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هذا الكتاب
تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة يف الواقع بكل جوانبه النفسية
واالجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها ..وهي مشكلة الرصاع الذي
تنفخ فيه مجيع شياطني اإلنس واجلن ،ليعيش اإلنسان حمجوبا عن ربه ،وعن
عوامل اجلامل التي خلقها له ربه.
وهي  -كام تصف الواقع بمرارته وآالمه  -حتاول أن تضع بني يدي
القارئ أنوار السالم اجلميل التي أنقذ اهلل هبا عباده عرب رسله الكرام ،وأولياءه
العظام.
فهي تصف – بحيادية تامة -واقع الرصاع بآالمه ومهومه وأحزانه ..كام
تصف واقع السالم بكل آماله وأفراحه وسعادته.
والسالم الذي تصفه هذه الرواية هو املنطلق من الدين اإلهلي احلقيقي..
ال الدين البرشي املزيف الذي تفننت الشياطني يف صناعته ،وحاولت أن ختلطه
بدين اهلل.
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ا ملقدم مةم
تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة يف الواقع بكل جوانبه النفسية واالجتامعية
والسياسية واالقتصادية وغريها ..وهي مشكلة الرصاع الذي تنفخ فيه مجيع شياطني اإلنس
واجلن ،ليعيش اإلنسان حمجوبا عن ربه ،وعن عوامل اجلامل التي خلقها له ربه.
وهي  -كام تصف الواقع بمرارته وآالمه  -حتاول أن تضع بني يدي القارئ أنوار
السالم اجلميل التي أنقذ اهلل هبا عباده عرب رسله الكرام ،وأولياءه العظام.
فهي تصف – بحيادية تامة -واقع الرصاع بآالمه ومهومه وأحزانه ..كام تصف واقع
السالم بكل آماله وأفراحه وسعادته.
والسالم الذي تصفه هذه الرواية هو املنطلق من الدين اإلهلي احلقيقي ..ال الدين
البرشي املزيف الذي تفننت الشياطني يف صناعته ،وحاولت أن ختلطه بدين اهلل..
والعالمة الفارقة بني الدين اإلهلي والدين البرشي – كام تصفه الرواية – هو
الرصاع ..فحيثام يكون الرصاع تكون الشياطني ..وحيثام يكون السالم والطمأنينة يكون
ِ
ِ
وهب ْم بِ ِذك ِْر اهللَِّ َأ َال بِ ِذك ِْر اهللَِّ َت ْط َمئِن
الدين اإلهلي ،كام قال تعاىل{ :ا َّلذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َمئن ُق ُل ُ ُ
وب} [الرعد]28 :
ا ْل ُق ُل ُ
والرواية من عرشة فصول ،ولكل فصل منها قصة مستقلة ،حيكيها رجل من الرجال
العرشة الذين ألقت عليهم القبض بعض اجلامعات اإلرهابية التي متثل التزييف الذي أوقعه
الشيطان يف الدين اإلهلي ،ليصبغ مرشوعه املدمر بصبغة اهلل.
وقد كان هؤالء العرشة ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام الصادر بحقهم ..لكنهم يف
هناية الرواية ينجون بأعجوبة ..ويكتشفون العالقة بني اإلرهابيني والشياطني التي تدير
الرصاع يف العامل.
ويمكن تقسيم الرصاع والسالم يف الرواية إىل قسمني:
5

األول :الرصاع والسالم الداخليان ،ومها اللذان ينطلقان من األنا ومجيع القوى التي
تشكلها من العقل والقلب والنفس ..وهي ما يتضمنه اجلزء األول من الرواية.
الثاين :الرصاع والسالم اخلارجيان ،ومها اللذان يشمالن مجيع عالقات اإلنسان
اخلارجية ابتداء من األرسة ،وانتهاء باهلل ..وهي ما يتضمنه اجلزء الثاين من الرواية.
ونحب أن ننبه هنا إىل ما ييل:
 1ـ أن الشخصيات التي نعتمدها يف الرواية ،والتي متثل طوائف خمتلفة ،ال تعني أننا
نقبلها يف كل يشء أو نرفضها يف كل يشء ..وإنام اخرتناها ملناسبة بينها وبني ما نطرحه من
رؤى وأفكار ..فنقبلها أو نرفضها من تلك الناحية ،ال من غريها من النواحي.
 2ـ أن مقصودنا بالدين اإلهلي أو املرشوع اإلهلي هو اإلسالم املحمدي األصيل
الذي يمثله القرآن الكريم النور املمتد من السامء إىل األرض ..ويمثله رسول اهلل  عرب
سنته الصحيحة التي تتوافق مع القيم القرآنية والفطرية ..ال السنة التي عبث هبا الوضاعون
واملتالعبون الذين مزج هبم الشيطان مرشوعه بدين اهلل.
 3ـ أننا يف ذكرنا للرصاع ال نربئ هذه األمة من كوهنا عاشت الرصاع ،وال تزال
تعيشه بسبب الدخن الذي ألبسه الشيطان بدينها األصيل ..وبسبب بعدها عن التمسك
بالرصاط املستقيم الذي أوىص به رسول اهلل  أمته ..وهلذا فإن السالم اإلسالمي الذي
نشيد به يف الرواية هو سالم اإلسالم اإلهلي ،ال اإلسالم التارخيي أو الرتاثي الذي امتزج
فيه اإلهلي بالشيطاين ،كام أخرب رسول اهلل  عن ذلك يف نبوءاته الكثرية.
 4ـ أن املقصود يف الرواية هو األفكار التي حتملها ،وليس األحداث ،فاألحداث
ليست سوى رموز حتاول أن تصل إىل احلقيقة بطريقة سهلة لينة رقيقة ،كام هو عنوان
السلسلة [حقائق ورقائق]
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7

البداي مة
يفمصباحمذلكماليوم،مهنضتمعىلمأصواتممألتنيمبالرعب..مفقدمسمعتمضجةمكبريةميفم
احلارةمالتيمكنتمأسكنمفيها..موملمألبثمبعدهامحتىمسمعتمأصواتمالرصاصمترتفع..مثممملم
ألبثمحتىمسمعتمأصواتمسياراتمالرشطة،موهيممتألمالفضاءمبصوهتامالميز م.م
كانتماحلادثةمـمبالنسبةميلموبالنسبةملنميسكنونممعيمتلكماحلارةمـمبسيطةمعابرة..مفلممترصم
تأخذممنامتلكمالساحةمالتيمكانتمتأخذهاميفمبدايةمعهدنامبمثلها م.م
لقدمكانتمـميفمبدايةمعهدنامبمثلهامـمتأخذممناماهتاممامكبريا..متعقدملهما ملجالسمالطويلة..مأوم
تغلقمألجلهماألبواب،موتكممماألفواه،مويفرمكلمامرئمبنفسهمعنمكلميشء م.م
هكذامبدأمتعاملناممعممثلمتلكماحلوادث..مولكنامبعدمأنمتعودنامعليها..موبعدمأنمتعودتم
أسامعنامعىلمتلكماألصواتمالزعجة،مواندجمتمهلا،مصارتملنامكأيمصوتمنسمعه،موالمنبايلمبه م.م
ملمألبثممبعدمذلكمحتىمسمعتمجاراملنا،مكانمشابامنشيطاميدرسميفماجلامعة،موكانتمتلكم
األياممأياممامتحانات،مفأخذتمأسرتقمالسمعملامحيفظمرغاممعني،مكاممتعودتمأنمأسرتق،مفلمم
أسمعممنهمإالممامتعودتمأنمأسمعه..مفقدمكانميرددمكلمحنيمأسامءمحفظهامصبياننامكاممحفظهام
شبابنا..مبلمحتىمعجائزمنامرستمإليهنمالعدوى،مفنسنيمأبامزيدماهلاليلموعنرتةمبنمشداد،مورحنم
يرددهناملنا..مم
لقدمكانمبنيماحلنيمواحلنيميذكرمأوجستمكونت،مودوركايم،مولينيمبريل،موديفيدمهيوم،م
وآدم مسميث ،موهويز ،موهربرت مسبنرس ،موفرويد ،موماركس ،موأنجلز ،موبافلوف ،موديوي،م
وبرتراندمراسل،موهارولدمالسكي م..موغريهممكثري..موكانمكلماسمممنمتلكماألسامءمينفجرميفم
أذينمكاممتنفجرمأعتىمالتفجرات.مم
محدتماهلل،مفقدمانخفضمصوته،مثممتالشىمبعدها..ملكنيمملمألبثمحتىمسمعتممنمبيتم
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جارمآخرمصوتمفيلممبولييسمملمأسمعممنمكلامتهمغريمكلامتمالرصاصموالتفجرياتموأصواتم
السياراتمالزعجة م.م
بعد مهامذهبتمإىلمالنافذةمألطلمعىلمالشارع،مفشاهدتمصبيةمصغارا،موهمميلعبونملعبةم
الرشطي مواللصوص ،مويستعملون مما مأبدعت مهذه ماحلضارة مالشقية ميف مصناعته ممن مأنواعم
التفجراتمالتيمالمتكادمتفرقمبينهاموبنيمالتفرجاتماحلقيقية م.م
أغلقتمالنافذة..مفامملبثتمحتىمسمعتمصوتمولدي،موهوميبكيمطالباممنمأمهمأنمتشرتيم
لهمنوعامجديداممنمالتفجراتمامتألتمبهمأسواقنا..موكانميقولمهلا،موهوميبكي(:ملقدماشرتىمكلم
األوالدمهذهمالتفجرات،موملمنبقمإالمنحن)،مثممأخذميصيحم(:مصدقمالناسمعندماميعتربوننامبدوام
متخلفني..مفنحنملسنامسوىممامذكروا م)م
نيمغضبامشديدا،مورحتمأصيحميفمالولدموأمهمهبستريية،موأنام
ملمأدرمكيفمغضبتميفمذلكماحل م
أقسممبأغلظماأليامنمبأنمالمأشرتيملهمأيملعبة..مم
بكىمولديمبكاءمشديدامملمحيركميفمساكنا..ملكنمأمهمهنضتموأشغلتمالتلفاز..مفاممإنمرأىم
الولدمفيلامممنمأفالممالرسوممالتحركةمالليئمهوماآلخرمبالقنابلموالدافعموالدبماباتمحتىمراحم
ينشغلمبالتفرجمعليهامعنمالتفجراتمالتيمكانميطلبها م.م
هكذامبدأمذلكماليوممالذيمسمعتمفيهمقصةمذلكمالشيخمالمتلئمبالسالم،موهومحيكيمرحلتهم
إىلمرسولماهللم م..م موالتيمسأروهياملكم .م.م
ومعمأنمالشهدمملميكنمخيتلفمكثريامعنمسائرماأليام..ملكنيميفمذلكماليوممخصوصاماممتألتم
باألمل م.م
لقدمرأيتمالرصاعميفمصورةمشيطانمقدماستوىمعىلمعرشمالبرشية،مفراحميميلمعليهاممنم
ألوانمالرصاعممامملميعرفهمالبرشميفمتارخيهمممجيعا م.م
ح ميفمزمحةمتلكم
لكنيمفجأة..مشعرتمبروحانيةمعميقة،موأنامأسمعمصوتمالشيخمالصال م
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المم َق ْو ً
ال ِمم ْن َمر ٍّب َمر ِح ٍ
يمم﴾م( ّيـس م 58:م)..مثمم
األصواتممجيعا،موهوميرددمبخشوعمقولهمتعاىل م﴿:م َس ٌ
يكررهاممراتمكثرية..مثممختتلطمدموعهمبصوته،مفالمأكادمأميزمصوتهمعنمدموعه م.م
لستمأدريمكيفمدبماألملمإىلمنفيس،موذهبمعنيمذلكماإلحباطمالذيمسببهميلممامرأيتهم
وسمعته م.م
أرسعتمإلي مه..موقلبيميرددمماميرددهممنماآليةمالكريمة .م.ماستأذنتمعليه،مفأذنميل،مودموعهمالم
تزالمتفيضممنمآثارممامقرأهممنمالقرآنمالكريم م.م
قلتمله:مسيدي..مأملمتزعجكمأصواتمالتفجراتمالتيماستيقظنامعليهامهذامالصباح م؟م
قال:منعم..مانزعجتمهلامكثريا..مبلمكدتمأشتعلممنمفرطمانزعاجي..مفلذلكمرحتمأقرأم
آياتمالسالممألغسلمهبامأدرانماملرصاعمالتيمأنشأهتاميفمنفيسمأصواتمالتفجرات م.م
قلت:ماعذرينمـمسيديمـمفأنتمتعلمماحلالمالتيمصارمإليهامقومي..ملقدماستبدلوامبأصواتم
القرآنمالعذبةمهذهماألصوات..موليتهمماستبدلوهامبنهيقماحلمري،موملميستبدلوهامهبذهماألصوات م.م
قال:مأنامملمأنزعجمألجلماألصوات..موإناممانزعجتم ممنمقومي..مم
قلت:مقومك!؟..مومامعالقةمقومكمهبذا؟مم
قال:مأالمترىمأنمقومكمملميتخلوامعنمأصواتمالقرآنمإىلمهذهماألصواتمإالمبعدمأنمختلوام
عنمالتلمذةمعىلمالقرآنمالكريمموعىلمنبيهمم،موراحواميتتلمذونمعىلمقومي م؟م
قلت:مأراكمتلصقمبقومكمكلممثلبة..مفهلمأنتممنمالذينميؤمنونمبنظريةمالؤامر مة()1؟..مإنم
منميؤمنمهباممتخلفمعندنا.مم
قال:موملمتعتربونهممتخلفا م؟م
قلت :مألنه مال مدليل ميدل معليها ..مهي مجمرد مخرافات منسجهامبعض مالناس مليتهربوا ممنم
()1مننبهمإىلمأننامبنينامأحداثمهذهمالرسالةمعىلمماميسمىمبنظريةمالؤامرةمبأبعادهامالختلفة..مونحنمـمكاممتعودناميفمهذهم
السلسلةمـمالمنقصدماألحداث،موإناممنقصدمالعاينمالرمزيةمالتيمحتملها.
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مسؤوليتهم..مم
قال:مأملمتسمعمذلكمالشاب..موهومحيفظمكلمماملقنهمقومناممنمدروس م؟م
قلت:مهومشابمجامعي..موهومشابمنشيط..موقدمتعودنامعىلمسامعمهذاممنه م.م
قال:مفخريةمشبابكمميتتلمذمعىلمأساتذةمالرصاعمالذينمخرجناهم..مأالمتعتربمذلكمالشابم
خاضعاملؤامرة م؟م
قلت:مكيفميكونمخاضعاملؤامرة..مهومملميفعلمإالمأنمراجعمدروسه م؟م
قال:مأرأيتملومأنمذلكمالشاب..موبدلمأنمحيفظمأسامءمأساتذةمالرصاعمحفظمأسامءمأساتذةم
السالم..مهلمسينجحميفمدراسته م؟م
قلت:مهوملنمينجحمحتىميعيدمألساتذتهمبضاعتهممالتيمباعوهمإياها م.م
قال:مفهوممكرهمإذنمعىلمأنميتعلممكلمذلك م.م
قلت:مليسميفمالعلممحرج م.م
قال:مولكنماحلرجميفمأنميعلممشيئامواحدا..مثممالميكونمذلكماليشءمالواحدمإالمالرصاع م.م
قلت:معىلمالعموم..مليسمذلكمالشابمسوىمفردممنمأفرادمالجتمع..موالميمكنمأنميتغريم
الجتمعمبتغريمفردمواحدمفيه م.م
قال:موأولئكمالصبيةمالذينمشغلناهممباللهثموراءمالتفجرات..مأليسوامضحاياممؤامراتنا م؟م
قلت:مومامعالقتكممبذلك م؟م
قال:مألسنامالذينمصدرناملكممتلكمالتفجرات..موكانميفمإمكاننامأنمنصدرملكممبدهلامأناشيدم
السالم م؟م
يمهممالذينماختاروامأنميشرتوامتلكمالتفجرات..مولوماختاروامأنميشرتوام
قلت:مولكنمقوم م
بدهلاموروداملفعلوا..مولكنهممأبوامإالمأنميشرتواممتفجرات..مم
قال:مومنمأمىلمعىلمقومكمأنميشرتوامماماشرتوا م؟م
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قلت:منفوسهم..منفوسهممهيمالتيمأملتمعليهممذلك..مورباممكانملشياطينهممسببميفم
ذلك..مولكنمالسمببماألكربمهومنفوسهم م.م
قال:مالنفوسمكالشياهمالميتشكلمحلمهامإالممنمالعلفمالذيمتعلفه م.م
قلت:مومامعالقةمالعلفمالذيمتعلفهمنفوسنامبالؤامرة م؟م
قال:مأالمترىمقوميمكيفموضعوامقومك..مبلمالبرشيةممجيعا..ميفمزريبةمواحدة،مثممراحوام
يعلفوهنممبجميعمأنواعمالسموممكاممعلفوامالبقرمال مذيمجن م؟م
قلت:مملمأرمالبرشيةميفمزريبة..موملمأرمأيمعلفميقدممهلا م.م
قال:مأملمترمأولئكمالراكعنيمالساجدينمأماممماميصدرمقوميممنمكلمماميسمونهمتسلية م؟م
قلت:مبىل..مولكنهامتسلية..مم
قال:مبلمهيمالعلفمالذيمعلفتمبهمنفوسمالعامل..مإنكممالمجتلسونملتتسلوا،موإناممجتلسونم
لتعلفوامكلمقيممالرصاعمالتيميصدرهامقومي..ملتصبحوامحيواناتمكحيواناتمالغابةميفرتسم
القويممنهامالضعيف،مويأكلمذومالنابممنهاممنمالمنابمله م.م
قلت:مأهذهمأدلتكمعىلمنظريةمالؤامرة م؟م
قال:مأخطرمالؤامراتمهيمالتيمالميقصدهامأصحاهبا..مألهنمملومقصدوهامقدمخيطئونميفم
ختطيطاهتم،مفينحرفوامعنممقصدهممالذيمقصدوه م.م
قلت:مأتقصدمأهناممؤامرةمقصدوهامأومملميقصدوها م؟م
قال:مأجل..مفالميمكنمألحدميمألمبستانهمببذورمالشوكمأنمجينيمعنبا م.م
قلت:مأقومكمهممالزارعون م؟م
قال:معندمامركنمقومكمإىلمالكسلماستوىلمقوميمعىلممجيعمحقولمالعامل،موراحواميزرعونم
شواك..مم
مجيعمأنواعماأل م
قالمذلك،مثممتنفسمالصعداء،موراحتمدموعمغزيرةمتنحدرمبقوة،مفقلت:مهونمعليك م.م
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قال:مكيفمأهونمعيل..موأنامأحسمبمسؤوليتيمعنمكلمهذهمالتفجراتمالتيممتألمحياتكمم
ضجيجا م؟م
قلت:مالمتقلمذلكميامويلماهلل..مفأنتمأرفعممنمأنمتكونمسببا م.م
قال:مبىل..ملقدمكنتميفميومممنماأليام..مكاممكانمقومي..مسبباممنماألسباب م.م
قلت:ممامتقول م؟م
قال:ملألسف..ملقدممدتمالكنيسةميدهامإىلمالصارعنيممنمأولممامظهرمالصارعون..م
وراحتمتشجعهممعىلمكلمألوانمالرصاع..مومامتراهممنمقومكمهومثامرمبذورمكثريةمغرسهاممنم
تربواميفمكنائسنا،موتعمدوامعىلمأيدينا م.م
قلت:مولكنمالسيحم مرسولمالسالم..مألستممتروونمكلمحنيمقولهم(:مطوبىملصانعيمالسالم،م
هلل()1م)(متىم 5م )9/م؟م
ألهنمميدعونمأبناءما م
قال:مبىل..ملقدمصلبنامذلكمالسيحمالذيمقالمتلكمالكلامت..مصلبناهمبكلمحقد،مثممرميناهميفم
ت( )2م.م
جهنممبعدمأنمصببنامعليهمكلمألوانماللعنا م
قلت:موأيممسيحمبقيملكم م؟م
قال:ممسيحمالمعالقةملهمبكم..مإنهممسيحمروماين..محيملمكلمبذورمالرصاعمالتيمكانتم
تصدرهامرومامللعاملمالذيمتتهمهمبالرببرية م.م
قلت:ممامتقول؟..مإنممامتقولهمخطري م.م
قال:مولكنهمحقيقة..محقيقةمعشتهامورأيتها ..مبلمعاشتهاممجيعماألجيالمالتيمتقلبتميفم
أصالهبا م.م

() 1مذكرنامبتفصيلمالعنىمالصحيح مهلذهمالعبارةمعىل محسبمالكتابمالقدس،موهوممرادفتهاملعنىم(ويلماهلل)ميفمرسالةم
(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهمالسلسلة.
()2مانظرم(النبيمالعصوم)ممنمهذهمالسلسلة.

13

قلت:مملمأفهممماماملذيمتقصد م.م
قال:ملقدمرحتمأبحثمفينا..ميفمجذورنا..مفلممأجدمإالمالرصاع..مم
يفمالبدء..مكانمهناكمشعبان..مالرومانمواليونان..موكانمهذانمالشعبانممهاماهلواءمالذيم
تنفسناه،موالاءمالذيمرشبناه..مم
رصاع م.م
وقدمرشبناممعممياهمالرومانمواليونانممجيعمأنواعمالرصاع..مولبسناممجيعمأثوابمال م
لقدمكانمهذانمالشعبانميوحيانمإلينامكلمحنيمأنمهناكمعدوامهيددموجودنا..مفنصيحممنم
حيثمالمنشعرمبإعالنماحلربمبكافةمصورها..مثممنغرقمالبرشيةمبعدهاميفممحاماتممنمالدماء م.
أالمتعلممأنمأهممأسبابماحلروبمالصليبيةمـمكامميذكرممؤرخونامـمهومإعادةمتوجيهمطاقةم
ألوروبينيممنمالنزاعاتمالدمويةمالحليةمإىلمغايةمنبيلةمتتمثلميفماستعادةماألرضم
الباروناتما م
القدسةموقربمالسيحممنمأيديمالسلمني م؟م
وإمعاناممنمالكنيسةميفمحتميسمالصليبنيمالذينموهنتمدواعيمالنرصمفيهمملكثرةممامسفكوام
ضمفيهمإسقاطمذنوبم
منمدماءمبعضهممالبعضمأصدرمالبابام(أوربان)مصكّهمللغفران،موالذيمعر م
وخطايامالذينميقاتلونمالسلمني..مفد َّبتماليقظةميفمأوصالماجلنديمالرتبكمأخالقيا،مواشتعلم
محاسامكأناممهوميستيقظممنمسباتمعميق م.م
وهكذامكنامدائام..م
حتىمنظاممالفروسةمالذيميفخرمبهمقومنامملميكنمإالممثالممنمأمثلةمهذامالتكريسمالدينيم
للنزعاتماحلربيةمالتيمحاولتمالكنيسةمحتىمذلكماحلنيمقمعهامألغراضممثاليةمورغباتمنبيلة..م
فاحلروبمالصليبيةممنمهذهمالناحيةمكانتمتعتربمالظهرماهلجوميمللفروسية،موالفروسةمتعتربمبذرةم
احل مروبمالصليبيةمكاممتعتربمربيبته..موالفارسمالذيميشرتكميفماحلروبمالصليبية،مإنامميشبعمبذلكم
النزعةماحلربيةمالكامنةمفيهمحتتمإرشافمالكنيسةموبأمرها،موينالمبذلكماخلالصمالتامموالتطهرممنم
الذنوبموهومماميسعىمإليهمبشدة..مورباممأمعنمالفارسمطوالميومهميفمالقتلموالتذبيح،مفإذمامجاءم
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الليلمركعمأمامممذبحمكنيسةمالقيامة،مهيللممنمفرطمفرحهمآمالمأنميكونممامختضبمبهممنمالدماءم
إناممجرىممنمأجلمالسيدمالسيح م.م
قلت:مولكنمأوربامطلقتمالكنيسةممنمزمان..مم
قال:مطلقتها..مولكنهامملمتطلقمالرصاع..ملقدمظلتمنزعةمالرصاعمترضبمعىلمأوتارمقلوبنام
يفممجيعمفرتاتمتارخينا م.م
كاممكانتمترضبم م
لقدمظهرمالفكرمالشيوعي..مظهرمكارلمماركسمثممليننموظهرممعهاممالرصاعمالطبقيموكفاحم
العاملموالفالحنيمضدماإلقطاعية..موظهرمبعدهمممجيعممحلةمفكرمالرصاع..ممكسيممجوركيمومايام
كوفسكي موبوشكني موغريهم ميف مأدهبم مالذي مصار مترمجانا مإلمالءات مالشيوعية موشعارماهتام
التطرفة م.م
ثممجاءتمالوجوديةمالتيمقامتمأساسامعىلمإثباتمحقمالوجودمورأتمأنمقضيتهاماألوىلمهيم
الرصاعمالذيمبتحديمالقويمالغيبية،مومامالزمهممنمالشعورمبالعبثيةموفقدانماحلكمةميفماخللق م.م
وكانتممعمهاتنيمالفلسفتنيموالنظامنيم(الرأساملية)مبمبادئهامالتطرفة،متنهشمعقولنماموحياتنام
ومتألنامبالرصاع..ملقدمعمقتمالرأسامليةمفيناماألنانية..ملقدمأعطتمالالملطبقةمرأسامليةممتسكم
بزماممالالمواألعاملموتسوسمالفكرممعموجودمطبقةمتعاينممنماحلرمانمممامزادممنممعدالتم
اجلرائممواتساعماهلوةميفمالجتمعمالواحد..مم
ّ
ح،مفأردتمأنمأغريمالوضوع،مفقلت:مهونمعليك..م
رأيتماألملمباديامعىلموج مهالشيخمالصال م
فاهللمالرمحنمالرحيممالعدلماخلبريمالمحياسبماألممموهيمأمم،مبلمحياسبهامأفرادا..مفلكلمفردممام
جنتميداه،موالمهيمممنمأيمأمةمكان م.م
﴿ م َل ْي َسم
قال:مصدقت..موجزاكماهللمخريامعىلمهذهمالسلوى..ملقدمقرأهتاميفمقولهمتعاىلم :م
مجيدْ م َله ِممنمد ِ
َابممنميعم ْلمسوء ُ ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َِمولِ ًّيام َو َالمن َِص ًريام
ونما َّ
امجيزَ ِمبه َمو َال َ ِ ُ ْ ُ
اينم َأ ْه ِلما ْلكت ِ َ ْ َ ْ َ ُ ً ْ
ِب َأ َممان ِّي ْ
كُم َمو َالم َأ َم ِّ
احل ِ
ِ
ِ
ات ِمم ْن م َذ ٍ
ىمو ُه َو م ُمؤْ ِم ٌن م َف ُأو َل ِئ َك م َيدْ ُخ ُل َ
ماجلن َمَّة م َو َالم
)مو َم ْن م َي ْع َم ْل مم َن َّ
م(َ 123
كَر م َأ ْو م ُأ ْن َث َ
ون ْ َ
مالص َ
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ُي ْظ َل ُم َ
﴾م(النساء م)م
ونمن َِق ًريام م()124م م
قلت:مفأبرشمإذن..مفأحسبمأنكمعىلمخريمكثري م.م
قال:مبرشكماهللمبكلمخري..مم
ثم معقب ميقول :مأنا مال مأريد مالبشارة ملنفيس موحدها ..مبل مأريدها مجلميع مأمم ماألرض،م
وأفرادها،مفالميمكنمأنمتستظلمبظلمالسالممإالميفمظلماإلسالم.مم
يمبالسالم..ملقدموعدتنيمأنمحتدثنيمعنمرحلتكملسالمماإلسالم م.م
قلت:مذكرتن م
قال:مأجل..مفالميمسحمأحزانمالرصاعمإالمتلكماألحاديثماجلميلةمالتيمامتألتمهباميفم
رحلتيمإىلمسالمماإلسالم م.
*م
** م
حميفمجلسته،مومحدماهللموصىلموسلممعىلمنبيهمممستغرقاميفمكلمذلك،م
اعتد ملمالشيخمالصال م
ينمأخيموتوأميمرجلمالدينمإىلممكتبهمالضخمميفمالفاتيكان،موقالميل:ملقدموردتنيم
ثممقال:ماستدعا م
أنباءمملمتصلمبعدمإىلموكاالتماألنباءمبأنمطائفتنيممنمالسلمنيمعظيمتنيمهيممبعضهاممببعض..م
ولعلمبعضهامميقىضمعىلمبعض،مفنسرتيحممنهامممجيعا م.م
قلت:مملمأسمعمهذاميفماألخبار م.م
قال:مهناكمأخبارميسمعهمامالناسممجيعا..موهناكمأخبارمالميسمعهامإالمنحن م.م
قلت:موكيفمنسمعهاممنمدونمالناس م؟م
قال:مالشكمأنمالكاتبمهومأولممنميقرأمكتابه..موالميمكنمألحدميفمالدنيامأنميسبقهمإىلم
قراءته م.م
قلت:مالكاتبمحيصلملهمذلكمألنهمهومالذيمكتبمالكتاب م.م
حمالذيموهبهملنامرصنامنحنمالكتبة..مفنحنم
قال:مونحنمحصلملنامذلك..مألنامبسلطانمالسي م
نميلمعىلمغرينا..موغرينامالمجيدمإالمأنميكتبممامنمليهمعليهم م.م
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قلت:مفلممالمنميلمعليهمماهلدايةمالتيمحثنامالسيحمعىلمتعليمها م؟م
قال:مإنمهؤالءماحلمقىميقبلونممنامكلميشءمإالماهلدايةمالتيمجاءمهبامالسيح..مإهنمميزعمونم
أنماهلدايةماملتيمجاءمهبامحممدمأكملموأشملموأعلمموأوثقممنمالتيمجاءنامهبامالسيح م.م
قالميلمأخيمذلك،مثممطلبممنيمأنمأسريممعهمإىلمغرفةميفمبيتناماجلديدمبالفاتيكان،موكانتم
غرفةمأشبهممامتكونمبغرفماألرسار..موهناكمدلنيمعىلمتفاصيلمالسيناريومالذيمسيمثلهمالسلمونم
بإمالءممنامومنمكلمالؤسساتمالعاليةمالتيماجتمعتمعىلماستئصالمالسلمنيممنمالوجود م.م
*م
** م
بعدمأنمامتألتممهامباممذكرهمأخي..موبعدمأنمأيقنتمباخلطرمالذيمحيدقمبالسلمني..مملمخيطرم
عىلمبايلميشءمكاممخطرمعىلمبايلمأنمأرسعمإىلمبالدماإلسالممألتداركماألمرمقبلمحصوله م.م
لكني..موبعدمأنمفكرتمطويال م..موجدتمأنهمالمجدوىممنمذلك..مفأولئكمالذينميرتبعونم
عىلمعروشمالسلمنيمالدينيةمأومالدنيويةملنميقبلواممنيممامأقول..مألهنممتعودوامأنمالميقبلوامإالملنم
رصماعمواحلقدموالضغينة م.م
يملؤهممبال م
يفمذلكمالساء..مرستمإىلمغابةمقريبةممنمحملمسكنيممألنفسمعنمنفيسمبعضممامتعانيهممنم
تمرجالمكصفحةمالاءمالتيمملمتعبثمهبامالتيارات،م
رصا مع م..مومامإنمرستمعىلمث مراهامقليالمحتىمرأي م
بلملومأنمأعاصريمالدنياماجتمعتممامحركتممنهمساكنا م.م
رأيتهمقدمخطمدائرةمصغريةمكتبميفموسطهام(األنا)..مثممخطمبعدهامدائرةمأخرىممركزهامهوم
نفسممركزمالدائرةمالسابقةمسامهمام(العقل)..مثممتالهامبدائرةمأخرىمسامهام(القلب)..مثممبدائرةم
أخرىمسامهام(النفس)..مثممبأخرىمسامهام(األرسة)..مثممبأخرىمسامهام(الجتمع)..مثممبأخرىم
سامهام(الدولة)..مثممبأخرىمسامهام(العامل)..مثممبأخرىمسامهام(الكون)..مثممبأخرىمسامهام(اهلل م)م
كانميرسممالدوائر،مويكتبمماألسامءمالرتبطةمهبامبرتكيزمعجيبمالميشبهمإالمتركيزمالقادةمالذينم
خيططونمألعتىمالعارك،موقدمدعاينمذلكمألنمأقولملهمساخرا:ممرحبامبحرضةمالقائدمالعظيم..مأيم
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معركةمهذهمالتيمتريدمأنمختوضهاماليوم م؟م
قال:ممعركةمالسالم م.م
قلت:مأللسالمممعركة م؟م
قال:مالميمكنمللسالممأنميتحققمب مغريمالعارك م.م
ب م؟م
قلت:مأ مرىمأنممظهركمالميوحيمإالمبالسال مم..مبكيفمتتحدثمعنماحلر م
قال:معنمحربمأهلمالسالم،مالمحربمأهلمالرصاع م.م
قلت:مأألهلمالسالممحرب م؟م
قال:مأجل..موهيمتنطلقممنمهذهمالدائرة..مم
أشارمإىلمالدائرةماألوىلمالتيمسامهام(األنا)،مثممقال:ممنمهذهمالدائرةميبدأمالسال مم..مومنمهذهم
الدائرةميبدأمالرصاع م.م
قلت:مكيف..مأهلذهمالدائرةممنمالسلطانمماميتيحمهلامأنمتترصفميفمكلميشء م؟م
قال:مأجل..مهذهمالدائرةمهيمالركز..موالمدائرةمإنمخربمالركز م.م
قلت:مفأيممعركةمهذهمالتيمتريدمأنمختوضهاممعم(األنا) م؟م
قال:ممعركةمالتصحيحموالتثبيت..مم
قلت:مملمأفهم م.م
قال:متصحيحماألناموتثبتها..مفالميمكنمللجنديمالذيمملمتصحمنسبتهمللحندية،موملميتثبتمفيهام
أنمينترصميفمأيممعركة م.م
قلت:مفبممتصححماألنا،موبممتثبتها م؟م
قال:مأناماآلنمأبحثمعنمأقوممالسبلملذلك..مم
قلت:مفهلماهتديتمليشء م؟م
قال:مأجل..ملقدمعرفتمأنهمالميمكنملعقيلمأنميعرفممناهجمالتصحيحموالتثبيت..مالبدممنم
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جهةمعليا..معليامبالقدرمالذيمالميمكنمتصوره..مفهيمالوحيدةمالعالةميب..موهيمالوحيدةمالتيم
تستطيعمأنمتصححنيموتثبتني م.م
قلت:موملمالمتثبتمنفسكمبنفسك م؟م
قال:موهلميستطيعمالوتدمأنميتثبتمنفسهمبنفسه م؟م
قلت:مالبدمللوتدممنممطرقةمومنمطارق م.م
قال:موالبدملألناممنمالنورمالذيميملؤهامباهلداية،مفرتسخمقدمهاميفمالسالمماجلميلمالذيمالم
هتزهماألعاصري م.م
قلت:مأحسبنيموعيبتمبعضمهذا..مفاممالدوائرمالتاليةملدائرةماألنا م؟م
قال:معالقاتماألنا..موقدموجدتمأنماألنامإنمكانتمثابتةمراسخةمصحيحةمسيكونممامحوهلام
منمالدوائرمثابتامراسخامصحيحا م.م
قلت:موإنمملمتكنمكذلك م؟م
قال:مستهزهاماألعاصري..موستمتلئمبجميعمأنواعماحلروبمالتيمتستخدممفيهاممجيعمأنواعم
األسلحة م.م
قلت:ملكأينمبكمتتحدثمعنمسفينةمرشاعية م.م
قال:ماإلنسانمسفينةمرشاعية م.م
قلت:مالسفنمالرشاعيةمقدمتغرقمعندماألعاصري م.م
قال:مذلكمعندمامتكونمأرشعتهامضعيفة م.م
قلت:مفكيفمتكونمقوية م؟م
قال:مهذاممامأبحثمعنه..موهذاممامينبغيملكلمعاقلمأنميبحثمعنه..مفكلممنمملميبحثمعنهم
سيغرقمالمحمالة م.م
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالعقلمـم:ملقدمجعلتمالعقلمبعدمأولمدائرةممنمدوائرماألمنا م؟م
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قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتصحبمعقالممشوشاممتناقضاممضطربامغافالم
ممتلئامباجلهلمواخلرافة م.م
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالقلبمـم:ملقدمجعلتمالقلبمهومالدائرةمالثالثة م؟م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتصحبمقلباممريضامسكرانامضعيفامهتويمبهم
األهوماءميفمكلمالهالك م.م
يمالدائرةمالرابعة م؟م
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالنفسمـم:ملقدمجعلتمالنفسم مه م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتصحبمنفسامطامعةمحريصةمجشعةممتكربةم
ممتلئةمبالشهوات،ممستغرقةميفماللذات،ممدمنةمعىلمالغفالت م.م
تماألرسةمهومالدائرةماخلامسة م؟م
قلتمـممشريامإىلمدائرةماألرسةمـم:ملقدمجعل م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمأرسةممفككةمحياربمبعضهامبعضا،م
ويعتديمبعضهامعىلمبعض م.م
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالجتمعمـم:ملقدمجعلتمالجتمعمهومالدائرةمالسادسة م؟م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمجمتمعم ممتلؤهمالنزعاتماخلسيسة،م
واألهواءماخلبيثة م.م
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالدولةمـم:ملقدمجعلتمالدولةمهيمالدائرةمالسابعة م؟م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمدولةمحيكمهاماالستبدادمواجلورموالظلمم
والطغيانمواحلرياتمالكاذبة.مم
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالعاملمـم:ملقدمجعلتمالعاملمهومالدائرةمالثامنة م؟م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمعاملمقلقممضطربممتنازع..ممالقويمفيهم
يأكلمالضعيف..موالتكربمفيهميتسلطمعىلمالستضعف م.م
قلتمـممشريامإىلمدائرةمالكونمـم:ملقدمجعلتمالكونمهومالدائرةمالتاسعة م؟م
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قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمكونمقدمأغارتمعليهمجنودماإلفساد،م
فحولتهمعنمفطرتهمالسليمة.مم
هللمـم:ملقدمجعلتم(اهلل)مهومالدائرةمالعارشة م؟م
قلتمـممشريامإىلمدائرةما م
قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمجتحدماهلل،مأومحتملمصورةممشوهةمعنه،مأوم
حتتقره،مأومتعزمل مهمعنمالترصفميفموجودهمالذيمخلقهموأبدعهموصممه م.م
قالمذلك،مثممراحمإىلمدوائرهممستغرقامفيها،موكأنهمملميكنمحيدثني،موملمأكنمأحدثه م.م
*م
** م
يفمتلكماأليام..موبعدمذلكماحلديثمالذيمحدثنيمبهممعلممالسالم..مقررتمأنمأسريمإىلمتلكم
البالدمالتيمتعتزممالفتنةمأنمتستأصلها،مثممتستأصلمبعدهامسائرمبالدماإلسالم،مفاستأذنتمأخي..م
ففرحمكثريا..موقال:مإنممامتفعلهمسريسخمقدمناميفمالكنيسةمإىلمآخرمالدهر م.م
قلت:مكيف م؟م
قا مل:مإنمالكلميفرممنمتلكمالبالد..مرجالمالدينمورجالمالدنيا..موذهابكمأنتمتضحيةمالم
تعدهلامإالمتضحياتمالقديسني..مإنكمستعودمإلينامإنمعدتمقديساميتمسحمالكلمبك م.م
قلت:ممل م؟م
قال:مأنتمهناكممعرضمللخطفميفمكلمحلظة..مفليسمهناكمإالممنممألناهممبالرصاع م.م
قلت:مأالمختافمعيل م؟م
قال:مممامدمتمقدمأمنتمعليكممنمأشعةمحممد،مفلنمترضكمبعدهامأيمأشعة م.م
قلت:مولكنمالذينمسأذهبمإليهممهلممحظممنمأشعةمحممد م.م
قال:مإنماألشعةمالتيمنالوهاممنمحممدملنمتزيدكمإالمفراراممنه..موهذاممامدعاينمإىلمالرسورم
تمالتيمعلقتمبقلبكم
بقرارك،مفإنمالرحلةمالتيمسرتحلهامهذهمالرةمستغسلمعنكمكلمتلكمالشبها م
منمرحالتكمالسابقة م.م
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قلت:ممل م؟م
قال:مسرتىممنمأولئكمالصارعنيمالصورةماحلقيقيةملحمد..متلكمالصورةمالتيمظلتمتتزينم
لكملتمألكمبالغواية م.م
*م
** م
كانمأخيميدركمالخاطرمالتيميمكنمأنمأتعرضمهلاميفمكلمحلظةميفمتلكمالبالدمالتيمقررتم
الذهابمإليها..ملذلكمودعنيمـم مكغريمعهدهمـموداعامحارا،موكأنهمقدمتيقنمأينملنمأعودمإليهممنم
جديد م.م
امتطيتمالطائرة..مورستمإىلمالبالدمالتيممتوجمبكلمأنواعمالرصاع م.م
عندمامدخلتهامملمأشممإالمروائحمالوت..مكانمالوتميفمالطرقاتمواألزقةموالبيوتمكاهلواءم
الذيمنتنفسه،موالاءمالذيمنرشبه م.م
يفمالطارمرأيتمعرشةممنمالرجال..مفيهممالكهل،موفيهممالشاب،موفيهممالشيخ..مكلهمم
وقفواميفمانتظارماحلافلةمالتيمسننتقلمهبامإىلمالدينةمالتيمالميولدمفيهامإالمالوتى م.م
كانمأهلمالطارمينظرونمإلينامبشفقةموحزن،موكأهنمميعلمونممامينتظرناممنمدواه م.م
ملمنلبثمإالمقليالمحتىمجاءتمحافلةمخربةمعضتهامالسنونمبناهبا..موقدمكانمإطارهامخمرتقام
برصاصاتمكثريةمتدلمعىلمالخاطرمالكثريةمالتيمنريدمأنمنسريمإليها م.م
ركبناماحلافلة..موملمنرسمإالمأمياالمحتىماستقبلناممنميسميهممالناسم(صناعمالوت)..مأخذونام
ريامعنمالقبور م.م
وكأنناممعهممعىلمميعاد،مووضعوناميفممغارةمالمختتلفمكث م
بعدهامعرضونامعىلمحمكمةمصوريةمكانمالكلمفيهامملثام،مفلممنميزمأحداممنهم،موفيهامحكمم
علينامباإلعدام..موقدممنوامعلينامفوهبونامعرشةمأيامممنماحلياة،ملنودعمفيهاماحلياة،مونودعمفيهاممام
استودعناهمذاكرتناممنمذكريات م.م
يفمالغارة..مجلسناممجيعا،مالمندريممامن مفعل..متفرستميفموجوهماجلالسنيممعي،مفلممأجدم
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فيهاممنماحلزنممامكنتمأتصورمأنميوجد،مفقلتممنمدونمأنمأشعر:مأراكمممطمئننيمإىلماحلكممالذيم
حكممعلينا..مفهلمترونهمحكاممعادال م؟م
قالمأحدهم:ملقدمكنتمنفذتميفميومممنماألياممهذاماحلكممعىلمنفيس..مولكنيمملمأنجح..م
لقدموقفمبعضمالس ملمنيمحائالمبينيموبنيمحتقيقه..مومنمعجائبماألقدارمأنمالسلمنيمالذينم
بسببهمممدتمحيايتممدةمطويلةمهممأنفسهممالذينميريدونمأنميضعوامحدامحليايت م.م
قالمآخر:مإنممامحصلملكمهوممامحصلميل..ملقدمقدمتمنفيسمذاتميومملقصلةمالوت..م
فوقفممسلممدونمذلك..موهامهومأخوهمينفذممامعجزتم معنه م.م
قالمآخر:ملكأنكاممتتحدثانمعنمنفيس..مأنامنفيسمحصلميلممامحصلملكام م.م
قالمآخر:موأنامكذلك م.م
نطقواممجيعا:مإنمهذاممنمالعجائب..مكلنامحصلملناممامتذكرون م.م
امتألتمعجبامباممسمعت..مفقلتمهلم:مإنممامتذكرونهمعجيب..مفحدثونامبأحاديثكم،مفالم
أرىمهؤالءمأخرونامهذهماألياممالعرش مةمإالمليسمعمبعضنامحديثمبعض.ممم
*م
** م
ح،موقال:ميفمهذهمالرحلةملنمأحدثكمإالمبأحاديثمهؤالءمالعرشةم
يلمالشيخمالصال م
التفتمإ م
الذينمتعلمتممنهمممنمسالمماإلسالمممامملمأتعلمهميفمحيايتممجيعا م.م
لقدموصلتمإىلمقناعةمكبريةميفمهذهمالرحلةمبأنهمالمسالممإالميفماإلسالم..موأنماإلسالممه موم
الدينمالوحيدمالذيمجعلهماهللمسالماملكلمالعوامل..مالعواملمالتيمهيئمحلواسنامأنمتراها،موالعواملم
التيمملمهييأمهلامأنمتراها م.م
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أوالمـماألنمام
يفماليومماألولممنمتلكماألياممالعرشة،مهنضمأحدنا،موكانمأكربنامسنا،موقال:مسأبدامأنام
باحلديث..مفأنامـمعىلمحسبمماميبدومـمأكربكممسنا،مولعيلمكنتمأقربكممللموت،ملوالمأنمالقدرم
طرحناميفمهذامالحلملنستويممجيعاميفمالتهامنامللموت،مأومالتهاممالوتملنا م.م
ليسمهذامفقطممامجيعلميلماحلقميفمالتفردمبالبداية..مبلمهناكمأسبابمأخرىمستعرفوهناممنم
خاللمإيراديمحلكايتي..مفأنامالذيمكتبملهمأنميتعلممعىلممجعممنمماألساتذةمكانوامهممالسببميفم
كلمرصاعمعانيناه،موعانتهماألجيالمالطويلةممنمهذهمالبرشية..مم
قلنا:ممنمأنتمأوال م؟م
قال:ملقدمسامينمأهيلمأسامءمكثرية..مولكنيمبعدمأنمالتقيتمالنورمطلقتهاممجيعا،مورحتمأبحثم
عنماسمميل..موملمأظفرمبعدمبذلكماالسم..موإنمشئتمماحلقيقة،مفقدمجئتمإىلم مهذهمالبالدمألبحثم
عنماسمميل..ملكنمالقدرمشاءمأنمأموتممنمغريماسم..مولكنمحسبيمأينمطلقتممجيعماألسامءمالتيم
فرضتمعيل م.م
قلنا:ممنمأيمالبالدمأنت م؟م
قال:مأناممنمكلمتلكمالبالدمالتيمكانميسكنهامالرومانمواليونانموغريهمممنمالشعوب..مأنام
ابنمهلاممجيعا،موعشتمعىلمثراهاممجيعا،موت مقلبتميفمأحضاهناممجيعا..مولذلكمأتيحميلمأنمأتتلمذم
تلمذةممبارشةمعىلمأولئكمالذينميسميهممالناسمعباقرة..مفينصبونمهلممالتامثيل،موجيثونمعىلم
ركبهممبنيمأيدهيمميتتلمذونمعليهم م.م
قلنا:منراكمحتتقرمأساتذتك م.م
نميتوهممقومنامأهنمم
قال:ملقدمأتيحميلمبعدمتلكمالفرتةمالطويلةممنمالتلمذةمعىلمأولئكمالذي م
عباقرة،مأنمألتقيمبرجلمواحدمنالممنمأشعةمشمسمحممدمممامجعلنيمأحتقرممجيعمأساتذيت..م
لقدمكانمرجالمعاميامبسيطاميفممظهره..ملكنماألشعةمالتيمتعرضمهلاممنمتلكمالشمسمجعلتهم
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أستاذامحيملممنماحلقائقممامالمحيملهمأعظممأساتذتناموأكربهممشأنا م.م
قلنا:مفحدثنامعنمهذامالرجل م.م
قال:ملنمتعرفوامقيمةمحديثهمحتىمتعرفوامأساتذيت..مفالميمكنمللشمسمأنميعرفمقيمتهاممنم
ملميلهبمعينيهمسياطمالظالم م.م
ك( )1م.
قلنا:مفحدثنامعنمأساتذت م

