
 
 

 

 

(  هو) أن يقول أهه العصيمي صالح للشيخ هسب رجل في طريفة قصة  

 ! اهلل أسماء من

 

 فؽؿرراُ   ِسرقاٌق  ولره إفررد ٌ  وله لَِحاٌق، وله ِسباٌق  وله ُمـتًفى، وله مبتدأٌ  َلهُ  كالمٍ  كل         

 .مودقِعه برعايةِ  يؽونُ  َفْفِؿه

َ   فتعتبِررُ         عؾرى لِرَ     ذَ  فُقوقُِػر  وسرقاَقه  وإفردَ ه ولِحاَقه، وِسَباَقه وآِخَره، دلؽالمِ  أوَّ

حقح دلػفمِ   .له دلصَّ

َله أخذَت  فنن  بؿػرر ٍ  دكتػقرَت  أوِ  لحاَقره، وتركرَت  ِسرباَقهُ  أخرذت أو آخرره، وتركرَت  َأوَّ

، كالمٍ  َر    يف لَِ     ذَ  أوقَعَ   سقاٍق  تركقِب  يف دلـَّظر  ونَ  ور إلرى وَ َفعر  حقٍّ  ودلباصرل دلرز 

 .دلعؾمِ  يف

رذين دلـَّاس، من كثقرٍ  حاُ   وهي  أوَّ  إلرى يـظررونَ  ٕكَّفرم حرقٍّ  تزيقرِ   إلرى ُيبرا رونَ  دلَّ

 تركقرِب   ونَ  إفرردِ ه إلى يـظرونَ  أو لِحاقِه،  ون ِسباقِهِ  إلى يـظرونَ  أوْ  آخِره،  ونَ  دلؽالمِ 

 .وأهؾهِ  دلعؾم عؾى دلغؾط فِي فقؼُعون ِسقاقِه،

ر ٓحرظَ  وعؼُؾه، وِعؾُؿه  يـه لهُ  َيْسَؾمَ  أن أرد َ  فَؿنْ          فنكَّره دلؽرالِم  مرن مودقِِعره يف َذده 

حقحِة، دلرؿعاكِي عؾى يوقُػهُ  ورِ   ْعرَوى عـهُ  ويدَفع دلصَّ تري دلرز  عقفا دلَّ عقفا َمرنْ  يردَّ  عؾرى يردَّ

 .دلعؾم يف دلرؿتؽؾ ؿقن

َّٓ  دلحا ِ  تؾَ   حصوُ   يؿؽن وٓ        هن حاضرَ  تؽون بلن إ  ودلررؿرد  لِرَ ،   ذَ  حرقنَ  دلرذ 

هنِ  حضورِ )بر  ُمردَّ ً  ِذهـر  زدغَ  إذد فنكَّر  َفْفُؿرُه، دلررُؿَرد ِ  ـَىدلررَؿعْ  َعَؾرى دلَؼْؾرِب  إقبراُ  (: دلذ 



 
 

 

ً   وحضرر  .دلَغَؾطِ  يف أوقَعَ   ُمدَّ

  َكَسرب أحرًدد أنَّ : دٕحرود ِ  وقائع من وأذكر        
َّ
 أسؿررا  مرن( ُهرو) إنَّ : أقرو  أك ري إلري

 
ِ
رُت  أكَّـي وذكرَ  ،!دلل ر قرَّ دِجحري جرامعِ  يف َذده   دلحاضرريَن، أحردَ  كران وأكَّره ،(ُشْبررَرد)برر دلرَّ

را عوى ِذهِ ه   ُذكَِرت فؾؿَّ  :دٕبقات ِذهه   وذكرُت  ضحؽُت  لي دلدَّ

 وآِخررررررررُ  أّوٌ   ولؾؽررررررررررالم

 حاضر مـ  ودلذهنُ  فاففؿفؿا

ه وٓ دلؼرررروَ   تدفعِ  ٓ  تر َّ

 بعده ما إلى يم ي  حتى

ر كـت فنكَّـي       ، دلرؿػر  دٓسمِ  بقن دلػرَق  ُأقر 
ِ
ِِ  ودٓسرم لل  دلررؿػر ُ  فآسرمُ  دلؿضرا

