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 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو ومن , ا٢بمد هلل
 :, أما بعدوااله

 .لذًة أي لذة_ على وجو العمـو_فإف للكتابة والتأليف 
كما أف ُب ذلك مشقة, ومعاناة, وكلفة؛ إذ القرٰبة ال تواتيك على كل حاؿ؛ 

س, فَ النػ   و  تسمو إليك ٠بُُ فار, وتتزاحم لديك ا٣بواطر, فتارة تتوارد عليك األفك
 .الليل إذا يغشى وهتجم عليك ىجوـَ 

عليك من قلع  أشد   الفكرةِ  قرٰبتك, ويكوف انتزاعُ  ك, و٘بمدُ وتارة يتبلد إحساسُ 
 ._كما يقوؿ الفرزدؽ_الضرس 

 .ومراحلُ  وبْب ىذا وذاؾ برازخُ 
ف كتباً, وأحتاج ل  ؤَ إما أف أُ : حد أمرينو٤با كاف األمر كذلك رأيت أنِب أماـ أ

 .معها إىل معاناة, ونصب, وعزو, وٚبريج, وما جرى ٦برى ذلك
إىل  هُ يادَ قِ  مَ لِ سْ إىل الراحة, والدعة, ويُ  , فيخلدَ مفتوحةً  أو أف أعطي القلم إجازةً 

 .نومة كهفية
دوين ٍب رأيت بعد ذلك أف أسلك طريقاً وسطاً؛ فآخذ ُب بعض األحياف بطريقة ت

ٍس, وكثرِة فَ ُب بعض ا٤بوضوعات الٍب ال ٙبتاج إىل طوِؿ نػَ  والكتابةبعض ا٣بواطر, 
اء ذلك سواٌد ال بأس بو ٩با ُدو ف ُب فَبات ر  َتَشعٍُّب؛ ومعاناة َعْزٍو؛ فاجتمع من جَ 

 .متباعدة؛ فكاف ىذا اجملموع
 .لقارئوال ريب أف ىذه الطريقة سهلة ا٥بضم, قريبة التناوؿ على الكاتب وا

يأخذ هبذه الطريقة كما ُب  والكتاب القدامى واحملدثْب ولقد كاف كثّب من العلماء

 املكدًٞ
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صنيع ابن حـز ُب األخبلؽ والسّب, وابن عقيل ُب الفنوف, وابن ا١بوزي ُب صيد 
ا٣باطر, وابن القيم ُب الفوائد, وعبدالوىاب عزاـ ُب الشوارد, و٧بمد ُكْرد علي ُب 

 .ا٤بذكرات, وغّبىم كثّب
ناٍت من ىذا القبيل ٙبمل أ٠باًء من الكتاب, واألدباء مدو   كثّبٌ   ؾَ رَ وُب الغرب تػَ 

٨بتلفة, مثل خواطر, ومذكرات, و٫بو ذلك؛ ٩با يُػَقي ُد ما يعلق بالذاكرة من 
 .انطباعات, ونظرات, وارتسامات

ولقد غدا ذلك النوع من الكتابة أدبًا عا٤بيًا مرموقًا ُب ٨بتلف اللغات يُتهافت 
 .على قراءتو؛ للتمتع ٗبا يتضمنو من أفكار ناضجة, أو بياف رائع, أو ٘بارب نافعة

ٍ من حيث الفكرة أو الطوؿ  ,ٍب إف ما ٰبويو ىذا الكتاب ال يسّب على ٭بط معْب 
كوف عنوانًا وٙبتو يكوف خاطرة ُب سطر أو أقل أو أكثر, وتارة يأو القصر؛ فتارة 

 ...دد من الصفحات, وىكذاوتارة ُب ع أسطر ُب صفحة أو أقل,
وقد تكوف ا٣باطرة نا٘بة عن تأمل ُب آية, أو وقفة مع حديث, أو أخذ العربة من 

من ا٤بواقف العامة أو  , أو موقفٍ شارد شعر أو بيت أو مثٍل سائر, تارٱبية, حادثةٍ 
 .ا٣باصة, أو نظر ُب أحواؿ الناس, و٦بريات ا٢بياة, وىلم جرا

اطرٍة إشارًة مقتضبة, ٍب تُػَفص ل ُب موضع آخر, وقد ُيشار إىل فكرٍة, أو خ
 .والعكس
 (ٔ)هتارَ ذْ أو ٘بوؿ ُب بالو خاطرة؛ فيظن أنو أبو عُ , يكتب فكرةاإلنساف قد  ٍب إف

فما يلبث حٌب يقف على من سبقو إليها؛ فكم من كبلـ تنشئو فَبى أنو سبقك إليو 
 :اً قاؿ عنَبةوقدٲب, وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليو متفهم, متكلم

                                                 

 .َٚبتدع٘, ٚرلرتع٘, تطًل ٖرٙ ايعباز٠ ع٢ً َٓص٤٢ ايص٤ٞ: ٠أبٛ عرز _1
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 (ٔ)ىل غادر الشعراء من مَبد ـ 

وىذه ا٣بواطر ُكتبت ُب أحواؿ متنوعة؛ فبعضها ُكتب ُب السفر, وبعضها ُب 
ا٢بضر, وبعضها ُب الليل, وبعضها ُب النهار, وبعضها ُب الشتاء, وبعضها ُب 
الصيف؛ حيث اقَبح بعض اإلخوة أف ٛبر عليها فصوؿ السنة؛ حٌب ٚبتمر, ويزداد 

 .جهانض
وكم ٛبنيت أف أضع أماـ كل خاطرة تارٱبها, وساعة كتابتها, ولكن مل يكن ُب 

 .أهنا ستخرج ُب كتاب_ ابتداءً _ا٢بسباف 
ىػ, ٕٛٗٔىػ إىل عاـ ٚٔٗٔما بْب عاـ  ىذه ا٣بواطر وعلى كل حاؿ فقد ُكتبت

 .ىػٕٛٗٔىػ إىل ٕٙٗٔوأكثرىا ما بْب 
أف أُزجي الشكر والدعاء لكل من وال يسعِب وأنا أضع يدي عن شباة القلم إال 

 .أعاف على إخراج ىذه ا٣بواطر كتابة, وتصحيحاً, ومراجعة
 .فإىل ٧بتويات الكتاب, واهلل ا٤بستعاف, وعليو التكبلف

 

 ٧بمد بن إبراىيم ا٢بمد
 ٓٙٗ: ب.ص: الزلفي
 ىػٕٛٗٔ/ٚ/ٖ
 كلية الشريعة وأصوؿ الدين_جامعة القصيم 

 قسم العقيدة
www.toislam.net 

alhamad@toislam.net 
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 .قد يكوف الذُـّ منصباً على موقعك ال على شخصك_ ٔ
أْف ُٚبْرَِج طعامًا ناضجاً, وشرابًا سائغاً, وإما  ُب ا٢بشا؛ فإم ا رـُ طَ ضْ تَ  النارُ _ ٕ

 .أْف تدفع نَػي ئاً, أو ٧بَبقاً أو ٞبيماً 
 .ا٥بوى و٨بالفةِ  ,ماحح ا١بِ بْ تتفاوت أقدار الرجاؿ بقدر كَ _ ٖ
من ذلك,  فلن تستفيدَ  ا٤بشكلة, حجمِ  مِ ُب إساءة الظن, وتضخي ال تبالغْ _ ٗ

 .بل أنت مشارؾ ُب ا٣بسارة
 .مودة نْ مِ  لو عندؾ بقّيةٌ  نْ أماـ مَ  البابَ  قِ لِ غْ ال تػُ  _٘
 .وال تعجلْ  بادرْ _ ٙ
مل  نْ رأيك عند مَ  نة فبل تذكرْ ي  ما, أو قضية مع إذا اختلف الناس ُب أمرٍ _ ٚ

 .مل ٙبتسب حيثُ  نْ فصرت غرضاً مِ  ؛فرٗبا ذكرت ذلك ؛موقفو نْ تتأكد مِ 
ا٤بفسد؛ فعاقبتو إىل خسار؛ ألف اهلل ال يصلح عمل  ال يهولّنك أمرُ _ ٛ

 .ا٤بفسدين
شت, و  ِشْر برأي, ألّف صفحة عقلك قد تشوال تُ  ,إذا غضبت فبل تتكلم_ ٜ

 .على حقيقتها األمورَ  كَ فإذا صفا ماؤؾ أََرْتك مرآُة عقلِ 
 بَ عَ على خاطرؾ بالقبوؿ,ألّف تػَ  دُ رِ ما يَ  إذا كنت متعبًا فبل تأخذ كل   _ٓٔ
 .والتفكّب ةِ مّ ا٥ب يصحبو تعبُ  البدفِ 
 .كبار, وفيهم كبار أطفاؿ  ُب الناس أطفاؿٌ  _ٔٔ
 .إذا كنت مكانو عملت عملو نْ مَ  مْ لُ ال تػَ  _ٕٔ
 ,جلةوالع ,لن تندـ على ا٢بلم وضبط النفس, وإ٭با تندـ على الطيش _ٖٔ

 (1)  ٘اطس قصريٝخ
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 .ؽرْ وا٣بُ  

   :أْف يساء إليك, وإ٭با كيف تستقبل اإلساءة ليست ا٤بشكلةُ  _ٗٔ
 أْف يلقػػػػػػػػػػػػػاؾ ذو بُ طْػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػا ا٣بَ 

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍو بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍؿ مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذع 

 ػرضٌ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  
 

 للجهػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػن وغػػػػػػػػػػػػػػػد دعػػػػػػػػػػػػػػػي 
 ػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكّنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم األَ  

 
 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مل يسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مْ ِظػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػو أعْ  ـْ رِ ْكػػػػػػػػػػػػػػػػػأَ  
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياأل٤بع ذاؾ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاعُ  
 .إىل التمادي ُب ا٣بطأ ,وداعيةٌ ٞبقٍ  دليلُ  بالناصح والزرايةُ , َردُّ النصيحةِ  _٘ٔ 

يرتفْع قدرؾ, _ إذا توّجو إليك النصحَ  با٣بطأ إذا أخطأت, واقبلِ  اعَبؼْ  _ٙٔ
 .وتقل  أخطاؤؾ

 :واالضطراب افزع إىل الدعاء تُفتْح لك األبواب, وتُزْؿ عنك ا٢بّبةُ  _ٚٔ
 ذي ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػأتليوا١بػػػػػػػػػػػػأ لسػػػػػػػػػػػػيدؾ الػػػػػػػػػػػػ

 
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيض حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تتمتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 قضػػػػػػػائو أو لػػػػػػػيس مػػػػػػػا تشػػػػػػػكوه بعػػػػػػػضَ  
 

 ٘بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزع للقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء وهتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ـَ فعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 
 .إلقداـ أو اإلحجاـإىل اُب العواقب يقود ا٢باـز  النظرُ  _ٛٔ 

ا٣بّبات؛ فبل فسو, ومنهم مقتصد, ومنهم سابق بلن منهم ظاملٌ  الناسُ  _ٜٔ
 ؟......وأي الرجاؿ ؟.....لذيتبالغ ُب تطلب الكماؿ, فمن ذا ا

ابذر الصا٢بات, وقم باألعماؿ الزاكيات, وال تستبطئ النتيجة؛ فالعمل  _ٕٓ
 .الصاّب يؤٌب أكلو بإذف ربّو

نفسك فوؽ قدرىا  وال تُعط, ثقتك بنفسك إذا مل يُعرؼ قدرؾ دْ قِ فْ ال تػَ  _ٕٔ
 .حكإذا بُولغ ُب مد

 .ادؽك بالثناء الصحَ رَ افرح بالنقد ا٥بادؼ فػَ  _ٕٕ
تدافع عن  _وا٤بساعي ا٢بميدة, واألخبلؽ الفاضلة  ,األعماؿ العظيمة _ٖٕ
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 .صاحبها, وتنفي ما يُلصق بو من ذـّ 
ويتعشقوف العظائم, ولكن قّل من يقتدي بالعظيم,  ,الناس ٰببوف العظيم _ٕٗ

 .ويسعى للعظائم
فلماذا ال يقبسوف من فضلو,  حولو يتكربوف؛ نْ العظيم يتواضع, ومَ  _ٕ٘

 !يسّبوف على نولو؟و 
عامل ا٤بسيء ٗبا أنت أىلو , ال ٗبا ىو أىلو, حينئٍذ تكسب الود ,  _ٕٙ

 .وتستويل على األمد
بالنقد  فبل تباؿِ  _وأحسنت ا٤بعاملة, وأخلصت النّية إذا أتقنت العمل, _ٕٚ

 . وليس فيك ,الظامل؛ فالعيب ُب الناقد
جائو مل يعد فيو شاغرٌة حملبة ور  ,وخوفو ,إذا امتؤل القلب من ٧بّبة الّلو _ٕٛ

 نْ عبودية مَ  نْ غّبه, أو خوفو أو رجائو, وإذا أخلص العبد عبوديتو لربّو ٙبرر مِ 
 .سواه

 .إذا أيقنت أف ا١بداؿ لن يأٌب بنتيجة فأْقِصْر عنو _ٜٕ
 .خذ قسطاً من الراحة قبل أْف يبلغ بك اإلعياء مبلغو _ٖٓ
إف مع العسر فإف مع العسر يسراً,  ؛َجهات ا٤بصيبة فانتظر فَػرَ م  ٥بَ إذا ادْ  _ٖٔ

 .يسرين يسراً, ولن يغلب عسرٌ 
 :ال يعظم عليك ٖبل الناس _ٕٖ

 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكن ُب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ٖبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب
 

 لسػػػػػػػػػػػت ٩ّبػػػػػػػػػػػن يشػػػػػػػػػػػتكي ٖبػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػورى 
ال تظهر أخبلؽ ا٤برء ُب تعاملو مع األكابر, فقد يكوف مضطراً لذلك أو  _ٖٖ 
 نبُلُو, و استواءُ ْب  دونو, فهنالك يَتب نْ متصنعاً, وإ٭با يظهر فضلو ُب تعاملو مع م

 .طرائقو
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إ٭با كرب العظيم ُب عينك بسبب نزولو إليك, ولن تعظم ُب عْب من  _ٖٗ 

 .دونك إالّ بنزولك إليو
ذلك أال تقع ُب ما يوجب من  أْف تعتذر إذا أخطأت, وأٝبلُ  ٝبيلٌ  _ٖ٘

 .االعتذار؛ فإياؾ وما يُعتذر منو
 .تكن ساذجاً كن سليم الصدر وال   _ٖٙ
 

 (ىػٚٔٗٔالعشر األواخر من رمضاف عاـ )
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 ال بد من حل للمشكلة إذا كاف ىناؾ رغبة جادة ُب حلها من ٝبيع_ ٔ
 .األطراؼ

 .من الناس من ٲبن عليك إذا ترؾ أذاؾ_ ٕ 
ولكن انظر : فقاؿ يل انظر إىل الربيع حوؿ جدار ا٤بقربة, :قلت لصاحيب_ ٖ 

 !إىل ما بعد الربيع
 .ؾبصر ا٢بق من بعيد, فإذا دخلت ا٤بعمعة تغّبش منظارُ ت _ٗ
 .قو با٢بسدطريق القمة واسع فلماذا نضي  _ ٘
وىذا يتفاٌل ُب  وذاؾ يبذؿ مالو ودمو إلطفائها, ىذا يوقد نار الفتنة,_ ٙ 

؛ فكل يعمل على َبؽ إلنارة الطريق وتبصّب الُعميوذاؾ ٰب الفساد واإلفساد,
 . مشرهبمقد علم كل أناس و شاكلتو,

 ونفاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياء ُب غاياهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فاٞبػػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػػاءؾ إف أصػػػػػػػػػػػػبت نفيسػػػػػػػػػػػػػا 
ا٣ببلؼ, ومع  معونتفق ُب األكثر األىم, و٬بتلف ُب القليل ٩با ال يضر _ ٚ 

 .فتتسع الفجوة, وتزيد ا١بفوة ؛التدابر على التآخي رُ ثِ ؤْ نػُ  ذلك
 .طالة دب ا٣ببلؼإذا كثرت البَ _ ٛ
 إحدى عينيك ,فإذا تكلم مؤل الثانية ,أو أوؿ وىلة مؤلإذا رأيت الرجل _ ٜ

 ....صفسقط من األوىل؛ لساف الفٌب ن
 .ابدأ وستصل بعوف اهلل_ ٓٔ
 ,ويعّبوف عقو٥بم للحمقى  الثقة,يستنكفوف من إعارة ا٤بتاع لؤلمْب_ ٔٔ

 .والدجالْب, وا٤بفسدين ,ا١بهاؿو 

 (2)خ٘اطس قصريٝ  
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عن الطوؽ ٍب يكوف حطاماً, واإلنساف يشب  ,فَباه مصفراً  ,الزرع يهيج_ ٕٔ 

 .وتصلب قناتو, ٍب يبدأ بالضعف وا٥بزاؿ, ويرد إىل أرذؿ العمر
ٍب تصغر شيئًا فشيئاً, والناس يهيجوف ُب الشر, ٍب  ,وكذلك ا٤بصيبة تبدأ كبّبة

 .تعتقد أف الشر ضربة الزبٲبلوف ويقصروف؛ فبل تستبطئ الفرج, وال 
 .ُحْلكة الظبلـشتداد ؛ فبزوغ الفجر يسبق باجرَ إذا اشتد الكرب قَػُرب الفَ _ ٖٔ
 ُمت سػػػػػػػػػػػُع األمػػػػػػػػػػػن ا٣بػػػػػػػػػػػوؼِ  مضػػػػػػػػػػػيقِ  وراءَ 
 
 
 

 ا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػزفِ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػو غايػػػػػػػػػػػػػػػػػةُ  مفػػػػػػػػػػػػػػػػػروحٍ  وأوؿُ  
 ل ػػػػػػػػػػػػك يوسػػػػػػػػػػػػػفاً فػػػػػػػػػػػػاهلل مَ  فػػػػػػػػػػػػبل تيأسػػػػػػػػػػػػنْ  

 
 خزائَنو بعد ا٣ببلص من السجن 

فما  فَبؾ َحّكها مع شدة توقانو لذلك؛ ىاج ُب جسده داء ا٢بساسية,_ ٗٔ
 .ودينلعُ ذكى باتُ  فأيقن أف النارَ  لبثت أف سكنت؛

اف لك رأي فليس وإذا ك, ليس ضرورياً أف يكوف لك رأي ُب كل مسألة_ ٘ٔ
, أو وإذا كاف البد من إبدائو فليس ضروريًا أف تبديو لكل أحدضروريًا أف تبديو, 

 .أف تفصل فيو
قد يكوف جملموعة ما موقف ضدؾ؛ فإذا ٕبثت عن خصم منهم رٗبا ال _ ٙٔ

 .فالقضية ضد ٦بهوؿ ؛بذاؾ ا٤بوقف لْ فَ ٘بده؛ فبل ٙبَْ 
إال أف ال بأس أف تكوف مقلدًا ُب ا٢بب, أما ُب البغض فبل ٰبسن بك _ ٚٔ

 .تكوف ٦بتهداً مطلقاً 
 (ىػٛٔٗٔالعشر األواخر من رمضاف عاـ )
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اللهم اجعلِب أغُب خلقك : =لّلو كم ُب ىذا الدعاء من معاٍل العزة_ ٔ
 +.بك,وأفقر خلقك إليك

اللهم إٍل = ؟بل ماذا ترؾ منها ؟كم ٝبع من الفضائل :لّلو ىذا الدعاء_ ٕ
 .+أسألك ا٥بدى والتقى والعفاؼ والغُب

ال الوقود  ,ما أٝبل أْف تكوف ُب منازعات اإلخواف كا٤باء الذي يطفئ النار_ ٗ
 .ويذكي أوارىا  ,الذي يسعرىا

 .إذا كاف عند كل صغّبة وكبّبة ليس لعتابك معُبً _ ٘
اآلخرين دوف فضيلة يسمو هبا كاف على شفا جرٍؼ من ارتفع على أكتاؼ _ ٙ

 .ىاٍر, فيوشك أف ينهار بو
, وٰبتمل ويسدي اإلحساف, يبذؿ الندى, ويكف األذى ,فبلف يويل ا١بميل_ ٚ
 !ك أدٌل معاناة؟نفسَ  ّلفْ كَ وأنت مل تُ  ,؛ كيف تريد أْف تصل إىل مرتقاهاألذى
صوصًا إذا مل يكن دقيقاً خ! لك معيارؾ ا٣باص؛ فلماذا تقيس ٗبعيار غّبؾ؟_ ٛ

 .منضبطاً 
شخص فيو مع أنك أعرؼ با٤بقدوح فيو  حِ دْ سقط فبلف من عينك ٗبجرد قَ _ ٜ

 !من القادح؛ كيف تلغي عقلك؟
 .ال تتغّب عليو؛ سّبضى ببل سبب ؛َىَجرؾ ببل سبب_ ٓٔ
َّب ثػْ كالعِ أناس كا٥بواء العليل ٙبيا هبم الروح, ويشفى هبم العليل, وأناس  _ ٔٔ
ىم,أو كالريح العقيم ما تذر من شيء أتت ىم,أو يصيبك غبارُ ك نارُ قُ رِ ـ, ٙبُْ ا٤بشو 

 .عليو إال جعلتو كالرميم
 .ليس الشأف بأْف تأنس بأحد, الشأف أف يأنس بك كل أحد_ ٕٔ
وال تصدع  ,فبل تقّصر ُب حقو ؛ولو شأٌف عند نفسو ,كل لو كيانو ا٣باص_ ٖٔ
 .قناة عزّتو

 (3)خ٘اطس قصريٝ  
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 .ال يقاس عليو و يعرّب عنو, القد و  ,الذوؽ يُْدَرؾ_ ٗٔ 

 .ال تبالغ ُب القلق ٩بّا ال بد منو_ ٘ٔ
 .وال تيأس ,حاوؿ_ ٙٔ
 .ُبُو وذكرياتوترقػُّ : ما ُب األنس ألذُّ _ ٚٔ
ىذا منتهى توقّبه وذوقو, وإف مل يقع منك موقع القبوؿ؛فهذا دأبو حٌب مع _ ٛٔ
 .توبل؛ُخْذه على عِ وٯبُِلُّ  من ٰبُِبُّ 
 !أفبل نأنس ٗبن ال يفارقنا طرفة عْب؟ ؛رقنا أو نفارقوٗبن يفا نأنس_ ٜٔ
قاببًل جثمت واستقّرت, وإال ترّحلت  بلا تنزؿ ا٤بصيبة؛ فحيث وافقت ٧ب_ ٕٓ

 .عت أو ضعفتد  ووَ 
 .كنَ توازُ  ال تفقْدؾ ا٤بصيبةُ _ ٕٔ
ا١بزع أماـ من ٙبت يدؾ,أو من يقتدي بك,اصرب يكونوا بك  ال تظهرِ _ ٕٕ
 .صابرين
 .لك إذا قّصرَت ُب حّقو دليل على صدؽ ٧ببتو ا١باىلِ  معاتبةِ  ةُ د  ش_ ٖٕ
من أخطأ ُب حقك, وُب شأف من بلغك أنو  أو عقاب ُب عتاب ثْ تري  _ ٕٗ

 .٘بد النتائج مذىلة_ أساء إليك 
 .كن ر٠بياً مع بعض الناس_ ٕ٘
 .با٥بمنِ  قَ شْ رَ  ٦ِبن ك إذا لقيت السفهاء؛ ألنك ال تأمنُ  لْ اٞبِْ _ ٕٙ
 .ك أف تكوف من أىلوعلى ا٢بق؛ ليكن ٮبُّ  ٚبشَ  ال_ ٕٚ
 ؟تسّب بأماف؛ فهل أنت من ركاهبا نوحٍ  سفينةُ _ ٕٛ
 العاقبة, والباطل خفيف ٞبيدُ  وقد يكوف ثقيبًل,إال أنو مريءٌ  ,ا٢بق واضح_ ٜٕ
 .ويبء العاقبة وبيل إال أنو
 .العربة باآلثار والنتائج_ ٖٓ
 .دخل من باب العاطفةإذا أعياؾ الدخوؿ من باب العقل فا_ ٖٔ
بْب من تصاحبو كثّباً,وبْب من ال تراه إال ٤باماً؛ فلو صاحبت  ال تقارفْ _ ٕٖ
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 . األخّب لرٗبا ترجحت كفة األوؿ عندؾ
إذا سو فت, وقد يكوف ا٤بستحيل ٩بكنًا إذا  قد يكوف ا٤بمكن مستحيبلً _ ٖٖ
 .بادرت
 ث أف تسريلبتلعبلجك وىو مريض؛ فبل بعض الناس يظن أنو يأٌب _ ٖٗ

 .عدواه إليك
 .ا٤بروءات تظهر ُب األزمات_ ٖ٘
 .اجمللس الطيب ىو الذي تقـو منو منبعثاً إىل ا٤بعايل وا٤بكاـر_ ٖٙ
الكتاب النافع ىو الذي يدنيك من خالقك, ويرفع من ٮبتك, وٲبؤل _ ٖٚ
 .علماً وحكمة, وقلبك عداًل ورٞبة عقلك
أمر من األمور, ولكن قد نتظار قد يصرب اإلنساف مدًة طويلة جدًا ُب ا_ ٖٛ

ُب انتظار ٤بدة دقيقة أو أقل عند إشارة ا٤برور, أو صرافة البنك, أو ُب ينفد صربه 
 .وما جرى ٦برى ذلك ,انتظار صديق

فرٌؽ كبٌّب بْب السرعة ُب إ٪باز األعماؿ مع الضبط واإلتقاف وبْب العجلة _ ٜٖ
ُب قبيل ا٢بـز والفضائل, والثانية تسبب ُب ا٣بطأ واإلخبلؿ؛ فاألوىل معدودة تالٍب 

 .داخلة ُب باب التفريط والرذائل
؛ إذ قد شرط اللطافِة النفاُؽ, , وال منليس من شرط الصراحِة الصفاقةُ _ ٓٗ

عن اإلسفاؼ والنفاؽ  اً يكوف ا٤برُء صرٰبًا لطيفًا ُب حدود اللباقة واللياقة بعيد
 .والصفاقة

 (ىػٜٔٗٔالعشر األواخر من رمضاف عاـ )
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فوجدت أهنا بلسم نافع لكثّب من , الكرٲبة عند ىذه اآلية وقفت كثّباً 
 .من ا٤بعضبلت ودواء ناجع لعديد, ا٤بشكبلت

ويسعى لدرؾ النجاح سواء ُب شأنو , وذلك أف كثّبًا من الناس يرـو اإلصبلح
 .أو شأف أمتو ٝبعاء,ن حولوا٣باص, أو شأف غّبه ٩ب

عصارة فكره ُب سبيل ويقدـ  ,ى جهدهقصار ويبذؿ , نصحو ٲبحضُ  فَباه 
 .وىلم جرا ,أو االرتقاء ٗبقصر,أو داللة حائر ,إرشاد غاوٍ 

 .وقل ب كفيو , ون  ع سِ رَ قػَ _ و تُ بَ لِ ومل ٙبصل لو طَ , فإذا مل يظفر ببغيتو
, اس ال بد لو من معاشرهتم ومداراهتممن أُن ينِ ر  مَ وترى من الناس من يعاٍل األَ 

أو تلميذ  ,أو أخ قاطع, ولد عاؽ أو, أو رئيس متسلط, سفقد يبتلى بوالد شر 
فإذا مل تأِت , والنهوض هبم مرة إثر ُأخرى, فيحاوؿ إصبلحهم كسوؿ أو شقي؛
وتوالت أحزانو؛ فكاف ىو والزماف على , يريد زادت حسراتواألحواؿ على ما 

 .نفسو
بأف يأخذ  فأشاروا عليو, ورٗبا استشار غّبه ٩بن لو دراية وعلم ُب ىذه الشؤوف

وال , فيجيبهم بأنو مل يدع سبيبًل إال سلكو, ويلج البيوت من األبواب, باألسباب
 .باباً إال و١بو ومع ذلك مل ٰبصل على مراده بزعمو

وال يقف األمر عند ٦برد اجَبار األحزاف وا٢بسرات, بل قد يَبتب على ذلك 
وشت َت قلبو,  فوات خّبات كثّبة, وأبواب من الرب متنوعة؛ حيث أشغل نفسو,

 .وأضاع وقتو ٗبا ال طائل ٙبتو
 ؟ىا ٩با يقاس عليهاوغّبِ  فما ا٢بل ُب مثل ىذه األحواؿِ 

ٍِ َحَشَساٍت] ِٔ ِٚ َُِفُشَم َعَو َِٓب   دَفال َتِر
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 ؟وىل يسَبسل مع أحزانو إزاءىا ؟ىل يقف اإلنساف واٝباً أمامها
 ,مثاب على قدر احتسابو ,وا٢بل بأف يستحضر أنو ٧بسن ُب عملو,ال :ا١بواب

وٲبضي ُب مصا٢بو؛ فإذا قمت ٗبا , صنيعو وما عليو بعد ذلك إال أف يستمر ُب
, وبذلت جهدؾ ومستطاعك,وسلكت سبيل ا٢بكمة ُب نصحك, ٯبب عليك

و [ َفبل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاتٍ ]ُب الوصوؿ إىل مرادؾ  ةٍب أعيتك ا٢بيل
ا َوال ِذيَن ُىْم َو َمَع ال ِذيَن اتػ َقوْ ِإف  الل  *ُب َضْيٍق ٩ب ا ٲَبُْكُروفَ  َوال َٙبَْزْف َعَلْيِهْم َوال َتكُ ]

 [.٧ُبِْسُنوفَ 
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روى عنهم كلمات ويُ _ رضواف اهلل عليهم  _عن السلف الصاّب  ثارٌ آكثّباً   دُ رِ يَ 
ومع ذلك , يةوعلى السج, عفو ا٣باطر _أحياناً _ اُب مناسبات؛ فهم يطلقوهن

 .صرىاقاً وعرباً مع اختصارىا وقمْ تأٌب حاملة ُب طياهتا عُ 
وحسن التلقي من , وقرب العهد, تباع الصحيحثار االآثر من أوما ذلك إال 

 .مشكاة النبوة
 خالدةً  د ألولئك الس راة كلماتٍ من كتب السّب إال وقد خل   أف ٘بد كتاباً  وقل  

 .ىا إىل يومنا ىذاايَبدد صد
نزلة ومن الناس من ال ٰبسن التعامل مع تلك اآلثار؛ إذ منهم من ٱبا٥با ٗب 

 .النصوص الشرعية الٍب ال يأتيها الباطل من بْب يديها وال من خلفها
 .و٘بارب نافعة, وال يقدرىا قدرىا؛ فيفوتو خّب كثّب ,هبا ال يعتدُّ  نْ ومنهم مَ 
ة وإفراط ُب مق طبيعتو؛ فقد يكوف ذا شدة وصرافْ يسّب هبا على وَ  َمنْ  ومنهم

ا مَ مستنداً لِ  اوما جبل عليو؛ فيجعله ,ٕبسب ما يوافق ىواه افَباه يأخذ منه ؛ا٢بـز
 .ىو بصدده

اللْب ُب شٌب أموره؛ فَباه ٯبر تلك  جانبَ  بٌ ل  غَ ط مُ ر  فَ ومنهم من ىو متساىل مُ 
 ...وىكذا, جراً  ثار ٤با ىو مبلئم لطبيعتواآل

ثار أف تؤخذ ٗبجموعها وإطارىا العاـ؛ ولعل األنسب ُب التعامل مع تلك اآل
 .ك منهج متكامل معتدؿاء ذلفيكوف من جر  

ُب أمور ٲبكن أف يستخلص  موتتابعت كلماهت,  ولقد تواطأت وصايا السلف
والسّب على منوالو ٩با ىو ٧بل  ,بو منها ا٤بنهج العاـ الواضح الذي ٲبكن األخذُ 

 اهتعاًى ًع اهِص٘ص اه٘ازدٝ عّ اهشوف
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 :ما يلي لكومن ذ, وإٝباع, اتفاؽ
 .ةوالتحذير من البدع, واتباع السنة, ثار ٙبث على تعظيم الشريعةآ_ ٔ
 ."وا٤بتابعة لرسولو , ثار ٙبث على اإلخبلص هللآ_ ٕ
 .ومرذو٥با, وتنهى عن سفسافها, ثار ٙبث على مكاـر األخبلؽآ_ ٖ
 .هرَ وٙبذر من الذلة وا٤بهانة والش  , والقناعة ةر ٙبث على العز اثآ_ ٗ
 .ومراقبة ا٣بلوات, وصفاء السريرة, ةثار تدعو إىل حسن السّب آ_ ٘
وتدعو إىل التشمّب , دنياالواالغَبار ب, وطوؿ األمل سلالكمن  ثار ٙبذرآ_ ٙ

 .واالستعداد للرحيل
وحسن , واألمثاؿ السائرة كالٍب تنتج عن ٘بربة, ثار جرت ٦برى ا٢بكمةآ_ ٚ

, ّب للماؿبوحسن التد, نظر ُب العواقبلوتقلبات األحواؿ كا ,نظر ُب ٦باري ا٢بياة
 .ذلك ىوما جرى ٦بر  ,موكيفية التعامل مع الناس على اختبلؼ طبقاهت
 .واالتفاؽ, فما كاف من ىذا القبيل فهو ٧بل القدوة

أو ما , لنص ا قد يظهر فيها ٨بالفة٩بأما بعض االجتهادات الواردة عن السلف 
أو ما كاف ,أشخاص دوف أشخاص لىأو ما قد ينزؿ ع, قد يبلئم وقتًا دوف وقت

فإذا صح فإنو ٰبتاج إىل , بتوفإف ذلك ٰبتاج إىل نظر ُب صحة نس_ ٦بمبلً ٧بتمبلً 
 .ج ٚبرٯباً مبلئماً ر  وإىل أف ٱبَُ  ,تأويل سائغ

  لىوال يلـز قبولو واألخذ بو ع ,د  اجتهادًا خاصًا بصاحبووإذا مل ٲبكن ذلك عُ 
 .كل حاؿ

يؤ خذ من قولو  أف ُكبلً على _ رٞبهم اهلل _ كيف وقد تواطأت وصاياىم 
 ".إال النيبويرد 

وأنفعها ببل , ىم على أحسن ا٤بنازؿؿ آثارُ ز  نػَ وتػُ , أقدارىموبذلك ٰبفظ للقـو 
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 . وكس وال شطط 
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منها؛ خشية  ر  فػَ  بو دجاجٌ  ؛ فإذا مر  ةٌ ب  ف مريضًا نفسيًا كاف يتوىم أنو حَ يذكر أ
 .وتأكلو ,أف تعدو عليو

 إىل طبيب نفسي؛ فشرح ىذا ا٤بريض بو ٧ببيو ذىب بعضُ  وفلما رأى حالَ 
 .أقنعو الطبيب بأنو إنساف سوي يٍ وألْ  دٍ هْ وبعد جُ  ,مشكلتو للطبيب

ال  بأنِب إنسافٌ  اقتنعتُ  _أيها الطبيب_أنا  :باالنصراؼ قاؿ و٤با ىم ا٤بريضُ 
 ؟ولكن من يقنع الدجاج بذلك, ةٌ ب  حَ 

ونفوس مطمئنة؛ , ي أخبلؽ كرٲبةو تذكرؾ بأناس عقبلء أسوياء ذ ا٢بكاية ىذه
ا٤بهذب , ذا عاملهم العاقل السويإالظن؛ ف ئيف بأناس شرسْب سي  لو تَ بْ ولكنهم يػُ 

ٛبلقاً  ورٗبا ظنوه ,منو سذاجة أو ببلىة ظنوا ذلكالطيبة الراقي ٗبا تقتضيو طبيعتو 
وإف القـو رٗبا , إنِب على خطأ :ويقوؿ, فلهذا تراه ٰبار ومكايدة؛, ومكراً 

 .ةً ب  وٯبعلوٍل سُ  ,ألعداءيب ا تَ مَ شْ استضعفوٍل؛ فبل أريد أف يَ 
 .وأنت الكرَل, وأنت احملسن, لعلياأنت اليد ا:تقوؿ لوف

 ِِب عْ دَ وطهارة سريرٌب؛ فَ , إذًا فمن يقنع ىؤالء بسبلمة مقصدي :فيقوؿ لك
 :ءهم متمثبلً بقوؿ أيب العبلوسَ بُ وألبس ٥بم لَ , طباعي رُ يػ  غَ سأُ وشأٍل؛ فَ 

 و٤بػػػػػػػػػا رأيػػػػػػػػػت ا١بهػػػػػػػػػل ُب النػػػػػػػػػاس فاشػػػػػػػػػياً 
 
 
 

 أٍل جاىػػػػػػػػػػػػػػػل ن  ٘باىلػػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػٌب ظُػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

ويصبح , فهذه ا٢بالة تعَبي كثّبًا من النفوس؛ فتهبط هبا عن عليائها د  ع  وب   
وال , وال رعاية, وال تذمم, فبل مروءة ؛قطعانًا من الذئاب الضارية بسببها الناس
 .تكـر

أو  ,ال يثنيو عنها جهل جاىلأو , لفضيلةافحق على الكرَل العاقل أف يعتصم ب

 ٗملا زأٙت اجلٔى
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 .تنكر حاسد 

 .وطهارة قلبك ومنطقك ,يتك٤بعه األحواؿ فاحتفظ بأوإذا اعَبضتك مثل ىذ
يقدروف ا٤بكاـر  نْ ولن تعدـ مَ , اهلل بك مُ لْ ؾ فيكفيك عِ رُ قدْ  ؼْ رَ عْ وإذا مل يػُ 

واستحضر أنك [ ا١ْبَاِىِلْبَ  ُمْر بِاْلُعْرِؼ َوأَْعِرْض َعنِ اْلَعْفَو َوأْ  ُخذِ ] فػ قدرىا؛
وال يزاؿ معك , هم ا٤بل  فُّ سِ يُ  نْ مَ أنك كَ  _ وإساءهتم إليك ,حسانك إىل الناسإِ ب

 .من اهلل ظهّب 
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 .وولد كثّب, ماؿ وفّب للمرءقد يكوف 
 .وينتهي عن هنيو, وٙبتو من يأٛبر بأمره, وقد يكوف ذا رئاسة

 ., وأمواؿوقد يكوف لديو ٩بتلكات من مزارع وعقارات
 .ويصدروف عن قولو, ولديو طلبة يتقلدوف رأيو, وقد يكوف ذا علم

 .وقد يكوف لو أوالد وعشّبة يلبوف رغباتو, ويدفعوف عنو السوء
 .وُيْستَػْنكر ُكنوُدىا, وال ريب أف ذلك من النعم الٍب يستوجب شكرىا

وٯبدر بو أف , ىذه حالو أال يركن إىل ما ٙبت يده تولكن ٰبسن ٗبن كان
 ,مشالو؛ ذلك أف ىذه األشياء الٍب تكوف طوع ٲبينو و وزوالو ذىابو لىيوطن نفسو ع

, وقُّ َبِ ستَ وقد يتعلق هبا؛ فػَ , قد تكوف سبب شقاوتو_ والٍب يظن أهنا سبيل سعادتو 
 , الظاىر أنو ىو السيد٥با؛ ألنو يُرى ُبمكببًل ُب أغبل, وتذلو؛ فيكوف أسّبًا ٥با

 إذ ىو  ؛وىو ا٤بالك بينما ا٢بقيقة تقوؿ غّب ذلك
َ
نو ال أ ةا٤بملوؾ من جه ودُ سُ ا٤ب

 .٥با من ىذه الناحية عبوديةٍ  ؛ فيكوف فيو وجوُ ىذه األشياء عن يستطيع االستغناء
 ,ضرَ العَ  ةن كثر ع ليس الغُب= :ا٢بديث الذي رواه مسلم ُب"و٥بذا قاؿ النيب

 +.وإ٭با الغُب غُب القلب
ليس الغُب بكثرة ما : =يوجونيس الكليب قولودوجاء ُب حكمة ا٢بكيم اليوناٍل 

 .+عنو إ٭با الغُب بكثرة ما تستغِبٛبلك 
 :وهلل در اإلماـ الشافعي إذ يقوؿ
 رأيػػػػػػػػػػػػت القناعػػػػػػػػػػػػػة كنػػػػػػػػػػػػػز الغػػػػػػػػػػػػػُب

 
 فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بأذيا٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٩بتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 فػػػػػػػػػػػػػػػبل ذا يػػػػػػػػػػػػػػػراٍل علػػػػػػػػػػػػػػػى بابػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 وال ذا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراٍل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 تشتعبدن أطٚاؤنال 
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 وصػػػػػػػػػػػػػرت غنيػػػػػػػػػػػػػػاً بػػػػػػػػػػػػػػبل درىػػػػػػػػػػػػػػم 

 
 أمػػػػػػػػػرُّ علػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػاس شػػػػػػػػػبو ا٤بلػػػػػػػػػك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :وهلل در أيب فراس إذ يقوؿ
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبُّ بذاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب  

 
 
 

 و عػػػػػػػػػػػػاري ا٤بناكػػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػػاُبن ػػػػػػػػػػػػآ وَ لَػػػػػػػػػػػػوَ  
 

 
 كافيػػػػػػػػػػاً   ةمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػوؽ البسػػػػػػػػػػيط

 
 كػػػػػػػػػػػػػاُب  فػػػػػػػػػػػػػإذا قنعػػػػػػػػػػػػػت فكػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػيءٍ  

وال سبيل إىل الوصوؿ إىل ىذا السر إال بتجريد التوحيد ٤بن بيده ملكوت كل  
 .وطريق ا٢برية األعظمشيء؛ فذلك ىو سر السعادة, وسبيل العزة, 
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 :كنت أقرأ بيت أيب ٛباـ الذي يقوؿ فيو

 ُب خيشػػػػػػػػػػػػػػومو ْد فيطػػػػػػػػػػػػػػّبَ مػػػػػػػػػػػػػػن مل يُػَقػػػػػػػػػػػػػػ
 

 فلػػػػػػػػػػن يقػػػػػػػػػػود ٟبيسػػػػػػػػػػا ا٣بمػػػػػػػػػػيسِ  ىػػػػػػػػػػجُ ر  
 .أو أدرؾ مرماه ,ومل أكن أفهم معناه 

على  بُ رَ غْ تػَ سْ ٍب بدا يل فيما بعد أف ىذا البيت ٰبتوي على حكمة رائعة ال تُ 
 .أيب ٛباـ

 .ت أف من مل تُقْده الرجاؿ ال ٲبكن أف يقود الرجاؿوفحوى ىذا البي
حن ك

ُ
 ُب مرحلةٍ  ر  مَ  دْ أف يكوف قَ  وا٤بريب الفاضل,فمن أعظم مقومات القائد ا٤ب

ووقف , وفِ لَ سَ  نْ ا٤برحلة استفاد مِ هبذه  مر   وداً؛ فإذاسُ مَ يكوف فيها مقودًا مأمورًا 
 .وكيف ينهى, يف يأمروعلم ك, ة الناسادارَ م مُ وتعل  , باعلى وجو الصو 

وقد ٱباطر , نو قد ٱبفقإِ ىل القيادة دوف مرور هبذه ا٤برحلة؛ فإ ٖببلؼ من جاء
 .وقد يفسد أكثر ٩با يصلح, ٗبن ٙبت يده

  فانظر ُب سّبة ا٣بلفاء الراشدينوإذا أردت ما يثبت فؤادؾ ُب ىذا ا٤بعُب
, ها أٲبا فائدةوأفادوا من, ةُب ظل مدرسة النبو  فلقد تربوا _رضي اهلل عنهم_

  ,وقادوىا إىل براألماف, فساسوا األمة خّب سياسة
َ
 .ادةجَ وأعلى مراتب ا٤ب

وتعلم حسن الطاعة , فاد ٩بن قبلوحيث أ÷منْب معاوية ؤ وانظر ُب سّبة أمّب ا٤ب
مو لوصارت سّبتو وح, جرين واألنصاراسبقو؛ فجمع اهلل عليو قلوب ا٤به قد ن٤ب

 .وهنجاً يقتفى, مثبلً ٰبتذى
 .×ل مثل ذلك ُب ا٣بليفة الراشد أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن عبدالعزيزوق

ود وإذا قطعت مراحل من التاريخ وأتيت على سّبة ليث اإلسبلـ نور الدين ٧بم

 ًّ مل تكدٖ اهسجاي قد ال ٙشتطٚع أْ ٙك٘د اهسجاي
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وأمر , الدين زنكي ترىب ُب كنف والده عمادرأيت ىذا ا٤بعُب واضحًا جلياً؛ فقد  

بن عبدالعزيز ار و سّبة عمأف يكتب ل _ا٤بعروؼ بابن ا٤ببلء_عمر بن حفص 
 .ما كاف منو ثره؛ فكافليقتفي أ

 ._رحم اهلل ا١بميع _ وقل مثل ذلك ُب شأف تلميذه صبلح الدين األيويب 
أو اآلباء ,وقل مثل ذلك ُب سّبة ا٤بربْب ٩بن تربوا ٙبت كنف العلماء الفضبلء

 .ا٢بكماء
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وترجع , ور ا٤بُقص ر عن تفريطرٗبا يظن بعض الناس أف شدة العتاب تُػْقصِ 
 .الغاوي إىل رشده

 بَ الصنيع قد يقود ا٤بعاتَ  ولكن ضرر ذلك قد يكوف أكثر من نفعو؛ إذ إف ىذا
 .أو االستخفاؼ بالعتاب ,ُب الغي اىل التمادي

 فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَِع العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَب فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرب  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْ 
 

 و العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج أولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 

 
 

, وقد يريد اإلنساف بلومو صاحَبو التخفيَف عن نفسو, وقد ٰبصل لو مراده
_ ما عاتب عليو  ولكن قد ٰبدث العكس؛ فقد ينثاؿ عليو من العتاب أضعاؼُ 

 :قوؿ ابن الرومي وعلى َحد  _ كما يقوؿ األحنف 
 ال ُتْطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًى بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٍ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػالريح تُغػػػػػػػػػػػػػػػري النػػػػػػػػػػػػػػػار بػػػػػػػػػػػػػػػاإلحراؽ 

ذا مل يكن ا٣بطأ من أثرًا من العتاب خصوصًا إ أحيانًا أبلغَ  وقد يكوف الرفقُ  
 ., أو كاف لو وجو عذرطبيعة ا١باٍل
 :أيب الطيب إذ يقوؿ رُّ وهلل دَ 
 أيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم قْ ترف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 با١بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍل عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقَ  

 
 
 

حتاج اإلنساف إىل العتاب فليكن لينًا رفيقاً, يشعر ا٤بخطئ ٖبطئو بألطف اوإذا 
 :ما يكوف, دوف أف تُغلق أمامو األبواب, وعليو ٰبمل قوؿ القائل

 دة مػػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػديقأعاتػػػػػػػػػػػػػػػػػب ذا ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػامِب منػػػػػػػػػػػػػػػو اغػػػػػػػػػػػػػػػَباب 
 إذا ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ود   

 
 ويبقػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػود مػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػي العتػػػػػػػػػػػاب 

فإف العتاب _ أما إذا رأيت من صاحبك انصرافاً عن ا٤بودة, وزىداً ُب الصداقة  
 :, وعليو ٰبمل قوؿ القائلةال يستدعي مود

 أقلػػػػػػػػػػػػل عتػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػن اسػػػػػػػػػػػػَببت بػػػػػػػػػػػػود ه
 

 ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودة بعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 

 ال تفسط يف اهعتاب
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ىل وقت لكي تشفى وتندمل؛ إذ قد وجراحاتو ٙبتاج إ, من أمراض البدفكثّب 
ويبقى البدف مع ذلك مدة تطوؿ أو تقصر حٌب , ويداوى ا١بُرحُ ,  ا٤برضُ اِبَ عَ يػُ 

 .يرجع إىل طبيعتو األوىل
, وقل مثل ذلك ُب األمراض وا١براحات ا٤بعنوية الٍب ٙبصل من جراء الشحناء

الزمن من بْب ىذه  مرور وقد يكوف, ؛ فهي ٙبتاج إىل عبلجواإلساءات, وا٤براء
 ,وهتدئة األنفس ,النزاعات ُب تسوية_ بإذف اهلل _ العبلجات الناجعة؛ فهو كفيل 

 .ومراجعة ا٢بسابات

ُِٗزٖ يف اهعالج  هوزًّ َد
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أو من جهة , صحاهباأا كاألبواب من جهة هتَ دْ وجَ  إذا تأملت القلوبَ 
 .مفاتيحها
لك ُب كل وقت؛ فبل ورٗبا كاف كذ ,راعيوالكرَل تلقاه مفتوحًا على مص فبابُ 

 .أو زائر تٍ أماـ أي آ يغلقُ 
 .وللمادح والقادح, وللمنتقد, وللباكي, وقلبو كذلك؛ فهو مفتوح للشاكي
 .وكلما زاد الكـر زاد ذلك ا٤بعُب

 .بلقوغإ ُأْحِكمَ وكلما زاد ٖبلو وقلبو كذلك,  ,مغلق البخيلِ  وبابُ 
وأحسنت طريقة الفتح  ,فإذا عرفت ا٤بفتاح ؛فلكل قلب مفتاح ؛وىكذا ا٤بفاتيح

 .حصلت على مرادؾ_ 
 .بةيْ ر العَ فْ وصِ  ,ةرجعت با٣بيب _ أو مل تعلم كيفية الفتح ,وإذا جهلت ا٤بفتاح

, و بالتحيةومنهم من تفتح قلبَ , و بالثناء الصادؽٍب إف من الناس من تفتح قلبَ 
و بذكر أسبلفو م من تفتح قلبَ ومنه, البيضاء و بتذكّبه بأياديوهم من تفتح قلبَ ومن

ل عليو عرب السؤاؿ عن خُ دْ ومنهم من تَ , و ٗبزحة خفيفةومنهم من تفتح قلبَ , الكراـ
 ...ومنهم من تدخل عليو من باب ٚبصصو وىكذا, ا٢باؿ

ولطف ا٤بدخل , ٌب  أَ وحسن الت  , القلب وطهارة, وعلى كل حاؿ فإف طبلقة احمليا
 .طبقاتمفاتيح عامة مبلئمة ١بميع ال_ 

عز _ وا٤بفتاح بيده , ولو مقاليد السموات واألرض, فإف التوفيق بيد اهلل دُ عْ وبػَ 
 .وىو الفتاح العليم_ وجل 

 هوكو٘ب ًفاتٚح
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 وما من قفل إال ولو مفتاح وإال فما ىو بقفل, لة إال و٥با حلكما من مش
 ._×كما يقوؿ الرافعي_

ا إال حْب ال وإهناء خصومتهم, صبلح بينهماوما من متخاصمْب إال وٲبكن اإل
 .ويتعصب لرأيو ,أو حْب يتعنت أحدٮبا, يرضياف بذلك
نَػُهَما: ]_تبارؾ وتعاىل_قاؿ اهلل   .(ٖ٘:النساء)[ ِإْف يُرِيَدا ِإْصبلحاً يُػَوف ْق الل ُو بَػيػْ

منهما بالٍب ىي أحسن,  واحدٍ  كلُّ   عَ فَ الرغبة من الطرفْب, ودَ  فمٌب ُوِجدت
كاف اإلصبلح يسّباً, وُب وقت _ أب صدعهما قا ُب حكيم ناصح يسعى لر ف  وُ وَ 

 .قصّب
وكذلك إذا كاف أحدٮبا عاقبًل, ناظراً ُب العواقب, حريصًا على الصلح, متنازالً 

 .قد ٰبصل الصلح, وتزوؿ اإلحن_ عن بعض حقو 
 طُ رْ فدوف الصلح خَ _ هما االثنْب, وإمامَ  رائدَ  , والتعصبُ أما إذا كاف العنادُ 

 .القتاد

 ًتٟ ٙصوح املتداصٌاْ؟
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أو , إما قرابة رحم؛ بْب طرفْب قريبْب منك يٌ أو بغْ , أو نزاع خصومةٌ  قد ٙبصل
 .أو ٫بو ذلك ,قرابة صداقة

 .بعيداً  خرُ ٮبا قريباً واآلأو أحدُ , وقد يكوف ا٣بصماف بعيدين عنك
 .وإذا كاف األمر كذلك فبل يلـز أف تكوف طرفاً ُب القضية

 .عن ذلك الّنزاع واالبتعادُ  ,التوقفُ  كَ عُ سَ بل يَ 
بل ٰبسن بك أف تكوف  ,كَ عُ سَ يَ وإف كاف ال بد من الدخوؿ ُب القضية فػَ 

وتقريب الوجهة؛ , وٝبع الكلمة, فتسعى لرأب الصدع ,مصلحًا ناصحًا ال طرفاً 
 .عى لقبوؿ قولكدوأ, فذلك أسلم لقلبك

, النجاءَ  نجاءَ الورأيت من ا٣بصمْب ١باجًا وٛباديًا ف, وإذا أعيتك ا٢بيلة
 .ا شيءوالسبلمة ال يعد٥ب

وتشتت , فأبشر بكثرة خصومك_ وإف أبيت إال أف تكوف طرفًا ُب كل قضية 
 ., وضياع أوقاتكقلبك

فكذلك يقاؿ ُب _ وكما أف ىذا يقاؿ ُب حق اإلنساف البعيد عن ا٤بشكلة 
حق أطرافها؛ حيث ال ينبغي ٥بما أف ٲبتحنا الناس فيما ٯبري بينهما؛ ٕبيث 

 .معنا أو ضدناٯبعبلف الناس أماـ خيارين إما 
تحن الناس بل يَسُع الناس أف يكونوا ٧بايدين؛ فليس من ضرورة ا٣ببلؼ أف ٲبُ 

 .فيو

 هٚص باهطسٗزٝ أْ تلْ٘ طسفّا يف كى قطٚٞ
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والواقع والتاريخ يشهداف بذلك؛ فلو  × سبلـ ابن تيميةلشيخ اإل ىذه ا٤بقولة
 .واعتربت كثّباً من هنايات الظا٤بْب لرأيت ذلك رأي العْب, النظر تَ لْ جَ أَ 

قدرية تلحق بكل من اتصف بذلك؛ فهذا ابن  وعقوبةٌ , يةٌ ماض ةٌ ن  بل لعلها سُ 
, العلقمي الذي كاف أحد أسباب تقويض خبلفة بِب العباس وذلك بسبب خيانتو

 .كانت هنايتو على يد ىوالكو_ و٩باألتو ٥بوالكو 
ا٢برب العا٤بية إباف القائد األ٤باٍل رومل الذي ٤بع ٪بمو  ,وىذا ثعلب الصحراء

 .كانت هنايتو على يد ىتلر_ وقائده ا٤بظفر , ع ىتلر األٲبنكاف ذرا , و ةالثاني
وىا ىم قواد الشيوعية من لدف لينْب إىل جورباتشوؼ كلما دخلت أمة لعنت 

 .أختها
 .ا٢بصرال  التمثيلوالغرض من ذلك , واألمثلة على ذلك كثّبة

 .مر يقتصر على اإلعانة على الظلم بالقتل أو التدمّبوليس األ 
بتلى والوقيعة؛ فيُ , الظامل على ظلمو ُب ٫بو الغيبة ىذا القبيل إعانةُ بل يدخل ُب 

 واحدٍ  كل    ويصبح ىمُّ , بالظامل؛ حيث تُغرى بينهما العداوة والبغضاء ىذا ا٤بعْبُ 
 .اآلخر منهما إسقاطَ 

 فػػػػػػػػبل ٘بػػػػػػػػزعن مػػػػػػػػن سػػػػػػػػّبة أنػػػػػػػػت سػػػػػػػػرهتا
 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػّبىاراٍض ُسػػػػػػػػػػػػػػػػن ًة مػػػػػػػػػػػػػػػػن  فػػػػػػػػػػػػػػػػأوؿُ  
 
 

 ا
 

 
 
 
 
 
 
 

فإف العاقبة  أو زجر ظا٤بًا عن ظلمو, على عدلو من أعاف عادالً  وُب مقابل ذلك
ُب أو  ,ُب الدنيا وسيناؿ ا٤بعْب على ا٣بّب جزاء فعلو إفْ  ,تكوف ٞبيدة للطرفْب

 .أو فيهما ٝبيعاً  ,خرةاآل

َٛ بٕ  ًّ أعاْ ظاملّا ُبِو

 



 

 32 خ٘اطس

 
 

نْػَيا َمْعُروفاً : ]_تعاىل_بدا يل وأنا أقرأ قوؿ اهلل  ُهَما ُب الدُّ , معُب بديع [َوَصاِحبػْ
ُهَما]أف التعبّب هبذه اللفظة  وىو من ألطف ما يكوف ُب ا٢بث على بر  [َوَصاِحبػْ

ومن شأف ا٤ببلزمة الدواـ , بة ُب ىذه اآلية تقتضي ا٤ببلزمةحف الصأالوالدين؛ ذلك 
والفتور؛ فإذا استحضر الولد , ؛ فالصحبة الطويلة يعَبيها ا٤بللعلى تقلب األحواؿ

وٮبا أحق _ فيلـز صحبتهما , يو حقًا عظيماً ىذا اإلرشاد اإل٥بي علم أف لوالد
 .با٤بعروؼ_ الناس ٕبسن صحابتو 

 .اةوا٤بدار , وا٤بشاورة, وذلك يشمل ا٤ببلطفة
ويشمل كذلك مراعاة أدب احملادثة مع الوالدين؛ ألف طوؿ الصحبة يفضي إىل 

, ةوالوقائع؛ فيسمعها الولد بروايات كثّبة متنوع, اء تكرار األحاديثا٤بلل من جر  
مة؛ فإذا لـز حسن الصحبة مل يظهر ا٤ببللة سواء خصو آوٯبلب لو الس, ٩با يضجره

حٌب لو كاف , أو كاف حاضرًا مع أناس يتحدث إليهم الوالد, الوالد با٢بديث
 .مكروراً على ٠بعو,ا٢بديث معلوماً للولد

فكم من األوالد ,ويشمل كذلك اإلكراـ با٤باؿ خصوصًا إذا كاف الوالد ٧بتاجاً 
 .أو ٖببلً , أو غفلةً  ,ر ُب ىذا ا٢بق إما تكاسبلً قص  يُ  نْ مَ 

نفسو  ـُ رِ حْ يَ فػَ ؛ أو أمي ال ٰبتاجاف إىل شيء, إف أيب: وكم من األوالد من يقوؿ
 .من بركة اإلنفاؽ على الوالدين
ٗبا ٰبتاجاف  إف إخواٍل أو أخواٌب يرفدوف والدي  : وكم من األوالد من يقوؿ

 .حاجة إيل ُب_ إذاً _ إليو؛ فليسا 
فخلت يد , فاعتمد كل واحد منهم على اآلخر, ورٗبا قاؿ ذلك ٝبيع األوالد

ًَِعُسٗفّا] َٚا  ُِ ٌَا ِفٛ اهدُّ ُٔ  دََٗصاِحِب
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 .الوالدين من أي معونة من األوالد 

ولو كانا غّب ٧بتاجْب فضبًل عن  , فد والديور بالولد أال ينسى نصيبو من فحري 
 .كوهنما كذلك

 ِلَك فَػْلَيتَػَناَفسَوُب ذَ ] وف بو لك ولو كاف إخوانو يقوموجدير بو أف يبادر إىل ذ
 [.اْلُمتَػَناِفُسوفَ 

ومن حسن الصحبة أف يعْب والده على الرب والصدقات واإلحساف؛ فيحدث 
ال يوفق بأوالد يعينونو على الرب  أحيانًا أف يكوف الوالد ثريًا ٧بسناً, ولكنو

ا با٤بعروؼ قالو  م  ن ا٣بّب؛ فإذا ىَ واإلحساف, بل رٗبا قطعوا عليو الطريق, وخذلوه ع
وإما رغبة ُب زيادة  _كما يزعموف _ م مهبًل؛ إما خوفًا من ضياع ماؿ والدى :لو

عثرة  ا٤بّباث, أو شحًا با٣بّب, أو غّب ذلك؛ فحقيق على األوالد أال يقفوا حجر
 ., بل عليهم أف يعينوه على ا٣بّبُب طريق والدىم

 .ومن صور الصحبة السفر مع الوالدين
إذا جاء _ على سبيل ا٤بثاؿ _ اذا يضّب االبن ومن صورىا الرحلة معهما؛ فم

عا وٲبت  , أو نزؿ مطر أف يصطحب والده أو والدتو أو كليهما لّبيا ا٤بطر, الربيع
 ية ٝباؿ الطبيعة؟ؤ ناظريهما بر 

 أليس يقضي الوقت الطويل ُب صحبة األصدقاء وا٤بعارؼ؟
 رص على راحتووا٢ب, ا٤بعروؼ القياـ بإكراـ ضيف الوالدُب ومن صور ا٤بصاحبة 

 .حاؿ قدـو الضيف
مل  صحبة الوالد إذا طلب منك الصحبة ألي مكاف, أو أناس ما ومن ذلك
 .أٍبم يكن ُب ذلك

ؼ أصحابك على والدؾ, حٌب يطمئن على سّبؾ, ويأنس عر  ومن ذلك أف تُ 
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 .بأصحابك إذا زاروؾ
 .عفُّ دَ بكل ارتياح ونشاط وتَ  _أباً أو أماً _ الوالد  ومن ذلك قضاء حوائج

, ومرافقتو ُب ا٤بستشفى إف احتاج و ُب عبلجو, ومراجعاتوومن ذلك مبلحظتُ 
 .إىل ذلك

 :إذا أمره والده دوف إخوانو, على حد قوؿ األوؿ الولدُ  ومن ذلك أال يتأفف
 وإذا تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة أدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 وإذا ٰبػػػػػػػػػػاس ا٢بػػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػػدعى جنػػػػػػػػػػدب 

 .تنفيذ ولو مل يؤمربل عليو أف يفرح بذلك, بل ٯبمل بو أف يبادر إىل ال 
 .وٰبسن بو أف يتحمل جفوة الوالد, وقسوتو, وتغّب مزاجو

, أف ٰبرص الولد على إدخاؿ السرور عليهما حسن الصحبة للوالدينوجماع 
 .ر خاطرٮباعد عن كل ما يكد  تبوأف ي

أما تفاصيل ا٢بديث عن الرب , فهذه إشارات ٩با ٞبلتو اآلية الكرٲبة من معاف
 .افليس ىذا ٦با٥ب
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 !يا بِب: قالت أـ سفياف لسفياف:  =روى اإلماـ أٞبد بسنده عن وكيع قاؿ
 +.اطلب العلم وأنا أكفيك ٗبغزيل

يا بِب إف كتبت عشرة أحرؼ : =_فيما يرويو اإلماـ أٞبد_قالت لو ذات مرة و 
فانظر ىل ترى ُب نفسك زيادة ُب خشيتك وحلمك ووقارؾ, فإف مل تَر ذلك 

 +.وال تنفعك ,فاعلم أهنا تضرؾ
_ رٞبها اهلل_فأـ سفياف  ؛ُب ىذا األثر ٭بوذج عاٍؿ لَببية السلف ألوالدىم

لذلك الغرض النبيل,  وُ تْ غَ ر  نيت بتعليمو, وفػَ عُ آنست من ابنها النجابة, واأل٤بعية؛ فػَ 
وتغاضت عن حقوقها الٍب ٘بب  بالنصح, وتتخولو با٤بوعظة, وصارت تتعاىده

, عربال رجاءىا؛ حيث أصبح سفياف الثوري فقيوَ  اهللُ  يبِ على ابنها ٫بوىا؛ فلم ٱبُِ 
أصحاب ا٤بذاىب الستة ا٤بتبوعة؛ فذاقت أمو بره,  ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث, وأحدَ  وأمّبَ 

 .إىل رصيد أعما٥با_ بإذف اهلل_من حسناهتا الٍب تضاؼ  ها حسنةً وصار ابنُ 
علم وسائر الفضائل, ولو عُب بَببية ابنو على الفهذه ا٢بادثة ترشد الوالد إىل أف يُ 

أدى ذلك إىل أف يتغاضى الوالد عن بعض حقوقو؛ فيحسن بو إذا آنس من ابنو 
 ربَ لو ا١بو ا٤ببلئم؛ فإذا كَ  ئ, وإقبااًل على العلم أف يعينو على نفسو, وأف يهي  كاءً ذ 

اجل و ُب العبو عينُ  رُّ قَ , وناؿ من العلم ما ناؿ ذاؽ والده من بره, ودعائو ما تػَ الولدُ 
 .واآلجل

يقاؿ ىذا الكبلـ ُب حق بعض الوالدين الذين ال يروف الرب إال من خبلؿ أمور 
 .تدور حوؿ خدمة الوالد, والقرب منو

وال ريب أف ىذه صور عظيمة من الرب, وأنو من أوجب ما ٯبب على الولد 

 الدهطٚفٞ يف تسبٚٞ األٗ
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 .٘باه والده
ل ولكن إذا تيسر للوالد أف يقـو بشؤونو, ويتغاضى عن بعض حقوقو من أج

