب( .م).
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ي�أكلون ،وكانت جدي�س قد خبئوا �أ�سلحتهم يف الرمل ،فوثبت جدي�س على ط�سم
�شخ�صا يدعى رباح بن مرة ،ف�إنه ف ّر �إىل ح�سان بن �أ�سعد ملك
ف�أبادوهم جمي ًعا �إال ً
اليمن ي�ستنجده ،و�أخربه مبا فعلت جدي�س بط�سم فوعده الن�صرة ونادى مناديه يف
ِحمْيرَ بامل�سري �إىل اليمامة ،فلما كانوا منها على ثالثة �أيام قال رباح� :أيها امللك �إن
يل �أخ ًتا متز ّوجة يف جدي�س تب�صر الراكب من ثالث ليال ،و�أنا �أخاف �أن تنذر
جدي�سا بك فوكل واح ًدا �أن يقتلع �شجرة وي�ضعها �أمامه ،ف�أمرهم ففعلوا ،فنظرت
ً
زرقاء اليمامة من مكان ُم�شْ رِف وقالت :يا جدي�س لقد �سارت �إليكم ال�شجر،
فقالوا لها وكيف؟ فقالت� :إين �أرى �شج ًرا من ورائه ب�شر؛ فكذبوها وغفلوا عن
�أُ ْه َبة احلرب ف�أن�شدت تقول:
� ْإن َت ْ�أخُ ُذوا ِح ْذ َر ُك ْم َيا َق ْوم َي ْن َف ْع ُكم
�إنيِّ �أَ َرى َ�ش َج ًرا ِم ْن خَ ْل ِف َها َب َ�ش ٌر

ُ�ص ُّفوا َّ
الط َوا ِئ َف ِم ْن ُكم قبل داهي ٍة
ُثو ُروا ب�أجم ِع ُكم فيِ َو ْج ِه �أَ َّو ِلهِم

َ
وغ ِّو ُروا(ُ )1ك َّل َما ٍء ُد َ
ون َم ْن ِز ِلهِم
�أو َع ِّجلوا القو َم عندَ ال َّل ْي ِل ِ�إ ْذ َر َقدُ وا
( )1غوروا� :أبعدوا املاء عن منازلهم (م).

َو َل ْي َ�س َما َقدْ �أَ َرى ِبالأَ ْم ِر ُي ْح َت َق ُر
َف َك ْي َف جَ ْت َتمِ ُع الأَ ْ�ش َجا ُر وال َب َ�ش ُر

م َِن الأمو ِر التي تُخْ َ�شى َو ُت ْنت ََظ ُر
َف�إ َِّن َذل َِك ُ
منكـم فاعلموا َظ َف ُر
فلي�س من دونهم ِو ْر ٌد وال َ�صد ُر
َو َال تَخَ ا ُفوا َل ُه ْم َح ْر ًبا َو�إِن َك رُ ُثوا
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َف َ�ص َّب َح ُهم ح�سان ملك اليمن بع�سكره بعد ثالثة فقتلهم قت ًال ذري ًعا عن
�آخرهم ،و�أمر بزرقاء اليمامة فنزع عينيها ف�إذا يف داخلهما عروق �سود ،ف�س�ألها عن
ذلك فقالت� :إين كنت �أكتحل بالإثمد(َ )1ف َث َّبت يل ب�صري ،فا�ستعمل الإثمد
و�ص َل َب زرقاء اليمامة بعد قتلها على باب ج ّو وهي بلدة باليمامة ،وقد
من وقتهَ ،
�أُولع ال�شعراء يف ذكرها فقال ال َّن ِمر بن تولب و�سماها عن ًزا:
َو َف َتا ُت ُهم َع ْن ٌز َغــــدَ ا َة
وح ْو َل َها
َو َر�أَ ْت ُمقدِّ َمة
ِ
اخلمي�س َ
()2

َت َب َّي َن ْت

م ِْن َب ْعدِ َم ْر أ�َى فيِ ال َف َ�ضا ِء َو َم ْ�س َم ِع
ك�ض ا ِجل َيا ُد �إِلىَ
َر َ
ال�ص َب ِاح ِب ُت َّب ِع
َّ

وفيها يقول بع�ضهم و�سماها عفراء:
َل َق
		دْ
�إِلىَ

ن ََظ َر ْت َع ْف َرا ِ�إلىَ الجِ ذع ن َْظ َر ًة
ِح ْميرَ �إِ ْذ َو َّج ُهوا ِم ْن ِب َ
ال ِد ِه ْم

وج املُ ْف َع ِم املُ َتالطِ ِم
�إلىَ م ِْثـ ِ
ــــل َم ِ
روج املَخَ ا ِر ِم
ت َِ�ضيقُ ِبهِم لأْي ًــــــا ُف ُ

واللأي :البطء ،ويف هذه الواقعة يقول امللك ح�سان بعد فراغه منهم:
�أَخْ َلقَ ( )3الدَّ ْهــــــــ ُر جل ٍّو َط َلال

()4

( )1الإثمد :حجر ُي َّتخذ منه الكحل( .م).
( )2غداة :وقت ما بني الفجر وطلوع ال�شم�س( .م).
ورث( .م).
(� )3أَ ْخ َلقَ :بل َِي َّ
( )4طلل :ما بقي من �آثار الديار بعد رحيل �أهلها( .م).

ِمث َْل مِا �أَخْ َلقَ �سيف خَ َلال
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َك َان َط ْ�ســـ ٌم َو ِ
ي�س ِ �إخْ َو ًة
جد ٌ
َف َل ْم
َف َبغَى َذ َاك َع َلى َه َذا
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َ�صــــالحِ ــ ًـا �أَ ْم ُر ُه َمــــــــا َفا ْق َتتَال

�أَ ْر َ
ِمـا َما َف َعــــــــال
�ض م ِْن َ�أ ْم ِره َ

فمن هذا ُي ْع َل ُم �أن بلد الزباء املو�صل ،وبلد زرقاء اليمامة باليمامة باليمن،
فهما متباينان ،وبلد الزباء هو ح�صن احل�ضر ب�شاطئ الفرات �صار مملكة �ساطرون
الذي غزاه ك�سرى �سابور ذو الأكتاف ،والظاهر �أن بالد �ساطرون التي ا�ستوىل
عليها �سابور هي التي �صارت فيما بعد من جملة ممالك زنوبيه ملكة تدمر التي
غلبت فار�س وا�ستولت على بالدها يف هذه اجلهات ،و�سي�أتي ذكر متلكها لهذه
البالد قري ًبا و�أنها �أغارت على مملكة م�صر وا�ستولت على الإ�سكندرية مرتني.
و ُي ْحكى �أن ك�سرى حا�صر �ساطرون يف هذا احل�صن �سنتني ومل يقدر على
�أخذه ف�أ�شرفت بنت �ساطرون يو ًما فنظرت �إىل �سابور وعليه ثياب ِدي َباج وعلى
ر�أ�سه تاج من ذهب ُم َك َّلل بال َّز َب ْر َجد( )1والياقوت والل�ؤل�ؤ ،وكان جمي ًال َف َ�أ َ�س َّرت
�إليه �أتتز ّوجني �إن فتحت لك باب احل�صن؟ قال :نعم ،فلما �أم�سى �ساطرون
و�شرب حتى �سكر  -وكان ال يبيت �إال �سكرانًا � -أخذت مفاتيح باب احل�صن
من حتت ر�أ�سه فبعثتها مع موىل لها �إىل �سابور ،ففتح الباب فدخل �سابور وقتل
�ساطرون و�أ�شياخ احل�صن وخربه ،ف�سار بها معه فتز ّوجها ،فبينما هي نائمة على
فرا�شها لي ًال �إذ جعلت تتململ ال تنام ،فدعا لها بال�شمع ففت�ش فرا�شها فوجد عليه
( )1الزبرجد :حجر كرمي ي�شبه الزمرد( .م).
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ورقة �آ�س ،فقال لها �سابور :هذا الذي �أ�سهرك؟ قالت :نعم ،قال فما كان �أبوك
ي�صنع لك؟ قالت :كان يفر�ش يل الديباج ويلب�سني احلرير ويطعمني املخ ،قال:
�أفكان جزاء �أبيك ما �صنعت به �أنت �إ ّيل بذلك �أ�سرع؟! ثم �أمر بها ف�أربطت قرون
ر�أ�سها بذنب فر�س ثم رك�ض الفر�س حتى قتلها.
عدة ملكات ،فمنهن امللكة �آمن�سه ،ويقال لها
وقد حكم م�صر من الن�ساء ّ
هاتاز ،وكان ملكها قبل الهجرة ب�ألفني وثالثمائة وت�سعة و�سبعني �سنة ،وكانت
ّمدتها م�شتملة على الفخار؛ حيث �شيدت املباين مب�صر وغزت بالد العرب،
ومنهن امللكة طماهوموت بنت امللك هورو�س و�أخت رم�سي�س الأ ّول ،كان ملكها
ومنهن امللكة طو�سري ،والظاهر �أنها
قبل الهجرة بنحو �ألفي ومائتي �سنة وخم�سنيّ ،
ومنهن امللكة
التي يقال لها دلوكه العجوز ،حكمت قبل الهجرة بنحو �ألفي �سنةّ ،
قلوبطره �آخر ملوك البطال�سة ،وهي �أ�شهر ملكات م�صر يف كتب التواريخ ،فهي
بنت بطليمو�س احلادي ع�شر امللقب �أوليطي�س ومعناه الزامر ،وكان قد �أو�صى
بطليمو�س احلادي ع�شر مبمالك م�صر لأكرب �أوالده وكربى بناته ب�شرط عقد
الزواج بينهما و�أن ي�شرتكا م ًعا يف �سلطنة م�صر �شيو ًعا ،و�أن يكون الو�صي عليهما
الأمة الرومانية ،فلما مات توىل بعده على م�صر ابنه بطليمو�س الثاين ع�شر امللقب
دني�س �أي اخلمار عم ًال بو�صية �أبيه ،ومل يكن عمره �إال ثالث ع�شرة �سنة فكان
قا�ص ًرا ،وكان عمر قلوبطرة املو�صى لها بامللك بامل�شاركة مع �أخيها �سبع ع�شرة �سنة،
فكانت �أهلية ال�سيا�سة والتدبري منح�صرة فيها دون �أخيها لعدم ر�شده ،فا�شتغلت
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بتدبري اململكة و�أَ َم َّدت الرومانيني بالإعانات الربية والبحرية ،ثم ملا ا�سرت�شد �أخوها
تواط�أ مع �أعدائها وح�صلت فتنة عظيمة فخافت على نف�سها وف ّرت �إىل ال�شام،
ف�شرع �أخوها �أن يقتفي �أثرها ليحاربها ،وجهز ع�ساكره بقرب فرما يريد ال�سفر �إىل
ال�شام ،فاتفق ح�ضور قي�صر �أمام �إ�سكندرية يريد خ�صمه بومبيو�س الذي جاء �إىل
م�ست�صرخا من قي�صر ،فلما ح�ضر قي�صر على �ساحل الإ�سكندرية �أر�سل
م�صر
ً
�إليه بطليمو�س بر�أ�س بومبيو�س على يد وزيره طيودو�س وو�ضعها بني يديه ،فعامل
هذا الر�أ�س مبكارم الأخالق يف االحتفال لدفنه ،ثم بعد ّمدة غزا قي�صر بطليمو�س
الثاين ع�شر ،وانت�صر عليه و�أغرقه هو وجنده يف النيل وتعلق قلب قي�صر بقلوبطرة؛
لأنها كانت بديعة اجلمال ،وكان قد �أح�ضرها معه من ال�ش�أم �إىل م�صر و�أعادها
ملكة على م�صر وحماها كل احلماية.
وبعد موت �أخيها بطليمو�س الثاين ع�شر الذي هو زوجها ،تز ّوجت
ببطليمو�س الثالث ع�شر وكان قا�ص ًرا لي�شرتك معها يف اململكة ،ومن هذا الوقت
قب�ضت على زمام مملكة م�صر و�صار لها دون غريها يف اململكة احلل والعقد ،وكان
زوجها الذي هو �أخوها ً
ملكا �صورة فقط ،وقد مات بعد ثالث �سنوات من توليته،
ثم ُقتل يول�س قي�صر حمبوب قلوبطرة وكان حاميها؛ فخافت على نف�سها ف�أ�شركت
بعد موت �أخيها �أ�صغر �أوالدها ،وزعمت �أنها ولدته من قي�صر ولقبته بطليمو�س
قي�صرون  -يعني القي�صر ال�صغري  -وي�سميه بع�ض امل�ؤرخني بطليمو�س الرابع
ع�شر ،وكان �أنطنيو�س �أحد ال�شركاء يف القي�صرة الرومانية قد �أحب قلوبطرة بعد
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و�شد �أزره بها ،واعتمد على �أن تعينه على
موت قي�صر وحماها حماية كاملةّ ،
�أخ�صامه ،وانعقد بينهما عقد الزوجية ،ثم �صار قي�ص ًرا على البالد الرومانية
بال�شركة مع �أغ�سطو�س ،وبلغ الأمنية ،فالتم�ست قلوبطرة منه �أن ي�ضيف �إىل
اململكة امل�صرية جميع مدن ال�سواحل ال�شرقية الواقعة على بحر �سفيد ،وجزيرة
قرب�ص وجزء من �أناطول وبالد يهوذا املو�صوفة بالبل�سم يف تلك الأزمان ،و�أن
يعطي لها بالد العرب واحلجاز املو�صلة �إىل الهند لتكون هذه البالد م�ضافة لدولة
م�صر ليتم للإ�سكندرية �صفة املركزية العمومية ،ف�أجاب �إىل التما�سها وجرد روما
من بالدها الظريفة املتحلية بها ،و�صارت قلوبطرة من ذلك الوقت بزواج هذا
القي�صر ك�أنها ملكة الدنيا و َع ُظ َم مظهرها ،ثم ح�صل حرب �أنطنيو�س مع �أغ�سطو�س
فخرجت قلوبطرة بنف�سها للغزو مع �أنطنيو�س ،وكان حمل احلرب يف �سواحل روم
�إيلي ،و� ّأمدت قلوبطرة �أنطنيو�س وحزبه مبائتي �سفينة بحرية ،فانت�صر �أنطنيو�س
على �شريكه ثم انت�صر �شريكه عليه ،ثم �سارت �ستون �سفينة من �سفن قلوبطرة
بق ّوة املجاذيف من بني �سفن �أنطنيو�س وهربت �صوب جزيرة موره وفيها امللكة
قلوبطرة هاربة من القتال ،فاقتفى �أثرها �أنطنيو�س لعدم القدرة على فراقها ،فاقتفى
�أثرهما خ�صمهما �أغ�سطو�س قي�صر؛ ف�سلمت �إليه قلوبطرة مدينة فرما التي هي
مفتاح الديار امل�صرية وق�صدها بذلك الغدر ب�أنطنيو�س الذي يعتمد على �أمانتها
والتحبب �إىل �أغ�سطو�س ،وكان �أنطنيو�س دخل الإ�سكندرية وقد جردت قلوبطرة
�أنطنيو�س من اجلنود الذي كان ميكنه �أن ينجو بها من خ�صمه ،وكل ذلك مل
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ي�ست�شعر �أنطنيو�س باخليانة والغدر منها ،ثم �أَ َح َّ�ست ب�سوء فعلتها وحاك �إثم الفعلة
يف �صدرها وخافت من انتقام �أنطنيو�س �إذا علم احلقيقة ،فاختفت مع �أموالها يف
مدفن ح�صني كانت �شَ َّي َد ْته لتدفن فيه ،و�أ�شاعت �أنها تريد قتل نف�سها ،وتواتر
اخلرب حتى بلغ �أنطنيو�س فعزم �أي�ضً ا �أن يقتل نف�سه حتى ال يعي�ش بعدها فطعن
نف�سه بخنجره ومل ميت يف احلال ،وقد علم قبل خروج روحه �أن قلوبطرة مل تزل
على قيد احلياة ،فطلب من �أتباعه �أن ينقلوه �إليها ليجتمع بها قبل موته فمات
عندها ،وكان قد بلغ �أغ�سطو�س �أن قلوبطرة تريد �أن تقتل نف�سها ف�أر�سل �إليها من
مينعها من ذلك فدخل عليها اجلند فمنعوها من ذلك ،ثم ملا علمت �أن �أغ�سطو�س
ال يحبها بل يريد �أن يوقعها يف �أ�سره ويذهب بها �إىل رومة يف ال�سال�سل والأغالل
قتلت نف�سها �شر قتلة حتى ال تكون عند �أعدائها ُم ْث َلة(.)1
وبقتلها نف�سها انتهى حكم البطال�سة مب�صر و�صارت م�صر �إيالة( )2رومانية،
وكان موتها �سنة  652قبل الهجرة ،ففي تاريخها قرب �شبه مما فعلته الزباء �إال �أن
الزباء �سلكت م�سلك الأبطال ،ومل ُت ْط ِمع فيها �أح ًدا من الرجال ،ف�شتان بني
الع�صمة العربية والعوائد اليونانية.
و�أما �سبب تقليد زنوبية ملكة ال�ش�أم وم�شارف العراق ململكتها الوا�سعة،
وات�ساع ملكها وامتداد �سطوتها �أنه كان يف �أيام امللك غليانو�س قي�صر الرومانيني
(ُ )1م ْث َلة :عقوبة ونكاية( .م).
(� )2إيالة :والية( .م).
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قبل الهجرة بثالثمائة و�إحدى و�ستني �سنة ح�صل ل�سلطنة الرومانيني �ضغ�ضعة
بقيام حكام الأقاليم على رومة ،وكان �إذ ذاك يف اململكة ال�شامية على مدينة
تدمر ملك ي�سمى �أودنياطو�س كان حمالفًا للرومانيني ،وهو الذي هزم �سابور ذا
الأكتاف ملك الفر�س املغريين على �إقليم الرومانيني وطردهم �إىل �أن �أو�صلهم �إىل
تخت بالدهم حتى قيل �إنه مل يبق للرومانيني من حلفائهم م�صادق �إال ملك
تدمر ،فقد كان حاف ًظا لبالد الرومانيني من هجوم العجم ،وقد كاف�أه غليانو�س
قي�صر الرومانيني على �صداقته له بتلقيبه �أغ�سط�س � -أي قي�صر -فعظم �ش�أنه بهذا
العنوان وانتقل هذا العنوان ،من هذا امللك بالوراثة �إىل زوجته زنوبية و�أوالده بعد
موت �أودنياطو�س.
وظهرت زنوبية بعد زوجها مبظهر عجيب يف البالد امل�شرقية يف �أيام
�أورليانو�س قي�صر الرومانيني ،وقويت �شوكتها بامل�شرق وا�ستفحل �أمرها ،وانتظم
ملكها و�صارت تدمر كر�سي �سلطنتها عامرة �آهلة زاهرة بهية حتى ك�أنها جنة من
جنات الدنيا ،وات�سعت دائرة ملكها من �ساحل بالد ال�صور وال�ش�أم �إىل نهر الفرات
والعراق ب ًّرا وبح ًرا ،و�أعانت التجارات وو�سعت دائرة الأخذ والعطاء؛ فابتهجت
مدينتها حتى �صارت ك�أنها بلقي�س زمانها مبدينة تدمر �أيام �سليمان  .وقد
فاقت زوجها يف ال�شجاعة واحلما�س وال�شوكة والب�أ�س وظهرت بعنوان القي�صرة،
(� )1ضغ�ضعة� :ضَ ْع ٌف وتَ�شَ ُّتت( .م).
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ومتكنت يف مملكتها؛ حيث �إنها كانت َت َّد ِعي �أنها عريقة املجد ،و�أن ن�سبتها تنتهي
�إىل �سالطني م�صر وملوكهم ،و�أنها ت�ستحق �أن تنظم يف عقد �سلوكهم ،فكانت يف
جن�س الن�ساء نادرة الزمان تخطب الع�ساكر ب�أبلغ خطبة ،وحت ّر�ضهم على احلرب،
وت�ضمن لهم الن�صرة بالطعن وال�ضرب ،وتلب�س يف ر�أ�سها خودة احلرب كالأبطال
حا�سرة عن ذراعيها كالفتيان من الرجال ،وكانت ترتقب دائ ًما �أن حتكم املمالك
الرومانية ،وت�ؤمل �أن ت�صري على ممالك الدنيا قي�صرة عمومية ،وكانت �إذ ذاك الديار
امل�صرية حتاول اخلروج من قب�ضة الرومانيني وتزاول اال�ستقالل بنف�سها كما يف
زمن الفراعنة الأ ّولني ،ف�شرعت زنوبية �أن ت�ستويل على م�صر ببذل ما عندها من
الأموال بدون حرب وال �سجال( ،)1فلم تنفعها هذه الو�سيلة فا�ستعملت الق ّوة
اجلربية وغلبت اجلنود امل�صرية وا�ستولت على �سرير( )2الإ�سكندرية ،ولكن بعد
قليل ُط ِر َدت منها و ُز ْحز َِحت عنها ،ثم عادت �إليها ملا �أمدتها مملكة تدمر باجلنود
العديدة ،وكان ذلك يف زمن القي�صر �أوريانو�س ،وكان التغلب على م�صر يف
عهده دون حرب الب�سو�س؛ فخرج هذا القي�صر من رومة الكربى وح�ضر �إىل
ال�ش�أم فانت�صر على زنوبية ن�صرة عظيمة بقرب حم�ص؛ ففرت هاربة دون ح�صون
تدمر َع ِقيب االنهزام ف�ضيق القي�صر عليها احل�صار ومنع عنها املرية( )3والذخرية،
فحاولت اخلروج والفرار وت�سليم هذه الدار ،فقب�ض اجلند على هذه امللكة يف
(� )1سجال :ا�ستمرار احلرب دون انت�صار طرف �أو هزمية �آخر( .م).
(� )2سريرُ :ي َعبرَّ بها عن املُلك والنعمة( .م).
( )3املرية :الطعام( .م).
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�أثناء الطريق ووقعت يف قب�ضة فر�سان الروم وخانها الرفيق وال�صديق .فلما متثلت
بني يدي القي�صر قالت له :قد �ساعدتك علينا الأقدار بالن�صر فها �أنا معرتفة لك
بالوالء وال�سيادة علينا ،فوقعت �أ�سرية يف قب�ضة هذا القي�صر َف�أَ َذ َّل َها و�أدخلها رومة
من �ضمن املوكب املعقود يف اليوم امل�شهود؛ لتكون غنيمة وعالمة على الن�صرة
العظيمة ،وعو�ضها عن مملكتها ق�ص ًرا متنز ًها يف رومة ،وقد بقيت ذريتها بهذه املدينة
حمرومة �إىل قرب فتوح ال�ش�أم بالإ�سالم فانتقلت ذراريها من البالد الرومانية وكان
زوال ملكها من البالد ال�شامية وغري ال�شامية بثالثمائة وخم�سني �سنة قبل الهجرة
املحمدية  -على �صاحبها �أف�ضل ال�صالة و�أزكى التحية  -ورمبا ُت ُو ِّهم �أنها الزباء
متقدمة عليها.
ولي�س كذلك ،ف�إن تلك امللكة التي هي ملكة اجلزيرة ّ
الدر زوجة امللك ال�صالح و�أم ولده خليل املُ َتوفَّى يف حياته
و�أما �شجرة ّ
وبه كانت ُت َلقَّب ،ف�إنه ملا تويف امللك ال�صالح جنم الدين �أيوب قامت �أم ولده �شجرة
الدر بالأمر ،وجمعت الأمراء وكتمت �إ�شاعة موته و�أر�سلت �إىل امللك املعظم
ّ
توران�شاه ابن امللك ال�صالح بح�صن كيفا ت�ستدعيه احل�ضور �إىل م�صر ،وبلغ الإفرجن
موته ف�شرعوا يف قتال امل�سلمني فقاتلهم امل�سلمون ،وكان �أمريهم فخر الدين فانهزم
امل�سلمون وقتل الأتابك فخر الدين ،ثم �أتاح اهلل الن�صر بقرب املن�صورة ودمياط
للم�سلمني ،وانهزم الإفرجن وو�صل املُ َع َّظم ُتو َرانْ�شَ اه �إىل م�صر ،وكانت �شجرة الدر
جمل�سا وولته ال�سلطنة ومتم هزم الإفرجن و�أ�سر ملكهم ،وبعد هزمية الإفرجن
عقدت ً
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�أَ ِن َف( )1جند ال�صالح من ا�ستعالء بطانة املعظم توران�شاه عليهم وحتكمهم فيهم
الدر ملكة
ون�صبوا �أم خليل �شجرة ّ
فقتلوه ،ثم اجتمع الأمراء املُ َت َو ّلون قبل توران�شاه ّ
على ممالك ال�صالح يوم اخلمي�س ثامن ع�شر �صفر �سنة ثمان و�أربعني و�ستمائة،
و�ألب�سوها خلعة ال�سلطنة وبا�س لها الأمراء الأر�ض من وراء حجاب ،فلما مت �أمرها
ال�سنية على الأمراء ،و�أقطعت املماليك البحرية
يف ال�سلطنة �أنعمت بالوظائف َّ
الأقاطيع( )2العظيمة ،و�أغدقت على اجلند بالأموال واخليول حتى �أر�ضت الكبري
وال�صغري منهم ما ميكن ،و�سا�ست الرعية �أح�سن �سيا�سة ،و�أر�سل اخلليفة العبا�سي
يعاتب �أهل م�صر يف توليتها وقال� :إن كان ما بقي عندكم رجل تولونه نر�سل
�إليكم رج ًال ،وما �أح�سن ما قيل:
َو َل ْو أ�َ َّن ال ِّن َ�ســـــــا َء َك َم ْن َذ َك ْر َنا
ال�س ِم َّ
َف َما ال َّت�أْ ِن ُ
ال�ش ْم ِ�س َع ْي ٌب
يث ْ

َل ُف�ضِّ َل ِت النِّ�ســـــــا ُء َع َلى ال ِّر َجالِ
ْ
ــــــــذكِ ُري َفخْ ٌر ِل ْلهِاللِ
َو َال ال َّت

وقد يت�صف اجلن�س ب�أو�صاف اجلن�س الآخر ،كما قال ال�شاعر:
هززتُكم لو � َّأن فيكـــــــم مهز ًة
(� )1أَن َِف :مل تقبله النف�س( .م).
( )2الأقاطيع� :أرا�ضى تمُ َ َّلك( .م).
( )3ا�ستنوق اجلمل� :صار اجلمل كالناقة يف ُذ ِّلها( .م).

و َذ َّك ْر ُت ذا ال َّت�أْن ِ
فا�س َت ْن َو َق ا َجل َمل
ِيث ْ

()3
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وخُ ِط َب لها على املنابر بعد اخلليفة فكان يقال :اللهم احفظ اجلهة ال�صاحلية
ملكة امل�سلمني وع�صمة الدنيا والدين �أم خليل ،و�ضربت ال�سكة با�سمها،
وو�ضعت عالمتها على املرا�سم وكان ن�ص عالمتها �أم خليل ،وكانت م�شهورة
باخلاتون �أي�ضً ا ،و�إليها تن�سب نوبة خاتون التي كانت تدور بالقلعة بعد الع�شاء
بالطبل ،وناب على الع�ساكر بعنوان �أتابك عز الدين اجلا�شنكري �أيبك الرتكماين،
وخُ ِل َعت ِبرِ�ضَ اها وكانت �آخر دولة الأيوبية ،وبعد خلعها تز ّوجها �أيبك الرتكماين
الذي توىل �سلطنة م�صر بعدها.
و�أما بلن�شة ملكة فران�سا زوجة لويز الثامن التي َو َل َد ْت له �سنت لويز
ف�إنها تولت اململكة بالو�صاية عن ابنها من �سنة �ألف ومائتني و�ستة وع�شرين �إىل
�ألف ومائتني و�ستة وثالثني ميالدية ّمدة ق�صوره ،فلما �صار ر�شي ًدا توىل اململكة
بنف�سه ،ثم تولت نيابة اململكة ّمدة غيابه حلرب املقد�س وحرب م�صر �أيام حرب
�أهل ال�صليب مع الإ�سالم ببالد امل�شرق ،وقد انت�صرت هذه امللكة على حزب
ومدة حكومتها كانت على
�شن �إغارة العداوة لها وللحكومةّ .
الفرن�ساوية الذي ّ
غاية من ال َّت َب ُّ�صر والعقل وماتت وعمرها خم�س و�ستون �سنة ،وكما كانت م�شهورة
بالعقل والتدبري كانت م�شهورة �أي�ضً ا باملالحة واجلمال حتى َت َغ َّزل فيها بع�ض
�أمراء بالدها.
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و�أما �إيليزابيته ملكة الإنكليز بنت هرني الثامن ملك الإنكليز فقد كان
�أبوها يف �أول الأمر �أخرجها من والية العهد من بعده لعدم �أَ ْه ِل َّي ِتها ،ثم نق�ض
الو�صية يف مر�ض موته وعهد �إليها بعد �أختها مارية فتقلدت من�صب مملكة
الإنكليز �سنة �ألف وخم�سمائة وثمانية وخم�سني ميالدية ،وكانت �أختها مارية
منعت الإنكليز من التم�سك باملذهب الربوت�ستاين ف�أعادت �إيليزابيته هذا
الدين ،و�ش ّوقت(ّ )1فن الزراعة ورغبت فيه
املذهب وجعلت نف�سها خليفة هذا ّ
كل الرتغيب ،و�أعانت على تقدمي التجارة واملالحة وح�سن �إدارة اخلزينة امللكية
وتكثري مالها ،وكانت عدوة للمذهب القاثوليقي ،وما فعلته مع مارية �ستورد ملكة
�أقو�سيا كان مما يالم به عليها؛ وذلك لأنها غ�ضبت على ملكة �أقو�سيا؛ حيث
�إنها تعنونت بعنوان ملكة الإنكليز اغت�صابًا باململكة ،ولي�س هذا ال�سبب الأ�صلي
يف الغ�ضب و�إمنا لكون مارية �ستورد قاثوليقية املذهب و�أجمل منها ،ومع ذلك
فاحلق على مارية؛ حيث �إنها �أوقعت الفتنة واخللل يف بالد الإنكليز ف�سجنتها
ملكة الإنكليز وتهمتها ب�أنها تع�صبت على قتلها ثم �ضربت عنقها ،ف�أراد �أن ينتقم
ملارية فليب الثاين ملك �إ�سبانيا ف�أر�سل عمارة �سفن عظيمة �إىل بالد الإنكليز
فهلكت هذه العمارة بالرياح العا�صفة وب�سفن الإنكليز ،ثم �ضبطت هذه امللكة
عدة مرات ون�صرتها
�أمة �إرلنده التي ق ّومتها �أهل �إ�سبانيا و�أعانت مملكة الفلمنك ّ
على الإ�سبانيول ،و�أعانت ملك فران�سا �أي�ضً ا يف حربه مع �أهل بلده وقد رغب يف
(� )1ش َّوقت :رغبت يف ال�شيء( .م).
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عدة من ملوك �أوربا وحثتها م�شورة الإنكليز على �أن تختار ً
ملكا
خطبة هذه امللكة ّ
منهم للزواج ولكن مل تر�ض �أب ًدا �أن تتز ّوج والزالت على هذه احلالة حتى توفيت
وعهدت مبملكة الإنكليز بعدها �إىل جاك�س ملك �أقو�سيا ابن مارية �ستورد ،وكانت
حكومة �إيليزابيته تكاد �أن تكون مطلقة الت�صرف؛ لأنها كانت ال ت�ست�شري جمال�س
اململكة �إال ناد ًرا ،ومع �أنها كان فيها خ�صال حميدة من خ�صال امللوك وال�سالطني
فكانت ال تخلو من �ضعف الن�ساء ف�إنها كانت تتزين و َت َتبرَ َّ ج وتعجب بنف�سها وتغار
من ِح َ�سان الن�ساء وكانت ال تخلو �أي�ضً ا من ال َّت َح ُّيالت.
و�أما مارية �ستورد ملكة �أقو�سيا بنت جاك�س اخلام�س فكان لها �أخ من
ال�سفاح( )1ي�سمى موراي ،فتحزب الأوقو�سيون معه على امللكة �أخته وقب�ضوا
ِّ
عليها ،و�أرادوا �أن تخلع اململكة على �أخيها و�أن تخرج من دين القاثوليقية فهربت
من �أقو�سيا �إىل �إنكلترية ظ ًّنا منها �أن حتتمي عند �إيليزابيته بنت عمها ،ولكن ملا كان
بينهما مناف�سة وخ�صومة قب�ضت عليها امللكة وو�ضعتها يف ال�سجن ثماين ع�شرة
�سنة ،ثم اتهمتها ب�أنها مفتنة و�أنها حتزبت مع �أعدائها بقتلها وحكمت عليها بالقتل
كما �سبق �آنفًا ،واحلال �أنها بريئة ومارية هذه معدودة ب�أنها �أجمل ن�ساء وقتها،
وين�ضم �إىل ذلك �أنها كانت �صاحبة قريحة جيدة مزينة باملعارف والآداب ،ومل
يزل موجو ًدا �إىل الآن من �شعرها الرقيق املن�سجم ق�صائد غراميات ووداعيات،
ال�سفاح :ال ِّزنا( .م).
(ِّ )1
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وهي �أي�ضً ا م�شهورة عند العي�سوية ب�أنها ماتت يف حماية دينها القاثوليقي فلم يزل
العي�سوية يتذكرونها وميدحونها على ذلك ،ومع ذلك ف�أغلب النا�س يرون �أنها ماتت
قتيلة َحمِ َّيتها وت�شديدها يف الدين القاثوليقي و�أنها �أكرثت من خ�صام �أعدائها.
و�أما كاترينه الثانية قي�صرة املو�سقو زوجة بطر�س الثالث ف�إنها حببت نف�سها
جلميع �أهل الرو�سيا ،ثم خلعت زوجها �سنة �ألف و�سبعمائة واثنني و�ستني ،وبعد
موت زوجها لب�ست تاج القي�صرية يف مدينة مو�سقو مبوكب عظيم ،ثم �أخذت من
الدولة العلية بالد القرم وقلعة �آزوق و�إ�سماعيل وغريهما ،ثم عقدت مع الربو�سية
و�أ�سرتيا معاهدة ملقا�سمة بالد الاله�ستان امل�سماة بولونيا ،ثم و�سعت دائرة �سلطنتها
و�أحيت يف بالدها الزراعة وال�صناعة ،وقدمت الآداب والفنون وال�صنائع و�ش ّوقت
�أهلها ،وكانت دائ ًما ترا�سل احلكيم وولتري الفرن�ساوي فكانت ملكة عظيمة ،وال
يالم عليها يف �شيء مما يخ�ص اململكة ،و�إمنا ذ ّمها بع�ض النا�س ببع�ض �شذوذ يف
�أخالقها اخلا�صة بها ،وخلفها ابنها بول�ص على الإمرباطورية �سنة �ألف و�سبعمائة
و�ستة وت�سعني ميالدية بعد وفاتها بالفالج(.)1
و�أما مارية تريزة بنت كارلو�س الرابع ملك النيم�سا فلم يكن لأبيها �أوالد
من الذكور ،فعهد �إليها بالإمرباطورية ،فلما مات يف �سنة �ألف و�سبعمائة و�أربعني
ميالدية ظهر لل�سلطنة متطلبون ،وحارب جميع امللوك املتطلبني هذه الأمرية و�أخذ
( )1الفالج :ال�شلل ال ِّن�صفي( .م).
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منها فريديريق الثاين وغريه من امللوك بع�ض �أقاليم ،وا�ستعان ملك باويره بفران�سا
وتعنون بعنوان �إمرباطور �أ�سرتيا و�سمى نف�سه كارلو�س ال�سابع ،فال زالت مارية
تريزة تقاوم جميع �أعدائها وحتاربهم يف مدينة ويانة �إىل �أن ا�ضطرت �أن ترتك هذه
املدينة؛ فالتج�أت �إىل مملكة املجار فدخلت فيها وجمعت �أعيان اململكة وقدمت
لهم ولدها الذي كان يف املهد وجذبت الأهايل جمي ًعا �إىل حزبها حتى �صاروا
جمي ًعا معها على قلب رجل واحد وملكوها عليهم ،وبذلت جهدها يف طرد
الإمرباطور ،وولت الإمرباطورية لزوجها فرن�سي�س الأ ّول ،وا�شتغلت بعد �صلح
العموم بجرب خلل ال�سلطنة ،ف�ش ّوقت ال�صنائع والتجارة و�أ�س�ست مدار�س عمومية،
وبقيت مملكتها يف الهدء وال�سلم �إىل �أن وقع بينها وبني الربو�سية احلرب امل�سمى
حرب ال�سبع �سنوات ،فاحتدت فران�سا معها على الربو�سيا وح�صل ال�صلح بينهما،
وعقدت مارية مع �إمرباطورة الرو�سيا م�شارطة مقا�سمة بالد الاله�ستان ،وماتت
�سنة �ألف و�سبعمائة وثمانني ميالدية ،وخلفها ولدها امل�سمى يو�سف الثاين على
ممالكها وتقلد الإمرباطورية.
و�أما خر�ستيانه ملكة �أ�سوج ف�إنها خلفت �أباها امللك غو�سطا و�أدولف
الذي مات قتي ًال يف حرب املو�سقو �سنة �ألف و�ستمائة واثنني وثالثني ميالدية؛
فتقلدت بامل�صالح �سنة �ستمائة و�أربعة و�أربعني �إىل �سنة �ستمائة وت�سعة و�أربعني
و�أح�سنت التدبري وال�سيا�سة مع البهجة والرونق �إىل تلك ال�سنة ،ومن هذا التاريخ
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�أبعدت الوزراء العقالء واحتاط بها بطانة ال�سوء من املف�سدين فح�صل يف الإدارة
اخللل ،فتعبت من هذه احلالة القا�سية وعزلت نف�سها يف �سنة �ألف و�ستمائة و�أربعة
وخم�سني ميالدية وقلدتها البن عمها كارلو�س و�ستا ،ومل يكن عمرها �إذ ذاك
�إال ثماين وع�شرين �سنة ،ف�ساحت يف بالد �أوربا ودخلت يف فران�سا وقتلت ناظر
ا�صطبلها الذي كان معها يف ال�سفر ل�ضمري ،ثم �أقامت يف رومة وماتت يف �سنة �ألف
ومدة حياتها
و�ستمائة وت�سع وثمانني ميالدية ،وهذه امللكة كانت ح�سنة الرتبية ّ
ومدة متلكها على �أ�سوج اجنذب �إليها
كانت ت�شتغل بالعلوم والآداب والديانةّ ،
م�شاهري الرجال من جميع البالد فكانت تكرمهم وترحب بهم ،ومع �أن ه�ؤالء
كن �سيئات
أنهن ّ
الن�ساء تقلدن ال�سلطنة و�سلكن م�سالك ال�شجعان نو ًعا �إال � ّ
إحداهن يف بع�ض الأفعال من نق�صان ،قال ال�شاعر:
العواقب ،وق ََّل �أن خلت �
ّ
ين
ال ِّن َ�سا ُء َنا ِق َ�ص ُ
ات َع ْق ٍل َو ِد ٍ
َو ألَ ْج ِل َ
الك َمالِ لمَ ْ َي ْج َع ِل ال َّلـ

ـــــن َر أ�ْ ًيا َ�س ِن ًّيا
َمـــــا َر�أَ ْي َنـــا َل ُه َّ
ـــــ ُه َت َعـــــــــالىَ م َِن الن َِّ�سا ِء َن ِب ًّيا

حالهن كذلك
وهو منقو�ض بال�سيدة مرمي على القول بنبوتها ،ف�إذا كان
ّ
منهن ال�سلطنة و�أفلح فيها فلم
فكيف يجوز
وراثتهن للخالفة وال�سلطنة؟ ومن تقلد ّ
ّ
يكمل له الفالح ،و�إذا كمل فهو من النادر الذي ال حكم له ،فحديث َل ْن ُي ْف َلح
الدر التي
قو ٌم َو ّلوا عليهم ا ْم َر�أَ ًة �صادق بامل�ضمون م�ؤيد بالتجاريب ،وتولية �شجرة ّ
مل ي�سبق يف الإ�سالم �سلطنة لغريها كانت ملح�ض ال�ضرورة التي تبيح املحظور.
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كن
وقال بع�ض احلكماء �أرباب التح�سني والتقبيح العقليني� :إن الن�ساء ّ
منازلهن َي ُ�س ْ�س َن عموم الأمور
يف قدمي الزمان و�أزيل احلدثان يف م�صر رئي�سات
ّ
املنزلية بدون م�شاركة الرجال ،ولهن يف تدبري املنزل وت�أديب الأوالد الوالية
ّ ()1
واليتهن على منازلهن وال �إناطتهن
العامة ،مع �أن العقل والطبع ال ي�ستح�سنان
ّ
منهن من قلة ال�شهامة وعدم التع ّود
أبنائهن ملا يكت�سبه الأوالد ّ
برتبية وتهذيب � ّ
على �شجاعة ال�شجعان ،ولكن العقل والطبع ال ي�أبيان �أن يكون للن�ساء رئا�سة
فيهن من ال�ضعف مما ال ي�س ّوغ لهن كمال العناية بالإدارة املنزلية
اململكة؛ لأن ما ّ
هو الذي بعينه يك�سبهن الرفق واحللم والتلطف ،وكل ما يليق برتبة ال�سلطنة من
املح�سنات التي مبناها الر�أفة وال�شفقة وهما �ساكنان يف قلب املر�أة؛ لأن د�أب
ّ
والعنفوان( )2واجلربوت وما �أ�شبه ذلك من الأخالق اجلافية التي
ال�شدة
الرجال ّ
ق ََّل �أَنْ يخلو عنها الرجال وال تليق بامللوك يف ت�أليف قلوب الرعية ،فال موجب
حلرمانهن من املنا�صب امللوكية ال�سيما و�أن كث ًريا من املمالك ح�سنت فيها
ملوكية الن�ساء وجنحت ،وظهر لكثري منهن امل�آثر وقد فهمت ر ّده ،و�أي�ضً ا منعهن من
الإمامة والق�ضاء اللذين هما دون ال�سلطنة؛ لأن الإمامة والق�ضاء قد يكون فيهما
االجتهاد وهو مرتبة عليا ،وقل �أن توجد امر�أة فيها الأهلية ،على �أن �أبواب ال�شريعة
وال�سيا�سة التي تخ�ص امللوك وا�سعة ال تطيقها عقول الن�ساء على ما فيهن من
(� )1إناطتهن :تكليفهن( .م).
( )2العنفوان :احل َِّدة( .م).
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كون جميعهن عورات يتعذر خمالطتهن للموظفني من الأمراء امللكية واجلهادية
ومعا�شرتهن جلميع �أ�صحاب املنا�صب واملراتب من �أرباب ال�سيوف والقلم.
فيهن فلي�ست حمل املنع ،ف�إن ال�سيدة عائ�شة
و�أما وجود اللياقة ّ
ا�ستجمعت من الأمور ال�شرعية وال�سيا�سية كفاءة اخلالفة ،فقد �سئل عروة بن
الزبري عن علم عائ�شة فقال :واهلل ما ر�أيت امر�أة �أعلم بالفرائ�ض وال�سنن والتنزيل
والت�أويل من عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -حتى ب�أ�شعار العرب و�أيامهم و�أن�سابهم
والطب والأدوية ،فقلت لها :من �أين لك علم الطب والأبدان؟ فقالت :من
ر�سول اهلل  كان �إذا مر�ض يتداوى و�إذا مر�ضت ي�صف يل ف�أبر�أ( ،)1و�إذا �سئل
ي�صف للمر�ضى فتعلمت منه ،فقلت :ومن �أين لك معرفة ب�أن�ساب العرب و�أيامها
و�أ�شعارها؟ قالت :فواهلل يا ابن �أختي ما �سمعت �أذين �شي ًئا فيه نفع للنا�س �إال
أ�شد مني ند ًما على
حفظته وال �أن�ساه ،وقال عروة :واهلل ما ندمت على �شيء قط � ّ
ما فاتني من علم عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -وما الذي مينعها وقد رباها �أعلم
العلماء و�أحكم احلكماء و�أف�صح الف�صحاء ر�سول اهلل  و�أبوها عالمة قري�ش
املفتي يف ح�ضرة النبي  ،والولد �س ّر �أبيه وعروة هذا �شقيق عبد اهلل بن الزبري
ون�سبهما معروف ،وملا قطعت رجله ب�سبب الأَ ِكلة( )2وهو يف ال�صالة ،وكان الوليد
(� )1أبر�أ� :أُ�شفى و�أُعافى( .م).
( )2الأَكِ َلة :داء يقع يف الع�ضو فيت�آكل( .م).
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بن عبد امللك عنده مل ي�شعر بقطعها حتى كويت فوجد رائحة الكي  -على ما
ذكره ابن قتيبة  -ومل يرتك ِو ْر َده( )1تلك الليلة ،وعا�ش بعد قطع رجله ثمانني �سنة،
وملا قتل �أخوه عبد اهلل قال لعبد امللك� :أريد �أن تعطيني �سيف �أخي ،فقال :هو
بني ال�سيوف وال �أعرفه ،فقال� :إذا ح�ضرت ال�سيوف �أنا �أعرفه ،ف�أمر عبد امللك
ب�إح�ضارها بني يدي عروة ف�أخذ منها �سيفًا مفلل احلد وقال :هذا �سيف �أخي،
فقال له عبد امللك� :أوكنت تعرفه قبل الآن؟ فقال :ال ،فقال :كيف عرفته؟
فقال :بقول النابغة الذبياين:
َو َال َع ْي َب ِفيهِم َغيرْ َ أ�َ َّن ُ�س ُيو َف ُه ْم

ول م ِْن قِـــــ َر ِاع َ
ِبه َِّن ُف ُل ٌ
الكتَائ ِِب

وعروة هو الذي احتفر البئر امل�سماة بئر عروة باملدينة ال�شريفة ولي�س فيها
بئ ٌر �أعذب ما ًء منها ،ووالدته �سنة اثنتني وقيل �ست وع�شرين ،وقال ابن خلكان:
وتويف يف قرية له دون املدينة يقال لها ُف ْرع ب�ضم الفاء و�سكون الراء من ناحية
ال َّر َب َذة بينها وبني املدينة �أربعة �أميال وهي ذات نخل ومياه.
و�أما ف�صاحة عائ�شة فما رواه علي بن �أبي طالب  -كرم اهلل وجهه � -أنه
دخلت على عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -بع�ض الأيام فر�أيتها جال�سة وعليها
قالُ :
فحمدت اهلل تعاىل مبا هو �أهله و َث َّنت بال�صالة على نبيه و ِذ ْك ِر بع�ض
قمي�ص ُم َرقَّع
ْ
(ِ )1و ْر َده :ن�صيبه اليومي من قراءة القر�آن( .م).
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ما وهبه اهلل تعاىل من ف�ضله ،و�أثنت على �أبي بكر وعمر وعثمان مبا كان فيهم من
العدل والإح�سان ثم َح َّ�ضت باالقتداء بهم واتباع �أمرهم ،فواهلل ما �سمعت �أذين
من �سائر الن�ساء �أف�صح منها و�أنظم من كالمها وال �أر�شد من ر�أيها ،فقلت لها� :أنت
واهلل �أ ّم امل�ؤمنني حقًّا والعاملة باهلل ور�سوله النا�صحة امل�شفقة الواعظة املبلغة ،دللت
النا�س على احلق و�أمرتهم باتباعه ونهيتهم عن حظ �أنف�سهم و�أنت �أهل �أن ي�سمع
قولك ويطاع �أمرك ويقبل ن�صحك ،ثم قمت وخرجت وا�ض ًعا يدي على كتف
َذكْوان ،وقلت :واهلل يا َذكْوان ما �سمعت �أذين خطي ًبا من �أكرث ال�صحابة �أف�صح
من عائ�شة وال �أبلغ من موعظتها ،فلو كانت �إمرة المر�أة بعد النب ّوة ال�ستحقت
عائ�شة اخلالفة .وقال  :عائ�شة عاملة هذه الأ ّمة .ولذلك كان �أكابر ال�صحابة
ي�أتون �إليها وي�س�ألونها عما �أ�شكل عليهم من الفرائ�ض ،كما ُرو َِي عن �أبي مو�سى
الأ�شعري قال :ما �أ�شكل علينا �أ�صحاب ر�سول اهلل حديث قط ،و�س�ألنا عنه
عائ�شة �إال ووجدنا عندها منه عل ًما .وروى الأَ ْح َنف بن قي�س �أنه قال� :سمعت
كالم �أبي بكر  حتى م�ضى ،وكالم عمر بن اخلطاب  حتى م�ضى ،وكالم
عثمان بن عفان  حتى م�ضى ،وكالم علي بن �أبي طالب  حتى م�ضى،
وال واهلل ما �سمعت فيهم �أبلغ من عائ�شة – ر�ضي اهلل عنها.
وقد ذكرنا يف الف�صل الثاين من الباب الثاين �سلطنة الن�ساء على قلوب
الرجال ،وهذه ال�سلطنة نفوذها يكفيهم يف حت�سني �أحوال الرجال وترقيق طباعهم،
ف�إن احلب �سلطان قادر وملك قاهر تذل لهيبته الأمالك ،وتذعن ل�سطوة �سيوفه
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الفتاك ،وتنقاد لطاعته الزهاد والن�ساك .يحكى �أن عربية جارية امل�أمون الذي �أظهر
يف ممالك الدنيا مكنون غرائب العلوم والفنون قالت له يو ًما:
َا�س ِف ُ
يم ٌة
يك ُم ال َغدْ ُر ِ�ش َ
َو�أَ ْن ُت ْم �أُن ٌ
َعجِ ْب ُت ِل َقلبِي َك ْي َف َي ْ�ص ُبو(� )2إِ َل ْي ُك ُم
()1

فقال يخاطبها:

�أَ َنا املَ�أْ ُم ُ
ون َواملَ ِل ُك ال ُه َمــــــــــا ُم
وت َع َل ْيك َو ْجدً ا
�أَت َْر َ�ضى �أَ ْن �أَ ُم َ

َل ُك ْم
َع َلى

�أَ ْل�سن َ�ش َّتى َو�أَ ْل�سِ َن ٌة َع ْ�ش ُر
عِ َظ ِم َما ي ْل َقى َو َل ْي َ�س َل ُه َ�ص رْ ُب

خَ َال �أَنيِّ ِب ُح ِّبـــــــــك ُم ْ�س َت َها ُم
ــــــا�س َل ْي َ�س َل ُهم �إِ َما ُم
َو َي ْب َقى ال َّن
ُ
()3

فقالت له :يا �أمري امل�ؤمنني �أبوك الر�شيد �أع�شق منك؛ حيث يقول:
ات ِع َنان
َم َل َك الث ُ
َّالث الآ ِن َ�س ُ
الب َّي ُة ُك ُّل َها
َما يل ت َُطاو ُِع ِني رَ ِ
َما َذ َاك �إِ َّال �أَ َّن ُ�س ْل َط َان ال َه َوى
()4

َو َح َل ْل َن م ِْن َق ْلبِي ِب ُك ِّ
ـــــل َم َكانِ
ـــــــن فيِ عِ ْ�ص َيان
هن َو ُه
َّ
َو�أُطي ُع َّ

وين �أَ َعـــــــــ ُّز م ِْن ُ�س ْل َطان
َو ِب ِه َق َ

ذكرهن على نف�سه و�أنت ّقدمت نف�سك على من تزعم �أنك تهواها،
فقدم
ّ
ّ
قال لها امل�أمون� :إين منفرد بك والر�شيد مق�سم بني ثالث ،قالت� :أعرفهن
(� )1شيمة :خُ ُلق( .م).
( )2ي�صبو :مييل( .م).
( )3م�ستهام :هائم محُ ِ ب( .م).
( )4عناين :اللجام الذي يمُ �سك به الفر�س ،واملق�صود ال�سيطرة عليه( .م).
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الواحدة مق�صودة وهي فالنة ،والثنتان حمبوبتان لها ف�أحبهما حلبها �إذ ذاك مما
ي�سرها ،كما قال خالد بن يزيد بن معاوية يف رملة:
جَ ُت ُ
الخ ُ
ول خَ ِ
يل ال ِّن َ�سا ِء َو َال �أَ َرى
�أُ ِح ُّب َبني ال َعــــــ َّو ِام ُح ًّبا لحِ ُ ِّب َها

لِرمل َة خُ ْلخَ ا ًال َي ُج ُ
ول(َ )1وال َق ْل َبا
َوم ِْن �أَ ْج ِل َها �أَ ْح َب ْب ُت َ �أخْ َوا َل َها َك ْل َبا

ف�أين املخرج لأمري امل�ؤمنني؟ ف�سكت وعظم حبه.
وقال بع�ضهم يف اخللخال �أي�ضً ا:
ا�س َت ْك َت َم ْت خُ ْلخَ ـــــا َل َها َو َم َ�ش ْت
ْ
()2
ن�سمت
ال�ص َبا
ْ
يح َّ
َح َّتى �إِ َذا ِر ُ

تحَ ْ َت َّ
الظ َال ِم
َملأَ ال َع ِب ُري

ِب ِه َف َمــــــــــــا َن َط َقا
ِب َ�ســــــيرْ ِ َها ُّ
الط ُر َقا

وقال امل�ستعني باهلل احلاكم الأموي �أحد خلفاء ال َع َرب:
اب ال َّل ْي ُث َحدَّ ِ�س َنان
َع َج ًبا َي َه ُ
َ
أبطــــــــــال ال ُم َت َه ِّي ًبا
قارع ال
و�أُ ُ

ثالث كالدُّ َمى
ومتلكت نف�سي
ٌ
ْ

َف َوا ِت ِر الأَ ْج َفانِ

أهاب لحَ ْ َظ
و� ُ
إعـــــرا�ض وال ُه ْج َرانِ
منها �سوى ال
ِ
ُز ْه ُر الوجــــــوه( )5نواعــــ ُم الأَ ْبدَ ان

( )1يجول :يدور ويتحرك( .م).
تهب من ناحية ال�شرق( .م).
( )2ريح ال�صبا :ريح ُّ
( )3لحَْ ظ :نظرة العني( .م).
( )4فواتر الأجفان :عني لها نظرة فيها فتور لي�ست حادة( .م).
( )5زهر الوجوه :وجوه م�شرقة متلئلئة( .م).

()3

()4
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ال�صبا
ُ
ال�س ُل َّو �إىل ِّ
حاكمت َّ
فيهن ُّ
ف�أَ َب ْح َن من قتلي ا ِحل َمى و َت َر ْك َن ِني

ال َت ْع ِذلوا ً
ملكا ت ََذ َّل َل يف الهوى
ً ()1
ما َ�ض َّر �أَنيِّ عبدُ ُه َّن َ�ص َبابة

263

فق�ضى ب�سلطانٍ على �سلطان
يف عِ ِّز ُملكي كالأ�سري ال َعاين
ٌ
وملك ثاين
ُذ ُّل الهوى عِ ٌّز
و َب ُنو ال َّزمــــان َو ُه َّن من ع ْبدَ اين

ولعبد اهلل بن طاهر:
َن ْح ُن َق ْو ٌم تُذيبنا ا َحل ُ
جــــ
دق ال ُّن ْ
و ُت َرا َنا عند َ
الك ِري َه ِة(� )3أحرا

ُ
ـل

()2

ذيب احلديدَ ا
على �أننا ُن ُ

ًرا ويف ال�سِّ لم لل َغ َوانيِ

عبيدا

والغواين جمع غانية وهي اجلارية التي َغ ِن َي ْت بزوجها ،وقد تكون التي
غنيت بح�سنها وجمالها عن احللي والزينة كما قيل:
ا�س َت َزا َد ْت ِم َن ا ُحل ْ�سـ
َذ ُ
ات ُح ْ�س ٍن َل ِو ْ

َف ْه َي َك َّ
يب ال َّلـ
ال�ش ْم ِ�س َب ْه َج ًة َوال َق ِ�ض ِ
(� )1صبابة� :شوق وع�شق( .م).
( )2احلدق النجل :العيون الوا�سعة( .م).
( )3الكريهة :ال�شدة يف احلرب( .م).
( )4الق�ضيب اللدن :الغ�صن اللينِّ ( .م).
( )5القد :القامة( .م).
( )6الرمي :الظبي الأبي�ض اخلال�ص البيا�ض( .م).
( ) 7جيدُ :عنق( .م).

ِـن َقلِي ًال لمَ َا �أَ َ�صا َب ْت َم ِزيدَ ا
()7
ـدنِ (َ )4قدًّ ا( )5وال ِّرمي(َ )6طر ًفا َوجِ يدَ ا
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فهذه ال�سلطنة املعنوية قوية ،ولهذا ُيدعى ل�شوكة �سلطنتها مبا ُيدعى به
لدولة امللوك ويخاطب خطابهم كما قال �شم�س الدين بن العفيف التلم�ساين:
ُ
اهلل �أن�صــــــا َر العيونِ
�أَ َع َّز
و�ضاعف بال ُف ُتـــــو ِر لها اقتدا ًرا

وخَ َّلد ُم ْل َك َهات َ
ِيك اجلفونِ
و�إ ِْن ت َُك �أَ ْ�ض َع َف ْت عقلي وديني
و�إن َجا َر ْت على القلب َّ
الطعِني

ِ
و�أبقى دول َة ال
أعطــــاف( )1فينا
و�أَ ْ�س َب َل ِظ َّل ذاك َّ
ال�شع ِر يو ًما

على َقـــــدٍّ به َه ْي ُف( )2الغ ُُ�صونِ

َ
هاتيك ال َّث َنا َيا
حجاب
و�ص َان
َ
َ

و�إن ثنت الف�ؤا َد �إىل ُّ
ال�ش ُجونِ

و�أما ال�سلطنة الر�سمية على الرعية فهي ال تكون �إال يف البالد التي قوانينها
حم�ض �سيا�سة َو�ضْ ِع َّية ب�شرية؛ لأن قوانني مثل هذه املمالك تنتج اختالط الرجال
بالن�ساء بنا ًء على قانون احلرية امل�ؤ�س�س عليه ّمتدن تلك البالد و�إال فتمدن املمالك
الإ�سالمية م�ؤ�س�س على التحليل والتحرمي ال�شرعيني بدون مدخل للعقل حت�سي ًنا
وتقبيحا يف ذلك؛ حيث ال ح�سن وال قبيح �إال بال�شرع.
ً

( )1الأعطاف :اجلوانب( .م).
()2ق ٍَّد به َه ْي ُف :ج�سم دقيق اخل�صر( .م).
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وال ي�سوغ ملتويل الأحكام �أن يحكم يف التحرمي والتحليل مبا يالئم مزاجه
مما يخالف الأو�ضاع ال�شرعية املنقولة عن الأئمة املجتهدين ،وال عربة باال�ستكراه
النف�ساين واال�ستح�سان الطبيعي والأخذ بالر�أي من غري دليل �شرعي ،بل يعتمد
متويل الأحكام على فتاوى العلماء و�أقوال املجتهدين يف الدين ،ف�إن الإمارة
�إمنا تخلف النب ّوة يف حرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا فتقف عند حدود اهلل تعاىل
املع�ضدة بقوله تعاىل :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾﱸ [املائدة ]3 /وكان �أبو حنيفة
ال�سنة فمن خرج
النعمان يقول�« :إياكم والأخذ يف دين اهلل بالر�أي وعليكم باتباع ُّ
عنها �ضل وغوى» انتهى .و�إمنا يجوز للحاكم �إذا ر�أى م�صلحة ظاهرة للرعية �شرعية
مرعية كمخافة �ضرر يلحق الرعية يف دينها ودنياها �أن ينهى عن بع�ض املباحات
التي يرتتب عليها ال�ضرر ،كما �إذا خاف من �أهل احلل والعقد �أن يتفقوا على فتنة
فمنعهم االجتماع الذي هو يف الأ�صل مباح ،ولكن �إذا نهى عنه �صار حمظو ًرا،
قوت من قمح �أو نحوه زائد عن حاجته �أن يبيعه للنا�س
وكذلك �إذا �أمر َمن ِع ْن َد ُه ٌ
وجب على �صاحب القمح �أن يبيعه؛ حيث �إن ال�ضرورة العامة تزول به ،فهو
من باب جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،فبهذا �صار واج ًبا ،وكما �إذا �أمر ب�صدقة
�أو عتق مما يرتتب عليه �أمر من الأمور املهمة ف�إنه ي�صري واج ًبا؛ لأن �أوامر احلكام
َم ُن َوطة مب�صالح الرعايا دنيا ودي ًنا ،و�إمنا املمنوع من احلكام �إمنا هو اتباعهم هوى
�أنف�سهم قال تعاىل :ﱹﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
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ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [�ص ]26 /الآية ،فكل ما مينعه ال�شرع
يعد ّمتدنًا بخالف املباحات �إذا ت�صرف فيها العقل
�صراحة �أو �ضم ًنا فغري مباح وال ّ
التمدن
بالت�صرفات التح�سينية وح ّولها من حالة �إىل حالة �أح�سن منها ،فهذا عني ّ
الذي نبينه يف الف�صل الآتي.

الف�صل اخلام�س
يف متدن الوطـن

ّمتدن الوطن عبارة عن حت�صيل ما يلزم لأهل العمران من الأدوات الالزمة
ح�سا ومعنى ،وهو فوقانهم يف حت�سني الأخالق والعوائد وكمال
لتح�سني �أحوالهم ًّ
الرتبية وحملهم على امليل �إىل ال�صفات احلميدة وا�ستجماع الكماالت املدنية
التمدن بالن�سبة للأمة املقيمة يف الوطن ،وتختلف �أفراد
والرتقي يف الرفاهية وهذا ّ
فالتمدن بالن�سبة للأمم والأفراد
املتمدنة بالن�سبة للرتفيه والتح�سنيّ ،
هذه الأمة ّ
التمدن من الأخرى،
مقول بالت�شكيك؛ ولهذا جتد اململكة �أعظم تقد ًما يف ُّ
و�ضد
وكذلك زيد من النا�س �أرقى ّمتدنًا من عمرو بالن�سبة لتح�سني حاله ومنزلهّ .
التمدن التخ�شن وهو اخلل ّو عن الرتفُّه يف درجة املعي�شة ،وال�شك �أن ر�سالة الر�سل
ّ
يعتد به ويلتفت �إليه ،و�أن الذي جاء به
بال�شرائع هي �أ�صل التمدن احلقيقي الذي ّ
الإ�سالم من الأ�صول والأحكام هو الذي ّمدن بالد الدنيا على الإطالق وانبعثت
بي�ضا َء مل
�أنوار هديه يف �سائر الآفاق ،قال ر�سول اهلل �« أتي ُتكم ب�شري َع ٍة َح ِن ْي ِف َّي ٍة َ
نبي َق ْبلي ،ولو كانَ � ِأخي ُمو�سى و�سائ ُر الأنبيا ِء يف ز َمني ْمل َي َ�س ْعهم �إ َّال
ي� ِأت بها ٌّ
اتباع �شري َع ِتي» ،ومن زاول علم �أ�صول الفقه و َف ِق َه ما ا�شتمل عليه من ال�ضوابط
ُ
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والقواعد جزم ب�أن جميع اال�ستنباطات العقلية التي و�صلت عقول �أهايل باقي
أ�سا�سا لو�ضع قوانني ّمتدنهم و�أحكامهم ق ََّل �أن تخرج
الأمم املتمدنة �إليها وجعلوها � ً
عن تلك الأ�صول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار املعامالت،
فما ي�سمى عندنا بعلم �أ�صول الفقه ي�سمى ما ي�شبهه عندهم باحلقوق الطبيعية �أو
وتقبيحا ي�ؤ�س�سون عليها
النوامي�س الفطرية؛ وهي عبارة عن قواعد عقلية حت�سي ًنا
ً
�أحكامهم املدنية وما ن�سميه بفروع الفقه ي�سمى عندهم باحلقوق �أو الأحكام
املدنية ،وما ن�سميه بالعدل والإح�سان يعربون عنه باحلرية والت�سوية ،وما يتم�سك
به �أهل الإ�سالم من حمبة الدين والتولع بحمايته مما يف�ضلون به عن �سائر الأمم يف
الق ّوة واملنعة ي�سمونه حمبة الوطن ،على �أنه عندنا  -مع�شر الإ�سالم  -حب الوطن
�شَ ْعبة من �شُ َع ِب الإميان وحماية الدين جممع الأركان ،فكل مملكة �إ�سالمية وطن
جلميع من فيها من الإ�سالم ،فهي جامعة للدين والوطنية ،فحمايتها واجبة على
بنيها من هاتني ا َحل ْي ِث َّي َت نْي ،و�إمنا جرت العادة باالقت�صار على الدين لق ّوة �أهميته
مع �إرادة الوطن ،وقد تكون الغرية على الوطن اخل�صو�صي حم�ضة ملج ّرد اجلن�سية
واملنزلية كالقي�سي واليماين وامل�صري وال�شامي مع �أن الوطن ي�ستوي فيه النوع
الإن�ساين فتجد احلزبني ولو اختلف البع�ض مع الآخر يتحدان بالن�سبة للأجنبي
التمدن كثرية وعليها مدار جميع العلوم
حلماية الوطن �أو الدين �أو النوع وفوائد ّ
املعا�شية واملعادية()1؛ ولذلك قال بع�ضهم :كلما ات�سع نطاق ّمتدن ممالك الدنيا
()1العلوم املعا�شية واملعادية :العلوم املعا�شية :علوم تتعلق بقوام حياة الإن�سان ،العلوم املعادية :علوم تتعلق
بالآخرة ويوم القيامة( .م).
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َخفَّت احلروب وق َّلت العداوة َّ
وتلطفت الفتوحات وندرت التقلبات والتغلبات
حتى تنقطع بالكلية وينمحي اال�ستعباد واال�سرتقاق بغري حق ويزول الفقر
وامل�سكنة(.)1
التمدن يف الدنيا التم�سك بال�شرع وممار�سة العلوم واملعارف
ثم �إن �أ�سباب ّ
وتقدمي الفالحة والتجارة وال�صناعة وا�ستك�شاف البالد التي تعني على ذلك
واخرتاع الآالت والأدوات من كل ما ي�سهل �أو يق ّرب الطرق التمدنية ب�إيجاد
الو�سائط والو�سائل ،فمما �أعان على التعليم والتعلم الذي هو ركن عظيم من
التمدن املطابع الأهلية ،يقال �إن �أ ّول من اخرتع طبع الكتب يف �أوروبا
�أركان ّ
�أمة الأملان وانتقلت منهم �إىل بالد فران�سا �سنة �ألف و�أربعمائة وثالثني ميالدية
جدا يف بالد ال�صني ،وكان �أهل فران�سا �إذ ذاك من
و�إال فاخرتاع الطبع قدمي ًّ
عماية اجلهل يف بحر عميق ومن غواية( )2التخ�شن يف مكان �سحيق ،فاعتقدوا
�أن الطباعني �سحرة و َه ُّموا بقتلهم ف�أنقذهم منهم لويز احلادي ع�شر ملك فران�سا،
وجعل املطابع حتت حمايته ثم انتقلت �إىل باقي بالد �أوروبا ومنها �إىل بالد امل�شرق
وم�صر.

()1املَ ْ�س َك َنة :اخل�ضوع والذل( .م).
( )2غواية� :ضالل( .م).
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ومما �أعان على �سعة دائرة التمدن يف بالد الدنيا ترخي�ص جميع امللوك
للعلماء و�أ�صحاب املعارف يف تدوين الكتب ال�شرعية واحلكمية والأدبية
وخ�صو�صا جرائد الوقائع -
وال�سيا�سية ،ثم تو�سع يف حرية ذلك بن�شره طب ًعا ومتثي ًال
ً
ال�سيما يف بالد �أوروبا  -بقانون حرية �إبداء الآراء ب�شرط عدم ما يوجب االختالل
يف احلكومة ب�سلوك �سبيل الو�سط بغري تفريط وال �شطط.
التمدن حرية املالحة وال�سياحة يف الرب والبحر ف�إنها
ومن �أعظم معني على ّ
عادت على جميع ممالك الدنيا بالرثوة والغنى واالطالع على عجائب الدنيا،
وكانت ال�سياحة يف الأحقاب ال�سالفة لعرب الإ�سالم ال�ستك�شاف البلدان
و�إدخال �أهلها يف دين خري الأنام فا�ستك�شفوا من الربور والبحور ما ال يح�صى،
ومدنوا من �أهل جزائر البحر املحيط و�سواحله ما ال ُي ْ�ستق�صى ،ثم حذا حذوهم
ّ
ا ُحل َّذاق والألبا( )1من �أهايل �أوروبا ،فظفروا با�ستك�شاف دنيا جديدة مل تكن معلومة
للأقدمني ،و�أعظم ما �أعان على املالحة وهي ال�سفر يف البحر اخرتاع البو�صلة
التي هي بيت الإبرة ،قيل �إن �أ ّول خمرتع لها عرب الإ�سالم الذين �سافروا يف
جميع �أقطار البحر املحيط لن�شر الإ�سالم عند الأمم املترببرة يف جميع الأقطار،
وقيل �إن املخرتع لبيت الإبرة �إمنا هم الأوروباويون واجلمع بني القولني �أن يقال
()1الأ ِل َّبا :الأَ ِل َّباء جمع لبيب وهو العاقل ذو ال ُّلب( .م).
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�إن االخرتاع لهذه الآلة �إمنا كان للعرب و�إن الأورباويني �إمنا اجتهدوا يف تكميلها
وحت�سينها وتكثريها ،وهي عبارة عن علبة مثبت فيها �إبرة حديد م�سقية باملغناطي�س
تتح ّرك دائ ًما �صوب القطب ال�شمايل وال تنحرف عنه �إال انحرا ًفا ي�س ًريا وير�سم
اب الرياح
فيها اجلهات الأربع وهي ال�شمال واجلنوب وال�شرق والغرب ملعرفة َم َه ّ
الأربع الأ�صلية والريح ال َّن ْك َباء( ،)1فبهذا يهتدي بها الربانون يف البحر �إىل �صوب
مق�صودهم ،ثم �إن �أغلب ممالك �أوروبا �أرباب ق ّوة بحرية �إال �أن �أعظم املمالك ق ّوة
بحرية مملكة الإنكليز ثم مملكة فران�سا ،وللدولة العلية يف القوة البحرية مي�سرة قوية
ومينات ال نظري ملوقعها يف احل�صانة والأمنية ،وللحكومة امل�صرية بوغازات ذات
�أهمية ي�صح �أن تكون �أ ّولية وذات �أولوية فكل من البحرين الأبي�ض والأحمر لها
م�ساعد ،و�سائر ثغورها مراكز جتارة لكل �صادر ووارد.
وقال �أرباب ال�سيا�سات �إنه ينبغي لأي مملكة من املمالك �أن تكون ق ّوتها
البحرية على الن�سبة من ق ّوتها الربية ،وعلى ح�سب ِع َظم ُم ْلكها ،و�إن �أنفع �شيء
يف تقدمي الق ّوة البحرية يف مملكة من املمالك �أن يكون بريقها( )2مرخ�ص ال�سري
يف البحار حمرت ًما يف جميع �أجزاء بحار الدنيا .ومن ف�ضائل الق ّوة البحرية �أنها
تقدم الزراعة والتجارة وال�صناعة ال�سيما يف امل�ستعمرات اخلارجة عن
تعني على ّ
()1الريح النكباء :الريح اجلالبة للكوارث( .م).
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اململكة ،ولأجل تكثري ال�سفن والعمارات البحرية يجب على الأمة املت�شبثة
بذلك �أن تكرث من غر�س الغابات والأورمانات ،ليكرث عندها اخل�شب الالئق
البتناء ال�سفن بحيث تتمكن اململكة البحرية من �أن تن�شئ تر�سانات لل�سفن يف
بالدها ،ف�إن تعذر عليها ذلك وجب �أن تتح�صل على ال�سفن الالئقة بها بال�شراء
من البالد الأجنبية بقدر ما يفي بحاجتها؛ لأن الق ّوة البحرية هي منبع غزير
التمدن الذي مبناه على العدل واحلرية العمومية.
لتو�سيع دائرة ُّ

الف�صل ال�ساد�س
يف احلرية العمومية والت�سوية بني �أهايل اجلمعية

احلرية من حيث هي رخ�صة العمل املباح من دون مانع غري مباح وال
املتمدنة ترجع �إىل احلرية فتت�صف
معار�ض حمظور ،فحقوق جميع �أهايل اململكة ّ
اململكة بالن�سبة للهيئة االجتماعية �أنها مملكة متح�صلة على حريتها ،ويت�صف كل
فرد من �أفراد هذه الهيئة ب�أنه حر يباح له �أن ينتقل من دار �إىل دار ومن جهة �إىل
جهة بدون م�ضايقة ُم�ضايق وال �إكراه ُم ْكرِه ،و�أن يت�صرف كما ي�شاء يف نف�سه ووقته
و�شغله ،فال مينعه من ذلك �إال املانع املحدود بال�شرع �أو ال�سيا�سة مما ت�ستدعيه
�أ�صول مملكته العادلة .ومن حقوق احلرية الأهلية �أن ال يجرب الإن�سان على �أن
ُينفى من بلده �أو يعاقب فيها �إال بحكم �شرعي �أو �سيا�سي مطابق لأ�صول مملكته،
و�أن ال ي�ضيق عليه يف الت�صرف يف ماله كما ي�شاء ،وال يحجر عليه �إال ب�أحكام
بلده و�أن ال يكتم ر�أيه يف �شيء ب�شرط �أن ال ُي ِخ َّل ما يقوله �أو يكتبه بقوانني بلده.
وتنق�سم احلرية �إىل خم�سة �أق�سام :حرية طبعية ،وحرية �سلوكية ،وحرية
دينية ،وحرية مدنية ،وحرية �سيا�سية ،فاحلرية الطبعية هي التي خُ ِلق َْت مع الإن�سان
يعد دافعها ظاملًا كالأكل
وانطبع عليها فال طاقة لق ّوته الب�شرية على دفعها بدون �أن ّ
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وال�شرب وامل�شي مما ي�شرتك فيه جميع الأفراد وال ي�ستغنون عنه مما ال �ضرر فيه
على الإن�سان نف�سه وال على �إخوانه ،فال يجوز مث ًال التخمة وال �أكل ال�سموم وال
�أكل طعام الغري بدون �إذنه .واحلرية ال�سلوكية التي هي ُح ْ�س ُن ال�سلوك ومكارم
الأخالق هي الو�صف الالزم لكل فرد من �أفراد اجلمعية امل�ستنتج من حكم
العقل مبا تقت�ضيه ذ ّمة الإن�سان ،وتطمئن �إليه نف�سه يف �سلوكه يف نف�سه وح�سن
�أخالقه يف معاملة غريه ،واحلرية الدينية هي حرية العقيدة والر�أي واملذهب ب�شرط
�أن ال تخرج عن �أ�صل الدين ك�آراء الأ�شاعرة واملَاتر ِِيد َّية( )1يف العقائد و�آراء �أرباب
املذاهب املجتهدين يف الفروع ،ف�إن الإن�سان ي�أمن على �أن يتبع مذه ًبا من هذه
املذاهب يتم�سك به يف العبادة ومثل ذلك حرية املذاهب ال�سيا�سية و�آراء �أرباب
الإدارات امللكية يف �إجراء �أ�صولهم وقوانينهم و�أحكامهم على مقت�ضى �شرائع
بالدهم ،ف�إن ملوك املمالك ووزراءهم مرخ�صون يف طرق الإجراءات ال�سيا�سية
مرجع واحد وهو ح�سن ال�سيا�سة والعدل .واحلرية املدنية
ب�أوجه خمتلفة ترجع �إىل ٍ
هي حقوق العباد والأهايل املوجودين يف مدينة بع�ضهم على بع�ض فك�أن الهيئة
االجتماعية امل�ؤلفة من �أهايل اململكة ت�ضامنت وتواط�أت على �أداء حقوق بع�ضهم
لبع�ض ،و�أن كل فرد من �أفرادهم �ضَ َم َن للباقني �أن ي�ساعدهم على فعلهم كل
�شيء ال يخالف �شريعة البالد ،و�أن ال يعار�ضوه و�أن ينكروا جمي ًعا على من
()1الأ�شاعرة واملاتريدية :الأ�شاعرة :هم �أتباع املنهج الأ�شعري املن�سوب لأبي احل�سن الأ�شعري (ت  324هـ)
واملاتريدية :هم �أن�صار املنهج الكالمي ال�س ّني ،الذي ين�سب �إىل �أبي من�صور املاتريدي (ت  333هـ)( .م).
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يتعدى حدود الأحكام .واحلرية ال�سيا�سية
يعار�ضه يف �إجراء حريته ب�شرط �أن ال ّ
�أي الدولية هي ت�أمني الدولة لكل �أحد من �أهاليها على �أمالكه ال�شرعية املرعية
تتعدى عليه يف �شيء منها فبهذا يباح لكل فرد
و�إجراء حريته الطبعية بدون �أن ّ
�أن يت�صرف فيما ميلكه جميع الت�صرفات ال�شرعية فك�أن احلكومة بهذا �ضمنت
للإن�سان �أن ي�سعد فيها مادام جمتن ًبا لأ�ضرار �إخوانه.
فاحلرية بهذه املعاين هي الو�سيلة العظمى يف �إ�سعاد �أهايل املمالك ،ف�إذا
كانت احلرية مبنية على قوانني ح�سنة عدلية كانت وا�سطة عظمى يف راحة الأهايل
و�إ�سعادهم يف بالدهم ،وكانت �سب ًبا يف حبهم لأوطانهم ،وباجلملة فحرية �أهايل كل
مملكة منح�صرة يف كونهم لهم احلق يف �أن يفعلوا امل�أذون �شر ًعا و�أن ال يكرهوا
على فعل املحظور يف مملكتهم ،فكل ع�ضو من �أع�ضاء جمعية اململكة يرخ�ص له
�أن يتمتع بجميع مباحات اململكة ،فالت�ضييق عليه فيما يجوز له فعله بدون وجه
يعد حرمانًا له من حقه فمن منعه من ذلك بدون وجه �سلب منه حق متتعه
مرعي ّ
متعد ًيا على حقوقه وخمالفًا لأحكام وطنه ،ومتى كانت حرية
املباح وبهذا كان ّ
الأهايل م�صحوبة بعدل امللوك الذين ميزجون ال ِّلني باخل�شونة للإهابة فال ُي ْخ�شى
منها على الدولة بل يكون التعادل يف احلقني وي�سعد الرئي�س واملرءو�س.
وحيث �إن احلرية منطبعة يف قلب الإن�سان من �أ�صل الفطرة واقت�ضت
احلكمة الإلهية عدم حتقريه وذله و َك َّر َم ْت ُه على جميع من عداه فينبغي �أن ي�صرف

275

276

املر�شد الأمني للبنات والبنني

276

حريته يف �إكرام وطنه و�إخوانه ورئي�س دولته ،ف�إذا كان الإن�سان يكلف بنفع وطنه
يعد تكليف احلكومة له بجهاد الأعداء� ،أو �إعانة احلكومة على م�صارفها من
فال ّ
يتعدى
التعدي على حقوقه ف�إن هذا من واجباته لوطنه؛ حيث �إن العد ّو الذي ّ
ّ
و�صده عنها ،وما ذاك يف احلقيقة
بالإغارة على بلد من البالد يجب على �أهلها قتاله ّ
�إال حلماية احلرية فمن حما�سن حرية الأ ّمة �أنها تفرح �أي�ضً ا بحرية غريها من الأمم
وتت�أذى من ا�ستعباد �أمم املمالك الذين ال حرية عندهم.
املتمدنة حرية الفالحة والتجارة وال�صناعة،
و�أعظم حرية يف اململكة ّ
فالرتخي�ص فيها من �أ�صول ّفن الإدارة امللكية ،فقد ثبت بالأدلة والرباهني �أن
هذه احلرية من �أعظم املنافع العمومية و�أن النفو�س مائلة �إليها من القرون ال�سالفة
التمدن �إىل هذا الع�صر ،و�أن �أ�صعب ما على العاقل الذي يفهم
تقدم فيها ّ
التي ّ
منافع هذه الفنون �أن يرى ت�ضييق دائرتها ولكن قد يكون �سبب الت�ضييق يف ذلك
�أن ملوك اململكة املوجود فيها ذلك يرون رعاياهم لي�سوا �أه ًال لهذه الرخ�صة لعدم
تقدم الرتبية و�صالح حال الأهايل
ا�ستكمال الرتبية الأهلية فيها ،و�أنهم ينتظرون ّ
ليبيحوا لهم رخ�صة ات�ساع الدوائر الزراعية والتجارية وال�صناعية؛ لأن تهذيب
الأهايل وحت�سني �أحوالهم يك�سب عقولهم الر�شد والت�صرف يف العمليات املت�سعة.
قال بع�ض احلكماء� :إن �سمحتم يل بتح�سني الرتبية �ألزمت نف�سي لكم
ب�إ�صالح �أحوال العامل ب�أ�سره ،ف�إن العقول الب�شرية متى بلغت مبلغًا عظي ًما يف
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فهم املعارف املعا�شية ات�سعت يف املعامالت وت�شبثت باخرتاع ما يعني على املنافع
العمومية من الأدوات والآالت ،واهتم �أهل الع�صر بتمامهم يف مزاولة الأعمال
والأ�شغال و�صار للماهرين يف الفالحة وال�صناعة والتجارة اقتدار على تدوين
تتجدد باملعارف املكا�سب الوافرة
كتبها وتقييدهم فيها جميع التجديدات ،فبهذا ّ
تقدم فيها علم الإدارة واالقت�صاد يف
واملغامن املتكاثرة يو ًما فيو ًما ،فاململكة التي ّ
امل�صارف وح�صلوا يف ذلك على القواعد املكينة والأ�صول املتينة فلي�س عجي ًبا
�إن فازوا مبنافعها العمومية وثمراتها احلالية وامل�آلية ،وال يبعد �أن من ناف�سهم ممن
جتدد عنده هذه املنافع بعينها
بجوارهم يف هذه العلوم وعرف �أ�صولها وفروعها ّ
وباملمار�سة واملزاولة ال تزال ت�أخذ يف االت�ساع ح�سب الإمكان ،ويقارن احلرية
الت�سوية وكالهما مالزم للعدل والإح�سان.
و�أما الت�سوية بني �أهايل اجلمعية فهي �صفة طبيعية يف الإن�سان جتعله يف
جميع احلقوق البلدية ك�إخوانه ،وهي جامعة للحرية املدنية واحلرية امللكية؛ وذلك
لأن جميع النا�س م�شرتكون يف ذواتهم و�صفاتهم ،فكل منهم ذو عينني و�أذنني
ويدين و�شم وذوق ومل�سٌّ ،
وكل منهم حمتاج �إىل املعا�ش ،فبهذا كانوا جمي ًعا يف
حد �سواء ،ولهم حق واحد يف ا�ستعمال املوا ّد التي ت�صون
ما ّدة احلياة الدنيا على ّ
حياتهم فهم م�ستوون يف ذلك ال ُرجحان لبع�ضهم على بع�ض يف ميزان العي�شة،
ولكن هذا الت�ساوي بينهم �إن �أمعنا النظر فيه وجدناه �أم ًرا ن�سب ًّيا ال حقيق ًّيا؛ لأن
احلكمة الإلهية ميزت بع�ضهم على بع�ض �أز ًال؛ حيث منحت البع�ض �أو�صا ًفا
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جليلة مل متنحها للبع�ض الآخر ،فبهذا تباينوا يف ال�صفات املعنوية بل ويف ال�صفات
الطبيعية كق ّوة البدن و�ضعفه ،ومع �أن اهلل تعاىل ف�ضل بع�ضهم على بع�ض يف
الرزق فقد جعلهم يف الأحكام م�ستوين ال فرق بني ال�شريف وامل�شروف والرئي�س
واملرءو�س ،كما �أمرت به ودلت عليه �سائر الكتب املنزلة على �أنبيائه  -عليهم
ال�صالة وال�سالم  -فلي�س للت�سوية معنى �آخر ال�شرتاكهم يف الأحكام ب�أن يكونوا
حد �سواء؛ فحيث ا�شرتكوا وا�ستووا يف ال�صفات الطبعية فال ميكن �أن
فيها على ّ
ترفع هذه الت�سوية من بينهم يف الأحكام الو�ضعية ،فمن حيث ثبت �أنهم م�ستوون
يف احلقوق �أنتج ذلك �أنهم �إذا وقعوا جمي ًعا يف خطر عام وجب على �سائرهم �أن
يتعاونوا يف �إزالة هذا اخلطر ملا يف �إزالته من منفعتهم العمومية ،ف�إذا وقع لوطنهم
حادث وجب عليهم �أن ي�صرفوا النظر عن امتيازاتهم املعنوية ك�أنهم جم ّردون عنها
بالكلية ،ويرجعوا �إىل �صفة الت�سوية وين�سوا كل َم ِز َّية ،فبهذا تكون الت�سوية مالزمة
للحرية عند انطواء راية احلرب ولوائه ،وين�ضم �إىل ذلك �صفة ثالثة وهي حمافظتهم
على بقاء ال َه ْدء والراحة العامة يف وطنهم ومنع االختالل الداخلي وح�سم عرق
الفنت ،فكل ملة تتخذ �أ�صل قانونها الت�سوية من �أ�صل الفطرة يف احلقوق ويدومون
على مراعاة هذه الت�سوية ف�إن حريتهم تو�ضع على �أ�سا�س متني وتكون مملكتهم
را�سخة 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 الأ ّمة القوية ال�شوكة يف الداخل واخلارج مهابة عند اجلميع .فالت�سوية
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يف احلقوق لي�ست �إال عبارة عن متكن الإن�سان �شر ًعا من فعل �أو نيل �أو منع جميع
ما ميكن ل�سواه من �إخوانه �أن يفعله �أو يناله �أو مينع منه �شر ًعا ،فكل �إن�سان يت�صرف
يف �أمالكه وحقوقه ت�صر ًفا كت�صرف الآخرين �أ ًّيا ما كانت يف اململكة �صفته �شر ًفا
�أو �ضعة فهو م�سا ٍو للجميع يف ت�صرفاتهم ،ومن البديهي �أن ا�ستواء الإن�سان يف
حقوقه مع غريه ي�ستلزم ا�ستواءه مع ذلك الغري يف الواجبات التي جتب للنا�س
بع�ضهم على بع�ض؛ لأن الت�سوية يف احلقوق مالزمة للت�سوية يف الواجبات ،فكما
�أن الإن�سان يطلب �أن ي�ستويف ما هو له فعليه �أن ي�ؤ ّدي ما عليه ،فالت�سوية عبارة
عن تكليف جميع �أهايل اململكة بدون فرق بينهم ب�أن يفوا مبا يجب لبع�ضهم على
بع�ض ،فالطالب هو ذو احلق واملطلوب هو ذو الواجب ،فالواجبات دائ ًما مالزمة
للحقوق ال تنفك عنها .وعلى كل حال فالتكاليف ال�شرعية وال�سيا�سية التي
عليها مدار نظام العامل م�ؤ�س�سة على التكاليف العقلية ال�صحيحة اخلالية عن
املوانع وال�شبهات؛ لأن ال�شريعة وال�سيا�سة مبنيتان على احلكمة املعقولة لنا �أو
التعبدية التي يعلم حكمتها املوىل  ،و�إمنا لي�س لنا �أن نعتمد على ما يح�سنه
العقل �أو يقبحه �إال �إذا ورد ال�شرع بتح�سينه �أو تقبيحه.
فمن �أ ّدى واجباته وا�ستوفى حقه من غريه وكان د�أبه ذلك ات�صف
ب�صفة العدل ،والعدل �صفة تبعث الإن�سان على اال�ستقامة يف �أقواله و�أفعاله و�أن
ينت�صف لنف�سه ولغريه ،حتى جعله بع�ض احلكماء ف�ضيلة قاعدة جلميع الف�ضائل،
و�أنه �أ�سا�س اجلمعية الت�أن�سية والعمران والتمدن فهو �أ�صل عمارة املمالك التي
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ال يتم ح�سن تدبريها �إال به ،وجميع ما عدا العدل من الف�ضائل متف ّرع منه
وكال�صفة من �صفاته ،و�إمنا ي�سمى با�سم خا�ص كال�شفقة واملروءة والتقوى ،وحمبة
الوطن ،وخلو�ص القلب ،و�صفاء الباطن ،والكرم ،وتهذيب الأخالق ،والتوا�ضع،
وما ماثل ذلك فهذه كلها نتائج العدل ،ثم �إن احلديث ال�شريف وهو قوله 
يحب ل َن ْف ِ�س ِه» يت�ضمن الدرجة العليا يف
ؤمن � ُ
«ال ي� ُ
أحدكم ح َّتى َّ
يحب لأخ ْي ِه ما ُّ
العدل ،وهو موافق ملا نطقت به حكم احلكماء و�شرائع الأنبياء قبل الإ�سالم ،فقد
يعتد به �إال �إذا قرره
ح�سنه ال�شرع والطبع و�إن كان حت�سني النوامي�س الطبيعية ال ّ
ال�شارع.

الف�صل ال�سابع
يف الأحكام الطبيعية امل�ستندة قبل الت�شريع �إىل العقل

احلكم الطبيعي امل�ستند �إىل العقل هو يف �أ�صله قبل ت�شريع ال�شرائع عليه
مدار العامل وجمرى قوامه ،وهو النظام الذي و�ضعته احلكمة الإلهية يف القوى
الب�شرية وجعلته م�شرت ًكا بينهم م�ستو ًيا فيهم ليميزوا فيه املباحات بدون نظر لبلد
دون �أخرى وال لقوانني مملكة دون ما عداها.
وملا كانت �أعمال كل نوع من �أنواع املخلوقات ،وكل ع�ضو من �أع�ضاء
فرد ذلك النوع منقادة لنوامي�س طبيعية عمومية خ�صته به احلكمة الإلهية كان
ال ميكن خمالفة هذه النوامي�س بدون اختالل للنظام العام واخلا�ص ،وهذه
النوامي�س الطبيعية التي خ�صت بها العامل القدرة الإلهية عامة للإن�سان وغريه،
فمنها كون ال�شم�س ت�ضيء على �سطح الأر�ض وي�سطع نورها على التدريج يف
�سريها ،و�أن وجودها على الب�سيطة ي�ستلزم النور واحلرارة ،و�أن احلرارة يلزمها
�سخونة املاء ويتك ّون عنها الأبخرة التي تت�صاعد يف اجل ّو ويتك ّون عنها ال�سحاب
الذي ي�ستحيل �إىل الأمطار والثلج والربد ويت�سبب عن ذلك مياه العيون والأنهار
واجلداول ،ولي�س لهذه الأ�شياء ت�أثري يف بع�ضها و�إمنا هي �أ�سباب عادية والت�أثري �إمنا
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هو للحكيم القادر وت�سميتها طبيعية عند احلكماء �إمنا هو نظر للظاهر.
ــــــل ب َّ
َو َم ْن َي ُق ْ
ِالط ْب ِع أ�َ ْو بِال ِع َّلة

َف َذ َاك ُكفـــــــ ٌر ِع ْنـــــــدَ �أَ ْه ِل املِ َّلة

فمن هذه الأ�سباب العادية حقيق ًة الطبيعية ظاه ًرا �أن املاء يجري من �أعلى
�إىل �أ�سفل ويحاول �أن ميتد وي�ستوي يف �إنائه ت�سوية واحدة ال يعلو بع�ض �أجزائه
على بع�ض ويكون �أثقل من الهواء ،ومن ذلك �أن جميع الأج�سام التي يف اجل ّو
متيل لل�سقوط على الأر�ض ما عدا النار ف�إنها متيل لل�صعود نحو ال�سماء و�إنها ت�ضر
باملعادن واحليوانات والنباتات و�أن الهواء �ضروري ملعي�شة بع�ض احليوان ،و�أن املاء
الذي به حياة احليوان والنبات يخنق يف بع�ض الأحوال بع�ض احليوانات ويقتلها
و�أن بع�ض ع�صارات النباتات وبع�ض املعادن ت�ضر باحليوان ،وتقتله وباجلملة
فالأ�سباب العادية امل�سماة عند احلكماء بالنوامي�س الطبيعية كثرية كرثة بالغة.
ويتعدى حدودها؛
فينبغي للإن�سان �أن ال يتجارى على هذه الأ�سباب ّ
حيث �إن امل�سببات الناجتة عنها منتظمة حمققة وال نظر �إىل خرق العادة التي ال
تكون �إال لنحو كرامة لويل؛ لأن كل ما كانت معجزة لنبي كانت كرامة لويل ال
التحدي بالنبوة.
فرق بينهما �إال ّ
والويل من ا�ستوىل على طاعة مواله كا�ستواء ال�سفينة �إذا طاب لها الريح
فيجب احرتام الأولياء وعدم �إهانتهم ،روي عن ر�سول اهلل � أنه قالُ :
«يقول
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ُ
باملحاربة» وقد نطق القر�آن بكرامات
وليا َف َقد �آ َذ َنني َ
اهلل تعاىلَ :م ْن �أَهانَ ليِ ًّ
الأولياء ،ففيه ق�صة �أ�صحاب الكهف ،قال تعاىل :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﱸ [الكهف ]10 /الآيات ،وق�صة مرمي قال تعاىل :ﱹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍﱸ [�آل عمران ]37 /قال املف�سرون :كان يجد عندها فاكهة ال�صيف
يف ال�شتاء وفاكهة ال�شتاء يف ال�صيف ،وقد �أثنى عليهم املوىل تبارك وتعاىل
بقوله ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ [يون�س]62 /
الآية وقال العالمة اللقاين يف اجلوهرة:
ِت ِللأْوِل َيــــــــا َ
َو�أَ ْثب نَ ْ
الكـــــــ َرا َمه

َو َم ْن َن َفـــــــــــــا َها ا ْنب َِذ ْن َك َ
ال َمه

فمنهم من يكون �سرته بالأ�سباب ،ومنهم من يكون �سرته بظهور العزة
وال�سطوة والقهر على ح�سب ما يتجلى احلق تعاىل لقلبه فيقول النا�س حا�شا �أن
يكون هذا ول ًّيا هلل تعاىل وهو يف هذه النف�س؛ وذلك لأن احلق تعاىل �إذا جتلى يف
قلب العبد ب�صفة القهر كان قاه ًرا� ،أو ب�صفة االنتقام كان منتق ًما� ،أو ب�صفة الرحمة
وال�شفقة كان رحي ًما م�شفقًا وهكذا ،ومل يزل يف كل ع�صر و�أوان �أولياء وعلماء.
تقدم
(رجع) فعلى الإن�سان �أن يطبق �أعماله على هذه الأ�سباب التي ّ
ذكرها ويتم�سك بها و�إال عوقب عقابًا �إله ًّيا ملخالفة خالق هذه الأ�سباب ،مث ًال
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�إذا �أراد الإن�سان �أن يب�صر املب�صرات يف ظلمة الليل احلالك وحاول ذلك كل
املحاولة �أو خالف ما تقت�ضيه الف�صول الزمانية وا�ست�سهل ما يت�سبب عنها �أو ناق�ض
خوا�ص العنا�صر ك�أن �أراد �أن يعي�ش يف قرار املاء �أو مي�س النار بدون �أن يحرتق
�أو �أن ي�شرب ال�سم بدون �أن ميوت ف�إنه يجازي على �أفعاله يف احلياة الدنيا بقدر
خمالفته للأ�سباب العادية ب�أن يغرق �أو يحرتق �أو ي�شرق �أو ميوت بخالف ما �إذا
راعى هذه الأ�سباب العامل بخوا�صها على قدر الإمكان؛ ف�إنه ي�صون نف�سه على
قدر الإمكان؛ حيث هي مو�ضوعة باحلكمة الإلهية للحفظ وال�صون والإ�سعاف
والإ�سعاد �إىل غري ذلك.
و�أغلب هذه النوامي�س الطبيعية ال تخرج عنها حكم الأحكام ال�شرعية
فهي فطرية خلقها اهلل  مع الإن�سان وجعلها مالزمة له يف الوجود ،فك�أنها قالب
له ن�سجت على منواله وطبعت على مثاله وك�أمنا هي �سطرت يف لوح ف�ؤاده ب�إلهام
�إلهي بدون وا�سطة ،ثم جاءت بعدها �شرائع الأنبياء بالوا�سطة وبالكتب التي ال
ي�أتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها فهي �سابقة على ت�شريع ال�شرائع عند
الأمم وامللل ،وعليها يف �أزمان الفرتة ت�أ�س�ست قوانني احلكماء الأُ َول وقدماء الدول
وح�صل منها الإر�شاد �إىل طريق املعا�ش يف الأزمنة اخلالية ،كما ظهر منها التو�صل
�إىل نوع من انتظام اجلمعيات الت�أن�سية عند قدماء م�صر والعراق وفار�س واليونان،
وكان ذلك من لطف اهلل تعاىل بالنوع الب�شري؛ حيث هداهم ملعا�شهم بظهور
حكماء فيهم يقننون القوانني املدنية ال�سيما ال�ضرورية كحفظ املال والنف�س
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والن�سل ،وهذا الأخري هو حكمة عظيمة يف الفطرة التي فطر النا�س عليها من
ت�أبيده بازدواج الن�ساء والرجال الذي حكم الطبع وال�شرع بحله وحث عليه �شرع
كل ملة من امللل.
وقد اقت�ضت حكمة اهلل تعاىل �أن خلق الن�ساء والرجال من نف�س واحدة
لي�سكن بع�ضهم �إىل بع�ض ،ومع ذلك فجعل الن�ساء ر�أ�س ال�شهوات التي هي
الن�ساء والبنون والذهب والف�ضة واخليل املُ َ�س َّو َمة والأنعام واحلرث يف قوله تعاىل:
ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [�آل عمران]14 /؛
لتقدم الن�ساء يف قلوب الرجال على جميعها� ،أوكانت عائ�شة  -ر�ضي
وذلك ّ
اهلل تعاىل عنها  -تقول :من ِ�ش ْق َو ِت َنا �أن اهلل ّ قدمنا حني ذكر ال�شهوات ،وقال
تعاىل :ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ [الروم .]21 /و ُرو َِي
�أن رج ًال �أتى النبي  فقال :يا ر�سول اهلل ،الرجل يتز ّوج املر�أة ال يعرفها وال تعرفه
فال يكون �إال ليلة حتى ال يكون �شيء �أحب �إليه منها و�إليها منه ،فقال ِ « :ت ْل َك
�أُ ْل َف ُة اهللِ» وتال قوله :ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ ،وروى البخاري عن
تركت بعدي فتن ًة �أ�ض َّر على ال ِّرجال
�أ�سامة بن زيد قال :قال ر�سول اهلل « :ما ُ
الدنيا ُح ْلو ٌة
ِمن ال ِّن�ساء» ،وروى م�سلم عن �أبي �سعيد ا ُخل ْدر ِّي  :قال�« :إِنّ ُّ
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كيف تع َملونَ  ،فا َّتقوا اهلل وا َّتقوا ال ِّن�ساء ف�إنَّ
ُكم فيها فناظ ٌر َ
َخ ِ�ض َر ٌة و�إنَّ اهلل ُم ْ�س َت ْخ ِلف ُ
ِف ْت َن َة بني �إ�سرائيل كانت يف ال ِّن�سا ِء».
فهن يف احلقيقة جعلهن اهلل 
ومع �أن الن�ساء ر�أ�س ال�شهوات كما ّ
تقدم ّ
ل�سعادة الرجال؛ حيث �أودع يف قلوب الرجال حب الن�ساء ويف الن�ساء حب
الرجال لالئتالف بينهما والتمتع مبا �أحله اهلل  من الزواج �أو الت�سري ،ومما
يتولد عن ذلك التمتع من الذرية والن�سل الذي عليه مدار العمران وبقاء الإن�سان
والنظام العمومي كما �سي�أتي بيانه يف الباب الآتي.

الباب اخلامس
يف الزواج وال َّت َ�س ِّري ،وما يتعلق بذلك ،وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف الـــزواج

عقد الزواج �إمنا ُي ْق َ�صد منه ارتباط �أحد الزوجني بالآخر و�إيجاد عالقة
االحتاد بينهما للعفاف والن�سل ،بحيث يكون ذلك على وجه �شرعي وكل منهما
ُم َعان ومجُ َ ازى عليه بالثواب ،قال ال�شاعر:
ُ
َحقٌّ على ا ِ
ــــــون َج ْم ٍع
هلل َع
ــــح عفـــــــــــا ًفا
ُم َكــا ِت ٌب َن ِاك ٌ

وهو لهــــــم يف َغــــــدٍ ُي َجازي
ـــــن َيـــــــ ُز ْر َبي َت ُه َ
وغـــــازي
و َم ْ

وخري الزوجني من كانا متحابني كما قيل:
ُ
حتب و� ْأن ُيح َّبك َم ْن حُت ُّبه
ما
العي�ش �إال � ْأن َّ

وقد وردت �أحاديث كثرية يف احلث على الزواج والتنا�سل الذي عليه
مدار نظام العامل ،وال يتم هذا املق�صود �إال �إذا �صحبه �صدق املحبة و�صفاء
املو ّدة ،و�أمانة �أحد الزوجني للآخر و�صيانة العر�ض الذي هو حمل للمدح والذم
وتي ،ولو �أنه
منهما ،ولو �أن هذا املعنى لي�س ً
�صريحا يف العقد �إال �أنه ِ�ض ْم ٌّني ُ�س ُك ٌّ
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�أي�ضً ا عا ٌّم يف الرجال والن�ساء بدون ا�ستثناء �إال �أنه �أَ ْو َك ُد يف حقوق الزوجية بني
الزوجني ،وتظهر ثمرة ال�صداقة منهما يف �سيا�ستهما املنزلية كما يظهر الإخالل
بهذه الف�ضيلة يف تلك ال�سيا�سة املنزلية بني العائلة والأوالد الذين هم الق�صد
الأعظم بقوله « :تز َّوجوا ال َو ُدو َد ال َولو َد َف�إِنيِّ �أُباهي بكم الأ َمم يو َم القيام ِة ح َّتى
عقيم» ،وال ُي َ�س ُّن ملن يف دار
بال�س ْقط» ،وقال �« :سودا ُء ولو ٌد خ ٌري من ح�سنا َء ٍ
َّ
احلرب التز ّوج مطلقًا خو ًفا على ولده من ال َّت َد ُّين بدينهم واال�سرتقاق ،ويتعني
َح ْم ُله على من مل يغلب على ظنه الزنا لو مل يتز ّوج؛ �إذ امل�صلحة املُ َح َّققَة الناجزة
مقدمة على املف�سدة املُ ْ�س َت ْق َبلة املُ َت َو َّهمة.
ّ
«بيت ال �صبيانَ فيه ال برك َة فيه»
ومل تزل العرب تكره من ال تلد ،قال ٌ :
انتهى .ف�إن الولد كله خري يف جميع �أحواله �إن �شاء اهلل تعاىل؛ لأنه �إن عا�ش فله
رزق على اهلل تعاىل ،قال تعاىل :ﱹﮀ ﮁ ﮂﱸ [الإ�سراء ،]31 /ولعل
والده ي�سعد به ،ولذلك قال  لرجل �شكا �إليه �أخاه« :لع َّلك به ُت ْر َزق» و�شكا
رجل �إىل بع�ض العلماء كرثة عياله فقال« :من كان من عيالك رز ُقه على غري اهلل
فح ِّوله �إ َّيل» ،وقال « :من كانَ له ٌ
مال فلي�س َت ْكثرِ ْ من ال َع ِ
بيد َف ُر َّب َع ْب ٍد ُق ِ�س َم ل ُه
من ال ِّرزقِ َما مل ُي ْق َ�س ْم ملواله» .ويف حديث« .التم�سوا ال ِّرزقَ
بالنكاح» ،فمن هذا
ِ
ُيعلم �أن الربكة يف العائلة ال�سيما الأوالد؛ ف�إن الولد من خريي الدنيا والآخرة؛
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لأنه �إن عا�ش كان له رزق على اهلل ،و�إن مات يف �صغره كان فر ًطا( )1لأبويه ُي ْثق َُل
به ميزانهما و�إىل اجلنة يقودهما ،فقد قال �« :إنَّ َ
الطفل ُيج ُّر �أبويه ب َِ�س َرر ِه(� )2إىل
ا َّجلن ِة» ،و ُروي عن احل�سن الب�صري  -رحمه اهلل تعاىل � -أنه جاءه رجل فقال« :يا
�أبا �سعيد� ،إنه كان يل ابن �صغري فمات ،و�إذا ر�أيت �شي ًئا مما كان يلعب به جزعت
من ذلك جز ًعا �شدي ًدا فقد ِخ ْف ُت �أن يحبط اهلل تعاىل �أجري .فقال له� :إذا ر�أيت
�شي ًئا من ذلك فقل :اللهم اجعل يل �أج ًرا ،اللهم اجعله يل َف َر ًطا» ومن ذلك ما
�صح من حديث �أم �سلمة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -قالت�« :سمعت ر�سول اهلل 
يقول ما �أ َمر ُ
م�سلم ُت ِ�صيبه م�صيب ٌة َف ُ
اللهم
اهلل به �إ َّنا هلل و�إنا �إليه راجعونَّ ،
يقولَ :ما م ِْن ٍ
لف اهلل له خ ًريا منها .فلما مات �أبو
� ُأج ْرين يف ُم�صي َبتي واخ ُلفْني خ ًريا منها� ،إال � ْأخ َ
َ�س َلمة قلتُّ � :أي امل�سلمني خ ٌري من �أبي َ�س َلمة! �أ ّول بيت هاجر �إىل ر�سول اهلل  ،ثم
�إين قل ُتها ف�أخلفني َ
ر�سول اهلل  »وقيل� :إذا مات ولد العبد يقول اهلل تبارك وتعاىل
للمالئكة« :ما َ
عند ق ْبـــــــــ�ض ُر ِوح ولدِ ِه وثم َر ِة ف�ؤا ِدهِ» فيقولون�« :إلهنا
قال عبدِ ي َ
يت له بي ًتا
َح َمدك وا�سترَ َجع» ،فيقول اهلل تعاىل« :ف�إنيِّ �أُ�شهدُ كم يا مالئِكتي �أنيِّ َب َن ُ
بيت احلمدِ ».
يف اجل َّنة و�سمي ُته َ
�شعر:
ال َيدُ و ُم ال َب َقا ُء للخَ ــــ ْلقِ َل ِكـ
		
(َ )1ف َر ًطاْ � :أج ًرا( .م).
ال�س ِّري( .م).
ال�سررِّ ،
( )2ب َِ�س َررِهَّ :
وال�سرر :احلبل ُّ

ـن َد َوا َم البقــــــا ِء للخـــــــ َّ
القِ
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وقال بع�ضهم:
م َّب ًبا
َف َل ْ�س َنا و� ْإن َك َان ال َبقـــا ُء حُ َ

ِب�أَ َّولِ َم ْن �أَخْ َنى َع َليه(ِ )1ح َما ُم

()2

وقيل:
َو َز ْهــــ َر ُة الدُّ نْيــــــــا و� ْإن �أَ ْي َن َع ْت

ف�إنَّهـــا ت ُْ�ســــــ َقى بمِ َــــــــا ِء ال َّز َوالِ

وقال ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما�« :أ ّو ُل �شيء كتب ُه اهلل يف ال َّلوح املحفوظ:
�إنني �أَنَا ُ
�ست�سلم لق�ضائي و َي�ص ْرب على
اهلل ال �إله �إال �أَنَا ،وحممد ر�سويلَ ،م ْن مل َي
ْ
وي�شكر نع َمائي فلي َّت ِخ ْذ َر ًّبا �سوائي»� .شعر:
بالئي
ْ
َ�ســــ َي ُك ُ
ون الــــــــــذي ُق ِ�ضــي

ِ
ـــــــــخ َط العبــــــــدُ �أم َر ِ�ضي
َ�س

تى
ـــــــــــــدع
َف
َّ
الهــــــــم يا َف َ
ِ

ِ
ــــــــ�ضي
�سـ َي ْن َق
ُك ُّل َهـــــــــــــ ٍّم َ

وقيل:
ما َل ٌة
َما لل ِّر َجالِ َم َع ال َق َ�ضا ِء حَ َ

َذ َه َب ال َق َ�ضا ُء ب ِِحيــــــ َل ِة الأ ْق َو ِام

وقال بع�ض �أهل الإ�شارة« :البالء على ثالثة �أوجه :بالء التعذيب وبالء
الت�أديب وبالء التقريب» ،وقال بع�ضهمٌّ :
«كل بالء يقربك �إىل اهلل تعاىل فهو
(� )1أخنى عليه� :أهلكه( .م).
( )2حِ َمام :ق�ضاء املوت وقدره( .م).
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نعمةُّ ،
وكل نعمة تبعدك عن اهلل فهي نقمة» ،قال �« :إنَّ اهلل
العبد
ُ
يتعاهد(َ )1
ولد ُه باخلريِ» ،وعن عطاء بن �أبي رباح قال:
امل�ؤمن من بال ِئ ِه َك َما
يتعاهد ُ
ُ
الوالد َ
َ
قال ر�سول اهلل « :من �أ�صاب ْت ُه م�صيب ٌة
ظم
فليذكر م�صي َبته فيِ ّ ( )2ف�إ َّنها من �أَ ْع ِ
ْ
ال�سق َِط ّي  -رحمه اهلل« :ال�صرب على �أربعة �أق�سام� :صرب
امل�صاي ِِب» ،وقال
ّ
ال�سري َّ
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�شدائد ال حتمله على
خمالفة ربه ،و�صرب على النعمة ال تبطره».
�شعر:
� َّإن ِ
هلل يف الأ َنــــــــام ُمـــــ َرا َدا
يــــما خُ ِل ْق َنا
َن ُ
حن ُم ْ�س َت ْع َم ُلون ِف َ

وقيل:

�ض َ
َم ْن َعــــــا َر َ
اهلل يف َم ِ�شيئَت ِه
ِ
ِاج ِتها ِدهم
ال َي ْق
ا�س ب ْ
ــــــــــد ُر ال َّن ُ

ُ
يـــــل
َو�ســـــ ِـ َوى َما �أَ َرا َد ُه ُم ْ�س َت ِح
ُ
ـــــول
ما َل َنا يف ُن ُفو�س ِـ َنا َما َن ُق

ين ِع ْندَ ُه خَ رَ ُب
َف َمــــــــا ِمن الدِّ ِ
�إ َّال َع َلى َما َجــــــرى ِب ِه ال َقـــــدَ ُر

و ُيروى �أن الأطفال يجتمعون يف موقف القيامة عند عر�ض اخلالئق
للح�ساب ،فيقولون� :أين �آبا�ؤنا و�أ ّمهاتنا .ف ُيقَال لهم :لي�سوا مثلكم بل لهم ذنوب
( )1يتعاهد :يرعى( .م).
( )2فليذكر م�صيبته فيِ َّ  :فليذكر ُم�صابه يف وفاتي( .م).
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ُيحا�سبون عليها .فيت�صارخون وي�صيحون على باب اجلنة �صيحة واحدة ،يقولون:
ال ُ
ندخل اجل َّنة �إال مع �آبائنا .فيقول اهلل تعاىلَ « :ت َخ َّللوا اجلم َع فخذوا ِ
بيد �آبائكم
ف�أدخلوهم معكم اجلنة» ،وروى الإمام مالك يف املوط�أ �أن ر�سول اهلل  قال« :ال
ميوت ل ٍ
أحد من امل�سلم َني ثالث ٌة من الولد فيحت�سبهم �إال كانوا له ُج َّن ًة( )1من ال َّنار،
ُ
«فقالت امر�أة عند ر�سول اهلل �« :أو اثنان؟ قال« :واثنان».
وقيل :ع َّزى �أعرابي عمر بن عبد العزيز على ابن له فقال:
َت َع َّز �أَ ِم َري امل�ؤمنـــــــني فــــــ�إ َّن ُه
آدم
َه ْل ا ْب ُن َك �إ َّال ِم ْن ُ�ســـــالل ِة � ٍ

لمِ َا قد َت َرى ُي َع َّزى ال�صغ ُري و ُيو َلدُ
ٍّ
�ض املَ ِن َّي ِة َم ْو ِر ُد
لكــــــل على َح ْو ِ

والإ�سالم عند �أهل احلقيقة ت�سليم الأمور كلها هلل والر�ضى بق�ضاء اهلل
وال�صرب على بالء اهلل ،وترك التعر�ض يف جميع ما جاء عن اهلل ور�سوله و�أتباعه،
و�أن تعتقد وتتيقن �أن حركات اخللق و�سكونهم فعل اهلل وحده ال �شريك له ،وال
دافع ملا ق�ضاه وال را ّد ملا �أم�ضاه ،وال مانع ملا �أعطى ،وال �ضال ملا هدى ،وال مهدي
ملن �أ�ضل؛ لقوله تعاىل :ﱹ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱸ [الأعراف]178 /
الآية ،وقال « :م ِْن َب َر َك ِة املر�أ ِة ُ�سرع ُة تزويجِ َها و�سرع ُة َرحِ مِ َها  -يعني والدتها -
ين� :سمعت
ال�سجِ ْ�ستا ّ
وي�س ُري مهرها» ،قال �أحمد بن عبد اهلل بن �سيف �أبو بكر ِّ
(ُ )1ج َّنة :وقاية( .م).
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املزين وقد ُ�سئل عن رجل تز ّوج امر�أة على بيت �شعر .فقال :يجوز على معنى
قول ال�شافعي �إذا كان مثل قول القائل:
ُيريدُ املــــــــــر ُء �أن ُي ْع َطى ُم َنا ُه
َي ُ
قولالعبـــــــــدُ َفائــــدَ تيو َمايل

َو َي�أ َبــــــــــــى ُ
اهلل �إال َما �أَرا َدا
ُ
و َت ْق َوى ا ِ
أف�ضـــــــــل َما ا�س َت َفا َدا
هلل �

وح ْ�س ُن
فاملهر الي�سري للزوجة �أَ ْولىَ  .و ُي ْر َوى «ال ُي ْم ُن يف املر�أ ِة ِق َّل ُة َم ْهرِهاُ ،
خُ ُل ِق َها ،وكرث ُة ِ
َر�س ُر ْخ ُ�صها وق َّل ُة َع َل ِفها وكرث ُة نَ ْ�س ِلها ،ويف الدا ِر
ولد َها ،ويف الف ِ
و�صالح جريانها» ،وقال بع�ضهم يف اجلار:
و�س َع ُتها
ُ
ُ
رخ�صها َ
�ص منزيل
ِالرخْ ِ
َيلو ُمو َنني � ْأن ِب ْع ُت ب ُّ

فقلت َل ُهم ُك ُّفـــــــوا املال َم ف�إنها
ُ

ِّ�ص
ومل يعـــــ ِر ُفوا َجا ًرا ُه َناك ُي َنغ ُ
�ص
بِجريا ِن َها َتغْلوا الديا ُر وتَرخُ ُ

وقد ورد يف اجلار ال�سوء قوله  -عليه ال�صالة وال�سالم« :ال ُ
عبد
يدخل اجل َّنة ٌ
أمن َجا ُره بوا ِئقَه» �أي غوائله َو�شَ َّره ،والبائقة الداهية ،يقال �أعوذ باهلل من بوائق
ال ي� ُ
واليوم الآخ ِر
الدهر وم�صيبات الليايل والأيام ،وقال َ « :م ْن َكانَ ُي� ُ
ؤمن با ِهلل ِ
واليوم الآخ ِر فل ُي ْكرم �ضي َف ُه و َم ْن َكانَ
فل ُي ْح�سن �إىل جارِه َو َم ْن كان ُي ْ�ؤ ِم ُن با ِهلل ِ
واليوم الآخ ِر فليقل خ ًريا �أو لي�صمت» ،وقال �« :إنمّ ا الن�سا ُء ُل َع ٌب ف�إذا
ُي�ؤْ ِم ُن با ِهلل ِ
أحدكم لعب َته فلي�ستح�س ْنها» ،وقال « :من تز َّوج ِم ْن بلد ٍة َف ُهو ِم ْن �أ ْه ِلها»
�أخذ � ُ

295

296

املر�شد الأمني للبنات والبنني

296

وقال النووي« :والقرابة غري القريبة �أوىل من الأجنبية ،وذات الدين �أوىل ،ومع
الدين ذات اجلمال والعقل �أوىل» ،وقد ورد عنه �« :إذا تزوج ُ
الرجل املر�أ َة لدي ِن َها
وحكِ َي عن امل�أمون �أنه ذكر احلديث املذكور
وجما ِل َها كان فيه �سِ َدا ٌد( )1من َع َوز»ُ ،
احلديث وك�سر ال�سني ،فا�ستوى امل�أمون قائ ًما وقال:
وفتح �سني �سداد ،ف�أعاد الن�ض ُر
َ
« ُت َل ِّح ُنني( )2يا ن�ضر! فقال� :إمنا عن ُه�شَ يم( ،)3وكان َّحلانًا فتبع �أمري امل�ؤمنني لفظه.
وال�سداد
ال�سداد بالفتح الق َْ�ص ُد يف الدين وال�سبيلِّ ،
قال :فما الفرق بينهما؟ قالَّ :
بالك�سر ال ُب ْلغةُّ ،
وكل ما �سددت به �شي ًئا فهو �سِ داد بك�سر ال�سني و�أن�شد:
�أَ َ�ض ُاعوين و� ُّأي َفـــــــتًى �أَ َ�ض ُاعوا

ليـــــــــوم َك ِري َه ٍة و�ســــــدَ ا ِد َث ْغ ِر
ِ

والن�ضر من �أ�صحاب اخلليل بن �أحمد ،والبيت لعبد اهلل بن عمرو بن
عثمان بن عفان  املعروف با َل ْعرجِ ّي ن�سبة �إىل ال َع ْرج عقبة بني مكة واملدينة.
وندب �أن ال يزيد على امر�أة من غري حاجة ظاهرة ،و�أن ال يتز ّوج َم ْن معها
ولد ِم ْن غريه ِم ْن غري م�صلحة ،و�أن ال يتز ّوج املر�أة �إال بعد بلوغها وبعد النظر �إليها
ليكون �أحرى(� )4أن يدوم احلب بينهما ،وتزويج البكر �أَ ْولىَ من الثيب لقوله :
« َع ُ
أرحا ًما و�أر�ضَ ى بال َي ِ�سيرْ ِ».
ليكم بال َأبكارِ؛ ف� ّ
أعذب �أف َوا ًها و�أن َتقُ (َ � )5
إنهن � ُ
(� )1سِ َداد :ما ُت َ�س ُّد به احلاجة( .م).
(ُ )2ت َل ِّح ُنني :تتهمني باخلط�أ يف النطق( .م).
ال�س َلمي (ت 183هـ)( .م).
(� )3إمنا عن ُه�شَ يم� :إمنا كانت رواية احلديث بفتح �سني �سداد عن ُه�شيم ،وهو ُه�شيم بن ب�شري ُّ
(� )4أحرى :خليق وجدير( .م).
(� )5أنتق� :أكرث �أوال ًدا( .م).
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وينبغي ملن �أراد الزواج �أن يق�صد عراقة املَ ْو ِلد وطهارة املن�ش�أ ،و�أن يتخري
من ي�أن�س �إليها وال يرى غريها ،وذكروا �أن املغرية بن �شعبة لمََّا ويل الكوفة �سار �إىل
دير هند بنت النعمان وهي فيه عمياء مرتهبة ،فا�ست�أذن عليها ،فقالت :من �أنت،
قال :املغرية بن �شعبة الثقفي ،قالت :ما حاجتك؟ قال :جئت خاط ًبا ،قالت:
�إنك مل تكن جئتني جلمال وال لكمال ،ولكنك �أردت �أن تت�شرف يف حمافل
العرب فتقول :تز ّوجت بنت النعمان بن املنذر ،و�إال ف�أي خري يف اجتماع عمياء
و�أعور!
وينبغي �أن يتز ّوج الرجل قرينته يف ال�سن ،و ُي ْح َكى عن عمر بن اخلطاب 
ينكحن �أحدكم م ِْن الن�ساء �إال قرينته ،يعني َم ْن كانت يف �سنه،
�أنه قال ما معناه :ال
ّ
ك�أنه  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -كره لل�شاب �أن يتز ّوج امل�سنة ،وللم�سن �أن يتز ّوج
الد َم ِن،
تقدم من ق�صد عراقة املولد فدليله قوله �« :إياكم وخ�ضرا َء ِّ
ال�شابة ،وما ّ
ال�سو ِء» واملعنى �أنه 
قيل يا ر�سول اهلل ،وماذا؟ قال :املر�أ ُة احل�س َنا ُء يف امل ْن َب ِت ُّ
كره نكاح الفا�سدة ،وقال �إن �أعراق ال�سوء تنزع �أوالدها ،وتف�سري حقيقته �أن الريح
الدمن وهو ال َب ْع ُر يف البقعة من الأر�ض ثم يركبه ال�سايف( ،)1ف�إذا �أ�صابه املطر
جتمع ِّ
قبيحا
نبت نب ًتا ًّ
غ�ضا ناع ًما يهتز ،وحتته الأ�صل اخلبيث ،فيكون ظاهره ح�س ًنا وباطنه ً
والد َمن جمع ِد ْم َنة وهي البعرةُ ،قال ُزفْر بن احلارث:
فا�س ًداِّ ،
( )1ال�سايف :الريح( .م).

297

املر�شد الأمني للبنات والبنني

298

املرعى َع َلى ِد َم ِن رَّ
الثى
َو َقدْ َي ْن ُب ُت َ

298

و�س َك َما ِه َيا
و َت ْب َقى َح َزاز ُ
َات ال ُّن ُف ِ

يعني �أن الرجلني قد ُيظهران ال�صلح واملو ّدة وينطويان على البغ�ضاء
والعداوة ،كما ينبت املرعى على الدمن ،ومن الآثار الواردة عن العرب �أي�ضً ا
«�إياك وعقيل َة ا ِمل ْلح» ُي َك ُّنون بذلك عن املر�أة احل�سناء يف منبت ال�سوء ،ف�إن عقيلة
امللح هي الل�ؤل�ؤة تكون يف البحر فهي ح�سنة ومو�ضعها ملح ،قال عبد امللك بن
الدينء»،
عمري« :املر�أة ال�سوداء بنت ال�سيد �أحب �إِليَ َّ من احل�سناء بنت الرجل َّ
وقيل« :عليك مبن تربت يف النعيم ثم �أ�صابها فاقة َف�شَ َّر َف َها الغنا و�أَ َّد َبها الفقر» ،ويف
«الدنيا َم َت ٌاع وخ ُري َم َت ِاع َها ال َّزوج ُة ال�صاحلةُ»،
حديث م�سلم �أن ر�سول اهلل  قالُّ :
ا�س» وقال
ويف احلديث �أي�ضً ا« :انظر يف �أي ن�صاب ت�ض ُع ولدك ف�إن ال ِع ْرقَ َد َّ�س ٌ
ال�شاعر:
ٌّ
وكـــــــل �إىل طبعـــــــ ِه َراجِ ٌع

و� ْإن َ�صدَّ ه ِّ
ِ
�صــــــــد ِه
ال�ضدُّ عن َق

ت َرى املــــــــا َء ِم ْن َب ْع ِد � ْإ�سخَ ا ِن ِه

�ســـــــري ًعا �إىل َب ْر ِد ِه
يعـــــــو ُد
َ

قال الراجز:
� َّإن ال َ
روعا
أ�صول جَت ِل ُب ال ُف َ

وال ِع ُ
ا�س �إذا �أُ ِ�ضي َعا
رق َد ّ�س
ـــــــــــ ٌ
َ
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وقال �آخر:
فرع �أ�ص ُله خَ ُ
بيث
اب
ٌ
َما َط َ

مدُ ُه َح ِد ُ
يث
وال زَكـــــــــا َم ْن جَ ْ

وقال �آخر:
ُ
متايلت �أطــــــرا ُف ُه
وك ُّل َم ْن
ْ
َ
والك َرم
ك َان خَ لي ًقا بال َعال ِء

يف َف ْي ِئ َها َ
ــــــــــت �أَ ْ�سالف ُه
وك ُر َم
ْ
حيث ُي َرى يف �أ�ص ِل ِه ُح ْ�س ُن ِّ
ُ
ال�ش َيم

وقد يخبث الفرع الذي طاب �أ�صله كما قيل:
روع ُه
اب �أَ ْ�ص ُل املر ِء َطا َب ْت ُف ُ
�إذا َط َ
اب �أَ ْ�ص ُل ُه
وقد َيخْ ُب ُث ُ
الفرع الذي َط َ

جادت يدُ َّ
ال�ش ِ
وك بال َور ِد
جب
و ِم ْن َع ٍ
ْ
العك�س َّ
ِل ُي ْظ ِه َر �س َّر ا ِ
والطر ِد
هلل يف
ِ

قال بع�ضهم:
هلت ِمن ام ِرئٍ �أعرا َقه
و�إذا َج َ

فانظــــــــر �إىل َما َي ْ�ص َن ُع
وقدميَ ُه
ْ

وقال �آخر:
َو ُّ
كل �إن�ســــــــانٍ ل ُه َجـــــــ ْو َه ُر
ال تطلب امل�شْ ُمو َم ِم ْن َح ْن َظ ِل

ُي ْنب َ
ِيك َع ْن َجــــــــــو َه ِر ِه ِف ْع ُل ُه
ف�إنَّه يغــــــــــل ُب ُه �أ�صـــــــــــــ ُل ُه
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وقال �آخر:
خْ َ
الــــــ ْل ُق خُم َت ِل ٌف جوا ِهـــــ ُر ُه

َّ
ولقل َم ْن ت�ص ُفــــــــو �سرا ِئ ُر ُه

ول َق َّ
ــــل َم ْن تـــــزكــــــو عنا�ص ُر ُه
وي�صـــــح بـاط ُنــــــ ُه وظـــا ِه ُره
ُّ

وقال بع�ضهم فيمن ينبغي َت َخيرُّ ُ َها للزواج �شر ًعا:
ات َم ْني�س َت ِح ُّب َّ
رع ِخ ْط َب َت َها
ال�ش ُ
ِ�ص َف ُ
أدب
َح ِ�سيب ٌة ُ
ذات ِد ٍ
ين زَا َن ُه � ٌ
ُ
جاءت َوهي ثابت ٌة
أحاديث
بها ال
ْ

َج َلوتُها لأُويل الأب�صار خُم ِ
ت�ص َرا
ال�صفات التي حَ ْت ُلو لمِ َ ْن َن َظ َرا
هذي
ُ

� َ
لما بها َم ْن يف ال ُعلوم َق َرا
أحاط ِع ً

الرجل
الثقيل على ِ
ويف حكمة داود « :املر�أ ُة ال�سو ُء ِل َب ْعلها كا ِحل ْم ِل ِ
الكبريِ ،واملر�أ ُة ال�صاحل ُة ل ُه كال َّت ِاج على ر� ِأ�س الأمريِ».
ال�سوء مثل �شَ َركِ ال�صياد ،ال ينجو منها �إال َم ْن
وقال بع�ضهم� :إن املر�أة ُّ
ر�ضي اهلل عنه ،وعن الأ�صمعي عن �أبي عمرو بن العالء قال :قال عمر بن
ُ ٌّ ()1
اخلطاب « :الن�سا ُء ثالثةَ :ه ّي َن ٌة ل ِّين ٌة عفيفةٌ ،و�أخرى وِعا ٌء للولد ،وثالث ٌة غل
يلقيه اهلل يف عنق من ي�شاء من عباده» ،وقال بع�ضهم يف زوجته:
(ُ )1غ ٌّل :طوق من حديد �أو جلد( .م).
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تاجا �إىل ِ
َوجتي
َل َقد ُ
كنت حُم ً
موتز َ
�صارت �إىل القرب َعاج ً
ال
َف َيا لي َتها
ْ

ال�سو ِء باقٍ ُم َع ِّم ُر
ولكن
َ
قرين ُّ
َّ
ري و ُم ْن َك ُر
وعذبها فيــــ ِه نكـــــــــ ٌ

وقال �آخر:
يلي ال وا ِ
هلل َما الده ُر ُم ْن ِ�ص ٌف
خَ ِل َّ

يق ِّرب ِم ِّني َّ
�شخ�ص َك ِر ْه ُت ُه
كل
ٍ

لي َجمِ ُ
يل
َ
وليــــــ�س له َيو ًما َع َّ
و ُي ْبعـــــــ ِـدُ ع ِّني َم ْن �إِليــــ ِه �أَ ِم ُ
يل

و ُيقَال �إن املر�أة �إذا كانت ُم ْب ِغ َ�ضة لزوجها ف�إن عالمة ذلك عند قربه منها
مرتدة َّ
الط ْر ِف عنه ك�أنها تنظر �إىل �إن�سان غريه ،و�إن كانت محُ ِ َّب ًة له ال تقلع
تكون ّ
عن النظر �إليه.
وال�س ِفيه ُة
ويف حكمة �سليمان  املر�أة« :العاقلة تبني بيت زوجها َّ
تهدمه» ،وقالت احلكماء« :مل ُت ْن َه امر�أ ٌة عن �شيء �إال فعلته» كما قال بع�ضهم:
� َّإن الن�سا َء متى ُي ْن َهينْ َ َع ْن خُ ُلقٍ

ف�إ َّن ُه واقــــــــ ٌع ال ُبــــــــــدَّ مف ُع ُ
ول

وقال عمر �« :أكرثوا لهن من قول ال ،ف�إن نعم يغريهن على امل�س�ألة»
وقال حكيم :اع�ص الن�سا َء َ
وهواك ،وا�صنع ما �شئت.
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قال بع�ضهم :العي�ش كله مق�صو ٌر على ا َخلرِيدة( )1ال�صاحلة ،والزوجة
املوافقة ،والبالء كله ُم ٌ
وكل بالقرينة ال�سوء التي ال ت�سكن النف�س �إىل ع�شرتها،
مت�س ُه ُم النا ُر :املر�أ ُة املطيع ُة لزوجِ ها،
وال تق ّر العيون بر�ؤيتها .ويف احلديث« :ثالث ٌة ال َّ
وحق مواله».
ُ
حق اهلل َّ
والولد البا ُّر بوالديه ،والعبد القا�ضي َّ
نت �آم ًرا �أح ًدا �أن
و ُروي �أي�ضً ا عن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل « :لو ُك ُ
ي�سجد ل ٍ
ت�سجد لزوجِ ها».
أمرت املر�أ َة �أنْ
َ
أحد ل ُ
وقال حكيم :الأُ ْن ُ�س يف ثالثة :الزوجة ال�صاحلة ،وال�صديق امل�صايف ،والولد
البار ،وقال ُب ْز ُر ُج ِم ْهر� :ستة خ�صال تعدل نعيم الدنيا :الزوجة املوافقة ،والولد
ال�صالح ،والطعام املريء ،والكالم املحكم ،وكمال العقل ،و�صحة البدن .وقال
امل�أمون جلل�سائه :من �أطيب النا�س عي�شً ا؟ فقال بع�ضهم :من كانت له زوجة
تر�ضيه ،وبيت ي�أويه ،ومال يكفيه ،و�إخوان توا�سيه .فقال امل�أمون :ويحتاج مع ذلك
�أن ال يعرفنا فن�ؤذيه.
�شعر:

َ
يكـــون َل ُه
�سعاد ُة املـــــــر ِء �أن

بيت َث َو ّي وك�ســـــــــوة ح�سنه

وعندَ ه زوجــــــــــــــ ٌة موا ِف َق ٌة

و�صــــــو َف ٌة باجلمـــــــالِ ُم�ؤتمَ َ َنه
َم
ُ

( )1اخلريدة :ا َحل ِي َّية( .م).
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وجــــــــــــــاءه قـــــو ُت ُه ببلد ِت ِه

ومل ُيفـــــــارق ِل ُقـــــو ِت ِه َوط َنه

َ
وعا�ش ِت ْ�ســــــ ِعني فـــــي َر َفا ِه َي ٍة

َ
عا�ش � َ
كان َك َم ْن َ
ألف �ألف �سنه

وملا كان اجلمال حمبوبًا ومعظ ًما يف القلوب كان النبي  يدعو النا�س
�إىل اجلمال الباطن بجمال الظاهر كما قال جلرير بن عبد اهلل ال َب َجلي وكان عمر
ابن اخلطاب  ي�سميه يو�سف هذه الأمة قال له ر�سول اهلل �« :أَ ْن َت امر ٌ�ؤ قد
ح�س َن اهلل َخ ْلق ََك َف َح ِّ�سن خُ ُلقَك» ،وقال بع�ض احلكماء :ينبغي للعبد �أن ينظر
َّ
كل يوم يف املر�آة ف�إن ر�أى �صورته ح�سنة مل ي�شنها بقبح فعله ،و�إن ر�آها قبيحة مل
يجمع بني قبح ال�صورة والفعال ،وقد نظم بع�ضهم هذا فقال:
َيا َح ِ�س َن ال َو ْجه َت َو َّق ا َخل َنا
م ِ�س َنا
قبيح ال َو ْجـــــــه ُك ْن حُ ْ
ويا َ
()1

يــــــــن َّ
ني
ُبدلــــــن ال َّز
ال ت
بال�ش ِ
َ
َّ
ني
ال
جتمعـــــــن ب َ
ني قبيحــــــــ ِ
َّ

ومن �أعظم �أو�صاف الن�ساء الف�صاحة ليتمكن بها عن ال�س�ؤال عن الدين،
فمن ف�صاحة الن�ساء ما ُروي عن �أ�سماء بنت يزيد الأن�صاري  -ر�ضي اهلل عنها -
�أنها �أتت النبي  وهو بني �أ�صحابه فقالت :يا ر�سول اهلل �إين وافد ُة الن�ساء
إليك� ،إنَّ اهلل بعثك باحلقِّ للرجالِ والن�سا ِء ،ف�آ َم َّنا َ
� َ
بك واتبعناك ،و�إ َّنا معا�ش َر الن�سا ِء
( )1اخلنا :الفح�ش وقبيح الكالم( .م).
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وحامالت �أوالدكم ،و�إ َّنكم
قواعد يف بيو ِتكمَ ،م ْق َ�ضى �شهوا ِتكم،
حم�صورات ٌ
ُ
ٌ
معا�ش َر الرجالِ ُف َّ�ضل ُتم علينا باجلمعة واجلماعة وعيادة املر�ضى و�شهادة اجلنائز،
و� ُ
حاجا
أف�ضل من ذلك اجلهاد يف �سبيل اهلل تعاىل ،و�إن الرجل منكم �إذا خرج ًّ
�أو معتم ًرا �أو ُم َراب ًطا( )1حفظنا لكم �أموالكم ،وغ�سلنا لكم �أثوابكم ،وربينا لكم
�أوالدكم� ،أفما ن�شارككم يف الأجر يا ر�سول اهلل؟ فالتفت النبي � إىل �أ�صحابه
أح�سن ِم ْن هذه عن �أم ِر ِدينها؟
بوجهه الكرمي ،ثم قال« :هل �سمعتم مقال ُة امر�أ ٍة � َ
فقالوا :يا ر�سول اهلل ،ما ظننا �أن امر�أ ًة ُتهدى �إىل مثل هذا« :فالتفت النبي 
«ان�صريف �أيتها املر�أ ُة و�أعلمي من َخلف َِك �أنَّ َّ
�سن تفعله
كل �شيء َح ٍ
�إليها ثم قالَ :
إحداكن لزوجها طل ًبا ملر�ضاته ،وابتغاءها موافقته َي ْع ِد ُل ذلك ك َّله ف�أدبرت املر�أ ُة
�
َّ
وهي ته َّل ُل وتك ِّرب ا�ستب�شا ًرا»� .أخرجه البيهقي.
قال الإمام �أبو حنيفة النعمان  -رحمه اهلل« :خدعتني امر�أ ٌة و َف َّق َه ْت ِني
امر�أة و َز َّه َد ْت ِني امر�أةٌ� ،أما الأوىل فكنت جمتا ًزا( )2ف�أ�شارت �إ َّيل امر�أة �إىل �شيء
مطروح يف الطريق فتوهمت �أنها خر�ساء ،و�أن ال�شيء لها ،فلما رفعته دفعته �إليها،
فقالت يل :احفظه حتى ت�سلمه ل�صاحبه ،و�أما الثانية ف�إن امر�أة �س�ألتني عن م�س�ألة
يف احلي�ض فلم �أعرفها ،فقالت قو ًال تعلمت الفقه من �أجله ،و�أما الثالثة ف�إين مررت
( )1مراب ًطا :جماه ًدا( .م).
( )2جمتا ًزاً :
�سالكا الطريق( .م).
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ببع�ض الطرقات فقالت امر�أة هذا الذي ي�صلي الفجر بو�ضوء الع�شاء ،فتعمدت
ذلك حتى �صار د�أبي ».انتهى.
و ُي ْر َوى �أن امر�أة دخلت على م�سجد �أبي حنيفة ف�أخرجت تفاحة �أحد
جانبيها �أحمر والآخر �أ�صفر فو�ضعتها بني يديه ومل تتكلم ،ف�أخذها و�شقها
ن�صفني ،فقامت املر�أة وخرجت ،فلم يعلم �أ�صحابه مرادها ف�س�ألوه عن ذلك ،فقال:
و�ص ْفرتها
�إنها �أرادت �أنها ترى يف �أيام ُح ْمرة وتارة ترى ُ�ص ْفرة َك ُح ْمرة التفاحة ُ
ف�شققتها ،و�أريتها باطنها ،و�أردت �أنك ال َت ْط ُهرين حتى تري البيا�ض اخلال�ص،
ففهمت وخرجت .انتهى.
وقال ال�شيخ الأكرب يف حديث «ا�ستفت قلبك و�إن �أفتاك املُ ْف ُتون»� :إنَّ يف
هذا احلديث ملقام املتورعني؛ ف�إنهم �إذا بحثوا عنه عرفوا به ،كما ا�شتهرت �أخت
ب�شر احلايف ملا �س�ألت الإمام �أحمد عن ال َغ ْزل على �ضوء م�شاعل الوالة �إذا مرت
يف الليل ،وقال لها الإمام �أحمد :من بيتكم يخرج الورع ال�صادق ،ال تغزيل فيها،
ولو علمت معنى حديث ا�ستفت قلبك ما �س�ألت عن ذلك ،فك�أنها ما �س�ألت عن
ذلك حتى زاد بها ،فكانت تدع ذلك الغزل من غري �س�ؤال ،وت�سرت مقامها ،وال
ُيثنى عليها بذلك؛ ف�إنه � إمنا �أعطانا ذلك امليزان يف قلوبنا ليكون مقامنا م�ستو ًرا
خال�صا مخُ َ َّل ً�صا ال يعلمه �إال اهلل ،اللهم �إال �أن يكون �أحدنا ُم ْقت ًدى
على النا�س ً
به فله �أن يظهر ورعه ل ُيتبع .انتهى .يعني �أن هذه املر�أة ال�صاحلة تعلم �أن الرب ما
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يطمئن له القلب و�أن الإثم ما حاك يف ال�صدر ،و�أن الغزل على �ضوء م�شاعل
الوالة فيه ال�شبهة ،و�إمنا �س�ألت عن ذلك لي�شتهر عنها ذلك ويقتدي بها غريها من
�أهل ال�صالح من رجال ون�ساء ،وهذا �أي�ضً ا ُيفهم منه �شيئان :الأ ّول� :أنها كانت
ت�شتغل بالغزل وحترتف به ،الثاين� :أنها كانت جتتهد �أن يكون ك�سبها حال ًال طي ًبا.
انتهى.
ومن الف�صاحة والفطنة �أي�ضً ا ما ذكر عن ا ُحل َرقة بنت النعمان بن املنذر
فيما ُحكي عنها �أنه ملا فتح �سعد بن �أبي وقا�ص القاد�سية قيل له �إن ا ُحل َرقة بنت
النعمان بن املنذر ح�ضرت ومعها جاريتان لها يف مثل زيها ،فلما وقفن بني يديه
قال� :أيتكن احلرقة بنت النعمان ،قالت �أنا :قال� :أنت؟ قالت :نعم ك�أنَّ الدنيا
ال تدوم على حال ف�إنها �سريعة االنتقال ،تنتقل ب�أهلها انتقا ًال وتعقبهم بعد حال
حا ًال� ،إنا كنا ملوك هذا امل�صر ُي ْجبى �إلينا خراجه ،حتى ت�شتت الأمر ،و�صاح بنا
الدهر ،ف�شق ع�صانا ،و�شَ َّت َت َم َلأنا ،وكذلك الدهر يعرث بالأحرار ويكب على ذوي
الأخطار ،فقال لها �سعد :خربيني عن حالكم كيف كان؟ قالت� :أُ ُ
طيل �أم �أُق�صر؟
فقال :بل �أق�صري .فقالت� :أم�سينا ولي�س �أحد من العرب �إال وهو يرغب �إلينا �أو
يرهب منا ثم �أن�ش�أت تقول �شع ًرا:
و�س َ
املال والأم ُر �أم ُرنَا
َف َب ْي َنا ن َُ�س ُ
( )1نَ َت َن َّ�ص ُف :نخدم( .م).

نحن فيهم ُ�سو َق ٌة َن َت َن َّ�ص ُف
�إذا
ُ

()1
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ٍ
تـــــارات بِنـــا وت ََ�ص َّر ُف
َتقَــ َّل ُب

فا�ستح�سن �سعد كالمها و�أكرث �إكرامها ،فلما �أرادت االن�صراف قال لها:
�سلي حاجتك ،قالت :خرابة �أعمرها و�أعي�ش بانتفاعها ،فقال ِل ُع َّما ِله :اطلبوا يف
الوالية قرية خرابًا ،فطلبوا ،فلم توجد ،فقال لها �سعد� :إ َّنا مل جند يف الوالية خرابة
فاختاري معمورة ،فقالت :احلمد هلل على �أياديه حيث وفق �آبائي للعدل حتى
�أعمروا الدنيا بعدلهم و�سلموها �إىل غريهم معمرة ،فاجتهد �أيها الأمري يف ت�سليمها
�إىل غريك �أن تكون عامرة كما �أخذتها وت�ستحق رحمة اخلالق وحممدة اخللق،
و�إياك �أن ت�سعى يف خرابها ،و�أما �أنا فبعد اليوم ال �أرجو �سرو ًرا وال متتد عيني �إىل
لئيم حاجة ،وال زالت لكرمي
زهرة الدنيا ،ثم دعت له فقالت :ال جعل اهلل لك �إىل ٍ
افتقرت بعد غنى ،وال نالتك ٌيد ا�ستغنت
عندك حاجة َم ْق ِ�ض َّية �أب ًدا ،و�شكرتك ٌيد
ْ
بعد فقر ،وال �أزال اهلل عن ِق َو ٍام كرام نعمة �إال وجعلك �سب ًبا لر ِّدها .قال الراوي
فالتفت �إ َّيل �سعد وقال :يا �أبا ثور احفظ هذه الكلمات حتى تخرب
لهذه احلكايةَ :
بهن �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  ،قال :فلما قدمت املدينة �أخربت عمر
ب�ش�أنها فقال� :صدقت ،ما من قوم �إال والدهر ميلي لهم بيوم ي�سرهم وقال:
َف َيــــــ ْو ٌم عليــــــ َنا و َي ْو ٌم لــــ َنا

و َيــــــ ْو ٌم ُن َ�ســـــــا ُء و َيو ٌم ُن َ�ســــــ ُّر
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وكان �شَ ّن من دهاة العرب ،وكان �ألزم نف�سه �أن ال يتز ّوج �إال بامر�أة تالئمه،
فكان يجوب البالد يف ارتياد ِط ْل َب ِته ،ف�صاحبه رجل يف بع�ض �أ�سفاره ،فلما �أخذ
الراكب
�شن� :أحتملني �أم �أحملك؟ فقال له :هل يحمل
منهما ال�سري قال له ّ
ُ
الراكب؟! ف�أم�سك و�سار حتى �أتيا زر ًعا ،فقال له �شن� :أترى هذا الزرع �أُ ِك َل �أم
َ
ال؟ فقال� :أما تراه يف �سنبله؟! ف�أم�سك �إىل �أن ا�ستقبلتهما جنازة ،فقال له� :أترى
�صاحبها ح ًّيا �أم ال؟ فقال له �صاحبه� :أتراهم حملوا �إىل القبور ح ًّيا؟ ثم �إنهما
و�صال �إىل قرية الرجل ف�صار به �إىل منزله ،وكان له بنت ت�سمى طبقة ،ف�أخذ يطرفها
بحديث رفيقه ،فقالت له :ما نطق �إال بال�صواب؛ �أما قوله �أحتملني �أم �أحملك ف�إنه
�أراد حتدثني �أم �أحدثك حتى نقطع الطريق باحلديث ،و�أما قوله �أترى هذا الزرع
�أكل �أم ال ف�إنه �أراد هل ا�ست�سلف ربه ثمنه ،و�أما ا�ستفهامه عن حياة �صاحب
�شن حدثه
اجلنازة ف�إنه �أراد به �أخلف َع ِق ًبا( )1يحيا به ذكره �أم ال ،فلما خرج �إىل ّ
بت�أويل ابنته كالمه؛ فخطبها �إليه فز ّوجه �إياها ،و�سار بها �إىل قومه ،فلما خربوا ما
فيها من الدهاء والفطنة قالواَ « :وا َف َق �شَ ٌّن َط َب َقةَ» ف�صارت مث ًال ،وهذا �أحد الأقوال
يف تف�سري هذا املثل ،وقد قيل يف تف�سريه ما هو �أ�شهر من هذا وهو مردود يف كتاب
جممع الأمثال للميداين .انتهى.

(َ )1ع ِق ًبا :العقب :ولد الرجل( .م).
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عدة فوار�س وجدوا رج ًال يف بالد احلرب معه جارية مل
وحكى بع�ضهم �أن ّ
ُي َر مثلها �شبابًا وجما ًال ،ف�صاحوا ّ
خل عنها ،ومعه قو�س له ،فرمى بع�ضهم فجرحه
فهابوا الإقدام عليه ،ثم عاد لريمي فانقطع وتره ف�أ�سلم اجلارية وا�ستع�صم بحبل
كان قري ًبا منه ،فابتدروا اجلارية ويف �أذنها قرط فيه د ّرة فانتزعه بع�ضهم من �أذنها،
فقالت :وما قدر هذه؟! فكيف لو ر�أيتم د ّرتني يف قلن�سوته؟ فاتبعوه ،فقال :ما لكم
�أمل �أدع لكم بغيتكم؟ قالوا� :ألق ما يف قلن�سوتك ،فرفع قلن�سوته ،ف�إذا فيها وتر
الده�ش فلما ر�آه عقد يف قو�سه ،فوىل القوم لي�س
القو�س قد كان �أعده َو�أُنْ ِ�س َيه من َّ
وخ ُّلوا عن اجلارية كما قيل:
لهم �إال النجاء ب�أنف�سهم َ
َق َه ْر َت ال ِعــــدَ ا ال ُم ْ�س َتعينًا ِب ُع ْ�ص َب ٍة

ْــــواع اخلديع ِة ْ
واملك ِر
َولكــــن ب�أن
ِ

وقال ح�سن بن علي بن احل�سني المر�أته عائ�شة بنت طلحة� :أمرك بيدك -
يعني طالقك بيدك  -فقالت له :قد كان بيدك ع�شرين �سنة ف�أح�سنت حفظه
فلن �أ�ضيعه �إذ �صار يف يدي �ساعة واحدة وقد �صرفته �إليك ،ف�أعجبه ذلك منها
و�أم�سكها ،وطلق رجل امر�أته فلما �أرادت االرحتال قال :ا�سمعي ولي�سمع من
ح�ضر� :إين واهلل اعتمدتك برغبة وعا�شرتك مبحبة ،ومل �أجد منك زلة ومل
يدخلني عنك َم َّلة ،ولكن الق�ضاء كان غال ًبا برغبة ،فقالت املر�أة :جزيت من
�صاحب وم�صحوب خ ًريا ،فما ْا�س َت ْق َل ْيت( )1خريك ،وال �شكوت �ضَ ريك ،وال متنيت
( )1ا�ستقليت :بغ�ضت( .م).
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غريك .قيل� :أراد حامت الطائي �سف ًرا فدخل على �أمه يودعها ،فقالت له :يا بني
اعت�صم بالتقوى تكن فوق الذي �أنت دونه ،وكن ممن �إذا نزلت به النوائب قام
�إليها ثم قام بها ،واجعل مالك وقاية لعر�ضك ،وقولك دون فعلك ،ام�ض م�صاح ًبا،
ف�إىل اهلل �أرغب يف حياطتك ،و�إياه ا�س�أل �أن ُيحيي بك ال�شرف ،ويظهر بك املروءة،
ويجعل لك من كل ح�سن �شاهد ومن كل جميل رائد .انتهى.
وقال علي ك ّرم اهلل وجهه :من �سعادة املرء خم�سة �أ�شياء� :أن تكون زوجته
موافقة ،و�أوالده �أبرا ًرا ،و�إخوانه �أتقياء ،وجريانه �صاحلني ،ورزقه يف بلده ،وقد نظم
بع�ضهم هذا:
اجتمعت
خم�س قد
�سعاد ُة املر ِء يف
ْ
ٍ
وزوج ٌة َح ُ�س َن ْت �أخال ُقها َ
وك َذا

َف َال ُح جِ ريا ِن ِه وال ُّرب يف َولدِ ه
ُ
ورزق املر ِء يف َب َلدِ ه
ني
خِ ٌّل �أم ٌ

قال بع�ضهم يف التزويج ت�سعة فوائد :حفظ امل�سكن ،ونظافة املجل�س ،وطيب
امل�أكل ،والأن�س مبذاكرة الن�ساء ،واملبا�شرة ،والولد ،وحفظ العني عن املحارم،
والتعهد عند الأمرا�ض ،وزيادة القرابة بو�صلتهن.
ولي�س نفع املر�أة مق�صو ًرا يف راحة زوجها بل هي نافعة لأرحامها وغريهم
فيما يخ�ص مكارم الأخالق ،كما ُيحكى عن عمرو بن العا�ص �أنه دخل على
معاوية  -ر�ضي اهلل عنهما  -وعنده ابنته عائ�شة ،فقال :من هذه يا �أمري امل�ؤمنني،
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قال :هذه تفاحة القلب قال :انبذها عنك ف�إنهن يلدن الأعداء ويقربن البعداء
ويورثن ال�ضغائن ،قال :ال تقل كذا يا عمرو! فواهلل ما الزم املر�ضى وال ندب
هن .وقال ر�سول اهلل ِ « :م ْن يمُ ْ ِن املر�أ ِة َت ْب ِك ُري َها
املوتى وال �أعان على الأحزان �إال ّ
بالأُنثى» قال بع�ضهم:
ِ
فحب البنا
البنــــــــات
�أُ ِح ُّب
ُّ
أجل الب َنا
لأن
�شــــــعيبا ل ِ
ً

فر�ض على َّ
ٌ
نف�س َكرميه
ِت
كل ٍ
ِت �أَ ْخ َد َم ُه ُ
ليمه
اهلل مو�سى َك َ

وقال ال�شاعر:

َر�أَ ْي ُت رجا ًال يكر ُه َ
ون بنا ِتهم
رُ ُ
تعث بِال َف َتى
يهن والأ َّيا ُم
و ِف َّ

والح
وفيهن ال
َّ
تكذب ن�سا ٌء َ�ص ُ
ُ
وائـــــح
خَ ــــــــوا ِد ُم ال يمَ ْ َل ْل َن ُه و َن
ُ

وقال بع�ضهم يف �صديق رزق بن ًتا ف�سخطها:
َقا ُلوا َل ُه مــــــاذا ُر ِزقتــــــــــــا
و� ّ
أجل َم ْن ولـــــــــــــد ال ِّن َ�سا

ف� َأ�ص َاخ َث َّم ْت قـــــــــــــال بِن َتا
ِ
البنــــــــــــــــــات َف ِل َم جزع َتا
�أُبو

�إن الذيــــــــــــــن تو ُّد ِم ْن

َبينْ ِ اخلـــالئقِ ما ا�ســــــــــــتطع َتا

ِ
البنت ما
قالوا بف�ضـــــــــــل

َك َب ُتوا( )1بـــــــه الأعــــــــداء َكب َتا

( )1كبتوا� :صرعوا( .م).
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و َه َّن�أ بع�ضهم �صديقًا له ببنت فقال� :أه ًال و�سه ًال بعقيلة الن�ساء ،و�أم الأبناء،
وجالبة الأ�صهار ،والأوالد الأطهار املب�شرة ب�أخوة يتنا�سقون وجنباء يتالحقون .قال
ال�شاعر:
كمثل َه ِذي
َف َل ْو كان الن�سا ُء
ِ

لت الن�سا ُء على ال ِّرجالِ
ل ُف ِّ�ض ْ

و َما الت� ُ
عيب
ال�سم
ِ
ال�شم�س ٌ
أنيث ِ

وال التذك ُري فخــــــــ ٌر للهاللِ

واهلل يعرفك يا موالي الربكة يف مطلعها وال�سعادة مبوقعها ،فا َّدرع اغتبا ًطا
وا�ست�أنف ن�شا ًطا ،ف�إن الدنيا م�ؤنثة والرجال يخدمونها ،والذكور يعبدونها ،والأر�ض
م�ؤنثة وفيها الربية ومنها كرثة الذرية ،وال�سماء م�ؤنثة وقد زينت بالكواكب وحليت
بالنجم الثاقب ،والنف�س م�ؤنثة وهي قوام الأبدان ومالك احليوان ،واحلياة م�ؤنثة
ولوالها مل تت�صرف الأج�سام وال ُعر َِف الكالم ،واجلنة م�ؤنثة وبها ُو ِع َد املتقون
وفيها ينعم املر�سلون ،فهني ًئا هني ًئا لك و�أوزعك اهلل �شكر ما �أ�سداه �إليك.
()1

فقد ا�ستبان مما �سبق كله �أنه  خلق الزوجني الذكر والأنثى ،وخلق
النطفة يف ال�صلب و َه َّي�أ لها عروقًا وجماري ،وجعل لها الرحم قرا ًرا وم�ستود ًعا،
أعدت له ،وهو التو�صل �إىل الولد حتقيقًا
و�س َّل َط ال�شهوة على الزوجني لتعريف ما � ّ
َ
()1فا َّدرع اغتبا ًطا :رواية اخلرب يف بع�ض كتب الرتاث :فادرع بها اغتبا ًطا ومن َّثم فاملعنى :اتخذ من بنتك در ًعا
تفرح بحمايته( .م).
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ملا �سبقت به امل�شيئة وحقت به الكلمة ،ويف التو�صل �إىل الولد قربة من وجوه،
الأ ّول :حب اهلل تعاىل يف ال�سعي لتح�صيل الولد لبقاء جن�س الأوالد ،الثاين:
طلب حمبة ر�سول اهلل  يف تكثري من يباهي به الأنبياء ،الثالث :طلب التربك
بدعاء الولد ال�صالح بعده ،الرابع :طلب ال�شفاعة مبوت الولد ال�صغري قبله� .أما
الوجه الأ ّول وهو حت�صيل الولد لبقاء جن�س الإن�سان فهو �أدق الوجوه و�أقواها عند
ذوي الب�صائر يف عجائب �صنع اهلل تعاىل.
وبيان ذلك �أن ال�سيد �إذا �أ�سلم �إىل عبده البذر و�آلة احلرث وهي�أ له الأر�ض
للحراثة ،وكان العبد قاد ًرا عليها َف َو َّك َل به من يتقا�ضاه ،فتكا�سل وعطل �آلة
احلرث وترك البذر �ضائ ًعا حتى ف�سد ،ودفع املُ َو َّكل به عن نف�سه بنوع من احليلة
كان م�ستحقًّا للعقوبة من �سيده ،فهذه الأفعال والآالت التي اقت�ضت احلكمة
الإلهية فيها ترتيب امل�سببات على الأ�سباب ت�شهد بل�سان حال ف�صيح وتنادي
أعدت له ،فكل ممتنع من النكاح
�أويل الألباب بالتلميح والت�صريح لتعريفهم ما � ّ
و�سالك �سلوك الرهبانية فهو ُم ْعر ٌ
ِ�ض عن احلراثة ُم َ�ض ِّي ٌع للبذر ملا خلق اهلل تعاىل
املعدة لذلك ،و�أما املتز ّوج فهو �ساع يف �إمتام ما �أحب اهلل �إمتامه بخالف
من الآالت ّ
غريه املرتهنب فهو معطل.
ومن الغريب �أن مدينة من مدن موره ببالد اليونان ت�سمى �إ�سربطة كانوا
يحتقرون الرجل الأعزب وي�ستخفون به ،حتى �إنه اتفق �أن �شا ًّبا من جند اليونان
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ا�ستحقر �أمري جنده لكونه �أعزب ومل ير�ض �أن يقف �أمامه وال يعظمه ف�س�أله �أمري
اجلند عن �سبب ذلك ،فقال له� :إنه لي�س لك �أوالد تكافئني يف مقابلة تعظيمي
لك بوقوفهم �أمامي �إذا تقلدت بريا�سة اجلند.
وقال �أعرابي ميدح قبيلة منجبة:
رئي�س َق�سو ٍر
َك ْم قد َولدْ تمُ من ٍ

()1

دامي الأظاف ِر يف اخلمي�س( )2املمط ِر

بقائم ُم ْر َه ٍف
�سدلت �أنام ُله
ِ
َ�شاجرت
الرماح ت
ما �إن يريدُ ِ�إ َذا
ْ
ُ

وبن�شــــ ِر فائـــــــد ٍة و ِذ ْر َوة من ِرب
ن�ص ِر
ِد ً
رعا �سوى ِ�س ْر َبال(ِ )3ط ِ
يب ال ُع ُ

َ
وبنح ِر ِه
بوجه ِه
يلقى
ْ
ال�سيوف ْ

ويقــــــي ُم هام َت ُه مقــــــا َم املِ ْغ َف ِر

ويقول للطرف ا�صطرب َ
ل�ش َبا( )4ال َق َنا

ِ
املجـــــد �إن مل تُع َق ِر
ركن
ُ
فعقرت َ
م ٍل(� )5أَ ْغ رَ ِب
بل �س ِـر َب َال حَ ْ
ُم َت َ�س ْر ٍ

ٍ
بل
�شخ�ص
و�إذا ت�أ َّمل
َ
�ضيف ُم ْق ٍ
�أوما(� )6إىل َ
ٌ
طارق
الكو َما ِء هذا
( )1ق�سور :عزيز يقهر غريه( .م).
( )2اخلمي�س :اجلي�ش( .م).
(� )3سربال :قمي�ص( .م).
( )4ل�شَ َبا :ل َِط ْرف( .م).
( )5محَ ْ ل :قحط( .م).
(� )6أوما� :أ�شار( .م).

