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الرحيم الرحمن الله بسم

وِعبِر أسمار_ عجائب

ًا ْعد: لله؛ َحمد وب
َنْت َفإَذا ّدُث الناُس كا َتَح ِم ِمَن َت ِئَب أّن القِديِ ْنيا َعجا ٌع الد ْب َتزَيد؛ أو َس
ْنهْا ُق ِم ِبَل َحدائ َقُة؛ با ّل َع ُع الُم ّي والجاَم ُلَموَ ْعظُْم  ا َننا فإّن ِدَمْشق!؛ في ال َزما
ِعيُِش الذي ِه َن َعاِجيِِب)ِ!، (َزَمَن والله ُيَسّمىِّ أْن َيِصّح ِفيِ ْوَ ال َل ُبوَ كاَن و الَحَسِن أ

ّي ِد ُعوَ ِلّي الَمْس ّي الَحَسِن بُن َع ِد ْغدا َب ًا ال ّيِ ْدَرَك َح ِه؛ َنْحُن ما وأ ُبُه لكاَن ِفيِ ِكتِا
َعجائُب َفْي ( ْع ْنيِا)ِ ِض َوَ ما الد ِه ُه َليِ َفًة َع َبًة، َطرا َغرا ُق واللُه و ُل ُء ما َيْخ َيشا
َيْختِار. َو

ِئْن َل ِة ِمْن الناُس َعِجَب و ْفَر ِهيَِم َط ْبرا ٍر بِن إ ِم َيسا ّظْا ّن ّيِار)ِ ال ّفىِّ (س َوَ َتِ َنَة الم َس
ِة رأِس )ِ؛231( َف ِئ ِة الطا َع ِد َتِ ْب ْنَسُب التِي الُم ِه ُت ْيِ َل ِهَي إ ِة؛ َطوَائِف ِمْن و َل َتِزََ ْع الُم

ْنيِا َعجائِب ِقيَِل: ِمْن حتِىِّ ُة الد ْفَر ِتنا ِفيِ فإَّن !؛النظْام َط َأْصحاِب ِمْن َحيا

ّطْفَرةَ ُلٍق ديٍِن ُكّل َتجاَوُزوا ِمّمْن ال ِثيِريَِن وُخ ُنوُا َك ًا كا َبِبِ ُكّل َس ِل
ٍء َبلَء!. َشقا و

     
:امرأةَ     رأس     فيِ     فراٌخ

ْد ٌق حدثنا وق ِلٌح رفيِ ِد بعِض في خلْت سنيَِن بضِع قبَل الرفاِق من َصا البل
ِة ّيِ ٍم قبَل َسمٍر مجلِس في قال: كنا الورب ٍة في بنا الحديُث أخذ وقد أيا ْودي أ

ٌد فقال شتِىِّ؛ ُتِموَنا أنكم منا: لوَ واح ّدث َبعِض َح ُتِْم ما ِب ْي َأ ِد هذه في ر من البل
ِرها؛ الصنائِع غرائِب ِد َوَا َن َأْحوَاِل و ِرها؛ الناِس و ِد َبوَا َع و َنقط ُلوَ ل فيِما الوَقَت ِل َيخ

ٍة عن ًا كانْت وإن فائد ِة عناء من للنفِس َترويح َعبهْا؛ الحيِا ل أن شريِطَة وت
َد ذلك ُيِجاوَز ُء َيِتسامُح ما ول الدِب حدو نبه كما ؛مثله فيِ الفضلَ

ُّي عليِه ِد َوْر ِهَْمَم؛ َبعَث كذلك كان متِىِّ فإنه والدين؛ الدنيِا أدِب في الما ال
َذ ّفًة النفَس وأكسَب العزَائَم؛ وشح ًا ِخ َفِت ونشاط َن َة فاستِأ ُدما الحيِا من ُق
جديد.

