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وصحبهآله وعلى ، ارقّ رسول على واللام والصلاة ش، الخمل 
:بعد أما والاه، ومن 

تكنلم أمور على الأسان يوقف التن وكرور الأيام، عرور فان 
قراءتهيعيد وبجعله عنه، غاية كانت حقاتق إر ؤيوصاله سانه، حق 

النالية.ق الإسراف بعيداعن للأشياءبواقعية 
يعيشأن يست3ليع ولا حوله، عمن ينفك لا بهلبعه، *دني والإنسان 

 jمطالقة.زلة ع

ييوسع، معارفه يتمي ه جنض مع الومحق الارياط وهذا 
يعتركان إذا خصوصا بجاليه؛ وتعظم حبراته، بدلك فتزداد مداركه؛ 

الحياة.ويجريات بالحوادث، 

إلهيضيف ولا ثيئا، يفيده لا والتجارب الأيام ٠^ كان إذا أما 
و؛مكرورة، نسخا أيامه وستكون أوذكن، شأن له يكون فلن - حديدا 

طفلاسميته الإنسان ق ل ا مترجممرافسيرن يتكن تم إذا 

فايوتهتكون أو ، سدى يضح الة الإنالتجارب من كيرا قيرا ؤإن 
منهاالفائال.ة فتقل يدونونها، لا أصحابها أن ذلك ل والسبب محصورة، 

وواثتهتأمله، وعدل فكره، إذاصفا بالإنسان يجدر لذافانه تتلاشى، أو 
منذهه ق يدور وما ، ومصان من حاتنره ق يلوح ما يدون أن - قريجته 



بالأ-خلاق،وترص بالقوس، تنهض أن شهما امات وارتخواطر 
ومحصرسق.

فهيالقييل؛ ذلك من هوصرب إنما الكتاب هذا صفحات ق وما 
الحملة.ز راط بينها يكون أن وتقمردون ' فكرثطول ومضات 

الذهن،ق وتعممل النفس، ي نحول اش بالخواطر أشه هي بل 
الخيال.وتدورق 

بعضمن التقول بعض إو الرجؤع إل أحتانا معها يحتاج وقد 
ساقها.على الفكرة تستوي حتى الكتب 
والقرب،اليسر، مبدأ تتخذ عابرة أحاديث أنها فالأصل ؤإلأ 

والخفاف.الخفاء عن والبعد واإلائتة، بالروح والأمام والساطة، 
منحديثا أو وجل_ _ءز الله كتاب من آية منطلمها يكون وقد 

ؤالصهلفى. أحاديث 
أوحادثة، قمة أو الحياة، مواقف من موقفا المنطلق يكون وقد 

القضايامن قضية أو ان، إنسيرة أو لعالم، كلمه أو شعر، بثت 
؟..حراوهلم 

الموصؤعأطراف توعبة م الفكرة تكون أن ذلك صرورة من وليس 
ترمىالذي الغرض تشيرإل أن -أحيانا- يكفي بل حوله، تدور الذي 

متسماالومضات شذ0 معظم جاء ولمذا إحاطة؛ أو مص دون إليه 





•ي؛بمظهضيلا 
(:٢٤)صص:ألقلي،• إق ملأ قم لهما مق •ؤ -تعال-: قوله ل - ١ 

لهللبوترك الفلهور، حب عن وبعد خاطر، وفهامة إخلاص، 
الخيروحاءه الفتاتحن، والد محي الحال ق فضله ظهر ذلك ومع 
ثاسميت ما لم لجزغك> نمك ؤل ظله: وهوق 

)الةمص:0آ(.

(٢٤)صص:غ ئنيرّ ■ثم مى ١رإثإد لما ؤ : قوله ول 
دعا;ؤإجابته الخالق لإحسان ب الخلق إل الإحسان أن إل إشارة 

•المحسن 
بهاتنال الش الأساب أعظم من المخلموقعن عن العمووالصفح ٢- 

واصذ^أعنبم فاعف ؤ ٠ الاحان مقامات أعلى ومن ، الخالق محبة 
•ابراالائاوة:'ُآا( آلمحستبم^ تٍب آلتة إن 

مريءتتيم عادمم يلأأقخة محني آن عشأقن ؤ ت -تعال- قوله ي ٣- 
أنللإنسان يبنمب لا أنه إر إرشاد )اسمحأ:؟( ٤• ؤذويئثعمويم نأس 

أوالمتاوين.المخاكن مع الصالة حبال يضب، وألا العداوة، ق يفرط 
والتقاربللصلح فرصة بجعل وأن ذلك، ق يعتدل أن به بحن بل 

وقدومسالمة، إرمصالحة العداوة تلك انقلبت فلربما ضئيلة؛ ولوكانت 
ما،يوما بغيضك يكون أن عسى هوناما حبيبك ررأحبب الأير؛ جاءق 



يوعاماا.حسبك يكون أن هوتاماعى بغمك وأبغض 
هأهلها اك ألأتب قرآوأ آن يأرؤأ أق إن ؤ -: -تعالقوله ل ٤- 

:_(OA ) التربالأجر استحضار إر ؤإثارة الأمانات، أداء إر إرشاد
وعلا—الخالق-جل رصا مؤمات من بالأوامرالريان؛ة فالقثام عرذلك؛ 

التأدية،نالك معاني من القليل إلا يستحضر لا الناس من وكثير 
أداءنحو من ه؛ نفتلقاء من بها يقوم يسيرة أمور باله عن ؤيغيب 

ؤإعطاءبه، اكالمة الديون وسداد أحره، الأجير ؤإعطاء الحقوق، 
الأماناتأداء ميل من فدلك والمعتؤية؛ المادية حقوقهم عموما العامل^ن 

السيئات.وتحهل الدرجات، بها ُرغ الدي 
سشألْلذلأنذأكلي،لى ي ^١^١ -تحال؛ ٥-ذقوله 

النيوالخيالات الأوهام مع يتؤسل بألا للإنسان إرشاد ٨( )الخجرات: 
مدفؤع.الخوف وأك؛ر كاذبة، الظنون أغلب فان خاطره؛ على ترد 

وجيبمغشاتهن من وتلقانم، ضيرة تضيرك امٌرلأ ؤلب 

وت، تفه واطمأنت ، ظنونه حسنت الرء أفعال حسنت ؤإذا 
توهممن اده يعتا موصدق ظنونه ساءت الرء فعل سساء إذا 

مظالمالشك من ليل ق واصبح ثنداته بقول محبيه ومادي 

(٤٣)ئ>: ، أءي محيق 
نواياه.وساءت مقاصده، دت فلن وتهديد زجر 

يتضمنوذلك النوايا، ؤإحسان ' القاصد إصلاح على حث وفيه 
للثاني._J، وحن للأول، العاقبة سوء 

وأحملالشدة، وقت منه وتقترب ض، على شرفا أن جميل؛ ٧- 



الرخاء.حال ق يكون أن ذلك من 
وقتذلك إذاكان القبغ ؤينيد ، الرخاء ق ض عن نأى أن وقيح 

xiT_،.-ب ءآثدم؟نثامحثيأ ئؤَلآإئ y الشدة؛ 
إذاإلا مهزوما يعد ولا الشيطان،  c^ijبيتك سجال؛ ايُركة ٨- 
عدوة|بمدثوؤ ألسثن لعدوك؛الت وامتالسلاح، ألقيت 

ع،ووإب)فاطر:ا"(.
وحطأجرأ، وأعقب وراحة، أسا، أثمر هوما اكاقع العمل ٩- 
ذلك.بعاكس الضار والعمل وزرا، 

;الصديق يضرك وقد العدو، ينفعك قد _ ١ ٠ 
بضر.ويؤنمما المداقة ومن ئفنه ينالك ا مالعداوة ومن 

الضرة.واسومقلة المضة، مظة يق فالها الأصل؛ خلاف ذلك غيران 
وقبولهسياسته، ؤإحان ومياسرثه، الصديق، على انحاففلة - ١ ١ 
وكمالالشأن، ناوة على أمارة _ سيئاته عن والتجاوز علاته، على 

الممس.وكر العقل، 
همختلضعيغه وداب الالي به انين تبؤإن اك اخاحفظ 

اشلهالخطوب ق وانمضوينفع دؤيسه انميؤن ماليرديمميك 

علىالناس ص أحد يفهمك أن النفس على الأمور أشد من - ١ ٢ 
مواقف.ذلك على يمي ثم ضد، ما على لا ضيد ما 

الخلق.عوب الثوب، النرد: - ١ 



٩ي«س،ت 

الوهمية.الخواجز سب النافعة المادرات تتعهلل ما ءكثيرا ١ ٣ 
،سبب أدنى دون عليك وهوعاتب إلا تلقاه لا من التاءس من — ١ ٤ 

حق.أقن؛ عليك له يكون أن ودون 
ومحردوالارتفاع، بالارتياح تشعرك الناس بعض لقيا محرد -  ١٥

الإحباط.ل.يك تولد وقد المم، تورثك بعضهم لقيا 
منيتضرر ولا كالوقود، فيجعله الأول؛ من يميل. الحميفا ولكن 

فالأولالكروي؛ كالعفة بجعله ولا علاته، على يقبله يل ، الخانير
وقوة.متاعة يكسبه والثاني خهلوة، الأمام إل يدفعه 

آرائه،جمع ق موافمته أومصافاته فلأن، محبة من يلزم لا - ١ ٦ 
أحله.من حصومه معاداة أو 

-ما أمر ق ثحطثته أو الناس، من فلأن محالمة من يلزم لا - ١ ^١ 
وبجاحانه.آرائه جمح مصادرة 

لبجاح له قير أو الأبواب' من باب 3، عليه فتح من يلزم لا - ١ ٨ 
ميل،ان.زكل ناجحا يكون أوأن باب، كل ق عليه يفتح أن ما 

غيرصاخيكون أن اكزون من شأن ق مخفقا كان س يلزم لا - ١ ٩ 
ذلك؟بعان لشيء 

منمواقف فيتخن. مغبوط، محول أنه يعتقد الناس س كثير - ٢٠
اعتقاده.ق محطثا يكون وقد الاعتقاد، ذلك جراء 

بالنفسوالاشتغال العن.ر، واتساع الفلز، إحاف تقتضي والحكمة 
الحاسدإساءة عن فالإغضاء حقيقة؛ محسودا الإنسان ولوكان حتى 

التثل.وذروة الشرف، قمة وذلك الشكر، مفلاهر مفلهرمن 
حاسدابالإساءة خذ نؤ! لا ان اسكرفسإلآ فإن حمبدت ؤإذا 



ر|سات ١٠

مصالحتكق يعي شخصا تحد أن أوتسمعه تراه ما أرؤع من -  ٢١
مه.تتفلرذلك لا إذاكتت الروعة وتزداد تعلم، لا وأنت 

الإصراربكق عي يشخصا تحد أن أوتمحه تراه ما أقبح ومن 
ذلك.يوجب ما تقترف لم أنك مع ، لخفاء اق 

الخثر•ئه تؤمل ممن إذاصدرذلك المح ؤيزداد 
اديللأعوممن ا فكانوما ديوعّس،م حوان ؤإخ



١١ريان 

كماوردالكؤيم، القرآن ق للأم عليه - موسى افه لتيكثريكرني 
إشارات.ؤإمماهي بط، محال انحال وليس الهلهرة، هنة ق يكر له 

العزمأور من أنه  Cj^riاللام- -عليه سيرته ف، الفلر حلال ومن 
والشجاعة،القوة، جهة من الثرى الكمال يلغ قد وأنه الرسل، من 

ذكريتئاغية أعظم إر بت وقد لا، كيف الخأش؛ وؤياطة والبات، 
وهوفرعون•ألا الشم 

كانواحيث عاغ؛ ما إسرائيل ض أمة من ءالج وقد لا، كيف 
واللوم-والخور' والفساد' العناد، من سحيق درك عر 

ممأمن منه كان ما وشجاعته قوته، شأن ي جاء ما أبرز من ولعل 
ووكزهإليه، بجره أخيه برأس وأحده أبيه'أدم، ومحاجة الملك، عين 

مماغيرذلك إل وملئه، فرعون مع العظيمة ومواقفه القبطي، الرجل 
اننوعة.المتاهية شجاعته على يدل 

لمأنه يرى الكؤيم القر'ان ي الأنبياء سير ق التأمل فان ذلك ومع 
الأالأم_*_ءليه موسى محأرة كماذكرق يبى ل يدكرالخوف 

منهامحتلمة، وسيانات متنوعة، صيغ ي سيرته ي ذكرالخوف ورد حث 
يطس ءثساأرأئن يمط أن إمامحاق ؤ ت عته -زعال- قوله الث١ل سيل على 
هؤأؤكش نح مأ<ه^ك1ا إنج، محائا ولا -تعال-• وقوله  ٢٤٠)طه؛ 
أوثنالأعشموش ء■خثه تيه قط ثأنص ؤ ؛ -تعال- وقوله  ٢٤٦رطه؛
و؛لآلدغ عنف ي ؤ -تعال-؛ وقوله يا"ها"، )طه: أئت"آ'لأغل إدلق 



uUm^ ١٢

)صرا،:}أ\ذ3لم'{ مم ثئ ؤ -ممال-: وقوك ( ٧٧)د: { عص 
عنوقوله ( ٢١)صمي: يمعب،< حافا نهآ و-مح ت وتوله-تعار- ، ٢١

)صمي:ي ؤيقنأنأ لوسي: مئين صاحب 
ييكدبجين، آن ثثاف ؤءف السلام؛ -عليه موسى ص ونوله ، ٢٥

_(i:_i.،؟■

منلنضح وتدبر؛ وتأمل، عناية، منيي إر نحتاج السيرة وهذه 
وانمر•الدروس، من شيء خلاب 
jالإقدام على تصر لا الشجاعة أن الميرة تلك دلالة نوحيه ومما 
السجاعةمحتمل ، دللئ، من أعم هكا بل ، فحسب الوغى مثالين 
بالخطأ،وبالاعتراف بالحق، ؤبالصيع الرأي، عن التعبير ق الأدبية 

سن.إذا الصواب إل وبالرجؤع 
التجلي.غاية موسى سيرة ي وهدايتجلى 

ليسأنه الطيعة السمة تلك عداية نحملها الي الإشارات ومن 
منجملة الخوف ه نفل الرجل بجد ألا الشجاعة شرؤل من 

منأحد كئ بجده شعور فداك تحوذلك؛ أو الإقدام، أو الملاك، 
كبيرأوجديد.بعمل هوهم إذا ه نف

يمنعهحتى ه نفق الخوف يعظم ألا الرجل شجاعة ق يكفي بل 
الأنهزام•إر به أويرجع الإقدام، من 

أبايا الوغى: ليث ب؛ المسمى ملمة لأخيه اللك عبد بن هشام قال 
علو؟أو لحرب قط ذعر دخلك هل سعيد، 





١٤

يتجنبأن يعمله عمل خ؛ر أن رأى إذا -أيضا-  ٤١٩٠٠'؛هو بل 
خطر.لا حث بجنوده ينسحب أن عليه يقضي الواجب وأن الخطر، 
أويقمه، أن يجب موقفا ترك أو رشده، موقفه ق  ٤١٠٥١هوفإذا 

جبان.فهو - يقفه أن عليه خهلركان من قربجنوده 
علىولا فحب، والإحجام الإقدام على تعتمد لا فالشجاعة 

ليبنى ما وعمل النفس، صبهل على تعمد ؤإنما وعيمه، الخوف 
الحكيم.شجاعة هي فتاللث,، ينبض؛ الدي الوجه على ببغي الذي مقت 
أنأعياني لقد ؛ عنهما- الله —رصي لمعاؤية العاصي عمروبن قال 
فقال:شجلع؟ أم أن أجبان أعلم؛ 
انفجبفرصة لي تئن ؤإلأ فرصه اامنتنتض مإذا فجاع 

يكونفقد خوف؛ كل من الإنان يتجرد أن بانحمود ليس بل 
مهمأمر على الإقدام عند فالخوف رذيلة؛ وعدمه فضيلة، الخوف 

وأيفضيلة - حاسم قرار اتخاذ إر أوبجتاج الأمة، مماخ به تتعلق 
يختمرحتى والتؤدة، والتأني، الرؤية، على بجمل هو إذ فضيلة؛ 
اوكلأمولا الفملير، رأى ق حير فلا الذهن؛ ي ؤيتضج رأي، 

العجول«.زاد الخطأ تقول:١) والعرب أ القضيب 
لبْلن،ظهرا الأمور لقلب يبأنى' حمث س تمدح أنها كما 
t٠ قلب لحول، إنه ٠ ت نيه وتقول 

الرنحل.م : القضيب والكلام ينضج، لم هوالذي ■* الغهلير الرأي - ١ 





واسات ١٦

يفكرلا الذي التهور دون ومعرفة، بعلم كان ما منها والحمود 
والدموم.انحمود بحن مميز ولا ، صاحبه 

محيالغضب محي ه نفيملك هوالذي الشديد القوي كان ولمذا 
يصلح.لا ما دون يملح ما يفعل 

ابنيقول -كما شديد ولا فليس غضبه ح؛ن المغلوب فأما 

ولايذم لا الخوف أن الملأ؟ "عليه مهمصى سمة لتامن وهكذاضعن 
الشجاعة.يتاق لا بالخوف الشعورالفهلري محرد وأن لذاته، بمدح 

والشجاعة،القوة، من يخ فمهما طبعه؛ ضعيف الإنسان وأن 
فهوطول؛ ولا حول شأنه من يملك لا ضعيفا يتقى - والتمك؛ن 

عنتغنى يولا وإحاطته، النه، علم من بخرج لا مقهور مييوب 
١ؤإعانته لطفه 

التعاملي بارعة لقتامحتؤ طياتها ي تحل العثلمة السيرة تلك أن كما 
ؤإنالشجاعة أن ذلك فمن الشجاعة؛ محاب وأسباب لخوف، اح 

موسىفان والتعود؛ والمران، وف!رثوة، تنيل عليها- مفملورا الإنسان كان 
الشدائد،ملاقاة بسبب محده الخصلة تلك زادت اللام- -عليه 

الامحايي.بالخلق ا"يألي الخلي عنده فاجتمع والخهلوب؛ 
منوالخدر للكروه' ومع عر الممس تدًل؛ن يلك أسباب ومن 
أنأو فرعون، عليه يفرط أن يتؤغ كان موسى فان النتائج؛ تضخيم 



١٧وسان 

عليه؛ه نفموسى وطن مما غيرذلك إر إياه، تكديه يتوقع وكان بملض، 
وثجاعت.نات بكل ذلك ومقابلة له، الأسعداد ق سبا ذلك فكان 

لهدافعا ذلك فكان العواقب؛ نقلري أنه منه موس به أخال ومما 
مصيروأن حق، بيا0 عنها سيسفر فرعون محابهة عاقبة لأن يقدم؛ أن 

القدين.عمل يملح لا وافه ممسي، لأنه ؤيوار؛ خار إر فرعون 
حق،على أنه ؤيوقن بملم اللام- -علته موسى أن كما 

محسنون.هم انفواوالذين الدين مع -عزوجل- اطه وأن وإحسان، 
ولاعدة ممالك لا أنه عالم اللام -عاليه موس أن ذلك ومن 
فخشيبالغ، ما القوة من بلغ الذي حممه قوة وعرفا عتادا، 
أنممكن لا القليلة القناهرة قوته أن وأدرلئ. فرعون، قوة من موسى 

;بقوله وعلأ_ -حلا نيه طمأنه فلما وجبرٌته؛ فرعون قوة أمام تقفا 
غيرمومى أقدم ( ٤٦)ل؛٤■ ؤأيتجذ لمح معبمكما إثي  ١٠١٥٤لا ؤز 

منعلى التوكل من سراج على مملؤيا فصارقلبه وحل، ولا هيابا 
وفلاحا.رثدا أمره عاقثة فكاننا شيء؛ مالكوتاكل بيده 

واستحضارمعية< التقوى لزوم - الملام -عاليه موس أخديه ومما 
ثئآذولا ةنتقيثا ؤ وعلا-: -جل ييه له قال، فلقد الخاصة؛ افه 

(.٨٩)يونس: لايميون زسايلرأقويك> 
(.٤٦)ٍله: ه ؤأئث لمح م،،هكما ؤإثق ؛ له وقال، 
يوديسبج كوإ واطراح القل؛._ا، قوة إل انبمج كاوللق، كان فلما 

وجل--عر ض ذقوتما اممه؛ غر من الخوف شأن وتعظيم الحور، إل 
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مهتدون،وهم الأمن لمم حقا فالمؤ٠نون للثجائ؛ باعث أعظم هي 
إليهم.قاصدا مكروه عليهم، صحة كلآ بحسبون والرتابون 

-تلبه ق وحلاله وقان، وعفلم محيره، حق ومحذره ه ُرعرف ومن 
حقهز وانقلبت الخلق، مهابة قلبه عن وزال الدنيا، عليه هانت 

السلام-.عليه -موسى أمناكحال المخاوف 
الصادقة.للعظمة الكبرى الوسيلة أنها عرف التقوى ق تفقه فمن 

بالإكثارلماأمره لأمرئيه لسجاب أنه الملام عليه - موسى ومماأحديه 
(٤٢)ءك؛ ^جل-ىافيءوله؛وييىمحيىب 

وتهونالعلو، ؤيئلب التقوس، وتسكن القلوب، تهلمئن منه محبدكر 
نشت،أن العيو لقينا إذا وتعار- -تبارك اممه أرسينا ولمدا الصعاب، 
والثبات.الهلمانيتة من ذكره -عزوجل-لماق ذكره ونكثرمن 

(.٤٥)الأنفال:ي ؛ضمك. أثعحقثيإ^٤٤
الله،إل ■بوؤْ الملام- -عليه موسى بما أحد م الأسباب ومن 
صنيمح(و؟محيقزكل لجآنغ قاث، ؤ • قوله ق كما الإعانة وسؤاله 

^أمل.آعفيوز،تيمأنيى.لآذلعستتيكايى 
)طه(■



مشالدعاء؛ إجابة أسباب أعظم من يعد جميل بأدب الدعاء ختم م
توهونوله ألا عظيم نيل بغرض ختم حنث الإجابة؛ بها تستجلب 

)طه(.^^١ 
تبيناوعلى ~عليه موسى ّسرة من تقييده تسسر ما بعصل ١ فهد 
التسليمسوأزكى الصلاة أفضل 
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؟-اددوةضسقاساس^ ا

ابنمحمد العلامة لثيخنا ّآ/٠٩ المع الشرح ق كلمة قرأت 
سةمعل أن للإنسان ضني »لأ : ه قوله وهي العثمتي صاخ 

قتحمل الرُاتي العالم ذلك من الرائعة ابميلة الكلمه 'وهده 
النؤية.الة ممليق j تؤيؤية معاني طياتها 

أفضل-عله الخلق سيد والاتداء المة، تطيق على فالحرص 
بهائنال جليلة، ومشة عظيمة، حمالة التسليم- وأم الصلاة 

زلفى•ض إو بها يثممرب العلى، الدرجات 
الكمال.إو أقرب ذلك المةكان تطبيق ش الجرص زاد وكلما 
وهيألا الشأن، ذلك ق لما اك؛ه بحن ماله ثمت ولكن 

١لحريصبال على تكون بأن وذلك الستة، مملبيق ق الدوق مسألة 
أوالاضن' لادية ذيثعه السنة من يجعد لا حتى تطيقها؛ على 

تضهمسالدين•
امحداء،ذلك ففي السواك؛ على الحرمئ ذلك على الأمثلة فمن 

ثواب.وحصول 

أصواتبإصدار الاضن أذية ذلك على يترتب أن ينبغي لا ولكن 
مزذية.حركات أو مزعجة، 

الحجروتقبيل الخمار، كرمي الحج عبادات ق الحال وكيلك 
محاوهايكثر الش العبادات من ذلك يجرى جرى وما الأسود، 



٢١رمان 

واستحضارالعبادة، روح استثعار إر الزمن فيحتاج الزحام؛ 
وبحرصالستة، تطبيق على فيحرص الإسلامية؛ الأحوة روح 

ه،لفبحب ما لبم فيحب إخوانه، حقوق رعاية على -كيلك- 
أيةادمتتح-ة نة ال, قعا , عل W ئدات١ ه؛ لفهه يك ما لمم ه ك ُو 

Jفنيكونترماأو
الاسمن فتجد للصلاة، الصفوف تؤية شأن ق ذلك مثل وقل 

اياكبتحاذي j الرغبة بحجة بحانه؛ من ؤيوذي ذلك، j بجالغ من 
نهرهوربما الملأة، ق المسالم أخيه وجه ق عبس وربما والأكعب، 

الاستجابة.ق توانيا مته رأى إذا 
إليتقدم ولكن فهومحمود؛ الفرج؛ مد ق بالسمة الحال وكيلك 

ؤيضيقأمامه، من فيزاحم فرجة، فيه وليس أمامه، الذي الصف 
فرجة.له يوجدوا حتى عليهم 
أنبحسن لا ولكن الصلاة، تمام من الصنوف تؤية أن ؤيب ولا 

القلوب.وتنافر القوس، بتكدير الصلاة تتم 
أعفلممن مقمد بالغاء تكون أن لا وذوق، وأدب، بلهلف، تكون ؤإثما 
المودة.ونيادة القلوب، وهوتقارب ألا جماعة، الصلاة أداء مقاصد 

تسؤيةق يرغبون الذين الأئمة لثعمس بالسمة الحال وكذلك 
ذلك.ق مأجورون مشكورون فهم مساجدهم، حمامة صنوف 

الخماعة،حال يراعوا وأن ذلك، ي يتدرجوا أن بهم بحسن ولكن 
علىبحرصوا أن بالأئمة فيجمل ، والمياء السن، كبار وخصوصا 

بوجهملاقاتهم وعلى السنة، ي ترغيهم وعلى معهم، الروابهل تقؤية 
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عنف؛بلا ونهي بلطف، وأمر كؤممة، وراحة رطب، ولسان طلق، 
عليها.إنالأ ؤينيدم بالة، اكاس يرغب مما فذلك 

ملقيالتحية، الناس بعض يبذل فقد اللام؛ ق ذلك مثل وقل 
بشيءممحؤيا ذلك يكون قد ولكن السلمن، إخوانه على اللام 

عليهالسلم فيتمنى العبارة؛ وخشونة الخب؛ن، وتتهليب العبوس، من 
.يالحبمه يبادره لم صاحبه ان 

وعبارةكربمة، وراحة مشرقة، بابتسامة مصحؤيا اللام ولوكان 
ثوابا.وأعفلم نفعا، أحدى ذلك لكان - لينة 

فيؤد، أحيه على ان إنسلم فقد ، اللام رد ي ذللث، مل وقل 
دونالرد بمجرد التحية حق قضى قد أنه ؤيظن اللام، عليه المسلم 

منبشيء مصحؤبا الرد يكون فقد وأسلؤبه؛ إر التفلر 
باللام.يبدأ لم أنه المسلم فيتمنى والكرازة؛ ، الخفاء 

الملمبمقابلة وذلك مثلها، أو منها بأحسن التحية ئقابل أن واللائق 
به.حاد ما بمثل الآئل_ _في المنلم بمابل أوأن ؤإقبال، بشاشة بمنيد 

بالمعروفبالأمر والقيام النصيحة، لباذل ية بالنالحال وكذلك 
ذلكوغير الوالدين، ومعاملة الضيف، وإكرام المكر، عن والتهكب 

الذوقس شيء إل به القيام ق يحتا٢ مما حصره بمكن لا مما 
واللطافة.
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—،_ىيوملإيددي 

قصغارا يزالوا لما وهم الكبرعتتا من بلغوا قد الناس ص نفر يوجد 
ونفلرتهمللأشاء.ورعوناتهم، وحماقاتهم، عقولمم، 

سلرأى محالمة أي يقبلون ولا المستمرة، المداراة إلا يريدون فلا 
مرص.من أوتمرق آرائهم، 
أوالزملاءالأقارب، أو أوالإخوان، الأولاد، م سحولمم ونحي 

المقتضى.بذلك يعاملونهم 
يباقية الطفولة تزال لا بل بدلك، شعروا وما قدتمروا قوم فهؤلاء 

والعفؤية.البراءة، جهة من لا التصرف، جهة من نفوسهم 
يصدرأن يرجى ولا معه، التعامن؛ يصعب ماوموم، ضرب وهدا 

جليل.عمل أو خيركثير، منه 
عليه.ولا له، لا كفامحا يكون أن ذلك قصارى يكون ربما بل 

أوعقله، أو سنه، ق هوتمير س الناس س نحد ذلك •قائل ؤي 
جهةس تمير؛ بأنه يشعر لا ذلك ومع منصّبه، أو جاهه، أو عالمه، 

يعرفهص فيراه سجيته، على بها يتْللق عفليمة بأعمال وقيامه تواضعه، 
يقومبما يقوم إذكيف الغرابة؛ أشد ؤيستغرب الأعمال، بتلك وهويقوم 

الذيالوقت، ل أوشكورا، ينتظرجزاءا أن ودون ، تكلم، أدنى دون به 
الكير.ذللئ، به قام ما ببعض يقوم أن بمراحل منه هوأقل س يستتكم، 
وهومنئمالشؤم ق متواضع وهومبجل ايص ق سدل 

١ذكره طيب صنعه، مكور ّّرته، اكيؤرمحمودة فهن. 
يرتقيللسمواتا بوما بدأ ملأ جوله الأرْم، ترى نفس ذا كان، ومن 
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تكمنالذين والعفلماء الأكابر سجية هي جيه التلك أن ؤيب ولا 
اطنهم.بق عفلمتهم 
منترى فاتك عظيما؛ فاصلاكريما تزور قد المعنى هذا تلمحفل وأنت 
بهجةقلبك يملأ ما استقبال وحن وتسهله، وخدمته، بثاشنه، 
ذ.