َن َح َرتْني الأعدا ُء � ْإن مل ُت ْن َح ِر
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التعدد
وملحبة اهلل تعاىل يف بقاء النفو�س �أَ َم َر بالزواج وحث عليه و�أباح ّ
لطفًا منه تبارك وتعاىل على خلقه ،خ�شية �أن ال تتجاوز بهم الرغبة لكن ب�شرط
العدل بني الزوجات ،فقال :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الن�ساء ،]3 /وقد ورد
يعد ْل بينهما ،جا َء يو َم القيام ِة و�شقُّه ٌ
فلم ِ
مائل» ويف
عنه َ « :م ْن كانَ له امر�أتان ْ
روايةٌ :
«�ساقط» ،وقال احلكماء :من احلزم �أن ال يغرت الرجل مبا ُت ْظهِر له املر�أة من
عدم غريتها والر�ضى ب�أن يتز ّوج عليها ،وكان ال�شيخ عبد العزيز الديريني �أحد
ال�صوفية يقول� :إياك �أن تتز ّوج على امر�أتك �أو تت�س َّرى( )1عليها �إال �إِنْ َو َّط ْن َت
نف�سك على نكد الدهر ،ولمََّا وقع هذا ال�شيخ فيما كان ِّ
يحذر النا�س منه ،وتز ّوج
على امر�أته �أن�شد:
ني ل َف ِ
رط َجهلي
تز ّو ُ
جت اثنت ِ

ني
وقد حا َز البال
زوج اثنت ِ
ُ

فقلت � ُ
أعي�ش بينهما خَ رو ًفا
ُ

ني
ني �
ي َن َّع ُم ب َ
أكـــــــرم نعجت ِ
ِ
ني
َعــذا ًبا دائمـــــــ ًـا ِب َب ِل َّيتــــ ِ
َف َ
ني
ال �أَخْ ُلو ِمن �إحــدى ال�سخطت ِ

		

ُ
عك�س احلالِ دو ًما
احلال
فجاء
َ
ِر َ�ضى َه ِذي ُيح ِّر ُك ُ�سخْ َط هذي

َ
ولتلك �أُخْ َرى
لهذي ليل ٌة

ني
قـــــا ٌر دائــــ ٌم يف الليلتـــ ِ
ِن َ

ِ�إ َذا َما ِ�شئ َْت �أن حتيا �سعيدً ا

ِ
اليدين
اخلـــريات مملـــــو ُء
من
ِ

ِ
ت�ستط ْعه
ف ِع ْ�ش َعز ًبا ف� ْإن مل

ع�ســكرين
فواحــد ٌة تالقـــي
ِ

(َ )1ت َت�س َّرى :تنكح( .م).
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قال بع�ضهم �صحبت احل�سن الب�صري ثالثني �سنة ما �سمعته خا�ض يف
�شيء مما تخو�ض فيه النا�س من �أمر الدنيا حتى �أتته امر�أة يو ًما ناهيك بها من امر�أة
�شبابًا وجما ًال ،فجل�ست بني يديه ،وقالت :يا �شيخ �أيحل للرجل �أن يتز ّوج على
امر�أته وهي �شابة جميلة َو ُلود؟ قال :نعم� ،أحل اهلل له �أرب ًعا ،فك�شفت عن وجه
مل ُي َر مثله ح�س ًنا ،وقالت :وعلى مثلي؟! قال :نعم ،قالت� :سبحان اهلل بعي�شك
َ
الرجال بهذا ،ثم قامت من�صرفة و�أتبعها احل�سن ب�صره ،ثم
يا �أبا �سعيد! ال ُت ْف ِت
قال :ما �ض َّر امر�أ كانت عنده هذه ما فاته من دنياه .انتهى.
()1

وقال احل�سن  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه :ال َت َد ُعوا ن�ساءكم يزاحمن العلوج
يف الأ�سواقَ ،ق َّبح اهلل تعاىل من ال يغار .وورد عنه « :الغري ُة من الإميان» (بفتح
منكو�س
الغني املعجمة) وقال ر�سول اهلل �« :إين لغَيو ٌر وما ِمن امرئٍ ال يغا ُر �إال
ُ
القلب» والطريقُ املغني ُة عن الغرية �أن ال يدخل عليها الرجال ،وهي ال تخرج �إىل
ِ
ال�سوق ،والغرية يف الريبة حممودة يحبها اهلل تعاىل ،ويف غريها مذمومة ويبغ�ضها
ي�سدون ُ
الك َّوات( )2التي يف
اهلل تعاىل ،وكان ال�صحابة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنهم ّ -
اجلدران لئال ّيطلع منها الن�ساء على الرجال.

( )1العلوج :الرجال الأ�شِ َّداء( .م).
( )2الك َّوات :مفردها ُك ّوة ،وهي اخلرق يف احلائط( .م).
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وكان �شريح بن احلارث ِ
بعده،
دي القا�ضي َوليِ َ الكوفة لعمر َف ْمن َ
الك ْن ّ
خم�سا و�سبعني �سنة منها ،وا�ستعفى من الق�ضاء
وعا�ش مائة �سنة َو َوليِ َ الق�ضاء ً
قبل موته بعام ،ف�أعفاه احلجاج ،وكان �أعظم النا�س بالق�ضاء ،وهو �أحد ال�سادات
َّ
الط ْل�س �أي الذين ال �شعر يف وجوههم ،وهم �أربعة :عبد اهلل بن الزبري ،وقي�س
بن �سعد ،والأحنف بن قي�س ،وكان للقا�ضي �شُ ريح مزاح ،فمنه �أنه دخل عليه
عدي بن �أرط�أة فقال� :أين �أنت �أ�صلحك اهلل؟ فقال له� :أنا بينك وبني احلائط،
قال :ا�سمع مني ما �أقول .قال :قل� :أ�سمع ،قال� :إين رجل من ال�ش�أم ،قال:
مكان �سحيق ،قال :وتز ّوجت عندكم ،قال :بالرفاء والبنني ،قال :و�أردت �أن
�أرحلها ،قال :الرجل �أحق ب�أهله ،قال :و�شرطت لها دارها ،قال :ال�شرط لها� ،أو
قال :امل�ؤمنون عند �شروطهم ،قال :فاحكم الآن بيننا ،قال :قد َف َع ْلت ،قالَ :ف َع َلى
من حكمت؟ قال :على ابن �أمك؟ قال :ب�شهادة من؟ قال :ب�شهادة ابن �أخت
خالك .انتهى .وتز ّوج �شريح امر�أة يقال لها زينب ،فنقم عليها ف�ضربها ،ثم ندم
و�أن�شد:
َ
ي�ضربون ن�سا َء ُهم
أيت رجا ًال
ر� ُ
أتت ِب ِه
ذنب � ْ
�أَ�أَ ْ�ض ِر ُبها ِمن غ ِري ٍ

أ�ضرب زين َبا
َف ُ�ش َّل ْت مييني يو َم � ُ
ُ
لي�س ُمذ ِن َبا
العدل يف
فما
�ضرب ْ
ٍ
ملن َ

كواكب
�شم�س والن�سا ُء
وزينب
ُ
ُ
ٌ

ني كوك َبا
�إذا
طلعت مل تُب�صر الع ُ
ْ

317

318

املر�شد الأمني للبنات والبنني

318

ومع �إباحة تعدد الزوجات وجواز الت�س ِّري �شر ًعا ف�إنه منهي عن كرثة
املبا�شرة� ،إال �أن منافع مبا�شرة الرجل زوجته كثرية ،منها �أنه �إذا كان للزوج َه ٌّم
زال همه عنه بذلك ،و�إذا كان قلبه متعلقًا باحلرام و�أتى زوجته ذهب عنه التعلق،
ال�ص َرع
وبذلك �أي�ضً ا يزول الو�سوا�س عن القلب ،وقد ي�ؤ ّدي ترك املبا�شرة �إىل َّ
واملاليخوليا( )1واختالط الذهن وكرثة التخيالت ،وقد يحدث عن ترك الوقاع
وي�سد باب الفكر ،وي�سيء التدبري،
�شدة االحتياج �إليه ما يعمي عني القلبّ ،
مع ّ
فا�ستعماله يربئ من هذه الأمرا�ض ،وكرثته يف ال�صيف واخلريف �أعظم �ضر ًرا ويف
ال�شتاء والربيع �أقل �ضر ًرا.
وقيل :خم�سة تقتل البدن :دخول احلمام على ال�شبع ،و�أكل املالح،
واملواقعة على االمتالء ،ومواقعة العجوز واملري�ضة املنهوكة ،وقيل� :إن مواقعة
العجوز ت�أخذ الق ّوة وت�سقم البدن وتعجل ال�شيب وجتلب اله َرم وتورث املوت
فج�أة ،وقالوا� :إن �آخر عمر الرجل خري من �أ ّوله؛ يكرث حلمه ،ويعظم علمه ،وحتمد
�سريرته ،و�آخر عمر املر�أة �شر من �أ ّوله؛ يذهب جمالها ،وي�ش�أم ل�سانها( ،)2ويعقم
رحمها ،وي�سوء خُ لقها .قال بع�ض احلكماء� :أطيب املوا�صلة يحتاج �إىل خم�س:

( )1املاليخوليا� :آفة نف�سية تت�صف بظهور االنطواء على النف�س والعزلة( .م).
( )2ي�ش�أم ل�سانها :تتحدث كد ًرا ُوك ْر ًها( .م).
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اجلد
�أن تكون املر�أة �صغرية ال�سن ،مليحة ا ِخل ْدر ،جميلة الق َْدر ،بارزة النهد ،كرمية ّ
فهذه هي التي تزيد الق ّوة يف البدن ،و ُت ْذ ِهب الهم والغم واحلزن.
ومن م�ضا ّره �أنه ي�ضعف البدن والب�صر ،ويحدث وجع الظهر والر�أ�س ملن
طبيعته الربودة �أو اليبو�سة ،وكرثته ت�ضعف الكلى و ُتوب�س الدماغ ،وت�ضر بالروح
وقد قيل يف ذلك:
أنـــــام
ـــــــالث ُه َّن ُم ْه ِل َك ُة ال
َث
ُ
ِ
دوا ُم ُمدا َمــــــــة ٍ ودوا ُم وط ٍء

ال�س َق ِام
وداعيـــ ُة َّ
يح �إىل َّ
ال�ص ِح ِ
و� ُ
الطعام
الطعـــــام على
إدخال
ِ
ِ

و�س ِئل مالك عنه فقال :هو نور عينيك ومنح �ساقيك ف�أقلل منه �أو �أكرث،
ُ
ِقاعه( )1فهو �أ�صح بدنًا ،و�أنقى جل ًدا ،و�أطول عم ًرا ،وتعتربون ذلك
وقالواَ :م ْن ق ََّل و ُ
بذكور احليوان؛ وذلك �أنه لي�س يف احليوان �أطول �أعما ًرا من البغال وال �أق�صر
�أعما ًرا من الع�صافري ،وهي �أكرث ِ�سفا ًدا( ،)2والوِقاع حال خل ّو املعدة �أقل �ضر ًرا
وحال امتالئها �أكرث �ضر ًرا ويظهر ذلك يف الولد.
وقد �أمر  املبا�شر عند مبا�شرته �أن يح�ضر يف قلبه �إرادة �صالح املولود،
ويدعو اهلل بذلك ،قال الغزايل يف كتاب الأربعني«ُ :عرِف بالتجربة �أن املبا�شر
(ِ )1وقَاع :جماع( .م).
(� )2سفا ًدا :جما ًعا عند احليوانات( .م).
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حال مبا�شرته لو �أدمن النظر �إىل بيا�ض م�شرق �أو حمرة قانية حتى غلبت تلك
ال�صورة على نف�سه مال لون املولود �إىل ذلك اللون الذي غلب عليه ،قال :و�إن
اجلنني وقت ما يتح ّرك يف البطن متيل �صورته �إىل احل�سن �إن كانت الأم م�شاهدة
تلك احلالة ب�صورة ح�سنة بحيث غلبت تلك ال�صورة على نف�سها» ،قال الغزايل
رت فجاءت به ال يطاق،
�أي�ضً ا« :و�إن الرجل �إذا غ�شيها وهي مذعورة ف�أكرهها �أَ ْذ َك ْ
ثم �إن الولد رمبا �أ�شبه �أخواله والأكرث �أن ي�شبه �أباه �أو �أمه� .شعر:
الولدين َم ْن �أَد َناهما
فانظر �إىل
ِ
ْ

َ
ِ
بوالـــــد ِه
�شـــــب ًها
فذاك املاجدُ

و ُروي �أن النطفة �إذا ا�ستقرت يف الرحم �أح�ضرها اهلل كل ن�سب بينها وبني
�آدم،ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [االنفطار� ]8 /أي يف �أي �شبه من �أب و�أم �أو
يتمدح ب�أ�صله اخلال:
خال �أو عم �أو غريهم .انتهى .قال بع�ض العرب ّ
أنت و َم ْن جـــري ٌر خا ُل ُه
خَ ايل ل َ

َينل ال َعــــــالء و ُي ْك ِر ُم الأخْ َواال

و�أما قول بع�ض العرب:
ُنــــــــــا
َب ُنو َنا َب ُنو �أبنـــــــا ِئ َنا وبنات َ

بنو ُه َّن �أبنا ُء الرجـــــالِ ال ِ
أباعد

�شن الغارات واحلروب ،و�إال
ف�إمنا املراد به �أنهم ين�سبون �إىل قبائل �آبائهم عند ّ
فالقرابة موجودة فيهم وال تنقطع �أن�سابهم �إىل �آباء �أمهاتهم� ،أو يقال� :إن قائل هذا
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البيت يرى كغريه من العرب �أن الأن�ساب �إمنا تعترب من جهة الأب فبها يتعارفون
وبها يتفاخرون ،وال يرون للبطون ن�س ًبا ،على �أنهم لي�سوا وحدهم خمت�صني بهذا
املذهب ،بل اختلفت بعد ظهور الإ�سالم املذاهب الأربعة يف ذلك ،فبع�ضهم ال
يرى �إثبات ال�شرف من جهة الأم وبع�ضهم يرى خالفه ،و�أُ ِّلف يف كال املذهبني
ُك ُتب ولو نظرنا �إىل �أن ن�سبة الولد لأمه هي �أنفى له من الريبة بخالف الأب ،كما
ُي ْر َوى �أن الإن�سان ُي ْد َعى يوم القيامة بفالن ابن فالنة؛ ملا قدرنا �أن نقول �إن ن�سبته
�إىل �أبيه �أرجح ف�ض ًال عن الت�ساوي بني الن�سبتني ،و�إمنا الق�صد من ترجيح ن�سبته
�إىل �أبيه �إمنا هو ثبوت عمود الن�سب والتعارف بالآباء �أعلى من التعارف بالأمهات.
ويقال �أن �أبناء ال�سراري ولو �أفلحوا ال يكونون مثل �أبناء احلرائر ولنذكر
هنا ما يتعلق بال�سراري و�أبنائهن.
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الف�صل الثـــاين
يف الت�ســـري

الأ�صل يف الت�سري قوله تعاىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﱸ [الن�ساء ،]3 /ونقل بع�ضهم عن �شيخ الإ�سالم �شم�س الأئمة الكردي
من علماء احلنفية يف كتابه الفتاوى البزازية� :أنه ُي ْ�س َت َح ُّب الت�سري عم ًال بال�سنة
وخمالفة لأهل الكتاب ،ف�إنهم ال يرون ذلك ،ويقال :كان �أهل املدينة يكرهون
اتخاذ �أمهات الأوالد حتى ن�ش�أ فيهم ال�سادة الغ ّر ،وهم علي بن احل�سني بن علي
بن �أبي طالب  -كرم اهلل وجهه  -املعروف بزين العابدين والقا�سم بن حممد بن
�أبي بكر ال�صديق  و�سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  ففاقوا �أهل
املدينة عل ًما وتقى وعبادة وور ًعا ،وما منهم �إال ابن َ�س ِر َّية()1؛ فرغب النا�س حينئذ
يف ال�سراري وكان اتخاذهم على قلة ،ف�إن �أم زين العابدين ُ�س َال َفة بنت يزدجر
�آخر ملوك الفر�س و�أم �سامل بن عبد اهلل بن عمر و�أم القا�سم بن حممد بن �أبي
بكر ال�صديق � أختان ل�سالفة ،فالثالثة �أبناء خالة ،و�سبب ذلك �أن ال�صحابة
(�َ )1س ِر َّية :جارية( .م).
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ملا �أتوا املدينة ل�سبى فار�س يف خالفة عمر ،كان فيهم ثالث بنات مللك الفر�س،
و�أمر عمر ببيعهن فقال له علي� :إن بنات امللوك ال ُيعاملن معاملة غريهن ،فقال:
كيف الطريق �إىل بيعهن؟ قال :يق ّومن ومهما بلغ ثمنهن يق ّوم به من يختارهن،
ف ُق ّومن و�أخذهن علي  فدفع واحدة لعبد اهلل بن عمر ،و�أخرى لولده احل�سني،
وهن النجباء.
و�أخرى ملحمد بن �أبي بكر ال�صديق َف�أَو َل ُد َّ
وينقل عن عمر بن اخلطاب � أنه قال :لي�س قوم �أكي�س من �أبناء
ال�سراري؛ لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم ،وقيل :اجلارية الو�سيمة من
النعم اجل�سمية ،وقيل ال تتخذ ال�سرية الأ�سرية �أي ماجدة .قال ال�شاعر:
�ســــق ًيا لدهــــــ ِر �ســـــــروري
ُ

ُ
ال�ســــــراري
وال َع
يـــــــــ�ش ب َ
ني َّ

�إذ طـــــــ ُري َ�ســــــ ْع ِدي جِ ـــــ َوا ٍر

ِ
امتـــــــــــــالك اجلـــــواري
َم َع

�أيـــــــا َم َع ْي ِ�شــــــــــي َك ُع ْو ِدي

�أجـــــــــري بغــــــــــــري ِع َذا ٍر

ملكــــــــت اختيــــــــاري
و َقدْ
ُ
َ
اعتــــذا ِر
�أجـــــــــني بغـــــــــري

ُوك ُّل اخللفاء من بني العبا�س �أبناء �سراري ،ولي�س فيهم من �أبناء احلرائر
�إال ثالثة :ال�سفاح واملخلوع واملن�صور ،و�أكرثهم من النجابة مبكانة ،وال�شك �أن
ال�سراري البي�ض يف اجلمال مبوقع� ،إال �أن ن�ساء العرب ربات وفاء �أكرث منهن ،قال
ال�شاعر:
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يف
ِّ

لمَ ْ َتترْ ُ ْك ُ
�شم�س وال قم ٍر
الرتك يف
ٍ

ُح�سنًا لغريهم ُي ْع َزى و ُي ْن َت َ�س ُب

لكنهم مل َي ُفوا �إ ِْن عاهدوك على

العرب
و ٍّد و َما هكذا يف ِف ْع ِل َها
ُ

وقال بع�ض احلكماء :من �أراد الن�ساء والذرية فعليه بالأ�صيالت من
احلرائر ،ومن �أراد الفرا�ش وطيب املعا�ش فال يعدل عن احلب�شيات .انتهى .ولعل
هذا بالن�سبة لأمزجة �أ�شراف مكة واملدينة وغريهما من البالد احلجازية .وقال
بع�ضهم يف حب�شية ذات �شروط طوال عرا�ض:
َ�س ْم َرا ُء ت َْ�ســـــبي ال َورى ب َِ�ش َر ٍط
�أَ َقا َمــــ َها ِع�شْ ــــــ ُق ُها طـــــــري ًقا

بالرقيب
هـــــــــم
َك ِخنـــــــج ٍر
ِ
َّ
القــــلوب
ت�ســــــ ُري فيـــــه �إىل
ِ

وقال �آخر:
ـــــ�ش غـــــــــــــاد ٌة
ـن ا َحل َب ِ
يل ِم َ

َم َل َ
القلـــب ح ُّبهـــــــــــــــا
ـــك
َ

ليــــــ�س ُيــــــــدْ ُ
رك
َو ْ�ص ُفـــــ َها
َ
ال�شــــــــــ َر ُط �أَ ْم َل ُ
وكــــــذا َّ
ــك

وقيل:
�ســـــ ِن َق َو ٍام
َو َف َتا ٍة َر َن ْت ب ُِح ْ
�أَ َ�س َر ْت ِني و� ْأط َل َق ْت دم َع َع ْي ِني

وعيـــــونٍ ُم َفــــــــــترَّ َ ٍ
ا�ض
ات ِم َر ِ
ب�شهو ٍد قد �أثب َت ْت عند قا�ضي

325

املر�شد الأمني للبنات والبنني

326

بعد دعوى َع َل َّي أ�َنيِّ َ عب ٌد
َ
يطول ال َّتدَ اعي
فتوقفت كي
ُ

بيننا والكال ُم عند التقا�ضي

ِ
الثبوت واحلكم باملو
ثم عند

قالت :يا قا�ضي حكمي ما�ضي
جب ْ

و�شروطي يف �أ�صل ِ
عقد َمبِي ِعي
ال�ش ُر َ
هات ُّ
قلتِ :
وط �أَن ُْظر فيها

فا�س�أ ُلو ُه �إذ ذاك هل كان را�ضي
َف�أَ َرتْني ب�ســـــــرعة وانتهـــــا�ض

َ
ال�شروط �أل ًفا فقالت:
فلثمت
ُ
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ِ
عقد الترَّ ا�ضي
ورقيقٌ ب ُِح ْك ِم

أنت قا�ضي
واق�ض ما � َ
َ�س ِّج ِل ا ُحل ْك َم ِ

وال يخفى ما يف ال�شروط من التورية ،ومن قبيل التورية بال�شرط قول
ال�صالح:
ب ُر ِ
وحي خَ دُّ ُه املُ ْح َم ُّر �أَ ْ�ض َح ْت
احل�ســـــن يع�شـــــ ُق ُه َق ِدميًا
ك� َّأن
َ

علي ِه �شــــا َم ٌة �شــــــرط املَ َح َّبة
وح َّبة
َف َن َّق َطـــــــه( )1ب ِِدي َنـــــــا ٍر َ

و ُذ ِك َر الن�ساء عند معاوية  فقال من �أراد النجابة فعليه بامل�شرق ،ومن
�أراد اخلدمة فعليه باملغرب ،ومن �أراد اللذاذة فعليه بالرببر ،قيل له :واملولدات،
قال� :إذا �شبعت �إحداهن فلي�س همتها �إال ال�شوق ،وعلى كل حال ينبغي �أن
وعليهن يحمل ذم ال�سود و�أبنائهن ،كما قال ال�شاعر:
يجتنب الزجنيات
ّ
( )1نَق ََّطهَ :ح َّ�س َنه( .م).

الت�ســري
يف
ِّ
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ِ
فـــــــي
الهــــــند َطــــيرْ ٌ َن ِاطقٌ

ُ
يقـــــــول فـــــــي ت َْ�ســـــ ِب ْي ِح ِه

�ســـــــ ْب َح َان َم ْن َقـــــــــدْ �أَ ْل َه َمه
ُ
ابــــــن الأَ َمــــــة َمــــــــــا �أَلأَمه
ُ

قال بع�ضهم �إن ن�ساء الزجن دون غريهن يف جودة الذهن ورقة الطبع والب�شرة،
منهن احل�سناء الناعمة البدن فال ب�أ�س بها ،وعلى مثلها يحمل قول
و�إذا وجدت ّ
ال�شاعر:
ُر َّب َ�س ْو َدا َء َو ْه َي َب ْي َ�ضا ُء َم ْع َنى
مثل َح ِّب ال ُعيونِ يحـ�سبه ال َّنا

ــــــك عندها َ
َ
الكا ُفو ُر
اف�س املِ ْ�س
َن َ
�س �ســـــــوا ًدا و� مَّإنا ُهــــــ َو نُو ُر

وقال �آخر يف �سوداء:
�ســـــا َء( )1م�صقــــول ًة
ُع ِّل ْق ُت َها َح ْم َ

َ
انك�ســـــــف ال َبدْ ُر على تمَ ِّ ِه
ما
ُ
أزمــــــان �أَ ْو َقا ُت َها
ل ْأجــــــ ِل َها ال

�ســـــــوا ُد قلبي ِ�ص َف ٌة فيـــــــها
ونُــــــــو ِره �إال ِل َي ْح ِكــــــــي َها
ُم�ؤَ َّرخَ
ـــــــــــات بليــــــاليـــــها
ٌ

و�إمنا كان التاريخ بالليايل دون الأيام لأن الهالل �إمنا يبدو لي ًال ،وهذا التخيل
يف مدح ال�سواد كالتخيل يف مدح اخلال يف قول ال�شاعر:
( )1حم�ساء� :شديدة( .م).
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َل ِك خَ ٌال َك أ�َ َّن َك َّفي خَ َّط ْتـــــ

قــــط ت ِ
ـه ِب َن ٍ
ُـــمـــــ ُّل ُه �آمــــــــايل

فيه معـــــنى من ال ُبدُ و ِر َو َل ِك ْن

نف�ضت َ�ص ْب َغ َها عليـــــه الليايل
ْ
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قال ه�شام بن عبد امللك لزيد بن علي  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -يف كالم
خاطبه به :بلغني �أنك تريد اخلالفة وال ت�صلح لها لأنك ابن �أمة ،فقال زيد �إن
الأمهات ال ت�ضعن من الأبناء �شي ًئا ،ولي�س �أحد �أوىل باهلل وال �أرفع منزلة عنده
من نبي بعثه ،وقد كان �إ�سماعيل بن �إبراهيم من �سرية و�أخوه �إ�سحاق من �سارة
جده ر�سول اهلل � أن
فاختاره اهلل و�أخرج من �صلبه �سيد الب�شر ،وما على �أحد ّ
يت جدا ًال على رغمي� ،أي �أوقعت
تكون �أمه من كانت ،فقال ه�شام لقد �أُ ْع ِط ُ
علي.
نف�سي يف جدال من انت�صر ّ
ال�سفَّاح وخالد بن �صفوان ما يفيد بيان �أنواع ال�سراري
ويف ق�صة �أبي العبا�س َّ
و�صفات احل�سن ،وذلك �أنه كان عند �أبي العبا�س ال�سفاح �أم �سلمة بنت يعقوب
ابن عبد اهلل املخزومي ،وكان قد �أحبها ح ًّبا �شدي ًدا ووقعت يف قلبه موق ًعا لطيفًا
فحلف لها �أن ال يتخذ عليها �سرية وال يتز ّوج عليها امر�أةَ ،ف َوفَّى لها بذلك فخال به
خالد بن �صفوان يو ًما فقال :يا �أمري امل�ؤمنني فكرت يف �أمرك و�سعة ملكك و�أنك
قد َم َّل ْكت نف�سك امر�أة واقت�صرت عليها ،ف�إن َمرِ�ضَ ْت َمرِ�ضْ َت وحرمت نف�سك
التلذذ بال�سراري وا�ستظراف اجلواري ومعرفة اختالف حاالتهن و�أجنا�س التمتع
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ِّ

مبا ُي ْ�ش َت َهى منهن ،فمنهن يا �أمري امل�ؤمنني الطويلة ال َغ ْي َداء ،والبي�ضة البي�ضاء،
والعقيقة الأدماء( ،)1والذهبية ال�سمراء ،والرببرية العجزاء ،واملولدات املدنيات
الالتي يفنت مبحاورتهن ويجذبن بحالوتهن ،ولو ر�أيت يا �أمري امل�ؤمنني ال�سمراء
واللع�ساء( )2من مولدات الب�صرة والكوفة ،وذوات الأل�سن العذبة ،والقدود
املهفهفة والأو�ساط املخت�صرة ،والثدي والنهود املحققة ،وح�سن زيهن و�شكلهن
لر�أيت فت ًنا ومنظ ًرا ح�س ًنا ،و�أين �أنت يا �أمري امل�ؤمنني من بنات الأحرار والنظر �إىل
ما عندهن من احلياء واخلفر والدالل والتعطر!
يحتد يف الو�صف ويكرث يف الإطناب بحالوة لفظه وجودة
و�أقبل خالد ّ
كالمه ،فلما فرغ قال له العبا�س ويحك يا خالد ،واهلل ما �سلك �شيء م�سمعي قط
علي ف�أعاده عليه وزاد فيه ثم ان�صرف خالد وبقي
�أح�سن مما �سمعته منك ف�أعده ّ
�أبو العبا�س مفك ًرا مغمو ًما ،فدخلت عليه �أم �سلمة وكانت ت ُّربه كث ًريا ومتعن م�سرته
وموافقته يف جميع ما �أراد فقالت له :مايل �أراك مغمو ًما يا �أمري امل�ؤمنني؟ فهل
حدث �أمر تكرهه �أو �أتاك خرب ا ْر َت ْع َت له؟ قال :مل يكن �شيء من ذلك ،قالت:
فما ق�صتك؟ فجعل يكتم عنها فلم تزل به حتى �أخربها مبقالة خالد ،قالت فما
قلت له؟ قال� :سبحان اهلل  -ماذا �أقول ملن ين�صحني؟ فخرجت من عنده و�أر�سلت
( )1الأدماء :البي�ضاء( .م).
( )2لع�ساء :امر�أة بي�ضاء يعلو �شفاهها �سواد( .م).
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�إىل خالد عبي ًدا لها و�أمرتهم بالتنكيل به( ،)1قال خالد :وملا ان�صرفت �إىل منزيل
م�سرو ًرا مبا ر�أيت من �إ�صغاء �أمري امل�ؤمنني لكالمي و�إعجابه مبا �ألقيت �إليه و�أنا ال
�أَ�شُ ُّك يف ال�صلة ،فلم �ألبث �أن جاء �أولئك العبيد فلما ر�أيتهم �أقبلوا نحوي �أيقنت
باجلائزة فوقفوا علي و�س�ألوا عني فعرفتهم بنف�سي ،ف�أهوى �إِليَ َّ �أحدهم بعمود كان
ومكثت ال �أخرج من منزيل ،وطلبني
أغلقت الباب
يف يده،
ُ
فتبادرت �إىل الدار و� ُ
ُ
�أمري امل�ؤمنني طل ًبا �شدي ًدا فلم �أ�شعر ذات يوم �إال بقوم قد هجموا علي فقالوا:
�أجب �أمري امل�ؤمنني ،فقلت يف نف�سي :مل �أر دم �شيخ �أ�ضيع من دمي ،وركبت فلم
عدة ر�سل فدخلت على �أمري امل�ؤمنني فوجدته
�أ�صل �إىل الدار حتى ا�ستقبلني ّ
جال�سا ف�أوم�أ �إ ّيل باجللو�س فثاب(� )2إِليَ َّ عقلي فجل�ست ويف املجل�س باب عليه �ستور
ً
قد �أُ ْر ِخ َيت وخلفه حركة ،فقال يل يا خالد مل �أرك منذ ثالث ،قلت كنت علي ًال
يا �أمري امل�ؤمنني ،قال �إنك و�صفت يل �آخر دخلة من �أمر الن�ساء واجلواري ما مل
يخرق �سمعي قط كالم �أح�سن منه ف�أعده علي ،قلت نعم يا �أمري امل�ؤمنني �أعلمتك
ال�ض َّرة من ال�ضرر ،و�إِنْ �أحد عنده امر�أتان �إال كان يف
�أن العرب �إمنا ا�شتقت ا�سم ُّ
�ضرر وتنغي�ص ،قال :ويحك مل يكن هذا من حديثك ،قلت :نعم يا �أمري امل�ؤمنني
و�أخربتك �أن الثالث من الن�ساء ك�أَ َث ِا ّيف ال ِق ْدر( )3يغلي عليها �أب ًدا ،و�أن الأربع �شَ ٌّر
جمموع ل�صاحبه يهرمنه وي�سقمنه وي�ضعفنه ،فقال :برئت من قرابتي من ر�سول
( )1التنكيل به :عقابه مبا يردعه ومينع غريه عن �إتيان ما �أتى( .م).
( )2ثاب :رجع( .م).
(� )3أثا ّيف القدر :احلجارة التي ُتن�صب ،وجتعل القدر عليها( .م).
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اهلل � إن كنت �سمعت منك �شي ًئا من هذا قط ،قال خالد :بلى يا �أمري امل�ؤمنني
وع ّرفتك �أن بني خمزوم ريحانة قري�ش و�أن عندك ريحانة الرياحني و�أنت تطمح
بعينيك �إىل الإماء وال�سراري ،فقال :ويحك �أَ َت ْك ِذ ُبني و ُت َك ِّذ ُب ِني فقلت� :أفتقتلني
يا �أمري امل�ؤمنني؟ قال :ف�سمعت ً
�ضحكا من وراء ال�سرت وقائ ًال يقول �صدقت واهلل
يا عماه بهذا حدثته ولكنه َب َّدل و َغيرَّ ونطق على ل�سانك مبا مل تنطق به ،قال
خالد :فقمت عنهما وتركتهما يرتاو�ضان يف �أمرهما فما �شعرت �إال بر�سل �أم
حدثت �أمري
�سلمة ومعهم املال ونحو ثياب ،فقالوا يل :تقول لك �أم �سلمة �إذا ّ
فحدثه مبثل حديثك هذا .انتهى.
امل�ؤمنني ّ
وعن عبد الرحمن بن حممد بن �أخ الأ�صمعي قال :قال عمي للر�شيد
يوم خم�س
يف بع�ض حديثه يا �أمري امل�ؤمنني َب َل َغ ِني �أن رج ًال من العرب طلق يف ٍِ
ن�سوة ،قال :كيف ذلك و�إمنا يجوز للرجل امللك على �أربعة؟ قال يا �أمري امل�ؤمنني
كان متز ّو ًجا ب�أربعة فدخل عليهن يو ًما فوجدهن متنازعات ،فقال� :إىل متى هذا
التنازع؟ ،فقال المر�أة منهن :اذهبي ف�أنت طالق ،فقالت له �صاحبتها :عجلت
عليها بالطالق ولو �أ ّدبتها بغري ذلك لكان �أ�صلح ،فقال لها :و�أنت طالق �أي�ضً ا،
فقالت له الثالثةَ :ق َّب َحك اهلل فواهلل لقد كانتا �إليك حم�سنتني ،فقال :و�أنت �أيها
املعددة �أياديهما طالق �أي�ضً ا ،فقالت الرابعة :وكانت هاللية �ضاق �صدرك عن
�أن ت�ؤ ّدب ن�ساءك �إال بالطالق ،فقال لها :و�أنت طالق �أي�ضً ا ،ف�سمعت جارة له
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و�أ�شرفت عليه وقالت :واهلل ما �شهدت العرب عليك وعلى قومك بال�ضعف �إال
ملا َب َل ْوه منكم ووجدوه فيكم� ،أبيت �إال طالق ن�سائك يف �ساعة واحدة ،قال:
و�أنت �أيتها املتكلمة ملا ال يعنيك طالق �إن �أجازين بعلك ،ف�أجابه بعلها :هيه فقد
ويغلبهن
عنهن يغلنب كرميًا
ّ
�أجزتك ،وقد ورد عنه « ال خري يف الن�ساء وال �صرب ّ
لئيم ف�أحب �أن �أكون كرميًا مغلوبًا وال �أحب �أن �أكون لئي ًما غال ًبا».
حدثني �أبو ال�سمراء ال�شاعر قال:
قال �إ�سحاق بن �إبراهيم املو�صليّ :
حججت فبد�أت باملدينة فبينما �أنا من�صرف من قرب ر�سول اهلل � إذ �أنا بامر�أة
بفناء امل�سجد ممن يبيع طرائف املدينة ،ف�إذا هي يف ناحية وحدها وقد قام عنها من
كان قعد �إليها ،ف�إذا هي ترجع ب�صوت فالتفت فر�أيتها فوقفت فقالت :هل من
فقعدت كا َخلجِ ل،
حاجة؟ قلت :تزيدين يف ال�سماع ،قالت :و�أنت قائم فلو قعدت
ُ
فقالت :فكيف ِع ْل ُم َك بالغناء؟ قلتِ :ع ْل ٌم ال �أحمده ،قالت :فعالم �أنفخ يف غري
نار ،ما منعك من معرفته؟ فواهلل �إنه ل�سحوري وفطوري ،فقلت :وكيف و�ضعته
بهذا املو�ضع العايل؟ قالت :وهل له مو�ضع يو�ضع فيه من رفعته وعلوه دون
ال�سماء ال�شاهقة؟ قلت :فه�ؤالء الن�سوة الالتي �أرى يف مثل حالك ،قالت :فيهن
وفيهن ويل ق�صة ،قلت :وما هي؟ قالت :كنت و�أنا �شابة يف مثل هذه اخللقة التي
ترى من الأُ ْد َمة( )1وعدم احل�سن ،وكان زوجي �شا ًّبا و�ضي ًئا وكان ال ُي ْقبِل َع َل َّي
ال�سمرة( .م).
( )1الأُ ْد َمةُّ :
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حتى �أطيبه و�أحتفه ف�أ�ضر ذلك بي ،وكانت امر�أة ق�صار قد َع ِلق َْت به فزاد ذلك
يف ح�سرتي ،ف�شكوت ذلك �إىل جارتي و�أعلمتها ما �أنا فيه من غلبة امر�أة الق�صار
على زوجي ،قالت� :أدلك على ما ينه�ضه �إليك ويرد قلبه عليك بال غرامة؟
قلت� :إ ًذا تكونني �أعظم اخللق َع َل َّي ِم َّنة ،قالت :اختلفي �إىل جممع موىل �آل الزبري
فتعلمي من �أحلانه ع�شرة �أ�صوات ثم َغ ِّني بها زوجك ف�إنه يقبل عليك بجوارحه
كلها ،قالت :فرجوت يف م�شورتها الربكة ،فتلطفت ملجمع املغني فلم �أفارقه حتى
ر�ضيني َح َذاقة( )1ومعرفة ،فكنت �إذا ان�صرف زوجي من مهنته وح�ضر رفعت
�صوتي فغنيت فحظيت بذلك مبا ال مزيد عليه من الإقبال علي ،فكنا كما قال
ال�شاعر:
ُ
ِ
وك َّنا َكنَدْ َمانيَ ْ
جــــذميَ َة ِح ْق َب ًة

ِم َن الدَّ ْه ِر ح َّتى ِق َ
يل لن َي َت َ�صدَّ َعا

()2

قلت :وما ظننت �أن اهلل خلق مثلك ،وما كان �أحد �أعظم عليك منة من
�صاحبة امل�شورة ،قالت :ح�سبك بها منعمة وح�سبك بي �شاكرة ،فلما �أن نه�ضت
لأقوم قالت :على ر ِْ�س ِلك ال تن�صرف خائ ًبا ،ثم ترمنت ب�صوت خفي فغنت:
ويل َك ِب ٌد مقروح ٌة َم ْن َيبِيعني
�أباها َع َل َّي النا�س �أن َي�شْ ترَ ُ و َن َها
( )1حذاقة :مهارة( .م).
( )2يت�صدعا :يتفرقا( .م).

ِ
وح
لي�ســت
بها كبدً ا
ْ
بذات ُق ُر ِ
يح
و َم ْن ي�شــــ ِ
رتي ذا ِع َّل ٍة ب َِ�ص ِح ِ
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ثم قالت :انطلق �صحبتك العافية والبقاء ،قال �أبو ال�سمراء :فواهلل لو جاز
يل �أن ال �أفارقها ما كنت يف الدنيا ما اخرتت بها م� ًؤن�سا وما ذكرتها و�أنا يف حزن
�إال ُ�س ِّري عني.
قال بع�ض احلكماء :ف�ضل الغناء كف�ضل النطق على اخلر�س والدينار
املنقو�ش على القطعة من الذهب ،ويف كالم بع�ضهم� :أن الغناء يح ّرك الهوى
ال�ساكن وي�سكن �أمل الهوى املتح ّرك ،ويف كالم بع�ضهم :ال�صوت ال�شجي يو�صل
�إىل نعيم الدنيا والآخرة؛ لأنه ي�ؤن�س الوحيد و ُي َر ِّو ُح التعبان وي�سلي الكئيب
ويح�ض على ال�شجاعة وا�صطناع املعروف .قال �أفالطون :هذا العلم  -يعني
علم املوي�سيقى -مل ي�ضعه احلكماء للهو واللعب بل للمنافع الذاتية ولذة ال ُّروح
ال ُّروحانية وب�سط النف�س وترطيب اليبو�سات وتعديل ال�سوداء وترويق الدم.
وقال بع�ضهم� :سميت الأنغام والأحلان بالغناء لأن النف�س ت�ستغني به عن املالذ
البدنية يف حال �سماعه.
(رجع �إىل ذكر حما�سن الن�ساء) ولأهل كل ع�صر �ألفاظ جاذبة يف
حما�سن الن�ساء ك�ألفاظ خالد بن �صفوان التي �ألقاها على �أبي العبا�س ال�سفاح
املتقدمة .وقال بع�ض الظرفاء ي�صف حما�سن امر�أة هي رو�ضة احل�سن
يف احلكاية ّ
و�ضرة ال�شم�س وبدر الأر�ض ،هي من وجهها يف �صباح �شام�س ومن �شعرها يف
ليل دام�س ك�أنها فلقة قمر على برج ف�ضة بدر التم ي�ضيء حتت نقابها فهي غري
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داخلة يف قول القائل:
م َّر ٌم
اب على ال ِّن َ�سا ِء حُ َ
َل ْي َت ال ِّن َق َ

ِيح ٌة �إن�ســــــــا َنا
كي ال تَغـــــ َّر َقب َ

وغ�صن البان يهتز حتت ثيابها ،ثغرها يجمع ال�ضريب وال�ضرب ك�أنه نرث
الدر ،كما قال البحرتي:
�إذا َن َ�ض ْو َن(�ُ )1ش ُف َ
وف ال ّر ِ
يط(� )2آ ِو َن ًة

َق َ�ش ْر َن عن ل�ؤل�ؤِ ال َب ْح َر ْي ِن �أَ ْ�صدَ ا َفا

قد �أثبت �صدرها ثمر ال�شباب وخطت لها يد ال�شباب ُح َّقينْ من عاج ،كما
قال بع�ضهم:
طل ُبوا ِح َف َ
اب ال َه َوى
اظ ُع ُهو ِد �أَ ْر َب ِ

فا�ســــ َت ْو َد ُعو َها يف حقــــــاقِ نهود
ْ

ك�أنها البدر قرط بالرثيا ونيط بها عقد من اجلوزاء� ،أعالها كالغ�صن ميال،
و�أ�سفلها كالدع�ص( )3منهال ،لها عنق ك�إبريق اللجني ،نطاقها حمرب و�إزارها
خم�صب ،مطلع ال�شم�س من وجهها ،ونبت الدر من فمها ،وملقط الورد من
خدها ،ومنبع ال�سحر من طرفها ،ومبادي الليل من �شعرها ،ومغر�س الغ�صن من
ّ
ّقدها ،وهذه الأو�صاف ت�صلح لكل ح�سناء من احلرائر وال�سراري ،و�إن اختلفت
الألوان التي تختلف يف احل�سن باختالف مذاهب الع�شاق.
( )1ن�ضون :خلعن( .م).
(� )2شفوف الريط :ثياب رقيقة تظهر ما حتتها( .م).
( )3الدِّ ع�ص :كثيب من الرمل( .م).
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قد تو�سع النا�س فيما يخ�ص ال�سمرة والبيا�ض و�أطنبوا يف هذا املبحث
وب�سطوا القول يف التف�صيل بني ال�سمر والبي�ض ،وخا�ضوا ب�سبب ذلك يف كالم
عري�ض فخرجوا منه �إىل التف�صيل وعدم التف�ضيل ،وبيان ذلك �أن منهم من ذهب
�إىل تف�ضيل ال�سمر مطلقًا و�آخرون ّقدموا البي�ض عليهم؛ لأن احلق �أبي�ض �أبلج
و�آخرون ف�صلوا فقالوا �إن ك ًّال مييل �إىل عك�س لونه ،وهذا حتكم وحكم على الطبائع
والأمزجة بال دليل ،وال�صحيح �أن امليل �إما بداعية التلذذ �أو النفع وال �ضبط
للأ ّول الختالفه كالأ�شخا�ص .و�أما الثاين فالقول فيه �إما بح�سب معتدل املزاج
فالروميات حينئذ يف نحو احلجاز �أنفع كما �أن احلب�شيات يف نحو الروم �أجود؛ لأن
حرارة الأبدان تختبئ يف الأغوار زمن الربد وبالعك�س يف الأجناد ،و�أما بح�سب
املر�ضى فال�سود للمربودين �أجود والبي�ض للمحرورين �أنفع ،و�أما امليل يف نف�س
اللون فمذهب.
َو َم ْن َي ُك ُمغْر ًما ِب َب َن ِ
ات ِك ْ�س َرى

غـــــــ َر ٌم ِب َب َن ِ
ــــــام
ات َح
َف�إِنيِّ ُم
ِ
ْ

املر�شد الأمني للبنات والبنني

338

338

قال بع�ضهم �إن امل�صريني �إىل ال�سمرة �أميل ولي�س هذا على عمومه بل هم
�أميل �إىل البيا�ض امل�شرب ب�سمرة ،ومما قيل يف البي�ض:
َب ْي َ�ضا ُء جَ ْت ُلو ال َه َّم عن ن ِ
َاظ ِري
ْ
يرغب يف ُ�س ْم َر ٍة
ملن
فقــــــــل ْ
ُ

ني انتقَا�ص
ني َحقٍّ ال بعـــــــــ ِ
بع ِ
الر َ�صا�ص
ما ال ِف َّ�ض ُة البي�ضا ُء ِمث ُْل ّ

قالت عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها :البيا�ض ن�صف احل�سن ،وقال املُ�ؤَ َّمل
�أبي �أُ َم ْيل:
َ�شهِدَ املُ�ؤ َّم ُ
ــــل يو َم َي ْل َقى َر َّب ُه

أ�َ َّن ال َب َي َ
جميل
ا�ض طــــــرا ُز ُك َّل
ِ

وقال �آخر:
ٌ
جــــــــــــاهل
ال�ســــــو َد
َف َّ�ض َل ُّ

َ
كيف تَخْ َفى َف�ضـــــا ِئ ُل الـ

ليــــــــــــ�س َي ْن َه ُ
�ض
َقـــــــــ ْو ُل ُه
َ
ــــــــبي�ض واحلــــــــقُّ �أبيــــ�ض
ِ

وقال �آخر:
اب َك َو ْر َد ٍة
بي�ضا ُء يف ُحم ِر ال َّث َي ِ
َت ْه َت ُّز يف ُغ ْ�ص ِن َّ
اب �إذا َم َ�ش ْت
ال�ش َب ِ
(� )1شقائق النعمان :نبات فيه حمرة( .م).

َ
مثل َ�ش َقا ِئقِ ال ُّن ْع َمانِ
َب ْي َ�ضا َء
ِمث َْل ا ْه ِت َزا ِز َن َو ِاع ِم الأَ ْغ َ�صانِ

()1

يف ال�سمرة والبيا�ض

339

339

وقال �أبو القا�سم الزاهي:
ِي�ض ب� ِ
أحلاظ العيونِ َك َ�أ مَّنا
وب ٍ
يل َي ْو ًما بمِ ُ ْن َع َر ِج( )1ال ِّلوى
ت ََ�صدَّ ْي َن ِ
ب �أَ ِه َّل ًة
�سفر َن بدو ًرا وا ْن َت َق نْ َ
ْ

وا�س َت َل ْل َن خَ َناجِ َرا
َه َزز َْن ِ�س ُيو ًفا ْ

َفغَا َد ْر َن َق ْلبِي بال َّت َع ُّت ِب َغادرا

و ِم ْ�س َن غ�صو ًنا وال َت َف نْ َ
ت َج�آ ِذرا

()2

وال يخفى ما فيه من التق�سيم البديعي البديع.
وعن �أن�س  -ر�ضي اهلل تعاىل عنه« :كان ُ
أبي�ض ك�أمنا ِ�ص ْي َغ
ر�سول اهلل َ � 
ف�ض ٍة» ،خ ّرجه الرتمذي يف ال�شمائل .وو�صف علي بن �أبي طالب  النبي
من َّ
أبي�ض اللونِ ُم�شَ َّربًا ُبح ْمر ٍة» وال معار�ضة بني حديث �أن�س وو�صف
 فقال« :كانَ � َ
علي له باحلمرة؛ لأن احلمرة كانت يف وجهه وبيا�ض الف�ضة كان يف ج�سده،
متن فقال :حمراء مك�سال( )3من
وتطلق احلمر على ِح�سان الن�ساء ،قيل لأعرابي ّ
بنات الأقيال( ،)4قيل :و�أ�صل احلمرة يف البيا�ض بالوجه ظهور الدم فيه ،ف�إنه يزيد
البيا�ض ح�س ًنا ،وهذا معنى قولهم يف املثل احل�سن �أحمر ،قال ال�شاعر:
( )1بمِ ُ ْن َع َرج :مبنعطف( .م).
( )2ج�آذر :البقر الوح�شي( .م).
( )3مك�سال :ال تكاد تربح جمل�سها لتوفر اخلدم( .م).
( )4الأقيال :ملوك حِ مري( .م).
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َت ُر ُ
وق بها ال َع ْينَينْ ِ وا ُحل ْ�س ُن �أَ ْح َم ُر

ومالزمتهن َ
الك ّن( )2والنعمة
ال�ستنارتهن
وقد تعرتي البي�ض ال�صفرة
ّ
ّ
واخلف�ض والدعة بل
وملالزمتهن ال َّت َ�ض ُّمخ بالطيب( ،)3كما تعرتي ال�صفرة الدرة
ّ
الزهراء والعاج الأبي�ض بكرثة مما�سة الطيب ،ولهذا قال ال�شاعر:
َو َما َت َع َّ�ش ْق ُت ِم ْن َب ْي َ�ضا َء َحا ِل َي ٍة

كالعاج �ص َّفرها ال ُ
والطيب
أكنان
ُ
ِ

ويقال �إن املر�أة �إذا كانت عتيقة احل�سن ناعمة البدن ف�إنّ لونها يكون من
�أ ّول النهار �إىل ابتداء ال َع ِ�ش َّية �ضاربًا للحمرة ،ومن الع�شية �إىل �آخر النهار �ضاربًا
لل�صفرة ،ومعنى هذا �أن املر�أة الرقيقة الب�شرة ال�صافية اللون تتل ّون بتل ّون الهواء،
والهواء عند الطفل ي�صفر با�صفرار ال�شم�س ويتو�ضح بالغداة لبيا�ضها ،وهذا كله
مبالغة يف و�صف املر�أة بال�صفاء وال�شفافية ،قال ذو ال ُّر ّمة:
َب ْي َ�ضا ُء يف َد َع ٍج(� )4صفرا ُء يف َن َع ٍج

()5

( )1هِ َجان :بي�ضاء( .م).
(َ )2
الك ّن :البيت( .م).
( )3ال َّت َ�ض ُّمخ بالطيب :الإكثار منه( .م).
(َ )4د َعج� :شدة �سواد العني( .م).
( )5نَ َعج :بيا�ض خال�ص( .م).

ك�أنَّها ِف َّ�ض ٌة َقدْ َم َّ�س َها َذ َه ُب
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وقال �آخر:
بي�ضــــا ُء �صفـــــرا ُء قد َت َناز ََع َها

لونـــــــانِ من ِف َّ�ض ٍة ومن َذ َه ِب

وقال �آخر:
هيفا ُء مثل ال�شم�س عندَ ُط ُلوعها

احل�ســــن �أو َكدُ ُن ِّو َها لغروب
يف
ِ

وكان علي  يبالغ يف حمبة البيا�ض حتى روي عنه �أنه قال :من تز ّوج
فعلي مهرها ،فكان يكره ال�سمر.
امر�أة �سمراء ثم طلقها ّ
مزاجا ،و�أرق ب�شرة ،و�أعدل
وقال بع�ضهم� :إن احلب�شيات �ألطف ممن
ّ
عداهن ً
فهن �أوفق ل�سائر اجلهات مطلقًا ،قيل :من �أراد ح�سن ال�سكن والع�شرة
حرارةّ ،
فعليه بالعراقيات ،ومن �أراد جنابة الولد فعليه بالفار�سيات ،و�أما امل�صريات فمنجبات
وهن �أح�سن منظ ًرا ،و�أعذب حمادثة ،و�ألطف ذا ًتا ،و�أكمل ملث ًما و�أجمل زينة،
و�أظرف �شمائل ،و�ألوان احلب�ش كلها مقبولة ظريفة؛ لأنها يف مرتبة االعتدال بني
ال�سواد والبيا�ض وخري الأمور �أو�ساطها؛ وذلك لأنها �إ ّما �صفرة �أو خ�ضرة �أو �سمرة
وكلها من موجبات الفرح وامل�سرة� ،أما �شرف ال�سمرة ف�إنها لون العرب ولونهم
�أ�شرف الألوان و�أح�سنها ،كما قال م�سكني الداري:
�أنا ِم ْ�س ِ
ملــــــن َي ْع ِر ُفني
ني
ـــــك ٌ
ْ

َل ْونيِ

ـــــم َر ُة �أَ ْل َو ُان ال َع َر ْب
ال�س ْ
ُّ
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و�أما �شرف اخل�ضرة فلأنها لون �سند�س اجلنة وعالمات الإبراق يف الثمار
والأ�شجار وعالمات الإ�شراف على الرءو�س والتيجان على امللوك ،ومن موجبات
الفرح وال�سرور ،كما يف اخلرب امل�أثور واملنظوم من املنثور.
َث َ
ب بال َقـــــ ْل ِب ا َحلـــ ِز ْن
ال َث ٌة ُي ْذ ِه نْ َ

املَــــا ُء وا ُخل ْ�ض َر ُة وال َو ْج ُه ا َحل َ�س ْن

ويف اجلامع ال�صغري �أحب الألوان �إىل ر�سول اهلل  اخل�ضرة ،و�أما �شرف
ال�صفرة فلأنها من �أ�سباب الفرح وال�سرور ،كما �صرح بذلك بع�ض املف�سرين لقوله
تعاىل ﱹﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﱸ [البقرة ،]69 /وقال احلكماء:
النظر �إىل الأ�صفر اخلال�ص يورث الفرح وال�سرور باخلا�صية ،فهذه �ألوان ال�سراري
يف�ضلهن بع�ض �أهل الذوق على الروميات ،وقد تغزلت ال�شعراء
احلب�شيات التي
ّ
يف ذلك عمو ًما فقال بع�ضهم يف الأ�سمر:
ـــــــم َر ُح ْل َو ال َّل َمى
َع ِ�ش ْق ُت ُه �أَ ْ�س
َ
ُي َق ِّطــــــع قـــــلبي وما َر َّق يل

وقال �آخر:

وحايل يف َه َوى �أَ ْب َي َ
�ض
َد ْع ِني َ
ِ
وع ْ�ش ُم َع َّنى يف َه َوى �أَ ْ�س َم َر

ال�ص ُّب مل َي ْ�س َت ِطع
ل�ســـــــلوا ِن ِه َّ

ُّ
يـــــــرق وما َي ْن َق ِطع
و َد ْم ِعــــــي

ــــــن ِم ْن َذ ِل َك
�ســ َ
كال َبدْ ِر �أو �أَ ْح َ
ئت يف َحا ِل َك
�أَو ِم ْت �إذا َما ِ�ش َ
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وال تخفى التورية هنا ،ويف الأخ�ضر الزيتي اللون قال بع�ضهم:
وم َ�ض َّرة
خُ ْ

وقد َك َت َب
�أَ َيا َن ِاظ ًرا

حَ َتيرَّ َ فيـــــــها َجمِ ي ُع الأَ َنام

ال َّلـــــــــ ْونِ زَيت َّية
ُ
ال�شـــــرط يف خَ دِّ ها

كــــــال ًما �أتى فائ ًقا يف ِ
ان�س َجام

ُق ْل

َ
ـــــــذا املَ ِل ِ
يك ي ِت ّم ال ِّن َظ ِام
ِب َه

اي
لمِ ُحــــ َّي َ

ويف الأ�صفر الذهبي اللون يقول بع�ضهم:
َوبِي َذ َهبِي ال َّلونِ ِ�صي َغ لحِ َ يرْ ِتي
يب ُف�ؤا ِدي وهو ال ِغ َّ�ش ِع ْندَ ه
ُي ِذ ُ

ُي ُ
طيل ام ِت َحا ًنا ليِ ك�أنيِّ
ُ ()1
فيا َذهب َِّي ال َّل ْونِ �إنَّك َحا ِئف

زَا ِئ ُف

وقال يف الألوان من �أن�صف ومل يتع�سف وهو البهاء زهري:
ـــب
ا�س
ــــــــم ْع َم َقــــــــال َة َ�ص ٍّ
َ
ْ
�إ َِّن املَ
ليــــــــــــح
ليـــــــــح َم
َ
ٌ

ُ
َ
ــــــــــك َع ْون
ــــــن ب َِح َّق
وك ْ
َّ
ــــــــل َلــــــــ ْونِ
ـــب يف ُك
ُي َح ُّ

وقال ابن مطروح نحو ذلك فزاد و�أف�صح عن املراد:
َ
�أَ ْع َ�شــــــــقُ
البيــــــــ�ض و َل ِك ْن
البيـــــ�ض ملَ ْعــــنًى
�إ َِّن فــــــي
ِ

( )1حائف :جائ ٌر يف احلكم( .م).

خَ ِاطري
ـــــم ِر �أَ ْعـــــــ َلقْ
بال�س ْ
ّ
ــــــم َر �أَ ْر َ�شـــــــــقْ
ال�س ْ
غ َري � َّأن ُّ
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وظــــــ َ
ِ
ــــــــك ِع ْن ِدي
ال ُل الأَ ْي
العـــــــ ْن رَب واملِ ْ�سـ
و�شـــــــــذا
َ
و�إذا �أَن َْ�صــــــــــ ْف َت فالإِنْــــــــ
ــــــــن ُيـــــــ ْه َوى
َف َب ِدي ُع ا ُحل ْ�س
ِ
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ِم ْن َهجِ ـــــــــري َّ
ال�شم�س �أَ ْو َفقْ
ــــك ِمن َ
ِ
الكــــــا ُفور �أَ ْع َبقْ
ـ�ص ُ
اف بالإن َْ�ســــــــان �أَ ْل َيــــــقْ
َ
كيفـــــــما كـــــــان و َي ْع َ�شقْ

وباجلملة ،فكم يف �سائر الألوان من د ّرة يتيمة وجوهرة ثمينة كرمية ،والبالغة
منهن الغاية يف اجلمال والدين �أعز من الكربيت الأحمر و�أطيب من امل�سك
ّ
الأذفر ،فعلى من ظفر بها �أن يتم�سك بحبل ع�صمتها؛ فما كل وقت و�آن ي�سمح
الزمان ب ُِحو ِر اجلنان وكما اختلف �أهل الأذواق يف حب الألوان وتف�ضيل بع�ضها
على بع�ض اختلفوا يف الأَ ْب َكار وال َّث ِّي َبات والف�ضل بينهما ،وف�صل هذه الق�ضية
يحكم فيها قوله تعاىل يف و�صف ن�ساء �أهل اجلنة ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ .ﮥ
ﮦ  .ﮨ ﮩﱸ [الواقعة.]37-35 /

الف�صل الرابع
يف البكارة والثيوبة

امتنانه  على �أهل طاعته بالأبكار يف قوله تعاىل يف و�صف ن�ساء �أهل
اجلنة :ﱹ ﮡ ﮢ ﮣ  .ﮥ ﮦ  .ﮨ ﮩ ﱸ [الواقعة]37-35 /
أهن لهم �أبكا ًرا مل يعرفن غريهم كما
يفيد ف�ضل البكر على الثيب؛ حيث �أن�ش� ّ
قال تعاىل يف �آية �أخرى :ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ [الرحمن]56 /
والطمث االفت�ضا�ض وال يكون �إال مع دم فال يقال يف الثيب طمثت ،وروى
البخاري عن جابر بن عبد اهلل  قال قال يل ر�سول اهلل �« :أنكحت يا
جابر؟ قلت نعم يا ر�سول اهلل ،قال �أبك ًرا �أم ثي ًبا؟ قال :بل ثي ًبا ،قال :فهال بك ًرا
تالعبها وتالعبك وت�ضاحكها وت�ضاحكك» ،وروى ه�شام بن عروة عن �أبيه قيل
لعائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -ما كان ر�سول اهلل  ي�صنع �إذا خال يف بيته؟ قالت:
ولكن اهلل �أكرمه و�أَ ْك َر َم به ،واهلل �إنه كان ليخ�صف نعله( )1ويرقع
«واهلل ما كان �إال ب�ش ًرا ّ
ثوبه و ُي َحدِّ ث �آحاد النا�س ،ولقد قلت له يو ًما :يا ر�سول اهلل لو �أنك وجدت رو�ضتني
يف �إحداهما �شجر ونبات قد رعي و�أكل ،ويف الأخرى �شجر ونبات الأُ ُنف( )1مل
( )1يخ�صف نعله :يخيطها وي�صلحها( .م).
(� )2أُنُف :مل َي ْر َعه �أحد( .م).
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ُي ْر َع ،يف �أيهما كنت مر�س ًال بعريك؟ فقال ر�سول اهلل  يف الأُ ُنف التي مل ُت ْر َع،
منهن واحدة �إال كانت
كلهن لي�س ّ
فقلت :يا ر�سول اهلل ذلك مثلي ومثل ن�سائك ّ
عند غريك قبلك» ،اخت�صره البخاري ف�أخرج بع�ضه وقال :تعني �أن ر�سول اهلل 
مل يتز ّوج بك ًرا غريها.
قال الغزايل يف الإحياء :يف الب ِْكر خوا�ص ال توجد يف ال َّث ِّيب ،منها �أنها ال
حتن �أب ًدا �إال �إىل الزوج الأ ّول ،ف�إن الطباع جمبولة على الإن�س ب�أ ّول م�ألوف ،و�آكد
ّ
احلب ما يقع مع املحب الأ ّول غال ًبا كما قيل:
ا�ستطعت ِم َن ال َه َوى
َن ِّق ْل ُف�ؤا َد َك ما
َ
أر�ض َي�أْ َل ُف ُه ال َف َتى
َك ْم منزلٍ يف ال ِ

وقال �آخر:

ال ُيترْ َ ُك احلــــــقُّ القد ُمي لحِ َ ا ِد ٍث

للحــــبيب الأَ َّولِ
احلــــب �إال
ما
ِ
ُّ
وح ِني ُن ُه �أبــــدً ا لأ ّولِ َم ْنـــــــ ِزلِ
َ
ُ
مقــــــال �أَجِ َّل ِة ا ُجل ْم ُهو ِر
هـــــــذا

ومنها �إقبال الرجل عليها وعدم نفوره عنها ،ف�إن طبع الإن�سان ينفر عن
أ�شد نفو ًرا
التي م�سها غريه ويثقل ذلك عليه مهما تذكره ،وبع�ض الطباع يف هذا � ّ
من بع�ض ،ومنها �أنها تر�ضى يف الغالب بجميع �أحوال الزوج لأنها �أن�ست به
ومل َت َر غريه ،و�أما التي اختربت الرجال ومار�ست الأحوال فرمبا ال تر�ضى بع�ض
الأو�صاف التي تخالف ما �ألفته فتقلي الزوج ب�سبب ذلك ،قال �أبو الفرج يف
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كتاب الن�ساء عن علي  قال :ال تن�سى املر�أة �أبا عذرها وال قاتل بكرها ،و�أبو
عذرها هو الذي افت�ضها �أ ّول مرة ف�أزال عذرتها والعذر والعذرة مبعنى وهو البكارة،
وبكرها �أ ّول ولد يولد لها.
وقال �صاحب كتاب عقالء املجانني� :أراد ٌ
النكاح فقال لأ�ست�شرينّ
رجل
َ
أعملن بر�أيه ،فكان �أ ّول من طلع عليه َه َب َّنقَة ال َق ْي ِ�سي وهو راكب
�أ ّول من يطلع ثم ل ّ
على ق�صبة ،فقال� :إين �أردت النكاح فما ت�شري علي؟ قال :البكر لك والثيب
يعد من عقالء
عليك ،وذات الولد ال تقربها واحذر جوادي �أن يرحمك ،وممن ّ
املجانني بقرة املجنون كان بحلب وله �شعر ح�سن ،قال �سفيان بن احل�سني :اجتزت
خارجا من خربة ،فقال:
يف بع�ض �أ�سواق حلب ف�إذا ببقرة املجنون قد ا�ستقبلني ً
مرح ًبا يا �أبا عبد اهلل ،قلت :وبك يا ثور ،قال :باهلل عليك يا �سفيان �أن�شدين �شي ًئا
من �شعر عبد الرحمن بن احلكم بن العا�ص ،فقلت :و�أيه تريد؟ فقال� :إن كنت
حتفظ قوله:
* َه ْي َفا ُء ِف ْي َها �إ َذا ا�س َت ْقب ْل َتها َع َج ٌب

*

فقلت :نعم و�أن�شدته:
ا�س َتقْبلت َها َع َج ٌب
هيفا ُء فيها �إذا ْ
ِم َن الأوا ِن ِ�س(ِ )2م ُ
ثل َّ
م�س مل َي َر َها
ال�ش ِ
( )1الك�شحني :اخل�صرين( .م).
( )2الأوان�س :جمع �آن�سة( .م).

ِم ْع َطا ُر

َغ َّرا ُء غام�ض ُة ُ
الك ْ�ش َحينْ ِ
ب�ساح ِة الدَّ ا ِر ال َب ْع ٌل وال َجا ُر
()1
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فقال :واهلل �إن هذه لمَُ ْن َية املتمني ،ثم لفت بوجهه وفرك �أ�صابعه ،ثم قال :يا
�أخي �أنا واهلل يعجبني قول من قال ف�أح�سن ،قلت :ما الذي قال ف�أعجبك؟ قال:
أح�ســـــــــن من ُم ْن َي ِة ال َّت َم ِّني
�
ُ
()1
ُ
قــــــــــــول فتـــــــا ٍة ملُ ْ�س َت َه ٍام
ال خـــــــ َري يف عا�شــــــق ٍَع ُجولٍ

ــــــــل بـــــــــال َت َع ِّني
و َن ْي ُل َو ْ�ص
ٍ

ــــــح َع ِّني
َي ْلث ُم َفــــــــــــــا َها َت َن َّ
ما �
ــــــب وال َّت�أَن
أح�ســــــن َّ
َ
ال�ص رْ َ

فقلت يا بقرة �أن�شدين �شي ًئا لنف�سك ،قال نعم و�أن�شد:
حرا ٌم عليـــــكم لو َم َن ْن ُتم ِب َز ْو َر ٍة
ف�إن مل تكونوا ِم ْث َل َنا يف ْ
ا�ش ِتيا ِقنا

أوج ْب ُت ُموا فيــــها َع َل َّي ال َّت َط ُّوال؟!
ف� َ
()2
ا�سا ُي ْح ِ�س ُن َ
ون ال َّت َج ُّمال
فكونوا �أُ َن ً

ثم �أخذه ما كان ي�أخذه ف�سقط لوجهه فان�صرفت عنه.
وللحريري يف �إحدى مقاماته وهي املقامة الثالثة والأربعون يف تف�ضيل
البكر على الثيب ،قال� :أما البكر فالد ّرة املخزونة ،وال َب ْي�ضة املكنونة( ،)3والباكورة
( )1م�ستهام :حمب( .م).
( )2ال َب ْي َ�ضة املكنونة :اجلارية يف خِ ْدرِها( .م).
( )3التجمل :تك ّلف اجلميل( .م).
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()1
وال�سالفة( )2الهنية ،والرو�ضة الأُ ُنف( ،)3والطوق( )4الذي ث َُم َن َو�شَ ُرف،
ا ِجل ِّن َّية ُّ ،
مل يدن�سها ال ِم�س ،وال ا�ستغ�شاها البِ�س( ،)52وال مار�سها عابث ،وال �أَ ْو َك َ�سها
َطا ِمث( ،)6ولها الوجه ا َحلي ِّي ،والطرف اخلفي ،والل�سان العيي ،والقلب النقي،
ثم هي الدمية املالعبة ،واللعبة املداعبة ،والغزالة املغازلة ،وامللحة الكاملة(،)7
�ضد
ي�شب وال ي�شيب( ،وله يف ّ
والو�شاح الطاهر الق�شيب( ،)8وال�ضجيع الذي ّ
ذلك) وهي املهرة الأبية العنان( ،)9واملطية ال َب ِط َّية الإذعان( ،)10والزندة املتع�سرة
االقتداح( ،)11والقلعة امل�ست�صعبة االفتتاح ،ثم �إن م�ؤنتها كثرية ،ومعونتها ي�سرية،
()12
وع�شرتها �صلفة ،ودالتها مكلفة ،ويدها خرقاء ،وفتنتها �صماء ،وعريكتها
خ�شناء ،وليلتها ليالء ويف ريا�ضتها عناء ،وعلى خربتها غ�شاء ،وطاملا �أَ ْخ َزت

( )1الباكورة� :أ َّول كل �شيء ،واجلنية :الفتاة من�سوبة �إىل اجل ِّن يف تلونها وجمالها( .م).
ال�سالفة :من اخلمر �أخل�صها و�أف�ضلها ،وفيها ت�شبيه للبكر باخلمر يف جودتها( .م).
(ُّ )2
( )3الرو�ضة الأُنُف :احلديقة التي مل ُت ْر َع ،وهي كناية عن �صيانة املر�أة وعدم تعر�ضها ليد �سوء( .م).
(َّ )4
الط ْوق :ال ُع ُنق( .م).
( )5ا�ستغ�شاها الب�س :غ ََّطاها رجل ،كناية عن اجلماع( .م).
(� )6أوك�سها طامث :نق�ص منها بف�ض عذرتها( .م).
( )7امللحة الكاملة :مكتملة احل�سن( .م).
( )8الو�شاح الطاهر الق�شيب :ا ُحللي النقي اجلديد( .م).
( )9املهرة الأبية العنان� :أنثى ولد الفر�س �صعبة االنقياد ،ي�شبه بها الفتاة العزيزة املرتفعة عن ال�سوء( .م).
مهل ،ي�شبه بها الفتاة يف معاملتها بالرفق واللني( .م).
( )10املطية البطية الإذعان :الناقة يركب ظهرها على ٍ
()11الزندة املتع�سرة االقتداح :العود الذي ي�ستقدح به النار ،وي�شبه الفتاة به للداللة على �صعوبة االقرتاب منها( .م).
( )12عريكة:طبيعة �أو خلق( .م).
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املنازل ،و َف َر َكت املغازل ،و�أحنقت الهازل ،و�أ�ضرعت الفنيق البازل( ،)1ثم �إنها
التي تقول �أنا �أجل�س و�ألب�س ف�أطلب من يطلق �أو يحب�س( .وله يف تف�ضيل الثيب
قوله) �أما الثيب فاملطية املذللة ،واللهنة املعجلة( ،)2والبغية امل�سهلة ،والطبة املعللة،
والقرينة املتحببة ،واخلليلة املتقربة ،وال�صناع املدبرة ،والفطنة املختربة ،ثم �إنها
عجالة الراكب ،و�أن�شوطة اخلاطب( ،)3وقعدة العاجز ،ونهزة( )4املبارز ،عريكتها
�ضد ذلك) هي
لينة ،وعقلتها هينة ،ودخلتها متبينة ،وخدمتها مزينة( ،وله يف ّ
ف�ضالة امل�آكل ،وثمالة( )5املناهل ،واللبا�س املبتذل ،والوعاء امل�ستعمل ،والذواقة
املتطرفة ،واخلراجة املت�صرفة ،والوقاح املت�سلطة ،واملحتكرة املت�سخطة ،ثم كلمتها
كنت و�صرت وطاملا بغى علي فن�صرت ،و�شتان بني اليوم و�أم�س ،و�أين القمر من
ال�شم�س ،و�إن كانت احلنانة الربوك ،)6والطماحة الهلوك()7؛ فهي الغل الق َِمل،
واجلرح الذي ال يندمل.
وقوله يف البكر ثم �إن م�ؤنتها كبرية ومعونتها ي�سرية ،ويف الثيب هي عجالة
الراكب و�أن�شوطة اخلاطب �إ�شارة �إىل قول عمر  :البكر كالبرُ ُّ ة( )8تطحن ثم
( )1الفنيق البازل :الفحل الكرمي( .م).
( )2اللهنة املعجلة :الهدية ال�سريعة( .م).
(� )3أن�شوطة اخلاطب :عقدة و�إحكام اخلاطب( .م).
(ُ )4ن ْه َزة :فر�صة( .م).
( )5ثمالة :القليل من كل �شيء( .م).
( )6الربوك :كثرية الربكة(.م)
( )7الطماحة الهلوك :التي تتطلع بنظرها �إىل غري زوجها فتف�سد حياتها( .م).
( )8البرُ َّ ة :القمح( .م).
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تعجن ثم تخبز ثم ت�ؤكل ،والثيب عجالة الراكب متر و�سويق ،ي�شري بذلك �إىل
�سهولة �أمر الثيب و�أن البكر حتتاج يف تز ّوجها والبناء بها �إىل كلف �شديدة ،وكانت
العرب مي ّر بها الراكب امل�ستعجل فيعر�ض عليه النزول للقرى فيمتنع لعجلته،
فتخرج ما ا�ستي�سر في�أكله وهو راكب ،فذلك هو عجالة الراكب.
كنايتهن عنها ما وقع لبثينة ،وقد
وعلى ذكر الثيوبة يح�سن من لطائف
ّ
جازت على بع�ضهم فقال لها �أَب ِْك ٌر �أنت؟ قالت نعوذ باهلل من الك�ساد ،فانظر كيف
دلت على الثيوبة ب�أح�سن عبارة ،وما �أح�سن قول جميل فيها متغز ًال  -وزاد عليه
بع�ضهم �أبيا ًتا ومل يلتزم فيها ما التزمه:
قالت ُب َث ْي َن ُة َما َل ُه
يلي �إن
ْ
خَ ِل َّ
َ�س َها وهو َم ْع ُذور ل ِع َظ ِم ا َّلذي به

�أتانا بال َو ْعدٍ فقوال َل َهاَ :ل َها

()1

ال�س َها(�َ )2سها
و َم ْن بات ُطولالليل يرعى ُّ

بثين ُة ُت ْز ِري بال َغ َزا َل ِة( )3يف ُّ
ال�ض َحى

برزت مل َي ْبقَ يو ًما ِب َها َب َها
�إذا
ْ

َد َه ْت ِني ِب ُو ٍّد قاتلي وهو ُم ْت ِل ِفي

وكم قد َد َه ْت بال ُو ِّد َم ْن َو ّدها َد َها

َل َها ُم ْق َل ٌة كحال ُء جنال ُء ِخ ْل َق ًة

()4
()5

الظبي �أو �أُ َّم َها َم َها
ك� َّأن �أباها
ُ

(َ )1ل َهاَ :غفَل( .م).
في( .م).
(ُّ )2
ال�سها :كويكب �صغري خَ ّ
( )3الغزالة :ال�شم�س( .م).
(َ )4ب َها :بهاء ،ولكن حذفت الهمزة تخفيفًا وملنا�سبة الوزن( .م).
( )5دها :دهاء ،ولكن حذفت الهمزة تخفيفًا وملنا�سبة الوزن( .م).
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اف ِل َط ٍ
ا�س ْت ب�أَ ْع َط ٍ
اف ته ُّزها
و َم َ
بال�ص َبا َبة �آ ِم ًرا
َو�أَ ْب َ�ص ْر ُت َط ْر ًفا
َّ

ال�سيرْ ِ ن َْح َو َها
وقالت وقد �أَ ْ�س َر ْع ُت يف َّ
قت
ُمدام ُة ريقي ُع ِّت َق ْت ثم ُر ِّو ْ

ويف �شفتي اللع�سا ِ�ش َفا ُك ُّل ُمدْ ِن ٍف
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َف َعا َي ْن ُت ُغ ْ�ص َن ال َبانِ من َه ِّزها َز َها
َ
ال�س ْل َوانِ �أَ ْهل ال ُّنهى َن َهى
وط ْر ًفا َع ِن ُّ
وج ْب ُت ِق َفا ًرا ُدو َن َها و َم َها ِم َها
ُ
()2
بال�س ْك ِر من َ�ص ْف ِو َها َو َها
فمن مل يمَ ُ ْت ُّ
()1

ف�إن كنت م�شتا ًقا �إىل ر�شفها َف َها

()3

()4

لها َط ْلعـــ ٌة من َ�ش ْع ِر َها َوجبِين َها

تَعانَقَ فيــــها ليـــــ ُل َها ونها ُر َها

لها من مها ِة ال َّر ْم ِل جِ ي ٌد و ُم ْق َل ٌة

ُ
ا�ســــــتيحا�شها و ِن َفا ُر َها
ولي�س لها

�سكنت وادي ال َع ِقيقِ وال الغ�ضى
وال
ْ

ولكن بقلـــــبي وبعــــيني دارها

ُ
�إذا ما رُّ َ
والهالل تقارنا
الث َّيا

�أ�شكك هل ذا قرطها و�سوارها

وما كنت �أدري قبل ل�ؤل ِؤ� َث ْغ ِر َها

ِ
نفي�ســــــات اللآيل �صغارها
ب�أن

وكما اختلفت �أذواق النا�س يف البيا�ض وال�سواد اختلفت �أي�ضً ا يف ال�سمن
وال�ضمور وهو مفاد الف�صل اخلام�س.
أرا�ض قفار بعيدة (م).
( )1مهامهاٍ � :
(َ )2و َها� :ضَ ُع َف( .م).
( )3مدنف :مري�ض( .م).
(َ )4ف َها :ف�أقبل وتعال( .م).

الف�صل اخلام�س
ّ
وال�سن
يف ال�سمن وال�ضمور

ال�س َمن( )1وال�ضمور ما هو الأف�ضل منهما ،و�أكرث
اختلفت �أذواق النا�س يف ِّ
يقدمون املجدولة( )2التي تكون
الب�صراء بجواهر الن�ساء الذين هم جهابذة النقد ّ
بني ال�سمينة واملم�شوقة ،فقالوا �إنها غ�صن بان ،وق�ضيب خيزران ،ال ميكن يف م�شي
املر�أة التثني �إال �إذا كانت جمدولة ،وال�شك �أن التثني يف م�شي املر�أة الذي هو
�أح�سن ما فيها ال يكون مع ال�سمن ،قال ال�شاعر يف ح�سن امل�شي:
ِظ َبا ٌء �أعار ْت َها املَ َها ُح ْ�س َن َم�شْ ِي َها
فمن ُح ْ�س ِن ذاك امل�شي قامت َف َق َّب َل ْت

َ
العيون ا َجل�آ ِذ ُر
كما قـــد �أَ َعا َر ْت َها

()3

أقدامهن الغدائ ُر
مواطـــــن من �
ّ
َ

وقال �آخر:

قت وال َّل ْي ُل َم ْ�س ُب ُ
ول ا َجل َناح
َط َر ُ
ُ
َغا َد ٌة
حتمـــــل فــــــي �أجفانها

ال�س َمن :نقي�ض الهزال( .م).
(ِّ )1
( )2املجدولة :ح�سنة اخللق والتكوين( .م).
( )3اجل�آذر :جمع ج�ؤذر ،وهو ولد البقرة الوح�شية( .م).

مرح ًبا َّ
ال�ص َب ِاح
بال�ش ْم ِ�س من َق ْب ِل َّ
ال�ص َحاح
مر�ضـــــ ًـا فيــــــه َم ِن َّي ُ
ات ِّ
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يب جَ َّ
ارت وال َع ْن رَ ُب فاح
والكــــــ ِث ُ

وقال بع�ضهم:
ال�سم َرا
كال�س ْي ِف َّ
َر َنا وا ْن َثنَى َّ
وال�ص ْعدَ ِة(َّ )1

�ص الأ�سرى
فما �أك َرث القتلى وما �أَ ْرخَ َ

وقال بع�ضهم:
رنـــــــا ظــــب ًيا َ
وغ َّنى َع ْندلي ًبا

والح َ�شــ َقا ِئ ًقا( )2و َم َ�شـــى َق ِ�ضيبا
َ

()3

والأ�شعار يف هذا املعنى الدقيق الر�شيق كثرية.
وقال م�صعب بن الزبري :الن�ساء فر�ش ف�أطيبها �أوثرها  -يعني �أ�سمنها -
لبا�سا
وكان يقول :ا�ست�أثروا يف فر�شكم ال�شربمة � -أي ال�سمينة  -ف�إين ما ر�أيت ً
لبا�سا على امر�أة �أزين من �شحم .وقال
على رجل �أزين من ف�صاحة ،وال ر�أيت ً
ال�شاعر:
وما ُح ُّب ال َه ِزي َل ِة من ُمرادي
نعيم �أعدل ذات عرقٍ
�أبا ال َّت ِ

ذات َ�ش ْح ِم
ول�ست �أَ ُرو ُم �إال
ُ
َ
حلم
وهل حتكي ُق َما َم ُة َ
بيت ِ

( )1ال�صعدة :القناة امل�ستوية تنبت ال حتتاج �إىل تثقيف( .م).
(� )2شقائق النعمان :نبات ع�شبي جميل منه ما هو �أبي�ض و�أحمر مبقع بنقط �سوداء( .م).
ِ�سي ُعمِ َل ْت من غ�صن غري م�شقوق( .م).
( )3ق�ضي ًبا :ق ّ
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ّ

وعن عائ�شة  -ر�ضي اهلل تعاىل عنها  -قالت� :أرادت �أ ّمي �أن ت�سمنني لدخول
ر�سول اهلل  فلم �أقبل على �شيء مما تريده حتى �أطعمتني القثاء( )1بالرطب
ف�سمنت عليه ك�أح�سن ال�سمن ،وروى �أبو َم ْ�س َل َم َة عن عبد الرحمن عن عائ�شة -
ر�ضي اهلل عنها  -قالت ت�سابقت مع ر�سول اهلل  و�أنا جويرية ف�سبقته فلما حملت
اللحم قال يل ر�سول اهلل « :تعايل �أُ َ�سابقك» فقالت« :وكيف �أ�سابقك يار�سول
«البد»؛ ف�سابقته ف�سبقني ،فقال« :هذه ِبتِلك».
اهلل و�أنا على هذه احلال؟» قالّ :
والبد
ويحكى عن احل�سن الب�صري �أنه قال ال ت�سمنوا ن�ساءكم ف�إن كنتم ّ
فاحفظوهن �أي من �إفراط ال�سمن واالنتهاء يف ال�ضخامة .وكان للفرزدق
فاعلني
ّ
زوجتان �إحداهما ت�سمى َح ْدراء ،والثانية ت�سمى النوار ،وكانت حدراء عربية
هيفاء جمدولة ،وكانت النوار ح�ضرية �ضخمة؛ فكان يف�ضل َح ْدراء عليها ،فقال
يف ذلك:
َل َع ْمـــــ ِري لأَ ْع َرا ِب َّيــــــ ٌة يف ِم َظ َّل ٍة

ّ
يظل ِب َر ْو َقي( )2بيتها الريح َيخْ ِفقُ

غائ�ص
ك�أ ِّم غزالٍ �أو كدُ َّر ِة
ٍ
َ ()3
�أَ َح ُّب �إلينا من ِ�ض َناكٍ ِ�ضف َّنة

املراوح َت ْع َر ُق
�ضعت عنها
�إذا ُو ْ
ُ

ُ
ت�شرق
تكاد �إذا م َّرت بها الأر�ض

( )1القثاء :نبات من ف�صيلة القرعيات ،طعمه �أقرب �إىل اخليار ،ويقال له �أي�ضً ا «الفقُّو�س»( .م).
( )2بروقي بيتها :الروق والرواق� :سقف يف مقدمة البيت( .م).
(�ِ )3ض َف َّنة :حمقاء كثرية اللحم ثقيلة( .م).
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ال�س َمن ،وكذلك ال�ضفنة املر�أة ال�ضخمة
وال�ضناك بك�سر ال�ضاد املر�أة املفرطة ِّ
املتناهية يف ال�ضخامة ،وذلك كعبدة بنت عبد اهلل بن يزيد زوجة ه�شام بن عبد امللك،
ف�إنها كانت مفرطة يف ال�سمن ال ت�ستغني يف القيام عن اال�ستعانة بثالث �أو �أربع
الدرة اليتيمة املتوارثة ،وكان
من اجلواريَ ،ف ُي ْح َكى �أنه �أُ ْه ِد َي ْت �إىل ه�شام يو ًما ّ
وزنها فيما يقال ثالثة مثاقيل ،وكانت قد حازت جميع ال�صفات امل�ستح�سنة من
ال�صفاء والنقا واال�ستدارة ،فقال لعبدة� :إن قمت بنف�سك من غري ا�ستعانة ب�أحد
ب�شدة وم�شقة وما مت نهو�ضها حتى خ ّرت على وجهها
فهي لك ،فحاولت القيام ّ
الدرة فبقيت
الدم و�أعطاها ّ
و�سال الدم من �أنفها ،وقام ه�شام يغ�سل ما �أ�صابها من ّ
عندها �إىل �أن �أخذها منها عبد اهلل بن علي بعد انق�ضاء دولة بني �أمية ،وكان عبد اهلل
ابن علي غري راغب يف الن�ساء ولكنه ملا ر�أى عبدة ر�أى جما ًال رائ ًعا وح�س ًنا بار ًعا
الدواعي على قتلها ،وقيل قتلها
فطلب منها التزويج ف�أبت ،فكان ذلك من �أكرب ّ
بالدرة ،ويف عبدة يقول عمر بن �أبي ربيعة:
خو ًفا من �أن َت ُن ّم لل�سفاح ّ
�أَ َع ْبدَ ُة ما َي ْن َ�سى ت ََذ ُّك َر ِك ال َق ْل ُب

وعبد ُة بي�ضا ُء الترَّ َ ا ِئ ِب َط ْف َل ٌة

وال عنه ُي ْ�س ِليه َرخا ٌء وال َك ْر ُب
احلليم وال ت�صبو
منعم ٌة ت ُْ�صبِي
َ

ومثل عبدة يف ال�ضخامة وال�سمن هند بنت �إ�سماعيل بن خارجة زوجة
احلجاج بن يو�سف الثقفي ،فقد روى �أبو الفرج يف الأغاين عن �أبي مو�سى قال:
(َ )1ط ْف َلة :ناعمة ل ِّينة( .م).
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وجهني احلجاج لأخطب له هن ًدا بنت �إ�سماعيل بن خارجة فلما خطبتها من
�أبيها وز ّوجتها منه وكانت حا�ضرة قامت مبادرة وعليها ِم ْط َرف َخ ٍّز (� )1أ�سود ،فواهلل
لقد ر�أيته دخل بني ظهرها و َكفَلها( )2ومل ت�ستقل قائمة حتى انثنت ومالت لأحد
�شقيها من �شحمها فع ّرفت احلجاج بذلك ،فوجه لها ثالثني غال ًما مع كل غالم
ع�شرة �آالف درهم وثالثني جارية مع كل جارية تخت ثياب ،وقال لها� :إين �أكره
�أن �أبيت خل ًوا ويل زوجة ،فقالت وما احتبا�س امر�أة عن زوجها وقد ملكها و�أتاها
�صداقها وكرامتها ف�أتت من ليلتها ،قال املدائني :بلغني عن املر�أة التي تولت
زفافها �إليه �أنها قالت :دخلنا على احلجاج وهو يف بيت عظيم يف �أق�صاه �ستارة وهو
دون ال�ستارة على فر�شه ،فلما دخلت عليه �سلمت ف�أوم�أ �إيل بق�ضيب كان يف يده
فجل�ست عند رجليه ومكث �ساعة ال يتكلم ونحن وقوف ،ف�ضربت هند بيدها
على فخذه وقالت :لي�س هذا وقت �سوء اخللق ،فتب�سم و�أقبل عليها وا�ستوى
جال�سا فدعونا له و�أرخينا ال�ستور عليهما.
ً
وقد علمت مما �سبق �أن �أف�ضل الن�ساء املجدولة التي لي�ست بال�سمينة وال
حد ال�شبوبية رمبا �ضمرت،
ال�ضامرة ،فخيار الأمور �أو�ساطها �إال �أن املر�أة �إذا فاتت ّ
قال �أبو الفرج يف كتاب الن�ساء :بنت ع�شر �سنني ت�شم�س وتلني ،وبنت ع�شرين
ت�سر الناظرين ،وبنت ثالثني لذة للمعانقني ،وبنت �أربعني ذات رخاوة ولني،
( )1م ِْط َرف خَ ٍّز :رداء من حرير ُم َر ّبع ،له �أعالم يف طرفيه( .م).
(َ )2كفَلهاَ :
الكفَل :ال َع ُجز( .م).
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وبنت خم�سني ذات بنات وبنني ،وبنت �ستني عجوز يف الغابرين ،وقال بع�ضهم
و�صفهن مما مل ي�سبق �إليه:
يف �أعمار الن�ساء من ال�شعر ما ح�سن به
ّ
بنت الع�ش ِر قد َب َّ
�ض َثدْ ُي َها
متى َت َْلقَ َ

كل�ؤل�ؤ ِة الغ َّوا�ص َي ْه َت ُّز جِ يدُ َها

الع�شرين ال �شي َء مث ُلها
و�صاحبة
َ

ِ
وع َّز ِت َها وا ُحل ْ�سن بعدُ َي ِزيدُ ها
فتلك التي َي ْل ُهو بها ُم ْ�س َت ِفيدُ ها

جتدْ َّلذ ًة منها خِ ِل َّف ِة ُر ِ
وح َها
ني ِّ
ال�شفا ُء َحديثُها
وبنت الثالث َ
و�إن َت ْلقَ بنت الأربعني َف ِغ ْب َط ٌة
ني فيها َب ِق َّي ٌة
و�صاحبة اخلم�س َ
ني ال خ َري عندها
و�صاحبة ال�ست َ

ُ
العي�ش ما َد َّقت وال َر َّق عو ُدها
هي
وخَ يرْ ُ ال ِّن�سا ِء و ُّدها وولو ُدها
احل�سننوعاحل�سن�صلبعمودها
من
ِ
ي�ص ُي ِريدها
وفيها
ٌ
متاع وا َحل ِر ُ

وقال بع�ضهم قالت امر�أة لأخرى :ما تقولني يف ابن ع�شرين؟ قالت:
ريحانة ت�شمني ،قالت :فابن ثالثني؟ قالت� :شديد متني ،قالت :بابن �أربعني؟
قالت� :أبو بنات وبنني ،قالت :فابن خم�سني؟ قالت يجوز يف اخلاطبني ،قالت
تقدم يفهم �أن بلوغ
فابن �ستني؟ قالت� :صاحب �سعال و�أنني .ومن هذا ،ومما ّ
حد فقدان الأرب( )1غال ًبا ،و�أن اخلري يف كل من
ال�ستني من الرجال والن�ساء هو ّ
الرجال والن�ساء هو فيما دون ذلك من الأعمار ،وذكر بع�ضهم الأعمار و�صفاتها
( )1الأرب :احلاجة( .م).
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يف الن�ساء فقال� :إن منهن الكاعب وهي التي كعب ثدياها �أي برزا وظهرا ،ومن
طباعها ال�صدق يف كل ما ت�س�أل عنه ،وقلة الكتمان ملا علمته ،وقلة الت�سرت واحلياء
والت�ساهل ،ومنهن الناهد �أي التي نهد ثدياها وا�ستدارا ومل يتكامل �شبابها
فت�سترت بع�ض اال�ستتار ،وتظهر بع�ض حما�سنها ،وحتب �أن ُيت�أ ّمل ذلك منها ،ومنهن
املمتلئة �شبابًا التي قد ا�ستكمل خلقها وعظم ثدياها ،فيحدث عندها دالل و�أدب
وحتلو �ألفاظها ويعذب كالمها ،ويتخلق فيها امليل جلن�سها ،ومنهن العان�س وهي
املتو�سطة ال�شباب التي تهي�أ ثدياها لالنك�سار فتحم�ش( )1م�شيتها ومنطقها ،وتبدي
حما�سنها بخفر( )2ودالل ولعب ،و�أحب الأ�شياء �إليها مفاكهة( )3الرجال ،وهي
يف هذه احلالة قوية امليل ملا تقت�ضيه �أنوثتها م�ستحكمة الع�شق ،ومنهن املتناهية
ال�شباب وال �شيء �أ�شهى �إليها من االت�صال بالرجال ،ومنهن ال َّن َ�صف وهي التي
ي�أخذ ماء وجهها يف النق�ص ،وحلمها يف اال�سرتخاء وذلك بعد جماوزة الأربعني،
وهي التي قيل فيها:
َو�إ ِْن �أَت َ
َوك َف َقـــــــا ُلوا� :إنَّها ن ََ�ص ٌف

ف� َّإن �أَ ْح َ�س َن ِن ْ�ص َفيها الذي َذ َه َبا

فتكون مالطفة للرجال مدارية لهم �شديدة احلر�ص عليهم ،وما فوق ذلك
فالعجوز (�أي املُ ِ�س َّنة) التي يجب على العاقل �أن يرغب عن زواجها ،قيل خا�صم
( )1حتم�ش م�شيتها :مت�شي بدقة( .م).
( )2بخفر :بحياء( .م).
( )3مفاكهةِ :م َزاح( .م).
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فا�شتد زياد على الرجل ،فقال الرجل
رجل امر�أته �إىل زياد ،وكانت قد �أَ َ�س َّنت ّ
�أ�صلح اهلل الأمري �إن خري ن�صفي عمر الرجل �آخرهما؛ يذهب جهله ويثوب حلمه
وميتد ل�سانها فحكم
ويجتمع ر�أيه ،و�إن �شر ن�صفي عمر املر�أة �آخرهما؛ ي�سوء عقلها ّ
له عليها ،وامل�سنة حتاول �أن ُتر َِي لزوجها ما يرى من ال�شباب.
يحكى �أن رملة بنت عبد اهلل بن خلف لمَ َّا �أَ َ�س َّن ْت وكانت �ضرة لعائ�شة
بنت طلحة عند عمر بن عبد العزيز جعلت تتجنب يف مثل �أيام �أَ ْق َرا ِئها( )1تريد �أنها
يف �سن َم ْن يحي�ض ،وقد حتمل املر�أة العربية خلم�سني �سنة ،ويقال �إنها �إن كانت
قر�شية حملت ل�ستني.
فقد ولدت هند بنت �أبي عبيدة بن عبد اهلل بن َز ْم َعة مو�سى بن عبد اهلل
ابن احل�سن بن علي بن �أبي طالب ولها �ستون �سنة ،وال يعلم امر�أة ولدت وهي
بنت �ستني �إال قر�شية ،قال الأطباء :مواقعة امل�سنة �سم من ال�سموم ين�ضي البدن،
ويورث الهم واحلزن ،قال ال�شاعر:
ال َت ْق َر َب َّن َع ُجوزًا �إن َد َع ْو َك لها
و�إن �أَ َت ْو َك فقالوا �إِ َّن َها ن ََ�ص ٌف
(� )1أقراء :جمع ُق ْرء .وهو :احلي�ض �أو ُّ
الط ْهر( .م).
( )2ممُ ْ ِت ًعا :م�ستغن ًيا( .م).

وا ْن ُف ْ
�ض ِث َيا َبك عنها ممت ًعا

()2

َهر َبا

أح�سن ن ِْ�ص َف ْي َها الذي َذ َه َبا
ف� َّإن � َ
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وقد تغزل �أبو الأ�سود الدئلي يف عجوز ،فقال كما �أن�شده �أبو متام يف احلما�سة:
�أَ َبى ال َق ْل ُب �إال أ�ُ َّم َع ْو ٍف َو ُح َّب َها عجوزًا ومن ُيحب ِْب عجوزًا ُي َف َّن ِد
ــحقِ يمَ َانٍ قد تقاد َم َع ْهدُ ُه و َر ْو َن ُق ُه ما ِ�شئ َْت يف ال َعينْ ِ َوال َي ِد
َك َ�س َ

وقال �آخر يف مليحة �أ�سنت:
ٍ
�صبابات وت َْ�ض ِليل
اح ِت َها و�أنت َر ْه ُن
عناب َر َ
ا�س ُلها قد َذ َوى ُ
قالوا ْ
ُ
ل�ست ب�سالٍ ح َّبها �أبدً ا
فقلت
العناب يح ُلو يل
وك َّلما كرن�ش
ُ
ُ
ُ

وهذا من باب قولهم يبلى القمي�ص وفيه عرف املندل ،ف�إن الإن�سان
ال�صادق يف حب من يهواه ي�ست�صحب الأ�صل ويرى �إبقاء ما كان على ما كان،
فكل ما امنحى من خارج العيان فهو موجود يف الأذهان ،فاملحب يت�ص ّور دائ ًما
ح�سن احل�سان ويدمي معاملتهن بالرب والإح�سان.
فقد حكي �أن خرقاء �صاحبة ذي الر ّمة �أر�سلت �إىل بع�ض ال�شعراء لي�شبب
بها ،فقال :ال �أ�شبب بعجوز ،فربزت له وقد �أماطت( )1قناعها ف�أخذت مبجامع قلبه
ور�أى منها �أح�سن الن�ساء ،فقال:
لقد �أر�س َل ْت خرقا ُء َن ْحوي َر ُ�سو َل َها ل َت ْج َعلني خرقا ُء ممن �أَ َ�ض َّل ِت
وخرقا ُء ال تزدا ُد �إال َم َ
ِ
وجلت
ُوح
عم ْ
ال َح ًة ولو ّ
رت َت ْعمِ ري ن ٍ
(� )1أماطت� :أبعدت( .م).
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فاجلميلة املعمرة كالثوب اليماين ذهبت جِ َّد ُته ،ومع ذلك فهو يروق العني
ملم�سا حتى بالغ بع�ضهم حيث قال:
مر�أى ،واليد ً
و َي ِزيدُ ها َم ُّر الليــــــاليِ جِ دَّ ًة

()1

ـــــن َ�ش َبابِي
و َت َقا ُد ُم الأَ ْز َمانِ ُح ْ�س َ

قال بع�ض العرب :ال تتز ّوج من الن�ساء �س ًّتا :ال �أَ َّنانة ،وال َم َّنانة ،وال َح َّنانَة،
�شداقة� ،أ ّما الأنانة فهي كثرية الأنني فنكاح املري�ضة ال
حداقة ،وال ب ّراقة وال ّ
وال ّ
حتن �إىل زوج
متن على زوجها ،و�أ ّما احلنانة فهي التي ّ
خري فيه ،و�أ ّما املنانة فهي التي ّ
احلداقة فهي التي ترنو بحدقتها �إىل كل �شيء ت�شتهيه وتكلف الرجل
�آخر ،و�أ ّما ّ
�شراءه ،و�أ ّما الرباقة فهي التي متكث طول النهار ت�شتغل يف وجهها حتى ي�صري له
بريق .انتهى .ولي�س هذا الربيق يف �شيء من احل�سن ،ف�إن احل�سن ما زين الزينة
وا�ستح�سن دونها ،وهذا هو احل�سن العام.

جدة :جتدد( .م).
(َّ )1

الف�صل ال�ساد�س
يف احل�سن واجلمال

مما �أنعم اهلل به على العبد حت�سني َخ ْل ِقه وخُ ُل ِقه ،فال ينبغي للعبد �إذا �أح�سن
اهلل وجهه �أن ي�ضيف �إليه قبيح املعا�صي �أو قبح وجهه �أن يجمع بني قبيحني كما
قيل:
ات ال َف َتى �أَ ْم َر ْي ِن َ�أ ْ�ض َحى
� ِإذا َف َ
ٌ
جميل
َج َم ُال الوج ِه �أو خُ ُلقٌ

وب
َبعِــــــيدً ا عـــــن ممُ َاز ََجة ال ُق ُل ِ
يب
َي ِزي ُنك يف ا ُحل ُ�ضو ِر ويف املَ ِغ ِ

فح ْ�س ُن ال َو ْج ِه َي�شْ َف ُع يف امل�ساوي
ُ

وح ْ�س ُن ا ُخللقِ َي�شْ َف ُع يف ُّ
ُوب
ُ
الذن ِ

وقيل:
َف َ
ب الدُّ َّر يف ال َب ْح ِر َو ْحدَ ُه
ال حَ ْت َ�س نَ َّ

َف َقدْ تُخْ ِر ُج الأَ ْف َوا ُه ِم ْن َل ْف ِظ َها ُد َّرا

ؤمن َ
روي عن النبي � أنه قال�« :إنَّ ال َّر َ
ليدرك درج َة ال�صا ِئم
جل امل� َ
القا ِئم با ُخل ِلقِ » ،وقال �أمري امل�ؤمنني َع ِل ٌّي ك ّرم وجهه�« :أ ّول عو�ض احلليم عن حلمه
�أن النا�س �أن�صاره على اجلاهل» ،وقال بع�ض العلماء من نفا�سة احللم وارتفاع
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قدره �أن اهلل  مل ي�سم به يف كتابه �أح ًدا �إال �إبراهيم خليله و�إ�سحاق ذبيحه؛
حيث قال :ﱹ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﱸ [هود ،]75 /ويف قوله :ﱹﯵ
ﯶ ﯷ ﱸ[ال�صافات ،]101 /وكان يقال :جمع اهلل مكارم الأخالق يف
�آية واحدة ﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﱸ [الأعراف،]199 /
وقال بع�ضهم:
ــــر ِب ُع ْر ٍف
خـــــ ِذ ال َع ْفـــــ َو َو�أْ ُم ْ
ُ
ــــــــل َجا ٍه
َو�إ ِْن ُك ْن َت ِم ْن �أَ ْه
ِ

َ
عــــ ِر ْ
ــــــــن اجل َا ِهــــــ ِلي َنا
�ض َع
ِ
َو�أ ْ

ــــــم �إ َ
ِىل اجلـــــــــــــــا ِه ل ِي َنا
َف ُ�ض َّ

ودخل حممد بن عباد على امل�أمون فجعل يعممه بيده وعلى ر�أ�سه جارية
ت�ضحك ،فقال لها امل�أمون :مل ت�ضحكني؟ فقال حممد بن عباد� :أنا �أخربك يا �أمري
امل�ؤمنني� ،إنها تعجبت من قبحي و�إكرامك يل ،فقال لها امل�أمون :ال تعجبي من
قبحه �إن حتت عمامته كر ًما وجم ًدا ال يوجد يف غريه ،ثم �أن�شد يقول:
َ
الفتيان ُح ْ�س ُن ُو ُجو ِههِم
و َه ْل ينف ُع

َف َ
ال جَ ْت َع ِل ا ُحل ْ�س َن الدَّ ِل َ
يل على الفتى

كانت الأَ ْع َر ُ
ا�ض َغيرْ َ ِح َ�سانِ
ِ
�إذا
فما ُك ُّل َم ْ�صقُولِ ا َحل ِد ِيد يمَ َان

وعن و�صية لبع�ض العلماء قال :حق على العاقل �أن يخالق من َل ِق َيه و�أن
يتز َّيا بزي من �ساكنه ،قال بع�ض ال�شعراء:
ئت � ً
أر�ضـــــا ُك ُّلهـــــــم
�إن جِ َ

ُعـــــو ٌر َفغ َِّم�ض َع ْي َنك ال َو ِ
احـدَ ة
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قيل :ال ي�سود الرجل حتى ال يبايل يف �أي ثوب ظهر ،ودخل بع�ضهم
على معاوية وعليه عباءة فازدراه ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إن العباءة ال تكلمك و�إمنا
يكلمك من فيها ،ودخل بع�ضهم �أي�ضً ا على الر�شيد ف�أن�شده:
ترى ال َّر ُج َل ال َّن ِح َ
يف َف َت ْزد ِري ِه

ويف �أَ ْثـــــــــ َوا ِب ِه �أَ َ�س ٌد َح ُ�صو ُر

()1

وقيل:
لو كانت ال َّنا ُر لل َيا ُق ِ
م ِر َق ًة
وت حُ ْ
فال َي ُغ َّر َ
نك �أَ ْط َما ِري( )2وقيمتها

وال ت َُظ َّن خَ َفا َء ال َّن ْج ِم ِم ْن ِ�ص َغ ٍر

لكان َي ْ�ش َت ِب ُه اليا ُقوت با َحل َج ِر
ف� مَّإنا هي �أَ ْ�صدَ ٌ
اف على ُد َر ِر
َّ
م ُم ٌ
ول على ال َّن َظ ِر
فالذن ُْب يف ذاك حَ ْ

والبيت الأخري ينظر �إىل قوله:
وال َّن ْج ُم ت َْ�س َت ْ�ص ِغ ُر الأَ ْب َ�صا ُر ُر�ؤْ َي َت ُه

الذن ُْب َّ
َو َّ
ال�ص َغ ِر
للط ْر ِف َال لل َّن ْج ِم فيِ ِّ

قال �« :إن اهلل ال ينظر �إىل �صوركم ولكن ينظر �إىل قلوبكم و�أعمالكم»،
قال بع�ض الأمراء حلاجبه� :أَ ِ
علي عاق ًال ،ف�أتاه برجل ،فقال :مب عرفت عقله؟
دخل ّ
(َ )1ح ُ�صورَ :ه ُيوب( .م).
(� )2أَ ْط َمارِي� :أثوابي البالية( .م).
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قال :ر�أيته يلب�س الكتان يف ال�صيف ،والقطن يف ال�شتاء ،وامللبو�س العتيق يف احل ّر
واجلديد يف الربد.
وكان  يختار حلاجته �صبيح الوجه ح�سن اال�سم طل ًبا الجتالب
القلوب ،ويف حديث قتادة عن �أن�س «ما بعث اهلل نب ًّيا �إال ح�سن الوجه ح�سن
ال�صوت ،وكان نبيكم � أح�سنهم وج ًها و�أح�سنهم �صو ًتا ،وقد حاز يو�سف 
�شطر احل�سن ،وحاز نبينا عليه ال�صالة وال�سالم كل احل�سن ،قال �أبو هريرة :
ما ر�أيت �أح�سن من ر�سول اهلل  ،ك�أن ال�شم�س جتري يف وجهه ،و�إذا �ضحك
يتلألأ يف اجلدر النور ،وقالت �أ ّم معبد يف بع�ض ما و�صفته به� :أجمل النا�س من
بعيد و�أحالهم و�أح�سنهم من قريب ،ويف حديث �أبي هالة يتلألأ وجهه كتلأل�ؤ
القمر ليلة البدر ،انتهى .فهو كما قيل:
					 �آ َد ٍم
َلب ِْ�س َت ِر َدا َء ال َفخْ ِر يف ُ�ص ْل ِب
ال�سما ِء ُم َن َّو ٌر
وهلل َبدْ ٌر يف
				 َّ

فال َت ْن َتهِي �إِ َّال �إِ َل ْي َك املَ َفاخِ ُر
�ض َظا ِه ُر
و�أَ َ
نت لنا َبدْ ٌر على الأَ ْر ِ

ويف احلديث كما رواه البخاري يف تاريخه وابن �أبي الدنيا يف ق�ضاء احلوائج
اطلبوا اخلري عند ح�سان الوجوه ،وقيل يف معناه:
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لقد َ
قال ال َّر ُ
�سول و َق َال ح ًّقا

اجات َع َّز ْت ْ
فاط ُل ُبوها
�إذا ا َحل َ
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وخَ يرْ ُ ال َق ْولِ ما َ
قال ال َّر ُ�س ُ
ول
�إىل َم ْن َو ْج ُه ُه َح َ�س ٌن َجمِ ُ
يل

وقيل لفيل�سوف� :أي الر�سل �أجنح؟ قال :الذي له جمال وعقل وفكر.
وقيل� :إذا �أر�سلتم ر�سو ًال فابعثوه ح�سن الوجه ح�سن اال�سم ،قال لقمان البنه :ال
تبعث ر�سو ًال جاه ًال ف�إن مل جتد حكي ًما فكن ر�سول نف�سك� ،شعر:
�إذا �أَ ْب َطا ال َّر ُ�س ُ
ول ُف ْ
اح
قل نجَ َ ٌ

وال َت ْف َر ْح �إذا َعجِ َل ال َّر ُ�س ُ
ول

وقال �آخر:
�إذا �أَ ْر َ�س ْل َت َفا ْر ِ�س ْل َذا َو َقا ٍر

َك ِر َمي

ُي َو َّفقُ َبينْ َ ِنيــــــــــ َرانٍ ومــــــــا ٍء

ني �سِ ـــــــــ َّنو ٍر(َ )1و َفا ِر
ـــــلح ب َ
و ُي ْ�ص ُ

َّ
الط ْب ِع

ُح ْل َو

االعت َِذا ِر
ْ

و ُي ْر َوى عنه � أنه قال�« :إن اهلل جميل يحب اجلمال» ،وقيل يف هذا
املعنى:
َ
ـــــــــــال َل َنا ِف ْت َن ًة
خَ َلق َْت ا َجل َم
ٌ
و�أَن َْت َجمِ
يـــــــــل حُ ِت ُّب ا َجل َمال
(� )1سِ َّن ْورٍ :ق ِّط( .م).

و ُق ْل َت لنــــــــــا يا عِ َبادِي ا َّت ُقون
فكيف عِ َبــــــــا ُدك ال َي ْع َ�ش ُقون
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فاحل�سن �صفة متيل �إليها الطباع ال�سليمة والأذواق امل�ستقيمة وتنجذب �إىل
ع�شقه �أرباب العقول ،ويف املثل �شفيع احل�سن مقبول ،ولقد �أح�سن من �أن�شد
يقول:
يح �أَتَى َبذن ٍْب َو ِ
احدٍ
و�إذا املَ ِل ُ

ما�سِ ـــــــ ُنه ِب�أَ ِ
ِيع
اءت حَ َ
َج ْ
لف َ�شف ِ

ومثله قول الآخر:
يح ِب�أَ ِ
لف َذن ِْب
�إذا َجا َء املَ ِل ُ

ما�سِ ــــــ ُنه َ�شفِي ُع
مــــــــا َها من حَ َ
حَ َ

وقال �أبو فرا�س:
�أَ َ�سا َء ف َزا َد ْت ُه الإِ�سا َء ُة ُح ْظ َو ًة
َت ُعدُّ

ات ُذنُو َب ُه
َع َل َّي ال َو ِا�ش َي ُ

ِيب
ِيب َع َلى َما َك َان ِم ْنه َحب ُ
َحب ٌ
َ
وب
ِيح ُذ ُن ُ
وم ِْن �أ ْين ِل ْل َو ْجـــــ ِه املَل ِ

وقد �أجمع احلكماء قاطبة على �أن النظر �إىل املر�أة اجلميلة احل�سنة اخللق
تف ّرح النف�س وتن�شطها وتزيل عنها الأفكار والو�ساو�س ال�سوداوية ،وتق ّوي القلب
ق ّوة ال مزيد عليها ب�سبب �إزالة الأفكار الرديئة ،ال�سيما �إذا ان�ضم مع ح�سن ال�صورة
ح�سن املحادثة؛ لأن حلا�سة ال�سمع مدخ ًال عظي ًما يف تطييب كالم القلوب بكالم
املحبوب ،و�أما �أحلى قول بع�ضهم يف هذا املعنى:
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وح ِدي ُث ُه
َ

كال َغ ْي ِث

َي ْ�س َم ُع ُه

يح ِم ْن َط َر ِب َم َ�سا ِمع ِه
َف َي ِ�ص ُ
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راعي

ني
�سِ ِن َ

و َي ُق ُ
ول

يف

َتتَا َب َع ْت
َف َر ٍح

َه َيا

َجدْ َبا
َر َّبا

وهذا هو املعنى املق�صود من قول �أبي نوا�س :وقل يل هي اخلمر يف قوله:
ا�س ِق ِني خَ ْم ًرا َو ُق ْل ليِ ِه َي ا َخل ْم ُر
�أَ َال َف ْ

َو َال ت َْ�س ِقنِي �سِ ًّرا ِ�إ َذا �أَ ْم َك َن ا َجل ْهر

و�إذا كان املحبوب يتلذذ بتكرار ا�سم حمبوبه على ل�سانه فكيف ال يكون
ذلك والوجهان متقابالن والف ََّمان متحادثان ،وكما �أن احلكماء �أجمعوا على ذلك
فقد �أجمعوا �أي�ضً ا على �أن النظر �إىل املر�أة القبيحة ال�سيئة اخللق كمجال�سة الثقيل
تثري الهموم وجتلب الغموم ،وت�ؤمل القلب ومتيت النف�س ،وتذهب الن�شاط وتطوي
االن�شراح ،كما قيل:
للم َ�س َّر ِ
ات َطا ِر ُد
َ
ي�س َح ِديثُه َ
وج ِل ٌ

ٌ
َمثل َل ْي ِل ِّ
طويل وبار ُد
ال�شتاء فهو

وكانت ُل َبا َبة بنت عبد اهلل بن عبا�س من �أجمل النا�س وج ًها ،وكانت حتت
الوليد بن عتبة بن �أبي �سفيان ،فكانت تقول :ما نظرت �إىل وجهي يف املر�آة مع
�أحد �إال رحمته من ح�سن وجهي �إال الوليد ،ف�إين كنت �إذا نظرت �إىل وجهي مع
وجهه رحمت نف�سي من ح�سن وجهه ون�ضارته ،قال بع�ضهم:
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ن ََظ ْر ُت �إِ َلي ِه ن َْظ َر ًة
َف�أَ ْو َحى �إِ َلي ِه ال َو ْه ُم

َف َت َحيرَّ َ ْت
َ�أنيِّ �أُ ِح ُّبه

370

ِيل ِ�ص َفا ِت ِه
َد َقائقُ ف ِْك ِري يف َجل ِ
َف�أَ َّث َر َذ َاك ال َو ْه ُم فيِ َو َج َنا ِت ِه

وعلى ذكر املر�آة يح�سن قول بع�ضهم:
َر�أَى ُح ْ�س َن ُ�صو َر ِت ِه يف المِ َراة
ـــــما له
َ
ا�س ً
و�صيرَّ َ َي ْع ُق َ
وب ْ

أ�صبح َ�ص ًّبا ِب َهـــــــا ُمدْ َن َفا
ف� َ
و�س َفا
ُي�ش ُري ب�أَ ْن َقــــــدْ َر َ�أى ُي ُ
()1

وقال بع�ضهم� :إن املر�أة �إذا كانت ح�سنة ال�صفات ح�سنة الأخالق ،جنالء
العني �سوداء احلدقة ،متحببة لزوجها قا�صرة الطرف عليه ،فهي على �صفة ا ُحلو ِر
العني ،كما قيل:
ُحو ٌر َح َرا ِئ ُر َما َه َم ْمـــــن ِب ِري َب ٍة
ني َ
الك َ
ال ِم َف َو ِ
اح ً�شا
ُي ْح َ�س َ
نب ِم ْن ِل ِ

َكظِ َبا ِء

َم َّك َة

َ�ص ْيدُ ُه َّن

َح َرا ُم

()2

الإ ِْ�سال ُم

و َي ُ�صدُّ ُه َّن عن ا َخل َنا

وقال �آخر وهو ممن َكا َث َر مبحبوبه وفاخر:
مل َيبقَ يل �أَ َم ٌل ِ�س َو ِاك َف�إ ِْن َي ُف ْت
ال �أَ ْ�ست ِل ُّذ ل َغيرْ ِ َو ْجه ِ
ِك َم ْن َظ ًرا
(ُ )1م ْدنَفَا :مالز ًما للمر�ض( .م).
( )2ا َخل َنا :الفح�ش( .م).

َو َّد ْع ُت �أَ َّيــــــا َم ا َحل َيا ِة َو َد َاعا
َو�سِ َوى َحدِ يث ِِك ال �أُريدُ َ�س َم َاعا
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وقال �آخر:
يا ُح ْ�ســـــ َن ُه �إِذ َق َ
ال ما �أَ ْح َ�س ِّني

لذ َ
ويا َ
ِ
ْــــــظ ما �أَ ْع َذ َب ُه
اك ال َّلف

ثم �إن احل�سن العام هو ما يزين الزينة وي�ستح�سن بدونها ،و�أما احل�سن اخلا�ص
فهو ما يخت�ص به كل ع�ضو من ال�صفات ،ولهذا قالوا احلالوة يف العني ،واملالحة
يف الفم ،واجلمال يف الأنف ،والظرف يف الل�سان ،وقالوا �إذا ح�سنت العني فتمامها
الد َعج( ،)1والفم متامه ال َف َلج( ،)2وطالوة اجلبني متامها ال َب َلج( ،)3و�أح�سن ما تكون
َّ
املر�أة �إذا طال منها الأطراف والعنق وال�شعر والقامة ،وق�صر منها العني والل�سان
واليد والرجل  -واملراد بالق�صر الق�صر املعنوي كعدم الطموح بالعني والفم ،و�أخذ
�شيء فوق احلاجة ،واخلروج من بيتها  -وابي�ض منها اللون والفرق والثغر � -أي
الأ�سنان نف�سها� ،أ ّما اللثة فقد َم َد َح ْت العرب َ�س َوا َدها  -وا�سو ّد منها العني والهدب
()4
وال�شعر ،واحم ّر منها الل�سان وال�شفة مع ال َّل َع�س يعني ي�سري ال�سواد  -و َدقَّ
منها احلاجب والأنف والبنان وا َخل ْ�صر( ،)5وغلظ منها ا ِمل ْع َ�صم( )6وما يقعدها عند
الد َعج� :شدة ال�سواد( .م).
(َّ )1
( )2ال َف َلج :تباعد ما بني الأ�سنان يح�سن املنظر( .م).
( )3ال َب َلج :تباعد ما بني احلاجبني( .م).
(َ )4دقَّ �َ :ص ُغ َر( .م).
( )5ا َخل ْ�صر :و�سط الإن�سان( .م).
( )6ا ِمل ْع َ�صم :مو�ضوع ال�سوار من اليد( .م).
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النهو�ض وال�ساق ،وات�سع منها اجلبني واجلبهة والعني وال�صدر و�ضاق منها الأنف
والأذن والفم ،وما عدا ذلك راجع �إىل ما ذكر وتفنن يف الأو�صاف ،و�أهل ال ِف َر َا�سة
يجعلون اجلمال الظاهر دلي ًال على اعتدال املزاج.
فمعتدل املزاج ال يتهافت على التهتك واالبتذال؛ ف�إنه بهذا يذهب ما
يف جماله من البهاء واجلالل ،فقد ُح ِكي �أن �سيدة بنت �أحمد بن جعفر بن �أحمد
ال�صاحلية كانت بعيدة ال�صيت باجلمال والكمال والأدب ،وكانت ت�سمى بلقي�س
الإ�سالم ،وكان زوجها املكرم ال�صليحي ملا مات عنها تركها بدار العز التي بناها
مبدينته من بالد اليمن ،فلما ا�ستوىل ابن �أحمد بن املظفر ال�صليحي على امللك
�أراد �أن يتز ّوجها ليكمل له ملكه ،فامتنعت منه فعزم على قتالها.
ثم �أ�شري عليه ب�أن يكاتب يف �أمرها امل�ستن�صر العبيدي �صاحب م�صر� ،إذ
كان �أهل اليمن قائمني بدعوته فامتثل ذلك و�أر�سل �إليه ر�سولني من ِق َبله يف هذه
خ�صي بر�سم الكالم معها ،فدخل
الق�ضية ،فرجع �إليه بق�ضاء حاجته ومعهما ّ
ا َخل ِ�ص ُّي �إليها وقد ح�ضر وجوه �أهل الدولة قائمني لقيامه ،فقال �أمري امل�ؤمنني ي�سلم
على اجلهة املالكة ال�سيدة الر�ضية الطاهرة الزكية وحيدة الزمن و�سيدة ملوك
اليمن ،عمدة الإ�سالم خال�صة الأنام ذخرية الدين َو ِل َّية(� )1أمري امل�ؤمنني ،ويقول
لها :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
(َ )1و ِل َّية :نا�صرة( .م).
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ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ [الأحزاب ،]36 /وقد ز ّوجك
موالنا �أمري امل�ؤمنني من �أمري الأمراء �أبي ِحمْيرَ �سب�أ بن �أحمد على ما ح�ضر من
املال وهو مائة �ألف دينار ذه ًبا عي ًنا ،وخم�سون �ألفًا �أ�صنا ًفا حتفًا و�ألطا ًفا ،فقالت:
�أ ّما كتاب موالنا �أمري امل�ؤمنني ،ف�إين �أقول فيه� :إين �ألقي �إ َّيل كتاب كرمي ،و�أما
�أنتما فواهلل ما جئتما �إىل موالنا من �سب�أ بنب�أ يقني ،بل ح ّرفتما القول عن موا�ضعه،
و�س َّو َل ْت لكم �أنف�سكم �أم ًرا ف�صرب جميل واهلل امل�ستعان على ما ت�صفون.
َ
ومت عقد النكاح بينهما وا�ست�أذنها زوجها الأمري يف الدخول بها بدار العز
ومد يده �إليها �أ ّول مرة فلم متتنع عليه �أ ّول م ّرة مما يكون بني
ف�أذنت له ،فدخل ّ
الرجل وزوجته ،ثم �أراد املعاودة فمنعته وغ�ضبت وخرجت من البيت الذي
كانت معه فيه ،ومل يجتمع بها �إال تلك الليلة خا�صة ،وبع�ض �أهل اليمن يقولون:
�إنه مل يرها و�إمنا �أجل�ست له تلك الليلة جارية من جواريها فعلم بذلك وكتم الأمر
ومل ُي ْف ِ�شه ،فهذه هي املر�أة العفيفة واجلهة ال�شريفة ،وباجلملة فلبا�س ثوب العفاف
من �أجمل الأو�صاف ،وقلت يف هذا املعنى:
�أَ ْ�ص ُبو ِ�إ َ
ٍ
ـــــــال
ىل ُك َّل ذي َج َم
اب
و َل ْي َ�س بِي يف ال َه َوى ا ْر ِت َي ٌ

و َل ْ�س ُت

من

َ�ص ْب َوتِي

�أَخَ ُ
اف

ُ
و�إ مَِّنا �شِ
ــــــــــــاف
ــــــيمتِي ال َع َف
َ

ومن الن�ساء امل�شهورات �أ ّم حكيم التي ت�شبب بها ق ََطرِي رئي�س اخلوارج
الذين خرجوا على اخلالفة يف �أيام ه�شام بن عبد امللك ،وقد �سبق ذكرها يف
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الف�صل الثاين من الباب الثاين ،وقيل� :إن عبد اهلل و ُم ْ�ص َ
عب ُوع ْر َوة �أوالد ال ُّز َبيرْ
ابن ال َع َّوام طافوا بالكعبة وتعلقوا ب�أذيالها ،فقال عبد اهلل :اللهم �إين �أ�س�ألك
اخلالفة ،وقال عروة :اللهم �إين �أ�س�ألك اجلنة ،وقال م�صعب :اللهم �إين �أ�س�ألك �أن
تكون �سكينة بنت احل�سني بن علي وعائ�شة بنت طلحة بن عبداهلل من �أزواجي،
ف�أعطى اهلل ك ًّال منهم مراده ،فكان عبد اهلل بن الزبري خليفة على احلرمني واحلجاز
واليمن والعراق وم�صر وغري ذلك ما عدا ال�ش�أم ،وتز ّوج م�صعب عائ�شة بنت
طلحة و�سكينة بنت احل�سني ،و�أَ ْ�ص َدقَ عائ�شة بنت طلحة ك�صداق �سكينة بنت
احل�سني ،وكانا يتغايران ،وكان ال�شرف ل�سكينة واجلمال لعائ�شة.
و�ص ِيفَة لها �إىل
قيل :طلع البدر ليلة فلما تو�سط ال�سماء بعثت عائ�شة َ
�سكينة تقول :من �أ�شبه بهذا البدر ،وجهي �أم وجهك؟ فلم جتبها �سكينة ،و�أذن
امل�ؤذن ،فلما قال� :أ�شهد �أن حمم ًدا ر�سول اهلل ،بعثت �سكينة و�صيفة لها �إليها
جدك؟ فلم تعد عائ�شة تفاخرها بعد ب�شيء ،وكانت عائ�شة
جدي �أو ّ
تقول :هذا ّ
�أبدع امر�أة باملدينة و�أجمل و�أكمل ن�سائها ،وهي �أ ّول من َخ َّ�ضب من ن�ساء العرب
الديباج املن�سوجة بالذهب واجلوهر،
�أطراف الأ�صابع ،و�أ ّول من لب�س الع�صائب ِّ
و�أ ّول من اتخذت ل�شعرها ط ّرة وم�شطته مباء الورد وامل�سك ،و�أ ّول امر�أة ر�آها النا�س
يف املوقف يف َه ْو َدج ،و�أ ّول امر�أة �أقام معها زوجها �سبعة �أيام ال يظهر ،و�أ ّول امر�أة
ال�ص َرر املختومة تخرج �إىل امل�ستورات من جريانها فيها الدراهم يوم
ر�أى النا�س ُّ
�أ�سبوعها ،و�أ ّول امر�أة �سهرت على زوجها من الغرية حتى طلع الفجر.
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ومما ينا�سب ت�شبيهها وجهها يف احل�سن بالبدر ما ُي َ
حكى عن علي بن
اجلهم �أنه قال جلاريته� :أجتعلني الليلة جمل�سنا يف القمر؟ قالت له :ما �أولعك يف
اجلمع بني ال�ضرائر ،فا�ستدعى بحلة ليفرغها عليها وي�ستجلي قمر وجهها فيها،
فقالت� :إليك عني �إنها تغطي املحا�سن كما ت�سرت القبائح ،فغاب عنهما القمر
فا ْه َت َّم( )1فقالت :ال تهتم لفقده فقد احت�شم من حما�سني وا�ستخلفني من بعده،
ويح�سن هنا قول بع�ضهم:
اب َو ْجـــــــ ُه ال َبد ِر َع َّنا
�إذا َما َغ َ
ال�س ْع ِد َي ْو ًما
و إ� ِْن �أَ َف َل ْت نجُ ُ و ُم َّ

ف َو ْج ُه َك عِ ندَ َنا ال َبدْ ُر املقي ُم
ف َو ْج ُه َك نجَ ْ ُم َ�ســـــــ ْعدٍ ُم ْ�س َتدِ ُمي

وقول ال�شاعر:
�أَ ْرخَ ْت َث َ
ائب( )2من َ�ش ْع ِر َها
ال َث َذ َو ٍ
ال�س َما ِء ِب َو ْج ِه َها
َوا�س َت ْق َب َل ْت َق َم َر َّ

يف ليل ٍة َف�أَ َر ْت َل َي َ
ايل �أَ ْر َب َعا
َف�أَر ْتن َِي ال َق َم َر ْي ِن يف َو ْق ٍت َم َعا

ولبع�ض الن�ساء ف�ضل ال�سيما يف ال�شعر ،قال ال�شهاب احلجازي� :أن�شدين
�شيخ الإ�سالم حافظ م�صر وال�شام �شهاب الدين �أحمد ابن الإمام ال َع َّال َمة نور
( )1ا ْه َت َّمَ :حزِن( .م).
(َ )2ذ َوائِب :جمع ذ�ؤابة وهي :ال�شعر امل�ضفور من الر�أ�س( .م).
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الدين علي بن حجر ،قال� :أن�شدتني �إجازة من نظمها املحجبة املخدرة امل�سندة
فاطمة بنت حممد بن املنجا الدم�شقية الأ�صل وقد فارقت بعلها:
لمَ َّا َغدَ ا ِل َو ِثيقِ َع ْه ِدي نَا ِق ً�ضا
َفا َر ْق ُت ُه وخَ َل ْع ُت من َي ِده َي ِدي

ُ
ـــــــل ال ُو ِّد أ�َ ْن َي َتم َّز َقا
و�أَ َرا َد َح ْب
يتفرقا
ُ
وتلوت يل ولـــــــــه و�إ ِْن ّ

ومن ذلك ما �أن�شدتنيه من لفظها لنف�سها املحجبة امل�صونة والدرة املكنونة،
العريقة احل�سب الأ�صيلة الن�سب العالية املقام الكثرية التهجد والقيام ،حافظة
�أهل زمانها ،فائقة �أقرانها� ،صاحبة ال�سند العايل واللفظ الف�صيح الغايل ،ال�ست
زينب ابنة الإمام العامل العامل ،والبحر الوافر الكامل ،برهان الدين �أبي �إ�سحاق
�إبراهيم العثماين ال�شافعي ،وقد اعتدى عليها بع�ض النا�س يف وقفها وتجَ ُّ وه عليها
ب�شيخ الإ�سالم وقا�ضي الق�ضاة عز الدين �أحمد احلنبلي ،فكتبت �إليه بهذين
البيتني وهما:
َق َ�س ًما
َف ِق ًها

ب َِح َّق َك ال ت َُ�ضا ُم َ�ض ِعيف ٌة
قيت �أذى عد ٍّو �أَ ْح َمقٍ
ُو َ

ُ
ين َح ًّيا َبا ِق ًيا
وتكون عِ َّز الدِّ ِ
لك َر ُّب َها ال زال كه ًفا واق ًَيا

ومن الن�ساء من ا�شتهر بال�صيانة والديانة ،ودخل يف زمرة �أفا�ضل العلماء
بحيازة الف�ضل والأمانة ،فمن حاز هذه الرتبة خديجة بنت �أحمد بن عبد العزيز

يف احل�سن واجلمال

377

377

ابن القا�سم بن عبد الرحمن �أ ّم الف�ضل بن �شهاب الدين النويري القر�شية
العقيلية املكية �أ ّمها و�أ ّم �أخويها قا�ضي الق�ضاة كمال الدين �أبي الف�ضل حممد
ونور الدين على كمالية ابنة قا�ضي الق�ضاة جنم الدين حممد بن حممد الطربي
عدة ليالٍ
املكي ،كانت من ثروات الن�ساء دي ًنا وعفة وكر ًما وعبادة ،وكانت تخلو ّ
للعبادة وتالزم الأوراد دائ ًما ،وال ترغب فيما مييل �إليه الن�ساء ،وكانت تكتب وتقر�أ
ولها ف�ضائل و َت ْن ُظم ال�شعر اجليد ،وبينها وبني علماء ع�صرها و�صلحائه مكاتبات،
ولها ق�صيدة نبوية �أ ّولها:
َح َمل ال َغ َرا ُم َع َل ّي َما ال �أَ ْحمِ ُل

َفر َثى لحِ َ اليِ

َم ْن َي ُلوم َو َي ْع ُ
ذل

وكتبت �إىل ال�شيخ بهاء الدين �أحمد بن ال�سبكي ،وقد �أهدت له عقي ًدا
وهي وهو �سائران يف رفقة من مكة �إىل املدينة النبوية للزيارة:
َب َعث ُْت َل ُكم بِ�شي ٍء من َعقِيــــــدٍ

يــــــــــحه
َهدِ َّي ُت ُه لقــــــل ِت ِه َف ِ�ض
َ

خــــ رِ ُب ُك ْم بـــــــــــ�أنَّا
َو َل ِك َّنا ل ُن ْ

عقيد ُة ُو ِّدنــــــــا ف ُ
ِيكم َ�صحي َِحه

ف�أجابها ب�أبيات منها:
ني خديج ًة
ات �أُ ِّم امل�ؤمن َ
َب َر َك ُ

َع َّم ْت

م َّمدٍ
بي حُ َ
ولها ق�صائدُ يف ال َّن ِّ

َ�ست ُ
َنال يف ا َجل َّن ِ
طيب جنا َها
ات
َ

قواف َل َنا

و َف َ
ا�ض

َندَ ا َها
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فاهلل َيقْب ُلها و َي�شْ ُك ُر َ�س ْع َي َها

طيب ال َه َنا �أَخَ َو َاها
و َيــــــــدُ و ُم يف ِ

البيت �إذ
ويع ُّز للإ�سالم هذا
َ

وطــــــاب ح َ
ال َها
عم ْت مكار ُم ُة
َ
َّ

378

ُت ُوف ِّي ْت مبكة �سنة �سبع و�سبعني و�سبعمائة ،وكانت �صاحلة عاملة ،انتهى.
وممن ا�شتهر بالأدب والت�ص ّوف والغزل والتعفف من الن�ساء بالأندل�س
حمدة بنت زيد بن تقي العويف ،يحكى �أنها خرجت متنزهة بالرملة من وادي
�آ�ش فر�أت ذات وجه و�سيم �أعجبها فقالت:
الد ْم ُع �أَ ْ�س َرارِي ب َِوا ٍد
اح َّ
�أَ َب َ
ف َِمن َن ْه ٍر َي ُط ُ
�ض
وف ب ُِك ِّل َر ْو ٍ

ــــن �آثا ٌر َب َوا ِدي
َل ُه ِل ْل ُح ْ�س ِ
وف ِّ
�ض َي ُط ُ
بكل وا ِدي
و ِم ْن َر ْو ٍ

و ِم ْن بني َّ
الظ َبا ِء مها ُة َر ْم ٍل
لها لحَ
ٌ
ْـــــــظ تر ِّد ُده لأَمـــــ ٍر

َ�س َب ْت ُل ِّبي وقد َم َل َك ْت ِق َيا ِدي
و َذ َ
ُ
اللحظ يمَ ن ُع ِني ُر َقا ِدي
اك

ت َذ َوا ِئ َبها علي ِه
�إذا َ�س
َ
ــــــــد َل ْ

ال�س َوا ِد
ر� َ
أيت البد َر يف ُج ْن ِح َّ

يق
ال�ص ْب َح
مات له �شَ ِق ٌ
َ
ك�أنَّ ُّ

َف ِمن ُح ْز ٍن ت ََ�س ْر َ
بل با ِ
حل َداد
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ومن كالمها �أي�ضً ا:
ا�ش َ
وملا �أَ َبى ال َو ُ
ون ِ�إ َّال ِف َرا َق َنا
َ
و�ش ُّنوا َع َلى �أَ ْ�س َم ِاع َنا ُك َّل َغار ٍة
َغ َز ْو ُت ُه ُمو ِم ْن ُم ْق َل َت ْي َك َو�أَ ْد ُم ِعي

وما َل ُه ُمو عِ ْندِ ي وعِ ْندَ ك م ِْن َثا ِر
و َق َّل ْت ُح َماتِي عِ ْندَ َذ َاك و�أَن َْ�صاري
وال�س ْي ِل وال َّنا ِر
بال�س ْي ِف َّ
وم ِْن َن ْف�سِ ي َّ

وكانت علية العبا�سية بنت املهدي �أخت هارون الر�شيد فائقة يف اجلمال
والأدب والعلم ،تز ّوجها مو�سى بن عي�سى العبا�سي ،وكان الر�شيد يبالغ ب�إكرامها
واحرتامها ،ولها ديوان �شعر ،عا�شت خم�سني �سنة وتوفيت �سنة ع�شر ومائتني،
وكان �سبب موتها �أن امل�أمون �سلم عليها و�ضمها �إىل �صدره وجعل يقبل ر�أ�سها
وح َّمت وماتت لأيام ي�سرية.
ووجهها مغطى ف�شرقت من ذلك ُ
وملا خرج الر�شيد �إىل الري �أخذها معه ،فلما و�صل �إىل املرج نظمت قولها:
و ُم ْغترَ ِ ٍب باملَ ْر ِج َي ْب ِكي ِل َ�ش ْج ِو ِه
�إذا ما �أَتَاه ال َّر ْك ُب ِم ْن ن َْحو �أَ ْر ِ�ض ِه

اب عنه املُ ْ�سعِدُ َ
احلب
ون على ِّ
و َقدْ َغ َ
كب
َت َن َّ�شقَ َي ْ�ستَ�شفِي ِب َرائح ِة ال َّر ِ

وكانت حاذقة يف الغناء و�ضَ ْر ِب العود ف َغ َّن ْت بهما ،فلما �سمع الر�شيد
ال�صوت علم �أنها قد ا�شتاقت �إىل العراق و�إىل �أهلها ف�أعادها ،ومن �شعرها:
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ا�سم ا َ
ِيب عن ال ِع َبا ِد
حلب ِ
َك َت ْم ُت َ
فوا �شَ ــــــــ ْو ِقي �إىل نا ٍد َخ ِل ٍّي

ور َّد ْد ُت

380

ال�ص َبا َب َة
َّ

يف

ُف�ؤَادِي

ـــــم َم ْن �أَ ْه َوى �أُ َنادي
لع َّلي ِب ْ
ا�س ِ

ومن كالمها �أي�ضً ا:
احلب
جَ َت َّن ْب ف� َّإن ا ُحل َّب داعي ُة
ِّ
َت َب َّ�ص ْر ف� ْإن َحدَّ ْث َت �أَ َّن �أخا ال َه َوى

َ
أيام ال َف َتى َي ْو ُمه الذي
و�أ ْط َي ُب � ِ
�إذا مل َي ُكن يف ا ُحل ِّب ُ�سخْ ٌط وال ِر َ�ضى

َ
وك ْم م ِْن َبعِيدِ الدَّ ا ِر ُم ْ�س َتوجِ ُب ال ُق ْر ِب
نجَ َ ا �ساملًا فا ْر ُج ال َّن َجا َة م َِن ا ُحل ِّب
ُي َر ّوع ِباله ِْج َرانِ فيه وبال َع ْت ِب
ُ
تب
�سائل
والك ِ
ف�أين َح َال ُ
وات ال َّر ِ

وكانت علية ت�ساجل الأدباء وتناظر العلماء فكانت بامل�شرق َك َو َّال َدة بنت
املُ ْ�س َت ْك ِفي باهلل باملغرب ،وكانت �صيانتها بقدر �شرفها بخالف والدة املذكورة ،ف�إنها
قد برعت يف احل�سن ،واجلمال ،والبهاء ،والكمال ،واللطف ،والدالل ،وكانت
عاملة كاتبة �شاعرة لها جمل�س تمُ َُّد فيه املوائد ويجتمع بها فيه العلماء والف�ضالء
وال�شعراء والأدباء ،وكانت بدون تكليف لكنها عفيفة ،وكانت كث ًريا ّما تقول:
�إِنيِّ و�إ ِْن ن ََظ َر الأَنَا ُم ل َب ْه َج ِتي
ني َ
الك َ
ال ِم َف َو ِ
اح َ�شا
ح�س نْ َ
ب ِم ْن َل ِ
ُي َ

كظِ َبا ِء

َم َّك َة

�صيدُ ُه َّن

َح َرا ُم

هن َع ِن ا َخل َنا الإ ِْ�س َال ُم
و َي ُ�صدُّ َّ
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وكانت بقرطبة جال�سة ال�ستجالء حما�سن النظم والنرث ،وقد ولع بها ابن
زيدون ،و�صدرت بينهما املرا�سالت ،و�أن�ش�أ فيها ر�سالته الزيدونية فتكلم النا�س
فيها ،وما �أح�سن كالم ابن زيدون يف خطابه لها بقوله:
�إ َّ
ِين ذكرت ُِك بال َّز ْه َرا ِء ُم�شْ تا ًقا
وال َّر ْو ُ
�ض عن مائه ال ِف ِّ�ضي ُم ْب َت ِ�س ٌم
()3
�سيم ْاع ِت َ
ال ٌل( )2يف �أَ َ�صا ِئ ِل ِه
ولل َّن ِ
		�س َّكن ُ
اهلل قل ًبا ِع ْندَ ِذ ْك ِركم
ال َ
الريح ن َْح َو ُك ُم
لو َ�شاء َح ْم ِلي ن َِ�س َيم ِ
مــدُ مـــــــا ُك َّنا ِل َع ْه ِد ُك ُم
الآن �أَ ْح َ

أر�ض قد َرا َقا
والأُ ْفقُ َط ْلقٌ و َو ْج ُه ال ِ
للت عن ال َّل َّبات(� )1أَ ْط َوا َقا
كما َح ْ
ك�أنـــــــــــه َر َّق ليِ فاعت ََّل � ْإ�ش َفا َقا
�إ ِْن مل َيطِ ْر ِب َج َن ِاح َّ
ال�ش ْوقِ خَ َّفا َقا

َو َّف ُاكم بفتى �أ�ضنـــــــا ُه َما ال َقى
َ�ســــ َل ْومت و َبقِـــــــي َنا َن ْح ُن ُع َّ�شا َقا

وقد �ساعده الدهر �أن زارته وذهبت بعد �أن و ّدعته ،فقال:
َو َّد َع

ال�ص رْ ُب
َّ

حُ ِ
م ًّبا

َو َّد َع ْك

ال�ســــــن على �أن َ
كن
ْرع
َيق ُ
ّ
مل ْ َي ْ
يا �أَخَ ا ال َبدْ ِر َ�س َنا ًء َو َ�س َنا
ْ

َذائ ًعا من �سِ ِّره ما ْا�س َت ْو َد َعك
زاد يف ِت ْل َك ا ُخل َطا �إذ َ�ش َّي َعك
َحف َِظ

( )1ال َّل َّبات :جمع ال َّل َّبة :وهي و�سط ال�صدر والنحر( .م).
( )2ا ْع ِت َالل :مر�ض( .م).
(� )3أَ َ�صائِل :جمع �أ�صيلة ،وهي ما كان بعد النهار من الع�شي( .م).

اهلل

َز َما ًنا

�أَ ْط َل َعك
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إ� ِْن َي ُط ْل َب ْعدَ َك َل ْي ِلي َف َل َك ْم

382

ِب ُّت �أَ ْ�ش ُكو ق َِ�ص َر ال َّل ْي ِل َم َعك

قال �صاحب اخلريدة :وكانت والدة هذه غريبة الدهر فريدة الع�صر ّقل �أن
ي�سمح الزمان مبثالها �أو يجود احل�سن بعدها بجمالها .قال �صاحب قالئد العقيان:
�إن �شعر والدة �أ�ستحي �أن �أقول �إنه �شعر امر�أة؛ ف�إنه تعجز عنه فحول الرجال وهو:
ا�ش َ
ولمَ َّا �أَ َبى ال َو ُ
ون �إال ِف َرا َق َنا
َ
و�ش ُّنوا على �أَ ْ�س َم ِاع َنا ُك َّل َغا َر ٍة

َغ َز ْو ُت ُه ُمو من ُم ْق َل َت ْي َك َو�أَ ْد ُم ِعي

وما َل ُه ُمو عندي وعِ ْندَ َك م ِْن َثا ِر
و َق َّل ُح َماتِي عند ذاك و�أن�صاري
بال�س ِ
يل وال َّنا ِر
وال�س ِ
يف َّ
ومن ُم ْه َجتِي َّ

تقدم ن�سبة هذه الأبيات حلمدة الأندل�سية ،ومن �شعرها خطابًا البن
وقد ّ
زيدون وكانت متيل �إليه �أي�ضً ا:
َت َر َّق ْب �إذا َج َّن َّ
الظ َ
ال ُم ِز َيار ِتي
َفبِي ِم ْن َك ما لو كان َّ
ُن
بال�ش ْم ِ�س مل ت رِ ْ

لل�س ِّر
َف�إِنيِّ َر�أَ ْي ُت ال َّل ْي َل �أَ ْك َت َم ِّ
وبال َبدْ ِر مل َي ْط ُل ْع وبال َّن ْج ِم لمَ ْ َي ْ�س ِر

قيل ومن �شعرها:
�أَلحْ َ ُاظ ُكم

()1

جَ ْت َر ُح َنا يف ا َحل َ�شا

(� )1أَلحْ َ ُاظ ُكم :نَ َظ َرا ُتكم( .م).

ولحَ ْ ُظ َنا َي ْج َر ُح ُكم فيِ

اخلدُ و ِد
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اج َعـــــ ُلوا َذا ب َِذا
ُج ْر ٌح ب ُِج ْر ٍح َف ْ

ال�صدُ و ِد
َف َما الذي �أَ ْو َج َب ُج ْر َح ُّ

قال بع�ضهم :مثل هذا ال�شعر كثري على امر�أة ،وقال العماد يف اخلريدة� :إن
بع�ض الكنيني من �أهل م�صر يقول �إن هذين البيتني ملحمد بن علي بن �أبي الغمر
املنعوت �أجنب الدين الها�شمي الإ�سنائي الذي قال يف اخلمر:
َع ْذ َرا ُء َت ْفترَ ُّ عن ُد ٍّر َع َلى َذ َه ٍب
َوا َفى �إليها ِ�س َن ُان املَا ِء َي ْط َع ُنها

�إذا َ�ص َب ْب َت بها ما ًء على َل َه ِب
()2
فا�س َتلأَ َم ْت َز ْر ًدا( )1من ف َِّ�ض ِة احلبب
ْ

انتهى .ويف بع�ض الدواوين عزو البيتني للقا�ضي عبد الوهاب املالكي،
وت�شبه �أبيات والدة �أي�ضً ا �أبيات �سلمى بنت القراطي�سي من �أهل بغداد ،وكانت
م�شهورة باجلمال والأدب:
ُع ُ
ال�ص ِرمي(ِ )3فدَ ا ُء َعي ِني
يون َم َها َّ
�أُ َز َّي ُن بال ُع ُقـــــــــــــو ِد و�إ َِّن ن َْح ِري

اب(ِ )4ث َق ً
ال
وال �أَ ْ�ش ُكو من الأَ ْو َ�ص ِ

و�أَ ْج َيا ُد ِّ
الظ َبا ِء فِــــــــــــدَ ا ُء جِ يدِ ي

لأَ ْز َي ُن لل ُع ُقـــــــــــــــو ِد من ال ُع ُقو ِد
ُ
ـــــــــــكو َقا َمتِي ِث َق َل ال ُّن ُهو ِد
وت َْ�ش

(ْ )1ا�س َتلأَ َم ْت َز ْر ًداَ :لب َِ�س ْت الدرع( .م).
( )2ا َحل َب ْب :ما ُي َتح َّب َب من بيا�ض الريق على الأ�سنان ،واملراد �أنها منعته عن ثغرها ب�أ�سنان ي�شبه بيا�ضها بريق
الف�ضة( .م).
ال�صرِمي :الهاجر الذي قطع �صلته ب�أحبائه( .م).
(َّ )3
( )4الأَ ْو َ�صاب :الأ�سقام( .م).
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ت�صدق �صفتها
وملا بلغت هذه الأبيات املكتفي قال :ا�س�ألوا عنها هل ّ
�أقوالها؟ فقالوا :ما يكون �أجمل منها ،فقال ا�س�ألوا عن عفافها ،قالوا :هي �أعف
النا�س ،ف�أر�سل �إليها ما ًال جزي ًال فقال :ت�ستعني به على �صيانة جمالها ورونق
�أدبها ،ف�إنعام املكتفي عليها من غري �أن ينظرها مكتف ًيا ب�سماع �أو�صافها هو من
قبيل قول ال�شاعر:
ُ
ــــــــــاكم
َع ِ�ش ْق ُت ُكم ِم ْن َق ْب ِل ُر ْ�ؤ َي
َك َذ ِل َك ا َجل َّنـــــــــــــــ ُة َم ْع ُ�شو َق ٌة

حلـ�س ِن َو ْ�ص ٍف ِم ْن ُك ُم قد َج َرى
ْ
ـــــل �أَ ْن ُت ْب َ�ص َرا
ِل َو ْ�ص ِف َها من َق ْب ِ

وقول الآخر:
ع�ض الحْ َ ِّي َع ِ
ا�ش َق ٌة
يا َق ْو ُم �أذين ِل َب ِ

والأُ ُ
ذن َت ْع َ�شقُ َق ْب َل ال َعينْ ِ �أَ ْح َيا َنا

و�أما عائ�شة البيعونية الفا�ضلة العاملة فكانت من �أكابر الن�ساء املت�ص ّوفات
م�شغولة بالعبادة والزهد والورع ،تقول ال�شعر الغريب على ل�سان ال�صوفية �أو يف
مدح الر�سول احلبيب ،وتذكر ذلك يف معر�ض الغزل الرقيق ،وكالمها مقبول
وبح�سن القبول حقيق ،فمن ذلك بديعيتها التي ُع ّدت من البدائع وفاقت
مبطلعها على �أكرث املطالع؛ حيث قالت يف اال�ستهالل و�أجادت يف املقال ال�سيما
و�أنها يف مدحه :
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يف ُح ْ�س ِن َم ْط َل ِع �أَ ْق َما ٍر ِبذي َ�س َل ٍم
�أَ ُق ُ
ول والدَّ ْم ُع َجا ٍر َجا ِر ٌح ُم َق ِلي
يا لل َه َوى يف ال َه َوى روح َ�س َم ْح ُت بها
ويف ُب َكا ِئي لحِ َ الٍ َح َال َم ْن َع ِد َم
يا �سعدُ �إن �أَ ْب َ�ص ْرت َعي َناك كاظم ًة

َف َث َّم �أَ ْق َمـــــــا ٌر تمُ ٌّ نازلـــــــني على

حت يف ُز ْم َرة ال ُع َّ�شاقِ كال َع َل ِم
�أَ ْ�ص َب ُ
وا َجلا ُر َجا ٍر ِب َعذلٍ فيه ُم َّت َه ِم

وح ُب ْ�شرى منهم بهم
ومل �أَجِ دْ ُر َ

ملنع َدمِي
َل َّف ْق ُت َ�ص رْ ًبا فلم ُي ْجدِ ِ
وجئت �سِ َل ًعا َف ْ
�سل عن �أَهلِها القِدَ م
هم
ُط َو ْيلِع َح ِّيهِم وانْــــــ ِز ْل ِب َحـــــــ ِّي ِ

�إىل �آخرها وكلها ُم َلح ،وقالت يف الغزل:
ك� مَّأنا ا َخل ُال حتت ال ِق ْر ِط يف ُعنُقٍ

م َّيا ُج ِّل َم ْن خَ َل َقا
َبدَ ا َل َنا م ِْن حُ َ

ال�ص ْب ِح ُم ْ�ستَترِ ًا
جن ٌم َبدَ ا يف َع ُمو ِد ُّ

رب َّ
حتت رُّ َ
فاحترَ َ َقا
ال�ش ْم ِ�س ْ
الث َّيا ِب ُق ِ

فانظر �إىل اخرتاع هذا املعنى يف اخلال جتده كاملعجز من ربات احلجال .وما
�أح�سن قولها من ق�صيدة تقفو فيها ق�صيدة ابن زريق البغدادي يف البحر والقافية
التي مطلعها:
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ال َت ْع ِذ ِلي ِه ف� َّإن ال َع ْذ َل

()1

ُيو ِل ُع ُه

ولكن َل ْي َ�س َي ْ�س َم ُع ُه
قد ُق ْل ِت َح ًّقا
ْ

�إىل �أن قال فيها:
َو َّد ْع ُت ُه َوبِـــــــ ُو ِّدي لو ُي َو ِّد ُع ِني

َ�ص ْف َو ا َحلـــــــــ َيا ِة َو�أَنيِّ ال �أُ َو ِّد ُع ُه

فقالت:
وجمِ ُ
ال�ص ِرب َو َّد َع ِني
يل َّ
َو َّد ْع ُت ُه َ
ِ
و�ص ْر ُت ال َ�ص َرب يل َح َّتى �أَ ُلو َذ به

وع ف ُت ْذ ِكي يف ا َحل َ�شا له ًبا
�أُ ْذ ِري الدُّ ُم َ
وما َي ِئ ْ�س ُت َو ِلك ِّني على َط َم ٍع
ن َْذ ٌر َع َل ّي َل ِئن َوا َفى ال َب�ش ُري ِبهِم

مني من َم َنا ِئ ِحه
الر َ
و�أَ ْج َع ُل ُّ
وح ِّ

( )1ال َع ْذل :اللوم( .م).

