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صناعة املزاج

صناعة املزاج
بقلم :د .حممد بن إبراهيم احلمد
املززصاد مةنزز٘ غززوٜف٘و ّمعَززْو مفززسّه لةززُ ؾززةُ االةػززْٖو ّالززُ اؾز

ذُ

االيعطٕ.
ّمةنُ٘ املصادِ ت ةق إط قوت بوعتبوزاتو ّزمبو دخةَو مو دخةَو مً تَػَُّٔزس غزُىاَو
غٌُا مثري مً األالعوظ االيت ٓتحوذبَو جوىب االت ْز االدالالٕو ّاالحن وط االدالالٕ.
ط بُ االػزسا,و ّمزو زمزب عةٔزُ االبزدٌ
خ َة ُ
لةعغ املصاد _عنْموّ_ ٓا ةق عة ٙمو آ ْ
مً اال بوٜعو ّاألذْال االؿرٔ٘ ّ ا َمل َسقَِّٔ٘و ّمو ل س عةُٔ اإلىطزوٌ مزً االؿزعوت
ّاالضتفدادات اجلطنٔ٘و ّاالفقةٔ٘.
ّقززد مززوٌ االقززدموٓ ٛززسٌّ ٌ مززصاد مز إىطززوٌ ٓيػززُ مززً تػةززب ذززد االفيوؾززس
األزبف٘ :االدوو ّاالؿعساٛو ّاالطْداٛو ّاالبةػه.
ّعةنززو ٛاالززيعظ رززه وزاٛو ّدزاضززوت ذززْل املززصادو ّ صززسِ عةزز ٙاالػززخـو
ّعيدٍه مو ٓطن ٙبوألمنوط املصاجٔز٘و ّااليعطزٔ٘و ٍّزٕ مزو ٓفسهلْىَزو _منزو ٓقزْل
األضتوذ االدمتْز ضفٔد غين ىْزٖ_ بوالؿعوت االْجداىٔ٘ االثوىٔز٘ ىطزبٔوّو ّاالزيت ٔزص
طبقٔ٘ االػخـ االىعفوالٔ٘و ّتابي ٙعة ٙمو جاب عةُٔ مزً طوقز٘ غسٓصٓز٘و ّتفتنزد
عة ٙتكْٓيُ االكٔنٔوّ ٕٜاالدمْٖو ّتتؿ اتؿزوالّ ّصٔقزوّ بزواليْاذٕ االعطزْٔالْجٔ٘
ّاالفؿبٔ٘.
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ّٓفسَّه املصادا االيعطٕ بُىُ املطتْ ٚاالىعفوالٕ املنٔص الةعسدو ّاحلزوالت االىعفوالٔز٘
االيت ٓتطه بَو ضةْمُُ يف غةب املْاقف.
ٍّْ _بفبوزٗ خس _ٚدلنْع٘ االؿعوت االيت ٔص زدّد األلفول مً غخـ آلخس.
ّاملصاد ّ احلوال٘ املصاجٔ٘ ختتةف عً املػزوعس يف مْىَزو قز َّ ددٓزداّو ّمْىَزو ال
َتيْحاه عً مؤصسو ّ ذدث مفني.
ّاملصاد عنْموّ ميُ مو ٍْ ذطًو ّميُ مو ٍْ ضّٔ.ٞ
ّاملززصاد غززفْز داخةززٕو ّككززً يف مززثري مززً األذٔززوٌِ االضززتدال ال عةٔززُ مززً
تؿسلوت ؾوذبُو منو عرب عً ذالك شٍري بقْالُ:
ّمَنو تكً عيد امس ٟمً خةٔقز٘ ّإٌ خورو ختع ٙعً االيوع تفةز ِه
د .حممد بن إبراهيم احلمد

ّابً االسّمٕ يف قْالُ:
ّقزز مززً قززني خززريّا طَّْٓتززُ إال ّيف ّجَززززُ الةخززززري عيززززْاٌ
ٍّيوك املصاد املسٓض االرٖ ٓؿيف طبٔزوّ مزرالكو ٍّزْ املؿزرْ ,بوالمتٝزو,و
ّاالتْتسو ّارْعو ّحنْ ذالك مً اق سابوت املصاد املفسّل٘.
ٍّيوك املصاد املفسّه بوالطةيب االيوتخ عً زدٗ لف جتوِ مس مفزنيو ّقزد ٓطزتنس
ضوعوتو ّ ٓوموّو ّقد ٓ شو بفض االيوع عْاموّو ب قد ٓك بفكزَه ذبزٔظ
ذالك طٔة٘ عنسِ.
ّغوالب زوّ مززو ٓززستبط املززصاد االطززةيب ب زوالقةقو ّاالتززْتسو ّضززْ ٛاالعززًو ّاالػززفْز
بوإلذبوطو ّاالتةرذ بودعو ٛاملعةْمٔ٘و ّااليصّع إىل االػس ّاالفدّاىٔ٘.

