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٢إ خواطر 
الممدمه

ف_سنأقآوص
ومنوصحبه آله وعلى محمد نبينا الله رسول على والسلام والصلاة لله، الحمد 

:يعد أما والاه، 

لذة.أي لذة العموم- وجه والتأليف-على للكتابة فان 
حال؛كل على تواتيك لا القربجة إذ وكلفة؛ ومعاناة، مشمة، ذلك ق أن كما 

النمس،سمو فتسموإليك الخواطر، لديك وتتزاحم الأفكار، عليك تتوارد فتارة 
يغشى•إذا الليل هجوم عليك وتهجم 

منعليك أشد الفكرة انتزلع ويكون قربجتك، ونحمي إحساسك، يتبلد وتارة 
الفرزدق-.يقواِ، كما الضرس قل 

ومرايبرازخ وذاك ذا هم 
وأحتاجكتبا، أولف أن إمآ أمين؛ أحد أمام أنني رأيت كذلك الأم كان ولما 

ذلك.محرى حرى وما وتحريج، وعزو، وضب، معاناة، إل معها 
قيادهويحلم والدعة، الراحة، إر فيخلي منتوحة، إجازة القلم أعهلي أن أو 

بءلريقةالأحيان بحص ق فاخذ وسطا؛ شقا لك أزإمذلك بعد رأيت ثم 
طولإل تحتاج لا اش الموضوعات بعض ق والكتابة الخواطر، بعض تدؤين 
دونمما يه بأس لا سواد ذلك جراء من فاجتمع عزو؛ ومعاناة دشن_ا؛ وكثرة مس، 

الهتمؤع.هذا فكان متباعدة؛ ترات فق 
والقارئ.الكاتب على التناول قريأة المضم، سهلة الخميقة هذه أن ؤيب ولا 



٤ I سI
قكما بهذه يأخذ وانحدثعن القدامى والكتاب العلماء كثيرمن كان ولقد 

صيدق الخوزي وابن الفنون، ل عميل وابن والسير، الأخلاق ي حزم ابن صنيع 
عليكرد ومحمل ، الشوارد ق عرام وعيدالوهاب الفوائد، ق القيم وابن الخاكلر، 

وغيرهمكثير.لذكران، اي 

أسماءنحمل القبيل هذا ْبن مدونات والأدباء الكتاب، كثيرمن يرك الغرب وي 
منبالذاكرة يعلق ما يقيد مما ذلك؛ وتحو ومذكرات، خواتلر، مثل محلفة، 

وارمامات.ونظرات، انطباعات، 

علىيتهافت اللغات محلف ق مرموقا عالميا أدبا الكتابة من النؤع ذلك غدا ولقد 
ّنافعة أونحارب رائع، أوبيان أفكارناصجة، من يتضمنه مما للتمع قراءته؛ 

أوالهلولالفكرة، حيث من ٌّْتن تحط يميرعلى لا الكتاب هذا بحؤيه ما إن ثم 
وتحتهعنوانا يكون وتارة أكثر، أو أقل أو سهلر ق خامحلرة يكون فتارة القمر؛ أو 

وهكذا...الصفحات، من عدد ق وتارة أوأقل، صفحة أسهلرق 
العبرةأحذ أو حويث، مع وقفة أو اية، ي تأمل عن نانحة الخاؤلرة تكون وقد 

العامةالمواقف من أوموقف شحرشارد، أوبيت سائر، أومثل تارعثية، حادثة من 
حرا.وهلم الخياة، ومحريات الناس، أحوال أونفلري أوالخاصة، 

آخر،موضع ق ممثل ثم مقتضبة، إشارة خاؤلرة أو فكرة، إل يثار وقد 
والعكس.

أبوعدرتهارأنه فيفلن خامحنرة؛ باله ق نحول أو فكرة، يكتب قد الإنسان إن ثم 
إليهسبقك أنه فترى تشئه كلام من فكم إليها؛ سبقه من على يقف حتى يلثث فما 

ومتدمه.ومحريه، ، الشيء منشيء على انمارة هذه تطلق • أبوعدرة 



٠ا ^١> إ
عنترة:قال وقدكا متفهم، إليه تقدمك وقد تستظهره فهم من وكم متكلم، 

متردممن غائرالشعراء هل 

قوبعضها الفر، ق كتب فبعضها ْتنوءة؛ أحوال ق كتت الخواطر وهده 

قوبعضها ، الشتاء j وبعضها النهار، ي وبعضها الليل، ل وبعضها الخضر، 

ؤيزدادنحتمر، حتى السنة؛ محمول عليها تمر أن الإخوة يعص اقترح حيث ،؛ الصيف
نضجها.

قيكن لم ولكن كتابتها، وساعة تاريخها، حاكرة كل أمام أضع أن غنيت، وكم 
كتاب.ق أنهاستخرج -ابتداء- الحبان 

اه، ٤٢٨عام إل اه ٤  ١٧عام الخوا>ئبتي هذه محقدنجت حال كل وعلى 
هؤ١٤٢٨هإر١٤٢٦اب^ن٠uومحر

منلكل والدعاء الشكر أزجى أن إلا القلم شباة عن يدي أضع وأنا يعنى ولا 
ومراجعة.وتصحيحا، الخواؤلركتابة، هذه إخراج على أعان 

التكلأن.وعليه المستعان، وافه الكتاب، محتوداُت، فار 

٤٦٠الرهم،؛م،-ب؛ 

الدينوأصول الشؤيعة -كلية القصيم جامعة 
العقيدةمم 

www.toislam.net
alhamad@toislam.net
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ءءاط>ا |٦

)١(خواطرقصيرة 

شخصك.على لا موقعك على متصبا الذم يكون قد - ١ 
وإماسائغا، وشرابا ناصجا، ؤلعاما نخرج أف قاما الخشا؛ ق ثصطرم النار ٢- 

أوحميما.أومحرقا سئا، تدفع أل 
الموى.ومحالفة الخماح، بقدركح الرحال أقدار تفاوت ٣- 

ذلك،من تستفيد فلن المشكلة، حجم وتضخيم الظن، إساءة ل بائر لا - ٤ 
الخسارة.ق مشارك أتت بل 

مودة.من بمة عندك له من أمام الباب نعلق لا ٥- 
تعجلر•اُ-;ادلولأ 

لممن عنله رأيك تذكر فلا معينة قضية أو ما، أمر ق الناس اختثلف—، إذا ٧- 
نحتسب.لم حنط غرصامنر فصرت ذلك؛ ذكرت فربما موقفه؛ من؛ نتأكد 

عمليملح لا افه لأن حار؛ إل فعاقبته المفسد؛ أمر يهولنك لا ٨- 
ين.ل. الف

تثوشت،قي. عقاللئا صفحة لأن برأي، تشر ولا تتكلم، فلا عضست إذ١ — ٩ 
حقيقتها.الأمورعلى عقلك مراة أرنك ماؤك صفا فإذا 

البدنثعب لأف بالقبول، خامحنرك على يرد ما تاطكز فلا متعثا ^١كنت - ١ ٠ 
والتتفكير.الممة تحب حته يص 

أثلفال.كبار وفيهم كبار، أؤلفالآ الناس ق - ١ ١ 
عمله.عملت مكانه رإذاكت مم 



I٧ أعي 
والعجالة،الطيش، على تندم وإنما النفس، وصبهل الحلم على تندم لن - ١ ٣ 

•والخوق 

الإساءة:تتقبل كيف وإنما إليك، ياء أف المثكله ليت - ١ ٤ 
ولبقفه سذو اك يلقأي، الحطب ا م

م

دعيوغد ن مللجهل رص معام الأنكل 

سمعيلم ه كأنش الأب شهم الا لكثم
يالألعشجاع الذاك ه بأعخلم ه بأكرم 

قالتمادي إر وداعية حمق، للين؛ بالناصح والزراية النصيحة، رد - ١ ٥ 
الخطأ.

قده،يرتفع إليك- توجه إذا النصح واقبل أحهلآت، إذا يالخطأ اعترف، - ١ ٦ 
أحهلاؤك.وتقل 
والاضطراب،:الحيرة عنلئ، وتزل الأبوابذ، لك، لفتح الدعاء إل اقنع -  ١٧

تتمئعه حنانيض بفدا أباتلي تلا الذي لسدك، والجأ 

عللممضاءوتهلنجنع فعلام فضائه بمص ماتسكوه أوليس 

الإحجام.أو الإقدام إل الحازم يقود العواقب ق، الفلر - ١ ٨ 
فلايالخيراُتط؛ سابق ومنهم مقممد، ومنهم لنفسه، ظالم متهم الناس - ١ ٩ 
الرحال(......؟وأي الذي.....؟ ذا فمن ، الكمال( تطيب، ق تبالغ 

فالعملالنتيجة؛ تستبهلئ ولا ، الزاكياُت، بالأعمال( وقم ، المالحان، ابزر - ٠٢ 
ربه.ياذن أكله يؤتي الصالح 

قدرهافوق نفسك، يمهل ولا قدرك، ، يعرفلم إذا بنفسك، ثقتلئ، ثققد لا - ١٢ 



٨ I <ءياءلI
مدحك.ق بولغ إذا 

الصادق.بالتاء زنك المادف بالقد افرح . ٢٢
عنتدافع - الفاصاإة والأخلاق الحمية، والساعي العفلمة، الأعمال - ٢٣

ذم•من به يلصق ما ونتفي صاحها، 
يقتديمن قن؛ ولكن العظائم، ويتعشقون العظيم، بحبون اكاس -  ٢٤

لالعظائم.ويسعى بالعظيم، 
فقاله،من ون يقبلا فلماذا يتكبرون؛ حوله ومن يتواصع، العفليم - ٥٢ 

ويسرونضنوله؟أ

الود،تكب حيتئد أهاله، هو مما لا ، أهله أنت مما المسيء عامل - ٢٦
الأمد.على وتستولى 

يالقل.تبال فلا النة- وأخلصت المعاملة، وأحسنت العمل، أتقنت إذا - ٢٧
فيك.وليس الاءال، ق فالعيب 

نحبةشاغرة فيه يعد لم ورجائه وخوفه، الله، محنة من القلب امتلأ إذا -  ٢٨
منمودية بل تحرر لريه موليته المد أخلص وإذا رجائه، أو خوفه أو غيره، 
سواه.

عنه.فاقصن بنتيجة يأتي لن الحدال أن أيقنت إذا - ٩٢ 
مبلغه.الإعياء بك يبلغ أر قبل الراحة من قسهلا خن. - ٠٣ 
الحسر0ع إن يمرا، العسر ْع فان قرحها؛ فانمملر المصيثة ادلهمت إذا - ١٣ 

يسرين•عمر يغلب ولن يسرأ، 
الاس:بجل عليك آم-لأسلم 



I٩ اعي 
ايهمرىبخل يشتكي ممن لست تي إنبغل اس النق يكن فل

أولذلك مضطرا يكون فقد الأكابر، مع تعامله ق ارم أحلاق تظهر لا - ٣٣
استواءو نبله، فين فهنالك دونه، من مع تعامله ق فضله يظهر وإنما متصنعا، 
طراثقه.

منعيمن ق تعفلم ولن ، إليلئا زوله جب بعينلئا ق العفلم كبر إنما — ٤٣ 
إليه.بنزولك إلا دونك 

يوجبما ق تقع ألا ذلك من وأحمن؛ أحaلأت، إذا ر تعتن. أل جميز - ٣٥
منه.يعتذر وما فايالث. الاعتذار؛ 

ساذجا.تكن ولا الصدر سليم كن - ٦٣ 

اه(٤  ١٧عام رمضان رانمشرالأواخرمن 



Bخواطر

)٢(خواطرسعوة 

جمعمن حلها ق جادة رغبة هناك كان إذا للمشكلة حل من بد لا ١- 

أ-ساواسسمحسإذاتركأذاك.

