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بنثاإمحس

وصحبهآله وعلى محمل نيا الله رسول على واللام والصلاة لله، الحمد 
:بعد أما والاه ومن 

عليهوتواطأن مما وهي الأخلاق، مكارم أساس هي المروءات فإن 
السلام-.-عليهم الأبء شرائع 
قبجلفون قد فالماس والأمم؛ التلواتف سائر عند  ٤١٠^-؟محل هي بل 

ذلك.إر وما والاقتصاد السياسة، وق وساهب، الأديان، 
الأمورمعالي جملة من هى إذ عليه؛ النفق المشترك من فهي المروءات أما 

البشرنفوس تألفه ومما لعباده، ؤيرصاه وعلا- -حل الله بحبه مما وذلك وأشرافها، 
طباعهموطبقاتهم.اختلاف على 

ررإن: الله. رسول قال قال: أنه عنهما- الله رصي علي بن الحسن عن حاء 
ويكرهسفاخها«لأا.الأصروأثرامحها، معار بحب اطه 

وابنءدىفياللكملآ/؟س.(، ٢٨٩٤^)أضجهالطراتيفيهمم/اما .١ 
صحيح.; ١(  ٨٨٦)الخاْع صحيح ل الألباني قال 
الحديث.م؛رولئ. الضب؛ ل الحاففل فيه قال إياس، حاليبن سنده ق أن إلا 
.ّناسمهاI ويكرْ الأعور' سالي وبحب الكرماء' بحب شم ""ًردجل" ض إن ' • بلففل الحديث جاء - ون، 

\،\/rT،  ٢٢ o/rالحلين ي نميم وأبي ،  ١/٤٨ الحاكم محي ه سعد بن سهل حديث من 
والبيهقي>/هرقم)أ(، وا>انطيفيئكارمسق (، ٥٩٢٨رقم)والطرانيفيالكٍيرآ/اخا 

=فيالكيرى«ا/اها. 



•>وءات«عاهارة٠

تفاخرفهومما القبيل؛ هدا من ضخما رصيدا الأمم من أمة كل لدى وإن هذا 
•به واكض إذاعته، عر وتحرص وتدعيه، به' 

وقدماءوالأشوري؛ن، ، ١لكلد١ني^j^ نقوش ق - المثال سيل على - بحثت ولو 
وماوالإحسان، بالعدل، ثمدحهم من ذلك مصداق لرأيت - ونحوهم الصري\ن 

المروءات.من ذلك بحري جرى 

علىمهلبوعة هي إذ الشأن؛ ذلك  ijالمعلى القدح العرب لأمة أن محنب ولا 
وأخبارأيامها.وخْلبها، أشعارها، ق دونتها اش الحالية الخلال تلك 

وهدبمنارها، فأعلى ومكارمها، الأخلاق صاخ تمم الإسلام حاء ولما 
رعاةالغنم رعاة من فأخرج المروءة؛ بحلال التحلي ي الذروة بلغ بل حواشيها، 

الإسلامأمة فكانت والحكمة، المدى أعلام والأمية الخهل حمول ومن الأمم، 
للنامى.أخرجحتا خيرأمه 

هوما وكل والتعامل، والخلق، والعمل، العلم، j( عامة الختؤية وتلك 
والمروءات.الفضائل قبيل ق داخل 

العالمذلك لوحد - وعظماتها الإسلام، أمة تاليخ أحد استعرض ولو 
الضحى.راد ق الشمس وضوح واضحا 

لالراني وقال ثقات، رجاله : ١  AA/Aامحمع ي الميثعير وتال الإسناد، صمح -■ الخاكم قال 
صحح.إسادْ :  yo\/rالأسفار حمل 
.سماصغهاI ؤيكره ، معالي وبحب الحمال، بحب جميل ض إن ٠ بلغظ؛ وج١ء 

(.٢٩٢رقم)!٢ ٠  ٥/٥العمين بجمع ي كما الأوسط، ل الطراني عتل جاره حديث من 
أعرفه.لم من وفيه : ١  AA/Aانحمع ل الأتثمكا نال 



٥ماهرة موءات 

لخاصرورط للتأسى، وسيل ذخر، نبراس الأخبار تلك أن ييب ولا 
بماضيها.الأمة 

أوأوالسامة، بالتكرار، أحيانا يشعر قد ذكرها وكثرة عليها، الاقتصار ولكن 
•النفوس ف الويع قلة 

علىيمشون أهلها وبعض معاصرة، حاصرة الأخبار تلك كانت ما فإذا 
يوأعمق النفوس، ل أوقع ذلك كان - بالناس عهد قيئ أوكانوا الأرض، 

تالخال لسان ؤيكون الأثر، 
وافعلا مثلمونفعل بتي تا اوائلنكانت ا كمبتي ن
نتكلالأحساب ى علا يوما اوائلنرفت شؤإن سنا ل

إنبل معاصرين، لأناس المروءة ق وأخبار هوقصص إنما الكتاب هذا ق وما 
الأن.ءلهراننا بعن يعيش ثمن بعضهم 
عابوها.أومن أصحابها، س أوسمعتها عليها، وقت والأحار القصص وهدم 

سانتهيت ما بعد أرها يعنيهم س أو أصحابها، على عرضتها منها وكثير 
إعدادها.

أوالمال، أو العلم، أهل س ليسوا مغمورين، لأناس القصص هذه وأكثر 
فليتمكانتها؛ أو موقعها، كان أيا الزاكية النفوس ي كامنة فالمروءة الشهرة؛ 

ل-كذلك- وتوجد ، والوجهاء الأكابر ق توجد فقد غيرهم؛ دون بأناس خاصة 
والأحداث.الصغار ق وتوجد السن، كثار ق أيضا- - وتوجد والثومحة، العامة 

-الناس بعضر يتوهم محي كما - النساء دون بالرجال خاصة ليت أنها كما 
إرتعود أنها أو ، صء كلمة إر أصلها ق تعود أنها المروءة لنقل س يشعر حيث 
الرجولية.كمال هي المروءة: إن ت القائلة تعريفاتها بعض ل كما رجل كلمة؛ 



4ووءاو(عء1همة٦

فكذلكالرحل به يوصف اروءة لمغل أن وكما ، والنساء الرحال ق توحد إنها بل 
مرء،يقال: فكما الاشتقاق؛ جهة من أو الواقع جهة من سواء الرأة، يه توصف 

:- النحوي الشاهد ق كما - مرة ؤيقال: بل وامرأة، مرأة، ت - -كيلك يقال وامرؤ 
الرةنص بئس بعومرة ق يى ومي عرسى تقول 

تالأول قول ق كما للأنثى رجلة - كيلك - يقال للذكر رجل؛ يقال وكما 
ذايرجية حرموا يراعو1م اتهم فتوب ثوا مزق

:التنبي الهليب أش قول حد على أحيانا الرجال النساء بعض تفوق وقد 
الرجالعلى النساء لفصلت فقدتا كمن سياء النان ولوكأ

هلألذكيرفخرممالتولا عيب الشمس لاسم التأسث، ا وم

ولكبار،، ونساء لرجال، وأحبارا قصصا الكتاب هدا غضون ؤب سترى لذا 
وعامة.ولخاصة، وصغار، 

منهاالناس بعض على يفتح فقد ومراتب؛ ، شعب، - سياتى كما المروءة إن ثم 
مروءته،عفلمت، شخص ل تفاصيلها فكلماكثرلتا والعكس؛ غيره على يفتح لا ما 

المروءة.عديم فصار فقدها؛ وربما مروءته، قلتا ذللئا من نمييه مل؛ وكلما 
تكونأن تصلح والأحبار القصمى تللئ، إن الكتاب؛ ا ط يقرأ من يقول وربما 

الواقع.عالم ؤب لا المثال عالم ؤ؟ 
منبشيء يوحي الكتاب هذا فعثوان تشيكا؛ ولا عليلئ، لوم لا لمذات ؤيقال 

اللئام.للوم ية بالنالخال وكذلالثا عنده، تقم، حد لما ليس الكرام فمروءة ذللف،؛ 
الماديةوعنفوان الشزه، حدة من الإمحلفاء التأليف لذللئ، القاصد أعظم من فان لذا 

وأنالأغلب، هو الشر أن ترى الش التشاؤمية القرة طغيان من ، والتخفيفالثحتة، 
أوكاد.اصمحل الخيرقد 



٧،|واوءاواسدإسوة 

أوأصحابها، أسماء أذكر قد أني القمص تلك إيراد ي متهجي من إن ثم 
تذكرغروأن فلا الخرج؛ يقع لا حتى ذكرهم؛ باب لا وقد لي؛ رووها من 

الاللففل بعموم انمرة إذِ الأسماء؛ من مملا الحادثة أو-أتي أحيانا، الأسماء 
ببءبجهوصرال

هممتولما القبيل، ذلك من نماذج الكتب بعض أودعت أن سبق ولقد 
الكتبتلك ق ذكرتها الش النماذج بعض يكون أن رغبت الكتاب هذا رتأليف_، 

ماأوصح أن بعد وذلك الكتاب، هذا ساويعه ما جملة من - قليلة هي و- 
حاله.على أبقيه وقد عليه، أنيد أو أبهمته، ما أبين أو هناك، أجملته 

ألاولأجل الموامس، بكثرة الكتاب أثقل؛ لا حتى العزو، من تخففت إنني ثم 
اترساله.القارئ على أقطع 

ظترمتهاكل بجمع بحتت واحدة؛ وتثرة على بمتر فلم القصص إيراد أما 
موضعق ونفليرتها القصة تكون محقد هكذا؛ عفوا جاءت وإنما نفلتره، إر 

سارمحالكتاب ذلك؛ يكون لا وقد بحض، من شيى موصع^ن ق أو واحد، 
 -j ) سجيته.على - القصص إيراد جهة من محمله

تيقول الحال ولسان الكتاب، هذا سيميرعاليه الال.ي هوالمنهج فهذا 
حمناضإثى اج محتموفيه ائذي على الكرام دنص1ض عجبا 

تغاضيعنه وفيه الجميل ود|ى ناهد ا وهوفيهارغ ائت5وصص 
ء

معتذرا؛ؤيقول 
حاملهغيري الروع يوم كان ؤإن مضى إذا الحسام أطري وثنكنتي 

ناهلهغيرذودي ذودا كان ؤإن ماؤه غاض إذ جيحاث على واسى 



،ؤوءاتاماصرة٨

وعسىوالمروءة؛ الروالإحسان من لمنيد دافعة الماذج تلك تكون أن فعي 
أوعليه، سأقف مما ونماذج قصص نيادة الكتاب لمدا قادمة محلبعات ل يكون أن 

المؤلف.هذا على يقف من به يوافتتي 
ممدحللما التمهيد بحسن والأخبار القصص تلك تضاعيف 3، الدخول وقل 

فاروآثارها؛ وآدابها، ومقوماتها، تعؤيفها، حيث من المروءة، مفهوم سن 
محماوسنا على وسلم الله وصلى التكلأن، وعليه المستعان، والله كله، ذلك بيان 

وصحبهآله وعلى 

٤٦٠الزلفي:صب: 

الإسلامية-والدراسات -كلية القصيم جامعة 
العاصرةوالذاهب العقيدة قم 
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*ؤوءاتاساصرة

دحلني|فهوماإروءه، ^

ؤيتحدث، الأدباء منشات ق ثجري شيقة، وخصلة كريمة، خلة المروءة 
والروالأخلأق٠طوم ق عنها 

ومظاهرهاوإيابها، ومقوماتها، وُرفها، حيث من للمروءة بيان يلي وفيما 
عليها.١^؛^ وأهمية وفضائلها، الصادقة، 

تاقولا تحمر، تكاد لا عديدة بتعريفات عرفت فلقد المروءة: تصيف أما 
الالمع اختلاف باب ومن لفظي، فيها فالاختلاف التعريفات؛ تلك أكثر ين 

ؤيبعصبالمثال التميف قيل هومن إنما التعريفات تلك وأكثر التضاد، اختلاف 
الأفراد.
يلي:ما المروءة ضما ق قيل نما 

الرجولة.ا-قيل:هيكال 
رديء*ظو كل عن النفس صيانه هي، •' وقيل، ٢- 
والخرقة.العفة المروءة ٠• بوتا؛مح قيس بن سا الأحتفوقال - ٣ 

والثاني.*الوجه، طلاقة المروءة؛ أول جهئقئه؛ ميمون بن، ميمون وقال ٤- 
الحوائج.قضاء والثالث: التودد، 

انجلس.3، والرزانة المال، إصلاح المروءة : جهإق؛ع هبيرة ابن وقال ٥- 
ؤبدلجيرانه، عثرامحتا واحتمال لسانه، صدؤ، الرجل، مروءة وقيل،؛ ٦- 

وجيرانه.أباعده عن الأذى، وكمه زمانه، لأهل المعروف 
فوقه،هو مى إل والممو دونه، هو مذ الرجل إنصاف المروءْ ؛ وقيل، ٧- 

وا*لجزاءبماأوتمح،إلثه•



ميءاوا4ع1سوة ١٠

قدرتوإذا صرت، ابتليت وإذا شكرت، أعيث إذا المروءة وقيل•' ٨- 
انحزت.وعدت وإذا ، غفرت 

يه.يعاب ما وترلئ■ ، ان والي، الفرج وحفغل- ، العشرة حن المروءة • وقيل ٩- 
أهلمحي مرتبته بحط مما مه يغتدر ما الإنسان يأتي ألا هي وقل؛ - ٠١ 

الفضل.

،المودي وموجبات المكارم، خلال جمعت أبياتا العميتل أبو وقال - ١١
فيها:قال المروءة، وتفارييى 

واسجعواصبر وداروكاف واحبم وانشد روارفى ونشاؤبقاصدي 
وادفعواحمل وحام وس واخزم وادميروامحمرأ وتأل ولن والملق 

ائهيعقصد ابصرت فمد فاسلك ا مهيعارم الكإي، الْلر،يق هذا 

كلها•للمحامن جامع اسم المروءة بهرام؛ بن بهرام وقال - ١ ٢ 
والتنثلفا،والتظثف، التألفت، : فقال محها الفارسي عبدافه وسئل - ١ ٣ 
التكلف.وترك 

بأخلاقالمرء تحلى أنها المروءة تفسير ؤ، قيل ما أحس • الشربيتي وقال -  ١٤
ومكانه.زمانه ق و'اد-ايه الشرع مناهج يراعي ممن عصرْ أبناء من أمثاله 

علىؤمحعث والد•نيا، الدين صلاح على بحمل شيء من ما ت سلام ابن وقال - ١ ٥ 
المروءة*بحت وهوداخل إلا وامحيا الممات شرف 

يعلولا آدابا هناك أن محها تحدثوا من يجن خلاف ولا المروءة، ق قيل ما بعص هذ"ا 
عليها.يانحاففلة إلا المروءة ق الرجل مقام 

المعلهرة،والمة الحكيم، الكتاب هي: صافية عدية للمروءة منابع أيدينا ؤبجا 
المروءات.وأهل الحكماء عن اثر الصاخ،وما سلفنا من العفلماء وآثار 



١١ماوءاواس1همة 

منجمله اميم القارئ أيها وإليك حدا، فكيرة وآدايها الروءة عقومات أما 
بهاالقائم منزلة وترتفع وضوحا، المروءة معنى بها ينيد الني والاداب المقومات 
بالتفصيل;يمح لا المقام لأن الأقلام؛ برؤوس أشه وهي، درحات، 

يكثركأن أوعجلة، اصهلراب حركته يبدوق فلا ويودة، أناة ذا المرء يكون أن - ١ 
الاعتدال.حل عن خارجة عجالة مشيته ؤ، أويعجل الالتفات، 

المروءة.مقومات ومن الحزم، التباطؤفدليل عدم بمٌنى السرعة أما 
الكلام.j( والترسل ، التهلؤ، وجمال البيان، حن، ٢- 
ومردوله.القول ساقل وعن، الناس، أعراصر عن اللسان حففل ٣— 
صدورهم،تكنه عما بجث دون رطب ولسان ، طلؤ، بوجه الناس ملاقاة ٤- 

سرائرهم.عليه وتتهلوي، 
إلاللصدر يملح المسر،ولا ؤ، والشرف المروءة رر ث يقول سهل بن، الحسن، كان 
١المدرا( واسع 
يغري،ذلك فان معلوما؛ مكرورا حديثه ولوكان يتحدت، لمن الإصغاء ٥- 
يشيرأبوتمامالخميل العنمح، هدا وإل بقيمته، المتحدث ؤيثعر ، يصغي، من، بمصة 

جوابهئد الحلم كان وجهلتا أغضبته إذا سان بإني لن م
بهأدرى ه ولعلم،معه وبه بقلبللحديثا يصغي راه وت

وهوبجملمودة لشخص يبدي، فلا و١لو١رية؛ النفاق عن والترع الصراحة، ٦- 
الميل.سواء عن منحرفا وهويراه السيرة باستقامة له يشهد ولا العداوة، له 

اقتضتإذا أما له، عادة والياء الملق يتخذ لا المروءة صاحب أن والمراد 
منذلك فان - والعداوة الصداقة نحو من يضمر ما بحص إخفاء الحكمة 

المروءة.مكملات، 





١٢،روءاتاساسوة 

الودة.حبال انصرام يعد حتى الأسرار، حففل - ١ ٤
علمااسرايه من كان الذي بث صاحبه زل إن الدي يس ل

صرماؤإن صافى إن السر ؤيحففد ه مولنتبق—ى ذي الااك__ريم ل ب

تظلق ثعالب بجني بن أحمد قال الناس، أيدي ي عما العفة - ١ ٥ 
مبذولوجهه وأخوادء-وائج لقاؤه الصديق على حص عشا من 

4استعنت ماذا كيسه ف، ا موفحت من وأخوك  لثقيفأنت 1 

الأمور.ومحقرات الدنايا عن والرني ، الممة وعلو النفس ؛بر — ١ ٧ 
للإخوان..الوفاء  ١٨

علهم•السرور إدخال على والخرص لهم، والتودد الناس، حوائج قضاء - ١ ٩ 
الخواصع.-لزوم ٢٠

محيإلا الدهر حوادث من الشكوى إظهار ونحب العيش، ضيق يحمل - ١٢ 
الخقوق.تقاضي 
العرب:قالته ما أحكم ومن 
أوهيتخره ن مواده وقالأذى من الكؤيم ابتسم ا ويؤيم

الوالامحدار العتاب، مواضع ق إلا الأيادي وتعداد ا،لنة، يجنب - ٢٢
ازلف.لالتدكٍربالود وإثما اك، لإظهار 

يالننصدثاتكم بللوا لا 'أتوا أيها يا ؤ • - وجل عز - اش قال 
(.٢٦٤زالأدىه)اJقرة:

.قاسوهاa يد'ا رحل محي اتحدم إذا )ا لبنيه: رحل قال 
الصنيعة«.تهدم التة ار وقيل: 



موءااءم،همة ١٤

وهماغيرهما، ق يقح ما فيهما يسوغ ررحالان ت ظممع حزم ابن وقال 
الإحسان،وذكر الأيادي، تعديد فيهما بجن فانه والاعتذار؛ العاتبة، 

.الخالتن(( هاتيرن عدا فتما القبح غاية وذلك 
أوأوفعل، ، بقول مشاعرهم جرح أو الأح-رين، إيذاء الحذرْن — ٢٣
ذلك.من شيء وقع إن الصلع ورأب الأعذار، إل والبادرة إثارة، 

الزمان.من مضى ما على والبكاء للاومحنان، والحقن للإخوان، الشوق - ٤٢ 
الرحالوفاء يعرف شيء بأي ؛ الحكماء لبعض راقيل ت الثرظممء عبد ابن قال 

٠زمانه(( من مضى ما على وتلهفه أوطانه، إر بجينه ت قال أواختبار؟ نحؤبة دون 
وفاءتعرف أن أردت إذا أعرابي: قال قال: الأصمعي عن  ١١: ■ه وقال 
إخوانه،إر وتشوقه أوطانه، إر حنينه إل فانفلر عهده، ودوام الرجل، 

٠زمانه(( من مضى ما على وبكائه 

والجران•والأرحام، للوالدين، -البروالصلة ٢٥
بالإحسان.الإساءة مقابلة - ٦٢ 

:ظهئه الشافعي قال : العدرين الحاذيرمن قول - ٢٧
أوفجراقال فيما عندك بر إن معتذرا ياتيك معاذيرمن اقبل 
مستترايعمسك من سك أجلوقد ظاهره يرضيك من أطاعك لقد 

ظشيعبيد ابن ليونس ابن تول • للناس العاذير والتماس الفلن، إحسان - ٢٨
يأتينا.ألا يضرنا لا أخ بمودة وثقنا إذا إنا فقال؛ يأتك؛ لم عون ابن إن له؛ فقيل 

إذاأصحابك؛ من ألأم رأيت ما • الله لعبد مهلح بن الله عبد امرأة وقالت 
تركوك.أعرت وإذا لزْوك، أيسرت 



١٥موءاقّراهمإ 

حالق ؤيفارمحوننا عليهم، منا القوة حال ق يغشوننا كرمهم؛ من هذا فقال؛ 
عنهم.العجزمنا 

لهفقيل الأخر، وطواه ' أحدهما عليه نرج ' صديقان صفوان بن بخالد ومر 
لثقته.ذاك؛ وطوانا لفضله، هذا؛ عليتا عرج ت فقال لك، ذق 

أوالمال، أو العلم، أو بالنفس، سخاء من صوره، كافة ق خاء ال- ٩٢ 
ونحوبالعفو، السخاء أو الماس، أيدي ق صا المخاوة أو الخدمة، أو الخاه، 
الخاء.أنو١٤ من ذلك 
والمضة•النب مواطن عن وابد العرض' صيانة - ٠٣ 
عسوأغرص العمووأمربالعزف حد ؤ الخ-اهليرن عن الإعراض - ١٣ 

الذاهلئه)الأعراف:ه؟ا(.
اكناض،واكغافل.- ٣٢

عجز.ولا همرص-عقت من والشراء بالمع السماحة — ٣٣
؛تحابوا(( ررتهادوا بالمدايا،ئلالمى0: الإتحاف - ٣٤
الغيفل.وكفلم الحلم - ٣٥
منازلهم.انس إنزال - ٣٦
المفر،ق خصوصا الأصحاب على الخلاف وقلة الرصا، التماس - ٣٧

كلرصا ألتمس أن لأحست مائة إل لوحلمت رر : هثه قيس بن الأحنف قال 
منهم((.واحد 

الأرُي،الثصر بن ومحمد أنا اجتمعت رر كليب؛ بن غتاة غسان أبو وقال 
يخالففلم طعاما، لهم فصنعت آخر؛ ورحن؛ والفضيل، المارك، بن وعبدالله 

:فأنشد خلافك، أقل ما ت المارك ابن له فقال ، شيء ي علينا الضر ين محمد 
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وكرماف وعفاء حيذا ماجدا حب فامياحبت صؤإذا 

منعال: قم نعت: قلؤإذا لا ت: قلإن لا شيء: للائلا ق

تفارقهم.عمن الميح ومتر الخميل، نشر — ٣٨
محيلة.ولا إسراف بالمهلهربلا وانماية الرائحة، وطيب البدن، نظافة -  ٣٩
رحب.وصدر حسن، بقبول الصادقة والنصيحة المادف، القد قبول -  ٤٠
الأنام.ومحالطة والمنام، والكلام، الطعام، من الفضول نحنب -  ٤١

الخرع.نحالف لم U والأعراف العادات مراعاة - ٢٤ 
المروءة.أهل ة ومحالالضبة، أدب مراعاة -  ٤٣

إني# ت الثوري سفيان يقول ، معروف من القليل استكثار - ٤٤ 
منصلعا دى فكأنما فيسقينيها، الخؤبة، إر الرجل فيبني ؛ الماث شرب لأيند 

.مكافأته(( على أقدر لا أضلاعي؛ 
للآحرينّقدمه إذا واستقلاله معروفه، الإنسان نسيان -  ٤٥

أذامم،ال واحتمعنهم، الأذى كش من الحيران بحقوق القيام - ٤ ٦ 
•وإكرامهم إليهم، والإحان ونصرتهم، وحمايتهم، 

عقدها.وواسهلة وآخرها، وأولما، المروءة، جماع فهي، التقوى؛ -  ٤٧
تقتضيالمروءة كانت فإذا حرج: ولا ذلك عن فحدث وفصالها المروءة لدة أما 

الحياة،هده ؤ، لن.ة كل تفوق لدة نفسها المروءة فان — اللذات من كثير عن، الإعرام، 
الرجلبجدها الض الضمير راحة فان المثاق كثيرمن ملاقاة المروءة حففل ؤ، كان ؤإن 

ؤإذاباقية، للتعب معها يبقى ولا مشقة، كل ينسيه سامية غاية المروءة ق يلغ عندما 
تبعثوجدناها رعايتها على المروءة تقوم المح، والأداب الأخلاق تفاصيلي 3، نظرنا 
بمهابته.الع؛ن وامتلاء صاحبها، إجلال علير 



١٧موءاتاماصوة 

أنوعرفا مضيثه، وآدابا سنيه، أحلاقا المروءة انتئلمت كيف لنا ت؛؛ن أن ؤبمد 
ملاحظة،ودقة ومجاهده، صبر، إر بجاج النفس ق والاداب الأخلاق، هذه رسوخ 

محتومن أولادنا، ونربي رعايتها، على نا أنفنرض أن بنا حقيق فإنه - ذوق وسلامة 
نقية،غير أخلاق إليهم بق لا حتى التمييز عهد متن الخلق ذلك على أيدينا 

مدخلا.نفوسهم ار المروءة نحد فلا القفاثل، وب^ن بينهم فتحول غتررصية؛ وعادات 
لتا،عين قرة وكانوا تربيتتا، وحى أبوتنا، حمدوا المروءة خلق على رييتاهم وإذا 
قوالعادة الدنيا، ق بالعزة يفوزون وبدلك لأمتنا، ونينة لأحفادنا، وأسوة 

الآخرةل
علىتشتمل الض والقصمى الأخار ذكر المروءة على ضيي، ما أعظم من ئن مدا 

بالمكارم.ؤيرتمي الممم، يشحد مما فدلك المروءات، 
عفلمخرعن أو ، شاهدوه نيل موقف سب بأنفسهم وسموا تغيرأقوام، وكم 
يديك.يئن الذي المؤلف هذا إليه يعي ما وهذا قرووه، 

ومارJقها،عقوماتها أوين-كر ' بالتفصل تناولتها الش الكتب و ومقوماتها ا،لروءة ص ث الحل. تفاصل اظر - ١ 
التوحيدي،حسان لأيي والصديق والمداُة قت-ة، لابن الأحّار عيون مثل؛ والتواينخ، اليروالاداب ككتب 

الفريا-والسو بداير، لابن الجالس ؤبهجة للماوردي، والدين ١^^١ وأدب • حزم والسيرلابن والأخلاق 
الحضرنحد الإصلاح وراثل للشاسمي، الاداب ومحاسن مفلح، لاين الشرعية والاداب ؤيه، عبد لابن 

كثر•وغيرئ ، حسن 



،روءاء«ع1همة ١٨

وسطعشديدة، حاجة ق وأنت تكرما، حقك تترك أن هو الإيثار 
بسهولة.إليه الوصول 
-رصيالأنصار على وحل- الله-عز أثنى عفليمة، إبمانية شمة الخصلة وهدم 

ئثوءواوالدين ُؤ ناره-ت -جل قال بها، ويأحدون يتمثلوما، بأنهم عنهم- الله 
حاجهصدوربإ قي يجدوف ولا هاجنإثهم من نجوف ئبهم بن الداروالإيماف 

ه.حصاصه يهم ولوكاف أئمثهم ض بماأوئواؤيؤثووف 
نافللفيه الوثن وكان يد، ذات محلة عن صادرأ كاف ما هو حقا والإيثار 
وحده.منه الخراء منتقنرا الله، عند ما راجيا للعوامحب، متدبرا للمالأت، 

عشرأيام ق واحو وقت ق سمعتهما محصتان الشأن هدا ق بحضر ومما 
عامة'*آ؛اه:الحجة ذي 

قالعمل ل شبابه زهرة أمضى قد مصري لعامل قصة فهي، الأور أما 
الأمتعة،ونقل البيوت، وبناء يعمل كان حيث عودية؛ الالعربية الملكة 

ونحوذلكسمالمهر،•
أمهفتزوجت صغير، وهو والده توؤ، حيث يتيما؛ العامل هدا نشأ وقد 
بأولاد.ورزق تزوج أنه كما أولادأ، منه وأنحت آخر، برجل 

وإخوانهووالل.ته وأولاده زوجته على عمله من يكبه مما يصرف وكان 
ولأولاده.له منزلا يبنك، ه نفالوقت 3، وكان لأمه، 
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قفوجدته الإخوة، أحد طؤيق عن طؤيلة فترة متذ اليامل هذا أعرف وكتا 
إننيوفال: الذكور، العامل مصة الأخ ذلك فحدثني عنده، الأيام من يوم 

قضيةرفعت أنا إف وقالت: الشأن، هذا ق كتيزا فكرت فقال: قررت؟ ماذا سألته 
والدتي،على وكدرت لإخوتي، وتبجت شملي، تمرق إخوتي على 

عانيأ؛والمم يالضرر كله ذلك وعاد الماضية، السنوات طيلة به قمت ما دت وأف
التيالرحم على وحفاظا أمي، لحاطر مراعاة فيه؛ هم فيما أدعهم أن فرأيت 

أنوجل- -عز وسألته الرأي، لمدا صدري الله شرح وقد إخوتي، وبين محني 
منص؛ يعوض 
ومن، الاراء من عددا عليه أكبرنه،وعرضت تلك حاله رأيت لما صاحبي؛ يقول 

فيه،كلفة لا العمل هذا إن ت له وقلت شهري، ويراتب لي استراحة ق العمل ضمنها 
ماوعلى مرتيك، على فحصل عته، أمتعك فلن أحد عند آخر عملا وحدت وإذا 

آخر•عمل أي من نجثه 
متىمنك قؤيب وأنا وشأنك، فأنت الأراء من ذلك حلاف أردت وإن 

شيئا.مني أردت ما 
المسالم.المصري العامل ذلك إيثار قصة هي فهذه 

أحدعند يعمل كان حيت بنغالي؛ لعامل حرت فقد الأحرى القصة أما 
ذلكوالد توق قؤيب وقت وقبل المكرمة، مكة ي الكرام الأصحاب 

لدلكوكان أرض، قهلعتا الإرث ذلك ضمن ومن إرثا، وحلف العامل، 
تلكإحدى وكانت ولأخيه، له الإرث ذلك فال شقيق، أخ العامل 

عالية.قيمة ولما رئيس، عام شائع على القعلعتين 



٢١*عامرة سوءات 

بمواصفاتتكن لم حيث بكثير؛ الأور دون فكانت الأحرى الأرض وأما 
الذيالأخ ثملك أن فحصل الأور، ل كالرغبة إليها الرغبة تكن ولم الأور، 

فعلمله؛ استثارة دون لأخيه الأخرى وترك الرغؤبة، الأرض غلادص مبق 
فاتصلبالأمر؛ وأخبره ، بوالده أحدهم واتصل فغضبوا، بدلك، الأخ أولاد 

علىأصر الأخ ذلك ولكن ه، نفبمراجعة إليه ورغب ذلك، عن فسأله بأخيه، 
الغالية.الأرض نالك أخذ 

جهةومن للأرض' حارته جهة من شديدا؛ حرنا العامل ذلك حزن حينها 
كيقضائية؛ دعوى برفع يغريه ولده فصار واستبداله؛ أحيه، لزم من حصل ما 

نفسصاحب الكفيل ذلك وكان - كفيله العامل ذلك فاستشار حقه؛ إليه يرجع 
الشكوىعلى يترتب بما وأخبره لأخيه، الأرض ييع أن عليه فأشار - عالية كيره 

افه.من بالعوض ويكره الأخ، وخسارة القهليعة، من 
-مكفولي سمن محني دار الذي الكلام ذلك من يؤمن وبمد الكفيل؛ يقول 
وقلتالشكوى، ترك وقررت لأخي، الأرض عن تنازلت ص وقال؛ جاءني، 
ؤييوسألت ، يشاء ما ؤيترك ، يشاء ما يأخذ عمك ولع ' ساكتا تحرك لا لولدي؛ 

القرار.بذلك راحة ووجدت العوض، 

وشكرتهبعيني، مكمور وكبر الميل، ، الموقف، ^١٧ففرحت، الكفل؛ يقول 
وأعهليتهإكرامه، ق فزدت يده، ذات قلة ْع العالية ه ونفالكريمة، مبادرته على 
به.ةسكا وازددت بها، أخاه آثر الش الأرض قيمة على تنئي ربما جزلة هدية 

آثرولكنه به، لوءلالب يلام لا حقه عن تنازل الذي الحامل ذللئ، أن والحقيقة 
رإذا•' العربي قول وتمثل العواقب،، ف ونثلر الأمور، معار ف ورغب التكرم، 

وفلاحا.رس عاقبته فاكانت فهن( أخوك عز 
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حفاوةلقي الميل ا،لوقف هذا بعد بلده إر سافر لما أنه العاقة تلك جميل ومن 
والحظوة.الحفاوة نالك من نصيب لأولاده وصار أخيه، من وحظوة 

حقه.على حصل لربما الأرض بتلك أخاه يوثر ولم بحقه، طالب ولوأنه 
أحيه.وأولاد أولاده على بالضرر ذلك عاد وربما بأخيه، علاقته سيكدر ولكنه 
١نمهر٠مرى أسرتيهما ين الشحناء يقيسا ولربما 
علىيضمى الني الإيثار ألوان من لونا ميتا ملها والي الحادثة فهذه ؤبعد: 

حالفأين والشره؛ الأرة حدة من شيئا نموسا ق وتكسر اخر، طعما الحياة 
ومعالكفافط حد إر يصل لا قد العيس من بميسور رصنا الذين العاملثن هذين 
الءلائلة،الأموال يملكون أناس حال من - أنفسهما على إخوانهما آثرا ذلك 

أقلعن يتنازل هزلأم من الواحد كاد ولا ومحوها، الكبيرة الكثيرة والعقارات 
شيئا.يضره ولا غيره ينفع مما حقه من القليل 

الحياة،حمال ولأدرلئؤ الرحمن، ورصا الإيثار، بلدة لظفر ذللئ، فعل ولو 
العداوات،.نار من والملأمة الأحوة، وصفاء 
الأجلؤيوثرون ، العواق—، يتدضون الذين الاس عقلاء إلا ذلك يلمى وما 

:الختدى المقنع محوقول على العاجل، على 
جدالمحثلص عمي ين بين ؤيي أبتي بين ؤييتي بالدي ؤإن 
د.ازنة مكرمق م هلدحت شدهم بزنارحرب، ني لقدحوا إذا 

مجدالهم بنيت، مجدي هدموا ؤإن لحومهم ومرذ لحمي وا أكلؤإن 
رفداأكلمهم لم الي مل، قثان واجدأ ت ضنإذا الي ميهن( وأعْل

الحمد.ايحمل من القوم رئبس ولبمتا يهم علديم القد الحقأحمل ولا 



٢٢موءات«اداهمة 

سبمتد*همي ينيلن ظرم،ان بن تكون التق هى الش|ردهة الخصومة 
يتبادلسامية شرJفة معركتهما كانت - ؛تخاصما أن لمما محير فإذا معقول؛ 

المهاترةأساليب عن فيها ؤيترفعان مكشوفة، بصورة والبرامن الحجج فيها 
.معها شيء كل انتهى المعركة انتهت فإذا والدناءة؛ والتؤيص والإسفاف 

إحدىق الوجهاء أكابر أحد لي ذكرها قصة القبيل ذلك ق بجضرني ومما 
وحناشتهربالكرم، وممن الأصل، ق الزض أهل من وهو الخلثج، دول 

المنتلق.وحلاوة انحيا، وطلاقة المعشر، 
أكابرمن اثتا|ن بن عندنا خصومة حصلت ت قائلا الوجيه ذلك بحدنني 

إلوصلت، شديدة متارعات حولما فثار ، ما مسألة حول والأغنياء الوجهاء 
١^^^.محبو لما وانزعج الناس، حديث وصارت انحاكم، 
جرت-كما له لأبد وكان أحدهما، عند مناسبة كانت الأيام من يوم وق 
الناسفصار الخصومة؛ نالك ؤبيته بينه وقعت الذي صاحبه دعوة من العادة- 