صناعة املزاج
3
ٍّيززوك مززو ٓفززسه بوالػززخـ املصاجززٕ االززرٖ ال ٓثبز عةزز ٙذززول مفٔيزز٘ لز ٚ
مػوعسِ ختتةف مً ذني حلنيو ّمً ذول إىل ذول لإذا ٍزد ت ىعطزُو ّضزكي
ِزْٓراُ تفوم بة فو ّقوب االيوع بوال ذو,و ّ ظَس االبَح٘ ّاالتطومح.
ّإذا تكدز مصاجُ عكظ األمس وموّ ل اِ ٓتفوم جبعوٛو ّٓقوب غزريِ بزوالكةْ
ّاالفبْعو ّتساِ متؿةبوّ يف مْاقعُ ّوزا.ُٜ
ّال ٓفد مً ذالك االقبٔ مً س بزُ حلعزوت ضزسٓف٘ عزوبسٗ تػزري مصاجزُ الفزوز
ٓفس و صه ٓفْد إىل طبٔفتُ.
ّإمنو احملرّز ٌ تطتنس طْٓ ّ.
ّقد تدل تةك احلول عةّ ٙجْد اق سابوت ىعطٔ٘.
ّررا موٌ مً احلكن٘ ّاالفق ٌ ٓكفَّ املتفومِ ا مع االػزخـ املصاجزٕ مزً الزْو
ىعطُو ّإغفوزٍو بوالزرىب مةنزو صزوز ذالزك املصاجزٕو ّ تؿزسه تؿزسلوّ ال ٓةٔزق
لنصاجٔ٘ ذالك االػخـ _يف األغةب_ ىوبف٘ ميُ ال مً تؿسلوت مً ذْالُ.
ٍّيوك ضبو ,عدٗ الةنصاد االطةيب ميَو االبفد عزً ا,و ّاجلَز و ّقةز٘ االيزْوو
ّتسامه االدٌْٓو ّاألمسا و ّقةَّ٘ احلسم٘و ّغري ذالزك مزً األضزبو ,االزيت تقزْد
إىل تكدز املصاد.
ّااليوع _ب بٔفتَه_ ٓكسٌٍْ تقةب املصادو ّ مثسٍه ال حيطً االتفومز مزع مزً
ذّٖ األمصج٘ املتقةب٘.
ّاالفوق مً ٓساعٕ تةك األذْال يف االيزوعو ّٓتفومز مفَزو بكز ذمزو ّ ٛملفٔز٘
منو ٓتفوم مع االيوز ّاالكَسبو ٛدٌّ ٌ ٓةرق بيعطُ قسزاّ مً جساَٜنو.
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ّاالفوق _مرالك_ مً ٓفسه اخلز ف مزً تقةزب مصاجزُ لز اِ ٓطزف ٙضزفُٔو
ّٓبرل غوٓ٘ جَدِ ألٌ ٓؿيع مصاجُو ّٓ ْهعُ ملزو ٓيعفزُو ّملزو حيببزُ الةيزوع لز
ٓطتطةه التقةُّب مصاجُو ّال ٓط ض مع زعْىوتُ َّب َدَّاتُ ّجَعَْاتُ.
ّإٌ بزدز ميززُ غززٕ ٛمزً ذالززك ضززوزع إىل قةفززُو ّاخلز ف ميززُ لٔرززوّل قززدز
املطت وع االطٔ سٗ عة ٙىْاشعزُ لٔطزري بَزو عةز ٙذزد االعتزدالو ّحيزسف عةزٙ
ّتزدبسا االفْاقزبو ّالزصّ او
ٍدّ ٛااليعظو ّاضتدعو ٛاالطفودٗو ّاضتيصال االطكٔي٘و ُّ
االؿن ِو ّاالبفد عً اختوذ االقسازات ذول تكدز املصاد.
ّالقد جو ٛىؿْف االْذٔني مْقعّ٘ ررِ املفزوىٕو ذوصَّزّ٘ عةز ٙالزصّو االعتزدالو
ذلرزّٗ مً مػب٘ االض ضول مع ىصّات االيعْعو ّاعت التَو لُصي عة ٙاالؿزربو
ّمعه االػٔغو ّاالفعْو ّاالؿعحو ّذزرَّزت مزً االػكزبو ّمزو ٓزدعْ إالٔزُ مزً
اال ززٔؼ ّاالىتقززوو مززٕ ٓززيفه املززؤمً ب ٔززب احلٔززوٗو ّحيطززً االتفومز مززع ضززوٜس
ذْارو.
ّقد موٌ الةػفساٛو ّاألدبوٛو ّاحلكنزوٛو ّعةنزو ٛاألخز ا ّاالطزري ىعزسات يف
ب
ٍرا االػٌُ لكوىْا ٓرمٌْ تَقَةُّب املصادو ّٓؿعٌْ ؾوذبُ مبتةٌّْ االزْدهو ّمتقةز ِ
االززس ٖو ّٓثيززٌْ عةزز ٙاعتززدال املززصادو ّٓؿززعٌْ ؾززوذبُ بثززوت االززْدو ّمفتززدل
األذْال.
ّررا ٓقْالٌْ :إٌ ذكه بٔ قوالتُ االفس:,
ّالسمبززو ابتطززه االكززسٓه مززً األذّ ٚلزززززؤاداِ مزززززً ذَزززززسهِ ٓتزززززُِّ
د .حممد بن إبراهيم احلمد
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ّٓؿْز ابً االْشٓس مفي ٙاعتدال املصاد بُمج ؾْزٗ إذ ٓقْل:
ّمززً مَناة ز لٔززُ االيَزز ٙال ٓطززسِ
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ىفززززززٔه ّال ٓستززززززوع الةرززززززدصوٌ