الرصاع
غرقمصاحبناماألولميفمصمتمعميق..موكأنهميسرتجعمماضيهمالبعيد،مالسحيقميفمبعده..مم
الرهبانية:
وبعدمفرتةمانتظارمطويلةمملمنشأمأنمنحرجهمفيها،مقال:مأولمحكايتيمتبدأممنمالكنيسة..ملقدم
كنتمسليلمأرسةمهلامارتباطممقدسمبالكنيسة،مكانتمختدمهامبجوارحهامومشاعرها..موكانتمتعتربم
جالمالدينمهممالقدسونمالذينمالمينطقونمإالمباحلق،موالميسلكونمإالمسبلماحلق م.م
رم
وقدمرسىمإيلممنمإرثمعائلتيممامجعلنيمتابعامذليالملكلمالواعظمالتيمينطقمهبامرجالم
الدين،مالمأناقشها،موالمأفكرميفممناقشتها م.م
وقدمقدرميلمأنميكونمأولمأساتذيتمرجلمملميكنميدعوميفمظاهرهمإالمللز مهد..مكانماسمهم م(سانم
بونافنتو مر م)(..)2ملقدمكانميرددمعىلممسامعيمكلمحنيمماموردميفماإلنجيلممنمأنهم(الميدخلمغنيم
ملكوتمالسموات،محتىميدخلماجلملميفمسمماخلياط..م)..مويرددمقولمالسيحملشابمآمنمبهم

() 1ماستفدنامالكثريممنمالادةمالعلميةمالرتبطةمبالذاهبمالنفسيةمالغربيةممنممقالمطويلمبعنوانم(العقلمالستعار:مبحثميفم
إشكاليةمالنهجميفمالنقدماألديبمالعريبماحلديثمـمالنهجمالنفيسمأنموذج ًا)مد.مصالحمبنمسعيدمالزهراين،ماألستاذمالشاركميفمكليةم
اللغةمالعربيةم-مجامعةمأممالقرى،ممنمجملةمجامعةمأممالقرى.
()2مأحدمرجالمالكنيسة،موقدماخرتناهملقولهمالذيمسنوردهمهنا(:مإذامرأيتممامرأةمفالمحتسبوامأنكممترونمكائنامبرشي ًا،مبلموالم
كائنامحي ًاموحشي ًا،موإناممالذىمترونمهومالشيطانمبذاتهموالذىمتسمعونمهومصفريمالثعبان)
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ودخلميف مدينه (:مذامأردتمأنمتكون مكامال ،مفاذهبموبعمماممتلكمواعطهمللفقراء،مثمم متعالم
واتبعني)،موقولهملتالميذه(:موأنتممفالمتبحثوامعاممتأكلونمومامترشبونموالمهتتمواملذلك،مألنمهذهم
األشياءمإنامميبحثمعنهامغريمالؤمنني م)
وكانميرددميلمأقوالمالقديسمأمربوزمـمأسقفمميالنومىفمالقرنمالرابعمـمالذيمكانميعظمتالميذهم
وغريهممىفمأمرمالروحممعتربامأهنامنقيضم مللجسدمالذىمهومرش..موقدمكانتمتلكمالفكرةممصدرم
إهلامملتلميذهمالكبريمالقديسمأوغسطنيمالذىمأصبحمفياممبعدمأسقف ًاملدينةمهبومىفمشاملمإفريقيا..مم
المأزالمأذكرممنمأقوالمأمربوزمقوله:م(فكرمىفمالروحمبعدمأنمتكونمقدمحتررتممنماجلسد،م
جلسدية ،موختلصت ممن ماهتاممها مهبذه ماحلياةم
ونبذت ماالنغامس مىف مالشهوات مومتع ماللذات ما م
الدنيوية م)م
وكانميذكرميلمصالةمالقديسمأوغسطنيمالتيميقولمفيها:م(آه!مخذممنىمهذاماجلسد،موعندئذم
أباركمالرب م)م
وكانميذكرميلمماماعتادمفرانسيسماألسيزىمأنمينادىمبهمجسدهممنمقوله:م(أخىماحلامر)!مكامم
لومكانماجلسدمجمردمهبيمةمغبيةمشهواني مة،متستخدممحلملماألثقال م.م
وكانميذكرميلممامكانمالقديسونميتعهدونمبهمأجسادهمممنماعتداءميومىممنمأجلمإماتتهام
بالتعذيبمالذاتىمبطرقمتقشعرممنمهوهلاماألبدان.مم
وقدمرسىميلممنمتأثريمهذهمالتعاليمممامجعلنيمأحتقرمجسديماحتقارامشديدا..ملقدمكنتم
أنظرمإليهمكاممينظرمالعدومإىلمعد موه..ملذلكمكانمالرصاعمبنيمروحيموجسديمالميكادمينتهيمحتىم
يبدأ م.م
لقدمعلمنيمأستاذيمـمالذيمبدأتمبالتعلممعىلميديهمحيايتمـمأنمنظاممالرهبنةمالذيمينتظرينم
يتطلبممنيمأربعةمرشوطمالميمكننيمأنمأكونمراهباممقدساممنمدوهنا م.م
قلنا:مفاممأوهلا م؟م
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قال:مالعزوبة..مفالميمكنمللراهبموالملرجلمالدين..مبلموالمللمسيحيمالخلص..مأنم
يكونممتزوجا..موهلذا،مفإنمهذاماألستاذممألممشاعريمنفوراممنمالرأةمحتىملومكانتمزوجة،مفقدم
كانميقولميلمكلمحني(:مإذامرأيتمامرأةمفالمحتسبمأنكمترىمكائنامبرشي ًا،مبلموالمكائنامحي ًاموحشي ًا،م
وإناممالذىمترىمهومالشيطانمبذاتهم موالذىمتسمعمهومصفريمالثعبان م)()1مم
وكانميرددمعيلمكلمحنيمقولهم(:ممنمالشاكلمالستعصيةمعىلمالكنيسةممشكلةمزواجمرجالم
الدينمغريمالرهبانمأومترسهيم..ملقدمكانتمالكنيسةممنذمزمنمبعيدمتعارضمزواجمرجالمالدين،م
ألنمالقسمالتزوجميضعموالءهملزوجهموأبنائهميفممنزلةمأعىلممنمإخالص مهمللكنيسةم)..مم
وكانميقولميل:م(إنمالقسمالتزوجمسيحاولمأنمينقلمكرسيهمأوممرتبتهمألحدمأبنائه..ميضافم
إىلمهذامأنمالقسمجيبمأنميكرسمحياتهمهللموبنىماإلنسان،موأنممستواهماألخالقيمجيبمأنميعلوم
بمثقةم
عىلممستوىمأخالقمالشعبموأنميضفيمعىلممستواهمهذهمالكانةمالتيمالمبدممنهامالكتسا م
الناسموإجالهلممإياه م)()2م
ين م؟م
قلنا:مهذامالرشطماألولمللرهبانية،مفاممالرشطمالثا م
قال:مالتجردمالكاملمعنمالدنيا..مفقدمأقنعنيمهذاماألستاذمأنمعىلمالراهبمـمحتىميصريمراهبام
ـمأنميعتزلمعزلةمهنائيةمعنمالجتمع،مويقطعمالنظرمعنمكلمأملميفماحلياة م.م
قلنا:مفاممالرشطمالثالث م؟م
قال:معدمماالهتامممباجلسد..مبلمتعذيبماجلسد..مأملمأقلملكم:مإنهمكانميصورميلمجسديم
رماحامحتاربمروحيموسيوفامتنهشمحقيقتي م؟م
لقدمحدثنيمعنمالراهبمماكاريوس،موكيفمأنهمناممستةمأشهرميفممستنقعمليقرضمجسمهم
العاريمذبابمسام،موكانمحيملمدائاممنحومقنطارممنمحديد م.م
()1ممأشعةمخاصةمبنورماإلسالم:م.29م
()2ممقصةماحلضارةم:14م 382م.م
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وحدثنيمعنمالرا مهبميوسيبيس،موكيفمكانمحيملمنحومقنطارينممنمحديد..موقدمأقاممثالثةم
ح…م
أعوامميفمبئرمنز م
وحدثنيمعنمالراهبميوحنامالذيمتعبدمثالثمسنواتمقائاممعىلمرجلمواحدة،موملمينمموملم
يقعدمطوالمهذهمالدة،مفإذامتعبمجد ًامأسندمظهرهمإىلمصخرة م.م
جتثممعىلمكتفيهمفتدخلميفمقلنسوتهم
وحدثنيمعنمالقديسمكولبانمالذيمكانتمالسناجبم م
وخترجممنها،موهومساكن م.م
وحدثنيمعنمراهبماخرتعمدرجةمجديدةممنمالورع،مبحيثمميربطمنفسهمبسلسلةمإىلمصخرةم
ق( )1م.م
يفمغارمضي م
وحدثنيمعنمبعضمالرهبان..منسيتمأسامءهم..مكانوامالميكتسونمدائام،موإنامميتسرتونم
بشعرهممالطويلمويمشونمعىلمأيدهيمموأرجلهممكاألنعام..موكانمأكثرهمميسكنونميفممغاراتم
السباعمواآلبارمالنازحةموالقاب مر م،مويأكلمكثريممنهممالكألمواحلشيش م.م
وكانمحيدثنيمـمبشوقمعظيممـمعنمالرهبانمالذينمكانواميعدونمطهارةماجلسمممنافيةملنقاءم
الروح ،مويتأثمون ممن مغسل ماألعضاء ،موأزهد مالناس معندهم موأنقاهم مأبعده مم معن مالطهارةم
وأوغلهمميفمالنجاساتموالدنس م.م
لقدمحدثنيمعاممقالهمالراهبماهتينسممنمأنمالراهبمأنتونىمملميقرتفمإثممغسلمالرجلنيم
طوالمعمره..موعنمالراهبمأبراهاممأنهمملميمسموجههموالمرجلهمالاءممخسنيمعام ًا..موعنمالراهبم
اإلسكندريمالذيمقالمبعدمزمانممتلهف ًا:مومأسفاه،ملقدم مكناميفمزمنمنعدمغسلمالوجهمحرام ًا،مفإذام
ت( )2م.م
بناماآلنمندخلماحلامما م
قلنا:مفاممالرشطمالراب مع م؟م
()1مممعاملمتاريخماإلنسانية:م.732م
()2ممماذامخرسمالعاملمبانحطاطمالسلمني:م.168م
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قال:محتملمالعقوباتمالشديدةميفمحالمالتفريطميفمالطقوسمالكثريةمالتيميتطلبهامنظامم
الرهبانية..ملقدمكانمأستاذيميعلميمكلمحنيمتعاليممالقديسم(كولبان)مالذيمأسسماألديرةميفم
جبالمالفوجمبفرنسا م:م
ومنمالعقوباتمالتيمالمأزالمأذكرها:مستةمسياطمإذامسعلموهوميبدأمترنيمةمأومنسىممأنميدرمم
أظافرهمقبلمتالوةمالقداس،مأومتبسممأثناءمالصالة،مأومقرعمالقدحمبأسنانهمأثناءمالعشاءمالربانى..م
وكانتماثنامعرشمسوط ًامعقابمالراهبمإذامنسىمأنميدعوماهللمقبلمالطعاممومخسونمعقابمالتأخرم
عنمالصالة،مومائةملنميشرتكميفمنزاعمومئتانملنميتحدثممنمغريماحتشامممعمامرمأة.مم
وأقامم(كولبان)منظامماحلمدمالذىمالمينقطع،مفكانتماألورادميتلوهامبالمانقطاعمليالًموهنار ًام
ني( )1م.م
طائفةمبعدمطائفةممنمالرهبانميوجهوهنامإىلمعيسىمومريمموالقديس م
قلنا:مفهلممارستمكلمهذهمالرشوطمالتيمعلمكمإياهامأستاذك م؟م
قال:مأجل..ملقدممارستهامبإخالصموصدقمإىلمأنمجا مءماليوممالذيمطلقتهامفيهمطالقامبائنا،م
وطلقتممعهامأستاذي،موختلصتممنماالسممالذيمسامينمبه..موملمأندممعىلمذلكمالتطليقميفمأيم
يومممنمأياممحيايت م.م
قلنا:مكيفمكانمذلك م؟م
قال:ملقدمرأيتمبعينيميفمالديرمالذيمكنتمراهبامفيهممامذكرهمرئيسمديرمكلونىممنمقوله(:مإنم
يف ماألديرةمويفمخارجهاميستهرتونمبابنمالعذراءماستهتار ًا ميستبيحونممعهم
بعضمرجالمالدينم م
ارتكابمالفحشاءميفمساحاتهمنفسها،مبلميفمتلكمالبيوتمالتىمأنشأهامالؤمننيماخلاشعونملكىم
تكونممالذ ًامللعفةموالطهارةميفمحرمهامالسور،ملقدمفاضتمهذهمالبيوتمبالدعارةمحتىمأصبحتم
مريممالعذراءمالمجتدممكامن ًامتضعمفيهمالطفلمعيسى م)()2م
()1ممقصةماحلضارةم:14م 365م.م
()2ممقصةماحلضارة:م:145م 372م.م
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قلنا:مفقدمانحرفوامعنمالنهجمالذيمكانواميدعونمإليه م؟م
قال:مليتهممانحرفوامإىلمالفطرة..ملقدمانحرفوامإىلمالشذوذ..مواستبدلوامالرصاعمبالرصاع م.م
قلنا:مكيفمكانمذلك م؟م
قال:ملقدمأدىمكلمذلكمالتزمتموالغلومومغالبةمالطبعمالسويموالفطرةمالسليمةمإىلمنتميجةم
عكسيةممتام ًا..ملقدمأصبحتماألديرةممباءاتمللفجورموالفسق،مترضبمهباماألمثلةميفمذلك م.م
لنمأحدثكممعنمذلك..مولكنيمرأيتمبعينيممنمالفضائحمماممألينمبالنفورمالتامممنمالديرم
ومنمالرهبانية..مبلمومنمالكنيسةمنفسهما( )1م.م
احليوانية:
قلنا:مفإيلمأينمالتجأت م؟م
قال:مبعدمأنمصارعتم مروحيمجسديمزمنامطويال..موبعدمأنماكتشفتمالرسابمالذيم
أوقعتنيمفيهمروحي..معدتمإىلمجسديمأقبلهموألتزمهموالمأرىميفمالوجودمغريه م.م
قلنا:مفهلموجدتممنماألساتذةممنمأعانكمعىلمذلك م؟م
قال:مكثريونمهم..مكانواميتبوأونمأرشفمالراتب..مويسكنونمأحسنمالقصور..موينالونم
أعىلمالرتبات..مم
قلنا:مفحدثنامعنهم م.م
نم(..)2ملقدملقيتهمبعدمأنمعانيتماألمرينميفمديرم
قال:مأوهلممرجلمكانميدعوهمالناسمداروي م

()1مانظرم(ثامرممنمشجرةمالنبوة)ممنمهذهمالسلسلة.
()2مأشريمبهمإىلمتشارلزمروبرتمداروينم(1809م م-م1882م)،موهومباحثموعاملمبريطاينمعكفمعىلمدراسةمعلوممالطبيعة،م
واقرتنماسمهمبنظريةمالنشوءمواالرتقاءموهباماشتهر،موكانميقول(:مإنمكلماألنواعماحليةممنمنباتاتموحيواناتمقدمتطورتمتدرجييًام
منمأصولممشرتكةمخاللمالالينيممنمالسننيمالتيممرتمعليها)م

30

العتناقمأيمفكرةمبرشطمأالميكونمفيهامرائحةمللرهبانية م.م
الرهبان..موقدمكنتمحينهاممستعدام م
يفمذلكمالوقتمالذيمكنتمفيهممستعدامأليميشءملقيتهموهومحيملممججمةملستمأدريملنم
كانت..مهبتهميفمالبداية..ملكنيمرسعانممامانبهرتمبه..مثممرستمتابعاملهمتبعيةمالظلملصاحبه م.م
وملمأكنمألتبعهملوالمأنه..مويفمبدايةملقائيمبه..مطلبممنيمأنمأرميمالكتابمالقدسمالذيم
كنتمأمحله،موأعطاينمبدلهمكتابامكانماسمهم(أصلماألنواع م)()1مم
لمالسمىم
وقدمأعجبتمكثريامهبذامالكتاب..مفهومكتابمملميكنميتحدثمعنمذلكمالشعبمالدل م
(شعبمإرسائيل م)..موهومكتابمملميكنميميزمبنيمجنسموجنس..مفهومكتابمتستويمفيهمالبرشيةم
مجيعامالعرقماإلرسائييلموغريهممنماألعراق..مبلمإنهمفوقمذلكمكلهمملميكنميميزمبنيماإلنسانم
واحليوان..ممهاممكانمذلكماحلي موان م.م
يفمأولملقاءميلمبه،مقالميل:مخذمهذامالكتاب..مفستجدمفيهماحلقيقةمالتيمالمحقيقةمفوقها..مم
قلت:مأيمحقيقة م؟م
قال:محقيقتك..مأنت..ماإلنسان م.م
قلت:ملقدمدلنيمالكتابمالقدسمعىلمحقيقتي..مم

ألفمداروينمعدةمكتبمكانتمتزيدممنمحدّ ةممناقشةمنظرياتهمعنمالتطور..مومنمبنيمهذهمالكتبمأصلماإلنسانمواالنتخابم
فيامميتعلقمباجلنسم(1871م)؛متعبريمعنماالنفعاالتمعندمالرجلمواحليوانم(1872م)،موأهممكتبهمعىلماإلطالقم(أصلماألنواع)م
( 1859م)،موهومالكتابمالذيمذكرمفيهمنظريتهمعنماالنتخابمالطبيعي.م(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،مبترصف)م
وقدمذكرنامهذهمالنظريةموالردمالعلميمعليهاميفمرسالةم(معجزاتمعلمية)،موذكرنامآثارهاماخلطريةمعىلمالجتمعاتمالبرشيةميفم
رسالةم(ثامرممنمشجرة)،موسنذكرمهنامباختص مارمبعضمآثارهاميفمحتديدمحقيقةماإلنسان.
()1مهومكتابممنمتأليفمداروينمصدرمعامم1859ميعتربمأحدماألعاملمالؤثرةميفمالعلمماحلديثموإحدىمركائزمعلمماألحياءم
التطوري.معنوانمالكتابمالكامل:م(أصلماألنواع/منشأةماالنواعماحل ّيةمعنمطريقماالنتقاءمالطبيعيم -مأوماالحتفاظمباالعراقم
الفضلةميفمأثناءمالكفاحممنمأجلماحلياة)..مقدممفيهمداروينمنظريتهمالقائلةمأنمالكائناتمتتطورمعىلممرماألجيال..موقدمأثارمالكتابم
جدالمبسببممناقضتهماالعتقاداتمالدينيةمالتيمشكلتمأساسامللنظرياتمالبيولوجيةمحينئذ.مشكلمكتابمداروينمهذامعرضام
لنظريتهمالتيماعتمدمفيهامعىلمم اممجعهميفمرحلتهمالبحريةميفمثالثيناتمالقرنمالتاسعمعرشموبحوثهموجتاربهممنذمعودتهممنمالرحلة..
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قال:مليسميفمالدنيامكتابممقدس..مالكلميمكنمأنميقدس..موالكلميمكنمأنميدنس..مانظرم
إىلم مكتايبمهذا..مإينمأراهمأقدسمكتابميفمالدنيا م.م
قلت:مفاممالذيمجعلهممقدسا ..مهلمتراهمأوحيمإليكمكاممأوحيملألنبياءمتلكماألسفارم
القدسة م.م
قهقهمقهقهةمعالية،موقال:مأيمأنبياء؟موأيمأسفار؟..مهلمترىمأنماهللمـمإنمكانمهناكميشءم
اسمهماهللمـمينزلممنمكربيائهمليقولملنا م:م(سلممعىلمب مرسكاموأكيال،موعائلةمأونيسيفورس.مأراستسم
مازالميفممدينةمكورنثوس.مأمامتروفيموس،مفقدمتركتهميفمميليتسممريضا.ماجتهدمأنمجتيءمإيلمقبلم
حلول مالشتاء.يسلم معليك مإيوبولس ،موبوديس ،مولينوس ،موكلوديا ،مواإلخوة ممجيعا مم
م(تيموثاوس:م:4م 19م)م
أومترىماهللمينزلممنمعلياءمعظمتهمليقولملنا م:م(وكانميفمسنةماالربعممئةموالثامننيمخلروجمبنيم
ارسائيلممنمارضممرصميفمالسنةمالرابعةمللكمسليامنمعىلمارسائيلميفمشهرمزيوموهومالشهرمالثاينم
انهمبنىمالبيتمللرب.موالبيتمالذيمبناهماللكمسليامنمللربمطولهمستونمذراعاموعرضهمعرشونم
ذراعاموسمكهمثالثونمذراعا.موال مرواقمقداممهيكلمالبيتمطولهمعرشونمذراعامحسبمعرضم
البيتموعرضهمعرشماذرعمقداممالبيت.موعململلبيتمكوىممسقوفةممش ّبكة.موبنىممعمحائطمالبيتم
طباقامحواليهممعمحيطانمالبيتمحولماهليكلموالحرابموعملمغرفاتميفممستديرها.مفالطبقةم
السفىلمعرضهاممخسماذرعموالوسطىمعرضهامستماذرعموالثمالثةمعرضهامسبعماذرعمالنهمجعلم
للبيتمحواليهممنمخارجماخصاماملئالمتتمكنماجلوائزميفمحيطانمالبيت.موالبيتميفمبنائهمبنيم
بحجارةمصحيحةممقتلعةموملميسمعميفمالبيتمعندمبنائهممنحتموالممعولموالماداةممنمحديد.موكانم
بابمالغرفةمالوسطىميفمجانبمالبيتمااليمنموكانواميصعدونمبدرجمم مع ّطفماىلمالوسطىمومنم
الوسطىماىلمالثالثة.مفبنىمالبيتمواكملهموسقفمالبيتمبألواحموجوائزممنماالرز.موبنىمالغرفاتم
عىلمالبيتمكلهمسمكهاممخسماذرعمومتكنتميفمالبيتمبخشبمأرزم)(ملوكم:6م 1م..)10-مإىلمآخرم
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هذامالوصفمالطويلمالذيمالمينتهيمحتىميبدأمغريه م.م
قلت:مفاممالذيمجعلمكتابكم ممقدسا م؟م
قال:مالعلم..مكتايبميعتمدمعىلمالعلممواحلقائق..مأمامالكتابمالذيميسمونهممقدسا،مفيعتمدم
عىلمحكاياتمالعجائز..موأنامأمتتعمبحكاياتمالعجائز..مولكنيمالمأتعلممعىلمأيدهيم م.م
قلت:مفاممدلكمالعلممواحلقائقمعىلمحقيقةماإلنسان م؟م
قال:ملقدمصورتمفيلاممرائعامعنمذلك..مفيلاممي معتمدمعىلماحلقيقةموحدها..مم
قلت:مفيلممواقعي،مأممفيلممخيايل م؟م
قال:مبلمفيلممعلميمواقعي..مفأنامأمتتعمباخليال،مولكنيمالمأثقمفيه،موالمأعتمدمعليه م.م
قلت:مإنمهذاملعجيب..مهلموجدتممركبةمالزمنمالتيمرحلتمبكمإىلمبدايةمالبرشية م؟م
أشارمإىلماجلمجمةمالتيمكانمحيملها،موقال:مأجل..م مهذهمهيممركبتي..ميفمهذهماجلمجةمخيزنم
تاريخماإلنسان..مم
قلت:مفحدثنيمعنمهذهماجلمجمةمالعجيبة م.م
قال:مسأحدثكمعاممحصلمقبلها..مفلنمتفهممتاريخمهذهماجلمجمةمحتىمتفهمممامحصلم
قبلها..مم
يف مالبدء ..موبعدما مبردت ماالرض موتكونت مبحارها موجباهلا موسهوهلا موغالفها ماجلوىم
واستعدتمالستقبا ملماحلياةمعليها،موذلكمبعدمتعرضهامخاللممالينيمالسننيمللتطورممنمحالمإىلم
حا مل( )1م.م
وكان مأول مظهورمللحياة معىلماألرض مفوق مسطح مالاء موالحيطات موالستنقعات موعىلم
شواطئمالسطحاتمالائيةمالتىمتكونتمعندهاممادةمالطني،محيثماختلطمالاءمبالرتاب م.م
() 1مانظرمالتفاصيلمالرتبطةمهبذاموهبذهمالنظريةميفم(معجزاتمعلمية)ممنمهذهمالسلسلة،موقدمنقلنامبعضماحلوارمالواردمفيهام
إىلمهذهمالرسالةمالقتضاءمالقامملذلك.م
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ومنمعفنمالطنيمالنتنمنشأتمأبسطموأصغرمأنواعماحلياةمالتىمنراهامممثلةميفمبعضمأنواعم
البكتريياموبعضمالكائناتموحيدةماخلليةمالتىمملمتتميزمبعدمعىلمأهنامنباتمأومحيوان م.م
ومنمهذاماألصلمالشرتكمجلميعمالكائناتمنبتمفرعانممنماخلاليامالجهريةمـمأىمالتىمالمترىم
إالمبواسطةمالجاهرمالكربةمـمتولدممنمأحدمهامالنبات،مومنماآلخرماحليوان م.م
أما مفرع ماحلاليا مالكونة مللنباتات ،مفرسعان مما ماستحدثت مطريقة معجيبة ملرتكيب ممادةم
الكلوروفيل ماخلرضاء ميف مهيكلها ملتكسب مهبا مالطاقة ممن مضوء مالشمس ،موتستعني مهبا معىلم
استخالصمالكربونممنمغازمثانىمأكسيدمالكربونمالوجودميفماجلو،مثممحتويلهمإىلمموا مدمسكريةم
ونشوية،موكانمهذامبدءمممارسةمعمليةمالتمثيلمالضوئىملنمومالنبات م.م
ثممإنماخلاليامأخذتمحتيطمأجسامهامالدقيقةمبجدرانممنمهذهمالوادمالكربونيةميفمهيئةم
السليولوز،موكانتمتستعملمالطاقةمالتىمتنبعثميفمأجسامهامنتيجهمالتمثيلمالضوئىمداخلمهذهم
اجلدرانميفمالتحرك م.م
ثممإنمهذهماخلاليامكانتمكائناتممتناهيةميفمالدقةمتعيشميفمغريمجلبةمأومضوضاء،مويأتيهام
رزقهامرغداممنماهلواءموماءمالبحرموأمالحه م.م
وبعدمزمنمطويلممىضمعىلمهذهماخلاليا،موهىمتنموموتتطورمنشأتميفمالبحارمكائناتمكثريةم
المعددمهلا م.م
وكانتممهذهمالعضوياتماألوىلمهيماألصلميفممجيعممأعضاءممملكةمالنباتمالتىمتكاثرتم
وغطتماالرضمبأعشاهباموأشجارهاموغاباهتامالضخمةمالكثيفة م.م
ومثلمذلكمحصلملعاملماحليوان،مفقدمانقسمتماخلالياماحليوانية،موكونتماحليواناتمالتىم
عاشتمعىلمالنباتموغريه،موصارتمأنواعامخمتلفةممنماألحياءمعىلماألرض م.م
قلت:مهذامتفسريكمللحياة..مف ماممتفسريكمهلذهمالسلوكاتمالعجيبةمالتيمتبدهياماحليوانات..مبلم
حتىمالنباتات م؟م
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قال:مإهنامالغريزة..مفالغريزةمهيمالتفسريمالعلميملتلكمالسلوكيات..مإهنامالتفسريمالصحيحم
لقابليةماحليوانمللقياممبسلوكممعنيممنذمالوالدة.مم
قلت:مفكيفماكتسبتماحليواناتمهذهمالغريزة؟..موكيفمكانمظ مهورمأولمسلوكمغريزيم
لدهيا؟..موكيفمتممانتقالمهذهمالغريزةمكابر ًامعنمكابر م؟م
سكتمقليال،موكأنهميتأملمسؤايل،مثممقال:مإنمشئتماحلقيقة..مهناكمأجوبةمكثريةمعنمهذا..م
ولكنهامتكادمتكونمأسئلةمهيماألخرى،مالمأجوبة..مفكلمسؤالممنهامسيستدعيممنكمأسئلةم
أخرى..مولومبقينامهنامإىلمآخ مرمالدهرممعممثلمهذهماألسئلة،مفلنمنخرجمأبدا م.م
ثممأضاف:مرباممتكونمالغرائزمجمردمجيناتمموجودةملدىماحليوانات،متظهرمعىلمشكلمأنامطم
سلوكية م.م
قلت:موهلمتؤمنمهبذا م؟م
قال:ملقدمذكرتملكمأنمهذامنفسهمسيحتاجمإىلمأسئلةمجديدة،مبلمأسئلةمكثرية م.م
أوهلامستقولميل:ملومكانتمالكائناتماحلي مةممربجمةمعىلمأنمتسلكمهذامالسلوكمالعنيمفمنمالذيم
برمجمهذامالسلوك؟مم
أنامأعلممأنهمالميوجدمأيمبرنامجممربمجممنمتلقاءمنفسه..موأنهمالمبدملكلمبرنامجممنممربمج م.م
قلت:منعم..مكنتمسأسألكمهذهماألسئلة..مفامماإلجابةمالتيمأعددهتامهلا م؟م
قال:ملقدموفرمأصحابنامالعناءمعىلمأنفسهم .م .مفذكروامإجابةمرباممستستدعيممنكمأسئلةم
أخرى م.م
قلت:مفاممقالوا م؟م
قال:مهمميقولون..مأومباألحرىمنحنمنقولمبأنمالطبيعةماألممـمالتيمتتشكلممنمالبحرياتم
واجلبالمواألشجارموالظواهرمالختلفةمـمهلامالقدرةمعىلماخللق،مإهنامبديلمعلميممنطقيمعنم
اخلالق..مم
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قلت:مإنمالطبيعةمكيانممتعددماألنواع..مفأيمنوعممنهاملديهمالقدرةمعىلمإكسابماحليواناتم
الختلفةمأنامطهامالسلوكيةمالختلفة م؟م
قال:مكنتمأعلممأنكمستسألمهذامالسؤال م.م
قلت:ملستمأناموحديمالذيميسأله..مبلمعقلكمأيضاميسأله،مأنامأشعرمأنمعقلكمحيتاجمإىلم
إجابةممنطقيةمعىلمهذامالسؤال م.م
فممنماحلجرموالرتابمواألشجارموالنباتات..مم
إنمالطبيعةمتتأل م
منممنمهذهمالعنارصمتكونملهمالقدرةمعىلمإكسابمالكائناتماحليةمهذامالسلوكمالربمج؟مم
أيمجزءممنمالطبيعةملديهمالقدرةموالعقلمعىلمفعلمذلك؟مم
هلمترىمأنهميمكنملإلنسانمالعاقلمأنميقول،موهوميرىملوحةمزيتيةممجيلة(:ممامأحىلماألصباغم
المتيمرسمتمهذهماللوحةم)؟..مبالمشكمفإنمكالمهملنميكونممنطقيا م.م
إذنمفإنمادعاءمكونمالخلوقمخالق ًاملألشياءمهومبالمشكمادعاءمغريممنطقي .م.م
قال:مأنتمتريدمإذنمأنمتعودمإىلمالدير..مالشكميفمذلك..مأنتمبنيمأمرين:مإمامالدير،موإمام
احلقائقمالتيمذكرهتاملك..موالتيمستجدمتفاصيلهاميفمهذامالكتاب م.م
امتألتمرعبامبعدمأنمذكرميلمالدير..مفلذلكمألزمتمعقيلمبأنميقتنعمباممقال..مبلمرحتمأقرأم
كتابهمالذيمأهداهميل..مبلمرحتمأحفظهمعنمظهرمقلب،موأرددهميفمكلمالجالس م.م
وقدموجدتنيمبعدمحنيمأقتنعمبامميقول..مبلموجدتنيمأنقلبمإنسانامآخر..مبلموجدتمنفيسم
قدمانسلختممنممإنسانيتي،مألرتديمكلممرةمحلةممنمحللمالبهائمموالسباع..مفمرةمأصريمخنزيرام
أرتعممنملذاتمالدنياممامكانتمالرهبانيةمقدمحرمتنيممنه..مومرةمكنتمأسريميفمالشوارعمكاممتسريم
األسودممكرشةمعنمأنياهبا..مومرةمكنتمـموحتتمالضغوطمالشديدةمـمأحتولمإىلمفردممنمعائلةم
اخلنافسمواجلعالن م..مم
وهكذامانتقلتممنمحيوانمإىلمحيوان..موقدموجدتمالكثريممنماألساتذةميستغلونمحايلميفم

36

ذلكمأبشعماستغالل..مم
لقدمعربمعنمذلكمأحدمأساتذيتمالذينمنبهوينمإىلمخطرمهذهمالنظرية..مكانماسمهم(ألكسسم
كاريل)..ملقدمقالميلمناصحا(:مإنمنظرياتمالنشوءمواالرتقاءمهيممصدرمكلماهلمومماإلنسانية،م
وإهنامليستمإالمحكاياتمخرافيةموجدتممنمحيميهامومنميقدمهامللجامهريمبحلةمخادعةمالميعرفهام
كثريممنمالناس م)()1مم
ورأيتمبعدمذلكمأنمكلمالخربنيمجعلواممنمهذهمالنظرياتمفأسامهيدمونمبهمكلمالقيمم
البرشية م:م
لقدمقارنمكارلمماركسمالكفاحممنمأجلمالبقاءمبنيمالكامئناتمالعضويةممعمالكفاحممنمأجلم
السيطرةمالسياسيةمبنيمالطبقاتماالجتامعية.مم
واعتمدمكُ تّابموباحثونمآخرونمعىلمفكرةماالنتخابمالطبيعيملكيميربرواممفهوممتطورم
العنرصماإلنساينمالراقيمللجنسمالبرشي.مم
واستخدممبعضمالدارسنيمالذينمعرفوامباسممالداروينينيماالجتامعينيمأفكاردار موينملتأييدم
الفكرةمالتيمتقولمبأنمعىلمالناسميفمأيمجمتمع،موعىلماجلامعاتمأنمتتنافسمعىلمالبقاءمحيثاممكانت م.م
بلمإنماالستعامرمـموبد ً
الممنمأنميشعرمبتأنيبمالضمريمـمصارميشعر،مبلميعتقدممنمخاللمهذهم
النظريةمأنهميقوممبرسالةمحضاريةمعندماميزيلممواريثماألممموالبنىمالتحتيةم مهلاموجمتمعهامالدينم
القائممهبامواحلرفموالصناعاتماخلاصةمهبا،مويعتربمنفسهمأنهميمدهنا..محتىمأنمماركسماعتربمغزوم
فرنسامللجزائرممنمالتمدنموإزالةمالرجعيةموالتخلفموحتدثمبنفسمهذامالنطقمعنماهلند..مم
ويفماألخري..موبعدممعاناةمطويلة،مورصاعممرير..مملمأجدميفمهذاماألستاذمممامكنتمأحلممبهمعنم
اإلنسان..مفرحتمأبحثمعنمأستاذمآخر م.م
الغرائزية:
()1ماإلنسانمذلكمالجهول.

37

قلنا:مفأيمأستاذمهذامالذيمأنقذكممنمداروين م؟م
قال:مهومملمينقذينممنمداروين،موإناممأضافمإىلمالركاممالذيمأنشأهمداروينمركامامعجيبام
جعلنيمأرىماحلياةممرقصاملالشعورميتالعبمبهمكامميشاء م.م
قلنا:منراكمتومئمإىلم مفروي مد( )1م؟م
قال:مأجل..ملقدمكانمفرويدمهومأستاذيمالثالثمالذيمانحرفميبمعنمإنسانيتيمانحرافام
خطريا،مظللتمحتتمأرسهمدهرامطويالممنمالزمان م.م
قلنا:مفكيفمتعرفتمعليه م؟م
قال:ملقدمكانمأولممامدلنيمعليهمالالشعورمنفسه م.م
قلنا:مفقدمآمنتمبتأثريمالالشعورمقبلمأنمتراه م؟م
قال:ممأجل..موالمأرىمأنمأحداممنمالناسمخيالفميفمذلك..مفكلناميعرفمتأثريمباطنماإلنسانم
ومامحيملهممنممشاعرموأفكارميفمحياته..محتىماإلسالممالمينكرمذلك..ملقدموردميفمالقرآنماإلشارةم
ِ ِ
مالرسم
إىلمهذامالالشعورمالذيمالميكادمصاحبهميعلمه..مففيمالقرآنم﴿:مو ِإ ْن َ ْ
َ
مجت َه ْر ِمبا ْل َق ْولم َفإ َّن ُهمَمي ْع َل ُم ِّ َّ
َو َأ ْخ َفىم﴾م(طـه م..)7:مفاخلفيمليسمإالمتلكمالعاينماخلفيةمالتيميمتلئمهبامباطنماإلنسان م.م
قلنا:مفقدمتأثرمفرويدمباممجاءمبهممنمعلممبالقرآن م؟م
قال:ممليتهمفعلمذلك..مإذنملوقىمنفسه،مووقىمالبرشيةممنممهالكمتلكمالنظرياتمالتيمجاءم
هبا،موالتيملبستملباسمالعل ممملرتميمالبرشيةميفمأتونمالرذيلة م.م
قلنا:مفحدثنامعامملقنكمهذاماألستاذممنمعلوم م.م
()1مهومسيجموندمفرويدم(1856م-م1939م)،مطبيبمنمساوي،مولدميفمفريربج،ممورافيامـمبتشيكوسلوفكيام(السابقة)مخترجم
يفمكليةمالطب،مبجامعةمفيينامعامم 1881م.موفياممبعدمقررمالتخصصميفمعلمماألعصابملدراسةموعالجماضطراباتماجلهازم
العصبي.م
كتبمعدةمأعاملمأمههامتفسريماألحالمم(1900م)؛ممقدمةميفمالتحليلمالنفيسم(1920م).موتعتربمنظرياتهميفمالسلوكموالعقلم
ومنهجهميفمالعالجمأساسمعلممالنفسماحلديث.

38

قال:مملقدمبدأمهذاماألستاذ،مفعمقميفمنفيسماهلوةمالتيمكانتمقدمبدأتمتتوسعمبينيموبنيم
الدين..مفقدمكانمأولملقاءميلمبهمسنةم1927م،موكنتمحينهامصحفيا..موقدمكلفتنيماجلريدةمالتيم
أعمل مفيها مبإجرا مء محوار ممعه ..موقد مكان ميف مذلك ماللقاء ميستخف مبالدين ،موحيتقره ماحتقارام
شديدما(..)1مم
أذكرمأنهمبعدمنرشمالقابلةمكتبملهمأحدماألطباءماألمريكينيمالشبانمخطابامالمهمفيهمعىلمعدمم
إيامنهمهذا،مورسدملهميفمخطابهمقصةممؤثرةمعنمكيفيةمرجوعهملإليامنمبعدمشكميفموجودماهللمجاءم
نتيجةملمتأثرهمبوفاةممريضةمعجوزمبريئةممالمحمالوجه؛مكاممذكرمهذامالطبيبمالشابميفمخطابهم
لفرويدمأنهمبعدمشكهميفماهللمدخلميفمأزمةمنفسيةمانتهتمبسامعمصوتممنمداخلمنفسهممازالمحيثهم
عىلمالرجوعمإليامنهمحتىمرجعملهميقينهمبوجودماهلل.مم
لقدمضحكمفرويدمحينهامكاممملميضحكميفمحياتهممجيعا م،مثممردمعليهميقولم(:مإنماهللمملميسمعنيم
صوتامداخليامكالذيمأسمعكمإياه..موإذامتباطأماهللميفمهذاماألمرمرغممعلمهمبكربمسني،مفإنهمسوفم
الميكونماخلطأمخطئيملومبقيتمإىلمهنايةمحيايتمعىلماعتقاديماحلايل..مهيوديامكافرا ..م)م
رشمذلكمكلهميفممقالمبعنوانم:
وملميكتفمبذلك،مبلمراحمحيللمخطابمالطبيبمنفسياموين م

A

..religious Experienceميفمذلكمالقالمهيويمفرويدمبأحاسيسمالرجلماإلنسانيةمالتيمجتلتميفمألهم
لرؤيةموجهمالسيدةمالوقورةماليتةمإىلمحضيضمالتفسريماجلنيسموالعقدةماألوديبيةمبأسلوبممتهافتم
ومنطقمغريب.مم
وممامجاءميفمذلكمالقالم(:مإنمرؤيةمجس مدمالرأةماليتةمالذيمرباممكانمعاريامأومكانميفمطريقهمألنم
()1مموهذامالمينفيمكونهمهيودياممتعصبا..مفاليهوديةمـمكاممهيميفمالواقعموالتاريخمـمدينمقوميمالمهيمهمالتوجهمالدينيمبقدرممام
هيمهماالرتباطمالعنرصي..موقدمذكرمالسرييمالكثريممنماألمثلةمعىلمعالقةمفرويدمباليهودية،مومنمذلكمأنمفرويدمكانمكثري ًا ممام
يتباهىمباليهوديةموبانتامئهماليهودي،مفكانميرىمأنمالشعبماليهوديم َقدَّ ممالتوراةمللعامل،موأنماليهوديةممصدرمطاقةملكثريمممامكتب.مم
وقدمأكدمأكثرممنممرةمأنهمكانمدائامًمخملص ًاملشعبهم«موملمأتظاهرمبأننيميشءمآخر:مهيوديممنممورافيامجاءمأبواهممنمجاليشيا)،م
(انظر:مالوسوعةماليهوديةم للمسريي)،موقدمأرشنامإىلمهذامبتفصيلميفم(ثامرممنمشجرةمالنبوة)ممنمهذهمالسلسلة.
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يتعرىممنمالالبسمقدمذكَّرمهذامالشابمالطبيبمبأمهم(المشعوريا)موقدمأثارتمفيهمهذهمالذكرىم
شوقاملوالدتهمنبعممنمعقدتهماألوديبية،موهذامالشعورمرسعانممامأثارمفيهمالبغضموالغضبمعىلم
والده،موبمــامأنمأفكارهمعنموالد مهموعنماهللمملمتنفصلمبعدمباممفيهمالكفايةمفإنمرغبتهميفمحتطيمموالدهم
عىلمالستوىمالالشعوريمقدمظهرمشعورياميفمشكلمشكهميفموجودماهلل،موإنهملنمالعلومملدينامأنم
الطفلميعتربمماميفعلموالدهمألمــهميفمصلتهماجلنسيةمهبامنوعاممنمسوءمالعاملةموالقسوة م)م
سألتهمحينهاممتعجباممنمهذامالوقف،موقلت:مأهذامهوممصدرمالعقيدةميفماهلل م؟م
ردمعيلمبثقةمعظيمة:ممأجلملقدموقفناممنمخاللمالتحليلمالنفيسمعىلمهذامالرباطمالوثيقمبنيم
ب()1م م-موبنيمنشوةماإليامنمباهللملدىماألفرادمباممالم
عقدةمالوالديةمComplexe Parentalم م-معقدةمأودي م
يدعمجماالمللشكميفمأنماإللهممامه مومإالمصورةمبديلةمعنماألبم…Pere transfigureم
ثممأضافممعقبامبطريقتهمالتمثيليةمالتيمكانتمجتذبنيمبشدةميفمذلكمالوقت:مإنهمالصورةم
الكربةمعنمتلكمالتيميكوهنامالطفلمعنمأبيهميفمطفولتهمكمصدرمللحبمواحلاميةموالرعاية،مفالتدينم
وثيقمالصلةمباحلاجةمالدائمةملإلنسانمالطفلمللحاميةموالساعدة م.م
وكانميقولميلمبعدهامكلمحنيم(:مإنمالتحليلمالنفيسميمثلمالرحلةماألخريةممنمالثورةمالعلميةم
التيممازالتمتعريمللبرشيةمهذاءاهتامالتمثلةميفمالدين م)م
وكانميقولميلمـموهوميفرسمنزعةمالتدينمـ(:مإنمهذهماالعتقاداتمالتيمتعرضميفمالدروسم
الدينيةمالمتنبعممنمماخلرباتمالبرشيةمالرتاكمة،موليستمهيمنتاجمللتفكريمالستقيممإناممهيمنوعممنم
اهلذاءاتم؛مبلمهيمإشباعمألقدمموأقوىموأشدمرغباتماجلنسمالبرشيمإحلاحا..إنماإلحساسم
بالتهديدمواخلوفموالشعورمبعدمماألمانملدىمطفلمالميقدرمعىلممواجهةمظروفماحلياةمأيقظم

()1م ُع ْقدَ ة ِ
ُمأوديب:ممنمأهممالصطلحاتميفمالتحليلمالنفيس،مويريدونمبهمرغبةمالطفلمغريمالواعيةميفماالستئثارمبحبمالطرفم
الضادمجلنسهممنموالديهم(الولدملألمموالبنتملألب).موتشتملمهذهمالرغبة معىلمالغريةممنمالولدمجتاهماألبمأومالبنتمجتاهماألمم
والرغبةمغريمالواعيةميفمموتماألممأوماألب.
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لديــــهماحلاجةمإىلماحلامميةمواحلبميفمالوقتمنفسه،موهوماألمرمالذيميتوالهماألبمعادةم…مث مممإ منم
نم
ىلممحاي مةمدائم مةمم م
يفمحاج مةمإ م
ىمالطبيع مةموقل مةمحيلت مةمجعلت مهم م
ىلممواجه مةمقو م
يمع م
عج مزماإلنسا منمالبدائ م
قممبـم(أب)مأكربميفمهذهمالرة،مإنهماهلل..ملقدموجدتممشاعرم
يمتتهد مدمحيات مهمفتعل م
هذ مهماألخطا مرمالت م
القلقمالتيمتنتابماإلنسانمأماممعجزهمعىلممواجهةمأخطارماحلياةمهذهمحلهاميفمالدينميفمظلماحلاميةم
اإلهليةموالتعاليممالسامويةمالتيمسنتمالقواننيماألخالقيةمالتيمتنتظممالعاملموتلبيمحاجةماإلنسانم
إليامنم
إىلمالعدلماألخرويمالذيمقلاممحتققميفمعاملمالناس،موماميتبعمذلكممنماإليامنمباحلسابموا م
بحياةمأخرىمهيميفماحلقيقةمامتدادمحلياةمقلامماستطاعماإلنسانمأنميشبعمفيهامكلمرغباته م)م
قلنا:ملقدمكانماإلحلادموالالتدينممنترشامقبلمفرويد،مبلمإنهميفمالعرصمالذيمجاءمفيهمفرويدم
كانمالتدينمغريبامبنيمرجالمالعلم..مفامماجلديدمالذيملقنكمإياه م؟م
قال:مملقدمذكرتملكممأينمملميكنميعنينيميفمالوجودمإالمالبحثمعنمأرسارماألنا..مفأنامملميكنم
هيمنيميفمهذامالعاملمإالمالبحثمعنمأنا م.م
قلنا:مفاممالذيمعلمكمفرويدمعنماألنا م؟م
قال:مملقدمقالميلميفمأولملقاءايتمبهم(:مالشخصيةماإلنسانيةممثلمكتلةماجلليدمالعائمةميفمالبحارم
القريبةممنمالقطبمالميعلوممنهمامفوقمسطحمالبحرمإالمجزءمضئيل،مويبقىممعظمهاممغمور ًامبالاء،م
وكذلكمالشعورميؤلفمجزء ًامضئيالًممنمالعقل،مأمامالباقيموهوممام ُيعرفمبالالشعورمأومالعقلم
الباطنمفهوماجلزءماألعظم،موليسمذلكمفحسبمبلمإنهماجلزءمالهمممنمالعقل م)م
قلنا:ممامذكرهمحيملمالكثريممنمالعاينمالصحيحة،مفاممالستغربمفيه م؟م
قال:مالستغربمفيهمأنهمادعىمأنملهمالقدرةمعىلمالغوصميفمأعامقمتلكمالبحارمالكتشافمتلكم
الناطقمالغمورةميفمالبحارماجلليدية..مملميدعمذلكمفقطمعىلمسبيلماإلمجال،مبلمادعاهمعىلمسبيلم
التفصيل،مفعممممامتومههمعىلممجيعمجبالماجلليدميفمالعامل،مبلميفمالكو منممجيعا م.م
قلنا:مدعكممنمالتهكم،موحدثنامبامملقنك م.م
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قال:ملقدمعلمنيم(سيديمالبجلمفرويدم!!) مأن مالالشعورمالشخيصمهو محمور مالسلوكم
اإلنساين ..مثم معلمني مأن مهذا مالالشعور مهو مجمموعة مالعوامل مالنفسية موالفسيولوجية مغريم
الحسوسةمالتيمتوثرميفمالسلوكماإلنساين..مم
وعندمامسألتهمعنماملتفسري،مقال:ميفمالنفسماإلنسانيةمثالثمقوى..ملنمتستطيعمأنمتفهمم
النفسمإالممنمخالهلا:ماهلو،مواألنا،مواألناماألعىل م.م
سألتهمعنم(اهلو)،مفقال:مهومكلمموروث..مأومكلمماميظهرمعندماليالد..مأومكلممامهوممثبتم
يفماجلب ّلة م.م
سألتهمعنم(األنا)،مفذكرميلمأنهمالسيطرمعىلماحلركةماإلرادية،موالكلفمبحفظمالذات م.م
سألتهمعنم(األناماألعىل)،مفذكرميلمأنهمراسبممنمرواسبمفرتةمالطفولةمالطويلةمالتيميعيشم
فيهاماإلنسانمالنايشءممعتمد ًامعىلموالديه..مففيمتلكمالفرتةمتتكونميفماألناممنظمةمخاصةميمتدمفيهام
تأثريمالوالدين م.م
سألتهمعنمالطاقةمالتيميترصفم ممنمخالهلام(اهلو)،موالتيمكانتمخمزنةميفماألصلميفمجبلته،م
والتيمعىلمأساسهاميمكنمتفسريممجيعمحركاته..مملميمهلنيمحتىمأنتهيممنمسؤايل،مبلمأجابمعىلم
الفور:ماجلنس..مالطاقةماجلنسيةمهيمالطاقةمالكربىمالتيميمكنممنمخالهلامتفسريممجيعمسلوكياتم
اإلنسان..مم
قلت :مولكن مهذه مالطاقة م متبدأ ميف ممرحلة ممتقدمة ممن مالسن ..مفكيف ميفرس مهبا مالسلوكم
اإلنساين،مواإلنسانمالميبدأمشابا،مبلميبدأمطفالمصغريامممتلئامبالرباءة م؟م
أجانبي،موهوميبتسممبسخرية:مأالمترىمالطفل،موهوميمصمثديمأمهمبتلكماللهفة،موذلكم
الشوق م؟م
قلت:مهوميتغذىمبذلك..مم
قال:ممال..ماألمرمأخطرممنمأنميكو منممرتبطامبالغذاءموحده..مإنمالطفلميفمذلكماحلنيميمرم
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بمرحلةمجنسيةمهيمالرحلةمالفمية..مم
ثممأضافميقول:مإنمإحلاحمالطفلميفمالصموتشبثهمبهميفممرحلةممبكرةمينممبوضوحمعنمحاجةم
إىلماإلشباع،معىلمالرغمممنمأهنامحاجةمتنبعثمعنمتناولمالغذاءموتتأثرمبهمإالمأهنامتسعىمإىلماحلصولم
عىلملذةممستقلةمعنمالتغذية،موبالتايلميمكنموجيبمأنمتوصفمبأهنامجنسية م.م
ثممأضافميقول،موكأنهمجمنونمخياطبمنفسه:مثممتتطورمطاقةم(ال ّلبيدو م)( )1ممعمالطفلمإىلم
الرحلةمالساديةمالرشجيةموالرحلةمالقضيبيةمالتيميتجىلمفيهامالشكلمالنهائيمللحياةماجلنسية م.م
ألنا..متلكمالذاتمالواعية..مالتيمحتاولمالوازنةمبنيمالرغباتماخلاصة،م
ثممبعدمذلكميأيتمدورما م
والواقعماخلارجيمبكلممامفيهممنمسلطةموقيمماجتامعية م.م
قلت:مفكيفميتشكلماألناماألعىل م؟م
قال:مميتشكلممنمتلبسمالطفلمبشخصيةموالده..موحينئذمتنشأم(عقدةمأوديب)مكنتيجةمطبيعيةم
حلبمالولدمألمهمجنسي ًا..موبامممأنماألبمحيولمدونمحتقيقممقتضياتمهذاماحلبمفإنهميتكونميفمنفسم
الطفلمنحومأبيهمشعورممزدوج،مطرفاهماحلبموالكراهيةميفمآنمواحد،مثمميتخلصمالطفلممنمهذام
الرصاع م.م
قلت:مهذامالولد..موالبنت! م؟م
قال:ممتتخلصممنمالعقدةم(عقدةمأليكرتا م)()2مبزيادةمتلبسهامبشخصيةمأمها..موعندمذلكمينشأم

