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والوضوح،، والطرافة الخفة، طاح تحمل مقتضبة، إشارات هي وإنما 
محملاالكلام يكون قد إذ آخرها؛ أولما ؤيؤيد بعضا، بعضها ؤيكمل والقرب، 

وهكذا.آخر، ؤينمل3،موضع 3،موصع، 
والعزو،الموامس، من - الستطاع -قدر التخفف على شديدا الحرص كان لذا 

بذلك.الكتاب ي-مزأ لا حتى والتخريج؛ 
منسواء إليها محبب النفوس، إر قؤيب الكتابة من النؤع هذا أن ؤيب ولا 

ذهن؛وإعمال وكلفة، ، عناء إر معها بحتاج لا فالقارئ الكاتب؛ أو القارئ جهة 
ببعض.بعصها غيرمرتط المضم، سهلة الارتمامات تلك لكون 

البحث،أمولى تقرضها التي القيود من كثير من فيها يتخفف والكاتب 
للروح،لوة بالأشيه له_ ية -بالنفهي ٧؛ المارّة وعنف السآليفا، وجفوة 

مماخاطره، ق يعتلج مما كئبه يقبع حيث للمصدور؛ والنفثة للجراح، والبلم 
وفاتمة.متعة فيه يكون أن عمى 

بجرححيث والحديث؛ القديم ق أكثرالأمم عند رواج التأليف الهلرزمن ولمذا 
تباسم فتخرج المضمون؛ 3؛ متقارية اللففل ق متتاينؤ عتوانات قالب 3، ذلك 

أوانملباعات.أومذكرات، أونظرات، أوخواطر، املأت، 

المسمىهدا تحمل الض الكتابات أن عير امات، ارتلفظ: ذلك مجن وقييب 
أرملان؛شكيب أميرالبيان إلا العنوان هدا تحت أحداكتب، أعرف ولا حل>ا، نادرة 

عامالحج فؤيضة لأداء الحجانية؛ رحلته ق دار ما ضمنه كتابا جةنا؛ه ألم، حيث، 
،(.مْلافأقدس إر الحاج خاطر 3، الل3؛لاف )الارتامات وسماه ه ١ ٣ ٤ ٨ 

الحج،حول يدور أنه عنوانه س وواضح صفحة، ٣ ٥ ٦ ي الكتاب ذلك ؤيقع 
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ذلك.محرى حرى وما إليه، الموصلة والهلؤيق وتاربجه، 

هو-كماوإنما ، ( _؛rjموصؤع حول يدور فهولا يديك بثن الذي الكتاب أما 
بطولالزام ودون ببعض، لعضها رط دون غرض إو غرض من انممال مر- 

أوقصرها.الناكرة 
علىوسلم الله وصلى التكلأن، وعليه المستعان والله ادنحاب، محؤيات فار 

وصحبه؟آله وعلى محمد نبينا 

٤٦٠ملغي؛صب؛ 

ا"/ْ/؛ّا؛اه:طآ
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وا'|لأواقرآنية١- 

موسىض نبي أن على ءعيى ؤنأثس؛1 -ممار-: قوله ق ١- 
أخبركما - الغنم رعى وقد إلا نبي من وما الغنم، يرعى كان الملأم~ ~عليه 
اض.•بذلك 

فالغنمالأمم؛ رعيا إر الغنم رعيا من التدرج حصول ذلك ي السر ولعل 
راعيهافيحتاج والبهليئة؛ والسريعة، والناقرة، واللائمة، والقؤية، ١لأزاة، فيها 
ومراعاة.بال، وسعة ومداراة، صبر، إر 

المبادر،وفيهم المتؤيث، وفيهم العجول، ففيهم للبشر، بالشبة الخال وكل.لك 
وهكذا...الحليم، وفيهم الغضوب، وفيهم المتثاهلئ، وفيهم 

رعايةحسن على له عونا ذلك كان للغنم الرعاية حن على ه نفوطن فإذا 
'^٠٣٠

لآثج رن< نال ؤ اللام-ت -عليه موسى لسان على -تعال- قوله ق ~ ٢
اللام-:-عليه زكؤيا لسان على وقوله ث ؤ قوله' إل صديبجاه 
 jc٦؛!ؤدهن،إاينلونلفؤلثاه- ٥ تم؛مت ه يريي نؤاه ؛>،قذلئ ؤد4ب

:قولهمنه وقؤيب ' المقصد وشرف الغاية، وهونبل ، الد.ءاء آداب من أدب 

صلاة((.إل لك ويمش عدوأ، لك بمكأ فلأنا عبدك اشف رراللهم 
أكفغث محقا وؤ ثثإ لث آس تن رحمز متا ؤ •* -تعار- قوله ٣- 
رحيما،رفينا، كان من على إلا تحتمع لا القلوب أن يقيل ه مولك بى لآمذوإ 
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والخاه.العلم من بلغ ما بالغ وإن القاسي القلب صاحب على ئمل، لا وأنها لما، 
هبمتدئ ئ يبش؛لحد لا ملمكأ ل ؤمب ؤ، آغنز ين ؤ،اد ت -تعار- قوله ق - ٤ 
الرغبة.وعظم وعلوالممة، وهوالطموح، ، الدعاء آداب من أدب 

،ه نف—لكبر ولكنه ، المغفرة ادقه ي|سؤال يكتف لم اللام— —عله لّمان ق
بعده.من لأحد يبني لا ملكا ذلك مع سأله ؤيه- فضل بسعة وعلمه همته، وعلو 

قله وإن والشياطن، مح، له وسخر دعاءه، افه أجاب أن النتيجة فكانت 
ماب-وحن لزلفى الأجرة 

4آلإيم تبجثا س نلإ-مبما ٥ أغمز ،);و -ممار: قوله ق - ٥ 
يثنيثم ه ينفيبدأ أن ولغيره ه يدعولتفأن أراد إذا بالداض يحن أنه إر إشارة 
و>يره•

والستة.الكتاب من نقنائركثيرة القرآني الدعاع ولمذا 
خيثى أرلثإد ليثاإذث ؤ ٠ اللام- -عليه موسى عن -تعار- قوله ق ٦- 
افه،إر الافتقار وهوإعلان الدعاء إجابة أسباب من سبب إر إشارة ئفوه 
-عزوجل-إليه المكنة ئظهار 
أنوآإتنآلهلئثت :اللام- -عليه يونس عن -تعار- قوله ي ٧- 

،الدعاء إجابة أسباب من 4سبب آلهليؤك^ ين إؤ،ءكتت سحنلف أتت إلا 
المعروفالدعاء الأدعية أفضل من ولمداكان والإقراربالذنب، الذلة، وهوإظهار 

المعتى.ذلك لتضمنه الاستغفار؛ بسيد 

بلغمهما القش من الفرار مشروعية 4 نأنيياآتاب ؤ ت -تحار- قوله ي ٨- 
والعقل.والا-ين، العلم، من الإنسان 
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العلق.سورة وهي القرآن، ي نزلت سورة أول 3، عظيمة آية 
ولاالدنيا، سلطات تفعله لا ما النفي ق وتفعل الوجدان، تهز الأية هده 
الخائرات,عالم ق الممنيات أحدث 

إحسانإر وتدعو الخماح، وتكبح الوانع، وتقوي النوانع، تضبهل آية 
وكمالالمراقة.العمل، 

بئر.قوة إليه تصل لا الذي المعجز اليان بهذا جاءت وقد 
بصيغةجاءت معنى، من تحتها عما مسة الواضح التعبير بهال.ا جاءت 

وجوبإر إثارة ففيها الكثير؛ الشيء والأسرار اللمطائف من الأية هذه وتحت 
وجوبإل تلهميح وفها الغي' ل يتمادى لن تهديد وجل-وفتها -عز ش المراقة 

الخلائقعلى -عزوجل- افه العالمباًلملاع إرأن تلميح وفيها الشر، الإمحارعن 
أويكابرالحقيقة، هذل، بجهل من بغباوة تميص وفيها دؤليل، إو بجتاج لا أمرفتلمري 

أنها•شق 
أوخيانة، إل عينه امتدت إذا الأية هذه أحد يستحضرض أن أجمل ما لنه فيا 

بقبيح.ائه يأوتحرك ، سوء إل قدمه أوسارت إرحرام، يدم 
منبتا أنيهل مما القيام أردنا إذا أعيننا نحب الأية هذه تكون أن أرؤع وما 
عمل.

الأفرادمنه ؤيفيد بعامة، الأمة منه ئفيد عفليم ودرس بدع، سر هذا وف، 
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بحرصواوأن العني، لمذا ينتبهوا أن الأمم وقادة المصلح؛ن على فواجب يخاصة؛ 
قيفعل العالعن لرب والمراقة الدين وانغ أن ذلكم الناس؛ ف، إشاعته على 

ؤيه،يراقب أن المرء أبقا فإذا والسلطان؛ القوة وانع يفعله لا ما النفوس 
كثيرمنمن ويستريح بوائقه، يأمن انحتمع فان - عليه واؤللاعه ؤيستحضرشهوده 

شروره•

تضعف،قد القوة فان - القانون وحارس القوة، وانع على الاعتماد إذاكان أما 
،.oUaJl_س للتخلص يتحايز؛ وقد يؤول، قد القانون ؤإن يغفل، قد الحارس ؤإن 

أشنافإذا ، U محممع ي الديية ابية قلت إذا والمفاسد الحرائم تكثر لذلك 
أرحناوالفضيلة الدين بأسلوب مليتهم إر وعمدنا الناس، ق المعنى هذا 

فالمراقيةفائدة؛ ما عير ق ضائعة تكون وقد كبيرة، جهودا ووفرنا ' واسترحنا 

أداءي والتقصير والشرور، الحرائم ق التفكر من اف الإنممنع قوي حارس 
الحقوق.

الكريم؛القرآن ص نزلت سورة أول ق الأية هذه تكون أن -إذا- عجب فلا 
ميلؤ، كان تصله إذا الذي العالي المقام هذا س يكر على المؤس يكون لكي 

يراهم.فإنه يرونه يكونوا لم فإن يرونه، كأنهم ادن4 يعبدون الذين انحنين 
الدين.راتب أعلى هي التي الإحسان مرتبة هي وتلك 
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صغرمهما ذنؤبه من شيئا بمفر ولا ' عيؤيها مسه على بحصى اللبتب العاقل 
اكز:ابن قول حد على نه عق 

مسالحن مال الجبإن غيرة صوحم-ربي لا 

ورعوناتهمحقه، ق الاضن أحْلاء بجمع لا العاقل ترى ذلك مقابل وي 
المموم،ركام من عنده اجتمع ذلك فعل إن لأنه أوغيرقصد؛ قصد عن تكون الش 

عليهينغص أن يلث فلا كسب حققته- وهو_في هوكالخبال، ما والعموم 
ؤيكدرصفومحياته، 

معواسترسل حقه، ي تقصير أو أحطاء من يصدر ما الإنسان تتح ولو 
جنبيه.( jfUالتي ه نفإلا أحد له بقى لما — ظنه وسوء ، وأوهامه ، وماوسه 

المرءيجمع لا أ - الديانة وكمال العشرة، وحن الحكمة، تقتضيه والدي 
بمقتضىمن تصدر تصرفات أو حماقات، من يكون ما ه نمعلى 

غفلتهم.أو طاعهم، 
لمالأخطاء تلك دامت ما ؤيتغافل ؤيتغاضى، الظن، بحن أن عليه بل 

قعثرة حجر تقفا 

أحسن.هى بالى معالختها ق أحد كدللئ، كانت فإذا 
لمنفيصيرتبعا حكم؛ أجهزة عتن يدار كمن كان الهلريقة يتللث، يأخذ لم وإذا 

الأجهزة.يديرتلك 
قتالالإنسان، يوجلها الض الصغيرة الأعمال القبيلكثيرمن هدا ى ويدخل 
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يدكر١^^٠ الأعمال من عمل إي هم فإذا ووقته؛ وأععابه، صحته، من نيلها 
يعسه.عن وصدته ذهنه، ، ١^•^ الأعمال تلك 

أوالمنزل، شؤون من شأن إصلاح نحو من الصغيرة الأعمال تلك فمثل 
وصارتاجتمعت، وإلا حم، إر تحتاج - ذلك غتر أو الرسمي' العمل 

لوكانكما باتقان يعمل مملمما عمل وإذا يعمل، محلمما الموجل العمل لأن كالخيال؛ 
التوحتلتمس محلا المقفع- ابن يقول -كما الأعمال عليك تراكمت محاذا قته؛ وق 

هوالصبرعليها وإن إصدارها، ق إلا لك راحة لا فانه عنها؛ بالروغان بمدامحعتها 

عليك.يركمها هوالذي والضجر عنك، يخففها الذي 
يكونما فغالبا الناس؛ بعض على تتراكم التي الديون شأن j ذلك مثل ومحل 

قصاحبه فيتهاون يسيرا، الدين يكون فقد تسديدها؛ ي الإهمال ذلك سبب 
يلبثفما وهكذا؛ سداده، ق -كذلك- فيتهاون آخريسير، دين يركته ثم ، سداده 

سداده.ق التهاون جتاء من تميؤآ الدين صار وقد إلا فترة 
التبعات.تلك من الأمرلمتلم أول من السداد إر بائر ولوأنه 

إومحاج لا الض المعلقة المرة المشكلات من لكثثر بالمة الحال وكذلك 

بها،سالي، لا الناس بعسم، فترى تحمها؛ الممايؤ إل تحتاج ٧^١ كترجهك، 
،حال.ها دصات.تا ابكة متعقد إر ذللث، بعد فتزول فشيئا؛ شئا وتكبر ، فتجتمع 

علها.والطره 

لما- حصولما إبان تبعاتها من وثحلص حيتها، ق بادرها الإنسان أن ولو 
والمبادرةالحسم، فالحم ناظريه؛ أمام صاركالحثال ولما الركام، ذلك عليه اجتمع 
وأبرأللقلب، أسلم فذلك التبعات؛ من والتخلص الأعمال، إنحاز 3( المبادرة 
الكمالأت.ق الترقى على وأعوز للذمة، 
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مانفىُة والمادرات المرة، الطية الأعال من ممر القبل هذا ل ردحل 
الخيرمن رصيدا له كوتت الإنسان باشرها فإذا صغيرة؛ العيون- بعض ندو-ل قد 

نورا.أعماله صحيفة به وتزداد شكورا، يكبه الذي 
صغيرا؟.بعضها يكون وقد ' طية أعمال "بمموعة إلا العفلمة وهل 

ء

يسيرا؟.بعضها يكون وقد سيئات، محموعة إلا المومحل وهل 
الشر؛من شيء احتقار ولا الخير، من شيء احتقار بالإنسان -إذا- بحن فلا 

حبستهاهرة ل النار يحلن امرأة وإف سقته، كلمج ي الخنة يحلن بغيا امرأة قاف 
الأرض.حشاش من تمحل تركتها هي ولا أطيمتها، هي لا 
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ل-وهددلاهداست

وثقافة،ذوق، من الأمة تانك أهل بجمله عما ثنم أمة كل ؤ( المخاطبات 
علىمنهلؤية القلوب تلمك كاك فإذا القلوب؛ مغارف الألسنة أن ذلك وعقول؛ 

تلكتحمل المخاطبات كانت وتحوهاء والسماحة والإصلاح، والخير، العدل، 
السامية.المعاني 

يضح.فيه بما إناء فأكل الأخرى وإذاكانت 
أوقوم، يير أو داعية، أو معلما، كان سواء تأثير له بمن حييا كان لذا 

أنيستحضر وأن وألفاظه، بمخاطباته، يعنى أن - صحب مقدم أو طامة، وجيه 
النهضةالأقوال يكثرمن فالذي وتصرفاتهم؛ أتباعه، نفوس الأثري أبلغ لذلك 

منالمنفرة للقلوب، الخامعة ااتفاؤل، على الحاملة الخير، على المشجعة للمهمة، 
قويمثلونها المعاني، تلك بجملمون ناد١يه ومرتادي ومحبيه، حلأسه، تحد الشر- 

أوساطهم.ي ؤيتشرونها أنفسهم، 
بعنالمفرقة لليأس، الخالبة الخير، عن المثيلة الأحاديث من يخر والذي 

النهج.هازا على أصحابه يكون - الناس 
ولاتمن لا الني الأحاتءيث أو الأطعمة، أو ، اء الثذكر من يكثر والذي 

ذلك.من كمل ائه لخلميكون - جؤع من تغض 
زماملا الش الأحبار ويسقهل العجائب، ق ؤيغرب الغرائب، يكثرمن والذي 

المرض.ذلك من نصيب لريديه يكون - حطام ولا لما 
يكون- اللففل وسوء اللغهل فيه ؤيكثن بالباطل، الخدان مجلمنه يود والذي 

على-دكاكاكلةّأصحابه 
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اليارودىفان — سسا بعدهم لن يشّوا ولم ، سلكوه إلا السعر ق مهعا يدعوا 
فربمازمان؛ ولا مكان للابدح فليس الأوائل؛ على غيرمقتصر الابدج أن يرى 
ممكن،فالإُداع يتتحرك البشري العمل دام فما الأوائل؛ ُه تأت لم مما التأخر جاء 

معنىيعير حنث اللغة؛ عظمة إل وانفلر الرؤية، ناين إر فانظر وارد؛ والتجديد 
بأخرى.استفهام أداة إبدال بمجرد تماما اليت 

يرىمن فهناك حديثة؛ قديمة الفلرة هذه أن إيراده مضى مما والمحول 
للمّأخرين•شنئا يدعوا لم الأوائل أن 

ومنالأوائل، شاده عما والتخلي فحب، بالخديد الأخذ يرى من وهناك 
والحديد.القديم بحن الحركة تنشأ هنا 

-كماتقضي الحكمة إذ تقوم؛ أن لما ينبغي كان ما معركة شك- -بلا وهي 
ثنقصهأن وحاشا وننيده، ءنهدُه الأوائل شاده ما إر ثعمد أن عاشور- ابن يقول 

ينكثونولا صاخ، حديد من يفلهر بما يأخذون الراجحة الأحلام فأولوا ، أوسدْ 
نافع.قديم من أيديهم 

للأخرشيئا.الأول ترك ما ت مقولة من قيل- أصر-كما وما 
•للاخر الأول ترك كم تقول؛ الي الأخرى بالقولة وأجمل 

فارسابن أحمد اللغوي العلامة المعنى هذا إل أشاروا من أوائل من ولعل 
هب.

لثسأنثيانالكاتب؛ معي. ين محمد عمرو لأبى كتبها له رمحالة من سثا ؤإليلف 
بعْسيثتاقلها الني الرسالة نالك الأدبي، أسلؤيه وثلمي ذلك، ق مذهبه 

الإنتاجمدرون لا من على وردأ لمم، عزائ فيها ؤيرون هذا، يومنا إل 
أنفها محن فارس فابن للقديم؛ إلا اشثر يرون ولا محيرة، والأدبي العلمي 



uUluhi))

القولةؤينكرتلك زمان، دون أوزمان أحد، دون أحد به بجص لا الخيد الحس 
الأولترك )ما قولمم: وهي ألا ، _•؛^( كيرمن أمام منيعا سدا وقفت الش 

للأخرشئا(.
للأخر(.الأول ترك )كم ت مكانها يوضع أن إل ؤيرثد 

وجنيكالدال، وأصحيك الرشاد، ض »ألرمك رسالته: ل ه، يقول 
الإنصاف.إليك وحبب الخلاف، 

تأليفهالبجلي علي بن محمد الحسن أض على إنكارك بهذالك دعائي وسب 
ذلك.وإعظاهاك الحماسة، ق كتابا 

يومه-الذي النهل ؤيرد يريدْ، الذي الغرض يصيب حتى فعل لو ولعله 
الأول؛المؤلف فات مما كثيرا ورضيه ومحاره ونقيه، الشعر جيد من لأستدرك 

التقدم؟مضادة التأخر على حفلر ذا ومن الاعتراض؟ هدا وله الإنكار؟ فماذا 
الأخر:قول وتيع للأخرشيئا، الأول ترك ما قال: من بقول تأخاز وله 

كمترك١لأولللآخر؟
الأصولبعد العلوم وهل رجال؟ زمان ولكل أزمان، إلا الدنيا وهل 
العقول؟لونتائج الأوهام، خهلرات إلا انحفوؤلة 
ينفلرلا وله محدود؟ وقت على ووقفها معلوم، زمان على الأداب يصر ومن 

قؤيرى جمعه، مثل وبجمع تأليفه، مثل يزلف حتى الأول؛ نظر مثلما الأخر 
رأيه•مثل كل 

نحلرلم نازلة الأحكام نوادر من بهم نزلت إذا زماننا ي الفقهاء تقول وما 
نتيجة؟خاتلر ولكل خامحلرا، قلب لكل أن علمت أوما قبلهم؟ كان من بال على 
اليفه؟مثل يولف أن يجز ولم ، شعره مثل تمام أبي بعد يقال أن جاز ولمه 



ارص|طو|

شقاوسددت حلالا، وحرمت مباحا، وحظرت واسعا، حجرت وله 

سلوكا؟

أنجاز ولمه عليهم؟ ما وعليه لمم ما له المسلمن من واحد إلا ، ل حبيب وهل 
موضوعاتهم،والنظارق مصفاتهم، النحوق وأهل مؤلفاتهم، ل الفقهاء يعارض 

شدكتاب ق تمام أبي معارضة بجز ولم صناعاتهم، جمح ل المناعات ب ١٧٧
محيره؟يدرى ولا ادن'ك' أمرلا محيه شرعها الش الأبواب 3، عنه 

عنير،أدب ولدهب كثير، علم كنغأ القيماء كتب على الناسي اقتصر ولو 
سالكولا ُالخظابة، أحد توسى ولما لسنة، أنس ونكلت ثاقبة، أفهام ولضلت 

القلوبوللفظت مكرر، مردود كل الأّماع ولمجت البلاغة، شعاب من شعا 
يسأم:لا وحتام منمع، مرجع كل 

،^١٢تشح ب مازن من كنت لو 
٢٣^^بتي عن صمغنا ت متى وإر 
علىأنكره ما الخسبن بن لحمزة واعترمحت العجائمعروفا؟ على أنكرت ولمه 

الطائي•أوس بن صب ت تمام أبا به؛ يمي ٢ ١ ر 
اشسانبن ذهل من ينواللقيطة ......... ٠ لوكتت ت القائل تول يشيرإر ا ٢ ل 

)م(.ضإلملالشمر:
وانإحوم القا رممدض ي مبن عصفحنا 

١٢ رءر؛-ائوميأس شر الصثح ٧ 
وادانإ كاهم دنن درا الع"وى ؤ يُلم 

انإحسجسك لا ن أب اة نجشر الول 



٢١ارد،ط||اوا 

لأبياتونقلا ، ؤإقواء وإيطاء وتصحيفا، تكؤيرا كتابه ق أن زعمه ق تمام أبي 
رواياتمن ذلك سوى ما إل لها تصلح ولا بها' تلثق لا أبواب؛ إر أبوابها عن 

ماإثارة على حثثت وهلا ؟ الرضي بغير لنا رضت و،له ؟ عليلة وأمور مدخولة، 
الدهر،هدا حوامحلن ثتجته ما وتدؤين الأيام' أخلقته ما وتحديد الدهور، غيبته 

يتحهللم ما لمرأيت، ولوفعله لأتعبه، رائم لورامه ذللئ، أن على العصر، هدا وأفكار 
ومزاجبمبمك' واسساءل يروقك، وهزل يروعك' جد من مله؛ مذ درجة عن 

يلهيك•

وإلءلعاما حضر القزؤيتي، الضر حامد ض معروف رجل بقزؤين وكان 
فقال؛أكله بجودة حامد أبو فأحس أكول، رجل جنبه 
ة"'ساريه أمعائل أن كة ابليفهكاظوبموص_

وهلمعاؤية، جنب إر الأمعاء وقؤع وجودة ' اللفغل هدا وجازة إل فانظر 

يالفقلهاالروي كلمة هوإءادْ فالاطا، الهافٍة؛ ء؛وب من يعدان ءروصّان ممهللحان والاقوا،: الإيطاء )١( 
ألاإذ اللغة؛ بمفردات الشاعر إلمام ئلمة على يدل مما وهذا ابجات؛ سعة إل ثلاثة أو بتن بعد ومعناها 

القافة.ألفاظ يكرر 
;اياينة كقول الكر، إل الضم من اشللمق الروي حركة هواخلأف والإتوا،: 

الأعودالغراب، ا حمرنوبذاك غدا ا رحلتنأن الواؤح م زع
غدق الأحبة تفريق كان إن يغدولاأهلأمه أ لامرحي

:توله إر الست عتر هذا على نه لما ايايغة أن يذكر ولذا 
الأعودالغراب، تنعاي، وداك .......................... 

 )T( سفيانأبي ابن معاؤية باوللث، أراد ورمما الرجل، سمي وبها وتنابجها، الكلاب تعاوي الش الكثة العاوية؛
الدعوْهذه لم مالإمام عد وقئ ، اف؛هلنالث،® أشع ارلا النبي.؛ نيه وقدقال اكولأ رجلا فقدكان همحّ 
غاحعلهاأوصربته، شتمش،، أو جالوتم، ملم أيإ *اللهم قال: النبي. لأن ه مناقبه جملة من 

بطنكْ.اثنه أشح ®لا معاؤية بحديث أعميه ثم ،  ٠١عليه ورلكة صلاة 





٢٢ادتساعات 

برثقهغه يدعيا مكل ل ة الخدنأزرق ون اللوأصفر 
ئعشوي لد ونزرق بهم إذا زين الحك ماله كأن
صدئئه عرأقولثل فكمائية وه هجj ت قمإن 

قزمحنن؛أهل ْن حمؤيه بن ليوسف القارى، شاذان بن عبدض وأنشدني 
تالمنادى و؛عرفبابن 

قالأنيئْ متثللاثة_ئرك فنتميحا م أحد اجئت إذام

قولاريروى تكثارئة رف عه لديتس دللطفث ه ل
الخدشدلاشق إبالوعك^^ ٢١نحض ا ف

أمره-ل نوايا رأى -وقد ذلك بعد قال ثم المرة، أمراء بعض رجز ومدح 
تسائلا بجيب كأنه فيها يقول قصيدة 

ارفئالث: أم_ئك رفكيص —الأمي ق رك شودت ج
فدفعهتعانده شيء وبأي ففللمه؟ تأتي وجه أي ومن لمدا؟ تقول فكيفا 

:أنشدتثي الذي وأنت وأوجزكلأم؟ بأقصرلفظ الراد على الإيجازوالدلالة عن 
وبالقعله وجق ام وئن ا الرمل عق الهلريمد 
الموصل:شعراء لبعض أنشدتني كما 

ابالحذا وهبخي ذى وهكبحْ عن شبت ا مديتك ف
الشباباد لعوصلق د ونولشيب المفحل هجرت دلكن 
وشيامحلنالشعراء فحولة مزاحمتهما ق الرجين هدين تخاصم لم فلم 
الشعر؟ق العالم ومرده الإض، 





٢٥ارص|طت 

ا*.وكم«ااتىسيه

:فيه يقول رُ؛عة، أُي لعمربن شطربيت من جزء هذا 

لكلدمىالميص نحوالحمرة رلح إذا همثدْ محاء من عينته الئ ملكم 
لرميذهين إذا النساء إر النظر 3، بصره يطلى الناس كثيرمن • التت ومعنى 

الخمار.

يستبالناس من كمحا أن إل الغزلي- ميمه -على يشير المت هذا وهوي 
عنه.الأجنبيات الماء إل النظر إلئلأبمالك،وبجسبذس الطلغ 

أحرى؛أمور إل يتعداه بل فحب، الماء حد عند يقف لا المحنى ولعل 
إليه؛المتطلع ذلك أياكان غيره عند ما إر ؤيتقللع يده، ق بإ يزهد الناس من فكثثر 

سبلدهم ق ومحدهم عالم، عند العلم لطلم، المسافات يقطعون أناس من فكم 
وجيرانه.أهله العالم ي الناس وأزهد يهلرب، لا الخي زامر ولكن يفوقه، 

بحرصوتراه الشريعة لكية ل المثال- سبيل عل - يدرس س العللأب س وكم 
كتبإر يتطلع ونحيه فيه، الرقي شقة عن العلم،والسوال طلب على كشرا 

٠عله مقررة هن لي

له؛حيرا لكان عليه المقررة الناهج على الإقال ولزم عنده، بما اقثغ أنه ولو 
يسيرأن للْلالب مهيثة وتكون بعناية، مدروسة المناهج تلك تكون ما غالبا إذ 

المنضبطة.والمتهجية العلم، من عالية درجة إر يوصله نظام وفق على 
ؤبحا.يعد عليه قرر يما إلمامه بعل العلوم س عليه بحمحل ما ثم 



ارمامات

ايتغى•إر الوصول عن الإنسان يقطع همسا ليس ما إر التطبع ولكن 
العلميرومون ممن الكليات نالك غير ق يكون من أف الأمر ق والميب 

مناهجهاؤيدرسوا الكليات، بتلك يلتحموا أن قلؤبهم كل من يتمنون الشرعي 
إليها.اكن بعض بها يزهد اش 

أو، نحووالد من منه بالقريب ؤيرهد هه، الم^د سشر من النامحس من وكم 
لمدافأول بمراحل؛ العيد المستشار يفوق قد من أولئك من أن ْع أوأستاذ هميب 

بعضق القريب مشورة من يستحيي كان إذا إلا عنده بمن يزهد ألا له أول ثم 
الأمور•

ثحملأو مكرمة لأي أهلا يراهم ولا ، بأولاده يزهد من الوالدين من وكم 
عفليما.مبلغا والفضل الشهامة من يبلغون أنهم هع مزولية، 
معأولاده على وفصلهم عليهم، وأثتى التاس من فلأن بأبناء اغجب وربما 

بمراحل.يفوقونهم أولاده أن 
محفل،ل عليهم ساء يسمع أن بمد إلا لأولاده قيمة أي يرى لا بمضهم بل 

الناس.أحد من بهم أوإشادة 
قلنرغب منزله، ل له بمد الذي الطعام عن يرغب من الناس س لكم 

المنزل.خارج إذاكان جوده منه أهل؛ طعام 
أوفلأنكفلأن لوكان ؤيتمتى هوعليها، التي بحاله يزهد من الناس س وكم 

مكانهمتمتى الدين أولئك بجدها لا وراحة بصحة، يتمع ؤبما أته مع لناس اس 
بالأمس.

محنتمنونمسوول، أو مدير، س أمرهم بوس بمن يزهدون أناس س وكم 



٢٧ارتسامات 

بجؤيواأن يعد معه قضوها الش الأيام تلك على يكون ذلك بعد ثم عنهم، زواله 
غ؛رْ،وت

هعليبكستا بره غل صرت إ فيه فيئ بك؛وم برب 
والأمر، غيره شيء من عينيه يملأ من ثان ي قليلة وأمثلة يسيرة، بيه فهذه 

وأعم.ذلك من أوسع 
مححريوالعموم؛ الخسران، يورث مما أيدي j ما إل فالممللع 

سيل.إليه له ليس ما إل يمدعينيه وألا عنده، يما يرضى أن بالعاقل 
أشرقتالقاعة العبد لزم فإذا القاعة؛ لزوم ذلك على ، jryoما أعثلم ومن 

العادة.شموس عليه 

الحطبجزل ار النم يطعكمن تشتهي ا منفس اليطعم ومن 
دمبمملكئؤألاJتا وئت\ تيم أروتا يهء مأثا ما ئتدةؤ•* -تعال- قال 

[.١٣١ه]طه: يهؤؤذقيءىبرنأس 
بصرهيبع ومن ه، نفمطت ض يتعزبعزة لم »من ت ه كعب بن ابي قال 

ومشربهمهلعمه ق الله نعمة أن ظن ومن حزنه، يطل، الناس أيدي ل فيما 
.عذابه(( وحضر علمه، قل فقد وملبسه- 

تالمايقة تضرالأية ي طإس الس.عد.ي الرحمن عبد المميخ وقال 
الدنياأحوال إر مستحسنا النفلر تكرر ولا معجبا، عينيك تمد ولا ي أ٠ 

الزخرفة،والبيوت الفاخرة، والملابس اللذيذة، والمشارب ١^^ س بها و١لم٠تع^ن 
وتأخذ، نفوسبها يهج الدنيا، الحياة زهرة كله ذلك فان انحملة؛ والنساء 
نمالظالمون، القوم - الاحرة التفلرعن بقْلح - بها ؤيتمع المعرص؛ن، بأبصار إعجابا 





٢٩ارسائء 

.معاده(( ق بدلك اغتاطه فيعظم الشكر؛ ه نففيلزم أوجه؛ غيرأمر من 
قوله:ز إحسان أمما الرومي ابن أحن ولقد 

ويندبمحل نوت من نحل ولر حة صال مرباف اك كا مإذا 
لبيالدهر يكعوهم ما حنب عل إمم فالرفن ؛هلرر لاتغف

إل؛؛ Lwغير بالدون، راصيا الإنسان يكون أن يكره مضى ما كل يعني، ولا 
ودنياه.دسه أمور ق والاكمل الأعلى 

وأرفع•أعلى ما إل عي والالإمكان، هوj بما الرضا إل ث-ءوة ولكنها 



ارص|طء ٣٠

سدوسهم .٧ 

عنالحديث ودار ، الفضلاء من محموعة هاك كان الماسات حدى إق 

منوهناك ،  ١٤٠٣٠^ذلك ل نظر وجهة الحاصرين لأحد وكان ما، موصؤع 
الوجهة.تلك ل بجالمه 

شقاقا.ولا نزاعا يستدعي لا يسرحوا حال- كل -على والأمر 
بجالفنيمن وإن معي، الحق إن ؤيقول: يتكلم، الوجهة صاحب قيأ 
ومكان.زمان كل ق التاحح^ن شأن وهذا محول، محارب وأنا محلى، 

وكانه، نفعيب على ذلك محيل يسير؛ مر- -كما الأمر أن ْع ذلك قال وقد 
له.الآ-خوبن لأنتقاص سبا 

ذلككان لربما - محارب محوي فلأنا إن وقال: غيره، عنه تكلم ولو 
اظ.مت

يسيرة.أمور ق خصوصا غيرمقبول ممجوجا كان ه نفعن ذلك محال ما فإذا 
واكجاحمنه، أوشء النجاح لمم بمدر ممن الناس بعض تعتري وهده"افة 

•ورعاية حفظ، إل يجال؛بحتاج ي أل 
معبل؛بحتاج وءبقريته، ذكائه يجرد نوغه أو الإنسان يجاح فا يكفي دلا 

حشبمد؛ العواقب j ونفلر كليم، فاصل وحلق شم، راجح عقل إل ذلك 
الاخؤين.واستحياء الغروروالمزالق، ؤيتجتب نحاحه، على بحافثل 

أنينبغي لا ذلك ولكن حاسد، أو ناقم أو ناقد من يسلم لا فقد ذلك ومع 
اكاجحعنمف•ثي،



٣١ارسطم1ه 

يدأبحتث يخمومه، ولا كثيرا بنمه يشتغل ألا ذلك على يعيته ومما 
واستمدابيآ.ممنافرنهم، 

يكونقد بل لا، وضغينة، حد عن ناتج أنه إليه يوجه نقد كئ أن يظى ولا 
الفلر.وجهات ي اختلافا 
وحن، مهلمئنه بنمسري والنقد ، والحمد ، الاعتراصن يواجه ان يه ;بحن بل 

،لقلبه وأسلم ، لنفسه أزكى فذلك الإساءة؛ ْع تعامل وحن ، بالآخرين ظن 
مَ

■أوكسرشؤكته ، خصمه لتقليل وادعى ، مسيؤته ^تمرار 
أنهمع بها تليق لا منزلة ؤيتزلما ، ؤشعها ، نفسه يدني من الناس من إن ثم 

شأنها.من ترفع الش المقومات من وأنه ، بها النهوض قادرعلمى 
ربماوأنه ، طريقه ق يقفون حوله من الناس بأن اعتدر ذلك ق له محيل وإذا 
وحدا، انتقادا أو اعتراضا يواجهه 

كلمةردد أو يتلمرب، لا الحي زامر قول،م: وهي محدبمة مقولة ردد وربما 
حقركيما•صغبخا عرفك من •* وهوقولمم معاصرة، 

بعثمحول أن يبُي، لا ولكن الصحة، من رصيد الأعذار هذه لمثل يكون ومحي 
إلاومكان زمان كل ق الناجحون وهل لاكتسابها؛ والسعي المعالي، ونيل الإنسان 

القناطر؟هاتيك وجاوز الحور، تلك مرعلى ممن 
إذاعنه يقال بما كثيرا يشتغل أن بالعاقل بحسن لا أنه ذلك ق القول وحلاصة 

الاستفادةفعليه كذلك كان فإذا المادف؛ التقي به مرادا يكن أولم حقا، يكن لم 
يرتقي•حتى النقد هذا من 

وتمدذهنه، ق خيوطها تنسج الي الأوهام مع يسترسل ألا ذلك من وأهم 
المنون.هميب ؤيتتفلربه الدوائر، به ينانن محول بأنه فتشعره خياله، ق أسعتها 
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أنهفترى الاخيين؛ على والممالي والتته، الغرور، تورثه ربما الأوهام وهدم 
حد،عن ناتج أنه على مهم اعتراض أو تصرف محشنركل الناس، من أرفع 

أوغيرْ•
المكارم؛درج ل الترفي عن وتصدم المعالي، عن الأوهام تلك به تقعد وربما 

قسيقفون ووشاة حاد، فأمامك مهلا؛ ه؛ نفله قالت بمكرمة هم فكلما 
بها.لك طامحة لا عرامحيل أمامك ؤيضعون طريقك، 

المواهب:ويوأد الفرص، تضع وهكذا 
تهامالعل ادرين القنقص كشيئا اس النوب عيأزق ول، 



٣٢ارسامات 

^^|ح|؛هيى

والاهارالحرج أمته عن وري المحة، بالحتيفية . الني بعث لقد 
والأغلال.

حقا.إلا يقول لا وكان يمزح، واللام- الصلاة -عله وكان 
المرورإدخال بون وبمت، ويمحون تمزحون، والأكابر الأشراف زال وما 

مروآتهم•من يغص ولا أديانهم' ي يقدح لا يما حولمم من وعلى أنفسهم على 
-والأخبار والتواريخ، والمير، والأدب، والمانيد، والمتن، الصحاح، وكب 

يليق.لا وما منه يليق ما ميينة الشأن، بهيا حافلة 
الزاح،ل الأٌخار بعض وذكر الأكابر، مزاح حول ستدور ههنا والحديث 

ينافيه.ما بعض إر الإشارة مع 
الحكم؛بملرائف القلوب اروحوا ه؛ ء؛لالب أبي بن علي ١^٣٧ أمير قال 

.الأبدان((تمل كما تمل محانها 
عليهوثقل أكثروا، فإذا وبجدثهم، الني. أصحاب بجالمن رحل وكان 

أشعاركممن هاتوا حمضة؛ القلوب وإن مجاحة، الأدن إن رر قال: الحديث 
.وحديثكم(( 

أحملهاأن كراهة الباؤلل؛ من بشيء شي لأجم إني رر • ه اكرداء أبو وقال 
يبلها«•ما الحق من 

يقول؛ثم ساعة، أصحابه بحدث عنهما- افه -رصي عباس ابن وكان 
٠مرارا(( ذللئ، يفعل يعود ثم وأشعارها، العرب، أحاديث، ق قيأخن. ونا، حمض رر 
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النه-.دينار_رحمهم وابن ومالك، ، الزهري عند ومثله 
لقد» عائشة: ابن فقال كله؛ هوجد فقيل: عائشة، ابن محي رجنإ ووصص 

الدى.محلول وقصرلما ه، نفعلى أعان 
إلورجع العمد، ضنى عنها لنص حال إل حال من بالانتقال ولوفكهها 
الحدسثاطأ.

