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 !!! إنكم سعداء ولكن ال تدرون

حيمل الرجالن ادلتكافئان يف القوة احلمل الواحد، فيشكو ىذا ويتذمر؛ فكأنَّو محل محلني،  
؛ فكأنَّو ما محل   .اً شيئويضحك ىذا ويغِّني

وديرض الرجالن ادلتعادالن يف اجلسم ادلرض الواحد، فيتشاءم ىذا، وخياف، ويتصور ادلوت، 
فتسرع ..  ويصرب ىذا ويتفاءل ويتخيل الصحة..  فيكون مع ادلرض على نفسو؛ فال ينجو منو

 .إليو، ويسرع إليها
بل ادلمات، وديلك وحُيكم على الرجلني بادلوت؛ فيجزع ىذا، ويفزع؛ فيموت ألف مرة من ق
ُو م فكره، فإذا مل تنجو من ادلوت حيلتو مل يقتلو قبل ادلوت َوْهم  .ذلك أمره وحيكي

لمم، مل يكن يصرب عن التدخني ( بسمارك)وىذا  رجل الدم واحلديد، وعبقري احلرب والسي
فكرُه، وساء دقيقًة واحدة، وكان ال يفتأ يوقد الدخينة من الدخينة هناره كلو فإذا افتقدىا خلَّ 

رىا  اً وكان يوم. تدبريه يف حرب، فنظر فلم جيد معو إال دخينة واحدة، مل يصل إىل غريىا، فأخَّ
، وبقي أسبوع  اً من غري دخان، صابر  كامالً   اً إىل اللحظة اليت يشتدُّ عليو فيها الضيق ويعظم اذلمُّ

ا رأى ذلك ترك التدخني، وانصرف عنو؛ عنو أمالً  ألنو أىب أن تكون سعادتو  هبذه الدخينة، فلمَّ
 .مرىونة بلفافة تبغ واحدة

ِم أن يف أمعائو ثعبان ، فراجع اً وىذا العالمة ادلؤرخ الشيخ اخلضري أصيب يف أواخر عمره بتَ َوىُّ
األطباء، وسأل احلكماء؛ فكانوا يدارون الضحك حياًء منو، وخيربونو أن األمعاء قد يسكنها 

، فال يصد،، ح ى وصل إىل طبيب حاذ، بالطب، بصري الدود، ولكن ال تقطنها الثعابني
الً  ع بقصتو، فسقاه ُمَسهي فلما رآه أشر،  اً وأدخلو ادلسرتاح، وكان وضع لو ثعبان بالنفسيات، قد َسَِ

على نفسو  ، وكان قد صعد متحامالً اً وجهو ونشط جسمو، وأحسَّ بالعافية، ونزل يقفز قفز 
ع، ومل  كان يف بطنو   اً ما شِفي الشيخ ألنَّ ثعبان. اً ديرض بعد ذلك أبديلهث إعياًء، ويئنُّ ويتوجَّ

وإن يف ..  ألنو أيقظ قوى نفسو اليت كانت نائمة كان يف رأسو وطار؛  اً بل ألن ثعبان ونَ َزل،
 .إذا عرفتم كيف تفيدون منها صنعت لكم العجائب ىً النفس اإلنسانية َلُقو 
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، خامل اً ملَم يتفق لواحد منكم أن أصبح مريضتنام ىذه القوى، فيوقظها اخلوف أو الفرح؛ أ
اجلسد، واِىَي العزم ال يستطيع أن ينقلب من جنب إىل جنب، فرأى حيَّة تقبل عليو، ومل جيد 

، كأنَّو مل يكن ادلريض الواىن اجلسم؟ أو رجع إىل داره اً َمنم يدفعها عنو، فوثب من الفراش وثب
ه اجلوع وا يطرح نفسو عليو، فوجد  اً لتعب، ال يبتغي إال ُكرمِسيالعصر وىو ساغب الغب، قد َىدَّ