دعاهوإذا ؟ للمناسبة صاحبه سدعو هل الأمر، عنه سمر ما يترقيون عندنا 
فماذايجبه لم أو أجابه وإذا صاحبه؟ دعوة الصاحب ذلك سيجستا فهل 

يدوكون.شأنها ق الناس ظل أسئلة سيكون؟ 
وعالمصاحبه، إر الدعوة وجه المتاسثة تلك صاحب أن حصل والذي 

هللتروا ابمر؛ أحرمن على الناسبة موعد يترقبون وصاروا بذلكا، الناس 
المدعوأولا؟الصاحب ذلك، سيأتي 



|وروءات|ئءرمو ٢٤

الكانبهم وامتلأ إليها، المدعؤين حضور وتوار ' اياسة موعد جاء إن فما 
إريقبل الدعوللمناسة الخصم الصاحب بذلك وفوجووا إلا - لاستقبالهم العد 

انحلن؛ذلك ق مكانه يأخذ ثم الداعي، صاحبه على يلم كي انحلن؛ صدر 
وسطق واستقبله مسرعا، مكانه من نهص الدعوة صاحب صاحبه رآه فلما 

بيدهأحذ نم حارا، محلؤيلأ عناقا فعانقه إليه، يصل حتى يتتفلره ولم انحلس، 
صدرق مكانه ق وأجلسه - الرائح الشهد لذلك أبصارهم شاخصة اكاس و- 

وسكينة.، ود بكل الحديث أمحلراف يتجاذبان وصارا انحلن، 
إجابةلك أشكر صاحبه: له قال القادم بالضيف الترحنمب انتهى ولما 

لهفقال إلي، الدعوة توجيه لك أشكر أنا بل ت صيفه له فقال الدعوة، 
فقالحقوقك؛ أقل -أيضا- وهذا ت الضيف له فقال حدك، هذا ت صاحبه 

وأنتخصمها أنت بيننا اش القضية مني؛ اسمع إذا ٠ المكان صاحب له 
•ترى بما فيها فاحكم يديك؛ ، jryوهي حكمها، 

منهماواحد قماركل ترى، بما فاحكم أنت؛ إليك الأمر بل • صاحبه له فقال 
منانقلثت حيث أحرى؛ قضية فصارت فيها؛ ليحكم صاحبه؛ عند القضية يضع 

إلاالسامر ذلك امص وما الإيثار؛ باعثها أخرى قضية إل الأثرة باعقها خمومة 
عليه.مماكان أحس إر المالفث ودهما ورجمر محاؤيهأ، إر المياه وعادت 

به.سمعوا ومن الحاصرين، إعجاب مثار الوقف ذلك وكان 
عنرأبانا اللذين الميلن الصاحبن ذينك مناقب جملة من صار يل 

صادقة.ومروءة كامنة، فروسية 



٢٥،راؤءاو(«و1سوة 

نوازعه،على انتصر حيث يه؛ الاسمان يفاخر الذي النصر، هو - -حقيقة فهذا 

الذيثاذا أحس هم؛ ياش اذنغ ؤ ت - تعاو - قوله معنى به وحمق ورعوناته، 
يلئاهاوما صبروا الذين إلا يلماها وما ( )٤٣حبتم ولي كأيه عذاوة ومحته محنك 

.ToXiذوظعظمهنمك: إلا 
تقال إذ الناصح الحكيم دعوة وأجاب 

اثشن ومذي الن مل ا المعضاسه تن ما ي

ذيالإذا فرى تحض الش ب- ديتك ف- ع ادف





٢٧عريءاوا«ع1ممة 

هودائما شرعا يعد الذي أن مفاده شكوت، للشيخ رأي حول تدور المقالة وهده 
.والعبادات الأحلاق، وأصول العقائد، من الرسول. شخصيات إل يرجع ما 

فليس- القاصي أو المفتي، أو الإمام، شخصية إل يرجع مما ذلك عدا وما 
بهالعمل يترك وأن ، بالاجتهاد يتأثر أن يمكن مؤقت هوشؤع وإنما دائم، بشؤع 
•الأسباب من لبب 

هإس.شلتوت الشيح رأي هوخلاصة فهدا 
العلم،أهل من أنارك؛يرأ حيث مصر؛ ق كبرى صجة الرأي هذا أحدت وقد 
الإسلامية.وغيرتهم حفيظتهم وأهاج 
يوجدأن قل عظيما علميا نقدا المقالة تلك نقد الذي الخضر الشيح ؛ هؤلاء ومن 

نقضه.وبراعة وعلميته، قوته، حيث من المتأحره العصور نظيري له 
يالتجلي أعفلم تتجلى الفذة الخضر الشيخ عبؤية فان ذلك؛ ي غرو ولا 
الفكرية.ومنازلاته العلمية، ردوده 

المنشورالمقال ذلك أحضرت رر التقي; ذلك مقدمة ي الخضر محمد الشيخ يقول 
فيه،قيل مما الذهن خالي قراءة وقرأته الرسول( وشخصيات )المجرة عنوان محت 

لمايك آراء علمؤأ وأطلت وجه؛ن، ذي قالي؛ ي صيغت جمل لاقتني أن لبثت فما 
العهد؟.غيرهذا أوعهدا الوادي، غيرهذا واديا الأراء هذه وجدت أما نحها؛ 

يانصاف.لما مناقشا بعدل، لما ناقدا القلم وأمكن 
يبدوما مناقشة ق لفي اخترتها الي الهلريقة - تعال افه بتوفيق - وسأسلك 

يوالقارئ لأسيرأنا بأعيانها؛ المقال كاتب عبارات فأنقل بالتاقشة؛ جدير أنه لي 
.أوالعلم(( الحق أظلم ولا القال، صاحب أظلم ولا جنب، إر جنبا النقد 

به.وعد النحوالذي على القال نقد ق شرعظق؛ه نم 



موءاءساسرة ٢٨

أنالقراء يذكر  ١٠: الخصومة نالك عن الئرُاصهئع احمد الدكتور يقول 
بعضق كتب الإسلامية الشريعة كلية وكيل شلتوت محمود الشيخ الكبير الأستاذ 

فيهذهب الرسول(( وشخصيات المجرة  ١١عنوانه؛ مقالا )الرسالة( محلة أعداد 
الأستاذورأى العربية، الأقطار مصرويعص ق المسلمتي عليه أهاحت مذاهب 
عاليه،كون اليصح ولا محض، هوختلآ ما الأراء من ا،لقال هذا ق أن الخضر 
شلتوتالأستاذ مقالة على يرد ولم يغضب، ولم يتر، لم ؟ فعل ماذا اقتدري 

العالمدراسة فدرسه اكال، موصؤع على أقبل بل وِع؛ عجلة 3، مثله بمقال 
مكتبهإر جلس ثم ، أخهل-اء من فيه ما على والشواهد الدلائل وجمع الخبير، 
نقدمقالة ١١القيم كتابه وكتب جمعيته، دار ق العفليمة بمكبته العامر المادمح، 
الذينفعلى صفحة؛ تسع؛ن على ينئي فيما وطعه الرسول٠٠ وشخصيات المجرة 

الكتابهدا قراءة على بحرصوا أن • بها سمعوا أو شلتوت، الشيح مقالة قرووا 
الدعرة؛ق والحكمة انحادلة، ل والعمة القد، ق الإنصاف على مثلا يعد الذي 
ا_ه.المريق؛ن(( يسمعواكلام أن س الحق لمم يسيرن حتى 

الشيحإل وفاته بأ نمى م ١  ٣٧٧/ ٧ / ١ ٣ ق الخضر الشيح ولاس 
النبأ؟.ذلك سمع لما منه فماذاكان شلتوت؛ محمود 

محمدؤله الشيخ وهو بحدثتا، من حير هو الوقف ذلك شهد الذي لعل 
-وأناأحب كنت ما رر ت ظقء هله الشيخ يقول الأزهر، علماء أحد الساكت 



٢٩موءاوا*طسرة 

أنهإلا بارئها- إر الروح أسالم وقد ، الرا■اًلل وإمامنا شيخنا ، إليهل أنعى 
الكلم.من ■ءيره.ا ممر ممركما عزاء بكلمة بجاملتي 

علؤأيلقي أحال. ثم واسترجع، فنع، حينما دهشش أعفلم كان ما ولكن 
تاؤيخق ؤيروى يمجل بأن خليقا درسا الراحلن، العفلماء تقدير ق درسا 

الخالدين•
كائنناا ولكنه، العلم اثل مبعصر ق خحومة النخ1س بن كائننا 
.الأكابر( بعن )الخصومة قبيل من كريمة نيلة خصومة 
ائلميسجل أن : - برحمته الله تغمده - الراحل فقيدنا يأل—، من وكان 
بالحجةعاليها يأتي ثم أورسالة، مقال ق خصمه وبحن بيته ، الخلاف

الثالهما القول من وعفة النقل، من أمانة ق الماصع، والبيان الساؤلعة، 
وأمثله.شق أعدل من والحق الإنصاف يبغي لمن الأعلى 

القوم،ملتة من جلهم أو وكلهم وكته' مقالاته ل عليهم الرد خصمه ؤيقرأ 
والعلمالبالغة، والحجة السديد، والقول ، الرشه. للأدب، فيعجبون الكتاب،، وأكابر 

العا.لؤيصحبه والأيمان، الإخلاص يتقدمه الن.ي الناظ، البصير والحكم المصفى، 
أوتعقس_،لألغ كل ويهابه وأدب، عالم كل له فيخثع والإحسان؛ 

العاليوالأدب، الفياض، النبع ذللئ، من يقيدون خصمه، من النبلاء لكن 
وكن.للئاوفاته، بعد به التخلق إر ويدعون حياته، ق به يتوهون ثم الرفع، 

العظم(.)الرجل فعل 

شلتوت.محمود الشيخ ت أي ٠ ١ 
•حمجن اطنمنر محهد المسغ^ ٠ اى — ٢ 



مرو«ات*ئه،وة ٢٠

ركأإذكان أسق؛ الخضر_كان - إطْنا أن إلا اللغوي، بانجع عصؤين كانا 
أنإلا ، العلماء كبار جماعة ق عضؤين وكانا أنثى، مند انحمع أركان من 

سنن.بضع مند آميق كان — شلتورتا — عظمنا 
-الرجل يعرفون لا من ظن الخماعة عضؤية إل - الخضر - إمامنا تقدم فلما 
خصمه.ؤلؤيق ق للوقوف هبمك قد الفرصة أن ت - شلتوت الشيح 

من)إف ت يقول وهو التبيل الخصم زكاه أن حاسمة كرممة مفاجأة كانت لكنها 
أوآ ه نقيسقط أو ، عقاله يلغى فإنما الخماعة عهنؤية ق الخضر السيد يزكى لا 

نحوها.قالكلمة 

الرجلهزني برحمته الخضر شيخنا واستأر ، قضاءه افه قضى فلما 
كانت_الماف_ المسرة كان حتى به، التأسي إل يدعو وهو هزا كلماته 
يقول.ما عفلمة من أو أصابه، ما هول من ترنحف 

اجتماعيامركزا يشغل أنه بك فح)الرجل( تعرف أن أهمك فان بعد أما 
دارسبك فحذلك، بعد تحرفه لم فإن كبيرا، أزهريا منصبا خلا ما خطيرا، 
ماتثم الله، 3، وجاهد الله، ق عاش شم، إمام ي عظيم، رجل من عظيم، 

مسعليهم اللن أمم الذين مع ؤ الأعلى الرفيق إل - افه ثإذن - ورحل لله' اق 
ا.هب((  ٦٩؛اء الن؟١٠ والصالحن والشهداء والصدشن السي\رو( 

منالخلاف عليه يكون أن يتثغى ما تريتّا معاصرة خصومة فهده وبعد 
والاJناءةاوالتؤبص، المراوغة، أساليب عن والبعد والزاهة، الشرف، 
العقول،بوارتماءا رحمة، الخلاف لكان الأتؤب ذلك ايّ ولوّ
والأخلاق.والعلوم، 



٣١«ووءات«ءاسرة 

لآءي4اخ ض ي*ة 

العمةتلك ان للأتالله محيص محاذا بثمن؛ تقدر لا نعمة الإخوة j؛j، الود صفاء 

بالخناصر.عليها وليس بالواجذ، عليها شص 
الخيراتمن ذلك يعقب عما تل فلا الإخوة ؛؛؛j، العلاقة تلك صغت فإذا 

أسرتهم•وعلى أولادهم، وعلى علهم تعود اش 
لمم•ويل ثم فؤيل الأخرى كانت وإن 
ولاسلي شم، شهم له أخ عن أحدهم به بحدث ما الشأن هدا ق رني بحض ومما 

ذكرها.ي3لول أخبار ذلك ق وله ، أحد علم دون الجميل محييي ' يعُلي، بما بجالي 
قرريت يقول: حيث أخيه، عن محدثنا يرمحيه ما الأخبار تلك جملة ومن 

السيارات،من نؤع بشراء رغبتي عن وتحدثت أخي، محلى ى الأيام من يوم 
وكنتبدلك، أحدا أوص ولم شديدة، رغبة فيه أؤلهر ولم عابرا، حديثي وكان 

ييسروسهولة٠السيارة تللثا سراء وياسطا الحال، ميسور 

تؤيحلأنها السيارة؛ تلك أحببت ولكتي أخرى، سيارة عندي كان بل 
منحديثي فكان أسرتي؛ فيها أصهلحب لا الش الأسفار وق البلد، داخل 

.أخرى مرة الموصؤع ذلك عن الحديث اعد ولم ' فحب الاستعارة باب 
-حميس يوم صباح ق فوجئت العابر الحديث ذلك من أيام مضي وبعد 

البلد،خارج أنا ؤيقول: بي، يتصل أخي بأن إجازة- يوم الخميس كان لما 
سيارةمعه بشخص فإذا فخرجت له، فافتح يؤيدك شخص بابك وعند 

وءلالستالشخمى، ذلك على لمت فجديدة؛ سيارة متتها وعلى كثيرة، 
أمرى.من عجلة ق أنا محائلأ؛ فاعتدر المنزل، إل الدخول منه 





٢٣

كانتما بقدر قليلة- غير كانت وإن - لقيمتها المدية بتلك فرحش ما وواممه 
ؤير٠يهوله ا،لوصؤع وإممام والكرم، السعور، بذللثا 

تممبمه لال فعاكل ومبفاعل هاوللجميل اضل وم

بهجةالحياة على تضفي الش الحمال ألوان من لونا ميتا الحادثة فهده 
الدنيا.الحياة نينة من هي التي الصادقة الأخوة صور من صورة ونمليتا وسرورا، 



4روءات«طسوت

قهإ|متمس

،الأقارب بعض على للسلام الكؤمحت إل رحلة ل كنمث - ٥١٤٠٥ام عق 
الأصدقاء.من اثنان معي وكان 

كؤيتة.عمالة لشراء القود؛ لصرافة إرمكان الذهاب أردنا الكؤيت وصلتا ولما 
أنوخشستا الانتهاء؛ على شارف قد السيارة وقود أن لاحظت ولكتي 

محطة.أقرب عند فوقفت ينفد؛ 
رقصالسعودية بالحمالة المقدر المباع العامل وأعملنا الوقود، من تزودنا ولما 
إرنن>هب دعنا له؛ وقلنا ، معه فحاولنا ، كؤيتية عملة أريل> وقال؛ له- -وحق 
عنيبحث جهة ل منا واحد فصاركل فرفض؛ بالمبلغ؛ ونآتيك ، صراف أقرب 

السداد.من لتمكن العملة؛ له يصرف شخصن 

موضوعكم؛انتهى لقد : قائلا انحطة عامل لنا صوت كذلك نحن وبينما 
ذلك؟كيف فقلنا: لشأنكم، فامضوا 
سيارته؟سيركب الذي الرجل ذلك أرأيتم قال؛ 

،بيضاء وغترة نظارة ؤيلبس كثة، لحية ذا الهللعة بهمأ رجلا وكان - نعم ت قلتا 
..ون أراْ كأني 

كاملا،المبلغ فد؛، بالأمر، فأحيرته هؤلاء؟ ينيد ماذا سألني العامل• قال 
وانصرف.

القابل،المبلغ ونعْليه ، لنشكره يقف؛ أن منه محتالبين الصوت له رفعنا حينها 
إيقافه،نستطع فلم سيله؛ ي ويمضي سيارته، ؤيركب خطاه، ق يّرع به فإذا 



٣٥سرة  Umسوءات 

والمروءة.الشهامة تلك من فعجنا به؛ اللحاق أو 
مرتسمايزال ولا سنة، ثلاثين على ينيد ما الأن عليه مضى الموقف هذا 

ولوقالي، كل من له ودعوت بخير، صاحيه ذكرت تذكرته وكلما هني، ذل 
أستطع.بما ووصلته لواصلته، أومكانه اسمه، عرفت 
يكون؛ما بأرؤع والإحلاص والمروءة، الشهامة، كا يصور الموقف هذا 

تسديدإل بعثه الذي وإحلاصه الموقف، لتقديره وإنما دفع، ما بقيمة ليس 
شكورا.ولا حزاءا يتتفلرمنا أن دون ١^^ 

ضيغفر وأرجوأن أخرى، نفلار أخينا حياة ي الموقف لمذا أن لأظن وإل 
بسببلما اممه فغمر كالآ سقت الش الغكب المرأة كانت فإذا درجاته؛ ؤيرفع ' له 

حسيبه-.واش صاغ-أحيه تقي رحل من المنيع بذلك الفلز فما - ذلك 
شبحيتلرد الذي الخميل المشرق الحياة وجوم من وجها ضلتا الوقف هذا 
اليحتة.المائية جراثيم وبحارب اليأس، 

المعروف،بدل أهاله ثمود الذي الهليب، اللي ذلك عن صوره ؤيعهليتا 
الملهوف.وإغاثةَ 



مر«ات*،اه|>ة ٢٦

مواهةمجأٌو

أوأوولدا، والدا، ولوكان أحد، كل يطقها لا الستشفى ي المؤيض مرافقة 
اللل،تورث ولأنها ا،ريص؛ وملازمة الانقطاع، نمي لأنها صديقا؛ أو ميا، 

بجفى.لا مما ونحوذلك الؤيض، وحال ا،لكان، صتق جراء من والسامة، 
وبينهبينك ليس أو يعيدة، رحم ذا كان أو عنك، بعيدا المؤيض كان وإذا 

سنكبير كنت، أو الكثيرة، الأعمال ذوي من ارافق- -أيها كنت أو قرابة، 
بذلكيقوم ولا وهن، على وص فذلك - منها هميك إل تحاج أسرة وترعى 
وصبرا.ووفاءا، شهامة، مكت، كبار موس إلا الإصر 

صدر،وانشراح نفس، بطيب مصحؤية كاست، إذا ا،لرافقة جمال ؤيزداد 
اشص•إيناس على وحرص 
وسألت،سمعتها، فقد الأور أما ت قصتان ذللئ، ق رأيت ما أعجمب، ومن 

الخبر.ذلالئا يصحة فأخبرني بمللها؛ عنها 
مرضه الخاسر علي بن محمد الكبير الزلفي شاعر أن القصة وملخص 

.أسهر عدة فيه ومكث، ، الرياحس ق ميسي المستشفى وأدخل ، بؤه كي 
بحديثه،وأنس يه، محرح الشائع عثدالعنيز بن صاخ ومسه صديقه زاره ولما 

توصينيأو ضء تأمرني هل حازل يا ت صاغ له قال بالانصراف هم ولما 
وتؤنسني.عندي، نحلس ليتلث، الخاسرت محمد الشاعر له فقال ء؟ بثي، 

أوساعة عنده ممكث، أن بأكثرمن يهلمح لم وربما الكثيرذللئا، الشاعر قال 
قادم.نيارة بموعد يثلفرمنه أن أو أقل، 



٣٧موءات|طهيرة 

لمداالقارئ أيها تتوقع وماذا صالح؟ الكريم الشهم ذلك من كان فماذا 
أويوما أو نهار من ساعة وجلس جامله أو قادمة؟ بنيارة وعده هل الكلام؟ 

نفس؟وصق ُتكره أجابه أو بالاعتذار؟ وتلعلفا اعتذر وهل يوم؟ بعض 
المستشفى،من تخرج حتى أرافقك وسوف يسرك، بما أبشر ت له قال بل لا، 

الشاعصاغ ورافقه ، فرح اعا وفرح ، النسل الشعور يذللئا الكبير الشاعر مر ف
•شهرين١١على شد المرافقة مدة وكانت المستشنى، من خرج أن إر 

شاعرناأن علمى إذا إعجابك ؤيزداد بالإعجاب، جدير موقف ^٠١ 
وإذاالزلفى، رأسه مسقءل عن بعيدا الؤياض إل وجاء أولاد، له الكبيرليس 

رعايته،إل بحتاج وبيت أولاد وله المن، صالحاييرؤ، أن -كيلك- علمت 
عليها.يقف أن مه تحتاج أحرى مصاخ وله 

الفهد،فهد بن فوزان الوجيه الربي للشيخ حصلت فقد الثانية القصة أما 
عموما،الخيؤية البر أعمال ق البيضاء الأيادي لمم الدين الأجواد الكرام وهومن 

الخصوص.وجه على الزلفي يلده وي 
شريدأ.عليه الخزن دكان اه،  ٤٣٤ظاقق4عام توق وقد 

،الفهد فهد بن محمد الحواد الفاضل الأخ وهو ، غيرشقيق أخ فوزان وللشيخ 
السمن.ق فوزان يصغرأخاه وهو 

،تقوياٌ ه ١ ٤ ٠ ٤ عام وذلك الأخؤين هذين ب؛ن حملت قمة ههنا يعني والدي 
المملسيارات يملكون ممن محملو أخوه وكان ، أعمال ورجل معلما فوزان كان حث 

ينمه.يقودها النؤع ذلك من سيارة لديه كان حيث ، البتروب الواد تنقل الني الكثيرة 
إثرهاولزم كور، عنده فحصل سير؛ بحادث فوزان أصب الأثناء تلك وق 

أشهر.عدة الياض ق الومحلتي الحرس مستشفى 



•رز«اوا*طصة ٣٨

استعدقد محمد كان الأيام من يوم وي باستمرار، يزوره محمد أحوه وكان 
أخاه،ليزور فمربالمستشفى؛ الشرقية؛ المهلفة إر الكبيرة بسيارته للذهاب 
يسيرة.مدة محده فمكث الذهاب؛ قل ؤيودعه 

قراغب أنه وجهه مان وفأحيه صوت نبرة من لاحظ بموديعه هم ولما 
قورافقه فوزان، أحيه محي حلس أن إلا محمد من كان فما النيارة؛ تضيل 

الشهرين.من تقرب مدة بعد معافى سليما منها خرج حتى المستشفى 
أساءهوأن بمنير، أنه ويقنعه عمله، إل الذهاب منه يطلب فوزان أخوه وكان 

محيالمكث وآثر كله، ذلك رفض ولكنه باللازم، يقومون - فوزان أبناء -أي 
يه.ؤينعد ؤينعده، ليزنه، أخيه؛ 

سيارةأن - الشاع عبدانحن بن علي القيخ بحدثتي -كما الأمر ف، والطرiف 
المدة.تلك طيلة المستشفى ق واقفة ظلت الكسرة محمد 

الخودومنها ، الخوت. أنولع من أنواعا جمعا قبله والذي الصنيع' فهذا 
ومحوذلك.بالإيناس، والخود بالمسامرة، والخود بالمواساة، والحول بالوقت، 



4روءاوا«ئهمة

سيف

وتقالالدرجات، بها ترفع - إممانية شعبة وا،لساكاأن الضعفاء على القيام 
والرحمات.، والرزق النمر، بها ؤيثزل العثرات، 

بابها.ز خمية لكونها اكاس؛ بعضن بها يصدق لا ربما -حكاية وهنا 
هناكأن وملمخصها الزلفي؛ بلدنا أهل من محئام يعرفها الحادثة أو الحكاية وهذه 

،القاصرة ا،لدارك ذوى من مكينا ضعيفا نشأته مند وكان الن، ق كبيرا رجلا 
عنفضلا ا،لآكل، أو الملبس نحو من الخاصة شؤونه بأدنى القيام يستطيع ولا 

الرزق.لهللّتا والسعي تديرالمعيه 

ييمصرون لا فضلاء أقارب له كان وإنما أولاد، ولا زوجة الرجل لمدا يكن ولم 
كرامولكنهم قرابة، صلة بهم ترُهله ولا عنه، بعيدين أناسا يألف كان ولكنه حقه؛ 
عندهم،ينام حيث عليهم؛ ومراحه مغداه فكان وديانه؛ وشهامة ومروءة نحوة ذوو 

قالأحيان بعض ينام كأن عارضة لأمور إلا يفارقهم ولا معهم، طعامه ؤيتناول 
الاس.من أحد نيارة إر يذهب أوأن المسجد، 

عنايةبكل شؤونه يتولون وهؤلاء ، طؤيلة سنوات الحال تللئ، على استمر وقل- 

وأربحية•
عنديقف الأمرلا إذ ؛ العجب منه يهلول ما الشأن ذللئ، ق معه ولمم 

،الخاصة شؤونه إر ذللئ، يتعدى بل وملبسه، وشرابه طعامه، ق به العناية 

يتول- عمره مقتبل ق وهوثاب - الباركة الأسرة تلل؛، أبناء أحد فكان 
وتعاهد، جمه ونظافة ، بمفلهره يعنى فكان ، السك،ن ذللئ، أمور أخص 
ممئلهاِتليق هيئة أحسن ي إلا المسأكن ذللئ، ترى فلا شعره؛ 



•وُءاه«او1سوة ٤٠

غيرهملأحد يدهب ولا الأسرة، تلك فراق يطيق لا الكين، ذلك وكان 
ذلكفارق أن إل الرعاية نالك اسمرت وقد ، لماما إلا ومعارف أقارب من 

عمره.من جاوزالممن أن بعد الدنيا الرجل 
تب،رزق لمن إلا يتأتى لا العمل ذلك بمثل ام القيأن محئب ولا 

أوعارضا، معروفا ليس الأمر إذ جزلة؛ ومروءة ييرة، ا ونفواحتسابا، 
الأمريدلك.ؤيتتهي حيته ل يدفع مالأ 

ورغبةبالمعروف، وتلذذ الخدمة، ق وتديع مستمرة، هوملازمة وإنما 
اض.محي فما 

مال،ولا محده، حيل لا الذي المسكثن ذلك مثل من يرجى فماذا وإلا 
خدمته.على قام من به ؤيسعد يسعده، نهلق ولا 



٤١موءاءساصوة 

توقوقد الله- -رحمه الحمد أحمد بن محمد بن أحمد ت عمي ابن بحدثتي 
كانأحؤين بعن حدثت قصة عن عاما الثمانين يناهز عمر عن ه  ١٤١٤عام 

الوالأخر ' العمل بإصر قائما الأخؤين هذين أحد وكان شراكة، بينهما 
موفرا.كاملا يأتيه حقه وكان ذلك، من شيئا يعرف يكاد 

فقالبأخيه؛ الأخ هدا فأغرى الإنس؛ شياءليرن أحد حاء الأيام من يوم ول 
الشركة،بمال يلعب فلأنا أخاك وإن الشراكة، شؤون عن شيئا تعلم لا إنك ت له 

القليلإلا يعتليك ولا الأكبر، الصيب ؤيأخذ علمك، دون ه نفعلى محيوسع 
الصنيع.هال.ا عن أخاك ويوقف حدا، الأمر لمدا تضع أن لابد وأنت حقك، من 

عنيبحث وصار الممسي، ذلك صدق أن إلا الأخ هذا من كان فما 
إليه-•حيل به-كما يقوم ما ويعن أحيه بتن للحيلولة المناسبة ١لهلريقة 
عاليدعوى يرف^ ان راى المفسد المشتر ذللش مع ومشاورة تفكير وبعد 

المحرفعن إيقافه إل - يزعم كما - ؤيمعى إليه، حقوقه برد يطاله أحيه 
مستدأو بينة لا~يه يكون أن دون دعوى فرير الشركة؛ بأموال المسوول عير 

المفسد؛المشير ذلك حاكها سيئة وظنون أوهام، محول هكب وإنما به، يتمك 
رؤية.أو تدبر دون الخاهل الأخ هذا وتلقفها 
القاصي،إل الأمر وصل الدعوى تلك ري ذ الرس بالإجراء قام أن ؤبعد 

استدعاءبلعه الذي الأحر الأخ علم دون الأيام من يوم ي موعدا للقضية فحدد 
انحال.د.الموعد ذلك ق القاصي( أمام ويمثل بحضر، كي، انحكمة؛ من 



•>و«اداساصرة ٤٢

أخاهورأى القاصي، أمام فمقل انحكمة، إر ذهب الوعد وقت حان ولما 
يرى.ل1 الذهول؛ وأصابه الأمر، فيهرم القضاء؛ محلمس ق أمامه الثتيى 

القاصيوبادره ة، الخلبدأت القضاء تمحلس ق مكانه أحد أن ويعد 
صدك.مقدمة دعوى هناك إن ت بقوله 

فأجابهمقدمها، وعن وفحواها، الدعوى تلك عن القاصي الأخ فسأل 
ؤيدعىبينكما، شراكة فحواها وأن أمامك، الماثل هوهدا مقدمها بأن القاصي 

والن_صس_ات استأن و الما، بأمه لعن ٠ كة، الشر ق بحقه أحللتا قد أك خصمك 

أمامي؟١ص هذا هوأخي عليّ المدعي وهل ت بدهشة الأخ ذلك فقال 
الدعوىرنمؤى الذي أنت هل أخاه: الأخ فسأل نعم، ت القاصي فقال 
وبينك.بيتي يفصل الشرع • قال إذا؟ تؤيد وماذا • قال نعم' • قال صدي؟ 

بكاملوأنا علي، ادعى أخي هذا ت للمقاصي عليه المدعى الأخ قال حنتم 
بلفحب، الشركة بخص مما ادعى ما عائ له إن ك أقول ولا العقلية، قواي 

نحتذلك وحدي-كل بحصني أو الشركة، بخص مما أملكه ما كنأ إن أقول؛ 
فضيلةيا وأؤيد ، يشاء ما ييع وأن ، يشاء ما يأخذ أن فله هذا؛ أخي تصرف 
ولوكله، ذلك أكبرمن أخي وب؛ن بيى الذي لأن عليإ؛ ذك ثبتا أن القاصي 
الدعوى.تلك رفع إر ألخأته لما برغبته علمت 
مكانه،من المدعي الأخ وقام إلا كلامه من عله المدعى الأخ انتهى إن وما 

حارابكاءا ؤيثكي يقبله، أخيه برأس أخذ ثم شيئا، تكتب لا ؛ للقاصي، وقال 
وملأبك، أغراني لقد فلأن؛ على الله حبي أخي، يا سامحني وهويقول•• مرا، 



٤٣ميءاوا«عاهمه 

أحييا فأرجومنك له؛ قيادي وأسلمت صدقته، لأنتي اللوم؛ وأنا ' عليك قلبي 
عليه.هي ما على تبقى الأمور تيع وأن الزلة، هذه لير تغفر أن 

أردتوإذا ، سيعنان نزعة وهذه يمير، الأمر ٠ عليه المدعى أحوه له فقال 
وأنهىطؤيلأ، تعاننا ثم ذلك، فلك فيها الاستمرار أو الشركة من الانفصال 

العاقلالأخ ذلك من النبيل الموقف بهذا القضية ملف وأقفل ة، الخلالقاصيا 
الصادقة،للأخوة مثالية وصورة عاليا، معنى ا،لوقف بدلك جسد الذي الكريم 

الخزلة.والمروءة 

وقامتالثوار، ثارت لربما الإحسان لا بالعدل أخاه عامل الأخ ذلك ولوأن 
وتوارثالمودة، أسباب بينهما انقهلعت ولربما بيتهما، والغبراء داحي فيهما 

والقهليعة.العداوة أولادهما 

ألفة.إر والماوأة ولاية، إل العداوة يقلب الذي البروالإحسان ولكنه 
شانه.إلا شيء من ننع وما زانه، إلا شيء ق كان ما الذي الرفق ولكنه 



مإويات4اراهمة ٤٤

مميلوفاء 

أرض١^١٤ ^ ٧٥إليه تقدموا ورثة أن القضاة أفاصل أحد بحدئتي 
الخيؤية,الخهات إحدى لماغ المتوفى لوالدهم كانت 

كانا-لضة الخهة كلك إفراغها أردت »ولما الفاصل: القاصي ذلك يقول 
محرىحرى وما المن، ووصية الأرض، صك على الاطلاع من لي لأبد 

كانحيث بركثيرة؛ أعمال على نص قد المت ذلك أن الوصية ؤ، فرأيت ذلك؛ 
الطائلة.الأموال أرباب من 

منله مكفولا يعتلى بأن أوصى قد كونه نفلرى ولفت راعني، الذي ولكن 
نيالمليون مائة يعادل ما أي - يورو مليون عشؤين مبلغ المندية اُبمالية 

منفتعجستا يورو؛ ملأي؛ن عثرة مبكر المكفول لدلك ابن ويعتلى — سعودي 
ا.هذلك(( سب عن أولئك لأسأل أتتلفل لم ولكني الضب، الإجراء ذلك 

علىيد العامل لدلك يكون ربما يقول: أن ولقائل حقا، غريبة قصة فهدم 
له.حيرعفليم ق سببا يكون وقد كفيله، 

القليليكفيه المكفول العامل إذ النفلير؛ مضلع وفاء ذلك فان شيء من يك ومهما 
تكرموإذا تهلفيف، أو وكس دون حقه أعهلماه إذا كفيله إليه يحن بل ذلك، من 

الأخلاق•مكارم ق محدود فذلك عماله بعض عن أوكافأه معاملته، فأحسن الكفيل 
الغرائب.حملة ي معدود فذلك الكرم من الملغ ذلك الخد يه أن؛يلغ أما 

يتصرفوالم حيث انحن؛ ذلك لورثة المكارم حملة من يعد الصنيع ذلك أن كما 
.- لمم خلاق لا من بعض يصنع كما - مورثهم به أوصى أوبجفواما لوصية' اي 



٤٥ينسوة سوءات 

حقوقهم\قلأ أيديهم تحت من يبخسون أقوام من الضيب الوفاء هذا فأين 
بالأذىأيديهم تحت من على لطون يتأناس من هذا وأين والعنؤية؟ المادية 

والظلم؟
و:، الوفاء قصص من أوتسمعه تراه ما أجمل لن الرائعة الصورة هذه إن 

الخشنالنزل ي بألفهم كان من ذك—ؤوا أسهلوا ا مإذا الكرام إن 



tjiaiMAuUyyt ٤٦

أحسن

قّلأنه ادئه_ .حفظه الحمد ناصر بن سليمان بن أحمد الشيح عمي ابن بجدلتي 
السجدجماعة صمن من وكان ، مدينة ق الساجد لأحد إماما كان سنوات 

قبسطة افه ٢^١٠ وممن الخماعة، صلاة على اتحافظن ومن المن، ييري رجت 
المضلذوى ومن الطائالة، الأموال ذوى ومن العمار، ١رباب من كان حيث الرزق؛ 

والإحسان.

كثيرا،الصلاة بعد الممجد ق بجلس الرجل ذلك إن * • أحمد الشيح يقول 
الحسر.بعد المر من له حصل وما عليه، النه نعمة عن أحيانا وبجدثني 
عمرى،مقتبل ق كنت طؤيلة سنوات قيل إنني • قال أن به حدث ما جملة ومن 

ذلكق تاجر عند وعملت الرزق، لهللب الشامية؛ البلاد أحد إر بجد من وحرجت 
كثيرون.عمال ولديه نحايية، محلات له كانت حيث البلل.؛ 

شراسةبكل يعاملني وكان القلب، غليفل ]\ aiمتسلهلآ قاسيا التاجر ذلك وكان 
والغربة.الفقر من لحالش مراعاة دون وففلاءلة وقوة 

إلاالضهلر حيلة وما مضهلر، إلا أنا فما الصبر، من بد لي يكن ولم 
ّنوات.الحال هازه على فمأكشّت مركبا؛ هي إلا يكن لم إذا الأسنة ركوب 

السعودية،ق الغنى فحمل بالخير، افه وجاء دورتها، الأيام دارت أن ؤبعد 
رجعت- الرزق لهللب يقماوونها؛ الناس ومجار فيها، الترول آبار وتفجرت 

كماقصّرت حيركثيرة، أبواب ر النه ففتح الرزق، طلب ق أتب وصرت إليها، 
أداءعلى ؤيعينتي شكره، يوزعتي أن الله أمحال الن.ى العثليم الخير هن.ا من ترى 

.(احقوقه 
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ومن)) أحمدت الشيخ يقول حيث سيأتي؛ ما هو ، القمة هذه من والشاهد 
يكونأن الإلمي التدبير عجائب من قال؛إن أن انحسن ذلك به حدثتي ما جملة 
القاسيالتاجر ذلك العمال هؤلاء ( jruمن يكون وأن كثيرون، عمال لدى 

حيثالعياب؛ سوء يسومنى وكان عنده، أعمل كنت الذي الغليظ العاسي 
بعدوفقرا عز، بعد وذلا شمم، بعد صغارا فلقي، عقب، على رأسا حاله انقالبت 

جمالةمن يكون وأن الرزق، لهللب السعودية؛ إر يأتي أن إر محيره امحه فغنى، 
عمالي.