انظرولكن ت لي فقال المبرة، جدار حول الربيع إر انظر لصاحبي؛ قلت ٣- 

١^١بعد ما إو 
متظ!ارك.تنبش العمعة دحلت فإذا بعيد، من الخق تبمر - ٤ 

بالحد.نضيقه فلماذا واسع القمة طؤيق ٥- 
قيتماني وهذا لإطفائها، ودمه ماله يبدل وذاك الفتنة، نار يوقد هدا ٦- 

علىيعمل فكل العمي؛ وتبصر العلؤيق لإنارة بمترق وذالا والإفساد، الفساد 
مشربهم.أناس كل علم وقد شاكلته، 
نفيساأصبت إن رماءك فاحمد ا غاياتهق ياء الأشه ونفاس

ومعالخلاف، معه يضر لا مما القليل ق ومحلق الأهم، الأكثر ق نتفق ٧- 
الخفوة.وتنيد الفجوة' فتتسع اداحي؛ الخدابرعلى نوئر ذلك 

الخلاف.دب اتطالة ٨-إذاكترت 

أ، الثانية ملأ تكلم فإذا ، عينيك إحدى ملأ وهلة أول الرحل رأيت إذا ٩- 
نصف....الفتى لسان الأول؛ من سقتل 

الله.ابرأوستصلبعون - ٠١ 
للحمقى،عقولمم ويعيرون الثقة، التاع إعارة من يستنكفون - ١ ١ 

و



I١١ ؛؛ي ا
دين.والقوالدحالثن، والخيال، 

عنيثب والإنسان حطاما، يكون ثم مصغرا، فتراه يهيج، الزؤع - ١ ٢ 
العمر.أرذل إل ؤيرد والمنال، بالضعف يدأ ثم قناته، وتصلب التلوق 

الر،ق يهئجون والنامحن ، فشيا ا ثتصغر يم ، ؤسرة" تبمدا الممسة وكذ.لائا 
لازب.صربه الشر أن تعشو ولا الفرج، تستأءلئ فلا ويقصرون؛ يملون ثم 

الظلام.حلكة باشتداد بق يالفجر ئزؤغ المرج؛ قرب الكرب اشتد إذا - ١ ٣ 
الحزنغاية ه بمضوع وأول الأمن مئسع الخوف مضيق ؤراء 
السجنمن الخلأمى بعد حزاسه يوسّفا ملك الله فتيأسن فلا 

فماتومحانه شدة ْع حكها فترك الحساسية، دّاء حسده ق هاج -  ١٤
بالعودين.يذكى النار أن فأيقن سكتت؛ أن لبثت 
فلسنرأي لك كان وإذا مسالة، كل ق رأي لك يكون أن صروؤيا ليس - ١ ٥ 

أحد،لكل تبديه أن صروريا فليس إبدائه من لأبد كان وإذا نديه، أن صروريا 
فيه.تفصل أن أو 

الريما منهم حمم عن بحتت فإذا صدك؛ موقف ما نحموعة يكون قد - ١ ٦ 
محيول.ضد فالقضية الموقف؛ ثحمل فلا نحده؛ 

أنإلا بك بحسن فلا البغض ق أما الحب، ق مقلدا تكون أن بأس لا - ١ ٧ 
مهللقا.يجتهدا تكون 

اه(٤  ١٨عام رمضان رالعشرالأواخرمن 



١٢  Iخداطر

خواطرسيوءر؟(

حلقكأغنى اجعلني اللهم رر العزة؛ معانى من الدعا■، هذا ي كم لله - ١ 
.إليك(( حلقك وأفقر بك، 

إنياللهم ١) منها؟ ترك ماذا بل الفضائل؟ من جمع كم ت الدعاء هذا لله ٢- 
.ء والغنى والعفاف والتقى المدى أسألك 
الوقودلا النار، يتلفئ الذي كالماء الإخوان متازعات ق تكون أف أحمل ما ٤- 
.أوارها ويدكى يعرها، الذي 

وكسرة.صغيرة كل عند إذاكان معنى لعتابك ليس ٥- 
حرفشفا على كان يسموبها فضيلة دون الاضن أكتاف على ارتفع من ٦- 
ه.ينهار أن فيوشك هار، 

الأذى،ؤيكف الندى، يثذل الإحسان، ؤيدي الخميل، يور فلأن ٧- 
أدنىنمنك يكلم، لم وأنت، ، مرتئا٠ إر تمل أن  Jjj)كيف الأذى؛ وبجتمل 
معاهة؟ا

يقيمايكن لم إذا خصوصا غيرك؟أ بمعيار تقيس فلماذا الخاص؛ معيارك للئ، ٨- 
منضتلآ.

فيهباكدوح أعرف أنلئ، مع فيه شخمى قدح بمجرد عينك من فلأن سقْل ٩- 
عقللأ،؟أتلغي، كيف القادح؛ من 

Iث، سيبلا ٌّ*يرصى عليه؛ تتغر لا سبب؛ بلا هجرك — ١٠

وأناسكالعقرالعليل، بهم ويشقى الروح، بهم نحيا العليل كالهواء أنام، - ١١ 
شيءمن تذر ما العقيم أوكالهيح غيارهم، يصيثلئ، أو نارهم، ئحرقلئا المئوم، 

كالرميم.جعلته إلا عليه أنت، 
أحد.بلئ،كل يأنس أن الشأن بأحد، تأنى بأية الث.ّأن ليس - ١ ٢ 



I١٣ ؛غي ا
تميعولا حقه، ق تقصر فلا ه؛ نفعند شأن وله الخاص، كيانه له كل - ١ ٣

عزته.قاة 

عاليه.يقاس ولا عنه، يعبر لا وقد يدرك، الدوق - ١ ٤ 
منه.بد لا مما القلق ق تباغ لا - ١ ٥ 

تيأس.ولا حاول، - ١٦
وذكنياته.ترمه الأنس: ي ما ألد - ١ ٧ 
حتى، ٧١١١القثول؛فهذا موقع منك يقع لم وإن ، وذوق، توقيره منتهى هدا - ١ ٨ 

علاته.على ويجرأ؛حدْ حب من مع 
عإن؟لطرفة يفارقنا لا بمن نانس أفلا نفارقه؛ أو يفارقنا بمن نأنس - ١ ٩ 

ترحلتوإلا واستقرت، حتمت قابلا محلا وافقت فحيث انحيبة؛ تنزل - ٢٠
أوصعقت.وودعت 

توارثك.المصيبة تفقدك لا - ٢ ١ 

بكيكونوا اصبر بك، يقتدي س أو يدلا، تحت س أمام الخنع تظهر لا - ٢٢ 

لك.محبته صالق على دليل حمه ق قصرت إذا الخاهل معاتبة شدة - ٢٣
أساءأنه بلغك س شأن وق حقك، ق أخطأ س عقاب أو عتاب ق ميث - ٢٤

مدهالة.النتائج تحد - إليك 
الناس•بعض مع رسما كن - ٥٢ 

نثالمم.رشق تأمن لا لأنك السفهاء؛ لقيح إذا مجنك احمل -  ٢٦
أهله.س تكون أن همك ليكن الحق؛ على نجس لا -  ٢٧
ركابها؟س أنت فهل تسربأمان؛ نوح سفينة -  ٢٨

والباطلالعاقبة، حميد مريء أنه إلا ثقيلا، يكون وقد واضح، الحق - ٩٢ 
العاقبة.وشء وبيل أنه إلا حفيف 



Iس إ  ١٤
\سم1%موم.. ٣٠

العاطفة.باب من فادخل العقل باب من الدخول أعياك إذا - ١٣ 
صاحبتفلو لماما؛ إلا تراه لا من كثمأ، تماحبه من تقارف لا - ٢٣ 

عندك.الأول ترحح>0ىة الأخيرلربما 
إذاممكنا المستحيل يكون وقد سوفت، إذا مستحيلا المكن يكون قد - ٣٣
بادرت؟

تريأن تلث فلا ميض.، وص لعلاجك يأتي أنه يقلن الناس بعض -  ٣٤
إليك.عدواه 

الأزمات.تظهرق المروءات - ٣٥
والمكارم.المعالي إل منيحثا منه تقوم الذي ص الطيب انحلس - ٣٦
ومملاهمتك، من ويرفع خالقك، من يدنيك الذي ص النافع الكتاب - ٣٧
ورحمة.عدلا وقلبك وحكمة، علما عقلك 

ينفدقد ولكن الأمور، من أمر انتظار ق حدا طؤيلة مدة الإنسان يصبر قد -  ٣٨
انتظارق أو البنك، أوصرافة المرور، إثارة عند أقل أو دقيقة لمدة انتظار ق صبره 

ذلك.محرى جرى وما صديق، 

العجلةوي^ن والإتقان الضبهل مع الأعمال إنحاز ق السرعة بعن كبيز فرق - ٣٩
والثانيةوالفضائل، الخزم قبيل ق معدودة فالأول والإخلال؛ الخطأ ي تتسبب الض 

والرذائل؟١لتفريaل باب ق داخلة 
قدإذ ؛ النفاق، اللطافة شرط من ولا الصفاقة، الصراحة شرط من ليس - ٠٤ 

والنفاقالإسفاف عن بعيدا واللياقة اللباقة حدود ق لطيفا صربجا المرء يكون 
والصفاقة.

عام؟اا\ه()السرالأواخرضرسان 



I١٥ عسمي 

منلكثير نافع م يلأنها فوجدت الكريمة، الأية هذه عند كثيرا وقمت 
المعتنلأت.من لعديد ناجع ودواء المشكلات، 

قسواء النجاح لدرك ويعي الإصلاح، يروم الناس من كشرأ أن وذلك 
جمعاء.أمته أوشأن حوله، ممن غيره أوشأن الخاصى، شأنه 

سيلق فكره عماره ؤيقدم جهده، قصارى ويدل نصحه، يمحص فتراه 
جرا.وهلم بمقصر، الارتقاء أو ، حائر أودلالة غاو، إرشاد 

.كفيه وقلب سنه، مع - طلثه له تحمل ولم يظفريغيته، لم فإذا 
معاشرتهممن له بد لا أناس س الآسين يعاتي ص الناس من وترى 

أخأو عاق، ولد أو ' متسدل رئيس أو شرس، بوالد يبتلى فقد ' ومداراتهم 
إثرمرة بهم والتهوصى إصلاحهم، فيحاول شقي؛ أو كسول تلميد أو قاطع، 
أحزانه؛وتوالّت ، حسراته زادت يريد ما على الأحوال تألم لم فإذا ' أخرى 
ه.نقعلى هووالزمان فكان 

•>.،..١٥بأن عليه فأشاروا ، الشؤون هده ق وعلم دراية له ممن استشارغيره وربما 
سلكه،إلا سبيلا ييع لم بأنه بمحهم الأبواب، ٌن النيون ويلج ' بالأسياب 

بزعمه.مراده على بجمل لم ذللئ، ومع ولخه إلا بابا ولا 
ذللث،على يترتب قد بل والحران، الأحزان اجترار محرد الأصعند يقف ولا 
قلبه،وشتتر ه، نفأشغل حبئ، البرمتتوعة؛ س وأبواب كثيرة، حيرات فوات 

تحته.طائل لا يما وقته وأصاع 



_I_n  مسميI
عليها؟يقاس مما وغيرها الأحوال هذه مثل ي الحل فما 
إزاءها؟أحزانه مع يسترسل وهل أمامها؟ واجما الإنسان يقف هل 

قدرعلى ماب عمله، ق محن أنه يستحضر بآن والحل لا، ■ ايواب 
فإذامصالحه؛ ل ويمضي صنيعه، ق يتمر أن إلا ذلك بعد عليه وما احتسابه، 

جهدكنصحك،وبدلت ق الحكمة سيل وسلكت عليك، بجب بما قمت 

مسكثدهب قلا ؤ مرادك إر الوصول ق الحيلة أعيتك ثم ومستهلاعك، 
اللهيمكنولح»إف مما صئق فير ثك ولا عليهم ثحرف ولا ُؤ و ه حسرات عليهم 

ه,محسنول هم والذين امحقوا الذين ْع 



اسقمن الواردة النموص y اصاض 

خواطر

كلماتعنهم ؤيروى — عليهم الله رصوان — الصاخ السلما عن ايار كيرا يرد 
ذلكوْع السجية، وعلى الخاؤلر، عفو -أحيانا- يطلئونها فهم ناسبات؛ مل 

وقصرها.اختصارها مع وعبرا عمقا طاتها ي حاملة تأتي 
منالتلقي وحسن العهد، وقرب المحيح، الأتباع آثار من أثر إلا ذلك وما 
■النبوة منكاه 

حاليةكلماير الثراة لأولئك خلد وقد إلا المير كتب من كتابا نحد أن وقنأ 
هدا.يومنا إل صداها يتري.؛. 

بمنزلةيخالما من متهم إذ الأثار؛ تلك مع التعامل بحن لا من الناس ومن 
•خلفها من ولا يديها من؛tJ، اياطل يأمحها لا التي الشرعية النصوص 
نافعة.وتحارب خيركتير، فيفوته قدرها؛ يقدرها ولا بها، يحتد لا من ومنهم 

قوإفراط- وصرامة شدة ذا يكون فقد طيحته؛ ومحق على يسيربها س ومنهم 

مستندافيجعلها عليه؛ حبل وما هواه، يوافق ما بحب منها يأخن• فتراه الخرم؛ 
بمدده.هو لما 

بجرفتراه أموره؛ شتى ق اللن جانب معلب مفرمحل اهل هومتس ومنهم 
وهكذا...جرا، لهلثيعته هوملائم لما الأثار تلك 

العام؛وإطارها ؟جموعها توخي أن الأثار تلك مع التحامل ق الأنسب ولعل 
معتدل.متكامل منهج ذلك جراء من فيكون 

يستخالمىأن يمكن أمور ي كلماتهم وتتابعت ، اللف وصايا تواطأت ولقد 



.٢

.٣

-٤

ه_

إخواطر ٠  ١٨
محلهو مما منواله على والسير يه، الأحد يمكن الذي الواضح العام ايهج مها 

;يلي ما ذلك ومن وإجماع، اتفاق، 

البدعة.والتحذيرمن السنة، واباع الشريعة، تعقلتم على تحث آثار - ١ 
ه.لرسوله والتابعة فه، الإخلاص على تحث آثار 

ومرذوب-مضافها، عن وتنهى الأخلاق، مكارم على تحث آثار 
والتن٥.والمهانة الذلة من وتحذر والمناعة، العزة على تحث آثار 

الخلوات.ومراقة السريرة، وصماء السيرة، حن تدعوإر اثار 

التثميروتدعوإر بالدنيا، والاغترار الأمل، ومحلول الكل تحذرمن آثار 
للرحيل.والاستعداد 

تحربة،عن تنتج كاش السائرة والأمثال الحكمة، محرى حرت اثار ٧- 
وحسنالعواقب، ق كالنفلر الأحوال وتقلبات الحياة، محاري ق نفلر وحسن 

حرىوما ضماتهم، اختلاف على الناس مع العامل وكيفية للمال' التدبير 
جرىد'ذك.