()1مال ِّليـبيدوممصطلحميفمالتحليلمالنفيس،ميتع َّلقمبطاقةمالغرائزمالطبيعية،مأومبإثارةمذلكمالسلوكمالمتع.موكانمفرويدمأولم
منماستعملمالصطلح.
( )2ممصطلح ميف مالتحليل مالنفيس مل وصف مالشعور مغري مالواعي مللبنت منحومأمها ،موهوممستمد مـ مكذلك مـ ممن مأسطورةم
إغريقية..مفإلكرتامشخصيةمأسطوريةمعُرفتميفماألساطريماإلغريقيةمبوالئهامالتامملوالدهامالزعيمماإلغريقيمأجاممنون،مقامتم
كليتمنسرتامأممإلكرتاموعشيقهامإجستوسمبقتلمأجاممنون.مفأرسلتمإلكرتامشقيقهاماألصغرمأوريستيسمبعيدً امعنمالقرصماللكيم
لتحميهممنمأمها.مكرهتمإلكرتامأمهاموعشيقهامولكنهامعاشتممعها،محتىمبلغمأوريستيسماحللم.موحينئذمعادمأوريستيسممنم
منفاه،ملينتقمملقتلموالدهمبقتلمأمهموعشيقهامبمساعدةمإلكرتا.متزوجتمإلكرتامفياممبعدمصديقمشقيقهامبيالديس.م
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مالضمري..موتكونممهمتهمالكبتموالقمعمللشهواتماجلنسيةمغريمالرغوبمفيها،موذلكمحلاميةم
الذاتممنمعسفمذويمالسلطانميفماخلارجماألبمأومالجتمعمأومالدينمأومالتقاليد م.م
قلت:مفغريزةماجلنسمهيمعاصمةمالغرائزمإذن م؟م
قال:ممأجل..مفاإلنسانمينشأمحامالًميفمأعامقهمهذهمالبذرةمالتيمتصبحمالحركمالرئيسملطاقاتهم
يفماحلياة،مويغدوممههمالوحيدميفمحياتهمهومإفراغمهذهمالطاقة،مإالمأنمذلكمالميتحققمعىلمالوجهم
األكملمحفاظ ًامعىلمقيممالجتمع،موخوف ًاممنمتعاليممالسلطة،موهناميأيتماحللممالذيمتتحققمفيهم
الرغبةمحنيمخيلدماألناماألعىلميفمسباتهمالعميق م.م
حللم! م؟م
قلت:ما م
قال:مأجل..موقدميكونماحللممرصحي ًاموواضح ًامورباممالميكون..موإذمذاكمتصبحملصورماحللمم
داللةمرمزية،مفالصورمالتيمتظهرميفماحللممرموزماحلقائقميفمالالشعور:مفالطائرمليسمطائر ًامحقيقةم
بلمرمز ًامليشءمآخرمقدميكونمأمامأومأب ًا،موالطريانمشبقمجنيس،موالسريمإىلمالشاملمرغب مةميفمالزنام
بالحارم..موهكذا..مفإنمكلممامتتصورمالبرشيةمأنهمأبدعتهمأوموصلتمإليهمهوميفماحلقيقةمنوعممنم
الشبقماجلنيس م.م
قلت:موالدينمواألخالقموالفنم! م؟م
ابتسم،موقال:مكلمهذهماألشياءمليستمإالمتعويض ًا معنمالدوافعمالغريز ّيةملدىماإلنسان..م
فالدينميستقيمأصولهممنمرغبتنامإىلممالرعايةمالسامويةمالتيمنتصورهاميفمصورةماألبماحلنونمالذيم
حيلمحملماألبماحلقيقي،مألنمهذامالميلبثمأنمخييبمآمالنامكلاممشببنامعنمالطوق،موبلغناممبلغم
الرجولة م.م
واألخالقممامهيمإالمقواعدمأوجدهاماإلنسانملتكونمكاحلاجزمتصدمغرائزهمالتيملومانطلقتم
وقدمابتدعمالع املمالنفيسمالسويرسيمكارلميونجممصطلحم(عقدةمإلكرتا)مليصفمبهمتعلقمالبنتمالشديدمبأبيها،موعداءهاميفم
نفسمالوقتمألمها.
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جتامعيمأمر ًاممستحي ً
ال م.م
منمزمامهامجلعلتمالنظامماال م
أمامالفنمفقيمتهمإناممتنبثقممنمحاجةماإلنسانمإىلمأنميبتدعمأنواع ًاممنمالوهممتقيهممنمالنظرمإىلم
األشياءمكاممهيميفمحقيقتهامممامالميسهلمعىلماإلنسانمأنمحيتمله م.م
سكتمقليال،مثممقال،موهوميرفعميديهمإىلمالسامء،موكأنهمخياطبمنفسه:مهذامهومالتسامي..م
فماألنامـمالتيمهيمالسيطرمعىلماحلركاتماإلراديةمـمتتقبلمالدافعمالغريزيموتتسامىمبه،موذلكمبأنم
حتيلهممنمصورتهمالتيمهومعليهامأوممنموضعهمإىلموضعمآخرمذيمقيمة م.م
ثممأضافميقولمبقوة:مإنمالنبهاتمالقويةمالصادرةمعنمالصادرماجلنسيةمالختلفةمتنرصفم
ثمتؤديماليولمالتيمكانتمخطرةميفمالبدايةمإىلمزيادةمالقدراتم
وتستخدمميفمميادينمأخرىمبحي م
والنشاطمالنفيسمزيادةمملحوظة..ممتلكمإحدىممصادرماإلنتاجمالفني،موإنمحتليلمشخصيةماألفرادم
ذويمالواهبمالفنيةمليدلنامعىلمالعالقاتمالتغريةمالقائمةمبنيماخللقمالفنيمواالنحرافموالعصاب،م
بقدرممامكانمالتساميمكا ممالًمأممناقص ًا..موإنماجلانبماألكربملامنسميهمالطبعممركبممنممادةمالنبهاتم
اجلنسيةمومؤلفممنمميولمثبتتممنذمالطفولةمأوماكتسبتمعنمطريقمالتساميمأبنيةمالغايةممنهامكبتم
االجتاهاتمالنحرفةمالتيماستحالماستخدامها م.م
كانميفمالقاعةمالتيمنجلسمفيهاملوحةمكبريةممنمرسمم(ليونار مدومدافنيش م)(،)1مأشارمإليها،م
وقال:مهذهماللوحةمدليلملامأقول..ملقدمدرستمهذهماللوحةمدراسةممتمعنة..مبلمدرستممجيعماجلبلم
الذيمكانمسطحهم(ليوناردومدافنيش)،موسميتمتلكمالدراسةم(ليوناردومدافنيشمدراسةمنفسيةم
جنسيةملذكرياتمطفولية م)م
لقدمقمتميفمذلكمالبحثمالعميقمبتحليلمشخصيةمدافنيشمحتليالًمنفسي ًاممتكئ ًامعىلممالحظةم
()1يوناردومدافينيشم( 1452م -م 1519م م)،ميعدممنمأشهرمفناينمالنهضةماإليطالينيمعىلماإلطالقموهوممشهورمكرسام،م
نحات،ممعامري،موعامل..مكانتممكتشفاتهموفنونهمنتيجةمشغفهمالدائممللمعرفةموالبحثمالعميل،ملهمآثارمعديدةمعىلممدراسمالفنم
بإيطاليامامتدمألكثرممنمقرنمبعدموفاتهموإنمأبحاثهمالعلميةمخاصةميفمجمالمعلممالترشيحمالبرصياتموعلمماحلركةموالاءمحارضةم
ضمنمالعديدممنماخرتاعاتمعرصناماحلايل..م
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وجدهتاميفمإحدىمأوراقمالرساممالعظيم..موهيمرؤيامطفولية،مفقدمروىمأنهميذكرمعندمامكانميفم
الهدمأنهمرأىمنرس ًامينزلمعليهمويفتحملهمفمهمويرضبهمبذيلهمعىلمشفتيهمعدةممرات م.م
ويفمضوءمهذهمالرؤياماكتشفتمرسمذلكمالبطءمالذيماشتهرمبهمدا مفنيش،موهومينجزمأعاملهم
العظيمة،مواكتشفتمرسمتنقالتهمالكثرية،مورسمغموضمابتسامةم(اجلوكندا م)(..)1ملقدماكتشفتمأنهم
كانمضحيةمانحرافمجنيسمعىلممستوىمالالوعي،متأثرتمبهمحياته،موتأثرمبهمفنه م.م
أخرجممنمحمفظتهم(روايةماإلخوةمكرامازوف م)()2مللروائيمالرويسم(دستوفيسكي م)(..)3مثمم
قا مل:ملقدمدرستمهذهمالروايةمدراسةمحتليلية..مووجدتميفمشخصيةمهذامالكاتبمالروائيمفنان ًام
وأخالقي ًاموعصابي ًاموآث ًام،موبقدرمماميستحقهممنمجمدموخلود،مفإنهمسجانممنمسجاينماإلنسانية،م
وهومساديميعذبمنفسه،مويعذبماآلخرين،موجمرمميتعاطفممعماآلثمني م.م
أخرجمكتبامكثرية..موراحمحيللهاممجيعامبمقاييسهمالتيموضعها،مثممقال:مهكذاموجدتممجيعم

()1ماجليوكاندا:مهيملوحةمرسمهاماإليطايلمليوناردومدامفنيش،موقدمبدأمبرسمماللوحةميفمعامم1503مم،موانتهىممنهامبعدمذلكم
بثالثمأومأربعمأعوام.مويقالمأهناملسيدةمإيطاليةمتدعىمليزامكانت مزوجةمللتاجرمالفلورنيسمفرانسيسكومجيوكوندومصديقم
دافنشىموالذيمطلبممنهمرسمماللوحةملزوجته.
()2مهيمروايةمللكاتبمالرويسمفي ودورمدوستويفسكيموعموما،موتعتربمتتوجياملعملمحياته..موقدمنرشتميفمفصولميفمجملةم
(الرسولمالرويس)معامم..1880موقدمعاجلتمكثري ًاممنمالقضايامالتيمتتعلقمبالبرش،مكالروابطمالعائليةموتربيةماألطفالموالعالقةم
بنيمالدولةموالكنيسةموفوقمكلمذلكممسؤوليةمكلمشخصمجتاهماآلخرين..موم نذمإصدارها،مهللممجيعمأنحاءمالعاملممنمقبلم
الفكرينممتنوعةممثلمسيغموندمفرويد،موأينشتاين،موبينيدكتمالسادسمعرشمباعتبارماألخوةمكارامازوفمواحدهممنماالنجازاتم
العلياميفماألدبمالعالي..موهيمتدورمحولمجريمةمقتلميقرتفهامولدم(غريمرشعي)ميفمحقمأبيه،مويستغرقماألمرمفصوالًمطويلةم
قبلمأنميصلمالتحقيقمإىلمالقاتلماحلقيقي،مبعدمامكانمهذامالتحقيقمقدموجهمشكوكهميفمنواحمأخرىمعدة،موالمسيامميفماجتاهماألبناءم
اآلخرينم(الرشعيني)مللرجلمالقتيل..مومكانمموقفمدوستويفسكيممنماجلاينميبدومواضحامباجتاهمالطالبةمبالقصاص.
()3مهوم(يودورمميخائيلوفيتشمدوستويفسكي)م( 1821م -م 1881م)مولدميفمموسكوموتويفميفمسانمبطرسربج،مروسيا..م
وهومواحدممنمأكربمالكتابمالروس،موأعاملهمكانمهلامأثرمعميقمودائممعىلمأدبمالقرنمالعرشين..مشخصياتهمدائ ًام ميفمأقىصم
حاالتماليأسموعىلمحافةماهلاوية،مورواياتهمحتويمفهامًمعميق ًامللنفسمالبرشيةمكاممتقدممحتليالًمثاقب ًامللحالةمالسياسيةمواالجتامعيةم
والروحيةملروسياميفمذلكمالوقت..
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البدعني..مهمممجيعامعصابيون،مكثريوماالنطواء،معىلمصداممدائمممعمالواقعمالذيمالميسمحمهلمم
ج مؤونمإلشباعهامإىلمعاملمالوهممحيثمجيدونمبديالًمعنم
بإظهارمدوافعهممالغريزية..مولذلكميل م
اإلرضا مءمالبارشملرغباهتم،مويستعينونمللوصولمإىلمحتويلممطالبهممالالواقعيةمإىلمغاياتمقابلةم
للتحقيقممنمالوجهةمالروحيةمعىلماألقلمبامميمكنمتسميتهمبالقدرةمعىلمالتسامي..موهذهمإحدىم
آلياتمالدفاعمالتيمتعفيهمممنمالقصاصمأومالرض،ملكنهامـممعمذلكمـمجتعلهممرهائنمعاملمومهيم
لنميط مولماألمدمبهمحتىميصبحممرض ًامعصابيا م.م
قلنا:مأهكذاماخترصملكمسيدكمفرويدماإلنسان م؟م
قال:ممأجل..ملألسفمهبذهمالصورةمالباهتةماحلقريةماخترصماإلنسان..مفكلمسلوكميسلكهم
اإلنسانمناتجمعنمتلكمالدوافعمالغريزيةمالتيميمتلئمهبامالالشعور..مم
ومهمةمالحللمالنفيسمـمالتيمتدربتمعىلميدميهمعليهامـممنحرصهميفمأنميكشفمدالالتمهذهم
الرموزماجلنسيةمالتيميستحيلمفيهاماإلبداعمإىلماسرتاتيجيةممنمالدعارةمالقنعة،مواهلوسماجلنيسم
الراوغم؛مألنمكلمقائمميفمصورةمإنامميرمزمإىلمعضومالذكورة،موأنمكلمجتويفميعنيمأعضاءمالرأةم
تمجلسممإنسانممنتصبمملميكنميفماألصلمغريمرمزملعضوم
التناسلية،موأنمالعمودمأومالتمثالمالنحو م
التناسل،موأنماجلزءمالداخيلممنمالبنيميرمزمإىلمرحممالرأة..موهكذا م.م
قلنا:مفكيفمظهرملكمأنمترتكه،مهلمهناكمأستاذمآخرمحذركممنه،مأومنقدملكمتوجهه م؟م
قال:مإنمكانمهناكمأستاذميمكنمأنميكونمسبباميفمحتذيريممنمفرويد..مفهومفروميدمنفسه م.م
قلنا:مهلمبلغمبهمالورعمأنمحذركممنمنفسه م؟م
قال:مممثلهمالميعرفمالورع..ملقدمكانمسلوكهمهومالذيمجعلنيمأنفرممنه..ملقدمكانمأنموذجام
مشوهامعنماإلنسان،مفلذلكمملمأتصورمأنميفممقدرةمرجلممثلهمأنميدعيمكلمتلكمالدعاوىم
العريضة م.م
لقدمرأيتمفيهمـمبعدمأنمذهبتمتلكماهلالةمالمتيمرسمتمحولهمـمشخصيةممضطربةممريضةم
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جديرةمبأنمتبحثمعمنميعاجلها،مالمأنمتكونممصدراملرسممأسسملدراسةمالنفسمالبرشية م.م
ً
لقدمكانم(فرويد)مجمموعةممنمالعقدمالنفسيةموالعاداتمالغريبة،موملميستطعمأنميشفيمعقلهم
الباطنممنمهذهمالعقدمالنفسيةمإىلمآخرمحياته..مكانميتبعمأوراقهمالتيمتدخلميفمترمجةمحياتهم
فيحرقها..موكانميؤمنمبأنهمسيموتميفمهنايةماحلربمالعاليةماألوىل،مفامتميفمبدايةماحلربمالعاليةم
الثانية..موكانميدخنمعرشينمسيجاراميفمالنهارمليهدئممنمثوراتهمالعصبي مة(..)1موكانمعرضةم
ً
يف معالقاتهمبغريه..موكانتم
لإلغامءمعىلمأثرمالفاجآت..موكانتممرارةمالطبعمخلةممالزمةملهم م
ألحالمهموجوهمخفيةمترمزمإىلمدالئلهاميفمرسيرتهمالباطنة..موكانتملهمرضوبممنمالقلق،متنممعىلم
باعث ممن مبواعث ماحلرية مالكتومة ..موكان ميف مأطهر مأحواله محيارب مالتشبث مبالعقائد مالدينيةم
والعاداتماخللقية،مويتشبثمبالتفسريماجلنيسمللعقائدموالعاداتمتشب ًثماميربوميفمإرصارهموشدتهمعىلم
تعصبمالتعصبماللدودملذهبهمودينه م.م
وكانميفمطفولتهمـمكاممذكرميلمـمينسىمنفسهمليالميفمفراشه،موكانمخيشىممنمالسفرمبالقطار،م
وحيرضمإىلمالحطةمقبلمموعدمقيامهمبنحومساعة،موكانمدائممالعزلة،مالميسمحمألحدمأنميصاحبهم
طويال م.م
صديقيم(أرنستمجونس)..موقدمذكرمذلكميفمكتابهم(حياةموأعاملم
وفوقمذلك،مفقدمذكرميلم م
فرويد)مخطابهمإىلمصديقملهميقول:م(لستميفماحلقيقةمرجالممنمرجالمالعلم،موالممنمرجالم
امبطبيعةممزاجيموتكويني،مولديممكلممام
ا،مأناملستمإالممغامر
الالحظةموالمالتجربة،ملستممفكر
َّ
ً
ً
عندمالغامرممنمفضولمومثابرةموجسا مرة م)م
قلنا:مالميمكنمأنمنحكممعىلمأفكارمالشخصممنمخاللمسلوكه..مفالسلوكمـممهاممكانم

فمفرويدمبإدمانهمللسيجار،مومنمالعجيبمأنهمملميتخ َّلصممنمإدمانهمهذامإىلمأنم ُأصيبمبرسطانماحلَ ْلقمعامم،1923م
()1مع ُِر َ
وأجرىمعدةمعملياتمالستئصاله،مإالمأنماألملموعدممالراحةمالزماهمإىلمأنمطلبممنمالطبيبمإعطاءهمجرعةممميتةممنمالورفنيمعامم
1939مللتخلصممنمأوجاعهمومنمحياتهممنتحر ًا.
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منحرفامـمالميدلمبالرضورةمعىلمانحرافمصاحبه م.م
قال:ممصدقتم..مفلذلكمطالتمصحبتيملهممعممامأراهممنمسلوكه..ملقدمكنتمأقولملنفيسم(:م
خذيماحلكمة..موالمهيمكممنمأيموعاءمخرجت م)م
قلنا:مفاممالذيمرصفكمعنهمبعدمهذا م؟م
قال:ممالفطرة..مالفطرةموحدهامدلتنيمعىلماألوهاممالتيموقعمفيهامفرويدمعنمقص مد()1مأومعنم
غريمقصد..مم
أوال..ملقدمرأيتماخلطرمالعظيممالذيمحتملهمأفكارمفرويدمعنماإلنسانميفمالسلوكماإلنساين..م
لقدمساهمممامطرحهممنمفكرميفمحتويلمالبرشيةمإىلمغابةممنماحليوانماتمالمهممهلامإالمإرواءمغرائزها..مم
ثممتأملتميفمالواقع،مفرأيتمأنهمالمتكادمتوجدمنظريةمواحدةمقدمأحدثتممامأحدثتهممنم
االنقالبميفمسريمالجتمعاتمإالمنظريةمدارونممنمقبل،مونظريةمكارلمماركسمالتيمسبقتمفرويدم
يفمالزمنمولكنهامحلقتهميفمالتنفيذ..ملقدماعتنقتمآراءهماجلامهري،ميظاهرهاميفمذلكمكثريممنمالعلامء،م
وملميكتفوامبنصوصمنظرياته،مبلمتوسعواميفمتفسريهامعىلمهواهم،موآمنواممجيع ًامبأنماألمرمالطبيعيم
هومأنمتنطلقمالغرائزممنممعقلها،موالمتقفمعندمحدمإالمحدماالكتفاء م.م
وقدمبحثتميفمأسبابمهذاماإلقبالماجلامهريي..مفوجدتمأنهمليسمنابعاممنمدواعيمالبحثم
والعرفةموالعقل..موإناممهومنابعممنمدوافعمنفسيةمالمعالقةمهلاممبالعقلمأومبالعلم م:م
لقدمرأيتمأنممنمأهمماألسبابمهومتلكمالثورةمالتيمظهرتمبنيمقومنامعىلمتعاليممالكنيسةم
التيمرأينامفيهامحجر ًامعىلماحلريات،موسبب ًامللعقدمواالنحرافاتماخللقية م.م
() 1مقلنامهذا،مونحنمنشكميفممدىمصدقهمبناءمعىلمماموردمفيامميسمىم(بروتوكوالتمحكامءمصهيون)ممنمقولهم(:مجيبمأنم
نعململتنهارماألخالقميفمكلممكانمفتسهلمسيطرتنا..مإنمفرويدممناموسيظلميعرضمالعالقاتماجلنسيةميفمضوءمالشمسملكيمالم
يبقىميفمنظرمالشبابميشءممقدس،مويصبحممههماألكربمهومإرواءمغرائزهماجلنسيةموعندئذمتنهارمأخالقه)م
وشكناميفمهذامالمينفيماعتقادناماجلازممبأنمأصلممامجاءمبهمفرويدممستنبطممنمالعتقداتماليهودية،موقدمذكرنامذلكمبالتفصيلم
يفمرسالةم(ثامرممنمشجرةمالنبوة)
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ثممذلكماالنبهارمغريماملواعيمبالعلمموبمنجزاتمالعلم..مم
ثممجاءتماحلربمالعاليةماألوىل،مومامنتجمعنمذلكمالشبابمالسجونميفممتاريسماحلرب،م
والذيمقىضمشبابهميفمالسجونمواخلنادقموالعتقالت،موتعرضمحلروبماليكروبات،موالغازاتم
السامة،ممفخرجمالميفتشمإالمعىلمإشباعمغرائزهماحليوانية،مفكانمفرويدمهوماهلادي،موالداعيمإىلم
هذهمالسنة،مفلذلكمكانميفمنظرهممأحدمصناعماحلضارةماحلديثةميفمالقرنمالعرشين م.م
قلنا:مأنتمملمتناقشمأفكارهممنمالداخل..مبلماكتفيتمبالنظرمإىلمآثارها م؟م
قال:ممال..مملمأكتفمبآثارها..ملقدمتعمقتميفمالنهجمالذيمكانمفرويدميفكرمبه..مفوجدتمأنهم
نمالعلمموالعقالنية..مفقدماعتمدمفرويدميفمآرائهمعىلماحلاالتمالرضيةمالشاذةمالتيم
منهجمبعيدمع م
كانميعاجلها،موالتيممنمخالهلامأخذميفرسمالسلوكمالتزنمالعاديملدىماألسوياءميفمضوءممامعاينهم
منمالسلوكمالشاذمعندمالصابني.مم
يفممدينةمفيينما م،مكانتمهذهم
لقدمرأيتهميستخلصمنظريتهممنممعاجلةمأفرادممنمالطبقةمالتوسطةم م
ني م،م
الطبقةمتتعرضملعواملمالكبتماجلنيسموأنواعمالحرماتماالجتامعيةمبالنسبةمللعالقةمبنيماجلنس م
فهممليسوامبأسويا مء م،موفيهمممامفيهمممنمعُقدمنفسيةمجعلتممههمماألكربموالدافعماألولملسلوكياهتمم
هومالدافعماجلنيس م.م
ثممرأيتمأنهميشككميفمالعقل..مبلميعتربهمجمردمخادممللغريزة،موليسمهادي ًامإىلماحلقيقة،م
ووظيفتهمليسماحلدسمباحلقيقة،مبلماإلقناعمباممنعتقدهمغريزي ًا،موهلذامفنتائجهمالميمكنمالوثوقمهبام
ألهنامتربيرملتعقداتنامفهومأداةمضعيفةميفمجمالمالعرفة م.م
ُ
ثممرأيتمأنماإلرادةميفمالتحليلمالنفيسمليستمملكةممتارسمبحرمية،مإذمليسمبمقدورماإلنسانم
أنميضبطمنفسه،مفأساليبماإلنسانميفماحلياةمنتاجمرغباتمالشعوريةميفمأعامقمنفسه،موعىلمهذام
ليسمهناكمماميسمىمبحريةماإلرادة،موملمينتجمعنمهذامالتصورمسوىماالنزالقميفمالشهوات،م
واالستغراقميفماللذات..مبلمإنمفرويدمكانميصيحمبملءمفيه(:مإنمكبحمالدمافعمالغريزيممرضم
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بالشخصية،مويورثماالضطراباتمالعصبية،موالسخطممنماحلياة م)م
وفوقمذلكمكله،مفقدمأثبتتماألبحاثمالتجريبيةمخطأممامذهبمإليهمفرويدمحولمالطفولة،مومام
يدورمحوهلا،مفقدمأعلنمفرويدمبأنممعارضةمرغباتمالطفلميفمصغرهموحماولةماألهلميفمأنميروضوهم
عىلمالنظامموأصولمالس ملوكمتؤثرميفمترصفاتهمإذامكرب،مولذلكمكانميرىمأنهمجيبمأنميرتكمالطفلم
حرامبدونمتوجيهمحتىمالميكونمذلكممصدرمعقدميفمحياته م.م
ً
وقدمروجمعلامءمالنفسموالرتبيةمهلذهمالنظريةمعىلمنحوماختذممنهاموسيلةمهلدممأصولمالرتبيةم
وبناءمالشبابمحتتمهتديدمومهي،مغريمأنمالعلامءمالذينمقامواممبإحصائياتموجتاربميفمالبيئةمنفسها،م
تبنيمهلممفسادمهذهمالنظريةموعدممجدواها،موأنمبعضمالعلامءماألمريكينيمأعلنمبعدمدراساتم
ب(،)1موقال:م(إنممسلكم
طويلةمبرضورةماستخداممالرضبمكوسيلةملتقويممالطفل،موقيدمالرض م
الطفلمالميتأثرمبعاملمواحدمكاممذكرمفرويد،مولكنهميتأثرمبعددمكبريممنمالعوامل،ممنها:مالبيئةم
والوسطمواحلالةماالجتامعية،مفالمسبيلمإلخضاعمالطفلمإىلمنسقمواحد م)م
وقدمأجرىمالدكتورماسكندرمتوماسمعد ًداممنمالبحوثمبمعرفةمفريقممنماألطباءمالنفسيني،م
انتهىممنهامإىلمأنمنظريةمفرويدمملمتكنممطلقة،موأهنممدرسواميفمجتربتهممأحوالم158مطفالمغريم
حرفني،ممنهممالفقراءمواألغنياء،موقدمنشأماألوالدمأصحاءممستقيمنيمبالرغمممنمالقيودمالقاسيةم
من م
يفمتربيتهم،مودلمذلكمعىلمأنممسلكمالطفلمالميتأثرمبالتوجيهماألبوي،موالمبالزجرمأومبالرضب م.م
نم
كذلكمأثبتتمالدراساتمالعلميةمباممالميقبلماجلدلمأنمالدافعماجلنيسميأيتميفممرتبةمأدنىمم م
كثريممنمالدوافعماألخرىمكالدافعمإىلماهلواءمأومالرشابمأومالا مل(،)2مثممإنمهذامالدافعماجلنيسم
()1مليسمالرادمهنامتأييدمهذامالرأي،موإناممالقصدمهومالردمعىلممامذهبمإليهمفرويد..مأمامالرضبميفمحدمذاته،مفهوموسيلةممنم
الوسائلمالتيميلجأمإليهامبعدمنفاذمكلمالوسائل..مانظرم(األساليبمالرشعيةميفمتربيةماألوالد)ممنمسلسلةم(فقهماألرسةمبرؤيةم
مقاصدية)
()2أثبتتمالتجاربمأنمالدافعماجلنيسميأيتميفمالرتبةمالرابعةمبالنسبةمللحيوان ،ميتقدمهامدافعماألمومةمبنسبةم ،%22.8مثمم
العطشمبنسبةم،20.4مثمماجلوعمبنسبةم،%18.2موأخري ًامالدافعماجلنيسمبنسبةم%13.8م!.
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خيضعمللرتبيةموالتوجيه،مبمعنىمأننامنستطيعمتربيةماإلنسانمعىلمالعفةمبحيثميضبطمدافعهماجلنيس،م
ويتحكممفيه م.م
ألبحاثمأنمهناكم
وبذلكمتكونمالعفةمأمرامليسمممكنًامفحسب،مبلمرضور ًيا،مكذلكمأثبتتما م
ً
تنظياممطبيع ًيامللشهوةميفماإلنسانمبحيثميستطيعمكثريممنمالوسائلمكالرياضةماجلسديةمأومالروحيةم
ً
أومالشعرمأومالوسيقىمأنمتستوعبه م.م
كذلكمقالمالباحثون:مإنمدعوىمفرويدماألساسيةمهيمأنمالرضمالعصبيم(العصاب)مينشأم
تمأنماألمورماجلنسيةمالطفوليةمالكبوتةمليستم
عنمأمورمجنسيةمطفوليةممكبوتة،مولكنمالبحثمأثب م
وق ًفامعىلمالذينمأصيبوامبعصابميفموقتمماميفمحياهتم،مولكنهامموجودةمعندمكلمإنسان،موتشكلم
عامالمها ًماميفمحياته م.م
وهكذاموجدتمأنممامدعامإليهمفرويدممنمأنمالطفلميعاينمممامأسامهمكبتماليولماجلنسية،مليسم
ربيرماإلباحة،موأثارمهباماخلوفميفمالنفوسمحتىمحيولمبنيمإعدادمالشبابم
إالمأكذوبة،مأرادمهبامت م
وتربيتهمموإعدادهممإعدا ًدامخلق ًيا،موأنمماميرميمإليهممنمتركماليولمحرةمتسلكمسبيلهامإىلممامتشاء،م
وأنمييرسمهلامهذامالسبيلمليسمإالمدعوةمرصحيةمإىلماإلباحي مة( )1م.م
الشيطانية:
قلنا:مفعىلممنمتتملذتمبعدمف مرويد م؟م
قال:ممعىلمتلميذممنمتالميذمفرويد..مم
قلنا:معجبا..مأترتكماإلسنادمالعايلموتنزلمللناز مل( )2م؟م
قال:مملقدمكنتممقتنعامذلكماحلنيماقتناعامتامامبتأثريمالالشعورميفمحياةماإلنسان..مولكنيمملم

()1مانظر:مسلسلةمدراساتمإسالميةممعارصة،مالفرويدّ ية،مأنورماجلندي،ممنشوراتمالكتبةمالعرصية م.
()2ميرادمباإلسنادمالعايلمـمعندمالحدثنيمـممام َق َّلمعددمرجالهمبالنسبةمإىلمسندمآخرم َير ُدمبهمذلكماحلديثمبعددمأكثر..موعكسهم
(اإلسنادمالنازل)،ممهومالذيمكثرمعددمرجالهمبالنسبةمإىلمسندمآخرم َي ِر ُدمبهمذلكماحلديثمبعددمأقل.
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أقتنعمباممطرحهمفرويدممنمطروحاتمحولمنوعمالالشعورمالسيطرمعىلماإلنسان..مم
قلنا:م مفهلموجدتميفمهذامالتلميذممامدلكمعليه م؟م
قال:ممأجل..مم
قلنا:ممنمهو م؟م
قال:ممهممكثريون..مكانمأوهلممرجلميقالملهم م(إدل مر م)(..)1ملقدمجاءينميفماللحظاتمالتيمبدأم
الشكمفيهاميترسبمإيلممنمرؤىمفرويد،موقالميل،موهومهيمسميفمأذين:مأتدري..ملقدمكانمسيدنام
س(..)2مال..مليسماألمرمكامميقول..م
فرويدمخمطئامخطأمشديداميفمإرجاعهمالسلوكماإلنساينمإىلماجلن م
م)،مولدمأدلرميفممدينةمفيينامبالنمسا،موقدمكانماختصاص ًياميفمالعيونموطبي ًباملألعصابم
()1مهومألفردم َأد َلرم(1870م-مُ 1937
قبلمأنم ُيصبحمطبيبًامنفسانيًّا..معملمأدلرممعمسيجموندمفرويدميفمالفرتةممنمعاميم 1902مو1911م.مويفمالفرتةممامبنيمعاميم
م،مثممأسسممستوصفاتمتوجيهمالطفولة ميفمفيينّامكاممقاممبتدريبمالع ّلمني،موعملممعماآلباءموأرشفمعىلم
 1919م مو1934
ّ
منيماخلاصةمبتعلممكيفيّةممتريضماألطفالما ّلذينميعانونماالضطرابات،مويفمعامم1934ممانتقلمأدلرمإىلمنيويورك.م
نشاطاتمالع ّل
ّ
وهوميرىمأنمالقوةمالرئيسيةمللنشاطمالبرشيمبوجهمعامممامهيمإالمنضالملتحقيقمالرفعةموالكامل،موقدمأشارمأدلرميفمالبدايةم
ّ
هاممؤخرامالنّضالمنحومالرفعة.موسمىممدرستهمالفكر ّيةم(علمم
امنحومالوصولمإىلمالسلطة،مولكنهمسام
إىلمهذهمالقوةمبوصفهامداف ًع
ً
ّ
النفسمالفردي)،مويشارمإىلمهذهمالدرسةميفموقتناماحلارض،مأحيانًا،مبـم(علممالنفسماألدلري)
()2ملقدمقدرماهللمأ نميرىمفرويدميفمحياتهمبدايةماهنيارمنظرياته..موالذيماستمرمإىلماليوم..مفمعماجلهودمالكبريةمالتيمحاولمهبام
أتباعمفرويدمالسيطرةمعىلممناهجمالتعليمموالرتبيةموالدوائرمالعلمية،مغريمأهناميفمسنواتمتاليةمقليلة،مانكشفمعوارها،محتىمإنم
األطباءمالنفسانينيمالذينماجتمعوامإلحي ماءمذكرىمفرويدميفممدينةمشيكاغومعامم،1956موعدهتممنحومأربعةمآالف،مفوجئوامبحملةم
عنيفةمعىلمفرويدمومذهبه،ميتوالهامرجلممسؤولمعنممركزهمالعلميمهومالدكتورمبرسيفالمبييلممديرممعهدمالنفسياتمبواليةم
ألنيواز.م
م وخالصةممحلته:مأنمالبقيةمالباقيةممنمطبمفرويدمقليلةمالميؤبهمهبا،موأنمآراءهمالمتضيفمشيئًامإىلمالقيمماإلنسانيةمألنهميرتدم
باإلنسانمإىلمأغوارمالباطن،موهيملمجانبهمالنطقيمالشاعر،موأنهمملميكنميفهممالرأة،موملميكنميتذوقمالوسيقى،موالمحيسمجاللم
العقيدة.م
وقالمباحثمآخر:مإنمنظريةمفرويدمعنمالعقلماإلنساينمالمتقوممعىلمأكثرممنمافرتاضاتمخيالية،مانتزعتممادهتاممنماألساطريم
والتخميناتمالتيمسبقمرفضهاميفمجمالمالدراساتمالتعلقةمبتاريخماإلنسان.م
وقدمكشفتماألبحاثمالتيمنرشهامالكتابماليهودميفمالسنواتماألخريةمعنمعالقةمجذريةموعميقةمبنيمنظرياتمفرويدموبنيم
نصوصمالتلمود،موقدمظلتمهذهمالنظريةمختدعممئاتمالعلامءمبربيقهامالزائفمسنواتمطويلةمحتىمأعلنتمهذهماحلقائق،مومنمبنيم
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لقدمبحثتموحللت..مفوجدتمأنمالوجهمللسلوكماإلنساينمأمرمأخطرمبكثريممنمتلكمالنزواتم
احلقريةمالوقوتة..مم
نظرتمإليه،موالفرحةممتألمأساريرموجهي،موقلت:مفاممالذيماكتشفت م؟م
قال:ممالشعورمبالنقص..مم
قلت:مالشع مورمبالنقصم!؟..ممامتقصد م؟م
قال:مملقدمرأيتمأنمكلمنشاطميمكنمتفسريهمهبذهمالقوةمالدافعة..مقوةمالشعورمبالنقص..ملقدم
ك م..ملقدمكتبتميفمذلكمكتابامأثبتمفيهمهذا م.م
رأيتمأنهمقوةمالدفعماألوىلمللسلو م
ناولنيمكتابامكانمبيده،موقال:مهذامهومالكتاب..ملقدمسميته..م(فهممالطبيعةمالبرشية) م..ماسمعم
مامأقولمفيه(:مإنمكلمطفلموهوميقفمبمفردهمأعزلمعنممعونةماآلخرينمالميلبثمأنميشعرمإنم
عاجالً،مأومآجالًمبعجزهمعنممعاجلةمشؤونمالعاملمالواقعي،موهذامالشعورمبالعجزمهومالقوةمالدافعةم
ونقطةماالرتكازماألوىلمالتيميبدأممنهامجهادماإلنسان،موهوميقررماهلدفماألقىصملوجود مه م)م

الذينمكشفوامهذامالرسمالدكتورمصربيمجرجسميفمكتابهم(الرتاثماليهوديمالصهيوينميفمعلممالنفسمونظريةمفرويد)محيثمأشارم
إىل مالرتكيز ماخلطري مالذي مقامت مبه مالقوى مالسيطرة معىل ماإلعالم مواآلداب موالفنون مواجلامعات ميفمالغرب معىل منظرية مفرويدم
واحتضاهنامعىلمهذامالنحومالريب،مبالرغمممنمأهنامملمتكنمصحيحةمعلم ًيا،مبيناممأخفتتمأصواتمالنظرياتماألخرىماألكثرمقر ًبام
منماحلقائقمالعلمية.م
يقولمالدكتورمصربيمجرجس:م(لفتمانتباهيمحقيقةمكربى،متلكمالعالقةمالوثيقةمبنيمفرويدمرجلمالعلمموالتحليلمالنفيسم
والفكرمالعاليممنمناحية،موبنيمالرتاثماليهوديمالصهيوينموالصهيونية،موالعملمالسيايسمالدينيمالعنرصيممنمناحيةمأخرى،م
وكاممتبديميلمليستمعالقةممصادفة،مولكنهامعالقةمأصلمومسارموهدف،موأشارمإىلمأنمفرويدموأصحابهمالذينممحلواملواءمفكرتهم
منمبعدهمكانواممجي ًعام منمالصهيونيةم(ساخس،مرايك،مسالزمان،مزيلبورج،مشويزي،موتيلز،مفرانكل،مكاتز،مفينكل)م
وأشارمإىلمعدةمعباراتموردتميفمكتاباتمهيوديةملفتتمنظرهمإىلمماميراهماآلنممنمعالقةمبنيمالصهيونيةموبنيمنظريةمفرويد،م
وليسمذلكمإىلممامأشارمإليهمباكانميفمبعضمخفايامالرتاثماليهوديمالصهي موينمالتيمهلامعالقةمبالتحليلمالنفيس،مبلمإىلممامذكرتهم
رصاحةمالكتابة م(ترود،موايز،ممارين)معن:مكيف محتتقرماليهوديةمالعقلمالغريبممزيفة ميفمسبيلمذلكموقائعمالايضموأحداثم
احلارض،مآمنةمبعدمذلكممنماالفتضاح،مومطمئنةمآخرماألمرمإىلمالتصديق.م(انظر:مسلسلةمدراساتمإسالميةممعارصة،مالفرويدّ ية،م
أنورماجلندي)
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أغلقمالكتاب،مثممنظرمإيل،موقال:مالطفلمحنيميولد،ميكونمبحاجةمإىلمنوعممنمالرعايةم
واالهتامم،موهيمرعايةمرسعانممامتستحيلميفمنظرمالطفلمإىلمنوعممنمالتسلطمعىلمنفسيتهم؛مألهنام
نم
تشعرهمبعجزه،ماألمرمالذيميو ِّلدملديهمشعور ًامبالنقص،ممماميفيضمبهمإىلمأنميبنيملنفسهمعال ًامم م
اخليالميكونمفيهمسيد ًاممطاع ًا،مويسعىمإىلمتقديممنفسهملآلخرينمعىلمأنهممركزمالقوة،موسيدمالقرار م.م
قلت:مأنتمتقلدمسيدنامفرويدميفمتركيزهميفمحتليلهمللسلوكماإلنساينمعىلمسنواتمالطفولةم
األوىل م؟م
قال:ممنعم..ملقدماكتشفتمأهنامالوجهمللسلوكميفمالستقبل،مألنماألساليبمالتيم ميتخذهام
ّ
الطفلمللتعويضمعنمشعورهمبالنقصمتقررمطبيعةماهلدفمالذيميوجهمنشاطهمخاللمحياتهمكلها م.م
قلت:مولكن..مهلمأمكنكمتفسريمكلمالنشاطماإلنساينمهبذامالدافع م؟م
قال:ممأجل..ملقدموجدتمأنمكلمالنشاطماإلنساينمتعبريمعنمهذامالشعور..مفقطمالناسم
خيتلفونميفمطبيعةمالنقص،موطريقةمالتعمبريمعنهموتعويضه..مم
وقدموجدتمأنمهذامالتعويضمالميتممإالمعىلمأنقاضماآلخرينممنمخاللمقوةماإلرادة،م
وفرضهامعىلماجلامعة،موالتسلطمعىلمالجتمع،مفالميمكنمأنمتتحققماألهدافممنمدونمالكفاح،م
واالقتحام..مم
قلت:مأالميمكنمحتقيقماألهدافمعنمطريقماأللفةموالتعاونممعمالجتمع..مم
ك مضحكةمعالية،موقال:مال..مالميمكنمللفردمالنجاحميفممساعيه،موهومحيملمهذهم
ضح م
القيم..مإنمالنجاحمالميعنيمعنديمإالمشيئامواحدا..مهوماحليلولةمبنيماآلخرينموبنيمحتقيقمأهدافهم م.م
قلت:مإنمهذامجيرمإىلمالرصاع م؟م
قال:ممالميمكنمللحياةمأنمتستقيممبالمرصاع..مأليستمالاديةماجلدليةمعن مد ملينني،موالاديةم
التارخييةمعندمماركسمرصاعمعىلممطالبماإلنسانميفمهذهماحلياة م؟م
قلت:مبىل..مم
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قال:ممالميمكنملنظريةممنمالنظرياتمأنمتنجح،موهيمتستظلمبظلمالسالم م.م
قلنا:مفهلمصحبتمهذامالصارع م؟م
قال:ممأجل..موتعلمتمعىلميديه..موالمأنكرمأينماستفدتمالكثريممنمأفكاره..ملكنيميفماألخريم
تركته م.م
قلنا:ممل م؟م
قال:مملقدمعلمتمبصحبتيملهمعلمماليقنيمصدقممامقالهميلمصديقيممالفيلسوفماإلنجليزيم
جود..ملقدمقالميل(:مبينامميذهبمفرويدمإىلمالكشفمعنمجانبمالوحشميفماإلنسان،مفإنمإدلرم
يذهبمإىلمالكشفمعنمجانبمالشيطانمالتمردمفيه م)م
األسطورية:
قلنا:مفمنمصحبتمبعد مه م؟م
ج م)()1مبعدمأنمعلممعزميمعىلمتركمصداقةم(إدلر)،موقالم
قال:مملقدمجاءينمرجلميسمىم م(يون م
يل:مهلممإيل م؟م
قلت:ممنمأنت م؟م
قال:مأنامالذيمجتدمعندهماحلقيقةمالتيمهتتميفمالبحثمعنها م.م
قلت:مماماسمك م؟م
قال:ممالمهيمكماسمي..مفاسميمهوماسمماجلامعة..مفليسمهناكماسممخاصميل..مكاممأنهمليسم