َة ركبنامنهم:  قائل فقال وزحام؛ عمٍل وقُت والوَقُت أيام؛ قبل القاطر
َد الطريِق محطاِت َبعِض إلىِّ صرنا فلما ِع ِتِنا إلىِّ َص َب إلىِّ تقوََل أن ( ولك َعر

ِتنا ُطوََر ٌة )ِ َرجُل َمق َتِصِف في ِكلهما وامرأ ِد ُمن ِعق ُعمر، من الخاِمِس ال ال
ِد في وجلسا ِبِل المقع ْع فلم لنا، المقا ُق يا َأْستِط َع ِرفا ِتِنا الضِحِك عن الْم

ِذي بدْت حتِىِّ قانوَُن َيْحميِهْا الحرياِت! التِي من الضحَك وأن خاصًة – نوَاِج
َة رأيُت - حيَِن البلد تلَك َبْت وقد المرأ َتَِص ٍة كّل ان َعر رأسهْا شعراِت من ش

ٍم علىِّ قائَمًة َد وساٍق؛ قد ْع ُق أحكَم أن َب ّنُن الحل َف َتِ ِعيَِب قّصُه الُم ْك ُه وت َوايا َز
َتشذيَب ِه و ِف ْطرا ِة علىِّ صاَر حتِىِّ َأ ِر هيِئ ِة أشجا َن ُق بهْا ُتحاُط التِي الزَي الحدائ
ِتيُِن َبسا ْد النزَهة!؛ و َغُه وق َب ِة َص َعَشر ٍة لكل وَجعَل َيزَيد؛ أو ألوَاٍن ِب َع ْط منه ِق

ًا!؛ ّنما َلوَن ْعَض َيحكي َفكأ ّناِن ابُن العلَمُة ذلك َب َوَ ِة: في يقوَُل حيَِن ال ّيِ ِق ْقَم الشَم
ْبتسمت ُنها فا َيٍض عن أْغصْا ْب وأزرِق!!. وأصفٍر وأحمٍر     أ

ّدثّيِ فقلُت ًا لمح َوِل في : العاّمُةمازح ُعوََن آسيِا شرِق د َن مع هذا َيص
ُيِوَِضهْا؛ من َتخرُج حيَِن (كتِاكيِت)ِ الدجاِج ُغوََن ُب ِب َيِْص ٍد كّل َف َبّراٍق ِبلوٍَن منهْا واح

ٌة رأِس وفي فاقٍع؛ َعَشر ِة)ِ  كاملة!!. الصيِصاِن من (الَمْحروَس
الرنب:     الرجُل
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ْد عليِه؛ الحاضريَن بعُض ُمحدثي: فاستِدرَك قال ّدثَت وقال: لق َعجب!؛ عن ح
ُتُِه الذي أن غيَِر ْغرب..!. أعجُب أنا رأي وأ

الْرصفُة ازدَحَمِت وقد البلدة؛ َأسوَاِق من ُسوٍَق في أسيُِر يوَما قال: كنُت
ِة ٍد بيَِن بالماّر َلِب في يسعىِّ منهْم وكّل ورائح؛ غا ِه َط ِتِ َعزَّ أنهْا يرى حاَج من َأ

ِة ِه حاج ْعُت إذ وأولىِّ؛ غيِر َع َسِم َفّت الرِض؛ علىِّ ثقٍل وق َتِ َتُِه؛ فال َيِ فإذا ناِح
ْد رجٌل ِرٍب!.. ق ِبَط ِبشا ُقُه ُر ُن ٍة ُع َل ْلِس ُفهْا ِبِس ِد الَخُر َطر َيِ ٍة ِب ّدُمُه امرأ تتِق

وتقوَده!.
ِة الَمقُروَن أنالمر:  فيِ والطريِف َع قد بالسلِسل ِه جم ْيِ ّف َعَل ك وَج

ِهَرهما ِلي مما ظا ِه؛ وَرّص وْجهْه؛ َي ً وثنىِّ قدَميِ ِه؛ قليِل ْيِ َتِ ْكب ِفزَُ وهوَ ُر ًا َيق قفزَ
ِه؛ علىِّ ْيِ َل َع بذلك ُيحاكي ِرْج الرنب!!. َصنيِ
ْكُت _ أْن َنْفسيِ ملَك _ والذي نفسيِ ملكُت فما ًا؛ َضِح َبِّسم َت

َد وقلُت ًا: قل ّلق َنَب ُمَع ِتِه فيِ الر َي ِتِه؛ ِمْش َئ ْي ّبِِه عن وعِجَز وَه ّتَش ال
ِتِه!، محاسِن فيِ به َد أن وأستطيُع صفا َصَفَحاٍت لَك أسر

َلجانِب، على الرانِب تفضيِل فيِ وصَفحات ْلَسِل وعلى ا الُمَس
المقرون!.