والاتفاق.القدوة، فهومحل القيل هذا من فماكان 

أومالنص، محالفة يفلهرفيها قد مما السلف عن الواردة الاجتهادات بعض أما 
كانما أو أشخاِر، دون أشخاصي على ينزل قد ما أو وقت، دون وقتا يلأنم قد 

إلبحتاج فانه صح فإذا ' نسيته صحة ل نفلر إر بحتاج ذلك فان - محتملا محملا 
ملائما.تحربجا يحرج أن وإل سائغ، تأويل 

علىبه والأخذ قبوله يلزم ولا بصاحبه، خاصا اجتهادا عد ذلك يمكن لم وإذا 
حال•كل 



ا]1تخواطر
ؤيردقوله من يوحد كلأ أن على - الله رحمهم - وصاياهم تواطأت وقد كيف 

الالأ 

وأنفعها، المنازل أحن على اثارهم وئنرل ، أقدارهم للقوم ;بحفظ وبدلك 
شهلط.ولا وكي بلا 



أنخشنة منها؛ قر دجاج به ص فإذا حبه؛ أنه يتوهم كان شيا مؤيضا أن يذكر 
وتأكله.عليه، تعدو 

المريتسهذا فشرح قي؛ طبيب إر ُه ذهب محبيه يعص حاله رأى فلما 
سوى.ان إنبأنه الهلبيب أقنعه ولأي جهد وبعد مشكلته، للطبيب 

الإنسان بأش اقتنت الطبيب- -أيها أنا ت محال بالانصراف المريهس هم ولما 
بذلك؟الدجاج يقنع من ولكن حبه، 

ونفوسكريمة، أحلاق ذوي أسؤياء عقلاء بأناس تذكرك الحكاية هذه 
،السوي العاقل عاملهم فادا العلن؛ سسى شرمحبن بانامحمى يسلون ولكنهم معلمته؛ 
وربمابلاهة، أو سذاجة منه ذلك ظنوا العليية طيعته تقتضيه بما الراقي المهذب 

وإنحطأ، على إض ؤيقول: بجار، تراه فلهذا ومكايده؛ ومكرا، تملقا ظنوه 
سبة.ويجعلوني ، الأعداء بي يشمت أن أريا.> فلا استضعفوني؛ ربما القوم 

الكؤيم.وأنت انحسن، وأنت العليا، اليد أنت ت له فتقول 
فدعنيسؤيرتي؛ وطهارة مقصدي، بسلامة هؤلاء يقع فمن إذا • لك فتقول 

تالعلاء أبي بقول متمثلا ثوسهم لمم وألبس طباعي، ناغير وشأني؛ 
جاهلأني ظذ حتى تجاهلت فاشيا الناس ي الجهل ولما 

ويصبحعليائها، عن بها فتهثهل التقوس؛ من نمريكثترأ الخالة محهذه وبني 
رعاية،ولا تذمم، ولا مروءة، فلا الضارية؛ الذئاب س محعلعانا بثها بالناس 

تكرم•ولا 



اداسمحي 
جاهل،جهل عنها يثنيه وألا بالفضيلة، يعتصم أن العاقل الكريم على فحق 

حاسد.تنكر أو 
ومنطقك.قلبك وطهارة بألمحيتك، فاحتففل الأحوال هذه مثل اعترصتك وإذا 
الكارميقدرون من تعدم ولن بك، افه علم فيكفيك قدرك يعرف لم وإذا 
أنكواستحضر عن وأعرض Jالعنف العمووأمر حد ؤ ذ محيرها؛ 

محكيزال ولا ، ص' يسمهم كمي أنك - إليك وإساءتهم الناس، إل بإحسانك 



ثي1ؤكأ ك نسس لإ 

كثير.وولد وفير، مال للمرء يكون قد 

نهيه-عن ؤيتتهي، ، ياممربامرْ من ونحته رئاسة، ذا يكون وقد 
وأموال.وعقارات، مراؤع من ممتلكات لديه يكون وقد 
قوله.عن ويصدرون رأيه، يتقلل.ون طلية ولديه علم، ذا يكون وقد 
السوء.عنه ويدفعون رغباته، يلبون وعشيرة أولائ. له يكون وقد 
١وسئكركتودها ، شكرها يمتوج؛ب الم، النعم من ذللق، أن ؤفب ولا 

أنبه وبجير يده، تحت ما إل يركن ألا حاله هذه كانت بمن مجن ولكن 

ممينهطؤع تكون الش الأشياء هده أن ذلك وزواله؛ ذهابه على ه نفيوطن 
يتعلقوقد شقاوته، سبب تكون قل - سعادته سيل أنها يقلن والش وشماله، 

الفلاهرل ثرى لأنه أغلالما؛ ق مكبلا لما، أسيرأ فيكون وتذله؛ فتريه، بها؛ 
منالملوك هوالمسود إذ غيرذلك؛ تقول الحقيقة بينما وهوالمالك هوالسيد، أنه 

منلما عبودية وجه فيه فيكون الأشياء؛ هذه عن الاستغناء يستطع لا أنه جهة 
الناحية.هن.ه 

كثرةعن الغنى ررليس ت ملم رواه الذي الحديث ل الني. قال ولميا 
•الخىضالقلب« وإنماالنرض، 

بكثرةالغنى ررلثس قوله؛ الكلى ديوجونس الثوس الحكم حكمة ف وجاء 
.عته({ تستقي ما بكثرة الغنى إنما تملك ما 

تيقول إذ الشافعي الإمام در وفه 



خواطرا
;أيتاممناعةكنزاص

هبابعلى يراني ذا فلا 

درهمبلا ا غنيوصرت 

يقول:إذ فراس أبي در وفه 
هبذاتواتغس هالغس إن 

كافياالبسيحلة فوق ما لكل ما 

٢٣ا
ممتسكا بأذيالهفصرت 

منهمكه بيراني ذا ولا 

ائلكشبه الناس أمرعلى 

حاقالناضب عاري ولوائه 

ك—اقشيء فاكل قنعت فإذا 

كلملكوت بيده لمن التوحيد بتجريد إلا الر هدا إر الوصول إر سييل ولا 

الأعظم.الخنية وٌلريق الزة، وسيل عادة، الهومر فدلك شي،ء؛ 



ملإسمليعاكبمودالرجال

فيه:يقول الذي تمام أبي بيت أقرأ كنت 
حميسايقود فلن الخميس رهج حيشوس ق فيطير يقد ]م من 

مرماه.أدرك أو معناه، أفهم أكن ولم 
علىستغرب لا رائعة حكمة على بجوي اليت هذا أن يعد فيما لي بدا ثم 

تمام•أش 
الرحال.يقود أن يمكن لا الرحال تقده لم من أن التين هذا وفحوى 

مرحلةق مت محي يكون أن الفاصل والمربي المحنك، القائد مقومات أعفلم فمن 
ووقفسلفه، من استفاد الرحلة بهاوه مت فإذا مسودا؛ مأمورا مقودا فيها يكون 
ينهى.وكيف يأمر، كيف وعلم الناس، مداراة وتعلم الصواب، وجه على 

يخاؤلروقد :بخفق، قد فانه الرحلة؛ بهذه مرور دون القيادة إل حاء من بخلاف 

يملح.مما أكثر د يفوقد يده، تحت يمن 
الراشدينالخلفاء سيرة ي فانظر العني هذا 3، فزادك شت ما أردت وإذا 
فائدة،أمما منها وأفادوا النبوة، مدرسة خلل ق تربوا فلقد - عنهم اممه -رصي 

المجادة.مراتب وأعلى برالأمان، إل وقادوها حيرسياسة، الأمة قساسوا 
حنوتعلم قبله، ممن أفاد حيث ه؛ معاؤية الومتمت أمير سيرة ق وانقلر 

سيرتهوصارت والأنصار، الهاحرين قلوب عليه الله فجمع ّتقه؛ قد لن الطاعة 
يقتفى.ونهجا بحتن.ى، مثلا وحلمه 

.عبد بن عمر أمترالمومنتن الراشد الخليفة ل دلك مثل وقل 



YO Iحواطد ا
الديننور الإسلام ليث سيرة على وأتيت اكاريح من مراحل مملعت وإذا 
الدينعماد والده كف ق تربى فقد جليا؛ واصحا المعنى هذا رأيت محمود 
ابنعمر سيرة له يكب أن - الملأء بابن -المعروف حمص بن عمر وأمر زم، 

ماكان.منه فكان أثره؛ عبدالعنيزليقتفى 

الخمحالله رحم - الأيؤيي الدين صلاح تلميذه شأن ق ذلك مثل وقل 
الأباءأو ، الفضلاء العلماء كف تحت تربوا ممن سيرة ل ذلك مثل وقل 

الحكماء.



خواطر

وترجع)ضطه، عن المصر مصر العتاب شدة أن الناس بعض يظن ربما 
رثيه.إر الغاوي 

المعاثبيقود قد الصنح هذا إن إذ نفعه؛ من أكثر يكون قد ذلك صرر ولكن 
بالعتاب.الاستخفاف أو الغي، ؤ، التمادي ار 

ابانعته أولاج رمر شرب فاب العتفدع 

مراده،له بجمل وقد نفسه، عن التخفيما صاحلمه بلومه الإنسان ضيد وقل 

كما- علميه عاتب ما أضعاف العتاب من علميه يثال فقد العكس؛ بجين قد ولكن 

الروميابن قول حد وعلى - الأحق يقول 
الإحر|ىاوناربئغري دكالراJح ه إنبيسوم جوى ثن ئطفلا 

منالخطأ يكن لم إذا خصوصا العتاب من أثرا أبلغ أحيانا الرفق يكون وقد 
عدر.وجه له أوكان اباني، طيعة 

يقول:إذ الهلميب أي در ولله 
ابعتاني بالجالرقى ان فيهم علوش الا أيهتريق 

بألطفبخطثه المخهلئ يشحر رفيقا، لينا فليكن العتاب إل الإنسان احتاج وإذا 
القائل;قول بجمل وعليه ' الأبواب أمامه يغلق أن دون يكون، ما 

اغترابه منامتي سا مإذا صديق ن مالسوية ذا أعاتب 
العتاببقى ا مالود ؤيبقى ؤد يس فلاب العتب ذهإذا 

العتابفان - الصداقة ق وزهدا المودة، عن انصرافا صاحبك من رأيت إذا أما 
تالقائل قول بجمل وعليه مودة، يستدعي لا 

اببعنودة مال تنست ليبوده استربت من اب عتأقلل 



اقخواطر

قدإذ وتدمل؛ تشفى لكي وقت إل محاج وجراحاته البدن، أمراض كيرمن 
حتىتقمر أو تهلول مدة ذلك مع البدن ويبقى الخرج، ويداوى المرض، يعالج 
الأول-فته إر يرجع 

جراءمن تحصل م المسمنة والخراحات الأمراض ل ذلك ْثل وقل 
الزمنمرور يكون وقد علاج' إل تحتاج فهكب والإساءات؛ ، والراء ، الشحناء 

الزاعات،تؤية ق - الله ياذن - كفيل فهو ١لاحعة؛ العلاجات هذه ب؛ن من 

الحسابات.ومراجعة الأنفس، وتهيئة 



خواطر

جهةمن أو اصحابها، جهة من كالأبواب وجدثها القلوب تأملت إذا 
مفاتيحها.

