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مقدمة

٣٣
والهمحمد نبينا على لام والوالصلاة ض، الحمد 

يعدتأما أجمعين، وصحبه 

الود،معانئ طئاته ني يحمل جميل شعور الهدية فإن 
اس،والإحوالشكر، والوفاء، والكرم، والذكرى، والشوق، 

الجميلة.المعاني من ذللئ، ونحو 

مابقدر الهدية، أحكام عن ليس هاهنا الحديث، ؤإن هدا 
اللهلمح،من عليه تكون أن ينبغي وما الهدية، ذوق عن هو 

إسعادعلى واشتمالها الأحوال، ومراعاة التأتي، وحن 
وزيادةقلبه، واستماله قيمته، ؤإعلأء وإءزازْ، إليه، المهدي 
عليهتكون أن ينبغى مما ذللث، ونحو نائرته، ؤإؤلماء محبته، 
الهدية.

ينبغيوما إليه، المهدي سيتناول الحدبث، هذا أن كما 
جرىوما يقولها، الهدية، تلقي في الذوق من عليه يكون أن 

ومما— الإجمال مسيل على — مقاصدها .؛، ^jiذللثح؛ مجرى 



الهديةذوق 

'>تيمحيجعلها وجلالا، ورونقا، وجمالا، روعة، علتها يفني 
٠مضافة أصعافآ ثمارها 

شسسن ما وهو تفصيل، إلى فيحتاج ذللتا إيضاح أما 
تيلي ما فيها الكلام سيتناول حيث التالية؛ الصفحات 

الهدية.ضائل ف_ 

الهدية.ذوق ظاهر م. 

الهدية.فى الناس راب غ_ 

لخاتمة.ا_ 

التتكلأن.وعليه المستعان، وافه ذلك، بيان فإلى 

الحمدإبراهيم بن محمد د. 

٤٦•ص.ب: الزلمي؛ 
^\irw/A/v

الإسلاميةوالأراسات الشري٠ة كلية — القصهم جامعة 
المعاصرةوالمذاهب العميدة قسم 

WWW.TOISLAIVf.NET

ALHAMAD@TOISLAIVf.NET

@M_ALHAMAD



الهديةهضاثل 

٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠

fالهيبة صائل ٦
سخاثموتتل الظن، سوء وتكذب المحبه، تورث الهيئة 

الألفة،روح وتشيع المنآد، وتقوم البعيد، وتدنئ ال٠الوب، 
شعبةتكون أن - إذأ - غرو ملأ الفرقة؛ دابر قطع على وتعين 

اختلافعلى الناس لإجماع ومحلا أخلاقية، وخملة إيمانية، 
ومذاهبهم.وأديانهم، وأعراقهم، 

وشروحها،الثئة، ودواؤين التفسير، ض حفلت، ولقد 
علىبالكلام - الأمم وتواريح ير، الوكتب، الأدباء، ومتثآين، 

ذللث،.مجرى جرى وما وآدابها، وآثارها، وفضلها، الهدية، 

ثاْلر؛يهديؤ إي مبجلا ^^4 بلقيس• عن هث الله مال 
معقمتها في كما وذللث، [ ٣٥.ه آلمنسلؤن مج يم 

سليمان..اض نبي 

الأممعند معروفه كانت، الهدية أن إلى إشارء ذلك، وفي 
المابقة.

رواهتحابوا®• ررتهادوا الهدية: على حائا المبى. قال، 
الألباني.وصححه المقرئ®، الأدب ١١في البخاري 

والمساعدةمحر، والبشر مححر، الهيئة  ١١حكيم: قال، 
.سحرأا 



الهدةذوق 

جهةمن حر العمل تعمل الخصال تلك أن I يعني 
القلوب.في تآثيرها 

العربي;الحكم وفال 
وةلحة ديهالإن 

الهوىمن الهمجي تدنى 
عداالمصطغى ونعيي 

الثندوي عن التحغينة تنفي 

القلوباتجنيب حر كال

رس—افيره تمحتى 
يساحبشه بنمسبعد وة 

االدنوبوتمتحق سحنا 

عقولعلى تدل ؛< ١٧١٠الهال.وة; ذوق إلى إشارة في وفيل 
.والكتابة١٠والرسول، الهدية، ; أصحابها

الغفسال،ارمي ما يقال; كان ١١عدي; بن الهيثم وقال 
دنتولا الشحناء، نلبت، ولا لهنان، الانئعطس ولا 

بمثلالمهجور انئنمل ولا المحذور، نومي ولا المغارم، 
والبر،،.الهدية 



الهديةذوق مطامر 

الهديةذوق 4خلاهر ٩^^١ 

الهدية،مقاصد من شيء إلى المقدمة فى الإشارة مرت 
لتلكبيان بلي وفيما الدوق، من عليه تكون أن يبنى وما 

*لسهل ا من و،ىء صد مظ لا 

وتصغيرهاونمجيلها، سترها، - ١ 

،وعدأ كانت، إن وتعجيلها ، سترها ابي^داا دوق نمن 
كبيرة.كانت ولو وتصغيرها 

ذلكفي والحكم الاثار من حاء ما يحمل ذلك وعلى 
٠الهدية شان 

بثلاث:إلا المعروف يتم لا ١٠ه: عباس ابن فال 
صعرهؤإذا هنأه، عجله فإذا تره؛ وموتصغيره، بتعجياله، 

تممه".ستره ؤإذا عظمه، 

ممدوحه:أحد في البحتري وقال 
ئئكسدهمن النوال بطء إن يداه يل نتالذي عحل؛

آخر:وقال 

مطالبغير ا يمأعطاكه بموعد حباك إذا الكردلم إن 



الهدةذوق 

الثقفي؛نوفل أبي قول المعروف تصغير في نل ما أبدع ومن 
أممحثداه من لثؤ يساللسما إنه ينالك بما نرحث ولثن 

يمنحعقيل أبا ظننت حض ناطقا أو ماكنا يعطى زال ما 

نالبها، وعد إذا الهدية يؤخر من ذم تجد المقابل وفي 
المس:هدا في برد بن بشار 

رشانهاوأبطا برتا لنا أضاءت صحابه يوما منك ءال؛تا أطلت 
عطاشهافيروى ولاغيثهايأتي طاخ فلاصمهايجرماص 

ومعر،ثعجل، الهدية أن وهو الأصل، حث من هدا 
٠وتستر 

أنيحن فقد ذلك، حلاف الهدية ذوق يقضي قد ولكن 
يجملوقد المناسب، ونتها يأتي أو ئكثر، حتى الهديه لوحر 

،Luالناصة كانت إذ! كما ألق ذلك كان ^١ نملن أن 
هو- هدْ والحالة _ الهدية فاعلان للناس، ظاهرآ والتكريم 

٠المتمن 

كاثإذا الهدية بقيمة إليه المهدي يختر أن يلائم وند 
منتبلغ ما تبلغ أنها يظن لا أو لمنها، يجهل وهو كثيرة 

علىلا والإشارة الإخبار سبيل على بقيمتها اعلم فإذا القيمة؛ 
كان- بقيمته ؤإثعاره مودته كسب لأحل والمنة؛ الإدلأل سبيل 
ماسا.ذك 