أحدهم:وقال 
جهلشتر ي نح—اهلأمنالهرل بض يب القلأروح 

العقلجلاء أ أحيانزح والمضل الفأهل رح م-ه فينح أم
.يمازحوا(( لم ما سجن ق الناس رر ت •؛محلك أحمد بن الخليل قال 

ولقدمزاحا، الثوري سفيان رركان الكوق؛ السوائي عقبة بن قيمة وقال 
.بمزاحه(( بحيرني أن محاقه فأتأخرحلقهم؛ القوم؛ ْع إليه أجي،ء كنت 

حتىويضحك يداعب ه 'سرين بن محمد راكان م؛ عبدالبر ابن وقال 
ذلك.من إليك أقرب الميا كانت ديته من شيء على أردته فإذا لعابه؛ يسيل 

بملنه.j ّنبمت الؤيق على رمحلبات مع أكل من ت له وقيل 
الوتربملي أن أكل إذا للونئتج فينغي هكذا هدا كان لثن • فقال 

والتراؤيح*•
الحسن:لي »قال قال: العلوي سالم عن الأعور موسى بن هارون وروى 

.أحدK معك يراه حض هلألمم وي؛ن الناس بتن حئ 
.a بليلتتن الناس قبل الملأل يرى العلوي ءسالم يقول: شعثة وكان 

هدايكن لم إن قال: أفممزح؟ عمروا أبا )ريا له: فقيل يوما الشعبي ومزح 
•خارج٠ وهواء داخل، مداء الغم، من متنا 
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يستووا•ولم بمفوا، ولم بجرحوا، لم مزحوا إذا الأكابر إن ثم 
بالمزاحأحدا ابتدروا ؤإذا الامحدار، إر بادروا ذلك من بشيء شعروا وإذا 

والارتياح.بالمرور ذلك قابلوا ربما بل عليهم؛ به يرد وما لمم، يقال ما نحملوا 
يهلولذلك ق أحبار عنهما- افه -رصي سفيان أبى بن معاؤية وللخليفة 

مها.طرفأ انحالس بهجة عبدالبري ابن أورد وقد ذكرها، 
فقالأبصاركم، ق تصابون هاشم بتي يا ررأنتم : ظ عباس لابن معاوية قال 

.بصائركم(( ق تصابون أمية بتي يا وأنتم ت عباس ابن 
أياعمك ترى أين رر ؛ - عنهما انله -رصي هنالب أبي ين لعقيل معاوية وقال 

.الخئلب(( حنالة عقك مفترئ المار، ق : قال ليب؟ 
شمس.عبد بن أمية بن حرب بتت مب ل أبي امرأة جميل أم وكانت 
يافقال: يوما، سفيان أبي بن معاؤية على المميمي قيس بن الأحق ولحل 

الشاعر:بقول له يعرض المجاد؟ ق الملفف الشيء ما أحتف١ 
رادبئجئ تش مبأن رلث ئيم متن مميت ات ما مإدا 

الحادل الملم—ف شيء أوالأوبمن ر أوبتمبخيز 
اؤمهن بهمان رأس لتآئل حرصا اق الأفق يطوف راه ن

الل^ن.وطب الجاد: 3، الملفف والشيء 
هوالبجاد ق الملفف الشيء فقال: بتميضه، معاؤية أراد ما الأحنف فعالم 

امرالمؤمتان.ياالمخيتة 

كانوادقيق من حساء وهي المخيتة' بأكل تمر كانت قؤيشا أن وذلك 
المعر.وغلاء المسغبة، عند يمنحونها 

^١ؤ * قالوا حثن قومك أحمق كان ما ٠ اليمن أهل من لرحل معاؤية وقال 
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؟لمم حيرا الشمل جمع أماكان [ ١٩]ما؛ ه أسماييا بس بنن 
هنداهنألصؤأللهتوإنكاى< قالوا:  ٧٣منهم، أحمق قومك ت اليماني، فقال 
[.٣٢]الأنفال: ه آلم أوآدتئت1ثداس ١^^ نن حجتثار؛ عكنا مأتدز ثذعتيق 
إله.فاهدنا محدك من الحق هو هذا كان إن اللهم قالوا: أفلا 

نحاوزه،بجن لا ومقدارا ُه، تلي3، أوقاتا للهزل أن يدركون الأكابر إن ثم 
عدا.منافعا كان( - يتجاوزقدره ولم موضعه، 3، استعمل فإذا 

اليهل١لةوإن للجد، علة ليكون اجتلب؛ إذا الخاحفل- ينول -كما جر فالمزاح 
موصحه،ق كالبكاء موصعه ق فالضحك العامة؛ لتلك ئطت إذا ورزانة وقار 

والعقابوالبدل، الغ، وكيلك موصحه، ؤ، كالقعلوب موصعه ؤ، والشم 
والسهل.القبض وجميع والعفو، 
يدم.ما ففيه ذم وإذا بحمد، ما ففيه المزاح حمد فإذا 

نايروالحد الأحاي؛ي، ؤ، ينفع المزل رر • ظقه علي كرد محمد الأستاذ يقول 
استكثروإذا ، الخد على وهوعون النفوس على النشاكل المزل يدخل ، حنن كل 
قهيا الرزق تحصيل كان نن على المزل غلب وربما ينفع، ولا ينتج منه 

قدوالمزل وعشرائهم، أصحابهم إو فته بخلون الفرج م، ضء ولمم أرصهم، 
بدونرزقهم تحصيل عليهم يسهل( متطلثن محلومن، لا لأنها الحواضر؛ يكثرف، 

•عفليم سعي، 
ولا، الجمتل، المزل يهزل كيف يدري لا القس، أدب من، حفلآ يررئ لم ومن، 

يسوء٠يمرولا الذي التهكم يتهكم كتف 
){غطاطه.ؤينحعل يسمويسموه، أدبهم من ميع الناس وهرل 

تحوزمضرة أكاذيب يختلقون هرليم ؤ، الممركلن بعض أن الففليع المزل ومن، 
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عليه،عنينا أو أمه، أو أباه، أو زوجته، إليه يتعوا كأن سامعها، على لساعتها 
به•حن ما على الأسى يظهرون وهم 

-مفردهاالتراكيب أو الصردون_ يميها كما مقلب واحدها القالب وهده 
يقدرلا ، وسماحة غلغلة وفيها الذوق، من حالية الساميون— يدعومحا كما تركيبة 

•ه  ٠١هدا(( هرلمم من ينشأ الذي الخهلر عفلم عليها محترزون من فيها 
نصيباللمزاح أن وحدنا - الحاصر عصرنا إر التاؤيح من مراحل تحاورنا وإذا 

أنفسهم،عن به يروحون الأحيان؛ بعض ي به يأخذون فهم علمائنا؛ أكابر عند 
العمل•j أيديهم تحت ومن جلاسهم، على المرور ويدخلون 
الحاصر.العصر ق أكابرعلمائنا من لأريعة أمثلة وهذه 

رحمهاك-:^{ ryUT'Wأولأءسماحةامملأمةالشيخعبدالرحمنالسعدي)
والفقراء،والأغنياء، والكبار، الصغار، ممازح ما كثيرأ ظك كان فقد 
ممنيغضب ولا الزاح، يقبل كان كما بحبه، كيأ بيته وأهل محللابه، وممازح 

تيلي، ما المثال سبيل على متها ، كثتر٥ مواقف ذلك ق وله ممازحه، 
اسمه.عنيز صديق الشيح للوالي رركان ت محمد الأستاذ ابنه يقول ١— 

الدامغ.عبدالضيز 
الناس،من جماعة ق هذا صاحبه ْع يمشي الشيح كان الأيام من يوم وق 

ال.امخعمر وكان الناس، كثيرمن عادة هي كما الأصار عن يتحدثون وكانوا 
أخ)يا عبدالرحمن٠ الشيح له فقال سنة، وستا؛ن إحدى اننأاك المذأكور 

المكبعمر يكفيك عبدالعنيز 
فحسب.سنتان له بقي أنه ذلك ومعنى منة، وسمن ثلاثا يحنى 
•الأن( س شيخ يا نثتدئ ولكن ت)حسنا، الدامغ عبدالعنيز فقال 
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،الشيح فضحك ، سنة ومائة وعشؤين عمره يكون أن ذلك ومعنى 
.K صاحبه بديهة بسرعة وأعجب 

إليه؛توجه الش الدعوات على يوافق ما كثيرا الشيح اكان • محمد ابنه يقول ٢- 
أحددعاه السنوات إحدى من الحجة ذي شهر أواخر وي القهوة، يتناول كي 

كثيرة؛مواعيد عندي أنا ت دعاه ش وقال مازحا، اعتذر الشيح ولكن أصدقائه، 
يكونإذا الشيح؛ له فقال الشيح؛ لرد الغضب منه ؤيدا صاحبه، عليه يألح 

منزلي.لحول تؤيد لا أنت وقال؛ صاحبه فغقنب القادمة، المنة أول موعدك 
يعد-أي الحديدة المنة هوبداية القادم الثلاثاء يوم أخي يا • الشيخ له فقال 

المنة.اخرهده ق أنتا علمت أما يومانس 
١ممازحه(( الشيح أن وأدرك ، صاحبه نمس حيتئلء فْلايت 

منهمجماعة ومعه الإبل، على حاجا الشيخ اركان محمد؛ ابنه يقول ٣- 
ام.اليهإيراهم ين وسلمان البسام، محمد ابن إبراهم 

الماء.قنب عليه الأي الحمل على المذكورراكا سليمان وكان 
عرفاتإر وصولمم وثن وحان المناسك، بعض وأدوا مكة، وصلوا ولما 
الماءلأن البسام؛ سليمان ينتظرون الخماعة فصار بعضا، بعضهم وأصاع تفرقوا، 

عندهموليس والقهوة، الشاي وعمل والشرب، ، الوضوء يؤيدون وهم معه، 
قاموصل فلما سليمان؛ وصولا آخرهم وكان متى، ق إلا يلتقوا ولم ماء، 

أنكمؤكد تأخرت؟ لماذا أنت، أين له؛ ؤيقول مازحا، يعانيه السام إبراهيم 
صانع؟
إلالتفت الضانمن صمن من كان عبدالرحمن الميخ أن سليمان علم ولما 
الحرعلمهم الذي كبيرهم هذا علي؟ إلا اللوم يقع لا إلاذا * وقال إبراهيم 
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يعاتب؟لا فلماذا محبلي؛  ٤١٠٠٥الشيخ- به _ويعتي 
سليمان،لقولة الشيح فضحك معك؛ الذي الماء ميد نحن إبراهيم: له فقال 

الشيخ:وقال فرعون، بسحرة شبهتنا سليمان يا الثه هداك ؤيقول: يرددها فصار 
.٢# حقل ني هذه الدارجة؛ باللهجة 
ذلكوق الخج، من قادمة الله- .رحمها الواكة٠لك١نت محمد: ابنه يقول ٤- 

ؤإذا، سنوات ثلاث عمره أحمد صغيرلأخي ابن المنزل ق الوالد عند كان اليوم 
أمه.إر أرسلوه الليل جاء 

الوالدبساعة الصغير الولد لعب الخج من الوالدة لوصول الأور الليلة وق 
الليلة،تلك يقم فلم مقفلة، والساعة الوالن. قتام الليل؛ 'آخر ق للقيام تسهه اش 
الفجربالحماعة.يصل ولم 

لقربالوقت؛ ذلك ق كمئ وكانوا يالحماعة اليوم ذلك عصر صلى ولما 
يقرأالوالد- محللبة -أحد البسام محمد بن عبدالعنين شؤع السوق- من السجد 

يشرح.الشيخ والوالد كالعادة، 
عبدانحنبن إبراهيم بن وهوعبدالرحمن الصغار أحد قام الأثناء تلك وق 

الشيخبجامحلب مرتفع بصوت فقال سنة، عشرة اثتض 'آنذاك عمره وكان البسام 
الشيخ-يعني عبد.ارنه أيا يا الأوال هناك له: يستمعون والناس يشرح، وهو 

علىفه الحمد - الشيخ زوجة -يحني عتدالثه بأم عينك محرت عبدالرحمن- 
رأسك،على نايمة عبدافه أم أن الفلاهر يالخماعة صلب ما الفجر السلامة، 

أنلأجل غترها؛ أو ولعة إما شي؛ا لنا تندم أن ميد ومعاها؛ نحد، ل محدنا دارحت كلمة ط، )١( 
حطثاكسب ترضنا 

تهنئة•تؤع وص د-ارجة' يامئة الكلمة هازه )٢( 
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أحرى.مرة لدلك ثني لا 
الضحك،من الدرس إكمال يستطع ولم صحك، أن إلا الشيخ من فماكان 

منعبدالرحمن الوالد الشيخ قام ثم ا.لوقف، ذلك طرافة من الخماعة؛ وهكذا 
منس لأنه فضة؛ عربي ريال^j^ وأعء1اه ام، السعبدالرحمن الصبي إر مكانه 

انحالسحديث مدار الحادثة تلك فصارت اكلن؛ سرور ق محببا وكان كلامه، 
الأيام((.لك تق 

جعلحيث التصرف؛ حن إر وانظر الحكمة، وتلك الحلم، هذا إل فانظر 
أثروما الصبي؟ ذلك عف لو فماذا والثسهل؛ للسرور، سببا الوقف ذلك من 

المجد؟جماعة وعلى والديه، وعلى عليه، ذلك 

منننع وما زانه، إلا شء ي كان ما الذتم، بالوفق، والأخذ الخلق، ولكنه 
شانه.إلا شيء 

معومزاحه السعدي، عبدالرحمن الشيخ دعابة على يدل موقف وهذا ٥- 
توأصحابه أحبابه 

إبراهيمبن منصور محمد اسمه قري.س، ظقئه لوالدي رركان ت محمد ابنه يقول 
أولمحمد ولد حيث واحدة؛ ليلة ق ولدا وقد للوالي، صديق وهو السعدي، 

الشيخيكثر محمد قمار الفجر؛ عند ولد عبدالرحمن والشيخ نسيا، الليل 
ساعامت.يمان 

المصورمح٠اJ. لحية أما جدا، بيضاء عبدالرحمن الشيخ لحية صارت كئرا ولما 
أحانمحي مناسبة ق محمد مع الوالد اجتمع فإذا البياض؛ قليلة سوداء فكانت 

أندون بههه ويسكتا بثمان، مني أكبر الممور محمد ت الوالد قال الأصحاب 
سنوات؛بثمان الشيخ من أكبر محمدا أن الفنان فيفلن الثمان؛ هذه ما ي؛يرث 
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يمزح.الوالد أن وهويعلم للشيخ، احتراما يتكلم؛ لا محمدا وأن خصوصا 
بثمانمته أكبر محمدا بأن الشيخ بجبرهم العجب بالخاصرين يبلغ وح^ن 
ساعات«.

إدخالعلى وحرصه ومزاحه بيته، أهل مع الشيخ لهيافة س؛ن موقف وهذا - ٦ 
دأبه;ذلك كان حيث السرورعليهم؛ 

احديهمن يتضايقن النساء أن يدرلث. الوالد را ت محمد ابنه يقول 
أنأؤيد لما: ؤيقول الوالدة، مع يمزح جه فكان علتهن؛ الزواج عن أزواجهن 

عملمن متمة الوالدة رأى إذا خصوصا إبراهيم أم ب؛ ويميها بثانية، أتزوج 
المزل.

أملك أحضر رأيك ما عبدالله أم يا فقال؛ كيلك، رآها الأيام من يوم وق 
وتربجك؟النزل، عمل على نعيتك إبراهيم 
وأظهرتعتابه، ل وشرعت الوالد، على غضبت ذلك الوالدة سمعت فإذا 
الشاٍل.

والشاي،القهوة وصنع المار، وأشعل انحلس، الوالد يحل الأيام من يوم وق 
امرأة،يقلنها الخلف من يراها الذي قمار عباءة، وألبسها كبيرة، وسادة وأحضر 
إبراهيم.أم بالعباءة المغطاة الوسادة هذه وسمى 

اهممحاتبعض ووجود ستا، الوالد أىرْن وهن عماتي وجود ذلك ووافق 
عنديمصلى؛ وقال• الوال.ة، ْع حالمات وهن إليهن فأتى الوالد؛ محارم من 

انحلس.ق تتفلركن هي عليها؛ وسلموا فأجيبوا، تدعوكن؛ إبراهيم أم بانحلس 
ظنيأمامهن؛ ذلك رأين القهوة دخلن وعندما معهن، والوالدة مممنكلهن 

مزحةص وإنما كن.لك، ليت أنها تعلم كانت الوالدة أن غير حقيقية، امرأة أنها 
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الوسادةوصرُت الأرض، من شيئا وأخذت فقامت عادته- هي -كما الوالد من 
فتعالتامرأة؛ لا وسادة الغطى أن وسن العباءة، فسقهلت بالعباءة، المغهلاة 

هذا((.يومنا إر نمى ولا روى الحادثة تلك وصارت الضحكات، 
٠عيدالرحمن السخ ابن محمد مول السابق، الومحف من وهذامومحماهميبؤ ٧— 

 Xمحهدة،كانت إذا خصوصا مداعبتها فهوبحب الوالدة؛ مع كثيرة مواقف لوالي ل
خؤيدمة،بإحضار لتا لوتأذنن حبذا للوالدة؛ أقول عشاء أو غداء على فإذاكنا 

عنه.محتجب لا حتى ؤيتزوحها؛ الوالد، ونحدم اعيك، ن
الحبيبالولد هو هذا ت ؤيقول عدحني، وأخذ فرح، الوالد ذلك سمع فإذا 

يضيرك؟وماذا رأيك، ما عبدافه أم يا أنت لكن وأبته، بأمه ايار 
لترىبالنشامحل؛ يالتفلاهر وتبدأ التعب، عنها يذهب ذلك أمي تمع وحثن 

ولدى،محمد يا أنى ت وتقول علي، بالعتب بدأ ثم شابة، زالت ما أنها الوالد 
صرة؟محتنرلي أن وشيد 

.,V الوالدة رد ومن كلامي، من بركثمإ والوالد 
١) الشيخ ال إبراهيم محمدبن العلامة الشيخ سماحة تانيا: 

اطه-:-رحمه 

وهوالناس، نفوس ق هيبة من افه آتاه ١٠محمدالشيخ سإحة ق السإت أبرز لعل 
شديداحسابا محدثه بحب ولمذا الحق، ق بصرامته الناس معرفة إر ير-؛ع أمر 
بكلمة.يرل أن خشية يكلمه؛ أن أراد إذا 

الغلغلةس بشيء يتصف لا لعاشريه، ألوفا محالطته عند أنيسا ذللئ، ع وكان 
الفذلاءلةأو الخفاء أو 

والإجمام•الراحة ومحالس والعمل الحد محالس بن الضق بحن وكان 
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رغم#كان ت طويلأ_ الشيح لازم ممن -وهو حمد الشيح يقول 
لهوأحفظ ، خاصته ْع خصوصا دعابة صاحب - له الناس ومة وحزمه شدته 
ا_ه.كثيرة« حكايات ذلك ق م 

والتسهلأصحابه مداعبة ق عله برسول ؤيتأسى بالنادرة، يهتم جءا؛مح فالشيخ 
تذلك من طرفا وإليك ، كالأبناء يعاملهم حيث العاملن، عن ليأستي معهم؛ 

مدةمعه العمل ق سماحته لازم الذي منح بن ■مدافه الشيخ يقول - ١ 
قالطائف ق العصر بعد سماحته مع قاسم بن وأحمد أنا أنتي #أذكر طؤيلة: 

رجوعناوق كايتاد، سماحته على معاملات من لدي ما لعرض المدا؛ منهلقة 
ولاأخاك ليس بولد جاءت أمك أحمد يا قائلا: قاسم بن لأحمد الكلام وجه 

عنك،اممه مما قبرها ق خلها وقال: هذا، من أحمر فبهت هو؟ فمن أختك 
فتنفسأمك؛ بك جاءت أحمد، يا هوأمت قال: التأمل، فرصة له أتاح أن وبعد 

خيرا((.الله جزاك عنكب فرجت فه الحمد وقال: الصعداء 
بنمحمد الشيح عن متحدثا الأه_ -حفظه متع بن عثداطه الشيح ويقول ٢- 

اجتمعأن الزملاء يعص من صار فقد ويسترويها؛ الكتة بحب هس رركان إبراهيم: 
،والستاء ، الصيم، ق يصير الصوم أن فذكرهما الإفتاء فراسي من اينان لديه 

إحدىق الحج مع الصوم اجتمع فإذا تستدير، السنة فان هكذا؛ الحج وكذلك 
فقالالصوم، ؤيقضي سيحج ومن الحج، ؤيترك سيموم منكما فمن التن 

الحج،وأترك سأصوم الأخر• وقال أحر، لأيام الصوم وأترك سأحج ت أحدهما 
الصومتركه على الأول فاحتج عليهما الزال وأعيد فاستدعاهما ماحته لفدكر 
[.١٨٤مىآيايلرهل1لقرْ: ئجُئاآوعرسءرثيدة بك( ؤتى'؛اث -تعال-• بقوله 

[.١٨٥أوقرة:ل ه هلمبممه ألتمر شمذ شن ؤ ؛ -تعار- بقوله ^؛، ١٧١واحتج 
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الإفتاء-.دار _يعنى علم على الدار هذه سش لقد وقال: ها؛مح فضحك 
الشيخأبلغ أنه إبراهيم" بن محمد الشيخ -أي لنا ذكره ما النكتة رواية ومن 

ياأسألك له: فقال محلؤيف، إر نحران من نقله قرار ه عجيان بن عبدافه 
.قضائي{( ق المملكة بي ئحدد بأن اللك أمرك هل الشخ سماحة 
قالسح سأل المندى عهلاء محمد ان عتق بن اسماعسل السح ويكر ٣— 

البحر.ل ألقه الشيخ: فقال السفينة؟ ق مات إذا بالميت، نصغ ماذا فقال: ه محل
مثقلا،له اعمل الشيخ: له فقال الحر، سهلح على يطفح * السائل فقال 

معلن،ليكن هلهرك على احمله إذا الشيخ: فقال الملئ،، يأكله السائل: فقال 

يالماتمايوما تكلم عليا أن ٠ حمسمن بن على للمسمح مداعبته من وكان ٤— 
يامكة كلمت، محمد: الشيخ له فقال مكة، وهوق إبراهيم بن عبدالنه الشيخ محاطا 
١١٧١عجبا قال: فيها، تليفون لا فقال: الدرعية، فكلم قال نعم، قال: علي؟ 
القريس_ح.تكلم ولا العيد تكلم 

غيره.مع أحيانا الشيخ من بحمل هدا ومثل عتيق؛ ابن الشيخ وقال 
النحن،قليل ' الصوت وهوحسن ثلهوب، بن همدالعنيز الشيخ وقرأ ٥- 

لغةرروهده قرأها: حمير« وهذه»لغة ت وهي بكلمة، القراءة هده ل أحءلأ ولكنه 
للحميرلغة.وهل الله، سبحان : الشيخ فقال ، حبيراء 

اش:رحمه اه(  ٤٢-• ١٣٣•باز) ^يزبن 

السرورؤإدحال جلاسه، ملأ٠لفة على وحرص ومزاح، دعابة كانبوأقهذا 
علتهم•

إسفاف،.ولا فيه إسرافإ لا مزاحا وممازحهم يداهمهم، وكان 
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اولأتط_شمامهإذاث>حه اربماحازالوفلأيكمه_ئإذا 
يل:ما الباب هذا و يذكر ومما 

ثمأومثالحه غترته بجانبه من ناول لة المغمن الوضوء أراد إذا •؛ؤلأقع أنه - ١ 
بها.تهلمع لا الأمانة، سبيل على فلأن يا هذه ت مداعبا ممازحا قال 

تناولثم والمعاملات، القراءة من متعبا المكتبة من قام إذا أنه ذلك ومن ٢- 
بالوقود،وتزودنا الننين، ملأنا لأننا أخرى؛ مرة المكتبة إل متعود قال؛ - العشاء 

الطعام.تناول بحل نشط أنه ؤيحني بننين، )عيا( • بعبارته أويقول 
متضايقمعه ممن أحدا أن إحساسه وبمجرد الشعور؛ مرهف ظقئه وكان ٣- 

ماذات معه لن قال فربما همه؛ ؤينميه صدره، يشرح بما يلاطفه فانه ما أمر من 
الهلعاماحضر وإذا الرواج؟ تؤيد ما ممازحا؛ ت له قال وربما ترغب؟ ماذا عندك؟ 

أهلمه-من -يعني يخاف لا الذي تعشوا؛ أو معنا، تغدوا ت حلاسه لبعض قال 
معنا.يتفضل 

كانفإذا اسمه، عن ماله أحد عليه سلم إذا -أيضا-أنه القبيل هذا ومن - ٤ 
الاسم.ذلك صاحب سماحته داعب - أوحسن ■ضب أومحنى غرابة لاسم اق 

اسموما قال: ذئب، قال: اسمك؟ ما له: فقال مهللمق حاءه مرة وذات 
وهىذئب، أنت العافية١ اممه أسأل مداعبا: سماحته فقال ذيبة؛ قال: زوجتك 

أولاد؟بينكما يعيش كيف ذيبة، 
كالمةق تردد قراءته أثناء وق عليه، يقرأ عنده الذين أحد كان يوم وذات ٥- 

يقرأها.أن يستني لم أي عنها، يفصح ولم 
سماحةفقال المجلي محمد بن د.عبلالثه الحلي ق الحاصرين صمن وكان 

بجليها.لعله مجلي؛ ابن أعهلها : الشيح 



اردئ|طوا ٤٦

الشيخيمازح ما كيرا كان سماحته أن _أيضا_ ذلك ق يذكر ومما ٦- 
كتابقدامى من عيدالرحمن والشيخ ، دايل بن حمد بن عبدالرحمن 

بسرعةمعروف وهو العللاق، قضايا تحؤير ق محلؤيل ؛؛٤ له وممن الشيخ سماحة 
وهو، ١الرينة ق كان أيام الشيخ سماحة مع وكان ، وصبهلها ، الأعمال انحاز 

معيعمل وكان وصدوا، وروا سماحته بيت إر ترد الض الأوراق عن السوول 
مركما للعمل وإتقان ، عالية همة وذو للخير، محب وهو ، أوقاته -؟1^ سماحته 
ذكرْ-

أنؤيتدر الشيخ، سماحة باسم ، الطلاق معاملات على الفتاوى يعد وكان 
حهل1.أو ، نقصا فيها سماحته بجد 

وتونع، أقل أو أكثر أو ، أريعيرث أو معاملة ثلاثعث يرسل الأحيان بعض وق 
حمدأبو الشيخ؛ سماحة قال عرضها وقت حاء فإذا لقراءتها؛ االوظمإن بين 

أو٥ق فاذا كنه، ما ا أ اق حمد، أيا نحتس ول، حا، ؛،اآ' قال: ثم لعمله، ضايعل 

■ُإذ;ءُفيسسس 
يمردؤييدا يقابله، او القيغ، يماحة يتصل عيدالرحمن المخ وكان 
قال؛هكذا الشيثخ سماحة رآه فإذا وهمة، نشاط بكل القضايا وقراءة الأعمال، 

أناالقيثخ سماحة يا عبدالرحمن؛ الشيخ فيقول تتزوج؟ أن تؤيد ألا حمدإ أبا يا 
وسعمداعبا؛ القيثخ سماحة فيقول والزواج، أنا أين واد، ق وأنت اد وق 

صدرك.وسع صدرك، 
ثمما، معاملة على اللازم أميت إذا دايل: بن عثدالرحمن الثبخ ويقول 

حيد؛يعني؛ قالون، قالون، • قال عليه، قريء ما وأعجبه سماحته، على قرأتها 
بالفارسية.
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واحدبعام وفاته قل كان أنه الئيخ سماحة دعابة على النماذج ومن ٧- 
سكناهكناسة الشيخ- سماحة بيت مكتب -مدير الموسى محمد الشيخ عند مدعوا 

سماحةرأسهم وعلى العلم، وطلاب بالمشايخ مليثا انحلس وكان الحديد، بيته 
جمين،ين عبدافه العلامة الشيخ الفضيلة وصاحب ظا؛قع عبدالميز الشيخ 

عبدالميزالشيخ الفضيلة وصاحب الفنتوخ، عدالله الشيخ الفضيلة وصاحب 
المشايخ.من وجمع الدحان 
أنوحصل الأسئلة، على والإحاية يالفوائد، انحلس يعمر الشخ سماحة وكان 

بالإنسي.الحي، وتلص الرقية، حول دار طهميلأ حديثا 
ترحمةق ورد أنه ذكر الدحان عبدالضيز الشيخ أن انحلس ذلك ل دار ومما 

علىفتكلمت الخن، من ص فيه رحلا رقى أنه ه الخزاعي نمر بن أحمد 
ييعحتى الرجل هذا من أحرج لن سيخ يا نصر• بن لأحمد فقالت حنية، لسانه 
القرآن.بخلق القول 

أهلمن هاوه سنية، جنية هده الله، شاء ما ت وقال جمحهئمحه سماحته فتبسم 
والخماعة.الة 

العثبمينصالح محمدبن العلامة الشيخ سماحة رابعا: 
الله-:رحمه 

فلقد، منقوص غير نصيب :؛بجإه؛ه عثيم؛ن بن محمد شيخنا حياة ق للمزاح 
عنبها يزفه ، مرحة روح ذا وانضباطه- ، ودقته ، وصرامته ، حده -ْع كان 

ومعاشريه.، وطلابه ، حلاسه 

ا"بدمن منيد إل ؤيبعثهم ، الكلفة عنهم ؤيرغ ، بدلك سعدهم وكان 
والنثاط.



ارسامات

الميلهذا من القصص عشرات له ثمحفظ يديه على أوتلمي حالهله، من وكل 
أوغيرذلك.الكي، الخرم أوق مسجده، ق دروسه ق سواء 

وتمكثمرة؛ عام كل ق الزلفي إر يأتي كان أنه ذلك من الأن بحضرني ومما 
ويلمميالفضل، وأهل السن، كبار فتزور ، العشاء بعد ما إل الصباح من فيها 

النيارة•تلك ؤ، محاصرة ؤيلقي العلم، كللبة 
حلوة.دعابة نحلومن لا وكانت والفائدة، بالحلم، عامرة ه محالوكانت 

جهةمن الزلفي ضواحي من -صاحية الئؤير مركز زار نئاراته إحدى ول 
عبدانحنبن عبدالله الشيخ مع يتحدث وصار _ الثؤيرات رمال آخر ؤ، الشمال 

هوبذلكأخبرني _ىا ه ١  ١٣٣ مواليد وهومن الثؤير جامع -إمام القشعمي 
بالعافية-.ومتعه الله حففله 

للشيخقال ظقه عبخن ين محمد الشيخ فضيلة أن الحاويث ذلك ق دار ومما 
بالثور؟الأّم؟همر؟سسي س:طهذا

المكانهذا ق تحن ^LJ؛ شيخ يا إليك الله أحن عبدالله؛ الشيخ فقال 
ؤإذاالثوركبير، إن ثم الأمم، بهذا يسمى أن ويناسنا بنا، يليق الذي الصغير 

وهو، والوجهاء ، والفضلاء ، العلماء بلل ق أنتم لكن الكبر، من شيء صغرفقيه 
صغرت؟إذا فكيف وعنزصغيرة، عنيزة، بلدكبيرؤيمى 

الرجلا ط بديهة رعة ب وأعجب كثيؤأ، جهنلك محملل الشيخ فضحك 
ءلسلمتت« »لوسكط : وقال الكبير، 

للمزاح،متمحضون أنهم ذلك يعني ولا الأكابر، مزاح بعض عن نبيه فهذه 
أرادفإذا سيرأكابرنا؛ جوانب من مشرق وجه بيال المقصود وإنما للجد، مهلرحون 
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حتىالخوانب؛ حميع من ّءيره,م ل فلينظر أولئك بأمثال يقتدي أن الناشئ 
الصورة.أمامه تكتمل 
ليسوأنه واحدة، وتيرة على ليس المزاح أن لنا مضى ما حلال من 
والقخمى،والخال، الوقت، فيه روعي ما منه انحمود وأن حال، بكل مذموما 
والقدر.

ذمل ورن. ما جمع عله وئرل المذموم، ق دخل ذلك فيه يريع لم إذا أما 
بل، السفهاء جرأة ق وتسه بالمروءة، وإحلاله الميبه، إسقاءله من المزاح 

شيءأو الدين، ل سخؤية يتضمن المزاح كان إذا منها المروق أو الديانة، ونقص 

.الحهلب(( النار تأكل كما الميبة يأكل المزاح رر * الحكم منثور ءتل'في 
.هيته(( زالت مزاحه كثر ارمن الحكماء: بعض وقال 
لماالمزاح؛ ل الخوض العلماء من جماعة كره رروقد ; البرظشع عبد ابن وقال 

الضغائن،واستجلاب الأعراض، إل التوصل ومن العاقبة، ذميم من فيه 
.الإخاء((وإفساد 

.المزاح(( العداوة وبدء ، بدء شيء لكل رر ت يقال وكان 
.الشر((إلا ألقح U فحلا المزاح لوكان  ١١يقال:وكان 
الدنيءولا علميك، فيحقد الشريف تمازح لا ؛ر ت العاصي بن سعيد وقال 
.عليك((فيجتريء 

.واللطام(( الشتم فاخره الكلام أمام المزاح إذاكان رر ت مهران بن ميمون وقال 



ارتمامات

أبوهمان:وقال 
مزاحاأحسس، ما صدقك انح م

بمزحةالصديق نح مريإ فل

عداوةمود ممازحه واحذر 

آخر؛وقال 
فاهزنح ال٢,^^ 

•يائهيعد الوجه ْاء ؤيدهب 

اخماحزلح المق ه منوى ون
مفتاحاعداوة اب لبكانت 

الأدبوء سإل ه بمزحاتضاف 
الغضبمعدمة عل الزيح إن 

نحئى>كاككلوشاكولأ
ذلاه عزتبمد ن مه محيورن

فيه.الإسفاف الإكثارمنه،ولا ينبغي لا الزاح أن والمقصود 
الوحشة،ونفيالخليس،وإزالة إيناس من فيه لما فيحسن؛ ذلك عدا ما أما 

والسأمة.الملل 
فهومذموم.الخد على أوزاد عدم إف الهلعام، ق الكلامكالملح ق المزاح وإنما 

نحالمن مبشيء ه وعلليجم راحة بالخي• المكدود ؤليعك أفد 
الملحمن الهلمام تعيلي ما يمقدار يكن فلنح المه أععليتإذا ولكن 
أو، إفراطا فته الإخلال لكثرة الباب؛ هذا ق أطلت وقد 



اريسامات

\نين.*(نمنث\ؤثثزرنث> - ٩ 

الخزنإدحال، الشيطان مقاصد أعظم من أن وجدت الأية هده املث إذا 
الحزنوطرد الومن، إسعاد الشريعة مقاصد أعظم من أن وأدركت المزمن، على 
محه.

وكوت١موأ أك؛و( تثنى ألقتثتي آلثمئين ^٩ -عزوجل-•' ض قال 
١[.• ]الجادلة: ه منثخهأتقزز •إديبأشؤبملأش 'نيثاإلأ يماؤهم 
صنوتكدير محاولة عن يقصر ولا يقف لا ١لشيهلال أن إر إثارة هدا وق 
اJاطالةبالأماني ويمنيه يؤوه، يما يذكره فتراه حال؛ كل ق وإزعاجه المؤمن، 

الشمامله نحلب الش 

المشظذوالخيالات الميئه، والأحمالات الأليمة' الدكنيات بماله بمطر وتراه 
العمل•عن 

تلكوبجتر الخواطر، تلك يستدعي فصار لدلك؛ الإنسان استجاب فإذا 
ألم،ق عاش — السيئة والظنون الرديئة، الاحتمالات ْع ويشل الماسي، 
ه.ينفثمه ؤيعدب بعضا، بعضه يأكل وصار وحمر، وضيق، 
يعنيه،يما واشتغل استطاع، ما ه نفعن ودرأها الواردات، تلك قهير إذا أما 

السمهثانمن واستعاذ سرته، وف الحماة، ق السرقة الخوامب إل ونظر 
وانشرحالخد، على وإقباله نشاطه وزاد همته، وعالث ه، ثفكبرت ووساوسه- 

إنتاجه.وعظم صدره، 
"l^^؛عند الإخفاق وسر الناس، بعض عند النجاح ست يقمرلتا مما وهذا 
كيدأن ويتحضرون الله، على يتوكلون اكاحءح^ن كون ق يكعس فالنجاح 



ارصامات

ض.بإذن إلا شيئا بضارهم ليس وأنه ضعيف، الشيطان 
كيدؤيدعون الأوهام، ْع يسترءمحطون المخفضي كون ق يكمن والإخفاق 

العمل،عن فيقعدهم محلؤبهم، بمجامع ؤيأخذ أفكارهم، على يستحوذ الشيطان 
والكسل.اJهلالة إر بهم ؤيفضي 

متهجاالنفس، مشرق يكون أن للمؤمن ينبض أنه إل تشير الكربمة فالأية 
إريبعثه مما فدلك صفوه؛ عاليه يكدر ما كز عن بعيدا الخاطر، مطمئن بالحياة، 

المبتهجأن ذلك ودنياه؛ دينه أمور ق ينفعه ما على والحرص النه، على الإقبال قوة 
الإنتاج،وحن الحد، على أقدر فيكون قوته، إل قوة ابتهاجه ينيده بالحياة 

والغم•بالمم المتلئ المدر، الشص الرجل من الصعاب ومقابلة 
،صحة الناءس خير للحياة الثاسم؛ن التبشؤين أن على ساهد والتجربة 

سعادةوأكثرهم والفلاح، التجاح إر وأقريهم والنشاط، الحد على وأقدرهم 
قليلا.ولوكان أيديهم ي مما واستفادة 

العسيرالشاق فالعمل متاعبها؛ احتمال على و؛عيرث يضيرها، للحياة فالأبتام 
أنالإنسان على الكبرى العم من كان لدا التفائلة؛ الشرفة بالفس حماله شف 
علىالقدرة يمنح وأن منها، الظالم لا الحياة ق المشرق الخانب إل الفلر يعتاد 

إبجادها•3( سعيه سعى كيلك تكن لم فان أسبابه، وجدت متى به السروريستمتع 
الظروفل كلها السرور أسباب أن يقلن حن الاس من كثير وبجلئ 

علىيعتمد فالسرور ونحوذلك؛ وصحة ؤبضن، مالأ، ليسر فيشترط؛ الخارجية، 

النعيم،ق يشقى من الناس ومحا الخارجية' الظروف على يعتمد مما أكثر النفس 
منوفتهم ماله، بكل النجم يتطتع لا من وفيهم ، الشقاء j ينعم من وفيهم 
أم؛ن-.أحمد يقول كما ثمن وبلا غن بأنفه أعماقه من دائما يتبسم 
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هومعلوم-.كما - طه سورة بها استفتحت الأية هده 
هذاأن حلاله من ثبين حث استهلال؛ من أبرعه وما استفتاح، من أروعه فما 

إنما- وأحبار وأحكام، وقصص، ؤإرشادات، ونواه، أوامر، من ب وما القرش 
ومننله،القرآن بهذا يؤمن الذي السلم على حقيق فإنه لذا العادة؛ نحمر أنزل 

وطردالعادة، حلب أن ؤيتحضر العفليم، انمي هذا يدرك أن - عليه وانرل 
عموما.والثردعة والقرآن بل السورة، تلك مقاصد أعظم من المم 

تبسما،الناس أكثر كان حيث النبي. سيرة ل كان لذللث، العملي والتفسير 
وسرورا.ورصا، وأنسا، وطلاقة، ؤبشرا، 
ممرُهلأالني والمشاق واكبماس، الألأم، كثرة ذلك عن به قعد وما 
وجهمالعرنثن، وزف الحتن، هموس أن يقلن لن عظيم إرشاد هذا وق 

يالاضنؤإساءة الفلؤة، وسواد اذاسي، واحترار التومحر، وثكلفت الأسايير، 
الصحيح.التدين وعلامة ه- 

تماما.هوبعكه بل الأمركذلك، ليس لا، 
وتعاستهم؛، وهمهم شقاوهم، فيه ما إر الناس ندعو لكنا كذلك ولوكان 

هوسيلالصحيح والتدين الإسلام إن ت بأفواهنا نقول ونحن كذلك يكون كيف 
؟١والأجل العاجل ل عادة ال

يستحضرأن نبيا- . وممحمي• دينا، ؤبالإسلأم ؤيا، بالله آس س على فحقيق 
سفيها وما الحياة فيستقبل دائما؛ باله على يكون وأن العفليم، المعنى هذا 

منيرجوْ لما وئق فإذا وسرور؛ ارتياح، بكل به الله أمره بما محيقوم تكاليف، 
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أشكالوهو ان، إنمنه يلم أن قل حطير مرض فهو بالسعادة، وتذهب 
كثيروهوق إبحائه، وحب إشارته طهمع الإنسان أعمال يوجه وهومما وألوان، 

الأمل،ؤيئمد اليأس، ويسب التفكير، قوة ؤيشئ العمل، عن يصد الأحيان من 
لما.حقيقة لا أوهام أكثره أن مع 

وجيبمحشامن ن موللقلب صرة ورلاتضرك أمورب 

وانزعاجهاالنفس، رحاوة الشقاء أساب أكبر من أن ذللئ، الاحتإل! قوة ٣— 
حرجتراه حتى الأمر من بالتافه ارم يصاب أن فما الحقير؛ للتيء العظيم 

قالأموم ناجى يالبصر، ناكس الوجه، ، كاٌعمالهلب، لمم، الصدر، 
هولمن حدثت لو منها- -وأكثر وهى جفنه، وتورق مضجعه، فتقص صدره، 

رصيجفونه ملء ونام ا، نفمنه تحرك ولم بالا، لما يلق لم احتمالا منه أقوى 
الع؛ن.قؤير البال، 

صناعتهيكتب فالصاغ التمرين؛ - الاحتمال قوة على يععن ما أعفلم ومن 
كذلكالرذيلة أو الفاصلة والأحلاق بالتمؤين، عمله يتقن الموقف و، 

الله«.يتصبريصثره راومن بالتعلما، العلم وإنما بالتحلم، الحلم رروإنما 
يواجهه.ما ْع تعامله وحمن يلقاه، كثيزمما عليه هان احتماله قوى فإذا 

أنفاعتقادك كاليأُس؛ والنفس الوجه يعبقن سيء فلبى الياّس! محاربة ~ ٤ 
-لشكلاتك حئ ولا ينتفلرك، حير ولا حياتك، ق أمل ولا لك، مستقثل لا 

حتىبالإنسان يزال ولا ؤيقمعها، النفس، يصد مفللم، وسجن قاتل، سم 
يهلكه.

