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ََسبح استعداده، وعلى قدر اجتهاده، ومن حيث إننا نتكلم اآلن على  حياة األمم كحياة األفراد، عبارة عن مسابقة شاقَّة، ينال فيها كلٌّ ِبح

اٍد، وعلى الوسائل اليت تتوسل هبا هذه الشعوب ألجل النهوض من احلضيض األوهد، إىل السَّنام األجمد، كان بدهيًّا أن الشعوب، ال على أفر 
صى، فأيُّ فن من فن ون نقول: إن رأس وسائل النَّجاح يف هذه املسابقة هو العلم، ليس يف ذلك نزاع، ولكنَّ العلم فنون كثرية، ال تكاد ُتح

ق حي أن تنشده قبل غريه، وتبدأ به لتَ ْعرحَج إىل العالء؟ اجلواب هو: األدب، ورمبا ذهب أانس من العلم جيب على األم ة الناشدة ألسباب الَّتَّ
 املفكرين إىل أن رقحيَّ األمم يتوقف على العلوم الصحيحة.

 
 

حق حه أن يحبحث، وهو صحيح من حيث املآل؛ أو ما يحسمى ابلعلوم الثابتة؛ كالرايضيات، أو كالطبيعيات، وما تفرع منهما، وهو كالم من  
ولكن املرحلة األوىل يف طريق جناح األمم هي لألدب، دون غريه؛ وذلك ألن األدب هو ثقاف النفس، وصقال اهلمَّة، ومثار كوامن العزائم، 

ْهمازح األعظم الذي يبعث النفس على اخَلب ح وهو املشتمل على نواحي احلياة الروحية كل حها، فالنفس ال تتوق إىل املعايل إال ابألدب، وهو املح 
لوم يف َمْيدان اجملد، ومىت أوجد األدب هذا الشوق إىل اجملد نشدت األنفس ضوالَّه املتعددة، أينما وجَدْْتا، ومن أي نوع كان، فكانت الع

، والزجل واألمثال، واحلحَكم والقصص، والتاريخ الكونية واملعارف الطبيعية، ومجيع األسباب اليت ال تَّتقى األمم إال هبا: النظم والن َّْثر
تتقي الفناء واألساطري، وكل ما يَهحزُّ النفس ويروقها، ويثري فيها الَوْجد ويشوقها، هي ألوان األدب الذي ال َمَناَص لألمم اليت تبغي العالء، و 

ق هلا  السعادة يف الداخل والسيادة يف اخلارج. من استيفاء شروطه، واستكمال أدواته، حىتَّ ترقى معارج املدنية، وتَ تَّسح

، فاملادة جامدة صلدة صامتة، ال تَ َعلَُّق هلا ابإلرادة؛ ولذلك فهي تنتظر التَّصريف من عامل املعىن العامل مركب من مادة ومعىن وبعبارة أخرى:
ت إرادْتا بشيء َمَضْت تْطلحب أسبابه املاديَّة، فكان عامل املادة الذي هو اململكة الروحية القائدة املدبرة، املرشدة اآلمرة الناهية، اليت إذا تَ َعلَّق

دمَة اجلسم للروح، وكان مقدار هذه اخلدمة على نسبة مقدار اإلرادة وقوْتا، فإذا اشتدت اإلرادة يف َأْمٍر، أَ  طَاَعْتها املادة خادًما لعامل املعىن، خح
اإلرادة فيه ضعيفة، كانت طاَعةح املادة لإلرادة ضعيفة، وجاءت خدمتها هلا ضئيلة، كما  فيه إطاَعًة بعيدَة املدى عميقة الَغْور، وإذا كانت

ادية، من خبار وزيت نشاهد من أحوال األمم الالَّئي ال يزْلَن يف دور االحنطاط، فإنَّ استمرار قحصورها َمْنَشؤحهح احلقيقيُّ فَ ْقدحها ألسباب الرقي امل
ا، وضعف هذه اإلرادة إَّنا هو من ضعف ملكة وكهرابء وما أشبهها، وفَ ْقدحها  ا هو من ضعف إرادة هذه األمم يف نحْشداِنح ذه األسباب إَّنَّ هلح