الهديةذوق مطامر 

اختيارهاحسن - ٢ 

النظرجهة من وذلك اختيارها؛ حن الهدية ذوق فمن 
تليقوالمرسر الكبير فهدية جميعا؛ إليه والهدى الهدي إلى 
مدرجته.عن تنزل أن يحن ولا به، 

لائقايكون أن يحن هدية من إليه للمهدي يقدم وما 
.موقعها الهيئة شر حتى يمقامه؛ 

المغيرمن كانت إذا الهدية بعضهم؛ قال ر؛ قتيبة؛ ابن قال 
منكانت ؤإذا لها، أبهى كان ودين لعلفت فكلما الكبير إلى 

.وأن1بمر'الها أولمر كان وجلت عغلمت فكلما الصغير إلى الكبير 

الهديةاحتقار من الخدر - ٣ 

ولايهديه، ما المهدي يحتقر ألا الهدية ذوق نمن 
علىمجبولا الناس بعض يكون قد إذ إليه؛ يقدم ما إليه المهدي 

تهدىأن إما له؛ يقال فهل موٌّرأ؛ كبيرأ يكون وقد الإهداء، 
نيتا؟تهدي لا أو نفيسا، 

وأحوال،أحوال في وهدا مدا يقدم ند ؤإنما لا؛ 
مايحتقر أن — إذأ — به يحن فاد وأثخاصى؛ ولأثخاصى 

,بميم 

ولوالهدية، يحتقر أن له ينبغي لا إليه الهدى وكيلك 
أراك.من عودأ كانت 

الإمام،،ماحة شيخنا أن الشأن هذا في يحضر ومما 



ايهيايةذوق 

هذافي يجازى يكاد لا مهداءأ كان باز بن العزيز عبد 
لأعطاهنيل ما نيل ولو اكيسة، الهدايا يهدى وكان الباب، 

دارتثاح•سرور بكل 
الحالفي ناهياها الفاحرة؛ الأطياب له أهديت وربما 

لمزهمأبماب.
لهافيكون ذلك؛ دون هو ما يحنقر لا فهو ذلك ومع 

.منه صدرت إذا خاصز مذاق 

مإل ص م ى الأيام س ءم م أش ُأذهم 
_،اممه رحمها - والوالدة الأهل معي وكان العمرة، لأداء 
فيرغبن، - ذاك إذ فيه الشيخ وكان - الطاثف وصيا فلما 

حيث،المغرب؛ صلاة قبيل ذلك، وكان سماحته، على اللام 
أقبلفلما منزله؛ من يأتي ريثما المجد باب عند انتفلرته 

إلىبالدعرة يلح أحذ ثم منه، بأحسن فرد باللام، بادرته 
والوالدةالأهل أن فأحبرثه غدأ؛ والغداء ، والمبيت، الحثاء، 

فاحبرتهللمببثح؛ مكان عندنا I وقال إلحاحا، فزاد معي؛ 
أحرىمرة ساتى العمرة أداء وبعد مكة، إلى مندهب، أننا 

فيهما إذأ هديت،؛ فيمن اهدنا اللهم ت فمال عليك،، للسلام 
.فائدة؟ 

تحثسحينها يومين؛ أو يوم بعد آتيلث، النه ثاء إن ت قلت، 
تفضلإذأ وقال! نونا، مطربا جدبدأ سواكا وأحرج جيبه، 

هذهت، فكانوودعنه؛ وشكرنه، منه، فأحذته المسواك، هذا 



امديدذوق مطامر 

-الجليل الإمام ذك ومن الحال، تلك على جاءت التي الهدية 
,الهداياأنفس من إلي أحب 

الحدثفي ه المي قول ينير الجميل الدوق هذا ؤار 
رواه■ شاة* مرسن ولو لجارتها جارة تحقرن ألا المحيح؛ 

•لم ومالبخاري 

يمين الوكسر الراء، ومكرن الفاء، بكر I الأ^^ءلإن 
وندأيضا، البعير ، حفوهو اللحم، قليل العغلم هو نون؛ 

الظلف,وهو للشاة يستعار 

الشاة.حافر الحديث؛ فى يالفرمحن والمقصود 

حارتهاإلى تهدي أن جارة تحمرن لا الحدينؤ؛ ومعنى 
حيف،ؤإنما ب،، الغالفي به ينتفع لا ما لها تهدي أن ولو شيئا 

يعرفونالمخامحلبين ولأن الحا.يث،، بثهرة اكتفاء المفعول؛ 
مه.المراد 

نمتنعلا ؛ *ومعناه ؛ الحديث، هدا في النووي نال 
واحتقارهالأستقلالها لجارتها؛ والهدية الصدقة من جارة 

كفرمحنقليلا كان وإن ر نيبما تجود بل ، عندها الموجود 
-؛تعالى - اش قال وقل العدم، من حير وهو شاة، 

٧[.ل١لزلزلة:  ٠٤ؤانرم ثم؟ دره مئثثاJ، يمتل 

.تمرةاابشق ولو النار *اتقوا الني.؛ وفال 



امديةذوق 

ماك؛-اويل وص الظاص، في التأويل هذا القاصي: نال 
الصدقة.في الترغيب باب في الحديغ هذا لإدخاله 

الاحتقار®.عن للمعطاة نهيا يكون أن ويحتمل نال؛ 
يكونان يحتمل الكرماني: *وقال : حجرابن ونال 

•إلتها للمهدي يكون أن ويحتمل للمعهلية، النهي 
اللامبجعل إلا إليها المهدي على حمله ينم ولا قلت: 

علىحمله يمتنع ولا من، بمعنى ٠رلجاردهااا قوله: في 
٠المعنيين® 

فائدتان:منه يتفاد فالحديث وبالجملة 

•ش ولو بهدبه شتئآ المهدي يحتقر ألا الأدرت 
فيحقيرأ كان ولو شيئا إليه المهدي يحتقر ألا الثانية: 

نفلره.

الهدبية،وقبول الإهداء، ه النبي هدي من كان ولقد 
•منها ء ني أي احتقار وعدم عليها، والإثابة 

أنكزغ إلى ذمث »لن _: لام والالصلاة علمه - نال 
نواْشيت®. ثمزغ أن ^١٤ إلؤ أهدي زلن لأجبت، ذر١٤ 

البحاري.

منالخاري والغنم، البقر من الماق منتدى • والكراع 
اللحم.

قلت،.ولو الهدية قبول فى مبالغة الحدين، ذللث، وفي 



الهديةذوق مطامر 

إضراربأحدعليها يترتب ألا - ٤ 

إصرارعليها يترتب ألا على الحرص الهدبة ذوق نمن 
لمباحر الزراية لأجل هدية؛ لأحد يهدى من كحال بالأحرين، 

ذلكعلى ترب إذا بعض، دون الأولاد لبعض وكالإهداء يهد، 
بعضدون الطلاب لبعض وكالإهداء وشحناء، وتفرقة، قطيعة، 

الإهداء.يقتضى ب بلا 

القلوب،تقريب من الهدية مقاصد ينافى مما كله ٠^•^< 

•وحننها ؤإزالة 

الهديةتقديم زمان مراعاة - ه 

فيوبعضها الشتاء، في تميم أن يحن الهدايا فبعض 
الملابس،أنواع كبعض وهكذا؛ الربيع، في وبعضها الصيف، 

الهديهيدمن، فإذا نحوها؛ أو الشريد، أو التدفئة، أضاض أو 
كانصاحبها؛ ذوق على ذللث، وذل أكبر، ونعبا كان وقتها فى 

