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الرحيم الرحمِن الله بسم

ُنه!. بل الدهر أسمار- رجاُل ُفْرَسا
ِتَب ُك َثَر مْن ( ْك ِة المراجِع من  كتاٍب400 ِمن أ ِبية) العربي َن والج

ًا وبعد: لله؛ حمد
َفَك فإّن ْتحْا ُدَك داَم – إ ْع َكهَاِت – َس ِة؛ بالُمفُا َق ِني ِر ال ِة والخأبا َفُ ِة؛ اللطي َق الرشي
ِد ِمْن ِة وَضّم الُمسُاَمرات!، هذه مقاِص ْلحَْ ِة إلى الُم ْلحَْ َضّم ِمن َأْحسَُُن الُم

ِة ِليحَْ ِة!؛ إلى الَم ِتقاُل الَمليحَْ ٍة من والن َد ِئ ٍة إلى فا َوُح فائد ْفُِس؛ َأْر َن ُد لل َأبع و
ُذَن فإن للسُآَمة؛ ُل ْفُِس - َمّجاَجٌة ُيقاُل - كما ا ّن ِزيِل وفي َحْمَضة!؛ ولل ْن الت

ِهََما ِفي ِز: { َهٌَة العزي ِك َنْخٌل َفا َوُرّماٌن}ٌ. َو
ُةوالَجَوىَ:     الّسْهِد     بيَن ّد ِر؛  (السُهَد: ِش ُتُر السُهَ َتوَا َوَاِل و ُبوَِب أْح على الَمحْْ

ْلب، َق ُق ال َوَىَ: ِضي ِر والَج ْتُم الصد َك َهَوَىَ) و ال
َتْرُت وحيَن                           ِلَسَمِر اْخ َلةَ) هذا ( ْنواَن اللي ُتُه الُع ْي أجّل رأ

َوَل أن من َنا َت َنَة، َجميَل به أ ْي َث َة أبا أو ُب ّيَر َضْمَر َث ْيَس الُخَزاِعّي أو َعّزة، ُك بَن َق
ْيحْ ْبنى، َصاِحَب ُذَر َق أو ُل َعاِش َبَر الذي ال ْك َت ِه التصريحِْ عن اْس ِم باْسِم واس

ِه ِت َب ُبوَ َه َمحْْ ّوَ َلى!؛ بالَمجنوَن َفَم ْي َل ًا الناُس َيترِك لم ولذا و َلى ذكُر فيه ِشعر إل لي
ُه ُبوَ ِة في كما إليه!؛ َنسَُ َن ِر ماَت عاِشٍق أوَل أو للبغدادي، الدِب خأزا َهَْج بال
َة َو ْفُراء، صاحَب ِحزام بَن ُعْر ِعْشِق َغّص الذي أو َع ًا ثالثايَن بال َد عام ْب بَن الله َع

ُقضاِعّي َعْجلَن َأْحوَاِل الَخبيَر أو ِهند!، صاِحَب ال ُعشاِق ب ِنّي ال ِكنا ِنّي ال القحْْطا
ُتكسُر: قطعُة (بالضّم؛ الّرمة ذا َعُل َحبٍل و ُنِق في ُتْج البعير) صاِحَب ُع

ِء ِة َمّي السُمرا َن ْب َبَة؛ ا ِه في المثُل به ُيضرُب والذي ِطل ِه؛ تعلق ِت َب حتى ِبَصاِح
ّي حكى ْعطار) قوَََل (الروِض في الحِْْمير ُظرفاء: إنما بعض الِم ُسّميْت ال

ّيافارقين) لن ِة ذا (َم َنهَا رأىَ لوَ الّرم َفارقيني لقاَل ُحسُ ِه: َمّي!  ِت ول ِلصاِحب
ِفِقيني!؛ ِة ُحسَُْن يعني: أن ُترا َد ْنسُي البل ِة ذا ُي ّبُه الرم َته!؛ ُح َب بَن مالَك أو ِلصاِح

ّي الحَْْرِب ْعد ُنوَب، صاِحَب الَج َد أو َج َقَمَة بَن الله َعب ْل ْيشْ، صاحَب َع َب أو ُح
ًا ْيب ِة صاِحَب ُنَص ّي ِن ِكنا ّقشَْ أو زينب، ال ِد سالَخ الُمَر ِر الس أسماء!، صاحَب والنم

َبَة أو ْت ّيا، صاِحَب الحُْباِب بَن ُع ِة صاحَب كعب بَن َعْمرو أبا أو َر َي ِة؛ جار اليماَم
ِة كتاِب في كما قيل: اسُمهَا: عقيلة؛ َد لبِن الزهر من وهي الصفُهَاني؛ داو

ِِد َل ُنعماِن بِن ُمحّْرِق و ْنذر، بِن ال ٍد بَن َبشاَر أو الم َتُه ُبْر َب َدة، وصاح ْب كعَب أو َع
ِء وأجمَل مالٍك بَن ِز ِنسُا ْيلء، الحْجا هؤلء. غير ول...ول...من َم

ُق كاَن وإذا ِه على العرِب ُعشُا ِم َوْج ُعُموَ ُق و ال ِمنهَم العراِب ُعشا
ًا ُلوَن ل خُأصوَص ِد في َيدخُأ ُهْم الَمقصوَ ِم ِمَن فغيُر ُلَم َلى؛ ا هذا في للعَرِب إذ أو

ْيَس ما الفُّن ِهم!؛ َل ِر ْي َغ ُلحُْ فل ل ًا َيْص ْيض َوَل أن أ َتنا ِثنا َن ِدي ً ِبحَْ َثل ُيوَ َم ( ُروْم
َتُه َب َنَة وصاِح ْب َتا) ا ْلي ِر صاحِب ُجوَ ً أقاَم الذي الدا ًا؛ حفُل (روميوَ) من وكاَن كبير

ُعوَييَن بيِن َقيا المد َت ِر على فال َقهَا ِِميعاد؛ غي ِل َع ْتُه!؛ َف َق ِل َع ِة في و ٍة قص طوَيل
َنهَما؛ ُيوَ)؛ (شكسُبير) و أشهَرهم من كثيروَن فيهَا كتَب َبي ْل ِد ْن َب ِتَمُة ( ِة وخأا القص

َد ِني عن ّق الثا َد منهَا أد ُتهَا الول؛ عن ُيوَا أن وخألَص َتسُى ُروْم لقتِل ُسما اح
ِه ْفُسُِ ًة ُجثًة رآها لما َن َد ّنهَا هاِم ْد وظ َثْت ما لكنهَا ماتت!؛ ق ِب ْيقظْت أن َل َت من اس

ِء ْغما َغ ال ًا السُرور من فبل ْبلغ َعُه َنسَُي َم َتعا السُم!؛ َم َتْم َلحَْظاٍت واس من ِب
َلُه به السُّم فعَل ما إذا حتى العارم؛ الحّْب ْع َلْت ِف َت ْفُسَُهَا ق وهكذا ِبسَُيفُِه!، َن
ِقيل!.
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ِهTom(( في ُيقاُل هذا وِمثُل ِت َب ُدها زاَل ما  الذي)Sophia(  وصاِح ِر ِه يطا ّب لهَا ِبحُْ
َبْت حتى ْنُه هر ِلَمْت َلّما ِم ُه!. َع َء َأخْأطا

َق أن على َلُغوا وإن الُعشُا َيةََ َب ّظْرِف من الَغا الظْرِف َأركاَن وَحّصلوَا ال
َعَة َب َلْر ُء الطيِب أبوَ ذكرها - التي ا َوَّشى في الوَّشا اثانيَن فيه َسّمى الذي (الُم
ًا وثالثايَن ْعشوَقًة) - و عاشق َدُب، وَم ْكَماُل الخألِق، ومكارُم هي: ال ِت واس

ِة، َء َثُل بهم ُضِرَب وإن العفُيف!، والحّْب المرو ِة في الَم ّق ِة ِد َل فقيَل: الحِْي
َطُف ْل ِة من أ َل ُثرت وإْن عاشق!، حي أخباِرهم في التصانيُف ك

ِلهم ِد العشاق) لبي ( مصارع ككتاب ؛وأحوا ما أشهَُر وهوَ السُّراج ُمحْم
ّلَف الطرف) (محْنة وكتاِب الزاهرة)، (النجوَم في كما الباب؛ في ُأ

ِيطّي (اعتلِل وكتاِب للنوَقاتي؛ ُلوَب) للخرا ّي؛ الق ِر وكتاِب السُاِمر ( إخأبا
ّي؛ و(ربيع النجار؛ الُمْشتاق) لبن ِز ُهَْرُم ِم) للراُم ّي َت ُتهَا الُم َع َب ِكرْت وأْر في ُذ

ِة (الوَافي) للصفُدي، ّي و(روض ِعّي، العشاق) للبكر ِف و(تسُكين الشا
ْنبلّي الشوَاِق) للكرمي ْلسُِّي؛ الحَْ ُب ِة في كلهما النا ّبي، (خألَص الثار) للُمحِْ

َوسائِل ْظم؛ ِبيك الشوَاق) لمحْموَد و( َع ِة في كما ال َي ْل ْيطار، (ِح َب ِل ِر) ل َبَش ال
ِرها َغي َتُهم قيل: إن وإن كثير!، و َدَم ُد ُمنا ِرُب الُعُقول!؛ في َتزَي ْط ُت و
ِلُب الرواَح َتْج َلفراَح!، و ُلوَِب ِضعاُف أنهم إل ا بهَم ُيضرُب والكباد؛ الق
ِد من فيقاُل: أضعُف ذلك؛ في المثُل ِب ِر في كما عاِشق!؛ َك ِر) (البصائ والذخأائ