فترىبمراحل، الأول من شأنا أقل إنسانا تزور قد فانك المقابل ول 
النيارةيتلك تقم لم أن معه تتمنى ما لسانه وائفلأت ه، نفصعر من 
علمتك•واجبة تكن لم إن 

الأنفسأعظم محمد. نبينا نفس أن وجدت التاؤيح قرأت وإذا 
وأكرمها.وأبرها 

وسائلجمح من حاليا متواصعا لينا، هينا إلا تراه لا ذلك ومع 
قأمره ونقود التقوس، ق قدره جلال، يكن فلم والأسترهاب، الخلابة 

اني.اكقولتأثيرالذاتي المكملة الوسائل من وسيلة إو محتاجا الملأ 
أتباعه.نفوس ق آثاره نفوذ ق كاف الذاتي تأئم؟ إن بل 

أوليائه.بله أءاناثه نفوس ق جلال أعهلم له حمل فقد ذلك وْع 
الله.رسول جاءت مخرمة بنت قيله أن والترماوي أبوداود، روى 

.افه رسول رأيت رافلما قالت: القرفصاء قاعد وهو لمجد ال 
٠ة الفرق من ارعل.ت ة الخلل التخثع 

ألاالمعتاد ق الخثع شأن أن إر أومأ ة الخلل المتخشع فقولما: 
رهبة.منه؛ أرعدت قد وهي يرهب' 

لالمجد عليه دخل حينما الله رسول زهير ن كعب ووصف 





و،ض1اتا ٢٦

قصيدةصمن ظقئه راض صادق الكسرممطفى للأديب بيتا قرأت 
فيه؛يقول الخْياب عمرين راشد الخليفة أمير دح مي 

الأطفاس والنوالد كأنه أحد عن يلهيه أحد يكن ولم 

عظيممعنى إر إشارة فيه لأن الثاني؛ ابت شطر نظري فلقت 
بالأيوة؛شعورا ممتلك الناس فبعض الأبوة؛ معنى وهو ألا كبير، 
لعى ؤيوزملائه، وأصدقائه، إخوانه، على يحدب تراه حيث 

أمره•من شيء أدنى يحمحم أن دون همومهم وبحمل مصالحهم، 
وكتود•جهل من لاقى ما منهم لاقى وربما 
_فيتوهب وقد عباده، من يشاء لمن اممه ييها الخصلة وهده 

يعدالأول المسوول هو يكون حيث الإخوة؛ الغالب-للكٍيرمن 
المروءةفيعتاد النزل؛ مسؤولية ونحمل إخوائه، رعايته جهة من والده 

كهلا.عليه فتهون ناشئا، 

تلكممتلك قد بل الكبار، على المعتى ذلك يقتمحر أن يلزم ولا 
أوأصغرهم.الإخوة أوسمل الخصلة 

نفسذا لوكان يلام لا وقد إخوانه، أصغر هو رجلا وأعرف 
طليات.أوكثرة أوكازذادلأل، صغيرة، 
تحملاوأكثرهم همة، وأشرفهم ا، نففهوأكبرإخوانه ذللئ، ومع 

منالقليل إلا يعرفون كثر- وهم إخوانه يكاد فلا للمزولية؛ 
الوالدين•أورعاية النزل، شؤون 
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يتولفهوالذي وأربجية؛ حدارة بكل بذلك فهويقوم صاحبتا أما 
عموما،أوالرعاية أوالسفر، نحوالعلاج، من والداه بجتاجه ما جميع 

والده.مزرعة ؤيتورشؤون 
إخوانه'ئ " jfiمل حاجات ئ بكم ذلك- ْع -ؤموم ل ب .

منيؤته آش محل وؤردللك وأولاده زوجته بشأن قيامه إر إصافة 
اشرنة.قدر على وايونة أ0( )_: ه يكاي 

التعليم،ق سنة عشرين على ينيد ما أمضى قديرا معلما وأعرف 
قوأربحية الخدمة، ق وذوثدمع كبيرة، كريمة ذونفس العلم وهذا 

لرملائهالكبيرة الكثيرة يالمثادرات يقوم حيث الساعية؛ تقديم 
تاطؤ•أو مؤ دون وعترهم وطلابه 

ممنالزملاء بعض أن بحيني الأفاضل زملائه أحد إن يل 
أوالأعمال، ببعض بالقيام يوصونه - بمراحل العلم ذلك يصغرون 
دونه نفتلقاء من ذلك إر أوهويبادر الهمان، ببعض يكلفونه 
انمن•همير ' القلب وهومرور بذلك، فيقوم طلهم؛ 

بأمورهمشتغلا رأوه إذا عاتبوه ريما عليه دالتهم شدة من إنهم بل 
منيتبرم فلا بهم؛ الخاصة أعمالمم وإنحاز خدمتهم، عن الخاصة 
حاله؛ولسان مذب، وكأنه إليهم، يعتذر بل ذلك، 

اتييرونعتدرفنوتدنبون 

الحياةنيتة من -بحق- ولكنهم قليل، نادر الناس من الضرب وهذا 
والحلال،والروعة، الرونق، من جانبا عليها يضنون وممن الدنيا، 

والحمال.
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بحفظه.عني ما أنفس العمرهي وساعات الإنسان، مال رأس الوقت 
ليسبانتظام، يتعاقان ونهار ليل محدود، زمن ق نعيش فنحن 

صبامحدودا، تقسيما ضمة وحياة الأحر، على أحدهما يطغى 
فشيخوخة.فكهولة، يا، فثبا 

إذاكالزؤع ، غيرْ ق يعمل أن يلغ، لا خاص عمل قم ولكل 
غيره.ق يزيع أن بمح لم أوانه فات 

الموت.مفرمن فلا الأجل جاء فإذا محدودة؛ الخياة هده إن ثم 
والشباي،أبدا، فات فات إذا فالصبا يعود؛ لا الزمن من فات وما 

أبدا.يعود لا المفقود والزمن مرأبدا، مر إذا 
النجار،يد ق الخام كالخشب ان للأتالخام اإلادْ هو الزّْز، إن ثم 

-بتوفيقزمنه س يمؤخ أن يسئليع فكل الحداد، يد ق الخام وإلحديد 
أنيستهليع الإنسان أن كما الأعمال، وجلائل بالخد مليئة ءلسة حياة - الله

الأعمال.ء ومحيي والخمول بالكل، مليثة سيئة، حياة زمه س يصؤغ 
بهيزداد حجرا فتها تضع لأن قابلة عمرك ساعات من ساعة فكل 

أوذراعا.باعا العادة ق قومك له ؤيئطع ارتفاعا، محدك صرح 
ولهوملث،الأسمى، انحد للئ، يكون أن على "ميصا كنت فإن 

اللهووبين بينك واجعل جاسا، الراحة فيع العظمى- العادة 
وعاءيتخده ولا قدره، حق الوقت، يقدر الخبيرمن فالحكيم حاجبا؛ 
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عنيمان ما أحل من أنه ؤيعلم الكلام، وأسخف ، الأشياء لأبجس 
ترصيالتي الحميدة الساعي على ؤمصره والإصاعة، الإهمال 

الناس.وتنقع الله، 
-لواء للحكمة رفعوا الذين النواخ تاؤيخ ل المر أرجعنا ؤإذا 

أودرس، غير ق منها شيئا يصرفوا أن بأوقاتهم يخلون وجدناهم 
دينه،ق بالنائدة الإنسان على يعود عمل أو تحؤير، أو بحث' 

عموما.دنياه أو أوصحته، 
منهي الش الصفاء ساعات يعتتام هو ههتا إليه الإمحارة يراد والذي 

بالنواحن..عليه والعص واقتناصه، عته، البحثت للعاقل مايتغي أعفلم 
معينجانب على تقتصر لا الإنسان حياة ق الصفاء وساعات 

واقتناصالمناجاة، لحفلمات فتشمل عدة، أمور إر تمتد بل فحسب، 
علميه،قلبه وليجمع إليه، فليايز ذلك j، الإنسان على فإذافتح لذائذها؛ 

الصفو.مايكدرذلك كل عن ولينأبنفسه له، خواطره وثستج،ع 
أوقاتعليتا فتفوت فيه؛ كثذا نفرط أننا الشأن ذلك ق يلحفل ومما 
تمرالي الالحفلات ق ذلك كان سواء الخلوة فيها تحن الض الإجابة 

كاحرأسبوعيا غر التي أو الليل، أوأواخر الصلوات، كأوقات يوميا 
التفري2لفتجد ، رمصان كأيام سنؤيا غر الش أو ' الحمعة من ساعة 

والإفءلارهالمحور فنات حلل 

مرةإلا العمر ق بحصل لا قد فتما التفريهل إل يتعدى الأمر بل 
أو، عرفة عشية إلا النوم له يلذ لا من فتجد ، الحج كموسم واحدة 

ؤيعد، والمروة الصفا عند بالدعاء ياز لا من ومحي ، المزدلفة صبيحة 



ندالحجة تلك أن عع الوسطى، والحرة المغرى الحرة رمي 
له.بالنسة ال٠ريضة هي تكون 

اللحظاتتلك مهأ ادضمل ييغي لا الم الصماء ساعات ومن 
أوللكتابة، استعدادا نفك من فتحد التربجة، فيها تواتيك الم 

محوبحث،من تدؤيثه شد ما بعض تدؤين أو التفكر، أو التأمل، 
خواطرأو محارب، من لك يعرض ما تسطيربعض أو محرير، أو 

وصفاءالتأمل، وعدول القربحة، سكون جراء من للث، محمل 
*المى 

تحمعكالش الساعات تلك الصفاء ساعات قييل ي يدخل ومما 
منسيثا خلالما من فتقتسس عقلا؛ أو علما، أو سنا، بمن 

والأخلاثي•والعقلي، ، العلمي( رصيدك ينيد مما الخلال تلك 
ممنوبحونك محبهم الذين لقاء من لك بحمل ما ذلك ي ؤيدخل 

وتلقي، وأريجتلث، نثاطك، بلقائهم وتتعيد الكالفة، معهم رفر 
بحملها.سوء كان أعباء كاهلك عن 

ماخلاله من فتمارس فراغك، من تحده ما الساعات تلك ومجن 
فلبكوعلى ، بالصفاء عقلك وعلى بالصحة، يدنك على يعود 

المواءخلاله من تستنشق فسيح مكان ق المشي محو من بالراحة، 
الفكروالتأمل.سبحان ق يجول ش لخيالك العنان وتهللق القي، 

لراجعةفرصة فيها يجد الش اللحذلات تلك الصفاء ساعات ومن 
١سريها ل والنفلر ومحاسبتها، لمثا، نف



٣١و،ضات 

منان الأنخروج بعد يكون ما انمماء ساعات ق يدحل وقد 
علىحزنا أو خير، وحصول بنصر، فرحا إما حياته، مشري حدث 
أمور،ذلك، بعد له كن مكروب،؛ حلول أو مطلوب،، فوات 

عندهفلوقيدها قل؛ من له نحطر لم ربما وفوائد وتجارب، ' وحكم 
أدراجذمت، وإلا أيامه، مستمل ي يفيده مما لكانتا وراق أي 

تعوض.لا التي والأفكار اللحظات تللئ، عليه وفاتت، الناح، 
كلوبجرص سعيه، يسعى أن بالعاقل بحن فانه ؤبالخملة 

بجملل التجلي، ولخفنات ، الصفاء ساعات اقتناصري على الحرصى 
تالأول قال كما سرقة؛ ؤسرقها انتزاعا، ينتزعها أن به 

سرقثاهاتمثمومنه ^ ٣٧فلما ؤنوقه الشباب شؤخ من س-رقثاه 







ُاماتا ٣٤

الخربمنة من أمية ض بحدر سار بن لضر بت من جزت هدا 
نمر؛يقول الكلامية، ؤيداياتها ئدرها، رأى الش 
ضراملها يكون ان ؤيوهك جنر وميمي الرماد خيل ايى 

ضلأمدزما ميالعرب ؤإن ئدضى ايودين اربالتإن ف
امجثذوما وهودهثون عقلاءقوم ا يطقه1م إن ف

امنياو ة اميصري ليت اسجب من مقيت 

والخكمة.النصح ق غاية جمالة أبيات وهده 
عبرالهناخي والخروب العظام، الأحداث تيبرت إذا وأنت 
مكانل ألقاهم حتى بأصحابه تدرج كلام بسبب كانت أنها وحدت 
ساحيق.

بحتةعائلية أحداثا تكون قد بل ، حدا يسيرا السمس، يكون ربما بل 
أنشأنها من ، كثيرة لعداوات سببا فتكون واحدة؛ اسرة محيط داخزا 
التاؤيح.يجرى تمر 

ثأولثواصحا؛ لائحا ذلك مصداق لوحدنا التاؤيح استعرصتا ولو 
دارحيث أخاه؛ 'آدلم اض ألخد قتل هو إنما الأرض j خمل قل 

ءادمأه تأ ءقإ-م وآمن ؤ ؛ قوله j( -عزوجل- الله بيته حديث بيتهما 
ممابجبمئjينمحت١دص

١رأإتامطآ كiنفي فيإمذإودق ^دإسايتثثدممينآصين. 
بوآوذأف إؤآ آكاو؛0. رب ياده -ألآذممىإؤا يدىإتاق< 





ريان ٢٦

عواقبفكان الماسة؛ لأكابر ورعونات وحماقات، كلام، سب 
الآُرياءوقودها وكان واليابس، الأخضر أكلت •^،، ١١٠حرؤبا ذلك 

J؛j(تنشأ الش والعداوات المشكلات من كثير ق ذلك مثل ومر 
شرارات_ءاوا_ ص إذ صغيرة؛ أو كسرة كانت سواء الناس بعض 

يصعبموقدة نيرانا تكون حتى فشيئا شيئا تكبر تزال لا صغيرة 
علميها.واليهلرة إخمادها، 

الأمين،معالخأ ي والمسارعات الخكمة، صرؤره لتا يؤكاد وعداما 
ذالعداوات وأد على والحرص الدايات، j التهاون من والحذر 
الأهلراف.جمح ثمنها يدع لا حتى ماديها؛ 
وقدوهمية، حواجز المادرات يتلك القيام من الماغ يكون وقد 
أوموله؛بذلك القثام ص طرف كل يأبى حث بالإثم؛ العزم يكون 

وأنفة.عزة 
ولأنالخسائر، حجم ومظم الأمور، مآلأت؛ إذارأوا نيموا وربما 

منيم.ساعة 
المععوأصاخوا الالأت، وتيبروا العواقب، ق نفلروا أنهم ولو 
منقليلا ولوشنئا وحنغوا عليائهم، من يسيرا وبلوا ' الحكمة لداعي 

لخاههم،أحفظ ذلك ولكان تأؤيلأ، وأحن خرالمم لكان - غلوائهم 
سدى.تضيع أن من وأوقاتهم وأموالمم، 



بماميتقق*ا|ااسء

يجماعةمر اللأم_ —عليه عيسى السمح أن إمحعرائيلي أر ق جاء 
تردألا له: فقيل حنا، قولأ لمم فقال ولمزوه، فغمروه، يهود؛ من 

يستحقون؟مما عليهم 
قال:أكليممقمماسْأ.

وعمقها،إيجارها ق الأمثال يجرى جرت العفليمة الكلمة فهذه 
قبها يستشهد أن يصلح إذ الاستشهاد؛ وصحة الراد، عن وتعيرها 

أقوالماين أن غرو فلا ولمذا والأحوال، الناسبات من كثير 
وسوءا؛وحنا وأدبا، وذوقا وطأ، صحة أفعالمم وردود الناس، 

عتدممما يتفق كلأ لأن 
ذلكومع و4حدة، لفئة موجها والكلام واحدا، الحدث يكون وقد 
والأخلاق.والقافات، والطائع، الأمزجة، تعالاختلاف الواقف محلف 

يتضح؛اومعنى يتضح إناءممافيه كل ١١أمثاليا؛ ق العرب ولمذاتقول 
مسامه.خلال س يرشح أي 

فيهكان ؤإذا ائاء، رشح ماء فيه كان ^ذا فيه؛ مما يرشح الإناء أن أي 
أنوكما وهكاوا، ميت، رشح نين فه ؤإذاكان السل، رشح همل' 

فكؤيملطعه، طقا فانه؛؛صرف الإنسان؛ فكدلك فيه مما يرشح الإناء 
سراوعلرا.يتضح واللثم عتصره، التقس؛فلهرطب 

قكلمة له أذيعت الناس أحد أن الشأن هدا ق بحضرني ومما 
ممنمعارفه أحد فهاتفه استحسانا؛ فلقيت الناسيان، س مناسبة 

له،ودعا الكلمة، تلك على فشكره التعليم، س عاليا قسءلا نالوا 



بها.ؤإعجابه فرحه وأبدى 
سنهق للأول مماثل آخر شخص هاتفه يسيرة يلحظان وبعدها 

صياحالله يا ؛ إعجابه. عن يعبر أن يؤيد -وهو فقال تعاليمه وق 
صوتك؛سمعتا الإذاعة فتحنا ما أول خير، 

واحد؟ا،لوقف أن مع الفعل؟ ردود اخلفن فلماذا 
رفيع،ذوق صاحب فالدأول محده، مما يممق كلأ لأن الخواب: 

مرهفة.ونقس 

ذللئ،.والأخربخلاف 
عنهؤيحتر السن، ق ^٠■^ له ميب عن الأٍد.ئء احد وبحيلي 

صدر.وملامة وتكرم، ، وحياء فضل، ذو أنه 
منأخلاط وفيه محلس إو بحضر ما ي أنه أحواله من ؤيذكر 

أنمع بهم، الفلن انحن لمم، انح_، نثلرة إليهم فيتظر الناس، 
ذللئ،.يستحق لا من فيهم 

اليتة؛الناس س بأحد يثق لا س فهناك ذللئ، س النقيض وعلى 
ميتة.نية ذللق، وراء أن ولثلن منه، لأستراب، أحد إليه فلوأحسن 

الأخروجعل وي۵ماء، يزهر، الأول النظار جُل الذي فما 
شسويسود؟

يتفلرفهو ننيهة؛ كؤممة، ه نففالأول ' iaXs■مما أحد كذ إنفاق إنه 
الأرضو-س الصافية، الصقيلة ارآة طلث، خلال ص الناس إر 

الماركة.الخليية 



إلايخرج لا سفة وأرصه مضشة، قلمه، كزة ه ثفوالثاني 
وارتيابؤ•خوف، نظرة الأسياء إل خلالما فهويتظرمن نكدا؛ 

جدا.كثيرة أحوال ذلك على ؤيقاس 
بالناس؟أوفلن أوعمل، قول، س سقمه نماذامحدك ؤيعد 



uImmj ٤٠

وثقافات■ميقة، أمما نجمع كيرة قارة معلوم- هو -كما أوؤيا 
كيرة,ودولا محتلمة، وأجتاّا متيايتة، 

وعراقه.ومافة، وحضارة، تاييخ، لما الدول تلك وأغلب 
خموصتها،على انحافثلة وتحاول جد، من لما بما تفخر وأكثرها 

ومكتباتها.

مابيتها وحصل الدول، تلك من كتير بعن الخروب قامت وقد 
والقاتل.والقعليعت، التدابر، من حصل 

الأخيرة،العالة الحروب ق حمبمل ما وأشرسها آخرها، ولعل 
يومناإل باقية آثارها زالت لا والش واليابس، الأخضر أكلت الش 
أونضد.قتل من نالما ما ونالها إلا أوئيا ق اسرة تحد أن فؤأ هدا؛ 

أوه، تفق أصابه ما أصابه الأن منهم الأحياء من كقمأ إن بل 
أوميبه•، أوجده ، والده 
أوالديانات، لاختلاف أيضا- -موجود الديانة ق الفروق إن ثم 

منذلك تحت يندرج وما الصرانية، الديانة أصحاب بين الكناش 
ذكرها.يهلول تفصيلأت 

متواقرة.معقولة، _إذا_ والفرقة العالاوة فأسباب 
التنيف،ووقف، الصيع، لرأب تنادوا عقلأءهم فان ذللئا ومع 
القادمةأجيالهم نحسب، على والحرص الكيرى، اكالح ق والتفلر 

وابهل•والفقر، والخوف، والخؤع، الحرب، شبح 



٤١ر|د1ت| 

دولمحا قوي حضور لمم يكون أن على الخرص كل وحرصوا 
حنائهم.ؤمنب جتابهم، يهاب حتى العالم؛ 

ماثالةحقيقة وصارت الأوئيي، الاتحاد فكرة قامت هنا ومن 
الأذهان.ق قائمة صورة كانت أن يعد للأعيان 

بالتهذيبوتعاوره الاتحاد، مملؤيرذلك ل سعيهم زالوايسعون ولا 
والإصلاح.

حصلالاتحاد دلك عن سيئا قرأت أو رأيهن، أو ، يممت وكالما 
رممكر،وألم•

عنعلي بن موسى عن مسلم صحح ي حاء التدكرفهولما أما 
سمعمتتات العاصن بن عمرو عند المرسى السمورد ٠ ابمه 

.الماس# أك؛ر والروم الماعة ننوم ٠ • يقول الله رسول 
رسولمن سممت ما أقول ت قال تقول، ما أبصر عمرو؛ له فقال 

لأحلمإنهم ت أييعا لخمالا فيهم إن ذللئ، قلت، لئن ت قال . اممه 
بحدكرة وأوثكهم مصيبة، يعد إفاقة وأسرعهم فتنة، عند الناس 

وجميلة:حنة ة وخاموضعيف، ؤيتيم لمكعن وخمهم فرة، 
الملولئه.ظلم س وأمنعهم 

.الن4 رسول سممت قال؛ القرشي المستورد أن رواية وق 
.أكثرالناس٠ والروم الساعة اتقوم يقول؛ 

امالأحاديث، هذه ما فقال؛ العاص عمروين ذللئ، فبلغ قال; 
١افه. رسول عن تقولما أنالث، محدكر^;1؛، 

افه..رسول س سممت الذي قلت ت المستورد له فقال 



٤٢

ضة،محي الناس لأحلم إنهم ذلك تلت لثن عمرو؛ فقال قال؛ 
وصعقالهم.لمساكينهم الناس وحير مصيية، محي وأجبرالناس 

الأصول:معفلم ي هكذا : مصي؛ة(( محي الناس ®أجر وقوله• 
ابمهور•رواية عن القاض مله وكذا بالجم، وأجر' 
الطامةأول والأول القاصي؛ قال بالصاد، وأصبر، يعضهم: رواية وي 
أجبر.وهذابمض ، I عصية بمد إفاقة وأسرعهم * • الأخرى الرواية 
أحبرهممعناه ولعل المعجعة، بالخاء أحبر، النسخ: بعض وي 

^^لأجهاوالخروجمها•
الذيالعظيم والداهية الخليل، الصحابي هذا كلام إل فانظر 

كيفانظر ا،لطهرة، الشرعة ونور والفطرة، العقل نور له اجتمع 
الخصال؟١تلك من به يتميزون وما القوم، أولتك طباع عرف 

لهيكون بأن جدير القومات تلك مملك س أن على استدل ا وكيف
أثاتكن٠.قهداهوالتدكرالذي وهيبة؛ ومنعة، غلبة، 
أوؤبافبينما الام؛ن؛ حال ق النظر مح- يكون فهوما الألم أما 
-ؤينيرعقولها يزكيها' وحي، إمح، تتد لا ام، الكافرة الدول وهي، 
الأحقاد،وامحلراح الخلاف، ونبذ والأج>ماع، الاتحاد، إر تتجه 
وكلمذر، شن>ر بالمسلمين إذا - الماصية للماسي الاجترار وترك 
١فرحون لديهم بما حزب 
ؤيبينبالاجتماع، يأمرهم معصوم، وحي إل ينتسبون أنهم ْع 

عواهبه.لهم ؤيين الخلاف، من وبجذرهم أسبابه، لهم 



٤٢دس 

بجتمعونيكادون ولا الأساب، لأتفه يتفرقون تراهم ذلك ومع 
الأجتماع.اسباب لديهم ولوتوافرت 

ويصرف، ، التالفأسثاي، للمسملم؛ن يهيى وكرمه— بمه — افه فلعل 
وتدابر.فرقة إل يفضي ما محهم 
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إِتآدآسمح
حملوئد عاتل، ميب له وكان ئقة، ننس ذا شخما أعرف 

منه،القلقة نوالتنس الشخص فصرم يسيرجدا، موصؤع ق نقاش 
شزرا،ؤيفرإليه بل سلامه، يرد ولا عليه، يسلم وصارلا ، وعاداه 

سنوات.الخال تلك واستمرت ؤييمه، فيه، يكلم أصح بل 
وثركالممن، آر ولكته ؤيههع، يرى العاقل وماحيتا 

دائما. Aojii)يعوإنه بل المهاترة؛ 
وقدالعصر، أصلي كتت الأيام من يوم العاقل؛،ري صاحبنا يقول 
مته،تأذيت لأنني قلص؛ كل من لماحص الصلاة تلك ق دعوت 
علي•أقايئه بعض وصاربحرض أقاؤئي، بعص الأذية تلك وطالت 
مسجدي صلى قد ؤإذابه والتقت الصلاة، تلك من انصرفت فلما 
به.خاص موصؤع المسجدق إمام مسجدنا ولحل آخر، 

أبايا ٠• له وقلت وأوقفته، به، فلحقت القهقرى، عاد رآني فلما 
الصلاة؛تلك ق كان قد ذلك وآخر أدعولك، إنني وافه فلأن، 

الحال؟تلك على ستتمر متى فار 
الماضية؟السنوات طيلة مي نالك الازى وما 

الآن.هدا احؤل حديؤبنه وصاربني 
كنتما إنني وافه لى؛ وقال وجهه، ي تغيرأ رأيت ذلك ؤيعد 

بي،ويغرى وتعاديتي، تكرمني، أنلئ، أظن كنت ، كدللئ، أظتك 
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شيئا.تراني لا أمورأنك وكنت 
يه؟أوسمعت ذلك، من شيثا رأيت وهل العاقل؛ صاحبه له فقال 
أتصور.هكداكتنمت ؤإنما لا، قال: 
الخال؟هده سنستمرعلى وهل • صاحبه له فقال 
.K نفسي بمراجعة وسأيدأ جيدا، عرفتك الأن أنا لا، قال؛ 
إلالمثاه وعادت بحترمتي، مجار ررؤيعدها ت العاقل صاحبتا يقول 

مكرتهأو عليه، أيتيت فلو بالأوهام؛ مكونا إنسانا وأعرف 
عليهملاحفلة وأبديت نصحته، لو إنك بل يانمن، تصيبه أن لخشي 

ُعان.تصيبه أن حشية اممه؛ اذكر ت لك لقال 
مساوس؛نصيهم كللأب من أزكثمأ الأم؛عحانات فيَآيام وتلاحظ 

قربفإذا تماما؛ الدمة أهمل قد الهنالب فترى انمن؛ من حوفا 
قدلأنه ذلك؛ على ه نفتواتيه لا وربما قوام، استتفركافة الامتحان 

بالملل،شعوره فمجرد المذاكرة؛ ق، يتدرج ولم تطق، لا ما حملها 
لهيعد ولم بع؛ن، أصابه أنه أوفلأنا فلأنا يتهم ترام الاستيعاب أوقلة 
أويأحن.يؤقيب، عمن يبحث وصار والتحصيل، االنأاكرة على قدرة 

عانه.بأنه يتهمه من آثار من شيئا له 
وأنهوالثمرالبئر، القبر، الرجل تورد وأنها حق، انمن أن ب ولا 
١- الشية؛ك عن ذلك صح -كما انمن القيرلبنته سابق شيى لوكان 

وعجز،إحقاق، كل علميها يعلق سماعة جعلها ق الخهلآ ولكن 
وكسل•



ضu ومها أمون، ن صن كشر، وغيره محن ما خلال ض
نفوسعلى سيطر قد الوهم أن فمبجا الوهم، وهوموصؤيع بصيده، 
•الحال تقل لا حقائق عندهم والأوهام الخيالات وصارت كثيؤين، 
الأمراضقائمة صمن يدخل وقد خطير، مرض الوهم أن يئنا وهدا 
به.فلنا رمما ل بصاحبه، إصراره جهة من فهونرض العيية؛ 

جالسمن أن جهة من مند؛ مرض ه- نفالوقت -ي وهو 
الداء.ذلك إليه ينتقل أن أوشك به الصابعن 

وهمالداءكثير، بهذا التل؛ن أن يلاحظ الناس حياه يتأمل والدي 
ومستكر.مقل بن ما 

الأوهام؛منشؤها التي والبغضاء العداوات، يوجد أن غرو_إذا_ فلا 
ؤيترصطريةه، ي لقف يغضه، فلاة بصورأن من الناس فتجدمن 

تثنهسوصرت عليك، فانطلى الكلام، هدا سمعت ورمما اليوائر، يه 
نظرك.ق الظالم الشخص ذلك 

لتماما، بلغك ما بخلاف الحقيقه أن وجدت الأمر حققت فإذا 
هوالظلوم،أنه حول حقود ظالم أنه يتصور الذي الشخص ذلكر يكون 

؛.ojtJaxAبتلك يرميه الذي الشخص ذللئ، يعرف لا يكون د قل 
بمصتقوم حث الناس؛ من مر من تحده ما الوهم صور ومن 

رأىفإذا منها؛ لبمم يمر ما أو انرزى، من يرونه ما على تصرفاتهم 
فيقبلهانثركان، أي على أوعرضها لنفسه، عثرها رؤيا واحدهم 

علىثرب خلفه، من ولا يديه بثن من اياطل يأمحه لا وض وكأنها 



ظنونايعدوكونه لا الأمر أن ْع ومواقف وصداقات، عداوات، ذلك 
صوابها.أكثرمن يكون قد 

منبجاف فتراه الماس؛ من فئام محي نحده ما الوهم صؤر ومن 
أوهام•محرد - الحقيقة ز وهي أموركبرة، 

وجيبمخشاتين من ول1قادب صيره تضيرك محرلأ امؤدب 

الأوهامعن والعلو الحقائق، •ع التعامل صرورة لما يؤكد وهذا 
علاقاتنا،تكون حتى الخاطثأن؛ واكحليلأت الميتة، والظنون الكاذبة 

مهيل.كسر على لا مضن أساس على منية وأحكامنا 
ؤيحسنبالله، فالستعد سه ذلك وزاد بالوهم، بلؤأ ومن 
لأنه؛نياته؛ ؤيصلح أعماله، 

توهممن يساده ما وصدق ظنونه ساءت الرء ينمل ساء إذا 
مفنلماتشك من ثيل ق واصبح سابسه بقول ه محبيادى وع

هنففالمجاهد سديدة معاناة الأوهام من يعاني الإنسان ؤإذاكان 
أمره.ق ولمتثر تركها، على 

حالهفالمعرض طوره عن خارجا ذلك وكان الحيلة، أعيته ؤإذا 
الوساوس:أنولع ص نؤع فيه كان فربما محتمر؛ نفي طيب عر 

يف ض 
يشفيهما بجال فلعله المفبن؛ الأطباء محي ميسور ذلك وعلاج 

ومحالهليه.أقارُه لص ؤيربحه، 
ادؤإفالظنون، إساءة إر تقوده القلقة وطثيعته أمراصه، يلع أن أما 

شيء.ق العقل ولا الحزم من ذلك الأمياءفليس ؤإيداء العلاقات' 
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العالمأهل أحد قام الخج •ولمم أحد ي عرفة يوم ق أنه ألكر 
وكانتالكبيرة، االخ؛مات أحد ق الظهر بعد كلمة وألقى الأكابر 

وتدكيؤهمالخاصرين، وعظ على اشتملت جامعة موجزة كلمة 
الرجاء،وقوة بالدعام، باغتتامه وتوصيتهم اليوم، ذلك يعمل 

يديه.( jruوالتدلل فه، والانكسار 
المخيم.ذلك على القائم^ قل من معدة الكلمة تلك وكانت 

قليل"آخر شخص قام كلمته من العالم ذلك انتهى أن ؤبعل 
مماالموصؤع، عن وخرج وكرر، وأ'لال، يتكلم، وشيع العلم، 
قوجعلها للدم، ه نفمحصض القلوب؛ عن ثزل، كلمته جعل 

الكلام،ق وأسهب العالم، ذلك يعد تكلم حيث يبغي؛ لا موقف 
المخيم.على القائمازأ برنامج ي قبل من ماورجة تكن لم كلمته أن مع 

طرولا له، خيرا لكان قبله كانت الش بالكلمة محقي أنه ولو 
ائر.الالمثل —كماق عروس بعذ 

يومعصر كلمة وألقى < أحيهم تام الخج مواسم احد وي 
ذلكأن يراعى أن دون العصر انتصف حتى فيها، وأطال عرفة، 
وتثعيب.إطالة موضع ليس وأنه الحج، هولب الوقت 

الفجر،صلاة بعد المزدلفة صبيحة كلمة ألقى أحالهم أن وأذكر 
مثلق عنه الحديث يتثغي لا بما الحديث ق وتشعب فيها، وأطال 

أنجهل أو ونكب الشمس، طلؤع وقت اقترب حتى النوم، ذلك 
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تلك\-ف\سمين وعلى ه نفعلى ولوت دعاء، موصع الوصع هذا 
العفة.الفضلة 

لهخيرا لكان موجزا تذكيرا يوم ذلك بعمل ذكرهم أنه ولو 
وللحاضن.