محلاوقت؛ كل ق كيلك كان وربما مصراعه، على مفتوحا تلقاه الكريم فباب 

أوزائر•آلت؛ أي أمام يغلى 
والقادح.وللمادح ، وللمنض. وللباكي، للشاكي، فهومفتوح وقلبهكيلك؛ 

انمى؛ذلك زاد الكرم زاد وكلما 
إغلاقه.احكم بخله زاد وكلما كيلك، ومحلبه مغلق، البخيل وباب 

طررقةوأحسنت المفتاح، عرفت فإذا مفتاح؛ قلب فلكل المفاتيح؛ وهكن.ا 
مرادك.على حملت - الفتح 

العيثة.وصفر بالخيبة، رجعت - الفتح كتفية تعلم أولم الفتاح، جهلت وإذا 
بالتحية،قلبه تفتح من ومنهم الصادق، بالشاء قلبه تفتح من الناس من إن ثم 
أسلافهبذكر قلبه تفتح من ومنهم ، البيضاء بأياديه يتدكيره قلبه تفتح من ومنهم 

السؤالعثر عليه ثدحل من ومنهم حقيقة، بمزحة قلبه تفتح من ومنهم الكرام، 
وهكذا؛؛؛محصصه باب من عليه تدخل من ومنهم الخال، عن 

ولهلفالتائي، وحن القلب، وؤلهارة امحيا، ؤللاقة فان حال كل وعلى 
العلبقات.لخمح ملائمة عامة مفاتيح - المدخل 

عز- بيا>ه وانماح والأرض، موات المقالين. وله الله، بيد التوفيق فان وبعد 
العليم.وهوالفتاح - وجل 



بمقلهو فما وإلا مفتاح وله إلا قفل من وما حل، ولما إلا مشكلة من ما 
.•؛هلقع- الواقعي يقول -كما 

حنإلا خصومتهما وإنهاء بينهما، الإصلاح ويمكن إلا متخاصم؛ن من وما 
لرأيه.ؤيتعحب أحدهما، يتعنت حن أو بدلك، يرضيان لا 

(.٣٠)الماء:ه بتثهما الله يوفى إصلاحا إف ؤ ت - وتعار -)بارلئ. الله قال 

أحن،ص بالتي منهما واحد كئ وذمحع الطرفن، من الرب وجدت فمتى 
وقتوق يسيرا، الإصلاح كان - صدعهما لرأب يمحى ناصح حكيم ق ووفقا 
قصير.

المالح،على حؤيصا العواقب، ق ناظرا عاقلا، أحدهما كان إذا وكيلك 
الإحن.وتزول الصلح، بحصل قد - حقه بعض عن متارلأ 
حرمحلالمالح فدون - وإمامهما الأثنان، راني والتعصب العناد، كان إذا أما 
القتاد.



قضيةكل طرفاي لكون أن بامموورة نمس 

رحم،قرابة إما منك؛  CfriJطرمح، ص أوص أونزغ، خصومه تحصل قد 
أونحوذلك.صداقة، أوقرابة 
بعيدا.والأخر ميبا أحدهما أو عنك، بعيدين الخصمان يكون وقد 

القضية.ق طرفا تكون أن يلزم فلا الأمركدلك وإذاكان 
ذلكعن والابتعاد التوقص، يسعك بل 

تكونأن بك بجن بل فيسنك، القضية ق الدخول من يد لا كان وإن 
وتقريبالكلمة، وجمع الصيع، لرأب عي فتطرفا، لا ناصحا مملحا 
قولك.لقبول وأدعى لقالبك، أملم فذلك الوحهة؛ 
التجاء،فالجاء وتماديا لخاحا الخصم؛ن من ورأيت الخيلة، أعينك وإذا 

شيء؟يعدلما لا والسلامة 

وتشتتخصومك، بكثرة فأبشر - قضية كل ق طرفا تكون أن إلا أبيت وإن 
أوقاتك.وضياع قلبك، 

حقق يقال فكدلك - المشكلة عن البعيد الإنسان حق ق يقال هدا أن وكما 

يجعلانبحيث سهما؛ يجري فيما الناس ممتحنا أن لمما يبني، لا حيث أطرافها؛ 
أوصدنا.معنا إما حيايئن أمام الناس 
ُيمتحنأن الخلاف صرورة من فليس محايدين؛ يكونوا أن الناس يسع بل 
مه•الناس 



٢١يسمنا 
«نا'مانظ1اانبيبم

فلويذلك؛ يشهدان والتاؤيح والواقع ■؛هقممع تيمية ابن الإسلام لشيخ القولة هده 
انمن.رأي ذلك لرأيت الفتاين نهايات من كشحا واعتبرت القتر، أجلف 
ابنفهدا بدلك؛ اتصف من بكل تلحق نية قل وعقوبة ماضية، سنة لعلها بل 

خيانته،بب بوذلك العباس بني حلافة تقؤيص أمثاب أحد كان الذي العلقمي 
هولاكو.يد على نهايته كانت - لمولأكو وممالأته 

العاليةالخرب إبان نحمه لع الذي رومل الألماني القائد ، الصحراء ثعلب وهذا 
هتلر.يد على نهايته الظفر-كانت وقائده الأيمن، هتلر ذرخ وكان الثانية، 
لعنتأمة يحلن كلما حوربانشوف إر لينثن لدن من الشيوعية قواد هم وها 
أختها.

الحصر.لا التمثيل ذلك من والغرض كثيرة، ذلك على والأمثلة 
أوالتدمير.بالقتل الفللم على الإعانة على الأمريقتصر وليس 

فتبتلىوالوقيعة؛ الغيثة، نحو ق ظلمه على إعانة الميل هدا 3، يدخل بل 
واحدكل هم ويصبح ، والبغضاء العداوة بينهما يغرى حنث بالذلالم؛ الحئ هدا 

الأخر؟إسقاط منهما 

يسيرهامن سمة راض اولت قسرتها أنت سيرة من تجزعن فلا 

العاقبةفان ظلمه عن ظالآ أوزجر عدله، على عادلأ أعان من ذلك مقابل وق 
قأو الدنيا، ق إل فعله جزاء الخير على المعن ومينال للهترفن، حميدة تكون 

جميعا.أوفيهما الأخرة، 



معنىمعروفاه الدسا في ؤوصاحيهما _تعار_: اش قول أقرأ وأنا لي بدا 
الحثق يكون ما ألهلف من ه وصانهما ؤ اللفظة التعسربهده وهوأن بديع، 

شأنومن اللازمة، تقتضي الأية هذه ق الصحة أن ذلك الوالدين؛ بر على 
والفتور؛الملل، يعتؤيها العلؤيلة فالمحة الأحوال؛ تقلب على الدوام اللازمة 

فيلزمعفليما، حقا لوالديه أن علم الإلمي؛ الإرشاد هذا الولد استحضر فإذا 
بالحروف.- صحايته بحسن الناس أحق وهما - صحبتهما 
والمداراة.والمشاورة، الملاؤلمة، يشمل وذلك 

إليفضي المحبة طول لأن الوالدين؛ مع انحادثة أدب مراعاة ويشملكذلك 
كثيرةبروايات الولد فيسمعها والوقاغ؛ الأحاديث، تكرار جراء من الملل 

الملالةيهلهر لم الصحبة حن لزم فإذا السامة؛ له وبجلب يضجره، تما متنوعة، 

الوالد،إليهم يتحدث أناس مع حاصرا كان أو بالحديث، الوالد خصه سواء 
سمعه.على للولد،مكرورا معلوما الحديث لوكان حتى 

الأولادمن محتاجا،فكم الوالد إذاكان خصوصا بالمال الإكرام ؤيشموكذلك 
أويخلا.أوغفله، تكاسلا، إما الحق ا هلم. ق يقصر من 

نخرمضء؛ إل بحتاحان لا أمي أو أبي، إن يقول؛ من الأولاد من وكم 
الوالدين.على الإنفاق بركة س ه نق

بحتاجانبما والدي يرفدون أخواتي أو إخواني إن •• يقول من الأولاد من وكم 
إر-حاجة ؤ، - إذ"؛ - ا فليإليه؛ 



|_TT_ا_مإي 
فخلتالأخر، على متهم واحد كل فاعتمد الأولاد، جميع ذلك قال وربما 

الأولاد.من معونة أي من الوالدين يد 
فضلامحتاجين غير ولوكانا والديه، رفد من نصيبه يتسى ألا بالولد فحري 

كيلك.كونهما عن 

عثثانسدلك وفي ؤ به يقومون إخوانه ولوكان إرذلك يادر أن وجديربه 
التتناف1ولهب

فيحاوثوالإحسان؛ قات البروالصاو على والده يعين أن الصحبة حن ومن 
البرعلى يمنونه بأولاد يوفق لا ولكته محنا، ثؤيا الوالد يكون أن أحيانا 

بالمعروفنم فإذا الخير؛ عن وخذلوه الهلييق، عليه قطعوا ربما بل والإحسان، 
قرغبة وإما - يزعمون كما - والدهم مال ضييع من خوفا إما مهلا؛ له؛ قالوا 
حجريقفوا ألا الأولاد على فحقيق أوغيرذلك؛ بالخير، أوشحا اليراث، نياده 

الختر•على يمتوْ أن عليهم ل والدهم، طؤيق ل عثرة 
الوالدين.المفرهع الصحية صور ومن 
جاءإذا - الئال سيل على - الابن يضير فماذا معهما؛ الرحلة صورها ومن 

وبمتعاايلر، ليؤيا أوكليهما أووالدته والده يصطحب أن مجتلر نزل أو اليبح، 
الطبيعة؟حمال برؤية ناءلريهم١ 

والعارف؟الأصدقاء صحبة ق الخلؤيل الوقت يقضي أليس 
علىوالهرص الوالد، صيف بإكرام القيام المعروف ق الصاحبة صور ومن 

الضيف.قدوم حال راحته 

لمما أوأناس مكان، لأي الصحبة منك ?للب إذا الوالد صحية ذلك ومن 



٢٤  I خواطرI
مأثم.ذلك ق يكن 

ويأسسيرك، على يطمئن حتى والدك، على أصحابك يعرف أن ذلك ومن 
زاروك.إذا بأصحابك 

وثدير.ونشاط ارتياح بكل - أما أو أبا - الوالد حوائج قضاء ذلك ومن 
احتاجإن المستشفى ق ومرافقته ومراجعاته، علاجه، ق ملاحظته ذلك ومن 

ذلك.إل 

الأول:قول حد على إخوانه، دون والده أمره إذا الولد يتأفف ألا ذلك ومن 
جندببلص الحيس يحاس ؤإذا ا لهأدعى ة ملمعون ؤإذا 

•y>}iولولم اكفيذ إر يادر أن ُه بجمل بل بذلك، يفرح أن ليه عل 
وتغيرمزاجه.وقوته، الوالد، جفوة يتحمل أن به وبجن 

السرورإدخال على الولد بجرص أن للوالدين الصحة حن وجملع 
خامحيرهما.يكدر ما كل عن يبتعد وأن عليهما، 
البرعن الحديث تفاصيل أما معان، من الكريمة الأية حملته مما إشارات فهده 

فليسهن.امحايا.



بني١يا لسفيان: سفيان أم راقالت قال: وكيع عن بمسنده أحمد الإمام روى 
.بمنزلي({ أكفيك وأنا العلم اطلب 

أحرفعشرة كتبت إن بتي يا رر : أحمد- الإمام يرؤيه -فيما مرة ذات له وقالت 
ذلكتر لم فان ووقارك، وحلمك حشيتك ق نيادة شك ق ترى هل فانظر 
.تنفعك9 ولا تضرك، أنها فاعلم 
النه-رحمها -سفيان فأم لأولادهم؛ السلف لميية عال نموذج الأثر هدا ؤ، 

الغرضلدلك وزى بتعليمه، قحنيت والألمعية؛ النجابة، ابنها من آنست 
حقوقهاعن وتغاصت بالوعظة، وتتخوله بالنصح، تتحاهده وصارت النبيل، 

الثوريسفيان أصبح حيث رجاءها؛ الله يخيب فلم نحوها؛ ابنها على نحب الير 
المتبوعة؛الستة المداهب أصحاب وأحد الحديث، ل ( ^_rjوأمين العرب، فقيه 

رصيدإر - اض -باذن تضاف التي حسناتها من حسنة ابنها وصار بره، أمه فداقت 
لما.أعما 

الفضائل،وسائر العلم على ابنه بتربية يحنى أن إر الوالد ترشد الحادثة فهذه 
منآنس إذا به فيحسن حقوقه؛ بعض عن الوالد يتغاضى أن إل ذلك أدى ولو 
فإذاالحواللائم؛ له يهيئ وأن ه، نفعلى يعينه أن العلم على وإنالأ ، ذكاء ابنه 
لعينه به ثقر ما ودعائه بره، من والده ذاق نال ما العلم من ونال الولد، كثر 

والأجل-العاجل 
أمورحلال من إلا الثر يرون لا الدين الوالدين بحض حق ل الكلام هدا يقال 



٣٦  I اس
منه.والقرب الوالد، خدمة حول تدور 

الولدعلى بجب ما أوجب من وانه البر، من عظيمة صور هده أن ميب ولا 
والده.بجاه 

أحلمن حقوقه بعض عن ؤيتناصى بشؤونه، يقوم أن للوالي نير إذا ولكن 
خيروأبقى.فدلك - والأمة بل ، والوالد الولد على تعود مملحة 



كانإذا أحي رر فقال: صدمك؟ أو أخوك ت إليك أحب أيهما حكيم؛ مثل 
.صدمي((

دونلأخيه، صدقا الأخ يكون أن ينبغي أنه إر تشير الحكيمة الإجابة هده 
الروابط.أعفلم من كانت وإن الأخوة برابطة يكتفي أن 

قفتورا يلحظ عموما العلاقات ق يكتب وما الناس، أحوال ق والتأمل 
منالنؤع لمدا تتعرض الض الكتابات ق وقلة بينهم، فيما الإخوة علاقات 

العلاقات.