بهيعاملني كان ما لأتذكر إني وافه ت قائلا حديثه انحسن التاجر ذلك ؤيواصل 
بأنعلي وتلح ' مي فتحدنني والغرُة؛ الفقر لحال المراعاة وقلة القسوة من 

بشدة،وأزجرها أئهنهها ولكني إياها؛ أسقاني الش المرارة تلك من شيئا أذيقه 
لقيما فواطه ذل؛ قوم عنين وارحموا الهمة، شكر من ليس ذلك إن ث وأقول 

ا.ه.المعاملة(( وحن الإكرام إلا مي 
البرأعمال ويقست قليلة، سنوات قبل توق التاجر ذلك إن ت يقال أن بقي 
اليالحادثة هذه ذلك جملة ومن يوم، بعد يوما يرداد الهن وذكره له، تتوار 

باذحة,ومروءة ٠لاهرة، وساحة زكية، نفس عن لتم 



سوءاءس1همة ٤٨

ويةوفاءحقق زهرة 

الباكرةالهلفولة مند أعرفه والأصدقاء الأقارب أعز من صديق قؤيب لي 
الطاهرة.وأخلاقه وصدقه، بمروءته، 
لماعمرها كان إذ عمرها؛ مقتل ق والدته توفيت القريب الصديق هدا 

ونصف،سنة أنداك صاحبنا عمر وكان سنة، وعشنين ؛ _؛rjالخياة فارقت 
ولادتهؤبعد الثالث، أخاه أنحبت ثم أنحبته، ثم له، أختا والدته أنحيت حنث 

أصابها.مرض يسبب الحياة فارقت بأيام 
فكتاالمارة؛ عثر سفر من عاُدلن وصاحبي أنا كنت الأأام من ُوم وفا 

ببالهبخطر لم حديثا فحدثني هلق، بها نقطع الي الأحاديث أطراف نتجاذب 
ينعنهغردت أن بعد الدوي ذلك له سيكون أوأنه موقعه، مني سيع أنه 

التعريدتا٢ن،تللئ، قراوا من نمؤس ق باغ أير لمما فكان )تؤيترآ عبر محتصرت؛؛ث 
مشافهة.ذلك عن عبروا أو عليهما، أوعلقوا 

الحديثذلك أن بباله بخطر ولم حصل، بما والده أخبر بذلك أخبرته ولما 
الذيالهلؤيق طيلة دموعه يكفكف جعله الذي الوثر الملغ ذلك والدم من ستبغ 

سفر.من قادمان وهما فيه يسيران كانا 
لايذكرأنه وأخبر والدته، عن تكلم صاحبي أن الحديث ذلك وخلاصة 

ونصف؟ستة توفيت لما وعمره يذكرها إذكيف البتة؛ هيئتها 

وأنسنوات، قبل وتوفيت الوجود على كانت لأبيه جدته أن وأخبرني 
فقدجراء الكثيرمن بهما عوصه الله وأن الأن، إل ترزق حية لأمه جدته 



٤٩ميءات«داسوة 

عليهأشرق قد له الحميم كالمديق هو الدي الكريم والده وأن الوالدة، 
عنوشب كثر عندما والصاحب الأنيس نعم وكان صغيرا، وحنانه بعطفه 

له.بالنسة أعماماكالاياء لصاحبنا أن كما العلوق، 
ولممةغصة نمي ق بقيت محمد كله ذلك من وبالرغم صاحبي: يقول 
تكادولا الخمبن، من ميب الأن فأنا والدنير؛ على يتصور لا وشوق 

أمحابلها،مأنتي والفينة الفينة ، jfVJوأشعر لحفلة، عني تغيب والدتي ذكرى 
ظنيوأحن أومل أني ولولا والدتي، تذكرت أمه ينادي أحدا سمعت وإذا 

اللهفة.تلك تضاعفت لربما آخرتي 3، سأراها أنني بربي 
التحديد،وجه على أعرفه لا قبرها أن وأخبرك قائلا: حديثه صاحبي لنواصل 

فكتالحهة؛ تلك ل إنه أفاؤبي؛ بعض لي قال حيث المرة، j( جهته أعرف وإنما 
منه.أوقربت المر، ذلك أدركت قد أكون أن رجاء الحهة؛ تلك على عموما أسلم 

منيعبر الدي النحو، هدا على الحديث ق صاحبي استرسل وهكذا 
لأمه.شوقه مدى عن حلاله 

يستهليعالني الثر أبواب من بابا يترك لم صاحبي أن يه أجزم أكاد والذي 
سالكه.إلا خلالما من أمه يثر أن 

قولهق فتكمن الشجي الحديث ذلك ؤ، السحر ونقثة القصيد، بيت أما 
هذهقبل به أتحدث لم ربما حديثا أحدثك الحنين: الرجل آهة تأوه أن بعد 

هو؟.وما ت فقلت الحديث، ذلك إر شوقا فرادني الرة؛ 
دخلتأن وبعد الزوجة، أهل منزل إر وذهبت زواجي' لثلة كانت لما • قال 

إوأذهب لكي بها؛ خرجت - قصيرأ وقتا أهلها منزل ق ومكثت ، بزوجتي،





٥١«روءاء«داهمة 

النشيج؛ع—اوده بالحديث هم كلما إنه حتى والدي؛ من النشيج ذلك إلا راعني، 
اياليل.نميرق أنتا من بالرغم الثمية نظارته وارتدى مر، فاستحيا 
ألوانمن لونا وهي الهميب، الصديق ذلك حكاية خلاصة هي فهذه 

بعدحتى الحقوق ورعاية الوفاء ق حنا درسا وتعطينا الوفاة، بعد البرللوالي 
تيقول إذ أبوالطيب وصدق الممات، 

تهلافاسة رعايه بعثتدمع لا عيندمؤخ ائير خإن 

الحديثبعد بعضهم ف^كان الأحبة؛ بعض القصة بهذه حدثت أض والعجيب 
ليبد فلا مقاومته؛ أستطع لا لأمي شوقا شسيإ ق الأن أجد • ؤثقول يستأذن، 

لرويتها.الذهاب من 

أتملأو عليها، فأترحم والدتي، تذكرت الحديث بهذا حدثت فإذا أنا أما 
قبرها؛إر أذهب أو والدتي، روح لأجد - بالعافية اممه متعهما - حالئ بإحدى 
علها.لأسلم 

بيتيوأتذكر ' قرها إل أُفلر صرت ~ ما جنازة ل المرة دخلت وإذا 
الأحوص•*

موكلؤبك حدرالعدا أتغرل الش ة دارعايكا ب

لأميلالمدويب مع إليك فسم 4 وإذالصدود لأمثحك ي إن
جمل؛قول أو 

بعبدنهن بيبوئ، القلب وق فيستوي نهن بيطرق ب أقل



س{تسد» ٥٢

—إحلأسطبس

منفأصيب لي، ميب لشاب مروري اصتلدام حادث سنوات محل حصل 
بوفاته؛يجزمون كادوا المستشفى إل ثقل قلما الخعلورة، بالغة باصابات جرائه 

منمواضع عدة ق داخلي بننيف أصيب حيث ذلك؛ على تدل الأمارات لأن 
التما ذلك وغير ورجله، يده، ق كور إل إضافة وأمعائه، وطحاله، كبده، 

الأسهلر.هذه كتابة حال أذكره ما وهذا حالته، قرأت فقد الأن؛ بحمحرني 
بعضهمرأى إخوانه وبعض الأؤلباء يعص بثن شأنه ي الشورى حصلت ولما 

لمآنذاك الزلفي مستشفى لأن وأكثرإمكانات؛ أرمحى، مستشقى إر ينقل أن 
الخالة.تلك مثل استيعاب على والقدرة الكفاءة، من درجة على يكن 

رجلاوكان - الحادث باشر الذي اتجيب ل،م وقف نمله على عزموا ولما 
أهلمن وهو حسيبه والله كذلك أحبه وأمانة ودين حلق ذا فاصلا، 

يشنلا لأنه مكان؛ أي إل المصاب هذا يرسل أن ممكن لا ت فقال مصر- 
الحياة.فارق لربما سسرإ ولوومحتا ولوأحرت له، العملة تأخثرإجرل 

تتحملفهل العملية، إجراء تتحمل لا المستشفى إمأكانات إن له؛ فقالوا 
شجاعةبكل الهلثيب فقال حصل؟ ما لوحصل المصاب هذا مسؤولية 

الأسباب.من ممكتا ما غايه فعلنا لكنا وفاة ولوحصلت نحم، •' وأمانة 
لأنآخر؛ مستشفى إر أرسلناه نحن إن مفرطين نكون أن وأخشى 

اقاقه.تأخر إذا بحياته يودي قد الداخلي الننيف 



٥٢•،رعءاواس1سهمة 

كانالذي الخلسب ذلك لرأي الإذعان إلا المشاورة تاك جراء من كان فا 
يلاملا ومحي المستشفى، إمكانات بتواصع ويعتذر مسؤوليته، يحلي أن باملكنه 

المحو.^ا على لوتصرف 

كل- عاتقه على الملقاة والأمانة بالموولية، وشعوره إخلاصه، ولكن 
حميعليا سالم التي الختليرة، العثليمة المبادرة بتلك القيام على حمله ذلك 

هاحننامحآدخل ؛ ١^^١٤القرار لذلك صدورهم وانشرحت ، ^٧ ١^١٠٣
ولم، إخوانه بعهس ْع المستشفى ق وكتمت ، ليلا العمليات غرفة المصاب 

الرحل.ذلك يعيش أن بمدر ^-١^ أكثرنا يكن 
واستغرقتالعملية، له اجنيت حيث كله؛ ذلك محوق الله لهلف ولكن 

وأمعائه.وؤلحاله، ،  oJlSمن أجزاء العلييب استأصل حيث طؤيلأ؛ وقتا 
فشيثاشيثا عافيته واسترد الأصلي، وضعه إر الرجل ذلك رجع وبعدها 

ذلك.يعد بأولاد رزق وقد حى، وهوالأن تماما، شفى أن إل 
الأمعن.المخلص الصادق الهلبيب ذلك بفصل ثم افه، بفضل وهذاكله 

هلبحال؛ بمنيه لا ممن وكان الخاصة، مصلحته همه لوكان ثرى 
حدث؟ما التيجة ستكون 

الأكبرإخلاءهمه طييب كبثري؛ن فرق وأقول.* للقارئ، الإجابة أترك 
مريضه.لإنقاذ سعيه عي يوطبيب مسووليته، 

أوأوالمعلم، الرئيس، أو ، الموظف، حق ق كان سواء فقس؛ هذا وعلى 
عمل.إليه يسند من كل 
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سيراد،ؤإورية<

مندالتعلممية القطاعات إحدى ق التوجيه إدارة ق يعمل شخصا أعرف 
وكان، المسؤولية وتقدير ، واكابرة والإخلاص الخد مثال وكان ، طؤيلة فترة 

حيدا.عنه ذلك يعرفون زملاؤه 

ليرىإليه؛ أقرانه أحد تابعه العمل عن تقاعده وقت قرب ولما 
ئعيرشيئا ير فلم شهر آخر ق فتابعه أيامه، آخر ي عمله وتيرة ستر كيف 

عمله.على وحرصه وثدهعه، ونشاطه، همته، من 
الأخير،الأسؤع ق يرتغيرا فلم آخرأسبؤع، بجوي النشاط ذلك لحل فقال؛ 

سبنيأنه أو الدوام، نهاية قبل سيخرج أنه بد لا وقال؛ يوم، آخر ي فتابعه 
منبمنرج لم إنه بل ذلك، من ضء يكن فلم زملاثه، أحد إل أعماله بعص 
مرفؤعخرج حيث العمل؛ وقت من ثانية آخر بحد إلا اليوم ذلك ي عمله 

مهلعمه،وطيب قلبه، يصفاء مستشرا بأمانته، سعيدا الكرامة، موفور الرأس، 
بأمره.سمع من وكل لزملائه، قدوة بدلك فصار 

فترةالخامعات من حامعة ي الكليات إحدى عمادة تؤر رجلا وأعرف 
الجادة،من عالية مراتب إل به وصني بالعمل، فارتقى الزمن، من وجيزة 

رئاسته.فترة انتهت أن بحد العمل ترك تم 
لحظة،آخر حتى فيه مستغرقا عمله، ق متفانيا كان أنه الأمر ي والميب 

عمله.سيترك كونه شكواي إدارته تحت نم من بعص إن حتى 
يمويكون الرزوس، بهم رفع مفاخر وأمثالها النماذج هده أن ييب ولا 



٠٥٥^^٠ مزءات 

لعظمؤيا ، أولئك عادة لفيا والطؤير؛ المع، ق البالغ الأثر 
أعمالمم.نفع وتسلسل أجورهم، 
فحب؛الخاصة مصلحته إلا لواحدهم لأهم أناس من أولئك فأين 

يالإحلاص،نحاهه يشعر ولا به، يقوم الذي العمل إر يتتمي لا فتراه 
الارتقاء.على والحرص والصدق، 

الثلمبدأ على وصار إنتاجه، قل؛ ستنتهي عمله فترة بأن شعر وإذا 
.الفضائح(( فأكثرمن رائحا إذاكنت رر الدارج؛ العاص 

أليمة،رذكريات فارقه العمل فارق وإذا وداعها، أطاق هميرة ولع فإذا 
الخصوم.نحتمع الله وعند مضيعة، أمانات وربما سيئة، وسمعة 

قومحنلمه وتأخره، ميدان، ق وتطوره العمل، تقدم كا يمر هدا ولعل 
تولاهإذا وانحهلاءإه شخص، أمره زمام تور إذا رقيه وسر احر، ميدان 
هوهو.الفإام وأن واحد، المكان أن مع آخر، 

العمل،ومحة المسؤولية، تقدير إر تقود عامة ثقافة إر بحاجة محن وكم 
به•الرقي على والحرص فثه' والإخلاص 

حبق والمبالغة والمساد، ١لبaلالة، محاؤية إل -كيلك- بحاجة نحن وكم 
العامة.بالمصالح الاهتمام وقلة الذات، 



موءاوا«ئسوة

مدحق قصيدة صمن جه الرافعي صادق للأديب بيتآ قرأت 
;فيه يقول ؤقآ الخطاب عمربن الراشد الخليفة أمير 

الاطفاس والتي واته كأنأحد عن يلهيه أحد يكن وتم 

وهوألا كبير، عظيم معنى إر إشارة فيه لأن الثاني؛ البيت شْلر نطرى فلقت 
إخوانه،على يحدب تراه ث، حيبالأبوة؛ شعورا ممتللئ، الناس فبعض الأبوة؛ معنى 

يحملهمأن دون همومهم وبحمل مصالحهم، ي سعيه ؤيعى وزملائه، وأصدقائه، 
سءْنأمرْ•أدنى 

وكنود•جهل من لاقى ما منهم لاقى وربما 
للكبير- الغالب، _في توهب، وقد عياله، من يشاء لمن الله يهبها الخصلة وهدم 

إخواثه،رعايته جهة من والده بعد الأول هوالسؤول يكون حيث الإخوة؛ من 
كهلا.عليه فتهون ناشئا، المروءة فيعتاد المنزل؛ مسؤولية ومحمل 

الخصلةتلك ممتلك قد بل الكبار، على المعنى ذلك يقتصر أن يلزم ولا 
أوأصصهم.الإخوة أوسهل 

أوصغيرة، نفس ذا لوكان يلام لا وقد إخوانه، هوأصغر رجلا وأعرف 
طلباُتإ.كثرة أو دلال، ذآ كان 

فلاللمسوولية؛ تحملا وأكثرهم همة، وأشرفهم ا، نففهوأكبرإخوانه ذلك ومع 
الوالدين.أورعاية النزل، شزون من القليل إلا يعرفون كثر- -وهم إخوانه يكاد 

بحتاجهما جميع يتور فهوالذي وأربحية؛ جدارة بكل بدللئ، فهويقوم صاحبنا أما 
والده.مزرعة شؤون ؤيتول عموما، الرعاية أو السفر، أو محوالعلاج، من والداه 



٥٧ماسوة سوءات 

قيامهإل إضافة إخوانه، ْئ محْ س حاجات بكثيرْئ ذلك- مع -ؤئقوم بل 
(٥٤دة؛رالمائيياءَ من يؤته آش محل ذألملى وؤ وأولاده ه زوجتبشأن 
الوونة•قدر على والمعونة 

شاداالذي الجد وانخلرإثى السن ي غر صي اهص الفيإثى رن تنخ1لا 

الجورمسياداق أسدها انمؤن ي اسنرها ل الليئجوم النجوم إن 

وهذاالتعاليم، ق ستة عشين على ينيد ما أمضى قديرا معلما وأعرف 
مديمق وأربحية الخدمة، ق ليقع وذو واسعة، ييرة كريمة نفس ذو العلم 

وأساندته،ومحللاُه، لزملائه الكسرة الكثيرة بالميادرات يقوم حيث المساعدة؛ 
:الأول بقول هوالمعني فكانه أوتياطؤ؛ منة دون وغيرهم وأصدقائه، 

ابنماوالكبوة التقؤيبس ولذي أخا م ولكهلها ابئهم لناشفكنذ 

الكبر•من ظهره تقوس الذي ن هومجترال• والكثرة الضس ذو 
الأخر:وقول 
آمهدذفأنامتاواميؤوفؤوالدا لطيمأ عنأ لهم وكنت 

ذلكيصغرون ممن الزملاء بحض أن بجدثتي الأفاضل زملائه أحد إن يل 
بعضيأويكلفونه الأعمال، بعض ببالقيام يوصونه - بمراحل المُلم 

يدلك،فيقوم طلهم؛ دون ه نفتلقاء من ذلك ار يبادر أوهو المهمات، 
قرثرالعير1،•القلب، وهومرور 

الخاصةبأموره مشتغلا رأوه إذا عاتيوه ربما عليه دالتهم شده من إنهم بل 
يعتذربل ذلك، من بيرم فلا بهم؛ الخاصة أعمالمم وإنحاز خدمتهم، عن 

حاله:ولسان مذنب، وكأنه إليهم، 





*ووءاوا«عاسوة

الصديقذلك أم وكانت زوجتان، الفضلاء الأصدقاء أحد لوالد كان 
الأوو.الزوجة هي 

بينهالعلاقة برود من يشكوكثيرا وكان إخوانه، أكبر الصديق ذلك وكان 
جفاءمها القيل هدا من قصصا ؤيروي لأبنه، وإخوانه والده، زوجة و؛^ن 

منأبيه وزوجة أمه بير1، ما إر إضافة به، أبيه زوجة اعتداد وقلة لأبيه، إخوانه 
عموما.الأسرة على وأثرذلك تكدروالده، من ذلك عن ينتج وما الغيرة، 

منغيرتها ق أمك على تشيب ولا ' أمك بر ق عليك تشيب لا له؛ فقلت 
الحد.تتجاوز لم ما صرتها 
والمنزلإخوتك، أكير فأنت الأجواء؛ تلهلف أن إلا بك بحن فلا أنت أما 

عليه.السكينة جومن ؤإصفاء حكمتك، إر بحتاج 
الفتور؟من الدرجة يهده بيننا والعلاقة ذلك كيف فقال: 

ه.أدغسآلم ما يثبئأ حئ منم ما لايثعث أكن ؤإُى له: فقلت 
لزوجةومعاملتك نفلرتك، تغير أن بإمكانك ت له قلت أصغ؟ وماذا ت فقال 

البرأبر فان بأبيك؛ بر يها وبرك لك، عز إخوانك وعز إخوانك، أم فهي أبيك؛ 
المنزل.ق لكم جارة أنها كما أبيك، ود أهل من وهي أبيه، ود أهل المرء صلة 

محتاجهنانك اخه ٠ متماسكا، ة الأس كان بقاء ؤ، س، ذلك إن ثم 

سواءجميعا، عليكم ؤبيلة العاقة فستكون فاترة العلاقة كانت ؤإذا 
تعقيدا.المشكلات زادت ربما بل الدنيا، فراقه أوبعد ، والدك ياة حي 
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تعاملهوهى أمه، وكأنها أيه زوجة يعامل من الناس من هناك إن له؛ وقلت 
الصددهذا ق الناس من كير عند يوحد الذي والتوتر أبنائها، من واحد وكأنه 

وإعءلاءالتوازن، على القدرة وصعقا الصر، وقلة الععلن، صثق هوسب إنما 

ومنضيقة، زاوية والنفلرمن الأمور، عواقب j( التدبر وقلة حقه، حق ذي كل 
قاتمة.سوداء نفلارة حلال 

صغيرةكل على والدتك دْللع أن يلزم فلا بدلك اقتنعت إذا ت له وقلت 
ذلك.من وكبيرة 

اش_.-بإذن مشكلة لديك يكون فلن نفلريك هي هذه فإذاكانت 
لأرحامه.وصلة ويربوالديه، ميم، ومحلح ، ذاسخاء وكان قيل، بما صاحبي اقتع 

قل•من بالي ل المعاني أكثرهذه نحهلر لم •٠ وقال 
عنحديث منها وكان الأحاديث، بآطراف وأخذنا قابلته، عنه  ٤٧٥٥١ويعد 

ماخير على علامحتا أصبحت لقل. لله، الخمد فقال: يصدئها، نحن الش المسألة 
وزوجته.ووالدي، وإخوتي أنا والقلمأنيتة بالراحة، نشحرجميعا ؤبدأنا يرام، 

الوكنت جافيا، السابق ل كنت لقد فقال: ذلك؟ كان وكتف •* له فقلت 

الأيامأحد فلماكان معي؛ بشيء 'آتي ولا نادرأ، إلا الخاني أبي منزل ألحل 
بعضمحي وحملت عليهم، وسلمت إليهم، ذهبت - جمعة يوم -وهو 

إليهم.وقدمتها ذبحتها شاة ضمنها ومن المدايا' 
وأخواتيئخوتي أبي زوجة على وأسلم إليهم' آتي جمعة كل ق وصرت 

ترفيههم،مسألة j أرعاهم وصرت فأحروني، نحتاجونه ما كل لمم؛ وأقول 
القيل.هذا ق هوداخل مما غيرذلك إل لي، استراحة إل المزل من بهم والخروج 
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والترحاب،بالبشر، شابلونتي فصاروا نحوي؛ نفوسهم تغيرت ذلك وبعد 
زوجةفاستقبلتني الثاني أبي منزل دخلت الأيام من يوم ق إض حتى والفرح، 

بسرعة،يدي فزعت تميلها،  Jujiيدي على أكثت عاليها سلمت فلما أبي؛ 
الثانية،والدتي وأنت الحق، صاحبة أنت ت وقلت يدها، تقبيل إل وبادرت 
ألمسدعاء تدعولى وصارت ، بالسكاء فأجهشت والتقصيرممير؛ كبير، وحقك 

بالحب،يشع بيتنا ومجار التوتر، ذلك عني فزال والمدق؛ الإخلاص فيه 
علىأحافظ حتى بجمل؛ ما بكل والدتي تعلم ألا أراض وكنت والمرور، 
ذلك.من تماع لا كانت ؤإن مشاعرها، 
فصارمحي؛ بوجهه يشيح السابق ي رآني إذا لأبي إخوتي أحد وكان 

وفرح.بمللاقة وستقبلتي ويفلرإليمنُيند، يتلقاني، 
يقلقهمما كثمأ وارتاح ه، نفهدأت حيت والدي، على عاد ذلك أثر إن بل 

الأمراض.من بعدد مصاب وأنه خصوصا 
عاليهايتحنن والدي صار حيث الخير، ذلك من نصيب نالما والدتي، إن بل( 

وكثرحدُبهعليهاويرهبها.إذقلُئابه، قبل؛ ذي من أكثر 
أحدأو أبي زوجة ؤيتن بثتي، ؤيكون إلا بوم أو.ض يوم بمر يكاد ولا 
أومشاورة.أومكالمة، اتصال، لأبي أخواتي أو إخواني، 

التيالعلاقة تلك من يستجد ما لي يدكر الصاحب ذلك صار وهكن.ا 
وثاقة.الأيام مرور ْع تنئي صارت 

هنفالإنسان بيد -غالبا- الحل أن تؤكد - جدا كير وأمثالما الحادثة فهده 
الإنساننر يكمن المشكلة من جزءاكثيرا وأن - الله توفيق -يعد ذلك أراد متؤر 

أؤلرافها.من، غيره ؤ، لا يعرضها الذي 
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ذلكفان شقة من حلها وأمكن واحل، طرف من جاءت إذا المشكلة وأن 
الطرق.أنحع من 

دونالمسؤولية الأخر التفرق وتحميل المائل، وتخيير الأمور، تثعيب أما 
فاجعلمعضلة أتتك ؤإذا لوعة، يطفئ ولا نفعا، بجدي لا قد فدلك - به اللقاء 

الله-.رحمه أبوحنيفة الإمام قال -كما منها جوابها 
وإغ_ضاؤه،ومروءته، الإنسان، تكرم ذلك على يعبتن ما أعظم من وإن 

صاحبنا-.حال هى -كما للعواقب ونظرته ه، نفوسعة 

كلعلى عينيه وصاريفتح مروءته، وقلت الإنسان، نمس ثحت إذا أما 
قاصرةنفلرته وأصبحت الخياط، سم من أضيق ه نفوصارت وكيرة، صغيرة 

وصيما.كيل إلا الأيام مرور ينيده فلن - شيبة 
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والدسل

قوهو ، العلماء لأحد ؤيارة ق كنت محنة؛ على ما محيل 
أهلمن أبناؤه وكان المسشمات، أحد ق زرته حيث فيه؛ مات الذي مرصه 
العالية.العالمية الدرجات أهل ومن والفضل العلم 

وكانالحامعات، إحدى ق الشرعية الأقسام أحد رئاسة ق أكبرأولئك وكان 
يخرجولا الستشمى، ي والده يرافق وكان بوالده، وبر وجاه، وعلم، فضل، ذا 

ممكنة.فترة أكلول عنده فيمكث إليه، يعود ثم العمل وقت إلا 
وكانعنده، ونحن والده إر جاء الابن ذلك أن النياره تلك ق نفلري ولفت 

مننههس منيلا ابنه شاهد فلما نفسه؛ على متحاملا الكرسي على جالسا والد.ه 
ل؛جلثم ه، رأمحوقبل والده، على الابن لم فيتقبله، وقام ، كرسيه 

الإعياءمن الخال تلك وهول لولده الوالد يقوم كتف الوقف؛ ذلك من فتعجبت 
يسيرة؟مدة بعد جرائه من مات الذي والمرصر 

التفسفر، من ندم لحله أو فتره، عنه غاب لعله نفي: ل فقلت 
قيلكان بل لا، قال: سفر؟ من فلأن قدم هل ت له ومحلت ١لخاصرين، أحد 

مدةشمي ق قائما التماول ذلك ومحلل عجبي، فزاد والده، عند ساءت^ن 
دارأن ويعد العالم، ذلك لأبناء نياره الله يسر ثم عشرسنعن، على تنيل 

العالم،الفاصل الابن ذلك أذن ق همت وتشعب وطال، الحديث، 
منشيء فته يكون وقد علبك، •^،؛١ يكون قد بوال لي أتسمح ت له وقلت 

عدمه؟من الخواب الخيارق ولك التهلفل، 
لك.بدا ما ومحنز تفصل، وكرم: بأربحية لي فقال 
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كتفالحمن، ذلك من نفي ق إنه ت وقالت الوقف، ذلك له فذكرت 
ألامرارا حاولت وقد والدي، يؤيد هكذا ت قال ثم عينه، تدمع وكادت برهة، 

وشأنه.تركته - ذلك ق راحته وأن ، إصراره رأيت فلما يفعل، 
ذلكوالاعتراف التقدير به باغ الذي العالم الوالد ذلك من البل هدا إر فانظر 

البغ.
ربماأحرى مواقف هناك يكون ربما بل الخد، هذا عند الأمريقف أن أظن ولا 

الموقف.ذلك على تنئي 

منميا ؤينيده والاعتمار، ، الثقة الولد يكب ثمن ذلك أن ؤيب من وما 
بره.ميد ى ورغبه والده، 
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ودادإراسسوةسض 

ء

■يدللف ملة السالفن وكتب ، جدا 'كش|رة المرة وقهيمصل البر، صور 

وشحذالممم، ق ^ ٧١أرها والقصمى الصور كلك أن ييب ولا 
منه•ومض المر، إل العزائم 

الناسس لأن القوس؛ ق أوقع ادد١صردن عن الحديث يكون قد ولكن 
إلأقرب أنهم بحجة بعدهم؛ ومن الصحابة من بالأوائل الاقتداء عن يثاقل من 

أوالقمم لتلك ممكن لا وأنه تغير، قد الزمن وأن الاباع، ق وأقوى المنع، 
منها.أويقترب تعود، أن القيم 

وصارالعير، انتفى - حاصرة وقصص صور عن الحديث كان إذا ولكن 
الاقتداء.وحصول الممم، لانعاث أدعى ذلك 

قالحمد- -وفه هي بل جدا، كثيرة السياق ذلك ق القصص وإن هدا 
الأصل.هي؛ الملم؛ى، بلاد بعحس 

الزلفيبلدنا ق أعرفها التي القصص تلك من ذاكرتي ؤ، ارتم مما وإن 
يلمح،؛ما 

ولهوهومعلم، الأفاضل، الناس فهومن المعرفة تمام أعرفه لرحل قصة ١- 
مستمرة.ومراجعة عناية إر تحتاج مؤيصة وأمه رعايته، إر بحتاجون أولاد 

الأبعمر نوات سأواحر وق بر، به وكان السن، فمجيرؤ؛ أبوه وأما 
علىينئي بما وفاته قبل الذاكرة فقد ثم المستشفى، فأدخل بمرض؛ أصيب 

مات.حتى التشفي ؤ، مقامه فكان منوات، مع 
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إلايفارقه لا بحيث مستمرة مرافقة يرافقه الذكور ولده كان الفترة تلك وؤليلة 
المما إليه بحتاج ما بعض لقضاء النزل إر ذهب إذا أو التدريس، ق دوامه وقت 

منه.له بد 

،'اّسريره على يقلبه ، المستشفى ق والده عند فيقضيه الوقت باقي أما 
رعاتهعلى ؤيقوم عنه، سنمؤإ إذاكان مكانه من ؤيتقله علاجه، ق ؤيراعيه 
أنومع ' البتة ذلك من بشيء يشعر لا الوالد أن مع إليه بحتاج ما وجميع 

أحد.عنده يكن لولم الخدمة يتلك يقوم التشفي 
يقوموهو سنوات، سح على تنئي مده الحال تلك على استمرصاحبتا ولقد 

مصاحبةالفترة تلك محليلة واكه لصاحب وسرور؛ ارتياح، بكل العمل يدلك 
والده.توق حتى النامس عن و١نقهني ، مستمرة 

إنبل الابن، ذلك يفقل.ون لا التشفي نيارة إر يذهبون الذين الناس وكان 
إلاالفترة تلك محليلة أفقده لم إض ر؛ يقول التشفي من القري>ءس، الجد إمام 

الفجر.صلاة ق خصوصا قليلا 

؟لمواه غيرمتع ه، نفرائض بارموفق إلا الخال تلك يهلتق فمن 
الفلمأ،ذهب الثرت الولد لذلك القيرة ق ومحن قلت الوالد ذلك توق ولما 
الن4_.ثاء الأجر_إن وثبت العروق، وابتلت 
واختلط.حرف، وقد الائة، جاوز قد الن والدكبيرق له رجل وهذا ٢- 

شيءفيه بقي كما والبصر، كالمع حواسه من شيء معه بقي ولكن 
المشي.على يعته نشاط من 

منه.له يد لا ئا إلا يفارقه ولا كثيؤأ، والده يلازم أنه الابن الرلذلك صور ومن 
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والشاي،القهوة له ؤيصغ النار، له فيوقي البر، إل عمر كل به يدهب وكان 
توقأن إل ذلك على استمر وهكدا المرل إر به عاد المغرب أذان قرب إذا ثم 

بالمعروف.والمماحية البر، من صورة فهده ؛ قؤسا والده 
يشأنه،القيام يستطع فصارلا بجلطة، أصيب وقد كبتر، والد له ثاب وهدا - ٣ 

عنده،ينام فكان الأحباب، منادمة عن وانقهير والده، لخدمة ه نفالولد ذلك فندر 
المتثني.ق ومراجعاته علاجه، ومراعاة بدنه، نظافة من شأنه بجميع ؤيعنى 

بررة-وهم إخوانه إن حتى وسرور، وثدقع، بارمحاح، بدلك يقوم وكان 
عمله.يعملوا أن يستهليعوا ولم منافسته، تركوا شأوه- يلمغوا لم لكنهم مثله 

أصنعأن مرارا ندرت ررلقد ت لي يقول قدير- معلم -وهو أحدهم إن حتى 
.ذلك(( عن عدلت حش ندوري؛ عن أكفر فمرت أطق، فلم صنيعه 

واختلاطهأمراصه، وكثرة كبرسنه، بسبب الوالد من حفاء حمل ربما بل 
فماالولد؛ على الموت ورفع الغلغلة، بعض ذلك جراء من فتكون أحيانا؛ 
مرحة.بروح ذللغا وثمل والمرور، بالفرح، ذلك مقابلة إلا الولد من يكون 

خدمةق - إخوانه أحد لي يدكر -كما الولد ذلك كان الأيام من يوم وق 
•ثور٠٠ يا ® • والدم له فقال والده، 

والإزعاج.الإهانة من الكلمة هده ق ما بجفى ولا 
قابلبل ، ذللث، يؤاخذه فلم والده؛ ظرف يقدر كان الولد ذلك ولكن 

وفرح.بابتسامة ذلك، 
منغترته الابن ننع - ابنه بمحادثة ؤيدأ الغضب، الوالد عن سكت، ولما 

ولم• الوالد فقال رأسي، نحس أبي يا ت وقال ، والده على وأقل رأسه، على 
بالثور؟افأنت نحدقرونا؛ لعلك الابن فقال ذلك؟ 
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لأبنه.ودعا الداعبة، بهذه وفرح ' كثتؤآ ضحك أن إلا الوالد من فماكان 
ايار•الابن ذلك بها يقوم صوركمحرْ من صورة ذهذْ 
الولدذلك فصار الوالد، مات ا،لريص والذم ملازمته من سح سنوات وبعد 

ويقومبشؤونها•يرعىوالدته، 
سيارة.حادث جراء من الابن به لحق الوالد موت من سنوات أيبع وبعد 

وكانالرياض، من به يأتي أن وبحتاج انتهى، والدته علاج أن موته وسب 
محاجأن خشي ولكه الأن، هب ناو لا والدته: له فقالت الليل، مقتل 3، الوقت 
أنإلا منه كان فما علاج؛ لديها وليس الليلة تلك ق تتألم أوأن ، الدواء والدته 
لهحمل عودته طليق ول العلاج' وأحضر اليياض إل ذهب 
أنأمه وكادت شديدا، حزنا الناس عليه فحزن الحادث؛ ذلك ؤ، فمات حادث 
قالبها.على الله وط أن لولا عليه حزنها فرمحل من به تلحق 
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للمالالشعوربأن على يقوم فاضل، عظيم وخلق إيمانية، خصلة السخاء 
سيلهاق يدل مهنالب الفاصالة للحياة وأن إنفاقه، ق الإسراف عدم تستدعي قيمة 
فيه.الإنفاق ينبغي الذي الوجه ل سغي ما فهوبذل علته؛ غيرمأسوف المال 

ؤيمم؛يعمي حرصا المال جمع على الحرص وقلة الؤجمة، على يقوم والسخاء 
والإنصاف،والحلم، كالعفو، أخرى بفضائل متصلا السخاء يكون أن - غرو-إذافلا 