ْوَحيدي، ْوَُمنا للت َي ُيقاُل:  ُلوَِب من َأْحَمُر و ُعشاِق ُق َد ال ْن في كما الفُراق؛ ِع
ِلبي، (خأاّص َعُث  الخاص) للثعا ْب ُهَم َي ُدهم الِمثاُل؛ غراَم قال بْل الخيال، ويقتا

ُد َبي ِه في  طاوس بُن الله ُع ِل َق قوَ ِل َلى: {وخُأ ْنسَُاُن تعا ِل ِعيفُا}ٌ؛ ا قال: إذا َض
َظَر ِء إلى َن ً!، لم النسُا ِبر! َله َيْص َق َن ٍد بُن ُسفُياُن عنه و ِره؛ في سعي ْفُسُي وبه َت

َلُم ِم في السّر َتْع َظَر الشُرِع َتْحري ِم! غيِر إلى الن (َربيع وفي  ،الَمحار
َد البرار) للزَمْخَشري: أن ّي َعجلن بن الله عب َق النهَد لما المشهَوََر العاش

ُتُه َتزوَجْت َق ّفُهَا أثاَر وَرأىَ َعشي ًا!. ماَت َزوِجهَا ثاوَِب على َك َكَمد
ْد ًا هذا على وِز ّتنوَخأّي أن أيض ِر في ال ِنْشوَا ِة) نقَل ( (ُسقراَط عن الُمحْاَضر

َلُه: إن َق الحْكيم) قوَ ِعْش ُنوٌَن!؛ ال ألوَان!!. فل الُجنوََن أن كما ألوَاٌن وهوَ ُج
ْعَجْب ِلْمَت متى َت ّي السُّراَج أّن َع ْغداد ِه في الب ِب ِر كتا ًا المذكوَ ِنفُ ْد آ َد ق َق ً َع َفْصل

ُعشاِق في ِلمَت وَمتى الجان!)؛ ( َلَة أبي ابَن أّن َع ِة: ِديوَاِن في قاَل َحَج َب َبا الص
ِر وفي ًا أن العشاِق أخأبا َق عاشق ِويلِت!؛ َعِش ِويِل أجِل ِمن السَُرا سرا

ِه؛ ِق ْعُشوَ ُوَِجد َم ِه في َف ِت َك ِر ً َعَشَر اثانا َت َق السُراويلت!!!، من ِحْمل َعِش قال: و
َوناِت آخأُر َوِن َأجِل من الهَا ِه!؛ ها ِت َب ُبوَ َد َمحْ ُوَِج ِه في َف ِت َك ُة َتر ْنهَا!!، آلٍف َعشَر ِم

َء؛ على هذا ِمْن وقفُُت قال: وقد ُنوَُن أشيا ُنوٌَن!. انتهَى والُج . ُف
ُه ما الطرائِف ومن ِهَّي) في حكا ْبِشي ًا أن (المسُتطرِِف) من (ال ّطاف خُأ
ِة على وقَف ّب ّلَم السُلُم عليه سليماَن ُق َع وتك ٍة م َف َثى؛ خُأطا ْن َدها ُأ َو عْن ورا

َعْت!، َنفُسُِهَا!؛ َن َت ِنعيَن فقال فام ْئُت ولوَ مني لهَا: تمت ْبُت ِش َل ّبَة!؛ هذه َق ُق ال
َعُه ْيماُن فسُِم َل ُه ُس َلَك وقال: ما َفدعا ِبّي قال: يا قلَت؟َ!؛ ما على َحَم إن الله َن
َق ُعشا ُذوَن ل ال يقوَلوَن!!.  ِبما ُيؤاخَأ

ْنقول وِمَن َكماء عن الَم ْنِد ُح ُلهَم: إذا اله ُق ظهَر قوَ رجٍل في عندنا العش
ْو ٍة َأ َأ ِه على َغدونا اْمر ِة!. أهل َي ِز ْع بالت

ّي ابَن َحَمَل الذي وهذا ِز َلْم أن على الله َرِحَمُه الجوَ ْع َق أن ُيقوَل: وا ُعشا ْد ال ق
َوُزوا ّد جا ِم ح ِم في البهَائ َد ِة َع َك َل ْفُِس َم ِد في الن ْنقيا َلُه ال َق َن َهَوَات!.  عنه للش
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ّي ْير َوَ ِة في الن ِنهَاي ِنيالرب) وقال:  ( َدُموا لنهم َيع َتْخ َلهم اس في ُعقو
ِتهم. تدبيِر َشَهوا

والزَفير:          الشُهيُق
ْطِع في وفكرُت                   ْتُه فيما الُمساَمرِة ق َوَ ِه َمنظوََمُة َح الفُقي

ِد سيدي ِم َعب َلتاي) وهَي َمدِح في الزّموَري السُل ْهََجُة (ا الَمغرب؛ أهِل َل
ُنوََن ْع َي) الشراَب بهَا َي ْعروَف؛ (الشا ِر في عنُه ُيقاُل والذي الَم أنُه الساطي
ِرَف ِة من أكثَر قبَل ُعرَف ما أوَل ُع ٍة آلِف خَأْمسَُ ْعْت حيَن الصين؛ في َسن َق و
َقٌة ِم في منُه وَر ِرَف وقيَل: إنه نائم!!؛ َرُجٍل ف ِة على ُع َهَ في التْخميِن ِج

َوَ الصيِن ِة وعلى الميلد؛ قبَل والعشريَن الثامِن القرِن َنحْ ِد اليقيِن ِجهَ والتأكي
َد وما الميلد!؛ قبَل العاِشر في ِم في وَر ِر النظ ِفِع ِمن المذكوَ الشاِي َمنا

ِه َدِن وفوَائد َب ِر والروح!؛ لل ِه؛ من والُمْختا ِق ِه؛ وساعاِت َمذا ِل ُو َنا ِلِس َت وَمَجا
ِه ِب ِتهَا؛ ُشْر ْيآ َه َهِب و ِد في الراجحِْ والَمذ َد ِبه؛ ِلَمجالِس الُمشاركيَن َع وما ُشْر
َتحْْسَُن....وما وما فيهَا َيِجُب ّنف ُيسُْ كيَف ذلك!؛ وغير َرسائَل؛ من فيه ُص
ِظيُرها؛ الَقهوِة َقريُن وهو َن النْفِس َشهيُق َأَحِدِهما في ِقيَل إن و

َزفيُرها!. فالَخُر
ّبٌه أنه (الشاي) ِمْن عن يقاُل ما هذا إلى وأضيُف َن على يحْتوَي عطري؛ ُم

ْعِض ُيوَِت؛ َب ِة وعلى الز ّد َوُح (الكافيين) التي ما َترا % و2.5 بين فيه تركيُزها ي
ِه % في4.5 ِة، أنوَاِع َفُ ِل َت ِة مع الُمْخ َي) اسم أن إلى الشار مشترك (الشا

ٍة لعائلة صنفُْت قد كانت وإن النباتات!؛ من نوَع ) ستمائة600( تحْوَي نباتي
ّلهَا ًا؛28( ضمَن ك ٌد أكثرها ) نوَع الجنوَبية. وأمريكا آسيا شرِق في موَجوَ
أوائل (الهَوَلنديين) في طريق عن أوروبا إلى دخَل إنما الشُاَي وأن

ِة (إنجلترا) في أصبحْْت حتى ذلك؛ بعد انتشَر وأنه عشر؛ السُابِع القرن َن ( س
َد ) البلد1657 ًة الشاِي لُشّراِب الوَحي ْثر ِة!. مكاَن َك القهَوَ

َبًة فرَض أمريكا دخأَل لما أنه على ِه!؛ (البريطانيوَن) ضري سخط أثاار مما علي
ُه َيُرْج ولم الناس؛ َد إل هناك أمُر ِة بع َل ِة الشاي حفُ في أقيمْت التي الشهَير

ِة (بوَسطن) في َي ًا بعدها أصبحْ ) حيث1773( سنة ِنهَا ِفسُ َقهَوَة!. ُمنا لل
ُيضم ِر المباحِث من كثيٌر هذا إلى و َله!؛ والخأبا ُق ما منهَا حوَ بالفُقه َيتعل

ُبُه يجوَُز ل وأنه ِة في شْر َي ِن ِر الماء وحكم الفُضة، ول الذهِب آ اخأتلَط إذا الطهَوَ
ُي به ِه عن يخرُج وهل الشا ِت ُء يجوَز وهل ل؟َ؛ أم طهَوَري به والغتسُاُل الوَضوَ
ٌة به تاجَر من على وهل ل؟َ؛ أم النجاَسَة ُيزيل وهل ل؟َ؛ أم وما ل؟َ؛ أم زكا

ُء ذكره ِة الشاِي تقديُم يجوَُز ل أنه من العلما بالربا!؛ يتعامُل لمن والقهَوَ
المباحث. من وغيرها
ّلُق فيما البحُث ومنها َتع ُقوَس ؛والعادات الطقوِس من به َي ُط ك
ِة الشاي ّي ّلِص اليابان ِر من للتخ ّت َوَ ّت ِة والقلِق!، ال َفُ ِيين) وهم وكطائ َبْخِش (النوََر