ِذي هو  (.دلل: )مثُل  ودحًدد  يليت دلَّ

ُِ  ودٓسمُ          ومالر  دلعالررؿقَن، رب  : )مثل غقره  مع مجؿوًعا يليت دلَّذي هو دلؿضا

 (.دلرؿؾِ  

 دلؿتؼابؾررة  دلؿز وَجررة دإللفقَّررة دٕسررؿا  هرو ثالًثررا، كوًعررا زد  دلؼررق م دبررنَ  أنَّ  وذكررُت        

 حرروِ َفْصرل َعردم بؿـزلرةِ  دٔخرِر، عن صرفقهِ  أحدُ  ُيػَصُل  فال ،(دلباسطِ  دلؼابضِ ) كاسمِ 

  أسؿرررا  مررن أنَّ (: دلباسررطِ  دلؼررابضِ ) دسررمِ  يف تؼرروَ   أن يصررح   فررال دلرررؿػرِ ، دٓسررمِ 
ِ
 دلل

 ،(دلباسررطُ  دلؼررابُض ) هررو حقـئررذٍ  دٓسررم بررلِ   (دلَباسررطُ ) دلل أسؿرررا  مِررن أنَّ  َأوْ  ،(دلَؼررابُض )

ِِ  بقن دلػصُل  يؿتـعُ  كَؿا بقـُفَؿا  دلػصُل  فقؿَتـِعُ   وٓ دسرٌم،( أ: )تؼو  فال ،(دلل) دسم حرو

م)  .دسمٌ ( ُهر) وٓ دسٌم،( دلالَّ



 
 

 

 

  أسؿررا ِ  مرن( هرو) أنَّ  يرذكرُ  فالًكرا إنَّ : فؼراَ   دسرٌم،( ُهرر: )هروَ  فسؿع       
ِ
 ذهـَره ٕنَّ  دلل

 لؽرونِ  تؼريرًرد فقفرا أنَّ  فظرنَّ  دلؽؾؿة ِذهِ ه   فسِؿع شارً د، كان وإكََّؿرا حاِضًرد، يؽنْ  لمْ  حقـئذٍ 

 .وتعالى سبحاكه دلل أسؿرا ِ  من( ُهو) دلؽؾؿة ِذهِ ه  

را َذده   فننَّ  لؾؿتعؾ ؿقَن، دلعذرَ  يؾتؿس ودلعاقُل          ُيسرتغَرُب  ٓ برل مـه  ُيستغَرب ٓ مرؿَّ

نْ  وَ ، بَ   يريدُ  مرؿَّ  يتـافسروَن، دلـَّراس فرننَّ  دإلكسراِن، َخؾِقَؼرةُ  عؾقره ُجبَِؾرْت  َأْمررٌ  َذده   فننَّ  دلس 

َئاسررةَ  دلَجرراهَ  ويريررُدونَ  ويَتصرراَرُعوَن، عامررة،َ ودلر   خطررَلُه  بعررضٍ  فِرري بعُضررُفم ويبتِغرري ودلزَّ

لِه َٓ  .بؾغفا ُرتبةٍ  عن وإكزدلِه إِلز

ر أنَّ  وَعَؼرَل  وتعرالى، سربحاكه دلل َأَمررهُ  بَؿرا َعاَمَؾُفم دلـَّاِس، يف َذده   رَأى إذد فالعاقُل   ِذهِ ه 

ٌة، حاٌ     بشرريَّ

رهرا، بؿررا أكػسرفم دلررُؿَزّكون دلبشررريَّة، عنِ  َفالرُؿَتَرف عونَ          مثرل إلرى يؾتػترون ٓ ُيَطف 

ٌت  دلرؿتعؾ ؿقن من َذده   صدور أنَّ  ويرون َهَذد، َّٓ ودَب  دلؼوَ   فقَفا إففاُمفم يـبِغي َز  .دلصَّ

اهدُ          َّٓ  ُيؿؽنُ  َٓ  دلَحاِ ، تِؾَ   حصو ِ  كْونِ  مِن إِلقهِ  َأرَشدَ  َما َأنَّ : دلِحَؽايةِ  منَ  ودلشَّ  إ

هِن، حضور مع ا دلذ   .لَِ     ذَ  لؾؿر ِ  يحُصل ٓ فنكَّه ُشرُروِ ه معَ  وأمَّ

 

 (.الطلب آداب يف الطلب بهجة) رشح