والتواضع.
أنإر سخاؤْ وقاده عؤيكته، ولأنت نفه، زكت خاء بالالمرء اتصف فإذا 

ميبالله، من قؤيب خي فالوالمعايب؛ المماوئ عن يتنزه وأن المكارم، فا يترقى 
قرثبسمكلخترّمنالناس، 

إلاعافته تكون ولا الهليثة، يفوزبالحياة بحق السخي بأن الله سنة جرت ولقد 
العمل.جض من فالخزاء والكرامة؛ الله من الرعاية 

إنبل فحب، المال بذل على مقتهما ليس السخاء أن يعلم أن ينبغي ومما 
والصح،والحاء، بالعلم، السخاء فيه فيدخل وأثمل، أعم وصوره أوسع، مفهومه 
ونحوذلك.والبشاشة، والتغاصي، والعفو، 

الصورلتللئ، بسهل مقام مهنا المقام وليس 
درجاتأرع من وإن هممهم، قدر على بالسخاء يتفاضلون الناس إن ثم 
ماويصرف حاجته، فييع عنده، ما إل ملحة حاجة ق الرجل يكون أن السخاء 

بالإيثار.يمي ما وذلك الخير، وجوه 3، عنده 

عنهم-تالله رصي الأنصار على الثناء معرض j - -تعالقال 

ص\\\\ح\.لللكتب العالية اضة محاب j البط س بثيء ذلك بجان ض بمر س :١( 
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٩[,ه]الخشر: حصاصة بيم وؤمخثآ هقأُنيآم 
ثي،عق ؤوةل٠ئولممز االؤْنين: عباده على الخاء معرض ق -تعار- وقال 

٨-٩؛1.ه]الإنسان: ستفيإ ة)لا يتؤضأؤلألأةئ' بنكآأ 
علىالطعام باطعام عنهم أخبر ثم  ١١ت جهلقع تيمية ابن الإسلام شيح قال 

إليه.وحاجتهم عندهم، ماسته على يدل وذلك له، محبتهم 
اك؛أمله واليد أعلق، به والقلوب أشح، به فالنفوس كيلك كان وما 

.أبذل(( العباد حقوق من سواه لما فهم الخال هذه ق بذلوه فإذا 
تالخزاعي، لعل قال 
العسروالمسرعلى العطي ولكنه اليسر على العملي الفتى وليمي 

الشعراء;بعض وقال 
الواسيللمقل الجود ا إنممال فضل من الفتيان جود ليس 

مرارا،صاحبها س سمعتها ضية قصة الشأن هذا ق بحضرنى مما وإن 
القراء.معاشر وإليكموها 

قوهويير أدرئه وقل. العبيدى، عبدالميز بن عبدالله اسمه حار لتا كان 
اكمعن،.على عمرينيلء عن ه  ١٤٢ ٥y/a/y ب.ّت.ا الصباح توق وقد الن، 

منفتره عاش والحديث، العشرة حن حكيما، فاصلا رحلا ظى وكان 
إلرجع ثم له، أصحاب ْع الحر ق يعمل الكؤيت قا الرزق ؤللب ق عمره 

الزلفى.رأسه سقط 
يعديمكث فكان الجد؛ ق طؤيل ومكثؤ ' وثأله صلاح، ذا الرجل هذا وكان 

.JUيما معه انطلق وحارثه أحل. زاره ؤإذا ، العشاء أو الغرب إر العصر صلاة 
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ثمه ١ ٤ ١ ٠ عام منه سمعتها ما أول وكان له، حصلت بحادثة حدثني ولقد 
مرارا.إعادتها منه طلبت 

أربعينعلى ينيد ما وقل الأيام من يوم ل أنه ؛ يقول- -كما وحلاصتها 
وقالمىالكهرااء، شركة إر فدهسث الزلفير، مدينة إر الكهرباء أدخلت ستة 
ماساإدخالها قيمة إن فقالوا: بيتي، إر ١^^^١٠ تصل أن أؤيد إنني • لمم 

الفلهر،صلاة وقت الوقت وكان الملغ، وأحيت منزلي، إر فرجعت ليال، 
المبلغ.لدير الشركة؛ إل أذهب الصلاة وبعد أصلي، فقلت: 

وأعرفرحلكبيرفنيرأعرفه، بجاني وإذا الشط الصلاة من فرغذ فلما 
الوإنهم البيت، ي جياع الأولاد إن والله سعودا أبا يا ت لي فقال ومسكتته، فقره 

وأعهليمائة، أععليه : نقمي ق وقلت عليه، فأشفقت جوعتهم؛ يسد ما يجدون 
فأعطتهبعد، فيما إياه أععليهم للشركة الذي المإلغ وباقي الأخرى، المائة الشركة 

البي وإذا حيي ومحت السجد، من خرجت ثم لي، ودعا ففرح، مائة، 
الخطأ،سيل على الرحل أعْليت أنض فأدركت الأخرى، المائة أجد 

إلاض 3، يكن لم إنه وأقول؛ ' إلثه أرجع هل ت أمري من جرة ق فمرت 
علىالتقديم وايغ بيض، إل أوأنصرف مائة؟ لي فحب؛ مائة إعهلاؤلثؤ 

أموري؟تتير حتى الكهؤباء شركة 
يالماتن.الرجل وإيثار المزل، إل الرجع قررت التردد ذلك ق أنا وبينما 

وصرتالمزل، باب عند انتفلاري ي رجلا وجدت منزلي إل رجعت ولما 
وشوق؛بحرارة، إلي تقدم مقبلا رآني فلما عليه، التعرف وأحاول إليه، أنفلر 
قأعمل كنت أيام لي صاحب فهو عرفته؛ صوته وسمعت مني، اقترب فلما 

حمىمند أره ولم القصيم، أهالكب ومن التجار' من وهو الكؤيت' 3، البحر 
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لتناولالنزل؛ بدخول عليه وألححت يه، وفرحت فعامته، ستة؛ 
بالي،ق فخعلرت الزش، ل مررت فقد أمري، من عجلة j( أنا ت فقال ، الغداء 

عليك.للسلام وجثت بيتك، على فدلوني ' عنك فألتت 
القهوةتناول على بموافقته إلا أفالح فلم ، الغداء يتناول كي معه؛ فحاولتت 

أنبعد إلا فيه ما أنفلر لم مفلروفا فأءهلاني ودعته، بالانصراف هم ولما 
ففرحتؤيال؛ ألغي ٌْبلح عن عبارة وهم، هدية، فته وجدت فتحته فلما غادر، 

،ء ١^٢٠٤١ دخول قيمة سددت ثم الله، من الخلف من وحدت لما فرح؛ أيما بها 
الكثير.الشيء الزمن ذلك ؤ، يعدل كان إذ طؤيلأ؛ دهما المبلغ بتاقمح، وتمتعت 

المايتن،أععليته أنلئ، لله الحمل. سعود، أبا يا له؛ قلت القصة على قص أن ويحد 
ألف.إلا يأتلئ، لم لربما مائة أعهليته ولو مائة، نمله ولم 

والمنة.الفضل فله واسع؛ الله وفضل لله، الحمد ت وقال فضحك، 
الأعمالرجال أحد فيها حيني ضية قصة الشأن ^ا ل - أيضا - بمضرتي ومما 

حيثوالعلم؛ الفضل أهل من جمع -بحضور ٥١٤٣ ٢o/a/t ق المكرمة مكة ق الكرام 
يقمةسأحل.ثكم فقال المروءات، حول يدور الحديث وكان منزله، ؤ، عليه أصيافا كنا 

منة.دلأد\ن على ينيد ما قبؤ، لي، حصلت 
ييالآلاف خمسة مبلغ أيند • وقال إلي أتى فقيرا ضعيفا رحلا أن وخلاصتها 

سلفة.لا عملية أنها نيش وق لياه، فسلمتها يدي، ذات وقلة حاجي، لشدة سلفة؛ 
الناسمن فلأن عند إن لي: وقال الأصدقاء أحد علي قصيراتصل بوقت ؤبمدها 

وخدسعيها.فاشترالأرض يمليون كانت فان ؤيؤيدبيعها؛ أرصا، 
الأرضتعرف وأنت الأرض، ولا الأرض صاحب أعرف لا ا أنله فقلت 
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العي.الي وتفرض فلماذاتوسطي، الأمركدلك فطا،لاأن وصاحبها؛ 
الأرض،بصاحب فاتصلت الكلام، عنك ويع إليه، اذهب لي: فقال 

وأخبرتهإليه، فذهبت تفضل، ت فقال بموصؤع، وأؤيدك فلأن أن1 ت له وقلت 
تفاصيل.كثرة ق معه ألحل ولم بالأمر، 

بعدأحزم ولم ؤيال، ألف ومام بمليون الأن ام تالأرض • لي فقال 
منصرفا.ودعته ثم وشأنك، أنت ت له فقلت بيعها؛ على 

فدخولكهكذا؛ ترجع أن أرbل، لا ت وقال ناداني، عنده من خرجت ولما 
اممه،بركة على فقلت: بمليون، الأرض بيع أر>د فانا علي، بهمح، ليس منزلي 

ؤيال،ألف حلبن وهومبلغ السعي وأخذت صاحبي، على باعها ثم 
الفقير.ذلك أععليته الذي اللغ ببركة أنها وأدركت 
فئةمن النقود من كبيرة محموعة أمامي ونثر الفقير، ذلك جاءني فترة ؤبعد 

والمائة.والخمبن، والعشرة، والخمسة، الميال، 
مناك،استال.نتها تي الؤيال 'آلاف الخمسة هذه ت فقال هذا؟ ما له؛ فقلت 

تيسرت.حتى وهنا هنا من جمعتها وقد 

خذهاهكذا؟ دها و فكف حيية؛ اهاها أعهلتك لقد ت حا ممار له فقلت 

.UUJV
'آلافحمسة معها وخذ لك، هي ت له فقلت وأخذها، صدره، فضاق 

إياها.أععليك لن ميال ألف عشمين عندي لك ؤيقي نيال، 
السبب،أنت له: وقلت القصة، عليه فقصصت ذلك؟ وكيف فقال: 

عليه.مثنيا شاكرالله، وانصرف وتعجب، ففرح، 
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منالخزاء وأن -عزوحل- ض فضل من شيئا شنا ملها وض القمة فهدم 
قدالموء من الله يدغ ما وأن حيروأبقى، الله عند ما إن بل العمل، جنس 
هوإلا يعلمها لا كثيرة أنولع اش من فالعوض الخير؛ من يأتي مما أعفلم يكون 

فمداص، ما جنس من يكون أن أو الخال، ق يكون أن يلزم ولا -عزوجل- 
كله.ذلك ق أو عله، أو عمره، أو ولده، يارك 



٧٥ماسوة سوءات 

لممكانت من حمومحا الراحل، شتى ي ^سلمعن الوفاء الوفاث صور من 
ان.الأنٌسّرة ق بيضاء أياد 

بنسليمان انحسن الري الشيخ وفاء عصرنا ق ذلك ق سمعته ما اعفلم ومن 
لهكان حيث شاكرظقثه بن علي لأّتاذه - الله حفظه - الراجحي عبدالميز 

وقدعمره، بداية ق للدرس وتحبيبه وصيه سليمان الشيخ نوحيه ق مواقف 
لذلكفكان . ٥١٣٥٩عام حدود ق وذلك ردالأ، الأيام من يوم 3، لتلميده أهدى 

لأستاذهوفى أن إلا منه كان فما وسيرته؛ سليمان الشيخ نفى الأثرق أبلغ 
يجميله.واعترف 

ؤيدعوله،لص، يضحي سليمان والشيخ ■ ٥١٣٦٣عام تول أن مند إنه بل 
قعليه ونص بل عديدة، مساحي له وبتي بل عنه، وبحجج بالخير، محندكرْ 
وصيته.

.حقه(( أوقه لم أنمي أرى اليوم إل زك ارولا •* سليمان الشيخ يقول 
بأدنىله يفون ولا المعلم، حق يرعون لا ممن النبيل الوقفا هدا أين 

ذلك.محرى حرى وما العليب والذكر نحوالسلام، من الوفاء درحات 
الزينالناس كرام عند هوالأصل هذا كان -وإن معلم أى أعني ولا 
الناص-نظر ق قاصرين ولوكانوا معلميهم حقوق يرعون 

ويبذلطلابه، على بحدب الذي الحاني الربي العلم ق الشأن وإنما 
أور،ويره أوجب، هذا فحق صوره؛ بكافة لمم الممع تقديم ق مستهلاعه 

ميما.وأليع وقعا، أشد - فضله وكتود والتنكرله، عقوقه أن كما 
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أحدأن الوفاء ومحالة الرقاعة، محورة بجد مما القبيل هذا من وأذكر 
العلم،ذلك ق البارنين العلماء أحد حداعند شميقا علما يطلب كان الناس 
وبجنوعليه،الهلالب، ذلك يكرم وكان وسنه، علمه، 3، العالمكبمأ ذلك وكان 

العلم.ذلك عليه أتقن حتى منزله، 3( تدرس وبخمثه 
الإحساس،بليد كان بل ، الوفاء س درحة على يكن لم الهنالب ذلك ولكن 

الروءة•قليد 
شيخهعند درسا يأخذ أن شيد الأيام من يوم 3، جاء أنه ذلك أمثلة ومن 
بيته،إل سيارته من ينزلما أغراضا بجمل وحده إليه وصل فلما بيته، 3( المذكور 

أومساعدته، إر يبادر لم الخال تلك على شيخه راى فلما ثقيلا؛ بعضها وكان 
عته.الأغراض حمل 

يبدويات وقال منها، النزول ه نفيكلّفا ولم سيارته، وهوق إليه' نفلر وإنما 
ترى!كما ت الشيخ فقال 'آخر؛ وقتا 3( آتياك فلعلي مشغول؛ أنك شيح 

هذه؟أأخلاق فأي 
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وداءسيققددهر

قولالعشيرة وكرم العهد، وحن ، الوفاء مض ل نل ما أجمل من لعل 
رتمام:

الخشنالنزل ي بألفهم كان من ذضيوا أسهلوا ا مإذا الكرام إن 

الأمور،لمم تيسرت إذا الناس كرام أن وص واصح، الييت هذا ومعش 
بهمذلك يطش لم - صعق بعد ومنعة صعار، بعد وعرا عبمة، بمد غنى وأصابوا 

منعلى ويرأ محها يممافلموا ولم والطر، الأشر على بحملهم ولم ص، زق 
إليهم.بمقت لا أذلة فقراء كانوا أيام لم أومعاشرين محاو;ين كانوا 

والتواضعإليهم، أحسن من وإحلال ، الأخلاء وتذكر ، الوفاء شتمتهم محإنما 
قياله:الذي البيت ق قال ولمذا دونهم، لمن 

انمنني واساك السىوراسمي عند ئراعيه ان طرا ة البريأوثى 

وأحلالإيمان، شعب من يعد الذي الوفاء حلق إر يشيران البيتان وهذان 
العلبع.كرم على وأدلها وأرقاها، الأخلاق، 

يكونفقد الصبا؛ إخوان خصوصا ، للأصدقاء الوفاء صور أرؤع من ؤإن هذا 
يصلأن إر الخال به يرقى ثم الحي، أو الدراسة ق زاملوه ممن محموعة ان للأت
النفوسذوي س كان فإذا التجارة؛ أو الخام، أو العلم، ل رفيعة مراتب إل 

علمه،أو ماله، أو أوجاهه، عهلفه، س بشيء و'آئرهم ، لمولاء وفى الكريمة 
وبحبهم.يذكرهم، حث العهد؛ على باق بأنه وأشعرهم 

مانال الذي الصاحب ذلك بكثيرس أقل الأصدقاء هؤلاء إذاكان ذلك ؤبمفلم 
الذيذا وص الأيام، تغيره لم متواضع أنه لمم- وفائه هع يشعرون فإنهم نال؛ 
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تمر؟.عزلا يا 

أموره،تمكت قد أعرفهم ممن الناس أحد أن الشأن هذا ق بحضرني ومما 
نيلهاونالت ذكره، اخملت خاصة احوال له وحملتا تعليمه، ق يستمر ولم 
يوخليفةوالتحق بنات، أكثرها بدؤية ورزق عمره، من فتره ق تزوج وقد منه' 

زهيد•رابها 

تكثرالأولاد ؤللباتط وصارت العيس، عليه صاق - أسرته كبرت أن ؤبعد 
منها.الض.رورياتا بعض تلبية يستطيع وهولا 

العلممن نال ما نال قديما صديقا له أن وتعرف عاقلة، صابرة زوجته وكانتج 
زوجها،بحال فأخبرته الصديق، بدللئ، الأيام أحد ل ءاتملتا والخاه، والفضل 

ذهساأن إلا الوق الصديق ذللئ، من فماكان العيس؛ وصيق الشدة، من يلقاه وما 
بأياميذكره وصار ، بالحدين، معه وتلعلف لصديقه، اعدة موقدم ' فوره من 

باسمإلا يناديه لا وكان محفوظة، مكانته بأن ؤيشعره العلفولة، ومراغ الصبا، 
وذلكالحاني، الحديث لمذا البائس الصديق ذلك فارتاح الزميل؛ أو الصديق 

بالدمؤع.عيناه واغرورقت القديم، صديقه من النبيل ا،لوقفا 
صديقهحال يتفقد الوق الصديق ذلك وصار بينهما، التواصل استمر ثم 

والأخرى.الفينة يئن 
الفصار الوق؛ صديقه إنفاق كثرة من البائس الصديق استحيا لقد بل 
الأمرفانتهى بحاله، الأول محنبرصديقه زوجته فصارت شيثا، منه يطلب 
يرسلوصار صديقه، أهل حساب رقم يأخذ أن إل الوؤ، الصاحب بذلك 
حيائه.ماء القديم صديقه عن بحففل كي علمه؛ دون إليه بحتاجون ما إليهم 
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وصارصاحبه، إمحضال كثرة من يستحي البائس الصديق صار ذلك وبعد 
بكلمةيبين يكاد ولا بحتضنه صار ما مكان ق قابله وإذا مقابلته، يستتليع لا 

الألسن.إبانة عن تتوب العيون لغة بجعل وإنما واحدة، 
وتصج، والوفاء والكرم، التواضع، النيين الموقف ذلك جمع ولقد 
الكرب.

المروءات.قبيل ق معدود ذلك وكل 
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طلقوجه 

الشالروءة ضروب من معدودة - الخانب ولن امحيا، وإشراقه الوجه، طلاقة 
عالها.صاحبها بحمد 

سنواتمند أعرفه عمره، من الخمس؛ن نحاوز رجل الشأن هدا ي وبحضرني 
ستة.الثلالن على تنئي طؤيلة 

عنشيء بأي يتمتز ولا شهرة' ولا مال، ولا علم، ذا ليس الرجل هذا 
الماس.عامة 

-عموما - ومعارفه وأصدقائه، ونملأئه، أقاربه، قلوب رأيت وقد 
قلؤبهمابتهجّى ذكروه وإذا به، أنوا جالسوه فإذا ؛ إليه بهلواعنتهّا تنجذب 
ذلك؟ق المر فما مبغضا؛ له تحد تكاد ولا لذكره، 
أومحلس، ق تراه فلا انفا؛ ذكر مما بشيء أكرمه - وجل عز - افه أن الر 
ؤبجللق•يتم' وهو إلا منابة أو شق، 

مستمرة.وصلة قدممة، وعلاقة قرابة، الرجل ذلك وب؛ن وبيني 
أحاديثبيننا فيدور حاله؛ من ؤيتألم تقصيره، بعض لي يشكو وأحيانا 

الفلك.فيذلك 

إلجميعا ومحتاج الرجل، ذلك كلما ت له أقول أض ذلك صمن ومن 
محياك،وإشراقه وجهك، بهللاقة عليك مرً أن اممه اسكر ولكن ' محاهده 

قبيلمن فانه ذلك؛ من به تقوم ما واحتسب الماس، وجوه فا وبسمك 
اليثالتتا.يدهبن و١لحناءت ، ١لحناين 



٨١مزءاوا«ع1هيرة 

اللأنه بباله؛ بجطر لم الذي العمل ذلك على يؤجر كونه من يستغرب وكان 
ذلك؟يكون ا كيفت ويقول ، سجيته على فيه يسير بل يتكلفه، 

منهاكثيرة، طرق من والثواب الأجر تكب العمل بهذا إنك • له فقلت 
تيلي ما 

بهونحط ، الدرجات يه ترفع الذي العروق وال—ثرمن الشاشة أن — ١ 
بوجهأخاك تلقى ولوأن شيئا اشروف من تحقرن لا # ؛ البي. قال اييثاُتا• 

لم.مرواه ا؛ طلق 
أخيكوجه ل تسبمل؛، رر : المي. فال : صدقة أخيلن، وجه ق ملن، تبأن ٢- 
.ضب(( حن حديث، هدا )) ت وقال الترمذي، أخرجه  ١٠صدتة 
رسولحجبي #ما : الجلي. همدض بن -مير قال ت بالشي. اقتداء أنه ٣- 
لم(.ومالخاري )رواه وجهم،« ق سم إلا رآني، ولا ، أسلمت، مجط ه. 

ماقبيل من ذللن، كان وكيف جؤير. وجه 3( الشي،. سم أثر إل فانفلر 
ؤيفاخريه؟، يحديث، 

البشرمؤنسرر ت •ظلقه عقيل ابن قال الصدورت لأنشراح سمب ذللن، أن ٤- 
,صده(( والعبوس القبول، دواعي، ومن، للعقول، 

بعصمحهم وأزلتا صدورهم، شرحتا التللق بوجهلئا الاس لقيتا فإذا 
استمروربما والعمل، الخد من، منيي إل ذللئا ب العثوا وربما هموبهم' 

إJداخلمحوتهم•أثرذللئا 
والصدقات،.، ، العروققبيل 3، داخل ذلك، وكل 

التيجة؟فما وكلوح؛ بحثوس اكاس وقابلت.، جيينلئح، قْليث أنلئ، وهعسح 
البرّخسرت الأذل أوق الإثم، بذللن،كبت، فتكون تماما؛ ذللئ، عكس التيجة 
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وحسالعداوات، ووأد الصداقات، لكب سب م التذلك أن ٥- 
الطب.والذكر معة، ال

بالبشرا«.كلهم الماس تلقى راإنك •• للعتابي قل 
.# مبذول بأيسر إخوان واكتساب بأيسرموونة، ضغينة دم  ١٠ت قال 

تحازم بن محمد وقال 
الطليقالبشروالوجه بمثل حامدوها الحامد اكتسب وما 

٠سحر(( والمساعدة سحر، والهدمة سحر، البشر  ١٠ت أعرابي وقال 
آخر:وقال 

حقدمغباعلى أمسى صديقاؤإن ه لتكن لقيت ببشرمن ولاق 

الأسان:بهذه يتمثل عبدالعنيزه بن عمر وكان 
ةبالطلاقولاقهم ا جميعس افا ن مسلقيت ^قبافتدرء_ن 

ةالياقلذيد طعمسذ ا طيبار شاء حنه بنهم مثجن 
الحماقةدأس العبوس فان س سرض الما عن والعبوس ال،تيه ودع 

تعزالصداقةوقد صديقا ت عادي ادي تعأن ئت شا كلم

-بغيرنائل الجيل الخاء عليك يكثر أن أحببت إن  ١١المحور؛ أبوجعفر وقال 
.حمن(( بسسر فالقهم 

الذيلله الحمد ت يقول حاله لسان وصار واستبشر، فرح، ذلك سمع فلما 
وعرفا٠وعقلا، شرعا، الحموية الخصال هذه على حبلني 

الذيالهللق، الوجه ذي المتم، الصديق ذلك سيرة به اوحست مما شيء فهذا 
البشروالطلاقة.وهي ألا المروءة، شعب من شعبة به امتلك 



٨٣مزءاوا.،راهيرو 

١^لأةuدع

جاوزتقد أنا ها فينول؛ التجانة انحلأت أصحاب أحد ;بحدثتى 
الرامحس.صعب ، الخلق سييء ، غليفل١ كزا وكنت ، عمري من الخمسان 

سنواتنل ر اش قنص حتى واقارُي، ، أصحاش مع سيرتي وهكذاكاك 
أغنرأن ذلك فألزمتي ، والكب البيع، على أحرص فصرت بحاري، محل فح 

نباش.أحسر لا حتى الصر؛ حلى ولزمت ، المداراة بسنة محأحدت ، طاعي 
ولوطاوعت، عقب على رأسا انحل؛ قيملب يأش، بعضهم كان ولقد 
بالضرب.إليه يدي مددت ربما بل والزجر، بالنهر أكتف لم لربما طيعتي 

التحلم.على شي وأجاهد ، المدوء ألزم كنت ولكن 
،لهليف حيى كؤيم سمح فبعضهم النيائن؛ أخلاق من كذلك واستقيت 

ومداراةالأوائل، لراعاة ماسة حاحزإ فكانت صفيق؛ شحيح بخيل كر وبعضهم 
الأضن•

كنتما أحلاقا والشراء البيع من وأفدت طاعي، من كثير يعير فترة ؤبحد 
بيتي•وأهل أقاريي، ْع تعاملي إر عائدأ ذلك أثر وصار ' بها أحلم 

ه،ينفوالنهوض ، طباعه تغيير على الله- بإذن - قادر الإنسان أن وأدركت 
وأحزاني.آلامي وحفت مراتى، ين«لك فزادت 
وكيفالحادثة؛ هل«ه من العبرة أدركت؛ قد الكريم- القارئ -أيها أنك ييب ولا 

ويتم، طباعه ويغير ، بخلقه يرتقى لأن دافعا مصلحته على صاحبنا حرص كان 
المروءة.مقومات ببعض 

واردالهلباع تغيير وأن ، تكتب المروءة أن ار ترشد الثاغ هدا فيرة 



موءات||ىءمو ٨٤

علىوتدل بأشهم، ما يغيروا حتى بقوم يغيرما لا ض أن وتشثرإر ممكن، 
التغيير.j( الرغبة أو القصير، أو بالخطأ العلم محرد يكفي لا أنه 

لغالبهالحثيث والعي الخازمة، الإرادة من - كله ذلك ْع - يد لا وإى 
الأصثل.الشس،واليربهاإو 



٨٥موءاتاساصوه 

طلأةثّ

الطلاقبكلمة لسانه يرمل فتراه الطلاق؛ بشأن يتهاون الناس كيرمن 
نفلرفيالعواقب.دونما 

ثملؤيبدد قائمة، سعادة فيقوض تافهة، لأسباب الطلاق يقع ما وكيرأ 
متماسكة.أسرة 

بصره،فتعمي ، با،لرء تستيد رعناء غضب نزوة الأسباب هذه ومن 
الهللاق.إر وتقوده بحمله، وتهليس تفكيره، ونشل 

عاليهترفرف سريه، ل آمنا كان أن فعد محللق؛ إذا الزوج يندم ما وكيرا 
زوجته.تهلليقه على ندما سنه ؤيقيع ، كفيه يقلب يه إذا ، والطمأنينة ، العادة 

وسعقدة، حئ فالهللاق عيثه؛ ؤسكدر حياته، تتنغص هنا ومن 
هذهكل ففيه سامر؛ انفضاض و حليهل، ونيال، ثمل، ونمنيق حيال، 

الأمثال،محرى آدابهم ق وجرت العرب، استعملها الش الإضافية المركات 
الحقد،من ذلك يصحبه ما مع ومرارة وحرة، وحرارة، التياع من 

-•الإبراهيمي البشير يقول كما - والتظلم والتالم، والبغصر، 
شرعالرقيقة والهلباع السليمة، الفتلر مقتضى هي الش اللابسات فلهذه 
الهللاقتفيذ ق فاعتمد شرعية؛ وقيود فطرية، بقيود مقيدا الطلاق الإسلام 

وقعه،يهون ما المخفضات من له وشؤع ' الومن إيمان على - الراد فهم ~بٌد 
تمكنحتى التلان؛ إر العصمة وتوسيع بالمراجعة، الأمل ومد كالتمتيع، 

الحشرة.إر الفيئة 
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منيمرط من فهناك الطلاق ثان ق محيسممجل يفرط من هناك أن وكما 
ومهماالوضع، مهماكان عبه يقدم ولا الطلاق، فتمنع أحرى، جهة 

له•الدواعي توافرت 
ولاانحمود، بالأمر العللاق شان ق الاستعجال فلا ذلك؛ ٧؟^ قوام والحق 

بانحمودكذلك.أسبابه توافرت إذا تركه 
حكيملدن من الدين هدا أن على الأدلة أعفلم لمن الإسلام ق الطلاق إن 
ظاهرة؛راجحة ومصالحة بالغة، لحكمة الطلاق صع إنما -عزوجل- فالله عليم؛ 
عدابى سبا المع ذلك فيكون أسبايه؛ وتوافرت دواعيه تحققت إذا نمه فلماذا 

وسقائهما؟.شخصن 

جحيماالبيت يفلل متى وإر الشقاء؟ ذلك من ولممالحة العياب؟ هذا فلماذا 

سعيرا؟.الخلاف زادها ناره خبت ملهباكلما 

منغيرموصع ق عباده على يه ض امس وقد عثلمى، نعمة الزواج إن 
بهزالأخيرهمب وق روحتن، بتن ومزج قلثن، بتن عقد فالزواج كتابه؛ 

والرحمة.والمودة كون الذهب القالان بعن عراه تراخت فإذا جسمين؛ 

الصيع.ورأب والإصلاح، الخمع، محاولة ق يعي هنا ومن 
علىالحيوانية الغرائز أوطغت محورها، عن الزوجين أحد من الفطرة زاغت فإذا 

-بالإخفاق الإصلاح محاولات ؤياءت أوكليهما، أحدهما ي الإنسانية الفضائل 
الحمعوهذا القسي، العازاب من الؤع هذا تحمل عباده يكلف أن من أرحم فالله 

يتعارفا.ولم تتاكرا، وروحتن يتحدا، لم وطبعتن يأتلفا' لم قلين بتن 
زوجته'مع يتوافق لم إذا الحمل بالتسريح يكتفي لا من الأزواج من إن ثم 
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وربمامساوئها، ذكر ق ويمرق ذمها، ق يرف خلع أو بطلاق فارقها إذا فتراه 
بها•الزواج أراد س منها مر وربما منه، براء هي بما رماها 

وهجرانها.عقوقها على وحثهم منه، أولادها عند ذمها وربما 
فارقإذا الزوج أمر الشارع أن ذلك العفليم؛ والعدوان انين، الفللم من وهذا 

عليهوقف فيسترما باحان، يسرحها وأن جميلا، سراحا يرحها أن زوجته 
ذكره.بجوز لا عما وبمسك زوجته، عيوب من 

متسع؟عنه ولما متسع، عنها فله عقلتم؛ وفضله واسع، افه ملك إن ثم 
وماغيره، يناسب قد الأول الزوج يناسب لا فما تج١ين؛ الناس رغبات إن ثم 

منية-الأضن ملر ف ربماكان عيأ يعد 
شرعي،معللب - الخال استدعته إذا التللاق ق المشاعر مراعاة أن ينب ولا 
ولاالعهد، ترعى الني الصادقة المروءة صروب من وصرب اجتماعي، وأدب 
الفضل.تني 

أقفلم ولوأنمي تماما، أعرفهم الذين لأحد حصلت ؤللاق قصة وأعرف هذا 
الخيال.من صرب أنها ظننت لربما القصة تلك على 

منهو وكان بأولاد، منها ورزق سنوات؛ زوجته مع مكث الرجل هذا 
•أحرى مدينة من وزوجته مدينة، 

إرتميل فهليعته طبيعتهما؛ اختلاف بب بالحلاف س شيء بيتهما وصار 
•الخرارة مميلإو ودعتها الروي، 
حالناتستمر أن ينبغي لا فلأن أم يا لما: وقال معها، جلس الأيام من يوم ول 
أوبمحروف، إمساك إما أونفترق، نتفق؛ أن فإما وجذب، وشد نزلع، ؤ، هكذا 

أنمنك وامل وأستخيرريى، أمري، ق أفكر دعنى ت فقالت بإحسان؛ تسردح 
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بذلك.تقوم 
كنأيغتي الله فلعل نفترق؛ أن ولك لي المناسب أن أرى له؛ قالت مدة ؤبعد 

محللاقتا.ق اممه بركة على \د'\نفأكر لما; فقال سعته، من منا واحد 

وأبتانحكمة، إر وتوجه أهلها، بيت إر بها ذهب الأيام من يوم وؤ، 
ودعهم.ثم معهم، الغداء وتناول بدلك، وأخبرهم إليهم، ورجع العللاق، 
حزناعندي؛ ما أكثر أفرغت حتى ؤبكيت بيتي، إو فرحعت صاجنا؛ يقول 

متوفى،والدها لأن وأمها؛ بمه1اإقش اتصلت ثم العلؤيلة، الحشرة تلك على 
أنأردم ؤإن ونعمت، فيهما عتري يكونون أن أردم إن بيتنا الأولاد لما؛ وقلت 

كيلك.لأمر فا عندكم يكونون 
تنابالش الفقة عن أخبرونى إذا ت فقلت عندنا، يكونوا أن ميد بل فقالتا؛ 

لمم،اله أرموصرت مع؛ن، ملغ على فاتفقتا والأخرى، الفينة ب؛أث أرسلها حتى 
كذلك،ا أنوأزورهم والأخرى، ة الفينتن بؤيزورونتي أولادي، ابع وأت

شأنهم.ق والدتهم مع وأتواصل 
بأولاد،ورزقت مطلمتي، وتروجتا بأولاد، ورزمنا تزوجتا مدة ؤيعد 

أوبصحبةوحدي مديتتهم إر ذهب وإذا الأولاد، بشان بينتا الصلة واستمرت 
وأسالمأوالعشاء، الغداء، عندهم وأتتاول أولادي، أزورحدة - زملائي أحد 

بلدي•إل أرجع ثم أولادي؛ 
Jb  سترون وأولادنا كيلك، وهي الأحر، بزواجي( سعيد وأنا هن-ا يومناj

والديهم•بحم، وكأنهم أمورهم، وشتى دراستهم 
شاكرأنا بل لا، قال; الفترة؟ تلك محليلة خلاف بينكما بحيث ألم ت له فقلت 
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أنداعي فلا بيتا؛ طلاق من حمل ما ؤيكفي لأولادي، ترسمي( حن ( ٠٣١
أولادنا.ويؤذي عيثنا، ينغص ما وبكل والقال، بالقيل سعيرا ننيده 

هذا.يوما إر حاله وأعرف المعرفة، تمام أعرفه الذي صاحبنا قمة هذه 
أعفلممن صورة مع بل الخلاف، مع العامل حن ي درسا تعطينا وهي 

حصلإذا _غالبا_ الطلاق أن الأسف بالغ فمع الطلاق؛ وهي ألا الحلاف صور 
ناريطعمون تراهم( بل و'اثاره، الفراق، بلوعة الأطراف من طرف كذ يكتف لم( 

سعيرا.زادوها خبت فكلما الحطيا، جزل الخلاق 
،وأوقاتهم صحتهم، ئطال فادحة خسارة حميعا بجرون أنهم والنتيجة 

وأديانهم(•أْوال|مإ' وربما 
اكسريحأو بالمعروف، اك وعلا-بالإم-حل ريهم أمر امتثلوا ولوأنهم 

تأؤيلأ.وأحن حيرا ذلك لكان بالإحسان 
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تلمسالإعأراق 

أمهاتجملة ومن العفليم، الخلق نيل ي معدود للمحس الاعتراف 
والتواضع،والحول، العدل، آثار من هوأثر إذ ذلك غروؤ( ولا الفضائل؛ 
والوفاء.المعاملة، وحسن والإيثار، 

الظال^ن.ونكران الخاحاون، جحود بسبب حقوق من ضاعت وكم 
ذلك.ثب يضاعت وفرص عهللت، ومواهب ، وئدت مشروعات من وكم 

وسخاوةوعفة، وصبر، عدل، -من الإنسان أحلاق تعرف إنك ثم 
بالإحسان.لغيره اعترافه حلال من ص- 

فاضلكل ي اثفضل اعتقاد بمثل سؤتي نفسه فضل عن الإنسان عبر وما 

الأفاضلباسماص ضع اصص بد الفتى بدفع ان الإنصاف من وليس 

يقومحيث والقءلاعات؛ الدوائر كثيرمن ق بحيث ما عليه يوسف ومما 
تلكتنب ثم ، مضاعفة كثيرة بأعمال ات الخهلتلك المنت.سبير، بحصن 

سيءبأي ينم لم من - صفاقة بكل - فيدعيها غيره؛ إر والإنحازات النجاحات 
يذكر.أن ينبغي لا يسيرجدأ بعمل قام أو منها، 

تحتوأن كثير، م ق يحمل أنه القدامى الأعزاث الأصدقاء أحد بحدئني 
تشجيعبحب همة ذا كريما أميتا الصاحب ذلك وكان الوظف^ن، من كثيرا يده 
يستطع.ما يقدر ؤيكافوهم مووليهم، أمام عليهم ؤيثتي يده، نحت من 

لإسعاده،ؤيتدمحعون يده، تحت بالعمل ؤيتشرفون بحيونه، وكانوا 
بحب.كما الأعمال وانحاز 



٩١*عاصرة سوءات 

ينبغي،كما العمل يكون أن يعدني ما أعفلم من إن رر t الصاحب ذلك يقول 
فينالوافيه، أحلموا الذي العمل ذلك جراء من يصيبهم العاملون ينال وأن 

رصاابتسامة أو صادقة، ثناء بكلمة يحظون - الأقل ي أو- ترقية، أو مكافأة، 
ءلاهرة.