الحجاجيرمي وصار كلمة، أحلمم ألقى عصق أيام أحد ؤي 
والضيق.اللل، أصابهم حى اللوموالتقنع من بسيامحل أمامه الحاضن 
بمويوأن اش، رحمة بمعة يذكرهم أن له أول ثم يذا وأور 
يقوى؟نمى الأيام تلك ي بمورجاذهم فإذالم -عزوجل- به رجاءهم 

واحدةدرجة على ليسوا يتكلم لن يستمعون الذين الناس إن ثم 
متيايتون،ءنتالفون هم بل والزاج، والثقافة، العالم، جهة من 

التكال٠ان.بعض عن يغيب ذلك ولكن 
لمقتضياتومجراعاة فقه قلة عن دأ؛ن جراها جرى وما المواقف فهده 

عنهموغاب والزمان، المكان، صيق أولئك عن غاب فلقد الأحوال؛ 
الأحوالباختلاف قئتلف ءلراثقه وأن السامعن، لأحوال الكلام ملأءمة 

حاللمقتضى الكلام مطابقة بأنها: الملأغة عرفت ولمدا والأشخاص؛ 
السامعتي.

الناس،أحول على المرء يتعرف أن بمكان الأهمية س هتاكان وس 
القوةق وسبب التصرف، حن على دليل فدلك عقولمم، يراعي وأن 

الدعوةؤإلقاء ية، تقأحول من والبيتان للمهلوائف بما فا•^٠٥ والتأنر؛ 
التكلم.إرذكاء الأحولمؤكولآ لأدْ اللاثم بالثوب 
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أسلحةأمضى من الأحوال مقتضيات مراعاة أن لنا يتين وهكذا 
نور؛على نورا كان الأسلوب ُراعة ذلك مع اجتمع فإذا التكلم، 

القلوب؛إر ؤلؤيقها اخذ الوعظة وبجعل ُالألباب، يأخذ مما فذلك 
مطالعإل بها والإقبال الغواية، أودية من النفوس إنقاذ على فالعمل 
قيلغ من إلا تامة استقامة على فيه ممر ولا وعر، لك مالسعادة 
قصيا.أمد( البيان صناعة 
أوموعظهحجة، يها القائم يد 3، يكون أن الدعوة ل يكفي، ولا 

وثقافأ،ذوقا، يختلفون المخاءل؛ن أن ذلك شاء؛ أي'صورة ؤ، يلقيها 
مر--كما ؤمحئة زمن واختلافا 
بأذواقهايليق أدب ل تفة كنأدعوة ملغ أن اللاثؤ، ومن 
علىمتحرجة المع، على ثقيلة الوعفلة أن ذلك وثقافتها؛ 

ابنيوم، قال حت5( للهوى، ومضادتها الشهوة، لاعتراضها القسر؛ 
لصبرنا«.بالخنع أمرنا لو )ر عبيد: 

محالفتها.علؤر وجنوح السمع، علؤر الوعظة ثقل يثيرإل 
سهلةالسمع، علم، خفيفة يجعلها راغ بأسلوب صوعها ولكي 

القلب.إل النفوذ 

دقاتؤرؤيتحرى المع؛ع، الواعفل يتكلف أن ذلك يمنير ولا 
اللغة.ووحنكأ الإعراب، 

ؤيتحن،يفهم، جميلا ثؤيا موعفلته يلبس أن المقصود ؤإمما 
القلوب.ؤ، موقعه ؤبمغ 



٥١رياه 

وأساليه-معقل ق المرس >هوالإمام به الخوزي هوابن فها 
بمريممعون يكادون ولا صعب، العوام ْع ٠فالتحقيق يقوون 
يتعرض،!اولا الصواب، يتعدى لا بأن مأمور الواعظ أن إلا الخى، 

وجه.بألطف يملح ما إر بجاوبهم بل يمدهم، 
اللفتل،حن يعجبه من العوام بن فان صناعة؛ ار بحتاج وهدا 

شعر.ببيت يتقاد من ومنهم الإشارة، يعجبه من ومنهم 
لبهم.ليجمعالواعفل؛ البلاغة إر الناس وأحوج 

الماحمن يعطيهم وأن الواجب، اللازم ق ينظر أن يبني ولكنه 
ؤيعرفهمالعزائم، إل يجتذبهم ثم الطعام' ق الملح قدر للفظ اق 

الخق*•الُلريق، 
يقرببما محفوفة كانت فانها كذلك؛ النبي. دعوة كانت ولقد 

يراعيفكان. سماعها؛ إر التقوس وتألف قثولاا، إل العقول 
يناسّبه،مقالا مقام لكل فيوري بتجاحها؛ الكفيلة الطرق بلاغها إق 

علىطائفة كل وبجاطب به، يليق ثؤبا المعاني س ص ؤيكسوكل 
واسع' إنالمم إل أدعى هم، الك، بالسيرة ؤئلأنهم قدرعقولم، 

غوايتهم•عن صرفهم ق أثرا 
الشارع_نظر -ق وله ، جلين، عمل الوعُل أن القول وخلاصة 

رفيع•مقام 
اد.شروففيه واكحن.يرمما خيروصلاح، فيه إرما هوالدعوة فالوعفل 

ؤيعاخ، وينبه الخاهلن، يرشد الذي هو والواعفل 
الإقبالس السليمة فهلرتها إر ليعيدها أهوائها؛ الطائشة«ع النفوس 



واسات

علىاصاُل،وسصهمذائل•
بالطرقودراية مهذبة، إرألمة بمتاج جهاد العمل بهذا القتام ولكن 
يهؤيفرق وياطل، الخق ( jxيصبه قذى العلم على علاوة الحكيمة، 

المنثودةبتمرنها تأتي لا الأسلوب وحكمة والنباهة، العلم إن ثم 
السيرة.مستقيم السريرة، طيب الواعفل يكون أن إلا 

إلوبحتاج المفع، وترك الحاب، لثن إل بحتاج الواعنل أن كما 
الملاحثلة،قوي يكون وأن أهبته، آخذا بمظهره، معتنيا يكون أن 

للكلمة.الزمنية والمدة المكان، ظروف مراعيا البديهة، حاصر 
أمحالييه،ق ينؤع وأن ١لحاصرين، اعر ممراعاة به بحن كما 

الختام.وبحن الكلام، ق ؤيتؤمحل الاستفتاح، بحسن وأن 
بهاأخذ فاذا ، ١لإحمالر سبيل على وأدواتها الموعظة' آداب فهذه 
وئعه.النفوس ذ وعظم أثمروعظه، الواعظ. 

للكاتب.الوعنلة ائب إركتاب فارمع ذذلك التنمّيل ذاأردت إ- 



ص>لأذف|هضبجه^— 
-تعالء؛افه قول وهي الأنفال سورة ي آية من جرء العنوان هذا 

ألآق ^؛؛^٤ لثإ-؛وءا خثاك،هذ وم ثن محامك لثا وؤ 
اه)الآأماو:خه(.لقأغيٍن محب 

الغدر،بوارق متهم تلوح لن ا،لعاملة حكم على تئتمل الأية وهيم 
يدلك.مهم غرتصح من خانتهم عز يدل ما أعمالمم من ييو بحتث 

عهيهمعليهم أي ( OA)_: ه •ؤةئذللإؤنع(ع : وقوله 
ولايدلك، وعالمهم عالمك، يستوي حش مكثوفا؛ عالتأ واضحا ردا 

حتىالعهد مرحب معه مما شيء ل سعى أو ثعانرهم، أن لك بحل 
ذلك.نحرهم 

المسرون.يقول -كما الأية هذاعومعنى 
مماذلك مودون ما تثيرإل _كذلك_ فهي هومعناها ا هاو أن وكما 

مالمن يشكون الناس من كثير إذ العامة؛ العلاقات ل بجري 
ودهم.أهل وتلون أصحايهم، 
خترعلى bيا٠م محن أصحاب لتا يقولون؛ أنهم الشكوى ومعث 

العلائق،وفهلعوا ، الود حيال صرموا وقال نراهم وفجأة يرام، ما 
مالءيعد أحدهم نقابل وربما علينا، الرد أو بنا، الاتصال وركوا 

أنودون ذلك، ّبب ندري أن دون وهموس وتثاقل برود بكل فيلقانا 
مقيمات.له يكون 

بتقضثمئفاجأ الشؤون، س شأن حول اتفاق ق معهم نكون وقد 
ظاهر.سب دون الاتفاق ذلك 



منبكثير وئودي يالعلاثات، يعصفا قيحه آفة هذه أن ؤئب ولا 
القطيعة.على وتيعث الظن، سوء وتورث الودات، 

،بمتالهله من حى ؤيرعى ، ه نفبحمم الذي الليي*ب بالياقل فحن 
العلاقةقنير على يقدم فلا حسانه؛ الأمرؤ، هذا يضع أن أويصادفه 

دونعتره مع عقد أو عهد من أبرمه ما ينقص ولا سب، دون أحد هع 
مقدمات.

قلعتسواء؛ على إله وليشذ ُه، فليخبرصاحيه سبب ثمم ؤإذاكان 
غيرنتيجة من إليه أوتوصلتا يلغلى، ما ولعل تلوم، وأنتا عذرا، له 

صواب.

رشيد.ولا !ديد عّاللثا ذللئط فما هكذا الودة يقير أن أما 
بعضمن يرى بحث الوقف؛ ذلك لثل ئعرض إذا العاقل إن ثم 

لن«للثاسٍسا وجد فان بالحكمة؛ يأخذ فإنه نقضا أو تنكرا، خلمهتايه 
كانإن يعتذر أو ، يوضحه فانه ■ فهم سوء أو ليس ثم كان أو التعير، 
صاحبه.حق ق أخطأ 

تذمحبجعلها ولا ، ثمنه ملؤإ فلا ذللئؤ من سيء يكن لم ؤإذا 
صرممن على فاللوم الزاري؛ العاتّ؛ا الماحب ذللئ، على حسرات 

غرانيجفمن عيرك؛ ومعر معلل.، له طيعه ذللئ، كان وربما ، سج، بلا 
،بالقطيعة معرى ، بالمجر موئ الناس بعمر أن والهللع النفوس 

والأمياء.الخلطاء ؤإيذاء الأواصر، بقطع يتلل«ذ 
تنالوليسمتج ، تكلفا يجيء ود ق حير فلا كذللي، الأمر كان ؤإذا 

بغيرسج،.يرصى فربما سيا بلا هجرلئّ ؤإذا ، يعناب مودة 



طؤيالةسنوات متد أعرفه عمره، من الخمسان نحاوز رجلا أعرف 
ستة.الثلاثعن على تنئي 

يأييتميز ولا شهرة، ولا مال، ولا علم، يا ليس الرجل هذا 
التاس.عامة عن شيء 

ومعارفه.عموما-وأصدقائه، وزملائه، أقاريه، قلوب رأيت وتد 
فرحتذكروه ؤإذا به، أنوا جالسوه فإذا ؛ إليه بملواعيتها تتجذب 
ذلك؟الرق فما مبغما. له نحد تكاد ولا لذكره، تلؤيهم 

ودوامانحيا، ؤإثراقة الوجه، بطلاقة أكرمه -عزوجل- ض أن المر 
يتم،وهو إلا متاسة أو طؤيق، أو محلى، ق تراه فلا الابتسامة؛ 
ؤثتق.

مستمرة.وصلة قديمة، وعلاقة قرابة، الرجل ذلك ؤب؛ن ؤييني 
بيتنافيدور حاله؛ من ؤيتألم تقصيره، بعض يشكولي وأحيانا 

الفلك.ذلك ق أحادث 
جميعاوتحتاج الرجل، ذلك كلتا ت له أقول أئنى ذلك صمن ومن 

ؤإثراقةوجهك، بطلاقة عليك مى أن اممه اسكر ولكن محاهدة، إر 
ذلك؛من به تقوم ما واحتسب الناس، وجوه ق وتبسمك ، محيالئ. 

الميثان.يدهن تات والخ؛، الخنان قيمل من فانه 
بخهلربإله؛لم الذي العمل ذلك يؤجرعلى كونه من يتغرب وكان 

ذلك؟يكون كيف ؤيقول: سجنته، على فيه يسير بل تكلفه، لا لأنه 
طرقمن والثواب الأجر تكب العمل بهذا إنك له؛ فقلت 



د|ساو| ٥٦

ممرة،ْنهاطش:
الدرجات،يه ترفع الذي العروق من ويشر يشاشة أن ■ ١ 

ولوشيئا المعروف من تحقرن ألأ : المي. قال الميثان: يه وتحط 
ملم.رواه طلقI بوجه أخاك تلقى أن 

وجهق )انمك : الني. قال ت صدقة أخيك وجه ي تسمك أن ٢- 
.٠ غؤيب حن هذاحا-يث وقال:I التؤمذي، أخرجه ا صيقة أخيك 
 rبالني اقتداء نه أ S : يجلي. عثدض بن جؤير تال :Ui

اوجهي ق إلامم ولار'آني متدأسلمت، الله. رسول حجيتي 
لم(.وميخاري )رواه 

ذلككان وكيف جميره وجه ي الشي. أثرتيم فامملرإل 
به؟يفاخر ما'حدث، ميل من 

:آفلا؛ه عقيل ابن قال المدور؛ لأنشراح سثب ذلك أن ٤- 
 Iصدهأ.والعبوس القول، دواعي ومن للعقول، ثر،ؤس ي

وأزلتصدورهم، شرحت العللمق بوجهك الناس لقيت فإذا 
الجدمن منيي إل ذلك سب امعثوا وركا هموبهم، بعص عنهم 

محوتهم•داخل إل اسمرأثرذلك وربما والعمل، 
والصدقات.المعروف، ميل ق داخل ذلك وكل 

فماوكلوح؛ بعبوس الناس وقابلت جبينك، قطت أنك وهب 
التيجة؟

الأقلأوق الأم، كيت يدلك فتكون عاما؛ ذلك كس عس 



uLmmj ٥٧

ير.خسرت 
العداوات،ووأد الصداقات، لكب سبب التبسم ذلك أن - ٥ 

الطب.والنكر البمعه، وحسن 

بالشرإأ•كلهم الناس تلقى إنك ٠ ت للعتابي قتل 
.I يأسرمبيول إخوان ومحاب بأيسرموونة، صغيتة دير I قال؛ 
حازم؛بن محمد وقال 

اتطليق1،درواضجه الببثل حامدوها الحامد اكتسب وما 

٠سحر1 والساعدة سحر، وا)مدية ، سحر الشر ٠ ت أعرابي وقال 
'أحر:وقال 

حقد*غياعالي امسى صديقاؤإن له تكن لقيت ببشرمن ؤلأق 

تالأييات بهده يتمثل ■يو\كذيذظس عمربن وكان 
بالطلأيةولاقهم ا حميمس ادقبافتأرمنلميتمنادا 

ةائذاقلذيد طننه ا طيبشار اء حنبه نهمر متجن 
الحمالة>اس ايبمحس شان س ا النعن والعبوس التيه ودع 

تمزالمداهةولد مديقا ت عادي قعادي أن شئت ا كلم

الحميلالثناء عليك يكثر أن أحييت إن 1 المتصور: أبوجعفر وقال 
ببشرحنأ.بنيرنائل-فالقهم 

الaللق.الوجه ذي للبتم، الصديق ذلك سمة به أوحت فهداشيءمما 



OA داسإت

هواسواواواهاأاءلأوا

والفكؤة،والثمافية، العالمية، اكيوات عقد ١^.^، الأزمنة ق ^ 
وضآ•

لما'مدم من وتتكون قضية، أو موصؤع، ل تحث واJدوة 
الشأن.ذلك ق عندهم ما ينقون أوأكثر واثتين 

اعلامية.وسيلة أوق الناس' جمهورمن أمام تلص التيوات وهنه 
ا،لوصوع،تثري مداخلات الندوات تلك يتخلل ما وغالبا 
بمصحلالها من ؤيبدى قصور، من الندوة يثور قد ما ومحمل 

ألقي.U على الاعتراضات أو التازلأت 
ؤيوسعبالعلوم، ينهض مما والمداخلأت اكدوات تلك أن ييب ولا 

الأحدعلى ؤيعود الننلر' وجهات ؤيقرب يالثقافة، ؤيرتقي الأفاق، 
وايايثة.والرد، 

أكلهافتوتي يا، رميم ما وفق على الندوات تسيرتلك ما وغالبا 
صعقن.

وئتماصفوها، فتعكر اليوات، يعص تعمي َأفإت ممت ولكن 
منها.الرجوة الفانية وتملل بهجتها، 

منأراه ما تهييل. أحست وحوارانا بتدواتتا، الارتقاء ق ورغبة 
نبعضالتخيط؛ قالة ذلك: فمن اكدوات؛ نالك يعتري حلل 

يلقونهاوأناس مصن، وموصؤغ محدد، موعد لما يصرب الدوات 
الوقت للمتكسن يحدد فلا الندوات؛ لسيرتلك دقيق تفصيل دون 



٥٩وياه 

وإنماالعينة، واللةيةة يالساءة الندوة وقت بحدد ولا تبماوزونه، 
بكلمةالندوة وتدا اليوم، ذلك أوصيحة العناء بعد ا،لوعد يقال: 
وذكدا...فلأن، ثم فلأن 

قبليأتون فقد ليدوة؛ اواس حضور j الخلل بحمل ما من و .
نهايتها.أول بد>ايتها، بحد يأتون وقد طهميل، بوقت بدايتها 

الكلعن.قبل من أوالإحلال الإسهاب، وبحمل 
أماكنلمم بحمص فلا علماء؛ أو ، وجهاء للتدوة يدعى وتد 

مبكراأتى فن هكدا؛ الأمور تكون ؤإنما القيمة، ق عليها بجلون 
فيه.الخلوس له بمليب الدي الكان ق جلس 

يقعلا حص معروفة؛ مقاعد الحاصرين لبعض بحمص أن والأول 

وتجاؤزالإطالة، والداخلأت اكاJوات تعمي م الأفات ومن 
ثصجربمراحل، يتجاوزه ثم وقتا، له يحدد من الملق؛لا شمن الخد؛ 

حيثحرج؛ ق وغيرْ ه نفؤيوقع عليهم، ؤيقل الحاضن، 
يبل-أأوأن الصغيرة، الأوراق إرسال إر ؤيمعلرء اكووة، مدير يحرج 
الكلام؟عن التكلم يتوقف كي مكبرالموت؛ بهلرق 

الل.ةوأن الوقت، صيق من بالأعتن.ار يبدأ اللتي يتنبه أن وبعاس 
نقله.لم الكئترمما جعبته j وأن كافية، ليت 

يناسببما موصوعه وعصر الوقت، عامل وراعى استعد، ولوأنه 
له،خيرا لكان - عجل على إلقاءء يستطع لم الذي على وأتى القام، 
أنخترمن واصل لتته ت يقال ولأل لأثركلامه؛ وأبقى لعرصه، وأسلم 



سكت.يقال:وت4 

القالعات،ل طيل حث ال،واخالين؛ لعض بالب الخال وكيلك 
١^^٠ص يبجرج ويشعبفيسث، 

النمنشارد كان أوأنه الراد، بمهم لم أنه ذلك سب يكون وقد 
أنالداخالة أراد بمن فحري .تأخرا؛ أتى أنه أو الدوة، إلقاء أناء 

فائدة،ذات مداخالته تكون وأن والاعتراصى، العرصى' بجن 
جم.وأدب شول، بأسلوب تكون وأن ' للموصؤع ؤإصافو 

ُن.لك؛يكممي أن له محالأور سقه بمن الداخلة ضيد من bذاكفي 
وماسيقول؟ وماذا يداخل؟ كيف الهم ؤإتما يداخل، أن الهم فليس 

ذلك؟أنر 
سن،هوصؤع يطرح أن والداخلأت التيوك بمص آفات ومن 
أواللسن بعض فترى اكزلع؛ بجررمحل آن لون التضايا من أومحيت 

الوضوعّعن أمورخارجة حول يتنازعون الداخلعن 
التزلع•ومحل الموضع، ق الخواردائرأ يكون أن والأول 

مابملرح فتراه المدربالاعتراض؛ صيق للمشن بمص آفات ومن 
أويصوب،يعترض، أن لأحد يؤيد ولا الاراء، من يطرح أن ثاء 

ستفهم•أو 
أومحالفة.اعتراض، يثورلأدنى تراه بل 
أوالقد.الاعتراض ولاهكذايستقبل الإبل، هكداتورد وما 

مجطمثتة،وثض رحب، بمدر ذلك يستقبل أن به بجن ؤإنما 



٦١يدن 

٠الخكيم قال كما متؤيهش وثمى 
جصامير بغادأداء تنقمن الد نضال بحلوالتضادولا 

تمرمرجهامنك ونلسنحت وساءإن سه كالسحايب مي 

الإبهاموفية صدإالخمول الخن باشاش يحيص وايراي 
ونظ-امبحؤية نسس لم ا موجاذرالأفك—ارلأفبداسمي 

إنجاحق ض~ ~بإذن نمهم ربما إشارات هي إنما مضى وما 
العائدة.وأطيب الفانية، أحسن لما فيكون وا،لداحلأت، الندوات 



ر|سات

■لآنإسقإقمزب
العتاهية؛أُي قول ا،لأمون عتد محارق أنشد 
بليهملوع صرق إن ولا لي صفا جمؤته إن ما الإن|،،ان ق سيري 

علبهكدرت ؤيمخوإن بؤعق صاص ظل إلى ئشتاى يإئي 

الآمون:فقال مرات، سع فأعاده أعد، المأمون; فقال 
الصاحب.هدا وأعطني الخلافه، مني حد محارق يا 

: ٠٥٥•؛؟الشافعي ؤمول 
عتراتيعن الطرف قضيض وضل نوات ملت الإخوان من احب 

مماتيؤس حيا اتي ويأ»غفئه راحبامضل ق يوافقتي 

العسناتمن الي مهقاسبمته لقيته اتي ليت بهذا لي فمن 

الخلافة؟على الصاحب هن.ا يؤثر أن يالمأمون حدا الذي ما ترى ما 
ؤيستعدسمناه، الذي الصاحب هذا عن يحث الشافعي جعل الذي وما 

مملك؟ما أغلى وهي حسناته ي معه يشركه أن ل بماح ولا ، لقيام 
منتتأذى ولا معاملته، ق تتكلف لا الذي المواتي الصاحب لعله 
غنافولا ، حقه ل أح3لأت إن غمله بادره نحشى ولا ، معه حديثك 

محتملة.كلمة تلت إن ظنه سوء من 
الأسملعؤبمن وحضورك، غيتك ق بجففلك الن.ي وهو_كذلك- 

إذاحدثك.الحديث ؤبمن إليه، تحينت إذا 
اليسيرمنؤيرصيه ، بلهلف وعئالفك ، بصدق يوافقك الذي وهو 



٦٣

علاتك،على ؤملك حفائك، من الكثير على ؤيصر برك، 
عيهميك•عن الطرف ينغص 
ظقرتفإذا العجل، واكليم ، الع^ز^ وقرة الروح، هوسلوه فهذا 

فإنهيالخاصر؛ عليه وثن بالواجذ، عليه وعض به، يديلئا فاقدي به 
الأحمر.و١لكأريت الأذفر، الئ، الم

؛ظك العسكري أبوهلال قال 
غمسالود من ب_القروى وليص غنى ا1قربى عن الود براب—ت 

الوغىي ؤيكفي العلم ق ينين منتضى ام حالمدق وصاحب 

وقال:
اءوعنة كفايذي اخ ن مواغتى اكفى الحسام حد ليس 

اءرخق ة ينينه يعتريلاء بق ممه عرء ائواخ 

الراجز•■قول صاجمه عن الرجل إرضاء ف، قيل ما أبلغ ومن 
يمضبلم ه نبهتإذا ئ متانبي _ منحبة من آنض لم 

بالحقاع بائتيضن ولا بمبمبا لم ؤإن سام بيص اب

ك—الأيرب،ه لربم_يقين أق—صى الغيب بحمقي نمس الموضل 

أعظموما ، أوكلي، مثل إر الدنيا هده ق الإنسان حاجة أشد فما 
فقدهم.إذا حسرته أشد وما بهم، سروره 
ولاالإخوان، صحة يعدل سرور !رلأ : ■؛ه الشافعي الإمام قال 

وأنشد:فقدمتزله، لامن فقدإلمه، والغرس_إمن فراقهم، غزيعيل 
هأؤدائد ب،ديسشها ساعة ى ثالفتسرة واح.