م)،موهومعاملمسويرسيمخمتصميفمعلممالنفسموالطبمالنفيس،مقاممبتطويرم
()1ممهومكارلمجوستافميونجم(1961-1875
ّ
جمالمعلممالنفسمالتحلييل،مولدميفممدينةمبازلمألبمكانميعملمقسيسا،مومنذمصغرهمكانملديهماهتامممدائممباخلرافاتمواألساطريم
ً
والسحر ..م استخدمميونجميفموقتممبكرممنمحياتهمالعمليةمنظرياتمالتحليلمالنفيسمالتيماستحدثهامفرويد.موتقابلماالثنانميفم
عامم 1907م،موتوثقتمصلتهام،موشاركميونجميفمحركةمالتحليلمالنفيس.مويفموقتمالحقمبدأميونجميعتقدمأنمفرويدماهتممأكثرم
منمالالزممبالغرائزماجلنسيةميفمسلوكماإلنسان.موقدمأدىمعدممتركيزميونجمعىلماجلنسمإىلمختليهمعنمفرويدموانتهاءمصداقتهامميفم
عامم1913م.موأصبحمأستا ًذاميفمعلممالنفسمالطبيميفمجامعةمبازلمعامم1943م م.
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هناكماسممخاصملكلممنمتراهمممنمالناس م.م
قلت:مفاممترىميفماإلنسان..مأوممامترىميفماألعامقمالتيمينبنيمعلي مهمامسطحماإلنسان م؟م
قال:ممأنامبسيطمجدا..موواقعيمجدا..مفلذلكملنمأسلكمبكمتلكمالتاهاتمالتيمسلكهامبكم
صديقيمفرويد..مم
قلت:مفأنتمتنكرمالالشعورمإذن م؟م
قال:ممال..مأنامالمأنكره..مولكنيماكتشفتمبديالمملالشعورمالذيموضعهمفرويد..مفإنمكانم
يمهوم
الالشعورمالشخيصمهومحمورمنظريةمفرويدميفمبناءمالشخصيةمونموها،مفإنمالالشعورماجلمع م
صورمابتدائيةمالمشعورية،مأومرواسبمنفسيةملتجاربم
جوهرهامعندي..مأناميونج..موهومعنديم م
ابتدائيةمالمشعورية،مالمحتىص،مشاركمفيهاماألسالفميفمعصورمبدائية،موقدمورثتميفمأنسجةم
الدماغ،مبطريقةمما،مفهيم م-مإذنم م-منامذجمأساسيةمقديمةملتجربةمإنسانيةممركزية م.م
قلت:مالوعيماإلنساينمعندكمإذنمليسممقصور ًامعىلمعالقةمالطفلمبوالديهمكاممذكرمفرويد م؟م
قال:ممأجل..مالوعيماإلنساينمعندي..مأناميونج..مإنامميتشكلميفمظاللمخمزونمثقايفمموروثم
يمتدمحتىمجتربةماإلنسانمالبدائيممعمالكائناتمواألشياء،موقواممهذامالخزونمهوممامأسميهمبـم
(الالشعورماجلمعي)مأوم(األنامطمال ُعليا م)م
قلت:ماألنامطمالعليا! م؟م
قال م:ممأجل..موهيمتتشكلممنمتلكماألساطريمالتيمحيركهامنداءمالالوعي،مفتبدوميفمأحالمم
األفرادمورؤىمالفناننيمالعرافني،مكيمتعيدمالتوازنمالنفيسمللعرص م.م
قلت:مفمحورمنظريتكمينطلقممنماألنامطمالعليامإذن م؟م
قال:ممأجل..موهلامعندي..مأناميونج..ممرتبتان م:م
ِ
تهام(األنامطمالعليامالشخصية)مكنمطمالظل،موالقرانمالقدسم
أمامالرتبةماألوىل،مفقدمأسممي
واألنيام،موهذهمتربزميفمشكلمشخيصمفرتىممبارشة..مفاإلنسانميلتقيمأو ً
الممعمظلهمأوممعموجههم
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ِ
الذيمخيفيهمبواسطةمالشخصية،مويلتقيمبوالديهماللذينميشكالنملهمنمطمالقرانمالقدس،مويواجهم
أحوالمالالشعور،موهيماألنيامممأومالنفس م.م
أمامالرتبةمالثانية،مفقدمأسميتهام(أنامطمالتحول)،مكنمطماألم،مونمطمالطفل،مونمطمالبنت..م
فنمطماألممحيملمصورةماألممالطبيعية،مواألمماألرض،مواألممالروح،مونمطمالطفلمحيملمصورةم
ألنثىم
الطفلماإللهمأومالطفلمالبطل،مونمطمالبنتمحيملمصورةمالعذراء،مواألنثىمالجهولة،موا م
اخلرافية،مواألنثىماألضحية م.م
وعىلمهذامتكونمهذهماألنامطمالشخصية،موأنامطمالتحولممرياث ًا مإنساني ًا مانبثقممنمتصورم
اإلنسانمالبدائيمللكون،موهومماميسمىمباألساطري م.م
قلت:مأراكمتعطيممصداقيةمكربىملألساطريممعمأنهمالمدليلمعليها م.م
لست مأدري مكيف مغضب مغضبا مشديدا ،موقال :مال ..مليست ماألساطري مكام متزعم ..مإنم
األساطريمهيمتاريخمالبرشيةماألوىل..منعممتنوسيتممالحمهمالدقيقة،موأضفىماخليالماإلنساينمعليهم
جو ًامفضفاض ًا..ملكنهميظلممعمذلكمهومتاريخماإلنسانيةماألول.مم
قلت:مومامتقولميفماألساطريمالتيمتؤرخملآلهلة م؟م
قال:مملقدمذكرتملكمأنمالعقلماإلنساينممأضفىمخياالمعىلماحلقائقمالتارخييةمالتيمحتملهام
األساطري،مفلذلك،مفإنماألساطريمالرتبطةمباآلهلةمليستميفماحلقيقةمإالمتأرخياملعرصماألبطال،محنيم
كانماإلنسانميعجبمبالقوةمواجلربوت،موالبطولةميفمشتىمألواهنامالاديةموالعنوية،مويتطورمهذام
اإلعجابمعندماألجيالمإىلمنزعةممنمالتقديسمتتالشىممعهامحين ًامبعدمحنيماحلدودمالفاصلةمبنيم
الحدودمالطلق،موبنيمحقائقمالواقعماإلنساين،موخفايامالوجودمالغيبي،مفتصلمإىلمحدمعبادةماآلباء،م
ثممتصلمإىلمتنايسمهذهماألبوة،مودخوهلاميفممرحلةمتالية م.م
قلت:مسلمتملكمهبذا..مفاممتقولميفمعبقريةماإلبداعمالفني..مهلمتراهامكامنةميفمهذهمالصورم
األسطورية م؟م
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قال:ممأجل..مفالصورماألسطوريةمهيمالتيمتشكلمقاس ًامممشرتك ًامبنيمالناس..مإهنامهيمالتيم
تطلقمقوىمالخيلةمللمبدع..مومنمهنامكانتمالروائعميفماألعاملمالفنيةمخالدةموالموطنمهلا..مذلكم
ألهنامإناممتنبعممنمالالشعورماجلمعي،محيثمينبسطمالمتاريخموتلتقيماألجيال،مفإذامغاصمالفنانمإىلم
هذهماألعامقمفقدمبلغمقلبماإلنسانية،موإذامعرضمعىلمالناسمقبس ًاممنمهذامالنبعمالعظيممعرفوامأنهم
منهمموهلم م.م
قلت:ملقدمذكرميلمفرويدمأنماإلبداعميعتمدمعىلمالتسامي..مم
قاطعني،موقال:مأخطأمفرويد..ماإلبداعمالميعتمدمعىلمالتسامي..ممبلميعتمدمعىلماإلسقاط م.م
قلت:مماماإلسقاط م؟م
قال:ممهومالعمليةمالنفسيةمالتيمحيولمهبامالفنانمتلكمالشاهدمالغريبةمالتيمتطلعمعليهممنمأعامقهم
الالشعوريةمإىلمموضوعاتمخارجيةميمكنمأنميتأملهاماألغيار م.م
قلت:مكيفميتممهذاماإلسقاط م؟م
قال:ممهذاماإلسقاطمالميتممإالممنمخاللمالرمزمالناتجمعنمإطالعمالبدعمحدسي ًامعىلمالالشعورم
اجلمعي،موهلذامكانمإبداعمالرمزمأعظمموظائفمالالشعور؛مألنهمأفضلمصيغةمممكنةمللتعبريمعنم
حقيقةمجمهولةمنسبي ًا م.م
السلوكية:
بعدمأنمحدثنيمأستاذيم م(يونج)مبتلكماألحاديث،مبلمأقنعنيمهبا،مملميعدميلممنمهمميفمحيايتم
يفماألساطريمواخلرافاتمالقديمةمألحاولمأنمأجدممنمخالهلامحقيقتي..مم
إالمالبحثم م
كانمالبحثممضنيا..موكانمفكمالرموزمأكثرمصعوبة..موفوقمذلكمملميكنميلممنمالدالئلممام
يقنعنيمبصحةمأيممنمالتحليالتمالكثريةمالتناقضة م.م
يفمغمرةمتلكماجلهودمالشاقةمجاءينمأستاذيمالسادس،مليخرجنيممنمتلكمالتماهة،مويدخلنيم
متاهةمأخرى م.م
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قلنا:ممنمأستاذكمالسادس م؟م
قال :م مرجل ميقال مله م م(واطسو من م)( ..)1مشيخ م م(الدرسةمالسلوكي مة م)( ..)2مكان محيمل مبعضم
اآلالتمالتيمتعودمعلامءمالطبيعةمأنمحيملوها..موقدمبدأينمبقوله:مدعمعنكمأحاديثمالعجائز،موتعالم
إيل،مفلنمتعرفم(أنا)ممنمدوين م.م
ن()3مالممالمحمفرويد م.م
قلت:مولكنيمأرىم معليكممالمحمنيوت م
ضحك،موقال:مومتىماستطاعمذلكماألبلهمالتعلقمبأحاديثمالعجائزمأنميفهمماإلنسان م؟م
قلت:موهلماستطاعمنيوتنمأنميفهمماإلنسان م؟م
قال:ممأجل..منيوتنمالذيماستطاعمأنميفرسمالكونمهومالوحيدمالخولمبأنميفرسماإلنسان،م
ألنهمالوحيدمالذيميمكنمأنميف مهمماإلنسان م.م
قلت:منيوتنميفهمماآللة..مالماإلنسان م؟م
قال:ممليسماإلنسانمسوىمآلة..مالمختتلفمعنمأيمآلة..مم
قلت:موالعقل! م؟م
ضحكمضحكةمهستريية،موقال:مالعقل..ممامالعقل! م؟ م..مهلمرأيته م؟م
()1مهومجونمبرودسمواطسون،م(1878م-م1958م).معاملمنفيسمأمريكيمهومزعيممالدرسةمالسلوكيةميفمعلممالنفس،موكانم
عملهما ألولميفمجمالمبيولوجياموطبموسلوكمالكائناتماحليةمالدنيا،مقدمدفعهمهذامإىلمالشكميفموجودمالعملياتمالعقليةمالتيم
يدعيمعلامءمالنفسمدراستها،موأخذمعىلمعاتقهممهمةمتقديممتفسريملسلوكمكلممنمالبرشمواحليواناتميفمإطارمبدينموفسيولوجيم
خالصموذلكميفمكتابهم(علممالنفسممنموجهةمنظرمعاملمسلوكيات)
( )2م الدرسةمالسلوكيةمعبارةمعنمجمموعةممنمالنظرياتمالفرعيةمالتيمترتكزمعىلمأساسممسلامتموممبادئمواحدةمومنم
النظرياتمالسلوكيةمالرئيسية منظريةماالرشاطمالكالسيكي مبريادةمبافلوفمونظريةماالرشاطماإلجرائيمبزعامة مسكنرمونظريةم
التعلمماالجتامعيمبريادةمباندور امونظريةمالعالجمالعقالينماالنفعايلمالليسمونظريةمالعالجممتعددمالوسائلمالزورس.
() 3النظريةمالسلوكيةممتأثرةمأساسامبنظريةمنيوتن،مممامأدىماىلمتسميتهامبـم(النظريةمالذرية)موهيمقريبة،ميفمحتليلهامالسلوكم
بالفعلموردمالفعل،ممنمالشكلماليكانيكي،مفلكلمفعلمردمفعلممساوملهميفمالقدار،موخمتلفمعنهميفماالجتاه.مم
وهلذامانتقدتمالنظريةمالسلوكيةممنممنطلقمالقارنةمبالنظريةماليكانيكيةمنفسهم(نيوتن)،مفهيمتنطلق،ميفمحتليلمالسلوك،ممنم
الثرياتمواالستجاباتممنمدونماالهتامممبجانبماالدراكميفمتفسريمالسلوك.
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قلت:مالكلميذكرمالعقل..مويذكرمالشعور..مبلمويذكرمالالشعور..مم
قال:ممماماإلنسانمإالممامتراهممنمجسمه..ممأماممامتسميهمالشعورمفالميعدومأنميكونمحصيلةم
ثانويةملعملياتمجسمية،ميصاحبهامأحيان ًا،موإنمكانمذلكمحيدثمبصورةمعرضية م.م
سكتمقليال،مثمماستأنفميقول:ملستموحديمالذيميقولمهذما م..محتىمماركس..مذلكم
األمحقمالشيوعيمكانميقول(:ميفماإلنتاجماالجتامعيمالذيميزاولهممالناسمتراهمميقيمونمعالقاتم
حمددةمالمغنىمعنها،موهيممستقلةمعنمإرادهتم،موعالقاتماإلنتاجمتطابقممرحلةمحمدودةممنمتطورم
قواهممالاديةميفماإلنتاج،موالجموعمالكيلمهلذهمالعالقاتميؤلفمالبناءماالقتصاديمللمجتمع،موهوم
األساسماحلقيقيمالذيمتقوممعليهمالنظممالقانونيةموالسياسيةموالتيمتطابقهامأشكالمحمدودةممنم
الوعيماالجتامعي.مفأسلوبماإلنتاجميفماحلياةمالاديةمهومالذيميعنيمالصفةمالعامةمللعملياتم
االجتامعيةموالسياسيةموالعنويةميفماحلياة.مليسمشعورمالناسمهومالذيميعنيموجودهم،مبلمإنم
وجودهممهومالذيميعنيممشاعرهم م)م
إلنسانملنمتبقيملهمأيميشء م؟م
قلت:مولكنكمبنزعمالعقلممنما م
قال:ممبلمأعيدهمإىلمذاته..مفمنماخلطرمومنماخلطأمأنميظلماإلنسانميبحثميفماألساطريمعنم
ذاته..مبيناممذاتهمأمامهميستطيعمأنميرشحهامكامميشاء م.م
قالمذلك،مثممنظرمإيلمليتأملمتأثريمكالمهمعيل،مثممقال:ملقدمظلتمالاديةمتعاينمضعف ًاممنذمأنم
كانتمتفتقدمه مذهماحللقةمأيممنذمكانماليكانزممالعصبيمجمهو ً
ال،مواستغلمالثاليونمهذامالضعف،م
واستفادممنهمالرجعيونملنرشماجلهلموتشويشمالفكرموخلقمأساطريمعنمالطبيعةمالبرشية..مم
قالمذلك،مثممنظرمإيل،مفوجدينمالمأزالمالمأنبسمببنتمشفة،مفقال:متعالممعي..مالميمكنمأنم
تقتنعمقبلمأنمترىمبعيمنك..مفليسماخلربمكالعيان م.م
قلت:مإىلمأينمتريدمأنمتأخذين م؟م
قال:ممألستمتبحثمعنماإلنسان؟..متعالمأريكماإلنسان م.م
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رستممعهميفمكثريممنمالتاهاتمإىلمأنموصلنامحجرةمسمعنامفيهامصياحمكلب..مفالتصقتم
به،موقلت:مأنامأخافممنمالكالب..مهيامبنامنبتعدمعنها م.م
قال:مملنمتفهمماإلنسانمحتىممتفهممالكالب..متعالممعي م.م
ف م)(..)1مملميطلمبهمترحيبهملنا..مبلمقادنامإىلم
دخلنامحجرةماستقبلنامفيهامرجلماسمهم م(بافلو م
حيثميوجدمالكلبمالذيمأفزعنيمنباحه..مثممقرعمجرسا،مفإذامبالكلبميسيلملعابهمبقوة..مقالملنام
المبعدمأنمأقرعماجلرس..م
بافلوف:مانظروا..ملقدمعودتمهذامالكلبمعىلمأنمالمأقدمملهمالطعاممإ م
انظروامتأثريمذلكمعليه..مصارماجلرسمعندهممثريا..ملقدماستطعتمأنمأستبدلمرائحةمالطعامم
بصوتماجلرس م.م
التفتمإىلمصاحبي،موقلت:ملقدمأخربتنيمأنكمستدلنيمعىلماإلنسان..مفأينمهوماإلنسان م؟م
أشارمإىلمالكلب،موقال:مهذامهوماإلنسان م.م
قلت:مهذامكلب..موليسمإنسانا م.م
ضحكممعمصاحبهمبافلوفمضحكةمعالية،مثممقال:منعم..مهناكمفروقمبينهام..ملكنممعمذلكم
نستطيعمأنمندرسماإلنسانممنمخاللمدراستنامللكلب..مبلمللحرشات..مم
قلت:مماماجلامعمبينهام م؟م
قال:ممأملميفرسمنيوتنممجيعمحركاتمالكونممنمخاللمتفاحة؟..مفكذلكمنحنميمكننامأنمنفرسم

()1مهومبافلوف،مإيفانمبرتوفيتشم(-1849م1936م)معاملمرويسممنمعلامءمعلمموظائفماألعضاء،منالمجائزةمنوبلميفمعلمم
وظائفماألعضاء معامم 1904م،معنمبحثهميفماهلضم .مفقدمأوضحمكيفمأنمالعصب مالعديميتحكمميفمانسيابمالعصاراتم
اهلضميةمللبطنموللبنكرياس.م
ظلمبافلوفمـمخاللمالثالثنيمسنةمالتيمتلتمتلكمالفرتةمـميدرسمعملمالدماغ،موقدماكتشفمأنهميمكنملتكرارمترابطممثريم
صناعي،ممثلماجلرس،مأنميقومممقاممالثريمالطبيعيممثلمالطعامميفمإحداثمردمفعلمفسيولوجيممتمثلميفمسيالنمال ّلعاب.موأطلقم
عىلمهذاماسممالنعكسمالرشطي.موكانمبافلوفميؤمنمبأنمكلمالعاداتمالكتسبة،مبلمحتىماألنشطةمالعقليةمالعلياملإلنسانمتعتمدم
عىلمسلسلةممنماالنعكاساتمالرشوطة.
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كلمالظوماهرمالسلوكيةملإلنسانممنمخاللمالظواهرمالسلوكيةمللكالب م.م
قاالميلمهذا..مثممساراميبميفممتاهاتمكثرية..مومدةمطويلةممنمالزمانمرصتمأرىمفيهامنفيسم
كاممأرىمأيمآلة..موقدمعذبتنيمهذهمالرؤيةمكثريا..مم
قلنا:مفكيفماستطعتمأنمتتخلصممنها؟..موكيفماستطعتمأنمتتخلصممنمتأثريمهذام
ستاذ،موهومحيملممعهمذلكمالسالحماخلطري..مسالحمالعلم م؟م
األ م
قال:ممبالعلمماستطعتمأنمأختلصممنمذلكماهلذيانمالذيمكانميمألمرأيسمبه م.م
قلنا:مالعلم! م؟م
قال:ممأجل..موقدمبدأتمبالفيزياء،مذلكمالعلممالذيماستندمإليهمأستاذيميفماختصارماإلنسانم
يفمآالتماإلنسان..مم
لقدموجدتمأنمالتطورمالع ملميميفمالفيزياءمأطاحمبتلكمالنظرياتماآلليةمالتيمكانتمتفرسم
الكون،مفلممتعدمالادةمواضحةممتامسكةمتشكّلمح ّيز ًاممنمالفراغ،مكاممكانم ُيعتقد،ملقدمأصبحتمعال ًام
من مالطالسم مواأللغاز ،موصارت مشبكة ممن مالشحنات مالكهربائية ،موسلسلة ممن ماألحداثم
يفمالعدم..مبلمإنهمالميمكنممشاهدهتا م.م
الحتملةمترتفعموتنخفضمحتىمتتالشىم م
لقدمأصبحتمتلكمالذرةمالصغريةميفمفيزياءمالقرنمالعرشينمكأهنامنموذجممصغرملنظومةم
شمسية..ميفممركزهامعددممنمالشحناتمالكهربائيةمالوجبةمتعرفمبالربوتونات،موهذهمتؤلفم
النواة،مويدورمحولمالنواةمعىلممسافاتمخمتلفة،مويفممداراتمغريممنتظ ممةمعددممنمالشحناتم
السالبةمتسمىمااللكرتونات.موالشحنةمالوجبةميفمكلمبروتونمتساويممتام ًامالشحنةمالسالبةممنم
كلماليكرتونمغريمأنمعددمالربوتوناتمالتيمتتألفممنهامالنواةمأكربمكثري ًا ميفمالعادةممنمعددم
االلكرتونات ،موإنام محتصل مالوازنة مبني مالشحنات مالوجبة مللربوتونات ،مومالشحنات مالسالبةم
لاللكرتوناتمالتيمتدورمحولمالنواة،مبوجودمشحناتمسالبة،مالكرتوناتمأخرىمموجودةميفم
النواة م.م
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والذرةمالتيمكانتمصلبةميفموضعمماديمثابتمأصبحتمبخالفمذلك،مفقدمأخذمالفيزيائيونم
الحدثون ميطاردوهنا م م -مكام ميقول مأدنجتون م م -ممن مالسائل مالتصل مإىل مالذرة ،مومن مالذرة ممإىلم
االلكرتون،محتىمأضاعوهاميفمالنهاية م.م
والذرةمالتيمكانم ُيظنمأنممعرفتهامالميمكنمالشكمفيهامأصبحتمتلكمالعرفةمخادعة،مألنهم
ثبتمحديث ًامأنهمإنامميستنتجموجودهاممنمأحداثمتقعمخارجها،ميظنمأهنامتُسب ّبهاموتأيتمعنها م.م
ونتيجةمهلذا،مفإنماإلدراكماحليسميفمالفيزياءماحلديثة،م مملميعدميفمالوجودمالعينيمللامدة،موإنامميفم
احلادثمالنفيسمالداخيل،مفحقيقةماألشياءمعقليةموليستممادية،مفالظاهرةمالاديةمليسمإ ّ
ال مأثر ًام
للكيفيةمالتيمتتجىلمفيهاماحلقيقةمالروحية م.م
وهكذا..ملقدمكانتمالفيزياءمالقديمةمتقولمبالتامسمبنيممادينيمعندمامأضغطمبأصبعيمعىلم
ّ
طرفممالنضدةممثالً،مأمامالفيزياءماحلديثةمفتقولم:مإنمالدفعمنايشءمعنمذراتماألصبعموذراتم
النضدة،موذلكمالدفعميولدمتيار ًامعصبي ًاميصلمإىلمالدماغمينتجمعنهمشعورمباللمس،مفليسمهناكم
علممبيشءميقعمخارجماجلسم،مألنهمقدمحيصلمتنبيهمللجهازمالعصبيمدونموجودممنضدة م.م
فيزياءمالقرنمالعرشينمبكشوفاهتاماجلديدةمملمتكملممامقاممبهم(منيوتنم)مبلمحطمتمبنيانه،م
حيثمهدممإنشتاينمبنظريةمالنسبيةمفكريتمالزمانموالكانمالطلقني،موأثبتمأنمعالقاتمالكانم
والزمانموقواننيماحلركةمالميمكنمتعريفهامإالمبالواقفمالشخصيةمللمراقب،موليسمباحليادمكامم
ذهبمإىلمذلكم(ممنيوتنم م)م
وجاءتمثورةمفيزياءماجلسيامتمعىلميدم(إيرنستمرذرفورد)محيثمأثبتمأنمالذرةمعبارةمعنم
نواةممتناهيةمالصغرمحييطمهبامكممهائلممنماإللكرتوناتمأصبحتمتفسرياتمنيوتنمهلامتبعثمعىلم
اإلحباط،مفاهنارتمإمرباطوريةمنيوتنموتطورتمميكانيكامالكممعىلميديم(نيلزبور)مو(فرينرهام
يزنمبي م)م
وقدمأدتمكلمهذهمالتطوراتميفمالفيزياءمإىلمتطوراتممماثلةميفمتصورمعلمماألحياءمللحياة،م
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فقدمكانتمالنظريةماآلليةمترىمأنماحلياةمنتيجةمعرضيةملعملياتممادية،موأنمالعقلمنشاطممتولدممنم
الدما مغ م..ملكنمالعلمماحلديثمأثبتمـمباممالميدعمجماالمللشكمـمأنمأسلوبمالكائنماحليمليسمآلي ًام
والميمكنمتفسريهمآلي ًا،مفاحلياةمظاهرةممنمصفتهامالتجددمواإلبداع،مواستحداثمصورمجديدةميفم
الكائنات،مومنهامظهرتمنظرياتمالتطورمالبدع،موالتطورمالنايشء،مونظريةمالكائنماحلي،موالنظريةم
العضوية م.م
فالاءميتكونممنماألوكسجنيمواهليدروجنيمبنسبةممعينة،ملكنميفمالاءمخصمائصمليستمهيم
خصائصمكلممنماألوكسجنيمواهليدروجني..موكذلكمجسمماإلنسانمفهومدماغموحلمموعظامم
وأعصاب،مولكلممنهامخاصيةممعينة،ملكنملهممنماجتامعمهذهماألجزاءمخصائصمليستمموجودةم
يفمتلكماألجزاء م.م
ريمواجلاملم
وبنا ًءمعىلمهذامفلمميعدمكلمماديمحقيقي ًا،موأصبحمالعنويمكالدين،موقيمماحلقمواخل م
ممنمأبوابماحلقيقة،موهبذامتقوضماألساسمالعلميمهلذهمالدرسة،مفاإلنسانم
ممامصحمثبوته،موعدّ مباب ًا
ّ
ملميعدمشبيه ًامباآللةمالمدخلمللعقلميفمسلوكياته،مفلهمعقل،مولهمغايةميسعىمإىلمحتقيقها،مومطالبم
هيدفمإىلمبلوغهامهيمأسمىممنممطالبماجلنسموالغذاءموالكساء.مم
فلم ميع مد مالتفسري ماآليلمأو ماحليواينمللسلوك ماإلنساين مواعي ًا مبأبعادماإلنسان،مإنماإلنسانم
يستجيبمللمنبه،مكاممتستجيبماآللة،ملكنهمالميعملمكاممتعمل،مفاستجابتهامآليةمأماماستجابتهمفهيم
استجابةمفعالةمونشيطة،مفهوميدركمالوقفماخلارجي،مولذلكمفاستجابتهمالمتعتمدمعىلمقوةمذلكم
النب مه مبقدر مما متعتمد معىل مالدافع مالنزوعي مالذي ملديه ،موهو ممؤثر مبالغ ميف ماالستجابة ،موهذهم
االستجابةمموجهةمإىلمغايةميمكنماستمرارهامبعدمزوالمالثريمبخالفماآلل مة( )1م.م
الربوبية:
قلنا:مإىلممنمجلأتمبعدمأنميئستممنمهذاماألستاذ م؟م
()1مانظرم التفاصيلمالعلميةمالكثريةمالرتبطةمهبذاميفم(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهمالسلسلة.
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قال:ممأنامملمأجلأ..ملكنميفمذلكماليوممهبتمعاصفةمهوجاءمكادتمتقتلعنيممنماألرض..مفلمم
أجدمإالمأنمأجلأمإىلمبيتممنمالبيوتمأفرمإليهممنمالعاصفة..مفلقيتمرجالمصلبامشديدا،مقالميلمبكلم
قوة:مأنتمالذيمتبحثمعنماإلنسان م؟م
قلت:مأجل..مم
قال:ممفادخل..مأنام(فريدركمنيتشة م)()1مم
قلت:مومنمفريدركمنيتشة م؟م
جاءمالتيمأطاحتمبكلممامقيلمحولماإلنسان..مأنامالذيمأحدثمأكربم
قال:ممأنامالعاصفةماهلو م
قطيعةممعمكلماالجتاهاتمالفكريةموالفلسفيةمسواءميفمالشكلمأومالضمونمأوماللغة..مأنامالذيم
اهتمتمسقراطمبأنهموراءمالكارثةمالتيمح َّلتمباحلضارةماإلنسانية،مالحتكامهمإىلمالعقلموحده..م
وأنامالذيماعتربتمالرتاجيدميامالوسيقيةموراءمفقدانماإلنسانمسيادتهمعىلمذاتهمبرضوخهمواستسالمهم
لقيمموأخالقموعقائدمكبلتهموأفقدتهمحريته..موأنامالعدوماللدودمللمسيحيةمعىلمالرغمممنمأننيمابنم
قسمبروتستانتي..مأنامالذيمقلتمبأنمالسيحيةمعبارةمعنمجمموعةمأساطريمالشعبماليهودي..مبلم
قلتمبأنمالسيحيةممأذلتماإلنسانمبعدممامأقامتمعقائدهامعىلمبقايامتصوراتمباليةمومتناقضةمحولم
العامل..موأنامالذيمقلتميفم(هكذامتكلممزرادشت)م(:ملقدمماتماإللهمومنحنمالذينمقتلنا مه)..موأنام
الذيمقلتم(:كلماألشياءمخاضعةمللتأويل،موأيامكانمالتأويلمفهومعملمالقوةمالماحلقيقة)..موأنام
الذيمقلتم :م(مكلمالصداقيةموكلمالضمريموكلمأدلةماحلقيقةمتأيتممنماحلواسمفقط)..موأنامالذيم
قلتمخماطبامأختي:م(إذامماممتميامأختاهمالمجتعيلمأحدمالقساوسةميتلومعيلمبعضمالرتهاتميفمحلظةم
()1مهومفريدريكمنيتشهم(1844مـم1900م)،موهومفيلسوفمألاين،معاملمنفس،موعاململغويات،ممتيزمبشخصيةمعدوانيةمجد ًا،م
ومكونهمناقدامحا ّدامللمبادئماألخالقية،ومالنفعية،موالفلسفةمالعارصة،مالادية،مالثاليةماأللانية،مالرومانسيةماأللانية،مواحلداثةم
ُعموم ًا..مم
ويف مجمال مالفلس فة مواألدب ،ميعترب منيتشه ميف مأغلب ماألحيان مإهلام مللمدارس مالوجودية موما مبعد ماحلداثة .مروج مألفكارم
الالعقالنيةموالعدمية،مواستخدمتمبعضمآرائهمفياممبعدممنمقبلمإيديولوجييمالفاشية.
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المأستطيعميفمالدفاعمعنمنفيس م)(..)1موأنامالذيمقلتم(:مأشعرمأنمعيلمأنمأغسلميديمكلاممسلمتم
عىلمإنسا منممتدين)..مم
قلتمله،موقدممألينمبالرعب:مإىلمأيمعقلمحتتكمميفمكلمهذهمالدعاوى م.م
ضحكمضحكةممدوية،مثممقال:عنمأيمعقلمتتحدث..مالعقلمأعجزممنمأنميدركمحقيقةم
الوجود م.م
قلت:مالمأقصدممامفهمت..مبلمأقصدمالنطقمالعقيل..مومبادئمالفكرمالتيمتتيحملنامأنمنرسلم
بأحكامنا م.م
قال:مالموجودممليشءماسمهم(مبادئمالفكر)..مإهنامليستمسوىمرسابممنماألوهام..منعممهيم
ّهامالمتستطيعمبحالممنماألحوالمأنمتعربمعنماحلقيقة،موالم
قدمتكونمرضوريةمحلياةمالناس،مولكن
ّ
أنمتعربمإليها م.م
قلت:مإذامملمنسلمملبادئمالفكر..مفهذاميغنيمإلغاءمالعقل م.م
حاجةمإليه..مبلمهومخطر..موالذيميمكنمتصورهمعقلي ًامالمبدم
قال:مالعقلميفمحياةماإلنسانمالم
ّ
أنميكونمومه ًامالمحقيقةمله م.م
قلت:مهلمترىمأنماحلياةمتسريممنمدونمعقل م؟م
قال:مالشكميفمذلك..مم
قلت:مفالموجودملعاملماحلقائقمإذنميفمهذامالوجود م؟م
قال:مكاممالموجودملعاملمالظواهر..مكالمهامعواملمومهية م.م
قلت:مفاممهومال موجودمإذن م؟م
م(التغريم
قال :مالوجود ماحلقيقي مك ّله مينحرص ميف م(الصريورة) ..مكله مبتفاصيله مينحرص ميف
ّ
الدائم)..مالتغريمالدائممهوماحلياة..موهومالطبيعة..مالثالثةمواحد..موالواحدمثالثة م.م
()1ملكنمأمنيتهمملمتتحقق،ماذمتىلمعليهمالقساوسةميفمساعةمدفنه.
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قلت:مفاممهذامالتغريمالدائم..مومامهذهمالصريورة م؟م
آلينمالراهن..موليسمهلامغايةمتنتهيمإليها..مبلم
قال:م(الصريورة)مهيمالوجود..موهيمالواقعما م
ّ
هيميفمنفسهامغاية..موهيمكلميشء..والميشءموراءها م.م
قلت:مفالعرفةموالوجودماحلقيقيمإذنميتنافيانمويتناقضان م.م
قال:ملقدمبدأتمتفهمني..مفالميمكنمأنمتكونمالعرفةماإلنسانيةممطابقةمللحقيقةمبحالممنم
األحوال،مإذممهامدائ ًامممتنافيمانممتناقضان م.م
قلت:مفاممالفضيلةمالعظمىمالتيمحتكممالوجودمإذن م؟م
قال:مهيمالقوة..مالقوةمهيمالفضيلةمالعظمىمالتيمجتكممالوجود..مبلمهيمالفضيلةمالوحيدة..م
ولذلكمتراينمالمأدعومإالمإىلمالقوة..مالقوةموحدهامدونمالرمحةموالشفقةمهيمحمورماألخالق..م
ولذلكمفأنام(فيلسوفمالقوة م)م
أقو ملمدائامم:م(اخلريمهومكلمماميزيدمالشعورمبالقوة،مهومإرادةمالقوة،مهومالقوةمنفسها..موالرشم
هومكلممامينشأمعنمالضعف،مهومالضعف)مم
قلت:مفأنتمتنطلقممنممذهبمالتطورمإذن م؟م
ّ
قال :مأجل ..مولكني مال مأنظر مإليه مكام مينظر مداروين مالسكني ..مفإن مكان ممذهب مالنشوءم
ف مخيلقمصنف ًا مأرقىممنه..مفأنامأدعوماإلنسانمألنمالميتوقفمعندم
واالرتقاءميذكرمأنمكلمصن م
اإلنسان..مأنامأدعوهمليضحيمباإلنسان..مم
قلت:مليصلمإىلمماذا م؟م
قال:مليصلمإىلم(السوبرمان م) م..مذلكمماإلنسانماألعىلمواألرقى..موالذيميضحيمباإلنسانم
البسيطمكاممنضحيمبالغنمموالاعزمواخلنازير م.م
قالمذلك،مثممالتفتمإىلمالعاصفةموراحميصيحمفيهامبقوة،موكأنهمخياطبممجعامالمأراه:مإننيم
أدعوكممـميامنمتسميتممباسمماإلنسانمـمإىلمأنمختلعواماإلنسان..موتلبسواماإلنسانماألعىل..مفإنم
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اإلنسانميشءمجيبمأنم ُيعىلمعليه..مفامذامعملتمممنمأجلمالعالءمعليه م؟م
آلنمقدمخلقتمشيئ ًامأعىلممنها،مفهلمتريدونمأنتممأنمتكونوامجزر ًامهلذام
إنمكلمالكائناتمحتىما م
الدمالعظيم،موتفضلوامالرجوعمإىلماحليوانيةمعىلمالعالءمعىلماإلنسانية؟ م!م
يمهيمخلقمهذاماإلنسانماألعىل .م.م
إنمالغايةممنماإلنسانيةمعن مد م
قلت:مإنممامتدعومإليهمممتازمورائع..مفاممأمجلمالقوة..مفاممالذيمأعددمتهممنمنظمملتحصيلها م؟م
قال:مذلكمالميتممإالمبطرائقمالرتبيةمالتيمترفعمالفردموتسمومبه..موبتحسنيمالنسلمالبرشي..م
وباختيارمالمتازينممنمالرجالموالنساءمللتزواج..موأنميكونمالزواجمأساسهماختيارماألرقىممنم
النساء مبرشي ًا،ملألرقىممن مالرجال مبرشي ًا،محتى مخيلق مالزوجان مبإرادتيه مام مإنسان ًا مأرقىممنهام،م
وهكذا م.م
قلت:ملكنماحلبمهومالذيميترصفميفمالزواج م؟م
قال:مفلنضحمبه..مفخريمالرجالمخلريمالنساء..مأماماحلبمفنرتكهمحلثالةمالبرش،مإذمليسمالغرضم
منمالزواجمجمردمالنسل،مبلمجيبمأنميكونموسيلةمللتساميموالرقي م.م
ّ
إنمغرضمالتزاوجمهومإرادةماثننيمليخلقامإنسانًماميسمومعىلمخالقيه م.م
قلت:ملقدمذكرتمطرائقمالرتبيةمالتيمترفعماإلنسان..مفاممهيمالقيممالتيمحتكمها م؟م
قال:مإهنامتتلخصميفمأنميكونماإلنسانمحر ًا..محيطممكلمالقيود..مويبددماألوهاممالثقيلةم
قمالناس..م
اخلطريةمالتيمأتتمهبامالذاهبماألخالقية،موالدينية،موالفلسفية...مفاإلنسانماألعىلمفو م
وفوقماألخالق..موفوقمالقوانني..موفوقمالتقويممالتقليديملألشياء م.م
قلت:مإنمهذاميقطعماإلنسانمعنمكلميشء م؟م
قال:مذلكمصحيح..مفالسوبرمما منمالمعالقةملهمبأيمشخص..موالمبأيموطن..موالمبأيمنوعم
منمأنواعمالشفقةموالعطف..مهومفوقمكلمقيمة..موفوقمكلمقانون..موفوقمكلمماميعتق مدهمعامةم
الناس..موالميعنيهمقالمالناسمعنمهذاماليشء:مإنهمخري،مأومقالوامعنماآلخرم:مإنهمرش..مألنممهمتهم
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أنميكونمهومخالق ًامللقيم،ميضعملألشياءممنمالقيممماميريد،ممماميؤديمإىلمحتقيقمالغايةممنماإلنسانية..م
فهومحرميفمأنميضعمرشعةمالقيممالتيميرتئيهاميفماألخالق،موالسياس مة،موالفلسفة،موغريمذلك م.م
ٌّ
ليسمذلكمفقط..مبلمإنمهذاماإلنسانماألعىلمهومالذيمحيددممعتقداتمالعرصمبأكمله..موهوم
الذيميعطيمللحضارةمصورهتا..موهومالذيمخيلقمالقيمميفمحريةمتامة،مغريمآبهملاميسمىمباخلريم
والرش،مأوماحلقموالباطل..مفهومكلميشء،مخي ُلقماألخالق،موحيدّ دماحلقمبإرادته،مويفرضمعىلم
الناسمماميضعمهلمممنمقيممفرض ًا،موليسمعليهممهممإالمأنميطيعوه،مفالطاعةمأوىلمفضائلمالذينم
ليسوامهمممنمطبقةماإلنسانماألعىل م.م
قلت:مأهلذامأعلنتمموتماإلله م؟م
قال:مأجل..ملقدموجدتمأنماإللهمهومالوحيدمالذيمحيولمبينناموبنيمهذامالرتقي..مولذلكم
لممنمالسوبرمانمهوماإلله..ملقدمقلتمعىلملسانم(زرادشت):م(إذامكانمهنالكمآهلة،م
أردتمأنمأجع م
فكيفمأطيقمأنمالمأكونمإهل ًا؟موإذنمفالمآهلةمهناك)..موقلتم:م(ملقدمماتتماآلهلةممجيع ًا،مونريدماآلنم
أنميعيشمالسوبرمان)..موقلتم:م(مإينمأهيبمبكمميامإخواينمأنمختلصوامعهدكمملألرض،موأنمالم
ٍ
اممنمحيدثونكممعنمأملمساموي،مإهنممينفثونمفيكممالسممبذلك،مسوا ٌءمأعلموامبذلكمأممملم
تصدّ ق مو
يعلموا م)م
قلت:معرفتمتصوركمللوجود..مولإلنسان..مفاممتصوركمعنممصريمالوجودمواإلنسان م؟م
قال:مأمامالوجود..مفإنهميسريميفمدوراتممتطابقة..مفهوميكررمنفسهمباستمرار..مواإلنسانم
ّ
األعىلم(السوب مرمان)مهومهنايةمدورةمالوجود،مليعودمبعدمذلكمإىلمنقطةمالبداية..م(إنمالتكرارماألبديم
موعدهمبعدموجودماإلنسانماألعىل،مفسيعودمكلميشءمبالتفصيلمالدقيقممرةمومرة،مإىلممامالمهنايةم
له،محتىم(نيتشه)مسيعود،موهذهماألمةماأللانيةمالتيميعيشمبنيمظهرانيها،موالتيممتجدمالدممواحل مديدم
ّ
ستعود م)م
قلت:مفأنتمتقولمبالوجودمبعدمالوت م؟م
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ضحكمهبستريية،موقال:م(ليسمبعدمالوتميشء..مومامبعدمالوتمالميعنينامبعد م)م
إنمالقوةمهيمكلميشء..مولذلكمفإنامأدعومإىلمالوتماإلرادي..موأناممنمالداعنيمإىلماالنتحارم
حينامميكونمالوقتممناسب ًامالختيارمالوت..مفمتىموجدماإلنسمانمأنماحلياةمملم َي ُعدمهلامهدفملديه،م
فأحسنمخيارملهمهومأنميسلممنفسهملرحىمالوت..مم
لقدمقلتمعىلمعىلملسانم(زرادشت)م:م(مكثريممنمالناسميموتونميفموقتممتأخرمجد ًا،م
وبعضهمميموتونميفموقتممبكرمجد ًا،موالمزالمهذامالقولم:م(متميفمالوقتمالناسب)ميبدومغريب ًا م)م
*م
** م
فمظللتميفمصحبةمهذاماألستاذماألرعنممدةمطويلةممنمالزمن..مرباممكنتم
لستمأدريمكي م
أنفسمهبامعنمذلكمالنقصمالذيمزرعهميفمنفيسمالدير..ملقدمكنتمبقوةمنيتشةمأغطيمالنقصمالذيم
زرعهميفمنفيسمأولمأستاذميلم(سانمبونافنتور م)م
قلنا:مفكيفمبداملكمأنمترتكه م؟م
قال:مأنامملمأتركه..مولكنمعقلهمالذيمكانميتيهمبهمهومالذيمتركه م.م
قلنا:ممامتقصد م؟م
قال:ملقدمظهرمجنونهمبعدمأنمكانمخفيا..مفلذلكمملمأجدميفمصحبتهمإالممامحيولنيمكاممحيولم
البرشيةممجيعامإىلمقطيعممنمالجانني..موحيولماألرضمإىلممارستانمكبريمالمحيويمإالمالجانني م.م
قلنا:مفكيفمختلصتممنمتأثريمأفكاره م؟م
قال:ملقدمب مدأمذلكمأوالمبتخليصممنماإلدمانمعىلمتلكماخلمرةمالتيمسقاينممنها م.م
قلت:مأيممخرة م؟م
قال:ممخرةمالغرورمالذيميسميهمقوة..مم
قلت:ماكتشفتمإذنمبأنمالقوةمالتيميتحدثمعنهامليستمسوىمغرور م؟م
قال:مأجل..مففرقمكبريمبنيمأنميسعىماإلنسانملتحصيلمالقوة..موبنيمأنميتيهمهبا..مويمحوم
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هبامغري مه..مإنمالقوةمتستدعيماالستفادةممنمكلمالطاقاتمواألفكارمواحرتامها..مم
وقدمرأيتمأنمأولممامبدأمبهمأستاذيمالجنونمهومأنهمرفعمعنيمالثقةميفمكلماألفكارمالتيمتطرحم
عىلماألرض..ممم
قلت:مفهلمناقشتمأفكارهممناقشةمعقلية م؟م
ابتسم،موقال:مأجل..ملقدمطبقتمعىلماألفكارمالتيملقننيمإيا مه مالنهجمالذيمعلمنيمإياه..م
فمحوهتاممنمذاكريتمومنمالتأثريميف م.م
قلنا:مكيف م؟م
قال:مهومالميثقميفمالعقل..موالميفماحلقائق..موالميفمالظواهر..مهوميعتربهامكلهاممنماألوهام..م
وباممأنهمطرحمآراءهمكحقائقمعقلية..مفقدماعتربهتامعىلمحسبممنهجهمجمردمرسابممنماألوهام م.م