�إِ ْذ َذ َاك وال َق ْل ُب ِمنِّي َ�سا َر َي ْت َب ُع ُه
أرجي ال َع ْذل َي ْن َف ُعه
وال ُف�ؤادِي � ِّ
َّ
وال�ش ْو ُق َن َّو َعه
ال َّن�أْ ُي �أَ ْ�س َعر ُه
ب� َّأن َ�ش ْملِي ِبهِم َمو َالي َي ْج َم ُعه

لأَ ْب ُذ َل َّن َلـــــــه َمــــــــاليِ و�أَخْ َل ُعه
�إ ِْن ِن ْلت َما �أرجتي �صاحي توقعه
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وقالت من بحر وقافية عينية بن الفار�ض يف مدحه :
()1

�إذا َال َح م ِْن تِل َقا ِء َي رْ ِث َب ال ِم ُع

وب َ
و�ش ْو ِقي َغا ِل ٌب
َ
و�ص رْبي َم ْغ ُل ٌ

وع َو َو ْجدِ َي َطا ِب ُع
وح ِّبي َم ْط ُب ٌ
ُ

موع َه َوا ِم ُع
َ�س َح ُ
ائب َج ْف ِني بالدُّ ِ

و َد ْم ِعي َم ْط ُل ٌ
وق و َق ْلبِي ُم َق َّي ٌد

و�أَ ْ�ص ُل َح ِديثي يف ال َغ َرام ُم َ�ص َّح ٌح

وع وف ِْك ِري ُي َنا ِز ُع
و ُل ِّبي َم ْن ُز ٌ
ا�س َم ْ�ش ُهو ٌر ويف ا َخل ْلقِ َ�شا ِئ ُع
ويف ال َّن ِ
وع
َو ُل ٌ

باملَ َح َّب ِة

ب�سيرْ ِ َها
ويل ِ�سري ٌة يف ا ُحل ِّب َ�سا َر َ
ني ُقدْ َو ًة
حت ِفي َها يف املحب َ
و�أَ ْ�ص َب ُ

ُ
وك ٌّل

َ
ري( )2وال ُه َيا ُم ُم َ�ص ِ
اح ٌب
و�ش ْو ِقي َ�سمِ ٌ

ين وال َغ َرا ُم ُم َ�ضــاج ُع
و َو ْجدِ ي َق ِر ٌ

َحل ٌ
ِيف

لأَ َث ِري

ُم ْقت ٍَف

َوا ِل ُع
و ُمتَاب ُع

�إىل �أن قالت يف التخل�ص:
وهذا َغ َرا ٌم َل ْي َ�س في ِه ت ََ�ص ُّن ٌع
وب و�أَ ْ�ش َر ِف ُم ْر َ�س ٍل
ِب�أَ ْع َظ ِم حَ ْ
م ُب ٍ

(َ )1ه َوامِع� :سوائل( .م).
(�َ )2سمِ ريُ :م َ�سامِر وم�ؤن�س( .م).

َع َلي ِه َدل ٌ
ِيل َل ْي َ�س في ِه َت َناز ُُع
وث له ُ
و�أَ ْف َ�ض ِل َم ْب ُع ٍ
اهلل َرا ِف ُع

املر�شد الأمني للبنات والبنني

388

388

وهي ق�صيدة َطن َّانَة ،وقالت حماكية لتائية ابن الفار�ض ق�صيدة مطلعها:
احلب ِم ْن َق ْبل نَ�شْ �أَ ِتي
َ�س َقانيِ ُحمِ َّيا(ِّ )1
و�أَ ْ�ش َهدُ يف ُل ْط ِف ا َجلمالِ كما َي َ�شا

و�أَ ْو َد َع ِ�س ِّري �س ّر �س ّر َيجِ ُّل عن
َف َج َّل ُع ُل ًّوا عن �إ َِح َاطة َحا ِد ٍث

و�أَ ْ�س َم َع ِني ِم ْنه ِخ َطا ًبا َيجِ ُّل عن
ِخ َطا ًبا �إليه ما َب ِر ْح ُت م�شوق ًة
احلب وال َه َوى
َ
و�صيرَّ َ نيِ يف َجا ِم ِع ِّ
ٍ
مبوقف
مت
و ِم ْن َعر َفات ا ُحل ِّب ُق ُ
ْت املُ َنى به
و َوا ِدي ِم َنى منه َب َلغ ُ
ن ََح ْر ُت له َن ْف ِ�سي ِخال ًفا لأ ْم ِر َها

ولمَ َّا َت َبدَّ ى لل َب ِ�ص َرية ما ِ�س َوى
و�أِ ْن
و� َّأن

لي�س �إال َذا ُت ُه ِ
و�ص َفاته
َ
�ض خَ ْل ِق ِه
ِف َع َال ا َخل ْلقِ ِم ْن َب ْع ِ

()1حمِ َّيا� :شدة حرارته( .م).
ُ
ُ
(� )2أ َح ْيعِل� :أدعو( .م).
.

وم ِْن َق ْب ِل و ِْجدَ انيِ َط ِر ْب ُت ِب َن ْ�ش َوتِي
مبا َ�شـــــــاء لمَ َّا َ�شا َء �أَخْ َذ �شِ َها َدتِي
�إ َِح َاط ِت ِه بال َف ْه ِم �أو
وم ا َخللِي َقة
وع َّز َج َال ًال عن ُف ُه ِ
بال َب ِ�ص َري ِة

َت�أَ ُّل ِف �أَ ْن َو ِاع ا ُحل ُر ِ
وف بنغمة
بال�س َم ِاع و ُم ْه َجتِي
�أُ َع ِّل ُل قلبي
َّ

�أُ َح ْيعِل( )2لل ُع َّ�شــــــــاقِ �أهل املَ َح َّبة
ت�أخَّ َر عنه ُّ
كل َ�صاحِ ِب عِ َّل ِة
بجمع ِب َال َف ْرقٍ مبُ ْن َية ُم ْن َيتِي
ٍ

َف َ�س َّل َم َها من َّ
كل �سو ٍء و ِف ْت َنة
حبيـبي فانٍ
باطل يف احلقيقة
ٍ
و�أَ ْف َعا ُل ُه والغ ُري �آثا ُر قدر ِة

ومل يمَ ْل ُِكوا م ِْن �أَ ْم ِرهِم َب ْع َ
�ض َذ َّر ِة
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ت َ
َال�شى ِ�س َوا ُه يف ِع َيانِ َب ِ�ص َري ِتي

ومل أ�َ َر �إال هو ب َعينْ ِ احلقيق ِة

ويل فيه َق ْل ٌب مع ُذنُوب َِي َوا ِثقٌ

ليجلِي َها و إ� ِْن ه َِي َج َّل ِت
بعف ٍو ْ

جدا ولها مقطعات رائقة منها:
وهي ق�صيدة طويلة ًّ
َم ْن يل ِب َرا َي ِ
ات َ�س ْعدٍ فيِ ُو ُرو ِد َي ِم ْن

راءات
ني ا َحل َياة ِب َو ْ�ص ٍل فيــــه
ُ
ع ِ

()3

ات
و ُر�ؤ َي ٌة و َرياحِ ــــــــــــــ ٌ
اح ُ
ني و َر َ

اح( )1و َر ْو ٌق( )2ورونح ٌة
َر ْو ٌح و َر ٌ

ومنها:
متى ُي َق ُال �إىل ا َحلان ِ
َات ليِ هيا
و ُم ْن َي ُة ال َق ْل ِب بامللآنِ يل ح َّيا

ومنها:

ت الأَ َمـــــ َ
ال
ْ
لقــــــــــد َب َل ْغ ُ
�أَ ْجل ََ�ســـــــ ِني فــــــــي َحا ِن ِه
احها
ُم َدا َمــــــــــــــ ٌة �أَق َ
ْــــد ُ

(َ )1ر ْو ٌح و َراح :راحة وريح طيبة( .م).
(َ )2ر ْوقٌ � :إعجاب( .م).
( )3رونحة :رنح الرجل :متايل من ال�سكر( .م).

و�أنظر ال َو ْ�ص َل َ
للك َا�س ِ
يل ه َّيا
ات ِ
أ�صبح املَ ْي ُت ِمنِّي بال َّر َوا ح َّيا
و� َ

ممِ َّ ْن َل ُه كُ ـــــــلُّ َمـــــــــــــ َ
ال
لمَ َّا َ�ســـــــــــــــ َقانيِ و َمــــــ َ
ال
َخـــــــ َزا ِئ ُن ا ِ
هلل املَــــــــــال
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ومنها:
�أَجِ دُ ال َّت َذ ُّل َل يف َهـــــــ َواك َل َذا َذ ًة
والب� َؤ�س ُن ْع َمى وال َّت َق ُاط َع َو ْ�ص َل ًة

َعيما
والب َ
عد ُق ْر ًبا وال�شَّ ـــــــقَا َء ن َ
ُ
البـــــــ َ
ال ت َْك ِريمَ ا
والمَ ْ َ
وت حَ ْ
م َيا َو َ

ومنها:
�أَ َال َح َّب َذا ِم ْن خَ ْم َر ٍة َم ْع َن ِو َّي ٍة
و�إ ِْن َت ْب ِغ �إ َ
احا َفخُ ْذ َها ِب ُق َّو ٍة
ِي�ض ً

وب ال�شَّ ا ِربِني َل َها َن ْه ُب
بها يف ُق ُل ِ
�س �إِ َّال �أَ َّن َم ْط َل َع َها ال َق ْل ُب
ِه َي ال�شَّ ْم ُ

ومنها:
َع ُذويل لو َع ِل ْم َت مبا ُي َعاين

ُف�ؤادِي يف ال َه َوى �أَ ْو َ�ض ْح َت ُع ْذ َره

ولو ُذ ْق َت ال ِو َ�ص َال و ُذ ْق َت َه ْج َرا

َل ِ�ص ْر َت ِب َحــــــــا َل ٍة للنـــاِ�س عِ رْ َبه

ولها ديوان �شعر �سلكت فيه م�سلك �أهل الت�ص ّوف و�أكرثت فيه مبدح
�شيخها اجليالين ،وي�ستفاد منه �أنها كانت متز ّوجة و�أن لها �أوال ًدا.
وباجلملة ،فكم لها من فتوحات �إلهية ومنحات(� )1صمدانية ذكرت �أهل
ع�صرها الذي هو بها فريد الفتوح على رابعة العدوية التي في�ض بحرها ب�سيط
(ِ )1م ْن َحات :عطايا( .م).
.
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مديد بعد �أن كانت مثقلة بالذنوب ُم َك َّبلة بقيود العيوب .ولنذكر هنا ق�صة رابعة
العدوية و�سبب توبتها ملا فيها من املوعظة لذوات الألباب من الن�سا ،ولكل من
متادى قلبه على الذنوب وق�سا ،فنقول:
حكي عن ذي النون امل�صري رحمه اهلل تعاىل �أنه قال :بينا �أ�سري يف بع�ض
ال�سياحة يف اجلبال والأودية وال ِقفَار(� )1إذ رمتني املقادير �إىل وا ٍد يقال له وادي
امل�ست�ضعفني ب�أر�ض م�صر فتم�شيت فيه حتى انتهيت �إىل �ساحل البحر ،وكان
زمن النيل فا�شتقت �إىل الركوب يف املراكب ،فجل�ست �إىل الأر�ض �ساعة و�إذا
ب�سفينة �سائرة فقمت وناديت يا �أهل ال�سفينة ع�سى �أن حتملوين معكم ،فلم يلتفت
�إ ّيل �أحد منهم فجل�ست ،و�إذا ب�سفينة ثانية مقلعة فقمت �إليهم وناديتهم ،فقالوا:
يا �شيخ �إن كان معك دراهم حملناك و�إال فاجل�س مكانك ،قال :فجل�ست ،و�إذا
ب�سفينة ثالثة مقلعة �أي�ضً ا ،و�إذا فيها ح�س �أوتار ونغمة مزمار ،قال :وكانت معهم
رابعة بنت �إ�سماعيل العدوية الب�صرية وهي ت�شرب اخلمر قبل توبتها ،قال :فقمت
�إليهم وقلت :ع�سى �أن حتملوين معكم ،فعرفني رجل منهم ،وقال يل :يا �شيخ
ما �أنت ذو النون؟ فقلت :نعم ،فقال� :أنت رجل �صالح ونحن قوم ع�صاة ن�شرب
اخلمر فكيف ركوبك معنا ،فقالت رابعة :يا قوم احملوه معكم و�أنا �أفتنه بح�سني
وجمايل ،قال :فحملوين معهم و�ساروا حتى تو�سطنا البحر ،فقام �شاب منهم فملأ
ك� ًأ�سا من اخلمر ووقف به على ر�أ�سي و�أن�ش�أ يقول:
( )1ال ِقفَار :الأرا�ضي اخلالية من النبات واملاء( .م).
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وخَ َّمار َدخَ ْل ُت �إليــــــــ ِه َل ْي ً
ال
تى َف� َأج ْب ُت َ�ض ْي ٌف
فقال َم ِن ال َف َ
()3
َف َقـــــــــام �إىل ِدنَانٍ ُمترْ َ َع ٍ
ات
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()1
وج ْن ُح
اللـــــــــيل ُم ْ�س َو ُّد ا َجل َناح
ُ
ِ

()2
وال�س َم ِاح
ت ََ�س ْر َب َل باملَ َكـــــــــــا ِر ِم َّ
()5
ُم َفدَّ َم ٍة(َ )4بكا ُفـــــــــــــو ٍر َر َباحِ ي

وف�ض ِخ َتا َم َها َعجِ ً
ال َف َ
َّ
ال َح ْت

َّ
ال�ص َب ِاح
الظ ْل َما ِء �أَ ْن َوا ُر
على
َّ

ِ
بباب الدِّ ي ِر َيا َ�سعدُ يا َف َتى
و�ص ْح َنا ِ

وقد جا َء َنا بال َّر ِاح جَ ْت ُلو َن َفائ َِ�سا
ُ�س َكا َرى َبك َا�س ِ
ات الهوى و َت َن َاع َ�سا

قال :ثم �شرب الك�أ�س وجل�س وقام من بعده �شاب �آخر فملأ الكا�س
ووقف مثله و�أن�ش�أ يقول:
َط َر ْق َنا عليه الدِّ ي َر يف َغ َ�سقِ الدُّ َجا

و�شرب ذلك الكا�س ثم جل�س ،فقامت رابعة وقالت :ما تقدرون على ذي
النون� ،أنا �أفتنه بح�سني وجمايل ،ثم قالت :يا �ساقي املأ الكا�س ،فملأه ،ف�أخذته
من يده ،ووقفت على جانب ال�سفينة ،ونظرت �إىل ذي النون ،وجعلت تقول:
ِ
َــــــــدميي بها
بات ن
َيا َل ْي َل ٌة َ
والكــــــــا�س يف َك ِّفها
�شَ َّب ْه ُت َها
ُ
(ُ )1ج ْنح :جانب( .م).
(َ )2ت َ�س ْربل :ت َل َّب�س( .م).
( )3مُترْ َ عات :مملوءات( .م).
(ُ )4مف ََّدمةُ :م�شْ ب َعة ُح ْم َرة( .م).
(َ )5ر َباحِ ي :مو�ضع ُي ْن َ�سب �إليه الكافور( .م).

الر ِ
وب َر َداح
دف َك ُع ٌ
َملي َِح ُة ِّ
ال�ص َباح
َب ْد َر ُّ
الد َجى َي ْح ِم ُل �شَ ْم َ�س َّ
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بكا�س �إذا
ثم قالت :ياذا النون ا�شرب بكا�سنا ،فقال :ويحك لقد �شربت ٍ
�شربه العليل مل يحتج �إىل طبيب ،و�إذا �شربه ال�صادق مل يفرت عن اخلالق ،فنادت
يا ذا النون �إن مل ت�شرب من �شرابنا و�إال فا�سقنا �أنت من �شرابك ،فقلت :يا جارية
�أوت�شربني من �شرابنا؟ قالت� :إي واهلل ،قلت :ف�إ ًذا �أبطلوا الأوتار واتركوا املزمار
وا�سمعوا ما �أقول ،ثم قمت ونف�ضت مرقعتي و�أن�ش�أت �أقول:
َ
ـــــــن ِم ْن َق ْي َن ٍة َو ِم ْز َما ِر
�ســ
ُ
�أ ْح َ
يا ُح ْ�ســـــ َن ُه وا َ
جللي ُِل َي ْ�س َم ُع ُه
اب ُم ْن َع ِف ٌر
َوخَ ُّ
ــــد ُه فــــي الترُّ َ ِ
ُ
�ســـــــيدي ويا َ�س َن ِدي
يقول يا
ِّ

يف َغ َ�سقِ ال َّل ْي ِل َن َغ َم ُة ال َقا ِري
يب َ�ص ْو ٍت َو َد ْم ُع ُه َجا ِري
ِبطِ ِ
م َّب ِة ال َبــــــــا ِري
و َق ْل ُب ُه فـــــــي حَ َ
�أَ ْ�ش َغ َلنِي َع ْن َك ِث ْق ُل َ�أ ْوزَا ِري

قال :فزعقت رابعة ووقعت مغ�ش ًّيا عليها ،فلما �أفاقت نادته :يا ذا النون،
واهلل لقد وقع دوا�ؤك على دائي ،فا�سقني من �شرابك وزدنا من �أ�شعارك ،فوقفت
على جانب ال�سفينة وقلت:
ال�س ْك ِر
�أَ ِفقْ ِم ْن َر ْقـــــــــــــــدَ ِة ُّ

ُ
ـــــــــل َقـــــــــــدْ َول
فهذا الل َّي

ال�ساقي
َت َر َّفـــــــــــــــقْ �أَ ُّيهــــــا َّ
ـــع
َ�ش ِر ْب َنا َل ْيــــــــــــــــــل َة ا َجل ْم ِ

ِّ
بالذ ْكـــــــ ِر
َو َدا ِو ال َقــــــــــ ْل َب
ــــــت �أَنجْ ُ ُم ال َفجـــــــــــــ ِر
و َال َح
ْ

ْ
ــــــــك ِر
بال�س
َق َت ْل َت ال َق
ـــــــــــ ْو َم ُّ
َ
َ
القـــــــــــــــدْ ِر
وكـــــــا َن ْت َل ْي َل َة
َ
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فعند ذلك قامت رابعة وقطعت ما كان عليها من احللي واحللل ،وعمدت
�إىل قلع ال�سفينة فقطعت منه قطعة وت�سرتت بها ،ورمت بنف�سها يف البحر يف ظالم
الليل ،فقال ذو النون :وا �أَ َ�سفَى عليها ،وظننا �أنها غرقت ف�إذا بها تنادي على الرب
وهو معكم �أينما كنتم ،قال ذو النون :و�سارت ال�سفينة �إىل �أن �أتينا �إىل م�سجد
مو�سى  ف�أقمت فيه عامني ثم ا�شْ َت ْق ُت �إىل احلج ،فبينا �أنا �أطوف �إذ ر�أيت
جارية متعلقة ب�أ�ستار الكعبة ،وهي نحيلة اجل�سم دقيقة العظم عليها �أطمار من
ال�صوف ،وهي تنادي وتقول :بحبك يل �إال ما غفرت يل ،قال ذو النون :فقلت
لها كيف تقولني بحبك يل؟ كيف تعرفني �أنه يحبك؟ فنادت :يا ذا النون لوال
من علي بتوبته ووا�صلني �إىل بيته احلرام ،فقلت :من �أعلمك
�أن موالي يحبني ما ّ
با�سمي؟ فقالت :ال �إله �إال اهلل وقع التناكر بعد املعرفة� ،أنا اجلارية التي تبت على
يديك يف ال�سفينة ،قال :ف�سلمت عليها وقلت لها :و�أين ذلك احل�سن واجلمال؟
فقالت:
ال�ص َبا فيِ املَ َع ِ
ا�صي
َذ َه َب ْت َل َّذ ُة ِّ
حل ْ�س ُن وا َ
جل َم ُ
و َم َ�ضى ا ُ
ال َو َمال

هلل َو ْهـــــــــ َو َج ِم ٌ
َغيرْ ُ َظ ِّني بِا ِ
يل

َو َب ِقي َب ْعدَ َذ َ
ا�ص
اك �أَ ْخ ُذ ال ِق َ�ص ِ
عمل�أَ ْر جَتـــــيه َي ْو َما َ
ٌ
ــــــــال�ص
خل
ِ
فيه �أَ ْخ َل ْ�ص ُت َغـــــــا َي َة الإ ِْخ َ
�ص
ال ِ
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ثم قالت :يا ذا النون� ،أنت اليوم �ضيفي فهل ت�شتهي �شي ًئا من الفاكهة؟
فقلت لها :من �أين لك هذا يف غري �أوانه؟ فقالت :اجل�س وال تعرت�ض حتى �آتيك
مبا طلبت ،فجل�ست ثم م�ضت اجلارية �إىل �شعاب مكة ،فما كان ب�أ�سرع �أن جاءت
وعلى يديها مائدة عليها عنب وتني ور ّمان ،فو�ضعته بني يديه وقالتُ :كلْ ب�سم
اهلل ،فمددت يدي لآكل ،فاختلج يف قلبي وقلت :يل يف عبادة اهلل اثنتان و�سبعون
�سنة ما نلت هذه املنزلة ولهذه اجلارية عامان فنالت؟! فبكت اجلارية ،فقلت :مل
تبكني؟ قالت :كيف ال �أبكي وقد اختلج يف �صدرك كذا وكذا؟ فقلت� :سبحان
اهلل ومن �أعلمك بهذا؟ قالت :يا ذا النون ،واهلل ما نلت هذه املنزلة �إال بربكتك؛
لأين �أتيت مقام �أبينا اخلليل  و�صليت ركعتني ،وقلت� :إلهي بحرمة ذي
النون ال تخجلني بني يديك ،فلم �أ�شعر �إال وهذا الطبق عن مييني ،و�إذا النـــداء
يا رابعة :خذي هذا الطبق وانطلقي �إىل ولينا.
وهذه احلكاية على كل حال ال تخلو عن التعريف بقدر ذي النون ورابعة،
و�أنهما من �أكابر الزهاد الذين لهم قدم يف العلوم اللدنية فارعه .ومما ين�سب �إىل
رابعة العدوية قولها:
َف َل ْي َت َك حَ ْت ُلو َوا َ
ِير ٌة
حل َيا ُة َمر َ
و َل ْي َت ا َّل ِذي َب ْي ِني َو َب ْي َن َك عا ِم ٌر
�إذا َ�ص َّح ِم ْن َك ال ُو ُّد ُ
فالك ُّل َهينِّ ٌ

اب
و َل ْي َت َك ت َْر َ�ضى والأَنَا ُم ِغ َ�ض ُ
اب
و َب ْي ِني و َبينْ َ ال َعالمَ ِ َ
ني َخ َر ُ
ُ
اب
وك ُّل ا َّلذي َف ْو َق الترُّ َ ِ
اب ُت َر ُ
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ومما ين�سب �إليها �أي�ضً ا:
�أُ ِح ُّب َك ُح َّبينْ ِ ُح َّب ال َهوى
ف�أ َّما الـــــــــذي هو ُح ُّب ال َهوى

و�أ َّما الـــــــــذي �أَ ْن َت �أْ َه ٌل له

ـــــــــل ِل َذ َ
ٌ
اك
َو ُح ًّبا لأ َّنك �أَ ْه
حتى �أَ َر َ
فك�شف َ
اك
جب
للح ِ
ْ
ُك ُ
َّ
ِيد َق ْلب َِي َع َّم ْن ِ�س َو َ
اك
ف َت ْجر ُ

وقد اجتمع عندها علماء وزهاد وتفاو�ضوا يف ذم الدنيا وهي �ساكتة فالموها،
فقالت :من �أحب �شي ًئا �أكرث من ذكره �إما بحمد �أو ذم ،ف�إن كانت الدنيا يف قلوبكم
ال �شيء ِف َلم تذكرون ال �شيء �أي الدنيا.
منهن ثالث ،الأوىل :رابعة
وقد َت َ�س َّمى برابعة ّ
عدة ن�ساء غري �أن الأعيان ّ
العدوية بنت �إ�سماعيل الب�صري وهي �صاحبة الرتجمة ،والثانية :رابعة بنت
�إ�سماعيل الدم�شقية القد�سية ،وقد �شاركت الأوىل يف ا�سمها وا�سم �أبيها ،والثالثة:
رابعة بنت �إبراهيم بن عبد الرب البغدادية ،وت�سمى رابعة بغداد .وقرب رابعة
العدوية  -ر�ضي اهلل عنها  -بالب�صرة وهو معروف وم�شهور هناك ،ورابعة الدم�شقية
بالقد�س دفنت على ر�أ�س جبل هناك معروف بالطور ،و�إمنا عرفت بالقد�سية لدفنها
هناك ،ورابعة البغدادية دفنت ببغداد ،وكانت وفاة رابعة العدوية الب�صرية �سنة
خم�س وثالثني ومائة يف خالفة ال�سفاح ،وقيل �سنة خم�س وثمانني ومائة.
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فجميع ه�ؤالء الن�ساء جمموع فيهن معنى احل�سن واجلمال باط ًنا وظاه ًرا،
لهن بو�صف الكمال ،فلي�ست املعارف والآداب يف الن�ساء �إال
من كل ما يتكفل ّ
حمامد كالرجال ،فال يعاب قول ال�شعر بجميع �أنواعه من ربات احلجال ،فكيف
ال و�إنه يروى عن �أبي متام �أنه قال :مل �أنظم ال�شعر حتى حفظت �سبعة ع�شر ديوانًا
للن�ساء دون الرجال ،وهذا مما اطلع عليه من الدواوين القدمية ،فما بالك بغري
ذلك من املقطعات والق�صائد ،فالأدب يف الن�ساء جمال ثانٍ معنوي وهو مكمل
جلمالهن.
ّ
لأن الأ�صل يف املحا�سن واملطلوب عند العقالء يف جميع املواطن �إمنا هو
�إ�صالح ال�سرائر ال جمر ّد اجلمال الظاهر ،و�إمنا �ضم �إ�صالح الظاهر �إىل �إ�صالح
الباطن لتح�صيل الكمال ،وملا فيه يف الأغلب من الداللة على االعتدال ،وتتمته
حت�سني املقا�صد ،و�إ�صالح العقائد ،واالنقياد �إىل الأوامر الإلهية ،وتلقي ما يف
ال�صحف ال�سماوية كما �أ�شار �إليه �صاحب املراتب الباطنة والظاهرة وقطب دائرة
الكائنات يف الدنيا والآخرة «�أال �إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد
و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد �أال وهي القلب» ،و�صالحه مبالزمة ال�شريعة املطهرة
والتخلق ب�أخالق �صاحبها امل�ضيئة النرية .و�أما املحا�سن الظاهرة التي فيها غالب
النظم والنرث فهي احل�سن ال�صريح ،وهو ما ا�ستنطق بالت�سبيح ،وال�صحيح �أنه معنى
ال يدرك اختلفت فيه العبارات وكرثت فيه اال�ستعارات ،واخلالف �إمنا هو يف
الألفاظ واملعنى املطلوب واحد يف �سائر املوارد ،كما قيل:
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وح ْ�س ُن َك َو ِ
اح ٌد
تى ُ
ِع َبا َرا ُت َنا َ�ش َّ

ُ
وك ٌّل �إىل َذ َاك ا َجل َمالِ ُي�شِ ُري

ولذلك قال بع�ضهم:
ني ُح َّذاقِ اجلِدَ الِ َت َناز ٌُع
َف َك ْم ب َ

وما َبينْ َ ُع َّ�شاقِ ا َجل َمالِ ُم َنا ِز ُع

ومما ي�ستح�سنه الطبع وال�شرع يف اجلمال الظاهر التزين والطيب.
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الف�صل ال�سابع
يف ا�ستحباب الزينة والطيب للن�ساء

من املعلوم �أنه مما يليق باملر�أة ا�ستعمال الزينة يف امللب�س ،ويكون ذلك
ب�أح�سن الألوان امل�ألوفة يف كل ع�صر بح�سبه ،و�أما عند العرب ف�أح�سن �ألوان
وال�ص ْف َرة ،وكانت العرب ت�ستعمل ذلك للعرو�س
الزينة �إلبا�س امل�صبغات با ُحل ْم َرة ُّ
عند هدائها ،وعنهم �أخذها النا�س ،وملالزمتهم ا�ستعمال ذلك �صارت ثياب
العرو�س عندهم َع َل ًما على الثياب امل�صبوغة ،روي عن عائ�شة بنت �سعد بن �أبي
وقا�ص قالت� :أدركت ن�ساء من �أزواج النبي  وما جل لبا�سهن �إال الع�صب
واملع�صفر ،والع�صب نوع من الو�شي.
قال ال�شاعر:
ِ
الب�س زِي َن ٍة
ف َُخ
ـــــــــــذي َم َ

و�إذا َخ َر ْج ِ
ت َت َق َّنعــــــــــــي

ٍ
ــــــــــــات ُه َّن �أَ ْفخَ ــــــــ ُر
و ُم ْ�ص َب َغ
ــــــــن �أَ ْح َمــــــــ ُر
با ُحل ْم ِر �إ َِّن ا ُحل ْ�س
َ

ومن الزينة للن�ساء التحلي بالذهب والف�ضة و�أنواع اجلواهر ،و�إن كان
بع�ضهم يف�ضل العاطلة على املتحلية ،قال ال�شاعر:
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و�إذا الدُّ ُّر ز َ
َان ُح ْ�س َن ُو ُجو ٍه
طيب ِّ
يب ِطي ًبا
الط ِ
و َت ِز َ
يدين �أَ َ
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كان للدُّ ِّر ُح ْ�س ُن َو ْجهِك َز ْي َنا
�أن تمَ َ ِّ�سيه �أَ ْي َن ِم ْث ُل ِك �أَ ْي َنا

وقال �آخر:
و�آنقُ

()1

من َع ِ
قد ال َع ِقيل ِة جيدُ ها

تج ِّر ِد
أح�سن من �سِ ْر َبا ِل َها المُ َ َ
و� ُ

وقال �آخر:
َل َع ْم ُر َك َما َ�ش ْوهًا( )2ب َِح ْل ٍي َت َز َّي َن ْت
�إذا ما ا َّد َع ْت ُح ْ�سنًا و َت ْزوِير َح ْليِها

انت عن ا َحل ْلي َعاطِ َل ْة
كح ْ�سنًا و�إ ِْن َك ْ
ُ

احب ال ُّزو ِر َباطِ َل ْة
ُ�ش ُهو ٌد فدَ ع َوى َ�ص ِ

ومن �أبيات احلما�سة:
ِهن يف �أَ ْظ َ
ال ِله
َل ِع َب ال َّن ِ�سي ُم ب َّ
ي�أخُ ْذ َن زين َت ُه َّن �أَ ْح َ�س َن ما َت َرى

و�إذا خَ َب�أن خُ دو َد ُه َّن �أَ َر ْي َن ِني

ِياب َع ْي ٍ�ش َغاف ِِل
ح َّتى َلب ِْ�س َن ث َ
لن ف ُه َّن َغ ُري َع َواطِ ِل
ف�إذا َع َط َ
َح َ
دق املَ َها و�أَخَ َ
ذن َن ْب َل ال َقات ِِل

ب ُِج َّن ٍة

ال�صبا َو َعل ِْم َن �أين َم َقا ِتلِي
إ� َّال ِّ

َي ْر ِمي َننا

ال

َي ْ�ستَترِ َن

َي ْل َب ْ�س َن �أَ ْر ِد َي َة َّ
اب لأَه ِلها
ال�ش َب ِ

(� )1آنَقُ � :أعجب( .م).
قبحا( .م).
(� )2شَ ْو ًهاً :

ويج ُّر

َباطِ ل ُه َّن

َذ ْي َل

ال َباطِ ِل
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وقال �آخر:
�أَتَى َع ِاط ُل اجل ِ
ِيد َي ْو َم ال َّن َوى
َف َق َّل ْد ُت ُه بِــــــــــــلآَليِ الدُّ ُموع

َ
ــــــــــــــان َم ْوعِ دُ َنا لل ِف َراق
وقد َح
َّ
ــــــــــــح ُت ُه بن َِطاقِ
وو�ش
ْ

()1

ال ِع َناق

ومما ي�ستحب للمر�أة ،بل وللرجل ا�ستعمال الطيب ،فقد ورد عنه «ُ ح ِّب َب
�إ ّيل الن�ساء والطيب» ،ويف رواية ُ«ح ِّب َب �إيل من دنياكم ثالث الن�ساء والطيب،
وج ِع َل ْت ُق َّرة عيني يف ال�صالة» ،ونظم ذلك بع�ضهم يف قوله:
ُ
إ� ّ
ُ
ــــــــــــــــــاك ُم
يل ِم ْن ُدن َْي
َّ
يب وال ِّن َ�ســــــــــــــــــا ُء َمع
الط ُ

�أَ ْ�ض َح ْت َثـــــــــــــــ َال ٌث ُم ْ�ش َت َهاه
ال�صـــــــــــــــــــــالة
ُق َّر ِة َع ْينِي فيِ َّ

و�أ�شار بقوله ُ«ح ِّبب �إيل» �أنه ما �أحبها بنف�سه ،بل حببها �إليه اهلل  ،ومل
يذكر الفاعل تعظي ًما له �أو لتطهريه عن الل�سان غرية عليه ،كما قيل:
َ
وا�س َم ال َعا ِم ِر َّي ِة �إِ َّن ِني
َو�إِ َّي
ـــــــاك ْ

�أَ َغـــــــا ُر َع َليهــــــــا من َف ِم املُت ََك ِّلم

�أو لكونه معلو ًما لكل �أحد ،و�إمنا قال« :من دنياكم» ف�أ�ضافها لغريه �إ�شارة �إىل
�أنه فيها كالغريب امل�سافر ،ولها �أهل �سواه وهو من �أهل اهلل ال من �أهلها ،و�إمنا ُح ِّبب
( )1ن َِطاق :كل ما �شُ َّد به و�سطه( .م).
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له هذه من �أمور الدنيا لي�ستق ّر بها ويتقيد بقيودها ّمدة �سكناه فيها لأداء الأمانة
وتبليغ الر�سالة دعوة للعاملني وتكمي ًال لهم ،فقد قيدت نف�سه بالن�ساء وقيد قلبه
بالطيب ووجهه بال�صالة ،وخ�صت هذه الأ�شياء بالذكر و�إن كانت دنيوية معينة
على الأمور الأخروية؛ لأنّ النكاح �سنة �أكيدة حتى قال عليه ال�صالة وال�سالم:
«النكاح �سنتي فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني».
و�أما الطيب فلأنه يقوي القلب والروح فيلطف ال�سر ويعني على �إدراك
املغيبات والإلهام ،و�أما ال�صالة فعماد الدين ومعراج امل�ؤمنني ،وهذه الثالثة
من نعيم اجلنان فهي دنيوية ظاه ًرا �أخروية باط ًنا ،وكان النبي  يتطيب لقدوم
املالئكة ،واملالئكة حتب الطيب ،وكان عليه ال�صالة وال�سالم ال ي�أكل الثَّوم
والب�صل فيقول� :إين �أناجي ما ال تناجون ،وقال « :من �أكل ث�ؤ ًما �أو ب�ص ًال
فليعتزلنا �أو فليعتزل م�سجدنا» ،و�أكلهما يبيح ترك اجلمعة واجلماعة ،ويف معناهما
الكراث والفجل ،وملا كان عليه ال�صالة وال�سالم ظاهره يف الدنيا وباطنه يف الآخرة
فرتبتهن
كان حمبوبه كذلك منا�س ًبا له ،وقدمت الن�ساء لأنها �أ ّمهات و�أ�صول
ّ
بهن يتخلى العارف عن ال�شواغل النف�سانية ،والطيب حتلية،
التقدمي ،ولأن ّ
مقدمتان ،وال�صالة نتيجةَ ،ف�أُخِّ َر ْت و�إن
والتخلية ّ
مقدمة عليها ،والن�ساء والطيب َّ
كانت �أ�شرف.
ويقال �إنه عليه ال�صالة وال�سالم ملا ذكر هذا احلديث قال �أبو بكر  :يا
ر�سول اهلل و�أنا ُح ِّب َب �إِليَ ّ من الدنيا ثالث؛ النظر �إليك و�إنفاق مايل عليك واجلهاد
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بني يديك ،وقال عمر  :و�أنا ُح ِّب َب �إيل من الدنيا ثالث؛ الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر و�إقامة حدود اهلل ،وقال عثمان  :و�أنا ُح ِّبب �إيل من الدنيا
ثالث؛ �إطعام الطعام و�إف�شاء ال�سالم وال�صالة بالليل والنا�س نيام ،وقال علي :
و�أنا ُح ِّبب �إيل من الدنيا ثالث؛ �إكرام ال�ضيف وال�صوم يف ال�صيف وال�ضرب
بال�سيف ،فنزل جربيل فقال :و�أنا ُح ِّبب �إيل من الدنيا ثالث؛ �إغاثة امل�ضطرين
و�إر�شاد امل�ضلني وامل�ؤان�سة بكالم رب العاملني ،ونزل ميكائيل فقال :و�أنا حبب �إيل
من الدنيا ثالث؛ �شاب تائب وقلب خا�شع وعني باكية ،وقد ح�سده اليهود على
حب الن�ساء فقالوا ما همه �إال ذلك ،فنزل قوله تعاىل :ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱸ [الن�ساء ]54 /الآية.
فلما بلغ ذلك الإمام �أبا حنيفة قال :و�أنا ُح ِّبب �إ ّيل ثالث؛ حت�صيل العلم
يف طول الليايل ،و َت ْرك التعاظم والتعايل ،و َق ْل ٌب من �أمور الدنيا خايل ،فلما بلغ
الإمام ً
مالكا قال :و�أنا ُح ِّبب �إيل ثالث :جماورة الر�سول يف رو�ضته ومالزمة
تربته وحجرته وتعظيم �أهل بيته وعرتته( ،)1فلما بلغ الإمام ال�شافعي  قال :و�أنا
ُح ِّبب �إ ّيل ثالث؛ ِع ْ�ش َرة النا�س بالتلطف وترك ما ي�ؤدي �إىل التكلف واالقتداء
بطريق الت�صوف ،فلما بلغ الإمام �أحمد بن حنبل  قال :و�أنا ُح ِّبب �إيل ثالث:
متابعة النبي  يف �أخباره ،والتربك بعظيم �أنواره ،و�سلوك الأدب يف �سننه و�آثاره.
( )1عِ ترْ َ ته� :أقربا�ؤه( .م).
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(عود لبدء) ثم �إن الطيب مندوب �إليه يف ال�شرع ملن ق�صد املقا�صد
ال�شرعية من تعظيم �أيام اجلمع والأعياد مث ًال ،و�أن يدفع عن نف�سه ما يكره من
الروائح اخلبيثة ،و�أن يدخل على النا�س ب�شم ذلك راحة ،و�أن يظهر نظافته ومروءته
بني �إخوانه و�أهله ،و�أن يق ّوي دماغه وقلبه لت�أثري الطيب يف تقوية هذه الأع�ضاء،
فالطيب كله من �أعظم لذات الب�شر و�أقواها لدواعي ق�ضاء الوطر ،وقولهم يف املثل:
ال عطر بعد عرو�س ،ي�ضرب لت�أخري ال�شيء عن وقت احلاجة �إليه ،قيل �إن �أ�صل
املثل �أن رج ًال تز ّوج امر�أة فوجدها �شعثة ،فقال لها� :أين عطرك؟ فقالت :خب�أته
لوقت غري هذا ،وقيل يف تف�سريه غري هذا ،وقال يزيد بن معاوية يف �أم كلثوم بنت
عبد اهلل بن جعفر:
�إِ َّن َها ِب ْن ُت َعامـــــــ ِر بن ُل�ؤ َّي
ـــــــدو ٌد
ني ُج
ُ
و َل َها يف املطيب َ
ُّ
التعطر والبذ
ال ت ََر َاها على

ِحني ت ُْد َعى و ِب ْن ُت َع ِ
بد َم َن ِ
اف
ثم نَا َل ْت َذ َوا ِئ َب الأَ ْخ ِ
الف

ـــــــــد َّر ِة الأَ ْ�ص َد ِ
اف
لة �إِ َّال َك
ُ

و�سئلت عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها عن الزينة الظاهرة فقالت :هي
الكحل واخل�ضاب ،وورد احلر�ص على التكحل بالإثمد يف غري ما حديث ،وقال
فيه ر�سول اهلل �« :إنه خ ًريا كحالكم يجلو الب�صر وينبت ال�شعر» ،وما �أح�سن
قول بع�ضهم:
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وب و َما له
و�أَ ْح َور(َ )1ي ْ�ص َطا ُد ال ُق ُل َ
الح ُه
وما ُك ُ
نت �أَخْ َ�شى ال َف ْت َك ممن ِ�س ُ

ي�ش �إال ز َْع َف ٌ
ران و�إِ ْثمِ دُ
من ال ِّر ِ
�سِ َوا ٌر وخُ ْلخَ ٌال َ
وط ْو ٌق ُم َن َّ�ضدُ

وخ�ضاب البنان عند العرب ممدوح ،بل وخ�ضاب اليد كلها �أي�ضً ا ،قال
بع�ضهم :ر�أيت قينة خ�ضبت يدها باحلمرة ونق�شت فيها بال�سواد وهي تن�شد هذا
البيت:
اب َز َّي َن َك ِّفي
َل ْي َ�س ُح ْ�س ُن ا ِخل َ�ض ِ

ُح ْ�س ُن َك ِّفي ُم َز ِّي ٌن للخِ َ�ضاب

وما �أح�سن قول بع�ضهم يف و�صف مليحة جامعة لأو�صاف احل�سن:
َت َبدَّ ْت فهذا ال َبدْ ُر من َك َل ٍف بها
ا�س ْت َ
ف�شقَّ الغ ُْ�ص ُن َغ ْي ًظا ِث َيا َبه
و َم َ

وعاجت( )2ف�أَل َقى ال ُعو ُد يف ال َّنا ِر َن ْف َ�س ُه
وا�ص َف َّر َل ْونُه
وقالت َفغَا َر الدُّ ُّر ْ

(� )1أَ ْح َور� :شدة بيا�ض العني مع �شدة �سوادها( .م).
( )2عاجت :رفعت �صوتها( .م).

وح ُّق َك ِم ْثلِي يف ُد َجى ال َّل ْي ِل َحا ِئ ُر
َ
�أَ َل ْ�س َت َت َرى �أَ ْو َرا َق ُه َت َت َنا َث ُر

كذا َن َق َل ْت عنه ا َحل ِريقَ املَ َجا ِم ُر
َّ
ال�ض َرا ِئ ُر
َك َذل َِك مازَا َل ْت َت َغا ُر

405

املر�شد الأمني للبنات والبنني

406

406

وقال �آخر:
		ْل ُت َل َها ِم ْن �أَ ْد ُم ِع ال َعينْ ِ َج ْو َه َرا
َب َذ
ف َقا َل ْت و�أَ ْبدَ ْت ِم ْث َل ُه �إذ َت َب َّ�س َم ْت

وال�سترْ ِ
و ِقدْ ًما َح َكاها يف ِّ
ال�ص َيا َن ِة ِّ
ِيت بهذا الدُّ ِّر عن ذلك الدُّ ِر
َغن ُ

ومن ال�سنن املطلوبة والآداب املرغوبة لكل من الرجل واملر�أة ا�ستعمال
ال�سواك؛ لأنه يجلو الأ�سنان ويق ّويها ويطيب النكهة ويجلو الب�صر ،ومل يكن يف
عهد النبي � أكرث ا�ستعما ًال لل�سواك من ن�سائه  ،و�سواك الأراك من �أح�سن
ما ُي ْ�س َت ُاك به ،ومن �أح�سن ما قيل فيه:
َه ِنيئًا َع َلى َر ْغمِ ي ِل ُعو ِد �أَ َر َاك ٍة
لئن َ�ش ِب َع ْت ِمن ُه لقد زَا َر َث ْغ ُر َها

وقال �آخر:

بكا�س ا ُحل ِّب َ�ص ْر ًفا ُمر ّو ًقا
َ�س َق ْت ِني
ِ
وخَ ْم َ�صانَة

()1

ن�سقٍ
ت ْف ُّرت عن ُم َت ّ

َت بعد ام ِت َن ٍاع من ُّ
ال�ض َحى
�إذا ام َت َ�ضغ ْ

َ�س َق ْت ُ�ش َع َب امل ِْ�س َو ِاك َما ُء َغ َمام ٍة

( )1خَ ْم َ�صانَةٌ� :ضامرة البطن( .م).
( )2الأَقَاح :نبت طيب الرائحة( .م).
( )3ف َِ�ضي�ضً اُ :مفرقًا( .م).

ت َُ�س ُ
وك بها ال َّز ْل َفاء َم ْب َ�س َمها ال َع ْذ َبا
� ً
يبي�سا فا ْن َث َنى َم ْند ًال َر ْط ًبا
أراكا
ً

ِر َق َاق

ال َّث َنا َيا

َع ْذب َة

املرت ّنقِ

َك َن ْو ِر الأ َق ِاح( )2ط ِّي ِب املتذ ّوق
يب من ُعو ِد الأَ َراكِ املُخَ َّلقِ
أ�َ َنا ِب َ
ي�ضا(ِ )3بخُ ُ
َف ِ�ض ً
وم ال َّرحِ يقِ املر َّوق
رط ِ
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وقال �آخر:
جَ ْ
ـــــــــر ٍع من �أَ َر ٍاك ك�أنَّه
وت ُلو ِب َف
ْ

اج َه ال َّل ْي َل وا ْر َتقَى
ُذ َرى �أُ ْق ُح َوان َو َ
ِه َج ُان ال َّث َنا َيا ُم ْع ِر ٌب لو َت َب َّ�س َم ْت

من ال َع ْن رَ ِب ال ِه ْن ِد ِّي واملِ ْ�سك ُي ْ�صب ُِح
�إليه ال َّندَ ى من َرام ِة املرت ِّو ُح
لأَخْ َر َ�س َع ْنه َكا َد بِال َق ْولِ ُي ْف ِ�ص ُح

ومما يح�سن هنا على ذكر ال�سواك قوله:
باهلل �إن ُج ْز َت ِب َوا ِدي الأَ َر ِاك
فا ْب َع ْث �إىل املم ُل ِ
وك ِم ْن َب ِ
ع�ضها

خل ْ�ض ُر َف َ
و َق َّب َل ْت �أَ ْغ َ�صانُه ا ُ
اك
ف�إنَّني وا ِ
هلل َمـــــــــاليِ ِ�س َواك

ولبع�ضهم:
َعجِ ْب ُت من امل ِْ�س َو ِاك َي ْر ُ�ش ُف ِري َق َها

و َي ْب َقى َج َما ًدا َك ْي َف مل َي ْحي با َحل َيا
اب َي ُقو ُم املَ ِّي ُت �إَ ْن َ�ش َّم َع ْر َف ُه
ُر َ�ض ٌ
يت ال َه ْج َر منها ف َعا َقني
فقال خَ ِ�ش ُ
بنف�سي َث ْغ ٌر ُق ْل ُت �إذ َال َح نُو ُر ُه
َ
اب ُق ْل ُت ِع ْندَ َو َد ِاعه
و َب ْر ُد ُر َ�ض ٍ

َمدَ ى الدَّ ْه ِر مل يمَ ْ َن ْع ُه م ِْن َذ َاك َما ِن ُع
و َت ْف َنى ال َّل َيايل وهو �أَخْ َ�ض ُر َيا ِن ُع
ولو ُقطِ َع ْت �أَ ْو َ�صا ُل ُه والأَ َ�ضا ِل ُع
َف َح ْ�س ُبك ُع ْذ ٌر يف َجوا ِب َي َقاطِ ُع
�أَ َب ْر ٌق َبدَ ا من َجان ِِب ال َغ ْو ِر َال ِم ُع
َ
زمان ال ِّل َقا ِبا َخل ْي ِف َه ْل �أَن َْت َراجِ ُع
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وقال ال�صالح ال�صفدي:
غـ َره َل ْي�س الثَّنــــــايا الــــــتي
يا َث ْ

فل َي ْن ُقل امل ِْ�ســــــ َو ُاك ما ِع َنــــــده

ت ُُ�ضـــــــيء َغـــــ َري ا ألَنجْ ُ ِم ال ُغ ِّر
َيروي عن َّ
ال�ض َّحــــــاكِ وال َّزه ِر

وقال �آخر:
َن َق َل الأَ َراك ب� ّأن ِري َق َة َث ْغ ِر ِه
قد َ�ص َّح ما َن َق َل ال ُ
أراك لأَنَّه

من َق ْه َو ٍة ُم ِز َج ْت بمِ ا ِء َ
الك ْو َث ِر
َي ْروِيه َح ًّقا عن ِ�ص َح ِاح ا َجل ْو َه ِر

ومما ُي ْح َكى من النوادر �أن بع�ض الظرفاء حج �سنة ،فلما رجع تاه يو ًما عن
الطريق فمر بخباء على بابه امر�أة مل ير �أح�سن منها وج ًها ،ف�أعر�ض بوجهه عنها
فنادته ال تعر�ض عني ،ف�أنا التي ال يتم حجك �إال بي ،فقال لها ومن �أنت؟ فقالت:
�أنا التي قال فيِ َّ ال�شاعر:
ـــــج أ�َ ْن َت ِق َف املَ َطا َيا
تمَ َا ُم ا َحل ِّ
ت َُ�صــــدِّ ُق حني ُت ْب ِ�صــــــ ُر َها ب ُِحو ٍر

َع َلى لمَ ْ َيا َء َو ِ
اب
ا�ض َعــــــة ال ِّن َق ِ
ــــــن يف �أُ ّم الكِ تَاب
ُوعِ دْ َت ِب َه َّ

َت ُق ُ
ول ِل َو ْج ِه َها ُ�ســــــ ْب َح َان َم ْوىل

َ
ُي َ�ص ّور م َ
اب
ِثل َه
ــــــــذا م ِْن ُت َر ِ
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قال :فقلت لها حمى اهلل هذا الوجه من العار ،وال عذبه يف الآخرة بالنار،
و�أخرجت ِ�س َوا ًكا فنا َو ْل ُتها �إياه ،وقلت :هذا ال�سواك هدية احلجاج ،فقالت :ال تقل
�سواك ،بل قل �أراك ،ورفعت وجهها �إىل ال�سماء وقالت:
ال �أَ ُق ُ
ال�س َو َاك ِم ْن
ول ِّ
َب ْل �أَ ُق ُ
ول الأَ َر َاك ِم ْن

�أَ ْج ِل �أَن
�أَ ْج ِل َ�أن

ال�س َواك ُق ْل ُت �سِ َو َاكا
�إ ِْن َذ َك ْر ُت ِّ
�إ ِْن َذ َك ْر ُت ا ألَ َر َاك ُق ْل ُت �أَ َر َاكا

مقدم ُ
الكور( ،)1فما
علي وو�ضعت ر�أ�سي على ّ
قالَ :ف َ�ص َر ْخ ُت و�أغمي ّ
رفعت ر�أ�سي �إال وناقتي على الطريق امل�سلوك ،فذهبت وكنت �أدعو اهلل كث ًريا �أن
يرزقني مثلها يف الدنيا والآخرة ،انتهى.
وزينتهن وما
وقد �أكرث ال�شعراء من الت�شبيهات الغريبة فيما يخ�ص الن�ساء
ّ
يتحلني به مما هو معلوم يف كتب الأدب.
وكما �أن الزينة من املر�أة ممدوحة فكذلك هي ممدوحة من الرجل مبا
يالئمه ،فقد روي عن عائ�شة ر�ضي اهلل تعاىل عنها «كان نفر من �أ�صحاب ر�سول اهلل 
ينتظرونه فخرج يريدهم فجعل ُي�س ّوي �شعر ر�أ�سه وحليته ،قالت :فقلت يا ر�سول
اهلل ،ر�أيتك تفعل هذا ،قال :نعم� ،إذا خرج الرجل �إىل �إخوانه فليهيئ من نف�سه
(ُ )1
الكور :ال َّرحل ب�أداته( .م).
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لهن كما
ف�إن اهلل جميل يحب اجلمال ،انتهى .والن�ساء يحبنب من
رجالهن التزين ّ
ّ
لهن ،قال بع�ض املف�سرين يف قوله تعاىل :ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
يحبون �أن يتزين ّ
ﮜﱸ [البقرة� ]228/أي يتزين الرجل للمر�أة كما يحب �أن تتزين له ،واملر�أة
حتب وجاهة زوجها ،وذكر بع�ض �شراح املقامات �أن معن بن زائدة بينما هو جال�س
ذات يوم �إذ �أتته امر�أة من بني �سهم �أح�سن النا�س وج ًها ،فقالت� :أ�صلح اهلل
الأمري� ،إن عمي ز ّوجني من لي�س يل بكفء ،فقال معنَ :ع َل َّي بزوجها؛ َف�أُ ْد ِخل
عليه رجل من �أقبح النا�س ،فقال :من هذه منك؟ فقال :امر�أتي ،فقالَ :خ ِّل
�سبيلها ،ففعل الرجل ذلك و�أطرق معن �ساعة ،ثم قال:
�أَ َت ْي َت ِب َها ِمث َْل املَ َها ِة ت َُ�سو ُقها
م َّب ٍب
َل َع ْم ِري لقد �أَ ْ�ص َب ْح َت َغيرْ َ حُ َ

وب ويا َ�ش َّر َجال ِِب
فيا ُح ْ�س َن جَم ُل ٍ
َلدَ ْيها َف َفــــــا ِر ْق َها فِـــــ َر َاق الأَ َجان ِِب

ولبع�ضهم:
املحاجِ ِر َط ْف َل ٍة
�أال ُر َّب َح ْو َراء َ
يقــولـــون َج ّرتها �إليـــــه َقــــ َراب ٌة

ت ُ
ُ�ساق �إىل َو ْغـــــــدٍ من ال َق ْو ِم ِت ْن َبالِ
َف َو ْيح ال َع َذا َرى من َبنِي الع ِّم وا َخلالِ

والوغد الرجل الدينء ،والتنبال الق�صري ،ومما ُيح َكى يف مثل هذا �أن عمران
بن قحطان دخل على امر�أته حمدة وقد تزينت له وكانت جميلة ،وكان عمران
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قبيحا ،فلما نظر �إليها ازدادت يف عينه ح�س ًنا فلم ي�ستطع �أن ي�صرف ب�صره
ق�ص ًريا ً
عنها ،فقالت :مالك؟ قال� :أ�صبحت واهلل جميلة ،فقالت له� :أَ ْب ِ�شر ف�إين و�إياك
يت
ثلي ف�شكرت ،و�أُ ْع ِط ُ
يف اجلنة ،قال :من �أين علمت هذا؟ قالت� :أُ ْع ِط َ
يت ِم ِ
ِمث َلك ف�صربت ،وال�شاكر وال�صابر يف اجلنة ،فخجل ونهاها �أن تعود ملثل ما قالت،
وباجلملة فما �أح�سن قول من قال:
يت ال َّر َاح قد ُق ِرنا
ليت املالح و َل َ
َ
كي ال َي ْر�شف ِم ْن خَ م ٍر ِ�س َوى �أَ َ�سدٍ

يف َج ْب َه ِة ال َّل ْي ِث �أو يف ُق َّب ِة ال َف َل ِك
وال ُيق ّبل َم ْع ُ�شو ًقا �سِ َوى َمل ِِك

فم�شاكلة الطبع للطبع توجب حمبة الزوجني بدون �أن يكون �أحدهما يف
إنهن �أَ�شَ ّد َم ْي ًال للتزين والتربج
الباطن متحم ًال ثق ًال من الآخر ،ال�سيما الن�ساء ف� ّ
عندهن
ميدحهن باجلمال ،فهذه ال�صفات
والتناف�س يف املالحة ،ميلن طب ًعا ملن
ّ
َّ
موانع قوية من بلوغ درجة الكمال يف الرتبية بدليل حماورة حمدة مع زوجها
عمران بن قحطان و�إحجاله ،فلو كانت م�ؤ ّدبة �صادقة مل ي�سمع منها مثل هذا
الكالم؛ لأن املحبة ت�أباه وال�صداقة ت�سرته.

411

الف�صل الثامن
يف الكالم على املحبة وال�صداقة بني الزوجني وغري الزوجني

ُت ْط َلقُ املحبة على ما يرادف الع�شق واملو ّدة وال�صداقة ،فتع ّرف على الأول
ب�أنها االجنذاب الطبيعي احلا�صل من ت�ص ّور �أو�صاف املحبوب من احل�سن ونحوه،
فيتولد الع�شق فج�أة بدون فكر وال نظر على ح�سب مزاج العا�شق ق ّوة و�ضعفًا،
فقد يع�شق الإن�سان املر�أة لو�سامتها �أو لتب�سمها �أو ل�سماع �صوتها �أو لر�شاقة ق َِّدها،
قال ال�شاعر:
َــــاح لك ال َه َوى ب ٌ
ِي�ض ِح َ�س ُان
�أَت َ
نظرت �إىل ال ُّن ُحو ِر ِ
فكدْ َت َتق ِْ�ضي
َ

ُّ
َ�س َب ْي َن َك(ِ )1بال ُع ُيــــــــــونِ
وبال�ش ُعو ِر
و�أَ ْولىَ لو نظ ْر َت �إىل ا ُخل ُ�صو ِر

وقال �آخر:
َ
�ض ال ُق ُ�صو ِر
َ�صا َدت
ْــــــــــك ِم ْن ِب ْع ِ

ٌ
يــــــــــ�ض نَواعِ ـــــــ ُم يف اخلدو ِر
ِب

ُحو ٌر حَتــــــــو ُر �إىل ِ�صــــــــــــ َبا

منهــــــــــــــن ُحــــــو ِر
ني
ك ب�أع ٍ
َّ

		

(�َ )1س َب ْي َنك� :أَ َ�س ْرنَك( .م).
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وك�أمنا ِبثُغــــــــــــــو ِرهــــــــــــ

ّـن َج َنى ال ُّر َ�ضاب( )1من ا ُخل ُمو ِر

اخلــــــدو
ي�صبغن ُت َّف
َ
ــــــــــــــاح ُ

ال�صدُ و ِر
ِد مبا ِء ُر َّمـــــــــــــــــــانِ ُّ
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وقال �آخر �أي�ضً ا:
� َّإن ا ُخلدو َد �إذا َبدَ ا َت ْورِيــــــدُ ها
و�سنا
�سيم ُن ُف ُ
َكا َد ْت ت َِ�س ُري مع ال َّن ِ

ني تَزيِدُ ها
لوب العا�شق َ
َنا ُر ُق ِ
َ�شــــــ َغ ًفا بها َل ْو َال ا ُجل ُف ُ
ون َت ُقو ُدها

ثم يقوى الع�شق تارة بنف�سه ،وتارة ب�أ�سباب جديدة جاذبة ،كما �أنه قد
ينقطع ب�أ�سباب نادرة كق�ساوة قلب املع�شوق وهجره و�إ�ساءته والغرية عليه ،قال
ال�شاعر:
و َل َقـــــــــــد َ�ش َ
رت ُم َفا ِرقي
ـــــك ُ

ـــــــــــن ِع�شْ ـــــ َر ِتي
لو كان �أَ ْح َ�س
َ

�إذا َ�ســـــــــــــا َء فِــــــــــي �أَخْ ال قِه
َل َه ْ
لك ُت َيـــــــــــــ ْو َم ِف َراقِــــــــــــه

وقال �آخر:
َ
َّ
ــــــــل ِم َّنا
ـــــــــــال(َ )2م
خـ
�إ ِْن َ
هـــــــــو ال َي ْ�ســــــــــــ�أَ ُل َع َّنــــــا

( )1ال ُّر�ضاب :ال ِّريق( .م).
( )2خَ َال :فرغ( .م).

خِ ْل َنــــــــــا با ِ
هلل ِم ْنــــــــــــــــ ُه
َما َل َنـــــــــــــا َن ْ�ســــــــــــــــ�أَ ُل َع ْن ُه
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ومما ال ي�سامح فيه يف مذهب املحبني الت�شريك يف املحبة والتبديل والتغيري
فيها ،قال بع�ضهم يف املعنى الأول:
ِيب ال َق ْل ِب ال َع ْن َمال َل ٍة
َت َر ْك ُت َحب َ

�أَ َرا َد َ�ش ِر ً
يكا يف املَ َح َّب ِة َب ْي َن َنا

و َلكِ ْن َج َنى َذ ْن ًبا ُي�ؤَ ِّدي �إىل الترَّ ْ كِ
و ِ�إمي َُان َق ْلبِي ال يمَ ُ
ِيل �إىل ِّ
ال�ش ْركِ

وقال �آخر يخاطب من يحب:
ُ
اهلل ال تمَ ِ ْل ِل ِ�س َوا ِئي

حَ َ
وت َّكم ولو بمِ َا فيـــــــــه َف ْتكِ ي

وان ُْظ ِر ا َحلقَّ يف ُعال ُعاله

ُّ
كل َ�شي ٍء يمَ ْ ُحوه غ َري ِّ
ال�ش ْركِ

َع ْم َر َك

()1

وما �أح�سن قول بع�ضهم من ق�صيدة:
كم َ�س َّه َل خَ دَّ ك َو ْج ُه ِر َ�ضى
ما �أَ ْ�ش َر َك ِف َ
يك ال َقــــ ْل ُب ف ِل َم

َ
ــــــك ُي َع ِّقدُ ه
وا َحلـــــــــاجِ ُب ِم ْن
فِــــــي َنــــــــــا ِر ال َه ْجـــ ِر تُخَ َّلدُ ُه

وقال �آخر يف املعنى الثاين يخاطب حمبوبته:
�إ ِْن ُك ْن ِت �أَ ْز َم ْع ِت َع َلى َه ْج ِرنَا
ِ
ــــــــت ِب َنا َغيرْ َ نَا
و�إ ِْن َت َبـــــدَّ ْل
(َ )1ع ْم َ
رك اهلل� :أَ َطال عمرك( .م).

م ِْن َغ ِري ما َذن ٍْب َف َ�ص ٌرب َجمِ ُ
يل
َف َح�ســــــب َنا ُ
ُ
اهلل و ِن ْع َم ال َوكِ
يــــــل
ْ ُ
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وهذا يف معر�ض الت�شريك والتبديل ،وهناك �إعرا�ض ي�صدر عن املحبوب
ملح�ض الدالل واخلفر فلي�س مبذموم ،قال ال�شاعر:
�أ ُّيهــــــــــــــــا املُ ْعـــــــ ِر ُ
�ض ع َّنا

�إِ َّن َنــــــــــــــا َن ْهــــــ َوى الدَّ الال

ُّ
ــــــــط ُق ْل َنـــــــــــــــا
�أ ُت َرانَــــا َق

َح ْ�ســـــــــــ ُبك اهلل َت َعـــــــــــال

ولعله عر�ض بقول ال�شاعر:
ائحــــا َب ْعدَ َما َ�ســــــ َبان
َيا َر ً

َي ْهدِ َ
ال�ســـــــما َت َعاىل
يك َر ُّب َّ

والغالب �أن هذا املعر�ض الأخري قد يكون �سب ًبا لبقائه ور�سوخه ،فمن هذا
ُي ْف َهم �أن احلب يف مبدئه اختياري ،وبعد ذلك ي�صري ا�ضطرار ًّيا؛ وذلك لأن الرجل
مت ّر به املر�أة فيكون ظاهر هيئتها و�شكلها م�شاك ًال لطبعه فتتح ّرك نف�سه وتنبعث همته
من �أ ّول نظرة ،فهذا ال يكون ع�شقًا؛ لأنه ميكنه �أن ال يكرر النظر يف الأو�صاف،
ف�إذا كرر النظر ازداد احلب ،كما قيل:
ال ت ُْك ِثــــــــــــــــ َر َّن َت�أَ ُّمــــــــ ً
ال

َف َلــــــــــــ ُر مَّبَا �أَ ْر َ�ســـــــــــــــ ْل َت ُه

واحب ِْ�س َع َل َ
َ
ــــــــان َط ْرفِك
يك عِ َن
ْ
َف َر َمــــــاك يف َم ْيـــــــــدَ انِ َح ْتفِك
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وقال �آخر:
َي ِزيــــــــدُ َك َو ْج ُهــــــــ ُه ُح ْ�سنًا

�إذا َمـــــــا ِز ْدتَـــــــ ُه َن َظـــــــ َرا

و�إن ح�صلت خمال�سة �أو ر�ؤية �أو ح�صل من املحبوب نظر ِتي ٍه و�إعجاب
افتنت املحب باجلمال ووقع من احلب يف �أ�سر احلبال ،ودخل يف عداد املحبني فال
املقدمات ،فكان ميكنه ح�سم املا ّدة بعد النظرة
يعد على هذا عا�شقًا �إال بعد تلك ّ
ّ
الأوىل ،فيفهم من هذا �أنه يف مباديه ا�ضطراري ثم ي�صري اختيار ًّيا ،و�إن �شئت قلت
نبت
�إن ابتداءه ا�ضطراري وا�ستمراره اختياري؛ ولذلك قال بع�ض العرب �إنه ٌ
بذ ُره النظر وما�ؤه املزاورة ومنا�ؤه الو�صل وقتله الهجر وح�صاده التجني ،ويقال �أي�ضً ا
�أ ّول احلب النظر و�أ ّول احلريق ال�شرر ،قال بع�ضهم:
ُك ُّل ا َحلوا ِد ِث َم ْبدَ ا َها من ال َّنظ ِر
كم �أَ َّث َر ْت ن َْظ َر ٌة يف َق ْل ِب َ�ص ِ
اح ِب َها

ومعظ ُم ال َّنا ِر من ُم ْ�ست َْ�ص َغر َّ
ال�ش َر ِر

واملر ُء َما َدا َم َذا َعينْ ٍ ُي َق َّل ُبها

ال�س َه ِام بال َق ْو ٍ�س وال َو َت ِر
ِف ْع َل ِّ
ني َم ْو ُق ٌ
وف على ا َخل َط ِر
يف �أَ ْعينُ ِ ال ِع ِ

َم ْن َ�س َّر ُم ْق َل َت ُه َقدْ َ�سا َء ُم ْه َج َته

َّ
بال�ضر ِر
ال َم ْر َح ًبا ِب ُ�سرو ٍر َجا َء

وقال الأ�صمعي :كنت يف بع�ض مياه العرب ف�سمعت النا�س يقولون :قد
جاءت فتح ّرك النا�س فقمت معهم ،ف�إذا جارية قد وردت املاء ما ر�أيت مثلها
قط يف ح�سن وجهها ومتام خلقتها ،فلما ر�أت كرثة ت�ش ّوف النا�س �إليها �أر�سلت
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�شم�سا فقلت لها :مل متنعني النظر �إىل وجهك احل�سن؟
برق ًعا فك�أنه �سحابة غطت ً
فقالت:
ُ
نت متى �أَ ْر َ�س ْل َت َط ْر َفك َرائِدً ا
وك َ

أيت الذي ال ُك ّل ُه �أَن َْت َقا ِد ٌر
َر� َ

َ
ِــــــك َي ْو ًما �أَ ْت َع َب ْت ُه ال َّنواظِ ُر
ِل َق ْلب
َع َل ْيه و َال َع ْن َب ْع ِ�ض ِه �أَن َْت َ�صا ِب ُر

ثم نظر �إليها �أعرابي وقال� :أنا واهلل ممن ق ََّل �صربه:
�أَ َو ْح ِ�ش َّية ال َع ْي َنني �أَ ْين َل ِك الأَ ْه ُل
�ض َ �أخْ َر َج ْتك ف�إنني
و�أ َّي ُة �أَ ْر ٍ

ال�س ُ
هل
�أَ ِبا َحل َزنِ َح ُّلوا �أم حم ِّلهم َّ
فت�ش ال ُ
�أَ َراكِ من ال ِف ْر َد ْو ِ�س �أن َ
أ�صل

ِق ِفي خَ رِّ ِبي َنا ما َط ِع ْم ِت و َما الذي

بت وم ِْن �أَ ْين ا�س َت َق َّل ِ
َ�ش ِر ِ
بك ال َّر ْح ُل

ُمبِي َن ٌة

َ
ال�شكل ي�شب ُه ُه َّ
ِ
ال�ش ْك ُل
عليك و� َّأن

عالمات ا ِجل َنانِ
ِ
لأن

قال الأ�صمعي :قلت هذا واهلل هو ال�سحر احلالل ،والعذب الزالل ،والبدر
ال�سامي؛ فك�أين بها وقد ذكرت له الأهل وو�صفت له املحل من احلزن( )1وال�سهل،
هنالك ي�أتيها �سع ًيا على الر�أ�س ال �سع ًيا على القدم ،وتكون َو َج َنا ُتها احلمر �أَ َح ُّب
�إليه من ُح ُم ِر ال ِّن َعم ،انتهى .يعني �أن �شعره �أثر يف قلبها فريجى له منها الو�صال.
( )1ا َحل َزن :ما غلظ وا�شتد من الأر�ض( .م).
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والع�شق ق�سمان :ع�شق احلوا�س وع�شق القلب ،فع�شق احلوا�س املج ّرد
عن ع�شق القلب �شهواين ينتهي بالو�صال ولذة االت�صال ،و�أما ع�شق القلب
الذي هو الع�شق احلقيقي فهو ُح ٌّب قلب ٌِّي ير�سخ يف النف�س مادامت �أ�سبابه التي
جذبت القلب �إىل املع�شوق را�سخة ،ف�إذا ع�شق الإن�سان �صفات حمبوبه وكانت
هذه ال�صفات خيالية وجمرد ا�ستح�ضارات ت�ص ّورية ،كان الع�شق حم�ض خيال
وت�ص ّور ،ف�إذا اجنذب القلب ملحا�سن وجودية ثم انق�ضت ف�إن العا�شق ي�ست�صحب
الأ�صل نو ًعا ،يعني �أن العقل يدرك احلقيقة وي�سكت عنها ،فكل عا�شق ميدح
مع�شوقه ب�صفات اجلمال الكاملة واملحا�سن ال�شاملة ،وكان قد فات زمانها ف�إنه �إمنا
ي�شاهدها بعني اال�ستح�ضار ويب�صرها بب�صرية التذكار ،ف�إذا و�صف حمبوبه مبا لي�س
يعد من �أرباب ال�سخافة
فيه ال ين�سب �إىل الكذب ،و�إذا ّمتدح ب�شمائل حمبوبه ال ّ
والطي�ش ،و�إمنا عقول ال�سامعني تقبل منه ما يقوله وال حتكم بوجوده.
وباجلملة فاحلب ُيعمي ب�صرية العا�شق ،و ُي�ش ّو�ش ذهن الوامق( ،)1وميلك
روحه ويت�سلطن عليها ،كما ورد عنه « :احلب يعمي وي�صم» ،ومن ثم كان
للعا�شقني �أوهام ال تحُ �صى وو�ساو�س ال ُت�ستق�صى جتلب �إليهم مالمة الل ّوام وعذل
العواذل يف جميع الوقائع والنوازل ،ومع �أنه بهذه املثابة ال يخلو من املثالب( )2وال
( )1ال َوامِق :املحب( .م).
( )2املَثَالِب :العيوب( .م).
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يخل�ص من ال�شوائب �إال �أنه يختلف يف كل �إن�سان باختالف طبعه وا�ستعداده
اخلا�ص به وو�ضعه ،فيكون على ح�سب قابلية عقله و�أ�صول تربيته وعقائده وعرف
بلده وعوائده ،فيتبع طبيعة الإن�سان امل�ستحكمة فيه ويطاوع ميله الغريزي يف باطنه
وخافيه ،فقد كانت طبيعة َب َوا ِدي بالد اليونان يف قدمي الأحقاب والأزمان �ساذجة
وعوائد �أهلها ب�سيطة ،وعي�شتهم م�ستوية و�أفكارهم دائ ًما يف الراحة واالطمئنان،
إح�سا�سا لطيفًا ،وينظمون فيه ال�شعر ويت َّغ ْنون به بخالف
يح�سون بالع�شق � ً
فكانوا ُّ
الرومانيني ،ف�إن �أهل مدينة رومة -دار �سلطنتهم -كانوا قدميًا �أرباب زينة ورفاهية
حد العادة و�أخالقهم فا�سدة فكانوا يحتفلون بالع�شق ال�شهواين
خارجة عن ّ
و ُي ْط ُرونَه وينهمكون فيه؛ فلذلك كانت اللذات ُم�س َّلطة على حوا�سهم فما ك�أنهم
خملوقون �إال لل�شهوات وما ك�أن ال�شهوات خملوقة �إال لأجلهم.
و�أما قدماء العرب فكانوا �أ�شبه بقدماء اليونان يف ب�ساطة عوائدهم وا�ستواء
عي�شتهم وراحة قلوب �أهلهم� ،إال �أن �إح�سا�سهم بالع�شق مع العفة كان عنيفًا
قو ًّيا ال�سيما بني ُع ْذ َرة الذين ُي ْن َ�سب �إليهم الهوى ال ُع ْذر ِّي ،فكانوا غال ًبا �شهداء
الع�شق قتلى املحبة وال يخلو قلب �أحدهم من احلب؛ قال ال�شاعر:
�أنا �أُ ْف ِتى إ� َِّن ت َْر َك ا ُحل ِّب َذن ٌْب
ري َم َر ِ
ارات ال َه َوى
ُذ ْق َع َلى �أ ْم ِ

احلب َع ْذ ُب
ذاب
فهو َع ْذ ٌب َ
ِّ
وع ُ

ُّ
كل َق ْل ٍب َل ْي َ�س ِفيه َ�س ِاك ٌن

َ�صب َوة ُع ْذ ِر َّي ٍة َما َذ َاك َق ْل ُب

�آَ ِث ٌم يف َم ْذ َهبي َم ْن َال ُيحِ ُّب
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ح�ضر �أعرابي مبجل�س بع�ض الوعاظ فقال له :ممن الرجل؟ قال :من
قوم �إذا ع�شقوا ماتوا ،فقال :عذري ورب الكعبة ،ثم �س�أله علة ذلك ،فقال :لأن
يف ن�سائنا َ�ص َب َاحة( ،)1ويف فتياننا عفة ،فكان من العرب يف القدمي من هو متفرغ
للع�شق بالذات وهم �أهل البادية لعدم ا�شتغالهم بالعوائق؛ ومن ثم كانوا �أكرث
النا�س مو ًتا ،وكان الف ُْر�س �أي�ضً ا يرغبون يف الع�شق و َي ُحثُّون عليه ،كما حكي �أن
للم ْلك وهو �ساقط الهمة �إىل �أن
بهرام جور مل يرزق �سوى ولد ،ف�أخذ يف تر�شيحه ُ
اتفق املعلمون من احلكماء وغريهم على �أن ال نافع له غري الع�شق ،ف�سلط عليه
منهن ،ف�أمرها امللك بالتجني عليه و�أنها ال
اجلواري يعبثن به �إىل �أن علق بواحدة ّ
تطلب �إال رفيع الهمة و�أرغبته يف العلم وامللك ،فكان ب�سبب ذلك من �أَ َج َّل ملوك
الفر�س و�أعلمهم ،قال بع�ضهم:
وما َ�س َّرين �أَنيِّ خَ ِل ٌّي ِم َن ال َه َوى

ني َ�ش ْرقٍ �إىل َغ ْر ِب
ولو أ�َ َّن يل ما ب َ

قيل لبع�ضهم :ه َّال ع�شقت حتى تكاتب وترا�سل؟ فقال :ال ،فقيل له :لن
تفلح واهلل �أب ًدا ،وقالت امر�أة يف الع�شق:
َر�أَ ْي ُت الهوى حُ ْل ًوا �إذا اج َت َم َع َّ
ال�ش ْم ُل
و َم ْن مل َي ُذ ْق لل َه ْج ِر َط ْع ًما ف�إنه
(�َ )1ص َب َاحة :جمال( .م).

و ُم ًّرا على اله ِْج َرانِ ال َب ْل هو ال َق ْت ُل
�إذا َذ َاق َط ْع َم ا ُحل ِّب مل َيدْ ِر ما ال َو ْ�ص ُل

421

املر�شد الأمني للبنات والبنني

422

وقد ُذ ْق ُت َط ْع َم ْي ِه على ال ُق ْر ِب وال َّن َوى

َف�أَ ْب َعدُ ُه
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َق ْت ٌل

و�أَ ْق َر ُب ُه

خَ ْب ُل

()1

قال بع�ضهم:
ُّ
يلـــذ ناعم لمَ ْ ِ�س ِه
ُق ْر ُب ال ِّن َ�ســــا ِء
ِم ُ
ثل احلال َو ِة ل َّل َ�ســـــــانِ َ�ص ِدي َق ٌة

ــــم ال َق ِوي ال َّرا�سِ ي
و َي ُف ُّت يف َع ْظ ِ
ا�س
لك َّنها َحــــ ْر ٌب على ال ْأ�ض َر ِ

وقال بع�ضهم� :إن �أقل مزايا الع�شق تعليم الكرم وال�شجاعة والنظافة
وح�سن الأخالق ،وذلك �أن غاية الع�شق ر�ضى مع�شوقه ،ور�ضى املع�شوق ات�صاف
العا�شق مبا يوجب املدح ويح�سن املرتبة يف القلب ،و�إي�ضاح ذلك �أن العا�شق و�إن
جدا فال ميكن بخله على املع�شوق ،و�إذا بخل على غريه رمبا �أو�صل الغ ُري
بخل ًّ
الأم َر �إىل مع�شوقه ،فيجود العا�شق في�ؤ ّدي احلال �إىل مطلق الكرم ،وكذا باقي
ال�سجايا املذكورة؛ ولذلك جاء النامو�س ال�شرعي مبطابقة القانون احلكمي كما هو
�ش�أن ال�شرع يف غري هذا �أي�ضً ا ،فقد ُروِي عن ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -عن
فعف فكتم فمات فهو �شهيد» ،و�شرط ال�شهادة
النبي « :من ع�شق ف�صرب َّ
الكتم والعفة ،و�إىل هذا املعنى �أ�شار �أبو القا�سم الق�شريي بقوله:
�صـــا ِب ًرا
� َّإن املُ ِح َّب �إذا تُــــ ُو يَّف
َ
( )1خَ ْبل :جنون (م).

ّ
ــــ َهدَ ا ِء
كانت َم َنا ِز ُله َم َع
ال�ش ُ
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قال احلافظ مغلطاي :وقد �أجمع العلماء على �أن احلب لي�س مب�ستنكر يف
الدين وال مبحظور يف ال�شرع ،قال �أبو حممد بن حزم :وقد �أحب من اخللفاء
والأئمة كثري ،وقال رجل لعمر بن اخلطاب :يا �أمري امل�ؤمنني ر�أيت امر�أة فع�شقتها،
فقال له عمر :ذاك ما ال ميلك .انتهى؛ ولذلك قال ال�شاعر:
حب َ�س ْل َمى ك� مَّأنا
َي ُلو ُمو َن ِني يف ِّ
�أَ َال �إمنا ا ُحل ُّب الذي َ�صدَ ع ا َحل َ�شا

َي َر ْو َن ال َه َوى �شيئًا َت َي َّم ْم ُت ُه َع ْمدَ ا
َق َ�ضا ٌء من ال َّر ْح َم ِن َي ْب ُلو ِب ِه ال َع ْبدَ ا

و�س ِئل بع�ض الأطباء عن ماهية الع�شق فقال� :إن وقوعه ب�أهله لي�س باختيار
ُ
منهم وال بحر�ص لهم عليه وال لذة لأكرثهم فيه ،ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل
املُ ْد ِنفَة( )1والأمرا�ض املتلفة فال ينبغي �إنكاره على من اب ُت ِل َي به بل ي�ستحب
م�ساعدته من غري تعنيف وال زجر ،كما فعله ال�صحابة واخللفاء الرا�شدون ،وقال
بع�ضهم املحبة �أخذ جمال املحبوب بحبة القلب حتى ال يجد م�سا ًغا لاللتفات
ل�سواه ،وال ميكنه انفكاك عنه وال خمالفة ملراده ،وال وجود االختيار عليه لوجود
�سلطان اجلمال القاهر للحقيقة بتخلية امل�ستفي�ض عليه دون اختيار منه وال مهلة
وال َر ِو َّية ،ف�إنّ مغازلة اجلمال ال ي�شعر بها و�أخذته ال يقدر عليها وحقيقة ما يتولد
عنه ال يعرب عنها ،فتنفى الأغرا�ض وتفنى احلقائق والأعرا�ض ،فال يبقى مع غري
( )1املُ ْد ِنفَة :املُمرِ�ضَ ة( .م).
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املحبوب قرار وال مع �سواه �إخبار ،وقد قيل �إنّ من العناية �أن حتب ويحبك من
حتب ،ومن ال�شقاء �أن حتب وال يحبك من حتب ،كما قيل:
ي�ض �أَ ْد ُم ِعي
و َما يل �أَن َْ�صا ٌر ِ�س َوى َف ِ

ات َم ْن �أَ ْه َواه َو ْه َو ُم َهاجِ ِري
�إذا َب َ

ويروى �أن �أم البنني �أخت عمر بن عبد العزيز وكانت من العابدات قالت
لعزة ما معنى قول ُك َثيرِّ :
َق َ�ضى ُك ُّل ِذي َد ْي ٍن َف َو َّفى َغ ِرمي ُه

ٌ
ــــــول ُم َع َّنى َغ ِرميُ َها
وعـــــــ َّز ُة ممَ ُْط
َ

الدين؟ قالت عزةَ :وعد ُته ُق ْبلة و َم َط ْل ُته بها ،فقالت �أ ّم البنني:
ما كان هذا ّ
وعلي �إثمها ففعلت ،ثم �إنّ �أم البنني ندمت على هذه املقالة على ما يقال،
�أجنزيها ّ
و�أعتقت �أربعني عب ًدا عند الكعبة ،وقالت :اللهم �إين �أبر�أ لك مما قلته لعزة:
لو َك َان لل ُع َّ�شاق يف ا ُحل ِّب َح ِاك ًما
املح َّب ِة ُح َّج ًة
و�أَ ْث َب ُّت يف َ�ش ْر ِع َ

َ
وا�شتك ْي ُت م َِطا َل ُه
�أَ َت ْي ُت �إِ َل ْيه
َع َل ْيه ِب�أنيِّ �أَ ْ�ســـــــــتَحقُّ و َِ�صا َله

وذهب بع�ض املحبني �إىل ا�ستعذاب املطل( )1والت�سلي به عن الو�صل كما
قال �سلطان العا�شقني الإمام �شرف الدين بن الفار�ض:
( )1املطل :الت�سويف( .م).
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ِنجا ِز ِه
ِع ِديني ِب َو ْ�ص ٍل وا ْمط ِلي ب َ

ف ِع ْندِ ي �إذا َ�ص َّح ال َه َوى َح ُ�س َن املَ ْط ُل

يعد الوعد والأماين �سبب احلياة ،ولوال ذلك ملات،
حتى �إن بع�ض املحبني ّ
كما قال العفيف:
َل ْو َال َم َو ِاعيدُ �آ َمالٍ �أَ ِع ُ
ي�ش ِب َها

احلي م ِْن َز َم ِن
لمَ ُِّت َيا �أَ ْه َل َه َذا ِّ

وك�أن ذلك يختلف باختالف ُر َتب املحبني يف املحبة.
وكان �أبو ال�سائب املخزومي �أحد الق ّراء الورعني والظرفاء ال�صاحلني ي�صلي
يف اليوم والليلة �ألف ركعة ،وقد ُر ِئي متعلقًا ب�أ�ستار الكعبة وهو يقول :اللهم ارحم
العا�شقني وق ّو قلوبهم و َع ِّط ْف عليهم قلوب املع�شوقني ،فقيل له يف ذلك؟ فقال:
واهلل الدعاء لهم �أف�ضل من عمرة يف رجب من اجلعرانة ،ثم �أن�ش�أ يقول:
يا َه ْج ُر ُك َّف َع ِن ال َه َوى َو َد ِع ال َه َوى

َما َذا ُت ِريدُ ِم َن ا َّل ِذيـــــــن ُق ُلو ُبهم
ين من ال َهــــــــ َوى �أَ ْل َوا ُن ُهم
ُم َت َل َّذ ِذ َ
و�س َوابِقُ ال َع رَب ِ
ات َف ْو َق خُ دُ و ِد ِهم
َ

يب يـــــــــا َه ْج ُر
لل َعا�شِ ـــــقِني َيطِ ُ
وح ْ�ش ُو َح َ�شا ُه ُم َج ْم ُر
َج ْر َحى َ
ِــــــن ُق ُلو ُب ُهـــــم ُ�ص ْف ُر
ممِ َّــــــــا جُت ّ
ُ
ِيــــــ�ض َك َ�أ َّن َهـــــــــــا َق ْط ُر
ُد َر ٌر َتف

وباجلملة ،ف�إن من الإن�صاف الت�سربل ب�سربال العفاف ،فحينئذ يكون
املق�صود من معنى الو�صل ما قابل الهجران مادام الق�صد �إمنا هو متتع النظر بح�سان
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ال�شمائل و�شمائل احل�سان ،كما حكى بع�ضهم عن امر�أة هويها وهويته �أنه قال
لها يو ًما :هل لك �أن نحقق ما قيل فينا؟ فقالت :معاذ اهلل �أن �أفعل ذلك و�أنا
�أقر�أ ﱹ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [الزخرف،]67 /
وقال بع�ضهم:
�أَ ْه َوى ا ِحل َ�س َان و�أَ ْه َوى �أَ ْن �أُخَ ا ِل َط ُهم
َف َذ ِل َك ا ُحل ُّب َال �إِ ْت َي َان َم ْع ِ�ص َي ٍة

و َل ْي َ�س ليِ يف َح َر ٍام ِم ْن ُهم َو َط ُر
ال خَ يرْ َ يف َل َّذ ٍة م ِْن َب ْعدِ ها َ�س َق ُر

وهلل َد ُّر القائل حيث يقول:
املح ِ
ا�س ِن ُم ْق َل ِتي
�أُ َن ِّز ُه يف َر ْو ِ
�ض َ

م َّر َما
و�أَ ْم َن ُع َن ْف�سِ ي �أَ ْن َت َنال حُ َ

وقلت:
َ
�أَ ُق ُ
ا�س يف َي ِد ِه
ول لمَ َّا َبدَ ا
والك ُ
م ِ
ا�س ِن ِه
َح ْ�سبِي َن َزا َه ُة َط ْرفيِ يف حَ َ

وج ْو َه ُر ا َخل ْم ِر ِف َيها ِمث ُْل خَ دَّ ْي ِه
َ
و َن ْ�ش َوتِي م ِْن َم َعانيِ �سِ ْح ِر َع ْي َن ْي ِه

و�سبب هذا كله َم ْيل العرب حلفظ النامو�س( )1وال�شرف يف الأزمان القدمية،
وكذلك يف احلديثة ف�إنّ دين الإ�سالم مينع جميع الآثام� ،شعر:
ال�سر( .م).
( )1ال َّنا ُمو�س� :صاحب ِّ
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وحال َو ُة الإِميَانِ َم ْن َقدْ َذا َق َها
َ

()1
لمَ ْ َيخْ َ
الم
ــ�ش َم ْن َ�ش ِر َق مبا ِء ُم ِ

املتمدنة متجهة
ففي الأزمان املت�أخرة �أفكار الأهايل ال�سيما يف البالد ّ
�صوب ال�شجاعة واحلما�سة ونظافة ال ِعر�ض وحفظ النامو�س ،مع ما هم عليه من
التعلق باجلمال مع ال�صون والكمال ،فيتو�صلون �إىل جلب القلوب بالتلطف
واال�ستعطاف ،وينالون من ن�سائهم كمال امليل واالنعطاف ،و�إن اختلف ذلك
باختالف الأقطار والأقاليم جنوبًا و�شما ًال و�شرقًا وغربًا ،بل رمبا ر�أيناه يختلف �أي�ضً ا
باختالف احلكومات العادلة والظاملة ،ورمبا اختلف باختالف مراتب الأمم والدول
التمدن والعمران.
وامللل وال ِّن َحل يف درجات ّ
وقد �شبه بع�ض الظرفاء الع�شق بال�شراب ف�إنه يختلف تعاطيه يف امل�شرق
واملغرب ،ويف البدو واحل�ضر ،فالبدوي يروي منه ال�صدى( ،)2ورمبا �صار احل�ضري
املتمدن املت�أ ّدب فمقت�صد.
ب�شربه ُم َع ْر ِب ًدا ،ففريق منهما ُم ِق ّل والآخر ُم ْكثرِ  ،و�أما ّ
قال بع�ضهم� :إن العا�شق ينع�شه �آثار مع�شوقه ور�ؤيته يف املنام وتذكاره ،كما
قال ال�شاعر:

(� )1شَ ِرقَ ُ :غ َّ�ص( .م).
ال�ص َدى :العط�ش( .م).
(َّ )2
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َي َرا َها ِب َعينْ ِ العِ�شْ قِ َق ْلبِي َع َلى ال َّنوى
ا�س َت ْو َح َ�ش ْت َع ْي ِني َ�أ ِن ْ�س ُت ِب�أَ ْن �أَ َرى
�إذا ْ

يب ِل َقدِّ ها
و�أَ ْع َت ِنقُ الغ ُْ�ص َن ال َّر ِط َ

ف َي ْح َظى
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َولكِ ْن َم ْن ِل َع ْينِي ِب ُر�ؤ َيا َها
ت ُْ�صبِينِي �إِ َل ْي َها و�أَ ْ�ش َبا َها

َن َظا ِئ َر
و�أَ ْر َ�ش ُف َث ْغ َر َ
ا�س �أَ ْح َ�س ُبه َفا َها
الك ِ

وقيل:
و َه ْيفا ُء َوا َف ْت َب ْعدَ َو ْ�ص ٍل و�أُ ْل َف ٍة
�أُ َ�سا ِئ ُلها يا َم ْن َ�س َبى ال َق ْل َب ُح ْ�س ُن َها

َف َقا َل ْت َم َتى ال َو ْ�ص ُل ِ
الذي َك َان َب ْي َن َنا

َو ْ
يك ِف َ
يك أ�َ ْن َت ْل َقى خَ َيايل نَا ِئ ًما

وقيل:

َو ْيوم َ
ا�س َت�شْ َر َف ْت يل َظ ْب َي ٌة
الك ِث ِ
يب ْ

َاب َط ْرفيِ ِف ِ
يك يا �أُ َّم َم ٍ
الك
َف َما ارت َ

( )1املُ ْ�ض َنى :ال�سقيم( .م).
(ُ )2مو َّل َهة� :شديدة احلزن( .م).
( )3خَ �شْ فَاها :ولدا الظبية( .م).

يح َغ َر ِام
َ
وعا َد ْت �إىل املُ ْ�ض َنى(َ )1ط ِر َ
َمتَى ت َْ�ش َتفِي بال َو ْ�ص ِل ِم ْن َك َ�س َقامِي

و�أَن َْت �أَخُ و َو ْجدٍ ِب َنا و ُه َي ِام
ات �أَ ْي َن َم َنامِي
َف ُق ْل ُت َل َها َه ْي َه َ

ُمو َّله ٌة(َ )2قدْ َ�ض َّل ِبال َق ِاع خَ ْ�ش َفاها
على ِ�ص َّح ِة ال َّت ْ�شبِيه �أ َّن ِك ِ�إ َّيا َها
()3
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وقال ُك َثيرِّ عزة يف ظبية:
�أَ َيا ِ�ش ْب َه َل ْي َلى َال ُت َر ِاعي َف�إ َّن ِني
�أَ ُق ُ
ول َو َقدْ �أَ ْط َل ْق ُتها ِم ْن َو َثا ِق َها

َل ِك اليو َم م ِْن َو ْح�شِ ِّي ٍة َل َ�صدِ يقُ
َف�أن ِْت ِل َل ْي َلى ما َحيِيت َطلِيقُ

ف َع ْي َن ِاك َع ْي َنا َها وجِ يدُ ِك جِ يدُ َها

ال�ساقِ ِم ْن ِك َدقِيقُ
و َلكِ َّن َع ْظ َم َّ

وقال �آخر:

البا َيا
يا َم ْن َ�ســــــــ َبى �أَ ْن َف َ�س رَ َ
�أَ ْ�شــــــــ َب َهك َّ
الظ ْب ُي يف َث ٍ
الث

ِـــــــــن ُف ُتو ِر
بمِ َـــــــا ِب َج ْف َن ْي ِه م
ْ
يف ال َّل ْحــــــظِ واجلِــــــيدِ وال ُّن ُفو ِر

وقال �آخر وت�شطريه مل�ؤلفه:
با ِ
هلل يا َظ ْب َي ِ
ات ال َق ِاع ُق ْل َن َل َنا
م َت ِل ٌف
َف ُق ْل َن ِم ْنها َف ُق ْل ُت ا ِجل ْن ُ�س خُ ْ

هل ْا�س َت َع ْرت َُّن من َل ْي َلى َب َها ا َحل َور
َل ْيالي ِم ْن ُك َّن �أَ ْم َل ْي َلى م َِن ال َب َ�ش ِر

وقال بع�ضهم يف التذكار:

وج َر ْت �أَ َحا ِد ُ
يث ا ِحل َمى(َ )1ف َك� مَّأنا
َ

( )1ا ِحل َمى :مكان ال يقرب( .م).

ؤو�س
َدا َر ْت ُه َنال َِك عِ ْندَ َذ َاك ُك� ُ
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دت يل
يا َ�سائقَ ال َو ْج َنا ِء(� )1أَ َال ِع َ
()2
وع َ�سى ب ِِذ ْك ِرى �أَ ْه ِل ِه َو�أَ ِثيل ِه
َ
َت بمِ ِد ِ
يحه
و�إ َذا ال َق َ�صائدُ ُط ِّرز ْ

430

ذ ِْك َر احل َِمى َك ْي َما َي ُز َ
البو�س
ول
ُ
و�س
َت ْرت
ُ
َــــــاح �أَ ْر َو ٌ
اح َل َنـــــــا و ُن ُف ُ

ِي�س
َي ْو ًما َف َع ْقــــــــــدُ ن َِظا ِمه َِّن َنف ُ

وقال �آخر:
ـــــــن َق ْو ِل َهـــــا
احــــــــ َزنيِ ِم
َو َ
ْ
ـــــــــــن َ�صيرَّ َ ن
َو َحـــــــــقُّ َم
ْ
َما خَ َطـــــــــــــ َر ْت ِبخَ ِ
ــــاط ِري

َ
خَ
ــــــــان ُع ُهـــــــــودِي َو َل َهـــــــا

َع ْبدً ا َلدَ ْي َهــــــــــــــــا و َل َهـــــــــــا

�ســــــــــــــــــ ْتنِي َو َل َهـــــــا
ِ�إ َّال َك
َ

وقال �آخر:
وبِاجل ِْذ ِع َح ٌّي ُك َّل َما َع َّن ِذ ْك ُر ُهم
قمــــــــ َتني و َدا ُرهم
تمَ َ َّن ْي ُت ُه ْم بال َّر َ

ات ال َه َوى ِمنِّي ُف�ؤا ًدا و�أَ ْح َياه
�أَ َم َ
ِب َوادِي ال َغ َ�ضى يا ُب ْعدَ ما �أَمت َّناه

والعا�شق ُي َرى دائ ًما م�صف ّر اللون نحيف اجل�سم� ،أدق من خاللٍ  ،و�أخفى
من طيف خيالٍ  ،ويعهد منه املحبوب وغريه ذلك ،كما قال بع�ضهم:
(َ )1و ْج َناء :ناقة غليظة( .م).
(�)2أثيله� :شرفه وجمده( .م).
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ُ
ــــــــــــول لمَ َّــــــــــــــا َر�أ ْت ِني
َت ُق
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َف ُقــــــــ ْل ُت َكــــــــ َّ
ال و َل ِك ْن

ْـــــل اخلِـــاللِ
ن ِْ�ض ًوا(َ )1كمِ ث ِ
ُ
ــــــــف خَ يــــــــالِ
و�أَن َْت َط ْي
�أَ َ�ســــــــا َء َب ْي ُن ِك(َ )3حـــــــــــــال

ــــــ�س َت ْعـــــــــــــــ ِر ُف ِم ِّني
ف َل ْي
َ

مـــــــال
َحقِي َقــــــــــتِي م ِْن حُ َ

َ
ـــــــــــذا ا ِّلل َقـــــــــــــــاء َم َنا ٌم
َه

()2

و�شبه بع�ض الن�ساء العا�شق املهجور بالورد الذابل الذي ذهب زهوه وبقيت
رائحته من باب (يبلى القمي�ص وفيه عرف املندل) ،و�ص ّور بع�ض قدماء الأمم
الع�شق ب�صورة امر�أة بديعة اجلمال ظريفة ال�شكل كاملة االعتدال ،يخ�ضع لها
جميع الع�شاق ،ويتخيلها �أرباب الأ�شواق ،ومتيل �إليها كافة الأذواق ،وتهواها
الأرواح والنفو�س ،فهي يف فكرة كل �إن�سان كالعرو�س ي�صف ّر وجه من �أمعن النظر
خدها الأحمر كما قيل:
يف ورد ّ
َي ْ�ص َف ُّر َو ْجهِــــــــــي ِ�إ َذا َت َ�أ َّم َل ُه
ِ
ـــــــذي ب َو ْج َن ِت ِه
َحــــ َّتى َك� ّأن ا َّل

( )1ن ِْ�ض ًوا :نحيفًا( .م).
( )2اخلِالل :الثياب البالية( .م).
(َ )3ب ْي ُنك :فراقك( .م).

ــــــم ُّر َو ْج ُهه خَ َج ًال
َط ْريف ف َي ْح َ
م ِْن َد ِم َق ْلــــــبِي �إِ َل ْيه َقدْ َن َقال
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وقريب منه قول ابن النبيه:
ال َّل ْي ُل من �شُ ـــــــ ُعورِه ُم ْ�سب ُِل

()1

َت ْز َر ُع َع ْي َنـــــــــــــاي َع َلى خَ دِّ ه

ـــــــ�س من َط ْل َع ِت ِه ت َْط ُل ُع
وال�شَّ ْم
ُ
َو ْر ًدا وال أ�َ ْج ِني ا َّل ِذي �أَ ْز َر ُع

وقول �آخر:
�أَلحْ َ ُاظ ُكم جَ ْت َر ُح َنا يف ا َحل َ�شى
فاج َع ُلوا َذا ب َِذا
َج ْر ًحا َب َج ْر ٍح ْ

ولحَ ْ ُظ َنا َي ْج َر ُح ُكم يف اخلدُ و ِد

ال�صدُ و ِد
َف َما ا َّلذِ ي �أَ ْو َج َب َج ْر َح ُّ

ومما ينبغي �أن يكون احلب املوجود يف قلب املر�أة والرجل بع�ضهما لبع�ض
عبارة عن وداد خال�ص و�صفاء ف�ؤاد َخ َلى من جتربة الغرام م�شوب بحرارة ال�شبوبية
يف غالب الأحوال ،فمتى متكن احلب يف قلب كل منهما فجميع و�سائل اللذة
توجد فيهما ،فاملحبة هنا م�شوبة بال�صداقة الأكيدة ،كما قال بع�ضهم:
َغ َر ِ�ضـــــــي ِم َن الدُّ ْن َيا �صديــــــــــ

()2

ـقٌ يل َ�صــــــــــدُ ٌ
وق فــــــي املِ َقة

وع ْي ُن ُه
َي ْر َعـــــــــــــى ا َجلمـــــيل َ

ِّ
ــــــــل َع ْي ٍب ُم ْطــــ ِرقة
عن ُك

و�إذا َتغَــــــــــيرَّ
(ُ )1م ْ�سبِل :طويل مر�سل( .م).
( )2ا ِملقَة :املحبة( .م).

َم ْن َت َغ َّيـــــ

نت ِم ْنـــــــه َع َلـــــــى ِث َقة
ـر ُك ُ
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وقال �آخر:
�إذا َما َ�ص ِ
ــــــديقٌ َ�أ َ�سا

َم َّر ًة

ممِ ال
ِيما َم َ�ضى جُ ْ
و َقدْ َك َان ف َ

ــــــن ِف ْع ِل ِه
َذ َك ْر ُت امل َقـــــــدَّ َم ِم ْ

فــــــال َي ْن ُ
ق�ض الآخــــــــ ُر الأ ّوال

()1

وقال �آخر:
ُ
ال�ص ِديقُ �أَ َرا َد َغ ْي ِظي
وك ْن ُت �إ َذا َّ
ــــــت َع ْنه
و�ص َف ْح
ُ
َغ َف ْر ُت ُذنُو َب ُه َ

و�أَ ْ�ش َر َقني َع َلى َحنَقٍ
ماف َة �أَ ْن �أَ َ
خَ َ
عي�ش ِب َال َ�صــــــــــدِ يقِ
()2

ب ِريقي

فال�صداقة هي التي ينتج عنها بني الرجل و�أهله كمال االحتاد واالئتالف
يف جميع احلركات وال�سكنات والأحوال والأطوار ،مع ما ين�ش�أ من ذلك من
تقوية اجلذب بامل�سامرة واملحادثة والتب�سم و�إظهار التلطف والتعطف من كل ما
ي�ؤثر يف النف�س ت�أكيد املحبة ،فت�ستحيل �إىل ع�شق ال�شمائل املعنوية التي تبقى يف
املر�أة دائ ًما و�أب ًدا فتخلف اجلمال الظاهري الزائل ،و�إمنا ي�ستح�ضر فقط ما كان عليه
املع�شوق حتى �إن بع�ض الرجال يرى زوجته بالعني التي ر�آها بها يوم عر�سها ،ف�إن
املر�أة ال تر�ضى �أن تتنازل عن الو�صف ب�صفة اجلمال �أ�ص ًال وال تتعلق بزوجها
(� )1أَ َ�سا� :أف�سد( .م).
(َ )2ح َنق� :شدة الغيظ( .م).
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غاية التعلق �إال �إذا فهمت منه ذلك وهذا يف حق الن�ساء الكامالت ،و�أ ّما الن�ساء
لهن وال
منهن من يتوقعن متييز
لهن وال وفاءهم ّ
رجالهن ّ
ّ
أنوثتهن فقل ّ
من حيث � ّ
ينوين الوفاء وال�صداقة ،كما قال بع�ضهم:
و ِم ْن ِ�ص َف ِ
�ســــا ِء َقدَ ًما
ات ال ِّن َ

()1

ب ال َو َفــــــــــــــــا َء �إ َّال
وما ُي نِ َّ

�أَ ْي َب�س يف الــــــــــــ ُو ّد م ِْن َ�ص َفا ِة
ـــــــــن ال َفقْدِ
يف َز َم
ِ

وال َو َفا ِة

يعني �أن النف�س ت�أ�سف على ما فات ،قال من �أ�سف على فراق الأحباب:
ُق ْل لمِ َ ْن ن َْح َو �أَ ْر ِ�ض ُكم َمدَّ َع ْي َنا
�أَ ْي َن �آثا ُر َع ْه ِد ُكم � َّإن َد ْم ِعي

ِمث ُْل َ�ص ْو ِب ال َوادِي �إذا َمدَّ َع ْي َنا

وب
َل ْو َت َراءي َي ْو ًما ِل َ�س ْل ِب ُق ْل ٍ

عنهن َما َمدّ َع ْي َنا
َك َّف َك َّفي
ّ
ـــــــذ ُ
ُ
ول �أَ ْر َمــــــــد َع ْي َنا
و َر�آه ال َع

َل ْو جَ َت َّل ْت ُحو ُر ا ِجل َنانِ ِل َط ْريف

وا َّد َعى فــــــــي َه َو ُاك ُم ما ا َّد َع ْي َنا

وكما �أن الرجل الكامل يرى زوجته بعني الإجالل واالحرتام ،كذلك
الزوجة الكاملة املتحببة �إىل زوجها ال ترى �أن يف الدنيا رج ًال ي�ساوي زوجها ورمبا
وح ًّبا حلقوق الزوجية ،فهذه هي املحبة الرا�شدة جليلة
�أحبته حبني؛ ُح ًّبا ِل َذا ِته ُ
كالد َوا.
الفائدة املنزهة عن الهوى ،وهي لداء ال�شقاق يف العائلة َّ
( )1ق ََد ًما� :سابقة يف اخلري( .م).
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مل َي ْبقَ يل �أَ َم ٌل ِ�س َو ِاك َف إ� ِْن َي ُف ْت
ال �أَ ْ�س َت ِل ُّذ ِل َغيرْ ِ َو ْجهِك َم ْن َظ ًرا

عت
َو َّد ُ

�أَ َّيا َم

ا َحل َيا ِة
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َو َد َاعا

و�سِ َوى َحدِ ِ
يثك ال �أُ ِريدُ َ�س َم َاعا

فمن ذلك ُي ْع َلم �أن الوا�سطة الوحيدة يف ا�ستدامة الو ّد بني الزوجني ولو
ُف ِق َدت املحا�سن الظاهرية هي وجود االحرتام والإجالل بني الن�ساء والرجال،
وهناك �شروط م�ؤكدة و�أ�سباب لدعائم املحبة موطدة ،وهي �أن يجتهدا يف تحَ َ ُّببهما
لبع�ضهما ح ًّبا تا ًّما ،و�أن ال يذم �أحدهما الآخر يف غيبته ،و�أن ال يغ�ضبا يف وقت
واحد ،و�أن ال يكلم �أحدهما الآخر ب�صوت عال ،و�أن يخ�ضع كل منهما لإرادة
الآخر ،الرجل باحلب واملر�أة بالطاعة ،و�أن ال يلوم �أحدهما الآخر على زلة ما مل
يت�أكد وجودها فيه ،و�أن ال يلوم �أحدهما الآخر على خط�أ ما�ض ،و�أن ال يحوج
�أحدهما الآخر� ،إىل تكرار الطلب يف حاجة ،و�أن يتم�سك �أحدهما بالآخر ولو
كلفه فوات كل من �سواه ،و�أن ال ُي َب ِّكت(� )1أحدهما الآخر ،و�أن ال يفارق �أحدهما
الآخر ولو يو ًما واح ًدا من دون �أن يو ّدعه بكلمة حمبة لكي يتفكره بها ّمدة
الغياب ،و�أن ال يلتقيا من دون ترحيب ،و�أن ال يدعا ال�شم�س تغرب على غ�ضب
�أو زلة ،و�أن ال يدعا زلة ارتكباها مت�ضي من دون �إقرار بها وطلب ال�سماح عنها ،و�أن
ال يت�أ ّوها على ما فات بل ير�ضيان مبا يوجد ،و�أن يجعال ال�صدق د�أبهما يف معاملة
(ُ )1ي َب ِّكت :يوبخ وي�ؤنب( .م).
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�أحدهما الآخر ،و�أن ال يقول الزوج للزوجة كانت املرحومة كذا وكذا ،وال الزوجة
للزوج كان املرحوم كذا وكذا �إذا كانت زيجتهما بعد الرتمل.
فهذه الن�صائح ال ينبغي للزوج �أن يزدري بها لأنها موجهة �إىل الزوجة،
وال للزوجة �أن ت�ستهني بها لأنها موجهة �إىل الزوج ،واتباعها هو من �أكرب �أ�سباب
الراحة يف العائلة ،وهي توجب كون الزواج �إمنا يكون بني قوم يراعون احلقوق
العمومية التي لكل من الزوجني على الآخر ،و�إال فال فائدة لها بالنظر �إليهم �إال
فيما ندر.

الباب السادس
يف �أ�سباب عمارية البيوت واملنازل وما يرتتب على ح�سن
تربية الن�ساء من الف�ضائل ،وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف االجتماعات من حيث هي ،وعلى اخل�صو�ص اجتماع العائلة

و�س ِّمي �إن�سانًا لأن�سه وائتالفه
ملا كان الإن�سان مدن ًّيا بالطبع م�ست� ًأن�سا بالو�ضعُ ،
مع �أبناء جن�سه ،جعل ال�شارع للهيئة الت�أن�سية االجتماعية حمافل جامعة وجمامع
ف�سن اجلماعة يف الأوقات اخلم�س ليتم الت�أن�س بني �أهل الإميان يف اليوم
عموميةّ ،
والأم�س ،وفر�ض اجلمعة يف يوم اجلمعة من كل �أ�سبوع ،وجعل �صالة العيد يف كل
عام من االجتماع العام امل�شروع ،وندب ل�صالة الك�سوفني واال�ست�سقاء جماعة
النا�س ع�سى �أن ينتفعوا جمي ًعا با�ستجابة دعاء الأتقياء ،وفر�ض احلج واالعتمار
ليجتمع على ال�شعائر الإ�سالمية يف حرمه ال�شريف جمع من �سائر الأقطار ،و�أوجب
يف وليمة العر�س �إجابة الدعوة لتجديد جمامع الأن�س بني �أهل النخوة ،وق�ضى
بني �أ�صحاب الأحوال والأو�ضاع و�أرباب الأخالق ال�سليمة والطباع �أن يجتمعوا
للأذكار مع حفظ احل�شمة والوقار ،ومل ينه عن جمامع الألعاب امل�شتملة على
الريا�ضة التي ال تعاب ،وال عن املحافل واملواكب امل�ؤذنة بتبجيل �أويل املنا�صب
واملراتب ،ثم ا�ستح�سنت بعد ذلك االحتفاالت للموالد ال�سلطانية ،ال�سيما مولد
�أ�شرف الربية يف املدائن والقرى ملا يبذله يف ذلك �أهل اخلري من الكرم والقرى.
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ولذلك قال بع�ض �أكابر ال�صوفية� :أنّ اهلل  ملا �أراد �أن ين�شئ �صورة �آدم
من زمن تقادم ابتناها على �صورة مدينة حمكمة املباين ،و�أتقن فيها ما يدل على
قدرة الباين ،وح ّرك فيها مثالث ومثاين ت�شري ب�أنه لي�س له ثاين ،ثم ن�صب و�سط
هذه املدينة ق�صر اململكة و�سماه بالقلب �إذ هو بيت الرب وفيه ال ُي ْمن والربكة،
ومنه ين�ش�أ ال�سكون واحلركة ،وجعل مدار هذه املدينة عليه ،ومرجع الكل �إليه
مب�صداق �أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ،و�إذا ف�سدت
ف�سد اجل�سد كله �أال وهي القلب.
وو�ضع  يف هذا الق�صر �سرير العز وال�سلطان ،و�أجل�س عليه ً
ملكا يقال
له الإميان ،وبث اجلوارح يف خدمته كالغلمان ،فقال الل�سان� :أنا الرتجمان ،وقالت
العينان :نحن احلار�سان ،وقالت الأذنان :ونحن اجلا�سو�سان ،وقالت القدمان:
ونحن ال�ساعيان ،وقالت اليدان :ونحن العامالن ،وقال امللكان :ونحن الكاتبان،
وقال �صاحب الديوان :كما تدين تدان.
البد
ثم اتخذ امللك لنف�سه وزي ًرا وهو العقل ،فقال الوزير� :أيها امللك ّ
لك من خا�صة ت�صطفيهم لنف�سك خال�صة ي�ؤثرونك على �أنف�سهم ولو كان بهم
خ�صا�صة ،ف�أ ّول ما حتتاج �إىل تاج وهو الوالية ،و�إىل معراج وهو العناية ،و�إىل دليل
البد لك من مركوب وهو ال�صدر ،ومن حلة وهو ال�سكينة ،ومن
وهو الهداية ،ثم ّ
�صاحب وهو العلم ،ومن بواب وهو الورع ،ومن �سياف وهو احلق ،ومن كاتب
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وهو املراقبة ،ومن �سبحان وهو اخلوف ،ومن ميدان وهو الرجاء ،ومن �سراج وهو
احلكمة ،ومن ندمي وهو الفكر ،ومن خزانة وهو اليقني ،ومن كنز وهو القناعة ،ومن
�صاحب بريد وهو الفرا�سة.
ثم تنظر �أيها امللك يف رعيتك بعني الرحمة ،وتفتح لهم خزائن النعمة،
وتعدل بينهم يف الق�سمة ،وتبعث لكل واحد ق�سمه ليقيم بذلك ر�سمه ،فقالت
امللك :انظر �أنت يف الرعية و�أزل عنهم ال�شكية وتول تفرقة اجلامكية ،فقال
علي جمع الآلة ،وقالت الأ�سنان :و�أنا �أطحن و�أعزل النخالة ،وقال
اليدانَّ :
الريق :و�أنا �أعجن و�أتوىل �إىل املعدة �إر�ساله ،وقالت املعدة :و�أنا �أطبخ وال �أريد
على ذلك جِ َعا َلة( ،)1وقال الكبد :و�أنا �آخذ ما �صفا و�أترك احلثالة ،وقالت القدرة:
و�أنا �أتوىل تفرقتها وق�سمتها بالعدالة ف�أبعث لكل ع�ضو ما يطيق احتماله ،فلما
فرقت اجلامكية نق ًدا ال حوالة �صحح امللك �أحواله ،فقال الوزير :ما بعد النفقة
�إال العر�ض و�أداء الفر�ض ،فناد يف جي�شك بالطول والعر�ض لينذر البع�ض منهم
تبدل الأر�ض غري الأر�ض ،فنادى مناديه يف ناديه يا مع�شر الرعية
البع�ض قبل �أن ّ
�إن امللك قد �أق�سم بالألية �أن من عدل عن الطريق بال�سوية وكفر نعمة العطية
و�أنفقها يف اخلطية فقد �أف�سد النية ونق�ض الأمنية و�أولئك هم �شر الربية.
( )1جِ َعا َلة (بفتح اجليم �أو �ضمها �أو ك�سرها) :ما ُي ْجعل على العمل من �أجر( .م).
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�أال و�إن للملك عد ًّوا قد �سكن جواره يقال له النف�س الأ ّمارة قد نازعته
الغدارة وظاهرها الهوى ،وبعث �إليها �أن�صاره،
الإمارة ،وا�ستن�صرت عليه بالدنيا ّ
وجاءها ال�شيطان وكتبت له من�شور الوزارة ،وقد �شنوا يف �أر�ض امللك الغارة ،فيا
خيل اهلل اركبي ومن الأعداء فال ترهبي ،فركب امللك عن ي�ساره خوفه ،وعن
ً
متم�سكا
ميينه رجاه ،ومقدمته توكله ،و�ساقته النجاة متحم ًال �أثقال �إياك نعبد
ب�أذيال و�إياك ن�ستعني ،فلما ف�صل بجنوده �إىل معبوده ب�صدق النية نادى مناديه
يف ناديه �أن اهلل مبتليكم بنهر الدنيا الدنية فمن �شرب منه فلي�س مني ،ومن ع ّول
البد لنا من �إقامة ال�صورة فجاءت مروحة
عليه فليتنح عني ،فقال �أهل ال�ضرورةّ :
الراحة بالإباحة �إال من اغرتف غرفة بيده.
ف�أ ّما من عدم الفطنة ووقع يف �شرك الفتنة ف�شربوا وطربوا ،فلما قابلهم القوم
قالوا ال طاقة لنا اليوم ،فقال الذين �صربوا ابتغاء وجه اهلل :كم من فئة قليلة غلبت
فئة كثرية ب�إذن اهلل ،فالتقيا بجي�شيهما يف جممع بحريهما هذا عذب فرات وهذا
ملح �أجاج ،فكان التوكل موك ًال باحلر�ص والزهد ،حماذ ًيا للدنيا والتوا�ضع ،مداف ًعا
للعجب والإخال�ص ،ماح ًيا للرياء .والتقى مناف ًيا للدعوى واخلوف ،موافقًا للهوى
فتقدم حزب اهلل و�شعارهم اللهم بك
والت�سبيح والتقدي�س يف حماربة �إبلي�سّ ،
�إقدامنا فثبت �أقدامنا ف�إنا ال ندري ما ّقدامنا ،فهزموهم ب�إذن اهلل وما الن�صر �إال من
عند اهلل ،و�أ�صبحت منازل الهوى والنف�س ك�أن مل تغن بالأم�س ،وما زالت النف�س
ب�أ�سرها يف �أ�سرها ،حتى ات�صفت بك�سرها واعرتفت بخ�سرها وناداها من له املنة
ي�أيتها النف�س املطمئنة .انتهى.
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وملا كان الإن�سان من �أ�صل خلقته يف �شكل مدينة عامرة كان مدن ًّيا بالطبع،
متيل �أفراده �إىل االئتنا�س واالجتماع ،و�أ�صل اجلمعيات الإن�سية احلائزة لأوفر خري و�أوفى
مزية جمعيات العائالت والع�شائر التي هي �إىل ح�سن العمران �أف�ضل �أ�شائر( )1وباخلري
العاجل والآجل �أكمل ب�شائر ،وهي �أُولىَ االجتماعات والأَ ْولىَ باالنتفاعات بل هي
دالئل اخلريات ،و�أمائر( )2املربات وال تكت�سب �إال بح�سن تربية الآباء والأ ّمهات تتوارث
كاب ًرا عن كابر ،وتنتقل من الأ�صاغر �إىل الأكابر ،و�أ�سا�سها �صالح القرين والقرينة متى
�صدقتبينهمااملحبةاملتينة.ال�سيمااملر�أةال�صاحلةالتيهيلزوجهاريحانةطيبةالرائحة،
ويقال �أح�سن زوجني يف الإ�سالم عثمان بن عفان ورقية ب�ضعة �سيد الأنام ،و أ� ّما جمع
علي بفاطمة فهو �أ�صح اجلموع ال�ساملة .و�أ�صل ت�شبيه الن�ساء بالرياحني قول الإمام
علي  :ال متلك املر�أة من �أمرها ما جاوز نف�سها ف�إنها ريحانة ولي�ست بقهرمانة.
وقال بع�ضهم :وقع خالد بن يزيد بن معاوية يو ًما يف عبد اهلل بن الزبري
ي�صفه بالبخل ،وزوجته رملة بنت الزبري �أخت عبد اهلل حا�ضرة ف�أطرقت ومل
تتكلم بكلمة مع زوجها خالد بن يزيد ،فقال لها خالدَ :ما َل ِك ال تتكلمني �أر�ضً ى
مبا قلته �أم َت َن ُّز ًها عن جوابي ،فقالت :ال هذا وال ذاك ،ولكن املر�أة مل تخلق
للدخول بني الرجال ،و�إمنا نحن رياحني لل�شم وال�ضم فما لنا والدخول بينكم،
ف�أعجبه قولها فقام فقبل بني عينيها ،وحكى ابن اجلوزي يف كتاب الأذكياء قال:
(� )1أَ�شَ ائِر :من �شور� :أ�شار �إليه و�أوم�أ( .م).
(� )2أَ َمائِر :جمع �أ َم َارة :وهي :عالمة( .م).
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ح�سنهن ف�أن�ش�أ يقول:
م ّر �شاعر بن�سوة ف�أعجبه
ّ
� ّإن ال ِّن�سا َء َ�ش َي ِاطني خُ ِلقْن َل َنا

�شـــ ِّر َّ
ال�شـــــ َياطِ ني
َن ُعو ُذ ِباهلل م ِْن َ

إحداهن بقولها:
ف�أجابته �
ّ
� ّإن ال ِّن َ�سا َء َر َي ِ
احني خُ ِلقْن َل ُكم

ُ
ـــــــم ال َّر َياحِ ني
وك ُّل ُكم َي ْ�ش َتهِي َ�ش
َّ

فل ّله د ّرها حيث كان قولها �أقرب ملا يف الآية ال�شريفة ،فقد قال تعاىل يف مقام
االمتنان ﱹﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ [الروم.]21 /
و ُرو َِي � ّأن رج ًال �أتى النبي  فقال :يا ر�سول اهلل ،الرجل يتز ّوج املر�أة ال يعرفها
وال تعرفه فال يكون �إال ليلة حتى ال يكون �شيء �أحب �إليه منها و�إليها منه فقال :
تلك �ألفة اهلل وتال قوله  :ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ [الروم ،]21 /ومع
ذلك فقد يكن �أي�ضً ا فتنة ،فقد َر َوى البخاري عن �أ�سامة بن زيد قال :قال
ر�سول اهلل « ما تركت فتنة �أ�ضر على الرجال من الن�ساء».
ومما يح�سن هنا �إيراده ما ذكره بع�ضهم يف مقامة �أدبية حتاور فيها مع بع�ض
الأتراب والأمثال ،وهي مبنية على طريق املثال واخليال ك�شف فيها عن وجه
طبقاتهن ما
احل�سن القناع ،وجمع فيها من الذم واملدح ل�صفات الن�ساء على
ّ
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انعقد على ح�سنه الإجماع ،ون�صه بت�صرف ي�سري وال ينبئك مثل خبري .قال:
فقلت له لقد قدمت يف كالمك �أن املُ َت َّيم من �صيرَّ ه احلب مملو ًكا و�إن كان ً
ملكا،
فكيف قال ال�سلطان حممد بن الأحمر الأندل�سي يف �أحد جواريه.
�أَ َيا َر َّب َة ا َخلالِ التي ح�سنت َه ْت ِكي

ف�إِ َّما ب ُِذ ٍّل وهو �أَ ْل َيقُ بِال َه َوى

على � ِّأي حالٍ كان البدّ يل ِم ْنك
و�إِ َّما ِبعِــــــــــــ ٍّز وهــــو �أليقُ ِباملُ ْل ِك

فقال :لقد َخ َّط�أه ال�صالح ال�صفدي يف قوله هذا ور ّد عليه بقوله:
تمَ َ َّ�سك ب ُِذ ٍّل فهو �أَ ْل َيقُ بِال َه َوى
و�س ْط َوة
َم َتى َال َق بِال ُع َّ�شاقِ ع ًّزا َ

ِل ُت ْن َظ َم مع �أَ ْه ِل املَ َح َّب ِة يف �سِ ْل ِك
املح َّب ِة يف َ�ش ِّك
ك�أ َّنك م ِْن ُذ ِّل َ

وقد انت�صر ابن حجر يف �شرح بانت �سعاد البن الأحمر ،ور ّد على ال�صالح
ال�صفدي فيما اعرت�ض به عليه و�أنكر حيث قال:
�إذا مل َي ُك ْن َو ْ�ص ٌل ِمن ا ُحل ِّب ُم ْ�س ِعف

ومل ت َْ�س َت ِط ْع َ�ص رْ ًبا َع َلى ُّ
الذ ِّل وال َه َوى

حتت ِّ
احلب َّ
وال�ض ْن ِك
و�أَ ْم َ�س ْي ُت َ
ال�ضيقِ يف ِّ
فبِال ِع ِّز َو ْ�ص ُل ا َخل ْو ِد أ�َ ْولىَ من الترَّ ْ كِ

فقلت :يف كالم ابن حجر ما يقت�ضي عدول املحب عن ُّ
الذل الذي هو
ُ
مقامه ،وقد فاته كال�صالح ال�صفدي ق�صد ابن الأحمر ومرامه؛ لأن ابن الأحمر قد
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ال�س َها( )1و�أبعد من �سدرة املنتهى ،وهو �أن كل �شخ�ص
�أ�شار �إىل مرمى �أخفى من َّ
فالبد �أن يحبه الآخر مبقدار ما �أحبهٌّ ،
فكل من املحب واملحبوب
�إذا �أحب �آخر ّ
محُ ِ ٌّب من وجه وحمبوب من �آخر ،ف�إذا طلب املحب و�صل حبيبه من حيث كونه
محُ ِ ًّبا طلبه بذل وهو �أليق بالهوى ،و�إذا طلبه من حيث كونه حمبوبًا طلبه بعز وهو
و�صيرَّ فهمي �إليه
�أليق بامللوك ،وهذا مما ك�شف اهلل يل عنه يف هذا الوقت الغطاَ ،
�أهدى من القطا( ، )2ومما ي�شهد مبيل املحبوب �إىل املحب حديث� :إن �أُ ُح ًدا جبل
يحبنا ونحبه ،و�إذا كان اجلماد مييل �إىل من يحبه طب ًعا فما بالك بالإن�سان الذي
هو �أ�شرف �أفراد العامل قط ًعا ،و�أما قولهم املحبوب ال ميلك فمرادهم ال ميلك من
وجه كونه حمبوبًا فال ينايف �أن ميلك من وجه كونه حم ًّبا كئي ًبا وقد �أ�شرت �إىل ذلك
بقويل:
َ�سَ�أ ْط ُل ُب َو ْ�ص َل ا ُحل ِّب يف ُك ِّل َحال ٍة
َف�إِ َّما ب َِك ْونيِ َع ِ
ا�شــــــ ًقا َذا َ�ص َبا َب ٍة
و�إِ َّما بمِ َ ْح ُبو ِب َّيتي �أَ ْط ُل ُب ال ِّل َقا

لأ ْب ُلغُه م ِْن َغيرْ ِ َر ْي ٍب وال َ�ش ِّك

ف� ْأط ُل ُبه ُّ
َّ
وال�ض ْن ِك
بالذ ِّل يف ال ُو ْ�س ِع
ِبع ٍّز و َذ َاك العِـــــــ ُّز �أَل ْيقُ ِباملُ ْل ِك

فقال :واهلل ما �سمعت �أذناي �أحق بال�صواب من هذا التحقيق ،وال �أدق
�إدرا ًكا من هذا التدقيق ،فال َع ِد َم ْتك ريا�ض الأدب التي �أنت غيث خ�ضرتها،
ال�سها :كوكب خفي ميتحن النا�س به �أب�صارهم( .م).
(َّ )1
( )2الق ََطا :طائر معروف ( .م).
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و�أبكار املعاين التي �أنت �أبو عذرتها ،فقلت� :أيها ال�شيخ حيث حلبت �أ�شطر املحبة
()1
ومل تدع يف �ضرعها من داعي اللنب لغريك وزن حبة ،ف�أخربين �أيها اليع�سوب
والبحر اخل�ضم اليعبوب( )2ب�ألطف جواب اتفق لك �سماعه من حمبوب ،فقال:
مما اتفق يل �أنني كنت �شغفت بجارية كانت مياه احل�سن يف جميع �أع�ضائها ،جارية
قد قرنت بجمالها عذوبة الألفاظ ،وقر�أت ما يف �ضمائر النا�س من الأحلاظ ،وكانت
مع �شغفي بحبها قد متكن حبي من حبة قلبها.
وكانت ك�أنها اللبوة �إذا �سطت ،والقطاة �إذا قطت ،والظبية �إذا التفتت
�أو عطت ،لها ردف مقعد وثدى مقعد وبنان يكاد من اللطافة واللني �أن يعقد،
فا�شتهيت يو ًما �أن �أرت�ضع لمَ َى ثغرها املع�سول ،فقالت :ال �سبيل ملا �أردت وال
و�صول ،فقلت :ب�أبي �أنت و�أمي كيف تبخلني على هذا املري�ض بدوائه ،وحتولني
بينه وبني �شفائه ،فقالت� :أيها املغرم الكئيب والأريب الأديب� ،أما علمت �أنّ
املرا�ضعة حت ّرم املبا�ضعة ،فقلت :يا ق ّرة العني ،ولكن التحرمي م�شروط بعدم بلوغ
الر�ضيع حولني ،فقالت :يا �شقيق النف�س� ،أما �أنت ابن �أم�س على �أن احلب
�أ�ضعفك حني �ألقاك يف كل ه ّوة ،ف�أنت ما بلغت حو ًال وال ق ّوة ،فقلت لها :وعلى
ت�سليم ما �إليه ال�سيدة تذهب ،ف�أقول� :إين �شافعي املذهب وعندي ال حترمي �إال
ال�سيد املقدم( .م).
( )1ال َي ْع ُ�سوبَّ :
( )2ال َي ْع ُبوب :كثري املاء �شديد اجلريان( .م).
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بخم�س ر�ضعات ب�شرط كونها متف ّرقات ،فقالت :واهلل �إن مذهبك لوا�سع احل�ضرة
وقد �سمحت لك ب�شربة من ر�ضابي ف�إياك �أن تتبع ال�شربة باجلرة.
وقد اتفق يل مع جارية �أخرى ما هو �أعذب من هذا و�أهن�أ و�أمر�أ وقد كنت
همت بها هيام توبة يف ليلى وجميل يف بثينة وعروة يف عفرا ،وكان قد وخطني
امل�شيب وبلي ثوب �شبابي الق�شيب( ،)1وكانت ذات خدر ال ذات بعل ،وهي لكل
جمال وكمال �أهل ،فطالت بيني وبينها ال�صحبة وع ّر�ضت لها يو ًما باخلطبة فت�أملت
منها وتغافلت عنها ،ثم دعتني يو ًما بلطافتها �إىل �ضيافتها ،فلما و�صلت �إىل دارها
العامرة مبحا�سنها الباهرة تلقتني بالرتحيب والت�أهيل والتعظيم والتبجيل ،و�أقبلت
علي بحديث لو �سمعه امليت لعادت �إليه احلياة� ،أو الظم�آن الكتفى به عن زالل
ّ
املياه.
فلما ح�ضر وقت الطعام ّمدت لنا مائدة الإكرام فت�أملت ما فيها من الأزواد
فلم �أر فيها غري �ضباب مقلية وجراد ،ف�سئمت نف�سي من ذلك وغثت وا�شم�أزت
وجا�شت وخبثت ،فلما ر�أت �أن طبعي من ذلك قد نفر قالت :ب�سم اهلل هلم �إيل
ما ح�ضر ،فقلت� :إن َع َل َّي �صيام يوم من رم�ضان هذا العام وقد نويته الليلة البارحة
قبل املنام ،و�إمنا �أجبت ال�سيدة امل�صونة لدعوتها امتثا ًال لأمرها وحف ًظا حلرمتها،
فقالت :ال واهلل و�إمنا �أظنك ا�ستقذرت ما قدمته �إليك ،ولو علمت منك ذلك ملا
( )1ال َق�شِ يب :اجلديد( .م).
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كلفتك ملا ي�شق عليك فكيف تتقذر من �أكله و�أنت معتقد لطيبه وحله ،فقلت :يا
�سيدتي ما كل حالل ُي ْ�ش َتهى ،وال كل ما ُي ْ�ش َتهى حالل ،والغزال مع ظرفته ي�أكل
احلنظل وي�شرب املاء امللح وال ي�شرب العذب الزالل ،فقالت :الآن برح اخلفاء
وذهب اجلفاء فدع االعت�ساف واحكم بالعدل والإن�صاف ،والعدل �أن تعدل عن
الهوى عدلك عن غري جن�سك وحتكم للغري كما حتكم لنف�سك ،فعند ذلك زال
ال�شك والريب وعلمت �أنها تع ّر�ض بكراهة نكاحي لكراهتها لل�شيب ،فنه�ضت
من عندها والقلب كاجلفن منك�سر ،والدمع كالغيث ينهمر� ،أعرث يف ذيول اخلجل
و�آ�سف على خيبة الأمل ،وها �أنا �إىل الآن كلما ذكرتها ينك�سر ف�ؤادي ويذهب
رقادي وتطول ح�سرتي وتزيد زفرتي.
ثم قال :و�أنت ف�أخربين ب�ألطف جواب �سمعته من الأحباب ،فقلت :مما
اتفق يل �أنني ا�ستنه�ضت يو ًما همة رئي�س من ال�سودان يف حاجة َع َج َزت عن
ق�ضائها �أعيان الزمان ،فق�ضاها يف �أ�سرع من م�ضغ ثمرة وحلب �شاه ،ومن ومي�ض
الربق وانحدار املياه ،فتوجهت �إىل حمله لأ�شكره على ح�سن فعله ،فلما ر�أيته
قلت له :ماذا �أقول يف مدحكم من بليغ الأقوال ،ومنكم لقمان احلكيم وبالل،
وح�سبكم من الفخر �أنتم ومن كان من �أمثالكم �أن اهلل تعاىل ال يكمل ح�سن
احلور العني �إال ب�سواد باللكم ،فقال الأ�سود مع �شهرته بفرط الذكاء بني العباد:
كيف يكمل اهلل تعاىل ح�سن احلور العني بذلك ال�سواد؟!
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وكان هناك غالم قد راهق البلوغ و�أخجل الورد والبدر حتى ظهرت فيهما
حمرة اخلجل هذا حال اخلروج من ِ
الك َمام( ،)1وذلك حالة البزوغ ك�أن ر�ضابه
الع�سل وقوامه الع�سال ،ي�شهد فتك �أحلاظه ب�أنه �أ�سد ،وم�سك خاله ب�أنه غزال،
قد جمع ثغره بني ال�شهد والرحيق ،والدر والعقيق ،كما جمع غ�صن ّقده بني
التفاح والرمان ،والورد والريحان ،واملاء والنار ،واملط ّوق والهزار ،ت�شرق ال�شم�س
من وجهه والبدر من �صدره ،ويو ّد الهالل �أن يكون قالمة ظفره ،نبيه يرتك ق�س
ت�صريحا ،لو ر�أته الن�سوة الالتي
�سطيحا ،ويرى الكناية والإ�شارة والإمياء
ً
البيان ً
قطعن �أيديهن جلمال يو�سف بن يعقوب لعدلن عنها �إىل تقطيع الأكباد والقلوب،
يغار من خاله قلب ال�شقيق ،ويعلو حاجبه على العيون عل ّو الأحرار وهو الأ�سود
الرقيق.
فلما ر�أى تعجب ذلك الأ�سود من تكميل ح�سن احلور ب�سواد بالل
وا�ستغرابه لذلك الأمر واحلال ،قال له :يا �سيدي ال تعجب من ذلك ،فهو �أي�سر
مراد للباري ومقدور؛ وذلك ب�أن يجعل �سواد بالل �شامات تف ّرق يف خدود احلور،
فلما �سمع الأ�سود منه ذلك نعق من طربه نعقة الغراب ،وقال له� :أعيذك من
عيون احلا�سدين ب�آيات الكتاب فما �سمعت �أذناي �ألطف من هذا اجلواب.
ومثل ذلك ما اتفق يل مع حمبوب �أجمل من هذا يف و�صفه ،و�أكرث منه يف
( )1الكِ َمامُ :غ ْلف الزرع حال اخلروج منه( .م).
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رقته ولطفه ،وذلك �أنني جال�سته يو ًما و�أطلت معه اجللو�س ،ومتتعت منه مبا مييت
الهموم ويحيي النفو�س ،ثم اطلعت �ساعة لأنظر فيها �إىل ما م�ضى من �أجزاء النهار
يف جمال�سته واغتنام رقائقها ،ف�أخرج الآخر من عبه �ساعة و�صار يت�أمل يف دقائقها،
فقلت له� :أق�سم عليك بالذي جعل اللحاظ �سيوفك والرمح ال�سمهري(ّ )1قدك
�أال �أخربتني مبا عندك ،فقال :عندي مثل ما عندك فعند ذلك رغبت يف اقرتابه،
وذهلت من �سحر جوابه ،فقال ال�شيخ :ما �سمعت �ألطف من هذين اجلوابني
املرق�صني املطربني ،وتاهلل ال يكمل جمال الإن�سان �إال �إذا كان ف�صيح الل�سان،
وما املر�ؤ �إذا فاتته ف�صاحة الل�سان �إال �صورة ممثلة �أو بهيمة مهملة ،واللطيف ال ي�ؤثر
فيه �إال �سحر البيان ال ما يف ال�صور من الإتقان و�ألوان الدهان ،قال �سيدنا ال�شيخ
الأكرب والكربيت الأحمر ال�شيخ حميي الدين بن عربي بلغني اهلل به �أربي:
يح ا ِحل ِّ�س َل ْي َ�س ِب َبا ِر ٍع
�أُ ِح ُّب َم ِل َ
َع َل ْي َك ت ََ�صاوِي َر َ
الك َنا ِئ ِ�س ُل ْذ ِب َها

يح ب َ
ال ِح ِّ�س
َج َما ًال و َال �أَ ْه َوى املَ ِل َ
ال�ص َو ِر ا ُخل ْر ِ�س
�إِ َذا ُك ْن َت َم َّيا ًال �إِلىَ ُّ

كي �أن حكي ًما م ّر مبليح فا�ستنطقه( )2فلم يحمد منطقه على ما فيه من
ُ
وح ٍ
املحا�سن ،بل قال :نعم البيت لو كان به �ساكن ،ي�شري بذلك �إىل �أن ال�سر يف
ال�سكان ال يف الأماكن ،فقلت :باهلل �أن�شدين بع�ض غزلك �أو ن�سيبك ليكمل
ال�سم َهرِي :ال�صليب العود( .م).
(َّ )1
( )2ا�س َت ْن َطقَه :كلمه وناطقه( .م).
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عقد �سروري بفرائد تغزلك وت�شبيبك ،فقال :واهلل �إين ال �أحفظ من كالمي غري
النزر( )1الي�سري ،ومل يح�ضرين الآن منه غري مقطوعة جا�ش بها ال�ضمري ،وهي
قويل:
ِب�أَبـــــي التي �أَ ْم َ�ست ت ُِ�ش ُري �إىل
ِب َيدٍ من ا ُجل َّمـــــــا ِر(ِ )3م ْع َ�ص ُمـــــها

َق ْومِي ِب أ�َ ْن ُي ْ�صغُوا �إىل ُم َلحِ ي
ــــــــح
و�أَ َنام ٍِل تَــــــ ْروي َع ْن ال َب َل
ِ
()2

فقلت� :أعيذك باهلل من �شر البغاة والغواة ف�أفدين هل كان البلحي من
الرواة؟ فقال :نعم هو �أبو العبا�س �أحمد بن طاهر بن حممود من رواة احلديث
الذين امتل�ؤوا معقو ًال ومنقو ًال ذكره ابن نقطة يف كتاب اال�ستدراك ،الذي ا�ستدرك
فيه ما فات ابن ماكوال ،فقلت :و�أنا �أن�شدك بيتني من غزيل احلديث وجهت فيهما
بذكر را ٍو من رواة احلديث ثم �أن�ش�أت �أقول:
�ص
ُع ْ�ص ُفو ُر َق ْلبِي َر َماه ا ُحل ُّب يف َق َف ٍ
خذت َح ِد َ
يث ا ُحل ْ�س ِن َع ْن َر َ�ش�أ
و َقدْ �أَ ُ

( )1ال َّنزر :القليل التافه( .م).
(ُ )2م َلحِ ي :كلمات ح�سنة( .م).
( )3ا ُجل َّمار :قلب النخلة يف جوفها بيا�ض( .م).

من ُّ
وع َف َلم َي رْ َب ْح من الدّ و ِري
ال�ض ُل ِ
ُو ُرو ُد َو ْج َنتِه تَروِي َع ْن ا ُجلو ِري
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فقال :نعم اجلوري �شيخ الني�سابوري (رجع) وروى م�سلم عن �أبي �سعيد
اخلدري قال� :إن الدنيا حلوة خ�ضرة ،و�إن اهلل م�ستخلفكم فيها فناظر كيف
تعملون ،فاتقوا اهلل واتقوا الن�ساء ،ف�إن فتنة بني �إ�سرائيل كانت يف الن�ساء ،قال
بع�ضهم :يجب على العاقل �أن ينظر ثالثة �أ�شياء بعني ثالثة ،وهي �أن ينظر الفقري
بعني التوا�ضع ال بعني التكرب ،و�أن ينظر �إىل الأغنياء بعني الن�صح ال بعني احل�سد،
و�أن ينظر �إىل الن�ساء بعني العفة ال بعني ال�شهوة ،وقال الأ�سود اخلاقاين وقد عتبته
امر�أة على هوى له:
َو ْيك �أَ َّن املَ َ
الم ُي ْغ ِري املَ ُلو َما

�إ ِْن �أَ ُك ْن َع ِ
ا�ش ًقا َف َلم � ِآت �إال

َل ْي َ�س ُج ْرمِي َك َما زَعِ ْم َت َعظِ َيما
ما �أَ َت ْته ال ِّر َجــــــــال َق ْبلِي َقدِ ميًا

ــــــــب ممِ َّن
عج
�إمنا َي ْك ُرث ال َّت ُّ
ُ

ِيما
كان م ِْن ِف ْت َنة النِّ�ســــــــا ِء َ�سل َ

فلذلك قال  كما رواه البخاري عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما :ال
يخلونّ رجل بامر�أة �إال مع ذي حمرم .انتهى .ومن املعلوم �أنه ال �أنفع لأمن فتنة
الن�ساء من العفاف والت�ص ّون ورجاء الثواب ملن منع النف�س عن هواها.
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العفة التي هي �أمانة كل من الزوجني ل�صاحبه ف�ضيلة دقيقة تفيد �أن ال
ي�صدر من �أحد الزوجني ما يخد�ش �صداقته للآخر ،ويف احلقيقة وجود هذه
الف�ضيلة ينبغي �أن يحر�ص عليها ولو كانت عزيزة ،وق ََّل من يت�صف بها يف �أعلى
درجات كمالها مع دقة النظر الالزمة لذلك ،فهي ع�صمة معنوية وهي �أ�سا�س
روابط اجلمعية الب�شرية لأن عقد الزواج مبج ّرد انتهائه رابط �أحد الطرفني بالآخر،
وم�شروط فيه الأمانة �ضم ًنا على الوجه الذي ق�ضته احلكمة الإلهية ،فتق�صري
يعد م�ضا ًدا للأمانة الواجبة على كل من
�أحد الزوجني يف ت�أدية حقوق الزوجية ّ
الزوجني على حد �سواء.
وبالنظر للعرف يقت�ضي �أن تكون الأمانة يف املر�أة �آكد ،و�إن كانا م�شرتكني
فيها ،و�سبب ذلك �أن عوائد جميع البالد وطبائع جميع املدن وعرف �أرباب
ال�سيا�سة والدول وامللل ،كل ذلك يق�ضي ب�أنه ال يليق من الن�ساء �إال كمال
ال�صيانة والعفة و�سلوك �سبيل احلياء �أكرث مما يطلب من الرجال ،ف�إن احلياء ممدوح
وعدمه مذموم ،ففي احلديث عنه �« إنّ اهلل �إذا �أراد �أن يهلك عب ًدا نزع منه
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احلياء (�أي ال ي�ستحي من اهلل �أومن اخللق �أو منهما) ف�إذا نزع منه احلياء مل تلقه
امل�شددة فعيل مبعنى فاعل �أو مفعول من املقت
�إال ِم َقِّي ًتا (بك�سر امليم وك�سر القاف ّ
وهو �أ�شد الغ�ضب) وقد قال �« :إن لكل دين خلقًا وخلق هذا الدين احلياء».
وقال ال�شعبي رحمه اهلل تعاىل :حلية الرجال ال�سماحة والف�صاحة ،وحلية
أ�صدقهن
أطولهن �إذا قامت ،و�
ّ
الن�ساء العفة والقناعة .وعند العرب �أف�ضل الن�ساء � ّ
�إذا قالت ،التي �إذا غ�ضبت حلمت ،و�إذا �ضحكت ابت�سمت ،التي تلزم بيتها وال
تع�صي بعلها ،العزيزة يف قومها الذليلة يف نف�سها .وقال بع�ضهم :احلياء نوعان:
نف�ساين وهو املخلوق يف النفو�س كلها كاحلياء عن ك�شف العورة بح�ضرة النا�س،
و�إمياين وهو االمتناع عن فعل ما يذم �شر ًعا خو ًفا منه تعاىل .انتهى.
وقال �« :إنّ اهلل يحب احليي احلليم ويبغ�ض الفاجر البذيء» ،فاملر�أة
متى خلعت ثوب احلياء فك�أنها تنازلت عن �سلوك �سبيل العفاف وال�صون حيث
�إن خلع ثوب احلياء منها عالمة قوية على نية خد�ش الأمانة التي يرتتب عليها من
العواقب الوخيمة ماال نهاية له ،ف�إنّ اهلل  اقت�ضت حكمته الربانية و�ضع الن�سل
يف بطون الأمهات ،فال يباح للن�ساء هتك حرمة هذا الن�سب ،ف�إذا تخلت املر�أة عن
الع�صمة فرمبا د�ست يف العائلة ما لي�س منها ،فال تكون �أع�ضاء العائلة يف الواقع
ونف�س الأمر بينهم قرابة حقيقية ينبني عليها �صدق املحبة بينهم ،بل يكونون يف
احلقيقة �أباعد وكالأعادي الذين عداوتهم كامنة ،فاملر�أة يف هذه احلالة �إمنا ت�سعى
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بينهم يف التوادد الظاهري ،وهي يف احلقيقة �أعطت العائلة عد ّوا يف ثياب �صديق،
فالواجب على الزوجني �أن يعي�شا على الأمانة كما يقت�ضيه عقد الزواج ،وباجلملة
فينبغي �أن يتم�سك كل منهما مع غاية الدقة واالنتباه بف�ضيلة الأمانة التي يرتتب
عليها �صحة الن�سب؛ فبهذا متتنع الو�ساو�س وال�شك واحلرية وطهارة الأن�ساب يف
الع�شرية ،وجممع العفة والت�ص ّون �آية ﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ
[النور ،]31 /فقد ُنهِ َيت املر�أة �أن تنظر �إىل غري زوجها كما �أن الرجل كذلك
ل�صدق املحبة .وما �أح�سن قول بع�ضهم:
َقا َل ْت ِل َط ْي ِف خَ َيالٍ زَا َرنيِ و َم َ�ضى
َفق َ
ات من َظ َم�أ
َال خَ َّل ْف ُته لو َم َ

و ُق ْل ُت ِق ْف عن ُو ُرو ِد املا ِء مل َي ِرد

َقا َل ْت َ�صدَ ْق َت َو َفا ُء ا ُ
حل ِّب َعا َدتُه

يا َب ْرد ذاك الذي َقا َلت َع َلى َكب ِِدي

بِاهلل ِ�ص ْفه وال َت ْنقُ�ص وال َت ِزد

وقال �آخر وفيه لزوم ما يلزم
احـــــــ َزين ِم ْن َق ْو ِل َهـــــــــا
َو َ

()1

َ
ـــــــان ُع ُهــــــو ِدي و َل َهـــــا
خَ

وحــــــــــقُّ َم ْن َ�صيرَّ ِنــــــــي
َ
ـــــــــرت بِخَ ِاطـــــــ ِري
َما خَ َط
َ

َو ْق ًفـــــــــا َع َل ْيـــــــــ َها و َل َهــــــا

(َ )1ل َها :ان�شغل( .م).
(َ )2و َل ًهاُ :ح ًّبا( .م).

�إال َك َ�ســــــــ ْت ِني َو َل َهــــــــــا

()2
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وقد �سبقت هذه الأبيات ،وممن حافظ على وفاء العهد و�صدق املحبة البنة
عمه ابن زريق الكاتب البغدادي ،قال يخاطب املنزل:
يف ِذ َّمة اهلل َم ْن �أَ ْ�ص َب ْح َت َم ْن ِز َله
َمن ِعندَ ه ليِ َعه ٌد ال َي ِ�ضي ُع َك َما

رعه
وج َاد َغ ْي ٌث َع َلى َم ْغ َناك( )1يمَ ْ َ
َ
عِ ْندِ ي له َع ْهد ِ�صدْ قٍ ال �أُ َ�ض ِّي ُعه
()2

وهذان البيتان من ق�صيدته امل�شهورة التي قالها بعد �أن ق�صد
�أبا اخلري عبد الرحمن الأندل�سي ،وكان ذلك لفاقة عرته(َ )3فا َرقَ ب�سببها ابنة عمه
وكان يحبها ح ًّبا �شدي ًدا ،وتوجه �إىل بغداد فمدح عبد الرحمن بق�صيدة ف�أعطاه
غما ومات ،وكان عبد الرحمن ا�شتغل عنه �أيا ًما ثم �س�أل عنه؛
�شي ًئا قلي ًال فاعتل ًّ
فتفقدوه يف اخلان الذي كان فيه فوجدوه مي ًتا وعند ر�أ�سه رقعة مكتوب فيها هذه
الق�صيدة ،ولكونها بني زوجني متحابني نا�سب ذكرها ههنا وهي:
ال َت ْع ِذ ِليه َف�إ ِّن ال َّلـــــ ْو َم ُيو ِل ُعه
�ضر به
َجا َو ْز ِت يف َل ْو ِمه َحدًّ ا �أَ ّ

(َ )1م ْغ َناك :مو�ضعك الذي تعي�ش فيه( .م).
( )2يمَ ْ َر َعه :يخ�صبه( .م).
(َ )3ع َر ْت ُه :غ�شيته( .م).

قد ُق ْل ِت َحقًّا و َل ِكن َل ْي َ�س َي ْ�س َم ُعه
يث َقدَّ ِ
ِم ْن َح ُ
رت � ّأن الل ْو َم َي ْن َف ُعه
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فا�س َت ْع ِملي الر ْفقَ يف َت�أ ِنيبِه َبدَ ًال
ْ

وج ُعه
ِم ْن ُعن ِفه فهو ُم ْ�ض َنى(  )1ال َق ْل ِب ُم َ

�ضط ِل ًعا با َ
َق ْد كان ُم َّ
خل ْط ِب َي ْح ِم ُله
َي ْك ِفيه ِم ْن َل ْو َع ِة ال َّت�شْ ِت ِ
يت �أَ َّن له

يوم ما ُير ِّو ُعه
ِمن ال َّن َوى ُك َّل ٍ

َما � َآب ِم ْن
َت�أْ َبى َ
املطا ِم ُع

زع َجه
َ�سف ٍر ِ�إ َّال و�أَ َ
()3
�إِ َّال �أن جُ َت�شِّ َمه

َك� مَّأنا هو يف حـــــ ِـ ٍّل( )4و ُم ْر حَ َت ٍل
َ
يل َع َّنا
الر ِح ِ
�إِ َذا ال َّز َم ُان �أ َراه يف َّ
جم َاهد ُة الإِن َْ�س ِان َو ِ
ا�ص َل ٌة
و َما ُ

قد َق َّ�سم اهلل بني ا َ
خل ْلقِ ِر ْز َق ُه ُم
َل ِك َّنهم ُم ِلئُوا ِح ْر ً�صا َف َل ْ�س َت ت ََرى
�ص يف ال ِّرزقِ والأَ ْرز ُ
َاق قد ُق�سِ َم ْت
وا ِحل ْر ُ
هر ُي ْع ِطي ال َف َتى ِم ْن ُ
حيث يمَ ْن ُع ُه
والدَّ ُ
(ُ )1م ْ�ض َنى :مري�ض (م) .
( )2ال َبينْ  :الفراق( .م).
( )3تجُ َ�شِّ مه :تكلفه امل�شقة( .م).
( )4حِ ٍّلُ :ن ُزل �أو �إقامة( .م).
(َ )5ي ْذرعه :يجتازه( .م).
(َ )6ي ْز َم ُعه :مي�ضي فيه( .م).

َف َ�ض ِل َع ْت ِ
وب ال َبينْ ِ (� )2أَ ْ�ض ُل ُعه
خل ُط ِ
غم َي ْج َم ُعه
بالر ِ
َر� ٌأي �إىل َ�س َف ٍر َّ
للر ْزقِ َكدًّ ا َ
وك ْم ِم َّـمن ُيو ّد ُعه
ِّ

�ض َي ْذ َرع ُه
ُم َو َّك ٌل بِف�ضا ِء الأَ ْر ِ
()6
ال�سدّ �أَ ْ�ض َحى وهو َي ْز َم ُعه
ولو �إىل َّ
()5

ِر ْز ًقا َو َال َد َع ُة الإِن َْ�س ِان َتق َْط ُعه
لمَ ْ َيخْ ُلقْ اهلل ِم ْن خَ ْلقٍ ُي َ�ض ِّي ُعه
ُم ْ�سترَ ْ ِز ًقا ِ
و�س َوى الغَا َي ِ
ات ُت ْق ِن ُعه
َبغ ٌْي �أَال �إ َِّن َبغ َْي املَ ْرء َي ْ�ص َر ُعه
َد�أ ًبا وميْ َن ُعه ِم ْن َح ْي ُث ُي ْط ِم ُعه
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�أَ ْ�س َتو ِد ُع اهلل يف َبغْدَ ا َد ليِ َق َم ًرا
َو ّد ْع ُته و ِب ُو ِّدي َل ْو ُيو ّد ُعــــــ ِني
َك ْم َق ْد َت�شَ َّفع �أَنيِّ

ال �أُ َفا ِر ُقه

يل ُ�ض ًحى
الر ِح ِ
وكم ت َّ
َ�شبث بي َيو َم َّ

وب ال ُعذ ِر ُمنخ ِر ٌق
ذب اهلل َث ُ
ال �أَ ْك ُ

ب َ
ِالك ْر ِخ ِم ْن َف َل ِك الأَ ْز َرا ِر َم ْط َل ُعه
يب احل َيا ِة و�أَنِّـــــي ال �أُو ّد ُعه
ِط ُ
ٌ
َّ
ولل�ض ُرو َر ِ
ــــــال ال ُت�شَ ِّف ُعه
ات َح
و�أَ ْد ُم ِعي ُم�ســـــــ َت ِه َّ
ال ٍت و�أَ ْد ُم ُعه

عني ب ُفر َق ِته َل ِكـــــــن �أُر ِّق ُعه

ِقت ُم ً
ِا�سته
ُرز ُ
لكا فلم �أُ ْح ِ�سن �سي َ

َك َ
ذاك َمن ال َي ُ�سو�س امللك َيخْ َل ُعه

يم ِب َ
ال
و َمن َغدَ ا الب ًِ�سا َث ْو َب ال َّن ِع ِ
�إِنيِّ �أُ ِ
و�س ُع ُع ْذرِي يف جِ َنا َي ِته

ْ
ـــــــك ٍر َع َل ْيه ف� ّإن اهلل َي ْن َز ُعه
ُ�ش

لت َله
ائل َل َك َذن ُْب ال َبينْ ِ ُق ُ
كم َق ٍ
َ َ
الر ِ
�شد �أَ ْج َم ُعه
�أ َال �أ َق ْم َت َم َك َان ُّ
واهلل َما َوق َع ْت َع ْي ِني َع َلى َب َل ٍد

ما اع َت ْ�ض ُت( )1عن َو ْج ِه خِ ِِّلي عِ ْندَ ُفر َقت ِه

وج ْر ِمي ال ُي ِ
و�س ُعه
بِال َب ِ
ني َع ِّني ُ
َّ
نب واهلل َذ ْنبِي َل ْ�س ُت �أَ ْد َف ُعه
الذ ُ
الر�شْ دُ �أَتْب ُعه
َل ْو �أَ َّن ِني ِح َ
ني َب َ
ات ُّ
فيِ َ�س ْف َر ِتي َه ِذه �إِ َّال و�أَ ْق َط ُعه
َك� ًأ�سا

�أُ َج َّر ُع ِم ْنها ما �أُ َج َّر ُعه
َع َل ْيه و َل ْي ِلي َل ْ�س ُت �أَ ْه َج ُعه

َيا َم ْن �أُ َق ِّط ُع �أَ َّيا ِمي و�أُ ْن ِف ُذها

َح َزنًا

ال َي ْط َم ِئن لجِ َ ْنب َِي َم ْ�ض َج ٌع َ
وك َذا

ال َي ْط َم ِئ ُّن له ُم ْذ ِغ ْب ُت َم ْ�ض َج ُعه

( )1ا ْع َت ْ�ضت�َ :س�أَ َلت عِ َو�ضً ا( .م).
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نت �أَ ْح َ�س ُب َ أ� َّن الدَّ ْه َر َي ْف َج ُع ِني
َما ُك ُ
يما َب ْي َن َنا ِب َي ٍد
َح َّتى َج َرى الدَّ ْه ُر ِف َ
ُ
وك ْن ُت ِم ْن َر ْي ِب َد ْه ِري خَ ا ِئ ًفا َق ِل ًقا
بِاهلل يا َم ْن ِز َل ال َق ْ�ص ِف( )1ا َّل ِذي َد َر َ�س ْت

()2

َهل ال َّز َم ُان ُم ِعي ٌد ِف َ
يك َل ّذ َت َنا
فيِ ِذ َّم ِة اهلل َم ْن �أَ ْ�ص َب َح َت َم ْن ِز َله

بِه وال ِخ ْل ُت بِي الأَ َّيا ُم َت ْف َج ُعه
َع ْ�س َرا َء تمَ ْ َن ُع ِني َح ِّظي وتمَ ْ َن ُعه
َف َلم �أُ َ
نت �أَ ْج َز ُعه
وق ا َّل ِذي َق ْد ُك ُ

وع َف ْت ُم ْذ َب َن ْت �أَ ْر ُب ُعه
�أَيا ُمه َ
�أَم ا َّللياليِ ا َّل ِتي �أَ ْم َ�ض ْته ت ُْرجِ ُعه
وجا َد َغ ْي ٌث َع َلى َم ْغ َناك يمَ ْ َر ُعه
َ

َم ْن ِع ْندَ ه يل َع ْه ٌد ال َي ِ�ضي ُع َك َما

ِع ْن ِدي َل ُه َع ْهدُ ِ�ص ْدقٍ َال �أُ َ�ض ِّيع ُه

َق ْلبِـــــي ِذ ْك ُره و�إِ َذا

َج َرى على َق ْل ِب ِه ِذ ْكري ُي َ�صدّ عه

ب ّن ِلدَ هــــــ ٍر ال يمُ َ ّت ُعـــــــ ِني
ل ْأ�ص رِ َ
ا�ص ِط َبارِي ُم ْع ِق ٌب َف َر ًجا
ِع ْل ًمـــــــا ِب�أَ َّن ْ

ِب ِه َوال ب َِّي يف َحالٍ يمُ َ ِّت ُعه
َف�أَ ْ�ض َيقُ الأَم ِر �إ ِْن َف َّك ْر َت َ �أ ْو َ�س ُعه
َق ْل ًبا َ�س َت ْج َم ُع ِني َي ْو ًما جَ ْ
وت َم ُعه

و َم ْن ُي َ�صدّ ُع

()3

َع َ�سى ا َّلليايل التي �أَ�ض َن ْت ِب ُفر َق ِت َنا
و�إ ِْن َي َنل �أَ َحدً ا ِم َّنا َم ِن َّيته

( )1الق َْ�صف :اللهو واللعب (م) .
(َ )2د َر َ�س ْت :حمت( .م).
(ُ )3ي َ�صدِّ عَ :ي�شُ َّق( .م).