ِة ِمْن َدِع أهِل َغل َي يشربوََن وهم (كشمير)؛ في الب ُه الشا َد ُيقيموََن حيَن َوْح
ًا ٍم لكّل تأبين ِته!، تاريخ في أئمتهَم من إما َفا ّد ومنهَا  و ِء بعِض َع تقديَمُه العلما
ِء في َعّزيَن العزا َدِع؛ من للُم ُه وبعضهَم الب ًا رآ َء ول حسُن من ُذكَر وما فيه، شي
ُه أنه ْكر ِم ُي ِل ِوَل أن للُمسُْ ِفَر ُينا َي الكا ُع بل الشا ِة على الفُنجاَن له َيَض َل ِو الطا
َد إن إل حرَج؛ ول ِه تأليَف أرا ِب إعداد في القوَام وعاداُت السلم!؛ على قل

ِر الشاِي؛ ِه على منه والخأض مراد (الدكتوَر حكاها كما الُخصوَص!؛ وج
ِنّي السُفُيُر هوَفمان َق الذي اللما َن َت ًا كان والذي السلم؛ اع ِر خأبير في بالخم
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ِه)؛ ِت ّي ْعناِع بوَرِق إعداده طقوََس رأىَ وكيَف جاهل ِة في الن النخيِل) (ضاحي
ِة ُنوََب ب(واَح ُطوَِف) َج َع (الجزائر)!. ال

الرجُل يصب أن المروءة من كقوَلهَم ؛والدب الطب من به يتعلق وما
َي ِه!؛ الشا ِفُ َلُه وأن لضي ِو َبَر ُينا ِنه، عن الذي ثام الك ْنصحُْ وما َيِمي منع من ُي

ِة!؛ الشاي شرِب من الطفُال ًا ُيشرُب وكوَنه والقهَوَ ًا؛ حار ُمدّر وأنه وبارد
ُبُه َيحْْسُُُن فل للبوَِل ُع منه أخِأذْت إن وأنه النوَم!؛ قبل ُشْر ٍٍة رب َق َع ْل مع ِم

َقْرحا؛ ِقر َلَج نباٌت وهوَ (العا ّي) عا َق هند يعالُج العسُِل ومع والحْزن!؛ الر
ِة التهَاباِت ّية!؛ الحْنُجَر ِر بدون الليموَِن ومع الفُيروِس ُع السُك ْنفُ السهَال!، من َي

ُد ِمنُه الخْأضَر وأّن ِر بار ُبُه َيحْْسُُُن الثا ِر ِبِخلِف الصيِِف في ُشْر وغير منه، الْحَم
ذلك.
َي أّن من المثاِل في قيَل وما فكما والوَفاء!؛ الدنيا كَمثِل والسُكَر الشا

ُي ُيْشرُب ل ٍر؛ بل الشا ّك ُأ ل ُس َن َوفاء!!. بل الدنيا في العيشُْ َيهَ
ْلَحُق وما ِه !؛والغرائب العجائِب من بذلك ي ِل ُدخأوَ ِة في ك َب ِر وْج إفطا

ِة ُسجوَِن في السرىَ َن ِي َدهم الصهَا َد وفك الله؛ -  أبا َد أسرانا- وما ُقيوَ من ور
ِر َتقِل عن الخأبا ْع ِه (النقِب ُم ّي) وغير َبَة أّن من الصحْراو ِر وْج ِء الفطا للسَُُجنا
ٍز من رغيٌف ِة لكل خُأب َثا َقلين!؛ ثال َت ْع ُع ُم ُتوَن!؛ من حباٍت وأرب من وكوٌَب الزي
َتقل!!!. لكّل الشاِي ْع ُم

ِقَل وما ِتراِف من ُن ْع ِني الرجِل ا ِة في الثا َنظم خألف) بأَن (صلح فتحٍْ ُم
ِة الُمخابراِت ّي ِن ُيوَ ْهَ َعْت الص َتطا َد اس ِني ِه)!؛ َتْج ِت َولْت وأنهَا (ِسكْرتير ْتلُه حا عن َق

َتَرفْت لكنهَا الصباح، في له قدمته الذي الشاي في السُّم وضِع طريِق قبَل اع
ْنفُيذ!. الت

ْع َبشُّي (الشُاي  أوالعرب) (شايب ُيعرُف عّما الحْديث عنك د كما )؛الح
ْتُه ِة؛ المراجِع بعُض َسّم َقديَم َأ والذي ال ُلُه بد ْعما ِت ِة في اْس َبَش القرِن في الحْ

َد فإن الميلدي!؛ َعشَر الخاِمِس ِه المرا ُفُوََن كانوَا (القات)؛ ب ّفُ َقُه ُيَج أورا
ُلوَنهَا؛ ْغ َي ُي ول الشاي من هوَ وليَس و ِمنه. الشا

ُه ما وكذلك ُد الَمعروُف الشاِعُر َسّما ّطر) (الشُاِيب مطر أحم !؛الُمَق
فيه:  يقوَل والذي

َوَ ْه َكْر الشراِف! َمعروٌف لدىَ َمْشُروٌب و ْن وُم
ًا! وبيـاَض الديَك َيْجعُل                                      أحمـْر!. العيِن ِحمار

   

الميزَان؟!   
َد َأّن على ّنفيَن بيَن الَمْعهو ُكتاِب المص ُء – وال ِء والشي َكُر بالشي ْذ - ُي

َيُة ُتِب َتسُِْم َد والمقالِت الك ِتهَا؛ من الفُراِغ َبع َب ِئْن ِكتا َل ْفُُت و َل هذا في ذلَك خأا
ْد َلق َف ِلِس)  ُه (الَمْج َعٌة أجاَز َلماء؛ من جما ُع ُبوَا ال ٍه عنه وأجا ُوَُجوَ ِلفُة، ِب َت ول ُمْخ

ِتَب فإن َضيَر ِزُم حيَن الكا ْع ِة على ي َب ِكتا ٍر في ال َتحِْْضُر ما َأْم ًة له َيسُْ ّيًة ُصوََر ِِّل ُك
ِلهَا على النقشَْ ُيحْاوُل ثام أولً؛ الذهِن في ًا، ِمثا َكذا ثااني َع وه حيَن ُهنا!؛ لي وق
ِرجاِل عن الحْديُث ِلَي َعّن َع الدهر)، ( ِبيِه َم ْن َبةَُ ِبِه ُتشُِْعُر ما على الت ِنْس ال
ّلةَِ (الدهر) ِمَن إليه (رجال) والُمضاِف الُمضاِف بين ْدَرِة الِق ّن وال

َتيِن ِكُن ول ،بالتْعظيم! الُمشُِْعَر َنى َحمُل هذا مع ُيْم ْع ِبي على الَم ِر َشا
َقهَوَة؛ ول الشاِي ّنهَم ال ُد ل ٍر كّل في والحَْصى الرمِل َعدي ْدُح وِمصر!، َعص والَم
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ُع إنما َتُص الذي الوَصِف على َيق ُدوح به َيْخ َترُك َوْصٍف على ل الَمْم فيه َتْش

الَخلئق.
ّتى َدْت وإن وَح وآَضِت ؛هذِه أياِمنا في ُأْخرىَ َمواِزيُن الناِس بيَن َسا

َلُة ِلِب في الّرُجوَ أكبُرهم الناِس فأْرَجُل الحْسُباِن؛ في يكْن َلْم ما إلى الغا
َثلً!؛ ًا) َم ِرش َك ًا أكثُرهم أو ( ِبيق ِتِب َتط ُك ْبِخ!؛ َفّن ِل ُلوَا إذا الذيَن الط ساحاِت َنز

ِد ُنوَا الموَائ ِرديَن أوَل كا ِدرين!، وآخأَر الوَا ُلوَا الذيَن أو الصا َد ْب َت الحَْسُْناواِت اس
ُعوََن فل بالحَْسَُناِت ْهََج ً إل الليِل ِمَن َي َد َقليل ْن ِة ِع َي ِء فكّل السُحَْر!، ِنهَا في هؤل

ِلهَم ِر التعريِف في ُدخُأوَ ِه الُمشا ِة إلي َف ّي َنظٌر بالضا نظر!. وأ
ِبْعنا ولو َثُه ما َت َد َتْح (ِرجاِل في لَعددنا الموازيِن مَن الناُس اْس

ّييَن َد) الدهر) (الموِسيِق َثلً!؛السو ُيسَُّمى ما أنَشؤوا الذيَن  َم
ِة ب(موَسيقى َب َء قبَل أمريكا واليقاع) في الكآ ِة الحْرِب وأثانا ّي الثانية؛ العالم

ّيٌر حصَل حيث ِة في كبيٌر  تغ َب ِة التركي ّي ِن ّكا ِة ِبسَُبِب هناك السُ اللِف مئاِت هجر
ِد من ِوَِب من السُوَ ُن ِة الغرِب وَسِط إلى الريفُّي الج ِة والمنطق الشمالي

ِة ّي ُدِن الشرق ِة!؛ السُاحِل وُم ّي َق الذي الوَقِت في الغرب ّيراِت هذه راف التغ
ّوٌَر َط ِتراِع في َت ِة اخأ َثاَر ِة) في (الِقي ّي ْهَربائ َك ِر ال في وتطوٌَر الثلثايناِت؛ أواخِأ

ِة َع ِة!؛ السطوَاناِت صنا َط َن ْغ ِد ُوّجَه الذي الذاعّي البّث ثام الُمَم ِم في للسُوَ عا
)1948.(

ِر وِمن ِء أشهَ الماضي؛ القرِن ثالثاينات  في)louis jordan((الموَسيقيين)  هؤل
ّوََر الذي ْقَص َط ِة:  (َر َغ َو ) الذيb.b.king( ثام ) !!،shuffle boogieالُمَرا