ومات ٦٤

٠c 4—هداحيائبعه بى يبمراممتىسمكانيكذ

قأصحاب إر بحتاج الرء » : م عالي كرد محمد الأستاذ وقال 
إلهم،يأنس من إر أبدأ بحتاج ومرمحله، حك وي وترحه، فرحه 

الرأي.ؤيجيلمعهم الأفكار، ؤيادلهم إليه، ؤيأنون 
اختيارهم.سوء يضره بقدرما كثرتهم تضره ولا 

والعقل«.الميية ق المثاركة عدم من الصادين عالي أسى وليس 



٦٥ومات 

الثانؤيةالرحالة ق طالبا كان لما أته الفضلاء الأساتالة أحد لي يدكر 
بحنعاقل، حليم حازم معلم الخاسبا مادة لمم يدرس كان 

والفائدة.المتعة ُان ما دروسه ق لمم ويجمع المادة، عرض 
علىعناصرانمرس بمض يكتب وابلم الأيام، من يوم j ؤيذكرأنه 

الطلابفضحك شاة؛ صوت يثبه صوتا الطلاب أحد أصدر البؤرة 
كوت؟أصدر الخي من ت وقال إليهم، العلم والتفت حميعا، 
يخرأوأن باللوم، صوته العلم يرير أن الْللأب فتوقع أحد؛ يجه فلم 
منالصوت يصيرهدا إذكيف للعلم؛ أهلا ليسوا بأنهم ؤيشعرهم متهم، 

أصدؤر٠؟الذي ذلك عن بجؤون ولا مته، ؤيضحكون أحدهم، 
هذهق التحقيى يشح أن أو جماعيا، عقابا يعاقبوا أن وتوقعوا 

السأن.لمذ.ا أووكيله؛ الماّ|رسة، مدير يبملمتدعى أن أو ، القضية 
السبب؛أ؟ وقال: العلم، تسم لقد بل يجل.ث؛ لم ذلك ْن شيئا ولكن 

شاة.الهللأب ئن من أن أعلم أكن لم لأش بالبرسيم؛ آت لم لأض 
أصدرالأي الطالب إلا صاحكين الخللأب انفجر ذلك؛ قال فلما 

هوالذيأنه العلم وعرفا وجهه، وتغيرلون وجم، حنث الصوت؛ 
الصوت.أصدر 

فصاريكن؛ لم شيئا وكأن اكرس، إلقاء المعلم واصل بعدها 
زلناولا طهميلة، مدة حديئتا ومدار إعجابتا، مثار الموقف ذلك 

٠ه - ا٠ عله سنواتآ مضى رغم نذكره 
رفعيلأمون- لا وقد الك؛ينن -كعادة الميرس ذلك أن لو ترى 



أوأنهالطلابي، أوالرشد أووكيلها، المدرسة، مدير واستدعى صوته، 
هلترى الإهاتات، من وابلا الطلاب على وأمهلر همارته' 3، أسفا 

القوي؟السهل التصرف ذلك أجدى محرمما ذلك سيجدي 
وخيمة.عواقب صارلدلك وربما بجدي، لن أنه أعتقد 
الهلمالبوعاتب بحكمة، الموقف وعاخ ، بهدوء تصرف ولكنه 

أنودون مياشرة، الكلام إليه يوجه أن دون بالوقف تليق بطنبمة 
أنيلزم ولا العلم، ارذآه فهداتمرق القضية، ق أخرى أطرافا يدخل 
وأمإتهالخال، اقتضاء هوتصرف ؤإنما ناحية، كل من سليما يكون 

به.يقوم أن يمكن للتفكيرفيما وقت العلم لدى يكن ولم الديهة، 
الدرس،سير بملل ولم ثمرته، آتى تصرف حال- كل -على ولكنه 

بحرصالدي هوذاك الحازم الحكيم الفاضل العلم أن رب ولا 
يبدلالذي وهو بنفسه، طلابه مشكلات حل على الحرمحى كل 

قأبحع فدلك طلابه؛ ؤب؛ن بينه أحد يدحل كيلا جهده قصارى 
لهيةوأبقى الخللأب، ي أثرأ وأعمق الميية، ق وأجدى العلاج، 

أوالإدارة، إل ا>وج اعتادوا إذا لأنهم نفوسهم؛ ق الإدارة 
قلأحد يعد لم وتميرة صغيرة كل عند الرشد أو الدير استدعاء 
أعيتهإذا إلا الأمور يصعد ألا بالعلم فحري عندهم؛ هيبة الدرسة 
السبل.وضاقتبه الحيلة، 

يعنيهولا منطقه، بلحن يؤذي نن منهم من يوجل الهللأب إن ثم 



ثئحث؛ت

وسفاهته.سماك واداه العلم، اسمار قلرمما ولاكثير؛ بقليل الدرّس 
فلاوأمثالمم، هؤلأء عن العلم يعرض أن الخكعة من ولمذاكان 

إل؛هتدعو ما بقدر إلا معهم تحدث ولا ممازحهم، ولا بجايثهم 
أونحوذلك.لموال أوإجابة أورده، سلام، من الحاجة 
يإمماعقؤبة' أو علاج دون الطالب تلع أن ذلك بمي ولا 
الهللأب.أمام عليك شنقه ألا على تحرص 
ؤإماالفردية، بالتاصحة إما ؤيعاقب، يعاغ فإنه ؤإلأ 
أوالرشد، أو الإدارة •ع شأنه ق بالتفاهم ؤإما النمل، خارج 

العلاج.أنولع من ذلك أوماشاكل ، أمْ ولي ؤإما•ع المشرف، 
ظننتإن زملائه أمام المصل ي نحانيه أن الحكمة تقتضي قد« بل 

ذلك.جراء من أكيرتحصل ممسية نحش ولم سمدعه، ذلك أن 
معق ميالنا العتاب، كشر يكون أن بالعلم بجن لا إنه ثم 

لأنالتمويه؛ غير أو يسيرة الاخمياء عنله خصوصا الهللأب، 
محالغممن يثتفرون التأنيب، غترموامحلن j من؛زنب تكرهون الناس 

اجتهاداثمة أن بعد له استان فلربما وتؤدة؛ ترو دون لميخ اي 
وانيبه.عتابه ل محلئ أنه أو < صحيحا 

وفقدأمل، بجة أصيب وربما اله1الب، تحرج قد التأنيب كثرة إن 
غيررجعة.إر الا.راسة إرترك ذلك قاده وئيما بنمه، للثتة 

عندإلا يو؛ح وألا وعتابه، تؤبيخه ق بحيل أن العلم فعلى 
لدلك.الحاجة 

١لآخهلاء٠إصلاح ق سعى وألا اللاحظات، يدي ألا ذلك بمي ولا 



ريان ٦٨

علاجه،ق واقعيا يكون وأن متوازنة، نظرة ذا يكون أن بمي يءى 
أجملفما متصفا؛ يكون وأن للاخؤين، ونظرته 

:شعا تاورس4 خلال يحمل أن بالعلم بمن أنه والحاصل 
للطلاب،ضبطا الحزم ي لأن غيرعسف؛ من الخزم الأول؛ 

لمسةؤإيقاء للوقت، حفظا فيه أن كما جماح، من عتدهم لما وكبحا 
والعلم.المعلم 

ه.نفمع حازما يكون أن الحرم على المعلم يعيا ومما 
ينبغي؛كما يلقيه وأن جيدا، الدرس يعد أن نفسه ْع حزمه ومن 

أثرمن كان - فيه ٠ وواري. شاردة بكل وألم جيدا' الدرس أعد فإذا 
يعمل،فيما التجد.يد وظهور يقول، بما الئللأب وثوق عليه ذلك 

بحب•ما على الد-رس وضع 
ؤيسترالسابقة، بالدروس ينطه -كأن يشغي كما الدرس ألقى ؤإذا 

علىالوقت ملأ الأسئلة- و9لروقة يلخصه ثم ، حهلوة حهلوة فيه 
سفيه.تحتي ولا ، عابث لعثث فرخ فيه يعد فلم ، الهللأب 
سأميصبهم —لم والسزال وال؛ت3لسثق، ، بالتشؤيق أذهانهم حرك ؤإذا 

ولاصق•
يفرغونفلا ، نفسه وعن أنفسهم عن طلابه المعلم يشغل هنا ومن 

حفثلعلى للمعلم أعون ليس إذ غميزة؛ لألتماس ولا نكتة، لاصهلياد 
شرحه،لخوا؛.ة أصمن ولا ' الممتع بالمفيد الوقت ملء من القمل نظام 

إلقائه.وجودة الموصؤع فهم من التلاميذ اّتماع وحن 
أوللفصل، يسيء بأن لطالس، يمح ألا الحزم على يمبه ومما 



٦٩د|س،تا 

زملائه.من لأحد 
وعدإذا الوعد ينجر وأن واجباتهم، ذ يتابعهم أن ذلك ومن 

تلاميده.أحدامن 
مقوماتومن النجاح، علامات وهومن مهللوب، فالخزم ؤيالخملة 

الفرطة،والشدة والأستداد، التنهل حد إر يصل ألا بشرط الروءة، 
فيهوتغرس الجل، تفد الطؤيقة تلك لأن لأْلوارها؛ التعدية والصرامة 

إرادته،وسائر عزائمه جمح الطالب من سالب إذ مهالكه؛ رذائل 
إلهوسعض والخور، الجن ب وتغرس والنفاق، الكذب على وتحمله 

منيتعها وما النفس، عزة وبعن بينه تحول أنها كما والقراءة، العلم 
القام؛يتتصيها عتادما الخق كلمة وإرسال الرأي، وأصالة الجأش، قوة 

رحلا،رجلا يتلقفونه الهلروحة كالكرة معاشريه ب؛ن ألعؤية فيكون 
يثاوون.يصرفونهاكما و'الة 

جماحهايرد لا الني التقوس بعض مع مطلؤية الشدة كانت ولثن 
ولاالقول، من الجميل إلا يأسرها لا ما القوس من فإن - غترالشدة 

والملاطفة.الرفق بزمام إلا جماحها يرد 
بمنفكدلك الحزم بحن فكما غيرصعقا؛ من الحلم الثاني؛ 

رفيقعله ٠إن -: واللام الصلاة -علميه النبي قال والل^ن، الرفق 
يخاريومسلم(.)رواه الآصكلها ي الرفق بجب 

ثيءإلامن ينتع ولا زانه، شيءإلا ي يكون لا الرفق إن ٠ وقال؛ 
لم.مرواه ٠ شاته 

عليهم،مشفقا بهم، رحيما يهللابه، رفيقا يكون أن بالعلم فتجمل 





uluMJ ٧١

يعرف،ما حيوي تلدى لا من هو كرها مسه بماتر الذي العاقل 
الإثم.أو أواللوم، للذم، غرضا يكون لا حى ينرف؛ لا ما إو ؤيتخطى 

وصارالعلوم، وتشققت ، التخصصات فيه كثرت عصر ق وتحن 
أو، الريع.ة علوم ق محواء حا.أا لمحقا العلوم يعمتر ق الخصصر 

تحوذلك.أو ، الاقتمايؤأو ، السياسة أو الطيعة، أو الهلب، أو اللغة، 
علىيثرب ولا ، تحمحمان عدة ُان الإنسان بجمع أن يمح ولا 

منكحال آخر، تحمحص ي يعلم بما وتكلم تحصص ذا كان من 
والشريAة.، الهلب علم ب؛ن بجمع 
فرؤعببعض علم وعنده ، المنيمة ق تحصص ذا يكون من أو 

إليتخعلى أن ؛.ون يعرف ما حدود ق فيجول ، الهلب أو ، الثّريااة 
منه.بها أدرى أمورهم ي ف؛ئازعهم ، التخصص؛ن مقامات 

،الإبل ممحة ل عنائه لهم من إل الأحيان'لتجلمن بعض ق ؤإنك 
طائعق دقتقة ذكرتفاصيل 3، دضون يشرقون فتراهم بها، والوبع 
وألوانها.وأسمائها، وأخاسها، الإبل، 

سهم.يتداولونها وعبارات مصهللحات، ذلك ق ولمم 
رموز،فلهم بالمقور؛ والولع الصد، عالم ي ذلك مثل وقل 

شاكلتهم؟على كان من إلا العرفة تمام يملها لا ومصعللحات ؤإشارات، 
أيديهم؛بعن يتقدم ولا ذلك، ق هؤلاء ينانع لا ه نفمجمم والذي 

بجن.لا بما تكلم إذا للسخرية نفه عرصن ربما لأ^ 
سعي؛انحالس بعض ترى حيث ١^٥١^٠؛ عالم ؤر كذلك والأم 
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ذلكأصحاب يرصى ولا ، ؤيتحليل عتها، بالحديث 
له.أهلا ليس من قيه بجوض أن ا،ليدان 

أوصغرت.عظمت الحالات وهكالابقية 
ليدخل حتى قرار له بمر لا الناس من فثاما أن يلاحظ. والذي 

ادال.ان.ذلك ق الحهل تمام جاهلا ولوكان ميا.>ان، كل 
والاستخفاف.والتتدر، اللوم، ل يقع هنا ومن 

جلأسهسؤمع عندما ؛.^ ١^٤١٥عن يتكلم أن أراد أحدهم أن وأذكر 
قدآنذاك المنتخب وكان فيها، شيئا يقمه لا وكان عتها، يتحدثون 

يتحدثون،حوله من صاحبنا وسمع العالم، كأس نهائيات إل وصل 
وكذا،كذا متنتخب نحقاْ ما أحشى ؤيقولون؛ الباؤيات، وبحللون 
يل-ريوهولا كلامهم، ي تترد.د )الونل.يال( كلمة يسمع وصاحبتا 
ماأخوف إن يقول؛ أن إلا وحد فما يشارك، أن فأحب معناها، 
وهويقلنسيواجهه؛ أخطرما لأنه هوالمونديال؛ منتخبنا على أخاف 

اسمالمونديال أن 
اسكت،له؛ وقال بجانبه، وكان التاصح؛ن، رفاقه أحل. فغمزه 

لماذا؟

انحلمس.نهاية بعد أخثرك ت قال 
مماالكلام إر ثعد لا صاحبه؛ له قال الحاصرون، انفض أن ويعد 

أصحوكة؛متك لحعلوا قلت ما الحاصرون سمع ولو تعرف، لا 
المونديال؟ما أتدري 



٧٢ودت 

أوالطولة.السامة، أو قال:هياكهابم، لا، قال: 
ميق.اسما وليت هذاهومماها، 

نيه.يتكلم يعد ولم اتحال، هدا ق قدره صاحبنا عرف ؤبعدها 
فلأناإن فقال: الإبل، ل فتكلموا محلى، ق كان شخصا أن وأذكر 

بالإبل،ذودراية رجل الخاضن صمن من فكان بمربكرءرا؛ أصابه 
رمحه.قل: للبعير، وليت للحمار، النكرة هذال يا وقال: فضحك، 
أهلهابحضرة الإبل عن أتكلم لا صرت ذلك يعد صاحبتا: يقول 

فلاالتعلم، ه جلإليهم جلت فيهم كنتا إذا بل بها، والعارمح، 
مصعللحاتهم.ي وأراحعهم أمألمم، بل حدودي، أتعدي 

المتلمسسمع لما صانيرا_ وكان الحبي بن ؤلرفة بقول يذكرنا وهدا 
*يقول 
نئدمادصيعرأوة عليه اء بتاحتماؤه عند اتهم أتناسى وقد 

بجالهمتتدرا ذلك محال ، الحمل استنوق الحمل استنوق ت طرفة نال 
ابمورأ/حصاثص من اواقة خصائص هومن ما وجعل ، أخطأ الذي 

الخمارقاذاصرب العير، ضية والرمحة الخمار، طنين هي العامة عند النكرة - ١ 
العير.رمحه محيل؛ برجله العيرأحدا صرب ؤإذا الحمار، نكره ٠' نيل برجله أحدا 

ابسأيالواهن للرجل بضرب مثلا الجل، راستتوق طرفة كلمة أصبحت ولمدا ٢- 
محالشعرا التلمس أنشد حيث اللوك؛ يعمص بحضره كانت الثل ونمة كلامه، 3( الخانمل 

السابق:اليت محيه 

نكدممديعرأوات اوه عالياجٍ بتا>>تاضالأ، عتد لهم ا أتناسى وهد 
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أخذتالصقور أهل عتد إذاكنت : قائلا الأصحاب أحد وبحدث 
أتكلم؛ؤإنما اصطلاحاتهم، بكيرمن لي عالم لا وأنا محها، أتكلم 

ؤينكرونالغضب، أشد لدللئ، يغضبون فكانوا حفيظتهم؛ لأثير 
الإنكار.أشد علي 

أوالؤياصة،الصقور، أو الإبل، عالم ق الشأن هدا إذاكان أقول; 
الأمةوقضايا الكبار، الدين ومساتل العالم، أمور ق الشأن فما 

المصمية؟
فيهيخوض أن عته تحدث ما أبجديات يعلم لا بإنسان يليق هل 

ونحط؛ه؟وتصحيحا، ونظيرا، وتحليلا، نقدا، 

فهلعابرا، حديثا زملائه مع ذلك ق يتحدث أن له طغ ولثن 
أوسع؟نطاق على ؤينشره يديعه أن له يسوغ 

بالعجائب؛يأتي بأن حقيقا كان يعنيه لا فيما الخوض إلا أبى ؤإن 
يعرف.لا بما تكلم لأنه 

ولايجال، كل ي يخوض ألا بالعاقل بجس أنه النول وخلاصة 
فليسرأي له كان وإذا مسألة، كل ق رأى له يكون أن يلزمه 

لكليبديه أن صروئيا فليس سيثديه، ؤإذاكان يبديه، أن صروؤيا 

لاع-تراءس هي ، النوق سمات عن سمة رالصيمية ، جملا يمي ٠ ابتاج ت قال؛ فص 
عنليظ.والكدم: الناقة، عنق ق سعة وهي معر، السيرمن 
لسانه،من لمذا ؤيل التلمس؛ فقال ناقة« الخمل صار أي ابمل؛ استنوق ومعنى؛ 

فقظه.محي؛ بن عمرو هجا بلمانه؛ طرفة هلاك فكان 



٧٥و«دات 

فيه.يفصل أن أو أحد 
الحجا،ذوي على آراءه يعرض أن -أيضا- بالعاقل وبحن 
ركبلأنه الحسرات؛ بحر ق يقع لا حتى البعيد؛ والفلر والنصح، 

الناوامات.أم وهي العجله 
وأن-عروجل- يستخيرافه أن ؤيعده وأثناءه، ذلك قيل به ويجير 

■الكيار— الأمور ق —خصوصا والتييد ، واللأ|ى ، التوفيق ياله 
هثيغتيمية- ابن يقول -كما فيه اختلف قد مما شيء عاليه اثتيه ؤإذا 

اللهرسول أن عنها— الله رصي عائشة عن صححه ق مسلم رواه مما 
سربصل،وبامحل،

عالمالسبوّادةكمحكمفاطرهسموكوالأرض< ؤإسرايل، 
الحقمن لمايختلقافيه سي - يخالفون فيماكانوافيه عيايلئ. ي؛ن 

.مستنيم٠ تشاءإرصراط من تهدي إنك 
عبادي،،^٢أيا رسوله: عته رواه فيما قال قد -تعال- اله فان 

.أهدكمI فاستهيوني هدلأته مجن إلا صال 
ؤينيلاممه، يوفقه بأن حؤيا كان العظيم الدعاء بدلك، دعي فإذا 

اتباعه،ؤيرزقه حقا الحق ؤيؤيه وتردده، واضطرابه، حيرته، عته 
اجتنابه.ؤيرزقه باطلا واياطل 

رممافانه - مضيق كل ي والمغ طؤيق، كل ي الدخول إلا أبى فان 
عليهوستت3ليق ، والغرام، العجام، من الأوائل به يأت لم لا مما أتى 

أتىغيرفنه ق ا،لرء تكلم ءإذا : ؛!؛y؛* ferقال حعن حجر ابن الحافثل مقولة 
١ ٥٨الفتحالعجام،K بهذه 



كتابهمقدمة ق لأحدهم ساقطا قولا مل إذ حبان ابن الن4 ورحم 
لبارئه إل القول هذا قائل تملق ولو * فقال؛ ( ١ /٧ ١ )امحروحيرا 

فيماالخوض من به أول لكان الحق لإصابة التوفيق وسأله الخلوة، 
ا.ساعته من ليس 

كاتبمن والرؤنة بالأناة أول أحد ليس ٠ الحكماء: أحد تال 
ؤيقبلالمخ، يعمل أن له فبغي بلاغته؛ ؤحر عقله، يعرض 

أعداءالناس حميع أن على ؤيعمل يستكرهها، ولا القربحة، عفو 
.1 إليه متفرغون عليه، متقدون بكتابه، عارفون له، 

فإذاتحجب؛ وجده تروق، فتنه الكلام لابتداء وإن آخر؛ وتال 
النظر،فليعد - النفس وصفت التأمل، وعدل القربحة، سكتت 
.I ياساءته لغمه اؤيا محسانه يا فرحه وليكن 



٧٧

٩ها.اءلأة،ائء ر -
جاوزتقد أنا ها فيقول؛ انحلأت أصحاب أحد بحدثتي 

المراس.صعب الخالق، سيء غليظا، كرا وكنت عمري، من الخمسيرن 
ليض مض حتى وأناس، أصحابي، مع سرني وهكذاكانت 

والكسب،اييع، على أحرص ممرن محاري، محل قح سنوات ئل 
حلىولزمت المداراة، بنة فأخذت طاعي، اغير أن ذلك فألزمتي 
أخسرنيايي.لا حتى الصبر؛ 

طاوعتولو عقب، على رأسا اؤفذء سلب يأتي، بعضهم كان ولقد 
بالضرب.إل؛ه يدي ربماست بل أكفابالنهروالزجر، لنبمالم طيعش 

اشحلمم.على شي وأجاهد ، الما«وء ألزم كنت ولكن 
حييكؤيم سمح فبعضهم النيائن؛ أحلاق من كذلك واستقيت 

ماسةحاجتي فكانت صميق؛ شحيح بج؛إأ كر ؤبعضهم لمليفا، 
الاضن.ومداراة الأوائل، لراعاة 

ماأحلاقا والثراء يح من وأفدت طثاض، يغيركبرمن قمة ؤيعد 
بيي.وأهل أؤاؤيي، مع تعاملي عائداإل وصارأثرذلك بها، أحلم كنت 

والنهوضطاعه، تغير على ض- -بإذن قاير الإنسان أن وأدركت 
وأحزاني."آلامي وحمت رش، م بللك فزادّت بنمه، 
هذهمن العثرة أدؤرك>ّتا قي. ااكريم_ القارئ -أيها أنك ييب ولا 

يرتقيلأن دافعا مصلخه على صاحبتا حرص كان وكيف الأدثة؛ 
طباعه.ؤيعتر بمنلقه، 

وتشثرإلممكن، وارد تغيتراتجاع أن إل ترشد اذايع هذا فستره 



UA راس،تا

الأنه على وتدل بأمهم، ما ينموا حتى بقوم يغترما لا ض أن 
التغير.ق أوالرغبة أوالتقصير، بالخطأ العالم محرد يكفي 

الحثيثوالسعي الحازمة، الإرادة من كله- ذلك -مع بد لا ؤإيا 
الأمثل.إر والسيريها النفس، لغالية 

ونتحضروتعاملنا، بأخلاقنا الارتقاء على نحرص فلوأننا ؤيعد 
تأؤيلأ.وأحن لنا خيرا ذلك لكان - ديتنا صميم من ذلك أن 

أعظممن ذلك أن ونتثعر الله، إل الدعوة على نحرص ولوأننا 
إحساسلديتا ؤيكون بيئتنا، الناس بحب وما عليتا' بجب ما 

مذعالة.التتاتج لكانت - نيائته كسب ق ورغبته البائع، ذلك كاحساس 
وحكمةالإسلام، أدب يرعون لا من بحص إل يوجه الكلام وهذا 

إليه.الال.عوة 

إليهيدعون الدين هذا بحي، من( قئام - الحمدوفه فهناك ؤإلأ 
أيعلى حرصهم من أشد ذلك على ويصون وأسالم، بأفوالم، 
الدنيا.حؤنام ثي،ءمن 



٧٩ومات 

الروءة،قيركيرمن على يكونوا أن أولاده ي الوالد يؤمل ما كيرأ 
السسل*دللش ق مستؤلأعه ؤيدل ، سمه سعى وتراه والتصر، ، والع^^إ 

أولاده،ق ماثلا قرص من فاته ما رؤية ق راغبا الوالد يكون وقد 
وئقعلى الأولاد يكون فلا عترمراده، على سترالأمور قد ولكن 

أش.ما 
توقعهما بفوات ذرعا ضاق وربما أمل، بجتبة يصاب قد هنا ومن 

الئانية.الخكمة على الاعتراض ذ وقع وربما خير، من 
وكفاءة.وعالم، ثمٍز، لوي أولادهم صار ممن وفلانا فلأنا يغثط وقد 

مايدل.أجلهم من يدل، أهلالأن يراهم يعد ولم وقديزهدبأولاده، 
حياته.وتتنغص صدره، يضيق وهكاوا 

بحرق وم لما ليه شنمة ورصي تفلريه، وبعدت عقله، اتسع ولو 
لسانوصار الخير، وانتظر ، وأمل واستيسر، ، سلم ؤإتما ، الحسرات 

يقول؛حاله 
النج—احإدراك ي علس • ولياسص إان وعي

بدل.ما على مثاب مأجور، محن، _إذا_ فهو 
يرصى،أن به فحري وجل- -عز اش محي الأمور مقاليد ولكن 

وادكرواحن، بعد صلحوا فربما الخيرة، ؤيتحرى وسلم، ؤيقنع، 
ودعوايهم•برهم' بماله من أصلابهم من خرج وربما أمة، بمد 

همما على فيحامالهم علاتهم؛ على أولاده يقبل أن وجديربالوالد 
يؤمل.ما ولوكانواخلاف عليه 



ريان

يكون.ما فأرد تؤيد ما يكن لم إذا • أمثالما ق تقول والعرب 
أشاكان مك، وءمكل ، ، دلأ  'o\jمك أمك •' وتقول 

منهفسيمزأ يسلم، ولم يرحض، لم بحسن الأخرى كانت ؤإدا 
مضاعفة.عليه الحرة فكانت وهن؛ على وهنا زادوه وربما أولاده، 

ؤيتمتىشأن، لمم يكون أن أولاده ق ينمل كان رجلا وأعرف 
الممن يكن ولم الشأن، ذلك ق يسممليع ما ؤيبذل قالبه، كل من ذلك 
غترمهتثتنبأنهم صدم ولكنه كير، ولا قليل ق أولاده صلاح يعنيه 

الحكيم؛يقول كما حاله لسان فصّار لذلك؛ 
حميساعشولأاويمؤد يرمى انبسا الحياة ق تبغي وندئك 

يحدوالعبسافقام ائلوك هنم _ها طفالق ت املام رب ول

،متبلل. كسول وأحدهم الدراسة، ق بهليئا يسيرسيرا أولاده فأحد 
أشدله ؤيتأسف الوصع، هذا من يترم والدهم فكان حرا؛ وهلم 

وفلان.فلأن بأولاد ومقارنتهم أولاده، لوم ؤيكثرمن الأسف، 
علىه نفيوطن وصار الواقع، للأمر التسليم من بد لا أنه رأى وأحيرآ 

يؤملهبما لا أحوالمم، حب على أولاده ؤيعامل الحال، بتلك الرصا 
معهم،بالخلوس تمع ي وصار تقيل، هم أولاده وعن عته فزل هو؛ 

منه.بالقرب وصاروايأتون 

ا-ذن:اومحاطه.