َف َما ا َّل ِذي ِبق ََ�ضا ِء اهلل َي ْ�ص َن ُعه
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(رجع) قيل :ال عفة كالأمانة ،وال غنى كالقناعة ،وال �سعادة كالتدبري ،وال
ورع كالكف ،وال ح�سب كح�سن اخللق ،وال �إميان كاحلياء ،وال راحة كالتوكل،
كن فيه ن�شر اهلل عليه رحمته و َع َ�صمه
قال ر�سول اهلل ُ :
«ثالث ِخ َ�صالٍ َم ْن ّ
و�أدخله جنتهَ :م ْن �آوى امل�سكني ورحم ال�ضعيف ،و�أنفق على والديه ورحم مملوكه
ورفق به ،وملك نف�سه حني يغ�ضب وحني يرغب وحني يرهب وحني ي�شتهي» وقد
ورد عنه � أنّ اهلل يحب الرفق يف الأمر كله.
قال �أبو الفرج يف كتاب الن�ساء� :س�أل ر�سول اهلل  عل ًّيا ر�ضي اهلل تعاىل
عنه وجماعة من ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم عما هو خري للن�ساء فلم يدروا
ما يقولون ،فان�صرف علي � إىل فاطمة -ر�ضي اهلل عنها -فذكر لها ذلك
علي بذلك
فقالت� :إن خري الن�ساء الذين ال يرين الرجال وال
ّ
يرونهن ،ف�أخرب ٌّ
ر�سول اهلل  فقال �أعنك هذا �أم عن غريك ،قال :بل �أخربتني به فاطمة،
ف�أعجـب ذلك ر�سول اهلل  وقال� :إمنا فاطمة ب�ضعة مني.
وقال بع�ضهم :خرجت يف ليلة مظلمة ف�إذا �أنا بجارية ك�أنها علم فعطفت
عليها ،فقالت� :أما لك يا هذا زاجر من عقل �إذا مل يكن لك ناه من دين ،قلت
يا هذه واهلل ما يرانا �إال الكواكب ،فقالت :و�أين مكوكبها؟ ثم ذهبت عني ،قال
ال�شاعر:
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�إذا ما خَ َل ْو َت الدَّ ْه َر َي ْو ًما فال َت ُق ْل

ب اهلل َي ْغ َف ُل َ�ساع ًة
وال حَ ْت َ�س نَ َّ

ِيب
خَ َل ْو ُت و َلكِ ْن ُق ْل َع َل ّي َرق ُ
ِيب
وال �أَ َّن ما تُخْ فِيه َع ْنه َيغ ُ

وقيل لبع�ض الأعراب وقد طال حبه جلارية ،ما ُك ْن َت �صان ًعا لو ظفرت بها
وال يراكما �إال اهلل تعاىل؟ قال :ال واهلل ال �أجعله �أهون الناظرين ،ولكن �أ�صنع
معها ما �أ�صنع بح�ضرة �أهلها حديث طويل ،ولحَ ْ ظ كليل( ،)1وترك ما يكرهه الرب
وينقطع به احلب .قال نفطويه:
َل ْي َ�س َّ
الظ ِر ُ
يف ب َِكا ِم ٍل يف َظ ْر ِفه
مــــــا ِر ِم َر ِّبه
ف�إذا َت َع َّف َف عن حَ َ

َح َّتى َي ُك َ
رام َعفِي َفا
ون عن ا َحل ِ
ف ُه َن َاك ُيدْ َعى يف الأَ َن ِام َظ ِري َفا

وقيل:
و�أَ ْف َ�ض ُ
ا�س ُح ٌّر َل ْي َ�س َي ْغ ِل ُبه
ـــــل ال َّن ِ

َع َلى احل َِجا َ�ش ْه َو ٌة فِيه َو َال َغ َ�ض ُب

وقال بع�ضهم لرجل من بني عذرة غلب عليه الهوى :ما بال الع�شق
يقتلكم معا�شر بني عذرة من بني �أحياء العرب ،فقال :فينا جمال وتعفف ،ونرى
حماجر ال ترونها ،وكان الر�شيد ي�ستح�سن قول ابن مطري هذين البيتني:
(َ )1كلِيل :ال يقطع( .م).
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و َقدْ
َف َ
ال

َتغ ِْد ُر الدُّ ن َيا ف َي ْ�ض َحى َغ ِن ُّيها
َتقْـــــ َرب الأَم َر ا َحلرا َم ف�إنه
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َف ِق ًريا و َي ْغ َنى َب ْعدَ ُب� ٍؤ�س َف ِق ُري َها
َح َالوتُه َت ْف َنى َو ْيب َقى َم ِري ُر َها

قال اليزيديَ :د َخ ْل ُت على الر�شيد ويف يده ورقة ،فكان تارة ينظر فيها وتارة
ينظر �إ َّيل عنها ،فقال :بيتان وجدتهما ف�أ�ضفت �إليهما ثالثًا:
اج ٍة
اب َع ْن َك ِم ْن ُدونِ َح َ
�إِ َذا ُ�سدَّ َب ٌ
راب( )1ال َب ْط ِن َي ْك ِفيه ِم ْل�ؤه
َف إ� َِّن ُق َ
واج َت ِن ْب
وال ت َُك ِم ْب َذا ًال ِل ِع ْر ِ�ض َك ْ

َفدَ ْعه لأُخْ َرى َي ْن َفتِح َل َك َبا ُبها
و َي ْكف َ
اج ِت َنا ُبها
ِيك َ�س ْو َءات الأُ ُمو ِر ْ
وب امل َع ِ
ا�صي َي ْج َت ِن ْبك عِ َقا ُب َها
ُر ُك َ

وما �أح�سن البيت الأخري الناهي عن بذل ال ِع ْر�ض الذي هو �صفة معنوية
وف�ضيلة جامعة تبعث �صاحبها على اعتبار نف�سه ،و�أن يفي مع النية اخلال�صة
وال�شجاعة الفا�ضلة والهمة العالية مبا يجب عليه من كل ما ينتج عنه االعتبار
واالحرتام ،ويعرب عنه ب�شرف النف�س وهو �أحد الأ�شياء التي يجب حفظها ،وباقيها
الدين والنف�س واملال والن�سب والعقل ،وع ّرف بع�ضهم العر�ض ب�أنه مو�ضع املدح
والذم من الإن�سان ،وهو يحمل �صاحبه على �أن يفعل ما يكت�سب به االعتبار عند
(ُ )1ق َراب :ما قارب قدر ال�شيء( .م).
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النا�س وعند نف�سه ،و�أن يجتنب ما ُي ِخ ّل مبقام الإن�سان واعتباره ،وهو الل�ؤم ف�إنه
مذموم كما قيل:
أ�َلمَ ْ َت ْع َل ُمــــوا � ّأن ال َّز َم َان ُم َو َّك ٌل

ِئام
بمِ َدْ ِح كِ ــــــ َر ٍام �أو ِبذ ِّم ل ِ

وقال �آخر:
�إ ِّن َ
الكر َمي �إذا تمَ َّك َن ِم ْن �أَ َذى
و َت َرى ا َّلل ِئ َيم �إذا تمَ َّك َن ِم ْن �أَ َذى

�أَن َْ�س ْت ُه

َر�أ َف ُته

ا ُحل ُقو َد

َف�أ ْق َل َعا

َي ْط َغى َف َال َي ْب َقى ل ُِ�ص ْل ٍح َم ِ
و�ض َعا

وقال بع�ضهم� :سيا�سة ِ
الك َرام بالرغبة ،و�سيا�سة اللئام بالرهبة ،و�إن �أقرب
�شيء على �سيا�سة اللئام �أن يعاملوا بالرهبة وي�ؤخذوا بالعنف ،فما دام �أحدهم
خائفًا من �سطوتك فهو مقيم على الوفاء بعهدك ،ومتى �أَ ِمن ذلك عاد �إىل طبعه،
ثالث �إن �أكرمتهم �أهانوك و�إن �أهنتهم �أكرموك املر�أة واللئيم
وقال ال�شافعي ٌ :
واململوك وقيل:
ا ُحل ُّر بِالبِــــــــ ِّر والإ ِْح َ�سانِ تمَ ْ ِل ُكه
َي ْز َدا ُد ُل�ؤ ًما �إِ َذا َما ِز ْدتَه كر ًما

ِّ
بال�ضد �أَ ْف َعا ًال و�أَخْ َال َقا
وال َّن ْذ ُل
كال ِّن ْفطِ َي ْز َدا ُد بال َّت ْك ِر ِمي �إ ِْح َرا َقا
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وقالوا :من �أمارات الكرمي الرحمة ومن �أمارات اللئيم الق�سوة ،ومن َك ُرم
قلب �شقي» ،ومن
�أ�صله َالنَ قلبهَ ،و َو َر َد عنه « :ال ينزع اهلل الرحمة �إال من ٍ
عالمات الكرمي حب الإن�صاف ،ومن عالمات اللئيم عدم الإن�صاف ،وقال
بع�ضهم من عالمات اللئيم �إف�شاء ال�سر ،واعتقاد الغدر ،وغيبة الأحرار ،و�سوء
اجلوار.
فكل ما ا�شتمل على حمامد الأخالق ومكارمها فهو �أ�سا�س للعر�ض،
ف�صاحب العر�ض يبحث دائ ًما عن ح�سن ال�صيت وال�شهرة احلميدة بالوفاء مبا
كلفه به الطبع وال�شرع ،ب�شرط �أن ال يت�شبث يف احل�صول على ذلك بالو�سائل
التي ي�أباها ال�صالح احلقيقي ف�صاحب هذه الف�ضيلة ال�شريفة ُي ْر َجى له �أن يورثها
لذريته وللخلف من بعده ،و�أن يبقى ذكر ا�سمه خمل ًدا بدون عيب وال دن�س،
وكما ُي�شَ ِّرف ذريته ب�صيته احل�سن ي�شرف وطنه طول الزمن ،ومن عالمة �شريف
العر�ض والنامو�س �إخال�ص الإميان وبغ�ض النفاق وكراهة املوال�سة( ،)1والنفور من
�أهل الغ�ش واخلداع ،وجمال�سة �أهل اخلروج واالبتداع ،وعدم التل ّون فال يكون
داخ ًال يف قول القائل:
َيا َم ْن تَل ّون يف ِّ
الط َب ِاع أ�َ َما َت َرى
( )1املُ َوا َل َ�سة :اخلداع( .م).

َو َر َق الغ ُُ�صونِ �إذا َت َل َّون َي ْ�س ُق ُط
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وقيل:
ُّ
ــــــــــــل َيــــــــــ ْو ٍم َت َتــــ َل ّو ُن
ُك

َ
ـــــــك �أَ ْج َم ُ
َ
ـــــل
ـــــــذا ِب
هـ
َغيرْ َ َ

وقيلَ :م ْن جال�س �أهل البدع تعلق بقلبه �شيء مما ُي ْ�س َمع ،وقيل :ال متكن
زائغ القلب من �أذنك؛ ف�إ َّنا ر�أينا قو ًما ا�ستهواهم َت َها ِتر( )1ابن اخلطيب الرازي
حتى تزندقوا( ،)2وال غيبة فيمن كان بهذه ال�صفة لأن ذمه م�أمور به ،و ُرو َِي :قولوا
يف الفا�سق ما فيه ليعرفه النا�س .والبدعة ما كان خمرت ًعا على غري مثال �سابق
ومنه بديع ال�سموات والأر�ض� :أي موجدهما على غري مثال �سبق ،و�شر ًعا ما
�أحدث على خالف �أمر ال�شارع ودليله اخلا�ص والعام ب�أن يكون احلامل عليه
جم ّرد ال�شهوة ،وقال �« :أو�صيكم بتقوى اهلل وال�سمع والطاعة و�إن َت�أَ َّمر عليكم
عبد ،و�إنه من يع�ش منكم ف�سريى اختال ًفا كث ًريا ،فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء
الرا�شدين املهديني من بعدي ُع ُّ�ضوا عليها بالنواجذ( ،)3و�إياكم وحمدثات الأمور؛
ف�إن كل بدعة �ضاللة وكل �ضاللة يف النار» ،وورد عنه �« :ستفرتق �أ ّمتي ثالثًا
و�سبعني فرقة ،اثنان و�سبعون يف النار ،وواحدة ناجية وهي ما �أنا عليه و�أ�صحابي».
قال اللقاين:
(َ )1ت َهاتِر� :شهادات يكذب بع�ضها بع�ضً ا( .م).
(َ )2ت َزنْ َد ُقوا� :أحلدوا �أو �أظهروا الإميان و�أبطنوا الكفر( .م).
( )3ال َّن َواجِ ذ :الأ�ضرا�س ( .م).
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ُ
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ُ
وك ُّل َ�ش ٍّر يف ا ْبتِدَ ِاع َم ْن خَ َلف

وورد عنه � أَ َبى اهلل �أن يقبل عمل �صاحب بدعة حتى يدع بدعته .ومن
دعائه « :اللهم زدين عل ًما وال ُت ِزغْ قلبي بعد �إذ هديتني و َه ْب يل من لدنك
رحمة �إنك �أنت الوهاب».
(رجع) ومن عالمة �شريف ال ِعر�ض �أن يعرف و�ضع الأ�شياء يف مو�ضعها،
و�أن مييز الغث( )1من ال�سمني ،و�أن ي�ؤثر العفاف كما قيل:
َد ْع ِني و َن ْف ِ�سي وال َع َفاف َف ِ�إنَّني
و�أَ ْ�ص َع ُب من َق ْط ِع ال َيدَ ين َع َلى الفتى

َج َع ْل ُت َع َفافيِ ُط َ
ول ُع ْم ِري َد ْيدَ ين

()2

َ�صنِيع ُة ِب ٍّر َنا َلها م ِْن َيدِ ي َدن

و�أن يبذل نف�سه يف حب اخلري والرب ،و�أن ي�أمتر مبا ت�أمره به النف�س املطمئنة،
فبهذا يكت�سب �سعادة الدارين وال يجدها �إال يف ال�صدق والرب ،ومن عالماته �أن
يعرتف بالف�ضل لأربابه ،وال ّيدعي �أكرث مما عرفه كما قيل:
و ِم َن ال َبــــــ ْل َوى ا َّلــــــ ِتي َل ْيـ
�أَ َّن َم ْن َيعـــــــــ ِر ُف َ�شــــــــــ ْيئًا
( )1الغ َّث :الرديء( .م) .
(َ )2د ْي َدنيِ َ :د�أْبِي( .م).
(ُ )3ك ْنه :نهاية (م) .

ا�س ُك ْنه
ــــ�س َل َها فِـــــــــي ال َّن ِ
َ
رَ َ
ــــــــــــث ِم ْنـه
َيدّ عِ ــــــــــــــي �أَ ْك
()3
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وقيل:
َم ْن تَـــــــ َراه َيدّ ِعي َما َل ْي َ�س فيه

َك َّذ َب ْته يف َد َعــــــــاويِه َّ
ال�ش َواهِدُ

ومن عالماته عدم احلر�ص لأنه ي�سلب ف�ضائل النف�س ال�ستيالئه عليها،
فيمنع من التوفر للعبادة ،ويبعث على التورط يف ال�شبهات لقلة حترزه منها ،مع
�أن احلري�ص ال ي�ستزيد بحر�صه زيادة على رزقه �سوى الإذالل لنف�سه و�إ�سخاط
خالقه كما قيل:
ب م َِع َ
ي�شــــــــــ ًة ِب َت َذ ُّل ِل
ال ت َْط ُل نَ َّ
واع َلم ب�أِن ََّك � ِآخــــــ ٌذ ُك َّل ا َّل ِذي
ْ

َ
املق�سو ُم
ــــــــــك
َفلي�أَ ِت َي َّنك ِر ْز ُق
ُ
ُ ()1
َاب ُم َ�س َّط ٌر َم ْرقو ُم
َل َك يف الكِ ت ِ

ومن امل�ستح�سن هنا قول بع�ضهم:
�أَ ْم ِط ِري ُل�ؤ ُل�ؤًا جِ َب َال َ�س َرن ِْديـ
�أَنَا �إ ِْن ِع�شْ ُت َل ْ�س ُت ُ�أ ْح َرم ُقو ًتا
ِ
الك َر ِام و َن ْف ِ�سي
ِه َّم ِتي ِه َّم ُة
(َ )1م ْر ُقومُ :م َبينَّ ( .م).
(ِ )2تبرْ َ اَ :ذ َه ًبا (م) .

ـب وف ِ
ِبا
ِي�ضي �آ َبا ُر ت َْكــرو َر ت رْ َ
و�إذا م ُِّت َل ْ�س ُت �أُ ْعدَ م َق رْ َبا
()2

َن ْف ُ�س ُح ّر َت َرى املَ َذ َّلة ُك ْف َرا
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وعن �أن�س بن مالك قال :قال ر�سول اهلل  :من �أ�صبح ي�شكو من �ضيق
املعا�ش فك�أمنا ي�شكو ربه ،ومن �أ�صبح لأمور الدنيا حزي ًنا فقد �أ�صبح �ساخ ًطا على
ربه ،ومن �أ�صبح ي�شكو م�صيبة نزلت به ف�إمنا ي�شكو اهلل ،ومن توا�ضع لغني لأجل
غناه �أحبط اهلل ثلثي عمله ،ومن �أهان فق ًريا لأجل فقره ذهب ثلثا دينه ،ومن �أُ ْع ِط َى
القر�آن فلم يعمل به �أُ ْد ِخل النار ،و�أبعده اهلل من رحمته.
ويف ال�صحيح ذاق طعم الإميان َم ْن ر�ضي باهلل ر ًّبا وبالإ�سالم دي ًنا ومبحمد
ر�سو ًال .ف�أخرب �أن للإميان طع ًما و�أن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام
وال�شراب ،وقد ورد عنه « :ي�أتي على النا�س زمانٌ القاب�ض على دينه كالقاب�ض
على ا َجل ْمر» رواه الرتمذي عن �أن�س كناية عن عدم امل�ساعد واملعاون على الدين،
وقيل مثل الإميان مثل �سفينة نوح من ركبها جنا ومن تخلف عنها غرق ،قال اهلل
تعاىل :ﱹﮅ ﮆ ﮇﱸ [ال�شعراء ،]119 /وقال بع�ضهم :عليكم بدين
العجائز ،وقد �أن�شد ال�شيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه اهلل:
جَ َتا َوز ُْت َحدّ الأَ ْك رَ ِثين ِ�إلىَ ال ُع َلى
()1
وخُ ْ�ض ُت ب َِحا ًرا ال َق َرا َر ِل ُل ِّجها
اج َع اخْ ـ
ولجَ َّ ْت( )3بِي الأَ ْف َكا ُر ثم َت َر َ
( )1لجُ ّ َها :عمقها( .م).
( )2املَفَاوِز :املهالك( .م).
( )3لجَ َّ ت :تداخلت( .م).

وا�ستَب َق ْي ُت ُهم يف املَ َراكِ ِز
َ
و�سا َف ْر ُت ْ
َ ()2
َ
يح املفا ِو ِز
َو�أ ْل َق ْي ُت َن ْف�سِ ي فيِ َف�سِ ِ

ِين ال َع َجا ِئ ِز
ـ ِت َيا ِري �إىل ْا�ست ِْح َ�سان د ِ
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وقال الإمام ال�شافعي :
يا َطا ِل َب ال ِّرزقِ يف الدَّ ن َيا ب ِِحي َلت ِه
َت ْب ِغي ال ِّزيا َدة والأَ ْرز ُ
َاق قد ُق ِ�س َمت

يما َل ْ�س َت تُدْ ِر ُكه
�أَ ْت َع ْب َت َن ْف َ�س َك ِف َ
�أَ ْق ِ�ص ْر ِع َن َاك(َ )1ف�إ َِّن ال ِّر َ
زق ُم ْن َق ِ�س ٌم

َع َل ْيه م ِْن َب َلدٍ ت َْ�س َعى �إىل َب َلدِ
�ص ولمَ ْ َت ِز ِد
َبينْ َ ا َخل َال ِئقِ لمَ ْ َت ْن ُق ْ
يت َن ْف َ�سك يف َه ٍّم ويف َن َكدِ
�أَ ْف َن َ
فال ِّر ُ
زق َي�أتِي و َل ْو فيِ َج ْب َه ِة الأَ َ�سدِ

ويقال �أنه ُوجِ َد يف كتاب جلعفر بن يحيى خم�سة �أ�سطر مكتوبة بالذهب:
الرزق مق�سوم ،والأجل حمتوم ،واحلري�ص حمروم ،والبخيل مذموم ،واحل�سود
مغموم ،ومن كالم املتنبي:
ات َح ِ
ا�سدً ا
�ض َم ْن َب َ
و�أَ ْظ َل ُم �أَ ْه ِل الأَ ْر ِ

ـــــات فِـــــي َن ْع َمائِه ي َت َق َّل ُب
لمِ َن َب
َ

وعن النبي � أنه قال� :أربعة جواهر تزيلها �أربعة �أ�شياء� ،أما اجلواهر
فهي العقل والدين واحلياء والعمل ال�صالح ،فالغ�ضب يزيل العقل ،واحل�سد
يزيل الدين ،والطمع يزيل احلياء ،والغيبة والنميمة تزيل العمل ال�صالح .ويف
املثل �صحة اجل�سد ترك احل�سد ،وقال بع�ضهم :النا�س على ق�سمني �إن ر�أوا َغ ِن ًّيا
ح�سدوه و�إن ر�أوا فق ًريا مقتوه ،وقيل :احلا�سد غ�ضبان على من ال ذنب له .وقال
( )1عِ َناك :معاناتك( .م).
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�أبو العتاهية:
َح َ�سدُ وا ال َف َتى �إَ ْذ لمَ َي َنا ُلوا َ�س ْع َيه
َك َ�ضرا ِئر ا َحل ْ�س َناء قلنا ِل َو ْج ِه َها

ا�س �أعـــــــــــدَ ا ٌء َله وخُ ُ�صو ُم
فال َّن ُ
�ســــــدً ا و ُبغْ�ضـــ ًـا �إنه َلدَ مِي ُم
َح
َ

وخري النا�س من ُي ْح َ�سد كما قيل:
وال خَ ــــــ َّ
الك الدَّ ه ُر ِم ْن َح ِ
ا�سدٍ

ــــــــا�س َم ْن ُي ْح َ�ســــــدُ
َف�إ َِّن خَ يرْ َ ال َّن
ِ

واحل�سد متني زوال نعمة املح�سود �سواء متنى انتقالها �إليه �أم ال ،في�شرتك مع
الغبطة يف �أنهما طلب بالقلب ،غري �أنهما يفرتقان من حيث �إنّ احل�سد متني زوال
النعمة عن الغري ،والغبطة متني ح�صول مثل نعمة الغري من غري تع ّر�ض لزوالها
عن �صاحبها ،وحكم احل�سد التحرمي ،وحكم الغبطة الإباحة لعدم تعلقها مبف�سدة،
ودليل حترمي احل�سد قوله تعاىل :ﱹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﱸ [الفلق،]5 /
ﱹ ﭩ ﭪ ﭫ ﱸ [الن�ساء .]54 /الآية ،وال�سنة قوله « :ال حتا�سدوا
وال تناج�شوا( )1وال تباغ�ضوا وكونوا عباد اهلل �إخوانا» وهو �أ ّول مع�صية ُع ِ�صي اهلل
بها يف ال�سماء حني ح�سد �إبلي�س �آدم  فلم ي�سجد له ،ويف الأر�ض حني قتل
�أحد ابني �آدم  -وهو من مل ُي ْق َبل قربانه  -الآخر  -وهو من ُتق ِّبل قربانه  -وجلمال
الدين حممد بن نباتة:
(َ )1ت َن َاج�شُ وا :تزايدوا يف تقدير الأ�شياء �إغرا ًء ومتوي ًها( .م).

473

يف العفة و�أمانة الزوجني و�صدقهما يف املحبة

ِز ْد ُك َّل َي ْو ٍم يف ال ُع َلى ِر ْف َع ًة
الدَّ ْه ُر ن َْح ِوي َك َما َي ْن َب ِغي

َول َي ْ�ص َنع ا َحلا�سِ ــــــدُ َمــــــا َي ْ�ص َن ُع
َيدْ ِري ا َّلــــــــذِ ي َيخْ ف ُ
ِ�ض �أو َي ْر َف ُع

و قيل :
و َما ا ُجلو ُد ُي ْفني املَ َال َق ْب َل َف َنا ِئه
فال َت ْل َتمِ ْ�س َما ال َت ِع ُ
ي�ش ب َِكدّ ه

يل َيزيِدُ
و َال ال ُبخْ ُل يف َمالِ ال َبخِ ِ
ل ُِك ِّل َغدٍ ِرز ٌْق َي ُعو ُد َجديدُ

جدا فتزوج ابنة زيد الفوار�س ،ف�أتته
وح ِكي �أنّ قي�س بن عا�صم كان كرميًا ًّ
ُ
يف الليلة الثانية بطعام ،فقال :و�أين �أكيلي فلم تعلم ما يريد ف�أن�ش�أ يقول:
أ�َ َيا ِب ْن َت َع ْبدَ اهلل وا ْب َنة َما ِل ِك

الب َدين وال َف َر ِ�س ال َو ْر ِد
و َيا ِب ْن َت ذِي رُ ْ

�إذا ما َ�ص َن ْع ِت ال َّزا َد فال َتمِ ِ�سي له
�أَخً ا َطار ًقا �أو َجا َر َب ْي ٍت ف�إنني

�أَكِ ي ًال َف�إنيِّ َل ْ�س ُت � ُآك ُله َو ْحدِ ي
�أَخَ ُ
ات الأَ َحاد َِث( ) 1م ِْن َب ْعـدي
اف َم َذ َّم َ

و�إنيِّ َل َع ْبدُ َّ
ال�ض ِ
يف ِم ْن َغيرْ ِ ِذ َّلة

و َما ِبي �إِ َّال ِت ْل َك م ِْن �شِ َي ِم ال َع ْبدِ

وعن �أبي الدرداء �أنّ ر�سول اهلل  قال :ما من يوم غربت �شم�سه �إال بعث
اهلل ملكني يناديان ي�سمعهما خلق اهلل كلهم �إال الثقلني .اللهم �أعط منفقًا خلفًا
و�أعط ً
مم�سكا تلفًا ،وي�شهد لذلك قوله تعاىل :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱸ [الليل]5 /
( )1الأحادث :ما يتحدث به( .م).
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الآيات ،وقيل:
َ
الكدّ �أَ ْن ِفق ُك َّل َي ْو ٍم
ِب َقدْ ِر
َ
و�شا ِو ْر يف �أُ ُمو ِرك �أَ ْه َل َف ْ�ض ٍل

و ُمدّ ال ِّر ْجل يف َحدّ الكِ َ�ساء
وحا ِذ ْر
َ

م ِْن

ُم َ�شا َو َرة

الن َِّ�ساء

ووقف َع ٌّلي َع َلى �سائل فقال للح�سن :قل لأ ّمك تدفع له دره ًما ،فقالت:
علي :ال يكون امل�ؤمن م�ؤم ًنا حتى يكون مبا يف
�إمنا عندنا �ستة دراهم للدقيق ،فقال ّ
يد اهلل �أوثق منه مبا يف يده ،ثم �أمر لل�سائل بال�ستة دراهم كلها ،فما برح حتى م ّر
به رجل يقود بع ًريا فا�شرتاه مبائة و�أربعني دره ًما ،و�أن�س�أ �أجله ثمانية �أيام فلم يحل
عقاله حتى م ّر به رجل �آخر ،فقال له :بكم؟ فقال :مبائة و�أربعني دره ًما ،قال:
علي منه مائة و�أربعني دره ًما للذي ابتاعه
�آخذه مبائتي درهم ودفع له الثمن ،فدفع ّ
منه ،ودخل بال�ستني الباقية على فاطمة ر�ضي اهلل عنها ،ف�س�ألته من �أين هي؟
فقال :هذا ت�صديق ملا جاء به �أبوك ،من جاء باحل�سنة فله ع�شر �أمثالها.
و ُروِى عن �أبي هريرة � أنه قال :جاء ثابت بن قي�س �إىل ر�سول اهلل 
فقال� :إين مجَ ْ ُهود( )1ف�أر�سل �إىل بع�ض ن�سائه فقالت :والذي بعثك باحلق نب ًّيا ما
كلهن مثل ذلك
عندنا �إال ماء ،ثم �أر�سل �إىل الأخرى فقالت مثل ذلك ،ثم قلن ّ
ما عندنا �إال ماء ،فقال من ُي َ�ض ِّي ُف هذا هذه الليلة؟ فقام رجل من الأن�صار يقال له
( )1مجَ ْ ُهود :بلغ غاية امل�شقة( .م).
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�أبو املتوكل وقيل �أبو طلحة ،فقال� :أنا يا ر�سول اهلل ،فانطلق �إىل رحله فقال المر�أته:
هل عندك �شيء فقالت :ال �إال قوت �صبياين ،قال :ف َع ِّل ِليهِم( )1ب�شيء ف�إذا دخل
�ضيفي ف�أطفئي ال�سراج ون ّومي الأطفال وقدمي لل�ضيف ما عندك ،ففعلت و�أظهرا
له �أنهما ي�أكالن معه فنزل قوله تعاىل :ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﱸ �إىل قوله :ﱹ ﰃ ﰄ ﰅﱸ [احل�شر ]9 /فلما �أ�صبح
غدا(� )2إىل النبي  فقال :قد عجب اهلل من �صنيعكما الليلة ب�ضيفكما ،ف�إن
قيل� :إذا مل يكن ثم عندهما �إال قوت ال�صبيان ،وهو يدل على �أن ال�صبيان كانوا
جيا ًعا ،فيجاب ب�أن ال�صبيان مل ت�شتد حاجتهم للأكل ،و�إمنا خ�شيا �أن الطعام لو
جيء به لل�ضيف وهم م�ستيقظون ال يرتكون الأكل منه ولو كانوا �شبا ًعا على عادة
ال�صبيان في�ش ّو�شون على ال�ضيف.
وقال ابن عمر� :أُ ِهدي لرجل من �أ�صحاب ر�سول اهلل � شيء ،فقال:
�إن �أخي فالنًا وعياله �أحوج �إىل هذا م َِّنا فبعثه �إليهم ،فلم يزل يبعث به واحد
�إىل �آخر حتى تداولها �سبعة �أبيات حتى رجعت �إىل الأ ّول .و ُروِي �أن عمر
ابن اخلطاب � أخذ �أربعمائة دينار فجعلها يف �ص ّرة ثم قال للغالم :اذهب بها
�إىل �أبي عبيدة بن اجل ّراح ثم تلك�أ �ساعة يف البيت حتى تنظر ما ي�صنع بها ،فذهب
( )1ف َع ِّللِيهِم :فا�شغليهم( .م).
( )2غ ََداَ :ب َّكر يف الذهاب( .م).
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بها الغالم �إليه فقال :يقول لك �أمري امل�ؤمنني اجعل هذه يف بع�ض حاجتك،
فقال :و�صله اهلل ورحمه ،ثم قال :تعال يا جارية اذهبي بهذه ال�سبعة �إىل فالن،
وبهذه اخلم�سة �إىل فالن حتى �أنفدها ،فرجع الغالم �إىل عمر ف�أخربه فوجده قد
أعد مثلها ملعاذ بن جبل ،وقال :اذهب بها �إىل معاذ بن جبل وتلك�أ يف البيت �ساعة
� ّ
حتى تنظر ما ي�صنع ،فذهب بها �إليه فقال :يقول لك �أمري امل�ؤمنني اجعل هذه يف
بع�ض حاجتك ،فقال :رحمه اهلل وو�صله ،وقال :يا جارية اذهبي �إىل بيت فالن
بكذا ،وبيت فالن بكذا ،فاطلعت امر�أة معاذ وقالت :ونحن واهلل م�ساكني ف�أعطنا،
ومل يبق يف اخلرقة �إال ديناران فرمى بهما �إليها ،فرجع الغالم �إىل عمر ف�أخربه
بذلك ف�س ّر ،وقال� :إنهم �أخوة بع�ضهم من بع�ض وقيل:
�أُو َل ِئ َك

�أت َل ُفوا

ُم َه َجا ِتهِم

ِين اهلل ِب َّ
الط ْع ِن َّ
وال�ض ْر ِب
لإ ِْح َيا ِء د ِ
()2
ُ
وك ِّل ُح َ�س ٍام ُم ْر َه ٍف َذ َك ٍر َع ْ�ض ِب

وث(� )4إذا �أَ ُ
وث �إذا ال َت ُقوا
عطواُ ،ل ُي ٌ
ُغ ُي ٌ

ُم َعا ُنون َم ْن ُ�صو ُرون بال َّر َه ِب وال ُّر ْع ِب

َق ْو ٌم

يل ِم ْن ِر َم ِاح ُر َد ْي َنة
ب ُِك ِّل َط ِو ٍ
يل �أَ َعوج
َع َلى ُك ِّل خِ ْ
م َم ٍ
ا�ص(ِ )3م ْن ا َخل ِ
()1

(ِ )1ر َماح ُر َد ْي َنة :رماح من�سوبة �إىل امر�أة ا�سمها ردينة( .م).
(َ )2ع ْ�ض ِب :قاطع( .م).
( )3مخِ ْ َما�ص :خايل البطن من اجلوع( .م).
(ُ )4غ ُيوث :جمع غيث ،وهو املطر( .م).

ال�س ْح ِب
يح يف �أَث ِر ُّ
يمَ ّر َك َم ّر ال ِّر ِ
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وقال �أبو يزيد الب�سطامي :ما غلبني �أحد ،ما غلبني �شاب من �أهل بلخ
حد الزهد عندكم؟ فقلت� :إذا وجدنا
حاجا فقال يل :يا �أبا يزيد ما ّ
قدم علينا ًّ
حد الزهد
�أَ َك ْلنا و�إذا فقدنا َ�صبرَ ْ نَا ،فقال :هكذا كالم بلخ عندنا ،فقلت له :ما ّ
عندكم؟ فقال� :إذا فقدنا �شَ َكرنَا و�إذا وجدنا �آث َْرنَا( ،)1والإيثار بالنف�س فوق الإيثار
باملال .وعن النبي � أنه قال :ذات يوم لأ�صحابه كيف �أ�صبحتم؟ قالوا�:أ�صبحنا
م�ؤمنني باهلل ،قال :وما عالمة �إميانكم؟ قالوا :ن�صرب على البالء ون�شكر على الرخاء
ونر�ضى بالق�ضاء ،فقال� :أنتم م�ؤمنون باهلل حقًّا ورب الكعبة.
وكان ه�شام بن املغرية املخزومي من �أجاويد العرب حتى اتخذت قري�ش
تاريخا فقيل فيه من الرثا:
يوم موته ً
و�أَ ْ�ص َب َح َب ْط ُن َم َّكة ُمق َْ�ش ِع ًّرا

َك� َّأن الأَ ْر َ
�ض َل ْي َ�س ِب َها ه َِ�شا ُم

وقيل:
املَ ُال َي ْن َفدُ وال َّث َنــــــــا ُء ُيخَ َّلدُ
اح ِة يف البِال ِد َجمِ ي ِعها
ال�س َم َ
و�أَخُ و َّ

(� )1آث َْرنَا :ف ََّ�ض ْل َنا غرينا على �أنف�سنا( .م).
(ُ )2م َ�س َّود�َ :س ّيد( .م).

وا ُجلو ُد يف ُك ِّل املَ َواطِ ِن ُي ْح َمدُ
َبينْ َ ال ِع َبا ِد َع َلى الدَّ َو ِام ُم َ�س ّو ُد

()2
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وقيل� :إنه ملا حج جعفر اجتاز يف طريقه بالعقيق ،وكانت �سنة جمدبة
فاعرت�ضته امر�أة من بني كالب و�أن�شدته:
�إِنيِّ َم َر ْر ُت َع َلى ال َعقيقِ و�أَ ْه ِله
ما َ�ض َّرهم �إذ َج ْع َفر َجا ٌر َل ُهم

َي ْ�ش ُكون م ِْن َم َط ِر ال َّر ِب ِيع ُن ُزو َرا
أ�َ ْن ال َي ُكون َر ِبي ُعهم مم َُطو َرا

َي ْ�ســــ ُقط َّ
الط ُري َح ُ
احلـ
يث َي ْل َت ِق ُط َ
وقيل:

ـب و َيغ َْ�شــــى َم َنــــــا ِزل ُ
الك َر َماء
َّ

َث َم ُن الإ ِْح َ�ســــــــــــــــانِ ُ�ش ْك ٌر
ــــــــــي َب ْعدَ الـ
و َث َنــــــــــــا ُء ا َحل
ِّ

و َيدُ امل ْعـــــــــــــــــ ُر ِ
وف ُذخْ ــــــــ ُر

وقيل:

()1

ِ
للمـــــــ ّي ِت ُع ْم ُر
ــــــــم
ـــــــوت َ
َ

وقال بع�ضهم :ولعمري �إن الزمان الذي ُي ْث َنى فيه على امليت بعد موته
�أح�سن عمريه و�أطولهما و�أ�شرفهما كما قيل:
َر َّدت َ�ص َنا ِئ ُعـــــــه ِ�إ َل ْيه َح َياتَــــه

وقيل:
و َما َ�ض َاع َم ٌال �أَ ْو َرث املَ ْجدَ �أه ُله
(ُ )1ن ُزو ًرا :قلي ًال( .م).

َف َكـــــ�أ َّنه مِن َن ْ�شـــــــ ِر َها َم ْن ُ�شور
يل ت َِ�ضي ُع
َولكِ ن �أَ ْمـــــــ َو َال ال َبخِ ِ
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وقيل:
�أَ ْن ِفق َف�إ َِّن اهلل َكا ِف ُل َع ْب ِده

املَ
ُ
ــــــال َي ْك رُ
ــــــث ُك َّل َما �أَ ْن َف ْق َت ُه

فال ِّر ُ
وم ا َجلديدِ َجدِ يدُ
زق يف َ
اليــ ِ
كال ِب ْئ ِر ُي ْنــــــــ َز ُح َما�ؤُ َها َفيزيِدُ

وقيل:
فاح َت ِل ْبها
�إذا َد َّرت ِن َيــــــــا ُقك ْ

�إذا َظ ِف َرت َيـــــــدَ َاك فال ُت َق ِّ�صر

َف َما َتدْ ِري ال َف ِ�صيـــــــل لمِ َ ْن َي ُك ُ
ون
ُ
ف� ّإن الدَّ ْهــــــــ َر َعا َدتُه َيخُ
ـــــــــــون

وروى الإمام �أبو حنيفة رحمه اهلل عن ثوبان  قال :قال ر�سول اهلل 
«ال يزيد يف العمر �إال ال ِّرب وال ير ّد القدر �إال الدعاء ،و�إن العبد ليحرم الرزق
بالذنب ي�صيبه» ،وقال «ُ ج ِب َلت القلوب على حب من �أح�سن �إليها وبغ�ض
من �أ�ساء �إليها» ،عن ابن م�سعود -ولهذا احلديث ق�صة� -أخرج الع�سكري قيل
للأعم�ش� :أن احل�سن بن عمارة ويل الق�ضاء ،فقال الأعم�ش :يا عج ًبا من ظامل
ُوليِّ املظامل ،ما للحائكني( )1واملظامل ،فبلغ احل�سن فقالَ :ع َل َّي مبنديل و�أثواب،
فوجه بها �إليه ،فلما كان من الغد �سئل الأعم�ش عنه ،فقال :بخ بخ (كلمة تقال
عند املدح للر�ضى بال�شيء) هذا احل�سن بن عمارة زان العمل وما زانه ،فقيل له:

( )1ا َحلائِكِ ني :النا�سجني( .م).
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حدثني خيثمة عن
قلت بالأم�س ما قلت واليوم تقول هذا ،فقال :دع عنك هذاّ .
ابن عمر عن امل�صطفى � أنه قالُ :ج ِب َلت القلوب �إىل �آخره .وقيل� :أبت النف�س
اخلبيثة �أن ال تخرج من الدنيا حتى ت�سيء �إىل من �أح�سن �إليها وقيل:
ِيــــــــح وال َت ِر ْده
َت َن َّح َعن ال َقب
ِ

و َم ْن

�أَ ْو َل ْيتَه

ُح ْ�سنًا

َفــــ ِز ْده

وقيل:
َدا ِر

()1

جار الدَّ ا ِر �إ ِْن َجا َر و�إ ِْن

جَتِدْ َ�ص رْ ًبا َف َمــــــــا �أَ ْح َلى ال َّن ْق ِل

�أراد مطلق اجلار يف دار �أو دكان ،م�سل ًما �أو غري م�سلم ،وقيل :اجلار قبل
الدار والرفيق قبل الطريق ،وقيل:
�إذا َط َال َّ
الطريقُ َع َل ْي َك َي ْو ًما
حُ َتا ِد ُثه وتَ�شْ ُكو َما تُال ِقي

َد َوا�ؤُه �إِ َّال ال َّرفيقُ
َف َل ْي�س
يث َل َك َّ
ف َي ْق ُ�صر با َحلدِ ِ
الطريِقُ

وقال  :مازال حبيبي (�أي جربيل) يو�صيني باجلار حتى ظننت �أنه
�سيورثه ،وقال « :من كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم جاره» ،وال يجوز
للجار �إحداث ما يك�شف حرم اجلار من �شباك وطاقات لأنه َي ُ�ض ُّر به .وقال
( )1دارِ :اتق والين( .م).
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و�صف بفعله ،فقل �سدي ًدا وافعل حمي ًدا ،من
بع�ضهم :كل امرئ ُي ْع َرف بقوله و ُي َ
عرف �شانه وحفظ ل�سانه ،و�أعر�ض عما ال يعنيه و َك َّف عن عر�ض �أخيه ،دامت
و�ص ُدوقًا فال�صمت حرز( )1وال�صدق عز ،من
�سالمته و َق َّلت ندامته .كن َ�ص ُمو ًتا َ
كرث مقاله �شُ ِتم ،ومن �أكرث �س�ؤاله ُحرِم ،ومن ا�ستخف ب�إخوانه خُ زِل ،ومن اجرت�أ
على �سلطانه ُق ِتل ،ما َع َّز من �أذل جريانه وال َ�س َع َد من حرم �إخوانه� ،أَ َج ُّل النوال
ما و�صل قبل ال�س�ؤال ،وقال  :رحم اهلل امر�أ عرف قدر نف�سه ومل يتعد طوره.
(رجع) وقال بع�ض البلغاء :املقادير الغالبة ال ُت َنال باملغالبة ،والأرزاق
املكتوبة ال ُت َنال بال�شدة واملكالبة كما قيل:
		 الأُ ُمو َر �إذا َما اهلل َي َّ�س َرها
إ� َِّن
ُ
وك ُّل ما مل ُي َقدّ ره ا إل َله َف َما
ِثقْ بالإ َله وال ت َْر َكن �إىل �أَ َحد

( )1حِ ْرز :ح�صن( .م).
( )2ال َّن َ�صب :التعب( .م).
(ُ )3ي ْر َتق َُبُ :ي ْن َت َظ ُر( .م).

يث ال َت ْر ُجو حَ ْ
�أَت َ
َتك م ِْن َح ُ
وت َت�سِ ب
�ص ال َفتَى فيه وال ال َّن َ�صب
ُيفيدُ حِ ْر ُ

()2

واهلل �أَ ْك َر ُم َم ْن ُي ْر َجى و ُي ْر َت َقب

()3
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وقيل:
�إِنيِّ

ــــــــــوع
�أَ َرى َم ْن َل ُه ق ُن
ُ

وال ِّرز ُْق َي�أ ِتي بِــــــــــــ َ
ال َع َنا ٍء

َ
ــــــــال َم ْن تمَ َـــــــــ َّنى
ُيدْ ِر ُك َما َن
ـــــــــات َمن َت َعـــــــــــ َّنى
و ُر مَّبَا َف
َ

()1

وقيل:
ي�ص يف َط َلب ال ِّرز
و َقدْ َيجِ دّ ا َحل ِر ُ
و ُي َعا ُد ال َع ِل ُ
يل(ِ )2حينًا من الدَّ هـ

يح
قِ َف َي ْ�ش َقى و ُي ْرز َُق املُ ْ�سترَ ِ ُ
يح
ـ ِر َف َيبرْ�أ( )3و َقدْ يمَ ُ ُ
وت َّ
ال�صحِ ُ

وقيل:
و َم ْن َظ َّن أ�َ َّن ال ِّر َ
زق َي�أ ِتي ب ِِحي َل ٍة

َف َقد َك َذ َب ْته َن ْف ُ�سه وهو �آ ِث ُم

()4

وقال بع�ضهم من ق�صيدة نبوية:
فبِالأَ ْقدَ ا ِر ُي ْرز َُق َغيرْ ُ َعانٍ

()5

ومل َي ُفت ال َف َتى بِال َع ْج ِز َح ٌّظ

(َ )1ت َع َّنىَ :تعِب( .م).
(َ )2علِيل :مري�ض( .م).
(َ )3يبرْ َ �أ :ي�شفي( .م).
(� )4آثِم :وقع يف املع�صية( .م).
(َ )5عانٍ  :متعب( .م)..

ِب َال َ�ســــ ْعي و ُي ْح َر ُم َم ْن َت َع َّنى
ال�س ْعي ُيدْ ِر ُك َما تمَ َ َّنى
وال ِب َّ
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وال�سعيد من توكل على رازق الطري يف ع�شه ،واملري�ض يف فر�شه ،والدود يف
ال�صخرة ال�صماء ،واجلنني يف ظلمة الأح�شاء .قيل:
َال َز ْم ُت َدا ِري ِمثْـــــــــــــل َما

()1

ـــــب َن َفـــ َقــــــــــــــه
َالزَم َ�ض ٌّ

ف َل ْم َيدَ ْعـــــــــــ ِني خَ ا ِل ِقـــــــي

ُ�ســـــــــ ْب َحا َنه مِـــــــن َن َفقـــــ ْة

ويح�سن هنا �إيراد �شذرة( )2من �ضمن مقالة خطابية حتاور بها �شيخ مع
تلميذه ،فقد يت�ضح منها يف هذا امل�سلك ال�سبيل ،وها هو عقدها البهي اجلميل
(فقلت) (�أي التلميذ) له (�أي �شيخه) فقلت له� :أعيذ �شيبك من ال�شوائب
ونف�سك من النوائب.
ِف َيم ا ْق ِت َحا ُمك ُل ّج ال َب ْح ِر ت َْر َك ُبه

و�أَن َْت ت َْكفي َِك ِم ْنه َم َّ�صة ال َو َ�شل

()3

فقال:
ني ِب َها
�أُرِيدُ َب ْ�س َطة َك ٍّف �أَ ْ�س َت ِع ُ

( )1نَ َفقَه :جحره( .م).
(� )2شذرة :جزء نفي�س( .م).
( )3ال َو�شَ ل :املحتاج �إىل املاء( .م).

َع َلى �أَدا ِء ُح ُقوقٍ لل َو َرى َق ْبلِي
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وتاهلل ما �سعيي على نف�سي التي تر�ضى بالي�سري ،ولكن على عيال يعتقدون
�أنّ وليهم على كل �شيء قدير ،والفتى من ُي ْر َجى دوام نفعه وخريه ،ومل يهتم يف
�سعيه لنف�سه كال�سعي لغريه كما قلت �سابقًا:
� ّإن ال َفـــــــ َتى َم ْن لمَ ْ َيــــــ َزل
�أَ َبــــــــدً ا تَــــــــ َراه ِلغَـــــــيرْ ِ ه

َي ْح ُنـــــــــو َع َلى �أَ ْب َنا ِء جِ ْن�سِ ـــه
َي ْ�ســــ َعى وال َي ْ�ســـــ َعى ِل َن ْف�سِ ه

وهلل َد ُّر من قال:
ِظ ُّ
ــــــل( )1ال َف َتى َي ْن َف ُع َم ْن ُدونَه

و َمـــــــا َل ُه يف ظِ ـــــــ ِّله َن ْفــــــــ ُع

فقلت له :هال كان ذلك قبل ارحتال �شبابك ،ومتزيق �إهابك( ،)2وذهاب
�أطيبيك ،ونفاذ �أعذبيك ،واجتماع قواك ،واعتدال �شواك( ،)3وكيف لزمت يف
الدعة( )4والوطن حتى ا�ستوجبت �أن يقال لك :ال�صيف �ضيعت
ذلك الوقت َّ
( )1ظِ لُّ � :شَ ْخ ُ�صه ملكان �سواده( .م).
(� )2إِ َها ُبك :جلدك( .م).
(� )3شَ َواك� :أطرافك( .م).
الدعة :خف�ض العي�ش( .م).
(َّ )4
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اللنب( ،)1و�أ�صبحت ُق ْح ًال نَ ْح ًال( )2حتكي الهالل دقة و�شك ًال ،فقال :كان يل حينئذ
�أهل معونة يكفونني الثقلة وامل�ؤنة( )3فلما اجتثتهم( )4املنية وانقطعت منهم الأمنية،
()6
ومات منهم من يعا�ش يف �أكنافهم( )5ويحتفلون ب�إخوانهم و�أ�ضيافهم ،وت�شعث
حايل وم ّر منه ما هو حايل ،جت�شمت عرق الق ُْربة( )7وتكلفت تعب الغربة ،وتاهلل ما
خرجت من الوطن الذي الف�ؤاد به معلق �إال بعد و�صويل �إىل حالة �أعظم من حالة
ابن املذلق ،ثم ا�ستعرب و�أن�ش�أ يقول:
و َم ْن َي ُك ِم ْث ِلي َذا ِع َيالٍ و ُم ْقترِ ًا
ً ()9
يب َر ِغي َبة
ِل َي ْب ُل َغ ُع ْذ ًرا �أو ُي ِ�ص َ

م َِن املَالِ َي ْط َرح َن ْف َ�سه ُك ّل َم ْط َر ِح
و َم ْب َل ُغ َن ْف ٍ�س ُع ْذ َرها مِثل َم ْن َج ِح
()8

ال�ص ْي َف �ضَ َّي ْع ِت ا َّللبنَ  :مثل عربي ُي�ضرب ملن �ض َّيع الفر�صة وف َّوت الغنيمة ،وترك الكثري واختار القليل( .م).
(َّ )1
(ُ )2ق ْحال نَ ْح ًالَ :يب ًِ�سا مهزو ًال( .م).
( )3الثِّقلة وامل�ؤنة :الأمتعة والقوت( .م).
(ْ )4اج َت َّث ْت ُهم :قطعتهم من �أ�صولهم( .م).
(� )5أَ ْك َنافِهِم :نواحيهم( .م).
( )6تَ�شَ َّعث :تفرق( .م).
( )7الق ُْر َبة :القرابة( .م).
(َ )8م ْط َرح :مكان بعيد عن الأهل والع�شرية( .م).
(َ )9رغِ ي َبة :الأمر املرغوب فيه( .م).
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ويرحم اهلل من قال:
ِ�إ َذا مل َي ُك ْن ِ�إ َّال الأَ ِ�س َّنة(َ )1م ْر ِك ًبا

للم َّ
�ضـطـــــر ِ�إ َّال ُر ُكو ُب َها
َف َال َر� َأي ُ

ويف املعنى قول الآخر:
ال�س ِ
يمه
يف من �أَ ْن ت ُِ�ض َ
و َي ْر َك ُب َحدَّ َّ

()2

ال�س ِ
يف َم ْز َحل
�إِ َذا مل َي ُكن عن َ�ش ْفرة َّ

()3

وبعد هذا ،ف�إين على ظن قد ال يتحقق ،ورجاء قد تذروه رياح الأقدار
فيتمزق ،ولكن قد �أمر اهلل بال�سعي وترك الدعة ،فقال تعاىل :ﱹ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﱸ [الن�ساء ،]100 /وقال تعاىل حاثًّا
على ال�سعي خللقه :ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ [امللك ،]15/ويف
حديث من �صلى اهلل ومالئكته عليه و�سلموا «�سافروا ت�صحوا وتغنموا» ،وقال
ال�شاعر:
� ْإن
َو َال

انك الدَّ ْه ُر ُ
خَ َ
فك ْن َال ِئ ًذا
ت َُك ْن َع ْبـــــــدَ املُ َنى فاملُ َنى

بالبيدِ

()4

َّ
والظ ْل َما ِء

ؤو�س َ �أ ْمـــــــ َوالِ
ُر� ُ

( )1الأَ�سِ َّنة� :أ�سنة الرماح ويق�صد بها حديدتها ل�صقالتها ومال�ستها( .م).
(ُ )2ت ِ�ض ُيمه :تظلمه وتنق�صه( .م).
(َ )3م ْز َحل :غِ َنى عن عمل ذلك( .م).
( )4البِيد :ال�صحاري( .م).
( )5العِي�س :الإبل( .م).

ِيـــــــ�س
والع
ِ
اليــــــــــ�س
املَ َف
ِ

()5
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ويف املعنى قول �أبي الأ�سود الدئلي حيث يقول:
و َما َط َل ُب امل ِع َ
ي�ش ِة بال َّتم ِّني و َلكِ ن �أَ ْلقِ َد ْل َو َك يف الدِّ الء

()1

َف�إ َِّن َم َقا ِد َر ال َّر ْح َم ِن جْت ِري ِب�أ ْرزَاقِ

ال ِع َبا ِد

من

ال�س َما ِء
َّ

وقال �آخر:
َع َلى املَ ْر ِء أ�َ ْن َي ْ�س َعى لمِ َا ِفيه َن ْف ُعه َوي ْق ِ�ضي ِ�إ َل ُه ا َخل ْلقِ َما َك َان َق ِ
ا�ض ًيا

ومن زعم �أن مبا�شرة الأ�سباب تنايف التوكل فقد عمي عن �أ�سباب ال�شر
واخلري ،والتحقيق �أن حق التوكل مبا�شرة الأ�سباب مع عدم االعتماد عليها كما
ي�شري �إليه حديث الطري؛ و�إمنا يبا�شرها العبد �أدبًا وامتثا ًال لرب الأرباب ،ولريتقي
بها �إىل معرفة ذاته التي هي ال�سبب الأعظم امل�شار �إليها بقوله تعاىل :ﱹﯛ ﯜ
ﯝﱸ [�ص ،]10 /فقلت :وما حكمة �أمر العبد مببا�شرة ال�سبب ولو �شاء
اهلل لرزقه من غري تعب لأن ال�سبب �أمر عادي عند كل منتبه يخلق اهلل امل�سبب
عنده ال به ،فقال :تلك حكمة باهرة و�آية ظاهرة� ،أمرك مببا�شرة ال�سبب يف الدنيا
لينبهك على �أنك ال تنال �إال ب�شق الأنف�س ما فيها من ال�شهوات الفانية ،فكيف
تنال مع الراحة نعيم الآخرة الباقية .فقلت� :صدقت وباحلكمة نطقت.
( )1الدِّ الء :التي ُي ْ�س َتقى بها( .م).
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فكيف يلتئم ما ّقدمت من مدح ال�سفر مع حديث« :ال�سفر قطعة من
العذاب» ،فقال« :اعلم �أن ال�سفر كالأفعى فيه ال�سم والرتياق( ،)1وكاملاء فيه
احلياة والإغراق» ،فقوله�« :سافروا تغنموا» َت َع ُّر ٌ�ض خلريه ،وقوله« :ال�سفر قطعة من
العذاب» تعر�ض ل�ضريه ،ومثله ما ورد يف املال من املدح والذم ،ومنه نعم البيت
احلمام ،وبئ�س البيت احلمام ،وهذا نوع من �أنواع البديع ت�سميه �أهله باملغايرة ال
البد �أن
يقتدر عليه �إال كل ذي قريحة( )2غري قريحة( )3وفكرة ذكية غري فاترة ،لكن ّ
ميدح فيه ال�شيء من غري الوجه الذي ذمه وبالعك�س ،وذلك مما تن�شرح له ال�صدور
وتطيب به النف�س.
قال :ثم �أعود �إىل بقية جواب كالمك وما عر�ضت يل به فيه من مالمك،
ف�أقول :وماذا َع َلى من �أذهب �أطيبيه و�أعذبيه الزمان �إذا حفظ اهلل عليه القلب
والل�سان ،وقد عرفت �أن املر�أ ب�أ�صغريه ال ب�أكربيه ،و�أما ال�شيب فهو ثوب الوقار
وزهرة الأعمار ،وزبدة( )4حياة املرء التي خم�ضتها( )5يد التهذيب والت�أديب،
و�سبيكة الف�ضة التي �سبكتها راحة التجريب ،وفجر الو�سنان و�أف�ضل الألوان،
وجنوم الهدى و ُر ُجوم( )6العدى ،ونذير الأبرار وبطاقة العتق من النار ،ففي الزبور
( )1الترِّ َياق :الدواء( .م).
ِيحة :طبيعة جيدة( .م).
(َ )2قر َ
( )3قريحة :جريحة( .م).
(َ )4ز َب َدة :خال�صة( .م).
( )5مخَ َّ َ�ض ْت َها :قلبتها وتب َّينت عواقبها( .م).
(ُ )6ر ُجوم :مرامي( .م).
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يقول الباري« :ال�شيب نوري و�أنا �أ�ستحي �أن �أحرق نوري بناري» على �أن ما نق�ص
من املرء من �شبابه يزيد يف عقله و�آدابه كما قال ابن املعتز:
باب ال ِّر َجالِ
و َما َي ْن َت ِق�ص ِم ْن َ�ش ِ

َي ِز ْد فِــــــــــــي ُن َهـــــــا َها( )1و�أَ ْل َبا ِب َها

وقال علي  بقية عمر املرء لي�س لها ثمن ي�ستدرك بها ما فات ويحيا
بها ما مات ،وقلت �سابقًا من ف�صل� :إذا رحل عن املرء �شبابه ووقع ن�سره وطار
غرابه ذهبت لذة عمره ومل يبق منه غري ُد ْر ِدي خمره( ،)2لكن ما �أح�سن تلك
البقية �إذا ا�ستدرك بها من التق�صري و�صرفها يف طاعة مواله ال�سميع الب�صري،
يبدل اهلل حركات نف�سه �سكنات و�سي�آتها ح�سنات ،في�سمع هواتف احلق
فهنالك ّ
تنادي نف�سه ب�أذن ت�صغي �إىل احلق وتعي ﱹ ﭡ ﭢ ﭣ.ﭥﱸ
[الفجر ]28 -27 /فرتجع �إىل �سعة رحمة الرحيم ،وت�سبح يف بحار كرم الكرمي،
و�إمنا الأعمال باخلواتيم.
ال�صبا فهو �شعبة من اجلنون ومطية( )3املغرور املفتون ،ت�سلك به �أ�ضيق
و�أما ِّ
امل�سالك وتقتحم به يف حفر املهالك ،وهو �سكران من خمر ال�شهوات ،غارق يف
(ُ )1ن َها َها :عقولها( .م).
(ُ )2د ْردِي خمره :ما يتبقى منه( .م).
(َ )3مطِ ّية :ما يركب ظهره( .م).
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بحار اللذات ،فال ي�ستفيق من �سكرته �إال ب�سكرة تقطع الوريد ،ويقول مديرها
عليه :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [ق ،]19 /و�أما
قولك �أين قحل نحل فح�سبك قوله تعاىل :ﱹ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﱸ [النحل/
� ]68أما بلغك ياذا الل�سن �أنّ �إمامنا ال�شافعي قال :ما �أفلح �سمني قط �إال �أن يكون
حممد بن احل�سن� ،أما علمت �أن حلم الآدمي و�شحم كاله ال يربو(� )1إال لعدم همه
ب�أمر �آخرته ودنياه ،ومن مل يهتم ب�إحداهما خرج عن الإن�سانية ومتح�ض()2للحيوانية.
ثم قال � -سبحان اهلل  -لقد ر�أيت منك عجي ًبا و�أم ًرا غري ًبا ،قلت :وما ذاك
جعلت فداك؟ فقال :ر�أيتك ت�ضحك ومتحك( ،)3وتقرب وتعزب وتطلع وتغرب
وتطفو وتر�سب ،وتغني وتنوح ،وتكتم وتبوح ،وتت�صابى وتتم�شيخ ،وتتوا�ضع
�صديقًا و�أخرى �أح�سبك زنديقًا حتى ك�أنك يف تلونك
وتتبزخ( ،)4وتارة �أراك ّ
الغول �أو احلرباء �أو �أبو براق�ش �أو �أبو قلمون مع علمك �أن التلون ي�سقط الإن�سان
من العيون كما ي�سقط �أوراق الغ�صون كما قيل:
�إ َّي َاك ت ُْظهـــــــــ ُر للأَن َِام تَل ّو ًنا
�أو ما َت َرى الأَ ْو َر َاق ت َْ�س ُق ُط ُم ْذ َبدَ ا
(َ )1ي ْر ُبو :يزيد( .م).
( )2تمَ ْخَ �ض :تخل�ص( .م).
( )3تمَ َْحك :جتادل( .م).
(َ )4ت َت َب َّزخ :تتقاع�س( .م).

َف َي ِ�ضي ُع َقدْ ُرك عِ ْنـــــــــدَ ه و ُت َالم
و�ســــــها الأَ ْقــــــــدَ ام
تَلو ِي ُنها َف َتدُ ُ
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وقال �آخر:
ال�صديقِ ُت َف ِّر ُط َت ْر َ�ضى ِب َال َ�س َب ٍب َع َل ْيه وت َْ�سخَ ُط
َك ْم �أَن َْت يف َحقِّ َّ
يا َم ْن َت َل ّون يف ال ِو َدا ِد �أما َت َرى َو َر َق الغُ�صونِ �إذا تَل ّون َي ْ�س ُق ُط

فقلت :واهلل ما اقتدحت زندك(� )1إِ َّال لأَ َري ما عندك ،وال قرعت( )2مروتك
�إِ َّال لأَ َري مروءتك ،وما اختربتك �إال لأتخذك �صاح ًبا وخلي ًال وظ ًّال ومقي ًال()3؛
فقد �أو�صى احلكماء باالختبار قبل اال�صطفاء واالختيار.
(رجع) وعن �أبي هريرة قال :قال ر�سول اهلل « :خم�سة مكتوبة على
�ساق العر�ش :ال راحة يف الدنيا ،وال �شفاعة يف املوت ،وال حيلة يف الرزق ،وال
�سالمة من �أل�سنة النا�س ،وال را ّد لأمر اهلل» ،وقالواَ :مث َُل الدنيا َمث َُل ظل الإن�سان
�إن طلبه هرب منه ،و�إن َولىَّ عنه تبعه ،و�أن�شدوا:
َم َث ُل ال ِّرزقِ الـــــــــذي ت َْط ُل ُبه َم َث ُل ِّ
الظ ِّل الذي يمَ ْ�شِ ي َم َعك
ــــــت َع ْنــــــــــه َت ِب َعك
أ�َن َْت ال تُـــــــدْ ِر ُكه َطــــــــال ًبا و�إذا َو َّل ْي
َ

( )1اق َت َد ْح ُت َزنْ َدك� :أ�شعلت عودك ،واملراد �أثرت نف�سك وحركت هِ َّمتك( .م).
(َ )2ق َر ْع ُت� :أ�صبت( .م).
(َ )3مقِي ًال :مكانًا للنوم والراحة( .م).
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ولي�س للحري�ص غاية مق�صودة وال نهاية معدودة يقتنع بها ،ولو �صدق احلري�ص
نف�سه وا�ستن�صح عقله لعلم �أن من متام ال�سعادة الر�ضى باملقدور والقناعة باملي�سور.
�س�أل رجل الإمام �أحمد بن حنبل � أن يعظه ،فقال له الإمام� :إن كان
اهلل تعاىل َت َكفَّل بالرزق فاهتمامك ملاذا؟! و�إن كان الرزق مق�سو ًما فاحلر�ص ملاذا؟!
و�إن كان ا َخل َلف( )1على اهلل فالبخل ملاذا؟! و�إن كانت اجلنة َحقًّا فالراحة ملاذا؟!
و�إن كانت النار َحقًّا فاملع�صية ملاذا؟! و�إن كانت الدنيا فانية فالطم�أنينة ملاذا؟! و�إن
كان احل�ساب َحقًّا فاجلمع ملاذا؟! و�إن كان كل �شيء بق�ضائه وقدره فاحلزن ملاذا؟!
وورد عنه « لن متوت نف�س حتى ت�ستويف رزقها وم�صابها و�أجلها» .وعنه :
«اتقوا اهلل و�أجملوا( )2يف طلب الدنيا (�أي احلالل) ف�إن ك ًّال مي�سر ملا خلق له».
فمع النظر لذلك ال فائدة يف �س�ؤال اخللق مع التعويل عليهم ،ف�إنّ قلوبهم
كلها بيد اهلل يت�صرف فيها على ح�سب �إرادته ،فوجب �أن ال يعتمد يف �أمر من الأمور
�إال عليه ،ف�إنه املعطي املانع ،ال مانع ملا �أعطى وال معطي ملا منع ،له اخللق والأمر وبيد
قدرته ال�ضر والنفع وهو على كل �شيء قدير .وقد ورد عنه « لي�س ال ِغ َني عن
كرثة ال َع َر�ض و�إمنا الغنى غنى النف�س (ففقر النف�س ال ين�سد �أب ًدا)» ،وقال « :ال
تنظر �إىل من هو �أكرث منك فتتعب ،وانظر �إىل من هو �أقل منك فرتتاح».
( )1ا َخل َلف :ما يعطيه اهلل خَ َلفًا( .م).
(� )2أَ ْجمِ ُلوا :اعتدلوا( .م).
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وقال جماهد يف ت�أويل قوله تعاىل:
[النحل�( ]97 /أي القناعة) وقيل يف تف�سري قوله تعاىل :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ.
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [االنفطار ]14-13 /النعيم القناعة واجلحيم الطمع،
ويف تف�سري البغوي :الأبرار الذين برروا و�صدقوا يف �إميانهم ب�أداء فرائ�ض اهلل تعاىل
واجتناب نواهيه .وقال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [مرمي�( ]96 /أي ُح ًّبا يف قلوب اخللق) وقيل:
و�إذا ا ْف َت َق ْر َت �إىل َّ
الذخَ ا ِئر( )1مل جَتِدْ

ُذخْ ًرا َي ُك ُ
الح الأَ ْع َمالِ
ون َك َ�ص ِ

وقال بع�ض الأدباء :القناعة ر�ضى واحلر�ص �سخط ،والعاي�ش را�ض ًيا �أح�سن
من العاي�ش �ساخ ًطا ،وقيل:
اقنع مبا ت ُْرزَق َيا َذا ال َفــــــ َتى
ال�ســـعدُ َف ُقم ُم ْ�س ِر ًعا
�إ ِْن �أَ ْق َبل َّ

َف َل ْي َ�س َي ْن َ�ســـــــــى َر ُّبك ال َّنمـــــ َل ْة

و�إ ِْن َت َولىَّ ُمدْ ِبـــــــ ًرا َف َنــــــم َله

قال بع�ضهم :يجب على العاقل �أن يفعل يف دنياه خم�سة �أ�شياء� :أن يهجر
احلر�ص والأمل ،و�أن يوا�صل العلم بالعمل ،و�أن يجتنب ارتكاب الزلل ،و�أن

(َّ )1
الذخَ ائِر :جمع ذخرية ،وهي ما يدخره الإن�سان( .م).
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يالحظ قدوم الأجل ،و�أن يكون واقفًا بني الرجاء والوجل( .)1وعالمة اخلوف
ق�صر الأمل ،وعالمة الرجاء �أن حت�سن الظن باهلل تعاىل.
و ُي َ�سن للإن�سان �أن ُي ْكثرِ من ذكر املوت لخِ َ برَ �« :أكرثوا من ذكر هاذم
اللذات» .يعني املوت ،ف�إنه ما يذكر يف كثري �إال َق َّل َله وال قليل �إال َكثرَّ ه� ،أي كثري
من الأمل والدنيا ،وقليل من العمل ،وهاذم �أي قاطع .وقيل لبع�ضهم:
قد ُق ْل ُت �إذ َمدَ ُحوا ا َحل َياة و�أَ ْ�س َر ُفوا

َ
ُ
ـــــــذابِه بِل َقا ِئه
ــــــــان َع
ِم ْن َها �أَ َم

يف املَ ْو ِت �أَ ْل َف َف َ�ضي َل ٍة ال ُت ْع َر ُف
ُ
�صـــف
و ِف َر ُاق ُك ّل ُم َعــــــا�شِ ٍر ال ُي ْن

وقال �أكثم بن �صيفي :من باع احلر�ص بالقناعة ظفر بالغنى والرثوة ،وقيل:
ومل �أَ َر َب ْعد الدِّ ين خَ يرْ ً ا ِم ْن ال ِغ َنى

ومل أ�َ َر َب ْعدَ ُ
الك ْف ِر َ�ش ًّرا م ِْن ال َف ْق ِر

قال بع�ضهم :من كان له مال ومل يكن له واحد من ع�شرة �أ�شياء فهو �شقي:
الدار الو�سيعة ،واخلدم املالح ،واجلواري ال�صباح ،واملالب�س الفاخرة ،واملراكب
ال�سنية( ،)2والب�ساتني النزهة ،واخلالن الفكهة( ،)3والأطعمة اللذيذة ،والأ�شربة
( )1ال َو َجل :اخلوف( .م).
ال�س ِن َّية :الرفيعة( .م).
(َّ )2
( )3ا ِخل َّالن ال َفكِ َهة :الأ�صدقاء املازحني( .م).
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الهنيئة ،والعوارف( )1اجلزيلة .وقيل الدار ال�ضيقة العمى الأ�صغر .وقيل:
ومل َي ْ�س َت ِقم ل ِل َمر ِء َي ْو ٌم و َل ْي َلة ِبال َ�ش ْم�س د ِي َنا ٍر وال َبدْ ر ِد ْر َه ِم
()2

وقيل :الدراهم مراهم تنجي من النوائب الدواهم

وكان �أحمد بن يو�سف الكاتب يقول :جمال�سة الثقالء تثري الهموم وجتلب
الغموم ،وت�ؤمل القلب ومتيت النف�س ،وتذهب الن�شاط وتطوي االن�شراح .وقيل:
و َما ُغ ْر َب ُة الإِن َْ�سانِ يف ُ�ش َّق ِة ال َّن َوى

()3

و َلكِ َّن َها واهلل يف َعدَ ِم َّ
ال�ش ْك ِل

()4

ُرو َِي عن ر�سول اهلل � أنه قال� :إذا �أتى الرجل القوم فقالوا مرح ًبا فمرح ًبا
له يوم القيامة ،و�إذا قالوا �سخ ًطا ف�سخ ًطا له يوم القيامة( ،ومرح ًبا �أي �صادفت �أو
لقيت ُر ْح ًبا ب�ضم الراء �سعة ،وهي كلمة �إكرام و�إظهار مو ّدة وحمبة وتلقي الأحباب
بها مندوب للحديث) ،وقال  جمال�سة الثقيل �أثقل من �سكرات املوت .وقيل:
املوت الأحمر وال جمال�سة الثقيل.

( )1ال َع َوارِف :جمع عارفة وهي املعروف( .م).
الد َواهِ م :ال�شديدة ال�سواد ( .م).
( ) َّ
( )3ال َّن َوى :البعد( .م).
( )4ال�شَّ ْكل :ال�شبه واملثل( .م).
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(رجع) وقال بع�ض البلغاء� :إذا طلبت العز فاطلبه بالطاعة ،و�إذا طلبت
الغنى فاطلبه بالقناعة؛ فمن �أطاع اهلل  ن�صره ،ومن لزم القناعة �أزال فقره.
وقال بع�ض الأدباء :القناعة عز املع�سر وال�صدقة حرز املو�سر كما قيل:
ِ
ـــــــوت ِم ْن َز َماين
َق َن ْع ُت بِال ُق
خَ َ
ــــــــــا�س �أَ ْن َي ُقو ُلوا
ما َفة ال َّن
ِ
َف َمن َر�آين ِب َعــــــــــــينْ ِ َف ْ�ض ِل
ْ�ص
و َم ْن َر�آنيِ ِب َعــــــــــــــينْ ِ َنق ِ
َم ْن ُك ْن ُت َع ْن َبابِــــــــه َغــــــــ ِن ًّيا

ل َِ�صــــ ْون عِ ْر ِ�ضي م َِن ال َهـــــــ َوانِ
َف ْ�ض ُ
ــــــل ُفــــــالن َع َلى ُفـــــــالنِ
َر�أَ ْي ُتــــــــه َكــــــام َِل املَ َعــــــــان

َ
ْــــــــل َما َي َران
َر�أَ ْي ُتــــــــه ِمث
َفـــــــ َال �أُ َبـــــــــــايل �إذا َج َفان

و ُرو َِي عنه « عليكم بالقناعة ف�إنها كنز ال ينفد» ،وورد عنه « ال يحل
مل�سلم �أن يذل نف�سه» ،وعن علي « تف�ضل على من �شئت ف�إنك �أمريه ،وا�ستغن
عمن �شئت ف�إنك نظريه ،وا�س�أل من �شئت ف�إنك �أ�سريه».
وقيل:
ا�س ُي ْك ِر ُموه
َم ْن ُيكـــــــــ ِرم ال َّن َ

و َم ْن ُي ِه ْن ُهم َيجِ ــــــدْ َهــــ َوا َنا
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وقيل:
ـــــــاعة ُك َّ
ــــــل ِع ٍّز
�أ َفا َد ْت ِني ال َق َن
َ
َف َ�صيرِّ ها ِل َن ْف ِ�ســـــك َر�أْ َ�س َمالٍ

ْ
ــــــــل عِ ٌّز �أَ َع ُّز مِن ال َق َن َاعة
و َه
و�صيرِّ َب ْعـــــــدَ ها ال َّت ْق َوى ِب َ�ض َاعة
َ

وقيل:
ــــ�س َر ِاغ َبــــــ ٌة �إذا َر َّغ ْب َتها
وال َّن ْف ُ

ِيــــــــل َت ْق َن ُع
و�إذا تُـــــــ َر ُّد �إىل َقل
ٍ

وقيل:
و َما ِهي �إِ َّال َج ْو َع ٌة َقدْ َ�سدَ ْدتُها

ُ
ـــــــام َبينْ َج ْن َب ّي َواحِ ـــــدُ
وك ُّل َط َع
ٍ

وقيل:
�إذا َق ِن ْع َت َك رُث ِع ْندَ ك الق ُ
َليل

و�إذا َط ِم ْع َت َد َّق ِع ْندَ ك ا َ
جل ِل ُ
يل

وقيل:
�إذا َما ِ�شئ َْت َ �أ ْن حَ ْت َيا َ�سعِيدً ا
َف ُظ َّن بمِ َ ْع َ�ش ِر ال ْإ�ســــــ َ
ال ِم خَ يرْ ً ا

َحبِيبــ ًـــــــا لِل َغــــــــن ِِّي ولل َف ِق ِري
ـــــــت وا ْق َنع بال َي�سِ ِري
و َر ِاع ال َو ْق
َ
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وقيل:
ت ََ�س ْر َب ْل ُت ِ�س ْر َب َال ال َق َن َاعة وال ِغ َنى
و َقدْ َكان َي ْن َهاين �أبي ُح َّف بِال ِّر َ�ضى

َ�ص ِب ًّيا َف َكا َنا يف ُ
الك ُهو َل ِة َد ْيدَ ين

()1

و ِبال َع ْفو �أَ ْن �أوىل يدً ا من يدي َدين

()3

وقيل:
وا�س َتغْن َع ْن ُهم
جَ َت َّنب ِك َرا َم ال َّن ِ
ا�س ْ

َف َمــــــــدُّ ال َيدَ ْين ِل َ
لكـــــــريمِ َم َذ َّل ٌة

وال ت َْط ُل نَب يف الدَّ ْه ِر َف ْ�ض َل َك ِر ِمي
َ
ئيــــــم
فك ْي َف �إذا ُمدَّ ت َيــــــ ٌد ِل َل
ِ

وقيل :احلاجة تلجئ ال�سيد �إىل الأنذال ،ورمبا �أحوج املر�ض �إىل �شرب
الأبوال ،وورد عنه « ال تقوم ال�ساعة حتى يكون �أ�سعد النا�س بالدنيا لكع بن
لكع» ،وعن علي  ال ُّل َكع العبد �أو الأحمق �أو اللئيم� :أي حتى يكون اللئام �أو
احلمقى �أو العبيد ر�ؤ�ساء النا�س ،وقيل:
�إذا ا ْم َتلأَت َك ُّف ال َّل ِئ ِيم من ال ِغ َنى
لما
و�أ َّما َك ِر ُمي الأَ ْ�ص ِل كالغ ُْ�ص ِن ُك َّ

(َ )1د ْي َدنيِ  :عادتي( .م).
(َ )2دين :قريب( .م).
( )3عِ ْطفَهُ :ع ُنقَه( .م).

َث َنى عِ ْط َفه( )4كِ رْ ًبا وقــــــال أ�َ َنا �أَ َنا
حَ َت َّمل من خَ ـــــــيرْ ٍ َت َو َ
ا�ض ْع وان َْح َنا
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وقيل لأعرابي :ما ال�سقم الذي ال يرب�أ واجلرح الذي ال يندمل()1؟ قال:
حاجة الكرمي �إىل لئيم ،ف�إن فوت احلاجة �أهون من طلبها من غري �أهلها .وعليه قول
ال�شاعر:
اجة
ال ت َْط ُل
نَ
ــــــــب �إىل َل ِئ ٍيم َح َ

َو ِ
الكــــــ ِر َمي َفخَ يرْ ُ ه َم ْي ُ�ســـــو ُر
ائت َ

ومن كالم بع�ض احلكماء� :إذا �س�ألت كرميًا حاجة فدعه يتفكر؛ ف�إنه ال
يتفكر �إال يف اخلري ،و�إذا �س�ألت لئي ًما حاجة فعاجله لئال ي�شري طبعه �أن ال يفعل.
وقيل:
� ُّأي َ�شــــي ٍء �أَ َذ ُّل ِم ْن َب ْذلِ َو ْج ٍه

لجِ َ َوا ٍد َ
فك ْي َ
ــــف َم ْن ال َي ُجــــــو ُد

وقيل:
ٌ
ـــــــل َما املُ ْل ُك ُق ْل ُت ال ِغ َنى
و َقا ِئ

ْ
اح ُة ال َقـــــ ْل ِب
َف َقال الَ ،ب
ـــــــــل َر َ

و�ص ْو ُن َما ِء ال َو ْجه َع ْن َب ْذ ِله
َ

ـــــــل َما َي ْن َفـــــــدُ َع ْن ُق ْر ِب
يف َن ْي
ِ

وقال « الذل يف ال�س�ؤال ولو �أين الطريق ،وقيل يف معنى ذلك:
النـ
ال ت َُكن َطــــــا ِل ًبا لمِ َا يف َي ِد َّ
�إمنا ُّ
للنـ
الـذ ّل يف ُ�ســـــــ�ؤَا ِل َك َّ

َ
ال�صديقُ
ـا�س َف َي ْز َو ُّر( )2عن ِل َق
ــــــاك َّ
ِ
ال�ســـــ�ؤالِ �أين َّ
الط ِريقُ
ِ
ـا�س و َل ْو يف ُّ
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وقيل:
َب َل ْو ُت
و ُذ ْق ُت
ولمَ ْ �أَ َر

ا�س َق ْر ًنا َب ْعدَ َق ْرن
ال َّن َ
ُ ()3
َم َرار َة الأَ ْ�ش َيا ِء ط ًّرا
وب �أَ َ�شدّ َو ْق ًعا
يف ال ُقــــ ُل ِ

َف َلم �أَ َر َغيرْ َ خَ َّتار
ال�س�ؤالِ
مـا َ�شـــــــيء �أم ّر مِن ُّ
َف َ
و�أَن َْكى( )4م ِْن ُم َعـــــــــــا َدا ِة ال ِّر َجالِ
()1

و َقالِ

()2

وقيل:
ال حَ ْت َ�سنب املَ ْو َت َم ْو َت ال ِب َلى
ِكال ُه َمـــــا َمـــــ ْو ٌت و َل ِك ْن َذا
()5

و� مَّإنَا املَ ْو ُت ُ�ســـــــ�ؤ َُال ال ِّر َجـــــــالِ
ال�ســــــ�ؤالِ
أ�َ َ�شــــــدّ م ِْن َذ َاك ِب ُذ ِّل ُّ

و ُرو َِي �أن النبي  كان يدعو بعد �صالة ال�صبح ثالث مرات بدعاء وهو:
اللهم �إين �أ�س�ألك اللطف عند الق�ضاء ،وال�سالمة يف الدين ،والربكة يف الرزق،
والغنى بك عن خلقك .وورد عنه  عز امل�ؤمن ا�ستغنا�ؤه عن النا�س ،قال
الف�ضيل بن عيا�ض رحمه اهلل�« :أحب النا�س �إىل النا�س من ا�ستغنى عن النا�س
ومل ي�س�ألهم �شي ًئا ،و�أبغ�ض النا�س من احتاج �إليهم ،و�أحب النا�س �إىل اهلل تعاىل
من احتاج �إليه و�س�أله ،و�أبغ�ض النا�س �إىل اهلل تعاىل من ا�ستغنى عنه ومل ي�س�أل
منه �شي ًئا» .وقيل:
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رت َي ْو ًما
فال َت ْي�أَ�س �إذا �أَ ْع َ�س َ
َف َ
ال ت َُظ نَّن ِب َر ِّبك َظ َّن ُ�ســـــو ٍء

يل
َف َقدْ �أَ ْي َ�ســـــ ْر َت يف َد ْهــــــ ٍر َط ِو ِ
ميــــــل
فــــــــ�إ َِّن اهلل �أَ ْولىَ ِبا َجل
ِ

ومن كالم �أبي ال�سعود اجلارحي :
َ�س ِّلم َل ْه الأَ ْم َر َع َلى ت ََ�س ُّل ٍم
ال تَخْ َ�ش نَا ًرا َذ َك ْت(ِ )1ب َل ْي ٍل

وا�ص رِ ْب َع َلى الدَّ ه ِر إ� ِْن تمَ َا َدى
ْ
ــــــــت َر َمـــــــا ًدا
فـــــــ ُر مَّبَا �أَ ْ�ص َب َح
ْ

وقال « :اليد العليا خري من اليد ال�سفلى» ،قال ابن قتيبة :العليا هي
املعطية وال�سفلى هي ال�سائلة .وقال � :إذا �أراد اهلل بعبد خ ًريا �ألهمه الطاعة،
و�ألزمه القناعة ،و َف َّق َهه يف الدين ،و َع َّ�ض َده( )2باليقني ،فاكتفى بالكفاف(،)3
واكت�سى بالعفاف ،و�إذا �أراد به �ش ًّرا َح َّب َب �إليه املال ،وب�سط منه الآمال ،ف�شغله
بدنياه ،و َو َك َله �إىل هواه فركب الف�ساد وظلم العباد .وقيل:
َ
ــــــك بِال َعــــدْ لِ َت َن ُال املُ َنى
َع َل ْي
َّ
فالظالمِ ُ املَ ْغ ُرو ُر َبينْ َ ال َو َرى
(َ )1ذك َْت :ا�شتعلت( .م).
(َ )2ع َّ�ض َده� :أعانه( .م).
( )3ب َ
ِالكفَاف :مبا يغنيه من القوت( .م).

و َت ْر جَتِي ال َفــــــ ْو َز ِب َي ْو ِم ال َوعِ يـــــــد

َم ْن �أَ ْ�سخَ ط املَ ْولىَ و�أَ ْر َ�ضى ال َعبِيد
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يقال �أن مو�سى  قال :يا رب �إن فرعون جحدك مائتي �سنة وا ّدعى
�أنه �أنت مائتي �سنة فكيف �أمهلته؟ ف�أوحى اهلل �إليه �أمهلته خلالل( )1فيه �أين
�أحببت �إليه العدل وال�سخاء وحفظته لرتبيتك .وورد عنه « :من �أر�ضى اهلل
ب�سخط النا�س كفاه اهلل �شرهم ،ومن �أر�ضى النا�س ب�سخط اهلل َو َك َله اهلل �إليهم،
ومن �أح�سن فيما بينه وبني اهلل �أح�سن اهلل فيما بينه وبني النا�س ،ومن �أ�صلح
�سريرته �أ�صلح اهلل عالنيته ،ومن عمل لآخرته كفاه اهلل �أمر دنياه .وقيل:
ال ت َْظ ِل َمن �إذا َما ُك ْن َت ُم ْق َت ِد ًرا
َ
ــــــاك واملَ ْظــــــ ُلوم ُم ْن َتبِه
َت َنا ُم َع ْي َن

ُّ
فالظ ْلم �آخـــ ِـ ُره ي�أَتْيــــ َِك ِبال َّندَ م
وعينْ اهلل مل َت َنم
َيدْ ُعو َع َل ْيك َ

و ُرو َِي عنه « دعوة املظلوم ال تحُ ْ َجب» ،وقال الإمام علي كرم اهلل وجهه:
«ما �أ�ضمر �أحد �شي ًئا �إال ظهر يف فلتات ل�سانه و�صفحات وجهه» .ويقالُ :ح ْ�س ُن
�صدقه ُح ْ�س ُن الفعال .وقال زهري يف كالمه:
املقال ما ّ
و َم ْه َما َي ُك ْن ِع ْندَ ا ْم ِرئ ِم ْن خَ ل ِي َق ٍة

()2

( )1خِ الل� :صفات( .م).
( )2خَ لِيقَة :خلق( .م).

ا�س ُت ْع َلم
و�إ ِْن خَ ا َلها تَخْ َفى َع َلى ال َّن ِ
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وقيل:
ُك ُّل ا ْم ِرئ َراجِ ٌع َي ْو ًما ِ
يم ِته
ل�ش َ

()1

و إ� ِْن تَخ َّلق �أَخْ َال ًقا �إِلىَ

ني
حِ ِ

وقيل :حقيقة النفاق اختالف ال�سر والعالنية ،وخمالفة القول العمل.
وقيل� :أ�شر النا�س من هو يف الظاهر �صديق موافق ويف الباطن عد ّو منافق .وعليه
قول ال�شاعر:
ــــــاعة
�صــــــ ِديقٌ �إِ َذا ُز ْرتَه َ�س
َ
َ
ُي ِر َ
َ
ـــــــا�شة ِع ْندَ ا ِّلل َقا
يك ال َب َ�ش
َفب ِّت ِح َبا َلك(ِ )4م ْن َو ْ�صــــــــــ ِله

َيــــــ َو ّد م ِْن املَ َلقِ (َ )2ب ْو َ�س ال َقــــدَ ْم
و َي رْ ِب َ
يك(� )3إ ِْن غِ ْب َت َب ْر َي ال َقـــــــ َل ْم
رِ َ
ـــــــــث ّن َع َل ْيه ال َّنــــــــدَ ْم
وال ت ُْك

ولأبي حيان عليه من اهلل الرحمة والر�ضوان:
َتغَــــــيرَّ

�إِخْ َو ُان َه َذا ال َّز َمان

ُ
وك ُّل َ�صــــــــــديقٍ َع َراه( )5ا َخلــ َلل

(� )1شِ ي َمة :طبيعة( .م).
( )2املَ َلق :الت�ضرع( .م).
(َ )3يبرْ ِيك :ينحتك .واملراد يذكر كل عيوبك وال يرتك منها �شي ًئا( .م).
( )4ب ِّت حبالك :اقطع رباطك( .م).
(َ )5ع َراه :غ�شيه( .م).
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وكانوا َق ِ
ــــــدميًا َع َلى ِ�ص َّحــــــــ ٍة
ـــــــــج َب من �أَ ْم ِر ِهم
َق َ�ض ْي ُت ال َّت َع
ُّ

وله
ا�س ِمث ُْل ُظ ُر ٍ
وف(َ )3ح�شْ ُوها َ�ص رْ ُب
ال َّن ُ
َت ُغ ّر َذا ِئ َق َها َح َّتى �إذا ُك ِ�ش َفت

504

و َقدْ َداخَ َل ْت ُهــــــم ُح ُر ُ
وف ال ِع َلل
()2
اب ال َبدَ ل
َف ِ�صــــــــ ْر ُت �أُ َطا ِل ُع َب َ
()1

و َف ْو َق �أَ ْف َوا ِه َها َ�شي ٌء م ِْن ال َع َ�سل
له َت َبينَّ ما َي ْح ِويه م ِْن َدخَ ل

()4

وقال رحمه اهلل:
َ�ص رَ ْب ُت على َغدْ ِر ال َّز َمانِ ِ
وحق ِْده
وج َّر ْب ُت �إِخْ َو َان ال َّز َمانِ فلم �أَجِ دْ
َ

اح ٍب َع َ
وكم َ�ص ِ
ا�ش ْرتُه و�أَ ِل ْف ُته

وكم َغ َّرنيِ َم ْن َح ُ�سن َظ ِّني به فلم

َ
ال�س ُّم ال ُّز َعاق( )5ب َِ�ش ْهده
وط َ
اب يل ُّ
َ�صد ِي ًقا َجمِ َ
يل ال َغ ْي ِب يف َحالِ ُب ْع ِده
فما َدا َم يل َي ْو ًما َع َلى ُح ْ�س ِن َع ْه ِده

ُي ِ�ضئ يل َع َلى ُطولِ ا ْق ِتدَ ِ
احي ِل َزن ِْده

()1حروف العلل :هي حروف الألف والواو والياء يف اللغة العربية ،ويدخلها احلذف والنقل والتغيري ،و�أتى بها
ال�شاعر على �سبيل الت�شبيه ليدل على تغري ُو ِّد ال�صديق( .م).
()2باب البدل :باب البدل �أحد �أبواب النحو العربي ،و�أتى به ال�شاعر على �سبيل الت�شبيه ليدل على �ضرورة
ا�ستبدال ال�صديق املتحول ب�آخر ويف( .م).
(ُ )3ظ ُروف� :أوعية( .م).
(�َ )4صبرْ ُ :م ّر( .م).
(  )5ال ُّزعاق :املُ ُّر الغليظ( .م).
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و�أَ ْغ َر ُب من َع ْن َقاء( )1يف الدَّ ه ِر َ�ص ِ
اح ٌب
ِب َن ْف ِ�سك َ�صا ِد ُم ُك ُّل �أَ ْمر ُت ِريدُ ه

ُو ِّده

�أَخُ و ِث َق ٍة َي ْ�س ِق َ
يك َ�صافيِ
ال�س ِ
يف �إال ب َِحدّ ه
َف َل ْي�س َم َ�ضا ُء َّ

همة
َ
وع ْز ُمك َج ِّرد ِع ْندَ ُك ِّل ُم َّ
ُ
وك ْن ذا اقت�صا ٍد يف �أَ ُمو ِرك ك ِّلها

َف َما نَاف ٌع ُم ْك َث ا ُحل َ�سام ِب ِغ ْم ِده
َف�أَ ْح َ�س ُن َ�أ ْح َوالِ ال َف َتى ُح ْ�س ُن َق ْ�ص ِده

وما ُي ْح َر ُم الإِن َْ�س ُان ِر ْز ًقا ِل َع ْج ِزه
ُح ُظ ُ
و�س َعا َد ٍة
وظ ال َف َتى ِمن ِ�ش ْق َو ٍة َ

َك َما ال َي َن ُال ال ِّر َ
زق يو ًما ب َِكدّ ه
َ
ـــــــبيل ِل َر ِّده
َج َر ْت ِب َق َ�ضـــــــا ٍء ال َ�س

(رجع) وقد ورد عنه �« إنّ اهلل �إذا �أحب عب ًدا جعل رزقه كفا ًفا ( )2ف�إن
الغنى مبطرة( )3والفقر ِم ْب َذلة( »)4وقال �أي�ضً ا« :اللهم ارزق �آل بيتي كفا ًفا» ومن
كالم بع�ضهم:
َ
امل
ال َ�شيء �أخْ َ�سر َ�ص ْف َقة ِم ْن َع ٍ
()5
َفغَدَ ا ُي َف ّرق ِدي َنه �أَ ْي ِدي َ�س َبا

و ُي ِزي ُله

ال خَ يرْ َ يف َك ْ�س ِب ا َحل َر ِام و َق َّل َما
َفخُ ذ َ
الك َف َ
اف وال ت َُك ْن َذا َف ْ�ض َل ٍة

ال�ص ِل َك ِ
ا�س ٍب لحِ َ اللِ
ُي ْر َجى ا َخل ُ
فال َف ْ�ض ُل ت ُْ�س�أَ ُل عنه � ّأي ُ�س ؤَ�الِ

َل ِعبت به الدُّ نيا َم َع ا ُجل َّهالِ
ِح ْر ً�صا

(َ )1ع ْنقَاء :داهية( .م).
( )2كفافًا :قدر احلاجة دون زيادة �أو نق�صان( .م).
(َ )3م ْب َط َرة :طغيان النعمة( .م).
(ِ )4م ْب َذلة :امتهان( .م).
عربي ُي�ضرب ليدل على �شدة تفرقهم كما تفرق �أهل �سب�أ( .م).
(� )5أيدي َ�س َباَ :مث ٌَل ٌّ

ب َِج ْم ِع

املَالِ
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ويف تاريخ ابن ع�ساكر عن �أبي الر�ضى ،العي�ش يف ثالثة �أ�شياء :اال�ستغناء
الد ْين ،وقد ورد عنه 
عن النا�س العد ّو وال�صديق ،و�صحة البدن ،والأمن من َّ
«الد ْين َه ٌّم بالليل ومذلة بالنهار» وقيل:
َّ
ـــــــل اهلل َر َّبك َمــــــــا ِع ْندَ ه
َ�س
ِ
وال َت ْب َت ِغـــــــــــي ِم ْن ِ�س َواه املُ َنى

ا�س َما عِ ْندَ ُهم
وال ت َْ�ســـــــــــــ�أَل ال َّن َ
ُ
َكــــــن َع ْبدَ ُهـــــم
وك ْن َع ْبدَ ه ال ت ُ

وقيل� :أر�سل عثمان بن عفان  ب ُِ�ص َّرة فيها نفقة �إىل �أبي الدرداء 
على يد ٍ
عبد له ،وقال� :إن قبلها ف�أنت ُح ٌّر لوجه اهلل تعاىل ،ف�أتاه فلم يقبلها ،فقال
العبد :اقبلها ف�إن فيها عتقي ،قال� :إن كان فيها عتقك ففيها ِر ِّقي فعاوده بها
و�أَ َبى(� )1أن ال يقبلها .وقيل:
�إذا َت َرخَّ �ص( )1يف َق ْو ٍم َم َكا�سـ ِـ ُبهم
َفال ُق ِ�ضـــي يل �أَ ْم ٌر �إِ ْذ ُي َع ّو ُق ِني

ِيم وا ْق َ
تط َاع ِ
ات
ِب ُك ِّل َو ْج ِه َذم ٍ
عن َك ْ�س ِب َم ْكــ ُرم ٍة �أو َو ْق ِ
ــــت َط َاع ِ
ات
()2

وقال احل�سن الب�صري  :ال يزال الرجل كرميًا على النا�س حتى يطمع يف
دنياهم في�ستخفون به ويكرهون حديثه .وقيل لبع�ض �أهل الب�صرة :من �سيدكم؟
( )1تَرخَّ �ص� :أُذِنَ لهم( .م).
( )2ا ْقت َِطا َعات :طوائف( .م).
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قالوا احل�سن .قال :مب �سادكم؟ قالوا احتجنا لعلمه وا�ستغنى هو عن دنيانا .وقيل:
ِكـــــــدّ َكــــــدَّ ال َعــــــــ ْب ِد �إن �آ
ْ
ــــــــــل ذا َم ْك َ�س ٍب ُي ْز
ال َت ُق

حــــــــــ ًّرا
َث ْر َت �أَ ْن ت ُْ�صب َِح
ُ
()1
ا�س َ �أ ْز َرى
ِري ُ�ســــــــــ� ُؤال ال َّن ِ

ومن دعاء بع�ض ال�سلف :اللهم اجعلها يف �أيدينا وال جتعلها يف قلوبنا.
وعنه � :إن الفاقة لأ�صحابي �سعادة ،و�إن ال ِغ َنى للم�ؤمن يف �آخر الزمان �سعادة؛
و�سبب ذلك �أن ُج َّل( )2النا�س الآن ناظرون �إىل الدنيا ،و�أهل ال�صدر الأ ّول كان
نظرهم �إىل الدين ،وقد �شح �أهل الدنيا حتى بالقدر الواجب فاحتاج �أهل العلم
وال�صالح لي�ستغنوا بها عن �أهلها؛ ف�إن من احتاج �إليهم هان قدره لديهم .وقال
بع�ضهم نحبها للإنفاق ال للإم�ساك .و ُرو َِي عنه « كرم الدنيا الغنى وكرم
الآخرة التقوى».
وقيل:
َال ُبدّ ِم ْن َمــــالٍ به ال ِعل ُم ُي ْع َت َلى

وجا ٍه من الدُّ ن َيـــــــــا َي ُك ُّف املَ َظالمِ َا
َ

وقيل:
َح َيا ٌة ِب َ
يم ٌة
ال َمــــــــالٍ َح َيا ٌة َذ ِم َ
(� )1أَ ْز َرى� :أ�شد عي ًبا( .م).
(ُ )2ج َّل :معظم( .م).

وعِ ْل ٌم ِب َال َجـــــــــــــا ٍه َك َال ٌم ُم َ�ض َّي ُع
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وقال عمرو بن العا�ص  :املرء حيث و�ضع نف�سه .يعني �إن �أعز نف�سه عال
قدره ،ومن ال ُي ْكرِم نف�سه ال ُي ْك َرم ،و�إن �أهان نف�سه و َذ َّلها ذل وهان قدره؛ فينبغي
�أن يرفع قدره ب�إعزاز نف�سه ،ف�إن �أنفة( )1القلب من ِه َمم الأكابر لأنهم يعرفون قدر
�أنف�سهم .وقيل:
َ
ـــــــــــــان ا ْمر ٌ ؤ� َن ْف َ�سه
�إذا َما �أَ َه

َف َال �أَ ْكــــــ َرم اهلل َم ْن ُي ْكـــــــــ ِر ُمه

وقال عبد الرحمن بن حممد بن عبد اهلل �أبو الربكات النحوي كمال
الدين بن الأنباري:
ال ِع ْل ُم

�أَ ْو َفى

ِح ْل َي ٌة

ا�س
و ِل َب ُ

ائما
ُكن َطال ًبا لل ِع ْل ِم حَ ْت َيا َد ً
و�صن ال ُع ُلو َم عن َ
املطا ِم ِع ُك ِّلها
ُ

وال ِع ْل ُم َث ْو ٌب وال َع َف ُ
اف ِط َرازُه
وال ِع ْل ُم نُو ٌر ُي ْه َتدَ ى ب ِِ�ض َيائه

(� )1أَنَفَة :عزة النف�س والرتفع( .م).
(ُ )2ج َّنة�ُ :سترْ َ ة( .م).
( )3الأَ ْك َيا�س :العقالء( .م).
( )4الأَ ْر َما�س :القبور( .م).
( )5ال َبا�س :ال�شدة يف احلرب( .م).
( )6الأَ ْدنَا�س :الأو�ساخ( .م).

وال َع ْق ُل �أَ ْو َفى ُج َّنة

()2

ا�س
الأَ ْك َي ِ

()3

َج ْه ُل ال َفتَى َك ِ
ا�س
املوت يف الأ ْر َم ِ

()4

ا�س
ِلترَ َى ب�أن ال ِع َّز عِ ُّز ال َب ِ
()6
َو َ
ا�س
مطا ِم ُع الإِن َْ�سانِ كالأَ ْد َن ِ
ا�س
ا�س َف ْو َق ال َّن ِ
و ِبه َي ُ�سو ُد ال َّن ُ
()5
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وقيل:
َعجِ ْب ُت ل ِل َم ْر ِء يف ُد ْن َياه ت ُْطمِ ُعه
ُ ()1
يمُ ْ ِ�سي و ُي ْ�صبِح يف َع�شْ َواء َيخْ بِط َها

يف ال َع ْي ِ�ش والأَ َجل املَ ْح ُتوم َي ْق َط ُعه
�أَ ْع َمى ال َب ِ�ص َرية والآمال تَخْ دَ ُعه

وعن علي  من كان يف طلب العلم كانت اجلنة يف طلبه ،ومن كان يف
طلب املع�صية كانت النار يف طلبه .و ُرو َِي عنه « :منهومان (�أي حري�صان) ال
ي�شبعان طالب العلم وطالب الدنيا ،ف�أما طالب العلم فيزداد يف ر�ضى الرحمن،
و�أما طالب الدنيا فيزداد يف الطغيان» ،وعن �أبي �سعيد اخلدري عن ر�سول اهلل 
قال�« :أف�ضل الأعمال على ظهر الأر�ض ثالثة :طلب العلم واجلهاد والك�سب؛
لأن طالب العلم حبيب اهلل تعاىل ،والغازي و ّيل اهلل تعاىل ،والكا�سب �صديق اهلل
تعاىل» .و ُرو َِي عن �سامل بن �أبي اجلعد �أنه قال :ا�شرتاين موالي بثالثمائة درهم
و�أعتقني ،فقلت يف نف�سي ب�أي حرفة �أحرتف ،فاخرتت العلم على كل حرفة ،فلم
مت�ض ّمدة حتى �أتاين اخلليفة زائ ًرا .وعن عمر بن اخلطاب � أن الرجل ليخرج
()2
من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة ف�إذا �سمع العلم خاف وا�سرتجع
على ذنوبه ،فان�صرف �إىل منزله ولي�س عليه ذنب ،فال تفارقوا جمال�س العلماء.
(َ )1ع�شْ َوا َء َي ْخب ُِط َها :ي�ضرب مث ًال للذي ال يب�صر طريقه وال يهتم لعاقبته( .م).
(ْ )2ا�سترَ ْ َجع� :أي قال� :إ َّنا هلل و�إنا �إليه راجعون .واملراد ا�ستغفر وتاب( .م).
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وورد عنه  العلم مرياثي ومرياث الأنبياء من قبلي ،وورد عنه « النا�س
رجالن عامل ومتعلم وال خري فيما �سواهما».
فعلماء ال�شريعة هم الزمام( )1وبانتظام �أحوالهم يكمل االنتظام ،ف�إذا
تك�سبوا من احلالل ب�صنعة ا�ستغنوا عن ال�شبهة املتو�سطة بني احلرام واحلالل
واكتفوا �شر ال�س�ؤال كما قيل:
ْ
ـــــــذ ِح ْر َفة
�إ ِْن ُح ْز َت ِع ْل ًمـا فات َِّخ

وال ُتهِــــــ ْنه �أن ُيـــــــ َرى َ�سائ ً
ال

وقيل:

ت َُ�ص ُ
ون َما َء ال َو ْجــــــه ال ُي ْب َذل
ــــــل ال ِع ْل ِم �أن ُي ْ�س�أَ ُلوا
َف َ�ش� ُأن َ�أ ْه ِ

ــــــت ُع ُيونٍ َم ْن َت�أَتَّت له
ِ�س
ُّ

َكا َن ْت َل ُه َكــــــا ِف َي ًة َ�شــــــافِي ُة

العــــلم والعـــــلياء والعفو والعـ

ـــــــــــ َّز ُة وال ِع َّفـــــــــة وال َعـــــا ِف َية

قال بع�ضهم :وطلب الك�سب الزم كطلب العلم وهو �أنواع �أربعة :فر�ض وهو
ك�سب �أقل الكفاية لنف�سه وعياله وق�ضاء َد ْي ِنه ،و ُم ْ�س َت َحب وهو ك�سب الزائد على
الكفاية ليوا�سي به فق ًريا �أو ي�صل به قري ًبا وهو �أف�ضل نوع من العبادة ،ومباح وهو
( )1ال ِّزمام :احلبل الذي ُي�شَّ د به ،واملراد :العلماء رباط هذه الأمة و�سدنتها( .م).
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ك�سب الزائد على ذلك للتنعم والتجمل ،وحرام وهو ك�سب ما �أمكن للتفاخر
والتكاثر و�إن كان من ِح ٍّل .و�أف�ضل الك�سب اجلهاد ثم التجارة ثم الزراعة ثم
ال�صناعة.
والعلم �أي�ضً ا �أنواع �أربعة :فر�ض وهو تعلم ما يحتاج �إليه لأداء الفرائ�ض
ومعرفة احلالل واحلرام يف �أحوال نف�سه ،وم�ستحب وهو تعلم الزائد على ما يحتاج
�إليه وليعلمه من يحتاج �إليه ،وهو �أف�ضل من نفل العبادة ،ومباح وهو تعلم الزائد
على ذلك للزينة والكمال ،وحرام وهو التعلم ليباهي( )1به العلماء ومياري()2به
ال�سفهاء .ويجب على العامل تعليم غريه �إذا طلب منه �إىل �أن يبلغ �إىل املرتبة
الأوىل ،وال يجب على العامل �أن يجيب عن كل ما ُي ْ�س�أل عنه �إال �إذا علم �أن ما
ُي ْ�س�أل عنه ال يعلمه غريه ،ولو طلب غري م�سلم منه �أن يعلمه القر�آن والفقه فال
ب�أ�س به رجاء �أن يطلع على حما�سنه فتكون �سب ًبا يف غر�س �شجرة اليقني الإمياين
يف قلبه.
وقال بع�ضهم :يجب على العبد �أن يحمد اهلل تعاىل من ثمانية �أوجه:
الأ ّول� :أن �أوجده من العدم ،الثاين� :أن خلقه حيوانًا ومل يخلقه جما ًدا ،الثالث:
�أن خلقه ناطقًا ومل يخلقه �صام ًتا ،الرابع� :أن خلقه ذك ًرا ومل يخلقه �أنثى ،اخلام�س:
( )1يباهي :يغلب باحل�سن( .م).
( )2مياري :ي�ستخرج ما عندهم من احلجة( .م).
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�أن جعله م�سل ًما ومل يجعله كاف ًرا ،ال�ساد�س� :أن جعله عاملًا ومل يجعله جاه ًال،
ال�سابع� :أن جعله طائ ًعا ومل يجعله عا�ص ًيا ،الثامن� :أن وفقه ملعرفته ،ونعم اهلل ال
حت�صى .قال تعاىل :ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜﱸ [�إبراهيم.]34 /
(رجع) ومن عالمة �شريف العر�ض عدم ال�شح والبخل ،فال�شحيح هو
الذي يبخل مباله ومعروفه ،والبخيل هو الذي يبخل مباله فقط فكل �شحيح بخيل
وال عك�س.
و�س ِئ َل معاوية ر�ضي اهلل تعاىل عنه عن ال�سفلة فقال :الذي لي�س له معروف
ُ
وال ن�سب مو�صوف ،ف�إذا ارتفعت الأ�سافل هلكت الأفا�ضل .وقال بع�ضهم يف
ذلك:
و َل َقدْ َعجِ ْب ُت ِمن ال َّز َمانِ و ِف ْع ِله
َك َطبِيعــة املِيــــــ َزانِ يف �أَ ْف َعال َها

يف َح ِّط ذِي َ�ش َر ٍف و ِرفع ِة �أَ ْر َذلِ
ِ�ص(َ )1ت ْع َتلِي
ت ََ�ض ُع ال َّر َواجِ َح وال َّن َواق ُ

وقيل:
الدَّ ْهـــــــــــ ُر َم َع الأَن َِام كاملِي َزانِ

( )1الرواجح والنواق�ص :الثقال الوزن والقالئل( .م).

ال َيـــ ْر َف ُع إ� َّال َ�صاحِ َب ال ُّن ْق َ�صانِ
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وقيل:
هم
َقدْ
		 ُر ِمي َنا ِمـــــــن ال َّز َمانِ ب َِ�س ٍ
َمات َم ْن َع َ
وعا
ا�ش بال َف ِ�ضيل ِة ُج ً

َ
َ
والك ِر ُمي َت�أخَّ ر
ـــــــــذل
َقدَّ م ال َّن
وحظِ َي(َ )1مـــــــا ِز ٌح و َم ْن َيت ََم ْ�سخَ ر
َ

وقيل:
و َماز َ
َال َه َذا الدَّ ْهـــــر َي ْر َف ُع نَا ِق ً�صا
كما َ�شاع َ�س ْب ُت ال ُّنو ِر يف ال َّنا�س َج ْه َرة

ا�ض ًال َط ِّي َب ِّ
َك ُذو ًبا و َيخْ ف ُ
ِ�ض َف ِ
الذ ْكر

ِـــيت م ِْن َف ْ�ضلِها َل ْي َلة ال َقدْ ِر
وقد �أُخْ ف َ

ويف احلديث القد�سي عن النبي داود  قال اهلل تعاىل« :يا داود ال تقوم
هجر كتابي فال ُيت َلى ،ويكرث فيه
ال�ساعة حتى ُت َذ ّل الأ�شراف وترتفع الأراذل ،و ُي َ
رزق العا�صي والفاجر ،ويقل فيه رزق امل�ؤمن الطائع الفا�ضل ،ف�إذا �صار الأمر �إىل
ذلك الزمان حببت الدنيا �إىل �أهل ذلك الزمان ومنعتهم من حمبة الآخرة ،ف�إذا
فعلوا ذلك �سلطت عليهم �سيف النقمة( )2و�أغليت �أ�سعارهم ،وجعلت ال�صغري ال
يوقر( )3الكبري ،وابتليتهم بالف�سق والفجور وذلك جزا�ؤهم عندي ،وقال بع�ضهم:
(َ )1حظِ ي� :أخذ ن�صي ًبا( .م).
( )2ال ِّن ْق َمة :العقوبة( .م).
(ُ )3ي َو ِّقر :يحرتم( .م).
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َ�س ِلال َف ْ�ض َل�أ ْه َلال َف ْ�ض ِل َقدَ ًماوالت ََ�س ْل

وجا ِن ْبه وخُ ْذ َع ْنه َم ْع ِزال
َبخِ ي ًال َ

ا�ش يف ال ِع ِّز َّ
ويمَ ِّم(َ )1ك ِرميًا َع َ
واط ِر ْح
فلو َجا َدت الدُّ نيا عليه ِب�أَ ْ�س ِرها

ُغال ًما ُر ِّبي يف ُّ
الذل ثم تمَ َ ّوال

()2

ئت ِ�إ َل ْيه يف ا�ضطرا ٍر َ�س�أَ ْل ُته
وجِ َ
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و ِم ْقدَ ا ُره لل َف ْر َقــــــدَ ْين(َ )3قدْ ْاع َت َلى

ت ََذ َّكـــــــر َما َق َا�سى م َِن ُّ
الذل �أ ّوال

وقيل:
ُم ْ�س َت ْحدَ ث ال ِّن ْع َمة ال ت َْر ُجه

ــــقـ ًرا
َف َك ُّفــــــــــــه ممَ ْ ُلــــــــوءة َف ْ

وورد عنه « لأن تعطي يدك �إىل التنني فيق�ضمها خري من �أن ت�س�أل ذا
نعمة حدثت عليه» (والتنني �ضرب من احل َّيات وقوله فيق�ضمها ب�ضاد معجمة �أي
يع�ضها) ،وورد عنه « من َع ُظمت نعمة اهلل عليه عظمت م�ؤنة النا�س �إليه ،فمن
مل يتحمل تلك امل�ؤنة فقد ع َّر�ض نعمته للزوال» .وقيل:
�إذا ُك ْن َت يف ِن ْع َم ٍة َفا ْر َعــــ َها
و َداوِم َع َل ْيها ب ُِ�ش ْك ِر الإِ َلـــــ
( )1يمَ ِّم :اق�صد( .م).
(ّ )2اطرح� :أبعد( .م).
( )3الف َْرق ََد ْين :جنمان يف ال�سماء( .م).

ُ
ف� ّإن امل َع ِ
يـــــــل ال ِّن َع ِم
ا�صي ُت ِز
ـه ف� ّإن ا ِلإ َله َ�س ِري ُع ال ِّن َقـــــــم
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وقال « ال�سخي قريب من اهلل قريب من اجلنة قريب من النا�س بعيد
من النار ،والبخيل بعيد من اهلل بعيد من اجلنة بعيد من النا�س قريب من النار»،
ال�سخي دواء وطعام البخيل داء» ،وقال « لكل �شيء زكاة
وقال « طعام َّ
ال�سنة �أن يخرج الرجل مع �ضيفه
وزكاة الدار بيت ال�ضيافة» ،وقال �« إنّ من ُّ
�إىل باب الدار».
ومن اخل�صال املذمومة الفجور والكذب واخليانة ،والبخل وال�سخافة
والفظاظة ،واحلقد واحل�سد وال َب َذاء( )1وال�شره والطمع والتملق ،والظلم واجلحد
واجلهل والنفاق ،والبالدة ِ
والكبرْ وال ُع ْجب واجلنب ،وقال « التملق( )2لي�س من
�أخالق امل�ؤمن» .وعن �أبي بكر ر�ضي اهلل تعاىل عنه عن النبي � أنه قال« :امل�ؤمن
حافظ احلدود دائم الفكر طالب العلم كامل العقل ،طيب الل�سان ح�سن اخللق،
قليل ال�ضحك قليل اللهو ،تارك ال�شهوات خمالف ال�شيطان طائع الرحمن ،زاهد
يف الدنيا راغب يف الآخرة» وقيل:
َع َل ْي َك ِب َت ْق َوى اهلل يف ُك ِّل َحا َل ٍة
هي ال ِع ُّز يف الدُّ ْن َيا ِب َغيرْ ِ َع ِ�ش َري ٍة
( )1الب َِذاء :االزدراء واالحتقار( .م).
( )2ال َّت َم ُّلق :ادعاء املودة خالفًا للحقيقة( .م).

َف َت ْق َواه ممِ َّا َي ْر َفـــــــــع ال َّنا�س �أَ ْر َف ُع
وز ِي َن ُتها َيـــــــ ْو َم القِــــــ َيا َم ِة �أَ ْن َف ُع
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وورد يف احلديث ال�صحيح َ«خ ْم ٌ�س ب َِخ ْم ِ�س :ما نق�ض العهد قوم �إال
�سلط اهلل عليهم عد ّوهم ،وما حكموا بغري ما �أنزل اهلل �إال ف�شا( )1فيهم الفقر ،وما
ظهرت فيهم الفاح�شة (�أي الزنا) �إال ف�شا فيهم املوت ،وال َط َّففُوا( )2الكيل �إال
ُم ِن ُعوا النبات و�أُ ِخ ُذوا بال�سنني من القحط( ،)3وال منعوا الزكاة �إال ُحب َِ�س عنهم
القطر .وروى حذيفة عن النبي  قال« :يا مع�شر النا�س اتقوا الزنا ف�إن فيه
�ست خ�صال ،ثالث يف الدنيا وثالث يف الآخرة� ،أما الالتي يف الدنيا ف ُي ْذ ِهب
البهاء( )4و ُيورِث الفقر و ُي ْن ِق�ص العمر ،و�أما الالتي يف الآخرة ف�سخط اهلل 
و�سوء احل�ساب وعذاب النار� .أعاذنا اهلل من النار وما ق ّرب �إليها من قول وعمل،
ورزقنا عفوه ومغفرته بمِ َ ِّنه وكرمه.
وورد عنه  :يقول الإن�سان مايل مايل ،و�إمنا له من ماله ثالث :ما �أكل
ف�أفنى� ،أو لب�س ف�أبلى� ،أو �أعطى ف�أبقى ،وما �سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للنا�س
وقيل:

(َ )1ف�شَ ا :انت�شر( .م).
( )2طفَّفوا :نق�صوا يف امليزان( .م).
( )3الق َْحط :قلة املطر( .م).
( )4ال َب َهاء :احل�سن( .م).
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َي ْغترَ ُّ بالدَّ ْه ِر َم ْ�س ُرو ًرا ب ُِ�ص ْح َب ِته
و َي ْج َم ُع املَ َال ِح ْر ً�صا ال ُي َفا ِر ُقه
َت َراه ُي�شْ ِفقُ ِم ْن ت َْ�ض ِييِع ِد ْر َهمِ ه
ا�س َتدْ ِب ًريا ِل َعا ِق َب ٍة
و�أَ ْ�ســـــــ َو�أُ ال َّن ِ
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و َقدْ َت َبينَّ أ�َ َّن الدَّ ْهـــــــ َر َي ْ�ص َر ُعه
و َقدْ َد َرى �أَ َّنه ل ِل َغــــــــ ِري َي ْج َم ُعه
ِين ُي َ�ض ِّي ُعه
و َل ْي�س ُي ْ�شـــــــفِقُ م ِْن د ٍ
َم ْن �أَ ْن َفق ال ُع ْم َر في َِما َل ْي َ�س َي ْن َف ُعه

يقدم منه �شي ًئا»
وقال �« :إن ال�صعلوك كل ال�صعلوك الذي له مال مل ّ
يعني مل يت�صدق منه ب�شيء .قال ابن دريد يف مق�صورته:
تى ِم ْن َما ِله َما َقدَّ َم ْت
و ِل ْل َف َ
و�إمنـــا املَ ْرء َحدي ٌِث َب ْعــــــــــدَ ه

َيدَ اه َق ْب َل َم ْوتِه َال َما ا ْق َت َنى
َف ُكن َحدِ ي ًثا َح َ�ســـــنًا ملن َو َعى
()1

ويف حديث حذيفة � :أ ّول من يدخل اجلنة معي من �أمتي �سبعون �ألفًا،
مع كل �ألف �سبعون �ألفًا لي�س عليهم ح�ساب ،وهذا تخ�صي�ص لقوله  كما عند
م�سلم من حديث �أبي برزة الأ�سلمي «ال تزول ق ََد َما َع ٍبد يوم القيامة حتى ُي ْ�س�أَل
عن �أربع :عن عمره فيما �أفناه ،وعن ج�سده فيما �أباله ،وعن علمه ما عمل فيه،
وعن ماله من �أين اكت�سبه و�أينما �أنفقه .وقيل:
( )1ا ْق َت َنى :اكت�سب( .م).
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َن ْن َ�سى لِ�شِ ْق َو ِت َنا(َ )1م ْن َل ْي�س َي ْن َ�سانا

وقيل:
وحــــــ َرا ُمه
املَ ُال َي ْن َفـــــــــدُ ِح ُّله َ

َي ْو ًما و َت ْبــــــ َقى َب ْعـــــــدَ ه �آ َثا ُمه

وعن بع�ض احلكماء :من اعت�صم( )1بعقله َز ّل ،ومن ا�ستغنى مباله ق َّل ،ومن
اعتز مبخلوق َذ ّل .وقال �« إن ال�صدقة ولو َق َّلت تطفئ غ�ضب الرب وتدفع ميتة
ال�سوء» ،وعنه « ال�صدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار» ،وعنه �« إن
ال�صدقة تطفئ عن �أهلها حر القبور» ،وقال « كل امرئ يف ظل �صدقته حتى
ُي ْق َ�ضى بني النا�س» ،وقال « ال�صدقة بع�شر �أمثالها والقر�ض بثمانية ع�شر» قال
بع�ضهم :وذلك �أن ال�صدقة قد تقع يف يد غني يف الباطن والقر�ض ال ي�أخذه �إال
حمتاج ،وعنه « من َ�س َّره �أن ينجيه اهلل من ُك َرب( )2يوم القيامة فلينف�س( )3عن
مع�سر �أو ي�ضع عنه» ،وعنه « من �أنظر مع�س ًرا �أمهله اهلل بذنوبه �إىل �أن يتوب»،
وعنه « ال ي�شكر اهلل من ال ي�شكر النا�س» ،وقال  عن اهلل « :عبدي
مل ت�شكرين �إذا مل ت�شكر من �أجريت النعمة على يديه» ،وعنه « من ُ�ص ِن َع
( )1ا ْع َت َ�صم :امتنع( .م).
(ُ )2ك َرب� :شدائد( .م).
( )3فل ُي َنفّ�س :فل ُي َف ِّرج( .م).
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�إليه معروف فقال لفاعله جزاك اهلل خ ًريا فقد �أبلغ يف الثناء» ،وقال �« :صنائع
املعروف تقي م�صارع ال�سوء» .وقيل:
َفال َكان َْت الدُّ ْن َيا �إذا لمَ ْ ُت ِر ْد ِب َها

ُ�س ُرو َر حُ ِ
م ِر ِم
م ٍّب �أو �إ َِ�سا َءة جُ ْ

وقال بع�ضهم :نحن يف زمان ال يزداد اخلري فيه �إال �إدبا ًرا( )1وال�شر �إال �إقبا ًال،
وال�شيطان يف هالك النا�س �إال �أطما ًعا .ا�ضرب بطرفك( )2حيث �شئت فال تب�صر
�إال فق ًريا يكابد( )3فق ًرا ،وغن ًّيا بدل نعمة اهلل كف ًرا ،وبخي ًال اتخذ حق اهلل وف ًرا(،)4
ومتمر ًدا ك�أن يف �سمعه من �سماع املوعظة وق ًرا( ،)5وقيل :مازال �إبلي�س ي�ضل يف
الدين القومي واهلل يهدي من ي�شاء �إىل �صراط م�ستقيم .وقيل:
َي ُقــــــو ُلون ال َّز َم ُان بِه َف َ�ســــــا ُد

و َقدْ َف َ�ســـــدُ وا و َما َف َ�ســـدَ ال َّز َم ُان

وللإمام �أبي حنيفة :
يب َز َمـــــــــا َن َنا وال َع ْي ُب ِفي َنا
َن ِع ُ
(� )1إِ ْد َبا ًرا :ذهابًا( .م).
( )2ب َِط ْرفِك :ب َل ْحظِ ك( .م).
(ُ )3ي َكابِد :يعاين( .م).
(َ )4وف ًرا :ما ًال كث ًريا( .م).
(َ )5و ْق ًرا :ثق ًال يف الأذن( .م).

و َما ِل َز َمانِنــــا َع ْي ٌب �سِ ـــــــ َوا َنا
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و َن ْه ُجو يف ال َّز َمانِ ِب َغ ِري َع ْي ٍب
و َل ْي�س ِّ
ئب َي�أْ ُك ُل لحَ ْ َم ِذئ ٍْب
الذ ُ
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ولو َن َطــــــــقَ ال َّز َم ُان ِب َنا َه َجا َنا
َ ()2
و َي�أْ ُك ُ
ــــــل َب ْع ُ�ض َنا َب ْع ً�ضــــــا عِ َيانا
()1

وعن �سعيد عن �أبي هريرة �أن النبي  قال عن اهلل « :ي�ؤذيني ابن
�آدم َي ُ�س ُّب الدهر و�أنا الدهر بيدي الأمور �أقلب الليل والنهار» ،ولفظ البخاري يف
التف�سري والتوحيد قال ر�سول اهلل  قال اهلل تعاىل« :ي�ؤذيني ابن �آدم �إىل �آخره.
ويف رواية ف�إن اهلل هو الدهر .وقد �أخرجه الطرباين عن �أبي عيينة بهذا الإ�سناد
عن النبي  قال« :كان �أهل اجلاهلية يقولون �إمنا يهلكنا الليل والنهار ،فقال اهلل
تعاىل يف كتابه ﱹﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [اجلاثية ]24 /الآية
في�سبون الدهر .قال اهلل تبارك وتعاىل ي�ؤذيني ابن �آدم فذكره .قال القرطبي معناه:
يخاطبني بالقول الذي يت�أذى منه من يجوز يف حقه الت�أذي ،واهلل تعاىل ُم َن َّزه عن
�أن ي�صل �إليه الأذى ،و�إمنا هذا من التو�سع يف الكالم ،واملراد �أن من وقع منه ذلك
تعر�ض ل�سخط اهلل تعاىل.
وقوله :و�أنا الدهر ،قال اخلطابي :معناه �أنا �صاحب الدهر ومدبر الأمور التي
ين�سبونها �إىل الدهر ،فمن َ�س َّب الدهر من �أجل �أنه فاعل هذه الأمور عاد �سبه
�إىل ربه الذي هو فاعلها ،و�إمنا الدهر زمان ُج ِعل ظر ًفا ملواقع الأمور ،وكانت عادة
(َ )1ه َجاناَ :ذ َّم َنا( .م).
( )2عِ يانَا :ر�أي العني( .م).
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اجلاهلية �إذا �أ�صابهم مكروه �أ�ضافوه �إىل الدهر فقالوا ب� ًؤ�سا للدهر و َت ًّبا للدهر .وقال
النووي قوله :و�أنا الدهر بالرفع يف �ضبط الأكرثين واملحققني ،ويقال بالن�صب على
الظرف �أي �أنا باق �أب ًدا واملوافق لقوله �إن اهلل هو الدهر بالرفع وهو جماز ،وذلك �أن
العرب كانوا ي�سبون الدهر عند احلوادث ،فقال :ال ت�سبوه �إن فاعلها هو اهلل ،وقال
بع�ضهم :خلق اهلل اخللق ليظهر قدرته ،ويعذبهم ليظهر نقمته ،ويدخلهم اجلنة
ليظهر رحمته.
(رجع) وقال بع�ض احلكماء :ع�شرة خ�صال يبغ�ضها اهلل تعاىل لع�شرة:
البخل يف الأغنياء ،والكرب يف الفقراء ،والطمع يف العلماء ،وقلة احلياء يف الن�ساء،
وحب الدنيا على ال�شيوخ ،والك�سل يف ال�شبان ،واحلدة يف ال�سلطان ،واجلنب يف
الغزاة ،والعجب يف الزهد ،والرياء يف العبادة .وقيل:
ا ْث َنــــــــان ُبغ ُْ�ض ُه َما َع َل ّي َف ِر َ
ي�ضة

ُ
ُمت ََك رِّ ٌب يف َن ْف�سِ ـــــه و َبخِ
ــــــــيل

وقال  عن اهلل « :الكربياء ردائي والعظمة �إزاري( )1من نازعني فيهما
ق�صمته يف النار وال �أبايل».
و ُرو َِى عن عمر بن اخلطاب � أنه دخل على النبي  وهو على �سرير
قد �أثر ال�شريط بجنبه ال�شريف فبكى عمر  ،فقال « ما يبكيك يا عمر،
(� )1إِ َزارِي :ثوب يحيط بن�صف اجل�سم الأ�سفل ،واملراد �أن العظمة ت�شمله كما ي�شمل الثوب اجل�سد ويلفه( .م).
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فقال :ذكرت ك�سرى وقي�صر وما كانا فيه من الدنيا ،و�أنت ر�سول رب العاملني
وقد �أثر بجنبك ال�شريط ،فقال � :أولئك قوم ُع ِّج َلت لهم طيباتهم يف حياتهم
الدنيا ،ونحن قوم �أُخِّ رت لنا طيباتنا يف الآخرة ،وكان  يف �سفر ف�أمر ب�إ�صالح
�شاة ،فقال رجل :يا ر�سول اهلل َع َل ّي ذبحها ،وقال �آخر :و َع َل ّي �سلخها ،وقال �آخر:
و َع َل ّي طبخها ،فقال  و َع َل ّي جمع احلطب ،فقالوا :يا ر�سول اهلل نحن نكفيك
ذلك ،فقال :قد علمت ولكني �أكره �أن �أميز عليكم؛ ف�إن اهلل يكره من عبده �أن
يراه متمي ًزا بني �أ�صحابه ،وقام فجمع احلطب ،وهذا لكمال زهده وتوا�ضعه .
وحكى رجاء بن حيوة الكندي �أنه بات ليلة عند عمر بن عبد العزيز 
َف َه َّم ال�سراج(� )1أن يخمد( )2فقام �إليه لي�صلحه ،ف�أق�سم عليه عمر لتقعدن وقام هو
ف�أ�صلحه ،وقال :قمت و�أنا عمر ،ورجعت و�أنا عمر .وقال َ « ر ُّب ال�شيء �أحق
ب�شيئه ما مل يعجز عنه» وهذا لنفي ِ
الكبرْ  .وقيل:
َت َو َ
ا�ض ْع �إذا ِن ْل َت ال ُع َلى َت ْع ُل ُر ْت َب ًة
َف َل ْن َي�شْ ُك َر ال َغ ْي َث ال َّر ِفي َع حَ ِ
م َّله

ال�سراج :امل�صباح( .م).
(ِّ )1
(َ )2ي ْخ ُمد :ي�سكن لهبه ومل ُي ْطف�أ( .م).

ال�ش ْك َر ا َجلمِ َ
وت َْك َت�سِ ب ُّ
يل من ال َو َرى
الث َّيا �أو َي ِ�ص َري م َِن رَّ َ
ين رُّ
الثى
َق ِر ُ
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وقيل:
يف َف َر ِحه

َعجِ ْب ُت ِللإن َْ�سانِ
ُ
ـــــــــــال َم ْن �أَ ّو ُله ن ُْط َفة
ما َب
ِ
ْـــــــــد َمي َما
�أَ ْ�ص َبح ال يمَ ْ ِل ُك َتق

وهو يف َغدٍ يف َق رْ ِبه ُي ْق رَ ُب
وجِ ي َف ٌة(� )1آخِ ـــــــ ُره َي ْفخَ ــــــــــ ُر
َي ْر ُجــــــو وال َت�أْخِ ـــــ َري َما َي ْح َذ ُر

والتوا�ضع من �أَ َج ِّل الأو�صاف و�أ�شرفها قال اهلل تعاىل:
ﮓﱸ [احلج ]34 /يعني �أهل التوا�ضع ،وقال تعاىل :ﱹ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [الفرقان ]63 /معناه متوا�ضعني .وقال « ال
يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب» ،فقال رجل :يا ر�سول اهلل �إن
الرجل يحب �أن يكون ثوبه ح�س ًنا ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :إنّ اهلل يحب
اجلمال ،املتكرب من بطر( )2احلق وغمط( )3النا�س» ،وكان  يعود( )4املر�ضى
وي�شيع اجلنازة ويجيب دعوة العبد ،ويركب احلمار خمطو ًما( )5بحبل من الليف،
ويعلف البعري وال�شاة ،ويخ�صف النعل( )6ويرقع الثوب ،وي�أكل مع اخلادم ،ويحمل
ﱹﮒ

( )1جِ يفَة :جثة امليت �إذا �أَنْ َت َن ْت( .م).
(َ )2ب َط َر :تكرب( .م).
( )3غَمِ َط :احتقر( .م).
( ) 4يعود :يزور( .م).
( )5مخَ ْ ُطو ًما :حب ًال معلقًا يف رقبة البعري معقو ًدا على �أنفه( .م).
(َ )6ي ْخ ِ�صف النعل :يخيطها( .م).
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حاجته من ال�سوق �إىل �أهله ،وي�صافح الغني والفقري ويبد�ؤهما بال�سالم .وقال 
«طوبى ملن توا�ضع يف غري منق�صة( ،)1و�أذل نف�سه يف غري م�سكنة( ،)2و�أنفق ما ًال
جمعه يف غري مع�صية» وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :ال يفخر �أحد على �أحد»؛
ف�إنكم عبيد الرب والرب واحد .وقيل لي�س ملتكرب �صديق ،وقال م�سلم بن قتيبة:
ما تكرب �أحد يف والية �إال من َكبرُ َ ت عنه ،وال توا�ضع فيها �إال من َكبرُ َ عنها ،وقيل:
ا�سة يف ِ
الك رْ ِب َف�أَ ْ�ص َبح ممَ ْ ُقو ًتا(ِ )3ب َها وهو ال َيدْ ِري
و ُم ْع َت ِق ٌد �أَ َّن ال ِّر َي َ
َي ُج ُّر ُذ ُي َ
ول ال ُع ْج ِب(َ )4ي ْط ُل ُب ِر ْف َعة �أَ َال َف ْاع َج ُبوا م ِْن َطال ِِب ال َّر ْف َع ِبا َجل ِّر

وقيل:
لمَ ْ أ�َ ْلقَ ُم ْ�س َت ْك رِ ًبا ِ�إ َّال َت َل َّب�س بي عِ ْندَ ال ِّل َقا ِء به الكِ رْ ُب الذي فيــــــــه

وال َحـــــــ َ
ال ليِ ِمن الدُّ نيا و َل َّذ ِت َها �إال ُم َقا َب َلتِي للت ِّيــــــــه(ِ )5بالت ّيــــــِه

(َ )1م ْنق ََ�صة :عيب( .م).
(َ )2م ْ�س َك َنةِ :ذ َّلة( .م).
( )3ممَ ْقُو ًتا :مكرو ًها( .م).
( )4ال ُع ْجب :الزهو( .م).
ال�ص َلف والكرب( .م).
( )5ال ِّتيهَّ :
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وقال � أكرم الكرم التقوى و�أ�شرف ال�شرف التوا�ضع وقيل:
�أَ ُق ُ
ا�س ٌة
ول َل ُه �إذ َط َّي َ�شـــــــ ْته(ِ )1ر َي َ
َت َر َّفق ُي َراجِ ُع في َِك َد ْه ُرك َن ْف ُ�ســـه
�أمل َت َر لل َيق ِْطني(ِ )2ع ْندَ ُط ُل ِ
وعـــــه

�إليه �أَت َْت َم ْه ًال فقد َغ َل َط الدَّ ه ُر
َف َما ُ�سدْ َت �إال وال َّز َم ُان به َ�س ْ
ـــــك ُر

ُ
َي ُط ُ
ــــــول َله ُع ْم ُر
ول و َلكِ ن ال َي ُط

وقال عمر « ح�سن التو ّدد �إىل النا�س ن�صف العقل ،وح�سن ال�س�ؤال
ن�صف العلم ،وح�سن التدبري ن�صف املعي�شة» .وقيل:
� َّإن املَ َن ِ
ا�ص َب ال تَــــــــدُ و ُم لأَ ْه ِل َها
يل َم َكا ِرما
فاْغ ِر�س ِم ْن ال ِف ْع ِل ا َجلمِ ِ

�إ ِْن ُك ْن َت ُت ْنكِ ُر َذا َف َ�أ ْين الأَ ّو ُل
َف�إذا ُع ِز ْل َت َف ِ�إ َّنهِا ال ُت ْعـــــــــ َز ُل

وقيل:
�إ َِّن الأَ ِمــــــ َري هـــــــــو الـــــذي

�أَ ْ�ض َحى �أَمِــــــ ًريا َي ْو َم َعـــــــ ْزلِه

إ� ِْن ز َ
َال ُ�ســـــــــ ْل َط ُان ال ِوال َيـــــــ

ـِة َ
مل َي َز ْل ُ�ســــــــ ْل َط ُان َف ْ�ضـــــلِه

(َ )1ط َّي�شَ ْته :زاغت به( .م).
( )2ال َي ْقطِ ني :كل �شجر ال يقوم على �ساق( .م).
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قال �أبو عثمان احلريي :ال يكمل الرجل حتى ي�ستوي يف قلبه �أربعة �أ�شياء:
املنع والعطاء والعز والذل .وقال « :لي�س ال�شديد من غلب النا�س �إمنا ال�شديد
من غلب نف�سه» ،وورد عنه �« أ�شدكم من ملك نف�سه عند الغ�ضب ،و�أحلمكم
من عفا عند القدرة».
وقال بع�ضهم� :إن اهلل خلق النف�س �شر الأ�شياء ،وهي مطيتك( )1و�أنت
حمتاج �إليها ،ومثلها كمثل ال�سارق الواقف على متاع البيت ،وهي قرينة ال�شيطان
وم�أوى كل �س�ؤولها ،ولها �صفات مذمومة حتب ال�شر وتبغ�ض اخلري ،تخالف العقل
وتوافق الهوى ،وهي يف ال�شبع مثل ال�سبع ،ويف اجلوع مثل الطفل ال�ضعيف ،ويف
الغ�ضب مثل امللوك اجلبابرة ،ويف ال�شهوة مثل البهائم ،ويف اخلوف مثل اله ّر ،ويف
الأمن مثل الأ�سد والنمر .ومن �سوء عاداتها تخاف من الفقر والقلة وال تخاف
من اهلل تعاىل ومن �أليم عذابه ،وهي م�سخرة ال�شيطان ولها �أعوان و�أن�صار مثل
الدنيا وزهرتها والهوى وال�شيطان ،ولكل واحد من �أعوانها جنود ووفود وح�شم
من زينة احلياة الدنيا مثل :كرثة النوم وكرثة الأكل وكرثة ال�ضحك ،وحمبة
حكايات الف�ساق وحب الدنيا ،والكرب واحل�سد والنميمة والعداوة الذميمة
وارتكاب املعا�صي واللعب.
(َ )1مطِ َّي ُتك :ما تركب ظهرها ،واملراد �أنها ِم ْعوان لك �إما على ال�شر و�إما على اخلري( .م).
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وقد ورد عنه � إن اهلل كتب الإح�سان يف كل �شيء ،ففي �أهله يح�سن
ع�شرتهم وال يكلفهم ما ال يطيقون وال ي�ضيعهم ،قال « كفى باملرء �إث ًما �أن
ي�ضيع ما يعول» ،و�إىل خدمه ب�أن ال يكلفهم من العمل ما ال يطيقونه وال ي�ضيعهم،
و�إىل �إخوانه ب�أن ال يغ�شهم بل ين�صح لهم ويح�سن �صحبتهم ويحمل �أذاهم
ويكرم مثواهم ،و�إىل �سائر النا�س ب�أن يعلمهم ما ينفعهم ملعا�شهم ومعادهم و�إر�شاد
�سبيل اخلريات واجتناب املنكرات ،وليحب لأخيه ما يحب لنف�سه من الطاعات
واملباحات الدنيوية ،و�سواء كان ذلك يف الأمور احل�سية كالغنى �أو املعنوية كالعلم
فيكون معه كالنف�س الواحدة كما حث  على ذلك بقوله يف احلديث ال�صحيح
�أي�ضً ا «امل�ؤمنون كاجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد
باحلمى وال�سهر» وقال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -إين لأم ّر على الآية من
كتاب اهلل تعاىل ف�أو ّد �أن النا�س علموا منها ما �أعلم.
وكذلك يرفق باحليوان ب�أن ال يجيعه وال يعط�شه وال ي�ضربه ،وال يكلفه من
العمل ماال يطيقه ،وال ي�ستمر راك ًبا على الدابة وهي واقفة �إال حلاجة ،وقد كان
عمر  يخرج �إىل احلوائط يخفف عمن �أثقل يف عمله من الرقيق والأحرار
والبهائم ،ويزيد يف رزقه لأن كف الأذى ودفع ال�ضرر من امل�صالح املطلوبة ،وقد
قال « ال �ضرر وال �ضرار» ،وقال « خياركم خياركم للماليك».
(رجع) ويف �صحيح م�سلم عن النبي « ال ت�س�أل الإمارة ف�إنك �إن �س�ألتها
ُو ِك ْل َت �إليها ،و�إن ُ�س ِئ ْل َت لها �أُ ِع ْنت عليها» ،وقال الإمام ابن عطاء اهلل ال�سكندري
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رحمه اهلل تعاىل :ما تع�سر مطلب �أنت طالبه بربك ،وال تي�سر مطلب �أنت طالبه
بنف�سك .وعن علي َك َّرم اهلل وجهه :ال يغ ّرنك حر ال�شتاء ،و�ضحك الأمراء ،ومتلق
الأعداء ،وزهد الن�ساء ،كما قيل:
�إ َِّن العـــد ّو و�إ ِْن �أَ ْبدَ ى ُم َ�ســــــالمَ ًة

ر�ص ًة َو َث َبــــــا
�إذا َر َ�أى ِم ْن َك َيـــــ ْو ًما ُف َ

وقال احل�سن :لوال الإبدال( )1خل�سفت( )2الأر�ض ،ولوال ال�صاحلون()3لهلك
الطاحلون ،ولوال العلماء ل�صار النا�س كالبهائم ،ولوال الريح لأننت كل �شيء.
وعن �أبي هريرة  قال :قال ر�سول اهلل �« سبعة يظلهم اهلل يوم ال ظل
�إال ظله� ،إمام عادل ،و�شاب ن�ش�أ يف طاعة اهلل  ،ورجل ذكر اهلل خال ًيا ففا�ضت
عيناه من خ�شية اهلل تعاىل ،ورجل قلبه معلق بامل�سجد �إذا خرج منه حتى يعود
�إليه ،ورجل ت�صدق ب�صدقة ف�أخفاها فلم تعلم �شماله ما تنفق ميينه ،ورجالن حتابا
يف اهلل فاجتمعا على ذلك وافرتقا عليه ،ورجل دعته امر�أة ذات ح�سن وجمال
�إىل نف�سها ف�أبى عنها وقال �إين �أخاف اهلل رب العاملني ،قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [البقرة،]271 /
( )1الإِ ْب َدال :التغيري( .م).
( )2خُ �سِ فَت :ذهبت( .م).
(َّ )3
الطالحِ ُ ون :الفا�سدون( .م).
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ويت�صدق �س ًّرا حتى
وقد كان الإمام زين العابدين ر�ضي اهلل تعاىل عنه ينفق �س ًّرا
ّ
كان غالب �أهل املدينة ال�شريفة يرمونه بالبخل ،فلما مات وجدوه كان يقوت مائة
بيت من �أهل املدينة.
وكذلك كان �شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري ُي ِ�س ُّر ب�صدقته حتى كان غالب
النا�س يعتقدون �أنه بخيل ،وما كان يف علماء م�صر �أكرث �صدقة منه ،وكان �إذا
�أراد �أن يعطي �أح ًدا �شي ًئا يقول له� :صافحني لأجل ال�سنة وي�ضع له ما ق�سم
له ،وتارة يقول :هل هنا �أح ًدا ،ف�إن قيل :نعم ،يقول ملن يريد �أن يعطيه �شي ًئا :يا
فالن عد �إلينا مرة �أخرى ف�إن يل بك حاجة .وورد عنه  ال يجني على املرء
�إال يده .ويف لفظ ال يجني جان �إال على نف�سه ،واملراد �أنه ال ي�ؤخذ �إن�سان بجناية
غريه �إن قتل �أو جرح �أو زنى ،و�إمنا ي�ؤخذ مبا جنته يده ،فيده هي التي �أ ّدته �إىل
ذلك ،والأ�صل يف الدماء الع�صمة عق ًال ونق ًال� ،أما الأ ّول فلأن يف القتل �إف�ساد
ال�صورة الإن�سانية املخلوقة يف �أح�سن تقومي والعقل ي�أباه ،و�أما نق ًال فلقوله تعاىل:
ﱹﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ [الأنعام ]151 /وقوله تعاىل:
ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ [الن�ساء ]93 /وقول
امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم« :ليحذر �أحدكم �أن يحول بينه وبني اجلنة ملء
كف من دم يهريقه بغري حق» ،و ُرو َِي عنه � أنه قال «من خرج من ذل املع�صية
�إىل عز الطاعة �أغناه اهلل من غري مال و�أيده من غري جند و�أعزه اهلل من غري ع�شرية».
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قال بع�ضهم :اعلم �أن �أمور الدنيا خم�سة �أ�شياء وهي :االعتقادات
والعبادات والعمليات والزواجر والآداب� ،أما االعتقادات فخم�سة �أنواع :الإميان
باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر ،و�أما العبادات فخم�سة �أنواع :ال�صالة
والزكاة وال�صوم واحلج واجلهاد ،و�أما املعامالت فخم�سة �أنواع :املعاو�ضات( )1املالية
واملناكحة واملخا�صمات والأمانات وال�شركات ،و�أما الزواجر فخم�سة �أنواع :زاجر
عن قتل النف�س وهو الق�صا�ص ،وزاجر عن هتك ال�سرت و�إف�ساد ال ِف َرا�ش و�إ�ضاعة
الن�سب وهو حد الزنا ،وزاجر عن �أخذ املال وهو حد ال�سرقة ،وزاجر عن �سلب
ال ِع ْر�ض وهو حد القذف ،وزاجر عن �إزالة العقل وهو حد ال�شرب .و�أما الآداب
ف�أربعة �أنواع :الأخالق احلميدة وال�شيم احل�سنة وال�سيا�سات واملعا�شرات.
و ُروِي عن ابن م�سعود  عن النبي � أنه قال�« :س�ألت جربيل 
�أتنزل بعدي �إىل الأر�ض قال :نعم �أنزل ع�شر مرات �أرفع جواهر الأر�ض ،الأوىل
�أنزل مرة �أرفع الربكة ،الثانية �أرفع ال�شفقة من قلوب العباد ،الثالثة �أرفع احلياء من
الن�ساء ،الرابعة �أرفع العدل من الأمراء ،اخلام�سة �أرفع املحبة من قلوب اخللق،
ال�ساد�سة �أرفع ال�صرب من قلوب الفقراء ،ال�سابعة �أرفع ال�سخاء من الأغنياء ،الثامنة
�أرفع العلم من �صدور العلماء ،التا�سعة �أرفع القر�آن من امل�صاحف ،العا�شرة �أرفع
الإميان من �أهل الإميان ،ن�س�أل اهلل تعاىل العافية بف�ضله وكرمه.
( )1املُ َعا َو�ضَ ات :التعوي�ضات( .م).

531

يف العفة و�أمانة الزوجني و�صدقهما يف املحبة

قال الإمام علي َك َّرم اهلل وجهه« :طلبت الرفعة فوجدتها يف التوا�ضع،
وطلبت الريا�سة فوجدتها يف العلم ،وطلبت الن�صرة فوجدتها يف ال�صرب ،وطلبت
العبادة فوجدتها يف الورع ،وطلبت الغنى فوجدته يف القناعة ،وطلبت ال�شكر
فوجدته يف الر�ضى ،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 الأن�س فوجدته يف
تالوة القر�آن ،وطلبت ثقل امليزان فوجدته يف ذكر اهلل دائ ًما ،وطلبت الرب فوجدته
يف ال�سخاء ،وطلبت املروءة فوجدتها يف ال�صدق» .وقال « من ا�شتاق �إىل اجلنة
�سارع �إىل اخلريات ،ومن �أ�شفق من النار َل َها( )1عن ال�شهوات ،ومن ترقب املوت
هانت عليه اللذات ،ومن زهد يف الدنيا هانت عليه امل�صيبات» .وقيل:
فا�س َتعِدّ َل ُه
املَ ْو ُت َال ُبدّ منه ْ

بيب ِبذِ ْك ِر املَ ْو ِت َم ْ�شغ ُ
ُول
� َّإن ال َّل َ

َ
وك ْي َف َي ْل ُهو ِب َع ْي ٍ�ش �أو َي َل ُّذ به

م ُع ُ
ول
َاب َع َلى خَ دَّ ي ِه جَ ْ
َم ْن الترُّ ُ

وورد عنه  عالمة حب اهلل حب ذكره ،وعالمة بغ�ض اهلل بغ�ض
ذكره ،وقال « عليكم بال �إله �إال اهلل واال�ستغفار ف�أكرثوا منهما ف�إن �إبلي�س
قال� :أهلكتهم بالذنوب و�أهلكوين بال �إله �إال اهلل واال�ستغفار» ،وقال �« إذا
ر�أيتم ريا�ض اجلنة فارتعوا( )2قيل :وما ريا�ض اجلنة يا ر�سول اهلل؟ قال :حلق
(َ )1ل َها :ان�شغل( .م).
( )2ا ْر َت ُعوا :خو�ضوا( .م).
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الذكر» .وقال بع�ضهم :املروءة والفت ّوة ر�ضي َعا لبان و�شريكا عنان وفر�سا رهان.
الدنَ�س(،)1
وقال احل�سن بن علي  :املروءة حفظ الرجل دينه و�إحراز نف�سه عن َّ
وقيامه ل�ضيفه ،و�أداء احلقوق ،و�إف�شاء ال�سالم ،و َر َوى �أبو هريرة �أن ر�سول اهلل 
قال« :ي�سلم الراكب على املا�شي واملا�شي على القاعد والقليل على الكثري» ،وزاد
ابن املثني وال�صغري على الكبري.
وقيل :الفت ّوة ح�سن اخللق ملن تبغ�ضه ،وبذل املال ملن تكرهه .وقيل
لبع�ضهم :ما الفت ّوة؟ فقال� :أن ال متيز بني �أن ي�أكل عندك ويل �أو كافر .قيل:
ا�ست�ضاف جمو�سي �إبراهيم اخلليل على نبينا وعليه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
فقال له :ب�شرط �أن ت�سلم فم ّر املجو�سي حلال �سبيله ،ف�أوحى اهلل �إىل �إبراهيم منذ
خم�سني �سنة �أطعمه على كفره فلو ناولته لقمة من غري �أن تطالبه بتغيري دينه
لكان خ ًريا لك ،فم�ضى �إبراهيم اخلليل يف �أثره حتى �أدركه واعتذر له ،ف�س�أله عن
ال�سبب فذكر ذلك له ف�أ�سلم املجو�سي ،وقد �سماه اهلل فتى لذلك.
ومن و�صايا بع�ض الكبار� :إياك وكرثة الكالم ف�إنه يظهر من عيوبك ما
بطن ويحرك من عد ّوك ما �سكن ،وقيل:
وت َ�س َ
الم ٌة
ال ُّن ْطقُ َز ْي ٌن
وال�س ُك ُ
ُّ
َما إ� ِْن ن َِد ْم َت َع َلى ُ�س ُكو ِت َك َم َّرة

الدنَ�س :ال َو َ�سخ( .م).
(َّ )1

ف�إذا َن َط ْق َت َف َال ت َُك ْن م ِْك َثا َرا

َلكِ ْن نَدِ ْمت على َ
الم ِم َرا َرا
الك ِ
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وعن بع�ضهم عفة الل�سان �صمته؛ ف�إن الل�سان �سبع �ضار ف�إن مل توثقه عدا
عليك .وعن علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل تعاىل عنه يف و�صيته البنه احل�سني
ر�ضي اهلل تعاىل عنه :يا بني �أم�سك عليك ل�سانك ف�إن تالف املرء منطقه.
والكالم على ثالث مراتب :م�ستحب كالت�سبيح والتحميد والتكبري والتهليل
وال�صالة على النبي  ،ومباح وهو قول الإن�سان لغريه قم واقعد ونحو ذلك،
وحرام وهو الكذب والغيبة والنميمة وال�شتيمة والتملق والنفاق ونحو ذلك.
وي�ستثنى من الكذب الكذب يف احلرب للخديعة ،ويف ال�صلح بني اثنني،
ويف �إر�ضاء الرجل �أهله ،ويف دفع الظامل عن املظلوم .وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل
جمل�سا فكرث فيه لغطه( )1فقال قبل �أن يقوم �سبحانك اللهم
تعاىل عنه «من جل�س ً
وبحمدك �أ�شهد �أن ال �إله �إال �أنت �أ�ستغفرك و�أتوب �إليك �إال كان كفارة ملا بينهما»
�أخرجه الرتمذي.
وقيل :ال�صمت منام الل�سان والكالم يقظته ،وقال الأ�صمعي �سمعت
�أعراب ًّيا يقول دع من الكالم ما تعتذر منه وتكلم مبا �شئت ،وعنه  من �صمت
جنا ،وقيل:
ُّ
رت �إىل ِك ْل َم ٍة
�إذا َما
ا�ضطــــــ ِر َ

ال�س ُك ِ
وت ا ْق ِ�صدْ
َفدَ ْعــــــــ َها و َب ُ
اب ُّ

َ
قــــــك ِم ْن ِف َّ�ض ٍة
َف َلو َكان ن ُْط

()2

( )1لغطه� :ضَ َّجته( .م).
( )2ع�سجدَ :ذ َهب( .م).

َل َكــــــــان ُ�س ُ
ــــكوت َُك م ِْن َع ْ�س َجدْ
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وقال بع�ض احلكماءَ :د ِّبر كالمك كما تدبر �سهامك ،وقيل �إن الل�سان
�سده ،وال َت ْر ِم �سه ًما يعجزك
�سهم يخطئ وي�صيب .وقيل :ال تفتح بابًا يعجزك ّ
ر ّده ،واغتنم ال�سكوت ف�إنّ �أدنى نفعه ال�سالمة ،و�إنّ �أ�شقى النا�س من ابتلي بل�سان
مطلق وقلب مطبق( )1فال يح�سن �أن ينطق وال يقدر �أن ي�سكت.
وقال « :كل لهو يلهو به امل�ؤمن باطل �إال رميته عن قو�سه وت�أديبه فر�سه
ومداعبته امر�أته».
وقال رجل لأبي بكر الوراق �أو�صني ،فقال :كن يف الدنيا كالنخلة �أ�صلها
ثابت وفرعها يف ال�سماء� ،إذا َف َر َع ْت(َ )2ف َّر َع ْت( ،)3و�إذا فرعت �أثمرت ،وكذلك
امل�ؤمن �إذا �أُ ِّدب ت�أ ّدب ،و�إذا ُه ِّذب تهذب ،قال اهلل تعاىل :ﱹﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ

[�إبراهيم ]24/وملا نزلت هذه الآية قال النبي « :ائتوين ب�شجرة ت�شبه امل�سلم ال
يتحات( )4ورقها ت�ؤتي �أكلها كل حني ب�إذن ربها ،فوقع النا�س يف �شجر البوادي» قال
ابن عمر :ف�سكت القوم فوقع يف قلبي �أنها النخلة ،فقال عليه ال�صالة وال�سالم:
هي النخلة ،فقلت لأبي :لقد كان وقع يف قلبي �أنها النخلة .قال :فما منعك �أن
(ُ )1م ْط َبقُ :مغ ََّطى( .م).
(َ )2ف َر َع ْتَ :ع َل ْت( .م).
(َ )3ف َّر َع ْت :كرثت �أغ�صانها( .م).
(َ )4ي َت َح ّات :يتق�شر( .م).
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حب �إيل من كذا وكذا .فقلت:
تكون قلت لر�سول اهلل  ،لأن تكون قلتها �أَ َّ
كنت يف القوم و�أبو بكر وعمر فلم يقوال �شي ًئا فكرهت �أن �أقول.
ويف هذا احلديث فوائد منها :ا�ستحباب �إلقاء العامل امل�س�ألة على �أ�صحابه
ليخترب �أفهامهم ويرغبهم يف الفكر واالعتناء .وفيه �ضرب الأمثال والأ�شباه ،وفيه
توقري الكبار كما فعل ابن عمر ،لكن �إذا مل يعرف الكبار امل�س�ألة فينبغي لل�صغري
الذي يعرفها �أن يقولها لإظهار �شرفه بالنجابة( )1وح�سن فهمه .قال العلماء :و�شبه
النخلة بامل�سلم يف كرثة خريها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام؛
ف�إنه من حني يطلع ثمرها ال يزال ي�ؤكل منه حتى ييب�س وبعد �أن ييب�س ،ويتخذ
منها منافع كثرية من خ�شبها و�أوراقها و�أغ�صانها في�ستعمل جذو ًعا وحط ًبا ِوع ِ�ص ًّيا
وح�ص ًرا وحبا ًال ،ونواها ينتفع به علفًا للإبل ،ثم جمال نباتها وح�سن هيئة ثمرها
فهي منافع كلها خري وجمال ،كما �أن امل�ؤمن خري كله من كرثة طاعته ومكارم
�أخالقه فيواظب على �صالته و�صيامه وقراءته وذكره وال�صدقة وال�صلة و�سائر
الطاعات وغري ذلك .فهذا هو ال�صحيح يف وجه الت�شبيه ،وقيل وجه الت�شبيه� ،إذا
قطع ر�أ�سها ماتت بخالف باقي ال�شجر وقيل �أنها ال حتمل حتى تلقح.