ِنَب أّن صاِحبي يا وأرى ًا الرا َلُم ما كثيِر ْظْ ِننا في ُت بهْا َيْضرُب حيَِن هذا َزما
َثَل الناُس ِة في الَم ّل ُنوَع، الذ ِنِب علىِّ لي كاَن ولوَ والُخ ْلطاٌن؛ الرا كاَن أو ُس

ِبهْا إلىِّ لي َلٌة ِخطا ْيِماَن كاَن كما َوِسيِ َل ِه ِلُس َتَِرْحُت السلُم عليِ ْق َع عليِهْا ل َرف
ْعوَى َلَمة!؛ هذه في َد ْظْ ِني الَم ّن َلُم ل فإ ْع ِنِب في أ ِتِي ُحْسِن علىِّ الرا َف ْعر بهْا َم

ِريِخهْا ِبتِا ِعهْا و ِئ َطبا ِتهْا و ُظِْمهْا َوِصفا ُن ِة و ّيِ ِت ِة الَحيِا ّيِ ِتِماِع ِرَشًة أّن والْج ْك ( وهي ِع
َثىِّ ْن َنِب ُأ ُد الر َتقوَ ًا )ِ  ًا!؛ أرنب ِه ومْن ذكر ِق ُن ًا!!؛ ُع ُذ أيض َي أن ِمْن بالله أعوَ َتِر ْف َأ

ِنِب علىِّ ُكوَُن ل ما الرا ًا!؛ َي ْذُر أبد ُع ِة وال ُكوََمًة الرانِب ُلّم ًا!!!. ُح ْعب وَش
َلُم ل بْل ْع ّ الرانِب عن أ ُة أنهْا إل َد ِدي ِة َش ْيَِر َغ ِثهْا!؛ علىِّ ال ْد إنا َلق ًة رأيُت و مر

ًا ْنَشَب أرنب ُه أ ِر في أظفاَر ْهْ ُعُه وهوَ آخر؛ أرنٍب َظ ًة الرَض به ويضرُب َيرف َمّر
َد ِتِراَب حاوَل لنه أخرى بع ْق ُأنثاه!. من ال

وُجوُههم:     على     َيِْمشوَُن
َع َع وقال: ثم رفيِقيِنا إلىِّ الحديُث رج َط ِلَس قا ِة وأتىِّ ثالٌث المْج ِلث ِبثا

ِة من له ِجيِراٍن عن وَروى العاجيِب؛ َيِ ْل ِد أهِل ِع ِئهْم البل َظْما ُع أياُم كانْت إذا و
َعَمِل ُلْسبوَع من ال َتِهْم ا ْي ِهم في َرأ ِر ِبهْم ُدو ِت ِبهْم وَمكا ِك ُبَك وَمرا ْعِج أجساُمهْْم ُت

ْع يقوَلوَا وإن ِلهْم، َتسم ْوَ َق ُتوَا قد ِل ِة ُحْسِن من ُأو ِة وَجماِل الصوََر َئ ْيِ َهْ ما ال
ُهْم ُل َعُه َتخا ِة بأطراِف أخذوا قد َم َد َثَر ما منهْا وجمعوَا السعا َنا َفّرق! َت َت و

ُع آذَن فإذا ِم السبوَ ْنِصرا َيِْت بال ِق َب َتِهْْم والحد؛ السبِت ليِلتِا منه و ْلَك في رأي ِت
َتِيِِن ْيِل ِكفيَِن الل ِر لهْم َشراٍب علىِّ عا َف ُء اللوَِن َأْص ِظرين؛ َيسوَ ْقَرُب النا ما أ