األدب فيها؛ إذ لو كان انشئة هذه األمم يقرؤون من األشعار ما يهزُّ أواتر أعصاهبم، وحيفظون من اأَلْزجال ما يثري كوامن نفوسهم، 
ع دائرة عقوهلم، ويطالعون من التاريخ ما يفسح آفاق تفكريهم، وما يحقو حي فيهم الرجاء، ويدفع اليأس  ويستظهرون من احلحَكم واأَلْمثال ما يحوس ح

 لكانت األمة أرقى حااًل، وأشد على العلم إقبااًل. -إىل الوراء 

الكمال، وحيحَف حزهم إىل اْلَمَثل األعلى؛  عمٌل عظيم يف أنفسهم، يسوقهم إىل -وهي محَن املنازحعح األدبية  -وقد يكون للقصص واألساطري أيًضا 
محْزَِنا رايحح النظم ألنه كما تقدم القول عليه ال تتحرك اإلرادة إالَّ من بعثة روحية، وعن ِنضة نفسيَّة، وهذه إَّنا يَ ْقَتدحح زاندها األدب، وت حَلق حح 
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واألسجاع واألقوال اليت تَ َتسوَّغها الطباع، واألمثال اليت ْتفو إليها  والنثر، وتستنبط ينابيعها محطالعة التواريخ، وتَ ْنشحلح كنائنها األزجال
 األمساع.

إن األدب هو املرحلة األوىل من مراحل احلياة املسَّتاد ملثلها، إَّنا هو القول الفصل املنحوت من أصفى مقاطع احلقيقة،  :-إًذا  -فقولنا 
 ، ومها من أساطني األدب، فولتري، وروسوى ما كانت لتثور، لوال األفكار اليت زرعها  ولوال ذلك ما قال املؤرخون: إن الثورة الفرنسية الكب 

 ، فإن هذا القول يبدو غريًبا ملن مل يتأمْله حنن اإلنكليز نرى شكسبري أنْ َفس لدينا من اهلند  الكاتب اإلنكليزي يقول:  كارليلوَلَما كان  
ذ اإلنكليز مهما عال يف األدب َكْعبحه، وَمَلَك العقوَل سلطانحه، يكون لدى أدابء اإلنكليز أمثن من حقَّ التأمل، فيقول: كيف أنَّ فذًّا من أفذا

األمة اهلند، اليت تتوقف عليها َعَظَمة بريطانيا العحْظَمى كلها، ولكن َمن تعمَّق يف النظر جيد أن شكسبري هو الذي بقصائده هزَّ عواطحَف 
صفاء، وأصَعَدها مصاعد العالء، وحبََّب إليها اجلمال واجلالل، وأْطَمَعها يف القلم والكمال، وإن  فتح اهلند اإلنكليزية، فأوردها موارحَد ال

 املشتملة على مئات املاليني من األَنْ فحس إَّنا كان من مَثَرات تلك الشجرة األدبية، اليت غرستها يدح شكسبري يف هذه األمة العظيمة.

، ما كان األملان فحتحنوا بَغَوايَتحه، إىل حد ح أن شحبَّااًن كثريين انتحروا من شدة التأثر إبحدى  ولوال أن يكون األدب هو مصدر االنبعاث الروحي ح
ذه  رواايته، وما كان بعضهم يقول: إن هللا عوض األملان من املستعمرات ابألفكار الفلسفية، ومن الفتوحات العسكرية ابلفتوحات العقلية، وه

قافح النفسي، والصقال املعنوي، وهو األدب الذي حَنن بصدده، والنهضة الفكرية والنهضة البدنية مها أبًدا توأمان، وإليك كانت نتيجة الث ح 
 من قصيدة:

 َوُحَداَءَهاُنَِشيَدَهاَُسِمْعتَُُإِلاُُُُُُُُُُجَواِعَهاُبَِجْمعُُِتَْبَدأُُْلََُُواْلُعْربُُ