من الوزير يدعوه إليو؛ لريقي  مستعجالً  اً برقية من حبيب لو أنو قادم الساعة من سفره، أو كتاب
 إىل احملطة، أو إىل مقري الوزير؟ اً درجتو، فأحسَّ اخلفة والشبع، وعدا عدو 

، فترتكونو اً عذب اً تفجر ادلاء من الصخر نقيىذه القوى ىي منبع السعادة تتفجر منها كما ي
 !وتستقون من الغدران اآلسنة، والسواقي العكرة 

  :يا أيها القراء
 .ذلا اً فيها، واحتقار  اً إنكم أغنياء، ولكنكم ال تعرفون مقدار الثروة اليت متلكوهنا، فرتموهنا؛ زىد

سوداء مظلمة؛ فلماذا مل يرىا ُيصاب أحدكم بصداع أو مغص، أو بوجع ضرس، فريى الدنيا 
بيضاء مشرقة؟ وحُيمَمى عن الطعام ودُينع منو، فيشتهي لقمة اخلبز ومضغة اللحم  اً دلا كان صحيح

 وحيسد من يأكلها؛ فلماذا مل يعرف ذلا لذهتا قبل ادلرض؟
 ؟ملاذا ال تعرفىن الن ِّعم إال عند فقدها

 لصباه؟دلاذا يبكي الشيخ على شبابو، وال يضحك الشاب 
دلاذا ال نرى السعادة إال إذا ابتعدت عنَّا، وال نُ بمِصرىا إال غارقة يف ظالم ادلاضي، أو ُمتَّشحًة 

 بضباب ادلستقبل؟
 ؟اً فلماذا ال نفكر يف احلاضر قبل أن يصري ماضي لٌّ يبكي ماضيو، وحينُّ إليو؛ك

  :أيها السادة والسيدات
تى  إنا حنسب الغىن بادلال وحده، وما ادلال وحده؟ أال تعرفون قصة ادللك ادلريض الذي كان يُ ؤم

، دلا َنظَر ِمن شباكو إىل البستاين وىو يأكل اً بأطايب الطعام، فال يستطيع أن يأكل منها شيئ
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لثالثة بعينو، اخلبز األَسر بالزيتون األسود، يدفع اللقمة يف فمو، ويتناول الثانية بيده، ويأخذ ا
 .. اً فتمىنَّ أن جيد مثل ىذه الشهية ويكون بستاني

رون مثن الصحة؟ أَما للصحة مثن؟  فلماذا ال تُقدي
 .. من يرضى منكم أن ينزل عن بصره ويأخذ مائة ألف دوالر؟

، دلا رأى غدير اً وعطش اً أما تعرفون قصة الرجل الذي ضلَّ يف الصحراء، وكاد يهلك جوع
 اً أو خبز  اً ىل جنبو كيس من اجللد، فشرب من الغدير، وفتح الكيس يأمل أن جيد فيو متر ماء، وإ

 !بالذىب اً ، وسقط إعياًء، لقد رآه مملوءاً ، فلما رأى ما فيو، ارتدَّ يأساً يابس
تو يده ذىب ، ومسَّ اً وذاك الذي لقي مثل ليلة القدر، فزعموا، أنو سأل ربَّو أن حيويل كلَّ ما مسَّ

؛ فكاد جينُّ ِمن فرحتو؛ الستجابة دعوتو، ومشى إىل بيتو ما تسعو الدنيا، اً ر فصار ذىباحلج
، وأقبلت بنتو تواسيو، فعانقها اً وبقي جائع اً وعمد إىل طعامو؛ ليأكل، فمسَّ الطعام، فصار ذىب

 !، فقعد يبكي يسأل ربو أن يعيد إليو بنتو وُسفرتو، وأن يبعد عنو الذىباً فصارت ذىب
 .يف حبر من الذىب اً شلد الذي دخل خزانة مالو اذلائلة، فانصفق عليو باهبا، فمات غريقوروت

 : يا سادة
؟ أليس البصر من ذىب، والصحة من ذىب، اً كثري   اً دلاذا تطلبون الذىب وأنتم متلكون ذىب