 .فذلك خّب وأبقى_ مصلحة تعود على الولد والوالد, بل واألمة 
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أخي إذا كاف =: صديقك؟ فقاؿ أوأخوؾ : أيهما أحب إليك: سئل حكيم
 .+صديقي

ىذه اإلجابة ا٢بكيمة تشّب إىل أنو ينبغي أف يكوف األخ صديقًا ألخيو, دوف 
 .من أعظم الروابط تأف يكتفي برابطة األخوة وإف كان

عمومًا يلحظ فتورًا ُب  ُب العبلقات يكتب ماو أحواؿ الناس, ُب تأمل وا٤ب
عبلقات اإلْخوة فيما بينهم, وِقل ًة ُب الكتابات الٍب تتعرض ٥بذا النوع من 

 .العبلقات
ٲبيلوف إىل طاَبع الر٠بية ُب عبلقاهتم, ورٗبا _ ُب كثّب من األحياف_فاإلْخوة 

ية, ورٗبا كاف   وال يقضيو حق االحَباـ, قر بعضاً بعضهم ٰبمالوا إىل جانب الند 
؛ فيخسر اإلْخَوُة خسارًة فادحة؛ إذ يفوهتم األجر والتآزر, والتعاوف على والتقدير

 .مرافق ا٢بياة
جوانب كثّبة من السعادة والصداقة ا٤بؤسسة على الثقة _ أيضاً _ويفوهتم 
 .والرابطة القوية

لنكسات وعداوات رٗبا أكلت األخضر  وأوالدىم ,ويُعر ضوف ُأَسَرُىْم, ووالديهم
 .واليابس

والذي ينبغي ُب العبلقات بْب اإلخوة أف تقـو على اإليثار, واحملبة, والصفاء, 
وتدبر العواقب, و تقدير الصغّب للكبّب, ورٞبة الكبّب بالصغّب, وإنزاِؿ ذي ا٤بنزلِة 

وأف يكمل  مكانَُو البلئق بو,وتشجيِع ا٤بتباطئ وا٤بتكاسل حٌب ينهض بنفسو,
 .بعضهم بعضاً حٌب ُيسعدوا أنفسهم, وأسرىم, وأال ٯبعلوا لقائل فيهم مقاالً 

 أخٛ إذا كاْ صدٙكٛ
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أو ماؿ, أو ٫بو  ,جاه, أو  وإذا ُقد ر لئلنساف أف يكوف ذا شهرة, أو علم
 .فيحسن بو أال ينسى نصيب إخوانو منو, وأال يتطاوؿ عليهم_ ذلك

أف يعينوه على نفسو, _  كما ينبغي ٤بن كاف ٥بم أخ قد ناؿ ما ناؿ ٩با ذُكر
وأال يقفوا أماـ طموحاتو, وأف ٰبملوا عنو ما ٯبب عليو من ٫بو بر الوالدين, وما 

 .جرى ٦برى ذلك, فيكونوا بذلك شركاء لو ُب األجر والنجاح
و٩با يعْب على شيوع روح الصفاء بْب اإلخوة أف يبادروا إىل قسمة ا٤بّباث؛ 

 .ا دابر الفتنة وسوء الظنلكي يظفر كلُّ طرؼ بنصيبو, وليقطعو 
و٩با يصفي الود  بْب اإلخوة أف ٰبرصوا على الوئاـ واالتفاؽ حاؿ الشراكة؛ فإذا  

فليحرصوا على ذلك, وعلى أف تسود _ كاف بينهم شراكة ُب ٫بو ٘بارة أو غّبىا 
 .بينهم روح اإليثار وا٤بودة, والشورى, والرٞبة, والصدؽ, واألمانة, وحسن الظن

واحٍد منهم ألخيو ما ٰببو لنفسو, وأف يعرؼ كل طرؼ ما لو وما  وأف ٰبب كلُّ 
 .عليو

وأف ٰبرصوا ٤بشكبلت ٗبنتهى الصراحة, والوضوح, كما ٰبسن هبم أف يناقشوا ا
 .على التفاٍل واإلخبلص ُب العمل

 .كما ٯبمل هبم أف يكتبوا ما يتفقوف عليو إذا كاف األمر يستدعي ذلك
ة حل ت فيهم الرٞبة, وسادت بينهم ا٤بودة, ونزلت فإذا ساروا على تلك الطريق

 .عليهم بركات الشركة
ومن األمور الٍب تبقي على ا٤بودة بْب اإلخوة لزوـُ التواضِع, ولُْب ا١بانب, 
والتغاضي, والتغافل, والصفح, ونسياف ا٤بعايب, وترؾ ا٤بن ة على اإلخوة, والبعد 

ضا بالقليل ٩با يأٌب منهم, ومراعاة عن مطالبتهم با٤بثل, وتوطْب النفس على الر 
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أحوا٥بم, وطبائعهم, و٘بنب الشدة ُب العتاب حاؿ وقوع ا٣بطأ, و٘بنب ا٣بصاـ,  

 .وا١بداؿ العقيم, وا٤ببادرة با٥بدية والزيارة إف حصل خبلؼ
ومن ذلك أف يستحضر ا٤برء أف إخوانو ٢بمة منو؛ فبل بد لو منهم, وال فكاؾ 

 .(ٕ)وعيصك منك وإف كاف أَشَبا (ٔ) منك وإف ذف   أنفك: لو عنهم, والعرب تقوؿ
ومن ذلك أف يستحضر ا٤برء أف معاداة اإلخوة شر وببلء؛ فالرابح فيها خاسر, 

 .وا٤بنتصر مهزـو
 .ومن ذلك أف يريب اإلخوة أوالدىم على احَباـ أعمامهم, وتوقّبىم

, وقيامهم ىذا وقد أرانا العياف ٭باذج رائعة, ومثبًل عليا من صداقات اإلخوة
 .با٢بقوؽ ما جعلهم مضرب مثل, وموضع أسوة

هذه إ٤باحات وإشارات, ولعل الفرصة تواٌب ٤بزيد من إلقاء الضوِء على وبعد, ف
 .ىذه ا٤بسألة

 

                                                 

1 _َّ  .ساٍ رلاط٘: ذ

 .شد٠ ايتفاف ايصجس: ايصجس ايهجٝف, ٚاألشب: ايعٝص _2
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, ت األدباءآومنش, وَترُِد ُب ثنايا كتب العلماء, ساميةً  ٙبمل معاٍلَ , ٝبيلةٌ  ةٌ كلم
 .ين الشعراءودواو 

وما جرى ٦برى , والبذؿ, وا٣بدمة, والرجولة, لشهامةكلمة تدورحوؿ معاٍل ا
 .ذلك من مكاـر األخبلؽ

وكثّبًا ما يذكروف الفتوة , وةفتثِب الشعراء على ٩بدوحيهم بوصفهم بالوكثّبًا ما يُ 
 .ُب معرض اإلعجاب

 :ُب رثاء ٧بمد بن ٞبيد الطوسي قاؿ أبو ٛباـ
 فػػػػػػػٌب مػػػػػػػات بػػػػػػػْب الضػػػػػػػرب والطعػػػػػػػن ميتػػػػػػػة

 
 إذ فاتػػػػػػػػػػو النصػػػػػػػػػػرُ  رِ النصػػػػػػػػػػ مقػػػػػػػػػػاـَ  تقػػػػػػػػػػوـُ  

 :ُب ٩بدوح آخر وقاؿ 
 فػػػػػػػػػػػػٌب عػػػػػػػػػػػػيش ُب معروفػػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػػد موتػػػػػػػػػػػػو

 
 عػػػػػػػػػارِ السػػػػػػػػػيل واديػػػػػػػػػو ٩بُْ  دكمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػ 

 
 

 :وقاؿ أبو الطيب ا٤بتنيب
 وأىػػػػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػػػػػن الفتيػػػػػػػػػػػػػػػاف كػػػػػػػػػػػػػػػل ٠بيػػػػػػػػػػػػػػػذع

 
ـِ   ٪بيػػػػػػػػػػػػػػػب   كصػػػػػػػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػػػػػػػمهري ا٤بقػػػػػػػػػػػػػػػو 

 وخالطػػػػػػػػػػػػػت الفػػػػػػػػػػػػػبلةَ  ٙبتػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػيسُ  تْ طَػػػػػػػػػػػػػخَ  
 

 بػػػػػػػػػػػو ا٣بيػػػػػػػػػػػُل ُكب ػػػػػػػػػػػات ا٣بمػػػػػػػػػػػيس العرمػػػػػػػػػػػـر 
 :وقاؿ الشوكاٍل 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل غػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب وافٍ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ ىػػػػػػػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػػػػػػػٌب كػػػػػػػػػػػػػػػػل الفتػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 ,البشوش ,السخي ,الكرَل, و الفٌب عند األوائل تعِب الشهمأوكلمة الفتياف  

 .وال تباطؤ منةاألَُلوؼ الذي يقـو با٣بدمة ببل , يضاغا٤بت
رص على وكاف ٩بن ٰبُ , واالحَباـ, ومن كانت ىذه حالو كاف جديرًا باحملبة

 .والقرب منو, صحبتو

 اهفت٘ٝ
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وطلب , ولزـو االستقامة, وصبلَح األمر, الديانة وإذا ٝبع إىل ذلك حسنَ  

 .بلغ من العلياء كل مكاف_ العلم 
 .ىبطت منزلتو بقدر ما فقد منها ولو كاف ذا علم واستقامة فتوةال لكُ وإذا ثَ 

 +.من مل يتفت  مل ٰبسن يتق رى: =× قاؿ سفياف الثوري
ومن أخذ , إف من عادة الفتياف: =معلقًا على كلمة سفياف × طايبقاؿ ا٣ب

 .ولْب العريكة, وسجاحَة ا٣بلق, ىم بشاشَة الوجوذِ خْ أَ بِ 
وسوء ا٣بلق؛ فمن انتقل من الفتوة إىل , الكزازة القراءومن شيمة األكثرين من 

 .وا٥بشاشة القراءة كاف جديراً أف يتبقى معو تلك الذوقةُ 
 .أو غلظة ,من جفوة مل ٱَبْلُ _ أي طلب العلم_اه أ ُب صبومن تقر  

وىو أنو إذا انتقل من الفتوة إىل القراءة  , وقد يتوجو قوؿ سفياف إىل وجو آخر
ـ على ما فَػُرط منو؛ فكاف أقرب لو إىل أف دوالن, كاف معو األسف على ما مضى

 .صاّب يكوف منو لال يعجب بعم
 .ىػ_ا+ فيووأبعد من الوقوع  ,وإذا كاف عارفاً بالشر كاف أشد  ٢بذره

 +.قارئاً من أف أصحب  أحبُّ إيل   ألْف أصحب فٌبً : =×لثوريوقاؿ سفياف ا
 :وري يقوؿني٠بعت برىاف الصوُب الد: =لتوحيديقاؿ أبو حياف ا

 ئسي عابدٌ  يصحبِب من أف ا٣بلق كاف أحب  إيل   حسنُ  بِب فاجرٌ لو صح 
 .ا٣بلق

, وال يضرٍل فجوره, لق يصلحِب ٕبسن خلقوألف الفاجر ا٢بسن ا٣ب :قاؿ برىاف
دتو؛ ألف عبادة العابد اوال ينفعِب بعب, خلقو وءا٣بلق يفسدٍل بس ئوالعابد السي

 .ىػ_ا+وحسن خلقو يل, فجور الفاجر عليوو , خلقو علي   وءوس, لو
 ؛كبلـ ٝبيل حوؿ الفتوة ُب كتابو ا٤باتع مدارج السالكْب×ولئلماـ ابن القيم
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وأفاض ُب ا٢بديث عنها ٗبا ال , لة من منازؿ كتابو ٠باىا منزلة الفتوةحيث أفرد منز 
 .تكاد ٘بده عند غّبه
 .منزلة الفتوة [ْْبُ عِ تَ سْ نَ  اؾَ ي  إِ وَ  دُ بُ عْ نػَ  اؾَ ي  إِ : ]منازؿ ومن: =و٩با قالو ُب ذلك

, وكف األذى عنهم, ىذه ا٤بنزلة حقيقتها ىي منزلة اإلحساف إىل الناس
 نتيجةُ  _ ُب ا٢بقيقة _ استعماؿ حسن ا٣بلق معهم؛ فهي واحتماؿ أذاىم؛ فهي

 .ا٣بلق واستعمالو حسنِ 
منها؛ فالفتوة نوع من أنواع ا٤بروءة؛ فإف  أعمُّ  بينها وبْب ا٤بروءة أف ا٤بروءةَ  والفرؽُ 

وترؾ ما , أو متعدٍّ إىل غّبه, بدا٤بروءة استعماؿ ما ٯبمل ويزين ٩با ىو ٨بتص بالع
 .بو أو متعلق بغّبه_  أيضاً _ تص يدنس ويشْب ٩با ىو ٨ب

 .+ا٣بلق والفتوة إ٭با ىي استعماؿ األخبلؽ الكرٲبة مع
بل عربت , عنها الشريعة باسم الفتوة رْ بػ  عَ مل تػُ , وىذه منزلة شريفة: =× وقاؿ

عنها باسم مكاـر األخبلؽ كما ُب حديث يوسف بن ٧بمد بن ا٤بنكدر عن أبيو 
بعثني ألتمم مكارم األخالق ومحاسن إن اهلل : =قاؿ"عن النيب÷عن جابر

 +.األفعال
 .+وىو الشاب ا٢بدث السن, وأصل الفتوة من الفٌب

 .فاسم الفٌب ال ُيشعر ٗبدح وال ذـ كاسم الشاب وا٢بدث: =إىل أف قاؿ
 .ف السلفاولذلك مل ٯبىء اسم الفتوة ُب القرآف وال السنة وال ُب لس

 .بلؽوإ٭با استعملو َمْن بَعَدىم ُب مكاـر األخ
 .وأصلها عندىم أف يكوف العبد أبداً ُب أمر غّبه

, ٍب الفضيل بن عياض, وأقدـ من َعِلمُتو تكلم ُب الفتوة جعفر بن ٧بمد
 +ٍب الطائفة,وا١بنيد, وسهل بن عبداهلل, واإلماـ أٞبد
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بن فيذكر أف جعفر ا= ىذا السياؽ؛ فمن ذلك قولوٝبلة ُب اآلثار ُب ×أوردَ ٍب  

 ؟ما تقوؿ أنت: وة فقاؿ للسائل٧بمد ُسئل عن الفت
 .وإف منعت صربت, إف أُعطيت شكرت: فقاؿ
 .الكبلب عندنا كذلك: فقاؿ

 ؟بن رسوؿ اهلل فما الفتوة عندكمايا : فقاؿ السائل
 .نا شكرناعْ نِ وإف مُ , إف أُعطينا آثرنا: فقاؿ

 .الفتوة الصفح عن عثرات اإلخواف: وقاؿ الفضيل بن عياض
ترؾ ما : عبداهلل عنو وقد سئل عن الفتوة فقاؿ وواية ابنُب ر ÷وقاؿ اإلماـ أٞبد

 .هتوى ٤با ٚبشى
 .ض غنياً وال تعارِ , ال تناِفر فقّباً : وسئل ا١بنيد عن الفتوة فقاؿ

 .وال تنتصف ,الفتوة أف تنصف: وقاؿ ا٢بارث احملاسيب
 .الفتوة حسن ا٣بلق: وقاؿ عمر بن عثماف ا٤بكي

 .على غّبؾ توة أال ترى لنفسك فضبلً فال: وقيل
 .وبذؿ الندى ,الفتوة كف األذى: وقاؿ ا١بنيد

 .وال ترى لنفسك فيها, فضيلة تأتيها: وقيل
 .ىي الوفاء وا٢بفاظ: وقيل
 .أال ٙبتجب ٩بن قصدؾ: وقيل
 .يعِب طالب ا٤بعروؼ ؛أال هترب إذا أقبل العاُب: وقيل 

 .وإسرار احملنة, إظهار النعمة :وقيل
 .+بح على صديقكليس من الفتوة أف تر : وقيل

ساؽ قصصًا وأخبارًا ُب ىذا , ىذه األقواؿ ُب الفتوة × وبعد ذكر ابن القيم
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 :فلما دخلت عليو رأى هبا ا١بدري فقاؿ ,تزوج رجل بامرأة :قيل: =القبيل فقاؿ
 ,ومل تعلم أنو بصّب ,ماتت ةفبعد عشرين سن ,عميت: ٍب قاؿ ,اشتكيت عيِب
 .سبقت الفتياف: فقيل لو ,زهنا رؤيٍب ٤با هباكرىت أف ٰب  :فقاؿ ,فقيل لو ُب ذلك

فلما فرغوا من الطعاـ خرجت جارية  ,واستضاؼ رجل ٝباعة من الفتياف
ليس من الفتوة أف تصب : وقاؿ ,فانقبض واحد منهم ,تصب ا٤باء على أيديهم

أنا منذ سنْب أدخل إىل ىذه : فقاؿ آخر منهم ,النسواف ا٤باء على أيدي الرجاؿ
 .تصب ا٤باء على أيدينا أو رجبلً  علم أف امرأةومل أ ,الدار

 ,فلم يقدـ ,يا غبلـ قدـ السفرة: فقاؿ الرجل ,وقدـ ٝباعة فتياف لزيارة فٌبً 
ليس من الفتوة أف : وقالوا, فنظر بعضهم إىل بعض ,فلم يقدـ ,فقا٥با ثانيًا وثالثاً 

مل : فقاؿ الرجل ,يستخدـ الرجل من يتعاصى عليو ُب تقدَل السفرة كل ىذا
 أبطأت بالسفرة؟
فلم يكن من األدب تقدَل السفرة إىل الفتياف مع  ,كاف عليها ٭َبْل: فقاؿ الغبلـ

, فلبثت حٌب دب النمل ,ومل يكن من الفتوة إلقاء النمل وطردىم عن الزاد ,النمل
 .الفتياف (ٔ)مثلك ٱبدـ ,يا غبلـ: فقالوا

ففقد  ,ا٢باج ُب ا٤بدينة ما يذكر أف رجبًل ناـ من: ومن الفتوة الٍب ال تلحق
أخذت : وقاؿ ,فعلق بو ,فوجد جعفر بن ٧بمد ,فقاـ فزعاً  ,لف دينارأٮبيانًا فيو 

ووزف لو ألف  ,فأدخلو داره ,ألف دينار: أي شيء كاف فيو؟ قاؿ: فقاؿ ,ٮبياٍل
 ,فأىب أف يقبلو منو ,فجاء إىل جعفر معتذراً با٤باؿ, ٍب إف الرجل وجد ٮبيانو ,دينار
من ىذا؟ : فقاؿ الرجل للناس ,يء أخرجتو من يدي ال أسَبده أبداً ش: وقاؿ

                                                 

َجًههو خيههدّ ايفتٝههإأ ٜعههىل إٔ األٚ  إٔ : , أٚ يعًههٗا بغههٝال١ االسههتفٗاّخيدَهه٘ ايفتٝههإ :يعًههٗا _1

 .خيدَو ايفتٝإ



 

 

 45 خ٘اطس
 .+÷ىذا جعفر بن ٧بمد : افقالو  

وقد أشار إىل شيء من ذلك اإلماـ ابن , ودرجاتٌ , مراتبُ  ىذا وإف الفتوةَ 
 .×يب إ٠باعيل ا٥برويمدارج السالكْب ُب شرح منازؿ السائرين أل والقيم ُب كتاب

, ونكتة الفتوة أال تشهد لك فضبلً ): ا٤بنازؿ قاؿ صاحب= :×قاؿ ابن القيم
 .(وال ترى لك حقاً 

وعيبك عن , ادة نقصكهعينها أف تفُب بش وإنسافُ , الفتوةِ  قلبُ : يقوؿ
 .دة حقوؽ ا٣بلق عليك عن شهادة حقوقك عليهماوتغيب بشه ,فضلك

وىم أىل  ,عكسهم: وأخسها ,أىل ىذه ا٤برتبة: والناس ُب ىذا مراتب فأشرفها
وشهود حقوقهم على الناس عن شهود  ,ء ُب شهود فضائلهم عن عيوهبمالفنا

 .حقوؽ الناس عليهم
ويشهد  ,العيب والكماؿ و منيما ف فيشهد ,َمن َشهد ىذا وىذا: وأوسطهم

 .+وحقوقو عليهم ,حقوؽ الناس عليو
: _أي أبو إ٠باعيل ا٥بروي_قاؿ = :متحدثًا عن درجات الفتوة×إىل أف قاؿ

, والتغافل عن الزلة, ترؾ ا٣بصومة: الدرجة األوىل: رجاتوىي على ثبلث د=
 +.ونسياف األذيّة

ىذه الدرجة من باب الَبؾ : =ٍب شرع ابن القيم ُب شرح ىذه الدرجة قائبلً 
فهي  ؛فبل ينصب نفسو خصمًا ألحد غّبىا ,وىي أال ٱباصم أحداً , والتخلي
 .خصمو

وال ينوي ا٣بصومة  ,نوال ٱباصم بلسا ,ثبلث درجات _أيضاً _وىذه ا٤بنزلة 
 .ىذا ُب حق نفسو ,رىا على بالوطِ وال ٱبُْ  ,بقلبو

كما كاف , وٰباكم إىل اهلل ,فالفتوة أف ٱباصم باهلل وُب اهلل: وأما ُب حق ربو
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 .(وبَك خاَصْمُت وإليك حاكمتُ )تاح يقوؿ ُب دعاء االستف"النيب
 ._تعاىل_وىذه درجة فتوة العلماء الدعاة إىل اهلل 

 نو إذا رأى من أحد زلة يوجب عليو الشرع أخذه هباأتغافل عن الزلة فهو وأما ال
 .و من ٙبمل العذرويرٰبَ  ,لئبل يعرض صاحبها للوحشة ؛ىارَ أظهر أنو مل يػَ 

 .ؤيةر أرفع من فتوة الكتماف مع ال وفتوة التغافل
فاتفق أنو خرج  ؛جاءت امرأة فسألت حاٛبًا عن مسألة: قاؿ أبو علي الدقاؽ

فأوٮبها أنو  ؛ارفعي صوتك: فقاؿ حاًب ,فخجلت ,تلك ا٢بالة ت ُبمنها صو 
, ب ٕباًب األصمق  لُ فػَ  ؛إنو مل يسمع الصوت: وقالت ,فُسر ت ا٤برأة بذلك؛ أصم

 .وىذا التغافل ىو نصف الفتوة
وال  ,ليصفو قلبك لو ؛فهو بأف تنسى أذية من نالك بأذى (نسياف األذية)وأما 

 .تستوحش منو
وىو نسياف إحسانك إىل  ,وىو من الفتوة _ أيضاً  _ ياف آخروىنا نس: قلت

وفيو  ,وىذا النسياف أكمل من األوؿ, حٌب كأنو مل يصدر منك ؛من أحسنت إليو
 :قيل

 ينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنائعو واهلل يُظهرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 

 +إف  ا١بميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل إذا أخفيتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو َظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا 
من درجات كبلـ أيب إ٠باعيل ا٥بروي ُب بياف الدرجة الثانية   ابن القيم ٍب ساؽ 

, ـ من يؤذيكوُتكر , يقصيكب من ر  قَ تػُ أف : الدرجة الثانية: =وىو قولو, الفتوة
 +.ومودة ال مصابرة, ٠باحة ال كظماً , وتعتذر إىل من ٯبِب عليك

ىذه الدرجة أعلى ٩با قبلها : =ٍب شر ع ابن القيم ُب شرح ىذه الدرجة قائبلً 
وىذه تتضمن اإلحساف إىل  ,افلغتتضمن ترؾ ا٤بقابلة والت: فإف األوىل ؛وأصعب

فيكوف اإلحساف واإلساءة بينك  ؛ومعاملتو بضد ما عاملك بو, من أساء إليك
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 :وُب مثلها قاؿ القائل ,اإلساءة: وخط تو, اإلحساف: فخطُتك ,وبينو خط تْب 

 إذا َمرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا أتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكم نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودُكم
 
 

 وتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنِبوف فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتيكم ونَػْعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذرُ  
ىا مع الناس ٯَبدْ "فلينظر إىل سّبة النيب ,كما ينبغيرجة  دومن أراد فَػْهم ىذه ال 

ٍب للورثة منها ٕبسب  ,ومل يكن كماؿ ىذه الدرجة ألحد سواه ,ىذه بعينها
 .ِسهامهم من الَبكة

قدس اهلل _ وما رأيت أحدًا قط أٝبع ٥بذه ا٣بصاؿ من شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  
صحايب مثلو أَلعدائو وددت أٍل أل: وكاف بعض أصحابو األكابر يقوؿ_ روحو 

 .وُخصومو
 .وكاف يدعو ٥بم, وما رأيتو يدعو على أحد منهم قط

 ,فَػَنهرٍل ,وأشّدىم عداوًة وأَذًى لو, وجئُت يومًا مبشرًا لو ٗبوت أكرب أعدائو
إٍل لكم : وقاؿ, ٍب قاـ من فوره إىل بيت أىلو فعزاىم ,واسَبجع ,وتنك ر يل
يو إىل مساعدة إال وساعدتكم فيو و٫بو ىذا وال يكوف لكم أمر ٙبتاجوف ف, مكانو

 ,فرٞبو اهلل ورضي عنو ,وعظموا ىذه ا٢باؿ منو ,ودعوا لو ,وا بورُّ سُ فَ  ,من الكبلـ
 .وىذا مفهـو
إذ مل يصدر  ؛االعتذار إىل من ٯبِب عليك فإنو غّب مفهـو ُب بادي الرأيوأما 

تذر إليو من ترؾ فهل تع ,أنك ال تؤاخذه: وغايتك, منك جناية توجب اعتذاراً 
 ؟ا٤بؤاخذة

 .وا١باٍل خليق بالعذر ,أنك تنزؿ نفسك منزلة ا١باٍل ال اجملِب عليو: ومعُب ىذا
 كما قاؿ, ط عليك بذنبل  أنك تعلم أنو إ٭با سُ : والذي ُيشهدؾ ىذا ا٤بشهد

[ َكِثّبٍ   َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَػْعُفو َعنْ ] :_تعاىل_
 (.ٖٓ:الشورى)
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كنت ُب ا٢بقيقة   _ هلل منك على يدهافانتقم  ؛فإذا علمت أنك بدأت با١بناية
 .أوىل باالعتذار

العشرة ا٤بتقدمة فعليك  (ٔ)ا٤بشاىد كمشاىدة تل: والذي يهوف عليك ىذا كلو
 .فإف فيها كنوز ا٤بعرفة والرب ؛هبا

 .(ال مصابرة ٠باحة ال َكْظماً وَمود ة) :وقولو
وانشراح , وطيبة نفس, اجعل ىذه ا٤بعاملة منك صادرة عن ٠باحة: يعِب
فإف ذلك دليل على أف ىذا ليس ُب  ؛وضيق ومصابرة, ال عن كظم, صدر
 ,فتفتضح ,ويظهر حكم ا٣بلق صرٰباً  ,وإ٭با ىو تكلف يوشك أف يزوؿ ,خلقك

 .وليس ا٤بقصود إال إصبلح الباطن والسر والقلب
 ,ٲبكن إال بعد العبور على جسر ا٤بصابرة والكظمال  وىذا الذي قالو الشيخ

 .+واهلل أعلم ,فإذا ٛبكن منو أفضى بو إىل ىذه ا٤بنزلة بعوف اهلل
منها و , ٍب انتقل بعد ذلك إىل شرح كلمات أليب إ٠باعيل ُب شرح الدرجة الثالثة

مل يشم إليو ومل ٱبجل من ا٤بعذرة , فاعتوه إىل شعدو   جَ وَ حْ أَ  نْ مَ  ف  علم أَ او = :قولو
 +.رائحة الفتوة

يعِب أف العدو مٌب علم أنك متأمل من : =قاؿ ابن القيم شارحًا ىذه العبارة
ا موُيَشف ع إليك شافعًا , كجهة ما نالك من األذى منو احتاج إىل أف يعتذر إلي

 . قلبك منو
وال  ,بأف ال يظهر لو منك عتب, توة كل الفتوة أف ال ٙبوجو إىل الشفاعةففال
وإذا مل ٚبجل  ,ؾَ ر  وال بِ  ؾَ رَ شْ وال تطوي عنو بِ  ,عما كاف لو منك قبل معاداتو ّبتغ

 .أنت من قيامو بْب يديك مقاـ ا٤بعتذر مل يكن لك ُب الفتوة نصيب
                                                 

 (ّ)  .يعً٘ ٜكغد َصاٖد املعغ١ٝ _1
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فإنو ؛ وال تستصعبو ,فإف للفتياف ما ىو أكرب منو ,وال تستعظم ىذا ا٣بلق 

وال ُب لساهنا  , حاؿ ا٤بعرفةموجود ُب كثّب من الشطار والعشراء الذين ليس ٥بم ُب
 .+نت أيها العارؼ أوىل بوأف ؛نصيب

, وما أحوج شبابنا, وإشارات ُب الفتوة؛ فما أحوجنا, فهذه معامل :وبعد
 حٌب ٯبمعوا إىل جانب العلمِ  ,وطبلب العلم منا إىل ىذه ا٣بصلة ا٢بميدة, ومربينا
 .ومصابيح دجى ,فيكونوا معامل ىدى, وإىل جانب الدعوِة ا٣بلقَ , العملَ 

, وزوجو, وأجدر بكل عاقل أف يأخذ هبذه ا٣بلة الشريفة ُب تعاملو مع والديو
 .بل ومع الناس كل ٕبسبو, وأصدقائو, وأرحامو, وأوالده

 .وضرائو, وُب حاؿ سرائو, وأف يكوف ذلك ديدنو ُب حاؿ إقامتو أو سفره
وأف يط رح روح  ,و٨بالطيو, وأصحابو, دمة أقاربوٖب يقـووأْحِر بذي اللب أف 

 .الكسل والبطالة
وأسدي إليو شيء من ا٤بعروؼ أف يطلق يده بالعطاء ٤بن , ـدِ ٗبن خُ  قْ لِ خْ وأَ 

 .خدمو وأسدى إليو
 .والثناء ء,والدعا, وإذا مل يسعده مالو فليسعده لسانو بالشكر

وقياـ , وكم حصل من جراء التفريط ُب ىذا ا٤بعُب من ضياع حقوؽ
 .األلفةوغياب روح , مشاحنات
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الشكوى  ر  ين الشعر لوجدت مُ و أو دوا, أو الَباجم, لو استعرضت كتب السّب
 :وتغّب األحواؿ يصدؽ عليهم قوؿ الشاعر ,من الزماف

 كػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػن القيػػػػػػػػػػػػػػت يشػػػػػػػػػػػػػػكو دىػػػػػػػػػػػػػػره
 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػعري ىػػػػػػػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػػػػػػػدنيا ٤بػػػػػػػػػػػػػػػن 
ويصف الناس , بل ٘بد أف أكثرىم يثِب على ما مضى من زمانو إباف طفولتو 

 .لصفاء وطهارة القلبة وابالرباء
وأف  ,تغّبتا هنأو  ,ف يبلغ من العمر ما يبلغ تراه يذـ أحواؿ الناسأوبعد 

 .وما جرى ٦برى ذلك, ءاوالبغض, القلوب راف عليها ما راف من أدراف ا٢بقد
ما جاء عن أـ ا٤بؤمنْب  ذكر ُب ذلكأشهر ما يُ  ومن, الشكوى قدٲبة هوىذ
 :حم اهلل لبيداً حْب قاؿر  :حْب قالت_ رضي اهلل عنها_عائشة 

 ذىػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػذين يعػػػػػػػػػػػػاش ُب أكنػػػػػػػػػػػػافهم
 

 وبقيػػػػػػػػػػت ُب َخْلػػػػػػػػػػف كجلػػػػػػػػػػد األجػػػػػػػػػػرب 
 ؟فكيف لو أدرؾ لبيد زماننا ماذا سيقوؿ: عائشة اتقوؿ أمن 

 .توارد كثّب ٩بن بَػْعَدىا على القوؿ ٗبثل مقولتهاٍب 
وال دواء الزماف  سدأو ف, ناسسالن وكم من الناس من يقوؿ ذىب الناس وبقي

 .لو
ومن جهة , تلك الشكوى حظًا من النظر من جهة العمـولوا٢بقيقة أف 
أما من جهة العمـو فإنو ال يأٌب زماف إال والذي  ,وجو ا٣بصوصالشاكي على 

بعده شر منو؛ حيث تفتح على الناس أبواب من الشر مل تكن موجودة من قبل 
ثوف من دِ ما ٰبُْ للناس أقضية بقدر  ٰبدث: =×و٥بذا قاؿ عمر بن عبدالعزيز, ذلك

 .+الفجور

 اهظل٠٘ ًّ اهزًاْ
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ويأخذ الناس على , ومن جهة الشاكي أنو ُب مقتبل عمره يعيش الطهر 

ال  اوادث رأى م٢بوأدمن النظر ُب ٙبليل ا, فإذا أكثر من معاشرهتم ,ظواىرىم
 .يروقو من فساد بعض الطباع

فنحن إذا  ؛وإ٭با ىي فينا, من شيء فإف الشكوى ليست من الزماف يكومهما 
نا ٩بن ساىم سْ لَ أَ , نا من الناسسْ لَ تغّبت أَ  قد وإف األحواؿ, إف الناس فسدوا :قلنا

 ؟ُب ىذا الفساد
وإخبللنا ٗبا ٯبب علينا من , وتفريطنا ُب جنب اهلل, أليس إيغالنا ُب الذنوب

أليست تلك األسباب وغّبىا ىي علة _ ومداراة الناس , األخذ بأسباب النجاة
 ؟الفساد

و٫باوؿ إلقاء التبعة على , ونتنصل من مسؤوليتنا, ن واقعناهنرب م إذًا فلماذا
 غّبنا؟

 نعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب زماننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لزماننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهَنجػػػػػػػػػػػػػػػػو ذا الزمػػػػػػػػػػػػػػػػاَف بكػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػْب
 

 ىجانػػػػػػػػػػػػػا_ إذاً _ولػػػػػػػػػػػػػو نطػػػػػػػػػػػػػق الزمػػػػػػػػػػػػػاف  
 
 
 

 أليس ُب مقدورنا تطهّب قلوبنا من ا٢بقد, والكراىية, وسوء الظن, والقطيعة؟
ِإف  الل َو ال يُػَغيػ ُر َما ِبَقْوـٍ َحٌب  يُػَغيػ ُروا َما : ]_تعاىل _ أال نستحضر قولو 

 [.بِأَنُفِسِهمْ 
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سواء أكاف , أو قص ر ُب عمل, بت على إنساف أخطأ ُب أمرتأمل لو أنك غض
وأردت من خبللو , ٍب زو رت ُب نفسك كبلمًا طويبلً , أـ عامبلً , أـ ولداً , صديقاً 

وبدأت ُب , ٍب إذا قابلت ىذا ا٤بخطئ أو ا٤بقصر, أف تفرغ جاـ غضبك عليو
واالعتذار عن , واالعَباؼ با٣بطأ, بل وجدت التسليم, الكبلـ مل ٘بد منو مدافعة

 التقصّب؛ فماذا سيكوف منك؟ ىل ستواصل الكبلـ؟
 .ولن تطيل ُب الكبلـ, أنك ستقتصر على القليل ٩با زورت ُب نفسك :ا١بواب

 .ولطيف استقبالو للعتاب, بل ستحمد لصاحبك حسن اعتذاره
 ورد عليك ٗبثل ما قلت أو أشد؟, ولكن ما مصّبؾ لو أنو دافع بالباطل

 .وأف ا٤بشكلة ستكرب, سيزيد ال شك أف غضبك
مواقف عديدة, ولعل أكثرىا تأثّبًا ما أفدتو من طالٍب  من أفدت ىذه ا٣باطرة

مشاغب؛ فقد كنت ُب سنٍة من السنوات وكيبًل للقسم الثانوي ُب ا٤بعهد العلمي 
منو بْب  ىُب ٧بافظة الزلفي, وكاف من بْب الطبلب طالٌب مزعٌج تأتينا الشكاو 

؛ فتارًة يُػَقص ر ُب أداء واجباتو, وتارًة يتغيب بدوف عذر, وتارًة الفينة واألخرى
 ...ٰبصل بينو وبْب أحد زمبلئو مشادة, وتارًة يشاكس معلميو وىكذا

بادر باللطف, واالعَباؼ, _ وإذا ُأحضر للمساءلة, أو العقاب, أو العتاب 
باء, و٫بن األبناء, أنتم اآل: واالعتذار؛ فمرًة يعد بأف تكوف األخّبة, وثانيًة يقوؿ

اطووا قيدي؛ : إف عاقبتم فبعدؿ, وإف عفوًب فبفضل, ورابعًة يقوؿ: وثالثًة يقوؿ
أنا سأترؾ الدراسة من نفسي؛ : فأنا ال أستحق الدراسة عندكم, وخامسًة يقوؿ

ألنِب خجلت من كثرة ا٤بطل ُب ا٤بواعيد, ولكن أمي مريضة ُب السكر, والضغط 

 فكٕ االعتراز
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ى إذا رأتِب وقد ُفصلت من الدراسة أف يتضاعف فأخش_ وىو صادٌؽ ُب ذلك_ 

 .مرضها؛ فأنتم وما تروف
 أهنى دراستو ُب شدٍّ وجذب حٌب وىكذا استمر على ىذا ا٤بنواؿ, و٫بن وىو ُب

 .ا٤بعهد
, و عاند, و _ ومن على شاكلتو_تُرى لو كاف ىذا الطالب  كابر إذا أساء أصر 

 ؟يصدر عنوىل سيطاؽ منو ما 
 .يزيد الطْب بلة, وا٤برض علةال, بل س: ا١بواب

إذاً ما ا٤بانع من االعتذار حاؿ ا٣بطأ؟ وما الداعي ٤بزيد من التعاظم إذا وجو لنا 
ونفس مطمئنة؛ حٌب نضع , بصدر رحب البناءلـو نستحقو؟ و٤باذا ال نتقبل النقد 

والتمادي ُب الباطل؛ فما ٫بن إال , ونسلم من تبعات اللجاج, أنفسنا مواضعها
 .ا كاف لبشر أف يدعي أنو مل ولن يقوؿ إال صواباً وم, بشر
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يبالغ الذي  ليبخو٥با نصيب من النظر؛ فال, ىذه كلمة ٘بري على ألسنة العامة
ال ٯبد من الناس إال اإلعراض ف ووقتو حري بأ, وجاىو, وعلمو, مالو ُب إمساؾ
 .وا١بفاء

 العمل دوف ومن ٙبت يده ُب, وزمبلءه, وإف من الناس من يستخدـ أصدقاءه
إذا أراد عمل وليمة أو رحلة أوصى فبلناً أف _ على سبيل ا٤بثاؿ _ أي مقابل؛ فَباه 

 .وفبلناً أف يأٌب بكذا وكذا دوف أف يعطيهم حقهم, يأٌب بكذا
أو , وبعض الناس يتهاوف بأمور يظنها صغّبة؛ حيث يرسل فبلناً ليحضر لو أقبلماً 

 .القيمة لو ٕبجة أف ىذه أمور ال تستحق الذكر ٍب يتهاوف بدفع, أو ٫بو ذلك ,أوراقاً 
أو سلعة من السلع؛ فإذا  ورٗبا أرسل أحدًا ليحضر لو غرضًا من األغراض

رْ , وأخربه بقيمتها بدأ يتذمر, أحضرىا لو
ُ
 .ورٗبا شك ُب صدقو, لسَ ويوب خ ا٤ب

فإذا انتهى من عملو مل يعطو , وبعض الناس يأٌب بعامل إلصبلح خلل ُب منزلو
 .ورٗبا أعطاه أقل من حقو, و إال بشق األنفسحق

, وأثرة قبيحة ٯبدر بالعاقل أف ينأى بنفسو عنها, بغيض ٖبلٍ  عن فهذه مظاىر تنم
 .ال ٰبتقر شيئاً منهاف وأ

 .وٰبذروف من التعامل معو, وإال فإف الناس سينفروف منو
 :ورحم اهلل ابن فارس إذ يقوؿ

 إذا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُب حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُمْرِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلً 
 

 ا َكلِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌف مغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـُ وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 فأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل حكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً وال توِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 وذاؾ ا٢بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىمُ  

 

ُِٙددَ خبٚى  ال 
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 .ةٞبيد ةوخصل, وشعبة إٲبانية, إكراـ الضيف عادة عربية
 +.واليوم اآلخر فليكرم ضيفومن كان يؤمن باهلل ": =قاؿ النيب

 .ن أف إكراـ الضيف يقتصر على إطعامو الطعاـ فحسبظوبعض الناس ي
 .من أعظم حقوؽ الضيفوال ريب أف ذلك 

ومعاٍل اإلكراـ أوسع؛ إذ يدخل ُب إكراـ الضيف , ولكن مفهـو الضيافة أمشل
وا٢بذر من , واإلقباؿ إليو بالوجو إذا ٙبدث, وحسن استقبالو, مبلطفتو وإيناسو

 .و السخرية ٕبديثوأ ,اإلشاحة عنو
 من حقوؽ_ والتلقي بالبشر , سوالتأني, والبسط, والعرب ٘بعل ا٢بديث

 .ومن ٛباـ اإلكراـ, الِقرى
 .لة ا٢بديث عند ا٤بؤاكلةاوإط, الطبلقة عند أوؿ وىلة من ٛباـ الضيافة: وقالوا

 :قاؿ حاًب الطائي
 رثػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػا أـ منػػػػػػػػػػذرغسػػػػػػػػػػلي ا١بػػػػػػػػػػائع ال

 
 إذا مػػػػػػػػػػػا أتػػػػػػػػػػػاٍل بػػػػػػػػػػػْب نػػػػػػػػػػػاري و٦بػػػػػػػػػػػزري 

 
 

 ىالِقػػػػػػػػر  ؿَىػػػػػػػػَل ابسػػػػػػػػط وجهػػػػػػػػي إنػػػػػػػػو أو 
 

 وأبػػػػػػػػػػػػػػذؿ معػػػػػػػػػػػػػػروُب لػػػػػػػػػػػػػػو دوف منكػػػػػػػػػػػػػػري 
 :ارميوقاؿ مسكْب الد 

 ٢بػػػػػػػػاُب ٢بػػػػػػػػاؼ الضػػػػػػػػيف والبيػػػػػػػػت بيتػػػػػػػػو
 

 ْمَقن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  ؿٌ اومل يلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز  
 أحدثػػػػػػػػػػػػػػو إف ا٢بػػػػػػػػػػػػػػديث مػػػػػػػػػػػػػػن الِقػػػػػػػػػػػػػػرى 

 
 وتعلػػػػػػػػػػم نَفسػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػوؼ يهجػػػػػػػػػػع 

 
 
  

 .الزوجة: ويعِب بالغزاؿ ا٤بقنع
 :وقاؿ آخر
 للمبتغػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػِقِ رى وِ ْجػػػػػػػػػػػػػػػوَ وإٍل َلطْلػػػػػػػػػػػػػػُق ال

 
 وإف فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي للِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ٣بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب 

 

 خ٘اطس يف اهطٚافٞ
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 حلػػػػػػػػػػػػػػوأضػػػػػػػػػػػػػػاحك ضػػػػػػػػػػػػػػيفي قبػػػػػػػػػػػػػػَل إنػػػػػػػػػػػػػػزاؿ رَ 
 

 نػػػػػػػػػػدي وا٤بكػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػػديبصػػػػػػػػػػب عِ فيخ 
 ولكنمػػػػػػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػػػػػػُو الكػػػػػػػػػػػػػػػرَل خصػػػػػػػػػػػػػػػيب  الِقرى الِقرى وما ا٣ِبصب لؤلضياؼ أف يكثر 
 ما إكراـ الضيف؟: ×وقيل لؤلوزاعي 

 +.وطيب الكبلـ, طبلقة الوجو :قاؿ=
الذي , جليسي أَعزُّ الناِس علي  = :_رضي اهلل عنهما _ وقاؿ ابن عباس 
 .!+فيشق علي   واهلل إف الذباب يقع عليوأما , يتخطى الناس إيل  

 من أكـر الناس عليك؟: اس أنو سئلوعن ابن عب=
 +.جليسي حٌب يفارقِب: قاؿ

 :ِِبَ استحققت أف يقوؿ فيك الشماخ: لعرابَة األوسي  ÷وقاؿ معاوية
 يسػػػػػػػػػػػمو رأيػػػػػػػػػػػت ُعرَابَػػػػػػػػػػػَة األوسػػػػػػػػػػػي  

 
َقِطػػػػػػػػػػػػػػػػػػَع القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرينِ    إىل ا٣بػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبات ُمنػْ
 ِلَمْجػػػػػػػػػػػػػػدٍ إذا مػػػػػػػػػػػػػػا رايػػػػػػػػػػػػػػٌة رُِفَعػػػػػػػػػػػػػػْت  

 
 تَػَلق اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُعرابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليمْبِ  
 .ىذا من غّبي أوىل بك يا أمَّب ا٤بؤمنْب: فقاؿ عرابةُ  

 .عزمت عليك لتخربٍل: فقاؿ
 .و٧باماٌب على صديقي, بإكرامي جليسي: فقاؿ
 +.إذاً استحققت: فقاؿ

واحٍد  لو جلست إىل مائة ألحببت أف ألتمس رضى كل  : =وقاؿ األحنف
 +.منهم

جعل لو نصيباً _ فعرفو بالقصد إليو , قعقاع بن شور إذا جالسو رجلوكاف ال
 .وغدا إليو بعد اجملالسة شاكراً , وشفع لو ُب حاجتو, وأعانو على عدوه, من مالو

فقد كاف يعطي كل واحد من , أكـر الناس ١بلسائو"ولقد كاف رسوؿ اهلل
 .وال ٰبسب جليسو أف أحداً أكـر عليو منو, جلسائو نصيبو
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  ومن 

ُ
ف يتجنب تكليفو بأدٌل وأ, ضيف على خدمتوإكراـ الضيف أف يقـو ا٤ب

, وينهاه, أخذ يأمره_ عمل ولو قل؛ فبعض الناس إذا زاره أحد فجلس إليو 
 .ويكلفو ببعض األعماؿ

, وىذا الصنيع ليس من ا٤بروءة ُب شيء؛ إذ ا٤بروءة تقتضي القياـ ٖبدمة الزائر
 .وا٤ببالغة ُب إكرامو
 :الكنديقاؿ ا٤بقنع 

 وإٍل لعبػػػػػػػػػػػػػد الضػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػا داـ نػػػػػػػػػػػػػازالً 
 

 ومػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػيمة يل غّبىػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػبو العبػػػػػػػػػدا 
وا٣بدمة , وطبلقة الوجو, ومن إكراـ الضيف طيب الكبلـ: =وقاؿ ابن حباف 

أو طلب , كما ال يعز من استخدمهم, بالنفس؛ فإنو ال يذؿ من خدـ أضيافو
 +.راه أجراً قِ لِ 

, تكليف زائريو ولو بعمل خفيف ومن االحتفاظ با٤بروءة أف يتجنب الرجل
أو أف يكوف ٔبانبو , إياه فيطلب منو مناولتو ,كأف يكوف بالقرب من الزائر كتاب

 .فيشّب إليو بالضغط عليو؛ إِلنارة ا٤بنزؿ ,الزر الكهربائي
 .أو ٫بو ذلك, أو أف يأمره بإدارة أقداح الشاي على الضيوؼ

ما رأيت رجبلً : جاء بن حيوةقاؿ يل ر =: قاؿ عبداهلل بن عمر بن عبدالعزيز
ما ٫بن فبين, بيك؛ وذلك أٍل سهرت معو ليلةوال أٝبل عشرًة من أ, أكمل أدباً 

قد غشي , يا أمّب ا٤بؤمنْب: فقلت لو, وقد ناـ الغبلـ, نتحدث إذ غشي ا٤بصباح
 أفنوقظ الغبلـ؛ ليصلح ا٤بصباح؟, ا٤بصباح
 .ال تفعل: فقاؿ 
 أفتأذف يل أف أصلحو؟: فقلت
, وٍب قاـ ىو بنفس, خدـ اإلنساف ضيفوال؛ ألنو ليس من ا٤بروءة أف يست :فقاؿ
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وأشخص , وجعل فيو الزيت, فأصلحو ,وأتى إىل ا٤بصباح, وحط رداءه عن منكبيو
, بن عبدالعزيزقمت وأنا عمر : ٍب قاؿ, وجلس, داءهٍب رجع وأخذ ر , الفتيل
 +.بن عبدالعزيزست وأنا عمر وجل

خصوصاً إذا كاف ا٤بزور , رـّ ٖبدمة مزوره فبل بأس ُب ذلكوتك ,أما إذا قاـ الزائر
, أو كاف الزائر ٩بن تُلغى الكلفة بينو أو كاف من أىل الفضل والعلم والتقى, لو حق

ُزور
َ
 .وبْب ا٤ب

فيتأخر , حابسفقد ٰببسو , ويدخل ُب إكراـ الضيف بسط العذر لو إذا تأخر
وإذا أخذت , أف تعاتبو على تأخرهقليبًل أو كثّباً؛ فإذا أخذت بالعدؿ كاف لك 

وجبْب طلق؛ فيكوف , ولقيتو بوجو وضاح, العذر لو باإلحساف والتكـر بسطت
 .٩بن ليس من عادتو التأخر أو, خصوصاً إذا كاف كرَل الطبع, رخآذلك إكراماً 

 ما مصّبؾ أنت؟, وعاد أدراجو, ٍب أعطاؾ ظهره, وىب أنك أفرطت ُب عتابو
 .ت ساعة مندـوال, ال شك أنك ستندـ

 .أوامركثرة أو   ,من جفاء منو ومن حق الضيف ٙبمُّل بعض ما يصدر
وا٢بذر , واستعبلمهم عن أ٠بائهم, ومبلطفتهم, ومن ٛباـ حقو إكراـ صحبتو

 .من احتقار أي واحد منهم
, السيارةالوقت  اوالدابة ُب ىذ, إكراـ دابتو_ كما تقوؿ العرب_ومن إكرامو 

 .وظل ظليل, بلئموذلك بوضعها ُب مكاف م
ومن لطائف الضيافة أال ينسيك قياُمك ُب حق أكابر الضيوؼ أحدًا من 

ضيف بالضيف الكبّب
ُ
, عن غّبه األضياؼ اآلخرين؛ فيحصل كثّباً أف يشتغل ا٤ب

أو مل يقضو حق التحية , فأشاح عنو, من القادمْب فرٗبا سل م عليو أحدٌ 
فحري با٤بضيف أال يغيب , اءة الظنفيكوف ذلك سبباً ُب القطيعة وإس, واإلكراـ
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ُب ىذا  تقصّبف بدر منو جفاء أو إوجدير بو أف يعتذر , عنو ذلك ا٤بعُب 

ضِ وحقيق على من وقعت لو ت, الصدد
ُ
, يفَ لك ا٢باؿ من الضيوؼ أف يعذر ا٤ب

 .وأال يؤاخذه ُب مثل تلك ا٢باالت الٍب يذىل فيها اإلنساف
 .وثكمة دوطلب زيا, والدعاء لو, رةومن ٛباـ اإلكراـ شكر الضيف على الزيا

على أال يصل ذلك إىل حد , وترغيبو فيو, الطعاـ لو ومن ٛباـ اإلكراـ تقريبُ 
 .وأ٤بعيتو, ولطفو, وىذا راجع إىل ذوؽ ا٤بضيف ؛واإلثقاؿ, واإلمبلؿ, ا٢برج

 .وىدوء بالو, ونومو, ومنها أف ٰبرص على هتيئة مكاف لراحة الضيف
ومنها  ,أف يراعي بعض اآلداب الضيفِ ا١بائي  بالزائرِ  وُب ا٤بقابل فإنو ٰبسن
ىل االعتذار إوأف يبادر , وأال ٰببس الناس ُب انتظاره, أف يأٌب ُب الوقت احملدد

 .إذا تأخر
وأف , ؿ على حكموزِ نْ وأف يػَ , داب الضيف الزائر أف يدعو للمضيفآومن 

 .يراعي عاداتو ما مل ٚبالف الشرع
نتقاد وأف ٰبذر من ا, يبادلو عبارات اإلكراـو , يفا٤بض يشكرومنها أف 

 .طعاماً قط " طعامو؛ فما عاب رسوؿ اهلل
ومن أعظم ما ينبغي استحضاره ُب باب إكراـ الضيف أف يستشعر ا٤بضيف 

وأنو سنة ا٤برسلْب, وأنو اقتداء هبم؛ _ عز وجل_أف إكراـ الضيف قربة إىل اهلل 
األضياؼ؛ ١بوده, وكثرة إكرامو  ُيكُب بأيب_ عليو السبلـ_فأبونا إبراىيم 

 .لضيوفو
 .كما ينبغي للمضيف أف ٰبذر من ا٤بباىاة, واإلسراؼ

كما ينبغي لو أف ٰبتسب بإكرامو إدخاؿ السرور على إخوانو, وتقوية 
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 .رابطتهم باجتماعهم وتآلفهم
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كل   بل ٰبرص, بعيد ا٥بمة ال يسعى إىل ا٣بصومة ,عظيم ا٣بلق, شريف النفس
 .البعد عنهاعلى  ا٢برص

فَبى ذلك ا٣بصم يسعى سعيو , ومن الببلء عليو أف يظن ظاف  أنو خصم لو
 .وصاحبو ُب واد آخر, وما علم أنو ُب واد ,للنيل منو

ال , الفؤاد يُّ لِ وصاحبو خَ , ولِ جِ ٖبيلو ورَ  بُ لِ وٯبُْ , و٥بذا ترى ىذا ا٣بصم يتعب
 :وال ٲبر ٖبيالو على حد قوؿ ا٤بتنيب, ٱبطر الشر ببالو

 وأتعػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػػػاداؾ مػػػػػػػػػػػن ال ٘بيبػػػػػػػػػػػو
 
 
 
 

 وأغػػػػػػػػيظ مػػػػػػػػن عػػػػػػػػاداؾ مػػػػػػػػن ال تشػػػػػػػػاكل 
ضطر شريف النفس إىل ا٣بصومة مل ٰبد عن سبيل ا٢بق والشرؼ قيد وإذا ا 

وتبودلت فيها ا٢بجج , ؛ فا٣بصومة الشريفة ىي الٍب دعا إليها سبب معقوؿةأ٭بل
وفة الظاىرة ال وقامت على الوسائل ا٤بكش, والرباىْب من غّب مهاترة أو مسابة

وخرج كل خصم من ا٣بصومة شريفًا مل تدنسو ا٣بصومة؛ فهي  , يئةنا٣بفية الد
ال بد ٢برهبا من سبب قوي؛ فإذا ٙباربا , ثلومِ  كالصراع بْب فارس نبيل وآخرَ 

, وترفعا عن الصغائر والسفاسف وأساليب ا٣بداع وا٤براوغة, خضعا ألدب ا٢برب
 .مةإذا انتهى الصراع انتهت ا٣بصو  ٍب

: وقاؿ لو÷ جاء ُب كتب السّب أف رجبًل ُب أياـ صفْب قاـ على معاوية
 .وألكنهم ,وأٖبلهم ,اصطنعِب فقد قصدتك من أجنب الناس

 ؟من الذي تعنيو: فقاؿ معاوية
 .علي بن أيب طالب: فقاؿ الرجل
وأم ا البخل فلو كاف , أم ا ا١بنب فلم يك قط فيو, كذبت يا فاجر: فقاؿ معاوية

 خصً٘ٞ اهظسفا١ اهععٌا١
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وأما اللكن فما رأيت , تاف بيت من ترب وبيت من تنب ألنفق تربه قبل تبنولو بي
 .قم قب حك اهلل, أحداً ٱبطب أحسن من علي إذا خطب
 . و٧با معاوية اسم الرجل من ديوانو

 ÷ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب أنو أنشد ُب ٦بلس أمّب_ أيضاً _وجاء ُب السّب 
 :قوؿ الشاعر

 ديقوصػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػٌب كػػػػػػػػػاف يدنيػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػُب مػػػػػػػػػن
 

 إذا مػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػتغُب ويبعػػػػػػػػػػده الفقػػػػػػػػػػر 
 
 
 
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الثريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُعل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٔببينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

ػػػػػػػػعرى   وُب اآلخػػػػػػػػر البػػػػػػػػدر وُب خػػػػػػػػده الش 
 
 
 

 +.طلحة بن عبيد اهلل_ واهلل _ ذاؾ : =÷فقاؿ علي
وعظمة , فانظر إىل شرؼ ا٣بصومة ؛وكاف السيف ُب ذلك الوقت ٦بردًا بينهما

 .اإلنصاؼ
األكابر والعظماء فبل أقل من أف نتخلق بأخبلؽ  فإذا مل نتخلق بأخبلؽ: وبعد

, ا٤ببلكمْب وا٤بصارعْب؛ حيث تبدأ ا١بوالت بْب ا٣بصمْب باللكمات والضربات
 !ة والقببلتوتنتهي با٤بصافح
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؛ فقد يكوف ا١بماؿ ا٤بعنوي وإ٭با أعِب بو, نا ا١بماؿ ا٢بسيال أعِب با١بماؿ ىه

عرٌي من الفضائل, خاؿ الوفاض من  اإلنساف ٝبيل الصورة, حسن ا٥بيئة, وىو
 .األخبلؽ

 وىػػػػػػػػػػػػػل ينفػػػػػػػػػػػػػع الفتيػػػػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػػػػن وجػػػػػػػػػػػػػوىهم
 

 إذا كانػػػػػػػػػػػت األخػػػػػػػػػػػبلؽ غػػػػػػػػػػػّب حسػػػػػػػػػػػاف 
 فػػػػػػػػػػبل ٘بعػػػػػػػػػػل ا٢بسػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػدليل علػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػٌب 

  
 فمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػل مصػػػػػػػػػػػقوؿ ا٢بديػػػػػػػػػػػد ٲبػػػػػػػػػػػاٍل 

 :وقاؿ ابن لنكك 
 إذا أخػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػمس أضػػػػػػػػػػػحى فعلػػػػػػػػػػػو ٠بجػػػػػػػػػػػاً 

 
 و مػػػػػػػػػػػن أقػػػػػػػػػػػبح الصػػػػػػػػػػػورصػػػػػػػػػػػورتَ  تَ دْ دَ َعػػػػػػػػػػػ 
 حسػػػػػػػػػػػػػػػن أمل ترنػػػػػػػػػػػػػػػاوىبػػػػػػػػػػػػػػػك كالشػػػػػػػػػػػػػػػمس ُب  

  
 رُّ منهػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا مالػػػػػػػػػػػػػػػػت إىل الضػػػػػػػػػػػػػػػػررِفػػػػػػػػػػػػػػػنَ  
ومعُب البحث عن ا١بماؿ ىهنا أف تبحث عن ا٤بعاٍل ا١بميلة ُب الناس؛ فقد ترى  

فإذا باثثتو وكشفت عن , ال يطاؽ, الرجل بادي الرأي؛ فيخيل إليك أنو كز  غليظ
, مرضية وأخبلقاً ,وجدت نفسًا رضية_ وأحسنت الدخوؿ إىل قلبو  ,جلية أمره

أنك مل تستعجل ُب _ حينئذ_وإحساسات مرىفة؛ فتحمد اهلل , ومروءات كامنة
 .أو تصديق الظن اأَلو يل, إصدار ا٢بكم

؛ وال تظنن أف الناس متمح ضوف للشر, وا١بماؿ, وا٣بّب, وبعُد فإبث عن ا٢بق
بلغ  فكل مولود يولد على الفطرة, وغالبًا ما يكوف فيو بقايا من تلك الفطرة, وإف

 .ما بلغ من الشر

 احبح عّ اجلٌاي
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وال ريب أف التعريف , وحد ه, ؽ النقاد واألدباء إىل تعريف الشعركثّبًا ما تطر  
ل معاملة العلم؛ فَػُيْضبَط امَ عَ ولكن الشعر قد يصعب أف يػُ , ويُػَقر ب, طُ بِ ضْ يَ 

والشعر , ورٗبا تعقيد, وتقعيد, وٝبود ,بالتعريفات ا٤بنطقية؛ ذلك أف ا٤بنطق جفاؼ
 :وإشارات على حد قوؿ البحَبي, وسيبلف ,ورشع

 كلفتمونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدود مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنطقكم
 

 والشػػػػػػػػػػػػػعر يغػػػػػػػػػػػػػِب عػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػدقو كذبػػػػػػػػػػػػػو 
 ومل يكػػػػػػػػػػػػػػػػػن ذو القػػػػػػػػػػػػػػػػػروح يلهػػػػػػػػػػػػػػػػػج بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنطق مػػػػػػػػػػػػػػػػػا نوعػػػػػػػػػػػػػػػػػو ومػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػببو 

 والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر َلْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌح تكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارتو 
 

 وبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطَ خُ  تْ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس با٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر طُ  
, شعراً  ـف ذلك نثراً أكاأواألدباء على وصف الشعر سواء , ولقد تكلم الشعراء 

 .ما خطتو يراعة البارودي ُب مقدمة ديوانو_  ُب ذلك نثراً  بَ تِ ومن أبدع ما كُ 
ومن أمتع ما قيل ُب ذلك شعرًا ما قالو عبلمة العراؽ األستاذ الشيخ ٧بمد 

الشعر كما ) :هبجة األثري وذلك ُب قصيدتو الٍب جاءت ُب ديوانو ٙبت عنواف
 :حيث قاؿ فيها( أراه

 رو ى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفوس معينُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ػشعر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   

 وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقراؽ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعور عُيونُػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 و حروفُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياءِ  الءِ ؤلْ ػَ َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفت 

   
 ػتونُووزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض اء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبياف ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقسمات, فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اُف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّؤا مػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل قُ  
 

 رِصػػػػػػػػػػيُنو يزىػػػػػػػػػػو ِصػػػػػػػػػػبا الفصػػػػػػػػػػحى الطريػػػػػػػػػػرَ  
 وال يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولَ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمذاىبِ  

 
 وال واىػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػلغات يشػػػػػػػػػػػػػػػيُنو ,كػػػػػػػػػػػػػػػػَدرٌ  

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقيقِة, والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقيقُة نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهجو ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُ  
 

 خدينُػػػػػػػػػػػػػو والػػػػػػػػػػػػػػصدُؽ فػػػػػػػػػػػػػػي أََرِب الػػػػػػػػػػػػػػحياةِ  
 ػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػعػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقري ُة نػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثُو, والػبػابل 

 
 ػُة فػػػػػػػػػػػػػػػػعُلو, وىػػػػػػػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػػػػػػػطرافة دينُػػػػػػػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 وتػػػػػػػػػػػػػػػػجري عػػػػػػػػػػػػػػػػػلى َسػػػػػػػػػػػػػػػػػَنِن ا١بػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ ِخبللُػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيُنو ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروُد أوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجماؿِ  

 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُغ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباَب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحياة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالُ وتُػر  
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائنًة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهن  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميُنو وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروح 
 َغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌِد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصد اِح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكناِر, ُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوؽٌ  

 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطبيعِة, راقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌص موزونُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغمَ  

 تػػػػػػػػػػػػػػػػشفُّ عػػػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػػػراب كؤوسػػػػػػػػػػػػػػػو وكػػػػػػػػػػػػػػػػما 
 

 لَػػػػػػػػػػػػػػْمحاً تُػػػػػػػػػػػػػػبُْب عػػػػػػػػػػػػػػن الضػػػػػػػػػػػػػمِّب ٢بونُػػػػػػػػػػػػػو 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنونُو دؿُّ الػِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػساِف الػغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانياتِ  

 
 الػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعماُت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتونُو وخػُدودىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفًَبُّ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلَق الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروِح ُب مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماره 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعُب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعقوِؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنونُو ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروح 
 أوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر, وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي أم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمارُ  

 
 عػػػػػػػػػػػػػلى شػػػػػػػػػػػػػرؼ ا٢بيػػػػػػػػػػػػاة ُمبينُػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػحدو 

 راقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَش بائسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  إف 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكروُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؤاِد حزينُػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجونوأو أف  مػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتئباً بػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِْح  

 
 أَْوَرى الػػػػػػػػػػػػػػػػَجَوى فػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػامعْيو أنينُػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 أو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشتاقاً إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أوطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِه 
 

 بػػػػػػػػػػػػػعَث الػػػػػػػػػػػػػِمراَح إلػػػػػػػػػػػػػى النفػػػػػػػػػػػػوس حنينُػػػػػػػػػػػػو 
 أو رف  بػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش دواِت ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشبْيِهو 

 
 أُواَر الػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشقَْب رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُنو أذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 أو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضباَف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفيظِة ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائراً  
 