ّبُه ِه ُيَش ُكُم ِب ُتُِه كما الله أكَرَم ْع ِعِض ِمن َسِم ِء ب َدبا ُل ْوَُل ا ِبر!؛ أبي َب (وهي صا
َيُِة ْن ْعَض إن َبْل الحمار)ِ؛ ُك ِء َب ُلما ُع ّنَف ال ِه في َص ًا َذّم ًا، كتِاب َيزَالوََن فل َعَجب

ْوََن َط َتِعا ْنُه َي ُق َيميَِل حتِىِّ الكاَس؛ بعد الكاَس ِم ُن ُع َغ والراس!؛ ال َتزَي منهْم و
ْبصاُر؛ ِزَّل ال َت ِنهْا عن و ِك ُقوَل!. أما ُع ال

ْلُت ًا: ل ٍلصاِحبي ُق ْوََم ُمداِعب ْد ذكرْت، الذي َتشبيِهَْك في عليَِك َل حدثني فق
ِد؛ تلَك في تعالىِّ الله هداهُم من بعُض ِتِهْم في كانوَا أنهْم البل ّيِ ِل ِه ُبوََن جا ُيصاِح
ًا ْدُخلوََن أولئك؛ من قوَم ِبهْم، في دوَرهْم فيِ ُدون غيِا ِر ِدناَن فيِِج َملَى؛ الَخم

ّ فيِهْا!؛ َيبوَلوََن ثم ِمنهْا؛ فيِْشربوََن ِر أصحاُب يعلَم لئل َا!؛ شربوَا أنهْم الدو منهْ
ّيَِة فهْاِت القصة. َبق
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ُه إله ل الذي قال: فوَالله ْد سوَاه؛ رب ول غيُِر َأيُت لق َد ر ِء من الوَاح هؤل

ِدُر َد ُيغا ِر عن ِه من الفج ِلِس ُغ فل ذاك َمْج ْبل ِة باَب َي َن ًا َيِخّر حتِىِّ الحا ِه صريع ِهْ َوَج ل
ِه!؛ َفِم ُيَِجّر و ِه إلىِّ َف ِل ِزَ ًا؛ من ِه في وهوَ جر ِتِ َيزَوُل!!. ول عنهْا َيحوَُل ل تلَك حال

ْوَُت َل ًًا َيِْمشيِ {أَفَمنتعالىِّ:  الله قوََل قال: فتِ ّبِ ِك َلى ُم َدىَ َوِْجِهِه َع َأْه

ًا َيِْمِشيِ َأّمن ّيِ َلى َسوُ ٍم}ٍ. ِصَراٍط َع َتِقي ُمْس
َثَّمن:     بلَ     درٌس
ِثّيِ؛ ِحكايِاُت ليِ راَقْت ّد َع ُمَح ِني م ّن ْدُت َأ ُع لهْا، مثيِلٍت شاه َط أّن وأق
ْوا قد كثيِريَن َأ ْنهْا ر ّد ل ما ِم َع ّلُه يدُخُل مّما ُيْحصىِّ؛ ول ُي ِة باِب في ك َفَش َفْر )

َكئيِب)ِ!؛ ُلُح ال ً ويص ِذ لكتِاِب ذيل ِنّي الستِا ً أو َتحزَن)ِ؛ (ل القر َتِمما َفْصل ُم
ِلفُصوَله!.

َبَة ول ْفَت متِىِّ َغرا َد أن َعَر ْع ُب ّي النهِْج عن ال ِوَ ِة؛ في الس وانِحراَف الحيِا
َدى عن النساِن ِه ُه َنُه الل ْبحا َعُل له ُس ّنفِس في َيْج ًا ال ً ُركام من هائل

ُقضاِت؛ ًا التِنا ِر في واضطراب ًا والمفاهيِم؛ الفكا َتِهْي ل وِصراع ْن َع َي َنِن م الله ُس
ِة ّيِ ِن ِه الكوَ ِن َن ِة؛ وُس ّيِ ُأ ول حاٌل له َيستِقيُِم فل الشرِع ْهْد بال. له َي