السالم
قالمذملك،مثممغرقميفمصمتمعميق..مانتظرناهمبرهة..مفلاممطال،مسألناه:مأهؤالءمفقطمهمم
أساتذتك م؟م
قال:ممال..مهناكمأساتذةمكثريون..مأستحييممنمذكرهم..مأومينعقدملساينمدونمذكرهم..مألينم
بعدمأنملقيتمالنورموالصفاءموالسالم..مبعدمأنملقيتماإلنسان..مرصتمأنظرمإليهممباحتقار،م
وأخجلممنمت ملكماألياممالتيمكنتمأجثومبنيمأيدهيممفيهامكاممجيثومالصبيمأمامممعلمه م.م
قلنا:مفحدثنامعنمالنورموالصفاءموالسالم..محدثنامعنماإلنسان..محدثنامعنماألستاذمالذيم
نسخممجيعمماملقنهملكمأساتذتك م.م
نم
قال:مملميكنمأستاذيمهذامخريجمأيمجامعة..موالمأستاذامبأيمكلية..موملمينلمأيمجائزةمم م
تلكماجلوائزمالضخمةمالتيمتعودمقومنامأنميسلموهامللمتفوقني..مم
قلنا:مأيمأستاذمهذا! م؟م
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قال:مملقدمكانمبسيطامغايةمالبساطة..موكانملذلكميمثلمالفطرةميفمقمةمقممها م.م
قلنا:ممنمهو م؟م
قال م:مالميمكنمأنميعرفمأحدممنمالناسممنمه مو م..مفقدمكانملهممنمالقداسةمواجلاملموالصفاءم
والنورممامتستحييممنهماألسامءموالسميات..ملكنيمسمعتمبعضهمميناديهمحممدا..موحقملهمهذام
االسممفقدماجتمعتمفيهمأصنافمالحامد،مفالميراهمأحدممنمالناسمإالممحده..مموسمعتمبعضهمم
يناديهمالراعي م.م
قلنا:مالراعي! م؟م
قال:ممأجل..ملقدمكانمهذاماألستاذمراعيا..موملمألقهمإالميفممرعاه..مأماممجبلممنماجلبال..مم
قلنا:مومامالذيممحلكمإىلماجلبال..مأملمتكنمابنمالدينة م؟م
قال:ممبعدمأنملقننيمأساتذيتمكلمتلكمالعارف..موبعدمأنمرأيتمآثارهامعىلمنفيسموعىلمالناسم
منمحويلماحتقرتماحلياة..مواحتقرتماإلنسان..مفلذلكمجلأتمإىلمتلكماجلبالمألتمسماخلالص م.م
قلنا:معندمالراعي م؟م
قال:ممال..ملقدمذهبتمإىلمتلكماجلبالمألطعممجثتيمللجوارح..مفلممأرضمجلسديمأنميلطخم
بنفاياتمتلكمالدينةماللعونة..مم
لقدمذهبتمإىلماجلبالمألسلممجسديمللموت..مم
قلنا:متنتحر! م؟م
قال:مملقدمصارتماحلياةمـمعىلمضوءمتلكمالتعاليممالقاسيةمالتيمتعلمتهامـمالمتساويمأنمأعيشم
منمأجلها..مفلذلكمرأيتماالنتحارمهومالوسيلةمالوحيدةمالتيمأختلصمهباممنماحلياةمالتيمالممعنىم
هلا م.م
قلنا:مفكيفمملممتت..مهامأنتمبيننا م؟م
قال:مملقدمأنقذينمذلكمالراعي..مثمملقننيممنمالتعاليمممامحببمإيلماحليا مة..مبلممامجعلنيمبعدم
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ذلكمأرحلمإىلمهذهمالبالدمألبحثمعنه م.م
قلنا:مهلمرحلمهوماآلخرمإىلمهذهمالبالد م؟م
قال:ممأجل..مبعدمأنمبلغتهمأخبارمتلكمالفتنةمالعظيمةمالتيمتريدمأنمجتتثمأمةمحممدمتركمغنيامته،م
ثممسارمإىلمهذهمالبالدمليطفئمنريانمالفتنة..مومنذمرحل،موقلبيممشتعلمشوقامإلي مه..موسأموتم
بحرسيت،مألينمأموت،موملمأره،موملمأزددممنممعرفته م.م
قلنا:مفحدثنامعنمالتعاليممالتيمغريتكمكلمهذامالتغري م.م
قال:مبعدمأنملقنتمكلمتلكمالتناقضاتمعنماإلنسان..موبعدمأنمكادميصيبنيماجلنونمالذيم
أصابمأستاذيمالسابعمقررتمقرارامجازمامبأنهمالمخالصميلمإالمبالوت..مم
وم معمأينمأذعتمنبأمهذامالعزمميفمتلكمالدينةمالمتلئةمبالرصاعمإالمأنهمملميأتنيمأحدمليثنينيمعنم
عزمي..مبلمرأيتمالكل..محتىمأساتذيت..ميأتونمإيل،مويباركونمهذامالقرار،مبلمويعتربونهمأصوبم
قرارمأختذهميفمحيايت..مبلمإنمبعضهممأحرضموسائلمالتصوير..موطلبممنيمـممقابلممبلغممنما ملالم
أغراينمبهمـمأنميأخذميلمصورةموأنامأنتحرمعىلمرشطمأنمأرميمنفيسممنمشاهقمناطحةمسحاب..م
لكنيمرفضت..مفلممأردمجلسديمأنميتلطخمبرتابمتلكمالدينةمالتعفن م.م
قلنا:مفكيفمظهرملكمأنمختتارماجلبالموالراعي م؟م
تممنماحلياةمالراضيةم
قال:ميفمذلكماحلنيمالذيمكنتمأبحثمفيهمعنمالوتةمالراضيةمبعدمأنميئس م
رأيتمصورةممجيلةملطبيعةمبكرمملمتغرمعليهامجحافلماإلنسان..مفقلتميفمنفيس:ملنميصلحمقرباملكم
إالمهذهماألرض..موتلكمالراعي..موتلكمالسامءمالتيمملمتتلطخمبعدمبمزابلمالصانع م.م
فرست..موبقلبيممنمالرسورمبالوتممامملمأجدهميفمحلطةممنمحلظاتمحيايت..مم
المأن مكرمأنمبعضمالرتددمأصابنيميفمتلكماللحظةمالصعبةمالتيموقفتمفيهامبنيماحلياةموالوت..م
لكنيمقهرتمذلكمالرتدد..موصممت..موملميبقمبينيموبنيمالوتمإالمنصفمخطوة..ملكنميدامملم
أكنمأنتبهمهلامأمسكتنيمبقوة..مالتفتمفرأيتممامكنتمأبحثمعنه..مم
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قلنا:ممامرأيت م؟م
قال:مملقدمرأيتماإلنسان..ملقدمكانمذلكمالراعيميمثلماإلنسانمخريممتثيل..مفلذلكمشعرتم
بانرشاحمعظيمميفمصدري..موشعرتممنمحيثمالمأدريمبأنميفماحلياةممنماجلاملموالسالمموالنورم
والصفاءممامتستحقممنمأجلهمأنمنعيشها..مبلمأنمنضحيممنمأجلمأنمنعيشها م.م
قلنا:مفكيفمظهرملكمأنمجتلسمبنيميديهمجملسماملتلمذة،موأنتماألستاذمالذيمتلقىممنمكبارم
أساتذةمالبرشية م؟م
قال:ملقدمرأيتممنمسمتهموتواضعهموأدبهموسالمهموعلمهممامجعلنيمـمرغاممعنيمـمأجلسم
معهمذلكمالجلسمالذيمملمأجلسممثلهميفمحيايت م.م
قلنا:ملقدمشوقتنامإليه،مفحدثنامعنه م.م
قال:مملقدمكانتمأولمكلمةمقاهلاميل،موهوميربتمعىلم مكتفيمبحنانموقوةم(:مالمهتدممبنيانماهلل م)()1م
التفتمإليه،موقلت:مأيمبنيانمهلل م؟م
قال:ممأنت م.م
قلت:ممنمأنا م؟م
قال:ممالذيمتبحثمعنه..مأنت..مأنتمهوماإلنسان..مم
قلت:ملكنيمملمأجدماإلنسان م.م
قال:ممألنكمكنتمتسألمالشياطنيمعنماإلنسان،موالشياطنيملنميدلوكمإالمعىلمالشياطني م.م
قلت:مفهلمعندكممنمعلمماإلنسانمماميدلنيمعليه م؟م
قالمبقوةموثقة:مأجل..مفمنمملميعرفمنفسهمملميعرفمربه م؟م
قلت:ملكنيمأراكمبسيطا..موفوقمذلكمالمأرىممعكمأيمآلةممنمآالتمالعلممالتيمكانمحيملهام
()1مورد ميفماحلديثم :م(إنمهذاما إلنسانمبنيانماهللمفملعونممنمهدم مبنيانه)،مقال مفيهمالزيلعيم :م(غريبمجدا) ،م(ختريجم
األحاديثمواآلثارمالواقعةميفمتفسريمالكشافمللزخمرشي)346/1:
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أساتذيت م.م
قال:ممأنامأمحلمالنور..موالنورمهوماآللةمالوحيدةمالتيمحتميكممنمظلامتماجلهل.مم
ق ملت:مأيمنور م؟م
قال:ممرسالةمريب..مم
قلت:مرسالةمربك! م؟م
قال:م مأجل..ملقدمبحثتمعنماإلنسانممثلام مبحثتمأنت..مووجدتممن مالشياطنيممنم
وجدت..مولكنيمملمأستسلممكامماستسلمت..مبلمسارعتمإىلمريب..موصحتمعىلمهذاماجلبل..م
ويفمالحلمالذيمأردتمأنمتسلممنفسكمفيهمللموت،موقلتمبمنتهىمالعجزموالرضاعةموالفقر:ميام
رب..مأنامعاجزمأنمأعلممحقيقتيموأعلمموظيفتي..مفدلني م.م
قلت:مفهلمنزلمعليكمالالكمالذيمنزلمعىلماألنبياءميدلك م؟م
قال:ممال..ملقدموجدتمراعياميفمهذهمالراعي..مكانماسمهمحممدا..موكانمأشبهمالناسمبتلكم
الشمسمالعظيمةمالتيمأضاءتمالوجود،موالمتزالمتضيئة،مل موالمتلكمالغيوممالتيميرسلهامقوميم
وقومك م..مومنمذلكماليوممطلقتممجيعمأسامئي،موتسميتمباسممحممد م.م
قلت:مفهلمدلكمحممدمعىلماإلنسان..موحقيقةماإلنسان م؟م
قال :م مأجل ..موقد مشعرت ميف مكالمه ممن مالصدق مواحلقيقة مما ممألين مباألمل موالبشارةم
امهذاماإلنسان..موتذوقتمقولهمتعاىلم﴿:مو َل َقدْ م
والسالم..ملقدمشعرتمبالكرامةمالعظيمةمالتيمحيمل مه
َ
اتمو َف َّض ْلن َُاهممعَ َىل مِ
ِ
ِ
مكَث ٍري ِمممَّ ْن َمخ َل ْقنَام
كَر ْمنَام َبنِيمآ َد َم َمو َ َ
رب َموا ْل َب ْح ِر َمو َرزَ ْقن َُاه ْممم َنمال َّط ِّي َب َ
ْ
مح ْلن َُاه ْم ِميفما ْل َ ِّ
َّ
َت ْف ِض ًيالم﴾م(اإلرساءم:م)70مم
لقدمشعرتمأينمخملوقممفضل..ملهمكرا ممة..مولهمقربموعنايةمعندمبارئه..موفوقمذلكمشعرتم
أينمأنتميمإىلماهلل،مفأنامعبده،موهومريبمالذيميكلؤينموحيفظنيمويعتنيميبمويربيني..مم
ثممقرأمعيلمحممدمقولهمتعاىلموهوميصفمالقرارماإلهليمبخلقماإلنسانموبدايةمخلقهمومامحصلم
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كَة ِمإ ِّينمج ِ
مرب َكملِ ْلم َال ِئ ِ
اع ٌل ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ض َمخ ِلي َف ًةم َقا ُلوام
َ
يفمتلكمالبدايةممنمأنواعمالتكريم﴿:مو ِإ ْذم َق َال َم ُّ
َ
َ
ِ ِ
ِ
امو َي ْس ِف ُكمالدِّ َما َء َمون َْح ُنمن َُس ِّب ُح ِمب َح ْم ِد َك َمون َُقدِّ ُسم َل َكم َق َال ِمإ ِّينم َأ ْمع َل ُمم َم َ
امالم
َأ َ ْجت َع ُلمف َيهام َم ْنم ُي ْفسدُ مف َيه َ
ماألسامء ُممك َّلهام ُثممعَر َضهممعَ َىلما َْل َال ِئ ِ
كَةم َف َق َالم َأن ِْبئ ِ
َت ْع َل ُم َ
ُوين ِمب َأ ْس َام ِء َمهؤُ َال ِء ِمإ ْنمكُ ْنت ُْمم
ونم م(َ 30
)موعَ َّل َمم َآ َد َم ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ

َامإن ََّكم َأن َْتما ْلع ِليم ْ ِ
اد ِقنيَ م م()31م َقا ُلوامسبحان ََك َمال ِ
ص ِ
َامإ َّالم َمامعَ َّل ْم َتن ِ
مع ْل َمم َلن ِ
يمم م()32م َق َالم َيام َآ َد ُمم
ُ ْ َ
َ
ماحلك ُ
َ ُ َ
سام ِئ ِهمم َف َلامم َأ ْنب َأ ُهم ِمب َأسام ِئ ِهمم َق َالم َأ َملم َأ ُق ْلم َلكُم ِمإ ِّينم َأعْ َلممغَ يبمالسامو ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
ضم َو َأعْ َل ُمم
ُ ْ َ َّ َ َ
ْ
َأن ِْبئ ُْه ْم ِمب َأ ْ م َ ْ َّ َ ْ ْ َ ْ
ْ
ِ ِ ِ
وامآل َد َم م َف َس َجدُ ِ
ماس ُجدُ ِ َ
ون َمو َمامكُ ْنت ُْم متَكْ ت ُُم َ
َمام ُت ْبدُ َ
يس م َأ َبىم
وامإ َّال ِمإ ْب مِل َ
ون م م(َ 33
)مو ِإ ْذ م ُق ْلنَامل ْل َم َالئكَة ْ
ماجلن ََّةمو َ ِ
ِ
واستَكْربمو َ ِ
امح ْي ُثم
امرغَ دً َ
كُنم َأن َْت َموزَ ْو ُج َك ْ َ َ
ماس ْ
ينم م(َ 34
كَانمم َنما ْلكَاف ِر َ
َ ْ ََ َ
كُالممن َْه َ
)مو ُق ْلنَام َيام َآ َد ُم ْ
انمعَ ْمنهام َف َأ ْخرجهام ِمممَّامكَان ِ
مالشجرةَم َفتَكُون ِ
ِش ْئتُاممو َالمت َْقرب َ ِ ِ
َامم َنمال َّظالِنيَ م م()35م َف َأزَ َّهلُ َام َّ
َامف ِيهم
مالش ْي َط ُ َ
ََ
َ َ
َ َ َُ
امهذه َّ َ َ
ضممست ََقرمومتَاع ِمإ َىل ِ
مح ٍ
كُم ِميف ْ َ
كُمملِ َب ْع ٍ
نيم م()36م َف َت َل َّقىم َآ َد ُم ِمم ْنم
َو ُق ْلن ْ
ماأل ْر ِ ُ ْ ٌّ َ َ ٌ
ضمعَ دُ ٌّو َمو َل ْ
َاماه ِب ُطوام َب ْع ُض ْ
تم َفتَابمعَ َلي ِه ِمإ َّنه ُمهومالتَّواب ِ
مكَلام ٍ
ِ ِ
يمم م(﴾)37م(الب مقرة م)م
مالرح ُ
َ ْ ُ َ َّ ُ َّ
َر ِّبه َ

لقدمشعرت..موهوميقرأمهذهماآلياتمبخشوعمورقة..مببدايةمتارخيي..مفأنامملمأكنميفميومممنم
األياممحيواناموالمخليةمعصفتمهبامالرياحملتتحولمبعدمذلكمإىلمهذاماخللقمالستقيم..مبلمشعرتم
بأينمإنسانمخلقمقصدا..مولغاية..موأينملنمهينأميبمعيشمحتىمأحتققمبغايتيمووظيفتيمالتيمأمناطهام
اهللمبفطريت م.م
قلت:مإنممامتقولهميريدمأنميعصفمبكلمتلكماألكوامممنمالعارفمالعلميةمالتيمحصلتها..مم
قال:م مملمتكنمتلكماألكوامممعارف..مبلمكانتمركاماماختلطتمفيهماحلقائقمباألوهام..م
وتشكلممنمذلكماالختالطممامعشتهممنمرصاع..مم
قلت:مأكانميفمتلكماألكواممأوهاما م؟م
قال:ممملومكانتمأوهاماموحدهاملسهلمالتمييزموالستطاعمأيمعاقلمأنميردهامبسهولة..مولكنم
مصدرمخطورهتامأهنامكانتمركاماممنماألوهاممزينمببعضممساحيقماحلقائق..مفصارمالناسميرونم
الصورةموالميرونممامبداخلها،مفيصيبهمممنمالغررميفمذلكمماميملؤهممبالرصاع م.م
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نيماألوهاممواحلقائق م؟م
قلت:مفهلميفمإمكانكمأنممتيزمب م
قال:ممأجل..ملقدمذكرتملكمأنممعيمالنور..موالنورمهومالوسيلةمالوحيدةمالتيمنميزمهبام
احلقيقةممنمالوهم م.م
قلت:مكيف م؟م
قال:ممأرأيتملومأنامكناميفمظلمة،مووضعمأحدناميدهمعىلميشء،مفوصفهمبوصف،مأومسامهمباسم،م
ووصفهماآلخرمبوصفمخمتلف،موأعطاهماساممخمتلفا..موه مكذا..ممامهومالنهجمالسليممالذيمتراهم
للخروجممنممأزقماخلالفممعمأنمالكلموصفممامرأى م؟م
قلت:مذلكمبسيط..منأيتمبمصباحمنسلطهمعىلمذلكمالذيماختلفنامفيه،مفنتعرفمعليهممنمغريم
عناء م.م
قال:ممفإنممعيممثلمهذامالصباح م.م
قلت:ممنموهبهملك م؟م
قال:ماهلل..مريب..مهلمتتصورمأنمالذيمخلقمكلمهذامالكون..مهبذهمالدقةمالعجيبة..موهبذهم
احلكمةمالراقية..موهبذهمالرمحةمالتيمالمنظريمهلا..ميغفلمعنممثلمهذا م؟م
سكت،مفقال:ملقدمأرسلماهللملنامحممدام،مفعرفنامبحقيقتنا..موبالفطرةمالسليمةمالتيمخلقنام
عليه..محتىمإذاممامتاهتمبنامالسبلمعدنامإليهاملنصححمماموقعنامفيهممنممأخطاء م.م
قلت:ملقدمصحبتمقوماميعزلونماهللمعنمالتدخلميفممثلمهذا م؟م
ابتسم،موقال:مهلميمكنملثقفيكمموباحثيكممأنميقولوامألديسو من()1مالمتتحدثمعنمالصباحم
الكهربائي،مأومعنم ُم َشغِّلماألسطوانات..مأومعنمكلمتلكماالخرتاعاتمالتيمخدممهبامالبرشية م؟م
ِ
يسون م( 1847م -م1931م) مأشهر مخمرتع مأمريكي ،ممن ماخرتاعاته :مالصباح مالكهربائي مو ُم َشغِّلم
( )1مهو متُو َماس م َأ ْل َفا م َأد ُ
األسطوانات.موسجلممامجمموعهم1093ماخرتا ًعا،موأجرىمجتاربميفمحقلمالطب،موكادمخيرتعمالذياع،موتنبأمباستعاملمالطاقةم
الذرية..مإضافةمإىلمذلكمح َّس َنماخرتاعاتماآلخرين،مومنهاماهلاتف،مواآللةمالكاتبة،موالو ِّلدمالكهربائي،موالقطارمالكهربائي.
َ
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جمانني..مفأوىلمالناسمباحلديثمعنمهذهمالخرتعاتممنم
قلت:مال..مولومقالوامذلكملكانوام م
اخرتعها م.م
قال:موهلذامالميصحمألحدمأنميتحدثمعنامسوىمخالقناموخمرتعنا..مفاهللماخلالقمهومالذيم
يعرفماإلنسانموطبيعةماإلنسانموأصلماإلنسانمومركباتماإلنسان..موالبدايةمالتيمبدأمهبامتاريخم
وامب ِه ِمإ َّنهمعَ ِليم ِمب َذ ِ
ِ
اتم
اإلنسان..ملقدمذكرمالقرآنمالكريمم مه
كُمم َأ ِو ْ
َ
ماج َه ُر ِ ُ ٌ
رسوام َق ْو َل ْ
ذا،مفقالمتعاىلم﴿:مو َأ ُّ
الصدُ ِ
ماخل ِب ُريم م(﴾)14م(اللك)،موقالمتعاىلم﴿:م َي ْع َل ُم َمخ ِائن ََةم
ورم م()13م َأ َالم َي ْع َل ُمم َم ْن َمخ َل َق َمو ُه َومال َّل ِط ُ
يف ْ َ
ُّ
اميفمالسامو ِ
األ ُ ِ
ات َمو ْ َ
َْ
األ ْر ِ
عْني َمو َم ُ
ض َمو َي ْع َل ُمم
يمالصدُ ُم
امخت ِْف
ورم م(غافر م،)19:مو مقالمتعاىلم﴿:م َي ْع َل ُمم َم ِ َّ َ َ
ُّ
ِ
ِ
ُون َموا َّ ِ
ون َمو َمام ُت ْع ِلن َ
ُرس َ
ورم م(التغابن م 4:م)م
مالصدُ ِم
يم ِمب َذات ُّ
هللُمعَل ٌ
َمامت ُّ

قلت،موقدمشعرتمبالبشارةمتغمرمقلبي:مهلميمكنكمأنمتسلطمهذامالصباحمالذيمذكرتهمعىلم
نمالرصاع م؟م
ماملقنهميلمأساتذيتملتخلصنيمم م
قال:ممأجل..ملقدمذكرمالقرآنمالكريممهذا..مفالقرآنمشفاءملاميفمالصدور..مخيلصهاممنم
ْكُمم َم ْو ِع َظ ٌة ِمم ْنم
َّاسم َقدْ َ
الرصاع،مويملؤهامبالسالم..ملقدمقالماهللمتعاىلميذكرمهذام﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
مجا َءت ْ
ِ
ِ
مالصدُ ِ
مح ٌةملِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ م﴾م(يونس م 57:م)م
دى َمو َر ْ َم
ور َمو ُه ً
كُم َموش َفا ٌء َمل ِاميف ُّ
َر ِّب ْ
قلت:مأأحدثكمعاممذكرمأساتذيتملتميزميلمبنيمحقائقهمموأوهامهم م؟م
قال:ممالمداعيملذلك..مفاممسأذكرهملكميكفيكمألنممتيزمبنيماحلقيقةموالوهم..مسأذكرملكم
الصورةمالتيمذكرهامالصباحماهلاديموالنورمالبنيمالذيمأرسلهماهللملنا،موأنزلهمعليناملتقمتبسماحلقيقةم
منممصدرها..موالمعليكمبعدهامأنمتعرضممنهاممامتشاءمعىلممامتشاء م.م
قلت:ممامأولماإلنسان م؟م
اجلسد:
قال:ممهذهمالطنيمالتيميتكونممنهامقالبهماألريض..ملقدمذكرماهللمذلك،مفقال﴿:مو ِم ْنمآ َي ِات ِهم َأ ْنم
َ
)،موقالم﴿:مإ َّنمم َث َل ِمعيس ِ
ِ
كُم ِمم ْنمت َُر ٍ ِ
ِمكَم َث ِلم
ىمعنْدَ ما َّ
َرش مو َمنم(الروم م20:
هلل َ
َ
ِ َ
َخ َل َق ْ
رشم َت ْنت ُ
ابم ُث َّممإ َذام َأ ْنت ُْمم َب َ ٌ
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آ َد َم َمخ َل َق ُه ِمم ْنمت َُر ٍ
كُونم م(آلمعمران م 59:م)م
مكُنم َف َي ُم
ابم ُث َّمم َق َالم َل ُه ْ
ب()1مالذيمخلقممنهماإلنسان م؟م
قلت:مأرىمأنمكتابكمميويلماهتاممامكبريامبالرتا م
قال:مأنتمتعلممأنمالصانعماحلكيممإذامصنعمآلةمالميضعمفيهامشيئامإالمحلكمةمتقتضيهامم
الصنعة..مولذلك،مفقدمذكرماهللمأصلمهذهماخللقةمالرتابيةملإلنسانملنحرتمهامونراعيهامونراعيم
مقتضياهتامحتىمالمنصطدمممعها،مفيحصلمباصطدامنامهبامالرصاع م.م
أالمترىمكيفميوضعميفمصناديقمالسلعمالتحذيراتمالختلفة م؟م
قلت:مأجل..موقدمأبدعمقومناميفمالنصحميفمذلكمإبداعا م.م
قال:ممأترىمقومكمأكثرمنصحاممنماهلل م؟م
سكت،مفقال:مإذامكانمالصانعمالبسيطمالضعيفماحلقريميذكرملناممركباتمصنعتهملنعرفم
كيفمنستفي مدممنهما،مونعرفميفمنفسمالوقتمكيفمنجنبهامالضارمونقيهامالهلكات،مفإنماهللماحلكيمم
()1مكونماإلنسانممنمترابممالمشكمفيهممنمالناحيةمالعلمية،مفلومأرجعناماإلنسانمإىلمعنارصهماألولية،ملوجدناهمأشبهمبمنجمم
صغري،ميشرتكميفمتركيبهمحوايلم(م)21معنرص ًا،متتوزعمبشكلمرئييسمعىل:مم
1ـمأكسجنيممـمهيدروجنيمعىلمشكلمماءمبنسبةم65مبالائةمـم70بالائةممنموزنماجلسممم
 2مـ مكربون ،موهيدروجني م( م )Hموأكسجني م( )Oموتشكل مأساس مالركبات مالعضوية ممن مسكريات مودسم،و مبروتيناتم
وفيتامينات،موهرموناتمأوممخائر.م
3مـمموادمجافةميمكنمتقسيمهامإىل:مم
آمـمستمموادمهي:مالكلورم(م،)CLمالكربيتم(،)Sمالفسفورم(،)Pموالنغنزيومم()MGموالبوتسيومم(،)Kموالصوديومم(،)Naم
وهيمتشكلم60مـم80مبالائةممنمالوادماجلافة.م
ب.مستمموادمبنسبةمأقلمهي:ماحلديدم(،)Feموالنحاسم()Cuمواليودم()Iموالنغنزيومم()MNموالكوبالتم(م،)Coموالتوتياءم
(م)Znموالولبيديومم(Moم).م
جـمـمستةمعنارصمبشكلمزهيدمهي:مالفلورم(م،)Fمواأللنيومم(،)ALموالبورم(،)Bموالسيلينيومم(م،)Seمالكادميومم(م)Cdم
والكرومم(م.)Crم
وكلمهذهمالعنارصمموجودةميفمترابماألرض،موالميشرتطمأنمتكونمكلممكوناتمالرتابمداخلةميفمتركيبمجسمماإلنسان،م
فهناكمأكثرممنممئةمعنرصميفماألرضمبيناممملميكتشفمسوىم()22معنرص ًاميفمتركيبمجسمماإلنسان،مومذلكمكلهميوافقممامجاءمبهم
القرآنممت ما ممالوافقة.م(معمالطبميفمالقرآنمالكريمممتأليفمالدكتورمعبدماحلميدمديابممالدكتورمأمحدمقرقوزممؤسسةمعلوممالقرآن)
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اللطيفماخلبريمأوىلمبذلك،موأج مدر م.م
قلت:ممامتقولهمصحيح..مولكنمأالمترىمأنماالهتامممبالرتابماإلنساينمسيوقعكمميفمالتاهاتم
التيمأوقعنيمفيهامأستاذيم(واطسون)..مشيخم(الدرسةمالسلوكية) م؟م
قال:مال..ملقدمأبرصمواطسونمبعضماحلق..مفراحميبرشمبهمبعدمأنممزجمبهمباطالمكثريا..مم
لمم مزجهمباحلق م؟م
قلت:مأيمحقمأبرصهم؟..موأيمباط م
قال:مملقدمأبرصمأستاذكمعظمماآللةمالبرشيةمالتيمخلقهاماهللملإلنسانمليمتطيها،مويستغلها،م
ويسخرهامألداءموظيفته،مفتصورمأنماإلنسانمليسمإالماآللة..مولومأنهمدققمبرصهمجيداملرأىميفم
أعامقمأعامقمتلكماآللةماللطائفمالتيمحجبتهمعنهامجماهرهمومباضعه م.م
خطأمصاحبكمليسميفمرؤيتهملآللةمأوماكتشافهملامفيهاممنمعجائبمالصنعة..موإنامميفماختصارهم
اإلنسانمفياممرآه..مم
ومثلمذلكماخلطأموقعمفيهمقبلهممنمرأوامالظواهرمالكونية،مودقتها،مفتصوروامالكونمحركةممنم
غريمحمرك،مموصاحواممعمجاليلومونيوتنمقائلني،موقدماستفزهممالغرورملاماكمتشفوهم(:مالكونمآلةم
ضخمة)..مأوم(منمالمكنمتفسريمظواهرمالطبيعةمبربطمبعضهامببعضمدونمحاجةمإىلمتدخلمقوىم
خارجيةمعنها م)م
أومصاحوامباممصاحمبهممنمبعدهممومنمتتلمذمعليهممحنيمعرفوامالادةمالتيمهيمهيوىلمالكونم
بأهنام(مامشغلتمحيز ًاممنمالفراغ،موهيمصلبةموبسيطةموواضحةمللعيان .م.موأنمحركتهامحمكومةم
بنظاممآيلمالمخيتل،مفرتكيبمالادة،موترتيبمأجزائهامالكونةمهلاممهاممصدرمفهمماحلركةموتفسريها..م
فاممنحسمبه،موماميفوحمعنمالزهرممنمالعطر،مأومينبثقمعنمالشمسمالغاربةممنماللون،مأوممامنشعرم
بهممنمالخاوفمواآلمال..ممجيعمهذهمالظواهرممردهامإىلمحركاتممأجزاءمصغريةممنمالادة،متنطلقم
يفمالفضاءمطبق ًاملقواننيمحتميةمحاسمة،مهذهماألجزاءمالصغريةمهيمالتيميتولدمعنهامعلمنامهبا،م
فليسمالعقلمبعبارةمأخرىمإالمشعورمهذهماألجزاءمالصغريةمبذاهتا م)م
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هبذامصاحمالكل..مكلممنمهبرهممعظمماآلالتمالربانية..مملقدماكتفوامباالنبهارمهبامعنماملنظرم
إىلماحلقائقمالتيمحتيطمهبا..موالتيمالميمكنمأنمتتحركماآللةممنمدوهنا..مم
وقدمأدىمهذاماالنبهارمإىلمتلكماألوهاممالكثريةمحولمالكونموحولماحلياةموحولماإلنسان..مم
وأخطرممامنتجمعنمذلكممامكانواميرددونهمكلمحنيممنمقوهلم(:مماممنميشءميمكنمأنميكونم
حقيقي ًامإالموهومقابلم ممنمالناحيةمالنظريةم؛مألنميدركمباحلواس،مومنمهنامفإنمالبحثميفمطبيعةم
األشياءمالحسوسةموحتليلهامإىلمعنارصهاموذراهتام؛مإناممهوممعاجلةمللحقيقةمبصورةممبارشة،مأمام
تصورمالقيمماألخالقية،موتأملماخلرباتمالدينيةمواالستمتاعمهباممثالً،مفليسمإالمخبطمعشواءم
وجري ًاموراءمالرسماب م)م
وأخطرممامنتجمعنمذلكمكلهمهومسلبماإلرادةممنماإلنسانمبعدمأنمسلبمعقله..مفالميمكنم
للعقلمأنميامرسموظيفتهمإنمملمتكنملهمإرادة..مم
قلت:مذكرتماحلقمالذيمذهبمإليهمواطسون..موالوهممالذيمترسبمإليه..مفهلمترىمأنم
لداروينمبعضماحلقمفياممذكرهممنمخلقماإلنسان م؟م
قال:ممداروينمخمتلفممتاما..مداروينمملميدرسماإلنسانمكيشءمموجودمأمامه..موإناممراحم
يبحثميفماجلامجممعنمتاريخماإلنسان..مفلممهتدهماجلامجممإىلميش مء(..)1مفراحميتكهنمويرجمم
بالغيب..مإنهممثلممؤرخمأرادمأنمخيرجمللعاملمبتاريخمحضارةممنماحلضارات،مفبحثميفمآثارها،م
يفمالخطوطات،مفلممجيد..مفراحميتكهن..مويطلقمخليالهمالعنان م.م
فلممجيد..موبحثم م
قلت:مأالميمكنمأنميكونمآدممالذيمذكرمالقرآنمأنهمأولمالبرشمكانميفمأصلهمساللةممنم
السالالتمالتيمذكرهامداروين م؟م

()1مذكرنامالردمالعلميمعىلمنظريةمالتطورميفم(معجزاتمعلمية)ممنمهذهمالسلسلة.
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قال:ممال..ملقدمأكدمالقرآنمالكريممأنماهللمخلقمآدممابتدا مء(..)1موفوقمذلكمأخربنامأنماإلنسانم

()1ملألسف..مفإنمبعضمالسلمنيمممنمتومهوامأنملنظريةمالتطورممصداقيةمعلميةمراحمحياولمالتوفيقمبينهاموبنيممامجاءميفم
القرآن..مومنمذلكمالدكتورمعبدمالصبورمشاهنيميفمكتابهم(أيبمآدم:مقصةماخلليقةمبنيماألسطورةمواحلقيقة)،مفقدمحاولميفمدراستهم
التوفيقيةمهذهمأنميميزمبنيمكلمتيم(البرش)،مو(اإلنسان)..محيثمافرتضمأنمكلمةم(برش)متطلقمعىلماألطوارمالقديمةمالتيمكانم
عليهاماإلنسانمقبلماستصفاءماهللمآلدمممنمبنيمبقيةمالخلوقاتمالتيميطلقمعليهام(برش)،موالبرشمبذلكمهوماسممذلكمالخلوقم
الذيمأبدعهماهللممنمالطني.مم
فبنيم(البرشمواإلنسان)معموماموخصوصاممطلقا،مفـم(البرش)ملفظمعامميفمكلمخملوقمظهرمعىلمسطحماألرض،ميسريمعىلم
قدمني،ممنتصبمالقامة،مو(اإلنسان)ملفظمخاصمبكلممنمكانممنمالبرشممكلفامبمعرفةماهللموعبادته،مفكلمإنسانمبرش،موليسمكلم
برشمإنسانا.م
ومنمالردودمالتيمردمهبامالباحثونمعىلمهذامأنمكلمةم(برش)ميفمالقرآنمالكريممـمالذيمانطلقممنهمـممرادفةملكلمةم(إنسان)م
بشكلمالملبسمفيه،مويدلملذلكمأنمكلمةم(برش)ميفمالقرآنمالكريممأطلقتمعىلمالعاينمالتالية:م
عىلمالرجال:مومنمالشواهدمعىلمهذامالعنىمماموردميفمقولهمتعاىلم﴿:مقالتمربمأنَّىميكونميلمولدموملميمسسنيمبرشم﴾م(آلم
عمران:م،)47موهومالعنىمالذيمنجدهميفمقولهمتعاىلم﴿:موقلنمحاشامهللممامهذامبرشام﴾م(يوسف)31:موقولهمتعاىلم﴿:مولقدمنعلمم
أهنمميقولونمإنامميع ِّلمهمبرشملسانمالذيميلحدونمإليهمأعجميموهذاملسانمعريبممبنيم﴾م(النحل،)103موقولهمتعاىلم﴿:مفتمثلم
هلامبرشامسويام﴾م(مري مم)17موغريها.م
ويلمإِ ِّين من ََذر ُ ِ
ِ
ارش ِيب َمو َق ِّريم َع ْين ًام َفإِ َّمام َمت َريِ َّن ِمم َنما ْل َب َ ِ
رشم َأ َحد ًام َف ُق ِ
مص ْوم ًام
تمل َّلر ْمح َِن َ
ْ
عىلماإلنسان:مومنمذلكمقولهمتعاىلم﴿:م َفكُيل َمو ْ َ
َف َل ْنم ُأ َك ِّل َمما ْل َي ْو َممإِن ِْس ّي ًام﴾م(مريم)26:مفقدموردتمهذهمالكلمةمهناممرادفةملإلنسان.مم
عىلماألنبياء..مكاممقالمتعاىلم﴿:ممامكانملبرشمأنميؤتيهماهللمالكتابمواحلكمةموالنبوةمثمميقولمللناسمكونوامعباداميلممنمدونم
اهللمولكنمكونوامربانينيمباممكنتممتع ِّلمونمالكتابموباممكنتممتدرسونم﴾م(آلمعمران:م،)79موهذامهومالعنىمالذيمنجدهمكذلكم
رش ِممن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
وسىمنُور ًام
َابما َّلذ َ
ميش مءم ُق ْلم َم ْنم َأنْزَ َلما ْلكت َ
يفمقولهمتعاىلم﴿:مو َمام َقدَ ُرواماهللَّ َ
َ
يمجا َءمبِهم ُم َ
َمح َّقم َقدْ رهمإ ْذم َقا ُلوام َمام َأنْزَ َلماهللَُّمع ََىلم َب َ ٍ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
دىملِلن ِ
ونمكَثري ًا َمو ُع ِّل ْمت ُْمم َم َ
امملْم َت ْع َل ُموام َأ ْنت ُْم َموالمآ َباؤُ ك ُْمم ُق ِلماهللَُّم ُث َّمم َذ ْر ُه ْم ِميف َمخ ْوض ِه ْمم َي ْل َع ُب َ
خت ُف َ
امو ُ ْ
ون)م
َّاس َ ْ
وهنَ َ
مجت َع ُلو َن ُهم َق َراط َ
َو ُه ً
يسم ُت ْبدُ َ
(األنعام،)91:موقولهمتعاىلم﴿:م َقا َل ْتمرس ُلهمم َأ ِيفماهللَّ َِمش ٌّكم َفاطِ ِرمالسامو ِ
نم ُذن ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
ُوبك ُْم َمو ُيؤَ ِّخ َرك ُْمم
ضم َيدْ ُعوك ُْمملِيَغ ِْف َرم َل ُك ْم ِمم ْم
َّ َ َ
ُ ُ ُ ْ
َانميعبدُ مآباؤُ نَام َف ْأتُونَامبِس ْل َط ٍ
انم ُمبِ ٍ
ِ
ِ
ِ
رش ِممثْ ُلنَامت ُِريدُ َ
ني)م(ابراهيم،)10:موقولهم
ونم َأ ْنمت َُصدُّمونَامعَ َّاممك َ َ ْ ُ َ
ُ
إ َىلم َأ َج ٍلم ُم َس ّم ًىم َقا ُلوامإ ْنم َأ ْنت ُْممإ َّالم َب َ ٌ
َان ميرجواملِ َقا مءمرب ِهم َف ْليعم ْلم َعمالًمص ِ
ِ
تعاىلم﴿:م ُق ْلمإِنَّامم َأنَامب َ ِ
موالم ُي ْ ِ
رش ْكمبِ ِعبَا َد ِةم
احل ًا َم
َ َ
وحىمإِ َ َّيلم َأن ََّاممإِ َهل ُ ُك ْممإِ َل ٌه َمواحدٌ م َف َم ْنمك َ َ ْ ُ
رشممثْ ُل ُك ْمم ُي َ
َ َ ِّ َ ْ َ
َ َ ٌ
َر ِّب ِهم َأ َحد ًا)م(الكهف)110:مم
أمامتفسريهملكلمةم(ساللة)ميفمقولهمتعاىلم﴿:مو َل َقدْ َمخ َل ْقن ْ ِ
ان ِمم ْن ُمسال َل ٍة ِمم ْنمطِ ٍ
َاماألن َْس َ
ني)م(الؤمنون،)12:موالتيمتصورمأنمالرادم
َ

منهام(سلسلةمآباءمخلقواممنمطني..موكأنماآليةمتدفعمعنمالعقلماحتاملمإدماجمالعمليتنيم(خلقمالبرشموخلقماإلنسان)ميفمعمليةم
واحدة،مفاإلنسانمخلقممنم(ساللة)منسلتممن(طني)،مأي:مإنهمملمخيلقممبارشةممنمالطني،مفأمامابنمالطنيممبارشةمفهوم(أولم
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صورمهب مذهمالصورةمابتداءا..مبلمهوميمنمعلينامبذلك،مويعتربهممنمفضلماهللمعلنيا..مقالمتعاىلم﴿:مم
يم م م(التني م)4:موقال:م﴿يام َأهي ْ ِ
َل َقدْ َمخ َل ْقن ْ ِ
امغَر َك ِمب َر ِّب َكما ْل ِ
اماألن َْس ُ
َاماألن َْس َ
كَر ِ
يمم
ان ِميفم َأ ْح َس ِنمت َْق ِو ٍم
انم َم َّ
َ ُّ َ
يمخ َل َق َك م َف َس َّو َ
ا َّل ِذ َ
ور ٍةم َم َ
هللُما َّل ِذيم
امشا َء َمركَّ َب َك﴾م(االنفطار م،)8:موقال﴿:ما َّ
اكم َف َعدَ َل َك ِميف م َأ ِّي ُ
مص َ
ِ ِ
ماألر َضم َقرار ًاموالسامء ِمبنَاءموصوركُمم َف َأحسنمصوركُممورزَ َق ِ
هللم
كُمما َُّ
كُممم َنمال َّط ِّي َباتم َذمل ُ
ْ
َ َ َّ َ َ ً َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ
كُم ْ َ ْ
َج َع َلم َل ُ
)،موقال﴿:مخ َل َقمالسامو ِ
ات َمو ْ َ
َ
كُمم
هلل َُمر ُّبما ْل َعا مَلِنيَمم م(غافر م64:
كُمم َف َت َب َار َكما َّ
َّ َ َ
احل ِّق َمو َص َّو َر ْ
األ ْر َض ِمب ْ َ
َر ُّب ْ
ريم م(التغابن م 3:م)
كُم َمو ِإ َل ْي ِهما َْل ِص ُم
َف َأ ْح َس َن ُ
مص َو َر ْ
قلت:ملقدمبدأتميفمتلمذيتمعىلمأساتذةمحيتقرونمالرتاب..مفامماحلقمالذيمأبرصوهميفمذلك؟..م
ومامالوهممالذيمترسبمإليهم م؟م
قال:مممأماماحلقمالذيمأبرصوهمفهومأنمأنوارمالروحمالتيمنفخهاماهللميفمجسدماإلنسانمشغلتهمم
عنماجلسدموالطني..مفتصوروامالرصاعمبنيمالروحمواجلسد..موهومموضعمالوهم..مفالنورمالذيم
نرىمبهماألشياءمالميزاحمماألشياءموجودها..مبلمإنهميزيدهاممجاال..مأالمترىمالشمسمكيفمترشق،م
فترشقماألل موانمبإرشاقها م؟م
فهكذامالروحمعندمامأرشقتمعىلمجسدماإلنسانمزينتهموملمتزامحه..مفلذلكمأوىلمالقرآنمالكريمم
﴿م َ
قالم َل ُهم
للجسدمقيمةمالمتقلمعنمقيمةمالروح..مفهوميعتربهممنمنعمماهللمعىلمعباده..مقالمتعاىل م :م
ِ
نمنُط َفةم ُث َّم َمس ّو َ
َ
﴾م(الكهف:م
اك َمر ُجالًم م
ذيمخ َل َق َك ِمم ْنمتُرابم ُث َّم ِمم ْم
مأكفرتمبا َّل
هو ُمحياور ُه
َ
صاحب ُه َمو َ
ِِ ِ
ِ
ِ
مفامش ِ
كُمما َ
رضمذلو ً
ال ُ
ورم
﴿م ُه َوما َّل
،)37موقال م :م
أل َ
واميفممناك ِب َ
َ
هاموكُ ُلوامم ْن ِمرزْ قه َمو ِإ َليهمالن ُُّش ُ
ذيمج َع َلم َل ُ
البرش)،موكانمذلكممنذممالينيمالسنني)م(ص 90م منمكتابه)مويقول:م(فخلقماإلنسانم(بدأممنمطني)،مأي:ميفمشكلممرشوعم
برشي،مثمماستخرجماهللممنهمنسالم(منمساللةممنمماءممهني)،مثممكانتمالتسويةمونفخمالروح،مفكانم(اإلنسان)مهومالثمرةميفمهنايةم
الطافمعربمتلكمماألطوارمالتارخييةمالسحيقةمالعتيقة)م(ص91ممنه)م
فقدمردمعليهمالباحثونمبأنمالساللةميفماللغة(انظرمالعجممالوسيط،مومعجممألفاظمالقران)متعنيم(ماماستُلممنماليشءموانتُزع..م
كاممتعنيمخالصةماليشء..مومعنىماآليةمهبذامهوم:م(مولقدمخلقناماإلنسانممنمخالصةممنمالطني)مم(انظر:مغزوممعاقلمالداروينية،م
ونسفمنظريةمالتطور،متأليف:أبومصالح)
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باتممامرزَ قناكُمموالم َت ْطغ ِ
واممنم َطي ِ
﴿مكُ ُل ِ
مغَض ِبيم﴾م
﴾م م(اللك:م،)15موقال م :م
َوامف ِيهم َف ُي ِح َّلمعَ َل ْي ُمك ْم َ
ْ َ
ْ ِّ
َ
م(طه م81:م م)م
فهذهماآلياتمالقرآنيةمحتملمبنيمط ّياهتاممعاينمترشيعيةمكثريةمتبنيمقيمةماجلسدموأمهيةمالحافظةم
علي مه()1
ّ
..مفهيمتبنيمأنماإلنسانمبتكوينهماجلسامين،موبطبيعتهمالبدنية،مجزءممنمعاملمالطبيعة،موأنم

األرضمهيممصدرمنشوئهموتكوينه..مفهومابنماألرض،مونتاجهماماحليمالرتقيميفمتكوينهموأجهزتهم
َ
﴾م
ذيمخلقك ِممنمتُرابم م
أكفرتمبا َّل
﴿م
اجلسميةمالختلفة م :م
َ
وهيمتبنيمأنمهذاماجلسدمالذيمنشأممنماألرضمالميستغنيمبطبيعتهمعنمإمدادماألرضم
عامم﴾م
لوجوده،ممنمالطعامموالرشابمواللباسموالسكن..م م
مامج َع ُ
لناه ْم َ
﴿م َو َ
مجسد ًامالميأكُلونمال َّط َ
م(األنبياء:م )8م.م
وهيمتبنيمأنمالتوافقميفمالتكوينمالطبيعيمبنيماإلنسانموالطبيعةمتاممومتناسق،مفكلممامحيتاجهم
ّم
﴿م َو َ
مفيهامأقواهتاميفم
باركمفيهاموقدّ َر
اإلنسانمالستمرارماحلياةممتوفرميفمعاملمالطبيعةمومتناممفيها..م م
َ
ِ
كُمما َ
رضم َذلو ً
الم﴾م م(اللك:م 15م)م
فصلت:م..)10م م
أل َ
مللسائلنيَ م﴾م م( ّ
﴿م َج َع َلم َل ُ
أربعةمأ ّياممسوا ًء ّ
ّ
وهيمتبنيمأنمكل مماميفماألرض،ممنمخرياتموط ّيبات،محاللم مط ّيبمومباحملكافةمبنيم
ّ
ّ
مإنسانمحاجتهموحقهم
اإلنسان،مدونمتفريقمأوممتييز،مفحكمةماهلل،موعدلهمتقضيانمبأنمتتوفرملكل
﴿ميام َأهيامالنّاسمكُ ُل ِ
وامممّ ِاميفما َ
أل ِ
محال ً
الم َط ِّيب ًام﴾م م(البقرة:م)168مم
رض َ
القررملهميفماحلياة م :م ُّ
موقدماستنكرمالقرآ منمالكري مممعىلمهؤالءمالنحرفنيمموقف مهممهذاممنمالتعماجلسد ّية،موالط ّيباتم
ِ ِ
ِِ ِِ
مح َّر َم ِمز َ
مالرزقم
ينةماهللِما َّل
التيمأنعمماهللمهبامعىلمعباده،مفقال م :م
﴿م ُق ْلم َم ْن َ
تيمأخر َجملعباده َموال َّط ِّيباتمم َن ِّ
َ
﴾م م(األعراف:م 32م)م
واعتربمالرهبانيةمبدعةمخطريةميفمالدين،مففيمالقرآنمالكريممعندمذكرمالتحريفمالذيمحصلم
َامب ِعيسىماب ِنممريمموآ َتينَاه ْ ِ
ِ
ماألن ِْج َيل َمو َج َع ْلن َِاميفم ُق ُل ِ
وبم
لل ممسيحية م :م
َامو َق َّف ْين ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
﴿م ُث َّمم َق َّف ْينَامعَ َىلمآ َث ِاره ْم ِمب ُر ُس ِلن َ
()1ممانظرممقاالمبعنوان:مكيفمتعاملماإلسالمممعماجلسد؟ممنمموقعم(البالغ)مالوسوعةماإلسالمية.م
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عُوهاممامكَ َتبن ََاهامعَ َلي ِهم ِمإ َّالماب ِت َمغاء ِمر ْضو ِ
ِ
ِ
امح َّقم
انما َّ
عَو َه َ
هللِم َف َام َمر ْ
َ
ينما َّت َب ُعو ُه َمر ْأ َف ًة َمو َر ْمح ًَة َمو َر ْه َبان َّي ًةما ْبتَدَ َ َ ْ
ا َّلذ َ
ْ ْ ْ َ
ُواممنْهمم َأجر ُهممو ِ
ِ
ِ
ِ
ون﴾م م(احلديد م 27:م)م
كَث ٌري ِممن ُْه ْمم َف ِاس ُق َم
ينمآ َمن ُ ْ ْ َ ْ َ
ِرعَ ا َيت َهام َفآ َت ْينَاما َّلذ َ
الروح:
قلت:مالمأرىمأنمالطنيموحدهامكافيةمألنمحتولممنماإلنسانمإنسانا م؟م
قال:ممصدقت..مفالفطرةمتدلمعىلمأنماإلنسا منمأعمقممنمأنمينحرصميفمهذامالقالبمالطينيم
معماحرتامنامالعظيممله..موقدمأخربنامالقرآنمالكريممهبذهماحلقيقةمالفطرية،موأكدهاملنا،مبلمبنيملنام
منشأهاموأصلها،مفقالمتعاىلمـممبينامأنمهلاممنمالسموموالرفعةممامالميمكنمتصوره..مولذلكمنسبهام
إليهمـم﴿:م َف ِإ َذامسوي ُتهموَمن َف ْخ ُت ِمف ِيه ِممنمر ِ
وحيم َف َق ُعوام َل ُهمس ِ
ينم م(احلجر م 29:م)م
اج ِد َم
َ َّ ْ ُ َ
َ
ْ ُ
قلت:مفهلمذكرمالقرآنمحقيقةمهذهمالروحموماهيتها م؟م
قال:ملقدمظلتمالبرشيةميفمدهورهاممجيعامتأكلمالفواكهمواخلرضمواللحوم،موهيمالمتعرفم
عنارصهامومركباهتا،موم معمذلكمظلتمتستفيدممنها،مبلمالمتستطيعمأنمتعيشممنمدوهنا م.م
وظلتمالبرشيةممنذمسالفمالدهورممتثاقلةمإىلماألرضممنجذبةمإليهاممعمأهنامالمتعلممقواننيم
اجلاذبية م.م
وظلتمالبرشيةممنذمسالفمالدهورمواألحقابمتستفيدممنماآلالتمالتيمجهزتمهباممنم
القلبموالعدةموالرئتنيموغريها..ممنمغريمأنمتعلمممنمتفاصيلمذلكمشيئا م.م
قلت:ممامتقصدمبكلمهذا م؟م
قال:ممأقصدمأنماإلنسانمعندمامالمتكونملهمالوسائلمالكافيةمالتيميبحثمهبامعنماحلقائقم
والاهياتميكتفيمباالستفادةممنهاموباالعرتافمهبامدونمأنمحياولمبعقلهمالحدودمأومبوسائلهم
الحدودةمختيلها م.م
قلت:مومامالانعممنمذلك م؟م
حلقائقمأساطري..مومنمالعلوممخرافات م.م
قال:ممحتىمالميقعميفمالوهم..مفالوهممحيولممنما م
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قلت:مولكنممامالانعممنممعرفتها م؟م
قال:ممنحنمالمنرىمإالماأللوانمواألحجاممواألشكال..مفلذلكمالمنستطيعمأنمنرىممامملمتكنم
لهممنمهذهماجلسومممامتستطيعممداركنامالبسيطةمأنمتدركه..مولذلكممنمالعبثمأنمنبحثمفيه..م
ح(،)1م
وهلذامقطعماهللمعناماجلدلمالذيميمكنمأنمنقعمفيهمإذاممامأردنامأنمنبحثمعنمحقيقةمالرو م
وح م ُق ِل مالروح ِممن م َأم ِر مريب موما م ُأ ِ
فقالَ ﴿:مو َي ْس َألون ََك ِ
مالر ِ
الم
وتيت ُْم ِمم َن ما ْل ِع ْل ِم ِمإ َّال م َق ِلي ًم
ُّ ُ ْ ْ َ ِّ َ َ
معَن ُّ
م(االرساء م 85:م)م
ولذلكمأمرنامبدلمالبحثمعنمالاهيةمأنمنستثمرمالطاقاتمالكربىمالتيممتتمتعمهبامأرواحناميفم
َاماألمان ََةمعَ َىلمالسامو ِ
اجل َب ِ
ض َمو ِْ
ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
نيم
الم َف َأ َب ْ َم
َّ َ َ
َّامعَر ْضن ْ َ َ
أداءماألمانةمالتيمكلفنامهبا،مقالمتعاىل﴿:مإن َ
مح َله ْ ِ
ِ
َأ ْن َ ِ
مج ُهو مً
ان ِمإ َّن ُه َ
اماألن َْس ُ
الم م(األحزاب م 72:م)م
مكَانم َظ ُلوم ًا َ
امو َ َ َ
امو َأ ْش َف ْق َنممن َْه َ
محيم ْلن ََه َ
ْ
ملمأدرمباممأجيبه،مفقال:ملعلكميفمرحلتكميفمالبحثمعنماإلنسانممررتمبذلكمالركامممنمالتيهم
يفمالتعرفمعىلمروحماإلنسان..مم
قلت:ملقدممررتمعىلمالاديني..مفرأيتمأهنممفقدمقطعوامعنمأنفسهممهذاماجلدلمحنيماعتقدوام
أنماإلنسانمجمردمكيانمماديممكونممنمجمموعةممنماألجهزةموالف معالياتمالادية،موعندماميفقدم
َّ