 ى تلحينُػػػػػػػػػػػوالػػػػػػػػػػػػجباَف إلػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػوغ بػػػػػػػػػػػػعثَ  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْتُف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطُغاِة إذا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ُمتغطرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  

 
 وأَْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَطَع طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرفُو وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيُنو ألْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 

 وُب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍؽ و٠ْبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمضي 
 

 وْىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريُده ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيُنو ويَػظَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ  
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخُلُد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِي  حروفِػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكو 

 
 مػأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونُُو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِقو وأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُنو 

 ٨بنػػػػػػػػػػػػػػػػوَؽ الص ػػػػػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػْورِه ويػػػػػػػػػػػػػػػػموت 
 

 ودعػيُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وأفػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُنو مػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوبُو 
 أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـَ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشباِب فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد راودتُ  

 
 تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيها إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُنونُو كػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش عرِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػغاِؼ وبلسػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ  ػْردٌ بَػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الش 
 

 َرُؤُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػنونُو( الػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسيح) َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػَيدِ  
 أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو ُر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص بواِت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَْب ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِضو 

 
 مػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادٌة وُغػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونُو وظػبللُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ػْنَدى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيْذكي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُدُىن  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارٌبتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 بػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػوُؽ ا٥بػػػػػػػػػػػػوى وجُنونُػػػػػػػػػػػػو ويػػػػػػػػػػػػػهيجُ  
 



 

 66 خ٘اطس

 ا٣بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؿ إىل الص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا يب سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرُ  ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعودُ 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنٍة ٦بنونُػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػطّبُ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرُ    ُحْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملٌ  أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص با والش 

 
 َمػػػػػػػػػػػػػػػػرِحْت بػػػػػػػػػػػػػػػػأىداِب الػػػػػػػػػػػػػػػػُجُفوِف فُػػػػػػػػػػػػػػػػُتونُو 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػْيٌف أطػػػػػػػػػػػػػػػػاَؼ مػػػػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػػػػباِب ُمػػػػػػػػػػػػػػػبلوةً  
 

ـَ لػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػشباُب وحػػػػػػػػػػػػػػػػيُنو   لػػػػػػػػػػػػػػػػو دا
 زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن تػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َد والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشباُب وراَءه 

 
 وآفػػػػػػػػػػػػػػػػػاُت الػػػػػػػػػػػػػػػػػمشيِب تػػػػػػػػػػػػػػػػػخونُو جػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍر, 

ػػػػػػػػػػػػراُب فعػػػػػػػػػػػػاَد مػػػػػػػػػػػػن   ول ػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػما َخَفػػػػػػػػػػػػَق الس 
 

ُنو   أوىػاِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوُعو وَغػبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػْ
 أْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتبِقي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَض لِػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواىنٍ  وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحْوتُ  

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػػػانيب يػػػػػػػػػػػػػػػػػخُلو لػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويُػػػػػػػػػػػػػػػػػعيُنو 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػيس بضػػػػػػػػػػػػػػػػالعٍ  أيػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػػػػػػػػػجديُد الػػػػػػػػػػػػػػػػػبكرُ  
 

 َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْشياً ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناِصٍل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلويْػُنو؟ 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروِح األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُل ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُعورُه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواثبُ  

 
 ونُػُزوُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيُنو وخػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُو 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتصُّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف ُعُروقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 إيػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُعو ويَػزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُنو ويُػجػلُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 زاٍه بػأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاِر الػت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخيُِّل ثػوبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُُه تَػْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاُشُو أو ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونُوال  

 يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْسًَبُّ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُحسِن ُب أعطافِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

ُنو ويَػتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيوُ    مػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُقُو وَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيػْ
 وكػأن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِقَي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر حيَق ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعل بلً  

 
 وُعػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُونُو فػتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَور دْت َوَجػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتُو 
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ٛبػػاـ ينػػزع إىل الصػػنعة ا٤بتنػػيب قريػػب مػػن أيب ٛبػػاـ مػػن جهػػة ا٢بكمػػة غػػّب أف أبػػا _ 

 .البديعية على حْب أف ا٤بتنيب يُعُب بالفكرة أكثر من عنايتو باحملسنات
أف بْب ا٢بطيئة والبحَبي أوجو تشػابو؛ فشػعرٮبا مػن الناحيػة الفنيػة ال  يبلحظ_ 

 .واإلطراب, والرقة, والعذوبة, يشق لو غبار من حيث السبلسة
 .وعليك الباقي, بلؽواألخ ,متشاهباف ُب الطباع_ كذلك_وٮبا  

وأيب , غػػّب أف الشػػعر غلػػب علػػيهم كبشػػار, كثػػّب مػػن الشػػعراء الفحػػوؿ علمػػاء_ 
 .وا٤بتنيب وغّبىم, وأيب ٛباـ, نواس

وابػن , وابن فػارس ,وكثّب من العلماء شعراء غّب أف العلم فيهم أغلب كالشافعي
 .والشوكاٍل وغّبىم, وابن حجر, وابن القيم, وابن تيمية, دريد

 آزا١ يف بعض اهظعسا١
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ىرة منتشرة تشيع ُب أوساط الناس, وتتغلغل ُب كثّب من الطبقات, تلكم ظا
 .ىي ظاىرة التعميم

ظاىرة التعميم ُب : نو ٰبسن أف يقاؿألجل أف يتحدد ا٤بوضوع, وينحصر فإو 
 .ا٢بكم

أو ا٢بكم  ,ىذه الظاىرة تأخذ صوراً شٌب, منها التعميم ُب ا٢بكم على األشياء
ألفكار, أو ا٢بكم على البلداف, أو حٌب ا٢بكم اى على األشخاص, أو ا٢بكم عل

 .على األ٠باء إىل غّب ذلك من صور التعميم
 ُب ا٢بكم ليس من مسلك العقبلء الباحثْب عن ا٢بقيقة وال ريب أف التعميم

أنية, ونظرة شاملة, وعدؿ وإنصاؼ بعيداً لذين يبنوف أحكامهم على دراسة متا
 .عن العجلة, واجملازفة, وغلبة ا٥بوى

حة التفكّب, وا٢بكم على األشياء, وجودة التصور والتصديق ليست منوطة صف
 .ٗبوىبة الذكاء

تجرد من لبل ىي منوطة بَببية النفس منذ الصغر على حب ا٣بّب وا٢بق, وا
الشرور واألىواء, واىتماـ بإدراؾ األمور من ٝبيع وجوىها, وإدراؾ الفروؽ بْب 

 .ا٤بشتبهات عند التباسها
لفكر منذ الصغر على صحة التفكّب نشأ صاحبو سديد ا٢بكم, ٧بباً وإذا ترىب ا
 .عليو ـكاف لو أأللحق سواء 

 .ة إال ا٠بهايوإذا كانت الثانية بات الرجل وليس فيو من الرجول
أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا يا ]: وقاؿ[ َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدُلوا] :_جل وعبل _ قاؿ اهلل 

 اهتعٌٍٚ يف احللٍ
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َوال ٯَبْرَِمن ُكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأال  تَػْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو أَقػَْرُب :]وقاؿ[بِاْلِقْسطِ قَػو اِمَْب  

 [لِلتػ ْقَوى
على ا٤برء أف يطبعو على _  تعاىل _وجدت أفضل نعم اهلل : =×قاؿ ابن حـز 

 .العدؿ وحبو, وعلى ا٢بق وإيثاره
فلييأس من أف _ م واستخفافو وأما من طبع على ا١بور واستسهالو, وعلى الظل

 +.يصلح نفسو, وأف يقـو طباعو أبداً, وليعلم أنو ال يفلح ُب دين وال خلق ٧بمود
والعدؿ ٩با تواطأت على حسنو : =×وقاؿ الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور 

ح بادعاء القياـ بو عظماء األمم, وسجلوا , وٛبد  الشرائع اإل٥بية, والعقوؿ ا٢بكيمة
 .ا٥بياكل من كلدانية, ومصرية, وىندية شنقو  ٛبدُّحهم على

وحسن العدؿ ٗبعزؿ عن ىوى يغلب عليها ُب قضية خاصة, أو ُب مبدأ 
 +.الشاىية, والغاضبة: خاص, تنتفع فيو ٗبا ٱبالف العدؿ بدافع إحدى القوتْب

صور التعميم ٩با مر ذكره إٝبااًل التعميم ُب الذـ, فتجد من الناس أجلى ومن 
م ا٢بكم ُب ذـ قبيلة, معليو جانب ا٤ببالغة ُب إطبلؽ األحكاـ؛ فَباه يع بُ لِ غْ من يػَ 

أو أسرة, أو ٝباعة, أو اسم من األ٠باء, أو فكرة من األفكار دو٭با ٕبث أو ٙبرٍّ 
 .أو إنصاؼ
العقبلء, وقد يوقعو ُب حرج دوف أف يتنبو لو؛  التعميم قد يزري بو عندوىذا 

اولو ذلك الذـ العاـ الظامل؛ فبل يتنبو لو فقد يكوف من بْب ا٢باضرين من يتن
 .ا٤بتكلم أو الكاتب إال بعد أف تقع الفأس بالرأس

ُـّ ا٤بعمُم نفسو لئلساءة, فقد يسيء بصنيعو إىل شخص  بل رٗبا عر ض ذلك الذا
غضوب ال يتحمل اإلساءة, فيقوده ذلك الصنيُع إىل اإلساءة أو التشفي, ورد  

 .اإلساءة ٗبثلها أو أشد
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, وأف يتحفظ من ذا األمرذا كاف من األٮبية ٗبكاف أف يتفطن ا٤برء ٥بو٥ب
ما يشعر بأدٌل إساءة أو ظلم ٤بن  سقطات لسانو, وكبوات يراعو, وأف يتجنب كل  

 .ال يستحقو؛ فذلك أسلم لو, وأحفظ لكرامتو, وأقرب لتقواه لربو
يبًل من الناس, أو إذا كنت ُب ٝباعة قـو أبدًا فبل تُعم ن  ج: =قاؿ ابن ا٤بقفع

أمة من األمم بشتم وال ذـ؛ فإنك ال تدري لعلك تتناوؿ بعض أعراض جلسائك 
 .٨بطئاً؛ فبل تأمن مكافأهتم, أو متعمداً؛ فتنسب إىل السفو
إف ىذا لقبيح : قوؿف تأوال تذمن مع ذلك ا٠بًا من أ٠باء الرجاؿ, أو النساء ب

لبعض جلسائك, ولعلو يكوف  نك ال تدري لعل ذلك غّب موافقمن األ٠باء؛ فإ
 .بعض أ٠باء األىلْب, وا٢بُُرـ

وال تستصغرف من ىذا شيئاً؛ فكل ذلك ٯبرح ُب القلب, وجرح اللساف أشد 
 +.من جرح اليد

على ما مضى فإف التحري, ولزـو العدؿ, والسبلمة من ا٥بوى من أوجب  وبناءً 
ة عامة يبِب عليها ما ٯبب على ا٤بتكلم أو الكاتب؛ فبل يليق بو أف يؤسس قاعد

 .حكماً كلياً بسبب خطأ, أو سوء تصرؼ بدر من أحد أفراد ذلك العمـو
مشَبكًا من ذلك ا٢بكم, ومع ذلك فإنو  قد يكوف ذلك العمـو ٰبمل قا٠باً و 

و قد يكوف فيو ذمُّ  ع ا٤برادَ ا٢بكم على واحد بعينو؛ فإف ا١بم ٰبسن التحري إذا أريد
 .والظلم قد يتفاوت قلة وكثرة خطأ أو ظلم, ومع ذلك فإف ا٣بطأ

ولعل من أسباب تلك الظاىرة ِقَصر النظر؛ فبعض الناس قد ٲبر ٗبوقف ما, 
ك البلد أو ل من أىل ذليْ لنػ  أو طائفة, فيجعلو ذريعة لتعميم ا سواء من أىل بلد
ا  ٍس ٗبَِ ُكلُّ نَػفْ ]وأف [ َوال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى]وغاب عنو من تلك الطائفة, 

 .[َكَسَبْت َرِىيَنةٌ 
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وكثّبًا ما رجوت بعض =: ُب مذكراتو ×يقوؿ العبلمة األستاذ ٧بمد كرد علي  

وا نقدىم بصورة عامة, وأف ٱبصوا بانتقادىم الفرد رُ ا٤بتسرعْب ُب أحكامهم أال ٯبُْ 
ليس ا٤بعيار ُب الرجل : ال يؤاخذوف اجملموع ٗبا ارتكبو واحد أو آحاد, وأقوؿ

 .ه, وال جنسيتومذىبو,وال بلد
وما ا٤بعيار إال أخبلقو, واألخبلؽ ٚبتلف من رجٍل إىل رجل, كما ٚبتلف صور 

 .+اآلدميْب
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وال غرابة ُب ذلك خصوصاً , كثّبًا ما تتوارد خواطر الشعراء حوؿ معُب واحد
 .إذا كاف ُب معاٍل ا٤بدح أو الذـ أو الفخر

, رأيت أف ا٤بعاٍل قريبة من بعضولو قلبت النظر ُب كثّب من الدواوين الشعرية ل
 .ولكن قد ٱبتلفوف ُب حسن الصياغة

وىي فن من فنوف الشعر ال يثرب , وقد يكوف التوارد من قبيل السرقات الشعرية
بل رٗبا فاؽ من سبقو  , خصوصًا إذا ألبس ا٤بعُب ثوبًا ٝبيبًل مبلئماً , على صاحبو

 :قاؿ بشار وذلك عندما, م ا٣باسرلْ وسَ , كما يذكر ُب شأف بشار
 يظفػػػػػػػػػػػػر ٕباجتػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػن راقػػػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػػػاس مل

 
 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز بالطيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػُك اللهػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُ  
 :فقاؿ ,وصاغو بعبارة أخصر وأٝبل, ىذا ا٤بعُب فأخذ َسْلمٌ  

 مػػػػػػػػػػػػػػػػن راقػػػػػػػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػات ٮبػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز باللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذة ا١بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور  
ما  _ أو السرقات الشعرية, أعِب توارد ا٣بواطر_ ولعل األٝبل ُب ىذا الشأف  

 . بديع غامضكاف حوؿ معُب
ٍب يأخذه , حيث ٘بد أف ا١باىلي يسوقو ُب معرض ؛وىذا كثّب ُب الشعر

العباسي أو األندلسي ويعرضو بصورة  هٍب يأخذ, خرآُب معرض  هاإلسبلمي ويورد
 ...ثالثة وىكذا

 :ومن ذلك قوؿ امرئ القيس
 ٠بػػػػػػػػػػػػػػوت إليهػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػدما نػػػػػػػػػػػػػػاـ أىلهػػػػػػػػػػػػػػا

 
 بَػػػػػػػػاب ا٤بػػػػػػػػاء حػػػػػػػػااًل علػػػػػػػػى حػػػػػػػػاؿ٠بػػػػػػػػو  ح 

 :مر بن أيب ربيعة فقاؿفأخذه ع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحباب وركػػػػػػػػػػػػػػػػػِب خيفػػػػػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػػػػػـو أزور  أقبلت مشية الػ  ونف ضت عِب النـو

 

 ت٘ازد اخل٘اطس عِد اهظعسا١
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 :فقاؿ ٍب أخذه أحد األندلسيْب 

 دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده
 

 دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب درى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمس 
 أَِدبُّ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 

 
 وأ٠بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٠بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس 

وا٤ببالغة ُب , احتماؿ الشروىو التفكّب ُب , ومن ىذا القبيل معُب مطروؽ 
التفكّب  وكثرةِ  مع أف ٦برد وقوعو أخف وأيسر من ٦برد انتظارهِ , ا٣بوؼ من وقوعو

, توقع الشربفيو؛ فمن ا٢بكمة والعقل أال ٯبمع اإلنساف على نفسو بْب األمل 
وإذا حدثت , عنو ةما دامت أسباب ا٢بزف بعيد دواألمل ٕبصوؿ الشر؛ فليسع

 .واعتداؿها بشجاعة لفليقاب
 :يقوؿ البحَبي, كثّب من الشعراء  تواردت خواطروإىل ىذا ا٤بعُب 

 لعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا٤بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػروه إال ارتقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 َوأَبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَُح ٩بػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يُػَتوق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
 :ويشّب إىل ذلك أبو الطيب ا٤بتنيب بقولو 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهل فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كل ما مل يكن من الصعب ُب األنفس األنفس
 :بل يقوؿوكذلك أبو علي الش 

 ودع التوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع للحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادث إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 للحػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػن قبػػػػػػػػػػػػػل ا٤بمػػػػػػػػػػػػػات ٩بػػػػػػػػػػػػػات  
 
 

معُب لزـو االعتداؿ حاؿ  _ ومن ا٤بعاٍل اللطيفة الٍب يتوارد عليها الشعراء
 :قاؿ عبد العزيز بن زرارة الكبليب, السراء والضراء

 قػػػػػػػػد عشػػػػػػػػت ُب الػػػػػػػػدىر أطػػػػػػػػواراً علػػػػػػػػى طػػػػػػػػرؽ
  

 شػػػػػػػػػػػػػٌب فصػػػػػػػػػػػػػادفت منهػػػػػػػػػػػػػا اللػػػػػػػػػػػػػْب والبشػػػػػػػػػػػػػعا 
 بلػػػػػػػػػػػػػػػػوت فػػػػػػػػػػػػػػػػبل النعمػػػػػػػػػػػػػػػػاء تبطػػػػػػػػػػػػػػػػرٍل بلا ُكػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 وال ٚبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ألوائهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 :ث أو تأبط شراً يوقاؿ البع 

 ولسػػػػػػػػػػػػػػػت ٗبفػػػػػػػػػػػػػػػراح إذا الػػػػػػػػػػػػػػػدىر سػػػػػػػػػػػػػػػرٍل
 

 ْرفو ا٤بتقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوال جػػػػػػػػػػػػػػػػػازع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 :العيوٍل وقاؿ علي بن ا٤بقرب

, والببلغة , وكتب األدبِ رد ا٣بواطر عند الشعراءفهذه إشارات يسّبة ُب توا
حافلة هبذا األمر, ككتاب الصناعتْب أليب ىبلؿ العسكري, وا٤بثل السائر البن 

 .األثّب, وغّبٮبا
 

 فمػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػا ُب السػػػػػػػػػػػػراء يومػػػػػػػػػػػػاً فروحهػػػػػػػػػػػػا
 

 وال أنػػػػػػػػػػػػػػا ُب الضػػػػػػػػػػػػػػػراء يومػػػػػػػػػػػػػػػاً جزوعهػػػػػػػػػػػػػػػا 
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يعطي ا٢بياة _ والر٠بية , عن التعقيد اً وأخذ األمور مأخذاً سهبًل بعيد, البساطة

ويريح من أعباء , والعظمة الزائفة, األهبة ويقضي على جراثيم, ومذاقًا لذيذاً , رونقاً 
 .وا٤باؿ, واألعصاب, تناؿ نيلها من الصحة

 :وترؾ ا٢ببل على الغارب على حد قوؿ شاعر النيل, وال أعِب بذلك الفوضى
 ولذيػػػػػػػػػػػػػػذ ا٢بيػػػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف فوضػػػػػػػػػػػػػػػى

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطر أو نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 

 ,وا١بدية وإ٭با ا٤بقصود أف يكوف ىناؾ نوع من ا٤برونة يكسر حدة الصرامة 
 .ويضفي على ا٢بياة شيئاً من اللطافة والبهجة

ومن التكلف ا٤بذمـو ما كاف ُب الكبلـ, وذلك إذا كاف مشتمبًل على تقعٍُّر, 
 .وتطلُّب للغريب

السهل فهمو, ( السهل ا٤بمتنع)والببلغة تقتضي أف يكوف الكبلـ من باب 
: ما حدُّ الببلغة؟ قاؿ: لبلغاءبل لقد قيل ألحد اا٤بمتنع روُمو والنسُج على منوالو؛ 

 +.الٍب إذا ٠بعها ا١باىل ظن  أنو يقدر على مثلها, فإذا رامها استعصت عليو=
وقد غلب : =ٕٙص( الصناعتْب)ُب كتابو ا٤باتع × قاؿ أبو ىبلؿ العسكري 

, قوـٍ فصاروا يستجيُدوف الكبلـَ إذا مل يِقُفوا على معناه إال بَكدّ ا١بهل على 
ويستحِقُروف الكبلـَ إذا , وجاِسيًة غريبة, ذا وَجُدوا ألفاَظو كز ة غليظةَ ويستفصحونو إ

وَأعزُّ َمْطَلباً؛ وىو , رأَْوه َسِلسًا عذبًا وسهبًل ُحْلواً؛ ومل يعلموا أف  السهَل أمنُع جانباً 
 .وأعذُب مسَتَمعاً , أحسُن موقعاً 
 .أجود الكبلـِ السهُل ا٤بمتِنع: و٥بذا قيل 

: قاؿ, حّدثنا أٞبد بن إ٠باعيل: قاؿ, أخربنا الصويل: ٞبد قاؿأخربنا أبو أ

ِِٚا عّ اهتلوف ِٔ ُُ 
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ىو أبلُغ الناِس؛ وِمْن ببلَغِتو أف   : وصف الفضل بن سهل عمرو بَن مسعدة فقاؿ
 .+فإذا رَاَمها تعذ َرْت عليو, كل  أحٍد يظنُّ أنو يكُتُب ِمْثَل ُكتُِبو

ّب ذلك من التكلف ُب ا٤بلبس, وا٤بشية, إىل غ_ كذلك_ومن التكلف 
 .صنوؼ التكلف الذي هنينا عنو
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 ا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُف يُػْقلِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُق والتجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردع

 
 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع بينهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  طي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ديتنازعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِْب  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ٯبػػػػػػػػػػػػػػػػػيء هبػػػػػػػػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا يرجػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
الزلفي رجبًل ٰبار  ٧بافظةىػ ودعت ٖٕٗٔ/٘ /٘ٔ ُب يـو ا١بمعة ا٤بوافق 

عجيب ا٢بكمة, ولطيف السّبة,  من ودع اهلل فيوالواصف ُب تبياف حالو, وما أ
د العتيق ٞبمن ىذا الرجل؟ إنو أبو ٞبد الشيخ ا٤بفضاؿ علي بن ف ؛ونقاء السريرة

 .(ٔ)_ رٞبو اهلل, وأسكنو فسيح جناتو_ 
حيث ولد عاـ ُب السادسة والستْب من عمره؛  ولقد فارؽ الدنيا, وى

 .العقليةعاً ٔبميع قواه البدنية و تمتوكاف م ,ىػٖٚ٘ٔ
رٗبا كاف يتمناىا؛ حيث مل يكن يعاٍل من أمراض, ومل يقعده  لقد مات ميتةً 

 .ٟبس عشرة سنة قبل وفاتو ما يقرب من أمل, بل إنو مل يذىب إىل ا٤بستشفى منذ
لقد ودع الدنيا بصمت, وىدوء بعد أف مؤل عقوؿ من يرتادوف ٦بلسو, أو 

 .نظرٍ  عدَ بو  كةً ن, وحِ , ورويةً حكمةً _ ٰبرصوف على اللقاء بو 
 .نادر من حسن التبصر, والتحليل, والنظر ُب ٦باري األمور زٍ رْ لقد كاف على طَ 

ا٢بديث, وٝبيل اإللقاء, احملاضرة و ولقد كاف ٲبلك قدرة عجيبة على حسن 
 .وقوة التأثّب ُب السامعْب؛ حٌب إنو إذا ٙبدث أخذ ٗبجامع القلوب

واً تذىبت _  ة, أو الورع, أو الغّب وكاف إذا وعظ موعظة ُب الصدقة, أو الصبلة
 .إىل القلوب

                                                 

 .ملا فٝٗا َٔ ايعرب٠, ٚايفا٥د٠ ;عٓ٘ ُبعَٝد ٚفات٘, ٚأضفتٗا إ  ٖرٙ اخلٛاطسنتبت ٖرٙ اخلاطس٠  _1

 ٗداعّا أبا محد
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 ._عز وجل_وكاف شديد الغّبة على ٧باـر اهلل, شديد الغّبة لدين اهلل 
 ._عز وجل_ الدمعة, قوي ا٣بشية من اهلل, كثّب الذكر والتعظيم هلل وكاف سريع

وقوفو مع اآليات, و تدبره,  نوإذا جلست ٔبانبو وىو يقرأ القرآف تعجبت ٢بس
 .تأثره هبا وشدة

وكاف جليسو ال ٲبل حديثو حٌب إنو رٗبا طاؿ ا٢بديث, وامتد إىل ساعات, 
 ىل من مزيد؟: ولساف حاؿ جلسائو يقوؿ

ف أوكثّباً ما تكوف لقاءاتو وجلساتو مع ٧ببيو من بعد صبلة الفجر, ٍب ٛبتد إىل 
 .يتعاىل النهار دوف أف يشعر ا٢باضروف بذلك

سد, وا٢بقد, واألثرة, ب, بعيداً كل البعد عن ا٢بالقل اللساف, طيبَ  وكاف عف  
 .نةوسوء الظّ 

ه ٗبا ذرعًا ٗبن ٱبالفو, وال يسفهو, وال ٰبتقره, فإف اقتنع ٧باورُ  قوكاف ال يضي
وإال تركو وشأنو دوف أف يتعصب لرأيو, أو يسيء إىل ء راآيقولو ويلقيو, ويبديو من 

 .من ٰبادثو
لس الكبار العواـ, وٯبالس قات, فَباه ٯباوكاف ذا قدرة على ٦باراة كافة الطب

ما  ويعطي كل طبقة إذا ٙبدث, األلبابوٯبالس أىل العلم, فيأخذ ب ,الشباب
 .يناسبها, ويبلئم عقو٥با

 .وكاف ذا قدرة عجيبة على السرب, والتحليل, والنظر ُب العواقب
واؿ نظرات ثاقبة, وآراء سديدة, وٙبليبلت بارعة, وأق _ُب ىذا الصدد  _ولو 

 .اىا ويتحدث هبا من جالسو وخالطويَبو  , سائرة ُب الناس
وكاف قلبو يفيض بالرٞبة للمساكْب, والفقراء, واحملتاجْب, وكم كانت الدمعة 

 .تغالبو, والبكاء يعاجلو إذا ٙبدث ُب ىذا الشأف
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 .وكاف ٰبسن الربط بْب ا٤باضي وا٢باضر, وٯبيد النظر ُب ا٤بستقبل 

على ربط الشباب بالسلف الصاّب األوائل, وبالسلف  وكاف ٰبرص ُب أحاديثو
الصاّب القريب من عصرنا من اآلباء الصلحاء, واألمهات الصا٢بات ٩بن كانوا 

 .ذوي تقًى وورع وكـر
إف ىذا ا١بيل رٗبا استصعب االقتداء باألوائل, ورأى ذلك ضربًا من : ويقوؿ

 .اة لقبولو, وسرعة استجابتوا٣بياؿ, أما إذا ُحد ث عن القريبْب منو كاف ذلك مدع
وقلما ٲبر حدث من األحداث إال وكاف يغتنم الفرص, ويراقب أحواؿ الناس, 

ث كبّبًا على كاف ا٢بدأويتناولو بالتحليل, والنظر, والتأمل, والتعليق, سواء 
 .صغّباً ال يلفت النظر, وال يستدعي الوقوؼ عنده أـمستوى األمة, 

عد صبلة الفجر, وكنا ُب مسجد ب كنت ٔبانبو وأذكر قبل سنتْب من وفاتو أٍل
 .ٔبانب منزؿ فيو ٬بيل, وداخلو دجاج وغنم

على  عدي, ويعيد ويفر  يبو٠بع صوت دجاجة, فالتفت إيل  وكرب اهلل, وأخذ 
ويبْب أف الدجاجة تؤدي رسالة منوطة هبا؛ فهي ٙبرص على  ىذا الصوت,

إىل دقة خلق اهلل, وإىل أف  ذلك نطلق من خبلؿفراخها, وٙبوطهن برعايتها, ٍب ا
الكوف إال نظاـ ىذا الكوف مَبابط, وأنو يسّب بنظاـ عجيب ٧بكم, وأنو ال ٱبل ب

إىل أف  اسَبسل ُب موعظتو ا٤بنسوجة وىكذا _عز وجل _ ابن آدـ إذا عصى اهلل 
 .ارتفعت الشمس

لقد  :وقبل وفاتو بأسابيع حدثِب أنو شاىد ُب إحدى ا٤بزارع ديكًا رومياً, وقاؿ
 .رأيت فيو أكثر من سبعْب آية

 .وا٢بديث ,على اطبلع ُب التاريخ القدَل ×وكاف 
 . ا٤بعيشةّبُب الغذاء, وحفظ الصحة, وتدب نظّبوكاف صاحب ت
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تدر ذلك وإف بوكاف ال يبخل ُب ا٤بشورة, أو النصيحة ٤بن أرادىا منو؛ بل كاف ي
 .سأؿمل يُ 

من يطيل ٦بالستو, ويعرؼ  رموز وإشارات يفهمهاو مصطلحات,  ×وكاف لو 
 .كبلمو  مراميَ 

 .وكاف يبدع ويغرب ُب ا٢بديث عن ا٤بكاـر وا٤بروءات, والشجاعة والعفة
 .ولو أخبار ُب ذلك يطوؿ وصفها

ولو نظرات ُب ا٤برأة, والتعامل معها, وما ٰباؾ حو٥با, ومدى الفتنة ا٢باصلة 
 .هائرأة وعفتها وحيابسببها إذا ىي ا٫برفت, ومدى ما ٘بنيو األمة من صبلح ا٤ب

 .اً وأخبار  اً وأحفظ لو ُب ىذا الشأف قصص
 .ٰبسن التعامل مع األحداث و ا٤بتغّبات ×وكاف 

و وكاف يعطي كل ذي حق حقو, وال ٰبتقر أي أحد كائنًا من كاف؛ فبل غر 
من ىم ُب  أوأف يكوف جلساؤه من الكبار الذين يكربونو ُب السن كثّباً, _ إذاً _

 .صغر منو بكثّبسنو, أو من ىم أ
 .وكاف إذا جلس ٦بلساً وىم ال يدركوف ما يقوؿ اكتفى بالصمت, واالستماع

 .وكاف ذا ورع, وزىد, وبعد عن ا٤بشتبهات
قد درس ُب كلية الشريعة, وتتلمذ على × و٩با ٯبدر التنبيو عليو أف الشيخ عليًا 

طي, والشيخ يد عدد من ا٤بشايخ ُب الرياض كالشيخ العبلمة ٧بمد األمْب الشنقي
رٞبهم _العبلمة عبد الرزاؽ عفيفي, و٠باحة اإلماـ الشيخ عبد العزيز بن باز 

 ._اهلل
 .×ودرس على ٠باحة اإلماـ الشيخ ٧بمد بن إبراىيم 
 .ودرس على يد كثّب من العلماء ٤با كاف ُب الرياض
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خ العبلمة وكاف ٧ببًا ٥بؤالء ا٤بشايخ, و٧ببًا لغّبىم من أىل العلم كالشي 

 .حيث كاف كثّب االستماع ألشرطتو× لرٞبن الدوسري اعبد
 .وقد ُعرض عليو القضاء, فأىب, ومل يقبل مع كثرة اإل٢باح عليو ُب ذلك

لطيفًا ُب أمره وهنيو, وأذكر أنو لقي شابًا يشرب الدخاف ُب أحد × وكاف 
أنا فبلف بن فبلف آؿ فبلف, : من األخ؟ فقاؿ :األسواؽ, فسلم عليو, وقاؿ لو

واهلل لو تعلم ماذا كاف عليو أجدادؾ من النخوة, والشيمة, والكـر : الشيخفقاؿ 
 .والديانة ٤با كاف ىذا صنيعك

وقد أراد الشيخ هبذا أف ٰبرؾ نوازع ا٣بّب ُب ذلك الشاب؛ فما كاف من الشاب 
إف _سأقلع عن التدخْب و  جزاؾ اهلل خّب ا١بزاء, :إال أف ألقى السيجارة, وقاؿ

 ._شاء اهلل
يَا أَْىَل ]و [  يَا َبِِب ِإْسرَائِيلَ : ]_تعاىل _ األدب مقتبس من مثل قولو وىذا 
 .وغّبىا من اآليات الٍب تستدعي اإلٲباف ُب اإلنساف[ اْلِكَتابِ 

الداعية العاقل ُب ىذه األزماف ينبغي أال يقتصر على طريقة : وكاف يقوؿ يل
 ._ىذا نص عبارتو  _واحدة ُب الدعوة, بل ينبغي أف يكوف لو مليوف طريقة 

ألف الناس ٚبتلف مشارهبم, وأذواقهم؛ فبل يناسبهم : مل ذلك؟ قاؿو : قلت لو
 .طريقة واحدة
لقد اكتشفت أف بعض الناس ال تستطيع التأثّب عليهم إال من باب : ويقوؿ يل

 ...ارة ٬بوهتم, وبعضهم من باب الدعابة, وىكذاثاست
, ومل يكن يكتفي ُب التحليبلت على إرجاع الشيء إىل أصولو_ حريصاً _وكاف 

 .أو العبلجات السطحية ا٤بباشرة
أنو _ وىو من خاصة ندمائو_األستاذ سليماف بن موسى العمّب يذكر األخ 
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دار ا٢بديث ُب يـو من األياـ عن حوادث السيارات, وعن أسباهبا, وسبل 
ة, احملافظة على الصبل: عبلجها يكمن ُب أمور منها: عبلجها, فقاؿ الشيخ علي
ضي حوائجو, وترؾ ر الطريق إذا أراد اإلنساف أف يقوترشيد ا٤بشاوير, واختصا

 .الدخاف
 ومن أـ عبي ة, وما شأهنا ُب ىذا؟: وأـ ُعبَػي ة, فقيل لو: ٍب قاؿ
أـ عبي ة ا٤برأة, وشأهنا أف تلـز بيتها؛ ألهنا تشغل ا٤بارة, ورٗبا تسببت ُب : قاؿ
 .ا٢بوادث

لصحف قبل فَبة أهنم اكتشفوا ُب الياباف أف تربج فلقد نشرت ا× ولقد صدؽ 
 النساء, وكثرة خروجهن لؤلماكن العامة من أكرب أسباب حوادث السيارات
خصوصًا ُب فصل الصيف؛ حيث ُيْشَغل قائد السيارة بالنظر إىل النساء, ٍب يغفل 

 .عن طريقو؛ فتقع ا٢بوادث
ن ا٤ببيعات ُب م% ٓٚلو كاف األمر بيدي ٤بنعت أكثر من : وكاف يقوؿ

 .؛ ٤با فيها من الضرر على الصحةاألسواؽ, كا٤بعلبات, وا٤بشروبات الغازية, و٫بوىا
من أشد الناس ٙبذيرًا من ا٤بكيفات, وشدة تربيدىا, وضررىا على × وكاف 

الصحة, بل لقد كاف ذلك مستفيضاً عن ٝبيع من يعرفو, وقل  أف ٯبلس ُب ٦بلس 
 .كر أخباراً وأضراراً فيوإال ويتكلم ُب ىذا الشأف, ويذ 

إىل  وكاف يعزو أسباب كثّب من األمراض كا١بلطات, والشلل, و٫بو ذلك
 .ا٤بكيفات

إنو دخل عند أحد األطباء, فبدأ ٰبدث الطبيب عن : ت مرةاويقوؿ يل ذ
مدة  ا٤بكيف وأضراره وبدأ يفر ع ويسَبسل ُب كبلمو, فدىش الطبيب, واستمع إليو

 .إف الطبيب نسي مراجعيو من شدة إعجابو بأيب ٞبدتزيد على الساعة, حٌب 
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وأذكر أنِب قابلتو ُب أحد أياـ القيظ ا٢بارة جداً, وىو يريد الدخوؿ إىل  

ما ىذا يا أبا ٞبد؟ وكيف  :من وبر, فقلت لو _شتب_ا٤بسجد, وعليو عباءة 
ىذا البشت يساوي عندي : فقاؿ ؟ىذه ا٥باجرة تلبس ىذا البشت الغليظ ُب عز  

ىذا البشت ينطبق عليو قولو : ٍب قاؿ ؟تك, أما علمت أضرار ا٤بكيفاتسيار 
 .شار إىل ا٤بكيفأو  [َوَسرَابِيَل َتِقيُكْم بَْأَسُكم]: _تعاىل_

ىل : _مؤيدًا كبلمو _ ال يضر, بل إنو ينفع, ويقوؿ  رُّ ا٢بَ : وكاف دائمًا يقوؿ
فرف ساعات رأيت خبازًا يذىب إىل ا٤بستشفى يشتكي ا٢بر, مع أنو يقابل ال

 !طويلة؟
وإ٭با ٰبذر من ا٤ببالغة فيو, وٰببذ كثّباً  ,ر من التربيد ُب ا١بملةذ  ٰبَُ × ومل يكن 
إف : ٰبب أف يسّب كل شيء على طبيعتو, ويقوؿ _على قاعدتو_تركو؛ ألنو 

 .ا١بسم ٕباجة إىل ا٢بر, وال بد أف يعرؽ؛ حٌب يتوازف, ويعتدؿ
_ اب صيد ا٣باطر كبلماً يؤيد كبلمك ىذا إف البن ا١بوزي ُب كت: و٤با قلت لو

 ., وانبلجت أساريرهَفرِحَ 
بو وكاف ذا طرفة نادرة, ودعابة ٧بببة, ونكتة حاضرة ال يتكلف ذلك, وإ٭با يأٌب 

 .عفو ا٣باطر
وكاف يتحسر إذا مات الصا٢بوف, والكراـ من الناس, وأذكر أنو ٤با مات أحد  

العزيز  اهلل بن عبد وىو الشيخ عبد ,ادكبار السن ا٤بعمرين العقبلء العباد الزى
لقد ذىب : فقاؿ يل  ,أثناء تشييع ا١بنازة ةقرب ُب ا٤ب اً قابلت الشيخ عليّ  ×الرومي 

 .اليـو نصف العقل
النساء, والقياـ بشأهنن مع احملافظة على حشمتهن  طفةوكاف ٰبث على مبل

 .وحيائهن
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و إال ُب الفراش, بعض الناس جلف جاُب الطبع ال يعرؼ امرأت: وكاف يقوؿ
والذي ينبغي أف ٯبعل يومو عامراً بالود مع أىلو باالبتسامة, والبشاشة, وا٤بزاح وما 

 .إىل ذلك
أف الشيخ  _وىو من أحب جّبانو إليو_اهلل ا٤بوسى  ويذكر يل الشيخ عبد

الكرَل قد يبخل أحيانًا ويغتفر ذلك لو, والشجاع قد ٯبنب أحياناً : يقوؿ ×اً علي
 .ا أبداً ملو, أما الشرؼ والعرض فبل تبعيض فيه ذلك ويغتفر

خواطرؾ, وما  نفيسَ ف ليتك يا أبا ٞبد تكتب وتدو  : وكثّبًا ما كنت أقوؿ لو
فعسى اهلل ( أياـ اهلل)إنِب أٛبُب أف أكتب سلسلة عنواهنا  :ٯبوؿ ُب ذىنك, فيقوؿ

 .أف ييسرىا, فمات ومل يكتب شيئاً 
ر ُب واجب, وال ص  قَ حقق فيو اإلسبلـ, فبل أُ أٛبُب أف أعيش يومًا أ: وكاف يقوؿ
 .أرتكب منهياً 

ُب يـو من األياـ عن الدعوة إىل اهلل, وتعليم اإلسبلـ لغّب  ا٢بديثُ  ودارَ 
 ُب يـو من األياـ من أوؿ ا٤بدعو   تعليمو أف تصحب ُب يكفي: ا٤بسلمْب, فقاؿ

وتتوضأ أمامو, الفجر إىل أف يناـ فإذا أذف الفجر تعلمو كيف ٯبيب األذاف, 
 .وتعلمو كيف يصلي ٍب ٘بعلو يصلي معك, وىكذا تعلمو عمل اليـو والليلة تطبيقاً 

 الشيخ, وىو اإلخوافوكاف ال ٰبتقر الفائدة ولو كانت على عجل, ٰبدثِب أحد 
لقيو وىو على السيارة, والشيخ علي على  ×ف الشيخ عليًا إ= :قائبلً  بدر الطوالة

أنك على عجل, وأنا كذلك, ولكِب  مُ لَ عْ أَ : , وقاؿُب شارع, فأوقفِب سيارتو
 ؛الدنيا مزرعتك: ال, فقاؿ: ىل يليق بالرجل أف يسب مزرعتو؟ فقلت لو: أسألك

 +.عِبٍب ود   ,فازرع فيها ما شئت ودع عنك سبها
أما نظراتو ُب السياسة فتحتاج إىل كتابة أطوؿ من ىذه, وأخباره ُب ىذا اجملاؿ 
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 .يصعب حصرىا 

ثااًل واحداً ُب ىذا اجملاؿ, وىو أنو ٤با أقيم مؤٛبر السكاف ُب القاىرة قبل وأذكر م
 .سنوات, وكاف مؤٛبراً خبيثاً يدعو إىل التحلل, واالنطبلؽ, واإلباحية

لقد قرأت : فقاؿ ؟ما رأيك ُب ا٤بؤٛبر: ٤با كاف ذلك قابلت الشيخ, وقلت لو
 .ربأ من ذلك ا٤بؤٛبرالقرآف من الفاٙبة إىل الناس, فوجدت آيات القرآف ت

ورٗبا نقلها ُب , وكاف يعجب ببعض األبيات, وكاف لو ميل إىل القراءة ُب األدب
وبدأ يستعرض , وأذكر أٍل كنت عنده ُب بيتو ُب إحدى الليايل, أوراؽ خاصة
, وفيها أبيات شعرية ةٍب أخرج ورق, وصار ا٢بديث يدور حو٥با, بعض الكتب
وقد , وقد ٝبعت السعادة ٕبذافّبىا, بيات أعجبتِبىذه األ: وقاؿ, فناولِب إياىا

 +.واحتفظت هبا, نقلتها من بعض الكتب
 :وىي قولو, واألبيات أليب الفتح بن كشاجم

 عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب ٩بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حالُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 وكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه اهلُل ذالت الطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ  
 كيػػػػػػػػػػػػػػف ال يقسػػػػػػػػػػػػػػم شػػػػػػػػػػػػػػطري عمػػػػػػػػػػػػػػره 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالْب نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم وأدب 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ٲُبْتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 نتخػػػػػػػػػػػػػػػبمػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػذاء وشػػػػػػػػػػػػػػػراب م 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىودنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 اؽ إىل اللعػػػػػػػػػػػػب لَُعػػػػػػػػػػػػبْ تحػػػػػػػػػػػػْب يشػػػػػػػػػػػػ 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػن ذا حظ ػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 
 فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديث ونشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد وُكتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  وأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  

 
 فػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػا غسػػػػػػػػػػػق الليػػػػػػػػػػػل انتصػػػػػػػػػػػب 
 فقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراً حق هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 وقضػػػػػػػػػػػػػػػػػى هلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػيبًل مػػػػػػػػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 تلػػػػػػػػػػػػػػك أقسػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػٌب يعمػػػػػػػػػػػػػػْل هبػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 وُيِصػػػػػػػػػػػػػػػبْ  دىػػػػػػػػػػػػػػػره َيْسػػػػػػػػػػػػػػػَعْد ويرُشػػػػػػػػػػػػػػػدْ  
العتيق الذي أحب الناس, وأحبو  يمن أخبار الشيخ عل عٌ مَ وبا١بملة فهذه لُ   
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وحزنوا لفراقو؛ فلعل فيها شيئًا ٩با يربز قيمة ىذا الرجل, ويرد لو بعض  ,الناس
 .حقو, وٯبعل فيها موضع قدوة وعربة

 .ولعل اهلل ييسر فرصة أرحب, ليكتب فيها عن الشيخ بشيء من التفصيل
 .اهلل يا أبا ٞبد, وأسكنك الفردوس األعلى, وأصلح عقبك, وبارؾ فيهم رٞبك
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, وُب مقدار  لئلنساف, ويتكلم أرباب ا٥بمة  ما يبلئم منويبحث األطباء ُب النـو

, ويذموف إطالتو, ويوصوف ٖبفة الرأس, وٲبدحوف من كاف كذلك, كما  على النـو
 :قاؿ أحدىم ُب مدح ابنو

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 

 وخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ُب رأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن راسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ويشتكي ا٤بهموموف, والعشاؽ, وصرعى الغراـ من األرؽ والسهاد, كما قاؿ  

 :القيس ؤامر 
 أال أيهػػػػػػػػػػػػػػا الليػػػػػػػػػػػػػػل الطويػػػػػػػػػػػػػػل أال ا٪بلػػػػػػػػػػػػػػي

 
 بصػػػػػػػػػػػبٍح ومػػػػػػػػػػػا اإلصػػػػػػػػػػػباح منػػػػػػػػػػػك بأمثػػػػػػػػػػػل 

 :وكما قاؿ ا٢بصري القّبواٍل 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب غػػػػػػػػػػػػػػػػػػده

 
 أقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 

النـو َمْن أر قو ا٥بم, وأضناىم الغم أيًا كانت أسباب  وىكذا يشكو من قلة 
 :, كما قاؿ ا٤بهلهل بعد مقتل أخيو كليباألرؽ

 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمبًل علينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
ر اهلل يل ذا أَرِْقُت, فيجتمع مع األرؽ ا٥بمُّ, حٌب يس  إولقد كنت كغّبي أنزعج  

 .األقارب كهواًل, وشباباً  مع ٦بموعة من ىػٕٓٗٔا٢بج ُب عاـ 
عبد الرٞبن بن علي ا٢بمد, وُيَكُب  بأيب : وكاف من بْب اجملموعة قريٌب يل, ا٠بو

 ,علي, وكاف عمره آنذاؾ قريبًا من ا٣بمسْب, وكاف عامياً, ذا طرفٍة, وظرؼٍ 
وشهامٍة, وخدمٍة لآلخرين, وكاف ٯبيد الطبخ, وٰبرص على إيناس من معو بدوف 

 اف يقود إحدى السيارات, وكانت الرحلة للحج من أوؿ يوـٍ منأدٌل تكلف, وك
 .ذي ا٢بجة عشر

 فوشفٞ أبٛ عوٛ يف اهَِ٘
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وال ٱبفى ما ُب ذلك من التعب ُب تلك األياـ من جراء طوؿ ا٤بدة, وشدة 
 .ا٢برارة, ونقل ا٤باء, والتنقل بْب ا٤بشاعر وما جرى ٦برى ذلك

  كػػػػػػػػػػػل حاجػػػػػػػػػػػةو٤بػػػػػػػػػػػا قضػػػػػػػػػػػينا مػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػًُب 
 

ػػػػػػػػػػػػح باألركػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػو ماسػػػػػػػػػػػػح   ومس 
وكاف الطريق آنذاؾ غّب "نا طريق ا٤بدينة النبوية قاصدين مسجد رسوؿ اهللسلك 

للذاىب واآليب, فحصل حادٌث مرورٌي ُب منتصف  واحدٌ  مزدوج, بل ىو طريقٌ 
الطريق, فتوقف السّب, وكاف الوقت منتصف الليل؛ فما كاف منا إال أف أخذنا 

إف نزلنا حٌب أخلد يق؛ فما ذات الشماؿ, وأنزلنا الفرش؛ كي نرتاح ريثما يفتح الطر 
 .عميق؛ ألف اإلعياء قد بلغ هبم مبلغو الصحب إىل نوـٍ 

, وأكثرىم آخر؛ إذ يكاد يكوف أشدىم إعياءً  أما صاحبنا أبو علي فلو شأفٌ 
؛ فلما وضع رأسو على الوسادة ظن أف الفراش سيسلمو  حاجًة إىل الراحة والنـو

 .إىل نوـٍ طويل, وأحبلـٍ سعيدة
 .بأف النـو بعيٌد عنو, فحاوؿ فلم يفلح ولكنو فوجئ

 :حينها بدأ ٱباطب نفسو بكلماٍت يسمعها من ٔبواره, ويقوؿ
الفراش أمامك, والطريق واقف, والنـو مهيأ لك, وليس لديك : يا جسمي=

, وكانت لك بو حاجة فنم, وإال  أي شغل, وغدًا أمامك طريق, فإذا أردت النـو
, أما إذا طلع الفجر, وصلينا فأنت وشأنك, واعلم بأف ىذه فرصت ك للنـو

 .+فسنواصل السّب, وإف بلغ بك التعب ما بلغ
ىذه الكلمات, وإذا هبا ٙبِمل حكمًة فطريًة رائعة لو تدبرىا العاقل  و٠بعت من

, وأر قو السهاد  .ألراحتو من ا٥بم إذا طار عنو النـو
النوـُ تركتو , فإذا تعاصى علي  ىذه ولقد أفدت من فلسفة صاحبنا أيب علي

وشأنو, وأقصرت عن منتو, والتذلل لو؛ فأعمد إىل مطالعة, أو قراءة, أو تصحيح 
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إٔباث, أو مراجعة كتاب, أو إكماؿ كتابة, أو ٫بو ذلك؛ فإف أتى النـو من تلقاء  

 .نفسو فبها ونعمت, وإف غادر كاف فيما أنا بصدده خٌّب وبركة
فإذا طار عنك النـو فاشتغل  وبعُد َفجر ب فلسفة أيب علي, وخذ بوصفتو,

بالذكر, أو قراءة القرآف, والصبلة, أو قم ٗبا تريد القياـ بو من أعماٍؿ ٙبتاج إىل 
 .تأمٍل, وىدوء باؿ

ألست طيلة النهار تبحث عن جوٍّ ىادئ, وٙباوؿ إسكات الصغار ُب ا٤بنزؿ؛ 
 ليصفو لك ا١بو, وتقـو بالبحث أو القراءة, أو التأمل؟

أ لك, وىذه فرصتك الٍب رٗبا تكوف خّبًا لك, والصبلة خٌّب ىا ىو ا١بو مهي
 .من النـو
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ىناؾ من يظن أف الرجل الصاّب التقي ال يكوف ذا دىاء وكياسة وفطنة, وإ٭با ىو 
على ذلك با٢بديث ا٤بروي عن النيب استدلوا ورٗبا  ,وإنساف طيب غافل ,رجل ساذج

 +.لئيم والفاجر خب   ,ا٤بؤمن غر  كرَل: ="
وما  ؟فما سبب ذلك؟ وىل ٲبكن أف ٯبتمع الدىاء مع االستقامة والصبلح

 التوجيو للحديث ا٤بذكور؟
ن ا٤بنكر, والنزوع إىل الشر؛ أما سبب ذلك الظن فهو كثرة ما يصاحب الدىاء م

جل ذلك توىم بعض الناس أنو ال ٯبتمع مع سبلمِة القلب, وا٢برِص على فعل فؤل
الرجل عما ينطوي عليو الكبلـ من مغامز, وما يُراد بو من ا٣بّب؛ فَباىم يعدوف غفلة 

 .أثر صبلحو, وطيب سريرتو_ مكايد 
وأما إمكاف اجتماع الدىاء مع االستقامة والصبلح فممكن, بل كثّباً ما ٯبتمعاف 
ُب أىل اإلٲباف؛ فالدىاء قد يقَبف مع االستقامة, فُيْصَرؼ ُب تدبّب الوسائل الٍب 

 .أو ٘بلب خّباً متعسراً تكفي شراً مقببًل, 
وقد يقَبف الدىاء مع زيغ العقيدة, أو لـؤ الطبيعة, فيندفع بصاحبو ُب شعاب 

 .الباطل, ويكوف نصيبو ُب اإلفساد فوؽ نصيب الغباوة
وإذا اجتمع الدىاء واالستقامة ُب رجل كاف عظيماً, وجديرًا بأف يكوف لو أثر  

 .كبّب
ُب سنده, حٌب ذىب بعضهم إىل أنو  وأما ا٢بديث ا٤بذكور فقد تكلم ا٢بفاظ

فيو مقاببًل للفظ ( الِغر  )قد وقع لفظ _ بقطع النظر عن سنده_وىو  ,موضوع
, أف من صفاتو الصفحَ : وىو ا٣بَد اع؛ فيكوف ا٤براد بالغرارة, أو الغر ية( ا٣ِببّ )

نة بالبلو؛ لدفع الِغر ية ا٤بؤذ+ كرَل: =حٌب ُيظن أنو غر؛ ولذلك عق بو بقولو والتغاضيَ 

 املؤًّ ِغسٌّ كسٍٙ
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 ما من شأنو تضليلُ  كل    على نبذِ  ه مبنيةٌ اعتقادِ  فإف اإلٲباف يزيد الفطنة؛ ألف أصوؿَ  

و عن الشر؛ فإف كرََل األخبلِؽ طيُب غفلتَ  ؛ فيكوف ا٤برادُ البصّبةِ  وطمسُ  الرأيِ 
 .السريرة ال يبحث عن الشر ٕبث من يريد التوغل ُب طرقو, وا٣بوض ُب غماره

يأخذ بسنة فإنو _بحث عن ىذه الطرؽ ٕبث ا٤بولع هبا وىو مع كونو ال ي
؛ الةً بَ االحَباس؛ فبل ينخدع ٣بب يزخرؼ لو القوؿ مداىنة, أو ينصب ُب طريقو حِ 

من كياستو ُب تدبّب  صُ قِ نْ فغفلة الرجل عن وسائل الشر؛ النصرافو إىل ا٣بّب ال تػُ 
 .وسائل ا٣بّب, أو االحَباز عما يُهيأ لو أو لقومو من الشر

الذي ىو أساس استنارة الفكر سبَب اال٬بداع لتمويو  بل يصح أف يكوف اإلٲبافُ ف
 .مبطل, أو ٨باتلة ذي مأرب
 +.ف ٱَبْدَع, وأعقل من أف ٱُبْدَعْ كاف عمر أفضل من أ: =÷قاؿ ا٤بغّبة بن شعبة 

أما إظهار اال٬بداع مع التفطن للحيلة إذا كاف ُب غّب مضرة, أو كاف جالباً 
 :قاؿ الفرزدؽ ,فذلك من الكـر وا٢بلم_ تألف الناس ٤بصلحة أخرى ك

 اسػػػػػػػػػػتمطروا مػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػريش كػػػػػػػػػػل منخػػػػػػػػػػػدع
 

 ف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَل إذا خادعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا٬بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاإ 
ُب كتابو × ٧بمد ا٣بضر حسْب : وإىل ىذا ا٤بعُب اللطيف أشار العبلمة الشيخ 

التحرير )رسائل اإلصبلح, والشيخ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور ُب تفسّبه 
ٱُبَاِدُعوَف الل َو َوال ِذيَن آَمُنوا َوَما ٱَبَْدُعوَف ِإال  أَنُفَسُهْم َوَما :]_تعاىل_عند قولو ( والتنوير
 [.َيْشُعُروفَ 
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زادت  _ وكثػػػر تقلبػػػو ُب ىػػػذه ا٢بيػػػاة الػػػدنيا, العمػػػربػػػو تقػػػدـ  ُب النػػػاس مػػػن إذا
 .وكثر عتبو على من كاف ملء ٠بعو وبصره, شكواه من تلوف أىل وده

 زّ ومػن ذا الػذي يػا َعػ نادر قليػل, واستمرار رابطة الصلة, ب أف بقاء ا٤بودةوال ري
 .ال يتغّب

وتقلب , وتلوف ا٤بودة, وء التغّبمن توطْب النفس على طر _ إذاً _فبل بد 
, وا٤بلل يعَبي النفوس, والتقصّب حاصل, بل  والدىر قػُ  ,ألحواؿ؛ فاألياـ دوؿا

, والتمس العذر, غّبؾ؛ فخذ العفو ومنك على, وا٣بلل قد يقع من غّبؾ عليك
وُب الوقت نفسو ال , وال تكثر من ٙبميل غّبؾ التبعة, وأمسك لسانك عن الوقيعة

, والتجِب ,ْذنبك؛ وتب إىل ربك؛ ألف ا١بفاءاستغفر ل ٍب, تبالغ ُب لـو نفسك
 .م  وىَ , عذابٌ  _ والقطيعة

إال بتوبػػػػة  ومػػػػا رفػػػػع, ومػػػػا نػػػػزؿ بػػػػبلء إال بػػػػذنب, مػػػػن ٝبلػػػػة الػػػػببلءوذلػػػػك كلػػػػو 
 .واستغفار
ػػخػػذ بوصػػية أسػػامة بػػن منقػػذ الػػذي عُ  وأخػػّباً  ومػػر , فتجػػاوز التسػػعْب, ر طػػويبلً م 
وذاؽ حلوىػا , مهاَسػيْ وعركتو األياـ ٗبَِ , وخاض ا٢بروب, وعاٌل ا٣بطوب, بالتجارب

 :ىا ىو يقوؿ, ومرىا
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُكو تلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَُّف أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُوّدي

        
 ُتهم شػػػػػػػػػػػػػػػػكْوتُ ي  ولػػػػػػػػػػػػػػػو أْجػػػػػػػػػػػػػػػَدْت َشػػػػػػػػػػػػػػػكِ  
 َمِلْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهَبم ويئسػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُهم 

 
 َرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتُ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمن فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُىمُ  
 إذا أْدَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َقوارُِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُهم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادي 

        
 َكَظمػػػػػػػػػػػػػػػُت علػػػػػػػػػػػػػػػى أََذاىػػػػػػػػػػػػػػػم وانطويْػػػػػػػػػػػػػػػتُ  
 
 
 

َُحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 وُرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِهُم طَْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَق ا٤ب

        
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأٍّل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٠ِبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت وال رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  
 
 
 

 توْ٘ أٓى اه٘د
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 ٘بنػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْوا يل ُذنوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جنْتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

        
  أَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُت وال هَنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداَي وال 
 
 

 وال واللّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمرُت غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدراً 
        

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أظَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروُه وال نَويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـُ ا٢بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر موعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدنا وتَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدو 

        
 صػػػػػػػػػػػػػحيفُة مػػػػػػػػػػػػػا جنَػػػػػػػػػػػػػػػْوُه ومػػػػػػػػػػػػػا جنيػػػػػػػػػػػػػػتُ  
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أو تػػرد لػػو  ,فػػبل يريػػدؾ أف تعاتبػػو, مػػن النػػاس مػػن يسػػيء إليػػك وكأنػػو ٧بسػػن لػػك
 .إساءتو

ومنهم من ال يرضيو إال اإلحساف , ةأف تقصر ُب حقو ألبتومنهم من ال يرضى ب
ومنهم من ال يرضيو إال أف  ٙبسن إليو وحده, ولو علم أنػك أحسػنت إىل , ا٤بتتابع

 .غّبه ٥باف عليو كل ما قدمت لو
ومػػنهم مػػن يكفيػػو أف تكػػوف كفافػػاً ال لػػو , ومػػنهم مػػن يرضػػيو أدٌل إحسػػاف منػػك

 .وعتابك, حمل جفوتكويت, ومنهم من ٰبسن إليك, وال عليو
 أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى وأعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٍب ذو

 
 َبَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر وزرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اليمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

ويصػرب علػى الكثػّب , ويرضيو اليسّب من بػرؾ, فيا هلل من لك ٗبن يعفو عن زلتك 
ويغػػض الطػػرؼ  , ويقبلػػك علػػى عبلتػػك, ويعجبػػو أف ٙبسػػن إىل النػػاس, مػن جفائػػك
 .عن عيوبك

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يل هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أٍل لقيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػناتِ فقا٠بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٢ب 
  

 ًّ هٛ بٔرا؟

 



 

 

 95 خ٘اطس
  

 
الؼ واألُ , ويكثر ذكرىا بْب األحبة, كلمة ٘بري على ألسنة الشعراء

, بسرعة الربؽ يٍب ينقض, ويرتقبونو بكل شوؽ, فهم يفرحوف باللقاء, واألصدقاء
 .وبقدر سرور التواصل تكوف حسرة التفاصل

ومنشآت األدباء؛ , و٥بذا كاف للوداع نصيب غّب منقوص ُب أبيات الشعراء 
ونظرهتم , وللشعراء مذاىبهم ا٤بختلفة ُب تصويره, وزفراتو, ودموعو, وداع لوعتوفلل
 .لو

وٰبب أياـ ا٥بجر , فهذا أحدىم يكره أياـ الوصاؿ؛ ألهنا مؤذنة بالفراؽ والوداع
 :فيقوؿ, ىل اللقاءإوالبعاد؛ ألهنا قد تفضي 

 أحػػػػػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػػػػػايْل ا٥بجػػػػػػػػػػػػػر ال فرحػػػػػػػػػػػػػاً هبػػػػػػػػػػػػػا
 

 عسػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدىر يػػػػػػػػػػأٌب بعػػػػػػػػػػػدىا بوصػػػػػػػػػػػاؿ 
 أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبو  

 
 أرى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػل وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ٧بكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػزواؿ 

 :وىذا ابن زريق يصور موقف الوداع فيقوؿ 
 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتودع اهلل ُب بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد يل قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراً 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػالكرخ مػػػػػػػػػػػػػػن فلػػػػػػػػػػػػػػك األزرار مطلعػػػػػػػػػػػػػػو 

 عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودعِبود   
 

 طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ا٢بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة وأٍل ال أودعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 
 

 ىوكػػػػػػػػػػػم تشػػػػػػػػػػػبث يب يػػػػػػػػػػػـو الرحيػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػحً 
 
 

 ووأدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهبلت وأدمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 :وىذا آخر يصور ذلك, فيقوؿ 

 و٩بػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػجاٍل أهنػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػـو ودعػػػػػػػػػػػػػػت
 

 تولػػػػػػػػػػت ومػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػْب ُب ا١بفػػػػػػػػػػن حػػػػػػػػػػائر 
 فلمػػػػػػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػػػػػػادت مػػػػػػػػػػػػػػن بعيػػػػػػػػػػػػػػد بنظػػػػػػػػػػػػػػرة 

 
 التفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمتو احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجر إيل   

فتكوف كلمة , فيقلب كلمة الوداع, واللقاء, وىذا آخر يؤمل يـو الوداع بالرجوع 
 :فيقوؿ, رىختفاؤالً باالجتماع مرة أ ؛عادوا

 اه٘داع
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وداع ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأسَ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادوا 
 :وأليب الطيب وقفات مع الوداع ٛبؤل ديوانو؛ فها ىو يصور لوعة الوداع, فيقوؿ 

 ُحشاشػػػػػػػػػػة نفػػػػػػػػػػٍس ودعػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػـو ودعػػػػػػػػػػوا
 

 الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعنْب أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعُ  فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أدِر أيّ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أشػػػػػػػػػػػػػػػػاروا بتسػػػػػػػػػػػػػػػػليم فُجػػػػػػػػػػػػػػػػْدنا بػػػػػػػػػػػػػػػػأنفسٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػيل مػػػػػػػػػػػػن تسػػػػػػػػػػػػ   أدمػػػػػػػػػػػػعُ  مُّ اآلمػػػػػػػػػػػػاِؽ والس 
 حشػػػػػػػػاي علػػػػػػػػى ٝبػػػػػػػػر ذكػػػػػػػػي مػػػػػػػػن ا٥بػػػػػػػػوى 

 
 وعينػػػػػػػػػػػاي ُب روض مػػػػػػػػػػػن ا٢بسػػػػػػػػػػػن ترتػػػػػػػػػػػع 

 ولػػػػػػػػػو ُٞب لػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػم ا١ببػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػذي بنػػػػػػػػػا 
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػداة افَبقنػػػػػػػػػػػػػػػػا أوشػػػػػػػػػػػػػػػػكت تتصػػػػػػػػػػػػػػػػدع 
 :ويقوؿ ُب موضع آخر 

 شػػػػػػػػػػوقي  إليػػػػػػػػػػك نفػػػػػػػػػػى لذيػػػػػػػػػػذ ىجػػػػػػػػػػوعي
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارقتِب فأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوعي 
 أومػػػػػػػػػػػػػػػػا وجػػػػػػػػػػػػػػػػػدًب ُب الص ػػػػػػػػػػػػػػػػراة ملوحػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 ا أرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ُب الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي٩بػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 عػػػػػػػك جاىػػػػػػػداً دامػػػػػػػا زلػػػػػػػت أحػػػػػػػذر مػػػػػػػن و  
 

 حػػػػػػػػػػٌب اغتػػػػػػػػػػػدى أسػػػػػػػػػػفي علػػػػػػػػػػػى التوديػػػػػػػػػػػع 
 رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحلٍب فكأ٭بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 أتبعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس للتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييع 

 :ويقوؿ ُب موضع آخر 
 ومل أَر كاأل٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو رحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلهم

 
 بعػػػػػػػػػثن بكػػػػػػػػػل القتػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػل مشػػػػػػػػػفق 

 
 

 أدرف عيونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائرات كأهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ زئبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مركبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداقها 
 عشػػػػػػػػػػػػػية يعػػػػػػػػػػػػػدونا عػػػػػػػػػػػػػن النظػػػػػػػػػػػػػر البكػػػػػػػػػػػػػا 

 
 وعػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػذة التوديػػػػػػػػػػػع خػػػػػػػػػػػوؼ التفػػػػػػػػػػػرؽ 

وبعد فهذا شيء من توديع قد يعقبو لقاء؛ فكيف بتوديع ال لقاء بعده ُب ىذه  
 !الدنيا؟
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وضاع , ومل يعرؼ فبلف قدري, قصر فبلف ُب حقي: كثّبًا ما نسمع من يقوؿ

 .ف وفبلفومل يثمر صنيعي عند فبل, ٝبيلي عند فبلف
 .أو تنكر ربيب نعمتو, أو جحود رصيفو, وكثّب من الناس يشتكي كنود صديقو

أو , أو الرفد ,أو التحية, الزيارة حق   مْ هِ ضِ قْ فَبى ىؤالء يلوموف من مل يػَ 
 .ا٤بواساة

, ثقيل على النفس_ ومقابلة اإلحساف باإلساءة , وال ريب أف نسياف الفضل
 :عنَبهاإلحساف كما قاؿ  بل رٗبا كاف ذلك سبباً ُب قطع

 نبئػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػراً غػػػػػػػػػػػػػػّب شػػػػػػػػػػػػػػػاكر نعمػػػػػػػػػػػػػػػٍب
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفس ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعم ةٌ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر ٨َبْب 
_ لنبيو _ عز وجل _ بل إنو ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس, وقد قاؿ اهلل  

يِهْم هِبَا: ]_عليو الصبلة والسبلـ  : ٍب قاؿ[ ُخْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقًة ُتَطه رُُىْم َوتُػزَك 
 [.َصل  َعَلْيِهْم ِإف  َصبلَتَك َسَكٌن ٥َبُمْ وَ ]

أف يدعو لؤلغنياء إذا أخذ منهم الزكاة, وُب ذلك شكر ٥بم, وتقدير " فأمر النيب
 .لصنيعهم

أال ينتظر مقابلو  , وقد ـ ٝبيبًل أيًا كافومع ذلك فإنو ٯبدر ٗبن أسدى معروفاً 
 .راً, وال حٌب دعاءً جزاًء وال شكو 

أنو قد يوجد ُب الناس من ىو لئيم الطبع, قليل  _ككذل_ وأف يستحضر
 .الشكر؛ بل منهم من ٰبسد حٌب من ٰبسن إليو

 ال ٙععٍ عوٚم خبى اهِاض
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ولكن ليس بالضرورة أف يسمى تارُؾ الشكر ناكرًا للجميل؛ إذ قد يعَبؼ 
كنو قد يكوف مشغواًل بأمور تلهيو عن لبا١بميل, ويضمر لو احملبة, والدعاء, و 

 .تقدَل الشكر, أو رد ا١بميل
يكوف بارد الطبع, فقّب ا٤بشاعر؛ فبل يعرب عن عواطفو ا٤بكنونة, وإف كاف وقد 

 .قلبو منطوياً على الشكر والعرفاف
ـ معروفًا واحدًا جملموعة د  قَ و٥بذا فإف القياس قد ال ينضبط ُب ىذا الباب؛ فقد تػُ 

 .آخرين دمن الناس؛ فيلقى أرضاً طيبة عند بعضهم, وال يلقى شيئاً من ذلك عن
وأال ينتظر ا٤بقابل , على أف يعطي هللملة فإنو ٰبسن بالعاقل توطْب نفسو وبا١ب
ذا وطن نفسو على فإ أياً كاف ذلك؛ همعفاً عن كل ما ُب أيدي أف يكوفو , من الناس

وسيكوف عزيز , وسيتقلب ُب رخاء وىناء, سيعيش ُب سرور ونعيمىذه ا٣بُطة ف
وتأمل ىذه ا٤بقطوعة , ٖبل الناس_ إذاً _موفور الكرامة؛ فبل يعظم عليك , ا١بانب
ا٤بعُب والٍب جادت هبا قرٰبة العبلمة األديب ٧بمد ا٣بضر  الٍب ٙبـو حوؿ ىذاا١بميلة 
 :حسْب

 نْ وإف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ وَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ  رُ هَ ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَ 
 

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرا يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ   اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَ  يعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقِ  
 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٩بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس إذا 

 
 أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروض كئيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربا 

 لسػػػػػػػػػػػػػت آسػػػػػػػػػػػػػى إف مضػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػل ومػػػػػػػػػػػػػا  
 

 ب زار وال طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ذا الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجيِب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحوًة أو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرانْ أُ  تُ ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ  
 أرى قٍ فْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى يب إىل أُ  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ها والقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُب معاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السُّ
 كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتهديتو  يل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعٌ  

 
 دررا رس وأىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُب الط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب لٌ فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكن ُب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ُٖبْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 لسػػػػػػػػػػػػػت ٩بػػػػػػػػػػػػػن يشػػػػػػػػػػػػػتكي ٖبػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػورى 
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 .قراءة غذاٌء للعقل, ورفٌع للجهل, وتوسيٌع للمدارؾ, وإمتاٌع للنفسال
 .وكثّباً ما ٰبصل التساؤؿ عن كيفية القراءة النافعة, وسبل ٙبصيلها

وىناؾ أموٌر كثّبٌة تعْب على ٧ببة القراءة, وجعلها نافعة, و٩با ٰبضر ُب ىذا 
 :ا٤بقاـ ما يلي

منوىاً  _عز وجل_ قاؿ اهلل :استحضار قيمة الزمن وأنو محدود _1
 .[َواْلَعْصرِ ]:وقاؿ [َوالضَُّحى]: بالوقت

عن عمره  ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع= :"وقاؿ النيب 
 .ا٢بديث +...فيما أفناه، وعن شبابو فيما أباله

 .ظ عليو, وأف ُيسَتعمل خّب استعماؿفإذا كاف األمر كذلك وجب أف ُٰبَافَ 
فينبغي لئلنساف أف يعرؼ شرؼ زمانو, وقدر وقتو فبل =: × قاؿ ابن ا١بوزي

 .+يضيع وقتو ُب غّب قربو, ويقدـ األفضل فاألفضل ُب القوؿ والعمل
أي اغتنم ضوء القمر ماداـ طالعاً؛  +وقمٌر لك اسرِ =: والعرب تقوؿ ُب أمثا٥با

 .فسْر فيو
 :قولو ×و٩با ينسب لئلماـ الشافعي 

 ٌب واـ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب إذا ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع النُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وأنشدت بيتاً وىو من ألطف الشعر 
 ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٣بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف أف لياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  

 
 ٛبػػػػػػػػر بػػػػػػػػبل علػػػػػػػػم وٙبسػػػػػػػػب مػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػري 

 
 

 .وال ريب أف القراءة النافعة من خّب ما تعمر بو األوقات
فالقراءة فن, ومن أعظم ما يعْب عليها ٙبديد ا٥بدؼ,  :تحديد الهدف _2

ءة ال توزف بكثرهتا, وال بطوؿ وقتها, وما أضيع زمن قارئ ال ٰبدد ىدفو؛ فالقرا

 اهكسا١ٝ اهِافعٞ
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وإ٭با توزف بدقتها وقيمتها؛ فالقراءة الصحيحة ا٤بمتعة قراءٌة ُحد د غرضها, وغاياهتا؛ 
فيعرؼ القارئ ماذا يقرأ؟ و٤باذا يقرأ؟ وكيف يقرأ قراءة يشعر معها أف موقفو ٩با يقرأ  

دؽ؛ فتحديد كموقفو مع الصديق؛ فلينظر إىل من يقرأ كما ينظر إىل من يصا
يوفر الكثّب من الزمن, ويورث الفائدة وا٤بتعة؛ فدراسة مسألة  _إذاً _ا٥بدؼ 

خاصة, أو ٕبث موضوع معْب ٩با ٱبدـ الغرض, وينمي ا٤بعارؼ, كل ذلك داخٌل 
 .ُب القراءة النافعة

وكلما زادت قيمة ا٥بدؼ زادت إثارتو لصاحبو, وكلما زاد ٠بو ا٥بدؼ زاد ٠بو 
ولو كاف  _بإذف اهلل  _, وِسْر إليو ولو ببطء وستصل صاحبو؛ فحدد ىدفك

 .صعب ا٤بناؿ, بعيد ا٤برتقى
وىذه ا٤بسألة من أشق ا٤بسائل؛ فكم من الزمن ما : معرفة كيفية البدء _3

 .يذىب سدى ُب التفكّب ُب ذلك
أضف إىل أف بدء الشيء صعب من جهة قلة ا٤براف وا٤بمارسة, أو ألف اإلنساف 

 .يذة إىل عمل شاؽ أو جديدينتقل من راحة لذ
وعبلج ىذا بأمور عديدة أٮبها االستعانة باهلل, واالستشارة, واالستخارة إف 

 .استدعى األمر ذلك
ٍب يفكر قبل العمل ُب أوىل األشياء بالبدء, ويدرس وجوه الَبجيح ٍب يرتب ما 

 ...يليو وىكذا
 .وبعد ذلك يعـز عزماً قوياً ال يشوبو تردد

و انصرافًا فليقرأ ما يفيده, ويقوي عزمو كأف يقرأ فصبًل من  وإذا رأى ُب نفس
كتاب يشجعو على العمل, وأف يستحضر نتائج ا١بد والكسل, وأف يتذكر 

 ...فنبغوا ُب ا٢بياة وىكذا ؛أشخاصاً جدوا
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فإنو قد قطع شوطًا بعيدًا للنجاح؛ ألف  _ولو كانت البداية ضعيفة_فإذا بدأ  

 .و, ويقوده إىل ا٤بزيد من ا١بدالبدء سيحيي روحو ويبعث ٮبت
وإف كاف صعبًا شاقاً  _وبعد ذلك عليو أف يستمر ويواصل ُب ا٤بسّبة؛ فالعمل 

يصبح سهبًل مع طوؿ ا٤بثابرة واالستمرار؛ فإف استمرارؾ على تنفيذ  _ُب البداية 
يكسبك القوة ويورثك التغلب على ميولك السابقة,  _عزمك ومواصلة مسّبتك 

 .دة امتبلؾ النفس قد تأصلت فيكبل سَبى أف عا
أوُكن اشًة تقيد فيها نفيس ما  ِجبلا وذلك بأف تضع لك سِ : تقييد الفوائد _4
 .هؤ ه, أو أف تضع الفوائد ُب الصفحات األوىل من الكتاب الذي تقر ؤ تقر 

فيحسن األخذ هبذه الطريقة أحيانًا خصوصًا عند قراءة  :فهرسة الفوائد _5
رئ إىل استخبلص الفوائد والشوارد, فيضعها ُب دفٍَب خاص, ا٤بطوالت؛ فيعمد القا

ٍب يرتبها ويصنفها حسب فنوف العلم؛ ألف الكتب الطويلة, أو ا٤بوسوعية ككتب 
غالبًا ما ٙبتوي على فنوف شٌب؛ _ الَباجم, أو الشروح, أو السّب, أو التواريخ 

على _ا مر بالقارئ أف ُتَصن ف الفوائد ا٤بختارة حسب الفنوف؛ فإذ _إذاً _فيحسن 
فائدٌة ُب التفسّب, أو ا٢بديث, أو العقيدة, أو اللغة عموماً, أو  _سبيل ا٤بثاؿ

وضعها ُب مكاهنا ا٤بناسب حاملًة ا١بزء ورقم  _النحو, أو الببلغة, أو غّب ذلك 
 ...الصفحة, وىكذا

ُب  فإذا انتهى من قراءة الكتاب خرج بفوائد كبّبة كثّبة متنوعة؛ فإذا راـ البحث
رجع إىل فهرسو ا٣باص؛ فكانت تلك الفوائد منو على  _موضوٍع من ا٤بوضوعات 

 .(ٔ)طرؼ الثَُّماـ

                                                 

 .ع٢ً طسف ايجُاّ; ألْ٘ ال ٜطٍٛ: َِْبْت, ٜٚكاٍ ملا ال ٜعشس تٓاٚي٘: ايجُُّاّ _1
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فهي مفيدة, ومعينة على االستمرار, والفهم؛ ٕبيث : القراءة الجماعية _6
تتفق مع بعض زمبلئك على أف ٘بتمعوا مرة ُب األسبوع, أو الشهر, أو غّب ذلك؛ 

 .فهمهالقراءة بعض الكتب, و٧باولة 
فمن أعظم ما يواجو القارئ,  :حصر اإلشكاالت في الكتاب المقروء _7

فيصده عن مواصلة  القراءة ما ٲبر بو من إشكاالٍت, وكلماٍت, ومصطلحاٍت ال 
يفهمها؛ فَباه بعد ذلك قد ألقى ما بيده ٩با يقرأه إىل غّب رجعٍة؛ فيحسن بو 

اوؿ حل  تلك اإلشكاالت أف ٰبصر ٝبيع ما يشكل عليو, ٍب ٰب _وا٢بالة ىذه_
 .بالرجوع إىل كتٍب أخرى, أو يعرضها على من يعنيو على ذلك

 .فإذا فهم ما يقرؤه أحب القراءة, ووجد متعًة, ولذًة ُب االستمرار, وا٤بواصلة
وقد مرت اإلشارة إىل ذلك, فالنظر ُب سّبىم : النوابغ ير  النظر في س   _8

يك مثااًل واحدًا وىو العامل أبو الوفاء ابن تبعث ا٥بمة, وتقود إىل االقتداء, وإل
 .عقيل

إٍل ال ٰبل يل أف =: (ٙٗٔ_٘ٗٔ)كما ُب ذيل طبقات ا٢بنابلة   ×يقوؿ 
أضيع ساعة من عمري, حٌب إذا تعطل لساٍل عن مذاكرة ومناظرة, وبصري عن 
مطالعة أعملت فكري ُب حاؿ راحٍب وأنا مستطرح؛ فبل أهنض إال وقد خطر يل 

 .+ما أسطره
وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي, حٌب أختار سف الكعك =: وقاؿ

وٙبس يو على ا٣ببز؛ ألجل ما بينهما من تفاوت ا٤بضغ؛ توفرًا على مطالعة أو 
 .+تسطّب فائدة مل أدركها فيها

وإٍل ألجد من حرصي على العلم وأنا ُب عشر الثمانْب أشد ٩با كنت =: وقاؿ
 .+ةأجده وأنا ابن عشرين سن
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نو بلغ ٜبا٭بائة إ: آثارًا عظيمة؛ فلو كتاب الفنوف الذي قيل عنو ×ذا خلف و٥ب 

 .٦بلدة
وعمره؛  ٕبيث يقرأ األيسر فاأليسر ٩با يبلئم حالو, وفهمو, :التدرج بالقراءة _9

 .ن فنوف العلم أف يبدأ ٗبطوالتومفبل ٰبسن بقارٍئ مبتدئ, أو قارئ ال ُٰبسن شيئاً 
 .فشيئاً  بل البلئق بو التدرج شيئاً 

فكثّبًا ما يورد الُقر اء, وخصوصًا الشباب  :استعمال طريقة االمتحان _11
إشكاالٍت مفادىا أف قراءاهتم تتفلت عليهم, وأهنم ال يكادوف ٲُبسكوف  _ منهم

 .بشيٍء منها
هنى دراستو الثانوية, أو ا١بامعية, أو أعلى من ورٗبا يقوؿ ىذا الكبلـ من قد أ

 .ذلك
ا بسبلـ, ٘بتازوىمن فنوف العلم, أمل ٲبر بكم امتحانات ُب كثٍّب  أمل: ويقاؿ ٥بم
 بل رٗبا بتفوؽ؟
إذًا ليس مستحيبًل, وال متعذرًا أف ٛبسكوا ٗبا : بلى, فيقاؿ ٥بم: سيقولوف

 .تقرأوف؛ ولكن األمر ٰبتاج منكم إىل شيٍء من ا٤بثابرة, والتكرار, وا٤براجعة
 .سكم امتحاناتوإف ٩با يعينكم على ذلك أف تضعوا ألنف

وتقولوا  ,ومن الطرؽ اجملدية ُب ذلك أف تتفقوا مع أحد أساتذتكم أو زمبلئكم
إننا نريد قراءًة ُب ذاؾ الكتاب, ونريد أف ٙبدد لنا يومًا يكوف فيو امتحاف لنا : لو

 .فيما قرأنا, سواء كاف ذلك شفوياً أو ٙبريرياً؛ فهذه طريقٌة ٦بربٌة مفيدة
أف ٲبسك اإلنساف بكل ما مر بو؛ فهذا ال ٰبصل إال ُب ٍب إنو ليس بالضرورة 

 .إذا مرت بك تلك ا٢باؿ _أيها القارئ_أحواؿ نادرة؛ فبل يكرب عليك 
 .وإ٭با ا٤بقصود أف ٰباوؿ اإلمساؾ بأكرب قدٍر من ا٤بعلومات الٍب يقرأىا
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فلذلك أثره البالغ ُب ٙبصيل العلم, ونيل بركة  :الدعاء، وإخالص النية _11
؛ فاستقم كما أمرت, وأخلص نيتك ُب قراءتك, واسأؿ ربك الربكة ُب العلم الوقت
 .والوقت
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كثّباً ما يرد السؤاؿ عن كيفية الكتابة, وأدواهتا, وسبل الَبقي فيها إىل غّب ذلك 
 .هتدأ كادمن األسئلة الٍب الت

وا٤بقاـ ىهنا ال يسمح , وال ريب أف ا٢بديث عن ذلك متشعب طويل
با٤بعامل العامة للكتابة الرصينة  ما تكوف إ٭با ىي إشارات عابرة أشبوبالتفصيل, و 

 .النافعة
يب من كبلـ العلماء  ا من خبلؿ التجربة اليسّبة, ومن خبلؿ ما مر  هتُ دْ فَ وقد أَ 

 .وأكابر الكتاب الذين حاموا حوؿ ىذا ا٤بعُب
ليست  وقبل الدخوؿ ُب ثنايا ا٤بوضوع ٰبسن التنبيو على أف صناعة الكتابة 

كغّبىا من الفنوف ٥با قواعدىا ا٤بضبوطة, ومسائلها ا٤بدونة يتدارسها الكتاب, 
 .بالرباعةاعة ّب المداد إفتنتهي هبم إىل 

وإ٭با ىي تنبيهات ترشد إىل ا١بهات الٍب تنمو هبا قوى التفنن ُب تصاريف 
 .األلفاظ, والتأنق ُب ٙبسْب ىيآهتا التأليفية

َبعو صاحبو؛ فيكوف عليو طابعو؛ فهو ابن مزاجو أما أسلوب ا٤برء فهو الذي ٱب
 .وفنو, وتربيتو, وبيئتو, وذوقو

فا٤بعاٍل مطروحة, واأللفاظ مطروقة, وإ٭با العربة بالَباكيب, والَباكيُب ابنُة من 
 , وأدب نفسو, واستكمالوُ ب, ووفرة اطبلعوتدىا ٝبااًل علُم الكاييصوغها؛ فيز 

 .الكتابة أدواتِ 
ٗبا تنطوي عليو من ا٤بعاٍل, و  ,إال ٗبا ٙبمل من األلفاظ وال ٘بود الكتابة

 .لتلطف ُب أدائها, واطراح التكلف ُب إحكاـ نسجهاباو 

 صِاعٞ اهلتابٞ
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رتقاء بالكتابة, و٘بعلها نافعة من شيء فهناؾ أسباب تعْب على اال ومهما يك
 :فيما يليوإليك طرفاً من تلك األسباب,  ,شئهامؤدية لغرض من

فعبلوة على كوف ذلك عبادة؛ فهو  : ن وتدبرهاإلكثار من تالوة القرآ _ٔ
كذلك يقوي ملكة الكتابة؛ فالقرآف الكرَل ىو الذروة ُب الببلغة, وفيو اللفظ 

والرىبة  ,يو أسلوب, وفيو ا١بماؿ وا١ببلؿ, والبهجةدانا١بزؿ, واألسلوب الذي ال ي
 .والسبلمة من ا٣بطأ

ىا من الصحاح كالكتب الستة وغّب : اإلكثار من مطالعة كتب السنة_ ٕ
وترفد مادتو اللغوية  ,وا٤بسانيد؛ فهي ٛبد الكاتب باألساليب البيانية الراقية

ودنت لو قطوؼ  ,الببلغة ودانت لو نواصيأوٌب جوامع الكلم, " والشرعية, فالنيب 
 .ا٤بأنوسة ؛ فهو يتكلم بالسهل ا٤بمتنع, وباأللفاظ ا٤بعربةا٢بكمة
, كأشعار حفظ ما تيسر منهاعة دواوين العرب في الشعر و لامط_ ٖ

وخصوصًا أصحاب ا٤بعلقات, وكأشعار ا٤بخضرمْب كحساف وغّبه,  ا١باىليْب
واألخطل,  ,كعمر بن أيب ربيعة  الذين نشأوا ُب عصر صدر اإلسبلـوأشعار 
 .الرمة يوذ ,وجرير, والراعي النمّبي ,والفرزدؽ

  ْبوأشعار األندلسيوأيب ٛباـ, والبحَبي, وا٤بتنيب,  ,وأشعار العباسيْب كبشار
 .وغّبه ,كابن زيدوف

فضليات, واألصمعيات, فهي مليئة بالقصائد و٩با يفيد ُب ىذا قراءة كتاب ا٤ب
 .الرائعة الرائقة

 .وكذلك دواوين ا٤بعاصرين كالبارودي, وشوقي, وحافظ, وغّبىم
وذلك باإل٤باـ بقواعد اللغة, والببلغة, وعلـو : استكمال أدوات الكتابة_ ٗ
 .ة, والثقافة العامةالشريع
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الصرؼ الٍب ترتقي بفصاحة و ما يعْب على ذلك قراءة كتب النحو ومن أعظم  

 .قارئها, و٘بنبو ا٣بطأ ُب اللغة
ظم, وشرح ابن عقيل, ومن أنفعها ألفية ابن مالك وشروحها, كشرح ابن النا

 .وشرح ابن ىشاـ
 .وكذلك كتاب قطر الندى وبل الصدى وشرحو البن ىشاـ

 يجرومية ومن أحسن شروحها شرح الشيخ ٧بمد ٧بيبتدئًا فهناؾ اآلوإف كاف م
 .عبدالرٞبن بن قاسم , والشيخالدين عبدا٢بميد

ومن أنفع الكتب ُب النحو واإلعراب كتاب مغِب اللبيب عن كتب األعاريب 
 .البن ىشاـ

وكذلك قراءة كتب اللغة عمومًا كالكتاب لسيبويو, ومعجم مقاييس اللغة, 
 .ا البن فارس, وسر صناعة اإلعراب, وا٣بصائص وٮبا البن جِبوالصاحيب وٮب

 .وكتاب فقو اللغة وسر العربية للثعاليب, وكتاب ا٤بزىر للسيوطي وغّبىا
وكذلك قراءة الكتب الٍب تُعُب بالببلغة, وترتقي بقارئها درجات ُب ذلك 

لقاىر ا٤بضمار, ومن أشهرىا دالئل اإلعجاز, وأسرار الببلغة وٮبا للشيخ عبدا
ا١برجاٍل, وكتاب ا٤بفتاح ُب علـو الببلغة للقزويِب, وموجز الببلغة البن عاشور, 

غة الواضحة وغّبىا من كتب ا٤بعاصرين الٍب رٗبا تفتح للمبتدئ باب الببلغة كالببل
, و  , بكري شيخ أمْب. دعبدالعزيز عتيق, و . , وكتابات دأمْبمصطفى لعلي ا١باـر

 .وغّبىا
لفت ُب علم اإلمبلء, ككتاب اإلمبلء الكتب الٍب أُ وكذلك االطبلع على 

 .باشاألٞبد زكي  عبلمات الَبقيمللشيخ حسْب وايل, و 
 .وال ٱبفى ما ُب سبلمة الكتابة من األخطاء اإلمبلئية من ا١بماؿ والروعة
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ويفسره؛ فإغفا٥با ُب , ويوضحو, يبْب ا٤بعُب بل إف عبلمات الَبقيم من أعظم ما
 .تبلفيوالكتابة  خلل ٰبسن 

أدب الكاتب  وكذلك االطبلع على الكتب الٍب تعُب بصناعة الكتابة, ككتاب
 ا٤بثل السائر البن األثّب, وكتاب الصناعتْبو  البن قتيبة, وأدب الكتاب للصويل,

 .أليب ىبلؿ العسكري, وأمراء البياف حملمد كرد علي
نتمية إىل , ا٤بت البعيدة الغور في بيانهاآنصباب على مطالعة المنشاال_ ٘

الطرؼ األعلى ُب عذوبة ألفاظها ورشاقة معانيها ككتابات ابن ا٤بقفع, وا١باحظ, 
بن مسعدة, وعبد ا٢بميد الكاتب, وأيب حياف  ووابن قتيبة, وسهل بن ىاروف, وعمر 

 .التوحيدي
حْ  وقل مثل ذلك ُب كتابات كثّب

ُ
 تنوع مدارسهم, دثْب علىمن الكتاب ا٤ب

 .والزيات, وشكيب أرسبلفكا٤بنفلوطي, والرافعي, 
ُب  وكذلك كتب العلماء الذين يعنوف بتحريراهتم؛ فيجمعوف إىل العلم التمهرَ 

 , الكتابة, وشدَة األسر, وٝباؿ األساليب كابن عبد الرب, وابن ا١بوزي, وابن حـز
 .والشاطيب, وابن حجر, والشوكاٍل, وابن تيمية, وابن القيم

 , و٧بمد الطاىر بن عاشورتونسيالحسْب  ومن ا٤بعاصرين ٧بمد ا٣بضر
 .براىيمي ا١بزائريالتونسي, و٧بمد البشّب اإل
فأمهات األدب _ زيادة على ما مضى_ُب ىذا السياؽ وأما أشهر الكتب 

, وكليلة ودمنة وٮبا البن ا٤بقف ع, واألدب الصغّب والبياف, ككتاب األدب الكبّب
ايل أليب علي القايل, وعيوف والبياف والتبيْب للجاحظ, والكامل للمربد, واألم

 .ري القّبواٍلالبن عبد ربو, وزىر اآلداب للُحصْ  األخبار البن قتيبة, والعقد الفريد
 
ُ
النظرات, والعربات, وا٤بختارات للمنفلوطي,  :ثْب وا٤بعاصريندَ حْ ومن كتب ا٤ب
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ووحي القلم, وتاريخ أدب العرب للرافعي, واالرتسامات اللطاؼ, وا٢بلل  

كيب أرسبلف, والرسالة ألٞبد حسن الزيات, وفيض ا٣باطر ألٞبد السندسية لش
أمْب, ورسائل اإلصبلح, وا٢برية ُب اإلسبلـ, و٧باضرات إسبلمية, وا٥بداية 

, والسعادة العظمى حملمد ا٣بضر حسْب, وأليس الصبح بقريب, وشرح اإلسبلمية
 وىي ُب اإلبراىيميديواف بش ار حملمد الطاىر بن عاشور, وآثار اإلماـ ٧بمد البشّب 

 .ٟبسة ٦بلدات
أنك أمامهم تنظر ُب  لك ٗبراعاة حاؿ القراء, واستشعاروذ :سالمة الذوق_ ٙ

 .يهم ٤با تكتبق  لَ تػَ 
وإ٭با ٙبسن ا٤بدخل, وتتلطف وال يعِب ذلك أف ٘باملهم على حساب ا٢بقيقة, 

ريقها ؛ فذلك ٩با يأخذ باأللباب, وٯبعل الكتابة تأخذ طصوؿ إىل ما تريدُب الو 
 .إىل القلوب

يث يكوف الباعث على الكتابة نية ٕب: نبل الهدف، وسالمة القصد_ ٚ
, وا١بداؿ, وطمس ا٤براء باعثها أف يكوف صبلح, ورغبة الوصوؿ إىل ا٢بق, الاإل
 .ا٢بق
خصوصًا إذا كانت الكتابة ردًا على : ممراعاة حال الخصوم وأتباعه_ ٛ

, وحا ؿ أتباعهم؛ فيحرص الكاتب على أحد؛ فيحسن أف يراعى حاؿ ا٣بصـو
 ., وتقريبهم من ا٢بق بلطف ويسربا٣بصـو, والرفق, والتدرج لزـو العدؿ
 ., والبعد عن االستعبلءعلى طهارة ا٤بنطق, وطبلوة العبارة_ كذلك_وٰبرص 
وٰبذر من على اجتناب الكلمات ا١بافية ا٤بستكرىة, _ كذلك_وٰبرص 

 ى من القبوؿقَ لْ ر برحابة صدر تػَ ر  بة الٍب ٙبُ ؛ فالكتاإطبلؽ عبارات السب, والتسفيو
 .ما ال تلقاه الكتابة الٍب ٱبالطها السفو, والطيش
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وذلك بأف يكوف الكاتب متزنًا ُب طرحو, بعيدًا عن  :لزوم االعتدال_ 9
خّب الناس : =والعرب تقوؿ ُب أمثا٥باالتهوين والتهويل؛ فا٢بقيقة تضيع بْب ذلك, 

 .يعِب بْب ا٤بقصر والغايل+ طمط األوؿ واألوسىذا الن
 .وذلك ٩با يدؿ على حكمة الكاتب, ورجحاف عقلو, وحرصو على ا٢بقيقة

ومن االعتداؿ ُب األلفاظ أف تكوف رشيقة واضحة, وأف يكوف الكبلـ حاالً 
 .بْب الوحشي الغريب, والسوقي القريب: بْب حالْب

إىل  يقصد ومن االعتداؿ أف يبتعد عن التكلف؛ فبل يبالغ ُب سجع, وال
 .يأٌب بالعبارات القلقةالتعمية, وال 

فمن أعظم ما يرتقي  :توظيف الثقافة والمعارف لخدمة الموضوع_ 11
ومعارفو أف يوظ ف طاقاتو وثقافتو, _ بالكتابة, ومن أٝبل ما ٰبسن بالكاتب 

٣بدمة الغرض الذي يرمي إليو؛ ألجل أف يكوف موضوعو متكامبًل ُمْشبعاً من ٝبيع 
انب؛ فيجتمع فيو الدليل الشرعي, والشاىد التارٱبي, والنكتة الببلغية, والنادرة ا١بو 

 ...األدبية, والبيت الشارد, وا٤بثل السائر, وىكذا
فيحسن  :، وإيراد النقول في مواطنها المناسبةالعلم بموطن الشاىد_ 11

و, أف ٯبمع كل ما ٱبدـ موضوع_ بو إذا اختار موضوعًا ُب أي شأف من الشؤوف 
 .األسلوبا٤بقاـ,  ويبلئم ٍب ينتقي من ذلك ما يناسب 

فبل يورد كبلماً ُب غّب موضعو, وال  ؛موطن الشاىد, وا٤بنزعكما عليو أف يعرؼ 
 .يستشهد بكبلـ ُب غّب ٧بلو

فإذا أخطأ السبيل ُب ذلك عر ض نفسو للسخرية, كحاؿ من يستشهد ببيت 
 .ير ٛباماً ٤با أرادشعر وىو ال يعرؼ معناه, فيضعو ُب مكاف مغا

كلمة رثاء ُب أحد العلماء؛ حيث أفاض ُب وذلك كحاؿ أحدىم ٤ب ا كتب  
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 :×وكاف : حٌب قاؿ+ ×وكاف =: مدحو, والثناء عليو, وأكثر من قوؿ 

 ٲبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارس نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب جنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ة
  

 مهػػػػػػػػػػبلً : إذا ىػػػػػػػػػم  بػػػػػػػػػا٤بعروؼ قالػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو 
 
 

 ا معُب البيت؟أتدري م: فعرض على صاحب لو مقالتو, فقاؿ الصاحب
يناسب ذلك العامل  بيت ٝبيل, يتضم ن مدحاً, وثناءً , إنو نعم: الكاتب فقاؿ
 .ا١بليل

مرًا مقذعًا يكاد يكوف من  إف معُب البيت يتضم ن ىجاءً : صاحبو لو فقاؿ
نفسو  تووصفا٤بهجو بالبخل الشديد, والكزازة, أعظم ا٥بجاء, حيث ُوصف 

 .بأهنا ال تطاوعو على ا٤بكاـر
 !خر ؽ, خر ؽ: _ وكاف ُب ني تو إرساؿ ا٤بقاؿ إىل جريدة سي ارة _ قاؿ الكاتبف

وكحاؿ أحد الطبلب ُب ا١بامعة, حيث أرسل رسالة إىل أستاذ ٯُبلُّو وٰببو, 
فأراد ىذا الطالب أف يُعرب  عن ىذه ا٤بشاعر ا٤بكنونة, وأف يصف أستاذه بصفات 

 :عرب ا١بو اؿ يقوؿ فيهارسالة تليق ٗبقامو العايل عنده, فأرسل 
 وصػػػػػػػػػػػػػفت التقػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػٌب كأنػػػػػػػػػػػػػك ذو تقػػػػػػػػػػػػػى

 
 وريػػػػػػػػػػح ا٤بعاصػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػن ثيابػػػػػػػػػػك تنضػػػػػػػػػػح 

 
 

صحيح إف ذنويب كثّبة, ولو فاحت رائحتها ٤با : فلما قرأىا األستاذ قاؿ
 .جالسِب أحد

ما : ٍب ات صل على ىذا ا٤برسل وىو ال يعرفو, فلما تكل م كأنو عرفو, فقاؿ لو
واهلل يا شيخ إنِب أحبُّك ُب اهلل, وبْب يدي أحد : بىذا البيت؟ فقاؿ الطال

مؤلفاتك, وقد أفدت منو فائدة كبّبة, وخطر ُب بايل ذلك البيت, فأرسلتو لك 
اً   .عن إعجايب وُحيب  معرب 

 أتدري معُب البيت؟: فقاؿ لو األستاذ
 .ال شك أنو معُب ٝبيل: فقاؿ الطالب
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واهلل إنِب ال أعلم أف : الطالب, وقاؿ إف معناه كذا وكذا, فتلعثم: فقاؿ األستاذ
األمر أىوف من  ,ال عليك: معناه ىكذا, فلعلك مل تعرفِب أيها األستاذ, فقاؿ

 .ذلك, ولكن عليك بالتثبُّت, ومعرفة ما تكتب
 :عليها ورٗبا قاؿ بعضهم لزوجتو مثنياً 
  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإنِب أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ٗبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتِ 

  
 مػػػػػػػػػػػػػثٍن عليػػػػػػػػػػػػػك ٗبثػػػػػػػػػػػػػل ريػػػػػػػػػػػػػح ا١بػػػػػػػػػػػػػورب 

 
 

 .ف ذلك منتهى اإلقذاع والسب, والسخريةم أوما عل
 .وكل ذلك ناتج عن سوء الفهم, ووضع الكبلـ ُب غّب مواضعو

وىذا ٦برب فإذا كتبت بالقلم : والقلم المناسب، اختيار الورق الجيد_ ٕٔ
وكانت األوراؽ مسطرة مرٰبة للنفس كاف ذلك دافعًا لبلسَبساؿ ُب , الذي ٙببو
 .الكتابة

 +.اؽش  وقلم مَ , وحرب براؽ, جلود وأوراؽ: قاؿ ؟ما السرور: =و٥بذا قيل لوراؽ
 .وال يلـز ذلك بكل حاؿ؛ فقد ال يتسُب ُب كل وقت

ومن األوراؽ ما يكوف على ىيئة كناشة ٕبجم اليد, توضع ُب ا١بيب, 
وتصحب اإلنساف ُب حلو وترحالو؛ حيث يقي د هبا نفيس خواطره, وما ٲبرُّ بو من 

 .فوائد
إال وقد أحاط بو ٱبوض الكاتب ُب موضوع  فبل: يكتب العلم بما_ ٖٔ

, ومن تكل م ٗبا ال يعلم أتى  ,علماً, ودراسة وإال عر ض نفسو للذـ, واللـو
 .بالعجائب

فيحسن بالكاتب أال يكتب ُب  :مراعاة أغراض الكتابة والتأليف_ 14
ة الٍب متو ألغراض الكتابءما إال بعد النظر ُب ا٢باجة إليو, ومدى مبلموضوع 

 :بقولو بي نها العلماء, وٝبعها الناظم
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 أال فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلمن أف التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآليَف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعٌة  

  
 لكػػػػػػػػػػػػػل لبيػػػػػػػػػػػػػٍب ُب النصػػػػػػػػػػػػػيحة خػػػػػػػػػػػػػالصِ  

 
 
 
 

 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌح إلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلٍؽ وتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيُح ٨بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئٍ 
 

 وإبػػػػػػػػػػػػداُع حػػػػػػػػػػػػرٍب مقػػػػػػػػػػػػدـٍ غػػػػػػػػػػػػّب نػػػػػػػػػػػػاكصِ  
 
 

 وترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب منثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍر وٝبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُع ُمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽٍ 
 

 وتقصػػػػػػػػػػػػػػػُّب تطويػػػػػػػػػػػػػػػػٍل وتتمػػػػػػػػػػػػػػػيُم نػػػػػػػػػػػػػػػػاقصِ  
فتح عليو ُب ُب كل ميداف من ميادين الكتابة؛ فقد يُ  وال يلـز الكاتب أف يربز 

 ...فتح عليو ُب عدد من األغراض وىكذاغرض دوف آخر, وقد يُ 
بكل خلق ٝبيل, والتخلي عن   ليوذلك بالتح :مراعاة أدب النفس_ 15

 .كل خلق رذيل
و٫بن نستحب ٤بن قبل منا, وائتم : =ُٗٔب أدب الكاتب ص× قاؿ ابن قتيبة 

دب نفسو قبل أف يؤدب لسانو, ويهذب أخبلقو قبل أف يهذب بكتبنا أف يؤ 
قبل _ف مروءتو عن دنايا الغيبة, وصناعتو من شْب الكذب, وٯبانب ألفاظو, ويصو 

 +.شنيع الكبلـ, ورفث ا٤بزاح_ ٦بانبتو اللحن, وخطل القوؿ
بعد أف ساؽ ٝبلة من آداب الكاتب, وما ينبغي أف يتحلى بو, × وقاؿ 

تكاملت فيو ىذه األدوات, وأمده اهلل بأدب النفس  نفم: =تويستكملو من أدوا
فذلك _ من العفاؼ, وا٢بلم, والصرب, والتواضع, وسكوف الطائر, وخفض ا١بناح 

ا٤بتناىي ُب الفضل, العايل ُب ذرا اجملد, ا٢باوي قصب السبق, الفائز ٖبّبي الدارين 
 .ٕٓأدب الكاتب ص+ _إف شاء اهلل تعاىل _ 

وذلك بأال تستعجل بإخراج ما تكتب؛ إذ ٰبسن أف : ابةتخمير الكت_ ٙٔ
تكتب, وتدع ما كتبت مدة, ٍب ترجع إليو, وتعيد النظر فيو مرة بعد مرة, وتتعاىده 

 .بالتشذيب, والتهذيب, واإلصبلح
ليس أحد أوىل باألناة والروية من كاتب يعرض : =قاؿ بعض رؤساء الكتاب

النسخ, ويقبل عفو القرٰبة, وال  لعقلو, وينشر ببلغتو؛ فينبغي لو أف يعم
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منتقدوف عليو, لناس أعداٌء لو, عارفوف بكتابو, يستكرىها, ويعمل على أف ٝبيع ا
 +.ويلإمتفرغوف 

إف البتداء الكبلـ فتنًة تروؽ, وجدًة تُعجب؛ فإذا سكنت : =وقاؿ آخر
فليعد النظر, وليكن فرحو بإحسانو _ القرٰبة, وعدؿ التأمل, وصفت النفس 

 +.ياً لغمو بإساءتومساو 
الكتاب يُتصفح أكثر ٩با يُتصفح ا٣بطاب؛ ألف الكاتب متخّب, : =وقالوا

 .وا٤بخاطب مضطر
 .ومن يَرِْد عليو كتابك فليس يعلم أأسرعت فيو أـ أبطأت

وإ٭با ينظر أأخطأت أـ أصبت؛ فإبطاؤؾ غّب قادح بإصابتك, كما أف إسراعك 
 +.ُمغطٍّ على غلطتك غّب

أىل عمرؾ, وسبقت أىل عصرؾ ُب حسن  تَ قْ فػُ  ِبَِ =: بردوقيل لبشار بن 
 معاٍل الشعر, وهتذيب ألفاظو؟

ألٍل مل أقبل كل ما تورد على قرٰبٍب, ويناجيِب ويبعثو فكري, ونظرت : فقاؿ
ارس الِفطن, ومعادف ا٢بقائق, ولطائف التشبيهات؛ فسرت إليها بفهم غإىل م

َرىا, وانتق كشفت عن حقائقها, و يت ُحر ىا, جيد, وغريزة قوية؛ فأحكمت َسبػْ
+ واحَبزت من متكلفها, وال واهلل ما ملك قيادي قطُّ اإلعجاب بشيء ٩با آٌب بو

 ,٘٘ٔ_ٗ٘ٔ/ٔانظر زىر اآلداب للحصري 
فكما أف اإلنساف يُنصح بأال : لتثبيطاالستسالم ل الحذر من_ 17

دوات الكتابة يستعجل, وبأال يعرض عقلو على الناس إال بعد الَبوي, واستكماؿ أ
 .فكذلك ٰبسن بو أال يتثبط أو يتواٌل إذا كاف مهي أً للكتابة_ 

 .بل عليو أف يُػْقِدـ, وأال ٰبتقر نفسو
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+ ما ترؾ األوؿ لآلخر شيئاً : =وما زاؿ العلماء وا٢بكماء ُٰبذ روف من مقولة 

 +.كم ترؾ األوؿ لآلخر: =ويوصوف بالكلمة األخرى وىي
؛ ألخذ رأيهم, واالستماع إىل ملحوظاهتم؛ رينعرض الكتابة على اآلخ_ ٛٔ

رضت على ذوي فذلك أدعى إلحكاـ الكتابة, واالطمئناف إليها خصوصًا إذا عُ 
 .علم, ونظر, وبصّبة, وخربة باألساليب الراقية

فإذا وف ق اهلل الكاتب  :معرفة قدر النفس، وانشراح الصدر للنقد_ 19
هدؼ, يُقاؿ فيو, فمن أل ف فقد استُ  ما فليوط ن نفسو على_ ظهار ما عنده إل

بو مدح ا٤بادحْب ُب زىو, وال ينزؿ بو قدح  شْ طِ فليعرْؼ قدر نفسو, وال يَ 
 .القادحْب ُب حسرة

لينشرح صدره للنقد ا٥بادؼ, بل عليو أال ينزعج من النقد الظامل؛ ألف ذلك ٍب 
 .دليل على علو كعبو, وتأثّب كبلمو

ب, ٍب إذا كثر انتقاده  ظن ذلك دليبلً وال يعِب ذلك أف يكتب ما ىب ود
على مكانتو, وإ٭با ا٤بقصود أف ٲبر با٣بطوات ا٤باضية, وأف يشهد لو أىل الفضل 

 .فليأخذ ٗبا مضى_ بعد ذلك ما قيل_والعلم بالتقدـ, فإذا قيل فيو 
ها نافعة لِ عْ فهذه أصوؿ ٦بملة لصناعة الكتابة, وأسباب الَبقي هبا, وجَ  ,وبعدُ 
 ._ ذف اهللبإ_ خالدة 

 .(ٔ)وأما تفصيل ذلك فسيكوف ُب موضع آخر

                                                 

صفخ١,  92يكد نتبت ٖرٙ اخلاطس٠ بغٛز٠ دل١ًُ, ثِ خسجت َفغ١ً يف نتاب َفسد ٜكع يف _  1

 .(١االزتكا٤ بايهتاب)ٚعٓٛاْ٘ 
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 ف ىذه الكلمة ال تقاؿ إال ٤بن يتطاوؿ إىل منزلة أرفع منأكثّب من الناس يظن 
, اعرؼ قدر نفسك: عي فضيلة ليس منها وال ىي منو؛ فيقولوف لوأو يد  , منزلتو

 .أو رحم اهلل امرءاً عرؼ قدر نفسو
سند إليو عمل وىو قادر عليو, ذا ا٣باطر؛ فإذا أُ وكثّب من الناس يركن إىل ى

 .رحم اهلل امرءاً عرؼ قدر نفسو: تنصل منو, ورٗبا قاؿ
وتقاؿ وا٢بقيقة أف ىذه الكلمة وأمثا٥با تقاؿ فيمن يرفع نفسو فوؽ قدرىا, 

نفسو فوؽ قدرىا إ٭با يرىقها,  رفع؛ فالذي يينز٥با دوف منزلتها فيمن_ كذلك_
 .من قدرىا يضيع إمكاناهتا سدى نفسو أقل ينزؿ والذي

قدرىا فإنو يضعها ُب مكاهنا دوف إرىاؽ لطاقتها  حق   وُ سَ فْ نػَ  رُ دُ قْ وأما الذي يػَ 
ودوف  إىدار ٤بميزاهتا؛ فبل يقتصر على تذكر جوانب الضعف فيها؛ ألف ذلك 

 .يقود إىل ا٤ببالغة ُب احتقارىا, وبالتايل ٙبجم وال تقدـ
وة واإلبداع فيها؛ حٌب تنبعث إىل اإلقداـ على ما بل يتذكر مع ذلك جوانب الق

 .يليق هبا
ىو ذاؾ الذي يسّب على حد _  والعاقل السوي الذي ينظر األمور كما ىي

االعتداؿ؛ فبل يُػَغرُّ ٗبا أوٌب من ذكاء, وعلم, وقوة؛ فيزعم لنفسو كل فضيلة, 
 .ويتطاوؿ بغروره إىل كل منزلة

الضعف فيو؛ فيقوده ذلك إىل ا٤ببالغة ُب  وال يركن ُب الوقت نفسو إىل جوانب

 اعسف قدز ُفشم
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احتقار نفسو, وازدراء إمكاناتو؛ ومواىبو؛ فيقعد عن كل فضيلة, ويعيش ُب ىذه  

 .مزدرى لقىً  ا٢بياة وكأنو ٮبٌل مضاٌع, أو
 ومل أَر ُب عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئاً 

 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص القػػػػػػػػػػػػػػػػػادرين علػػػػػػػػػػػػػػػػػى التمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
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يؤخذ من قولو ويرد إال  ف ُكبلا كلمات عامة تفيد بأ  _حياناً أ_يردد بعض الناس 
 ._وعبل جل  _ وأنو ليس أحد معصوماً إال األنبياء فيما يبلغوف عن رهبم " النيب

د هبا بعض الناس باطبلً؛ يوىذه الكلمات حق ال مرية فيو, ولكن قد ير 
والعظماء, وٯبعلها وسيلة للوقيعة  ,فيتخذىا ذريعة للنيل من العلماء, والفضبلء

فَباه يطعن بسلفو الصاّب, ويزري بأكابر أىل ملتو من  ؛من أقدارىمفيهم, وا٢بط 
 .كانوا أـ أمواتاً   أحياءً  وعظماء وفضبلء, علماء,

 ., وعبلمة سقوط وىوافوببلءوال ريب أف ذلك الصنيع نذير شـؤ 
 وأجػػػػػػػػػػػػػرؤ مػػػػػػػػػػػػػن رأيػػػػػػػػػػػػػت بظهػػػػػػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػػػػػب

 
 علػػػػػػػػػػػػػػػى ذكػػػػػػػػػػػػػػػر العيػػػػػػػػػػػػػػػوب ذوو العيػػػػػػػػػػػػػػػوب 

وأنا ُب , خل علي  مستشار ا٤بعارؼد=: علي كرديقوؿ األستاذ العبلمة ٧بمد   
مكتيب بالوزارة ظاىر الغضب على ٧برر جريدتنا ا٤بقتبس؛ لنشره ُب ا١بريدة تعريضاً 

راض من ٱبدمهم من حزبو؛ فسألِب ا٤بستشار غببعض رصفائي الوزراء؛ خدمة أل
ال أعرؼ كيف أعلل : فقاؿ, فذكرت لو السبب, عن غضيب على خبلؼ عادٌب

ورجاُلُكم قليلوف مهما بلغ , م تسقطوف أبداً رجاَلكم من األعْبىذه األخبلؽ فيك
عددىم ال يتجاوز ا٤بائة؛ فإذا أسقطتموىم كلهم فمن يبقى ٱبدمكم ُب السراء 

 !+.وينفعكم با٠بو ومكانتو؟, والضراء
ستاذنا الشيخ طاىر ا١بزائري أكاف : =_ أيضاً _وقاؿ األستاذ ٧بمد كرد علي 

اذكروا َمْن عندكم من الرجاؿ : ؿ ٤بن حولو من أصحابووىو على سرير ا٤بوت يقو 
ونو ىوا هبم , ودو نوا أ٠باءىم ُب جريدة؛ لئبل تنسوىم, الذين ينفعونكم ُب الشدائد

 .واحرصوا عليهم حرَصكم على أعز  عزيز, عند كل سا٫بة

 اهزٓد باألكابس ٗاهععٌا١
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 .وأظنهم على كثرة ماكدوا حافظتهم وذاكرهتم مل يعدوا أكثر من ٟبسْب رجبلً  

 .وانتفعوا ٕبسناهتم, ٘باوزوا عن سيئاهتم_ أي الشيخ طاىر_يقوؿ لنا وكاف 
 +.ديوشيخنا ىذا قضى عمره ُب السعي إىل اإلصبلح والتجد
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َوال ِذيَن ال َيْدُعوَف َمَع الل ِو ِإ٥َبًا آَخَر َوال : ]_ عز وجل _ تأملت ُب قولو اهلل 
( ٛٙ)ِإال  بِا٢بَْق  َوال يَػْزنُوَف َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك يَػْلَق أَثَامًا يَػْقتُػُلوَف النػ ْفَس ال ٍِب َحر ـَ الل ُو 

ِإال  َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل ( ٜٙ)ُيَضاَعْف لَُو اْلَعَذاُب يَػْوـَ اْلِقَياَمِة َوٱَبُْلْد ِفيِو ُمَهانًا 
 :الفرقاف) [ َناٍت وََكاَف الل ُو َغُفوراً َرِحيماً َعَمبًل َصا٢ِبًا َفُأْولَِئَك يُػَبد ُؿ الل ُو َسي َئاهِتِْم َحسَ 

ٙٛ_ٜٙ). 
 .ختلفوا ُب صفة تبديل السيئات حسناتاووجدت أف العلماء قد 

وىل ىو ُب الدنيا أو ُب , واختلفوا ُب صفة ىذا التبديل=: × قاؿ ابن القيم
فقاؿ ابن عباس وأصحابو ىو تبديلهم بقبائح أعما٥بم : على قولْب؟ اآلخرة
وبا٣بيانة , وبالكذب صدقاً , وبالزنا عفة وإحصاناً , فبد٥بم بالشرؾ إٲباناً , سنها٧با
 +.أمانة

لوا عوضها , أف صفاهِتم القبيحةَ : فعلى ىذا معُب اآلية وأعما٥َبم السيئة بُد 
وا٤ببتلى بببلئو , كما يبدؿ ا٤بريض با٤برض صحة,  وأعمااًل صا٢بة, صفاٍت ٝبيلةً 

 .عافية
ىو تبديل اهلل سيئاهتم الٍب عملوىا : =يب وغّبه من التابعْبوقاؿ سعيد بن ا٤بس
 +.فيعطيهم مكاف كل سيئة حسنة, ٕبسنات يـو القيامة
إذا علم ىذا فزواؿ : =بعد أف تكلم على القولْب السابقْب × ٍب قاؿ ابن القيم

وتارة يكوف , موجب الذنب وأثره تارة يكوف بالتوبة النصوح وىي أقوى األسباب
الوسخ وا٣ببث عنو  فإذا تطهر بالنار وزاؿ أثر؛ ا٢بق منو وتطهّبه ُب النار باستيفاء

فإذا تطهر بالتوبة النصوح وزاؿ عنو هبا أثر وسخ , أعطي مكاف كل سيئة حسنة

َِاٍت] ٍِٔ َحَش ٣َِّاِت ُّٙبدُِّي اهلُل َس َِٗه٣َِم   دَفُأ
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ألف إزالة التوبة ٥بذا ؛ الذنوب وخبثها كاف أوىل بأف يعطى مكاف كل سيئة حسنة 

 .اهلل وأحب إىل, الوسخ وا٣ببث أعظم من إزالة النار
 +.فهي أوىل بالتبديل ٩با بعد الدخوؿ؛ وىي األصل, وإزالة النار بدؿ منها

, إذ ىو توبة تلك السيئة؛ التائب قد بدؿ كل سيئة بندمو عليها حسنة: =وقاؿ
فصار كل ذنب عملو زائبًل بالتوبة الٍب ؛ والتوبة من كل ذنب حسنة, والندـ توبة

؛ فتأّمْلو؛ يئة حسنة هبذا االعتبارفصار لو مكاف كل س؛ حلت ٧بلو وىي حسنة
 .فإنو من ألطف الوجوه

وىذا , على ىذا فقد تكوف ىذه ا٢بسنة مساوية ُب القدر لتلك السيئة بناءً و 
 +.من أسرار التوبة ولطائفها

 .ىذا ىو ٧بصل أقواؿ العلماء ُب صفة التبديل
 ىل يكوف: قاؿفيولكن يبقى تساؤؿ يثار عن سبب تبديل السيئات حسنات, 

ت إذا ٮبا تابا, وكيف من كثرت سيئاتو وعظمت أفضل ٩بن قل ت سيئاتو وخف  
 ؟النصوح يكوف ذلك؟ وىل لكثرة السيئات مزية بعد التوبة

على شيء من  _ على قلة اطبلعي_ تساؤؿ يرد علي كثّباً ومل أط لعكاف ىذا ال
: ؤؿ؛ فيقاؿو ٯبيب عن ىذا التساعل  كبلـ العلماء ُب ذلك, فخطر ُب بايل سبٌب لَ 

ما تشتهيو نفسو من الشهوات  اإلنسافِ  إف من أسباب مضاعفة األعماؿ ترؾَ 
 .احملرمة إذا ىو تركها خالصاً من قلبو

وال ريب أف كثرة ا٤بعاصي تضعف القلب, وٙبوؿ دوف التوبة الصا٢بة ا٣بالصة 
و يقوى تعلقو هبا, ويصعب علي ي يقع ُب الذنوب الكثّبة الكبّبةالنصوح؛ ألف الذ

كاف ٧بتاجًا إىل قوة إخبلص, _ قبلع عنها ا٣ببلص منها؛ فإذا أراد التوبة واإل
 .وصدِؽ عزٲبة, وشدة قهر للنفس ومنازعة ٥با
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ع نفسو, وقهرىا, و٘برع مرارة الصرب, وغصص د فإذا اقتحم تلك العقبة؛ فق
 .كاف جديراً بتلك الكرامة, أال وىي تبديل السيئات حسنات_ ا٢برماف 

ت سيئاتو قليلة صغّبة فرٗبا ال ٰبتاج إىل كبّب عناء و٦باىدة؛ فيكوف أما من كان
أجره على قدر ٦باىدتو, وقد يكوف لو أعماؿ صا٢بة تفوؽ أعماؿ غّبه ٩بن لو 

ٍب تاب عنها توبة نصوحاً, فهذا ُمَلخ ُص ما خطر يل ُب ىذا  ةسيئات كبّبة كثّب 
 .السياؽ

 ,ذلك ا٤بعُب عضدابو الفوائد رٗبا يٍب قرأت بعد ذلك كبلمًا البن القيم ُب كت
: وقد كتبوا إىل عمر بن ا٣بطاب يسألونو عن ىذه ا٤بسألة أيهما أفضل=: × يقوؿ

رجل مل ٚبطر لو الشهوات ومل ٛبر ببالو, أو رجل نازعتو إليها نفسو فَبكها هلل؟ 
من الذين _ عز وجل_إف الذي تشتهي نفسو ا٤بعاصي ويَبكها هلل : فكتب عمر
 .+ قلوهبم للتقوى ٥بم مغفرة وأجر عظيمامتحن اهلل

فأبغضها هلل, وحذرىا, وحذ ر  ؛وىكذا من َعَرؼ البدع والشرؾ والباطل وطرقو
منها, ودفعها عن نفسو, ومل يدعها ٚبدش وجو إٲبانو, وال تورثو شبهة, وال شكاً, 

٩بن ال  أفضل _ بل يزداد ٗبعرفتها بصّبة ُب ا٢بق و٧ببة لو, وكراىة ٥با, ونفرة عنها
ٚبطر ببالو, وال ٛبرُّ بقلبو؛ فإنو كلما مر ت بقلبو, وتصو رت لو ازداد ٧ببة للحق, 

 .ومعرفة بقدره وسروراً بو؛ فيقوى إٲبانو بو
كما أف صاحب خواطر الشهوات وا٤بعاصي كل ما مر ت بو, فرغب عنها إىل 

فما ابتلى اهلل  ضد ىا ازداد ٧ببًة لضد ىا ورغبة فيو وطلبًا لو وحرصًا عليو؛
عبَده ا٤بؤمن ٗبحبة الشهوات وا٤بعاصي, وميل نفسو إليها إال ليسوقو _ سبحانو_

, وليجاىد نفسو على تركها  هبا إىل ٧ببة ما ىو أفضل منها, وخّب لو, وأنفع, وأدـو
 .فتورثو تلك اجملاىدُة الوصوَؿ إىل احملبوب األعلى_ سبحانو _ لو 
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_ شهوات, واشتد ت إرادتو ٥با وشوقو إليها فكلما نازعتو نفسو إىل تلك ال 

صرؼ ذلك الشوؽ واإلرادة واحملبة إىل النوع العايل الدائم؛ فكاف طلبو لو أشد 
وحرصو عليو أًب, ٖببلؼ النفس الباردة ا٣بالية من ذلك؛ فإهنا وإف كانت طالبة 

 .لؤلعلى لكن بْب الطلبْب فرؽ عظيم
مر والشوؾ أعظم ٩بن مشى إليو راكباً أال ترى أف من مشى إىل ٧ببوبو على ا١ب

فليس من آثر ٧ببوبو مع منازعة نفسو كمن آثره مع عدـ منازعتها إىل ! على النجائب
يبتلي عبَده بالشهوات, إما حجابًا لو عنو, أو حجابًا لو _  سبحانو_غّبه؛ فهو  

 +.يوصلو إىل رضاه وقربو وكرامتو
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 .با٤بعروؼ, أو تسرٰبهن بإحسافىذه اآلية ُب شأف النساء, وإمساكهن 
شمل كل من يُتعامل يولكن, ال يبعد أف يتعدى ذلك ا٤بعُب إىل معاٍف أخرى, ف

معهم من الناس؛ فمن ذلك أف يعمل لديك موظف ُب شركة, أو مدرسة, أو أي 
قطاع؛ فيمكث عندؾ فَبة من الزمن طالت أو قصرت, ٍب بعد ذلك تقتضي 

٦باؿ آخر, وىذا من حقو مامل ٱبل بشرط من مصلحتو أف ينتقل إىل ميداف أو 
 .الشروط

فهل يعِب ذلك أف تصـر حباؿ الود معو؟ وىل يلـز أف تسيء إليو, وتفسر 
قد أحسنت إليو, انتقالو بقلة ا٤بروءة, ونكراف ا١بميل؛ إذ كيف يزىد بك, و 

 وارتقيت بكفاءتو؟
أف _ يعة العمل وىل يلـز من االفَباؽ, واالنتقاؿ الذي تقتضيو سنة ا٢بياة وطب

 يكوف ذريعة لنشر الغسيل, ونيل كل واحد من اآلخر؟
, وأولو األلباب, وذو  ا٤بروءات يربأوف بأنفسهم عن  وا١بواب ال؛ فأىل الكـر

ة؛ فيحسنوف إىل من ٙبت أيديهم, ويقضوهنم حقهم كامبًل غّب ط  تلك ا٣بُ 
 .منقوص, وال يروف أهنم حكر عليهم ال يفارقوهنم إال إىل القبور

وا من رُ عَ شْ , وأَ والتوديعوا التسريح نُ سَ حْ أَ _ فإذا قضى اهلل بالفراؽ, أو االنتقاؿ 
يعمل معهم ويريد االنتقاؿ عنهم ٗبحبتهم لو, وحرصهم على مصلحتو؛ فينتقل 
صاحبهم بنفس رضية, وذكريات ٝبيلة, ودعوات صادقة, وصفح عن الزالت, 

 .وتذكر للحسنات
للعدوؿ عن رغبتهم, أو الرجوع مرة أخرى إذا بل رٗبا كاف ذلك دافعًا ٥بم 

ِْٙح ِبِإِحَش] ِٗ َتِشِس ٍَْأ  دا
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 .الفرصة واتتهم 

 .وٰبفظ الود, وال ينسى الفضل تطيب النفوس, وبذلك
أما إذا كانت األخرى فإف ا٣بسارة فادحة للطرفْب, سواء كانت مالية, أو 

 .معنوية, أو كليهما
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وتصفو  ,ُتستل هبا السخائم, وشرعة إسبلمية, إصبلح ذات البْب شعبة إٲبانية
 .وٚبمد نّباف الفًب, القلوب

ال َخيػَْر ُب َكِثٍّب ِمْن ٪َبَْواُىْم ِإال  : ]منوىًا بتلك ا٣بصلة_ عز وجل _ قاؿ اهلل 
َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ َأْو ِإْصبلٍح بَػْْبَ الن اِس َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة 

 .(ٗٔٔ: النساء)[ يِو َأْجراً َعِظيماً الل ِو َفَسْوَؼ نُػْؤتِ 
ولكن ىذه ا٣بصلة الكرٲبة, والقربة العظيمة ٙبتاج إىل ٩بارسة وَدَربة, وأ٤بعية 

على حسن األخذ باألسباب, ومعرفة وقدرة مهذبة, كما ٙبتاج إىل نية صا٢بة, 
أسس البد للُمْصِلح _ على سبيل اإلٝباؿ_لدخوؿ البيوت من األبواب؛ فهذه 

 .اهتا, واألخذ هبا حاؿ خوضو لغمار إصبلح ذات البْبمن مراع
 ., وا٤بقاـ اليسمح إال بأقل القليلأما تفصيل ذلك فيحتاج إىل بسط

وفيما يلي معامل بازرة ُب ىذه الشأف ىي أشبو باإليضاح لؤلسس ا٤باضية 
 .اجململة
َء َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك اْبِتَغا]_ عز وجل _ كما قاؿ _ : احتساب األجر_ ٔ

 .(ٗٔٔ: النساء)[ َمْرَضاِة الل ِو َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجراً َعِظيماً 
 فما ظنك بعمل صاّب رتب اهلل عليو ىذا الثواب ا١بزيل؟

مقاـ جليل؛ فاحتساب ذلك على اهلل _ ُب نظر الشارع_إنو عمل عظيم ولو 
ٲبد يبعث ا٥بمم , ويقود إىل ا٤بسارعة وا٤بسابقة ُب ذلك السبيل, و _ عز وجل_

 .القائم بو بالصرب, والروح, والطمأنينة
: _عز وجل_, قاؿ اهلل استشعار أن ذلك العمل استجابة ألمر اهلل_ ٕ
 .(ٔ: األنفاؿ) [ َوَأْصِلُحوا َذاَت بَػْيِنُكمْ ]

 ًعامل يف إصالح ذات اهبني
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يوشك ألف األمة ا٤بتصارعة, ا٤بتفككة : استحضار أنو سبب لقوة األمة_ ٖ 

ذات البْب سبب لقوة األمة, أف تنهار, وأف تلتهمها أمم أخرى؛ فإصبلح 
 .وصبلبتها, وىيبة أعدائها ٥با

صِلح بْب الناس: _ عز وجل _ شكر اهلل_ ٗ
ُ
َُيس ر ٥بذا , فحقيق على ا٤ب

ا٤ب
وأف يعَبؼ لو بتلك ا٤بنة؛  ,أف يشكر اهلل على ىذه النعمة_ العمل ا١بليل 

 ,ىم لكبلموؤ وإصغا, وقبوؿ الناس إلصبلحو, فانشراح صدره لذلك العمل
 ._عز وجل _ إ٭با ىو ٧بض فضل اهلل _ وأخذىم برأيو 

 :×قاؿ اإلماـ الشافعي
 النػػػػػػػػػػػػاس بالنػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػا داـ ا٢بيػػػػػػػػػػػػاة هبػػػػػػػػػػػػم

 
 والسػػػػػػػػػػػػػػعد ال شػػػػػػػػػػػػػػك تػػػػػػػػػػػػػػارات وىبػػػػػػػػػػػػػػات 

 وأفضػػػػػػػػل النػػػػػػػػاس مػػػػػػػػا بػػػػػػػػْب الػػػػػػػػورى رجػػػػػػػػل 
 

 تقضػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػػده للنػػػػػػػػػػاس حاجػػػػػػػػػػات 
 ال ٛبػػػػػػػػػػػػػنعن يػػػػػػػػػػػػػد ا٤بعػػػػػػػػػػػػػروؼ مػػػػػػػػػػػػػن أحػػػػػػػػػػػػػد 