ّننيِ غيَر ًا الحياةَِ من تعلمُت أ َأ أن وهوُ الَمنال!؛ َعزيَِز درس أقر
ْكَمَة ُه وما َحوُليِ يِقُع ما كّل فيِ الِح َعِن وْجُهها َخِفيَِ َمْهما أرا

ًةَ الحكَمَة فإَّن الَخريَِن؛ َد َلِة هذه على إل َتكوُُن ل عا ِك الشا
ِطُن ْبِ َت ْكُمُن الحوُاِدَث َتْس َت ّ عليها َيِْقِدُر فلَ َأْعماِقها؛ فيِ و ٌد إل أفرا

ْكَمَة ُيِؤَُت ومن الناِس؛ من ِتيَِ فقد الِح ًا أو ًا. خير كثير
ِة ومن َد ِء َسعا ْلهْاُم المْر ِتِ ُع ما كّل من الموَاِعِظ اْس َله؛ َيق ُء حوَ السمِع وإلقا

ُدروِس َتِرى الحيِاة، ل َفْرفَشَة)ِ علىِّ أن صاِح يا وَس ِة (ال ّد ِة ِش في إليِهْا الحاَج
ِد آخُر هَي زماننا؛ َبًة الدرِس هذا فوَائ ْت ّلهّْن ر َق َأ ًا. و شأن

ُد والّمة:         الوُاح
ّق َقصص هذه ثماَر لك: إن أقوَُل والح (حديِث في بهْا أحيَِط أن من أكثُر ال
َثًة سأتناوُل أنني غيَِر َسمر)ِ؛ ْنهّْن ثل ُهّن م ِر أحَسِن من أرا ُهّن الثما ْبهْا وأ
ًا: ْنظْر َم

ُةَ ُكوَُر َء : أّنالثمار فبِا َتَِمٍع كَِل ِبنا من فيِه ما ِبَمْجموَِع يتِّم إنما وأّمة ُمْج
َنِح ِهِب الِم َوَا َا والَم َعطايا والَمزََاي ِقَي حتِىِّ وال َتِ ّلهْا تل ٍد َمَحّل في َك َء واح ِلقا
ُفٍق َتناُسق َتوَا َء ل و ّد ِلقا َتنافر، َتضا ْعرُض خلٍل وكّل و ٍد ي ِد من لفر ْفرا َتِمِع َأ الُمج
ُد فإنما ِة علم في تقّرَر وقد الَمْجموَع؛ علىِّ بالضرر يعوَ ِم سيِاَس ِء الَم ِبنا و

ِة سيِاسَة أّن الدول ُلّم ِة َمِقيَِسٌة ا ٍة في كثر فمتِىِّ الفرد، ِبسيِاَس ِم من أم الم
َلٍل علىِّ َدّل النماذِج هذه مثُل ِتهْا؛ في واضطراٍب َمفاهيِِمهْا؛ في َخ ّوَرا َتَص

ّدِع َتص ِنهْا، في و ُد وَسَرى أركا ِئهْا إلىِّ الفسا ًا أعضا َيسري كما شيء؛ بعد شيِئ
ِء في المرُض ًا المريِض أعضا َد عْضوَ ّلما عْضوَ؛ بع ُك ّكَن ف ٍوَ من تَم َبُه ُعْض أصا
َتِهَْي حتِىِّ والّضموَُر الشلُل ِد َين والفناء. الزَواِل إلىِّ بالجس

ّلَك وهذا َيِِة على يِد ّيِة النها ْتِم َتَمعاُت إليها تسيُر التيِ الح الُمْج
ّيُة ِب ُلوََن ل لنهْم هذا؛ غيَِر الناُس َحِسَب وإْن !؛الَغْر َنهْا َيزَا ْو ِهَضًة، قائَمًة َيَر نا
َتهْْم ِم أعماَر أّن وفا ِر ُتقاَس ل الَم ْعما ْفراد؛ بأ َتِضىَِّ بل ال إليِه أَشْرُت ما ُمق