بدايةفي غليظة أقمشة تهال.ي أو البرد، شديد يوم في حبة تميم 
أوالملابس أنواع بعض تهدي أن أو ذللث،، ونحو الشتاء يحول 

.وهكذا، للحبف، الملائمة الأحذية 

زمانا،يلائم فبعضها للأطعمة؛ بة بالنالحال وكذلك 
آحر.يلأنم وبعضها 

الملائمالوقت ملأحفلة الهل.ية زمان مراعاة في حل ويل. 
أوعالمية، درجة نيل أو نجاح، بعد تكون فمد لتقديمها؛ 



ال4فأةذوق 

صغ؛جميل أو معروف بعد أو منه، شفاء أو مرض، بمناسبة 
وجمالا.رونقا عليها يفنى الهدية فى الزمان نمراعاْ 

اليهالنهدى حال مراعاة — ٦ 

نؤعأو معينة، هدية إليه يهدى أن يحض الناس فبعضن 
به.يليق أو يحتاجه، 

زمان،أو حال فى هدية لئخص يهدى أن يحن وفد 
آحر.زمان أو حال في أحرى إليه ويهدى 

ماأكثر وهي عموما، والأطياب العطور، ذلك! منال 
.منها.ية الهالتكون أن يليق فقد يهدى؛ 

الشأن؛بذللث، الخبراء من إليه المهدي يكون قد ولكن 
أنفيحسن تريد؛ الدى موقعه يع فلن ذللئ، من إليه أهديت فمّهما 
الطبمن إيه يهدى ما كان إذا إلا الهدايا من آخر نوعا يعطى 
أنهأو إليه، تصل لم أنها الظن على يغالب، قد ما أو نادرة، أنواعا 

٠يهدى ما وأشهر أجمل من — —مازال الْلهبؤ فإن بعينها؛ يحبدها 
Iالصنوبري قال 

الهليبأمرق يهدى النا،س وأمرق طرائفه ويتهدى يهدى الطيب 

أوالهلعام، من أنواع في راغبا إيه النهدى يكون وقد 
فلأن؛آل أو فلأن لمنيع أو القبيل، هدا س معينة لمنعة محبا 

عندهذلالئ٠ كان يهوى ما إليه أهدى فإذا ذللث،؛ يحنون لكونهم 
أثرأؤأوقع 



الهديةذوق مظاير 

فقدإليه؛ مائة يحاجه هو ما إليه يهدى أن يحسن وقد 
مالهمن بجانب فيرقيه يدلك؛ يعلم وصاحبه بمال، مدينا يكون 
المناسة؛الهدية اختيار في احتار ند بأنه ويشعره له، هديه 

حلته،بدللثا فيسد يشاء؛ ما ليختار مالية؛ تكون أن في فرغب 
كرامته.عليه ويحففل 

نؤعإلى ويحتاج علم صاحب إليه المهدي يكون وقد 
كتابةصاحب يكون أو اJمخهلوءلات، أو الكتب، من معين 

عايةصاحب أو الأوراق، أو الأقلام من نؤع في ؤيرغب 
منيكون أن أو منها، المتميز أو الجديد ويحبذ إلكترونية، 

أوالخم، أو الخيل، أو الإبل، من أنواع لتربية الميول ذوي 
أومتجر0؛لمزرعته، غرصى أو مركبة، إلى بحاجة بكون 

ويعليالهدية، قمة من يرفر مما مجراه حرى وما ذلك يمراعاْ 
,بها اللائقة مواقعها تسر ويجعلها ، شانها من 

الامداءفي عادتك تقطيع ألا - ٧ 

لنالإهداء في عادك ئمنلع ألا الهدية ذوق روائع فمن 
أوزيارة، أو عام، كل في أو المنامجات، في إما منك اعتادها 

.ذلك نحو 

فتورأو الصداقة، فى جفوة حصل إذا الأمر هدا ويتأكد 
الفئة،دابر يقطعر الجميلة لعادك مواصلتك فإن العلاقة؛ في 

المودة.صادق من مضى ما ويعيد 



الهديةذوق 

توثرالتي الكبيرة النفوس ذوي صنيع الذوق وهذا 
السفامف.عن وتتاى المعالي، 

عنبلكر بن الزمحر ررروى الأحادت عيون في قنية ابن تال 
يجلىربيعة أبي بن اض عبد بن الحارث كان نال؛ عمه 

عمرووكان يفترقان، يكادان ما صفوان ن اض عبيد ن وعمرو 
مافاختالف إبله، ألبان من بقربة يوم كل في الحارث إلى يبعث، 

فإناللحارث تبعثوا لا فقال؛ أهله، عمرو فأتى بينهما؛ 
هلفقال؛ أهله إلى الحارث وانقالت، علينا، يرده أن نأمن لا 

اللبن؟ذاكم 

الهذا! L قال: بعمرو الحارث راح فلما لا؛ : قالوا
فلاهذا للت، إذا أما قال: اللبن؛ وحبس الهجر علينا تجمنن 
■أجيادارإر جمح ؛نمح، ردممن فحملها غيري؛ إلك يحملها 

الهديةتسليم حال مراعاة — ٨ 

ففدتسليمها؛ حال مراعاة الهاوية ذوق مراعاة جميل فمن 

ولاهي ما يعلم لا وسيهل عبر صاحبها إلى لم تأن يحن 
يشعرأن دون إليه المهدي إلى تمل بحيث ؛ أهديت، لمن 

بعينه.لفلان أنها يعلم أن ودون عليه، تحتوى بما الوسيط 
قدإن الهدايا؛ في الذوق أهل بعض يفعله ما وهذا 

الأكابربحفي كان وقد مباشرة، لصاحبها ليمء.ا تمن يستحي 
الليل،في وعذه الناس من أحد إءهلاء أراد إذا الملقح من 



الهديةذوق مظاير 

فيؤإمعانأ خجلة حياءأمن مظلم مكان في إيا0 وسلمه 
كرامته.حففل 

فيكما عام محضر في إليه للمهدي سئم أن يحن وقد 
أمامأو الناس، من جمهور أمام له لم فتالتكريم، حفلأيت، 

ذلك.ونحو الدرس، قاعي في أو العمل، في زملائه 

تلمكان معين؛ حهع محضر في له سلم أن يحن وقد 
والديه،أو إخوته، أمام له سلم أن أو أولاده، وبين بيته في له 
إعزازهبابح ص وذللئ، أصحابه؛ بعض أمام أو أقاربه، بعض أو 

المهدي،محي مكانه لثرى أو بحضرتهم، الهديه تنثم من أمام 
لإبلامهأو المهدي، وببن بينه وقوعها يقلن وحنة لنفي أو 

المقاصدمن ذللث، غير إلى بالهيبة مصحوبا المعتدر اءتغ.ار 
٠المعيره 

أنمالية كانت، إذا الشأن ذلك في الهدية ذوق ومن 
بخجلهلا حتى الخاص؛ ابه حعبر إليه المهدي إلى يرسلها 

بعمى.دون الماس بعض يناسب، قد ما وهدا إياه، بتسليمها 

واللطفالود بيعاني الهدية اصحابا . ٩ 

ؤإمهارهالهليفة، بعبارات إصحابها الهدية ذوق ومن 
المهدييفخم ألا مراعاه مع الإهداء، وتاريخ المهدي، بتوقيع 

عنوالاعتادار الود، معاني حاملة عباراته تكون وأن هديته، 
المقصير.