 
 مػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػت مقتػػػػػػػػػػػدراً فالسػػػػػػػػػػػعد تػػػػػػػػػػػارات 

 ئل صػػػػػػػػػػنع اهلل إذ جعلػػػػػػػػػػتواشػػػػػػػػػػكر فضػػػػػػػػػػا 
 

 إليػػػػػػػػػك ال لػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػاس حاجػػػػػػػػػات 
سيدخل بْب _ ُب األغلب_ألف ا٤بصلح : التحلي بالحلم وسعة البال_ ٘ 

إىل _ إذاً _عندىا العدؿ والعقل, ويفشو فيها الظلم وا١بهل؛ فيحتاج  لُّ قِ أطراؼ يَ 
, ضبط النفس, وسعة الصدر, واحتماؿ ما يصدر من سفو, وتطاوؿ, وترديد كبلـ

 .وإطالة ُب ا٤بقدمات
 .فبل ٰبسن بو أف يكوف ضيق الصدر, قليل الصرب

وليعلم أف مهمتو مرىقة؛ فليوطن نفسو على عقبات الطريق, وليداِو كلـو النفوس 
با٥بدوء, وسعة الصدر, ولْب ا١بانب, ومقابلة اإلساءة باإلحساف؛ فإف تلك 

 .ة, وبلسم ا١براح الغائرةسالصفات رقيُة النفوس الشر 
أف  _ فبل بد للمصلح إذا أراد الدخوؿ ُب قضية ما: التصور التام للقضية_ ٙ
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يكوف على تصور تاـ ٥با؛ فا٢بكم على الشيء فرع عن تصوره؛ إذ كيف يدخل ُب 
 ٦باىل, ومفاوز ال يدرؾ غورىا, وال يسرب مسالكها؟

من تصور القضية, ومعرفة أطرافها, وأحواؿ أصحاهبا, وما _ إذًا _ فبل بد 
 .تنفها من غموض, وظروؼيك

فإذا تصور ا٤بصلح القضية ٛباماً  :النظر في إمكان الدخول في القضية_ ٚ
 .نظر ُب إمكاف الدخوؿ فيها, وجدوى السعي ُب حلها

ورٗبا احتاج إىل االستشارة, واالستخارة؛ فرٗبا تكوف القضية فوؽ طاقتو, ورٗبا 
 .ٌل فائدةيكوف دخولو فيها كعدمو, بل رٗبا ٢بقو ضرر دوف أد

قبل الدخوؿ ُب  اً متحتم_  النظرِ  ومن ىنا كاف التحري, والَبوي, وحسنُ 
 .القضية
فمهما بلغ اإلنساف من الكياسة والفطنة,  :الدعاء وسؤال اهلل التوفيق_ ٛ

فإنو ال يستغِب عن توفيق اهلل ولطفو, وإعانتو؛ _ والسياسة, وحسن التصرؼ 
_ عز وجل_واللطف, فإنو , وفيق, والتسديدالت وُ فليلجأ ا٤بصلح إىل ربو وليسألْ 

: غافر)[ َوقَاَؿ َربُُّكْم اْدُعوٍل َأْسَتِجْب َلُكمْ ]ٯبيب من دعاه, ويعْب من استعاف بو 

ٙٓ). 
فذلك من األخبلؽ الٍب ٯبب على : المحافظة على أسرار المتخاصمين_ ٜ

 .ا٤بصلح أف يأخذ هبا, وأال يسمح لنفسو بالتفريط ُب شأهنا
و األمر, أو ٤بن ٲبكن اإلفادة ياحتاج إىل إفشاء شيء من ذلك ٤بن يعن ما إذاأ

 .فذلك داخل ُب اإلصبلح_ من رأيو 
فرٗبا حاولت احملاولة األوىل, وبذلت وسعك ُب : الحذر من اليأس_ ٓٔ

س, ضيق العطن أيست من فَ فأخفقت؛ فإف كنت قصّب النػ  _ معا١بة ا٤بشكلة 
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 .رجعة العبلج, وتركت احملاولة إىل غّب 

أما إذا أخذت بسياسة النفس الطويل, وتدرجت ُب مراحل العبلج مرحلة 
 عيتكأمن اليأس, وإف _ إذاً _أوشكت أف تصل إىل مبتغاؾ؛ فاحذر _ مرحلة 

 .غّبىاحيلة فا١بأ إىل أخرى, وإذا انسد عليك طريق فاسلك 
سواء من أقارب األطراؼ, أو من أصدقائهم, أو : يفيداالستعانة بمن _ ٔٔ

 .معارفهم, أو من لو تأثّب عليهم
 .ولكن يراعى ُب ذلك أف يكوف أولئك من ذوي الروية, والبصّبة, وا٢بكمة

ويندرج ٙبت ذلك أمور كثّبة, ورٗبا كاف بعضها : مراعاة الذوق العام_ ٕٔ
صغّباً, لكنو قد يغّب مسار القضية ٛباماً, فيدخل ٙبَت الذوِؽ ٘بنُب بعِض 

ة, واستعماُؿ العبارات البلئقة ا١بميلة الٍب تبهج النفس, الكلمات ا١بافية ا٤بثّب 
 .وتشرح الصدر

ويدخل ُب ذلك اللمسُة ا٢بانيُة, والبسمُة الصادقة, ويدخل فيو استثارة النخوة, 
, و٩بن وٙبريك العاطفة, بل قد يدخل فيو العتب والغضب إذا كاف ذلك ُب ٧بلو

 .يليق منو ذلك
 .وفهم الطبائع والنفسياتويدخل ُب ذلك مراعاة العادات, 
ٝبلة ما ٰبتاجو ا٤بصلح مع مراعاة وضع كل  نفهذه األمور, وما جرى ٦براىا م

 .وال شطط, وال تكلف ,أمر ُب نصابو دوف وكس
ألف كل  طرؼ من األطراؼ يزعم أنو على حق, وأف : حسن االستماع_ ٖٔ

و, ويرفق بو, صاحبو على باطل؛ فيحتاج كلُّ واحد منهما إىل َمْن َيستمع إلي
 .ويأخذ ويعطي معو

بل إف بعض ا٣بصـو يكفيو أف يفرغ ما ُب نفسو من غيظ, أو كبلـ؛ فيشعر 
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 .بعد ذلك بالراحة, ويكوف مستعداً ٤با يراد منو
فاللقاء الفردي بكل واحد من : ةاالنفراد بكل طرف على حد_ ٗٔ

ؾ ُب بداية األطراؼ رٗبا ٰبسن ُب بعض األحياف؛ حٌب ال ٰبصل الصراع والعرا
 .األمر؛ فيتعذر اإلصبلح

ْصِلُح على حقيقة األمر, 
ُ
فإذا حصل اللقاء الفردي كاف ذلك سبباً ألف يقف ا٤ب

 .وما يريده كل طرؼ من اآلخر
وذلك بإنزا٥بم مناز٥بم, ومناداهتم بأحب : الرفع من قيمة المتخاصمين_ ٘ٔ

 .أ٠بائهم إليهم, وا٢بذر من انتقاصهم, أو ا٢بط من أقدارىم
ألف ذلك ضرب من : الحذر من الوقيعة بأحد الخصمين عند اآلخر_ ٙٔ
وألهنما رٗبا اصطلحا, فأخرب كل واحد منهما ٗبا قلتو ُب صاحبو؛ فتحصل , الغيبة

 :ما فائدة, وقدٲباً قيلعلى الضرر من غّب 
 كػػػػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػػػػاحٍب عاديتَػػػػػػػػػػػػػو ُب صػػػػػػػػػػػػػاحبٍ 

 
 فتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٢با وبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت ُب األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء 

وا٤بقصود بالصراحة ىهنا أال : والصراحة ،ولزوم الصدق ،الوضوح_ ٚٔ 
ْصِلحُ  يساير

ُ
أحداً من ا٣بصمْب على باطل, وأال يَِعَد أحداً منهما وعداً وىو غّب   ا٤ب

 .قادر على إنفاذه, إىل غّب ذلك ٩با يستلـز الوضوح والصدؽ
يشتد ا٤بصلح, أو أف يواجو ا٣بصـو ٗبا يكرىوف ٕبجة  وليس من شرط ذلك أف

رص على أف تكوف صراحتو مغلفة باألدب واللياقة, وأف تكوف  أنو صريح, بل ٰب
 .كلماتو خفيفة الوقع على أ٠باع ا٤بتخاصمْب

والعبارات , واستعماؿ ا٤بعاريض, كما ال يناُب الصراحَة والصدؽ تنميُة ا٣بّب
 .الواسعة الٍب تصلح وتقرب

فيحسن با٤بصلح أف يُذك ر األطراؼ : تذكير الخصوم بالعاقبة_ ٛٔ
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وتوارث , وما ٘بلبو من الشقاؽ, تخاصمة بالعاقبة؛ فيذكرىم بعاقبة ا٣بصومةا٤ب 

 .وغفلتها عن مصا٢بها, واشتغاؿ القلوب, العداوات
ويسوؽ ٥بم , بالعاقبة ا٢بميدة للصلح ُب الدنيا واآلخرة_ كذلك _ ويذكرىم 

 (ٖٕٚ: البقرة)[ َوَأْف تَػْعُفوا أَقػَْرُب لِلتػ ْقَوى: ]_تعاىل_اآلثار الواردة ُب ذلك كقولو 
َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه : ]وكقولو (ٖٗٔ: آؿ عمراف)[ َواْلَعاِفَْب َعْن الن اسِ : ]وكقولو

 .(ٓٗ: الشورى)[ َعَلى الل وِ 
 .وا٣بّب ما حصل, فحصل ٥بم من العز, ويسوؽ ٥بم قصصاً ألناس عفوا

 ...وىكذا 
 .بعث النفوس إىل اإلقصار عن التمادي ُب ا٣بصاـفذلك ي

 فإذا قاـ ا٤بصلح ٗبا ينبغي لو أف يقـو: إعطاء الوقت والفرصة الكافية_ ٜٔ
ويبدأ األطراؼ , وٱبتمر الرأي ُب األذىاف, حٌب هتدأ النفوس, فَػْلَيدَْع للزمن دوره بو

 . ُب ا٤براجعة
ك با٢برص على أال وذل: من الخصوم ي  الحذر من إلحاق الضرر بأ_ 21

يَبتب على اإلصبلح إضرار بأحد األطراؼ, كحاؿ من إذا رأى حادثًا مروريًا ُب 
بادر إىل حث الطرفْب على الصلح, ويعِب بذلك أف ٲبضي كلُّ واحٍد _ طريٍق ما 

 .منهما إىل سبيلو دوف أف يتحمل أي  تبعة
ع أنو قد ورٗبا جامل صاحب ا٢بق, وسكت, وعفا, وٙبمل نتيجة ا٢بادث, م

 .يكوف قليل ذات اليد, وقد يضطر إىل ا٤بسألة؛ ليصلح سيارتو
من مراعاة ىذا األمر؛ فبل ضرر وال ضرار, وال بد ُب العفو من _ إذاً _ فبل بد 

 .اإلصبلح ال اإلفساد
 .وقس على ىذه النبذة كثّباً ٩با قد يقع من ا٣ببلؼ, والتنازع ُب ا٢بقوؽ
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بذؿ _ أيها ا٤بصلح_بل عليك : جاحأال تدخل في قضية بشرط الن_ ٕٔ
ن نفسك على أف ٧باوالتك رٗبا ال الطاقة, ٍب بعد ذلك وط   دالوسع, واستنفا

علم بأنك مأجور مثاب, وليس من شرط اتفلح؛ فبل يكرب عليك ذلك, و 
ِإْف أُرِيُد ِإال  اإِلْصبلَح َما اْسَتطَْعُت َوَما ]اإلصبلح إدراؾ النجاح, وليكن شعارؾ 

 .(ٛٛ: ىود) [ ِقي ِإال  بِالل ِو َعَلْيِو تَػوَك ْلُت َوإِلَْيِو أُنِيبُ تَػْوِفي
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فضيلة وأي _ وا٢بذُر من التقصّب ُب الواجب , ا٢برص على إتقاف العمل
 .والقياـ بالواجباتِ , وا٢بـز, فضيلة؛ إذ إف ذلك ٰبمل على ا١بد

, على حياة القلب وإف الشعور بالذنب وتأنيِب الضمّب حاَؿ وقوع ا٣بطأ دليلٌ 
 .ورعاية األمانة

واستكانة , ببلدٌة ُب النفس_ كما أف التفريط بالواجب وقلة ا٤بباالة بالتقصّب 
 .للهوى, وضرب من الِقحة والصفاقة

من شيء فإف االعتداؿ مطلوب ُب حاؿ وقوع ا٣بلل أو التقصّب؛  ومهما َيكُ 
فكذلك ا٤ببالغة ُب لـو _ فإذا كاف اإلٮباؿ والتفريط وما جرى ٦براٮبا مذمومًا 
؛ إذ إنو يقود إىل ٙبقّب النفس  .وقلة الثقة فيها, النفس و٧باسبتها مذمـو

على _ وىذا مشاىد ٧بسوس؛ فتجد من الطبلب , بل قد يقود إىل تفريط آخر
أو أداء الواجبات؛ وبداًل من االعتذار , من يقصر ُب ٫بو ا٢بضور_ سبيل ا٤بثاؿ 

فيَبتب على ذلك تقصّب أعظم  ؛وٰبذر من ا٤بواجهة, بوتدراؾ التقصّب ٘بده يتهر 
 ...من األوؿ ٗبراحل وىكذا
أو من ِقَبل من , ما من قبل عملو الر٠بيإ إليو عملٌ  دُ نَ سْ يُ  نْ و٘بد من الناس مَ 

أو تأخر عن إهنائو ُب الوقت , فرٗبا قصر ُب العمل ؛يتفق معو على عمل معْب
فينتج عن ذلك , واهتاـ نفسو باإلخفاؽ, اتواحملدد؛ فَباه بعد ذلك يبالغ ُب جلد ذ

بل رٗبا أدى ذلك إىل مرض نفسي , وحذر من ا٤بواجهة, وترؾ للعمل, قطيعة
 .مزمن يزيد مع األياـ

وصفوة الكبلـ ُب ىذا السياؽ أف ٰبرص ا٤برء على أداء عمل بكل أمانة 

ٌَّا] ِٚ ٍِ َزِح َْ ِبُل َّ اهلَل َكِا  دِإ
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, خطئووليعتذر عن , فليتدارؾ تقصّبه_ وىو عرضة لذلك_وإذا قصر فيو  ,وإتقاف
وا٤ببالغة ُب , ويكف عن جلد ذاتو, وٰبسن ظنو بنفسو, ٍب بعد ذلك يواصل عملو

 .(ٜٕ:النساء)[ َوال تَػْقتُػُلوا أَنُفَسُكْم ِإف  الل َو َكاَف ِبُكْم َرِحيماً ]تقريع نفسو 
 .+وأتبع السيئة ا٢بسنة ٛبحها, وخالق الناس ٖبلق حسن=
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َوُىَو ال ِذي يُػنَػز ُؿ اْلَغْيَث ِمْن بَػْعِد َما : ]ىُب سورة الشور _ عز وجل _ يقوؿ اهلل 

 .الشورى[ (ٕٛ)قَػَنطُوا َويَنُشُر َرْٞبََتُو َوُىَو اْلَويلُّ ا٢بَِْميُد 
أنو ينزؿ الغيث عند _ عز وجل_ىذه اآلية واضحة ُب داللتها؛ حيث يبْب اهلل 

يأس على يسيطر الهبم الشدة مبلغها, و  اشتداد حاجة الناس, وعندما تبلغ
 .فإف مع العسر يسراً إف مع العسر يسراً _ عز وجل _ القلوب؛ فتلك سنة اهلل 
 وىكذا األمر ُب شأف الذنوب؛ حيث يبلغ اليأسُ  ,وغّبه ,ىذا ُب شأف الغيث

ٞبة اهلل, وقعو الشيطاف ُب القنوط من ر يمبلغو عندما يتمادى فيها, ورٗبا  بالعبد
توبة, وأنو ٩بن كتبت عليو الشقاوة؛ فما يلبث ال سبيل إىل ال فّبى ذلك ا٤بذنب أف

اهلل برٞبتو, وٲبن عليو بنفحة من نفحاتو؛ فإذا السعادة تقبل عليو, وإذا  أف يتبلفاه
 .أنوار ا٥بداية ٛبؤل ما بْب جنبيو

_ عز وجل _ ىذا ُب شأف األفراد, وُقْل مثل ذلك ُب شأف ا١بماعات؛ فاهلل 
 .ينشر رٞبتو, وىو الويل ا٢بميد

 ًّ بعد ًا قِط٘ا
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فإن =: "قػوؿ النيب  ÷جػاء ُب الصحيحْب من حديث النعماف بن بشّب 
الحالل بيِّن، وإن الحرام بيِّن، وبينهما أموٌر مشتبهاٌت ال يعلمهن كثيٌر من 
الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينو وعرضو، ومن وقع في الشبهات 

 .ا٢بديث +يووقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع ف
 .ىذا ا٢بديث يطوؿ شرحو, وقد اعتُب شر اح الصحيحْب ُب ذلك

كالراعي = : _عليو الصبلة والسبلـ_والكبلـ ُب ىذه ا٣باطرة إ٭با ىو حوؿ قولو 
 ....+حول الحمىيرعى 

فقد بْب  العلماء األوائل من شر اح الصحيحْب كالنووي, وابن رجب, وابن 
  مىحملاـر اهلل با٢ب ل ا٤بثلَ ث  مَ  "أف النيب  _رٞبهم اهلل_حجر 

َ
من  كُ لِ الذي ٰبميو ا٤ب

األرض, وٲبنع الناس من الدخوؿ فيو؛ فمن تباعد عنو توقى سخط ا٤بلك, 
وعقوبتو, ومن رعى بقرب ا٢بمى فقد تعرض ٤بساخط ا٤بلك, وعقوبتو؛ ألنو رٗبا 

 .دعتو نفسو إىل الولوج ُب أطراؼ ا٢بمى
الذرائع, والوسائل, واحملرمات, ٍب ضربوا أمثلًة لذلك  وُب ىذا دليٌل على سد: قالوا

٩با ىو شائٌع ُب وقتهم, فمث لوا با٣بلوة با٤برأة األجنبية, وبشرب قليل ما يسكر كثّبه, 
وبالنهي عن الصبلة بعد الصبح, وبعد العصر؛ خشية الصبلة عند طلوع الشمس, 

ومثلوا كذلك ٗبا ُيَضم ن َمْن وعند غروهبا, وٗبنع من ٙبرؾ الُقبلة شهوتو ُب صيامو, 
 , سي ب دابتو هناراً بقرب زرع غّبه فتفسده, أو أرسل كلبو للصيد ُب ا٢بل بقرب ا٢بـر

 .فدخل ا٢بـر فصاد؛ فإنو يضمن ُب الصورتْب على األصح
وُب عصرنا ىذا شاعت صوٌر كثّبٌة من ىذا القبيل, بل إف من الناس من ارتكس 

ٌَٟ َِ٘ي احِل  َح
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 .ـو حوؿ ا٢بمىُب ا٢بمأة, وىو ٰبسب أنو ٰب 

فمن صور ذلك ما تراه من التحايل ُب أكل ا٤باؿ؛ حيث يبدأ اإلنساف وىو ٰباذر 
من الوقوع ُب ا٢براـ, ٍب يتدرج بو الشيطاف فيوقعو ُب ا٤بشتبو, ٍب يوصلو إىل ا٢براـ 

 .احملض بعد أف يغرؽ ُب الدين إىل األذقاف
النظر ُب القنوات  ومن صور ذلك ما تراه من بعض الناس؛ حيث يطلق بصره ُب

الفضائية, ٍب يتمادى بو األمر, فيدمن مشاىدة ا٤بناظر ا٣بليعة الٍب تفتك بقلبو, 
 .نور بصّبتو ئءوتطف

وقل مثل ذلك فيمن يتصفح مواقع اإلنَبنت؛ حيث يقلبها دوف أف يكوف لو رغبة 
 ُب الوقوع ُب ا٢براـ, فما إف يلبث ُب تقليب بصره حٌب يصل إىل ما مل يكن لو ُب

 .ا٢بسباف
وكذلك الشأف ُب حاؿ من يرتاد اجملالس الٍب تثار فيها الشبهات؛ حيث 
يعودىا مرًة بعد أخرى حٌب يتشرب الشبهة تلو الشبهة, فيظلم قلبو, ويفقد أنسو 

 .بربو, ورٗبا انسلخ من دينو
ورٗبا دخل ُب مناقشات, وردود مع أرباب فكر منحرؼ, وىو خايل الوفاض 

 .فما ىي إال أف تسري إليو عدواىم؛ فيصّب من قبيلهممن العلم وا٢بجة؛ 
فهذه القطعة من ا٢بديث من عبلمات النبوة, ومن أعظم جوامع الكلم؛ : وبعد

, وحاـ حوؿ الفًب قرب منو الببلء, وبعدت  نو عإذ إف من اقَبب من احملـر
 السبلمة, ورٗبا زاؿ عنو اللطف اإل٥بي, ووكل إىل نفسو؛ فمهما بلغ اإلنساف من

ر بنفسو, وال ٯبوز لو أف يُػْفرِط ُب ر  غَ فبل ينبغي لو أف يػُ  _التحرز, والعلم, والديانة 
 .الثقة ٗبا ىو عليو من العلم والتقوى

فإف أىب إال ا٢بـو حوؿ ا٢بمى فليعلم أنو على شفا جرؼ, فيوشك أف ينهار 
عمل ات يذىنب السيئات, ومن يبو؛ فليتدارؾ نفسو, وليصلح ما أفسد؛ فإف ا٢بسن
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 ., أو يظلم نفسو ٍب يستغفر اهلل ٯبد اهلل غفوراً رحيماً سوءاً 
 :×قاؿ أبو ا٣بطاب أٞبد بن ٧بفوظ الكلوذاٍل 

 مػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػارؼ الفتنػػػػػػػػػػػػػػػة ٍب ادعػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعصمة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافق ُب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 
 

 والٯبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُع أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور ط ا٤بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَم ُب حظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػانج ودع عنػػػػػػػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػػػػػػداع ا٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ أف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 
 

_ ىذا وإف من أعظم ما يعْب على سبلمة القلب, و٪باتو من أسباب الردى 
 ويبتعدَ , ونوازع الشر, عن كل ما يثّب فيو دواعي ا٤بعصيةالبعَد عن ا٤بثّبات؛ فيبتعَد 
و٠باع لؤلغاٍل , وٰبرؾ غريزتو من مشاىدة لؤلفبلـ ا٣بليعة, عن كل ما يثّب شهوتو

 .واجملبلت الداعرة, ةوقراءة للكتب السيئ, ا٤باجنة
كما عليو أف يقطع صلتو بكل ما يذكره با٤بعصية من أماكن ا٣بنا, ومنتديات 

, وتدعوه إليها؛ فالشيء إذا قطعت أسبابو الٍب ٛبده زاؿ تغريو هباالرذيلة الٍب 
واضمحل؛ فالقرب من ا٤بثّبات ببلء وشقاء, والبعد عنها جفاء وعزاء؛ فكل بعيد 

ُب القلب؛ فليصرب على مضض الفراؽ صرب ا٤بصاب ُب بداية عن البدف يؤثر بعده 
ف األمر, خصوصًا إذا كاف ذلك ٩با يثّب العشق والغراـ, األياـ يهو   ا٤بصيبة, ٍب إف مر  

 : قاؿ زىّب بن ا٢بباب الكليب
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػئت أف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكثر دونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل 

 
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػلى حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػػػػػُّب نػػػػػػػػػػػػػػػػأي 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ كابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؿوال أبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جد 
 
 

 :وقاؿ امرؤ القيس
 وإنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مل تقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع لبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 
 ٗبثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رواح أو غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوٍّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأو بِ  

 
 

ألف البعد عنها  _كما مر_ ومن البعد عن ا٤بثّبات أف يبتعد اإلنساف عن الفًب
 .والقرب منها مدعاة للوقوع فيها, ٪باة وسبلمة
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ومن ادعى الصرب , من قارب الفتنة بعدت عنو السبلمة: =×قاؿ ابن ا١بوزي 

 .(ٔ)ورب  نظرٍة مل تناِظر, وكل إىل نفسو
فإياؾ أف تغَب بعزمك على ترؾ ؛ والعْبُ  اللسافُ  األشياء بالضبط والقهر وأحقُّ 

فأتاه , وكم من شجاع ُب ا٢برب اغتيل, فإف ا٥بوى مكايد؛ ا٥بوى مع مقاربة الفتنة
 .ما مل ٰبتسب

 فَػَتَبص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر وال َتَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْم كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؽ 
 

 (ٕ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواعق َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْْبِ رب  
 
 

 واغضػػػػػػػػػػِض الطػػػػػػػػػػرَؼ َتْسػػػػػػػػػػََبح مػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػراـ 
 

 تكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب ذؿٍّ وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب 
 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلء الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب موافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 +س وبػػػػػػػػػػػػػدُء ا٥بػػػػػػػػػػػػػوى طمػػػػػػػػػػػػػوح العػػػػػػػػػػػػػْبػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 

وقل أف يقارهبا إال من يقع , ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة: =×وقاؿ
 .+ومن حاـ حوؿ ا٢بمى يوشك أف يقع فيو, فيها

؛ و٨بالطة األناـ, وا٤بناـ, ومن ا٤بثّبات الٍب ٯبدر باإلنساف ٘بنبها فضوؿ الطعاـ
فيضيق عليها , فإهنا تطلب َمْصرفاً ؛ فإف قوة ا٤بعاصي إ٭با تنشأ من ىذه الفضبلت

 .فتتعداه إىل ا٢براـ, ا٤بباح
وٙببب الفساد , ومن البعد عن ا٤بثّبات البعد عن الكتب الٍب ٙبرؾ نوازع الشر

 واألدب, كما ُب بعض كتب األدب الٍب ٙبتوي على الكبلـ البذيء,  رائهالق
 .استقرار البارود دمغةاألا٤بكشوؼ الذي يستقر ُب 

ع وىل األدب ا٤بكشوؼ إال سوءة من سوءات الفكر؟ حٌب إف ا٣بمر الٍب ال يناِز 
وَجدْت من يصفها بأبدع  _ غرؽ بسكرة ا١بهل والغواية نْ ُب مفسدهتا إال مَ 

                                                 

 .أٟ مل متٌٗ, فأصابت بشِٗ, أٚ أٚقعت يف ايفت١ٓ: مل تٓاظس_ 1

أٟ ٖالى, ٚاملع٢ٓ تبغس, ٚتٓبَّ٘, : َٚع٢ٓ َحِٝٔ. ْعس إيٝ٘ أٜٔ ٜكغد ٚميطس: شاّ ايربم: ال تصِ_ 2

 .ٚال تسنٔ إ  ظٛاٖس األَٛز; فسمبا نإ فٝٗا ٖالنو



 

 141 خ٘اطس

صاؼ؛ فكثّب من الشعراء قد طغى بو اإلبداع ُب ا٤بقاؿ إىل أف نسقوا ُب مدٰبها األو 
صفات ا٣بياؿ, وضربوا للتنويو بشأهنا األمثاؿ, فاستهووا ٤بعاقرهتا عبيد ا٣بياؿ, 

 .والشعراء يتبعهم الغاووف
فهي من أشد  ؛ا٤بعاكسات ا٥باتفية_ ومن أعظم ا٤بثّبات الٍب ٯبدر بالعاقل ٘بنبها 

فُّ بريبة, وال ٙبـو حو٥با شبهة, تُػزَ فقد تكوف الفتاة َحَصاناً رزانًا ال إىل الببليا؛  ما ٯبر
 .وىي من بيت طهر وفضيلة, قد جللو العفاؼ, وأُْسدؿ عليو السَب

وتسَبسل ُب ٧بادثة العابثْب حٌب تقع , إال أف تتساىل ُب شأف ا٥باتف وفما ى
وتقع ُب , فَػتَػْعَلُقو, تَػرُّىا ٗبعسوؿ الكبلـفرٗبا وافقت صفيقًا يغْ ؛ فيما ال ٙبمد عقباه

 .وال ٱبفى أف األذف تعشق قبل العْب أحياناً ؛ أشراكو
وتركها , اهبِ  رَ كَ ا مَ هتَ ر  فاستجر الفتاة حٌب إذا وافق غِ , ورٗبا زاد األمر عن ذلك

 .بعد أف يلبسها عارىا
وتتصل  ,حيث ٛبسك بسماعة ا٥باتف؛ ورٗبا كانت ا٤ببادرة من بعض الفتيات

 طَ بْ وإما أف يكوف االتصاؿ خَ , بأحد من الناس إما أف يكوف مقصودًا بعينو
 .وإيقاعو ُب حبائلها, فتبدأ با٣بضوع لو بالقوؿ؛ عشواء

أو , وا٢بامل على ا٤بعاكسات ُب الغالب تساىل كثّب من الناس ُب شأف ا٥باتف
أو , ستطبلعأو حب اال, أو من باب التقليد األعمى, ا١بهل بعواقب ا٤بعاكسات

 وقلة ا٤براقبة هلل, وعدـ النظر ُب العواقب, غّب ذلك من األمور الٍب ٯبمعها ا١بهل
 ._تعاىل_

وليس ىذا , وا٢بديث عن ا٤بعاكسات ا٥باتفية وما ٘بره من فساد يطوؿ ذكره
 .٦باؿ بسطو

وا٤بقصود من ذلك اإلشارُة إىل أف ا٤بعاكسات ا٥باتفية من أعظم األسباب الٍب 
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 .الشر العريض, والفساد الكبّب تقود إىل 

وقل مثل ذلك وأشد ُب شأف ا٤بعاكسات عرب اإلنَبنت,وعرب ا١بواؿ, وتقنياتو 
 .ا٤بتسارعة

وما أودع فيها , ٗبا جبلت عليو من ميل للشهوات_ فإف مثَل النفوس وبا١بملة
لة وسائر ا٤بواد القاب, والوقود, كمثل البارود _من غرائز ٛبيل مع ا٥بوى حيثما ماؿ

, فإف ىذه ا٤بواد وما جرى ٦براىا مٌب كانت بعيدة عما ُيْشعل فتيلها؛ لبلشتعاؿ
 .والعكس, شى خطرىابقيت ساكنة ال ٱبُ  _ ويذكي أوارىا

وٰبرؾ , فإذا اقَببت ٩با يثّبىا, فإهنا تظل ساكنة وادعة ىادئة؛ وكذلك النفوس
وىاجت , امنهاثارت كو  _ أو مشمـو أو منظور, نوازعها إىل الشرور من مسموع

 .وطغت أىواؤىا, وٙبرؾ داؤىا, شرورىا
 : ×قاؿ ابن حـز

 ال تلػػػػػػػػػػػػػػػم َمػػػػػػػػػػػػػػػْن َعػػػػػػػػػػػػػػػر ض الػػػػػػػػػػػػػػػنفس ٤بػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يرضػػػػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػػّبه عنػػػػػػػػػػػػػػػػػد احملػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 
 

 ال تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ْب عرفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 

 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب قربتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ُدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
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 .× ٔٙٔعنواف ىذه ا٣باطرة مأخوذ من كلمة لئلماـ سفياف الثوري ت 
خْذه ومثلو : ما أعطي رجٌل من الدنيا شيئًا إال قيل لو: =والكلمة بتمامها

 .+حزناً 
ُب طياهتا  ٙبملمن ىذا اإلماـ الكبّب ا٤بتبوع _ على وجازهتا_هذه الكلمة ف

فما الذي  ؛نساف لوجد مصداقها الئحاً ُب واقع ا٢بياةبالغة, ولو تدبرىا اإل حكمةً 
إهنم يتمنوف السعادة؛ فالعامل بأسره مؤمنو وكافره, بره وفاجره  ؟يتمناه الناس كلهم

 .يبتغي السعادة, ويرـو طرد ا٥بم والقلق
وما السعادة عند أكثر من ُب األرض؟ إهنا سعادة ا٤باؿ, وا١باه, والشهرة؛ فبل 

, والوجاىة, والرياضة, وا٤باؿ, من أىل الفن سعادة ا٤بشاىّب سعادة عندىم إال
 .والرياسة وغّب ذلك من األمور الٍب تأخذ باأللباب

وإذا فاهتم , والتمتع بسائر ا٤بلذات, وال يعرفوف السعادة إال بإطبلؽ الشهوات
 .على الدنيا العفاء: ذلك قالوا

 ,والرياسة, والوجاىة, ياضةوالر , وا٤باؿ, وىل أىل الفن؟ فهل تلك النظرة صائبة
وٛبتعت بسائر , وىل اجملتمعات الٍب أطلقت لنفسها الشهوات؟ سعداء حق اً 

 ؟ا٤بلذات سعيدة حق اً 
إنك لو تدبرت أحواؿ أولئك, واستمعت إىل أقوا٥بم ألدركت صحة قوؿ 

 .×سفياف 
 :وإليك نبذة عن أحواؿ وأقواؿ أولئك الذين يُظن أهنم أسعد الناس

لك حسْب بن طبلؿ الذي تربع على عرش األردف مدة تزيد على ا٤بىا ىو 

ُٕ حزُّا ُٖ ًٗجَو  ُخِر
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ا٤بلك وعمره ست  حيث توىل؛ قضى معظمها ُب ريعاف شبابو, ٟبس وأربعْب سنة 

, وتوُب ُب الثالثة والستْب من عمره بعد صراع مرير مع مرض السرطاف, عشرة سنة
, ذكرياتو الذي روى فيو (مهنٍب كملك) ىا ىو يقوؿ ُب الفصل األخّب من كتابو

 : واألحداث الٍب مرت بو ُب حياتو حٌب مرحلة السبعينات ا٤بيبلدية
إنِب أعتقد بأف من العسّب جداً إدراؾ السعادة ُب ىذه الدنيا سواء كاف ا٤برء = 

إهنا ؟ ما ىي السعادة بالنسبة لؤلغلبية العظمى من الناس؛ ملكًا أـ إنسانًا عادياً 
, وأسرة لطيفة تستعذهبا النفس, راتب جيدوعلى , ا٢بصوؿ على عمل مغٍر ٩بتع

وأف , وأف يكوف للمرء بعض األصدقاء, والقياـ بالرحبلت من وقت إىل آخر
 .ويساعدوه, يساعد الناس

ولكن ىل يعِب ىذا , وما زاؿ كل ذلك ُب متناوؿ يدي, لقد نلت كل ذلك
 ؟ حقاً أنِب سعيد

ولرٗبا مل  _قلتكما _ نعم لقد كانت حياٌب خصبة مليئة, ال أعتقد ذلك
ولعل الضراء , لقد عرفت السراء والضراء, يعرؼ مثلها إال القليل من الناس

ومرت يب فَبات ُب أقصى , وعانيت ٢بظات ُب غاية الشدة, رجحت على السراء
وعرفت , العزلة ىقات كنت أشعر فيها بأنِب ُب منتهومرت يب أو , درجات الضيق
لقد عرفت كل ما ٲبكن , والقليل من السعادة, والنادر من الفرح, ا٢بداد واألحزاف

والنادر من اليسار , وا٥بزٲبة, واإلذالؿ, والعطش, ا١بوع: أف يعرفو كائن بشري
 +.والقليل من السبلـ والراحة واالبتهاج, والبحبوحة

فأعباء الدولة ٙبوؿ بيِب ؛ إف حياٌب ا٣باصة والعائلية غّب منظمة: =إىل أف قاؿ
كائنات اإلنسانية العزيزة الغالية بالقدر الذي أرغب وأتوؽ وبْب أف أكوف ٥بذه ال

لتناوؿ ؛ وطا٤با اضطررت أف أخيب آما٥بم ُب الوقت الذي ينتظرونِب فيو, إليو
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ٍب ُب حوايل , أو سياسي أردٍل, فأحتبس نفسي مع زائر أجنيب, طعاـ الغداء معي
ر آلكلها وأنا الساعة الرابعة أو ا٣بامسة بعد الظهر أطلب إحضار بعض الشطائ

 .منهمك ُب عملي
ويكوف , أما ُب ا٤بساء فإنِب أغادر مائدة العمل ُب الساعة الثامنة أو التاسعة

وتبقى ُب انتظاري زوجٍب وأوالدي , أوالدي عندىا قد استسلموا إىل الرقاد
 +.والٍب أشعر بأنِب ُب مسيس ا٢باجة إليها, ليمنحوٍل ا٢برارة الٍب افتقدهتا

من الشهرة وبُػْعد ا٤بعلى  حُ دْ ٥بم القِ  _وخصوصًا كرة القدـ_ رياضةٍب إف ٪بـو ال
 .الصيت ُب ىذا العصر

, ٤با ينعموف بو من الشهرة؛ وكثّب من الناس يظن أف ٪بـو الرياضة أسعد الناس
 .ورٗبا طغياف الغُب, وحب ا١بماىّب

ْبَصَرُة تقوؿ غّب ىذا
ُ
حقيقة وتبينت , فلو كشفت عن سالفة ىؤالء؛ وا٢بقيقة ا٤ب

وألدركت أف ما ىم فيو من ؛ لعلمت أهنم ُب واد والسعادة ا٢بقة ُب واد _ أمرىم
وا٤بتاعب , سعادة عابرة مؤقتة ٚبفي وراءىا اآلالـ ىي ا٭بإإظهار للسرور والبهجة 

ومن استعداد ٤بباراة , ذلك أف البلعب ينتقل من معسكر إىل معسكر؛ واألتراح
 .بلد إىل سفر آخرومن سفر إىل , إىل استعداد ألخرى

وتبالغ , وتلك صحافة تقذع ُب نقده, وىذه إصابة تقض مضجعو وتؤرؽ جفنو
وتلك كآبة ٚبيم , وىذه اضطرابات تصيبو قبل كل مباراة, أو التعريض بو, ُب سبو

وىؤالء , وذلك ٝبهور ال يرٞبو إذا مل يقم بدوره كما ينبغي, عليو عند كل ىزٲبة
 .وذاؾ خوؼ وقلق من فقداف مكانتو, الدوائرحسدة يكيدوف لو ويَببصوف بو 

وما حالو إذا اعتزؿ أو , ٍب ما حاؿ ذلك النجم البلمع إذا ا٬بفض مستواه
 ؟ اضطر إىل ذلك
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 .إنو يبلقي كل كنود وجحود حٌب من أقرب األقربْب إليو 

 ؟ وكم ٰبـر أىلو منو؟ كم ٰبـر من األنس بأىلو ٍب
وظن بعض الناس أهنم أحقُّ , اىروا هباوإف تظ, إذاً فليست السعادة عند ىؤالء

 .متفاوتْب ُب الشقاء وقلة السعادة _أيضاً _ وإف كانوا, الناس وأىُلها
٩بثلة اإلغراء األمريكية الٍب تعد أشهر ٩بثلة ُب تاريخ  مونرو وىا ىي مارلْب

وال ينطفىء , أسطورة ىوليود الٍب ال ٱببو نورىا= إهنا: والٍب يقولوف عنها, ىوليود
 +.وال ينقطع ا٢بديث عنها, هاوىج

ـ ُب ظروؼ ٕٜٙٔىذه ا٤برأة تركت الدنيا ُب ا٣بامس من أغسطس عاـ 
فماذا كانت حياة تلك ا٤بشهورة الٍب مؤلت الدنيا وشغلت الناس ُب ؛ غامضة

, وشرخ شباهبا, وعز  بريقها, والٍب تركت الدنيا ُب أوج شهرهتا, حياهتا وبعد وفاهتا
 ؟ مستمر اً عنها والٍب ال يزاؿ ا٢بديث

 ؟ وىل أغنت عنها شهرهتا؟ ىل ىي سعيدة ُب حياهتا
إهنا نشأت ُب : =تقوؿ عن نفسها, لعل حديثها عن نفسها يكوف أبلغ وأوقع

, ومل ٘بد ٥با أم ًا حنوناً , فلم تعرؼ ٥با أباً , وٙباصره الكآبة, جو ٱبيم عليو ا٢بزف
 .أنت طفلة ٝبيلة: _اؿ للصغاركما يق_ ومل يُػَرب ْت أحد على كتفها ليقوؿ ٥با

ىو  _ وتعَبؼ بأف الرجل الذي كتب ا٠بو ُب شهادة ميبلدىا على أنو أبوىا
 +.أحد عشاؽ أم ها الذي رٗبا اختارتو بطريقة عشوائية كأب للمولودة ا١بديدة

حٌب أقرب , وتؤكد مارلْب أف أسوأ شيء ُب حياهتا ىو ٧باولة الكثّبين استغبل٥با
 .األقربْب
ر بالذكر أف حياة تلك ا٤برأة كانت سلسلة من الفضائح الٍب كانت ا١بدي

 .وال يد ٥با ُب بعضها اآلخر, مسؤولة عن بعضها
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ٍب ٚبليو عنها , وأشهر ما كاف من ذلك عبلقتها بالرئيس األمريكي جوف كنيدي
 .ٍب عبلقتها بأخيو روبرت كنيدي, ٤با توىل الرئاسة

إف آلؿ كنيدي يداً : بل لقد قيل, ثّبةولقد سببت ٥با تلك العبلقات متاعب ك
 .ُب موهتا

 ؟ وأخّباً كيف كانت هناية تلك ا٤برأة
واكتشف احملقق الذي تناوؿ قضيتها أهنا , لقد وجدوىا جثة ىامدة ُب منز٥با

, ووجد رسالة ٧بفوظة ُب صندوؽ األمانات ُب ماهناتن ُب نيويورؾ, ماتت منتحرة
إذ وجد على غبلفها  ؛ نتحار مارلْب مونرووىذه الرسالة ألقت بعض الضوء على ا
 .كلمة تطلب عدـ فتح الرسالة قبل وفاهتا

وىي موجهة , وجدىا مكتوبة ٖبط مارلْب مونرو بالذات, و٤با فتح احملقق الرسالة
 .إىل فتاة تطلب نصيحة مارلْب عن الطريق إىل التمثيل

: ُب السينماوإىل كل من ترغب العمل , قالت مارلْب ُب رسالتها إىل الفتاة
إٍل أتعس امرأة على ىذه ؛ احذري كل من ٱبدعك باألضواء, احذري اجملد=

وا٢بياة العائلية الشريفَة على  , إٍل أَفض ل البيت, مل أستطع أف أكوف أماً ؛ األرض
بل إف ىذه , إف سعادة ا٤برأة ا٢بقيقية ُب ا٢بياة العائلية الشريفة الطاىرة, كل شيء

 .بل اإلنسانية, مز سعادة ا٤برأةا٢بياة العائلية ٥بي ر 
وإف العمل ُب السينما ٯبعل ا٤برأة سلعة , لقد ظلمِب الناس: وتقوؿ ُب النهاية

 .رخيصة تافهة مهما نالت من اجملد والشهرة الزائفة
إف هنايتهن إذا كن ؛ إٍل أنصح الفتيات بعدـ العمل ُب السينما وُب التمثيل

 +.عاقبلت كنهايٍب
فما ؛ وىذه نصائحها اجملانية تقدمها ُب هناية مطافها, رأةىذه ىي حاؿ تلك ا٤ب
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 ؟فهل من مدكر؛ وما أقل ا٤بعترب, أكثر العرب 

تلك ا٤برأة اإل٪بليزية الٍب نالت من الشهرة ما  الليدي ديانا سبنسروىذه األمّبة 
حيث تزوجت بويل عهد بريطانيا األمّب تشارلز عاـ , مل تنلو امرأة ُب القرف العشرين

وشاىد العامل , وأقيم حفل الزواج الكبّب ُب قصر بكنجهاـ, ىػٓٓٗٔ_ـٜٓٛٔ
 .ذلك ا٢بفل عرب شاشات التلفاز

ويتابع , ومنذ ذلك ا٢بْب واإلعبلـ العا٤بي بكافة وسائلو ال يفتأ يذكر ا٠بها
 .وينشر صورىا, أخبارىا

حٌب أصبح كثّب من نساء , وظل الناس يتابعوف كل دقيقة وجليلة من أمرىا
وطريقة , وتسرٰبة شعرىا, حٌب ُب مشيتها, امل يقلدهنا ُب شٌب أحوا٥باالع

 .و٫بو ذلك من شؤوهنا, ونوع ملبوسها, ابتسامتها
وسائر شعوب العامل , وعلى مدى سنوات طويلة كاف لدى الشعب الربيطاٍل
كيف ال وقد امتلكا ,  اعتقاد بأف ديانا وتشارلز ٮبا أسعد زوجْب على وجو األرض

 ؟ _ُب نظر األكثرين_ ج ا٢بياةٝبيع مباى
وا٤بستقبل الذي ينتظر الذرية كل ىذه األمور , والنفوذ, والثراء, واجملد, فالشهرة

 .نصب أعْب الزوجْب
وكل القصص وا٢بكايات الوردية الٍب , ولكن ىذا االعتقاد مل يكن صائباً 

ذات فلقد استيقظ العامل ؛ صنعها خياؿ الناس مل يكن ٥با أي نصيب من الواقع
, ـ على فضيحة مدوية عصفت بتلك ا٣بياالتٕٜٜٔصباح من شهر مايو 
ديانا ) فقد ظهر كتاب جديد ُب بريطانيا ٙبت عنواف؛ وطوحت هبا مكانًا قصياً 

 (.القصة ا٢بقيقية
ويكشف تعاسة ديانا , وىذا الكتاب يروي قصة إخفاؽ ذلك الزواج التارٱبي
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 .ـ بعد أف يئست من حياهتاٜٜٛٔو٧باولتها االنتحار ُب عاـ , وشقاءىا
؛ وجعلتها ٙبيا أسوأ أيامها, ويذكر الكتاب أحد ا٤بواقف الٍب زلزلت كياف األمّبة

وقاؿ , ووٖبها, وعدـ وجوده ٔبانبها عن فها, فعندما رآىا تشارلز تبكي لوفاة والدىا
 .فبل وقت لدينا ٥بذه األحاسيس؛ اخرجي من أحزانك بسرعة: ٥با ٗبنتهى القسوة

وإىاناتو , فقد توالت عبارات األمّب تشارلز؛ كن ىذا ا٤بوقف ىو األخّبومل ي
خاصة بعد األنباء الٍب أشارت إىل , حٌب قررت التخلص من حياهتا, البالغة لديانا

ومن ٍب , وجود عبلقة غرامية بْب األمّب وبْب سيدة أخرى تدعى كاميبل فلورز
إال أف , ُب التخلص من حياهتارغبة ؛ ابتلعت ديانا كل ما لديها من حبوب مهدئة

 .فنجت من ا٤بوت, قدرىا مل ٰبن بعد
فقد بدأت الصحف تكشف ؛ ومل يكن صدور ذلك الكتاب هناية ا٤بطاؼ

, وأسرارًا جديدة تعكس إخفاؽ الزوجْب ُب ٘باوز خبلفاهتما, جوانب أخرى
 .واستعادة ما كاف بينهما من صفاء ُب بداية حياهتما الزوجية

داي إكسربس النقاب عن أف األمّبة ديانا تعاٍل من  وكشفت صحيفة صن
لتحيل حياهتا إىل عذاب ال ؛ وأحبلـ ٨بيفة تداٮبها ليبًل ُب نومها, كوابيس مرعبة

 .وشقاء ال ينقطع, يتوقف
للتخلص من ىذه الكوابيس ؛ وأضافت الصحيفة أف ديانا تتلقى العبلج

س مدى ما تعانيو األمّبة ُب واألحبلـ ا٤بزعجة الٍب يرى الطبيب ا٤بعاِب أهنا تعك
 .وما تعجز عن ٙبقيقو من رغبات مكبوتة, حياهتا من مصاعب

إف األمّبة التعسة بلغت درجة من الشقاء والضيق الشديد اضطرت : وقالت
 .معها إىل اللجوء إىل طبيب نفسي كي يعا١بها

بسبب الكوابيس ؛ وأكدت الصحيفة أف األمّبة أسرعت عقب تدىور صحتها
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 .ـ ا٤بزعجة إىل الطبيب النفساٍل الشهّب آالف ماكجبلشافواألحبل 

وترى , إف ديانا ترى ُب نومها وحوشاً غريبة تثّب الرعب وا٥بلع: وتقوؿ الصحيفة
 .وترتعد ٥با فرائصها, مشاىد ٕبرية ٨بيفة تزلزؿ كياهنا

وأكدت بأف األمّب تشارلز نفسو بدأ يشعر بالقلق إزاء ما ٯبري لزوجتو الٍب 
 .لتنهض مذعورة ٤با تراه؛ قطع نومهاأصبحت ت

وحاولت والدة تشارلز ا٤بلكة , وبعد ذلك زادت ا٤بشكبلت بينها وبْب زوجها
والتوقف عند ىذا , وحث الزوجْب على ٘باوز خبلفاهتما, إليزابيث هتدئة األمر

 .ا٢بد
ورغم ذلك فقد اتفق الطرفاف على أف حياهتما على ىذا النمط أصبحت 

ألنو سيؤدي إىل ؛ خصوصًا على نفس تشارلز, طبلؽ ثقيلولكن ال, مستحيلة
حيث ال ٯبوز دستورياً أف ؛ فقدانو وفقداف أبنائو من بعده حق ا١بلوس على العرش

 .يكوف ا٤بلك مطلقاً 
ُنو على العرش فقد قرر أال  _ وليس لديو أية فكرة للتنازؿ عنو, وألف األمّب َعيػْ

 .يطلق
ا سوى ولديها ىاري وويلياـ ٲبآلف الفراغ أما األمّبة التعيسة فلم يعد لديه

حٌب ال يفقدا حق ا١بلوس على عرش ؛ وال تريد أف ُتطَل ق, والوحدة الٍب تقاسيها
ليبدأ كل منهما ؛ بريطانيا ُب ا٤بستقبل ومن أجل ىذا قررا االنفصاؿ دوف طبلؽ

 .حياتو بالطريقة الٍب ٰببها
صبحت ديانا تَبامى من أحضاف وأ, وبعد ىذا اعَبؼ الزوجاف با٣بيانة الزوجية

 .إىل أف آؿ هبا األمر إىل آخر واحد منهم وىو عماد الفايد, عشيق إىل عشيق
وآخر فصل من فصوؿ حياة تلك ا٤برأة ىو تلك النهاية ا٤بؤ٤بة الٍب أودت ٕبياهتا 
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حيث ركبا ُب السيارة الٍب , عندما كانت ُب فرنسا بصحبة عشيقها عماد الفايد
فلما خرجا إذا بعدسات ا٤بصورين , لفندؽ الذي كانا يقيماف فيوخرجت هبما من ا

فوقع ا٢بادث الذي , فأسرع السائق ىروبًا من ا٤بصورين, تضيق عليهما الطريق
 .أودى ٕبياة ديانا وعماد الفايد

 ؟وماذا أغُب ا١باه؟ وماذا أغنت الشهرة؟ فماذا أغُب الثراء
 .با١بديد من تعاسة ا٤بشاىّبوال تزاؿ الصحافة تأتيك باألخبار, وتوافيك 
 ٘: ىػ, ا٤بوافقٕٚٗٔربيع اآلخر  ٚومن آخر ذلك ما جاء ُب صحيفة الرياض 

أغُب رجٍل ُب العامل يتمُب لو كاف : )ٙبت عنواف ٜٕٖٛٔـ عددٕٙٓٓمايو 
 .(فقّباً 

الثروة ال تكفي ١بلب السعادة, وقد تكوف وباالً : =وٙبت ىذا العنواف كتبت
 .يقولو بيل غيتس الذي يوصف بأنو أغُب أغنياء العاملعلى صاحبها, ىذا ما 

نو يدعو على نفسو بالفقر, ويتمُب لو مل إ: ونسب راديو سوا إىل غيتس قولو
 .يكن أغُب بِب البشر

 .وأضاؼ أنو ال يشعر بأف ثروتو الطائلة الٍب تقدر بالببليْب ٙبقق لو ما يريد
ما أنو ال ٰبب إثارة انتباه نو يكره كونو من ا٤بشاىّب, كإ: ويقوؿ بيل غيتس

 .+اآلخرين, ويعترب نفسو ُب ٧بنٍة؛ بسبب ثروتو, وأنو يعيش وحيداً 
ولو اسَبسل الكاتب ُب ذكر مثل تلك األخبار, واألحواؿ لطاؿ بو ا٤بقاـ, وإذا 

لكاتب ىذه ( التوبة وظيفة العمر)فارجع إىل كتاب _ ن ذلك مأردت مزيدًا 
 .السطور

: ما أُعطَي رجٌل من الدنيا شيئًا إال قيل لو: =سفياف الثوريوأخّبًا تذك ر كلمة 
 +.ُخْذه ومثَلو حزناً 
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ُب ا٣باطرة ا٤باضية حديٌث عن حاؿ أكثر الناس مع السعادة؛ فهل يعِب ر  م
 أف يتخلى الناس عن دنياىم, وٝبيع ملذاهتم, ووجاىاهتم, ورياساهتم؟ ذلك 

٦بانبًا للزينة, ميت اإلرادة عن وىل يفهم من ذلك أف يعيش الواحد منهم 
 التعلق بشهواتو على اإلطبلؽ؟ 

ال بد للناس من دنياىم؛ فاإلسبلـ أذف ُب و ليس األمر كذلك؛ فال؛ : وا١بواب
اكتساب األمواؿ, وحث على العمل, ونعى البطالة, ومل َٰبْـر الناس أف يستمتعوا 

 .ٕبياهتم, وأف يروحوا ا٣باطر بنعيمها؛ شريطة االقتصاد
 [ُقْل َمْن َحر ـَ زِيَنَة الل ِو ال ٍِب َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالط ي َباِت ِمْن الر ْزؽِ ]: _تعاىل_ قاؿ
 .ٕٖ: األعراؼ

ـَ ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل  َمْسِجٍد وَُكُلوا ]: وقاؿ ُب اآلية الٍب قبلها يَا َبِِب آَد
 .ٖٔ: األعراؼ [بُّ اْلُمْسرِِفْبَ َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإن ُو ال ٰبُِ 

فبل يناُب السعادة أف يستمتع اإلنساف ٗبا أباح اهلل لو, وليس من شرط السعادة 
 .أف يتخلى اإلنساف عن ٝبيع شهواتو

أف يتخلى اإلنساف عن دينو, ويطلق العناف  _كذلك_ وليس من شرطها
 .لنزواتو وشهواتو

ساف متمسكًا بدينو, عاضًا عليو بل إف شرط السعادة األعظم أف يكوف اإلن
 .بالنواجذ؛ فذلك سر السعادة, وينبوعها األعظم

وحينئذ تكوف الشهرة, وا٤باؿ, وا١باه, والرياسة أسبابًا للسعادة, ومكمبلت ٥با؛ 
ألهنا اعتمدت على ركن ثابت ال يتغّب, وال ٰبوؿ؛ فبل يبلـ اإلنساف بعد ذلك أف 

 تِبٕٚ ح٘ي ًعِٟ اهشعادٝ
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 .و رياسةأ ,يكوف ذا شهرة, أو ماؿ, أو وجاىة
فإنو مصروؼ إىل ا٢برص ُب  _ وإذا اطلعت على أثر يقتضي البعد عن الوجاىة

 .طلبها, والتصنع إلحراز ٠بعة ُب اجملامع ا٢بافلة, والببلد القاصية
؛ ٔباذب ابتغاء الفضيلة, وطفق ذكره  أما إذا اندفعت ٮبة الرجل إىل ا٤بكاـر

زلة, واالختباء ُب زوايا فذلك خّب من الع _ يتسع على حسب مساعيو ا٢بميدة
 .ا٣بموؿ

بل ال يبلـ اإلنساف إذا سعى للرياسة إذا كاف يرى من نفسو الكفاءة والقدرة, 
ال يتعدى نفعها إىل األمة, وإ٭با يريد نشر  ةً الَ بَ وال يريد أف يتخذ من رياستو حِ 

ا٣بّب, وبسط العدؿ, ورفع الظلم؛ فذلك موعود بالتسديد واإلعانة ُب الدنيا, 
 .إلظبلؿ ُب ظل عرش الرٞبن ُب اآلخرة يـو ال ظل إال ظلووبا

الواردَة ُب سياؽ التزىيد وا٢بط من متاع ا٢بياة الدنيا ال يقصد  ٍب إف اآلياتِ 
منها ترغيب اإلنساف؛ ليعيش ٦بانبًا للزينة, ميت اإلرادة عن التعلق بشهواتو على 

 .اإلطبلؽ
ذين ال يستطيعوف ضربًا ُب وإ٭با يقصد منها حكم أخرى, كتسلية الفقراء ال

 .األرض, ومْن َقُصرت أيديهم عن تناو٥با, لئبل تضيق صدورىم على آثارىا أسفاً 
ومنها تعديل األنفس الشاردة, وانتزاع ما ُب طبيعتها من الش َره والطمع؛ لئبل 
ٱبرجا هبا عن قصد السبيل, ويَتَطو حا هبا ُب االكتساب إىل طرؽ غّب الئقة؛ 

اع الدنيا, وٙبقّب لذائذىا ُب نفوس الناس يرفعهم عن االستغراؽ فاستصغار مت
 .فيها, وُيْكرُب هبممهم عن جعلها قبلة يولوف وجوىهم شطرىا أينما كانوا

 _ ومٌب عكف اإلنساف على مبلذ  ا٢بياة, ومل يْصُح قلُبو عن اللهو بزخارفها
ودخل مع األنعاـ  ماتت عواطفو, ونسي أو تناسى من أين تؤتى ا٤بكاـر وا٤بروءة,
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 .ُب حياهتا السافلة 

ىو أصل  _ واإلقباؿ عليو بالكلية _عز وجل_ وبا١بملة فإف تقوى اهلل
السعادة, وسرىا, وكل سعادة بدوف ذلك فهي مبتورة أو وٮبية, وإف اجتمعت 
حو٥با أسباب السعادة األخرى؛ فالسعادة ينبوع يتفجر من القلب ال غيث يهطل 

كرٲبة الراضية التقية الطاىرة من أدراف الرذائل وأقذارىا من السماء, والنفس ال
ُب القصر وُب الكوخ, ُب ا٤بدينة وُب القرية, ُب : سعيدة حيثما حلت, وأٌل وجدت

األنس وُب الوحشة, ُب اجملتمع وُب العزلة, بْب القصور والدور وبْب اآلكاـ 
سَب, والفضة والصخور؛ فمن أراد السعادة ا٢بقة فبل يسأؿ عنها ا٤باؿ وا٢ب

 .والذىب, والقصور والبساتْب, واألرواح والرياحْب
بل يسأؿ عنها نفسو الٍب بْب جنبيو؛ فهي ينبوع سعادتو وىنائو إف شاء, 

 [َقْد أَفػَْلَح َمْن زَك اَىا َوَقْد َخاَب َمْن َدس اَىا]ومصدر شقائو وببلئو إف أراد 
 .ٓٔ_ٜ: الشمس

ألة من أفواه الفقراء وا٤بساكْب, واحملزونْب وما ىذه االبتسامات الٍب تُرى متؤل
 .وا٤بتأ٤بْب؛ ألهنم سعداء ُب عيشهم, بل ألهنم سعداء ُب أنفسهم

وما ىذه الزفرات الٍب ُتسمع متصاعدة من صدور األغنياء واألثرياء وأصحاب 
 .العظمة وا١باه؛ ألهنم أشقياء ُب عيشهم, بل ألهنم أشقياء ُب أنفسهم

 النفوس, وأزعج سكوهنا وقرارىا, وسلبها راحتها وىناءىا وما كد ر صفاء ىذه
 ._عز وجل_ مثُل البعد عن اهلل _

 وال أنار صفحتها, وال جل ى ظلمتها, وال كشف َغم اءىا كاإلقباؿ على اهلل
 ._تبارؾ وتعاىل_

فمن أراد السعادة العظمى فليقبل على ربو بكل ي تو, حب اً, وذكراً, وإنابة, وخوفاً, 
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 .جاء, و٫بو ذلك من سائر العبودياتور 
من أراد السعادة األبدية فليلـز عتبة : =× قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 +.العبودية
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, فقد تنزؿ بالرب والفاجر؛ وا٤بصائب ال ٱبتص بو أحد دوف أحدنزوؿ الببليا 
 .وا٤بسلم والكافر

؛ الفاجر أو الكافروبْب نزو٥با على , ولكْن فرٌؽ بْب نزو٥با على الرب ا٤بؤمن
 .فَبتفع هبا درجاتو ُب الدنيا واآلخرة؛ فا٤بؤمن الرب يستقبلها برضا وسرور

وأنزؿ , ولطف بو, أعانو اهلل _ وكلما زيد ُب ببلء ا٤بؤمن فصرب واحتسب ورضي
 .والقوة ما ال ٱبطر بباؿ, واليقْب, عليو من السكينة والرضا
وتكوف من عاجل , فتزداد مصائبو, عوجز , فيستقبلها هبلع, أما الفاجر والكافر

 .العقوبة لو
أصبحت ومايل سرور إال ُب مواضع القضاء = :×عمر بن عبدالعزيز قاؿ
 +.؛ إف تكن السراء فعندي الشكر, وإف تكن الضراء فعندي الصربوالقدر

 ُزٗي اهبالٙا بني املؤًّ ٗغريٖ
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: ىو: =٧بمد أسعد اليساري ما نصو: قرأت ُب ترٝبة نابغة ا٣بط الَبكي الشهّب
يساري؛ نسبة إىل أنو كاف يكتب ا٣بط بيده اليسرى, ولد ُب ٧بمد أسعد ال

استانبوؿ مصابًا بالشلل ُب جانبو األٲبن, وكاف جانبو األيسر ىو اآلخر مصاباً 
ومع ذلك فقد استطاع + عربة القدر=بالرعشة, فهو ذو بدٍف وصفو القدماء بأنو 

 .ارسيهبذا ا١بسم العليل أف يفتح طريقاً جديداً ُب خط التعليق الف
ذىب ليتعلم فن ا٣بط إىل أستاذ ا٣بط ا٤بعروؼ ويل الدين أفندي؛ فنظر 
األستاذ إليو, وحينما رأى حالو مل يتوسم فيو خّباً, فرفض طلبو؛ فتوجو اليساريُّ 
إىل أستاٍذ آخَر, وبدأ ٰبضر دروسو, ويتعلم على يديو, وحاؿ انتهاء األسبوع 

وحصل منو على اإلجازة ٔبدارة؛ حيث  األوؿ من دراستو, أوقع أستاذه ُب حّبٍة,
أقيم حفٌل كبٌّب هبذه ا٤بناسبة, وكاف ٩بن حضروا مراسيم اإلجازة األستاذ ويل الدين 

كنا سنحظى هبذا الشرؼ, : =أفندي الذي مل يكَبث ٢بالو من قبل؛ فقاؿ آنذاؾ
 +.فوا أسفاه لقد ضاع من يدنا
 +.؛ ليحطم بو أنوفنالقد أرسل اهلل ىذا الرجل: =وقاؿ ُب مناسبٍة أخرى

أصبح اليساري معلمًا للخط ُب الببلط العثماٍل, ويعترب أشهر من أجاد خط 
التعليق ُب الدولة العثمانية على اإلطبلؽ بالرغم من أنو كاف ضعيف ا١بثة, ضئيل 
ا٢بجم, حٌب ِإهنم كانوا ٰبملونو هبذا البدف العليل ُب سلة؛ لينقلوه من مكاٍف إىل 

لتصميم, واإلرادة, وا٥بمة العالية أضحى ذكره خالداً, والمعًا ُب آخر, ولكنو مع ا
 .تاريخ ىذا الفن العظيم

 +.ىػ, ودفن ُب حي الفاتح ُب استانبوؿٖٕٔٔرجب  ُٔٔب × توُب 

 ال تتعوى
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قرأت ىذه الَبٝبة, فبهرتِب, ورأيت ٭باذج من خط ذلك ا٣بطاط فرأيتو آيًة ُب  

أف التعلل با٤بعاذير, والتماس  اإلبداع, فأوحى يل ذلك هبذه ا٣باطرة, أال وىي
ا٤بسوغات من أعظم األسباب الٍب نعلق عليها إخفاقنا, ونسوغ هبا أخطاءنا, 

 .وعجزنا, وقعودنا
وكثّبًا ماتكوف تلك ا٤بعاذير,وا٤بسوغات ٦برد أوىاـ الحقيقة ٙبتها, فبل تزاؿ تلك 

الظن أحياناً,  األوىاـ تكرب شيئًا فشيئًا حٌب تكوف لنا سدًا منيعاً, حجارتُو سوءُ 
 . وٚبذيُل النفس أحياناً, والشك ُب النتائج وا٣بوؼ من اإلخفاؽ أحايْب أخر