()1مهذامهومالرسمالذيمعزامإليهمالحققونممنمالعارفنيمرسمعدممإمكانممعرفةماجلامهريمللروح،موقدمحتدثمالغزايلمعنمذلكمم
عندمذكرهملألرسارمالتيمخيتصمهبامالقربونموالميشاركهمماألكثرونميفمعلمهامويمتنعونمعنمإفشائهامإليهم،مفقالمالقسمماألول:م
أنميك مونماليشءميفمنفسهمدقيق ًامتكلمأكثرماألفهاممعنمدركهمفيختصمبدركهماخلواصموعليهممأنمالميفشوهمإىلمغريمأهلهمفيصريم
ذلكمفتنةمعليهممحيثمتقرصمأفهامهممعنمالدرك.موإخفاءمرسمالروحموكفمرسولماهللممعنمبيانهممنمهذامالقسممفإنمحقيقتهم
باممتكلماألفهاممعنمدركهموتقرصماألوهاممعنمتص مورمكنهه.موالمتظننمأنمذلكمملميكنممكشوف ًاملرسولماهللممفإنممنمملميعرفم
الروحمفكأنهمملميعرفمنفسهمومنمملميعرفمنفسهمفكيفميعرفمربهمسبحانه؟موالميبعدمأنميكونمذلكممكشوف ًا ملبعضماألولياءم
يفم صفاتماهللمعزموجلممنماخلفاياممام
والعلامءموإنمملميكونوامأنبياءمولكنهمميتأدبونمبآدابمالرشعمفيسكتونمعاممسكتمعنهمبلم م
تقرصمأفهامماجلامهريمعنمدركهموملميذكرمرسولماهللمم منهامإالمالظواهرملألفهامممنمالعلمموالقدرةموغريمهامحتىمفهمهاماخللقم
بنوعممناسبةمتومهوهامإىلمعلمهمموقدرهتممإذمكانمهلمممنماألوصافمماميسمىمعلامًموقدرةمفيتومهونمذلكمبنوعممقايسة.مول مومذكرم
منمصفاتهممامليسمللخلقممماميناسبهمبعضمالناسبةميشءمملميفهموه)(مانظر:ماإلحياء:م)100/1
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احلياةمسينحلمويستهلكميفمترابماألرضموتنتهيمدورةموجودهميفمعاملمالطبيعةمإىلماألبد م.م
وقدمذكرمهؤالءمأنمالروحمـمإنمصحمأنميكونمهناكمروحمـممامهيمإالمخواصماجلسد،مفهيم
لذلكمختضعمجلميعمالقواننيمالتيمحتكمه م.م
وذكروامأنمجمموعمظواهرمالشعورموالعقلمواالرادةموالفكر،ممامهيمإ ّ
الموظائفمعضويةممثلهام
الخرى،موكذاماآلثارمالفكريةموالعرفيةمعندهممماهيمإ ّ
كمثلممجيعمالوظائفمالبدنيةما ُ
المنتائجموآثارم
فيزيائيةموكيميائيةمللخاليامالعصبيةموالعقلية،مومجيعمتلكماآلثارموالنشاطاتمالروحةمتظهرمبعدم
ظهورمالعقلمواجلهازمالعصبي،مو ممتوتمبموتماجلسد،مفإذامماتماالنسانمبطلتمشخصيته،م
ّ
واندثرمبدنه،موزالممعهمكلممامبلغهممنمحمصولمعقيلموارتقاءمنفيسموكاملمروحي.مم
قال:ملقدمذكرماهللمتعاىلمهذامالصنف،مفقال﴿:مو َقا ُل ِ ِ
امو َمامن َْح ُنم
مح َيا ُتنَامالدُّ ْن َي َ
وامإ ْن مه َي ِمإ َّال َ
َ
وتمونَحيامومامنَحن ِمبمبع ِ
ِبمبع ِ
ِ ِ
وثنيَمم
وثنيَمم م(األنعام م،)29:مو مق
مح َيا ُتنَامالدُّ ْن َيامن َُم ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ال﴿:مإ ْنمه َي ِمإ َّال َ
َُْ
م(الؤمنون م)37:مم
قلت:مفكيفميردمعىلمهؤالء م؟م
قال:ممإنمأولمماميردمبهمعىلمهؤالءمهومالفطرة..مفالفطرةمالبرشيةمتقولمبوجودمالروح..م
والدليلمعىلمذلكماتفاقممجيعمأممماألرضمعىلمذلك م،موالميمكنمجلميعمأهلماألرضمأنميتفقوام
عىلميشءمواحدميفممثلمهذهماخلطور مة( )1م.م

ّ
)مفقدمكانمسقراطموأفالطونميعتقدانمأنمالروحمجوهرمخالدمموجودممنذماألزل،موعندماميكتملماجلننيميفمبطنم ُا ّمهمتتعلقم
(1
بهمالروح،مثممتعودمبعدمالوتمإىلمحم ّلهاماألول،مويرىمإفال طونمأنمهناكمروحني:مإحدامهامالروحمالعاقلةموهيماخلالدةموحملهام
ّ
الدماغ،مواالُخرىمغريمخالدةموالمعاقلة،موهيمقسامن:مغضبيةمومستقرهامالصدر،موشهويةمومكاهنامالبطن.م
وذهبمأرسطومإىلماالعتقادمبحدوثمالروحممعمحدوثمالبدن،مفعندماميتكاملمالبدنمتوجدمالروحمدونمأنمتكونمهلامسابقةم
حياةمقبلمحدوثها،موعدّ مثالثةمصنوفممنماألرواحممنبثّةميفمجمموعمالبدن،موهي:مالروحمالعاقلةمـمأومالنفسمالناطقةمـموهوميقولم
بتجردها،موالروحماحلاسةمأوماحليوانية،موالروحمالغاذية،موالميقولمبتجردماألخريتني.م
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قلت:مإنمقومنامالميؤمنونمإالمبالخابر م.م
قال:ممفليبحثواميفمالخاب مر م..مفسيجدونمكلماألدلةمالتيمتربهنمهلممعىلمأنهمالميمكنملإلنسانم
أنميكونمإنسانامحتىمينفخمفيهممنمالروحمالساميةمماميتحولمبهمإىلمإنسا من( )1م.م
قلت:مدعناممنمقومنا..مفقدميئستممنهم..موالمهيمنيمأنميقبلوامأوميرفضوا..مفقدمتعودوامأنم
يقبلوامماميشاءونمقبوله،مويرفضوامماميشاءونمرفضهمسواءمقبلتهمالخابرمأومرفضته م.م
قال:ممفاممتريدممنيمأنمأحدثك م؟م
قلت:معنمرسمالروح..مم
حتولمبهمالطنيمإىلمإنسان..موهبامحتملماألمانةمالعظيمةم
قال:مالروحمهيمالرسمالرباينمالذيم م
التيمأبتمالسمواتمواألرضمأنمحتملها..موهبامحتملماخلالفة..موهباماستطاعمأنميعبدماهللمعبوديةم
التكليف..موهبامحيب..موهباميبغض..موهباميسعد..موهباميشقى..موهباميرىمماموراءماحلجب..موهبام
تتجىلملهمحقائقماألشياء..موهيم(مفهرسمالغرائبمالتيمختصماالسامءماإلهليةماحلسنى..مومقياسم
مصغر ملعرفة مالشؤون ماالهلية موصفاهتا ماجلليلة ..موميزان مللعوامل مالتي ميف مالكون ..موالئحةم
لندرجاتمهذامالعاملمالكبري..موخريطةمهلذامالكونمالواسع..موفذلكةملكتابمالكونمالكبري..م
مأخص مصفاتهم
واهتممديكارتم(مت 1560م)مبتمييزمالروحمعنماجلسم،موحتديدمخصائصمك ّل ممنهام،مفاعتربمالروحمجوهر ًا
ّ
الفكر،موالميتصورمفيهمإمكانمالتجزّ يمواالنقسامموعدممالتجانسميفمأجزائه،مواعتربماجلسممجوهر ًامأخصمصفاتهماالمتداد،مومنم
ّ
أحوالهمالصورةمواحلركة،مويقبلماالنقسامموالتجزّ يموالتغريمبطبيعته.م
ىلمأنمحقيقةماإلنسانمهومكيانمروحيمجمردمعنمصفاتمالادةموخصائصها،موهوم
وغريهمممنماهلنودموالصينيون..ماتفقوامع
َّ
غريمالبدنمالعضويمواجلهازمالاديمالذيميؤديمالفعالياتموالنشاطاتمالادية.موهومالذيمينطقمعنهاماإلنسانمفيقولم(أنا)،مفليسم
(األنا)مالذاتماإلنسانيةمهيمذلكمالكيانماجلسدي،مبلمهيمذلكمالكيانمالروحيمالستقل.م
ّ
والكيانماإلنساينم(الروح)مهومالقوةمالدركة،موهومالقوةمالتيمتشعرمباألملمواللذةمواخلوفموالرسورمواحلزن،موهومالقوةم
الناطقة،موماماجلسممإالّ
مآلةملتنفيذممآربمالنفس،موليستماألجهزةماحلسيةموالدماغمإالّ مأدواتميستخدمهاماإلنسانم(الكيانم
ّ
الروحي)ملفهممالعاملمال ماديموالتعاملممعه.
() 1مذكرنامالكثريممنماألدلةمالعلميةمالرتبطةمبإثباتموجودمالروحميفمرسالةم(معجزاتمعلمية)ممنمهذهمالسلسلة،موسنرىم
تفاصيلمأخرىمهلامعالقةمهبذاميفمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)
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ٍ
متقويم مللكامالت مالبثوثة ميفم
إلهلية ماخلفية ..موأحسن
وجمموعة ممفاتيح متفتح مكنوز مالقدرة ما م
الوجودات،موالنشورةمعىلماألوقاتمواألزمان م)()1م
قلت:ملومكانماألمرمكذلك..ملكانمالناسمكلهممنسخةمواحدة..ملكانوامكلهممعلامءمقديسني م.م
قال:ممهناكمرسميفمالروحمجيعلمالناسمخمتلفني م.م
قلت:ممامهو م؟م
قال:مماإلرادة..موالكسب..مواالختيار..مسأقرأمعليكمشيئاممنمالقرآنمالكريممرباممجييبكمعنم
سؤالك..مفالمطاقةملعبارايتمأنمتضاهيمعباراتمالقرآن..ملقدمقالماهللمتعاىلمحيللماإلنسانمويذكرم
ٍ
أرسارهم﴿:م َل َقدْ َمخ َل ْقن ْ ِ
بم َأ ْنم َل ْنم َي ْق ِد َرمعَ َل ْي ِهم َأ َحدٌمم م()5م َي ُق ُ
َاماإلن َْس َ
كْتم َم ًاالم
ولم َأ ْه َل ُ
ان ِميفمكَ َبدم م()4م َأ َ ْحي َس ُ
َنيم م(ِ 8
ًامو َش َفت ْ ِ
بم َأ ْن َمملم َي َر ُهم َأ َحدٌ م م()7م َأ َملمن َْج َع ْلم َل ُهمعَ ْين ْ ِ
)مو َهدَ ْينَا ُهمالن َّْجدَ ْي ِنم
َنيم م(َ 9
)مول َسان َ
َ
ُل َبدً ام م()6م َأ َ ْحي َس ُ
ْ
ْ
)مو َمام َأ ْد َر َ
اكم َماما ْل َع َق َب ُةم م()12م َف ُّكم َر َق َب ٍةم م()13م َأ ْو ِمإ ْط َع ٌام ِميفم َي ْو ٍم ِمذيم
م()10م َف َالما ْقت ََح َمما ْل َع َق َب َةم م(َ 11

مس َغب ٍة م م()14مي ِتيام م َذامم ْقرب ٍة م م()15م َأو ِممس ِكينًام َذامم ْرتب ٍة م م()16م ُثم َ ِ ِ
اص ْوام
ُواموت ََو َ
ين م َآ َمن َ
مكَان مم َن ما َّلذ َ
َ ََ
َ ً َ ََ
َْ َ
َّ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ينمكَ َف ُر ِ
اص ْو ِ
ابم
وامب َآ َي ِاتن ُ
َامه ْمم َأ ْص َح ُ
)موا َّلذ َ
ابما َْل ْي َمنَةم م(َ 18
امبا َْل ْر َمحَةم م()17م ُأو َلئ َكم َأ ْص َح ُ
الص ْ ِرب َموت ََو َ
ِب َّ
ا َْل ْش َأ َم ِةم م()19معَ َل ْي ِه ْممن ٌَارم ُمؤْ َصدَ ةٌم م(﴾)20م(البلد م)م
قرأمحممدمهذهماآلياتمبخشوعمعظيم،مثممنظرمإيل،موقال:مإنمهذهماآلياتمختربكمعنمرسم
اإلنسان..مومنمخاللهمتعرفمرسمالروح م.م
لقدمخلقماهللماإلنسانميفموضعميكامبدمفيهمالبحثمعنماحلياةمالتيمخيتارها..ماحلياةمالاديةمواحلياةم
العنوية..مم
وهوميفمهذهماحلياةموضعتمأمامهممجيعماألشكالموالقوالبمليختارممنهامماميتناسبممعمهواهم
وإرادته..مم
ثممكانممنمرمحةماهللمأنمبنيملهمالنجدين..منجديماخلريموالرش..مونجديماحلقموالباطل..م
()1ممامبنيمقوسنيممنمكالمماإلماممالنوريس،موسنرىمرشحمهذهمالعاينماجلليلةميفمرسالةم(أرسارماإلنسان)ممنمهذهمالسلسلة م.

90

لمذلكمماميتناسبممعمرضاهموإرادتهموكسبه..ممنمغريمأنمجيربميفمذلكمعىلميشء م.م
ليختارممنمك م
ثممكانممنمرمحةماهللمأنمهداهمإىلمالسلوكمالصحيحمالذيمينجيهمويسعدهميفمهذهمالحالم
الصعبةممنماالختيار.مم
قلت:مملمكانماألمرمكذلك م؟م
قال:مملقدمذكرماهللمذلك،مفبنيمأنمالبرشمسيتميزون..موسيكونمهناكمأ مهلميمني،موسيكونميفم
مقابلهممأهلمشامل..مم
ك( )1م؟م
قلت:مملمكانماألمرمكذل م
يث ِمم َنمال َّط ِّي ِ
ماخل ِب َ
ُماخل ِب َ
يثم َب ْع َض ُهمعَ َىلم
قال:مملقدمذكرماهللمذلك،مفقالم﴿:ملِ َي ِميزَ ما َّ
ب َمو َ ْجي َع َل ْ َ
هلل ْ َ
ممجيعام َفيجع َله ِميفمجهنَّمم ُأو َل ِئ َك ُمهم ْ ِ
ِ
َب ْع ٍ
رس َ
ونم م(﴾)37م(األنفال م)م
ُ َ
كُم ُه َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ
ضم َف َ ْري َ
ماخلما ُ
قلت:ملكنمالناسملومتركوامألنفسهممفسينحازونمالمحمالةمألهلمالشامل م؟م
قال:ممال..ملقدمكانممنمرمحةماهلل..مأنمعرفماإلنسانمبهمقبلمأنميعرفهمباألشياء..ملقدمقالماهللم
تعاىلميذكرمذلكم﴿:مو ِإ ْذ م َأ َخ َذ َمر ُّب َك ِمم ْن م َبنِيم َآ َد َم ِمم ْن م ُظ ُه ِ
ور ِه ْم م ُذ ِّمر َّيت َُه ْم َمو َأ ْش َهدَ ُه ْم معَ َىلم َأ ْن ُف ِس ِه ْمم
َ
ِ ِ
َّامعَن َمه َذامغَ ِاف ِلنيَ م م()172م َأ ْومت َُقو ُل ِ
وامإن ََّامم
كُمم َقا ُلوام َب َىل َمش ِهدْ نَام َأ ْنمت َُقو ُلوام َي ْو َمما ْلق َيا َمة ِمإ َّنامكُ ن ْ
َأ َل ْس ُت ِمب َر ِّب ْ
َأ ْرش َك م َآباؤُ ن ِ
َامم ْن م َق ْب ُل َموكُ نَّام ُذ ِّر َّي ًة ِمم ْن م َب ْع ِد ِمه ْم م َأ َفت ُْه ِلكُ ن ِ
)مو َ
َامب َام م َف َع َل ما ُْل ْب ِط ُل َ
كَذلِ َك م ُن َف ِّص ُلم
ون م م(َ 173
َ َ
اآلي ِ
ات َمو َل َع َّل ُه ْمم َي ْر ِج ُع َ
ونم م(﴾)174م(األعراف م)م
ْ ََ
ولذلكمأخربنامنبيناممأنمدورمالدينمالذيميتداركماهللمبهمعبادهمعنمطريقمرسلهموكلامتهمهوم
إعادةمالبرشمإىلمالفطرةماألصليةمالتيمفطروامعليها..ملقدمقالماهللمتعاىلميذكرمذلكم﴿:م َف َأ ِق ْم َمو ْج َه َكم
مخل ْل ِقمما َّ ِ
ِ
ِ
ينمحنِيف ًا ِمف ْطر َتما َّ ِ
ِ
ينما ْل َق ِّي ُم َمو َل ِك َّنم َأكْ َث َرم
هللِم َذل َكمالدِّ ُ
َّاسمعَ َل ْي َهامالم َت ْبد َيل َ
هللِما َّلتيم َف َط َرمالن َ
للدِّ ِ َ
َ
الن ِ
َّاسمالم َي ْع َل ُم َ
ونم﴾م(الروم م)30:مم
ففيماآليةمالكريمةمإشارةمإىلمأنمالفطرةماألصليةممستعدةمللخريماستعدادامجبليا،موأنمالتغيريم
()1مذكرنامالتفاصيلمالكثريةمالرتبطةمهبذاميفمرسالةم(أرسارماألقدار)ممنمسلسلةم(عيونماحلقائق)
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الطارئمعليهامليسمناشئاممنمطبيعتهاماخللقية،موإناممنشأممنممؤثراتمخارجيةماقتضاهامالتكليف م.م
وفطرةماإلنسانميفمذلكمتشبهمفطرماألشياءمالختلفة،مفاهللمتعاىلمخلقمالاءمطاهر ًاممطهر ًا،مفلوم
تركمعىلمحالتهمالتىمخلقهماهللمعليهاموملمخيالطهمماميزيلمطهارتهمملميزلمطاهر ًا،مولكنهمبمخالطةم
الؤثراتماخلارجيةممنماألنجاسمواألقذارمتتغريمأوصافهموخيرجمعنماخللقةممالتىمخلقمعليها م.م
وقدمبينتملنامكلامتماهللمالتيمأنزهلامعىلمخاتممرسلهمهذهمالؤثراتماخلارجيةملتفادهيا،مأوم
إلصالحممامأفسدتهمهذهمالؤثراتممنمالفطرةماألصلة م.م
وأولمهذهمالؤثراتمكاممخيربمرسولماهللممهيمالهدمالذيمريبمفيهماإلنسان،مكاممقالم(:م
كلممولودميولدمعىلمالفطرةم مفأبواهمهيودانه،مأومينرصانه،مأوميمجسانهمكاممتولدمالبهيمةمهبيمةممجعاءم
هلمجتدونمهباممنمجدعاء؟ م)()1ممم
ومنمهذهمالؤثراتمالشياطني،موهيمأخطرمالؤثرات،مولذلكماشتدمالتحذيرممنهميفمالقرآنم
خت َذ َّن ِممن م ِعب ِ
أل َّ ِ
﴿م َ َ
اد َك من َِصيب ًام
الكريم،موإىلمهذامالؤثرميشريمقولهمتعاىلمحكايةملقولمالشيطان م :م
ْ َ
ان ْ َ
أل ِض َّلن َُّه ْم َمو َ ُ
َم ْف ُروض ًا َمو َ ُ
ِّكُن مآ َذ َ
هللِ﴾م
َري َّن َمخ ْل َق ما َّ
أل َم ِّن َين َُّه ْم َمو َآل ُم َر َّ ُهن ْم م َف َل ُي َبت َّ
ماأل ْن َعا ِم َمو َآل ُم َر َّ ُهن ْم م َف َمل ُيغ ِّ ُ
(النساء:ممنماآلي مة118مـم)119م
فالشيطانميفمهاتنيماآليتنيميتوعدمبتغيريمالفطرةماألصلي مةمالتيمفطرمعليهامالبرش،موالتيمتشملم
كلميشءمحتىمماميتعلقممنهامباجلانبماخللقي م.م
وإىلمهذامالؤثرمـمأيضامـميشريمقولهممميفماحلديثمالقديس(:مقالماهللّمعزّ َّ
موجل:مإينمخلقتم
عباديمحنفاءمفجاءهتممالشياطنيمفاجتالتهممعنمدينهم،موحرمتمعليهمممامأحللتمهلم م)()2ممم
وليسممنمالؤث مراتماخلارجيةمـمكاممقدميتوهممـمأنماهللمتعاىلميميلمعليهمالرش،مويزينهمله،مفذلكم
حمالمعىلماهللمتعاىل..مفالرمحنمالرحيممأرحممبعبادهممنمأنميميلمعليهممالرش،مأوميدعوهممإليه م.م
()1ممرواهمالبخاريمومسلم.م
()2ممرواهمالطرباينميفمالكبري.م
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النفس:
قلت:ملقدمذكرمأساتذيتمالدوافعمالغريزيةمالتيمتسيطرمعىلماإلنسانمشعرمأومملميشعر م؟م
نمنسميمذلكمنفسا م.م
قال:ممنح م
قلت:مفاممالنفس م؟م
قال:ملقدمذكرتملك مأن ميفماإلنسان مركننيمأساسني:مأمامأوهلام..مفذلك مالطني مالبسيطم
التواضعمالذيمالميقدرمعىلميشء..موأمامالثاين،مفتلكمالروحمالعلويةمالطاهرة..موقدمشاءماهللمأنم
تنزلمتلكمالروحمالعلويةمإىلمهذهماألرض..موأنممتتطيمهذاماجلسدمالرتايب..موالرتابمـمبحسبم
هللمـمحيتاجمإىلمالددمالغذائيمالذيمحيفظمتوازنه..موألجلمهذهماحلاجةمولدتمالنفس..مم
سننما م
قلت:مفالنفسمهيماجلهازمالذيمخيدمموجودماإلنسانمعىلماألرضمإذن م؟م
قال:ممأجل..مم
قلت:مقربميلمذلكمألفهمه م.م
قال:مهلميمكنمللسيارةمأنمتسريمبالموقود م؟م
قلت:مال..مالميمكنمذلك م.م
قال:مفالنفسمهيمالتيمختربكمعنمحاجتكمللوقود،موتدلكمعليها..موهيمالتيممتألمفمكم
منها م.م
قلت:مملمأفهممهذا م.م
قال:ملقدمخلقماهللمجلسدكمحاجاتمكثرية،موالميتوىلمهذهماحلاجاتمإالمالنفس م.م
قلت:مفكيفمتتوالها م؟م
قال:مبأخالقمجبلتمعليهامتسموهنامالغرائز م.م
قلت:مفأنتمتتفقمإذنممعممنميقولمبتأثريمالدوا مفعمالغريزية..مم
قال:مملقدمذكرتملكمأهنمممجيعامأبرصوامحقائق..مولكنهممملميكتفوامهبا،مبلمراحوامخيلطوهنام
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باألوهاممواخلرافاتمحتىممألوهامحتريفا..ملعلكمتعرفمماميقولهمفرويدمعنمغريزةماجلنس م؟م
قلت:ملقدمتتلمذتمعليهمزمنا..موهوميعتربمغريزةماجلنسمعاصمةمالغرائز..مم
قال:ممالمح مرجمعليهميفمأنميعتربهامعاصمةمالغرائزمأوممدينةممنممدهنا..مولكنماحلرجميفمأنم
يفرسمكلمالدوافعماإلنسانيةمعىلمأساسها..مأملميبلغمبهمالشططمأنمفرسمالدوافعمالداعيةمإىلمالبحثم
عنمالدينمهبذامالتفسري م؟م
قلت:مبىل..مم
قال:ممفهذهمهيمالتاهةمالتيموقعمفيها..ملقدمخلطمبنيمالروحمواملنفس..مم
قلت:ملقدمذكرتميلمأنمالروحمعندماممتتطيماجلسدمتتحولمإىلمنفس م؟م
قال:ممال..مملمأقلمإهنامتتحول..موإناممقلتملك:مإهنامحتتاجمإىلمجهازماسمهمالنفسملتامرسمبهم
حياهتامعىلمهذهماألرض..مإنمحاجتهامإىلمالنفسمتعدلمحاجتنامإىلماستعاملمأجهزةمخاصةمإذامأردنام
أنمنصعدميفمالفضماءمأومنغوصميفمأعامقمالاء م.م
قلت:موالروح م؟م
قال:ممالروحمهيماإلنسان..موليسمهلاميفماألصلمإالموجهةمواحدهمهيمالوجهةمالتيمصدرتم
منها..مفهيمالمتزالمحتنمإليها.مم
قلت:مفكيفمتستعملمالنفسمالغرائزملتحفظمبهموجودها م؟م
قال:مميمكنمللعقلمالجردمالتخيلمعنماهلوىمأنميكتشفمهذا..مفالمنفسمليستمبعيدةمعنا..م
ولذلكميمكنمحتليلهاملعرفةمالغرائزمالرتبطةمهبا.ممم
سأذكرملكممامقالهمعلامءمالسلمنيميفمهذا..مولعلهمماستفادوامالكثريممنهممنمحكامءماألممم
الختلفة:مم
لقدمذكروامأنمالوجودمالدنيويملإلنسانميتطلبموسائلمخاصةميتمكنمهباماإلنسانممنم
السكنمعىلمهذهماأل مرض،مكامميتطلبمرائدمالفضاءملباسمخاصاميتناسبممعمجومالقمر،مأومأيمجوم
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يريدمأنميتعاملممعه م.م
واللباسمالذيميتناسبممعمهذهماألرض،مهومهذاماجلسدمالرتايب،موخصائصهمهيمنفسم
خصائصمالكوناتماحليةمالوجودةمعىلمهذهماألرض،مفلذلكمصارميفتقرمإىلممامحيفظه،موماميدفعم
عنهماهلالك م.م
وهذاماحلفظموالتعهدميتطلبمأعضاءمجتلبمالغذاءموغريه،موأعضاءمتدفعمعنمالنفسماهلالك م.م
وكلمهذهماألعضاءمالتيمسلحمهبامبدنماإلنسانمهيمالوسائلماألساسيةملتحقيقممتطلباتم
الوجودممنمالغذاءموالدفاع،مبلمليسمهناكمجزءممنمجسدماإلنسانمالميقوممهبذاماألمر م.م
ومعمأنمأكثرمهذهماألعضاءميقوممهبذهمالوظائفمتلقائيامإالمأنمأصلمالغذاءموالدفاعمركبميفم
اجلهازماإلراديملإلنسانمفتنةموابتالء م.م
فركبميفماإلنسانمجهازمالشهوةمالدافعمإىلمالغذاءمواحلفاظمعىلمالنسل م.م
كاممركبمفيهمجهازمالغضبمالدافعمإىلماحلميةمواحلفاظمعىلمالوجود م.م
وهذانماجلهازانمينتظممحتته مام مكلممامتتطلبهمالنفسممنمغرائزمالوجود،مومهامالستعمالنم
ألعضاءمالبدنميفمحتقيقممتطلباتمهذهمالغرائز م.م
مقالمالغزايلميرشحمرضورةمهذهمالغرائزم(:مفافتقرمألجلمجلبمالغذاءمإىلمجندين:مباطن،موهوم
الشهوة.موظاهر،موهوماليدمواألعضاءماجلالبةمللغذاء،مفخلقميفمالقلبممنمالشهواتممماماحتاجمإليه،م
وخلقتماألعضاءمالتيمهيمآالتمالشهواتمفافتقرمألجلمدفعمالهلكاتمإىلمجندين:مباطن،موهوم
الغضبمالذيمبهميدفعمالهلكاتموينتقمممنماألعداء.موظاهر،موهوماليدموالرجلماللتنيمهبامميعملم
بمقتىضمالغضب،موكلمذلكمبأمورمخارجة؛مفاجلوارحممنمالبدنمكاألسلحةموغريها م)()1مم
مواألمر مإىل مهذا مالحل متتفق مفيه مالنفس مالبرشية ممع مالنفس ماحليوانية ،موليس مهناك مأيم
خصوصيةملإلنسانميفمهذهماجلوانب،موليسمهناكمأيمجمالمللمدحمأومالذمملاميتعلقمبمتطلباتم
()1ماإلحياء.5/3:
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هذهمالغرائز م.م
وإنامميبدأمالتكليف،موينشأمالدحموالذمممنمغريزةمأخرىمهلامعالقةمهبذهمالغرائزممنمجهة،مو مهلام
عالقةمبرسموجودماإلنسانممنمجهةمأخرى،مفهيمبنيمبني،موعىلمأساسمهذهمالغريزةمتتحددمعالقةم
اإلنسانمبنفسه م.م
وهذهمالغريزةمهيمغريزةماإلدراكمالزودةمبأدواتمالتعرفمعىلمالعاملمالذيمنزلتمروحم
اإلنسانمإليه م.م
قالمالغزايلممبيناموجهماحلاجةمإىلمهذهمالغريزةموعالقتهامباممسبقهاممنمغرائزم(:مثممالحتاجمإىلم
الغذاءممامملميعرفمالغذاءمملمتنفعهمشهوةمالغذاءموإلفه،مفافتقرمللمعرفةمإىلمجندين:مباطن،موهوم
إدراكمالسمعموالبرصموالشممواللمسموالذوق،موظاهر،موهومالعنيمواألذنمواألنفموغريها)مم
وزود مباإلضافة مإىل مهذه ماحلواس مبوسائل مالتعامل ممع مالعلومات موا ملدركات ،مويمكنم
ّ
إدراكهامبسهولهم(مفإنماإلنسانمبعدمرؤيةماليشءميغمضمعينهمفيدركمصورتهميفمنفسهموهوماخليال،م
ثممتبقىمتلكمالصورةممعهمبسببميشءمحيفظهموهوماجلندماحلافظ،مثمميتفكرمفياممحفظهمفريكبم
حسوساتميفم
بعضمذلكمإىلمالبعض،مثمميتذكرممامقدمنسيهمويعودمإليه،مثممجيمعممجلةممعاينمال م
خيالهمباحلسمالشرتكمبـنيمالحسوسات؛مففيمالباطنمحسممشرتكموختيلموتفكرموتذكرموحفظم
)مم
فهذهمهيمالغرائزمالتيمحيفظمهباماإلنسانموجودهمعىلمهذهماألرضمـموالتيمذكرهامعلامءم
السلمنيمبناءمعىلمدراستهممالتحليليةملإلنسانمـموربامماستفادواميفمذلكممنمغريهم..موالمحرجم
عليهمميفمذلك م.م
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قلت:ممامدامماألمرممفتوحا..مفلممينكرمعىلمالعلامءمالذينمحاولوامالبحثميفمهذهمالغرائ مز()1م م؟م
قال:مألنمهذهمالغرائزمقدمتشتطموتنحرف،مويتولدمعنمانحرافهامغرائزمشاذةمتنحرفمبحقيقةم
اإلنسان..مفيأيتمهؤالء،مفيتصورونمأنمالشذوذمأصل،موأنماالنحرافماستقامة..مم
قلت:مفاإلنسانممطالبمبكبتمغرائزهمإذن م؟م
قال:ممال..ماإلنسانممطالبمباحلفاظمعىلماستقامةمغرائزهمحتىمالمخترجمبهمعنمالفطرةمالتيم
فطرمعليها..مم
لقدمذكرمالغزايلمأمثلةمرباممتقربملكمهذا..مم
لقدمرضبممثاالمعنمحقيقةماإلنسانمـمالتيمهيمروحهمورسموجودهمـميفمبدنهمكمثلمملكميفم
مديمنته مومملكته ،مفالبدن ممملكة مالنفس موعالها مومستقرها مومدينتها ،مواجلوارح موقواها مبمنزلةم
الصناعموالعملة،موالقوةمالعقليةمالفكرةمكالشريمالناصحموالوزيرمالعاقل،موالشهوةمكالعبدمجيلبم
الطعاممإىلمالدينة،موالغضبمواحلميةمكاحلرسموالرشطة.مم
أمامالعبدماجلالبمللطعام،موالذيمي ممثلمالشهوة،مفهومكذابمماكرمخمادع،ميتمثلمبصورةم
الناصح،موهوميفمعالقةمعداءمتامممعمالوزيرمالناصحمحتىمالمخيلوممنممنازعتهمومعارضتهمساعة.مم
فإذامكانمالوايلميفممملكتهممستغني ًاميفمتدبـرياتهمبوزيرهممعرض ًامعنمإشارةمهذامالعبدماخلبـيث،م
()1موضعممكدوغلم14مغريزة،مأضافمإليهامغرائزمأخرى،مومنمأمههامغريزةمالقاتلة،مالبحثمعنمالطعام،مالتملك،ماجلنس،م
االبوة،مالراحة،مالنوم،موقدمكانممكدوغلميعربمعنمهذهمالغرائزمبالغرائزمالفطرية.مإالمأنمآراءهمهذهملقيتمبعضمالنقد،مومنمأهمم
ماموجهماليهاممنمنقد:مم
.1متنايفماجت ما همالغرائزمالفطريةممعماالجتاهمالعلميمللبحث،موكوهنامخارجةمعنمإطارمالسيطرةموالتحكم،ماذمأنمالغريزةممنم
األمورماالنفعالية.مم
.2مالتشكيكميفمعددمالغرائزمالطروحةم(بنيم14مو)36مويصلمالعدد،ميفمرأيموليممجيمس،ماىلممئةمغريزة.مم
.3ميرىمعلامءماالنثروبولوجياموعلمماالجتامعمأن م االختالف،ميفمسلوكماإلنسان،ميعودمإىلماالختالفميفمالثقافةمبنيمجمتمعم
وآخر،مفتنتفيمبعضمالغرائزمعندمبعضمالجتمعات،مكغريزةمالقاتلة،ممثال،مإذمأنمبعضمالجتمعات،مكاهلنودماحلمر،ميفمكندا،م
يتنازلونمعنمالمتلكاتمتعبريامعنمالفوزمبالعركة،مكانمحتديماالنسانملدافعمالتملكمدليلمعىلمالفوز.
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أدبهمصاحبمرشطته،موساسهملوزيرهموجعلهممؤمتر ًاملهممسلط ًاممنمجهتهمعىلمهذامالعبدماخلبـيثم
وأتباعهموأنصاره،محتىميصريمالعبدممسوس ًامالمسائس ًا،مومأمور ًاممد َبر ًامالمأمري ًا ِ
ممدبر ًا.مم
ويفمهذهماحلالةميستقيممأمرمالبلد،موينتظممالعدلمبسببه م.م
وهكذا مالنفس ممتى ماستعانت مبالعقل ،موأدبت مبحمية مالغضب ،موسلطتهامعىلمالشه موة،م
واستعانت مبإحدامها معىل ماألخرى متارة مبأن متقلل ممرتبة مالغضب موغلوائه مبمخالفة مالشهوةم
واستدراجها،موتارةمبقمعمالشهوةموقهرهامبتسليطمالغضبمواحلميةمعليهاموتقبـيحممقتضياهتا،م
اعتدلتمقواهاموحسنتمأخالقها.مم
افم َم َق َامم
﴿مو َأ َّمام َم ْن َمخ َ
وينطبقمعلممنمهذامحالهممعمنفسهمقولهمتعاىلمفيمنمملمخيضعملغرائزهم مَ :
َر ِّب ِه َمو َهنَىمال َّن ْف َس ِ
معَن ْ
ماجلن ََّة ِمه َيما َْل ْأ َوىم م(﴾)41م(النازعات م)م
ماهلَ َوىم م()40م َف ِإ َّن ْ َ
أمامإنمكانمخالفمذلك،موأصبحماحلكمميفماإلنسانمهواهموغرائزه،مفإنهمينطبقمعليهمحينهام
هللُمعَ َىل ِ
قولهمتعاىل﴿:م َأ َف َر َأ ْي َتم َم ِن َّ
مع ْل ٍم َمو َخت ََم َ
معَىل َمس ْم ِع ِه َمو َق ْل ِب ِه َمو َج َع َلمعَ َىلم
ماخت ََذ ِمإ َهلَ ُهم َه َوا ُه َمو َأ َض َّل ُهما َّ
ب ِ ِ ِ
كَّر َ
ونم م((﴾)23اجلاثية م)م
مهي ِد ِيه ِمم ْنم َب ْع ِدما َّ
هللِم َأ َف َالمت ََذ ُ
َ َ
رصهمغ َش َاوةًم َف َم ْن َ ْ
إنمهذاممالثلمينطبقممتامامعىلمهذامالثلمالقرآينماجلليل،مقالمتعاىلم﴿:مواْمت ُلمعَ َل ْي ِه ْمم َن َب َأما َّل ِذيم
َ
ِ
كَان ِمم َنما ْلغ ِ
انم َف َ
مالش ْي َط ُ
َآ َت ْينَا ُهم َآ َي ِاتنَام َفان َْس َل َخ ِممن َْهام َف َأ ْت َب َع ُه َّ
امو َل ِك َّن ُهم َأ ْخ َلدَ م
مهب َ
ينم م(َ 175
َاو َ
)مو َل ْومش ْئنَام َل َر َف ْعنَا ُه ِ َ
ِ
ِ
ِإ َىل ْ َ
مكَم َث ِلما ْلكَ ْل ِ
ماأل ْر ِ
َرتكْ ُهم َي ْل َه ْثم َذلِ َكم َم َث ُلما ْل َق ْو ِمم
ب ِمإ ْنم َحتْم ْلمعَ َل ْيهم َي ْل َه ْثم َأ ْومت ْ ُ
ض َموا َّت َب َع َمه َوا ُهم َف َم َث ُل ُه َ
ِ
ِ
مكَذ ُب ِ
مكَذ ُب ِ
وامب َآ َي ِاتنَام َفا ْق ُص ِ
ين َّ
كَّر َ
ين َّ
وامب َآ َي ِاتنَام
)مسا َءم َم َث ًالما ْل َق ْو ُمما َّلذ َ
صما ْل َق َص َ
ا َّلذ َ
ونم م(َ 176
صم َل َع َّل ُه ْمم َي َت َف ُ

َو َأ ْن ُف َس ُه ْممكَانُوام َي ْظ ِل ُم َ
ونم م(﴾)177م(األعراف)..مفقدماعتربماهللممنمخضعملغرائزهملتسريهمكاممتشاءم
كلبا..مأومالمخيتلفمعنمالكلب..مم
وكذلكمهؤالءمالذينميقولونمللناس:م(إنمهذهمهيمغرائزكم..مفالمتكبتوها..م)مهمميفماحلقيقةم
يرموهنممكلممرةميفمهاويةممنمالبهيميةميصعبمعليهمماخلروجممنها م.م
قلت:ممل م؟م
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قال:ممألنمالنفسمإذامتعودتمشيئامأدمنتمعليه..مفإذامأدمنتمبانمهلامأنهماألصل..مثمميأيتم
هؤالءمالحللونمليضموهمإىلمغرائزماإلنسان م.م
سكتمقليال،مثممقال:مأالمترىمالدمننيمعىلمالخدراتمكيفميشقمعليهممتركها..مولوم
خريهتممبنيمتلبيةمغريزةمالطعامموغريزةماألفيونمالختارواماألفيون..مفهلمنرتكمهلؤالءمالحللنيم
الجالمليفرضوامعىلماإلنسانمصاحبمالفطرةماألصليةمماميقعمفيهمضحايامالغرائزمالشاذة م؟م
سكت،مفقال:مإنمهذهمالنظرةممنماألصولمالتيمجتعلمالسلمميشعرمبأنهمصاحبمإرادة..م
فلذلكمالميستسلمملغرائزه..موإناممهيذهباملتستقيمممعمالفطرةمالسليمة .م.مم
لقدمذكرمالقرآنمالكريممأصنافمالناس،موتعاملهمممعمغرائزهم..مفذكرمالغافلنيمعنمأنفسهمم
الذينمتوحدماألنامفيهممبالنفس،مفلمميدركواممنموظائفموجودهممغريمإرضاءمالشهواتموالغرائزم
ِ
هللم
َسواما ََّ
ينمن ُم
التيموضعتميفماألصلمخلدمةمالطيةمالتيمحتملهم،مقالمتعاىلم﴿:موالمتَكُونُوامكَا َّلذ َ
َ
ونم م(احلرش م)19:مم
َف َأن َْس ُاه ْمم َأ ْن ُف َس ُه ْمم ُأو َل ِئ َك ُمه ُمما ْل َف ِاس ُق َم
والفاسقمهوماخلارجمعنمحقيقتهمالستغرقميفمشهواتهمالغافلمعنموظيفةموجوده،مواآليةمتنبهم
إىلمأنمرسمفسوقهمهومنسيانهموغفلتهمعنماهلل،مويفمذلكمإشارةمإىلمأنممعرفةماهللمهيماألساسم
والنطلقممالذيمينطلقممنهممنميريدمأنميرتقىمعنمحجابمالنفس م.م
ِ
وقدمسمىمالقرآنمالكريممهذهمالنفسمبالنفسماألمارةمبالسوء،مقالمتعاىلم﴿:ممإ َّنمال َّن ْف َس َ َ
مأل َّم َار ٌةم
السوء)(يوسف:ممنماآلي مة 53م)م
ِب ُّ
وهيمنفسممطمئنةممنمجهةماطمئنانمصاحبهاملامهومفيه،مفالمحتدثهمنفسهمبمالمةمأومعتاب،م
فه مومراضمعنمحاله،مقدمكفىمالشيطانمهممالوسوسة،موكفىمنفسهممهوممالرصاع،مفنفسهممستقرةم
مطمئنة،موالقلبممغلفممطبوع م.م
ويفممقابلمهذهمالنفسمنفسمأخرى،موهيمكذلكمنفسممطمئنة،مألهناماستسلمتمبعدم
مجوحها،موذلتمبعدمكربيائها،مفصاحبهاميفمراحةممنها،موالشيطانمالمجيدمجماالمليدخلمإليها م،موقدم
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ِ
مار ِج ِع ِ
يمإ َىل َمر ِّب ِكم
عربمالقرآنمالكريممعنهامبالنفسمالطمئنة،مفقالمتعاىلم﴿:مم َيام َأ َّيت َُهامال َّن ْف ُسما ُْل ْط َمئن َُّة ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
مجن َِّتيمم(الفجر م29:مـم)30مم
يموا ْد ُخيل َ
َراض َي ًةم َّم ْرض َّي ًةم َفا ْد ُخيل ِميفمع َباد َ
وهذهمهيمنفوسماخلالصةممنمعبادماهللممنماألنبيا مء مواألولياءموالصاحلني،موهيمالرحلةم
األخريةمالتيمتنتهيمإليهامالجاهدات،موهيمالرحلةماألوىلمالتيمتبدأممنهامالواهب م.م
ومثلمهذهمالنفسمكالرتبةمالطيبةمالتيمهذبتموصفيتموأصلحت،مثممبذرتمفيهامالبذورم
الطيبة،موالميبقىمهلامإالمالطرمالذيمينزلمعليها،مفتبسقمأشجارهاموتطيبممثامرها م.م
وبنيمهاتنيمالنفسنيمماميسميهمالقرآنمالكريممبالنفسماللوامة،مقالمتعاىلم﴿:موالم ُأ ْق ِس ُم ِمبال َّن ْف ِ
سم
َ
ال َّل َّوا َم ِمةم م(القيامة م 2:م)م
وهذهمالنفسمهيمالتيمتتعاملممعمصاحبها،مأوميتعاملممعهامصاحبهامكامميتعاملممعمشخصم
أجنبي،مفهوميلومهامويعاتبها،موقدميضطرملعاقبتهام موجماهدهتا م.م
لقدمذكرماإلماممبديعمالزمانمالنوريسممثاالممقربامهلذا،مفذكرمأنهمكانميفماحلربمالعاليةماألوىل،م
ّبعمهواه.مم
جنديانماثنان:مأحدمهاممدربمعىلممهمتهمجمدّ ميفمواجبه،مواآلخرمجاهلمبوظيفتهممت ٌ
َّ
فكانماألولمهيتمماالهتامممكلهمباوامرمالتدريبموشؤونماجلهاد،موملميكنمميفكرمقطمبلوازمم
معاشهموأرزاقه،مإلدراكهمأنمرعايةمشؤونهموتزويدهمبالعتاد،مبلمحتىممداواتهماذاممرضمإناممهوممنم
واجبمالدولة،موأمامواجبهمهومفالتدّ ربمعىلمامورماجلهادمليسمإ ّ
ال م.م
وهوممعمهذامالميمتنعممنمانميقوممبشؤونمالتجهيزموبعضماألعاملمالتيمتتطلبهامحياتهمويفم
ئل:مماذامتفعل؟ملقال:مإنامماقوممببعضمواجباتمالدولةمتطوع ًا،موالمجييب:ماننيم
ءملومس
هذهماالثنما
ّ
ُ
اسعىمألجلمكسبملوازممالعيش م.م
أماماجلنديماآلخر،موهوماجلاهلمبواجباتهمفلمميكنميبايلمبالتدريبموالمهيتممباحلرب،مبلمكانم
يقول:مذلكممنمواجبمالدولة،موماميلمأنا؟!مفيشغلمنفسهمبامورممعيشتهمويلهثموراءماالستزادةم
منها م.م
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قالمالنوريسممعقبامعىلمهذامالثالمشارحامله(:مأ ّماماجلنديانماالثنان؛مفأحدمهامهومالعارفمباهللم
والعاملمبالفرائضموالجتنبمالكبائر،موهومذلكمالسلممالتقيمالذيمجياهدمنفسهموالشيطانمخشيةم
الوقوعميفماخلطاياموالذنوب..موأماماآلخر:مفهوممالفاسقماخلارسمالذيميلهثموراءممهوممالعيشمحلدم
إهتاممالرزاقماحلقيقي،موالميبايلميفمسبيلماحلصولمعىلملقمةمالعيشمأنمتفوتهمالفرائضموتتعرضم
لهمالعايص..موأمامتلكمالتدريباتموالتعليامت،مفهيمالعبادةمويفممقدمتهامالصالة..موأمامتلكم
احلربمفهيمجماهدةماالنسانمنفسهموهواه،مواجمتنابهماخلطايامودناياماألخالق،مومقاومتهمشياطنيم
اجلنمواألنس،مإنقاذ ًاملقلبهموروحهممع ًاممنماهلالكماألبديمواخلرسانمالبني)مم
العقل:
ل( )1م؟م
قلت:معرفتمالروحمواجلسد..موماميتولدمعنهامممنمالنفس..مفاممالعق م
قال:ممهومالنافذةمالتيمتطلمهبامعىلمحقائقمالوجود..موهومالنورمالذيممتتعرفمبهمعىلمواهبم
النور..موهومالعقالمالذيمينظممنفسكملتنسجمممعمالكونموتتخلقمبأخالقمحقيقتها م؟م
قلت:مهلمتقصدمذلكمالذيميسكنماجلمجمة م؟م
قال :م ماجلمجمة ميسكنها مالدماغ ..مال مالعقل ..مالعقل مأرشف ممن مأن مينحرص ميف مقفصم
اجلمجم مة( )2م.م