 

، إالَّ على أثر نغمات شعرائها، ونبات خطبائها ونَ َفثَات أحدابئها، فهم هم احملر حكون للساكن، هذا؛ وما تبسطت أمة يف الفتح واالستعمار
ا املوقظون للهاجع، الناشرون للهامد، الرافعون للمتضامن، احلافزون للقاعد، املتَصر حفون بقلوب األمة اليت من بعد تصرفهم هبا تنصرف مب

ذُّوا على هذه القاعدة؛ بل كان لديها من َموادَّ وَخريات، على أيدي ا ملهندسني والصنَّاع والزرَّاع، وسائر العاملني ابملادة، وأما العرب فلم َيشح
ذه األدب من أعمل العوامل يف نفوسهم، ولن جتد هلم فضيلة من قبل اإلسالم، إال كان الباعث إليها األدب من شعر وقصَّة وعحَظة وَمَثل، فه

، ونفََّرْْتم من الدَّاَناي، وَهوَّنت عليهم بذل اْلمحَهج يف حفظ الذ حَمارح، وصون العرض، وإغاثة امللهوف، واالنتصار هي اليت رغبتهم يف الفضائل
للضعيف، وهي اليت قدَّست لديهم قحرى الضيف، واإليثار على النفس، وكون اإلنسان يعطش إىل أن ََيوت، حىتَّ يسقي أخاه النمريي، وهي 

ٌز عن قحراه اليت جعلت البدويَّ  املعدم املنتَ َبذ قاصية الفالة تضيق عليه مذاهبحه، وتضيق عليه نفسه، وقد أقبل َصْوَب خيمته ضيٌف هو عاجح
 فقال:

 اللاْحَماُاللاْيلَةَُُتَاُتَْحِرْمهُُُلَُُبَِحق ِكَُُُُُُُُُقَِرىَُولََُُُضْيفُ َُُربااهَُُُهيَاَُفَقالَُ

 

ْر له طعاًمام ايفع، فيقول ألبيه:  وابنه يراه يف هذه احلرية، وهو غال ، وَيس ح إالَّ تفعْل يكن عارًا كبريًا علينا، فقد   ويقول ألبيه:  اي أََبتح اذَِبِْنح
ذه الورطة  ، وإن الرجل قد يَهمُّ بذبح ابنه، لوال أن هللا أنقذه من هيظن الضيف أنَّنا خبَحلنا عليه ابلزَّاد، وحنن َّنلكه، يظحنُّ لنا مااًل فيوسعنا ذمًّا

َوإحْن مر  مبرور َعانَةح ظحباء، أْصَمى منها بسهمه واحدة يف إابن احتياجه إىل القحرى، ولكنه كان قد حدَّث نفسه بحَذْبح ابنه عندما ضاق به األ
  .هحَو مَلْ َيْذَبْح فَ َتاهح فَ َقْد مَهَّا
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وال يزال ملهج ألسنتهم وحديث أمسارهم، واملثال األكمل يف  وما كان غري هذا األدب املوروث، الذي تتناقله ألسنتحهم خلًفا عن سلف،
أنظارهم حاماًل هلم على هذه املبالغة يف إكرام الضيف، واإليثار على النفس، وكم قيل يف هذا الباب من بيت، رفع وضيًعا وخفض رفيًعا، 

ت هلا األعطاف، ومثلت هبا األلباب من دون سالف، وكم س حداء يتضمن من هذه األفعال النبيلة، وكم رحوحيت من قصة ترحنَّ ارت الرُّكبان ِبح
ثوا واملنازع العالية ما تنقطع دونه األعناق؛ حىت صار هذا األمر عندهم ِنايَة الشرف والسُّْؤدد، وصار اجملد غري معقول من دونه، وكم حد