ذلك.من أستطع بما أقوم أن جهدي أحاول وأنا 
القطاع،ذلك عن الأول المؤول الرئيس يأتي أنه كيرأ بحمل الذي ولكن 

شكره،عن فيعبر الإبحار،والإتقان، جهة من يتصور ما فوق الأمور قرى 
العمل.، ^١٧وتقديره وفرحه، 

صغيررجن؛ - الأول المؤول ودون منا، هوأعلى الذي الماشر المؤول، ولكن 
علىه نفت3لاوعه ولا ، عنده أحد يمدح أن بحب لا العطن صثق النفس 

لمم.النجاح ية نأو مكافأتهم، عن فضلا ، أوشكرهم للمحسنان الاعتراف 
الباشرأنالمؤول ذللئ، من توقعنا - والشكروالدعاء بالثناء الرئيس شؤع فإذا 

،إنصافنا باب من شكر؛ أو مكافأة نيادة لنا يهللم، أو ، الرئيس أمام يشيرإلينا 
قوة.إو قوة العمل على إقثاكا يزدان أن ولأجل 

،وحده ه لتفالنجاح يني، فتراه ذللئا؛ حلافا بحصل الذي ولكن 
طر'يمن الرلمئ خلاله من يشير الذي المقيت التواضع من بشيء ؤيتظاهر 

،جهد أي ه نفيكلف، لم أنه ْع ، العمل ذللئا بأعباء قام الذي هو أنه خفي 
نفسه.إر ؤيتسبه ، \لآ->ويى نحاح يسرق وبهذا 

ا.ه.جؤع(( من تغني ولا تمن لا صفراء بابتسامة أمحقنا بتا حلا وإذا 
قبيحة.وأثرة ، سقوط الصنع ذلل؛، أن ريّ_ا ولا 

،أهله إر الفضل وني، ، قليلا لوتواصع الإنسان لق، ذلسيضر وماذا 



«روءاسساهمة

هوافه؟الخافض ^١^ واستحضرأن 
توقيرمحله فسيحإأ يعمله- وهولم إليه عمل سبة الناس قلوب من زال ولئن 

منوحذره وتكرمه، ونزاهته، عدله، سب به؛ وإعجاب ودعاء له، ومحبة 

سقةجهودالآضن•
العريمة،الخامعات أساتذة أكابر أحد بها بجدثني شخص قصة من هذا أين 
وحلقه،وعالمه، وعقاله، سنه، ق كبير رجن؛ مدينتنا 3، رركان ت يقول حيث 

أوإشرافا.أواسيسا، دعما، الخيؤية الأعمال كتيرمن وراء وكان وجاهه، 
تلكحضور من لي بد لا شي: ي فقلت تكريمه، أرادوا الأيام من يوم وي 
فضلهعاري من اسان يختلف ولا التكريم، يستحق لرحل أقيمت التي الماسة 

.٢٠٧٣استحقاقه على 
يسيلقيها الش الكلمة استماع على حرصي حضوري دوافع من وكان 

الحفل.ذلك 

الكلمة3، دوره وجاء يستحق، يما صاحبنا على وأثني الحفل، أقتم ولما 
به.قام ما جراء من ومعاناته الحقيقية، إنحازاته عن يتكلم أن الحاصرون توقع 

ذلك.على أحد لامه لما توقعوا يما ولوتكلم 
إن: قال حيث آخر؛ منحى الحديث ي ثحى الرجل أن حصل الذي لكن 
يممثلا الخيري العمل تكريم أرادوا الحيرية الأعمال على الق.ائمإن الإخوة 

إنهمبل متهم، واحد فأنا ؤإلأ لذلك، فقدموني أسنهم؛ فرأوني شخص، 
أندون عموما الخيري العمل عن الكلام ؤ، شيع ثم والعمل، البذل ي يفوقونتي 

يأعمالمم.ويشيد زملائه، على شي راح ل ، أوجهوده ه نفعن يتكلم 
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.اهالرجل(( لذلك والدعاء والإكبار، بالخب، مفعم ومحلي فخرجت 
يده.تحت من إتحاز سرق الذي صاحبتا وموقف الوقف هذا u؛j، محقارن 

إشارات،هي وإنما لمسا، يتسع لا والمقام كثيرة، الرقة أبواب فإن ؤبالجملة 
ؤبخسهمالناس، هضم من وسلم أهلها، إر ات الأمانأدى من والسعيد 
أشياءهم.

تبلىيوم خافية علميه تحفى لا من على العرض استحضار لذلك واعظ وأعظم 
ناصر.ولا قوة من للأنان فما السرائر؛ 



مإوءادا«ع1ه|وة

سقنزاهة 

رائعة.ومعاني ءبر^ طياتها ق نحمل تفاصيلها، على وقفت حادثة أعرف 
قامالعلم أهل من الأفاضل أحد أن ق وتتلخص قؤيا، وقعت الخائنة هذه 
لبعضوأهداه للناس، وأحرجه به، وعنى تحمصه، دائرة 3( كتاب بتحقيق 
وترددالمذكور، التحقيق ق اللاحفنات بعض على أحد.هم وقف أن فكان أحبته؛ 

جراءمن النفوس تتكدر أن س ولخثمته الود، من بينهما لما لصاحبه؛ بدائها إق 
الملاحظاتلهم توجه س بعض عند العادة هي كما - ذلك 

عبرالهاتف،به فاتصل اللاحظات، تلك عن بخبرصاحبه أن قرر تردد ويعل 
كسانفما لهليفة؛ مقدمة يحد الكتاب حول رآه ما بابداء واستأذنه الهدية، على وشكره 

نالكجميع إر واستمع به، وفرح بل بذلك، رحب أن إلا امحقق ذلك من 
منهن.واحدة على يعترض أن دون اللاحظات 

جميعا.بها بالأظ ووعده له، ودعا شكره، صاحبه أكملها أن وبعد 
شكره،حلالها س وواصل الخوال، الهاتف عثر برسائل بعث أيام وبحد 
القادمة.للهلبعة وعدلها الملاحظات، بجمع أخذ بانه وأخثره لماحثه، ودعاءه 
أهلس يما صاحبا المنع أخثربذلك بل سبق، بما الفاصل انحقق ذلك يكتف ولم 
أخثرأنهبل أبداها، يدعولن وأنه الملاحظات، يتلك مسرور قرح أنه له وأيان العلم، 

له.ثوابها وأهدى المدقات، ببعض قام 
الملاحظات.أبدى الدى إر انحقق مثاعر الصاحب ذلك نقل وقد 
كله،ذلك على وقفت لمد بل أوتنميا، تحليلا، الكلام هذا أقول ولا 

وصاحبهما.الملاحظات، أبدى ومن اتخقق' الثلاثه؛ الموصؤع أطرافا وأعرف 
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القرونةالمصيحة أن كامنة، ومروءة ، زكاء عن يبين رائعة صورة فهذه 
قدكما غيرمعدوم^ن موجودون النصح يشلون الذين وأن أكلها، توتي بالحب، 
والتردئسالنيات، ثوب وقبوله النصح عن يصد ما أعفلم من وأن يتصور، 

العثرات.نتع على والحرص الزلات، بأصحاب 
النصح،قبول عن أعمال منهم يصدر من بعض تكبر - أيضا - أسبابه ومن 

حلفه.من ولا يديه  ijyمن؛الباطل يأتيه لا صواب أعمالمم أن واعتقادهم 
بصورةالملاحظات يبدون كانوا الذين أسلافنا بجال الحادثة هذه ذكرتني وقد 
منيأنفون لا الناس من فالأكابر مطمئنة؛ بنفوس إليهم يوجه ما ؤيتقثلون لائقة، 

مناصبهم،ولوعظمت الحق إل الرجؤع ق يتالبثول ولا أحطأوا، إذا بالخهلأ الاعتراف 
أقدارهم.وعلمت 

منأمام الخهلأ عن رجوعهم يكون أن يبالون لا الفضيلة ق والراسخون 
كبير.جمع بمحضر أو وحده، حالفهم 
المعترفنأو أص، ق حالفهم لن المنصضن حوادث من شدرات اكاريخ ينقل وقد 
أوبالخطأ، أقر لن احترام عاطفة محراثها نفوس ق فتهتز بفضيلة، خصومهم لبعض 
حمد.هنصالة لخصمه اعترف 

فأصاب.الرأي ل حالفه لن إكبارهم فوق بالخطأ أمحر لن إكثارهم وربماكان 
لهالمشهود للمشخمر إكبارهم فوق بمكرمة لخصمه شهد لن إكثارهم كان وربما 

الكرمة.بتلك 

حال.كل ل بها يأخذ من وعزة الإنصاف، عفلمه الإكبار هذا وسب 
الاختلاف.ولقل الائتلاف، لعم التقوس من حظها الخصلة هن.ْ ت ولوأخن. 

والحجةالحي أوردت ما ت يقول الشافص )اسمعت ت قال سالثمان بن الرييع عن 
مودته.واعتقدت هثه، إلا مض فقبلها أحد على 



موءااء«ءاصة

.عسي(( من سقط إلأ الحجة ودافع أحد، الحق على كابرني ولا 
عليهاعترض الصبلغ ابن أن السلام عبد بن محمد العلامة ؛ ٣٧ل ونقرأ 

حميما.فيها أقربالخطأ بل منها، واحدة عن يدافع فلم مسألة، عشرة ؤع أق 
النيل.الفاصل انحقق ذلك نزاهة بها أوحت خاطرة فهذه 



٩٧*ماسوة سوءات 

ا«ع4يىرماءابنباز

الشيخشيخنا سماحة من أكرم ولا أجود ولا أمخي هدا زماننا ي يعلم يكاد لا 
ماحتهحمالتعدية؛ وصوره ، السخاء وجوه ق وذلك ، بازظقي بن عبدالعنين 

ووقتهوجاهه، بعلمه، مخي وعفوه، صفحه ق جواد خلقه، ي ك-ريم 
وصدقات،بدل، من التعدية؛ الخير وجوه ق ئاله متلاف ونومه، وراحته، 

بالمسامحة.غالبا ينتهي وإقراض 
أتتهوربما فأعهلاه، مالأ سئل فربما ّئل؛ ما ّثل ولو له، لمس بيده والذي 

يبتدرما كثيرا بل ، إياه فأعsلاها إياها الحاصرين أحد فسأله انحلس ق المدية 
،يها يلالش عباءته سئل ربما بل ، لماحته تقدم النيئ بالمدية بجانبه من 

إياها.سأله من فأعطاها 
قالحديث وحب ينتهي، ولا يبدأ وجوده وسخائه كرمه عن والحديث 

ضيافته،كرم وهي ألا الصور، هده من صورة عن يكون أن التالية الأسقلر 
القبيل:هدا من ومعالم طرفا فإليك عليه؛ ضيوفا يقدمون بمن البالغة وعنايته 

صغره.متن. استضافتهم ق والرغبة الضيوف، حب على يج؛ولأ جقؤك كان — ١ 
المسيخ،مماحة أقارب سأحدا المار سحي بن انحسن عبل. السيخ ذكر وقد 

العلموهويطالب الشيخ، سماحة أن ذكر - سنوات بعشر ؤيكبرسماحته 
أوعل.اره إؤ دعاه أحد عليه لم سإدا كان — عمره مقتبل ق المشايخ عند 

حيراكئمأ.طعامه ق الله ويجعل للناس، يضعه بمنقرما ولا عشائه، 
صبيابها اللبان سقى ه فكأنشا نذ م^^٠ ٤١ألص 

والتمر،، الفاكهة من السوق ق ما أحسن بشراء يوصى كان —٢ 
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لضيوفه.تقدم الش الأطعمة وسائر والخضار، 
علىعنده ضيوفا يحلوا أن إليه الق.1دمتي على شديدا إلحاحا يلح وكان ٣- 

إقامتهم.مدة ولوطالّثا ، واليسثا والعشاء، العداء، 
بدوق،كان إلحاحه أن مع وجهد، لأي يعد إلا منه يتخلص إليه القادم يكاد ولا 

حرج.ق يقع أن دون الشيخ عند بمكانته فيشعرالقادم الإحراج؛ عن ؤيعد ولئلفا، 
وود.وسماحة بشاشة بكل وودعه ، عيره الشيخ قيل القادم اعتدر وإذا 

فيذكرهمالنيارة، ق معه يتواصلوا بأن إليه —ادم^ن الق يرغّي، وكان - ٤ 
يبعثهممما ذلك؛ ق الواردة الأيار لمم ؤيوق الله، ق واتحة ' النيارة يفضل 

الشيخسماحة على الإثقال ق يرغب لا بعضهم لأن النيارة؛ من منيد إل 
النيارات.من منيد إل انبعث ذلك منه سمع فإذا وقته؛ ؤإصاعة 

يعطيفكان لضيوفه؛ يهضها التي الواعيل. على الحرص أشد بحرص وكان - ٥ 
أوالناس، من فلأن اليوم علينا سيقدم ت ؤيقول بدلك، حبرا معه يعملون من 

استقباله،ق ليكون صيفه؛ قبل للمجيء ؤيتمدم العلم، أهل من فلأن 
صاخبن محمد العلامة الشيخ ماحة كالعلم، ق مكانة لمم من وخصوصا 

منؤيأتي عفليما، فرحا بمجيئه يفرح باز ابن الشيخ سماحة فإن ظك العثي٠^ن 
يوصيكان بل ،  L_jساعة ضبع عبحا ابن الشيخ يجي،ء قل الهت إل المكتب 

اكلمامأنواع ق يزاد بأن - ظك الموسى محمد الشيخ مكتبه مدض يقول ما ك- 
.معروفة- حلوة أكلة -وهي أوالعشاءكريمة الغداء ضعواْع ؤيقول؛ المعد، 
الضيوفمع بالأكل إلا ه أنيجد لا ل وحده، بالأكل يتلذذ لا كان ٦- 

الائاJة.على أناس ومعه إلا أوعشاءه غداءه يتناول يكاد لا ولمذا ، والفقراء 
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ترحيبه.ولطيف كلامه، بمحاسن صيوفه، يلاطف وكان ٧- 
الألفةمن الحبر، الله حيا الله، حياكم قوله: لضيوفه انمادة كلماته ومن 

الكلفة.ترك 

لهقيل فإذا قاموا؟ هل ضيوفه: عن أل يحتى المائدة من يقوم لا وكان ٨- 
البراحته، كل قال: قبلهم قام وإذا ئلهم، بقيامه يعجلمهم كيلا قام؛ قاموا 

سعحلموا.

وهوالزائرون فاجأه إذا ه تفتضيق ولا الضيوف، كثرة من يتبرم لا وكان ٩- 
١^الهلعام ق الله ؤييارك ؤيلاطفهم، بهم، يرحب بل حابهم، بحب لم 

الطعام.ق بحضرنيادة أمربأن وربما القادم؛ن، حاب يوحد ولولم يقدم، 
الرمحباصدئه ي اثرحب الضضاء يضيق ه فإنام اممناق ضإذا ضحيم 

محصى.تكاد لا السياق هدا ؤ، والقصص 

والقيامالضيوف، إكرام على يقوم من ينيب أنه عادته من وكان - ١ ٠ 
أووليمة.أومتاسبة، محاصرة، موعد لديه إذاكان بشأنهم 
إليهم.قدم وعما راحتهم، وعن الضيوف عن سأل موعده من حاء إذا وكان 
تكدروغضب.حقهم ل تقصمأ لاحفل ؤإذا 

:له قيل ؤإن ، شيء عليهم نقص ما عسى •" فيقول يسأل دائما وكان - ١١ 
الله.وحمد وتهلل، فرح لا، 

واحترامهم.الضيوف معر بالأدب عنده العامل١ن يوجه وكان٢قأقئ١' - ١ ٢ 
ماأنت قائلا: الضيوف أحد على الشيخ رفاق أحد تكلم الأيام أحد وؤ، 
لم،مأنا بقوله: الضيف عليه فرد الأكل، يحن ولا الأكل، ل أدب عندك 

ذللئ،،سماحته فع الشيخ، سماحة على ضيفا أنا وإنما إليك آُب ولم 
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فغضبوكذا، كذا لي يقول هذا إن ت الضيف قال حصل؟ الذي ما ت وقال 
والذيباهانتهم، أرصي ولا إلي أتوا صتؤي هؤلاء • وقال شديدا غضبا الشيح 

ط.بجلن لا وإلا ٠ ض طل يجلس م( اتي 
الناس؟أين ضيوف؟ حاءنا ما ئاذا منزله: مكتب موظفي بعض سال ومرة 
الخيرانأحبروا ت فقال مفتوح، الباب ت له فقيل الخارجي، الباب تفقدوا 

معنا.يتغدون 

وأهلكمأنتم معنا أوتعشوا ا، معنتغدوا ت له للمرافقيرن يقول وكذا 
ذلك.ويكرر وأولادكم، 

-توديعه وأرادوا وأكرمهم، استضافهم ثم بعيال، من الضيوف قدم وإذا - ١٣
يتخلصوافلا عنل.ه؛ يبيتوا وأن أحرى، وحبة يتناولوا وأن يمكنوا، بأن عليهم ألخر 
مرتبهلون.أو افرون مسأنهم من يتأكد أن بعل.. إلا منه 

ألا؟ ارتياطكم من تتخلصوا أن يمكن ألا ت قال مرتثهلون، إنهم قالوات إذا بل 
؟منه وتعتذروا الارتباط، صاحب تهاتفون 

ضيوفه؛مع الءلعام_حلس ق رغبة له يكن لم أو مجهدا، كان وإذا - ١ ٤ 
يعذروه.ولم ذلك، ق رغبوا إذا خصوصا لقوسهم؛ وتهلييبا لمم، إيناسا 

منم قلل إذا خصوصا قبل، من يعرفه ولولم إليه بالقائم يفرح وكان - ١ ٥ 
عامة.لمصالحة أو بعيد، 

كبارأ،يكونوا ولولم منزلتهم، من ؤيعلمي صنوفه، شأن من يرفع وكان - ٦١ 
اجتماعية.مكانة لمم تكن ولولم 

الزلفي،من الشباب بعض وزاره اكلائفسا، ق كان وفاته من سنتين قبل أنه وأذكر 
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يرلم هؤلأء وبعض ، عبداض أخي صمتهم ومن ، الشريعة كلية ق ؤللأبا آنذاك وكانوا 
نالك.نيارتهم ق يروارسماحت4 أن يتمنون ما غاية وكان ذلك، قبل الشيح 

فمالوا:، بالعشاء عليهم وأخ ' وأدناهم حياهم، المغرب بعد ه محلدخلوا فلما 
عليك.والسلام رؤياك سوى نؤيد لا نحن 

فوافقوا.، العشاء لأيدمن فقال؛ 

المشايخعن ؤيالمم ؤياسهلهم، إليهم، يلتفت الغرب بعد ه محلق وكان 
ذالزم

قسماحته مع دخلت العشاء صليتا #فلما : ه، الموسى محمد الشيح يقول 
العشاء.اعداد ُتم ئما ١ المعاملات 4 اق الأو١ , بعض عله أ لأم المختص؛ 

اتسطلرون.^ ٧١س
موسى.١أيا قال؛ ثم عتير، منصرفا رأيته سماحته على بالقراءة شرعت فلما 
وقدأبناؤك، هؤلاء عنك، الله عفا فقلت؛ الضيوف، تركتا ت فقال نعم، فقلت؛ 

يؤيدونفماذا العشاء؛ على قليل بعد معك وسيجلسون الغرب، بعد معك وا جل
بقراءته.شرمحا U باكمال لي ائذن ؟ ذلك من أكثر 

عليهم،بأس لا فقالت: ضيوفنا؟ موسى، أبا فقال: بالقراءة، شرعت ثم 
فقال:الله، شاء إن سء ذّْكأ، يلحق لن • فقلت موسى؟ أبا يا ذمتك ق •* فقال 
يباسهلهم،معهم وجلس القراءة' قمتما انحلس، إر هيا الأن، القراءة لثيع 

العشاء.وقت حان حتى أسئلتهم عن وبجيب 
أنلأبل. لكم، نمح ما فقال: استأذنوا؛ سمؤاحته مع العشاء محلعام تناولوا فلما 

قلكم تحجر وقال: عليهم، فاغ فته، سنيين مكان محدان١ فقالوا: محدنا، تييتتوا 
فقالوا:منزله، ق محدْ الميت من متحيون أنهم فلن ظك لأنه أردم؛ إن الفندق، 

أعهليتتالقد والمسا!ملإين، للأسلأم ذخرأ وجعلك لك، وغفر ، الخزاء حير الله جراك 
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اللاموحمالهم فودعهم، نمورنا؛ ما وفوق سحق، ما فوق ومحلك وقتك من 
أمامهم٠.لن 

يتحفز،أحد قادم علته وقدم السيارة، ق إذاكان أنه كرمه لطائف ومن - ١ ٧ 
لكنصيما، المكان كان ولو حتى معه للركوب القادم ؤيدعو ؤيتحرك، 
لمحبته.محب أنه ميه سماحته 
يأخذأن أو عليه، يقدم من ليوصل للرئاسة التابعتي السائقان أحد أمر وربما 

إذاكانواكثمين.إليه يأتون من لتنقل للأجرة؛ سيارة 
الضيوفلكثرة يتسع لا الرياءس ق الشيح سماحة أسرة منزل كان - ١ ٨ 

ؤللباإما غيرها؛ أو المدينة من إما يأسرهم أناس يأتيه ما وكثيرا إليه، القادم؛ن 
النزل.ق الشيح سماحة عند يسكتون فكانوا أومحوذلك، اعدة، أوملشفاعة 
ؤيقولوؤللباتهم، أوراقهم معه أحذ المباح نر الشيخ سماحة حرج وإذا 

فيها.ما اقرزا : لكتابه 

بيتبدروم ل المكان وهذا للميوف، مهع مكان الشيخ سماحة لدى - ١ ٩ 
الؤياض-

أياما،حلوا وربما عشر، ة حمأو أشخاص، عشرة فيه اجممع وربما 
١١شهورأ وربما 

وقتمنذ عندنا ساكن فلأنا إن ٠ السخ ماحة لقل الأيام من يوم وؤّا 
عندكم.١جلس ما عنكم لواستغنى ت فقال طهميل، 
مستمرة.بصورة الغداء وقت، سماحته منزل يرتادون الناس من عدد هناك -  ٢٠

ولوقئ.يستطيع بما وناشه تحيه بجود وكان - ١٢ 
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وبعضوالأهل - عليها الله رحمة - والدتي بصحبة للعمرة ذهبت أنني وأذكر 
-الوقت ذلك ق به موجودا الشيخ سماحة وكان - بالطائف فمررنا الإخوة؛ 
إريقوده من مع يتهادى فخرج المغرب، ئيل الشثح سماحة منزل على فعرجنا 

غدا،والإفطار واليت، ، بالعشاء فأخ عليه، لمت وسفقابلته، المسجد، 
،يلح وهو ، منه أعتدر فصرت ، تذهبوا أن لكم ذلك يعد ٠ وقال ، والغداء 
العمرةوبعد مكة، إر نذهب سله؛ فقلت بالأهل؛ خاص مكان عندنا وقال؛ 

أخرى.مرة عليكم ثقدم مكة ق والاستقرار 
واكامجسه من فأخرج ترون، الأمركما t فقلت فائدة؟ فيه ما يعني * فقال 
والسرورفأخذته، المسواك؛ هذا خذ إذا هديت، فيمن اهدنا اللهم • وقال جديدا 

.٢١١هدية كل معناها ق تحيل الش المدية وتلك الرضية، النمس بتلك قلبي يملأ 

وسخائه.وسماحته جوده بجر ق وقطرات ، يسير نزر هدا - ١ 

منشيء جمع لي الله بمر وقد أسفار، بحؤيها يكاد فلا - وأخاره ٌروءاته باقي وأما 
الموسىمحمد الشيخ رواية باز( بن مدالميز الإمام سترة من رجوانب •' كتاب ل ذلك 

صمحة.٦٢٨ق ؤيقع المطور، هده كاتب وإعداد 
الوسىمحمد الشيح إعداد بازوالعلماء( ابن الشيخ بتن التيادلة )الرسائل وكتاب؛ 

٨٠على ينيد فيما المطور، هده وكاتب  صفحة.٠ 
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لهوليس عيال، وهوذو ذلك، من أقل أو الخال، متوسط شخصا أعرف 
وكانوغيره، البناء ق اليسيرة الأشياء فيه يبح متواصع غيردكان رزق مصدر 

مملك.ما انقص _تقريثا_ وهي شارع؛؛ن، على أرض قْلعة له 
مسجد.فيه يوحد لا حديد حى ق الأرض تلك وكانت 
المسجد؛مكان ككون الأرض؛ تلك ي الحي ذلك أهل رغة وكانت 

جدا.ملائم موقعها لأن 
بيعها.يرفض أن من خوفا صاحبها؛ محاهلثة ي مترددين كانوا ولكنهم 

أنالحي أهل إليه يْلمح ما قصارى وكان - الشأن ذلك ي كلم ولما 
موعدكمبقوله؛ فاجأهم - القيمة عن الظر يعص الح مدأ على يوافق 
العدلكتابة إر ذهبوا ١لتالي اليوم دوام بدأ فلما العدل؛ كتابة غد صباح 

أؤيدلا ت قال الأرض؟ كلك ثمنا تؤيد ماذا ت فقالوا انتظارهم، هوق ؤإذا 
وقدالمسجد، عليها يبنى كي مقابل؛ دون أفرغها أن أؤيد إنما شيئا، 

حادل١٠١ذلك دون بحول أن من حشية بادرت؛ 
ذلكمن الحيرة عليهم واستوك دهشوا، أن إلا الحاصرين من كان فما 
الله.عند وإيثارلما ؤيقين، واحتساب، إيمان، على يدل الدي النبيل الوقف 

أصبحثم عليه، يتقاحلمرون المصلون وصار المسجد، بتي ذلك ويعد 
*ء

حامعا.مسجدا )عد فما 
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أقلعن يتنازلون يكادون لا أناس من - يده ذات قلة مع - انحسن هذا أين 
أنهممع والخل الشح من سحثق درك إو تدنو نفوسهم ترى بل القليل، 
ومرذولما.الأمور سفاسف ق ومثلا سبة، فصاروا اكلائالة؛ الأموال مملكون 
يعيمكافح شاب به حييني ما ومنها؛ ، كؤرة قمحي الشيل هذا ق بحضر ومما 

،شحن سارة دلائا لأجل اشتؤى إنه ٠ فيقول ، التامس سؤال عن ه نفاعفاف إر 
بلدإر بلد ومن مكان، إر مكان من ؤيوصلها البضائع، عليها بحمل وصار 
البضاح.أصحاب ْع عليها يتفق مثالغ مقابل 

ينئيبلد إل أغراصه يوصل أن غني شخص منه طلب الأيام من يوم وي 
تلكالشاب أوصل فلما معن؛ سعر على واتفقا متر، كيلو ستمائة على بعده 

ْعالبلغ بعض عن يتنازل بأن عليه والإلحاح ممماكسته، صاحبه بدأ الأغراض 
أكثرمنه.يأخذون بل الشاكلة، تلك على هم الذين كل يأخذه زهيد مبلغ أنه 

صاحبهله قال المذكور؟ المبلغ على معك أتفق ألم ت الشاب له قال حيتها 
فقيرأنا ت الشاب له فقال المبلغ، بحص ق تتسامح أن أمل ولكن يلى، ت الغني 

هذايضييك لا غني رجل وأنت ، أسرة وأعول ، لدي دخل لا ْسكين 
رغثش.تلبية منك 'آمل فأنا الأمركذلك؛ ولوكان ت الغني فقال المبلغ، 

الأمركان إذا وقال: عليه، ه نفعزت المماكة بملك الشاب ذلك صاق ولما 
وأهلي،بلدي إر أرجع لكي الأن؛ وأودعك المياغ، جمح عن متنازل فأنا كذلك 

بينيسواء حل إر أصل أن أطمح وإمما تقول، الأمركما ليس لا، الغني؛ له فقال 
وهويناديه، الغني وصار فانصرف، واحدا، ريالأ يأخذ ألا الشاب فأقم وبينك، 

والشره،والبخل، اللوم، هذا إل فانفلر شيئا؛ يأخذ أن دون وربع إليه، يلتفت لا 
وصغرالقس.
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يوموذات جدأ، خل ولكنه الهيايالة الأموال ذوي من رجلا وأعرف 
فطالبفقير، رجل وصاحيه الرحيمة، السلع بعض فيه ثملع صغيرا محلا دخل 
انحل،صاحب له فأحضره والدن، اليدين مرطات من نوعا ا،لوسر الرجل ذلك 
،ؤيالأ عشر حمسة قيمتها ت انحل صاحب فقال السلعة، قيمة عن المثتؤي فسأل 
عشرنيالا،باثني إياه محبيه أن اتحل صاحب إل ؤيتومحل يلح الغني المشترى قمار 

فاستحياكان؛ ولو المشتري: له فقال مكّنا، هو هدا انحل: صاحب له فقال 
مضض.على ووافق انحل، صاحب 

بأنوهم كثيرا، الموقف ذلك وآله الوقت، ذلك ق حاصرا الناس أحد وكان 
سوءمن حشي ولكن الثمن، عنه يدغ بأن وهم تستحي؟ أما • الغض لذلك يقول 

الممن.واثر العاقة؛ 

جدا،تافهة قضية ق يتثلر أثه سنوات قل القضاة أكابر أحد ومحدثتي 
اشترىصاحبه أن مفادها له، صاحب على دعوى رفع الأشخاص أحد أن حلاصتها 

سباكةأدوات صمتها من وجد المشتؤي فحمها فلما ، أشياء من يتبعها وما خيمة منه 
علىسعره ينيل لا صنبور منه مقعل الماء أنابيب أحل أن ووجد الخيمة، نخص يسيرة 
١١وغررا غثا البيع ي أن دعوى،مفادها صاحبه على فرفع ييالأت، ثلاثة 

حاءفلما أصر، ولكنه شكواه، عن ثنيه ررفحاولت القاصى: يقول 
ليأذنت أو ، ما صاحبك أعتلميت هلا له: وقلت فيه حاولت الخصم 

يأخذ١^٤ حكم دع لي: فقال القضية؛ هذه لتنتهي يؤيد؛ ما أعتليه بأن 
إعصال.لاقيت، فقد ربحا كت إن العربي: المثل فتذكرت ، محراه 

ا.ه.والحقارة(( التفاهة بتلالئأا وهي وأشغلتتا القضية، سارت وهكذا 
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كيفوامل وصغرا، كبرأ النفوس واختلاف الممم، تفاوت إر فانظر 
أخرى.وتهبط تارة، تصعد 
لمماالنول وإن ' ؤيرصاه النه، بجبه مما ذكره مضى ما مثل العلوق إن 
عنه•ؤنتهى اض' يكرهه 

عاليا،إذاكان أجره مجتب ولا ذلك، مثل يتمور لا الناس من محئاما وإن 
صماء.وأذن ، عمياء ع؛ن على ممرمنه وإنما سافلا، إذاكان وزره يخشى ولا 
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عفووإحاا،،طبي■ ١

بالقصاص؛الخاني على وحكم مشاجرة، ي أبنائه أحد قل رجلا أعرف 
جدوى.دون عاليه انحني والد على يعرض الهلائلة والأموال الوجاهات، فصارت 
_عزالله استخار - التتفيد وقت وقرب بيده، حقه وأمك له، حكم ولما 
علىفأعانوه فيه، راغب أنه لمم ؤيين العفو، ي أقاربه واستشار وجل- 
وشأنك.أنت وقالوا الخير، 

إل١^١^ ذلك يوجه - الإصلاح محاولات وتوقفت الخاني، أهل أيس ولما 
شرط.ولا قيد دون الكامل تنازله وسجل القضية، ق حكم الذي القاصي 
،الخاني، بوالدي انحكمة من خروجه محور اتصل بل بدلك، يكتف ولم 

الفرح.شدة من محبهم يقصون فكادوا ابنهما؛ عن بعفوه وبشرهما وهاتفهما، 
سمعواوالد.ين الصلح، موصؤع ق دخلوا الذين حديث العفو ذلك وصار 

العاليالموقف لذلك ومكذب مصدق ( jruما فكانوا اتها؛ ١Jأحاوتابعوا بالقضية، 
الفاصلالكريم الوالد ذلك يكتف لم حيث يتكرروجوده؛ يكاد لا الذي النبيل 

عفوهق أحسن إذ انحتن؛ قبيل ق لحل بل الناس، عن العافن من يكون بأن 
لوت ومحال اينه، على أجره واحتسب قدم، ما كل ورفض الإحسان، غاية 

وموضعمثل، مضرب بذلك فكان لفعلت، نقمي عن أخفيه أن حصل 
مثنيةله، شاكرة الناس وفود عليه توالت حيث ودعاث؛ ثناث ومحز، قدوو' 
واسعة؛رحمة ولا.ه ورحم ورحمه ، الخزاء خير الله فجزاه له، داعية عليه، 

ميب.سمع إنه عثراته، وإقالة درجاته، لرفعة سببا الصنع ذلك وجعل 
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ضوقمروري، اصطدام ح،ادث أبنائه أحد عل حصل رحلأ وأعرف 
الحادث.جراء من الابن ذلك 

لأنا،لوص.وع؛ ممتابعة أبنائه بقية وأوصى اسشمع، الخيروالده بلغ فلما 
أخرى.؛jJLa J4ل وقع الحادث 
حالتهيتابع صار حيث الأخرى؛ السيارة بصاحب فاشتغل الوالد أما 

بن.لكرفرح سليم أخبرأنه فلما ، عته ويسأل الصحية، 
متعلمةمن الأخرى السيارة صاحب أقارب حضر للحادث التالي النوم ول 

وأكرمالميت، والد فاستقبلهم الحنانة، وحضور الميت، أهل لتمية جدا؛ بعيدة 
هووأولاده.عليهم يتردد وصار خاصا، مكانا لمم وهيأ قدموا، أن متد وفادتهم 

وصاروا، الغداء هلعام ادمون القاول وتنانة، الحنعلى صلي ا ولم
-الموصؤخ بشأن ؤيفاوصوه الميت، والد يعروا لكي أكابرهم؛ بقية ينتفلرون 

قنرغب نحن القوم؟ أيها تريدون ماذا •* وقال مقرإقامتهم، ل عليهم لحل 
أعمالكم.عن نقعلعكم أن تحشى ولكننا مكثكم، ومنيي إكرامكم، 
مفأقالأمر، ق يفاوصوك لكي أكابرنا؛ من وفدا نتتفلر تحن فقالوا؛ 

أتى،من يأتي أن ق رغب لما الأمربيده لوكان وأنه أحد، يأتي ألا علميهم 
فمابه؛ التعلقة حقوقه كافة عن تنازل قد وأنه انتهى، قد الأمر بأن وأبلغهم 

لدلكوإكبارا وإعجابا، فرحا، بالبكاء أجهشوا أن إلا القادممن من كان 
العالية.وشهامته الرجل، 



ماهرةموءات  ١١٠

ينيدما قبل حدوثها منذ الناس ؤيتداولما الزلفي، ي عندنا مشهورة قصة هده 
سمعتهاواخرما مرارا، سمعتها وقد هذا' يومنا إر سنة وس؛عيرن حص على 

مباشرة.القحة صاحب ابن من سمعتها حيث ها/ا/ه'؟؛اير وم يق 
منالعصيمى العبيد عبد١^^ بن محمد بن لحيل هو القمة هذه وفارس 

الناسكان وقت j الضيوف وإكرام بالخود، مشهور وهورجل الزلفى، اهار 
ممرقد إذ العيش؛ وشفلف الفاقة من يشكون بل اليد، ذات قلة من يشكون 
أولاده.جوعة به يسد ما بجر أوأكثروهولم يوم منهم بالواحد 

هذهق هق العبيد محمد بن لدحيل حصل ما هو الشأن ق يعنينا والذي 
عنرارا والدي ارحدثني فقال؛ عبدالميزبذلك ابنه حدثني حيث القصة، 

ضاحيةق نحله ق كان والدي أن وخلاصتها يسميها- -كما الخنيهات قصة 
لمولكن إكرامهم' يؤيد حيث ذرعا؛ بهم فضاق ضيوف؛ عليه فقدم سمتان، 

لمغيرأنه بر، ولوبا جيرانه عند يلتس أن فحاول لمم؛ يقدمه ما عنده يكن 
يبيعه؛من يجد فلم ؤيسرة ممنة وتلفت الخنوُيا، السوق إر فانهللق شيئا؛ يجد 

السوقإر فذهب دينا، يشتري أن يؤيد ؤإمما مال، معه ليس أنه يعلمون لأنهم 
)ابنيقال رجل إر فذب ييعه، من يجد فلم مرة، من أكثر فحاول الشمالي، 

فقتل.برواحد صاع وباعه أردك، لن فقال؛ حاله، عليه فعرض ا أ حمد( 

هلكناولكن أعرفه، لا ؟• فقال انميد عبدالعنين عنه سألت وقد الشخص، هدا من أدرى لا )١( 
ياري.الحبمد هوابن فقالوا؛ غيره عنه وسألت والدي، من سمعت 





موءاتا«ع1هرة ١١٢

علىفرجع الخنيهات، بجد فلم جيبه، تحس لبعيره، أمك أن وبعد - اللي 
جنيهاته,يجد لم ولكنه إثره؛ 

صركلقد له: وقالت بالخبر، وأعلمته المعيب، مبارك إر فدهثت 
صرفتهاالش \لأرو*ة وأما الأن، فحدنا منها، ثلاثة معي وبقي للضيوف، جنيهات 
ألاعلي وأقم بذلك، صعيب ابن ففرح وقت، أقرب ق - الله شاء إن - بها فاتيك 
وإكرامكرض ضج يمب له•■ وقلت إله' يرجعن أن فحلفت إلي' يرجعن 

ترافعناأن الحال بنا فوصل ترجع؛ أن أقم وأنا تربع ألا م يقصار وهكذا أصياق، 
^١١٣٦ عام التوفي اضزم عثدالس آنذاك الأمير-أميرالزلفي إل 

ما"؛؛الن كلكم يجنون، مبارك يا وأنت يجنون، يحيل يا أنت مازحا؛ كا فقال 
منصرفت فقد الأريعة وأما جتيهات، الخلاثة مبارك يا حذ ولكن بركة، فيكم 
.الحكم(( بهذا فتراصيتا لله، والحمد الضيوف أجل 

يحيلابن عبدالعنيز لى وذكرها مرار'ا، سمعتها الش القصة تلك ملخص فهذا 
مرة.أكثرمن فيها راجعته كبتها ولما مرارا، العبيد 

إلاالحياة يفارق لم إذ المن؛ j طُن حتى عاش العبيد يحيل والخديربالذكرأن 
ءاما،«؛اه.