أنعلى بحمله الحياة ق وأمله الخير، ثوينه فان ذلك من العكس وعلى 
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عظيم.محيط 
الخاصةأمورهم من عندهم لأن الوحيد البمم هو يكون أن ومحالت 

عنه.يشغلهم ما والعامة 
لكثيرا ه نفونمي حوله، من الفسيح العالم إر ونفلر أفقه، هووسع قاف 

ه،نفمحتها ترزح الش الأعباء بأن شعر - ذلك محو أو عامة مصالحة سبيل 
فشيئا.شيئا ومحللت كثمأ، حقت قد - كاهله بها نوء الض الثمالة والقيويؤ 

منبجا» لأنه بنفسه؛ صيما هوأشيهم فراغا الناس أكثر أن ي هوالسبب وهذا 
الخاصة،مصالحته ق وفكر عماله، ق هواستغرق فال التفكيرفيها، يطيل ما زمنه 

نسيانولية والعمل، الفكر لدة ت مزدوجة لدة ذلك من له كان أمته ومصلحة 
المموم.
السرورحقائق رأيت الواسعة بالنفس العالم استقبلت ررإذا ت جو،إق؛ه الرافعي قال 

فألتصاقت إن دنياك أن وأدركت، تصغروتضيق، المموم وحقائق وتسع، تنئي 
لاهي«.الضيق 
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َ^^1نةتتآ

لماسإض كان- -أيا والإنسان بالمواقف، حافلة بالأحداث، مليثة الحياة 
وفرحوشقاء، وسعادة وفقر، وغنى ومرض، صحة من الحياة هده ق يكون 

محؤياتها•من ذلك إل وما وحرن، 

ويسص^آصوارد، كل على مه يوطن هومن والعاقل 

تتوبحين دهر النابامت، عل ه تفلايوطن يمن فولاحير 

أويكره؛:بحس، ما وقؤع على شه يوطن لا من الناس من أف يلاحظ والذي 
الفرح.ق وبالغ وبطر، أشر، محيره يكن لم مما بحب ما وقع فإذا 

صوابه.فقد وربما وانقبض، محتهل، يكره ما حمل وإذا 

نحوأو إخفاق، أو أوحارة، تحومرض، من المصيبة أن ذللمثا من والأدهى 
جحيماالبيت، محلبتا - البيوت من بيت أهل من أحد على أحيانا ونمت، إذا ذللئ، 

منأحد أصبس، أو عضالا، مرصا الثيتإ ذللئ، أهل من شخص مرض فإذا ملها؛ 
التوازن.أوفاقدي مرصى، جميعا صاروا - بمصيبة أفراده 

شرعىمءلاو_إ والأتراح الأفراح j والأقارب الأهل مشاركة أن ريِإ ولا 
ينمؤبيل، داء الآخرين بحاْ المشاعر وفقر الإحساس، برود أن كما واجتماعي، 

عر،أثركقيحة•
يثايربحيث، تحتمل؛ ما الأمورفوق تحميل ي المرء يثاخ أن يعتيغ لا ذللئ، ولكن 

أنمن فبدلا طوره؛ عن بذاك فيخرج والحرقة؛ والحزن، والحمرة، لأسى، اق 
مضاعفة.أضعافا تكون واحدة المصيبة تكون 
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تضخيمق يفرط أن دون إخوانه المرء يشارك أن الحكمة تقتضيه فالذي 
رايه.عنه يعزب أن ودون الأمور، 
تلكنحقر وألا المعنى، بذلك بمصبة أصيب من يدكر أن بنا بحس مما إن ثم 

الشأن.صاحب من أقل المبادر ولوكان ' المبادرات 
الله_رصي العباس والده توق لما عباس ابن أن الصدد هذا ق يذكر ومما 
علىمكث إنه ومحيل تعنيته، على الناس كثيرمن ولم الناس، هابه عنهما- 

عاستابن بحضرة وقال أعرابي، أقل حتى شهرا، ذلك 
راسالم محي ة الرعيصي انكأ فصائرين بك نكن اصر 

اسللعبك هشثر خوافه دم يعصرك الماص مس تر ■تح

تميته•على الناس وأقل عثاس' ابن عن نثري 
_أمتك أو ولدك، أو مالك، أو نفك، ق مصيبة أصابتك محاذا وبالخملة 

حسنمحثذلك محيها، تفردaل أو إمحراط دون نصابها، ق وصعها قدرها، فامحدرها 
متك.نيلها تنال تبعات من لم وتالتعامل، 
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إليكوعاد ربحك، وسكنت شاك، هدأت إذا العاقية ستحمد أنك شك لا 
رشدك.

تأؤيلأاكولة كلك أن أو غيرصحيح، بلغك ما أن ( _rjإذا سرورك ؤيزداد 
قلبك،وسلامة ورزاتتك، وكرامتك، بأوراقك، احتففلت بذلك فتكون ّائغا؛ 

لشر ولم ، بريء إر الإساءة عن بشك ونأيت صديق، خسارة من وسلنث 
الاعتذار.وذل والحسرة الدم بحر 

علىالأمور جاءت ثم الأمور من أمر ل الماهر المجاح توقعت أنك وهب 
بحميدستفلفر أنك شك لا ا،لرارة، تلك ونحرعت صبرت، ثم ضيد، ما خلاف 
العاقبة.

ولمتثم غمك، قضية حول موقفا الماس أحد من انتفلرت أنك وهب 
وقلةلك، وخذلان تباؤلؤ، منه حصل ثم به، ظنك عند يكون ألا على نفك 

وهلة.أول عنه فصبرت عليك، إقبال 
ثفس.واؤلمئتان صدر، برحابة الأمر ستلقى هده- -والحالة أنك شك لا 

شكلا - نحدتك إل ومسارعة عليك، ؤإقبال لك، إسعاد منه حصل ؤإن 
سيتضساعف.فرحك أن 

فانكأملته؛ ما عكس على نقّك توطن أو تصر، لم إذا ما بحلاف 
متزايدة.وحران مضاعف، بألم ّتصاب 

فمر.الكه اليد.ه هن.ه وعلى 
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الخرم،دليل وانتهازها يعوض، لا وفواتها ممتنة، والفرص فرص، الحياة 
العقل.وعنوان 

إذاإلا بنمه ينهض فلن - الصالخة ونياته العلمية، ان الأنقوة كانت ومهما 

البارودي;قال له، السانحة الفرص انتهز 

وغا^وبجمضذلا قومواحذز الفرصه ائر ب
د1صالفجر مع الصيد ائر بن مأن م واعلعاك مفابمدر 

فتضعنهتإلها، أن دون أيدينا، ؛ jruمن تطير كثيرة فرصا أن يلاحفل والذي 
رجعة.دون وتذهب سدى، 

المادرة؛روح وهو ألا الفرص اقهاز معاني من محنى عن ههنا والحديث 
الإصلاح،إر يبادر فتراه الخصلة، تلك امتلاك على نل من الناس فمن 

فيكونالهلول؛ لإبجاد سعيه ؤيسعى الاقتراحات، من اكاير تقديم على وبجرص 
وقومه.ه نفلإسعاد سببا بذلك 

حربفهده المبادرة؛ زمام ممتلكون تمن القبيل هذا من بأناس حافل والتاريح 
والبرمعوف، ين الحارث بادر فلما ستة؛ أرُعان قرابة استمرت والغبراء داحس 

الحربتلك انتهت وذبيان عبس ( jfUالبتن ذات بإصلاح القيام إل سنان بن 
والياص.الأخضر أكلت الش العوال 

ققال حيث الممهورة معلقته ق المبادرة تللد سلمى ابي بن زهير خلل. وقل. 
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ورم؛الحارث 
ا؛رمرااوممن ح^ل كل عل وجدتما السيدان نعم لا يمين

منثمُىعطر نهم بيودئوا انوا تفدما يعارآ ودييا عياركتإ د ت
تيقول . اينه رسول اسمعت •' قال هميرة أبا أن الصحيحعث ل وجاء 

.البدر(( ^ LUالقمر إصاء0 وجوههم تفيء ألفا، برن هم زمرة أمتي من دخل را 
يات فقال علته، ثمرة يرير الأيدي، محصن بن عكاشة فقام ت أبوهميرة قال 
.منهم(( اجعله اللهم  ١١؛ افه. رسول فقال منهم، بجعلني أن الله ادع النه•١ رسول 

فقالمنهم، بجعلني أن اينه انع ١^١ رسول يا ت فقال الأنصار من رجل قام ثم 
.ءاسةالثا>ااعكاشة،( )) ت الله. رسول 

ملم.ألفاظ أحد وهدا 
والتقدمالفرصة، اغتنام إر ه عكاشة دفمت كيف المادرة روح إر فاظر 

الكبرى.البشارة يتلك العفلمى عادة الحازبه الذي الطلب بدلك 

جاءومما بدر' غزوة 3، التذره ين الحياب خبرمشورة ق جاء ما ذللئا ومن 

والمانمنس الله رسول فأصاب ، الماء بعث وجل- -عز الله أن الخبر للثإ ذل 
رحلثم معه، يرتحلوا أن يقدروا لم ماء ميشا وأصاب الأرض، ليم لبد ماء 

واحدا.حبلا قلا ضولعث، ض جمع الذي هوالحل : وامحرم يرم، لم الذي هوالغزل الحل؛ ٢ ر١ 
حزاعة،من إنها ت قز عطارة امرأة ت منشم ت خقز معان، ءاJة لما ويكر فيها، اختلف الكلمة هذه ت مئثم ( ٢) 

جمرمن وئط ' سان من ينل؛ 
أرادواإذا وجرهم خزاعة كانت وقيل: الشر، ل مثلا فصارت الخرب؛ اشتدت ربحها من تطيبوا إذا كانوا ٠ قيل 

منشم؛عطر من أشأم يقال؛ فكان بيتهم، فيما القتل كثر ذلك فعلوا إذا وكانوا ًكها، من نهبوا القتال 
مثلا.فصار 

•ساعة وهوم سر، سل من هوشي،ء ت وقيل الثربعينه، •٠ متشم ت وقيل 



اددطم1ت ٦٦

وعدلمحي اف فإل اف؛ بركة عل ررمبمروا ت لمم وقال بالمسلمتي، . الله رسول 
.(االقوم مصاؤع إل أنظر فكآل الهلائفت؛ن؛ إحدى 
يه•بدرنزل ماء من أدنى جاء إذا حتى الماء إل يادرهميثأ مضى ثم 

تفقال الله. رسول إر سلمة بتي أحد الخموح ين النير ين الخباب فجاء 
عته؟نتأخر ولا نقدمه أن لنا ليس الل4 أنزلكه أمنزلا المنزل هدا أرأيت 
والمكيدة؟والحرب هوالرأي أم 

.والكنية! والحرب هوالرأي بل ٠ •' قال 
قليبأقرب نأتي حتى فانهأس بمنزل؛ ليس هدا فإن الله؛ رسول يا ت قال 
نقاتل،ثم فتملأه، حوصا؛ نبي ثم القالب، من سواه ما ئعور ثم القوم، 

يشربون•ولا فشرب، 
*٠ بالرأي أثرت قد لل ■ الله. رسول فقال 

وامتلكواالحباب، رأى تحولواكما حتى الليل نمق بجي فلم أمربانفاذْ؛ ثم 
الأء.راأمراقع 

.التي استمع حنث الحوار؛ آداب من عفليم يوي أدب القصة دم هض 
قبيلمن هدا هل سأل حيث الوحي؛ ْع الحباب أدب وفيه الحباب، مبادرة إر 

معه؟اجتهاد لا الذي والنص الوحي 
والمداولة؟، والرد للأحد، القابل الرأي قبيل أوهومن 

أنذكروأ أنهم سلمة بتي من الرجال عن )١فحدثت قال: إسحاق ابن عن  ٣٦٦/٢هشام ابن واه ر٠ 
الخباب...!.

إسحاقابن الواسملة لخهالة صعيف؛ سند أوهنا : ٢ ٤ ص* السيرة فقه ضج ل الأيام وقال 
.I  ٢٧٠٢ vrالحاكم وصاله وتد سلمة، بتي من والرحال 



ارى،،اوا

وأدب.صراحة بكل رأيه أبدى الرأي قبيل من أنه الخباب نتمن والا 
عاليه.مقبلا كان عما وعدلن نله، الخباب رأي وجاهة الض. رأى ولما 
وامتلأكهبصيرته، ونفاذ رأيه، برجاحة وإشادة الخباب، لشأن رفعة ا ط وق 

المبادرة.روح 
بها؛تحدث الش مفاخره من ذلك فصار الخباب؛ من موقعه ذلك وم وقد 

اللهرسول على أشرت )ر قال: النذر بن الخباب أن المستدرك ق الحاكم روى فقد 
بدر،غزاة ق الله. رسول مع خرجت متي؛ فمثلهما بخملمتثن بدر وم ي. 

؟أوبرأي أمحوحى الإهأ رسول يا فقلت؛ ، الماء فعكرحلف 
قال:»برأىياحباب«.

.منى(( ذلك فقبل إليه؛ لخأت لخأت فإن حلمك؛ الماء تحعل أن الرأي فإن قلت؛ 
وراءهاأن وجدت النافعة أوالمؤلفات العفلميمة المثروعات كثثرأمن تأملت ؤإذا 

حيركثير.ذلك >ماء من فكان الشأن؛ صاحب من موقعها وقعت صادقه مبادرة 
يعدالإسلام ق كتاب وأصح أعفلم تأليف سبب ق جاء ما ذلك أمثلة ومن 

كانتصادقة مبادرة ثب بالفن فق،- البخاري؛ -عروجل-وهوصحيح الله كتاب 
شيخهمن البخاري سمعه ما وهي ألا الكتاب، ذلك لتأليف الأول الباعذ هي 

العلميه،والقوة النجابه، تلميذه من إسحاق لمس حيث راهؤيه؛ بن إسحاق 

المبارك.الاقتراح ذلك إر فبادر ، المفرط والذكاء' 
يرتابلا الذي الصحيح الحديث لخمع همته ررفحرك حجربهلمك؛ ابن يقول 

الحديثق ١^٠٣^ أمير أستاذه من سمعه ما ذلك على عزمه وقوى ، !، ٣١فيه 
.راهؤيه# بابن المعروف الحتفللي إبراهيم بن إسحاق والفقه 



ارصا|اوا ٦٨

أبوررقال ت قوله النمفي معقل بن إبراهيم إل نده بحجر اثن سامحا ثم 
لوت فقال راهؤيه بن إسحاق عند كنا البخاري؛ إسماعيل بن محمد عبدالله 
الالهرسول ستة لصحيح محتصرا كتابا جمعتم 

.a الصحيح الخاْع جمع ي فأحدت قليي؛ ز ذلك فوقع ت قال 
اليانعة.ثمارئ محي الأمة زالت ما م العقليمة المادرة ■_ بركة إل فانثلر 

الخصلةهذه ناصية ممتلك أحدا يعرف يكاد لا الحاصر عصرنا ؤإن هذا 
باز؛بن عبدافه ابن عثدالعنيز الشيخ العلامة الإمام ثيحنا بملكها كما العفليمة 

الخيرؤب ومسارعته سنمه، ومن الميادين، شتى الخيري إل ساقا كانظإ؛مح فلقد 
تلكيناب مما التوجيه إل فيها فيبادر الناس، على ممر مناّثة كل يغتنم كان أنه 

الحال.

:م بما يقوم كان التي الباركة البائرات تاك لبعض ^١ ؤإليك 
علىفيها بجثهم المسلمين عموم إر كلمة وجه رمصان شهر أقبل إذا ١- 

كثرةمن القربات، بشتى الله على ؤيالإقبال النصوح، بالتؤبة شهررمضان اغتنام 
ديفوما والميمة، الغيبة من للصيام وصيانة ليل، وقيام قرآن، وقراءة ذكر، 

والأمرالهلاعات، أنولع على بانحافهلة توصيته ْع أجره، ينقص أو الصوم، 
إضاعةمن ونحييره الصيام، أحكام بعض بيانه مع المنكر، عن والتهي؛ بالمعروف، 

وتحوذلك.الأغاني، إل والأستماع باللهو، الوقت 
قتنشر كثيرة وفتاوى كلمات، أو لكلمة أعد الحج موسم جاء وإذا ٢- 
الأحكامبعهس ؤيوصح العظيم، الركن هذا أهمية فيها يبين الإعلام وسائل 
وهكذاالحجاج، يعص فيها يقع المب والأحهلاء البلع من وبجير يه، المتعلقة 



اردط|طو،

كتبجماعة الصلاة أداء ق تهاونا هناك أن الناس بعض من بلغه وإذا ٣- 
،الدين من متزلها وعفلم ، الصلاة بأهمه يانا تتضمن ، الشأن هدا ق نصيحة 
وسائلإر الكلمة هذه يرسل ثم وهكذا، بها، تهاون أو تركها، من وعقؤية 

لتثها.الإعلام؛ 
وأنالنكر، عن والنهي بالمعروف بالأمر تهاونوا الناس أن يلغه وإذا ٤- 

علىبحثهم عامة نصيحة إنكارها_وج4 ق تهاونوا الناس وأن كثرت، قد النكرات 
ذللئ،.ومغبة المنكرات، شثؤع حهلر لمم ؤسن النكر، عن والنهي الأمربالمعروف، 

إليهالتام؛ حاجة محية ْع نروله وتأخر التاسمي، عن القلر احتبس وإذا ه~ 
أنلمم ويب؛ن النصوح، التؤية إر خلالها من يدعوهم لم؛ن للمنصيحة وجه 

وإخراجالصدقات، على وبحضهم المهلر، حبس؛ أسبابا أعقلم من العاصي 
الذنوب،.أنولغ وسائر الفللم من وبحذرهم المفروضة، الزكوات 

المسوولنلكبار وبالعيد ، وإتمامه رمضان، ببلهمغ التهاني يوجه وكان ٦- 
وغيرهم•العهد، وولي كالملك، 
لكبارلاسيما المرض من السلامة أو الوصول، بسلامة مهنئا يكتبح وكان ٧- 

السؤوليرن*

لتهتثتهمإليهم؛ كلمة وجه الوزراء أو الأمراء بعض بتحيمح، أمر صدر وإذا - ٨ 
الحهود.مضاعفة على وحثهم ونصيحتهم، 

مصالحةفيه وكان الموولن، من؛ غيره أو الللئ، من أم صدر وإذا ٩- 
والدعاي.الشكر تتضمن؛ كلمة وجه عنهم نحرر أولغ لم؛ن، للم

يستنفرفسهاكلمة ماحته سمكان—وجه أي ؤ، علؤه معتد اعتل.ى ؤإذا — ١ ٠ 
عليهم،إخوانهم حؤ؛ ص يجيا ما لهم ؤيبثن بالمستهلاع، إخوانهم لنصرة السلم^ن 



ارتاط|طوا ٧٠

الخدن.يناسب مما ونحوذلك ادام؛أن، بلاد على العدوان حلألما ؤيستنكر 

علم،أوطلبة جاهدين، من الملم؛ن بعض بعن حلاف هناك وإذاكان - ١ ١ 
الختلفةالأطراف فيها بحث الصدد بهيا كلمة الأمر,وجه وظهرذلك أوتحوهم، 

والعداوات.الافتراق من وبحذرهم والألفة، ، ^-٠^١٤ على 
والدعواتالرواج كولائم العامة الناسيان من متاسية حضر وإذا - ١٢
وفائدة.وحكمة، علما، انحلس وملء القيد، بالنافع اغتنامها إر بادر الخاصة 

الصلاة،كأذكار معحن تدكيريأمر على تشمل عامة كلمات يوجه ما وكيا - ١ ٣ 
•ونحوها الربؤية، والعاملأت الؤبا، يرمن كالتحل. بعينها معصية من أوتحذر 

بدلعلى فيها بجثهم والتعل٠اrن كلمة توجيه إر بادر وربما - ١ ٤ 
الية.وإخلاص الخهد، 

علىبجثهم وتحوهم، والقضاة، انحاكم، لرؤساء الكتابات يوجه وكان - ٥١ 
العلمية.الدروس إقامة 

رئيسبحث ما ثلاثحث من لأكثر كا؛محكتب وفاته من سنوات خمس وقبل 
وتعليمالعلمية، الدروس إقامة على بجثهم وقاض محكمة، ورئيس محاكم، 
والحد؛ب.والتفير، ١لعقيلهة، ل ودروُس كتب، من إليه بجتاجون ما النا،س 
تردد.الأموربادردون أمرمن إصلاح ق الدخول منه طلب وإذا - ١ ٦ 

قديم.من دأبه ذلك وكان 
منتحمله وما البادرة، روح على الأمثلة من جدا يسيرة جملة فهده ؤيعد؛ 

عميم.ونفع خيرعفليم، 
إرنعى مبادرة، نفس ذا يكون أن ولأمته لفه اكاصح ترشد وهي 

للفرص.واغتنام مرهف، وذوق صادقة، بنية عليه وتدل الخير، 



٧١اددط||1تا 

الطع.وغلظ القلب، قسوة ؤيقرن الذم، معرض ل الغالب- يذكر-3( الانتقام 
اكص.إلأسهذالإنهماسامومفالأمام 

الوم.حن العاقبة، محمود الانتقام من نؤع هناك ولكن 
الناسلإيقاع سعيه ؤيسعى أحد، كل من نيله عدوينال من وهوالانتقام ألا 

بائله.حل 

أخذهو إذا اسل العادي ذلك كد ير'لأ أن عاقل إنسان كل وممقدور 
الشروعه.يالأسياتب 
سالانتقام وهو ألا نص، قد انحموب الانتقام ذلك من اكود ولعل 
بلية،ق الثيهيان أوقعه فإذا النؤع؛ هذا عن يثقل من الناس من فكم الث«يهلان؛ 

يتمادىفصار قليص، صعق على وأعانه قياده، له أسلم معصية فعل ق وأغواه 
وهن•على وهنا تزد"ْ الي السيئات عل فق 

القيمظك-ابن يقول -كما فالقلب القلوب؛ س كيرأ نعتري بلية وهن*ه 
كانإن بثأره ومحللب قوته، له استجمعت مكروه منه أصابه فإذا عدوه؛ عن ذهل 

يعدهاتراه بل ، شيء له يقوم لا فإنه جرح إذا الشجاع كالرجل كنيما، حرا قله 
مقداما.طانا، هائجا، 

قوالخراحات هارا، ول جرح إذا المه^ث؛ الضعيف ١^،كالرجل والقلب 
أكتافه.

يهللبلا له، مروءة لا حيرفيمن فلا يعلاق؛ لا فإنه جرح إذا الأمل- وكذلك 
عدوه،من بثأره ه أحل. من للقلب أسفى سيء فما له؛ عا..و أعد.ى من ثأره أحذ 



ارسامات ٧٢

قاكاش؛ن الرجال قلوب من قلب له كان فان الشيهلان؛ من له عدوأعدى ولا 
الشيطانيقول حتى وأضناه، الغيظ كنأ عدوه وغافل الثأر، أحد ق جد اتحد حاثة 

يدامةالذنب ق إيقاعه على الشيطان فندم فيه؛ أوقعته فيما أوقعه لم لخي: يا 
اكدمتي. Jyjما شتان لكن ارتكابه، على فاعله 

ينضيكما شطأنه ثئضي ا،لؤمن إن  ١١ت قال أنه اللف يعص عن جاء وقد 
ا(.بعيره أحدكم 

وغيظه.عدوه مراغمه عبده من بحب _ءزوجل- والله 
يالتؤبة،العدو مراغمة العبد من فيحصل التؤبة؛ أسرار من العبودية وهده 
الأءمال_مانياده من يتبعها وما التؤبة من الله محبوب وحصول والتيارك، 

حنان.بل حته، اله مكان جعل دو"جب 
ثث3لهفإذا ايض؛ هدا يلحفل أن اللبسبج بالعاقل بحدر فانه مفى ما عل وبناء 
أنإما : داعي؛ن أمام يقف لم فاتته ثم الصلاة، عن - المثال سبيل -على الشيaلان 
شيئا.قلبه ق بعدها ذلك بحرك فلا الصنيع، هدا يستمرئ 
يدلكفيفوته يجدي، لا الذي الخزن مع ترسل ؤيالندم، ل يبالح أن ؤإما 

الصلواتمن عدد فاته ربما بل الماضي، الخلل ند أن شأنها من صالجة أعمال 
فاتته١الش الصلاة تلك على حنين أنه بحجة اليوم؛ لك ذي 

وألاإحساسه، فيتبلمد الكرام؛ مرور عليه ممر ألا الحالة هذه مثل ي واللائق 
ذريعةذلك يجعل وإنما - مر -كما الكثير الخير فيفوته أحزانه؛ مع ترمل ي

العمل.ونيادة الخلل، وسد للتعؤيص، 
قليه-ق فللمة وجل. نم الله، حرم فيما بصره فأطلق الش؛هلان، أغواه وإذا 

شفاء.وطلب وقراءة، تلءبرا افه؛ كتاب ق النفلر الأثربنيادة ذلك ماي فليبادرإل 



٧٣ارسائت 

البروالصالة.فلييادرإر أوأرحامه والديه، حق قصرل وإذا 
له،والاستغفار الدعاء أو مه، الاعتدار إر ايع قاليبسوء ١^١ م وإذا 

وهكدا.بالخير، وذكره 

ولفتحناكثيرة، الشر من محرقا الشيهلان على لقطعنا الهإريقة بهده ولوأحدنا 
الخيرواسعة.من أبوابا أنفستا على 





٧٥ارداط|طوا 

الأقارب،بعض على للسلام الكؤيت إر رحلة ل -كنت ٠١٤٠٥عام ق
الأصدقاء.ْن اثنان معي وكان 

كؤيتة.عملة لشراء النقود؛ لصرافة مكان إل الذهاب أردنا الكؤيت وصلنا ولما 
يتقد؛أن فخشيت الانتهاء؛ على شارف قد السيارة وقود أن لاحفلت ولكني 

النيراتجر العامل وأعطنا الوقود، من تزودنا ولما محطة، أقرب عند فوقفت 
وقالتامعه، فحاولتا كؤيتية، عملة أؤيد ت وقال له- وحق رفض الحولية بالعملة 

مناواحد فصاركل فرفض؛ يالمبالح؛ ونأتيك صراف، أقرب إر تذهب دعنا له: 
السداد.من لتمكن العملة؛ له يصرف شخص عن يحث هة جل 

موضوعكم؛انتهى لقد ت قائلا انحهلة عامل لما صوت كذلك محن وبينما 
ذلك؟كيف ت فقلتا لشأنكم، فامضوا 

سيارته؟سيرتمب الذي الرجل ذلك أرأيتم قال؛ 
،بيضاء وغترة نظارة ويلبس كثة، لحية ذا الطالعة بهمأ رحلا وكان نعم ت قلتا 

١^.أرام كأني 
كاملا،المبلغر فدفع بالأمر، فأخبرته هؤلاء؟ شيد ماذا ّألي العامل؛ قال 

وانصرف.

القابل،اليلغر ونعطيه لشكره، يقف؛ أن منه ءل١لب^ن الصوت له رفعتا حيتها 
اللحاقأو إيقافه، نستني فلم ؤيسير؛ سيارته، ؤيركب خلتاه، ق يسرع به فإذا 
والروءة.الشهامة تلك من فعجبنا به؛ 

قمرتسما يزال ولا القرن، ؤع من ميب الأن عليه مضى الموقف هن.ا 
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عرفتولو قلى، كل من له ودعوت بخير، صاحه ذكرت تذكرته وكلما ذهني، 
أستقر.مما ووصلته لواصلته، أومكانه اسمه، 

ليسيكون؛ ما ُأروع والإخلاص والمروءة، الشهامة، لنا يصور الموقف هذا 
دونالميلغ تسديد إر بعثه الذي وإخلاصه الموقف، لتقديره وإنما دفعر، ما بقيمة 

شكورا.ولا جزاء ينتفلرمنا أن 
اممهيغفر أن وأرجو أخرى، ظائر أخينا حياة ل الموقف لمذا أن لأخلن وإش 

بببلما افه فغفر كلثا سقت اش البغي المرأة كانت فإذا درجاته؛ ؤيرغ له، 
حيبه-.وافه -أحبه صاخ تقي رجل من الصنيع بذلك الثلن فما - ذلك 

شبحي3لرد الذي الخميل الشرق الحياة وجوه من وجها ميتا الموقف هذا 
اليحتة.المائية جراثيم وبحارب ، اليأس 

،المعروف بدل أهله يعود الذي ، القليب اللي ذلك عن صورة ؤيعتليتا 
الملهوف.ؤإغاثه 
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بهمنزلت إذا إلا إليه يتضرعون ولا افه، إر يلجوون لا الناس س كثير 
وحارةالأحبة، كفمي الكبيرة اكبمائب نحو من وشدائدها الأمور •ءفلائم 

الأمور.هذه محرى جرى وما المستعصية، الأمراض أونزول الهلاJلة، الأموال 
أمورأنها لظنهم الله؛ إل والتضرع ، الدعاء :بخطربمالهم فلا ذلك عدا ما أما 

الله.إر ١لأنمءلاع تستدعي لا يسيرة 
بربه،رجاءه يعلق أن به اللائق إذ نجبه؛ بجدربالمسلم حطآ ذلك أن ؤيب ولا 

حلقوسوء ، الولد على الوالدين قكدر أمره؛ من وييرة صغيرة كل يسأله وأن 
يدتحت يعمل ْس وتكاسنإ الأصحاب، وجفاء ، الأولاد ونفور الزوجة، 
كل- يجراه وجرى شاكله مما ذلك وتحو عليه، الأمور بعض ويعكس الإنسان، 

وإنابة؛دؤعاء إل محتاج الذي البلاء من ذلك 
-عرافه فإن الئع؛ حش ثيء كل افه الثي.:»مالوا قول ذلك ؤيرثدإل 

وحل-لولميسرْلمسر،لآا.
ؤيدحلالأصثععن، يدخل الذي وهو العل، سيور أحد هو • والتسع 

العل.صدر ق ادني الثمب ي طرفه 

الضمنأj الأم وضعف (، ٣٥٦)والايالة اليوم صل j المي وابن ، ٢٩٢٤اكرض أخرجه )١( 
(١٣٦٢.)

عنها-*الثه -رصي عليها مومفا عائثة تول من ٌوهوفا صحيح الحديث ولكن 
(.٣٥٧)والليلة اليوم وصل (، ٤  ٥٦)٠ بملي أبي سند انظر 

.١ ٥ ٠ / ١ ٠ الجمع آظر ٠ وهوثقة عييدالله بن غترمحمد الصحيح رجال رجاله ٠ ٠ الحديث ق الميثمي قال 



و
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الإنسانوأن وأور، أور فوقه U أن إر إشارة : »حنىاكعا ه: فقوله 
وعلأ-ليه-جل عن له ض لا 

فاللهحوائجه؛ حمح ق ؤيه إر يتوجه أن العد على أف ذلك من والقصود 
ودعائه،سؤاله ق ؤيلح الحوائج، ق إليه ؤيرغب يسأل، أن بحب حل- ور 

سؤاله،عباده من ؤيستدض يسأله، لا من على يغضب وتعار- -تيارك إنه بل 
بحنفلا شيء؛ ملكه من ينقص أن غير من سؤلهم حلقه إعطاء على قادر وهو 

وجليله.أمره دقيق ق الدعاء يلع أن هذه- -والحالة بالعبد 
فعرضإنه رب يا ٠ قال: اللام- -عليه موسى أن إسرائيلي أثر ل جاء وقد 

.يارب# إياها أسألك أن فأّتحيي الدنيا؛ من الحاجة لي 
.شاتك(( وءالف^ عجيتتلثج، ماغ حش سلتي ت موسى يا ١) ت -تعار- الله فقال 
حوائجه،كل صلاته ق الله سأل رجب- ابن يقول -كما اللف بعض وكان 

شاته.وعلف عجينته، ملح حتى 
يقول:إذ ه الكودي الشيخ أحسن ولقد 

القاصدعئ ا فيهأشكيت، وقد ة حاجان زمق ل عرصت، إذا 

قاصدلث، لإشي إلهي ت، وهالصاؤع وقفه اممه اب ببوقمته 

رائداليوم يدي مت ام قتيقول مس اب بعند واقفا تراق ت ول
حييابالإجابة،كان - شؤونه من شأن كيأ وصواله دعاءنبه، الإنسان اعتاد فإذا 

والكرامة.بالعزة جديرا 
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اء4اوسلضاضابامها.  ١٨

كانما إلا أجرها بجنب الني الصالحة الأعمال من يرى لا الناس من كثير 
ونحوذلك.والحج، والصيام والزكاة كالصلاة محضة قرُة 

يفعلهاالش الصالحة الأعمال يعص احتساب بباله بخطر لا من متهم إن بل 
أوعناء.مشقة دون العادة سبيل على 

أنمر— كما لقلته القربات؛ إر الوصلة الوسائل بحتب لا من متهم أن كما 
أحكاملما الوسائل أن نظرإو دون انحفة القربة فعل على إلا يكون لا الأجر 

المقاصد.