واحد.مكان ق بمنمع السير من الخماعة عمك: - ٢ 
كجر.صات شدة الأشب أشيا: - ٣ 
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الخير،تحصيل ق ومعه ل ما يذل أن للإنسان ينبغي أنه والخاصل 
جاءتفإذا إليها؛ ا،لوصلة البل ؤيسلك العراض، الامال يؤمل أن وله 

رصييؤمل ما خلاف على جاءت ؤإذا الله، حمد يؤيد ما عالي الأمور 
لرهناعلا ؤ وعلا-: -جل ؤبه قول واستحضر الله، يقدر وتعزى 
ؤثغىلحيبس من تهرى لا إدلئ، ؤز ت وقوله حسرت؛ عثهم مساك 

٤•.يشاء من *هرى آلله 
الأصحاب،وخاصة والأقارب، الوالدين، ْع الحال وكدلالث، 

تروقلا قد طبائع على يكونون وممن مهم، له لابد ممن وتحوهم 
العشر،حن من كبير قدر على يكونوا أن يؤمل بحيثا ان؛ الأت

يرتضى.مما ونحوذللتم، للرأي، والتعصب التلون وترك انحيا، وطلاقة 
بهم.للارتقاء يعي أن أوكلئذ تقصير يعجبه لا من فعلى 
علاتهم،على هؤلاء ولتأخد لله، أمره فلسلم الحيلة أعيته ؤإذا 

العاقلفالحكيم تكدرمنها؛ عما ويعرض أخلاقهم، يمحنومن ما ؤيقبل 
أوالمخرجبالفرج الله يأتيه حتى معاشرته؛ من له لابد من يدارى هومن 

الحنفيةان يقول -كما 
•الُرثي الحكيم قال 

نرامم جنإل فاولإ نذبوا وافمتهم إن اس الن
وغرا طصيقهلأن ئرضت، لها نفلير لا يياض من كم 

٠البحتؤي وقال 
اخطوبهعلي الوانا ينوذ اخاؤم الحياة كايام لي اح 
ااعييهلا ة قلرنيه دعتتي ههجرو-ه ^1—4 منه ميت إذا 
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قونعاتما ، تصرفاتنا عن وتعمل ، أنفنا تنسى ما كثيرا 
الحكيم:ثال كما نشعر، أولا نشعر، حيث من فيها ع ثم أمور، 

هومهالذي انميب عن ؤسمى فره عيب يهمى إفسان ء^رأ ايى 
لأخيهالذي اثميب ؤيبدوله عيوبه عليه تحمى خيرنى وما 

تتوليوربما الذهول، حيث؛عتييهم الشر؛ طيعة من وهذا 
الغفلة.عليهم 
ابنيقول -كما النوم خفيفا كن ولكن الغفلة، سة من يد ولا 

م..القيم 
أ.>طاؤنا،وتقلصت لغيرنا، عتابنا مإ ايض هذا استشعرنا ؤإذا 

شكرا،محن وصرنا حقنا، ق خ3لأ من بمدر لآ صدورنا واتعت، 
وتضجر'ا.وأمأكتودأ، وصرا، 
علىيرد لا من يلومون متا فئاما أن تعمينا الي الغفلة •ظاهر ومن 
عليه،غيرهم لاموا فيما يقعون هم نم عذرا، له يلتمسون ولا هاتفه، 

العدل،من _إذ'ا_ بد فلا لماما؛ إلا بهم يتمل من على يردون فلا 
،يعاملوك أن نحب بما الناس تعامل أن الستر فأعدل العذر؛ والتماس 

وجهله يلوح فإنه حممه؛ مكان ه نقفليتوهم الإنمافا أراد وس 
جءأق4حزم ابن يقول -كما نمقه 

مشكلاتهعن ؤيغفل ، الاضن مشكلالتا لخل يسعى س وهناك 
بيته.داخل الخاصة 



٨٢وده 

أن- الصيع ورأب المشكلات، لخل يسعى الذي أن بمي ولا 
عمله،أو بيته، ق معاش يكون أن أو عيب، كل من ممأ كاملا يكون 

مستحيل.متعذر فذلك بميه؛ ما كل أو 
إذابالتقصير نرميه أن للإصلاح مسريا كان من نحاه ينا يليق لا كما 
فالأنيياءالخلل؛ من جانب على بيته أهل أو أقاربه بعض شاهدنا 
■ذلك سالموامن لم اللام. .عليهم 
فالأميونبه؛ ;بحيط عما تامة غفلة الإنسان يغفل ألا المقصود ؤإنما 

ثممعهم، الوسع ؤيذل إليهم' الالتفات من بد فلا بالمعروف؛ أول 
جميعهم،الناس سع أن ست3ليع لن فانك الإنسان؛ يلام لا ذلك بعد 

يشاء.من يهدي افه ولكن أ-صت، من تهدي لا ؤإنك 
أعثلمهاومن النعم، من أيدينا ق عما الغفلة الي الغفلة ومن 

عمليةله أجؤيت لأنه ميضا؛ يمهل- الناس بعض ترى فقد العافية؛ نعمة 
مستشفىل وأدخل له، معي ممرض؛ أصب أنه أو مرصه، س فشقي 
ملم.سيارة، بحادث أصيب الناس س فلأنا وأن راق، 

صاممه سلمه حيث يعبهل؛ بان أور أنه لأدرك الغابط ولوفكرذلك 
مستشفيات.دخول أو إرشفاعات، يحوجه ولم والحوادث، المرض 

ونعمةالأمن، ونعمة الفرغ، نعمة عن غفلتنا ق ذلك مثل وقل 
استحضار،إر تحتاج فهكب التعم؛ وسائر الماء، ونعمة الأهل، 

ؤإدؤز ، نتذكرها حتى نفقدها أن يلزم ولا وشكر، واستذكار، 
إنًحزأ وأهر لن ئأدكث 

)لرامم:تما(.َه لثدي 



At نساء

؟دارءأراثذي

موته،بعد يدكر أن يتمنى عمل بارقه ه نفق مصت أو إنسان كل 
العشي.وكث الغداة، مر يطؤيه وغفلا منسيأ، نسأ يكون وألا 

شوقي-•يقول كما - عمرثان فالذكرللإنسان ذلك؛ غروق ولا 
اكي—أبوالهليب يقول -كما الثاني عمره الفتى وذكر 

أنيرغب ْن نمهم الذكر؛ ذلك ل رهمتهم ي يتفاوتون والناس 
دونهو من ومهم عالية، أمور ق يذكر 

ماصوره أجلى ومن الشأن، ذلك باينناح ١^٠^< جاءت ولمذا 
منثلاثة؛ من إلا عماله انتطع آدم ابن أإذامات : قوله.i ق جاء 

ملم.رواه آوونمصالحدعوله1 أوعالمي؛ءعي4، جاؤية، صاوقة 
حناته.ق ونيادة به، للعهد وتحديد له، ذكن ذلك ول 

لمانثا ؤثنمل ؛ؤ اللام— -عليه إبراهيم أبيتا دعاء من كان ولقد 
(.،)الشعراء;٤٨صادؤ(فيالآمإيى 

بعدىمن يأتون الدين ق جميلا وذكرا حنا، ثناء لي اجمل أي 
القيامة.يوم إو 

فمااللام- -عليه خليله دعاء وجل- -عز الله أجاب وقد 
الهإر بها يتقرب عبادة ذلك إن بل عليه، يثنى أكثرما وما يدكر، ما 
ونحوذلك.والذبح، والخج، لصلاة، اق 

وحديثا،قدتما الموت بعد الذكر تحليد ق الوصايا كثرت ولمذا 



قولق جاء ما ومنها جدا، كثيرة ذلك ق وأحبارهم العرب وأسعار 
إسلامه:قبل ه لبيد 

اومضريييعة إلامن أنا ومل ا ابؤمميعيش ان ابنتاي تمنى 
شعرولا وجه، تغمسا فلا ابوكما بموت ان يوما حان فإن 

غددولا المديى حان ولا اع اضحلياته لا الدي هوالرء ولولا 
اعتديفقد كاملا حولا سل؛؛ ومن عدسكما السلام اسم ثم الحول إلى 

'•'يلي 
ابنةيا اتجيب علي وشقي اهد4 انا بما فانعيتي مت إذا 

دئقولسينابيت
سحابالاسقيت رمس العلى القبؤروطمي فاعتادي مت إذا 

إربلدانهم بعض ل ا،لسلمتي بعض عند موجودة الوصايا ونالك 
هدا.يومنا 

jتقام التي التأض حفلات ي به يوصى ما ذلك من وهميب 
اللواتيالتاحات ؤستأجولبا الهلا؛اة، الأموال عليها ؤيمرف سرادئات، 

الجوب•ؤئثقفن الخدود، يلطمن 
والنصبالتماثيل لمم توصع بأن العفلماء بعض وصايا وكيلك 

العامة.االيادين ق اكذكايية 
سببذلك إن بل ذكر[، تعلي ولا نفعا، لمم بجدي لا ذلك وكل 

بدلك.موص؛ن إذاكان سيئاتهم، بالة نق 
لمم-بالدعاء تلهج الألسنة ويجعل ذكرهم، ويجا.د ينفعهم، ؤإنما 

والجل،للظلم، ورقع والعلم، للعدل، نشر من لمم يكون ما 
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اص-:قال -كما اكاس منها فد م للمرافق ؤإثادة 
النيانفيالسن بعدهم من ذكرها ارادوا إذا اللوك هنم 

الشيحأن الأن بحضرني مما المعنى هذا j ُي ص ما أجمل ومن 
ه١  VUUCjالأزهر الجاهع شيخ التونسي حين الخضر محمد العلامة 

ستةالأخر ينح ق بالقاهرة الأول فزاد مستثغى ق يرتد كان 
ؤيدكركأحد، سيرثيك هل أخرى: امرأة أو ابمته فسألته ;، ٥١٣٦٨

وفاتلئ،؟بعل 

فيها:يقول تائيته( عنوانها)الدعاءللميمتاخيرمن فأجابهاقصيدة 
الشعرؤمو*^)^٠قال مت إذا شاعر صحابك ي مل نسائيتي 

تكونكيفا اخراي ايى ان سوى موتش بعد لي هم لا لها: فقفت، 
؛r4*xCوالجزاء جزاء بلائي امؤئ عن فتيلا الشعرباممتى وما 

سجوذالنفوس وامواء سواها هوى من قماش اخلبالرحمى ؤإن 
شهونالتراب، مؤق لهم اناس ي تمال فاعلاتي صولي مخل 

حنينالضئؤع احناء بين بجا ساجلر مدعوة ناسي شئت، ؤإن 

بيضاءأياد لمم ممن وعترهم والأكابر، ، العلماء من كثير[ إن ثم 
موتهم.بعد عليهم ؤتحى ، وو'ف0 يدكرون، 

لمم،للمدعاع وحفر لذكرهم، ومحييي لمم، وفاء ذللئا وق 
والاكداءبهم.

والإشادة، لمم والدعاء ، الأموات! أولثلث، ذكر عند كثيرا وبحمل 
أولثلئاعلى معترضون يمرض أن والكتب، المحق، عبر ممآثرهم 

من،م؟بمد إلا الاكانر ذ/ لا تاذا ننولرا; للّوتي■ الذمين 



AUوياء 

موتهم.بعل إلا عظماءنا نتصف لا أمة نحن 
،العظماء فكون الخملة؛ ق  JOJUليس الاعتراض هذا أن والخقيقة 

الة،يدكروا ألا خيرمن موتهم ولوبمد يذكرون وانحسنون والأكابر، 
الأول:حدقول على حياتهم ق عنهم ألايغفل الأؤأى يإزكان 

زاديثي قدمت حياتمإما وق تتدبتي ايوت بعد الميئأث، لا 

والإخلاص،للصا.ق، أدعى مماتهم بمد ذكرهم يكون قد بل 
العهد.وحن ، الوفاء على وأدل 
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الإلمية،الشرائع نب ح على تواطأت وهومما الحياة، قوام العدل 
وسجلواالأمم، عظماء يه القيام بادعاء وتمدح الحكيمة، والعقولا 
_كماوهدية ومصؤية، كلدانية، من المياكل نقوش على ثمدحهم 

عاثورم_.ابن يقول 
وعلىوحيه، العدل على بميه أن الرء على ض تحم أعظم من ؤإن 

ولأارْ•الحق 
واستخفافهالظلم وعلى واستنمهاله، الحور على طبع من وأما 
يمنلحلا أنه وليعلم طباعه، يقوم أو ه، نفيملح أن من فلييأس 

ه-حزم ابن يقول -كا محمود حلق ولا ين، دق 
يطول.ذلك ل الواردة والأثار وحسنه، العدل، عن والحديث 
العدل.ق مسالة منحصراق ههتا الكلام وسيكون 

الناس.على الحكم عند والحال والمكان الزمان عامل مراعاة وهي ألا 
نازلة.أو مسألة، أو قضية، ق رأي لعالم يكون فقد 
قال.U فيها قال الي الحال أو المكان أو شم,أ0 لعامل يكون وقد 

ذلك.ق أثر 
قمشتبهة أو حفية، النازلة أو المسألة، أو القضية، تكون وقد 
الشأن.فيه أوتكلم فيه، عولحت الذي الوقت 
الربما - آخر مكان ق كان من إليها أوئظر بعده، زمان جاء فإذا 
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اثتاه.ولا ، خفاء فيها يكون 

للصوابءئالفا يراه رأى على اؤللع بمن بمن فانه ذلك على ؤبماء 
صاحبفيها عاش الش الثيتة أو فيه، قيل الذي الزمان عن _L؛4 ألا 

يه.نحيهل كانت التي أوالثلروف الرأي، 
عنيعيدا والإنصاف بالعدل، -ميا كان الأمور نالك راعى فإذا 
اق.والأعنوالتنيد، الفللم، 

الخانب؛هدا ق مريْلا هناك أن حيان الأ كثيرمن ل يلحفل والدي 
أنهبحجة عليه؛ اشتد أو فلأنا، انتني فلأنا أن سمع أو تقرأ ما فكما 

كلمن و-صده فيه، ليس بما ذلك ج فرماه وكدا، كدا قال؛ 
يلزم.لا بما وألزمه فضيلة، 
ذلكفيه قال الذي والخال والمكان، الزمان، عامل راعى أنه ولو 

الحديث.ار تغرملربما - قال ما المتتمد 
مل،ءاةذلك فان الاعتبارات جميع من بحريا كلامه أخذ إذا أما 

والمضم.للفللم، 
يحملفلا العدل، الإنسان يلزم أن الأحوال هده مثل ق واللائق 

ازم.لا بما أوطزمه بحتملمه، لا U القاثل 
مانعولا معينة، مسألة ل كلامه ؤيرد الكاتب يقبل أن ماع ولا 
أمرما.ق كلامه ؤيقبل الكاتب يرد أن - -أيضا 

يراعىوأن الرجال، أقدار على الحفافل - ذلك )، يراعى أن ولابد 
لخليفابصير؛ا اكاقر كان فإذا اقني؛ الذي الزجل ذلك أئاع -أيضا- 
ذلككان - أسلوب وحسن بلمهلما، الخطأ ؤيبين الحق، يوصل 



وماه ٦٠

ننده.من الرجوة الفائدة وحصول قوله، لمول أدعى 
•عماء متن ؤيؤبمب ، عواء حيط يخط كمن ؤإلأكان 

العلميةالرسائل ي سالك  ١٠ذلك ق الحميدة السنن من ؤإن 
تشتملالرسائل نالك فان أوأعلام؛ مسائل، ق تحث التي الخامجعية 

الدراسة.يتلك الحيهلة والخغرانة التاريئية، للعوامل دراسة على 
الموله،تلك نيها انتشرت الي التلروف على تشتمل أنها كما 

كانتإن الشخصية يتلك مرت والأطوارهي الأحوال على لتحوي 
الأعلام.من علم ق تحث، الدراسة 

ماللئاعن وأيعد والخلل، العلم، إرلوح أقرب ذلك أن ولايثب 
الخ٠لوالثللم•



٩١ربمد،ت 

وتوسهآ
إيوانوصف ق قالها التي سنيته البحمي قهبمائد أشهر 

مدارسكثيرعن ق الطلاب بحفظها التي القصائد من وهي كسرى، 
طالعها:ؤيقول الضيي، العالم 

يببسكئ خدا من وثوفنتأ ممسي ييئس  ١٠٥ومسى مبئت 

قشوهي شأنها، عن ثقل لا يقصيية شوقي أحد عارصها ولقد 
بقوله:بدأها 

انسيالمنياوايام اذضرالي والنهارينمي امميل اخ_تلأف 

قوله:ومها 

سمسهسلو اممصؤرمى وشسهي حسرى إيوان البمتري وفقئ 

فلقد^؛^۶؛،، لقصيدة الفنية القيمة عن ليس هها والحدث 
ذلك.ق الأدباءوالئاد أفاض 

حيثالقصيدة؛ نالك من الثاني اليت ي عندكلمة وقفة هي ؤإمما 
فيه؛البحتؤي يقول 

 Li،U_4.1^ ووذسيلثنمهي منه .راثتماسا ؤنزفسمإالدم حين

»ومماصكتأ.تدورحولقوله: ارادةهنا والوتفة 
ويبتا، تماسلئ< أنه ييحن اياعر أن وهو ٠ واضح البيت ومهلش 

وتنالتوازنه، تفقده أن وحاولت اعترته، التي الزمان نواو-ا على 
نياهة،بعد خمولا ؤيلاقي عليائه، من ذلك بعد فينزل منه؛ نيلها 

حدونقاط.بعد ؤيطالة 
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إدامحترعتيع وألا ، لأماّلئ، أن لتفه التاصح يرمحد يت وهذا 
مجأهصد ميل؛ ما خلاف على الأمور وجاءت الخطوب، اءرئه 

أواكاب،أوالرض، ساجآتلممفيحسّامحسنحوالإجماق، 
الثلم،أوالئد أوا،لواةفاكلة، الخارحة، أوالكلمات أوالخوائح، 

أوماجرىضىس.اممقة، أوالتهم 
أوترامنحوالعالي، الضي عن قبط لذلك، الإنسان استسلم فإذا 

خسر— هناس وتنزع ض ترصي ٌي الخليلة الأعمال من عماهوبميله 
فادحان.خسارة 

عوناكانت الرارات. تلك ؤمع وصر، وبت، هوتماسك، ؤال 
مستعداذلك بعد فيكون وأنصاره، من وصارت الشاق، على له 

عيالأمصال بماة آماه ما فيكون قاطع، لكل متأمأ وارد، لكل 
تميتتيلا عي الصؤية ٠ القاتل الصيني التل حد على وقوة مناعة تكسيه 

تزيدنيصلأة.
الطيب؛أثي تول حد وعلى 
اوبيء-ساءمئ ق ؤادي يالأيزاءحتى الدهربيماني 

اكمالالخماتاعلى قفسرذتي ائستى إذا دم|رت 

اليابان بمااتتنمث لأيي ا باهمزاباثي اابفمان وه

علىثنئلهاباي أن الإنسان على بجب الي التماسك صيو ؤبمن 
الضالان،تحوالشبهات من يزعزعه ما حصل إذا وذلك وديته، إيمانه 



٩٣ويات 

فثهؤنصمنأ ه، نفيتدارك أن عليه فيجب الردية؛ الشهوات أو 
فرطما وتدارك الإممان، وتحديد التؤية، إر والبادرة بالأؤية، 

يحلىكما أحدتا جوف ق يحلى الإممان فان الصالحة؛ بالأعمال 
المصعلفى.أخبربدلك _كما الثوب 

الشهواتوعوارم ، الثهات عواصف أمام الأنان تماٌلثا فإذا 
ضعباد من صار - والإنس الخن ؤبجيها يذرها، التي 

مبصرون.هم فإذا تذكروا الشيطان من طاثف مهم إذا الدين اضن 
علاقاتهتماسك على الإنسان حرص انحمود التماسك صير ومن 

أوسوءأوقطيعة، أوضط، جفوة، فإذاحمل وأقاريه؛ أصحابه مع 
العهد،تحديد ق ممثطاعه وبدل فسد، ما إصلاح إر بادر - فهم 

إرمحاؤيها•التام ؤإعادة 
ؤيثسىيفرقها، مما الأسرة تماسك التماسك صور جميل ومن 
أقرائها،بحن تحمل الش التراعات تحو من شملها 

ئوديلا حتى عليها؛ والسيطرة اكزاعات، تلك باحتواء وذلك 
الاضن•وشماتة الؤيح، وذهاب والفرقة، الشقاق، إل ُهم 

سمنها،يشتت مما والأمة اليولة تماسك التماسك صؤر أييع ومن 
نحومن يعص بعضها ؤثغرى العام، نسيجها لمد وحدتها' ؤيفرق 

وتميعشأنها، وتضعف اعدايها، تفرح الش والفرقة الخلافات، 
الهمان.وأهم الواجبات، أوجب ههنا-من فالتماسك كيانها؛ 

جدا.كثيرة والضايق والمانب، فاكوض، ؤيالحمالة 
ذلكوتكلف الحأش، ورياطه الفرج، وانتظار والتماسك، 
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وسعادة.وطانية، زن، إل مضي 
والإزابانالعواف، وتدبر القاصد، وطهارة اكسن، يلك؛ وملأك 

سرإليه؛ اللجأ وصيق عاليه، والتوكت به، والاستعانة اطه، إل 
لايمحب.الذي ؤسوعه الأعظم، الشات 
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خملة- النفسية للعوارض الاستلام وترك الزاج، اعتدال 
Jشةلأجماإلأاصمنارجا

-عوارض ٌن للنفس يعرض لما العنان وإرخاء الزاج، وتقلب 
الضيقة.والأفاق الصغيرة، النفوس ذوي صفات من 

الناسس كثمآ إن حيث المنرك؛أن؛ هاتمح، ؛؛٢٧ منزلة هناك ولكن 
أهلس يكون أن عليه يصعب أنه كما اكانية، الخصلة أهل من ليس 

يتلملا وتراه بعيد، حد إر الزاج معتدل فتراه الأوؤر؛ الخصلة 
أواللل، أو الغضب، أو الرضا، نحو من النفسية لعوارضه كثيرا 

الاستهجان.أو الأستحان، 
مزاجه،فتكدر له، يعرض عوارض من أحيانا يسلم لا ولكنه 

الخلق.ي وكزازة التعامل، ق جفوة وئورئه 
يسترسللا أنه ٠لالا قدره س تنقص لا العارضة الخفوة وهذه 

به.ألمت هي إذا ه نفعن يرضى ولا معها، 
صاحبهايسترسل الش الخفوة تلك ص منه الحذر يتبغمب والدي 

شرما.ق وقع إذا أويوقفها ه نفبحامحب ولا معها، 
تحوص العامة العلاقات ق شرحا أحدثت ربما الخفوة فهذه 
ؤألعارضة الخفوة تللئ، بسبب أوالصداقة القرابة، 

طبعهمن يكون - وصداقاته علاقاته، على بحرص الذي والعاقل 
إذاصدرتالعارضة الخفوة لتلك يستلم ولا والدالة، الخفوة احتمال، 

حقه.j يره غس 



الراد.توصح القبيل هذا من امثالة يالي وفيما 
ومحيجدا، يسرة أمور بسبسا حلاف الأزواج بعث بحدث ما كثيرا 
الفراق.إو الخنوح حد إو وتمل تمماقم، 

منبشيء قؤبلتا لو عارصة جفوة ب_ا بذلك يكون ما وك؛يرا 
كثيرابحدث محقد إليه؛ آلت، ما إر آلت، لما العير ويلمس الصدر سعة 

منهمحيبدر القوى، منهلث، الخاؤلر، مكدود المنزل إل الزوج يأتي أن 
أحدأو الزوجة من ثمايز؛ المنزل، طلبايت، كثرة من أوشكوى ئبرم، 
ولكتلئ،غيرهم، كحال حالمم أن وسين ' قاله ما برد النزل أفراد 
غيرك.بحتملمه ما نحمل لا الزوج- -أيها 

وحيمة.ءواق_، إر تقود وقد حصومة، تنشأ قد هنا ومن 
أنبعد إررثيه ثابا لربما العارضة وجفونه حالته، ولوروعيتا 

■غضبه ؤسكهتا ، ه نفوتهدأ ، ربحه تكل 
ببجيجفوة معها بحمل فقد للزوجة، بالنسبة الخال وكدللمئا 

المنزل،ق الخدمة جراء من أواكسب، العادة، أونزول الحمل، طروء 
العيال.أوصخ_ا 

ماجراء من للمململ إظهار أو للحوت، رفع منها حمل وربما 
ومشقة.نصستؤ، من تلقاه 

ويلمسبهدوء، وقابلها العارضة، الخفوة تللئ، الزوج يدر فإذا 
البيضاء،بأياديها ذكرها أو آخر، حعث إر الرد أرجأ أو للعير، 

ورجعتؤالخفوة، تاللئ، عتها زالت، لربما - ذلك، على المتربة والأجور 
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وثدييها.نشاطها من وزادت إررشدها، الزوجة 
والأزمات.للمشكلات بوابة كانت الأخرى ؤإذاكانت 

واحدكل يكون بحيث الزوج؛ن؛ من الخال تلك وافقت ؤإذا 
وهنالكالثوائر، ثارت - يتعاذرا أن دون الأخر من يعاني منهما 

١^٠
والمعلم؛ن،للهللأب، يالمة الحال وهكدا 

العير،له فالتص صاحه؛ ظرفا طرفا كل فلوفدر و١لرؤومتي؛ 
لاله1رفاناحميدة العاقة - أحن هي بالش ودفع 

الحهف.جزل النار طيم الأمركمن كان الأحرى ؤإذاكانت، 
وهيالحمالة تللثا متار يعلير بما حافلة النبؤية  ٠٣٠٠١١ؤإن هدا 
العارصة_بالخفوة احتمال 

قحاء ما أحلاها من ولعل جدا، كثيرة ذلك على والأمثلة 
محيالشي. كان قال: أنس. عن ( ٥٢٢اوخارى)هصحيح 

طعام،فيها ماحمق ١^٣؛( أمهات إحدى فأرسلت، نسائه، بعض 
فاملةأتا،الصحمة، فسقهلثا سهايدالحائم، ق النبي. التي ضضت 

الن.يالهلعام فيها بجمع جعل نم المحفة، قلى إقف النبي فجمع 
أمآكم«٠»غارت ؤيقول: المحفة، ل كان 

محتها،ي هو ام عند من بصحفة أتى حتى الخادم حص نم 
لئ،وأمصحفتها، كسنت التي إل الصحيحة المحفة فاولع 

كسردتا١الم^ بت ق الكوره 

الخفوةتللث، واللام- الصلاة عليه -راعى ايديث، هذا ففي 



ؤإنماوغلظة، بجفاء يقابلها ولم الغيرة، ثب يالحاصلة العارضة 
أنعلى يزد ولم أحن، هي بالي ويقع وسكينة، بهدوء عالحها 

1.أمكم أغارت قال: 
إصلاحه.ممكن ما إصلاح ق ذلك بعد شرع ثم 

جدا.ونفلائر٥كثيرة المؤية، السيرة من مثال فهدا 
ومنعليها، ونمك تهيجها، أسيايا العارصة للجفوة ؤإن *يا 
وشدةالخؤع، وثا.ة والزحام، الخيال، وكثرة والملل، الأرق، ذلك؛ 
المشكلات.وتوالي ، الأعباء وكثرة المرض، وشدة الحر، 

ونكيرالمزاج.الخفاء، من فيهاتؤع للإنسان أوثانابجمل هناك كماأن 
الوقتذلك ل يصيبه فالإنسان اكوم؛ من القيام وقت ذلك ومن 

يسممليعمن اواس من وقليل؛ صدر، وضيق وتكدر، انقباض، 
الوقت.ذلك ق مزاحه على السيهلمرة 

ؤينهصمزاجه، على يسيهلر من متاقب جملة من لبمد ذلك إن بل 
الومّمن القيام حال مهلمئتة بنفس 
يعتؤيذهول هي ؤإمما أحيانا، سبب لما يكون لا قد الخموة إن ثم 

أصحايهخاصة ء؛لهى الأحيان، بعض ق جفوة معه فيحمل الإنسان؛ 
و١لرجران٠القطعة نحمل بحملواذلك أل ينبغي لا لكن يلقون؛ بمببهاما 

بهمرت قد ■؛جنك أرملان شكيب الأمير أن السياق هدا ق وأذكر 
شوقي٠ كتابه ق جاء فقد شوقي؛ الشاعرأحمد يقه . صالْع الحال تلك 

مانصه:سنة((١^٧٢٧ أوصداقة 
لها(سبب لا )جفؤة 
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مقاميعلى أمحابح عدة مضت ١٠الأمير* قال العنوان هذا ونحت 
شوقي.أشاهد ولم إورمحة ذمتل١، أن نل بمصر 

لأعداء»جلأد'ا وكن البعد، على ونحن أخؤين، كا وتد 
صداقةالغالي هذا جمالة —ومن غال كل أسترخس وكنت ٠ شوقي 

يدا؟مما عدا فما ، مرضاته ;سيل ق اليارجيء مثل 
النوةتلك موجب ولا ، الخفوة تلك سيب أعرف لا أني الخواب 

وكثرة، الخديوي ابماب من بمكاني شوقي أعص الساعة؛ هذه إر 
سأزاحمأني أذنه ل ألقى من جاء أم بي؟ سيده احتفال من رأى ما 
وعملأتندوات له هورجل أم العالي؟ للجتاب القرب من له حمل 

عنهم،معرض هو إذا إخوانه ْع وى خلانه، حنجى هو بينما 
بميءيتقيد لا هومحاعر أم وبيتهم؟ بيته ال؛كأا الودة بحقوق متهاون 

أمأصحابه؟ أعز مع حتى الحياة لتكاليف، حاصعا يكون أن يؤيد ولا 
أعرفه؟أن يهمتي ولا أعرفه لا عدر'أخر هاك 

منالعريس بلن، أحمد ارحوم صديقي على صيفا نازلا كنت، 
فامنزله وكان الحديؤية، المعية مأموري ومن بيروت، أعيان 

به،نزلت الذي الأوتيل إو جاء القاهرة إر وصلت فلما انماب، 
الرفاقوأبقيت، منزله، إر بي وسار واحدة، ليلة فيه بمركي أن وأبى 

إدارةإل يوم كل ، أحتلفوكت، الفائق، أحد ق معي كانوا الذين 
افتتاحية.مقالة فأكتب، المؤيد؛ 

برقة.ار سفري سقت، الني يوما ^ ١٠٧^مدة دأبي وهكن.اكان 

أذهب.أن قيل ولعلها؛ وردت، هكذا ء ١ 
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وقلتشوقي، قابلت إنني * يوم ذات الصيس بك أحمد لي وقال 
فهلالميس: قال نعم، قال؛ الأميرهوهنا؟ أحانا أن تدرى أفلا ت له 

أقومأن ومرادي الأن، حتى أشاهده لم كلأ ت شوقي قال به؟ اجتمعت 
فقئالأيام هده غائا اييارف ناظر كان ولما منزلي، 3، تميم بحفلة له 

رجوعه. Jbuإرماالخفلمة هده أرجأت 
ماوليس تشيم، حفلة منك يتتظر لا الرجل • العريس له فقال 

والأليقبك الأشبه ولكن المراسيم، هده يوجب مما الإخاء من بيتكما 
أنهإلا سأفعل، شوقي: له فقال عليه، وتلم تدهب أن بوفائك 
لزيارتي.يأت ولم مده مضت 

شوقي:إل وكتبت الأيام أحد j القلم فأخذت 
ومووإليه ا مواصبوولكن اءه لقواهوى شوقي إثى احن 

ذهوليعتريه ممن كان كما  ٠٥١٢ان ببي قلي ؤيخيري

وخليلا>س مأعندي يدانيه ا مصروفوقهايممت مؤوالله 

طؤيلاب للعتحساب ومنيي بقدرمحبش شوقي رش مشوقي 

بفعل.ولا نثر، ولا بشعر، لا الختلماب هدا على شوقي أجاب فما 
تضم•رحفلة يعمل ي;يدأن إنه للميس؛ لأحمد يقول بمي ولكنه 

العقل،وهومن الهلران بك خليل الأخ زاض الأيام أحد وق 
وكانالإخوان، يندربين الذي بالمقام اليمام ورض الأخلاق، وكرم 

عيونمن المهلران باشا حبيب عمه  UHJبنتي كان ما له •ما ينيدُي، 
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من- الطراز بك نيره سئما ولا أولاده، ؤي؛ن ؤييتى ّورية، أعيان 
وودميا•تديم، ذمام 

شيق مما فكاسفت4 الوله؛ من وسوقي خلل بحن ما أعلم وكنت 
وي؛نبجني ما صفو يكير أن ممكته شيء لا إنه له؛ وقلت شوش أمر من 

شيعلموا أن الناس من أستحي أصحت ولكني الودة، من شوقي 
يزار.والقائم بنيارتي، يتكرم لم شوقي وأن شهر، من هنا 

فشو؛يال~وة؛ هذْ من شيء نفك ل يكن لا • الخليل لي ، ١١٥٠
ذهولهنحمل أن ضني لا تحن ولكتا الكير، الثي،ء الميل هدا من له 

اه.I الهجران محمل هداعلى 
بيتهحمل أنه وبان كلامه، أرّلأن سكيب الأمير واصل ثم 

محاريها.الأمورإل بعده وعادت انقطاع، بعال اجتماع شوقي ؤيعن 
النفسيةللعوارصى والاستلام الزاج، تقلب أن القال وصفوة 

العلايايت.وفور النفسي، لهنى سب — الخاصرة 
واحتمالالعواقب، وتدبر العير، والتماس الصير، سعة أن كما 
القلوب.ق وانحبة والكرامة، العزة، تورُث، - الخفوة 