( )1ال َّن َجا َبة :الكرم( .م).
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قال بع�ضهم :وهي �أ ّول �شجرة ا�ستق ّرت على وجه الأر�ض ،وهي �شجرة
مباركة ال توجد يف كل مكان .قال ر�سول اهلل �« :أكرموا عمتكم النخلة» ،و�إمنا
ُ�س ِّم َيت عمة لأنها كما ُروِي خُ ِلقَت من ف�ضلة طينة �آدم ؛ لأنها ت�شبه الإن�سان
يف ح�سن ا�ستقامة ّقدها( )1وطولها ،وامتياز ذكرها بني النبات واخت�صا�صها باللقاح
ورائحة طلعها( )2كرائحة النطفة ،ولطلعها غالف كامل�شيمة التي يكون الولد فيها،
ولو قطع ر�أ�سها ماتت ،و�إن �أ�صاب جمارها �آفة هلكت ،واجلمار من النخلة كاملخ
من الإن�سان ،وعليه الليف ك�شعر الإن�سان ،و�إن تقاربت ذكورها و�إناثها حملت
حم ًال كث ًريا لأنها ت�ست�أن�س باملجاورة ،و�إن كانت ذكورها بني �إناثها لقحتها الريح،
ورمبا ُق ِطع �إلفها من الذكور فال حتمل لفراقه ،و�إذا دام �شربها باملاء املالح �أو طرح
امللح يف �أ�صولها ح�سن ثمرها.
ويعر�ض لها �أمرا�ض مثل الإن�سان ،ومن �أمرا�ضها �سقوط الثمرة بعد احلمل،
وقال �صاحب كتاب الفالحة� :إذا نقعت النوى يف بول بغل وزرعت منها ما
زرعت جاء نخله كله ذكو ًرا ،و�إن نقعت النوى يف املاء ثمانية �أيام وزرعته جاء
ُب ْ�سره( )3كله �أحمر ،و�إن نقعت النوى يف بول البقر �أيا ًما وجففته ثالث مرات
وزرعته جاءت كل نخلة حتمل حم ًال قدر نخلتني ،و�إذا �أخذت نوى الب�سر الأحمر
(َ )1قدِّ َها :قامتها( .م).
(َ )2ط ْل ِع َها :نَ ْور النخلة ما دام يف الكافور( .م).
(ُ )3ب ْ�سره :متره( .م).
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وح�شوته يف التمر الأ�صفر وزرعته جاء ب�سرها �أ�صفر ،وكذلك بالعك�س ،وكذلك
فالحة النوى املتطاول والنوى املد ّور ،وكيفية غر�سه �أن جتعل طرف النوى الغليظ
مما يلي الأر�ض ومو�ضع النقري(� )1إىل جهة القبلة وقيل:
َف َ�ش ْر ُط ال ِف َ
ال َحة َغ ْر ُ�س ال َّن َبات

َ
ا�سة َغ ْر ُ�س ال ِّر َجال
و�ش ْر ُط ال ِّر َي َ

وعن بع�ض ملوك الروم �أنه كتب �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل تعاىل عنه
قد بلغني �أن ببلدك �شجرة تخرج ثمرها ك�أنه �آذان احلمر( ،)2ثم ين�شق ك�أح�سن
الل�ؤل�ؤ املنظوم ،ثم يخ�ضر فيكون كالزمرد ،ثم يحمر وي�صفر فيكون ك�شذور
الذهب وقطع الياقوت ،ثم ينقع فيكون �أطيب من الفالوذج( ،)3ثم ييب�س فيكون
�صدقت
قو ًتا و ُي َّد َخر ،فل ّله درها( )4من �شجرة .فكتب �إليه عمر ر�ضي اهلل تعاىل عنه ّ
ر�سولك ،و�إنها ال�شجرة التي ُو ِلد حتتها امل�سيح  ،وقال� :إين عبد اهلل فال
تدع مع اهلل �إل ًها �آخر ،وو�صف خالد بن �صفوان النخل ،فقال :هي الرا�سخات
ُ
يف الوحل املطعمات يف املحل( )5امللقحات بالفحل اليانعات( )6ك�شهد النحل،
( )1ال َّنقري :النكتة يف النواة( .م).
(� )2آذان ا ُحل ْمر� :آذان ال َّن َعم( .م).
( )3الفَا ُلو َذج :نوع من احللوى ،وهو لفظ فار�سي معرب( .م).
( )4للهّ َد ُّرها :هلل خريها( .م).
( )5املَ َحل :نقي�ض االرحتال( .م).
( )6ال َيا ِن َعات :النا�ضجات( .م).
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تخـرج �أ�سفا ًطا( )1غال ًظا و�أو�سا ًطا ك�أنها ملئت حل ًال( )2وريا�ضً ا ،ثم تن�شق عن ق�ضبان
جلني()3وع�سجد ك�شذر الف�ضة ثم ت�صري ذه ًبا �أحمر بعد �أن كانت كالزبرجد الأخ�ضر.
ومن خوا�ص النخلة �إذا ُم ِ�ض َغ خو�صها يقطع رائحة الثوم وكذلك رائحة
اخلمر .وقد قيل فيه �شعر:
َك� َّأن ال َّن ِخ َ
يل ال َب ِ
ا�س َق ِ
ات( ) 4و َقدْ َبدَ ْت
و َقدْ علقت من َق ْب ِلها ِزي َن ًة َل َها

اب َز َب ْر َجد
ِل َن ِاظ ِر َها ُح ْ�سنًا ِق َب ُ
عرا�ش َع ْ�س َجد
َق َناديل َيا ُقوت ِب�أَ ِ

وال�شك �أن حرفة الزراعة التي من �ضمنها زراعة النخل �أف�ضل احلرف بعد
اجلهاد ثم حرفة اخلياطة ثم التجارة ،وقيل التجارة �شطارة ،وال�صناعة ل�صاحبها
ربح من غري خ�سارة ،والزراعة من �أَ َج ِّل ال�صنائع ،والعطارة من �أكمل احلرف
والب�ضائع ،وكل �صنعة لها ف�ضيلة �أخروية فهي �أف�ضل ،وكل �صنعة ُي ْح َتاج �إليها
يف �أمور الدين و�إقامة ركنه كالزراعة واخلياطة ففيها ف�ضيلة لتعليمها وتعلمها؛ لأن
احتياجا �إليها
أ�شد
التغذي و�سرت العورة من �أمور الدين و�إقامة ركنه ،ف�أي حرفة � ّ
ً
من �أمور الدين والدنيا فهي �أحرى و�أوىل من �أختها .قال عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل تعاىل عنهَ :م ْن َخ َّط وخاط وفر�س وعام فذاكم الغالم.
(� )1أَ ْ�سفَا ًطا� :أوعية ُيع َّبى فيها ِّ
الطيب( .م).
(ُ )2حل ًال� :أثوابًا( .م).
(ُ )3ل َـجينْ  :الف�ضة( .م).
( )4ال َبا�سِ قَات :املرتفعات( .م).
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وملا كان من �أهم �صفات �شرف العر�ض العفة �أطلق عليها عر ًفا و�إال فهو �أعم
منها ،و�أح�سن ما قيل يف ذلك قول ال�سمو�أل بن عاديا الذي خم�سه ال�صفي احللي:
ِيح بمِ َن َ�ضا َق ْت َعن ال ِّرزْقِ �أَ ْر ُ�ضه
َقب ٌ
ومل َي ْب ُل(�ِ )3س ْر َب َال الذي فيه َر ْك ُ�ضه

�إذا املرء مل َيدْ ن َْ�س من ال َّل� ِؤم ِع ْر ُ�ضه

�إذا املَ ْر ُء مل َي ْح ُج ْب َعن ال َعينْ َن ْو َم َها
�أَ ِ�ضي ُع ومل َت ْ�أ َمن َم َعا ِليــــــــ ِه َل ْو َم َها

في�سة َ�س ْو َم َها
و ُي ْغ ِلي من ال َّن ْف ِ�س ال َّن َ
()5
و�إ ِْن هو مل َي ْحمِ ْل َع َلى ال َّن ْف ِ�س َ�ض ْي َمها

ُ
وطول ال َف َ
وع ْر ُ�ضه
ال(َ )1ر ْح ٌب(َ )2لدَ ْيه َ

َف ُك ُّل ِر َدا ٍء َي ْرتَديه َجمِ ُ
يل

()4

َف َل ْي َ�س �إىل ُح ْ�س ِن ال َّث َنا ِء َ�سب ُ
ِيل
وع ْ�ص َب ُة َغدْ ٍر �أَ ْر َغ َم ْت َها ُجدُ و ُدنا
ُ

وح ُ�سو ُدنا
ف َبات َْت و ِم ْن َها ِ�ضــــــــدّ نا َ

ٌ
يــــــــــــل َع ِديدُ نا
ُت َعـــــــيرِّ ُ نَا �أَنَّا َق ِل

�إذا َع َج َز ْت عن ِف ْع ِل َك ْيدٍ َيكيدُ نا
الك َرام َق ِل ُ
ف ُق ْل ُت َل َها �إ َِّن ِ
يل

( )1الفَال :القفار من الأر�ض( .م).
(َ )2ر ْحب :وا�سع( .م).
(َ )3ي ْب ُلو :يخترب( .م).
(�َ )4س ْومها :ثمنها( .م).
(� )5ضَ يمها :ظلمها( .م).
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ال�س َم ِاك( )1حَ ِ
م َّل َنا
َر َف ْع َنا َع َلى َه ِام ِّ
و َقدْ خَ َ
اف َج ْي ُ�ش الأَ ْك رَ ِثين �أَ َق َّل َنا
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َف َ
ال َم ِل ٌك �إِ َّال َت َف َّي�أ

()2

ِظ َّل َنا

و َما َق َّل َم ْن َكان َْت َب َقا َياه ِم ْث َل َنا

وك ُه ُ
اب ت ََ�سامى ِل ْل ُع َلى ُ
ول
َ�ش َب ٌ

ُي َوا ِزي ا ِجل َب َال ال َّر ِا�س َي ِ
ات َو َقا ُرنَا
و َي�أْ َم ُن ِم ْن َ�ص ْر ِف ال َّز َمانِ جِ َوا ُرنَا

وتُب َنى َع َلى َه ِام املَ َج ّرة َدا ُرنَا
و َما َ�ض َّرنَا �أَنَّا َق ِل ٌ
وجا ُرنَا
يل
َ

وجا ُر الأَ ْك رَثيِن َذ ِل ُ
يل
َع ِزي ٌز َ

ولمَ َّا َح َل ْل َنا َّ
ال�شا َم تمَ َّ ْت �أُ ُمو ُره
وبِال َّن َري ِب( )3الأَ ْع َلى الذي َع َّز َط ْو ُره

َل َنا

َو َح َبانَا

َم ِل ُكه

و�أَ ِم ُريه

َل َنا َج َبل َي ْح َت ُّله َم ْن نجُ ِ ُريه

َمن ِي ٌع َي ُر ّد َّ
الط ْر َف و ُه َو َك ِل ُ
يل
ُي ِر َ
يك رُّ
الث َّيا ِم ْن ِخاللِ ِ�ش َعابِه

()4

و َتق ُْ�ص ُر خَ ْط َو ِ
املح ِّب ُدون ار ِت َكابِه
ال�سماك :منازل القمر( .م).
(ِّ )1
( )2تف َّي�أَ :تظلل( .م).
( )3ال َّنيرْ َ ب :الرجل ا َجل ْلد( .م).
(� )4ش َعاب�ُ :صدُ وع( .م).
( )5تحَ ْدُ ق :حتيط( .م).
(َ )6ر َ�سا :ثبت( .م).

حَ ْ
وتدُ ق(�َ )5ش ْم ُ�س ا ألُ ُفقِ َح ْو َل ِه َ�ضابِه

َر َ�سا(� )6أَ ْ�ص ُله حَ ْت َت رَّ َ
و�س َما بِه
الثى َ
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�إىل ال َّن ْج ِم َف ْر ٌع ال ُي َن ُال َط ِو ُ
يل

ال�شق َرا ِء َقدْ َف َ
و َق ْ�ص ٌر َع َلى َّ
ا�ض َن ْه ُره

الب َّي ِة ُ�ش ْك ُره
و َقدْ َ�ش َاع َما َبينْ َ رَ ِ

اق َع َلى َفخْ ِر َ
و َف َ
الك َو ِاك ِب َفخْ ُره
هو الأَ ْب َلقُ ال َف ْر ُد( )1الذي َ�ش َاع ِذ ْك ُره

َي ِع ُّز َع َلى َم ْن َرا َمه و َي ُط ُ
ول
�إِ َذا ما َغ ِ�ض ْب َنا يف ِر َ�ضى املَ ْج ِد َغ ْ�ض َبة

َت ِزيدُ ِعدَ ا َة َ
الك ّر( )2يف املَ ْو ِت َر ْغ َب ًة

ِلنُدْ ِر َك َثــــــــــــا ًرا �أو ِل َن ْب ُل َغ ُر ْت َب ًة
ً ()3
و�إِنَّا َل َقــــــــ ْوم ال َن َرى ال َق ْت َل ُ�س َّبة

و�س ُل ُ
ول
�إذا ما َر َ�أتْه َعا ِم ٌر َ

�أَ َبا َد ْت ُم َ
وب ِر َجال َنا
ال َقا ُة ا ُحل ُر ِ
َ ()4
لأَنَّا ِ�إ َذا َرا َم ال ِعدَ ا ُة ِن َزال َنا

وع َ
ني َم ُّلوا ِق َتا َل َنا
ا�ش ال َأعا ِدي ِح َ
َ
ُي َق ّرب ُح ُّب املَ ْو ِت � َآجا َل َنا َل َنا

وت َْك َر ُهه � َآجا ُلهم َف َت ُط ُ
ول
�ض َك ِّفه
و ِم َّنا ُم ِعيدُ ال َّل ْي ِث يف َق ْب ِ
و ِم َّنا ُمبيِدُ الأَ ْل َف يف َي ْو ِم ز َْح ِفه

و َمو ِرد ُه يف �أَ ْ�س ِره َك ْ�أ�س َح ْت ِفه
َ ()5
ات ِم َّنا َ�س ِّي ٌد َح ْت َف �أ ْن ِفه
و َما َم َ

( )1الأ ْب َلق الفرد :ح�صن لل�سمو�أل �شاع ذكره ،و�ضرب املثل به للداللة على ال�شهرة( .م).
(َ )2
الك ِّر :الرجوع( .م).
(�ُ )3س َّبة :عار( .م).
(ِ )4ن َزا َل َنا :ت�ضاربنا( .م).
(َ )5ح ْتف �أَنْفِه:مات على فرا�شه ب�صورة طبيعية بال �ضرب �أو قتل( .م).
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وال َط َّل ِم َّنا َح ْي ُث َك َان َق ِت ُ
يل
�إذا خَ َ
لي�س َنا
اف َ�ض ْي ًما َجا ُرنَا �أو َج ُ
و�إ ِْن �أَ َّج َجت نَا ُر الو َقا ِئ ِع َ�ش ْو�س َنا

َف َمن ُدونَه �أَ ْم َوا ُل َنا �أو ُر� ُؤ�س َنا
يل َع َلى َحدّ ُّ
ت َِ�س ُ
الظ ِ
و�س َنا
بات ُن ُف ُ

و َل ْي َ�س ْت َع َلى َغيرْ ُّ
بات( )1ت َِ�س ُ
الظ ِ
يل
و�ض َّرنا َف َما َك َان �أَ ْح َ
َج َنى َن ْف َع َنا الأَ ْعدَ ا ُء َط ْو ًرا ُ
النَا َل ُه ْم و�أَ َم َّرنَا
�سرنَا
و ُم ْذ خَ َط ُبوا َقدَ ًما َ�ص َفانا و ِب َّرنا
َ�ص َف ْونَا فلم ن َْكدُ ْر و�أَخْ َل�ص ُّ
َاث �أَ َطا َب ْت َح ْم َل َنا و ُف ُ�ص ُ
ول
�إِن ٌ
لقد َو َّفت ال َع ْل َيا ُء يف املَ ْج ِد ِق ْ�س َط َنا

فم ْذ َحا َو َل ْت يف َ�س َاع ِة ال ِع ِّز هبطنا
ُ

و َما خَ ا َل َف ْت َع ْن َم ْن َ�ش�أ الأَ ْ�ص ِل َ�ش ْر َط َنا

َع َل ْونَا �إىل خَ يرْ ِ ُّ
وح َّط َنا
الظ ُهو ِر َ

()2

ِل َو ْق ٍت �إىل خَ يرْ ِ ُ
البطونِ ُن ُز ُ
ول

َت َق ّر(َ )3ل َنا الأَ ْعدَ ا ُء ِع ْندَ ا ْن ِت َ�سا ِب َنا
َت �أَ ْي ِدي ال ُع َلى يف ا ْنتِخَ ا ِب َنا
َل َقدْ َبا َلغ ْ

(ُّ )1
الظ َبات :جمع ُظ َبة ،وهي حد ال�سيف( .م).
(َ )2ح َّطنا� :أنزلنا( .م).
(َ )3تق ّر :ت�سكن وتر�ضى( .م).
( )4املُ ْزن :ال�سحاب ذو املاء( .م).

وب الدَّ ْه ِر َف ْ�ص َل ِخ َطا ِب َنا
وتَخْ َ�شى خُ ُط ُ
َف َن ْح ُن َك َما ِء املُ ْزنِ

()4

َما يف ِن َ�صا ِب َنا
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َك َهام( )1وال ِفي َنا ُي َعدّ َب ِخ ُ
يل
ُن ِغ ُ
يث َب ِني الدُّ ْن َيا ون َْحمِ ُل َه ْو َل ُهم

ن َُط ُ
ال�س ْح ُب ُطو َلهم
ول �أُن ً
َا�سا حَ ْت ُ�سدُ ُّ

كما َي ْو ُم َنا يف ال ِع ِّز َي ْع ِد ُل َح ْو َلهم
ون ِ
ُنك ُر �إ ِْن ِ�ش ْئ َنا َع َلى ال َّنا�س َق ْول َهم

ني َن ُق ُ
ول
وال ُي ْن ِكر ُو َن ال َق ْو َل ِح َ

لأَ ْ�ش َي ِ
اخ َنا َ�س ْع ٌي به املُ ْل َك �أَ َّيدُ وا
َف َمـــاز َ
ِ
َال ِم َّنا يف
الد�ســـوت ُم�ؤ َّيدُ

و ِم ْن َ�س ْع ِي َنا َب ْي ُت ال َعال ِء ُم َ�ش َّيدُ
�إذا َ�س ِّيدُ ِم َّنا خَ ــــ َ
ال َقـــــا َم َ�س ِّيدُ

الك َرا َم َف ُع ُ
َق ُو ٌ
ول بمِ َا َق َال ِ
ول

َ�س َبقْنا �إىل َ�ش�أْ ِو( )2ال ُع َلى ُك َّل َ�سابِقِ
َ
فك ْم َقدْ خَ َبت يف املَ َح ِّل نَا ُر ُم َنا ِفقِ

وع َّم َع َطـــــــــانَا ُك َّل َر ٍاج َو َوا ِمقِ
َ

()3

مـــدَ ْت نَا ٌر َل َنا ُد َ
ون َطا ِرقِ
و َما خَ َ

وال َذ َّم َنا يف ال َّنا ِزلني َن ِز ُ
يل

َع َل ْونَا َف َكان ال َّن ْج ُم ُد َ
ون ُعـل ّونَا

َ
ــــــف َف ْر ُط ُ�سم ِّونَا
َو َ�سا َم ال ُعدَ ا َة ا َخل ْ�س

فماذا َي ُ�س ّر ِّ
ال�ضدّ من َي ْو ِم َ�سـ َّونا

و�أ َّيا ُم َنا َم�شْ ــــــ ُهو َر ٌة يف َعـــــــــدُ ّونَا

(َ )1ك َهام� :سيف ال يقطع( .م).
(� )2شَ ْ�أو :غاية( .م).
راج ووامق� :آمِل وحمب( .م).
(ٍ )3
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ني ُف ُل ُ
ول
ِب َها من ِق َر ِاع الدَّ ا ِر ِع َ

ني َ�سا َء ِف َعا ُل َها
�أَ َبدْ نَا( )1الأَ َعا ِدي ِح َ

ِي�ض َجالجِ ُ
يل ال ِع َقالِ (�َ )2ص َقالها
ِبب ٍ

َف َعا َد

َع َل ْي َها

َك ْيدُ ها

ون ََكا ُل َها

ُم َع َّودة �أَ ْن ال ت َُ�س ّل ِن َ�صا ُل َها

()3

اح َق ِت ُ
يل
َف ُتغ َْمدَ َح َّتى ُي ْ�س َت َب َ
ُهم َه ّونُوا يف َقدْ ِر َم ْن مل ُي ِه ْن ُهم
ف�إن ِ�شئ َْت خرب املال ِم َّنا و ِم ْن ُهم

ال�س ْل ِم َم ْن َ
مل ْ َيخُ ْنهم
وخَ انُوا َغدَ اة ِّ
وع ْنهم
ا�س َع َّنا َ
َ�س ِلي �إ ِْن َج ِه ْل ِت ال َّن َ

وج ُه ُ
ول
َف َل ْي�س َ�س َوا ًء َعالمِ ٌ َ

وقال �شميلة من �أ�شراف مكة وكان جن ًدا �شجا ًعا �شاع ًرا:
َل ْي�س ال َّتع ُّل ُل( )4بالآ َمالِ من ِ�ش َيمي
و َل ْ�س ُت بال َّر ُج ِل ال َّر ِ
ا�ضي مَبْ ِنز َل ٍة

(� )1أ َب ْدنَا� :أهلكنا( .م).
( )2ال ِعقَال :احلبل الذي يربط به البعري �أو الناقة( .م).
(ُ )3ت َ�س ّل ن�صالها :تُ�شْ َهر حدائدها و�أطرافها ( .م).
( )4ال َّت َع ّلل :ال ّت َل ِّهي( .م).
(� )5أَ َط�أ� :أدو�س( .م).

وال ال َق َن َاع ُة بالإ ْقـــــ َ
اللِ من ِه َممِ ي

َح َّتى � َأط أ�َ( )5ال ُف ْل َك الدَّ ّوا َر بِال َقدَ ِم
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هكذا تكون النخوة الها�شمية وال�شهامة القر�شية ،وال يح�سن االفتخار
واحلما�س من عموم النا�س ،و�إن ح�سن فهو من �أهل البيت �أح�سن .جعلنا اهلل
ممن �أنعم عليهم بحبهم و�أح�سن.
فحفظ العر�ض الذي هو �أ�سا�س الف�ضائل تدخل فيه العفة التي ينبغي
�أن تكون و�صفًا للذكور والإناث ،فمن �شرف املر�أة وفا�ؤها بحقوق زوجها بحفظ
عر�ضه وماله ،ب�أن تكون لزوجها راعية وجميبة لطاعته �س ًّرا وعالنية ،ولهذا كان
الآباء والأمهات يو�صون البنات بطاعة الأزواج.
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وغري ذلك

جرت العادة عند العرب الذين هم خيار النا�س ب�أن الآباء والأمهات
ي�صطفون( )1لأبنائهم الأزواج والزوجات مع مراعاة الأ�صالة والأعراق ،والنباهة
وح�سن الأخالق ،وكرم الأ�صل والفعال ،وظرف املعاين ولطف اخل�صال،
وو�ضاءة البهاء واجلمال ،وجميع ال�صفات الباعثة على عدم ال�شقاق اجلالبة
للوداد والوفاق ،فمن ذلك ما ُح ِكي عن احلارث بن عوف �سيد قبيلته �أنه قال
لبع�ض �إخوانه� :أترى �أين �أخطب �إىل �أحد فريدين ،قال :نعم ،قال :ومن هو ،قال:
�أو�س بن حارثة بن الم الطائي الذي قال يف مدحه ال�شاعر:
�إىل �أَ ْو ِ�س بن َحــــــــا ِر َثة بــــن َال ِم
فما َو ِطئ ا َحل َ�صى ِمثْل ا ْب ِن ُ�س ْعدَ ى

(َ )1ي ْ�ص َطفُون :يختارون( .م).
(ْ )2اح َت َذا َها :انتعلها( .م).

ِيمن َق َ�ضاها
ل َي ْق ِ�ضي َح َ
اجتِي ف َ
احت ََذا َها
وال َلب َِ�س ال ِّن َع َال وال ْ

()2
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فقال :اركب بنا �إليه فركبا و�سارا حتى �أتيا �أو�س بن حارثة يف بالده فوجداه
يف فناء منزله ،فلما ر�أى احلارث بن عوف قال :مرح ًبا بك يا حارث ما جاء
بك ،قال :جئت خاط ًبا ،ف�أ�ساءه يف اجلواب فان�صرف ومل يكلمه ،ودخل �أو�س
�إىل زوجته مغ�ض ًبا فقالتَ :م ْن الرجل ي�سلم عليك فلم تكلمه؟ فقال :ذلك
�سيد العرب احلارث بن عوف الطائي ،قالت :فما لك مل ت�ستنزله( ،)1قال� :إنه
ا�ستخفني ،قالت :وكيف ذلك؟ قال :جاء خاط ًبا ،قالت� :أفرتيد �أن تزوج بناتك
�أم ال؟ قال :نعم بل �أزوجهن والبد من الزواج ،قالت :ف�إذا مل تز ّوج �سيد العرب
يف زمانه فمن تريد لهن؟! قال :كان ذلك وندم.
قالت له :فتدارك ما كان منك ،قال :مباذا؟ قالت :ب�أن تلحقه وترده ،قال:
وكيف ذلك وقد فرط مني �إليه ما فرط؟ قالت :تقول له �إنك لقيتني و�أنا مغ�ضب
لأمرٍ ،فلك املعذرة فيما فرط مني ،فارجع فلك عندي كل ما �أحببت ،قال :فركب
يف �أثرهما فو اهلل �إنا لن�سري �إذ حانت مني التفاتة فر�أيته ،فقلت للحارث وهو ال
يكلمني غي ًظا :هذا �أو�س يف �أثرنا ،فقال :وما �أ�صنع به؟ فلما ر�آنا ال نلتفت نادى
()2
علي ،فوقفا له وكلمه بذلك الكالم الذي علمته له زوجته
يا حارثة ا ْر َبع قلبك ّ
فرجع م�سرو ًرا.
(َ )1ت ْ�س َت ْنزِله :حتله �ضيفًا( .م).
ارفق قل َبك( .م).
( )2ا ْر َبع قلبكْ :
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فلما دخل �أو�س منزله قال لزوجته :ادعي بفالنة �أكرب بناته ف�أتته ،فقال
لها� :أي بنية هذا احلارث بن عوف �سيد من �سادات العرب قد جاءين خاط ًبا وقد
�أردت �أن �أز ّوجك منه فماذا تقولني ،قالت :ال تفعل ،قال :ومل؟ قالت� :إين امر�أة
حدة ،ول�ست بابنة عمه فريعى حقي
ذات خلق ويف خلقي رداءة ويف ل�ساين ّ
ورحمي وال �أنت جماور له يف البلد في�ستحي منك ،و�أخاف �أن يرى مني ما يكره
فيطلقني فيكون ذلك َع َل ّي ُ�س َّبة وح�سرة ،قال :قومي بارك اهلل فيك ،ثم دعا بابنته
الثانية فقال لها مثل قوله لأختها ،ف�أجابته مبثل ذلك ،فقال :قومي بارك اهلل فيك.
أ�صغرهن ِ�س ًّنا و�أح�سنهن جما ًال و�أدبًا و�أرجحهن
ثم دعا بهني�سة وكانت �
ّ
عق ًال ،فقال لها مثل ذلك ،فقالت له :واهلل �إين اجلميلة وج ًها الرقيقة خلقًا احل�سنة
()1
ر�أ ًيا ف�إن طلقني فال �أخلف اهلل عليه ،و�إن �أرادين كنت له معي ًنا على م�ض�ض
الزمان وحوادثه ،فقال لها :بارك اهلل فيك ،ثم خرج من عندها �إلينا فقال ز ّوجتك:
يا حارث بنتي هني�سة ،قال :قد فعلت ف�أمر �أمها �أن تهيئ حالها وت�صلح �ش�أنها ثم
�أمر ببيت ف�ضرب لها و�أنزله �إياه ثم بعثها �إليه ،فلما دخلت عليه لبث هنيهة ثم
خرج �إ ّيل ،فقلت له� :أفرغت من �ش�أنك؟ قال :ال واهلل ما و�صلت �إىل �شيء،
قلت :وكيف ذلك؟ قال :ملا مددت يدي �إليها ،قالتَ :م ٍه(� )2أعند �أبي و�إخوتي
�إين لأ�ستحي منهم هذا واهلل ال يكون �أب ًدا ،ثم �أمر بالرحيل فارحتلنا بها معنا
(َ )1م َ�ض�ض :وجع( .م).
(َ )2مهٍ :ا�سم فعل مبعنى النهي والزجر( .م).
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و�سرنا �إىل م�أمننا ،ثم قال يل :تقدم فتقدمت فعدل بها عن الطريق فمال قلي ًال
وحلقني ،فقلت �أق�ضيت حاجتك؟ قال :ال ،قلت :ومل ذلك؟ قال :قالت
()2
يل� :أتفعل بي كما يفعل بال�سبية الأخيذة( ،)1ال واهلل �إال حتى تنحر اجلزور
وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل مثلك ملثلي ،فقلت :واهلل �إين لأرى
همة وعق ًال و�أرجو اهلل �أن تكون املر�أة النجيبة �إن �شاء َف ِ�سرنا �إىل َح ِّينا ف�أح�ضر البقر
والغنم والإبل ونحر و�أَ ْول(.)3
ثم دخل عليها وخرج �إ ّيل ،فقلت� :أق�ضيت حاجتك؟ فقال :ال واهلل،
قلت :ومل ذلك؟ قال :دخلت عليها لأريدها وقلت لها :قد �أح�ضرت من املال
فخذي ما تريدين ،فقالت :واهلل لقد ذكرت من ال�شرف مبا لي�س فيك ،قلت :ومل
ذلك؟ قالت� :أتتفرغ للن�ساء وبلغني �أن العرب يقتل بع�ضهم بع�ضً ا -وذلك يف
�أيام حرب عب�س وذبيان -قلت :فماذا تريدين؟ قالت :اخرج �إىل القوم ف�أ�صلح
بينهم ثم ارجع �إىل �أهلك فلن يفوتك ما تريد وتفوز بال�سيادة على قومك ،فقلت:
واهلل �إين لأرى عق ًال ور�أ ًيا مبار ًكا �سدي ًدا ،قال :فاخرج بنا فخرجنا حتى �أتينا
القوم ف�أمرناهم بال�صلح ودخلنا بينهم فا�صطلحوا على �أن يح�سبوا القتلى ثم
ي�أخذوا واح ًدا يف واحد ،وما زاد ي�أخذوا ِد َّيته فكانت الزيادة على فريق منهم
ال�س ِب َّية الأَخِ َيذة :الأ�سرية( .م).
(َّ )1
( )2ا َجل ُزور :الناقة( .م).
(� )3أَ ْولمَ � :صنع وليمة طعام للعر�س وغريه( .م).
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ثالثة �آالف دينار فوزنوها وان�صرفنا ب�أجمل ذكر و�أعظم �سيادة ،ثم دخل عليها
فقالت :نعم الآن ،ف�أقامت معه يف �ألذ عي�ش و�أطيبه وولدت له بنني وبنات وكان
من �أمرهما ما كان.
قال الغزايل يف الإحياء :ز ّوج �أ�سماء بن خارجة الفزاري ابنته ،فلما �أراد
هداءها قال لها� :إنك خرجت من الع�ش الذي فيه درجت( )1و�صرت �إىل فرا�ش
ال تعرفينه وقرين ال ت�ألفينه ،فكوين له �أر�ضً ا يكن لك �سماء ،وكوين له مها ًدا
يكن لك عما ًدا ،وكوين له �أَ َم ًة يكن لك عب ًدا ،وال تلحفي( )2به فيقالك( ،)3وال
تتباعدي عنه فين�ساك� ،إن دنا فاقربي منه و�إن ن�أى فابعدي عنه ،واحفظي �أنفه
و�سمعه وعينه ،فال ي�شم منك �إال طي ًبا ،وال ي�سمع منك �إال ح�س ًنا ،وال ينظر �إال
جمي ًال ،وكوين له كما قلت لأمك:
خُ ِذي ال َع ْف َو ِم ِّني ت َْ�س َت ِدميي َم َو َّد ِتي

ال�صدْ ِر والأَ َذى
َف�إنيِّ َر�أَ ْي ُت ا ُحل َّب يف َّ

ني �أَ ْغ َ�ض ُب
وال َت ْن ِط ِقي يف َث ْو َرتي ِح َ
اج َت َم َعا مل َي ْل َبث ا ُ
حل ُّب َي ْذ َه ُب
�إذا ْ

وقالت �أخرى لبنتها :كوين له فرا�شً ا يكن لك معا�شً ا( ،)4وكوين له و َِطاء
فرحا والفرح �إذا كان كئي ًبا ،وال يطلعن
يكن لك غطاء ،و�إياك واالكتئاب �إذا كان ً
()5

(َ )1د َرج :م�شيت فيه يو ًما بعد يوم( .م).
(َ )2ت ْل َحفِي :ت�ضري( .م).
(َ )3يقْالك :يكرهك( .م).
(َ )4م َعا�شً ا :كل ما يعا�ش به( .م).
مرتاحا( .م).
(ِ )5و َطاء :خالف الغطاء ،واملراد كوين له كالأر�ض ال�سهلة يعي�ش عليها ً
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ي�شمن منك �إال طيب ريح ،وال تف�شني له �س ًّرا لئال ت�سقطي
منك على قبيح وال ّ
من عينه ،وعليك باملاء والدهن والكحل ف�إنها �أطيب الطيب .وعلى ذكر النهي
عن �إف�شاء ال�سر قول عمرو بن العا�ص« :ما ا�ستودعت رج ًال �س ًّرا ف�أف�شاه َف ُل ْمته
لأين كنت �أ�ضيق �صد ًرا حيث ا�ستودعته �إياه» .وقيل:
ِل�سا ِنه
�إذا املَ ْر ُء �أَ ْف َ�شى ِ�س َّره ب َ
�إذا َ�ض َ
اق َ�صدْ ُر املَ ْر ِء َع ْن ِ�س ِّر َن ْف ِ�سه َف ِ�س ُّر

و َال َم

َع َل ْيــــــه َغيرْ َ ه فهــــو �أَ ْح َمق
ال�س َّر �أَ ْ�ض َيق
الذي َي ْ�س َتو ِد ُع ِّ

وقيل:
ا�س َت َط ْع َت �إىل ا ْم ِرئ
ال ُت ْف�ش ِ�س َّرك ما ْ
َ
فك َما َت َراه ب ِِ�س ِّر َغيرْ ِ َك َ�صان ًعا

ُي ْف ِ�شي �إِ َل ْيك َ�س َرائ ًرا ت ُْ�س َتو َدع

()1

َ
مـــــا َلة َي ْ�ص َنع
فك َذا ب ِِ�ســــ ِّرك ال حَ َ

وقيل:
�إذا املَ ْر ُء مل َي ْح َف ْظ َ�س ِري َرة َن ْف ِ�سه

ف�إ َّي َاك �أن ُت ْف ِ�شــــــي �إِ َل ْيــــــه َح ِديثَا

وقال « :ا�ستعينوا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان؛ ف�إن كل ذي نعمة
حم�سود» ،وقيل :من كتم ِ�س َّره ملك �أمره ،وقيل :كلما كرث خُ َّزان الأ�سرار ازدادت
�ضيا ًعا.
(ْ )1ت�س َت ْو َدع :حتفظ( .م).
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(رجع) وقال �شخ�ص البنته ليلة الهداء( :)1كوين لزوجك �أَ َم ًة يكن لك
عب ًدا ،وعليك باللطف ف�إنه �أبلغ من ال�سحر ،وباملاء ف�إنه ر�أ�س الطيب.
وملا بلغ احلارث بن عمرو ملك كندة جمال ابنة عوف بن حملم ال�شيباين
وكمالها وق ّوة عقلها دعا امر�أة من كندة ُيقَال لها ع�صام ذات عقل ول�سان و�أدب
وبيان ،وقال لها :اذهبي حتى تعلمي يل علم ابنة عوف ،فم�ضت حتى انتهت
�إىل �أمها ،وهي �أُمامة ابنة احلارث ف�أعلمتها ما قدمت له ،ف�أر�سلت �أمامة �إىل ابنتها
وقالت� :أي بنية هذه خالتك �أتتك لتنظر �إليك فال ت�سرتي عنها �شي ًئا �إن �أرادت
النظر من وجه �أو خلق ،وناطقيها(� )2إن ا�ستنطقتك ،فدخلت �إليها فنظرت �إىل ما
مل تر قط مثله ،فخرجت من عندها وهي تقول :ترك اخلداع من ك�شف القناع
ف�أر�سلتها مث ًال.
ثم انطلقت �إىل احلارث فلما ر�آها مقبلة قال لها :ما وراءك يا ع�صام؟ قالت:
َ�ص ُرح( )3املَ ْخ�ض( )4عن الزبد ر�أيت جبهة كاملر�آة امل�صقولة يزينها �شعر حالك
ك�أذناب اخليل �إن �أر�سلته خلته ال�سال�سل ،و�إن م�شطته قلت :عناقيد جالها
( )1الهداءَ :ه ْدي العرو�س �إىل بعلها( .م).
( )2نَاطِ يِق َهاَ :ك ّلمِ يها( .م).
(�َ )3ص ُرح :خَ ُل�ص( .م).
(  )4املَ ْخ ُ�ض :اللنب الذي �أُخِ ذ زبده( .م).
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الوابل ،وحاجبني ك�أمنا خُ َّطا بقلم �أو ُ�س ِّودا بحمم (بوزن حرب الفحم) تق ّو�سا على
()1
مثل عني ظبية عبهرة (�أي ممتلئة اجل�سم) بينهما �أنف كحد ال�سيف ال�صنيع
َحفَّت به وجنتان( )2كالأُ ْرجوان( )3يف بيا�ض ،كاجلمان(� )4شق فيه فم كاخلامت،
لذيذ املبت�سم فيه ثنايا غ ّر ذات �أُ�شُ ر (ت�أ�شري الأ�سنان حتزيزها وحتديد �أطرافها)
يتقلب فيه ل�سان ذو ف�صاحة وبيان بعقل وافر وجواب حا�ضر ،يلتقي فيه �شفتان
حمراوان حتلبان ريقًا كال�شهد يف رقبة بي�ضاء كالف�ضة ،ركبت يف �صدر ك�صدر
متثال دمية ،وع�ضدان( )5مدجمان يت�صل بهما ذراعان لي�س فيهما عظم يمُ َ ّ�س وال
ِع ْرق ُي َج ّ�س(ُ ،)6ر ِّكبت فيهما َكفَّان دقيق ق�صبهما( )7لني ع�صبهما تعقدان �شئت
منهما الأنامل ،نت�أ( )8يف ذلك ال�صدر ثديان كالرمانتني يخرقان عليها ثيابها حتت
ذلك بطن ُطوِي طي القباطي( )9املدجمة ُك ِ�س َر ُعكنها( )10كالقراطي�س املدرجة،
ال�صنِيع :املُ َج َّرب( .م).
(َّ )1
(َ )2و ْج َن َتان :مفردها« :وجنة» ،وهي ما ارتفع من اخلدين( .م).
( )3الأُ ْرجوان :الأحمر( .م).
( )4ا ُجل َمان :الل�ؤل�ؤ( .م).
(َ )5ع ُ�ض َدان� :ساعدان( .م).
(ُ )6ي َج�سُ :ي ْل َم�س( .م).
( )7ق ََ�ص ُب ُهما :عظام �أ�صابعهما( .م).
( )8نت�أ :ارتفع( .م).
( )9ال َق َباطي :ثياب رقيقة من�سوبة �إىل قبط م�صر( .م).
(ُ )10عكنها� :أطواء يف بطنها من ال�سمن( .م).
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حتيط بتلك العكن ُ�س َّرة كاملدهن املجلو خلف ذلك ظهر فيه كاجلدول ،ينتهي
�إىل خ�صر( )1لوال رحمة اهلل النبرت لها َكفَل( )2يقعدها �إذا نه�ضت وينه�ضها �إذا
قعدت ك�أنه دع�ص( )3الرمل َل َبده(� )4سقوط الطل ،يحمله فخذان ُلفَّا ك�أمنا قلبا على
ن�ضد( )5جمان حتتهما �ساقان خدلتان (�أي ممتلئتان) ،يحمل ذلك قدمان كحذو
الل�سان فتبارك اهلل مع �صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما ،ف�أر�سل امللك �إىل
�أبيها فخطبها فز ّوجها �إياه وبعث ب�صداقها فجهزت .وقيل:
ا�س َت َزا َد ْت من ا ُحل ْ�سـ
َذ ُ
ات ُح ْ�س ٍن لو ْ
فهي َّ
يب الـ
م�س َب ْه َج ًة وال َق ِ�ض ِ
كال�ش ِ

ـــــا �أَ َ�صا َب ْت َم ِزيدَ ا
ِ
ـن �إِ َل ْيــــــ ِه لمَ َ
ـلدنِ

()6

قدًّ ا وال ِّر ِمي

()7

َط ْر ًفا وجِ يدَ ا

فلما �أرادوا �أن يحملوها �إىل زوجها قالت لها �أمها� :أي بنية �إن الو�صية لو
كانت ترتك لف�ضل �أدب �أو مكرمة َح َ�س ٍب لرتكت ذلك معك ،ولكنها تذكرة
للعاقل ومنبهة للغافل� ،أي بنية لو ا�ستغنت ابنة عن زوج لغناء �أبويها لكنت �أغنى
( )1خَ ْ�صر :و�سط الإن�سان( .م).
(َ )2كفَلَ :ع ُجز( .م).
(ِ )3د ْع�صُ :قور من الرمل جمتمع( .م).
(َ )4ل َبده :ركب بع�ضه بع�ضً ا( .م).
( )5نَ َ�ضد� :سرير( .م).
( )6ال ّلدن :اللني( .م).
( )7ال ِّرمي :الظبي الأبي�ض( .م).
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النا�س عنه ،ولكنا خلقنا للرجال كما خلق الرجال لنا� ،أي بنية �إنك فارقت الوطن
الذي منه خرجت ،والع�ش الذي منه درجت �إىل وكر( )1مل تعرفيه وقرين مل ت�ألفيه،
�أ�صبح مبلكه �إياك عليك ً
ملكا فكوين له �أمة يكن لك عب ًدا ،واحفظي له خال ًال ع�ش ًرا.
�أما الأوىل والثانية فال�صحبة بالقناعة واملعا�شرة بح�سن ال�سمع والطاعة؛
ف�إن يف القناعة راحة القلب ،ويف املعا�شرة بح�سن ال�سمع والطاعة ر�ضى الرب،
و�أما الثالثة والرابعة فالتعهد( )2ملوقع عينه والتفقد( )3ملوقع �أنفه ،فال تقع عينه منك
على قبيح ،وال ي�شم �أنفه منك �إال طيب ريح ،واعلمي �أن الكحل �أح�سن احل�سن
املوجود ،و�أن املاء �أطيب الطيب املفقود ،و�أما اخلام�سة وال�ساد�سة فالتعهد لوقت
طعامه والهدء عند منامه؛ ف�إن حرارة اجلوع ملهبة( )4وتنغي�ص النوم مغ�ضبة(،)5
و�أما ال�سابعة والثامنة فاالحتفاظ ببنيه وماله والرعاية حل�شمه وعياله؛ ف�إن �أ�صل
املال من ح�سن التقدير والرعاية على اجل�سم والعيال من ح�سن التدبري ،و�أما
التا�سعة والعا�شرة فال تف�شني له �س ًّرا وال تع�صني له �أم ًرا ،ف�إنك �إن �أف�شيت �سره مل
ت�أمني غدره ،و�إن ع�صيت �أمره �أوغرت(� )6صدره.
(َ )1وكْر :ع�ش( .م).
( )2ال َّت َع ُّهد :التحفظ بال�شيء وجتديد العهد( .م).
( )3ال َّت َفقُّد :تطلب ما غاب من �شيء( .م).
(ُ )4م ْل ِه َبة :متقدة( .م).
(َ )5مغ َْ�ض َبة :من الغ�ضب ،وهو نقي�ض الر�ضا( .م).
(� )6أَ ْو َغ َرت� :أحرقت غي ًظا( .م).
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فرحا؛ ف�إن اخل�صلة
ترحا( )1واالكتئاب �إن كان ً
واتق مع ذلك الفرح �إن كان ً
أ�شد ما يكون
الأوىل من التق�صري والثانية من التكدير ،و�أ�شد ما تكونني له �إعظا ًما � ّ
لك �إكرا ًما ،و�أكرث ما تكونني له موافقة �أح�سن ما يكون لك مرافقة ،واعلمي
�أنك ال تقدرين على ذلك حتى ت�ؤثرين هواه على هواك ور�ضاه على ر�ضاك فيما
�أحببت �أو كرهت ،ثم و ّدعتها و�صرفتها بعد �أن نبهتها وع ّرفتها.
ومن الو�صايا للرجال فيما يخ�ص الت�أدب بالآداب احل�سنة ومن جملتها
الع�شرة مع الأزواج ،و�صية خطاب بن املعلى املخزومي القر�شي البنه حيث قال:
عليك بتقوى اهلل تعاىل وطاعته وجتنب حمارمه وباتباع �سنته ومعاملته حتى ي�صح
عي�شك وتق ّر عينك؛ ف�إنه ال يخفى على اهلل خافية ،ف�إين قد ر�سمت لك ر�س ًما،
وو�سمت لك و�س ًما� ،إن �أنت حفظته ووعيته وعملت به ملئت بك �أعني امللوك،
ف�أطع �أباك واقت�صر على و�صيته وف ّرغ لذلك ذهنك وا�شغل به قلبك و ُل َّبك ،و�إياك
وهذر( )2الكالم وكرثة ال�ضحك واملزاح وممارات( )3الإخوان؛ ف�إن ذلك يذهب
البهاء ويوقع يف ال�شحناء ،وعليك بالرزانة والوقار من غري ِكبرْ يو�صف منك وال

(َ )1تر ًِحا :حزي ًنا( .م).
(َ )2ه ْذر :كالم ال ُيعب�أ به( .م).
( )3ممُ َا َرات :جمادالت لأخذ احلجة( .م).
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خيالء( )1تحُ ْ َكى عنك ،وا ْل َق �صديقك وعد ّوك بوجه الر�ضى ،و َك ِّف الأذى من
غري ذلة لهم وال مهابة منهم.
وكن يف جميع �أمورك �أو�سطها ف�إن خري الأمور الو�سط ،واقلل الكالم واف�ش
ال�سالم ،وام�ش متك ًئا وال تخط( )2برجلك وال ت�سحب ذيلك ،وال تلق رداءك
وال تنظر يف عطفيك( ،)3وال تكرث االلتفات وال تقف على اجلماعات وال تتخذ
جمل�سا وال احلوانيت متحدثًا ،وال تكرث املراء وال تنازع ال�سفهاء ،و�إن
ال�سوق ً
ق�ضيت فاخت�صر و�إن مدحت فاقت�صر ،و�إذا جل�ست فرتبع ،وحتفظ من ت�شبيك
�أ�صابعك وفرقعتها ،والعبث بلحيتك وخامتك وذو�آبة �سيفك ،وتخليل �أ�سنانك
و�إدخال يدك يف �أنفك ،وطرد الذباب عن وجهك وكرثة التثا�ؤب والتمطي
و�أ�شباه ذلك؛ ف�إن ذلك مما ت�ستخفه النا�س منك ويغتمزون به فيك.
وليكن جمل�سك هادئًا وحديثك مق�سو ًما ،وا�صغ �إىل الكالم احل�سن
يحدثك بغري �إظهار عجب منك ،وال ت�س�أله �إعادة ،وغ�ض عن الفكاهات
ممن ّ
حتدث عن �إعجابك بولدك وال خادمك وال
من امل�ضاحك واحلكايات ،وال ّ
عن فر�سك و�سيفك ،و�إياك و�أحاديث الر�ؤيا ف�إنك �إن �أظهرت الفرح بها طمع
()4
فيك ال�سفهاء فولدوا لك الأحالم واغتمزوا يف عقلك ،وال تبدل العبد وغب
( )1خُ َيالء :كرب( .م).
( )2تَخُ ّط :تعلم عالمة يف الأر�ض( .م).
( )3عِ ْط َف ْيك :جانبيك( .م).
( )4غِ ّب :ارع يو ًما بعد يوم( .م).
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بامت�شاط حليتك ،وتوق نتف( )1ال�شيب وكرثة الكحل والإ�سراف يف الدهن
وليكن كحلك غ ًّبا(.)2
وال تلح يف احلاجات وال جت�شع يف الطلبات وال تعلم �أهلك وولدك ف�ض ًال
بعدة مالك؛ ف�إنهم �إن ر�أوه قلي ًال هنت ،و�إن ر�أوه كث ًريا مل تبلغ به
عن غريهم ّ
مر�ضاتهم ،واجفهم من غري عنف منك ،و�إذا خا�صمت فتوقر وحتفظ من جهلك،
وجتنب عجلتك وتفكر يف حجتك و�أَ ِر احلاكم بينكما حلمك ،وال تكرث الإ�شارة
بيدك وتوق حمرة الوجه وعرق اجلبني ،و�إن �سفه عليك فاحلم ،و�إذا هد�أ غ�ضبك
فتكلم ،و�أكرم عر�ضك و�ألق الف�ضول عنك.
حد ال�سنان ،و�إذا ا�سرت�سل �إليك فال
و�إن قربك ال�سلطان فكن منه على ّ
ت�أمنن انقالبه عليك ،وارفق به كل رفقك و َك ِّلمه مبا ي�شتهي مما مل ي�ضيع حقًّا
من حقوق اهلل تعاىل ،وال يحملنك ما ترى منه من �ألطافه �إياك وخا�صته بك �أن
تدخل بينه وبني �أحد من �أهله وولده وح�شمه �إال بخري ،و�إن كان لذلك منك
م�ستم ًعا وللقول منك فيه مطي ًعا؛ ف�إن �سقطة الداخل بني امللك و�أهله �صرعه.
()3

و�إذا وعدت فحقق و�إذا حدثت فا�صدق ،وال جتهر مبنطقك كمنازع الأ�صم
وال تخافت به كتخافت الأخر�س ،وتخري حما�سن القول باحلديث املقبول ،و�إذا
( )1نَ ْتف :نزع( .م).
(َ )2غ ًّبا :غبت الإبل املاء َغ ًّبا �أي وردته يو ًما وتركته يو ًما ،واملراد الإقالل من ال�شيء وعدم املبالغة.
( )3الأَ َ�ص ّمَ :م ْن الي�سمع( .م).
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حدثت ب�سماع فان�سبه �إىل �أهله ،و�إياك والأحاديث الغريبة امل�ستب�شعة التي تنكرها
القلوب وتقف بها اجللود ،و�إياك وم�ضاعف الكالم نعم نعم ،وال وال ،واعجل
واعجل وما �أ�شبه ذلك.
و�إذا تو�ض�أت ف�أجد عرك كفيك وال تنخع( )1يف الط�ست ،وليكن طرحك
املاء من فيك م�سرت�س ًال ال متجه( )2فين�ضح على �أقرب جل�سائك ،وال تع�ض بع�ض
اللقمة ثم تعيد ما بقي منها يف الفم ف�إن ذلك مكروه ،وال تكرث اال�ستقاء على
مائدة امللوك ،وال تعبث بامل�شا�ش (�أي العظام) ،وال َت ِع ّب( )3طعا ًما وال �شي ًئا مما
يقرب على املائدة من بقل �أو خل �أو تابل �أو ع�سل؛ ف�إن ال�صحابة �صريت لنف�سها
املهابة بذلك.
وال مت�سك �إم�ساك امل�سكني املثبور( )4وال تبذر تبذير ال�سفيه املغرور،
واعرف يف مالك واجب احلقوق وحرمة ال�صديق ،وا�ستغن عن النا�س يحتاجون
�إليك ،واعلم �أن اجل�شع  -يعني الطمع  -يدعو �إىل الطبع ،والرغبة كما قيل تدق
الرقبة ،والأكله متنع الأكالت ،والتعفف مال ج�سيم وخلق كرمي ،ومعرفة الرجل
قدره ت�شرف ذكره ،ومن تعدى الق َْدر هوى يف بعيد القفر( ،)5وال�صدق زين
(َ )1ت ْنخَ ع� :ألقى بال ُّنخَ اعة وهي ما يخرج من ال�صدر �أو اخلي�شوم( .م).
( )2تمَ ُّجه :تلفظه( .م).
تعب :تتبع الطعام بطعام( .م).
(ّ )3
( )4املثبور :املطرود املُ َّ
عذب( .م).
( )5ال َقفْر� :أر�ض خالء لي�س بها نبات وال ماء( .م).
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والكذب �شني( ،)1ول�صدق ي�سرع عطب �صاحبه خري و�أح�سن عاقبة من كذب
()2
ُي َ�س ِّلم �صاحبه ،ومعاداة احلليم خري من م�صادقة الأحمق ،والزوجة ال�سوء � ّألد
من داء الع�ضال( ،)3وطاعة الن�ساء تزري( )4بالعقالءَ .ت�شَ َّبه ب�أهل الف�ضل تكن
منهم ،وات�ضع لل�شرف تدركه ،واعلم �أن كل امرئ حيث و�ضع نف�سه ،و�إمنا ُي ْن َ�سب
ال�صارم( )5ل�صانعه ،واملرء ُي ْع َرف بقرينه.
و�إياك و�إخوان ال�سوء ف�إنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من �صادقهم،
()6
وقربهم �أعدى من اجلرب ،ورف�ضهم من ا�ستكمال الأدب ،وجفوة امل�ستجري
ل�ؤم ،والعجلة �ش�ؤم ،و�سوء التدبري وهن ،والإخوان اثنان فحافظ عليك عند البالء،
و�صديق لك يف الرخاء ،واحفظ �صديق البلية وجتنب �صديق العافية ،ف�إنه �أعدى
الأعادي ،ومن اتبع الهوى مال به �إىل الردى ،وال يعجبنك الظريف من الرجال،
وال حتقر �ضئي ًال كاخلالل ،و�إمنا املرء ب�أ�صغريه ،و َت َوقَّ الف�ساد و�إن كنت يف بالد
الأعادي ،وال تفر�ش عر�ضك ملن دونك ،وال جتعل مالك �أكرم عليك من عر�ضك،
وال تكرث الكالم فتثقل على الأقوام ،وامنح الب ِْ�شر جلي�سك والقبول ،وكن ُم ْن َت ِه ًبا
يف فر�صتك ،رفيقًا يف حاجتك ،مثب ًتا يف عجلتك والب�س لكل دهر ثيابه .كما قيل:
(� )1شَ ينْ  :قبح( .م).
(� )2أ َل ّد� :شديد اخل�صومة( .م).
(ُ )3ع َ�ضال� :شديد ُم ْعدي( .م).
(ُ )4ت ْزرِي :تعيب( .م).
ال�صارِم :ال�سيف القاطع( .م).
(َّ )5
( )6املُ ْ�س َتجِ ري :اجلار( .م).
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َم ْن َ�شــــــا َء أ�َ ْن َي ْ�ص ُفو له َع ْي ُ�شه
ــــــيم ِتي ُّ
الذ ُّل ِ
ولك َّنني
َما ِ�ش
َ

562

ُّ
والــــط ْر ِ�ش
مـ َيان
يمَ ْ ِ�شي َم َع ال ِع ْ
�أَ ْم ِ�شي َم َع الدَّ هـــــــ ِر َك َما يمَ ْ ِ�شي

وقيل:
َفا ْق ِ�سم ِل ُك ِّل َز َمانٍ ما َيليِقُ به

َف�إ َِّن لل َّزن ِْد ُح ِل ًّيا َل ْي َ�س ِل ْل ُع ُنق

وكن مع كل قوم يف �سلكهم ،وال تعجل يف �أمر حتى تنظر �إىل عاقبته،
وعليك بالتنوير يف كل �شهر ،و�إياك وحلق الإبط بالنورة( ،)1وليكن ال�سواك من
طبعك و�إذا ا�ستكت( )2فعر�ضا ،وعليك بالعمارة ف�إنها �أنفع من التجارة ،وعالج
الزرع خري من اقتناء ال�ضرع( ،)3ومنازعة اللئيم تطمعه فيك ،ومن �أكرم عر�ضه
�أكرمه النا�س.
ومعرفة احلق من �إخال�ص ال�صدق ،والرفيق ال�صالح ابن عم ،من �أَ ْي َ�س َر
َع ُظ َم ومن ا ْف َتقَر ْاح ُت ِقر .ق َِّ�صر يف املقالة خمافة عدم الإجابة ،وال�ساعي عاتب
عليك ،وطول ال�سفر ماللة وكرثة املنى �ضاللة ،ولي�س للمعاتب �صديق ،و�أدب
ال�شيخ عياء والأدب للغالم �شفاء ،والدين �أزين الأمور ،وال�شماتة �سفاهة،
وال�سكران �شيطان وكالمه هذيان ،والعادة طبيعة الزمة �إن خ ًريا فخري و�إن �ش ًّرا
( )1ال ُّنو َرة :مادة ت�ستعمل لإزالة ال�شعر( .م).
(ْ )2ا�س َت ْكت :من� :ساك فمه بالعود� ،أي ا�ستعملت امل�سواك يف تطهري الفم( .م).
ال�ضرع :اجلمل ال�ضعيف( .م).
(َّ )3
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ف�شر ،ومن حل عق ًدا احتمل حق ًدا ،والفرار عار والتقدم خماطرة ،وكرثة العلل
مع املوجود من البخل ،و�ش ّر الرجال الكثري االعتالل (يعني يف القول) ،وح�سن
اللقاء ُي ْذ ِهب ال�شحناء ولني الكالم من �أخالق الرجال الكرام.
�أَ ُب ّني� :إن زوجة الرجل �سكنه وال عي�ش له مع خالفها ،ف�إذا هممت بزواج
امر�أة فا�س�أل عن �أهلها؛ ف�إن العروق الطيبة تنبت الثمار احللوة ،واعلم �أن الن�ساء
أ�شد اختال ًفا من �أ�صابع الكفَ ،ف َتوقَّ منهم كل ذات يد جمبولة( )1على الأذى،
� ّ
فمنهن املعجبة بنف�سها املزرية ببعلها� ،إن �أكرمها ر�أت ف�ضلها ،وال ت�شكره على
جميل وال تر�ضى منه بالقليل ،ل�سانها عليه �سيف �صقيل قد ك�شفت الوقاحة
هدارة عقَّارة( ،)2زوجها مكلوم( )3وعر�ضه م�شتوم ،ال
�سرت احلياء عن وجههاّ ،
ترعى له دي ًنا وال دنيا ،وال حتفظه ل�صحبته وال لكرب �سنه ،حجابه مهتوك( )4و�س ّره
من�شور وخريه مدفون ،ي�صبح كئي ًبا ومي�سى عان ًيا(� ،)5شرابه �شر وطعامه غيظ ،وبيته
م�ستملك وثوبه و�سخ ور�أ�سه �شعث� ،إن تكلم فكاره و�إن �ضحك فراهب ،نهاره
ليل وليله نهار ،تلدغه مثل احلية و ُت َك ِّر�شه مثل العقرب ،تهب مع الرياح وتطري مع
( )1مجَ ْ ُبو َلة :مطبوعة( .م).
(َ )2ه َّدارة َعقَّارة :كثرية ال�صياح ال تلد( .م).
(َ )3م ْك ُلوم :جريح( .م).
(َ )4م ْه ُتوك :مف�ضوح( .م).
( )5عان ًياُ :م ْتع ًبا( .م).
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كل ذي جناح� ،إن قال ال قالت نعم ،و�إن قال نعم قالت ال ،حمتقرة ملا يف يديه،
ت�ضرب له الأمثال وتق�صر به دون الرجال وتنقله من حال �إىل حالَ .ق َلي بيته و َم َّل
ولده وغ�شه عر�سه وهانت عليه نف�سه حتى �أنكره �إخوانه ورحمه جريانه.
ومنهن احلمقاء ذات الدالل يف غري مو�ضعه ،املا�ضغة لل�سانها التاركة
ل�شانها ،قد قنعت من زوجها بحبه ور�ضيت بك�سبه ت�أكل كالأتان الراتع( ،)1ترتفع
ال�شم�س ومل ُي ْ�س َمع لها �صوت ومل ُي ْك َن�س لها بيت ،طعامها بائت وما�ؤها فاتر،
وماعونها( )2ممنوع وخادمها م�ضروب .ومنهن العطوف الودود ،املباركة الولود،
()3
امل�أمونة على الغيبة ،املحبوبة يف جريانها ،احلافظة ل�سرها و�إعالنها ،الكرمية التبعل
الكثرية التف�ضل ،اخلاف�ضة �صو ًتا النظيفة بي ًتا ،خادمها م�ؤمتن وابنها مزين ،وخريها
دائم وزوجها ناعم ،مو�صوفة باخلري والعفاف معروفة بخري الأو�صاف ،جعلك اهلل
يا بني فيمن يقتدي بالهدى وي�أمت بالتقى ويتجنب ال�سخط ويحب الر�ضى واهلل
خليفتي عليك .انتهى .وقال بع�ضهم:
�إذا ُك ْن ُت �أَ ْع َلم ِع ْل ًمــــــــا َي ِقينًا
ـــــــــالح َ
ُ
وط َاعة
ــــــــــــون َ�ض ِنينًا( )4بها و�أَ ْج َعــــ ُل َها يف َ�ص
َف ِلم ال �أَ ُك
ٍ
ِب�أَ َّن َجمِ يـــــــ َع َحـــــــ َيا ِتي َك َ�س َاعة

( )1الأَ َتان ال َّراتِع :احلمارة التي ت�أكل يف �سعة وخ�صب من الأر�ض( .م).
(َ )2م ُاعونُها :كلُّ ما ُي ْن َتفع به( .م).
( )3ال َّت َب ُّعل :ح�سن الع�شرة( .م).
(� )4ضني ًنا :بخي ًال( .م).
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وقيل:
ا�ص َ
َم َع ِ
يك ال ِع َظا ُم َع َل ْي َك َد ْي ٌن
ُ
ا�س من �أَ ْم َ�سى ُم ِطي ًعا
فكن ُم َت َجا ِف ًيا( )1عن ُك ِّل َذن ٍْب فخَ يرْ ُ ال َّن ِ
و َي ْوم

ا َحل�شْ ِر

ُت ْب ِديها

َجمِ ي ًعا

وقيل:
َت َز ّود َجمِ ي ً
ال ِم ْن ِف َعا ِل َك �إمنا
�أَال �إ مَِّنا الإِن َْ�س ُان َ�ض ْي ٌف لأَ ْه ِله ُي ِقي ُم َق ِلي ً
ال ِع َندَ هم ثم َي ْر َح ُل

ين ال َف َتى يف ال َق رْ ِب َما َك َان َي ْف َع ُل
َق ِر ُ

ومن الو�صايا ما �أو�صى به العالمة ال�سهرودي 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 �أنفع من العلم ،وال مال �أربح من احللم ،وال
ح�سب �أرفع من الأدب ،وال رفيق �أزكى من العقل ،وال دليل �أو�ضح من احلق ،وال
�شفيع �أبهى من التوبة ،وال غائب �أقرب من املوت ،وال كرم �أنفع من ترك املعا�صي،
الد ْين ،وال عبادة �أف�ضل من ال�صمت ،وال �شر �أ�شر من الكذب،
وال حمل �أثقل من َّ
وال كِ برْ ٌ �أكرب من احلمق ،وال فقر �أ�ضر من اجلهل ،وال ذل �أذل من الطمع ،وال عار
�أقبح من البخل ،وال غنى �أغنى من القناعة .يا بني من نظر يف عيب غريه ا�ستعظم
زلة نف�سه ،ومن َ�س َّل �سيف البغي ُقتِل به ،ومن حفر حفرة لغريه وقع فيها.
(ُ )1م َت َجا ِف ًيا :متباع ًدا( .م).
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يا بني من �صارع احلق ُ�صرِع ،ومن تعر�ض لهتك م�سلم هتك اهلل عورته،
ومن �أعجبه ر�أيه �ضَ ّل ،ومن تكرب على النا�س َذ ّل ،ومن �شاور مل يندم ،ومن
جال�س العلماء وقر ،ومن جال�س ال�سفهاء حقر ،ومن قل كالمه حمدت عاقبته،
ومن ُعرِف بالكذب مل ي�صدقه �أحد ،ومن طاوع نف�سه يف �شهواتها ف�ضحته ،ومن
مل يعرف مقادير الرجال ف�أحلقه بالبهائم.
يا بني �إين ذقت الطيبات كلها فلم �أجد �ألذ من العافية ،وذقت املرارة
كلها فلم �أجد �أم ّر من احلاجة �إىل النا�س ،ونقلت احلديد وال�صخر فلم �أجد �شي ًئا
الد ْين .يا بني جهاد البالء يف الدين �ست خ�صال� :سلطان يظلم رعيته،
�أثقل من َّ
ورجل ي�ضرب امر�أته من غري ذنب ،وكرثة العيال مع قلة املال ،وانتظار �شخ�ص
على املائدة ،و�صديق مي�شي بهالك �صاحبه ،وجار �سوء يدفن ح�سناتك ويف�شي
�سيئاتك ،يا بني ال خري يف الن�ساء ،وال تركن(� )1إليهن ،وال تبح �إليهن ب�سرك،
وكن من خيارهن على حذر .يا بني �إذا جاورك قوم فغ�ض نظرك عن حمارمهم.
يا بني من �أ�ساء �إليك ف�أح�سن �إليه وازرع اجلميل حت�صد اجلزيل ،وا�صحب
الأ�شراف وجتنب الأطراف؛ لأن الأ�شراف �إن �صحبتهم رفعوك ،و�إن ظلمت
ن�صروك ،و�إن تكلمت �سمعوك ،والأطراف(� )2إن �صحبتهم و�ضعوك ،و�إن �أمنتهم
خدعوك ،و�إن اطلعوا على �سرك ف�ضحوك ،و�إن ا�ستغنوا عنك تركوك .يا بني
(َ )1ت ْركَن :متيل( .م).
( )2الأطراف :الذين ال يثبتون على عهد( .م).
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بالع�شي والإبكار ،واهرب من رفيق ال�سوء.
عليك بالندامة على الذنب واذكر اهلل
ّ
يا بني ال ت�صاحب �ستة من الرجال :الأحمق والفا�سق والنمام والكذاب
والبخيل واخلائن .وقال « :الفتنة نائمة لعن اهلل من �أيقظها» .وورد عنه 
«املجال�س بالأمانة» ،وقال الأعم�ش :جواب الأحمق ال�سكوت .والتغافل يطفئ
�ش ًّرا كث ًريا ور�ضى املتجني غاية ال تدرك واال�ستعطاف عون للظفر وقيل:
َع ّود ِل َ�سانَك ِ�صدْ َق ال َق ْولِ حَ ْت َظ بِه

َ
ـــــــان لمِ َا ع ّودتَــــــــه ْاع َتا َدا
�إ َِّن ال ِّل َ�س

وقيل:
ِل�ســــــــــا ِنه
َو ْعدُ ال َفــــــــــــ َتى ب َ

ـــــــــــــن َع َلى �إ ِْح َ�ســـــــــــانه
َد ْي
ٌ

فــــــــ�إذا َو َّفى ِمي َعـــــــــــــــا َده

ْحـــــــــ َّل ِع ْقدُ ِل َ�ســـــــــــــــانه
ان
َ

وكان عليه ال�صالة وال�سالم يقول احلق ولو كان م ًّرا.
وقال بع�ض احلكماء :ال ت�صحب من النا�س �إال من يكتم �سرك وي�سرت
عيبك ،ويكون معك يف النوائب( )1ويوثر الرغائب ،وين�شر ح�سنتك ويخفي
�سيئتك ،ف�إن مل جتد فال ت�صاحب �إال نف�سك .وقيل:

( )1النوائب :ال�شدائد( .م).
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ــــب َماجِ دً ا َذا َح َيــــــــا ٍء و َو َفــــــــــــا ٍء َ
وك َرم
و�إذا َ�ص َ
اح ْب َت َف ْ
ا�ص َح ْ

َق ْو ُله ِل َّ
ل�شـــــي ِء ال �إ ِْن ُق ْل َت ال و�إذا ُق ْل َت َن َعـــــــــــم َق َال َن َعـــــــم

و ُروِي عن ابن م�سعود َ مث َُل اجللي�س ال�صالح كمثل حامل امل�سك
�إن مل يعطك منه �أ�صابك من ريحه ،ومثل اجللي�س ال�سوء كمثل القني(� )1إن مل
يحرق ثيابك �أ�صابك من ريحه ودخانه .وو�صف بع�ض البلغاء �إخوانًا له فقال:
�أخط�أ النا�س لديهم من �أح�سن �إليهم ،ف�إن ق ََّ�صر عنهم رف�ضوه وبغ�ضوه ،و�إن
ح�ضروا عنده داهنوه( ،)2و�إن غابوا عنه �شاحنوه ،و�إن ر�أوا خ ًريا دفنوه و�إن �سمعوا
�ش ًّرا �أعلنوه .وقيل:
الح َد َف ُنوا
�إذا َر َ�أوا ُ�س َّب ًة َطا ُروا ِب َها َف ً
رحا ِم ِّني وما َ�ســــمِ ُعوا من َ�ص ٍ

وقيل:
وعينْ ُ ال ِّر َ�ضى عن ُك ِّل َع ْي ٍب َك ِلي َلة
َ

()3

امل�سا ِو َيا
ال�س ْخطِ ُت ْبدِي َ
كما أ�َ َّن َعينْ َ ُّ

وعنه « :ذو الوجهني ال يكون عند اهلل وجي ًها» ،وقال بع�ض
احلكماء :لي�س الإخوان من جل�س على اخلوان� ،إمنا ُي َح ّب امر�ؤ و ّده غري
( )1ال َقينْ  :ا َحل َّداد( .م).
(َ )2دا َه ُنوهَ :غ�شُّ وه( .م).
(َ )3كلِي َلة :مل حتقق عملها� ،أي تتغا�ضى عن معايبه( .م).
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ممنون( )1وعقبه م�أمون ،فهذا هو اخلليل الذي َما َله عديل( ،)2وما عنه �إذا غاب
بديل .واخلوان ما ي�ؤكل عليه وهو فار�سي معرب وجمعه �أخونة و�إخوان ،وال
ي�سمى خوانًا �إال �إذا كان الأكل عليه.
وقال الزجاج :اخلليل هو الذي لي�س يف خُ َّل ِته خلل ،واخللة هي ال�صداقة
وهي م�أخوذة من تخلل املودة يف القلب ،و�شرطه �أن يكون لك ناف ًعا وعنك
تعده لنائبات الدهر �إذا نزلت وللم�سرة �إذا ح�صلت ،فكل حبيب خليل
مداف ًعاّ ،
وال عك�س� .سئل بع�ض احلكماء عن ال�صديق ما هو؟ فقال :هو الذي �إذا زرته
و�س ِّمي �صديقًا ل�صدقه �إياك ،و�سمي العد ّو عد ًّوا لعدوانه
�سرك ،و�إذا زارك �سركُ ،
عليك �إذا ظفر بك ،وذلك مما ي�ستدل به على ل�ؤمه وخبث َط ِو َّي ِته( ،)3فقد قيل:
الكرمي �إذا قدر غفر و�إذا ر�أى زلة �سرت ،وقالوا :لي�س من عادات الكرام �سرعة
الغ�ضب واالنتقام ،وقال املاوردي:
اح ٌب ِخ ْل ُته( )4خَ ِليــــــــــــ ً
و�ص ِ
ال و َما َجــــــ َرى َغــــــــــدْ ُره ِب َبايل
َ
ِيح ِم ِّني َك�أَنَّــــــــــــــه َكـــــــا ِت ُب ِّ
ال�ش َمال
مل ُي ْح ِ
�ص(� )5إِ َّال ال َقب َ
( )1غري ممَ ْ ُنون :غري مقطوع( .م).
(َ )2عدِ يل :مثيل( .م).
(َ )3ط ِو َّيته� :ضمريه( .م).
(  )4خِ ْلته :تخيلته( .م).
(ُ )5ي ْح ِ�صَ :ي ُع ّد( .م).
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ومن كالم بع�ضهم:
و�ص ْح َب ِة �أَ ْه ِل َها و َبا ِي ْن ُه ُمو( )1ما ُد ْم َت يف الدَّ ه ِر َبا ِق َيا
َت َن َّح َعن الدُّ ْن َيا ُ
َف َما ِم ْن ُهم �إال َح ُ�سو ٌد َ
و�ش ٌ
يم ِة َعا ِد َيا
امت َت َراه ِب�أَ ْقــــــــ َوالِ ال َّنمِ َ
�إذا ِن ْل َت خَ يرْ ً ا �أَ ْظ َه ُروا لك ُو َّد ُهم و�أَ ْبدُ وا ُ�س ُرو ًرا ُك َّل َما ُد ْم َت َوال َيا
و�إ ِْن َ�س َ
اءك الدَّ ْه ُر ا َخل� ُ
ؤون ب َِ�ص ْرف ِه( )2ترى ِم ْن ُهم َّ
ال�شي َء الذي َكان خا ِف َيا

و�صار َّ
ال�ص ِديقُ املُ ْظ ِه ُر ال ُو ّد وال ِّر�ضى ُي َج ِّر ُد َ�ســـــــــي ًفا بال َعدَ ا َو ِة َم ِ
ا�ض َيا
فما يف َب ِني الدُّ ْن َيا الدَّ ِن َّية َ�ص ِ
اح ٌب َيدُ و ُم َع َلى َع ْهدٍ �إذا ُك ْن َت نَا ِئ َيا

َف َ�ش ِّمر(�)3إىل ال َّتق َوى و َد ْع ُك َّل َح ِ
َ
ــــــوق اهلل �إ ِْن ُك ْن َت َر ِاع َيا
ا�سدٍ َو َر ِاع ُح ُق
فما ا َخليرْ ُ �إال يف ا ُ
خل ُمولِ َم َع ال ُّت َقى وما ال ُغ ْنم(� )4إال �أَ ْن َت ُقــــــو َم ال َّليا ِل َيا

وقيل:
َج َزى اهلل َّ
ال�شدَ ا ِئدَ ُك َّل خَ يرْ ٍ ََعر ْف ُت ِب َها َعدُ ّوي ِم ْن َ�ص ِدي ِقي

(َ )1با ِي ْن ُه ُمو :فارقهم( .م).
( )2ب َِ�ص ْرفِه :حدثانه ونوائبه( .م).
( )3ف�شَ ِّمر :فتهي�أ( .م).
( )4ال ُغ ْنم :الفوز( .م).
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وللإمام ال�شافعي :
املَ ْر ُء يف َز َم ِن الإِ ْق َبالِ َك َّ
ال�ش َجرة
حتى�إذاما َع َرت()1عن ِح ْم ِل َهاان َْ�ص َر ُفوا
وحا َو ُلوا َق َّ�ص َها ِم ْن َب ْعد ما َ�ش َف ُقوا
َ
اح ْب َت َ �أ ْك رَ َثهم
ا�س �إ ِْن َ�ص َ
كذلك ال َّن ُ

ا�س ما َدا َم ْت ِب َها الث ََّمرة
َ
وح ْو َلها ال َّن ُ
َع ْنها ُع ُقو ًقا و َقدْ َكانُوا ِب َها َب َر َر ْة
اح والغَرب ْة
َد ْه ًرا َع َل ْيها من الأَ ْر َي ِ
د�س من َع َ�ش َره
ال�س ِ
فما َ�ص َفا لك ُر ْب ُع ُّ

وقيل :النا�س معادن كمعادن الذهب والف�ضة ،وقيل:
ّ
ال حَ ْتمِ
ـــــدن ا ْم َر أ�ً ح َّتى جُ َت ِّر َبه

ــــبه
َف ُر مَّبَا ال ُي َوايف خَ رَ ُ
ــــبه خُ رْ

()2

وقيل:
و َقدْ َك َان ُح ْ�س ُن َّ
الظ ِّن َب ْع َ
�ض َم َذا ِهبي

َ
ُ
ــــــــان و�أَ ْه ُله
ـــــــذا ال َّز َم
َف�أ َّد َب ِني َه

ويف اخلرب �أن اهلل خلق �آدم من قب�ضة قب�ضها من جميع الأر�ض فجاء بنو
�آدم على قدر الأر�ض ،فجاء منهم الأحمر والأبي�ض والأ�سود واخلبيث والطيب
رواه احلاكم .وقيل:

(َ )1ع َرت :جردت( .م).
( )2خُ برْ ه :خمربة الإن�سان( .م).
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ا�س�أَ ْطــــــ َوا ٌر(� )1إذا َج َّرب َت ُهـــــــــم
ال َّن ُ

كال َّن ْب ِت فيـــــــه َط ِّي ٌب وخَ ــــــب ُ
ِيث

وقيل:
يم ِته
ُك ُّّل ا ْم ِرئ َراجِ ٌع َي ْو ًما ِل ِ�ش َ

و�إ ِْن تَخَ ـــــ َّلق �أَخْ ـــــ َ
ني
ال ًقا �إىل ِح ِ

وقيل:
وما َ�سا َم ِني(�َ )2ض ْي ًما وال َ�ش َّف ِني(� )3أَ ًذى
وما َ�ض َّرين �إِ َّال ا َّل ِذين َع َر ْف ُتهم

ا�س �إِ َّال َم ْن �أَ َو ُّد و�آ َل ُف
ِم َن ال َّن ِ
جزى اهلل خَ ًريا ُك َّل َم ْن َل ْ�س ُت �أَ ْع ِر ُف

قال الإمام ال�شافعي :
َل َك يف ال ُعــــــ ْز َل ِة َف ْاعـــــ َلم

ْ
ـــــــــــك َرا
ِن َعــــــــ ٌم تُوجِ ُب ُ�ش

َق َّ
ــــــل َم ْن ُي ْن ِ�ص ُ
فاج َعـــــل
ــــف ْ

َ
ــــــــــــــبا
ــــــــك َق
َل َك ِم ْن َبي ِت
رْ َ

ْ
ال تَخَ
ــــــــــف ِ�ضي َقــــــة َع ْي ٍ�ش

�إ َِّن َب ْعـــــــــدَ ال ُع ْ�ســـــ ِر ُي ْ�ســـــ َرا

(� )1أَ ْط َوار� :أخياف� ،أي على حاالت �شتى( .م).
(�َ )2سا َمنِي :ك َّلفني( .م).
(� )3شَ َّفنِي :لذعني( .م).
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وقال بع�ضهم:
َ
يــــــــل ِلـــــــي خُ ْ
َل ْو ِق
ــــــــــم ا َحلـــــــدَ َثانِ
ــــذ �أَ َمــــا ًنا ِم ْن �أَ ْع َظ
ِ
ْ
لمَ َــــا �أَخَ
ـــــــــــــــــــذ ُت �أَ َمــــا ًنا �إِ َّال ِمــــــــــــــــــن الإِخْ ــــــــــ َوانِ

()1

وقيل:
وا�س َت�أ ِن ْ�س ِب َو ْحدَ ِت َها
اه َر ْب ِب َن ْف ِ�س َك ْ

ال�س ُرو َر �إذا َما ُك ْن َت ُم ْن َف ِر َدا
َت ْلقَ ُّ

وقال ذو النون :ال ت�صحب �إال من �إذا مر�ضت عادك ،و�إذا �أذنبت تاب لك،
وعلى ذلك قول ال�شاعر:
�إذا َم ِر ْ�ض ُتـــم �أَ َت ْي َن ُاكم َن ُعــــو ُد ُكم

وت ُْذ ِن ُبـــــــــــون َف َن�أْ ِت ُ
يكم و َن ْع َت ِ
ـــذر

وقيل:
�إِذا اع َت َذ َر املُ�سيء �إِ َل ْي َك َي ْو ًما

جَ َتا َو ْز َع ْن َم َ�ســــــاوِي ِه َ
الك ِث َرية

َف�إ َِّن َّ
عي روى َح ِدي ًثا
ال�شـــــــــا ِف ّ
عن املُخْ َتــــــــــا ِر �إ َِّن اهلل يمَ ْ ُحو

يـــــــــح َع ْن ُم ِغ َري ْة
ب� ْإ�ســـ َناد َ�ص ِح
ٍ
ِب ُع ْذ ٍر َو ِ
احــــــــدٍ �أَل َفـــــي َك ِب َري ْة

( )1ا َحل َدثَان :ال ُّن َوب وال�شدائد( .م).

املر�شد الأمني للبنات والبنني

574

574

ال�سنة تخفيف العيادة( ، )1قيل :مر�ض بكر بن عبد اهلل املزين فعاده
ومن ُّ
�أ�صحابه ف�أكرثوا عنده اجللو�س ،فقال :املري�ض ُيعاد وال�صحيح ُيزار ،وكذلك زيارة
()2
الأ�صدقاء والإخوان و�سائر ال�صاحلني ينبغي �أن تكون خفيفة لقوله ُ « ز ْر ِغ ًّبا
تزدد ُح ًّبا» ،ولقوله « :من زار �أخاه خا�ض يف الرحمة حتى يرجع»؛ لأنها من
الأخالق العلية وحما�سن الآداب ال�سنية ،و�أجمل املزايا و�أجل ال�سجايا ،بحيث
ال تكون املدة التي بني الزيارتني طويلة مملة وال ق�صرية مخُ ِ َّلة( )3وهذا يف زيارة
الأحياء� ،أما زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء وال�صاحلني ف ُت ْ�س َت َحب مطلقًا من
غري نظر �إىل طول �أو ق�صر �أو قلة �أو كرثة النتفاء العلة املذكورة .وقيل:
اب
عل ْي َك ِب� ْإغ َب ِ
َف�إنيِّ َر�أَ ْي ُت ال َغ ْي َث ُي ْ�سَ�أ ُم َدا ِئ ًما و ُي ْ�سَ�أ ُل بِالأَ ْي ِدي �إِ َذا ُهو َ�أ ْم َ�س َكا
()4

ال ِّز َيا َر ِة �إِنَّها �إِ َذا َك رُثَت َكان َْت �إىل ال َه ْج ِر َم ْ�س َل ًكا

وقيل:
ال َت ُز ْر َم ْن حُ ِت ّب يف ُك ِّل َ�ش ْه ٍر َغيرْ َ
الء( )5ا ِله َ
فاج ِت َ
اللِ يف َّ
ال�ش ْه ِر َي ْو ٌم ثم ال
ْ

َي ْو ٍم

( )1ال ِع َيا َدة :الزيارة( .م).
( )2غِ ًّبا� :أي ُز ْر يو ًما واترك يو ًما( .م).
( )3مخُ ِ َّلة :جمحفة( .م).
(� )4إ ْغ َباب :تقليل الزيارة يو ًما ويو ًما( .م).
(ْ )5اجتِالء :النظر( .م).

َو َال
َت ْن ُظ ُر

َت ِز ْده

َع َل ْي ِه

ال ُع ُي ُ
ون

�إِ َل ْي ِه
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وقيل:
ال ُت ْن ِك َّرن َعدَ َم ال ِّز َيا َرة َ�س ِّي ِدي
فم َح َّب ِتي َط ْبــــــــ ٌع ِب َغيرْ ِ تَــــــ َر ُّد ِد
َ

ولكن ما �أح�سن ما قيل:
ــــت ِم ْن ِخ ٍّل
�إِ َذا �آن َْ�س َ
ُ
َّ
وك ْن
م َّب ِته ِهـــــــــالال
كال�ش ِ
م�س ت َْط ُل ُع ُك َّل َي ْو ٍم وال ت َُك يف حَ َ
()1

ِو َدا ًدا َف ُز ْره وال تَخَ ْف ِم ْنه ِمــــــــــالال

ومر�ض �إن�سان فكتب �إليه بع�ض �أ�صدقائه :ك�شف اهلل مابك من ال�سقم
وطهرك بال ِعلة( )2من اخلطايا ،ومتعك ب�أن�س العافية و�أعقبك دوام ال�صحة .وف�ضل
العيادة م�شهور و�شرفها مذكور وبها تعظم الأجور .وعاد بع�ض النا�س مري�ضً ا ف�أطال
عنده اجللو�س ،فدعا اهلل فقال :اللهم علمنا كيف نعود املر�ضى؟ ففهم منه �أنه
�أطال عنده اجللو�س فقام .وقال �« :إذا مر�ض الغريب فنظر عن ميينه وعن �شماله
وعن �أمامه وعن خلفه فلم ير �أحدًا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه» ،و ُروِي عنه « ثالثة
يف ظل العر�ش عائد املر�ضى وم�شيع املوتى ومعزي الثكلى» والثكلى فاقدة الولد
ومن لوازمها احلزن .روى ال�سهروردي عن ر�سول اهلل  قال« :من عزى ثكلى
( )1خِ ل� :صديق( .م).
( )2ال ِع َّلة :املر�ض( .م).
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ُك ِ�سي بر ًدا( )1يف اجلنة» و ُروِي عنه �أي�ضً ا قال« :ما من م�ؤمن يعزي �أخاه مب�صيبة �إال
ك�ساه اهلل  من ُحلل( )2الكرامة يوم القيامة»،
والتعزية هي احلمل على ال�صرب وذكر ما ُي�س ِّلي( )3امل�صاب ويخفف حزنه
ويه ّون م�صيبته ،وهي م�ستحبة ف�إنها م�شتملة على الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،وهي داخلة يف قوله تعاىل :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱸ [املائدة]2 /
و ُت ْ�س َت َح ّب التعزية قبل الدفن وبعده ،قيل :و ُت ْك َره بعد ثالثة �أيام لأنها قد جتدد
احلزن ،وقيل� :إنها ال ُت ْف َعل بعد ثالثة �أيام �إال يف �صورتني :وهما �إذا كان املُ َع َّزى �أو
�صاحب امل�صيبة غائ ًبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد ثالثة ،والتعزية بعد الدفن
�أف�ضل منها قبله لأن �أهل امليت م�شغولون بتجهيزه ،ولأن وح�شتهم بعد دفنه
لفراقه ،هذا �إذا مل ُي َر منهم جز ًعا ف�إن ر�آه قدم التعزية لي�سكنهم.
و�أما لفظ التعزية فال حجر فيه ف�أي لفظ ُع ِّزي به ح�صلت ،وا�ستحب
�أ�صحاب ال�شافعي �أن يقال يف تعزية امل�سلم بامل�سلم� :أعظم اهلل �أجرك و�أح�سن
عزاك وغفر مليتك ،ويف امل�سلم بالكافر� :أعظم اهلل �أجرك و�أح�سن عزاك ،ويف
الكافر بالكافر� :أخلف اهلل عليك وال نق�ص عددك .و�أح�سن ما ُي َع َّزى به ما
(ُ )1بر ًدا :ثوبًا( .م).
(ُ )2ح َلل :جمع ُح َّلة ،وهي ثوبني من جن�س واحد( .م).
(ُ )3ي�س ِّليُ :ي َن ِّ�سي( .م).
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ُروِي يف �صحيحي البخاري وم�سلم عن �أ�سامة بن زيد  قال� :أر�سلت �إحدى
بنات النبي � إليه تدعوه وتخربه �أن �صب ًّيا لها �أو اب ًنا يف �سكرات املوت ،فقال
للر�سول ارجع �إليها ف�أخربها :ف�إن هلل ما �أخذ وله ما �أعطى ،وكل �شيء عنده ب�أجل
م�سمىَ ،ف ُم ْرها لت�صرب ولتحت�سب .قال تعاىل :ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  .ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﱸ [البقرة ،]157-156 /وقال « :ما من م�سلم ي�صاب مب�صيبة
و�إن قل عهدها ف�أحدث لها ا�سرتجا ًعا �إال �أحدث اهلل له �أج ًرا و�أعطاه اهلل مثل �أجر
ذلك يوم �أ�صيب بها» ،وقال ابن املبارك :امل�صيبة واحدة ف�إذا جزع منها �صاحبها فهي
اثنان� :إحداهما امل�صيبة بعينها ،والثانية ذهاب �أجر امل�صيبة .وقيل� :إن اجلزع ال يرد
مي ًتا وال يدفع حزنًا ،وورد عنه �« :إن املعونة ت�أتي العبد من اهلل على قدر امل�ؤنة و�إن
ال�صرب ي�أتي العبد على قدر امل�صيبة» ،وكان � إذا َع َّزى قال�« :آجركم اهلل ورحمكم».
وكتب بع�ضهم �إىل �صديقه يعزيه ب�أخيه وي�سليه :ما ت�صنع يا �أخي والق�ضاء
نازل واملوت حكم �شامل ،و�إن مل َت ُلذ بال�صرب فقد اعرت�ضت على مالك الأمر،
()1
و�أنت تعلم �أن نوائب الدهر ال ُت ْد َفع �إال بعزائم ال�صرب ،فاجعل بني هذه اللوعة
الغالبة والدمعة ال�ساكبة حاج ًبا( )2من ف�ضلك ،وحاج ًزا من عقلك ،وداف ًعا من
( )1الل ْو َعة :وجع القلب( .م).
(َ )2حاجِ ًبا� :سات ًرا( .م).
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دينك ،ومان ًعا من يقينك ،ف�إن املحن �إذا مل تعالج بال�صرب كانت كاملنح �إذا مل
تقابل بال�شكر؛ ف�ص ًربا �ص ًربا ففحول الرجال ال ت�ستفزها الأيام بخطوبها ،كما �أن
علي �أن �أخاطب موالي معز ًّيا
متون اجلبال ال تهزها العوا�صف بهبوبها ،فعزيز ّ
و�أكاتبه م�سل ًّيا عن كبري �أو �صغري ممن يتعلق بذمته �أو ينتمي �إىل جملته ،فكيف
بال�صنو( )1الأكرم والذخر الأعظم والركن الأ�شد وال�سهم ال َأ�س ّد( )2وال�شهاب
و�س َّنة ما�ضية ،وقدر اهلل هو املقدر
الأ�سطع واحل�سام الأقطع ،لكن التعزية ِ�سيرَ ٌ �سارة ُ
و�أجل اهلل �إذا جاء ال ي�ؤخر ،ولوال �أن الذكرى تنفع والتعزية ي�ستوي فيها الأ�شرف
والأو�ضع لأجللت موالي �أن �أفاحته معز ًّيا و�أخاطبه م�سل ًّيا ،ولكن بحمد اهلل العامل
ال يعلم وال�سابق ال يقدم.
و ُروِى �أن �أبا بكر ال�صديق  كان �إذا عزى امر�أ قال :لي�س مع العزاء
أ�شد مما قبله و�أهون مما بعده ،فاذكروا َف ْق َد
م�صيبة وال مع اجلزع فائدة ،واملوت � ّ
ر�سول اهلل  تهن عليكم م�صيبتكم�َ ،ص َّلى اهلل على حممد و�أعظم �أجركم.
و َع َّزى عمر بن اخلطاب  رج ًال فقال له� :إن �صربت م�ضى �أمر اهلل و�أنت
م�أجور ،و�إن جزعت م�ضى �أمر اهلل و�أنت م�أزور .وورد عنه � إذا ق�ضى اهلل لرجل
�أن ميوت ب�أر�ض جعل له �إليها حاجة و�أن�شدوا:
ال�صنو :ال�شقيق( .م).
(ِّ )1
( )2ال َأ�س ّد :القا�صد( .م).
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�إذا ما ِح َمام

()1

ري
املَ ْر ِء كان ِب َب ْلدَ ٍة َد َع ْته �إِ َل ْي َهــــــــا َح َ
اجــــــ ٌة َف َي ِط ُ

وقال َ « :م ْن دفن ثالثة من الولد حرم اهلل عليه النار» رواه الطرباين.
وقال « :من َكفَّن مي ًتا كان له بكل �شعرة منه ح�سنة» ،وقال العالمة الأجهوري:
من عالمة الب�شرى للميت �أن ي�صفر وجهه ويعرق جبينه وتذرف عيناه ،ومن
عالمة ال�سوء �أن حتمر عيناه وتغرب �شفتاه ،وينبغي للجار �أن يهيئ لأهل امل�صاب
طعا ًما لأنه قام بهم ما ي�شغلهم.
وقد �أو�صى بع�ض ال�صلحاء و�صية البنه ونفعها عام جلميع النا�س ،حيث
قال :ربنا �آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من �أمرنا ر�شدا ،يا بني �أر�شدك اهلل
و�أيدك و�أو�صيك بو�صايا �إن �أنت حفظتها وحافظت عليها رجوت لك ال�سعادة
يف دينك ومعا�شك بف�ضل اهلل ورحمته �إن �شاء اهلل تعاىل� ،أ ّولها و�أوالها :مراعاة
تقوى اهلل العظيم بحفظ جوارحك كلها من معا�صي اهلل  حياء من اهلل تعاىل
والقيام ب�أوامر اهلل عبودية هلل ،وثانيها� :أن ال جتزع من امل�صيبة ،وثالثها� :أن تن�صف
من نف�سك وال تنت�صف لها �إال ل�ضرورة ،ورابعها� :أن ال تعادي م�سل ًما وال ذم ًّيا،
وخام�سها� :أن تقنع من اهلل مبا رزقك من جاه ومال ،و�ساد�سها� :أن ال ت�ستهني بمِ ِمننَ
النا�س عليك ،و�سابعها� :أن حت�سن التدبري فيما يف يديك ا�ستغناء به عن اخللق،
( )1حِ َمام :موت( .م).
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وثامنها� :أن ال تطيع نف�سك يف الف�ضول( )1برتك ا�ستعالم ما مل تعلم والإعرا�ض
عما قد علمت ،وتا�سعها� :أن تلقى النا�س مبتدئًا بال�سالم حم�س ًنا يف الكالم منطقًا
�صادق الوعد ،متوا�ض ًعا باعتدال م�ساع ًدا مبا جتد �إليه ال�سبيل ،متحب ًبا �إىل �أهل
ال�سنة ،وعا�شرها� :أن ال ت�ستقر على
اخلري ،مدار ًيا لأهل ال�شر ،مبتغ ًيا يف ذلك ُّ
جهل ما حتتاج �إليه يف م�صلحة دينك ومعا�شك اللهم �أَ ّه ْله يف ذلك المتثالنا.
وقيل:
على املَ ْر ِء �أَ ْن َي ْ�س َعى لمِ َا ِفي ِه َن ْف ُعه و َل ْي َ�س َع َل ْيه �أَ ْن ُي َ�س ِاعدَ ه الدَّ ْه ُر
ِال�سعي املُ َنى مَ َّت �أَ ْم ُره و�إ ِْن َغ َل َب املَ ْقدُ ور َك َان له ال ُع ْذ ُر
َف�إ ِْن ن ََال ب َّ

وقيل:
وك ْن َف ِاع ً
ُ
ال ِمث َْل ِف ْع ِل ال َّز َمانِ

َف�إ َِّن

ال َّز َم َان

َف ُعو ُلن

َف ُع ُ
ول

وقال بع�ضهم يف تدبري اليقظة :اعلم �أن الإن�سان ال ي�صلح �أن ي�ضيع زمانه
بطالة فيم�ضي كله ُ�س َدى( ،)2وقال عمر بن اخلطاب � :إين �أكره �أن �أرى �أحدكم
ال يف عمل دنيوي وال يف عمل �أخروي ،وقال الإمام ال�شافعي  :فيا �ضيعة
الأعمار تمُ �شى �سبهلال( ،)3وقال الك�سائي :ال�سبهلل الذي ال �شيء معه ،وذلك
( )1الف ُُ�ضول :الزيادة( .م).
(�ُ )2س ًدىُ :مه َمل( .م).
(�َ )3س َب ْه َلال� :أي بال �شيء( .م).
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�أن الإن�سان قد م�ضى عليه وقت النوم بغري فائدة ،فينبغي �أن ال يخلي نف�سه من
عمل ديني وال من عمل دنيوي فمن عرف الزمان �أكرث من اال�ستعداد وقيل:
()1
ــــــرء فـــــــي َب ْي ِته
�إ َِّن ُم َقا َم املَ ْ
َ َ ()2
ف َو ِ
ا�ص ُل ال ِّرح َل ِة ن َْحــــــ َو الفلى

قـــــ ِام املَ ْرء فـــــــي لحَ ْ ِده
ِمثْل ُم َ
فال�س ُ
يف ال َيق َْطــــــ ُع فـــــــي ِغ ْم ِده
َّ

ف�إن اهلل تعاىل مل يجمع منافع الدنيا يف �أر�ض بل فرقها و�أحوج بع�ضها �إىل
بع�ض ،وقيل :امل�سافر يجمع العجائب ويكت�سب التجارب ،وقيل :لي�س بينك
وبني البالد ن�سب فخري البالد ما حملك ،وقيل:
َ�ســــــــا ِفر �إذا َحا َو ْلت َقــــــــــــدْ ًرا
ــــــــب َما َجـــــــ َرى
ك�س
ُ
واملَا ُء ُي َ
و ِب َنقْـــــــــــــــ َلة الــــــــــدُّ ِّر ال َّنفيـ

ُ
ِـــــــــالل َف َ�صا َر َبدْ َرا
�ســــــــا َر اله
َ
ا�ســـــــ َت َق َّرا
ِطينًاو َيخْ ُبثمـــــــــــــا ْ
ــــــح ِر ن َْحــــــــــ َرا
ـ�س ِة ُبدِّ َل ْت بال َب
ْ
َ

و�أخ�صر و�صية جامعة نافعة و�صية عبد اهلل بن احل�سن بن احل�سني بن علي،
قال البنه :يا بني �أين ُم�ؤَ ِّد حق اهلل يف ت�أديبك َف�أ ِّد �إ ّيل حق اهلل� ،أي بني كف
عن الأذى ،وارف�ض البذا( ،)3وا�ستعن على الكالم بطول الفكر يف املواطن التي
(ُ )1مقَام :املو�ضع الذي يقيم فيه الإن�سان( .م).
( )2ال َف َلى :الأر�ض القفر( .م).
( )3الب َِذا :الفح�ش( .م).
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تدعوك فيها نف�سك �إىل الكالم؛ ف�إن للقول �ساعات ي�ضر فيها اخلط�أ وال ينفع فيها
نا�صحا ،كما حتذر م�شورة العاقل �إذا
ال�صواب ،واحذر م�شورة اجلاهل و�إن كان ً
كان غا�شًّ ا لأنه يرديك مل�شورته ،واعلم يا بني �أن ر�أيك �إذا احتجت �إليه وجدته
نائ ًما ووجدت هواك يقظانًا ،ف�إياك �أن ت�ستبد بر�أيك ف�إنه حينئذ هواك ،وال تفعل
فع ًال �إال و�أنت على يقني �أن عاقبته ال ترديك( )1و�أن نتيجته ال جتني عليك ،و�إياك
ومعاداة الرجال ف�إنك لن تعدم مكر حليم �أو معاداة لئيم .انتهى.
وامل�شاورة يف الأمور تفيد ازدياد الب�صرية ،ومثل ذلك امل�شاركة يف العلم،
كما قيل:
اج َت َم ُعوا َجا�ؤُوا ب ُِك ِّل َع ِزميَ ٍة َف َي ْز َدا ُد َب ْع ُ
�ض ال َق ْو ِم ِم ْن َب ْع ِ�ضهم ِع ْل َما
�إذا ْ

وقيل:
َ�شا ِو ْر َ�ص ِدي َق َك يف ا َخل ِف ِّى املُ�شْ ِك ِل
َ
فاهلل َقدْ �أَ ْو َ�صـــى ب
ِــــــــــــذ َاك َن ِب َّيه فـــــــي َقــــــــ ْو ِله َ�شا ِو ْر ُهم و َت َو َّك ِل
()2

(ُ )1ت ْردِيك :تهلكك( .م).
( )2املُ�شْ كِ ل :املُل ْب�س( .م).

يحة َحـــــــاز ٍِم ُم َت َف ِّ�ض ِل
وا ْق َب ْل ن َِ�ص َ
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وقد �أمر اهلل تعاىل نبيه مب�شاورته �أ�صحابه يف قوله تعاىل :ﱹﭭ ﭮ

ﭯﱸ [�آل عمران ]159 /ويف احلديث« :ما ندم َم ْن ا�ست�شار وال خاب َم ْن
ا�ستخار» ،و َم ْن ا�ستخار اهلل لري�شده �إىل م�صاحله فليعلم �أن الذي ّقدره له هو اخلري
يف نف�س الأمر والأ�صلح له ،و�إن جاء على خالف ما يريد ،ف�إن اهلل خبري مب�صالح
عبده ومبا ي�ؤول نفعه �إليه وما يندفع �ضرره عنه ،فاخلري له فيما ّقدره اهلل له و�إن كرهه
العبد ،كما يف احلديث القد�سي عن اهلل «و�إن من عبادي من ي�صلح له الفقر ولو
�أغنيته لف�سد حاله و�إن من عبادي من ي�صلح له الغنى ولو �أفقرته لف�سد حاله»
ف�إرادة اهلل مع عباده مبنية على ا ِحل َكم وامل�صالح.
قال بع�ض احلكماءَ :م ْن ا�ستعان بذوي العقول ف�إنه يدرك امل�أمول( .)1وقال
بع�ضهم :ال ت�صلح الأمور �إال بر�أي �أويل الألباب ،وال تدور �إال على الأقطاب(.)2
قال علي كرم اهلل وجهه« :نعم املوازرة()3امل�شاورة» ،وقال بع�ض احلكماء :ال
ي�ستغني العاقل عن امل�شورة كما ال ي�ستغني الفر�س عن ال�سوط ،وقال بع�ض
احلكماءَ :كفَى بالتجارب ت�أدبًا وبتقلب الأيام عظة .وقالوا :التجربة مر�آة العقل
والغرية ثمرة اجلهل؛ ولذلك قالوا :امل�شايخ ينابيع الأخبار ال يطي�ش لهم �سهم
( )1املَ�أ ُمول :املَ ْر ُج ّو( .م).
( )2الأَق َْطاب :الأ�سياد( .م).
( )3املُ َوا َز َرة :املعاونة( .م).
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وال ي�سقط لهم وهم .وقال �آخر :عليكم ب�آراء امل�شايخ ف�إنهم لو عدموا ذكاء الطباع
�أفادتهم الأيام �ضنكة( )1وجتربة ،وقد قيل يف ذلك:
�إذا َط َال َعق ُْل( )2املَ ْر ِء يف َغيرْ ِ �آ َف ٍة

�أ َف َا َدت َل ُه الأَ َّيا ُم يف ِذ ْك ِر َها َع ْق َ
ال

وقول عبد اهلل بن احل�سن بن احل�سني يف و�صيته :وا�ستعن يف الكالم بطول
الفكر حمله �إذا مل تفت بذلك فر�صة ،ولذلك ملا قال بع�ضهم للخليفة املن�صور
حني عزم على قتل �أبي م�سلم اخلرا�ساين:
ِ�إ َذا ُك ْن َت َذ َا َر ْ�أ ٍي َف ُك ْن َذا تَدَ ُّب ٍر

َف إ� َِّن َف َ�سا َد ال َّر�أْ ِي أ�َ ْن َي َت َع َّجال

�أجابه املن�صور:
�إِ َذا ُك ْن َت َذا َر ْ�أ ٍي َف ُك ْن َذا َع ِزميَ ٍة
()3
وال تمُ ْهِل الأَ ْعدَ ا َء يو ًما ِب ُغدْ َو ٍة

َف�إ َِّن َف َ�سا َد ال َّر� ِأي �أَ ْن َيترَ َ ّد َدا
و َبا ِد ْر ُهم �أَ ْن يمَ ْ ُل ُكوا �أَ ْم َنها َغدَ ا

وهذا كقول الإمام علي « من فكر يف العواقب مل ي�شجع فلكل من
العجلة والت�أين مواقع» ،قال تعاىل :ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
(� )1ضَ ْن َكة� :ضيقًا( .م).
(َ )2عق ُْل :حب�س( .م).
(ُ )3غ ْد َوة :البكرة ما بني �صالة الغداة وطلوع ال�شم�س( .م).
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ﯮ ﯯﱸ [�آل عمران ]120 /الآية ،قال يف الك�شاف� :إن هذا تعليم من
اهلل تعاىل و�إر�شاد يف �أن ي�ستعان على كيد العد ّو بال�صرب والتقوى ،وقالت احلكماء
�إذا �أردت �أن َت ْكبِت( )1من يح�سدك فازدد ف�ض ًال يف نف�سك ،ومنه �أخذ الإمام
ال�شافعي .
�إِ َذا َما ِ�شئ َْت ِ �إ ْر َغا َم الأَ َعا ِدي
َف ِز ْد يف َم ْك ُر َما ِتك َفهِي �أَ ْعدَ ى َع َلى الأَ ْعدَ ا ِء ِم ْن ُن َو ِب ال َّز َمان
بال َ�س ْي ٍف ُي َ�س ّل وال ِ�س َنان

(َ )1ت ْكبِت :ت�صرع( .م).
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الف�صل الرابع
يف �أن التوادد والتحابب بني الزوجني مما ينتج ح�سن
الع�شرة بينهما وبني ذريتهما

قال الإمام الغزايل رحمه اهلل يف كتاب الإحياء :فوائد الزواج خم�س:
الن�سل والتح�صني لك�سر ال�شهوة ،وترويح القلب باملعا�شرة واملحادثة ونحوها،
()1
بهن ،و�آفاته ثالثة :التخليط
وجماهدة النف�س وريا�ضتها برعاية الأهل والقيام ّ
بحقوقهن واحتمال
يف االكت�ساب ب�سبب العجز عن احلالل ،والق�صور عن القيام
ّ
أوالدهن عن اهلل تعاىل ،وبعد هذا ينظر فمتى
بهن وب�
�
ّ
أخالقهن ،واال�شتغال ّ
ّ
وجدت فيه الفوائد �أو بع�ضها َوانْتفَت عنه الآفات فال�شك �أن الزواج يف حقه
�أف�ضل ،و َم ْن انتفت عنه الفوائد واجتمعت عليه الآفات فال ُع ْز َبة( )2يف حقه �أف�ضل،
و�إن تعاظمت الفوائد والآفات كما هو الغالب فليزن الأمرين مبيزان االعتدال،
ف�إذا غلب على ظنه رجحان �أحدهما عمل مبوجب الراجح .انتهى.
قال بع�ضهم :و�أما �إذا مل تدع احلاجة �إىل الزواج كالعجز عن املهر �أو الأُ ْه َبة

()3

( )1ال َّت ْخلِيط :الإف�ساد( .م).
( )2ال ُع ْز َبة :عدم الزواج( .م).
( )3الأُ ْه َبة :ال ُع َّدة( .م).
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�أو الإنفاق ،فال ينبغي له الزواج ،وعلى ذلك يحمل قوله « :خريكم بعد
املائتني اخلفيف احلاذ (�أي الظهر) الذي ال �أهل له وال ولد» .والأمر كذلك فمن
تركه فقد �أراح نف�سه وا�سترب�أ( )1لدينه وعر�ضه وكان عزي ًزا بني �أقرانه ،جلي ًال بني
�إخوانه ،رفي ًعا عما �سواه من مكانه ،ومن تز ّوج وهو فاقد ملا ُذ ِكر فقد �أتعب نف�سه
فيما ال طائل حتته ،وحملها ماال طاقة لها به من الذل واالحتياج ونحوه� ،أما �إذا
دعت احلاجة لذلك ب�أن تاقت نف�سه �إىل الزواج ،وكان واجد الأهبة وما يحتاج
�إليه احلال فالأف�ضل له الطلب لقوله « :تناكحوا تنا�سلوا تكرثوا ف�إين مباه بكم
الأمم يوم القيامة» وقوله �« :شراركم ُع َّزابكم».
ومتى �صح التوادد بني الزوجني ترتب على ذلك �أن عائلة البيت جتلب له
خ�صائ�ص نافعة؛ لكرثة رزقه وثروته وحفظه من جميع �آفات التباين وامل�شاجرات؛
ف�إن الزوجني املجتمعني يف بيت واحد املُ َّت ِحدين قل ًبا وقال ًبا باملحبة والأُلفة
يتوطنان( )2فيه ويحبانه وال يخرج �أحدهما �إال لعذر؛ فبهذا ي�سارعان يف حت�صيل
ما يلزم لهذا املنزل من الأثاث واملتاع والأهبة وجميع اخلريات ،ويح�سنان �إدارته
فتجد ُك ًّال من الزوجني جمته ًدا يف تربية ما يرزق به من الذرية ،وهذا كله يجعل
اخلدم واحل�شم وغريهم جمبولني على احرتام هذا املنزل ،وعلى الوفاء بالأمانة
(ْ )1ا�س َتبرْ َ �أ :طلب الرباءة( .م).
(َ )2ي َت َّوط َنان :يقيمان( .م).
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لأهله و�ساكنيه ،و�أن مينعوا عنه جميع الأ�سباب املُف�ضية(� )1إىل اخللل والك�سل.
فمتى �سلك الزوجان ً
م�سلكا ح�س ًنا يف حت�سني �أحوال منزلهما وعائلتهما
عا�شا يف ال�سعة واالعتبار ،بخالف ما �إذا نق�ض �أحدهما �أو كالهما عهد املحبة
والوداد ،وزالت الأمانة من بينهما ،ف�إن الربكة تذهب من البيت ويكرث فيه الت�شاجر
وال�شقاق ،وت�شوي�ش اخلواطر والبغ�ضاء وال�شحناء ،حتى ي�سري ذلك من الآباء
()2
للأبناء واخلدم واحل�شم ،وتتع ّود الذرية واخلدم على ارتكاب القبائح واملثالب
املنزلية ،فكل ع�ضو من �أع�ضاء البيت ي�سهل عليه �أن ي�سرق ويبذر وي�سلب وينهب
ويت�صرف يف جميع ما وقع يف يده؛ فتذهب �أموال املنزل هباء منثو ًرا ويرتكب
رب املنزل الديون من كل جانب ،ورمبا كان ذلك �سب ًبا لت�شتت العائلة واخلدم ملا
يعرتيهم( )3من �ضيق احلال ،ورمبا ح�صل بني الزوجني املرافعات واملحاكمات من
ومد اليد لل�س�ؤال ،وقيل:
كل ما يوقع �أمر العائلة يف الفقر وامل�سكنة والذل ّ
َو َم ْن مل َي ُك ْن يف َب ْي ِت ِه َق ْه َر َمانَة

َف َذ ِل َك َب ْي ٌت َال أ�َبا َل َك َ�ضا ِئـــــــع

وقال �آخر:
�إِ َذا لمَ ْ َي ُك ْن يف َم ْن ِزلِ املَ ْر ِء ُح َّر ٌة
( )1املُف ِْ�ضية :امل�ؤدية( .م).
( )2املَثَالِب :العيوب( .م).
(َ )3ي ْعترَ ِيهِم :يغ�شاهم( .م).

تُدَ ِّبره َ�ض َاع ْت َم َ�صـــــــا ِل ُح َدارِه
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وقال بع�ضهم« :ثمانية �أ�شياء �أربعة منها �سعادة و�أربعة منها �شقاوة ،فمن
ال�سعادة :الزوجة ال�صاحلة واجلار ال�صالح وامل�سكن الوا�سع واملركب الهنيء .ومن
ال�شقاوة :املر�أة ال�سوء واجلار ال�سوء واملركب ال�صعب وامل�سكن ال�ضيق» .وقيل:
«الدار ال�ضيقة العمى الأ�صغر».
وقد ورد يف احلديث عنه �« :أميا رجل �صرب على �سوء خلق زوجته �أعطاه
اهلل من الأجر مثل ما �أعطى �أيوب  على بالئه ،و�أميا امر�أة �صربت على �سوء
خلق زوجها �أعطاها اهلل من الأجر مثل ما �أعطى �آ�سية بنت مزاحم زوجة فرعون».
وقيل� :إن رج ًال جاء �إىل عمر بن اخلطاب  ي�شكو �إليه �سوء خلق زوجته؛ فوقف
ببابه ينتظره ف�سمع الرجل امر�أة عمر  وهي ُت ْغ ِل ُظ عليه بالقول ،وهو �ساكت ال
يرد عليها فان�صرف الرجل وهو يقول�« :إذا كان هذا حال �أمري امل�ؤمنني مع زوجته،
فكيف حايل؟! فخرج عمر  فر�أى الرجل مول ًيا( ،)1فناداه ما حاجتك؟ فقال:
يا �أمري امل�ؤمنني ،جئت �أ�شكو �إليك �سوء خلق زوجتي وا�ستطالتها( )2علي بل�سانها،
ف�سمعت زوجتك تغلظ عليك بالكالم و�أنت �ساكت فرجعت وقلت� :إذا كان
هذا حال �أمري امل�ؤمنني مع زوجته فكيف حايل؟! فقال عمر  :يا �أخي �إين
غ�سالة لثيابيُ ،م ْر ِ�ضعة
�أحتملها حلقوق لها علي� ،إنها طباخة لطعامي ،خبازة خلبزيّ ،
(ُ )1مو ِّل ًياُ :مدب ًرا( .م).
(ْ )2ا�ست َِطا َل ِت َها :تطاولتها( .م).
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لولدي ،وي�سكن قلبي بها عن احلرام ف�أنا �أحتملها لذلك ،فقال له الرجل :يا �أمري
امل�ؤمنني ،وكذلك �أنا �أحتمل زوجتي ،قال :فتحملها ف�إنها ّمدة ي�سرية وتنق�ضي.
وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :من مل يكن فيه ثالث خ�صال مل يجد
طعم الإميان :علم يرد به جهل اجلاهل ،و َو َر ٌع يحجره( )1عن املحارم ،وح�سن خلق
يداري به النا�س» .وقال حكيم�« :أربعة �أ�شياء من �أعظم البالء :كرثة العيال مع
قلة املال ،واجلار ال�سيئ اجلوار ،واملر�أة التي لي�س لها وقار ،و�صحبة الف ُّجار» ،وقال :
«�سوء اخللق �ش�ؤم و�شراركم �أ�سو�أكم خلقًا» .وعنه �« :سوء اخللق يف�سد العمل
كما يف�سد اخلل الع�سل» .وقيل� :إن العبد ليبلغ بح�سن خلقه درجة القائم ال�صائم،
وقال  ملعاذ بن جبل :يا معاذ َح ِّ�سن خلقك مع النا�س� ،أي عاملهم بطالقة
وجب()2اخلواطر وكف الأذى؛ ف�إنّ ذلك ي�ؤ ّدي �إىل اجتماع القلوب وانتظام
الوجه َ
الأحوال ،فال �أح�سن من الزوجني املتمتعني يف منزلهما بال�سعادة والهناء وبح�سن
�إدارة املنزل ،وال �أح�سن من الزوج الذي يح�سن �إر�ضاء زوجته ،وال من الزوجة
التي حت�سن �إر�ضاء زوجها كما قيل:
�إذا ُك ْن َت َع ِّني يا ُمنى ال َّن ْف ِ�س َر ِ
ا�ض ًيا
و�إ ِْن ُك ْن َت َع ِّني يا ِ�ض َيا ال َعينْ ِ نَا ِئ ًيا
(َ )1ي ْحجِ ُره :يحرمه( .م).
(َ )2جبرَ َ :ع َّو�ض و�أ�صلح( .م).

�أَ َرى ُك َّل َما يف َ
الك ْونِ يل َي َت َب َّ�س ُم
نت �أَ ْع َل ُم
َت َن َّكر يل يف الدَّ ه ِر َما ُك ُ
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فمعرفة �إر�ضاء �أحد الزوجني للآخر ّفن نفي�س  -و�إن كان �صع ًبا يف حد
ذاته -لأنه ي�ستدعي كمال الرتبية والإن�صاف بالعدل ،وق ّوة العقل ،وذكاء الفطنة،
واعتياد كل من الزوج والزوجة على حت�سني �أحوال املنزل امل�شرتك بينهما،
وتنظيمه وترتيبه وتنظيفه بقدر ما ميكن ،ومعرفة االعتناء بالو�سائل التي ت�ستدعيها
ال�صداقة بني الزوجني ال�شرتاكهما يف املنفعة العمومية ،فروابط الوداد الأكيدة
بني الزوجني يتولد منها اعتمادية(� )1أكيدة يف �أفعالهما و�أقوالهما ،وجمع قلوب
بع�ضهما على بع�ض ،فيكون كل منهما قوي الوداد� ،شريف الف�ؤاد ،ف�إذا ح�صل
بينهما التنا�سل والذرية ،ت�أكدت هذه املحبة التي ق�ضت بثبوتها الزوجية ،واقتدى
الأوالد بالوالدين يف املحبة العمومية ،ويف الأ�شغال املنزلية املوجبة للعمارية.
وينبغي �أن يكون لن�ساء هذه الأع�صر يف خدمتهن ملنزلهن اقتداء بن�ساء
النبي  ،ون�ساء �أ�صحابه ،ف�إن ن�ساء النبي ون�ساء �أ�صحابه كن ي�سعني على
عيالهن ،و َي ْخ ِد ْم َن �أزواجهن وميتهن �أنف�سهن .قالت عائ�شة :كنت �أفتل( )2قالئد
هدي ر�سول اهلل  فيقلد هديه ،وقالت :ما ر�أيت �صان ًعا للطعام مثل حف�صة،
وقالت يف زينب بنت جح�ش :مل �أر امر�أة قط خ ًريا منها يف الدين و�أتقى هلل،
أ�شد ابتذا ًال لنف�سها يف العمل.
و�أ�صدق حديثًا ،و�أو�صل للرحم ،و�أعظم �صدقة ،و� ّ
( )1ا ْع ِت َما ِد َّية :ق�صدية( .م).
(� )2أَ ْفتِل� :ألوي( .م).
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ويف �صحيح البخاري �أن �أبا �أ�سيد ال�ساعدي دعا النبي  لعر�سه و�أ�صحابه
()1
فما �صنع لهم طعا ًما وال قربه �إليهم �إال امر�أته ،وبلت مترات من الليل يف تور
من حجارة ،فلما فرغ  من الطعام ماثته( )2له َف َ�س َق ْته تتحفه بذلك ،فكانت
امر�أته خادمهم يومئذ وهي عرو�س .ويف ال�صحيح قالت �أم الربيع :كنا نغزو مع
النبي  فن�سقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى �إىل املدينة ونداوي اجلرحى،
وقالت �أم عطية :غزوت معه � سبع غزوات �أخلفهم يف رحالهم( )3و�أ�صنع لهم
الطعام و�أداوي اجلرحى و�أقوم على املر�ضى ،ويف حديث �أن�س :كن ي�سقني املاء
ويداوين اجلرحى.
وقالت �أ�سماء بنت �أبي بكر ال�صديق -ر�ضي اهلل عنها -امر�أة الزبري وهي
�أخت عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -كنت �أعلف فر�سه يعني فر�س الزبري ،و�أ�سقي
املاء ،و�أَ ْخ ُر ُز َغ ْربه( )4و�أعجن ،ومل �أكن �أح�سن �أن �أخبز ،وكان يخبز جارات يل
من الأن�صار وكن ن�سوة �صدق ،وكنت �أنقل النوى من �أر�ض الزبري التي �أقطعها
النبي  ،و�أحمله على ر�أ�سي وهي على ثلثي فر�سخ من املدينة فجئت يو ًما
والنوى على ر�أ�سي ،فلقيت النبي  ومعه نفر من الأن�صار فدعاين ثم قال�« :إخ،
(َ )1ت ْور� :إناء( .م).
(َ )2ما َث ْتهَ :ذ َّو َب ْته يف املاء( .م).
( )3ر َِحا ُلهم :مراكب البعري وما ي�ست�صحبونه معهم من متاع( .م).
( )4و�أَخِ ُر ُز غ َْربه� :أخِ يط َد ْل َوه( .م).
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�إخ» ليحملني خلفه فا�ستحييت �أن �أ�سري مع الرجال ،وذكرت الزبري وغريته فعرف
ر�سول اهلل � أين ا�ستحييت فم�ضى ،قالت :ثم �أعطاين  خاد ًما فكفتني
�سيا�سة الفر�س؛ فكل هذه دالئل م�صرحة ب�أن ن�ساءهم كن ي�شتغلن باخلدمة
وباملهنة ر�ضي اهلل عنهم.
و ُروِي �أن �آدم  ذبح كب�شً ا ثم �أخذ �صوفه فغزلته حواء ون�سجت هي
قمي�صا) وخما ًرا ،وعن
و�آدم فجعل منه جبة( )1لنف�سه ،وجعل حلواء در ًعا (�أي ً
ابن عبا�س � أن النبي  قالِ « :ن ْع َم لهو املر�أة املغزل» وعن �سهل بن �سعد
�أن النبي  قالَ « :ع َم ُل الأبرار من الرجال اخلياطة ،وعمل الأبرار من الن�ساء
لهن
الغزل» ،وعن �أن�س قال :قال ر�سول اهلل ُ « :م ُروا ن�ساءكم بالغزل ف�إنه خري ّ
و�أزين» .وكان عي�سى عليه ال�صالة وال�سالم ي�أكل من غزل �أمه ،و�سمع بع�ضهم
عل ًّيا  يقول�« :إن الغزل من طيبات الرزق وهو �صنع العابدات الزاهدات».
ولهذا قيل لعائ�شة يوم اجلمل �إن �صرير املغزل خري لها من ال�سيف ،وهذا يدل
على ا�ستح�سان مبا�شرة كل �صنعة تليق باملر�أة.
وعن ابن عبا�س  قال :قال النبي  لأم �سلمة�« :إذا �أدت املر�أة فري�ضة
ربها و�أطاعت بعلها وحركت املغزل كانت ك�أنها ُت َ�س ِّبح ،ومادام املغزل يف يدها
كانت ك�أنها ت�صلي جماعة ،و�إذا طبخت القدر لأجل �أطفالها ت�ساقطت ذنوبها،
رب من مقطعات الثياب( .م).
(ُ )1ج َّبة� :ضَ ٌ
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وغزل املر�أة مبغزلها مثل عمارة القناطر والربط ،وثالثة �أ�صوات تبلغ حتت العر�ش،
�أحدها ق�سي الغزاة املجاهدين يف �سبيل اهلل ،والثاين �صرير �أقالم العلماء،
والثالث� ،أ�صوات مغازل امل�صونات من الن�ساء ،وقال �« :شربة ي�شربها الرجل
ت�سبيحا ،واملر�أة �إذا
من يد امر�أته خري لها من �ألف بدنة( )1تنحرها للم�ساكني
ً
ك�ست زوجها �أعطاها اهلل ثواب من حج واعتمر؛ ف�إن ر�ضاء اهلل ال ينقطع عن امر�أة
�أ�صبحت و�أم�ست يف ر�ضى الزوج ،و�إذا باتت املر�أة هاجرة حمل زوجها لعنتها
املالئكة حتى ت�صبح ،و�أميا امر�أة خففت عن زوجها مهرها �إال كتب اهلل لها بكل
درهم حجة مربورة متقبلة ،وكانت من القانتات الذاكرات التائبات العابدات»،
فتبني من هذا �أن حمل الن�ساء بالن�سبة للرجال ثقيل ،ولهن �أي�ضً ا تكاليف غري
ما ذكر.

(َ )1ب َدنَة� :أُ�ضحية( .م).
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من حقوق الزوجة حفظ مال الزوج ف�إنها له راعية ،وطاعته فيما �أمر به
�س ًّرا وعالنية ،وقد ورد عنه �« :أعظم الن�ساء بركة �أقلهن م�ؤنة ،وخريكم خريكم
لأهله ،و�أكمل امل�ؤمنني �أح�سنهم خلقًا مع زوجته ،وكلكم راع وكل راع م�سئول
عن رعيته ،والرجل راع على �أهل بيته و�أهله وولده وهو م�سئول عنهم ،واملر�أة
راعية على بيت زوجها وهي م�سئولة عنه ،وقال « :ا�ستو�صوا بالن�ساء خ ًريا ف�إمنا
هن ك�أ�سرى بني �أيديكم
أنف�سهن �ض ًرا وال نف ًعا ،و�إمنا ّ
هن عندكم وديعة ال ميلكن ل ّ
فعا�شروهن باملعروف وال
وا�ستحللتموهن بكلمات اهلل،
أخذمتوهن ب�أمانة اهلل
و�إمنا �
ّ
ّ
ّ
بحقهن» ،وقال الأحنف بن قي�س� :إن �أردمت �أن حتبكم الن�ساء
تظلموهن وقوموا
ّ
ّ
فعا�شروهن ب�أح�سن الأخالق .وقال الأ�صمعي :كانت �أ�شياخنا وعجائزنا يقولون:
ّ
عا�شروا النا�س بخلق ح�سن �إن غبتم حنوا �إليكم و�إن متم ترحموا عليكم ،وقيل:
ُك ُّل الأُ ُمو ِر َتبِيدُ َع ْن َك و َت ْن َق ِ�ضي
ولو �أَ َّن ِني خُ يرِّ ُت َّ
كل َف ِ�ضي َل ٍة ما اخْ ترَ ْ ُت َغيرْ َ َم َكار ِِم الأَخْ َ
القِ
�إال

ال َّث َناء

َف�إِنَّه

َل َك

َبا ِقي
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ومن حقوق الزوج على الزوجة �أن ال حتنث( )1ق�سمه وال َت ْكفُر نعمه وال
تخرج من بيته �إال ب�إذنه ،وعليها الرفق ب�أقاربه والأدب مع �إخوته و�أعمامه و�أخواله،
والرعاية لذريته بعد موته ،وعن �أبي هريرة  قال :قال ر�سول اهلل �« :أميا امر�أة
خرجت من بيت زوجها بغري �إذنه �إال لعنتها املالئكة حتى ترجع منزلها ف�إن ر�ضي
عنها زوجها ر�ضي اهلل عنها وزالت اللعنة و�إن غ�ضب عليها وماتت دخلت النار».
لهن
وقال بع�ضهم� :أن لها �أن ت�أخذ من ماله ما تعلم ر�ضاه به ،فقد رخ�ص ّ
الرطب ي�أكلنه ويهدينه ،ويف ال�صحيحني �أنه  قال�« :إذا �أنفقت املر�أة طعام بيتها
غري مف�سدة كان لها �أجرها مبا �أنفقت ولزوجها �أجره مبا ك�سب وللخازن مثل ذلك
ال ينق�ص بع�ضهم �أجر بع�ض �شي ًئا» .فهذه هي احلقوق الواجبة لأحد الزوجني
للآخر ،فيجب عليها �أن تفي مبا يجب لزوجها كما يجب عليه �أن يفي مبا عليه لها،
وكثري من الرجال يرى �أن له حقًّا على زوجته ولي�س لها عليه حق ،و�أن جميع ما
يفعله معها جميل وقد وبخ مثل هذا بع�ضهم بقوله:
َل ُه َحــــــقٌّ و َل ْي َ�س َع َل ْيـــــــــ ِه َحقٌّ
ُ
ــــــــول َي َرى ُح ُقو ًقا
َو َقدْ َك َان ال َّر ُ�س

( )1تحَ ْ َنث :تنق�ض ميينها( .م).

ــــــن ا َجلمِ ُ
يل
و َم ْه َما َق َال
فاحل�س ُ
َ
َع َل ْي ِه ِلغَـــــــيرْ ِ ه َو ُهــــــــ َو ال ّر ُ�س ُ
ول
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ت�شبيههن
ويحرم �سفر املر�أة بال زوج لها �أو حمرم �أو ن�سوة ثقات ،ويحرم
ّ
لهن
بالرجال يف امللب�س والهيئة ،كما يحرم ت�شبيه الرجال بهن يف ذلك ،ويكره ّ
ترك احللي ت�شبي ًها بالرجال ،ومن املعلوم �أن التزين املطلوب من الن�ساء �إمنا هو
لهن يف بيوتهن يف �أنف�سهن ،ال يتربجن به للرجال الأجانب كعادة
لأزواجهن �أو ّ
الأعجام( )1املبنية على اختالط الرجال بالن�ساء؛ ف�إن هذا ال يخلو من اال�ستح�سان
الذي يرتتب عليه االفتتان.
كما يحكى �أن الأمري عبد الرحمن بن احلكم املرواين �أحد ملوك الأندل�س
َو َّجه �شاعره يحيى بن احلكم املعروف بالغزال �إىل ملك الروم؛ ف�أعجبه حديثه
وخف على قلبه وطلب منه �أن ينادمه ،فامتنع الغزال من ذلك واعتذر بتحرمي
جال�سا معه و�إذا بزوجة امللك قد خرجت وعليها زينتها وهي
اخلمر ،وكان يو ًما ً
كال�شم�س الطالعة ُح ْ�س ًنا فجعل الغزال مييل بطرفه �إليها ،وجعل امللك يحدثه وهو
ال ٍه عن حديثه ف�أنكر ذلك و�أمر الرتجمان ب�س�ؤاله فقال له :ع ّرفه �أنه قد بهرين من
ح�سن هذه امللكة ما قطعني عن حديثه ف�إين مل �أر قط مثلها ،و�أخذ يف و�صفها
والتعجب من جمالها و�أنها �ش ّوقته �إىل احلور العني ،فلما ذكر الرتجمان ذلك
للملك تزايدت حظوته عنده و�سرت امللكة بقوله ،والآن عند �أهايل �أوربا من �آكد
الواجبات يف اجلمعيات الت�أن�سية مالطفة الن�ساء والبنات.
( )1الأ ْع َجام :خالف العرب( .م).
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ومن حقوق الزوج عليها ال�صيانة وال�سرت ،وترك املطالبة مبا وراء احلاجة،
وحت�سني خلقها وح�سن معا�شرتها ،والعفو عن زلته وال�صرب عليها �إن �ضعف �أو
خرف ،ومن حقها عليه �أن يعلمها ما حتتاج �إليه من �أحكام الو�ضوء وال�صالة
وال�صوم واحلي�ض ،وما يلزم �أن تعتقده من قواعد الإ�سالم ،وما يجب عليها من
البد لها من معرفته ،ويطعمها من احلالل وال يظلمها
مهمات دينها ونحو ذلك مما ّ
�شي ًئا مما يجب لها من احلقوق ،وال يكلفها فوق طاقتها من اخلدمة ،ف�إنها غري واجبة
عليها وال يفعل ما ي�ؤذيها ،وقال �« :أكمل امل�ؤمنني �أح�سنهم خلقًا و�ألطفهم
ب�أهله».
وقد ورد عنه �« :إن اهلل رفيق» �أي لطيف بعباده فال يكلفهم فوق طاقتهم
(يحب الرفق) وهو لينِّ اجلانب بالقول والفعل والأخذ بالأ�سهل ،ويعطي عليه يف
الدنيا من الثناء اجلميل ونيل املطالب وت�سهيل املقا�صد( )1يف الآخرة من الثواب
اجلزيل ما ال يعطي على العنف (وهو بال�ضم امل�شقة) ،وكل ما يف الرفق من اخلري
ففي العنف من ال�شر مثله .قال ال�سبكي :جمامع ال�سعادة �سبعة �أ�شياء :الدين
والدنيا والعقل والأدب وح�سن ال�سمت والتو ّدد �إىل النا�س ورفع الكلفة عنهم.
وعن ف�ضالة بن عبيد � أن داود  قال« :يا رب �أخربين ب�أحبابك
من خلقك قال :ذو �سلطان يرحم النا�س ويحكم للنا�س كما يحكم لنف�سه ،ورجل
( )1املَق ِ
َا�صد :الغايات( .م).
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�آتاه اهلل ما ًال فهو ينفق منه ابتغاء وجه اهلل ويف طاعة اهلل  ،ورجل يفني �شبابه
وق ّوته يف طاعة اهلل».
ويف رواية الن�سائي مرفو ًعا� :أن رج ًال مل يعمل خ ًريا قط وكان يداين
النا�س؛ فيقول لر�سوله خذ ما تي�سر واترك ما تع�سر وجتاوز لعل اهلل يتجاوز عنا،
فلما مات قال اهلل له :هل عملت خ ًريا قط؟ قال :ال �إال �أنه كان يل غالم وكنت
�أداين النا�س ف�إذا بعثته يتقا�ضى قلت له :خذ ما تي�سر واترك ما تع�سر ،وجتاوز لعل
اهلل يتجاوز عنا ،قال اهلل تعاىل :جتاوزت عنك .وروى الإمام �أحمد وغريه :من �أنظر
مع�س ًرا قبل �أن يحل الدين فله بكل يوم مثله �صدقة ف�إذا حل ف�أنظره فله بكل يوم
مثاله �صدقة.
خم�صو�صا بجوامع الكلم �أي :الكلم اجلامع ملعان كثرية ب�ألفاظ
وكان 
ً
واخ ُت ِ�صر يل الكالم اخت�صا ًرا» ،و�سماحة
يت جوامع الكلم ْ
قليلة ،قال �« :أُو ِت ُ
الدين خلل ّوه من الآ�صار( )1والتكاليف التي كانت على اليهود من نحو وجوب
قر�ض حمل النجا�سة ،ومن التخفيف املفرط املفوت ملحا�سن الآداب .قال :
«بعثت باحلنيفية ال�سمحة ال�سهلة» .واحلنيف الطريق امل�ستقيم ،و�سمي �إبراهيم
حنيف ًّيا لأنه مال �إىل اهلل تعاىل .وقال « :الدين ي�سر ولن ي�شا ّد(� )2أحد الدين
( )1الآ�صار :الأعباء الثقيلة( .م).
(ُ )2ي�شَ ا ّد :يغالب( .م).
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ف�سددوا وقاربوا( ،»)1وقال �« :إن هذا الدين متني ف�أوغل فيه برفق وال
�إال غلبه ّ
تبغ�ض �إىل نف�سك عبادة اهلل تعاىل؛ ف�إن املُ ْن َب َّت ال �أر�ضً ا قطع وال ظه ًرا �أبقى» قال
�أبو عبيدة� :أَ ْو ِغل� :أي �سر فيه برفق والإيغال ال�سري ال�شديد ،واملنبت هو الذي
يعدو يف ال�سري املنقطع به ُي ْت ِعب نف�سه حتى تعطب( )2دابته فيبقى منب ًتا منقط ًعا به،
مل يق�ض �سفره وال بلغ َو َطره( )3وقد �أعطب ظهره ،ف�شبهه باملجتهد يف العبادة حتى
يكل( )4وميل.
وقال عمرو بن معدي كرب الزبيدي :الكالم اللني يلني القلوب التي
هي �أق�سى من ال�صخر ،والكالم اخل�شن يخ�شن القلوب التي هي �أنعم من احلرير،
وقيل لبع�ض الف�ضالء :من �أ�ضيق النا�س طريقًا و�أقلهم �صديقًا؟ فقالَ :م ْن
عا�شر النا�س بعبو�س وجهه وا�ستطال عليهم بنف�سه ،وروي عن عائ�شة  -ر�ضي
اهلل تعاىل عنها � -أنها قالت� :إذا �أحب اهلل �أهل بيت �أدخل عليهم الرفق ،وقال
اهلل  :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ (�أي �سيئ
اخللق) ﭥ ﭦ ﭧﱸ [�آل عمران ]159 /وقال اهلل تعاىل :ﱹﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﱸ [ف�صلت ]34 /وقال« :اليمن ح�سن اخللق وال�ش�ؤم �سوء اخللق»
( )1ف�سددوا وقاربوا :ا�ستقيموا وال تبعدوا عن الو�سطية( .م).
(َ )2ت ْع َطب :تهلك( .م).
(َ )3و َط َره :حاجته( .م).
(َ )4يكِ ّل :يتعب( .م).
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وقال احل�سن الب�صري« :حقيقة ح�سن اخللق بذل املعروف وكف الأذى وطالقة
الوجه» ،وقال القا�ضي عيا�ض« :هو خمالطة النا�س باجلميل» ،وقال الع�سقالين:
«هو اختيار الف�ضائل واجتناب الرذائل» .وقيل:
َم ْن َع َ
ا�س َف ْل َي ْل َت ِزم
ا�ش َبينْ َ ال َّن ِ
و ْل َي ْح َفظ املُ ْع َو َّج ِم ْن خُ ل ِقــــــهِم

ماحة ال َّن ْف ِ�س وت َْر َك ال ِّل َجاج
َ�س َ
� ّأي َط ِريقٍ َل ْي َ�س ِفي َها ْاع ِو َجاج
()1

وقيل:
َو َل ْ�س ُت بمِ ُ ْ�س َت ْبقٍ �أَخً ـــــــا ال َت ُل ْمه

عث �أَ ُّي ال ِّر َجالِ املُ َّ
َع َلى َ�ش ٍ
هذب

قال رجل البن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما« :ادع اهلل �أن يغنيني عن النا�س»،
فقال� :إن حوائج النا�س مت�صل بع�ضها ببع�ض كات�صال الأع�ضاء ،فمتى ي�ستغن
وحكي عن
املرء عن بع�ض جوارحه ،ولكن قُلْ �أغنني عن �شرار النا�سُ .
معاوية � :إين لآنف �أن تكون يف الأر�ض حاجة ال ي�سعها مايل� ،أو ذنب ال
ي�سعه حلمي ،وجاءته امر�أة ثعلب بن �سليمان بن مهران فقالت يا �أمري امل�ؤمنني:
م�شت جرذان بيتي على الع�صا ،فقال :لأَ َد َع َّنها تثب وثب الفهود كما �ألطفت
بال�س�ؤال ،فملأ لها البيت حنطة وغريها ،وحكي عن ابن عبا�س � أنه كان
( )1ال ِّل َجاج :اخل�صومة( .م).
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يقول :من ق�صدين كان له الف�ضل َع َل َّي حيث ر�آين �أه ًال حلاجته وقيل:
يما
إ� َِّن ال َع ِظ
ـــــــــيم َي ْحمِ ُل ال َع ِظ َ
َ

يما
كما ا َجل�ســـــ ِـي ُم َي ْحمِ ُل ا َجل ِ�س َ

وقال بع�ضهم� :سعة الأخالق كنوز الأرزاق .وقال بع�ض احلكماء :ثمرة
ح�سن اخللق الإح�سان ،وثمرة �سوء اخللق الإ�ساءة ،وقيل :من �ساء خلقه قل
�صديقه ،وقال احل�سن� :إن ح�سن اخللق وح�سن اجلوار يعمران الديار ويزيدان يف
الأعمار .وقال بع�ضهم :عقل موفور يهدي �إىل مرا�شد الأمور؛ ف�إن احلمق ال تثبت
معه مو ّدة ،وال تدوم ل�صاحبه ا�ستقامة ،ومن النت كلمته وجبت حمبته ،و�سئل
حكيم :ما اللبيب العاقل؟ قال :الفطن املتغافل؛ ف�إن التغافل من �شيم الكرام،
وقيل :الكرم �شيء هني :ب�شا�شة وجه وكالم لني.
وقال بع�ضهم :اجلامع للأخالق وحما�سن ال�شريعة على الإطالق اخللق
احل�سن والأدب واالتباع والإح�سان فهذه �أمهات الأخالق .وقال �أمري امل�ؤمنني
عمر بن اخلطاب � :أربعة ي�سود بها العبد :العلم والأدب والعفة والأمانة.
وقواعد الأخالق �أربعة :احلكمة وال�شجاعة والعفة والعدل .وقال �« :إن اهلل
يحب ال�شجاعة ولو على قتل ثعبان ،وقيل� :إمنا تعرف ال�شجاعة عند اللقاء،
والأمانة عند الأخذ والعطاء ،والأهل والولد عند الفقر واحلاجة ،والأ�صدقاء عند
ال�شدائد».
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هن زينة لثمانية :العفاف زينة
قال �أبو بكر ال�صديق  :ثمانية �أ�شياء ّ
الفقر ،وال�صرب زينة البالء ،والتوا�ضع زينة احل�سب ،واحللم زينة املعلم ،والتذلل
املن زينة الإح�سان ،واخل�شوع يف
زينة املتعلم ،وكرث البكاء زينة اخلوف ،وترك ّ
ال�صالة زينة ال�صالة .انتهى فاملن مذموم كما قيل:
ال�صخْ ـــــ ِر من ُق َل ِل( )1ا ِجل َبالِ
َل َنق ُْل َّ
ا�س َه ْل يف َ
َي ُق ُ
الك ْ�س ِب َعا ٌر
ول ال َّن ُ

�أَ َح ُّب � َّ
ن ال ِّر َجــــــــــالِ
إيل من ِم نَ ِ
ال�ســـــ�ؤالِ
َف ُق ُ
العــــــــا َر يف ُذ ِّل ُّ
لت َ

(رجع) و ُي َ�سن للزوج �أن ال مينع زوجته من زيارة والديها وال اخلروج �إىل
إينا�سا وتلطيفًا لها ،و�أن يتزين لها كما
امل�سجد ونحوه �إال لعذر ،و ُي َ�س ُّن مالعبتها � ً
يحب �أن تتزين له ،ويكره �أن يتحدث مبا جرى بينه وبني زوجته �أو �أَ َم ِته ،ويكره �أن
تخرب املر�أة زوجها �أو غريه بح�سن بدن امر�أة من غري حاجة �شرعية ،ويكره للرجل
و�صال زوجته ،وهناك من ي�سمع ح�سه من امر�أة �أو نحوها ،ويجب على املر�أة
االحتجاب من الأجانب ،ويحرم على الرجل النظر �إىل �شيء من املر�أة الأجنبية
ولو زوجة لأخيه �أو �أخ ًتا لزوجته ولو يف حالة �أمن الفتنة ،وكذلك نظر املر�أة �إىل
زوجا لأختها ما مل يكن محَ ْ َر ًما ،ويحرم �أن يخلو رجل ب�أجنبية.
الأجنبي حرام ولو ً
(ُ )1ق َلل� :أعايل( .م).
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قال �أبو املختار :لقيت امر�أة من قومي مبكة فجل�ست �أحدثها
وعبد اهلل بن عبا�س ُي�صلي ف�سمعني �أقول لها :يا فالنة ا�ستوح�ش لفراقك القلب
وجاورين من ال �أهوى فكنت كما قال الأ ّول:
�أَ َي ْبعدُ َم ْن �أَه َوى وت ُْ�س ِع ُفنا( )1ال َّن َوى

بمِ َن ال �أُ َبايل �أَ ْن ُيفا ِر َقه �أَه ِلي

علي ابن عبا�س فقال :من هذه املر�أة منك؟ قلت :من الع�شرية
ف�أقبل َّ
وبنات العم ،فقال :قم و�إال وقعتما يف فتنة� ،إن الن�ساء حبائل ال�شيطان ،ف�إياك
�أن تخلو بامر�أة �إال �أن تكون محَ ْ َر ًما .وروى البخاري عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
عنهما -قال :قال ر�سول اهلل « :ال يخلون رجل �إال مع ذي حمرم وال ب�أ�س �أن
يخلو رجل �أو عدة رجال بن�سوة ثقات ال رجل �أو عدة رجال بواحدة.
و�أما ذوو املحارم من الن�سب والر�ضاع وامل�صاهرة وهم الذين ال َي ِح ُّل تز ّوج
بع�ضهم بع�ضً ا �أب ًدا فتجوز لهم اخللوة ،وال يجوز النظر فيما ال يحل �إال ب�أ�سباب
�أحدها :النظر للمداواة بقدر احلاجة ،ثانيها :النظر للوجه والكفني ملن يريد �أن
يتز ّوجها ،ثالثًا :النظر يف املعاملة املفتقرة لل�شهادة عليها والتعريف لها ونحو ذلك
مما تدعو �إليه �ضرورة املعاملة فينظر ال�شاهد �إىل الوجه ال غري ،رابعها :املعلم ينظر
بقدر احلاجة وال�ضرورة ويجوز �سماع �صوتها والإ�صغاء �إليه عند �أمن الفتنة على
الأ�صح ،ويجوز لها �أن ت�ستفتي وت�ست�شري الرجال.
(ُ )1ت ْ�س ِعفُناُ :ت ْدنِي َنا( .م).
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وقالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها :رحم اهلل ن�ساء الأن�صار مل يكن احلياء مينعهن
�أن يتفقهن يف الدين .وروى م�سلم عن �أن�س � أن �أم �سليم حدثت �أنها �س�ألت
النبي  عن املر�أة ترى يف منامها ما يرى الرجل فقال ر�سول اهلل �« :إذا ر�أت
ذلك املر�أة فلتغت�سل» فقالت �أم �سليم وا�ستحيت من ذلك وهل يكون هذا ،فقال
ر�سول اهلل  :نعم فمن �أين يكون ال�شبه؟ احلديث ،ولبع�ضهم:
و َل ْي َ�س ال َع َمى ُط ُ
ال�س�ؤالِ و�إ مِِّنا
ول ُّ

تمَ ا ُم ال َع َمى ُط ُ
ال�س ُك ِ
وت َع َلى اجل ْه ِل
ول ُّ

وقال عمر  :من رق وجهه رق علمه ،وقال جماهد :لن ينال العلم
م�ستحي وال متكرب ،وكان �سفيان الثوري يقول :حياة العلم بال�س�ؤال والعمل
وموته برتكهما ،وقد ورد يف كتم العلم ما رواه ابن م�سعود  قال :قال
ر�سول اهلل « :من كتم عل ًما من �أهله �أجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار»� ،أي
املم�سك عن الكالم مبثل من �ألزم نف�سه بلجام ،وتنكري علم يوهم �شموله لكل
علم ،وخ�صه كثري بالعلم ال�شرعي ،واحرتز بقوله من �أهله عن كتمه عن غري �أهله
فمطلوب ،وقوله تعاىل ﱹﯔ ﯕ ﯖ ﯗﱸ [الن�ساء� ]5 /شاهد على �أن
حفظ العلم عمن يف�سده �أو َي ُ�ض ُّر به �أوىل ،وجعل بع�ضهم حب�س كتب العلم من
�صور الكتم �أي�ضً ا ال�سيما �أن َع َّزت كتبه ،وقد قال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ [�آل عمران ]187 /الآية
وقال عليه ال�صالة وال�سالم« :بلغوا عني ولو �آية».
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وكان �إبراهيم بن عيينة يقول� :أطول النا�س ند ًما يوم القيامة عامل يتعاظم
بعلمه على النا�س ،وقيل :العلم حرب للمتعايل كما �أن ال�سيف قاطع للمكان
العايل ،و�أ�سباب التكرب �سبعة :الأ ّول التكرب بالعلم فالتكرب ي�سرع �إىل العامل لأنه
يرى النا�س دونه في�ستجهلهم ويتوقع منهم خدمته وتقدميه ،وهذا �أوىل ب�أن ي�سمى
جاه ًال؛ لأن العلم احلقيقي هو الذي يعرف الإن�سان به ربه ونف�سه ،ال�سبب الثاين:
الزهد والعبادة وذلك لأن الزهاد والعباد يتزينون للنا�س ب�أخالق ال�صالح ويرون
�أن غريهم بزيارتهم �أوىل ،وينظرون �أنف�سهم بعني النجاة والنا�س بعني الهالك ومن
اعتقد ذلك فهو الهالك ،جاء يف ال�صحيح �أن رج ًال قال :واهلل ال يغفر اهلل لفالن،
ف�أوحى اهلل �إىل نبي ذلك الزمان �أن قل لفالن قد غفرت له و�أحبطت عملك.
الثالث :الن�سب فالذي ن�سبه �شريف قد ي�ستحقر غريه ورمبا ظهر ذلك على ل�سانه،
وافتخر رجالن عند النبي  فقال �أحدهما للآخر� :أنا فالن بن فالن فمن �أنت
ال �أم لك ،فقال ر�سول اهلل  :افتخر رجالن عند مو�سى  فقال �أحدهما
للآخر �أنا فالن بن فالن حتى عد ت�سعة ،ف�أوحى اهلل تعاىل �إىل مو�سى  قل
للذي افتخر ب�أن الت�سعة من �أهل النار و�أنت عا�شرهم ،الرابع :اجلمال و�أكرث ما
يجري ذلك بني الن�ساء ،وذلك يدعو �إىل التنقي�ص والغيبة ،اخلام�س :التفاخر
بالغنى حتى ي�ستحقر الغني الفقري ويتكرب عليه ومن ذلك قوله تعاىل :ﱹ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [الكهف ]34 /ثم بني
اهلل تعاىل عاقبة �أمره فقال :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
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ﯲﱸ [الكهف ،]43 /ال�ساد�س :التكرب بالقوة كما حكى اهلل تعاىل عن قوم
عاد ﱹﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱸ [ف�صلت.]15 /
ال�سابع :التكرب بكرثة الأتباع فمن حق من عرف الكرب ودواهيه وما يرتتب
عليه من الهالك �أن يتوا�ضع هلل ولعباده ،ف�إن التوا�ضع من �أ�شرف اخل�صال ،قال :
«الكرم التقوى ،وال�شرف التوا�ضع» ،وقال « :من توا�ضع ِل َغن ٍِّي ِل ِغ َناه َذ َه َب ثلثا
دينه ،و�إمنا ذهب ثلثا دينه لأن املرء بثالثة �أ�شياء قلبه ول�سانه وبدنه ،ف�إذا توا�ضع
بل�سانه وبدنه ذهب ثلثا دينه ،فلوا اعتقد بقلبه ما ح�صل منه بل�سانه وبدنه للغني
من �أجل غناه َل َذ َه َب دينه كله ،ومن عرف �أن العزة هلل فال يتعزز على خلق اهلل ف�إن العزة
هلل وملن تعزز به ،قال اهلل تعاىل :ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ [فاطر ]10 /وقال
تعاىل:ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ [املنافقون ]8 /فعزة الر�سول 
وعزة امل�ؤمنني هلل ً
ملكا وخلقًا ،وعزته �سبحانه له و�صفًا ف�إذن العزة كلها هلل ،
و�إذا عرف العبد �أن العزة هلل تعاىل فال يطلب العزة من غريه ،فقد قيل من ا�ستعز
بغري اهلل ذل.
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الباب السابع
يف عموم القرابة ،وحقوق بع�ضهم على بع�ض ،وفيه ف�صول

الف�صل الأول
يف القرابة

القرابة هم :الآباء والأمهات ،والبنون والبنات ،والإخوة والأخوات،
والأعمام والعمات ،والأخوال واخلاالت ،و�أوالد العم والعمة ،و�أوالد اخلال
واخلالة ،فالع�صبات( )1و�أولو الأرحام قرابات م�شتبِكة ،ويف �سل�سلة الن�سب
م�شرتِكة؛ ولهذا كان الولد الذي ي�شبه يف الأكرث �أباه و�أ ّمه قد ي�شبه �أخواله ،فقد
روي �أن النطفة �إذا ا�ستق ّرت يف الرحم �أح�ضرها اهلل كل ن�سب بينها وبني �آدم يف
�أي �صورة ما �شاء ركبه� ،أي يف �أي �شبه من �أب �أو �أ ّم �أو خال �أو عم �أو غريهم ،ورمبا
تتمدح
�أ�شبه الولد اخلال يف املخايل( )2والطباع والأحوال والأو�ضاع؛ ولذلك ّ
تتمدح ب�أ�صالة العم ،فيقال فالن معم خمول ،قال
العرب ب�أ�صالة اخلال كما ّ
ال�شاعر:
خَ ايل لأَن َْت َو َم ْن َجــــــــ ِري ٌر خَ ا ُل ُه

َي َن ِل ال َعـــــــــــــال َء َو ُي ْك ِر ُم الأَخْ َواال

( )1ال َع َ�ص َبات :جمع «ع�صبة» وهم قرابة الرجل لأبيه وبني عمه( .م).
( )2املَخَ ايِل :جمع «مخَ ِ ي َلة» وهي ال�سمة والعالمة والداللة( .م).
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وقال �آخر:
�إىل املَ ْج ِد �إِ َّال َك َان خَ ايل أ�َ ْو َع ِّمي

َف َك ْي َف َولمَ ُي ْن َ�س ْب ز َِعي ُم َع ِ�ش َري ٍة
اح(ِ )1م ْن َذ ِل َك َ
الك ْر ِم
َف�إ ِْن �أَ ْ�ش َب َه ْت ُه ْم يف ال َفخَ ا ِر خَ ال ِئ ِقي َو ِف ْعلي َف َه َذا ال َّر ُ

وقال �آخر:
�إ َذا ُم َ�ض ُر ا َحل ْم َرا ُء َكان َْت �أَ ُرو َم ِتي
�ست ِب َ�أ ْن ِفي َ�ش خِ ً
َع َط ُ
اما و َت َنا َو َل ْت َب َنانيِ
()2

ِب َن ْ�ص ِري َف ِ�إنيِّ

َحا ِز ٌم َوا ْب ُن َحاز ِِم

رُّ َ
الث َّيا َق ِاعدً ا َغيرْ َ َقا ِئ ِم

و�أما قول بع�ض العرب:

َب ُنونَا َب ُنـــــــــــــو �أَ ْبنـــــــا ِئ َنا َو َب َنا ُت َنا

َب ُنــــــــو ُه َّن �أَ ْب َنا ُء ال ِّر َجــــالِ الأَ َب ِاع ِد

ف�إمنا املراد به ن�سبتهم �إىل قبائل �آبائهم وع�شائر رجالهم ،وانتظامهم يف �سلكهم
�شن الإغارات و�إثارة احلروب ،وحماية احلقيقة ال نفي القرابة بالكلية وال
عند ّ
تتمدح ب�شرف الن�سب من اجلهتني و�إن قويت
قطع الن�سب �إىل �أمهاتهم ،فالعرب ّ
لحُ ْ َمة الع�صوبة ،فقد كان العلويون يدعون بني العبا�س �أبناء عمهم ،وقال بع�ضهم:
ر�أيت بطريق مكة �أعرابية وما ر�أيت �أح�سن منها ،فقعدت �أنظر �إليها و�أتعجب من
( )1ال َّراح :ا�سم من �أ�سماء اخلمر( .م).
(� )2أَ ُرو َمتِي :الأرومة هي :احل�سب والأ�صل( .م).
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جمالها؛ فجاء �شيخ ق�صري ف�أخذ ب�أذنها ف�سا ّرها وم�ضى ،فقلت لها :ما هذا ال�شيخ؟
قالت :زوجي ،فقلت :كيف ير�ضى مثلك مبثله فقالت �شعر:
اح َها
�أَ َيا َع َج ًبا للخَ ْو ِد َيج ِري و َِ�ش ُ
َد َعانيِ �إِ َل ْيــــــــه �أَ َّن ِني ُذو َقـــــ َرا َب ٍة َي ِع ُّز َع َل ْي َنــــا ِم ْن َب ِني ال َع ِّم وا َخلالِ
()1

ُت َز ُّف �إ َ
ِىل َ�شــــــ ْي ٍخ ِم َن ال َق ْوم ِت ْن َبالِ

(التنبال :الوغد الق�صري الدينء) ،وقال بع�ضهم:
َوال زَا َدنَا َب ْغ ًيــــــــا َع َلى ِذي َق َرا َب ٍة