يوابه،لمضمحاعفه سببا لكاد.اتا ان الأنبها لواحكث.اره اجورا يموثت مما ١ وهنأ 

درجاته.ورفعة 

لماريهل أو ترتيب دون مضى، ما على الأمثلة ببعض تدكير يلي وفيما 

الأرحام.وصلة العيال، على والقيام الحار، وإكرام الوالدين، بر ذلك قمن 
أوالحج طؤيق وهوق ومشقة نصب من الإنسان يلقاه ما أيضا- - ذلك ومن 
ذلكأن عنه وغاب صدره، صاق فربما الشاعر، ( jruتنقاله جراء أومن العمرة، 

الصالح٠العمل جملة من 
الكرب،ونفيس اللهوف، وإغاثة الوفاء، تحو من المروءات ذلك: ومن 

عنيغفل وقد بها، يقوم من ببال الأعمال تلك تحهلر لا فقد الضيف؛ وإكرام 
أسبابأعفلم من فصالها واستحضار أجرها احتساب أن مع أجرها؛ احتساب 
العمل.واستشعارمحل الأجور، ومضاعفه الثواب، كتاب 
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الأعمالمن ونحوها العالم، ونشر الدعوة، أعمال من كثير ذلك ومن 
مباشرةالأعمال بتلك يقوم هولن إنما الأجر أن يظن من الناس ممن التعدية؛ 
غيرهم.دون النفق أوانحن الداعية، أو كالعالم، 

ليد لمم كمن الأجر، بون بمتممن وغيرهم أولئك يعم الأجر أن والخقيقة 
يعدمن فيشمل ، الفقراء وإعفاف الكرJات، وتتفيس والخير، العالم، نثر 

يسجلمن ؤيشمل والدعايات، الإعلانات، با ويصع العلمية، للدروُس 
يقوممن ؤيشمل السماع، أو للنشر وإعدادها بتصنيفها، ؤيقوم الدروس، 

هوداخلمما ذلك غير إر الصدقات بتوقع يقوم وس ، الفقراء أوصلع بدراسة 
القبيل.ا ^ق 



٨١ائوا اردا،

سدإبيالإسمروطابخا٠  ١٩

لهوليس عيال، ذو وهو ذلك، من أقل أو الخال، متوط شخصا أعرف 

،وغيؤه البناء ق اليكة الخاجايت، بعحس فه سع متواصع عردكان ررق مصدر 
بملك•ما أنمص -نقنيذ وهي ' شارعيرن على أرض قطعة له وكان 

ممجد.فيه يوجد لا حديد حي ق الأرض تلك وكات 
الأنفةالأرض ق السجد موقع يكون أن ي الجي ذلك أهل رغبة وكانت، 

حا.ا.ملأتم مكانها لأن الدكر؛ 
بيعها.يرفض أن من خوفا صاحبها؛ محاطبة ق مترددين كانوا ولكنهم 

يوافقأن الحي أهل إليه يطمح ما قصارى وكان الشأن، ذلك، ق كلم ولما 
كتابةغدا موءل.كم ت بقوله فاجأهم - القيمة عن النظر بغض المع مبدأ على 

انتظارهم،ق هو وإذا العدل كتابة إر ذهبوا التالي النوم دوام بدأ فلما العدل؛ 
دونأفرغها أن رد إمما شيئا، أرد لا قال: الأرض؟ لتس، تما رد uذا فقالوا: 
ذللئ،دون بحول أن من حشية بادرُت،؛ وقد اذسجال، عليها يبنى كي مقابل؛ 
حائل٠١.١

ذللئ،من الحيؤة عليهم واستولت، دهشوا، أن إلا ١لحاص٠رين من كان فما 
اممه.عند وإيثارلما ، ( jr_U، واحتساب، إممان، على يدل الدي الميل الموقف 

بعدفيما أصبح ثم عليه، يتقاطرون المصلون وصار ، المسجل. بني ذللث، ويعد 
جامعا.مسجدا 

بعدرثمته ثم فتح، ما من عليه فتح ثم اليد، ذامحت، قليل كان شايا وأعرف 
أحرى.مرة الدنا عله فتحس، يم ديون، ذللئ، 
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المالية.ممربأزمته كان لما مشرفة وقفات صاحبنا مع وقف قد صاحب له وكان 
منفاسدان المال، من مبالغا الصاحب ذلك احتاج الأيام من يوم ول 
وحمرالأيام، دارت ثم ييال، ألف وستمائة مليون قوامه مبلغا الشاب صديقه 
لمالشاب صديقه إر الدين يرد أن أراد فلما ماله، بكثيرمن أودت مالية خسارة 
ذلك.له ينمر 

فألهوالشدة، الضيق، من حالة وهوق صديقه إل حاء الأيام من يوم ول 
عليك؛هون ت الشاب له فقال يأمره، فأخبره ذلك، سبب عن الشاب صديقه 

وإنالدين، من هما نحمل ألا دامل ، البيضاء أياديك لك وأنت يسير، الأمر 
عنأتنازل أن شد كنت ؤإن استهلمت، ما فادفع كاملا دفعه على تقدر لا كنت 
فكنملن،لك؛ أهل فأنت كاملا عته أتنازل شيد كنت وإن ذلك، فلك منه شيء 

مواقفه.ينسى أن ممكن ولا عنه، التخلي بحن لا مثلك 
ماعندي ليس الشاب؛ لصديقه وقال النيل، الموقف لدلك صاحبه ففرح 

صديقهله فقال الأن، فخذه ريال_ ألف ثمانمائة _يعني المبلغ نصف إلا أعهليك 
منه.حل ق أنت المبلغ ؤباقي ت الشاب 

بالقصاصى؛الحاني على وحكم مشاجرة، ل أبنائه أحد قتل ثخصا وأعرف 
حدوى.دون عليه انحني والد على يعرض الهلائلة والأموال الوحاهات، فصارت 
-عزالله استخار - التنفيذ وقت وقرب بيده، حقه لئ، وأمله، حكم ولما 
الخير،على فأعانوْ فيه، راغب أنه لمم وبجن العفو، ل أقاربه واستشار وحل- 
وشأنلئ،.أنت، وقالوا 

إلالوالد ذللئ، ثوحه - الإصلاح محاولات وتوقفت، الحاني، أهل أيس ولما 
شرط.ولا قيد دون الكامل تنازله وسجل القضية، ق حكم الذي القاصي 
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الحاني،بوالدي انحكمة من خروجه فور اتصل بل يدلك، يكتف ولم 
الفرح.شدة من نحبهم يقضون فكادوا ابنهما؛ عن بعفوه ؤيشرهما وهاتفهما، 
سمعواوالدين الصالح، موصؤع ق دخلوا الدين العفوحديث ذلك وصار 

العاليالموف لدلك ومكدب مصدق ، jruما فكانوا أح.اثها؛ وتابعوا بالقصة، 
الفاصل ٣٧٤١١الوالد ذلك يكتف لم حيث وجوده؛ يتكرر يكاد لا الذي النبيل 

عفوهj أحن إذ انحسضن؛ قبيل j دخل بل الماس، عن العافن س يكون بأن 
لوحصلوقال: الله، على أجره واحتسب قدم، ما كل ورفض الإحسان، غاية 

و■محإأقدوة، ومجوصع مثل، مضرب يدلك فكان لفعلت، نفي عن أخفيه أن 
له،داعية عاليه، مشية له، شاكرة الماس وفود عليه توالت حيث ودعاء؛ لماء 

الصنعذلك وجعل واسعة؛ رحمة ولده ورحم ورحمه ، الحناء خير الله فجزاه 
شبب.ّمح إنه عثراته، وإقالة درجاته، لرفعة سببا 

ذللئ،ضوق مروري، اصعلدام حادث أبنائه أحد عل حصل رجلا وأعرف 
الحادث.جراء من الابن 

الحادثلأن الوصؤع؛ ممتايعة أبنائه بقية وأوصى استر-حع، الحبروالم.ْ بغ فلما 
أخرى.مدية j وقع 

الصحية،حالمه يتاح صار حبنا الأخرى؛ السيارة بصاحب، فاشتغل الوالد أما 
بدلك،.فرح سليم أنه أحبر فلما عنه، وسأل 

منتلمةس الأخرى السيارة صاحب، أقاربا حضر للحادث اكار اليوم وق 
وأكرم، المبت، والد فاسقباّهم الحنانة، وحضور الين،، أهل لمعنية جدا؛ بعيدة 

هووأولاده.عليهم يتردد وصار خاصا، مكانا ليم وهيأ قدموا، أن مند وفادتهم 
ينتظرونوصاروا ، الغا-اء محلمام القائمون وتناول الحنانة، على صلي ولما 
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عليهمدخل - الموصؤع بشأن ؤيفاوصوه اليت، والد يعزوا لكي أكابرهم؛ بقتة 
وضدإكرامكم، ل نرغب نحن القوم؟ أيها ميدون ماذا •* وقال إقامتهم، قر مي 

أعمالكم.عن نقطعكم أن تحشى ولكننا مكثكم، 
عليهمفأقسم الأمر، ل يفاوصوك لكي أكابرنا؛ من وفدا ننتظر نحن فقالوا 

بأنوأبلغهم أتى، من يأتي أن ل رغب لما بيده الأمر لوكان وأنه أحد، يأتي ألا 
المادم؛نمن كان فما به؛ التعلقة حقوقه كافة عن تنازل قد وأنه انتهى، قد الأمر 

العالية.وشهامته الرجل، لدللئ، وإكبارا وإعجابا، فرحا، أجهشوابالبكاء أن إلا 
وأشرفها.الأمور لعال ون،اذج رائعة، مواقف فهده 

مكافحاشابا فأعرف ومرذولما، الأمور، لسفاسف أمثلة القابل— —ل وهنالك 
،شحن سمارة دللئ، لأجل اسنى وقد ، النامحن سؤال عن ه نفإعفاف إر عي ي

بلدإل بلد ومن مكان، إل مكان من ؤئوصلها الضائع، عليها بحمل وصار 
اليضاغ.أصحاب مع عليها يتفق مبالغ مقابل 

ينئيبلد إل أغراضه يوصل أن ض شخص منه ْلاب الأيام من يوم وف، 
تللئ،الشاب أوصل فلما مع؛ن؛ سعر على واتفقا مترا، كيلو ستمائة على بعده 

ْعالبع بعهض عن يتنازل بأن عليه والإلحاح بمماكسته، صاحبه بل.أ الأغراصى 
أكثرمنه.يأخذون بل الشاكلة، تللث، على هم الذين كل يأخذه زهيد ْباغ أنه 

صاحبهله قال الذكور؟ البلغ على معلن، أتفق ألم ت الشاب له قال حينها 
فقيرأنا الشاب؛ له فقال المبلغ، بحض ي تتسامح أن آمل ولكن بلى، • الغك، 

،البلغ هذا يهن|يرك لا غني رجل وانم—، ، أمره واعول ، لدي دخل لا مكحن 
ؤرغبش تلبية متلئ، آمل فأنا الأمركذللئ،؛ ولوكان الغني؛ فقال 
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الأمركان إذا وقال: عليه، نفسه عزت الممآكة بملك الشاب ذلك صاق ولما 
بلديإر أرجع لكي، الأن؛ وأودعك المبلغ، جميع عن، متنازل فأنا كيلك 

حلإر أصل أن أطمع وإى مول، الأمركا ليس لا، الخي: له فقال وأش، 
الغنيوصار فانصرف، واحدا، ؤيالأ يأخذ ألا الشاب فأقم وبينك، بيتي، سواء 

اللوم،هذا إؤ، فانظر شنئا؛ ياحد أن دون وربع إليه، يلتفت لا وهو يناديه، 
الثمي•وصعر ، والثثره والبخل، 

لحليوم وذات حدأ، بخيل، ولكنه الهلائلة الأموال ذوى من، رجلا وأعرف 
ذلكفطلب فقير، رجل وصاحبه الرخيمة، السلع بعض فيه ض صغيرا محلا 

فسأل، انحل؛ صاحب له فأحضره والبدن، اليدين مرطبات من نوعا الموسر الرجل، 
فصارؤيالأ، عشر خمسة قيمنتها انحل،: صاحب فقال السلعة، قيمة عن المشمي 
عشرباثني، إياه ييعه أن انحل صاحب إل ويتوّل يلح اكي، المشتري 

فامتحياولوكان؛ المشتري: له فقال مكسبنا، هو هذا •• اتحل، صاحب له فقال 
مضض.ض ووافهم، انحل، صاحب 

بأنوهم كثيرا، الوقف ذلك وآله الوقت، ذلك ؤ، حاصرا الناس أحد وكان 
سوءمن خشي ولكن، ، الثمن، عنه يدفع بأن وهم تستحي،١ أما الغني،: لذلك يقول 

الصمت(.فاثر العاقبة؛ 

خلاصتهاجدا، تافهة قضية ينظرؤ، أنه سنوات ئبلر القضاة أكابر أحد ومحدثني، 
وماخيمة منه اشترؤ، أنه مفادها له، صاحب علهم، دعوى رفع الأشخاص أحد أن 

نحصيسيرة سباكة أدوات صمتها من، وجد المشتري فحصها فلما ، أشياء من، يتبعها 
ثلاثةعلم، معره ينيد لا ماء صنبور منه سضل الماء أنابيب أحد أن ووحد الخيمة، 

البيعغشاوغررا.١١أن3، وادعى فرفعضصاحهدعوى، ؤيالأت، 





٨٧ارتسامات 

ليكرمالأخلاق، معال ومحب اُبمال، محب جيل اف رإن بلفظ؛ وجاء 
 I٠١٠ّماسمها.

وأشرافها،الأمور وجل،-لعالي؛ -عز اممه محبة تفيد بمجموعها الأحاديث هده 
لسفاسنها.وعلا- -جل، وكرهه 

إكرامالأمور معالي، جملة فمن، له؛ حمر لا ما الأمثلة من، ذللئ، نحت، ؤيدحل، 
حقوقه.رعاية علؤ، والقيام له، واكaلالو، الضيف، 

الضيم،ؤإباءة والرو^ت، الشهامة، ت وأشرافها الأمور معالي، مل، ي يدخل( ومما 
عموما.الأخلاق ومكارم الوجه، ومحللاقة ، والتغاصي، والصفح ، الرأتم، وأصالة 

الخا،مح•عن والإعراض الدنايا، عن الترجع الأمور؛ معالي ومن 
الأموروأشرافها.معالؤ؛ أصول -ياجمال- فهذه 
منييرة حملة ذلك قبيل، ؤ، فيدخل، مضؤر؛ ما فأصا.اد الأمور سفاسف وأما 
ؤ،الشدة الثال سبيل، عر ذللئ، قمح؛ ومحقراتها، الأمور، وصغائر الدنايا، 
زهيدة-ولوكانت -ما سلعة شراء أراد إذا من الناس من فتجد الباع، مماكة 

الطائلة،الأموال ذوى منر الشتري كان إذا ذللث، ؤيقبح الماكة، 3، اشتد 
الرخيمةالسلع ؤيبح اليد، ذات، قليلي، من والباع الرموقة، الاجتماعية والكانة 

مرسابقا—١كما — جدا 

يتفقمن أو العمال، كحقوق، الحقوق، أداء ؤ، التقصير ذللئ،: 3، ؤيدخل، 
الأمورمن أمر على معهم 

حملل العراقي وتال ثقات٠ ٠رجاله ت ١  aa/aانحمع ز الميثمي وتال • الإسناد صحيح I ت الحاكم قال 
الأّفار*آ/ا<هآ:أإنادْءح؛حا.

٢(. ٩٢)٦ رقم ٢ • ه/ه المميز محمع فيالآوط،كافي الطراني حايرهس حدث من ( :١ 
اعرفه«.لم من وفيه * : ١  AA/Aزانمع الأت؛عي قال 



ارسائت ٨٨

شعر( jLjjإخراج أراد إذا الناس فبعض والمالع؛ الشح، ذلك ق ؤيدحل 
وحسرة.بألم، 

إنكحتى والملع، الخفة، س حال أصايه المال من ملغ نص أراد وإذا 
وحركاته.وجهه، ق ذلك أثر لتنظر 

التغافل،سوى تستدعي لا الش الصغيرة الأمور عند الوقوف فيه ويدخل 
الطرف.وغض 

الساذجا يصبح أو حقوقه، عن الإنسان يتنازل أن ذكره مضى ما بمني ولا 
أويضره.ينفعه ما يدرى 

براثني السقوط وهرة عن بها والأرتف-اع النفوس، مو ل دعوة هي وإنما 
أوجهلا، حقه بمص أو حقه ويرك بمفو، من متن كبير ففرق والشح؛ الشره، 
وترفعا.ومإحه تكرما، ذللمثؤ ييغ من وين أوسياجه، خوفا، 



٨٩ارو|،طئت 

|حلأصطبس.  ٢٠

ميبلشاب مرورى اصهلدام حادث حصل سنوات عشر على ينيد ما قبل 
كادواالتشفي إل مل فلما الختلورة، بالمة ياصابات جرائه من فأصيب لي، 

عدةق داخلي بتنيف أصيب حيث ذلك؛ على تدل الأمارات لأن بوفاته؛ يجرمون 
مماوغيرذلك ورحله، يده، ق إركور وأمعائه، وؤلحاله، كبده، من مواصع 

الأسهلر.هده كتابة حال أذكره ما وهدا حالته، تقؤير قرأت فقد الأن؛ بحضرني لا 
أرقى،مستشفى إل ينقل أن بعضهم رأى شأنه ق الشورى حصلت ولا 

الكفاءة،من درجة على يكن لم أنداك المستشفى ذلك لأن إماكانات؛ وأكثر 
الخالة.تلك مثل استيعاب على والقدرة 

رجلا-وكان علاجه على أشرف الذي انملثيب لم وقف نقله على عزموا ولما 
ممر-أهل من وهو حسيبه والله كيلك أحبه وأمانة ودين خلق ذا فاصلا، 

إجراءتأخين يحتمل لا لأنه مكان؛ أي إر المصاب هدا يرسل أن ممكن لا •" فقال 
الحياة.فارق لربما يسيرا ولووقتا ولوأحرت له، العملية 

تتحملفهل العملية، إجراء تتحمل لا المستشفى إمكانات إن له: فقالوا 
حصلتولو نعم، الهلبيس،: فقال حصل؟ ما حمل لو المصاب هذا موولية 

الأسباب.من ممكننا ما غايه فحلنا لكنا وفاة 
إمكاناتبتواصع ؤيعتدر مسووليته، يحلل أن الطبيب ذلك يامكان وكان 

الحو.هذا على لوتصرف يلام لا وقد المستشفى، 
ذلككل - عاتقه على الملقاة والأمانة بالموولية، وشعوره إخلاصه، ولكن 



ارسائت

الخطيرة.العظيمة اليادرة بتلك القيام على حمله 
يكنولم إخوانه، بعض ْع وكنت ليلا، العمليات غرفة صاحبنا فأدخل 

وْوعدنجهثزْ، 3، شحاور كنا بل الرجل، ذلك يمش أن بمدر تفاولأ أكثرنا 
دضه.

وقتاواستغرقت العملية، له اجريتا حيث كله، ذلك فوق الله لطف ولكن 

وغيرذلكوأمعائه، وطحاله، كبده، من أجزاء الهلييب استأصل حيث طؤيلأ؛ 
أذكرهلا مما 

إرفشيئا شيئا عافيته واسترد الأصلي، وضعه إر الرجل ذلك رجع ؤبعدها 
يرزق.حؤأ وهوالأن تماما، شفي أن 

الأْيرن•المخلص الصادق الطيب ذلك بفضل ثم افه، بفضل وهياكله 
هلبحال؛ اشيهس يعنيه لا ممن وكان الخاصة، مصلحته همه لوكان يرى 

حدث؟ما النتيجة ستكون 

مسؤوليته،إحلأء الأكثر همه طبيب كيثرين فرق ت وأقول للقارئ، الإجابة أترلث■ 
مريقه.لإنقاذ سعيه يعي وطبيب 

أوكلالعلم، أو الرئيس، أو الموظف، حق ق كان سواء فقس؛ هدا وعلى 
١عمل إله يسنلء من 



 u٩١ارتساما

فترةمنذ التعلمية القطاعات إحدى ق التوجيه إدارة ق يعمل شخصا أعرف 
المسؤووة.وتقدير واكابرة، والإخلاص الخد مثال وكان طهميلة، 

العملعن تقاعده وقت قرب ونا جيدا، عنه ذلك يعرفون زملأؤ٥ وكان 
فتابعهأيامه، آخر ق عماله وتيرة سير كيف ليرى إليه؛ ا،لقربيرن أقرانه أحد تابعه 

ءء

علىوحرصه ويدفعه، ونقاطه، همته، من ثعير شيئا ير فلم شهر خر آل 
عماله.

الأخير،الأسؤع ق يرتغيرا فلم أسؤع، آخر بجوق النشاط ذلك لعل ت فقال 
سسنيأنه أو الدوام، نهاية قبل سيخرج أنه بد لا وقال؛ يوم، آخر ي فتابعه 
منبخرج لم إنه بل ذلك، من شيء يكن فلم زملائه، أحد إل أعماله بعص 
موفورالرأس، مرفهمع خرج حث العمل؛ وقت من ثانية آخر بعد إلا عمله 

بذلكفصار معلعمه، وطيب قلبه، بصفاء مستبشرا بأمانته، سعيدا الكرامة، 
بأمره.سمع من وكل لرملائه، قدوة 

وجيزةفترة الخامعات من جامعة ق الكليات إحدى عإدة تول رحلا وأعرف 
العمل.ترك ثم انحادة، من عالية مراتب إل به وصعد بالعمل، فارتقى الزمن، من 

حتىلحفلة، آخر حتى فيه مستغرقا عماله، ق متفانيا كان أنه الأمر ق والغريب 
عمله.سيمائب كونه ق شكوا إدارته تحت هم من بعضر إن 

لممؤيكون الرؤوس، بهم رفع مفاخر وأمثالها النماذج هذه أن لأب ولا 
أجورهم،لعظم ؤيا سصثن، أولئك لسعادة فيا والمملؤير؛ النفع، ق الالغ الأثر 

أعمالهم،نم^ وسلسل 



اردط*اوا

يتتميلا فتراه الخاصة؛ مصلحته إلا لواحدهم لأهم أناس من أولئك فأين 
والحرصوالصدق، بالإخلاص، تحاهه يشعر ولا به، يقوم الذي العمل إل 

بالعمل.الارتقاء على 

العاميالمثل مبدأ على وصار ، إنتاجه قنأ ستنتهي عمله فترة بأن شعر وإذا 
.الفضائح(( فأكثرمن رائحا ررإذاكشت الدارج: 
أليمة،بدكريات فارقه العمل فارق وإذا وداعها، أطاق هردرة ويع فإذا 
الخصوم.نحتْع الله وعند مضيعة، أمانات وربما سيئة، وسمعة 

قونحلفه واخره، ميدان، ق وتهلوره العمل، تقدم لتا يفر هدا ولعل 
آخر.تولاه إذا وانحهلاطه شخص، أمره زمام تور إذا وسررقيه آخر، محييان 

العمل،ومحبة الموولية، تقدير إر تقود عامة ثقافة إر بحاحة محن وكم 
الرقي؛ه•علكا والخرصل فيه، والإخلاص 

حبق والبالغة والضاد، اJهلالة، محاربة إل _كاولك_ بحاجة محن وكم 
العامة.بالصاع الاهتمام وقلة الذات، 



٩٢ارات،ط|طت 

ر^|تمستيهم
ذلككان حيث أولاده؛ أحد مع له حصلت قصة عن الناس أحد يحدث 

بعضترفص أحيانا كانت الأم ولكن معقولة، محلياء والديه من يهللب الولد 
رغباته.ل الولد ذلك يتمادى لا حتى الهللبات؛ تلك 

الولدمصطت الرفض، ق تبالغ ولا قليلا، قمح أن الأم من يأمل الأب وكان 
عقباه.تحمد لا ما فحصل ، العلؤيق أصيق إر 

السيارةالأسرة أفراد استقل فلما أهلها، نيارة الأم أرادت الأيام من يوم ول 
قرفص،إخوانه أحد إليه فدهب البيت، داخل به وإذا الولد، ذلك عن سألوا 

فذهبواالولد؛ ذلك فرفض أخرى، بعد مرة فيه وحاول الأب، إليه فصعد 
وتركوه•

الأمكانت المنزل- إر أولادها ؤباقي الأم وجاءت الليل، منتصف قرب ولما 
إرفذهب الخو، تلعليف الوالي. فحاول الولد، ذلك صنيع من متكدرة معصبة 

فأخذبمنها؛ فاعتذر أمك، إر اذهب ت له وقال طيبا- بارا -وكان الولد ذلك 
منُقربه وأمرك أبوك، أنا ت الوالد له فقال فرفض، بالإثم، العزة الولد 

به؟لآمرك ما تفعل ولا فتعصبي، والدتلئ، ترصي تأن وهي اضبات، 
ولده،على بيده أهوى أن إلا الوالد من كان فما رأسه؛ وركب الولد، فأصر 

ذلك،يتعود لم لأنه مرا؛ بكاء محكي الولد فصار غيرعادته- -على صربمثن وصربه 
وغم.كدر ق الليلة تللئ، حميعا فباتوا والده، من 

راجعوارشدهم- إر وتابوا عنهم، الغضب وسكت الصبح، تنفس فلما 



ارت|،طماء ٩٤

والأبالأول، صنيعها على ندمت فالأم حصل؛ ما على جميعا وندموا أنفسهم، 
والديهمعصية على ندم حيث ندامة؛ أشدهم كان والولد لولده، صربه على ندم 

أولاوآخرآ
العواقب.وتدبر الأفق، سعة ي درسا تعتلينا الحادثة فهذه 

بعضعن وتنازل قليلا، صدره اتسع الأتلراف هؤلاء من واحد كؤأ فلوأن 
يذهبأن كاد الذي المأزق ذلك من جميعا لسلموا - الأمر عاقبة وتدبر رأيه، 

الأسرة.يصفاء 

زوجهاإر إرجاعها ق يعوا لكي أناس؛ على مرارا اتصلت زيجة أن وأذكر 
حيثالعللاق، إر اصتلرتتي لقد ت قال ذلك، ق الزوج كلم فلما طلقها، أن يعد 

بن>لكصمت فلما ه رإ-صثن قمعج أو وقت: كل ق تردد كانت 
طلقتها.ذرعا 

منبالفصل العللأب يهدد دائما كان المدارس إحدى ي موولأ أن وأذكر 
ذلكعن توقفت الأيام من يوم وق ت يقول وكيرة، صغيرة كل عند الدراسة 

الشغبمتك تكرر إذا ت له وقلت بذلك، طالبا هددت لأنتي التهديد؛ من التؤع 
الدراسة.من قيدك وسنطوي ملفك، أعتليك حملفصل اق 

لأنتيحرج؛ ق فوقعت المسوول؛ يقول الأن، ملفي، أعطني، " الهلالب فقال 
العقؤية،تلك يتحؤ، يسيرلا التلمالب فيه وير الذي الختلآ ولأن ذلك، ارد لم 

ملفك،لتسلمه أمرك؛ ولي أحضر له: قلت أن إلا الوقف ذلك مجن أنقذني فما 
عدموقررت انحرج، الموقف ذلك من سلنتت وبذلك قيدك؛ بملي ونثعره 
تكراره.







اردئءاو|

الخد.من منيل إر وانعاث ، اقداء علته ترتب رمما بل 
غيره.على باكاء ه نفحادت إذ المادح؛ سجية عدم على يدل أنه كما 

محسنفلا الغض ق أما الحس،، ل مقلدا تكون أن بأس لا أنه! القول وحلاصه 
مطلقا.محتهدأ تكون أن إلا بك 



luUI)؛؛؛_ ٩٨

اصيحقفقه .  ٢٤

والمدق،الود، معاني هلياتها ل تحمل موحية عظيمة كالمة النصيحة 
جرىوما الخير، وحب الكمال، وثطلب والشفقة، والرحمة، والإخلاص، 

الخميلة.انماني من ذلك محرى 
منمسلم صحيح ق حاء كما يالميحة الدين يحصر أن _إذو غرو فلا 
ا(.الصيحة ررالدين قال: الأبي. أن ه الداري تميم حديث 

ض؟رسول يا ش قالوا 
.اأ وعامتهم اإلاإم؛ن ولأئمة ولرسوله، ولكتابه، ف، X قال؛ 
ظاهراله وعبودية بحقه، وقياما يه، إيمانا فه ينصحون حقا الإسلام فأهل 

ؤياطتا.

لألفاظهوتعلما وتدبرا، وحففلآ، تلاوة، عليه بالإقبال اطه لكتاب ؤينصحون 
إليه.للناس ودعوة به، وعملا ومعانيه، 

والاهتداءبه، والاقتداء وتوقيهمه، وتعفليمه، يمحثته، للرسول. ؤينصحون 

أحدكل قول على قوله وتقديم ديته، ونصرة عته، والدب سنته، وانلع بهديه، 

ولايةلهم ممن دونه من إل الأعظم الإمام من - لمثن اللأئمة ؤينصحون 
ويبن.لبالمعروف، لمم والهناعق مع ؤيالولايتهم، باعتقاد - عامة أو خاصة 

،جمعاء الأمة وصلاح صلاحهم فيه ما إر وتنبيههم لإرشادهم، الستهلاع 
الأمة.وعلى عليهم صرر فيه مما وتحذيرهم ؤينصحهم 



uULHh^l ٩٩

إيصالق والسعي لمم، الخير ومحة بمحبتهم، السلميرن لعامة ؤيتصحون 
عنهم.أسبابه ولغ دفعه ل والسعي لمم، الشروالكروه وكراهية لمم، الممع 

أمورل ونصحهم ' غاؤلهم ووعظ جاهلهم، بتعليم -أيضا- لمم ؤينمحون 
البروالتقوى.على معهم والتعاون ودنياهم، ديتهم 

يقدرهاوأن بها، يحمل أن بالعاقل فأحر اكابة بهذه النصيحة كانت فإذا 
شأنها.ق يتفقه وأن قدرها، 

قالأمور بعءس حول إشارات هو وإنما بسط، محال ليس ههنا والحديث 
الناس.نصيحة خصوصا النصيحة، شأن 

وحببالمتصوح، الرحمة استشعار النصيحة باب ق عليه التنبيه ينبغي فمما 
يل.لا بل فحمب، ه نفعن إلقاءه بادلها يؤٍيد حملا النصيحة هن فليالخيرله؛ 

فدلكالإصلاح؛ ومحاوله الخير، وحب الرحمة، معنى أدائها- ز يستشعر أن 
المدخل.وحن والمداراة، والتلهف، الرفق، من ملئي إل يدعوه 

نصيحتهتقبل لم فإذا المول؛ شرط على الإنسان يتمح لا أن ذلك ومن 
والتعجرف.بالخبر، واتهمه بالمتموح، أزرى 

شرطعلى تشفع ولا القبول، شرط على تنصح ررلأ يهئلقئه: حزم ابن قال 
والشفاعة،الصيحة، من عليك ما وتأدية الفضل، استعمال على لكن الإجابة، 

•* المعروف وبدل 

بالصيحة،الإسرار ذلك فمن طرقها؛ تتؤع الصيحة لقبول يدعو ومما 
،البيضاء وأياديه يسلفه، وتدتمره المنصوح، على والثناء فيها، المداراة واستعمال 

ممافدللئ، به؛ الشماتة أو المخرية الحذرمن والحذركل به، اللائقة متزكه ؤإنزاله 
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ؤيثيرهمته.عزمه، ؤيرهف قلبه، يفتح 
عظيمباب فذلك أسالؤبها، مسألة النصيحة باب ق إليه الإثارة نحير ومما 

أيل تلقى الصيحة أن يقلن الاس من كثمأ إن إذ فيه؛ الدخول بحن من لإ 
الناسمقامات تقتضيه وما وذوقها، ومكانها، لزمنها، مراعاة دون كانت صورة 

وأحوالمم•
مراج،واعتدال حنة، ورؤية وعقل، علم، إل افه؛بحتاج دين j فالاصح 

وتزدة.

الصواب.من إليه ييآ الخءلأ كان الخصال تلك فيه تكن لم وإن 
النصيحة.من أعفلم ولا أحفى ولا أدق الأخلاق مكارم من وما 
ارتياحإليه وترتاح شخص، نصيحة على القوس تمل أن -إذا- غرو فلا 

القراح.للماء القلمان إساغة وتسيغه المواتن، لمطر الؤيى 
بالتنزل.الصفواء زلت كما القلوب عن نصيحته فتزل، آخر، نصيحة ويدمرعن 

إليدعو فذلك بها؛ التواصي قلة النصيحة باب ق إليه التنبيه بحسن ومما 

^سم،بم،وركمحاولةارفىإراس
ناصحييذلما فقد البناء؛ والقالم المادفة، النصيحة قبول التكبرعن ذلك ومن 

يتكبرقد بل مصيخة، آذانا ولا مصغية، أفئدة نحد لا ولكن بصير، ونامي أم؛ن، 
علىفيستمر النمبميحة، قبول عن ؤيستتكف ه، نفق ؤيتماخلم المنصوح، 

واستصلاحه.ؤيعزعلاحه، خئلمثه، 

يكملحتى به؛ يأخذ وأن النصح، يتقبل أن لصح بمن بحن فانه وأخيرا 
فضله.ؤيتناهى مروءته، وتتم سؤدده، 
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خواصه،إر يتقدم أن - مطاعا رأسا إذاكان خصوصا - الكمال لتطلب يتيغي 
يتقفدواأن نثرم - وحاشيته خدمه من عقله إل يكن كان ومن وثقاته، 

العيوب،من للتتره يبعثه مما فهدا بها؛ وبمموه ' عليها وثطلمْ ونقائمه، عتؤيه 
دنسها.والتعلهرمن 

ؤئظهروالشول' بالبشر عتؤثه من شنئا إليه يهدي من يتلقى أن له يبغي بل 
عليه.أطلعه بما والسرور الفرح له 

المدحعلى المادح بجيز أكثرمما عيؤبه على يوقفه يجترالذي أن المستحسن بل 
لزمإذا فانه بفعله؛ لومته ؤيتحمل ، نقصه على ينبهه من ؤيشكر اّبمتل، والثناء 

عيؤبهءعلى سيهه إر وخواصه أصحابه أسيع بها وعرفا الطؤيقة، هذه 
به،سيعيرونه أولئلئ، أن واستشعر منه، ا أنفالنقص من فيه ما على وإذائبه 
ويقهرهاالعيوب، من بالتتزه ه نفيأخل. أن حينئذ فيلزمه أحله؛ من ؤيصغرونه 

الستاربإلقاء ولا عيؤبها، يتجاهل يتم لا النفس فاصلاح منها؛ التخلص على 
عليها•
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صدق،على يدل نيل، عمل التوعة الخير محالات ي المملوعي العمل 
واحتساب.وإخلاص، 

والأجرة.الدنيا ق والرفعة بالأجر، حري به يقوم والدي 
انحال.هدا ق يعملون ممن نفرا تعتري صالة ثمن ولكن 

والقياممواعيده، ق والانضباط التتلوعي، العمل ل الانتظام مسألة وهي ألا 
يقلنالميدان ذلك ق العاملين بعض إن حيث يسغي؛ الذي الوجه على بمسؤولياته 

متىيأش أن ي الخيار له فان - عمله مقابل يأخذه أجر بدون يعمل كان إذا أنه 
مننحد لذا أجرا؛ عمله على يأخذ من به يطالب بما غيرم2إالب وأنه ، ثاء وكيف 

إليه.ند تالش بالأعمال يقوم أن يعنيه ولا ، الدوام بأوقات بجالي لا هذاشأئه 
،إلها سمي، التي، الخهة لتلك يبح هو إنما عمل من به يأتي، ما أن يرى بل 

منانحسنين على وما محن أنه يرى لأنه إليه؛ يند ما بكل مطالب غير وأنه 
ّءز،•

وحوت١ته،العمل، إنتاج يقلل هومما إذ غيرصحيح؛ المنح ذللئ، أن ري_، ولا 
-لييتحثون ، ؛نغي، كما العمل، سر أن يودون فهم حرج؛ فا السوولن ؤيوقع 
أجرا.عمله على يأخذ لا لكونه أومعاتبته؛ المقصر ذلال؛ا محاسبة من نفسه- الوقت، 

الذيبالعمل يقوم أن التطوعي العمل سللئ، ؤ، انتظم من على بج..؛، واثادي 
القياميستملح لا إذاكان عنه التخفيف يهلل.-، أن أو الطلوب، الوجه على به يناط 
اداستحل لديه يكن لم إذا لغيره انحال ؤييع جانا، يتنحى أو ، به أنيط ما بكل 

للانضاط.
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مته_تطؤع أنه بحجة أدائه؛ ق يقصر ثم ما، صل ي القيام على يوافق أن أما 
كانوإن وواجبات، أركان له التطوعي العمل أن ذلك شيء؛ ل الروءة من فليس 

—علىالنافالة فالحج المستحبة؛ القر>سا من عيؤه شأن شأيه مندوبا، مستحبا صله أق 
وحرمإتمامه، علميه وحب به تلبس إدا ولكن المسلم، على يجب لا المثال— سبيل 

وممتحباته.يمنوناته القيام به وحمن وواجباته، أركانه من ء بشي؛ الإحلال علميه 
بحجةبالبيت العلمواف أو عرفة ق الوقوف ييع أن تهلوعا حج لن، بمؤيغ فهل 

•لا • الجواب تْلوع؟ حج أنه 
أوالركؤع ترك له يؤغ هل الضحى أوسنة الراتبة، السنة أدى إذا وكيلك 

لا.: الجواب علميه؟ غيرمقروصة الصلاة تلك أن بحجة المجود 
جمعمن ابق^j، الالمثالن يثبه لا كان -وإن المملوعي العمل، وهكذا 

الوجوه-.

يجد،عليه يمل أن التهلوعي بالعمل القيام j( رغب من، علك، فان ؤيالجملة 
وإخلاص•

وإحلاله.تقصيره ؤ، وغيره مسه يحرج فلا وإلا 
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ر^^آبتسمأ
جمحلقه.حنيفة أبي للإمام تنب كلمة من قهلعة العنوان هذا 

منهاا(.جوابها فاجعل معضلة أتتك )رإذا ت ونصها 
-فانالمسألة نالك من الخواب مع أن فأمكنك مشكلة مسألة أتتك إذا يعتي 

ما: له قيل أنه عباد بن الصاحب عن يذكر كما الخواب، وجوه أحسن من ذلك 
هذال!مثل قال: ماذا؟ مثل له: فقيل مع، العلى حف ما ت قال المثع؟ أحسن 

السائل.موال من مثتيإ بمثال ممتعة رائعة باجابة أجاب وهكذا 
المشكلاتعليه يعرض من بعض فيه يقع ما بيان ههنا السياق من والغرض 

المشكلة.تحل ولا بالغرض، تفي لا بأجؤبة بجيب أحيانا فتراه واحد، طرف من 
وتشكولما، زوجها ظلم عن يعرفها لا أحدا امرأة تسأل أن ذلك مثال 

الفللم،ضم مسألة ق ؤيغرب يشرق المؤول ذلك فترى حقها، ق تقصين٠ 
بالفراق.أوصاها وربما بالصبر، ؤيوصيها 

معه؛معاملتها وعن تقصيرزوجها، سبب عن يألما أن أور ثم لمذا وأول 
تقصيره.من أكثر تقصيرها كان وربما السبب، هي كانت فربما 

بأنوأعلمها معه، خمئق،[ تغيرمن بأن أوصاها النتيجة تلك إر توصل فإذا 
وبكيفيةالأمور، بعواقب ^كرها ثم بأنفسهم، ما يغيروا حتى بقوم يغيرما لا الله 

وهكذا...ا-لثصام، ق تماديا إذا خاتمتها 
حقعلى بأنه السائل تشعر الي الخدرة الخلول من نفعا أجدى ذلك فمثل 

للقضية.الفلرة لتغيرت منه السماع لوقدر الذي الأحر الهلرف معرفة دون 
وأنهحقه، ل وتقصيروالده مشكلته فيعرض شاب يأتي وهوأن آخر، مثال 
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قأثر العاملة لتلك قمار كتر، محي وأنه وانملية، الشفقة من قدره يعطيه لا 
جرا...وهلم العالي، ل الرقي من فمنعته نفسه، 

لوأنهويقول: السائل، والد يحطئ قيأ الاس، من أحد على عرضها فربما 
وماوقعوده عجره، له محيؤخ ائل، للمالعاذير يلتمس يبدأ ثم وكدا، كدا فعل 

يغريبل لوعة، تطفئ ولا نفعا، تحدي لا الض الموعات من ذلك محرى جرى 
واليطالة.الكسل وتسؤخ الخaلأ، ق بالتمادي 

ؤيامكانكبيدك، افه- توفيق -بحد الأمر • مشكلته عرض الذي لذلك ولوقيل 
وأخذتاممه، على اعتمدت أنت إذا فاتك، كثيرمما وتدارك قدميك، السيرعلى 
علىاللائمة وإلقاء التسؤيف، وتركت بالأسباب، 

والممود.الكسل من هوفيه ما له يسوغ معسول بكلام تحديرْ خيرمن فهذا 
١^^؛القارئ أيها ؤإليك وأثرها، نفعها محوجدت الهلريقة تلك جربت ولقد 

ذلك.على أمثله 
ثمخاص قطاع ق وعمل الخامعات، إحدى ز غمج ئد شاب هناك ~ ١ 
وأنفاته، ما يستدرك أن أراد ثم يتقلب، أن له قدر ما الدنيا ق ملب ثم تركه، 
كتودمجن ؤيثكو وأقاريه، أصدقائه، لبعض يأتي فكان مصالخه؛ على يمل 

سببوأنهم اكناع، ذلك ق معه عملوا الذين زملاءه ؤيعاتب وقوته، والده، 
منغيرذلك إل به، اهتمامهم قلة على الناس ؤيشكو العمل، وتركه انحرافه، 

والألم.والخرقة، بالشكوى، الليئة القائمة تلك 
أحدأو عمل، عن له محثحث محلص، صديق على صاحبتا تحرف ذلك وبعد 

ذلك.من شيء 3، يفلح لم ولكنه الأعمال، بعض يه يبدأ كي مالأ؛ يقرصه 
صديقهمشكلة بحرض صاحبه ؤبدأ هووصاحبه، زارني الأيام من يوم وق 
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عمل.عن له يحث أن ق ورغب ، الشاب 
عليهفعرصت ، الشركات إحدى ق المعارف أحد على اتصلت ذلك وبعد 
أيام،بعد فجاءهم شأنه، ق ننظر ثم نقابله، حتى ، ليأتنا فمال؛ أحينا، موصؤع 

الأسلة،بعض وسأله ، يحرفه لم قابله الذي الشخص ولكن ، القابلة له وأجؤيت 
زلاللعمل، ءيرصالح أنه اجتهاده خلال من له وتين 

بماكان.فأخبرني وسألته الشاب، صاحبنا قابلت مدة ويعد 
علىوقدرة ، عالية همة ولديه ، بمواهب يتمع الشاب هدا فان وللمعلومية 

انحالبجد ولم ه، ينفالثقة قليل ولكنه إليه، تسند الض الأعمال بكثيرمن القيام 
يناّثه.الذي 

أحرى.مرة لويأتينا ت وقال بماكان، فأخبرني قابله، بمن اتصلت أنني الخاصل 
قوانتفلم فقبلوه، الشركة، ل آخر مؤولا وقابل ذهب، مدة ؤبعد 

يزاللا والده ولكن العمل، ي بدأ إنه ت فقال فسألته، ذلك يعد فرأيته العمل، 
الأور.المرة قابله الذي الشخص ذلك من شيئا نفسه ق وأن حفوته، على 

وغيرنفك، مع فاصدق عملك ق تنجح أن أردت إذا فلأن؛ يا ت له فقلت 
الذلك فان غيره؛ أو ، والدلئ. بلوم نفك تشغل ولا ، أمرك ي واحزم ، بها ما 

٠ا مك يقي. 