وربماعلاقاتهم، ق الرسمية تطابع إل الأحيان-مميلون من كثير -ل فالإخوة 
الاحترامحق يقضيه ولا بعضا، بحمر بعضهم كان وربما الندية، جانب إل مالوا 

والتعاونوالأزر، الأجر يفوتهم إذ فادحة؛ خسارة الإخوة فيخسر والقدير؛ 
الحياة؛مرافق على 

الثقةعلى المؤسسة والصداقة عادة المن كثيرة جوانب -أيضا- ويفوتهم 
القؤية.والرابطة 

أكلمتربما وعداوات لكان وأولادهم ووالديهم، امرهم، ويصص>ون 
الأخضرواليابس.

وانحبة،الإيثار، على تقوم أن الإخوة بعن العلاقات ق ينبغي والذي 
بالصغير،الكبير ورحمة للماكبير، الصغير تقدير و العواقب، وتدبر ، والصفاء 

ينهصنحتى والتكاسل النباطئ وتشجيع به، اللائق مكاثه المنزلة ذي وإنزال 



٢٨  I سI
بجعلواوألا وأسرهم، أنفسهم، عدوا يحتى بعضا بعضهم يكمل وأن ه، يتق

مقالأ.فيهم لقائل 
نحوأو مال، أو جاه، أو علم، أو شهرة، ذا يكون أن للإنسان قدر وإذا 

عاليهم.يتطاول وألا منه، إخوانه نصيب ينمى ألا به فيحسن ذلك_ 
وألاه، نفعلى يعيتوْ أن - يكر مما نال ما نال قد أخ لمم كان لن ببغي كما 

وماالوالدين، بر تحو من عليه بجب ما عنه بجملوا وأن طموحاته، أمام يقفوا 
الأجروالجاح.ق له شركاء بدلك فيكونوا ذلك، محرى جرى 

ا،ليراث؛مة قإر يبادروا أن الإخوة ، jryالصفاء روح شيؤع على ومما 
الفلز.وسوء الفتنة دابر وليقتلعوا يتميبه، طرف يذلفركإ؛ لكي 

الشراكة؛حال والاتفاق الوئام على بحرصوا أن الإخوة ب؛ن الود يمفؤب ومما 
أنوعلى ذلك، على فليحرصوا - غيرها أو نحوبجارة ق ثراكة بيتهم كان فإذا 

والأمانة،والصدق، والرحمة، والشورى، والمودة، الإيثار روح بيتهم تسود 
الظن•وحن 

وماله ما طرف كل يعرف وأن لنفسه، بجه ما لأخيه متهم واحد كئ بحب وأن 
عليه.

وأنوالوضوح، الصراحة، ممنتتهى الشكلامت، يتاقثموا أن بهم بحن كما 
الممل.ق والإخلاص الفاني على يمحوا 
ذلك.يستدعي الأمر إذاكان عليه يتفقون ما يكتوا أن بهم يجمل كما 
المودة،بيتهم وسادت الرحمة، فيهم حلت الهلريئة تلك على ساروا فإذا 
الثركة.بركات عليهم ونزلت 



I٣٩ ا_؛؛!ي 
الحانب،ولئ التواضع، لزوم الإخوة ض الودة على تض ام الأمور ومن 

الإخوة،على المنة وترك المعايب، ونسيان والصفح، والتغافل، والتناصي، 
منهم،يأتي مما بالقليل الرضا على النفس وتوطن بالتل، مء؛لالبتهم عن والبعد 

الخطأ،وقؤع حال العتاب ق الشدة ونحب وطبائعهم، أحوالمم، ومراعاة 
خلاف.حصل إن والنيارة بالمدية والمادرة العقيم، والخيال الخصام، ونحب 
فكاكولا منهم، له بد فلا منه؛ لحمة إخوانه أن المرء يتحضر أن ذلك ومن 

أسالكان وإن منك وعيصك ؛ ١ ذق وإن منك أنفك تقول: والعرب عنهم، له 
خاسر،فيها فالرابح شروبلاء؛ الإخوة معاداة أن المرء يستحضر أن ذلك ومن 

مهزوم.والمنتصر 

وتوقترهم•أعمامهم، احترام على أولادهم الإخوة يربي أن ذلك ومن 
وقيامهمالإخوة، ضواقات من عليا ومثلا رائعة، نماذج العيان أرانا وقد هدا 

أسوة.وموصع مثل، مضرب جعلهم ما بالحقوق 
ضوء١١إلقاء من لمنيد تواتى الفرصة ولعل وإشارات، إلماحات فهن-ه وبعد، 

المسالة.هده على 

مخاطه.سال ١-ذلأ: 

الشجر.التفاف شدة : والأشب الكيف، الشجر العيص: ٢. 



ومتشات، العلهاء كتب ثنايا ق وثري سامية، ماُابي تحمل جميلة، كلمه 
الشعراء.ودواوين ، الأدباء 

حرىوما والبذل، والخدمة، والرجولة، الشهامة، معاني تدورحول كلمة 

الأخلاق.مكارم من ذلك محرى 
يذكرونما وكيرا ' ثالفتوة بوصفهم ممدوحتهم على الشعراء ض ما وكشمأ 

الإعجاب.معرض ل الفتوة 

:الهلوسي حميد بن محمد رثاء ق أبوتمام قال 
اثنصرفاته النصرإذ مقام تقوم ^دربواك1عنستة 

آخر:ممدوح ق وقال 
موتهبعد معيوفه ي عيش فتى 

:المتنبي الطيب أبو وقال 
سميدعكل ا1فتي—ان من واهوى 

وخالطتالملاه انميس نحته حْلذ 

ممرعاواديه السيل بعد كان كما 

القومالسمهري ضمير نجيب 

اثمرمرمالخميس كبان الخيل به 

الشوكاني:وقال 
اءفذ.اكهوالمتىضلاكتغيروان ازالفضائل حن وم

المحي،،  ٢٠^^١١الشهم، تعني الأوائل عند الفتى أو الفتيان وكلمة 
تباطؤ,ولا منة بلا بالخدمة يقوم الذي الألوف المتغاصي، البشوش، 

علىيحرص ممن وكان والاحترام، بانحية، حديرا كان حاله هذه كانت ومن 



I٤١ ا؛يي 
منه.والقرب صحبته، 

وطالبالاستقامة، ولزوم الأمر، وصلاح الديانة، حس ذلك إل جمع وإذا 
مكان.كل العالياء من بالغ - العلم 

واستقامة.علم ذا ولوكان منها فقد ما بقدر منزلته هبعلت الفتوة ثكل وإذا 
.يتمرى(( بحن لم يتت لم من رر : ككد الثوري سفيان قال 
أخذومن الفتيان، عادة من إن ١) •' سفيان كلمة على معلقا جهمقع الخهلاُي قال 

١لحريكة.ولعن الخلق، وسجاحة الوجه، بشاشة أحدهم 
الفتوةمن انتقل فمن الخلق؛ وسوء الكزازة' القراء من شتمة ومن 

والمشاقة.الدوقة تلك معه يتقى أن جديرا كان القراءة إر 

أوغلغلة.حفوة، من يحل؛ لم العلم- طلب -أي صباه ق ومن 
القراءةإر الفتوة من انتقل إذا وهوأنه آخر، وجه إل سفيان قول يتوجه وقد 

أنإر له أقرب فكان منه؛ قرط ما على والندم مضى، ما على الأسف معه كان 
منه.يكون صاخ بعمل يحجب لا 

ا_ه.فيه« الوقؤع من وأبعد لخيره، أشد بالشركان عارفا وإذاكان 
أصحبأن من إلل أحب فتى أصحب لأف ١١ت الثوريجوإ؛مح سفيان وقال 
قارئا«.

يقول؛الدينوري الصول برهان )اسمعت تالتوحيدي أبوحيان قال 
سنيعابد يصبى أن من إلى أحب كان الخلق حن فاجر صحبنى لو 

الحلق•

يضرنىولا خلقه، بحن يصلحني الخلق الحسن الفاجر لأن برهان: قال 



٤٢  I ءُاطرI
لأنبعبادته؛ ينفعني ولا خالقه، بسوء يقدني الخالق السيئ والعابد فجوره، 

خالقهوحن عليه، الفاجر وفجور عالي، خالقه وسوء له، العابد عبادة 

لي((ا_ه.

مدارجالماغ كتابه ق الفتوة حول جميل القيمبةإ؛محكلأم ابن وللامام 
لوأفاحض الفتوة، مترلة مماها كتابه منازل من منزلة أفرد حيث الس-الكيرن؛ 

غيره.عند تحده تكاد لا بما عتها الحديث 

الفتوة.منزلة ه سعين وإياك يعبد إياك ؤ ت منازل ررومن • ذلك ق قاله ومما 

عنهم،الأذى وكف الناس، إل الإحسان منزلة هير حقيقتها ادزلة هده 
نتيجة- الحقيقة ق - فهي معهم؛ الخلق حن استتعمال فهي أذاهم؛ واحتمال 

واّتعماله.الحلق حعسن 

الروءة؛أنولع من نؤع فالفتوة منها؛ أعم ا،لروءة أن اروءة وبين بجنها والفرق 
غيره،إل متعد أو بالعبد، هومحص مما ويزين بجمل ما استنحمال ١الووء٥ فان 

بغيره.متعلق أو به - أيضا - محتمى هو مما ويشعن يدنس ما وترك 
.H الخالق ْع الكربمة الأخلاق استعمال هي إنما والفتوة 

بلالفتوة، باسم الشريعة عتها تعبر لم 'شرا-ةة، منزلة رروهده " ظ-ققه وقال 
عنالمتكدر بن محمد بن يوسف حديث ق كما الأخلاق مكارم باسم عنها عبرت 

ومحاسنالأخلاق مكارم لأتمم بعثتي افه ررإن قال: النبي. عن جابر. عن أيه 
الأفعال«.

٠السن# الحدث وهوالشاب القش، من الفتتوة وأصل 
والحدث.الشاب كاسم ذم ولا بمدح يشعر لا الفتى ررفاسم ت قال أن إر 



|_T؛_اسمحي 
السالف.لسان ق ولا الستة ولا القرآن ق الفتتوة اسم بجيء لم ولذلك 

الأخلاق.مكارم ق تعدهم من استعماله وإنما 
•أمرخمرْ ق أبدا البد يكون أن عندهم وأصلها 

عياض،بن الفضل ثم محمد، بن جعفر الفنثوة ل تاكلم علمته من وأقدم 
الهلائفة((نم والختيد، ، ^٠١^٧، بن وسهل أحمد، والإمام 

جعفرأن فيذكر » قوله ذلك قمن السياق؛ هذا ل الاثار ق أوردجمحلقهحملة نم 
أنت؟تقول ما للسائل؛ فقال الفتوة عن سئل محمد ابن 

صبرت.متعقت وإن شكرت، أعطيت إن ت فقال 
محيلاكيلك.الكلاب فقال: 

محدكم؟الفتوة فما اممه رسول ابن يا السائل: فقال 
شكرلأ.منعتا وإن آثرلأ، أعطيتا إن فقال: 
الإخوان.عثرات عن الصفح الفتوة عياض: بن الفضيل وقال 
فقال:الفتوة عن سئل وقد محه محدافه ابه رواية ل أحمد. الإمام وقال 

نحض.

غنيا.تعارض ولا تنافرفقيرا، لا فقال: الفتوة عن الختيد وسئل 

تتتتمض.ولا تتحف، أن الفتثوة انحاّبي: الخارت وقال 
الخلق.حن الفتثوة المكي: عثمان عمربن وقال 
غيرك.على فضلا لشك ترى ألا الفتوة : وقيل 

الدى.ويذل الأذى، كف الفتوة الخنيد: وقال 

فيها.لشك ترى ولا ، تأتيهافضيلة وقيل: 



٤٤  I امسمي
والحفاظ.الوفاء هي وقل: 

محصيك.ممن تحتجب ألا : وقل 

العروق.طالب يمي العاق؛ أمحل إذا تهرب ألا وقل: 
انحة.وإسرار انمة، إظهار •• وقل 

.صديقك(( على تربح أن الفتوة من ليس ت وقط 
هذاق وأحبارا قمما ساق الفتوة، ق الأقوال هذه هه القيم ابن ذكر وبعل 

الخيريبها رأى عليه دخلت فلما بامرأة، رجل تزوج ت ارقط فقال؛ المط 
أنهتحلم ولم ماتت، ستة عشرين فبحا> عميت، قال؛ ثم عيش، اشتكيت فقال؛ 
سبقتله: محقط بها، لما رويي بحزنها أن كرهت •• فقال ذلك، ق له فقط بصير، 

الفتيان.