ِغ َنانَا َو َال �أَ ْز َرى ِب�أَ ْح َ�ســـــا ِب َنا ال َف ْق ُر

وعن �أبي هريرة  قال :جاء رجل �إىل ر�سول اهلل  وقال :يا ر�سول اهلل �إن
يل ابنة جاحمة ال تريد التزويج ،وكلما �أتيت برجل �إليها ت�أبى ،فقال ر�سول اهلل :
ائتني بها بعد الع�شاء الأخرية يف بيت عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -فلما ح�ضرت قال
لها :ما لك ومبخالفة ما �أحل اهلل لك و�أمر به؟ فقالت� :إين �أحب ابن عمي زيد
بن �أرقم و�أبي ال ير�ضى به ،فقال� :أطيعي �أباك ف�إنه ما من امر�أة ع�صت �أمر والدها
�إال عذبها اهلل بالنار ،فقالت :يا ر�سول اهلل كيف �أفعل بالقلب؟ فلما علم النبي 
تمَ َُّكن احلب من قلبها �أر�سل خلفها �إىل ابن عمها و�أعلمه ،فقال :يا ر�سول اهلل و�أنا
لها باحلب �أزيد؛ فز ّوجها ر�سول اهلل � إىل ابن عمها وقال له� :أنت كفء.
ر�صع باجلواهر ت�شده املر�أة بني عاتقيها( .م).
ن�سيج عري�ض ُي َّ
( )1الوِ�شَ احٌ :
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ومن �أح�سن ما كتب يف القرابة التي ال تنفع كتابة بع�ضهم �إىل �صديق له:
�أما بعد ،ف�إن قرابتك من َق ُر َب منك خريه ،وابن عمك من َع َّمك نفعه ،وع�شريتك
من �أح�سن ِع ْ�ش َرتك ،وال�سالم.
قال بع�ضهم :الدنيا خم�سة وع�شرون ق�س ًما ترجع �إىل خم�سة �أق�سام ،فمنها
خم�سة بالق�ضاء والقدر ،وخم�سة باالجتهاد ،وخم�سة بالعادة ،وخم�سة باجلوهر،
وخم�سة بالوراثة .ف�أما التي بالق�ضاء والقدر فهي الأهل واملال والولد وال�سلطنة
والعمر ،و�أما التي باالجتهاد فهي الثواب والعقاب والعفة والفرو�سية والكتابة،
و�أما التي بالعادة فهي الأكل وال�شرب والنوم وامل�شي واجلماع ،و�أما التي باجلوهر
فهي التوا�ضع وال�صدق والوفاء وال�سخاء واحلب ،و�أما التي بالوراثة فهي الهيبة
والذهن والذكاء واحلياء ،وقال �آخر :جمامع الهوى خم�سة وهي قوله تعاىل:

ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱸ

[احلديد ]20 /والأعيان التي حت�صل منها هذه اخلم�سة �ستة يجمعها قوله تعاىل:
ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [�آل عمران.]14 /
ثم �إن الإن�سان بالن�سبة للأقارب ملعبة البخت ،ف�إذا ح�سن بخته رزق
ب�أف�ضل البنني يعني بال�شاب البار ،وب�أف�ضل البنات يعني اخلالية من العار،
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وب�أف�ضل الأخوات �أي التي ال تف�ضح �أخاها بال�شَّ نار( ،)1ومن ف�ضائل الولد ال�صالح
ذك ًرا كان �أو �أنثى �أنه يلحق �أبويه بركة دعائه ،والربكة كما قال الراغب :ثبوت
اخلري الإلهي يف ال�شيء ،واملبارك ما فيه ذلك اخلري ،كما يف حديث�« :إذا مات
ابن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة جارية� ،أو علم ينتفع به� ،أو ولد �صالح
يدعو له» ،وهذا احلديث ي�شتمل على �أ�سا�س الدنيا والدين ،فك�أنه حا�صر ملا ميدح
به العامل بعد موته من دوام عمله ثوابًا� ،أو دوا ًما جماز ًّيا ك�أنه عامل دائم العمل
ُمثاب دائم الثواب.
والثالثة الف�ضائل املُخ ِّلدة لذكره و�أجره ،الباقيات بعد انق�ضاء عمره ،جامعة
ملعايل الأمور؛ ف�إنّ ال�صدقة اجلارية هي ال�صدقة التي ال ينقطع نفعها وال ميتنع من
الدر �ضرعها ،وهذا معنى جريانها كحفر الآبار ،وغر�س الأ�شجار ،و�إجراء الأنهار،
وت�سليك الطرقات للأ�سفار ،وحاجة التجار وما �أ�شبه ذلك من الأوقاف املخلدة
والأموال املر�صدة على امل�صالح اخلريية ،فال�صدقة اجلارية ا�سم جامع لأكرث عموم
املنافع ،وهي الف�ضيلة الأوىل من املخلد للعمل بعد انق�ضاء الأجل.
والف�ضيلة الثانية العلم النافع �سواء كان اجتها ًدا كاجتهاد املجتهدين
وعلومهم املخلدة عنهم �أو تدوين املد ّونني الوا�ضعني للعلوم ال�شرعية و�آاللية
والفنون ،وكل علم نافع للملة ولو �صنعة ،ف�إنها ذات قواعد ومو�ضوعات ،ف�إنها
( )1ال�شَّ نار :العيب والعار( .م).
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تدخل يف العلم فيدخل فيه كتب الزراعة والتجارة ونحوها اخرتا ًعا �أو تكمي ًال،
فكل هذه الأ�شياء اخرتاعها وتدوينها والت�أليف فيها ،وتكثري كتبها بكتابة �أو
طباعة مما يحتمله فحوى العلم النافع ،والأح�سن التعميم ال التخ�صي�ص؛ لأن
كالم النب ّوة يبني دائ ًما مكارم الأخالق.
والف�ضيلة الثالثة الولد ال�صالح وهذا �إ�شارة منه � إىل الن�سل ،فهذه
الف�ضائل الثالثة جامعة لكل خري ال يخرج منه �شيء من الأمور املعا�شية واملَ َعا ِد َّية
باعتبار العمل والغاية مادام العمل �صاد ًرا عن نية؛ ف�إن املباح ِب ِن َّية القربة يعقبه
الثواب ،قال الربهان البقاعي رحمه اهلل:
ِل ْل َع ْب ِد َي ْج ِري الأَ ْج ُر َب ْعدَ املَ ْو ِت ف
ّ
ال�ش َفا
�إ ِْج َرا ُء َن ْه ٍر َح ْف ُر ِب ْئ ٍر َغ ْر ُ�س َنخْ ٍل نَ�شْ ُر ِع ْل ٍم َوال َّت َ�صدُّ ُق فيِ
ِيل َو َم ْ�سجِ دٍ َو ِبترَ ْ ِك ِه ا ْبنًا َ�صالحِ ً ا �أَ ْو ُم ْ�ص َح َفا
ال�سب ِ
َو ِب َنا ُء َب ْي ِت ا ْب ِن َّ
بي املُ ْ�ص َط َفى
ِت ْ�س ٍع َك َما َق َال ال َّن ُّ

وكلها ترجع للثالثة ،وروى م�سلم عن جابر قال :قال ر�سول اهلل « :ما
غر�سا �إال كان ما �أكل منه له �صدقة ،وما ُ�س ِرقَ منه له �صدقة،
من م�سلم يغر�س ً
وما �أكل ال�سبع فهو له �صدقة ،وما �أكلته الطري فهو له �صدقة ،وال يرز�أه(� )1أحد �إال
كانت له �صدقة» ،وروى جابر بن عبد اهلل قال� :سمعت ر�سول اهلل  يقول:
(َ )1ي ْر َز�أه :ي�صيب من ماله �شي ًئا( .م).
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غر�سا وال زر ًعا في�أكل منه �سبع �أو طائر �أو �شيء �إال كان
«ال يغر�س رجل م�سلم ً
و�شدة)»،
له فيه �أجر» ،وقال « :ال حتل ال�صدقة لغني وال لذي مروءة (�أي ق ّوة ّ
وقال بع�ض الأعيان� :ألزمني �أحمد بن طولون �صدقاته فقلت :رمبا ُم َّدت �إ َّيل اليد
املط ّوقة بالذهب وال�سوار واملع�صم والكم الناعم �أف�أمنع هذه الطبقة؟ قال :ه�ؤالء
امل�ستورون الذين يح�سبهم اجلاهل �أغنياء من التعفف ،احذر �أن تر ّد ي ًدا ُم َّدت،
و�أعط من ا�ستعطاك( ،)1وكان يت�صدق يف كل �أ�سبوع بثالثة �آالف دينار.
وقال « :يح�شر النا�س يوم القيامة �أعرى ما كانوا قط ،و�أجوع ما كانوا
قط ،و�أظم�أ ما كانوا قط ،فمن ك�سا هلل  ك�ساه اهلل  ،ومن �أطعم هلل ،
�أطعمه اهلل  ،ومن �سقى هلل � سقاه اهلل  ،»وقال �« :إن اهلل يباهي
مالئكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده ،وقال « :من حفر ماء لي�شرب منه
جن �أو �إن�س �أو طائر �إال �آجره اهلل يوم القيامة» ،وقال« :من
كبد حراء()2من ّ
موجبات الرحمة �إطعام امل�سلم امل�سكني والولد فلذة الكبد» ،قال بع�ض ال�سلف:
�أوالدنا �أكبادنا ،قال ال�شاعر:
َو�إ مَِّنـــــــــا �أَ ْوال ُدنَـــــــــا َب ْي َن َنـــــــا

�ض
�أَ ْك َبــــــــا ُدنَا تمَ ْ ِ�شـــــي َع َلى الأَ ْر ِ

()1ا�س َت ْع َطاك :طلب عطاءك( .م).
ْ
(َ )2كبِد ح َّراء :مبالغة يريد بها �أنها ل�شدة حرها عط�شت( .م).
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فينبغي �أن يرحمه ب�إح�سان تربيته حلديث «�إن لكل �شجرة ثمرة وثمرة
القلب الولد� ،إن اهلل ال يرحم من ال يرحم ولده والذي نف�سي بيده ال يدخل
اجلنة �إال رحيم ،قلنا :يا ر�سول اهلل كلنا رحيم ،قال :لي�ست الرحمة �أن يرحم
�أحدكم خا�صته حتى يرحم النا�س �أجمعني ،قال ال�شاعر:
ـــــــا�س ِم َن ا َخلــــــــ
ـــــــــغ ِلل َّن
ا ْب
ِ
ِ
ــــــا�س َجمِ ي ًعا
ـــــــــــم ال َّن
وا ْر َح
َ
ِ

ـيرْ ِ َك َمـــــــا َت ْب ِغــــــــي ل َِن ْف ِ�سك
�إ َِّن ُهــــــــم �أَ ْب َنــــــــــــــا ُء جِ ْن ِ�سك

وورد عنه « :الراحمون يرحمهم الرحمن ،ارحموا من يف الأر�ض
يرحمكم من يف ال�سماء» ،وورد عنه « كونوا رحماء ف�إن اهلل رحيم يحب كل
رحيم» ،وقد ورد �أنه  ر�أى يف النار امر�أة ِحمْيرَ ِ َّية ُت َع َّذب ب�سبب هرة ربطتها
فلم تطعمها ومل ت�سقها ومل تدعها ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض حتى ماتت ،و�إن
تلك الهرة �إذا �أقبلت تنه�شها( ،)1و�إذا �أدبرت تنه�شها (وخ�شا�ش الأر�ض مبعجمات
ح�شراتها).
وكان عائذ بن عمرو املزين ال يخرج من داره ماء �إىل الطريق ال من مطر
النا�س من
وال غريه ،وكان �إذا مات له �س ّنور( )2دفنه يف داره وال يخرجه اتقاء �أَ َذا ُه َ
(َ )1ت ْن َه�ش َها :تع�ضها فت�ؤثر فيها وال جترحها( .م).
(� )2س ّنور :ق ِّط( .م).
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رائحته ،ومعنى الأذى ما ي�ؤذي املا ّرة ك�إلقاء قذر و�شوك وحجر ،وحيوان خموف،
وردم بناء ،وعظم وقزاز وغري ذلك مما ي�ؤذي املا ّر يف الطريق ،ف�إذا ر�أى الإن�سان �شي ًئا
من ذلك و�أزاله من طريق امل�سلمني كتبت له بذلك �صدقة وغفر له ،ملا ورد �أن
فرخا وقع من ع�شه
رج ًال ر�أى غ�صن �شوك يف الطريق فقطعه فغفر له ،ور�أى رجل ً
فر َّده �إىل ع�شه فغفر له ،ور�أى رجل كل ًبا ي�أكل الرثى من العط�ش ف�سقاه فغفر له،
وامر�أة ر�أت كل ًبا يلهث عط�شً ا ،فنزعت خُ َّف َها و�أخرجت له ماء و�سقته فغفر لها،
وقد ورد الإميان ب�ضع و�سبعون �شعبة �أعالها �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أدناها �إماطة
الأذى عن الطريق ،وقد ورد عنه �« إن اهلل يحب الرفق يف الأمر كله» ،وعن
النبي� أنه قال لعلي« :يا علي �أربع خ�صال من ال�شقاء جمود العني ،وق�ساوة
القلب ،و ُب ْعد الأمل ،وحب الدنيا».
قيل �إن عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة دعا �سامل بن عبد اهلل وحممد بن
كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم :قد ابتليت بهذه الباليا ف�أ�شريوا علي،
فقال له �سامل� :إن �أردت النجاة من عذاب اهلل فليكن كبري امل�سلمني عندك �أبًا،
واح ُن على ولدك .وقال
و�أو�سطهم � ًأخا ،و�أ�صغرهم ول ًدا ،فبرِ ّ �أباك ،وارحم �أخاكْ ،
رجاء� :إن �أردت النجاة من عذاب اهلل ف�أحب للم�سلمني ما حتب لنف�سك ،واكره
لهم ما تكره لنف�سك ،وهذا هو الإن�صاف ،وورد عنه« :ال تزال �أمتي بخري ما
َوقَّر �صغ ُريهم كب َريهم» ،وقال « الربكة يف �أكابرنا فمن مل يرحم �صغريناّ ،
ويجل
كبرينا فلي�س منا» ،وقيل:

621

املر�شد الأمني للبنات والبنني

622

622

ا ْر َح ْم َب ِني َجمِ ِيع ا َخل ْلقِ ُك ِّلهِم
ري ُه ُم ُث َّم ا ْر َع يف ُك ِّل خَ ْلقٍ َحقَّ َم ْن خَ َل َقه
َو ِّق ْر َك ِب َري ُه ُم َوا ْر َح ْم َ�ص ِغ َ

َوان ُْظ ْر �إِ َل ْي ِه ْم ِب َعينْ ِ ال ُّل ْط ِف َو َّ
ال�ش َف َق ْة

وما يحكى عن �صالح الدين من �شفقته على امر�أة عي�سوية ،وعدم
حرمانها من ولدها فيه عربة فينبغي �أن ُيقتدى به يف ذلك ،قال العماد :وقد
كان للم�سلمني ل�صو�ص يدخلون يف خيام الإفرجن في�سرقون ،فاتفق �أن بع�ضهم
�أخذ �صب ًّيا ر�ضي ًعا من مهده ابن ثالثة �أ�شهرَ ،ف َو َج َدت( )1عليه �أمه وج ًدا �شدي ًدا
وا�شتكت �إىل ملوكها ،فقالوا لها� :إن �سلطان امل�سلمني رحيم القلب فاذهبي �إليه،
فجاءت �إىل ال�سلطان �صالح الدين فبكت و�شَ َك َت �أمر ولدها ف َرقَّ لها رقة �شديدة
ودمعت عيناه ،ف�أمر ب�إح�ضار ولدها ف�إذا هو بيع يف ال�سوق؛ فر�سم بدفع ثمنه �إىل
امل�شرتي ،ومل يزل واقفًا حتى جيء بالغالم فدفعه �إىل �أمه وحملها على فر�س �إىل
قومها مكرمة ،انتهى.
وقد جاء يف احلديث �أن النبي  كان يف بع�ض غزواته وامر�أة تطوف
على ولدها �ضيع ،فلما وجدته حنت عليه و�ألقمته الثدي ،فنظر ال�صحابة �إليها
متعجبني ،فقال « :اهلل �أرحم بعبده امل�ؤمن من الأم على ولدها» ،وقال :
«�أحب الأعمال �إىل اهلل من �أطعم م�سكي ًنا من جوع� ،أو دفع عنه مغر ًما(� ،)2أو ك�شف
(َ )1و َج َدت :حزنت( .م).
(َ )2م ْغ َرمَ :د ْين( .م).
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عنه كربًا» ،وعنه �« :أحب الأعمال �إىل اهلل بعد الفرائ�ض �إدخال ال�سرور على
امل�سلم» ،وقال « :من �أدخل ال�سرور على م�سلم فقد �أ�سرين» ،وعن �أن�س 
�أنه عليه ال�صالة وال�سالم قال« :لو جاء الع�سر ودخل هذا احلجر جلاءه الي�سر
حتى يدخل عليه فيخرجه» ،وروى احلاكم �أنه عليه ال�صالة وال�سالم قال« :لن
يغلب ع�سر ي�سرين» كما دل على ذلك قوله تعاىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  .ﯜ ﯝ
�شدة
ﯞ ﯟﱸ [ال�شرح ،]6-5 /قال ابن �أبي جمرة :كان علي � إذا كان يف ّ
ا�ستب�شر وفرح ،و�إذا كان يف رخاء �أي �سعة قلق ،ف�سئل عن ذلك فقال :ما من
َت ْر َحة �إال ويتبعها فرحة ،وما من فرحة �إال ويتبعها ترحة ،ثم تال هذه الآية ﱹ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ  .ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ.
وقيل :ال ت�شغل قلبك مبا ذهب منك ولكن احفظ ما بقي لك ،وقال
�آخر :حفظك ملا يف يدك �أوىل بك من طلب ما يف يد غريك ،واحليلة يف حفظ
الأموال �أداء الزكاة ،قال « :ما �ضاع مال يف بر وال بحر �إال مبنع الزكاة ،فال�شدائد
واملحن بتقدير اهلل وق�ضائه» ،قال اهلل تعاىل :ﱹ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ [احلديد .]22 /الآية.
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وقال بع�ضهم� :إن للنكبات( )1نهايات ال بد لأحد �إذا نكب �أن ينتهي �إليها،
فينبغي للعاقل �إذا �أ�صابته نكبة �أن ينام لها حتى تنق�ضي مدتها ،ف�إن يف َر ْف َعها
قبل انق�ضاء مدتها زيادة يف مكروهها ،وقيل :ال ثناء مع الكرب ،وال �صحة مع الهم
والتخم ،وال �شرف مع �سوء الأدب ،وال راحة مع احل�سد ،وقيل:
ِ�إ َذا َما �أَت َ
َاك الدَّ ْه ُر َي ْو ًما ِب َن ْك َب ٍة

َف َه ِّيئ َل َها َ�ص رْ ًبا َو َو ِّ�س ْع َل َها َ�صدْ َرا

َف�إ َِّن ت ََ�صـــــاري َِف ال َّز َمـــــــانِ َعجِ ي َب ٌة

َف َي ْو ًما َت َرى ُع ْ�س ًرا َو َي ْو ًما َت َرى ُي ْ�س َرا

قال بع�ضهم :ومن العوار�ض النف�سانية احلزن على فائت؛ فينبغي �أن ال
يكرث الت�أ�سف ف�إن الدنيا ب�أ�سرها فانية ،ول ُي َع ِّز نف�سه ب�أنه لو �أ�صيب مب�صيبة �أعظم منها
لكان �أعظم حزنًا مثل �أن يقع احلزن على فائت من املال ،فيقول :لو وقع هذا يف
الولد كان �أكرث م�صيبة� ،أو وقع يف الولد فيقول :لو وقعت هذه امل�صيبة يف روحه
لكان �أكرث م�صيبة ،ونحو ذلك مما يه ّون عليه احلزن ،وقال عمر  :ما �أ�صبت
علي فيها بثالث ِن َعم ،الأوىل �أن اهلل ه ّونها علي
مب�صيبة �إال ونظرت �أن اهلل �أنعم َّ
ومل ي�صبني ب�أعظم منها وهو قادر على �أعظم منها ،والثانية �أن اهلل تعاىل جعلها يف
دنياي ومل يجعلها يف ديني وهو قادر على ذلك ،والثالثة �أن اهلل تعاىل ي�أجرين بها
يوم القيامة ،وقيل:
( )1ال َّن َك َبات :جمع نكبة وهي امل�صيبة( .م).
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�إ َذا �أَ َرا َد ا ِ
بم
لإ َلــــــ ُه َ�أ ْمـــــــــــــــ ًرا َق َ�ضــــــــــا�ؤُ ُه يف ال ُّن ُف ِ
و�س ُم رْ َ
َف َّو ْ�ض ُت �أَ ْمـــــــ ِري َو ُق ْل ُت خَ يرْ ً ا َما َدفـــــــــــ َع ُ
َ
ــــــــان � ْأع َظم
اهلل َك

()1

وقيل:
َو َل ُر َّب ن َا ِز َل ٍة َي ِ�ضيقُ ِب َها ال َف َتى َذ ْر ًعا َو ِع ْندَ ا ِ
هلل ِم ْن َها املَ ْخ َر ُج
ا�س َت ْح َك َم ْت َحلقَا ُت َها ُفـــر َِج ْت َو َك َان َي ُظ ُّنها َال ُتف َْر ُج
َك ُم َل ْت َف َل َّما ْ

وقال تقي الدين بن حجة:
َوفيِ

وب ت َْظ َه ُر ا َ
ا ُ
ال�صابِر
جل َو ِاه ُر َما َغ َل َب الأيا َم �إ َّال
خل ُط ِ
َّ

ال ت َْي�أَ َ�سن ِم ْن َف
ـــــــر ٍج َو ُل ْط ٍف َو ُق َّو ٍة
َ

ت َْظ َه ُر

َب ْعدَ

َ�ض ْع ٍف

وقيل:
و�ض َ
وب
َ
يب
�إ َذا ا�شْ َت َم َل ْت َع َلى ال َي�أْ ِ�س ال ُق ُل ُ
اق ِب َها َل َك َّ
الر ِح ُ
ال�صد ُر َّ
دت( )2املَ َكــــــا ِر ُه َو ْ
اط َم�أن َّْت و�أَ ْر َ�س ْت يف َم َن ِاك ِب َها ا ُ
وب
و�أَ ْو َط ْ
خل ُط ُ

(ُ )1مبرْ َ م :محُ كم ومدبر( .م).
ور�سخت( .م).
(� )2أَ ْو َط َدت :ث َّبتت َّ
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َولمَ ْ ت ََر ِالن ِْك�شَ ِ
اف ُّ
ِيب
ال�ض ِّر َو ْج ًها وال �أَ ْغ َن ْت ب ِِحي َلت ِه الأَر ُ

()1

وك ُّل ا َ
ُ
ِ
حلــــا ِد َث
ْــــــر ٌ
ِيب
ـــــــات و�إ ِْن َت َن َاه ْت َف َمق
ــــر ٌج َقر ُ
ون ِب َهــــــا َف َ
ُ

وقال ال�شيخ زكريا الأن�صاري :
رحا ويف ال َق ْل ِب َق ْل ُبها َع َ�سى يا �إِ َلهِي َت ْن ُ
قط الق َ
َاف َو ِ
احدَ ة
َك َفى ُم ْق َل ِتي َق ً
و�إ ِْن تَن ِقط الأُخْ َرى �إىل ا َ
ــــن ال ُيخَ ِّي ُب َق ِ
ا�صدَ ه
حلا ِء َب ْعدَ ها ِب َف ْ�ض ِل َك يا َم ْ

وقيل:
ُ
َ
ـــــر ٌج َي ُك
ـــــر ُج
ــــــون َغدَ ا و َق ْب
َع َ�ســــــى َف َ
ــــــل َغ ٍد َع َ�ســــــى ال َف َ
َفـــــ َ
ـــــــج
ال جَ ْتــــــ َز ْع(ِ )2ل َنــــــــــا ِز َل ٍة و�إِنْ َذا َب ْت ِب َهـــــــــــا املُ َه
ُ
ْــــــــــــرعه َ
ـــــــاب َتق
و ُد ْم ِلل َب
ــــــج
ـــــــم ِم ْن َقــــــــار ٍِع َي ِل
فك
ِ
ُ
َ
ْ

و�أخرج ابن ع�ساكر عن حممد بن عمر �أنه قال� :أمر ا َحل َّجاج ب�إح�ضار رجل
من ال�سجن ،فلما �أُ ْح ِ�ضر بني يديه �أمر ب�ضرب عنقه ،فقال له الرجل� :أيها الأمري
( )1الأَرِيب :العاقل( .م).
( )2تجَ ْ َزع :تخاف وحتزن( .م).

627

يف القـرابة

�أَخِّ ْرين �إىل غد ،فقال له احلجاجَ :و ْي َحك ،و�أي فرج يف ت�أخري يوم؟ ثم �أمر برده �إىل
ال�سجن ف�سمعه احلجاج يقول:
ع�ســــــى َف َر ٌج َي�أ ِتي بِه اهلل �إِنَّــــه ل ُه ُك ُّل َيـــــــ ْو ٍم يف َخ ِلي َق ِت ِه �أَ ْم ُر
ََ

فقال احلجاج :واهلل ما �أخذه �إال من القر�آن العظيم ،يعني من قوله تعاىل:
ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الرحمن ]29 /ف�أمر ب�إطالقه ،وقيل� :إذا ا�شتدت الأزمة
انح َّلت احلزمة� ،أ ّول الفرج �آخر ال�ضيق ،و�أ�شدّ الأعداء �أقرب �صديق ،ولكل باطن ظاهر،
ولكل �أ ّول �آخر ،وكان  يقول« :ا�شتدي �أزمة تنفرجي» ،وعن � ّأبي بن كعب 
يف قوله تعاىل :ﱹ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ الآية [الأعراف ،]172 /قال:
أرواحا ثم �ص ّورهم فا�ستنطقهم و�آدم ينظر �إليهم فر�أى الغني
جمعهم فجعلهم � ً
والفقري ،واملبتلى وح�سن ال�صورة ،ودون ذلك فقال :يا رب مل ال �س ّويت بني
عبادك؟ قال� :إين �أحببت �أن �أُ�شْ َكر.
فهذا ن�ص من اهلل تعاىل على احلكمة يف خلق النا�س متفاوتني يف �صفة
الكمال والنق�ص ،حتى �أنه جعل �أنواع البالء متفاوتة �إرادة ال�شكر ،فال ترى ذا
بالء �إال وهو يرى �أ�شد بالء منه ،وال ذا حال �سيئ �إال وهو يرى من هو �أ�سو�أ حا ًال
منه ولو من نوع �آخر ،فرتى مث ًال الفقري الذي ال يجد قوته ويبيت الليايل طاو ًيا
يرى من هو دنف( )1مالز ًما للو�سادة وهو كثري املال في�شكر اهلل على العافية ،وذلك
(َ )1دنِف :م�صاب باعتالل ب�سبب مر�ض ع�ضال( .م).
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الدنف يرى هذا الفقري وهو يتمنى القوت فال يجده في�شكر اهلل �أن ُرزِق الغنى مع
َّ
�سقمه ومل يجعله يتكفف النا�س ،وينظر امللك �إىل ما خ ّوله من النعيم ونفوذ الأمر
في�شكر اهلل �أن جعله �أم ًريا ال م�أمو ًرا ً
ومالكا ال مملو ًكا ،وتنظر �آحاد الرعية �إىل ما
يقا�سيه امللك من �أنكاد الدنيا وهمومها وخروج اخلوارج عليه ،وانت�شار املف�سدين
والقطاع ،وخوفه على نف�سه ممن يغتاله �أو ي�سلب منه ملكه ويق�صده ب�أنواع املكائد،
ثم ما يتبع ذلك من احل�ساب يوم القيامة على كل فرد فرد من رعاياه ،وهل قام
فيهم مبا �أمر اهلل من العدل وتخلي�ص مظلومهم من ظاملهم ،و�إنفاذ �أوامر اهلل فيهم
و�إي�صال حقوقهم �إليه ،وعلى كل ذرة من مال قب�ضها �أو �صرفها هل �أخذها كما
�أمر اهلل و�صرفها فيما �أمر اهلل فيحمد اهلل ذلك امل�سكني �إذ مل يجعله ً
ملكا ،فحينئذ
ال ترى �أح ًدا من النا�س �إال �شاك ًرا ٌّ
كل بح�سب حاله.
وانظر �إىل هذه احلكمة البديعة يف جعل النا�س مع تباين �أحوالهم متفاوتني
يف احلال الواحد مقولني بالت�شكيك ال بالتواط�ؤ ،فذوو الفقر متفاوتون لريى كل
دونه وكذا ذوو البالء �إىل غري ذلك ،ومما ُيعزى للإمام ال�شافعي :
َم ْن َذا ا َّل ِذي ْ
اح َة ِ�س ِّره يف ُي ْ�ســـــرِه �إِنْ َك َان أ�َو فيِ ُع ْ�سرِه
قد َحا َز َر َ
َ
ري ِب َف ْقرِه
الغـ ِن ُّي بمِ َا ِله �أَ ْ�ض َع
ف َل ُ
ــــر مَّبَا َي ْلقَــــــى َ
ــــــاف ما َي ْلقَى ال َف ِق ُ
و�أَخُ و ال ِّت َجـــــــا َر ِة خَ ا ِئ ٌف ُمترَ ِّق ٌب ممِ َّا ُي َ
ال ِقــــــــي ِم ْن َن َوا ِئ ِب َد ْهـــ ِر ِه
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ائب َع ْ�صرِه
و�أَخُ و الــــــ َوزَارة َواجِ ٌد ُم َت َحي ممِ َّا ُيال ِقي ِم ْن َن َو ِ
ال�س َ
ـــــوم من َجال َل ِة َق ْدرِه
لط ُان يف �أَ ْح َكا ِمه َر ْهن ال ُه ُم
وكذلك ُّ
ِ
()1
دت َّ
الطيرْ َ يف �أَ ْو َكار َِها
جدت �أَ ْكرثَها ُي َ�صا ُد ِب َو ْكره
و َلقَد َح َ�س ُ
َف َو ُ
َ
تاهلل َل ْو َع
ــــــا�ش ال َف َتى يف �أَ ْم ِره �أل ًفا ِمن الأَ ْعـــــــ َو ِام َما ِل َك �أَ ْمرِه
ِّ
ـــــــل َعجِ ي َب ٍة
ُم َت َل ِّذ ًذا ِفي َها ب ُِك
ِب َف ْخرِه
ومب ِّلغًا ِفي َهــــــــا م�آر َ
َ

ال َي ْعترَ ِ ي ِه
َو َ�ص َفت له
وله ُط َو ُال

ال�ســــقم ِفي َها َم َّر ًة �أَبدً ا ومل جَ ْت ِر ال ُه ُمو ُم ِب ِف ْكره
ُ
ات ِع ْند َمق َِّره
الأ َّيــــــــا ُم َح َّتى أ�َنَّه لمَ ْ َت ْن ِطق الأَ ْ�ص َو ُ
�ض تَخْ َ�ض ُع ِذ َّل ًة ُم ْ�س َت�شْ ــــــه ِِدين َله َجـــ َ
ال َلة َق ْدر ِه
الأَ ْر ِ

َما َك َان َذ ِل َك ُك ّله مما َي ِفــــــي مبَب ِ
ـــــــــب ِه
ِيت �أَ َّو ِل َلي َل ٍة يف َق
رْ

وقال ال�شيخ عز الدين بن عبد ال�سالمِ :خ َري ُة اهلل فيما يكرهه العبد �أح�سن
من خريته فيما يحب ،وقد يكون ال�شيء �أبدع يف وقت وخالفه �أبدع يف وقت
�آخر ،وكذلك احلياة واملوت ،والي�سر والع�سر ،والأمن واخلوف ،وال�صحة وال�سقم،
ال�ضدين
وذلك لعلم اهلل بحكمته البالغة �أن الإبداع يف هذا الوقت �إيجاد �أحد ّ
�إىل وقت كذا ،ف�إذا حل ذلك الوقت فالإبداع �إيجاد �ضده فيوجده على حكمته،
(� )1أَ ْوكَارِها� :أع�شا�شها( .م).
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ومن ق ََد َح( )1يف �شيء من هذا فقد قدح يف احلكمة وعار�ض حكمة احلكيم بر�أي
من عنده ،ويرجح ذلك ق�صة املن�سوخ من ال�شرائع والأحكام ف�إن اهلل تعاىل عامل
بحكمته البالغة �أن الأبدع �شرع هذا احلكم يف هذا الوقت ،ف�شرعه �إىل وقت كذا،
ف�إذا جاء ذلك الوقت فالإبداع �شرع خالفه في�شرعه.
حكي عن رجل من الرا�ضني �أنه كان يقول يف كل ما ي�صيبه اخلرية فيما
قدره اهلل ،وكان يف بادية ومعه �أهله ولي�س له �إال حمار يحمل عليه �أمتعته وكلب
يحر�سهم وديك يوقظهم ،فجاء ثعلب �أخذ الديك فقال :خرية ،وجاء ذئب فقتل
احلمار فقال :خرية ،ثم �أ�صيب الكلب فمات فقال :خرية ،فتعجب �أهله من ذلك
وا�سترُ ِ قَّت �أوالدهم ،وكان قد ُعر َِف مكان
حتى �أ�صبحوا وقد ُ�سب َِي من حولهم ْ
بع�ضهم ب�صوت الديك ،ومكان بع�ضهم بنهيق احلمار ،فقال :قد ر�أيتم �أن اخلرية
فيما قدره اهلل فلو مل يهلكهم لهلكتم وهلكنا.
و َما َث ّم ِ�إ َّال اهلل يف ُك ِّ
ــــل َحا َل ٍة فال َت ْع َت ِمد َي ْو ًما على َغيرْ ِ ُل ْط ِف ِه
َ
فك ْم َحا َل ٍة َت�أ ِتي و َي ْك َر ُه َها ال َف َتى
ِ
ريتُــــــ ُه ِفي َها على َر ْغ ِم �أَ ْن ِف ِه
وخ َ

و ُروِي �أن نب ًّيا كان يتعبد يف جبل وكان بالقرب منه عني ماء فاجتاز بها
فار�س و�شرب ،ون�سي عندها �صرة فيها دنانري فجاء �آخر و�أخذ ال�صرة ،ثم جاء
( )1ق ََدحَ :ط َع َن و�شَ َّك َك( .م).
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فقري على ر�أ�سه حزمة حطب ف�شرب وا�ستلقى ي�سرتيح فرجع الفار�س يف طلب
ال�صرة فلم يرها ف�أخذ الفقري ف�صلبه وعذبه حتى قتله ،فقال النبي� :إلهي ما هذا
�آخذ ال�صرة�َ ،س َّل َطت هذا الظامل على هذا الفقري حتى قتله ،ف�أوحى اهلل �إليه �أن
ا�شتغل بعبادتك فلي�س معرفة ذلك من �ش�أنك� ،إن هذا الفقري كان قتل �أبا الفار�س
فمكنته من الق�صا�ص ،و�إن �أبا الفار�س كان �أخذ �ألف دينار من مال �آخذ ال�صرة
فرددته �إليه من َت ِر َك ِته( ،)1فمن �أتقن �أمثال هذه الأ�سرار مل يتعجب من �أفعال اهلل
له ،وتعجب من جهل نف�سه ومل يقل وكيف َف َر ِ�ض َي مبا دبر اهلل يف ملكوته وقيل:
َد ْع االعترِ َ َ
أمر َلك وال ا َ
خلــــ ْو ُ
�ض يف ُل ِّج َب ْح ِر ال َف َلك
ا�ض َف َما ال ُ
وال تَ�ســـــ�أل َ
اهلل َع
ـــــــن ِف ْع ِل ِه َف َم ْن َخ َ
ا�ض لجُ َّ َة َب ْح ٍر َهــــــــ َلك
ْ
ْ

وقال تعاىل :ﱹﮊ ﮋ ﮌﱸ [ال�شورى ]19 /يريد بهم الي�سر وال
يريد بهم الع�سر ،ويعفو عن كثري من �سيئاتهم ،وال ي�ؤاخذهم بجميع جناياتهم،
()2
ويجزيهم باحل�سنة ع�شر �أمثالها ،وال يجزيهم بال�سيئة �إال مثلها ،ويكتب لهم ال َه َّم
باحل�سنة ،وال يكتب عليهم الهم بال�سيئة ،وقال احلليمي :لطيف بالرب والفاجر؛
حيث مل يقتلهم جو ًعا مبعا�صيهم ،وقال بع�ضهم الرحمة خا�صة والبالء عام ،وهذا
من جملة رحمة اهلل بالع�صاة؛ �إذ لو نزل البالء كله على الذين ي�ستحقونه باملع�صية
(َ )1تر َكتِه :ما يرتكه امليت لورثته من املال واملمتلكات( .م).
الهم :العزم على القيام بال�شيء( .م).
(َّ )2
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ملحق اهلل تعاىل �أثرهم ،و�إمنا يوزع على النا�س في�صيب كل واحد منهم قدر ي�سري
ال يكاد يح�س به ،ويح�صل للعا�صي مثل �أحد النا�س من باب �سبق رحمته تعاىل
غ�ضبه ،و�أما املطيع فينزل عليه �أكرث الرحمة بطاعته؛ لأنه حمبوب هلل فال يح�صل
لغريه من الرحمة �إال الي�سري ،ومن مل يح�سن جوار نعم اهلل نفرت عنه� ،إن اهلل ال
يغري ما بقوم من الكروب حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم من الذنوب.
ومن لطفه �أن جعل الرزق من الطيبات ومل يدفعه �إليك جملة لئال ت�سرف
فيه ،ومن لطفه بعباده �أن �أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة ،ومن لطفه �أن
َي َّ�سر لهم الو�صول �إىل �سعادة الأبد ب�سعي خفيف يف مدة ق�صرية وهو العمر ،ومن
لطفه �إخراج اللنب من بني َف ْرث( )1ودم ،و�إخراج اجلواهر النفي�سة من الأحجار
ال�صلبة ،و�إخراج الع�سل من النحلة ال�ضعيفة ،والإبري�سم من الدودة النحيفة،
والد َّرة اليتيمة من ال�صدفة املهينة ،و�أعجب من ذلك كله �أن ركب فيك ال�شهوة،
ُّ
وخلق من النطفة القذرة م�ستود ًعا مبعرفته ،وحام ًال لأمانته وم�شاهد امللكوت
تعدوا نعمة اهلل ال حت�صوها.
�سمواته ،وهذا ال ميكن �إح�صا�ؤه و�إن ّ
(رجع) وقال بع�ض احلكماء :الولد ريحانتك �سب ًعا وخادمك �سب ًعا ثم بعد
ذلك �شريكك �أو عد ّوك ،و ُب�شِّ ر الإمام عمر الفاروق  بولد فقال :ريحانة �أ�شمها
ُب ْر َهة من الزمان ،وعما قليل �إما ولد با ّر و�إما عد ّو �ضار ،و�أن�شد بع�ضهم:
( )1ف َْرث :طعام مه�ضوم يف القناة الها�ضمة من املعدة والأمعاء( .م).
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ابن َم ْ�س ُعو ِد
َه َذا ال َّز َم ُان الذي ُك َّنا ن َُحا ِذ ُر ُه يف َق ْو ِل َك ْع ٍب ويف َق ْو ِل ِ

�إ ِْن َدا َم َه َذا ولمَ ْ َي ْحدُ ْث له ِغيرَ ٌ

()1

ميت ومل ُيف َْر ْح مَبْو ُلو ِد
مل ُي ْب َك ٌ

وقال بع�ض من مل ي�أن�س يف ولده الر�شد بعد �أن حاول ر�شده:
َك ْم َف ْر َحـــ ٍة يل يف ا َ
حل�شَ ــــــا
ُك َّنــــــــــــا نَ�شَ ــــــــــا ُء ُر�شْ دَ ُه َف َمـــــــــــا نَ�شَ ا َك َمــــــــــــا نَ�شَ ا
()2

قد نَ�شَ ـــــــــا
ِب َو َل ٍد ِلـــــــــــــي ْ

وقال �آخر يف �سوء حظه من ولده وعبده:
وع ْبدً ا َ�ســــــــ َواء يف املَق ِ
َام
ِل َي ْه ِن َك �أَ َّن ِلــــــي َو َلــــــدً ا َ
َال وفيِ املق ِ
ٌ
ف َه َذا َ�ســــــابِقٌ ِم ْن َغ ِ
ري ِ�ســــــ ٍ
الم
وه َذا َعا ِق
ـــــــل ِم ْن َغــــــ ِ
ني َ
ري ِ

ولكون الولد فلذة الكبد كما �سبق يتناف�س فيه �أبوه و�أمه ويطلب كل منهما
�أن ي�ستحوز عليه ويتحاوران يف �ش�أنه ،فقد وقعت حماورة �أبي الأ�سود الدئلي
وزوجته يف ولدهما �أمام القا�ضي �شُ َر ْيح ،فقد قالت� :أيها القا�ضي �إين حملته
ت�س ًعا ،وو�ضعته دف ًعا ،و�أر�ضعته �شف ًعا ،حتى �إذا نمَ َْت �أو�صاله ،ودنا ف�صاله� ،أراد �أن
( )1غِ يرَ  :جمع غِ َرية وهي :تغري احلال( .م).
( )2ا َحل�شَ ا :ما دون احلجاب احلاجز مما يلي البطن كالكبد واملعدة والأمعاء( .م).
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ي�أخذه كر ًها ،ويرتكني بعده ور ًها ،فقال �أبو الأ�سود� :إين حملته قبل �أن حتمليه،
وو�ضعته قبل �أن ت�ضعيه ،فقالت حمل َته خفًّا وحمل ُته ثق ًال ،وو�ضع َته �شهوة وو�ضع ُته
كر ًها� ،إن بطني كان له حواء ،وثديي �سقاء ،ويدي وقاء ،ورجلي حذاء ،فقال �أيها
القا�ضي �إين �أعطيتها مه ًرا كام ًال ومل �أ�صب منها طائ ًال� ،إال ولي ًدا خام ًال فافعل ما
ر�أيت فاع ًال؛ فق�ضى لها القا�ضي �شريح رحمه اهلل.
وقد جرت العادة �أن �أَ َع َّز الأقارب الولد ال�سيما بالن�سبة ملحبة �أمه له
و�شفقتها عليه ،وقد توثر املر�أة �أخاها على ولدها ،كما حكي �أنه قيل المر�أة قد
�أَ َ�س َر احلجاج زوجها وابنها و�أخاها :اختاري �أيهم �شئت فقالت� :أختار الأخ؛
ف�إن الزوج موجود ،واالبن مولود ،والأخ مفقود ،فقال احلجاج :قد عفوت عنهم
بح�سن كالمها ،وبع�ض الن�ساء ،ي�ؤثر الزوج على الأب والأخ ،كما حكى املَ َدا ِئ ِني
�أن رج ًال مات عن زوجته وكانت َم ِل َيحة ف�صيحة حمبة له؛ فبينما هي مت�شي يف
ب�ستان �أبيها �إذ ذكرت زوجها فبكت و�أن�ش�أت تقول:
هـــــــر َف َمـــاتَـا
� مَّإنــــــــــــــا �أَ ْب ِكـــــــــي لإِ ْل ٍف( )1خَ ـــانَـــه الــــدَّ
ُ
َ
ــــــر �أَ َ�ســـاتَــا
ُق ْل ُت للـــــــدَّ ْهــــــــــــــ ِر ب ُِح ْز ٍن �أ ُّيــ َهــــا الــدَّ ْه ُ
وج َبـــــدَ اتَـــــا
لمِ َ ت ََر ْك
َ
ــــــــــت الأَ َب والـــــــــ �أَخَ وبِــــالــــــ َّز ِ
(� )1إِ ْلف :حبيب و�أني�س( .م).
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ثم التفتت ف�إذا ب�أبيها و�أخيها خلفها ف�سمعا ما قالت؛ فقاال لها :ما هذا
الذي تقولني؟ فقالت :ملا ر�أيت �شجرة اخلوخ جفت ،قلت:
�إ مَِّنــــــــا �أَ ْب ِكــــــــي خِ ُ
ــــــوخ
ل
ٍ
بحــــــ ْز ٍن
ُ
قلـــــــت للــــــــدَّ ْه ِر ُ
رع َ
ــــــر
لمِ َ ت ََر ْك َت الـــــــــ َّز َ
والك ْ

هـــــــر َف َمـــاتَـا
خَ ـــانَـــه الــــدَّ
ُ

َ
ــــــر �أَ َ�ســـاتَــا
�أ ُّيــ َهــــا الــدَّ ْه ُ
م وبــــــا ُ
ـــــوخ َبـــــدَ اتَـــــا
خل
ِ

فقاال لها :ما هذا الكالم؟ فقالت :ما كان �إال هذا ،فتعجبا من ف�صاحتها
ووهبا لها الب�ستان ،والظاهر �أن �إن�شادها ال�شعر �إمنا هو ملجرد �شفاء غليلها فقط ،و�أنها
لو خُ يرِّ َ ت مل تخرت موت �أبيها �أو �أخيها على زوجها ،و�أن ما �صدر منها �إمنا هو نفثة
م�صدور ،كما يحكى عن بع�ضهم �أنه قال :خرجت �إىل مقابر الب�صرة ،ف�إذا امر�أة
واقفة على قرب زوجها تن�شد �أبيا ًتا �آخرها:
َيا َمــ ْو ُت َما َذا �أَ َر ْد َت ِم ِّني
ِ
ْـــــــــد �إِ ْل ِفي
َد ْه ٌر َر َمــــانيِ ِب َفق
ــــــــك ُ
َّ
َ
ـــــــــــل َر ْو ٍع
اهلل ُك
�أَ َّم َن

نك ُ
َ
ٍّ
ـــــــك َ
ـــــــل
م
�أَ ْ�س
اهلل يف حَ َ

نت �أَ َّت ِقيه
َحق
َ
َّقـــــــــت ما ُك ُ
�أَ ُذ ُّم َد ْهــــــــــري و�أَ�شْ ــــــــ َت ِكيه
َّ
ُ
ـــــــل َما ُكـــــــــ ْن َت َت َّت ِقيه
وك
ـــــر َع ْن َو ْ�صف َذ ِاكـــــرِيه
َيق ُْ�ص ُ
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ف�أثر يف قلبي منظومها عند �إن�شادها ،وكانت يل ابنة لطيفة املحل من قلبي
نفي�سة املنزل يف نف�سي ذات حما�سن كثرية ،وف�ضائل غزيرة ،ورزقت ًّ
حظا من
التالوة والآداب الدينية وال�صناعية مع عقل ر�صني وبراعة ودين ،ف�سلمت للرب
جل جالله ق�ضاءه فيها ،وعرفت ح�سن اختياري يل ولها� ،إذ كان خالقها �أملك
لها من والدها ور�ضيت ثواب اهلل عو�ضً ا منها ،ولهجت مبا يف هذه الأبيات ومكثت
�أقطع ليلي ونهاري برتجيعها ،وباجلملة فالرجل لزوجته َم ِل ٌك و�سلطان تبكيه زوجته
املحبة له طول الزمان وال تزال ت�صفه ب�صفات الكمال ،كما يحكى �أن بع�ضهم
قال :مررت على قرب ببغداد وعليه امر�أة َت ُنوح على زوجها وتن�شد:
لل�ســــــ�ؤالِ و َم ْن لل َّن َوالِ
َ
فم ْن ُّ

َـــــــال و َم ْن للخُ َ
ِ
ـــط ْب
للمق
و َم ْن َ

للحمـــــا ِة و َم ْن ُ
ـــــما ِة �إِ َذا َما ُ
للر َك ْب
و َم ْن ُ
للك َ
الك َمـــــــاة َج َث ْوا ُّ
()1
َ
ــات َقرِي ُع ُ
�إذا ِق
يــــــل مات �أَ ُبو َمــــــــا ِلك َف َتى املَ ْك ُر َم ِ
ـــــرب
الك َ

فقلت لها :من هو �أبو مالك الذي ترثينه بذلك؟ فقالت :هذا �أبو مالك
احلجام الذي خنت اخلليفة املن�صور ،فقلت لها :ما ظننت ب�سماع كالمك �إال �أنه
�سيد من �سادات العرب ،قال بع�ضهم :ال حرمة لنائحة لأنها ت�أمر باجلزع ،وقد نهى
()1قريع ُ
الك َرب :ال�سيد املُختار لإبعاد ال�شدائد والهموم( .م).
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اهلل عنه ،وتنهى عن ال�صرب وقد �أمر اهلل به ،وتبكي �شجو غريها وت�أخذ الأجرة على
دمعها وتحُ زن احلي وت�ؤذي امليت ،وباجلملة فالقرابة ع�صبة �أو رح ًما ،وامل�صاهرة التي
هي �أي�ضً ا نوع من القرابة يجب بينهم املحبة العمومية وحفظ التوادد والتوا�صل،
ولذلك كانت �صلة الرحم فيها خ�صال حممودة �أولها :ر�ضاء اهلل تعاىل؛ لأنه �أمر
بتقواه و�صلة الرحم ،فقال تعاىل :ﱹﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ [الن�ساء،]1 /
الثاين� :إدخال ال�سرور عليهم ،و�أف�ضل الأعمال �إدخال ال�سرور على امل�ؤمن،
الثالث :ح�سن الثناء وزيادة العمر والربكة يف الرزق.
ويف �صلة الرحم �سرور الأموات �أي�ضً ا؛ لأن الآباء ي�سرون ب�صلة القرابة ،قال
ر�سول اهلل « :تعر�ض الأعمال يوم االثنني واخلمي�س على اهلل ،وتعر�ض على
الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم اجلمعة فيفرحون بح�سناتهم وتزداد وجوههم
بيا�ضً ا و�إ�شراقًا ،فاتقوا اهلل وال ت�ؤذوا موتاكم» ،ويف �صلة الرحم �أي�ضً ا زيادة يف املروءة
لأنه �إذا وقع لوا�صل الرحم �سرور �أو حزن اجتمعوا عليه و�أعانوه �أو �س ُّلوه ،فيكون له
زيادة يف املروءة وزيادة بعد موته لأنهم يدعون له كلما ذكر بره.
و�أق�سام املروءة �سبعة ،ثالثة يف احل�ضر و�أربعة يف ال�سفر� ،أما التي يف احل�ضر:
فغ�ض الب�صر ،و�إم�ساك الفرج ،و�أداء الأمانة .و�أما التي يف ال�سفر فبذل الزاد،
ومراعاة الرفيق ،و�إح�سان اخللق ،و�إدالل الدال �إىل الطريق ،والرحم هو القرابة
من قبل الأب �أو الأم من غري تقييد مبحرمية ،وقيل بتقييدها ورجحه ال�شهاب
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جدا ،وقيل من جتب نفقته .وللأقارب
الرملي ،وقيل كل قرابة �إىل ثمانية ع�شر ًّ
حقوق يقدم يف الرب الأحوج فالأحوج وال�صلة والإح�سان �إليهم.
وقد وردت �أحاديث كثرية يف �صلة الرحم منها «من َ�س َّره �أن يمُ َ َّد له يف عمره،
و ُي َو َّ�سع له يف رزقه ،و ُي ْد َفع عنه ميتة ال�سوء فليتق اهلل ولي�صل رحمه» ،ومنها «الرحم
معلقة بالعر�ش تقول من و�صلني و�صله اهلل ومن قطعني قطعه اهلل» ،ومنها يقول
اهلل �« أنا اهلل و�أنا الرحمن خلقت الرحم ،و�شققت لها ا�س ًما من ا�سمي فمن
و�صلني و�صلته ،ومن قطعني قطعته» ،وقال �« :إن الرحمة ال تنزل على قوم
فيهم قاطع رحم» ،وقال �« :إن �صلة الرحم تقرب العبد �إىل رحمة اهلل تعاىل
وتباعده من عقوبته» ،وقال ِ « :ب ُّروا �أرحامكم ولو بال�سالم».
وما ذكر من الآيات مثل قوله تعاىل :ﱹﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﱸ [فاطر� ،]11 /إن معناه كل من طال عمره �أو ق�صر فهو
مكتوب يف الكتاب ،وقوله تعاىل :ﱹﭦ ﭧ ﭨﭪ ﭫ ﭬﱸ [الأنعام]2 /
�إن الأجل امل�سمى عنده هو الأجل الذي ق�ضاه ،وقوله تعاىل :ﱹﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﱸ [الرعد ]39 /على عمومه حتى ال�شقاوة وال�سعادة والأجل
والرزق واخللق لكن باعتبار متعلق الكتاب والعلم؛ لأن امل�شاهد �أن ال�شخ�ص
يكون كاف ًرا وذلك مكتوب يف اللوح املحفوظ؛ لأنه من جملة احلوادث ثم ي�سلم،
وم�سل ًما ثم يكفر ،وفق ًريا ثم ي�ستغني وعك�سه.
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وال ريب �أن كل ذلك واحلوادث كلها مكتوبة يف اللوح املحفوظ فبال�ضرورة
ح�صل املحو والإثبات ،و�أن علم اهلل بذلك �أزيل ال يتغري وال يتبدل .فقد ثبت
بالدالئل القطعية �أن اهلل عامل بالآجال والأرزاق وغريها ،وحقيقة العلم معرفة
املعلوم على ما هو عليه ،ف�إذا علم اهلل �أن زي ًدا ميوت بوقت معني ا�ستحال �أن ميوت
قبله �أو بعده فال يتغري علمه تعاىل بذلك ،و�أن املعلوم هو الذي يتغري ويتبدل على
وفق علمه ،وينتقل من حال �إىل حال وذلك معلوم ب�ضرورة امل�شاهدة ،و�أنه ال ميحو
�شي ًئا وال يثبت �إال ما �سبق علمه به ،و�أن �صلة الرحم ونحوها تزيد يف العمر ،و�أن
الدعاء يدفع البالء ،وروي عنه « اثنان ال ينظر اهلل �إليهما قاطع الرحم وجار
ال�سوء» وهو الذي �إن ر�أى ح�سنة كتمها �أو �سيئة �أف�شاها.
يعد به وا�ص ًال غري منافر
ف�صلة القرابة هي �أن يفعل القريب معهم ما ّ
وال مقاطع في�صلهم بالهدية ونحوها ،ف�إن مل يقدر على ال�صلة باملال ،وكانوا غري
حمتاجني �إليه و�صلهم بالزيارة والإعانة على �أعمالهم �إن احتاجوا �إىل ذلك ،و�إن
كان غائ ًبا عنهم و�صلهم بالكتاب و�إر�سال ال�سالم ولني الكالم ونحو ذلك ،ف�إن
قدر على ال�سعي �إليهم باحل�ضور مل�شاهدتهم فهو �أف�ضل ،ثم �إن حقوق الأقارب من
حيث الرب وال�صلة خمتلفة يف الق ّوة كما �سي�أتي.
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الف�صل الثاين
يف بر الوالدين ،ويف ف�ضل العلم واحلث على تعليمه،
ويف �آداب كل من املُ َع ِّلم واملُ َت َع ِّلم
بر الوالدين واجب �شر ًعا وعقالً ،قال اهلل تعاىل :ﱹﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛﮜ ﮞ ﮟﱸ

[الن�ساء ]36 /الآية ،وقال تعاىل:

ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﱸ [العنكبوت ]8 /وهذه الآية والتي يف العنكبوت و�سورة
الأحقاف نزلت يف �سعد بن �أبي وقا�ص و�أمه حمنة بنت �أبي ُ�س ْف َيان ملا �أ�سلم
وكان با ًّرا ب�أمه ،فقالت �أمه :ما هذا الدين؟ واهلل ال �آكل وال �أ�شرب حتى ترجع �إىل
ما كنت عليه �أو �أموت ،فمكثت كذلك �أيا ًما فجاءها �سعد فقال :يا �أماه لو كانت
نف�سا ما تركت ديني ،فكلي وا�شربي �إن �شئت �أو
نف�سا ً
لك مائة نف�س فخرجت ً
اتركي ،فلما يئ�ست منه �أكلت و�شربت ،ف�أنزل اهلل هذه الآية و�أمره بالرب والإح�سان
�إليهما و�أن ال يطيعهما يف ال�شرك ،وقال تعاىل :ﱹ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﱸ [الإ�سراء ]23 /الآية ،وي�سمى ِب ُّر ُهما �أي�ضً ا باملحبة البنوية
�أي �صداقة الولد والبنت للأب والأم عل ًّوا و�سف ًال فى كليهما.
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وجاء رجل �إىل النبي  فقال :يا ر�سول اهلل� ،إن يل والدة �أنفق عليها وهي
ت�ؤذيني بل�سانها فكيف �أ�صنع؟ فقال النبي � :أ ّد حقها فواهلل لو قطعت حلمك ما
�أديت ربع حقها� ،أما علمت �أن اجلنة حتت �أقدام والدتك؟ ف�سكت الرجل وقال:
واهلل ال �أقول لها �شي ًئا ،ثم �أتى الرجل �إىل والدته و َق َّبل �أقدامها وقال :يا والدتي
بذلك �أمرين ر�سول اهلل .
وقد اقت�ضت حكمة اهلل  بتكليف الأبناء برب �آبائهم لثالثة �أ�سباب
�أ�صلية؛ ال�سبب الأول :الإح�سا�س وال�شعور ،ف�إن الأطفال يدركون من �صغر
�سنهم ب�إدراك غريزي اعتناء والديهم ب�شئونهم وتعهد �أحوالهم و�أطوارهم ،ومعاناة
�آبائهم و�أمهاتهم ح�سن تربيتهم ،فريت�سم يف ذهن الأطفال من املهد هذه الرتبية
في�صري حب الآباء والتعلق بهم طبيع ًّيا للأبناء ،ويتعودون عليه ،وي�صري من جملة
الوجدانيات .ال�سبب الثاين� :أن العدل والإن�صاف مركوز يف طبيعة الإن�سان،
فالطفل متى ا�ست�شعر من �أبويه تعهد �ش�ؤونه ملحبته �إياه عامله باملثل �إجراء على
قانون العدل والإن�صاف؛ فلهذا جتد الأطفال يح�سنون معاملة �آبائهم مبثل ما
عاملوهم به ،بل يجب عليهم �أن يعو�ضوهم �شي ًئا جزا ًء لرتبيتهم �إياهم ،ويف نظري
ما �أنفقوه عليهم من الأموال يف �صباهم فربهم واجب يف مقابلة ذلك ،وقد قال
تعاىل :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [الرحمن.]60 /
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ال�سبب الثالث :وهو نتيجة الأ ّول �أن امل�صلحة اخل�صو�صية تقت�ضي �سبق ح�سن
املعاملة من الآباء لأوالدهم بقطع النظر عن البن ّوة؛ لأن الآباء �إذا �أ�ساءوا تربية
�أبنائهم ومل يح�سنوا معاملتهم ك�أنهم جعلوا لهم و�سيلة للت�أ�سي بهم؛ حيث
ع ّودوهم على العوائد ال�سيئة املنتجة للعقوق فك�أمنا ال�صغري �شب ب�سوء تربيته على
عقوق والده وع�صيانه وكفران نعمه ،فمتى �صار كب ًريا واحتاج �إليه �أبوه عامله عند
الإبان( )1باملثل ،ف�إذا �أح�سن الآباء تربية �أبنائهم وعاملوهم بالإكرام كانت م�صلحة
الأوالد يف حمبة �آبائهم و ِب ِّر ِهم ال�سيما يف حالة �شيخوختهم التي تكاد �أن تكون
َع ْو ًدا �إىل الطفولية.
وحكي �أن عمر بن عبد العزيز -ر�ضي اهلل تعاىل عنه -ر�أى ول ًدا له يوم عيد
وعليه قمي�ص َخ ِلق( )2فبكى ،فقال له ما يبكيك؟ فقال :يا بني �أخ�شى �أن ينك�سر
قلبك يف يوم العيد �إذا ر�آك ال�صبيان بهذا القمي�ص اخللق ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني
�إمنا ينك�سر قلب من �أعدمه اهلل ر�ضاه �أو عق �أمه و�أباه ،و�إين لأرجو �أن يكون اهلل
را�ض ًيا عني بر�ضاك ،فبكى عمر  و�ضمه �إليه و َق َّبل ما بني عينيه ودعا له ،فكان
�أزهد النا�س بعد �أبيه ،وقيل:
َد َن ْو َت َت َو ُ
مــــدً ا ف�شَ ــــ�أْن َ
ـــــاع
ــــــــاعوار ِت َف
َاكات َّ�ض
ا�ض ًعــــا َ
وع َل ْو َت جَ ْ
ُ
ٌ
( )1الإِ َّبان :الوقت واحلني( .م).
( )2خَ لِق :بالٍ و َر ّث( .م).
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وملا �أف�ضت اخلالفة �إىل عمر بن عبد العزيز � أتته الوفود ف�إذا فيهم وفد
ال�سن وقد �أراد �أن يتكلم ،فقال :ليتكلم من هو
احلجاز ،فنظر �إىل غالم �صغري ّ
أ�سن منك ف�إنه �أحق بالكالم ،فقال له� :صدقت ،ولكن يا �أمري امل�ؤمنني �إنا ق َِدمنا
� ّ
عليك من بلد نحمد اهلل الذي َم َّن بك علينا ،ما قدمنا عليك رغبة منا وال رهبة،
�أما الرغبة فقد �أَم َّنا بك يف منازلنا ،و�أما الرهبة فقد �أَ ِم َّنا جورك ببعدك عنا ،فنحن
نا�سا
وفد ال�شكر وال�سالم ،فقال له عمر :عظني يا غالم ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إن ً
غ ّرهم حلم اهلل وثناء النا�س عليهم ،فالتك ممن غ ّره حلم اهلل وثناء النا�س عليه
َف َتز َِّل قدماك وتكون من الذين قال فيهم ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
�سن الغالم ف�إذا له اثنتا ع�شرة �سنة.
ﮝ ﮞ ﮟﱸ [الأنفال ،]21 /فنظر يف ّ
ومن الزهد دوام النظر يف الدنيا ،والتفكر يف �سرعة ان�صرافها وقلة احلا�صل
منها ،وغرور �أكرث اخللق بالإقبال عليها ،ومفارقتها لهم عند كمال حمبتهم لها،
و�إقبالهم عليها ،وكون كل لذة منها مقرتنة ب�آفة تالزمها ،فكم من لذة يف م�أكل
وم�شرب كانت �سبب هلكة ،وكم من لذة يف �شهوة بجماع كانت �سبب َه ًّم و َغ ًّم
وزيادة كلفة ،وكذلك �سائر �أق�سامها من جاهها ومالها ،ف�أرباب اجلاه فيها معذبون
بحفظ جاههم وال�صيانة عن نزول قدرهم ،و�أرباب املال م�شغولون بحفظه عما
يتلفه عليهم ،وبتنميته طل ًبا للزيادة مع ما لديهمٌ ،
عمال يف نهارهم �سكارى يف
ليلهم ،فالفكرة يف الدنيا يف هذه اجلهات مع فراغ القلب من امل�شغالت تدل
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اللبيب على حقارة الدنيا ،وتزرع يف قلبه الزهد فيها والإعرا�ض عنها ،فال ت ُغ َّرنك
زهرتها وال َت ْف ِت َن َّنك زينتها ،ف�إنها َ�س َّالبة للنعم �أَ َّكا َلة للأمم ،وقيل:
ٍ
َـــــــــال لمِ َ ْن َعق َْل
َل َع ْم ُر َك َما الدُّ ن َيــــــــا بدَ ا ِر �إِ َقام ٍة و َل ِك َّنها َدا ُر ان ِتق
ْ ()1
�إذا �أَ ْ�ض َح َك ْت �أَ َ
بك ْت و�إ ِْن ِهي �أَ ْق َب َل ْت َت َو َّل ْت و�إِنْ �أَ ْع َط ْت ف�أ َّيا ُم َها ُد َول

وحكي �أن البادية �أقحطت على �أيام ه�شام فقدمت عليه العرب وهموا
()2
�أن يكلموه ،وكان فيهم دراو�س بن حبيب وهو ابن �ست ع�شرة �سنة وله ذ�ؤابة
وعليه �شملتان( ،)3فوقعت عليه عني ه�شام فقال ه�شام حلاجبه :ما �شاء �أحد �أن
علي �إال دخل حتى ال�صبيان فوثب دراو�س حتى وقف بني يديه مطرقًا
يدخل ّ
بر�أ�سه فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إن يف الكالم ط ًّيا ون�ش ًرا ،و�إنه ال يعرف ما يف طيه
�إال بن�شره ،ف�إن �أذن يل �أمري امل�ؤمنني �أن �أن�شره ن�شرته ،ف�أعجبه كالمه وقال :ان�شره
هلل درك ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إنه �أ�صابتنا �سنون ثالثة؛ ال�سنة الأوىل �أذابت
ال�شحم ،والثانية �أذابت اللحم ،وال�سنة الثالثة �أذابت العظم ،ويف �أيديكم ف�ضول
مال ف�إن كانت هلل ففرقوها على عباده ،و�إن كانت لهم فعال َم حتب�سونها عنهم ،و�إن
املت�صدقني .فقال ه�شام ملن عنده:
فت�صدقوا بها عليهم �إن اهلل يجزي
ّ
كانت لكم ّ
(ُ )1د َول :تنتقل من حال �إىل حال( .م).
(ُ )2ذ�ؤَا َبة :عمامة( .م).
(� )3شَ ْم َل َتان :ال�شملة ك�ساء من �صوف �أو �شعر يتغطى به( .م).
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ما ترك الغالم يف واحدة من الثالث عذ ًرا ،ف�أمر للبوادي مبائة �ألف دينار وللغالم
مبائة �ألف درهم ،ثم قال له� :ألك حاجة؟ فقال ما يل حاجة لنف�سي دون عا ّمة
امل�سلمني ،فخرج من عنده وهو من � َأج ِّل القوم.
وقيل� :إن �سعد بن �ضمرة الأ�سدي مل يزل يغري على النعمان بن املنذر
ي�سلب �أمواله حتى عيل(� )1صربه ،فبعث �إليه يقول� :إن لك عندي �ألف ناقة على
�أنك تدخل يف طاعتي ،فوقف عليه وكان �صغري اجلثة فاقتحمته عينه وانتق�صه
فقال :مه ًال �أيها امللك� ،إن الرجال لي�سوا بعظم �أج�سامهم و�إمنا املرء ب�أ�صغريه قلبه
ول�سانه� ،إن نطق نطق ببيان ،و�إن �صال �صال َبج َنان( ،)2ثم �أن�شد يقول:
يا �أَ ُّيها املَ ِل ُك املَ ْر ُج ُّو نَا ِئ ُل ُه �إِنيِّ
َف َ
ال َتغ َُّرنَّك الأَ ْج َ�سا ُد � َّإن لنا �أَ ْح َ
ال َم َعا ٍد و�إِنْ ُك َّنا �إىل ِق َ�ص ِر
َ
َ
ــــر َت ُج َّث َته َتق ُ
وع(ُ )3ذو َظ َف ِر
فك ْم َط ِو ٍ
يل �إِ َذا �أ ْب َ�ص ْ
الر ِ
ُول َه َذا َغدَ ا َة َّ
()4
ف�إن �أَلمَ َّ به �
أهل وال ُّز َم ِر
أمـــــــر َف َ�أ ْف َظ َعــ ُه ر�أي َت ُه خاذ ًال لل ِ
ٌ
�شم ِل ِذي َب َط ِر
لمِ َن َم ْع�شَ ر ٍ ّ

فقال� :صدقتنا ،هل لك بالأمور علم؟ قال� :إين لأنق�ض منها املفتول،
و�أُ ْبرِم منها املحلول ،و�أجيلها حتى جتول ،ثم �أنظر فيها �إىل ما ت�ؤول ،ولي�س للأمور
( )1عِ َيل َ�صبرْ ُ ه :فقد �صربه( .م).
(�َ )2ص َال َبجنان� :سطا على عدوه بثبات وقوة( .م).
( )3ال ّروع :يوم احلرب( .م).

647

يف بر الوالدين ،ويف ف�ضل العلم واحلث على تعليمه ...

ب�صاحب من مل ينظر يف العواقب ،فتعجب من ف�صاحته وعقله ،ثم �إنه �أمر له
ب�ألف ناقة ،ثم قال� :سعد �إن �أقمت عندنا وا�سيناك بالعطاء ،و�إن رحلت وا�صلناك
بالإح�سان ،فقال �سعد :قرب امللك �أحب �إ ّيل من الدنيا وما فيها ،ف�أنعم عليه و�أدناه
وجعله من خوا�ص ندماه.
وقد جرت العادة �أن ال�صبي ال�شريف النف�س الكرمي الأخالق احل�سن
الرتبية يرى من �أوجب الواجبات عليه لأبيه و�أمه �شكر النعمة؛ حيث هما �أ�صل
وجوده و�سبب حفظه و�صونه ،فقد جبلت الطبيعة الب�شرية على دوام الإح�سان
ملن �أح�سن �إليها وحماها و�صانها ،فارتباط الأبناء بالآباء ارتباط �صحيح ي�ستدعيه
الذوق ال�سليم والطبع امل�ستقيم ،فال تخرج الأبناء من ربقة( )1هذا التعلق ال�سيما
بالآباء ،فح�سب الرجل �أن يهذب ابنه ويح�سن تربيته حتى يكون بذلك �أبًا
من�صفًا ،فبهذا ي�ستحق على ولده الرب واملحبة ،فمن النا�س من كان َد ْي َد ُنه( )2مدح
�أبيه يف حياته ورثا�ؤه بعد مماته ،ومنهم من �أ ّدته اخل�سة وقلة الرتبية لهجو والده ،فمن
الق�سم الأ ّول ابن �سناء املُ ْلك؛ حيث يقول يف مدح �أبيه الر�شيد:
َ
َ
الد َنيا ِبه َِّم ِت ِه
ئي�س على ُّ
�أنَا ال َغ ِوي بهمي َّ
الر ُ
والر ِ�شيدُ �أبِي هو َّ
م َتهِدً ا يف لمَ ّ مل ِته �أَ ْو َر ِّم ُر َّم ِته
�أُ ْحيِي و�أَن�شُ ُر َم ِّي َت املَ ْج ِد جُ ْ
(ِ )1ر ْبقَة :قيد( .م).
(َ )2د ْي َدن :عادة ود�أب( .م).
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�أَ ْ�ص َب ْح ُت َ �أخْ َت ُ
ال يف َحاليِ ون ُْ�ض َر ِتها بِه و�أَ ْرتَــــ ُع يف َع ْي ِ�شــــــي وخُ ْ�ض َر ِت ِه
ِ ()1
ال�س َعاد ِة يف َم ْبدَ ا �شَ ـــــب َِيبته
و�أَ ْ�س َعدُ ال َّن ِ
ا�س َم ْن ال َقى بِال َت َع ٍب َم ْبدَ ا َّ

وقال فيه �أي�ضً ا:
َي ْك ِف َ َ
م ِت ِدي
طاب �أ�صلي وزكا حَ ْ
يك �أنيِّ ب َِك يا َ�ســـــــ ِّيدي قد َ
َجا َو ْز َت َحـــــدَّ ا ِل َّرب بِي َ�ص ِ
ـــــاعدً ا ف ِق ْف َف َما �أَبق َْي َت ِم ْن َم ْ�صــــ َع ِد
()2

ومن الق�سم الثاين ممن هجا والده ابن الرومي بقوله:
ُــــــر� ِآن ب ُِّر ال َوا ِل ِد
م َّم ٍد ما جـــــا َء يف الق
َل ْو َك َان ِمثْـــ ُل َك يف َز َم ِان حُ َ
ْ

وذكر ال�سمهودي يف كتاب النورين �أن من �أ�سباب زوال الإميان والعياذ
باهلل تعاىل �أربعة �أ�شياء؛ ترك ال�شكر على الإ�سالم ،وترك اخلوف على ذهاب
الإ�سالم ،وظلم �أهل الإ�سالم ،عقوق الوالدين ،وروي عنه � أنَّ من �أكرب الكبائر
ال�شرك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وميني الغ َُمو�س( ،)3وقال �أبو ال َع ْي َناء� :أنا �أ ّول من
�أظهر العقوق لوالده بالب�صرة ،قال يل �أبي� :إن اهلل قرن طاعته بطاعتي فقال:
ﱹﮂﮃ ﮄﱸ [لقمان ،]14 /فقلت :يا �أبت �إن اهلل �أمنني عليك ومل
وح َداثَته( .م).
(� )1شَ بِي َبتِه� :شَ َبابه َ
( )2محَ ْ تِدِ ي� :أ�صلي( .م).
( )3يمَ ِني الغ َُمو�س :ميني كاذبة تغم�س �صاحبها يف النار ،لأنه يحلف وهو يعلم �أنه كاذب( .م).
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علي قال تعاىل :ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﱸ
ي�ؤمنك ّ

[الإ�سراء ،]31 /وقال بع�ضهم� :إذا �أتت اجلفوة من مو�ضع املربة ت�ضاعف �إيالمها
و�إيجاعها ،كما �أن املربة �إذا �أتت من مو�ضع العقوق ح�سن موقعها و�أعجب �أمرها،
قال ال�شاعر:
وما ُيوجِ ُع ا ِ
حل ْر َمان ِم ْن َك ِّف َحار ٍِم كما ُي ِوج ُع ا ِ
حل ْر َم ُان ِم ْن َك ِّف َراز ِِق

ومن عالمات ال�ساعة �أن يكون الولد غي ًظا ،واملطر قي ًظا ،و�أن يفي�ض الأ�شرار
في�ضً ا؛ �أي يكون الولد غيظ �أبيه و�أمه� ،أي يعمل ما يغيظهما بعقوقه لهما ،وال
يكون يف طوعهما ،ويكون املطر يف ال�صيف فال ينبت �شي ًئا ،وهذا قريب من �أن من
�أ�شراط ال�ساعة كرثة القطر وقلة النبات ،وفي�ض الأ�شرار كرثتهمَ .و َو َر َد عنه 
«دعاء الوالد يف�ضي �إىل احلجاب( ،»)1وعنه �أي�ضً ا «دعاء الوالد لولده كدعاء النبي
لأ ّمته» ،وورد عنه « اجلنة حتت �أقدام الأمهات» ،وقال « :طاعة اهلل يف طاعة
الوالد ومع�صيته يف مع�صية الوالد».
ومن �أعظم حقوق الولد على والده �أن يتخري �أمه لئال ُي َعيرَّ بها ِوظ ْئره �أي
مر�ضعته ،و�أن يعي�ش الأب معها بكمال الوداد واملحبة ،و�سلوك طريق الإن�صاف
والعدل لتكون املحبة م�شرتكة بني الأب والأم والولد ،و�إذا كان للزوج والزوجة
ال�سترْ ( .م).
( )1احل َِجابِّ :
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عدة �أوالد َ�س ُّووا بينهم يف تعهد �ش�ؤونهم وتقومي �أَ َو ِدهم ،لي�شب الإخوة على
ّ
التحابب والتوادد بع�ضهم لبع�ض ،وهذا ما ي�سمى باملحبة الأخوية ،و�سي�أتي ذكرها
يف الف�صل الرابع من هذا الباب.
ومن حقوق الولد �أي�ضً ا على والده �أن يح�سن ا�سمه و�أدبه ،ويعلمه القر�آن
�إذا عقل ،ويز ّوجه �إذا بلغ ،و�أن يعلمه ال�سباحة واخلط واحل�ساب ،و�إن كانت �أنثى
ز ّوجها جمي ًال تق ًّيا ،وينفق على ولده ويك�سوه �إذا احتاج ،قال �« :أكرموا
�أوالدكم و�أح�سنوا �آدابهم ،ومن حقوق الأوالد على الوالد �أن ي�سوي بينهم
يف العطية غنيهم وفقريهم وذكرهم و�أنثاهم ،قال �« :ساووا بني �أوالدكم يف
العطية ،ف�إين لو كنت م�ؤث ًرا �أح ًدا لآثرت الن�ساء على الرجال» ،ويف رواية «اتقوا
اهلل واعدلوا يف �أوالدكم كما حتبون �أن يربوكم» ،وقال �« :إن يف اجلنة دا ًرا يقال
لها الفرح يدخلها من فرح ال�صبيان» .رواه ابن عدي عن عائ�شة ،وقال « :رحم
اهلل وال ًدا �أعان ولده على بره» وروى �أبو هريرة � أن ر�سول اهلل  كان ي�ؤتى
()2
ب�أ ّول التمر فيقول :اللهم بارك لنا يف مدينتنا ،ويف ثمارنا ،ويف ُم ِّدنَا( )1ويف �صاعنا
بركة مع بركة ،ثم يعطيه �أ�صغر من يح�ضره من الولدان.
ومن حقوق الولد على الوالد �أن َي ُع ّق( )3عنه ب�شاتني وعن اجلارية ب�شاة يف
ويت�صدق بوزنه ذه ًبا ،ف�إن مل يجد فف�ضة،
اليوم ال�سابع ،ومنها �أن يحلق �شعر ر�أ�سه
ّ
(ُ )1مدِّ نَا :املُد:م ِْك َيال قدمي اختلف الفقهاء يف تقديره( .م).
(�َ )2صاعِ َنا :ال�صاع :مكيال ُيكال به وتدور عليه �أحكام امل�سلمني( .م).
(َ )3ي ُع ُّق :يذبح عنه ذبيحة يف اليوم ال�سابع لوالدته( .م).
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كما روي عن �سلمان بن عامر ال�ضبي �أن النبي  قال« :الغالم مرتهن بعقيقته»،
ومنها �أن يختنه؛ لأن اخلنت من الفطرة �أي اخللقة الإ�سالمية ،واخلتان للذكور
ُ�س َّنة واخلفا�ض للن�ساء َم ْك ُر َمة ،واختنت �إبراهيم عليه وعلى نبينا �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم -بالقدوم ،وهي قرية من قرى كنعان اختنت �إبراهيم فيها بنف�سه ،ال ما
�سن
ذهب �إليه بع�ض النا�س من الآلة التي جتري جمرى الفا�س ،ف�إذا بلغ املولود ّ
التمييز �أو�صاه �أن يتم�سك ب�أخالق ال�صاحلني و�أن ي�صان عن خمالطة الف�سقة،
واتفقت الأمة على ف�ضيلة التقوى وطلبها حتى قال بع�ضهم:
َاح ِّ
للذ ْك ِر
وال تمَ ْ ِ�ش ِ�إ َّال َم َع ر َِجالٍ ُق ُلو ُب ُهم حَت ُّن �إىل ال َّت ْق َوى وت َْرت ُ

ومنها �أن يعلمه �أحكام الدين والعربية وي�أمره بال�صالة ،والنح ُو جمال
الأل�سنة وكمال العلماء ،يعلم به معاين الكتاب وال�سنة النبوية ،وخماطبة العرب
بع�ضهم بع�ضً ا؛ ولهذا قال ر�سول اهلل �« :أَ ِح ُّبوا العرب لثالث؛ لأين عربي
والقر�آن عربي ،وكالم �أهل اجلنة عربي» ،وقال ر�سول اهلل « :تعلموا العربية
وعلموها النا�س» ،والأ�صل فيه ما قيل �إن �أبا الأ�سود الد�ؤيل رحمه اهلل تعاىل �سمع
قارئًا يقر�أ قوله تعاىل :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭺﱸ [التوبة ]3 /باجلر
عطفًا على امل�شركني ،فذهب �إىل �أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب  و�أخربه
بذلك ،فقال له :ذلك مبخالطتهم؛ يعني �صاروا يلحنون( )1يف الكالم ب�سبب
(َ )1ي ْل َح ُنون :يخطئون يف الإعراب ويخالفون وجه ال�صواب( .م).
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خمالطتهم لأبناء العجم ،ثم قال :يا �أبا الأ�سود �أق�سام الكالم ثالثة ا�سم وفعل
وحرف ،فاال�سم ما �أنب�أ عن امل�سمى والفعل ما �أنب�أ عن حركة امل�سمى ،واحلرف
ما �أوجد معنى يف غريه ،والفاعل مرفوع وما �سواه فرع عليه ،وامل�ضاف �إليه جمرور
وما �سواه فرع عليه �إىل �آخره .انح لهم هذا النحو يا �أبا الأ�سود؛ فلهذا �سمي هذا
العلم نح ًوا ،ثم َخ َل َف �أبا الأ�سود ميمون الأقرن فزاد فيه �أمو ًرا كثرية� ،إىل �أن جاء
�سيبويه ِ
والك�سائي ف�أخذ عن كل واحد منهما فرقة ،فعن �سيبويه الب�صريون ،وعن
الك�سائي الكوفيونَّ ،
فهذبوا الفن ورتبوا الرتتيب اخلا�ص امل�شا َهد الآن.
وكان معاوية �أر�سل �إىل الأحنف بن َق ْي�س فقال له :يا �أبا احل�سن ما تقول
يف الولد؟ قال :يا �أمري امل�ؤمنني ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ،ونحن لهم �أر�ض ذليلة
و�سماء ظليلة ،وبهم نَ ُ�صول على كل جليلة ،ف�إن طلبوا ف�أعطهم ،و�إن غ�ضبوا
ف�أر�ضهم مينحوك ودهم ويحبوك جهدهم ،والتك عليهم قف ًال ف َي َم ُّلوا حياتك،
ويحبوا وفاتك ويكرهوا قربك ،فقال له معاوية :هلل �أنت يا �أحنف ،لقد دخلت
علي و�أنا مملوء غ�ض ًبا على يزيد ،فلما خرج الأحنف من عنده ر�ضي عن ابنه يزيد
ّ
وبعث �إليه مبائتي �ألف درهم ومائتي ثوب ،ف�أر�سل يزيد �إىل الأحنف مبائة �ألف
درهم ومائة ثوب قا�سمه �إياها.
قال بع�ض التابعني :من دعا لأبويه كل يوم خم�س مرات فقد �أ ّدى
حقهما؛ لأن اهلل تعاىل قال ﱹ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [لقمان ]14 /ف�شُ ْكر اهلل
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�أن ُي َ�صلى كل يوم خم�س مرات ،فكذلك �شكر الوالدين �أن يدعو لهما كل
يوم خم�س مرات ،وقال �« :إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما فيدعو
اهلل لهما بعد موتهما فيكتبه اهلل من البارين» ،وقال « :بر الوالدين �أف�ضل
من ال�صالة وال�صوم واحلج والعمرة واجلهاد يف �سبيل اهلل» ،وقال« :ال يجزي
ولد والده �إال �أن يجده مملو ًكا في�شرتيه فيعتقه» ،وقال بع�ضهم :من فاته بر والديه
فلي�صل ليلة اخلمي�س ركعتني يقر�أ يف كل منهما فاحتة الكتاب ويقر�أ يف كل واحدة
خم�سا ،ف�إذا �سلم ي�ستغفر اهلل خم�س ع�شرة
�آية الكر�سي والإخال�ص واملعوذتني ً
مرة ويهب ثواب ذلك لهما ،ف�إنه يقوم مقام برهما �إن �شاء اهلل تعاىل.
روي عن ابن عبا�س يرفعه �إىل النبي  قال�« :إذا دخل �أهل اجلن ِة اجلن َة
ي�س�أل �أحدهم عن �أبويه وعن زوجته وولده ،فيقال له �إنهم مل يدركوا ما �أدركت،
فيقول :يا رب �إين َع ِم ْل ُت يل ولهم في�ؤمر ب�إحلاقهم به ،قال تعاىل :ﱹﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ[الطور.]21 /
وروى �سعيد بن من�صور وابن جرير وابن املنذر واحلاكم والبيهقي وابن مردويه عنه
مرفو ًعا� ،أن ر�سول اهلل  قال�« :إن اهلل تعاىل لريفع ذرية امل�ؤمن �إليه -ويف ٍ
لفظ
معه -يف درجته يف اجلنة و�إن كانوا دونه يف العمل ل َت َق َّر بهم عينه ،ثم قر�أ ﱹﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ  ،قال:
ما نق�صنا الآباء مبا �أعطينا البنني.
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وروى �أبو نعيم عن �سعيد بن جبري �أنه �سئل عن �أوالد امل�ؤمنني قال :هم مع
خري �آبائهم� ،إن كان الأب خ ًريا من الأم فالولد مع الأب ،و�إن كانت الأم خ ًريا من
الأب فهو مع الأم ،و�أما قوله تعاىل :ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [النجم]39 /
فقد قال ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما :هذا من�سوخ احلكم بقوله تعاىل :ﱹﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﱸ [الطور]21 /الآية �أو كان هذا
احلكم يف �شريعة �إبراهيم ومو�سى ،و�أما هذه الأ ّمة فلهم ما �سعوا وما �سعى لهم
غريهم من قراءة و�صدقة وغريهما ،ملا ورد عنه  يف ذلك قو ًال وفع ًال ،قال �أبو
العبا�س �أحمد بن تيمية :من اعتقد �أن الإن�سان ال ينتفع �إال بعلمه فقد خرق
الإجماع وذلك باطل ،انتهى .وروي عن جابر بن عبد اهلل �« :إن اهلل لي�صلح
ب�صالح الرجل ولده وولد ولده و�أهل دويرته( )1ودويرات حوله وال يزالون يف
حفظ اهلل ما دام فيهم» ،وقال �« :إن اهلل لريفع درجة العبد يف اجلنة فيقول �أنى
هذا؟ فيقال :با�ستغفار ولدك لك ،وقيل:
الح املر ِء ُي ْ�ص ِل ُح �أَ ْه َله و ُي ِ
عديه ُِم ِع ْندَ ال َف َ�سا ِد �إذا َف َ�س ْد
َر�أَ ْي ُت َ�ص َ
ُي َع َّظ ُم يف الدُّ ن َيا ِب َف ْ�ض ِل َ�ص ِ
الحه و ُي ْح َف ُظ َب ْعدَ املَ ِ
وت يف الأَ ْه ِل وال َو َل ْد

(ُ )1د َو ْي َرته :بلده( .م).
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وقال بع�ض العلماء :ترك الدعاء للوالدين ي�ضيق العي�ش على الولد ،و�إذا
كان كذلك فالدعاء لهما يو�سع العي�ش عليه ،وروي عن ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
عنهما -قال :قالت اليهود للنبي  كيف ي�سمع ربنا دعاءنا و�أنت تزعم �أن بيننا
وبني ال�سماء خم�سمائة عام ،وغلظ كل �سماء م�سرية خم�سمائة عام كذلك �إىل
ال�سماء ال�سابعة والأر�ضون مثل ذلك ،وما بني ال�سماء ال�سابعة �إىل العر�ش مثل
جميع ذلك ،فنزلت هذه الآية ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﱸ [البقرة ]186 /الآية والإجابة مبعنى القبول ،وقال قوم:
�إن اهلل يجيب كل الدعاء ف�إما �أن تظهر الإجابة يف الدنيا ،و�إما �أن يكف عنه �سو ًءا،
و�إما �أن يدخر له يف الآخرة ،ملا روى �أبو �سعيد :قال قال ر�سول اهلل « :ما من
م�سلم يدعو بدعوة لي�س فيها �إثم وال قطيعة رحم �إال �أعطاه اهلل بها �إحدى ثالث
�إما �أن يعجل له دعوته ،و�إما �أن يدخر له ،و�إما �أن يكف عنه من ال�سوء مثلها ،وقال
بع�ضهم فيمن تعجل دعوتهم:
و�ســـــــب َع ٌة ال ير ُّد ُ
اهلل َد ْع َو َت ُهم
َ
ُ
ْ

�ض
مظلو ُم والد ذو
�صوم وذو َم َر ِ
ٍ

َيب ثم َنبِي
ودعو ٌة ل ٍأخ بالغ ِ

لأ َّمة ثم ذو َح ٍّج بذاك ُق ِ�ضي

وقال « :اتقوا دعوة املظلوم ف�إنها لي�س بينها وبني اهلل حجاب» ،وقيل:
ـــــربِه
وم قد
ُ
و ُر َّب َظ ُل ٍ
كمنت لحِ َ ْ
ــــــالح َت َه ُّج ٍد
و َل ْي َ�س َم ِعي �إِ َّال ِ�س
ٌ

وع
ف�أَ ْو َق َع ُه املق
ُ
ْــــــــــدو ُر �أَ َّي ُو ُق ِ
بد ُروع
و�أَ ْد ِع َي ٌة ال ُت َّتقَــــــــــــى ُ
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ات �أَ ْن َي ْن ُجو َّ
الظ ُلو ُم وخَ ْل َفه
َ
وه ْي َه َ
()1
ي�ش ِم ْن َج ْف ِن َ�ساه ٍر
ُم َهدَّ َبة
بالر ِ
ِّ
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ــــــــوع
�س َها ُم ُد َعا ٍء من ِق ِ�س ِّي ُر ُك
ِ
ــــــوع
و�أَن َْ�صـــــــا ُلها(َ )2م ْ�س ِق َّي ٌة ب ُِد ُم
ِ

وقد ورد عنه « :من مل ي�س�أل اهلل يغ�ضب ،ي�س�أل �أحدكم ربه حاجته
حتى �ش�سع نعله(� )3إذا انقطع» ،فكما ي�س�أل منه  ال�شيء اجلليل ي�س�أل منه
ال�شيء القليل ،وعنه  قال�« :إن اهلل يحب املُ ِل ِّح َني يف الدعاء �أي ()....
واملخلوق يغ�ضب وينفر عند تكرر ال�س�ؤال ،و�أن�شدوا:
اهلل َيغ َْ�ض ُب �إ ِْن ت ََر ْك َت ُ�س ؤَ�ا َل ُه

ني ُي�س� ُأل َيغ َْ�ض ُب
و َب ِني �آ َد ُم ِح َ

ف�شتان ما بني هذين و�سحقًا ملن تعلق بالأثر و�أعر�ض عن العني ،ف�إذا �س�ألت
()4
فا�س�أل اهلل �أن يعطيك �إياه وال ت�س�أل غريه ،ف�إن خزائن الوجود بيده و�أَ ِز َّم ُتها
�إليه؛ �إذ ال قادر وال معطي وال متف�ضل غريه ،فهو �أحق �أن يق�صد ِ�س َّيما وقد
وقدره لكل �أحد بح�سب علمه القدمي الأزيل ،و�إن كان يقع يف ذلك
ق�سم الرزق ّ
تبديل يف اللوح املحفوظ بح�سب تعليق على �شرط ،ومن ثم كان لل�س�ؤال فائدة
الحتمال �أن يكون �إعطاء امل�سئول معلقًا على �س�ؤاله ،وقال طاو�س لعطاء� :إياك
(ُ )1م َه َّد َبة :و�صف لل�سهام بالطول والقوة واملق�صود به الدعاء( .م).
(� )2أَنْ َ�صال :جمع ن�صل وهو احلد القاطع( .م).
(� )3شِ ْ�سع النعل :هو َ�سيرْ يمُ �سك النعل ب�أ�صابع القدم( .م).
(� )4أَ ِز َّمتها :جمع زمام ،وهو ما مي�سك به احليوان ونحوه واملق�صود متام ال�سيطرة والتحكم( .م).
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�أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك ،وعليك مبن بابه مفتوح �إىل يوم القيامة
�أمرك �أن ت�س�أله ووعدك �أن يجيبك ،وقال عامر بن قي�س :قر�أت �آيات من كتاب
اهلل تعاىل فا�ستغنيت باهلل عن النا�س ،قر�أت قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [يون�س ،]107 /فلم �أ�س�أل غريه ك�شف ُ�ضري،
وقر�أت قوله تعاىل :ﱹﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ [يون�س ،]107 /فلم
�أرد اخلري والف�ضل �إال منه ،وقر�أت قوله تعاىل :ﱹﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚﱸ [هود ،]6 /فلم �أطلب الرزق من غريه ،وقال �«َ :س ُلوا اهلل من
ف�ضله ،ف�إن اهلل يحب �أن ُي ْ�س�أَل ،و�أف�ضل العبادة انتظار الفرج».
وقال بع�ضهم� :إجابة الدعاء البد لها من �شروط ف�شرط الداعي �أن يكون
عاملًا ب�أن ال قادر �إال اهلل ،و�أن الو�سائط يف قب�ضته و ُم َ�س َّخ َرة بت�سخريه ،و�أن يدعو ِب ِن َّية
�صادقة وح�ضور قلب ،ف�إن اهلل تعاىل ال يقبل دعاء من قلب ال ٍه ،قال « :ادعوا
اهلل و�أنتم موقنون بالإجابة» ،و�أن يكون متجن ًبا لأكل احلرام و�أن ال ميل من الدعاء،
ومن �شروط املدعو فيه �أن يكون من الأمور اجلائزة الطلب والفعل �شر ًعا ،و�أما �إذا
كان الدعاء غري جائز الطلب والفعل �شر ًعا كما �إذا كان ب�إثم �أو قطيعة رحم فال
ي�ستجاب ،فيدخل يف الإثم كل ما ي�أثم به من الذنوب ،ويدخل يف الرحم جميع
حقوق امل�سلمني.
وقال �سهل بن عبد اهلل الت�سرتي� :شروط الدعاء الت�ضرع واخل�شوع ،و�أكل
احلالل ،وحفظ الل�سان ،وحفظ العني عن النظر �إىل ما ال يحل ،وحفظ الفرج
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من احلرام ،وقال ابن عطاء� :إن للدعاء �أركانًا و�أجنحة و�أ�سبابًا و�أوقا ًتا ،ف�إن وافق
�أركانه قوي ،و�إن وافق �أجنحته طار يف ال�سماء ،و�إن وافق مواقيته فاز ،و�إن وافق
�أ�سبابه جنح ،ف�أركانه ح�ضور القلب واخل�شوع ،و�أجنحته ال�صدق ومواقيته الأ�سحار،
و�أ�سبابه ال�صالة على النبي  ،فاالبتهال �إىل اهلل بالت�ضرع والدعاء واال�ستغفار
�أوىل و�أح�سن ،ف�إن اهلل تعاىل ال ير ّد �سائله ،وال يخيب قا�صده ،وال ي�ضيع �أجر
العاملني ،ورحمته قريب من املح�سنني ،وعفو اهلل وا�سع ،ورحمته وا�سعة ،ولطفه
بخلقه وكرمه بهم جل عن �إح�صائه ،وقال �أبو العطاء الوفائي الكبري يف دعائه:
�إِ َلهِي َل ِئ ْن َع َّذ ْب َت بِال َّنا ِر َع ِ
ا�ص ًيا
و�إ ِْن ُك ْن َت َذا َب ْط ٍ�ش َ�ش ِد ٍ
يد و ُق َّو ٍة

َف َو ْع ُد َك بال ُغف َْر ِان َل ْي َ�س َله خُ ْل ُف
الوا ُ
فم ْن�شَ ْ�أ ِن َكالإِ ْف َ�ض ُ
ِ
جلو ُدوال ُّل ْط ُف

و َل ْي َ�س ِل�سترْ ٍ �أَن َْت َ�سا ِت ُره َك�شْ ُف

و�سترْ ُ َك ُم ْ�سب ٌِل
َر ِك ْب َنا خَ َطا َيانَا َ
�إِ َذا ن َْح ُن لمَ ْ ن َْر َفع �إِ َل َ
يك �أَ ُك َّف َنا َف َمن َذا الذي ن َْر ُجو و َم ْن َذا ِ
الذي َي ْع ُفو
()1

قال بع�ضهم :وقد دل العقل والنقل وجتارب الأمم على اختالف �أجنا�سها
و ِم َل ِلها و ِن َحلها( )2على �أن التقرب �إىل رب الأرباب بطلب مر�ضاته والإح�سان
�إىل خلقه من �أعظم الأ�سباب اجلالبة لكل خري ،و�أ�ضدادها من �أكرب الأ�سباب
اجلالبة لكل �شر ،فما ا�س ُت ْج ِل َب ْت نعم اهلل وا�س ُت ْد ِف َع ْت نقمه مبثل طاعته والتقرب
(ُ )1م ْ�سبِل :عميم ووا�سع( .م).
( )2ن َِحلِها :جمع ن ِْح َلة وهي :العقيدة واملذهب( .م).
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�إليه والإح�سان �إىل خلقه ،وقد رتب اهلل  ح�صول اخلريات يف الدنيا والآخرة
وح�صول ال�سرور يف الدنيا والآخرة كتابه العزيز على الأعمال ترتب اجلزاء على
ال�شرط والعلة على املعلول وامل�سبب على ال�سبب ،فقال جل من قائل:ﱹﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱸ [الأنفال،]29 /
وقال :ﱹﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﱸ [الن�ساء]31 /
الآية وقال :ﱹ ﭰ ﭱ ﭲﱸ [�إبراهيم ]7 /وقال :ﱹ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ .ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [ال�صافات.]144-143 /
وباجلملة فالقر�آن من �أ ّوله �إىل �آخره �صريح يف ترتب اجلزاء باخلري وال�شر
و�أحكام ال�شريعة على الأ�سباب بل �أحكام الدنيا والآخرة وم�صاحلهما ومفا�سدهما
على الأ�سباب انتهى .و�أن يخف�ض الداعي �صوته لقوله تعاىل :ﱹ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﱸ [الأعراف ،]55 /وعن �أبي عبد الرحمن الهمداين قال:
�صليت مع �أبي �إ�سحاق الغداة ف�سمع رج ًال يجهر بالدعاء فقال :لكن زكريا نادي
ربه نداء خف ًّيا ،وينبغي للداعي �أن ال يتكلف وي�أتي بالكالم املطبوع غري امل�سجوع
لقوله عليه ال�صالة وال�سالم�« :إياكم وال�سجع يف الدعاء فح�سب �أحدكم �أن يقول
اللهم �إين �أ�س�ألك اجلنة وما قرب �إليها من قول وعمل» ،وقيل� :إن من �شروط
الدعاء �أن يكون �سلي ًما من اللحن ،كما قال بع�ضهم:
ــــن َل ْي ٌث
ُي َناجِ ـــــــــي َر َّب ُه بِال َّل ْح ِ

ِل َذ َ
يب
اك �إذا َد َعــــــــا ُه َال ُيجِ ُ
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وقد قال الإمام ال�شعراين :و�أما زبدة علم النحو والبيان فهي كلها
ترجع �إىل ما يعرف به �إ�صالح اللفظ من اللحن امل�ؤ ّدي �إىل ف�ساد املعنى عند
�أهل هذه العلوم ،وذلك ال يحتاج �إليه �أحد ممن يريد اللحوق ب�أهل اهلل ؛
لأن �أهل اهلل  قد عمدوا �إىل �إ�صالح قلوبهم ب�أكل احلالل وحفظ القلوب
واجلوارح ،فنارت هياكلهم( )1ف�أدركوا ال�شرائع ودقائقها بذلك النور الذي جعله
اهلل يف قلوبهم ،فمن عمل على طريقهم �أدرك جميع العلوم امل�ستنبطة من الكتاب
وال�سنة بالنور ال بقواعد �أهل النحو واملعاين والبيان ،ومل ي�شتغل ويل منهم قط
يف علم النحو ،ومن قال �إمنا يتعلم النحو خو ًفا من �أن يبدل �أحد �شي ًئا من القر�آن
باللحن ،قلنا له القر�آن مع�صوم من التبديل والتغيري �إىل يوم القيامة ،فهو حمفوظ
بالع�صمة الإلهية ال بعلم النحو واملعاين ،فلوال ظلمة الباطن ما احتاج عبد �إىل
�آالت يفهم بها كالم �أف�صح اخللق  وف�صحاء �أ ّمته من العلماء � أجمعني.
وقال بع�ضهم :اعلم �أن مبنى �أمر الويل على االكتفاء باهلل
والقناعة بعلمه واالعتناء ب�شهوده ،قال اهلل  :ﱹﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﱸ [الطالق ،]3 /وقال تعاىل ﱹﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﱸ [الزمر ]36 /وقال:ﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱸ [العلق ]14 /وقال:
ﱹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﱸ [ف�صلت]53 /
(َ )1ه َياكِ َلهم� :صدورهم وقلوبهم( .م).
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فمبنى �أمرهم يف بداياتهم على الفرار من اخللق ،واالنفراد بامللك احلق،
و�إخفاء الأعمال ،وكتم الأحوال ،حتقيقًا لفنائهم ،وتثبي ًتا لزهدهم ،وعم ًال على
�سالمة قلوبهم ،وح ًّبا يف �إخال�ص �أعمالهم ل�سيدهم ،حتى �إذا متكن اليقني ،و�أيدوا
بالر�سوخ والتمكني ،وحتققوا بحقيقة الفناء ،ور ّدوا �إىل وجود البقاء ،فهنالك �إن
�شاء احلق �أظهرهم ،و�إن �شاء �سرتهم� ،إن �شاء �أظهرهم هادين لعباده �إليه ،و�إن �شاء
�سرتهم فاقتطعهم عن كل �شيء �إليه ،وظهور الويل لي�س ب�إراداته لنف�سه ،لكن
ب�إرادة اهلل له ،بل مطلبه �إن كان له مطلب اخلفاء ال اجلالء فلما مل يكن الظهور
مطلبهم و�أراد �سبحانه �إظهارهم ف�أظهرهم توالهم يف ذلك بت�أييده وواردات مزيده،
لقوله « :يا عبد الرحمن بن �سمرة ال تطلب الإمارة ،ف�إنك �أن �أعطيتها من
غري م�س�ألة �أعنت عليها ،و�إن �أعطيتها عن م�س�ألة وكلت �إليها» ،ومن حتقق منهم
بالعبودية هلل مل يطلب ظهو ًرا وال خفاء بل �إرادته وقف على اختيار �سيده.
وملا علم اهلل � أن كل نبات ال ينبت ويثمر �إال بجعله حتت الأر�ض
تعلوه الأَ ْر ُجل جعلوا �أنف�سهم �أر�ضً ا للخلق ليعطيهم اهلل تعاىل ما �أعطى �أولياءه
الأَ َماجِ ْد حتى توا�ضعوا للعباد ،ولذلك قال ابن عطاء اهلل ال�سكندري يف حكمه:
ادفن وجودك يف �أر�ض اخلمول ،فما نَ َب َت مما مل ُي ْد َفن مل يتم نتاجه ،فنفو�سهم
عندهم حقرية ذليلة ك�سرية ال ي�شتغلون مبا ال يعنيهم وال يلتفتون ملا يلهيهم ،قد
تخلقوا بكل خلق �سني ،وتنزهوا عن كل و�صف دنيّ  ،فارقوا الأخالق الطبيعية،
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وخرجوا عن ال�صفات الب�شرية ،و َت َخ َّلقُوا بال�صفات الروحانية ،تخلقوا ب�أخالق اهلل
وب�أخالق حبيبه وم�صطفاه،مل يكن لهم مع اهلل اختيار �إال ما اختار ،ومن ثم جانبوا
من هذه الدنيا الدنية الإقتار واال�ستكثار واالدخار.
وقال ال�شيخ �أبو العبا�س املر�سي  :من �أحب الظهور فهو عبد الظهور،
ومن �أحب اخلفاء فهو عبد اخلفاء ،ومن كان عبد اهلل ف�سواء عليه �أظهره �أو
�أخفاه ،انتهى .قال بع�ضهم :معرفة الأولياء بني النا�س بلطائف �أل�سنتهم ،وح�سن
�أخالقهم ،وب�شا�شة وجوههم ،وقلة اعرتا�ضهم ،وقبول عذر من اعتذر �إليهم ،وبتمام
ال�شفقة على جميع اخللق بارهم وفاجرهم ،و�صفتهم �أن يكون الفقر كرامتهم،
وطاعة اهلل حالوتهم ،وحب اهلل لذتهم ،ومع اهلل جتارتهم ،وعليه اعتمادهم ،وبه
يقينهم ،وعليه توكلهم ،واجلوع طعامهم ،والزهد ثمارهم ،وح�سن اخللق لبا�سهم،
وطالقة الوجه حليتهم ،و�سخاء النف�س حرفتهم ،وح�سن املعا�شرة حمبتهم ،والعلم
فائدتهم ،وال�صرب �سائقهم ،والهدي مركبهم ،والقر�آن حديثهم ،والذكر نهمتهم،
والر�ضى راحتهم ،والقناعة مالهم ،والعبادة ك�سبهم ،وال�شيطان عد ّوهم ،واحلياء
قمي�صهم ،واخلوف �سجنهم ،والنهار فطنتهم ،والليل فكرتهم ،واحلكمة �سيفهم،
واحلق حار�سهم ،والرجاء مرحلتهم ،والقرب ح�صتهم ،والفردو�س م�سكنهم ،والنظر
�إىل رب العاملني منيتهم ،قال اهلل تعاىل :ﱹﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ [الفرقان.]63 /
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وقد �سئل العالمة النجم الغيطي عن كون العلماء �أولياء هلل تعاىل
العامل منهم وغريه �أم ال؟ ف�أجاب رحمه اهلل تعاىل بقوله :الوالية عامة
وخا�صة ،فالعامة والية الإميان ،فمن �آمن باهلل ور�سوله وما جاء به فهو ويل ،قال
اهلل تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ [البقرة ]257 /ثم والية القيام بامل�أمورات
واجتناب املنهيات ،قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ .ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ.ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧﱸ [يون�س .]64-62 /الآية ،والوالية اخلا�صة حمبة اهلل
للعبد وحفظه له لقوله  عن اهلل « :وال يزال عبدي يتقرب �إ ّيل بالنوافل
حتى �أحبه ،ف�إذا �أحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به وب�صره الذي يب�صر به»
احلديث.
و�سي�أتي فالإميان بداية الوالية وال�صديقية الق�صوى غايتها ،وبني الغاية
والبداية مراتب ومقامات و�أحوال تتفاوت فيها �أقدام الرجال ،وهي بكل ممدوحة
ومطلوبة ،لكن املراد حيث �أطلقت يف كالم القوم وكتبهم اخلا�صة ،فالعلماء
العاملون وغريهم يطلق عليهم �أولياء اهلل تعاىل من حيث دخولهم يف الوالية
العامة ،و�أما الوالية مبعنى القيام بامل�أمورات والوالية اخلا�صة فال تطلق �إال على
العلماء العاملني ،فقد روى البيهقي يف مناقب ال�شافعي  من طريق الربيع بن
�سليمان قال� :سمعت ال�شافعي يقول� :إن مل تكن الفقهاء �أولياء اهلل تعاىل فما هلل
ويل ،ومراد ال�شافعي  بذلك الفقهاء العاملون.

663

664

املر�شد الأمني للبنات والبنني

664

وقال بع�ضهم يف الكالم على الكرامات :اعلم �أن الكالم يف الكرامات ينح�صر
يف طرفني الأ ّول :اجلواز والثاين :الوقوع� ،أما اجلواز فال خفاء �أَنَّ ظهور الكرامة من
الأولياء من املمكنات؛ لأنه �إن مل تكن من املمكنات ف�إما �أن تكون من الواجبات
و�إما �أن تكون من امل�ستحيالت ،وباطل �أن تكون من امل�ستحيالت ف�إن امل�ستحيل هو
الذي لو ُق ِّدر وجوده لزم منه حمال عقلي ،وال يلزم من تقدير وجود الكرامات حمال
عقلي ،وباطل �أن تكون من الواجبات �إذ الطائفة جممعة على �أنه قد يكون الويل ول ًّيا
و�إن مل ُت ْخ َرق العادة له ،فتعني �أن تكون من اجلائزات ،وكل �شيء كان من اجلائزات
فال يحيله العقل ،وكل ماال يحيله العقل ومل يرد بعدم وقوعه نقل فجائز �أن يكرم
اهلل به �أولياءه.
ثم �إن هذه الكرامة قد تكون اطال ًعا على كوائن كانت وكوائن �ستكون من
غري طريق العادة� ،أو تكث ًريا لطعام �أو �شراب� ،أو �إتيانًا بثمرة يف غري �أوانها� ،أو انباع
ماء من غري حفر� ،أو ت�سخ ًريا حليوانات عادية� ،أو �إجابة دعوة ب�إتيان مطر يف غري وقته،
�أو �ص ًربا عن الغذاء مدة تخرج عن طور العادة� ،أو �إثمار ال�شجرة ياب�سة وهذه كلها
كرامات ظاهرة ح�سية ،وهناك كرامات هي عند �أهل اهلل �أف�ضل منها و� ّ
أجل وهي
الكرامة املعنوية؛ كاملعرفة باهلل ،واخل�شية له ،ودوام املراقبة له ،وامل�سارعة المتثال
�أمره ونهيه ،والر�سوخ يف اليقني والق ّوة والتمكني ،ودوام املتابعة ،واال�ستماع من اهلل
والفهم عنه ،ودوام الثقة ،و�صدق التوكل عليه �إىل غري ذلك.
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وقال بع�ضهم :اعلم �أن ّاط َالع �أولياء اهلل على بع�ض الغيوب ال يحيله العقل،
وقد ورد به النقل ،قال �أبو بكر يف مر�ض موته وزوجته حامل� :إن يف بطنك جارية،
وكان كما قال  ،وقول عمر  :يا �سارية اجلبل ،و�سارية ب�أق�صى العراق ،ف�سمع
�سارية �صوته ،وكان قد �أطلعه اهلل على �سارية وقد �أحاط به العدو ،ف�أمره باالنحياز
�إىل اجلبل ،فانحاز هو واجلي�ش الذين معه فانت�صروا وظفروا ،وكان قال ذلك وهو يف
�أثناء خطبته على املنرب فرتك اخلطبة وقال :يا �سارية اجلبل وعاد خلطبته ،فجاء بع�ض
ال�صحابة �إىل علي  فقالوا له :بينما عمر اليوم يخطب �إذ ترك اخلطبة وقال يا �سارية
عليَ :و ْي َحكم ،دعوا عمر ف�إنه ما دخل يف �شيء �إال
اجلبل ،ثم عاد �إىل خطبته ،فقال ّ
كان له املخرج منه ،فبعد ذلك قدم �سارية و�أخرب عن ذلك اليوم �أنه �سمع نداء عمر
يف الوقت الذي نادى عمر ،وقول عثمان  لداخل دخل عليه وكان قد نظر �إىل
حما�سن امر�أة يف الطريق يدخل �أحدهم و�آثار الزنى بادية يف وجهه.
علي بن �أبي طالب  فقد جاء عنه يف هذا الباب العجب العجاب،
و�أما ّ
()1
علي 
حتى �إنه َذ َك َر �أهل الإخبار �أنه �أرجفه بالكوفة �أن معاوية قد مات ،فقال ّ
قدمي هاتني ،فمن يومئذ كاتب
�إذ بلغه :واهلل ما مات ولن ميوت حتى ميلك حتت َّ
�أهل الكوفة معاوية وعلموا �أن الأمر �صائر �إليه ،وحكايات الأولياء يف كل زمن وقطر
حد التواتر فال ميكن جحده ،ثم �أنا �أَ ُد ُّلك رحمك اهلل
تت�ضمن ثبوت ذلك مبا بلغ َّ
(� )1أَ ْر َجفَه� :أَ ْر َع َبه وخَ َّوفَه( .م).
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على �أمر ي�سهل عليك الت�صديق بذلك ،وهو �أن اطالع العبد املخ�صو�ص على غيب
من غيوب اهلل بعد �أن ي�شهد له الر�سول � أنه �إمنا ينظر بنور ربه ال بوجود نف�سه،
وكذلك قوله يف احلديث :ف�إذا �أحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به وب�صره الذي
يب�صر به احلديث �إىل �آخره .ومن كان احلق ب�صره فلي�س االطالع على الغيب عليه
م�ستغربًا ،ويف بع�ض طرق هذا احلديث ف�إذا �أحببته كنت له �سم ًعا وب�ص ًرا ول�سانًا وقل ًبا
وعق ًال وي ًدا.
وهلل تعاىل خم�س ح�ضرات وهي :ح�ضرة الذات ،وح�ضرة ال�صفات ،وح�ضرة
الأ�سماء ،وح�ضرة الأفعال ،وح�ضرة الآثار ،فمن �أحب ذات اهلل وحدها فمحبته ذاتية،
ومن �أحب لطفه ورحمته ونحوهما من �صفات كماله فمحبته �صفاتية ،ومن �أحب
�أ�سماءه كاحلليم والكرمي ونحوهما فمحبته �أ�سمائية ،ومن �أحب �إيجاده و�إمداده فمحبته
�أفعالية ،ومن �أحب بع�ض ال�صور التي خلقها فمحبته �آثارية وحمب �آثاره حمب له.
و�أُ َبينِّ لك �أمو ًرا ت�سهل عليك الإميان بكرامات �أولياء اهلل و�أن ال ت�ستكرثها

عليهم؛ الأ ّول �أن تعلم �أن قدرة اهلل التي ال تكرب عليها �شيء هي التي �أظهرت
الكرامات يف هذا الويل فال تنظر �إىل �ضعف العبد ولكن انظر �إىل قدرة ال�سيد ،فجحد
الكرامة يف الويل جحد لقدرة القدير وعمى عن �شهود عظمة و�صفه  .الثاين �أنه
رمبا كان �سبب �إنكارك الكرامات ا�ستكثارها على ذلك العبد الذي �أ�ضيفت �إليه مع
�أن تلك الكرامة التي ظهرت على يدي هذا العبد �شاهدة ب�صدق من العبد تابع له
وهو النبي  ،فهي بالن�سبة ملن ظهرت على يديه كرامة ،وبالن�سبة �إىل من ظهرت
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بربكة متابعته معجزة؛ ولذلك قالوا :كل كرامة لويل فهي معجزة لذلك النبي الذي
الويل تابع له ،فال تنظر �إىل التابع ولكن انظر �إىل عظم قدر املتبوع.
الثالث �أن تعلم �أن الذي �أعطاه اهلل  لأوليائه من الإميان واليقني مما �أنت
م�صدق به ومثبت له �أعظم مما ا�ستغربته �أو نكرته من االطالع على الغيب ونحو
ّ
ذلك ،فمثلك �إذا ا�ستغربت ذلك على امل�ؤمن كمثل من ي�ستغرب على عبد من
خوا�ص امللك �أعطاه امللك �سف ًطا( )1مملو ًءا ياقو ًتا ثمي ًنا علمت �أنت به ،وكل ياقوتة
ت�ضمنها ذلك ال�سفط ت�ساوي ع�شرة �آالف دينار ،ثم قال ذلك العبد الذي هو من
خوا�ص امللك� ،أو قيل عنه� :إن امللك قد �أعطاه مائة دينار ،فا�ستغربت �أنت ذلك،
فهل ي�ست�صوب ا�ستغرابك هذا ذو َف ْهم و ُل ّب ،وما �أكرم اهلل العباد يف الدنيا كرامة مبثل
الإميان واملعرفة بربوبيته؛ لأن كل خري من خريي الدنيا والآخرة ف�إمنا هو فرع الإميان
باهلل من �أحوال ومقامات و�أوراد و�إرادات ونور وعلم وفتح ،ونفوذ �إىل غيب ،و�سماع
خماطبة ،وجريان كرامة ،وما ت�ضمنته اجلنة من حور وق�صور و�أنهار وثمار ،ور�ضى اهلل
ور�ؤيته ،ونحو ذلك �إمنا هو نتائج الإميان ووجود �آثاره و�إمداد نوره ،انتهى .وقد نظم
بع�ضهم الأمر اخلارق للعادة فقال:
أمر َيخْ ِر ُق َعا َد ًة
�إذا ما َر َ�أ ْيت ال َ
و�إ ِْن َب َان ِم ْنه َق ْب َل َو ْ�ص ِف ُن ُب َّو ٍة

نبي لنـــــا َ�صدَ ْر
فمعجز ٌة �إ َِّن من ًّ
ا�ص(�ِ )2س َم ٌة تَتب ُع ال َق ْو َل يف الأَ َث ْر
َفالإِ ْر َه ُ

(�َ )1س ْف ًطاُ :قفة �أو وعاء م�صنوع من �أغ�صان ال�شجر تو�ضع فيه الفاكهة( .م).
( )2الإِ ْر َها�ص :التنب�ؤ والتوقع( .م).
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و�إ ِْن َجا َء يو ًما ِم ْن َو ٍّ
يل َف�إِنَّه َ
الكـ
�ض ال َع َو ِام ُ�صدُ و ُره
و� ْإن َك َان ِم ْن َب ْع ِ

َـرا َم ُة يف التحقيق ِع ْندَ ذوي النظر
فك ُّنوه َحقًّا باملَعو َن ِة وا�شْ َت َهر

و ِم ْن َف ِ
ا�سقٍ �إ ِْن َك َان ِو ْفقَ ُم َرا ِد ِه

ا�س َتقَر
ُي َ�س َّمى
اج ِف َ
باال�س ِت ْد َر ِ
يما َق ْد ْ
ْ
اخ َتب
و َق ْد تمَ َّت الأَ ْق َ�سا ُم ِع ْندَ الذي ْ

و�إال َف ُي ْد َعى بِال َإهان ِة ِع ْندَ ُهم
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وقال بع�ضهم :اعلم �أن من النا�س من �أدركه اخلذالن ف�أنكر كرامات الأولياء
�أ�ص ً
ال ،فنعوذ باهلل من هذا املذهب ،قال اهلل تعاىل :ﱹﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﱸ [املائدة ،]41 /وقيل� :إذا �أراد اهلل �أن ي�ضل عب ًدا
مل ين�صره عقل ومل ينفعه وفور علم ،وقال  :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﱸ [البقرة .]209 /ومن النا�س
فرقة �أخرى َ�ص َّد ُقوا بكرامات الأولياء الذين لي�سوا يف زمنهم وكذبوا بكرامات
�أولياء زمنهم ،فهم كما قال ال�شيخ �أبو احل�سن ال�شاذيل  :وما هي �إال �إ�سرائيلية
�صدقوا مبو�سى وعي�سى عليهما ال�صالة وال�سالم وكذبوا مبحمد  لأنهم �أدركوا
زمنه ،وقال بع�ضهم:
يم َن َ�شر َف ُ
اهلل َق ْد َر ُه
�أَ َتقْدَ ُح ِف َ
َّ
ر َِج ٌ
ال َل ُهم ِ�س ٌّر َم َع ا ِ
هلل َ�صا ِد ٌق

و َماز َ
يب ال َّث َنا
َال خَ ْ
م ُ�ص ً
و�صا به ِط ُ
َو َال �أَن َْت ِم ْن َذ َ
ِيل َو َال �أَنَا
اك ال َقب ِ
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وقيل:
احذ ْر َ
َ
وب َو َ�س ِّلم
احذ ْر �أَ ْه َل ال ُق ُل ِ
َ
ري
ال َي ُك ْن ِم ْن
ـــــــك َذ َّرة ِب َن ِك ٍ

ـــــــول ر َِج ُ
ٌ
ال
�إ َّن ُهم َ�ســـــا َد ٌة ُف ُح
وف الأَ ْح َو ِال ِفي َها ِ�صق ُ
َف ُ�س ُي ُ
َال

وقيل :االعتقاد عطية واالنتقاد حرمان ،كما قيل �إن املرء ينتفع ح�سب
اعتقاده ويحرم ب�سوء ر�أيه وانتقاده ،وقال بع�ضهم :عليكم بحفظ ل�سانكم مع �أهل
ال�شرع ،ف�إنهم ب ّوابون حل�ضرات الأ�سماء وال�صفات ،وعليكم بحفظ قلوبكم من
الإنكار على �أحد من الأولياء ف�إنهم بوابون حل�ضرة الذات ،و�إياكم واالنتقاد على
متجددة
عقائد الأولياء مبا َع ِل ْم ُت ُموه من �أقوال املتكلمني ،ف�إن عقائد الأولياء مطلقة ّ
يف كل �آن على ح�سب ال�شئون الإلهية .وقال العارف باهلل �سيدي علي وفاء -قد�س
اهلل �سره :امتهان العباد املكرمني بعد معرفتهم ُ�س ُّم �ساعة ،ف�إذا خالط القلب مات
لوقته ،قال اهلل تعاىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ [الروم ،]47 /وال
قد�س اهلل �أ�سرارهم -كاملو الإميان ،فن�صرهم مقطوع به لأنهم�شك �أن ال�صوفية ّ
ال ينت�صرون لأنف�سهم  ت�سلي ًما وتفوي�ضً ا هلل تعاىل ،فيغار احلق  لهم ،ويكون
هو املحارب عنهم ،فقد ورد يف احلديث القد�سي «من �آذى يل ول ًّيا فقد �آذنته
باحلرب» ،وال �شك يف هالك من حاربه اهلل تعاىل.
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وقال بع�ضهم :من ال�شهوة اخلفية للويل �إرادته الن�صرة على من ظلمه ،وقد
قال تعاىل للمع�صوم الأكرب ﱹ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﱸ [الأحقاف� ]35 /أي ف�إن اهلل تعاىل قد ال يريد �إهالكهم انتهى .وقال
بع�ضهم :للويل �أربعة �شروط؛ �أحدها� :أن يكون عار ًفا ب�أ�صول الدين حتى يفرق
بني اخللق واخلالق .الثاين� :أن يكون عاملًا ب�أحكام ال�شريعة .الثالث� :أن يتخلق
باخللق املحمود الذي يدل عليه ال�شرع �أو العقل .الرابع �أن يالزم اخلوف �أب ًدا،
قال ر�سول اهلل « :ما اتخذ اهلل من ويل جاهل ولو اتخذه لعلمه» ،قال الق�شريي
رحمه اهلل� :أ�صول مذهبنا ثالثة :االقتداء بالنبي  يف الأقوال والأفعال،
والأكل من احلالل ،و�صدق النية يف جميع الأعمال (رجع) ،وقال بع�ضهم يف
الو�صية بالوالدين:
َق َ�ضى اهلل �أَ ْن ال َت ْع ُبدُ وا َغيرْ َ ُه َح ْت ًما

و�أَ ْو َ�ص ُاك ُموا بِال َوالدَ ْي ِن َفبا ِلغُوا
َف َك ْم َب َذال ِم ْن َر�أ َف ٍة و َل َطا َف ٍة
و�أُ ُّم َك َك ْم َبات َْت ِب ِثق ِل َك تَ�شْ َت ِكي
ا�س ْت ِ
وع ْندَ وِالد ٍة
َويف ال َو ْ�ض ِع َك ْم َق َ

(� )1شَ َّف َها :لذع قلبها و�أذهب عقلها( .م).

وبالب
رِ ِّ
بب ِه َما
رِ َّ

والإ ِْح َ�س ِان يف ِذ ْك ِر ِه �أَ ْو َما
فالأَ ْج ُر يف َذ َ
والر ْح َمى
اك ُّ

َ
وك ْم َم َن َحا ِع ْندَ اح ِت َي ِ
اج َك ِم ْن ُن ْع َمى
ُت َو ِ
ا�صل مما �شَ َّفها

()1

الب�ؤ َْ�س والغ ََّما
ُ

يب ال َّل ْح َم وا ِ
جل ْلدَ وال َع ْظ َما
�أُ ُمو ًرا ت ُِذ ُ

671

يف بر الوالدين ،ويف ف�ضل العلم واحلث على تعليمه ...

َ
وك ْم َ�سه َِر ْت َو ْجدً ا َع َل ْي َك ُج ُفونُها

َ
وك ْم َغ َ�س َل ْت َع ْن َك الأَ َذى َب ِ
يمي ِن َها

و�أَن َْت َق ِر ُير ال َعينْ ِ َر ّي ُان ن َِاع ٌم
الب �أَ ْو َج ُب َواجِ ٍب
فبِال َوا ِلدَ ْين رِ ُّ

بج ْم ِر الأَ َ�سى حَ ْت َمى
و�أَ ْك َبا ُدها ُح ْزنًا َ
ُح ُن ًّوا و�إِ�شْ َفا ًقا و�أَ ْك رَث ِ
َّ
ال�ض َّما
َت
ُم ِك ٌّب على ال َّل َذ ِ
ات ال ت َْ�س َم ُع ال َّل ْو َما

َو َيا َو ْي َح َم ْن َي ْع ِ�صي �أَ َباه �أو الأُ َّما

وقد روي عنه « :اثنان ُي َع ِّج ُل اهلل تعاىل عقوبتهما يف الدنيا لفاعلهما
البغي� :أي جماوزة احلد يعني التعدي بغري حق ،وعقوق الوالدين� :أي �إيذا�ؤهما
وع�صيانهما» .وقال بع�ضهم :خم�سة �أ�شياء من داوم عليها تزيد يف ح�سناته مثل
اجلبال الروا�سي ،ويو�سع اهلل عليه رزقه ،من داوم على ال�صدقة قليلها وكثريها،
ومن و�صل رحمه ،ومن داوم على اجلهاد يف �سبيل اهلل ،ومن داوم على الو�ضوء
ومل ي�سرف يف املاء ،ومن �أطاع والديه وداوم على طاعتهما .وقال « :من زار قرب
والديه �أو �أحدهما يوم اجلمعة فقر�أ عنده ي�س غفر اهلل له» ،ويف الإحياء قال :
«من زار �أبويه كل جمعة غفر له وكتب با ًّرا».
وقال بع�ضهم� :إن الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما فيدعو اهلل لهما
من بعدهما فيكتبه اهلل  من البارين ،ثم �إن ال�شخ�ص �إذا زار املوتى �أو زار
�أبويه يخاطبهم خطاب احلا�ضرين فيقول -كما يف خرب �أبي داود -ال�سالم عليكم
دار قوم م�ؤمنني و�إنا �إن �شاء اهلل بكم الحقون ،و َك َّنى بالدار عن �أهلها ،وعن �أبي
�شيبة عن احل�سن �أنه قال :من دخل املقابر فقال :اللهم رب هذه الأج�ساد البالية
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روحا من عندك
والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي م�ؤمنة بك �أدخل عليها ً
و�سال ًما مني �أ�ستغفر له كل من مات منذ خلق اهلل �آدم (والروح بفتح الراء).
وعن �أبي الأ�سود الدئلي قال :قدمت املدينة وقد وقع بها مر�ض فجل�ست �إىل
عمر بن اخلطاب ،فم َّرت به جنازة ف�أثنى على �صاحبها خ ًريا ،فقال عمر :وجبت ،ثم
م ّرت �أخرى ف�أثنى على �صاحبها �ش ًّرا فقال :وجبت .قال �أبو الأ�سود :وما وجبت يا
�أمري امل�ؤمنني؟ قال :قلت كما قال عليه ال�صالة وال�سالم�« :أميا م�سلم ي�شهد له �أربعة
بخري �إال �أدخله اهلل اجلنة ،قلنا وثالثة؟ قال وثالثة ،قلنا واثنان؟ قال واثنان ،ثم مل
ن�س�أله عن الواحد» �أخرجه البخاري والن�سائي ،ويف خرب �آخر فقال عمر :يا ر�سول اهلل
ما وجبت؟ فقال عليه ال�صالة وال�سالم «�أنتم �شهداء اهلل يف الأر�ض فمن �أثنيتم عليه
خ ًريا وجبت له اجلنة ،ومن �أثنيتم عليه �ش ًّرا وجبت له النار».
وروي عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل  يرويه عن ربه « ما من عبد م�سلم
ي�شهد له ثالثة �أو اثنان بخري �إال قال اهلل  :قد قبلت �شهادة عبادي على ما علموا
وغفرت له ما �أعلم» رواه الإمام �أحمد بن حنبل يف م�سنده .وعن ابن عبا�س �أنه
مات ابن له بقديد �أو ع�سفان فقال لبع�ض �أ�صحابه :انظر ما اجتمع له من النا�س؟
قال فخرجت ف�إذا �أنا�س قد اجتمعوا ف�أخربته ،فقال :هم �أربعون؟ قلت :نعم ،قال:
�أخرجوه ف�إين �سمعت ر�سول اهلل  يقول «ما من رجل م�سلم ميوت فيقوم على
جنازته �أربعون رج ًال ال ي�شركون باهلل �شي ًئا �إال �شفعهم اهلل فيه» رواه م�سلم.
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وعنه  يقول اهلل تعاىل« :عجبت ملن �أيقن باملوت كيف يجمع ،وعجبت
ملن �أيقن بالنار كيف ي�ضحك ،وعجبت ملن �أيقن بالآخرة كيف ي�سرتيح ،وعجبت
ملن �أيقن بالدنيا وزوالها كيف يطمئن �إليها ،وعجبت ملن هو عامل بالل�سان جاهل
بالقلب ،وعجبت ملن يطهر باملاء وهو غري طاهر القلب ،وعجبت ملن ي�شتغل بالنا�س
وهو غافل عن عيب نف�سه ،وعجبت ملن يعلم �أن اهلل ُم َّط ِلع عليه كيف يع�صيه،
وعجبت ملن يعلم �أنه ميوت وحده ويدخل القرب وحده ويحا�سب كيف ي�ست�أن�س
بالنا�س ،قال القرطبي يف تذكرته :من �أكرث ذكر املوت �أُ ْكرِم بثالثة �أ�شياء :تعجيل
التوبة ،وقناعة النف�س ،والن�شاط يف العبادة ،ومن ن�سي ذكره عو ِقب بثالثة �أ�شياء:
ت�سويف التوبة ،وترك الر�ضا بالكفاف ،والتكا�سل يف العبادة ،والكفاف احلالة
الو�سطى ما بني الغنى والفقر.
قيل :وجدت رقعة حتت و�سادة الإمام حجة الإ�سالم الغزايل رحمه اهلل
فيها هذه الأبيات:
َ
ُق ْل لإِخْ ـــــــــ َو ٍان َر�أ ْونيِ
ال ت َُظ ُّنونيِ بــــــــ�أَنيِّ َم ْي ُت ُكم
وه َذا َج َ�س ِدي
�أَنَا يف ال�صــــــو ِر َ
َم ِّي ًتا

أ�َنَا َك ْن ٌز ِ
وح َجــــــابِي ِط َل ْ�سم

()1

( )1طِ ْل�سمُ :لغْز �أو �شيء غام�ض �أو مبهم( .م).

َفب ُكـــــــــــوْنيِ و َر ُثو ِنـــــي َح َزنَا
ـــــــ�س َذ َ
املي ُت وا ِ
هلل �أَنَا
َل ْي
َ
اك ْ
َك َان َب ْي ِتي و َق ِم ِ
ي�صــــــــــي َز َم ًنا
ُراب َق ْد تَخَ ـــــــــــ َّلى ِل ْل َف َنا
ِم ْن ت ٍ
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وه َذا َق َف ِ�صي
�أَنَا ُع ْ�ص ُفو ٌر َ
َ
اهلل ِ
الذي خَ َّل َ�ص ِني
�أَ ْح َمدُ

ِط ْر ُت َع ْنه ف َتخَ َّلى َره َنا
و َب َنى يل يف املَ َعــــاليِ َ�س َك َنا

َع ِاك ًفا يف ال َّل ْو ِح �أَ ْق َرا و�أَ َرى
َ
و�ش َرابِي َو ِ
َ
اح ٌد
وط َعا ِمي

ُك َّل َما كان ويـــــــ�أْ ِتي َو َدنَا

ُك ْن ُت َق ْب َل ال َي ْو ِم َم ْي ًتا َب ْي َن ُكم
و�أَنَا اليــــــــ ْوم �أُنَاجِ ي َم ً
لأ
َ

َل ْي َ�س خَ ْم ًرا َ�سا ِئغًا �أو َع َ�س ً
ال

ال�س َّر َف ِفيـــ ِـه َن َب�أٌ
َفاف َه ُموا ِّ
ال ت َُظ ُّنوا املَ ْو َت َم ْوتًا �إِنَّه

َح ُّي هذا الـــــدَّ ا ِر َم ْي ٌت نَا ِئ ٌم
ال َت َز ْع ُكم َه ْج َم ُة املَ ْو ِت َف َما
وال�سيرْ ِ فما
�أجهدوا يف ال َّزا ِد َّ
�أَ ْح ِ�س ُنوا َّ
الظ َّن ب َِر ٍّب َر ِ
اح ٍم

( )1ال َو َ�سن :النعا�س( .م).

وخ َل ْع ُت َ
الك َف َنا
ِيت
َ
فحـــــي ُ
َ
و�أَ َرى َ
اهلل ِج َهــــــــا ًرا َع َل َنا

هو َر ْم ٌز فا ْف َه ُمـــــــوه َح َ�س َنا
ــــــــرى �أو َل َب َنا
ال وال َما ًء ُي
َ
�أَ ُّي َم ْع ًنى حَ ْت َت َلف ِْظي َك ُم َنا
ـــــــــات املُنى
لحَ َ يا ٌة هو َغا َي
ُ
()1
ات �أَ َم َ
اط ال َو َ�ســــــ َنا
َف�إِ َذا َم َ
ُه َو �إِ َّال ِم ْن ُه َنــــــا �إِلىَ ُه َنـــــا
َل ْي َ�س بِال َعـــــــا ِق ِل ِم َّنا َم ْن َونَى
ال�ســــــــ ْع َي و ُيوليِ ِم َننا
َي�شْ ُك ُر َّ
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والغزايل هو الإمام حممد بن حممد بن �أحمد الطو�سي اجلليل �أبو حامد
الغزايل حجة الإ�سالم وحمجة الدين التي يتو�صل بها �إىل دار ال�سالم ،ولد
بطو�س �سنة خم�سني و�أربعمائة ،وكانت وفاته بها يوم االثنني رابع ع�شر جمادى
الآخرة �سنة خم�س وخم�سمائة ،وقد �أطال ال�سبكي يف طبقاته مبا يليق مبقامه
الكرمي وذكر كرامات له ال ينكرها �إال حا�سد �أو زنديق لئيم ،ومما �أن�شده �أبو حف�ص
عمر بن عبد العزيز لنف�سه ميدح الغزايل:
َّ
ب
هـــــــــــذ َب املَ ْذ َه َب
حــــــــ رْ ٌ
َ
يط َو َو�ســـــــــ ِـ ٍ
ِب َب�ســــــــــــ ِـ ٍ
يط

ــــــــــــــــن ُ
ال�صـــــه
�أَ ْح َ�س
اهلل َخ َ
َ
ال�صــــــــ ْة
و َو ِجــــــــــــــــي ٍز وخُ َ

ونقل املناوي يف طبقات الأولياء �أن كتب الإمام الغزايل التي �صنفها
وزعت على عمره فخ�ص كل يوم �أربعة كراري�س ،ومن كالمه  :جالء القلوب
و�إب�صارها يح�صل بالذكر ،وال يتمكن منه �إال الذين اتقوا ،فالتقوى باب الذكر،
والذكر باب الك�شف ،والك�شف باب الفوز الكبري .وقال :مهما ر�أيت �إن�سانًا �سيئ
الظن بالنا�س طال ًبا للعيوب ،فاعلم �أنه خبيث يف الباطن ،وامل�ؤمن �سليم ال�صدر
يف حق كافة اخللق .وقال :من الذنوب ما يورث �سوء اخلامتة ،وهو ا ّدعاء الرجل
الوالية مع فقدها منه.
وعن ال�شاذيل  :من كانت له �إىل اهلل حاجة فليتو�سل �إليه بالغزايل.
ونقل يف امل�صباح عن �سبط الإمام الغزايل �أنه �أخربه �أن الإمام املذكور من�سوب
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جدنا و�إمنا
�إىل غزالة قرية من قرى طو�س ،قال يل� :أخط�أ النا�س يف تثقيل ا�سم ّ
هو خمفف ن�سبة ملا ذكر ،ومن بر الوالدين بعد موتهما �أن ي�أتي مبا ي�سرهما من
الطاعات هلل تعاىل وغريها مما لي�س مبنهي عنه ،ومنه الإح�سان �إىل �صديقهما ،قال :
«�إن من �أبر الرب �أن ي�صل الرجل �أهل و ّد �أبيه» ،قال ال�شاعر:
خَ ا ِل ْل خَ ِل َ
يل �أَب َ
ِيك وا ْرع ِو َدا َد ُه
و َب ُن َ
ِيك ُ
وك ُث َّم َب ُنو �أَب َ
فك ْن ِب ِه ْم

ُ
والط ْف ب َِجدِّ ك َع ْط َف ًة وت ََر ُّح َما

ِيك �أخُ َ
واع َل ْم ب� َّأن �أَ َخا �أَب َ
وكا
ْ
ِيك َب ُن َ
َب ًّرا َف�إ َِّن َب ِني �أَب َ
وكـــــا
ِيـــــك �أ ُب َ
َ
وكـــا
وا ْر َح ْم ف�إ َِّن �أَ َبا �أَب

وللوالد حقوق على ولده زيادة على ما ذكر الأ ّول �إذا احتاج �إىل الطعام
�أطعمه .الثاين �إذا احتاج �إىل الك�سوة ك�ساه �إن قدر عليها .الثالث �إذا احتاج �إىل
اخلدمة خدمه .الرابع �إذا دعاه �أجابه وح�ضره .اخلام�س �إذا �أمره ب�أمر غري مع�صية
�أطاعه .ال�ساد�س �أن يتكلم معه باللني وخف�ض ال�صوت وال يتكلم معه بالغلظ .ال�سابع
والثامن �أن ال يدعوه با�سمه فيقول :يا فالن بل يا �أبت �أو يا والدي ،وال ي�ست�سب له،
وال مي�شي �أمامه ،وال يجل�س قبله ،ويدعو له باملغفرة كما يدعو لنف�سه ،وير�ضى له ما
ير�ضى لنف�سه ،وروى �أبو هريرة عنه « ال مت�شني �أمام �أبيك وال جتل�س قبله وال تدعه
با�سمه وال ت�ست�سب له (�أي ال تعر�ضه لل�سب وجت ّره �إليه ب�أن ت�سب �أبا غريك في�سب
�أباك جمازاة لك) .وقد جاء مف�س ًرا يف احلديث الآخر �أن من �أكرب الكبائر �أن ي�سب
الرجل والديه ،قيل :وكيف ي�سب والديه؟ قال :ي�سب الرجل في�سب �أباه و�أ ّمه.
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ومن حقوق الوالدة على الولد �أن ال يدخل عليها �إال ب�إذن ،فقد روى
الإمام مالك يف املُ َو َّط�أ �أن ر�سول اهلل � س�أله رجل فقال :يا ر�سول �أ�ست�أذن
على �أمي؟ فقال :نعم ،قال الرجل� :إين معها يف البيت ،قال ر�سول اهلل :
ا�ست�أذن عليها ،فقال الرجل� :إين خادمها ،فقال  :ا�ست�أذن عليها� ،أَتحُ ِ ُّب �أن
تراها عريانة؟ قال ال ،قال :فا�ست�أذن عليها ،واال�ستئذان ثالث مرات ،فقد روى
الإمام مالك عن بكري بن عبد اهلل بن الأ�شج عن �أبي �سعيد اخلدري عن �أبي
مو�سى الأ�شعري �أنه قال :قال ر�سول اهلل « :اال�ستئذان ثالث مرات ف�إن �أذن
لك فادخل و�إال فارجع».
و�أما احلقوق التي للعباد بع�ضهم مع بع�ض فهي �أن ي�سلم عليه �إذا لقيه،
ويجيبه �إذا دعاه ،ويعوده �إذا مر�ض ،وي�شهد جنازته �إذا مات ،ويرب ق�سمه �إذا �أق�سم
عليه ،وين�صحه �إذا ا�ستن�صحه ،ويحفظه بظهر الغيب �إذا غاب ،ويحب له ما يحب
لنف�سه ،ويكره له ما يكره لنف�سه .وقال « :عائد املري�ض مي�شي يف خمرفة اجلنة
حتى يرجع» رواه م�سلم .واملخرفة الب�ستان و�سكة بني �صفني من نخل يخرتق
املخرتق من �أيهما �شاء ،وقال « :عائد املري�ض يخو�ض يف الرحمة ،ومن متام
عيادة املري�ض �أن ي�ضع �أحدكم يده على وجهه �أو على يده في�س�أله كيف هو ومتام
حتيتكم بينكم امل�صافحة» رواه �أحمد عن �أبي �أمامة ،وقال « :عودوا املر�ضى
ومروهم فليدعوا لكم ف�إن دعوة املري�ض م�ستجابة وذنبه مغفور».
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وقيل :يف املر�ض �ست خ�صال ما ينبغي للعبد �أن يجحدها؛ فمنها :تنقية
اجل�سم ،ومتحي�ص الذنوب ،وتذكري بالنعم يف حال ال�صحة ،وا�ستدعاء بالتوبة،
وحث على ال�صدقة ،وقال بع�ضهم :الذل يف ثمانية �أ�شياء؛ يف العليل واملحزون
والكذب والغربة واملديون والفقري بني الأغنياء واجلاهل بني العلماء ومن ترادفت
عليه امل�صيبات.
ويجوز للوالد ا�ستخدام ولده ال�صغري و�ضربه فيما فيه تدريب له وت�أديب
()1
وتعليمه يف �صغره ما يلزم لإ�صالح حاله ،وقال بع�ضهم عند قوله  فغطني
الثالثة يف حديث بدء الوحي� :إنه ال يجوز للمعلم الزيادة على ثالث �ضربات،
ونهى� أن ي�ضرب املعلم ال�صبيان بالعود وباليد فوق ثالث ،وما زاد على ذلك
فهو ق�صا�ص يوم القيامة وال ي�ضرب بالدرة �إال ثالثًا وقيل:
يب َحقُّ الأُ ُب َّوة
�إ َِّن َحقَّ ال َّت�أ ِد ِ
الر َجـــــالِ �أَ ْن َي ْح َف ُظوا َذا
و�أَ َحقُّ ِّ

ِع ْندَ �أَ ْه ِل ا ِ
ــــــل ال ُف ُت َّوة
حل َجا و�أَ ْه
ِ
ُ
ــــــل َب ْي ِت ال ُّنب َّوة
َك َو َي ْر َع ْو ُه �أَ ْه

وقيل:
ُب َن َّي ا�س َت ِق ْم فال ُعو ُد َت ْن ُمو ُع ُرو ُق ُه
م ِّلقٍ
َ
وع ِ
ا�صال َه َوىاملُ ْر ِدي(َ )2ف َكم ِم ْن حُ َ
(َ )1فغ ََّطنِيَ :ع َ�صرين َع ْ�ص ًرا �شدي ًدا( .م).
( )2املُ ْردِي :املهلك( .م).

َق ِوميًا و َي ْع ُروه ِ�إ َذا َما ال َت َوى النوى
�إىل ال َّن ْج ِم �إال �إن �أَ َط َاع ال َه َوى َه َوى
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امل�شددة العايل الرفيع الذي و�صل �إىل ما مل ي�صله
املحلق بك�سر الالم ّ
غريه ،وقد ورد عنه « :التعلم يف ال�صغر كالنق�ش يف احلجر ،والتعلم يف الكرب
كالنق�ش على املاء» ،وقيل:
تى وال ُعو ُد َر ْط ٌب
َت َع َّل ْم يا َف َ
فح ْ�س ُب َك َيا َف َتى َ�ش َر ًفا و َف ْ�ض ً
ال
َ

َّ
ِ
والط ْب ُع
وج ْ�س ُم َك َلينِّ ٌ
وت ا َ
حل ِ
ِين و�أَن َْت َقا ِئ ْل
ُ�س ُك ُ
ا�ضر َ
َقاب ِْل

ومن الأخالق املذمومة يف ال�شيوخ وال�صبيان عدم احلياء ،فرمبا تقوى قلة
احلياء يف الطفل �إذا مل يجد من يردعه عن ذلك لتزول عنه هذه ال�صفة �إن كانت
طارئة عليه ،وت�ضعف �إن كانت عن�صرية ،فقد ورد عنه �« إن �شر النا�س عند اهلل
من خافه النا�س ا ِّتقاء ُف ْح ِ�شه».
وروى البخاري عن ابن م�سعود قال :قال ر�سول اهلل �« :إن مما �أدرك
النا�س من كالم النب ّوة الأوىل �إذا مل َت ْ�س َت ِح فا�صنع ما �شئت» ،والأمر فيه للتهديد
والتوبيخ ،ف�إذا ارتفع احلياء �صنعت النف�س ما تهوى ،ومعنى احلياء �شر ًعا خلق
يبعث الإن�سان على ترك القبيح ومينعه من التق�صري يف حقه تعاىل ،قال العلماء
رحمهم اهلل� :إن قوله مما �أدرك النا�س من كالم �أي �شرائع النب ّوة الأوىل يعني ما
اتفقت عليه الأنبياء؛ لأنه جاء يف �شريعة �آدم واتفقت عليه بقية ال�شرائع ،فما من
نبي من الأنبياء �إال وندب �إليه وحث عليه ،ومل ُي ْن َ�س ْخ يف �شريعة من ال�شرائع؛ لأنه
�أمر قد علم �صوابه وظهر ف�ضله واتفقت عليه العقول و َت َل َّق ْته جميع الأمم بالقبول.
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ويدخل يف جملة احلياء من اهلل ثم من النا�س �سرت العورة ،فقد روى
البيهقي عن �أن�س �أنه قال :خرج ر�سول اهلل  يو ًما �إىل غنم له وفيها �أجري له
يرعاها ،و�إذا بالأجري متجرد من ثيابه يف الغنم ،فدعاه ر�سول اهلل  وقال له:
كم لك عندنا من الأجرة؟ فقال :يا ر�سول اهلل ،مل �أح�سن الرعاية والوالية ،قال:
ال �أحب �أن يكون فيها من ال ي�ستحي من اهلل ،ودخل حممد بن عبد الرحمن
احلمام فر�أى بع�ض �إخوانه عريانًا فغم�ض عينيه ،فقال له العريان :مذ كم عميت؟
فقال له :منذ هتك اهلل �سرتك ،وقال �« :إن اهلل ي�ستحي من عبد ي�شيب يف
الإ�سالم �أن يعذبه� ،أفال ي�ستحي ال�شيخ من اهلل تعاىل �أن يذنب وقد �شاب يف
الإ�سالم؟ وقال �« :إن اهلل يبغ�ض الفاح�ش املتفح�ش ،وقيل:
َف َ
ال
وال
وال

أحد ُ
َت ْفخر على � ٍ
بظ ْل ٍم
ئت َغ ْي ًظا
ُت ْف ِح ْ�ش و�إ ِْن ُم ِل َ
َتق َْط ْع �أَخً ا لك ِع ْندَ َذن ٍْب

َو َما َج َز ٌع بمِ ُغ ٍْن َع ْن َك َ�ش ْيئًا

ُّ
ـــــم
َف�إ َِّن
الظ ْل َ
َع َلى �أَ َح ٍد َف�إ َِّن ال ُف ْح َ�ش ُل ْو ُم
َم ْرتَع ُه

َف�إ َِّن

َّ
الذن َْب

َي ْغ ِف ُر ُه

يم
َو ِخ ُ

َ
الك ِر ُمي

ات ت ُْر ِجع ُه ال ُه ُمو ُم
َو َال َما َف َ

وورد عنه �« إن اهلل �إذا �أحب عب ًدا (�أي �أراد به خ ًريا ووفقه) دعا جربيل
وقال� :إين �أحب فالنًا ف�أحبه فيحبه جربيل ،ثم ينادي جربيل يف ال�سماء ويقول:
�إن اهلل يحب فالنًا ف�أحبوه فيحبه �أهل ال�سماء ،ثم يو�ضع له القبول يف الأر�ض،
(و�إذا بغ�ض عب ًدا) �أي �أراد به �ش ًّرا �أبعده عن الهداية (دعا جربيل فقال� :إين
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�أبغ�ض فالنًا فابغ�ضه فيبغ�ضه جربيل ،ثم ينادي جربيل يف ال�سماء ويقول� :إن
اهلل يبغ�ض فالنًا فابغ�ضوه فيبغ�ضونه ثم تو�ضع له البغ�ضاء يف الأر�ض) ،فيبغ�ضه
�أهلها جمي ًعا فينظرون �إليه بعني االزدراء فت�سقط مهابته من النفو�س و�إعزازه من
ال�صدور من غري �إيذاء منه لهم وال جناية عليهم ،فالعزيز من �أعزه اهلل والذليل من
�أذله اهلل ،قال الإمام ال�شافعي :
َ
الر ْح َم ُن َع ْبدً ا ِب ِع ِّز ِه
�إِ َذا �أ ْك َر َم َّ
َو َم ْن َكان َم ْوال ُه ال َع ِزي ُز �أَ َها َن ُه

َف َلم َيق ِْدر املَ ْخ ُل ُ
وق َيو ًما ُيهِي ُن ُه
َف َ
ال �أَ َح ٌد بِال ِع ِّز َي ْو ًما ُي ِعي ُن ُه

روى الرتمذي عن عبد اهلل بن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما� -أنه قال :كنت خلف
النبي  فقال« :يا غالم �إين �أعلمك كلمات ،احفظ اهلل يحفظك ،احفظ اهلل جتده
جتاهك (ويف رواية �أمامك �أي معك) ،و�إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل و�إذا ا�ستعنت فا�ستعن باهلل،
واعلم �أن الأمة لو اجتمعت على �أن ينفعوك ب�شيء مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل
لك ،و�إن اجتمعوا على �أن ي�ضروك ب�شيء مل ي�ضروك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل عليك،
وجفَّت ال�صحف» .قال العلماء رحمهم اهلل :قوله يف احلديث احفظ
رفعت الأقالم َ
اهلل �أي احفظ دين اهلل من الت�ضييع والتبديل ب�أن حتفظ �أوامره التي �أوجبها ونواهيه
التي حرمها ،فتقف عند �أوامره باالمتثال وعند نواهيه باالجتناب ،فال يراك حيث نهاك،
ف�إذا �أطعته بامتثال �أوامره واجتناب نواهيه �أحاطك مبعقبات من بني يديك ومن خلفك
يحفظونك من �أمر اهلل.
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وحقيقة �صيانة املحفوظ من ال�ضياع �أن ال ت�صل �إليه �أذية و�ضرر ،فيحفظك يف
نف�سك و�أهلك ومالك ،وم�صداق ذلك قوله تعاىل :ﱹﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﱸ [النحل ]97 /وما ي�صيب الإن�سان من
نواكب ونوائب ف�إمنا هو بت�ضييعه �أوامر اهلل وتعديه حدوده ب�شهادة قوله تعاىل :ﱹﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﱸ [ال�شورى/
 ،]30فمن حفظ اهلل يف �صباه وق ّوته حفظه اهلل يف كربه ومنعه بحوله وق ّوته ،وقد قيل �إن
القا�ضي �أبا الطيب عا�ش مائة و�ستني �سنة فلم يختل ع�ضو من �أع�ضائه ،ف�سئل يف ذلك
أع�ص اهلل بع�ضو منها.
فقال :مل � ِ
ﱹﯦﯧ

ويتعدى احلفظ �إىل ذريته ،كمــا يف قوله تعــاىل
ّ
ﯨﱸ [الكهف ،]82 /وكان �سعيد بن امل َُ�س ِّيب يقول لولده �إين لأزيد
يف �صالتي من �أجلك رجاء �أن حتفظ ،ثم يتلو :ﱹﯦﯧﯨﱸ ،وكان
عمر بن عبد العزيز يقول :ما من م�ؤمن �صالح ميوت �إال حفظ اهلل عقبه وعقب عقبه .وقد
يتعدى احلفظ �إىل جريانه و�أهل ناحيته ،لقول ابن املبارك� :إن اهلل ليحفظ بالرجل ال�صالح
ّ
ولده ،وولد ولده ،والدويرات التي حوله ،انتهى.
ورواية غري الرتمذي (تع ّرف �إىل اهلل)� ،أي تقرب �إىل اهلل بلزوم الطاعات والإنفاق
يف ال ُق ُربات وال�شكر على ما �أَ ْوالك (يف الرخاء)� ،أي يف �سعة الرزق و�صحة البدن (يعرفك
فرجا ومن كل �ضيق
يف ال�شدة) ،بتفريج الهموم والغموم ويجعل لك من كل َه ٍّم ً
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خمرجا( ،واعلم �أن ما �أخط�أك) مما ّقدر يف الأزل من خري �أو �شر (مل يكن لي�صيبك)� ،أي
ً
ي�صل �إليك( ،وما �أ�صابك) مما ّقدر يف الأزل من خري �أو �شر (مل يكن ليخطئك) �إذ ال
ي�صيب الإن�سان �إال ما ّقدر عليه ،وهذا حث من النبي  على التوكل على اهلل تعاىل
والر�ضى مبا ّقدره ،ونفي احلول والقوة؛ �إذ ال حول وال قوة �إال باهلل.
وورد عنه �« إن اهلل �إذا �أراد بعبده ال�شر (ويف رواية �ش ًّرا) �أم�سك عنه بذنبه حتى
يوايف به يوم القيامة� ،أي ال يجازيه بذنبه يف الدنيا حتى يجيء يف الآخرة متوفر الذنوب
وافيها ،في�ستويف ما ي�ستحقه من العذاب ،وهذا احلديث له َت ِت َّمة وهي «�إن عظم اجلزاء مع
عظم البالء ،و�إن اهلل تعاىل �إذا �أحب قو ًما ابتالهم فمن ر�ضي فله الر�ضى ،ومن �سخط
فله ال�سخط» ،وقال �« :إن اهلل جعل عذاب هذه الأمة يف دنياها» ،وقال بع�ضهم :وقد
جعل اهلل  لقب�ضة ال�سعادة �أه ًال ولقب�ضة ال�شقاوة �أه ًال ،ف�إذا حت َّرك �صاحب قب�ضة
ال�سعادة جاءته العناية الأزلية و�سارت به على فلك التقريب �إىل ما فيه �سعادته الأُخروية،
و�إذا حترك �صاحب قب�ضة ال�شقاوة جاءته الو�ساو�س ال�شيطانية وقطعته عن �إدراك الرتبة
العلية ،كل ذلك مبح�ض التقدير والإرادة الكائنني يف اللوح املحفوظ عن النق�ص
والزيادة ،فالطاعة به والع�صيان ،ولكنه ال ير�ضى باملع�صية لإن�سان.
�إِ َذا َقدَّ َر ُ
اهلل الأُ ُمو َر َع َلى ا ْم ِر ٍئ
َف َك ْم ن ََ�ص َح املُخْ َتا ُر َحقًّا ِل َع ِّم ِه

َج َرى َذ ِل َك املَق ُْدو ُر َح ْت ًما َع َلى ال َع ْب ِد
َف َجا َء له الق ُْر�آن �إِن ََّك َال َت ْه ِدي
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وعن بع�ضهم :ما �أُو ِتي �أحد بعد الإميان �أف�ضل من ال�صرب على الأذى .وعن
عي�سى �صلوات اهلل و�سالمه عليه :من احتمل كلمة �سفه كتب له ع�شر ح�سنات،
وقيل:
�ص ال �أُجِ ي ُب ُه
�إِ َذا ما َه َجانيِ نَا ِق ٌ

َف�إِين ِ�إنْ َجا َو ْبتـــــــه َف ِل َي َّ
الذن ُْب

وقيل:
َ
ال�س ُم ِّو
َو َج ْد ُت ِّ
الر ْفقَ �أ ْب َل َغ يف ُّ
و َم ْن َب َ�س َط ال ِّل َ�س َان َع َلى َعدُ ٍّو

ومل أ�َ َر كال َّت ُ
وا�ضــــــــــع يف ال ُع ُل ِّو
الح �إىل ال َع ُد ِّو
ال�س َ
َك َم ْن َد َف َع ِّ

وروى �أبو هريرة � أنه عليه ال�صالة وال�سالم قال�« :أتدرون ما املفل�س؟
قالوا :يا ر�سول اهلل املفل�س فينا من ال درهم له ،قال ر�سول اهلل  :املفل�س من
�أُ َم ِّتي من ي�أتي يوم القيامة ب�صالته و�صيامه وزكاته ،وكان قد �شتم هذا ،وقذف
هذا ،و�أكل مال هذا ،و�سفك دم هذا ،و�ضرب هذا ،وقال تعاىل ﱹﭔ ﭕ
تكدر العي�ش وتعقب الندم وتمُِ ُ
ر�ض
ﭖﱸ [الأنفال ]46 /وقيل :املخا�صمة ّ
القلب و ُت ْذ ِهب احلياء وجت�سر عليك من كان يهابك ،وقيل :جرح الل�سان ال يرب�أ،
وجمرة ا َحل ِم َّية ال ُت ْط َف�أ ،ونار احلقد ال تخمد ،وعني العداوة ال ترقد ،فال ُت ِوغر
عليك �صد ًرا ،وال تفعل ما يجلب �إليك �ش ًّرا ف�إن قبيح الكالم �سالح اللئام،
وقيل:
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ــــر َف ُت ْب َلى ِب ِه
ال َت ْنبــــ�ش ال�شَّ َّ
َم َوا ِق ُع ال َبغْــــــــــــــي َل َها َم ْ�ص َر ٌع

َ
ـــــــك من ن َْب ِ�ش ِه
واح َذ ْر على َنف ِْ�س
ْ
ال�ســـــــــــ ْل َط َان َع ْن َع ْر ِ�ش ِه
ت ْن ِك ُ�س ُّ

و�سب رجل رج ًال فلم يلتفت �إليه فقال :يا هذا �إياك �أعني ،فقال :وعنك
ّ
�أعر�ض .وروي عنه � أنه قال« :مكارم الأخالق من �أعمال اجلنة» ،وقال :
«�سب امل�ؤمن ف�سوق ،امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه ،وال يخذله ،وال يحقره ،التقوى
هاهنا و�أ�شار بيده �إىل �صدره ،ح�سب امرئ من ال�شر �أن يحقر �أخاه ،كل امل�سلم
على امل�سلم حرام؛ دمه وعر�ضه وماله» رواه م�سلم .ونهى� أن ي�ستهزئ الرجل
الغني بالفقري ،وقال :ت�ستهزئ به مالئكة اهلل يوم القيامة ،وقيل:
�أُ ِح ُّب َم َكــــــا ِر َم الأَخْ َ
القِ َج ْه ِدي

ا�س ِح ْل ًما
اب ال َّن ِ
و�أَ ْ�ص َف ُح َع ْن ِ�س َب ِ

يب و�أنْ �أُ َعا َبـــــا
و�أَ ْك َر ُه �أَنْ َ�أ ِع َ
ال�س َبا َبا
و�شر
ِ
النــــــــــا�س َم ْن َي ْه َوى ّ
ُّ

وقيل:
َ
ــــــــك ُّت َع ْنه
ا�ص َم ِني َم ْن َ�س
خَ َ
		
ــــــــم
َفقُــــ ْل ُت َما �أَن َْت ليِ بِخَ ْ�ص
ٍ

َ
ُ
ــــــــــان
ـــــــن أ�َنْ َل ْي َ�س يل ِل َ�س
فظ
َّ
ِ
ــــــــــــمي ال َّز َم ُان
و�إ مَِّنَــــــــا َخ ْ�ص
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وقيل:
إ� َِّن َّ
ِ
ــــــان َحا ِم َل ٌة على ِخـــــ َ
ال�ض ُرو َر َة للإِن َْ�س
ال ِف الذي َي ْه َوى و َي ْخ َتا ُر

ومن �أمثال العرب :من غربل النا�س نخلوه ،ومعناه من َف َّت َ�ش على �أحوالهم
و�أمورهم جعلوه نخالة( ،)1وقيل:
تك ُ
اهلل ِ�سترْ ً ا ِم ْن َم َ�ساو َ
ا�س ما َ�سترَ ُ وا َفي ْه َ
ِيكا
ال َت ْه ِت َكن من َم َ�ساوِي ال َّن ِ
م ِ
وا ْذ ُك ْر حَ َ
ا�س َن َما ِفيهِم �إذا ُذ ِك ُروا وال َت ِع ْب �أَ َحــــــــدً ا ِم ْن ُهم مبا ِفيـــكا

وقيل:
اخ َت َفى
ِيح َع َلى الإِن َْ�س ِان َي ْن َ�سى ُع ُيو َب ُه و َي ْذ ُك ُر َع ْي ًبا يف �أَ ِخيه َق ْد ْ
َقب ٌ
وب َل ْو َر� َآها ِب َها ْاك َت َفى
َف َلو َك َان َذا َعق ٍْل لمَ َا َع َ
اب َغيرْ َ ُه و ِفي ِه ُع ُي ٌ

وروي عنه « احلياء خري كله» ،وروي عنه �أي�ضً ا «احلياء ح�سن ولكنه من
الن�ساء �أح�سن» ،وقال بع�ضهم :من الأدب ترك الأدب عند من ال يحت�شمك وال
يحرتمك ،قيل لبع�ضهم :من �أ ِّدبك؟ فقال :مل ي�ؤ َّدبني �أحد ،و�إمنا ر�أيت جهل
اجلاهل فتجنبته ،ور�أيت �أدب العاقل ف�أحببته و�سلكته .ويقال� :شخ�ص بال �أدب
( )1نُخَ ا َلة :ما بقي من ال�شيء بعد ت�صفيته( .م).
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كلفظ بال معنى وج�سد بال روح ،وقيل :من ال �أدب له ال علم له ،وقيل للأحنف
بن قي�س :ممن تعلمت احللم؟ قال :من نف�سي ،قيل له :فكيف ذلك؟ قال :كنت
�إذا كرهت �شي ًئا من غريي ال �أفعله ب�أحد مثلي.
قيل� :إن احللم �أف�ضل خ�صال امللوك ومل ير على الإطالق �أحلم من
ر�سول اهلل  ،روي �أنه ملا انك�سرت رباعيته( )1يف غزوة �أُحد و�أدمي وجهه قال:
«كيف تفلح �أ ّمة َخ َّ�ض َب ْت وجه نبيها ،اللهم اغفر لقومي ف�إنهم ال يعلمون ،ف�شق
ذلك على �أ�صحابه فقالوا :لو دعوت عليهم؟ فقال� :إين مل �أبعث َل َّعانًا ولكن
بعثت داع ًيا ورحمة» ،فهو نبي ما �أَ ْح َل َمه ،و�شفيع ما �أعظمه ،و�شفوق ما �أ�شفقه،
وكرمي ما �أرفقه  وزاده �شر ًفا وكر ًما لديه .وقال �« :أتاين � ٍآت من عند ربي
فخريين بني �أن يدخل ن�صف �أ ّمتي اجلنة وبني ال�شفاعة فاخرتت ال�شفاعة ،وهي
ملن مات ال ي�شرك باهلل �شي ًئا» .وقال �« :أ ّدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي» ،وعنه 
«بعثت لأمتم مكارم الأخالق» ،وقيل البن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهماَ -م ْن �أجود
النا�س ،ومن �أحلمهم ،ومن �أبخلهم ،ومن �أ�سرفهم؟ فقال� :أجود النا�س من �أعطى
من غري طلب ،و�أحلمهم من عفا عمن ظلم ،و�أبخلهم من بخل بال�صالة وال�سالم
على النبي  ،و�أ�سرفهم من ي�سرف يف �صالته.
(ُ )1ر َباعِ َّي ُته� :سن بني الثنية والناب( .م).
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و�أو�صى حكيم ولده فقال :يا بني �إن �أ�صعب ما على الإن�سان �أن يكون
فيه �ستة �أ�شياء؛ �أ ّولها �أن يعرف نف�سه ،ويعلم عيبه ،ويكتم �سره ،ويهجر هواه،
ويخالف �شهوته ،و�أن مي�سك عما ال يعنيه ،وعن �أبي هريرة  قال :دخلت
على ر�سول اهلل  فقلت :يا ر�سول اهلل �أو�صني ،فقال« :يا �أبا هريرة �أو�صيك
ب�ست كلمات فيهن �ستمائة كلمة� ،إذا ا�شتغل النا�س بالف�ضائل ا�شتغل �أنت
بالفرائ�ض ،و�إذا ا�شتغل النا�س با َخل ْلقِ ا�شتغل �أنت باخلالق ،و�إذا ا�شتغل النا�س
بالعلم ا�شتغل �أنت بالعمل ،و�إذا ا�شتغل النا�س بالظاهر ا�شتغل �أنت بالباطن،
و�إذا ا�شتغل النا�س بعمارة الدنيا ا�شتغل �أنت بعمارة الآخرة ،و�إذا ا�شتغل النا�س
بالعيوب ا�شتغل �أنت بعيب نف�سك» وقال « :من رد عن عر�ض �أخيه رد اهلل
عن وجهه النار يوم القيامة» رواه الرتمذي عن �أبي الدرداء ،وقيل:
َال تَـــــــــ ُل ِم املَ ْر َء َع َلى ِف ْع ِل ِه
ـــــــــيئًا َو�أَتَى ِم ْث َل ُه
َم ْن َذ َّم َ�ش
ْ

ـــــــوب �إلىَ
و�أَن َْت َم ْن ُ�س
ٌ

ِم ْث ِل ِه

َف�إ مَِّنا ُيـــــــــــــــ ْزرِي(َ )1ع َلى َع ْق ِل ِه

قال ابن املعتز :الن�صح بني امللأ تقريع( ،)2كما قيل:
َت َع َّم ْدنيِ

ِب ُن ْ�ص ِح َك يف ا ْن ِف َرا ِدي

ا�س َ�ض ْر ٌب
َف�إ َِّن ال ُّن ْ�ص َح َبينْ َ ال َّن ِ

َف�إ ِْن خَ ا َل ْف َتني َط َل ًبا ِل َنق ِْ�صي

(ُ )1ي ْزر ِِي :يعيب( .م).
(َ )2ت ْقرِيع :ت�أنيب وتعنيف( .م).