ذير حقيقة, كحاؿ من يتعلل بقلة الذكاء, أوعدـ النبوغ, اوقد تكوف تلك ا٤بع
و, ومل تأت على واتِ وكحاؿ من يتعلل بسوء ا٢بظ, وقلة التوفيق, وبأف الظروؼ مل تُ 

 وِ ج  وَ ر فيها, فلم يػُ ص  ن يتعلل بَببيتو األوىل, وأنو قد قُ ما يريد, وكحاؿ م قِ فْ وَ 
 . ومل يعد قادراً على استدراؾ ما فات ,فأخفق ؛الصحيحة جهةَ الوِ 

وكحاؿ من يتعلل بالبيئة الٍب يعيش فيها, أو الصحبة الٍب ابتلي هبا, وكحاؿ من 
وده وعجزه؛ يتعلل بكرب سنو, أو ٗبرضو, وضعف قواه, وقلة ٙبملو؛ فيسوغ بذلك قع

فمثل تلك األعذار واألعاليل قد تكوف سببًا حقيقيًا لدنو ا٥بمة؛ إال أنو ال يليق 
بالعاقل أف يستسلم ٥با, أو أف يسَبسل معها؛ فمهما يكن من شيء فإف الفرصة 

 .متاحة, وإف الباب ٤بفتوح على مصراعيو ٤بن أراد ا٤بعايل وسعى ٥با سعيها
قادر على التغلب على   _مو, وٮبتو, وتربيتو لنفسوبتوفيق اهلل, ٍب بعز _ فاإلنساف

 .كثّب من العقبات والصعاب
وما الصعاب ُب ىذه ا٢بياة إال أمور نسبية؛ فكل شيٍء صعب جدًا عند 

العظيمة؛ فبينما النفس  س, وال صعوبة عظيمة عند النفالنفوس الصغّبة جداً 
 .تزداد سقماً بالفرار منها العظيمة تزداد عظمة ٗبغالبة الصعاب إذا بالنفوس ا٥بزيلة
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ك, وعدا حَ بَ ٭با الصعاب كالكلب العقور؛ إذا رآؾ خفت منو وجريت نػَ إو 
وراءؾ,وإذا رآؾ هتزأ بو, وال تعّبه اىتمامًا أفسح الطريق لك, وانكمش ُب جلده 

 .منك
فإذا اعتقدت بأنك ٨بلوؽ للصغّب من األمور مل تبلغ ُب ا٢بياة إال الصغّب,وإذا 

شعرت هبمة  _لوؽ لعظائم األمور, وسلكت السبل ا٤بوصلة ٥با اعتقدت أنك ٨ب
كما _ تكسر ا٢بدود وا٢بواجز, وتنفذ منها إىل الساحة الفسيحة, والغرض األ٠بى

 ._يقوؿ األستاذ أٞبد أمْب ُب فيض ا٣باطر
فمن عـز على ا٤بسّب ميبًل واحداً أدركو  ؛ومصداؽ ذلك حادث ُب ا٢بياة ا٤بادية

طعو, وإذا ىو عـز على قطع ٟبسة أمياؿ قطع ميبًل, وميلْب, اإلعياء إذا ىو ق
 . وثبلثة من غّب تعب, ألف غرضو أوسع, وٮبتو ا٤بدخرة أكرب

 . ا٤بعاذير وٚبتلقِ  ا٤بسوغاتِ  نع بالدوف, وال تلتمسِ إذا كاف األمر كذلك فبل تقْ  
 . فبل تتعلل بقلة الذكاء, وإ٭با استعمل ذكاءؾ خّب استعماؿ 
تقدر أف تكوف ُب الذكاء مائة إذا خلقت وذكاؤؾ ُب قوة  نعم إنك ال 

عشرين, ولكنك قادر على استعماؿ ذكائك خّب استعماؿ حٌب يفيد أكثر ٩بن 
ذكاؤه مائة إذا ىو أٮبلو, كمصباح الكهرباء إذا نظف ٩با علق بو, وكانت قوتو 

 . ل شأنوٮبِْ األتربة وأُ  وُ تْ لَ كاف خّباً من مصباح قوتو ٟبسوف إذا عَ   _عشرين مشعة 
وال تتعلل بأنك لست نابغة, وال أف الظروؼ ال تواتيك, فالعامل ال ٰبتاج إىل  

النوابغ وحدىم, والنجاح ليس مقصورًا على النوابغ دوف سواىم, وال على من 
 . تواتيهم الظروؼ

وال تتعلل بسوء ا٢بظ, فبل يوجد من منحوا قدرة على التفوؽ من غّب جهد,  
 ؛لعجائب من غّب مشقة, وعلى قلب الَباب ذىبًا بعصا سحريةوعلى اإلتياف با
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 . عائقاً لك عن النجاح_ كما تزعم_فبل يكن سوء ا٢بظ  

فهذه ال تعوؽ اإلنساف  ؛وال تعتذر بَببيتك األوىل, وال بعامل البيئة أو الوراثة 
قوية, ح ا٥بمة العالية, واإلرادة النِ عن إسعاد حياتو, وملئها با١بد واالجتهاد إذا مُ 

 . والتفكّب الصحيح
وال تتعلل بكرب السن, وضعف القوى, فتقعد عن كل فضيلة, وتقصر عن كل  

 . مكرمة, بل جدد نشاطك, واستثر ٮبتك, واعمل ما ُب وسعك
وال يعِب ذلك أنو يراد منك حاؿ كربؾ ما يراد منك حاؿ شبابك واكتماؿ  

 .نشاطك وفتوتك
ة من طاقاتك الكامنة, وخرباتك السابقة قدر ُب االستفاد د  وإ٭با يراد أف ٘بَِ  

 . فلو سرت على ىذا النحو لعادت لك الروح, ولتجدد فيك العـز ؛اإلمكاف
على أف ىناؾ من أصحاب ا٥بمم العالية من يكرب وتكرب معو ٮبتو فهذا ابن  

وإٍل ألجد من حرصي على العلم وأنا ُب عشر الثمانْب =: يقوؿ ×عقيل ا٢بنبلي 
 .+ت أجده وأنا ابن عشرين سنة٩با كنأشد 

بسوء الصحة؛ فكثّب من النوابغ كانوا من ذوي العاىات, واألمراض  وال تتعلل
 .ا٤بزمنة, كحاؿ صاحبنا ا٣بطاط الذي مضى ذكره ُب أوؿ ا٢بديث
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الذوُؽ كلمٌة ٝبيلة ُمْوِحَيٌة َٙبِْمُل ُب طياهتا معاٍل اللطِف, وُحْسِن ا٤بعشر, 
اإلحراج وجرح  ُب يوقعحسِن التصرِؼ, و٘بنِب ما وكماِؿ التهذيِب, و 

 .أو ٫بو ذلك ,اإلحساسات بلفظ, أو إشارة
فهذه ا٤بعاٍل وما جرى ٦براىا تُػَفس ُر لنا كلمة الذوِؽ, وإف مل تفسرىا ا٤بعاجُم 
هبذا التفسّب ا٤ببلئم ٤با تعارؼ عليو الناس, وجرى بينهم ٦برى العرؼ؛ فَباىم إذا 

فبلف عنده ذوؽ, أو : شخص ٗبا ٰبملو من ا٤بعاٍل السابقة قالواأرادوا الثناء على 
 .ىو صاحب ذوؽ

 ...فبلف قليل الذوؽ, أو ليس عنده ذوؽ, وىكذا: وإذا أرادوا ذم و قالوا
فالذوؽ هبذا االعتبار داخٌل ُب ا٤بعنويات أكثر من دخولو ُب ا٢بس يات كذوؽ 

 .الطعاـ والشراب
 .حوؿ العقل, والروح, والقلب وموطن الذوؽ ُب ا٤بعنويات يدور

أو  ,وموطنو ُب عامل ا٢بسيات ال يتجاوز اللساف, أو إحساس البدف با٤ببلئم
 .ا٤بنافر

ولعل  لفَظ الذوِؽ يَػْعَتوِرُه ما يعتور بعَض األلفاِظ ُب داللتها, من حيث تطورُىا, 
 .ساـٍ راؽٍ  وا٫بطاطها؛ فهو با٤بفهـو الذي مر  ذكره معُبً 

حافلٌة ٗبا يرعاه, ويُعلي _ لذوؽ هبذا اللفظا إىل وإف مل ُتشر_ ونصوص الوحيْب
 .مناَره, وٰبذر ٩با ينافيو

ولو ألقيت نظرًة عامًة َعْجلى على شرائع اإلسبلـ, وأصولو العظاـ كالصبلة 
 .لرأيت ذلك رأي العْب_ والزكاة, وا٢بج والصياـ 

 سالًٞ اهرٗق ٗأثسٖ يف األفساد ٗاألًٞ
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على طهارة, وأف يأخذ  لصبلة أف يكوفَ ا إىل أليس ا٤بسلُم مأمورًا حاَؿ إتيانو 

زينتو عند كل مسجد, وأف يأٌب وعليو السكينة والوقار؟ وأف ٱبفض صوتو حاؿ 
 مناجاتو لربو؟

أو  ,أليس منهيًا عن رفع الصوت ُب ا٤بسجد, وعن أف يأٌب وقد أكل ثوماً 
 أو ٫بو ذلك ٩با يتأذ ى منو ا٤بصلوف؟ ,بصبلً 

ًة, وعلى وجو يرفع خسيستو, وال أمل يكن من أدب الزكاة أف تُعطى للفقّب ُخْفي
 يصدع قناة عزتو؟

 أمل يُؤمِر ا٢بجاُج بالسكينة, ولزـو التؤدة, وترؾ أذية إخواهنم؟
ـُ من أعظم ما يُرىف ا٢بس, ويرتقي بالذوؽ, ويسمو بالروح؟  أليس الصيا

 أليس فيو شعور باآلخرين, وإحساس ٗبا يعانوف من عوز الفقر, وذلة ا٢باجة؟
ديُث النبويُة الشريفة منوىًة ٖبُلوؼ َفِم الصائم, وأنو عند اهلل أمل تأِت األحا

أطيب من ريح ا٤بسك, مع ما فيو من رائحة قد ال تروؽ؛ جربًا ٣باطر الصائم, 
أف _ وهنيًا ٤بن قد ٯبد ُب نفسو أذًى من ىذه الرائحة, أو كراىة ٤بن صدرت منو 

 ؟يتفوه ٗبا ال يليق
الناس على اختبلؼ طبقاهتم حافلٌة هبذا ا٤بعُب,  ٍب إف اآلثار الواردة ُب معاملة
 .دالٌة ِداللًة صرٰبًة على مراعاتو

وقل مثل ذلك ُب كثّب من ا٤بناىي؛ فهي ٙبذر ٩با يناُب الذوؽ, أو يضعف 
 .جانبو

وال يقف األمر عند سائر ا٤بعامبلت حاؿ السلم, بل يتعدى ذلك إىل حاؿ 
 .ا٤بعاملة ا٢برب؛ فُّباعى فيها جانُب الذوؽ, وحسنِ 

 ُب ما جاء ُب أدب ا٢برب ُب اإلسبلـ لرأيت ما يقضي منو ةً نظر  ولو ألقيتَ 
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 التعرض ٥بم بأذى؛ فقد يرسل العدوُّ  , وترؾُ ل العدو  سُ رُ  عجبك؛ فمن ذلك ٦باملةُ 
الرأي أف ال  نِ سْ حُ  نْ مِ فَ  ؛أو غّبه ٩با فيو ٚبفيف شر ا٢بربرسواًل ُب شأف الصلح 

فإف التعرض ٥بم  ؛, وأف يكونوا ُب أمن حٌب يعودوا إىل قومهمض للرسل بأذىر  عَ تػَ يػُ 
ل هبا إىل وس  تَ بأذى يقطع صلة الرسالة بْب الفريقْب, ويسد طريق ا٤بفاوضات الٍب يػُ 

 .أو إهنائها إذا كانت ناشبة ,عدـ الدخوؿ ُب ا٢برب
ض لرسوؿ بأذى ولو أرسلو قومو إلببلغ ما ر  عَ تػَ تأىب أف يػُ  ومكاـر األخبلؽِ 

, أو صدر منو كبلـ ُب تعظيم أمر قومو بقصد الفخر أو ا٢بربزموا عليو من ع
 .اإلرىاب

 .وقد جرى نظاـ اإلسبلـ ُب ا٢برب على ىذا األدب ا٤بقبوؿ
اهلل ألِقَي ُب  فلما رأى رسوؿَ " بكتاب من قريش إىل رسوؿ اهلل ÷ أبو رافع ـَ دِ قَ 

": جع إليهم أبداً, فقاؿ رسوؿ اهللإٍل واهلل ال أر : يا رسوؿ اهلل: قلبو اإلسبلـ, فقاؿ
أما أني ال أخيس  بالعهد، وال أحبس  الب  ر د ، ولكن ارجع؛ فإن كان في قلبك =

 +.الذي في قلبك اآلن فارجع
 . , وأسلمت"أقبلت إىل رسوؿ اهلل فرجعت, ٍب: قاؿ

، نساء احملاربْب لَ تْ فاإلسبلـ ٰبـر قػَ  ؛لُ اتِ قَ ال يػُ  نْ ل مَ تْ ومن ذلك ٘بنب قػَ 
 .سن منهم, ورىباهنم إف مل ٰباربواوالطاعنْب ُب ال ,ياهنموصب

هنى عن قتل النساء "هللأف رسوؿ ا _رضي اهلل عنهما _  روى عبداهلل بن عمر
 .والصبياف

كاف إذا   _عليو الصبلة والسبلـ_أنو  _رضي اهلل عنهما _  وروى ابن عباس
 .يعِب الرىباف+ ال تقتلوا أصحاب الصوامع: =بعث جيوشاً قاؿ

وسوؼ ٛبروف بأقواـ قد : =÷ ُب وصيتو ١بيش أسامة ÷ وقاؿ أبو بكر الصديق
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 +.فدعوىم وما فّرغوا أنفسهم لو ؛فّرغوا أنفسهم ُب الصوامع 

 +.وال امرأة ,وال شيخاً كبّباً  ,وال تقتلوا طفبلً : =وقاؿ
وال  ,وال امرأة ,وال تقتلوا ىرِماً : =ألمراء ا١بيش ÷ ومن وصايا عمر بن ا٣بطاب

 +.يداً, وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفاف, وعند شن الغاراتول
 .واجملنوف ,واألعمى ,وا٤بقعدُ  ,ويلحق هبؤالء ُب ٘بنب قتلهم ا٤بريضُ 

 .لنهي عن قتل العسيف, وىو األجّبا" وكذلك روي عن النيب
ا, لو اتِ قَ دوف ألف يػُ صِ قْ يػَ  نْ مَ  ِقَتاؿَ  من ا٢بربِ  دُ صِ قْ وهبذا يظهر أف اإلسبلـ إ٭با يػَ 

 .  د لقتل من ليس شأنو القتاؿصْ وال يصح القَ 
 أسرنا احملارب ُبومن ذلك حسن معاملة األسرى؛ فإذا وقعت طائفة من العدو 

مل ٯبز ألحد من ا١بنود أو غّبىم أف ٲبسهم بأذى, وإ٭با يرجع أمرىم إىل رأي ويل 
 , وما ٛبليو األمر الواسع ا٣بربة بوجوه ا٤بصاّب, فيعاملهم ٗبا تقتضيو خطة ا٢بـز

 .٠باحة األخبلؽ
_ رٞبهم اهلل _  وذىب من علماء السلف ا٢بسن البصري وعطاء بن أيب رباح

إىل أف ويل األمر ٱبّب ُب األسرى بْب أف يطلقهم على وجو ا٤بن, أو يطلقهم 
 َتَضعَ  َحٌب   ِفَداءً  َوِإم ا بَػْعدُ  َمّناً  فَِإم ا اْلَوثَاؽَ  َفُشدُّوا: ]بفداء, وٛبسكوا ُب ىذا بقولو

 .ٗ:٧بمد[ َأْوزَاَرَىا ا٢بَْْربُ 
 .فهذه إشارات سريعة تدؿ على عناية اإلسبلـ هبذا ا١بانب

 .وكتب التفسّب, والفقو, واألحكاـ, واآلداب مليئة ٗبا يقرر ىذا ا٤بعُب
وىكذا ٪بد أف اإلسبلـ يرتقي بذوؽ أىلو, وينأى هبم عن كل ُخُلٍق أو َتَصرٍُّؼ 

 .أو يوىي حبا٥با يعاكس سبلمَة الذوِؽ,
ومع ذلك كلو فإنك تلحظ خلبًل كبّبًا ُب ىذا ا١بانب, وتشهد مظاىر عديدة 
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 .من ىذا القبيل َٛبُرُّ بك كثّباً ُب حياتك اليومية
وقد يكوف ذلك ا٣بلل أو ا٤بظهر صغّبًا ُب عْب من يقع فيو, ولكنو ُٰبدث 

 .فساداً عريضاً, ورٗبا ال يبقى للمودة عيناً وال أثراً 
جديٌر با٤بسلم العاقل أف يرعى ىذا ا١بانَب, وحقيٌق عليو أف ٰبذر ٩با ينافيو ف

 .من ا١بفاء, والكزازة, والغلظة وما جرى ٦برى ذلك
؛ فإنو إذا كاف  مهذباً وإف من عبلمات السعادة لئلنساف أف يرزؽ ذوقًا سليمًا 

نغص عليهم, اآلخرين وال ي شعورَ  با٢بياة, وكيف ٰبَبـُ  كيف يستمتعُ   ؼَ رَ عَ  كذلك
على استجبلب القلوب,  ؛ فصاحب الذوؽ السليم قادرٌ يهمبل يدخل السرور عل

 .وإدخاؿ السرور على نفسو وعلى من حولو
فرد من ىؤالء يتجنب جرح  وإذا ساد الذوؽ السليم ُب أسرة أو ٦بتمع رأينا كل  

 .إحساس غّبه بأي لفظ, أو عمل, أو إشارة, أو أي شيء يأباه الذوؽ
 .كل فرد يقـو ٗبا أسند إليو من مسؤولية على أكمل وجو وأٛبوورأينا  

إف الذوؽ السليم ُب اإلنساف يرفعو إىل حد أف يتخّب الكلمة اللطيفة, 
 .والتصرؼ ا٤ببلئم الذي ٲبنع اإلحراج, ويدخل السرور على اآلخرين

 .السليم يأىب النزاع, وحدة الغضببل إف صاحب الذوؽ 
الذوؽ أكثر أثراً ُب السعادة من رقي العقل؛  ي  قِ إف رُ : ؿوال يبالغ اإلنساف إذا قا

من األعماؿ ا٣بسيسة, واألقواؿ النابية, واألفعاؿ  فَ نِ أَ  يَ قِ إف الذوؽ إذا رَ 
 .السخيفة

عما سيحدثو من شرخ  لْ سَ فبل تَ _ أما من جف  طبعو, وكثفت نفسو, وقل  ذوقو 
اآلخرين, وال  اه ال يراعي مشاعرَ ُب الناس, وما سيجلبو من شقاء لنفسو وغّبه, فَب 

ؾ دَ يَ  تَ عْ يأنف من مواجهتهم ٗبا يكرىوف؛ فإذا ما حضر ٦بلساً, وابتدر الكبلـ وضَ 



 

 

 165 خ٘اطس
 .على أحد من ا٢باضرين طَ رُ فْ , أو يػَ ؿ  زِ أف يَ  على قلبك؛ خشيةَ  

ىاـ على وجهو, ال ينتهي  _ ا١بهوؿَ  ةَ قَ زِ و الن  فإذا ما وجد ٦بااًل يشبع فيو طبيعتَ 
 .اح, وال تنحبس لو ِشر ةلو صي

رىم بأمور ر ا٢باضرين بعيوهبم, وتارة يؤذيهم بلحن منطقو, وتارة يذك  ك  ذَ فتارة يُ 
 .ىارُ كُّ ذَ يسوؤىم تَ 

أكب رجل من بِب مرة على مالك بن أ٠باء ٰبدثو ُب يـو صيف, ويُِغّمو, =
 تدري من قتلنا منكم ُب ا١باىلية؟أ: ويثقل عليو, ٍب قاؿ

 . أعرؼ من قتلتم منا ُب اإلسبلـال, ولكِب: قاؿ
 من ىم؟: و قاؿ
 .+ضولكفُ  ةِ حديثك, وكثر  أنا قتلتِب اليـو بطوؿِ : قاؿ

ومنهم َمْن ٨ُبالطُتو ُٞب ى الروح, وىو الثقيل البغيض العقل, =: ×وقاؿ ابن القيم 
منك, وال  فيستفيدَ  ؛ن أف ينصتسِ الذي ال ٰبسن أف يتكلم فيفيدؾ, وال ٰبُْ 

 .ها ُب منزلتهافيضعُ  ,نفسو يعرؼُ 
و كالعصى تنزؿ على قلوب السامعْب مع إعجابو بكبلمو بل إف تكلم فكبلمُ 

كلما ٙبدث, ويظن أنو مسك يطيب بو اجمللس,   وِ يْ فِ  نْ مِ  ثُ دِ وفرحو بو؛ فهو ٰبُْ 
وإف سكت فأثقل من نصف الّرحا العظيمة, الٍب ال يطاؽ ٞبلها وال جرىا على 

 .األرض
ما جلس إيّل ثقيل إال وجدت ا١بانب الذي : أنو قاؿ ×عي ويُْذَكُر عن الشاف

 .ىو فيو أنزؿ من ا١بانب اآلخر
رجبًل من ىذا الضرب, والشيخ  _قدس اهلل روحو_ (ٔ) ورأيت يومًا عند شيخنا

                                                 

 .شٝذ اإلسالّ ابٔ ت١ُٝٝ: ٜعىل ب٘_ 1
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٦بالسة الثقيل ٞبى الر بَع, : ٰبملو وقد ضعفت القوى عن ٞبلو, فالتفت إيّل وقاؿ
 .+لى ا٢بمى, فصارت ٥با عادة, أو كما قاؿلكن قد أدمنت أرواحنا ع: ٍب قاؿ

و٥بذا فالرجل النبيل, ذو ا٤بروءة واألدب ىو من يراعي مشاعر اآلخرين, وٰبفظ 
 .عليهم كرامتهم وماء وجوىهم

 خثيم عشرين عامًا ما ٠بعت منو كلمةً  صحبت الربيع بنَ : قاؿ بعضهم=
 .+تعاب

يتهم لشعائر اإلسبلـ وكذلك ترى قلة الذوؽ عند بعض الناس حٌب ُب حاؿ تأد
العظمى؛ فَبى بعض الناس ال يراعي ذلك ُب الصبلة, فرٗبا أتى ورائحتو مؤذية  

, أو البصل, أو يشرب الدخاف  .كمن يأكل الثـو
 وترى القلوب ُب بعض األحياف ُب ا٤بساجد قد بلغت ا٢بناجر, فبل ٰبتمل

 .أو طلب تقدـ أو تأخر ,أدٌل توجيو أو إشارةبعض الناس 
 .لعراؾ الذي قد يصل إىل حد االشتباؾ حوؿ التكييف وما شاكلووترى ا

وقل مثل ذلك وأشد ُب ا٢بج, فكم ىي ا٤بآسي عند الطواؼ, ورمي ا١بمار, 
 .وعند ا٢بلق أو التقصّب, أمور ال ٚبفى على ذي لب

فحدث وال _  ُب بعض البلداف وأما ما ٰبصل ُب ا٤بقابر حاؿ دفن ا١بنائز
 .وذاؾ يكثر من التدبّب ُب غّب ٧بلوحرج؛ فهذا يرفع صوتو, 

ٍب إف التزاحم حوؿ القرب, ومضايقة من يقوموف بالدفن أمر ٰبزف القلب, 
 .ويعطل الناس

قيادة السيارة, ويتجلى ذلك ُب التهور ُب حاؿ و٩با يدخل ُب ذلك قلة الذوؽ 
العامة, قيادهتا, وقلِة ا٤براعاة لقواعد السّب, ولبقية الناس ٩بن يسّبوف ُب األماكن 

 .ورفع أصوات الغناء, ورمي ا٤بخلفات ُب الشوارع ,وأذيِة اآلخرين بالتفحيط
ويدخل ُب ذلك ما يفعلو بعض سائقي السيارات؛ حيث يأخذ مكانًا كبّباً إذا 
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ق على الناس, وٰبرمهم من حقهم, ولو ي  ضَ يُ أراد إيقاؼ سيارتو ُب مكاف عاـ, فػَ  

 .تفاد منو عدد أكربأنو وقف كما ينبغي التسع ا٤بكاف, واس
ومن قلة الذوؽ ما تراه عند إشارة ا٤برور من قطع لئلشارة, وتسبب ُب 

على َمْن لو حق  ُب السّب كما ىو وكذلك ما تراه ِمْن َتقدُّـ بعض الناس  ا٢بوادث,
ا٢باؿ عند األماكن الٍب يوجد فيها دو ار؛ فتكوف األفضلية للقادـ من الدوار, غّب 

 !!ل القاعدة ُب ذلك أف األفضلية للجزـوأف بعض الناس ٯبع
ُب العامية الدارجة تعِب صاحب ا٤بغامرة الذي قد ال يبايل ( ا١بزـو)وكلمة 
 .بالعواقب

ومن قلة الذوؽ ما تراه عند َصر افة النقود؛ حيث ترى بعض الناس يتخطى َمْن 
َلُو, وترى منهم من إذا جاء َدْورُه ُب الصرؼ اشتغل ٗبكا٤بة َعبػْ  َر جوالو, وإذا فرغ قَػبػْ

من مكا٤بتو بدأ يبحث عن بطاقتو, ٍب إذا صرؼ وقف ينظر ُب كشف حسابو, 
 .ورٗبا أطاؿ الوقوؼ

 .كل ذلك والناس على أحر من ا١بمر ينتظروف فراغو
_ ولو أنو استعد للصرؼ قبل أف يأٌب دوره, وانصرؼ حاؿ انتهائو من غرضو 

 .لكاف خّباً لو, وأكمل ُب أدبو
قلة الذوؽ ترؾ العناية بطريقة إلقاء السبلـ أو الدعاء؛ فرٗبا يقو٥با  بل يدخل ُب

بعض الناس بنربة موحشة, موغرة للصدر؛ فتكوف ٦بلبة للضغائن بداًل من أف 
 .تكوف برداً وسبلماً 

ما يقع ُب البيع والشراء من كثرة ا٤بماكسة, _ وىو كثّب_ومن قلة الذوؽ 
 .وإذالؿ صاحب ا٤بتجر, أو صاحب الصنعة

ومن قلة الذوؽ سوء طلب ا٢باجة؛ فبعض الناس ال ُٰبسن ذلك؛ فَباه يلحف, 
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 .ويلح, وال يراعي الوقت ا٤بناسب
ومن قلة الذوؽ ما يقع ُب ا٤بكا٤بات ا٥باتفية, والرسائل ا١بوالية على وجو 

ولكنها غّب مبلئمة آلخر, ا٣بصوص؛ فقد تكوف الرسالة ا١بوالية مبلئمة لشخص, 
ألف ترسل لكبّب قدر أو سنٍّ, وال تصلح أف ترسل إىل غّبه, وقد وقد تكوف صا٢بة 

يصلح أف يرسلها شخص وال يصلح أف يرسلها آخر, وقد تصلح ألف ترسلها ٤بن 
يَػْعرفك ويَػْعرؼ مقاصدؾ, وال يصلح أف ترسلها لشخص ال يعرؼ مقاصدؾ, أو 

 .لشخص شديد ا٢بساسية سيء الظن؛ فمراعاة تلك األحواؿ أمر مطلوب
حصل من جراء التفريط بذلك األدب من إساءة ظن, وقياـ لسوؽ  وكم
 .العداوة

ومن قلة الذوؽ ما تراه من الكتابات البذيئة على جدراف األماكن العامة؛ فهي 
تشوه وجو البلد حسًا ومعًُب, وتريب على قلة ا٢بياء, ورٗبا كانت سببًا ُب شيوع 

 .الفاحشة
اة ألدب احملادثة كالثرثرة, واالستئثار و٩با يدخل ُب ىذا القبيل قلُة ا٤براع

با٢بديث, وكثرِة األسئلِة وتَػَعمُّد اإلحراج فيها, وا٢بديث ٗبا ال يناسب ا٤بقاـ, 
والتعايل على السامعْب, وترؾ اإلصغاء للمتحدث, واالستخفاؼ ٕبديثو, وا٤ببادرة 

 .إىل إكمالو, والقياـ عنو قبل إكماؿ حديثو, وا٤ببادرة إىل تكذيبو
خل ُب قلة ا٤براعاة ألدب احملادثة رفع الصوت ببل داٍع, والشدة ُب العتاب, ويد

والغلظة ُب ا٣بطاب, وا١بداؿ وا٤براء وا٣بصومة, وبذاءة اللساف, والتفحش ُب 
 .القوؿ, والتقعر ُب الكبلـ

و٩با يدخل ُب قلة الذوؽ قلة ا٤براعاة ألدب اجملالسة, كتتبع عثرات ا١بليس, 
 .ووإظهار ا٤ببللة من
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ومن ذلك تناجي االثنْب دوف الواحد, وا١بلوس وسط ا٢بلقة, والتفريق بْب  

 .اثنْب متجالسْب دوف إذهنما, وإقامة الرجل من ٦بلسو, وا١بلوس مكانو
 .وبا١بملة فاألمثلة على قلة الذوؽ كثّبة, وما مضى إ٭با ىو إشارات ليس إال

دروسنا, وخطبنا, فياليت جانب الذوؽ يلقى عناية ونصيبًا من تعليمنا, و 
وإعبلمنا؛ لنتجنب كثّبًا من الشرور الٍب رٗبا كاف سببها التقصّب ُب ىذا 

.(ٔ)ا١بانب

                                                 

_ أسباب٘ _ َعاٖسٙ _ س٤ٛ اخلًل )بٝإ ٚإٜطاح ملا َط٢ ذنسٙ فازجع إ  نتاب ٚإذا أزدت َزٜد _ 1

ٝا٠ زسا٥ٌ يف ايزٚاج ٚاحل)ٚنتاب ( فكس املصاعس)ٚنتاب ( أخطا٤ يف أدب احملادث١ ٚاجملايش١)ٚنتاب ( عالج٘

 .ٚمجٝعٗا يًهاتب( ايزٚج١ٝ
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وىو من _ قيس بن سعد بن عبادةقالت ل عجوزاً جاء ُب كتب السّب أف 
 +.أشكو إليك قلة ا١برذاف: =_األجواد ا٤بعروفْب

خبزاً, و٢بماً, يتها ؛ امؤلوا بىذه الكنايةما أحسن : =ففطن ٤بقولتها, وقاؿ
 +.و٠بناً, وٛبراً 

وجاء ُب سّبة وزير األندلس ٧بمد بن ا٣بطيب السلماٍل أنو قاؿ عند سفارتو 
من ملك غرناطة إىل ملك ا٤بغرب ابن عناف أبياتو ا٤بشهورة الٍب ار٘بلها عند 

 :الدخوؿ إليو, والٍب يقوؿ طالعها
 خليفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة اهلِل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَعَد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرُ 

 
 دُّجا َقَمػػػػػػػػػػػػػػػػػرُ ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػا الح ُب الػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 :ٍب قاؿ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػأرض أنػػػػػػػػػػػػػػػػدلسٍ  (ٔ)والنػػػػػػػػػػػػػػػػاس طُػػػػػػػػػػػػػػػػر اً 

 
 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػا وطنػػػػػػػػػػػػػػػػوا ومػػػػػػػػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػروا 
ُهْم نفوُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُهمُ    وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َأٮَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػْ

 
 فوجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍل إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك وانتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا 

 +.ما ترجع إليهم إال ٔبميع مطالبهم: =فقاؿ لو ابن عناف 
 .وأذف لو با١بلوس؛ فسل م عليو

وكاف من _ ٓٙٚغرناطة ا٤بتوَب سنة قاؿ القاضي أبو القاسم الشريف قاضي 
مل نسمع بسفّب قضى سفارتو قبل أف يسلم على السلطاف إال : =_ٝبلة الوفد

 +.ىذا
وجاء ُب سّبة القاضي أيب الربكات التلمساٍل أنو ٤با عـز على الرحلة من ا٤بغرب 

 :كتب إليو ابن خاٛبة باألبيات التالية_ إىل ا٤بشرؽ ٤با ضاؽ عليو العيش 
                                                 

 .ٜعىل مجٝعًا: ُطسًَّا_  1

 حشّ اهطوب هوخاجٞ
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 لغػػػػػػػػػػػػػػػرِب حقػػػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػػػا ٠بعنػػػػػػػػػػػػػػػاأمشػػػػػػػػػػػػػػػَس ا 

 
 

 بأنػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػػد َسػػػػػػػػػػػػػػِئمَت مػػػػػػػػػػػػػػن اإلقامػػػػػػػػػػػػػػة 
 وأنػػػػػػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػػػػػػد عزمػػػػػػػػػػػػػػَت علػػػػػػػػػػػػػػى طلػػػػػػػػػػػػػػوع 

 
 إىل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؽ ٠بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػد زلزلػػػػػػػػػػػػػػػػػَت منػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػل  قلػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ  
 

 ٕبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق اهلل ال تُِقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِم القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 .فحلف أبو الربكاِت أال يرحل من إقليم فيو من يقوؿ مثل ىذا 

ا يؤكد صحة ا٤بقولة الٍب ٩ب_ فتلك القصص, وغّبىا كثّب ُب كتب السّب 
 +.حسن طلب ا٢باجة نصف العلم: =أطلقها األوائل

_ وكلما تقدـ اإلنساُف ُب العمر, وتقل ب ُب ا٤بشاىدات, و٦باري األحداث 
رأى صحَة تلك ا٤بقولة؛ فتجد من الناس من ٰبسن السؤاؿ والطلب والعرض؛ 

 عرضو, أو يُػْعَتَذر لو اعتذارٌ و ُحْسُن فيجاب عن سؤالو, وتُلىب لو طَِلبتو, وُيشكر ل
 .زرع وادياً ذا٧ببلً قاببًل, و  يليق بو, خصوصاً إذا صادؼ ذلك ا٢ُبْسنُ 

 ._كما مر_ولقد كاف األكابُر والعظماء يقدروف َمْن يرعى ىذا ا١بانب 
 .كما كانوا يعيبوف َمْن يُػَقص ر ُب ىذا, ويعدُّونو زرايًة بو, ومنقصًة ُب حقو

 :ا٤بشهورِة الٍب يقوؿ مطلعها وِ َن مرواَف بقصيدتِ ريٌر عبَدا٤بلِك بو٥بذا ٤با انتجع ج
 أتصػػػػػػػػػػػػػػػػػحو أـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤاُدؾ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحِ 

 
 

 َعِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُبك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرواح 
 .بل أنت فؤادؾ غّب صاح: قاؿ لو عبُدا٤بلك 

وىو _وكاف جريٌر يَػْقِصُد نفَسو؛ حيث جرد منها ذاتاً أخرى, غّب أف عبدا٤بلك 
 .أراد أف يلفت نظر جرير, وينبهو إىل سوء مطلعو_ بّبالبصّب النق ادة ا٣ب

 :و٤با وصل جرير إىل قولو
 ألسػػػػػػػػػػػػػػتم خػػػػػػػػػػػػػػّب مػػػػػػػػػػػػػػن ركػػػػػػػػػػػػػػب ا٤بطايػػػػػػػػػػػػػػا

 
 

 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٤بْب بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف راح 
هتلل وجو عبدا٤بلك, وبلغ بو االرتياح إىل أف أمر ١برير بعطاء جزؿ قوامو مائة  

 .ناقة وزيادة
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 : ٩بدوح لو ٯبتديوومن ىذا القبيل ما عابوه على قوؿ من قاؿ ُب
 فرشػػػػػػػػػػػػِب بسػػػػػػػػػػػػيب ال أكػػػػػػػػػػػػونن ومػػػػػػػػػػػػدحٍب

 
 

 (ٔ)كناحػػػػػػػػػػػػػػت يومػػػػػػػػػػػػػػاً صػػػػػػػػػػػػػػخرة بعسػػػػػػػػػػػػػػيل 
 ترشد السائل ُب مسائل العلم وغّبىا, وترشد طالب ا٢باجة َّب فمثل ىذه الس   

إىل أف ٰبسن _ سواء كانت لو أو لغّبه, وسواء كانت ُب أمور خاصة أو عامة 
ق؛ فذلك أحرى لنيل بغيتو, العرض, ويتلطف ُب الطلب دوف تكلف, أو ٛبلُّ 

 .وإجابة طَِلَبِتو

                                                 

ايعشٌٝ (: بعشٌٝ: )أٟ بعطا٤, ٚقٛي٘(: بشٝب: )ٛي٘أٟ أعطىل, ٚق(: فسشىل: )َع٢ٓ قٛي٘_  1

 .زٜص١ املهخ١ً

, ٚال جتعًىل نُٔ ٜربٟ صدس٠ صُا٤ بسٜص١ َهخ١ً; فُجٌ ٖرا ال أعطىل عطا٤ّ: َٚع٢ٓ ايبٝت

 .حيغٌ ع٢ً ش٤ٞ

 .ٖٚرا ايبٝت يف غا١ٜ اجلفا٤ ٚس٤ٛ ايطًَِّب١
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كنت كثّبًا ما أحاوؿ إقناع نفسي وغّبي ٩بن أخالطهم أال يبالغوا ُب االنزعاج 
الٍب تتكرر من الطبلب, واألوالد  من األمور الصغّبة, واألخطاء غّب ا٤بقصودة

 ., ومن بعض العواـ, والعصاِة, وناقصي ا٤بدارؾالصغار
 .دوف توجيو أو إرشاد ك أف يَبؾ حبلهم على غارهبموال أعِب بذل

 .يبالغ ُب التثريب عليهموإ٭با ا٤بقصود أال 
الٍب  اتِ نَ أو ُٰبسن التعامل مع تلك الفلتات وا٥بِ  ,وكنت ُأْكربُ من يتغاضى

 .ذكرىم مضىتصدر ٩بن 
أو قد مر  ببعض تلك األطوار حاؿ طفولتو, أو دراستو,  ذلك أف اإلنساف

حاؿ اكتماؿ  َباه إذا تذك ر تلك األياـ السالفة, وما جرى فيها ٩با يُنكرهغفلتو؛ ف
تراه ُيكرب من كاف ُٰبسن التعامل معو ُب تلك األياـ, وال يروقو إال ذاؾ _ عقلو 

زُّ التخلص عك الزالت الٍب يَ م عن تلل  حَ تَ ا٤بريب ا٢بكيم ا٢بليم الذي يتغاضى, ويػَ 
 .عن عناد, أو سوء طوي ة _بُب الغال_ منها, والٍب ال تصدر

 :كاف األمر كذلكفإذا  
 فػػػػػػػػػبل تغضػػػػػػػػػنْب مػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػّبة أنػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػرهَتا

 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػأوؿ راٍض سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبىا 

وقد وجدت أف القرآف الكرَل قد أشار إىل ىذا ا٤بعُب ا١بليل بألطف إشارة,  
 .وأٝبل عبارة
ُب َسِبيِل الل ِو فَػَتبَػيػ ُنوا َوال  يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربْػُتمْ : ]_عز وجل_قاؿ اهلل 

نْػَيا َفِعْنَد الل ِو  تَػُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكْم الس بلـَ َلْسَت ُمْؤِمنًا تَػْبتَػُغوَف َعَرَض ا٢ْبََياِة الدُّ
الل َو َكاَف ٗبَا تَػْعَمُلوَف  َمَغاًِلُ َكِثّبٌَة َكَذِلَك ُكنُتْم ِمْن قَػْبُل َفَمن  الل ُو َعَلْيُكْم فَػَتبَػيػ ُنوا ِإف  

 كرهم كِتٍ ًّ قبى
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 .ٜٗ:النساء [َخِبّباً 
: _عز وجل_وقد أبدع العبلمة الشيخ ابن عاشور ُب الوقوؼ عند قولو 

 .ٜٙٔ_ٛٙٔ/ُ٘ب تفسّبه التحرير والتنوير  [َكَذِلَك ُكنُتْم ِمْن قَػْبلُ ]
 أىب فلو أف أحداً  ؛فدخلتم اإلسبلـ بكلمة اإلسبلـ ,أي كنتم كفاراً  =: ×فقاؿ 

 .قكم ُب إسبلمكم أكاف يرضيكم ذلكد  صَ أف يُ 
 كاف  وىذه تربية عظيمة, وىي أف يستشعر اإلنساف عند مؤاخذتو غّبه أحواالً 

بسوء إذا مل يقصر ىو عليها تساوي أحواؿ من يؤاخذه, كمؤاخذة ا٤بعلم التلميذ 
 .ُب إعماؿ جهده

 بَ لُّ طَ وتَ  ,ليهمع فيعتادوف التشديدَ  ؛وكذلك ىي عظة ٤بن ٲبتحنوف طلبة العلم
عثراهتم, وكذلك والة األمور وكبار ا٤بوظفْب ُب معاملة من لنظرىم من صغار 

أف ينتهروىم على  ا٤بوظفْب, وكذلك اآلباء مع أبنائهم إذا بلغت هبم ا٢بماقةُ 
 . أو على الضجر من اآلالـ ,اللعب ا٤بعتاد

بث الثقة  وقد دلت اآلية على حكمة عظيمة ُب حفظ ا١بامعة الدينية, وىي 
ألنو إذا فتح ىذا الباب  ؛الشك و إدخاؿُ شأنِ  نْ واألماف بْب أفراد األمة, وطرح ما مِ 

مو, وبذلك ترتفع الثقة, اهت   نِ مَ  مَ هِ ت  أف يػَ  فللغّب هغّبَ  ا٤بتهمُ  مُ هِ ت  ه, وكما يػَ دُّ سَ  رَ سُ عَ 
نافق, دؽ وا٤بالصا لُّ ظِ إذ قد أصبحت التهمة تُ  ؛ويسهل على ضعفاء اإلٲباف ا٤بروؽ

 .ا٤بنافقْب معاملة ا٤بسلمْب"وانظر معاملة النيب
فيكتفي أىلو بدخوؿ الداخلْب  ؛على أف ىذا الدين سريع السرياف ُب القلوب

فهم  ؛إذ ال يلبثوف أف يألفوه, وٚبالط بشاشتو قلوهبم ؛فيو من غّب مناقشة
السابقْب , و٩با يعْب على ذلك ثقة راسخاً  يقتحمونو على شك وتردد فيصّب إٲباناً 

 . فيو بالبلحقْب هبم
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ا٤بذكور  [تَػبَػيػ ُنوا]ػل  تأكيداً  [تَػبَػيػ ُنواَؼ َ ]ومن أجل ذلك أعاد اهلل األمر فقاؿ   

 +.ووعداً  وىو ٯبمع وعيداً  [ِإف  الل َو َكاَف ٗبَا تَػْعَمُلوَف َخِبّباً ]لو بقولو قبلو, وذي  
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 .ا٤بتخصصْب أو ا٤بثقفْب كاف ا٢بديث عن السياسة ال ٱبوض فيو إال فئة من
أما ُب عصرنا ىذا عصر اإلعبلـ فصار التحليبلت السياسية كؤًل مباحاً, فكل 

وما أكثر _فما ٲبر ا٢بدث  على ليبله, وكل يهرؼ ٗبا يعرؼ وما ال يعرؼ؛ ِب  غَ يػُ 
 .إال وتسمع التحليبلت تلو التحليبلت_ األحداث

ى بأف ما ٯبري إ٭با ىو مؤامرة, ٘باه ذلك ا٢بدث تتباين؛ فهذا ير وترى األنظار 
بأف وراء األكمة ما وراءىا, ورابع يكتفي : وذاؾ يرى بأنو مناورة, وثالث يقوؿ

 .وببادئ الرأي وأوؿ النظر ,بالنظر القريب
إف السياسي ىو الذي يتوقع حدثاً, أو ُٰبلل حدثًا بشرط أف يكوف : وقد قيل

 .رتآهما الديو التعليل الكاُب إذا وقع األمر ٖببلؼ 
وعلى كل حاؿ فإف التحليل األوؿ للحدث ىو ما يُرى, وُيشاىد, فهو ٕبد 

 .ذاتو يعرب عما وراءه
فإننا بذلك لن _ أما إذا صرنا نشك بأف وراء كل حدث مؤامرة, أو مناورة 

 .نصل إىل أي حقيقة, وستبقى األمور عائمة, أو تكوف ا٢بقيقة نسبية

 اهتخوٚالت اهشٚاسٚٞ
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كدُّ الذىن, ومعا١بُة العزو, والتأكد : ثّبٍة منهاأما معاناُة التأليف فمن وجوٍه ك
من صحة ا٤بعلومة, وكثرُة ا٤براجعة, وا٢بذُر من الزلل, وا٢برص على إبراز األفكار 

 .ُب معرض حسن, وثوب مقبوؿ
, وتعب  ومنها ما يعَبي ا٤بؤلف من ا٤بلل, والفتور, وصداع الرأس, وقلة النـو

النقطاع عن كثّب من ا٤بلذات, والتقصّب ُب األعصاب, وآالـ ا٤بفاصل والعينْب, وا
 .بعض ا٢بقوؽ؛ فهذه بعض معاناة التأليف

ن ٗبناجاة الفكر, واصطياد األوابد, ومعرفة أقدار ا٤بؤلفْب مُ كْ تَ أما لذتو فػَ 
السابقْب والبلحقْب, والتعود على طوؿ النفس, وا٢برص على الوصوؿ إىل 

 .ا٢بقائق
هنايِة البحث, والفرُح بطبعو, ونشرِه, استشعاُر : ومن أعظم لذات التأليف

أكثر _ كما يقوؿ ابن ا١بوزي _ وإىدائو, وانتفاِع الناِس بو؛ فإف نفع التصنيف 
من نفع التعليم با٤بشافهة؛ ألف اإلنساف يشافو ُب عمره عددًا من ا٤بتعلمْب, 

؛ فيكوف التأليف من دُ عْ ويشافو بتصنيفو خلقًا ال ٰبصوف, وخلقًا مل يوجدوا بػَ 
 .الباقيات الصا٢بات

 .تشبو فرحة انتظار ا٤بولود ا١بديد وإف النتظار ٦بيء الكتاب من ا٤بطبعة فرحةً 
باستجماع ا٣بواطر, وا٣بلوة عن الناس, وإىل  _كذلك_لذة التأليف  وتكمن

 :ىذا أشار بعضهم بقولو
 وأطيػػػػػػػػػػػػب أوقػػػػػػػػػػػػاٌب مػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػدىر خلػػػػػػػػػػػػوةٌ 

 
 يقػػػػػػػػػػػّر هبػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػيب ويصػػػػػػػػػػػفو هبػػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػػِب 

 ورة الفكػػػػػػػػػػر نشػػػػػػػػػػوةً ويأخػػػػػػػػػػذ يل مػػػػػػػػػػن َسػػػػػػػػػػ 
 

 فػػػػػػػػػػػػػأخرج مػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػّن وأدخػػػػػػػػػػػػػل ُب فػػػػػػػػػػػػػنّ  
 

 اهتأهٚف ًعاُاٝ ٗهرٝ
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 ويفهػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػاؿ عقلػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػوري
 

 فنقلػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػن أذٍل و٠بعػػػػػػػػػػػػي هبػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػِب 
 وأ٠بػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػن ٪بػػػػػػػػػػػػػوى الػػػػػػػػػػػػػدفاتر طُرفػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 أزيػػػػػػػػػػػل هبػػػػػػػػػػػا ٮبػػػػػػػػػػػي وأجلػػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػزٍل 
 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمِب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثهم 

 
 فمػػػػػػا غػػػػػػػاب مػػػػػػػنهم غػػػػػػّب شخصػػػػػػػهم عػػػػػػػِب 
ف أف يرى عند عزمو على التأليف أنو وإف من أعظم نعم اهلل على ا٤بؤلىذا  

سهٌل ميسور, وأنو ال َٛبُرُّ عليو مدة وجيزة إال أ٪بزه وأٛبو؛ فإذا ما ابتدأ فيو تفت ق 
ذىنو عن مسائل مل ٰبلم هبا, وطرأت عليو إٔباث مل يكن يتخيلها, وإذ ىو ُب واد 

 .متشعب يرى أنو ال بد لو من سلوكو
ن ا٤بشقة والتعب ألبعد عن فكره خياؿ ولو علم بادئ األمر ما سيلقاه م

التأليف, ونأى بنفسو عن مسالك التكليف, مفضبًل منادمة األحباب, ودعَة 
 .التنعم ٗبغتسل بارد وشراب

وقد وجدت كبلمًا ٝبيبًل حوؿ ىذا ا٤بعُب للشيخ ٧بمد بن طاىر الكردي ُب  
أليف ومعاناتو حيث ذكر ُب خاٛبة كتابو كلمة تدور حوؿ الت( مقاـ إبراىيم)كتابو 

ىذا, و٤با كنت مشتغبًل بالتصنيف, : =ولذتو, و٩با جاء ُب ذلك الكتاب قولو
إنِب مل أجد أصعب, وال أتعب, : ٨بالطًا للعلماء أرباب التأليف ٲبكنِب أف أقوؿ

 .وال أشغل لئلنساف من تأليف الكتب مهما تنوعت واختلفت
لشيء إ٭با ىو االشتغاؿ ولئن كاف شيء ُيْسرع ُب ضعف اإلنساف وىرمو فذلك ا

قويًا ُب _ مع وىنو وضعفو _ بالتأليف وحده, وُب الوقت نفسو ٘بد ا٤بؤلف 
معلوماتو, راسخاً ُب دراساتو ومراجعاتو؛ فكل شيء ينقص إذا أنفقت منو إال العلم؛ 

 .فكلما أنفقت منو لغّبؾ باإلفادة زادت معرفتك مهما تكررت منك اإلعادة
الشغل الذي ال شغل بعده, والعمل الذي ينقطع إليو  فاالشتغاؿ بالتأليف, ىو

ا٤برء وحده, ٘بده يبحث عن مسألة إذا بو يعثر على أخرى و٤با يكمل األوىل بعد, 
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 .تراه ٰبقق ُب ٕبث إذا بو يصل إىل غّبه؛ لتشّعب الكبلـ, وارتباط بعضو ببعض 

و ٲبشي, أو وإنو كثّبًا ما تطرأ عليو ا٤بسائل, وتنكشف لو الدقائق وىو يأكل أ
؛ لذلك يكوف ا٤بؤلف ا٣ببّب باألحواؿ ال ٱبلو عن القلم والورؽ أٌّل سار,  يريد النـو
وحيثما كاف؛ ليقيد رؤوس ا٤بسائل الٍب تطرأ على فكره بغتة, حٌب إذا ما رجع إىل 

 .وأشبعها درساً  ,حالة االشتغاؿ قَػَتلها ٕبثاً 
د عليو أفكاره, ينفرد عن ٘بده يبتعد عن األىل والولد؛ خوفًا من أف يقطع أح

الناس بنفسو, وقد يصطفي شخصًا من شكلو وجنسو, يساعده ُب البحث 
 .والتنقيب, ويبيض لو مسوداتو بنظاـ وترتيب

إنو يقضي الساعات الطواؿ, ويسهر غالب الليايل : ولست مبالغًا إف قلت
ديث باالشتغاؿ ُب ا٤بطالعة والكتابة, ال يسأؿ عن أكل وال شرب, وال يصغي ٢ب

إىل جسمو سبيبلً, قد يعَبيو ا٤بلل, وتتعب أعصابو, وىو  أو خرب, وال ٘بد الراحةُ 
؛ فيمتنع عليو؛ لشدة تعبو  مع ذلك يتطلب برىاناً, ويستنبط دليبلً, وقد يريد النـو
ا٤بتواصل؛ إلٛباـ ما لديو؛ فهو لذلك قد يكوف مقصراً عن زيارات إخوانو وأحبائو؛ 

 فسو كيف يؤدي حقوؽ غّبه؟فإنو من ال يؤدي حقوؽ ن
 .وىو ُب ذلك معذور مأجور, وُب عملو مغبوط مشكور

مسكْب ا٤بؤلف, يشغل حواسو ا٣بمس, ويصل يومو باألمس؛ لّبيح طبلب 
العلم والفنوف, وألف يصل ُب ٕبثو إىل نتيجة مرضية, وخبلصة شافية, وأجوبة 

اً إذا ما اىتدى إىل حّل ما يكوف فرح إليو من الدنيا وما فيها, وأشدُّ  سديدة أحبُّ 
 .مسألة عويصة كانت مستعصية عليو, أو أتى ببحث مل يسبقو إليو أحد

فهو الذي ال _ عز شأنو_أما ثوابو على عملو وجزاؤه فهذا موكوؿ إىل اهلل 
قد رفع _ سبحانو وتعاىل_َيضيع عنده َعَمُل عامٍل من ذكر أو أنثى, على أنو 
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ارين, وحفظهم من التخريف مهما عمروا, ذكر العلماء, وأعلى شأهنم ُب الد
 .وتقدموا ُب سن الشيخوخة

وأما تقديره ومكافأتو ُب اجملتمع اإلنساٍل فهذا راجع إىل الوسط الذي يعيش 
فيو, وإىل القـو الذين ينتمي إليهم؛ فعلى قدر مكانتهم ُب العلم واألدب, 

قديرىم ٤بنزلتو, وثقافتهم ُب ٨بتلف الفنوف, وخلّوىم من ا٤بكر وا٢بسد يكوف ت
 .ومعرفتو ٤بكانتو, وأكثر ا٤بؤلفْب ال يظهر فضلهم إال بعد ا٤بمات

 +.وال ينبئك مثل خبّب=ىذه بعض حاالت ا٤بشتغلْب بالتأليف 
 ال يعرؼ الشوؽ إال من يكابده

 
  .+وال الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابة إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن يعانيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ىػ_ا

اللذة بانقضاء فهذه معاناة التأليف, وتلك لذتو, وستنقضي ا٤بعاناة و : وبعد
عمر ا٤بؤلف, وبعد ذلك يكوف لو الغُْنم, أو عليو الُغْرـ؛ فنسأؿ اهلل أف ٯبعل ما 

 .نكتب حجة لنا ال علينا, وأف ينفع بو, وٯبعلو خالصاً لوجهو
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معاوية, وعمرو ابن : دىاة العرب أربعة=: أخرج ابن عساكر عن الشعيب قاؿ
معاوية فللحلم واألناة, وأما عمرو العاص, وا٤بغّبة بن شعبة, وزياد, فأما 

 .+فللمعضبلت, وأما ا٤بغّبة فللمبادىات, وأما زياد فللكبّبة والصغّبة
أنا لؤلناة, وعمرو للبديهة, وزياد : يقوؿ×  كاف معاوية=: وقاؿ األصمعي

 +.للصغار والكبار, وا٤بغّبة لؤلمر العظيم
لوف كاتب العباس وجاء ُب كتب السّب واألدب أف عبد اهلل بن قاسم بن طو 

بعث إيّل أٞبد بن طولوف بعد أف مضى من الليل : =بن أٞبد بن طولوف قاؿا
 .نصُفو, فوافيتو وأنا منو خائٌف مذعور

: ودخل ا٢باجب بْب يدّي وأنا ُب أثره, حٌب أدخلِب إىل بيٍت مظلم, فقاؿ يل
 !سل م على األمّب

ألي شيٍء :  الظبلـالبيت وىو ُب داخلِ  نْ فسّلمت, فقاؿ يل ابن طولوف مِ 
 ومِلَ؟: للفكر, قاؿ: يصلح ىذا البيت؟ قلت

 .ألنو ليس فيو شيءٌ يشغل الطرؼ بالنظر فيو: قلت
يقوؿ لك األمّب اغُد علّي, : امض إىل ابِب العباس, فقل لو! أحسنت: قاؿ

السمع : وامنعو من أف يأكل شيئًا من الطعاـ إىل أف ٯبيئِب؛ فيأكل معي, فقلت
 .والطاعة
ف العباس قليل الصرب على ا١بوع؛ فراـ شيئًا يسّبًا قبل ذىابو إىل أبيو؛ وكا

َفَمنَػْعُتو؛ فركب إليو, وجلس بْب يديو, وأطاؿ أٞبد بن طولوف عمداً, حٌب علم أف 
العباس قد اشتّد جوعو, وُأْحِضرت مائدٌة ليس عليها إال البوارد من البقوؿ 

 صػاز األً٘ز ٗكبازٓا
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جوعو, حٌب شبع من ذلك الطعاـ, ا٤بطبوخة؛ فاهنمك العباس ُب أكلها؛ لشدة 
وأبوه متوقف عن االنبساط ُب األكل, فلما علم أنو قد امتؤل من ذلك الطعاـ 
أمرىم بنقل ا٤بائدة, وُأْحِضر كلُّ لوف طّيب من الدجاج, والبط, وا١َبْدي, 
وا٣بروؼ؛ فانبسط أبوه ُب ٝبيع ذلك, فأكل, وأقبل يضع بْب يدي ابنو منو؛ فبل 

 .ِشَبعوٲبكنو األكل؛ لِ 
إنِب أردت تأديبك ُب يومك ىذا ٗبا امتحنتك بو؛ ال تلق هبم تك : قاؿ لو أبوه

على صغار األمور بأف تسه ل على نفسك تناوؿ يسّبىا؛ فيمنعك ذلك من  
 ىػ.ا .+هرُ دْ م قَ ظُ عْ كبارىا, وال تشتغل ٗبا يقّل قدرُه؛ فبل يكوف فيك فضٌل ٤با يػَ 

نزٌر يسٌّب ٩با ورد من ىذا ا٤بعُب ُب كتب  فما مضى ذكره من األخبار إ٭با ىو
 .السّب والَباجم

وىذه األخبار تشّب إىل معاٍف عظيمٍة قد تغيب عن باؿ كثٍّب من الناس؛ فتجد 
 .يغلق عليو ذىنو, ويأخذ ٗبجامع قلبوف؛ سببٍ  يشغلو أتفوُ  نْ مَ 

وٍر وقد يكوف ذلك اإلنساف عظيماً, أومؤى بًل للعظمة, ٍب تراه يشغل نفسو بأم
صغّبة, فتأخذ بلب و, وتشغل وقتو, وتستنفد طاقتو, وتقطعو عن مصاّب كثّبة كبّبة,  

حيث تراه يشغل نفسو بأموٍر صغّبٍة ُب _ على سبيل ا٤بثاؿ_كحاؿ بعض التجار 
 .جهده, ووقتوو  ,ميداف ٘بارتو, فتناؿ نيلها من أعصابو

, لو يده, لكاف خّباً  إىل غّبه ٩بن ىم ٙبت الصغّبةَ  ولو أنو وَكَل تلك األمورَ 
 .لتجارتو وأزكى

حيث ترى بعضهم يهلك نفسو ُب  ؛وقل مثل ذلك ُب شأف من يتوىل والية
 .من جهٍد ٤بواجهتها أموٍر صغّبة, فإذا دٮبتو عظاـ األمور مل يعد فيو بقيةٌ 

وترى ُب الناس من ىو خبلؼ ذلك؛ فتجده ال يأبو لؤلمور اليسّبة, واللفتات 
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 .اإلنسانية الٍب ترفع من قدره, وتكم ل عظمتو, وتنهض ٗبروءتو ا٢بانية, وا١بوانب 

ىذه حالو يعتذر لنفسو بأنو مشغوؿ بأموٍر عظيمٍة كبّبة؛ لذا تراه ال  نْ وترى مَ 
 .للمسكْب الغريب, والتواضعِ  يأبو ٗبحادثة الصغّب, ومبلحظةِ 

مع _ى والذي تقتضيو ا٢بكمة أف يُػْفرَِغ ا٤برء نفسو لكبار األمور, وال ينس
 .أف  يقـو بصغارىا, من غّب أف يعطيها أكرب من حجمها_ ذلك

حيث كاف يقـو با٤بصاّب العليا, ويُعُب بشؤوف األمة, " وىكذا كاف حاؿ النيب 
 .يغ الدعوة, وا١بهاد ُب سبيل اهلل وما جرى ٦برى ذلك من األعماؿ ا١بليلةوبتبل

صحابو, ويكوف ُب وة, وٲبازح أومع ذلك تراه يبلطف الصغّب, وٯبيب الدع
َنة أىلو؛ فقد أعطى كل ذي حقٍّ حق و, وجعل لكل مقاـٍ ما يناسبو دوف وكٍس, مهْ 

 .وال شطط
 ومل يكػػػػػػػػػػػػػػن أحػػػػػػػػػػػػػػٌد يلهيػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػن أحػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 
 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد والنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُس أطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿُ  

ومن أعجب من رأيت ُب ىذا العصر ٩بن ٲبثل ىذا ا٤بعُب, ويسّب على ىذا  
 .×العزيز بن عبد اهلل بن باز  النمط ٠باحة شيخنا اإلماـ الشيخ عبد

وىذا سر  من أسرار عظمتو وأ٤بعيتو, ولطائف سّبتو, وأسباب ٛبيزه, وحلولو ُب 
سواد العيوف, وسويداء القلوب؛ ففي الوقت الذي يقـو فيو ٔببلئل األعماؿ, من 
مراسبلت لكبار ا٤بسؤولْب, ومناصحة لرؤساء الدوؿ, واستقباؿ للوفود من أعلى 

وقياـ بالدروس والفتوى, والردود على األسئلة ا٤بتتابعة, ورئاسة  ا٤بستويات,
ا, و٫بو ذلك من األعماؿ الٍب يَبتب االجتماعات ُب الرابطة أو ا٥بيئة أو غّبٮب

ال تراه يهمل دقائق األمور, وصغارىا؛ ٕبجة اشتغالو  _عليها ا٤بصاّب العامة لؤلمة 
عم ا قبل الفقّب ا٤بسكْب, وٯبيب ٗبا ىو أىم, بل تراه يسمع سؤاؿ ا٤برأة, ويست

ا٥باتف ولو كاف يسّباً, بل تراه يداعب قائد سيارتو, والعاملْب معو,  يُػْوَرُد عليو عرب
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ويسأ٥بم  عن أحوا٥بم, وأحواؿ ذويهم, بل ال يُػْغِفل الثناء على طباخ ا٤بنزؿ على 
وىكذا  الوجبات الٍب يعدىا, وال ينسى مداعبة الصغار, والقياـ ٕبقوؽ األىل, 

 .كانت حالو مع الناس؛ فكل يعطيو حقو, وينزلو منزلتو
َوَما يُػَلق اَىا ِإال  ال ِذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلق اَىا ِإال  [ ]َذِلَك َفْضُل الل ِو يُػْؤتِيِو َمْن َيَشاءُ ]و

 [.ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ 
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ىاجت _ ألزدكبّب ا_جاء ُب كتب السّب أنو ٤با قُتل مسعود بن عمرو العتكي 

 .األزد, واهتمت بِب ٛبيم بقتل مسعود, وإ٭با قتلو ا٣بوارج
وركبت بنت مسعود إىل مربد البصرة تطالب بدـ أبيها, وتوالت رجاؿ من بِب ٛبيم 
ونساء من نسائهم على األحنف بن قيس تستفزه؛ لؤلىبة, ولدفع ا٥بائجْب من األزد 

شرعية على اعتداء األزد على بعض وأنصارىم من ربيعة حٌب أقاموا عنده البينة ال
 .الضعفاء

وحصلت مداوالت بْب األزد واألحنف يطوؿ تفصيلها, واتفقوا على الدية, حيث 
 .ىي لكم: أتدوف صاحبنا عشر ديات؟ فقاؿ األحنف: قاؿ معشُر األزد لؤلحنف

أحد بِب عبد _ٍب ندب األحنف ابن أختو إياس بن قتادة بن موألة العبشمي 
: ليحمل من أغنياء ٛبيم َٞبَاالِت تلك الفتنة_ ن زيد ُمناة بن ٛبيممشس بن سعد ب

ديَة مسعود ا٤بضاعفة عشرة أضعاؼ, وديات غّبه من عامة الناس الذين ذىبوا 
 .ضحايا الفتنة
ِهْدت أف يقـو يل هبذه ا٢بماالت أىُل ا٢بضر؛ فلم يفعلوا, ومل يغنوا َفجَ : قاؿ إياس

وباالثنْب, _ أي بالبعّب _ فحملوا يرمونِب بالَبْكر  فيها شيئاً, فخرجت إىل البادية؛
حٌب اجتمع يل من ٞبالٍب سواٌد صاّب, وِصْرُت بالرمل إىل رجٍل ذُِكر يل, فلما دفعُت 

, فلما انتسبت لو, وذكرت لو (ٔ)إليو إذا ىو رجل أَسيود, أفيحج, أعيسر, أكيشف
 !قد بلغِب شأنك؛ فانزؿ :ٞبالٍب قاؿ

                                                 

أسٝٛد : تغالري يًتخكري, ٚيريو قاٍٚاي (أفخج)تباعد َا بني أٚساط ايشاقني, ٚايٓعت َٓ٘ : ايفخج _1

ٖٚٛ ايهرٟ يه٘ شهعسات    : أٟ أسٛد, ٚأعٝشس أٟ أعشس ال ٜشتعٌُ ٜدٙ اي٢ُٓٝ, ٚاألنٝصف تغالري األنصف