ِة في ِة قاعد ٍة كّل أن المم ِسيِاَس َن ِر في َس ِد عم ُلُه الفر ِب ِر في جيٌِل يقا ُعُم
المة.
ًا تعلُم وبهذا َطِر ِمقداَر أيِض في الُمسلَمِة بالمِة ُيِحيُط الذي الخ
ِد ُروِح َسَرياِن ْلَك فيِهْا التِقليِ ِتِ ِم ِل ُلَم َد أّن علىِّ ِحساب!؛ بل ا ّنٌة التِقليِ ًا ُس أيض
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ِة ُسنِن من ِة الحيِا ّيِ ِتِماِع ِة في خلدوَن ابُن َوّضَحُه كما الج ّدَم الَمْشهْوَرة؛ الُمق
ُع ما منه أن غيَِر ْنف ْفهْم. يُضّر؛ ما ومنه ي فا

السعادةَ:     فيِ     أساٌس
ْدِر  ِبق ْبِذله ما و ّد من المم من أمٌة َت َبَرةَِ الحياةَِ فيِ الج فيِ والُمثا

ْظوَُةَِ ِمَن من َتناُل الَعَمل َنِة الُح ِم بيَن والمكا ُق ؛الَم َيتِحق من لهْا و
ِة أسباِب َد ّدَر ما السعا َد أّن عن النقاَب أبحاٌث كشفْت وقد لهْا، ق َع الناِس أس
ِة ُء – بالحيِا َوَى والمْر ْق َتِ ًا أكثُرهم – َيسعد الله ِب ّد ًا ج ً ونشاط ْغلل ِتِ ِتهْم واس لوقا
ً ِنهْم علىِّ وإقبال ُئوَ ٍة ُش ٍة ِبعزَيَم َيِ ِل ٍة عا ِهّم قلُت كما المة وسيِاُسُة ماضيِة!، و

َبُر لك َتِ ْع ِة ُت ِبْر الفرد، ِبِسيِاَس ِة أسباَب إذْن فاعتِ َد ِة سعا ِة بأسباِب الم َد سعا
ِد ُتَِك كما الفر ْهْ ّب عليِه. َن

ُتُج ْن َيِ ّدَمِة هذه من و ُلّمَة أن الُمَق َلْت التيِ ا ِك َدةَِ ُمِهّمُة إليها ُأو الريِا
ُلمم بيَن ُلُح ل ا ّتَة لها َيِصْْ َبِ ُةَ ال ّتَرِف واللعب اللهوُِ حيا ّلِق وال والتع

فيِ نقٌص ذلَك فإَن الَمقاصد!؛ وُمَحّقِراِت الموُِر ِبَسْفساِف
ْنِحطاٌط العقوُِل َةَ المَة َيَِسُع ل بْل الِهمم، فيِ وا ّد أن العاِملَة الجا

َق َتْغر ِتها من َتْس َثَر الُمبِاحاِت فيِ أوقا َبِِة من أك ْلِح ِنْس فيِ الِم
ُنوُِع فكيَف الطعام!؛ ُظوُر؟!؛ بالمم أخرجْت أمة بخيِر وكيَف الَمح

للناس.
ًة ْظْر َن ًة و َد ِني كتِاِب في واح ِنّي الفرِج لبي الغا ّلَف الذي الصفهْا َزمَن أ

ِر في العباِسيِيَِن َعص ِتِهْم؛ من الثاني ال َل ْو ِة الدِب كتِِب في أو َد من الخاوي
ُه وقبله هذا ومع الندلسيِيَِن؛ زمَن ألفْت التِي الدِب!؛ يظْهْْر الكتِِب من وبعد

ًا لَك ّيِ ِل ًا َج ُد واِضح ِء أسباِب أهم أح ُلمم تلَك فنا َتِبْر الدول، هاتيَِك وزواِل ا واع
ِتِنا وحاَل بأياِمهْم أياَمنا ِتِهْم خاص َنا ِبَخاّص ِتِ ِتِهْم وعاّم ُتِْج بعاّم ْن الصِل في لك َي

ْكٌم والفرِع ٌد ُح ّلف!.  ل واِح َتَِخ    الثانية. الثمرةَ هيِ وهذهي
الثمار:      وثّالثُة