ا>دسالإطفزاز

يشاءلن اض يهبها نعمة - الأدب وكمال التطق، وسلامة الذوق، 
عباده.من 

يلية.وأي بالية ونبوالعبارة الخس، ؤبلادة النفس، وكئافة 
وأدبالذوق، سلامة على يجإله أن العيد على ض نعم من ؤإن 
والأجل.العاجل ق سعادته عنوان فذلك النفس؛ 

وسماجةالخلق.سأنبجالإشانبملةالأدب، 
علىثقيلا يكون أن الناس بعض بها يتلى الش البلايا من ؤإن 

خالطاثه.وسائر ومحراثه، ( ومحللابه جلاسه، 
وثعمدهوالاستقرار، التعالي، لعه استعماله خلال من وذلك 

والكتابة.الكلام، الطرارمن هذا إلا بحس لا كراه الإثارة، 
والتسديدالمادف، امم. من يعضهم ممارسه ما ذلك من يراد ولا 
مبتغاة،وغاية مالح، مطلب ، ^١٧المنشود؛ والإصلاح المثمر، 

الله.عند ما ابتغى إن مشكورمأجور ين.لك والقائم 
النوق،جانب الأعمال نالك ممارس من يعقل ألا القحبمود ؤإمما 

يكرهون؛بما مواجهتهم من يأنف ولا بمشاعرالأضن، محار لا بحث 
الإصلاح•يروم أنه بحجة 

سرعى؛ومفصل. اجتماعي، مهللب المساعر مراعاة أن ؤيب ولا 
منعلى مبل والقلوب الوجه، ويسهل الخانب، لن يجوز فالناس 

عل•من إلا يكلمها ولا يزد-ريها، وتفرممن لما، يتواصع 



ويات

،iUjjالقائم يد ق يكون أن الإصلاح أو القد باب ق يكفي ولا 
شاء.صورة أي ل يلقيها حجة 

أقربتكون ب3؛لريقة كلامه بمؤغ أن الشأن ذلك ق اللائق بل 
والقبول.القلوب إل 

مولإو يىاس،وءتثهم ثألف ل أثر ب م مسائل وس 
منمع اى إلهم والإحسان وجوههم، ق المعروف بعل - الإصلاح 

كؤممة،براحة ومصافحتهم بابميل، مواجهتهم فان الإحسان؛ أنولع 
الكاتب،أو التكلم نحو ثلؤبهم يعطف قد - محبة بلغة إليهم والتحدث 

أوالنقد.النصيحة، من يعرصه ما لقبول الميل ويمهد 
عليهاؤيفيص نعمة، يلبسها من مصافاة ءلى مطبوعة والنفوس 

الفن.ولوبالكلام إليها وبحن ■شمرأ، 
أنعموما والإنسان والواعية، والخطيب، ، بالكاتب بحن ولمدا 

الطبع،جال يكون وألا ' ؤيولفث يألمث وممن الميكة، لين يكون 
الناس.متعالياعلى القلب، قاسي 

منكحال النفس، بتعظيم المشعرة العبارات عن يتؤسر أن وبجيربه 
)قيقول كأن مقامه يقوم ما أو )أنا( التكلم صمير إدراج من يكثر 

ونحوذلك.إليه( توصلت ما )هدا أو ، خبرتي( )حب أو ، رأيي( 
كالإتيانللنفس تفخيم فيه كان ما ذلك عن بالبعد وأجدر 

)هلءاأو ، ترجيحنا( و)هن.ا رأينا( )هذا ت يقول كأن الخمع، بضمير 

منذلك وتحو و)قلنا( )مول( كلمة: يكرر أن دلك "ومن 
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صدرتإذا خصوصا وغرور، قص عن نتم التي الفجة العبارات 
مكانة.له لس ممن 

التأثير.وقلة وتتاكرالأرواح، الأنقى، لتباعد محلثة فهاناكله 
توحيالض الصيغ يستعمل أن به بحن ذلك من ؤيدلأ 

كدا)ؤيبلوللمتأمل يقول؛ كأن لأصحابه، العالم وعزو بالتوامحنح، 
أويقول:، وكدا( كدا يقال: أن الصواب )ولعل أويقول؛ وكدا(، 

بالتواضع،النعرة العبارات من ونحوذلك والأقرب(، )والأظهر، 
النفس.واهتضام 

ذيمن صدرت إذا بالتعثليم المقعرة العبارات باستعمال بأس ولا 
إليها.يتمي الني أوالخهة الؤسسة باسم إذاتكلم خصوصا والقير ١^١^ 

أوالمغاطبعن وثلمي أوالكاتب، الملقي ذوق إل راجع ذلك وكل 
بالقبول.لدلك القراء 

علىالتaلاول من وكلامك محلك ق انحفثل المقفع: ابن قال 
القولصواب فيه لك يعرض مما كئير عن ما وطب الأصحاب، 

.عليهمI الت9لاول دأبك أن أصحابك يقلن لئلا مداراة؛ والرأي؛ 
منالخنر غاية اواحنر : م الحدي ء؛داررحمن عنخ وقال 

قولأ،به الاستهزاء أو وازيرائه، Rعلقات، جميع من نحالسه من احتقار 
محاذير:ثلاثة فيه فان تميضا؛ أو أوتصربحا، إشارة، أو فعلا، أو 

فاعله.على والإثم التحريم أحدهما: 
وجهله.عقله، وسفاهة صاحبه، حمق على دلالته الثاني: 
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٠٠ ه تفوالصررعالي الر، أبواب من باب أنه ٠ الثالث 
التهمؤإكاق التأليب، لغة اسنعمالث اكتة الاستفزاز صير ومن 
والخهل.الفللم، عنوان فدلك ضيقة، زاؤية ل وحشرهم ، بالأبرياء 
بابل عله يفتح ممن الناس بعض ممارسه الاصمزازما صؤر ومن 

عتاسيكلف ذلك بعد فراه محيية؛ نافعة أنها يرى الش الأبواب من 
ارذاه.فيما قوله على يسيروا وأن يواصوه، أن متهم يؤيد حيث شهلهنا؛ 
مواهبفالناس حال؛ كل ق بانحمود المنح ذلك وما 

والعكس؛غيره على ينتح لا ما هذا على ينتح وقد ومشارب، 
إذاكانخصوصا ولوجه غيره يكلف ألا باب ل عليه فتح ممن فجدير 

الأنهنارفيه تختلف مما الباب ذلك 
-١^؛^ أو الكتاب، بعض ممارسها الي الأسظزاز صير ومن 

ممافدلك محتملون، لا ما الناس وتحميل والعتاب، اللوم كثرة 
يزُدى(بماوضرل

ؤيأخدالشاعر، يراعي واللام- الصلاة -عليه المي كان ولقد 
يوجهلا إنه حتى لعليفا، مأخدا ينبغي لا عما والزجر لتأديب اق 

العامةالوعنلة ق وجد ما يعينه الخهلآ صدرمنه الدي الرجل الإنكارإل 
.٠ أقوام بال ما ٠ قوله؛ باب س كفاية 

صنعقالت: عتها- الله رصي عاثمشة عن الصححعن ق جاء 
.النبي ذلك فبلغ قوم، عنه فتنه فيه، فرجمي شيئا النبي. 
أصنعه؟الشيء عن تنزهون اقولم بال  ١٠اقال؛ ثم عنه، فحمد فخهلب، 

.حشيةI له وأشيهم لأعلمهمباينه، إني فوعله 



رس1ت ١٠٦

لممن #باب قائلا؛ الحديث لمذا جه،اإمح البخاري بوب وقد 
.٠ العتاب ز الناس يواجه 

فاشتدالغداة، صلاة بهم يْليل كان حين رجلا رجل؛ إليه وشكى 
يطيلكان الذي عناطب فلم الخميلة؛ يعاينه احتفظ ولكنه غضه. 

ضن؛مكم إن اكاس أيها I وقال: االوءظة، عمم بل المميعن، على 
.« وذااشض، فيهم فان فليخفف؛ بالناس صلى فمن 

ءيرم*يرن•إل الإنكار وصرف التوجيه، تعميم ي هوالأصل هذا 
 Uلبأس فلا التعين وجه على الإنكار يكون أن إل احتيج ذا إ
الإذ أحد؛ كل حق ق ولا أحد، كل س يؤغ لا ذلك كان ؤإن ذلك، 
ومكانة،منزلة، له ممن وكان ذلك، الحكمة اقتضت، إذا إلا يسوغ 
مطاعة.وكلمة 

التعيين.وجه على معاذا. الض. خاطب ولمذا 
ابنمعاذ »كان قال: هغ عبدالله بن جابر عن الصحيحين ق جاء 

المي.مع لثلة فملك، نومه، فنوم يرجع ثم . الممح، مع بملمح، جل( 
رجل،فانحرف القرة، بؤرة فافتتح فأمهم، قومه، أتى ثم العناء، 

؛قال، فلأن؟ يا أنافقت، له؛ فنالوا وانصرف، وحده، صلى نم لم، ف
يافقال(؛ افه. رسول، فأنؤ، فلأجرنٌ، الله. رسول لأتن واله لا' 

معلئ،صلى معاذا ؤإن بالهار، نعمل نواصح أصحاب إثا اله؛ رسول 
معاذ،على اله. رسول فأئل، القرة' بؤرة فافتتح أتى نم ، العشاء 

.واقرأيكدا٠ اقرأبكذا، انت<ل أفتان يامعانل فقال:1 



وضحاها#والشمس )١ : اقرأ -ثلاثا- أنت أفان معادا رريا رواية: وق 
.ونحوهما(( الأعلى، ؤيك اسم وررسبح 
فاتا،»فاتا، أوقال: مرار ثلاث فان(( فان، ررفان، رواية: وق 
فاتاء.

أيق الإصلاح إل عي والالهادف، الثاء القد فان ؤبالخملة 
مافهوأشبه بالأمم؛ الارتقاء أسباب أعفلم من - الئوون من شأن 

بعنما ؤيتحاهد يتعاور، أن إر فيه يحتاج الذي للبناء لخماية يا يكون 
ؤيثتد.يقوى، حتى والأخرى، الفينة 

أجزائهوتماسك بنائه، بجودة حسنه يكمل لا الثناء أن رس_، ولا 
يفلهررونقه.الذي الخميل الطلاء من ذلك- -مع له بد لا بل فحب، 
العرضوحمن للبناء، والحماية الثناء بمثابة الهادف فالقد 

العيون.ق ؤيجملها صورته، يحسن الذي الطلاء بمترلة وجماله 



العرب،كلام ق يردان فصيحان ■صيان لفظان والعجلة السرعة 
الشيع•نصوص ول 

ذلكسب ولعل اللفظعن، هدين بتن الخلهل بحمل ما وكشرا 
العام.المدلول ي الأحر من منهما واحد كل قرب 

العربكلام ق اللففين هدين ورود أغلب ق المامل ولكن 
والأمر،المدح معرض ي يأتي السرعة لمغل أن يجد - الشؤع ولسان 

الأم.وقأقلأحوالهأنهلأيردفيJل 
محه،والنهي له، الذم سياق ق يرد ما أغلب مرد العجالة أمالمقل 

الثناء.سياى ق أحيانا يرد وقو 
التاطوعدم بمعثى هي الي السرعة مدح يرد العرب كلام ففي 

فيمدحونالصالحة، والأعمال اكافعة، المبادرات ق خصوصا 
امحتناج،ؤإسعاف النجدة، إر السرع ويمدحون ، سيره ي السرأع 

رجل؛ذم ق أحا.هم قال كما لغيرالخير، إذاكانت، السرعة ؤيدمون 
اتندكابسييعداعي اش ويبمخم، وجهه يسم انمم ابن سييع)لى 

ألفاظ،من يرادفها وما المسارعة، على حث، الكريم القرآن وق 
ومايءواؤ _تعار_: اممه قول ق كدللئ،كما هم من على ثناء وفيها 

فذلأ،نح، مثغرز إن، وقوله؛ ريًقم نح، ثنيرؤ إن، 
دثمءسمزكء=قامأ وقوله: َه الحة؛>ت، ةسثتو\ ؤ وقوله؛ 
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؛•تلءث!رت v؛s، •ؤزمحنيم وقوله؛ فيآلخ-يرنب؛ 
رربادروامثل: يرادفها ما أو المرمة، لمقل يرد الطهرة المنة وق 

بالأءمال..«.
بجررداءه.مسرعا حرج أته. ؤيرد 

لما،الذم معرض ق أحوالما أغالب ق مر_ _كما قرئ العجلة أما 
قؤيقولون العجول، ذم العرب كلام ق مرد عنها، والنهي 

.العجول(( زاد الخطأ رر أمثالمم: 
.الندامات(( ررأم ؤيمونها: العجلة ذم ؤيرد 
؛-تعال- قوله ق كما الاستعجال، عن والنهي الحجلة ذم القران ق ؤيرد 
وقوله؛ا4 ألقنءان مجل ^^١ وقوله؛ ؤمب،" الأيس ؤوع0 

،ءاد أش أنر أق ؤز وقوله؛ دء كعجل، لّاثك دء نحنك لا ؤز 
اه•ؤ وقوله؛ ٤" ؤزو،ازإإئاقلوئلنا وقوله؛ 

نح؛ونآتاحله؛٠؛—عروجل— قال عاجالةK ر1 الدنيا اطه وسمى 
.تستعجلون،< قوم ولككم ٠ المة: وق 
قولهق كما النهي، أو الذم موصع غتر ي قليلا العجلة ترد وقد 

عفيه-تعال؛ 
وقلةالعمل، ٧^ الطيش، على الحاملة العجلة ظن حال كل وعلى 

ترودون الرأي ؤإبدام العواقب، ق نفلر دون والخواب الصنعة، إتقان 
والرذائل•والضبمل، المذموم مثل ل داخل ذس كل - وتزدة 

والإتقان،الضيهل العمل«عر انحاز الماطوق علم بمنى السرعة وآما 
اللهوف،إغاثة ق والمرعة فيها، طيش لا مقتولة سرعة الشي ق والرعة 
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وماذلك فكل - وقته ق الصاخ العمل إل وايادرة الكروب، ونفيسشة 
مىمحراْداخلفيقيلاخمواساءل.

إليها،السرعة جهة من السابقة المعاني ق يتفاصالون الناس ولمياكان 
عنها.والتاطؤ 
بالحرارة،الناس بعض يمنا من خطأ لنا يتعز مضى ما خلال وس 

علىحاملة حرارته تكون قد إذ تفصيل؛ دون باهللاق والسرعة والعجلة، 
أوضيط•إخلال دون إنحازالعمل على والحرص الثائرة، 
والإفساد؛والهليثن، الإحراق، على حامله حرارثه تكون وقد 
المذموم.ميل ق داخلة والثانية انحمود، ميل ق داخلة فالأول 



١١١ ومات

ا/مأ.ةأمومم*عاك>م

الصوم،ق كثمإ أرغب إنني فينول؛ ه، نفعن أحدهم بحيث 
شديدة.معاناة ذلك جراء من وأعاني 
صيامولا شوال، من الست ولا رمضان، صيام بدلك أعتي ولا 
بعده؛أو مله ؤيوما عاشوراء، صيام ولا الحجة، ذي من التاسع 
كثير[.على يشق لا قد فدلك 

ق- الأحيان -ولوبعض أرغب حيث غيرذلك؛ ق أعاني وُكتمح، 
أوسردشهر، كل من أيام ثلاثة أوصيام والخميس، الاثنين صيام 
الإجازات.أوأيام ، الشتاء فمل ق خصوصا الأيام بعض 

أكمللن بأش شعوري ذلك من بمعني ما أكثر من وكان يقول؛ 
أصابأن من خوي يسبب صيامه أه الذي اليوم ذلك صيام 

والإعياء.بالصدلع، 
أصوم،أن من الانع ما أقول؛ بأن نفي من ذلك أ-كاخ فكت 

الحمد.وش واسع فالأمر أفهلرت؛ إعياء شدة أو بمدلع شعرت ؤإذا 
أحيانا،نقى أغلب وصرت ، بهذه فأخذت يقول؛ 

المدلع.أو الإعياء شدة ي مؤخ ولي أحيانا وأفهلر أحيانا، وتغلسي 
مهمارمضان أصوم ألت لنفسي؛ قالت، النزلع هذا من فترة ؤبعد 

أوالإعياء؟الصدلع ومهماكان الفلروف، كانت، 
مهماالفاصلة الأيام بعض وصيام صيامه، على نفي أومحلى ألم 
الأحوال؟كانت 

أياممن يوم ق الإفْلار إر احتجت هل شيئا؟ ذلك ضرني هل 



ومطء ١١٢

جد1؟ادر إلا رمضان 
السفر؟j حش أصوم أكن ألم 
عني؟ينيدون فبماذا الصوم؛ يسردون الناس من فئاما إن ثم 

وانحاهده.الاستمرار على يبعثني التفي الحديث ذلك فكان 
والإعياء.الصدلع من الخوف عقدة بقيت ولكن 
أوالإعياء من ُنوع سعر0 إذا يضير وماذا ت شي ق فقلت 
صائما؟أكن ولولم يأتيني ذلك أليس الصدلع؟ 

صإنما بخاطري ؤيختلج ما.ذوس، أن وجدت ورد أخد وبمُل 
بشيءأصاب ولا الصيام، إر أبائر ذلك بعد فمرت أوهام؛ محرد 
الغاب._في ذلك من 

أصبربقليل أوبعدها الظهيرة قبل خصوصا منه بشيء أصبت وإذا 
فرحتالإفطار وقت حاء فإذا بخف، أو يزول، ثم قليلا، عليه 

ألم.نميلإ فرحه 
الذيالخوف وأن سيهلرعلكأ، الذي الوهم أن أدركت ذلك وبعد 

متىعئ مهلا الصيام صار حيث تلافيه؛ خيركئيرممكن عن صيتي 
أردته.

وأمتحضرالحور، على أحرص كنت أن الصوم مع ■بو>تي ومن 
والنتهاحل.القوة، من مز؛ا.ا بمحني ولوقل- الحور فتناول مكته؛ 

تعبكل تمسي التي الإفهنار فرحة أمتحضر كنت وكيلك 
الصوم.إر يبعشي قمارذلك وألم؛ 



١١٢و،صاوا 

حيثالنظر؛ من حظها لما الرجل ذلك من ١^^؛< فهذه ؤيعد 
سوىعليها الإقدام من بمع لا الش الأمور كثيرمن ق )زلاط ممكن 

خيركير.عن الإنسان بمد الذي الوهمي الخوف 
عظيمة؛وأجور كثثر، لخير وئق للصوم الإنسان وئق ؤإذا 

الإممان،ؤينيد السيئات، به ويحط الدرجات، ُه ئرفر مما فالصوم 
فاستحضار، ذلك ل التفصيل محال هدا وليس الشيطان، ؤيغاظ 

للصوم.الدواغ أعظم من ايياني تلك 
منوإ0 والعادة، الصحة عن يبحث الناس من كثيرا إن ثم 

العامة؛الصحة حصول الصوم عليها يتهلوي الني والفوائد الأسرار 
اثعإذا خصوصا الأبدان، صحة على محمى لا فوائد للصوم فان 

قالاعتدال ناحية من وذلك صيامه، ق السليم النهج الصائم 
الظاهرة،الخوارح حفثل ل تأثيرعجيب فللصوم ومشراه، مهلعمه 
،الفاسدة الواد لما الحاف التخلي3ل عن وحمسها ، الباطة والقوى 

لماالمانعة الرديئة الموائ واستفرخ أفدتها، عليها استوك إذا ام 
صحتها.من 

هداق نالوه ومما ، الصوم فواتي ذكر ق الأطباء أطب ولقد 
صح، والأمعاء المعدة من المتعمنه الفضلات يفي الصوم أن ؛ الصيد 
الأمراضلبعض فليس العمل؛ عناء من الوقت بعض المضم جهاز 

فوقبل الحمية؟ من نؤع إلا الصوم وهل الحنة، إلا علاج من 

ومر'لروس )رمضان؛ كتابي؛ ل ذلك من شيء تنميل لي ض بمثر وند - ١ 
وأسرار،•ترب 



ومات ١١٤

المزمن،القولون والتهاب المزمنة الأمعاء بالتهاب فالمصاب الحمية؛ 
كثيرا.الصوم من يتقيد 

إفطاره،ل اعءول إذا الصوم من يستفيد بمصوركيدي، والمصاب 
ؤياعدهالصيام، من الريض يستفيد التحسس حالات بعض وق 

أعراضمن كثير ذهاب على فيها والاعتدال الأغاوية ثظيم 
منللخلاصى أساس، أمر المهنمي الخهاز إراحة إن إذ التحمس؛ 

الأغاوية.بعض من نح الش الحكة« » حالات 
العصبي.الحهاز على عظيمة فائدة للصوم إن ثم 

الصوم8 بعنوان له مقال ق ثوك أبو محمد محمد الدكتور يقول 
صفاءمن تفيضه وما الصوم، »روحانية يقول: ، العصبي(( والخهاز 
والعهلفالشاق، احتم.ال على والصبر الروح، وتهذيب النفس، 

نجرهوما الشهوات ق التردي عن والعب و١محتاج^ن، الفقراء على 
صدقمن الفاصالة يالأحلاق النفس وتزكية ؤيلأت، من الفرد على 

والانتقام،الغضسا، عن والبعد العمل، تأدية ق وأمانة لعاملة، اق 
يضفيهن.ا كل للناس؛ والبغض والحسي.، الحقد س النفس ونقاء 
اليوالصفاء والمكثة، والموت.ة، الملام، روح البثأرية النمس على 

الخميهدأ والذي للإنسان، العصبي الخهاز على نوتر بدورها 
لادونه'ويثورلثورته•

الشمحففلللجمكيانه.الأجهزة، تثورباش الحهازالعصك،، ؤيثورة 
صورةق ملكا _حقا_ الصائم محعل إلمية حكمة من لما فيا 



١١٥

•الاخرون١٠ به ؤسعد بحياته، ليسعي إنسان؛ 
لدواءطاليا الأطباء؛ عيادات على يترددون من #فال يقول: أن إل 
والكابه،والأرى، العصمأ، والإنهاك العصبي، التوتر عنهم يذهب 
لورمضان، هاكم يالعقول: تذهب الش الأمراض، من وغينها 

قاحتجتم ،يا خير، من نفوسكم ءا!ى يضفيه وما بروحانيته، تمسكتم 
أ.ه.منعلأجودواء٠ له مالأنهاية إل الأيام، من يوم 

مجن- والدوؤيات؛١٧وانحلأت، ، الصحف، تطالعنا ما وكثيرا 
الأبدان.صحة على للصوم ة جديل. فوائد عن تكشفا الش البحوث( 

ماعلى الموم-زيادة قواي- حول الأطباء كلام من يؤخذ رمما 
لفهومفيد منة؛ الأمراض،كالمن أنولع ق يفيان الصوم مضى_أن 

وأيسرطرينة.، وقت،  ٤٠٢١الوزن؛نحنفيمط 
الكلىالتهاب وي الشرياني، الضغهل ارتفاع ق مفيد والصوم 

الصفراءوحؤيصلة الكبد، أمراض وق البولية، والخصوات الخال، 
وحموان.التهابات من 

والضغهلالبدانة تمحم_، الش الزمثة الئوّ_، أمراض ق وهومفيد 
العالي.

والتشؤية.الزلالية بتخمرالمواد المصحؤية المعية اصهلرابات ومفيدق 
والعاطفية.النفسية الاصهلرابات علاج ق وهومقيد 



ُ»ساتا ١١٦

•السعخوخة المرنحو ؤإيطاء ، الناط ريامح.ة ق ومفيد 
منالسملمان غير عتل- حتى الصحية الصوم فوائد ييتت ولقد 

وأنثأواالكتب، ذلك ق فألفوا وءير٠م؛ والأمؤيكان الآوريي^ن 
مباهرة تائج لهم وظهرت بالصيام، روادها تعاخ التي المححات 

بالصيام.مستعصية أمراض علاج فيها 
يدهبالمنة ق واحد شهر صيام إن الإفرنج؛ أطياء بعض يقول 

سنة.مدة الدن ق اليتة بالفضلات 
الأسكيالعالم الصحية الصيام فوايو ق أشهر ومن 

الصحةعاماء وهومن أسكا، ي الدنية الثقافة زعيلم فادن( ٠مالئ. 
سماهالتحدة بالولايات مشهورا كسرا مصحا أس حيث الكبار؛ 
منعظيمه نتائج له ظهرت أن يعد الصيام( I كتاب وألف باسمه، 

الستعمحية.الأمراض على القصاء ق الصيام أنر 
منيصفيه للجم، ناغ الصوم إن وعيره: فادن مالئ. قال وقد 

والأدؤية.الأغذية عليها تشتمل الي السموم، رواب 
أكثربالصيام عالح إنه فيقول؛ بالصيام عالخها التي الأمراض أما 

س•
فأكثرأمراضهم، حب يتفاوت بالصوم الرصى انتفاع أن وذكر 

ييسارع الصوم إن قال: العدة، أمراض بالصوم تأثرا الأمراض 
الدم،أمراض وتليها العجاب، العجب به العالج ؤيرى شفائها، 

أمواضثم 



؛؛ائحقات

وذكربالصوم، عالخهم الذين الأسخاص فادن ماك ذكر وقد 
علاجهم.ونوفؤخ وأمراصهم، أسماءهم، 
يصوم،أن إر بمتاج ان إنكل إن ؛ -أيضا- ١^١٠—، هذا ؤيقول 

فتجعلهالخم، الأغذيةوالأدينةنحتمع3، فان أيميص؛ وكذللنا 
وتحلكوزئه، خما صام فإذا نشاطه وملل دقاله، بحيث كالييض، 

حتىعنه، فتذهب محتمعة، كانت أن بعد جسمه من السموم هذه 
تماما.يصفو 

منالصائم بجنيها الش الفوامم. وصف ق الرجل هذا أطنب ولقد 
ووجدقواه، لتجديد مراراكثيرة؛ صام أنه ه نفوأخيرعن صومه، 

اواسينصح ولازلك الصيام، يدون ليجدها كان ما فوائد لذلك 
للشفاءسبب الصوم I الشهورة؛ العبارة عنه وتؤثر بالصيام، جميعا 

•الأخرى٠٠ الوسائل علاجها ي خابت علة كل من 
الصوماصتخيموا عذين الجديث العصر ق ومية الهلب أساطعن ومن 

والتمرس.السكر، علاج ل الصوم استخدم حيث كوت( الذكور)الأن 
الصحة،تحديد ق وسيلته كانت حيث اااّىور)كارلون( وكذلك 

كانتالش ارصية الحالات ق يصفه كان الذي والا~كتور)جيتنجر( 
له.تعرض 

أنصارمن أمؤيكي وهوطبيب بارتول( الدكتور)رؤيرت وكذلك 
الصومأن ل شك لا يقول؛1 كتب حيث للزهري، الدوائي العلاج 

ميكروببينها ومن الكرؤبات، من التخلص ق الفعالة الوسائل من 
جديد،من بنائها إعادة نم الخلايا، إتلاف من يتضمنه لما الزهري، 



ريان ١١٨

الزهري،.علاج ق التجؤيع ظؤية وتلك 
أهلأقوال بعض وتلك المحية، الصوم فواتي بعض هده 

النعال؛الكير فبحان المسلمتي، غير من حتى ذلك ق الاختصاص 
ماديته عجاب تنقضي ولا وآن، حعث كل ق آياته تظهر الذي 

يثي،ثئ أدمسءلم وؤآ ألأياق ءاثثاق ثربهتر ؤ ا،للوان تعاف 
سم،وثآيدأشءث<َلإ، ٣ذتح<طظى لئى أثه لهم 



١١٩ؤاسات 

ليعمل ولكن الصبية، ايلاد إحدى من طيب زارني سنوات نل 
حديثا،الإسلام ق ودخل المحرانية على وقدلكن المستشفيات، أحد 

نة-مالأريع١إن على يؤيد انداك عمره ولكن 
وقاعةالإسلام، لعظمة واستشعارا ورقة، فرحا، فيه ولاحظت 

•الرسول. به جاء بما تامة 
الذ.ينوأصحابه الكبيرين، والديه علم ل منكلة لديه ولكنت 

صارلن-ا بإسلامه؛ علما إذا والداه يتكدر أن عنشى فكان يعرفونه؛ 
إسلامه.عنفي فكان بن-لك، إحبارمم ق مترددا 

إريعدل أن ق يرغب ولكن نصرانية، لكنت هؤيته أن عليه وترتب 
الإسلام.