ًا الفُّن مارَس ّي َلم الذي بدأْت chuck berryx(( ثام سنًة!!؛ خَأمسُيَن من أكثَر عا
ًة واسعة!!؛ ثام  ُتُه في الخمسُيناِت وحّصَل ُشهَر الذي) little Richard(ُشهَر

ًا ًة من الزمن!!، وُمُرور ّد ِد في الشباِب المريكّي ُم ِه ُروَح التمّر َأغاني أثاارْت 
ِة عاَم (Issac  Hayes((ب ْهََر َة الش َو ُذْر َوَصَل  ًء2002 الذي  ِتهَا ْن )!!، وا

َتَمع:  ّو الُمْج ُد َع ِة ( َع َلْت عاَم public enemyِبَمْجُموَ ّك )1987( ) والتي ُش
َي الغراِض ِد َتفُا َولْت  ٍة؛ وحا ّي ِتماِع ٍة واج ّي وركزْت على أهداٍف ِسياس

ّية!!. ِر التجا
ًا ّثليَن) أيض ّد (الُمَم ْلزََُمنا ع َي َفحَْسُُْب؛ وماو ِتنا  ُأّم َتسُِبيَن إلى  ْن !؛ ل ِمَن الُم

ٌة ِهَر ِثيَل ظا ُعموََن أن التْم َيز ًا!، فإنهَْم  ِم أيض ًلَم ِرنا من ا ْي َغ ُهم!!؛ بل من  َثَر ْك َأ

َة على َطَر ْي ِعّي للَخياِل، وأن السُ ِبي ِر الط ُق بالتطوَي ّل ّيٌة عالميٌة!؛ تتع َثاقاف
ّنحّْاِت ِم وال ِلِف عن الرسا َت ِطِف هي أساُس البداِع فيه!؛ وهوَ بهَذا يخ َعوَا ال

ِئّي!. َلحِّْن والّروا والُم
ًا ُه ِعلِج َيرا ْنُهم من  ِفُف: وم َادَرَا أَِذ، إ)وَُْينْوَرُب(ي ِ ف)دياك( َِةبيلَي قَ

 علىِ الوَضعِاتَكََرحِْ بُُه هوَ نفُسُُضع، يقوَمَ تٍَة امرأَ آلمَفّفَُُخ يْنَ أُِرالسُاح
ُد أنُه،ِ!ثيلْمّ التِسبيل ِق َت ْع َي َ!.رهََْظَ يْنَ أِينَِن إلى الجِِهْرحِْ سِوَةُقِي بِوَحُ يَ بذلك 

ِة الحْضارة)!.  كما في كتاِب (قص
ًا ِوَ (َخاصةًَ وأنه ُعِرَف قديم ُيوَناِن330 في نحْ  ق.م) في َمسُارِح ال

ٍم للتدريِب على ٍة صار َي َتغذ ِم  ِنظا ِب ّثلوََن فيهَا  َيُمّر الُمَم ِة التي كاَن  ِديَم َق ال
ُه َد ُطوَ) أن َصوََت النسُاِن وح ِرْس َأ َعَم ( ّية!؛ حيُث َز ّتماريِن الصوَت الِخطاِب وال

ْهَجة!. َب َفَُة وال ِط ُيسَُّجُل العا
ِنّي في القرِن الثالِث قبَل الميلد؛ثم َهبَط التمثيُل  في المسُرِح اليوَنا

ِر في الُمدِن َد إلى الظهَوَ َة ألِف عام!؛ ثام عا ّد َتفُى التمثيُل في أوروبا ُم واخأ
َطى بين القرن الخامس والقرِن الخامِس ُوَْس ِر ال ُعصوَ َء ال ّيِة أثانا ِب الورو
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َيوَمئَذ!؛ وهكذا كانَعشَر؛  ًة  َذ ُبو ْن َبَقةًَ َم َط غيَر أن الُمَمثليَن كانوا 

ْنظُر إلى الُمَمثِل على أنه من طبقةٍَ ُي الحاُل في الصين؛ 
ّطةٍَ! ْنَح ِء الظهَوََر على المسُْرِحُم ؛ بل إن (تشين لوَنج) حّرَم على النسُا

َبٌة على المسُرح ٌة راه ُكوَر!!. ولما ظهَرْت امرأ ُهّن الذ ْوَر َد ّثُل  ُيّم حتى كاَن 
ِِة ( َن ٍة في َس ) فيWill Durant) كان كما يقوَُل (1600في الياباِن لوِل مر

ِةََمثابِ في إنجلترا وفرنسا بُ الحالَكما هي(قصة الحْضارة): 
ٍ!.مَّرحُ مٍمْثِ إِافَِرْت واقِالثورة

َيًة؛  ِن َد الظهَوََر ثاا فظهَر أناٌسفي القرنين السُابِع عشر والثامن عشر عاو
ْدُخلوَن في (َسَمِرنا) بحال!!؛ َي  من أمثال (وليام شكسُبير) ول 

َعٌة في (انجلترا) و (فرنسُا)!، ومن أمثال ّيٌة واِس ِب ْع (موَليري) وكانت لهَما َش
(تشارلز ماكلين) و (ديفُيد غاريك) في بريطانيا!؛ و (دنيس) و (ماري
ِفُّي ِط فرانسُس) في فرنسُا!؛ ثام في القرِن التاسِع عشر الُمَمثُل العا

ْدلين)!. ْن ْنسُّي!! (أدموَ الروما
َلسى َتعاَقَب ا َظهََر ِمثُل (ثم  )1907) الروسي سنة ( stanislavasky!؛ ف

ِز الحْوَاّس َتحْفُي ّثِل من خِألِل  ِة للُمَم ّي ِطفُ ِة العا َل َوَل تطوَيَر الحْا الذي حا
َتُه بعد الحْربjanningالَخْمس!!، ومثُل النمسُاوي ( َع ) الذي خأسَُر ُسْم

َيِة؛ ومات في النمسُا سنَة ( ِن ِة الثا ّي َلِم ّي (1950العا َند dan)!، ومثُل الك
aykroyd) ِنّي ّية!، ومثُل الصي ِئ ِنَما ِتِب النصوَِص السُي )zhang yimou) كا

ِة ( ِد في سن ِتجي1950الموَلوَ ْن ُيسَُّمى بالجيِل الخامِس لُم ِر ما  ) وُمدي
ِة ِب ( َف ْعُرو ِة الَم ّي ّية!!، وِمثُل المريك ِن ِم الصي ِةDame Judithالفل َد ) الموَلوَ

َلْت َق َت ْن ِني؛ وبعد ثالِث سنيَن ا ٍة في سد َهَرْت أول مر َظ ُتراليا؛ والتي  في اس
ِرها في ( َبْت أبرَز أدوا َأْمريكا؛ ولع )!؛ وماتْت سنَة (1950) و (1947إلى 

ًا؟!.)؛ 1992 ّدهر) أيض ّد هذه في (رجاِل ال َنع فهل 
ًا :والراِقصوَن أيض

ِتلِِل                  ُدْمنا في َزماِن اخ ِبهم!؛ ما  َتَرُض علينا  ُيْع َس
ُوجدْت ُرُسوَماٌتالَموازين ْد  ًا!؛ فق ُعموََن أن الرقَص قديٌم جد َيْز !؛ وهم 

ُد تاريُخهَا إلى (عشرين ألف سنة)!؛ ٍة يعوَ ِقص َوَاناٍت را َي في بعِض الكهَوَِف لحَْ
ِه على ّبِع نشأت َت َت َعِجَز عن  َياَن) لما  ُلوَْس ُيقاُل هوَ قديٌم عند اليوَنان؛  وأن ( و

ِظَمة!. َت ْن ِم الُم ِة النجوَ َك َدها في َحَر سطحِْ الرِض حاوَل أن يج
ّيةَِ  ِن ّدوُه من الثقافاِت النسا ِروع ِبي ْع ِتماِعيًة كالت ًا اج َتْخدُم أهداف  التي 

ٍة معروفة!، أو ِة إلى حوَادَث تاريِخي ٍة أو الشار َف ٍم وعاداٍت معرو عن ُرسوَ
َعَة في العمِل؛ كما في ُيسَُبُب السُر ّيًة كالرقِص الذي  ِد ًا اقتصا ِدُم أهداف تخ

ْقُص البايريك ّية كما كان َر ًا ِسياِس ِنّي!، أو أهداف ِة الرّز اليابا َع رقص زَرا
pyrrihic(ّيًة كذلك!؛ ِن ًا دي َعسُْكري!،  أو أهداف ًا من التدريِب ال ) اليوَنانّي جزء

َعٌة:  َب ّيُة أْر ُه الساِس ُلوَا: وعناِصُر ٍة1قا ّي ْعماُل أنماٍط وأشكاٍل فضائ -است
ِم!؛  ٍة من حركاِت الِجسُْ ّي ّلُب3- سرعُة اليقاع!؛ 2أرض َغ ّت ِم وال - وزُن الجسُ

ِة!؛  ّي ِب ِذ ُتخدَم4على الجا ّيِة الحْركة!.  قالوَا: وربما اْس ِة وحّر َق َتغلُل الطا - اْس
ِنّي وكاَن قد اعترَف بأّن لُه ُيوَنا ِكَي عن (ُسقراَط) ال ًا!!؛ كما ُح َأيض للعلِج 

ِر والضخامِة!)؛ وأنه يرجوَا ِعلَجهَا بالرقص!. َب َطًة في الك ِر ْفُ ًا ُم ِرش َك )
ً ُذول ّيةَِ َعملًِ مْر ِن ّيةَِ الروما هذا مَع أنه كاَن في َعْهِد الُجْمهوِر