خرجتالهلعام من فرغوا فلما الفتيان، من جماعة رجل واستضاف 

تصبأن الفتوة من ليس وقال: منهم، واحد فانقبض أيديهم، على الماء تصب 
هذهإل ألحل منذ،yjC أنا • منهم آخر فقال الرجال، أيدي على الماء النسوان 

أورجلا.أيدينا على الماء تعب امرأة أن أعلم ولم ١كار، 
فلمالسفرة، قدم غلام يا الرجل.* فقال فص، لنيارة فتيان جماعة وقدم 

منليس وقالوا: بحض، إر بعضهم فنفلمر يقدم، فلم وثالثا، ثانيا فقالما يقدم، 
فقالهذا، كل السفرة تقديم ق عليه يتعاصى من الرجل يستخدم أن الفتوة 

بالسفرة؟أيهنأت لم الرجل؛ 
الفتيانإر السفرة تقديم الأداب من يكن فلم ثمل، عليها كان الغلام؛ فقال 

دبحتى فلبثت الزاد، عن وطردهم الممل إلقاء الفتوة من يكن ولم النمل، مع 



٠٤٥ ما*لر ا
الفتيان.يخدم مثلك غلام، يا فقالوا: النمل، 

ففقدااديتة، ق الحاج من نام رجلا أن يدكر ما ت تلحق لا اش الفتوة ومن 
وقال:ُه، فعلق محمد، بن جعفر فوجد فزعا، فقام دينار، ألف فيه هميانا 
ووزنداره، فأدخله دينار، ألف قال؛ فته؟ كان شيء أي ' فقال همياني، أحدت 

فأبىبالال، معتدرا جعفر إل فجاء هميانه، وجد الرجل إن ثم دينار، ألفا له 
للناس؛الرجل فقال أبدا، أسترده لا يدي من أخرجته شيء وقال: منه، يقبله أن 
.(( ؤسه محمد بن جعفر هدا فقالوا: هذا؟ من 

ابنالإمام ذللئ، من شيء إل أشار وقد ودرجات، مراب، الفتوة وإن هذا 
إسماعيللأبي اوسائرين منازل شرح ل السالكان مدارج كتابه ل القيم 

المروي^،.
للئ،تشهد ألا الفتوة )ونكتة المنازل: صاحس، ررقال : القيمجوإققه ابن قال 
حقا(.للئ، ترى ولا فضلا، 

عنوعيثلث، ، نقصلث، بشؤهادة تقنى أن عينها اف وإنالفتوة، قاب يقول؛ 
عليهم.حقوقلئا شهادة عن عليلئا الخلق حقوق بشهادة وتغيب فضلك، 

وهمعكسهم، وأخسها: الرتبة، ظء أهل • فأشرفها مراتبا هذا ل والناس 
عنالناس على حقوقهم وشهود عتؤيهم، عن فضائلهم شهود ل الفناء أهل 

عليهم.التامس حقوق شهود 

ؤيشهدوالكمال، العب—، من فيه ما فيشهد وهذا، هذا سهد من وأوسطهم: 

 ١ .L،IaJ  ; أنالأول أن يعني القيان؟ بجدم مثلك الاستفهام؛ بصغة أولعلها النيان، بحدئ
الفتان.بجدمك 



٤٦  I أص
.عليهم(( وحقوقه عليه، الناس حقوق 

إسماعيلأبو _أى ررقال الفتوة: درجات عن قالممتحدى أن إل 
والتغافلالخصومة، ترك الأول: الدرجة درحات: ثلاث على »وهي المروى-: 

الأذية((.ونسيان الزلة، عن 

التركباب من الدرجة )رهده قائلا: الدرجة هده شرح ق القيم ابن شؤع نم 
فهيغيرها؛ لأحد خصما ه نفينصب فلا أحدا، يخاصم ألا وهي والتخلي، 

خصمه.

الخصومةينوي ولا بلسانه، يخاصم لا درجات، ثلاث -أيضا- المنزلة وهده 
ه.نفحق ق هذا باله، على يحطرها ولا بقلبه، 

كانكما الله، إل وبحاكم الله، وق بالله يخاصم أن فالفتوة ؤيه: حق ق وأما 
حاكمتن(.وإليك خاصمت )وبك الاستفتاح دعاء ق يقول النبي. 
-تعار-بالله إر الدعاة العلماء فتوة درجة وهذه 

أخذهالثّرع عليه يوجب زلة أحد من رأى إذا فهوأنه الزلة عن التغافل وأما 
العذرهتحمل من ويربحه للوحشة، صاحبها يعرض لئلا يرها؛ لم أنه أظهر بها 

الرؤية.مع الكتمان فتوة من أرفع التغافل وفتوة 
خرجأنه فاتفق مسألة؛ عن حاتما فسالت امرأة جاءت الدقاق: علي أبو قال 

أنهفأوهمها صوتك؛ ارفعي حام: فقال فخجلت، الخالة، تلك ق صوت منها 
الأصم،بحام قلقب الصوت؛ يمع لم إنه وقالت: بذلك، المرأة فرت أصم؛ 
الفتتوة.هونصف التتغافل وهذا 

ولاله، ليصفوقلثك بأذى؛ نالك من أذية سى تنفهوبأن الأذية( )نسيان وأما 



ت.تستوحش 

منإل إحسانك يان وهونالفتوة، وهومن - أيتنا - آخر يان نوهنا قلت؛ 
وفيهالأول، من أكمل النسيان وهذا متك، بمدر لم كانه حتى إليه؛ أحسنت 

تدث
ظهراIإذا الجميل إن ا يظهرهواس صنائعه يمسى 

منالثانية الدرجة بيان ل المروي إسماعيل أبي كلام القيم ابن ساق ثم 
منوئكرم يقصيك، من يقرب أن ت الثانية الدرجة )ا ت وهوقوله الفتوة، درجات 
.(( ممابرة لا ومودة كظما، لا سماحة عليك، بجني، من إر وتعتدر يؤذيك، 

قبلهامما أعلى الدرجة ررهذه ت قائلا الدرجة هذه شرح ق القيم ابن شرع ثم 
الإحسانتتضمن وهذه والتغافل، المقابلة ترك تتضمن ت الأول فإن وأصعب؛ 

بيتكوالإساءة الإحسان فيكون يه؛ عاملك ما يتند ومعاملته إليك، أماء من إر 
القانل:قال مثلها ول الإساءة، وحطته؛ الإحسان، فختلتك؛ حطمن، وبيته 

وسدراسكم فنؤئدنيون تعودكم اكم اتينمرضنا إذا 

الناسمع الني. سيرة إر فلينفلر ينبغي، كما الدرجة هذه فهم أراد ومن 
منهاللورثة ثم سواه، لأحد الدرجة هذه كمال يكن ولم بعينها، هذه يجدها 
•المكة من مثهامهم بحسب 

اللهقدس - تيمية ابن الإسلام شيخ من الخصال لمذه أجمع قط أحدا رأيت وما 
لأعدائهمثله لأصحابي أنى وددت ت يقول الأكابر أصحابه بعمى وكان - روحه 

وحمومه.

يدعولمم.وكان قتل، متهم أحد على يدعو رأيته وما 



I  u خداطرI
ثهرني،له، وأذى عداوة وأشدهم محرأعدائه، بموت له مبشرا يوما وجئت 

لكمإني وقال: فعزاهم، أهله بيت إل محوره من محام ثم واسترجع، لي، وتنكر 
ونحوهداقيه وساعدتكم إلا اعدة مإل فيه تحتاجون أمر لكم يكون ولا مكانه، 

ورصيالله فرحمه منه، الخال هد0 وعفلموا ، له ودعوا ، به ةسثوا ، الكلام من 
مفهوم.وهذا ، عنه 

بمدرلم إذ الرأي؛ بائي ي غيرمفهوم فانه عليك بجني من إل الاعتذار وأما 
تركمن إليه تعتدر فهل نواحيه، لا أنك ت وغايتك اعتدارا، توجب جناية منك 

؟المؤاخذة 

خليقوالحاني عليه، انحني لا ا"إباتي محزلة نفسك تنزل أنك هذا؛ ومعنى 
بالعذر.

قالكما بذنب، عليك سلط إنما أنه تعلم أنك المشهد؛ ^ا يشهرك والذي 
كثرهعن ويعفو أيلءيكم كسيت فبما ممبه من أمثايكم وما ؤ ٠ ~تعار~ 

)الشورى:»م(.

الحقيقةق كنت - يده على منك افه فانتقم بالخناية؛ بدأت أنك علمت فإذا 
أوربالاعتذار.

فعليكالتقدمة العشرة الشاهد تلك مشاهدة كله؛ هذا عليك يهون والذي 

والر•المعرفة كنوز قيها قان بها؛ 

ممابرة(.لا ومودة كفلمّأ لا )سماحة ت وقوله 

وانشراحنفس، ومحليبة سماحة، عن صادرة منك العاملة هذه اجعل يحني؛ 

العصية.مشاهد يقصد لعله - ١ 



هي|ا؛؛ي 
يليس هذا أن على دليل ذلك فان ومصابرة؛ وضيق كفلم، عن لا صدر، 
صربحا،الخلق حكم ويقلهر يزول، أن يوشك تكلم، هو وإنما ، حلقك، 

والمروالقلب.الباطن إصلاح إلا اكصود وليس ففضح، 
والكفلم،اكابرة حسر على العبور بعد إلا يمكن لا الشيح قاله الذي وهذا 

.أعلم(( وافه ، الأ4 بعون الزلة هذه إر به أفضى مه تماكن فإذا 
الثالثة،الدرجة شرح ق إسماعيل لأبي كلمات شرح إل ذللئ، يعد انتقل ثم 
إليهالمعذرة من يخجل ولم شفاعته، إل عدوه أحوج من أن ررواعلم ت قوله ومنها 

.(( الفتوة رائحة يشم لم 

منمتألم أنلئ، علم متى العدو أن بمي رر ٠ العبارة هن-ه شارحا القيم ابن قال، 
ماشافعا إليلئ، ويشفع ، إليلث، بمذر أن إر احتاج منه الأذى من نالك، ما جهة 

منه.قلبلث، 

ولا، عب، منلئ، له يغلهر لا بأن ، الشفاعة إر تحوجه لا أن الفتوة كل فالفتوة 
لموإذا ، ولا يشرك عنه تطوي ولا معاداته، قيل متلئ، له كان عما تغير 

نمسك،.الفتوة ق للث، يكن لم المعتذر مقام يديلن، بن قيامه من أنت، نحجل 
فانهتستصعبه؛ ولا منه، أكثر هو ما للفتيان فان الخلق، هذا تستعفلم ولا 

قولا المعرفة، حال ق لمم ليس الذين والعشراء الشaiار من كثير ل موجود 
.(( به أور العارف أيها قانت، نصس_ا؛ لمانها 

،شبابناأحوج وما أحوجنا، فما الفتوة؛ ق وإشارايت، معالم، فهذه ؤيعدت 
جاباإل يجمعوا حتى الحميدة، الخحبملة هذه إل منا العلم وطلاب ، ومربينا

دجى.ومصابيح هدى، معالم فيكونوا الخلي، الدعوة جاب، وإل الحمل، الحلم 



٥٠  I <،«رما
وزوجه،والديه، مع تعامله ق الشريفة الخلمة بهذه يأخذ أن عاقل وأجدربكل 

بجسه.كل الماس وْع بل وأصدقائه، وأرحامه، ، وأولاده 
وصرائه.مرائه، حال وق أوسفره، إقامته حال ق ديدنه ذلك يكون وأن 

يطرحوأن ومحالطيه، وأصحابه، أقاريه، بخدمة يقوم أن اللب بذي وأحر 
والبطالة.الكسل روح 

لمنبانمناء يده يطلق أن المعروف من شيء إليه دي وأيحدم، بمن وأحلى 
إليه.وأسدى خدمه 

والثناء.، والدعاء بالشكر، لسانه فلسعده ماله يسعده لم وإذا 

وقيامحقوق، ضياع من الض هذا ق المفؤيهل جراء من حصل وكم 
الألفة.روح وغياب مشاحنات، 



I٥١ حواطر 
اثقمى،تىادرم1ن

مرلوجدت الشعر دواوين أو ، التراجم أو الستر، كتب استعرضت لو 
الشاعرتقولط عليهم يصدق الأحوال وتعير ، الرمان من الشكوى 
لنالدنيا هذه شعري ليت يشكودهره لاقيت من كل 

اكاسؤبمف طفولته، إبان زمانه من مضى ما على يثني أكثرهم أن نحد بل 
القلب.وطهارة والصفاء بالبراءة 

وأنتغيرت، وأنها الناس، أحوال يدم تراه يبلغ ما العمر من يلغ أن وبعد 
ذلك.محرى جرى وما ، والبغضاء الخفي، أدران من ران ما عليها ران القلوب 