والعمرة.الحج ؤيودي مكة، يدخل أن أحل من ذلك كل 
ذكرجاء إذا فكان الثان، هدا حول طؤيل حديث ؤيينه محي دار وُاد 

إلسأذهب أض يعقل هل ت يردد وصار باليمع، عيناه فاصت والكعبة مكة، 
ر؟ذلك سيتم هل حولها؟ وأؤلوف الكعبة سأرى أتصورأنتي وهل مكة؟ 

أمل-من وبحدوْ حرقة، من يعتمره ما شدة من ليحص وجهه إن حتى 
والمشاعرالإسلام، معاني لكنت ا وكيفالشعور، هذا من تعجستا 

عتدالمعاني تلك؛ فيه بردت الش الونتا ق حسه ق فوارة حارة المقدسة 
الم|ملمان-كثرمن 

ورأيناوألمانيا، ا، فرنمن الملمعن بعض قابالت، بتوات ؤيعيها 
وصلقالأسواق، حرارة من الأول صاحبنا محي ما على ينيل ما محدهم 



١٢٠

الاعتزازبه•وقوة الإمعلأم، وحضورساني الشاعر، 
ق ١Jb ٤ ١ ١ شهررمضان ق سنوات الواقف تلك قيل قابلت لقد بل 

الأناءوكالأت إحدى ق يعمل إنه يقول؛ أميكا رجلا الكي الخرم 
الخدثودار العصر، بعد الوقت وكان الحرم، صحن ق نائلته العالية، 

بصرهكان بل الحديث، يركزك؛؛رإل لا وكان الإخوة، من جمع ذ معه 
أويسرة.بمة محها يالممت يكاد لا الكعة مثيودأإل 

سضن:لحاص؟طالديِسإرصة؟
إرجاؤوا الأمؤيكان ولوأن الشعور، سا وصم، أستؤلح لا قال؛ 

-والروعة الخلال من يكسوها وما مباشرة، الكعية ورأوا الكان، هدا 
دعوة.أسلموادون لربما 

ممنخصوصا غيري ومحي جدأ، كثيرة يكز ما على والأمثلة 
القبيل.ذللئ، الكثيرمن القيء ءيرالسلان دعوة يمارسون 

افه،واصتقعارعقلمة الاندمية، حصؤرمعاني مضى والشاهدمما 
محيهؤلاء.الإسلام محاه ال،ماءلف وحرارة 
محرحس ى بردت الي والعواتلمؤ والمشاعر، العاني تللنؤ 

جدا.العارية بالأمور أشبه وصارت الماميرن، 
الإحساس.ملل اس الإمكثرة أن ذللئ، سبا ولعل 

محالوب،.وتحدييهال المعانى، لاستحضارتللئ، الحاجةشديية لذافإن 
إرتدعو الي الآيا>ت، ق اك)-بز ذلك: آساب، أعفلم من ولعل 

وتحددالأشواق، تبعن، الي الدكؤيات واسنيعاء الله، شعائر تعظم 
وأنهاالصلاة، قرصية _مثلأ_ السالم استشعر فإذا الإيمان؛ معاني 



uUmj ١٢١

وأنونيه، العبد u؛j( صالة وأنها باكي. ءرج ليلة السماء ق فرصت 
الشايياني من غيرذلك إر قله، ق الصلاة كندر عنده الإسلام محير 

وشعوره،قالبه ق إحيائها إر داعيا ذلك كان - المالك هذا ق تدور 
والخشؤع.اككميل من حقها ؤإعطانها 

موطئكانت مكة بمئاح أن يستشعر بحث الحج؛ ل ذلك مثل وثل 
سارإذا وأنه افه، إل وأحبها الأماكن، أشرف وأنها الأنياء، أقدام 

ا،ليمونوالركب الماركة، اللمالة لتلك امتدادا صار له متعبدا فيها 
والصالخين.والصديقعن، ، الأنساء من اله عباد خاصة من 

الخكمعلى تطوي التي المادات كيرمن ثان ي ذلك مثل وقل 
والأسوار•

يردالش التهلوعية الأعمال من لكثير بة بالنالخال وكيلك 
يستشعريكاد فلا العهد؛ طول جراء من بها القائمعن بعض إحساس 

ذلك.على المرنة الأجور ولا به، يقوم ما عظم 
يكونوألا المشاعر، نالك ومحريكا العاني، إرمحييينالك فماأحوجنا 

لعالناقلؤيتا؛ وقسوة إحساساتنا، ونيلي. ماعرنا، ليرٌد ميبا الأمد طول 
-عزوجل..اله على الإئال وقوة الإيمان، نبالة إل نبث بنلك 

أسيوعياأو كالصلاة، يوميا العبادات بعض تكرار أسرار من ولعل 
الؤسيكون أن - كالخج عسميا أو رمضان، أوستؤياكميام كالخمعة، 

اله،ذكر ؤإقامة الإيمان، محييي وهو ألا المض، هدا من يكر على 
الأمركيلككان فإذا حية؛ فوارة ليقي النفوس؛ ل المعاني تلك، ؤإحياء 

القلوب.حياة يعنى فانه 
أوموتها.حمويها يعني ذلك فان الأحرى ؤإذاكاك 



ُست ١٢٢

ه؟.|ا،ئسرةاسا

رقابهم.ق مطوقة عموما والخطايا آدم، لبني ملازم الخطأ 
إنكمعبادي »يا اسّى: الحديث j يقول وجل- -عز وافه 

ظئق>إووتيجميعا، الل>نوب أغفر وأنا والنهار، بالليل ءئطؤون 
لم.مرواه أغفرلكم« 

التوابون!وخٍرالخ8لائإن خْتاء، آدم ابن »كل يقول: ءة والرسول 
والحاكم.ماجه، وابن والترمذي، أحمد' رواه 

بمقتضىوذلك لمم، ولازم العباد، على مقدر والذنب والخطأ، 
قالبالغة وحكمته الكوني، افه قدر وبمقتضى ١لبشرية، طثيمهم 

الأشياء.تقدير 
حكمةعن ولا واياصي، \ذذ)خي، عن ههنا الحاويث وليس 
مغبتها.من التحذير عن ولا منها، التؤية وجوُب ولا تقديرها، 

بعضمن بمدر الذي الخطأ مع التعامل عن حديث هو ؤإنما 
أونحوذلك.أوهوى، اجتهاد، عن إما الناس 

العدوانأوهومن القاصر، النفس ظالم نؤع من الخطأ كان وسواء 
•>^^،•٧١إر التعدي 

باختلافعثتالف والمخهلئ الخطأ مع التعامل أن يلاحظ فالذي 
بصاحبه،وثزهد وتعممه، الخهلآ، تكثر الصغمة فالمول العقول؛ 

به.وتزهد 

سةذلك قمار قبيلة أو أسرة، أو يلد، من شخص أحهتأ وربما 



١٢٣و4اّات 

الخطئ.ذلك بهم يمملق نن لحميع 
الذينيكون وقد ، ومؤغ مسوغ ألفا الحطأ لذلك كان وربما 
مؤيدينغين أتباعه أو وأصدقائه ، قرابته من الخهلئ بذلك يتعلقون 

له.معارص؛ن يكونون قد بل ، له 

فهذاالناس؛ بعض نل من لأولئك عذر أي شل فلا ذلك ومع 
تعذر.ولا ، ئعمم الي الصنيؤة العتول صتيع 
يصاحبه،ثحصره بل الخه!أ، تعمم لا فإنها الك؛ٍرة العتول أما 

زمرةق الحطأ غيزصا-ى ئحشر أن دون له الخارج إبجاد وتحاول 
شاكلته؛على هم أومن يلده، أومن أهله، من كانوا سواء الخْلئ 

الرص؛الأم هوالمالك فذلك 
محيدلا ؤ ؤيقول؛ دبمث، ؤَمتٍإنبماتق : وجل- -عز يقول 

ينداألتثمؤ بجم ءانه ويلهم y يئقول؛ محن لإودق او
وحالما؛رحمة زادت علما وزادت كبرت، كلما العتول إن نم 

الأنها درحة إل ترتقي بل صاحبه، ق الحهئأ تحصر بأن تكتمي فلا 
ضيقةدائرة ق الخهلآ ذلك تحعل بل حهلثه، ق الحطأ صاحب تحصر 

لفضله.جحد أو بصاحبه، زهد دون 
حيثالناحية؛ هذه ق خللا بجد الناس حياة النفلرق يدير والذي 

والتعلق،والحكمة، العقل، صوت فيغيب أحيانا، الموى يطغى 
الحكم.ق اكيميم ؤيود الفللم، فيقع 

وكسدون الصحيح إمحناره ق ووصعه ١لخaلأ، محاصرة كانت لذلك 
إنصاف.ودليل عقل، أمارة - شعلهل ولا 



ظالم.ودلالة حمق، علامة ذلك وعكست 
والتههميل•اكهؤنن ض تضيع - قيل-كا والخقيقة 

الخطأمع التعامل وصروره العدو، أهميه كا يؤكد مما وهذا 
وعقل.بحكمة 
السيرةق حاء ما الخلاء غايه اكى هن.ا يجلي ما أعظم من ؤإن 
شأنق يكون أحلاهاما ولعل القبيل، هذا ق 'أثار من ١لشرمة النبؤية 
يجاء كما يوجيها، ما •نهم صدن نن مض على أقمت الض الحدود 

١٠٥١رسول يا ٠ فقال؛ ١^. إر جاء حيث مالك. بن ماعز قمة 
.إليه! وتب فاستغفرمد، ارم اؤبملثا فقال؛ طهرني، 
فقالطهرني، الاو4أ رسول يا ت فقال جاء ثم غيربعيد، فرم محال: 

فرجعت محال ا إليه وتب فاستغفر؛لله، ارّثع او؛بحك • ض. رسول 
ذلك،مثل فقال طهرني، اممه رسول يا • فقال جاء نم غيريعيد، 

فقال:Iفيماأطهرك؟I : ^^٤ ٥١رسول له قال الرايعه، إذاكانت حتى 
بمجّون'ليس أنه فآمر جنون؟١٠ رأيه الله. رسول فسأل الرنى، من 

حمر،ؤيح منه يجد فلم فاستنكهه، رجل فقام خمرأ؟٠ آسرب ١٠فقال؛ 
فكانقرجم، نأمربه، نعم، ت فقال ٠ أزيت  ١٠ت افه. رسول فقال ت قال 

وقائلخهليقه، يه أحاطت لقد هلك لقد يقول: قائل فرقتن، فيه الناس 
يدهفوصع ه الحم، إن، جاء إنه ماعز؛ تؤية من أقفل تؤبة ما • يقول 

أوثلاثة،يوم؛ن بل.اائ، فلبثوا قال؛ بالحجارة، اقتلنؤب • قال ثم ده، يق 
تفقال حلى، ثم فسلم، حلوس، وُم . الله رّولا جاء ثم 

 Iماللئ، ين لماعز افه غفر فقالوا: قال: 1 مالك بن لماعز ستغفروا ا،



١٢٥ديات 

أمةُتي نست لو مئة تاب لقال ه : . ض رسول فقال قال: 
مسلم.لوسعءمارواْ 

وئاماعز، وترديد التثت، حمل حث العدل؛ ذلك إر فانظر 
وقومهأوتعيره فيه، الوقيعة إل ذؤيعة ذلك يكن لم الحل عليه بت 

•ماعنؤ^ مناف حملة من التؤبة وتلك الاعتراف، ذلك صار بل به، 



ر«داتا ١٢٦

يرتادها؛الش انحالى أحد حضوره من يشتكي أحدهم سمعت 
منيكثر بحيث انحلس، ذلك رواد أحد تسلط من يعانيه ما بب ب

يه.و١لخرية والتندر عليه، التُليق 
الذكر؛الأنف ه محلفارق إذا يدهب أين يدرى لا صاحبنا وكان 

؛أبوفراس- يقول -كما محار 
احلاهمامرهماامران مقلت الفراراوالردى اصيحابي وهال 

يتقيولا يتلذذيه، لا الذي الطعام بمثااان له بالشة ذلك وأصبح 
ماالسامر ذلك انفضاض فور يصيبه إذ جرائه؛ من يتضرر بل عنه، 

وتدرسخري؛ن من يلقاه ما يسبب والكير الغم، من بميبه 
الذيما 1 وقال؛ ه، نفمع صاحبنا وقف الأيام من يوم وق 

هوانمن ألقاه ما على بمبرني الذي وما انحلس؟ ذلك ق يرءبتي^ 
علي؟الدنيا ضاقت وهل مقاؤنمه؟ من يمنعني الذي وما وخف؟ 

.راحة؟(( الترك وق أبدال، الناس ق أليس 
اصهلررتولو مأقاء؛لعه ٠ وقال: ه، محلترك قرر ورد أحذ وبُد 

•بحلمهم،١ وقت يتتهي، حتى جلوسهم مدة أبكى أن إل 
آضن،وأصحابا جديدة، حياة واستأنف انحلس، ترك ثم 

بحملها.ينوء كان أعباء كاهله عن ووصع 
بعضمصاحبة من يتأذون ممن كثمين حال من يرى لما هذا يقال 



١٢٧ومات 

والضيق،، الضت، إلا منهم يلموف لا وهم محالتهم، أو الناس 
والرعونات.، الأخطاء على والوافقة والأمانة، 
شرهم،س تسلم لا الذين الناس بعض س يرى لما -أيضا- ؤيقال 

قلبك.على المم ؤإدخالهم المتكررة، إساءاتهم ولا نبالمم، رشق ولا 
الذيفما معاشرتهم، ولا ، هؤلاء لمحبة محتاج غير كنت فإذا 
عنهم؟الثحاJ س بمتعك الذي وما ذلك؟ إل بجدوك 

وإرهاقها؟ننك بتعذيب حفى أنتا وهل 
وأن، هؤلاء عن تنأى أن الأحوال- تللث، مثل -ق بلئ، فاللائق 
*العؤبى الخكم يول تحنحر 

اؤواديهسلمى ضرعلى الأ وجايتها سلمى مئ السلامه رن 

الشهواتفيها تثار التي والمتتديات للأماكن، بالنسبة الخال وهكذا 
التهلب.،.وسوء ، القلب، فللمة إر وتوصل ' والشبهات 

القلوب؛ؤيفرق العداوات، يورث، الذي العقيم الخيال وظلان، 
ووائما•سلس ممرعلى ألا جراه جرى وما ذلك من الملامة فان 



و|سات ١٢٨

وطمأنينةوسلام، برد ولاJق^ن ساحر، وجمال باهر، نور للحق 
بال.وراحة 

قفسافلة أهواء ق أوالغارقة حاسرة، بيئة ق الناسثة التقوس ولكن 
ضصهاشيئامنكرا.الفضيلة، لما وتعرض باطلا، فخاله الحق، أمامها 

-ذمتته ؤإبراء صميره، لراحة ؤيعى ه، نفبحترم الذي والعاقل 
حولا.عته يبغى ولا شيئا، بالحق يعدل لا 

سكنالي التوحي. ودلائل الإممان، مسائل عن ههنا أريل> ولا 
١لال.وحن الأنس، وتورثها القلوب، على وترُهل القوس، 
منالإنسان عليه يكون أن بجب أو يبني ما ذلك من أقصد ؤانما 
jيخوض وألا شؤونه، من شأن أي ق الحشمة أل الوصول ءر حرص 

منؤيتشت الصواب، يتحرى أن دون أحد على أحكاما يني أو ، شيء 
فرىقضية، أو شخص، حول جدلأ يثار ما فكثمآ عليه؛ يرد ما صحة 
لفلانبغض تلبك ل وقع وربما ' نتج الأباطيل وترى ٠ تياين الأراء 

إليه.نب أورأى عته، سمعته كلام يب الناسي من 
عنبحثت فإذا فيه؛ يقع من جاريت أو ، عرضه ق ولغت وؤيما 
تماما؛بلغك ما بمنلأف أنه وجدت - الأمر جلية عن وكشفت الحقيقة، 

غيرحميمتها.الأمورعلى وأحدك التثيت، عدم على تندم فحيتئد 
الحقيقة؛إر الوصول على وحرصت وثئتئ، إذاتثيتت، ما بخلاف 

شن.ؤيرد ، قلب وطمأنينة بال، راحة إر بك سيقضي ذلك فان 



١٢٩ودت 

تكونحتى الخمائق؛ «ع التعامل صرورة لتا يؤكد ما وهذا 
والمضم.الظلم ق مع ولئلا منضطة، أحكامنا 

الناس.ل سروره وتلمه لكلامه من حق ق المعنى هذا ؤيتأكد 
وسئلنمي، أمن ق سعيس فانه شأنه هذا كان ومن 

معانداأومكابرا.متهم كان من إلا أويتلاقون خصومه، 
بحيثليل؛ كحامحلب وصار دليل، غير على الإنسان سار إذا أما 
باله،ثش فليشر - به يحدث ما كئ محيروي إليه، يرد ما كل يمل 

يه.الثقة وقلة ذنؤبه، وكثرة 
التبتعلى الجرص بشأن الممريهل بب بترى مما لتعجب ؤإنك 

وصارعقله، ألغى من الاس من فكم الحقيقة؛ إر والوصول 
الناس،من أمما يغض تراه بحيث له؛ يقال ما كل يتشرب كالإسفتجة 

بهم•يلصق مما براء وهم قيمة، بكل ليرمي'أضن 
عنالبحث عناء ه نفيكلص لم الرامي الناري ذلك أن جب وال

نفلر.تإتأ - وفلان فلأن حق ق له يقال ما بجعل ولم الحقيقة، 
بعوايبه.يالي يعد ولم عواهنه، على الكلام مل ؤإنما 
عداوات،لطؤيت _ النفوس من حظه والعدل، التبت أحد ولو 

والراحة.والرحمة، المودة، محلها ول٠ءزأ ، يحصك، لا وحمومات 



د|ساتا ١٣٠

اآ1وءومإوج1رماسماب — ^

استصلاحهومحاوله علاجه، أو ، المسيء وعقاب انحس، إكرام 
الأحوال،إصلاح شأنه من اجتماعي ومقصد شرعي، مطلب 

ذلكعلى وكوفى ياحانه، انحس اشعر ياذا بالأعمال؛ والارتقاء 
يدواز• الخما,، عر, للاقال له دافعا ذلك كان الية بالكلمة ولو 

منالحدو١لإبداع.
ذلككان - عوقب أو عوتب، إذا الممصر أو المسيء وكذلك 

ذلكؤيكون ه، نفعلى قيعان التقصير؛ j التمادي عن له رادعا 

انحس،يكرم لا حنث يكر؛ ما خلاف أحيانا "ولكن'الدى'بجصل 
أنفتجد ، المسيء يجؤيرة انحس قد بل ، المسيء يعاقب ولا 

علىغضه جام يصب الوالد أو المعلم، أو المؤول، أو المدير، 
منبحرمهم أو جماعيا، عقابا يعاقهم أو يده، محت نم ممن جمع 

البقيةفيجي أوأكثر؛ متهم واحد خطأ تب ب به يتمتعون امتيازكانوا 
يرتكبوالم أتهم مع لمم، كان حق من ؤيحرمون الخهنأ، ذلك عاقيه 

لبعضها.ذكرا همإليك جدا، كثيرة ذلك على والأمثلة 
فيكونحطأ، الخللأب من طالب يرتكب الأحيان من ير كق 

عليهم،الضبع س وابلا المعلم أمطر وربما ال؛اتثن' على العقاب 



١٢١

■دللثا من سيئا يصبمع لم غائيا الخاتى يكون وقد 
ؤيكونالصلاة، عن التخلف عن مجدبالهاءكلمة إمام موم وقد 

التخلفدأبهم الذين أن *ع عليها، محافنلة الناس أشد من أمامه الذين 
قيل*مما سيئا يمعوا ولم حاصرين، يكونوا لم الصلاة عن 

ؤيثتملحكومية، دائرة أو مؤسسة ل نظام هناك يكون وتد 
ذلكإر التتبن بعض فيقوم السير؛ من شيء على النظام ذلك 

سيرالعمل؛حاب على فيكون السير؛ استغلال ل بالمبالنة القطاع 
الباب.ذلك بإغلاق البقية على العقؤية فتأتي 

الواحد.بذنب انحمؤع يعاقب وهكذا 
أضعافاعمله بأداء ينوم شخص امة أود موسة ي يوجد ند بل 

غابولو الشخص، ذلك عن العمل يستغني لا قد بل مضاعفة، 
بالثلل.العمل أصيب لربما يوما 

بأدنىينوم يكاد ولا عمله، ق مقصر له وميل يوجد وقد 
به.أتيهك الش الواجبات 

تقصيرقأي ؤيستكثرمنه ؤنافته، فوق يحمل الأول أن والنتيجة 
الإجازات،من محروما وتراه التهلؤع، من ه نفبه نحول ما أداء 

أدنىيلاقي لا وقد عته، يستغني لا العمل أن بحجة والامتتياوات؛ 
شكرءلى٠ابمومبه•

منيمكنه ما بكل يتمتع القصر التواني، الكسول، زميله ييتما 
م؛نهاالملامة ق رغبة عمل؛ بأدنى يكلف تراه ولا الراحة، وسائل 

درجاتj بزاد قل الوظتفي الممتم جاء إذا والأمرأنه الأدص بل 



نتنء^^^^^ء^^ءء^ءءءءس^^ث
منه.لتستراح فيه؛ آخريرغب إرمكان يغادر حتى الكسول؛ ذلك 

آخرمكان إر يتقل أن خشيه امحتهد؛ الم؛ادر حق من يئمص وقد 
ورأيه.وتطوعه، شهامته، من الخهة تلك فتحرم U-،؛ 

يؤيد.بما إكرامه ووجوب ، اجتهاده 0ع له حق من نجزز وهكذا 
اللمة،إُراء على والحرص ُه، والأسممتلع العمل، أداء أن ؤيب ولا 

الكملشيم من - غيرالواجبة بالأعمال والقيام ، الزملاء لخيمة والتديع 
ؤيأتيهمالأوطان، بهم وتريان الأعمال، بهم نشرف الذين الرجال من 
العاجل.ماهومشاهدق قصايق والثاء الضمير، راحة من 

،١■^؟^ الثواب به- يقومون ما احتسبوا إن افه -بإذن ولمم 
الأجل-مر والأم 

النا-ىمدر أن كانت أيا ولاية ولي من على واجبا يقي ولكن 

تاكبي، أبوالهليب قال كما 
العيابه يرحارمبغوحل وم قفهاء سجمْ رم وج

خاءوالخيانة- الذنب -وهو جرم ورب جرم، كم والمعنى؛ 
العذاب.الأبؤياء من بغيره فنزل ' سفيه 

امرؤالهليب أبا سق فقد الشعراء؛ المعنى هذا على توارد ولقد 
بقوله:المض إرهذا القيس 

الشابضان ا ميهم ابي،ني بجدهم اهم وق



وقاوم:
راءبوم شا ؤيمش.ممرجال يجنيها الحرب لأبن 

م؛وقال 
ماحوذالسوء عم بابن الفض ان فابتليذبه ذنيا همك ابن جض 

آخر؛وقال 
مطسهامليم عاصيها الذنب جني ^عين راك نان اء حينمهد 

تالتايغة وقال 
ضرهوسمىياتنريكوى كدي وتوكثه امؤئ ذنب لكيفتتي 

الحري:وقال 
خلينهاشرجثاه من يسفه ا حليءٍيججلم مدرإلاان ولا 



١٢٤

•ؤستئكركودئ ، مكرها يتوجب جيمه تدكريثعهة عظمة اية 
يعفا.بعضهم الناس ومحة القلوب، وتقارب الألفة، نعمة هي نالك 

الاء مصياح فيها ثتقلب الي النعم من كثيرا أن والعجيب 
فقدها.عند إلا قدرها نعرف 

بعض،على بعضها وعطف القالوب، آلف نعمة النعم تلك ومن 
بعضا.بعضها ومودة 

وقلوبقلبك ب؛ن ألف الدي ما وسألتها نفسك، مع ولووقمح 
ذلكأن لأدركن - متك وأباعد لك، أقارب من تحرفهم ممن كثيؤين 
-عزوجل-اث محل محض 
تحنيهاالتي واكsالح والأجور ، تغمرك التي السعادة ق تأمل ثم 

والألفة.انحبة تلك جراء من 
مانفك؛ فاسأل العمة، نالك عظم تممور أن أردت ؤإذا 
أويعصها؟النعمة نالك لوزالت مصيرك 
أوأصدقائك، ؤبين بينك الألفة نالك زالت لو موقفك وما 

الأرحام؟أوسائر أوإخوان، أوأولاد، ' والدين من أقريائك، 
الألفة؟معاني من إذاحلت الحياة طعم وماذاسيكون 

الزقاق.وكائاء إنهاستكونكااللحالأجاج، 
بينالمودة زالت حيث لذلك؛ نماذج الناس حياة ق لترى ؤإنك 

وكالإخوةأبنائهم، بعض •ع كالأباء قرابة يكونون ما أشد أناس 



١٢٥وم1ت 

بيتهم.فيما والأصدقاء والخيران 
وأموالأ،جهود، محاليها إل المياه إ•ءادة سيل j( بدل وربما 

غيرطائل.ق وشفاعات 
-عزوجل-•اش فضل محص وأنها الألفة، نعمة ندرك هنا ومن 
وذلكرعايتها، حق اكعمة تلك نرعى أن إل يدعونا بدوره وهذا 
و:العاصي؛ عن والبعد التقوى، محقيق على بالحرص 

ئعمايال>اصي إن فا فانبمهة نعمق كنّت إذا 

ققرثهاالكمى؛ العمة بهده نسه على وجل- -عز اض امن ولميا 
ونمربنصره، ومؤيده كافيه، - وتعار-تبارك لكؤنب 

هشرتإلأتباعه؛ وفقهم إذ لرسوله؛ الله من تأيب المؤمت؛ن فوجود 
ابتاطترمنمئ ولكون امه، وزائد دعوته، تعاظم اهل..ه ؟صدره 

تأييدا.بذاتهم المؤمنان فجعل الحنان؛ ثابت 
اثأؤُى أى وإن ؤ ت -عروجل- ، ٧٥١قال 
)الأمال;أا■(.،• أدكذمبمروءوإلمؤيتيمى م١^؛، 

وأكابم<ملأر،)الآمأل:م1(.ومقالاش-ءزوجل-تؤإ 
اجتماعهم.يثب هوتهم فرادت وألفوا؛ فاجتمعوا، 

-عزوجل-اش غيرقوه بقُة ولا أحد، بعي ذلك يكن ولم 
علىأخرى متة اشرون- يقول -كما الؤمنان قلوب بين والتأليف 
سياستهم،على له أعوق وذلك مت>حابيرث؛ أتباعه جعل إذ الرسول. 