ًا إن ّنوَُن الناِس من كثير ُظ َةَ أن يِ َد َطٌة السعا ُنوُ َدةَِ بالتقوُىَ َم الُمَجّر
ّبِِد عن َبِب التع ٌة التِقوَى وأن !،بالس ِة في َمْحصوََر ِر الصل والدعاء!، والذك

َباداِت في أو ْعِي في أو الُمعاَملِت؛ ُدوَن الع ِء َس ِه َمصالِح في المْر دوَن َنفِس
ِة َمصالِح ّنما والَمْجموَع!، الم ًا الظّْن هذا كاَن وكأ النماذِج تلَك مثِل عْن جوَاب

ِة في إليِهْا أشرنا التِي ِتح َة أّن عنهْم وغاَب (السمر)ِ؛ فا َد الداَريِن في السعا
َطٌة ُنوَ ٍة َم ُه ما منهْا الْسباِب من ِبُجْمل ُكوَ ّيِعوَه!؛ َتر فَحْسُب!. به أخذوا ما ل وَض
َثّهْم الظّن وهذا ًا أْور المُم بهْا أخذْت التِي السباَب أن وهوَ !؛آخَر َظن

ِبيُِة ِم أنوَاِع من الغر ِرِف العلوَ َعْت والَمهْاَراِت والمعا َتِزََ ْن َة ِبهْا وا َد ِلهْا من الِقيِا ْه َأ

َق ل ّل َع ِء لهْا َت َنا ِب ِة ِِب ُلّم ِتهْا ول ا َد ِء من ضْرٌب هي بل ِبحال؛ َسعا ِتِل ْب ِهٌر ال من وظا
ِة ُه َيِجُب الدنيِا الحيِا ُذ ْب ْعراُض ن عنه!!. وال

ِء من النقيِض وعلى ْهَْل قابَل آخُر فريٌِق هؤُل وَحِسَب بالَجهِْل؛ الَج
َق ِم مثاَل الوَل الفري ْعلىِّ؛ السل ّتهَْم ال ًا السلَم فا ِء زور َعدا للعلم بال

ْعرفة؛ ّتِىِّ والَم ُتَِرَض ح ْف ًا السلُم ا ّلِف سبب َتَِخ ِة ل ٍم أذهاِن في الّم ّد ل أم ول ُتع
ُتْحصىِّ!!!.
ّقيِِن كانا وإن والفريقاِن َتِِح ِم؛ ُمْس ّلوَ َق فإن ل َتَِحّمُل الوَل الفري ِة ِمن َي َع ِب التِ

ْفَل ِك ِرَث الذي لنُه الكبر؛ ال ِة؛ ِحْمَل و َع المان ِر واضطل َدو للناس، إبلِغهْا ِب
ّقهْا يأخذها أن عليِه فكاَن ْعهْا. أو ِبح َد َيِ ْل َف
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ِء ول هؤُلء وما ٍم هؤُل ٍم كّل بل ُمِقيم؛ سبِيٍل ول ُمبِيٍن بإَما عل

ّيٍة مْعِرفٍة وكّل نافٍع َنن تشترُك التيِ السبِاِب من فهيِ كوُنيٍة ُس
ِء فيِ المم فيها ِبِنا َلِب ال َط َدةَِ و َكها السعا ِتَرا السبِاِب فيِ اش

ُظوَُرةَِ ْن بالتداوي؛ المرض كدفِع أحد؛ على َتْخفى ل التيِ الم
بالطعام. والجوُِع

ّيِِة الديِاِن أعظُم والسلَُم ًا السماو ّث ًا ذلَك على ح َتْحريِض عليه؛ و
ّبُِه آيِة ألِف من أكثُر تعالى الله كتاِب وفيِ وما الكوُِن كنوُِز إلى ُتن
ِم السراِر من فيها أوِدَع ّتَق مما والحك ِلُئ الذهاَن ُيَِف َت َتْم به و

ًا والنفوُُس الُعُقوُُل ًا؛ إشراق ُةَ ونوُر ًةَ والحيا ًء.  سعاد َبها و
التِوَفيِق. وحده وبالله                                         
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