١١٣موءاوا«ماهارة 

محعءنا'حيه

اللكجامع ق درسا ألقيت اه  ٤٣٣لعام رمضان من العشر لثالي حدى إق 
الصدقة،حول يدور الدرس وكان القيام، صلاة ركعات ب؛ن الزلفي ق عبدالعنين 
القبيل.هذا من وذكرمحصص لأهلها، الله وإخلاف وفضلها، 
المروءةذوى من الكرام، المعلمتي الأصدقاء الإخوة أحد قابلمت الصلاة نهاية وبعد 

والتذكرومعارفه، لأصدقائه، والوفاء لأرحامه، والصالة والبربوالده، والديانة، 
طؤيلة.فترة منذ توفيت الش لأمه 

التقوسذوى ومن المكافحين من أته -أيضا- الصديق هذا عن وأعرف 
إخوةوله اليد، ذات وقليل كبيرسن، والده إن حيث يده؛ ذات قلة مع انحسنة الأبية 

رعايته.إل وبحتاجون السن، ق يصغرونه أبيه من 
قصة، ٤٧سأذكر الذكر: الأنفة ال؛كالمة سمع بعدما الصديق ذلك لي يقول 
قتعييني كان حيث معلما، عينت ما أول -وذلك ٥١٤١٥عام لي حصلت 
العاصمة.النياض 

وأناجدا، فقير ووالدي اليد' ذات قلة أكابد دراسي فصل أول ق وكنت 
قيستضيفوض ممن المن ق يكرونني الذين أصدقائي ومن زملائي، من أتم 

واحدة.وجبة إلا أتناول ولا اليوم ممرعلي قد لدا منازلمم؛ 
الغداءتناولت الأيام من يوم وق منزله، ق كثيرا يتضيفني الأصدقاء أحد وكان 

حمسونإلا معي يكن ولم الزلقي، ف أهلي إل الذهاب أؤيد خرجت ثم عنده، 
بقيما آخر منها سحبت حيث أيام؛ قبل النقود بمرافة عهدي كان فقد فقهل.؛ ينالا 

لتكونحمسون؛ معي ؤبقى ين، حممنها فصرفت ليال، مائة وهو رصيدي من 

الزلفي•إل يوصلني الذي الوقود قيمة 



مرءات4ا،اهروو ١١٤

منرحل فلقيني ، ضيق ^^٤ ق دخلت الؤياض طرقات أحد ق سائر أنا وبينما 
مس، قف أف إلي فاشار ، والسكة الفاقة عليه ؤيظهر ، الإمفية الخاليان إحدى 
يتضورالست ق إنه فوض لهلفلي؛ حليبا وتشتري تتكرم أن منك آمل لي: فقال أمامه، 
انحلهذا إل ندهب أن إلا منك أؤيد فلا حليبا؛ به أشتري ما لدي وليس جوعا، 

الحليب.لي وتشتري 
معي،كانت اش ؛ن الخمفأخرجت الرجل؛ ذلك كلمات من الصدق فلمت 

وداعيا.شاكرا فرحا فانصرف تفكيرأورؤية؛ دون إياه وأعهليتها 
إريوصلني الذي الوقود قيمة حتى ، شء معي ليس أنه تذكرت ذلك وبعد 

لجوال معي يكن ولم أمرى، من حيرة j وصرت مكاني، ي يوجنت؛ أهلي، 
ا،لوقف.ذلك من ينقذني بأحدكي لأتصل الوقت؛ ذلك 

اليةتهكال.ا؛ إليها فذهبت مني؛ ميية النقود صرافة وجدت رأسي رفعت ولما 
حمح،أيام؛ نل زرتها مرة آخر أن أعلم فأنا وإلا ، حيلمح، قلة عن وتعبترأ لنفسي، 
حابي،•فا بمي، آخرملغ اخذت 

الهاب؛، لكشفالصراف؛ ق بهلاقش وصعت، ح،ن حصلت المفاجأة ولكن 
خمسهحسابي ق وجدمحتا _ عهدته كما صمرا الميل^ يكون ان متوقعا كستا فيسمءا 
أتىأين من أفكر فصرت أرى، ما أصد3، أكد ولم ، توقفت، حيتها ييال، آلافح 

قدارت أسئلة عرفه؟ وكيف حابي؟ ؤ، أيحله الذي ومن أتى؟ وكيف، المبلغ؟ 
ذهض.

إلاخيار لي وليس للتفكير، لدي وقت، لا إذ المبلغ؛ أخذت حال كل وعلى 
ضشاء ما والدي وأعطيت الزلفي، إر وتوجهت بالوقود، سيارتي فملأت ذللئ،؛ 

سعة.أمما وتوسعت، الثياب، من عددا ومحصلتث الخياط، إر وذهبت أعهليه، أن 



١١٥رر؛لءات«ءاصوة 

عنوالت المك، إو فدهبت أتى؛ أين من اللغ هدا نفسي j بقي ولكن 
أمماالوقف ذلك من فعجبت محلان، أودعه فقالوا: حابي، ي أويغ الذي المبلغ 

حالي،من ميبة وحاله لي، صاحب البئر أولع الذي أن هو بب والعجب؛ 
آلافة حمالسيارة قيمة من ؤبقي طؤيلة، مدة قبل سيارة مني اشترى وقد 

أنبمار بخطر ولم بل ' الوقت ذلك ف، ايلغ منه يأتي أن أُتفلر أش ولم ' يثال 
لعلميبمدكيره؛ أفكر لم وأنا به، صاحبي أم أن وبحد مجزءأ، إلا يأض 
منه.ولخيائي بحاله، 

ذلكوؤر كاملا المبلغ ياتيتي كيف إذ علي؛ غربمة كانت المفاحاة ولكن 
لى.ية بالنالعصيب الوقت 

المبلغأويع الذي أنت هل له; فقالت منه، لأتأكد سأكه صاحبي قابلت ولما 
وكيفبالذات، الوقت هذا ق كان ولماذا ت فقلت نعم، فقال: حسابي؟ 3، 

حسابكرقم عن والت المبلغ، ر بر ■' فقال حابي؟ رقم على حصلت 
شاكروأنا تطالبني، لن أنك أعلم وأنا فيه، المثلغر فأودعت الخاصة؛ 

حاجتك.شدة مع علي صبرك لك 
ولعلؤيسره، ولهلفه، النه، فضل أنه كله ذلك بعد أدركت صاحبي.* يقول 

لي.حصل الذي الفرج ذلك سب هي المكين( ذلك كربة تسج 



موءات«عاهمة ١١٦

منعالية درحة على الصديق وذلك الابتدائية، الدراسة أيام مند صديق لي 
القس.وجزالة الخاهلر، شهامة 

منوعدد سنوات، يكبره أخ وله من، الق كبيران والدان الصديق ولميا 
يصغروالده.عما له أن كما الأخوات، 

الزلفى،ق واول.ه منزل ق وأولاده وزوجته هو ساكنا الصديق هدا وكان 
كاملة.رعاية والديه رعاية على يقوم وهوالذي 

الرياض؛ق فيسكن الأكثر أخوه وأما متزوجات، فجميعهن أخواته أما 
والأخرى.الفينة ( jtuالزلفي على ؤيتردد ، هناك كان عمله إن حيث 

أخيهلنيارة لماما إلا الزلفى إل يأتي ولا الؤياض' 3، يسكن عمه وكذلك 
صديقنا.والد 

وكلفهبنانه، ق مدة واستغرق منزلا، له بتى الصديق ذلك أن والحاصل 
فحسب.معلم هو يل الغتى، ذوي من ليس أنه الكيرمع الشيء 

الحال.متوسهلي من والد.هكان وكذ.لك 
ويعديومية، ة حللديه وكان الصديق، ذلك زرت الأيام من يوم ول 
١٢١ؤيكفيك مجير؛ المنزل إن له: ومحلت الحديد، منزله له باركت انحلس انقضاء 

منه؟شيء تأجير تييد فهل نصفه؛ من 
أجعلهلم ولكتي نصفه، من أقل؛ ؤيكفيثي مجير، قينا- -كما هو ت فقال 

آخر.لقصع، ذلك وإنماكان لتأجيره، هكذا 



١١٧،>وءاوا«داهمة 

بيتاي الكث j والدي رغب الخديد مزلي إل الامال أردت لما قال: ثم 
فاستجابمعا؛ أونبقى معا، نذهب أن إما له؛ وقلت علميه، فالخحت الأول، 
هوووالدتي•معي وسكن لطلي، 

وضعتحيث - أسلمت -كما ذلك من قصد فالي المرل تكبير بخصوص أما 
وجناحاوأسرته، بأخي خاصا وحناحا ووالدتؤب؛ بوالدي خاصا جناحا فيه 

خاصامكانا منهم واحد كل وحد للزيار٥ جاووا إذا بحيث لعميكيلك؛ خاصا 
والغداء،الإفطار، على يلممونه بحيث والدي؛ من قرسأن ؤيكونون به، 

الغرب.ؤبحد ، والعشاء 

غيرهم.يد.خلها لا هي كما بهم الخاصة أماكنهم بقيت سافروا وإذا 
الوالدين.مع الخلوس j راحتهم أخذوا والدي زرن إذا أخواتي وكذلك 

الكبر.النحومن هدا على وكؤنه مور، فكرة هي فهدم 
أسعدحيث الثار؛ الشهم الصديق ذلك يؤيده ما على الأمر سار وهكذا 

أنس،على يجتمعون فكانوا وأخواته؛ أخاه وأسعد عمه، وأسعد والديه، 
كلالصديق وبحملمون ووئام، ، صفاء على ؤيفترقون وتكرم، وأربحية، 
واحترام.إعجاب 

المعتادة،غيرحلته خاصة، ة حلله خصص أن بوالده بره نياده من إن بل 
عليه.اللام يؤيدون ومن أصحابه، فيها يتقبل والا-ه فكان 

تعاملكما والديه وتعامل الثر، على تعينه بزوجة الصديق ذلك وفق وقد 
بعضا.الخيربجربعضه وهكن.ا والديها، 

-فحب ه نفهمه وكان إيثار ذا يكن ولم أثرة، ذا كان الصد.يق ذلك ولوأن 
ه.نفوضاقت عيشه، لضاق 



١١٨

تفسح liولكه الوضع؛ ذلك ذووه قبل لما واسعة جزلة ض ذا يكن ولولم 
سوددومن بر، إل بر من فكان عليه، الله وسع أهله على وسع ولما له، اممه فسح 

سويي•إل 
يرتقيسموات للا يومفلابد حوله الأرص ترى نفس ذا كان ومن 

حوله؟من وجمح وإخوانه، بوالديه، يبرم من حاب من المديق ذلك أين 
الخيرإلاتؤيد ولا دواتها، حب ذ تغالي اش المنحة الأثرة ذوى هومن أين 

لنمسهاضب؟

مكانالما وجعل زوجته أسعد بحيث الحقوق رعى الصديق هذا إن ثم 
جراءمن الحرج عنهم نفى بحيث وعمه، وأخواته وأخاه والديه وأسعد ، مستقلا 

ذلك.إل وما والخروج، الدخول 
البرق تطرد أن يجب حالة تكون أن الصديق ذلك من العمل هدا بمني ولا 

والصلمة.

علىقادر هو لن ، بالاقتداء وتوحي، الشكر، تستحق عفليمة حالة ولكنها 
ذلك.

تطاعهم تقديم ق يتوانى ألا وأكثر الصنع هدا على يقدر من ئنهص أنها كما 
ومحلته•محرم الناس أور هم لمن 

امالتمعلى القادؤين كنقص يئا شاس النوب عيارق ولم 



١١٩موءات،اماه|رة 

جارهمادسثفى

أخرياتق جبجك، والدي كان فيقول؛ لوالده حصلت نمة عن أحدهم بحدث 
ومحسنتانتعس واد١ ، أياما فيها مكث وربما ، المتثني على كثيرا يترأ-د عمره 

ا*اليإل خرج صحته 
كماالفلهر، قبيل ار الشمس طلؤع من الماب يفتح أن اليت ق عادته من وكان 

طبقاتهم.اختلاف على الناس ويأتيه المغرب، وبعد العصر بعد ة حلله أن 
يه.ؤيأنون بهم فيأنس ' النيارة أيناء النامس حاءه المتثني ل كان وإذا 

كىالمنزل؛ من والشاي بالقهوة إليه يؤتى أن المستشفى ق إذاكان عادته من وكان 
للزاشن-يقدما 

ماويزخذ النزل، من والعشاء بالغداء إليه يؤتى أن -أيضا- عادته من أن كما 
المستشفى.يرمحدنياق م الخرقة يكفيهؤيكفيسمعهفي 

بعضكان طلابا كنا أيام أنه الشأن ذلك ق أذكرها الني القصص ومن 
هّ. ١٣٩٨عام حدود 3، وذلك المتوسهلة، ق وبعضهم الابتدائية، ق إخوتي 

سبيلعابر هو وإنما ، البلي. أهل س ليس رحل المستشفى ق نوم أن وحمل 
فيهاووضع نجتر' عملية له وأحري>ت رحله، فكسرت سير، حادت عليه حصل 
والديوكان الغرفة، ل والدي بجوار فكان أسفلها؛ إر رحله أعلى من الحس 

الهلريقةهده على فاّتمررنا والعشاء؛ والغداء والشاي القهوة له نحضر بأن يأمرنا 
المستشفى.س والدي خرج أن بعد حتى 

يخرجأن الرحل لانلك الهلبيب قرر المحوحتى هدا على الخال سار وهكذا 
الخيسر،إراله لتم الشّهرين؛ من نقرت مدة يعد موعدا اعء؛لاه يم المتشفى، من 
قدمه.عن 



ماوءاءس1هرة ١٢٠

قالكيلو- ماش على تنئي مسافة يعد الذي إقامته موطن إر يرجع أن وبدئ 
حياكوالدي: له فقال المستشفى؛ موعد بحعن حتى عندكم أقيم أن ألند • لوالدي 

إلوبحتاج العكاز، على وهو الميت ق عندنا فجاء والسعة، الرحب وعلى افه، 
وإخوتيأنا وصرت خاصة، غرفة له فأعيينا ونومه؛ وجلوسه قيامه ل يعينه من 

فنأتيالمعتاد، ه محلق الصباح ق ة جللوالدي وكان خدمته، على نتعاقب 
بعدمحلس لوالدي كان كما الخاصة، غرفته إل به نعود نم انحلس، إل بالرجل 
ذللئ،إل بصاحبنا ذدم_ا المزل؛ من الشارع على يطل مكشوف مكان ق المغرب 

إزالةموعد حان أن إر الحال استمر وهكذا يلائمه، ومكانا فراشا له فتعد انحلس، 
صاحبنا.قدم من الحبس 

فذللئ،المزل؛ ق له يقدم فيما ولا الطؤيل، مكثه ؤ، ليس الأمر 3، والضب 
الضيف.لذللثا والدي يراه حق 

شكرهوقلة أوامره، وكثره ه، نفومل الضيف، ذللئ، هوكزازة الضب ؤإنما 
بكلمةونفرح للعمب،، أحيانا نحرج أن وتريد صغار، شباب فنحن انعدامه؛ أو 

العابردن.أصيافنا من شيئا نمع وكثيرما وأصيافه، والدي من الشكروالثناء 
متعالية؛بمسغة يأمرنا وكان فظاظة، بكل يعاملنا فكان الضيف ذللئ، أما 

إذاإلا شيء بإحضار منا الواحد يأمر لا إذ أحيانا؛ ذلك يتعمد كان بل 
منبحاحة يأتي أن أوينيد واقفا، إذاكان منا الواحد يأمر لا حيث جلس؛ 
فلأن،له: وقال ناداه انحلس ق مكانه منا واحد أحذ ما فإذا المنزل؛ داخل 

فجانناولي أو ، الماء لي أحضر أو بكذا، إيتتي •' قال نعم' • قال فإذا 
•شاي أوكأس قهوة، 
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مكثهطيلة راضية ايتسامة ولا مؤنسة، كلمة ولا طيبة، ا نفمنه رأينا ما وواممه 
عندنا.

والدي.من ومسمع بمرأى ذلك كل 
والإكرام.بالأنس إلا يشعره والدي يكن فلم ذلك ومع 

منحشية تلؤيح؛ أو إشارة ولا بل سمة، ببنت شس أن نستتليع لا ونحن 
أوتكديرصفوه.والدي غضب 

أهله.غادرإر - تماما وشفي قدمه، من الجس أنيل أن ؤبعد 
أنالله شاء ما عنده ومكثر فزاروالدي، مرببلدنا، مغادرته من مدة ؤيعد 

والديومعاملة هي، هي وكزازته قمعاملته، يكن؛ لم شيها وكأن ، بمكثر
هما*هما وبشاشته 

همةهده ساو_ا؛ من وسبحان وهبا من فسبحان القصة؛ تلك حلاصة فهذه 
وبش•وتهش وتحن نحول سحاء معتناء ويد ، علياء 

،مهلا له؛ قالتر طحة ولوبكلمة صاحبها هم إذا كزة ونص ، شلأء يد وتللار 
ؤيرفس(.)محمول العامة تقول صاحبهاكما حال ولسان 

لوحةلما وتعرض الجيلة، الجاة وجوه من وجها تري٠ا القصة هذه أن كما 
والشهامة.المروءة، ذوى ألثاب تحلب براقة حسنة 

لمروءتهاتحس فلا النفوس؛ بعض 3، التأصل اللوم أوجه من وجها شنا كما 
ركزا.لما تسمع ولا وجبه، 
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—١سوءوضوة

،والترُص ، يالكايد مليء عالم - الناس كثترمن يتصوره كما - الضرات عالم 
حرج.ولا حدث الغيرة وعن ، أشدها على قائمة فيه النيرة إذ والؤيلأت؛ 

منبشيء الغيرة عن الحديث بجس العنوان موصؤخ ي الدخول ومحل 
التزوحات؛المساء خصوصا ، النفوس عليها جبلت غؤيزه محالغثرة الإيجاز، 

وإذا، مذمومة الغيرة كاك معها المرأة استرسلت محاذا ، النساء ق طح محالغيرة 
يتتأجج الش الغيرة تلك منها محالمدموم محمودة؛ الغيرة كانت وقومها هيبتها 
جوفتحيل والشكوك؛ الفلنون جيوش تشعل موفدة نارا صاحبتها صدر 

يطاق.لا جحيما الأسرة 
تثيرعندهافلا صاحبتها؛ على تتلهل لا الني المعتدلة هي انحمودة والغيرة 

المجردإن بل ، أحيانا تستملح وقد ، مقبولة غيرة فهدم أوهاما؛ ولا شكوكا 
بجمي.لا الغيرة من 

فغيرةالغيرة؛ من فيه مبالغا الشرفيماكان وإنما ، محضا شرا ليست - -إذا فالغيرة 
الوقتي وهي ، له حبها لدى صادق الحقيقة-إحساس -j هي، الرجل على المرأة 
تعبرمسية حالة _كدلك_ وهي ، الأستثئاربه على حرصها عن معبرة صورة مه 

والأثرةالخالص، الحب من المنيج فهدا الحياة؛ ل مستملها علك، المرأة خوف عن 
الغيرة.عامحلمة المرأة ؤ، بمنع - الرائد والخوف ، المفرطة 

المنابالجو وتهيئة ، إسعادْ إل يدفعها قد لزوجها بحبها المرأة شعور إن 
آماله.لتحقيق 
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إريهودها قد الحياة ق مستقبلها على وخوفها ، لنمها بحبها إحساسها غيرأن 
،ا لهكله خيره يكون أن بذلك مؤملة أحيته؛ الذي زوجها على القيود فرض 

ولأولادها.

بدايتهاشائة غؤيبة تصرفات إر بالمرأة فتؤدي الحد، هدا عن الغيرة تنئي وقد 
فرأىالممذ إذا فيه فتشك غيروحهها؛ على يرتمرفاته وتفالزوج؛ j الشك 
إذافيه ونشك ، صوته فخفض الماتف سماعق رغ إذا فيه ونشك نير، امرأة 
الأحيان.بعءس ق عنها تثماغل إذا فيه وشك ، محوه أو نر لغاب 

الشر.إر الحناح ولا ، الفساد أمارات عليه تنلهر لم الزوج أن مع ذلك كل 
يذهبكيلا المتظع؛ قدر ماله فتستتزف ، لزوجها مطالبها ق تنئي وق- 

بهيتزوج مال فضل عنده يقي لا أن لأجل أو ، إخوته أو ، أمه إر منه شيء 
أحرى.زوجة 
أهلاتهام إر تنتقل ثم ، بروجها غيرها لأذتفاع 'ألامها؛ تبدأ ذلك بعد نم 

حرعياذ'االإر تلجأ وربما ، وتدبيرالمكائد ، ايازعات ؤإرإثارة زوجها، 
الطائشةالتصرفات من غيرذلك إل باينه، 
نفليف-ا؛نقيا يكون قد الوقود وهذا خاص، بوقود تلتهب الغيرة نيران إن 

والأمل.، والدفء النور، نيرانه فتمنحنا 
ؤيعميالأنوف، يزكم غيردخان نيرانه من يتبعث لا قذرا يكون وقد 

الأبصار.
يثيرما وهذا والخلقية، الدينية الميية صعم، القذر الوقود ذلك أسباب ومن 

الأحقاد.وبحتؤر الأطماع، 
بالعواقب.جهلها أسبابه ومن 



مررءات«اداهمة ١٢٤

تصرفاته.وسوء الرجل، حماقة -أيضا- ذلك أسباب ومن 
يتعتدل أن ولزوجها لفها عادة التروم التي الزوجة على بجب ولؤذا 

غيرتها•
بليتإذا اراة من فهومهللوب _ حال كل على مطلؤبا الغيرة ي الاعتدال كان وإذا 

أكثر.أو بضرة 
الأمركفيلهدا إزاء التصرف سوء ولكن حقها، ي مصيبة ذلك أن ؤيب ولا 
تلكنحفيف إر - الله بإذن - قائد التصرف وحس مصائب، المصيبة يجعل 

محنة.محلي ق متحة فتكون نعمة؛ قلبها إر أو أوتلاشيها، المصيبة، 
الأور،الصدمة عند وصبر ييرة، ص إر الصنثع؛بحتاج ذلك أن يثب ولا 
إلايلمها وما صبروأ آلي؛ى إلا يلمها وما ؤ وعواقبها الأمور مالأت ي ونظر 

فصلت;همدوحظ-ءظيهِ؟بم 

العيانأرانا وقد مستحيلا، ولا متعدرا ليس ذلك فان شيء من يكن ومهما 
الميل.ذلك من نماذج 

منولا بل المثال، عالم من ولا الخيال، صرب من ليت النماذج وهذه 
ومضوا.فقضوا بعيد، زمن ق عاشوا أناس 

النموذجهذا وإليكم الأن، ظهرانينا ( jrUيعشن عقليات اء نمن هي وإنما 
الخي•

وذلكعاما، وأريع-تي ثلاثة على ينيد ما قبل رجل حملها امرأة هذه 
نواتيؤيكبرالمخطؤبة والبنات، التن من وعدد زوجة لديه الرجل 

بالقللة.ت ل
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وكانتعمرها، من عشرة اُعة التتجاوز لم بكرا فكانت محلؤيته وأما 
بعد.يتزوجوا لم الذين الشباب أنظار محط 

قؤبلتتي الانحاولأت من متتتلح يما عاية يدل الرجل دلك غيرأن 
حشمحأس لم ولكنه بالرفض، 
وحنوصيانة، وعقل، دين ذات الصغيرة الحديدة المرأة تلك وكانت 

تربية•

يدلألم - أهلها يلد عن بعيد بلد ق كان الذي اُبمديد بيتها إل قدمت ولما 
أولاده.من تستنكف ولم صرتها، على بأنفها تشمخ ولم ينمها، 

ذلكأهل من واحدة نمها وعدت واحد، بيت ق معهم عاشت بل 
منزوجها أولاد وعدت المعاملة، تكون ما بأحسن صرتها وعاملت البيت، 
لما.أولادأ صرتها 

بلالميت، أهل من أحد من أوتتبرم تشتكي أن د-ون الأيام مرت وهكذا 
الدنيا.فارقا أن إل حيررعاية زوجها والدي برعاية صرتها ْع وقامت 

أنإل متوادين متعاونعن زوجها وأولأي• وصرتها زوجها مع وعاشت 
عاما.^yrj( قرابة معها عاش أن يعد الدنيا زوجها فارق 

أنذلك من ومماكان الوصف، يفوق ما الود من جميعا بينهم وقدكان 
وأحفادبل صرتها، أولاد فكان بأولاد؛ ترزق لم الثانية الزوجة تلك 

كلل يستشيرونها فكانوا وجدتهم؛ لوالدتهم بحونهاكمحبتهم صرتها 
تواصلهميفوق مستمريكاد تواصل على معها وكانوا ' وكبيرة صغيرة 
وجدتهم•بأمهم، 
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عنتنهاهم ولا تنهرهم، لا وهي أمهم من ومسمع مرأى على ذلك وكان 
والاحترام.الود لضرتها تضمر إنها بل ذلك، 

أرادتزوجته عدة وانقضت ، الزوج مات لما أنه - أيضا - بينهم ومماكان 
أنالضرة وأولاد صرتها فخشست أهلمها؛ بيت إر تأتي أن الأخيرة الزوجة 
حميمارافقوها أن إلا منهم كان فما أهلها؛ بيت ل وتكن عنهم، تذهب 

أهلها.بانل.ة إل 
ومنالضرة مهم تشل. أمها على معها لحلوا أهلها بيت إر وصلوا ولما 
انقضتفلانة هذه الثانية; الزوجة لأم الضرة فقالت أولادها، بعض حلفها 

إرمعنا ترجع ثم نيارة المسألة كانت فان كالعادة؛ لزيارتكم وأتت عدتها، 
تمكث.أن لما الله شاء ما محاوكم ولتمكث لله، فالحمد بيتنا 

فلن— دائمة إقامة عندكم وتقيم ، ;سدعنا أنها بحيث الأحرى كانت وإن 
أقامت.حيث، معها وسقيم هدا، مكاننا نبرح 

يتكون.أولادها ورائها ومن بكي وهي ذلك الضرة قالت 
أرادتفان رشيدة؛ عاقلة ابنتها- -تعي فلانة إن ٠ الثانية الزوجة أم فقالت 

ومنمني والترحاب الير التقمحل وهي ، هومنزلها فهدا عندنا المكث 
ذللئ،؟فلها معكم العيش اختارت وإن ، إخوانها 

طلهمعلى توافقهم أن أبيهم زوجة إر وتوسلوا ' بالكاء أجهشوا حنتها 
ووافقنهمفأجابتهم شاءت؛ متى وأهلها أمها لنبارة وم ، معهم تمش وأن 

بلدناإل وسنعود إذانودعكم ونالوا؛ ، فرح أمم-ا ففرحوا طلبهم، على 
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مكانهاإل عادت يم ، أهلها عند قزة فمكثت الثانية؛ أمنا عودة منتفلردن 
ؤييتهماتماما لضرتها محاور بيوتهم، ، jr،jخاص مكال لما اعد حيث الأول، 

يغلق•لا باب 
قهوتهاتتناول أن يمكن لا الأول أن الود من الضرت؛ن ( J؛rj-أيضا- ومماكان 

مكةإر ذلك كان سواء سفر إر تدهب ولا الثانية، بحضرة إلا لصباح اق 
صرتها.بصحبة إلا أو•ءيرها المكرمة 

الخاصهاتفها يتوقف لا أهالها نيارة إر ذهت إذا الثانية الزوجة إن بل 
وأحفادها.الضرة أوأولاد صرتها، اتصالات من 

وإذاأهلها، عند زاروها تثاطووها وإذا عودتها، يستعجلون إنهم بل 
لأخذها.انحيء على تنافسوا عودتها وقت علموا 

بلأحد، به بحدثني لم ذكرته وما الضرة، تلك حال من يسيرة نبذة فهذه 
ولوذكرته، ما أصعاف أضعاف على أقفا أزال ولا بنفسي، عليه وقمتا 

لخثستاألاأصدق.ذللئ، ق يترسل 
تقصيري.على عابتي وربما يستغرب، لا الخال تللئا يعرفا من إن بل 

العامةكانت - واستعلت وآثرت، زكت، إذا النفوس أن نرى وهكذا 
والأجل.العاجل ي ميئة حميدة 

اءالتكرمد ارعنالإيثاحمل ا ضس—سال ئ ارلأ الإيث— وع——ن 

والأخرةالدنيا من خرت ونفورها عتوها ق ولحتتح استأثرت، إذا ولكنها 
الأثرة.معاني من استوفتا ويقدرما الإيثار، معاني من انتقصتا ما بقدر 
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تض«اال0اوميوم

حفظمن وإسلامهم جاهليتهم ل العرب عليه كان ما الخوار شأن 3، نقرأ 
محه.الأذى ودفع بحقه، والقيام وإكرامه، اُبمار، لحق 

;الخطيئة قول ذلك ومن ٢ تذكرل أن أشهرمن الشأن ذلك ق وأخبارهم وأشعارهم 
مضاعالجوارولأ ي بمقمس كليب اتجاؤرمن ما لعمرك 

الصناعيد مثل الخرشاء يد وليست ايهم يجصدع نم 
الشصاعائص حائهم ؤياكلخإ يهم علسرجابمر 

شيء.منه يوكل لم الذي المستأنف الطعام ت القصاع أنف ت بقوله ؤبمي، 
الأعشى:هوقول العرب قالته بيت أهجى إن •' ؤيقال 

حمائصا__ غرشى وجاراتكم بطويكم ملأءا الثض ي يبيتون 

محاماتهمتتوقف لم إذ الحار؛ عن انحاماة ي وبالغوا العرب، غار لقد بل 
نزلإذا ان بانليس ما فأجاروا ذلك، تعدوا لقد يل الإنسان، الحار عن 

والعزة،الكرامة ي مبالغة يستجير؛ ولا يعقل لا ولوكان حتى بيوتهم حول 
نزلالذي الطائي سؤيد بن مدخ فعل ما مثل الحوار، يخمر أن لأحد وتحديا 
عنه.ؤبعد طار حتى يصيده أن أحدا نمغ خبائه، حول الخراد 

لقدؤيقول; حاوره، إذا الوحش من أحد يقترب أن يمغ كليب وكان 
جاورنى١

الحار(.حقوق )التقصيرق ت كتامحب ي ذلك من شيئا بسملت •وقد 
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عز- الله أن ذلك ق ؤيكفي حرج، ولا فحدث بالخار الإسلام وصايا أما 
والأرحامالوالدين إر وبالإحان ، وتوحيده بعادته الحار حق قرن - وحل 

ش1ئا0 يشركوا ولا الله واءتدوا ءؤ - عزوحل - قوله ق كما واليتامى 
الئيىذي والجار واينايي والسامي امحنى وبذي إحنانا ؤبالوالدئن 

.٣٦: اء الت< ١٤الجنب، والجار 
سيورثه((أنه ظنتست، حتى بالحار يوصبي. زال  ١٠٠رر• قال الن؛يإ. وأن 

ومسلم.البخاري رواه 
الحار.ايار الأمر الله عن سيبلغني أنه ظننت، أي 

حانك،على يالحار الوصاية أن على تدل جامعة بالغة كلمة وهده 
التأكد.من عفليم 
الحق،هدا ترعى - الحمد وفه - زالت لا ادالماrن محتمعات وإن هدا 
الأكمل.الوجه على به وتقوم 

عنإنه بل ، الأصلي، وانجاور الحار بحق القيام عن، ليس ههنا والحديث 
وإنمافرار، له ليس الذي الميب الطارئ الحار بحف، القيام ألوان من، لون 

شريفلون ما؛ مكان ق سكنه مقر لا عمله يكوي أن الحال اقتضت، 
بعمالهفهويقوم وإلا جار، أنه عليه يصدق إذ الحق، بدللئا القيام ألوان من، 

العملبنهاية تتتهي، محدودة زمنية مدة و3، اليوم، فترات من فترة المكان هدا 3، 
ومحوهم.العلرقات وإنشاء البناء عمال، كحال يه، المناط 

دائرةأن من الأصّحابخ أعزة أحد به بحدثتي ما الثأن هذا ؤ، بحضرني ومما 
العمال•من، عدل- فيها ويعمل منزلبمم، من، مدا نبي حكومية 
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حوليدور الوصؤع وكان المكرمة، مكة ق انحالس أحد ق كتت 
نحراها.جرى وْا المروءات، 

بعضوذكر وحقوقه، الخوار، عن حديث انحلس ذلك ق دار ما حملة ومن 
بنسعيد جاره مع العدوى الخهم أبي قصة صمنها ومن الخوار، ي القصص 
تنال ثم درهم، ألف بمائة داره المدوي الخهم أبا أن ت وخلاصتها العاص، 

؟قط جوار ُشترى وهل ٠ قالوا العاصر؟ بن سعد جوار تشترٌن بكم 
سألقعدت إن جواررجل أنع لا مالكم؛ وحدوا دارى، علمي ردوا * قال 
وإنقربض' شهدت وإن حففلني، غت وإن بي، رحب رآ>و وإن عني، 
عني.فرج نائبة نابتتكب وإن ' بدأني أسأله لم وإن حاجش، قضى سألته 