 فلماذا ال نستفيد من أوقاتنا؟ دلاذا ال نعرف قيمة احلياة؟ والوقت من ذىب؟
، أيامو ساعات، وساعاتو كلَّفتِّن اجمل لة هبذا الفصل من شهر، فما زلت أماطل بو، والوقت ديرُّ

دقائق، ال أشعر هبا، وال أنتفع منها، فكأهنا صناديق ضخمة خالية، ح ى إذا دنا ادلوعد ومل يبق 
، فكأهنا العلب اً إال يوم واحد، أقبلت على الوقت أنتفع بو، فكانت الدقيقة ساعة، والساعة يوم

( باب اللو،)، واستفدت من كلي حلظة ح ى لقد كتبت أكثره يف زلطة اً وترب  اً صغرية ادلرتعة جوىر ال
وأنا أنتظر الرتام يف زمحة الناس، وتدافع الركاب، فكانت حلظة أبرك عليَّ من تلك األيام كليها، 

أقف كل يوم  وأسفت على أمثاذلا، فلو أيني فكرت كلَّما وقفت أنتظر الرتام بشيء أكتبو، وأنا
 .اً كثري   اً أكثر من ساعة متفريقة أجزاؤىا لرحبت شيئ



 هلا ومحر  يو اطنطلا يلع خيشلا                                                       !!! نو ر دت ال نكلو  ءادعس مكنإ

 www.naseemalsham.com     ماشلا ميسن عقو م                                                            4

يرتدد من سنوات بني دمشق وبريوت،  الشيخ هبجة البيطارولقد كان الصديق اجلليل األستاذ 
قواعد )فكان يتسلَّى يف القطار بالنظر يف كتاب  وثانوية البنات، يعلم يف كلية ادلقاصد

 .ن من ذلك تصحيحاتو وتعليقاتو ادلطبوعة مع الكتابلإلمام القاَسي، فكا( التحديث
، ح ى إنو إذا قام إىل الوضوء أو قعد لألكل أمر من اً كان يطالع دائم  والعالمة ابن عابدين

 (.احلاشية)من العلم فأَلَّف  اً يتلو عليو شيئ
سي  َرخم ، كتابو والسَّ َلى وىو زلبوس يف اجلبي  .يف الدنيا َأَجلَّ كتب الفقو( ادلبسوط)أَمم

انظروا كم  وأنا أعجب ممن يشكو ضيق الوقت، وىل ُيَضييق الوقت إال الغفلة أو الفوضى؛
َمة  يقرأ الطالب ليلة االمتحان، تروا أنَّو لو قرأ مثلو ال أقول كلَّ ليلة، بل كلَّ أسبوع مرة لكان َعالَّ

جلوزي والطربي والسيوطي، بل انظروا إىل ىؤالء الذين ألَّفوا مئات الكتب كابن ا الدنيا،
، وانظروا، ىل يستطيع (لسان العرب)، أو (هناية األرب)ك    اً واحد اً واجلاحظ، بل خذوا كتاب

عن تأليف مثلو من  واحد منكم أن يصرب على قراءتو كلو، ونسخو مرة واحدة خبطيو، فضالً 
 عنده؟

نشقى باجلنون، وال نسعد والذىن البشري، أليس ثروة؟ أما لو ثروة؟ أما لو مثن؟ فلماذا 
ن للذىن أن يعمل، ولو عمل جلاء بادلدىشات؟  بالعقل؟ دلاذا ال منكي

ركم بشيء قريب منكم، سهل عليكم ىو احلفظ،  ال أذكر الفالسفة وادلخرتعني، ولكن أذكي
دلَّا امتحنوه دبائة حديث خلطوا متوهنا وإسنادىا، فأعاد ادلائة  البخاريإنكم تسمعون قصة 