مووليك،واحترام عمالك، ق والخد ضبك، بالأّتعانة عليك ولكن 
ينفعك؛ما على والحرص مواهبك، واسنجملمع نفك، وتهلؤير صدرك، وسلامة 

والدكوسيعرف مرووّيك، على احترامك فتفرض الهلريقة هذه لزمت فإذا 
قدرك.

أفعل.افه شاء إن وقال: وهزرأسص، له، قيل لما صاحبنا استمع 
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الشركة،صاحب إعجاب نال حتى العمل، ي وزنه له صار وجيزة مدة ؤيعد 
الخاصة؛الهام من كثمآ إليه ؤيسند مرارا، به يتمل فصار الأكبرفيها، والمسوول 

منإعجاب ونال بنفسه، ثقته فزادت عمل، إر عمل من يترقى صاحبنا قمار 

ينفعه.ما على وحرصه واجتهاده يجده، ثم الله، بفضل حوله 
هلوقال: إر، فجلس ثائر، متوفر ثاب جاءو الأيام من يوم ول ٢" 

حتىيذكرني بدأ ثم أعرفك، كائني * وقلت الذاكرة، أعمر فبدأت تتد.كرتى، 
واحده.مرة إلا به ألتق لم لأني تذكرته، 

انبحنوقد جدا، اقلقتى امر ببب جمى، لتحول ستني؛ ربما وقال: 

تفصل.نعم : له فقلت بالحديث؛ لي مح تفهل حلا؛ أجد لعلي إليك 
وهوعمره، من بسن التعدى فهورجل والدي؛ ل ثكمن مثكلض فقال: 

رجلا.وصرت أننىتيت، يرى ولا محاورنا، بحن ولا عامي، رجل 
مومحلف؟أو ءلالب أنت هل صاحبي: فسألت 

الفلأنية.الحكومية الدائرة ي موقف ى فقال: 
الزواج،ل أرغب أنتي الأن مشكلي فقال: حل.يثك، واصل ت له فقلت 

يوهلتي،الذي التوى إل بمد أصل لم أنتي ليرى يطتي' والدي ولكن 
وقريباتك.عمك بنات من احتلب قال: إلحاحا مني رأى ؤإذا للزواج، 

بلدنا.وعن عنا بعيدة أسرة ق رغبتي لأن الأقارب؛ ل أرغب لا ولكني 
قأرغب الش الأسرة تلك إر تقدمت والدي من الموقف هذا رأيت ولما 
الفلانياليوم ق إيت لي: وقالوا مبدئية، موافقة فأعتلوني منها، الزواج 

فماذاغد؛ يوم اللقاء وموعد والدك، ومعك إيت قالوا: ثم فأتيت، وحدك، 
أصلها؟من الفكرة وهويرقص بالذهاب، والدي أقنع وكيف أصنع؟ 
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الضاغ؟الوقت ق يقولون- _كما أتيت وقد أصغ أن تؤيد وماذا ت له فقالتت 
للواليأوصديق أوأخ، ميب، هناك هل : له فملي ترى، الأمركما ت فقال 

تؤيد؟بما ؤيقتعه عليه، يزر 

ذلك.يستطع أحدا أعرف لا فقال: 
أماموتضعه الأمر، ق فتيادره والدك، تأتي أن بمكنك ألا له؛ فقلت 

شيئا.ذلك بجدي لن فقال: 
تتعبك،ربما الى المربحة الأسئلة بعض إليك أوجه أن أتسمح فقلت؛ 

ثمرة؟لما يكون قد ولكن 
بواكك؟علاقتك ما ت له فقلت تفضل، ت فقال 
أنشيد ماذا ت قال ذلك؟ ق مشارك أنك تعتقد ألا له؛ قلت فاترة، قال؛ 

أفعل؟
شيءبحمل لم قال: ذلك؟ منك ءلاو_ا إذا والدك ْع تسافر أنت هل قلت؛ 

إرتمحيه أو الضيوف، حاءه إذا والدك مع بجلس أنت هل قلى؛ هذا، من 
وأنكخصوصا مالأ أعهليته أن سق هل قلت،: لا، قال: أحيانا؟ أصدقائه 
هدية؟له أهديت، أن سق هل قلت،: لا، قال: شهؤيا؟ راتبا وتستلم موفلف، 

لا.قال: 

والدك.ق لا فيلئ، يكنن الأعفلم فالسب إف قلت: 
معوصعلئ، تصحح كي إل'وقت؛ بمتاج الخل قلت؛ الحل؟ وما قال؛ 

والدك.

اهن. جرب ولكن صعب، هدا قلت: الأن، يعفني سريعا حلا أؤيد قال: 
الحل•
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العودبيع محل إر الأن اذهب الغرب- بعد _والاكلأم قالت; هو؟ وما ت قال 
قوصعه ذلك، شاكل وما والعود، العليب، أحسن من واحترأنواعا والععلور، 

يا: وقل رأسه، وقبل عليه، وسلم ' والدك إل اذهب ثم ملائمة، جميلة حقيبة 
تكونأن فقررت المقابلة، موعد وحدد الموافقة، وحصلت حعلبت لقد والدي 

دعواتك.لمكة ورجاء لك، تقديرا هدية؛ له أقدم من وأول يعلم، من أول 
أنعسى بائر ت له فقلت افه، شاء إن أفعل ت قال رأيك؟ ما ت لصاحبي وقلت 

ختر•ذلك ل يكون 
يصوتوقال بي، اتصل يسيرة بمدة العشاء صلاة وبعد صاحبي، فانهللق 

ودعاواستبشر، والدي، ففرح عليه، اتفقنا ما فعلت لقد فه، الخمد مرتفع؛ 
٠فأعلمني إلهم الذهاب اء يوقت أى وق إليك الأمر ٠ وقال وشكرني، لي، 

هداولعل والدك، ْع التواصل منك و^آمل طه، الحمد لصاحبي؛ فقلت 
العلاقةق جل.يدة صفحة تفتح أن بركاته أول من ولعل عليك، مبارك الزواج 

'أحرطيماللحياة أن وسترى والاستمرار، < الواصلة إلا عليك فما والدك، مع 
الذرا.المامى طرافهما والأستظلأل الوالدين، من لقرب اق 

الزواج،وثم العلاقة، تلك استمرت ثم كن.لك، يكون الأمر لحل فقال؛ 
والده.و>ين ينه المودة نيادة وبخبرعن والأحرى، الفينة بءن يتصل وصار 

الأول،الزوجة وكانت أمه زوجتان؛ لوالده كان صديقا أن وأذكر ٣" 

بينهالعلاقة برود من يشكوكشمأ وكان إخوانه، أكبر المبمديق ذلك وكان وأحرى، 
إخوانهجفاء منها القبيل هذا من قصصا ؤيروي لأبيه، وإخوانه والده، زوجة 

وماالغيرة، من أبيه وزوجة أمه ب؛ن ما إر إضافة به، أبيه زوجة اعتداد وقلة لأبيه، 
عموما.الأسرة على وأثرذلك تكدروالده، من ذلك عن ينتج 
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لمما غيرتها ق أمك عالي تشب ولا أمك، ير ؤر عليك ميب لا له: فقلت 
الحد.تتجاوز 

والمنزلأكبرإخوتك، فأنت الأجواء، تلهلف أن إلا يك بحن فلا أك أما 
عليه.الكية جومن ؤإصفاء حكمتك، إر بجتاج 

الفتور؟من الدرجة بهده بيتنا والعلاقة ذلك كيف فقال؛ 

حئيثبهأماأدفسالمه.لايثعثماموك أق وزى : له فقلت 
لزوجةومعاملتك تغيرنظرتك، أن يامكانك له: قلت أصنع؟ وماذا فقال: 

البرأبر فان بربأبيك؛ بها وبرلئ. لك، عز إخوانك وعز إخوانك، أم فهي أبجك؛ 
المنزل.ق لكم جارة أنها كما أيك، ود أهل من وهي أيه، ود أهل المرء صلة 

لك،محتاجون ؤإخوانك متماسكا، الأسرة كيان بقاء ق سبب ذلك إن ثم 
إلهم'محتاج دأئت 

حياةق سواء جميعا، عليكم وبجلة العاقبة فستكون فاترة العلاقة وإذاكاك 
تعقيدا.المشكلات زادت ربما بل الدنيا، أوفراقه والدك، 

تعاملهوهي أمه، وكأنها أبيه زوجة يعامل من الناس ص هناك إن ت له وقلت 
الصددهدا ق الناس س كثير عند يوجد الزى واكوتر أبنائها، س واحد وكأنه 

وإعطاءالتوازن، على القدرة وصعق الصبر، وقلة انملن، صيق هوبسبب إنما 
الأمور.عواقب التدبروالفلرق وقلة حقه، حق ذي كل 

صغيرةكل على والدتك ثتلإ أن يلزم فلا بدلك اقتنعت إذا له: وقلت 
وكيرةسذلك.

وصلةبوالديه، ؤش كؤيم، ومحلبم ، سخاء ذا وكان قيل، بما صاحبي اقتتم 
لأرحا٠ه.



١١١ارس،ائه 

قل•من يالي ف ص هذْ أكثر نحطر لم •• وقال 
عنحديث منها وكان الأحاديث، بأطراف وأخينا قابلته، عنه امطاع ويعد 

ماخير على علاقتتا أصبحت لقد لله، الحمد فقال: بصيدها، نحن التي المسألة 
وزوجته.ووالدي، واحوتيي أنا والطمأنينة بالراحة، جميعا نشعر وبدأنا يرام، 

الوكنت حافيا، السابق ق كنت لقد فقال: ذلك؟ كان وكيف له: فقلت 

-وهوالأيام أحد كان فلما معي؛ بشيء آتي، ولا نادرا، إلا اكانمح، أبي منزل ألحل 
ومن، اليدايا يعصر معي وحملت ، عليهم وسلمت ، إليهم ذهبت جمعة- يوم 

إليهم.وقدمتها ذبحتها شاة صمتها 

وأخواتيوإخوتي أبي زوجة على وأسلم إلهم، آتي جمعة كل 3، وصرت 
ترفيههم،مسألة ق أرعاهم وصرت فأخبروني، تحتاحونه ما كل لمم: وأقول 

هذال داخل هو مما ذلك غير إو لي، استراحة إر المنزل من بهم والخروج 
•،(^١

والترحاب،بالبشر، يقابلونني فصاروا تحوي؛ نفوسهم تغيرت ذلك ؤبحد 
زوجةفاستقبلخي الثاني أبي مول دخلت الأيام من يوم ي إنني حتى ، والفرح 

،سمرعة يدي فنزعت ، تقميلها ؤيد يدي على أكنت علي سلمت فلما أبي؛ 
الثانية،والدتي وأنت الحق، صاحبة أنت وقلت: يدها، تقبيل إر وبادرت 
ألمسدعاء تدعولي وصارت ، بالبكاء فأجهشت والتقصيركثير؛ كبير، وحقك 

بالحب،يشع بيتنا وصار التوتر، ذلك عني فزال والصدق؛ الإخلاص فيه 
علىأحاففل حتى بحمل؛ ما يكل والدتي( تعلم ألا أراعي، وكنت والسرور، 
ذلك.من تمانع لا كانت وإن مشاعرها، 
فصارعني؛ بوجهه يشيح السابهم، j( راني إذا لأبي إخوتي أحد وكان 
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ؤثييبطلاقةوفرح•ويظرإليمنُش، يظهاني، 
يقلقهمما كثيرا وارتاح ه، نفهدأت حيث والدي، على عاد أثرذلك إن بل 

الأمراض.من بعدد مصاب وأنه خصوصا 
عليهايتحنن والدي صار حيث الخير، ذلك من نصيب نالما والا-تي إن بل 

بها.ورم حدته وكثر محابه، قئ إذ قبل؛ ذي من أكثر 
أحدأو أثي زوجة وض بنتي لنكون إلا يوم بعض أو يوم ممر يكاد ولا 
أومشاورة.أومكالمة، اتصال، لأبي إخواني 

الشالعلاقة تلك من يستجد ما لي يدكر الصاحب ذلك صار ذلك ؤيعد 
وثاقة.الأيام مرور مع تنئي صارت 

بيد-غالبا- الخل أن تؤكد - جدا كثير وأمثالها قبلها، واش الحادثة فهذه 
يكمنالمشكلة من كثيرا جزءا وأن الله- توفيق -بعد ذلك أراد متى ه نفالإنسان 

أهلرافها.من غيره ق لا يعرضها الذي لإنسان اي 
الأحيانكثيرمن ل التناول ميب الحل أن محن وأمثالها الحوادث هذه أن كما 

واحد،ا محرفمن جاءت إذا المشكلة وأن ذلك، ق ارغبة وجدت إذا خصوصا 
الطرق.أغع من ذلك فان ٍلريقة من حلها وأمكن 
دونالمسؤولية الأخر الطرف وتحميل السائل، وتحدير الأمور، تثعيب أما 

فاجعلمعضلة أتتالث، ؤإذا لوعة، يطفئ ولا نفعا، بجدي لا قد فذلك - به اللقاء 
الحكيمة.المقولة تلك لإطلاقه حنيفة أبي الإمام على وترحم منها، جوابيا 



 Uu_^١١٣

ااقال،اضه:اا/ماامأم الذهي لأحافظ الملأء أعلام سر حاءي 
أقبلتم؟أين من : فقال حنبل، بن أحمد محلى ي كنت الوراق: محمد بن عبداض 

صيغ.رحل فانه عنه؛ اكتبوا فقال؛ كنب، أبي محلى من قلتا: 
عليك.يطعن إنه ت فقلتا 

• ٠٠بي بلي قد صاخ شخ حيلتي؟ شيء فأي قال؛ 
حنبلابن أحمد الإمام نفس وهي ألا كبيرة عظيمة نفى عن الحرينبئ لهذا 

الاكدار،من الألمة الصقيلة ممراتها الاس ترى م الصافية القس لاك جع 
علىحدقولالراجرت

صطاحامشي يرصيك صفا إذا صباح الي الدبال رى تا أم
االطخدلك لوره ني؛قسفا ا ملطخغ بومن يكؤإن 

١لكريمنمى فهده 

همراني راك تريم الكى نفوهكذا كريم ا ياك ظ؛ثت أح
إذاممن غيرهم بمنلأف يعدلون، وبه بالحق يقولون الدين الكبار أحلاق إنها 

إمامفهدا حقوقه؛ أدنى سلبوه غضبوا وإذا قدره، فوق عنه رضوا من أعطوا رضوا 
الستة،على دليلا حثه وصار الأمة، تاؤيخ ي بارزة علامة صار الذي الستة أهل 

ذكره،يطول ما والمواقف والفضائل المناقب من وله البدعة، على علامة وبغضه 
والخلق،والعفة، والعلم، الصبر، ي الأمة عند إجماع محل يكون يكاد بل 

والعبادة.، والزهد 

والبراء.رمزللولاء وبغضه حبه أن أو الناس، لايانة معيارا مسه يرى لا ذلك وُع 
يبغضه.من ؤيثغضه بحبه، من بحبه اللم؛ن حملة من إنسانا ه نفيرى إنما 



|رى4أوا ١١٤

ؤيتدبرونأممهم، بجتؤمون الذين الرجسال عظماء صفة النفس ْع الحزم 
يدعونولا بمواعيدهم، ؤيفون أعمالهم، ينجزون فهم أمورهم، عواقب 

إليهم.لالمفاحاتسيلا 
صاحبهانصيب نحعل الش الحقة، العظمة مظاهر مفلهرمن ذلك أن ييب ولا 

غيرمنقوص•موش الاحترام من 
للمستقبل،حسابا غب لا أنها محتمعاتتا ثقافةكثيرمن على يلاحظ والذي 

الحاصرفحسب.يومها إر تنظر وإنما 

النظريتاق لا ذلك ولكن محمود، أمر عليه البممة وجمع الحاصر، إل والنظر 
أمور•من سثأتي لما الأهبة وأخذ المستقبل، إر 

فيهيخ أمر إر الإشارة أود وإنما الشأن، هذا ق أستؤسل أن ههتا أؤيد ولا 
ساعةجاءت فإذا الحسم؛ ثتظر التي أعمالمم من كئير[ يوحلون حيث منا؛ فئام 

خبطبمتثهلون صاروا - العمل إنحاز من فيه بد لا الن-ي الموعد وقرب الصفر، 
إنجازل قصروا أو أخفقوا وربما شديد، حرج ق أنفسهم ؤيوقعون العشواء، 

العمل.ذلك 

الحتميه.التيجه هي تلك فكانت السعة؛ أوقات ق فرطوا أنهم بب وال
بعضعند بحيث ما ومنها حدا، كثيرة اليومية حياتنا ل ذلك وأمثلة 

وكتابة، اLلذ١كرة ق ويسوف ، ؤيوحل يمرح الدراسة وقت طيلة فتراه ، الطلاب 
منه.اإلطلوبة الأبحاث 
علىذلك كان وربما ، ه نفوأجهد ، قواه استنفر الامتحان وقت قرب فإذا 



١١٥ارسامات 

وتحصيله.صحته، حاب 

أماموهم بدقائق الامتحان محيل تراهم ، •>؛rjالطلاب من لتعجب إنك بل 
منبقي ما اغتام ي رغبه كتابه؛ من طرمحه يرفع أحدهم يكاد لا الامتحان قاعة 

وامحا.م، بعد إلا القاعة يدخل يكاد ولا وقت، 
تأؤيلأ.وأحن له، خيرا لكان ذلك قبل استعد ولوأنه 

كتابة ٠٠٣^حيث الأساتذة؛ بعض عند تحده ما الميل ذلك ق هوداخل ومما 
ذلككان وربما عجل، على كتبها القليل إلا يبق لم إذا حتى الامتحان أسئلة 
الطلاب.حاب على 

عايدةسهورا عنده محتمك.ثا علمية، رسالة متاقشة عنده تكون وبعضهم 
أتىوربما الرسالة، لقراءة وقت عنده يبق لم الناقشة وقت قرب محاذا ْسوغ، دون 

وربماالنامحس، الطالب حاب على ذلك محكان الملحوظان؛ من الوفاض خالي 
علىالصوت برفع أو لما، قيمة لا ؟لحوظات القص ذلك الأستاذ عوض 

واللوم؟لالن.م ننسه الأستاد فرض التامش، ١لaلالب 
أكثرفتجد مثلا؛ كالأعياد المواسم أيام ق يكون ما ذلك على الأمثلة ومن 

إذاحتى يوجل، تراه بل قلائل، ولوكانت بأيام محيئه قبل للعيد يستعد لا الناس 
السوق،معترلث١ ق دخل ساعايثا إلا المل. على يثق ولم الصفر، ساعة حاءين 

ضيد.ما حميع على بحصل لم وربما الشديد، الزحام جراء من الأصين ولقي 
بابنكماجأ فقد وطالباتهم، الأولاد، حاجيات من يكون ما القبيل هذا ومن 

متكيؤيد الدراسي تقؤيره يعهليك وهو المدرسة باب عند إنزاله أردت إذا 
توقيعك.وكتابة عليه، الاطلاع 
الهلفلحليب إن لك؛ فيقال الليل، من متأخرة ساعة ق المنزل إر تأش وقد 
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الساعة.هذه ق إحضاره من بد ولا انتهى، قد 
البحوثوتسليم والولائم، الهنارات، مواعيد شأن ق ذلك مثل وقل 
محرىجرى وما الدراسي، ا،لوسم ؤبداية الحكومية، الدوائر ومراجعة الهللأيية، 

الأمور.تانك 
وغيرها؛الحكومية ا1ؤسسات ق من كثير حال من يكون ما وكيلك 

إلاالغالب ق ذلك سبب وما العامة، الصاخ ونمليل الدوام، عن التأخر حيث 
هبالصفر ساعة جاءت فإذا والراحة؛ للنوم دقائق كب ق والرغبة التكاسل، 

أويتناوله، صباحا الوقت إذاكان إفهلار٠ تناول دون خرج وربما كالمدعور، الموظف 
لمزالحمراء؛ المرور إشارات نحاوز وربما جنونية، ساربرعة وربما عجل، على 
أوالحم، أو اللوم، من يلقى ما فيلقى الأعصاب، مثال.ود النفس، ثائر وهو 

الشزرة.النظرات 

ؤيلخصحته، ل يفرمحل منا كثيرا نحد حيث للصحة، ية بالنالحال وهكذا 
مضاعفةأضعافا الثمن لج صحته ساءت فإذا وتهاونا؛ ، كلأ للعلاج؛ البادرة 

وماله.وقته من 

ييعمنا فالواحد الأسنان، موصؤع وهو ألا واحدا مثالا لذلك ولأصرب 
الأوان.يفوت أن بعد الهلثيب رامح تهالكت إذا حتى لعلاجها، البادرة 

كثيرمتاعلى يلحثل حيث الفرائص؛ شأن ق يكون ما الباب هذا ل والأدهى 
يسرعة،نهص مثلا- -الصلاة وقت هرب إذا حتى النوم أو الشغل 3، تماديه 

أوركعة فاته وقد إلا الصلاة يأتي فلا به، اخز وربما ، الوضوء ل وعجل 
بعد.يولها ولما الصلاة وقت خرج ربما بل الصلاة' فاتته وربما ركعات، 

النوم،أو بالكلام، يتشاغل من لتجد إك حتى للصيام بالنسبة الحال وهكذا 
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قدبسرعة ؤيشرب يأكل صار الإمساك- وقت قرب إذا حتى الأعمال، بعض أو 
بعد.يتمحر وي الفجر طلع وربما نمربصحته، 

التقصيرأو الخلل منه يقع ألا أو كالألة، المرء يكون أن مضى ما يعني ولا 
أحوالهسائر ي دائه - والتو١نى والكسل، الحلل، يكون ألا المقصود وإنما البتة• 

وأيامه.

ومنأشمتا ثعود وأن الأمور، هذه لثل المعالخة ضرورة لنا يؤكد ما وهذا 
قنشح وأن السعة، أوقات ق والتصرف المضايق، عن العد على أيدينا نحت 

المواعيد،واحترام والمبادرة، الحرم، ثقافه عموما ومحتمعاتتا ومدارسنا، بيوتنا، 
وإنحازالأء٠الفيأوقاسما.



ارسا،ات ١١٨

اتعدوى.  ٢٩

شخصإل به مصاب من مرض اتقال هي الأطباء: اصطلاح ق العدوى 
اخرساليم.
فيهيحرص بعضها بل ايئدية، الأمراض قبيل ل مصنفة أمراض وهناك 

الأدواءتلك لكون غيره؛ يعيي لئلا تاما؛ عزلا بها المصاب عزل على 
الأثر,شديدة العدوى، 

ألاآخر، نؤع هوعن وإمما العدوى، من النؤع ذلك عن ليس ههنا والكلام 
البشيمي النار ،^ ٥٠٣٠ونرى'وتنتقل، يعيي، فالأخلاق الأخلاق؛ وهوعدوى 

والإعجاب.والقرب، ة، وانحالة، الملايبمجرد 
وشيكا،أصحابها من يقرب من على أثرها كان مرذولة أحلاقا كانت فإذا 

وقليليوالعادسان، والكسار، ، والبخلأء ، والثقلأء الممل، ة فمجالوالعكس؛ 
ولووثمثلمها بأصحابها، التشبه تورث ء ١^^٤ تلك محرى حرى وما المروءة، 

البعيد.المدى على 

•الُريي الحكيم قال 
محزبالصحيحه ولكن ا إليهصحيحة ثرب اء الحربيشع ولا 

^٥١١,٤تلك تورث - العالية والمروءات العلية، المقوس وذوي الأكابر، ومحالة 
رمك:ين حالي مدح ى رد بن بشار قال 
بمديفه من الحود أن أذر وب الغنى أبتغي ه كفبكمي لت 

عنديا مماتنمت، وأع_دازا أفدت الغنى ذوو اد أفا مه منا أنفلا 



١١٩ارسائت 

ديالملأتمإن لأع—دبمي؛-الحلم وازع يرك غعنك يرمي و"لم دل
ترتضىلا كن معاشرته من له بد لا من بمعاشرة بلي بمن بحسن فانه ولمذا 
أثرهاقلسبة إليه، أخلاقهم سردان من الاحتراس غاية بحترس أن طرائقهم- 

الأشرارجالس فمن استراق، والهلبع ساحب، فالصاحب ارم، سلوك ق البالغ 
بصاحبهااق تفمجالتهم أحلاقهم؛ من ؤشس بهم، يتأثر أن بد فلا وعاشرهم 

عنوالتخلي الأخلاق، بمكارم والتحلي بالنهوض هم فكلما الحضيض، إر 
وسفهه.جهله على واستمر ، غيه إر فعاد ، وُنوه ، عوقوه مساوئها"■ 

فليحرصوالمكارم- الفضائل ق المثلى الطرئقة على هم س بصمة ومحق وإذا 
موالمم.واليرعلى بهم، والاقتداء علىسبرأحوالام، 

يصاحبهملم -ولو ونيارتهم لقائهم من وأكثر ، هؤلاء إل المرء اختلف فإذا 
ّمتهمودلهم.من وقص بأخلاقهم، تخلى باستمرار 
نعلمعاصم بن قيس إل محلف رركا قال: قيرظك بن الأحق-، أن يروى 

.الفقه(( نتعلم كما الحلم منه 
يوجدمحي بل العلم، أهل من إليهم يحتلما الذين هؤلاء يكون أن يلزم ولا 

الخصال.وحميد الخلال علىميم حبل من العوام من 
الاعتدالق يجري من العامة غمار من رأيت اروقد : حزمr؛ءإأمح ابن قال 
قليتولكنه لنفسه، رائض عالم حكيم فيه يتقدمه لا ما إل الأخلاق وحميد 
جدأ((.



uULmiJ^ ١٢٠

.افذالفاض ٣٠

الزنيعن رررؤيا : نصه ما  ١٣٧ / ١  ٥٥^،!؛للمخاوي الغيث فتح كاب ق حاء 
كداب.فلأن ت أقول وأنا يوما الشافعي سمعتي قال؛ 

ولكنكداب، فلأن تقل: لا أحسنها، ألفاظك قس إبرامم١ أبا يا فقال؛ 
•٠ شء لثس حديثه ت قل 

jالذوق ق مسألة إل ظك الشافص اثر الإمام يرشد الحر هذا ففي 
فموغهاالأب، أحل ألفاظه او الإنلمس أن إل الأنظار ؤيلخت الكلام، 
المعتىيكون فقد القالب؛ إر النفوذ سهلة المع، على خفيفة بجعلها راتع بأسلوب 

الصيع.وذات الر-؛ع ذات بعن تعبيرونميريا بعن ما ؤيكون واحل.ا، إيصاله الراد 
أوباهتؤ أسلوب ق عرصها فإذا التكلم؛ نفس ق حاصرة المعاني تكون فقد 

تقعحينثد فإنها بائع؛ أسلوب ل عرصها إذا ما يخلاف القبول، ثلى لم مثفر 
بها.عالم سابق لما للسامع يسبق لم حديدة معان لكأنها حتى الإعجاب، مولمر 

القلوب.ق الأرفع اتحل، وصارله العليه، المكانه حاز كيلك كان ومن 
دون١لأمول حئه على الرشيد زوجها لامت نبيية أن المير كتب ؤ( حاء 

محي-وكانت الأمحن ولدها فدعا عذرى، ١;^، الأن لما: فقال الأمتن؛ ولدها 
مساؤيك.فقال: هال.ه؟ ما محمد يا : له فقال - مساوئك الرشيد 

أميريا محاسنك صد فقال: عبداممه؟ يا هذه ما له: وقال المأمون، ودعا 
١لمؤمنان.

عذرلئؤ١لي بان الأن نبيية: فقالت 
وأنالأمين، على للمأمون الرشيد تفضيل ّبب عرفت أنها بذلك ونعتي 



١٢١ادسامات 

علىعبارة، وجمال تلطف، وحن ذوق، من المأمون عليه كان ما ذلك سبب 
"jrp ، كيلك.يكن لم الأم؛ن أن

فلامعانيها، حكمة من أكثر الألفاخل رونق يستهؤيهم الناس من نفرا إن ثم 
الاراءعلميهم يعرصون المضلن لعصثة يتركوا وأن ، يهولاء يستخف، أن ينبغي 

شقاء.ق المنحدرة 

والبن.اءة،الفحس، بتجنيه وذلك اللسان، نزاهة القبيل هدا ق يدخل ومما 
القول.وساقط 

ولايالهلعان المؤمن راليس الله رسول قال ت قال ه مسعود ابن فعن 

.« البديء الفاحش ولا اللعان، 

والأحادثاللسان، ويذ.اءة الفحش، عنه ينهى ررومما ت ظا؛هع النووي قال 
ومعروفه.قيه'^٥ الصحيحة 

صحيحة،كانت ؤإن صربجة، بعبارة المستقبحة الأمور عن التعبير ت ومعناه 
صادقا.بها والمتكلم 

يهايفهم جميلة بعبارة عنها ؤيعبر الكنايات، ذللئ، ق يستعمل أن ؤيتبغي 
المكرمة.الصحيحة والسنن العنين، القرآن الغرض.ؤيهذاجاء 

[٠ ١٨٧مكايما الهساوأزئثإك تلمه لخكم ؤأ؛ل ؛ - -تعارقال 
[.٢١لالا»; ب سيى إق بعضبمظم أئئ وهد ثأخدوئم' وهش ؤ -تعار-ت وقال 
[.٢٣٧ه دءسوهرر أن ثل ين طيقومإ وإن ؤ • - -تعال وقال 

ذللئ،كثيرة.ق الصحيحة والأحاديث، والأيات، 
يستحيامنالش العبارات من أشبهه هذاوما ق يستعمل أن فينبض العلماءت قال 



uULmJjI ١٢٢

،الافهناء الرأة جماع عن فيكني افهمة؛ الكنايات - اسمها بصؤيح ذكرها 
.ونحوهاK و١لوقاع، والمعاشرة، والدخول، 

الحاجة،بقضاء والتغومحل البول عن يكر ®وكذلك •* ظقع النووي وقال 
وتحوهما.والبول، بالخراءة، بمرح ولا الخلاء، إل واللماب 

بعثاراتيعبرعتها وغيؤها والمنان، والبحر، كالبرص، العيوب، ذكر وكذلك 

الغرض•مها يفهم جميلة 
.سواه(( الأمثلة ذكرمن بما ويلحق 

الكرام،عنك يممر فانه الكلام؛ من يستقبح وما ، إياك » ؛ ظقئه القاّمي قال 
ا_ه.اللئام(( عليك ؤيوب 
تدقيقبعد سليما مغاه كان وإن الظاهر، مستنكر كان ما ذلكر ق يدحل ومما 

الفلرفيه.

ماتكثه_ ولزوم ، ^٥ القول، فحش محرى بجرى :®وما م الماوردي قال 
ؤيعدسليما، التأمل عقب كان ؤإن الظاهر، ومستتكر البديهة، شنيع كان 

•مسقما(( والرؤية الكمف، 

مالمصراحة المستكرهة بالعبارات الممريح ينبض لا أنه إليه الإشارة نحدر ومما 
مر.-كما الحاجة تلع 

يالإفهام تحميل فان هوالمتعص؛ بل به، بأس فلا ذلك إل الحاجة دؤءت إذا أما 
الأدب.مراعاة س أور هذا 

صحيحة،المعلومة تكون أن يكفي لا أنه الصدد هذا ي عليه التنبيه بحن ومما 
صربجا؟صادقا قائلها يكون وأن 

القلوب؛على الوير خفيفة لهليفه، عبارته تكون أن - ذلك -ْع لابد بل 



١٢٣ارصم1وا 

الرءيكون فقد النفاق؛  UllaJiJشرط؛من ولا الصفاقة، الصراحة شرط من فليس 
والصفاقةوالفاق، الإسفاف، عن بعيدا واللياقة اللباقة حدود ق لهليفا صربحا 

الزني_.لتلميده الأنفة الشافعي وصية'الإمام ق -كما 
عاليةدرحة على والتعديل الخرح ق البخاري الإمام عبارات كانت ولمذا 

_عزوحل_.الله بمدكتاب كتاب أصح كتابه أن ْع وسموالعبارة الأدب، من 
فيهانحروح: ل كقوله السمووالأدب، ل الثل مضرب عباراته كانت فلقد 

وتحويلك.عنه، سكتوا تركوه، نفلر، 

فلاصربما كان إذا أنه يتوهم من وحطأ وذوقها، العبارة، جال أهميه لنا يمحن وبمذا 
لهاء.ثوب أي عباراته يلبسن أن عليه بأس 



ارسا|طت ١٢٤

بعدتحتره ثم الطعام، تأكل الش فهي الدواب؛ بعض حصاص من الاجترار 

مرةأكل الطعام إر احتاج إذا ثم يشبعه، ما مقدار يأكل فإنه الادس ما أة 
يولعولم خصائصه، من ليس ذلك إن إذ الطعام؛ بجتر أن دون وهكذا أخرى، 

١^^؛.تلك فيه 

الدهض.وهوالاجترار ألا آخر، نؤع من بجتراجتراوا ولكنه 
منومنهم بالضرر، اجتراره عاليه يعود من فمنهم طبقات؛ ذلك ل والناس 

بالنفع'عليه يعود 
والأحداثوالمصائب، ، والأخطاء المامى، باجرار موغ هو من فهناك 

حوله.من وعلمي نفه، على يكررها دائما فتراه الأليمة؛ 
وأغلقالخلمول، من بحل انتهت ثم مثكلة - المثال سبيل -على له حدثت فإذا 

مشكلةحدثت إذا خصوصا بها التذكير دائم تراه بل بدلك، يكتف لم - بابها 
أخرتما•

حلهاي يسعى أن جديدة مشكلة حدثت إذا أن الأحوال هذه بمثل واللائق 
أنطالما الخلمول لقبول وتتهيأ النفوس، تهدأ حتى الأول؛ المشكلة أجواء عن يعتدا 

بالأول.ارتبامحل لما ليس الحديدة المشكلة 
لالمنة أو القاسى، العتاب الصفوس يكدر ما كل عن يبتعد أن اللائق بل 

[.٨٥]\-سم: ه لثيز ؤءآصإجآلممح : -عزوجل- الله قال كما حصل؛ العفوإذا 



١٢٥اوى|راوا 

مكثه1ا السلام- -عليه يوسف فهدا عتاب؛ بلا هوالصفح ت الخميل والصفح 
افهآثره كيف ورأوا بخطثهم، واعترفوا إخوته، له وأذعن الأرض، ذ اشُ 

قالإلقاء من السافة مصائه إر أشار وإنما الأور، بجتر لم - علتهم 
هوثسلمحت بيي اشثذ ثؤع بمدآد< ئ ؤ بقوله مكرإخوته- ومشاهدة الحب، 

ا.١ ٠ ٠ ت وسف يت 

انقضىشيء ذلك أن - عاشور ابن العلامة ينول -كما اقتضت ه بمد ؤ فكلمة 
التدكيربتلكعن وإعراضا العمة، شكر على ١^١^ إحمالأ؛ به ألم وقد أثره، 

عنهموباعدها الكرام، مرور قمربها إخوته؛ وب؛ن بينه للصلة الكدرة الحوادث 
١لشيهلان.بمنغ ناطها إذ الإمكان؛ بقدر 

بعملهم إذا من الماس فمن الإحفائات؛ تدآكئ الضر الأحرار أنوع ومن 
همتهوتفتر ه، نففتتصرف وكدا، كدا ل الأيام من يوم ل أخفق قد أنه للكر 

الإحقاق.من خوفا المسيل؛ ذلك ق قدما المضي عن 
علىتردادها يكثرمن فتراه به، حالت الش المصائب الإنسان تدكر ذلك ومن 

إذاالليل هجوم الرديئة الخواطر تلك عليه هجمت بفرح هم فكلما ذهنه؛ 
القائل:قول حد على ملهب، جحيم إل سروره تقالب، أن تلث فما يغشى؛ 
 s__—بوصالبعدها اق بالدهر همى ا ببمفرحا لا الهجر ال ليأح

زوالبا محكيصل كل أرى لأشي الوصال ام أيره وأك
لمعضيقدر فقد المجاح؛ صور بعضن اجرار ق البالغة القبيل هذا دمن 

ؤبغيربمناسبة المجاح ذلك ذكر من يكثر فتراه ما، عمل ق ينجح أن الماس 
عيالعن به اكتفاء أو بذلك، تفاخرا أو ١لحاصرين، على استعلاء إما متاسبة، 



ارسائء ١٢٦

له.حصلت لإحفاقات تؤيغأ أو أحرى، لمجاحات 
قناةأوصدعت مته، أونيل إذاهضم، نحاحاته يستدض أن يغتفرللإنسان وقد 

مماشيئا يذكر أن حيتئذ باس فلا الصحيحة؛ الاعتارات من نحوذلك أو عزته، 
ه.يتقوثقته قيمته إليه ؤيعيد قدره، من يرفع 

منوجد أو الأعمال؛ من عمل عن شطه من وجد إذا ذلك- -له ؤيغتفر 
أنهده- والخالة بأس محلا الإحقاق؛ خوف الإقدام؛ عن وتثاقلا إحباطا ه نف

الترددمن ويمنعه الإقدام، إر ذلك ليقوده نحاحاته؛ بعض يذكر أو يتذكر 
والإحجام*

أوالفخر، سيل على 1ما الناص؛ إل الإحسان اجترار الاجترار أنوغ لص 
للعمل.ثيبهنا يكون وريما ممقوت مذموم فذلك المنة؛ سبيل على 