أرَّج هبا األندية، وَرَوْوا من مأثرة يف الوفاء تطيب هلا األنفس، وترتفع َعمَّن َأْوىف بعهده وات ََّقى، ونقلوا يف مَسَر الليل من قصة يف هذا الباب تَ تَ 
أن عرف هذا الرجل األرؤس، وذكروا أانًسا ِمحَّن َأمَّنحوا خائًفا، فإذا هبذا اخلائف هو نفسه قاتلح ولدح الرجل الذي أجلَأهح وأمََّنه، ومع ذلك فبعد 

َئ هو نفسه كان قاتاًل لولده  مل خيفر عهده، ومل يرَض أن يغدر به، بل محن هؤالء املديرين َمْن ساعد املْسَتجري على الفرار سرًّا يف أن هذا امللتجح
اقعة جوف الليل؛ حىتَّ ال تعلم به عشريته، فتَ ْفتك به، وهذا يف العرب كثري، وله أماثيل قدَية وحديثة، ومنهم من كان عنده نزيٌل، فوقعت و 

من الصبيان األغرار، فَ َفَتك ابنح املضيف اببن الضيف، ومل جيد املحضيف عند ذلك بحدًّا من قتل ابنه؛ لَيْخلص  بني ابنه وبني ابن ضيفه، وكان
ة يَرحثحها األعقاب، وتَعريَّ هبا تلك القبيلة على مدى األحقاب، وهذا كابن محَوْيت شيخ من عار القالة أبن وَلَده قتل ولد ضيفه، وليتقي سحبَّ 

َم األعاجم إىل أدىن درجاْتا، وإذا رويت لغري العرب، مل يفقهوا هلا  الضفري من عشائر العراق، وهي َمَعاٍل ال يفهمها غريح العرب، وال ترتقي مهح
كنهم ال يعملون بشيء منها، مع أِنا عند العرب مَن اخلالئق الطبيعية، اليت ال يتصور وجود العرب من دوِنا، حديثًا، وقد يْقدحروِنا َقْدرها، ول

ا رسخ هذا يف نفوس العرب، وامتزج بدمائهم بكثرة ما ورد يف شعرهم، ونحقل من َسَلفهم إىل خلفهم، وتراجزت به سقاْتم على أفواه  وإَّنَّ
أجواز الفيايف، وهو الشعر الذي أوجده هللا أحسَن قَ ْيد للمعايل، وأثبت سجل للمآثر على حد ح ما قال حبيب املوارد، وتغنَّت به حداْتم يف 

 الطائي:
َُفِريَداُُُأََصابَُُُُإَِذاُُُاْلَجبَانُُُُِِمْثلَُُُُُُُُُتََزلُُُُْلَمَُُُْواْلَمَساِعيُُاْلَمَعالِيُُإِنُا

ْعرُُُُُُُُُِلاْفَتهُُأََُُُُُُفإِنُُُُُْنَْثرُ َُُُُجْوَهرُ ُُُُِهيَُ ِ َُوُعُقوَداَُُُُقالَئًِداَُُُُصارَُُُُُبِالش 

َُوُعُهوَداُُُُُُِذماةًُُُُُُِمْنهُُُُُُُيَْأُخْذنَُُُُُُُُُُمَقاَمةُ َُُُُوُكل ُُُُُُِمْعَتَركُ ُُُُكل ُُُُِفِي

َُمْشُهوَداُُُْشَهًدامَُُُُِمْنَهاُُتَْرضَُُُلَمُُُُُُُُُُْخَفَراُؤَهاُُُتَُكنُُُْلَمُُُْاْلَقَصائِدَُُُُفإَِذا

َُمْحُدوَداُُُُُسْؤَدًداَُُُُهَذاُُُيَْدُعونَُُُُُُُُُاْْلُولَىُاْلَعَربَُُُكانَتَُُِذلِكَُُأَْجلُُِِمنُْ

 ُقُيوَداُُُاْلَقِصيدُُُُِِمَررُُُُُلََهاُُُجِعلَتُُُُُُُُُُْعالًُُُُُإلاُُُُُاْلَعالَُُُُُِعْنَدُهمَُُُُُوتَنِدُ 

 