واحد•رجل قلب على يكونون بحثث بهم؛ اكفع لاجتتاء وأرجى 
لأنواحدة؛ قبيلة من المولس الحيس مصلون العرب كان وقد 
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بينهم.التتانع حصول عن أبعد ذلك 
علىمنة فهوكيلك . رسول على اش من منة ذلك أن وكما 
الناسدأب كانت الم والإحن الأحقاد تلؤيهم من ننع إذ الؤمن؛أث؛ 

بعض،•ع بعضها القبائل بين التقاتل سبب فكانت لخاهلية؛ اق 
ومنهاجدا، كثيرة ذلك ق وأقوالهم الواحدة، القبيلة بطون ؤيين 
أحدهم؛قول 

اأخانإلا نجد ثم ا مإذا ا بئراخينى علأ واحيان

اللهي؛انماس بن الفضل وقول 
سمذاكان ما بيتنا تنبشوا لا موالينا مهلا ا عمنبتى مهلا 

الحبونألا ذاومكم__وا ولا يمموا لا ا أنم يعلالله 

قالكما مود.ة، بيتهم البغضاء انقلبت .؛ بمحمد أمتوا فلما 
 UJ-. : ؛؛ص يق؛قهةإإم )؟^١ffcj

رألءمان;أ*ا(.، هبحتم.نتمأإثوء 
بتقديرإلا عاشور ابن يقول -كما والتحاب الآلف ذلك كان وما 

يدعوانولا ، الأنساب بوشاثج ؤأ من بحصل لم فانه _تحار_ اممه 
الألباب.ذوى 

بمحىآقث ح ■همما أ؛نيب ماؤ، أوأست ؤ ؛ -تعار- قال ولدلك 
(.٦٣)الأنفال:أفسئ؛أهرتيرعث ةوبؤLرولنهكنى^س 

ماجميع ذلك ولوكان العفليم، ا،لال ببدل اليفهم لوحاولت أي 



سيلا؛ذلك إل استطعت ما - وغيرهما وثضة ذهب من الأرض ق
ؤسبالسديدة، والأرقة ، اليظمة النقرة من سهم ما بسببا 

آراتهم•واختلاف قلؤيهم، وقوة كفرهم، 
المدرة،محوي نهو-عزوجل- وقدرته؛ بعزته سهم ألف ادث4 ولكن 

المنونكالأمر العير التكؤين؛ محكم شيء، يعجزه فلا 
الدين.هدا آي1ت من أية بيتهم التأليم، ذلك فكان االألوف؛ 

شأنعظم خلاله من يين العثليمة الأية أسرارتلك فهداسرمن 
وعزتهم،ومعادنهم، الملمعن ترابط ق وأثره القلوب، يألف 

^أصرتهم•وتضة وهمتهم، 



ه؟ءدطضاهخبمادؤنيد

ه. ١٤٢٩عام انحرم اش شهر من واليضن الماح يوم مكة ق كنت 
منجوالية رسالة وصلتي اليوم ذلك من العصر صلاة ونيل 

اش_-حفظه ا،لاجد همداض بن سليمان العالم القاصي الشيخ فضيلة 
توق؛قد نيد أبو بكر الدكتور العلامة الشيح اييالي صاحب أن تفيد 

ثم، لي فأكده الحر، من لأتأكد ساليمان؛ الشيخ على فاتصلت 
بالشيخ.تعزي والاتصالات ، الرسائل ذلك بعد انهالت 

بيوطاقت المارك، سيخنا على وترحمت ، استرءىJت حيتها 
منالشيخ ؤي،ن يني جرى مما ذهي ق ارتمت الش الدكؤيات 
،الود على معه قفازها قدر الش السءيالْ والليالي ، الخميلة اللقاءات 
،البديعة والفائدة ، اللهليفة واكادرة ، والأدبر ، والعلم ، والصفاء 
مؤيع، انحاصرة حن ، انحالة حلو ظنك، فلقدكان المانعة؛ والمامرة 

قلبك.بمجامع ؤيأحد ، حديثه ق يمسك ، النكتة حاصر ، الديهة 
أو، الأدب أو ، العلم ق الحديث أبواب من بابا تفتح تكاد ولا 

اصطرب.ؤيتهدركالبحرإذا إلا العامة الحياة أو ، المروءات 
قرب؛عن الشيخ يعرف لا من بعض ذلك يتعرب وقد 

يعرفه.لا من هع محيرا يتهللق لا قد لأنهه؛ك 
انسمن محلس ق أركان ، بمودته ووثق ، أحدا عرفا إذا ولكنه 

حيش،من بالبال؛ بجلر لا قد آخر إنسانا رأيت - به ؤيأنون بهم 
،العاطفة وصلق ، والسماحة ، والرقة ، والتواضع ، واليماثة ، السهولة 
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والأستملع،الخديبمثا وحسن 
وفاته،من سنوات قبل معاليه على التعرف لي الله يسر ولقد 
الماتفةالاتصالات غير من كثيرة لقاءات ذلك جراء من وحمل 

مرارا،والعناما ١لرياصرإ ي منرله ي بنيارته ويرفتا المستمرة، 
بنياراتووعدش سمح، الزض ف منزلي ل وتكرم 

وأهلالمشايخ إن اه ٤  ١٧عام وارة (خر ق له ف، ولما أحرى، 
قادمةبنيارة وعدني - بريارتل؛ا علمهم لعدم علي؛ يعتون العلم 
الذيبمرضه أصيسا حيث، السص؛ دون الخريص حال ولكن لبمم، 
المنة.إر فأسلمه طؤيلأ؛ منه عانى 

يومق أنه اللقاءات نالك، ق حرى مما الأن وبجضرني أذكره ومما 
وكانفصحيته الؤياض؛ ؤ، وكنتط الرلفي، إو انحيء أراد الأيام من 
الله--حففله الهلريرى عيدالوهاب، الدكتور الثيح جاره حبته صق 

بقيادةلي يسمح أن منه فعللست، بكر، الشيخ سيارة على ذلك، وكان 
علىوأنتج راكبا، أكون أن بي يليق لا له؛ فقلتؤ فأبى، ' السيارة 
وقدالزلفي، وصلتا اليرحتى وواصل فأبى، تهودها؛ قدرك جلالة 

نشعربالمسافة.أن دون خ(كم ٠ يبلغ الذي الهلؤيق ذللن، انقضى 
فبنيارتي فضيلته تكرم - ٥١٤ا*/(/باالأرُعاء يوم وق 

فيها:قالت، مرتحلة فعليرة تحية يديه  Cjyفألقيت،.منزلي، 
ىتجلا يالصباح ام مكابتاطلا اليسروادسرون أقيل 

وهلاؤردأ اليل—وم بير من مموشى ضياء ارمسا ي فإ 
حلاحين فرحه اممون ارقص عظيم من ميارضا قدوما يا 



١٤٠

حيراالدهرمثلك راى ما 

يرونميوضت اس ممتائت 

امرمان البياحة سق انت 

درنضيدان البيق سم 

ودالقلب ق دالئه عبابسا ا ب
فلمادهرا الغرام ا كتمنئد 

يبدويعيابن ح فاسرالحرف 

القصبيولكنعهده يخن لم 

أحموييراع نزالْلا كلم

نصلااصبحت النمان ئاع ذي 

ؤبلأكنت احدبت اينضس فاذا 

نيصؤداءك ن لفهنيئا 
منىقدح وم ذالعلولكم 

احليمنه كالشهرفاعتدى ضان 

جنلأمنه لهبي لم الشؤى بنج 
اعليمنه فالهوى الجسم ناحل 

محلاالمميل من اعلي ضنت 

اهلأوسهلافيك يلدالطنس 

،أن أراد ولعله ، منه آخركلمة ردد بيت من انتهيت ولكما 
البلاغت.رونق الأسان لتلك يكن لم ؤإن 

ولكنمنزله، j الإخوة بعض مع الطائف j زرته الأيام من يوم وي 
فاعتذر،الزلفى، ق محاصره إلقاء منه طلتا أن الخدين، من دار مما 

عليهفتح ومن وانحاصراُتا، الدروس باب ل علي يفتح لم أنا  ١٠وقال؛ 
شاءا.من ١ئهؤسه فصل وذللث، فهوعلىخيرعظيم، ذللتا 

فاتمالت،الطائف، ل هكنمثv  ١٤٢٠عام من اكاني متمناؤيح ول 
،الطائفق أنا ؛ فقلت، نعم، قال؛ الطائف،؟ ذ أنت، هل له؛ وقلت، به، 

رأسه—بدلك وأعني مغادرنى الحجرالأسودمل أمل أن وألني 
أنت،؟أين بل فهلت،: أنت،؟ أين وقال: كيرا، آه فضحك 
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،عثاء وساحذ وحدي، النزل ق أنا سآتيك، أنا لا، ت فقال 
إروذهبتا ، فجاء فيه، نحلى الأماكن أحد إر وندهب وآتيك، 

أطرافنتجاذب نا وحالالطائف، ق العيد مصلى قرب واسع مكان 
كانحيث بالوقت، شعور دون الليل منتصف حتى الحديث 
الخم.التواضع هذا إل فانظر مانعا؛ عنؤيا الحديث 
بازجة؛اقبمعيدالعنيزبن الإمام الشخ سماحة عن الحديث أغالب وكان 

عنه.الحديث ينل ولا كيرا، يجله بكره، الشيخ كان حيث 
قضيتهاالش الأيام تلك عمري أيام أسعد من *إن يقول؛ وكان 

حيثه، ١٣٨٤عام عيدالعنيز الشيح سماحة قرب الدينة 3( 
.كثيرا؛٠ منه استفدت 
الدنيا،مفني باز بن عبدالعنيز الشيخ #سماحة يقول؛ وكان 

.I الإسلام وشيخ 
نتكلمكنا العلماء كبار هيئة محلى 3، الشيخ إذاكان أإنه عته: ؤيقول 

لهء.هيبة أطرقتارؤوسنا• رأسه فإذارفع رأسه؛ مْلرق فتمابينتاوالخ 
الشيخسماحة وفاة بعد الأيام من يوم 3( بكر للشيخ قلت وقد 

قوأنت زاروك العلم أهل بعض أن سمعت إنتير همدالعنيز؛ 
تقبلفلم فاظروا العشاء، أو بالغداء عليهم فألححت الءإائم<، 
نقبلكنا حيا باز بن عبل.الءزيز الشخ كان ئا لمم: وقالت طرهم، 
الكلامهدا فهل فلا؛ الأن U الحميع، مكان مكانه لأن الأعذار؛ 
.صحيح٠ هدا نعم 1 بكر: الشيخ فقال صحيح؟ 
ذهبمرة أول ؤيدكر للمدينة، حبه يذكر ما ك؛يرا جءئإ؛مح وكان 
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رجعؤيدكركيف -، ٨٠١٣١^عام أظن- ما -على كان وأنه إليها، 
مرارا.إليها كان؛تردد وكيف أخرى، إليهامرة 
الشئيطيهقا،الأم^j^ محمد العلامة شيخه يذكر ما ك؛يرأ وكان 

ؤيدكراخباره.ؤيترجماعليه، 
اسمه:قال أفكه عالم ساك كان ١^^٠ ق كان لما أنه مرة وذكرلي 

أريعةبجيد وأنه شتى، علوم ق بجرا كان أنه ؤيذكر الهلرابلي، فلأن 
٠الموسيقى علم بينها ومن بالتخصحى، العلم فنون من فنا عشر 

بسهولة؛يصاد لا العالم ذلك ثفس كانت وقد رر بكر؛ الشيخ يقول 
أحدمن الخرم دخوله أتحيز فكنت به؛ مرت ولفلروف منه، لكير 

أسأله،بدأت معي انهللق فإذا إليه، حلت جلس فإذا الأبواب، 
.عنه(( مضيت متكدرا مزاحه رأيت ؤإذا منه، وأفيد 

الثلاثة؛المقابح بالخيروالإجلال يدكر ما كئمأ بكر- -الشيخ وكان 
التونىوالعلامه .، ٠١٣٧٧حن الخضر محمد التونسي العلامة 

١^محمد الخزاثري والعلامة ؛ا،ماه، عاشور ان الطاهر محمد 
الله-.رحمهم - ٠١٣٨٥الإبراهيمي 

.هزلأء(( من كفائدني البيان ي أحد من أفدت ما ١) يقول؛ وكان 
فكانوالمزلفات؛ الكتب، عن ايديث، همينه؛ بيئي يجري كان وتما 
ذللئ،.ق وأستشير>، ، أكتب، ما إليه وأرسل مؤلفاته، إلي يهدي 

فقالة( وانحالاتحادية أدب، ق )أخهثاء كتاب، أهديته أني وأذكر 
•إيمان٠١ إل وتطيقه؛بحتاج ، وأءجم^ قرأته، ارلقد لي؛ 
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الأخطاءعليه وأنيد الشأن، هذا ق محب أن أؤيد )اكتت لي؛ وقال 
فلعلكمحابك؛ رأيت لما ذلك عن عدلت ولكني النيارة، اب بق 

'٠ النيارة تضيف 

حسيتولكن ، ذلك ق بالكناية وهممت ، بالي على هي ٠ فقلت 
ظق.الشيخ فابتسم أحد؛ يعدها يزورني ألا 

واسشرته،نميته، ق فاحتؤت ا1علمإن، كتاياعن كتيت وأدكرأنتي 
مداعبا:له وقلت بدلك، فسمته المعلمتي( )ْع سمه لي: قال أيام ؤيعد 

الفداُيإن/)مع القديم الإذاعير منامج وزن هذاعلى 
التسميةهذه ارتضى العمر( وفليفة )التؤية كتاب وكذلك 

يدخلوما باكديثج، التؤية عن يؤلف أن يتمنى وكان وأعمته، 
أفرادكشرة.من ذلك نحت 

لمالكثيرمما وهناك بكر، الشيخ أخيار من يسيرة لمع فهن>ه ت ؤيعد 
وقمةعالية، قامة لأن أوسع؛ فرصة لذلك ييسر اممه ولعل يذكر، 
عالمفهو القتضب؛ الحديط بحقها يفي لا بكر كالشيخ سامقة 

الكتابات،فيه قلتؤ الذي العصر هذا ق البيان أمراء وأميرمن جليل، 
قراهيتجمع موسوعيا متمكنا، كاتبا كان فلقد الرصينة؛ 

قكتاباته.والخزالة والقوة، الشمول، فترى الكتابة، عند العلمية 
أنيرى من هناك أن إر أشير العجلى الكلمة هذه نهاية وق 

الرشيد،هوالمنهج الأضواء عن ومده الاس، عن الشيخ انقثاض 
الديار.والملّلثا 

عليهموأمل للناس، لوتمدي الشيخ أن يرى من هناك أن كما 
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بحاحةالماس إذ لمربحته؛ شحدا وأكثر نفعه، لعموم أدض ذلك لكان 
والبصيرة.العلم ذوى من أمثاله إو 

غانايكن لم فالشح هوالأول؛ الأقوال ب؛ن الجمع أن والحقيقة 
تٌالحكيراالمي بكتاباته حاصرا كان بل إليه، تحتاج وما ' الأمة عن 
المهمة.العامة القضايا من 

أنيرى فلأنه الأضواء عن المعد ؤإيثاره للمناس، محالهلته ثلة أما 
لوإذ إنتاجه؛ كثرة ق هوالسب ذلك يكون وقد لحاله، أنب ذلك 

التأليف.من نصييه قل لربما  ٠٢للماتصدى 
يرىبل للناس، تصدى من، علمح، يرب لا الشيخ فان ذلك ومع 

مر_.كما يشاء س يؤتيه افه فصل ذلك أن 
باو••ملالعزيزبز( الشتح بسماحة والع،مءث العن، أشد من إنه بل 
تصدياعصره علماء أكثر كان باز ابن، الشيخ أن بجمي ولا 

والخاصة.العامة بالشؤون وقياما للناس، 
للشيخيغفر أن العلم، وصفاته الحسنؤ، بأسماثه افه أسأل وختاما 

علينابخلف وأن لأمته، قدم ما علمر الجراء خير بجنيه وأن بكور، 
ميب.سمح إنه خيرا 
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س^^اا^^1س1
لإلقاءمحاصرةحض نحافظة زارة ي اهديت  ٤٢٢عام وائل أق 
العرُيةللمملكة الضي الشمال آخر ز تقع حقل ومحافظة ' متاك 

ومصر.والأردن، لفلسهلتي، اناخمة الخدود ق السعودية 
اجتمعإ حاليحر؛ على اء عة جلكانتا اتحاصرة انتهاء ؤيعد 

والتعليم.والفضل، الحلم، أهل من لفيف هناك 
شتى.شؤون ل التتوعة الأحاديث، وداريت، 

فالتؤالخلة؛ هذه j ثاعؤأ بيننا إن قالوا: الأماء تللئ، وق 
أماملث،.١^ هدا فقالوا: عته، 

ابنمحمود قال٠ ٠ اسملئا ما قالته عمره، مقسل ق ّابه به ؤإذا 
٠فقلت نة، معسرة سح ٠ فقال ؟ عمره عن فسألته العمراني، عودة 
الثانؤية.الثانية المنة ق فقال: تدرس؟ وأين 

فقلتج:بجب، ولم مليا فأؤلرى شاعر؟ ألمح هل له: هلت، ثم 
بابمن دللئ، له قلت، ؤإتما فاستحيا، سعرك، من سيئا أسمعنا 
شاعرواعد.\>1م أني أمفع أض لم إذ انحاملة؛ 
منه،الخال اكتؤع: شعره من شيئا أسمعتي شديد إلحاح ؤيعد 

ذللئا.يجرى جرى وما والعام، والخاص، والبازل، 
نمي:ق وقلمث، رحمته، قصائده يلقي أن قبل أنني والحقيقة 

سنه.حداثة وهوق انحمع هدا مثل ق يقول أن عاه ماذا 
الإعجابشعوركسرمن مملكتي فمائده من محموعة ألقى أن ؤبعد 

وذلكالرقاع؛ عدكابن جيير•ع فصارحاليكحال شعره؛ ويجودة به، 



و|ساتا ١٤٦

عئاعران:الجلي ذلك j وكان مروان بن عبدالملك إر عدى قدم لما 

وتلتقصيدته، يقول أن قل عديا رحمت لقد جرير؛ يقول 
أميرالمومنعن؟حضرة ق يقول أن القروي هدا عى ما للغرزدق؛ 

;طلوعه بداية ق الوحشي البقر قرن وصف ق قوله فالماَبالح 
يؤلهرة إبكان امن يزجي 

قال:فلما وقع؛ الأن جؤير: قال 
مدادماالدواة من اماب شم 

حدا.له رحمض ذلك_ -بعد انقلبت جؤيرت قال 
وعلمت، بشعره الصغيرأعجبت الشاعر ذلك من سمعت لما وأنا 

أوالإعلام، عدسات إليها تمل لم ؤإن خبايا، الزوايا ي أن 
هيالشهرة وليت عنه، يقال فيما لا فيه الشوبء فجمال أقلامه؛ 

حال.عركل المعيار 
الدراسي،جوه ق نحيهل قصائد الليلة تلك ق شاعرنا أسننناه ومما 

;فمماقال العامة، الأمة أحوال ق أخرى وقصا^.٠ 
((١ كسول) تلميذ رمذكرات ت عنوانها قصيدة - ١ 

فيها:يقول 
الذاهباليوم بي ضاقت لقد اهمواس_ب م_ن اك_ون ام اادج_ح 

ايبعقمن مراش ق كانى ادتقري_رحتى شملل وسثذ 



١٤٧

ميتيفثمهيح اكفكددمعض 
تسميرشرمن اثك لح^ك 

وحديالأفلاك احاطب وقمت 

هموممن مابصدري واخلج 

ضلاالنوم لقيت ما لعمرك 

بنتااحيبت مل الأم؛ تمول 

يييحبا يبالحقيقة احسبني 

شجونق اني بعلمت وما 

عاماء فينيا يا فيك 

دهرااء الأحيادريس بقى  ١١

شفعاعلي ال مناء وكمي

ديوسيق ضعيف وممتي 

يشكوالتدؤيس من فاستاذ 

قديمالنا الحكيم قال كما 

حياناديت لو أسيعت لقد 

يميواقمى شاؤيي ساحلق 

ءئل^^واعقعم^ب 

انسواكباينن كما بتوكاف 

ااغايبوممميت واشكوما 

سايالوالهم موجب... مإنى 

جانبكل مني الهم آلمى 
امموايبتغثى ولا اجب.. بتي 

ح^ط^يساسيو 

غالببكل ال>مريرجاء من 

اربج_اويربالتجذا سامي 

|كراسبا احيلن والله هلا 

كاذبضل وافحم س—أوترها 

يناسبالمسرلأ ايدؤبمى بل 

البمالأستاذ من وتلميذ 

راغبالخير ق صادق مقولة 

تغاْلب"لن اة حيلا ولتكن 

بعافنلا امسى تاذ الأسرذا 

اللاعبنتمس كى ^، ٥٠٥١على 



١٤٨

تلاشتا..براعا طفولتن

هماغيمن اخشي اصبحت لقد 

يغدومن كل وامسح 

م5انق ايشجامة من ولست 

اوداعتا مدارس—ا ي ا ودام

امحونيفبقيت إن ساشقى 

عنوانها,أحرى قصيدة ق وقال - ٢ 
قها؛تنول 

راوس5معيية مالرسوب إن 

حسرتييا راسب عام ل ضق 

هإنائسد والإذ٠>افزي 

بهمكتادرس وللإفرنج الي م

شدةؤبابهم كتلأهْنمن 

واتمهلون ائتفوعا ايها ي

بليكمالنجاح إلى السبيل طيف 

قال:أن إل 
بميوالطالبادسكينيديبمىلإ 

للجوانبالميل؛ الضرب من 

غاضبعلي يكون ان واهفق 

مشاغبإني تلا: ا ييسجل 

القالبفمل على ايوى لكي 

ذاهباليوم حماك عن فاني 

والعاتبودع..؟ للموعيرا 

ك،دولرآ((صد مذكرات ): 

يجيرلإ ءمحسرها عام ل كي 

اكبرم مالرياض_ياب إن 

احمرموت السلين للطالب 

فنيواما بكتبنا.٠ الدين ومم 

الشقاءاسيرذمدا طنت إن 

تت_ضجروافلا مامالتلم إني 

تتأستروافلا اناشدضم إني 

رلاتتماصيحت ة الدؤاسأن 
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واستعصيوافاسمعوا هيئا سافؤل رفتي عفوا الطلاب، ا ايها ي

اخرتتدم«وضة مصوالتقعمأرنا ي امسما ق الدرامهرن 

مدؤسيق(رالنفاية أسماه ما منها كثيرة ماخرة قصائد قاله ومما ٣- 
كثرةالطلاب— عادة —على فيها يشكو مقدمة العنوان هدا يعد وكتب 
مدرسوافه..كل أمرهم عجيب  ١٠يقول؛ التفوق، ق والرغبة الواد، 
منيعهليلئ، وتراه مادته، ق وممزا مفوقا تكون أن منك يؤيد متهم 

قالوحيدة هي مادته أن ^ ٥١أحد رآه لو ما والتمؤيتات الواحات 
دراستك١عالم 

يراسات- تاؤيخ - اجتماع علم نحو- - بلاغة - حاسب - إنحليزي 
لعالم..اق 

منها.واحدة كل ق تتفوق أن بجب موال. هده كل 
وقت؟١توافرلي إذا بها ض بعقل اتي أش من شعرى.. ليت ؤيا 
الكي بمضلنه الأتي الحاسب رثى تهضي بتا تعاو 

بقالجرائد اه قر1ف4ا إذا سه كآتامملأم غث ه بضساب 

باثمداعباتي اسم ؤيمص دواعي لها ليس اسم هضول 

اعالإجتمم علمثل وذلك يجار انخم ؤسض 

تقولا مألتي ست لإني تاذ الأسايها 

كسول؛ا حقا اثهل لي شل تاذ الأسا ايه



افو|سموإي عقلترى واعمميي الألأم بمى غ

يافسياإسدقوجهلهأ ظلماحاوس 
القتيلي واحلاماح سم الحاسوب ا إض

البرشاماكتب )وتم ت عنوانها الإنحليزي مائة ل قصيدة ونال ٤- 
ضي(.على يومأ 

مؤما ء-1فلم من ياللدؤغ يبيتون إنهم |جليزي الإذاهل مساكين 

والفمالعين منقرة من عمي فيا عموتهم تمام مح سكائف تراهم 

يدمولم اصاب إفجليزي بسهم ^٥ ١٢أصيب ثلي راكاممن فيا 

عزممن بنتلمات يه فببق لم فاله وعؤادي فاصمى نه ولك

تم،واسزنياللحمواسلإتصبر حين لاذ حض تصبرت 

الننمإش سميرا يوما آصحنمى فلن لصادق إني الأستاذ أيها ا في

امجيتسسنمليربه نجاح عن تا لائلا حالإنجليري يكون اذا لم

الفهمغاية اوف^4ه حمظه على مجيرا اليوم.ؤيحكد اضون لماذا 

لثسمعلى مجهدوها ارض بكاتي حائما لأحشار:ي امشي سوف غدا 

التهمبالرجل المحاو وضيف سيحمي الدي فما رسبت لواني أفكري 

الشؤمرش هيئي واستسلام الضعف على علامة بكاء الولكي أابك.ي؟ 

لوميالمجا بنقص سيرميتي »_>_ إذا وت5تدي اش؟ ح—ن ١ام—حليم 



١٥١ريان 

اسمفصذ ٠—نهيا نها واق—فزما دارنسرقة مؤق اريى سوف إذا 

السملظى من مائيا ضميري سأيبمي مهكذا مات r٠ائغير ، ٥٧١ودس 

۴٣١إلى صديقي يا ثئعيبئي فلا عمش الناص مع مدا يا سمرا 

ضنيعلى يوما اJبوشام اضتب ولم نماملي قعد باممش يم لم ا ان

وانم—مالخال ايحياسزايفؤزبمن \طاو، ولم بمال أستاذا ائش ولم 

ممفي كنذ مسرؤرن رسوبي ملي ئنتي ييوم اليبمبت هذا ل

الساعرانميضر()إش عنوانها: قصيدة وتال ه_ 
طؤيل CjSLuiالدي فالْلريق الشامرانمميرمدم ا أيه

ولاليبمفيه الجمؤع ؤيشود خيروهدي كل فيه ا رنم

شلولمساؤل تذا عرفه.بالش أذصر1لدين كيف تقل لا 

الفحولمنه اف بمشنبل الق يواؤي د ئه تقولا بيترن 

ايوهيللياة الحيق همهم اس أنمن تخف لا الحق ويل 

تقول(ا ماخي ا يالله يد واخيراخ—ذأع_نمؤاديوداما 

واطفال()اطفال عنوانها: قميدة _أيضا_ وتال - ٦ 
فيها:يقول 
داوالق قوم النادى وتفراعتا بسسماو ا يومنا لطفل أصيب 

جادومن امل من ناس الؤاقبل وجل ق انمون بمللبون واستميرخوا 

جزادثوب ي جالسا عله لبشي الْلملمنهمى نرح بمش هدا 



uLiMj ١٥٢

الجاؤيدمعك كصتف باس لا تقول؛ ئميله انا واحيكي تبوالأم 

١واممل الم من ادجرح ق مل بسال وذاك  ادومحتمهموم ثن ب٠ 

اهياريبعمى وجالت بمدا مهم بها الخيال وقدطاف نفسي الت 

ارباحجم فيردومداؤمم اعيهاجمهم اْلفاد القدس مي اليس 

اراثندسعه عليهم يخاف ومن ^حوا إذا قومي يا اك^ يذرف من 

لوبمشداريْلهرالحسنن.مى او جراحهم قومي ا يبضمي ومن 

ابضنر1هيوصمهالوهذا بها تعس كي يلوب مينا ايئس 
انحليذلك انفضر حتى القصائد تلك إكاء ق استمر وهكذا 
بلدى•إر ورجعت 
والأخرىالفينة بعن بها فصارينولني قصائده، منه ؤللت ذلك ؤيعد 

محتالفي قصيدة المائة على ينيد كبر سواد منها لي اجتمع حش 
الشعروبجيد الأمة، جراحات بحش الذي الشص فهويجيد الأغراض؛ 

أخاذ.يأسلموياسلس ؤيصوغه التهكم ؤبحسن الساخر، 
والخن؛نالأحة، إل والشوق والذكرى، والودج، وللرثاء، 

شعره.ذ غيرمتقوص نصيب - الأغراض من وعترها ' إليهم 
على^١ ١٥٠٣٠-من يعجب وحكما ونظرات، املأت، له أن كما 

سنه.حداثة رغم لسانه 
الحر.بالشعر يمي وما التفعيلة، شعر ق باعا له أن كما 

أنبعد وثاقة وزادت ، محمود أخينا مع العلاقة استمرت ولقد 



١٥٣

قبكلية التحق ثم حقل، ق الثانؤية دراسته من انتهى 
الدرسقاعات ق الخامعة ل اللقاءات بينتا وصارت القصيم، جامعة 

عبرأو الزلني، محاففلة إل التكررة نياراته أناء ول وغيرها، 
عموما.العللأب مع والأدبية العلمية امرات والمللالقاءات 

يكنلم ذلك أن »ع له، سح فرصة كل ل لشعر يقول زل وما 
الدروسعبر أو الكلية ق سواء العلم طله عن مهيله أو ليشغله، 

يراستهوواصل بتفوق، ابامعية لراّته أنهى حتى العلمية، واليؤرك 
الماجيروعتن'رحلت أنهى ثم ماض' ذ للقضاء العار لمعهد اق 

ولكتهللشعر، ينمحص فهولم الدكوراه؛ مؤجاة ؤبدأ قضاثيا ملازما 
لأخر.وقت من إحماصا قيه بحمص 

المعار،س بالكثير فأمدته سعوره، الغرية أرهفت ولقد 
جراءمن فصارله ثقافته؛ س زاد العلم ق ثرقيه أن كما والتجارب، 

متى.أعراصن ل ^^٥ قصامم. د٧.ثا 
والسلاسة،بالخزعة، ممتاز ٌي القمبماثد نالك س يسيرا سيتا ؤإليكم 

واكمية.والحكمة، والعمق، 
البحتؤي،وسلاسة المتنبي، حكمة قصائده يعصر ل تلحفلؤ إنك بل 
وحنينه.الشابي القاسم أبي وغؤية 
الدراسةإل متجها حقل مدينة ولع لما شاعرنا قالما قصيدة هذه ١- 

وأحدذكؤياته، فهاجت ، ال2إاثرة وركب القصيم، جامعة ق الخامعية 
الب3لاقة،تلك ق قصيده كتب ساعة نصف وحلال ، الصعود بعناقه 

يقول:حيث ضته؛ ق وزفراته بلده، إل صمتهاأسواقه 



واد1ت١٥٤

معلماالسماء ي ذكرتك ولقد 

جناحهاكان ْياترة مهن في 

نائمقاما حولي من ناس وال

قاست1ْاراسممىى فمد افا اما 

يحخلةشوهي استْلع لم 

اشدهموكنت أحبابي فارقت 

اعراشلبا كجنيي في آلأن 

صغيرةومي اfلآلأم بوأحس 

ثهمودعإذا ينا حا واذوقه

يطيصيابتسمت إذا JلقJيض ما 

ق|حرن وادلتقي يلإ وضائه 

مرغماتركتك ك إني .. حقل يا 

دميق حبك ان احسب كنت ما 

مشاعريأن أدؤكت لقد حقا، 

قمنيثهامأرب فيك حقل يا 

هم ٢٣٠أحية فيك حقل ا ي

أنلوحاولت الأمل فيك حقل يا 

انحمقي قلب والديتي ا ي

توانالجودون يتهق يف س

الأجفاناعس نا ؤإممدم 

كاليرضانفيم فاصبح قليي 

الكتمانعلى الضنى يقدر هل 

فقدانالمراؤة بوقع ح_زذا 

الألوان؟!مضاعف اييناء ألقى 

وجدانيعلى تقضي نكأنها ف

ائييأس بئليي قؤيذوقها 

بالعمعيان؟!لوذ يتكيط بؤإذا 

ؤي—قترقانإلا ؤئ امنفس 

جمي—انفي عينثن الدامع وم

يعانيوارقؤاد ترطمم؛ حتى 

الأوْل—انحلاوة ننلي مئمثص 

تهزكيانيذكراها 

العاني١^١۵ عن يجلوالهموم 

بيانييوف لم اشتياقي أصف 



١٥٥ر،يات

مشاعركل وفيك فيك حقل يا 

تيرحلمن لي بمص ويا مدا 

الديللقلب ايول عساي ماذا 

^؛٠٥ق ه بإذ فأملل حتى 

عنيحكون الذي موالبين هدا 

مدةهي ا رنمفؤادي صيرا 

انيجنيبوح حبي ضمنتها 

انيزملحلول فيا القليل إلا 

مكانيبقرب اسمره زلت ا م

والخلانالأحباب من فردا 

السجعاناشاوس باله افع

حسيانولا عد بلا تمضي 

الأركانثابت جلدأ فلب يا فكن حقل ق للاحباب وفود 

احزانيوتنتهي العناء غصص وتنقصي يحلواللقاء النوى بد 

ققابلته الخامعة ق له دراسية ستة أول وق الأيام من يوم وق ٢" 
قصيدة؟لديك هل له: فقلت جيبه، ق يده وصع وكأنه المسحة 

القاعة،باب علي محلوق الأخيرة انحاصرة كانت ولما لا، فقال: 
شيء)لا عنوانها: قصيدة وهي به، لقائي^ بعد كتبها قصيدة وناولي 
فيها:يقول عفليم( إلاالم عخليما يجعلك 

صأخربممن اياء عيب ؤيفيض يكره ا مينخع فد 

ايوالجراح ماسي الولا ل

سلامتنافي لتا افما ول

إذالحبيب لسنا أنا ولم

ضمنالميم ي ينسؤ اومن 

٠٠ين بتان ش علنف^٠؛، ٠

اعرقبم>،شينا إلاهدي 

الأحياءاوعيرةمن دؤبما 

هجرئئدى ولم الوصال كان 

سيذحمراسصا يقضييى 

٠٢٥دم_ربم حوادث صمات 


































































































































































































































































































