كاستتهاضمصلحة ذلك وراء كان إذا ذلك، على الإنسان يلام لا وقد 
انحص.صرركالإحبار هناك يكن أولم ، ذكرالأسماء نون الممم 

الماس.إل إحسانه ونسيان المنة، نحنب بالإنسان بحن فانه ذلك خلاف أما 
ُنألك،وتعسمهم ، وتذكرأح3لائهم الماس، اجترارمعايس، الاجترار أنولع وص 

للقلوب،الفرقة للهم، الخالبة الممل، عن المثبملة الاجترار صور من غيرذلك إل 
واليأس.لمبطالة المورثة 

تنالالي الظاهرة تللئ، على والمتبيه الحمر، لا اك٠ثيزإ -ههنا- والمقصود 
الماس.من فئام من نيلها 



١٢٧اردط>|1ت 

نؤعذلك من السلامة واعتقاد النجاح، سيل والإخفاق الشر، طيعة الخطأ 
الخبال.من أوصرب الخيال، من 

أنفخيرله بجطئ- لا مذ ْع التعامل ق يرغب أو يخطئ، لن أنه يظن والذي 
بتنيمش حنق عن يفتش أن أو الأرض، غير فيه يعيش كوكب عن يتحث 

تيقول الذي كحال غيرالبئر، ظهرانيهم 

بمرأطاو0 ءكان إنوصوت عوى إذ بالذئب فاّتأنت الذب عوى 
مموصة مقلل وتبغضهم اره لكيس للأنأق اف رى ي

تالعرب( )لامية ب المشهورة لاميته ق يقول الذي الثنفرى وكحال 

ألاءحيولومنوأرف؛لزهالعملز بتن ون أهالدونكم وق 
،ءاحيئل١٦ولأالخالبلدبمم اكلأْستودعابذائح أوك

منه. Jbلا أمر فذلك الخطأ؛ يقع أن _إذا_ المشكلة فلستا 
منالناس من فكم معه؛ التعامل وسوء الخطأ، على الإصرار ل المشكلة ؤإنما 

غيرصائب.أواجتهاد ما، خطأ ق وقوعه بمجرد أوفلأن فلأن من يديه يغل 
أوهفوة أدنى عند - وخلمطاءه وأصحابه، إخوانه، يهجر من الناس من وكم 

بذلك.عيره ر؟ا بل عن.را، ذلك بعد منه يقبل فلا زلة، 

ولغيؤهما.رللشتفرى، شرا، كأيط ب قصيدة من البيتان هذ.ان ( )١ 
والنذيا،;الأملس: والزهلول: اشر، والأنس: المم، ض ض القوى والنننى: ف، النيد: )٢( 

الضبع.: وجباله وجيأل، شعرها' ومحرم عرفها، لطول الضتع؛ 
يالذكورة الخيوانات! تلك وهم ، ٢^!^ عنهم بدلا له أن لمم ويب؛؛ن ، أقاربه بجاحلكا ههنا والشام 
اميائه.محي عيشه صاق له ذلك يقول البتن، 
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بمنالثقة يفقد من والعامة الخاصة القءلاعات كثيرمن ق الوولن من وكم 
غيرقصد.عن ولوكان جهلآ، بأي إذاوقع يده تحت 

دبالهالرحال أي شعث عل ه نلنلا ا أخيمشق ت ول
تنتهي.تكاد ولا تبدأ، الش الهلؤيلة السلسلة تلك من غيرذلك إر 
والعقل،الحكمة، إذ رشيد؛ ولا بيئي ليس الملك ذلك أن ؤيب ولا 

قالحثيث عي والالختلآ، ْع التعامل حن يقتضي أولئك كل - والواقعية 
شهلعل.ولا وكس دون إصلاحه 

الشه غيرنفأحد له يمي ولن ، المستحيل رام فقد ذلك غير رام ومن 
ه.حن

معانهمد أن بلا نرء المكفى كلها محاياه ئرصى الذي ذا ومن 
مرة،أول يكون وقد يسيرا، يكون فقد واحدة؛ وتيرة على ليس الخهلآ إن ثم 

يكونأن ينبغي لا - -إذاالخهلأ من فالموقف متكررا؛ يكون وقد كبيرا، يكون وقد 
ومكانه.وزمانه، وشخصه، المخهلئ، حال ذلك ق يراعى بل واحدا، 

ْرذكره.ما مراعاة عن يغفل لا ولكن يترك، ولا يعالج، -أيضا- والأaلأ 
غيرصاخأنه واعتقاد صوابه، ورد صرمه، ذلك يعتير فلا إنسان أحهلمأ وإذا 

ذلك.بعاد لشيء 

-عليهالثي كان فلقد المقام، هدا يناسب بما حافلة البؤية السيرة ؤإن هدا 
ولكنهيلائمها، بما فيعالحها أصحابه، أحءلاء بعض على واللام-يقف الصلاة 

لشأنه،يمضي ثم وإصلاحه، يايضاحه يكتفي بل ،  ١١١٥^عند كثيرا يقف لا 
مواقفهاجترار أو بجهلئه، تعييره أو به، زهد دون < أحهلآ من مع أمره ويتأنق 

iدكنها.يؤوه الش السابقة 
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حدا.كثيرة ذلك على والأمثلة 
الخليلالصحابي ْع واللام- الصلاة -عليه شانه من كان ما أحلاها ومن 

ه.نيد بن أسامة 
عمركان توي لما المي. أن إل الإشارة بحن ذلك ق الدخول ومحل 

عاما.عشر سبعة ليد ابن أسامة 
.يكر ما يؤكد مما أسامة، مع التيؤية المواقف تلك من شيثا وإليك 

رسولبعثتا قال: عنهما- الله -رصي نيد بن أسامة عن الصحح؛ن ق حاء 
فهزمناهم،القوم، فصبحنا جهينة، من الحرقات محصثحنا سرية، اممه.ي 
افه،إلا إله لا قال: غشيتاه فلما منهم، رحلا الأنصار من ورحل أنا ولحمت؛ 

ذلكبلغ قدمتا فلما قال: قيه، حش برمحي؛ وطينته الأنصاري، عته فكف 
.افه؟((إلا إله لا قال U س أقتلته أسامة رريا لي: فقال الثي0 

متعوق.إنماكان افه رسول يا : قلت قال: 
يكررهازال فما قال: اثله؟(( إلا إله لا قال U بعد ررأقتلته فقال: قال: 

اليوم.ذلك قل أسلمت أكن لم أني تمنيت حتى على؛ 
أسامةقيمة إهدار ق سبا يكن لم المقام، استدعاه الذي الحازم الحوار ا فهن. 

أنهمع فحله، عن يرض ولم صنيعه، أنكر حيث معه؛ وعل.ل النما. نصفه أل 
صدر

منأمرا توليته من والار بأسامة، للنهي ذؤيعة الخهلآ ذلك يكن لم هدا ومع 
ثقتهيفقده ولم أسامة، من يبرأ لم ولكنه الفعل، من تبرأ إنما فالنبي. الأمور؛ 

قكما عنده. به يستشفع وكان حثه، وابن حثه، هو- -كما بمي ل ه، ينف
الله-رض عائشة عن الصحيح؛ن ق حاء فقد سرقت، التي المخزومية حديث 
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رسوليكلم ومن فقالوا؛ سرقت؛ التي المخزومية المرأه أهمتهم ميشا أن عنها- 
.ايثه. رسول حب أسامة إلا عليه يتجرأ ومن افه. 

.الله؟(( حدود من حد ي )ااتشفع : فقال الله. رسول فكلم 
سيقرذا اتهم قبلكم من أصل إسا ادتاسل أيها )ايا قال: فخطسج، قام ثم 

فاطمةلوأن الله وائم الحد، عليه أقاموا الضعيف سؤق ؤإذا تركوه، الث،ريف 

.يدها(٠ محمد لقطع سرقت محمد بنت 

الإفك،قصة حديث ق كما أسامة يستشير كان أته. ذلك من والأعجب 
أبيبن عئ افه. رسول #فدعا محها-؛ الن4 رصي عائشة -أي قالت وفيه؛ 

قيستأمرهما الوحي( اّتليث ح؛ن عنهما- الله -رصي نيد بن وأسامة طالب، 
أهاله.فراق 

أهله،براءة من، يعلم بالذي الله. رسول على فآثار أسامة فأما قالت؛ 
خيرا((إلا نعلم ولا أهلك، الو4ا رسول يا فقال؛ ، الود من؛ ه نفؤ، لهم وباكي 
البخاري.رواه الحديث 
3،رديمه كان حيث الراحلة، علمي يريقه لام- والالصلاة -عليه كان بل 

رديفكان أنه نيل. بن أسامة عن ملم صحيح ؤ( حاء فقد الودلع؛ حجة 
إؤ،ذهب ثم راحلته، أناخ الشعب حاء فلما عرفة؛ من أفاض ح؛ن الني. 
ا،لزدلفة،أتى ثم ركب، ثم فتوضأ، الإداوة، من عليه صببت رجع فلما الغاممل، 

١والعشاء(( المغرب بهم( فجمع 
عرفة،مهم( أفاض الله. رسول أن عنهما- الله -رض عام( ابن( من وفيه 
ردفه.وأسامة 

الأمة.وإمام الخير، معالم من الحفاوة وتلك الحب، هذا إن( فانظر 
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الذيالخيش على أسامة عمره احر ق أمر واللام— الصلاة —عليه إنه بل 
•عنهم- افه -رصي الصحابة أكابر فيه كان 

رسولأن محهما-: الله _رصي عمر بن عبدافه عن الصءصحتي ق جاء محقي 
فقامإمارته ق الناس فطعن >ةهمم نيد بن أسامة عليهم وأمر يعثا، بعث افه. 
أبيهإماية ي تطعنون كنتم فقد إمايته ي تطعنوا )ران فقال: الله. رسول 

ؤإنإلي، الناس أحب لن كان ؤإن للإماية، لخليقا كان إن الله وائم قيل، من 
.بعده(اإلي الناس أحب لن هذا 

الخهلئ.مع والعدل ، ، الإنصافمن يكون ما غاية وهذا 
واستلهامبالتأمل، جديرة الخليل الصحابي ذلك مع الشؤية السيرة فهده 

بمنأن إل والرئتس والوالد، واشي، العالم، ترشد أنها ■مرها من إن و' 
الناسمن كثيرا أن يلاحظ إذ الخنملآ؛ صدور حال خصوصا يده نحت، من تربية 

بدللئ،عيروه وربما مطلقا، يه الثقة فقدوا وربما حهلأ، أي يخطئ بمن يزهدون 
بشر.لا ملائكة مع التعامل يؤيدون بدللف، وكأنهم الخطأ، 

ويعالح.ؤيصحح، ينكر، الحهلأ أن إر ترشد السيرة فهذه 
إنإذ به؛ تعييره أو صاحبه، ترك على حاملا ذللئ، يكون أن ينبغي لا ولكن 

متقبلا،منها والإفادة أخهلائها، معالخة ممكنها كثيرة طاقايت، نحر يجعلنا ذللث، 
ثباتاأشدهم من كان بل الصحابة، خيار من بحد فيما أصبح الذي أسامة كحال 
القس.حال 

الرحيمة.الحازمة التبؤية التؤيية تللث، اينه-بست، توفيق -يعد وإنماكانكذللثم، 
قجاء فقد ذللث،؛ من أعقلم بلتعة أبى بن حاطب قصة ق الشأن إن يل 
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مرثدوأبا ض. رسول بعثني # ت قال ه طالب أبي بن علي عن 
خاخ؛ؤوضة تاتوا حض انطلقوا ٠)قال: فارس وكلنا العوام والنمحربن الغنوي، 

إثىبلتية ابي بن حاطب من كتاب معها الشركين من امرأة بها فإن 

.ائشركإrن(( 

الكتاب،فقلنا: - الله. رسول قال _حث لما بعير على سير فأدركتاها 
رسولكدب ما فقلنا: نركابا، فلم فاكمنا، فأنحناها، محاب، معنا ما فقالت: 

حجزتهاإر أهوت الخد رأت فلما ، أو الكتاب، قحرجن اوو4. 
ياعمرت فقال الله. رسول إر بها فانطالقنا فأخرجته، بكساء_ محتجزة وهي 
عتقه•فلأضرب فدعني والومتان؛ ورسوله الله خان قد الله رسول 

.صنعت(( ما على حملك ما )ر : الني. فقال 
يكونأن أردت ورسوله. بافه مؤمنا أكون لا أن بي ما والله ث حاطب قال 

إلاأصحابك من أحد وليس ومالي، أهلي، عن بها الله يدفع يد القوم عند لي 
وماله.أهله، عن به الله يدير من عشيرته من هناك له 

.حيرا(( إلا له تقولوا ولا )رصدق، : المي. فقال 
عنقه.فلأصرب فدعني والومتثن، ورسوله، الله، خان قد إنه عمر؛ فقال 

فقال:بدر، أهل إلى اطلع الله »ودل فقال: بدر؟« أهل من *أليس فقال: 
ل،كم(ا. CjjJtLأوفقد الجنة، لكم وحبت، فقد شئتم ما اعملوا 

•أعلم ورسوله الله : وقال عمر، عينا فدمعت 
والقياد،والنيير أنا الله رسول بحثنا عره-: -أي يقول روايته ي ولمالم 

.منهاH فخدوه كتاب، ظعينةمعها فانبها خاخ؛ يوضة ائتوا ١١فقال: 

:فقالت الكتاب، أخرجي فقلتا: بالرأة، محن فإذا خيلنا، بنا ثعادى فانهللقتا 
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عقاصها،من فأخرجته الثياب، أو الكتاب لتخرجن ت فقالتا كتاب معي، ما 
المثرينمن ناس إل بلتعة أبي بن حاطب من ت فيه فإذا افه. رسول به فأتينا 

يا)) ت ه الله رسول فقال . الله رسول أمر يبعض ;محنبؤهم ، مكة أهل من 
.ا( ؟١ هذا ما حاطب 

-قالميس ق ملصقا امرأ كنت إني افه؛ رسول يا علي تعجل لا ت قال 
ا،لهاجرينمن معك كان ممن وكان أمسها- من كن ولم ليم حليفا كان سفيان: 

أنحيأن فيهم السب من دللش فاتتي إذ فأحبست أهليهم، بها بجمون قرايات لمم 
رصاولا ديني، عن ارتدادأ ولا كفرأ، أفعله ولم قراض، بها بحمون يدأ فيهم 

.ر)صاوقاا: الشي. فقال الإسلام، بالكفربعد 
قدررإنه : فقال. ايافق، هذا عنق أصرب اض رسول يا دعتي عمر؛ فقال 

فقدشئتم ما اعملوا فقال؛ بدر، أهل عل أط؛، اف لعل وما يدرأ، شهد 
.لكم((غفرمحت، 

هأزهء وعديؤ عدزى يقنددأ لا »اموأ آؤ؛ث كأت؛ا ؤ وجل-: -عر افه فأنزل 
■]اامتحدة:ا[ 

يصدئه.تحن مما ودرر الحلم، من غرر على يشتمل عظيم، حديث فهذا 
.صنعت؟(( ما على حملك ررما لام-: والالصلاة -عليه قوله ههنا والشاهد 

.؟(( هذا ما حاطب؛ رريا : الأخرى الرواية وق 
بالحكميعجل لم . فالمي التشت؛ لشأن بيان الحفليم الحديث هذا ففي 

وصحةالحدث، وقؤع من وتثبت وسأله، وحاوره، استدعاه، حتى حاطب على 
الوحي،وهو ألا الصادر أوثق طؤيق عن التشح، ممر الحادثة هذه ففي الخير؛ 
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الخطأ.ارتكاب إر دفعت الش الأسباب عن التشت مرحلة هي الثانية وارحلمة 
حاطب،عذر ف' الخطأ وقؤع والسلام-من الصلاة -عليه تأكد أن يعد ثم 

ينسفلم بدرا؛ شهوده وهي ألا متاقيه، أحسن وتذكر به، الفلن وأحس 
الإسلام.ؤب صدقه وقدم سابقته، 

معاذْع لام- والالصلاة -عليه شأنه من ماكان السابةان ا،لثالتي من وقؤيب 
ابنمعاذ اركان فهتعقال: عيدالثه جابربن عن الصبصن ق حاء فقد ه جبل بن 

ثم، العشاء الشي. 0ع ليلة فصلى قومه، فيوم يرجع ثم النمب. مع يصلكب جل 
وحده،صلى ثم فسلم، رجل، فانحرف القرة، سورة فافتح فأمهم، قومه أتى 

فلأحبرنه،افه. رسول لأتمن والله لا، ت قال فلأن؟ يا أنافقت ت له فقالوا وانصرف، 
معاذاؤان بالهار، نعمل نواصح أصحاب اثا افه رسول يا فقال؛ الله. رسول فأتى 

معاذعلى افه رسول فأقبل البقرة، بؤرة فافح اتى لم العشاء، معلئا صلى 
.\(( jSواقرأ؛اقؤأ أفتان معاذل ا)يا فقال: 

وارسبحوصحاها(( اروالشمس اقرأ؛ _ثلأثا_ أنت أفتان معاذ} رريا رواية؛ وق 
.ونحوهما(( الأعلى، ؤيك اسم 

فاتا((.فاتا، ررفاتا، أوقال: مرار ثلاث محان(( فتان، ررفتان، رواية: وق 
القام.استدعاه الذي والحرم الشدة من شيء فيه حوار فهد.ا 
ولافضله، ولا معاذ، سابقه والسلام- الصلاة -عليه يتس لم ذلك ومع 

انتهىالأمر إن بل فيه، والزهد عته، الإعراض إر وسيلة ذلك يكن ولم علمه، 
الحوار.نهاية ساعة 

معه،الود حيال يصرم ولم معاذ، على واللام- الصلاة عليه -أقبل ويعدها 
قال:ه معاذ عن الصحيح\ن ق جاء كما العلم، ببعض تحصيصه ييع ولم 
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حقنديي هل معاذ يا ت فقال عمير • له يقال حمار على . البي، ردف راكنت 
فانقال: أعالم، ورسوله الله قلت: الثه، على العباد حق وما عباده، على الله 
أنالله، على العيال وحق شيئا، به يشركوا ولا بعيدوه، أن العباد على اللص حق 

قال:الناس، يه أبشر أفلا الله رسول يا • فقلت شيئا، به يشرلث، لا من يعذب لا 
.لبشرهمفيتكلوا(( لا 

الأول.الحديث ق الإنكاروالحزم مع المودة وهذه انملمؤ، فانفلرإرهذا 
اليمنإر يرسله أن من . البي، بمع لم الصلاة ي معاذ خطا إن بل 

الصحيح؛ن.ق كما ومقتيا وحاكما، قاصيا 

بالحب،ه لمعاذ يصرح أن من ذلك واللام- الصلاة -عليه يمتعه ولم 
كلدبر ق يدعى لا معاذ يا أوصيلفؤ لأحيئ؛،، والله- - إني معاذ )ايا فيقول: 

عياحمم،(اوحسن وشكرك ^رك 

الأصول؛_ يرعون لا أناس من الراقي؟ التعامل وذلك العدل، هذا أين 
ينونيكادون ولا هفوة، وأقل سب، لأدنى ؤيهجرون يصرمون، فتراهم 

شفيع.بألف أوجاء اعتذر، وإن المخهلئ خهلآ 

وصححه XVY؛/■والخاكم ( ١٣•)١ (والماثي  ١٥٢٢)وأبوداود ، ٢٧٤و ٢٤٥و ٢٤ه/؛ أحمد ارواْ 
(.١٧٥ ) خزممة ابن وصححه ، الذهي ووافقه 
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العربدهاه من وكان ، الذكاء ق منرطا كان أبجه بن نياد السيران تذكركتب 
سودين•

لمرر له: قال العراق، عن الخطاب بن عمر عزله ئا أنه نياد قصة ل حاء وقد 
؟«.خيانة أم ألعجز ؟ أميرالمؤمن^ث يا عزلتتي 

فصلأحمل أن كرهت ولكن منها، لواحدة أعزلك ررلم >ه؛ عمر فقال 
الماس«.ض عملك 

بالفس،مميد بلد العراى أن - الملهم وهوالمحدث نظره بثاقب أدرك فعمره 
ولايته؛محكره والدهاء؛ الذكاء ل مفرط نيادا أن وأدرك بالاصهلرابات، ؤيعج 
علميهم،فيعنس الحقائق، من العواقب ق يدري ما على الماس بحمل أن حشية 

مداراتهم.من الحكمة تقتضيه لا ما على وبحملهم 
كماالحاصر، عصرهم يقتضيه ما على حملهم توجب الحال أن حين على 

لمستيكفر حديثوعهد هوملث، أن لولا رر ت عنها- الله رصي لعائشة البي، قال 
.قواعدإيراهمم(( عل الكعبة 

ذلككان حيث لي؛ صاحب ْع حوار ي وأنا نياد عزل قصة تذكرت 
عنوثنره الدنايا، عن وثري نفس، وكرم خاطر، بشهامة يتمتع الصاحب 
قتادة؛بن إياس قولأ علميه يصدق بالمروءات، يخل وما انحقرات 

عيرهامشهمح ار إل'ناك دعه وأطعتلمن السادات من ؤإن 
أبيقول حد على ه- نفالوقت -ق وتؤذيه له، ئلد الصفات تلك وكانت 
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الطيب:

رامالغه لد يلنق يعن ومتؤذي وهي روءة المه لذ تل

وأنالخياه، هذه ق نعيم كؤأ تفوق لذة نمها ١^٧٠ ي أن جهة من له تلذ 
والموز.الذلة مواطن من وسلامة للضمير، راحة فيها 

الالش الباهضة والتكاليف الشاق من أجلها من يلاقيه ما جهة من وتؤذيه 
عفليم.وحظ صبرتن، ذو إلا إصرها بمهض 

اللذاتمن يناله لما عليه يهون الناحية هده من يلحقه الذي الأذى ولكن 
المروءة.عن نتج الني والأثار 
الناس؛من كثير أحوال من يلاقيه ما فهو منه نيله ينال الذي الأذى أما 

يكرهاتصرفات ويرى آضن، من الوفاء قلة ؤيرى بعضهم، من دوالقس يرى 
لما\د'ى'كور\؛ ذلك جراء من فينتأذى السليم؛ ذوقه يأباها وأعمالا الكؤيم، بهلعه 

^^،١الذي القام إر ترض ولا بنظره' تليق لا الي الأعمال تلك من يراه 
فضلعلى الناس ثحمل لا له: وأقول لنياد، ه عمر بمقولة أذكره فكنت 
فهم:طافهم، فوق حملهم ولا مروءتك، 

ةابيامصروزرئاء بذو م نشى وأعى أعم
اف.إذن الخيرات سابق ومنهم مقتصد، ومنهم لفه، ظالم قمتهم 

بعضعن تتغاصى وأن مروءانك، على تمر تأن _إذو فخيرلك 
محآمةالثر حد ؤ يقول• وجل- -عز قافه المروءة؛ حقوق يعص ق وتقصيرهم 

[.١٩٩ه]الأءراف; دأمبمانيأٌءى إص 
تكلفهمولا نفوسهم، به سمحت وما الناس، أحلاق من صفا ما خذ أي 



uUImJjI ١٣٨

القائل:قول حد على يطيقون ما فوق 

اثن—رماس النن موئع ر با ماس النمن ابل 
رئ—ق؛—ه؛٤——رب إن اج زجن ماس النإنا ف

منللف بد لا ممن غيرك وأرحت لق، نفأرحت هده لزمت فإذا 
معاملته.

الحديثعلى محنرج الحديث، أطراف وتحاذينا صاحبي، قابلت مده وبعد 
أكلفألا أحاول وصرت الحديث، ذللى من كئمآ أفدت لقد وقال: السابق، 

واسرحتا.فأرحت، الهناقة؛ فوق أوغيرها نمي 



١٣٩ارص|ئت 

لهيهدأ لم الزل ل بجده ولم معينا محلماما أراد إذا أنه الأصدقاء أحد بجيني 
ذلك.أجل افرمن يأن إر ولواضطره يجده، حتى بال 

النوم.عنه طار العينة الساعة ق يتم لم إذا ه نفوطن قد أته أحدهم وبجدتني 
يومه.طيلة تكدرمزاحه معينة اعة ق الشاي يشرب، لم إذا أنه وآخربحدُث، 

صرمه- ،، ٧١٥١أو زملائه أحد بيته ا خلافحدلث، إذا أنه بجدُث، واخر 
به.صلة كل وقطع البتة، 

منها،تشاءم العطل من نؤع أي بها حصل إذا سيارته أن أحدهم وبحديث، 
أحرى•وشراء بيعها، وذكرفي 

استعمالق يسير ختلآ العقلاء بيته أفراد أحد من حمل أنه آخر وبحيث 
الالسلامة  ١٠بمبدأ آخذا إليه؛ إرجاعه وعدم منه، أخده فقرر الخوال، الماتفا 
ء.شيء يعدلما 

بعضبها يأخذ الض الحادة الزوايا من اكلؤيلة السلسلة هده من غيرذللئ، إر 
فيخسرمنه؛ نيلها تنال الش والأغلال الأصار من بسياج نفسه فيحيهل الناس؛ 
لمصاخ.١الكيروالكيرمن عليه ؤيصسع ، والأصدقاء العارف، يخمرمن ما بسببها 

الأعمار،وهتدسة الأشجار، وهطع الحديد، طرق ق تصالح الحادة فالزوايا 
ذللئ،.يجرى جرى وما الهلرقاتر، وإصلاح 

أمزجةمع تعامل لأنه العاملة؛ من التهمع هذا لما يصلح فلا البشر معاملة أما 
متغايرة.وأحوال متيايتة، وثهافاُت، محلفة، 

علىنشت لا فهي جنيه؛ بتن الش ه نفْع الإنسان تعامل ل الحال وكذللئ، 



اوي،امات ١٤٠

إريقود محالإفراط وتضعف؛ تهاوى، أن أوشكت بها الإنسان يرفق لم فإذا حال؛ 
اكفرط.

منها.الخلاص علته يصعب مضايق ق ه نفيضع لا اللبيب والعاقل 
لرؤإذا آخر، قع باب أعلى فإذا الأحرى؛ الخيارات أمام الطردق يفسح وإنما 

فأردمايكون.ماتريد يكن 



١٤١ارص|طو( 

... U)lمؤس بمط لإسالإسان .  ٣٥

تونصها جهقٌ للجنيد كلمة من هوجزء العنوان هذا 
.طبعه(( ق ما فعل إذا يعاب إنما طبعه، ق بما يعاب لا الإنسان رر 

بطبعهمال من على عيب لا رر فيها: يقول حزم لأبن كلمة منها وميب 
أوبقول يظهره لم ما الرذائل، وأعظم العيوب أشد أنه ولو القبائح، بعض إر 

مغالبةتكون ولا الفضائل، على طعه أعانه ممن أحمد يكون يكاد بل فعل، 
فاصل«.عقل قوة عن إلا الفاسد الطبع 

تأملها،بجدر وعثرا حكما، تحملان ا-لحكيمتي هذين من الكلمتان هاتان 
قبيح.وبعضها حن، بعضها غرائزكثيرة، على جبل ان إنفكل منها؛ والإفادة 

ههنا.معه لنا حديث فلا الرعونات؛ من عليه طع بما يأبه لا من الناس ومن 
تلكتغيير من مبلغه اليأس به بلغ وربما القبيحة، طباعه تؤذيه من ومنهم 

تغييرها.بمكن لا غرائز أنها بحجة تلهليفها؛ أو ،  ٤٣١
اكتسابيةكذلك فهي جبلية أنها كما والءلباع الأخلاق أن والحقيقة 

تتأ؛ىبالراس،ومحة•
طبائعْع التعامل إحسان القصود وإنما ذلك، بسهل مقام ليس ههنا والمقام 

يضر.عما وصرفها ينفع، إرما توجيهها ومحاولة النفس، 
كانتإذا عليها قطر الض طباعه على يلام لا الحنيد- يقول -كما فالإنسان 

أومحوذلك.أوالشزه، النفس، أوصعة الغضب، أوسرعة سوءكالبخل، طبلع 
وإطلاقهرعوناته، مع واسترّاله الفاسد، طبعه ل ما فعل على يلام وإنما 
الحضيض.دركات عن ورمعها بنفسه، النهوض محاوله وتركه لنزواته، العنان 
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أشدحزم- ابن يقول -كما أنه ولو عليه، يلام لا فإنه الملح أصل أما 
اختياره.ولا كبه، من ليس ذلك لأن الرذائل؛ وأعثلم العيوب، 

بها.للارتقاء وسعى قهرنفسه، إذا الحمد غاية بحمد بل 

ماالخيرغاية ق ؤيوظفها وطاعه، ه، نفيعرف أن بالإنسان بجمل مما إن ثم 
ممكنه.ما غاية الشر عن بها ؤينأى يتْليعه، 
تأذىوربما مزاج، وحده حرارة طعه ي من المثال- سيل -على الناس فمن 

بسببه.عليه ؤيررى به، يعاب مما وعده ذلك من 

قمنه يقيد بحيث صعفعن؛ أكله لأتى ينفع ما إل الملح ذلك لووجه ولكن 
والخورالكسل عن والتجاي الحقوق، التقصيرق وترك الأعمال، وإبجاز الحزم، 

بهاؤيصطلي طعامه، عليها فتهلخ تنفعه، التي النار بمنزلة طبمه فيكون وهكدا؛ 
أوبدنه.ثيابه محرق وقد حرارتها، فتؤذيه منها، حدا يقتؤب أن دون لبرد اق 

الأعصاب،هدوء ق الإنسان يفيد فقد الهلع؛ برود شأن ق ذلك مثل وقل 
التصرف.وسوء الغضب، عن والبعد للحوادث، الاستقبال وحسن 

آفاتعن للبعد وسعى الهلع، ذلك من الإفادة على ه نقوطن إذا وذلك 
الأعمال.إبجاز ق والتأخر بالناس، المبالاة وقلة النفس، وبلادة كالأستكانة، البرود 

خصوصاالنفوس عليها حبلت غؤيزة فهي للغيرة، بالنسبة الحال وهكذا 
الغيرةكانت معها المرأة استرّالت، فإذا ، النساء ق طح فالغيرة المتزوجات؛ النساء 

الشالغيرة تلك منها فالمدموم محمودة؛ الغيرة وقومتهاكانت هذبتها وإذا مذمومة، 
حوفتحل والشكوك؛ الفلتون حؤثر يسعل ة موقن. نارا صدرصاحبتها ق حج نتأ 

يهلماق.لا جحيما الأسرة 
عندهاتثير فلا صاحبتها؛ على تتسلءل لا الش المعتدلة هى انحمودة والغيرة 



١٤٣ارسا،طو، 

منالتجرد إن بل أحيانا، تستملح وقد مقبولة، •^٠ فهده أوهاما؛ ولا شكوكا 
بجمي.لا الغيرة 

الغيرة؛من فيه مبالغا كان فيما الشر وإنما محضا، شرا ليت - -إذافالغيرة 

jوهي له، حثها لدى صادق إحساس الحقيقة- -j( هي الرحل على المرأة فغرة 
حالةكيلك- - وهى به، الاستئثار على حرصها عن معبرة صورة ه نفالوقت 
الحبمن المنيج فهدا الحياة؛ ق متقبلها على المرأة ا خوفعن تعبر نفسية 

الغيرة.عامحلفة المرأة ق يمنع - الرائد والخوف المفرطة، والأثرة الخالص، 
المناسبالخو وتهيئة إسعاده، إر يدفعها قد لزوجها بحبها المرأة شعور إن 

آماله.لتحقيق 

يقودهاقد الخياة ق مستقبلها على وخوفها لنفسها، بحبها إحساسها أن غير 
لبا،كله خيره يكون أن بدللمنا مؤملة أحيته؛ الذي زوجها على القتود فرض إل 

ولأولادها.

شائنةضيبة تصرفات إر بالمرأة فتولي الحد، هدا عن الغيرة تنئي وقد 
التمفإذا فيه فتش؛لئا غيروجهها؛ على ونفيرتصرفاته الزوج؛ ؤ، الشك بدائها 

فيهونشلن، صوته، فخفض الماتفف ّماعة رفع إذا فيه وتشلئؤ تسير، امرأة فرأى 
الأحيان.يعصر ق عنها نشاعل إذا فيه وتشلحا ، بحوه أو لفر غاب إذا 

الثر.إل الخناح ولا الفساد، علائم تظهرعليه لم الزوج أن ®ع ذلل؛ا كل 
منهشيء يدما كيلا الستهلاع؛ قدر ماله فتستتزف لزوجها، مهنالبها ق تقيد وقد 

أخرى.زوجة به يتزوج فضلمال، عنده يقي لا أن لأجل أو إخوته، أو أمه، إل 
أهلاتهام إر تنتقل ثم بزوجها، غيرها لأنتفاع آلامها؛ تبدأ ذللن، يعد ثم 

بافه،عياذ[ السحر إل تلجأ وربما وتدبيرادكائد، المنازعات، إثارة وإل زوجها، 



ادتطم1ت ١٤٤

الطائشةالتصرفات من غيرذلك إر 

نظيفا؛نقيا يكون قد الوقود وهذا خاص، بوقود تلتهب الغيرة نيران إن 
والأمل.، والدفء النور، نيرانه فتمنحنا 
الأبصار.ؤيعمي الأنوف، يزكم غيردخان نيرانه من ينبعث لا قذرا يكون وقد 
يثيرما وهذا والخلقية، الدسة الترُية صعق القذر الوقوب ذلك أساب ومن 
الأحقاد.وبحتي الأهلماع، 
بالعواف.جهلها أسبابه ومن 
تصرفاته.وسوء الرجل، حماقة -أيضا- ذلك أسباب ومن 

غيرتها.ق تعتدل أن ولروحها لنفسها العادة تروم الي الروحة على يجب ولمذا 
منشأنها ق للتفرلآ؛ل و،لا الأهمية، من لما لما الغيرة؛ مسألة ق أطلت ولقد 
الهمييلة.العواقب 

ممنويتأذى بها، اتصافهم من التامس يشكوكشرمن غريرة ل الشأن وهكذا 
والمبالغةالتأثر شدة هو ذلكم معهم، يتعاملون الذين البشر  ٧٢٠فقام بها يتصفون 

أنيمكن ما وهو الصحيح، مرادها غير على الأمور وتفسير الفلنر، سوء 3، 
المفرطة.بالحاسية يعرق 

المرهفان الأنلأن معهم؛ يتعاملون ومن، أصحابه، يتعب الطبع فذلك 
وغرمنها البرىء ؤيهمر التصرفايت، حمع طلحظ ١لمفرءلأ ة الحامحذا الشعور 
ذلك.جراء من تلواذآسي اذاسي فتقع ، الريء 

الصحيح؛إطاره ق يضعه وأن منه، يلهلف أن الهلع ذلك لصاحب ويمكن 
بمد،أو صب من غضبهم شر ما وتحب الاضن، احترام إو فيبث 

—غيره أو التصرف دلك من بالتأدي شعوره لأن مشاعرهم؛ مراعاة على وبجرصر 
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جثه.أصل ل الغروز الطح ذلك من فيفيد وهكذا؛ فيه، فع ألا إر يقوده 
أنمنهم ؤينيد تصرف، كل على الناس يلوم وصار معه، استؤسل إذا أما 
الحماقةهي فتلك - عليه يلومهم كان ما حقهم ق منه وغ إذا يعدلوه ولا يعذروه 

•يداؤيها من أعيت التي 
بليلمن ممكن الأستهللاع وحب المملفل، فغريز٠ الهلبلع؛ سائر ز ذلك مثل وقل 

أوغيرها.نحمصه، دائرة هوق مما ١^^ واستكشاف البحث، ق ثعها أن بها 
المكان ل يصرفه ما بجعل بحيث ؤيالهلمه يهذبه أن للإنسان ممكن والإسراف 

ّوأخراه دبنياه، ق عليه يتيم 
عىؤيالمعيشة، تدبير ل منه ؤيفيد يلهلفه، أن للإنسان ممكن والخل 

الذات.حب وغلوق ، واستشار ، سره فيه مما للتحلصن 

الخلال-وأقبح الخصال، أحط من -وهى والخمول والكل العجز إن بل 
ألاالأقل أول الخد، من بشيء ه نفيأخذ وأن منها، يتخلص أن للإنسان ممكن 
ثفسه.ثمن؛ وكله- عجزه -مع فيجتمع بنفسه، ثقيلا يكون 

بمثدمته،ويقوم إليه، بحسن من على والدعاء بالثناء لسانه يهللق بأن وذلك 
والفعل.بالقول أصحابه على كلأ يكون وألا 

فاكهةمنه جعلت والكسل العجز ل فلسفة له الأصحاب أعزه أحد أن وأذكر 
ذلكيلعلف ولكنه عجز، ذو كسول -باعترافه- فهو والرحلأت؛ للمجالس 

للنفس،محببا با مستعلم. وكلمه عجزه فصار الخفيفة، ه ونفالمرحة، بروحه 

العجز.ثوائر لديه ثارت إذا خصوصا 

لرحلةأصحابه بعض مع خرج الأيام من يوم ي أنه عجزه هلرائف من وأذكر 
يسألنيلا أرحوكم القول؛ إر فبادر الرحلة، مكان ق يستثار أن فخشي برية؛ 



ادسامات ١٤٦

شثتم١حيث ادهوا للتفكّر؛ استعداد لدي لسس لأنه محتدهب؛ أين إؤ أحد 
منعددا حلألما زاروا بعيدة رحلة من أصدقائه من محموعة مع أتى ومرة 

العمرة.لأداء االكرمة؛ مكة فيها بما االدن 
الهلؤيقؤيقطعون الخديث، أطراف يتجاذبون أحدوا عودتهم شيق وق 

ذلكلمم قال البلد، إر الوصول من اقترُوا فلما والملية، الفيل.ة بالأحاديث 
نكتة؛لأي أصحك أن استعداد لدي وليس الضحك، من مللت لقد ت الصاحب 

أصحكلن الضحك- تستحق لا الى _أي الملة النكتة أن إحياركم ق فرغبت 
الرحلة.دلك ل قيل ما أعجب الكلمة تلك فصارت منها؛ 

بعضإل طبائعهم بمقتضى ميلهم الناس كثيرأمن يقلق ما أعظم من وإن هدا 
عملبأي غيرجديرين وأنهم حقهم، ق نقص ذلك أن فيرون الحرمة، الشهوات 

وكأنهمشاكلها، وما والاحتساب الخير أمور من كان ما حصوصا إليهم يسند 
الملائكية.عالم إر البش.رية خصائص من يتجردوا أن يريل>ون بدلك 

يلاموإنما الإنسان، عليه يلام لا الحرم إر المهلرى المل إن " لمولأم فيقال 
طبعه.ق ما فعل على 

عته،البعد على ه نفويجاهد فتكرهه، ه، نفس ذلك يجد كان إذا أما 
حافمن زمرة ي صاحبه يدخل وتما التقوى، صميم من فذلك - فيه والتفكير 

الهوى•عن النفس ونهى لبه، مقام 
رؤننامن افيح ئذ ؤ و بالشهوات، النار وحمت ، يالمكارم الختة حفت وإنما 

[.١ ٠ — ٩ لالثمس: ه دشها من و3دحاب 'أجُ 
أمثالما؟الكثيرمن عليها يقاس ١^١٤ شأن ق يسيرة يدة فهده ؤبالخملة 
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ْعالواعيد إعطاء ي فالخزم مذموما؛ يكون وقد محمودا، يكون قد اُبمزم 
الحقوالاعتقاد الإممان، ق والخرم منقية، أي منقبة بها الوفاء على الحرص 