ّٓثين بْ اال ٔب عة ٙذد ممدّذُٔ بوالعتدال يف مول٘ األذْال لٔقْل:
ت االصمزززو ٌِ عةٔزززك غزززتٙ
ّذزززوال ا

ّذوالُززززك ّاذززززد يف مزززز ذززززول

ّٓقْل يف ضٔف االدّال٘ مؿْزاّ ذوالُ يف ذةك املْاقزفو ٍّزْ مْقزف احلزس,و
ّاالقتول ّاملْت لٔقْل:
ّقع ّمو يف املْت غك الْاقفٍ

مُىك يف جعً االزسدٍّ ٚزْ ىزوٜه

ززس بززك األب ززو ال مةنززٍ ٙصكزز٘

ّّجَززك ّقززو ّصػززسك بوضززه

ّ بةؼ ميُ قْلا بٕ وو يف ىْ بً عنسّ:
ال َتدْعاٌَْْ ىزْ َ بزًَ عنزسّ دعزّْٗ

الةخ زززب إال ٌ ٓكزززٌْ جةزززٔ

غ إذا مزززو املػزززك تا َع َس ّْىَزززُ
َٓقِز ز ْ

العٔتَززززززُ املتبطزززززز َه االباَةززززززْال

َصْب ز ا املقززو ِو ٓززس ٚاالقبٔة ز َ٘ ّاذززداّ

ّٓازززس ٚلٔرطزززبُ االقبٔززز ا قبزززٔ

ّقب ذالك صي ٙشٍري بً بٕ ضةن ٙعة ٙارسو بً ضيوٌ بقْالُ:
مَزززًْ َٓةِززز َق ْٓمزززوّ ِع َّتزززُ ٍسمزززوّ
ّقول امليعةْطٕ مفس