إال أخذت من األدب عهًدا، ومن الشعر موثًقا، وال دارت َمْعركة ظهروا فيها على أعدائهم إال خلَّدْتا  وما كانت للعرب فعلة جميدة
ْثلها.  أشعارهم، وسارت هبا أزجاهلحم، وكانت حافًزا هلم على مواقف مح

جتد فيها من العحزَّة القوميَّة ما حيرك  -ذه األمة انظر إىل قصائد أيب متام والبحَّتي واملتنيب وغريهم يف مغازي اخللفاء، ومحقاماْتم يف الذَّب ح عن ه
 اجلماد، ويزلزل األطواد، وذلك مثل قصيدة أيب متام يف فتح عمورية اليت أوهلا:

ْيفُُ هُُِفِيُُُُُُُُاْلُكُتبُُُِِمنَُُُأَْنبَاءًُُأَْصَدقُُُالسا  َواللاِعبُُِاْلجِد ُُِبَْينَُُاْلَحدُ َُحد ِ

 ومنها:
            

 الَعَربُُُِأَْوُجهَُُُوجلاتُُُْالوُجوهُُُِصْفرَُُُُُُُُُكاِسِمهمُُُالِمْمَراضُُِاْلْصَفرُُِنيبَُُأَْبَقتُْ
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 وقصيدته يف ذكر تَ َغلُّب العرب على العجم يف يوم ذي قار قبل اإلسالم:

َُصْحبُُُُُهُُلَُُُُلَْيسَُُُاْْلَْشبَاهُُُِِمنََُُُوِحيدُ ُُُُُُُُُمْفَردُ َُُُوْهوََُُُمَضىَُُقارُ ُُِذيُُيَْومُُُُلَُهمُْ

ُاْلُعْربُُُُأَْنُفِسَهاَُُذاتَُُُِعنُُُْأَْعَربَتُُُْبِهُُُُُُُُُِأَناهُُُُُُاْْلََعاِجمُُُُُُِصْهبَُُُُُُعلَِمتُُُُْبِهُِ

 ُصْلبَُُُولَُسَنامُ ُلَُُكِْسَرىُاْبنُُُلِكِْسَرىُُُُُُُُبِهُُُِنََجاَُُماُُالاِذيُُاْلَفْصلُُُاْلَمْشَهدُُُُهوَُ

 

فُّ ابملنااي يف سبيلهما؟! فأيُّ عريب يسمع هذا  الشعر وال ترقص انصيتحه، وال ْتتاج مريرتحه؛ عحزًَّة بقومه، وََنوة بعصبيته، وال يستخح
ي من أمثال هذه القصائد، اليت تَ َغىنَّ فيها شحعراؤان مبجد العرب وعليائهم، فينطبع هبا انشئتهم على الغرام ابلفتح، وا جملد، ومعايل وماذا حنحْصح

وشرائف األعمال، ويعلمون أِنم سالئل تلك األمة العظيمة الفاُتة، إنَّنا إن حاولنا إحصاءها، كنَّا كمن حياول إحصاء رمل عاجل، األمور، 
 وإَّنا جَنَْتزي هنا مبجرد اإلشارة.

 -ي على حممد بن عبدهللا وقد بقي الشعر يف العرب يرفع وخيفض، وينصر وخيذل، وهو أدب العرب اأَلْسىَن يف اجلاهلية إىل أن نَ َزَل الوح
يَّة اجلاهلية اجلهالء،  -صلى هللا عليه وسلم  َله، وأقرض األخالق ما كان مستحسًنا، وأبطل ما كان من َحَح فنسخ األدبح اإلهلي كلَّ أدب قَ ب ْ

حنراف وت حرََّهات اإلسراف، فأصبح األدب مقيًَّدا ابلشرع، فاعتدل مائلحه، وَدَجَن انفحرحه، وسلكت به احملجة الوسطى، وعدل عن شعاب اال
ة غذَّْتا فصاحة التنزيل فسار الدين مع الدنيا رفيَقنْيح، وجتلَّت األوىل والعقىب توأمني، وَبَدهحيٌّ أن أداًب أمْثَره الوحي، وثقافًا أجنبه القرآن، وفصاح