انحمود.الحزم صور من غيرذلك إر فضيلة، أي فضيلة 
للأحدالقابلة الاراء بعض إبداء ق الجزم منها شتى، فصور المذموم الجزم أما 
حالفه،مجن على ؤيزري له، ؤيممصب رأيا، يهلرح الناس بعض أن فتجد والرد؛ 

الصواب.إر أقرب يكون قد المخالف الرأي أن ْع 
أوالفلاني، الكاتب بأن الإنسان بجزم بأن وذلك بالتخعلثة، الجزم ومنها 

أصلا.محلثا يكون لا وقد كداوكدا، ت قوله ق أحعلآ - الفلأنى العالم 
جزمرويا عن سل إذا ١^^!، س.سنى جاث ،؛ 5Uبتمير ايزم ومنها 

بجزمكمن وعداوات، محرقه، التأؤيل هدا على يترتب وقد وكدا، تأؤيلهاكذا بأن 
غيزالرائي عليه أقدم الذي الزواج أو المثرؤع هذا أن أو فلأنا، عال فلأنا بأن 

اشر•3، الجزم صور من غيرذلك  J1صاغ، 
أنهأو إليه، سق لم برأي أتى أنه الإنسان يجزم أن المذموم الجزم صور ومن 

عاليه.مجاراته أحد يستطع لن بشيء أتى 
بنمحمد أن الوعاه بغية ي اليومحلي أورده ما السياق هذا ق يذكر ومما 
النحوي^ن،أخيار كتاب وصنف بمصر، مقيما كان اليمني عمير ابن الحسيني 

ليسوأن قوافيها؛ استنفد أنه زعم أبيات أريعة قال وأنه شعرا' له أن وذكر 
:قوله هي والأبيات خامس، لقامحيتها 



uUUjjI ١٤٨

ةآيوى الهل ه بحسصرت فقد متج هؤيمى حب أراام_ةمتي 
ةغايمن للمدود ا أمه الد صورة الحإل ق غاية ا ي

ةراين مالمالي ل أشهر ئتهرأ مقام يالتركتنى 
ة'"الدايشع تل الطفة يحجأحلكم ن ميرانكم جأحب 

بخامس:عليها ذيلت قلت الميوحلي: قال 
وبم_أوىابلواس''<ولاركم جأودأنأبت 

الستوض•كلام انتهى 
فزدتذكر، ما غير أبيات إضافة يمكن أنه رأيت الأبيات تلك قرأت ولما 

*وهو سائسا عليها 

قوم النذاك بأحبب ايتكم طوق فأبيت أوأن 
وتطلقفيه، بنام الذي المملح )حليا(: مائه ق - اللسان ق -كما والطاية 

العفليمة.الصخرة على -أيضا- الهناية 
كلمةمل أحرى، أبيات بها نحتم أن يمكن أخرى عربية كلمات وهناك 

له،ؤيتممبمر بالأدلة، ؤيدعمه رأيه، يدي أن ان للأنأن القول وخلاصة 

غموليما.على تعطف الي ا،لرصعة رمي الطر، مي : الدائن ( )١ 
ضصممإذارمإراس(للأ؛بمىلبم)\(الث1ة:مي.اوىالنموالإل، 

تزكنهرا سمي محرس به عفلم واد وعر الْرز، على نطلق الماة: )سوا( س ق اليان j )"ا(كا 
خزاض•أمج وأعل أنح، دائي ءر لتطلق دسلثم' بة 

صاخوموالدكور الأ>بة بعض •ع محادثة الشأن هذا ق جرى وتد ٠ السوء من الفعلة على كذلك ونهللق 
بيتاوهو*قاصاف الهلال، ميح ابن 

وءاتوانبة-امنسال.وذليبأذىص 





ارسا،طت ١٥٠

البغية،نجاح ل وأثر النفوس، على وسطوة القلوب، على سلطان للشعر 

المكارم•إر وهرها النفوس، ؤإنهاض تغتترالطاع، ل تأثيرا أن'له كما 
القام.هذا ق به الوفاء ممكن ولا ذوشجون، ذلك عن والحديث 

محيبل متتفلما، مرتا يكن لم وإن ذلك من أطراف عن الحديث سيكون وإنما 
متشابكا.متداخلا يكون 

ويّرووإها،ؤيمتقهدونبها، الناس، يتدومحها الش الخميلة الفنون محالشعرأحد 
محيرعلى ذلك ق يتفاوتون كانوا ؤإن نفوسهم، ق البالغ الأثر لما ؤيكون 

وحنوغرابة، حكمة، من المعانى ق ما وتقدير الدوق، صفاء ل تفاوتهم 
وجودةأسر، وشدة سك، وحسن < رونق من الألفاظ ق ما تقدير أو التئام، 

تركيب•
•محبح ومحسحه حمن، حسنه السعركلأم ان على العلماء اجمع ولقد 

ؤيأخدالإنسان، على يغلب بحيث للشعر، التمحض بحبدون لا إنهم نم 
محليه.بمجامع 

بهالاهتمام يكون وأن به، والاستشهاد محيه، الإحماض يستحسنون وإنما 
ثانويالأأولياؤ

أوصناعته، ق أوقاتهم من شيئا ؤيمرفون جيده، لسماع يرناحون وكانوا 
بلاغته.تن.وق 
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والحكمة.للحكم وتضمنه ، تأثيره لشدة إلا ذلك وما 
.(( لحكمة الشعر من إن )١ t قال أته ه النبي عن البخاري صحيح ق حاء 

٠اود د أبى وسنن ، المسند ل كما ررلحكما(( ٠ ؤيروى 
،والكرم والعدل، والعلم، الحلم، على يحمي؛ نافعا كلاما الشعر من إن أي 

والملمع.والخل، والشح، والفللمم، والسفه، وبمعْنالحهل، 
الناس.بها يتممع اش والأمثال المواعثل، بها أراد وقيل: 

فكانوالتجز؛ القصيد، نقلم ق تتنافس عربية بيئة ي س الض خرج ولقد 
قوحهلبائها شعرائها، قرائح من يفيض كان ما واغتاؤلها إعجابها، دواعكب من 

والمهات.نات.والحمالات، والمتافرات، الناحرات، 

يأتيفقد الثر؛ أو الشعر من الحيي بقول لسانه ينفتق أن عرض لكل كان وما 
صوتها،يعلي حهليب أو شاعر فيها يفلهر لا العثليمة والقبيلة والخيلأن الجل 
ؤيرهبأهلها، عن الضيم ينتوه- -بما ؤيرفع مائرها، عام إر عام من ؤيعدد 

عدوها.بلاغته- -بسالهلان 

لهفكان الحاصر؛ عمرنا ل الإعلام بوسائل أشبه آنذالث. الشعر كان ولقد 
والمكارم.المروءات ؤسن المآثر، بملي فكان القوس؛ ق ووقع ونقود وجولة، صولة 

الصلاةعليه - عنده نصيب للشعراء فكان الحقيقة؛ هده الض أدرك• ولقل• 
شعرهم،واستنشاد؟هم لمم، واستماعه إياهم، توجيهه خلال س واللام-وذلك 

يشجعهم،فكان محاسنه؛ وبيان عته، والدفلمع الإسلام، نصرة على وحضهم 
وناقشهم٠استوقفهم وربما بشعرهم، ؤيستشهل. ؤيكافثهم، ويل*عولمم، ؤسددهم، 

لذلك.أمثلة يلي وفيما ذكرها، أحباريْلول الشعراء مع حواراته ق وله 
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•قال اممه. رسول أن عنها- الله -رصي عائشة عن مسلم صحيح ق جاء 
.النيل(( رثق من عليها أشد فإنه قريشا؛ رراهجوا 

ص،ظ، فهجاهم، فقال؛»اهجهم« ابزرواحة إل فأرسل 
قدت حان قال عليه لحل فلما ثابت، بن حان إر أرمل ثم مالك، بن كعب 

بحركه،فجعل لساثه، أدئ ثم بائيه، الضارب الأسد هدا إر ترسلوا أن لكم آن 
افه.;رسول فقال الأديم، فري بلساني لأسيّهم بالحق بعثك والذي قال؛ ثم 

لكيلحص حتى نبا فيهم ل ؤإن أنابما، قرض أعلم يكر أبا فإن تحجل؛ لا ار 
٠(( نمصى 

والذيبك، نلي لحص قد ؛ اممه رسول يا ت فقال رجع، ثم حان فاتاه 
العج؛ن.من الشعرة تل كما منهم لأسلنك بالحق بعثك 

القدسروح إن )ر ت لحنان يقول الله رسول فسمعت عائشة؛ قالت 
.ورسوله(( افه عن ناقصي ما يؤيدك يزال لا 

.واشتفى(( فشفى حان، ررهجاهم ت يقول الله رسول سمعت وقالت؛ 

منله ؤبين الشءرية، حان موهبة من واللام- الصلاة -عليه أفاد وهكذا 
ذمق يقع فلا ^J_؛ اب أنيعرف حتى المجاء ق يعجل ألا معه حواره خلال 
بكرأبو وهو ألا خير ساية إل ووجهه يشعر، لا حيث من ه اممه رسول 

اللهرسول نسب لحان يلحص حتى هد الصديق 

فيهبث البي نب عنهما- الله -رصي لحان بكر أبو لخص فلما 
ريح®إن • لحان قوله حلال من وذللئ، والتأييد، الشجاعة روح ؤه الرسول 



١٥٣ارتسامات 

.ورسوله(( اف عن مانافحت يؤيدك لايزال القدس 

ههميرة أض عن الص-*بنتي ي جاء فقال لحان؛ ُالدعاء ذلك على زاد بل 
كنتقد ت فمال إليه فلحظ السجد، ؤ، الشعر ينشد وهو بحسان مر عمر أن 

الله،أنشدك ت فنال هميوق أبي إر التفت ثم منك، حير هو من وفته أنشد، 
.القدس(( برؤح أيده اللهم عني، ررأجب ' يقول افه رسول أسمعت 
نعم.اللهم ت قال 

الميأمام سعاد( )بانت المشهورة قصيدته زهير بن كعب أنشد ولقد 
وسفيها، وأصحابه قائلها، بحاور القصيدة إلقاء أثناء وقفات للنبي فكان 
فقال:راحلته، وصف إر بلغ لما كعبا أن ذلك 

هيلنالخدين دق بق ■بمي ا مبليمر ا حرتيهق واء من
وسكتعيناها، بعضهم؛ فقال حرناها؟ ما لأصحابه؛ الله رسول قال 

أذناها.هما ؛ الله رسول فقال بعضهم، 
المهاجرين؛مدح j قوله كعب بلغ ولما 

بميلالموت اض حيعن فم ا دمحولهم ل إلا ن الطعع يشلا 
اسمعواأن إليهم يومئ من ظر ميش س حوله ارله.إومن رسول نظر 

المدح.هدا 
عنعفا أن القصيدة واللام-بتلك الصلاة -علميه إعجابه من بلغ ولقد 

دمه.أهدر قد كان أن بعل. ببردته عليه ومي كعب، 
اشترى)روقي. ؛ ٢  ١٣ا/الإدايية التراتيب j( الكتانىظك عبدالحي الشيح يقول 

وأعظمه.أجنأملكه من عنده وكانت درهم، ألف بثلاث؛ن معاؤية منه البردة تلك 
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أفخرؤيعدونها والمواسم، الأعياد ق بلميمها يتركون أمية بتي أمراء وكانت 
الماس.لمي الدولة مع وصلت حتى لباس، 

،حقظا الثديمة اللامية القصيدة بهذه اعتناء ك؛ير الإسلامية للأمة وكان 
ومعارصة.، وسرحا ادا، واستن

هذه:الكمية ذكر لما الأندلسي الأليري البصير أبوجعفر الأديب الشيخ قال 
دهااتح^سح، له )وحد لم الذي والحكم الراسخ، ا السرفلما القصيدة وهذه 
فوصلبها وتوسل أصحابه، وحضرة الملام-بحضرته، عليه - مسجده ق كلب 

منكفأ عنه وكم، حلته، عليه وحلمر حلته، فد. عقابه، عن العفو إر 
هدرس سبق وما دمه، إهدار بعد وذلك ، مراده وأهله ه تفق وأبلغه أراده، 
.العيوب(( تلك وجه وستترمحاّنها الذنوب، تلك حنانها محت كلمه، 

الأمثال.فيه وتضرب الشعر، ينثدفيه أدب محلس الرسول. محلى إن ثم 
ذللث<.س لشيء ْرذكن وقد المشهورة، زهيرقصيدته بن أنشدكعب ولقد 

أكثرمنالله^^ رسول حالت قال؛ ه سمرة جابربن عن الترمذي وروى 
وهوالحاهلية أص من أشياء ؤيتذاكرون الشعر، يتناشدون أصحابه وكان مرة، مائة 

معهم.تحتم فربما ساكت، 
.صحيح(( حن حدسث، راهلمأا الترمن.ى؛ قال 

تقال المازني الأعشى فعن أمامه، أنشد ما بعض ق فتمثل الشص، انشي. وربما 
:فأنشدته اليى أتت را 

الأربن مذرتحه ت، لقيإق رب العودتحاو اس النلت، مالا مب
غالم،ن لغالب، شؤ ن وهذو_ج رالولهلت، الوعد أحلمت، 
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غلب«.١لن غالب ثر وهن ؤيقول؛ يتمثلها، فجعل. 
أحلل مقصوده عن وسأله وحاوره، فامتوهقه، الشعراء، أحد أنشده وربإ 
الخعديالنابنة سمعت ت قال الأشدق بن يعلى فعن له، دعا وربما الأبيات، 

•ه النمب أنشدت • يقول 
رامظهذلك، وق لنرجوفا ؤإنوجدودنا محدنا ال،اء ا بلغن

ممال:»أينالظهراأبالل؟«.
اف«.شاء إن أحل قال:» لخة، ا :

قال:ثم 
يكدراأن صفوه تحمي وادر به ليكن ب إذا م حلو تر خدلا 
أصدران الأمأورد ا مإذا تم حله ليكن ر إذا جهل 3، ثر ■تحدلا 

مرتعن.(( فاك اش يفضض لا رر ه؛ افه رسول فقال 

فكانستة، وثلاث؛ن مائة عاش وأنه ثغرا، الناس أحن كان النابغة أن ؤيروى 
أخرى.أمكانها نبتت ثتية له ّقهلت إذا 

الثريدبن عمرو فعن ملأسه؛ أحد واللام" الصلاة ~عليه استنشد وربإ 
مائةفأنشدته الصلت؛ أبي بن أمية شعر من الجي، اٌمتتثدنى * • قال أبيه عن 

٢٣١وبيت«.فئة ق! 
هعبدالله بن جندب عن ١^^؛^ ففي ه؛ محلق بالشعر ممثل وربا 

(.٢٠٩•الكرى)؛ المن ذ (والمهقي ٦٨٨٤أحمد)احرجه )١( 
؟v؛*؛.للمالخي الرشاد (^ ٨٩٤)المشي )زوائد الحارث انئلرمد )٢( 

(.٢٤٢٩))'ا(أحر.بمطم)أأ'آ(و)ههأأ(وأىو)؛ي؛آ؛(واينص)م0ي"أ(والطرانيفيالآوط 
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فذميت.شيئا، النبي.ؤ أصبع أصابت قال؛ 
أصابهإذ المشاهد بعض ق هؤ الته رسول ْع جلوس نحن بينما " لفظ وؤ( 
صال:أصبعه محدميت فعثر، حجر، 

ت'آُاق؛ا مافه بيل حموق دمست، إلاأصع ت، أنل ه
اللهرسول سمعت، هل ٠ عنها— النه رصي عاشه سألت، ت قال عكرمة وعن 

هبمتلئم1قط؟
.تروي(( لر من بالأخبار ويأتيالثه رر ت يقول بيته دخل إذا أحيانا ت فقالت، 
قالعيد ابن لهلرفة بيت، عجز هدا تزودا( لم من بالأخبار »وياتيلئ، وقوله: 

وصدره:المتهورة، معلقته 

...............................جاهلا كننت، ما الأيام لث لمتيدي 
مثالالذ.للئ، يضرب، أن ؤيكفي عنهم- افه -رصي الصحابة شأن كان وهكذا 

لهبالشعر، بصيرا نقادة كان فلمي ه الخ3لابإ بن عمر المومنعن أمير وهو ، واحد 
الصائبة.والأحكام ، الثاقبة والفلرامت، ، الفاحصة الأراء فيه 

يكادلا الخهلادّافهلغ ابن عمر )ركان قال: أشياخه بحص عن سلام بن محمد قال 
.شعر(،بيت فيه أنثي إلا أمر له يعرض 

;بقوله يتمثل وكان غيره، على ؤيفضله بزهير، يعجب ه وكان 
لاءأوجأونمار ؛ن يملاث ثه مقهلعز الخان ف

ثلاثيؤيد تلاثا< مقهلعه الحق ))ؤإن : قوله ١٠زهير: ديوان شرح ق الأعلم قال 

(.١٧٩٦)ا(أوخارى)؛ا'تم\ه(ومدا)
*صحيح•.٦(: )٨> الفرد الأدب صحح ي \لأو\ني وثال ( ٧٩٢)النرد الأدب j الخاري أحرجه )٢( 
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بجنهم،وبحكم الخصوم، حجج رجل.ص إل تنافر أي مار؛ فمنها خصال 
حقيقته،ثعلم ؤيتجلى، الأمر، يكشف أن وهو ت جلاء ومنها ، ، ؟-؛rjومنها 

• ٠٠بج،ولا خصام دون لصاحبه به فيقضى 
النويري_.يقول -كما الخقوق بمقاطع معرفته من يتعجب عمرهع فكان 
زهير؛قول عمرًهُ سمع #اا هشام؛ ابن وقال 
لاءأوجار أونق؛ن يملاث ثه مقطعالخز فان 

.الحقوق(( به نشت ما ،لعرفته القضاء؛ لوليته لوأدركته رر قال؛ 
الشعر.منزلة تبين يسيرة نبذ فهده 

بالحكموا،لواعفل، والخهلب، الكلام، توشية بحسن فانه لدا 
قوقعه وبحسن النفوس، له تهتن مما فدللئ، الرائقة؛ الخميلة والأشعار الرائعة، 

بهيجمل أن فيحسن ملائما؛ متاسثا بها الاستشهاد كان إذا خصوصا الأسملع، 
بالموصؤع.ويتصل المقام، يناسب بما أحيانا الكلام 
للعملالرحل ينهض ما فكمآ مر- -كما التقوس ق البالغ أثره للشعر إن ثم 
حكمة.على شعربحتوي بيتا إلا سهه وما عنه، غفلة ي يكون الصا-خ 

ابنعهر بشعر أحدا ينفع -عزوجل- اممه أن ظتتت، ما ١) جمح؛فه؛ جريج ابن قال 
*

قوله؛سند متني١ بالمن وانا سمعّتا حتى ريعه أبى 
يمنالل اثقب بطول أردت اذا مة معببر غل ه لول قافه ب

ثمنمن الحج بترك أحاوت فإ حا أويعمث، دنيا حاؤك كشث، إن 
.وحججت(( الحاج مع فخرحت مكة، إر الرحؤع على ذللئا فحركي 

ْعرركت قال: جنيج ابن أن ا/'أاه الأعيان وفيات ق الحبر هدا وجاء 
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قولبمالي فخطر ' بمة نحمحرني ولم الحج، وقت فحضر باليمن زائدة بن معن 
•'المخزومي، ثممحعة أبي ابن، عمر 

يمنالل الكث، بطول أردتر اذا ممنس—ؤ ير غز 4 لول قاق ب
ثمنمن الخج بترك ]خذين نإ بما أوثممتر دنيا حاولث، كشت، إن 

لي:فقال، الحج، على عزت ئد أني فأخرته معن، على فدخلت ؛ قال، 
تدكره؟تكن ولم إليه يدعوك ما 

.وانهلالمت)ا(( محجهزني، إياها، أنشدته ربيعة، أبي لعمربن بيتعن ذكرت فقلتا• 
الشباب،؛أيام صديق لي رركان ت هأس عرام عبدالوهاب الدكتور ؤيقول 

المتنبي:بستا فأنشدته السنة، يمبمنأ ولم الفرض، فاقممرعلى مرة، معا فصلينا 
ت،امالعل ادرين القنمص كشيئا اس الوب عيل أن ول؛ 

صاحبلئ،؛ببتؤ تذكرت السنة بترك هممت كلما بعد؛ من لي يقول، فكان 
فصلتهام

أندللئ، ومن بمثته، ما تذكره ببّبط الوعمح، ميدان 3ا الإنان يبمّتا ما وكثيرا 
سمفيانأبي، بن، مٌاوية والرأن الأدب ذكرتكتب، محقد السعر؛ من سيا يتدكر 

الإءلتابة؛بن لعمرو أبياتا فتذكرت محركة، ق بالفرار هممت، لقد محال،؛ هر 
وهى:محنت، 

ريحالاكمن، ذ؛الحنوأخذي ي يلأنك، وأبي همتل ت أب
الشحالبطل ه وصربياهاممي نقالمكروه عل دامي ؤإمح

ترنحىأوت دي تحمكؤ مكانوجاشت، ،اجئأت كلومؤن، 
منجاؤية بالباب له ءوء؛وت، بالغزو، هم  Pilferمروان بن عثدالللئ، أن 
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ققوله شعره ومن ، العلهاء وأشعر ، الشعراء أعلم إنه عنه: يقولون الذي يؤيد 
له:ية أبيات 

وانجقوليه شيب من ه لفلص اوه وحتلمه يوعه لر ن وم
نصرابن عبدالوهاب كالقاضي الشعر، بحسن من الفقه رحال ق أن وبحدثنا 

الري:العلاء أبو فيه قال الذي ه االالكي 
والمراأي الندنا فحما بلادنفر مل زار نصر ن بالكي والم
عراشالصلوان ويمشرس جدلأ س ا أحيه تقمإذا 

القيس.امرأ الضليل: بالملك ويعني 
ابنوالخاففل القيم، ان الإمام وتلميذه تنمية، ابن الإسلام شيخ كان ولقد 

الشنقيهلي،الأص محمد والعلامة الثوكاني، والعلامة العسقلاني، حجر 
والشعر.العلم بن جمعوا وغيرهممحيرممن 

إذاوالأخلاق والتربية، الإصلاح، ق وأثره مكانته، للشعر فان ؤيالخملمة 
لدلك.توجه 

الفضيلة.ووأد والفساد، الشر إر وجه إذا العاكس الأثر له أن كما 
ذايكون أن عموما والمثقف والكاتب، والداعية، العلم، بهلالب فيحسن 

ذلك.من عليه يقدر ما بحففل وأن الشعر، جيد على امحللاع 
ومعنىالاستشهاد، ووقت الشاهاس، موهلن يعرف أن -أيضا- به بحس كما 

قصاحبه يقع ألا ولأجل غرضه، الشعر يودي حتى به يستشهد؛ الذي التيت 
اقه.غيرمق ساقه؛ إذا الحرج 
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صراض ضح تقسوا .  ٣٨

ضيقعن ناتج فهو شائن، لك ومذميم، حلق الجالس ل التمسح قلة 
الآخرين.ي مبالاة وقلة الأستئئار، وحب النفس، 

بالراحة،ينعم أن لأجل واسعا؛ مكانا فيه أحد محلسا حلس إذا من فهناك 
اكايقة.من فيلم 

قواسعة مساحة فيأحد ؤيتئع، فيأتي الجلس، ل له يؤبمح قد بعضهم إن بل 
بجانبه.ذلك بعد أحد يأتي أن يرض لا ربما يل الجلس، 
قله وسع رحل حقهما؛ غير يأخذان ٠لالان رررحلان الحكماء: بعض قال 

.دئثا(( فجعلهِا نصيحة له أهديت ورجل وتفتح، فرح صيق محلس 
زيعمن ذلك ق لما الجالس؛ ق نتفسح بأن وحل- _عر افه أديتا ولمدا 

الدميمة.الأخلاق من وثحلص الأخوة، لعرى وتوثيق للمودة، 
يمجؤح(دجتدٍرر مشحوأ نؤ مل آك؛راثاموأإدا قأتبما ؤ _تعار_: قال 

اا[.آئةثمحإه]اس:
لعبادهالله من أدب ررهدا الأية: هذه عن بمحلسه عدى العبدالرحمن الشيخ قال 

بعضأو بعضهم، واحتاج محمعاتهم، محالس من محلس ي اجتمعوا إذا 
القمود.لأن.ا تحميلا يفمحواله؛ أن الأدب من فان - الجلمس ق له للتفح القادمان 

يلحقه.صرر غير من أخيه مقصود فيحصل شيثا، للفاسح يضار ذلك وليس 
وسعومن له، افه فسح لأخيه فسح من فان العمل، جنس من والخراء 

.عليه(( الله وسع لأخيه 
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إذابالسلام بدأه أن أحيك ود لك يصفي )رمما ه: الخطاب بن عمر قال 
.انحلس(( ل له توسع وأن إليه، الأسماء بأحب تدعوه وأن لقيته، 

موصعابجد لم فان له، وسع إنسان أتاه إذا الأحنف رركان الأصمعي: وقال 
.له(( يوسع أنه ليؤيه تحرك؛ 

الأيةوتتأمل كربن، البصر ترُثع ذلك بمد الشم القارئ أيها ولعلك 
ألتجبينف ثكوا لكم نز ^١^١ ال؛دا٠١٣كأيبما ؤ ت -تعار- قوله وهي السابقة، 

ه.صم منجأثث ةة1«مأ 
قإما ما، مكان ق تكون عندما نفك ق ذلك وتأمل عجبا، فيها ترى ف

مكانل او الزحام، ومحت النبوي المجد او الحرام، المجد وحمموصا ممجد 
قادم،أقل ثم المكان، ذلك علميهم ؤيضتق الناس من جمهور فته بجمع عام 

وتحفزت،تكرمت، ثم فيه، يجلس مكان عن يبحث ؤيسرة ممتة يلتفت وصار 
وتأملبدلك، واغتاطه وسروره، فرحه كيف تأمل بجانبك، وأجلسته وناديته، 

يبلج،اساؤيرل وسني ؤيتمع، ينمرح، مدرك فسترى نمسلف، ق دلل—ه ر ي١ 
فصاربك، اقتدوا ورمما يرام؛ ممن وارتياحا قبولا النبيل التصرف ذلك سيلقى بل 

أحرهم.لك 
شخصأقبل ثم مزدحم، ًلريق ق سيارتك تقود كنت إذا ذلك مثل وقل 

تأملبدلك؛ وآثرته ، ١لطريو٠ له فسحت ثم حلألما، مجن ئص فرجة يؤيد بسيارته 
لك.شاكرا عليك ملما يده ؤيرير لك، ؤيطلق وجهك، ق وهويبتسم حالك، 

تتحأولم يجلك، ل وتفتحت وجهه، ق قلمت إذا ذلك- مقابل وانفلمر-ق 
وتأملالحال، تلك ق يكون كيف صدرك إر انظر بسيارته؛ المرور فرصة له 

حينثد.وجهك تقاسيم 
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فهذاثورة؛ وسرعة ، جثخن واكفهرار صدر، بانقباض ستشعر أنك شلئ، لا 
العظيمة.الكريمة الأية نالك، أسرار سرمن 
وترك، للمتحدث، انحال فسح الأية تلك، إشارات، ق يدخل أن يبعد ولا 

أو، بحديث، يشؤع من مقاؤلمة عن والبعد انحلس، ق بالخديث، الأسثثار 
إرنمير التي الأية مدلول ق داخل كله ذلك فلعل كلامه؛ إكمال أو ، تكذيبه 

الاستهتار.وترك الإيثار، 





١٦٥ارداا،طوا 

،تشجيع وإل مستمر، توجيه إر بجتاجون عموما وانحتون ، والمرة ، محالنواخ 
والألعية.النبؤغ مقومات لمم تهثأ أن وار وصيانة، ورعاية، 
إليهوينظر فضله، له ؤيعترف محيره، يقدره محتمع ق النابغة الأيني نشأ محاذا 

jjyo ) بطولة،كل إل عينه ورثت فضيلة، لكل نفسه همت - والتجلة الإكبار
الكمال.درجات أقصى إل وسعيا العللب، ق جدا بدلك فتزداد 

ميدان،أي ق الإحسان أهل أقدار تحرف التي البلدان ق البؤخ يكثر وليدا 
أولئك.محير عرفان فيها يقل الض البلدان ق ؤندرذلك 
بلادق والشجاعة والأدب، العلم ق النابغون يظهر أن عجب فلا ولمدا 
أدبه.رفعه من ؤيرفعون علمه، عظمه من يعفلمون أهالها لأن الأندلس؛ 

قوعظمت، شجاعته، محدمته من مون يقل. الخرب، رجال ق سيرتهم وكدللئ، 
مكايده.الحروب 

والكمالأت.المعالي إر وتدفع الناس، شأن س ترفع السيرة فهده 
الرجالأعمال تقدير على ررطعت : هلممه علي كرد محمد العلامة يقول 

كنتاهممهم، لأبعث، الثناء؛ س زلتهم وربما النابتة، من بالعاملن والتتؤيه 
بأيديالأحد يقتضي مقام ل كنت، لأني الخلق؛ هدا إل مسوقا أراني 
ينشطوا•حتى 

الاعتدال،يتاق مما يعده و'أخر هدا، صنيعي علمي ينكر بعضهم وكان 
المشجععد وإلا بالمثامحيل، الناشئة أفعال توزن أن عندهم يوجب والاعتدال 

ممانما.حبوه وربما غاليا، 

التثبيعل؟أم التشيهل انحتمع على أجدى الخالشن أي أدري ولا 
محيدواالعامليرا؛ مدح ق الخير أن على درجنا إحواني، ص كير وميق أنا 
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منأوهن بما الطؤيق منتمحف ل بعضهم مخ الاعتدال، آثر وغيرنا نشطة، 
يعدشيئا.رجل يظهرْنهم كد لم حتى عزائمهم 

نفوسهم،ق الغيرة وأشعت التعلم، إر الشباب دفعت هنيقة وبهذه 
•بنهم الناقة وقؤيت 
هممهم.لإصعاف تطوعوا ومن هم أخفقوا فقد المعتدلن صف أما 

البوارعليها يخشى البضاعة قليل برجل إلا العامل^ن عمل بحتقر من اسبه ما 
ضيقفيه حلق من يدلك وأمح بمتلها، الانحار ق يشاركونه لمن انحال ترك إذا 

عم،وص1يىظن«اه.
كان- فيهم بما عليهم وأثنى بفضلهم، الفضل لأهل اعترف إذا الإنسان إن ثم 
حقه.يغّمهل. بألا جديرا 

علىينيد ما قبل لاحفلته ما المعانى تلك من ذهني ل ارتم مما وإن هدا 
ماُتالذي مرصه ل وهو ، العلهاء لأحد ؤيارة ق كين إذ سنة؛ عمرة حمى 

ومنوالفضل العلم أهل من أبناؤ٥ وكان المستشفيات، أحاف ي زرته حيث فيه؛ 
العالية.العلمية الدرجات أهل 

وكانالخامعات، إحدى ق الشرعية الأقسام أحد رئاسة ق أكبرأولئك وكان 
يخرجولا المستشفى، ق والده يرافق وكان بوالده، وبر وجاه، وعلم، فضل، ذا 

ممكنة.فترة أطول عنده فيمكث إليه، يعود ثم العمل وقت إلا 
وكانعنده، ونحن والده إل جاء الابن ذلك أن النياره تلك ق نظري ولفت 

مننهص مقبلا ابنه شاس فلما ه؛ نفعلى متحاملا الكرسي على جالسا والده 
فتعجث<تجلسا؛ )م ، رأسه وقبل ، والده على الابن فسلم ، يستقبله وقام ، ه كرٌ
والمرض؟الإعياء من الخال تلك وهوق لولده الوالد ينوم ا كيفالوقف؛ ذلك من 
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فضيلةسئما ولا بالفضيلة، الاعتصام ممثل خصومه الرحل بحارب لا كلأ، 
العوافونفلرق عالية، وهمة مطمئنة، ص على تدل فهي الإنصاف؛ كفضيلة 

بعيد.

الرحلأن ذلك وأجمل؛ أحمل الأقران فلهومع جميلا الإنصاف كان ولثن 
اقرانه؛منص.ما أن عله سهل مما أكثر سنا أكبرمنه هو من دنصما ان عله يهل 
محروأشدلأقرانه الإنسان فحسد التحاسد؛ الإنصاف عن محرعائق لأن ذلك 

•السم^ ل ًطه حعسده من 

هومن ينصف أن عليه يسهل مما أكثر أقرانه يتصف أن علته يسهل بل 
قل.منه عهدا أحدث هو لمن منية ؤلهور أن ظنه إر يبق إذ منه؛ سنا أحدث 
أرفع•ذكوْ يكون أن إو تفضي 

المتقدم؛على المتأخر فضل من أكثر شائع أقرانه بعض على وفضلت 
المرءأنصف فإذا منه؛ شيوعا أقل هو مما التقى على أهون بجعله الشيء وثيؤع 

فضله.وتناهي همته، وشرف ه، نفكرم على ذلك دل منه ستا أحدث هو من 
تقالت أمه عن سيد عمربن عن ١ ٤ /٣ ٢ الصفوة صفة ي الخورى ابن ذكر 

ابنوفيكم المائل مكة أهل يا لي أنحمعون ت فقال ألوه، فعمرمكة، ابن اقدم 
ذا.اح-يمي يرأبي 

ابنبجد لم ذلك ومع تابما، كان طقه وعتناء صحابيا كان ه عمر فابن 
بالفضل.له والاعتراف ، عتياء إنصاف من أوحرجا غضاضة عمر 

ؤبمدالعتاد، داعية فيها تتقوى الش للأحوال يتيقفل أن للأتان فينبغي 
قوة.من است3لاع ما - الاJاعية تلك ومقاومة ، الإنصاف حدود عند للوقوف 

يصعبلا قد بل ، صديقا أو ميثا ينصف أن الرجل على يصعب لا قل• كلءلك 
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عداوة.منه تبعده ولا أوصداقة، قرابة، به تربطه لا من ينمق أن عليه 
أنهو قليلا- أو كثٍرآ النفس مراوصة إل فيه بحتاج قد الذي والإنصاف 

موطنفهدا صائبة؛ متاقثة رأى ق يناقثه أو سديدا، رأيا أعدائه بعض يبدي 
اد.وفإثم من العناد على يترتب ما ؤإندارها الإنصاف، بأدب تذكيرالنفس 

أعدلوأنوقنوبخآلاتدلوأ عق هموب سكاذ ولأيجرمتحظم ؤ تعارت قال 
٨[.]ال؛ندة؛ ه للثزئ 

عنالرجل يتحدث أن الفضيلة ق الرسوخ على يدل الذي الإنصاف ومن 
فضل.من يعرفه ما إليه فينسب حممه، 

الشاعر:قول ه طالب أبي بن علي، امرالومتين محلى ل رجل أنشد 
رالفقدْ وييعتاش اهواسإذامصديقه من الغنى يدنيه كان فتى 

الأحرالبدرول شعري الحدْ وق ه بجبينت اعلقالثريأن ك
محرقليلتقي السيف وكان عثيدالله، بن محللحة هذا قال: فهي علي سمعها فلما 

ينهما.

وكبرالنفس.الحق، وجمال الإنصاف، عفلمة إل فانفلر 
الفضائل.أمهات ق معدود للمحسن الاعتراف أن للن، يتسن وبهذا 
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أهلمن الزملاء من نحبة يضم الخاممة ق محلن ؤب كشت الأيام من وم يي 
إذامعها والتعامل الإساءة، تلقي كتمية عن الحديث ودار والفضل، العلم 

فكانالحاصرين؛ أجؤبة فتباينت يقول؛ فيما حسابه يحسب لا سفيه من صدرت 
تقوله-تعار- ل يوجد العلاج ت بقوله أحدهم أجابها إجابة نظري- -ق أسدها 

بلسماتحد الش العفليمة الأية نالك ق أتفكر صرت انحلس ذلك انفص فلما 
لممحلاق لا بمن يتلون حيث العقلاء؛ كيرمن يها يتلى المب الأدواء لكثيرمن 

امحدي*البذيء بالكلام إلمهم ؤيميوون العيار، حولمم ييمون الذين السفهاء من 
قيشح كما الناس، من تضم الش الدوائر بعض ل ذلك ؤيكثر 

وا،لعلمتي.الطلاب محتمعات 

عنهمأعرءس فمن الحاهل؛ن؛ عن هوالإعراصى الإساءات لتلك وحيرعلاج 
يؤذيه.ما سم.اع من وسلم ه، نقوأراح عرضه، حمى 

[.١٩٩]الأمواف: ^ ومستيامحى وُمي ءآتثن ؤ -عزوجل-: قال 
عنيرفعها عرتها'إذ نمه على الرجل بحمظ ا-بماهلءث عن بالإعراض 

:الشعراء بعض قال و١لإقازاع، الهاترة تلذ الش الهلائقة 
اباحمقإن ال رجول يقحتى معها أشياءأسعن لأعرض إي 

صادقاه أناس أنوظس ينل ه لاء حيلا ثيه مجواب أحشى 
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أبوالعتاهية:وقال 
١يتمي ة وقايللمرءالحلم والصمت  ايكسرهمه عرصعن  ٠٠

ينمهثمن أو الحم بوانتصف الفاهة إل قيه الئخمل 
الئر<ا.الخيراتقاء ابتغاء من ررإن : تقول والعرب 

ماك: فقيل بجبه، فلم م اضن عبد بن عمر من نال رجلا ن أض 
ملجم.التقإ قال: منه؟.... بمنعك 

مضىما على نيادة الخاهال،ن عن الإعراض على ( jryoما أعظم من وإن هذا 
ْاضٍ

قالتكما الممة، وعلو النمس، سرق من فنألك السامحب؛ عن الترفع ~ ١ 
٠المكارم(( تحمل المكارهكما تحمل أن الشس ررشرف الحكماء: 

لتسمعنواحدة قلت لئن وافه لأخر: قال رجلا أن رربلغتي الأصمعي: قال 
عشرا.

.واحدة(( تسمع لم عثرا قالت إن لكنك الأحر: فقال 
أبقيتفما أنت أما رر الحسن: له فقال عليه، وأييى الحسن، رجل وشتم 

.أكثر(اافه يعلم وما شيئا، 
مماهجاءهم أن المجارون لاحثل رروإذا : هقق علي كرد محمد العلامة يقول 

العظيمةالقس صاحب أن أيقنوا وإذا وأفرطوا، زادوا المهجؤين قلوب له تنخلع 
عليهم.بجلءي لا فيما أوقاتهم صرفأ بحاذرون فيه يقال لما كثيرا يأبه لا 

أمكان مدط الثرثارين بثرثرة يعبأ لا ذاته ق الننيه المتزلة العلي رأينا وقد 
الناسلأن عهدنا؛ ق به الاهتمام خس الأقوال من الضرب هذا ورأينا قدط، 
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•الحق٠ من يهرب وأن للباطل، أن.ميا بججل والعلم تعلموا، 
فذلكوشرفه؛ إليه، اء المثان رفعة عل دليلا الإساءة كون استحضار ٢" 

وضح•ب من يلقى ما يهون مما 
وثميحمجي الأيراف، زالت وما .................................... 