َلْصغَر) أمَر بإغلِِق ُيو ا ْب ّلُل الراقَص بالعار!!؛ حتى أن (ِسي ُيَج
ّلُم الموسيَقى والرقَص!. ُتَع الَمداِرِس التي 
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َطى وكذلك رجاُل الخلِِق! من الوروبيين في القروِن الُوْس

َتْرضى ِنيَسةَُ  َك َتكن ال ِتراِع الشُيطان!؛ ولم  َنُه من اْخ ّدو َيُع كانوا 
ًا بالفساِد!. ُه ُمْغِري عنُه لنها ترا

ِر  ُعُموَن!؛ فقد كاَن خألَل الشط َيْز ِر الرقِص دينّي كما  َث َأ أك ْنش َع أّن َم م
ً ِة إجلل َك َعَرَض لِجَماِل الحَْر ِة؛ و َد ِعبا ِد لوَنا من ال ِم من تاريِخ الهَن العظ

ْعرُف في ُت ُلُه (رقصُة الِقناع) التي  ْث ِلهَة!!، وهكذا المُر في الصين!؛ وِم لل
ًا ّثُل أرواح ُتَم ًا بشكِل حيوَاناٍت  ِقُص قناع َبُس الرا َفاُسوَ)؛ حيُث يل ُبْركينا  )

ِة بهَم!؛ وأن َط ِر والتلِل الُمحْي َباِت والنهَا َتعيشُْ في الغا ُدوَن أنهَا  ِق َت يع
َيِة من القوَىَ الشّريرة!، وربما ِة القْر َي ُد تلَك الرواَح على ِحما َيسُاِع الرقَص 

ُلوَِغ الشباِب ِسّن الرشد!. ُب ِتفُالً ب ِز؛ واح َد الجنائ مارسوَا هذا الرقَص عن
َبْعِض َلةٍَ من  ّلِل إلينا على حيِن َغْف َتَس ومَن الرقِص الدينّي الُم

َطّهِر َتّف؛ أو الرقُصُحّراِس الشُرِع الُم  رقُص (الدراويشِْ الُمل
ّدُر َطى؛ وهوَ رقُص دينّي يق ُوَْس ِر ال ُأّسَس في العصوَ الدائري)!؛  الذي 

ِة ِز الدائَر ِطوَاٍل حوََل مرك ُعُه بالمليين!؛ حيُث يدوُر الراقصوََن لسُاعاٍت  أتبا
ِد ّي إلى الوَجوَ ْعِمهَم من العالم الماد ِبَز ِرَجهَم  ُيْخ التي يقُف فيهَا الشيُخ؛ ل
َعُه يوََم ماَت - ّي ُد الرومّي!؛ الذي َش اللهَي!!، وُمؤّسسُُُه جلُل الدين محْم

ْنجيل!!!، ُأوَن ال ْقَر َي َة والنصارىَ  ُأوَن التوَرا ُد يقر ُيهَوَ ِلميَن - ال من غير الُمسُ
ًا من َتبُر مراِسُمهَُم في تركيا جزء ْع ُت ّية) و َلوَ ْوَ َقُة الرومّي ب(الَم ُتعرُف طري و

(الفُلوَكلوَر) التركي!. 
َدوقد َحكى الماُم أبو بكٍر ُطوَِشّي المالكّي أن الرقَص والتوَاُج ُطر  ال

ُدوِن الله!. ِعجَل من  ُدوا ال ّي الذيَن عب ٍة أصحْاُب السُامر َثاَه أوَل َمر َد أح
ًا ْلَوان ًا وأ َدُث الناُس منه أنواع ِنّيوقد أح ِتي ْن ْنُجوَ) وهوَ أرَج !؛ ف(التا

ٌع من الرقِص َدا) وهوَ نوَ ِدي ُرو ّنْشأِة!، و(فوَكس تروت)!، و(السُاْمبا ال
ْعبي!؛ و( ٍة عالية؛ وكانCharlestonالش َط ) الذي يحْتاُج إلى حركاٍت نشي

ْقصُة (موَريس) ِنّي!، ور ْلقا َب َنات!، والرقُص ال ِعْشري ًا في أمريكا في ال شعبي
ْلكا) النجليزية!، والرقصُة الّرباعيُة لمريكا الشمالية!، ورقَصُة (بوَ

ِة الثعلب!، ورقصُة (ُروْمبا)!، والرقُص المريكّي َل للفُلّحين!، ورقصة هرو
ُكوَ)!، و(البريك)!، ورقصُة (الجاز)، والرقُص الماجُن ( ِتينّي!، و(الديسُ korالل

daxّياِت ّثُل التاريَخ والشْخِص ُتَم ِثياٍب  ِب َلوَانّي  ْهَ َب َبكين) وهوَ رقٌص  ْبرا  ُأو )!؛ و(
ِر َعْص َء  َنا ْثا ِم إيطاليا وفرنسُا أ ِك َأ في َمحْا َنش ّية!؛ و(الباليه) الذي  ِن الصي

ًا والذي ّي َلِم ِرِه (الباليه) الروسّي المعروُف عا َهَ ّية!؛ ومن أْش ِب ِة الور ْهََض الن
ِة سنوَاٍت من التدريب!!. ّد َيحْتاُج لع
ِء َلما ّد َجماَعةٌَ من الُع ّي صديقَنَعْم قد َع ُبخار ّيِب ال  من أْمثاِل أبي الط

ِه (كشِف َفُة في كتاب ِد العلوَم)؛ وكذا حاجي خألي ِه (أبج حسُن خأان في كتاب
ِقصيَن إلى َتِقي بالرا َير ُعلوَم!، غيَر أّن ذلَك ل  ْقَص من أنوَاِع ال الظنوَن) الر

ّي َغار ْن َهَ ِر من أمثاِل: الراقِص ال ْدناه!، حتى ولوَ كانوَا من المشاهي َأَر ما 
ِني ( ْلْف فوَن)؛ والراقِص اللما ِد فإّن الرقَص في كاَفةَِ)!!، wigman(ُرو

ِم العباراِت لبِن ُتِب تْعبيِر الرؤيا (ككتاب الشاراِت في عل ُك
َبةٌَ وَفضيَحةٌَ!!؛ وهو كذلك في شاهين؛ وغيره)  غّم وُمصي

الحقيقةَ في الّدنيا والخرة!.
َلم، َغيَر أننا ِصْرنا إلى ْد طَغى الَق ًا؛ وَعْفَوَك ياَرّب فق اللهّم ُغْفر

ِم َي َتِسُب إلى الِق ْن َت ْنِِفِسِهْم َمَواِزيَن ل  َنَع الناُس فيه ل َزماٍن َص
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ُكتاُب ُلِق!؛ أنكرها حتى ال بحاٍل!؛ بل هَي َحْرٌب على الديِن والُخ

ْنتْ) في َتشُرِق (ِوْل ديورا ْنُفُسهم من أمثاِل الُمْس ِبيون أ الغر
َبُه في عام  ِبِه الذي كت ْلَسفةَ، أو:)1929(كتا َتُع الَف   وسسماه (ُم

the pleasures of philosophyً( :َمباهُج الفلسفةَ ؛ وَعقد فيه َفْصلِ
ّيةَُ والُعهُر!! )morality and immoraliy  ِبُعنوان (المبادُئ الْخلِِق

ُتماَرُس على المسارِح؛ َة على الخلِِق التي  َد فيه الُجرأ َتق ان
َيضّر بالَمْجموع؛ ُيْمنُع فيها كّل خلٍق  ًا؛  ُطهر ودعا إلى َحياٍة أكثَر 

وإلى َضروَرِة التمسِك بالقيوِد الخلِقيةَ في الِعلِقاِت بين
ِبِه المُر إلى القول: ( َتهى  we wish toالرجاِل والنساء!؛ حتى ان

be healthy animals!, but we wish also to be citizens!ّنى أن َتَم : ن
َنكوَن ًا أن  ّنى أيض َتَم ْنَعُم بالصحةَ؛ لكننا ن َناٍت ت َيَوا نكوَن َح

ُد لله الذي َهدانا إلى التي ِهَي أْقوُم؛ وإنما ِطنين!)، فالحم ُموا
ُلون. َيْعِق ِطُب الناَس بما  ُأخا

    
ُكّل     نَعْم؛    ُلها     أمةٍَ     ول ًا     ِرجا :  أيض

ُنهَْم                                    ِز ِنهَا؛ َت ِزي ِكُمهَْم ِبموَا ُتحْا َيِمهَا؛ إلى و ُهَم ِق ُع َتَض و
َع ِم المناراِت َموَاِض ْعل ِلهَا!؛ وال ْد لْجيا ّلُم ل وق ٌء لهَم ُيسَُ خأاصًة ذلك؛ من شي

ِنّي الدنيا أْمَر وأّن القائل: قوَِل على َمب
ْنيا اطَرِح ِتــهَا َفِمْن الد َدا ِفُُض      عا ِلي َتْخ َعا ِلي ال ْع ُت َفُل!. َمْن و َس

ّلْمنا ِء ِمَن فيهم أّن َس َلما ّكريَن والباحثيَن الُع ْبِدِعيَن والُمف َمْن والُم
ّتى في شاَركوَا ِرِف َش ِة؛ الَمعا ِلنسُاني ّدموَا ا ِلهَا من وق َدماٍت خِأل ِة خَأ ّي َبَشر ل لل