 َلمحمَّا يفوق كل أدب أْخَرج عحلًما وعماًل. -

خبوارق العادة يف أسلوبه وأتثريه، ومل تكن هذه الفتوحات اليت دحهش هبا املؤرخون، ومكَّنت اإلسالم  وقد شهد التاريخ العام لألدب القرآين
– من نصف املعمورة يف نصف قرن ال غريه، إالَّ مثرة هذا األدب العايل، الذي كان يفعل ابأللباب فحْعَل الشراب، وانهيك آبداب رسول هللا

رَحه  -َحلة ألويتها، وعحمَّار أندحيَتحها، وقد قلت فيهم براثئي جلاحظ العصر مصطفى صادق الرافعي وآله وأصحابه  -صلى هللا عليه وسلم 
 هللا:

َُحْيَدَراُُُتَُراب َُُُُوأَبَاَُُُوِصَحابَهُُُُُُُُُُأَْحَمَداُاْلباَلََغةُُِفِيُُيطَاِولَُُُذاَُمنُْ

َُوأَْقَصَراُُيَُكونَُُُُماُبِأَْعَذبَُُِعْنهَُُُُُُُُُُخاِطًراُُُأََراُدواُُُإَِذاُُُاْلُمْعِربِينَُ

 أَْسَكَراُُُإِلاُُُاْْلَْلبَابََُُُخاَمرََُُُماَُُُُُُُُوَقْولُُهمُُُْاْلُمْسكَِراتَُُُِواْلَمانِِعينَُ

 

زَعح هللا ابلسلطان ما ال نعم، إن فتوحاتح الصحابة مل تكن كلُّها جبوامع الكلم، وَأَوابحدح الشعر، وكان العامل األعظم فيها الصارم البتَّار، وقد ي َ 
 يَ زَع ابلقرآن، ولكن كم من كتابة أغنت عن كتيبة! وكم من قوٍل أغىن عن صول! وكم من معركة كانت تدور الدائرة فيها على املسلمني، لوال

م وفرسان البيان منهم! وقد طاملا َلعحَب الشعر احلماسي أدوارًا يف هذه  الفتوحات، اليت قَ َلَبْت وْجه شحعراؤهم وخطباؤهم وشواعرهم وأديباْتح
 َهزحَيًَة شنعاء، وداهية دهياء، وهلل َدرُّ املتنيب الذي يقول: -العامل، وطاملا منع عنهم خوفح العار، واتقاء األشعار 

َُخلِيالَُُاْلِفَرارَُُاتاَخذَُُالاِذيُُوِعظَُُُُُُُُُُخلاةًُُاْلَجَراَءةَُُاتاَخذَُُالاِذيُتَلِفَُ

اَُُخافََُُمنَُُْحْتِفهُُِِمنُُُُُُُُُْبَِخائِفُ َُُولَْيسَُُضُ َمضااَُواْلَعارُُ  قِيالَُُُِمما
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محْنحصرًة يف إشارات ََنوة املقاتلة، وْتوين املوت على الغزاة يف  -ومل تكن فائدةح الشعر ومساجالت الشعراء وحماضرات القصاصني واألدابء 
واحي احلياة اإلسالمية، ال يَتَحرَّك فيها متحرك، وال يسكن ساكن، إالَّ وللشعر واخلطابة سبيل هللا، بل كان األدب محتَ َغْلغاًل يف كل انحية من ن

ون واآلداب والبيان هناك األثرح البليغ والعمل العميق، وما كانت ِنضة العرب العلمية يف القرنني الثاين والثالث بعد اهلجرة، وتطاوهلم إىل الفن
َ َخرْيًا  ن نتائج انتشار األدب العريب؛ ال سيَّما األدبح القرآين الذي فيه: }إالَّ م -واحلكمة اليت كانت لألعاجم  َوَمْن ي حْؤَت احلْحْكَمَة فَ َقْد أحوِتح