الهويهذويا 

العكبريمهدى بن محمد هول، الصدئ هذا في يذكر ومما 
Iمعتدرأ

اليمثكنرعن وهمتى همشي عن نمقن هيبتي 
أمثاليبهدله ما أفضل الهوى ومحص الود دحالص 

بعضللهدية المصاحبة الكلمات تحمل أن بأس ولا 
بموءعهوعالما لها، قابلا إله النهدى كان إذا حصوصأ الدعابة 

المهدي.عند 

حورجذكره ما ت الشأن هذا في يذكر ما طرف ومن 
محلصاحبا وكان - فازان نعمة أن المهجر أدباء أحد صيدح 
بهيينوأرفقه حذاءا، صعون توفيق إلى أهدى - أحذية 
اوت؛ن;

ء-ا؛هوما ت الحامدون فقال حاراءأ توفيقا أهدت لقد 
إليهمنجذيه الشيء شبيه يومأ العربي الفتى قال أما 

الورد،من باقة إله وأرسل الهدية، على توفيق فشكره 
الثتض•هذين فها وأرفق 
فيهاوما الدنيا أ-أللث، لكث فيمه اءلأنسان إلى يهدى لوكان 

مهديهامقدار على الهدايا أن معتقدأ النعل هذا تقبلنا لكن 
ينبوالفكاهة تندر الأدب من هذا أن ثك ولا 

أنواع،هو إذ يهدى؛ ما حمير س النعل فإن ؤإلأ الأصحاب، 
ماالمشي يهوى ان لأنأو المعل، من نؤغ لمريض يهدى وفد 



الهيبةذوق *ر ٧٠٠

فيكونذلك؛ من نؤع في يرغب ان إنإلى أو منها، يلائمه 
•غترْ ُن عنده أوغ 

منإلي أحب النعل إهداء إن ت حكيمة امرأة فاك وند 
الحقيبة.أحمل وأنا تحملني، النعل لأن الحقيبة؛ إهداء 

بعفىإذ كتابة؛ من الهدية به تمحب لما بالنسبة هذا 
منأكثر الهدية مع تكون التي العبارائت، تسعده إليهم المهل■ى 

فيعفلمالعبارات؛ بتلك يحتمظ ممن يكون فمد نمها؛ الهدية 
.ه نففى أثرها 

أهدىالعتاهية أبا أن السياق هدا في حاء ما أريع رمن 
علىوكتب نعلا، سمر من ندم ونل الريع بن الفضل إلى 

:شراكها

المجدإلى ير نفذم لتتسها بها يعنث، ينل 
خديشراكها جعي؛، حدي أشركها أل يملح كان لو 

ياالنعل هذا ما فقال: الأمين، إلى المضل فحملها 
شعرأ؛بيتين عليها وكب العتاهية، أبو لي أهداها فال: عباس؟ 

.لابنهابها وصقل لما بهما؛ أولى المؤمنين أمير فكان 
سمهما والاه أحاد، فقال: عليه؛ فمرأهما هما؟ ما قال: 

فأحر-بمت،درهم؛ آلاف عثرة له هبوا أحد؛ المعنى هذا إلى 
بدرة•مح، ألته 

إليه:وكتب قلما، وهب بن المحن إلى الهلائى وأهدى 



اتهدةذوق 

بووقذا مكث بشيء 4 .الد اكرث إليك بعشنا قد 
الجزيلص محلك ولا ر إر تمنه لا 

قليلغير المقل جبمد إن مض الهدية نلة واغنمر 

أنيكفي قد إذ بدلك؛ مصحوبة الهدية تكون أن يلزم ولا 
.هانفعن الهدية تعبر 

الهديةملكن مراعاة - ١ * 

مرتوفد مكايها، يراعى أن الهدية ذوق جميل نمن 
دونمكان في تكون أن يحسن فقد ذلك؛ من شيء إلى الإثارة 
أولكبير، ستقدم — المثال سيل على — كانت فإذا مكان، 
فيإياه إعط_اؤه_ا يكون فمد _ بمحضر إكرامه وأريد مشهور 

إكرامه.في وأبغ له، وأعر إليه، أحب رأسه مضل 
القاصيعن التعالي ذكره ما الصدد هذا في يذكر وسا 

بينالوساطة كتاب، صاحب، الجرجاني العزيز مد بن علي 
يرالنففى الأحرى الممانيفج وصاحّتج وخصومه، المتنبي 
بيتهفيها يقول التي المشهورة، القصبية وصاحب، وغيره، 
السائر:

لعفئماالقوس في عظموه ولو صانهم صانوه العلم أمحل أن ولو 
ّمعنحنال: التهذيبي نصر أبي عن الثعالبي حدث حيث، 

منيوما انمرفت، يقول: العزيز عبد بن على الحسن أبا القاصي، 



الهاويةذوق مطامر 

بعطررسوله فجاءني العيد؛ نبيل وذلك ، الصاح-ب دار 
البيتان:هذان فيها بختله رفعة ومعه الفملر، 

مشتاقهلقائه ههد ننُسا مغ له نشي الذي القاصي أيها يا 
أحلاقهله أمدي فكأنما ثناته يب مثل ععلرأ أهدمت 

اقبالهمن لي نميم الماحب إن يقول: وسمعته قال؛ 
البلاد.محمائر في به يتلقاني مما أكثر بجرجان ؤإكرامه 

لى،ونواصمه بى، تحيته نرحل من يومأ استعنيته وقد 
نى؛فأنثي 

نالع__ من وأمده مولده ارض بأحاك أكرم 
الوطنفي نيل ما وأحمره وملشس مطلوب نالعر 

تفقلت العينية، محي المعنى هذا من فرغت قد نال! لم 
نورتيريد مولأنا لعل 

صنيعييعلمون نومي ليت ألا أئل فلم توص بجن مجدي وشيدت 
تعالى— قوله فيه والأصل غيره، أردت ما قفلت؛ 

.همحتلمف؛ى رف ل عمر ثا بمئون. هرى 
;!.٢٧.  ٢٦ليس: 

قاعةأو العمل، مكان في الهدية دمد.م أن يحن وقد 

العزيزعبد بن علي للقاصي نجلا مكرمأ ولكن عباد، بن الصاحب ت يعني ؛١( 
هذا.



الهويةذوق 

إليه،الإثارة مرت مما ذلك نحو أو لطالب، كاث إذا الدرس 
قائمة.محقرات فى ستمر أو 

خمموصأالهدية في التنوئ - ١ ١ 
متفرقةلمجموعة هدمت، إذا 

منمجموعة إلى أهدى إذا أ0 الهيئة ذوق قمن 
لكل- الإمكان فدر - يكون يحين، فيها؛ ينؤع أن الأشخاص 

أهديند فلأنا أن بعضهم يحلم لا حتى يخصه؛ ما منهم واحد 
علمإذا عنده الهدية قدر ينزل محي الناس واو1ض لأن كهيئته؛ إليه 
.مثلهاإليه أهدي غيره أن 

وأرادالناس، من جمع بمحفر الهدية ن، كانإذا أما 
منالهدية تكون أن باس فلا - حميعا إليهم يهدي أن المهدي 

jوعواحد.