درهم.ألف بمائة إليه فبعث سعيدا، ذلك فبلغ 
الأفاضل،أحد ١لحاضرين صمن من كان المصة أوردت أن وبعد 

جيراني.أحد مع لي حصلت قصة سأذكرلك فقال؛ 
لخاري.أرض قهلعة وبجانبها أرض، قهلعة لى كانت أنه وملخصها 

المكرمة.مكة مميزق مكان ق تقعان القهلعتان وهاتان 

علىولحل أرصه، ل كن للمعمارات ساء جاري قام أن وحمل 
اعتراصر.يك^.مة اتكلم فلم ، له لحج انها لعلم وهو ، همها ؤينى ، ارصي 
ذلكعلى واستمر العمارة، يؤجر جارى صار البنيان من انتهى ولما 

يوق.حتى سنة عسره طدءث 



معءاء«او1صة ١٣٢

فأخبروهالرحل؛ ذلك أولاد أحد إل الأصدقاء بعض ذهب وفاته وبعد 
محليلةالإبجار قيمة وهده لك، أرصك هذه ت ونال ولده إلي فجاء بالأمر، 

والدنا.تسامح ونرجوأن لك، ملك بكاملها العمارة وهن>ه الماضية، السنوات 
فلمنالإبجارات وأما تول، أن منذ والدكم سامحت فقد السامحة أما له؛ فقلت 

الثناء.قيمة أععليكم وسوف لي، رجعت فقد الأرض وأما سيئا، منها أخذ 
جدأ•علي وأخ الابن فرفض 

النايإيجارها دون العمارة لي تكون أن على اتفقتا الحديث محنال أن وبعد 
الصورة.الأمربهذه وانتهى مرارا، قيمتها يعدل 
الإكرام،غابة وأكرمني فزرته، منزله؛ ق أزوره أن الابن ذلك مني، ٍللب ثم 
برام-خيرما عش وعلاقتنا الأن وإل 

حارك_ريملي كان فيقول: آخر، جارله عن -أبما- الفاضل ذلك وبجيلي 
ومعروف.مودة وُثنه ؤييتي ار، ؤيغش ذا وكان عابد، فاضل 

الفينةببن آخريزورونه بلد ؤ، أولاد وله كير، منزل لجاري وكان 
النزلذلك زوايا إحدى وق هووزوجته، إلا المنزل ؤ، وليس والأخرى، 

زوجتته•ْع حائم فه يكن، ملحهم، 
وسيمكونأهليهم، ح علي سقيمون أنتفلرضوفا كتح، الأيام من يوم وق 

إقامتهم.مقر أعددت وقد ، عنيتم، ؤلؤيلة مدة 
فلأنبيت أين ت وسألوه جاري، باب وؤلرقوا متزلمح، أخطأوا وصلوا ولما 

سكنق الملحق إر زوجته أخن. ثم تفضالوا، بيته، هذا ت فقال - -يقصد.ونتي 
الكبير.العامر منزله 3، الضيوف وأدخل فيه، وسكن وزوج؛نه العامل 



١٢٢موءاتساهارة 

،١^^٤ ل ورآني منزله، من فخرج صتوق، أنتظر أض توقع ذلك وبعد 
فقالت:عندي، هم ; فقال عالي، احروا ضيوفا أنتظر فقلت حهلبك؟ ما فقال: 

بشيءأخبرتهم أو ذلك، فعلت إن فقال؛ بيش، إل يأتوا لكي إليهم؛ نذهب إذا 
سواء.وأنت وأنا ؤبينك، بيني فهوفراقا 
يكن.لم شيئا وكأن الضيوف إر وذهبنا رغته، عند فنزلت 

يعلمونلا وهم اليوم هذا ؤإر غادروا، حتى يوما، أريع^ث مدة واستمروا 
بنتي•فته نزلوا الذين الثت أن يئظنون ، جرتم، ماذا 



•>وءاتساسرة ١٣٤

يءة*سؤوو

الوأك مصلحتك ق يسعى شخصا نحد أن تسمعه أو تراه ْا أرؤع من 
محلرذلكمه.لا اذاى الروعة وتزداد تعلم، 

قبك الإصرار إر عي يشخصا نحد أن أوتسمعه تراه ما أقبح ومن 
ذلكمنافسي من لت وأنك ذلك، يوجب ما تقترف لم أنك مع ، الخفاء 

خالصهوعمل وإنما بك، الإصرار ق مصالحة أي له وليس الشخص، 
الشيهنان.لوجه 

الختر•فته ممن؛ومل ذلك صدر إذا المح محنزداد 
اديللأعن ولئفتكاذوه_—ا ا ديوعم حسب،،وان ؤإخ

تيقول حيث ُه، ْر موقف عن أحدهم يه حدث ما ههنا أذكر ما جميل ومن 
الوظبمكا•وصعكب وتحنن ترقيتي' حول وكانت عملي، ق معاملة لي كانت 

الخراحيالتدخل من وشيئا متابعة، تتهللس، الحالة ولكن ، ذللث، أستحق وكنت، 
واو.فيتام^ث ق المتمثل 

كانإئ المةرب^ن أحد أن غير يتفاصيلها، أعلم أن دون المعاملة وسارت 
وكلمتوكدا، كدا موصوعلث■، ق عملت يأينى والأحرى الأدة بان سعني 

ماصحري ل السبب وليسر ، ذلك، أصحرمن كنت، إنني حتى ، سأنلث، ق فلأنا 
الذكر،يستحق بشيء يقم لم أنه أعالم لأنتي ذلك كان وإنما ' الأخ ذلك يقوله 
تراهأن أو ، أجللئ، من عمل بأي قام أنه الناس من أحد بجرك أن بأس فلا وإلا 

شأنلئ،.ق يالخد^ يوافيلث، 
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بأحيك.آصرتك ؤيقوي سرورك، j ينيد ممن ذلك إن بل 
يهنخمتراه يم الذكر، يسحق ا شيعمل لا كان إي١ المصية لكن 
بجتمالهاولا منة، نؤع فذلك بغيتك؛ حصول ق السبب أن ؤيدعي الأمر، 

يقول:أن العربي بالحكيم حدا ما وذلك صرورة، حال ق إلا مروءة ذو 
الأسنةوشع من أشد قلوب اد ى ع1ال الرجمثن 

يقول:أن ؤبالبارودي 
الىمن الدهراحلى يذايا وحمل دذي-ة كل الى خوف تحملت 

أعلمأكن ولم يرام، ما على الموصؤع انتهى ثم أبام إلا هي وما 
سيرمعاملته.بتفاصيل 

كادالوصؤع أن الزملاء أحد حدثني الزمن من مدة وبعد ت صاحبنا يقول 
قدالحكومي المرفق ذلك ق المستوى الرفيع الفلاني الزول وأن يتم، ألا 

لمإذا الشأن: بهذا المعية اللجة اجتماع ل وقال كثيرا، أجلك من قاتل 
إذا؟حللبه يلبى فن ولوبالاستثناء فلأن حللب يلب 

اللجنةأعضاء من كان فما عدة، مسوغات الأجتماع ذلك ق ساق ثم 
الخللب.على وافقوا أن إلا 

بحصولفرحي يكن ولم كثيرا، فرحت بذلك سممت لما صاحبنا: يقول 
لمالذي الفاصل المسوول ذلك هن النبيل الوقف بذلك بقدرفرحي مطلبي 

غيره.من توقعته ما بقدر الوقف ذلك منه أتحرى أكن 
قعرصا المسوول ذلك أقابل الفترة تلك حلال بأضكنت فرحي، وزاد 

الشأن.ذلك ق واحدة كلمة منه أسمع ولم الأحيان، بعضي 
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له،ودعوت صنيعه، له وشكرت عليه، اتصلت بموقفه علمت أن وبعد 
لك؟.ودعاء حبا، ازداد حتى كان بالذي محرني لم بم * له وقلت موقفه، وأين 
قبالخر أخبرك الذي فلعلغ الذكر؛ يستحق شيثا عملت أني نفلن لا • ر فقال 
ذلك.من فهوأهون وإلا الأمر، تمؤير 

تلقاءمن يه قمت أنك فيه ما وأعظم عفليم، بسيإء قنتا قد بل • له فقلت 
فأنتذلك، بعاو بصنيعك نحبرنى أن ودون ذلك، منك أطلب أن دون ، نفك 

الأول:ياص 
ظهرااحفيته إذا الجميل إن يظهره{ والله صنائعه يخفي 

بالواجبإلا أقم لم بأنني أحبرك أن أود فأنا كذلك الأمر أن ادام فقال: 
منولخشيت مقصرا، نقمي لعددن بذلك أقم ولولم أمانش، علي تملته الذي 
مكفضل فذلك ثكرتتي وكن علل، واجب على تثكرني فلا والحرج؛ الإثم 

وتكرم•



_LmuU  ١٣٧هرة

|راوءةطالب

توئ.البشر بعن التعارف وأسباب كتيرة، انية الأنالعلاقات 
قاعاتق اللقاء باعثها كان ما العلية للثمار إيتاءا وأكثرها أطهرها، من ولعل 
والعلم.الدرس 

بينحصل لماء أول أن لوحدت الطؤيلة الصداقات كثيرمن ي ولوبحشتا 
أوالخامعة.المدرسة ق كان الصداقة طري 

ومامعاتكها، إر الإبل •مححن أوجامعته لمدرسته بحن من الناس من وكم 
لدللث،.فيحنون الشباب، وأيام الصبا، عهود تذكرهم لأنها إلا ذلك• 

العلاقات،وتنؤع النضج، من فيها لما الخامحة؛ أيام الدراسة أيام أجمل ولعل 
المروءات.من يكتنفه وما التعاون، ذساالخومن يتخلل وما 

منالطلاب أجناس اختلاف الخاممأ الدرس قاعة ي تراه ما أمح من ؤإن 
وقبائلهم.وأسرهم، ودولبمم، بلداهم، حمتا 

،بالود مفعية الدرسمر قاعة أن الأحمان كمرمن ي ترى لن، ذلومع 
صاحبهيمعفا يعضهم فتجن. الطلاب؛ بين المتبادل والاحترام والتعاون، 

المطلؤية.أوالكتسا أوالملخصات، بالمدكرات، 
أويدة، حو بماوكرة زميله ليمد الامتحانات؛ أوقات المسافات قهلر ربما بل 

الإلكتروني،ال؟ريد مات حلو ا يعرفأن قيل خصوصا قادم، لامتحان ملخص 
الناس.أمور يسرت الش الذكية والخوالأُتا 

والتماسهملبعض، بعضهم ومواساة الطلاب، الخوتعاون ذللئا ي ؤيعجبلثا 
ؤيلدانهم،الطلاب، أوكلئا بيئات اختلاف على الأساتذة عند لبعض العير 
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مركما - وأسرهم 
جرىوما أحواله، وتفقد منهم، للضيب إيّاٌُّهم ~ كذلك - ؤبمجبك 
محركاذلك•

أوتراه مجا أحمل من فلكها يدورق وما الطاهرة الروحية العلاقة فهده 
انية.الأنالعلاقات ق عنه تسمع 
قليل؛نادر فيه والكلام يْلول، العلاقات تلك ق المروءات أحبار وإن هذا 

الشباب.دون للكبار هي إنما المروءات أن يقلن قد إذ 
وحلل؛حطل ذلك أن ييب ولا 

والشيبالشبان ي الحلم يوجد قد ه بمانعم حلعن الحداية ا فم

وت

شاداالذي الجد وانظرإثى السن ي غر صي اض اثفيإلى ؤيا تنظلا 

الجورصعاداي اس.ها العين ي اصغرها ل اللينجوم النجوم إن 

إنبل القيمة، الخامعية المراحل ق الطلاب يسرعلى الأمرلأ ن إل 
دونهم•فنمن يوحد قد ذلك 

ذكرهاق استرسلت ولو حدا، كثيرة مواقف الشأن ذلك ق وبحضرني 
محها.مستقلة لكابة ييسرفرصة النه ولعل المقام، 

كنتحيث سنة؛ وعشن اثنص ض ضد ما نل حصل موقفا هها وأذكر 
الخامعة.ق اكJرJس إر انتقالي قل العلمية المعاهد أحد ي أدرس 

البادية،هجر أحد من يأتي كان الهللأب س ٠لالبا أن الوقف هذا وحلاصة 
وذكائه،وعلمه، وسمته، بجلقه، الطلاب من غيره عن متميرا وكان 



١٣٩،رعءاتا«اداهمء 

بثووهم،وقيامه لمم، وحه زملائه، على وحدبه ومروءته، وحرصه، 
زملائه.على الأول الرتيب فهوصاحب الدراسي؛ تفوقه إل إصافة 

ولهالرفق، ذلك ق العمل على والمائم^j^ للمعالم\إن، احترامه على نيادة 
تطول.أخيار لك ذق 

الثانؤية،الثالثة المنة ي هداكان صاحنا أن الرائعة المواقف ظك وأذكرمن 
بهتريط_ه ولا متفوق، زميل له وكان الهائية، الامتحانات وقت الوقت وكان 

أوحوار.قرابة علاقة 
جراءمن عنيفة نفية بحالة الامتحانات أيام ل الزميل ذلك أصيب وقد 

الأيام؛أحد ق كرة ١Jالامواصالة يسمغ لم إنه حتى والوتر، و١ق١كرة، الإرهاق، 
لكنهمعاناته، من يخففا وأحد إليه، هبا فن. بزميله، حل بما الشهم صاحبنا فعلم 

إليهما،اومتا قالأمر؛ بوأحيرني علي، فاتمل الأمر، بداية ي يفلح لم 
حاكلث،وأن يسير، الخهلبا أن ونحبرْ الطالمح، ذللئ، عن ، مخفففصرنا والمميتهما، 

ونحوعافيتك، تسترد حتى الراحة من قليل إل تحتاج وأنك الأفضل، إل ستوول 
الخال.تلك، مثل ق يقال أن يمكن مما ذللئ، 

منيتمكن ألا من وخائفا منهكا، صاحبتا كان حيث، ذللئط؛ ي نفلح لم ولكننا 
فتفوتهالمطلوب، الوجه على أدائه من يتمكن ألا أو جملة، الامتحان أداء 

الأخرى.المواد باقي ؤ، ياللبخ عليه ذلك، ؤيوثر الدرجات، 
محلربالمال؛لم ادرة بمبالشهم صاحيتا قام الحال تلل؛.، إر وصل فلما 
تماما.تفريجها نم الكربة، تنفيس ق سببا فكانتخ 
ترى؟يا المبادرة تللث، فما 

الأصح.على تضحية هي ز فحسبا، مبادرة ليست أنها الحقيقة 



|ورءاتسإهمأ ١٤٠

\ذ3زو1وةبهده نفك تقتل أن بك يلثق هل فلازل يا * لزميله قال أنه وهي ألا 
الامتحان.من وعندنا نفسك عند أهم أنت محلازا يا امتحان؟ بسبب 

سابقا.لك قالته ما يقع أن أحشى زميله؛ له فقال 
نهايةهي هل ؟ سكون فماذا تتوقعه ما وقع وإذا ' المهم صاحبه له فنال 
الوحياتك وسعاد١تك ، صحتك ولكن بامتحان، يعوض فالامتحان الدنيا؟ 

عند.ناسيء٠تعوحس 
قامالذي لزميله كالمياق كاك التي نفثته الشهم صاحبنا نفث ذلك ؤيعد 
عقال.من نثهل وكأنما ^ها 

ماكان.فكان ، عليه وأصر ، سجله موقفا هى ؤإنما ، رقية ليت التفثة وتلك 
منىسهلا تأخذ أن الأن منكر آمل فلأن يا ؛ لزميله قوله فهي النفثة هذه أما 
بماوتقنغ ، سابقا ذاكرته ما وتراجع بعدها تقوم ثم ، عندلئ- موجود وأنا ، الراحة 

ونعمت.فيها للامتحان متعدا وكنت غد، يوم حاء فإذا ذلك؛ من لك الله ييسر 
-أنا أيحله فلن للامتحان الدخول عدم ق ورغبت ' كذلك تكن لم محإذا 

معك.عنه أنحلف بحيت - أيضا 

غدأللامتحان تدخل لم إن فوالئه كلامي؛ ل جاد أنتي صاحي يا وتعلم 
أدخله؟فلن 

،وجهه وملامح صوته، نبرة تغيرت الكلام ذللئا زميله سمع وعندما 
الثاذلإر بحدوك الذي وما ذنبك؟ وما ذللث،؟ تفعل كيمط : لزميله وقال 

منترتيبك يكون وربما الدفعة، على الأول أنت وأنك خصوصا الصنيع، 
الملكة؟ستوى عالي الأوائل 



4١٤١وعءاواس1همة 

وأؤيدك1ولأإ مكانتك من بشيء أخيرك أن أؤيد الشهم: صاحيه له فقال 
والسنةامتحان، يدله الامتحان وأن الامتحان، من عندي أهم أنك تعلم أن 

ايثه•سربحمد الأمر وان أخرى، دراسة سنة يدلما الدراسة 
انحهود،صاحبنا وجه تهلل الخوارحتى هدا بعد يسيرة لحفل-ات إلا هي وما 
براحةالحوار هذا بعد شعرت لقد لنا؛ ؤيقول يدعوله، زميله، على وأقبل 
الامتحانأودي مايله شاء وإن منكبي، على من نزلت قد جبالا وكأن كيرة، 
تعارايله بإذن - ومأوفق غدا، 

الباهرة.الخجة وتلك النبيل، الموقف بدلك فرحون ونحن تفرقنا، وبعدها 
معا،وأدياه الامتحان، قاعة إر هووزميله الْلالب حضرذلك الغد حاء ولما 

المتفوقن.من وكانا النتيجة، وخرجت وسلاسة، يسر الامتحانات بقية وأديا 
الشهموصاحبنا الحالي، تعليمهما وواصلا الخامعة، دخلا تحرجا أن وبعد 

ذلكيسيري الشانئ وصاحبنا سودد، إر سودد من وهوالأن الدكتوراه، نال 
الأنءلرية-ه وهوي والمضل، العلم، ي الشهم صاحبه عن يقل ولا الءلريق، 

الدكتوراه.إر 
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|سوءوقاهر

اليغة،نجاح ذ وأثر القوس، على وسطوة القلوب، على سلميان للشم 
المأرب.وبلهمغ 

المكارم.إل وهزها النفوس، ؤإنهاض تغييرامماع، ق تأثيرا له أن كما 
المقام.هن.ا ق ُه الوفاء ممكن ولا ذوشجون، الشعر عن والحديث 

ا،بهؤيستشهدون النّاس، يتذوقها الش ة الخميلالفنون فالشعرأحد 
علىذلك ل يتفاوتون كانوا ؤان نفوسهم، ق الالغ الأثر لما يئكون ؤيترووسما، 

وحنوغرابه، حكمة، من المعاني ؤ، وتقديرما الدوق، صفاء ي تفاوتهم قدر 
ةوجوي. أسر، وشدة سك، وحسن رونق، من الألفاظ ق أوتقديرما التئام، 

تركتب•

قبيح.وقبيحه حسن، حسنه الشعركلأم أن على العلماء أجمع ولقد 
ؤيأحدالإنسان، على يغلب بحيث للشعر، التمحض بحبدون لا إنهم ثم 
محليه.بمجامع 

الاهتماميكون وأن ، به والأستشه-اد ، فيه الإحماحس يستحسنون وإنما 
أوليا.لا ثانؤيا به 

قأوقاتهم من شيئا ؤيصرمحون حيده، لسماع يرناحون وكانوا 
أوتدوقُلأمحه.صناعته، 

والحكمة.للحكم وتضمنه تأثيره، لشدة إلا ذلك وما 
.ا(الشعرلحكنة من ارإن : محال أنه الهي،. عن الخاري صحيح 3، حاء 
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.اود د ايى وسنن ، المني ق كما ررلحكماا( ٠ ؤيروى 
والكرم،والعدل، والعلم، الحلم، على يحمذ الشعركلأمانافعا من إن أي 

واتجع•والخل، والشح، والظلم، والسفه، وبمعمنالحهل، 
الاس.بها ينتفع اش والأمثال المواعظ، بها أراد وقيل؛ 

منفكان والت-جز؛ القصيد، نقلم ي تتنافس عربية بيئة ق النبي. خرج ولقد 
قا وخطبائهشعرائها، قرائح من يفيض ماكان ا واغتثاطها، إعجابهدواعي 

والمهادنات.والحمالأت، والمافرات، الماخرات، 

فقدالنثر؛ أو الشعر من الحيي بقول لسانه ينفتق أن عربي لكل كان وما 
يعليأوخهليب شاعر فيها يفلهر لا العظمة والقبيلة والخيلأن الخيل ياتي 

عنالضيم يشؤه_ -بما محيرفع ماثرها، عام إر عام من محمدي صوتها، 
عدوها.بلاغته- _بسالهلان محيرهب أهلها، 

فكانالحاصر؛ عصرتا ق الإعلام بوسائل أشبه 'أنداك الشعر كان ولقد 
ؤيثخنالتاثر، يخلد فكان النفوس؛ 3( ووقع ونقود وحولة، صولة له 

•والمكارم المروءات 
الصلاة-عليه عنده نصيب للشعراء فكان الحقيقة؛ هده التبي. أدرك ولقد 
شعرهم،واستتشادهم لهم، واستماعه إياهم، توجيهه خلال من وذلك واللام- 
يشجعهم،فكان محاسنه؛ وبيان عته، والدفاع الإسلام، نصرة على وحصهم 

استوقفهما وربمبشعرهم، ؤيتثهد ؤيكافوهم، ؤيدعولهم، ددهم، ؤي
ذكرها.يهلول أخبار الشعراء مع حواراته ق وله وناقشهم، 

الشعراءمن شاعر مروءة من جوانب حول سيدور المقام هدا ي الحديث ؤإن هدا 
وحضورهحظوته له مشهور، فهوشاعر ظهرانينا؛ ب؛ن يعيشون الدين المعاصؤين 
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الشعراءأكابر ونازل وخاصتهم، الناس، عامة صاحب فقد والداني، القاصي عند 
انحاورةفن رأسها وعلى الشعر، أغراض من عدة فنون ل وجال دونهم، ومن 
نقص.وقوة رد، وسرعة وحضوربديهة، ، ذكاء حدة إل بحتاج الذي 

القيلعن وترفعه المعتدل، ومزاحه الهلؤيل، عمره ذلك ق أسعده وقد 
والقال.

القرد_بالصبية الخنيره ق السائد التبتلي الشعر هو شاعرنا فيه برز الذي والشعر 
الفصيح•الميير الشعر من ومثانيه معانيه 3،كيرمن 

قالمحروق الشابع ناصر بن الكثيرأحمد هوالشاعر ههنا والمعي 
عشرالرابع القرن منتصف بعد الثاني العقد متد الخليج ودول المملكة 

هدا.يومنا إر المجري 
الزلفى،بلدنا فهومن الهلوق، عن شست، أن منذ اعرفه الرجل فهذا 

العامة،المناسبات حلال ومن لوالدىهإظمح١' نيارته حلال من عرق-ه وقد 
المختلفة.الإعلام وعيروسائل 

حيثالزمان؛ من عقدين على ينيل ما منذ يه علاض توطدت ثم 
أوالمتبادلة، أواريارات المناصبات، حلال من وذلك به، لقاءاتي كثرت 

الخاصة.الخلسات 

متهم،ومله لمم، تواضعه الرحل هذا عن الناس عرف وقد 
الناس.ق الوقيعة عن وبعده المهارات، عن بينهم،وترفعه ووحاهته 



١٤٥|اواؤءاواماه|رة 

منبمصيدة له تظفر تكاد ولا ، المجاء غرض ق يعرف تراه لا ولمذا 
القبيل.ذلك 

حالهالعالم مبادئ تلقي ي حياته فبدأ شتى؛ أؤلوار ق شاعرنا تقلب ولقد 
قوالكتابة القراءة وتعلم الكريم، القر^ن فرأ حيث أقرانه؛ بعض كحال 

٠ه/ المحيمي عيدافه الشيخ يد على الزلفي، 
فهده خالبصحبة فدهب الرزق، حللب j( سعى أن لبث ا وم

ابنالأميرعبدالحنيز قاصدين المملكة- -شمالي الخوف إل •؛محلممه المحيى 
يعهضفرأى ، سنة عشرة حمس —داك ان عمره وكان ، ديري الأحمد 

الأميربه فأعجب منوالمم، على فصارينسج يتحاورون، الشعراء 
عنده.مكثه ق ورغب عبدالعنير، 

أبررمن فكان ، انح—اورة سعر حموصا الشعر، ق يحمع أن لبت وما 
فيه.الشعراء 

للشعر.إلقاء وحن ثفس، وحلول جميلا، صوتا افه حثاه وقد 
الملكعند المقام استقربه أن إر صيته ويلغ شهرته، حنارت ذلك وبعد 

حلهق يصحيه وممن ندمانه، خاصة من فكان عبدالعنيزهته بن سعود 
خاصةمن فكان عبداسميزهئه بن الأميرمحمد صحب ثم وترحاله، 

ه. ١٤٠٩عام توق أن إل خاصته 
منهاكثيرا سمعت وقد ذكرها، يْلول ٠لريفة أختار الرحلة تلك ق وله 

شه.شاعرنا من 
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،jruما يتمل صار حيث الأسممرار؛ ل الرغة إل الخال به ص ذلك ؤبعد 
الزلفي.رأسه مسقط وق الياض، ق إقامته مقري 

عنهوحديث يقدرما شاعرنا، سيرة عن ليس - مر كما - والحديث 
اكام.هدا يناسب مما مروءته جوانب 

مثلق شاعر ق تحدها أن وقؤأ متعددة، الخوانب تلك أن والحقيقة 
محمد.أبي شاعرنا منزلة 

وحجبالحد، عن ترفعه س.رته ق الرقة الحوالب تلكا ومن 
غيره•الاستئثاربالخيردون 

والأمراءوالخلفاء الملوك عند الحفلوة على التنافس أن ؤيب من وما 
بينيكون مما حافل والتايج القدم، منذ الشعراء هودأب والوجهاء 

ووثايات،وتربهس، وتغاير، وتحاسد، تنافس، من البلاط شعراء 

،بالإقصاء التسبب إر الأحوال تلك تفضي وقد ' ذكرها بملول وأحوال 

الخطيب،ابن الدين ولسان ، والمتنك، تمام، لأبي جرى أجمارما وما 
ببعيد.عتا والأدباء الشعراء من وغيرهم 
تلكعن بعيدا فيكول أولئك، من أحد القاعدة تلك عن يشد أن وقل 
الأدواء.



١٤٧

منات متافق لدحنأ يكن فلم ذلك؛ من اش سلمه فقد صاحبنا أما 
الأكابر.من أوؤيم حفلوته على أقرانه من أحدا أوبحد القبيل، ذلك 

كانبل الخمر، لبمم ؤيتمنى أقرانه، بحب كان فقد ذلك؛ عكس الأمر بل 
الأكابر.من يمحهم ممن أوقرب صحة له يكون كي لكشرمنهم؛ يشفع 

علىليقولها يكن ولم مباشرة، منه سمعتها وأحبار قصص ذلك ق وله 
تقتضيمناسبات وق عرضا، تأتى ؤإنما المنة، أو الأيادي، تعداد سبيل 

ذلك.مثل عن الحديث 
يذكرهاكان يل الأكابر، مع أقرانه أخبار رواية عن يستنكف لا إنه ثم 
يهم.الإعجاب سبيل على دائما 

سبيلل شفع ربما بل الخير، من ينالهم ما يسكثر - كيلك - يكن ولم 
لهم.إيصاله 

سممتوقد ذلك، جراء من إحراج ناله وربما دونهم، لمن يشفع كان بل 
ذلك.من ؤنرفا منه 

ولافحدث المشكلات وحل ، سانحوالوءلائفق الناس لسائر شفاعاته أما 

ي•

ممنبعضها ّمممت وقد القبيل، هذا من أخباراكثيرة عنه وأعرف 
لهم.شفع 

نالكق الناس س لفلان شفعت لقن. محمد أبا يا ت الأيام من يوم ق له قلت وقد 
ذلكالخيرالكثيرق يديه على اممه طرح وقد ' دائما وهويدعولك ' الوظيفة 

ناك.ح ميزان ق كله ذك فلعل شفاعتك؛ بسبب به يعمل الذي انحال 



١٤٨

يدعىأن يستحق شيئا أفعل ولم ذلك، أذكر لا ولكتي لعل، •' فقال 
لبمموأحبابك فأهلك كشمأ؛ كان لما صحيحا ذلك كان ولو أجله، من لي 

حدا.فهوقليل أجلهم ْن فعلت ومهما حقىير'ءبيك، 
شهرتهمن للصمرواصربالرغم الخم تواصعه مروءته مظاهر ومن 

الواسعة.

مناسانبحضر فكان إيه، توجه الش للدعوات تلبيته ق ذلك ؤيتجلى 
والصغار.الكبار ؤيزور وأتراحهم، أفراحهم ؤيشاركهم الناس، 
يدعىأن عن فضلا يشعره، أومفاخرته ه، نفعن حديثه قلة تواضعه ومن 

مالسرفيه.

ولوكانأومحاوراته، أشعاره، أو أخباره، بعض عن سأله من بجنب كان كما 
مكانة.له ليت ممن أوكان له، أوغيرمعروف صغيرا، السائل 
أوالقول، يسفه يعرف فلم انحلس؛ أدب على محاففلته مذلاهرمروءته ومن 
له.يرتاح ولا ذلك، يكره كان بل الناس، 3، الوقعة 
يأخذكان إذ وانحاصرة؛ حلوالحارث لنحادنه، الأست٠اع حن كان كما 

يشعرأن د.ون مريعا الوقت ممضي فكان أوقمة؛ خبرا، اق إذامبالأياب 
بدلك.الحاصرون 

نازلهم،الذين الشعراء وعن ، والأمراء الملوك، مع ٠^٩^ أحاركثيرة ولديه 
سبقوه.أو 

غيره.عند نحره تكاد لا ما أولئك أخبار من عنده ونحيه 
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الحجازشعراء حمار كأ الأخسار، تلك الكثيرمن ماثرة منه سمعت وقد 
وغيرهم-عائد، بن وعلي الطرؤا، وحاسن ' العول لامح، • مثل ، المجار 

بمراحل؛والزلة السن ي دونه ومنهم بل لأقرانه، إنصافه مظاهرمروءته ومن 
يرقهلم وإذا عليهم، ثنائه كثرة من لتعجب إنك ز متهم، أحدا يثقص تراه فلا 

عنثل مإذا محملة إجابة أوبجيب يعرض، ؤإنما سوءا، فته يقل لم منهم أحد 
أولئك.من بأحد رأيه 

الوجه.ماء ؤبدل التملق، ذوي من يكن فلم ه، نفعزة مظاهرمروءته ومن 
أوأقل.الناس، أوسامحل عيشة يعيش أسراركونه سرمن وهذا 

والخاء.الثروة وذوى ، والأمراء الملوك، صاحب قد أنه مع ذلك كل 
إليذهب أن أشيرعليه وربما الأحيان، بعص ل الرزق عليه صاق بما رل 
والرفض.التمنع، إلا منه بجد فلا باكرامك؛ سيعد فانه أوفلأن؛ فلأن 

القبيل.^ا من أحباراكثيرة فهي. البار الفاصل ابنه ؤيدكرلى 
لله،تصاحب من تصاحب محمد أبا يا أث ت له وأقول كثيرا، أمازحه وكنت 

شكورا.ولا جزاء بدلك تؤيد لا 

سمهفإذا انحاورة، ق منازليه لإحراج وكراهيته حياؤه، الظاهر تللفا ومن 
بأنمسهميعجبون من بعض منازلة منه أؤيد وإذا سفهه، ل يجاره لم الخصم 
أومهاترة.جلبة، الأمردون فينتهي فيها، محاراته عن يعجزون بأبيات بادرهم 
المدينةمن قادما كنت الأيام من يوم ل ت قوله الشأن ذللث، 3( به حدتني ومما 
قأدخل أن وقبل الننماض وصالنا فلما سعودك؛قه الملك صحثة ل التبؤية 

أعجزونا،شعراء فعندنا الليلة؛ هده -ك byفقال؛ الأصحاب أحل- لقيتي محش 
محاراتهم.يستطع أحد لا أن يرون وكأنهم ، الشعراء وأتعبوا 
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أهلي؛ورؤية منزلي، لحول وأريا» سفر، من قادم الأن أنا ث فقلت 
منحملني أن الحال به وصل بل علي، أخ أن إلا صاحي من كان فما 

معه.ودهبحا ، له فاستسلمن ، السحارة ق معه واركيني ، الأرحس على 
قأرغب لم - متأهب،ن الشعراء ورأيت محنمعة، اس النرأي—G ولما 

ابدأفقالوا؛ يدنوا، أن منهم فهللمسى معهم، الرد وإطالة إحراجهم، 
منانحاورة أنهي حتى الصعهمية من شيء على تحتوي أبياتا فقلت أنت، 
محلت:حيث أولما، 

جميعانامحيااييربنوبصوبونوبماضأ 

والتالبئملآولمح  I^L^UIوا النم^^ ؤقضف 

المييعبرد من وثوب شوب اأدمردوب مقاديم 

اثغاليةبيع مثل والرخيمة ومرنقطا قطا 

فيأتيقيل، ما منوال على ينسج أن الرد ضيد الذي الشاعر ؤينزم 
بدأالذي الشاعر وضعها ام والأقفال والقافية الوزن نفس على بتن 

انحاورة•
ُتن.بيمن انحاورة تستمر وهكذا 

يفلحوا،فلم الجيخن متوال على يتمجوا أن فحاولوا • شاعرنا يقول 
منزلي•إل ورجعت استأذنت، حينها 
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أوكلامخطأ، بدرمنهم إذا وذلك الشعراء؛ لزملائه اعتداره مروءته ومن 
وإزالة، لم الاعتذار إر يبادر فتراه أونحوها؛ إساءة شعرهم من أومحهم ، موبم 

الخرج.ق أولئك من أحد يقع كتلا الخمن؛ انحمل على الكلام وحمل اللبس، 
وأصدقاء، بلده لأهل وحبه ، رأسه لمسقط وفازه مروءته ومن 

مغرببعد محلس له كان حيث وصغارهم؛ بكبارهم وأنه ، صباه 
الزش•ق مشما إذاكان نيارته ي يرغب ْن ، يوم كل 

بسثبتطول؛ الؤياحض ق إقامته مدة كانت الأخيرة الفترة وي 
،الزلفى إر كئ يتشوق محكان فيها؛ المكث أو ، المستشفيات مراحعة 

إلها•للمجيء فرصة أدنى ؤيلتص 
مجادام الزلفى عن وانقطاع ، هلؤيل مرض بمد للزلمي نئاراته آخر ول 

أحبابهكثيرمن اجتمع اه-  ٤٣٥عام الفطر عيد ؤ، وذلك ، سنة على ينيد 
صحش.من محيى أغلى ألخم لم: قال بل فرح، أمما بهم ففرح لاستقباله، 

بعدمن معه وحالت العيد، ذلك أيام من الرابع اليوم ل زرته ومحي 
رائعة.مانعة ة جلمحاله- -كعادة وكانت ، العشاء بعد ما إر الغرب 

الماس،أعراض من والنيل ، المجاء مر-عن -كما ترفعه مروءته ومن 
البغض.أشد ذلك يبغض كان بل 

تلك.بسيرته محدنا الشعراء أكثر واقتداء له، الناس محبة أسباب من وهدا 
إليه،بالقادم^ن وفرحه يجالسونه، لن إيناسه مذلاهرمروءته ومن 

الكلام.ومحاسن المحية من بهم يليق مما ومقابلتهم 
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وغيرهم-والوجهاء العلماء من الزاشن سكيرمن إكتاو محل ذلك وكان 
حتىشامل إنه بل إليه، ^ ١لقادماrjقاصراعلى الإيناس ذلك يكن ولم 
ومحامنولعلمه، مزاحه، من غيرمتقوص نصيب فلهم بجته؛ وأهل لأولاده 
وترحيبه,كلامه، 

له،حبهم من زاد مما وهذا ذلك، من عجبا فهد الأستاذ ابنه ؤيذكرلي 
ت-وقليهم 
الشوالخيالات الأحلام عن بعيدأ واقعه يعيش أنه مروءته ومن 
وتوهيمات.أخيلة، أصحاب من فهم الشعراء؛ كّيرٌن يمشها 