َكم فارس واهلند، والتبحر يف العلوم العقلية والعددية 269{ ]البقرة: َكثحريًا [، ومل تعو حل الدولة العباسية على ترمجة فلسفة اليوانن، ونَ ْقل حح
ب، وغري ذلك من األسباب اليت أسست هبا هاتيك احلضارة الباهرة، اليت كانت األوىل من نوعها طوال القرون الوسطى، إالَّ بعد أن والط

ملعري، امتأل حوضها بشعر أيب العتاهية، وأيب نواس، ومروان بن أيب حفصة، وبشار بن برد، وأيب متام، والبحَّتي، وابن الرومي، ُثح املتنيب، وا
ر م من فحول الشعراء، الذين كانوا يَقَظًة يف أبصار الدولة، ولحقاًحا خلواطر األمة، وكهرابء يف أعصاهبا، وبعد أْن تدفق بعمرو بن ِبَ وغريه

ْحرح بيان ابن املحَقفَّع، والصايب، وابن العميد، وأمثاهلم من كحتَّاب العهد العباسي، وِما ال محَشاحََّة فيه أ دنحيَّة الراقية ال بحدَّ هلا ن املاجلاحظ، وهَبََر سح
عي، ولكن من التحقق ابلعلوم الصحيحة، والعمل هبا، واالعتماد على احلقائق الكونية، والتجارب الراهنة، ِمحَّا ي حَعب عنه اليوم ابملذهب الواق

سرورًا، وجيعل للمجتمع اإلنساين رونًقا وهباء، األدب هو الذي َيْصقحلح األذهان، وَيْشَحذح القرائح، وينب حه انئم العزائم، وَيأل احلياة نشوة و 
لي ويشق الطريق إىل اجملد، وحيمل وسائل الَّتقي والتوقي، وما كثر يف الدنيا شيء إال ابتذل إالَّ األدب؛ فإنه كلما َكثحر َعاَل، وهو ال ذي حيح

 صاحبه ِبلية الَكَياسة، وهو الذي يؤمن له طريق الرائسة، وهلل َدرُّ القائل:

َُسَنةُُُُْأَْلفََُُُماَرَسهَُُُُولَوُُُْلَُُُُُُُُُأََحدُ َُُجِميًعاُُاْلِعْلمََُُحَوىَُما

 أَْحَسَنهَُُْشْيءُ ُُكل ُُِِمنَُُْفُخُذواُُُُُُُُبَْحُرهَُُُُُعِميقُ ُُُاْلِعْلمُُُُُإِناَما

 فاألدب هو صنعة األخذ لألحسن من كل شيء، وقد أجاد اآلخر يف قوله:

ُأََدبِهَُُْوِمنَُُْعْقلِهُُِِمنُُْأَْفَضلَُُُُُُُُُِهبَةًُُُئُ ِلْمرُُُِللاَُُُخلَقََُُما

 بِهُُُُْأَْليَقُُُُُلِْلَحيَاةَُُُِفَفْقُدهُُُُُُُُُُُفِقَداَُفإِنُُْاْلَفَتىَُحيَاةُُُُهَما

 

))َأدََّبِنح ريب، فأحسن : -صلى هللا عليه وسلم  -وقدَيًا قالوا: لحيكحن عْلمحَك َملحيًحا، وأدبك دقيًقا، وحسبحك يف فضل األدب وشرفه قوله 
 أتدييب، ُث أمرين مبكارم األخالق((، فأنت ترى أن مكارَم األْخالق هي نتائجح األدب، وكفى بذلك لألدب تكرَيًا وتعظيًما.

 وخالصة القول:
عُّ فيها األدب، ويعلو مناره، وينتظم به القول مع العمل، ويتآخى في ه اخليال مع الواقع، وتسري به إنَّ أرقى اجملتمعات البشرية هي اليت َيشح

األقسام؛  احلقائق إىل جانب الرقائق؛ فإنَّ الطَّْبَع البشري أيىب التمحض يف منًحى واحد، وال بحدَّ لرحقحي اجملتمع من أتليف األضداد، وتعديل
 حىتَّ حيصل االعتدال.
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