اكائصرص الرحال كال دلائل من أن التي القليب أبي ميض ي جرى وقد 
يقول؛حن ساب، له 

أقكاطاشهادةلي؛فه__يالاص نن مذمض مؤإذاأشك 
منصفه ق واقفا كان من إر همته تلتفت لا الوصح أن هذات ووجه 
بمامثالبهم نشر ق غني لأنه بالذمة؛ أعراضهم ق إغ بأن فتحدثه الأسافل، 

غيرمن ثنته على رماها بهية تحوهم ألقى إذا حتى الفضائح، من به تلبسوا 
بهاءبالتحدث اهتمام وشدة حرص 

معتقدق إنزاله يقصد حيث الكامل؛ الرجل إر بمجامعها همته توجه وإنما 
مها.هوأسفل أوما مدرجته، إل الخمهور 

هته:الشافعي الإمام قال 
اببهمأكون أن إلا العيب ا ومرنمه دت تزايذل نبتي سإذا 

هتحاربذل تكل من ٠ ^١زْ ع>.بء-و، ي نفتكن دب يل
ومحالآحر;

الرجالعي من شتم الرأيت دألأل ناتماأحمت ول
إلبأبير دأت ذثاتمه لصيا ناه أبيم اللئل جعإذا 
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مستحسنومن والأمة، العزة صروب من هذللئ، باييء؛ الاستهانة ٣- 

تشعره ق الزعماء بعض قول ذلك ومن الكبروالإعجاب، 
ريمكإذأعل، ذباب الإن ه طزذيذئاب الطن إ أوكي

متعما والله الثاب: فقال بجيبه، لا وهو الأحنف—، سب من رجل وأكثر 
عليه.هواني إلا جوابي من الأحشا 
تالشاعر يقول مثله وق 

الاينأن اذيزه مقه حمالوامس« المتجى >وك 'فالث، نج—اث
إنهذا يا الأحتف،: فقال حثه، بلغ حتى سعه وجعل ، الأحنف، رجل وشتم 

فلميسفهائتا، بحض سمعك لا وامرق،؛ فهاته، شيء لئ، نفق بقى كان 
تكره.ما 

كثير٠بقول العبي فتمثل ، ويشتملث، يتتقصلئ، فلأن ٠ للشعبي وقيل 
انثحلت،ا جماعراصنا من لعزة امر حمداء همّر مر٥٧ هنيثسا 

ملتؤإل ة مقليولا دينا لة لاملومني اأوأحبتيتي أمس
وعتكله: فقال أعي، إيالئ. فقال: عنه، فأعرض هبيرة ابن رجل وأسمع 

يميهابتلي إدا من فهناك وبلاء، سر السفهاء محاراة أن يتحفر أن ~ ٤ 
يجعلهمما وقاله، وقيله سفهه ق يجاريه أحذ - فيه مروءة ولا له، حلاق لا ، ساقهل. 

اؤيامبذللئإ فيصح ومرذوله، القول ساقط من يرضيه مالأ لسماع عرضة 
رتبته.إر وانحهل إليه، نزل إذ للسفيه؛ 

—واءّ— ه تحاؤيوم——ن فأن——ت ا دنيثالق حذا اييتح جإذا 
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غفلوربأ كلمامحتا، سع كلمة على مثر لم من M ت قسي ين الأحنما قال 
.منه،1 أشد هو ما محافة ثجرعته 

بذلك،ه نفيكرم الخاهلئن عن بالإعراض أنه الإنسان ستحضر أن — ٥ 
ررلأجلقل: ولهدا بم، ذنب لا لأنهم الأعزاء؛ الأبرياء القيه قرابة وكرم 

•ع؛أث؛١ ألف كرم تص 
زهر

هفهوقاتله بيلمم فإ مصيب ه أنمحب القول ل حفل وذي 
هادمقاتلوهوبه عنوأعرصت غثره وأكرت حلمي ه لعهات 

أكرمتمعناه بعضهم: فنال غيره« رروأكرمت قوله: ق القراح اختلف وقد 
وأقاريه.أهله، أكرمت يعضهم: وقال عنه، بالإعراض شي 

القدرةمع إساءته عن والإغضاء الخاهل عن الإعراض أن فنان يقلن وقد 
السفهاء.تهناول يجرإر قد وأنه والمهانة، لليلة، موجب عليه- 

احتمالاكلة فان بحال؛ بالدلة يشته لا العفووالخلم أن ذلك خهلآ؛ وهدا 
ازكرامة.يدهب وجه على الأذى 

أعينق الإغضاء ينيده المكروه،حيث عن الرحل إغضاء فهو الحلم أما 
ومكانة.رفعة الناس 

وادرهبولانحشى فهوالمهيب يكدرها بطش لا م الحلة مياس
الانتقام،على قدرتك ْع وإحسانا وكرما، جودا، حقك إسقاءل فالعفو 

الأخلاق.ومكارم الإحسان ق رغبة الترك؛ فتؤثر 
فهذانفس؛ ومهانة وخوفا، عجزا، الانتقام يترك صاحبه فان الذل؛ بحلاف 
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وإمايمبملك>هؤ -  ٤١

نإىؤ وتمامها الأعراف، سورة من آية من حزء بخفي- لا -كما العنوان هذا 
٢٠عتخذ يخئلق'هاآثيْلننغ  ٠.]

ه•ؤ ؛ -تعال- قوله وقبلها 
والخن.الإنس من الأعداء مع للتعامل عفلمى ريان؛ة وصية الأيتان فهاتان 
وهوالومنون سورة ق ت أحدهما الكريم، المران من موصحين نقليرق ولبما 

منيك أمد ثن رش سأّمبمث. ثا ٣ هتن ألتقم أثثن مئإ اؤ ت قوله 
-٧٩{.٩٦ه]\ءسم0: بجو 

هقسنم -آمتثمى وأذُ ؤ ؛ -تعار- قوله وهو فصلت، سورة ق ت والثاني 
زلأمحث0نثاوا 

ةلستهآإلأ
[.٣٦— ٣٤ه]ضالتت هوألسييعأكلسأر إد4ر هاستع.د.إآدلي 

ه... يسعنك ؤإما ؤ الأعراف: سورة -تعار-ق قوله ههنا بيانه واكويؤ 
الآية.

معناهافأوصحوا كغيرها، الأية هازه عن الله- رحمهم -المسرون تكلم ولقد 
سافيا.بيانا 

الخس.ومعناه؛ واحد، بمعنى والغز ' النغ إن " ذلك ي قتل ومما 
والنحس،الغز، معنى من فيها لما الانغ يكلمة اللخ القرآن نمير فجاء 
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ماإر لشره فيه؛ ؤيغرزه ان، الأنق ينخه محدد بشيء يأتي ١لشتهلان فكان 
-عزوجل-الاه يرصي لا 

إروالإزعاج الخث أو الخير، عن والتشيط بالوسوسة الإنسان هوشعور فدلك 
وءلأ_-جلا صمن فقد بالله؛ يستعيد أن الخوامحلر- نالك ه تفق وجد إذا -قأمر الشر؛ 

تغشاهاأن من ه نفتسلم فبدلك بهيا، أمر الدي هو لأنه استعاذ؛ إذا يعيذه أن له 
الأية.فهدامعنى السوء؛ غواشي 
إذاالأحيان بعض ق ثورتها تزداد قد الشيهلان نزغات أن إر إشارة ذلك وق 
اقيراتمن نؤع أوأي أوفراغا، أوغضبا، أوشهوة، غفلة، الإنسان من صادف 

الشر•نوانع فته تحرك ام 
وتنيدالدواعي، تلك فيه نتحرك حيث ه؛ نفمن ذلك الإنسان بجد ولمدا 

إلبمنع أن النزعات بتلك شعر إذا يه فجدير والأحوال؛ الأوقات عض بق 
اغواحر.تللئا تنل ؤيتلم والأ يايثه، الاستعاذة 

والنجاة.العوذ، منه طالبا الله إر الخواطرفليلجا تلك وطأة اشتدت وكلما 
ادله؛بإذن يزول ثم فترة إلا يلبث لا الشيْلان من الوطأة اشتداد أن وليعلم 

الشيهلان.له زيته ما على يقدم فلا ووترأث.، وليتقي الأستحاذة، إر فليبادر 
فاعجلخثر أمر بهمت ؤإذا فاتشد سوء أمر بهممت، ؤإذا 

ماوليستدرك فليستغفر، - منه وأصاب، وأزله، الشيهلان، أغواه ما إذا ثم 
الماحية.والحنان بالتؤبة، منه فرمحل 

تىثلتئا منمم إد١ \' \jLyآكيكت ؤإك ؛ وجر- _عز قوله إليه أشار ما وهذا 
٢[.• ١ ه متيزوف هم ؤ، Jدح٤ثوأ 

ثوائرها.ثارت إذا الشيطان لنزغات ؤبائي علاج فهدا 
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عنبالبعد وذلك حلولما، قبل التزغات تلك يتقي أن بالإنسان بجدر إنه ثم 
فاننحوها؛ أو الشهوة، أو الغضسا، مثيرات مواء الشيطان منها ينفذ الش الثيران 

مميلغرائز من فتها أودع وما ' الشهوات إو ميل من علته يلت -مما النفوس مثل 
فانللاشتعال؛ القابلة المواد وسائر والوقود، البارود، كمثل مال_ حيث الموى ْع 

-أوارها ؤيدكي فتيلها، يشعل عما يعيدة كانت متى مجراها حرى وما المواد هذه 
والعكس.، يخشى لا ساكتة يميت 

يثيرها،مما اقتئيت فإذا هادئة، وادعة ساكة تفلل فإنها القوس؛ وكيلك 

كوائها،ثارت - أومنظور أومشموم مؤع، ممن الشرور إو نوازعها وبجرك 
أهواؤها.وطغت داؤها، وتحرك شرورها، وهاجت 
فكذلكشروره تحرك الش والوانع المثيرات عن يبتعد أن بالإنسان يجمل كما 

إروتوجيهها ارها، مبتصحيح وذلك وأفكاره، خواطره، يصلح أن يه يجمل 
يضر.ما كل عن بها والبعد يفع، ما 

الشأن،هذا ي جميل كلام ، ٢ ٥ ٤ ص٩ الفوائد كابه ق القيم ابن وللاط، 
فإنهاوالأفكار؛ الخواطر هو اختياري وعمل نظري، علم كل رامبدأ ظققع؛ يمول 

وقؤعتقتضي والإرادات الإرادات، إر تدعو والتصورات الممورات، توجب 
الخواطربصلاح الراتب هذه فصلاح العادة؛ تعطي تكراره وكثرة الفعل' 

وإلمها،لوليها مراقبة تكون بأن الخواطر فصلاح بفسادها؛ وفسادها والأفكار، 
عنادهومن صلاح، كل به -سبحانه- فإنه ومحابه؛ مرصاته على دائرة إليه، صاعدة 

توليهوٌن حفغل' كل نمده توليه ومن رشد، كل توفيقه ومن هدى' كل 
.وشقاء(( ضلال محهكل وإعراضه 

فيأخذهاالفكر، إر متعلقاتها تودي والوساوس الخطرات أن ررواعلم وقال؛ 
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الإرادةفتأخذها الإرادة، إر فيؤديها الذكر فيأخذها التذكر، إر فيؤديها المكن، 
منأسهل مالئها من قردها فمميرعادة؛ سطم والعمل، الخوارح إل فوليها 
وتمامها.فوتها بعد فهلعها 

تهجمفإنها قطعها؛ على القوة ولا الخواطر، إماته الإنسان يعط لم أنه ومعلوم 
ورصاهأحنها، نول على نعيته والعقل الإيمان قوة أن إلا النمس، هجوم علته 

.منه({ وانفتته له، وكراهته أقبحها، دفع وعلى له، ومساكنته به، 
التيالدائرة بالرحى شبيهه افه_سحانه_اكس خلق ررومحد : أن إل 

وصعوإن طحنته، حب فيها وصع فان تهلحنه؛ شيء من لما بد ولا تكن، لا 
بمنزلةهي النمس ل تحول الش والخواطر فالأفكار طحنته؛ حصى أو تراب فيها 

ل»ابد لا بل قط، معطله الرحى تلك نمى ولا الرحى، ق يوصع الذي الحب 
نفسهبه يفع دقيقا يخرج لحثا رحاه تهلحن من الاس فمن فيها؛ يوصع شيء من 

العجنوقت حاء فإذا وتحوذللئ،؛ ونبأ وحصى رملا يطحن وأكثرهم ، وغيره 
ء.طحينه حقيقة له تبين والخبز 

محثقهوإن ، بعده ما محانئر اندفع عليلئ، الوارد الخاطر ديعذ *فإذا : وقالكإمح 
استخدامعلى والمكر هي اعدت، فتالإرادة، فاستحدم جوالا، فكرا صار 

إروثوجهب والشهوة بالتمني القلس، إر رجعا استخدامها تعير فإن الخوارح، 

وإصلاحالأفكار، إصلاح من أسهل الخواطر إصلاح أن المعلوم "ومن 
فسادتدارك من أسهل الإرادار-تإ وإصلاح الإرادات، إصلاح من أسهل الأفكار 
العوائد.قطع من أسهل وتداركه العمل، 

فالفكريعتيلث،؛ لا ما دون يعنيلئ، فيما بالفكر نفسك، تشغل أن الدواء فأنفع 
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عنواشتغل يعنيه، ما فاته يعنيه لا فيما فكر ومن شر، كل باب بمي لا فتما 
فيه((.له متفعة لا بما له الأشياء أنفع 

فانهوإرادتك؛ أفكارك بيت من الشيهلان ئمكن أن #وإياك ت قال أن إر 
والأفكارالوساوس أنولع إليك ؤيلقي تداركه، يصعب فسادا عليك يفدها 
نفكعلى أعقه الذي وأنت ينفعك، فيما الفكر وب؛ن بيتك وبحول المضرة، 
عليكا<.نملمكها وحواتئرك قلبك، من بتمكينه 
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٤٢ ■

يشاءلن الله يهبها وجل- -عز افه من موهبة التخلص وحن البديهة، سرعة 
عباده.من 

سيرق والفلر والقراءة، والمراس، بالمران، تد.رك محلل حملة _كدلك_ وهمب 
قطةذا وكان الخصلة، تلك من ؤلرف الإنسان س كان فإذا الرحال؛ اعافلم 

بالمرانثنت - والحوادث الأحوال محؤيات ق وتتمر الأمور، ق تتفكر مستيقفلة 

والراس•
تالبحتري قال كما التجارب، محلول ينفعه لا فقاس كذلك يكن لم وإذا 

هتحاربصك ن تغل؛ لرمحه واتجى الحزم ببدئك لر المرء إذا 
قحاء ما ذلك فمن الخصالة، هذه من بذكروقائع اليرحافلة كتب وإن هذا 

ابنومعاؤية الختناب، عمربن أمير ؛ jruجرت الش العفليمة التاريخية انحادلة 
لماه الأaلاب بن عمر أن السير كتب ق حاء فقد عنهم- الله -رصي سفيان أبي 
أنتت قال منه دنا فلما وهيئة؛ عفليم موكب ل فهغ معاؤية تلقاه الشام قدم 

ذويوقوف محلول من بلغتي ما ْع قال؛ نعم، ت قال العثليم؟ الموكب صاحب 
ببابك؟الحاجات 

ذلك؟تفعل؛ ولم قال؛ تعم، ت قال 
السلطانعر من نفلهر أن فيجب كير، العدوبها جواسيس بأرض نحن •• قال 

انتهيت•نهيتني، فان يرمهم؛ ما 
أصيىق منه ركتي إلا محلث، يبلغني شيء عن عاتبتك ما معاؤية: يا قال; 
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باطلاكان وإن أؤيب، فرأى حقا قلتأ ما كان فان ٢ الصنسأ رواحب من 
أديب.فخدعة 
أنهاك.ولا آمرك لا عمرت قال قمرني، ت معاؤية قال 

أحسما أمير يا عمر: معية ق وكان ه عوف بن عبدالرحمن فقال 
Iajأوردعما صدر ما 

جش«ناهلما حشمناه وموارده مصادره لحنن عمرت قال 
زارالشهور الكاتب الييساش الفاصل القاصى أن السيروالأدب وتذكركتب 

،الفرس(( بك كبا فلا ررسر العماد: له قال لينصرف ركب فلما الكاتب، العماد 

علارردام البديهة: على فأجابه القلب محس الكلام ؤب أن القاصكب ففطن 
العماد((.

محنت ب البديع فن ؤ، البلأغي^ث عند يعرف ما هو ههنا القلب ومحن 
كانالعكس أو آخرها إر أولما س حروفه قرأت إذا الذي وهو المستوي، القلب 
-تعار-تقوله ؤب كما ١^٩٢، القرآن ق موجود وهو واحدا، واللففل المعنى 

وقوله؛ؤلآفيةىه•ؤرئكمح4، 
.؛،،( jiتحت عقرب ٠ * قولمم ومنه 

وقولالأرجاُءلأ•■
اوومنه مودتل كل وهول هل لكدوم ته مودت

للذهبيالنبلاء اعلأم سر وق ، هذيلبن لعلي والسياسة الأدب ص كتاب ق هكذا ١( 
الخانعوالضثرس; ، الأمعاء هي هها: والرواجب الضثرس، رواجب مثل ل ركتي إلا ٠ ؛  ١y؟/؟
عنكناية تناله؛ حتى عار صيت شيثا أردت إذا معاؤية يا أنك والُنى الخؤع، من يغضب الذي 

ءتهما_.النه -رصي معاؤية بدهاء عمر رعجاب 



١٨٣ادسا«،ه 

علىأجاب حيث بديهته؛ وسرعة الفاصل، القاصي فطنة ههنا والشاهد 
اكام.يناسب بما الفور 

الواقفْن التخلص على تعتن، هي إذ ممراتكبيرة؛ الخصلة لتللئ، أن ييب ولا 
فيه.يخل.ل أن يود لا موقف ق أوتخيله بماحبها، تودي قد الش امحرجة 

مننفوس ق الأرفع انحل له ونحعل بها، ممتاز من قدر من ترفع أنها كما 
قدرها.ا،لكارم يقدرون 
ابنعمر أن الأذكياء كتاب ق الخوزي ابن أورده ما الصدد هذا ق يدكر ومما 
قال;أنه عنه فبلغه عمل على قش من رجلا استعمل ه الخطاب 

شامهن ابا مثلهافه بواّز ا عليهد ألشربه قني ام
قدمفلما آخر، بيتا إليه فضم بالحال، الرجل، وعلم إليه، عمر محأشخص 

القائل:أك  ٠٠قال عمر، على 
شامهن ابا مثالهافه بق واما عليهد أله شربقتي اس

وهو:ثانيا البيت لمدا إن ^Orj( أمير يا بلى ت قال 
دامالشرب ب أحلا ي إنشحاب مإء اردأبعلاب

عملك.إر ارجع •١ الله الله عمرت قال 
>،_AUالأوراق ممرات كتابه ي الحموي حجة ابن أورده ما ذللئ، يذكرق ومما 

الفرزدقفقال حاجان، وهما بمنى والفرزدق جرير التقى ت قال عبيدة أبا أن 

اخرفأنت بمن أخبري مخارأفى منن مبالت—ازل لاق ك فان
لبيك.اللهم لبيك جرير• فقال 



ارسائو( ١٨٤

منه.ويعجبون جؤير، من الخواب هذ\ يستحسنون وأصحابنا ت أبوعبيدة قال 
إلمروان بن الملك عبد أمنني رر • قال الئعثي أن  ٩٨٠٠٣حجة ابن، ؤيدكر 

وكانتأحبته، إلا شيء عن، يسألني لا جعل إليه وصلت فلما الروم، ملك 
:قال الانصراف، أردت فلما كثيرة، أياما محده فبي، الإقامة؛ تطيل لا الرسل 

رقعة،إئ فدفع العرب، من، ولكني، لا، ت فقلت أنت؟ المملكة بست أهل أمن، 
الرقعة.هذه إليه أوصل صاحبك إؤ، الرسائل، أديت إذا وقال: 

فلمؤاالرقعة، وأنيّك الملك، عبد إر وصولي عند الرسائل فاديت قال؛ 
لير؛فقال إليه، فأوصلتها فرجعت، الرقعة، تذكرت الخروج أيند اياب وصلت 

نعم.ت قلت إليك؟ يدفعها أن قبل، شيئا لك قال هل، 
لالعرب من، رجل لكني ' لا ت قلت الملكة، بيت أهل من، أنت لي،؛ قال 
محرددت،، هللبتي، الباب، يلمت فلما عبدالملك، عند من، حرجت ثم الحملة، 

فقرأتهااقرأها، ت قال لا، ت قلت الرقعة؟ ؤ، ما أتا.رى، ت قال يديه، ب؛ن مثلت فلما 
؟•^٠^٠٥ملكوا هد١كيف سل فهم قوم من، عجثمت ٠ فيها فإذا 

لأنه^ا: قال وإنما حملتها، ما فيها ما علمت لو الومتهم،: أمير يا قلت 

و>1وونيأن فأراد عليك؛ حيني، قال: لا، قلت: كتبها؟ لم أتدرى، قال: 
بقتلك.

٩٩٠حجة ابن، ؤيدكر  ؤرعaلاءك كم للشعبي،: يوما قال الحجاج أن :  ٠٣
و.محك\فقال: ألفان، قال: عطازك، وبحلئ،اكم له: فقال ألقمح،، فقال: المة؟ 

بحن،وما أعرُت، أعرب فلما فلحنت، الأمير لص فقال: أولا؟ لحت كيف 
وأجازه.منه ذلك فاستحسن، الأميروأعرب، يلحن، أن 



١٨٥اردطم،ء 

•نصه ما "٣٢  ٢٢صن للسروارى الشجن يه زول فما المن نفحه كتاب ول 

أصحاته،عنه صرف ثثرهب من مغ فلما متنزها، يوما خرج الحجاج إن * راقيل 
هذهمن قال: ؟ الشيخ أيها أين من له: فقال عجل، من فإذاهوشخ وانفردبنفسه؛ 

ؤيستحلونالاس، يظلمون عمال شر ت قال عمالكم؟ ترون كيف قال؛ ، ^^ ٠١١
قبحهأشرمنه، العراق ولي ما ذلك قال؛ ؟ الحجاج 3، قولك فكيف ت قال أموالمم، 

الحجاج،ت قال لا، قال: أنا؟ من ، أتعرفقال: استعمله، من وقبح -تحار- اممه 
مرضن،يوم كل اصنع عجل، ض محون أنا قال؛ لا، قال أنا؟ من ، أتعرففقال: 
.جليلة(( بصلة وأمرله الحجاج، فضحلئ، قال; 

أميةبني ايصورأيام أبوجعفر وكان قوله؛* صرم حجة ابن ذكره ومما 
فلماانحديثا، السمان أزهر حلقة ق بجلس وكان متكتما، يحل البصرة يحل إذا 

أزهر؟يا حاجتلث، ما وقال: وقريه، يه، فرحب، عليه أزهر قدم الخلافة إليه أفضت، 
ابتيأزوج أن وأييد درهم، آلاف أريعة وعلكأ متهدمة، داري االؤمن؛أن، أمير يا فقال؛ 

تأتنافلا أزهر، يا حاحتلث، قضيتا قد وقال: درهم، ألم، عشر باش فوصله محمدا، 
Jm  وارتحل.فأحالها، طاليا، هذا

جشت،قال: أزهر؟ يا حاجتلئ، ما جعفر: أبو له فقال أتاه ستة يحد كان فلما 
تأتنافلا ألفا، عشر باش للف أمرنا وقد طالبا، جئت بل وافه لا، فنال؛ مسلما، 

ومضى.فأحن.ها لما، مولا طالبا، 
عائل.ا،أتيت، قال: أزهر، يا حاجتلئ، ما فقال: أتاه، ستة بعد كان فلما 

تأتناولا ، فاذهب، ألفا، عشر باثني للف أمرنا وقد طالبا، جثت بل وافه لا، فقال؛ 
وانصرف.فأخذها، عايوا، ولا لما، مولا طاليا، بحد 

١^٣^أمير يا قال؛ أزهر يا حاجتلئ، ما له: فقال أقبل، الستة، مضت، فلما 



ارماعات ١٨٦

الدعاءومحال؛ أبوجعفر، فضحك لأكته، جثت؛ تدعويه، أسمعك كنت دعاء 
لي،يستجب فلم أراك، لا أن به الله دعوت فاني غيرمستجاب، تطالبه الذي 

.فيك(( الخيالة أعيننا فقد شئت، إذا وتعال ألف، عشر باثتي لك أمرنا وقد 
المنصورصاحب الؤبح أن ١ ٧ ٠ ~ ١ ٦ ص٩ الأوراق ثمرات صاحب ذكره ومما 

،أميريا الرب؛ع؛ فقال ، أمتر١^٠٠؛^ عند فحضريوما حنيفة، أبا يعادي كان 
علىالرجل حلف إذا ت يقول جدك وكان عباس، ابن جدك بجالف حنيفة أبا إن 

حنيفة؛أبو وقال جائرا، ذلك كان بيومين أو بيوم ذلك يعد اسثنى ثم ، شيء 
بالمتن.متصلا إلا الامتثتاء يجوز لا 

رقابق لك ليس أن يزعم الرُح إن الؤمن^ث، أمير يا • حنيفة أبو فقال 
متازلممإل يرجعون ثم لك، بجلمفون ت قال ذلك؟ كيف قال؛ عهر، جندك 

أعالهم.فطل فستثتون، 
حنيفة.لأبي تتعرض لا ري؛عل يا وقال؛ المتصور، فضحلئ، 

صس_إممس١^ ثمرك ق حجة ض ذكره U ب عج\ب ومن 

الإمامالشيخ نقله ما التقول، ، لطائفارومن حجة؛ ابن قال الوردي، ابن بديهة 
دمشقلحل لما ؛؛^٠١^١" الوردي بن عمر أبوحفص الدين الحبرنين العلامة الحالم 

الله_تغمل.ه الشافعي صصري بن الدين نحم القضاة ياصي؛ أيام ق اتحروسة 
نينالشخ وكان بالشباك، المعروفة الشهود صفة ق ه فأجال- ورضوانه برحمته 

فقال، ممتري كتاب فحصر ، السهول فاّتراره ، المعرة اهل رى يلبس الدين 
أوظما، أكته ترسمون الدين؛ نين الشيح فقال يكتبه، المعري أعطوا • بعضهم 

؛وكتب، القرطاس، فأحد نظما، فقالوا؛ استهنازهم، فراد نثرا؟ 



١٨٧ارى4اوا

اشترىا مهذا الخلق ه إلم ب

الأزرقبن أحمد بن مالك من 
هواقعأرض ة قطعه فباع

^^^ءسالأخثشحر ب
ذرنعبالالأرض ذي هيذرع 

مشرهأيضا انمرض ق ا وذرعه
التقىملك ملة مجن وحدها 

علأولاد ملك إو ثن وم
قديمن مرف تعوهدم 

اشرعثلازما حيحا صبيعا 

هالعاملق اس للنحاري_4 

هواقيه هنائع الممضها 
اشترىن مإل الأرض نم وم

رقالشدن بالنها بي
شهورالدرك الضان م ن

قذاك بيها علهدا وأش
شرْوعّسعإئة ام عن م

رفوصل ف د والحم

مقران بوض ين بد محم

حلقن ما عرفمسد ا كلاهم

هحامعوهي ة الغوؤلا تكسوزةأ
انمراسمع اييع ل والأرض 

ز١٤لانبالفول ل شرون ع
ثرْادرتاي باليوذرخ وه
شرقالحد الرومي ائز وح

جهلبن عامل ملك وانمرب 
يالرومت بتة قهلعا بأيبم

امرعثقاءلع__ا شراء م ن
صهمييية جنوازنه 

كاملهألمح الممجف ا منهألمان 
هحاليه منة الدمادت فع

وحرىه منة القعلعفمض 

قنعتلأحد إ ما ؤلوع
ذكوراله ياتعل عه في

الأشرفضان رمشر عع راب
للهجرْا تلوهخمس بعد من 

محبواله وآلالص ل ع

بانحاففلة.بعصرنا يعرف ما هي الكورة: ( ١ت 



١٨٨

حسضرإذ الع_ئى الظمر ن ابعمر هذا من ينهي،المضمون 

استيعابهع بديهنه، سرعة الخماعة وتأمل الدين، نين الشتح مغ فلما 
الوردي،ابن أنه علموا لما إليه واعتدروا يفضله، اعتؤفوا الشرعية، الشروحل 

ذلكوسألوه نفلما، الشهادة رسم عن عجزوا ولكنهم الصدر' ق وه وأجل
رسول:ابن يدعى جانه إر منهم شخص عن فكتب 

شهديذاك وبول رمن ابأحد ذاك لالعقد حضر د ئ

فحريبها، يتصف من وكرامة البديهة، سرعة فضل لتا يتجن وهكذا 
لعالهااكتسابها؛ على يتدرب وأن الشريفة، الخصلة بهده نمه يأخذ أن بالعاقل 
فيه.راسخة هيئة ذلك بعد تصح 



١٨٩ارسامات 

م^؛.الساءاسديى

فيقويههزا؛ الكارم إر ؤيهزه بقيمته، الإنسان يشعر مما العتدل الصادق الثناء 
والبدل.الفلن، وإحسان والعفو، الصفح، إر 

منفهو والشح؛ الأثرة عن بعده وعلى افي، سجثة كرم على دليل أنه كما 
صدقة.الخليبة والكلمة المليئة، الكلمة قبيل 

حقه.غمعله وعدم للمحسن، وهوالاعتراف ألا شم بخلق ارتباؤلآ له أن كما 
بالممم،ونهض بالشاعر، يرش ما أعظم من المعاني هذه أن يئب ولا 

وامحقرالت،.السفاسم، عن بهم ؤيتأى أقدارهم، للناس وبحففل 
به.مدحوا ما دون يكونوا أن هممهم ليم أبت مدحوا إذا الناس كرام إن بل 
همما بصوانما ؤيشعرهم ، العثلماء صدور له تنشرح مما الصادق الثناء إن بل 

الذيالكل باب عليهم ؤيسد الخيروالإحسان، س منيي إو ؤيقودهم عليه، 
النقد.ق والمثالغون المحيلون، به يواحههم 

وردالني الأيات هي فكم المهح؛ هدا القرآن هداية سلكت، ولميا 
الصالخين؟عباده بعض على وعلا- -حل ١^٧^٢ الرب من الثناء فيها 

اللام-:-عليه نوح على الثناء ق -تعار- قوله منها حدا، كثيرة إنها 
ه.ففيل عندا ادهُمامتث> مج مع حمتا مى 
همحبب أثْ ئّليم ؛ الملام- عليه - إبراهيم حق 3، - -تعالوقوله 

[.٧٥لمد: 

[.٤ ]القلم: ه ثإقكيله-£0له س:ؤ محمد نبينا حق ق وقوله 



|رىىق

كتبوق دواؤينها، ل نظرة ولوألقيت افام؛ بهذا فحافالة النبؤية الستة أما 
فحب؛االثالتي هذين وإليك عجبا، لرأيت الخصوص وجه على منها المناقب 

أوبمال، أتى الله. رسول أن تغلب عمروبن عن البخاري صحيح ق حاء 
فحمدعتوا؛ ترك الذين أن فبلغه رحالا، وترك رحالا فأصلي فقسمه، بسبي 

الرجل،وأيع الرجل، لأعطي إف فراقه مد، ررأما ت قال ثم عليه أثنى ثم النه، 
سئلوبمم j أرى لما أتواما أعطي دلكن أعطي، الذي من إل أّمإ أدع والذي 
منهموالخثد، الغنى من قلوبمم ق اف جعل ما إل أئواما يأكل والهلع، الخرع 

النعم.حمر النه رسول بكلمة لي أن أحب ما فوافه ® تغيب، عمروبن 
حتىه تغيب، بن عمرو نقس ق أثره إر وانفلر ، الختاء هذا إر فانظر 

وهيالنعم، حمر من إليه أحمت، الكلمة هذه فكانت، مالأ؛ ي3لاو_، أن استغنى 
العرب.تملكه ما انمس 

»كانقال: عنهما- الله رصي عمر بن عيدالله حديث، من الصحيح،ن ق وجاء 
أرىأن فتمنيت، افه. رسول على قصها رؤيا رأى إذا النبي. حياة ق الرجل 

علىالمسجد ق أنام وكتت، شابا، غلاما وكتت، ، افه رسول على فأقصها رؤيا؛ 
فإذاالنار، إر ُي فذهبا أخذاني، ملك؛ن كان النوم ق فرأيت، افه رسول 

أقول:فجعلته عرفتهم؛ قد أناس فيها ؤإذا قرنان، لما ؤإذا البئر، كملي مهلؤية هي 
ئئ.لم لي فقال آخر، ماللئ، محلمنا قال: النار، من بافه أعوذ 

نعم)ر فقال: س ايله رسول على حفصة فقصتها حفصة، على فقصصتها 
.الليل(( من يصل لوكان الله عبد الرجل 



uUUjy ١٩١

قليلا.إلا الليل من يام لا بمد عبدض فلكن 
هيؤإنما ذلك، ق بجمل لا واكام الستة، من يسيرة أمثلة فهدم 
الحميدة.'أثاره له وأن مشعة، ستة الصادق الثتاء أن حلألما من ( _،rjإشارات 

سيرأكابرهمل فلونفلرنا النبثل، الخلق هذا على الصاخ اللف نتاح ولمذا 
طهقانتا أمة جبل بن معاذ #كان يقول؛ >ه عود مابن فهدا واضحا؛ ذلك لرأيتا 

اللام..—عليه الخليل يابراهيم له نسيها ء المسرين من يكن ولم حنيفا، 
منأنه فمع ه؛ نفوزكاء إنصافه، على دليل ه مسعود ابن من الثتاء فهدا 

يجدلم أنه إلا معاذ، من وأكرستا إسلاما أسبق أنه وْع الصحابة، علماء أكابر 
يه.اللائقة منزلته وإنزاله عليه، الثناء من غضاضة ه نف3، 

سادوا،النبيل الخلق هدا وبمثل عنهم- اطه -رضي الص..حابة شأن كان وهكذا 
ووئاما،اتفاقا أكثرهم ولكنوا للناس، أحرجت أمة حير فكانوا وارتفعوا، 

وتفرقا.حلافا وأقلهم 
جو4اإقادأحمل. الإمام فهذا المنوال؛ هذا على الصحابة بعل. حاء من درج وهكذا 

.(( قلي ل أحد يتقدمه لا ، الثوري سفيان الإمام الإمام؟ من أتدرى # ؛ يقول 
*({ سفيان مثل يعيتلئا ترى لن ٠ عييتة ابن لي قال رر ٠ وقال 
إبراهيميشبه أدهم بن إبراهيم #كان ت يقول ■؛محأق؛ه الثوري سفيان وطا 

٠٠ فاضلا رحلا لكان الصحابة ل ولوكان ، الخليل 
كلهعمري من أكون أن لأشتهي #إني : م البارك ابن ل -أيضا- ؤيقول 

.أيام(( ثلاثة ولا أكون أن أقدر فما المبارك؛ ابن مثل ّتة أكون أن 
ابنحول #كنا قال: جميل أبي بن عبدالرحمن حدثني ليد: بن على وقال 

فقال:- يسمع متا ميب -وسفيان حدثتا الشرق عالم يا له: فقلتا بمكة، البارك 



uUU^I ١٩٢

.بيتهم(( وما والغرب الشرق عالم  ١٠٠٤^٠^
بعضعلى بعضهم ؤيثكب لعض، بعضهم يشهد لف الأفاصل هم فها 

كانوربما جميعا؛ اطه رفعهم لقد التتجة؟ كانت فماذا أوغضاضة؛ تحرج دونما 
شهادتهلأن المدوح؛ له بالشهود إعجابنا من أعظم المادح بالشاهد إعجابنا 

زكية.ونفس طاهرة، ساحة على تدل لمنه 
علىؤئقض بالشاعر، ؤيرتقى بالممم، ؤيمو يالدوق، يرقى مما وهدا 

والبنهناء.التشاحن روح 
بعدؤإذا مح، قرب إذا من قال: عشرة؟ الماس أكرم »من لأعرابي؛ قل 
.ونحح(( أفلح فمد به ظفر فمن فح، صؤيق وإن ُّاّح، 

الصادق،المعتدل المتضط المديح بحن الفرق مراعاة عليه المنبيه يتبغي( ومما 
:ممدوحه ق يقول كمن الممقوت؛ الكاذب الإطراء ؤ؛خن 

ارالقهالواحد فأنت احكم فالأقدار شاءت ما لا شئت، ا م
السلأطان:أحد عهد مصرق ق زلزال حمل لما يقول من وكحال 

اطربه عدلمن رقصت لكها بما يراد كيد من مصر رلزلت ما 

المديحينيده من الماس من لأن المديح؛ ق الموازن ماعاة ينبغي وكدلكا 
وطشا،غرورأ، المديح فيه يبعث من ومنهم ونبلا، وفضلا وجدأ، إقالأ 

ونمورأ•وعتوا، وتيها، 
الفصلكان وربما المقوس، بهلباغ ومعرفته الإنسان، لخكمة راّثع وهنءا 

فيها.مبالغ أو مقدرة مدح رهئكلمة بينهما 
لماذاالمبيلة؟ الحكيمة الخميقة بهن.ه نأحد لا فلماذا كله؛ مضى ما على وبناء 

نهىكي متزنا؛ ثناء عليهم بالمناء فتبدأ لمعقلهم؛ الماس أمام وقفتا إذا بها احد لا 



١٩٣ارلنماماء 

إذاكانخصوصا عليهم أعطافهمكالثناء يهز شيء لا إذ نقول؛ ْا لمول ُموسهم 
ضب؟من 

أوبوالديه، برا أو الصلاة، على محاففلآ إنسانا رأينا إذا يضيرنا الذي وما 
نثكرهوأن العمل، هذا بعظم نذكره أن "لجيرانه متوددا أو لأرحامه، واصلا 
ذلك؟على بالاستمرار ونوصيه عليه، 

بالرصانشعره أن وأدبا ونشاطا جدا طلابنا أحد من رأينا إذا بمعتا الذي وما 
والدعاء؟والفرح، 
ثثدأن طلابه على حؤيصا عمله، ق مخلصا معلما رأينا إذا يمتعنا الذي وما 

بأنهؤإثعاره مخذيله، من بدلا وحرصه؟ إخلاصه على نشكره وأن ، يده على 
منه.طلب مما بأكثر يقوم ساذج ان إن

عقولوبمترم المنابر، أعواد يهز مصمعا حطا رأينا إذا يضيرنا الذي وما 
لهنشكر أن ملائمة أثواب ق ؤإلقائها خطه، تحرير على وتبحرصى المخاطيان، 

له؟وتقديرنا منه، باستفادتنا ونشعره صنيعه، 

فاصل،يخلق يتمع حاذق طبيب عن سمعتا أو رأينا إذا يضيرنا الذي وما 
إعجابناله ندي أن وعافيتهم سلامتهم على وحرصى مراجعيه، على وصر 

ودعاءنا؟وشكرنا 

حيهعلى كاتبا أو صحفيا تشكر أن أقلامنا أو أفواهنا يلجم الذي وما 
عتها؟ودفاعه للفضيلة، 

فيهأو ، للمسلمان نقع فيه قرارا أصدر لمسوول تاء والكر النزجي لا ولماذا 
شر؟لباب إغلاق أو خير، لباب فتح 

ولوi|^؟معروفا إلينا أسدى والشكرلن ، الثناء تقديم نعتاي لا ولماذا 




























































































