أومتباعدة، أماكن محي أناس إلى أهدي لو الحال وكدللثج 
.بعضا بعضهم يعرف لا كانوا 

النذيربهاوايمورمن له،ية 

أوتصريحا بها التدكير وترك نسيانها، الها.ية ذوق نمن 
العالية؛المروءات وذوي الشريفة، النفوس دأب تلويحا؛ 
الروميابن قال كما - هؤلاء من فالواحد 

معتذران الاحمع وهو تلقاه 



ا1ءديمذوق مظامر 

المقوسوذوى المروءة، ثاكلمي عن بب ذوق وهو 
. OjaJlSjبما التيكير من يأنفون لا فتراهم الصغيرة؛ 

إذامن الناس ضن الهدية؛ في المنة ذلك! في ما وأنبح 
بالمنأتبعه - معروفا فدم أو نصيحة، بذل أو عهلية، أعهلى 

الأياديبتعداد وتدك؛ره إليه، احن من على والإدلأل، والأذى، 
•عليه 

تبارك- اض نهى فد مرذول، وعمل افهل، حمحلق والمنة 
صدقيم؛بؤللوأ لا ءامنؤأ آلأبما •' بقوله عنه - وتعالى 

[.٢٦٤]\ص■: نألأذئ(< 

النهيكلمهم لا *ثلاثة قالا . الني عن ه ذر أي وعن 
أوم«،عياب ولهم يزكيهم ولا إليهم ينظر ولا القيامة، يوم 

خابواI ذر أبو قال مرايت،، ثلايث، . اض رسول فقرأها نال! 
والمنان،ءالمبل، نال؛ الله؟ رسول يا هم من روا، وخ

مسالم.رواه • الكاذب'؛ بالحالمر محالعته والمنفق 

فانوهاء.يدأ رجل عند اتحدتم *إذا لبنيه• رجل قال 
,الصنيعة؛'تهدم ارالمة ! وقالوا

الشاعر:ونال 

بمغانأسدى إذا الكريم ليس حن من أسديت، ما بالمن أفدلت، 
الشافعي:وتال 

ةالأسنومع من أثد ب الو القعالي الرحال منن 



الهدةذوق 

الاروديتوقال 

المسأحرس الدم دحمزرزايا دنيئة كز المى حلف حثك 
أنهإلا الكرام صفات من ليس الأيادي تعداد أن ومع 

والاعتذار.المعاتبة حال في ويسوغ يحن 

فييقبح ما فيهما يحن راحالان ت ؛؛؛j^ حزم ابن قال 
تعديدفيهما يحن فانه والاعتدار، العاتبة، وهما ، غيرهما 

هاتينعدا ما في القبح غاية وذللث، الإحسان، وذكر الأيادي، 
الءاكن«.

اسرمن اثقدوم حاو بالهيئة الاتحاف -  ١٣

وأولاده،ووالديه، أهاله، عن يبتعد الذي فالمسافر 
منزلتهبقدر وثرق وحنة، له يكون _ أحبابه ومانر ؤإحوانه، 

ينتظرونليله بعد ليله الليالي يعدون فهم عنده؛ ومنزلتهم عندهم، 
تللثهيزيد فمما إليهم؛ سالما يرده بأن النه ؤيدعون عليهم، إطلالته 

الهدايا؛باب، يعقل ألا ان الإننفس كرم على ويدل الرابعلة، 
إليه؛سافر الذي البلل. من مناسبا يراه ما بعفس سراء على قيحرمحن 

أوولد، أو زوج، أو والد، نحو من يحب من لبعض هديه ليكون 
عليه.يكلف، لا وما طاقته، بحدود وذللثؤ صديق، أو أخ، 

فيقليلا كان ولو ذلك، من شيئا يحقن ألا يه ؤيحن 
بمعناهافالهدية سواك؛ عوذ أو حلوى، قهلحه كانت، ولو نظره، 

.بقيمتهالا 





الهديةذوق 

الهديةطي فإن الإخسار في مملحئ م يكن لم إذا أما 
ندإذ إليه؛ المهدي مل من خصوصا بها الإخار من أولى 
لممن بعص يجد ففد بقا؛ له مل لا شحاء المهدي إلى يجر 
المهدي-على الغتفل من شيثا إليهم يهد 

أقدارهم.من ونقصا لهم، تجاهلا ذلك ظنون وقد 

0ا_إقءافالطلأببالهدالأ

والأحرى؛الفينة بين للهللأب يفل.م ما الهدايا جميل نمن 
المائة؛وحمول الخلاقة، توطد في الأثر أعظم فلذلك 
تخلوألا به ويجمل المنيع، هدا يغفل ألا بالأستاذ فيحسن 

الطست،،أو الأقلام، أو الكب، نحو من الهدايا؛ من حقيبته 
٠ذلك نحو أو 

إليهميهديه أن -اليفه من كتابا عليهم قرر إذا به ويحن 
التيالذكرات، لهم أهدى ولو عليه، يثق لا ذللئح كان إذا 

ديومما يعدهم، مما فذلك طيبا؛ هدا لكان عليهم يقررها 
منه.الحاصل التقصير حلل الأستاذ به 

إليلئ،اهدي يكن تم أن تضمك في يكبر ألا - ١ ٦ 
إخوانه،أو زملائه، من لأحد أهدى إذا بالخاقل فيحسن 

ه،نففي ذلك، يكبر ألا - مثاله إليه يهدى أن دون أصحابه أو 
عليهاتقوم وطيدة علاقة لنم، سبا المنع هذا يجعل وألا 

مسوغفلأن دون فلأن لتخصيص يكون فقد المتكاترة؛ الشواهد 



الهيبةذوق مر  ٧٠٠

للاحرين،ونسيانه المهدي غفلة عن ناتجا يكون فد أو حفى، 
رصاالتماس باعثها يكون أو محابق، لمعروف، الهدية تكون وقد 

.. . وهآكداسائقة، زلة من إليه المهدي 

ذلك،في الظن ؤإمحاءة العتت، وضك المعاذير، فالتماس 
مروءتهم،تمت، ممن الفضلاء وأدب، النبلاء، دأب - الشأن 
•سؤددهم وكمل 

إليهالمهدي هن الهدية حمل .  ١٧

عنتحمل أن كثيرة أو ثقيلة، كانت، إذا الهدية ذوق فمن 
بيته-إر أو سيارته، إلمح، وتوصل إليه، المهدي 

له،صاح-، على نزل قد صيفا إليه نهدى الكان وإن 
آحربلد من قادما ، الضيفوكان ثقيلة، أو كثيرة، الهدية وكانت، 

الجو،عبر قادما كان إن الهلائر٠ في تشحن أو عنه، تحمل أن 
عليهيثقل لا حتمح، منزله؛ إلمح، يوصلوي أناس صر ترمل أن أو 

ولمالمن، في كبيرأ كان إذا حصوصا يصل، أن بعد حملها 
يتممرفيع ذوق فذلك الهدبة؛ أمر يتولى مرافق معه بكن 

•شأنها من ؤيعلمح، الهدية، 

المعتويةبالهدايا العناية -  ١٨

نحومن المعنوية، الهدايا الهدايا! قبيل في يدخل فمما 
المفيد،والاقتراح الهادفة، الصيحة وإّداء الافع، العلم تعليم 

فدللئ،الصائبة؛ والحكمة اللهليفة، والملاحظة الطيبة، والمشورة 



ايهدةذوق 

نكونند بل بالشكران، تقابل التي الهدايا نبيل مي معدود 
محانلرفعة محببا تكون قد إذ الحية؛ الهدايا من بكير أنفس 

ودنياه.دينه في إليه المهداة 

موثوقونصيحة ناسر، علم • الهدايار'أكرم قيل' ولهذا 
.ا؛ صادقة ومدحه بها، 

أوالرمحالة عبر والأشواق اللام، بعث ذلك في ويدخل 
الرسول.