 .ثا٥س٠ يف قغاص ْاصٝت٘, ٚايعسب تتصا٤ّ ب٘

 اهِعسٝ األٗىل ٗاحللٍ اهفطري
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ما قَػَراٍل, وال بر  علي, فلما كاف من الغد أقبلت إبلو لوردىا, فو اهلل : قاؿ إياس
ْسَود ٌة, وإذا ىي ال َترُِد ُب يـو لكثرهتا, وقد مؤل ِغْلَمانُو حياَضو, رض مُ فإذا األ

أنت حوٲبل : فجعل كلما ورد رِْسٌل من إبلو جاء يعدو حٌب ينظر ُب وجهي فيقوؿ
 بِب سعْد؟

 !أخزى اهلل ىذا, وأخزى من دلِب عليو: نفسيٍب ٱبرج يَػْرُقُص؛ فأقوؿ ُب 
أين : نادى الرجل_ اأي بركت بأعطاهن_بل وضربت بعطن اإلحٌب إذا رويت 
 حوٲبل بِب سعد؟

 !قريب منك: قلت
 !ىات حبالك: قاؿ

 !ىات حبالك: فما ترؾ حببلً إال مؤله بقرنْب من إبلو, ٍب يقوؿ
 !ىات حبالك: مائلنا, وما زاؿ يقوؿفجئنا ٗبرائر ٧بالبنا, وأرشية دالئنا, وأروية ز 

 !حبالك: ها؛ فمؤلىا لنا, ٍب قاؿمَ إبلنا, وُخطُ  ُعَصَم ِقَربَِنا, وُعُقلَ حٌب َحَلْلنا 
 .ال حباؿ: قلت

أي أف إياساً؛ _ قد عرفت من دقة ساقيك أنو ال خّب عندؾ : فقاؿ إياس
تقباؿ ا٣بّب لبخلو ٰبسب الناس كل هم ٖببلء؛ فلم يستعد االستعداد الكاُب الس

 ._والكـر 
وعاد إياس بن قتادة إىل خالو األحنف ُب البصرة ٗبا معو من ا٣بّبات, فود ى 

 .وا بْب القتلى, وًب الصلحؤ عمرو بعشر ديات, وباو  بنَ  بنو ٛبيم مسعودَ 
أف إياس بن قتادة أساء الظن بادَي الرأي  والشاىد من ىذه الحادثة التاريخية

حكم عليو من أوؿ وىلة, ولكن ذلك الرجل أخلف بالرجل الذي ذىب إليو, و 
 ._كما مر_ظنو 
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وىذه ا٢بادثة ُتذَك ر ٕباؿ كثٍّب من الناس, فَباه يعطي حكمو بادئ الرأي جزافاً,  

فيقطع بأف ىذا الرجل فيو وفيو من العيوب, وذلك بسبب موقف واحد, أو 
والوقيعة فيو, لزىد بو, لعنو؛ فيجعل ذلك ذريعة  هااجتهاد معْب, أو كلمة ٠بع

 .َوَوْصِمو بتلك النقيصة
 .وبعد ذلك ال يقبل منو عدالً وال صرفاً 

والرأي الفطّب ال يصدر من ذي عقل, وروية,  ,وال ريب أف ىذا ا٢بكم الظامل
 .وإ٭با ىو دأب ذي العجلة, والتسرع, والنظر القاصر

راد معا١بة فتح الباب ٤بن أفالذي تقتضيو ا٢بكمة أف يُبسط العذر ٤بن أخطأ, ويُ 
إحساف الظن, والنظر  ب جانبُ َغل  نظر إىل اإلنساف من كافة الوجوه, ويػُ خطئو, ويُ 
 .إىل احملاسن

وقد يعذر اإلنساف إذا وقع ُب قلبو ما وقع عن إنساف بسبب تصرؼ معْب, 
 .وقد يكوف ذلك التصرؼ عبلمة رامزة على ما يتصف بو ذلك اإلنساف

 .ُب مثل تلك األحواؿولكن التثبت والتأٍل ىو ا٤بتعْب 
 .خصوصاً إذا كاف الشأف مع األفاضل واألكابر والعلماء

 .وصف بالفضل من رأى منو موقفاً حسناً و وقد ال يبلـ اإلنساف إذا أثُب خّباً, 
بل إف ذلك يعد من مكاـر األخبلؽ, وألْف ٚبطئ بالعفو خّب من أف ٚبطئ 

 .بالعقوبة
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اخل كثّب منهم شعوراً با٥بضم, وأهنم قد لو تأملت أكثر الناس لوجدت أف ُب د
 .منهم, ومل يُعرؼ قدرىم, وأهنم يستحقوف أكثر ٩با ىم فيو من ا٤بكانة لَ يْ نِ 

 .من يسلم من ذاؾ الداء ُب ذلك ما بْب مقل ومستكثر, وقل   والناسُ 
ولعل من أسباب ذلك ا٣باطر أف بعض الناس يبالغ ُب تقدير ذاتو ومواىبو؛ 

سيء إليو حْب ال يعطيو ما يستحقو من اإلجبلؿ والتقدير؛ لتلك فيتوىم أف غّبه ي
 ._بزعمو_ا٤بواىب الفذة النادرة الٍب قد ال يوجد ٥با مثيل 

ولكن إذا أدرؾ اإلنساف أف ذلك الظن ليس ُب ٧بلو, وأف الناس قد ال تعنيهم 
ليو خف  ع_ تستحق اإلشادة والتقدير  تمواىبو وقدراتو ُب قبيل وال دبّب وإف كان

 .ما ٯبده ُب نفسو, بل رٗبا زاؿ ذلك بالكلية
مل يعد يبايل بأف يعرؼ _ وإذا تكامل عقل ا٤برء, وطمحت نفسو إىل ا٤بعايل 

 .قدره أو مل يعرؼ؛ لعلمو بأف ٝباؿ الشيء فيو ال فيما يقاؿ عنو أياا كاف القائلوف
ُب _بل إف العاقل ا٤بتواضع يشعر دائمًا بأنو أعطي فوؽ قدره, ولو كاف 

 .يستحق أكثر ٩با أعطي_ ا٢بقيقة
وإذا أراد اإلنساف الراحة من ذلك؛ فليتعامل مع من ال ٱبفى عليو السرُّ 

 .وأخفى, ومن ال يضيع لديو َعَمُل عامل, ومن ٰبفُظ لئلنساف مثاقيل الذر
فإذا استحضر ىذا ا٤بعُب ىاف عليو ما يقاؿ فيو, وانتظر ذلك ا١بزاء من 

 .ضاعف أجر احملسنْب, ويتجاوز عن تقصّب ا٤بقصرينالشكور ا٢بليم الذي ي

 مل ُٙعسف قدزٖ
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قد ٛبر بك ٢بظات ضعف؛ فيخيل إليك أف قواؾ قد خارت, وأنو مل يَػُعْد بك 
قدرة على اجملاىدة, والصرب ومواصلة العمل؛ فبل تستسلم ٥بذا ا٣باطر؛ فإف للنفوس 

 .إقباالً وإدباراً؛ فلعل ذلك اإلدبار يعقب إقباالً 
بإحباط, وقلة ثقة, وشعور بالنقص, وأنك ال تصلح  _ناً أحيا_وقد تشعر 

فبل تستسلم ٥بذا الشعور, واستحضر بأف اإلخفاؽ ليس _ لشيء من األعماؿ 
أف ا٤برء ال يعد ٨بفقاً حٌب يتقبل ا٥بزٲبة,  تَ رْ ك  ذَ جهدؾ بإخبلص, وتَ  عاراً إذا بذلتَ 

كرة, وستصل إىل ويتخلى عن احملاولة, فحاوؿ مرة بعد مرة, وأعد الكرة بعد ال
 ._بإذف اهلل_مبتغاؾ 

وقد يعَبيك شعور بالزىو واإلعجاب, فتشعر بأنك نسيج وحدؾ, وقريع 
 .دىرؾ؛ فبل ٙبتاج إىل ناصٍح أو مشّب

فإذا مر بك ذلك ا٣باطر فبل تستسلم لو, وال تركن إىل ما أوتيت من ذكاء, 
 .ف لديكوعلم, وانظر إىل ما فيك من نقص وضعف حٌب تتعادؿ كفتا ا٤بيزا

, فيخيل إليك أهنا ستبلزمك  , وتتواىل عليك الغمـو وقد هتجم عليك ا٥بمـو
طوؿ عمرؾ, فتظن أف أيامك ا٤بقبلة سود ال بياض فيها؛ فبل تستسلم ٥بذا ا٣باطر, 

الزب ال تزوؿ؛ فإف مع العسر يسراً,  نب الشر ال خّب بعده, أو أنو ضربةوال ٙبس
 .إف مع العسر يسراً 

اب, وٙبرص كل ا٢برص على أال ٚبطئ ُب حق أحد, ٍب ال وقد تتحرى الصو 
تلبث أف تقع ُب ا٥بفوة وا٥بفوة؛ فبل تظنن أف ذلك يبعدؾ عن الكماؿ, والسعي 

 ؟ا٤بهذب ؟ وأي الرجاؿتُرضى ٝبيُع سجاياه إليو, فمن الذي

 ال تشتشوٍ
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لشيطاف ُب ُروعك أف  ا٣بّب منك بعيد, اوقد تقع ُب الذنب إثر الذنب, فيلقي 
بت عليو الشقاوة؛ فبل تستسلم ٥بذا اإللقاء الشيطاٍل, واستحضر بأف  وأنك ٩بن كت

ِإف  ال ِذيَن اتػ َقْوا ِإَذا َمس ُهْم طَاِئٌف ]كل ابن آدـ خطاء, وخّب ا٣بطائْب التوابوف, و
 .وبذلك تنقشع عنك غياىب اليأس [ِمْن الش ْيطَاِف َتذَك ُروا فَِإَذا ُىْم ُمْبِصُروفَ 
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حاؿ : كبلـ الناس عزيزة ا٤بناؿ, وإف شئت فقل  السبلمة من

ُ
ىي ضرٌب من ا٤ب

 .خصوصاً إذا كاف ا٤برء ٩بن يتصدر ويقـو ٔببلئل األعماؿ
من قدر أف : =ُب كتابو األخبلؽ والسّب ُب مداواة النفوس× قاؿ ابن حـز 

 +.يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو ٦بنوف
بكبلـ الناس وعدمها, وىل ذلك والكبلـ ُب ىذه ا٣باطرة يدور حوؿ ا٤بباالة 

 ٧بمود أْو غّب ٧بمود؟
كما يدور حوؿ التعامل األمثل مع كبلـ الناس؛ إذ األمر ٰبتاج إىل شيٍء من 
التفصيل والبسط؛ فقد تكوف ا٤بباالة بكبلـ الناس ضربًا من ا٣بور, وضعف الرأي, 

فعة النا روعاتوضعة النفس, وذلك كحاؿ من يدع األعماؿ ا١بليلة, أو ا٤بش
 .بسبب نقد ظامل, أو كلمة ساخرة, أو جارحة, أو ٨بذلة

وقد تكوف ا٤بباالة بكبلـ الناس دليبًل على القوة, وأصالة الرأي, والتجرد عن 
ا٥بوى, كحاؿ من يسمع نقداً ىادفاً, أو ٚبطئة لعمٍل كاف يقـو بو, فجعل ذلك ُب 

 .طلوحسبانو, وتقبلو بقبوؿ حسن, وتفادى خطأه, ومل يصر  على با
وقل مثل ذلك ُب قلة ا٤بباالة بكبلـ الناس؛ فقد تكوف أثرًا من آثار الصفاقة, 
والِقحة, والببلدة, وذلك كحاؿ من ال يَبفع عن ا٤بباذؿ, وال يتحرج من وضع 
نفسو ُب مواضع الريب, وال يأنف من اجملاىرة بالفسوؽ, وال يبايل بظلم اآلخرين, 

ٍب إذا ولغ الناس ُب عرضو, والموه على واالستهانة هبم وما جرى ٦برى ذلك, 
و بو, وال عابئ ٗبا سوء صنيعو, ٛبادى ُب غيو, ومشى ُب غلوائو غّب مباٍؿ ٗبا يواجَ 

, ٩بقوت, معدود ُب ٝبلة الس فل ؛يقاؿ عنو  .فذلك مذمـو

 املباالٝ بلالَ اهِاض
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الذي ال يبايل أف : أي الناس شر؟ فقاؿ: قيل للقماف=: وُب تفسّب ابن عطية
 .+مسيئاً  ٧بسناً أويراه الناس 

 .وقد تكوف قلة ا٤بباالة بكبلـ الناس ٧بمودًة, دالًة على عظمٍة وأ٤بعية
وذلك كما إذا كاف اإلنساف يقـو ٗبا تقتضيو ا٢بكمة من استفراغ ا١بهد, وٙبري 

ما نالو من الطعن, والقدح, والنقد  والصواب, ومداراة الناس, و٫بو ذلك ٍب نال
ما ىو بصدده من األعماؿ الٍب ترضي اهلل, الظامل, فأعرض عن ذلك كلو, ومضى في

وتنفع الناس, مستشعرًا أف كبلـ الناس ال يضره إال إذا اشتغل بو, مستحضرًا بأف 
فذلك دليل كرب النفس,  ؛النقد الظامل إ٭با ىو اعَباؼ ضمِب بقدرتو, وعلو  كعبو

 .وسعة الصدر, وبعد ا٥بمة, وحسن التدبر للعواقب
ء من الوصايا وا٢بكم الٍب توصي باطراح ا٤بباالة وعلى ذلك ٰبمل كل ما جا

بكبلـ الناس, وبأال ٯبعل اإلنساف مراقبتهم, وا٢بذر من ٤بزىم حائبًل بينو وبْب 
 .ووطنو ,وألمتو ,ٙبقيق مآربو النافعة لو
 :قاؿ بشار بن برد

 مػػػػػػػػػػػن راقػػػػػػػػػػػب النػػػػػػػػػػػاس مل يظفػػػػػػػػػػػر ٕباجتػػػػػػػػػػػو 
 

 

 وفػػػػػػػػػػػػػاز بالطيبػػػػػػػػػػػػػاِت الفاتػػػػػػػػػػػػػُك الل ِهػػػػػػػػػػػػػُج  
 

 
 :م ا٣باسروقاؿ َسلْ 

 مػػػػػػػن راقػػػػػػػب النػػػػػػػاس مػػػػػػػات ٮب ػػػػػػػاً 
 

 

 وفػػػػػػػػػػػػػػػػاز باللػػػػػػػػػػػػػػػػذة ا١بسػػػػػػػػػػػػػػػػور  
 

 
العقل والراحة ىو اطراح ا٤بباالة بكبلـ : =ُب األخبلؽ والسّب× وقاؿ ابن حـز 

بل ىذا ىو باب العقل _ عز وجل_الناس, واستعماؿ ا٤بباالة بكبلـ ا٣بالق 
 +.والراحة كلها

تقصد ا٤برء ٨بالفة الناس أو أف يعمد وال يعِب اطراح ا٤بباالة بكبلـ الناس أف ي
مداراة الناس, تقتضي _ كما مر_ألف ا٢بكمة  ؛إىل ٨باشنتهم, واإلغبلظ عليهم
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فا٢بكيم ا٢باـز العاقل يزف عقوؿ من يبلقونو,  ؛ومعرفة أحوا٥بم, وإنزا٥بم مناز٥بم 

وٰبس ما تكن صدورىم, وتنزع إليو نفوسهم, فيصاحبهم وىو على بصّبة ٩با وراء 
نتهم من عقوؿ, وسرائر, وعواطف, فيتيسر لو أف يسايرىم إال  أف ينحرفوا عن ألس

 .الرشد, ويتحامى ما يؤ٤بهم إال  أف يتأ٤بوا من صوت ا٢بق
فليقدـ على ما قصد إليو دو٭با التفات أو _ فإذا قاـ ا٤برء ٗبا تقتضيو ا٢بكمة 

 .مباالة بكبلـ أحد؛ فبل لـو وال تثريب عليو حينئذ
 .بَة, وٛبرين, وصربرَ النفس على ىذا األمر ٰبتاج إىل دَ أف توطْب وال ريب 

ومن خّب من أشار إىل ىذا ا٤بعُب اللطيف األستاذ ٧بمد كرد علي 
ُب مذكراتو, حيث أبدى وأعاد فيو وذكر عددًا من الوصايا × ىػ ٕٖٚٔ_ٖٜٕٔ

 والٍب تدور حوؿ× ىػ ٖٖٛٔ_ٕٛٙٔالٍب أوصاه هبا شيخو الشيخ طاىر ا١بزائري 
 .ىذا ا٤بعُب, وإليك طرفاً من ذلك
وقل  أف رأيت , والطعن شيء آخر, النقد شيء: =يقوؿ األستاذ ٧بمد كرد علي

ومن ىنا جاء إمساؾ النقاد على , أحدًا من ا٤بنورين اتسع صدره لنقد الناقدين
 +.ويتخذ من ناقده عدواً لو, النقد النافع؛ لئبل ينزعج ا٤بنتقد عليو

وا٤بنتقد يزيد قدره إذا ما تلقى االنتقاد , حياة اجملتمعاتوُب النقد : =وقاؿ
 .بالقبوؿ
ولقد بلغت القحة ببعض أصحاب النفوس الصغّبة أف توٮبت أف كل أعما٥با  

 +.سديدة ال تستحق إال اإلعجاب والتقريظ
كثّبًا ما ٠بعت من أستاذي الشيخ طاىر ا١بزائري أنو ُب اليـو الذي : =وقاؿ

و يعتقد نفسو ساقطاً؛ ذلك ألف معُب اإلٝباع أف ا٤بمدوح ٯبمع الناس على حب
 .وال يدعو إىل معروؼ, ال ينكر منكراً , ينافق كل إنساف
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ومن أراد تطبيق ما , ويرضى عنو آخر, وصاحب اإلصبلح ُب العادة ٲبقتو فريق 
 +.يعلم يتأفف منو السواد األعظم

َوَقْت أوقاٌب من  ولقد نصحِب أستاذي الشيخ طاىر ا١بزائري نصيحة: =وقاؿ
إذا : قاؿ( الشاـ)وفكري من البلبلة وكاف ذلك ٤با بدأت بتحرير جريدة , الضياع

واـر , بأذنك ٤با يقاؿ فيك من خّب وشر قِ لْ أحببت النجاح ُب ىذا البلد فبل تػُ 
وال تلتفت ذات اليمْب وال , ببصرؾ فقط إىل ا٥بدؼ الذي يعنيك الوصوؿ إليو

إىل سلوؾ  دْ وعُ , واضع حجرًا ُب طريقك فتنح  عنو وإذا وضع لك ,ذات الشماؿ
 .٧بجتك

وال ٗبصانعة , وما عبأت بعدىا بسماع أقواؿ ا٤بثبطْب, تقبلت ىذه النصيحة
, ىذه الفئة تضيع ُب ا٥بواء كا٥بباء أىلِ  أف أصواتَ  _مع الزمن_وعرفت , ا٤بداحْب

 .ويشق عليهم أف يروا أحداً يعمل, هنم كساىل ال يعملوفأو 
ف كاف ما قالو ٩با إكنت أرّد على من يناقشِب؛ لئبل أدخل ُب أخذ ورد؛ ف  وما

وال أشغل , وإف كاف من ا٥بُراء ا٤بعتاد أٙبوؿ عنو, ينفع أنقلو وأنشره وأشكره عليو
 .الوقت ٗبا كتب

والكشف عن , بلى ىذه الطريقة إ٭با يكتبوف للشغوأكثر من َجَروا ع 
صعلوؾ مغمور ٰباوؿ ُب العادة أف يشتهر  وكل, والظهور على األقراف, ا٤بساوي

 .بالنيل ٩بن ىم أفضل منو
وبعدوا عن , ودخلوا ُب االعَباض, وما أفلح من ساروا على ىذه الطريقة

 .االشتغاؿ ٖبَويصة أنفسهم
وال يأتوف ما ينفعوف بو أنفسهم , الثرثاروف الطعانوف يقضوف أعمارىم ُب حسرة

وكاف َمْن ٪بحوا ِمَن الفريق الذي , توا بغيظهمورأيت منهم ٝباعاٍت ما, وال غّبىم
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 +.يقلل من االعَباض 

ُب القاىرة أال ألتفت إىل  (ا٤بقتبس)ونصح يل أستاذي ٤با أصدرت ٦بلة : =وقاؿ
وأقل , ف ا٢بكيم من يسعى إىل ٛباـ القصدإوا؛ فوإف َجلُّ , شاغبْب وال أكَبث هبما٤ب

 .فالوقت ٜبْب ؛وإف قل   ما يستفيد ا٤بشاغبوف إضاعة وقت من اكَبث هبم
وال ٲبنعك تنكيت ا٤بنكتْب , أقبل على شأنك واعرؼ مقتضى زمانك: قاؿ

وكلما عثرت على شيء من , ا٤بكبتْب من تنبيهك على غلط فرط منك فيما سلف
ف ذلك أقرب إىل االعتماد على ما تكتب, إذلك ُب عدد فنبو عليو فيما يلي؛ ف

 +.بكتبهم كانوا على ىذه الطريقةوأكثر العلماء الذين انتفع الناس 
وإذا الحظ ا٥بج اؤوف َأف ىجاءىم ٩با تنخلع لو : =وقاؿ األستاذ ٧بمد كرد علي

قلوب ا٤بهجوين زادوا وأفرطوا, وإذا أيقنوا أف صاحَب النػ ْفِس العظيمِة ال يأبو كثّباً 
 .٤با يقاؿ فيو ٰباذروف َصْرَؼ أوقاهِتم فيما ال ٯبدي عليهم

لعلي ا٤بنزلة النزيو ُب ذاتو ال يعبأ بثرثرة الثرثارين مدحًا كاف أـ قدحاً, وقد رأينا ا
ـُ بو ُب عهدنا؛ ألف الناَس تعلموا,  ورأينا ىذا الضرَب من األقواؿ خف  االىتما

 ىػ.ا+. يصف ق للباطل, وأف يهرب من ا٢بقوا٤بتعلُم ٱبجل َأف 
على وتّبة واحدة؛ وليس وىكذا يتبْب أف ا٤بباالة بكبلـ الناس أو عدمها ليس 

 .٧بموداً أو مذموماً بكل حاؿ
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: ُب شأف ا٤برأة ا٤بعلقة الٍب يهجرىا زوجها ىجرًا طويبلً  _تعاىل_قاؿ اهلل 
ال متزوجة وال مطلقة؛ وذلك ٤با ُب التعليق من ا٤بفاسد : أي [فَػَتَذُروَىا َكاْلُمَعل َقةِ ]

 .الكثّبة
أو الفراؽ,  ,سم, وإصبلح الشأف إما بالوفاؽوُب ىذا إشارة إىل ا٤ببادرة إىل ا٢ب

 .بعد أف تُتخذ الوسائل ا٤بشروعة
بل رٗبا يتعداه إىل أموٍر كثّبة من  ,ولعل ذلك ا٤بعُب ال يقف عند مسألة الزوجية

 .شأهنا أف تزيد ا٤بشكبلت تعقيداً, أو تنشئها إف مل تكن موجودة أصبلً 
تجد أف أمرًا ما بْب اثنْب  وما سبب ذلك إال التعليق الذي ال مسوغ لو؛ ف

ويكوف عند أحدٮبا القرار وا٢بسم, واآلخر ينتظر ما  ,كاتفاٍؽ ُب شأٍف, أو موعد
أو ٗبا  ,ُيسفر عنو األمر؛ فيتباطئ األوؿ, ويلتقي صاحبو دوف أف يشعره ٗبا كاف

 .وا٢باؿ كما ىي أو السنْب سيكوف, ورٗبا مضت الشهور,
, والنزاعات حوؿ العقار أو ٦باري وقل مثل ذلك ُب شأف قضايا ا٤بّباث

 .السيوؿ, أو ا٤بشكبلت بْب األقارب
وأال  ,فالبلئق ُب مثل ىذه األحواؿ الٍب ال يسوغ فيها الَبوي أف ٙبسم األمور

تظل معلقة؛ حٌب يعرؼ كل طرٍؼ ما لو وما عليو, وألجل أال يبقى ُب النفوس أثٌر 
 .يزداد مع األياـ سوءاً 

 كاملعوكٞ
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 علينا ُب ىذه األزماف قياـ كثّب من الدورات العلمية ُب إف من أعظم نعم اهلل

أو األصوؿ, أو  ,أو الفقو, أو ا٢بديث, أو التفسّب ,شٌب الفنوف سواء ُب العقيدة
 .العربية, أو ما جرى ٦برى ذلك

 .ولقد نفع اهلل بتلك الدورات, وصار اإلقباؿ عليها يتزايد عاماً بعد عاـ
ر حوؿ بعض ا٤بقَبحات للدورات العلمية؛ رغبة سيدو  ُب ىذه ا٣باطرةوا٢بديث 

 .ُب النهوض هبا,  وعمـو الفائدة منها
ا ما يعود هوىذه ا٤بقَبحات منها ما يعود على ا٤بنظمْب ا٤بستضيفْب ٥با, ومن

 .ها, ومنها ما ىو مشَبؾ بْب أولئك وأولئكوا٤بشاركْب في ,على القائمْب هبا
صيص؛ إذ بعضها قد يكوف داخبلً وإليكم ىذه ا٤بقَبحات دوف ترتيب, أو ٚب

 .ُب بعض
العناية باختيار ا٤بوضوعات ا٤ببلئمة, والكتب ا٤بناسبة, فلكل فئة ما _ ٔ

 .يبلئمها, ولكل بلد ما يناسب أىلو
 .ا٢برص على تكثيف الدعاية للدورات؛ حٌب يكثر مرتادوىا_ ٕ
م تسجيل الدورات, ونقلها عرب اإلنَبنت؛ ألف ذلك أبقى لؤلثر, وأع_ ٖ

؛ ألهنم رٗبا يعَبيهم ا٤بلل إذا كاف العدد قليبلً, ٤بشاركة أىل الفضلللفائدة, وأدعى 
 .فإذا علموا أهنا تنقل عرب اإلنَبنت تشجعوا, ونشطوا

حٌب ال يقع التكرار ُب دورات البلد  ؛ا٢برص على التنسيق ُب الدورات_ ٗ
 .الواحد, أو البلداف ا٤بتقاربة

د الدورات ا٤بتخصصة ُب بعض العلـو التجديد ُب الدورات, كعق_ ٘

 ًكرتحات هودٗزات اهعوٌٚٞ
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وا٤بوضوعات الٍب تدعو ا٢باجة إليها, ويقل الطرح ٥با, كوضع دورات ُب علـو 
الببلغة, ودورات ُب تصحيح النطق والقراءة واإلمبلء, ودورات ُب ٩بارسة ا٣بطابة, 
ودورات ُب التدرب على الكتابة واألساليب اإلنشائية الراقية, حٌب يكوف لدى 

كْب قدرة على الكتابة السليمة, واألساليب احملكمة, والتحريرات العالية, ا٤بشار 
ويكوف ٥بم قدرة على ا٣بطابة, واإللقاء؛ إذ ىي من أعظم أسلحة طالب العلم؛ 

 .منها فبل يليق بو أف يعرى
ٍب إف ُب ذلك توسيعًا لدائرة الفائدة؛ حيث ٙبصل ا٤بشاركة من عدة طوائف 

 .نوفمن ا٤بتخصصْب ُب شٌب الف
حبذا أف توضع دورات متخصصة ُب البحث العلمي, وطرائقو, وكيفية _ ٙ

 .التعامل مع الكتب, وما إىل ذلك
حبذا أف تكثف الدروس ُب أدب الطلب؛ إذ ىو زينة الطالب, وهبجتو؛ _ ٚ

عنوف هبذا ا١بانب, وٯبعلوف لو نصيبًا من جهدىم فلعل القائمْب على الدورات يُ 
ن موضوعات تلك الدورات ُب تدريس كتب ُب ىذا ا٤ببارؾ؛ ٕبيث يكوف ضم

اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي, وا١بامع ألخبلؽ الراوي : الشأف مثل
, ورفع ا٤ببلـ _ أيضاً _وأدب السامع للخطيب  ومثل األخبلؽ والسّب البن حـز

البن تيمية, وكتاب ا١بامع من بلوغ ا٤براـ البن حجر العسقبلٍل, وكتاب أدب 
للشوكاٍل, وكتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد, وغّبىا من الطلب 

 .الكتب ُب ىذا الشأف
 , فتدريس مثل ىذه الكتب ينّب الطريق لطالب العلم, ويدلو على أصوؿ ا٤بكاـر

 .ويضاعف فائدتو ونفعو للناس؛ ألف أخبلقو أثر علمو, وموطن القدوة فيو
ة لكل كتاب أو موضوع يلقى, اإلعبلف عن وضع امتحاف ُب هناية الدور _ ٛ
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ويكوف االمتحاف ٙبريرياً, ويتم تصحيح األسئلة, أو يكوف االمتحاف شفهياً, ومن  

 .ٍب يتم إعبلف النتيجة, وإعطاء اإلجازات العلمية على ذلك
تنظيم ا٢بضور, واالنصراؼ وذلك عرب الكشوفات الٍب يتم من خبل٥با  _ ٜ

 .هكتابة اسم ا٤بشارؾ, حٌب يُتأكد من حضور 
أف يرسلوا برنا٦بًا مقَبحًا للشيخ ا٤بشارؾ قبل  اتٰبسن با٤بنظمْب للدور _ ٓٔ

الدورة بفَبة خصوصًا إذا كاف قادمًا من خارج البلد الذي تقاـ فيو الدورة؛ ٕبيث 
يفص ل من خبللو ما سيقـو بو من نشاط طيلة أياـ الدورة,  مقَبحٌ  لو برنامجٌ  عُ ضَ وْ يػُ 

يادة والنقصاف؛ إذ قد تكوف مدة الدورة أسبوعاً أو أكثر ويعطى فرصة التعديل, والز 
أو أقل, ومع ذلك ال يكوف للشيخ إال ساعة من هنار أو ليل, وبقية الوقت يذىب 

 .دوف استفادة منو
وا٢برص إعداد السكن ا٤ببلئم ٕبسب القدرة, العناية براحة الشيخ, و _ ٔٔ

 .لى أداء ما ىو بصددهعلى التنسيق معو, واستقبالو, وإعداد كل ما يعينو ع
حبذا وضع ا٤برغبات ُب الدورة خصوصًا إذا كانت الدروس متصلة _ ٕٔ

ببعض, وذلك كإعداد وجبات خفيفة بْب الدروس, وكالعناية بالقادمْب من بعيد, 
 .على أف يضبط ذلك بأوقات ٧بددة حٌب ال يكوف األمر فوضى

ت الٍب تتخلل الدرس, و٩با ٰبسن ُب ىذا الصدد أف تعد بعض ا١بوائز واحملفزا
ٕبيث توضع أسئلة فيما مر ذكره ُب الدرس, ومن ٯبيب عليها يعطى جائزة؛ 

 .فذلك ٩با يطرد السآمة, ويبعث على حضور الذىن
فبل  ؛إليو يَػْقُدـالبلد الذي  يتعدد نفعو ُبٰبسن باآلٌب إللقاء الدورة أف _ ٖٔ

تو بنفع البلد وأىلو؛ يقتصر على إلقاء الدروس فحسب, بل ٰبسن بو أف ٲبؤل وق
ة ا٤بدارس, وإلقاء الكلمات ر فإذا كانت الدورة ُب أياـ الدراسة فليحرص على زيا
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فيها, وإذا كانت ُب اإلجازة فليحرص على زيارة الدوائر ا٢بكومية, وا٤براكز 
 .والسجوف, وغّبىا من أماكن ٘بمعات الناس ,الصيفية

؛ ألف الناس ارس ا٣بطابةإف كاف ٩بن ٲب وليحرص على إلقاء خطبة ا١بمعة
 .ٰبضروف ا١بمعة بكثرة؛ فجميل أف يشارؾ القادـ ُب ىذا اجملاؿ

 ,ألىل العلم, والفضل ٰبسن با٤بنظمْب أف يرتبوا للقادـ زياراتٍ _ ٗٔ
واإلحساف؛ إلشعارىم ٗبنزلتهم, وتشجيعهم على بذؿ ا٤بزيد من ا١بهد, وا٤باؿ, وما 

 .إىل ذلك
دوا اجملالس العلمية الٍب تكوف فيها ا٤بشاورات أف يعق_ أيضاً _ٰبسن هبم _ ٘ٔ

 .وا٤بطارحات
ٰبسن بالشيخ القادـ أف يصطحب معو بعض طبلبو؛ لتدريبهم على _ ٙٔ

إلقاء الكلمات, ونفع الناس على أف ينسق مع ا٤بنظمْب للدورة؛ ليسهلوا مهمة 
من جهة تدريب أولئك, ومن جهة : أولئك؛ وهبذا ٙبصل الفائدة من جهتْب

 .م وتوجيههم للناسنفعه
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عن ذوي ا٤بواىب, وعن وجوب العناية  ا٢بديثُ  األخّبةِ  يكثر ُب اآلونةِ 
 .هبم, وحسن رعايتهم

رجاٌؿ أفذاٌذ ينفعوهنا, وترفع هبم أف ٱبرج لؤلمة  , ومظنةُ خّبٍ  وىذا دليلُ 
 .وتستغِب عن أمٍم غّبىا ُب شٌب مناحي ا٢بياة رأسها,

ت وأرحبها للعنايِة بذوي عليم أوسع اجملاالوال ريب أف ٦باؿ الَببية والت
أف  ا٤بريب ا٢بكيم الناصحذوي النبوغ من الطبلب؛ فشأف  ورعايةِ ا٤بواىب, 

ويأخذ بيده ُب طريق التحصيل, حٌب يعرؼ   ,يقبل على التلميذ ا٤بتقد ذكاءً 
 . كيف يكوف عبقرياا

, بغْبوإف ٩با يهيئ الطبلب ذوي ا٤بواىب ألف يكونوا من العباقرة النا
ٮبمهم,  النوابغ, وإذكاءَ  تقديرَ _ من ِعثار الطريق _ بإذف اهلل_ويقيهم 
التوازف ُب مدٰبهم, وإطرائهم, ومبلحظة  ىم الفرصة لئلبداع, ومراعاةَ وإعطاءَ 

  .ميو٥بم, وتوجيههم ٤با يناسبهم
خصلة من خصاؿ النبوغ  إف ٩با ينبغي التنبيو عليو ٤بن أودع اهلل فيوو ىذا 

 ._عز وجل_ىذه النعمة, وأال يصرفها ُب غّب مرضاتو   علىأف يشكر اهلل
كما عليو أف يلـز التواضع, واالعتداؿ, وترؾ التطاوؿ على األقراف 

 .وعلى الناس عموماً؛ حٌب يسلم من ا٢بسد وغوائلو, والغرور وآفاتو ,خصوصاً 
كما عليو أف ٰبرص على اإلفادة من كل أحد, ومن كل موقف من شأنو أف 

تساعف اإلنساف ٗبوىبتو ونبوغو, وىذه مسألة مهمة ُب ىذا الباب؛ فقد  يرتقي

 اهعِاٙٞ بامل٘آب
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األمور, فتسّب على ٫بو ما يريد, وقد ٚبالفو األمور, فتجري على خبلؼ ما 
 . يشتهي

ؿ فبل ٯبد إال  من يعوقو ويقف ُب ذَ وقد يوفق ٗبن يعينو ويأخذ بيده, وقد ٱبُْ 
 . طريقو

٘بري ُب صا٢بو, ولكنو يقف مكتوؼ  وكثّب من الناس يفيد من األمور الٍب
 . األيدي إذا وقف أمامو أمر, أو حاؿ دوف بغيتو حائل

, ذو ا٥بمة العالية, والبصّبة النافذة  النابغة أما فيحرص كل  _العاقل ا٢باـز
ا٢برص على أف يوظف األمور كي تسّب ُب صا٢بو, وأف يفيد من ٝبيع ا٤بواقف 

ينتفع بكل من خالطو وصاحبو, من كامل, = اهالٍب ٛبر بو مهما اختلفت عليو, فَب 
 . وناقص, وسيء ا٣بلق, وحسنو, وعدَل ا٤بروءة, وغزيرىا

وكثّب من الناس يتعلم ا٤بروءة ومكاـر األخبلؽ من ا٤بوصوفْب بأضدادىا, كما 
 . ٩بلوؾ سيء ا٣بلق, فظ, غليظ, ال يناسبو لوروي عن بعض األكابر أنو كاف 

 ! رس عليو مكاـر األخبلؽ إٍل أد: فسئل عن ذلك, فقاؿ
وىذا يكوف ٗبعرفة مكاـر األخبلؽ ُب ضد أخبلقو, ويكوف بتمرين النفس على 

 . (ٔ)+مصاحبتو, ومعاشرتو, والصرب عليو
ولكل شيء فائدة, ولقد انتفعت ٗبحك أىل ا١بهل منفعة = :×قاؿ ابن حـز

, عظيمة, وىي أنو توقد طبعي, واحتدـ خاطري, وٞبي فكري, وهتيج نشاطي
فكاف ذلك سبباً إىل تواليف يل عظيمة, ولوال استثارهتم نشاطي, واقتداحهم كامِب 
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 .(ٔ)+ما انبعثت لتلك التواليف 

 وىذا األديب الكبّب عباس ٧بمود العقاد يقوؿ ُب صدد ا٢بديث عن أساتذتو,
أستاذين اثنْب ُب مرحلة التعليم االبتدائي من  استفدت= :موعن استفادتو منه

بينهما ُب طريق اإلفادة؛ فإف أو٥بما قد كاف قاصداً, واآلخر أفادٍل على اختبلؼ 
 . على غّب قصد منو, فحمدت العاقبة على ا٢بالْب

كاف أحد األستاذين الشيخ فخر الدين ٧بمد الدشناوي, وكاف ٲبيل إىل 
التجديد واالبتكار ُب التعبّب, وٲبنح أحسن الدرجات للتلميذ ا٤بتصرؼ ُب مناحي 

 . قلها للتلميذ الذي يقتبس من ٭باذج الكتبالكبلـ, وأ
وكانت دروسو تلتهب ٞباسة ووطنية, و٥با تأثّبىا البليغ ُب نفوس التبلميذ, 

 . خصوصاً ُب زمن كانت تئن فيو الببلد من وطأة االحتبلؿ
 . (ٕ)+أما األستاذ الثاٍل فمدرس ا٢بساب

عات كاف يؤمن با٣برافات, وشفا= :ٍب ٙبدث عن مدرس ا٢بساب فقاؿ
األولياء, وكاف ٧بدود الفهم ُب دروسو, وال سيما ا٤بسائل العقلية ُب دروس 

 . (ٖ)+ا٢بساب
ولكن الدرس األكرب = :وبعد أف ذكر بعض ا٤بواقف مع ذلك األستاذ قاؿ

الذي أحسبو أكرب ما استفدتو من ٝبيع الدروس ُب صباي كاف بصدد مسألة 
 . حسابية من تلك ا٤بسائل العقلية
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الولع هبذه ا٤بسائل, ال أدع مسألة منها دوف حل مهما يبلغ من كنت شديد 
 . إعضا٥با

وكاف األستاذ ٰبفظ منها عددًا كبّبًا ٧بلواًل ُب دفَبه يعيده على التبلميذ كل 
 . سنة, وقلما يزيد عليو شيئاً من عنده

ها ُب ا٢بصة نا حل  ليست ُب الدفَب, فعا١بَْ  ُب بعض ا٢بصص مسألةٌ  تْ ضَ رَ وعَ 
غّب جدوى, ووجب ُب ىذه ا٢بالة أف ٰبلها األستاذ لتبلميذه فلم يفعل, على 

إ٭با عرضتها عليكم؛ امتحانًا لكم؛ لتعرفوا الفرؽ بْب : وقاؿ على سبيل التخلص
 .مسائل ا٢بساب, ومسائل ا١برب؛ ألهنا تشتمل على ٦بهولْب

حٌب  قيت ليلة ليبلءبعن احملاولة ُب بيٍب, و  ف  كُ مل أصدؽ صاحبنا, ومل أَ 
الفجر, وأنا أقـو وأقعد عند اللوحة السوداء حٌب امتؤلت من ا١بانبْب باألرقاـ, 
وجاء الفرج قبل مطلع النهار, فإذا با٤بسألة ٧بلولة, وإذا با٤براجعة تثبت يل صحة 

ستطيع بياهنا ُب ا٤بدرسة دوف ارتباؾ أو ا٢بل, فأحفظ سلسلة النتائج وأعيدىا؛ أل
 . نسياف
 . سألةلقد حللت ا٤ب: قلت

 . أية مسألة: قاؿ األستاذ
 . ا٤بسألة الٍب عجزنا عن حلها ُب ا٢بصة ا٤باضية: قلت
 ! أو صحيح؟ تفضل, أرنا ٮبتك يا شاطر: قاؿ

وحاوؿ أف يقاطعِب مرة بعد مرة, ولكن سلسلة النتائج كانت قد انطبعت ُب 
 . ت ما يقاؿما راجعتها, وكررت مراجعتها, وانتظر  ؿِ وْ ما شغلتِب, وطُ  ذىِب؛ لشدةِ 

لقد أضعت وقتك على غّب طائل؛ ألهنا : فإذا األستاذ ينظر إيّل شزراً وىو يقوؿ
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 . مسألة لن تعرض لكم ُب امتحاف 

ضيعت وقتنا, ما الفائدة من  : وإذا بالتبلميذ يعقبوف على نفحة األستاذ قائلْب
 . (ٔ)+؟كل ىذا العناء

بأف  صدمة خليقةً كانت ىذه ال= :ٍب عقب العقاد على ىذا ا٢بدث بقولو
شك عندي, أو عند األستاذ, أو عند  تكسرٍل كسرًا لو أف اجتهادي كاف ٧بل  

 . الزمبلء
أما وىو حقيقة ال شك فيو فإف الصدمة مل تكسرٍل, بل نفعتِب أكرب نفع 

 . مل يقتلِب يزيدٍل قوة كل ما(: نيتشو) وصح قوؿ ٞبدتو ُب حياٌب,
 رئيس, وعلمت أف الفضل قيمتو فيو, ال ألٍل مل أحفل بعدىا بإنكار زميل, وال

 . (ٕ)+فيما يقاؿ عنو أيا كاف القائلوف
بل إف كثّبًا من العقبلء يتعلم من ا٢بيوانات البهم أمورًا تنفعو ُب معاشو, 

 . حزمو, وصربهو وأخبلقو, وصناعتو, وحربو, 
 من علمك البكور ُب حوائجك أوؿ النهار ال ٚبل بو؟ : قيل لرجل

م الطّب تغدو ٟباصًا كل بكرة ُب طلب أقواهتا على قرهبا وبعدىا, من عل  : قاؿ
 . ال تسأـ ذلك, وال ٚباؼ ما يعرض ٥با ُب ا١بو واألرض

مك السكوف, والتحفظ, والتماوت حٌب تظفر بإربك, فإذا عل   نْ مَ : وقيل آلخر
 ظفرت بو وثبت وثوب األسد على فريستو؟ 

تتحرؾ, وال تتلوى, وال ٚبتلج  بلة, فالذي علم ا٥برة أف ترصد جحر الفأر : قاؿ
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 . حٌب كأهنا ميتة, حٌب إذا برزت الفأرة وثبت عليها كاألسد
  ؟من علمك حسن اإليثار والبذؿ والسماحة: وقيل آلخر

م الديك يصادؼ ا٢ببة ُب األرض, وىو ٰبتاج إليها وال يأكلها, ل  عَ  نْ مَ : قاؿ
٘بيء الواحدة منهن, فتلتقطها بل يستدعي الدجاج, ويطلبهن طلبًا حثيثًا حٌب 

 . وىو مسرور بذلك, طيب النفس بو
دجاج؛ ألف  لوا٢بب الكثّب فرقو ىهنا وىهنا, وإف مل يكن  لوفإذا وضعت 

 .طبعو قد أِلَف البذؿ وا١بود, فهو يرى أنو من اللـؤ أف يستبد وحده بالطعاـ
هي ال تأكل إال  وكذلك كراـ األسود وأشرافها يُتعلم منها األنفة وعزة النفس؛ ف

 . (ٔ)من فريستها, وإذا مرت بفريسة غّبىا مل تدف منها ولو جهدىا ا١بوع
ُب ىذا الشأف أف يفيد من ٘بارب اآلخرين؛  النابغةومن ٝبيل ما ينبغي على 

فا٢بياة كلها ٘بارب, واستفادة من التجارب, وميزة إنساف على إنساف, وأمة على 
التجارب وعدمها؛ فا٢بادثة ٛبر أماـ ٝبع من  أمة ىي القدرة على االستفادة من

الناس فيستفيد منها أحدىم ٗبقدار مائة, وآخر ٗبقدار ٟبسْب, وثالث ٛبر منو 
ا٢بادثة على عْب بلهاء, فبل يستفيد منها شيئاً؛ فكم من الناس من ٥بم أعْب 

 . ف هبا, وآذاف ولكن ال يسمعوف هبا, وقلوب ولكن ال يعقلوف هباو ولكن ال يبصر 
والفرؽ بْب من يستفيد من التجربة ومن ال يستفيد أف األوؿ يستطيع أف ينتهز 
الفرص ُب حينها, وأف يتجنب ا٣بطر قبل وقوعو, على حْب أف الثاٍل ال ينتهز 

 . فرصة, وال يشعر با٣بطر إال  بعد وقوعو
من أعماؿ الناس, وما وقع ٥بم, وما  دوحينما تقرأ كتب التاريخ تقرؤىا؛ لتستفي
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در منهم, وما كاف من نتائج أعما٥بم, وتقرأ سّب العظماء؛ لتتشبو هبم, وتدرؾ ص 

 .(ٔ)مواضع عظمتهم
وأخّبًا ىذه ٮبسة ُب أذف ا٤بوىوب وىي أال يكثر من لـو أساتذتو, أو أىل 
بيتو, أو زمبلئو ٩بن يرى أهنم قصروا ُب حقو, ومل يقدروه قدره, أو يرعوه حق 

 .نك موىوب, أو نابغة حٌب يرعوؾرعايتو؛ فهؤالء مل يعلموا بأ
وقد يكوف لديهم ما يشغلهم عنك, أو يكونوف ٩بن ال يعنيهم نبوغك من 

 .عدمو
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رأيت من كاف ُب واليتو وىو ملء السمع والبصر, ال تكاد ٙبظى منو بكلمة 
 .أو إجابة دعوة؛ لكثرة أعمالو, ودواـ ارتباطاتو ,فضبلً عن مقابلة

هذه طبيعة عملو؛ فإذا ما عزؿ, أو انتهت فَبة خدمتو وقد ال يبلـ على ذلك؛ ف
 دائمتراه حرج الصدر, ٥بيف القلب, كاسف الوجو, ناكس الصدر, كثّب الفراغ, 

 .العتاب, تتناجى ا٥بمـو ُب صدره, فتقض مضجعو, وتؤرؽ جفنو
 .زاد ببلؤه, وتوالت أحزانو وإذا صحب ذلك مرضٌ 

ه أثرَ  _لذكر بعد الشهرة وبُػْعِد الصيت ا لعزؿ بعد الوالية, وٟبوؿِ لوال ريب أف 
البالغ ُب النفس, فبل ٰبتمل ذلك إال من كاف ذا ٮبة عالية, ومروءة صادقة, ونظر 

 .ُب العواقب بعيد
 :×قاؿ عبدالعزيز بن زرارة الكبليب 

 كػػػػػػػػػػػػػبًل بلػػػػػػػػػػػػػوُت فػػػػػػػػػػػػػبل النعمػػػػػػػػػػػػػاء تبطػػػػػػػػػػػػػرٍل
 

 وال ٚبشػػػػػػػػػػػػػػػعت مػػػػػػػػػػػػػػػن ألوائهػػػػػػػػػػػػػػػا جزعػػػػػػػػػػػػػػػا 
الدنيا, وعلم كيف تتلقى األمواج, وكيف من تلمح ٕبر : =×وزي وقاؿ ابن ا١ب 

 +.مل يستهوؿ نزوؿ الببلء, ومل يفرح بعاجل رخاء_ يصرب على مدافعة األياـ 
نفسو على لزـو االعتداؿ, وعلى  اإلنساف والذي تقتضيو ا٢بكمة أف يوطن
يستحضر أف األياـ دوؿ, وأف ا٤بنصب لو  حسن التعامل مع تلك ا٢باؿ؛ ٕبيث

 .إليوداـ لغّبه مل يصل 
دة, وال يضيق ذرعًا بالفراغ, وإ٭با يبحث فيما حْ يستوحش من الوَ  كما عليو أال

ٲبؤل فراغو من قراءة وكتابة, وتدوين خواطر و٘بارب, و٩بارسة لبعض الرياضات الٍب 
 .تليق ٕبالو, وتعود عليو بالسرور, والصحة

 اه٘الٙٞ ٗاهعزي
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اذب ليتج ؛ومن ذلك أف ٱبتار لو صحبة فاضلة ٱبتلف إليها, وٚبتلف إليو 

 .معها أطراؼ ا٢بديث
ب إىل غَ رْ أف يػَ _ وإف خّب ما يشغل فراغو, ويعود عليو بسعادة العاجلة واآلجلة 

بكثرة الذكر, والصبلة, وسائر القربات من صدقة, وبر, _ جل وعبل _ ربو 
وصلة, وكثرة حج وعمرة, وأعماؿ خّبية مبلئمة ٢بالو؛ فذلك ىو العز ببل 

دد ببل عشّبة, ففي اهلل عوض عن كل شيء, لغُب ببل ماؿ, والسؤ منصب, وا
 ._جل وعبل_وليس شيء عوضاً عنو 

ىذا وإف ٩با يوصى من كاف ُب منصب أف يبذؿ قصارى جهده ُب إتقاف 
العمل, وإخبلص النية, وبذؿ ا١باه والشفاعات فيما ينفع؛ فإذا كاف كذلك ٍب ترؾ 

فتتضاعف وتربو؛ العمل, أو ُعزِؿ منو صارت حسناتو وأياديو البيضاء تنمو, 
 .أجوره, ويتسلسل نفعو ُب حياتو, وبعد ٩باتو

أما إذا كانت األخرى؛ حيث ٯبعل ا٤بنصب ِحَباَلًة ألغراضو ا٣باصة, ٕبيث ال 
فبل يلومن إال _ يتعدى نفعو إىل غّبه, وال تعنيو ا٤بصلحة العامة ٕباؿ من األحواؿ 

 .نفسو إذا لقي الكنود والصدود من الناس
هلل واسعة ٤بن أراد أف يستدرؾ ما فرط منو بالتوبة, واألوبة, اٍب إف رٞبة 

عز _وإصبلح ما أفسد بقدر ا٤بستطاع, وإف مل يستطع فإف عفو اهلل مأموؿ؛ فهو 
 .يتحمل التبعات, ويتجاوز عن السيئات_ وجل

ٰبسن بذي ا٤بروءة أف يلـز االعتداؿ ُب حاؿ واليتو وحاؿ عزلو؛  وإنوبا١بملة ف
ُٙبدث ُب األخبلؽ تغّباً, وعلى ا٣بلطاء تنكراً؛ إما من لـؤ طبع, أو  ألف الوالية قد
 .من ضيق صدر

ويضيق بو الصدر؛ إما لشدة _ كما مر_وكذلك العزؿ فإنو يسوء بو ا٣بلق 
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 .أسف, أو لقلة صرب
 +.من تاه ُب واليتو ذؿ ُب عزلو: =و٥بذا قيل

و, وال ينزؿ بو وكاف من مقومات صاحب ا٤بروءة أال تطيش بو الوالية ُب زى
 .العزُؿ ُب حسرة

ما تكرب ُب والية إال من كربت عنو, وال تواضع فيها إال : =قاؿ سامل بن قتيبة
 +.من كرب عنها

توىل إمرة بعض الببلد, فتغّبت عاداتو عما كانت صديق × وقد كاف للشافعي 
 :عليو, فكتب إليو الشافعي يقوؿ

 فَػػػػػػػػػػػػػػِودُّؾ مػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػؤادي طػػػػػػػػػػػػػػالقٌ  اْذَىػػػػػػػػػػػػػػبْ 
 
 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس طػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَؽ ذاِت البَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْْبِ  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػداً  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا ارعويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فإهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تطليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  

 
 ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـو ودُّؾ يل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب 

 وإذا رجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعُتها ٗبثا٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ذ

 فتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف تطليقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب ُب حيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب 
 وإذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثبلث أَتَػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  

 
 مل تُػْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك واليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيبَػْْبِ  

سن أدبًا منو, واهلل لقد ويل ا٢بجاج, وما عريب أح: =قاؿ ٰبٓب بن ا٢بكم 
 +.فطالت واليتو, فكاف ال يسمع إال ما ٰبب, فمات وإنو ألٞبق سيء األدب
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 .قليل الصرب, كثّب التشكي, ال ٰبتمل أدٌل أذى_ بطبعو_قد يكوف اإلنساف 

 .قد يُػْفطَر اإلنساف على الصرب, وا١بلد, وقوة النفس, وٙبمل األذىو 
ال تكفػػي ُب  قػػد ىػػذه الطبػاع فومػع ذلػػك فقػد ٚبػػور قػواه, ويضػػعف جلػده؛ إذ إ

إذا مل يسػػػَع ا٤بػػػرء ُب تقويػػػة  مقابلػػة الصػػػعاب, والتعامػػػل مػػػع حػػػوادث ا٢بيػػاة ا٤بختلفػػػة
 .نفسو, والرقي بطباعو

د اإلنسػػاف نفسػػو علػػى قػػوة االحتمػػاؿ, وتػػرؾ و  والػػذي يفيػػد ُب ىػػذا الشػػأف أف يَعػػ
ؿ حػػػػٌب االنزعػػػاج العظػػػػيم للشػػػػيء ا٢بقػػػّب, وأف يػػػػدرهبا علػػػػى اكتسػػػاب تلػػػػك ا٣بصػػػػا

؛ فػػإذا كػػاف أو تزيػػد ثباتػػاً ورسػػوخاً إذا كػػاف ذلػػك مػػن طبعهػػا تصػػبح ملكػػة ُب الػػنفس
الصػػػػانع يكتسػػػػب مهارتػػػػو بػػػػالتمرين, وا٤بوظػػػػف يػػػػتقن عملػػػػو بػػػػالتمرين, واألخػػػػبلؽ 

فكػػذلك الشػػأف ُب مقابلػػة ا٢بيػػاة _ ٤برذولػػة حسػػب االسػػتعداد والتمػػرينالفاضػػلة أو ا
 .با٢بزف واألمل, أو االبتهاج والسرور

هتػػػوى الثنػػػاء ولػػو كػػػاف بالباطػػػل, وتنفػػػر مػػن النقػػػد ولػػػو كػػػاف _ بطبعهػػػا_الػػنفس و 
 .اإلخبلد إىل الراحة, وهترب من ا١بد والعملُب با٢بق, وترغب 

تألف ما ٱبالف ىواىا ولو كاف لذيػذاً, _ بالتمرين, والنظر بالعواقب _ ولكنها 
يصيبها ٩با ال بد منو وتنزع إىل ما فيو مصلحتها ُب اآلجل ولو كاف مراً, وٙبتمل ما 

 .من األذى
ومػػػن أٝبػػػل مػػػا يعػػػرب عػػػن ىػػػذا ا٤بعػػػُب قػػػوؿ موسػػػى بػػػن عبػػػداهلل بػػػن علػػػي بػػػن أيب 

 :طالب
 إذا أنػػػػػػػػػػا مل أقبَػػػػػػػػػػْل مػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػدىر كػػػػػػػػػػل  مػػػػػػػػػػا

 
 
 

 تكر ىػػػػػػػُت منػػػػػػػو طػػػػػػػاؿ َعْتػػػػػػػيب علػػػػػػػى الػػػػػػػدىرِ  
 

 اهتدزب عوٟ اهتعاًى ًع األذ٠
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 إىل اهلل كػػػػػػػػػػػػػػلُّ األمػػػػػػػػػػػػػػر ُب ا٣بلػػػػػػػػػػػػػػق كلهػػػػػػػػػػػػػػم
 

 ولػػػػػػػػػيس إىل ا٤بخلػػػػػػػػػوؽ شػػػػػػػػػيٌء مػػػػػػػػػن األمػػػػػػػػػرِ  
 َمػػػػػػػػػػػػػػس  الضػػػػػػػػػػػػػػر  حػػػػػػػػػػػػػػٌب أَلِْفتُػػػػػػػػػػػػػػوُ تعػػػػػػػػػػػػػػوْدُت  

 
 وأسػػػػػػػػػػػػػػػلمِب طػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ الػػػػػػػػػػػػػػػببلء إىل الصػػػػػػػػػػػػػػػرب 

ػػػػػػػػع صػػػػػػػػدري لػػػػػػػػؤلذى األنػػػػػػػػُس بػػػػػػػػاألذى  ِ   ووس 
 

 وإف كنػػػػػػػػػت أحيانػػػػػػػػػاً يضػػػػػػػػػيُق بػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػدري 
ٍل يَأسػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػاس راجيػػػػػػػػػػػػػاً    وصػػػػػػػػػػػػػّب 

 
 لسػػػػػػػػػْرعِة لطػػػػػػػػػف اهلل مػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػُث ال أدري 
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العزيز ابن مدير مكتب بيت ٠باحة الشيخ عبد_حدثِب الشيخ ٧بمد ا٤بوسى 
أف ٠باحة الشيخ دخل ا٤بستشفى ُب يـو من األياـ لعارض عرض لو, _ × باز
إنِب أوؿ يـو دخلت فيو ا٤بستشفى جلست : =إف ٠باحة الشيخ قاؿ: وقاؿ

وحدي بعد الفجر فطاؿ علي الوقت, وصار عندي ملل؛ لرغبتو ُب الدرس 
 .والقراءة
فوظاٌب من السُّن ة, ومن ألفية فجعلت أقرأ ما تيسر من القرآف, وأتذكر ٧ب: يقوؿ

 +.ابن مالك, ومن غّب ذلك
ىاتوا ما : =و٤با اتصل عليو بعض ا٤بسؤولْب ُب رئاسة اإلفتاء, قاؿ ٠باحة الشيخ

 .نريدؾ أف ترتاح: فلما قيل لو+ عندكم من ا٤بعامبلت والكتب
الراحة ُب العمل, واإلنساف ال ينبغي أف يكوف فارغاً؛ ألف الشيطاف : =قاؿ

تسلط عليو ٖبواطر السوء؛ فخٌّب لو أف يشغل نفسو ٗبا ينفعو؛ كي ال تشغلو نفسو ي
 ._حفظو اهلل_انتهى كبلـ الشيخ ٧بمد ا٤بوسى +. ٗبا يضره

فهذه ا٢بادثة تعطي درسًا ُب مواصلة العمل, وا٢بذر من الركوف إىل البطالة 
وىو ىو × مهما كاف مبلغ اإلنساف من العلم والفضل؛ فهذا الشيخ عبدالعزيز

فضبًل وعلمًا وزىدًا وورعًا ومع ذلك مل يركن إىل ذلك كلو, بل أدرؾ أف اإلنساف 
يعَبيو ما يعَبيو من الضعف, وتسلط النفس والشيطاف؛ فكاف يبادر _ أيًا كاف_

 .إىل شغل نفسو با٣بّب حٌب ال تشغلو بالشر
ال خلقت شبيهة بالرحى الدائرة الٍب : _×كما قاؿ ابن القيم _فالنفس 

تسكن, وال بد ٥با من شيء تطحنو, فإف ُوضع فيها حب طحنتو, وإف ُوضع فيها 

 اهِفص كاهسحٟ
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 ب  ٗبنزلة ا٢بَ  يتراب أو حصًى طحنتو؛ فاألفكار وا٣بواطر الٍب ٘بوؿ ُب النفس ى
وضع ُب الرحى, وال تبقى تلك الرحى ُمَعط َلًة َقطُّ, بل ال بد ٥با من شيء الذي يُ 

حاه حبًا ٱبرج دقيقًا ينفع بو نفسو وغّبه, يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن ر 
وأكثرىم يطحن رمبًل وحصًى وتبنًا و٫بو ذلك؛ فإذا جاء وقت العجن وا٣بَْبِز تبْب 

 .لو حقيقة طحينو
القلب  ): ورحم اهلل الشيخ ٧بمد ا٣بضر حسْب حيث قاؿ ُب قصيدة عنواهنا

 :(كالرحى
 ال ٚبػػػػػػػػل نفسػػػػػػػػك مػػػػػػػػن فكػػػػػػػػر ٘بػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػو 

 
 فكػػػػػػػػػػر يضػػػػػػػػػػنيهاُب الصػػػػػػػػػػا٢بات فحػػػػػػػػػػبس ال 

 يومػػػػػػػػاً علػػػػػػػػى رشػػػػػػػػد رْ دُ والقلػػػػػػػػب إف مل يَػػػػػػػػ 
 

 دارت عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٮبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز راقيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مثػػػػػػػػػل الرحػػػػػػػػػى إف تُػػػػػػػػػِدْرىا وىػػػػػػػػػي خاويػػػػػػػػػةٌ  

 
 مػػػػػػػػػػػػػن الطعػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػإف الطحػػػػػػػػػػػػػن يرديهػػػػػػػػػػػػػا 
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ُب شروع, أو ٗبعناىا ا٢بقيقي آثاٌر لكل عبادة ُب اإلسبلـ تؤدى على وجهها ا٤ب

لتوجو, واستجماع ا٣بواطر, النفوس ٚبتلف باختبلؼ العابدين ُب صدؽ ا
 .واستحضار العبلقة با٤بعبود

والعبادات إذا مل تعِط آثارىا ُب أعماؿ اإلنساف الظاىرة, فهي عبادة مدخولة 
 .أو جسم ببل روح

 .لحظ على كثّب منا, وُب كثّب من أحوالنا أننا ال ٫بفل كثّباً بروح العبادةيُ و٩با 
عى إىل دْ يُ ُب الواجبات ا٤بفروضة؛ فػَ  طر  فَ ليس ُب شأف من يػُ _ ىهنا_وا٢بديث 

فعلها, ويعاتب على تركها, بل ىو حديث إىل من يبادر إىل النوافل بعد الفرائض, 
ويسارع إىل ا٣بّبات؛ حيث ٘بد فئاماً من ىؤالء ال ينظر ُب روح العبادة, فَباه يقـو 

٢براـ الليل, ويتصدؽ ٔبانب من مالو, ويصـو النفل, وٱبتلف كثّبًا إىل البيت ا
 .حجاً وعمرة

ولكنو ال ينظر ُب أثر ذلك على قلبو, وزيادة إٲبانو, وعبلقتو بربو, واحتساب 
 .األجر عنده

من إذا حج أو اعتمر كاف ٮبو األكرب أف _ على سبيل ا٤بثاؿ_وترى من ىؤالء 
ينهي نسكو دوف أف يستشعر عظم ما يقـو بو, وأثر ذلك على قلبو؛ فينتهي من 

 .يالنسك وحالو ىي ى
 ,والبلئق ٗبن يريد سعادة العاجل واآلجل أف يقبل على ربو ٕبضور قلب

على إيقاع العمل على أًب وجوىو,  واستحضار لشهود اهلل واطبلعو عليو, وحرصٍ 
 .وأكمل صوره

وىذا مقاـ عظيم يضاعف ألجلو الثواب أضعافًا كثّبة, سواء كاف ذلك ُب 
 .أو قراءتو للقرآف ,أو ذكره هلل ,أو حجو ,أو صيامو ,أو صدقتو صبلة اإلنساف,

 زٗح اهعبادٝ

 



 

 216 خ٘اطس

عظمة العبادة, وفضائلها؛ ومن أعظم ما يُعْب على ذلك أف يستشعر ا٤بسلم 
ىي الغاية احملبوبة هلل, ا٤برضية لو الٍب خلق ألجلها ا٣بلق ُب اإلسبلـ  فالعبادة

 .وأرسل الرسل, وأنزؿ الكتب, ومدح القائمْب هبا, وذـ ا٤بستكربين عنها
مل تشرع للتضييق على الناس, وال إليقاعهم ُب ا٢برج, وإ٭با سبلـ والعبادة ُب اإل

 . شرعت ٢ِبَكٍم عظيمة, ومصاّب كثّبة, ال ٰباط بعّدىا وحصرىا
أهنا تزكي النفوس, وتطهرىا, وتسمو هبا إىل أعلى درجات : فمن فضائل العبادة

 . الكماؿ اإلنساٍل
أشد  إليها, بل ىو مضطر أف اإلنساف ٧بتاج إليها أعظم ا٢باجة: ومن فضائلها

الضرورة؛ فاإلنساف بطبعو ضعيف, فقّب إىل اهلل, وكما أف جسده ٕباجة إىل الطعاـ 
فكذلك قلبو وروحو ٕباجة إىل العبادة والتوجو إىل اهلل, بل إف حاجة  _ والشراب