()1مسنتحدثمبتفصيلمعنمالعقلميفمالفصلماخلاصمبه..موإناممنذكرمهنامعالقتهمبأركانماإلنسان.
()2مممنمأحسنماألبحاثمالعلميةماحلديثةمالدالةمعىلمهذاممامذكرهمأصحابم(العلمميفممنظورهماجلديد)ممنمأنم(ويلدرمبنفيلد)م
(1976-1891م)،موخاللمعملياتمجراحيةمأجراهامع ىلمأدمغةمماميربومعىلمألفممريضمىفمحالةمالوعى،مالحظمممالحظاتم
مهمةمحولموظيفةمالدماغمتفوقمىفمحجيتهاموكامهلاممجيعماألدلةمغريمالبارشةمالستفادةممنمبحوثمأجريتمعىلمحيوانات،مومنم
عملياتمجراحيةمأجريتمعىلمأدمغةمأشخاصممبنجني.م
لقدمكانمبنفيلد،موالذىميعودملهمالفضلماألولم ىفمإدماجممباحثماألعصابموفسيولوجياماألعصابموجراحةماألعصاب،م
قدمرشعمىفمبحوثهمالرائدةمىفمالثالثيناتممنمهذامالقرنمغريمأنماآلثارمالكاملةمالرتتبةمعىلماكتشافهمملمتتضحمإالمحنيمنرشمكتابهم
السمىم(ملغزمالعقلم)م(م)the mystery of the mindمم
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لقدماكتشفمبنفيلدمعامم 1993مبمح ضمالصدفةمأنمتنبيهممناطقممعينهمىفمالدماغمبالكهرباءمتنبيهامخفيفامحيدثماسرتجاعام
فجائيامللذاكرةمعندمالريضمالواعى.م
لقدمساورتمبنفيلدمالشكوكمأولماألمر،مثممأخذتهمالدهشة،مفعندمامالمسمالقطبمالكهربائىمقرشةممخمشابمتذكرمهذام
الشابمأنهمكانمجالساميشاهدملعبةم(بيسبول)مىفمم دينةمصغرية،مويراقبمولدامصغريميزحفمحتتمالسياج،مليلحقمبجمهورم
التفرجني،موهناكممريضةمأخرىمسمعتمآالتمموسيقيةمتعزفمحلناممنماألحلان..مقالمبنفليد(:مأعدتمتنبيهمالوضعمنفسهمثالثنيم
مرةمحماوالمتضليلها،موأمليتمكلماستجابةمعىلمكاتبهماالختزال،موكلاممأعدتمتنبيهمالوضعمكانتمالريضةمتسمعماللحنممنم
جديد،موكانماللحنميبدأمىفمالكانمنفسه،مويستمرممنمالالزمةمإىلممقطعماألغنية،موعندمامدندنت،ممصاحبةمالوسيقا،مكانمإيقاعهام
يسريمبالرسعةمالتوقعةمله)مم
لقدمكانمالرىضمحيسونمدائاممبالدهشةملتذكرمالاىضمبمثلمهذهمالتفاصيلماحلية،مويفرتضونمعىلمالفورمأنماجلراحمهومالسؤولم
عنمتنبيهمالذاكرةمالتىممامكانتمتتاحملواله،موكانمكلممريضميدركمأنمالتفاصيلمهىممنمواقعمجتاربهمالاضية،موكانممنمالواضحم
أنماألشياءمالتىمكانمقدمأوالهامعنايتهمهىموحدهامالتىمأودعهامىفمحمفوظاتمدماغه.م
وكانمبنفيلدممنموقتمآلخرمحيذرمالريضمأنهمسينبهمدماغه،مولكنهمالميفعلمذلك،موىفممثلمهذهماحلاالتمملميكنمالريضميذكرم
أىمردودمفعلمإطالقا.م
ثممإنممالمسةمالنطقةماخلاصةمبالنطقمىفمالدماغمتؤدىمإىلمفقدانممؤقتمللقدرةمعىلمالكالممعندمالريض،مونظرامالنعدامم
اإلحساسمىفمالدماغ،مفالريضمالميدركمأنهممصابمباحلبسةمإالمعندمامحياولمأنميتكلممأوميفهممالكالم،مفيعجزمعنمذلك،موقدم
روىمبنفيلدممامحدث،مفقالم:م(مأخذمأحدممساعدىميعرضمعىلمالريضمصورةمفراشةموضعتمالقطبمالكهربائىمحيثمكنتم
أفرتضموجودمقرشةمالخماخلاصةمبالنطق،مفظلمالريضمصامتامللحظات،مثممطقطقمبأصابعهمكامملومكانمغ ماضبا،مثممسحبتم
القطب،مفتكلممىفماحلال،موقالم:ماآلنمأقدرمعىلمالكالم،مإهنامفراشةمملمأكنمقادرامعىلمالنطقمبكلمةم(فراشة)مفحاولتمأنمأنطقم
بكلمةم(عثة)م
لقدمفهممالرجلمبعقلهمالصورةمالعروضةمعىلمالشاشة،وطلبمعقلهممنممركزمالكالممىفمدماغهمأنمينطقمبالكلمةمالتىمتقابلم
الفهومم الائلمىفمذهنه،موهذاميعنىمأنمآليةمالكالممليستممتامثلةممعمالعقل،موإنمكانتمموجهةممنه،مفالكلامتمهىمأدواتمتعبريم
عنماألفكار،مولكنهامليستماألفكارمذاهتا،موحنيمعجزمالريضمعنمالتفوهمبالكلمةمالنسدادمالكالممعندهماستغرب،موأمرمبالبحثم
عنماسممشىءممشابهمهوم(مالعثه)موعندم مام فشلميفمذلكمأيضامطقطقمبأصابعهمغضبام(إذمإنمهذامالعملماحلركىمالمخيضعملركزم
الكالم)،موأخريامعندمامانفتحممركزمالكالممعندمالريضمرشحمجتربتهمالكاملةممستخدمامكلامتمتناسبمأفكاره،موقدماستنتجم
بنفيلدمأنمالريضمحصلمعىلمكلامتممنمآليةمالكالممعندمامعرضممفاهيم،مونحنمنستطيعماالستعاضةمعنمضمريمالغائبمىفم
عمليةماالستبطانمهذهمبكلمةمعقلمفعملمالعقلمليسمعمالمآليام)مم
وهكذامتوصلمبنفيلدمإىلمنتائجممماثلةمىفممناطقمالدماغمالتىمتضبطماحلركات،مقال:م(معندمامجعلتمأحدمالرىضمحيركميدهم
بوضعمالقطبمعىلمالقرشةماحلركيةمىفمأحدمنصفىمكرةمدماغهمكنتمأسأل هممرارامعنمذلك،موكانمجوابهمعىلمالدوامم(أنامملمأحركم
يدىمولكنكمأنتمالذىمحركتها)موعندمامأنطقتهمقال:م(أنامملمأخرجمهذامالصوتمأنتمسحبتهممنىم)مم
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قلت:مفاممعالقتهمبالدماغ م؟م
قال:مالعقلميستخدممالد مماغمكامميستخدمممجيعموسائلماإلدراك..مأمامهوميفمذاتهمفهومالروحم
نفسها..موالميعرفهمإالممنميعرفمرسمالروح م.م
قلت:مهلمتستطيعمأنمتقربميلمعالقةمالروحمبالعقل..موعالقتهامممجيعامباجلسد م؟م
قال:مملنمتفهممهذامإالمإذامفهمتمأدوارمالعقل م.م
قلت:مفاممأدوارمالعقل م؟م
قال:ممدوران..مأماممأوهل مام،مفهومخدمةماإلنسانميفمهذامالوجودمالؤقتمالذيميعيشه..مودورم
العقلميفمهذامأنميستنبطممنمصنوفماحليلممامتيرسمبهماحلياة..موهوميفمذلكميشبهمدورمالنفس م.م
ين،مفأنميطلمعىلمالوجودمليتعرفممنمخاللهمعىلمربمالوجود..موحقائقمالوجود..م
وأمامالثا م
وهذامهومالدورماألصيلمللعقل..موهلذامينفيمالقرآنمالكريممالعقلمعىلمالذيمملميستعملهميفمهذام
لقدمخلصمبنفيلدمذلكمبقولهم:م(إنمالقطبمالكهربائيميمكنمأنمخيلقمعندمالريضمأحاسيسمبسيطةممتنوعة،مكأنمجيعلهميديرم
رأسهمأومعيني همأومحيركمأعضاءهمأومخيرجمأصواتا،موقدميعيدمإىلمالذاكرةمإحساسامحيامبتجاربمماضية،مأوميومههمبأنمالتجربةم
احلارضةمهىمجتربةممألوفة،مأومأنماألشياءمالتىميراهامتكربموتدنوممنه،مولكنمالريضميظلمبمعزلمعنمكلمذلك،موهوميصدرم
أحكامامعىلمكلمهذهماألمورمورباممقالم:مإنماألشياءم تكرب)مولكنهميستطيعممعمذلكمأنميمدميدهماليرسى،مويقاوممهذهماحلركة.م
ونتيجةممراقبةممئاتمالرىضمهبذهمالطريقةمانتهىمبنفيلدمإىلمأنمعقلمالريضمالذيميراقبمالوقفمبمثلمهذهمالعزلةموالطريقةم
النقديةمالمبدممنمأنميكونمشيئامآخرمخيتلفمكليامعنمفعلماألعصابمالالإرادي،مومعمأنممضمونمالوعيميتوقفمإىلمحدمكبريم
عىلمالنشاط،مفاإلدراكمنفسهمالميتوقفمعىلمذلك.م
وباستخداممهذهماألساليبمالراقبةماستطاعمبنفيلدمأنميرسممخريطةمكاملةمتبنيممناطقمالدماغمالسئوليةمعنمالنطقمواحلركةم
ومجيعماحلواسمالداخليةمواخلارجيةمغريمأنهمملميكنميفمالستطاعمحتديدمموقعمالعقلمأوماإلرادةميفمأيمجزءممنمالدماغ،مفالدماغمهوم
مقرماإلحساسموالذاكرةموالعواطفموالقدرةمعىلماحلركة،مولكنهمليسممقرمالعقلمأوماإلرادة.م
لقدمأعلنمبنفيلدمعنمنتائجمأبحاثهمقائالم:م(مليسميفمقرشةمالدماغمأيممكانميستطيعمالتنبيهمالكهربائيمفيهمأنمجيعلمالريضم
يعتقدمأوميقررم شيئا،موالقطبمالكهربائيميستطيعمأنميثريماألحاسيسموالذكرياتمغريمأنهمالميقدرمأنمجيعلمالريضميصطنعم
القياسمالنطقى،مأومحيلممسائلمىفماجلرب،مبلمإنهمالميستطيعمأنمحيدثمىفمالذهنمأبسطمعنارصمالفكرمالنطقي،موالقطبمالكهربائيم
يستطيعمأنمجيعلمجسممالريضميتحرك،مولكنهمالميستطيعمأنمجيعلهميريدمحتريكه،مإنهمالميستطيعمأنميكرهماإلرادة،مفواضحمأذامأنم
العقلمالبرشىمواإلرادةمالبرشيةمليسمهلامأعضاءمجسدية)م(انظر:مالعلمميفممنظورهماجلديد)
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ِ
ِ
ِ
ِ
مص ٌّمم
وامكَم َث ِلما َّلذيم َينْع ُق ِمب َاممالم َي ْس َم ُعم ِإ َّالم ُدعَ ا ًء َموندَ ا ًء ُ
الدورماخلطري..مقالمتعاىلم﴿:مو َم َث ُلما َّلذ َ
َ
ينمكَ َف ُر َ
ونم م(البقرة م،)171:موقالم﴿:و ِإ َذامنَاديتُم ِمإ َىلمالص ِ
الة َّ
امهزُ و ًا َمو َل ِعب ًام
معُم ٌيم َف ُه ْممالم َي ْع ِق ُل َم
وه ُ
ماخت َُذ َ
َّ
َ
َْ ْ
كْم ْ
ُب ٌ
ِ
ِ
ينمالم
اب ِمعنْدَ ما َِّ
َذلِ َك ِمب َأ َّ ُهن ْمم َق ْو ٌممالم َي ْع ِق ُل َم
كْمما َّلذ َ
هلل ُّ
مرشمالدَّ َو ِّ
مالص ُّمما ْل ُب ُ
ونم م(الائدة م،)58:موقالم﴿:مإ َّن َ َّ
ونم م(ألنفال م،)22:موقالم﴿:م َأ َف َل ْمم َي ِسري ِ
واميف ْ َ
ماأل ْر ِ
مهبام َأ ْومآ َذ ٌ
وبم َي ْع ِق ُل َ
ضم َفت َ
انم
َي ْع ِق ُل َم
َكُون َمهلُ ْمم ُق ُل ٌ
ون ِ َ
ُ
ِ
وبما َّل ِت ِ
مهبام َف ِإ َّ َهنامالم َت ْع َم ْ َ
َي ْس َم ُع َ
ورم م(احلج م 46:م)م
مالصدُم ِم
يميف ُّ
ىماأل ْب َص ُار َمو َلك ْنم َت ْع َمىما ْل ُق ُل ُ
ون ِ َ

ويفمالقابلميثنيمعىلممنماستعملوامعقوهلمميفمرحلةمالتعرفمعىلمرهبم..مفيسميهممذويم
الف مال َّلي ِل موالنَّه ِار َمآل ٍ
ض مو ْاخ ِت ِ
األلباب..مفيقولم﴿:مإ َّن ِميف َمخ ْل ِق مالسامو ِ
ِ
يات ِ ُ
ات َمو ْ َ
مأل ِ
ويلم
ْ َ َ
األ ْر ِ َ
َّ َ َ
ِ
ِ
يع ِميف ْ َ
َْ
ماأل ْر ِ
ضم
ابم م(آلمعمران م،)190:موقالم﴿:م َأ َملْمت ََرم َأ َّنما َّ
األ ْل َب ِ م
مالس َامءم َما ًءم َف َس َلكَ ُهم َين َِاب َ
هللَم َأنْزَ َلمم َن َّ
ِ ِ
ُث َّم ُمخي ِْر ُج ِمب ِهمزَ ْرع ًا ُمخمْت َِلف ًام َأ ْل َوا ُن ُهم ُث َّم َ ِ
كْر ِ ُ
ىمأل ِ
ويلم
مجي َع ُل ُه ُ
مهي ُ
مح َطام ًا ِمإ َّن ِميفم َمذل َكم َلذ َ
رتا ُهم ُم ْص َف ّر ًام ُث َّم َ ْ
يجم َف َ َ

امكَان ِ
ِ
ِ
ويل ْ َ
ربة ِ ُ
َْ
ماأل ْل َب ِ
ٌمأل ِ
ابم م(الزمر م،)21:موقالم﴿:م َل َقدْ َ
رتىم
األ ْل َب ِ م
ابم َم َ َ
محديث ًام ُي ْف َ َ
مكَان ِميفم َق َصص ِه ْممع ْ َ
مكُل َ ٍ
و َل ِكنمتَص ِد َيقما َّل ِذيمب َ ِ
ِ
ُونم م(يوسف م،)111:م
دى َمو َر ْمح ًَةملِ َق ْو ٍمم ُيؤْ ِمن َم
ميشء َمو ُه ً
َ ْ ْ
َْ
نيم َيدَ ْيه َمو َت ْفص َيل ِّ ْ
ِ
مكَم ْن ُمه َو م َأعْ َم ِ
كَّر م ُأو ُل ْ َ
ابم
وماأل ْل َب ِ م
ىمإن ََّام م َيت ََذ ُ
ماحل ُّق َ
وقالم﴿:م َأ َف َم ْن م َي ْع َل ُم مَمأن ََّام م ُأن ِْز َل ِمإ َل ْي َك مم ْن َمر ِّب َك ْ َ
ِ ِ
َّاس مولِين َْذر ِ ِ ِ
)،موقالم﴿:مه َذامب ٌ ِ
كَّر م ُأو ُلوم
م(الرعد م19:
َ َ
وامبه َمول َي ْع َل ُموام َأن ََّام ُمه َو ِمإ َل ٌه َمواحدٌ َمول َي َّذ َ
الغ مللن ِ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
َْ
محي َذ ُر ْ
ماآل ِخ َرة ََمو َي ْر ُجوم
األ ْل َب ِ م
ابم م(امبراهيم م،)52:موقالم﴿:م َأ َّم ْن ُمه َوم َقان ٌتمآنَا َءمال َّل ْي ِل َمساجد ًا َمو َقائ ًام َ ْ
ر ْمح ََةمرب ِهم ُق ْل َمه ْلميست َِويما َّل ِذينميع َلم َ ِ
كَّرم ُأو ُل ْ َ
ينمالم َي ْع َل ُم َ
ابم م(الزمر م 9:م)م
وماأل ْل َب ِ م
ون َموا َّلذ َ
َ َ ِّ
ون ِمإن ََّامم َيت ََذ ُ
ََْ ُ
َْ
قلت:موعيتم مهذا..مفاممعالقةمالعقلمبالروح..مومامعالقتهاممباجلسد م؟م
قال:ممأمامالدورماألول..مفلهمعالقةمكربىمباجلسد..مألنهممثلمالنفسمالميستخدممإالمطاقاتم
اجلسد م.م
وأمامالثاين،مفلهمعالقةمكربىمبالروحمالسامية..مفلذلكمجتدهميشف..مفريىممنماحلقائقممامالم
يستطيعمالعقلمالنفساينمأنميفهمه م.م
قلت:موالدماغ م؟م
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قال:ممالدماغمومجيعموسائلماإلدراكموسائلمللعقلميستخدمهامكاممتستخدممالنفسمالعدةميفم
هضممالطعام..موالفممألكله..مم
القلب:
قلت:معرفتمأنمالنفسمهيمالربامجمالتيمتضعهامالروحمحلفظمالبدن..موأنمالعقلمهوم
ب م؟م
الوسيلةمالتيمتدركمهبامالروحمالعامل..مفاممالقل م
قال م:ممهومالوسيلةمالتيمتتفاعلمهبامالروحممعمالعاملمتفاعالموجدانيا م.م
قلت:مملمأفهم م.م
قال:مملإلنسانمجمموعةمعالقاتمبالعامل..مولكلمعالقةماللطائفماخلاصةمهبا..مفعالقةمالعقلم
معممجيعموسائلماإلدراكمهيمالتعرفمعىلمهذامالعامل..مثممإنمهذامالتعرفمحيدثمآثاراممنمالقبولم
أومالرفض،م مومنماحلبموالبغض،مومنماإلذعانمومنماإلباق..موالحلمالذيمخصمهبذامهوممام
يسمىم(القلب م)م
قلت:مالمنعرفمالقلبمإالمتلكماجلارحةمالتيمتضخمالدممإىلماجلسم م.م
قال:مملعلهامتضخممعمالدممتلكمالشاعر..موليسملعقولناموالمألجهزتناماآلنمالقدرةمعىلمإنكارم
يشءممنمهذا..مفالميمكنمللعقلمأ منمينكرممامملميستطعمأنميعرفهم(..)1مم
() 1منرىمأنمالعلممبدأميقرتبمنحومإثباتمعالقةمالوعيموالشاعرمبالقلب..مومنمأمجلممامقرأناميفمهذامالبحثممقاالمعلميام
يفمجملةمالياممةم(العددم..) 1607موهومعبارةمعنمحتقيقمطبيمعنمآخرماكتشافاتمالعلمماحلديثمحولموجودمعقلميفمالقلبمكتبهم
الدكتورمفهدمالعريفي..مم
قالمالدكتور:م(تشريمبعضمالبحوثمالرائدةمالتيمأجراهامبعضمالعلامءمإىلمأنهميوجدم(مخمآخر)مداخلماألمعاءموالقلبميعرفم
باجلهازما لعصبيمالداخيلموهوممستقلمعنمالخمبيدمأنهميتصلمبهميفماجلمجمةموذلكمحسبمرأيم(مايكلمفريشون)مرئيسمقسمم
الترشيحموعلمماألحياءماخللويةمبكولبيا.م
إنمالكانمالذيمتذهبمإليهمكلمجتربةمأومخربةمهومالقلبمالمالخ.ميفمالتسعيناتماكتشفمعلامءم(علممالقلبمالعصبي)ماحلقلم
اجلديدماآلخذميفمالظهور،ماكتشفوامعقالًميفمالقلبميتكونممنم 400.000مخليةمعصبيةممنمخمتلفماألنواعمإضافةمإىلمشبكةم
معقدةممنمالرسالتمالعصبية،مالربوتينات،ماخلاليامالساعدةموتؤديمعمالًممستقالًمعنمالدماغمأومالعقل.م
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أمامنحن..مفموقنونممتامامباممقالملنامربنا..ملقدمقالملنام﴿:م َأ َف َل ْمم َي ِسري ِ
واميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ضم َفت َ
َكُون َمهلُ ْمم
ُ
ِ
وب ما َّل ِت ِ
مهبام َف ِإ َّ َهنامالم َت ْع َم ْ َ
ان م َي ْس َم ُع َ
مهبام َأ ْو مآ َذ ٌ
وب م َي ْع ِق ُل َ
يميفم
ىماأل ْب َص ُار َمو َلك ْن م َت ْع َمىما ْل ُق ُل ُ
ُق ُل ٌ
ون ِ َ
ون ِ َ
ورم م(احلج م،)46:موباممقالمرسولماهللممم:م(أالموإنميفماجلسدممضغة،مإذامصلحتمصلحم
الصدُ ِم
ُّ
اجلسدمكله،موإذامفسدتمفسدماجلسدمكله،مأالموهيمالقلب م)()1مم
قلت:مفاممالعمليةمالتيميتممهبامهذامالتفاعل م؟م
قال:ممالعقلمـمبوسائلمإدراكهمـميعطيممعلوماتهمللقلبم ملينظرمفيهامويتأملهاممنمزاويةمنوعم
التفاعلمالذيميقابلهامبه..موالقلبمهومالذيميتفاعلممعمالعلوماتمبحسبمتوجهمصاحبه م.م
قلت:مأليستمهذهمعمليةمآليةمحتمية م؟م
قال:ممال..ملتوجهمصاحبهمالذيماختارهمدورمكبريميفمحتديدمنوعماألثرمالذيمحيصلمللقلب..م
إنهممثلمالاءمالذيمجيمعهمصاحبهم ممنمحمالمخمتلفة..مثمميفكرميفمالسبيلملرصفه..مفلكلمطريقتهميفم
ذلكمالرصف م.م
امو ْاس َت ْي َق َنت َْهام َأ ْن ُف ُس ُه ْمم ُظ ْل ًام َموعُ ُل ّو ًام َفا ْن ُظ ْرم
وامهب َ
َ
لقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهذا،مفقالم﴿:مو َج َحدُ ِ َ
مكَان ِ
ف َ
شارةمإىلمأنمهناكمماميمكنمإدراكهم
ينم م(النمل م..)14:مففيمهذهماآليةماإل م
معَاق َب ُةما ُْل ْف ِس ِد َم
كَ ْي َ
إدراكامتامامومعمذلكميقابلمباجلحود م.م
قلت:مكيفمتسميمآلةمهذهمالعمليةمقلبا..ممعمأنمالقرآنمـممنمخاللممامقرأتمعيلممنمآياتمـم
الميسميهمكذلك م.م
قال:ممهذهممصطلحاتمدلتمعليهاماحلقائقمالقرآنية..موالمحرجميفمالصطلحات..مفنحنم
نقولميفمتعابرينا:م(رأيت)..مونقولم(رأتمعيناي)..مفنعربمعنمالرؤيةمبمحلها..مونعربمعنهام

وهذام(الخمالقلبي)مكبريمومتسعممتام ًامكاتساعمالناطقمالرئيسيةميفمالخم(الدماغمالفكر)مومعقدمبالقدرمالذيمجيعلهمكالخممتام ًما)م
إىلمآخرمالقال.
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
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بالجموع..مفالحلمليسمإالمخادمامللمجموع م.م
قلت:مأللقلبمكذلكمتوجهان م؟م
قال:ممأجل..موجهةمدنيا..موهيمتشبهمدورمالنفس..مووجهةمعليا..موهيممتثلمدورمالروحممنم
جهةمتعاملةممعمحقائقمالوجود م.م
فالذيميمتلئمقلبهمعشقامللدنياموماميفمالدنياميفماحلقيقةمملميستعملمإالماجلزءماألدنىممنمقلبه..م
أمامالذيماستغرقتهماحلقائقمفاملمإليهامبقلبهمميالمكليامفإنهمقدماستعملمجهتهمالعليا م.م
قلت:مهلميمكنماجلمعمبينهام،مبحيثميستعملماإلنسانمكالمالوجهتنيممنمغريمتناقضموالم
رصاع م؟م
قال:ممأجل..موذلكمهومالكامل..م موقدمكانممنمأدعيةمرسولماهللم(:ماللهممانىمأسالكم
حبكموحبممنمحيبكموالعملمالذىميبلغنيمحبك،ماللهمماجعلمحبكمأحبمايلممنمنفيسموأهيلم
والاءمالبارد م)()1م
قلت:مملمقالمذلك م؟م
قال:ممحتىمالميسيطرماحلبماألدنىمعىلماإلنسان،مفيشغلهمعنماحلبماألعىل م.م
اخلالفة:
قلت:مأهناكملطائفمأخرىملإلنسان م؟م
قال:ممأجل..مهناكملطائفمكثرية..موهيمتربزمكلمحني..مإنمروحماإلنسانممنجممضخم..م
ولكنهمالميربزمآللئهموأصدافهمإالملنمصدقميفمالبحثمعنها م.م
قلت:مفاممالبحرمالذيميغوصهماإلنسانمحتىمخيرجمآللئمروحه م؟م
قال:مماخلالفة م.م
قلت:ممامماخلالفة؟..مومامعالقتهامبإبرازمالقدرات م؟م
()1مرواهمأبومنعيمميفماحللية.
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قال:مروحماإلنسانمبطاقاهتاممجيعاممثلمالبذرةمالتيمتوضعميفمالرتبة..مفهلميكفيهامأنمتوضع،م
ثممالمتتعهدمبالسقي م؟م
قلت:مإهنامبذلكملنمتنتجمشيئا..مستبقىمبذرةمومتوتمبذرة م.م
قال:ممفالسقيمهومالذيمخيرجممامختتزنهممنمالطاقات م؟م
قلت:مأجل..ممبالسقيموالتعهدمتصنعمتلكمالبذرةمجذورامراسخةميفماألرض..موهامةمعاليةم
يفمالسامء..موفوقمذلكمقدمتعطيناممنمالثامرممامنظلمننعممبه م.م
قال:ممفهكذامروحماإلنسان..مهيمبذرة..موتبقىمبذرةمإنمملمتتعهدمبالسقي م.م
قلت:مفاممالسقيمالذيميؤهلهامللربوز م؟م
قال :مأصناف ماالختبارات مواالبتالءمات مالتي ميواجه مهبا ماإلنسان ..مفتربز ممن مطاقاته ميفم
مواجهتهامماميبنيمأصلمبذرته..مهلمهيمبذرةمطيبةمأممبذرةمخبيثة..مم
قلت:مفامماخلالفة م؟م
قال:ممهذهمهيماخلالفة..مإهنامالسلوكمالذيميامرسهماإلنسانمجتاهمماميواجهمبهممنمأنواعم
ىلمللمالئكةمـمعليهممالسالممـ﴿:مو ِإ ْذم َق َال َمر ُّب َكم
ت(،)1موهلذاملامقالماهللمتعما
االبتالءاتموالسؤوليا م
َ
ِ ِ
ِ
كَة ِمإ ِّينمج ِ
الئ ِ
لِ ْلم ِ
اع ٌل ِميفما َ
أل ْر ِ
امو َي ْس ِف ُكم
ض َمخ ِلي َف ًةم﴾(مالبقرة م)30:مقالوام﴿:م َأ َ ْجت َع ُلمف َيهام َم ْنم ُي ْفسدُ مف َيه َ
َ
َ
الدِّ َما َءم)(البقرة:ممنماآلي مة 30م)م
قلت:مملمقالوامذلك م؟م
قال:ممألنماإلنسانموضعميفم مموضعمحرجميمكنهممنمأنميصعدمإىلمأعىلمالدرجات..مويمكنهم
يفمنفسمالوقتمأنمينحطمإىلمأسفلمالدركات.مم
قلت:مالمأزالمحائراميفممعنىماخلالفة..مويفمعالقةمحقيقةماإلنسانمهبا م.م
قال:ماإلنسانمخملوقمكريمملغايةمرفيعة..مهومملمخيلقمكاممتتوهممالفلسفاتمليأكلمويرشبم
()1مسنرىمالتفاصيلمالكثريةمالرتبطةمبأنواعماالبتالءموكيفيةممواجهتهاميفمرسالةم(أرسارماإلنسان)ممنمهذهمالسلسلة.
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ويسيطر..مويامرسممنمأنواعمالتعمماميغذيمالفراغمالذيمتعاينممنهمروحه،موإناممخلقمليكونم
خليفة..ميتوىلمإدارةماألرضموعامرهتاموتطويرها..موباممأنهمخليفة،مفإنمذلكميقتيضمأمورما( )1م:م
أوهلا..مانتامءماجلامعةمالبرشيةمإىلمحمورمواحدمهوماهلل،مبد ً
ال ممنمكلماالنتامءاتماألخرى،م
وااليامنمبسيدمواحدمل ملكون..موهذامهومالتوحيدماخلالصمالذيمقاممعليهماإلسالم م.م
والثاين..مإقامةمالعالقةماالجتامعيةمعىلمأساسمالعبوديةمالخلصةمهلل،موحتريرماإلنسانممنم
عبودياتماألسامءمالتيممتثلمألوانماالستغاللمواجلهلموالطاغوت م.م
والثالث..مجتسيدمروحماألخوةمالعامةميفمكلمالعالقاتماالجتامعيةممبعدمحمومألوانماالستغاللم
والتسلط،مفاممدامماهللمتعاىلمواحد ًاموالمسيادةمإ ّ
المله،موالناسممجيع ًامعبادهمومتساوونمبالنسبةمإليه،م
فمنمالطبيعيمأنميكونوامإخوةممتكافئنيميفمالكرامةماإلنسان ّيةمواحلقوق م.م
والرابع..ماخلالفةماستئامن،مواألمانةمتفرتضمالسؤوليةمواإلحساسمبالواجب،ماذمبدونم
ادراكمالكائنمأنّهممسؤولمالميمكنمأنمينهضمبأعباءماالمانةمأومخيتارملامرسةمدورماخلالفة م.م
واإلنسانمهبذامالفهوممالذيمجاءمبهماإلسالممللخالفةمخارجمعنمأيمنوعممنمأنواعمالتبعيةم
أليمقوةماجتامعيةمأي ًامكانت،مبلمهومخاضعمهللموحده..مفالمقميةملنسبموالملو منموالموطنموالم
ّ
قومية..موالمأيميشءممنمهذهماألشياءمالتيمقاممعليهامالتناحرمهبامبنيمالبرش م.م
واخلالفةمهبذامالشكلمحركةمدائبةمنحومقيمماخلريموالعدلموالقوة..محركةمالمتوقفمفيهامألهنام
ّ
متجهةمنحومالطلق،موأيمهدفمآخرمللحركةمسوىمالطلقمسوفميكونمهدف ًامحمدود ًا،موبالتايلم
سوفمجيمدماحلركةمويوقفمعمليةمالنمو.مم
قلت:مفاممالفرقمبنيمهذامالفهممالذيمجاءمبهماإلسالم..موبنيمسائرمالذاهبمواألفكار م؟م
قال:مالفروقمعظيمةمالميمكنمحرصها..مسأرضبملكمأمثلةمعنهاملتدركمسمومالتصورم
اإلسالمي،موانحطاطمسائرمالتصورات م.م
()1ممانظر:مخالفةماإلنسانموشهادةماألنبياء،مالشهيدمآيةماهللمالصدر،مصم11مـم.12م
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اإلسالمميعتربماإلنسان..مكلمإنسان..مخليفةمهلل..مأيمانتامءماإلنسانماألولمهلل،مفهومالذيم
خلقه..مومنهميستمدموجوده،مورزقه،موإليهميتوجهمبالعبادةموالدعاء م.م
وهذاماالنتامءمجيعلهميمحوممنمخاطرهموسلوكهمكلمتلكماالنتامءاتمالضيقةمالتيممتليهامعليهام
حدودمالكانموالزمانموالصالح م.م
وهلذا..مفهوميشعرمبأخوةمتنتظمممجيعماملكون..موالمتنحرصميفمالبقعمالضيقةمالتيمولدمفيها،مأوم
انتسبمإليها م.م
َاكُم ِمم ْنم َذ ٍ
َّاس ِمإن َ
كَر َمو ُأن َثىم
قارنمهذامالفهوممالذيمينطلقممنمقولهمتعاىل﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
َّامخ َل ْقن ْ
وجع ْلنَاكُم ُمشعوب ًا مو َقب ِائ َل ملِ َتعار ُفوا ِمإ َّن م َأكْرمكُم ِ
هلل م َأت َْقاكُم ِمإ َّن ما ََّ ِ
يم َمخ ِب ٌري م م()13م
معنْدَ ما َِّ
َ َ َ ْ ُ َ َ
هلل معَل ٌ
ْ
َ َ ْ
َ َ
﴾(احلجرات)مبجميعمالفاهيممالعنرصيةمالتيمتفوحممنماألديانموالذاهبمواحلضارات..مم
مإنمالقومياتموالشعوبموالقبائلمواآلباءمواألنسابمالتيمابتعدمهباماإلنسانمعنماالنتامءمهلل..م
كامميعنيهممفهومماخلالقة..مهومالذيمصدرممعمصداهمالضاربميفمأحقابمالتاريخمأكثرماحلروب،م
وأبشعمالعصبيات،موأرذلماجلرائمماإلنسانية م.م
قلت:مأللخالفةمكذلكمجهتان م؟م
ىل ماهللمتستدعيمالتسليمملهموحمبتهموطاعتهمالطلقة،موجهةمإىلماخلقم
قال:م مأجل..مجهةمإ م
تستدعيمالتعاملممعهمموفقمماميقتضيهمالعدلموالرمحة،موقدمذكرمالقرآنماجلهةمالثانية،مفقالمعنم
َاك َمخ ِلي َف ًة ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
نيمالن ِ
َّامج َع ْلن َ
احل ِّق َموالم َتَّمت ِب ْ
عِماهلَ َوىم َف ُي ِض َّل َكم
داو مد :م
كُمم َب ْ َ
ضم َف ْ
﴿م َيام َد ُاو ُد ِمإن َ
َّاس ِمب ْ َ
اح ْ
معَذاب َمش ِديدٌ ِمباممنَسواميوم ِْ
ِ
ماحل َس ِ
معَن َمس ِب ِ
عَن َمس ِب ِ
ينم َي ِض ُّل َ
(ص م 26:م)م
ابم م
يلما َّ
يلما َّ
﴾م ّ
هلل َِمهلُ ْم َ ٌ
ون ْ
هلل ِِمإ َّنما َّلذ َ
ْ
َ ُ َْ َ
قلت:ملقدمكانمداودمحاكام،موليسمكلمالناسمكذلك م؟م
قال:مكلمإنسانملهمحكمميرتبطمبه..ملقدمذكرمرسولماهللممذلكمفقال م :م«مكلكمممسئولمعنم
رعيته،مفاالماممراعموهوممسئولمعنمرعيته،موالرجلمراعميفمأهلهموهوممسئولمعنمرعيتهموالرأةم
راعيةميفمبيتمزوجهاموهيممسؤولةمعنمرعيتها،مواخلادممراعميفممالمسيدهموهوممسؤولمعنم
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رعيته،موالرجلمراعميفممالمأبيهموهوممسؤولمعنمرعيته،موكلكممراعموكلكمممسؤولمعنمرعيتهم
م»()1مم
العبودية:
قلت:موعيتمكلمهذا..موأدركتممدىمتناسقه..ملكنيمملمأفهممإىلماآلنمالغايةمالعلياملإلنسان م.م
األنْس ِمإ َّالملِيعبدُ ِ
ِ
امخ َل ْق ُت ِْ
قال:مملقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذهمالغاية،مفقالم﴿:مو َم َ
ونم
َُْ
ماجل َّن َمو ْ َ
َ
﴾م(الذريات م 56:م)م
قلت:مفاممالعبودي مة م؟م
قال:ممهيماستعاملمكلماللطائفميفمالتوجهمإىلماهللمومعرفتهموحمبته..مم
قلت:مملمأفهم م.م
قال:مملكلممامعرفناممنملطائفماإلنسانمعبوديتهماخلاصةمبه..مفللجسدمعبوديته..موللنفسم
كذلك..موهكذا..موهلذامجتدمعباداتمالسلمنيمعباداتمجتمعمكلمذلك..مفهيمجسديةمنفسيةم
عقليةمقلبيةمروحي مة..مم
قلت:مأهذهمهيمالغايةمعندكم..مأنميصريماإلنسانمعبدا..مإنمالغايةمالتيموصلمإليهامقوميم
هيمأنميتحررماإلنسانممنمكلمالقيود..مابتداءممنمقيودماإلله..مأملمتسمعمباممصاحمبهمنيتشة م؟م
ابتسم،موقال:مملقدمأوقعهممغرورهممهذاميفمعبوديةمكلميشء..معبدوامبطوهنم..موعبدوام
جاههم..م موعبدوامسلطاهنمموشهواهتم..ملقدمصاروامعبيدملكلميشء م.م
قلت:موعابدماهلل م؟م
قال:ممعبادةماهللمهيمالعبادةمالتيمحترركممنمكلماألشياءملتجعلكممتنعاممبالتوجهمإىلمربك،م
واالستغراقميفممشاهدتهموالتعرفمعليه.مم
قلت:مكالمكممجيل..ملكنهميصعبمعيلمإدراكه..مولستمأدريممامسببمذلك م؟م
()1ممالبخاريمومسلم.م
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قال:ممهذهمالعاينماجلليلةمحتتاجمنوعاممنمالرياضة..مولنميفهمهامإالممنممارسمتلكمالرياضة..مم
قلت:مفهلمتأذنميلمبصحبتكملتعلمنيمكيفمأمارسمهذهماألنواعممنمالرياض مة( )1م؟م
قال:ممليتنيمكنتمأستطيعمذلك م.م
قلت:موملمالمتستطيع..مهامأنتمبنيمغنيامتك..مالمختف..ملنمأشغلكمكثريامعنها م؟م
قال:ممأنامالمأخافمعىلمهذهمالغنيامت..مبلمأخافمعىلمغنيامتمأخرىمتريدمنريانمالفتنةمأنم
تستأصلها..مفأنامأفكرمفيهامصباحممساء م.م
قلت:مهلمتريدمأنمترحلمإليها م؟م
قال:مملستمأدري..ملكنمإذامأتيتمإىلمهناممرةمأخرى،موملمجتدينمفهذاميعنيمأينمقدمذهبتمإىلم
تلكمالغنيامت م.م
قلت:موهذهمالغنيامتملنمترتكها م؟م
قال:ممالمختفمعىلمهذهمالغنيامت..مفاممأسهلمأنمجتدمهلامراعيا م.م
*م
** م
قالمذلك،مثمماستغرقميفمصمتمعميق،مفسألناه:ممامالذيمحصلمبعدمذلك..مهلمعدتم
فزرتهميفماليوممالثاين م؟م
قال:ميفمتلكمالليلةمبتمممتلئامباألشواقملتلكمالرياضاتمالتيمتصفيملطائفيمممام معلقمهباممنم
أدران..مويفمالصباحمالباكرمملميكنميلمهممإالمأنمأصعدمللجبلمألبحثمعنمذلكمالراعيمالذيم
كشفميلممنمحقائقمذايتممامعجرمعنهممجيعمأساتذةمالعامل م.م
قلنا:مفهلموجدته م؟م
قال:ممال..مولوموجدتهممامكنتماآلنمبينكم م.م
() 1مذكرنامتفاصيلمالرياضاتمالسلوكيةموأنواعهاموالتوفيقمبينهاميفمرسالةم(أرسارماإلنسان)..موسنرىمبعضمذلكميفمهذهم
الرسالةميفمفصلم(النفس)
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قلنا:مفأينمذهب م؟م
قال:ممبعدمأنمسألتمالكل..مويئستممنمأنمي مدلنيمأحد..متذكرتممامقالميلمعنمشأنم
الغنيامت،موالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلها..مفرحتمأبحثميفمالحالمالختلفةمعنمهذا،مفأطبقم
الكلمعىلمداللتيمعىلمهذهمالبالد،مفجئتمإليها،موهامأناماآلنمبينكم..موقدمقدرماهللمأنميكونمسببم
ريةموالعجب م.مم
نجايتمهممأنفسهممسببمهالكي..موهذامماممألينمباحل م
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بم
الثاينمـمالقل م
يفماليوممالثاين،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمكنتم
مثلممنمسبقنيمأمحلمأسامءمكثريةممستعارة،مكنتمأحاولمهبامأنمأغطيمحقيقتيمالتيمكانتمتعذبنيم
كلمحني..ملكنمحقيقتيمأبتمإالمأنمتتمردمعيل،موتذيقنيميفممتردهاممنماهلوانممامملمأكنمأحسبملهم
أيمحساب م.م
ليستمهبذهمالأساويةمتنتهيمقصتي..مهناكمجوانتممرشقةمممتلئةمبالنورموالسالمموالصفاء،م
لعلمحيايتمكلهامكانتمتسريمنحوها..مولعيلمملمأرسمنحومهذهمالبالدمإالمبحثامعنها م.م
قلنا:ممنمأيمالبالدمأنت م؟م
قال:مأناممنمبالدمالعرب..مومنمقبيلةمفيهام ميقالمهلام(بنومعذرة)..موهممقوممملميعيشوامإالم
بقلوهبممولقلوهبم..مولكنيمملميستقرميبمالقاممهبامإالمقليال،مفقدمجبتمالرشقموالغرب م.م
قلنا:ممل؟ممم
قال:مأملمأقلملكممإينممنمقوممالميعيشونمإالمبقلوهبممولقلوهبم م؟م
شمبدونمقلب م.م
قلنا:مكلنامكذلك..مبلمكلمالبرشمكذلك..مفالميمكنمألحدمأنميعي م
قال:ممامأكثرممنمهييلمعىلمقلبهمالرتاب..مومامأكثرممنميسجنمقلبه..مومامأكثرممنميضيعمقلبه،م
فيصريمعضوامضامرا..محيامكميت..مأومميتامكحي م.م
قلنا:موأنتم م؟م
قال:مأمامنحن،مفقدماعتربنامقلوبنا،موالتيمهيمحملمعواطفنا،مأساسموجودنا،مفلذلكمملمننشغلم
عنهامبأيمشاغل م.م
قلنا:مفحدثنامحديثك م.م
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الرصاع
نظرمإىلماألفقمالبعيد،موهوممشدوه،موراحميقول:ميفمتلكماألياممالتيمولدتمفيهامببنيمعذرةم
ملمأكنمأسمعمإالمأحاديثماحلب..مكانتمالجالسمترددمكلمحني م:م
ي وأنـــتمبكـــأسمالعشـــقميفمالنـــاسمنشـــوا من
هـــلمالعـــيشمإالمأنمتـــروحموتغتـــد م
م
م
وكانمأساتذتنامالذينمتربينامعىلمأيدهيممحيفظوننامقولمالشاعر م:م
م

م

قم
ومـــامطابـــتمالـــدنيامبغـــريمحمبـــ مة م وأيمنعــــيممالمــــرئمغــــريمعاشــــ م
م

م
بلمكانواميقولونملنمرأوهمجمادالميفمهذا م:م

فأنت موعري ميف مالفالة مسوا مء
م

ى
إذا مأنت ممل متعشق مومل متدر مما ماهلو م
م
ويقولونمله م:م

م

م

ى م فكــنمحجــراممــنميــابسمالصــخرمجلمــدما م
إذامأنــتمملمتعشــقموملمتــدرممــاماهلـــو م
م

م

بلمكانماألمرميصلمأحيانامإىلمسبهمببذيءمالكالم،مفيقولون م:م

ى فقـــممفـــاعتلفمتبنـــامفأنـــتممحـــا مر
إذامأنـــتمملمتعشـــقموملمتــــدرممـــاماهلــــو م
م
م
بلمكانوامفوقمذلكمكلهميعتربونماحلبمهومالدينمالذيميغنيمعنمكلمدين،موالميغنيمعنهمأيم
م

م

دين،مويقولونميفمذلكممتغنني م:م
واحلـــــبمديـــــنمالكـــــرا مم

ال
مـــــامدنـــــتمباحلـــــبمإ م
م
م
ولذلك،مفإنماألخالقمعندهممتنطلقممنماحلب،موقدمقالميفمذلكمشاعرهم م:م
م

م

ن رأيــــتماحلــــبمأخــــالقمالكــــرا مم
ومــــامأحببتهــــامفحشــــامولكــــ م
م
م
وهمميعتربونهممعمذلكمالدنياممالتيمالمتغنيمعنهامأيمدنيا،مويقولون م:م
م

إن
م

مالغواين

مجنة

م

مرحياهنما
م

نرض
م
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ماحلياة

ف
مفأين معنها منعز م
م

منلذ

لوال ممالحتهن مما مكانت ملنما دنيا
م
م
أمامعلامءمالنفسمواالجتامع،مفكانواميصفونملناميفمحمارضاهتممالعلميةمالملوءةمباألرقامم
م

مهبا

موال

ف
منترص م
م

والصطلحاتماحلبمعىلمأنهم(فضيلةمتنتجماحليلة،موتشجعماجلبان،موتسخيمكفمالبخيل،موتصفيم
ذهنمالغمبي،موتطلقمبالشعرملسانمالعجم،موتبعثمحزممالعاجزموهومعزيزميدلملهمعزماللوك،م
وترضعملهمصولةمالشجاع،موهومداعيةماألدبموأولمبابمتفتقمبهماألذهانموالفطن،موتستخرجمبهم
دقائقمالكايدمواحليل،موإليهمتسرتيحماهلممموتسكنمنوافرماألخالقموالشيم،ميمتعمجليسهمويؤنسم
جيولميفمالنفوسموفرحميسكنميفمالقلوب م)()1م
أليفهمولهمرسورم م
ويذكرونملنامأنم(مأرواحمالعشاقمعطرةملطيفة،موأبداهنممضعيفة،موأرواحهممبطيئةماالنقيادم
لنمقادها،محايشمسكنهامالذيمسكنتمإليه،موعقدتمحبهامعليه..موكالممالعشاقمومنادمتهممتزيدم
يفمالعقول،موحتركمالنفوس،موتطربماألرواح،موجتلبماألفرماح،موتشوقمإىلممسامعمأخبارهمم
اللوكمفمنمدوهنم..مويكفيمالعاشقمالسكنيمالذيمملميذكرممعماللوكمومعمالشجعانماألبطالمأنهم
يعشقمويشتهرمبالعشقمفيذكرميفمجمالسماللوكمواخللفاءمفمنمدوهنم،متدورمأخباره،موتروىم
سم،موالمجرىملهمرسم،موالمرفعم
أشعاره،مويبقىملهمالعشقمذكر ًامخملد ًا،مولوالمالعشقمملميذكرملهما م
لهمرأس،موالمذكرممعمالناس م)م
ويذكرونمأنمأبامنوفلمسئل:مهلمسلممأحدممنمالعشق؟مفقال:م(نعم..ماجللفماجلايفمالذيم
ليسملهمفضل،موالمعندهمفهم،مفأماممنميفمطبعهمأدنىمظرف،مأوممعهمدمائةمأهلماحلجاز،موظرفم
أهلمالعراق،مفالميسلمممنه م)م
ويذكرونمعنمبعضهمم مقوله(:مالمخيلومأحدممنمصبوةمإالمأنميكونمجايفماخللقة،مناقص ًا،مأوم
منقوصمالبنية،مأومعىلمخالفمتركيبماالعتدال م)م
ويذكرونمعنمبعضمالعلامءمأنهمقيلمله:مإنمابنكمقدمعشق،مفقال(:ماحلمدمهلل،ماآلنموقتم
()1مهذهمالنصوصممنقولةممنمديوانمالصبابة،مالبنمأيبمحجلة.
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حواشيه ،مولطفت ممعانيه ،موملحت مإشاراته ،موظرفت محركاته ،موحسنت معباراته ،موجادتم
سائله،موجلتمشامئله،مفواظبمعىلمالليح،مواجتنبمالقبيح م)م
رم
أمامرواهتمموقصاصوهم،مفكانواميذكرونملنامالقصصمواألساطريمالتيمتؤيدمهذهمالرؤى،م
وتعمقمهذهماألفكار،مفيحكونملنامعنمشيخمبخراسانملهمأدبموحسنممعرفةمباألمور،مأنهمقالم
لسليامنمبنمعمرومومنممعه:مأنتممأدباء،موقدمسمعتممماحلكمةمولكممحداءمونغممفهلمفيكممعاشق؟م
قال:مالمقال:ماعشقوا..مفإنمالعشقميطلقماللسان،مويفتحمجبلةمالبليدموالبخيل،مويبعثمعىلم
التلطفموحتسنيماللباسموتطييبمالطعممويدعومإىلماحلركةموالذكاءموترشيفماهلمة.مم
ربمتوبةمبنماحلمري،م
ويروونملناممنمكراماتمالحبنيمأنمليىلماألخيليلةممرتممعمزوجهامبق م
فقالمهلا:مهذامقربمالكذابمالذيمقال م:م
مودوين

ت عيل
ولو مأن مليىل ماألخليلية مسلم م
م
م
ح
لسلمت متسليم مالبشاشة مأو مزقما إليها مصدى ممن مجانب مالقرب مصائ م
م
م
فقالت:مدعه،مفقال:مأقسمتمعليكمإالممامدنوتممنه،مفسلمتمعليه،مفأبتمفكررمعليهامذلك،م
م