ِرها!؛ َمَجاَل ْنكا ّنهَم ل ِك َع ل ُلوَا وإْن ذلَك َم ِد في َدخَأ ِرنا) ِمْن ِمْن الُمرا ٍه؛ (َسَم وْج
ٍه؛ ِمْن خَأَرُجوَا فقد ِرجاِل من هذا: هم مع يقال فكيَف ُوُجوَ الدهر)؟َ!. (
ّ َكيف وإل ّد ف ِتَب الدهر) الروائّي (رجاِل من نع ِنسُْْت الشهَير والكا (أْر

َوَاي) الذي ْنْج ِه حاَز هِم ِت َي َة (الشيخ ِبروا َتحََْر ثام للدب!؛ ُنوَبل والبحْر) جائَز ان
ٍة نفُسُُه وقتَل ّي ِق ُد ْن ُب ٍة ِب !!.)1961( سنة قديَم

ْثلُه وفعَل ًا ِم ِتُب تمام ْيْل المريكّي الكا ْنِجي) والذي (دا ّد كاري َع ُبُه ُت ُت أكثَر ك
ُتِب ًا الك ُبُه ومنهَا العالم؛ في مبيع َق (دِع كتا ْبدأ القل َة!)، وا َع الحْيا َبُه ذلك وم رك

َلِق من َق ْفُسُه َحياتُه وأنهَى الجباِل أمثاُل ال ًا!. ِبن َتحِْر ْن ُم
َلةَِ هذه وعلى ِك ّي الرساُم الفُناُن الشُا ْند َل ُع ُجوَخ) الذي (فان الهَوَ ُتبا
ُتُه ْنهَا الدولرات!؛ بملييِن لوَحا ُتُه وِم ُهوَُر لوَح ِد (ُز ِبيعْت َعبا الشمس) 

.)1980( في انتحََْر ُدولر!)؛ مليوَن ب(ستيَن
ّي  ِقُن كاَن الذي أدهم إسماعيل والِمْصر ْت على والحْاصُل ُلغاٍت ِسّت ُي

ًا مات الرياضياِت!؛ (الدكتوَراه) في ْلحْد ْغريِق ُم َت ِه ِب ْفُسُِ .)1940( سنَة ن
ِنّي والشاِعُر ْبنا َتحَْر الذي الحْاوي خأليُل الل ْن ُه في ا ْنفُا ُتراليا) عام في َم ( (اس

1982.!(
ْبد َنُعد ُترانا أم َنةَ) الَحليم (َع ْعرُف من  أوَشبا حافظ) الحْليم ب( عبد ُي

َتحَْر الذي َطفُى عنه يقوَل والذي موَته!!؛ ِبسَُبِب كثيُروَن ان الكاتُب: أمين ُمص
ُتُه بالذهب!؛ يلعب رأيتُه...وهوَ ًا رأي ّي ًا شق ًا َتعيسُ ًا ُمعذب ًا!!.  محْسُوَر َمحْْروم

ّد كيف أم ِم(هتلر) أمثاَل ِمنهم َنُع ْْلمانّي  الزعي ُه ُنسَُِب الذي ال إلى ِذكُر
ٍر َب ِة أشراِط في خَأ َع ِبّي عن ُيْروىَ السُا َة أبي الجليِل الصحَْا الله رضَي هرير

َبٌر وهو عنه!!!؛ َلّفٌق َخ ُه( أمين مكذوب ُم الدين) في جمال ُمحْمد - ذكر
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ّدون) - عن كتاِب ٍة حرٍب (هرَمِج َلِمي ِر في عا ُلهَا الزمان آخأ ِع ِه رجل ُيْش ُتنادي
ْنيا ِم الد ُبُه سيطر والذي (هتلر)!، باس ( سنة في ألمانيا على الشتراكّي ِحْز

ًا وخأاَض )؛1933 ّيًة حرب َلم ِر ِمن عا ّيًة الحْروِب أكث ِوَ َعِمَل التاريخ، في َدَم و
ْلقيِن على َفَة اللماِن َت ِه ثاقا ِب ّي ِحْز َد َشكَل حتى الناز اللمانّي!) البناِت (اتحْا

َغَرِض ِه!، لل َتهَى ثام نفُسُِ ِتحْار إلى الحْاُل به ان َبأ في الن (بْرلين) في في َمْخ
ِة َن ٍة ) عن1945( َس ًا، وخأمسُيَن ست ْتُه أن بعد عام َق قاَل كما الحداُث سحْ
ِه وزيُر سيبر)!.     (ألبرْت َتسُليحِْ

الَمَحاِمل:       جماُل
ّق َلني الذي أن والحْ ِر على َحَم ِتيا ْنوَان هذا اخْأ ُع َع أنُه ال ُع وأنا بصري وق ِل ُأطا

ُتِب بعَض ُك ْوَِل على ال ِبٍت بِن َحسُاِن َق عنه:  الله رضي ثاا
َلِل في َيْمشُُوَن إلـى الِجماِل َمشَُي     َنْسُجها المضاَعِف الُح

ُبزَِّل الِجماِل ال
َق وثاالثًة؛ ثاانيًة؛ فقرأتُه ُه لي و....؛... فرا َهَُر ْظ ُه؛ َم ْبنا َد وصفُا وَم َأّمِل بع الت
ُه َبُر ْعناه!؛ َمْخ ِر من إن وقلُت: أجل؛ وَم ْع ْكَمًة!؛ الش ّق َلحِْ ِر وُح َكوََن أن للشع َي
ْبُن قاَل كما الفُْضِل ُعنوَاَن ّي ا ِد َوَر وُرّب الله؛ ) رحمه749(المتوَفى:  ال
ِلَمةٍَ َثتْْ َك َبها أْوَر َبد!. ِعزَّ صاِح ال

ْيِت؛ هذا في الشأُن وأما َب ُوَ ال ُتُه كما َأننا فهَ ْي ِننا في رأ ْبناء َزما ِعيشُْ َزماننا وأ َن
ِم َعْصَر ِه ِمْن ما كّل بيَن الفُِصا ِن ْأ ِتصام!؛ ش ْع الفُصِل َعْصَر قلَت شئَت وإن ال

ِه ِمن ما كّل بيَن ّق ْع الوَصل!؛ َح ُقْرآن؛ السُلطاِن بيَن الفُصاَم عنَك َد وبيَن وال
ِة َد ِعبا ِة؛ ال ِم وبيَن والحْيا َعَمل؛ العل َبيَن وال َلقوَاِل و َبيَن والعمال؛ ا الخْألِق َو

َبيَن والخلئق؛ َة؛... فكّل الدنيا و ُه ذلك والخأر ُتُه؛ َتطوَُل مما وغيُر َي ُذ ِحكا ويأخأ
َنوَاصِي ِم ِب َيةَُ َعدْت بل َشْرُحُه!؛ اليا ِم جنا َيِمنا َجميِع على هذه الفصا ِق

ِتنا!؛ ِب َثَوا ِتنا!؛ ُوُجوِدنا ُمَقّوماِت وعلى و َننا لنهم وَحضاَر ُدو أمةًَ ُيري
َبل!!؛ ول حاضٍر بلِ َثمةََ وِمْن ماٍض!؛ ول تاريٍخ ِبلِ َتْق والتاريُخ ُمْس

ُد يقوُل كما ْدُت الّمةَِ!؛ الديُب: ِعْرُض العقا ُء وِز عليه: َوِوَعا
ِتها ّد والنهُر َحضاَر ُء وما ِلُوُجوِدها!؛ الما ْد ِعرٍض؛ بلِ أمةٍَ َبقا وق

َء ُحِرَمتْْ الحياة؟!. ما
ُع والذي َط ُع به؛ َنق ْقط َي ْنصٍف كّل به و َتنا أن ُم ّتَة؛ كذلك تكْن لْم ُأّم َب كّل بل ال

ٌد له َيكْن لم ُمحْْدٌث َدخأيٌل هذا ْوََم َوُجوَ ِم َحوَاِضُر كانْت أْن َي َع السل َب ْن ْدِل َم َع ال
ِم ِعل ِة؛ وال َف ِر ْع ًا والَم َتطبيق ًا و َء لما َعملي الشريفُان. الوَحياِن به جا

َع كيَف أما ُعُه؟َ؛ كاَن ومتى هذا؟َ؛ وق ُقوَ ُبُه؟َ؛ هي وما و ّكَن وكيَف أسبا في َتَم
ِء ِة أحشا ّكَن الم ِء َتَم ِد من الدا ِمنُه؟َ؛ الخلِص سبيُل وكيَف المريِض؟َ؛ َجسَُ
ِه فعلى ِت ّي َهّم ُع ل َأ ّتسُ عنه. الَن الحْديُث َي
ْبنا وإذا َتَمِع َضَر ِنّي للُمْج ً النسا َلةَُ كانتْْ الواِحِد؛ ِبالَجسِد ِمثال ْنزَِ َم
ِم أمةَ ْنُه السلِ ْنزَِلةََ ِم ْلِب َم ِء!؛ سائِر من الَق َلَح َفمتى الْعضا َص

َلَح ِئُر َص َطّرق وَمتى الجسِد؛ سا ُد الخلُل إليه َت َد والفسا ِمن َفس
ِء ذلك. ِبَحسِب الْعضا