المومن؛نأم عن جاء ما ذلك ق يدكر ما أشهر ومن قديمة، الشكوى وهده 
:قال ص س افه رحم قالت: صن محها- افه -رصي عائشة 
الأجربكجلد خلف ق ؤيقيت افهم ايكني يعاش الدين ذهب 

سيقول؟ماذا زماننا لبيد لوأدرك فكيف عائشة؛ أمنا تقول 
مقولتها.بمثل القول على بغدها تواردكثيرممن ثم 

ولاالزمان فد أو النسناس، وبقي، الناس ذهب يقول من الناس من وكم 
له.دو\ء 

جهةومن العموم، جهة من الفلر من حظا الشكوى لتلك أن والجقيقة 
والذيإلا زمان يأتمب لا فانه العموم جهة من أما الخصوص، وجه على الشاكي 

قبلمن موجودة تكن لم الشر من أبواب الناس على تفتح حيث منه؛ شر بعده 
مابقدر أقضية للناس رربجدت : عبدالعنيزه بن عمر قال ولميا ذلك، 



٥٢  I إما>الر
.الفجور(( من يحدثون 

علىالناس واحد الطهر، يعيش عمره مقتل 3، أنه الشام جهة ومن 
الما رأى الحوادث تحليل ق النظر وأدمن معاشرتهم، من أكثر فإذا ظواهرهم، 

١لطباع.بعض اد فمن يروقه 
إذافنحن فينا؛ هي وإمما الزمان، من ليت الشكوى فان شيء من ياك ومهما 

ممنألسنا الناس، س ألننا تغيرت قد الأحوال وإن فدوا، الناس إن ت قلنا 
ال؟الفهدا ق ساهم 

سعلينا يجب بما وإحلالنا الله، جنب ق وتفريطتا الذنوب، ق إيغالنا أليس 
علةهى وغيرها الأسباب تلك أليت - الناس ومداراة النجاة، بأساب الأحد 

الفساد؟

علىالتعة إلقاء وتحاول مسؤوليتنا، س ونتتصل واقعنا، س نهرب فلماذا إذا 

غترنا؟
واناسب عيا لزماننا وما فينوالعيب زماسا نعيب 

اهجان_إذا- ان الزمولونطق حين بكل ان الزموضجوذا 

الظن،وسوء والكراهية، الحقد، ص قلؤيتا تطهير مقدورنا ق أليس 
والقهليعة؟

مايعيروا حتى بقوم ما يعتر لا الله إف ؤ • - تعار - قوله نمحضر ألا 
دأنفسهمه.



I٥٣ |ماطر 
فقه

أكانسواء عمل، ق أوقصر أمر، ق أحطأ إنسان على غضبت أنك لو تأمل 
منوأردت طؤيلأ، كلاما نفسك ي زورت ثم عاملا، أم ولدا، أم صديقا، 

وبدأتالقصر، أو المخطئ هذا قابلت إذا ثم عليه، غضبك حام تضغ أن حلاله 
بالخطأ،والاعتراف التسليم، وحدت بل مدافعة، منه نحل لم لكلام اق 

الكلام؟ستواصل هل مك؟ سياكون فماذا القصير؛ عن والاعتذار 
قتهليل ولن نفك، ق زورت مما القليل على ستقتصر أنك، ؛ الخواص، 

الكلام.

للعاصإ٠اسمباله ولحلفا اعؤلءاره، حسن لصاحبلثا سحمل. بل 

أوأشد؟قلتؤ ما ممثل عليلئ، ورد بالباطل، دافع لوأنه مصيرك ما ولكن 
ستكبر.المسكله وأن ، سنييؤغصثلث، أن سلى لا 

طالبؤمن أفدته ما تأثيرا أكثرها ولعل عديدة، ، مواقفمن الخاطرة هل.ه أفدت 
قالعلمي المعهد ق الثانوي للقسم وكيلا السنوات من منة ق كنت، فقد مشاغب؛ 

الفينةبعن منه الشكاوى تأتينا مزعج طالب العللأب بين من وكان الزلفى، محافغلة 
بحصلوتارة عذر، بدون يتغسس، وتارة واجباته، أداء ق يقصر فتارة والأحرى؛ 

ء

وهكذا...معلميه يشاكس وتارة مثالة، زملائه أحد وبعن بينه 
والاعتراف،باللهلقا، بائر _ العتاب أو العقاب، أو للمساءلة، أحضر وإذا 

وتحن، الأباء أنتم ت يقول وثانية الأخيرة، تكون بأن يحد فمرة والاعتلءار؛ 
يقول،:ورابعة فبفضل، عفوم وإن ، قبحيل( عاقبتم إن يقول،." وثالثه ، الأبناء 



٥٤  I إس
سأتركأنا ينول؛ ة وخامعندكم، الدراسة أستحق لا فأنا قيدى؛ امحلووا 

صيضةأمي ولكن ا،لواعيد، ق المطل كثرة من حجلت لأنتي شسيإ؛ من الدراسة 
منفصلت وقد رأتني إذا فأخشى ذلك- ق وهوصادق -والضغط كر، لاق 

ترون.وما فأنتم مرصها؛ يتتناعف أن الدراسة 
دراستهأنهى حتى وجدب شد وهوق ونحن النوال، هدا على استمر وهكدا 

فيادُهد.

وكابرعاند، و أصر، أساء إذا شاكلته- على -ومن الطالب هذا لوكان ثرى 
عنه؟يصدر ما منه ّيهناق هل 

علة•والمرض بلة، الهلن سينيي بل ' لا الجواب؛ 

لتاوجه إذا التعاظم من لمنيد الداعي وما الخطأ؟ حال الاعتذار من المانع ما إذا 
حتىمطمئنة؛ ونفس رحب، بمدر اليناء التقي نتقبل لا ولماذا نستحقه؟ لوم 

فماالباطل؛ ق والتمادي اللجاج، تبعات من ونسلم مواضعها، نا أنفنضع 
صوابا.إلا يقول ولن لم أنه يدض أن لبشر كان وما بشر' إلا تحن 



٥٥ا |ما> 
لأشمسل^

ياغالذي فالبخيل النظر؛ من نصيب ولما العامة، نة ألعلى تحري كلمة هده 
الإعراضإلا الناس من بجد لا بأن حري ووقته وجاهه، وعلمه، ماله، ماك إق 

والخفاء.

دونالعمل ق يده تحت ومن وزملأءه، أصدقاءه، يستخدم من الناس من وإن 
أنفلأنا أوصى أورحلة وليمة عمل أراد إذا - المثال سيل على - فتراه مقابل؛ أي 

حقهم.يعهليهم أن دون وكدا بكذا يأتي أن وفلانا بكيا، يأتي 
أقلاما،له ليحضر فلأنا يرمل حنث صغيره؛ يظنها بأمور يتهاون الناس وبعض 

تستحقلا أمور هده أن بحجة له القيمة يدفم يتهاون ثم ' ذلك تحو أو أوراقا، أو 
الذكر.

فإذاالسلع؛ من سلعة أو الأغراض من غرصا له ليحضر أحدا أرسل وربما 
صلوقه.ل شك وربما المرسل، ويؤثح يتذمر، بدأ بقيمتها وأخبره له، أحضرها 

سلهلم عمله ص انتهى فإذا مزله، 3، حلل لإصلاح بعامل يأتي الناس وبعض 
حقه.س أقل أءهلاه وربما الأنفس، بشق إلا حقه 

بنمهينأى أن بالعاقل يجدر قبيحة وأُرة بغيمر، بجل عن تتم مفناهر فهذه 
منها.شيئا بحتقر لا وأن عنها، 

التعاملمعه.س وبحذرون منه، الناسمينفرون فإن وإلا 

تيقول إذ فارس ابن الله ورحم 
رممغا بهت وأنمرسلا ة حاجي ت كنإذا 

درهماثو هيم الح[ئوذاك توصه ولا ا ذكيمل فأرس



حميدة.وخصلة ، إعانيه وشعثة ، عربيه عادة الصيف إكرام 

.صيفه،( الأحرفليكرم واليوم باض يؤمن كان ررمن ؛ النبي. قال 
فحسما.الطعام إطعامه على يقتمر الضيف إكرام أن يقلن الناس وبعض 

الضيف.حقوق أعظم من ذلك أن ينب ولا 
إكرامفا يدخل إذ أوسع؛ الإكرام ومعاني أشمل، الضيافة مفهوم ولكن 

تحدث،إذا بالوجه إليه والإقبال استقباله، وحن وإيناسه، ملاطفته الضيف 

بحديته.السخرية أو عته، الإشاحة من والخدر 

حقوقمن - بالبشر والتلقي والتأنيس، والسهل، الحديث، نحعل والعرب 
الإكرام.القرى،وسءام 

ا،لواكلة.عند الحديث وإطالة وهلة، أول عند الهللاقة الضيافة تمام من وقالوات 
الطائى:حام قال 
منيرام يا العرشان الجائع سلي 

القرىاول إنه وجهي ابسط هل 

الدارمي;مسكتي وقال 
بيتهوالبيت الضيف لحافا لحاق 

القرىمن الحديث، ان أحدته 

الزوجة••* المقيع بالغرال ؤيعني 
آخر:وقال 

ومجندىناري بين أتاني ما إذا 

منكري^ ١٥له معيوق وأبدل 

مقنعغران ه عنهني يلولم 
يهجعسوفا أنه وتعلم 



٥٧ر ما»لد ا
لخصيب]لبرى ائي فنؤإن القرى للميتغي الوجه لطيؤب ؤإني 

جديبوالتئان عندي فيخصب ه نبلإنرال قبل ضيفي أضاحك 

٠L٠فانبكثراممرى وLخصيباممييم وجه ا ويكتماتجصبظض

الضيف؟إكرام ما ؛ وقيل 
.الكلام« وطيب الوجه، طلاقة »قال: 

الذيجليسي، علي الناس أعر ١٠-♦ عنهما ض رصي - عباس ابن وقال 
.n علي؛ فيشق عليه نير الذباب إن أماوافه إلي، الناس بمخهلى 

عليك؟الماس أكرم من مثل: أنه عباس ابن »وعن 
•يفارض٠ حتى جليسي قال؛ 
الشماخ:فيك يقول أن استحقمث، يم الأوسي؛ معاؤية^^لعرابه وقال 

المئينمثمْلغ الخيرات إلى الأوسإيسمو عرابة رايت 
ةيساسينضام_اعرابرممذلنجد ارابه مإذا 

أمير١^٣٧•يا بك أور غيرى من هذا ت عرابه فقال 
كخبرتي.عليك عزمت فقال: 

صديقي.على ومحاماتي جليسي، بإكرامي •• فقال 
إذأاتحققت«.فقال: 
واحدكئ رضي ألتس أن لأحبت مائة إل جلت ءلو الأحنف: وقال 
متهم((.

نصيباله جعل - إليه بالقصد فعرفه < رحل جالسه إذا ثور بن القعقاع وكان 
شاكرا.انحالة يعد وغداإليه حاجته، ق له وشنع ، عدوه على وأعانه اله، مس 



I OA  إخواطر
منواحد كل يعطي كان فقد لخالسائه، الناس أكرم انله. رسول كان ولقد 
مته.عليه أكرم أحدا أن جليسه بجب ولا نصيبه، حلسائه 
بأدنىتكليفه يتجنب وأن خدمته، على المضيف يقوم أن الضيف إكرام ومن 

ؤينهاه،يأمره، أخد - إليه فجلس أحد زاره إذا الناس فبعض قل؛ ولو عمل 
الأعمال.ببعض ؤيكلفه 

الزائر،يخدمة القيام تقتضي المروءة إذ شء؛ ل المروءة من ليس الصنيع وهذا 
إكرامه.ق والمبالغة 

الكدي:القح قال 
العبداتشبه غيرها لي شيمة وما دام،،-1^ ما الضيف لعبد ؤإني 

والخدمةالوجه، وثللاقة الكلام، طيب الضيف إكرام ررومن • "همان ابن وقال 
طلبأو استخدمهم، من يعز لا كما أصيافه، خدم من يدل لا فانه بالنفس؛ 

أجرا®.لتراه 

خفيف،بعمل ولو ناشيه تكليف ارجل يتجنب أن بالمروءة الاحتفاظ ومن 
يجانيهيكون أن أو إياه، مناولته منه فيتللب كتاب، الزار من بالقرب يكون كأن 
المنزل.لإنارة عليه؛ بالضغتل فيشيرإليه الكهربائي، الزر 

أوتحوذلك.الضيوف، على الشاي أقداح بإدارة يأمره أوأن 
رجلارأيت ما ت حيوة بن رجاء لي قال رر ت عبد.العزيز بن عمر بن عداش قال 
تحنفبينما ليلة، معه سهرت أني وذلك أبيك؛ من عثرة أحمل ولا أدبا، أكمل 

غشيف ، ^( ١^٠۶أمير يا له: فقالت الغلام، نام وقد المباح، غشي إذ نتحدث 
الصباح؟ليصلح الغلام؛ أفنوقظ المباح، 