قلبو وروحو إىل العبادة أعظم بكثّب من حاجة جسده إىل الطعاـ والشراب؛ فإف 
وال صبلح ٥بما إال بالتوجو إىل  _كما يقوؿ ابن تيمية_ لبو وروحوحقيقة العبد ق

اهلل بالعبادة؛ فبل تطمئن النفوس ُب الدنيا إال بذكر اهلل وعبادتو, ولو حصل للعبد 
, وقد يكوف ذلك الذي يتلذذ بو ال لذة فيو وال  لذ ات أو سرور بغّب اهلل فبل يدـو

 . سرور أصبلً 
فهو سرور ال ينقطع وال يزوؿ؛ فهو  _عز وجل_ وأما السرور باهلل واألُنس ب

الكماؿ, وا١بماؿ, والسرور ا٢بقيقي؛ فمن أراد السعادة األبدية فليلـز عتبة العبودية 
 . هلل وحده؛ و٥بذا فإف أىل العبادة ا٢بقة ىم أسعد الناس, وأشرحهم صدراً 

 . إال اهلل ويطمئن بو, ويتنعم بالتوجو إليو حقاً  ,وال يوجد ما يسكن إليو العبد
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أهنا تسهل على العبد فعل ا٣بّبات, وترؾ ا٤بنكرات, : ومن فضائل العبادة 

وتسليو عند ا٤بصائب, وٚبفف عليو ا٤بكاره, وهتوف اآلالـ, فيتلقاىا بصدر منشرح, 
 . ونفٍس مطمئنة

أف العبد يتحرر بعبوديتو لربو من رؽ ا٤بخلوقْب, والتعلق هبم, : ومن فضائلها
 . ؛ وهبذا يكوف عزيز ا١بانب, مرفوع الرأس, عايل القدروخوفهم, ورجائهم
أهنا ىي السبب األعظم لنيل رضا اهلل, والفوز با١بنة, والنجاة : وأعظم فضائلها

 .من النار
كاف ذلك دافعًا لو إىل استشعار روح العبادة,   فإذا استحضر العبد ىذه ا٤بعاٍل

 .وإيقاعها على أحسن ما يكوف
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أمراً ما, أو خدمًة  _ عندؾ أحيانًا تطلب من أخ لك, أو قريب منك, أو أثّبٍ 
فتجده  ؛ب ة إىل إجابتكُب أي شأف, وقد تعودت منو ا٤بسارعة إىل مراضيك, وا٥بَ 

 .يعتذر بأعذار قد ال تروقكيتقاعس, أو يكسل, أو 
فماذا ستفعل حينئٍذ؟ رٗبا ٙبمل ُب نفسك عليو, ورٗبا تبادره بالعتاب, ورٗبا 
هتجره أو تتكدر عليو؛ فهذه ىي ا٣بيارات الٍب يأخذ هبا كثّب من الناس إذا مر ت 

 .هبم تلك ا٢باؿ
 .ولكن ىناؾ حالة ىي أجدى نفعاً, وأطيب عائدة

ثة ٛبر دوف أف تتكدر على صاحبك, أو تنسى أال وىي أف تدع ىذه ا٢باد
ٝبيلو السابق؛ فتلتمس لو العذر, وتدرؾ أف التقصّب وارد, وأنك رٗبا قص رت ُب 

 .حقو
, وأمكنك وفإذا أخذت بذلك حفظت ود  صاحبك, وأزلت الوحشة من قلب

 .اإلفادة منو, واإلبقاء على ٧ببتو
و خسرتو, وخسرت ما فرٗبا أضعفت صلتك بو, أ_ أما إذا كانت األخرى 
دوف فائدة أصبًل؛ وأعجز الناس من عجز عن اكتساب  يأتيك من خّب من ِقبلو

 .اإلخواف, وأعجز منو من فر ط فيمن ظفر بو منهم

 أحٚاُّا
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من ذلك أف يعج ل بو, وأال يكدره  نُ سَ حْ ما أحسن أف يفي ا٤برء ٗبا يَِعُد ِبِو, وأَ 

 .ٗبطل, أو تأجيل
ا٢باجة, أو مل يكن  إذا مل ٯبد ما ُيسعف بو طالبَ وما أٝبل أف يعتذر ا٤برء 

 .قادراً, أو مريداً لذلك
وىو غّب قادر على الوفاء؛ فتلك آفة تعَبي نفرًا من الناس؛  دُ عِ وأقِبح ٗبن يَ 

ـَ بتلك  حيث يعلم من نفسو إذا تقدـ إليو طالب حاجة أنو لن يستطيع القيا
 .ا٢باجة

صاحب ا٢باجة با٤بواعيد ا٤بعسولة,  دُ عِ ومع ذلك ٘بده يسو ؼ, ويؤجل, ويَ 
وٲبنيو باآلماؿ العراض إما ٚبلصًا من اإلحراج, أو غّب ذلك؛ فيبوء منو صاحبو 

فيجعلو يسلك  ؛با٣بسارة ا٤بضاعفة؛ حيث ال ٯبد عنده بغيتو, ومل ٱبربه با٢بقيقة
ْخِلف قوؿ األوؿ

ُ
 :طريقاً أخرى؛ فينطبق على ىذا ا٤ب

 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أٞبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتميحاً 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل يغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررؾ منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُه األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقُ  
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لديػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرؼٌ  

 
 كبارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ وال تُريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقُ  
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٱبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوُّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػداً  

 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بالوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ال يثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديقُ  
  

ُ
ف, ولكنو مبتلًى ٕبب تردد الناس إليو؛ حيث لِ خْ وبعضهم أحسن حااًل من ا٤ب

, ولكنو ال يرتاح حٌب يردد تكوف حاجة الطالب قريبة منو, وىو يريد إعطاءىا إياه
 .طالب ا٢باجة مراراً 

 .وىذا ٩با يكد ر ا٤بعروؼ, ويُذؿُّ طالب ا٢باجة, ويورثو ا٤بلل
بتعجيلو, : ال يتم ا٤بعروؼ إال بثبلث: =_رضي اهلل عنهما_قاؿ ابن عباس 

 +.وتصغّبه, وسَبه؛ فإذا عج لو ىن أه, وإذا صغره عظ مو, وإذا سَبه ٛب مو

 آفٞ اخُلِوف
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ألف أموت عطشًا أحب إيل من أخلف : = بن حارثة الشيباٍلوقاؿ ا٤بثُب
 +.موعداً 

 +.وعد الكرَل نقٌد, ووعد اللئيم تسويفٌ : =وقاؿ بعض ا٢بكماء
 :وقاؿ زياد األعجم زارياً على من ٱبلف

 هلل درؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب
 

 لػػػػػػػػػػو كنػػػػػػػػػػت تفعػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػوؿ 
 ال خػػػػػػػػػػػػػّب مػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػذب ا١بػػػػػػػػػػػػػوا 

 
 د وحبػػػػػػػػػػػػػػػػػذا صػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ البخيػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 :وقاؿ آخر 

 اآلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فالبخػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّىاوإف ٝبػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 

 وشػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػن البخػػػػػػػػػػػػػل ا٤بواعيػػػػػػػػػػػػػد وا٤بطػػػػػػػػػػػػػلُ  
 :وقاؿ ابن حاـز 

 نعػػػػػػػػػػػػػػم, فأٛب ػػػػػػػػػػػػػػػو: إذا قلػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػيء
 

 فػػػػػػػػػػػإف نعػػػػػػػػػػػم ديػػػػػػػػػػػٌن علػػػػػػػػػػػى ا٢بػػػػػػػػػػػر  واجػػػػػػػػػػػبُ  
 ال, واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبح وأرح هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: وإال فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػئبل يظػػػػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػػػػاُس أنػػػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػػػاذبُ  
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ثر نَػْقُده لؤلوضاع, يك_ اإلنساف ُب مقتبل عمره, وُب حاؿ قلة ٘بربتو, و٩بارستو 

 .ويِقلُّ رضاه وقناعتو ٗبا يتحقق من ٪باحات
وتراه ٦بنحًا ُب ا٣بياؿ, مغرقًا ُب تطلب الكماؿ, مبالغًا ُب تصوير األمور, 

 .معمماً حاؿ إصداره األحكاـَ 
فإذا تكامل عقل ا٤برء, وصقلتو التجارب, وعركتو األياـ, وو٠بتو ٗبيسمها, وكاف 

 _يقظة, تعترب بتقلب األحواؿ, وتنظر ُب عواقب األمور ذا فطنة مست_ مع ذلك_
كاف أقرب للواقعية, وأكثر دقة ُب النقد, وأبعد عن التعميم, وأكثر رضاً ٗبا يتحقق 

 .من نتائج؛ فهو يسعى للكماؿ, ولكنو ال يطالب با٤بستحيل
, وصار من طبعو التماُس العذر, والرٞبُة بالناس, والبعُد عن كثرة العتاب

 .ص على النقد ا٥بادؼ البناءوا٢بر 
 , وال معترب ٗبا ٲبر بو ُب حياتوأما إذا كاف راضيًا ٕبالو, غّب ساع ُب تطوير نفسو

 .وو ورعوناتُ معو سيئاتُ  بل رٗبا َتْكبُػرُ األياـ ال يزيده إال ٟبوداً وركوداً,  ر  مَ  فإف  _ 
 
 
 

 اخلٚاي ٗاه٘اقع
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طرد ا٥بم, وجلب ما أكثر ما ُب القرآف الكرَل من اإلشارات الٍب تفيد ُب 
 .السعادة

٨باطباً _ تعاىل_وا٢بديث ُب ىذه ا٣باطرة عن آية ُب ىذا الشأف, أال وىي قولو 
( ٜٚ)َوَلَقْد نَػْعَلُم أَن َك َيِضيُق َصْدُرَؾ ٗبَا يَػُقوُلوَف : ]_عليو الصبلة والسبلـ_نبيو 

[ ْد َرب َك َحٌب  يَْأتَِيَك اْلَيِقْبُ َواْعبُ ( ٜٛ)َفَسب ْح ِٕبَْمِد َرب َك وَُكْن ِمْن الس اِجِديَن 
 .ا٢بجر

ىم عن اإلٲباف ا٤بشركْب, وصدُّ  يسوؤه إعراضُ _ عليو الصبلة والسبلـ_فالنيب 
مع أهنم يروف أدلتو كالشمس ُب رْأد الضحى, ويسوؤه ما يلقاه من السخرية, 

تو, واألذى, ويسوؤه كوُف أكثرىم من عشّبتو وقرابتو, و٩بن يعرفوف صدقو وأمان
 .علُمو ٗبصّبىم إذا ماتوا على ذلك_ وىو الرؤوؼ الرحيم_ويسوؤه 

 ".النيب  رَ دْ ق صَ فهذه األمور وغّبىا من شأهنا أف تضي  
ُب ىذه اآلية أرشده إىل ما يطرد بو ا٥بم, وٰبل ٧بلو _ عز وجل_ولكن اهلل 

ىو ٍب أعم, فأرشده إىل أمر يسّب و  ,ٍب عمـو ,السرور والرضا؛ حيث أمره ٖبصوص
ذكر اهلل وتسبيحو, وإىل الصبلة وىي أعم من الذكر اجملرد, ٍب أرشده إىل اإلقباؿ 
على العبادة ٗبفهومها العاـ الشامل حٌب يفارؽ الدنيا؛ ففي ذلك سلوتو, وعزاؤه, 

 .ونعيم قلبو ,بل فرحو
 .وأخذنا هبا ,فيا ٥با من وصفة عظيمة لو تدبرناىا

 ٗصفٞ زباُٚٞ يف طسد اهلٍ
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ورٗبا مل يُذكر ُب _ عليو السبلـ_على موسى ُب ىذه السورة تعداد ٤بنن اهلل 

إذ مل ُتذكر ٦بموعًة هبذا العدد  ؛غّبىا من السور أكثر ٩با ذُكر فيها من ىذا القبيل
 .ُب سورة كما ذُكرت ُب طو

 :على سبيل اإلٝباؿ ما يلي فمن تلك ا٤بنن الواردة ُب تلك السورة
 .ذكر قصة موسى ٦بملة_ ٔ
 .ذكر مناجاة اهلل لو_ ٕ
 [.إِن ِِبْ أَنَا اهللُ : ]_عز وجل_قولو _ ٖ
 [.َوأَنَا اْختَػْرُتكَ : ]_عز وجل_قولو _ ٗ
 [.فَاْعُبْدٍل : ]_عز وجل_قولو _ ٘
 .سؤالو عما ُب ٲبينو_ ٙ
 .أمره بالذىاب إىل فرعوف_ ٚ
 .اآليات[ َرب  اْشرَْح يلْ َصْدرِيْ : ]من قولو العظيمةَ  وُ و أدعيتَ إجابتُ _ ٛ
اء إىل على موسى ٤با كاف رضيعاً, وما كاف من اإلٰب_ اىلتع_ذكر منتو _ ٜ

 .أمو أف تقذفو ُب التابوت, وما صاحب ذلك من رعايتو ُب أثباج البحر
 [.َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك ٧َبَب ًة ِمِب ْ : ]_تعاىل_قولو _ ٓٔ
 [.َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِِب : ]_تعاىل_قولو _ ٔٔ
 .إرجاعو إىل أمو_ ٕٔ
 .من الغم ٤با قتل النفس إ٪باؤه_ ٖٔ
ُنو فتوناً _ ٗٔ  .فَػتػْ
 [.َواْصطََفْيُتَك لِنَػْفِسي: ]_تعاىل_قولو _ ٘ٔ
 [. َمَعُكَما َأ٠ْبَُع َوَأَرىال َٚبَافَا ِإن ِِب : ]_تعاىل_قولو _ ٙٔ

 ٘زٝ طًِّٕ اهلل عوٟ ً٘سٟ يف س
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 [.ال َٚبَْف ِإن َك أَْنَت اأَلْعَلى: ]_تعاىل_قولو _ ٚٔ
 .حابو, وإ٪باؤىم من فرعوف وقوموطريقاً يبساً ٤بوسى وأص رَ حْ جعلو البَ _ ٛٔ
 .إغراؽ عدوه وىو يرى_ ٜٔ
 .إنزاؿ ا٤بن والسلوى على قومو_ ٕٓ
 .معاقبة السامري_ ٕٔ
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جامعة لكليات الدين, وأركاف اإلسبلـ واإلٲباف, و٦بادلة  (البقرة)سورة _ ٔ

 .أىل الكتاب
ؾ, تدور ُب ٦بملها حوؿ النفاؽ, وا٤بنافقْب, والشر  (التوبة)سورة _ ٕ

 .وا٤بشركْب
تدور حوؿ أصوؿ الفضائل من اإليثار, والصرب, والعفة,  (يوسف)سورة _ ٖ

والعفو, وا٢بلم, والعدؿ, والتواضع, وإحساف الظن باهلل, وانتظار فَػَرجو, وأصوؿ 
 .الدعوة فردية كانت أو ٝباعية

تضمنت عددًا من ا٤بقاصد لعل أجبلىا ذكر أصوؿ السعادة؛  (طو)سورة _ ٗ
[ َما أَنْػزَْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَف لَِتْشَقى( ٔ)طو : ]_تعاىل_ُب مفتتحها قولو حيث ذكر 

ٍب ذُكرت تفاصيل السعادة ُب تضاعيفها كتوحيد اهلل, والدعوة إىل سبيلو, واإلكثار 
 .من ذكره

َفَمْن اتػ َبَع ُىَداَي َفبل َيِضلُّ َوال َيْشَقى : ]_تعاىل_ٍب ُأٝبلت ُب آخرىا ُب قولو 
 [.َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإف  َلُو َمِعيَشًة َضنكاً َو٫َبُْشرُُه يَػْوـَ اْلِقَياَمِة أَْعَمى( ٖٕٔ)

 .تدور ُب ٦بملها حوؿ تقرير النبوات, وأصوؿ دعوة األنبياء (األنبياء)سورة _ ٘
تدور حوؿ تقرير التوحيد, ومناسك ا٢بج, وتعظيم حرمات  (ا٢بج)سورة _ ٙ

 .هاهلل, وشعائر 

 يف ًكاصد بعض اهش٘ز
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لقد حظيت السّبة النبوية ٗبا حفلت بو من أقواؿ, وأفعاؿ, وتقريرات بعناية 
 .العلماء قدٲباً وحديثاً 

ولقد كتب العلماء قدٲبًا ُب السّبة وكانت كتاباهتم ٙبمل طابعًا يناسب 
كثّبًا ٩بن جاء بعدىم, وتصلح ألف تكوف مادة   _كذلك_عصورىم, ويناسب 
 .ومراجع أصيلة للسّبة

أف ىناؾ كثّباً من ا٤بسلمْب ُب العصر ا٢بديث يرغبوف عن تلك األساليب  غّب
القدٲبة, ويرغبوف ُب كتاباٍت معاصرة ُتْكَتُب بأسلوب مبلئم, وتعاِب قضايا 

 .استجدت ُب موضوع السّبة
وآثاراً  ,ومن ىنا قاـ كثّب من الكتاب بتقدَل دراسات ُب السّبة, فأدوا دوراً طيباً 

 .سلمْبحسنة ُب نفوس ا٤ب
ولكن تلك الكتابات مل تكن على وتّبة واحدة من جهة تقديرىا للوحي, 

 .والغيبيات, وا٤بعجزات, ومقاـ النبوة عموماً 
كما أهنا مل تكن على ٫بٍو واحد من جهة اختبلؼ توجهات أصحاهبا, 

 .وأىدافهم من كتابة السّبة, وا٤بقاـ ال يسمح ٗبزيد من التفصيل
 :الباحثْب ُب السّبة النبوية ٲبكن حصرىا ُب ثبلثةوعلى كل حاؿ فإف مناىج 

صفات ال  "الذين يضفوف على النيب :منهج المبالغين الغالين :المنهج األول
 ._عز وجل_تليق إال باهلل 

واليعتمدوف  ,فهؤالء يبالغوف ُب إطرائو وال يبالوف ُب صحة ما يروف أو ينقلوف
 .ب السنة والسّبةعلى القرآف الكرَل, وا٤بصادر األصيلة من كت

 ًِآج اهبخح يف اهشريٝ اهِب٘ٙٞ
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وال ٲبَبي عاقل أنو ال أفسد للتاريخ والسّب من تلك الروايات احمللقة ُب ٠باء  

 .ا٣بياؿ, والٍب تنقل ا٢بياة البشرية من عامل الواقع إىل جو األساطّب
وليست ىناؾ حياة كانت على األرض ىي أغُب بواقعها اجملرد من حياة سيد 

 ."ا٣بلق ٧بمد 
كة منها, ويشهد كلُّ موقف من مواقفها بأهنا حياة فهي حياة تنطق كل حر 

 .بلغت ُب السلوؾ البشري حد اإلعجاز
وإف خصائصو ومعجزاتو الٍب نطقت هبا آيات الكتاب اجمليد, والسنن 
الصحيحة, واآلثار ا٤بعتربة ٥بي من الكثرة والوفرة ٕبيث ال ٙبتاج إىل تلك الزيادات 

فطرة السوية, والٍب ال يشهد ٥با سند صحيح, الٍب ٲبجها الذوؽ السليم, وتعافها ال
 .(ٔ)وال نقٌل ُموث ق, بل عامتها من وضع الزنادقة وا٤بنحرفْب

فهذا  :منهج الباحثين الغربيين ومن سار على طريقتهم: المنهج الثاني
ا٤بنهج يسلكو أغلب ا٤بستشرقْب ومن شاكلهم من الكتاب وا٤بفكرين ا٤بنتسبْب 

 .لئلسبلـ
اولوا السّبة بالبحث والدراسة تعاملوا معها كما يتعاملوف مع سّبة فهؤالء إذا تن

كما يتحدثوف عن "أو بطل, أو قائد, أو فاتح؛ فيتحدثوف عن النيب ,أي زعيم
ىؤالء, ويصفونو بالبطل, أو العبقري, أو الزعيم أو ٫بو ذلك من األلقاب الٍب ال 

 .تغِب عن مقاـ النبوة
حديثًا ماديًا ٕبتًا ٦برداً  _الصبلة والسبلـ عليو_وتراىم يتحدثوف عن سّبتو 

دوف ربط ٥با بالوحي والغيب, والتأييد اإل٥بي, وكأهنم يتحدثوف عن سّبة نابليوف, 

                                                 

 .1/4ص ايهرب٣ يًشٝٛطٞ ذلُد خًٌٝ ٖساس ع٢ً اخلغا٥. اْعس َكد١َ د_ 1 
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 .أو ىتلر, أو موسوليِب
ويصفونو بأوصاؼ كبّبة, ويفضلونو على  "وال ريب أهنم قد يثنوف على النيب 

 .غّبه
عو عن الصلة باهلل, وعن اإلٲباف ولكن ا٣بطورة تكتنف ىذا ا٤بنهج من جهة قط

بالغيب؛ فَباىم ينكروف عددًا من ا٤بعجزات الثابتة بصريح القرآف, ومتواتر السنة,  
 .واإلسراء ,"كنزوؿ ا٤ببلئكة ُب بدر, وطّب األبابيل, وشق صدر النيب

كانت مناماً, وأف اإلسراء سياحة الروح ُب عامل ( اقرأ)وترى بعضهم يرى أف 
ا٤ببلئكة الذين أمد اهلل هبم ا٤بسلمْب ُب غزوة بدر بالدعم ا٤بعنوي,  الرؤى, وَيِصفُ 

ووصف الطّب األبابيل بداء ا١بدري, وأف شق الصدر كاف شيئًا معنوياً, وأف لقاء 
 .ُب غار حراء كاف مناماً, إىل غّب ذلك ٩با جاء ُب ذلك السياؽ "جربيل بالنيب 
ٲبكن  وا٣بوارؽ الٍب ال ,بية, وا٤بعجزاتمن ا٢بقائق الغي "غ سّبة النيب ر  وىكذا تُف

أف تتناَب ُب جوىرىا مع حقائق العلم وموازينو الٍب يد عوف أهنم يسّبوف على وْفقها؛ 
 .ألف اهلل ىو خالق النواميس, وىو القادر على خرقها مٌب شاء

ورٗبا اسَبوح بعض أصحاب ىذا ا٤بنهج إىل إحياء األساطّب ُب سّبة النيب 
"(ٔ). 

وىو الذي أنكر منهج الغلو وا٤ببالغة  :وىو المنهج الصحيح: الثالثالمنهج 
 .كما أنكر األسلوب ا٤بادي الفلسفي ُب دراسة السّبة  "ُب إطراء النيب 

فا٤بنهج الصحيح ىو الذي يقـو على األصالة والسبلمة, وىو الذي يعتمد ُب 
                                                 

يف َكد١َ حتكٝل نتاب _ اْعس ايبخح ايكِٝ ايرٟ قدَ٘ األستاذ أْٛز اجلٓدٟ ملؤمتس ايشري٠ ايٓب١ٜٛ _ 1

يإلَاّ ذلُد بٔ ٜٛسف ايغاحلٞ ايصاَٞ, حتكٝل ٚتعًٝل ( سبٌ اهلد٣ ٚايسشاد يف سري٠ خري ايعباد)

 .35_1/17عادٍ عبداملٛجٛد, ٚعًٞ ذلُد َعٛض : ايصٝدني
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ر األصيلة الصحيحة دراسة السّبة, واستلهاـ العرب منها على القرآف الكرَل, وا٤بصاد 

ن وصف العبودية وإخراجو ع "من كتب السنة والسّبة دوف مبالغة ُب إطراء النيب 
 .ودوف غمط ٤بقاـ النبوة الذي يعلوا بو على سائر البشرُب أعلى مقاماهتا, 

على اإلٲباف بالغيبيات, وا٤بعجزات, واألخبار  _أيضاً _وىو ا٤بنهج الذي يقـو 
 .القطعيات

تو, و  ج ا٢بق, وإف كاف أصحابو يتفاوتوف ُب جودة الطرح, وقػُ فهذا ىو ا٤بنه
 .وعمقو
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السّبة النبوية حافلة باألسرار, مليئة بالعرب, وال ٲبكن ألحد مهما أوٌب من 
 .البياف والعلم أف يعطي السّبة حقها, أو أف يتقص ى كامل أسرارىا

ّب سائر العظماء بأهنا أهنا ٛبتاز عن س " ولعل من أعظم أسرار سّبة نبينا ٧بمد
يقـو بأمرىا,  _على ا١بملة_ال ُتْستَػنػَْفد مهما كتب فيها من كتب؛ فسّب العظماء 

ويغِب ُب شأهنا أف تكتب مرة أو مرات, ٍب تستنفد معانيها, ويصّب ا٢بديث فيها 
 .معاداً مكروراً تغِب فيو أعماؿ األسبلؼ عن ٧باوالت األخبلؼ

ُعِب ا٤بؤرخوف والرواة هبا منذ صدر اإلسبلـ حٌب فلقد  " أما سّبة نبينا ٧بمد
يومنا ىذا, وصدر فيها كثّب من الكتب ُب عدة لغات, ومع ذلك مل ْٚبَلق ِجد هُتا, 

 .ِجد ة َوُرَواءً  _على كثرة ما يكتب فيها_بل إهنا لتزداد 
ولقد ُعِِبَ ا٤بؤمنوف وغّب ا٤بؤمنْب بالسّبة عناية ٚبتلف من حيث ا٢بقيقة 

 .فة, ومن حيث اإلنصاؼ وا١بوروا٣برا
جديدٌة خصبة, ملهمة موحية؛ ألهنا  _مع ىذه العناية ا٤بتصلة_والسّبة الشريفة 

الَبٝبة ا٢بية العملية ٤ببادئ اإلسبلـ العليا, فهي تَباءى للعقوؿ والنفوس قوية 
ـُ العهد, وال تطاوؿ الزماف  .مشرقة مل يُبِل ِجد هتا تقاد

بيو أف أوزع الناس ىذه العناية بسّبتو سواء منهم من ولعل من صبلة اهلل على ن
نور, ومن عرؼ النور فقد شهد لنفسو  "أقر  بو, أو من أنكر نبوتو؛ ألنو 

 .باالستبصار, ومن أنكره فقد شهد على نفسو بالعمى, والنور على ا٢بالْب نور
أكثر  وقد رفع اهلل ذكر ٧بمد, فقرف ا٠بو با٠بو ُب األذاف والصلوات, ووصفو ُب

 .من موضع من القرآف بصفات ٘بعلو ُب ا٤برتبة الٍب ال تُناؿ

 ًّ أسساز اهشريٝ اهِب٘ٙٞ
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وليس مصدُر العناية بالسّبة إرضاَء حاجِة العلم والدرس فحسب؛ فحاجات  

ا٤بؤمنْب إىل ىذا الينبوع من ا٢بب وا٥بدى أشد من حاجات العلماء إىل البحث 
الد ين مشدودًا إىل  والدرس, وكلُّ من ُب قلبو نفحة إٲباف ٯبد نفسو مهما فّرط ُب

 .٧بمد, راغباً ُب أف تزداد ىذه العبلقة وثاقة
إال بشراً  _على شأنو األجل_وحب رسوؿ اهلل من حب اهلل, فليس ٧بمد 

 .(ٔ)رسوالً 
ومن أعظم أسرار السّبة النبوية أف ٥با أبلَغ األثر ُب تقوَل السلوؾ, وتربية 

أرقى  _ٕبقٍّ _ا تلك الصورة الٍب تعد العواطف الشريفة؛ فإهنا ا٤برآة الٍب تنعكس منه
يرسم  _عليو الصبلة والسبلـ_صورة للحياة البشرية؛ حيث كاف النيب ٧بمد 

القدوة العليا الٍب ٯبب أف هتدؼ إليها جهود  _بأقوالو, وأعمالو, وسائر تصرفاتو 
 .البشر ُب سّبىم ٫بو الكماؿ ا٤بنشود

نبيًا رسواًل قد ال  " اشها ٧بمدإف ثبلثة وعشرين عامًا ىي ٝبلة السنْب الٍب ع
تكوف ُب مقياس الزمن شيئًا مذكورًا إذا قيست إىل ما قضتو البشرية من حقب 

 .متطاولة, وأجياؿ متعاقبة
ولكنها ُب ٦باؿ الَببية, واإلصبلح, ورسم قواعد السلوؾ البشري الفاضل, 

قق الغاية من ووضع ا٤بعامل, وا٢بدود ٢بياة اإلنساف كما ٰبب رب اإلنساف, وٗبا ٰب
ألرجح ُب ا٤بيزاف من كل ما َغرَب من  _وجوده, ويكفل ٥با ا٢بياة السعيدة الكرٲبة 

 .(ٕ)حقب وأجياؿ؛ ذلك أف بركات ىذا النيب ال تكاد ٙبصر وال ٙبصى
                                                 

ْعس َكد١َ األستاذ ذلُد فتخٞ عبداملٓعِ يهتاب ذلُد زسٍٛ اهلل يًعال١َ أمحد تُٝٛز باشا ا _1
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وإف منها لربكة الوقت الٍب ناؿ أمتو منها أوفر ا٢بظ والنصيب؛ فنالت من 
, واألخبلؽ, وا٢بكمة  ما مل تنلو أمة من  _ُب وقت قصّب_األعماؿ, والعلـو

 .األمم
أهنا معلومة للناس ٔبميع أطوارىا, متجلية  "ومن أعظم ما امتازت بو سّبة النيب 

 .٥بم دخائلها من كل مناحيها
وال ريب أف ذلك من أعظم أسرار عظمتها وخلودىا؛ إذ ال يصح أف تكوف 

منزىة عن العيوب  سّبة أحد من الناس قدوة لغّبه إال أف تكوف واضحة معلومة
 .وا٤بثالب

وأتوا على دقائق قد ال  _عليو الصبلة والسبلـ_ولقد ضبط العلماء سّبتو 
 .ٚبطر بالباؿ

ولو استعرض القارئ فهرس أحد الكتب الٍب اعتنت بسّبتو ومشائلو لوجد ذلك 
 .(ٔ)واضحاً جلياً 
من  مل يكن ليتحرج من نقل ما يقـو بو _عليو الصبلة والسبلـ_و٥بذا فإنو 

كثرة األحاديث الٍب ترويها   _من جراء ذلك_أعماؿ حٌب ُب داخل منزلو؛ فَبى 
 ."أمهات ا٤بؤمنْب عن النيب 

ومل يكن ذلك إال ألف ِسر ه كعبلنيتو, وظلمَة ليِلو كضوء هناره؛ فسّبتو معلومة 
 .منذ والدتو إىل ساعة وفاتو

اذبة الٍب تريد النيل من ومن أعظم أسرار السّبة النبوية أف ا٢بمبلت ا٣باطئة الك
ىا ُب الناس على و٘بدد "تكوف سببًا ُب بعث فضائل النيب  _مقاـ النبوة األعظم 
 :حد قوؿ أيب ٛباـ

                                                 

 .104_102اْعس ايسساي١ احملُد١ٜ يًشٝد سًُٝإ ايٓدٟٚ ص _1
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 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلةوإذا أراد اهلل ن 

 
 طويػػػػػػػػػػػػػػػت أتػػػػػػػػػػػػػػػاح ٥بػػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػػاَف حسػػػػػػػػػػػػػػػود 
مل تطَو, وإ٭با تتجدد, وتتؤلأل كالبدر ُب ٠باء صاحية,  "وفضيلة النيب  

 .هاررائعة النوكالشمس ُب 
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َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ُب َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجن َتاِف َعْن ٲبٍَِْب َومِشَاٍؿ  : ]_عز وجل_قاؿ اهلل 
 سبأ  [.(٘ٔ)ُكُلوا ِمْن رِْزِؽ َرب ُكْم َواْشُكُروا َلُو بَػْلَدٌة طَي َبٌة َوَرب  َغُفوٌر 

ٲبْب ا٤بسكن  كاف لكل رجل منهم ُب مسكنو جنتاف جنة عن: قيل ُب تفسّبىا
وجنة عن يساره, فكانوا يتفيؤوف ظبل٥بما ُب الصباح وا٤بساء, وٯبتنوف ٜبارىا من 

 .٬بيل, وأعناب, وغّبىا
وكانت مدينتهم ٧بفوفة عن ٲبينها ومشا٥با بغابة من ا١بنات يصطافوهنا, : وقيل

 .ويستثمروهنا
٩با يسقط  ٜباراً  لئَ إف السائر لو وضع على رأسو مكتبًل لوجده قد مُ : بل قيل

 .من األشجار الٍب يسّب ٙبتها
اهلل ٥بم األسفار, وعمراف الديار, وكانوا إذا  رَ وكاف من ٛباـ نعمتهم أف يس  

رب إىل الببلد الشامية قوافل للتجارة, وبيع الطعاـ سلكوا طريق خرجوا من مأْ 
ة ٍب مشارؼ الشاـ, ٍب ببلد الشاـ, فكانوا كلما ساروا مرحل ,هتامة, ٍب ا٢بجاز

فكانوا من أجل ذلك ال ٰبملوف  ؛وجدوا قرية أو بلدًا أو دارًا لبلسَباحة وتزودوا
 .معهم أزواداً إذا خرجوا من مأرب

وكانوا يسّبوف غدواً وعشياً, فيسّبوف ُب الصباح, ٍب تعَبضهم قرية فّبٰبوف فيها 
 .لوف, ويسّبوف ُب ا٤بساء, فتعرضهم قرية يبيتوف هبايْ قِ ويَ 

َها لََيايلَ وأَي اَماً آِمِنْْب ِسيػُْرو ]فمعُب   .أي سّبوا كيف شئتم[ ا ِفيػْ
َربػ َنا بَاِعْد ]مل يشكروا نعمة اهلل, بل أعرضوا, وقالوا _ مع ذلك كلو_ولكنهم 
 [.بَػْْبَ َأْسَفارِنَا

 باعد بني أسفازُا
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وقد درج ا٤بفسروف على أهنم دعوا اهلل بذلك؛ فلم يقدروا نعمة اهلل العظيم  

تلك القرى العامرة؛ ليسّبوا ُب الفياُب, وٰبملوا األزواد  قدرىا؛ فسألوا اهلل أف تزوؿ
 .من الطعاـ والشراب

أف يكوف أصحاب تلك ا٤بقالة ٩بن كانوا _ كما يقوؿ ابن عاشور_ٍب ٰبتمل 
أدركوا حاؿ تباعد األسفار ُب ببلدىم قبل أف تؤوؿ إىل تلك ا٢بضارة, أو ٩بن كانوا 

, أو أسفار األمم البادية, فَبوؽ ٥بم يسمعوف أحواؿ األسفار ا٤باضية ُب ببلدىم
 .تلك األحواؿ

وىذا من كفر النعمة الناشئ عن فساد الذوؽ ُب إدراؾ ا٤بنافع وأضدادىا؛ لذا  
َناُىْم ُكل  ٩ُبَز ٍؽ ِإف  ُب َذِلَك آليَاٍت ِلُكل  ]كانت النتيجة  َفَجَعْلَناُىْم َأَحاِديَث َوَمز قػْ
 [.َصب اٍر َشُكورٍ 

القـو الذين يعيشوف ُب ٕببوحة من العيش أحاديث, أي مل يبق  فصار أولئك
؛  منهم أحد, فصار وجودىم ُب األخبار والقصص؛ حيث تفرقوا بعد سيل العـر

عًا فيهم بالفناء بالتغرب ُب األوطاف, والفاقة, وتسلط العوادي ُب رِ سْ فكاف ذلك مُ 
 , أو أياديفرقوا أيديذىبوا أو ت: الطرقات, حٌب ضربت العرب هبم ا٤بثل ُب قو٥بم

 :سبأ, كما قاؿ ذو الرمة
 فيػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػن دار تفػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أىلهػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 عنهػػػػػػػػػػػػػا وطػػػػػػػػػػػػػاؿ انتظارىػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػادي سػػػػػػػػػػػػػباً  
ىو التنبيو على أمر يقع فيو بعض  والمقصود مما سبق إيراده من ىذه القصة 

الناس من ا٤بسلمْب ٩بن أدركوا شظف العيش, وشدة الفاقة, وتباعد األسفار؛ فمن  
ة, وسائل الرفاىي ةلك على الناس بوفرة ا٤باؿ, ورغد العيش, وكثر اهلل بعد ذ

يتلهف على ماضيو,  فتجد من الناس منوا٤بواصبلت, وما جرى ٦برى ذلك؛ 
 .وسالف زمانِو



 

 236 خ٘اطس

بأي : قيل لبعض ا٢بكماء: =×قاؿ ابن عبدالرب  ,إىل ا٤باضي مروءة وا٢بنْبُ 
نينو إىل أوطانو, وتلهفو على ٕب: شيء يُعرؼ وفاء الرجل دوف ٘بربة أو اختبار؟ قاؿ

 +.ما مضى من زمانو
 .وما أٝبل أف تذكر ا٢بالة السابقة حٌب ينبعث اإلنساف إىل مزيد من الشكر

مصحوبة بشيء من  ا٤باضيةُ  ا٢بالةُ  رَ كَ ذْ أف تُ _ أحياناً _ولكن الذي ٰبصل 
ة, بت ُب الغفلة, والقطيعىذه النعمة تسب :التنكر للنعمة ا٢باضرة؛ فتجد من يقوؿ

 .ليت حالنا األوىل ترجع؛ حٌب تعود األلفة, والَبابطفيا
, والراحة؛ الدعةِ  وف حياةَ النعمة, فَباىم ٲبلُّ  مُ هُ أبطرتػْ  نْ وقد يقوؿ مثل ذلك مَ 
 .فيقولوف ٗبثل ا٤بقالة السابقة

 .ىم ُب اآليةرُ كْ ذِ  بالذين مر   وال ريب أف ذلك ضرب من ا١بهل, والتشبوِ 
 ترجع إليهم حياة ا١بوع, والفقر, وا٤برض, والسلب؟وإال ىل يريد أولئك أف 

فر الدواء, وكثرة األيس تيسُُّر السبل, ووجود الكهرباء, ونعمُة ا٤بساكن, وتو 
من أعظم ما يبعث على الراحة, والطمأنينة, واألمن, والتفرغ _ وسائل االتصاؿ 

 للعبادة ٗبفهومها الشامل ٤بن أراد اآلخرة, وسعى ٥با سعيها؟
باإلنساف إذا كاف ُب كل ضيق أف يتعبد اهلل بالصرب؛ فتلك عبودية  فالبلئق

 .الضراء, وإذا وسع لو ُب الرزؽ أف يزيد من الشكر؛ فتلك عبودية السراء
و٥بذا انظر إىل اآليات السابقة كيف ُختمت ٖباٛبة عجيبة؛ حيث ٝبعت بْب 

 [.َصب اٍر َشُكورٍ ِإف  ُب َذِلَك آليَاٍت ِلُكل  : ]_تعاىل_وصفْب عظيمْب قاؿ 
هبذين ا٣بلقْب,  التخلقُ  ا٤بؤمنِ  وا١بمع بْب ىذين الوصفْب إلفادة أف واجبَ 

 .وٮبا الصرب على ا٤بكاره, والشكر عند النعم
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فالصبار يعترب من تلك األحواؿ؛ فيعلم أف الصرب على ا٤بكاره خّب من ا١بزع,  

وال ينظر  , األخطارويرتكب أخف الضررين, وال يستخفو ا١بزع, فيُلقي بنفسو إىل
 .ُب العواقب

 ,وال يَػْبطَر النعمةَ _ تعاىل_والشكور يعترب ٗبا أُعطي من النعم؛ فيزداد شكراً هلل 
 .فيعاقب بسلبها كما ُسلبت عن سبأ ؛وال يطغى
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بيتْب لشاعر مل أ٠بع بو × قرأت ُب كتاب ا٢بديقة للشيخ ٧بب الدين ا٣بطيب 
 :ؿ فيهاقبل ذلك, ا٠بو أٞبد عبيد, يقو 

 اف ُب كػػػػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػػػػةيػػػػػػػػػػػػػدٕبثػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػن األ
 

 وطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلد اهلل غربػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ومشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقاً  
 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػم أر كاإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ أدعػػػػػػػػػػػػػػػػػى أللفػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 وال مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًى وتفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  
فوجدت أف ىذين البيتْب يصوراف اإلسبلـ, وأىلو ُب العصور ا٤بتأخرة أبلغ  

صرٰبة تصوير, فلو أجلت النظر ُب نصوص الوحيْب لوجدهتا حافلة باألوامر ال
 .القطعية ُب وجوب االجتماع, والتحذير من االفَباؽ

بعدىم عن  وإذا نظرت ُب أحواؿ ا٤بسلمْب رأيت العجب العجاب من جهة
والتنازع, والتدابر,  ؛ حيث الفرقة, وا٣ببلؼ,رَ ذَ مَ  رَ ذَ َباىم شَ ىذا األصل العظيم؛ ف

 .واالبتداع
السنة وا٤بنبع األوؿ قها الٍب تبعد عن رَ فِ وليس ذلك على مستوى األمة بِ 

فحسب, بل إف ذلك ليشمل أىل السنة احملضة الذين ىم نقاوة ا٤بسلمْب, 
 .وخاصتهم

الناس حظًا ٩با  نسيافُ  ة وجدهتا كثّبة, فمنهاقَ رْ وإذا ٕبثَت عن أسباب تلك الفُ 
رى اهلل بينهم العداوة والبغضاء غذكروا بو, وقد جرت سنة اهلل أف من كانوا كذلك أ

 .مٕبسب نسياهن
 .البغي, والظلم, وا٢بسد, والتنازع, وا٥بوىومنها 

 الشيطاف الذي أيس أف يعبده ا٤بصلوف ُب جزيرة العرب, ولكن ُب ومنها تسلط
 .لتحريش بينهما

 بٚتاْ يف ٗصف اإلسالَ ٗأٓوٕ
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ضيق الصدر, وقلة العلم وا٢بلم؛ ألف اإلنساف كلما اتسع علمو اتسعت  ومنها 

 .رٞبتو وحلمو
 .ُب سبيل تقطيع أوصاؿ األمة كيد األعداء الذين يعملوف ليل هنار  ومنها

االجتماع واأللفة,  ا١بهل ُب عواقب الفرقة, وفضائلِ و  ومنها التعصب األعمى,
 .الكلمة وٝبعِ  ,الصدع رأبِ  ا٤ببادرات ُب سبيلِ  وقلةُ 

بعيد عن  ومع ىذا كلو فإف األمة ٖبّب, وفيها من ىو قائم بالعدؿ, متبع للسنة,
 .ال يضرىم من خالفهم, وال من خذ٥بم ظاىرين على ا٢بق ال يزالوف الفرقة,

وإذا ٕبثت عن سبل األلفة واالجتماع وجدهتا كثّبة جداً, والقرآف والسنة 
االعتصاـ بالكتاب والسنة, وا٢بذر من التنازع, ولزوـُ : حافبلف بذلك؛ فمنها

العدؿ, واستشعار األخوة اإلٲبانية, و٫بو ذلك من أضداد ما مضى ذكره من 
 .أسباب الفرقة

ُحْسَن التعامل مع _  ةذا وإف من أعظم أسباب األلفة, وتضييق ُىو ِة الفرقى
ا٣ببلؼ والردود خصوصًا ُب وقت النوازؿ والفًب؛ فرٗبا ٰبصل ُب تلك األحواؿ 

حوؿ أمر ما؛  إليها من قبل بعض أىل العلم ورٗبا ٰبصل خبلؼٌ اختبلؼ ُب النظرة 
يقع من ا٣ببلؼ؛ فما من الناس أحد  ٤با ورناشرح صدنأف ت_ وا٢بالة ىذه _ فيحسن 

 ". يؤخذ من قولو ويرد إال الرسوؿ وكل  , راد ومردود عليو وىو إال
وأال , سن الظن بأىل العلم والفضل إذا رد بعضهم على بعض٫بأف  وٯبمل بنا

 .لتمس ٥بم العذرندخل ُب نياهتم, وأف ن
 ف راداً أو مردوداً عليوأخطأ سواء كا والفضل أف أحداً من أىل العلم ناوإذا تبْب ل

 .ترؾ ما عنده من ا٢بق؛ ٕبجة أنو أخطأ يسوغ لنافبل 
, ٯبوز لنا أف نتعصب لوفبل  ؛يل إىل أحد من الطرفْب أكثر من اآلخر٭ب اوإذا كن
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 .ظن أف ا٢بق معو على كل حاؿن أو
فبل يكن ذلك حائبًل دوف _  على أحد الطرفْب أحٍد منا شيء وإذا كاف ُب نفس

 .ق منوقبوؿ ا٢ب
 .(ٕ٘ٔ:األنعاـ)[َوِإَذا قُػْلُتْم فَاْعِدلُوا َوَلْو َكاَف َذا قُػْرىَب ]:_جل وعبل _ ربنا  قاؿ
[ َوال ٯَبْرَِمن ُكْم َشَنآُف قَػْوـٍ َعَلى َأال  تَػْعِدلُوا اْعِدلُوا ُىَو أَقػَْرُب لِلتػ ْقَوى]:وقاؿ

وا قَػو اِمَْب بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِل ِو َوَلْو َعَلى يَا أَيػَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُ ]:وقاؿ, (ٛ:ا٤بائدة)
 .(ٖ٘ٔ: النساء)[أَنُفِسُكمْ 

قدرة على رأب الصدع, وٝبع الكلمة, وتقريب وجهات النظر  ناوإذا كاف لدي
 .فتلك قربة وأي قربة

َدَقٍة أَْو ال َخيػَْر ُب َكِثٍّب ِمْن ٪َبَْواُىْم ِإال  َمْن أََمَر ِبصَ ] :_عز وجل  _قاؿ اهلل 
َمْعُروٍؼ أَْو ِإْصبلٍح بَػْْبَ الن اِس َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك ابِْتغَاَء َمْرَضاِة الل ِو َفَسْوَؼ نُػْؤتِيِو َأْجراً 

 .(ٗٔٔ:النساء) [َعِظيماً 
ب القلوب, وٯبمع جتهد بالدعاء والضراعة إىل اهلل أف يقر لنستطع فنوإذا مل 

ر من الوقيعة بأىل العلم, أو السعاية بينهم, حذر كل ا٢بذلنو , الكلمة على ا٢بق
 .بذلك مهما كاف األمر اعلم بأهنم ال يرضوف منلنو 

وسبلمة  فهو خّب _ نيوٗبا يع الواحد منا غلاهلل من ىذه الردود, فاشتَ  نامَ وإذا سل  
 ._إف شاء اهلل تعاىل _

أهنم ال  _عليو  بأىل الفضل سواء كاف الواحد منهم راد ًا أو مردوداً  والذي يَُظنُّ 
شتغل ٗبا نبل يرضيهم كثّباً أف  يداً, أو تأييداً تعص ب ٥بم أو عليهم تفننأف  ايرضوف من

ويؤسفهم كثّباً أف تأخذ تلك الردود أكثر من حجمها, وأف , يرضي اهلل, وينفع الناس
 .تفسر على غّب وجهها
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قلبو أف ٘بتمع ىذا وإف العاقل احملب لدينو وإخوانو ا٤بسلمْب ليتمُب من صميم  

الكلمة, وأال ٰبتاج الناس أو يضطروا إىل أف يردوا على بعض, وما ذلك على اهلل 
 :بعزيز, ولكن

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٢بزف إف مزارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 
 

 قريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دوف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ 
فمن العسّب أف تتفق آراء الناس, واجتهاداهتم, ومن ا٤بتعذر أف يكونوا ٝبيعًا على  

 .ومن احملاؿ أف يُػْعَصم الناس فبل ٱبطئواسنة واحدة ُب كل شيء, 
ٍب ليكن لنا ُب سلفنا الكراـ قدوة؛ فهم خّب الناس ُب حاؿ الوفاؽ وحاؿ 
ا٣ببلؼ؛ حيث كانوا مثااًل ٰبتذى ُب الرٞبة, والعدؿ, واإلنصاؼ حٌب ُب حاؿ الفتنة 

 .والقتاؿ
ىا بأدب لنفس كثّباً, وإىل تذكّب لوال ريب أف ىذه ا٤بعاٍل ٙبتاج إىل مراوضة 

 .اإلنصاؼ, وإنذارىا ما يَبتب على العناد والتعصب من اإلٍب والفساد
, وإذا استقبلنا ا٣ببلؼ والردود بتلك الروح السامية, والنفس ا٤بطمئنة صارت رٞبةً 

 .بالعقوؿ, وتزكية للنفوس وإصبلحاً, وتقوٲباً, وارتقاءً 
 _ بإذف اهلل _ونضمن  وهبذا ٫بفظ لرجالنا, وأىل العلم منا مكانتهم ُب القلوب,

ألمتنا ٛباسكها وصبلبة عودىا, ونوصد الباب أماـ من يسعى لتفريقها واإليضاع 
 .خبل٥با

د يكوف بينهما خبلؼ حوؿ مسألة والعجيب أف ترى أف اثنْب من أىل العلم ق
مسائل, و٘بد أتباعهما يتعادوف, ويتماروف, وكل فريق يتعصب لصاحبو مع أف أو 

 !من الود, والصلة, والرٞبة الشيء الكثّب صاحيب الشأف بينهما
؛ فلنحسن القوؿ, ولنحسن إٲبانناوأخّبًا لنستحضر أف ذلك امتحاف لعقولنا و 

 .العمل, ولنجانب ا٥بوى
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بعضهم على بعض  دُّ رُ تعجب أشد العجب من كثّب من ا٤بتخاصمْب الذين يػَ 
نهم أف يقابل سواء عرب الكتب, أو الصحف واجملبلت؛ حيث يستطيع الواحد م

 ., ٍب ال ٰبصل شيء من ذلكا٤بخالف لو, أو يتصل بو
وقل مثل ذلك ُب حق  من يكوف بينهم مشكلة, أو عداوة؛ فيناؿ كل واحد 

 .منهم نيلو من اآلخر
, وُأحيط ٔبوٍّ من اإلخاء, وحسن الظن, و٠باع كل طرؼ من اللقاءولو حصل 

٣ببلؼ, أو تبلشت؛ ألف اللقاء ٢بصل خّب كثّب, ولرٗبا خف ت حد ُة ا_ اآلخر 
 .يُذىب السخائم_ ×كما يقوؿ ابن حـز_

ولكن الذي ٰبصل خبلؼ ذلك؛ حيث يستمر التنازع مدة طويلة دوف وصوٍؿ 
إىل نتيجة, فُيشغل الناُس بتلك الردود, وتتسع ىوة ا٣ببلؼ, وتدخل األغراض 

 .الشخصية
نزيف, ويضمد من يوقف ذلك ال_ ُب األغلب_واألعجب من ذلك أال ينربي 

 .تلك ا١براح, ويدعو األطراؼ إىل كلمة سواء
 .ذلك لكاف خّباً وأشد تثبيتاً  حصلولو 
 
 

 اهوكا١ ُٙرٓب اهشدا٢ٍ
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اعتاد الناس إذا ٙبدثوا عن ماضيهم ولو كاف قريبًا أف يفضلوه على ا٢باضر 
 .وحنينهم إليو ,٤باضيابإطبلؽ؛ وذلك ٢ببهم 
 .معدود ُب خصاؿ ا٤بروءة_ ُب ا١بملة_وا٢بنْب للماضي 

ولكن تفضيل ا٤باضي على ا٢باضر بإطبلؽ ليس دقيقاً, وال منضبطاً, وال 
 .مطابقاً للواقع بكل حاؿ

وأذكر أف ا٢بديث ُب يوـٍ ما دار حوؿ رمضاف ُب ا٤باضي وا٢باضر, وىل 
 رمضاف اآلف خّب ٩با كاف ُب ا٤باضي أو العكس؟

 .ُب ا٢باضر إف رمضاف ُب ا٤باضي خٌّب منو: فكانت اإلجابة ا٤بتوقعة أف يُقاؿ
برمضاف ما كاف عليو السلف األوائل, وإ٭با ا٤بقصود بو _ بالطبع_وال يُقصد 
 .سِب الطفرة, أو بعد منتصف القرف الرابع عشر ا٥بجري قبلىهنا ما كاف 

وإذا أراد اإلنساف النظر إىل ىذا األمر باعتداؿ, ومشوؿ, ونظرة معتمدة على 
ا٤بميزات؛ حيث كاف أكثر ىدوءاً,  فسّبى أف لرمضاف السابق بعض_ الواقعية 

 .وأقل صخباً, والناس كانوا أقرب إىل البساطة, وأبعد عن الكلفة
أكثر صخباً, وضجيجاً, ٕبكم  _ وخصوصًا ُب الليل_أما اآلف فإف رمضاف 
 .كثرة ا٤بلهيات وا٤بغريات

غّب أف ذلك ال يغمط رمضاف ُب السنْب ا٤بتأخرة حقو؛ حيث ٲبتاز عما كاف 
إقباؿ الناس على صبلة الَباويح والقياـ؛ فتجد : ا٤باضي ٗبيزات كثّبة منهاعليو ُب 

 ,ونساًءَ , شباباً  ,أف ا٤بساجد تكتظ با٤بصلْب على اختبلؼ طبقاهتم, رجاالً 
 .وِشيباً  ,وكهوالً 

 زًطاْ بني املاضٛ ٗاحلاضس
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وكذلك ُيبلحظ كثرة ا٤بعتمرين وا٤بصلْب ُب ا٤بسجد ا٢براـ, وا٤بسجد النبوي,  

 .وشٌب بقاع العامل اإلسبلمي
على حْب كانت ا٤بساجد قبل ثبلثْب سنة خاوية ال يصلي فيها الَباويح إال 

 .عدد قليل من كبار السن
 .وكذلك ٪بد العناية بصياـ الصغار ُب ىذه األزمنة أكثر من ذي قبل

بل حٌب صياـ النفل كصياـ الست, ويـو عرفة, وعاشوراء, وأياـ البيض, حٌب 
نك ُب شهر رمضاف من كثرة الصائمْب, إنك لتشعر ُب أياـ عرفة وعاشوراء وكأ
 .وما ينجم عن الصياـ من سكينة ووقار

 .قد ال يصـو شهر رمضاف من على حْب كاف من الناس ُب الزمن ا٤باضي
ومن ا٤بظاىر الطيبة الٍب زاد انتشارىا والعناية هبا تفطّب الصائمْب, والعناية 

 .بالعماؿ, والفقراء, وا١باليات
عماؿ طرؽ شٌب ُب ذلك كاإلفطار ُب ا٤بساجد, وللقائمْب على تلك األ

 .والطرؽ العامة, ومراكز توعية ا١باليات, وُب كثّب من بيوت احملسنْب
كثرة الكلمات وا٤بواعظ الٍب تُلقى ُب ا٤بساجد, _ أيضاً _ومن ا٤بظاىر الطيبة 

وآدابو,  ,وعرب وسائل اإلعبلـ ٩با يفيد عامة ا٤بسلمْب, ويشرح ٥بم أحكاـ الصياـ
 .وازلوون

 .وقل مثل ذلك ُب تأليف الكتب, والنشرات
ومن ا٤بظاىر الطيبة كثرة ا٢بََفظة ا٤بتقنْب الذين يؤموف الناس من ذوي األصوات 
الطيبة, واألداء ا٢بسن الذين يعينوف الناس على أداء صبلة الَباويح والقياـ, وعلى 

 .ا٣بشوع, والتدبر ٤با يُتلى من اآليات
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ة قبل سنوات قليبلً, بْل قل  من يتقن حٌب ٦برد على حْب كاف عدد ا٢بفظ
 .التبلوة

 .إىل العناية بكتاب اهلل, وٙبفيظو_ بعد توفيق اهلل_وىذا راجع 
 .فهذه بعض األمور الٍب يتميز هبا رمضاف ُب الزمن ا٢باضر

عن النظرة  , وأبعدَ فإذا نظرنا ىذه النظرة كنا أقرب إىل التفاؤؿ, وٙبري ا٣بّبِ 
 .ىلك الناس: تقوؿ السوداء الٍب
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لية ُب الدين؛ فهو شرط العبادة األعظم؛ إذ اشأف اإلخبلص عظيم, ومنزلتو ع

 ".العبادة تقـو على اإلخبلص هلل, وا٤بتابعة للرسوؿ 
وا٢بديث ىهنا ليس عن تفصيبلت اإلخبلص وأدلتو؛ إذ ا٤بقاـ ال يسمح 

 .بذلك
ألفاضل من احملسنْب, ولكنو عن مسألة ُب ىذا الباب تشغل باؿ كثّب من ا

و٩بن يُقبل على العلم؛ حيث ٯبدوف صعوبة بالغة ُب ٙبقيق اإلخبلص؛ ذلك أف 
تتطلع إىل الشرؼ, والشهرة, وا٤بكانة, وا٤بباىاة, والتعايل, _ ُب األغلب_النفوس 

 .و٫بو ذلك ٩با ٱبطر بالباؿ, ويناُب اإلخبلص ,وحب الثناء
مشقًة, _ الُب العلم الراغب ُب ٙبصيلو للبذؿ, وط ومن ىنا ٯبد احملسُن احملبُّ 

: طالب العلم ويقوؿما يل ولئلنفاؽ؟ : فيقوؿأماـ مفَبؽ طرؽ,  اوعنتاً, ورٗبا وقف
 ما يل وللعلم؟

إذ كل واحد منهما ٱبشى تلك ا٤بزالق الٍب تعَبي اإلخبلص, فيدور ُب خلده 
 .بوأف ينجو بنفسو, وأف يدع ما ىو بصدده من العلم واإلنفاؽ بشٌب ضرو 

فهل ىذا ا٣باطر صحيح؟ وىل يسوغ لطالب العلم ترؾ العلم, أو للمنفق أف 
 .بناًء على ىذا ا٣باطر ؛ذي نفٍع متعدٍّ ما يقدمو من نفع يَبؾ كلُّ أف يدع إنفاقو, و 
إف ىذا الذي يعَبيك يعَبي : ال؛ وإ٭با يُقاؿ ٤بن وقعت لو تلك ا٢باؿ: ا١بواب

نفسك على اإلخبلص, واستغفر  ـ, وجاىدْ د  قَ ما تػُ  ةَ كَ َر غّبؾ؛ فبل ٙبـر نفسك بػَ 
ربك عم ا يبدر منك, واستحضر أف اهلل مل يكلفنا ما ال نطيق؛ فكما ٘باىد 

 ًشأهٞ يف اإلخالص
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_ نفسك على أداء الصبلة, وترؾ احملرمات من أكل ا٢براـ, واتباع الشهوات 
 .فجاىدىا على ترؾ االسَبساؿ مع خواطر الرياء؛ وٝبيع ما يناُب اإلخبلص

فليكن ىذا دأبك ُب _ ربك عما يبدر منك من ىفوات وىنات  وكما تستغفر
 .أمر اإلخبلص

َنا لَنَػْهِديَػنػ ُهْم ُسبُػَلَنا] :وال يكل ف اهلل نفساً إال وسعها  [.ال ِذْيَن َجاَىُدوا ِفيػْ
 .ولعل ىذا ا٣باطر إ٭با يشتد ُب بداية األمر, ٍب ال يزاؿ ٱببو, وٱبف شيئاً فشيئاً 
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 اهفٔسض
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 ٖ ا٤بقدمة-
 ٙ (ٔ)قصّبة خواطر  -ٔ
 ٓٔ (ٕ)قصّبة خواطر -ٕ
 ٕٔ (ٖ)واطر قصّبة خ-ٖ
 ٘ٔ [َفبل َتْذَىْب نَػْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرَاتٍ ]-ٗ
 ٚٔ التعامل مع النصوص الواردة عن السلف-٘
 ٕٓ و٤با رأيت ا١بهل-ٙ
 ٕٕ ال تستعبدؾ أشياؤؾ-ٚ
 ٕٗ من مل تقده الرجاؿ قد ال يستطيع أف يقود الرجاؿ-ٛ
 ٕٙ ال تفرط ُب العتاب-ٜ
 ٕٚ للزمن َدْورُه ُب العبلج-ٓٔ
 ٕٛ للقلوب مفاتيح-ٔٔ
 ٜٕ ؟مٌب يصلح ا٤بتخاصماف-ٕٔ
 ٖٓ ليس بالضرورة أف تكوف طرفاً ُب كل قضية-ٖٔ
 ٖٔ من أعاف ظا٤باً بلي بو-ٗٔ
نْػَيا َمْعُروفاً ]-٘ٔ ُهَما ُب الدُّ  ٕٖ [َوَصاِحبػْ
 ٖ٘ دلطيفة ُب تربية األوال-ٙٔ
 ٖٚ أخي إذا كاف صديقي-ٚٔ
 ٓٗ ةو  تػُ الفُ -ٛٔ

 اهفٔسض
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 ٔ٘ الشكوى من الزماف-ٜٔ 

 ٖ٘ فقو االعتذار -ٕٓ
 ٘٘ ال ٱبدـ ٖبيل -ٕٔ
 ٙ٘ خواطر ُب الضيافة-ٕٕ
 ٕٙ خصومة الشرفاء العظماء-ٖٕ
 ٗٙ إبث عن ا١بماؿ-ٕٗ
 ٘ٙ رأي ُب الشعر-ٕ٘
 ٛٙ آراء ُب بعض الشعراء-ٕٙ
 ٜٙ التعميم ُب ا٢بكم-ٕٚ
 ٖٚ توارد ا٣بواطر عند الشعراء-ٕٛ
 ٙٚ هنينا عن التكلف-ٜٕ
 ٛٚ وداعاً أبا ٞبد-ٖٓ
 ٛٛ فلسفة أيب علي ُب النـو-ٖٔ
 ٜٔ ا٤بؤمن ِغر  كرَل-ٕٖ
 ٖٜ تلوف أىل الود-ٖٖ
 ٜ٘ ؟من يل هبذا-ٖٗ
 ٜٙ الوداع-ٖ٘
 ٜٛ ال يعظم عليك ٖبل الناس-ٖٙ
 ٓٓٔ القراءة النافعة-ٖٚ
 ٙٓٔ لكتابةصناعة ا-ٖٛ
 ٛٔٔ اعرؼ قدر نفسك-ٜٖ
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 ٕٓٔ الزىد باألكابر والعظماء-ٓٗ
 ٕٕٔ [فأولئك يبدؿ اهلل سيئاهتم حسنات]-ٔٗ
 ٕٙٔ [أو تسريح بإحساف]- ٕٗ
 ٕٛٔ معامل ُب إصبلح ذات البْب-ٖٗ
 ٖ٘ٔ [إف اهلل كاف بكم رحيما]-ٗٗ
 ٖٚٔ من بعد ما قنطوا-٘ٗ
 ٖٛٔ حوؿ ا٢بمى-ٙٗ
 ٗٗٔ و حزناً ُخْذُه ومثلَ -ٚٗ
 ٗ٘ٔ تنبيو حوؿ معُب السعادة-ٛٗ
 ٛ٘ٔ نزوؿ الببليا بْب ا٤بؤمن وغّبه-ٜٗ
 ٜ٘ٔ ال تتعلل-ٓ٘
 ٖٙٔ سبلمة الذوؽ وأثره ُب األفراد واألمة-ٔ٘
 ٖٚٔ لحاجةلطلب الحسن -ٕ٘
 ٙٚٔ كذلك كنتم من قبل-ٖ٘
 ٜٚٔ التحليبلت السياسية-ٗ٘
 ٓٛٔ التأليف معاناة ولذة-٘٘
 ٗٛٔ األمور وكبارىاصغار -ٙ٘
 ٛٛٔ النظرة األوىل وا٢بكم الفطّب-ٚ٘
 ٜٔٔ همل يُعرؼ قدر -ٛ٘
 ٕٜٔ ال تستسلم- ٜ٘
 ٜٗٔ ا٤بباالة بكبلـ الناس- ٓٙ
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 ٜٜٔ كا٤بعلقة-ٔٙ 

 ٕٓٓ مقَبحات للدورات العلمية-ٕٙ
 ٕٗٓ العناية با٤بواىب-ٖٙ
 ٕٔٔ الوالية والعزؿ-ٗٙ
 ٕٗٔ التدرب على التعامل مع األذى-٘ٙ
 ٕٙٔ النفس كالرحى-ٙٙ
 ٕٛٔ روح العبادة-ٚٙ
 ٕٕٔ أحياناً -ٛٙ
 ٕٕٕ آفة ا٣بُْلف-ٜٙ
 ٕٕٗ ا٣بياؿ والواقع-ٓٚ
 ٕٕ٘ وصفة ربانية ُب طرد ا٥بم-ٔٚ
 ٕٕٙ منن اهلل على موسى ُب سورة طو-ٕٚ
 ٕٕٛ ُب مقاصد بعض السور-ٖٚ
 ٜٕٕ مناىج البحث ُب السّبة النبوية-ٗٚ
 ٖٖٕ نبويةأسرار السّبة ال-٘ٚ
 ٖٕٚ باعد بْب أسفارنا-ٙٚ
 ٕٔٗ بيتاف ُب وصف اإلسبلـ وأىلو-ٚٚ
 ٕٙٗ اللقاء يُذىب السخائم-ٛٚ
 ٕٚٗ رمضاف بْب ا٤باضي وا٢باضر-ٜٚ
 ٕٓ٘ مسألة ُب اإلخبلص-ٓٛ
 ٖٕ٘ الفهرس-
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