َلَة هذه ذكْرُت وإنما ّبَه هنا الُجْم َن ِمْن إلينا َسرىَ الدخأيَل الفُِصاَم أّن على ُل
ِرنا ٍة في المم؛ ِمن َغي ّد ُعَف ُم َأْصبحَْ القلُب؛ فيهَا َض ّ و ً َمحْل ِبل ٍر قا ِثي َك ُد ِمّما ل َير
ِه ِر ِمَن علي ِط ُع ونحُْن والوهام!؛ الخوَا َط ِة صلٌح القلِب صلَح بأّن َنق ّي َبَشر لل
ّلهَا؛ َة وأّن ُك ّد ِة ما ُد!؛ وإليه القلِب من َتخرُج الحْيا ُعوَ ْعَمَل أْن علينا أّن غيَر َت َن
ِطهَا على ْنشي ِة ت َد ِزيا ّفِقهَا و َد َع ت َطل َيْض ِر القلُب ِل ْو ّد ُلوَب. بال ْط الَم
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َد ٌد     وشه ِلها:      من     شاه أه

ْدُت وقد ُذ شاه ْن ٍة ُم ٍة ُمد َنوَاِت إحدىَ في َيسُير َق ِة ال ّي ِئ ْعَض الفُضا ِر َب ِة كبا َك ِد الهَنا
ِد في ْن ِهَ ٍر َجْمِع في َيصّرُح ال ِل رؤوِس وعلى الناِس مَن كبي بأّن ِمنهَم الم

ِة ُنهَوََض ِة القار ّي ْند ِهَ ْكُمُن بأسرها ال َدهم وأن فيهَا؛ المسُلميَن ُنهَوَِض في َي ُركوَ
َدها؛ يعني ُكوَ َلَم وأن ُر ِه العا ِر َد إذا بأْس َة أرا َد ّقَة السُعا ِه الحْ َلي َع ْعَمَل أن ف َي

َء بما والُمسُلوََن الكريم!!. القْرآِن في جا
ِد هذا وليَس ًا الله ِبحَْم ْدع َوَ ول القوَِل؛ ِمَن ِب زاَل ل بل ذلك؛ قاَل َمْن أوَل ُه

ُفُوََن ْنِص َنُه الُم ُلوَ َنه؛ يقوَ ُدو ّد ُيَر ِة على و ْثَر ِريَن َك ِك ْن ْنصاُف له؛ الُم َعزيز!. وال
ْيتُْ القصيد:      َب
ُه وَمن ّياالدهر) (ِرجال وْصِف إلى َينظَر أن َسّر الرِض على َيمشي  َح

ِلْع ُيطا ُه وما تاريَخنا فل ُنوَز ِمن حوَا ُك ٍة في ال ّد ُد ُم َعَة على تزي َب ًا َعشَر أْر قرن
ِه فل ذلك من َشّك في كاَن فإن الزمان؛ من َلي َعُه أن َع ِل َطا َعَة ُي َل َطا باحٍث ُم

ٍد ِق َطَة ونا ُد النصاِف؛ َشري َيج ِثنا في وس َثَر َيحْْوَي والذي – ُترا ِمْن أك
ِة َئ ٍة ألِف خَأْمسُما ِم َتْرَجَم ْعل ِة َل ِلهَا الم ِرَجا َعشُُْر كاَن لو َنماِذَج – و

ِم مَن ِلَغيِرنا ِمْعشُاِرها ُلَم َتِخَر أْن لها َلُحّق ا َكيَف !؛بها َتْف إذا ف
َعْت َتَم َعهَا اْج ِتَما ِتنا؟َ!. اج ُلّم

ِني ُب ْعِج َله ما ُي ُذ َنق ُد (الستا َؤّرخأيَن بعِض عن الله ديدات) رحمُه أحم أّن من الُم
َظَمةَِ ِمقياَس ِتباراٍت إلى َيرِجُع الرجاِل في الَع كاَن - هل1: ثلِث اخ

َد ِه ِعن َق ُمعاِصري ِم صاد ِة؟َ.  عالَي العز ِهَّم ِة من لُه كاَن - وهل2ال َن الديا
ُلِق ِم والُخ ِعل َق ما وال ُفُوَ ِه َي َبُه ب َء3وُمعاِصريه؟َ.  أترا َورا َترَك هذا! هْل - و

ًا ًا) دائم ُتراثا ُع ( ِفُ َت ْن َلُم به َي َ. العا ّفة؟َ كا
ْد ّلف لق َبُه (مايكل الُمَؤّرُخ والرياضياِت الفلِك عالُم أ هارت) كتا

المذكوََر الكتاَب رأيُت وقد ؛التاريخ)! في مائةٍَ (أْعظُم الُمَسمى
ًا َتْرَجم ِر نحْوَ قبَل ُم َع سنين؛ َعْش ِة رأِس على ووض ِبّي القائَم ِم َن ًا السل ُمحّْمد

َع وسلم!؛ عليه الله صلى ِة في السُلُم عليه عيسُى ووض َب َت ِة!؛ المر الثالث
ِة في السُلُم عليه وموَسى َب َت َبعين!!، الَمْر َتَرَض من على وأجاَب الر على اع
ِه ًا تقديِم ُة عليه ُمحْمد ُد في: بقوَله والسُلُم الصل إنه الرجُل الوحي

ِنّي ًا على الُمستوىَ الدي ًا بارز َنجاح التاريِخ الذي َحقَق 
َيوي!!. ْن ّد وال

ً الدهِر) بُحُروِفِه (رجاِل وصُف أما ُه عن - َفْضلِ من - فكُُُُُّل َمْعنا
ُه ْينا ٌد َفُهَو تاِريِخنا في به ُوِصَف قد َرأ ْنَفيِن: مَن ِمْن واِح ِص

ِء َلما ِء الَعاِملين؛ الُع ُلمرا ِلحين، أوا ً أْو الصا ّبَه َرُجلِ وقد ِبهم َتشَُ
ِتبارِت جاوَز ّد!.  ول الثلِِث الْخ ُب

ْيُت) الذي َب ْلُت و(ال ّوَ ِة هذه في َع ُفَُك عليه الُمسُاَمَر ِق َوَْصِف على ُيوَ الجاِمِع ال
ْقِت في الرجال؛ لولئَك َفَُصَم ما َيِصُل الذي الوَ ْن ٍر في ا الموَاطن!. من كثي

ْيِت من الّوُل فالشُطُر َب َوَ ال ْطُر وه ُع َش َلِل) َجْم ِة؛ (الحُْ ّل من وهَي: الثوَُب ُح
ٍر ٍء ِإزا َدا ِر ُلُح و ً َيْص ِفٍع لكّل ِمثال َعُه مما الدنيا من نا َد خَأزائِن ِمن فيهَا الله أو

ِم ِز الحْك ِر الَمعارف وكنوَ ِم وأسرا ُلوَ ُع ّبآِت ال ِفع؛ وُمَخ الله كتاُب فهَي الَمنا
ْنُشوَُر ُبُه الكريَم القرآَن أن كما الَم ُطوَر!. ِكتا الَمسُْ

ّبَه والذي ْتياُن هذا على َن ْفُِظ ال ّلة)؛ ِبل َيْت وإنما (الحُْ ّلى لنهَا بذلَك ُسَِم َتحَْ ُي
َتَجّمُل ُي ُد ول ِبهَا؛ و ِري ِة بالثياِب ُي َفُ َع لن والقتال؛ الحْرِب ثاياُب أنهَا النسُِج المضا

ّلَة ِة ِثاياِب ِمن ليسُْت الحُْ َل ِت ِة!. في الُمقا َد العا
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ْطُر وأما ِه الثاني الشُ ُع (البّزل)؛ بالِجماِل الرجاِل َتشبيُه َففُِي بازٍل؛ َجْم

ُد البل؛ من وهوَ: الُمسُِّن ّنهَم والُمرا َعْت قد أ َتَم َفُُة لهَْم اْج َن ْفُِس َأ والصبُر الن
َع والتحَّْمُل ِة َم ْتهَُم قد القياد؛ سلَس َك ّن ْتهَُم التجارُب َح َعظ ُدوِن وِمْن اليام؛ وو

ْلٌب تعالى الله َتقوىَ ذلَك سليم. وق
َعَجُب َء كيَف البيِت ِمَن فال َوَْصٍف جا َع ِب ُدنيا َمصالحِْ بيَن َجَم فإن والخأرة!!؛ ال

َء ِة ِبنا ِه َدّل (ما ِبهَذيِن إل يكوََن لن الم ْطرا علي البيت)!. ش
َيةَُ والُخلَِصةَُ ْنِج ْد خأاصًة !؛والِعلم الديِن بيَن الَجْمِع في الُم َبَت وق أّن ثا

ْعوَىَ َنهَما الصراع َد ِذٌب َبي ْفٌك َمحْْض َك ًىَ؛ وإ ْفُتر ْنسُِّي الدكتوَر قاَل َحتى ُم َفَُر ال
ِم الديِن بين التواُفَق أِجد لْمُبوَكاي):  (ُموَريس َشَرْعتُْ َيوَم إل والِعل

انتهَى.  الكريم!. القرآِن ِدراَسةَِ في
َنهما؛ والَجْمُع  ُع وكيَف َبي ِل ِة نضط ِهَّم ِم ِبُم ُلّمَة َنسُُوَُس وكيَف به؛ القيا على ا

ِه ِق ْف َلُه وإن – َو ِهَ َنتنا ُيعيُن الذي هوَ – قوَِمنا ِمن ُأَمٌم َج ِة في مكا ِفل الحْياة!. قا
ّد     ل     ُمهّمةٌَ ِمنها:     ُب

َطِر ِمْن الشُطريِن هذيِن بيَن والفصاُم ِم أنواِع أخ الذي الفصا
ُتلينا ْب ْلُم به؛ ا ْلُم الدنيا؛ (ِع ُء فإنه الخرة)!!، وِع (وشّر الُعضاُل؛ الدا
ِء َطَن ما الدا الِعظاما)!.  َب
َقصِص من فكثيٌر- ُه الذي ال ِه ُتراثانا في َنقَرأ ِق ِب ِه سا ِق فيه مّما ولِح