فقال؛اللام، يمريلث، فلأنا ررإن I الد.رداء لأيي رجل مال 
. ١٠ا خفيفومحمل حنة، هدية 

جملةالحسئة الهدايا في يدخل ما ذوقها في ويدخل 
٠وتفصيلا 

إليهالمهدي قبل من للهدية القبول حسن —  ١٩

حسن،بقبول الهدية يتقبل أن إليه المهدي ذوق فمن 
يحتقروألا شأنها، من يرفع وأن بها، الفرح يظهر وأن 

أومثالها بهدية صاحبها يكافئ وأن مل، ولو منها شيئا 
لمديها؛والشكر والدعاء الثناء يجزل أن أو منها، أنفى 
منوءرفن^ المروءة، ائريت، التي النفوس تدركه ذوق فدلك 

النكران،ألمت نفوس عنه وئنكص المكارم، تؤتى أين 
إتحافهاعن الأيدي تنقبص أن عنو فلا اوكفران؛ وأدمنت 
يديهامن حب على جبلم؛، أنها كما النفوس لأن بالهدايا؛ 



الهديةذوق مهاير 

إذايشكرها من حب على مجبولة - أيما - فهي نعمة؛ 
,نعمة أسدت 

تفوله عنترة يشير المعتى هدا ؤإلى 

الئمملشس مختئ والكفر نعمتي شاكر غير عمرا نيثت 

الطيب:أبي غول الهدية شكر في يدم ما جمل ومن 

الحالتعد لم إن النطؤ فليعد مال ولا تهديها عندك حيل لا 
الأحر:وفول 

ابلأالشاء بميي إليك يواريا أمدي أنمك لا فواث 
محتلاوأيسر مفتونا المسك من نفحه وأؤليب السلوى من ألد 

ذدهما الهدية وشكران اكهادي، من بذم ما لطيف ومن 
)صىّاا١(والصديق١١ ارالصدافة كتابه في التوحيدي أبوحيان 

بعثادانله صديق إلى الحارث بن النفر اربعث فال: حيث 

أعلموأنا إلياك، يهما يعنؤ إني إليه* وكتب مخموفتين نحلين 
بال،على مني أنك تعلم أن أحببت لكنى غني، عنهما أنك 

واللام.

شكرك،على يحثني الذي برك عن بغني أنا ٌا • فأجابه 
عندك،الله بزيادة بصيرة ويزيدنى مالكاك،، فى ويخرمحلنى 

بذلك،يفيني لأن <؛ Jlعلى؛منلئ، أني أعلم لأذ - ومحبتك، 



الهديةذوق 

ولابارأ، أح1 لي عدمتلثج لا وراح، غاد عليه وحمدى راصخ، 
. ٠٠ماراقائلا للئ، عدمتنى 

شعريةمقهلوعة فى حاء ما القييل فى داحل هو ومما 

!ومناسبتهاحين الخضر محمد للشيخ الروح( )مروحة عنوانها 
تونسفي وهو كتب المورتاني المقداد محمد الشح صديقه أن 

فيوهو إليه بهما وبعث الشعر، من بيتين الخضر الشتخ إلى 
مصنوعةمروحة عن عبارة وهي هدية البيتين مع وكان مصر، 

تهماواليتان المخيل، _-_S من 

الأحفرلأ،ز الأعك، إلونس تمض روحه م
همطرسهلا؟ أنكس ل يهدي سسمها 

يقوله;الخضر الشخ فأجاب 
وفمممح ني يعذب كلم من الشعر صنت، الأداب أخا يا 

ء

واحتدمتلظى الصيف أمل إذا مصر ني الحر ودريت 
مالنمهداء النخل بلاد من لي نهاي لأن فتخبرن 

ألمثوى إذ الشوق حئ طب فما الشوق من حث في أنا 
ألائاك ماللماحح اث 

عليه.غلب الأخير ولكن الخضر، الشخ اّم هو الأخضر )١( 
ذو؛ضةلأداء ومكة تونس بين طريقأ ت أي للحرم؛ سبيلا ممر قوله! )٢( 

الحج•



الهيبةذوق مطامر 

لخمإر النخل معف يلغ اص ردحه مهذه 
وكرمعاو، ذوق - محلت ولو - الهدية قبول أن والحاصل 

الهدية.تزد أن - إذأ - ينبغي محلا نفس؛ 
وذلكلها، القبرل وهو الهيئة، محي الأصل هو فهدا 

الهديةتكون كأن مرعية؛ مخالفة ذلك على يترتب لم إذا 
هدايايأحاوون الذين الموظفون وهم العمال كهدايا رشوة، 

ترد،فهامحا عملهم، نءلاق في معهم المتعاملين أو المراجعين 
تقل•دلا 

تالعزيز همد بن عمر فول يحمل ذلك مثل وعلى 

فهياليوم أما هدية؛ مضى فيما الهدية اكانت، 
.رشوة* 

الحكم:وفول 

كواهارمن الأمانة تطايرمت، قدم اب بالهديه ت، أتإذا 

علىالمشتملة الهدايا تمل: ولا تزد الض الهدايا ومن 

ذلل؛،.ونحو الخحدرامت،، أو كالخمر، محرم، 

نمروحةعف_ا ال— مروحة أما للروح، مروحة ولقاك مجيئك أن يعني! )١( 
للجد.

حلالهامن لينفي توصع الجدار في تكون الفتحة وهي كوة، جمع الكرى ، ٢١
•ذلك ونحو والضوء، الهواء 



ذوق

الإخبارملائمة إثيه المهدي مراعاة - ٢ • 

عدمعأو بالهيئة 

ضكان إذا أحدأ بها بخبر ألا إليه المهدي ذوق فن 
فيأن يعلم كأن وذلك الحرج؛ محي للمهدي إيقاعا الإخبار 
بعقمهامن غيرة حصول أو المدور، لبعض إيغارأ الإخبار 
وتنأىالهدية، تنغص التي الأحوال من ذلك غم إلى الأخر، 

البيلة.مقاصدها عن بها 

أنهيعلم مى بالهيئة يخثر أن — أيضا — ذوئه ومن 
المهدي؛على ضغنه أو حرج ه نففي يقع ولا بها، يفرح 

الاقتداء،به ويحصل الحب، دائرة به سع مما فذللئج 
والاعترافالصادق، الثناء عبر منازلهم الناس ؤإنزال 

بالجمل•

وألمعيته،وذومحه، إليه، المهدي حكمة إلى راجمر وهدا 
ية.والمنوالمصلحة المعسبا، س الحسن ؤإدراكه 

اليجدايابين المقارنة إليه المهدى ترلتم، — ٢ ١ 

وهديةفلأن هدية بين يقارن ألا إليه المهدي ذوق همن 
بلهديته؛ قيمة هلت، مى قدر س الحظ إلى ذللث، فيقويه فلأن؛ 
فيالناس أن تحفر ي وأن أهدى، من كل يشكر أن له ينبغي 
-العبرة وأن عدم، مما يفق لكد وأن ومواهب، من-اهبا، الهدية 



الهديةذوق مظامر 

قمتهاوليس لها، والدافع الهدية، معنى هو - العموم مي 
فحسب.المائية 

الهدهطلب في المكلف حسمن —  ٢٢

أنهدية أحدأ ارسهال.ى إذا أذ الهدية طالب ذوق نمن 
قالواولهدا بغيته؛ لنجاح أدعى ذلك فإن طلبها؛ فى يتلقف 
العلم.نمض الحاجة طلب حن 

*العمدفي حاء ما الباب هذا في يذكر ما نادر ومن 
تفمال حمارأ، ستهديه لأخر كب رحالآ أن وغيره المريد' 

وقف،عنانه حليت، إذا للنبل، متوقيا للزلل، متجنبا *أبغيه 
عثلفتهؤإذا نطامن، ظلألأ دحلت، ؤإذا ار، حمؤإذا 

تلأين'.