َٓةِز َق االطزنوذ َ٘ لٔززُ ّااليزد ٚاخةُقززو

ذمسِ الؿعوت االفعٔه = :إٌ االفعٔه ععٔه يف مز غزٕٛ

ذت ٙيف ذصاىُو ّوالمُ.+
ّقول= :احلصًٓ االؿوبس ٍْ االرٖ قك عةٔزُ قزسّزٗ مزً قزسّزٓوت احلٔزوٗ ٌ
َٓبط بآالمُ ّ ذصاىُ إىل قزسازٗ ىعطزُو لْٔدعَزو ٍيزوكو صزه ٓػةزق دّىَزو بوبزوّ مزً
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االؿن ّاالكتنوٌو صه ٓؿفد إىل االيوع بوؽَّ االْجُو بوضه االثػسو مت ةقوّ متَة ّ
مُىُ ال حين بني جيبُٔ ٍنِّوو ّال مدِّا.+
لنو ذْجيو إىل ٌ حنكه ؾيوع٘ مصجتيوو ّاالطري بَو عة ٙخري مو ٓساو.
ىتعقززُ يف مٔعٔزز٘ االتفومز مززع ضززوٜس األمصجزز٘ ذتزز ٙال تيززول ميززو
ّمززو ذساىززو ٌ َّ
تؿسلوت ؾروبَو ىٔةَو لتْزصيو االقةقو ّتق فيو عً مؿوحليوو ّمو حنزً بؿزددِ
مً األعنول االيت تفْد عةٔيو بوملتف٘ ّاالعوٜدٗ.
ّمو جدز بيو ٌ ىؿيع ألىعطيو مصج٘ ٍودٜز٘ م نٝيز٘ كييزو مزً االفزٔؼ بطز و
ٍّدّٛو ّذطً اضتقبول الطوٜس احلٔوٗ لوالفوق االساضخ يف زٓوق٘ ىعطزُ ٍزْ االزرٖ
ك
ؿزَيفْ َ
جزكو ّال َٓ ْ
ٓؿزيع مصاجززُ ّالززٔظ مصاجززُ ٍززْ االززرٖ ٓؿززيفُ لوؾززيع مصا َ
ِمصاجاكو لرّ املصاد املفتدل ٓبتَخ بوحلٔوٗو لٔصٓدِ ابتَوجُ قزْٗ إىل قْتزُ لٔكزٌْ
قدز عة ٙاجلد ّاإلىتودو ّمقوبة٘ االؿفو ,مً ذٖ املصاد املتقةب املطتطةه.
ّخي  ٞمثري مً االيوع ذني ٓعً ٌ ضبو ,االطسّزو ّااليػوطو ّاإلقبزول عةزٙ
االفن ّاالبرث _ مستب ٘ يف االعسّه اخلوزجٔ٘ لٔػ ط ِالٔا َط َّسو ّٓيزتخ ٌ ٓكزٌْ
ذا مولو ّؾرَّ٘و ّبينيو ّ جْا ٛم ٜن٘و ّؾرب٘ مْاٜن٘و ّبٔٝز٘ عنز ال مزدز
لَٔو ّال تيػٔـ لإذا ذؿ ذالك ّإال قول :عة ٙاالدىٔو االفعو.ٛ
ب ٍيوك مً ٓكٌْ عة ٙدزج٘ عوالٔ٘ مً امتنزول مزو ٓسغزب مزً طٔزب االفزٔؼو
ّاعتدال املصاد لإذا مسع مةن٘ َّّرو تُّٓ ّ ضٔٝوّو ّ تفس ملْقزف تولزُ ذزدث
الُو ّ ميُو ّ مً زبح خطسِو ّ مً زبزح مزوٌ ٓيتعزسِ لةزه حيزدث _ تزساِ ّقزد
د .حممد بن إبراهيم احلمد
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تكدز مصاجُو ّاضْدت االدىٔو يف عٔيزُ لكزدز عةز ٙمزً ذْالزُو ّقةزب لزسذاَه
تسذوّ.
ّخ ؾ٘ األمس ال تيتعس مصاجزوّ ُٓتٔزك مزً ٍَيزو ّال مزً ٍَيزوو ّال تفتقزد ٌ
جَّْك ضٔؿعْو ّمصاجك ضٔفتدل التيحص حبوصكو ّ عنوالك.
ّإمنو اىتصع ذالك اىتصاعوّو ّاضزتَ ِسقُِ اضز اقوّو ّإمنزو احلةزه بزوالترةهو ّإمنزو االفةزه
بوالتفةهو ّمً ٓترسَّ اخلري ٓافْ َُو ّمً ٓتْاَّ االػس ْٓقَُْو ّمزً ٓتؿزبَّس ٓؿزبهسِ ا,و
ّمً ٓطتفعف ٓفِ َّعُ ا.,
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