٥٩ر حواطر ا
تفعل.لا : فقال 

أصالحه؟أن لي أفتاذن فقالت: 
هوقام ثم صيفه، الإنسان يستخدم أن الروءة من ليس لأنه لا؛ ت فقال 
فيهوجعل فأصلحه، اكباح، إر وأتى منكبيه، عن رداءه وحقل يشه، 
وأناقمت قال: ثم وجالس، رداءه، وأخي رجع ثم الفتيل، وأشخص النيت، 

•عدالسر® عمربن وأنا وجلت عدالميز، بن عمر 
كانإذا خصوصا ذلك، ي بأس فلا مزوره بخدمة وتكزم الزائر، قام إذا أما 
نمىممن الزائر أوكان والتقى، والعلم الفضل أهل من أوكان حق، له المزور 

الزور uyjمحنه الكلفة 
فيتأخرحابس، بحبسه فقد تأخر، إذا له العير يسط الضيف إكرام ق ويدخل 

أخدنوإذا تأخره، على تعاتبه أن لك كان بالعدل أخذت فإذا كثيرا؛ أو قليلا 
فيكونطلق؛ و"بميرث وصاح، بوجه ولقيته العذر، له بسطت والتكرم بالإحسان 

التأخر.عادته من ليس أوممن الطبع، إذاكالكؤيم خصوصا اخر، إكراما ذلك 
مميركما أدراجه، وعاد ظهره، أعتلال1. ثم عتابه، ق أفرطت أنك وهب 

أنت؟

متيم.ساعة ولأن ستندم، أنك شك لا 
أوامر.أوكثرة ، جفاء من منه يصدر ما بعض تحمل الضيف حق ومن 
أسمائهم،عن واستعلامهم وملاطفتهم، صحبته، إكرام حقه تمام ومن 
مهم.واحد أي احتقار من والحذر 
السيارة،الوقت هذا ق واكابة دابته، إكرام العرب_ تقول كما إكرامه ومن 



رخواطر ر  ٦٠
ظليل.وظل ملائم، مكان j( بوصعها وذلك 

منأحدا الضيوف أكابر حق ق قيامك يتسيك ألا الضيافة ومن 
عنالكير بالضيف اكيف يشتغل أن كئمآ فتحصل الاحرين؛ الأصياف 

التحيةحق يقضه لم أو عنه، فاقاح القادمعن، من أحد عليه سلم فربما ' غيره 
ألابالمضيق فحري الفلز، وإساءة القعليعة ق سببا ذلك فيكون والإكرام، 

هداتقصيرق أو حفاء منه بدر إن يعتدر أن به ير وحل. المعنى، ذلك عنه يغيب 
الضيس،يعدر أن الضيوف من الخال تلك له وقعت من على وحقيق ، الصدد 

الإنسان.فيها يذهل الي الحالات تلك مثل ؤ، يؤاخذه وألا 
نيادةوطلب له، والدعاء النيارة، على الضيف شكر الإكرام تمام ومن 

مكثه.

إرذلك يصل ألا على فيه، وترغيبه له، الهلعام تسب الإكرام تمام ومن 
ولهلفه،الضيف، ذوق إر راجع وهذا والإثقال؛ والإملال، الحرج، حد 

وألمعيته.

باله.وهدوء ونومه، الضيف، لراحة مكان تهيئة على بحرص أن ومنها 
ومنهاالاداب، يحض يراض أن الضيف الخاش بالزائر بحس فانه المقابل ول 

الاعتذارإر يبادر وأن ، انتذلار٠ ق الناس بحبس وألا انحدد، الوقت ق يأتي أن 
تأخر.إذا 

وأنحكمه، على ينزل وأن يدعوللمضيف، أن الزائر الضيف آداب ومن 
الشؤع.نحالف لم ما عاداته يراعي 

انتقادمن بحذر وأن الإكرام، عبارات ؤيثادله المضيف، يشكر أن ومنها 



|_؛؛و|؛؛اي 
قط.طعاما الله. رسول عاب فما طعامه؛ 

الضيفيستشعر أن الضيف إكرام باب ق استحضاره ينبغي ما أعظم ومن 
بهم؛اقتداء وأنه ، المرسلن سنة وأنه وحل— —عز انله إل قربة الضيف إكرام أن 

إكرامهوكثرة لحوده، الأصياف؛ بأتيء يكنى لام- العليه - إبراهيم فأبونا 
لضيوفه.

والإسراف.المباهاة، بحدرمن أن للمضيف ينبغي كما 
وتقؤيةإخوانه، على السرور إدخال بإكرامه بحتب أن له ينثغي، كما 

وذألفهم.باجتماعهم رابطتهم 



بحرصنبل ، الخصومة إل لسعى لا الممه بعيد ، الخلق عظم ، النمس شردما 

محها.البعد ءلى لحرص ام 

سعيهيسعى الخصم ذلك فترى له، خصم أنه ظال يظن أن عليه البلاء ومن 
(خر.واد ل وصاحبه واد، ق أنه علم وما منه، للنيل 

المواد،حلي وصاحبه ورجله، بخيله ؤيجلب ' يتعب الخصم هذا ترى ولمذا 

:التي قول حد على بخياله ممر ولا الشربباله، يخعلر لا 
تشاكللا من عاداك من وأغيظ نجيبه لا من ناياك من وأتعب 

قيدوالشرف الحق سيل عن بحد لم الخصومة إر النفس شف اصطر وإذا 
الحججفيها وتيودلت معمول، سبب إليها دعا اش هي( الشريقة فالحمومة أنملة؛ 

الالظاهرة المكشوفة الوسائل على وقامت مساية، أو مهاترة عر من والبراهتن 
فهيالخصومة؛ ه تدنلم شريفا الخصومة من خصم كل وخرج الدنيئة، الخفية 

تحايبافإذا قوي؛ سبب من لحربها بد لا مثله، وآخر نبيل فارس j؛j( كالصرإع 
الخدلعوأساليب والسفاسفا الصغائر عن وترفعا الحرب، لأدب حضعا 

الخصومة.انتهت، المريع انتهى إذا ثم والمراوغة، 

له:وقال معاوية؛. على قام صفن أيام ؤ( رحلا أن السير كتب ي جاء 
وألكنهم.وأيخلهم، الناس، أجين( س قصدتلئ، فمد اصهلنعني 

تعنيه؟الدي، س معاؤية؛ فمال 

طالب•أمح، بن علي، ت الرجل فقال 



I٦٢ أعي 
فلولكنالبخل وأما فيه، قط يك فلم الخبز أما فاجر، يا كدُت معاوية؛ فقال 

رأيتفما اللكن وأما نبه، قبل تبره لأنفق تبن من وبيت بر من بيت بتتان له 
اض.محك قم حطب، إذا علي من أحن يخطب أحدا 

ديوانه.من الرحل اسم معاوية ومحا 
ي.طالب أبي بن علير المومنبن أمير ؤر محلق أنثي أنه -أيضا- السير ل وجاء 

الشاعر:قول 

الفشرؤيبعده هواسغش ما إذا صديقه سمر الغش يدس ان كض 

ويخدهالشرتم(وقالأخرالمدربجبسه علقت الثري-ا كان 

.افه(( عبيد بن طلحة - وافه - ذاك » : علي. فقال 
وعفلمةالخصومة، شرف إل فانفلر بينهما؛ محردا الوقت ذلك ؤ، السيف ولكن 

الإنصاف.

بأخلاقنتخلؤر أن من أمحل محلا والعظماء الأكابر ياخلاق نتخلق لم فإذا •' وبعد 
والضربان،ياللكمات الأصم؛زر بثنر الحولان تبدأ حيث والصارعبنر؛ الملاكمبنر 

والقبلأت١بالمصافحة وتنتهي 



خواطر

محقيالعنوي؛ الحمال به أعني، وإنما ، الحي، الحمال ههنا بالخمال ١"^؛، لا 
حالالفضائل، من عري وهو الميثة، حن الصورة، جميل ان الأنيكون 

الأخلاق.من الوفاض 
وجوههمحسن الفتيان ينفع وهل 

الفتؤ،علي، |ريز، اددالحسن، تجعل، فلا 

ابنوقال 
مبمجافعله اصحؤ، احوالشممؤ، إذا 

اترنألم حاسز، ي كالسمص، وهبك 

محقيالناس؛ ؤر الخميلة ا،لعاني عن تبحث أن ههنا الحمال عن البحث، ومعنى 
وكشفت،باثثته محاذا طا3ا، لا غليظ، كز أنه إليك محيخيل الرأي؛ بادي الرجل( ترى 
وأخلاقارضية، ا نفوحدلت، - قلبه إر الدخول وأحسنت، أمره، حلية •م، 

لمأنلئ، _حينثد_ افه فتحمد مرهفة؛ وإحااُت، كامنة، ومروءات مرضية' 
الأش.الفلز تصدي3، أو الحكم، إصدار ل نتجن 
متمحضونالناس أن تظنن، ولا والحمال، والخير، الحي،، ■م، فابجثح وبعد 

الفتلرة،تللئ، من بقايا محيه يكون ما وغالبا الفملرة، عش يولد مولود فكل، للشر؛ 

الخر-من بلغ ما بلغ وإن 

حسانغير الأخلاق، كانت، إذا 

بماتم،الحديد ضل،مصقول، فما 

الصوراقيح من، صورثه نددذ 

الضؤرل1و، مالت، إذا 



3،]|
الفمي رأي 

أنؤيب ولا ، وحده الشعر، تحريف إل والأداء النقاد تطرق ما كثيرا 

العلم؛معاملة يعامل أن يصعب قد الثعر ولكن ويقرب، يشتل، العريف 
وربماوتقعيد، وجمود، جفاف، المنطق أن ذلك النطقية؛ Jالعريفات مصبط 

البحتري:قول حد على وإشارات وسيلان، والنحرشعور، تعقيد، 
كذبهصدقه عن والشعريسى نطصكم مدود حا يكلمتمون

ببهسا ومنوعه ا مميطق باد هج يلذوالمروح يكن ولم 

حطبهذ ْلودبالهذر يس ولاؤته اشي تكفلمح شعر وال

أمنثرا ذلك أكان سواء الشعر وصف على والأدباء ، الشعراء تكلم ولقد 
مقدمةق البارودي يراعة حطته ما - نثرا ذلك ق كتب ما أبيع ومن شعرا، 
ديوانه.

■محطالشيح الأستاذ العراق عائمة قاله ما شعرا ذلك ق قيل ما أمتع ومن 
كما)الشعر عنوان: نحت ديوانه ي جاءت اش قصيدته ق وذلك الأثري بهجة 
فيها:قال حيث أراه( 

هعيونالشعؤر رقراق ب وجرت ه معيننفوس اليوى ا شعرمال

توئهمبيان الوصاء بوذهس حروف-ه الصياء نلألأء ك وصفت 

الطريررصيثهالفصحى يزهوصبا ئوا الئان فسمات، القالى مجت

يشينهلغات الواهي ولا ضير، وله 4داهسلأيشوبأم4حراد

حيينهالحياة آرب، فى والصدق هجه نحقيقة والحقيقة، الن اب



خواطر

واليابلينضته، العد_س^قرية 

هحلالالجلال سنن لى عتجري 

مالهشحياة الباب أسوئري__ع 

مساويكنار، الك—صداح غرد 

كؤوسهالشراب عن تشص وضما 

نوئهفانيات الغالحسان دل 

ضمارهمق حوح الطلي قس ب

أمةادي وحار، مرمارأوط

ايبائعس انال لأم١ مى راقإن 

جونهشبسءس^^ع تئبا مكأن أو 

ارهأوْلى إلشتاقا محى أو 

رس^^شبدههن مبالسدوات أولن 

ائراي|حميظة الغضبان اج أوه

امتغطرسكوى إذا الطغاة ثف ح

وسمهاق بالت—اؤيخ وق يمضي 

حسوفهسري ن ممحي—خلد يزكو 

فورهمن المدى مخنوى ؤيموت 

أحدم فلشباب الأحلام راودت 

رادتثغافوف^مطىح

ري__اضميى بمثبوات نؤرالأت

ُُ

دينهالطرافة وهوى عله، فة 

قيئهيجمال الأوضاح حود ؤي

ميثهيهى لائنة صحوح وت

ْحنويهراقمى طبيعة، الغم ن

لحونهالمهمير عن بئ نلمحا 

تويهفاعمان النئ وحدودم

نوئهفالعقول بلعب تحوح ؤي

مبينهاة الحيشرف يحدوعلى 

هحنينقواد الكحوب ماح وارت

أنينهامعيه سفي الجوى أؤرى 

حنينهالنفوس إلى الجراح بعث 

رذ__يثهاوارالع_اسقين أذكى 

تلحينهالوغى إلى الجيان بعث 

وحيينهطرفه وآنطع أنوي 
عينهولحيده طوهو ؤيفل 

ينهوأمصدقه ي فوئه مأم

نهوأفيه ودعيدؤيه مك

ثوئهفإش دنيها تتعرنضال

وحتويهؤومه ،،ميح( رالمكيد 

صونهوغادة ميه وظلال
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