حمارأ؛يمح القاصى لعل قليلا؛ ءارمق إليه• فكب 
إللث،*.فاهديه 

بالهيئةالحاضرين اسراك، —  ٢٣

فيوهو الهدية وردته إذا أل إلهه المهدي ذوق فمن 
مماذللث، كان إذا محنها شيئا ينيلهم أن الناس من جمع محقر 

أوطعام، أو طيب،، إليه يرد كأن فيه؛ الشراكة أو فسمه يمكن 
؟ذللث، نحو أو مكررة، كتب، 

فيقمحة ابن رواْ ما المعص هذا في يذم ما لطيف ومن 
منت يقول عباس ابن اروكأن نال؛ حيث الأحبار؛ عيون 



الهديةذوق 

إليهفأهدى فيها؛ شركاء فهم نوم وعنده هدية، له أهديت 
لهفقال برفعها؛ فأمر أقوام؛ وعنده ممر، من ثيابا صديق 

فهمنوم وعنده هدية، له أهديت من أن تخبرنا ألم ت رحل 
فيها؟إشركاء 

ويشم.، ويشرب، يوكل فيما ذاك إنما ت فقال 

فلا((.مصر ثياي، من قاما 

فال؛الجمحي، سلام بن محمد ررحدثني فتيبة؛ ابن وفال 
بنعمر بن ليزيد أهديت مال•' يزيد بن حلاد حدنني 

بينقصمتؤ العراق، أمير وهو هدايا المهرجان يوم في هبيرة 
Iحاصرأ وكان حليفة بن حلف، فقال يديه، 

عيدانهابعمن في تيح سنة في نمامجي كأن 
فدثاتهاكربم وصموا المهرجان رسل حضرت وقد 

هاماتهافوق فأشخصنته الرلدس فوق برأمي علويتؤ 
جاراتهابعض بها تميتد صئحه صاحبض 

تاللث،.ائه جالبين يفرق أقبل ثم ذما، من بجام له فأمر 
ؤينشد؛الهدايا، 

والري،الشديئ ثتقصها فليس تمله وهي بدنيا يبحنن لا 
حافأدبزمت، ما إذا منها فالحمد بها تجود أن فأحرى تولت، فإن 



الهيبةذوق مظامر 

الهوه،إلمه الهدى تذم —  ٢٤

نسيانهامن والحذر 

الذكيروترك هديته، ياف نالمهدي ذوق من كان فاذا 
أنذوقه من بل اها، ينألا إليه النهدى ذوق من فان - بها 

كانوما بهيئته، — أحيانا — يدكره وأن للمهدي، الشكر يجدد 
شه.في أثر من لها 



الهديةذوق 

^٢٠٣الهدية ق الناس غرائب ٩^٩١ 
ذكرها؛يطول غرائب وذوقها الهدية، ني للناس ؤإن محيا 

أويوم، عليه يمر يكاد فلا بالفطرة؛ مهداة هو س الناس نمن 
المهديكان سواءا يهدى أن له الله ثاء ما ويهدي إلا مناسبة 
ييرأ-أو صغ؛رأ 

ثيايت،مقامات يعرف أنه الإهداء في بعضهم ولع ومن 
الأشياء.ص كير في وأذوافهم وأحذيتهم، أصحابه، 

ذلك.ص بشيء تحفهم والأحرى الفينة بتن وْا 
والدييخص ما ذللئ، من يعرف أنه بمعفهم وبلغ بل 
؛ذللئ،فيتعاهدهم وأهليهم؛ ؤإخوانهم، وأولادهم، أصحابه، 

لأخرى.ونة آص 

الهدايامن حييه يخلو لا السن كار من رحلا وأعرف 
بإعطاءإلا راحته يجد ولا غيرها، أو حلوى، كان مواء 

ؤمعه مما شيئا كبارا أو صغارأ جلأسه 

بحاجةأصحابهم من أحدأ أن يشعرون لا أناما وأعرف 
حاجته،ل يما ؤإهدائه به، إتحافه إلى بادروا إلا شيء إلى 

يقولحالهم ولسان 



اثهديةفى الناس غرائب 

الخطوبمع ؛الث، ءالوؤللاع عنه اسغنمغ ما عنك يطيء 

يزلم سنة أربعض على تزيد مدة مكث انا إنوأعرف 
سيارةله وندم وزاره، إليه، سافر بمرصه سمع فلما له؛ صاحا 

الصاحي،.دللث، عند موقعها فوقعت، حديدة؛ 

مننؤع في يرغمؤ صديقه أن سمع لما وأحدهم 
JL^بإحضار فاحام — شراءها ويريد ياراُتح، ال JL ،إلىالسيارة ؛

له.مز 

إلاالمناسساُتؤ من مناسه تمر لا الماس بعض وأعرف 
المناسبة.تلك؛ يلائم ما وأقاربه لأصحابه ويهدي 

معهيشتر لم ما له شيء بثراء ه نفتْليب لا من وأعرف 
أحبابه.لبعفر هدايا 

وكانلأحد، هدية أحفر إذا من الماس من وأعرف 
الهديةبتللقح فرحا كلفة؛ بكل إلا الموم اتيه لا - ليلا الوقت، 

١سيقا.مها الض 

-هدايا ومعه إلا سفر من يقدم لا من الماس من وأعرف 
■وأحبابه بيته لأهل — قلت، ولو 

الفرحأظهر هدية له أهلءى إذا من الماس من وأعرف 
ورقيةبرالة بعثح وربما للمهدي، والمرفان والمكر .يد، اكال

يترحممن أوصى وربما المهدي، تجاه مشاعره تحمل هاتفية أو 
الثناء.في يقصر أن خشية بلغ؛ وسيهل عبر مشاعره 



الهديةذوق 

واسعةمزايع لديهم ممن الموسرين بعض من وأعرف 
ونحووملأحفله، سقيآ، العناية أشد بنخيالهم يعنون أنهم للنخل 
حمهأحرحوا - صرمه أو حصاده، وقت وحان أنمر فإذا ذلك،؛ 

-باقيه على قاموا ثم إليه، يحتاجون ما وأحيوا الزكاة، من 
ومعارفهم،وأصدقائهم، لأقاربهم، فأهدوه _؛ الأكثر وهو 

تنغليفه،ناحية من ؛ ، UJjJإعداده نوا يحأن بعد وصيوفهم 
حولته،تزداد بحيث منامحسة، أوعية فى ووصعه وتمنيعه، 