دلا  ادلعرييدلَّا كتب رللس مالك بريقو على كفو، وأعاده من حفظو، و  والشافعيها وصواهبا، خبطئ
ِ يتحاسبان بُِلَغتهما، فلما استشهداه أعاد كالمهما وىو ال يفهمو، واألصمعي ومحَّاد  ع أرمَمِني َّنيم َسَِ

يرويان من األحاديث الراوية وما كانا حيفظان من األخبار واألشعار، وأمحد وابن معني وما كانا 
رمت يف أنفسكم لرأيتم أنكم قادرون على مثل  واآلثار، وادلئات من أمثال ىؤالء؛ فتعجبون، ولو فكَّ

 .ىذا، ولكنكم ال تفعلون
انظروا كم حيفظ كلٌّ منكم من أَساء الناس، والبلدان، والصحف، واجملالت، واألغاين، 

من قصص الناس والتاريخ، وكم يشغل من ذىنو والنكات، وادلطاعم، وادلشارب، وكم قصة يروي 
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 اً ما ديرُّ بو كلَّ يوم من ادلقروءات، وادلرئيات، وادلسموعات؛ فلو وضع مكان ىذا الباطل علم
 .، لكان مثل ىؤالء الذين ذكرتاً خالص

يدور على رواد ( حلمي)يف الشام من عشرين سنة اَسو ( قهوة فارو،)كان يف   عرف نادالً أ
( اً كازوزة أو ليمون) اً ، أو ىاضوماً قهوة، أو شاي: يسأذلم ماذا يطلبون - مئات وىم - القهوة

والقهوة حلوة ومرة، والشاي أمحر وأخضر، والكازوزة أنواع، مث يقوم وسط القهوة، ويردد ىذه 
 ! اً يف نَ َفٍس واحد، مث جييء هبا، فما خيرم مما طلب أحد حرف اً الطلبات جهر 
 : فيا سادة

 .قت والعقل، كلُّ ذلك مال، وكلُّ ذلك من أسباب السعادة دلن شاء أن يسعدإن الصحة والو 
اإلديان ُيشبع اجلائع، ويُدفئ ادلقرور، ويُغِّن الفقري، وُيَسليي  ومالك األمر كليو ورأسو اإلديان،

ي الشحيح، وجيعل لإلنسان من وحشتو أنس ، ومن خيبتو اً احملزون، ويُقويي الضعيف، وُيَسخي
 اً ُُناح

وأن تنظر إىل من ىو دونك، فإنك مهما َقلَّ ُمَرتَّبك، وساءت حالك أحسن من آالف البشر 
 .اً ونسب اً ، وحسباً وعلم اً ممن ال يقلُّ عنك فهم

 .، وقد كانا َمِلَكي األرضعبد ادللك بن مروان، وىارون الرشيدوأنت أحسن عيشة من 
 اً ينام منها الليل، فلم يكن جيد طبيبفقد كانت لعبد ادللك ضرس منخورة تؤدلو ح ى ما 

 .حيشوىا، ويلبسها الذىب، وأنت تؤدلك ضرسك ح ى يقوم يف خدمتك الطبيب
وكان الرشيد يسهر على الشموع، ويركب الدوابَّ واحملامل، وأنت تسهر على الكهرباء، 

 .عاتوتركب السيارة، وكانا يرحالن من دمشق إىل مكة يف شهر، وأنت ترحل يف أيام أو سا
 : فيا أيها القراء

إنكم سعداء ولكن ال تدرون، سعداء إن عرفتم قدر النعم اليت تستمتعون هبا، سعداء إن 
سعداء إن طلبتم السعادة من أنفسكم ال مما  ..عرفتم نفوسكم وانتفعتم بادلخزون من قواىا

كل بَِليَّة، مع اهل، فشكرمت كل نعمة، وصربمت على   اً سعداء إن كانت أفكاركم دائم حولكم،
 .فكنتم راحبني يف احلالني، ناجحني يف احلياتني
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 والسالم عليكم ورمحة اهل
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 بتصرف( 17ص)كتاب صور وخواطر للشيخ علي الطنطاوي، دار ادلنارة، 

  