الشخصية.حياتهم على بفللاله يلقي، مما وذلك 
فيهما على ؤيقبله ' واقعه فهويعيش ذلك؛ فهوبخلاف أبومحمد أما 
حالم.خيال دون 

والضراء.السراء ؤ، واعتاواله تشكيه، وقلة مجبره مروءته ومن 
الأخأعلمني سيارة حادث ؤ، ■أءلق؛ه محمد الأكثرالشاعر ائته مات لما أنه وأذكر 

أخبروالدهأن ورغب الؤياض، ي توؤ، حيث أخيه، بوفاة عبدالرحمن الأستاذ 
اممه،حمد أن إلا منه كان فما - عليه سديدا حبرا وكان - أخبرته فلما بدلك، 

أبوهمأنهت له؛ فقلت محمد؛ أولاد الأن أكبرهمي ث وقال لابنه، ودعا واسر-م 
والامترحاع.الحمد، على زاد فما الله، بعاو عوضهم وأنت بعد، ومن قبل من 

3،عبدالعنيزم انه توف، لما بموات ذلك قبل شأنه كان وهكذا 
سيارة.حادث 
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شابه^*Lj( وهوق س_تتتي قبل يدر ابنه توق أن بعد حاله كانت وكيلك 
اب•بمميرواحثته حيروظ استقبل ا حوصحته؛ 

أوتستدعيالفراش، تلزمه الي المحية الأزمات بعض لتعرض إنه ثم 
اركزة.العناية بثها بيدخل وقد شديدة، الأزمة تكون وقد الستشفى، يحوله 

الشكوى،عن والبعد والشكر، والحمد، الأنس، وحدت وإذازرثه 

ذلك-كثرةأجل من - فترى مزاحهم؛ محئشل ' الزائرين يمازح يده بل 
عنده.الحلوس ق ورغبتهم الزاشن، توافد 
ذلك.منهم يطلب قد إنه بل 

مستشفياتأحد ق العواد سليمان بن عبدافه والشيح أنا زرته أنني وأذكر 
تكونأن إلا ببالي ولم؛بخطر -، ٥١٤٣٤عام رمضان أيام أحد عصر بعد الؤياض 

أخابن عند للإفaلار موعد على كنت، بل قليلا، تنقص أو تنئي ساعة نح النيارة 
قليلا،اجلسوا : ( JUبتوديعه هممنا وكلما محمد، أبي عند الهدين، بتا فهنال لي، 

فمالموعد، على محن فْالت، معي، تفهلروا أن آمل ت فقال ، المغرين، قرب حتى 
وقت،إلا عنده من خرجتا وما صاحبنا، من uعتدرنا عليتا، وأخ اعتدروا، 

عنده.- ض حففله - عيدالرحمن الأستاذ ابنه وكان ، العشاء صلاة 
القرآنوتلاوة والتثكيرلما، الخماعة، صلاة على :بحرصي وكان 
المسجدأموا الدين الأئمة أحد حدثني وقد بالقرآن، الصوت حن وكان 

تلاوته.ليسمع محمد أبي من يقترب كان أنه فيه يصلي الذي 
عرهي٠ /،—عره ق ؛، كد١١١محهى — الحبوب شاعرنا /مة ق اهرة حيالمروءة أن وكما 

إلوالدعوة الأناة، ولزوم الرفق، على الحث من ميلها ق يدخل وما بالمروءة، 'طافح 
الشيم.ومحاسن الخلال مكارم 
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والأمثال.الحكمة محرى جرت كثيرة أبيات ذلك ل وله 
الميل.هذ.ا الكثيرمن محبوه وبحفظ 

الشعرإلا محه الماس أكشر يعرف لا الكبيرالذي شاعرنا مروءة من لمع فهذه 

تلكعلى ومحاففلته ؤلبقاتهم، اختلاف على الناس محبة أسرار من شء وهذا 
المديد.عمره ؤليلة المكانة 

البررة.الكرام أولاده ق وبارك محمد، أش الخميع محب ل النه بارك 
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هداتهزاخؤيى

صديقك؟أو أحوك ت إليك أحب أيهما • حكتم سئل 
صديقي.كان إذا أحي .* فأجاب 

وأدومهاوأقواها.الصداقات، أنفع من الإخوة ، jruالصداقة أن ؤيب من وما 
ماتبلغ صداقتهما أن ذلك تماما؛ انمي هذا حسدا أحؤين عن ههنا والحديث 

هذهكابة -ين إو يزالان لا هما إذ للنيادة؛ قابلة عاما وثمان؛ن حمس عن ينيد 
العمالية.قواهما ويكامل الحياة، قيد على السعلور 

حيثمن والمرة العجب من صرؤبا طياتها j نحمل الأحؤنن هذين وصداقة 
وطهارتها.ووهجها، ونالها، رّوحها، 

وأحبارها.وأسرارها، الصداقة، تلك ت.قائق ذكرلبعض يلي وفيما 
اماوسليمان بيض الشيخان الشقيقان الأخوان فهما بطلاها أما 

الزلفي.ق المعروفة المسعمي أسرة من القشعمي عبدانحسن 
علم،وهوحنالب م ١  ١٣٣ عام وهومولود فهوالأير، عبرض الشيخ أما 

وتولالشنمة، مبادئ بعض وتلقى القر^أن، وحففل عمره، مقتل ق تعلم وقد 
ولمنة، حمويتن حمس مدة الزلفي— ضواحي —إحدى الثؤير جامع ق الإمامة 

بررة.كرام وحفدة أولاد 
هذا.يومنا إل نشأته منذ ونقى وعفاف وهوذوصلاح 

الإمامة،ترك أن إر فيه، الفروض ؤيصلي مسجده، ق بجلب وكان 
سنوات.قبيل الزلفي ل المدينة وسهل إل وحاء 

جيدة؛بصحة - ض بحمد - يزال وهولا سنوات، وحمس مائة الأن وعمره 
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الخمسالصلوات ؤيصالي الميممة، ذكؤياته ؤيستحضر قدميه، على فهويسير 
أوعناء دون القرآن ؤيقرأ جميعها، والشام التراؤيح بملي بل السجد، ف، كلها 

مشمه.

ذكرها.بملول أخباروذكؤيات وله انمادة، ق عجيبة أحوال وله 
سماحةوكان حاصرة، ؤيديهة مرحة، وروح معتدل، ذومزاج أنه كما 
منقائما الزلفى زار إذا ممازحه الخيم^نظةئء صاغ بن محمد العلامة الشيخ 
عتيرة.

اسمها:ضاحيتكم عيدادنه١ شيخ يا مرة: ذات له قال أن معه مزاحه ومن 
هم،ظلماذاىرمموئ؟لماذالمتكناكور؟

محمدياشيخ عملك الله أحن ت قائلا البديهة على عبدالله الشيخ فأجابه 
،العلماء بلد وهي كبيرة، بلدكم لكن الثؤير، اسم ؤيتامثها صغيرة هذه ضاحيتنا 

بالعجب.١أول فهي عنيزة؛ ت اسمها فان ذلك ومع ، والوجهاء 
للمنتن.ولوسكت صحيح وقال؛ محمد، الشيخ فضحك 

جوالامعه بحمل فانه كبرسه رغم أنه عبدالله الشيخ أربحية على يدل ومما 
أنمع معهم، التواصل يؤيد ممن ؤيتصل التصلن، على يه يرد خاصا 
المن•ل طعن يعد إلا يوجد لم ايوال 

لممكالمة وجد أوإذا است؛هلأنا، إذا غيري أوعلى علي يتصل ما وكثيرا 
يردعليها•

ههناواشام مر- _كما يهلول وأحباره سيرته على الكلام أن والحقيقة 
الشأن.ا ط ق الحديث مقام ليس 
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والكارم.الروءة صروب من فيها وما سليمان، أخيه ْع صداقته حول يدور وإنما 
علىينئي الأن وعمره ه،  ١٣٤٥عام مواليد فهومن ساليمان أخوه أما 
ry،J ^.عاما

أولادوله ه، ينفبشؤونه ؤيقوم تماما، بحواسه ممع - الحمد وفه وهو- 
بررة•وأحفادكرام 

الهلعام،وإطعام الباب، فتح وملازمة بالكرام، المعروفين الأجواد من أنه كما 
طلؤعبعد من تبدأ يومية حلمة وله المايي، على والعهلف الضيوف، وإكرام 

الأحيان.بعض الأكبرق الضحى إر تمتد وقد الضحى، وقت إل الثمس 
فرح،مع يوم، كل للقادم^ن الإفطار ووجبة القهوة، إعداد ؤيتخللها 

سنواتمنذ دأبه وهذا ه، ينفالقهوة باعداد وقيام ' بالقائم وسرور وتهللق، 
طؤيلة.

والتبكيرحداالقر'أن، وتلاوة للمسجد، الملأزم^ن الصالح^j^ العباد من أنه كما 
والخماعات.للجمع 

وبينبينه الصداقة جانب هوعن ؤإنما سيرته عن ليس - أيضا - والحديث 
اصغرمنهماسشقة اح.ت ولمما عمع، اخ ك لى الذي عبدافه الشقق احه 

_.افه رحمها - قؤيية فترة منذ توفيت 
والأخرى.الفينة ( jruمعا ؤيزورانها الياض، ي تمكن الأخت وهذه 

والعبادة.الصلاح أهل وهومن ، -٥١٣٨٢عام توفيظ؛اقنح فقد والدهما أما 
يتناولأن ههنا المقام وحب غريث_ة، عجيبة الأحؤين هذين فالصداقة 

الشيخفإن لذا سنة؛ عشرة باؤع سليمان يكبرأخاه عبداطه فالشيخ منها؛ طرفا 
إنه: قلت إذا تبالغ لا بل قاما، لوالده الولد الأكبرمعاملة أخاه يعامل سليمان 
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والبر،الخب، جهة من وذلك لوالده، الولد من ايياملة تكون ما كأشد يعامله 
يكادحث بأحواله؛ والاهتمام والرعاية، واللازمة، والملاحظة، والإشفاق، 

عيدالثه.أحيه على الأتمرمنصا اهتمامه يكون 
ولارأيه، عن -،؛رج ولا ' جما حبا سليمان أخاه فانه؛بحب عبدالله الشيخ أما 
أخيه.من بالقرب إلا سفره أو حضره ي يأنس ما أكثر يأنس 

الفجر،بعد يومية ة جللديه - مر كما - سليمان أن ذلك مظاهر ومن 
ؤنتناوليأش من ؤيأتي مباشرة، الصلاة بعد تبدأ الأول ت قرمح( على وهي 

ؤيمىنصرف، من نصرف ثم الشمس، طلؤع قرب إل وبجلس القهوة، 
يقون.من مع ه محلق سليمان 
ئمومن القهوة، يتخاللها حيث الثانية، الحالمة تبدأ بقليل ذلك وبعد 
الإفطار.

يكن يعبدالله الشيح أن فهي ة الحلتلك ق أخيه ْع حاله أما 
يأتيوكان ^٣٧كلومتر، الزلفى وسط عن نتعي ام الثؤير ضاحية 

أحدبصحبة يأتي وكان سليمان، أخيه يجلس إر الفجر صلاة يعد يوميا 
وكانالزلفى؛ الثؤيرإر من يأتون ممن الناس أوأحد ، أوأحفاده أولاده 
بيتل به خاص مكان إل يذهب ثم أخيه، ْع الأول الحلمة يجلس 

الحلمةإر ذلك بعد يأتي ثم الراحة، من قسْلا ليأخذ سليمان؛ أخيه 
الثانية.

التوص•هذاهوالمنامح ولكن 
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ليمانسأولاد أحسد قام أحيه راحة من منيي ق سليمان من ورغبة 
ؤيرجعهالخؤير، من يوميا به يأتي خاص وسائق خاصة، سيارة بتخصيص 

إلمها-

بعدماخصوصا الزلفى ق منزل إل عبداض انتقل الأخيرة الفترة وق 
ذكر.نحوما على يأتي فصار والإمامة، الخْيابة ترك 

سليمان،أخوه قلق سار، الإفهلموعد ق انحيء عن عيداض ناخر وإذا 
منخرج التأخر زاد وإذا والأخرى، الفينة بثن انحلس باب يرقب وصار 

أخوه.يأتكب حتى محسرة؛ بمة ١لشارع ق ينظر وصار اليت، 
الخاصة.الناسبات أو العارضة، الرحلات أو الولائم من يكون ما عدا وهدا 
هوأحل، راسمه وقيل سلمان اخوه اسمتقيله انحلس إل عيداض حضر وإذا 

أوأوالتمر، القهوة، تحوتقديم ْبن خرمته ياسر صار ثم انحلس، در صق 
له.ؤيستمع بحادثه، صار نم أوالطيب، ، الماء 

آخربحديث عبداض أخوه صع ثم أوحديثا ابتدرقصة إذا سليمان إن بل 
f

حديثمن يه سرع ما وترك سليمان، سكت - سممعه ثقل بعدما صوصا خ- 
عبداش.اخه حد|دمثا يتقضمى حتى 

ماكثرة من ممل ولا إياه، ؤيستهلعهه الحديث، أخاه يستمهلر إنه بل 
المكررة.الأحاديث من يسمعه 
أخيه،على فتح ورمما مرة، لأول لما المستمع إنصات لما ينصت بل 

إليه.أوأصاف ، اسمتفهمه أو 
متزله.إر عباواض ذهب الضحى ارتفع وإذا 
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ولاسليمان، أحيه عند يوم الإمحطاركل يلازم عبدالله فان رمضان ق أما 
غيره.أحد عند يفطر أن يرصى 
بالعيد.الهنث^ن يستقبلان ثم معا، العيد طعام يتناولان العيد يوم ول 

حاصرا.عيداض أحوه إذاكان إلا بطعامه يهنأ لا سليمان وكان 
خدمته.على يتنافسون الدين البررة من وأحفاده بل عبدافه أبناء أن مع 

يؤيد.وما فتركوه يدلك؛ والدهم راحة أن رأوا ولكنهم 
الأغلبولكن فاستضافوه، الأحيان، بحض ق أمره على غلوه وربما 

ذكر.ما أحواله على 
رمضانق القثعمي عبدافه بن عبدانحن الشيخ وزميلي صديقي وبحدثتي 

الزلفىقدمت لما ت قائلا - الهمياض ق وإقامته عمله مقر وكان ، ه ١ ٤  ٥١٢ عام 
أتركوقال؛ بشدة، فرفض واحدا، ولويوما يفطرمعي أن والدي على ألخحت 

ساليمان؟أأحي 
واستأذنهالغرب بعد خصوصا أبنائه ، jruبيته ق كان إذا عثداينه الشيح إن بل 

الثربيأراد من وقال: فرح، أيما فرح - سليمان عمه إر سيدهب بأنه أحدهم 
سليمان.عمه محلر فليلزم 

بجاذبهوصار عبدالله، أخيه جوار إل سليمان حلن طعام مائدة ل وإذاكان 
المائاوة.عن يتصرفا حتى الهلعام من يشتهيه ما إليه ؤيدني الحديث، أطراف 
سليمان؛أخيه مزرعة إل رحلة نيادة مع أخيه، مع التوس هوبرناثبه فهذا 

منذبدأ حيث سبت؛ يوم كل صارت لم خميس، يوم كل وذلك ' للغداء 
إرأبنائه أحد بصحبة منزله من ليمان سيخرج حنث صاحا؛ العاشرة الساعة 
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وأركيه، رأسه وقبل ، أخيه على وسلم نزل النزل وصل فإذا ، عيدالنه أخيه منزل 
الزرعة.إر يملوا أن إر بحادثه وجعل وراءه، ركب نم لسيارة، اق 

حيثالخمعة، يوم مبكرا عادته على يأتي، سليمان أن الصداقة تلك أحوال ومن 
يميصار المسجد إر أتى وإذا يالتلؤيل، ليس بوقت الشمس طلمهمع بعد ياتي، 

نمالإمام، قرب بحانبه خاصا كرسيا له ؤيضع الممجد، ق عبداممه أحيه بمكان 
أحيه.مكان على والأحرى الفينة ب؛ن ما وعينه بملي، أن له الله ثاء ما بملي 

مرة.من أكثر ذلك يفعل حفلته لا وقد 
هلألي: يثم عبرافه، أحي مكان هدا فقال: تصغ، ماذا مرة ألته سل 

فلنمكان؛ أقرب ؤ، فضحه وقدر، كثيرمن أحوك ت له فأقول مناسب؟ هو 
أحد.يلومك 

قه أجليم رأسه، وقبل استقبله، للمسجد عبدالله أحوه جاء إذا ثم 
الصلاة.تقام أن إر والأحرى الفينة ( jruصاريرمقه ثم له، أعده اليتم، مكانه 
الرعاية،عن حرج ولا فحديث، أوعمرة لحج أحيه مع سافر إذا أما 

والخدمة.والملاحنلة، 

إحدىبعد القشعمي سليمان بن قشعمي الصديق الشيخ وبحدلتي 
عمهفجاء الودلع، طواف، ل افترقا أنهما الحج إل وعمه والده رحلات 

عنه.ويسأل يتحفر، عمه فصار والده، قل 
الأحرعلمي مهما واحد كل هجم أبي أقل ولما قشعمي: الشيخ يقول 
وكلمليا، وبكيا حلؤيلأ، وتعانقا أعوام، منذ بعضا يؤيا لم وكأنهما 

أخي•أخي، للأخر* يقول منهما واحد 



مإوء|ا~اساهمو ١٦٢

صمنومن ذلك، عن فتحدث العلاقة تلك سر عن عيدض الشيخ سألت وقد 
أوصيكماقال: ثم سليمان، أحاك أحضر له: قال وفاته قبيل والده أن قاله ما 

أويبنبينكما خصومة إل يؤدى أمرقد تتركواكل وأن والأجتماع، بالألفة، 
الناس.من أحد 

معا،نملكه لما اقتسامنا عند كلمة بنع نتكلم لم ت عبداض يقول ما صمن ومن 
أوحدثعلي، أووحد سليمان أحي على وحدت أني حياتي ق أذكر لا وواض 

خلاف.بينتا 

•أوتردد اعتراض دون أولاده وأسمي أولادي، يمي إنه بل 
أكافثهأن أستطع ولا علي، سليمان أحي؛ أفضال تعدان. أستتليع لا إني، واش 

له.باللءاء إلا علميها 

قعندنا مثل لمضرب الأحؤين هذين، بيمن العلاقة هده أخيار وإن هدا 
بمصمن همتري أوإو إلي قادم قدم ؤإذا مشهورة، معروفة وص الزلمي، 

هدين،من، فيرون امحالسر، ذلك لنيارة الفجر بعد ما وقت خصص الأحبة 
الحجب.منه ينقضي ما الأحؤين، 
وأنه، ه ١  ٣٥٣عام له حج أول قصة إعاد.ة عيداض الشيخ من، يطلب ما وكثمأ 

مافيذكر يالكعثة، وهويهلوف طعن، لما عيدالعنيزهه الملك يسيرخلف كان 
وأبعده، الحاني، علوِا هجم لما سعودبظاقنج الملك من وماكان ناظره، أمام جرى 

والده.عن، 

وتعليمهللقر^ن، وتعلمه صباه، ق أخباراكثيرة عبداض الشيخ يذكر كما 
عيتؤر.وشغلفا شدة، مرمن، وما له، 



١٦٣م1*اتس1سرة 

ستمرأن لما كان ما الش العظمة العلاقة لتلك عامة ومعالم إشارات فهده 
منعالية درحة على طرفيها كون ثم اف، فمحل لولا المتطاولة الأزمان هده 

الفاسقعن والترفع والتغاضي، والتنافر، والتسامح، والصفاء، ، الركاء 
وانحقرات.

وأحفادهما،أولادهما إر العادة تلك وسرت متعاونن، سعيدين عاشا لدا 
بعيد.أو ميب من حالهلهما ومن 

الرزق،بمط بركاتها من الش الصادقة وانحبة الصلة، أسرار سرمن وهدا 
١^^وصلاح العيس، وطيب العمر، وطول 

وخمولا،شقاوة الحياة لقضوا والمثاحتات الخصومات احتهما بولوحلت 
بجملها.كواهلهم تنوء تركه أولادهما ولأورثوا 

انمزطيبيتبن مكان وضل محبب الجميل بولي امرئ وثل، 



١٦٤  lu*U_سرة

ضوءام

بينتعيش امرأة قمة فهوبحكي عجبا، طياته ق بجمل العنوان هذا 
أفاصل.بأولاد مته فرزقت برجل؛ تزوجت المرأة وهذه طهرانيتا؛ 
زوجتهمن أولاده سن ل ص أخرى بامرأة زوجها اقترن سنوات وبعد 

الأووشا'•
،الله- -رحمها توفيت ثم ، بنات وثلاث أولاد الثانية ورزقت 

الصغار.هؤلاء وتركت 

أم؛ولا أب الصغاربلا هؤلاء وبقي ، ججنلقئه زوجه—ا توق سنوات عدة ؤيعد 
لبمولأءوالأم الأب بدور قامت أن إلا بالسن الكبيرة أبتهم زوجة من كان فما 

رىمس بعض يفلرذلك كما - صرتها أولاد أنهم على إليهم تنظر فلم الأولاد؛ 
مروءتهن-هزلت أو دينهن، 
-نبالةوأنهم ، لأولادها وإخوان ، لزوجها أولاد أنهم على إليهم نثلرت ئنما 

الصالحةالمرأة تلك من كان فما والعطف؛ ، الرعاية إر بجتاجون يتامى - ذلك على 
أشد.أو لأولادها كرعايتها ترعاهم وصارت ، بجنانها عليهم أشرقت أن إلا 

ابنهامن وطلبت ، الله- -حفظها المرأة تلك أحبار كثيرمن على ومحمتت وقد 
أحباروالدتهبكثيرمن يزودنى أن ومروءة- فضلا الناس أفاصل من الأىر-وهو 

مكتؤبا.ذلك من بشيء إلحاح- -بعد مشكورا فزودني لأبيه؛ وأخواته إخوانه مع 
زوجةمع أحوالمم بعض لي يذكروا أن لأبيه إخوانه بعض من طلبت بل 
مثكوؤينفأجابوني الأسئلة؛ بعض وسألتهم ، محهم جلسحإ حيث أبيهم؛ 



4١٦٥ويءاوا«ماءارة 

منلي فاجتمع سيأش— كما — لهم تيسر ما بعد فيما لي كتبوا لم سألتهم؛ عما 
تقديروقدوة.محل يكون وأن ، به يشاد أن يستحق قدر ذلك جراء 

صرتهامن زوجها وأولاد ، عاما السمن على عمرها ينيد ا،لرأة هده 
والعشؤينالثالثة إر عشرة الرابعة بعن ما الأن أعمارهم تتراوح 

فماصغار؛ وهم توفيت لأنها نظرا أمهم؛ يذكرون يكادون لا وأكثرهم 
أبيهم•زوجة على إلا تقع أعينهم كانت 

لأيهإخوانه مع والدته حال عن به بجدثني ما جملة الأكبرمن الابن بجل-ثني 
،محدهم وسكتت ، معهم بقيت حيث مستمرة؛ تؤيية معهم تعيس إنها فتقول؛ 
بقربه.ا.ؤيأنون ، لخضنها بجنون فكانوا 

إليهبجتاجون ما بكافة وتقوم بهم، وتسعد ، وتؤنسهم ، تضاحكهم وكانت 
يكونما والصبرعلى المشاعر، ومراعاة ، واللباس ، الهلمعام وإعداد ، الخدمة من 

عموما.الصغار طبيعة هومن مما متهم 
،لأيه إخوانه بجوار إلا تنام تكن لم والدته أن الأكبر-أيضا- الابن ؤيضيف 

نومهم-أماكن ف جميعا تراهم حتى النوم يأتها لا بل 
عليها.الموافلبة على وتحفيزهم ، لما وإيقاظهم صلاتهم بشأن كثمأ يعنى وكانت 
بتهيئةيعنى حيث وتفوقهم؛ ، وممثزهم ، د-راستهم على جل-"؛ •ميصة وكانت 

الإفطارلمم،باعداد وتقوم ، مبكيين نومهم على فتحرص ، لمم الملائم الخو 
عندكمهل ت وتقول ، ومدكرتهم ، دروسهم عن مستمرة بصورة ألمم ون

إياها؛أروني وتق-اريركم؟ شهاداتكم أين حفثلتم؟ هل ذاكرم؟ هل ، واجبات 
فتأخذتكتب- ولا تقرأ لا عامية وهي لما سلموها نتائجهم خرجت إذا فكانوا 

وقراناها، النتائج رأينا أبيهم-فإذا من الكبار إخوانهم محن - يا لمها وتنتائجهم 



•ردءاتماسوت ١٦٦

فكانوافرح؛ أبما بذلك فرحت طسة_ نتائج تكون ما دائما وكانت -عليها 
ذلك.ق إسعادها على يتافسون 

تألمم وتفيها، والمشاركة الطلابية، الأنشطة على تحثهم كانت بل 
قمشاركتكم شأن وما الإذاعية؟ مشاركتكم مدى وما قدمتم؟ ماذا 

جوائزكم؟.وأين التعليم؟ إدارة مسرح 
قبهم اهتمامها على يقتصر لم والدته اهتمام الأكبرأن ابنها ؤيضيف 

الناس،مع سيرتهم ق متابعتهم إر ذلك تعدى بل فحب، التفلامية دراستهم 
تتابعهمفكانت احي، المق العالم ودروس القرآن، حلقات ق دراستهم وق 

الوصاياوتبعث ائل الرسوترسل الحضور، ق وتتفقدهم القرآن، ففل حق 
وسلوكهم.حفظهم على والحرص بهم، الاهتمام بضرورة لعلميهم 

وحرصها.بحلمها وتشعره وتدعوله، يهم، يعتي من تكافئ وكانت 
تتصلحيث حرج؛ ولا فحدث المنزل من خرجوا إذا معهم التواصل أما 

تأخرقالتوإذا ستأتي، ومتى أنت؟ أين ت وتسأله تلوالأخر، الواحد يهم 
تأتي.حتى أنام ولن بانتظارك، أنا تأخرت، لقد له؛ 

يأنسونفكانوا الشفقة؛ وشدى المودة، بندى مبللا الاهتمام ذلك وكان 
أوتدص.بثقل معه يشحرون ولا الاهتمام، بذلك 

الأولادهؤلاء الأكبرمن كان حيث خيرعفليم؛ ذلك جراء من ولقدكان 
وأحيىالخامعة، من تحرج قد والأن والديه، فقد لما السادس لصف اق 

تزوجت.قد البنات 



١٦٧،روءاواس1سرة 

الثانيالصف j هوالأن الابتدائية الأور السة ي كان الذي وأصغرهم 
الثانوي.

بلسني، ملوك عليهم يعهد ولم حميدة، سيرة يسيرون وجميعهم 
الدراسة.ق والتفوق والتميزبالأد.ب، الخمن، بالذكر إلا يعرفوا لم 

حمظوبعضهم واليعيد، ١لقريب، مع طيب تواصل على أنهم كما 
جوائزعلى حصلوا كما المساحي، أحد إمامة وتور كاملا، ١^٧٣ القرآن 

التحميظ.جمعية من 

لأبيه،إخوانه مع والدته أخبار بعض عن الأكبرحديثه الأخ ؤيواصل 
تواصلهاإن بل كجروا، بعدما حتى معهم تام تواصل على إنها •٠ فثقول 
فصارأولادها- -نحن بنا تواصلها على لينيد إنه بل حدا، مستمر معهم 

العيسبدونهم.تستطع فلا حياتها، شإ لأبي وإخواني، إخوتي، 
افه،بطاعة افه افه لمم: فتقول كثيرة، بوصايا توصيهم ما كثيرأ وكانت 

نحالونمن اعرفوا بالسلام، تلاقونه من بادروا الناس، من أحدا توذوا لا 
صالواالمرور، أنفلمة احترموا السيارة، قيادة ق تسرعوا لا تصاحبون، ومن 

عليهم.للسلام معا اذهبوا أرحامكم، 
عصر،كل زوجها وأولاد وأحفادها، أولادها مع رسمية ة جللما أن كما 

عبر.ذات وذكرلمواقف نافعة، وأحاديث هادفة، قصص انحلس ذلك ؤيتخلل 
واحتساب.وصبر، وفرح، بلذة، بذلك تقوم وص 
أوككشأن من فكان الحازمة؛ الحانية التربية تلك ثمرة افه أراها وقد 
عنها.صبرا ولا يحدا يهليقون لا لمم، أما يعدونها وصاروا كان، ما الأولاد 



مؤءات«ئصرة ١٦٨

إخوانهمع والدته أمر من كان الأكبرعما الابن به حيلتي ما بعض هذا 
لأبيه.

أحوالممعن ألمم لأملأبيه؛ إخوانه بعض لقيا ي رغبت الحديث هذا وبعد 
ودارمعهم، لقاء فحصل لبمم، ونفلرتها لما، نفلرتهم وعن أبيهم؛ زوجة مع 

يكتبواأن الالقاء_ ي حمل ما على -نيادة منهم وهللبت ذلك، حول حديث 
شدهمع ذلك من سيئا فكتبوا وأخبار؛ وإضافات خواؤلر، من لديهم ما بعض 

حقه.ا،لقام يوفوا أن يستطيعوا لن أنهم من واعترافهم حيالهم 
قال:أن - للقرآن وحافظ إمام -وهو لي وكتبه أحدهم أكده ما صمن ومن 

عينيها،خلال من إلا الدنيا نبصر لا حياتنا، من ّثيء كل لنا بائسة إنها رر 
بقربنا،تأنس فلميكات واحدا؛ ولويوما بدونها نعيش أن نتصور ولا 

وتحززلفراقنا•
ثؤع،أممدة الحلقة مع سنر ل سنذهب بأننا أخبرتها أنني وأذكر 
لفراقنا.لوعتها تعبرعن بالعامة أبياتا ونظمت شديدا، حزنا فحزنت 

منعلينا لخوفها لغيرسبب؛ اذزل من بالخروج لتا تمح لا وكانت 
السوء.اص<ا^^دأ—ا 

عليهوتحرص رعايته، على وتقوم تلازمه، فإنها متا أحد مرض وإذا 
ا،لريضةاهي وكأنها لألامه، وتتألم عجيبا، يدا شل. حرصا 

حتىبال لما يهدأ ولا بتا، الاتصال تتابع فإنها الزل خارج وإذاكنا 
.ا( نعود 



١٦٩مزءات«عاهمة 

.أوغيرها(( لليمرة افرمعا نررنحن ت فقال ؟ سافرت إذا حالكم ما وسألته؛ 
عنتسأل لا رر ت فقال حالكم؟ فما مقيمون؛ وأنتم سافرت وإذا له؛ فقلت 
.ذلك(( دون عن سلتي هذاوإنما 
الذينأهالها لنيارة ذهبت إذا رر فقال; ذلك؟ دون الذي وما له: فقلت 

.بيننا(( قؤيبة والمسافة بلدنا نفس ق هم 
الأمريسير.كون؟ وماذا : له فقلت 

فشايلما بة بالمأما الأمر، حقيقة يعرف لا لن الأول الفلرْ هوسيري ٠ •' فقال 
تحول•حش بها ومحل الجمر، أحرمن على خرجت إذا سظرها فنحن عتر؛ 
أحدولرمت لما، أخت مرصت فهولما القبيل هذا من حياتنا ي بتا مر ما أشق أما 

ةخممدة أختها ورافقت الرياءس، إر الزلفي من فذهست ما.ة؛ اارياصرر مستشفيات 
وكناأحد، فيه ليس البيت فكأن بتا؛ مجر ما أصعب من الأيام تلك فكانت يوما؛ عثر 

مرة•أمٌن يوم بماكل تتصل أنها من بالرغم نوم ولا لأنأبملمام، 
أشدلما مشتاقي ويا الحياة، لما عادت أختها مرافقة من عادت وعدما 

وهيكيلك((.الشوق، 
علىتحرص ت»كانت فتقول أبيه، زوجة عن حيينه الأخ ذلك ويواصل 

ؤيعدنا.يرصيتا ما حميع وعلى لما، الطعام أفضل إعداد 
العلم.محالس وحضور الصلاة على تحثنا وكانت 

تعدنا الشهيرة مقولمها وتمول وود، شوق بكل استقبلتنا سفر من أتينا وإذا 
)Uعرفاباليآكم(.

أبناهاورعاية الرحيم، كنفها قلل 3، أمنا ولا أبيتا يفقد شعرنا ما ووافه 
٠أوأشد(( أبنائهم يعاملوناكمعاملة الذين الكبار إخوانا 



•وزءات«،اه،رة ١٧٠

إجابةبنفس فأجاب أبيهم زوجة مع حالمم عن الأخ آخرلذلك أخا وسألت 
تسطح،بما إسعادنا نحاول إنها را أبيه؛ زوجة عن قاله ومما السابقة، أخيه 

جهدها.بكل رضانا عن وتحث 
وافقتلسفرقريس، استأذنها ؤإذا والمثايخ، العالم، محالى من مينا تحب وكانت 

كارهة.وهي 
من؟مع وقاك: ففزعت، القصيم إل ذاهب إني لما: قلت فترة وقل 

الله،حففلكم وقالت: وامحلمأنت، ممرحت فلأن، وأستاذي شيخي مع فقلت 
.1 شقك ق منه واستند 

تحومامن عجيية أخباراكثيرة الكريمة الأسرة تلك غيرأفراد من سمعت وقد هدا 
ذكرونئادة•

تلكأن تماما الأسرة تلك يعرفون الذين المشايخ بعض من سمعته ما شف وٌن 
كمافقدها جراء من أصابهم ما أصابهم أهلها إر أوذهبت إذاسافرت الحانية الأم 
لعلهفيتغثاها؛ صلاتها؛ عباءة يأخذ أن إلا الفراق ذلك عن بعضهم لي يولا مر- 
برحاء.من بجده ما بعض عنه فيذهب ربحها؛ من شيئا بجد 

جميلةصورة ونملى ومروءة، ديانة عن تنبئ حية حميدة سيرة فهذه وبعد 
الذرا.السامية المكارم هذه من ديننا يه يأمرنا ما وثمئل قيمنا، بعض عن 

الأمان حنجهة من البيلة؛ الأسرة لتلك جميلة لوحة ترم ا أنهكما 
لم.اما وعدها زوجها، أولاد وفاء جهة ومن وإيثارها، ورحمتها، 

اليتامى،الصغار إخوانهم على حدبوا حيث الأم؛ تلك أولاد جهة من ول 
منيرونه تما حاجة صدورهم 3، يجدوا ولم يشوونهم، القيام على أمهم وأعانوا 

إخوانهم؛إل عنهم التام شبه وانصرافها ل لأبيهم، إخوانهم بشأن أمهم قيام 



١٧١*>اوءات«ءاصرة 

يرىومن ؤ لبعض بعضها يشهد وماثر بعض، على بعضها ينادى مكارم فتلك 
ه.المملحول هم محأولثاك مسه شح 

ه.عظيم دوحظ إلا يلمانا وما صبروا اذايى' إلأ يلئانا ما وؤ 
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٣٩ مكنرعاية —

٤١

٤٤ كفيل-وفاء 
٤٦ -محهي،أحن
٤٨ وفاءولمة حنن زفرة -

٥٢ طبيبإخلاص -

٥٤ المؤولةمدير —
٥٦ والدكأنه -
٥٩ الأبزوجة ْع راق تعامل -
٦٣ نيل-والد 
٦٥ البرالعاصرةصور من -
٦٩ عشرأمتالما-
٧٥ لعلمطال وفاء -



ل؛>لوقئرد

٧٧قديم لصديق فاء و- 
٨٠_وجهطلق 

٨٣بائع -أخلاق 
٨٥مثالي -طلاق 

٩٠للمحن -الاعتراف 
٤٩ محقق نزاهة -

٩٧باز ابن سخاء من ع مل- 
١٠٤المع -رح 
١٠٨وإحسان -عفو 

١١ ٠ الخنيهات قصة -

١١٣أخيه عون ق - 
١١٦وصلة -بث 

١١٩التشفي ق -حار 
١٢٢صرة مروءة -

١٢٨يوم كل العمال تطعم -
١٣١الخيار -م 

١٣٤مؤول شهامة -

١٣٧طالب مروءة -

١٤٢شاعر مروءة -

١٥٥أحؤين صداقة -
١٦٤أم صرة -

١٧٣-الفهرس 