يح َة يف ا َ
جل َم َاع ِة
وج ِّن ْب ِني ال َّن ِ�ص َ
َ
ِم َن ال َّتقـــــرِي ِع َال �أَ ْه َوى َ�س َم َاعه
َفــــ َ
ال َتغ َْ�ض ْب �إِ َذا لمَ ْ �أعط َط َاعة
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و�أو�صى حكيم ولده فقال :يا بني َت َز َّود من الدنيا خم�سة �أ�شياء تبلغك
للبعث وتون�سك عند الوحدة؛ َك ُّف الأذى ،وح�سن اخللق ،وال�صدق ،والن�صح،
والرب ،وورد عنه  قال�« :إن الدين الن�صيحة ،قلنا :ملن يا ر�سول اهلل؟ قال هلل
ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم» .وروي عنه �« إنكم لن َت َ�س ُعوا
النا�س ب�أموالكم» �أي ال ميكنكم ذلك «ولكن ي�سعهم منكم ب�سط الوجه وح�سن
اخللق» �أي ال ت�سع �أموالكم لعطائهم فو�سعوا �أخالقكم ل�صحبتهم.
وكان النبي  يكرم �أهل الف�ضل ويت�ألف �أهل ال�شرف ويكرم كرمي كل
قوم و ُي َو ِّليه عليهم ،ويحذر النا�س ويحرت�س منهم من غري �أن يطوي عن �أحد
ب ِْ�ش َره( )1وخلقه ويتفقد �أ�صحابه وال يقول �إال حقًّا ،وعنه �« أكرموا عزيز قوم
ذل ،وغني قوم افتقر» ،وقال الإمام ال�شافعي :ال علم �إال مع التقى وال �أدب �إال
مع العقل ،وقال بع�ض العلماء :العقول �أربعة :عقل الإميان باال�ستقامة ،وعقل
العلم باالجتهاد ،وعقل الأدب ب�صحبة ال�صاحلني ،وعقل العي�ش بالتدبري .وقال
بع�ضهم :ثمانية �إن �أهينوا فال يلومون �إال �أنف�سهم؛ اجلال�س على مائدة مل يدع
�إليها ،واملتكرب على رب البيت ،وطالب اخلري من �أعدائه ،وطالب الو ّد من اللئام،
جمل�سا لي�س له
والداخل بني اثنني يف حديثهما ،وامل�ستخف بال�سلطان ،واجلال�س ً
�أه ًال ،واملقبل بحديثه على من مل ي�سمع منه ،وقيل:
(ِ )1ب�شْ رِه :طالقته( .م).
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ْـــــ�س ال َعزِيز ِة وال َعق ِْل
�أَ َع َّز ِم ْن ال َّنف
ِ

ونهى � أن يدخل �أحد �إىل طعام مل ُي ْد َع �إليه ،وقد ورد يف احلديث
�أنه  قال« :من دخل �إىل طعام مل يدع �إليه دخل �سارقًا وخرج ُم َعيرَّ ًا» ،وروي
عن عمر بن اخلطاب  :ال ت�صغر ِه َّم َتك ف�إين مل �أر �أَ�ضَ َّر بالرجل من �صغر
همته ،وقيل :على قدر املرء تكون همته ،وقيمة كل امرئ همته.
وكما ف�ضل اهلل العاملني بع�ضهم على بع�ض يف الرزق وكرثة املال ،كذلك
َف َّرق بني العاملني يف العقول ومنحهم منه ما �شاء من كثري وقليل ،فعقول الأنبياء
واملالئكة �أكرث من عقول العلماء ،وعقول العلماء �أكرث من عقول العوام ،وعقول
العوام �أكرث من عقول الن�ساء ،وعقول الن�ساء �أكرث من عقول ال�صبيان .وقيل:
تعب ،والنا�س منه يف راحة ،واجلاهل عك�س ذلك .وقال
العاقل َم ْن نَ ْف ُ�سه يف ٍ
احلارث بن �أ�سد املحا�سبي :لكل �شيء جوهر وجوهر الإن�سان العقل وجوهر
العقل ال�صرب ،ومن كالمهم :ال�صرب ال يتجرعه �إال حر ،وقيل:
ا�س �أَ َّن ِني
ب
حتى َي ْع َل َم ال َّن ُ
َ�سَ�أ ْ�ص رِ ُ
َّ
با َ
جل ِم َ
يل َم َع ال ُّتقَى
وما �أَ ْح َ�س َن َّ
ال�ص رْ َ
و َل ْو أ�َ َّن ما بِي بِا ِ
جل َبالِ َل ُهدِّ َم ْت
و َم ْن َق َال �إ َِّن الدَّ ْه َر ِفي ِه َحال َو ٌة

ب
ال�ص رْ ِ
ب ُت َع َلى �شَ ي ٍء �أَ َم َّر من َّ
َ�ص رَ ْ
َو َما َق َّد َر املَ ْولىَ َع َلى َخ ْل ِق ِه َي ْجرِي

يح مل َي ْ�س ِر
وبِال َّنا ِر �أَ ْط َف َاها
وبالر ِ
ِّ
َف َ
ال ُب َّد ِم ْن َي ْو ٍم �أَ َم ّر ِم َن املُ ِّر
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وقال بع�ض امللوك لوزيره :ما خري ما ُي ْر َزقَه العبد؟ قال :عقل يعي�ش به،
قال :ف�إن عدمه؟ قال� :أدب يتحلى به ،قال :ف�إن عدمه؟ قال :مال ي�سرته ،قال:
ف�إن عدمه؟ قال :موت يريح منه العباد والبالد .وقيل :لي�س الفتى من يفتخر
بقومه و�أهله ،و�إمنا الفتى من يفتخر قومه بف�ضله ،فالد ّر ال ت�ضره كثافة ال�صدف
وملوحة البحر ،وال�شوك ال ينفعه �شرب ماء املُ ْزن وال جماورة لطيف الزهر ،فالعاقل
ال يفتخر بالن�سب و�إمنا يفتخر بن�سب الأدب ،ف�إمنا املرء ابن نف�سه �إذ بها يعلو وي�سفل
بني �أبناء جن�سه ،كما قيل:
وع َّل َم ْت ُه َ
َن ْف ُ�س ِع َ�ص
ـــــــــر والإِ ْقـــــــدَ ا َما
الك
ــــــــام َ�س َّو َد ْت ِع َ�صا ًما َ
ٍ
َّ
و�صيرَّ َ ْت ُه َم ِل ًكا ُه َما ًما
َ

وقيل:
َر�أَ ْي ُت ال ِعـــــــ َّز يف �أَ َد ٍب َو ِع ْل ٍم ويف ا َ
ــــــــــــــل املَ َذ َّل ُة وال َه َو ُان
جل ْه
ِ
ُ
َك َفى باملَ ْر ِء َذ ًّما �أَ ْن ت ََرا ُه له َو ْج ٌه و َل ْي
�ســـــــــان
ــــــ�س له ِل
َ

قال املقريزي يف ر�سالة له� :إن لكل �شيء غاية ،فغاية املعدن �أن ي�صري ذه ًبا،
وغاية النبات النخلة ،وغاية احليوان الإن�سان ،وغاية الإن�سان �أن يكون عاملًا ،وغاية
العامل �أن يكون كام ًال يف وقته باق ًيا بذكره.

691

692

املر�شد الأمني للبنات والبنني

692

وقيل :النا�س ب�أزمانهم �أ�شبه منهم ب�آبائهم ،وقيل :عقول النا�س على قدر �أزمنتهم،
فالكامل هو الذي يحر�ص على بقاء ذكره احل�سن ،قال اهلل تعاىل حكاية
عن �سيدنا �إبراهيم عليه ال�صالة وال�سالم بقوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
من اهلل تعاىل على نوح عليه ال�صالة
ﭕ ﭖﱸ [ال�شعراء ،]84 /وقد ّ
وال�سالم ﱹﭖ ﭗ ﭘ ﭙﱸ [ال�صافات ،]78 /ومعناه تركنا عليه
ثناء ح�س ًنا يف كل �أ ّمة ،و َم ّن اهلل تعـــاىل على ر�سوله حممد  بقـــوله
ﱹﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ [الزخرف ،]44 /قال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
عنهما :-يعني �أن القر�آن ال�شريف �شرف لك ولقومك ،وقال تعاىل ممُ ْ َت ًّنا
على نبيه ﱹ ﯓ ﯔ ﯕﱸ [ال�شرح� ،]4 /أي �إذا ذ ُِك ْر ُت ذ ُِك ْر َت معي.
وعن نبي اهلل �سليمان بن داود عليهما ال�صالة وال�سالم :الذكر
اجلميل خري من الرائحة الطيبة ،والإن�سان يوم ميوت خري من يوم يولد؛ لأن
الرائحة الطيبة قد ال تبلغ ربع ميل ،والثناء احل�سن وال�صفات اجلميلة قد تبلغ
�أق�صى الآفاق ،وذلك �أن الإن�سان ما دام ح ًّيا يزهد فيه نظرا�ؤه ف�إن النفو�س ك�أنها
ظافرة به ،ومن �ش�أن املرء �أن يزهد فيما ظفر به؛ لأنه يف يده ،وقد �أمن من فوته ،و�أن
يحر�ص على طلب ما غاب عنه ويرغب يف حت�صيله ،ف�إذا مات الإن�سان فقد فات،
فتلهج الأل�سنة ٍ
حينئذ بن�شر �أخباره و�آثار ف�ضله ون�شر م�آثره و�إذاعة حما�سنه حتى
كان موته �سب ًبا لإ�شهار ف�ضائله �أكرث من �إ�شهارها يف حياته ،كما قيل:
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ني ُي ْف َتق َُد
الر ْز ُء( )1فيـــــــه ِح َ
ْ
املـــــــر ُء َما َدا َم َح ًّيا ُي ْ�س َت َه ُان ِب ِه و َي ْع ُظ ُم ُّ

وقيل:
َ
َو َما َي ْن َف ُع الإِن َْ�س
الدن َْيا ِ�س َوى ِطيب ِذ ْك ِر ِه
ــــــان ممِ َّا َي ُحو ُز ُه �إِ َذا َفا َر َق ُّ

وقيل:
داب وال ِع ْل ُم وا ِ
اح ُب َها ِع ْندَ َ
حل َجا
و�ص ِ
ِ
وت
الك َم
َو َما َت ْن َف ُع الآَ ُ
ـــــــال يمَ ُ ُ
َ

وقيل:
ــن �أَ ْق َعدَ ْت ُه ُم عن ا َ
يم ْن �أَ ْق َعدَ ْت ُه َّ
الط َبا ِئ ُع
وللخَ يرْ ِ �أَ ْه ٌل َلـــــ ْم ت َُك ْ
خليرْ ِ ِف َ
ولل�شَّ ِّر �أَ ْه ٌل َق ْ
لَ ُك ِّف الأَ َ�صا ِب ُع
ري ِ�إ َل ْيهِم على ُك ِّل َح ٍال با أ
ــــــد ت ُِ�ش ُ

فالقول ب�أن يوم وفاة املرء خري من يوم والدته �إمنا يراد به �أن الإن�سان ح�صل
على الغاية ،وغاية الإن�سان �إما عامل باقٍ �أو جاهل غري ُم َّت َبع ،فوالدة الإن�سان �إمنا
هي ليكون له �صدق يف الآخرين بح�سن ال�سرية ،ف�إن الف�ضائل كانت فيه وقت
والدته بالقوة ،ف�إذا �صارت له الف�ضائل بالفعل ا�ستحق الثناء عليه �أيام حياته،
وكرث انت�شار ف�ضائله بعد مماته ،وانت�شارها بعد مماته حياة باقية يتوجه �إليها ال�صاحلون
( )1ال ُّر ْزء :امل�صيبة( .م).
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ويرغب فيها العارفون ،فيوم كمال الغاية املطلوبة والف�ضيلة املتوجه �إليها �أكمل
من يوم والدته.
خم�سا؛ من ا�ستخف
خم�سا َخ ِ�س َر ً
ومما روي عن ر�سول اهلل « :من �أهان ً
بالعلماء خ�سر الدين ،ومن ا�ستخف بالأمراء خ�سر الدنيا ،ومن ا�ستخف بالأقارب
خ�سر املروءة ،ومن ا�ستخف باجلريان خ�سر املنافع ،ومن ا�ستخف ب�أهله خ�سر طيب
عي�شه» .قال الإمام الق َْ�س َط َّالين رحمه اهلل� :إذا ظهر اجلاهل ،وا�ستقل بالعامل،
و�صدق الكاذب ،وائتمن اخلائن ،وا�ستح َّلت العلماء الرخ�ص ،وا�ستحل النا�س
احلرام من تلقائهم ،فقد محُ ِ َي الورع ،وانقطع الزهد ،ووجب االعتزال.
(رجع) وكذلك يدعو التلميذ لأ�ستاذه ولوالديه ،وكذلك يفعل كلما �شرع
يف قراءة در�س وتكراره �أو مطالعته �أو مقابلته يف ح�ضور �أ�ستاذه �أو يف غيبته ،و�إذا
فرغ من الدر�س دعا لأ�ستاذه �أي�ضً ا ،ويدعو الأ�ستاذ للتلميذ �أي�ضً ا كما دعا له ،و�إن
ترك التلميذ اال�ستفتاح مبا ذكر جه ًال �أو ن�سيانًا نبهه عليه وعلمه �إياه وذكره ف�إنه من
�أهم الأدب ،وقال بع�ضهم:
َ
َــــــــاك ِل ِع ْل ٍم
َع ِّلم ال ِع ْل َم َم ْن �أَت
ْ
الـــــــد َعاء
ييت من ُه
ُّ
واغ َت ِن ْم ما َح َ
ري �إِ َذا ما َط َل َب ال ِعــــــ ْل َم والغَـــــــ ِن ُّي َ�س َواء
ول َي ُك ْن ِع ْندَ َك ال َف ِق ُ
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وقيل:
َ
ِ
ــــــاه ٍل �أَ ْم َ�سى �أَ ِدي ًبا
وك ْم ِم ْن َج
ب�ص ْح َب ِة َعــــــالمِ ٍ َو َغـــــــدَ ا �إِ َما َما
ُ
َك َما ِء ال َب ْحـــــ ِر ُم ٌّر ُث َّم حَت ْـــــــ ُلو َم َذا َق ُتــــــ ُه �إذا َ�ص ِح َب الغ ََمـــــا َما

وقيل :من مل يتحمل ذل التعليم �ساعة بقي يف ذل اجلهل �أب ًدا .ومما ين�سب
للإمام ال�شافعي :
َف إ� ِْن َي�ســـــر ُ
اهلل َ
و�صا َد ْف َت �أَ ْه ً
الك ِر ُمي ِب َف ْ�ض ِل ِه
وم و ِل ْل ِح َكم
َ
ّ َ
ال لل ُع ُل ِ
()1
حــــــر ٌ
ون َلدَ َّي َو ُم ْك َت َتم
وا�س َت َف ْد َت ِو َدا َد ُهم و�إال َف َم
َب َثث َْت ُم ِفيدً ا ْ
ُ
و َم ْن َم َن َح ا ُ
ني َفق َْد َظ َلم
جل َّه َال ِع ْل ًما �أَ َ�ض َاع ُه و َم ْن َم َن َع املُ ْ�س َت ْو ِج ِب َ

وقال �« :آفة العلم الن�سيان ،و�إ�ضاعته �أن حتدث به غري �أهله» ولبع�ضهم:
�إذا ِ�ش ْئ َت � ْأن ت َْب ِكي َف ِقيدً ا ِم َن ال َو َرى

()2

و َت ْند ُب ُه ن َْد َب ال َّنبِــــــــي املُ َك َّر ِم

َف َ
للم َت َع ِّل ِم
يم ُ
ال ت َْب ِكينَ �إال على َفق ِْد َعالمِ ٍ ُي َبــــال ُغ يف ال َّت ْعــــــــــ ِل ِ
و َفق ِْد �إِ َم ٍام َعادِلٍ َ�ص َان ُم ْل َك ُه ِب�أَ ْن َوا ِر ُح ْك ِم ا ِ
هلل ال بال َّت َح ُّك ِم
(َ )1ب َثثَتَ :ف َّرقت ون�شرت( .م).
( )2ال َو َرى :ا َخل ْلق( .م).
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ـــر ْت �أَ ْع َ
ال ُم ُه لل َّتق َُّد ِم
و َفق ِْد ُ�ش َج ٍاع َ�صادقٍ يف جِ َها ِد ِه و َق ْد ن ُِ�ش َ
ني ُم َع ِّظ ِم
و َفق ِْد َوليِ ٍّ َحا ِف ِظ ال ُّو ِّد وال َو َفا ُم ِطي ٍع
َلر ِّب ال َعالمَ َ

و َفق ِْد َ�س ِخ ٍّي ال يمَ َ ُّل ِم َن ال َع َطا ُي َف ِّر ُج َه َّم َ
الك ْر ِب عن ُك ِّل ُم ْعدَ ِم
و َفق ِْد � ٍأخ َي ْف ِد َ
يك َح ًّيا ِب َن ْف ِ�سه و ُيق ِْ�ص َ
يك باملَ ْج ُهو ِد َع ْن ُك ِّل ُم�ؤْلمِ ِ

َ
الد ْه ِر �أَ ْو َع ِمي
اب َع ْن َها ُم َّد َة َّ
َك َذا َز ْو َجة ت َْر َعى �أ َما َن َة َب ْع ِل َها و َل ْو َغ َ

َف ُهم َ�س ْب َع ٌة ُي ْب َكى َع َل ْيهِم َ
َت َر ْح َل َها أ�ُ ُّم َق�شْ َع ِم
وغيرْ ُه ُم �إِلىَ َح ْي ُث �أَ ْلق ْ

قال بع�ضهم :ف�إن موت العلماء من امل�صايب الكربى والنكائب العظمى؛
�إذ هم �أقمار الدنيا و�شمو�سها ،وبذهابهم تخ�سف الأقمار وال�شمو�س ،ومبوتهم تقل
العلوم ،و َت ْد ُر�س الر�سوم ،فمما ورد من ذلك قوله تعاىل :ﱹﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴﱸ [الرعد ،]41 /قالوا هو موت العلماء ،وورد عنه :
«�إن اهلل ال يرفع العلم انتزا ًعا ،و�إمنا يرفعه مبوت �أهله» ،ومن ذلك ما روي من
قوله �« :إن مثل العلماء يف الأر�ض كمثل النجوم ُي ْه َت َدى بها يف ظلمات الرب
والبحر ،ف�إذا النجوم انطم�ست( )1يو�شك �أن ت�ضل الهداة» ،وعنه « :من مل
يحزن ملوت العامل فهو منافق» ،وقوله « :خيار �أمتي علما�ؤها وخيار علمائها
حلما�ؤها».
( )1انْ َط َم َ�ست :اختفت وتوارت( .م).
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وقال َ « :و ِّق ُروا من ُت َع َّلمون منه العلم و َو ِّقروا من ُت َع ِّلمونه العلم» رواه
البخاري يف تاريخه عن عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنهما  -فمن ذلك تبجيلهم
وتعظيمهم عن غريهم ،ومنه ق�ضاء م�صاحلهم واالهتمام بها وقبول �شفاعاتهم،
ومنه �إطعامهم الطعام ،والقيام لهم ،وتقبيل �أيديهم و�أيدي غريهم من ال�صلحاء
�إجال ًال لهم وتعظي ًما ،فقد قال النووي رحمه اهلل :ي�ستحب تقبيل �أيدي العلماء
وامل�شايخ �أهل الف�ضل ،ومن يتلمح منهم �آثار اخلري والربكة وال�صالحية والتربك
بهم والتما�س دعواتهم ال�صاحلة ونحو ذلك مما هو مطلوب ،وي�ستحب لهم القيام
�أي�ضً ا ،فقد ورد عنه �« أنزلوا النا�س منازلهم» ،وقام  ل�صفوان بن �أمية ملا
قدم عليه ،و�إىل عدي بن حامت قال ال�سهيلي :ولي�س معار�ضً ا حلديث «من َ�س َّره
�أن يتمثل له الرجال قيا ًما فليتبو�أ مقعده من النار»؛ لأن هذا الوعيد �إمنا توجه
للمتكربين و�إىل من يغ�ضب �أن ال يقام له ،وكان  يقوم لفاطمة -ر�ضي اهلل
عنها -وكانت تقوم له .
فحق املعلم �أن يجري متعلميه جمرى بنيه ،ف�إنه لهم يف احلقيقة �أ�شرف
الأبوين و�أبو الإفادة �أعظم حقًّا من �أبي الوالدة ،فيوقرهم كما يوقر �أوالده ويوقرونه
كما يوقرون �آباءهم ،كما قال الإ�سكندر وقد ُ�سئل �أمعلمك �أكرم عليك �أم �أبوك؟
فقال :بل معلمي؛ لأنه �سبب حياتي الباقية ،ووالدي �سبب حياتي الفانية ،فهو
�أحق بالتوقري من الأب ،وقيل:
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ِ�إ َذا �أَ َفا َد َك َب ْع ُ
وم َف َو ِ
اظ ْب �شُ ْك َر ُه �أَ َبدَ ا
�ض ال َّن ِ
ا�س َفا ِئدَ ًة ِم َن ال ُع ُل ِ
ال ٌن َج َزا ُه ُ
و ُق ْل ُف َ
ب َوا َ
ِ
حل َ�سدَ ا
اهلل َ�صالحِ َ ًة �أَ َفا َد ِني َها َو َ�أ ْل ِغ
الك رْ َ
فا ُ
ث ِم ْن ِذ ْك ِر املُ ِف ِ
حل ُّر ُي ْك رِ ُ
يد له ِع ْل ًما و َي ْذ ُك ُره �إنْ َقا َم �أَ ْو َق َعدا

وعلى املفيد �أن يعرب للم�ستفيدين بعبارة وا�ضحة مف�صلة لأجل �أن يفهموها،
فقد كان � إذا تكلم تكلم بكالم مف�صل مبني َي ُع ُّده العا ّد ،قالت عائ�شة ر�ضي
اهلل عنها :ما كان ر�سول اهلل  ي�سرد �سردكم هذا ،كان يحدث حديثًا لو َع َّده العاد
لأح�صاه ،وكان يعيد الكلمة ثالثًا لتفهم عنه .وذكر البخاري  عند قوله باب
خ�ص بالعلم قو ًما دون قوم كراهية �أن ال يفهموا :عن معروف عن �أبي الطفيل
من ّ
عن علي  قال« :حدثوا النا�س مبا يعرفون� ،أحتبون �أن يكذب اهلل ور�سوله»
وعلى املفيد �أن يعامل امل�ستفيدين بالإر�شاد وال�شفقة ويهتم مب�صاحلهم وي�صرب على
جفائهم و�سوء �أدبهم ،ويعذرهم يف قلة �أدبهم يف بع�ض الأحيان ،ف�إن الإن�سان
ُم َع َّر�ض للنق�صان ال�سيما �إذا كان حديث ال�سن كال�صغري ،وعليه �أن ي�صرفهم
عن الرذائل �إىل الف�ضائل بلطف يف املقال وتعري�ض يف اخلطاب ،والتعري�ض �أبلغ
من الت�صريح .قال الغزايل� :آفة العلم اخليالء فال يلبث العامل �أن يتعزز بالعلم
وي�ستعظم نف�سه وي�ستحقر النا�س وينظر �إليهم نظره �إىل البهائم ،وقيل :العلم حرب
للمتعايل كما �أن ال�سيل قاطع للمكان العايل.
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قال بع�ضهم :ال ينبغي للعامل حب الريا�سة والتعظيم ،والت�سارع �إىل نبذ
وح عليه �شواهد العلم بالق�صور ،ويلتم�س بكرثة االنتقاد والعرثات وي�سرت
من َت ُل ُ
ر�سوم احل�سنات ببع�ض ال�سقطات ،ورمبا ر�أى بع�ضهم ا�ستحقاقه العلم بالتوارث،
وقد قال اهلل تعاىل :ﱹﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱸ [املائدة ]54 /وقال تعاىل:
ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱸ [الق�ص�ص� ]68 /أي الف�ضائل والكماالت،
وقد ن�ص القرايف على �أن ذلك من البدع املحرمة ،وقيل:
ب الإِن َْ�س ُان َع ْن َف ْ�ض ِل َن ْف ِ�س ِه بمِ ث ِْل ْاعترِ َ ِ
اف ال َف ْ�ض ِل يف ُك ِّل َف ِ
ا�ض ِل
َو َما َع رَّ َ
َو�إ َِّن �أَخَ َّ�س ال َّنق ِ َ
َا�ص الأَ َف ِ
ا�ض ِل
ْ�ص َع ْنه بِا ْن ِتق ِ
تى َق َذى ال َّنق ِ
ْ�ص �أ ْن َي َّت ِقي ال َف َ

قال بع�ضهم :وينبغي له � ًأي�ضا �أن ال ميدح نف�سه وال يزكيها وال يفرح مبدح النا�س
له وال بثنائهم عليه ،فقد قال تعاىل :ﱹﯙ ﯚ ﯛﱸ [النجم� ]32 /أي ال
متدحوها .وكان احل�سن الب�صري يقولُ :ر َّب ٍ
هالك بالثناء عليه ورب م�ستدرج بالإح�سان
�إليه ،وقيل حلكيم ما ال�صدق القبيح؟ قال :ثناء املرء على نف�سه �إال �أن ينوي املادح
التحدث بنعمة اهلل تعاىل ،قال تعاىل :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ [ال�ضحى� ،]11 /أو
ينوي به �إعالم حاله من العلم والعمل ليقتدوا به ولي�أخذوا عنه وليعطوه حقه ويدفعوا
عنه الظلم ونحو ذلك ،فال يكون مدحه لنف�سه مذمو ًما حينئذ ،وينبغي له �أي�ضً ا
�أن يتم�سك بال�سبب الأقوى واحلبل املتني والزاد املو�صل �إىل القرب من رب
العاملني الذي ذكره اهلل يف محُ ْ َكم الكتاب بقوله :ﱹﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
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ﭭﭯ ﭰ ﭱﱸ [البقرة]197 /؛ �إذ التقوى ر�أ�س كل خري
والأمان من كل �ضَ ري ،وقد مدح اهلل املتقني يف �آيات كثرية وو�صفهم ب�أو�صاف
جميلة ،و�أثنى عليهم ب�أ�شياء جليلة ،وكذلك نبيه  يف �أحاديث �شهرية ،فمن
الآيات قوله تعاىل :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [احلجرات ]13 /وقوله
تعاىل :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﱸ [�آل عمران ،]133 /وملا نزل قوله تعاىل :ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱸ [�آل عمران ]102 /حت ّرجت ال�صحابة يعني ح�صل لهم
حرج و�ضيق يف �أنف�سهم و�شق ذلك عليهم ،ف�أنزل اهلل تعاىل :ﱹ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﱸ [التغابن ]16 /فاطم�أنوا بذلك ،ومعنى اتقاء اهلل حق تقاته �أن ُي َطاع
فال ُي ْع َ�صى و ُي ْذ َكر فال ُي ْن َ�سى.
ومن الأحاديث قوله « :من �أبط�أ به عمله مل ي�سرع به ن�سبه» ،يعني من
ق�صر يف العمل حتى َت َو َّرط يف الأمور املهلكة مل يكد ينفعه ن�سبه وال يعتمد عليه،
بل يقول �أنا ابن العامل الفالين وابن ال�شيخ الفالين وال�شريف الفالين معتم ًدا
عليه تار ًكا ملا �أمر به؛ �إذ مل ينفعه ذلك يوم ال ينفع مال وال بنون �إال من �أتى اهلل
بقلب �سليم .ونهى � أن يفتخر الرجل ب�آبائه و�أجداده؛ لأنهم قد �صاروا �إىل ما
قدموا من العمل ،وقيل:
ولكن ِب ْئ َ�س ما َو َل ُدوا
�إذا ا ْف َتخَ ْر ُت ب�آبا ٍء َم َ�ض ْوا َز َم ًنا قالوا َ�صدَ ْق َت
ْ
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وقيل:
ـــــــرا ًما َذوِي ن ََ�س ِب
َو َل ْي َ�س ِفخَ ــــــا ُر املَ ْر ِء �إال ِب َن ْف ِ�س ِه و�إِنْ َع َّد �آبا ًء ِك
َ

وال ينفع ذلك �إال مع العلم والعمل.
قال بع�ض العلماء  :ما ثم �أنفع لأوالد العلماء وال�صاحلني من الدعاء
لهم بظاهر الغيب مع تفوي�ض �أمرهم �إىل اهلل تعاىل؛ وذلك لأن �أحدهم يرتبى يف
الدالل على الدوام مع م�ساعدة �أمه �إن كانت ،ويكتفي بتعظيم النا�س له بحكم
التبع لأبيه فال ي�صري عنده داعية �إىل اكت�ساب الف�ضائل غال ًبا ،ويقول يف نف�سه
الذي كنت �أتعب يف حت�صيله من اجلاه باال�شتغال بالعلم والريا�ضة قد ح�صل يل
بوا�سطة والدي ،بخالف �أوالد العوام والفالحني ف�إن �أحدهم يفتح عينه على
الكد والتعب والإهانة في�صري يتفكر يف عمل حيلة تعتقه من تلك الإهانة ،فيلهمه
احلق �أن ي�شتغل بالعلم والقر�آن ،فال يزال كلما َع َّظ َمه النا�س يزداد رغبة يف العلم
واملجاهدة حتى ي�صري �شيخ الإ�سالم.
وقال « :ويل للعامل من اجلاهل» ويل كلمة تقال ملن وقع يف هلكة
وال يرتحم عليه ،بخالف ويح �أي حيث مل يعلمه معامل الدين وير�شده �إىل
طريقه املبني مع �أنه م�أمور بذلك «وويل للجاهل من العامل»؛ حيث �أمره مبعروف
ونهاه عن منكر فلم ي�أمتر ب�أمره ومل ينته بنهيه �إذ العامل حجة اهلل على خلقه ،قال
ال�شافعي :العلم جهل عند �أهل اجلهل ،كما �أن اجلهل جهل عند �أهل العلم.
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وينبغي له �أي�ضً ا �أن يتخلق بالأخالق احلميدة واملحا�سن ال�شريفة التي ورد
ال�شرع بها ،وال�شيم املر�ضية واخلالل الزكية التي �أر�شد �إليها من الزهد يف الدنيا
والتقلل منها وعدم املباالة بها وب�أهلها ،وال�سخاء واجلود والكرم ومكارم الأخالق
وحما�سن الآداب وطالقة الوجه يف غري خروج �إىل حد اخلالعة وال�صرب والتقوى
عن دينء االكت�ساب ،و�أن يكون ذا ورع �صادق ،قال احلكماء :عامل بال ورع
ك�أر�ض بال نبات ،و�أن يكون مالز ًما للخ�شية من اهلل تعاىل ،قال تعاىل :ﱹﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ [فاطر ]28 /وقال بن عطاء اهلل يف حكمه :خري
العلم ما كانت اخل�شية معه و�أن يكون مهذب الأخالق ذا نف�س مر�ضية وخلق
ح�سن ،وقيل:
وم ال َّز ِ
اخ َرة
َيا َم ْن َتق َ
َاعدَ َع ْن َم َكار ِِم خُ ل ِق ِه َل ْي َ�س ال َّت َفــــــاخُ ُر بال ُع ُل ِ
َم ْن لمَ ْ ُي َه ِّذ ْب ِع ْل ُم ُه �أَخْ َ
ــــــرة
ال َق ُه لمَ ْ َي ْن َت ِفــــ ْع ب ُع ُلو ِم ِه يف ال ِآخ
َ

و�أن يكون مكرثًا من اخل�شوع وال�سكينة والوقار واخل�ضوع متجن ًبا لل�ضحك
والإكثار من املزاح مالز ًما على الوظائف ال�شرعية الواردة عن خري البرَ ِ َّية ،كتنظيف
الأو�ساخ ،وال�شعور التي ورد ال�شرع ب�إزالتها ،كق�ص ال�شارب ،وتقليم الأظفار،
وت�سريح اللحية ،ونتف الإبط ،وحلق العانة ،و�إزالة الروائح الكريهة ،متجن ًبا
للمالب�س ال َّرثَّة املكروهة املبتذلة ،فقد نهى  عن ال�شهرتني يف اللبا�س املرتفعة
جدا ،قال النووي رحمه اهلل تعاىل :كانوا يكرهون ال�شهرتني
جدا واملنخف�ضة ًّ
ًّ
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متتد �إليهما ،وبهذا ورد احلديث فلب�س
الثياب اجلياد والثياب الرذلة؛ �إذ الأب�صار ّ
املرقعات �أمر مكروه �شر ًعا ،ورمبا يكون حرا ًما �إذا ق�صد �إظهار الزهد للطلب.
و�أن يكون تار ًكا لل�شهرة حم ًّبا للخمول ،ف�إنه �أح�سن اخل�صال املف�ضلة،
و�أن يكون متوا�ض ًعا هلل تعاىل ومن توا�ضع هلل رفعه ،وقد رفع اهلل املتوا�ضعني
و�أثنى عليهم وو�صفهم يف كتابه العزيز ب�أو�صاف جميلة ،ومن املعلوم �أن النبي
 كان �سيد املتوا�ضعني ور�أ�س املت�أدبني ،وقد �أمره اهلل تعاىل بالتوا�ضع وح�سن
اخللق ومكارم الأخالق ،فقد قال تعاىل :ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﱸ [الأعراف ]199 /والآيات والأحاديث والأ�شعار يف ف�ضل
التوا�ضع والرفق ونحوهما كثرية ،وما �أح�سن ما قيل:
�ض ِ�إ َّال َت َو ُ
ا�ض ًعا َف َك ْم
َو َال تمَ ْ ِ�ش يف الأَ ْر ِ
و�إ ِْن ُك ْن َت يف ِع ٍّز َو ُجو ٍد َو َم ْن َع ٍة َف َك ْم

حَ ْت َت َها َقـــــ ْو ٌم ُه ْم ِم ْن َك �أَ ْر َف ُع
ات َق ْو ٌم ُه ْم ِم ْن َك �أَ ْم َن ُع
َم َ

وقال �آخر:
َت َو َ
ا�ض ْع ت َُك ْن كال َّن ْج ِم َال َح ِل َن ِ
اظ ٍر على َ�ص َف َح ِ
ات املَــــــــا ِء َو ْه َو َر ِفي ُع
َـــــات ا َ
ِ
جلــــــ ِّو َو ْه َو َو ِ�ضي ُع
َو َال ت َُك كالدُّ خَ ِان َي ْع ُلو ِب َن ْف ِ�س ِه �إِلىَ َطبق

وليحذر كل احلذر من احل�سد والكرب والرياء والعجب ،و�أن يكون تعويله يف
�سائر �أموره على اهلل تعاىل منقط ًعا �إليه عن اخللق وعن التعلق بهم غري ملتفت ملا يف
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�أيديهم ،وينبغي �أن يرفق مبن يقر�أ عليه من امل�ستفيدين ويعلمهم برفق لقوله :
«ما كان الرفق يف �شيء �إال زانه ،وما كان العنف يف �شيء �إال �شانه» ،و�أن يرحب
بهم ويح�سن �إليهم بح�سب حاله ،فقد ورد عن �أبي هارون العبدي قال :كنا ن�أتي
�أبا �سعيد اخلدري  فيقول :مرح ًبا بو�صية ر�سول اهلل  ،قال�« :إن النا�س لكم
تبع و�إن رجا ًال ي�أتونكم من �أقطار الأر�ض يتفقهون يف الدين ،ف�إذا �أتوكم فا�ستو�صوا
بهم خ ًريا» رواه الرتمذي وابن ماجه وغريهما ،وينبغي �أن يبذل لهم الن�صيحة،
فقد قال « :الدين الن�صيحة هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم»
رواه م�سلم ،ومن الن�صيحة هلل ولكتابه �إكرام قارئه وطالبه و�إر�شاده �إىل م�صلحته
والرفق به وم�ساعدته مبا �أمكن.
و�أما ما يفعله معلمو القر�آن ال�شريف و�شدة تعنفهم و�ضربهم للأوالد ال�صغار
املبتدئني يف التعليم ،فهو خروج عن حد ال�شرع ويرتتب على ذلك �أن الأوالد
ميتنعون من الكتابة والقراءة ملا يرونه من ذلك ،فلو عاملوهم بالرفق واحليلة يف التعليم
خ�صو�صا و�أنهم مفارقون اللعب �إىل احلب�س وال�ضيق ،وقد ورد
ملا امتنعوا من ذلك،
ً
عنه َ « ع ِّل ُموا وال تعنفوا ،ف�إن العلم خري من العنف» ،وروي عنه « الربكة
يف �أكابرنا ،فمن مل يرحم �صغرينا ويجل كبرينا فلي�س منا (�أي لي�س متب ًعا هدينا
وطريقتنا)» .قال بع�ض العلماء :وينبغي للمعلمني �أن ي�أذنوا لهم يف بع�ض الأوقات
باللعب ويكون لع ًبا جمي ًال غري متعب لهم لي�سرتيحوا من كلفة الأدب كما �سي�أتي.
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وينبغي للعامل �أن يت�ألف قلوب الطالبني ويتلطف بهم ،ويحر�ضهم على
التعليم ويحثهم عليه وينبههم �إن غفلوا ،وينبغي �أن يذكرهم ف�ضيلة ذلك؛ ليكون
�سب ًبا لن�شاطهم وزيادة يف رغبتهم يف اخلري ،ويزهدهم يف الدنيا وي�صرفهم عن
الركون �إليها واالغرتار بها ،ويخربهم ب�أن اال�شتغال بالقر�آن و�سائر العلوم ال�شرعية
هو طريقة احلازمني وعباد اهلل العارفني ،و�أن ذلك رتبة الأنبياء واملر�سلني
�صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعني.
وينبغي له �أي�ضً ا �أن يحب لهم ما يحب لنف�سه ،و�أن يكره لهم ما يكره لنف�سه
حلديث ال�صحيحني �أنه  قال« :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنف�سه» ،وينبغي �أن يكون معرت ًفا بنعم اهلل تعاىل عليه التي من جملتها العلم
الذي �صار به من �أف�ضل اخللق ،بل هو �أجلها و�أف�ضلها فال يغفل عن �س�ؤال اهلل
تعاىل �إدامة نعمته �شاك ًرا له �آناء الليل و�أطراف النهار؛ �إذ ال�شكر قيد النعمة وعقالها
م�ستلزم للزيادة منها ،قال تعاىل ﱹﭰ ﭱ ﭲﱸ [�إبراهيم]7 /
ولأنه �أدوم للنعمة عليه لئال تنفر عنه فال تعود �إليه ،كما قال « :قلما نفرت
النعمة عن قوم فعادت �إليهم» ،ولهذا قال بع�ض احلكماء :اعلموا �أن �صحائف
الدهر مقلدة بال�شكر والذم ،و�إذا كان كذلك ف�أكرموا من له بيت يف الأ�صل ،ومن
له قدر يف املروءة ،ومن له مكانة يف العلم ،وال يغرنكم �سوء حاله وانقالب الزمان
به ،ف�إن الدهر يجرب كما يك�سر ويك�سر كما يجرب ،وما �أعطى الدهر �شي ًئا بيمينه �إال
وا�س َت َّله ب�شماله ،كما قيل:
ْ

705

املر�شد الأمني للبنات والبنني

706

706

ُ
ِــــــر
قبـــــــل �أو ُيدب
الدَّ ْه ُر ال َي ْبقَى على َحـــــال ٍة البد ما ُي
ُ
َ
كــ ُر ِ
َف�إ ِْن َت َل َّقـ
ب
ـــــر ال َي
ب ف� َّإن َّ
وهــــ ِه َف ْ
ـــــــاك بمِ ْ
�صـــــ رِ ُ
الد ْه َ
ا�ص رِ ْ
ْ

وقيل:
ب�ص ُر ِ
الد ْه ُر �إِ َّال َم ْن له َخ َط ُر
وف الدَّ ْه ِر َعيرَّ َ نَا َه ْل َعانَدَ َّ
ُق ْل ل َّل ِذي ُ
الد َر ُر
�أَ َما ت ََرى ال َب ْح َر َي ْع ُلو َف ْو َق ُه جِ َي ٌف( )1و َي ْ�س َت ِق ُّر ِب�أَ ْق َ�صى َق ْع ِر ِه
ُّ
َف�إ ِْن ت َُك ْن نَ�شَ َب ْت َ �أ ْي ِدي ال َّز َم ِان ِب َنا و َم َّ�س َنا ِم ْن تمَ َا ِدي ُب�ؤ ِْ�س ِه َّ
ال�ض َر ُر

ال�سماء نجُ ُ و ٌم َما َل َها َعدَ ٌد و َل ْي َ�س ُي ْك َ�س ُف �إال ال�شَّ ْم ُ�س والق ََم ُر
َف ِفي َّ

وقال بع�ضهم :و�أما ما يطلب من املتعلم ف�أمور كثرية �أي�ضً ا �إذ هو تابع له ،فمما
يطلب من املتعلم� :أن يكون مت�أدبًا مع اهلل تعاىل ومع �أ�ستاذه؛ �إذ ال �شيء �أح�سن من
الأدب يف حق املتعلم ،فقد قال �« :أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي» ،وقال علي :
ال �شرف مع �سوء الأدب ،و�أو�صى حكيم ولده فقال� :أو�صيك بخم�س خ�صال؛
الأوىل :ال تعاند من فوقك .الثانية :ال تقل ما ال تعلم .الثالثة :ال تتعاطى ما ال تنال.
الرابعة :ال تخالف بل�سانك ما يف قلبك .اخلام�سة :ال يخالف قولك فعلك .وقيل:
احلاكم ال يعاند والقا�ضي ال يخا�صم وال�شاعر ال يعادي ،و�أن يكون متوا�ض ًعا لأ�ستاذه
حم ًّبا له معتق ًدا فيه �سام ًعا لقوله م�ستطي ًعا لأمره ،ملا ورد من قوله « :اغد عاملًا �أو
متعل ًما �أو م�ستم ًعا �أو حم ًّبا ،وال تكن اخلام�سة فتهلك يعني مبغ�ضً ا ،و�أن يكون مبنزلة
العبد لأ�ستاذه و�أ�ستاذه مبنزلة املوىل له.
( )1جِ َيف :جمع جيفة وهي جثة امليت �إذا �أنتنت( .م).
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وجاء يف معلمي القر�آن حديث مرفوع «من علم عب ًدا �آية من كتاب اهلل فهو
مواله» �أخرجه الطرباين من حديث �أبي �أمامة ،ونحوه قول �شعبة« :من كتبت عنه
جمدا يف التعليم م�شم ًرا عن �ساعد اجلد واالجتهاد
حديثًا ف�أنا له عبد» ،و�أن يكون ًّ
قائ ًما على قدم العناية وال�سداد ف�إن ذلك من �سبل الر�شاد فلعله �أن يظفر ببع�ض
املراد ،فقد قيل� :أعط العلم كلك يعطك بع�ضه ،ولكل جمتهد ن�صيب ،والأجر على
قدر امل�شقة.
وينبغي لطالب العلم �أن يكون مت�أم ًال يف جميع الأوقات يف دقائق العلوم
ويعتاد ذلك؛ ولهذا قيل :من ت�أمل �أدرك والبد من الت�أمل قبل الكالم حتى يكون
�صوابًا ،ف�إن الكالم كال�سهم البد من تقوميه بالت�أمل قبل الكالم حتى يكون م�صي ًبا،
و�أن يكون م�ستفي ًدا يف جميع الأحوال والأوقات من جميع الأ�شخا�ص ،قال :
«احلكمة �ضالة امل�ؤمن �أينما وجدها �أخذها» ،وينبغي �أن ال يكون للم�ستفيد فتور ف�إنه
�آفة ،وكان �شيخ الإ�سالم برهان الدين رحمه اهلل يقول� :إمنا فقت �شُ َركاي لأنه مل تقع
يل الفرتة يف التح�صيل ،قيل :وقت العلم من املهد �إىل اللحد ،وقيل� :إنه ملا �أوجع
الفقر واحلرمان القا�ضي عبد الوهاب البغدادي املالكي رحمه اهلل متنى الكفاف ولزم
العلم �إىل املمات ،فقال:
َ
ُ
ني لو ُج ِم َعا
لك ْن ُت ِحي َن ٍ
َيا َل ْه َف َن ْف ِ�سي َع َلى �شيئ ِ
الب�شَ ِر
ئذ ِم ْن �أ ْ�س َع ِد َ
َك َف ُ
اف ِر ْزقٍ َي ِقي ِني ُذ َّل َم ْ�س�أَل ٍة
ِ
وخ ْد َم ُة ال ِع ْل ِم َح َّتى َي ْنق َِ�ضي ُع ْمرِي
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والكفاف حالة متو�سطة بني الغنى والفقر ،وقال « :ذكاء املرء حم�سوب
عليه» ،وقال بع�ضهم يف ذلك:
�إذا �أَ ْب َ�ص ْر َت َذا َف ْ�ض
ريا فال َت ْع َج ْب ِل َفقْــــــ ٍر يف َيــــــدَ ْي ِه
ٍ
ــــــل َف ِق ً
ول َمق َ
الر ُ�س ُ
َال ِ�ص ْدقٍ
َفق َْد قال َّ

َذ َكا ُء املَ
وب َع َل ْي ِه
ـــــــــر ِء حَ ْ
م ُ�س ٌ
ْ

ومما ين�سب للإمام ال�شافعي :
و ِم ْن ال َعجِ ِ
وطيب َع ْي ِ�ش الأَ ْح َمقِ
ِيب
و�ص ْن ِع ِه ُب�ؤ ُْ�س ال َّلب ِ
يب من الق ََ�ضا ِء ُ
ُ
َ
امر�ؤٌ ُذو ِه َّمــــــ ٍة ُي ْب َلى ِب ِر ْزقٍ َ�ض ِّيقِ
و�أ َحقُّ خَ ــــــ ْلقُ اهلل بال َه ِّم ُ
و َل ُر مَّبا َم َّر ْت ِب َق ْلــــــبِي ِف ْك َر ٌة َف�أَو ّد منها �أ َّن ِنـــــــي لمَ ْ �أُ ْخـــــ َلقِ

وقيل:
ا�س َع ْي ً�شا َم ْن ت َُك ُ
ْ�س امل ُل ِ
ني
و�أَن َْكدُ ال َّن ِ
وحا َال ُت املَ َ�س ِاك ِ
وك َ
ون َل ُه َنف ُ
�أَ َرى ِب َع ْي َن َّي َما َال ت َْ�س َت ِط ُ
يل يدي له و َق ْد َحا َز ُه َم ْن َق ْد ُر ُه ُدون

وقال بع�ضهم :ال يخفى ف�ضل العلم على املال عند ذوي الكمال؛ لأن
املال ت�صلح به دنياك والعلم ت�صلح به دنياك و�أخراك ،واملال ترتكه يف هذه الدنيا
قه ًرا والعلم ي�صحبك يف الدار الأخرى ،حتى لقد ورد يف احلديث املرفوع �إىل
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�صاحب الو�سيلة والدرجة العليا «�إن النا�س يحتاجون �إىل العلماء يف الآخرة كما
يحتاجون �إليهم يف الدنيا ،واملال ي�شغلك عن اهلل وعبادته ،والعلم يحثك على
مراقبته وطاعته.
و�أف�ضل �أوقات حت�صيل العلوم �شرخ ال�شباب ووقت ال�سحر( )1وما بني
الع�شاءين ،وينبغي �أن ي�ستغرق جميع �أوقاته ،ف�إذا َم َّل عل ًما ا�شتغل بعلم �آخر،
وكان ابن عبا�س � إذا مل من الكالم يقول :هاتوا ديوان ال�شعر ،وقد روى
�أن�س بن مالك � أنه  قال« :متعلم ك�سالن (يعني ال يجتهد يف طلب العلم)
�أف�ضل عند اهلل من �سبعمائة عابد جمتهد» ،وقال �« :إن من الذنوب ذنوبًا ال
يكفرها �صالة وال �صوم وال جهاد �إال الهموم يف طلب العلم» ،وينبغي للم�ستفيد
�أن يكون منقط ًعا تار ًكا ملا ي�شغله من عالئق الدنيا هاج ًرا لإخوانه وخالنه� ،إذ هو
الذي يت�أتى له التح�صيل من بني �أقرانه ،فقد قال اخلطيب :ال ينال العلم �إال من
عطل دكانه وخرب ب�ستانه وهجر �إخوانه ،وقال بع�ضهم:
ِالكث
ُ�ش ِغ ْلنَا ِب َك ْ�س ِب ال ِع ْل ِم عن َم ْك َ�س ِب الغِنى كما �شُ ِغل ُوا عن َم ْك َ�س ِب ال ِع ْل ِم ب رْ ِ

َف َك َان لهم َح ٌّظ ِم َن ا َ
نى وكان لنا َح ٌّظ ِم َن ال ِع ْل ِم وال َف ْق ِر
جل ْه ِل َوال ِغ َ

ال�سحر� :آخر الليل ُقبيل ال�صبح( .م).
(َ )1وق ُْت َّ
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واحلظ لغة الن�صيب ،وعر ًفا ما وافق الغر�ض من مال وعلم وجاه وريا�سة
ونحوها مما ت�ألفه النف�س ،وما مل يوافقها ي�سمى ن�صي ًبا كالعمى واجلهل وقلة املال،
فكل حظ ن�صيب وال عك�س .واحلظوظ مما قدرها اهلل وق�ضاها يف الأزل فال تعلل
لق�ضائه بدليل ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﱸ [الزخرف]32 /
يعني خلقنا هذا غن ًّيا وهذا فق ًريا ،وهذا عاملًا وهذا جاه ًال ،وهذا ً
ملكا وهذا مملو ًكا،
هذا عطا�ؤنا ال تبديل فيه وال تغيري ،وال نق�ص وال زيادة ،وال حمو وال �إثبات ،وهذا
معنى قوله « :رفعت الأقالم وجفت ال�صحف وق�ضي ما هو كائن �إىل يوم
القيامة» ،وقيل:
ن َْح ُن َق
ْـــــ�س وال َت ْعـــــــترَ ِ�ض
�ســــــ ْم َنا ال ِّرز َْق بني ال َو َرى ف�أَ ِّد ِب ال َّنف
َ
َ
و�ســــــــ ِّلم الأَ ْم َر لأَ ْح َكــــــــا ِم َنا ُ
ُّ
ـــــــل َع ْب ٍد ِر ْز ُقـــــــ ُه َق ْد ُفرِ�ض
فك
َ

وقال �أهل ال�سنة واجلماعة :الأرزاق مق�سومة معلومة ال تزيد بتقوى املتقني
وال تنق�ص بفجور الفاجرين ،وقيل :الدنيا يعطيها اهلل ملن يحبه وملن ال يحبه.
وقال بع�ضهم :اعلم �أن اهلل � إمنا �شدد البالء على الأفا�ضل؛ لأن اهلل تعاىل
يبغ�ض الدنيا وحجبها عنهم ليكرث لهم الأجر يف الدار الآخرة ويتفرغوا لطاعته
وال ي�شتغلوا بها فتحملهم على املع�صية ،ف�إن النعمة قد تكون �سبب املع�صية ،لقوله
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تعاىل :ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ [الأنعام ،]44 /ولذلك قال بع�ضهم:

َقدْ ُي ْن ِعم ُ
اهلل بال َب ْل َوى و�إ ِْن َع ُظ َم ْت و َيب َت ِلي ُ
اهلل َب ْع َ
ا�س بال ِّن َع ِم
�ض ال َّن ِ
ُ
ْ

وقال بع�ضهم� :أح�سن ما قيل يف حكمة عدم اجتماع الف�ضل واملال؛ لأن
ذاك لعزة الكمال لأنه لو حواهما �شخ�ص حلوى الكمال ِب ُر َّم ِته ،واهلل تعاىل هو
املنفرد بالكمال دون َب ِر َّيته ،وقال بع�ضهم يف قدرة اهلل �أن يجعل اجلبال ذه ًبا ،فرد
عليه بع�ضهم بقولهُ :م َ�س َّل ٌم ذلك ،و�أكرث منه كيف ،وقد عر�ض على نبيه  ذلك
ف�أباه ،لكن الأبدع ما �صنع اهلل �إذ لو كانت اجلبال كلها ذه ًبا لتعطل الوجود ،وترك
النا�س الزراعة و�سائر وجوه املعي�شة في�ؤدي �إىل هالكهم ،وهذا هو ال�سر يف انق�سام
النا�س �إىل زاهد وحري�ص ،وو�ضع الأمل والرغبة يف الدنيا ،ولو كان النا�س كلهم
زها ًدا وال مال لهم لرتكوا املعا�ش واملتاجر والأ�سفار وجلب الأمتعة من البالد
القا�صية فلم َ
ينتظم للنا�س معي�شة ،فكان �صنع اهلل �أبدع� ،صنع اهلل الذي �أتقن كل
�شيء ،و�أي�ضً ا فلو كانت اجلبال ذه ًبا القتتلوا عن �آخرهم.
قال الإمام علي كرم اهلل وجهه :ال حتزن على �شيء من �أمور الدنيا ف�إنها
�ستة :مطعوم وم�شروب وملبو�س وم�شموم ومركوب ومنكوح ،ف�أفخر طعامها
الع�سل وهو بزاقة ذبابة ،و�أفخر �شرابها املاء ي�ستوي فيه جميع احليوانات ،و�أفخر
ملبو�سها الديباج وهو ن�سج دود ،و�أفخر م�شمومها امل�سك وهو دم غزال ،و�أفخر
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مركوبها اخليل وعليها تقتل الرجال ،ومنكوحها الن�ساء وهو َم َبال يف َم َبال ،وقيل:
الدنيـــــــا َث َ
ال ًثا كما َ
�أرى ال َّل َّذ ِ
ات يف ُّ
الر َج ِال
قال ال ِّثق
ُ
َـــــــات ِم َن ِّ
ِ
ٌ
َفب ْز ُق ُذ َبــــــاب ٍة مع
ِ
ـــــــال
ــــــال يف َم َب
غـــــــزل ُدو ٍد و�أَ ْح َ�ســــــ ُنها َم َب

وقيل :من �آفات املال �شغل القلب ،واحلر�ص على الزيادة ،واخلوف من
الفوات ،وطمع قطاع الطريق فيه ،وحر�صه من ال�سرقة ،وذم على الدنيا ،فقال:
من �صح فيها هرم ،ومن مر�ض فيها �سقم ،ومن ا�ستغنى فيها فنت ،ومن افتقر فيها
حزن ،ومن طلبها فاتته ،ومن تركها �أتته .وقال « :تع�س عبد الدنيا يعني الذي
حري�صا عليها»،
يجمعها وال يفعل منها خ ًريا كزكاة و�صدقة و�صلة رحم بل يكون ً
هم
وقال عمر  :ما كانت الدنيا َهم �أحد �إال لزم عليه �أربع؛ فقر ال يدرك غناهَ ،و ٌّ
ال ينق�ضي مداه ،و�شغل ال ينفد �أذاه ،و�أمل ال يدرك منتهاه ،وورد عنه « تفرغوا
من هموم الدنيا ما ا�ستطعتم ،ف�إن من كانت الدنيا �أكرب همه �أف�شى اهلل �ضيعته
وجعل فقره بني عينيه ،ومن كانت الآخرة �أكرب همه جمع اهلل له �أمره وجعل غناه
يف قلبه ،وقيل:
َت َق َّن ْع مبا َي ْك ِف َ
الر َ�ضى َف�إِن ََّك َال ت َْدرِي �أَت ُْ�صب ُِح أ�َ ْم تمُ ْ ِ�سي
يك ْ
وا�س َت ْع ِمل ِّ
َف َل ْي َ�س ال ِغـــــ َنى َع ْن َك رْثَة ِ
املال � مَّإنا َي ُك َ
ْ�س
ون ال ِغنى وال َفق ُْر ِم ْن ِق َب ِل ال َّنف ِ
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(رجع) وينبغي للم�ستفيد �أن يكون مك ًّبا على اال�شتغال �ساه ًرا هاج ًرا للمنام؛
لأن الليل جممع احلوا�س ووقت اخللوة واملناجاة ،والنف�س من طبعها الك�سل وامليل �إىل
خ�صو�صا عن اال�شتغال بالعلم وحت�صيله ،ف�إن
اللهو واللعب والتنعم والفتور عن الطاعات
ً
من املعلوم عند �أهله امل�شهورين بنبله وف�ضله املالزمني لتحقيق م�سائله وتدقيق دالئله
�أنهم ال يل َت ُّذون ب�شيء �أحلى منه؛ ف�إنه يح�صل لهم به من الفرح وال�سرور والغبطة واحلبور
والن�ش�أة والطرب مما ال يح�صل لغريهم ممن يتحرى �سماع الآالت وطرب الإن�شادات
ولذة امل�آكل وامل�شارب وغري ذلك ،وما �أح�سن قول القائل:
ُّ
لوم �أَ َل
يب ِع َن ِ
اق
ــــــذ ل ِم ْن َو ْ�ص ِل َغا ِن َي ٍة َو ِط ِ
َ�س َه ِري ل َت ْن ِق ِ
يح ال ُع ِ
ير �أَ ْقــــــال ِمي َع َلى �أَ ْو َرا ِق َها �أَ ْح َلى ِم ْن الدّ ْوكـــــــا ِة وال ُع�شَّ ِ
اق
َ
و�ص ِر ُ
َ
ُ
الر َ
مل َع ْن �أَ ْو َرا ِقي
و�أ َل ُّذ من َنقْـــــــ ِر ال َف َتا ِة ِلدُ ِّف َها َن ْقرِي لأل ِقــــــي َّ
الد َجا و َتبِيت ُه َن ْو ًما وت َْب ِغــــــــي َب ْعدَ َذ َ
اك َ
ِيت
�ســـــ ْه َر َان ُّ
حلا ِقي
�أَ�أَب ُ
َ

ولذا قال الإمام �أبو حنيفة  :لو علم امللوك لذة ما نحن فيه من العلم
لقاتلونا عليها بال�سيوف ،وينبغي للم�ستفيد �أن ال يواجه �أ�ستاذه بخالف قوله و�إن
كان هو ال�صواب رعاية للأدب معه ،و�أن يكون يف حال البحث معه على غاية
من ال�سكينة والوقار واخل�ضوع ،و�أن يح�سن ظنه به لينتفع مبا ي�ستفيده ،و�أن يكون
�ضاب ًطا ملا يتعلمه مقي ًدا له فال يتكل على حفظه ف�إن الإن�سان حمل الن�سيان،
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وقيلَ :ق ِّي ُدوا العلم بالكتابة ،وقال بع�ضهم يف االجتهاد وتكرار الدرا�سة ملا حفظه:
ا�س ِل َها ال َّنف َْ�سا
خَ ِلي ِلي ال ت َْك َ�س ْل وال ت ْ
ُـمه ِِل الدَّ ْر َ�سا وال تعد َط ْو ًعا يف ت ََك ُ
يما َح ِف ْظ َت ُه َف َم ْن َيترْ ُ ْك ال َّت ْك َرا َر ال ُب َّد �أَنْ َي ْن َ�سى
وال َتترَ ْك ال َّت ْك َرا َر ِف َ

و�أن�شد بع�ض �أهل الأدب لأبي بكر اخلوارزمي:
ال ت َْ�ص َح ِب َ
الك ْ�س َ
اجا ِت ِه َك ْم َ�صا ِل ٍح ِب َف َ�سا ِد � َآخر َيف َْ�س ُد
الن يف َح َ
يد(� )1إىل ا َ
الب ِل ِ
جللي ِِد(�َ )2س ِري َع ٌة وا َ
جل ْم ُر ُي َ
مد
الر َما ِد َف َي ْخ ُ
َع ْد َوى َ
و�ض ُع يف َّ

وكان �أبو حف�ص الكبري رحمه اهلل يكت�سب ويكرر ،و�إذا كان البد لطالب
العلم من الك�سب لنفقة العيال فليكت�سب وليذاكر وال يك�سل ،ولي�س الفقر
ل�صحيح العقل والبدن مان ًعا من ترك التعلم ف�إنه ال يكون �أفقر من الإمام
�أبي يو�سف رحمه اهلل ،ومل مينعه ذلك من التفقه ،فمن كان له مال كثري فنعم
املال ال�صالح ،ويف احلكمة من ا�ستغنى مبال النا�س افتقر ،والعامل �إذا كان
طما ًعا مل ُي ْبق حرمة العلم وال يقول باحلق ،ولهذا كان يتعوذ �صاحب ال�شرع
ال�شريف  منه ،ويقول� :أعوذ باهلل من طمع يدين �إىل طبع ،وقيل:
ال ِعـــــــ ْل ُم بال ّت ْك
ـــــر ِك وال َّت َم ِّني
ــــــــرا ِر وال َّتـ�أن ُي
ْ
َ
ــــــــد َر ُك ال بال َّت ْ
( )1ال َبلِيد :امل�ستكني اخلا�ضع( .م).
( )2ا َجللِيد :ال�صلب القوي( .م).
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وال بد للم�ستفيد من املذاكرة واملطارحة واملناظرة م�شاورة ،فينبغي �أن تكون
بالإن�صاف والت�أين والت�أمل ،ويحرتز عن ال�شغب والغ�ضب واملماراة ،ف�إن كانت
نيته �إلزام اخل�صم وقهره فال يحل ذلك ،و�إمنا يحل ذلك لإظهار احلق والتمويه،
واحليلة فيها ال جتوز �إال �إذا كان اخل�صم ُم َت َع ِّن ًتا ال طال ًبا للحق.
وقال « :من طلب العلم ليماري( )1به ال�سفهاء �أو يكابر به العلماء �أو
ي�صرف به وجوه النا�س �إليه فليتبو�أ مقعده من النار» (�أي فليتخذ لنف�سه منز ًال)،
يقال تب ّو�أ الرجل املكان �إذا اتخذه م�سك ًنا ،وهو �أمر مبعنى اخلرب �أو مبعنى التهديد
�أو مبعنى التهكم �أو دعاء على فاعل ذلك �أي :بو�أه اهلل ذلك .ومن حديث
عمر بن اخلطاب « :ال تتعلم العلم لثالث وال ترتكه لثالث ،ال تتعلم العلم
لتماري �أي جتادل به النا�س ،وال تباهيهم به ،بل تتعلمه ابتغاء وجه اهلل والتفقه يف
دينه ،وال ترتكه لثالث ال ترتكه حياء يف طلبه ،وال زهادة فيه ،وال ر�ضاء بجهالة
بل ينبغي للإن�سان �أن يتعلم العلم على قدر ال�ضرورة والإمكان.
ونهى  عن جمادلة اليهود والن�صارى ،وقال :دلوهم يف دينهم برتك
جمادلتكم �إياهم ،يعني � إنك �إن جادلتهم وكذبتهم ف�إنهم يكذبونك ،وفائدة
املطارحة واملناظرة �أقوى من فائدة جم ّرد التكرار؛ لأن فيه تكرا ًرا وزيادة ،وقيل
مطارحة �ساعة خري من تكرار �شهر ،ولكن �إذا كانت مع من�صف �سليم الطبيعة.
( )1يمُ ارِي :يجادل( .م).
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و�إياك واملذاكرة مع م�شغب غري م�ستقيم الطبع ف�إن الطبيعة م�سرية والأخالق
مغرية واملجاورة م�ؤثرة ،وتفقه الإمام �أبو حنيفة  بكرثة املطارحة واملذاكرة يف
دكانه حني كان بزا ًزا ،وبهذا تعلم �أن حت�صيل العلم والفقه يجتمع مع التك�سب،
قيل البن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما  -مب �أدركت العلم؟ قال بل�سان �س�ؤول وقلب
عقول ،وقيل :العلم مزرعة واملطالعة ما ّدة واملذاكرة ثمر ولكل �شيء �آفة و�آفة العلم
الن�سيان و�سبب الن�سيان الع�صيان.
وقال الإمام ال�شافعي  :ال تخرج من علم �إىل غريه حتى حتكمه
ف�إن ازدحام الكالم يف ال�سمع َم َ�ض َّلة يف الفهم ولكن يبد�أ منه بالأهم ،قال
عبد اهلل بن قتيبة :من �أراد �أن يكون عاملًا فليلزم ف ًّنا واح ًدا ،ومن �أراد �أن يكون
�أدي ًبا فليت�سع يف العلوم ،وهذا من �أح�سن ما نتخذه مذهب و�إىل حما�سنه منيل
ونذهب ،وقيل :ال تدع الأمر �إذا �أقبل وتطلبه �إذا �أدبر ،وقيل:
َ
ْاغ َت ِن ْم َيــــــــــــــ ْو َمك َه
ُ
ــــــــف
ـــــــــــــو ُمك َ�ص ْي
ـــــــذا � مَّإنَا َي
ْ

وان َته
ـــــــي ُف
ْـــــــت َ�س
ِـــــــب ُف ْر َ�صــــــــــــ َة ُع ْم ٍر َحا�ضـ ِـ ٍر فال َوق
ُ
ْ
ْ

وقد كان الإمام ال�شافعي  يجال�س ال�صوفية ،فقيل له يف بع�ض الأيام
ما ا�ستفدت من ه�ؤالء يا �إمام؟ قال :ا�ستفدت منهم قولهم :الوقت �سيف �إن
مل تقطعه قطعك ،وقولهم� :إن مل ت�شغل نف�سك باخلري �شغلتك بال�سوء وال�ضري،
وقيل :عليك باحلفظ دون اجلمع للكتب ،ف�إن للكتب �آفات تف ّرقها ،واملاء يغرقها،
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والفار يخرقها ،والنار حترقها ،والل�ص ي�سرقها ،وقيل :حفظ �سطرين خري من حمل
ِو ْق َرين( )1وفهم حرفني خري من حفظ �سطرين ،ف�إذا تهاون يف الفهم ومل يجتهد مرة
�أو مرتني ويعتاد ذلك فال يفهم �إال الي�سري .وقال الإمام مالك� :أهل املدينة لي�س
لهم كتب ،مات ابن امل�سيب والقا�سم ومل يرتكا كتابًا ومل يكن عند ابن �شهاب
�إال كتاب فيه ن�سب قومه.
وقد كان �أهل الع�صر الأ ّول َي َّت ِكلون على احلفظ ،فكانوا ال يدونون احلديث
وال ي�صنفون اتكا ًال على حفظهم ،ولذلك قال احلافظ ابن حجر رحمه اهلل :قال
العلماءَ :ك ِر َه جماعة من ال�صحابة والتابعني كتابة احلديث وا�ستحبوا �أن ي�ؤخذ
عنهم حف ًظا كما �أخذوه حف ًظا ،لكن ملا ق�صرت الهمم وخ�شيت الأئمة من �ضياع
العلم مبوت العلماء د ّونوه ب�أمر عمر بن عبد العزيز ملا كتب �إىل الآفاق انظروا
حديث ر�سول اهلل  فاجمعوه ،و�أ ّول من َد َّون احلديث ابن �شهاب الزهري على
ر�أ�س املائة ب�أمر عمر بن عبد العزيز ،ثم كرث التدوين والت�صنيف وح�صل بذلك
ٍ
وحينئذ فيطلب تدوين احلديث النبوي وتخريجه خو ًفا من �ضياعه.
خري كثري،
وقال ابن اجلوزي :الأمل مذموم �إال للعلماء ،فلوال �أملهم ملا �صنفوا وال
�ألفوا ،ويف الأمل �سر لطيف؛ لأنه لوال الأمل ما تهنى �أحد بعي�ش وال طابت
نف�سه �أن ي�شرع يف عمل من �أعمال الدنيا ،و�إمنا املذموم منه اال�سرت�سال فيه وعدم
(ِ )1و ْق َرينِ :ث ْق َلينْ (م).

717

718

املر�شد الأمني للبنات والبنني

718

اال�ستعداد لأمر الآخرة ،وليحذر كل احلذر من ا�ستفادة العلوم من الكتب
و�أخذها منها من غري �أ�ستاذ يوقفه على معانيها ويبني له مبانيها؛ لئال يكون هناك
قول �ضعيف ،ولئال يقع يف الت�صحيف والتحريف .وقال بع�ضهم� :آالت العلم
�أربعة :عقل َر َّجاح ،ومر�شد فتاح ،وكتب �صحاح ،ومداد و�إحلاح ،وهذا يف غري
احلديث �أما احلديث فيجوز نقله من الكتب املعتمدة للعمل واالحتجاج به .كما
هو مق ّرر يف م�صطلح احلديث ،فقد قال الطربي  -رحمه اهلل تعاىل � -إذا وجدنا
حديثًا يف ن�سخة �صحيحة جاز لنا روايته واحلجة به ،وحكى �أبو �إ�سحاق الإجماع
على جواز النقل من الكتب املعتمدة وال ي�شرتط ات�صال ال�سند �إىل م�صنفها.
ومما ُي ْر َوى �أن عبد امللك بن مروان دخل امل�سجد احلرام فر�أى حلق العلم
والذكر ف�أعجب بها وكلما �أ�شار �إىل حلقة وقال ملن هذه؟ قيل :لفالن ،وكلهم من
�أبناء الفر�س الذين من اليمن املعرب عنهم بالأبناء ،فرجع �إىل منزله وبعث �إىل
فمن اهلل علينا
�أحياء قري�ش فجمعهم وقال لهم :كنا -فيما قد علمتم� -أي جاهلية ّ
مبحمد  بهذا الدين حتى غلبكم �أبناء الفر�س ،فلم ير ّد عليه �أحد �إال علي بن
احل�سني -ر�ضي اهلل عنهما -ف�إنه قال :ذلك ف�ضل اهلل ي�ؤتيه من ي�شاء ،ثم قال عبد
امللك :ما ر�أيت كهذا احلي من الفر�س ملكوا من �أ ّول الدهر فلم يحتاجوا �إلينا،
وملكنا فما ا�ستغنينا عنهم �ساعة.
ويف اللباب البن الأثري ،الأبناء يقال يف التعريف فالن من الأبناء والن�سبة
�إليه ابناوي ،وكل من ولد باليمن من �أبناء الفر�س الذين وجههم ك�سرى مع
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�سيف بن ذي يزن ولي�س من العرب ي�سمونه الأبناء ،وممن ن�سب بهذه الن�سبة
طاو�س بن كي�سان ،ووهب بن منبه بن كامل اليماين �أبو عبد اهلل الأبناوي بفتح
الهمزة و�سكون املوحدة بعدها نون ثقة من الثالثة ،وقال « :يا �أيها النا�س �إمنا
العلم بالتعلم» ،وقال  لعلي « :لأن يهدي اهلل بك رج ًال خري لك من ُح ُمر
النعم( ،»)1وقيل :تعلموا قبل �أن ُت َ�س َّو ُدوا �أي ت�صريوا �سادة منظو ًرا �إليكم فال ميكنكم
خم�سا قبل خم�س؛ �شبابك قبل هرمك ،و�صحتك قبل
التعلم ،وقال « :اغتنم ً
�سقمك ،وفراغك قبل �شغلك ،وغناك قبل فقرك ،وحياتك قبل موتك.
وقد ذكر �شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري ال�شافعي  يف ر�سالة له م�شتملة
على بيان تعلم العلوم وتعليمها ،وح�صر �أنواعها وبيان حدودها وفوائدها و�سماها
«بالل�ؤل�ؤ النظيم يف �شروط التعلم والتعليم» ال ب�أ�س بذكرها هنا لالنتفاع بها فقال:
�أما �شروط تعليمها وتع ُّلمها فاثنا ع�شر �أحدها� :أن يق�صد به ما و�ضع ذلك العلم له
فال يق�صد به غري ذلك العلم كاكت�ساب مال �أو جاه �أو مغالبة خ�صم �أو مكابرة.
ثانيها� :أن يق�صد العلم الذي تقبله طباعه؛ �إذ لي�س كل �أحد ي�صلح لتعليم العلوم،
وال كل من ي�صلح لتعلمها ي�صلح جلميعها ،بل كل ُم َي َّ�سر ملا خلق له .ثالثها:
�أن يعلم غاية ذلك العلم ليكون على ثقة من �أمره .رابعها� :أن ي�ستوعب ذلك
العلم من �أ ّوله �إىل �آخره ت�ص ّو ًرا وت�صديقًا .خام�سها� :أن يق�صد فيه الكتب اجليدة
(ُ )1ح ُمر ال َّنعم :الإبل احلمراء وهي �أنف�س �أموال العرب( .م).
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امل�ستوعبة جلميع الفن� .ساد�سها� :أن يقر�أ على �شيخ مر�شد �أمني نا�صح وال ي�ستبد
بذلك بنف�سه وذكائه� .سابعها� :أن يذاكر به الأقران والأنظار طل ًبا للتحقيق ال
للمغالبة بل للمعاونة على الإفادة واال�ستفادة .ثامنها� :أنه �إذا ح�صل ذلك العلم
ال ي�ضيعه ب�إهماله وال مينعه م�ستحقه (خلرب من علم عل ًما وكتمه �أجلمه اهلل يوم
القيامة بلجام من نار وال ي�ؤتيه غري م�ستحقه) ،و�أن يثبت ما ا�ستنبطه فكره مما مل
ي�سبق �إليه ملن �أتى بعده كما فعل من قبله ،فمواهب اهلل  ال تقف على �أحد.
تا�سعها� :أن ال يعتقد يف علم �أنه َح َّ�صل منه مقدا ًرا ال ميكن الزيادة عليه ،فذلك
حدا فال يتجاوزه وال ينق�ص عنه.
نق�ص وحرمان .عا�شرها� :أن يعلم �أن لكل علم ًّ
حادي ع�شرها �أن ال ُي ْد ِخل عل ًما يف علم �آخر ال يف تعلم وال يف مناظرة؛ لأن ذلك
خ�صو�صا
ي�ش ّو�ش الفكر .ثاين ع�شرها �أن يراعي كل من املعلم واملتعلم حق الآخر
ً
الأ ّول؛ لأن معلمه كالأب بل �أعظم؛ لأن �أباه قد �أخرجه �إىل دار الفناء ومعلمه
دله على دار البقاء ،واعلم �أن لال�شتغال بالعلم �آفات كثرية ،فمنها الوثوق بالزمان
امل�ستقبل فيرتك التعلم حا ًال؛ �إذ التعلم والتعليم يف اليوم �أف�ضل من غد و�أف�ضل
منه �أم�سه ،والإن�سان كلما كرب كرثت عوائقه ،ومنها الوثوق بالذكاء فكثري من فاته
العلم بركونه �إىل ذكائه وت�سويفه �أيام اال�شتغال ،ومنها التنقل من علم قبل �إتقانه
�إىل �آخر ،ومن معلم �إىل �آخر قبل �إتقان ما بد�أ به عليه ف�إنه هدم ملا قد بني ،ومنها
طلب الدنيا والرت ّدد على �أهلها والوقوف على �أبوابهم ،ومنها والية املنا�صب ف�إنها
�شاغلة مانعة كما �أن �ضيق احلال مانع �أي�ضً ا.
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و�أما ح�صر �أنواع العلوم فهي �إما �شرعية وهي ثالثة؛ الفقه والتف�سري واحلديث
ال�شريف ،و�إما �أدبية وهي �أربعة ع�شر عل ًما؛ علم اللغة ،وعلم اال�شتقاق ،وعلم
الت�صريف ،وعلم النحو ،وعلم املعاين ،وعلم البيان ،وعلم البديع ،وعلم العرو�ض،
وعلم القوايف ،وعلم قر�ض ال�شعر ،وعلم �إن�شاء النرث ،وعلم الكتابة ،وعلم القراءات،
وعلم املحا�ضرات ،ومنه علم التواريخ ،و�إما ريا�ضية وهي ع�شرة :علم الت�ص ّوف ،وعلم
الهند�سة ،وعلم الهيئة ،وعلم التعليمي ،وعلم احل�ساب ،وعلم اجلرب ،وعلم املوي�سيقى،
وعلم ال�سيا�سة ،وعلم الأخالق ،وعلم تدبري املنزل ،و�إما عقلية وهي ما عدا ذلك؛
كاملنطق واجلدل ،و�أ�صول الفقه ،و�أ�صول الدين ،والعلم الإلهي ،والعلم الطبيعي،
والطب ،وعلم امليقات ،وعلم النوامي�س ،والفل�سفة ،والكيمياء.
و�أما بيان حدودها وفوائدها فعلم الفقه علم بحكم �شرعي مكت�سب من دليل
تف�صيلي وفائدته امتثال �أوامر اهلل ونواهيه ،وعلم التف�سري علم يعرف به معاين كالم
اهلل تعاىل من الأوامر والنواهي وغريهما وفائدته االطالع على عجائب كالمه 
وامتثال �أوامره ونواهيه ،وعلم احلديث رواية علم ي�شتمل على نقل ما �أ�ضيف �إىل
النبي  قو ًال �أو فع ًال �أو تقري ًرا �أو �صفة ،وفائدته االحرتاز عن اخلط�أ يف نقل ذلك،
وعلم احلديث دراية علم يعرف به حال الراوي واملروي من حيث القبول والر ّد،
وفائدته معرفة ما يقبل وما ير ّد من ذلك ،وعلم اللغة علم ُي ْع َرف به �أبنية الكلم،
ويقال علم بنقل الألفاظ الدالة على املعاين املفردة ،وفائدته الإحاطة بها ملخاطبة
�أهل الل�سان وللتمكني من �إن�شاء اخلطب والر�سائل ،وعلم اال�شتقاق علم يعرف
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به �أ�صل الكالم وفرعه وفائدته التمييز بني امل�شتق وامل�شتق منه ،وعلم الت�صريف
علم ب�أ�صول يعرف بها �أحوال �أبنية الكلم التي لي�ست ب�إعراب وفائدته االحرتاز
عن اخلط�أ يف الل�سان والتمكن من الف�صاحة والبالغة ،وعلم النحو علم ب�أ�صول
يعرف بها �أحوال �أواخر الكلم �إعرابًا وبناء وغايته االحرتاز عن اخلط�أ يف الل�سان.
وعلم املعاين علم يعرف به �أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقت�ضى
احلال ،وفائدته فهم اخلطاب و�إن�شاء اجلواب بح�سب املقا�صد والأغرا�ض جار ًيا
على قوانني اللغة يف الرتكيب ،وعلم البيان علم يعرف به �إيراد املعنى الواحد
بطرق خمتلفة يف و�ضوح الداللة عليه ،وفائدته التمكن من خماطبة �أهل الل�سان
بذلك ،وعلم البديع علم يعرف به وجوه حت�سني الكالم بعد رعاية املطابقة وو�ضوح
الداللة ،وفائدته معرفة �أحوال ال�شعر وما يدخل فيه من املح�سنات وغريها ،وعلم
العرو�ض علم ب�أ�صول يعرف بها �صحيح �أوزان ال�شعر وفا�سدها ،وفائدته لذي
الطبع ال�سليم �أن ي�أمن اختالط بع�ض البحور ببع�ضها ،و�أن يعلم �أن ال�شعر امل�أتي
به �أجازته العرب �أو مل جتزه ولغريه هدايته �إىل الفرق بني الأوزان ال�صحيحة
والفا�سدة يف النظم ،وعلم القوايف علم يعرف به �أحوال �أواخر الأبيات ال�شعرية
من حركة و�سكون ولزوم وجواز وف�صيح وقبيح ،وفائدته االحرتاز عن اخلط�أ يف
القوايف ،وعلم قري�ض ال�شعر علم يعرف به كيفية ال َّن ْظم وترتيبه ،وفائدته تع ّرف
كيفية �إن�شاء املوزون ال�سامل من العيوب.
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وعلم �إن�شاء النرث علم يعرف به كيفية �إن�شائه وفائدته االحرتاز يف الإن�شاء،
وعلم الكتابة علم يعرف به �أحوال احلروف يف و�ضعها وكيفية ترتيبها ًّ
خطا،
وفائدته االحرتاز عن اخلط�أ يف الكتابة ،وعلم القراءات علم ب�أ�صول يعرف بها
�أحوال �ألفاظ القر�آن ال�شريف من حيث النطق بها وفائدته معرفة ما يقر�أ به كل
من �أئمة القراء والقر�آن ال�شريف كالم اهلل تعاىل املنزل على نبيه املكتوب بني
دفتي امل�صحف وفائدته �سعادة الدارين ،وعلم الت�ص ّوف علم ب�أ�صول يعرف بها
�صالح القلب و�سائر احلوا�س وفائدته �صالح �أحوال الإن�سان.
وعلم الهند�سة علم يعرف به خوا�ص املقادير اخلط وال�سطح واجل�سم التعليمي
ولواحقها و�أو�ضاعها ،وفائدته معرفة كمية مقادير الأ�شياء ،وعلم الهيئة علم يعرف
به الأجرام الب�سيطة من حيث كمياتها وكيفياتها و�أو�ضاعها وحركاتها الالزمة لها،
وفائدته معرفة �أعيان تلك الأجرام وكلياتها وكمية كل مقدار منها وما يلحقها ،والعلم
التعليمي ما يبحث فيه عن الأ�شياء �صورة ومادة كاملقادير والأ�شكال واحلركات،
وفائدته معرفة �أعيان تلك الأ�شياء وكلياتها وكمية كل مقدار منها وما يلحقها ،وعلم
احل�ساب علم ب�أ�صول يتو�صل بها �إىل ا�ستخراج املجهوالت العددية وفائدته �صريورة
ذلك العدد من احليثية املذكورة معلو ًما با�ستعمال قوانينه ،وعلم اجلرب علم ب�أ�صول
مبقدمة معلومة وفائدته �صريورة تلك املقادير
يعرف بها ا�ستخراج كمية املجهول ّ
املجهولة معلومة با�ستعمال قوانينها ،وعلم املوي�سيقى علم ب�أ�صول يعرف بها النغم
وكيفية ت�أليف الأحلان بع�ضها من بع�ض ،وفائدته ب�سط الأرواح وقب�ضها؛ ولهذا
ي�ستعمل يف الأفراح واحلروب وعالج املر�ضى.
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وعلم ال�سيا�سة علم ب�أ�صول يعرف بها �أنواع الريا�سات وال�سيا�سات املدنية
الفا�صلة بني اخل�صوم والإن�صاف بينهم ،وعلم الأخالق علم يعرف به �أنواع
الف�ضائل وكيفية اكت�سابها و�أنواع الرذائل وكيفية اجتنابها ،وفائدته االت�صاف
ب�أنواع الف�ضائل واجتناب �أ�ضدادها ،وعلم تدبري املنزل علم ب�أ�صول يعرف بها
الأحوال امل�شرتكة بني الرجل وزوجته وولده وخدمه ،وفائدته انتظام �أحوال
الإن�سان يف منزله ليتمكن من ك�سب ال�سعادة العاجلة والآجلة ،وعلم املنطق علم
ب�أ�صول تع�صم مراعاتها الذهن عن اخلط�أ يف الفكر ،وفائدته االحرتاز عن اخلط�أ يف
الفكر ،وعلم اجلدل علم ب�أ�صول يعرف بها كيفية الأدلة ودفع ال�شبه عنها ،وفائدته
حترير معرفة املباحث الفقهية والأ�صولية لت�شحيذ الفكر.
وعلم �أ�صول الفقه �أدلة الفقه الإجمالية وطرق ا�ستفادة جزئياتها وحال
م�ستفيدها وقيل معرفتها ،وفائدتها ن�صب الأدلة على مدلولها ومعرفة كيفية
اال�ستنباط منها ،وعلم �أ�صول الدين علم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية
وفائدته معرفة ما يطلب اعتقاده ،والعلم الإلهي علم ب�أ�صول يعرف بها �أحوال
املوجودات وما يعر�ض لها ،وفائدته ظهور املعتقدات اخلفية واالعتقاديات الباطلة ،والعلم
الطبيعي علم يبحث فيه عن �أحوال اجل�سم املح�سو�س من حيث �إنه ُم َع َّر�ض للتغيري
وفائدته معرفة الأج�سام الطبيعية الب�سيطة واملركبة و�أحوالها ،ويفارق علم الكالم ب�أنه
مبني على �أ�صول الفل�سفة من �أن الواحد ال ي�صدر عنه �إال الواحد ،و�أن الواحد ال يكون
قاب ًال وفاع ًال م ًعا ،و�أن الإرادة ممتنعة وغري ذلك ،و�أما علم الكالم فمبني على �أ�صول
الإ�سالم من كتاب اهلل تعاىل و�سنة ر�سوله والإجماع الذي ال يخالفهما.
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وعلم الطب علم يعرف به �أحوال بدن الإن�سان من �صحة ومر�ض ومزاج
و�أخالط وغريها مع �أ�سبابها من امل�آكل وغريها ،وفائدته ا�ستعمال �أ�سباب ال�صحة
كمية والعلم بها ،وعلم امليقات علم يعرف به كمية الأيام والليايل و�أحوالها ،وفائدته
معرفة �أوقات العبادات ،وعلم النوامي�س علم يعرف به حقيقة النب ّوة و�أحوالها
ووجه احلاجة �إليها ،والنامو�س يقال للوحي وللملك النازل ولل�سنة وفائدته بيان
ثبوت النب ّوة وحاجة الإن�سان �إليها يف معا�شه ومعاده ،وعلم الفل�سفة وي�سمى عند
بع�ضهم علم الأخالق علم ب�أ�صول يعرف بها حقائق الأ�شياء والعمل مبا هو �أ�صلح
وفائدته العمل مبا اقت�ضاه العقل من َح َ�س ٍن وقبيح.
ويتفرع على ذلك علوم �أُ َخر كعلم الأرمتاطيق ،وعلم امل�ساحة ،وعلم
البيطرة ،وعلم الفالحة ،وعلم ال�سحر والطل�سمات ،وعلم الفرا�سة ،وعلم تعبري
الر�ؤيا ،وعلم �أحكام النجوم ،فعلم الأرمتاطيق علم يعرف به �أنواع العدد و�أحواله
وكيفية تولد بع�ضه من بع�ض �أي من حيث �إنه زوج �أو فرد �أو من زوج زوج �أو من
زوج فرد ونحوها ،وفائدته ارتباط الذهن بالنظر يف املجردات يف املا ّدة ولواحقها،
وعلم امل�ساحة ا�ستخراج مقدار �أر�ض معلومة بن�سبة ذراع �أو غريه وفائدته العلم
اب من �صحة �أو مر�ض،
مبقدارها ،وعلم البيطرة علم ب�أ�صول يعرف بها �أحوال َّ
الد َو ّ
الحة معرفة �أحوال النبات من حيث
وفائدته ا�ستعمال ما ي�صلح لها ،وعلم ال ِف َ
تنميته بال�سقي والعالج وفائدته معرفة حاله من من ّو �أو غريه.
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وعلم ال�سحر والطل�سمات علم بكيفية ا�ستعدادات تقتدر بها النفو�س
الب�شرية على ظهور الت�أثري يف عامل العنا�صر �إما بال معني �أو معني �سماوي ،والأ ّول
ال�سحر والثاين الطل�سمات وفائدتها تغيري ال�شيء من حال �إىل حال ،وعلم
الفرا�سة معاينة املغيبات بالأنوار الربانية ب�سبب قرب �آثار ال�صور وفائدته الإخبار مبا
ظهر بالتفر�س ،وعلم تعبري الر�ؤيا علم يعرف به اال�ستدالل من التخيالت احللمية
على ما �شاهدته النف�س حال النوم من عامل الغيب ،وحكته الق ّوة املخيلة مبثال
يدل عليه من عامل الغيب وال�شهادة ،وفائدته الإخبار مبا ظهر باال�ستدالل مبا ذكر،
وعلم �أحكام النجوم علم يعرف به اال�ستدالل بالأ�شكال الفلكية على احلوادث
ال�سفلية وفائدته العمل مبا ظهر باال�ستدالل مبا ذكر.
واعلم �أن بع�ض العلوم املذكورة قد ميكن دخوله يف بع�ض كعلم الفرائ�ض،
ف�إنه و�إن كان داخ ًال يف علم الفقه فقد �أفرد على ِح َد ِته ،وكعلم الأرمتاطيق ف�إنه و�إن
كان داخ ًال يف العلم التعليمي فقد �أفرد على ِح َدته ،انتهى ما قاله ال َعال َّمة زكريا
الأن�صاري يف ر�سالته.
وقال بع�ضهم :تنح�صر العلوم الريا�ضية يف �أربعة؛ الهند�سة والهيئة
واملوي�سيقى واحل�ساب ،وقال بع�ضهم:
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�إ َِّن ِع ْل َم ا ِ
اب ِع ْل ٌم َر ِفي ٌع ِفي ِه َع ْونٌ �إِ ْذ تَ�شْ ترَ ِي و َتبِي ُع
حل َ�س ِ
وف ِب َ
اب و�أُ ُل ٌ
اب َت ِ�ضي ُع
لمَ ْ َي ِ�ض ْع َق ُّط ِد ْره ٌم ب ِِح َ�س ٍ
ال ِح َ�س ٍ

وقيل:
وم َج ِل ُ
�إ َِّن
َات الأُ ُمو ِر َد ِل ُ
وع َلى َد ِقيق ِ
يل
احل�س َ
اب ِم َن ال ُع ُل ِ
َ
يل َ

�ص على ِع ْل ِم ا ِ
حل َ�س ِ
اح ِر ْ
َف ْ
اب َف ِ�إنَّه ب َ
ِريا�ض ِة
َل ْو َال ا ِ
اب ِل ِع ْل ِم ُك ِّل َف ِر َ
ي�ض ٍة لمَ ْ ُي ْع َل ِم ال َّتح ِر ُمي وال َّت ْح ِل ُ
يل
حل َ�س ُ
ني
املُ ْ�س َت ْ�صعب َ

َك ِف ُ
يل

وقال بع�ضهم :العلم علمان علم الل�سان فذلك حجة اهلل على ابن �آدم ،وعلم
القلب فذلك العلم النافع ،والعلم النافع هو الذي يتبعه العمل .وقال بع�ضهم �إن
احلكمة هي كلما دعت �إىل مكرمة �أو نهت عن قبيح ،وهي ما قال فيها عليه ال�صالة
وال�سالم« :احلكمة �ضالة امل�ؤمن يلتقطها حيث وجدها» ،وهي �أي�ضً ا املرادة بقوله
تعاىل :ﱹﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﱸ [البقرةَ ]269 /ف َّ�س َرها
العلماء بتفا�سري كثرية ترجع �إىل العلم النافع ،وهلل َد ُّر من قال:
�إ مَِّنا
َف�إِ َذا

اج ِ
وح ْك َمـــــــ ُة اهلل َز ْي ُت
ْ�س كال ُّز َج َ
ال َّنف ُ
مل ِ�س َر ٌ
اج ِة وال ِعـ ِ
�أَ�شْ
َ
َّـــــــــك َم ْي ُت
ــــــر َق ْت َف�إِنَّــــــك َح ٌّي َو�إِ َذا �أَ ْظ َل َم ْت َف�إِن
َ
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وقيل :العلم �إن قارنته اخل�شية فلك و�إال فعليك ،وقيل :اخلري كثري ٌ
وقليل
فاعله ،و�أف�ضل العلوم علم دين اهلل و�شرائعه؛ ف�إن به حفظ الإميان والإ�سالم
اللذين هما من �أَ َج ِّل ودائعه ،و�أف�ضله علم العقائد الدينية ف�إن به يهتدي املكلف
ال�س ِن َّية ،والعلوم الواردة يف الكتاب
ال�س ِن َّية ،ويرتقي �إىل املراتب َّ
�إىل امل�سالك َّ
وال�سنة منها ما يتعلق ب�أفعال املكلفني ،ومنها ما يتعلق ب�أحوال املبد�أ واملعاد ،ومنها
ما يتعلق بالأخالق من الزهد وال�صرب والر�ضى وح�ضور القلب يف العبادات ونحو
ذلك من مكارم الأخالق.
والأ ّول منها� :إما �أن يتعلق ب�أفعال املكلفني بطريق الق�ص�ص والأخبار
وي�سمى علم الوعظ والتذكري ،و�إما بطريق �شرع الأحكام من االقت�ضاء والتخيري،
ف�إما �أن يكون البحث عنها بتمهيد قواعد كلية يتو�صل بها �إىل ا�ستنباط الأحكام،
وي�سمى هذا بعلم �أ�صول الفقه �أو با�ستنباط الأحكام اجلزئية من �أدلتها التف�صيلية
وي�سمى بعلم الفقه ،وعلم ال�شريعة ،وعلم املذهب ،و�أما الثاين :وهو املتعلق
باملبد�أ واملعاد �أي ب�أحوالهما ف�إن كان لإثبات العقائد الدينية فقط في�سمى بعلم
االعتقادات وعلم �أ�صول الدين ،و�أن اعترب مع ذلك الإلزام على املكابرين يف
احلق واملعاندين يف الدين يخ�ص با�سم علم الكالم ،و�أما الثالث وهو املتعلق
بالأخالق الباطنة في�سمى بعلم الت�ص ّوف ،وعلم الريا�ضة ،ومكارم الأخالق،
فهذه العلوم ال�ستة �أعني علم التذكري ،والأ�صول والفقه ،والكالم ،والت�ص ّوف،
وهي العلوم الدينية التي يجب حت�صيلها على كل مكلف الذي ت�ضمنه قوله :
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«طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم وم�سلمة» .ومن �أ�شكل عليه علم من العلوم
فعليه �أن يرجع فيه �إىل �أهله فمن �أُ ِ
�شك َل عليه �شيء من تعلق الفقه رجع �إىل �أئمة
الفقه ،ومن �أُ ِ
�شك َل عليه �شيء من علوم الأحوال والريا�ضيات ،ودقائق الورع
ومقامات املتوكلني يرجع �إىل �أئمة ال�صوفية.
قال بع�ضهم :ويجب على طائفة من الأمة �أن يتفقهوا يف الدين ليكونوا قدوة
للم�سلمني وحف ًظا لل�شرع من ال�ضياع ،ف�إذا قامت به هذه الطائفة �سقط فر�ض الكفاية عن
غريها واملراد بالدين دين الإ�سالم ،وقد جاء  بالهدى والنور ،ومن ذلك ما �شرعه اهلل
على ل�سانه من التحليل والتحرمي والو�صايا والآداب و�سري ا أل ّولني والآخرين وما ق�ص
من �أح�سن الق�ص�ص ،ف�أين كان  من اجلانب الغربي �إذ ق�ضى اهلل �إىل مو�سى الأمر؟
قال اهلل  ﱹﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﱸ [الق�ص�ص،]44 /
ولمََّا انقلبت الع�صا حية ووىل مو�سى  هاربًا .وقوله تعاىل :ﱹﯟﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﱸ [�آل عمران.]44 /
وكانت الأخبار املا�ضية وهي غيب ال يعلمها �إال اهلل  ثم من كان فيها
ف�أخرب هو  بها و�شهدت العلماء منهم بذلك ،كما قال  :ﱹﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [الأحقاف� ]10 /أي �أنه مل يختلف خربه  عن
وا�ضحا يف �إعالم اهلل له مبا كان من ذلك
خرب التوراة والإجنيل ،فكان هذا �أم ًرا ً
الغيب ،وكذلك ما كان غائ ًبا عن �أهل وقته مما علم به ،كقوله  :ﱹﭰ ﭱ
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ﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁﱸ [التحرمي ]3 /ف�أحاط بالغيب من الوجوه الثالثة؛ املا�ضي كقوله
«�إذ ق�ضينا» ،وامل�ستقبل كقوله «�سيغلبون» ،واحلا�ضر كقوله «نب�أين العليم اخلبري»
ف�أحاط بالغيب من جميع جهاته.

ومما ا�ستدل به الأكرثون على �أف�ضلية الفقه على غريه من العلوم بعد معرفة اهلل
تعاىل قوله تعاىل :ﱹ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﱸ [التوبة ]122 /ملا كان نفر جميع امل�ؤمنني
لطلب التفقه غري ممكن ،قال اهلل تعاىل :فلوال �أي فهال نفر من كل فرقة منهم طائفة،
�أي من كل جماعة كثرية جماعة قليلة منهم لتح�صل بهم الكفاية ليتفقهوا يف الدين،
ليتكلفوا الفقاهة فيه ،ويتحملوا امل�شاق لأخذها وحت�صيلها ،ولينذروا قومهم ليجعلوا
عزمهم و�صرف همتهم يف التفقه �إنذار قومهم و�إر�شادهم ون�صحهم ،ف�أوجب تعاىل
النفر( )1يف طلب التفقه على البع�ض دون الكل لعدم �إمكانه ثم ين�صرفون بعد التفقه
راجعني �إىل �أوطانهم َف ُي َع ِّلمون غريهم الذين مل ينفروا من �أوطانهم ،وقد �أثنى اهلل
تعاىل عليهم ب�أن جعلهم منذرين ،وقيل:
ف َل ْو َال ال ِع ْل ُم
و�أَ ْه ُل ا ِ
هلل

الل ِم َن ا َ
حل َ
َا�س َو َال َع َر ُفوا ا َ
حل َرا ِم
َما َ�ش ُر َف ْت �أُن ٌ
�أَ ْه ُل ال ِع ْل ِم َحقًّا مبا َح ِف ُظو ُه ِم ْن ُح ْ�س ِن َ
الكال ِم

()1ال َّنفْر :اخلروج وال َتف ُّرق يف الأر�ض( .م).
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فالفقيه كل الفقيه من مل ُي َق ِّنط النا�س من رحمة اهلل ،و ُمل ُي َرخِّ �ص لهم يف
معا�صي اهلل ،ومل ُي�ؤ ِّمنهم عذاب اهلل ،ومل َي َد ْع القر�آن رغبة عنه �إىل غريه.
وقد جرت عادة اهلل تعاىل يف خلقه على ممر الأعوام والدهور �أنه ال يخلو
زمن من الأزمنة وال قرن من القرون عن �أئمة من العلماء الأعالم لإقامة �شرائع
الإ�سالم وتقرير احلدود والأحكام ،و�أنه �إذا انقر�ضت طائفة خلفتها �أخرى؛ ولهذا
قال ر�سول اهلل « :ال تزال طائفة من �أمتي قائمني ب�أمري متظاهرين على احلق
ال ي�ضرهم من خالفهم حتى ي�أتي �أمر اهلل»َ ،ف َّ�س َره البخاري بطائفة �أهل العلم،
فالكتاب وال�سنة موجودان بني امل�سلمني �إن �شاء اهلل تعاىل �إىل يوم الدين.
عدلهم العلماء ،و�أخذوا
وقد انتهى تدوين فروع الفقه �إىل �أربعة كلهم عدول ّ
عنهم لتلقيهم الأحكام التي اجتهدوا فيها عن ال�صحابة والتابعني والعلماء مما
ا�ستق ّر ذلك عمن ذكر ،وه�ؤالء الأربعة هم :الإمام �أبو حنيفة النعمان ،والإمام
مالك بن �أن�س ،والإمام حممد ال�شافعي ابن �إدري�س ،والإمام �أحمد بن حنبل،
ولكل واحد من ه�ؤالء الأربعة �أتباع قلدوا متبوعهم فيما ذكره ،فكل جمتهد وكل
مقلد ملجتهد فيما �صح عنه على خري؛ حيث �أراد اهلل به اخلري وفقهه يف الدين،
و�أما اختالف الأئمة يف بع�ض املجتهدات فلل ّرحمة العامة املبعوث بها  قال
تعاىلﱹﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱸ [الأنبياء ]107 /ويح�سن هنا قول
ال�شيخ اجلعربي رحمه اهلل يف الأئمة؛ حيث قال:
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بال�شَّ ـــــا ِف ِعي بمِ ُ َح َّم ٍ
ـــــد و ِب�أَ ْح َم ٍد
ين ا ِ
هلل َج َّل َجال ُل ُه
ُع َل َما ُء ِد ِ
ا ُ
خل ْل ُف(ِ )1م ْن ُهم يف املَ َذ ِاه ِب َر ْح َم ٌة
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وبمِ َا ِل ٍك و�أَبِي َح ِنيف َة َن ْق َت ِدي
�أَ ْن َ�صا ُر �شَ ْر ِع ال َه ِ
م َّم ِد
ا�ش ِم ِّي حُ َ
ا�س َمع َوا ْق َت ِد
الد ِ
و َتف َُّ�س ٌح يف ِّ
ين َف ْ

ا�س َت ِم ْع
ما كان خُ ْل ُف ُهم ِع َنا ًدا َف ْ
ُك ٌّل َر َوى َع ْن �أَ ْح َم ٍد َما َق ْد َر َوى

�أَخَ ُذوا ِب َق ْو ِل ا ِ
هلل َج َّل َجال ُله

يم املُ ْع َت ِدي
َق ْوليِ و َد ْع َق ْو َل ال َّل ِئ ِ
َع ْن َر ِّب ِه َف ُ
الك ُّل َها ٍد ُم ْه َت ِدي

يم و َب َّي ُنوا
َن َقدُ وا َّ
ال�ص ِح َ
ال�س ِق ِ
يح من َّ

َحقًّا وبِا َ
يح املُ ْر ِ�ش ِد
خليرْ ِ
َّ
ال�ص ِح ِ
اب لأَ ْه ِل ُ�س َّنة �أَ ْح َم ِد
ال�ص َو ِ
َن ْه َج َّ

َف ِبهِم َبــــدَ ا َن ْه ُج الهِدَ ا َي ِة َظ ِاه ًرا
ُ
فاهلل َي ْر َح ُم ُه ْم َو َي ْر َ�ضى َع ْن ُه ُم

اب و َت ْ�س َع ِد
لل�ص َو ِ
فا�س ُل ْك ُه َت ْر�شُ ْد َّ
ْ
�أَ ْه ُل اله َِدا َي ِة واملَق ِ
َال الأَ ْر�شَ ِد

وقال « :العلماء ورثة الأنبياء» وقال �« :إن الأنبياء مل يو ّرثوا دره ًما
وال دينا ًرا �إمنا و ّرثوا العلم» ،فمن �أخذه �أخذه بحظ وافر ،فالعلم �أف�ضل العبادات
و�أ�شرفها و�أكملها و�أفخرها ،والعلماء �أف�ضل النا�س و�أرفعهم قد ًرا و�أح�سنهم ذك ًرا،
والأحاديث والآثار املرغبة يف �إفادة العلم وا�ستفادته كثرية ،وكيف ال وهو �أوىل ما
�صرفت الهمة يف حت�صيله ،و�أعلى ما د�أب املكلف يف معرفة دليله ومدلوله ،وهو
و�إن تن ّوع فمرجعه �إىل علم ربوبية وعلم عبودية ،ومعرفة اهلل �أوىل بالتق�سيم ،وهي
( )1ا ُخل ْلف :االختالف( .م).
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ال�سبب الأعلى والطريق امل�ستقيم .وروى البخاري وم�سلم من حديث معاوية
ابن� أبي �سفيان  قال� :سمعت ر�سول اهلل  يقول« :من يرد اهلل به خ ًريا
يفقهه يف الدين».
قال الإمام النووي رحمه اهلل :وهذا من �أقوى الأدلة على احلكم على
طالب العلم ب�أن اهلل تعاىل �أراده وا�صطفاه؛ لأن �إرادة اهلل باخلري للإن�سان مغيبة عنا،
وهذا فيمن طلب العلم مري ًدا به وجه اهلل تعاىل ،و�أما �إذا كان طلب العلم لغر�ض
دنيوي :كمال �أو ريا�سة� ،أو من�صب� ،أو جاه �أو �شهرة� ،أو نحو ذلك فهو مذموم ،وقد
قال تعاىل :ﱹ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﱸ [ال�شورى ،]20 /وقال « :من
تعلم عل ًما يريد به َع َر�ضً ا (وهو بالعني املهملة وفتح الراء متاع الدنيا وحطامها) من
الدنيا مل َي َرح رائحة اجلنة �أي مل يجد ريحها �أو مل ي�شمه» ،وقوله مل يرح بفتح الياء
والراء �أ�صله يراح �أي وجد الريح ،وحكى بع�ضهم �ضم �أوله وك�سر الراء والأ ّول
�أجود وعليه الأكرث ،وحكى ابن اجلوزي ثالثة وهي بفتح �أ ّوله وك�سر ثانيه من راح
يريح ،وعبارة النهاية �شاملة للغات الثالث ،ون�صها راح يريح وراح يراح و�أراح يريح
�إذا وجد رائحة ال�شيء.
وعنه �« :إذا مررمت بريا�ض اجلنة فارتعوا ،قيل :وما ريا�ض اجلنة يا ر�سول اهلل؟
قال :حلق العلم» .وروي عن �أبي ذر  قال :ر�سول اهلل « :يا �أبا ذر لأن تغدو

733

734

املر�شد الأمني للبنات والبنني

734

فتعلم �آية من كتاب اهلل تعاىل خري لك من �أن ت�صلي مائة ركعة ،ولأن تغدو َف ُت َع ِّلم
بابًا من العلم عمل به �أو مل يعمل به خري لك من �أن ت�صلي �ألف ركعة .قال
بع�ضهم :وهو نهاية يف التحري�ض على ن�شر العلم وتعليمه للنا�س والت�صدي لتعلم
�أحكام الدين ،وبيان جزيل الثواب للمعلم و�إن كان ما يعلمه قلي ًال ،وقوله :
«ال ح�سد �إال يف اثنتني؛ رجل �آتاه اهلل ما ًال ف�سلطه على هلكته(( )1بفتح الالم) يف
اخلري ،ورجل �آتاه اهلل احلكمة فهو يق�ضي بها ويعلمها النا�س» وقوله « :يا �أيها
النا�س �إمنا العلم بالتعلم» ،وقال بع�ضهم� :أول العلم ال�صمت ،والثاين اال�ستماع،
والثالث احلفظ ،والرابع العمل ،واخلام�س ن�شره.
قال بع�ضهم :واملنكر ملا وردت به ال�شرائع هو الذي كل ذهنه ووقف فهمه
ب�سبب طربه من النظر يف علم املعقوالت ثم ال يتقنه وال يحققه فتختبط عليه الأمور
وتلتب�س وال يهتدي ب�شيء؛ ولهذا ترى كث ًريا ممن ين�سب �إىل املعقوالت عار�ض
كث ًريا من الأحاديث وال�سنن الثابتة و�أنكرها وقال بخالفها؛ كالفال�سفة وغالب
�أهل املنطق من الإ�سالميني وذلك �أنهم مل يتقنوا املعقول كل الإتقان؛ فخبطوا
وظنوا �أن الأحاديث النبوية تخالف القواعد العقلية؛ فلم ي�سعهم �إال ر ّدها �أو حتريفها
ليوافق املعقول بزعمهم ،ولو �أتقنوا املعقول لعلموا �أن ال�شرع مل يرد ما يخالف العقل
�ألبتة ،فكانوا يطبقون الأحاديث على املعقوالت ،انتهى .وكما يجب علينا الإميان
(�َ )1س َّل َطه على هلكته� :أهلكه و�أنفقه( .م).
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والت�صديق بكل ما جاءت به الر�سل و�إن مل نفهم حكمته فكذلك يجب علينا
الإميان والت�صديق بكالم الأئمة ،و�إن مل نفهم علته حتى ي�أتينا عن ال�شارع ما يخالفه،
وقال بع�ضهم :كل علم ال ي�ؤيده الكتاب وال ال�سنة فهو �ضالل.
وقال « :النا�س معادن كمعادن الذهب والف�ضة خيارهم يف اجلاهلية
خيارهم يف الإ�سالم �إذا فقُهوا» ب�ضم القاف؛ �أي مار�سوا الفقه وتعاطوه� ،أي �أن
�أ�صول بيوتهم ال�شريفة تعقب �أمثالها وي�سري كرم �أعراقها �إىل فروعها وال يكون
فيه خيار مبجرد ذلك ،فال خيار يف الإ�سالم �إال بالف�ضل والتقوى ،فمن اتفق له مع
ذلك �أ�صل حميد �شريف الأعراق كملت ف�ضيلته ورمبا ف�ضل عن غريه ،وال�سائحون
يف قوله تعاىل هم طالب العلم ،وال�سياحة �أمر عظيم يف تكميل النف�س؛ لأنه يلقى
�أفا�ضل خمتلفني في�ستفيد من كل واحدة فائدة خم�صو�صة ،وقد بلغ الأكابر من
النا�س في�ستحقر نف�سه يف مقابلتهم وقد ي�صل �إىل املدار�س الكبرية فينتفع بها ،وقد
ي�شاهد اختالف �أحوال �أهل الدنيا ب�سبب ما خلق اهلل يف كل طرف من الأحوال
اخلا�صة بهم فتتقوى معرفته ،فالرحلة �إىل العلماء واالنتقال عن الأوطان يف طلب
العلوم واكت�ساب الف�ضائل والفوائد هي �أمر واجب �أو م�ستحب.
ٍ
وحينئذ فمن مل يجد ُم َع ِّل ًما يعلمه يف بلده �أو وطنه ما يحتاج �إليه من
�أمر دينه ومعا�شه؛ فلريحل وجوبًا يف الواجب وندبًا يف املندوب اقتدا ًء بال�سلف
ال�صالح واخللفاء التابعني ،فقد رحل مو�سى �إىل اخل�ضر -عليهما ال�صالة
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وال�سالم -لال�ستفادة منه ،ورحل جابر بن عبد اهلل الأن�صاري  م�سرية �شهر
�إىل �أن�س بن عبد اهلل يف طلب حديث واحد ،ورحل عتبة بن احلارث من مكة �إىل
املدينة يف م�س�ألة واحدة ،وال يخفى ما يح�صل للإن�سان يف غربته من الف�ضائل
العظيمة واخل�صال اجل�سيمة ،وقيل:
َتغ ََّر ْب َع ْن الأَ ْو َط ِان يف َط َل ِب ال ُع َلى
اب َم ِعي�شَ ٍة
َت َف ُّر ُج َه ٍّم َو ْاك ِت َ�س ُ
َو�إ ِْن ِق َ
يل يف الأَ ْ�س َفا ِر ُذ ٌّل ُ
وغ ْر َب ٌة
تى خَ يرْ ٌ َل ُه ِم ْن َح َيا ِت ِه
َف َم ْو ُت ال َف َ

َ
�س َف َو ِ
ائد
َ
و�سا ِف ْر ففي الأ ْ�سفَا ِر َخ ْم ُ

ِ
و�ص ْح َب ُة َم ِ
اج ِد
اب
ُ
وع ْل ٌم و�آ َد ٌ
ٍ ()1
وار َ
اب �شَ َد ِ
ائد
و َق ْط ُع َف َياف
تك ُ
ْ
ا�ش َو َح ِ
ب َِدا ِر َه َو ٍ
ا�س ِد
ان َبينْ َ َو ٍ

و َمثَّل بع�ضهم يف معنى ذلك مبثالني �أحدهما� :أن املاء ال�صايف ال ُّز َالل
�إذا ا�ستم ّر يف حمل واحد من غري ورود �شيء عليه من ماء �آخر ف�إنه ي�صري ُم َت َغيرِّ ًا
ُم َن َّت ًنا ،الثاين� :أن البدر امل ُنري لوال غربته وانتقاله من منزلة �إىل منزلة مل يح�صل له
الكمال وال�شرف ،وما �أح�سن ما قيل يف معنى ذلك:
()2

ث ُة املُ ْك ِث يف املَ َنـــــاز ِِل ُذ ٌّل
َك رْ َ
َما َج َرى املَا ُء َف ْه َو َع ْذ ٌب ُز َال ٌل
(َ )1ف َي ٍاف� :صحا ٍر وا�سعة ال ماء فيها( .م).
( )2ال ُّز َالل :العذب البارد ال�صايف( .م).

ْ
َن
فاغ َت ِن ْم َ�ســـــــف َْر ًة بــــــها َت َتف نَّ ْ
َ
ـــــــال ُم ْكثُــــــ ُه َي َت َع َّط ْن
و�إِ َذا َط
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ومعلوم �أن الغربة للإن�سان �أف�ضل من الإقامة يف بلده ،واهلل تعاىل ال يزال
يف عون عبده غائ ًبا كان �أو حا�ض ًرا مقي ًما �أو م�ساف ًرا ،وكان  يقول للم�سافر:
«�أ�ستودع اهلل دينك و�أمانتك» ،وجاءه رجل فقال� :إين �أريد �سف ًرا ،فقال له :ز ّودك
اهلل التقوى ،قال :زدين ،فقال :وغفر ذنبك ،فقال :زدين ،فقال :وي�سر لك اخلري
حيثما كنت وتوجهت .وذكر بع�ض الف�ضالء �أنه ملا حج و�أراد االنف�صال كان قد
�صحبه �أفا�ضل من �أهل العلم مبكة فخرجوا معه لوداعه وقالوا له :تريد �أن ترجع
لهذا املو�ضع؟ قال :نعم ،قال :اقر�أ عند �آخر ر�ؤيتك هذا املو�ضع من �سورة الق�ص�ص
قوله تعاىل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [الق�ص�ص]85 /
ف�إنك �ستعود �إن �شاء اهلل تعاىل ،قال فقر�أتها فعدت ،وقر�أتها �أي�ضً ا فعدت ،وقر�أتها
و�أنا راج �أن �أعود �إن �شاء اهلل تعاىل.
ويقوي ما قاله هذا الفا�ضل ما رواه �أبو الفرج ابن اجلوزي يف كتابه امل�سمى
«بانبعاث ال�ساكن �إىل �أ�شرف امل�ساكن» �أن النبي  ملا خرج مهاج ًرا من مكة
�إىل املدينة �أدركته يف الطريق الوح�شة ،فنزل عليه جربيل وقال :قل «�إن الذي
فر�ض عليك القر�آن لرادك �إىل معاد» .وال يبايل ال�شخ�ص مبا يقا�سي يف الغربة من
ً
متم�سكا بالتقوى،
الهموم واملذلة وك�سر النف�س والإهانة وغري ذلك؛ حيث كان
وقد �أن�شد ال�شيخ �أيوب ال�شامي يف ذلك؛ حيث قال:
ين تَ�شَ
ـــــــر ُقوا و َتغ ََّر ُبوا
ز ََع َم ا َّل ِذ َ
َّ
يب �إذا ا َّتقَى
َف�أَ َج ْب ُتهم �إ َِّن ال َغ ِر َ

ُ
يـــــــل
ِيب و�إنْ �أَ َع َّز َذ ِل
�أَنَّ ال َغر َ
َ
ُ
يــــــل
كاب َج ِل
الر ُ
َم ْه َما �أ َح َّل به ِّ
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ثم ال فرق بني �أن يكون غن ًّيا �أو فق ًرياً ،
مالكا �أو مملو ًكا ،فال حتتقر ملا هو فيه
من الفقر والفاقة ،بل اعترب ف�ضله دون عيبه ،فقد ورد عنه �« :إن اهلل ال ينظر
�إىل �صوركم و�أموالكم ولكن ينظر �إىل قلوبكم و�أعمالكم» فال عربة بالظواهر ،كما
قيل:
ا�س يف ُح ْ�س ِن ُ�صو َر ٍة
يرى َظ ِاهري لل َّن ِ

َويل َظ ِاه ٌر َي ْن ِكي العد َّو و َب ِاط ٌن

ال�س ْب ِك
ويل َك ِب ٌد ُم ْلقًى َع َلى �آ َل ِة َّ

( )1

ملمي( )2لو َي ْدرِي َح ِقي َق َت ُه َي ْب ِكي

وقال �« :شدائد الدنيا �أربعة؛ �أ ّولها :غربة ولو كانت �ساعة ،وثانيها:
فر�سخا ،ورابعها� :س�ؤال ولو كان مقدار
َد ْين ولو كان حبة ،وثالثها� :سفر ولو كان ً
َخ ْر َد َلةَ» ،وقال بع�ضهم :ال�س�ؤال ُم ّر ملا يرتتب عليه من بذل الوجه الذي ال َي ْع ِد ُل ُه
�شيء يف الدنيا؛ ولهذا قيل:
ال�س� ُؤال َم َع ال َّن َو ِال
و�إذا ُّ

()3

َو َزنْت ُه

ال�س�ؤ ُ
وخ َّف ُك ُّل َن َو ِ
ال
َال َ
َر َج َح ُّ

قال العلماء  ما وجب عليك عمله من عبادة وغريها وجب عليك
العلم به فو ًرا عند �إمكانه ،وقال ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -كفاك من علم
ال�س ْبك :الآلة التي ُتذاب وتفرغ فيها املعادن ( .م).
(� )1آ َل ُة َّ
(ُ )2م ِّلمي :العارف واملحيط بحايل( .م).
( )3ال َّنوال :العطاء( .م).
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الدين (�أي ال�شريعة) ما ال ي�سعك جهله؛ �أي ما ال ّبد لك من معرفته يف �إقامة
واجبات الدين ،ويكفي يف ذلك معرفة �أحكامها الظاهرة وال جتب معرفة دقائقها،
فالظاهرة نحو تعلم كلمتي ال�شهادة وفهم معناهما بحيث يجزم اعتقاده بذلك ولو
عن تقليد وتعلم واجبات الطهارة وال�صالة ،وتعلم ال�صوم ب�أن يعلم �أن وقته من
الفجر �إىل غروب ال�شم�س ،و�أن الواجب فيه النية والإم�ساك عن املفطرات من
العدة ،وتعلم واجبات ما
�أكل ونحوه ،و�أن ذلك م�ستمر �إىل ر�ؤية الهالل �أو متام ّ
لزمه من الزكاة ،وتعلم كيفية احلج �إذا عزم على فعله ب�أن يعلم �أركانه وواجباته
وغري ذلك من دقائقه.
ويف الأثر « َم ْن َع َب َد َ
اهلل تعاىل باجلهل كان ما يف�سده �أكرث مما ي�صلحه» ،وروى
الطرباين يف الأو�سط «ما ُعب َِد ُ
أ�شد
اهلل ب�شيء �أف�ضل من فقه يف دين ،ولفقيه واحد � ّ
على ال�شيطان من �ألف عابد» ،وقوله ولفقيه واحد �أي وجوده وبقا�ؤه ف�إن الفقيه
ي�أمر النا�س بالطاعة ويدعوهم �إىل �سبيل الرحمن في�صلون �إىل ال�سعادة الباقية
أ�شد عليه
والدرجات الراقية ،وكل ذلك خمالف ملراد ال�شيطان ،فيكون العامل � ّ
و�أبغ�ض �إليه بخالف العابد ،واملراد من الألف هنا املبالغة يف الكرثة ،وقال عمر
ر�ضي اهلل تعاىل عنه« :تفقهوا قبل �أن ُت َ�س َّودوا» ب�ضم املثناة وفتح ال�سني وت�شديد
الواو� ،أي جتعلوا �سادة ،ومعناه تعلموا العلم قبل �أن ت�صريوا �سادة منظو ًرا �إليكم
فت�ستحوا �أن تتعلموا بعد الكرب فتبقوا جها ًال ،وقيل قبل �أن تتزوجوا وت�شتغلوا
بالزواج عن العلم ،وروى �أي�ضً ا «من ُي ِر ِد اهلل به خ ًريا يفقهه يف الدين و�إمنا �أنا قا�سم
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واهلل يعطي» ،ف�إذا ر�أى �أن اهلل �أقامه يف طلب العلم كان ذلك دلي ًال على �أن اهلل
تعاىل �أراد به خ ًريا.
و َع َّرف بع�ضهم الدين ب�أنه و�ضع �إلهي �سائق لذوي العقول ال�سليمة
باختيارهم املحمود �إىل ما هو خري لهم بالذات ،فقوله و�ضع �إلهي �أي �أحكام و�ضعها
املوىل و�شرعها و َب َّي َنها قال تعاىل :ﱹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱸ [ال�شورى ]13 /الآيات و�أما و�صف نبينا
بكونه �شار ًعا فباعتبار نقلها عن اهلل؛ ولذلك يقولون نبينا هو ال�شارع املَ َجازي
واهلل هو ال�شارع احلقيقي ،واحرتز بذلك عن و�ضع اخللق ك�آالت النجارة والقزازة
وغري ذلك فال ت�سمى دي ًنا ،وقولنا �سائق �أي باعث خرج به الأو�ضاع الإلهية غري
ال�سائقة ك�إنبات الأر�ض و�إمطار ال�سماء ،وقولنا لذوي العقول خرج به ما ي�سوقهم
وغريهم من احليوانات كالأو�ضاع الطبيعية التي تهتدي بها احليوانات ملنافعها
كن�سج العناكب واتخاذ النحل بيو ًتا ،وم�ضارها كاجتناب املهاوي واملهالك ،وقولنا
باختيارهم خرج به الأو�ضاع الإلهية االتفاقية كا َحل ِم َّية والع�صبية ،وقولنا املحمود
احرتاز عن االختياري املذموم كاالنهماك يف الدنيا وال�شهوات فال ي�سمى دي ًنا،
وقولنا �إىل ما هو خري لهم بالذات كاالنهماك يف خدمة اهلل وطاعته وحمبته ف�إن
ذلك خري ذاتي يرتتب عليه الفوز الأكرب غ ًدا ،واحرتز بذلك عن اخلري ال بالذات
كاالنهماك يف ت�صحيح الأبدان باحلكمة والعقاقري وغري ذلك فال ي�سمى دي ًنا.
و�أجمع من هذا التعريف و�أظهر منه قوله تعاىل :ﱹ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮦ ﮧ ﮨﱸ [ال َب َّي َنة]5 /
و�سمي دي ًنا لل َّت َد ُّين به ،وي�سمى ملة �أي�ضً ا و�صرا ًطا م�ستقي ًما قال تعاىل :ﱹﭧ
ﭨ ﭩﱸ [الفاحتة� ]6 /أي الدين ال َق ِّيم الذي ال اعوجاج فيه ،فمن َ�س َّب
الدين �أو ا ِمل َّلة �أو املذهب ف�إنه يكفر؛ لأنها عبارة عن ال�شرع ال�شريف الذي �شرعه
اهلل لنا ،قال تعاىل :ﱹﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﱸ [النحل.]123 /
وقد َف َّ�ضل اهلل تعاىل هذه الأمة على �سائر الأمم مبا خ�صهم به من الإميان
خ�صو�صا علم ال�شريعة واحلقيقة ،قال تعاىل :ﱹ ﮪ
واحلكم والعلوم ال�شرعية
ً

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [احلج ]78 /الآية.

ﱹﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵﱸ [البقرة ]143 /ومعنى الو�سط يف الآية اجلزء الذي بني
الطرفني ،واملعنى �أنهم و�سط لتو�سطهم يف الدين فلم يغلوا َك ُغ ُل ّو الن�صارى ومل
يق�صروا كتق�صري اليهود ولكنهم �أهل و�سط واعتدال ،وقال الطربي :الو�سط يف
كالم العرب اخليار ،يقولون فالن و�سط يف قومه ووا�سط �إذا �أرادوا الرفع يف ح�سبه،
وقال ال َّزمخَ ْ �شَ ر ِّي :قيل للخيار و�سط لأن الأطراف يت�سارع �إليها اخللل والأو�ساط
حمفوظة ،وقال تعاىل :ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ [�آل عمران،]110 /
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وهذه الآية مما ا�ستدل بها على �أف�ضلية نبينا حممد  على جميع املخلوقات؛ �إذ
حا�صلها الإخبار ب�أن �أمته �أف�ضل الأمم ،وال �شك �أن خريية الأمم بح�سب كمالهم
يف الدين ،وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه ،فتف�ضيل الأمة من حيث �إنها
�أمة تف�ضيل للر�سول الذي هم �أمته.
و ُروِي عن عمر  عن النبي �« :إن اجلنة ُح ِّر َمت على الأنبياء كلهم حتى
�أَ ْدخُ َلها ،وحرمت على الأمم حتى تدخلها �أمتي» ،ويف حديث عبد اهلل بن ُب َر ْي َدة قال:
قال ر�سول اهلل �« :أهل اجلنة ع�شرون ومائة �صف ثمانون من هذه الأمة» ،و�أدل دليل
على ِع َظم �شرفهم ورفعة رتبتهم وكمال فخرهم عند ربهم قوله تعاىل:ﱹﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﱸ [املائدة.]3 /
و�أما الدين فثالثة؛ �إميان و�إ�سالم و�إح�سان ،فالإميان لغ ًة الت�صديق مبعنى
�إذعان احلكم وقبوله وهو �إفعال م�أخوذ من الأمن؛ لأن حقيقته الأمن من التكذيب
واملخالفة ،و�شر ًعا ت�صديق القلب مبا علم �ضرورة جميء الر�سول به من عند اهلل ،وال
يعترب �إال مع التلفظ بال�شهادتني من القادر ،وهل النطق بهما �شرط لإجراء �أحكام
امل�ؤمنني يف الدنيا �أو جزء من ُم َ�س َّماه؟ قوالن ذهب جمهور املحققني �إىل �أ ّولهما،
واخترَ َ َم ْت ُه( )1املَ ِن َّية قبل
وذهب كثري من الفقهاء �إىل ثانيهما ،ولكن من �صدق بقلبه ْ
ات�ساع وقت الإقرار به فهو م�ؤمن عند اهلل تعاىل ،والإ�سالم �إعمال اجلوارح من
(ْ )1اخترَ َ َم ْته املَ ِن َّية :مات وذهب( .م).
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الطاعات؛ كالتلفظ بال�شهادتني وال�صالة وال�صوم واحلج ولكن ال تعترب الأعمال
يف اخلروج من عهدة التكليف �إال مع الإميان والت�صديق ،والإح�سان �أن تعبد اهلل
ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك كما يف خرب ال�صحيحني امل�شتمل على
بيان الإميان ب�أن ت�ؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وت�ؤمن بالقدر كله
خريه و�شره.
وجملة �أحكام التكليف خم�سة؛ واجب ومندوب وحمظور (�أي حرام)
ومكروه ومباح ،فالواجب ير�سم ب�أنه الذي يثاب فاعله امتثا ًال كال�صالة ويعاقب
مب�شيئة اهلل تعاىل تاركه ،وير�سم املندوب ب�أنه الذي يثاب فاعله وال يعاقب تاركه،
وير�سم املحظور ب�أنه الذي يعاقب مب�شيئة اهلل تعاىل فاعله ويثاب تاركه امتثا ًال،
وير�سم املكروه ب�أنه الذي يثاب تاركه وال يعاقب فاعله ،وير�سم املباح ب�أنه الذي
لي�س يف فعله وتركه ثواب وال عقاب .و�شرائط التكليف ثالثة؛ �أحدها البلوغ
والعقل وهو �صفة مييز بها احل�سن والقبيح وحمله القلب ،فال تكليف على �صبي
وجمنون لرفع القلم عنهما ،وثالثها بلوغ دعوته � إىل توحيد اهلل تعاىل ،قال
تعاىل :ﱹﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﱸ [الإ�سراء.]15 /
وجملة �أركان الإميان �أي �أجزا�ؤه التي ترتكب منها ماهيته ثمانية يجب على
وي�صدق بقلبه اعتقا ًدا جاز ًما ،ومعنى ت�صديقه العلم ب�أنه
املكلف �أن يعلمها ب�أن يعتقد ّ
تعاىل واجب الوجود بذاته و ِق َد ِمه ووحدانيته و�أُلوهيته وب�صفاته وبر�سله ،وب�أن دين
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الإ�سالم حق ،وب�أن اهلل ور�سوله � صادقان فيما �أخربا به ،فال يكفي االعتقاد من
غري علم؛ �إذ اعتقاد �صدق اهلل ور�سوله �إمنا ي�صح بعد العلم ب�صدقهما يف �إخبارهما،
و�إمنا يكون كذلك بعد العلم ب�أنه حي ،بعد العلم ب�أنه فاعل� ،إىل �آخر ال�صفات الآتية؛
الأوىل� :أن اهلل حي لقوله تعاىل :ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ [البقرة،]255 /
ولأنه ال يجوز وجود �شيء من الأمور املوجودة من غري حي ،الثانية� :أن تعتقد �أن اهلل
تعاىل عليم باجلزئيات والكليات ،لقوله تعاىل :ﱹﮖﮗﱸ [الن�ساء،]166 /
ولقوله تعاىل :ﱹﮋ ﮌ ﮍﱸ [الرعد ،]9 /ولأن الأفعال امل�شاهدة ال
حت�صل من جاهل مع �أن اجلهل نق�ص ،الثالثة� :أن تعتقد �أن اهلل قادر على كل �شيء
لقوله تعاىل :ﱹﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [البقرة.]20 /
الرابعة� :أن تعتقد �أنه متكلم بكالم نف�سي �أزيل قائم بذاته من غري حرف وال �صوت
وال انتهاء لقوله تعاىل :ﱹ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱸ [الفتح ]15 /ولقوله
تعاىل :ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ [الن�ساء ،]164 /فالكالم امل�شتمل
على احلرف وال�صوت دال على الكالم النف�سي القائم بالذات ات�صف به املوىل
و�أ�سمعه نبيه مو�سى بهذا الو�صف من غري حرف وال �صوت ،والكالم �صفة عرب عنها
بالنظم املعروف امل�سمى بالقر�آن غري خملوق ،مبعنى �أنه موجود �أب ًدا و�أز ًال مكتوب
يف م�صاحفنا ب�أ�شكال الكتابة و�صور احلروف الدالة عليه حمفوظ يف �صدورنا مقروء
ب�أل�سنتنا بحروفه امللفوظة امل�سموعة.
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اخلام�سة� :أن تعتقد �أنه تعاىل �سميع من غري جهة قرب وال بعد �سواء يف ذلك
ال�سر واجلهر ،ال تختلف عليه الأ�صوات ودليل ذلك قوله تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﱸ [املجادلة ]1 /و�إن عدم ال�سمع نق�ص ،وال�سمع �صفة
�أزلية حتيط بامل�سموعات ،ال�ساد�سة� :أن تعتقد �أنه تعاىل ب�صري من غري حدقة وال
جارحة( ،)1والإب�صار �صفة �أزلية حتيط باملب�صرات ،فاهلل مب�صر للأ�شياء بال وا�سطة،
ال�سابعة� :أن تعتقد �أنه تعاىل مريد لكل واقع يف العامل من خري و�شر وطاعة
ومع�صية ،و�إن كان ال ير�ضى املع�صية من خلقه ،والإرادة �صفة تخ�ص�ص �أحد
طريف ال�شيء من الفعل والرتك بالوقوع ،ومذهب حمققي �أهل ال�سنة �أن الإرادة
وامل�شيئة غري الر�ضى واملحبة لقوله تعاىل :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄﱸ [الزمر]7 /
مع قوله تعاىل :ﱹﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ [الأنعام ،]112 /الثامنة� :أن تعتقد
�أنه تعاىل باقٍ �أي واجب الوجود لذاته بغري زمان وال نهاية ،مبعنى �أنه ال ي�سبقه ِق َدم
املقد�س قدمية؛ لأنها قائمة بذاته
وال يلحقه عدم ،فهذه ال�صفات الثمانية للذات َّ
الزمة له ،وقد نظمها بع�ضهم يف قوله:
ِ
وع ْل ٌم
َح َيا ٌة
ات ا ِ
ات ِل َذ ِ
هلل َج َّل قدمي ٌة
ِ�ص َف ٌ
ُق ْد َر ٌة

و�إِ َرا َد ٌة

َك َ
و�س ْم ٌع مع البقا
ال ٌم و�إِ ْب َ�ص ٌار َ
َل َدى الأَ ْ�ش َع ِريّ ا َحل رْ ِب( )2ذِي ال ِع ْل ِم وال ُّت َقى

(َ )1ح َدقَة وال َجار َِحة :احلدقة :هي ال�سواد امل�ستدير و�سط العني ،واجلارحة :ع�ضو يف اجل�سد واملق�صود عدم
التج�سيد( .م).
( )2ا َحلبرْ  :الرجل ال�صالح العامل( .م).
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و�أعمها العلم والكالم لتعلقهما بكل واجب وجائز وم�ستحيل وتعلق
القدرة والإرادة باملمكنات دون الواجبات وامل�ستحيالت ،ويتعلق الب�صر بجميع
املوجودات قدميها كر�ؤيته تعاىل ذاته و�صفاته وحادثها كر�ؤيته تعاىل ذوات خلقه
تعدد فيها ،و�أما قوله تعاىل:
و�صفاتهم ،وكل �صفة من �صفاته تعاىل ُم َّت ِح َدة ال ّ
ﱹﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﱸ [طه ]98 /فمن جماز الت�شبيه؛ لأن علمه تعاىل واحد
تعدد فيه وال �سعة ،و�إمنا االت�ساع من حيث كرثة التعلقات باملعلومات فيجب
ال ّ
تنزيهه تعاىل عن كل نقي�صة ذا ًتا و�صفات؛ �إذ له الكمال املطلق فيهما ،وقد و�صف
نف�سه بالأعلى ل ُع ُل ِّوه فيهما؛ �إذ ذاته �أعلى الذوات قد ًرا و�شر ًفا وكذا كل �صفة له.
وو�صف نف�سه بالوحدانية لتوحده فال �شبيه له وال نظري قدمي ال ي�سبقه قدم
�أبدي ال يلحقه عدم؛ لأنه ال �أ َّول له وال �آخر له؛ لأنه تعاىل خلق العامل ،ولأنه لو
مل يكن قدميًا لكان حادثًا ،وهو باطل وال جتوز عليه التغريات ،وال حتل به احلادثات
تعاىل عن اجلهة واحللول والهبوط وال�صعود والقيام والقعود ،لي�س مبتحرك وال
�ساكن وال منف�صل عن العامل منزه عن اجل�سم والتحديد والتق�سيم ،فال دهر
يخلقه ،وال قهر يلحقه ،وال �شيء ي�سرته ،وال ك�شف يظهره ،وال َع َّد يجمعه ،وال
حد يقطعه ،وال كون يح�صره ،وال عون ين�صره ،وال يتقيد بزمان،
�ضد مينعه ،وال ّ
ّ
وال يحويه مكان ،وال يت�ص ّور يف الأوهام ،وال يتكيف يف الأذهان ،وال ي�شغله �ش�أن
عن �ش�أن ،وال يطر�أ عليه ن�سيان ،وال يحمله �شيء من خملوقاته ،وال َي ْع ُز ُب عن
علمه �شيء من معلوماته ،ال ت�أخذه ِ�س َنة وال نوم وال يتوجه عليه عتب وال لوم،
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تعاىل عن الظلم وا َجل ْور يف �شيء من �أفعاله ،وعن التناق�ض يف �شيء من �أقواله،
ال اعرتا�ض عليه يف ت�صرفه يف خملوقاته مبا �أراده يف الأزل من تقديراته منزه عن
الأغرا�ض يف الأفعال والأحكام� ،أفعاله ال تعلل وكلماته ال تبدل ال يجب عليه
�شيء ،يثيب من ي�شاء بف�ضله ويعذب من ي�شاء بعدله ،وقال الإمام اللقاين:
ــــــــ�ض ال َف ْ�ض ِل
َف�إ ِْن ُي ِث ْب َنا فب َِم ْح
ِ

ـــــ�ض ال َع ْد ِل
و�إِنْ ُي َع ِّذ ْب فب َِم ْح
ِ

ال�صـــــــــ َ
ال َح َو ِ
اج ٌب
و َق ْو ُلهم �إ َِّن َّ
�أَلمَ ْ َي َر ْوا �إِيـــــــــــال َمه الأَ ْط َفاال

ور َما َع َل ْي ِه َو ِ
اجب
َع َل ْيــــــــه ُز ٌ
و�شَ َبهها َف َحـــــــا ِذ ِر املُ َحـــــــــاال

له الإف�ضال بالنعم على م�ستحق النعم ال قبح يف �شيء من �أفعاله ،كلها
ح�سنة خريها و�شرها ،نفعها و�ضرها ،قليلها وكثريها ،ال حق لأحد عليه وله احلق
على غريه ،له �إيالم الأطفال والدواب ،يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد ،ال اعرتا�ض
وا�شتد بال�ؤه وعظم عنا�ؤه ،لي�ست الربوبية مقيدة
عليه ومن اعرت�ض زاد �شقا�ؤه ّ
مب�صالح العبودية؛ �إذ ال حجر للعباد على ربهم حتى ال يفعل �إال مبا ي�صلحهم ،ال
تنفعه الطاعة وال ت�ضره املع�صية ،وقد اجتمعت �صفاته الثبوتية وال�سلبية جميعها
يف �ضمن �سورة الإخال�ص فـ ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ نفي الكرثة والعدد لقوله
تعاىل :ﱹﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ [الأنبياء ،]22 /ولأنه لو كان
معه غريه ملا ا�ستقام اخللق والأمر؛ �إذ قد يريد �أحدهما �إيجاد �شيء والآخر نفيه
فالبد �أن يكون �أحدهما مقهو ًرا واملقهور ال يكون خالقًا وال غال ًبا فال يكون �إل ًها،
ّ
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ﱹﭖ ﭗﱸ نفي ال�شريك واملعني ،ﱹ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ نفي
العلة واملعلول ،ﱹﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﱸ نفي ال�شبيه واملثيل .ومن
قال لك ما ذات اهلل؟ فقل له :ﱹ ﭡ ﭢﭣ ﭥ ﭦ
ﭧﱸ [ال�شورى]11 /؛ لأن املُ َت َما ِث َلينْ يجري على �أحدهما ما يجري
على الآخر ،فلو �شابهه غريه وجرى على غريه احلدوث و�صفات النق�ص جلرى
ذلك عليه �أي�ضً ا فال يكون �إل ًها لي�س بج�سم وال جوهر وال عر�ض؛ لأن هذه الأمور
تلزمه احلدوث و�صفاته النق�ص ،واهلل تعاىل بخالف ذلك وال زمان له وال مكان.
قيل :البحث عن ذات اهلل �إ�شراك والكف عن ذات اهلل �إدراك ،ومن قال :ما
فعل اهلل؟ فقل له :كل يوم هو يف �ش�أن ال ي�شغله �ش�أن عن �ش�أن ،وال ت�شغله الأ�شياء
عن الأ�شياء ،يدبر الأمر يف�صل الآيات ،ال ُي َ�س�أل عما يفعل وهم ُي ْ�س�ألون ،وال يجري
يف العامل �أمر �إال ب�إرادته وحكمه ،لقوله تعاىل :ﱹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﱸ [الأنعام ]59 /الآية .و�أنه لو جرى يف العامل �أمر بغري �إرادته لكان مقهو ًرا
جمبو ًرا وذلك نق�ص ،و�أن تعتقد �أنه مثيب لعباده ال�صاحلني ومعاقب للمذنبني لقوله
تعاىل :ﱹ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ .ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓﱸ [الزلزلة ]8-7 /وقال :ﱹﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰓ
ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﱸ [ف�صلت ]46 /ولأن الثواب
والعقاب لو مل يثبتا َل َف َعل من �شاء ما �شاء ،ولبطل الأمر والنهي والعبادة
وكل ما يخطر ببالنا مما ميتنع على ربنا فهو باطل واهلل بخالف ذلك.
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يعني �أن ما هج�س بالبال �أي الذهن من ت�صور كيفيته تعاىل وت�شبيهه
ب�شيء من اخللق ذا ًتا �أو �صفة فهو باطل �أوجبه ق�صور العقل واملعرفة ،ف�إن اهلل
بخالف ما يخطر يف الأذهان وفوق ما تنتهي �إليه العقول ما وحده من كيفه ،وال
�أ�صاب حقيقته من مثله ،ظهر فبطن ،وبطن فعلم ،ولطف فجل تعاىل اهلل عما يقوله
ريا ،وما �سمعته مما يوهم جارحة كنحو ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﱸ
املبطلون عل ًّوا كب ً
[الفتح ،]10 /و ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ [الق�ص�ص ،]88 /فهو من
املت�شابهات التي ن�ؤمن بها ونكل علمها �إىل اهلل تعاىل مع القطع بالتنزيه عن ظاهرها
ال�ستحالتها عليه  ،ون�ؤ ّولها على ما يليق بجنابه املقد�س ،وكذا يجب الإميان
ب�أنبيائه ور�سله �أي يجب علينا اجلزم واليقني ب�أنبيائه ور�سله وهم قوم خ�صوا بنفو�س
قد�سية ح�صلوا بها على املطالب دون ا�شتغال باملبادئ املو�صلة ،فالنب ّوة والر�سالة
بف�ضل اهلل تعاىل ال باالكت�ساب ،قال الإمام اللقاين:
َولمَ ْ ت َُك ْن ن ُُبــــــــ َّو ٌة ُم ْك َت َ�س َبة
َب ْل َذ َ
اك َف ْ�ض ُل ا ِ
هلل ُي�ؤْ ِتي ِه لمِ َ ْن
و�أَ ْف َ�ض ُل ا َ
خل ْلقِ َع َلى الإ ِْطالقِ

و َل ْو َر َقى فيِ ا َ
خلــــيرْ ِ �أَ ْع َلى َع ِقبه
َي�شَ ا ُء َج َّل ُ
ــــــب املِن
اهلل َو ِاه
ٌ
َنب ُِّي َنا َف ِم ْ
ال�شـــــــق ِ
َاق
ـــــل َع ِن
ِّ

والنبي �إن�سان �أُ ِ
وحي �إليه ب�شرع و�إن مل ي�ؤمر بتبليغه ،والر�سول �إن�سان
�أُ ِ
وحي �إليه ب�شرع و�أُ ِم َر بتبليغه ،وال�شرع ما �شرعه اهلل من الأحكام للعباد ،لقوله
تعاىل ﱹ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﱸ [الن�ساء� ]59 /أي لكتابه والر�سول
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مدة حياته ،وبعد موته �إىل �سنته� ،أي اك�شفوا عليه منهما؛ فالكتاب وال�سنة هما
البينات والهدى اللذان �أنزلهما اهلل تعاىل ،قال تعاىل  :ﱹ ﭤ.ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﱸ [غافر ]2-1 /الآية ،وقال جل ذكره وتقد�ست �أ�سما�ؤه
ﱹ ﭑ .ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ .ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﱸ [ف�صلت ،]3-1 /وال�سنة �أقوال نبيه عليه ال�صالة وال�سالم و�أفعاله
وذلك وحي ُم َن َّزل ،و�إذا ت�أملت فوا�صل القر�آن وجدتها كلها ال تخرج عن املنا�سبة،
كقوله تعاىل :ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ .ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ [ال�ضحى ]10-9 /ال
يجوز التبديل بينهما ،ونهى  عن انتهار ال�سائل ،قال « :ردوا ال�سائل ولو
ب�شق مترة ولو مبثل ر�أ�س الع�صفور فلك �أجرها مرتني» .وروي �أن �أعراب ًّيا �سمع
�شخ�صا يقر�أ :وال�سارق وال�سارقة فاقطعوا �أيديهما جزاء مبا ك�سبا نكا ًال من اهلل
ً
واهلل غفور رحيم بدل قوله تعاىل :ﱹﭪ ﭫ ﭬﱸ [املائدة ]38 /فقال :ما
ينبغي �أن يكون كالم اهلل تعاىل هكذا ،فقيل له� :إن القارئ غلط والقراءة واهلل
عزيز حكيم ،فقال :نعم هكذا يكون ف�إنه لمََّا َع َّز َح َكم.
وكذا يجب الإميان بالبعث والن�شور ،لقوله تعاىل :ﱹﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﱸ [البقرة ،]73 /ولقوله تعاىل :ﱹ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﱸ [التغابن ]9 /وقوله تعاىل:ﱹ ﭱ ﭲﱸ [امللك ]15 /ولأنه لو مل
يكن بعث وال ن�شر ملا كان �أمر ونهي ولفعل كل من �شاء ما �شاء ،وقيل:
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ف َلــــــ ْو �أَنَّـــــــــا �إذا ِم ْت َنا تُـــــ ِر ْك َنا َل َك َ
احــــــ َة ُك ِّل َح ِّي
ان املَ ْو ُت َر َ
ــــــد َذا َع ْن ُك َّل �شَ ِّي
َو َل ِكـــــــ َّنا �إِ َذا ِم ْت َنـــــــا ُب ِع ْث َنا ون ُْ�سَ�أ ُل َب ْع
َ

وكذا يجب الإميان باجلنة والنار و�إال ملا كان �أمر ونهي ،وكذا يجب الإميان
بال�صراط وبامليزان الق�سط ،لقوله تعاىل :ﱹ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
�ض وال�شفاعة ،لقوله تعاىل :ﱹﮆ ﮇ
ﭮﱸ [الأنبياء ]47 /وبا َحل ْو ِ
ﮈﱸ [الكوثر ]1 /ف�سره النبي  فقال« :هو حو�ض �آنيته �أكرث من عدد
جنوم ال�سماء ،من �شرب منه مل يظم�أ بعده �أب ًدا» ،ون�ؤمن بالقر�آن و�أنه كالم اهلل
غري خملوق ،و�أنه معجز جلميع الب�شر �إن�سهم وجِ ِّنهِم مفرتقني �أو جمتمعني ،قال
تعاىل :ﱹﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱸ [الإ�سراء.]88 /
قال ال�سنو�سي رحمه اهلل :و�أف�ضل املعجزات القر�آن العظيم الذي مل
تزل �آياته تقرع �أ�سماع ال ُب َلغَاء ،وحترك لطلب املعار�ضة على �سبيل التعجيز حمية
الل�سن املُ َتو ِّق ِدي الفطنة الأقوياء املعار�ضني اخلائ�ضني يف كل فن من فنون البالغة
طو ًال وعر�ضً ا بحيث ال تفلت من معار�ضتهم �أمنع كلمة ،و�إن مل يعر�ض فيها
بعجزهم فكيف وهم ي�سمعون يف تعجيزهم �صريح قوله تعاىل :ﱹﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚﱸ [هود ]13 /ثم تنزل معهم ،فقال تعاىل :ﱹ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﱸ [البقرة ،]23 /ومع ذلك مل تتح ّرك �أنف�سهم ،ومن عادتهم ال يتمالكون
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معها عند ورود �أدنى عار�ض يقدح( )1يف منا�صبهم و�إن كان ذلك َح ْت َف �أنف�سهم،
فكيف مبا هو من نوع البالغة التي هي كالمهم وتدب فيهم دبي ًبا( )2حتى �إنهم
بها يف كل واد يهيمون؟ ومن مل ي�ستح منهم وانتدب ملعار�ضة هذا الأمر الإلهي
كم َ�س ْيل َمة الكذاب افت�ضح و�أتي مب�ضحكة يت�ضاحك منها �إىل قيام ال�ساعة ،ولو
ُ
�أنهم ُن ِقل �إليهم القر�آن نَ ْقل غريه من الكالم نقل �آحاد لأمكن االعتذار عنهم
بعدم الو�صولَ ،ك َّال بل امتلأت بحملته و�صحفه و�إ�شادة �أمره الأر�ض كلها �سهلها
وجبلها ،بدوها وح�ضرها ،ب ّرها وبحرها ،م�ؤمنها وكافرها ،و�إن�سها وجنها ،وتطاولت
�أزمنته على تلك ال�صفة قري ًبا من ت�سعمائة �سنة �أف َي ْ�سترَ ِيب( )3عاقل بعد هذا يف
كونه من عند اهلل جل وعال َ�ص َّدق به نبيه ؟
هذا مع ما فيه من الأخبار قبل الوقوع بالغيوب املطابقة وحما�سن علوم
ال�شريعة امل�شتملة على ما ال يقدر الب�شر على �ضبطه من امل�صالح الدنيوية
والأخروية ،وحترير الأدلة والرد على املخالفني بالرباهني القطعية ،و�سرد ق�ص�ص
املا�ضني وتزكية النف�س مبواعظ يغرق يف �أدنى بحارها جميع وعظ الواعظني .هذا
مي ما خط قط كتابًا وال ح�صلت له خمالطة لذي علم ميكن
كله على يد نبي �أُ ّ
بها حت�صيل �أدنى �شيء من ذلك ،علم ذلك كله بال�ضرورة ﱹﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
(َ  )1ي ْق َدحُ :ي�شَ ِّكك( .م).
م�شيا بطي ًئا( .م).
(َ  )2دبِي ًباً :
(َ )3ي ْ�سترَ ِيب :يت�شكك ويتحري( .م).
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ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍﮏ ﮐ ﮑﱸ [العنكبوت]48 /
ثم هذا �إىل ما له من املعجزات التي ال حت�صى ،ثم �إىل ما جبلت عليه ذاته الكرمية
من الكماالت التي كادت �أن تف�صح بل �أف�صحت قبل بعثه بر�سالته َخ ْلقًا وخُ ُلقًا.
ثم مع ذلك كله �أكد اهلل تعاىل �صدقه بذكر ا�سمه بجميع و�صفه يف الكتب
املا�ضية ،قال اهلل تعاىل :ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الأعراف]157 /
الآية .و�أطلق �أل�سنة الأحبار قري ًبا من مبعثه بجميع ذلك حتى �إنه �سبحانه بف�ضله
مما �أَ َّكد به زوال ا َّلل ْب ِ�س( )1عن نب ّوته �أَنْ منع العرب قبله من الت�سمي با�سمه اخلا�ص
أنا�سا قليلني ت�سموا قري ًبا من مولده با�سمه رجاء ح�صول النب ّوة لهم ملا
به �إال � ً
�سمعوه من الأحبار ،ثم من عظيم ف�ضل اهلل تعاىل يف �إزالة اللب�س عن نبوته �أنه مل
يطلق ل�سان �أحد من �أولئك الذين ت�سموا با�سمه بدعوى النب ّوة ،ف�إذا وفقت لعلم
هذا كله ح�صل لك العلم �ضرورة ب�صدق ر�سالة نبينا وموالنا حممد  ،فوجب
الإميان به يف كل ما جاء به عن اهلل  جملة وتف�صي ًال كاحل�شر والن�شر لعني هذا
البدن ال ملثله �إجما ًعا.
و�أما �أمور الدين فهي امتثال امل�أمورات ،وهو �أن متتثل لكل ما �أمر اهلل ور�سوله
به من فرائ�ض و�سنن و�أحكامهما والعمل بهما من غري تهاون وال تق�صري ،واجتناب
املنهيات وهي كل ما نهى اهلل ور�سوله عنه ،ور�ضاء بق�ضاء وقدر ،وهو �أن تر�ضى مبا
( )1ال َّلب�س :ا َخللْط وال َّت ْع ِم َية( .م).
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واملقدر هو الذي ي�أتي املرء على رغم �أنفه
ّقدره اهلل تعاىل عليك من خري �أو �شرّ ،
من غري اختياره فن�ؤمن بذلك ونر�ضاه ،فقد قال ر�سول اهلل « :من مل ير�ض من
ربه بوعده ووعيده فهو كافر» ،قال اهلل  ﱹ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ
�أي طرف وجانب من الدين ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱸ [احلج،]11 /
وقال بع�ضهم� :أمور الدين �أربعة �صحة العقل و�صدق الق�صد ووفاء العهد وحفظ
احلدَ ،ف ِ�ص َّحة العقل معرفة اهلل تعاىل ،و�صدق الق�صد الإخال�ص هلل تعاىل ،ووفاء
ّ
احلد هي ترك املعا�صي.
العهد امتثال �أوامر اهلل تعاىل ،وحفظ ّ
فينبغي ملعلم التالمذة �أن يعلمهم �أ ّو ًال عقائد التوحيد؛ لأن �أ َّول واجب
على الإن�سان معرفة ربنا جل وعال ومعرفة �أحكام عبادته ،قال اهلل تعاىل :ﱹ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ [الذاريات� ]56 /أي ليعرفونِ  ،ولأجل �أن
تتمكن من قلوبهم يف حال �صغرهم وهي خالية بحيث �إذا ورد على قلبهم �شيء
يخل بالعقيدة الإميانية ال يتغري ،كما قال ال�شاعر:
�أَتَانيِ َه َو َاها َق ْب َل �أَ ْن �أَ ْع ِر َف ال َه َوى

�صــــا َد َف َق ْل ًبــــا َخا ِل ًيا َف َت َّ
مكنا
َف
َ

ٍ
وحينئذ فاال�شتغال به ُمق ََّدم على كل الواجبات؛ �إذ مبعرفته تنقذ املهج
من �أليم املهلكات ،فال�سعيد من وفق لتحقيق عقائد �إميانه ملا يراه بعد املوت من
النعيم وال�سرور بوا�ضح برهانه.