ُة َوَ ْع ْعطيِل إلى الد ِء الْسباب؛ َت ً النسُاِن وبقا ْهََمل ِة في ُم بل الحْيا
ً َهدٍف؛ ّطل َع َع ِلما ُم َد ّو ِفِع ِمن فيهَا الله َأ ِد؛ ِشعاراِت تحَْت الَمنا الزه

َة الدنيا وأن َتِمعان!.  ل ُضّرتاَن والخِأَر َتْج
ْنحِْسُاُر- ِم وا ُهَوَ ْفُ ِم َم ِة!؛ ُروٍح من السل َتماٍت إلى للحْيا ٍد َتْم ل وأورا

َوُز َتجا َبحَْة َت واللسُان!. الِمسُْ
ّيُة والثااُر- ِل َعَم ِم لهَذا ال ِة على الفُِصا َتمع!. الّم والُمْج
َلُة- ُء والحَْْم ِم على النكدا ِه السل ِنبي َلوَاُت و عليه!.  وسلُمُه الله ص
ِر من وكثيٌر- ِم الفكا َثاُر التي والَمفُاهي َنا َت ُد وهناَك؛ هنا َت ُيرا َتروَج أن لهَا و

ْأِصيِل َت َفُْصِل ِل َتين!. بيَن ال َلحْ الَمْص
ِم ناِشِئ ِمن وكثيٌر- ُلوَ الذي الِخصا ْع ِه َي َقتاِم ُه َحاِضَرنا ِب ّوَ ُيَش َينا! و ماِض
ِطُن ِهَي وأيَن ؛الحقيقةَِ بهذه الجهِل إلى راِجٌع ذلك كّل ِء موَا بيَن اللقا

ِلحِْ ِريَن؟َ!؛ مصا ِطُن هَي وأيَن الدا ِتراِق؟َ!؛ موَا ْف ٍم في وخأاّصًة ال َل َتوَقُف ل عا َي
ِر عن ّي َغ ّت ِم ال َل ّدُل اليوَم؛ كعا َب ِة بيَن السُياساُت فيه وتت َع مما والخأرىَ؛ السُا
ُد ّل َوَ ًا ُي ُوت ِه في َتفُا ِتبار ُوُجوَ ّد!. ول ِالمصالحِْ اع ُب

َتجاوَز     وحتى ّيُن     ذلك؛     َن َتع ًء     علينا     َي ِتدا ْب أْمران:     ا
ْنَفِذ : معِرَفةَُالول ِلِه من إلينا َتسرَب الذي الَم َتوَِجُب ؛ذلك ِخلِ َيسُْ و

ّد ول ذلك ِر تاريِخ ِدراَسَة ب ُوَْسطى العُصوَ ِه على أوروبا في ال الُخصوَِص َوْج
َتفُِيضًة ِدراَسًة ُد واعيًة ُمسُْ َتِم ْع َأ َت َد ْب ِد التحْليِل َم ّنق ِتْخلِص وال ِد واْس الفُوَائ
َبر، ِع َع بالذكِر أوروبا تاريَخ َخصصنا وإنما وال ِتنا -  م ِة إلى َحاَج ِدراَس
ِرها توَاريِخ ِم من غي ُلم ًا ا ٍة لسباِب – أيض ّد كاَن ما ولّن ذكرها؛ يطوَُل ع

ْلَك في ِم تلَك وفي الُعصوِر ِت َتقَل المراِض ِمَن الَم ْن َنا ا َد إلي ْن ِع
ِة َط ْق ّوَِل ُن ِريِخّي التحْ ِنّي الخّط في التا َبيا ْيِن!؛ ال َت ُلّم ّطنا ل ّتَجَه الذي خَأ ًا ا ُهبوَط

ِبّي والَخّط ّتَجَه الذي الور ًا ا ُعوَد َد ُص ْتحِْ بع َفُ ِنّي ال ُعثما ِة ال سنة( للقسُطنطيني
َة ولّن )؛857 ِم الديِن بيَن العداَو ِم في َنشُأْت إنما والِعل الم

ّيةَِ ِب ِنيسَُُة عاَرَضِت حيَن الغْر َك ِر في ال ُعصوَ ُوَسطى ال ّيَة العلوََم ال ِب ًا التْجري حذر
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بل الدهر أسمار- رجال
فرسانه...................................................................................................

.........................
ِر من َتَمعاِت تلك َتأثا ِلميَن الُمج هذه من كثيٌر عنهَم ُنقلْت الذين بالمسُ

ُء هذا انتقَل ثام ومن العلوَم!؛ وبما بتاريخهَم جهٍَل على المسُلمين إلى العدا
ِة من ِدينهَم في ِبط ِة الرا َق والعلم!. الديِن بين الوَثاي
َة (التوراة): أن وفي بل السلِم عليه آدُم ِمنها أكل التي الشُجر

َة كانتْْ ًة ازداد إنما وأنه المْعِرفةَِ!؛ شجر ّبُه عصى أن بعد بصيَر ر
ْنها!!، وأكَل ْنظْر ِم َبتِْ إلى فا ْن ِء َم ُة فيه ُغِرَستْْ الذي الّسْو بذر

ِم ِم!؛ الِفصا الغافلين.  مَن تكْن ول الَمشُْؤو
َة ولّن َة القاِعد َد َكةَِ الُمطر َنِن الحياِة ِلَحَر ِة والسُُ ّي ِن ْوَ َك ِة ال ّي ِتماِع والِج
ُة َتسُيُر التي ْفِقهَا على الحْيا ٍة َتقضي و َق ِعل ٍة ِب ّي ُدل ِلِب بين َتبا ْغلوَب؛ الغا والَم
ْعِف َعوَاِمِل من كاَن فما ِر وأسباِب الض ِهَيا ْن ًا َيصيَر أن قبَل الوِل في ال ِلب َغا

ِني؛ إلى َسرىَ ْكِس والعكُس الثا َع ًا!. بال أيض
ِني وأّن ؛الحياة َشطَري بيَن الوْصِل ُعرَوِة َتوثيِق على الَعَمُل :  والثا

ّ َكّمٌل منهَما كل ّهُم ما كل ونفُُي للخأر؛ ُم َوَ َت َنهَما؛ التعارِض من ُي ْي ِقياَم ل وأْن َب
ِر ِة لْم بذلك. إل الّم

ُد يقوَُل ّيَة إسلمه: إن  قبل)L. weiss( أو أسد محْم ِن ْنظُر النصرا ِم إلى َت عال
ِة َد ِنّي أنه على الما َنما َأساِسه!؛ في َشيطا َلُم َبي ِهَّي الروِح عا ّيٌر!، إل أما خَأ

ُق فل السلُم ِلِب بين ُيفُّر َطا ِد َم ِلِب الجسُ الروح. ومطا
ّيةَِ البراِهيِن وِمَن ْطلِِن على الَعَمل ِم دْعوىَ ُب ّق الدين بين الفصا الحْ

ِم ْل ِع ِفِع وال َبر) في إليهَا ُيشيُر التي النا ِه (دَرا ِب ِر كتا ُع الشهَي الديِن بيَن (الصرا
ُق ِتنا ْع ِء ِمن كثيريَن والعلم!) ا ِر الغرِب ُعلما ِه وكبا ِه باِحثي ّكري َفُ ّق للديِن وُم الحْ

ِم أمثال من السلم؛ ديِن ّي الرياضياِت عال ِد َن َك َد ِميلر؛ (جاري ال ِه: وبع إسلِم
ُد ِد عب ْنسُِّي والجّراِح ُعَمر)؛ الح َفَُر ِم بوَكاي: رئيِس (موَريس ال ِة قسُ الِجراَح
ِة في َع ِه وقّصُة باريس؛ جاِم ) ؛1982عام: أسلم القصص؛ َروائِع ِمْن إسلِم

ِم ِة وعال ّن ِر الج ِر الكتاِب صاحِب ؛Keith Moore موَر: (كيث الشهَي في الشهَي
the النامي؛ لغًة!: (النسُاُن وعشريَن خأمٍس من أكثر إلى ُتْرجَم  الذي الطب

developing humanِم )؛ ّي التشريحِْ وعال ْند َل ْي ِم تاجسُن)؛ (تاجاتات التا والعال
ّي ِر ِد الَمَج ِم (عب ُيوَس؛ الكري ْن َفُُه الذي َأْرما ُد وَص ُة بأنه العقا ٍء َعشر في ُعلما
ِلهَّم. من وكثيريَن واحد!)، أْمثا

ًا َثّمةََ أرىَ إنني ًا ُقُصور ِم في واِضح الحقيَقةَِ؛ هذه الناِس إْفها
ِء َنْفِي عن والكلُِم ً َيزَاُل ل والعلم الدين بين العدا ّبلِ َك من بكثيٍر ُم

ُيوِد!؛ ًا الُق ّثر َأ َت َلةَِ ُم عدة؛ ُقروٍن َخلَِل بالمةَِ َمّرْت التي الضْعِف ِبحا
ًا َبةَِ عن قاصر َك ً الُمعاِصِر؛ الجديِد ُموا ّتْمييزَِ َتْقييِمِه عن فضلِ وال

ّدي والناِفع؛ منُه الضاّر َبيَن ّتص ُطْغياِن وال ّدِة ِل ّيةَِ والحياِة الما ّد الما
ِم في َل اليوم. عا

التوَفيق.  وبالله                                     
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