عام■كل دأبهم وهذا طعمه؛ ويحلو مرآه، ؤيروق 
وأقاربهأصحابه بعض يتحف، من الكرماء بعض وأعرفإ 

نحومن الراقية بالهدايا المناسانج من وغيرها الأعياد في 
ذللت،.ونحو والعمل، والأؤليابر، العهلور، 

المناسبات،بعض في أعزته لبعض يرمل بعضهم وأعرف 
لأولادهم،يهدوها حتى حديده؛ متوعت ماليه فثات، _ كالأعياد 

يحبون.ومن 

عاليةدرحة على هم من إليهم يهدى من بعص وأعرف 
للمهدي،بالاستسلام يصرح حيث، للهدية؛ القبول حن من 

بتناحاسولو فعلتإ، مهما تلث، مكافأ أستهليع لن I له ؤيقول 
الأول:قال كما إلا كا أنت وئ نماللأ،، U كل من لأحرجتنا 

ثملأم ، ^١١٧من أنكثر المهياما في لفرءلاائ، ندري فما 
ظلفأنت، المميف، ورد وإن شص فأنت، الشتاء ورد إذا 



فىاتناس غرائب 

الأحر:قال كما أو 
نأتامتمهدث وأمأ روونأ ووالدأ لطيفا عنا لغا وكنت 

الأحر:3ال كما أو 
أخاولذيالضسوالكبزةاضار١،ؤلنمهلهم أيا لناشئهم فكنث 

صدورله تنشرح مما المنيع هذا مثل أن ريب ولا 
بالارتياح.وتقابله الأكام، 

الهديةيعرف لا من الناص من تجد كله ذلك مقابل وش 
هدية.أية حياته طيلة أحل. إلى يهد لم إذ بعيد؛ ولا قريب من 

أوشكر بكلمة يبح لم أهد.ى ما إليه أهدى لو من ومنهم 
منها.أحن أو بمثلها، الهدية يرد أن عن فضلا دعاء 

أوصاحبها، على ردها وربما الهدية، بحتقر من ومنهم 
الأول:قال كما هؤلاء حال ولسان بها، أزرى 

الأيلمن محادأ أغلظ لنحن 

ظهرهتقوس الال.ى الممن تمير م والكبوة؛ التقويس وذو المغير، الماشي; !١( 





الخاتمة

الخاتمة

النريعةمقاصد من مقصد الهدبة أن ترى وهكذا 
معالممن ومعلم المهدية، انية الأنمظاهر من ومغلهن المطهرة، 

أذواقباختلاف تختالم، وأنها الوحشة، ونفى عادة، الجلسا 
.وحثلة رفعة الاس 

ألاالهدية شأن في مهم بأمر التذكير من بد لا وأخيرأ 
حل_ للرب مرصاة أنها واستحقار أجرها، اب احتوهو 

ونشرللناس، ؤإسعاد ه، رموله لأمر واصتجابه - وعلا 
الخيرات،به تجلب تمما ذللئ، فإن بينهم؛ والوئام للسلام 

الثواي،.ويتسلسل الم^ا، ويتعاخلم الركاته، تمطر وت

إلىتحتاج الهدية ذوق في ونغلرات عجلي، خواطر ذهذْ 
لذلك.فرصة يسر الله فلعل ؤإيفاح؛ ممهل مزيد 





الفهرس

المهرس

يؤضئ
لمقدمةا. 

الصفحة

٧الهدية قائل ف. 

٩الهدية ذوق ظاعر م- 

٩وتمغيرها وسملها، سترها، - ١ 

٩.كلةلأينماسفىذلك 

٩... .نوفل.................................وأبي وآخر، للحزي، بيات أ- 
٠١ التأخير ذم في لشار يتان ب- 
٠١ .................................. الأصل حلاف الهدية ذوق يقتضي د ن- 

١١ اختيارها حس . ٢ 

١١الهدية احتقار عن الحذر ء ٣ 

١٢باز ابن الشخ من محونف -
١٣...ا.ا.ا..........  ٠٠٠ ٠ رنها لجا رة جا تحقرن لا ء ت ث حل. ْع وتفة _

٥١ .ا........،.....ا................ب......ا..... بأحد إضرار عليها يترتب ألا . ٤
٥١ الهدية تقديم زمان مراعاة — ٥ 
٦١ إله المهدي حال مراعاة ٠ ٦ 

١٧الإهداء في عادك تقطع ٧-ألا 
بنلعمري ربيعة، أبي بن اف عد بن الحارث ين نيل مؤنق -

١٨صفوان بن اف عباو 



الهديةذوق  ٢٠٦
الصفحأالموضوع 

١٨الهدية تلم حال مراعاة - ٨ 
١٩........ ...........................ا واللطهِالود وم؛عالي الهدية إصحاب - ٩

٠٢ . .......٠ .....٠  ٠٠٠٠٠ ٠  ٠٠ا..ا.....ا........ العكبري «.هارى بن محمد اعتلءار _

٢٠ذلك ني طريفة ة منء 
٢١.ا....... ..ب...،...........ّ.الربح بن للفضل العتاهية أبي إهداء نمة ء
١٢ وب.....ّ...............................٠ بن الحن إلى الطائي إهداء -

٢٢الهدية مكان مراعاة _  ١٠

٢٢ماد..ه..ّ..ّ. بن الصاحب ح الجرجاني للقاضي ذلك ني نمة -
٢٤. ٠٠... ٠٠٠متفرقة لمجموعة قاومت إذا حصوصأ الهدية في التنوع  ١١١

٢٤. ..ب....ب.. ٠٠١.......ّ ا... ........بها التيكير من والمحذر الهدية نيان . ١٢

٢٦........ .....................الفر من الق،ووم حال بالهيئة الاتحاف .  ١٣
٢٧بالهيئة الإمرار  ١١٤

٢٨بالهدايا الهللأب إنمحاف  ٠١٠

٢٨........... .إس.............أهدى يكن لم أن نفك في يكبر ألا ١  ١٦
٢٩إله الهدى عن الهدية حمل -  ١٧
٢٩المسوية بالهدوا العناية . ١٨

•١• ................سه..ه.ه... .إله.الهدى تل من للهدية القول حن - ١ ٩

٣١وآحر والمتض لعنترة بيات أ- 
٣١الهدية تذكران فى لطيفة نمة -

٣٢.. ..............................................الروح( )مروحة أحرى نمة -
٣٣نولها وترك الهدية .رذ 

٣٤........ .عدمه....أو بالهيئة الإخار ملاشمة إليه الهدى .راعاة ١ ٢ •



الفهرس

الصفحةالمرصؤع 

٣٤.... ............................\لهو\ي\ ين \دف\ويخ إل النهوى ترك - ٢ ١ 
٣٥الهدة طلب نى اسلق، حن -  ٢٢

٣٥.....................٠........................... .سس.ه.ّ..-؟ ٧١هذا في لادرة -
٣٥بالهديت الحاصرن إنراك -  ٢٣

٣٥ذلك في سة -

٣٦جيرة بن عم بن ليزيد غمة -
٣٧.... .................نسيانها من والحذر الهدة، إليه المهدي تذكر . ٢٤

٣٨الهدية في الاس غرائب -
٤٣الخاتمة -

٤٥الفهرس -