()1

( )1املُهج :جمع ُمهجة وهي الروح والنف�س( .م).
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قال ابن حجر :اعلم �أن اهلل تعاىل �أر�سل نبيه حمم ًدا  بال�شريعة املطهرة
واحلنيفية ال�سمحة �إىل كافة اخللق فكان ذلك �سب ًبا ل�سعادتهم وموج ًبا ل�صالح
معا�شهم ومعادهم ،وكان ذلك على فرتة من الر�سل لي�س للنا�س �شرائع وال
�أحكام وال علم بالتوحيد وال �أمر �شرعي يحفظ دماءهم و�أموالهم ،فكانت �شريعته
جامعة لها ولغريها من احلكم التي ال تحُ �صى والنعم التي ال ُت�ستق�صى.
وكان العلماء هم القائمني بعده  بتقرير تلك الأحكام وال�شرائع وتدوين
ا�ستمدوها منه  ،وو�صلت �إليهم بالطرق ال�صحيحة
العلوم وامل�سائل التي
ّ
والأ�سانيد املت�صلة ،وكانوا هم الوارثني لتلك املرتبة بعده  واملُ ْ�س َت ِح ِّق َني لها دون
غريهم لكونهم ن�شروا ال�شريعة لأربابها وعلموها لطالبها ومل يكتموها عنهم ،ملا ورد
من قوله « :علماء �أمتي ك�أنبياء بني �إ�سرائيل»� ،أي مقررين وم�ؤكدين ومبينني
ملا جاء به  عن اهلل تعاىل و�آمرين الأمة به ،كيو�شع بن نون  ف�إنه كان مقر ًرا
ل�شريعة مو�سى  و�آم ًرا بالعمل مبا يف التوراة ،وهو نبي لي�س مبر�سل؛ ملا ورد من
قوله « :ما �آتى اهلل عاملًا عل ًما �إال �أخذ عليه امليثاق �أن ال يكتمه» ،فن�شروا العلوم
عم ًال بقوله  ،وردوا عن �سنته املطهرة كالم امللحدة واملبتدعة وغريهم ،وبذلك
�صاروا �أعظم النا�س قد ًرا و�أكملهم فخ ًرا ،و�أتقنوا الأ�صول و�أ�س�سوها ،وا�شتغلوا
بالفروع ودون ّوها ،وا�ستنبطوا( )1امل�سائل الفقهية و�أثبتوها ،و�صارت قريبة امل�أخذ
ٍ
وحينئذ فليجد طالبها للتعليم واملطالعة.
�سهلة املراجعة
( )1ا�ستنبطوا :تو�صلوا �إليها من مبد�أ عام �أو عن طريق انتقال الذهن من مقدمات �إىل نتائج( .م).
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وقد روي �أن �أبا �إ�سحاق الإ�سفرايينى رحمه اهلل �صعد يف زمن هيجان
املبتدعة �إىل جبل لبنان لأولياء اهلل تعاىل فوجدهم هناك يتعبدون ،فقال لهم:
هربتم �إىل هذا املو�ضع تتعبدون وتركتم �أمة النبي  يف �أيدي املبتدعة؟ فقالوا
له� :أيها الأ�ستاذ ال قدرة لنا على خمالطة اخللق ،و�أنت الذي �أقدرك اهلل على
ذلك ف�أنت �أهله ،فرجع  وا�شتغل بالر ّد على املبتدعة و�ألف كتابه «اجلامع بني
واع �أو
اجللي واخلفي» .اهـ .وقال ر�سول اهلل « :ال خري يف العي�ش �إال مل�ستمع ٍ
عامل ناطق� ،أيها النا�س �إنكم يف زمان هدنة ،و�إن ال�سري بكم ل�سريع ،وقد ر�أيتم
الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ،فقال له املقداد  :يا
ر�سول اهلل ما الهدنة؟ قال :دار بالء وانقطاع ،و�إذا لب�ست عليكم الأمور كقطع
الليل املظلم فعليكم بالقر�آن ف�إنه �شافع م�شفع و�شاهد م�صدق ،فمن جعله �أمامه
قاده �إىل اجلنة ،ومن جعله خلفه �ساقه �إىل النار.
و�إذا علمت ذلك فالعلوم ال�شرعية �أهم العلوم كلها ،واال�شتغال بها من
�أف�ضل الواجبات للحاجة �إليها واال�ضطرار �إىل معرفة احلالل واحلرام وامل�شتبه
منهما ،ولذلك كان �أهلها �أف�ضل من غريهم ،ف�أما املف�سرون فا�شتغلوا بتف�سري
كالم اهلل تعاىل وفهم معانيه و�أحكام �آياته ومبانيه ،وتبيني مطلقه من ُم َق َّي ِده و ُم َب َّينه
من جممله ،وحمكمه ومت�شابهه ،وق�ص�صه ومواعظه ،ومن�سوخه ونا�سخهَ ،ف ُه ْم
�أ�سا�س الدين .و�أما الفقهاء ف�إنهم ُف ِّ�ض ُلوا على �أ�صحاب احلديث مبا خُ ُّ�صوا به من
اال�ستنباط يف فقه احلديث ،والتعمق بدقيق النظر يف ترتيب الأحكام وحدود
الدين ،والرتتيب بني النا�سخ واملن�سوخ وغريهاَ ،ف ُه ْم ُح َّكام الدين.
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و�أما �أ�صحاب احلديث ف�إنهم تعلقوا بظاهر حديث ر�سول اهلل ؛ لأن اهلل
تعاىل يقول :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﱸ [احل�شر]7 /
وا�شتغلوا ب�سماعه ونقله وتدقيقه ومتييز �صحيحه من �سقيمهَ ،ف ُه ْم ُح َّرا�س الدين،
ثم �إن الفقيه �إذا ا�شتغل بالعبادة واعتزل النا�س ومل ي�شتغل بالتعليم ،ف�إن كان
النا�س م�ستغنني عنه بغريه فذلك ظاهر ،و�إن مل يكونوا كذلك بل كانوا حمتاجني
�إليه فالأف�ضل يف حقه التعليم ،ف�إن اهلل تعاىل �إذا فتح على قلب عبد مواهب
العلوم التي هي �أخ�ص �صفاته ومل ينفع بها غريه فهو كاخلازن لأنف�س خزائنه؛ لأنه
حينئذ يكون كامتًا للعلم املنهي عن كتمانه ،فال يليق به الإعرا�ض عن املحتاجني
واال�شتغال عن الإنفاق على من �أكرمه اهلل تعاىل عليهم من العباد و�أحوجهم �إليه،
فال ي�شتغل بعبادة وال �صالة نافلة بل ي�شتغل بالتعليم؛ لأنه �أف�ضل من ذلك ،كما
ورد عنه « :طلب العلم �أف�ضل من �صالة النافلة» ،ولأن النفع املتعدي �إىل الغري
�أف�ضل من النفع القا�صر و�إن كان كل منهما عبادة.
وقد قال « :خري النا�س من ينفع النا�س» ،فذو العقل احلاذق( )1وامللكة
القوية من وفقه اهلل تعاىل لإنفاق �أوقاته يف حت�صيل العلم وا�ستفادته و�إقداره على
ا�ستنباطه و�إفادته؛ �إذ العقل �أ�س( )2العلم ومنبعه ،ولذا وقع اخلالف بني العلماء
هل العقل �أف�ضل �أم العلم؟ فمن قائل بالأول ومن قائل بالثاين .وقد ورد يف
( )1احلاذق :املُتقن املاهر( .م).
(� )2أُ ّ�س� :أ�سا�س و�أ�صل ال�شيء( .م).
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ف�ضل العلم الآيات الكثرية والأحاديث والآثار ال�شهرية ،فمن الآيات قوله
تعاىل :ﱹ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﱸ [الزمر ،]9 /وقوله تعاىل:
ﱹ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [طه ،]114 /وقوله تعاىل :ﱹﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﱸ [فاطر ]28 /و�إن من زاد عل ًما فقد بلغ مناه و�أرغم �أعداه ،وعال
قدره بني الأنام وتكامل فخره بني اخلا�ص والعام ،وطاب له عي�شه و�صفا له املورد
الأهنى وارتقى �إىل املقام الأ�سنى( ،)1وظفرت يداه بال�سعادة يف الدنيا والأخرى.
و�أما الأحاديث والأخبار فكثرية ال حت�صى وال ت�ستق�صى ،ف�إذا �أخذ الفقيه
حظه من الفقه و�صار ًّ
حظا واف ًرا فينبغي له �أن ال يكون عليه مقت�ص ًرا وقا�ص ًرا ،بل
ينظر بعد ذلك يف العلوم ذات الرتغيب والرتهيب لعله �أن يكون له منها حظ
ون�صيب ،ثم يف كالم احلكماء الذين اجنلى عن قلوبهم اخلبث وقاذورات الدنيا،
وارتفع الغطاء عنها حتى ات�ضح لهم حلية احلق عيانًا ،ثم يف �شمائل ال�سلف
ال�صاحلني الذين بذكرهم تتنزل الرحمة من رب العاملني.
وكان �شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري  يقول� :إذا مل يكن للفقيه علم
ب�أحوال القوم وا�صطالحاتهم فهو جاف( .)2وقال الإمام مالك � :إذا كانت
منحا �إلهية ومواهب اخت�صا�صية فلي�س مب�ستبعد �أن يدخر لبع�ض املت�أخرين
العلوم ً
ما ع�سر على كثري من املتقدمني ،ف�إياك �أن حتتقر من َم ّن اهلل عليه مبحبة القوم
( )1الأَ ْ�س َنى :الأعلى والأرقى( .م).
(ٍ )2
جاف :بعيد( .م).
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ومطالعة كتبهم ،ويقول :ما بقي يف هذا الزمان من يفهم كالمهم فقد �سمعت ما
قاله الإمام مالك .
وقال بع�ضهم :ال يعرت�ض على اجلنيد واحلالج و�أ�شباههم من املتقدمني،
وال�شيخ حميي الدين بن العربي وابن الفار�ض ونحوهما من املت�أخرين  و�إن
كانوا قد �شطحوا( )1وباحوا وتكلموا ب�أ�شياء خارقة مما ال قدرة للجاهلني على �سماعها
وال �سبيل �إليها ،بل ي�سلم �إليهم �أحوالهم يف الأقوال والأفعال ،وحا�شاهم(� )2أن
ي�صدر منهم قول �أو فعل خمالف لقواعد ال�شريعة بل وال يحفظ عنهم هفوة وال
ي�صدر منهم زلة ،بل مل يزالوا خائفني واقفني على قدم اخلوف بالذل واالنك�سار،
وما �أح�سن قول بع�ضهم :من مل يعرف م�صلحتنا ال يجوز له اخلو�ض يف طريقتنا؛
فالأوىل التغافل عن �أمورهم و�أحوالهم و�أفعالهم و�أقوالهم ،ف�إن من ح�سن �إ�سالم
املرء تركه ما ال يعنيه ،ويحمل ما يراه منهم على �أح�سن حممل والت�سليم �أ�سلم
وي�ؤوله على ما يليق به املقام.
وقال بع�ضهم� :إن العلوم و�إن تفاوتت �أقدارها وعظمت لدى النفو�س
اجلد والعناية؛ �إذ هو
�أخطارها فعلم احلديث خري من َب َّي َّنا ب�أن ُي�شمر له �ساعد ّ
مع انت�شاره يحتاج لإتقان الرواية قبل الدراية ،وقد بذل ال�سلف ال�صالح يف
(� )1شَ َط ُحوا :تباعدوا وا�سرت�سلوا( .م).
( )2حا�شاهم :تنزي ًها لهم( .م).
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ذلك هممهم العلية و�أفكارهم الأملعية( )1حتى متيزت الأحاديث ال�صحيحة من
ال�ضعيفة ،وبلغوا بذلك املراتب الرفيعة ال�شريفة فجزاهم اهلل عن �إحياء ُ�س َّن ِته 
اجلزاء الوايف و�أعطاهم اخلري الكثري ال�شايف:
َج َزى ُ
اب ا َ
حل ِد ِ
يث َمثُو َب ًة
اهلل �أَ ْ�ص َح َ
َف َل ْو َال ْاع ِت َنا ُه ْم با َ
يث ِ
حل ِد ِ
وحف ِْظ ِه
و�إ ْن َفا ُق ُهم �أَ ْع َمـــــا َرهم يف ِطال ِب ِه

و َب َّو�أَ ُه ْم يف ا ُ
خل ْل ِد �أَ ْع َلى املَ َناز ِِل
وب الأَ َب ِ
اط ِل
و َن ْفيِهم َع ْنه ُ�ض ُر َ
و َب ْحثُهم َع ْنه ب ِِج ٍّد ُم َو ِ
ا�ص ِل

ملَا كان َي ْدرِي َم ْن َغدَ ا ُم َت َف ِّق ًها

يم و َب ِ
يح َح ِد ٍ
اط ِل
َ�ص ِح َ
يث ِم ْن َ�س ِق ٍ

م َم ً
ب َما كان يف ِّ
ال
ولمَ ْ ن َْ�س َت نِ ْ
الذ ْك ِر جُ ْ

ومل ن َْد ِر َف ْر ً�ضا ِم ْن ُع ُمو ِم ال َّن َوا ِف ِل

فح ُّب ُه ُم َف ْر ٌ
�ض على ُك ِّل ُم ْ�س ِل ٍم
ُ

�س ُي َعا ِديِهم ُ�س َوى ُك ُّل َج ِاه ِل
و َل ْي َ

وروى عكرمة موىل ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنهما -قال� :سمعت
علي بن� أبي طالب  يقول :خرج علينا ر�سول اهلل  فقال« :اللهم ارحم
خلفاي ،قلنا :يا ر�سول اهلل َم ْن خلفا�ؤك؟ قال :الذين ي�أتون من بعدي يروون
�أحاديثي و�سنتي ويعلمونها النا�س» ،وقال « :يحمل هذا العلم من كل خلف
عدوله( )2ينفون عنه حتريف الغالني( )3وانتحال املبطلني وت�أويل اجلاهلني» ،فهذه
الذكية (م).
( )1الأَلمْ َ ِع َّيةَّ :
(ُ )2ع ُدو َله :جمع َع ْدل وهو من ُتر�ضى �شهادته( .م).
املجاوز للحد( .م).
( )3ال َغا ِلني :جمع غالٍ وهو املت�شدد َ
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�شهادة من ر�سول اهلل  ب�أنهم �أعالم الدين و�أئمة امل�سلمني حلفظهم ال�شريعة من
التحريف واالنتحال الباطل ور ّد ت�أويل اجلاهلني.
و�سئل الإمام مالك :هل يقدم يف الأحاديث �أو ي�ؤخر واملعنى واحد؟ قال:
�أما ما كان من قول النبي  ف�إين �أكره ذلك ،وما كان من غري قوله فال �أرى به
ب� ًأ�سا �إذا اتفق املعنى .وقيل للإمام مالك� :أر�أيت حديث ر�سول اهلل  تزاد
فيه الواو �أو الألف واملعنى واحد؟ قال� :أرجو �أن يكون خفيفًا و�شدد غريه؛ لأن
املعنى يختلف بذلك غال ًبا .وقال الإمام مالك :ال ي�ؤخذ العلم عن �أربعة وي�ؤخذ
عمن �سواهم؛ ال ي�ؤخذ عن مبتدع يدعو �إىل بدعته ،وال عن �سفيه ُم ْع ِل ٍن بال�سفه،
وال عمن يكذب يف �أحاديث النا�س و�إن كان ي�صدق يف �أحاديث الر�سول ،
وال عمن ال يعرف بهذا ال�ش�أن .وقال بع�ضهم :من جال�س �أهل البدع تعلق قلبه
َ ()2
ب�شيء مما ي�سمع ،وقيل :ال تمُ َِّكن زائغ القلب( )1من �أذنك .وروي عنه �« :أ َبى
اهلل �أن يقبل عمل �صاحب بدعة حتى يدع بدعته» ،وهذا �إذا كانت البدعة حم ّرمة.
وقال « :من �أحدث» �أي اخرتع و�أتى من قبل نف�سه ب�أمر حادث وهو
امل�سمى بالبدعة «يف �أمرنا هذا» �أي يف ديننا و�شرعنا «ما لي�س منه» �أي ما لي�س
له فيه م�ستند من الكتاب وال�سنة �سواء كان ذلك الأمر احلادث قول ًّيا �أو فعل ًّيا �أو
( )1زائغ القلب :الذي يف قلبه ميل عن احلق( .م).
(� )2أَ َبىَ :كرِه( .م).
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اعتقا ًدا «فهو ر ّد» �أي مورود على فاعله لبطالنه ،فك�أنه قال غري ُم ْع َت ّد به وال ُم َع ّول
عليه وهو عام خم�صو�ص باحلادث الذي دل ال�شرع على حرمته ،ورواية الإمام
م�سلم «من عمل عم ًال» �أي �أحدثه هو �أو غريه وعمل به «لي�س عليه �أمرنا» �أي ال
يرجع �إىل دليل �شرعنا «فهو ر ّد» �أي مردود.
وقد ق�سم ابن عبد ال�سالم احلوادث �إىل الأحكام اخلم�سة فقال :والبدعة
فعل ما مل يقع يف ع�صر النبي  ،وتكون واجبة كاال�شتغال بعلوم العربية املتوقف
عليها فهم الكتاب وال�سنة ،وحم ّرمة كاال�شتغال مبذهب �أهل البدع كالقدرية،
واجلربية املخالفني ملذهب �أهل ال�سنة ،وتكون البدعة مندوبة ك�أحداث الربط
وبناء القناطر ،وتكون البدعة مكروهة كزخرفة امل�ساجد وتزويق امل�صاحف .وقال
املتويل من ال�شافعية :ال يكره ذلك ملا يف ذلك من �إعزاز الدين وتعظيمه.
وتكون البدعة مباحة كالتو�سع يف امل�أكل وامل�شرب واملالب�س الفاخرة
وغري ذلك ،ومن البدع املباحة �أي�ضً ا اتخاذ املناخل للدقيق؛ لأن �أول �شيء
�أحدثه النا�س بعد ر�سول اهلل  اتخاذ املناخل؛ لأن تليني العي�ش و�إ�صالحه
من املباحات ،ومن البدع املباحة الأكل باملالعق ،وقد ح�ضر الإمام �أبو يو�سف
�صاحب الإمام �أبي حنيفة -ر�ضي اهلل عنهما -مائدة اخلليفة هارون الر�شيد فطلب
جدك ابن عبا�س -ر�ضي اهلل
املالعق ،فقال له �أبو يو�سف :يا �أمري امل�ؤمنني قد قال ّ
عنهما -يف قوله تعاىل :ﱹﮏ ﮐ ﮑ ﮒﱸ [الإ�سراء� ،]70 /أي جعلنا

763

يف بر الوالدين ،ويف ف�ضل العلم واحلث على تعليمه ...

لهم �أ�صابع ي�أكلون بها ومل جنعلهم كالدواب ت�أكل ب�أفواهها ،فر ّد اخلليفة املالعق
و�أكل ب�أ�صابعه ،فتبني من معنى احلديث الأمر باتباع ما جاء به ال�شرع والتحذير
ٍ
وحينئذ فالبدعة خا�صة باحلادث املذموم.
من االبتداع،
وروي عن ابن م�سعود �أنه قال :عمل قليل يف �سنة خري من عمل كثري يف
بدعة .وعن �أن�س �أنه قال� :إذا مات �صاحب بدعة فقد فتح يف الإ�سالم فتح .و�أخرج
الطرباين عن عبد اهلل بن ب�شري �أنه قال :من و َّق َر �صاحب بدعة فقد �أعان على هدم
الإ�سالم ،وقيل :من �صح �إميانه َي ْه ِد اهلل قلبه التباع ال�سنة ،وورد عنه « :من
�سن �سنة ح�سنة فله �أجرها و�أجر من عمل بها �إىل يوم القيامة ،ومن �سن �سنة
�سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها �إىل يوم القيامة» .وكان ابن
َ
عبا�س حبرْ
الأمة ومن الرا�سخني يف العلم بدعاء النبي  له بالتفقه يف الدين وبعلم الت�أويل
واحلكمة ،وكان ابن عبا�س يفتي على عهد �سيدنا عمر وعثمان -ر�ضي اهلل عنهما-
�إىل �أن مات .
وكتب �أبو عمرو يف بع�ض ر�سائله من كان من العلم حمرو ًما مل يكن من
الزلل مع�صو ًما ،فالعلم دعامة الإ�سالم والعلماء �سرج الأنام.
علي ك ّرم اهلل وجهه :قيمة كل امرئ ما كان يح�سنه� ،أقل
وقال �أمري امل�ؤمنني ّ
النا�س قيمة �أقلهم عق ًال ،ثمرة الأدب العقل الراجح ،وثمرة العلم العمل ال�صالح،
وقيل كل �شيء �إذا َكثرُ َ رخ�ص �إال العقل ف�إنه كلما َكثرُ َ غال ،ويف هذا املعنى �شعر:
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ال َعق ُْل �أَ ْح َ�س ُن َم ْع ِق ٍل( )1فا ْه َر ْع(�)2إىل �أَ ْب َوا ِب ِه ال ُع ْل َيا َت َن ْل ُك َّل ال ُعال
َو ْاع َل ْم ب� َّأن ال�شَّ ي َء َي ْرخُ ُ
َت َح َو ِ
ا�ص ُل ُه َغال
�ص َك رْث ًة وال َعق َْل �إِنْ َك رُث ْ

وقال بع�ضهم:
َ
ال�ســــ ِني َنا
َر�أ ْي ُت ال َعق َْل لمَ ْ َي ُكن ان ِت َها ًبا ولمَ ْ ُيق َْ�س ْم َع َلى َق ْد ِر ِّ
َ
الب ِني َنـــا
ال�ســـــــ ِن َ
ني َتق ََّ�س َ
َف َلو �أَ َّن ِّ
ــــم ْنه َح َوى الآ َبا ُء �أ ْن ِ�ص َبـــــ َة َ

وقيل:
َما َو َه َب اهلل ِال ْمــــ ِر ٍئ ِه َبـــــ ًة �أَف َْ�ض َ
ـــــل ِم ْن َعقْــــ ِله و ِم ْن َ�أ َدبِه
ُ
ُه َما َج َم
ْــــــده ِل ْل َح َيـــــا ِة �أَ ْج َم ُل بِه
ــــــال ال َف َتى ف�إَ ْن ُف ِقدَ ا َف َفق
ُ

روى الثعالبي �أن النبي  قال« :خري النا�س وخري من مي�شي على جديد
الأر�ض املعلمون كلما َخ َلق( )1الدين جددوه� ،أعطوهم وال ت�ست�أجروهم ،ف�إن املعلم
�إذا قال لل�صبي قل :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم فقال ال�صبي :ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم كتب اهلل براءة لل�صبي وبراءة لوالديه وبراءة للمعلم من النار» ،وقد
اختلف يف جواز �أخذ الأجرة على تعليم القر�آن ،فاجلمهور على اجلواز متم�سكني
بقوله �« :أحق ما �أخذمت عليه �أج ًرا كتاب اهلل تعاىل» ،وورد عنه « خريكم من
تعلم القر�آن وعلمه» ،وكون الأحاديث املانعة لهذه لي�س فيها ما تقوم به احلجة فال
(َ )1خ َل َقَ :ب ِلي( .م).
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تكون معار�ضة ملا �صح عن قي�س بن �أبي حازم قال :ر�أيت خالد بن الوليد 
يوم الريموك يرمي بني الهندمتني ومعه رجال من �أ�صحاب ر�سول اهلل  وقال:
�أمرنا �أن نعلم �أوالدنا الرمي والقر�آن .رواه الطرباين ،وقال ال�شاعر:
َّ
ِيب ِكال ُه َما لمَ ْ َي ْب ُذال ن ُْ�ص ًحا �إذا لمَ ْ ُي ْك َر َما
�إ َِّن املُع ِّل َم
والطب َ
ا�ص رِب َ
جل ْه ِل َك �إِنْ َجف َْو َت ُم َع ِّلما
فا�صب ِلدَ ا ِئك �إ ِْن َج َف ْو َت َطب َِيبه َو ْ
رِ ْ

وكان العارف باهلل تعاىل ابن عراق املدين يعلم تالمذته دعاء حلفظ القر�آن
فيحفظونه �إذا الزموا الدعاء به وهو:
ِ
َكال ٌم َق
ـــــم ُاعه َت َن َّز َه َع ْن َق ْويل َو ِف ْع ِلي َو ِن َّي ِتي
ــــــدميٌ ال يمُ َ ُّل َ�س َ
بِه �أَ�شْ ـــــــ َت ِفي ِم ْن ُك ِّل َدا ٍء ونُو ُره َد ِل ٌ
يل ِل َق ْلبِي ِع ْن َد َج ْه ِلي َو َحيرْ َ ِتي

َفي
ــــــر ُح ُرو ِف ِه و َن ِّو ْر به َ�س ْم ِعي و َق ْلبِي و ُم ْق َل ِتي
َّ
ـــارب َم ِّت ْع ِني ب ِِ�س ِّ

وروي عن �أبي هريرة  عن النبي � أنه قال :نزل القر�آن على ت�سعة
�أحرف حالل وحرام ،وحمكم ومت�شابه ،وب�شري ونذير ،وق�ص�ص ومواعظ و�أمثال،
ف�أَ ِح ُّلوا احلالل وحرموا احلرام واعملوا باملحكم و�آمنوا باملت�شابه واعتربوا بالأمثال،
وقيل:
�أَ َال �إ مَِّنَا الق
ُـــــــر� ُآن ِت ْ�س َع ُة �أَ ْح ُر ٍف �أَ َت ْي ُت ِب َها يف ِ�ش ْع ِر َب ْي ٍت بِال َخ َلل
ْ
ٌ
َح
ير ِق َّ�صـــــــ ٌة ِع َظ ٌة َمثَل
ــــــالل َح َرا ٌم حُ ْ
م َك ٌم ُم َت�شَ ا ِب ٌه َب ِ�ش ٌ
ـــري ن َِذ ٌ
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وكان ينزل على النبي  على قدر احلاجة ،فكان �أمد نزوله ع�شرين �سنة بقدر
نب ّوته ،وقيل يف ثالث وع�شرين �سنة مدة الوحي ،مبكة ثالث ع�شرة �سنة ،وباملدينة
ع�شر �سنني ،ومن �شعائر الإ�سالم قراءة القر�آن ،وال�صلوات واجلماعة ،وامل�ساجد،
واملحاريب( )1يف زماننا �أكرث؛ �إذ النبي  خرج من الدنيا والإ�سالم مل يبلغ غري
جزيرة العرب ،وقال « :ابنوا امل�ساجد و�أخرجوا القمامة منها فمن بنى هلل م�سج ًدا
بنى اهلل له بي ًتا يف اجلنة» ،وعا�ش  ثالثًا و�ستني �سنة ،ف�أربعون م�ضت يف التعبد،
والباقي ثالث وع�شرون �سنة يف النب ّوة والر�سالة ،و�صالة اخلم�س املفرو�ضات ا ْفترُ ِ�ضَ ْت
بعد اثنتي ع�شرة �سنة من النب ّوة ،ومن قبل كان ي�سبح ويهلل.
وقال �« :أدبوا �أوالدكم على ثالث؛ حب نبيكم وحب �آل بيته ،وعلى
قراءة القر�آن ف�إن حملة القر�آن يف ظل اهلل يوم ال ظل �إال ظله» ،واملراد ب�آل البيت
وعلي واحل�سن واحل�سني ر�ضوان اهلل عليهم �أجمعني ،ويدل له حديث
فاطمة ّ
عائ�شة -ر�ضي اهلل عنهما -قالت :خرج ر�سول اهلل  ذات غداة وعليه ِم ْرط
()2
علي ف�أدخله فيه،
ُم َر َّجل من �شعر �أ�سود فجل�س ف�أتت فاطمة ف�أدخلها فيه ،ثم جاء ّ
ثم جاء احل�سن ف�أدخله فيه ،ثم جاء ح�سني ف�أدخله فيه ،ثم قال :ﱹ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﱸ [الأحزاب،]33 /
وقال« :اللهم �أهل بيتي وخا�صتي �أَذ ِْه ْب عنهم الرج�س وطهرهم تطه ًريا ،ثم قال
( )1محَ َ ارِيب :جمع محِ ْ َراب وهو �صدر امل�سجد والقبلة و�أ�شرف مو�ضع فيه( .م).
()2م ِْرط ُم َر َّجل :ك�ساء من خز �أو �صوف �أو كتان غري خميط به �صور ك�صور الرجال( .م).
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�أنا حرب ملن حاربهم و�سلم ملن �ساملهم وعد ّو ملن عاداهم» ،والرج�س ال�سوء ،وقال
جماهد ال�شك .ودلت هذه الآية �أي�ضً ا على نب ّوته  وعلى ف�ضل �أهل الك�ساء
ر�ضي اهلل تعاىل عنهم ال�شتمالها على غرر من م�آثرهم واالعتناء ب�ش�أنهم ،وقال
بع�ضهم يف ذلك:
الب ُت َ
ول َّ
الط ِاه َرة
�إ َِّن ال َّنب َِّي حُ َ
م َّمـــــــدً ا َو َو ِ�ص َّي ُه وا ْب َن ْيه وا ْب َن َت ُه َ
َ
َ
ال�سال َم َة وال َّن َجا يف ال ِآخ َرة
�أ ْه ُل ال َع َبـــــــا َء ِة �إِ َّن ِني ِب َوال ِئهِم �أ ْر ُجو َّ

وقد انقر�ض ن�سله � إال من فاطمة ر�ضي اهلل تعاىل عنها طاب �أ�صلها
�أ ًّما و�أبًا ،وانت�شر ن�سله ال�شريف منها من جهة ال�سبطني( )1ويقال لأولهما ح�سني
والثاين ح�سيني ،ثم �إن لل�شرفاء حقوقًا على غريهم من النا�س كما �أن للنا�س حقوقًا
عليهم ،فاحلقوق التي على ال�شرفاء لغريهم من النا�س �أن ال يفخروا ب�شرفهم على
غريهم؛ لأن فخرهم على الغري قد ي�ؤدي من �ضعف دينه �إىل عداوتهم وبغ�ضهم
والبحث عن عوراتهم وذلك ممنوع؛ لأنه ي�ؤ ّدي �إىل اال�ستخفاف بحقه عليه ال�صالة
وال�سالم ،وقد قال تعاىل :ﱹﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱸ [احلجرات ،]13 /وقد
قال عليه ال�صالة وال�سالم �إن« :من �أبط�أ به عمله مل ي�سرع به ن�سبه» .قال املاوردي
يعني �أن الف�ضل والكرم بالعمل ال بالن�سب ،وقد ي�ؤدي فخر ال�شريف بن�سبه
ال�س ْب َطينْ  :احلفيدين( .م).
(ِّ )1
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�أو َب�س ِّبه لغريه املفخور عليه �إىل الإيذاء ،فيكون قد فتح الذريعة �إليه ،فليحذر
ال�شريف على نف�سه وعلى امل�سلمني جهده ولي�أخذ نف�سه بال�صرب واالحتمال.
ومن حقوق النا�س لهم �أن ي�ؤثروا ر�ضى الأ�شراف على �أهوائهم مبا يجب
من التبجيل والتعظيم عند احل�ضور معهم ملا �أنهم بع�ض ر�سول اهلل  ،و�أن
التقدم بف�ضيلة ن�سبهم �إىل
يبغ�ضوا من ي�ؤذيهم لأنه ي�ؤذيه  ،و�أن يريدوا لهم ّ
ر�سول اهلل  ،و�أن يخل�صوا لهم املو ّدة ويوازروهم وين�صروهم �أحيا ًء و�أموا ًتا
�صفحا ،و�أن
و َي ُذ ُّبوا( )1عن �أعرا�ضهم وي�ضربوا عن م�ساوئ ذي امل�ساوي منهم ً
ين�شروا حما�سنهم ويتو�سلوا بجاههم �إىل اهلل ور�سوله لأنهم �ساللة ر�سول اهلل ،
وقد قال تعاىل :ﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﱸ [ال�شورى]23 /
�أي ب�أن تو ّدوا قرابتي ،ولقد �أح�سن من قال:
َ
َر�أَ ْي ُت َو َال ِئي � َآل َط َه َف ِر َ
الب ْع ِد ُيو ِر ُث ِنيالق ُْر َبى
ي�ض ًة َع َلى َر ْغ ِم�أ ْه ِل ُ
وث �أَ ْج ًرا َع َلى ال ُهدَ ى ب َت ْب ِلي ِغ ِه �إال املَ َو ّدة يف الق ُْر َبى
َف َما َط َل َب املَ ْب ُع ُ

وينبغي للإن�سان �أن يعرف �أوالد ر�سول اهلل  ويحفظهم؛ لأن النبي 
�سيدنا ،وعار على الإن�سان �أن ال يعرف �أ�سماء �أوالد �سيده وهم �سبعة؛ القا�سم
وبه كان ُي َك َّنى ،وزينب وهي �أكرب بناته ،ورقية ،وفاطمة وهي �أ�صغر بناته ،ولدت
(َ )1ي ُذ ُّبوا :يدفعوا عنه ومينعوه( .م).
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قبل النب ّوة بخم�س �سنني ،وتوفيت بعده عليه ال�صالة وال�سالم ب�ستة �أ�شهر و ُت َلقَّب
بالزهراء ،وكانت �أحب �أوالده �إليه  ،فكانت �إذا دخلت عليه قام لها �إجال ًال،
و�أم كلثوم وال يعرف لها ا�سم و�إمنا تعرف بكنيتها ،وعبد اهلل وهو امللقب بالطيب
والطاهر ،وولد بعد املبعث وتويف مبكة ،وملا تويف قال العا�ص بن وائل :قد انقطع ولد
حممد فهو �أبرت( ،)1ف�أنزل اهلل  :ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ [الكوثر،]3 /
وولد لر�سول اهلل � إبراهيم يف طيبة ،وملا مات بكى عليه  وقال« :البكاء من
الرحمة وال�صراخ من ال�شيطان» ،وقال« :من ال يرحم ال ُيرحم» ،وخ�سفت ال�شم�س
يوم موته ،فقال النا�س ملوت �إبراهيم ،فقال ر�سول اهلل �« :إن ال�شم�س والقمر ال
يخ�سفان ملوت �أحد وال حلياته ،ف�إذا ر�أيتم ذلك فافزعوا �إىل ال�صالة» و�سبب ذلك
�إذا �أراد اهلل �أن يري عباده �آية يخوفهم بها �أظهر لهم من عظمته .وكل �أوالده 
من ال�سيدة خديجة �أم امل�ؤمنني -ر�ضي اهلل عنها� -إال �إبراهيم ف�إنه من مارية بنت
�شمعون القبطية ،ومات جميع �أوالده  يف حياته �إال فاطمة فبعده ب�ستة �أ�شهر كما
�سبق ،ومل يكن له � أوالد من غريها ،وقد نظم بع�ضهم عدة �أوالده :
َف�أ َّو ُل َو َل ِد املُ ْ�ص َط َفى الق ِ
وح ِّ�صال
َا�س ُم الذي به ُك ِّني املُ ْخ َتا ُر فا ْف َه ْم َ
لـــــو ُه ُر َق َّيـــــــ ُة َب ْعدَ َها و َف ِ
اط َم ُة ال َّز ْه َرا ُء جات َع َلى الوال
و َز ْي َن ُب َت ْت ُ
َك َذا �أُ ُّم ُك ْلثُــــــــوم تعدّ و َب ْعدَ َها يف الإ ِْ�سال ِم َع ْب ُد اهلل َجا َء ُم َك ِّمال
(� )1أَ ْبترَ  :من ال عقب له من الأوالد( .م).
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ُ
يم يف ِطيب َة َتال
وك ُّل ُهم َكانُوا �أَتَوا ِم ْن خَ ِد َ
يجة َو َق ْد َجا َء �إِ ْب َر ِاه ُ

(رجع) قال بع�ضهم :وينبغي للمعلم �أن يكون مت�أن ًيا غري مبادر باال�ستعجال
بالعقوبة ،وال ي�ؤاخذ �أح ًدا ب�أ ّول ذنب ي�صدر وبزلة تندر؛ لأن الع�صمة من اخللق
ملن �سوى الأنبياء مفقودة ،وقد ورد عنه �« إن اهلل رفيق يحب كل رفيق يعطي
على الرفق ما ال يعطي على العنف».
وقال بع�ضهمُ :ي َ�س ُّن للم�ؤدب �أن ي�أمر ال�صبيان بال�صالة ل�سبع ،وي�ضربهم
على تركها لع�شر ،وي�أمرهم برب الوالدين واالنقياد لأمرهما بال�سمع والطاعة،
والدعاء لهما وتقبيل �أيديهما عند الدخول �إليهما ،وي�ؤ ّدبهم على �إ�ساءة الأدب
والفح�ش من الكالم ،ونحو ذلك من الأفعال اخلارجة عن قانون ال�شرع مثل
�أنواع القمار ونحو ذلك.
وقال بع�ضهم :ال ينبغي للم�ؤدب �أن ي�ستخدم �أحد ال�صبيان يف حوائجه
و�أ�شغاله التي فيها عار على �آبائهم ،وال ير�سله �إىل داره وهي خالية؛ لئال ت�سلك
�إليه التهمة .قال بع�ضهم :وي�شرتط يف ال�سائق لهم �أن يكون �أمي ًنا ثقة عاق ًال غري
الغدو والرواح ،ولأجل �أن تكون تربية
بذي( )1الل�سان؛ لأنه يت�سلم ال�صبيان يف ّ
املعلمني بالأخالق احل�سنة �سارية للمتعلمني ،و�أما �إذا كانت �أخالق املعلمني
�سيئة فت�سري �إىل املتعلمني لأن الطباع �سراقة.
الب ِذيء :الفاح�ش يف القول( .م).
(َ )1
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وقال بع�ضهم :يجوز للآمر باملعروف والناهي عن املنكر وامل�ؤدب �أن يقول ملن
يخاطبه يف ذلك الأمرَ :و ْيلك �أو يا �ضعيف احلال ،ويا قليل النظر لنف�سه ،ويا ظامل
نف�سه وما �أ�شبه ذلك ،بحيث ال يتجاوز �إىل الكذب وال يكون فيه لفظ قذف؛ لأن
الغر�ض به الت�أديب والزجر ،وليكون الكالم �أوقع يف النف�س ملا روي عن �أن�س 
�أن النبي  ر�أى رج ًال ي�سوق َب َدنَة( ،)1قال :اركبها ،قال� :إنها بدنة ،قال :اركبها،
قال� :إنها بدنة ،قال :يف الثالثة اركبها ويلك .ولقول �أبي بكر ال�صديق  البنه
عبد الرحمن ملا مل يجده ع�شى �أ�ضيافه :يا ُغنث(.)2
وقال بع�ضهم :من ي�أمر باملعروف يحتاج �إىل خم�سة �أ�شياء؛ �أ ّولها :العلم
لأن اجلاهل ال يح�سن الأمر باملعروف .وثانيها� :أن يق�صد به وجه اهلل تعاىل و�إعزاز
الدين .وثالثها :ال�شفقة على الذي ي�أمره في�أمره باللني والتو ّدد ،وال يكون ًّفظا
غلي ًظا؛ لأن اهلل تعاىل قال ملو�سى وهارون حني بعثهما �إىل فرعون ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﱸ [طه .]44 /رابعها� :أن يكون �صبو ًرا حلي ًما؛ لأن اهلل تعاىل قال يف ق�صة
لقمان ﱹ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱸ [لقمان.]17 /
وخام�سها� :أن يكون عام ًال مبا ي�أمر به؛ لكيال ُي َعيرَّ به ،ويدخل حتت قوله تعاىل:
ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱸ [البقرة ،]44 /وقال يف �آية �أخـرى
ﱹ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ [ال�صف ،]2 /الآية ،وقوله تعاىل يف �سورة
(َ )1ب َدنَة :ناقة( .م).
( )2يا غُ ْنثرَ � :شَ ْتم ،معناه يا جاهل �أو �أحمق �أو �سفيه �أو لئيم( .م).
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ﱹﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠﱸ [�آل عمران ،]104 /قال الك�شاف يف تف�سري هذه الآية� :إمنا �أورد مبن
التبعي�ضية؛ لأنه ال ي�صلح كل �أحد للأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،و�إمنا 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�شف ُم�شْ كِ ل ال�صحيحني ُع َبادة بن ال�صامت ر�ضي
ال�صفَّة
اهلل تعاىل عنه ،وقال� :شهد امل�شاهد كلها مع ر�سول اهلل  ،وكان ُي َع ِّلم �أهل ُّ
القر�آن ،وهو �أحد النقباء االثني ع�شر ،وهو كان يعلم ذلك باملدينة والنبي  فيها.
وال�صفة هي مكان مرتفع يف م�سجد ر�سول اهلل  يجل�س فيه فقراء ال�صحابة الذين
تزهدوا يف الدنيا وانقطعوا �إىل اهلل تعاىل وهم الذين ذكرهم اهلل تعاىل بقوله ﱹ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﱸ [احل�شر ]8 /الآية.
وقال بع�ضهم :حفظ �شيء من القر�آن مبقدار ما جتوز به ال�صالة فر�ض عني
على امل�سلمني ،وحفظ فاحتة الكتاب و�سورة واجب على كل م�سلم ،وحفظ جميع
القر�آن على �سبيل الكفاية على الأ ّمة .وورد عنه �« إن اهلل يريد العذاب ب�أهل
الأر�ض ف�إذا �سمع تعليم ال�صبيان احلكمة �صرف ذلك عنهم» ،قال مروان :يعني
باحلكمة القر�آن ،وقد ورد يف الآثار ما يدل على �أن �أ ّول دار فتحت للق ّراء باملدينة
امل�شرفة ،وال مانع من �أن تعترب �أنها �أ ّول مدر�سة فتحت يف الإ�سالم ،فقد قال
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الواقدي� :إن عبد اهلل بن �أم مكتوم قدم مهاج ًرا �إىل املدينة فنزل دار الق ّراء ،ولعل
عبادة بن ال�صامت كان يعلم فيها القر�آن والكتابة ،وكذلك عبد اهلل بن �سعيد بن
العا�ص كان يعلم الكتابة يف املدينة كما �سي�أتي قري ًبا ،فلعله �أي�ضً ا كان من جملة
من يعلم يف هذه الدار ،وكذلك الأ�سرى الذين كانوا يفدون �أنف�سهم بتعليم كل
واحد منهم الكتابة لع�شرة من �أبناء الأن�صار كما �سي�أتي.
و�أما من بعثه � إىل اجلهات يعلم النا�س القر�آن فمنهم م�صعب
ابن عمري  ،ففي �سرية ابن �إ�سحاق :وملا ان�صرف عن ر�سول اهلل  القوم
يعني الذين بايعوه يف العقبة الأوىل وهم اثنا ع�شر بعث معهم م�صعب بن عمري
ابن ها�شم بن عبد مناف بن عبد الدار بن ق�صي ،و�أمره �أن يقرئهم القر�آن ويعلمهم
الإ�سالم ويفقههم يف الدين ،وكان ي�سمى املقرئ باملدينة .ومنهم معاذ بن جبل
ف�إنه �أر�سله ر�سول اهلل � إىل مكة يفقه النا�س يف الدين ويعلمهم القر�آن ،وبعثه
ر�سول اهلل � أي�ضً ا قا�ض ًيا �إىل اجلند يف اليمن يعلم النا�س القر�آن و�شرائع الإ�سالم
ويق�ضي بينهم ،وجعل �إليه 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 �سبع ع�شرة �سنة ليفقههم يف الدين ،ويعلمهم القر�آن ،وي�أخذ �صدقاتهم،
وذلك �سنة ع�شر بعد �أن بعث �إليهم خالد بن الوليد ف�أ�سلموا.
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وممن كان يعلم الكتابة عبد اهلل بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية بن عبد �شم�س
ابن عبد مناف ،وكان ا�سمه يف اجلاهلية احلكم ف�سماه ر�سول اهلل  عبد اهلل
و�أمره �أن يعلم الكتابة باملدينة ،وكان كات ًبا حم�س ًنا .وخرج �أبو داود رحمه اهلل
نا�سا من �أهل ال�صفة
عن عبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل تعاىل عنه قالَ :ع َّل ْمت ً
قو�سا فقلت :لي�ست مبال و�أرمى عليها
الكتاب والقر�آن ،و�أهدى �إ َّيل رجل منهم ً
يف �سبيل اهلل ولآتني ر�سول اهلل  فلأ�س�ألنه ف�أتيته فقلت :يا ر�سول اهلل رجل
قو�سا ممن كنت �أُ َع ِّلمه الكتاب والقر�آن ولي�ست مبال و�أرمى عليها يف
�أهدى �إ ّيل ً
�سبيل اهلل ،قال� :إن كنت حتب �أن تط ّوق طوقًا من نار فاقبلها .قال ال�سهيلي يف
الرو�ض الأنف يف الكالم على غزوة بدر� :إنه كان من الأ�سرى يوم بدر من يكتب
ومل يكن يف الأن�صار �أحد يح�سن الكتابة فكان منهم �أي من الأ�سرى من ال مال
له فيقبل منه �أن يعلم ع�شرة من غلمان الأن�صار اخلط ف�إذا حذقوا فهو فدا�ؤه.
قال بع�ض العلماء :وينبغي للمعلم �أن يرغب املتعلمني يف التح�صيل
ويدلهم على مكانته ،وي�صرف عنهم الهموم امل�شغلة لهم ،ويهون عليهم م�ؤنته،
ويذاكرهم مبا ح�صله من الفوائد والغرائب ،وين�صحهم يف الدين ،فبذلك ي�ستنري
قلبهم ويزكو علمهم ،وينبغي للمتعلم �أن يكون جلو�سه بني يدي املعلم ويح�ضر
مفتوحا بل
كتابه الذي يقر�أ منه معه ،ويحمله بنف�سه وال ي�ضعه حال القراءة ً
يحمله بيديه ويقر�أ منه ،وال يقر�أ حتى ي�ست�أذن �أ�ستاذه ،وال يقر�أ عند �شغل قلب
�أ�ستاذه �أو ملله �أو غمه �أو غ�ضبه �أو تعبه ،وكذلك �إذا ر�أى �أ�ستاذه قد �أتعبه الوقوف
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اقت�صر وال يحوجه �إىل قوله اقت�صر ،و�إن مل يظهر له ذلك ف�إن �أمره باالقت�صار
اقت�صر حيث �أمره وال ي�ستزيده ،و�إذا عني له قد ًرا فال يتعداه ،وكذلك ينبغي
للمعلمني �أن ي�أذنوا يف بع�ض الأوقات للمتعلمني باللعب ويكون لع ًبا جمي ًال غري
متعب لهم لي�سرتيحوا من كلفة الأدب.
وهذه الريا�ضة ُت َر ِّوح النف�س ،وحت ّرك احلرارة الغريزية ،وحتفظ ال�صحة ،وتنفي
الك�سل ،وتطرد البالدة ،وتبعث الن�شاط ،وتزكي النف�س ،ف�إن النف�س متل من
الد�ؤوب يف اجلد ،وترتاح �إىل بع�ض املباح من اللهو ،وقد قال ر�سول اهلل حلنظلة:
«�ساعة و�ساعة» .وكان نبينا  قد جز أ� نهاره ثالثة �أجزاء؛ جزء هلل ،وجزء لأهله ،وجزء
لنف�سه ،ثم جز�أ جزءه بينه وبني النا�س ،وكان ي�ستعني باخلا�صة على العامة ،وكان
يقول «�أبلغوين حاجة من ال ي�ستطيع �إبالغي؛ ف�إن من َب َّلغ حاجة من ال ي�ستطيع
علي بن �أبي طالب َ « :ر َّو ُحوا القلوب
�إبالغها �أَ َّم َنه اهلل يوم الفزع الأكرب» .وقال ّ
ف�إنها متل كما متل الأبدان» .وكان  يقول« :يا بالل ر ّوحنا».
ويف الزبور �أوحى اهلل �إىل داود عليه وعلى نبينا �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
ياداود� ،إن العاقل ال يخلو من �أربع �ساعات؛ �ساعة يناجي فيها ربه ،و�ساعة
يحا�سب فيها نف�سه ،و�ساعة مي�شي فيها �إىل الإخوان الذين يخربونه بعيوبه ،و�ساعة
علي �َ :س ُّلوا هذه النفو�س �ساعة بعد
يخلي فيها نف�سه بني لذاتها احلالل .وعن ّ
�ساعة ف�إنها ت�صد�أ كما ي�صد�أ احلديد .وكان ابن عبا�س  -ر�ضي اهلل عنهما -يقول
�إذا فا�ض من عنده يف احلديث بعد القر�آن والتف�سري :احم�ضوا �أي �إذا مللتم من
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الفقه واحلديث وعلم القر�آن فخذوا يف الأ�شعار و�أخبار العرب ،كما �أن الإبل �إذا
َم َّلت ما حال من النبت رعت احلم�ض وهو ما ملح منه .ومنه قول الزهري :هاتوا
من �أ�شعاركم ف�إن للأذن جماجة وللنف�س حم�ضة؛ �أي �أنها ت�شتهي ال�شيء بعد
ال�شيء كما تفعل الإبل انتهى.
وهذا كله ما مل يكن دائ ًما مت�ص ًال كما قال علي �ساعة بعد �ساعة ،و�أما �إن
كان ذلك عادة الرجل حتى يعرف به ويتخذه ديدنًا ويطرف به النا�س وي�ضحكهم
فذلك مذموم غري حممود دال على �سقوط املروءة ورذالة الهمة .وقد عد هذا النوع
الفقهاء فيما يقدح يف عدالة ال�شاهد ،قال بع�ضهم :وفيه من الفقه جواز املزح يف
بع�ض الأحايني ما مل يكن �سف ًها و�إباحة الدعابة مع الأهل وب�سط الوجه والل�سان
مع جميع النا�س بالكالم احللو ال�سهل ،فهو من �أح�سن الع�شرة ،وقال « :ويل
للذي يحدث فيكذب (�أي يف حديثه) لي�ضحك به القوم ويل له ويل له» ،كرره
�إيذانًا ب�شدة هلكته؛ وذلك لأن الكذب وحده ر�أ�س كل مذموم وجماع كل
ف�ضيحة ،ف�إذا ان�ضم �إىل ا�ستجالب ال�ضحك الذي مييت القلب ،ويجلب الن�سيان،
ويورث الرعونة كان �أقبح القبائح.
ومن ثم قال احلكماء� :إيراد امل�ضحكات على �سبيل ال�سخف نهاية القباحة.
وقيل :ال مروءة للكذاب ،وال كرم �أعز من التقى ،وال �شفيع �أجنح من التوبة ،وال
لبا�س �أجمل من العافية ،والتقوى امتثال امل�أمورات واجتناب املنهيات .وقد ورد
يف احلديث عنه « :ابن �آدم �إذا �أ�صبحت معافى يف ج�سدك �آم ًنا يف �سربك (�أي
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يف نف�سك) عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء» ،وقال الر�شيد :النوادر ت�شحذ
الأذهان وتفتق الآذان ،وقال ال�شاعر:
ع�ض ال َه ْز ِل جَ َ
ت ُاهــــــ ً
ــــــل
ري َج ْه
ال ِمني َب ْغ ِ
ِ
ــــب َب ْب ِ
�أُ َر ِّو ُح ال َق ْل َ
أ�َ ْم َز ُح ِفي ِه َمــــ ْز َح �أَ ْه ِل ال َف ْ�ض ِل واملَـــ ْز ُح �أَ ْح َيانًا ِجـــــال ُء ال َعق ِْل

و�أح�سن ما قيل يف املزح قول �أبي الفتح الب�ستي رحمه اهلل:
وع ِّلله بِ�شَ ــــــي ٍء ِم ْن املَ ْز ِح
اح ًة
يجم َ
�أَ ِف ْد َط ْب َع َك املَ ْكدُ و َد باجلدِّ َر َ
ُّ
فلي ُك ْن بمِ ق َْدا ِر َما ُت ْع ِطي َّ
الط َعا َم ِم َن املِ ْل ِح
َو َل ِك ْن �إِ َذا �أَ ْع َطي َت ُه املَ ْز َح َ

وقد كان عليه ال�صالة وال�سالم ميزح وال يقول �إال حقًّا ،ومن مزحه � أَنْ
جاءه رجل فقال :يا ر�سول اهلل احملني على جمل ،فقال :ال� ،أحملك على ولد
الناقة ،قال :ال يطيقني ،فقال له النا�س :ويحك وهل اجلمل �إال ولد الناقة .وقال
 المر�أة من الأن�صار :احلقي بزوجك ففي عينيه بيا�ض ف�سعت املر�أة نحو زوجها
مرعوبة ،فقيل لها :ما دهاك؟ قالت :النبي  قال �إن يف عيني زوجي بيا�ضً ا،
فقال :نعم واهلل و�سوا ًدا .و�أتته �أي�ضً ا عجوز �أن�صارية فقالت :يا ر�سول اهلل ،ادع
اهلل �أن يدخلني اجلنة ،فقال :يا �أم فالن �إن اجلنة ال يدخلها عجوزَ ،ف َو َّل ْت املر�أة
تبكي ،فتب�سم ر�سول اهلل  وقال لها� :أما قر�أت قوله تعاىل :ﱹﮡ ﮢ ﮣ.
ﮥ ﮦ.ﮨ ﮩﱸ [الواقعة .]37-35 /وقالت عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها:
�سابقت ر�سول اهلل  ف�سبقته ،فلما كرث حلمي �سابقته ف�سبقني ف�ضرب بكفي
ُ
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وقال :هذه بتلك .وعنها -ر�ضي اهلل عنها -قالت :كان ر�سول اهلل  يدخل و�أنا
�ألعب مع �صويحباتي ف�إذا ر�أين ر�سول اهلل � سعني ،فيقول ر�سول اهلل  :كما
علي.
�أننت ،وال يعيب َّ
علي بن �أبي طالب  :ال ب�أ�س باملفاكهة( )1يخرج بها الرجل من
وقال ّ
حد احلبو�س( .)2وروي عن ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �أنهم كانوا يتحادثون
ويتنا�شدون الأ�شعار ،ف�إذا جاء ذكر اهلل انقلبت حماليقهم( )3ك�أنهم مل يعرفوا
و�سئل النخعي هل كان �أ�صحاب ر�سول اهلل  ي�ضحكون؟ قال :نعم
�أح ًداُ .
والإميان يف قلوبهم مثل اجلبال الروا�سي.
وكان نعيمان بن عمرو ال�صحابي من �أولع النا�س باملزاح ،وكان بدو ًّيا قيل:
�إنه ذكر عند النبي � أنه يكرث املزاح وال�ضحك ،فقال :دعوه ف�إنه يدخل اجلنة وهو
ي�ضحك ،فمن مزاح نعيمان ما روي �أنه �أهدى لر�سول اهلل  جرة ع�سل ا�شرتاها
من �أعرابي بدينار ،وجاء الأعرابي �إىل باب النبي  فقال :خذ الثمن من ههنا،
فلما علم النبي  ذلك قال لنعيمان :ما حملك على ما �صنعت؟ قال� :أردت ِب َّرك
ومل يكن معي �شيء ،فتب�سم النبي  و�أعطى الأعرابي ثمنه .وكذلك باع نعيمان
ُ�س َو ْيبِط بن َح ْر َم َلة من الأعراب بع�شر قالئ�ص ،ف�سمع �أبو بكر ف�أخذ القالئ�ص وردها
( )1املُفَا َك َهة :املمازحة( .م).
( )2احلبو�س :حب�س :منع ،واملراد �أن يتخفف الرجل باملزاح عن حياة اجلد والعناء( .م).
( َ )3ح َما ِليقُهم :احلماليق باطن �أجفان العني الذي ُي َ�س ِّوده الكحل( .م).
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وا�سرتد �سويب ًطا ف�ضحك النبي  و�أ�صحابه منه حو ًال كام ًال.
وكان �سامل بن عبد اهلل يقول :ترك ال�ضحك من العجب و�أعجب منه
ال�ضحك من غري �سبب ،وكان باملغرب َو َّراق فكتب م�صحفًا يف �أ�سبوع ،فقيل
له :يف كم كتبته؟ فقال :يف �سبعة �أيام وما م�سنا من لغوب( ،)1ف�شُ َّل ْت يده ،وهذا
ممن �أدركه اخلذالن و�سلب التوفيق فا�ستعمل الهزل يف مو�ضع اجلد ،وتخطاه �أن يتدبر
قوله تعاىل :ﱹﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﱸ [التوبة ،]65 /ويف اخلرب� :إياكم واملزاح ،ف�إنه يذهب
بهاء امل�ؤمن وي�سقط مروءته ويجر غ�ضبه ،وهذا ُي ْح َمل على من يكون ديدنه .قال عمر بن
اخلطاب  :من كرث �ضحكه َق َّلت هيبته ،ومن مزح ا�ستخف به ،ومن �أكرث من �شيء
عرف به ،وقيل لكل �شيء بذر وبذر العداوة املزاح.
قال ابن املعتز رحمه اهلل :املزح ي�أكل الهيبة كما ت�أكل النار احلطب .وقيل:
املزح يذهب البهاء ويج ِّرئ عليك ال�سفهاء ،وتركه يقي�ض امل�ؤان�سني ويوح�ش
املخاطبني ،وقيل:
َال جَ ْت َع ِل ال َه ْز َل َد�أ ًبا َف ْه َو َم ْنق ََ�ص ٌة واجل ُِّد َت ْع ُلو ِب ِه َبينْ َ ال َو َرى ال ِق َي ُم
ني َت ْب َت ِ�س ُم
َو َال َيغ َُّر َ
حب �إِ َّال ِح َ
ال�س ُ
نك ِم ْن َم ِل ٍك ت ََب ُّ�س ُ
ــــم ُه َما َت ْ�س َح ُب ُّ
(ُ )1لغُوب :تعب و�إعياء( .م).
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قال الإمام ال�شافعي  :االنب�ساط مع النا�س جملبة لقرناء ال�سوء،
واالنقبا�ض عنهم مك�سب العداوة ،فكن بني املنقب�ض واملنب�سط .وقيل يف املثل
ياب�سا فتك�سر .وكان ابن املاج�شون ين�شد:
ال تكن رط ًبا فتع�صر وال ً
�إ مَِّنَا ِلل َّن
ــــــن ُخــــــــلقٍ و ِمزاح
ــــــــــا�س ِمــــــــــــــ َّنا ُح ْ�س
ِ
ُ
َ
َو َل َنـــــــــا َما َك
و�صـــــالح
ـــــــــان ِفي َنـــــا ِم ْن َف َ�ســـــــــــــــا ٍد َ

واملزح الدعابة ،واملمازحة املفاكهة ،وعن زيد بن ثابت �أنه كان من �أفكه
النا�س يف �أهله ،و�أ�صمتهم �إذا جل�س مع القوم .وكان مالك بن �أن�س من �أح�سن
النا�س خلقًا مع �أهله وولده ،وكان يقول :يجب على الإن�سان �أن يتحبب �إىل �أهل
داره حتى يكون �أحب النا�س �إليهم .وحديث �أم زرع م�شهور وفق الكالم �سيد
عليه ،وف�سره القا�ضي عيا�ض فجاء يف ِ�س ْفر �صغري .و�أما حديث خُ را َفة َفخ َّر َج
حدث ر�سول اهلل  ذات ليلة ن�ساءه
الرتمذي يف ال�شمائل عن عائ�شة قالتّ :
حديثًا ،فقالت امر�أة :ك�أن احلديث حديث خرافة ،فقال� :أتدرون ما خرافة؟ قالوا:
ال ،قال� :إن خرافة كان رج ًال من عذرة� ،أَ َ�س َر ْت ُه اجلن يف اجلاهلية فمكث وهو
فيهم ،ثم ر ّدوه �إىل الإن�س فكان يحدث النا�س مبا ر�أي فيهم من الأعاجيب ،فقال
النا�س :حديث خرافة .فهذا من ح�سن خلقه .

الف�صل الثالث
ّ
ّ
وبناتهن ،وما يتعلق بذلك
أبنائهن
يف حمبة الأ ّمهات ل
من التو�سعة على العيال وح�سن الت�أهيل

�شدة ال�شفقة والر�أفة �سر �إلهي،
هذه املحبة من الأ ّمهات وما ي�صحبها من ّ
�أودعه اهلل تبارك وتعاىل يف قلوب الأمهات من خلقه جمي ًعا من درجة الإن�سان
�إىل �آخر درجات احليوان ،فالأم دائ ًما حتنو على املولود مبا �أودع فيها من ال�سر
يعد وال يح�صى من
الإلهي ،وقد �أودعت احلكمة الإلهية يف مهد الطفل ما ال ّ
الإنعام والإح�سان ،و�أكرثت فيه من اخلري احلميم والفي�ض اجل�سيم وال�شفقة
والر�أفة والرحمة والكرامة ما ال مزيد عليه ،ف�إن الولد �أ ّول و�ضعه يجد ثدي �أمه
غزير اللنب اجليد الغذاء املالئم ملعدة ال�صبي ،وقد جعل اهلل  فم الطفل مبجرد
أني�سا لأمه وندميًا لها ت�أن�س به بدون �أن ي�ؤذيها خللوه عن الأ�سنان التي لو
والدته � ً
خلق بها جلرحت ثدي �أمه حني الر�ضاع و�آ�ست عليها ،فكلما كرب الطفل غزر
اللنب و�صار ما ّدة مغذية كافية له ،ف�إذا فطم الطفل وانف�صل عن الر�ضاع ن�شف ما
يف الثدي من غزير اللنب.
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وقد اقت�ضت احلكمة الإلهية �أن الأم يعرتيها يف مدة ر�ضاعها لولدها َو َه ٌن
و�ضعف ،و�أن قوتها تعود لها غب( )1الفطام دفعة واحدة ،فتقدر على �أن تتحمل ما
ال ي�ستطيع �أن يتحمله الرجل القوي ال�شديد يف تربية الطفل بعد الفطام فتتعهد
�ش�ؤون ولدها وتربيه يف �صغره حتى يكرب ،وتق ّوم �أَ َو َده بالقيام ب�ضرورياته فتتعهد
�أحوال ابنها �آناء الليل و�أطراف النهار ،وت�ؤدي له جميع ما يحتاج �إليه ،وقد جعل
اهلل  يف املر�أة احلا�ضنة لولدها خفة كاملة ،و�سرعة حركة �شاملة ،مل تكن تعهد
مل�سا خفيفًا بدون �أن ت�ؤمله وال
فيها قبل الوالدة ،ف�إنها تلم�س طفلها النحيف البدن ً
�أن ت�ؤذيه يف ع�ضو من �أع�ضائه النحيفة ،وقد �ألهمها اهلل تعاىل �أنها ت�ؤمل من طفلها
�أن يكون زينة احلياة الدنيا ،ف�إذا بكرت املر�أة مبولود فكل �شيء يف زمن الر�ضاع
ي�ؤذيها من �صوت �أو غريه فتت�أذى من كل �شيء ،وحتب خفيف امل�أكل وامل�شرب،
وجتتنب املغلظات ،وحتب رقيق امللب�س ،ووطيء الفرا�ش ،ويخ�شى عليها من هبوب
الن�سيم.
و�أما غب الفطام ف�إنها ال تتكلف �شي ًئا فقد يكفيها رغيف خبز ولو من
اخل�شكار ،وثوب ولو من القما�ش ال�صفيق ،وح�صري من احللفاء ،وتقوى على
حتمل الرياح والأمطار فال تت�أذى ب�شيء من ذلك ،ومع هذا فقد ال متلك من الدنيا
عند و�ضعها �إال اللنب التي ت�سقيه لولدها والك�ساء الذي تلف ابنها يف طرف منه،
(ِ )1غ ّب الفطام� :آخره( .م).
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فال يوجد �أحد يف الدنيا �إذا تذكر ر�أفة �أمه به وما اعرتاها من امل�شقة يف تربيته،
وتلطفها معه ،ون�صيحتها �إياه ،وت�أديبها له �إال �أثر ذلك يف قلبه كل الت�أثري ،حتى
�إن الإن�سان �إذا تذكر �أمه من حيث �إنها ولدته بقطع النظر عن ح�سن �صنيعها
يف تربيته َح َّن قلبه �إليها ،وعظم حبه لها ،وازداد ُو ُّد َها يف قلبه ،فمحبة الأم تدوم
وتعظم �أكرث مما عداها من املحبة الطبيعية التي خلقها اهلل يف قلوب النا�س.
وللر�ضاع ت�أثري ظاهر يف الأوالد ،فقد قال « :الر�ضاع يغري الطباع»،
وقال« :ال ت�سرت�ضعوا احلمقى ف�إن اللنب يعدي ويروي» ،ومعناه �أن املر�ضعة �إذا
�أر�ضعت غال ًما نزعت �إليه �أخالقها في�شبهها؛ ولذلك تختار املر�ضعة العاقلة
�صحيحة احلوا�س ظاه ًرا وباط ًنا ،معتدلة املزاج ،عظيمة الثديني ،وتتغذى احللو
وال�سمني وال�سمك والرطب.
و�أما حمبة الوالد لأوالده فهي ناجتة عما يعلمه الأوالد من �أن �أباهم اهتم
برتبيتهم و َع َّو َدهم على ح�سن الأفعال وطيب الأخالق ليت�أهلوا لنفع الأوطان
و�إعانة الإخوان واخلالن ،ف�شفقة الوالد على ولده بهذا املعنى ف�ضيلة من الف�ضائل
العظيمة وبركة من الربكات اجل�سيمة ،والأجداد يف ذلك كالآباء فالأ�صل متى
ع ّود الفرع على العوائد احل�سنة والأخالق امل�ستح�سنة ،وفقهه مبا يجلب له �أنواع
الراحة ،و�أنفق عليه ماله وجاهه تذكر االبن دائ ًما ف�ضل �أبيه و�شكر له �صنيعه ،فما
ي�صطنعه الآباء يف زمان �شبوبيتهم لأوالدهم من املنافع يجدونه عند �شيخوختهم
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واحتياجهم �إليهم فتكون الأوالد �أعوانًا و�أن�صا ًرا لآبائهم وقت الهرم ،وكث ًريا ما
تكفي الأبناء الآباء جميع ما يحتاجون يف حال الكرب ويخففون عنهم �أثقال الهرم
التي البد منها ،وي�ستحب التو�سعة على العيال ال�سيما يف يوم عا�شوراء من
املحرم ويف الأيام الفا�ضلة والعيدين ،قال « :من و�سع على عياله يوم عا�شوراء
و�سع اهلل عليه ال�سنة كلها» ،قال �سفيان� :إنا جربناه خم�سني �سنة فوجدناه كذلك.
ومن املمدوح ت�سمية الولد حمم ًدا �أو �أحمد ف�إنها من �أحب الأ�سماء،
قال �«َ :س ِّم ابنك حمم ًدا يكرث خري بيتك» ،وقال �« :أف�ضل الأ�سماء ما
ُع ِّب َد وما ُح ِّمد» ،وقال �« :إذا �سميتم الولد حمم ًدا ف�أكرموه وو�سعوا له يف
املجل�س وال تقبحوا له وج ًها» .وقال مالك� :سمعت �أهل مكة يقولون ما من
بيت فيه ا�سم حممد �إال منا ورزقوا .وقال �« :أحب الأ�سماء �إىل اهلل عبد اهلل
وعبد الرحمن ،و�أ�صدقها حارث وهمام» ،وي�سن كنية �أهل الف�ضل من الرجال
والن�ساء وخماطبتهم بها ،فيكنى الإن�سان ذك ًرا �أو �أنثى ب�أبي فالن و�أم فالنة �سواء
كان له ولد �أم ال و�سواء ال�صغري والكبري ،والأوىل �أن يكنى ب�أكرب �أوالده .والأدب
�أن ال يذكر الإن�سان كنيته يف كتابه �أو خطابه �إال �إن كان ال يعرف �إال بها �أو كانت
�أ�شهر من ا�سمه ،وال يجوز التكني ب�أبي القا�سم ملن ا�سمه حممد.
فاعتناء الآباء بالأبناء �إعانة للأبناء على بر الآباء ،ويف احلديث عن
ر�سول اهلل « :رحم اهلل وال ًدا �أعان ولده على بره» ،وقال بع�ض العلماء� :إمنا
�سمي الأبرار �أبرا ًرا؛ لأنهم بروا الآباء والأبناء .وقال الأحنف� :أوالدنا ثمار قلوبنا
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وعماد ظهورنا ،ونحن لهم �أر�ض ذليلة و�سماء ظليلة ،وبهم ن�صول على كل جليلة،
ف�إن طلبوا ف�أعطهم ،و�إن غ�ضبوا ف�أر�ضهم مينحوك ودهم ويحبوك جهدهم ،وال تكن
عليهم ُم ِق ًّال فيملوا حياتك ويحبوا مماتك ويكرهوا قربك ،وكما يجب تربية الأوالد
علي بن �أبي طالب كرم اهلل
تندب تربية الأقارب بل وغريهم ،فقد ربى النبي ّ 
وجهه وز ّوجه ورفعه ون�صره.
ثم �إن االعتناء ب�ش�أن البنات من الآباء فيه جزيل الثواب ،فقد ورد عن
كن له �س ًرتا من
النبي « :من ابتلي من هذه البنات ب�شيء ف�أح�سن �إليهن ّ
بهن فهو معي
تكفلهن
النار» ،ويف رواية« :من عال ثالث بنات
ورحمهن وترفَّق ّ
ّ
ّ
يف اجلنة» ،وقيل:
ْ�س َك ِريمَ ة
الب َنا ِت َف ْر ٌ
�ض على ُك ِّل َنف ٍ
الب َنــــــــات ُ
فح ُّب َ
�أُ ِح ُّب َ
و� َّإن �شُ ـــــــ َع ْي ًبا لأَ ْج
يم ْه
ِ
ــــــل اب َن َت ْيه �أَ ْخ َد َم ُه اهلل ُم َ
و�ســــــى َك ِل َ

قال �إ�سحاق بن خلف املعروف بابن الطيب يف ابنة �أخت له كان رباها
يتيمة ت�سمى �أميمة:
َل ْو َال �أُ َم ْي َم ُة لمَ ْ �أَ ْج َز ْع ِم َن ال َعدَ ِم ولمَ ْ �أَ ُج ْب يف الل َياليِ ِح ْن ِد َ�س(ُّ )1
الظ َل ِم
الر ِح ِم
يم ِة َي ْجف َ
الي ِت َ
وزَا َدنيِ َر ْغ َب ًة يف ال َع ْي ِ�ش َم ْع ِر َفتي ُذ ُّل َ
ُوها َذ ُوو َّ
(ِ )1ح ْن ِد�سُ :ظلمة( .م).
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� ْأخ�شَ ى َف َظ َ
اظ َة َع ٍّم �أَ ْو َج َفا َء َ�أ ٍخ ُ
وك ْن ُت �أَ ْب ِكي َع َل ْي َها ِم ْن �أَ َذى َك ِل ِم
ني َت ْن ِدب ِني َف َ
ا�ض ْت ِل َع رْ َب ِة ِب ْن ِتي َع رْ َبتي بدَ ِم
�إِ َذا ت ََذ َّك ْر ُت ِب ْن ِتي ِح َ

وقال « :خري بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم» ،وورد عنه « :خريكم
خريكم لن�سائه وبناته» ،وورد عنه �« :إن اهلل يحب �أبا البنات ال�صابر املحت�سب»،
وورد عنه « :ال تكرهوا البنات ف�إنهن امل�ؤن�سات الغاليات» ،وورد عنه « :من
مين املر�أة تبكريها بالأنثى».
تزويجهن �إىل من َه َو ْي َن ُه و�أحببنه ،قال
ومن �أح�سن الإح�سان �إىل البنات
ّ
زيد بن عمرو :كان فينا رجل له ابنة �شابة وكان له ابن �أخ يهواها وتهواه فمكثا
بذلك ده ًرا ،ثم �إن اجلارية خطبها بع�ض الأ�شراف و�أرغب يف املهر ف�أنعم �أبو اجلارية
واجتمع القوم للخطبة ،فقالت اجلارية لأمها يا �أماه ما مينع �أبي �أن يزوجني من
ابن عمي؟ قالت� :أمر كان مق�ض ًّيا ،قالت :واهلل ما �أح�سن ذلك رباه �صغ ًريا ثم
يدعه كب ًريا ،ثم قالت� :أي �أماه �إين واهلل منه حامل واكتمي �إن �شئت �أو فبوحي،
ف�أر�سلت الأم �إىل الأب ف�أخربته اخلرب فقال :اكتمي هذا الأمر ،ثم خرج �إىل القوم
فقال :يا ه�ؤالء �إين كنت �أجبتكم و�إنه حدث �أمر ع�سى �أن يكون فيه الأجر،
و�إين �أ�شهدكم �أين زوجت ابنتي فالنة من ابن �أخي فالن ،فلما انق�ضى ذلك
قال ال�شيخ� :أدخلوها ،فقالت اجلارية :هي بالرحمن كافرة �إن دخلت عليه �إال بعد
�سنة تبني نفي حملها ،قال :فما دخل بها �إال بعد احلول ،قال :فعلم �أهلها �أنها
احتالت على �أبيها.

787

وبناتهن ...
أبنائهن
يف حمبة الأ ّمهات ل
ّ
ّ

ثم �إن الأوالد الناجتني عن �آبائهم و�أمهاتهم �إذا ح�سنت تربيتهم وح�سنت
املحبة من الآباء لهم وح�سن برهم لآبائهم كان يف الغالب بينهم حمبة ووداد
بع�ضهم لبع�ض واحتاد والتئام ،وانتفت الغرية منهم للت�سوية بينهم يف الرتبية
والت�ألف ،في�شبون عادة على حمبة بع�ضهم لبع�ض ،وت�سمى هذه املحبة باملحبة
الأخوية.
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متى �صح الو ّد بني الآباء والأمهات ،و�صحت تربية البنني والبنات ب�سلوك
الآباء طريق العدل والإن�صاف يف ت�سوية �أبنائهم وبناتهم يف تقومي �أودهم(� )1شب
الإخوة على التحابب والتوادد بع�ضهم لبع�ض ،فهذه حمبة الأخوية وهي ف�ضيلة
من الف�ضائل العظيمة ،لأنها عبارة عن وجود الوفاق واالحتاد بينهم ،فهذه الف�ضيلة
تك�سب العائلة قوة و�أم ًنا وحف ًظا و�صونًا ،ف�إن اجتماع الإخوة املتحابني تعاون على
الأجنبي فيحمي بع�ضهم بع�ضً ا من عد ّوهم فال ي�صاب �أحد الإخوة ب�ضيم ما
دام �إخوته �أن�صا ًرا له ،وعند ال�ضرورة املعا�شية يعني بع�ضهم بع�ضً ا وي�ساعد الأخ
�أخاه �إذا جار عليه الزمان وحاربته �صروف احلدثان .فباحتاد الإخوان يثبت قدم
العائلة وير�سخ �أ�سا�سها ويكون له �صورة وجود قوي يف خارج الأعيان ،بخالف ما
�إذا بغ�ض الإخوة بع�ضهم بع�ضً ا ووقع بينهم التحا�سد وامل�شاحنة( )2و�صار �أمر كل
منهم موكو ًال على حدته لقوة نف�سه ال نا�صر له وال معني من �إخوته ،ف�إنه بهذه
(� )1أَ َو ِد ِهم :اعوجاجهم( .م).
( )2املُ�شَ َاح َنة :املباغ�ضة والعداوة( .م).
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املثابة ي�صري عر�ضة جلميع مكاره العزلة واالنفراد وال�ضعف ال�شخ�صي املرتتب
على عدم االحتاد ،وهذا معنى ما ين�سب لبع�ض العقالء من ملوك الرتكمان
�أرباب احلكمة والأمثال يف قدمي الزمان ،وذلك ما يحكى �أن خاقانًا( )1من خواقني
الرتكمان كان مري�ضً ا يف فرا�شه وقد �أي�س من حياته ف�أح�ضر �أوالده بني يديه
و�أح�ضر حزمة من الرماح لديه و�أمرهم �أن يحطموها ب�أيديهم فعجزوا عن ذلك
مع كونهم يف عنفوان ال�شباب ون�ضارة الإهاب(� ،)2أقوياء العروق والأع�صاب ،ومل
حما ف�صار يحطم
حما ر ً
ت�ؤثر فيها �أيديهم �شي ًئا ،ف�أخذها اخلاقان وفرقها من بع�ضها ر ً
ب�أطراف �أ�صابعه كل واحد منها حتى ك�سر اجلميع ،ثم قال لأوالده :انظروا �إىل
ف�ضل االجتماع وثمرته ،ف�إذا اجتمعتم ع�صبة واحدة كاحلزمة الواحدة فال غالب
لكم من �أعدائكم و�إذا تفرقتم حتطمتم كالقناة.
وكان بع�ض ن�ساء العرب يف�ضل الأخ على الزوج واالبن ،قيل المر�أة
كان �أ�سر احلجاج زوجها وابنها و�أخاها :اختاري �أيهم �شئت ،فقالت :الأخ ،ف�إن
الزوج موجود واالبن مولود والأخ مفقود ،فقال احلجاج :قد عفوت عنهم بح�سن
كالمها ،فلوال �أنها ذات ن�سب ما نطقت بهذا الكالم.

( )1خاقان :ا�سم من �أ�سماء امللك( .م).
( )2الإِ َهاب  :اجللد( .م).
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وح ْزن ُم َت ّمم بن ُن َو ْي َرة على �أخيه مالك ملا قتل يف الردة ورثا�ؤه له بق�صائد
ُ
َط َّنانة َر َّنانة يدل �أبهر داللة على املحبة الأخوية ،وقوله فيه حني قتل :فتى وال
كمالك مما ت�ضرب به الأمثال� ،أي فتى لي�س له مثيل .وكذلك بكاء اخلن�ساء على
�أخيها �صخر مما �سارت به ال ُّر ْك َبان ،وكذلك حمبة �أمه له وحزنها عليه يف مر�ضه
و�س�آمة زوجته من طول علته مما �أطنبت فيه ال�سري هو للفرق بني الأم والزوجة عربة
ملن اعترب ،وذلك �أن �صخر بن عمرو �أخا اخلن�ساء لمََّا طعنه �أبو ثور الأ�سدي طعنة يف
جنبه مر�ض منها حو ًال كام ًال حتى َم َّله �أهله �أي زوجته ف�سمع امر�أة تقول المر�أته:
�سلمى كيف بعلك؟ فقال ال حي يرجى وال ميت فينعى ،لقد لقينا منه الأم ّرين،
فقال �صخر:
�أَ َرى �أُ َّم َ�ص ْخر ال تمَ َ ُّل ِع َيا َدتي و َم َّل ْت ُ�س َل ْي َمى َم ْ�ض َج ِعي و َم َك ِاين
وه َو ِ
ٍ
ف� ُّأي
امرئ َ�ســــــا َوى ب�أ ّم َح ِلي َل ٍة َفال َع َ
ان
ا�ش �إِ َّال يف �شَ ــــــقَا َ

فلما طال به البالء نت�أت قطعة من جنبه يف مو�ضع الطعنة ،فقطعوا ذلك
املو�ضع فيئ�س من نف�سه فمات ،ف�صارت �أخته اخلن�ساء ترثيه وتبكيه دائ ًما ،فمن
ذلك قولها:
وع ال�شَّ ْم ِ�س َ�ص ْخ ًرا و�أَ ْذ ُك ُر ُه ُ
�س
وب �شَ ْم ِ
ت َُذ ِّك ُرين ُط ُل ُ
بك ِّل ُغ ُر ِ
ث ُة
و َل ْو َال َك رْ َ
ني َح ْول على �إ ِْخ َوا ِنهِم ل َق َت ْل ُت َنف ِْ�سي
الب ِاك َ
َ
َو َما َي ْن ُع َ
ون ِمث َْل �أَ ِخي َو َل ِك ْن �أُ َ�س ِّلي ال َق ْل َب َع ْن ُه بال َّت�أَ ِّ�سي
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وما حكاه اجلاحظ عن �أخت ملك اخلزر يفيد ن�صيحة الأخوات لإخوتهم،
فقد قال اجلاحظ :حدثني حميد بن عطاء قال :كنت عند الف�ضل بن �سهل
بدار اخلالفة ببغداد ،وعنده ر�سول ملك اخلزر ،وهو يحدثنا عن �أخت ملكهم،
قال� :أ�صابتنا �سنة احتدم(� )1شواظها( )2علينا بحر امل�صايب و�صنوف الآفات ،ففزع
النا�س �إىل امللك فلم يدر ما يجيبهم به ،فقالت �أخته� :أيها امللك �إن اخلوف هلل خلق
ال َي ْخ َلق جديده ،و�سبب ال ميتهن عزيزه ،وهو دال امللك على ا�ست�صالح رعيته
وزاجره عن ا�ستف�سادها ،وقد فزعت �إليك رعيتك بف�ضل العجز عن االلتجاء �إىل
من ال تزيده الإ�ساءة �إىل خلقه ع ًّزا ،وال ينق�صه ال َع ْود بالإح�سان �إليهم ً
ملكا ،وما
�أحد �أوىل بحفظ الو�صية من املو�صي ،وال بركوب الداللة من الدال ،وال بح�سن
الرعاية من الراعي.
ومل تزل يف نعمة مل تغريها نقمة ،ويف ر�ضى مل يكدره �سخط �إىل �أن جرى
عند القدر مبا عمي عنه الب�صر ،وذهل عنه احلذر ف�سلب املوهوب والواهب هو
ال�سالبَ ،ف ُعد �إليه ب�شكر النعم وا�ستعذ به من فظيع النقم ،فمتى تن�سه ين�سك،
وال جتعلن احلياء من التذلل للمعز املذل �س ًرتا بينك وبني رعيتك فت�ستحق
مذموم العاقبة ،ولكن ُم ْر ُهم ونف�سك ب�صرف القلوب �إىل الإقرار له ُبك ْنه القدرة
وبتذلل الأل�سن يف الدعاء مبح�ض ال�شكر له ،ف�إن املالك رمبا عاقب عبده
(ْ )1اح َت َدم :ا�شتد �إحما�ؤه( .م).
(� )2شَ َواظ :اللهب الذي ال دخان فيه( .م).
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لريجعه عن �سيئ فعل �إىل �صالح عمل� ،أو ليبعثه على دائب �شكر ليحرز
به ف�ضل �أجر ،ف�أمرها امللك �أن تقوم فيهم فتنذرهم بهذا الكالم ففعلت ،فرجع
القوم وقد علم اهلل منهم قبول الوعظ يف الأمر والنهي ،فحال عليهم احلول( )2وما
منهم مفتقد نعمة كان �سلبها ،وتواترت عليهم الزيادات بجميل ال�صنع ،فاعرتف
لها امللك بالف�ضل ف َق َّل َدها امللك فاجتمعت الرعية لها على الطاعة يف املكروه
واملحبوب.
وقد خلق اهلل النا�س �أطوا ًرا؛ فطائفة للعبادة ،وطائفة لل�سيا�سة ،وطائفة للفقه
وال�سنة ،وطائفة للب�أ�س والنجدة ،ورجوعة بني ذلك يغلون ال�سعر ويكدرون املاء.
وكان العالمة ال�صالح املعمر ال�شيخ عبد اهلل بن حزام �أبو الطوع الفيومي
املالكي ي�أتي �إليه �أحد العوام ،فيقول له :حاجتي يف بلد كذا فقم معي حتى
�أق�ضيها ،فيطيعه ويذهب معه امليلني والثالثة ويق�ضيها له ،وقد تكرر ذلك منه،
وكان له يف كل يوم �صدقات على الفقراء وامل�ساكني يفرقها عليهم بيده وال
ي�شمئز ،وكان الذي على ن�سقه العالمة ال�شيخ �سليمان الفيومي رحمهما اهلل.
علي كرم اهلل وجهه :من كانت له �إ َّيل حاجة فلريفعها �إ َّيل يف
وقال الإمام ّ
علي  وقال� :إن يل
كتاب لأ�صون وجهه عن امل�س�ألة ،فوقف �أعرابي للإمام ّ
(ُ )1ي ْحرِزُ :ي َ�س ِّجل وي�سبق( .م).
( )2ا َحل ْول :العام( .م).
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�إليك حاجة رفعتها �إىل اهلل قبل �أن �أرفعها �إليك ،ف�إن �أنت ق�ضيتها حمدت اهلل
و�شكرتك ،و�إن �أنت مل تق�ضها حمدت اهلل وعذرتك ،فقال :خطها( )1يف الأر�ض،
فخط� :إين فقري فدفع �إليه حلة فلما ت�سلمها �أن�شد:
ف�س ْو َف �أَ ْك ُ�س َ
م ِ
وك من ُح َل ِل ال َّث َنا(ُ )2ح َلال
َك َ�ســـــ ْو َت ِني ُح َّل ًة ت َْب َلى حَ َ
ا�س ُن َها َ
�إ َِّن الثَّنا َء ُلي ْحيِي ِذ ْك َر َ�ص ِ
هلوا َ
ال�س َ
جل َبال
اح ِب ِه كال َغ ْي ِث ُي ْحيِين ََدا ُه َّ

ال َت ْز َهد الد ْه َر يف ُع ْر ٍف َبدَ � َأت به ُ
�ص َ�س ُي ْج َزى بالذي َف َعال
فك ُّل �شَ ْخ ٍ

وروي عنه �« :إن هلل عبا ًدا خلقهم حلوائج النا�س» ،وروي عنه �أي�ضً ا:
«من م�شى يف عون �أخيه فله ثواب املجاهدين» ،وروي عن �أبى هريرة � :إن هلل
مالئكة �سائحني يف الأر�ض ف�إذا �أراد رجل يتكلم مع رجل يف ق�ضاء حاجة وقفوا
عندهما ،ف�إن ق�ضاها ب�سطوا �أيديهم ودعوا له باملغفرة والهداية و�أمنوا على بع�ضهم.
وكان � أجود باخلري من الريح املر�سلة ،وهو ال ي�س�أل يف �شيء �إال �أعطاه،
وكان �إذا دخل رم�ضان �أطلق كل �أ�سري و�أعطى كل �سائل ،وكان جوده بجميع
�أنواع اجلود؛ من بذل ا ِحل ْلم واملال وبذل نف�سه يف �إظهار دينه وهداية عباده،
و�إي�صال النفع العميم بكل طريق من �إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وق�ضاء
(ُ )1خطَّ َها :اكتبها( .م).
( )2ال َّث َنا :الإطراء واملدح( .م).
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حوائجهم وحتمل �أثقالهم .ومل يزل  على هذه اخل�صال احلميدة منذ ن�ش�أ؛
ولهذا قالت له خديجة -ر�ضي اهلل عنها -يف �أ ّول بعثه ملا عاد �إليها و�أخربها اخلرب
وقت رجوعه من غار حراء بعدما غطه جربيل  ملا �أمره بالقراءة وح�صل له
اجلهد من ذلك :وهلل ال يحزنك اهلل �أب ًدا� ،إنك لت�صل الرحم وتقري( )1ال�ضيف
وحتمل َ
الك ّل( )2وتعني على نوائب الدهر .ويف احلديث عنه « :من مل يحمل
َه َّم امل�سلمني فلي�س منهم» ،ويف لفظ «من مل يهتم ب�أمر امل�سلمني فلي�س منهم»،
�أي عالمة من يحمل همهم �أن يكون حاله كحال �صاحب الأوالد يوم موت �أعز
�أوالده �أو �إخوانه.
وكان عمر بن اخلطاب � إذا ح�صل للنا�س هم يخلع ثيابه ويلب�س ثوبًا
ق�ص ًريا ال يكاد يبلغ ركبتيه ثم يرفع �صوته بالبكاء واال�ستغفار وعيناه تدمعان
حتى يغ�شى عليه ،وكان �إذا نزل بامل�سلمني بالء ال ي�ضحك قط .وكذلك عمر
ابن عبد العزيز و�سفيان الثوري وعطاء ال�سلمي حتى يرتفع ذلك البالء .وكان
ال�شيخ علي اخلوا�ص �إذا نزل بالنا�س بالء ال يتكلم وال يـ�أكل وال ي�شرب وال
ينام حتى ينك�شف ،روي �أن مو�سى عليه وعلى نبينا �أف�ضل ال�صالة وال�سالم
قال :يا رب ،دلني على �أحب اخللق �إليك ،فقال :يا مو�سى �أحب اخللق �إ ّيل
(ُ )1ت ْقرِيُ :ت�ضيف و ُتكرم وتحُ �سن( .م).
(َ )2
الكلّ  :املُتعب ال�ضعيف( .م).
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َم ْن �إذا �سمع �أن �أخاه امل�ؤمن �شاكته �شوكة حزن لها ك�أنها �شاكته هو ،وقيل :ال
ي�صلح ل�صحبة الأمراء �إال رجال الرحمة ،و�أما رجال النقمة فال ي�صلحون ل�صحبة
الوالة؛ لأنهم ميقتونهم( )1ويهلكونهم ،ولوال رجال الرحمة و�شفاعتهم فينا لنزل
علينا العذاب ف�أهلكنا ل�سوء ما نفعله ،ومن �أعان ظاملًا َ�س َّل َطه اهلل عليه ،و َم ْن طلب
ر�ضاه ب�سخط اهلل �أ�سخط اهلل و�أ�سخطهم عليه ،وال يحيق( )2املكر ال�سيئ �إال ب�أهله.
علي اخلوا�ص� :أعرف جماعة من �أرباب الأحوال يقيمون دائ ًما يف
وقال ال�شيخ ّ
موا�ضع املعا�صي في�شفعون يف �أهل هذه املعا�صي كلما ع�صوا �أو كلما �أ�صروا� ،إما
�أن يغفر اهلل لهم و�إما �أن يتوبوا عقب ذنب وال ي�صروا ،وقال تقي الدين بن حجة:
و�أَ ْ�ســـ َعدُ ال َعــــــــــــالمَ ِ ِع ْندَ ا ِ
ا�س ب َف ْ�ض ِل ا َجلا ِه
هلل َم ْن َ�س
َ
ــــــاعدَ ال َّن َ
البـــــــــا ِئ َ�س املَ ْل ُهو َفا �أَ َغــــــا َث ُه ُ
و َم ْن �أَ َغ َ
اهلل �إذا �أُ ِخـــــــــــيـــ َفا
اث َ
و� َّإن ِم ْن خَ ـــــــ َ
ال ِئقِ الكـــــ ِـ َر ِام َر ْح َم ُة ِذي ال َبال ِء وال ْأ�س َق ِام

وقد ورد �أن مو�سى عليه ال�صالة وال�سالم ملا رعى الغنم مل ي�ضرب واحدة
منهن بع�صاه �إمنا كان يه�ش بها فقط ،وكان ال يجيعها وال ي�ؤذيها بعط�ش ،وجاء
بها مرة �إىل نهر لي�سقيها فوجد فيها �شاة عرجاء ال تقدر على الو�صول �إىل املاء
فحملها ونزل بها ف�سقاها ،فلما ر�أى احلق منه ق ّوة �شفقته على غنمه بعثه اهلل نب ًّيا
( )1يمَ ْ ُق ُتونَهم :يبغ�ضونهم ويكرهونهم( .م).
(َ )2ي ِحيق :ي�صيب ويحيط( .م).
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وكلي ًما راع ًيا لبني �إ�سرائيل وناجاه بالتوراة وغريها .فمن رحم رعيته و�شفق عليها
ا�صطفاه اهلل من بني اخللق ،وقال « :كما تكونوا ُي َولىَّ عليكم» ،وقيل� :أعمالكم
ُع َّمالكم.
ونهى � أن يعذب �أحدكم دابته ب�أن يحملها ما ال تطيق �أو يتعبها يف
الأ�شغال� ،أو يعذب كلبه �أو قطه باجلوع �أو بالنار �أو نحو ذلك ،ف�إن اهلل تعاىل ال
يعذب �أح ًدا باجلوع .ونهى عن �أكل الكالب وثمنها ،و ِد َية( )1الكلب ال�سلوقي �أن
يكون دره ًما ،ودية كلب الغنم كب�ش ،ودية كلب الزرع فرق من طعام .ونهى عن
حتريق خ�شا�ش الأر�ض ف�إنه ما خلق اهلل �شي ًئا عبثًا.
وما ذكرناه من خطبة ملكة اخلذر التي يظهر �أنها مرتجمة بالعربية يفيد
�أن يف ن�ساء الأعجام من الف�صاحة يف ل�سانهم والبالغة فيه مثل ما يوجد يف
ن�ساء العرب ،ف�إن لن�ساء العرب ف�صاحة وبالغة ق ََّل �أن توجد يف الرجال .وروى
الأحنف بن قي�س قال� :سمعت كالم �أبي بكر حتى م�ضى ،وكالم عمر حتى
علي بن �أبي طالب حتى
م�ضى ،وكالم عثمان بن عفان حتى م�ضى ،وكالم ّ
م�ضى ،فال واهلل ما �سمعت فيهم �أبلغ من عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها .وكان  كث ًريا
ما يالطفها بقوله :يا حمرياء ت�صغري حمراء ،ومعناها البي�ضاء ،ويف القامو�س:
الأحمر ما لونه احلمرة والبيا�ض.
(ِ )1د َية :حق القتل( .م).
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وقال معاوية بن �أبي �سفيان :ما ر�أيت �أبلغ من عائ�شة �أم امل�ؤمنني -ر�ضي اهلل
عنها -ما غلقت بابًا قط و�أرادت فتحه �إال فتحته ،وال فتحت بابًا و�أرادت غلقه �إال
غلقته .وروى ال�شعبي عن �شربمة قال :ملا كان يوم اجلمل َلغ ََط( )1النا�س يف ع�سكر
عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -فالتفتت ثم �أ�شارت �أن ُكفُّوا ،فك�أمنا قطعت الأل�سن
يف الأفواه ،ثم قالت� :أيها النا�س �إن يل عليكم حق الأمومة وحق ال�صحبة فال
ِ�ض ر�سول اهلل  بني َ�س ْحري ونَ ْحري ،و�أنا
يتهمني منكم �إال من ع�صى ربهُ ،قب َ
�إحدى ن�سائه يف اجلنة ،وله ح�صنني ربي  من كل ب�ضع ،و�أبي ثاين اثنني و�أ ّول
را�ض ،وقلده رهق( )2اخلالفة فرقد
من �سمي ِ�ص ِّديقًاُ ،قبِ�ض ر�سول اهلل  وهو عنه ٍ
النفاق و�أطف�أ واقدة امل�شركني حني ا�ضطرب حبل الدين ،و�أنتم ٍ
يومئذ جحظ
العيون ت�سمعون ال�صيحة وتتبعون الدعوة فقام بحق اهلل حتى قب�ضه اهلل �إليه،
و�إين �أقبلت �أطلب بدم اخلليفة املنتهكة منه احلرم الأربع؛ حرمة اخلالفة ،وحرمة
ال�صحبة ،وحرمة الإ�سالم وحرمة البلد احلرام ،فمن ردنا باحلق تابعناه ،ومن ردنا
بالباطل قاتلناه ،انتهى.
وكانت عائ�شة -ر�ضي اهلل عنها -ت�صوم الدهر كله وال تفطر �إال يوم
الأ�ضحى ويوم الفطر ،وتوفيت -ر�ضي اهلل عنها -ليلة الثالثاء لت�سع ع�شرة َخ َل ْونَ
من �شهر رم�ضان �سنة ثمانٍ وخم�سني وهي ابنة �ست و�ستني �سنة ،و�أو�صت �أن
(َ )1ل َغ َط� :أحدثوا �ضجة( .م).
(َ )2ر َهق :م�شقة( .م).

799

يف املحبة الأخوية

799

تدفن بالبقيع مع �صواحباتها ،و�صلى عليها �أبو هريرة ،وروت عن ر�سول اهلل 
�ألفًا ومائتي حديث ،وروى عنها خلق كثري من ال�صحابة والتابعني .
وما تقرر من احتاد الإخوة يقال مثله يف احتاد الإخوان ،ففي احلديث
ال�شريف« :املرء كثري ب�أخيه» ،كما قيل:
ما َ�ض َّر َم ْن َك َان َله َ�ص ِ
ــــب َي ْق ِد ُر �أَنْ ُي ْ�ص ِل َح ِم ْن َ�ش�أْ ِن ِه
اح ٌ
َّ
ب�س
ـــــــكا ِن َها و�إِنمَّ َـــا املَ
َف�إ مَِّنا ُّ
ــــــــوا ِن ِه
ــــــر ُء ِب� ْإخ
الدن َْيـــــــــــا ُ
َ
ْ

وقال تقي الدين بن حجة:
ُ
ِ
والب َن ِ
ــــــــال بِالإ ِْخــــــ َو ِان
الر َج
ان
ِال�س
ف� مَّإنا ِّ
ــــــــــاع ِد َ
َ
والي ُد ب َّ
()1
َ
الر َ�شـــــا ِد غَ ا ِفلُ
ال َي ْح ِق ُر ُّ
ال�ص ْحب َة �إِ َّال َج ِاه ُل �أ ْو َما ِئ ٌق َع ْن َّ
و ُم ِ
ا�ض َدة
امل�س َ
ـاعدة و ُم ْق َت�ضــــى املَ َو َّد ِة املُ َع َ
وج ُب َّ
ال�صـــــــدَ اق ِة َ
ِ ()3
يم ِة الأَ َوابِد
ِ
ال�س َّي َما يف ال ُّن َو ِب ال�شَّ ـــــــدَ ا ِئ ِد واملِ َحـــــنِ ال َع ِظ َ
()2

وقال بع�ضهم :اخترب من تريد اتخاذه �صاح ًبا من الرجال بواحدة من ثالث
خ�صال؛ الأوىل �أن تنظر كيف كان مع �إخوانه و�أهل ع�شريته الذين �سبقوك �إىل
(َ )1ما ِئق :الهالك حمقًا وغباوة( .م).
ا�ض َدة :الإعانة والن�صرة والإ�سعاف( .م).
( )2املُ َع َ
(َ )3ع ِظ َيمة الأَ َوابِد� :شديدة وم�ؤملة( .م).
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فتباعد عن �صحبته ،واعلم �أنه
مودته و�صحبته ،ف�إن ر�أيته فركهم وجفاهم وتركهم ْ
ال جديد ملن ال خلق له ،قال ال�شاعر:
َ
إخــــــــــــا َء ٍ
امرئ
ــــــف كان لإ ِْخ َوا ِن ِه
ف�سلْ كَ ْي
َ
�إِ َذا َما �أ َر ْد َت � َ
َ
َف�إِ َّمـــــــــــــا َر ِغ ْب َ
ـــــــــن َ�شــــ�أْ ِن ِه
ت َع
ـــــت ف أ�َ ْح َب ْب َت ُه و�إِ َّما َت َرغَّ ْب َ
ْ

الثانية� :أن تنظر كيف �صلته لرحمه؟ موجودها ومفقودها ال�سيما �أبويه اللذين
هما ال�سبب القريب يف كون نف�سه ووجودها ،ف�إن وجدته لأحد �أبويه مناز ًعا فف ّر منه
فرارك من العيب والعار ،واعلم �أن اهلل قاطعه عن كل خري و�أن م�صريه �إىل النار،
ولعمري �إن قاطع الرحم �أخبث من قاطع الطريق ،فكيف يطمع العاقل �أن يكون
العدو خري �صديق ،ومن كان قاط ًعا لرحم الأن�ساب كيف يرجى و�صله
له من ذلك ّ
لرحم الأ�صحاب .الثالثة� :أن تغ�ضب من تريد اتخاذه �صاح ًبا وحمي ًما؛ ف�إن الغ�ضب
يظهر لك من �أخالقه ما كان مكتو ًما.
وقد ورد عنه �« :أخرب تقله» ،وقيل :احذر ال�صاحب ال�صاخب والن�سيب
الن�شيب( ،)1وعليك باخلليل اجلليل ،الأثيل( )2الأ�صيل ،النبيه النبيل ،الذي يتباعد
منك عند و�ضع املوائد ويتفقدك يف �أوقات ال�شدائد ،وي�سرت ما بدا من عيبك
( )1ال َّن�شيب :املجاهر بالعداوة( .م).
( )2الأَ ِثيل :املُ�ؤ�صل( .م).
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ويحفظك يف ح�ضورك وغيبك ،ويعينك �إذا عرثت ويفهم ما يف �ضمريك من عينك
�إذا نظرت ،ويغار عليك من خياله ،ويفديك بنف�سه ومباله ،كما قال ال�شاعر:
� َّإن �أَخَ َ
اك ا َ
َ
حلـــقَّ َم ْن َك
ك
ـــــان َم َع ْك و َم ْن َي ُ�ض ُّر َن ْف َ�ســــ ُه لين َف َع ْ
()1
و َم ْن �إذا َر ْي ُب ال َّز َم ِان َ�صدَ َع ْ
ــك
ك
ت فيك َ�ش ْم َل ُه َلي ْج َم َع ْ
َ�ش َّت َ

واحذر �أن تتخذ �صاح ًبا من ال�سفل وهو من ي�صحبك للأغرا�ض والعلل،
ف�إنه متى انقطعت علته تبعتها خُ َّل ُته ،و�إياك وو�ضع �أمانة الأ�سرار يف خزائن �صدور
الأ�شرار ،ف�إنهم �أمن من الزجاج على ال�شراب ومن امل�شيب على اخل�ضاب ،بل �أمن
من جر�س ومن جوزتني يف خمالة فر�س ،وا�سمع قول بع�ض احلكماء الذي ال
ي�ضل من ي�سمعه�ِ :س ُّر املرء من دمه فلينظر �أين ي�ضعه ،واحذر ال�شره( )2ف�إنه يهدم
ال�شرف ورمبا عجز �صاحبه عند تاليف التلف ،وانظر �إىل من هو حتتك يف الدنيا
و�إىل من فوقك يف الدين ،وازهد يف النعيم الفاين تفز بالنعيم الباقي �أبد الآبدين.
علي كرم اهلل وجهه :عليكم ب�إخوان ال�صدق وجمانبة القرين
وقال الإمام ّ
وعدة عند البالء ،وقيل:
ال�سوء ،ف�إن �إخوان ال�صدق زين يف الرخاء ّ
اج َع ْل َق ِري َن َك َم ْن َر ِ�ض َ
ال�شا ِئنِ
اح َذ ْر ُم َق َار َن َة ال َقرِينِ َّ
ْ
يت ِف َعا َل ُه َو ْ
(� )1صدعك� :شقك وك�سرك( .م).
ال�ش َره :ال َّن َهم( .م).
(َّ )2
ال�شا ِئن :املخجل املخزي( .م).
(َّ )3

()3
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وقيل:
ا�ص ِر ْم(ِ )1ح َبا َل ُه
جَ َت َّن ْب َق ِر َ
ال�سو ِء َو ْ
ين ُّ
يب ِّ
ال�صدْقِ وا ْت ُر ْك ِم َرا َء ُه(َ )2ت َنلْ ِم ْن ُه َ�ص ْف ًوا ِل ُو ٍّد َما لمَ ْ تمُ َا ِر ِه
و�أَ ْح ِب ْب َح ِب َ
و�إنْ لمَ ْ جَت ِْد ِم ْنه حَ ِ
ي�صا ف ََدا ِر ِه
م ً

وقال بع�ضهم� :إن العقل يف �ستة �أ�شياء؛ م�ؤاخاة الأكفاء ،ومدارة الأعداء،
واحلذر من ال�سقطة ،والتيقظ من الورطة ،وجترع الغ َُّ�صة( ،)3ومعاجلة الفر�صة.
وال �شك �أن املخالطة ت�ؤثر والطباع �سراقة؛ ولذلك قيل :ال ي�صحب
الإن�سان �إال نظريه و�إن مل يكن من بلده؛ ف�صحبة الأخيار تورث الفالح والنجاح؛
�صالحا؛ والنظر �إىل ال�صور ي�ؤثر �أخالقًا،
وجمرد النظر �إىل �أهل ال�صالح ي�ؤثر
ً
وعقائد منا�سبة خللق املنظور �إليه وعقيدته كدوام النظر �إىل املحزون يحزن و�إىل
امل�سرور ي�سر ،واجلمل ال�شرود( )4ي�صري ذلو ًال مبقارنة الذلول ،فاملقارنة لها ت�أثري يف
احليوان بل يف النبات ففي النفو�س �أوىل.
وقال عبد اهلل بن جعفر :لذتي يف ثالث؛ يد �أ�صطنعها� ،أو حاجة �أق�ضيها،
�أو �صديق �أ�ستفيده .وقال بع�ض احلكماء :لقاء الإخوان جالء الأحزان ،وباجلملة
ا�صرِم :اقطع( .م).
(ْ )1
(ِ )2م َراءه :جداله( .م).
( )3الغ َُّ�صة :احلزن والهم والغم ال�شديد( .م).
ال�شرود :النافر امل�ستع�صي( .م).
(َّ )4
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فيجب يف جميع الأمور �أن يجري اجلمهور على التخلق ب�أخالقه  فهي نور على
نور ،قال عبد اهلل بن عمر -ر�ضي اهلل عنهما -قلت لعائ�شة �أم امل�ؤمنني -ر�ضي
اهلل عنها� :صفي يل خلق ر�سول اهلل  :فقالت �أما تقر�أ القر�آن؟ كان خلقه
القر�آن ،ومعنى هذا �أن القر�آن يجمع كل ف�ضيلة ويحث عليها ،وينهى عن كل
نقي�صة ويباعد عنها ،مثل قوله تعاىل :ﱹ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﱸ [الأعراف ،]199 /وكما يف قوله تعاىل :ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ [النحل ]90 /الآية قال بع�ضهم� :إن هذه
الآية ال�شريفة �أجمع �آية يف كتاب اهلل تعاىل للخري وال�شر ،وقال ابن م�سعود :
�أعظم �آية يف كتاب اهلل تعاىل:ﱹﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ الآية [البقرة،]255 /
و�أجمع �آية يف كتـاب اهلل تعاىل للخري وال�شر ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱸ
[النحل ]90 /الآية ،و�أكرث �آية يف كتاب اهلل تعاىل تفوي�ضً ا ﱹﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
أ�شد �آية يف
ﮞ ﮟ.ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﱸ [الطالق ]3-2 /الآية ،و� ّ
كتاب اهلل تعاىل رجاء ﱹﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﱸ [الزمر ]53 /الآية ،وما من �شيء يحتاج �إليه النا�س من �أمر دينهم
مما يجب �أن ي�ؤتى ويرتك �إال وقد ا�شتملت عليه هذه الآية.
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خامتة حسنى
فيما يتعلق بحفظ ال�صحة التي هي للإن�سان
�أعظم منحة ،ويف �شذرة
من كالمه �صلى اهلل عليه و�سلم

الف�صل الأول
فيما يتعلق بحفظ ال�صحة التي هي للإن�سان �أعظم منحة

كانت العرب يف قدمي الزمان جل طعامهم التمر واللنب واللحم واخلبز،
فمنهم من كان يقت�صر على التمر واللنب ،ومنهم من كان يقت�صر على اخلبز ،فكان
يف العرب عبد اهلل بن حبيب العنربي �سيد بني العنرب يف زمانه ي�سمى �آكل اخلبز؛
لأنه كان ال ي�أكل التمر وال يرغب يف اللنب ،فكان بنو العنرب �إذا تفاخروا قالوا منا
�آكل اخلبز ،وكان اخلبز عندهم كالفالوذج عند الأعجام ،ثم �صار الفالوذج عند
العرب �أ�شرف طعام وقع �إليهم ،حتى �إن عبد اهلل بن جدعان من �أ�شراف العرب
�أ ّول من �أطعم النا�س هذا الطعام ُفم ِدح بذلك وا�شتهر به .و�أما الثرَّ ِيد الذي هو
اخلبز مع اللحم فكان عند �أ�شراف قري�ش َعا ًّما ي�ضاهي الفالوذج ،وغلب عليه
ها�شم حني ه�شم الرثيد لقومه و�أطعمه لهم يف املحل فمدح به يف قول ال�شاعر:
ُ
ون(ِ )1ع َج ُ
ورجال َم َّك َة ُم ْ�س ِن ُت َ
الثِيدَ ِل َق ْو ِم ِه
عمرو العال َه�شَّ َم رَّ
اف
(ُ )1م ْ�س ِن ُتون :داخلون يف القحط واملجاعة( .م).
(ِ )2ع َجاف� :أ�صابهم ال�ضعف وال ُهزال( .م).
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وقال �آخر:
ال �أَ َح ٌد َك َه ِ
ا�ش ٍم و�إ ِْن َه�شَ
ـــــــم
ْ

()1

َكـــــــ َّ
ات و�إ ِْن َح َت ْم
ال وال َك َح مِ ٍ

()2

فالرثيد عند العرب هو �أوفق لل�صحة من �سائر الأطعمة ،وقال « :ف�ضل
الرثيد على الطعام كف�ضل عائ�شة على الن�ساء» �ضرب  املثل بالرثيد؛ لأنه
�أف�ضل طعامهم ،ولأنه ركب من خبز وحلم ،وال نظري له يف الأطعمة؛ لأنه جامع
بني الغذاء واللذة والق ّوة و�سهولة التناول وقلة امل�ؤنة يف امل�ضغ و�سرعة املرور يف
احللقوم ،وال�صواب �أن احلاجة للخبز �أعم واللحم �أف�ضل وهو �أ�شبه بجوهر البدن
من كل ما عداه ،وخ�ص  املثل بالرثيد �إيذانًا ب�أن عائ�شة جمعت من ح�سن
اخللق وح�سن احلديث ،وحالوة املنطق وف�صاحة اللهجة ،وجودة القريحة ورزانة
الر�أي ور�صانة العقل ،والتحبب �إىل البعل ،ومن ثم عقلت عنه ما مل يعقل غريها
من ن�سائه ،وروت عنه ما مل يرو مثلها من الرجال والن�ساء.
ومل يزل الرثيد عند عرب الأرياف م�ستح�س ًنا ولو �أن �أ�شكال الأطعمة
تن ّوعت �إىل ما ال نهاية له� ،إال �أن الالئق بالأطفال وال�صبيان حفظ ال�صحة بعدم
تعويدهم على اجل�شع والنهم ،فال ينبغي �أن ميكن ال�صبي من جميع ما يطلبه
من امل�آكل ف�إنه يكون كامل�ستغيث من اجلوع مبا يقتله ،ف�إن ال�صبي كلما ا�شتهت
(َ )1ه�شَ م� :أي ه�شم الرثيد لقومه( .م).
(َ )2ح َتم :ق�ضى( .م).
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نف�سه �شي ًئا وظفر به ك�أنه وجد مترة الغراب .كما يحكى �أن بع�ض العرب دخل
على �أهله وهو جائع عط�شان فب�شروه مبولود و�أتوه به ،فقال :واهلل ما �أدري �أ�آكله �أم
�أ�شربه ،فقالت امر�أته :هو غرثان( )1ف�أطعموه وا�سقوه ،فلما طعم و�شرب قال :كيف
الطال( )2و�أمه؟ ف�أر�سلها مث ًال ي�ضرب ملن ذهب همه وتفرغ لغريه .وباجلملة فينبغي
تعويد ال�صبي على عدم النهم وتقليل الطعام ،ومن الأمثال� :أقلل طعامك حتمد
منامك؛ لأن كرثته تورث الآالم امل�سهرة والأمرا�ض املنفرة.
ومن املعلوم �أن املر�ض �أمر مقلق �شاق على النفو�س ،ومع ذلك فال�صغار
ال�سيما تالميذ املكاتب من غلمان وبنات يجدون فيه بع�ض راحة؛ حيث �إن
ال�صغري املري�ض ال يذهب �إىل حمل التعليم وال يكلف بحفظ در�س وال غريه ،و�إذا
احتاج �إىل دواء كريه للنف�س لي�شربه ف�إن الغالب �أن يحلى له ب�أنواع احللوى التي
مييل �إليها ال�صبي بالطبع .يروى �أن بع�ض �أبناء امللوك دخل على املربد وعنده �سلة
أعدها لبع�ض �إخوانه فوجد ابنه الفر�صة يف ا�شتغال �أبيه مع الداخل
حلوى قد � َّ
�إليه ف�أقبل ي�أكل منها فنظر �إليه املربد ف�أن�شده:
ال َّن
ــــــــن
ــــــــــــــــا�س يف َغ َفــــال ِته ِْم َو َر َحـــــــــى املَ ِن َّي ِة ت َْط َح
ُ
ُ

( )1غ َْرثَان� :شديد اجلوع( .م).
( )2الطَّ ال :الولد( .م).
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وقد جرت العادة �أن املري�ض يوا�سيه �أهله ويالطفونه �أيام مر�ضه ،فال�صغار
الذين مييلون �إىل راحة �أنف�سهم عادتهم �أن ي�ألفوا املر�ض وال يكرتثون به لعدم
تفكرهم فيما يح�صل لأهليهم من الت�أمل بذلك ،بخالف ال�صبيان الذين حت�سن
�آبا�ؤهم تربيتهم ف�إنهم يتفكرون يف �أن قلوب �آبائهم ت�ضرم( )1بنار القلق واحلرية عند
متر�ضهم ،و�إنهم ال يذوقون الراحة وال يتلذذون بالنوم فهم دائ ًما يحر�صون على
حفظ ال�صحة واجتناب �أ�سباب الأمرا�ض وال يعر�ضون �أنف�سهم لذلك �شفقة على
�آبائهم.
وقد جرت العادة كذلك �أن املرء قليل الأوالد �إذا كان له ولد بلغ من
العمر يف ال�سن �أربع �سنوات يعز على �أبيه و�أمه فريبى يف الدالل والدعابة ،يعني
يتعود �أن يفعل كما ي�شاء من ال�سفه( )2بدون �أن ينهاه مربيه ،في�شب هذا الولد
على اال�ستعداد على �أنواع التلف ال�صادر عن الغفلة وعدم الن�صيحة ،فيكون هذا
الولد ال جتريب عنده يف �شيء من العي�شة ويكرب بدون �أن يعلم �شي ًئا من �أحوال
الدنيا ،فمثله كمثل اجلي�ش الذي يحاول االنت�صار على عدوه فيحتاج يف ذلك
�إىل قائد �شجاع همام يكلفه التكليفات ال�شاقة حتى ينت�صر على �أعدائه ،فمثل
اجلد.
هذا ال�صبي يحتاج �إىل م�ؤدب ي�سلك معه يف الرتبية �سبيل ّ
(َ )1ت ْ�ضرِم :ت�شتعل وتلتهب( .م).
ال�سفَه :اخلفة والطي�ش( .م).
(َّ )2
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فنفر�ض �أن هذا ال�صبي �صار قوي الر�أ�س كالبغل احلرون ،وكثري الهذر
يف الكالم كالببغاء ،و�سمني اجل�سم كجرو الق�صاب ،فال ن�شك من منظره �أنه
مت�سلطن عليه داء التخمة ،و�أنه نهم ال ي�شبع ،و�أن همه من الدنيا لي�س �إال ملء
بطنه و�أنها �صنمه املعبود له ال يعرف �سوى �أداء حقها ب�أكرث ما ت�ستحقه من الطعام.
فكث ًريا ما ي�صاب هذا ال�صبي بداء عدم اله�ضم والتهاب املعدة ويعالج
منه حتى ي�شفى ثم يعود �إىل عادته وت�ضرم يف جوفه النهامة ،وال ي�ستطيع �أبواه
�أن ين�صحاه على ترك الإكثار من الطعام وال�شراب ،حتى �إن احلكيم �إذا ن�صحه
وقال له� :إن كرثة الأكل ت�ضر بالبدن ،قال له� :إن يف ذلك لذة وراحة ،وقد ورد
عنه « :ما ملأ ابن �آدم وعاء �ش ًّرا من بطنه ،ح�سب الآدمي لقيمات يقيم بهن
�صلبه ،ف�إن غلبت ال�شخ�ص نف�سه فثلث للطعام وثلث لل�شراب وثلث للنف�س»،
وورد عنه « :الب ِْط َنة تذهب الفطنة» ،وقال « :البطنة �أ�صل الداء واحلمية
�أ�صل الدواء ،وعودوا كل ج�سم مبا اعتاد» .وقيل �إن رج ًال �س�أل رج ًال يف مر�ض
موته فقال� :أو�صني ،فقال� :إن �شئت جمعت لك علم العلماء وحكم احلكماء
وطب الأطباء يف ثالث كلمات؛ �أما علم العلماء ف�إن �سئلت عما ال تعلم فقل ال
�أعلم ،و�أما حكم احلكماء ف�إذا كنت جلي�س قوم فكن �أ�سكتهم ف�إن �أ�صابوا كنت
من جملتهمـ ،و�إن �أخط�أوا �سلمت من خطئهم ،و�أما طب الأطباء ف�إذا �أكلت طعا ًما
فال تقم �إال ونف�سك ت�شتهيه ف�إنه ال يلم بج�سدك غري مر�ض املوت.
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قال بع�ضهم :والأكل على ثالث مراتب؛ فر�ض وهو ق َْدر ما يندفع به الهالك
وميكن معه ال�صالة قائ ًما ،ومباح وهو �أدنى ال�شبع بنية �أن يقوى على العبادة،
وحرام وهو ما زاد على ذلك �إال لل�صوم يف غد�أ وملوافقة ال�ضيف .ومن �سنن الأكل
ا�شتد جوعه وعجز
غ�سل اليدين قبله وبعده ،والت�سمية قبله وال�شكر بعده ،ومن ّ
عن ك�سب قوته يجب على من علم بحاله �إطعامه ،و�إن مل يعلم به �أحد يجب عليه
�أن ي�س�أل ويعلم بحاله ،ف�إن مل يفعل حتى مات كان كقاتل نف�سه ،ومن له قوت
يوم ال يحل له ال�س�ؤال ويباح له الأخذ ،وينبغي �أن ال يجمع الإن�سان بني حارين
كاللحم والبي�ض ،وال باردين كال�سمك واللنب ،وال بني رطبني كالفواكه واللنب،
وال بني ياب�سني كالدخن والعد�س ،وال ي�أكل �شي ًئا �شديد اللزوجة ي�صعب على
الأ�سنان قطعه فهو �أ�صعب على املعدة �أن ته�ضمه ،وال ي�شرب عقب الأكل ب�سرعة
حتى ي�سكن الطعام يف معدته ،فكل ذلك م�ضر.
وقد ورد عنه �« :أ�صل كل داء الربدة وهي �إدخال الطعام على الطعام،
وقال « :ال متيتوا القلوب بكرثة الطعام وال�شراب ف�إن القلب كالزرع ميوت �إذا
كرث عليه املاء» ،والأكل بقدر يفرح القلوب وي�صلح اجل�سم ويزيد يف احلفظ ،ومن
قلل الغذاء زاد ن�شاطه يف العداء ،فارفع يدك عن الطعام و�أنت ت�شتهيه ف�إن ال�شهوة
تبطل بعد �ساعة .وقال الأحنف بن قي�س :اختارت احلكماء من كالم احلكمة
�أربعة �آالف حكمة ،ثم اختاروا منها �أربعمائة كلمة ،ثم اختاروا منها �أربعني كلمة،
ثم اختاروا منها �أربع كلمات؛ الأوىل� :أن ال تثق بالن�ساء ،الثانية :ال تحُ َ ِّمل معدتك
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ما ال تطيق ،الثالثة :ال َي ُغ َّر َّنك املال و�إن كرث ،الرابعة :يكفيك من العلم ما تنتفع
به .وقال �أي�ضً ا :ثالثة ال ينبغي للعاقل �أن يرتكهن؛ عمل يتز ّود به ملعاده ،و�صنعة
ي�ستعني بها على �أمر دينه ،وطب يذب به الداء عن ج�سده وعن نف�سه.
قال احلكماء :الأ�صلح يف كل يوم وليلتني ثالث �أكالت وقت الربد .وقال
بع�ضهم :كل يوم وليلة �أكلة وهي عند �إفطار ال�صائم ،وال ب�أ�س مبا قد تعود النا�س
عليه من الغداء والع�شاء ُب ْك َرة و َع ِ�ش َّية مع القدر الي�سري من الطعام ،وليجد م�ضغه
حتى ي�سهل على املعدة ،ويبد�أ بب�سم اهلل ويختم باحلمد هلل ،وي�أكل مما يليه ،هذا هو
احلال الأ�صلح .وقال �أفالطون :راحة اجل�سم يف قلة الطعام ،وراحة الل�سان يف قلة
الكالم ،وراحة الروح يف قلة املنام ،وراحة القلب يف قلة االنتقام .وقال بع�ضهم:
َج ِمي ُع
َف�أَ ْق ِل ْل
و َل ْي َ�س

ِّ
الط ِب يف َب ْيتَينْ ِ َحقًّا
الكالم
وح ْ�س ُن ال َق ْولِ يف ق�ص ِر
ُ
ِ
�إ ِْن َ�أ َك ْل َت و َب ْعدَ أ�َ ْك ٍل جَ َت َّن ْب فال�شِّ فا ُء يف اال ْنه َِ�ض ِام
الط َع ِام على َّ
و�س �أَ َ�ش ُّد َت ْع ً�سا ِمن ا ْدخَ الِ َّ
على ال ُّن ُف ِ
الط َع ِام

روي عن عقبة بن عامر قال� :سمعت ر�سول اهلل  يقول« :ال تكرهوا
مر�ضاكم على الطعام وال�شراب ،ف�إن اهلل يطعمهم وي�سقيهم» ،وروى �أبو �سعيد
قال :جاء رجل �إىل ر�سول اهلل  فقال� :إن �أخي ا�ستطلق بطنه( ،)1فقال
(ْ )1ا�س َتطْ َلق َبطْ ُنه� :أ�صيب ب�إ�سهال( .م).
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ر�سول اهلل « :ا�سقه ع�س ًال ،ثم جاءه فقال� :إين �سقيته ع�س ًال فلم يزده �إال
ا�ستطالقًا ،فقال له :ثالث مرات ثم جاءه الرابعة فقال :ا�سقه ع�س ًال ،فقال:
لقد �سقيته فلم يزده �إال ا�ستطالقًا ،فقال ر�سول اهلل � :صدق اهلل وكذب بطن
�أخيك ف�سقاه وبرئ».
وقال بع�ضهم :الأدوية من جن�س الأغذية ف َم ْن غالب �أغذيتهم مفردات
جدا وطبهم باملفردات ،و َم ْن غالب �أغذيتهم
ك�أهل البوادي ،ف�أمرا�ضهم قليلة ًّ
مركبات ك�أهل املدن يحتاجون �إىل الأدوية املركبة؛ و�سبب ذلك �أن �أمرا�ضهم يف
الغالب مركبة.
ولنذكر هنا حماورة طبيب مع �صبي نهم ،وهو �أن ذلك الطبيب عاد ذات
يوم من الأيام �صب ًّيا متعو ًدا على املر�ض بالتخمة واكت�ساب الآالم ،وكان هذا
ال�صبي دائ ًما تظهر منه ال�سخافة وخفة العقل ،فوجده طبيبه على خالف عادته
مت�صفًا باللطافة والظرافة ،ويف يده كي�س مكلل بالل�ؤل�ؤ واملرجان ،وال�صبي بهذا
الكي�س الظريف اململوء من النقود جذل( )1فرحان ،فقال له الطبيب :هل كي�سك
اململوء من الدراهم والدنانري ي�سع �شي ًئا زيادة عما فيه من قليل �أو كثري؟ فقال
ال�صبي :حيث هو بالدراهم ملآن :فكيف ي�سع ما يدخله الآن؟ فقال الطبيب:
�إذا �أعطيت �شي ًئا من املال له بال فهل تقدر �أن تدخله يف الكي�س على هذا احلال؟
(َ )1ج ِذلَ :فرِح( .م).
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فقال ال�صبي :لي�س فيه حمل خال ،ف�إدخال ما يزيد على ما فيه من املحال ،فقال
الطبيب :لو �أردت �أن ت�ضع فيه الدراهم الزائدة ب�شدة القوة والعنفوان لفزت
بها �إن وجدت لها فيه مكان و�ساعدك الإمكان و�إال تلف الكي�س ومتزق وتفتق
وتخرقَ ،فج ِّرب لتعرف وتعلم لتن�صف.
فقال له ال�صبي :جتربتي لو�ضع الدراهم الزائدة يف مثل هذا الكي�س
الظريف املر�صع باللول�ؤ تكون م�ضرة وبدون فائدة ،فقال له الطبيب :احلق معك
ولكن �أخربين ب�صورة ح�ضورك يف جمل�س املائدة �إذا طلبت القدح لل�شراب هل
متل�ؤه لنف�سك بنف�سك �أو ميل�ؤه لك بع�ض الأقارب والأحباب؟ فقال� :أنا الذي
�أمل�ؤه لنف�سي و�أ�شربه بدون �أن يكون �أحد يقربه ،فقال الطبيب� :إذا قدحك امتال
هل ت�ستمر على �صب املاء فيه على الوال؟ و�إذا �صببت عليه املاء ماذا ي�صيبه؟
وماذا يكون ن�صيبه؟ فقال ال�صبي :ي�سقط املاء الزائد على ال�سماط( ،)1ويح�صل
لأهل املجل�س االنقبا�ض بعد االنب�ساط ،فقال له الطبيب :اعلم �أيها ال�صبي �أن
معدتك ككي�سك �أو قدحك فمتى ملأتها وزدت عليها �شي ًئا فقد �أتلفتها ،وهي
�أعظم منحك ،ف�إذا �أكلت �أزيد من ملء بطنك �أ�ضعفت معدتك التي دا�ؤها
ع�ضال ينتج عنه جميع الأوجاع والأوحال ،ورمبا كانت التخمة �سب ًبا لق�صر
الأعمار والآجال .ومع ن�صيحة الطبيب لهذا ال�صبي ال�سفيه و�إقناعه بال�شواهد
القوية مل تنفعه الو�صية ،و�إال كان يتبع ن�صح طبيبه ويقتفيه.
ال�سماط :الثوب الذي لي�س له بطانة( .م).
(ِّ )1
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قال الطبيب املذكور :اتفق يل ذات يوم من �أيام املوا�سم التي تفرح فيها
ال�صبيان وتتعب منها ال�شيوخ من كرثة �آالم الوالئم �أنني كنت نائ ًما عقب تعب
ون�صب ،ف�أيقظني �أبو ذلك ال�صبي فج�أة بدون �أن �أبلغ من نعا�سي الأرب ودموعه
خده مع �شدة حزنه ووجده ،وقال� :إن ابني به خناق قبيح ،و�إنه
ت�سيل على ّ
من �شدة الوجع يبكي وي�صيح ،و�إن �أهل املنزل يف غاية من احلزن والغم ملا �أمل
بهذا الولد من الأمل ،ف�أ�سرعت بالقيام لأنظر ما بهذا ال�صبي من الآالم و�آمر له
من العالج مبا يالئم ،فذهبت �إليه للعيادة فلم �أجد به �سوء اله�ضم كالعادة ،بل
وجدت به حمى ثقيلة ال تطاق ،و�إنه من اخلطر يتحمل جميع امل�شاق.
فبال�س�ؤال عن ال�سبب وجد �أنه مل يكتف من �أكل امللب�س واحللوى يف جميع
يومه بالأرب ،ولكن �أثقل معدته بجزء وافر من الفطري والكعك الناعم الن�ضري،
فر�أيت جميع �أع�ضائه ترتع�ش من احلمى الباطنة التي حرارة نارها يف جميع بدنه
كامنة ال�سيما وقد متكنت من ر�أ�سه كل التمكني حتى ك�أن بها تنو ًرا( )1يوقد
يف كل حني ،فبهذا احمرت منه العينان ،ويب�س منه الل�سان ،ون�شف الإهاب،
وما هذا �إال لإ�صابة معدته بااللتهاب ،وهو حريق ال يحمله ال�شيوخ ف�ض ًال عن
ال�شباب ،فوجب علي �أن �آمر له بعالج �صعيب يليق بق�ساوة الطبيب ،ف�أمرت
ب�أخذ الدم بالدود الكثري واحلراريق العديدة و�أ�شربة العقاقري فعاجلته بجميع �أنواع
الأدوية ال�صعبة ،وكان غن ًّيا عن ذلك لو �أزمع( )1من ذنب النهامة( )2توبة ،فكان هذا
(َ )1ت ُّنور :الذي يخبز فيه( .م).
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الداء عقوبة له على اتباع هوى بطنه ولأهله على متكينهم له من كل ما ي�شتهيه بدون
نظر �إىل خوفه و�أمنه ،ومع ذلك فهم يف غاية من القلق والنكد جزا ًء لهم على ما ع َّودوا
عليه هذا الولد ،وبهذا كله مل يت�أثر ال�صبي بحزن �أبيه و�أمه وال يحب غري امتالء بطنه.
ويف هذه احلادثة الب�شعة ابتليت بطنه ب�سائر العالجات من احلمية التامة
واحلراريق واللبخات ،وامتنع عن الأكل وال�شرب حتى خ�شينا �أن املر�ض ال ينتهي
�إال ب�أجله ،و�أن هذا جزاء انهماكه على الأكل وقبيح عمله ،ولكن احلق � أخذ
بيد �أبيه و�أمه ،وبح�سن املعاجلة تناق�ص املر�ض احلادث من ال�سفاهة ،ورجع ال�صبي
بعد مدة مديدة �إىل درجة النقاهة بعدما �أحزن العائلة ،ولوال تعويدهم له على الأكل
لكانوا �أغنياء عن هذه الغائلة(.)3
وهذا ما وقع لأحد �أطباء �أوربا ،ونظريه ما وقع لطبيب العرب ال َع ْر َباء ل�صبي
مم�سك عن الريا�ضة ،ومن املعلوم �أن الريا�ضة بعد القناعة يف الطعام وال�شراب وغريهما
من �أح�سن ما يحفظ به الإن�سان �صحته وي�صون به قوة بدنه مبا يرى فيه م�صلحته ،و�أن
الك�سل والبطالة يورثان يف املعدة ال�ضعف ويف البدن والأع�ضاء احل�سية واملعنوية
الكاللة( )4بخالف العمل واحلركة ،فهما �أ�صل اليمن والربكة ،فيحفظان قوى
الأبدان ،وينع�شان عقل الإن�سان ،ويقيان املرء من كثري من الأمرا�ض ،ومينعان
()1
()2
()3
()4

�أَ ْز َمع :م�ضى فيه( .م).
ال َّن َها َمة� :إفراط ال�شهوة يف الطعام( .م).
ال َغا ِئلة :الأمر املنكر( .م).
َ
الكال َلة :الإعياء( .م).
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الإدراك من �أن تتطرق �إليه الأعرا�ض.
يروى �أنه كان مللك من ملوك العرب �صبي يهواه؛ حيث مل يكن له من
الأوالد �سواه ،ف�أ�صيب مبر�ض ع�ضال عجز عن ت�شخي�صه الأطباء مع ما �أنفق
امللك على عالجه من الأموال ،وكان هذا الولد ال يح�س ب�أمل �شديد من هذا
الداء ،و�إمنا فيه ذبول بالغ ال ي�ستطيع معه احلركة فك�أمنا ال�ضعف �أثر ال�سقم يف
بدنه وانتهكه فكان ال يتحرك يف فرا�شه وال يذوق الراحة يف معا�شه ،كثري القلق،
�شديد الأرق ،تعطلت قواه الها�ضمة ،فقد الإينا�س وال ي�ألفه من حوله من النا�س،
ومع �أن بنيته الطبيعية كانت عظيمة الأ�سا�س كان يح�س على ممر الأوقات ب�ضعفها
كمال الإح�سا�س ،و�سبب ذلك �أنه كان متعو ًدا من �صغر �سنه على الدعة وعدم
الن�شاط ،وال حظ له يف الألعاب التي لأقرانه يف ِ�س ِّنه ُ�س َّنة متبعة ،فلعدم تروي�ضه
من �صغر �سنه على حتريك الأع�ضاء �أدى به ال�سقم �إىل هذا احلال ،و�أف�ضى ،وكان
�أبوه عن تروي�ضه قد �أغ�ضى.
فلما عجزت عن عالجه الأطباء ،و�أخرب �أباه عن حكيم ماهر خارج املدينة بع�ض
الأحياء ،و�أنه من �أ�شهر حكماء العرب العرباء� ،أح�ضره امللك بديوانه ،ووعده مبكاف�أة
عظيمة تليق مبكانته ومكانه� ،إذا كانت مداواة ابنه يف �إمكانه ،ف�شخ�ص يف احلال هذا
الطبيب مر�ض هذا ال�صبي الأمري ،وعلم باال�ستفهام عن حقيقته �أنه �إىل الآن لي�س
بخطري ،ووعد امللك �أن يح�ضر ثاين يوم بدواء نافع لداء هذا ال�صبي قاطع ،فح�ضر 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�شفاء دائك
خا�صة ،ففي كل يوم قبل الأكل يف ال�صباح وامل�ساء ترو�ض بتحريك يديك يف الأيام
الأوائل يف داخل رحبة الديوان واملناز ،ثم اذهب �إىل اخلالء مقدار �ساعة كل يوم
وا�ضرب بيديك الكرة بال�صوجلان ومتى انقلبت َف ْاج ِر وخذها من امليدان وهلم جرا.
فهذا الدواء يثمر ال�شفاء عن قريب ب�شرط �أن ي�سمع املري�ض و�صية الطبيب،
فعمل ال�صبي مبا �أو�صاه به طبيبه فكان له فيه من تعجيل ال�شفاء حظه ون�صيبه ،فما
م�ضت عليه �أيام قالئل �إال وجد من عالمات ال�شفاء �أعظم دالئل؛ حيث عادت
�إليه لذة الطعام واملنام ،وبعد ُم ِ�ض ّي ن�صف �شهر رجعت �إليه قواه كاملرغوب واملرام،
وبعد �شهر اكت�سى بحلة ال�صحة التامة ،ووجد يف الريا�ضة التي �أو�صاه بها احلكيم
املنفعة العامة ،وملا �شاهد امللك �أن ابنه عاد �إليه كمال ال�صحة ،و�أن الطبيب بذل يف
()1
العالج ن�صحه �أراد �أن يكافئه مبا وعده من الإكرام وير�ضيه مبا ي�ستحقه من الإحتاف
والإنعام ،فقال له الطبيب :اعلم �أيها امللك �أن معاريف لي�ست هي التي �أفادت ولدك
ال�شفاء ،وال ا�ستعملت يف عالجه �أدوية عجيبة وال عقاقري غريبة ،بل دهنت الكرة
وال�صوجلان مبنقوع ح�شائ�ش وهو �أرخ�ص دهان جنيتها من الغيا�ض واقتطفتها من
الريا�ض بدون كلفة بل مبجرد االتفاق وال�صدفة ،فالف�ضل للريا�ضة التي �أذهبت
البطالة والك�سل فليكن عليها يف ديوانك ال�شريف كمال العمل وهي متام الأمل.
( )1الإتحْ َاف :البرِ ِّ واللُّطْ ف( .م).
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�أما كالمه  فبحره طام( )1ال تنفد مداد عبابه( )2الأقالم ،و�أعجز اخلا�ص
والعام من الأعالم ،فلنذكر جملة من كالمه  حتث على كل ف�ضل.
قال �« :إمنا الأعمال بالنيات و�إمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته
�إىل اهلل ور�سوله فهجرته �إىل اهلل ور�سوله ،ومن كانت هجرته �إىل دنيا ي�صيبها �أو
امر�أة ينكحها فهجرته �إىل ما هاجر �إليه» ،وقال« :احلالل َبينِّ واحلرام بني وبينهما
�أمور م�شتبهات ال يعلمها كثري من النا�س ،فمن اتقي ال�شبهات ا�سترب�أ لدينه
كراع يرعى حول احلمى( )3يو�شك
وعر�ضه ،ومن وقع يف ال�شبهات وقع يف احلرامٍ ،
�أن يواقعه� ،أال و�إن لكل ملك حمى� ،أال و�إن حمى اهلل تعاىل يف �أر�ضه حمارمه� ،أال
و�إن يف اجل�سد م�ضغة(� )4إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ،و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد
()1
()2
()3
()4

َطام :كثري( .م).
ُع َباب ِهَ :كثرْ َ ة َما ِئه ،واملراد كرثة �ألفاظه ومعانيه( .م).
ا ِحل َمى :املق�صود الآثام واخلطايا( .م).
ُم ْ�ض َغة :قطعة �صغرية من اللحم ،واملق�صود القلب( .م).
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كله �أال وهي القلب» ،وقال« :ازهد يف الدنيا يحبك اهلل ،وازهد فيما يف �أيدي
النا�س يحبك النا�س» ،وقال« :من ح�سن �إ�سالم املرء تركه ما ال يعينه» .وقال:
«�أجملوا يف طلب الدنيا ف�إن ك ًّال ُم َي َّ�س ٌر ملا خلق له» .وقال« :كن يف الدنيا ك�أنك
غريب �أو عابر �سبيل ،وعد نف�سك من �أهل القبور» .وقال« :كما تدين تدان».
وقال« :ال تظهر ال�شماتة ب�أخيك فيعافيه اهلل ويبتليك» .وقال« :ال يغني حذر من
قدر» .وقالَ « :ي ِّ�س ُروا وال ُت َع ِّ�سروا و َب�شِّ روا وال ُت َنفِّروا» .وقال« :ا�ستفت قلبك و�إن
�أفتوك».
وقال« :احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل جتده جتاهك� ،إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل
و�إذا ا�ستعنت فا�ستعن باهلل ،واعلم �أن الأمة لو اجتمعت على �أن ينفعوك ب�شيء
مل ينفعوك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل لك ،و�إن اجتمعوا على �أن ي�ضروك ب�شيء مل
ي�ضروك �إال ب�شيء قد كتبه اهلل عليك ،رفعت الأقالم وجفت ال�صحف» ،ويف
رواية «احفظ اهلل جتده �أمامكَ ،ت َع َّرف �إىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�شدة ،واعلم
�أن ما �أخط�أك مل يكن لي�صيبك وما �أ�صابك مل يكن ليخطئك ،واعلم �أن الن�صر
مع ال�صرب و�أن الفرج مع الكرب و�أن مع الع�سر ي�سرا».
وقال« :اخللق كلهم عيال اهلل و�أحبهم �إليه �أنفعهم لعياله» .وقال« :الراحمون
يرحمهم الرحمن ،ارحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء» .وقال« :من
�سعادة املرء ح�سن اخللق ومن �شقاوة املرء �سوء اخللق» .وقال�« :إن الدين ي�سر ولن
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ي�شا ّد الدين �أحد �إال غلبه ،ف�سددوا( )1وقاربوا وب�شروا وا�ستعينوا بالغدوة و�شيء
من الدجلة( .»)2وقال�« :أف�ضل الأعمال �أن ي�سلم النا�س من ل�سانك ويدك وما
عظمت نعمة اهلل على امرئ �إال عظمت م�ؤنة النا�س عليه» .وقال�« :أ ّد ما افرت�ض
اهلل عليك تكن من �أعبد النا�س ،واجتنب ما حرم اهلل عليك تكن من �أورع
النا�س ،وار�ض مبا ق�سم اهلل لك تكن من �أغنى النا�س» .وقال�« :إن اهلل ال ينظر �إىل
�صوركم و�أموالكم ولكن ينظر �إىل قلوبكم و�أعمالكم» .وقال�« :إن اهلل تعايل يقبل
توبة العبد ما مل ُيغ َْر ِغر(.»)3
وقال�« :إن مما �أدرك النا�س من كالم النبوة الأوىل �إذا مل ت�ستح فا�صنع ما
�شئت» .وقال�« :إياكم والظن ف�إن الظن �أكذب احلديث وال حت�س�سوا وال جت�س�سوا
وال تناف�سوا وال حتا�سدوا وال تباغ�ضوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل �إخوانًا وال يخطب
الرجل على خطبة �أخيه حتى ينكح �أو يرتك» .وقال�« :أعدى عدوك نف�سك التي
بني جنبيك» .وقال« :الأرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها
اختلف» .وقال« :جبلت القلوب على حب من �أح�سن �إليها وبغ�ض من �أ�ساء
عليها» .وقال« :املرء مع من �أحب» .وقال« :من ت�شبه بقوم فهو منهم» .وقال« :من
�أحب �شي ًئا �أكرث من ذكره».
(�َ )1س ِّد ُدوا :ا�ستقيموا( .م).
ال�سحر( .م).
(ُّ )2
الدل َ
ْـجة� :سري َّ
(ُ )3ي َغ ْر ِغر :ترتدد روحه يف حلقه عند املوت( .م).
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وقال�« :أال �أنبئكم بخري �أعمالكم و�أزكاها عند مليككم و�أرفعها يف
درجاتكم ،وخري لكم من �إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من �أن تلقوا عدوكم
فت�ضربوا �أعناقهم وي�ضربوا �أعناقكم ،ذكر اهلل» .وقال« :الإميان ب�ضع و�سبعون �شعبة
ف�أف�ضلها قول ال �إله �إال اهلل و�أدناها �إماطة الأذى عن الطريق واحلياء �شعبة من
الإميان» .وقال« :الإح�سان �أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك».
وقال�« :أف�ضل اجلهاد كلمة حق تقال عند �سلطان جائر( .»)1وقال�« :أ�شد النا�س
بالء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على ح�سب دينه ف�إن كان يف دينه
�صل ًبا ا�شتد بال�ؤه ،و�إن كان يف دينه رقة ابتلي على قدر دينه ،فما يربح البالء
بالعبد حتى يرتكه مي�شي على الأر�ض وما عليه خطيئة».
وقال�« :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله؛ �إمام عادل ،و�شاب ن�ش�أ
يف عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق بامل�سجد �إذا خرج منه حتى يعود �إليه ،ورجالن
حتا َّبا يف اهلل فاجتمعا عليه وافرتقا عليه ،ورجل ذكر اهلل خال ًّيا ففا�ضت عيناه من
خ�شية اهلل تعاىل ،ورجل دعته امر�أة ذات ح�سن وجمال ف�أبى عنها وقال �إين
�أخاف اهلل رب العاملني ،ورجل ت�صدق ب�صدقة ف�أخفاها حتى ال تعلم �شماله ما
تنفق ميينه» .وقال�« :آية املنافق ثالث؛ �إذا حدث كذب ،و�إذا �أوعد �أخلف ،و�إذا
ائتمن خان» .وقال�« :أح�سنوا جوار نعم اهلل ال تنفروها فقلما زالت نعمة عن قوم
(َ )1جا ِئر :ظامل ( .م).
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فعادت �إليهم» .وقال« :مفاتيح �أرزاق العباد ب�إزاء العر�ش ،فمن َكثرَّ ُكثرِّ له ومن
َق َّلل ُق ِّلل له» .وقال« :ما جعل اهلل ول ًّيا �إال على ال�سخاء وح�سن اخللق» .وقال
عن اهلل « :من �آذى يل ول ًّيا فقد �آذنته باحلرب» .وقال�« :أو�صيكم بتقوى اهلل
وال�سمع والطاعة و�إن َت�أَ َّمر عليكم عبد ،و�إن من يع�ش ف�سريى اختال ًفا كث ًريا،
فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�شدين من بعدي َع ُّ�ضوا عليها بالنواجذ(،)1
أ�شد النا�س عذابًا يوم
و�إياكم وحمدثات الأمور ف�إن كل بدعة �ضاللة» .وقالّ �« :
القيامة عامل مل ينفعه اهلل بعلمه» .وقال« :ي�أتي على �أمتي زمان القاب�ض على دينه
كالقاب�ض على اجلمر» .وقال�« :إن اهلل تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر» .وقال:
«ب�شر امل�شائني يف الظلم �إىل امل�ساجد بالنور التام يوم القيامة» .انتهى.
علي فهمي رافع رفاعة)
(قال مدير هذه الطباعة ّ
مت بحمد اهلل على �أح�سن ن�سق و�أجمل �أ�سلوب هذا الكتاب الآتي
يف تربية البنني والبنات باملطلوب واملرغوب ،وهو م�أثرة من م�آثر
م�ؤلفه الوالد رحمه اهلل و�أثابه الثواب الأكمل جزاء له على هذه
املحامد ،فجاء مثن ًيا بل�سان احلال واملقال على ح�ضرة اخلديو

( )1ال َّن َواجِ ذ� :أق�صى الأ�ضرا�س يف �آخر احلنك( .م).
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الأعظم �صاحب الف�ضل والأف�ضال ،معرت ًفا بق�صور
التبيي�ض والتحرير لنجل امل�ؤلف الفقري.
�أح�سن اهلل له متام نعمة اخلامتة بف�ضله
كما �أمتها على �أبويه من قبله
بجاه حممد احلبيب
�إنه �سميع
جميب.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد و�آله عدد كمال اهلل وكما يليق بكماله.
 نهاية المتن 
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معد التقدمي يف �سطور
منى �أحمد حممد �أبو زيد
●
●

●�أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية ،دكتوراه يف الآداب �سنة 1989م جامعة الزقازيق ،تقدير
مرتبة ال�شرف الأوىل ،رئي�س ق�سم الفل�سفة ب�آداب حلوان �سنة 2004م.
●عملت وكي ًال للكلية ل�شئون الدرا�سات العليا والبحوث من 2000م �إىل 2003م ،ثم
2004م ،ومن 2007م حتى الآن.

من �أبرز الأعمال وامل�ؤلفات العلمية
●
●
●
●
●
●

●اخلري وال�شر يف الفل�سفة الإ�سالمية ،بريوت1991 ،م.
●الت�صور الذري يف الفكر الإ�سالمي ،بريوت1994 ،م.
●الإن�سان يف الفل�سفة الإ�سالمية ،بريوت1993 ،م.
●الفكر الكالمي عند ابن خلدون ،بريوت1997 ،م.
●املدينة الفا�ضلة عند ابن ر�شد ،الإ�سكندرية2000 ،م.
●احلرية الإن�سانية عند ال�شيعة  -الإثنى ع�شرية ،الإ�سكندرية1999 ،م.

من �أبرز الأبحـاث
●

●

●
●

●الدين والعلم يف فكر زكي جنيب حممود ،جملة امل�سلم املعا�صر ،القاهرة ،عدد (،)69
1990م.
●�أبو القا�سم الزهراوي رائد اجلراحة العربية ،جملة الدرا�سات الإ�سالمية ،باك�ستان
1991م.
●ابن ر�شد طبي ًبا ،الكتاب التذكاري  -املجل�س الأعلى للثقافة ،م�صر 1993م.
●املنهج الإ�صالحي عند الإمام عبد احلميد بن بادي�س ،جملة اجلمعية الفل�سفية امل�صرية،
العدد الثاين1993 ،م.

�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية للم�شروع
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رئي�س اللجنة
�إ�سماعيل �سراج الدين (مكتبة الإ�سكندرية) ،م�صر.
�أع�ضاء اللجنة
�إبراهيم البيومي غامن (املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،القاهرة) ،م�صر.
�إبراهيم زين (اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،كواالالمبور) ،ماليزيا.
ح�سن مكي (جامعة �إفريقيا العاملية) ،ال�سودان.
رجب �شان ترك (جامعة فاحت� ،إ�ستانبول) ،تركيا.
زاهر عبد الرحمن عثمان (م�ؤ�س�سة الرتاث بالريا�ض) ،ال�سعودية.
زكي امليالد (رئي�س حترير جملة الكلمة) ،ال�سعودية.
زينب اخل�ضريي (كلية الآداب ،جامعة القاهرة) ،م�صر.
�سيد د�سوقي ح�سن (كلية الهند�سة ،جامعة القاهرة) ،م�صر .
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ظفر �إ�سحق �أن�صاري (اجلامعة الإ�سالمية العاملية� ،إ�سالم �آباد) ،باك�ستان.
عبد الرحمن ال�ساملي (وزارة الأوقاف وال�شئون الدينية)ُ ،عمان.
عبد الرحيم بنحادة (جامعة الرباط) ،املغرب.
عمار الطالبي (جامعة اجلزائر) ،اجلزائر.
حممد احلداد ( اجلامعة التون�سية) ،تون�س.
حممد عمارة (جممع البحوث الإ�سالمية  -الأزهر ال�شريف ،القاهرة) ،م�صر.
حممد كمال الدين �إمام (جامعة الإ�سكندرية) ،م�صر.
حممد موفق الأرنا�ؤوط (جامعة �آل البيت) ،الأردن.
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هذا الكتاب

طب�ع ألول م�رة ع�ام (1289ه��1872 /م) ،و ُيع�د أول كت�اب عربي حديث ُيكتب في التربية،
ويدعو إلى تعليم البنات ،ليس مثل كتب المطالعة المؤلفة في عصرنا الحاضر التي تجمع موضوعات
ش�تى ال تربط بينها فكرة ،وال يجمعها خط ،بل هو كتاب ذو غاية واحدة ترمي إلى خلق المواطن
ذكرا أو أنثى،
عرفه حقوقه وواجباته ،ويجعل منه إنس�انًا متميزًا بعقله وخلقه ،س�واء كان ً
الصالحُ ،ي ِّ
يحببه في وطنه ،ويطالبه بالعمل بكل قوته إلسعاده ومجده.

يقس�م الفكرة إلى أبواب ،ويضع لألبواب فصوالً تتناول جزئيات صغيرة ،وينتقل بين معارف
تربوية ،ومعلومات سياسية ،وعواطف وطنية ،ومبادئ إصالحية ،وشئون اجتماعية ،وعالقات أسرية،
ومس�ائل دينية ،وتبدو فيه أثر الثقافة األجنبية من حيث َو ْحدة الفكرة وتنظيمها ،وأثر الثقافة العربية
م�ن حي�ث كث�رة استش�هاده بالش�عر ،وإتيان�ه بالحك�م ،ويبدو فيه األثر اإلس�المي بوضوح حين يلجأ
لتأكيد أفكاره بالنصوص القرآنية واألحاديث النبوية ،وأقوال السلف والصحابة ،وأخبار من التاريخ
اإلسالمي.
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