مجندل

م

ح
موصفائ م
م

م

فلاممتقدمتمإىلمالقرب،موقالت:مالسالممعليكميامتوبة..مفطارممنمجانبمالقربمطائرمكانمهناك،موزقا،م
ونفرممنهممجلمليىل،مفوقعتممنمأعاله،مفاندقتمعنقها،موماتتممنموقتها،مودفنتمإىلمجانبمتوبة م.م
وحيكونملناممنمأمرمهبراممجورممامجعلهمنبينامالذيمنتلقىممنهمكلماحلقائق م.م
قلنا:ممنم مهبراممجور م؟م
قال:مرجلمكانملهمابنمقدمرشحهملألمرممنمبعده،مفنشأمالفتىمناقصماهلمةمساقطمالروءةمخاملم
النفسمميسءماألدب،مفغممذلكمأباهمفوكلمبهممنمالؤدبنيموالنجمنيمواحلكامءممنميالزمهمويعلمه،م
وكانميسأهلممعنهمفيحكونملهمماميغمهممنمسوءمفهمهموقلةمأدبهمإىلمأنمسألمبعضممؤدمبيهميوما،م
فقالملهمالؤدب:مقدمكنامنخافمسوءمأدبه،مفحدثممنمأمرهممامصرينامإىلمالرجاءميفمفالحه،مقال:م
ومامذاكمالذيمحدث؟مقال:مرأىمابنةمفالنمالرزبان،مفعشقها،مفغلبتمعليهمفهومالمهيدأمإالمهباموالم
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يتشاغلمإالمهبا.مفقالمهبرام:ماآلنمرجوتمفالحه،مثممدعامبأيبماجلارية،مفقالمله:مإينممرسمإليكم
رسا،مفالميعدوكمفضمنملهمسرته،مفأعلمهمانمابنهمقدمعشقمابنته،موأنهميريدمأنمينكحهامإياه،موأمرهم
أنميأمرهامبإطامعهميفمنفسهامومراسلتهممنمغريمأنميراهاموتقعمعينهمعليها،مفإذاماستحكممطمعهمفيهام
جتتنبهموهجرته،مفإنماستعلمهامعلمتهمأهنامالمتصلحمإالمللك،م مثمملتعلمنيمخربهاموخربهموالم
تطلعهاممعىلممامأرسهمإليك،مفقبلمأبوهامذلكممنه،مثممقالمللمؤدبموالوكلمبأدبهمحضهموشجعهم
عىلممراسلةمالرأة،مففعلمذلكموفعلتمالرأةمكاممأمرهامأبوها،مفلاممانتهتمإىلمالتجنيمعليه،موعلمم
الفتىمالسببمالذيمكرهتهمألجلهمأخذميفماألدبموطلبماحلكمةم موالعلمموالفروسيةموالرمايةم
ورضبمالصوجلانمحتىممهرميفمذلك،مثممرفعمإىلمأبيهمأنهمحمتاجمإىلمالدوابمواآلالتموالطاعمم
والالبسموالندماءمومامأشبهمذلك،مفرسماللكمبذلكموأمرملهمباممطلب،مثممدعاممؤدبهمفقالمله:مإنم
الوضعمالذيموضعمبهمابنيمنفسهممنمخربمهذهمالرأةمالميدريمبهمفتقدممإليهموأمرهمأنميرفعمأمرهام
إيلمويسألنيمأنمأزوجهمإياها،مففعلمالؤدبمذلك،مفرفعمالفتىمذلكمألبيهمفدعامبأبيهاموزوجهمإياها،م
وأمرمبتعجيلهامإليه،موقال:مإذاماجتمعتمأنتموهيمفالمحتدثمشيئامحتىمأصريمإليك،مفلامماجتمعام
صارمإليهمفقال:ميامبنيمالميضعنمقدرهامعندكممراسلت مهامإياكموليستميفمخبائكمفإينمأمرهتامبذلك،م
وهيمأعظممالناسممنةمعليكمباممدعتكمإليهممنمطلبماحلكمةموالتخلقمبأخالقماللوكمحتىمبلغتم
احلدمالذيمتصلحممعهمللملكممنمبعدي،مفزدهاممنمالترشيفمواإلكراممبقدرممامتستحقممنك،م
ففعلمالفتىموعاشممرسورامباجلاريةموعاشمأبوهممرسورامبهمومأحسنمثوابمأبيهامورفعممنزلتهم
لصيانهمرسهموأحسنمجائزةمالؤدبمالمتثالممامأمرمبه م.م
قلنا:مفاممكانمتأثريمهذهمالتوجيهاتمعليكم م؟م
قال:ملقدمصارمكلممنميفمتلكمالقبيلةميصيحمبقولمالشاعر:مم
ي
تشكى مالحبون مالصبابة مليتن م
م
فكانت ملقلبي ملذة ماحلب مكلهما
م
م

م

ي
حتملت مما ميلقون ممن مبينهم موحد م
م
ي
فلم ميلقها مقبيل محمب موال مبعد م
م
م

م
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وبقولماآلخر م:م
فيقذف ميف مقلبي موينفلق مالصد مر
م
ومن مفرحي مباحلب مأو مينقيض مالعم مر
م

وددت مبأن ماحلب مجيمع مكل مه
م
ى
ال مينقيض مما ميف مفؤادي ممن ماهلو م
م
وبقولماآلخر:مم

م

م

م

م

ب
ى ولو مأن ميل مما مبني مرشق مومغر م
وما مرسين مأين مخىل ممن ماهلو م
م
م
قلنا:منرىمأنمكلممامذكرتهميكادميكونمسلياممالمحرجمفيه..مفلممنرممثلماحلبمعاطفةمنبيلة م؟م
م

م

قال:مصدقتم..مولكنمالقبلةمالتيموجهنامإليهامقومناممألتنامبالرصاع..مفلممنكنمنشعرميفمحلظةم
منمحياتنامبالسالممالذيمعمرماهللمبهمكونه..ملقدمكانتمحياةمكلممناميفميدمحمبوبهمالذيمسلممإليهم
أمرهمجيرعهممنماهلوانممامالميذيقهمأعتىمالطغاةمألعتىمالجرمني م.م
قلنا:مأكنتممتتألون م؟م
قال:مكلنامكانميتأمل..مومناممنمماتمبسببمأله..ملقدمقالمالتنبيميذكرمذلك م:
ق
وعذلت مأهل مالعشق محتى مذقت مه فعجبت مكيف ميموت ممن مال ميعش م
م
م
ليسمالوتموحدهمماميلقاهمالعاشقون..مفال موتميستويمفيهمكلمالناس..مإنماألمرمأخطرممنم
م

م

ذلكمبكثري م.م
لقدمقالميلمبعضممنمبيلمهبذهمالبليةممنشدا م:م
موهو

وما معاقل ميف مالناس محيمد مأمره مويذك مر إال
م
م
ق
وما ممن مفتى مذاق مبؤس ممعيش مة من مالناس مإال مذاقها محني ميعش م
م
م
وسمعتمبعضهممينشدمبلوعةمدوهنامكلملوعة م:م
م

ميف

ماحلب

ق
مأمح م
م

م

م

فيبكي مإن منأوا مشوقا مإليه مم
م
ب
وما ميف ماألرض مأشقى ممن محم م
م
ني
تراه مباكيا ميف مكل مح م
م
م

م

م

ق
ويبكي مإن مدنوا محذر مالفرا م
م
ق
وإن موجد ماهلوى محلو مالذا م
م
ق
مالشتيا م
مأو
مفرقة
خمافة
م
م

م

م
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وسمعتمآخرمينشد،موأناميفمأولمرحلتيمللبحثمعنمحبيبميمألمقلبي م:م
َ
ي
مقلبك ممن محب م
هلل
مأراح ما ّ
مفقالت :مكل مهذا متربمًما بحبي
شكوت
ْ
ُ
َ
م
م
بِ
ِ
مبفعل َمش َجى َ
ماحلب مقا َل ْت َ
مالق ْل م
رضت موما مهذا
ملشدَّ ممما
فلام مكَ ت َْم ُت
َ
َّ
م
م
ُ
ي
فأدنو مفتقصيني مفأبعد مطالبًما رضاها مف َت ْعتَدُّ مالتباعدَ ممن مذنب م
م
م
َ
يب
موتنفر ممن مقر م
وجتزع ممن م ُبعدي
موص ْربي ميسوؤهما
ُ
كْواي متُؤْ ذهيا َ
فش َ
ُ
م
م
ٍ
ِ
يب
مالشكر ممن مر م
فيا مقومي مهل ممن محيلة متعرفوهنما أشريوا مهبا مواستوجبوا
َ
م
م
وسمعتمآخرمينشد،موهوميتمرغميفمالرتابموالقاممات م:م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مأعظم

قالوا مجننت مبمن مهتوى مفقلت مهل مم العشق
م
م
ني
العشق مال ميستفيق مالدهر مصاحب مه وإنام ميرصع مالجنون ميف ماحل م
م
م
وسمعتمآخرمينشد،موهومكالذيمأعامهمالسكر،مفصارمالميفرقمبنيمالسامءمواألرض م:م
م

ممما

م

ني
مبالجان م
م

م

ويح مالحبني مما مأشقى منفوسه مم
م
يشقون ميف مهذه مالدنيا مبعشقه مم
م
وسمعتمآخرمينشد:مم

إن مكان ممثل مالذي ميب مبالحبينما
م
ال ميرزقون مبه مدنيا موال مدينما
م

مباهلمو مم

مالقلب

مالسقي مم

مومطلع

معظي مم

م

م

ماحلب

ميأنس

قرين
م
وأعظم مما ميكون مبه ماغتباطما
م
وسمعتمآخرمينشد:مم

م

م

مفكرة

ويكثر
م
عىل مخطر
م

م

م

م

م

ب
ت فيه مالنوى مفأليم مكل معذا م
أما ماهلوى مفهو مالعذاب مفإن مجر م
م
م
قلنا:مفهلمرصفكمهذامعنمرحلةمالقلبمالتيمأردتمالقياممهبا م؟م
م

م

قال:مال..ملقدمجاءممنمينسخميلمكلمهذا..ملقدموجدتمرجالمكانمصديقاميل،موكانماسمهم
(مجيل)،موقدمقالميلميردمعىلممنميريدمأنميرصفنيمعنمرحلتي م:م
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َ
ِّ
موختفض
ُ م
ص ممن م َقدْ ِر مالفتى
مذلة
ًم
ماحلب
مأناس ِمإن ميف
وقال
تنق ُ
ِّ
ٌ
م
م
ِ
ميبغض
ُ م
ممستعذب مليس
ماهلوى
لذل
ى
م
ماهلو
مأخا
مأن
مغري
مصدقتم
فقلت
ُ
ٌ
ْ
م
م
لكنمرجالمكانمممتلئامباحلكمةمناداين،موقالميل(:ميامبني..مأنتمتريدمأنمتقوممبرحلةملنمتورثكم
م

م

م

م

إالماهلممالدائم،موالفكرمالالزم،موالوسواسمواألرق،موقلةمالطعم،موكثرةمالسهر،مثممتتسلطمعىلم
جوارحكمفتنشأمالصفرةميفمالبدن،موالرعدةميفماألطراف،مواللجلجةميفماللسان،موالنحولميفم
اجلسد،مفالرأيمعاطل،موالقلبمغائبمعنمتدبريممصلحته،موالدموعمه مواطل،مواحلرساتمتتابع،م
والزفرتمتتواىل،مواألنفاسمالممتتد،مواألحشاءمتضطرم،مفإذامغشىمعىلمالقلبمإغشاءمتاما،م
أخرجتمإىلماجلنون،مومامأقربهمحينئذممنمالتلف م)م
قلنا:مفهلمانتصحتملنصيحته م؟م
قال:ملومانتصحتملنصيحتهمالنتهتمقصتيمهنا..مولامذقتممامذقتممنمالذلةمواهلوانم
واجلنونمو مكلمأصنافمالرصاع..مم
قلنا:مفحدثنامعنمرحلتك م.م
قال:ملقدمكانمأولممنممررتمبهميفمرحلتيمرجلميقالملهمعروةمبنمحزام..مكانممعيمحينهام
رفيقميقالملهمابنممكحول،موكانمعرافمالياممة،مفرأينامعروة..موهومأحدمزمالئيمالذينمتلقواممام
تلقيناممنمتربيةموتوجيه..مجلسنامعنده؛موسألناهمعامممبه؛موهلمهومخبلمأومجنون؟مفقالمالبنم
مكحول:مألكمعلممباألوجاع؟.مقال:منعم؛مفأنشأميقول م:م
وما ميب ممن مخبل موال ميب مجن مة
م
ين
أقول ملعراف مالياممة مداو م
م
فوا مكبدا مأمست مرفات ًا مكأن مام
م
عشية مال معفراء ممنك مبعيد مة
م
ى
عشية مال مخلفي ممكر موال ماهلو م
م
م

م

م

م

م

ب
ولكن معمي ميا مأخي مكذو م
م
ب
فإنك مإن مداويتني ملطبي م
م
ب
مطبي م
مبالوقدات
يلذعها
م
ب
فتسلو موال معفراء ممنك مقري م
م
ب
أمامي موال مهيوى مهواي مغري م
م
م

م

م

م

م
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ب
فواهلل مال مأنساك مما مهبت مالصبما وما معقبتها ميف مالرياح مجنو م
م
م
ب
وإين ملتغشاين ملذكراك مهز مة هلا مبني مجلدي موالعظام مدبي م
م
م
م
ثممأخذمهييلمالرتابمعىلمجسده،موهومينشد،موالدموعممتألممقلته م:م
م

م

م

م

م

خلييل ممن معليا مهالل مبن معام مر
م
ال
وال متزهدا ميف مالذخر معندي موأمج م
م
ألا معىل معفراء مإنكام مغدماً
م
ن
فيا مواشيا معفراء موحيكام مبم م
م
بمن ملو مأراه معاني ًا ملفديت مه
م
متى متكشفان معني مالقميص متبينما
م
إذن متريا محل ًام مقلي ً
ال موأعظ ًمام
م
ث
وقد متركتني مال مأعي ملحد م
م
جعلت ملعراف مالياممة محكم مه
م
فام متركا ممن محيلة ميعرفاهنما
م
ورشا معىل موجهي ممن مالاء مساع مة
م
وقاال :مشفاك ماهلل مواهلل ممالنما
م
فوييل معىل معفراء موي ً
ال مكأن مه
م
ً
ت
أحب مابنة مالعذري محبا موإن منأ م
م
إذا مرام مقلبي مهجرها محال مدون مه
م
إذا مقلت :مال ،مقاال :مبىل ،مثم مأصبحما
م
حتملت ممن معفراء مما مليس ميل مب مه
م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ين
بصنعاء معوجاء ماليوم مواتنظرا م
م
ممبتليا من
ماليوم
ميب
فإنكام
م
بوشك مالنوى موالبني ممعرتفا من
م
وما موإىل ممن مجئتام متشيا من
م
ين
ومن ملو مرآين معاني ًا ملفدا م
م
يب مالرض ممن معفراء ميا مفتيا من
م
بلني موقلب ًا مدائم ماخلفقا من
م
ين
حديث ًا موإن مناجيته مونجا م
م
ين
وعراف محجر مإن ممها مشفيا م
م
ين
وال مرشبة مإال موقد مسقيا م
م
وقاما ممع مالواد ميبتدرا من
م
بام مضمنت ممنك مالضلوع ميدا من
م
عىل مالصدر مواألحشاء محد مسنا من
م
ين
ودانيت مفيها مغري مما ممتدا م
م
شفيعان ممن مقلبي مهلا مجدال من
م
ً
مجيعا معىل مالرأي مالذي ميريا من
م
وال مللجبال مالراسيات ميدا من
م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ي حتملت ممن معفراء ممنذ مزما من
فيا مرب مأنت مالستعان معىل مالذ م
م
م
كأن مقطاة معلقت مبجناحهما عىل مكبدي ممن مشدة ماخلفقا من
م
م
قالمذلك..مثممانخفضمصوتهمبعدهامبأبياتمملمنتبينها،مثممماتمبعدها،مويفمقلبهممنمالغصصم
م

م

م

م

مامالميعلمهمإالماهلل..مم
وقدممكثناممدةميفمذلكمالحلمنرقبممامحيصل..مثممرسنا،موبيناممنحنميفمبعضمالطريقمإذم
رأينامعفراءمترسعمإلينا،موهيمتردد م:م
أال مأهيا مالركب مالخبون موحيك مم بحق منعميتم معروة مبن محزا مم
م
م
فال مهتنأ مالفتيان مبعدك ملذ مة وال مرجعوا ممن مغيبة مبسال مم
م
م
ً
وقل مللحباىل :مال مترجني مغائبما وال مفرحات مبعده مبغال مم
م
م
وملمتزلمترددمهذهماألبياتموتندبهمهبا،محتىمماتت..مفدفناها،مورسنا .م.م
م

م

م

م

م

م

مامرسنامإالمقليالمحتىمرأينامرجالمعىلمفراشمالوت،موهومينشد م:م
ى داء مقيس مواحلب مصعب مشدي مد
عند مقيس ممن محب ملبنى مولبن م
م
م
فإذا معادين مالعوائد ميومًما قالت مالعني مال مأرى ممن مأري مد
م
م
يض أهنا مال متعود مفيمن ميعو مد
ليت ملبنى متعودين مثم مأق م
م
م
ويح مقيس ملقد متضمن ممنهما داء مخبل مفالقلب ممنه معمي مد
م
م
فقالملهمصاحبيمالطبيب:ممنذمكممهذهمالعلةمبك؟مومنذمكمموجدتمهبذهمالرأة؟مماموجدت؟م
م

م

م

م

م

م

م

م

فقالممنشدامبصوتمتنفطرملهمالقلوب م:م
تعلق مروحي مروحها مقبل مخلقنما
م
فزاد مكام مزدنا موأصبح مناميماً
م
ث
ولكنه مباق معىل مكل محاد م
م
م

م

م

وليس مإذا ممتنا مبمنفصم مالعق مد
م
وليس مإذا ممتنا مبمنصم ماله مد
م
وزائريت ميف مظلمة مالقرب مواللح مد
م
م

م

م
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فقالملهمصاحبي:مإنامميسليكمعنهامتذكرممامفيهاممنمالساويموالعايبمومامتعافهمالنفس،مفنظرم
إليهمنظرةمالالئممالؤنب،مثممأعرضمعنه،موهومينشد م:م
إذا معبتها مشبهتها مالبدر مطالعًما وحسبك ممن معيب مهلا مشبه مالبد مر
م
م
لقد مفضلت ملبنى معىل مالناس ممثل ممما عىل مألف مشهر مفضلت مليلة مالقد مر
م
م
ً
رب
ت من مالبهر محتى مما متزيد معىل مش م
إذا مما مشئت مشربا ممن ماألرض مأرجف م
م
م
وبقيمهكذاميرددماألشعار،مويبكيمإىلمأنمفاضتمروحه،مفواريناهمالرتاب .م.م
م

م

م

م

م

م

*م
** م
ثممرسناميفمتلكمالربيةمالمتلئةمبضحاياماحلبمالدنس..مويفمالطريقمرأينامجمنونامهييلمالرتابم
عىلمرأسه،م موالصبيةمجمتمعونمحولهميضحكون،موهوميردد:ممم
ٍ
مأيش مفقلت مهلما
قالت مجننت معىل
م
احلب مليس ميفيق مالدهر مصاحب مه
م
ثمميردد،موهوميبكي م:م

مأعظم

احلب
م
ني
وإنام ميرصع مالجنون ميف ماحل م
م

م

م

ممما

ني
مبالجان م
م

م

ويب ممن مهوى مليىل مالذي ملو مأبث مه
م
ي
أرى مالنفس معن مليىل مأبت مأن متطيعن م
م
ثمميردد،موهوميضحك م:م
م

م

مجاعة مأعدائي مبكت ميل معيوهنما
م
فقد مجن ممن موجدي مبليىل مجنوهنما
م
م

م

معامر يروم مسلو ًا مقلت مأنى ملا مبيما
ٍم
مأناس معل مجمنون
يقول
ٌ
م
م
يب أخي موابن معمي موابن مخايل موخاليما
وقد مالمني ميف محب مليىل مأقار م
م
م
ٍ
معداوة بنفيس مليىل ممن معدو موماليما
م
يقولون مليىل مأهل مبيت
م
م
ٍ
ً
مخصومة للويت مأعناق مالطي مالالويما
م
ولو مكان ميف مليىل مشذا ممن
م
م
بيناممنحنمكذلكمإذمجاءمرجل،موصاحمبقوةم(ليىل)،مفرأينامالجنونميفطن،مويعودمإليهممنم
م

م

م

م

م

م

م

م
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عقلهممامزالمعنه،مفسألنامالرجلمعنمرسمذلك،مفقال:مهكذامالحبون..مالميرونممنمالدنيامإالممنم
سلموامقلوهبممله..مفإذامغمابمعنهم،مذهبتمعقوهل مم( )1م.م
قلنا:مأين م؟م
() 1مربامميتوهممأنمهذهمحوداثمنادرة،موأهنامكانتممرتبطةمبذلكمالزمانمدونمهذامالزمان،موهذامخطأمكبري،موقدمسئلمأحدم
يفمهنايةمالقرنمالعرشين؟ممم
للحبمجماننيم م
ّم
األطباءمالنفسانينيم–مضمنمحتقيقمأجراهمبعضمالصحفينيم-م:مهلممنمالمكنمأنم
يفمكل مزمان مومكان،مففيمعرصناماحلايل،مالوصوفمبأنهم
فأجابم:مهذامسؤالمطريف،مولكنهمعىلمطرافتهم– مسؤال ممطروح م م
معيلمحاالتممرضيةمكثرية،مكانماحلب مهوم
ضت
عرصمالادية،ميمكنمأنمتؤديمالصدمةمالعاطفيةمإيلمالعيادةمالنفسية،مولقدمع ُِر ْ
ّ
السببمالرئيسمهلا،موالعاملماألكثرمتأثري ًامفيها)م
وقدمقاممبعضمالصحفينيمبزيارةمإلحدىمالصحاتمالنفسية،مووقفوامعىلمبعضماحلاالتممنمضحاياماحلب مالوهوم،ممنهام
ّ
حالةمشابمكانتمابنةمعمهمهيمالسببميفمتدهورمعقله،مووصولهمإىلمحافةماجلنون،مولامسئلمطبيبهمالعالجمعنمسببموصولهمإىلم
ُ
قدة،مخالصتهامأنمهذامالشابم(مأحب)مابنةمعمهمالذيمكانمعىلمخالفممعمأخيهموالدم
تلكماحلالة،مأجابمبأهنامقصةمطويلةمومع
ّ
هذامالشاب،موكانتمالفتاةمعىلمعلممهبذاماخلالف،مفأرادتماالنتقاممألبيهاميفمشخصمابنمعمها،مفأومهتهمبحبهامله،محتىمإذاممام
جاءماليوممالوعودمللزواج،مرفضته،موتزوجتمبغريه،مفصدممهذامالشاب،مووقعمفيامميشبهمالفصاممالعصبي.م
ُ
ومثلمذلكممامحدثتمبهمبعضهنمقالت(:ميفميومممنماألياممجاءينماتصالممنمصديقةميل،مختربينمفيهمبأنمصديقةملناميفمالعنايةم
الركزةمبالستشفي،مفهرعتمإليهاموأنامالمأعلممالسبب،موحينامموصلتمإليها،موجدهتامممددةمعىلمالرسيرمدونمحراك،موقدمأصابتهام
ُ
لةمتشنجمعنيفة،متركت مبصامتمزرقاءموسوداءمحولمعينيها،مويفممجيعمأجزاءموجهها،موعندمامسألتمشقيقتهامعنمالسبب،م
ح ما
ْ
معنموالدهتامالنهارة،موقالتميلم:ملقدماكتشفت مأنمخالد ًا ممتزوج،مولديهمولد!مأمامعنمخالدمهذا،مفهومشابمقدم
أخذتنيمبعيد ًا
ْ
تعرفت معليهمعنمطريقماهلاتفم!موبعدمعدةم لقاءاتموعدهامبالزواجم!،موهامهيمتدخلمالستشفىممنمأجله،مولومعلممهذانم
ْ
األبوانمالنهارانمأماممغرفةمابنتهاممسببمدخوهلامالستشفىملقتالهامبدالًممنمأنميبكيامعليها!)م
ُرشميفمبعضمالصحفممنمقصةمتلكمالرأةمالرصيةمالتيمفوجئتموهيمتفتحمدوالبممالبسهامبعدمأنم
وأغربممنمذلك،ممامن
ّ
عادتمإىلمبيتها،مبشابمخيرجممنمذلكمالدوالب،مفتعالتمرصخاهتاممستغيثةمباجلريان،موقدمحاولمالشابمإقناعهامبأنهمإناممجاءم
خلطبةمابنتهامالتيمتربطهمهبامعالقةمحبم!مولكنمالرأةمأرصتمعىلماستدعاءمالرشطة،موكانتمالفاجأة،مأنمسقطمميت ًا مبالسكتةم
الرشطةميفمأغربمحادثمحبمغراميمجمنون)م
القلبيةمقبلمأنمينقلمإىلمقس ممم
ّ
مقبلمالزواجمفأجاب(:احلبمهوماحتادمشديدمالعمق،ميؤديمالتفريقمفيهم
وقدمسئلماألستاذمالدكتورممصطفىمحممودمعنماحلب
ّ
ّ
إىلمسلسلةممنمانفجاراتمالعذابمواألمل،مقدمتستمرمحتىمالوت،موقدمتنتهيمبتغريمالشخصيةممتام ًا،موحتوهلامكامميتحولمالراديومم
مبعدمالزواج،مفهوماحلبماحلقيقيمالذيمينمومويعيش،مويتحدىمالنسيان،مويضفيمالنبلم
بعدمتفجرماإلشعاعمإىلمرصاص،مأماماحلب
ّ
ّ
واإلخالصمواجلاللمعىلمأبطاله)م(انظر:موهمماحلب،مللمسند)م
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قال:مإىلمحيثمذهبتمقلوهبم..مم
بيناممنحنمكذلكمإذمسمعنامالجنونميردد م:م
ب
فأصبح ممذهوب ًا مبه مكل ممذه م
م
ي
يساعدين ممن مكان مهيوى مجتنب م
م
ب
مهوى ممتشع م
عوزاب مقلبي ممن
ً
م

أيا مويح ممن مأمسى مختلس معقل مه
م
ً
ال
خليعا ممن ماخلالن مإال مجمام م
م
ت
إذا مذكرت مليىل معقلت موراجع م
م
ثممينشد م:م

م

م

م

م

م

م

مكان

ى ما
وشغلت معن مفهم ماحلديث مسو م
م
م
يل
ى أن مقد مفهمت موعندكم معق م
وأديم محلظ محمدثي ملري م
م
م
*م
** م
م

م

مفيك

مفإنه

يل
مشغ م
م

م

ثممرسناميفمتلكمالربية..مفرأينامقومامحيملونمخيامهم،مويرحلونمهبا،مثمممامفتئنامحتىمرأينام
رجالمعليهمسيامماحلبمالدنسميصيحميفماآلثار،موبقلبهممنماألحزانمالمتطيقمأشعارهمالتعبريمعنه م:م
ٍ
مسلم مال مجادكن مربي مع
أيا محرجات ماحلي محيث محتملوما بذي
م
م
مبىل ممل متبلن مربو مع
ى بلني
وخيامتك مالاليت مبمنعرج ماللو م
ً
م
م
ً
مندامة كام ميندم مالغبون محني ميبي مع
م
ندمت معىل مما مكان ممني
م
م
ٍ
ي هنيتك معن مهذا موأنت ممجي مع
فقدتك ممن منفس مشعاعٍ مفإنن م
م
م
ت إليك مثنايا مما مهلن مطلو مع
فقربت ميل مغري مالقريب موأرشف م
م
م
ثممرأيناهمحيفرمحفرةميفمتلكماآلثار،مثممينزلمفيهامويرقد،مفأرسعنامإليه،مفوجدناهمقدمسلممنفسهم
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

للموت..مفلممنجدمإالمأنمهنيلمالرتابمعليه،مثممنستأنفمرحلتنا م.م
مامرسنامإالمقليالمحتىموجدنامرجاالماشتعلتمرؤوسهممشيبا،ملكنمعقوهلممملمتزلمترتنحميفم
متاهاتمالصبا م:م

126

قالمأحدهم،مواحلزنمقدمخطمعىلموجههمعالماتمسوداءمزادميفمسوادهامذلكمالشحوبم
الذيمامتألتمبهمقسامتموجهه م:م
محبيبا

مإىل

ت
مالغانيا م

ب
فألبسني مالشيب م مهجر م م مالشبي م
م
ب
فأطفأ منوري مهنار مالشي م
م

وكنت
م
ب
وكنت مرساجا مبليل مالشبا م
م
قالملهمصاحبه،موهومحياوره:مم
ي
مفإنن م

ب
مطبي م

م

م

م

متسألوين

مبالنساء

م

فإن
م
إذا مشاب مرأس مالرء مأو مقل ممال مه
م
يردن مثراء مالال محيث معلمن مه
م
قالمآخر،موهومالميقلمعنمإخوانهمحزنا:مم
م

م

م

مبأدواء

مالنساء

خري
ٌ
م
ب
فليس مله ميف مودهن منصي م
م
ب
ورشخ مالشباب معندهن معجي م
م
م

م

م

مرأين َ
موقوسما
محيب ْب َن ممن م َق َّل مما ُل مه وال ممن
ب مفيه َّ
مالش ْي َ
َ
َأ َّ
راهن مال ُ ْ
م
م
قالمآخر،موكأنهمخياطبممنمالميراهمأصحابه م:م
م

م

مورشخ ُمه
مالشباب
الحتسبي مأن
َ
َ
م
ِ
مشطر محسن َك مكُ َّل مه
موخيلق
ُ
عرش
ُ
ٌ
م
قالمآخر م:م
م

م

ُ
ماجلامل مخيلدُم
يبقى موال مأن
م
ويذم مما مقد مكان ممن ُه محيمدُم
ُّ
م

م

م

ين ِإذا
مالكبري ممن مالغوا م
وما م َي ْر ُجو
ُ
م
م
مامرسنامقليالمحتىمرأينامشابامممتلئامشبابا،ملكنهمكانميصيحمبغناءمأقربمإىلمالنواحممنهمإىلم
مذه َب ْت

م

مشبيب ُت ُه

موشابما
م

الطرب م:م
ِ
ٌ
مجمنونة مال منريدُ هما
مبغرينما وأخرى مبنا
نت
جننا مبليىل
مج ْ
موهي ُ
َ
م
م
وكانمبجانبهمشيخمحكيمميبدومأنهمذاقممامذاقمإخوانهممنمكأسماحلبمالسمومة،مكانميقولم
م

م

له م:م
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ِ
متأمن ماألنثى مزمانَك مك َّل مه
ال
م
ِ
مبطيب محد ِ
ِ
موكالمهما
ميثها
تغري
م
ِ
ِ
َّ
مخيانة
ًم
وتوق ممن مغدر مالنساء
م

متكذب
ُم
يوم ًا مولو محل َف ْت ميمين ًا
م
ِ
ُ
ماألشطب
ُم
مالثقيل
وإذا َمس َط ْت مفهي
م
َ
متنصب
ُم
ملك
فجمي ُعهن ممكائدٌ
م
*م
** م
م

م

م

م

م

م

مامرسنامإالمقليالمحتىمرأينامنفراممنمالناسمقدمعقدوامحلقةمكحلقاتمالذكرميفمتلكمالفالة..م
وعىلمكلممنهممسيامماجلنونمالتيميسمهاماحلبمبأهله م:م
قالمأحدهم:مم
مبيننما

وقد مهنلت ممني مالثقفة مالسم مر
م
أداء معراين ممن مخيالك مأم مسح مر
م

مواخلطى

مخيطر

ذكرتك
م
ق
فواهلل مما مأدري موإين ملصاد م
م
وقالماآلخر م:م

ل
ولقد مذكرتك موالرماح منواه م
م
ف
مالسيو م
متقبيل
فوددت
م
وقالمآخر م:م

ي
مني موبيض ماهلند متقطر ممن مدم م
م
ألهنا ملعت مكبارق مثغرك مالتبس مم
م

موحر

مالوغ ما

مفارقتهما

مالقنا

مقدهما

موالصوارم

مل مع

م

م

م

م

م

مسلمى

ذكرت
م
فشبهت مسمر
م
وقالماآلخر م:م
مذكرتك

م

م

ولقد
م
وعىل ممكافحة مالعدو مففي ماحلشما
م
ي
ومن مالصبا موهلم مجرا مشيمت م
م
وقالماآلخر م:م
م

م

م

م

م

م

كقلبي
م
وقد مملن
م
محولنا

مساعة
منحوي
موالسمهرية

م

مفعانقتهما
م

مرش مع

من
م
شوق مإليك متضيق معنه ماألضل مع
م
حفظ مالوداد موكيف معنه مأرج مع
م
م

م

م
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ممنغمس

س
ولقد مذكرتك موالطبيب ممعب م
م
وأديم موجهي مقد مفراه محديد مه
م
فشغلتني معام ملقيت موأن مه
م
وقالماآلخر م:م

واجلرح
م
ويمينه محذر ًا معىل ميسا مر
م
لتضيق ممنه مبرحبها ماألقطا مر
م

ى
ولقد مذكرتك ميف مالشفينة موالرد م
م
ف
واجلو مهيطل مةالرياح معواص م
م
وعىل مالسواحل ملألعادي معسك مر
م
وعلت مألصحاب مالسفينة مضج مة
م
وقالمآخر م:م

ج
ماألموا م

متالطم
م
ي
و مالليل ممسود مالذوائب مداج م
م
ج
موهيا م
ملغارة
يتوقعون
م
ي
وأنا موذكرك ميف مألذ متناج م
م

ولقد مذكرتك موالسيوف ملوام مع
م
واحلسن ميف مشفق مالدروع مختال مه
م
ي
والوت ميلعب مبالنفوس موخاطر م
م
وقالمآخر م:م

ب
والوت ميرقب محتت محصن مالرق م
م
ب
حسناء مترفل ميف مرداء ممذه م
م
ب
يلهو مبطيب مذكرك مالستعذ م
م

مكأن مه

ولقد
م
ل
والسوس مبني مجمتدل ميف مجند م
م
ظننت مأين ميف مصباح ممسف مر
م
تعطرت مأرض مالكفاح مكأهنما
م
وقالمآخر م:م

رس
مطل مالغنى موسوء معيش مالع م
م
منا موبني ممغفر ميف ممغف مر
م
بضياء موجهك مأو ممساء ممقم مر
م
رب
فتقت ملنا مأرض ماجلالد مبعن م
م

موق مع

ري
حتت مالسنابك مواألكف متط م
م
فكأهنا مفوق مالنسور منسو مر
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

مذكرتك

لقد
م
اهلام ميف مأفق مالعجاجة محو مم
م
م

م

م

م

م

مواجلامجم

م

م

م

م

ممتوقع

م

م

م

مذكرتك

م

م

م

موالعجاج

مبه

مالسبا مر

م

م

م

م

م

م
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معيل

فاعتادين ممن مطيب مذكرك منشو مة
م
يت
فظننت مأين ميف مجمالس ملذ م
م
وقالمآخر:مم

وبدت
م
والراح مجتىل موالكؤوس متدو مر
م

ي
ولقد مذكرتك موالرماح متنوشن م
م
ولقد مذكرتك موالذي مأنا معبد مه
م
وقالمآخر م:م

عند ماإلمام موساعدي ممغلو مل
م
والسيف مفوق مذؤابتي ممسلو مل
م

م

م

م

م

م

ت
ولقد مذكرتك موالبحر ماخلضم مطغ م
م
يف مليلة مأسدلت مجلبابة مظلمتهما
م
والفلك ميف موسط ماألمواج محيسبهما
م
ت
والروح ممن محزن مراحت موقد مورد م
م
ي
هذا موشخصك مال مينفك ميف مخلد م
م
وقالمآخر م:م
م

م

م

م

م

مذكرتكم

م

م

م

مبرمل

مبشاشة

مورسو مر

مروع مه

ولقد
م
وبنو مبياضة مكالديب ممن محولنما
م
ج
والقضيب متربي مهام مكل ممدج م
م
ى
وأسنة مالرماح متلمع ميف مالدج م
م
وعىل مالعوايل مكل منرس مواق مع
م
ف
والرعد ملألرماج مرعد مقاص م
م
والرب مبحر مبالدما موالبحر مب مر
م
وعىل مالسواحل مغارة مشعواء ممما
م
م

م

م

م

م

م

م

م

أمواجه موالورى ممنه معىل مسف مر
م
رش
وغار مكوكبها معن مأعني مالب م
م
عين ًا موقد مأطبقت مشفر ًا معىل مشف مر
م
صدري مفيا ملك ممن مورد مبال مصد مر
م
ي
ويف مفؤادي مويف مسمعي مويف مبرص م
م
م

م

م

م

م

ب
يف مقلب مكل ممرشق مومغر م
م
ب
بسوأدهم مسدوا مفسيح مالسب م
م
ب
من مكف مأشوس مباحلروب ممهذ م
م
ب
كوميض مبرق ميف مالدجى ممتله م
م
ب
يفري مأديم مالليث ممنه مبمخل م
م
ب
والبحر مهيدر مكاهلزبر ماألغل م
م
ب
بالفرنج موكل مكلب مأجر م
م
ب
فيها ملن ميرجو مالنجا ممن ممهر م
م
م

م

م

م

م

م

م

م
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مباوتار

مالقسى

مأغني

ي
مكأنن م

وأنا
م
وأقول مليت مأحبتي ميدرون ممما
م
وقالمآخر م:م

فيه
م
ب
أنا مفيه ممن مهلو موعيش مطي م
م

ج
ذكرتك مواحلجيج مله مضجي م
م
فقلت مونحن ميف مبلد محرا مم
م
أتوب مإليك ميا مرمحن مممما
م
ي
فأما معن مهوى مليىل موترك م
م
وقالمآخر م:م

ب
موجي م

م

م

موالقلوب

بمكة
م
ب
به مهلل مأخلصت مالقلو م
م
ب
جنيت مفقد متكاثرت مالذنو م
م
ب
مأتو م
مال
مفإين
زيارهتا
م

م

مهلا

م

م

م

م

م

مذكرتك

م

م

م

موالظالم

مبالرباب

ب
موزين م

م

س
ممعب م

ولقد
م
واجلو ميصفر ممن مقعودي ميف ماهلوما
م
والبق موالناموس محويل معسك مر
م
والفار ميلعب ميف مالزوايا مدائ ًمام
م
والعنكبوت محيوك محلة مخيم مة
م
س
واألكل مخبز ممثل مرأيس مياب م
م
وسامع منغاميت مطنني مبعوض مة
م
فوددت متعنيق مالفويرة مكل مام
م
وحسدت مأيدي ملعنكبوت ملشبههما
م
وطربت ممن مصوت مالرصارص منغم مة
م
ي
فبكيت مشوق ًا محيث مال مأنت ممع م
م
وقالمآخر م:م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

يت
وأنا مقعيد ميف مالبيوت موحيد م
م
يت
ما مفيه مخل ميكون معنيد م
م
ي
يتفاتلون معىل مرشيب مدميمت م
م
يت
وينط مكالقعقاع مفوق مكوير م
م
ي
يصطاد مذبابا مجتوز مكويت م
م
يت
والرشب ممر ممن مدخيل مبليد م
م
ورصير مرصرصة موصفر مبويم مة
م
نطت مألنك ممثلها ميف ماخلف مة
م
بأصابع ملك مشبهها ميف مالرق مة
م
ي
إذ ماشبهت منغامت مصوت محبيبت م
م
ي
تتنعمني متنعمي ميف مغرفت م
م
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ميف

أرى مكل ممعشوقني مغريي موغريه ما يلدان
م
م
ممرهتنا من
ملألعداء
وأميش مومتيش ميف مالبالد مكأننما أسريان
م
م
أصيل مفأبكي ميف مالصالة ملذكرهما يل مالويل ممما ميكتب ماللكا من
م
م
ضمنت مهلا مأن مال مأهيم مبغريهما وقد موثقت ممني مبغري مضام من
م
م
هلل مقوموا ملتسمعوما خصومة ممعشوقني مخيتصام من
أال ميا معباد ما ّ
م
م
ويف مكل معام ميستجدان ممر مة عتاب ًا موهجر ًا مثم ميصطلحا من
م
م
يعيشان ميف مالدنيا مغريبني مأين مام أقاما مويف ماألعوام ميلتقيا من
م
م
)
1
(
ظم
هنضمرجل،موقامميفموسطماحللقةميصيحمبتواجدم م م:ظظ م
م

مالدنيا

مويغتبطا من
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

يم
ملكمأنا..ملومتصبحنيمحبيبت م
يم
المختجيلممني..مفهذيمفرصت م
الم
أغزومالشموسممراكب ًاموخيو م
ألكونمرب ًا،مأومأكونمرسوال م.م
مكانمهؤالءمالعاشقونممنشغلنيممتامامعنمكلممامحوهلم،مفلذلكمملميلتفتوامإلينا،موملميلتفتوامإىلم
مامحوهلمممنممراعيمجمذبة،موحيواناتمهالكة،موديارمقدمحتولتمقفرامليسمفيهامسكنمألحد م.م
*م
** م
بعدمأنميئستمأنمأجدمقلباممنسجامممعمالعقلمومتصاحلاممعهميفمتلكمالبواديمرستمنحومبالدم
مأكثرمحترضا..موقلتملنفيس:مإنمهؤالءمالبدومالذينممرغوامقلوهبمميفمرمالمالصحراءمأقلمشأناممنم
أنمأسلممقلبيملامسلمواملهمقلوهبم م.م
وقلتملنفيس:ممامأحقرمأنمتعييشمأمةمعندممنميسومكمسوءمالعذاب،مثممالمتنالنيمبعدمذلكم

()1مهذهماألبياتملنزارمقباين.
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إالماجلنون م.م
كانمأولممنمالتقيتمبهميفمتلكمالبالدمالتحرضةممامرأةمبنيمالشبابموالكهولة،مرأيتهامتبكيم
بحرقةمالمتقلمعنمحرقةمعروةموقيسموكلممنممررتمهبمممنمأهلماهلوى..ماقرتبتممنها،موسألتهام
عنمعدوهامالذيمأجرىمدموعها،مفقالت:مومنمغريه..مإنهماحلب..مأومهومالوهممالذيمسكنمقلبي،م
فدمره،مودمرممعهمكلمحيايت م.م
قلت:ملقدممررتمبقومممنمالنماسميستلذونماحلب،مفكيفمنفرتممنه م؟م
قالت:موكيفمالمأنفرممنمالرسابمالذيمحيسبهمظمآنمماء،مفإذامجاءهمملمجيدهمشيئا م؟م
قلت:محدثينيمعنمشأنك..مفإنميلمقلبامخاويا،موأنامأبحثمعمنميملؤه م.م
ت(:)1مأنامـمكاممتراينمـمفتاةميفمالتاسعةموالعرشينممنمعمري،متعرفتمعىلمشابمأثناءم
قال م
دراستيمماجلامعية..موكانتمالظروفمكلهامتدعوناملكيمنكونممع ًامرغممأنّهمليسممنمبلدي..متفامهنام
منذمالوهلةماألوىل..ممومعممرورماألياممتوطدتمالعالقةمبحيثمأصبحنامالمنطيقمفراق ًا م.م
قلت:مهوماحلبمإذن م؟م
قالت:مبلمهومالوهم..مم
قلت:مكيفمذلك م؟م
قالت:مبعدمانتهاءمالدراسةمعادمإىلمبلده،موعدتمإىلمأرسيت،مواستمرماتصالنامعربماهلاتفم
والرسائل،مووعدينمبأنهمسيأيتملطلبميديمعندمامحيصلمعىلمعمل،موبالطبعموعدتهمباالنتظار..م
ملمأفكرمأبد ًامبالتخيلمعنهمرغممتوفرمفرصمكثريةملبدءمحياةمجديدةممعمآخر.مم
عندمامحصلمعىلمعملماتصلميبمليخربينمأنهمآتملطلبميدي،موفاحتتمأهيلمبا ملوضوع،موأنام
خائفةممنمرفضهم،مولكنهممملميرفضوا..مسألنيمأيبمفقطمإنمكانمأحدممنمأهلهمسيأيتممعه،مو ّلام
سألتهمعنمذلكمتغريمصوته،موقالم:مإنهمقادمميفمزيارةممبدئية..ميشءممامبداخيلمأقنعنيمبأنهمملميكنم
()1ممامسنذكرهمهناممنمحكاياتم(بترصف)ممنمكتابم(وهمماحلب)،ملحمدمبنمعبدمالعزيزمالسند.
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الته،موك ّلامماتصلتمبهمهتربم
صادق ًا..موأيتمبالفعل،موليتهمملميأت،مألنهمعادمإىلمبلدهموانقطعتماتصا م
منّي،مإىلمأنمكتبتملهمخطاب ًا،موطلبتممنهمتفسري ًا،موجاءينمالر ّدمالذيمصدمني،مقال(:ملمأعدمأحبك،م
والمأعرفمكيفمتغريمشعوريمنحوك،مولذلكمأريدمإهناءمالعالقةم م)م
ّ
أدركتمكممكنتممغفلةموساذجةمألننيمتعلقتمبالوهممستمسنوات..مماذامأقولمألهيل؟م
ّ
حدةمقاتلة،موليستملديمرغبةميفمعملمأيميشء م.م
أشعرمبو م
قالتمذلك،مثممانرصفتمإىلمدموعها..موكأننيمملمأحدثها،موملمحتدثني..مم
*م
** م
ملمأرسمإالمقليالمحتىمرأيتمأختامهلا،مولكنهامأقلممنهامعمرا،مسألتهامعنمنفسها،مفقالت:مأنام
يم
قممطلقًمامبأ م
المأث م
تم–مو م
فتاةميفمالعرشينممنمعمري،مملمأكنمأؤمنمبيشءماسمهماحلبم–موممامزل م
ّ
ممامكنتمأنصحمصديقايتموأحذرهنممنمفخاخماحلبمالزائفمالذيمملمأستطعمأنم
ب،مبلمكثري ًا
شا م
ّ
أمنعمنفيسممنمالوقوعمفيه..منعم،موقعتمفيه .م.م
كانمذلكميفممكانمعام..مشابميالحقنيمبنظراته،موحياولمأنميعطينيمرقممهاتفه،مفخفقم
قلبيملهمبشدة،موشعرتمبانجذابمإلي مه،موأنهمالفارسمالذيمارتسمتمصورتهميفمخيايلمورأيتهميفم
أحالمي..موكأنهمقدمالحظممدىمخجيلموتر ّددي،مفأعطىمالرقمملصديقتي،موأخذتهممنهاموالدنيام
ّ
مفكانممهذب ًا مجد ًا ،موكنت مرصحيةم
المتكادمتسعني ،مواتصلت مبه ،موتعارفنا ،موحتدثنامطويالً..
وصادقةممعه م.م
وشيئ ًا مفشيئ ًامصارحنيمبحبه،م موطلبممنيماخلروجممعه..مرفضتميفمالبداية،موأفهمتهمأينم
لستممستعدةملفقدمثقةمأهيل،موالتنازلمعنممبادئيموأخالقيمالتيممتنعنيممنمجتاوزماحلدودمالتيم
مالصح ممنماخلطأ..م
مإقناعي،مويبدومأنماحلب مأعامين مفلممأم ّيز
رسمتهاملنفيس..ملكنه ماستطاع
ّ
ّ
وخرجتممعه،مفكانتمالرةماألوىلميفمحميايت،موصارحتهمبرأييمفيهمويفمأمثالهممنمالشباب،مفلمم
ّ
يعجبهمكالمي،موسخرممني،مبلماهتمنيمبتمثيلمدورمالفتاةمالرشيفة،موأشبعنيمجترحي ًا،موكانماللقاءم
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األولمواألخري،مفقدمقررتمالتضحيةمبح ّبيممنمأجلمكرامتي،مولكنهماحتفظمبكتابميتضمنم
أشعار ًامومذكراتميلمكتبتهامبخطي،مووقعتهاممباسمي،موقدمرفضمإعادهتاميل..مم
قالتمذلك،مثممانرصفتمإىلمبكائها..مم
*م
** م
تركتها،مورستمحتىمالتقيتمثالثةمسمعتهامحتدثمنفسها،موتقول:م(األحالممتبقىمأمامي،م
واألوهاممتنبتميفمقلبي،موالكلامتمالتيماخرتهتامالمتُكتب،ملكنهامتوجدميفمفكريموأحاسييس،م
عيشهاماليوم،ممنذمأنمافتقدتمالثقة،مومنذمأنمأصبحماحلب مومه ًام
حكايةمفيهامكلمالعاناةمالتيممأ
ّ
ومأساةمأهربممنهامأومأجتاهلها..ماحلبمالميعرتفمباحلذرمأوماخلوفممنه،مفإمامأنمتطرقمأبوابم
ّ
موتوهممنفسكمأنكمحتب،موإمامأنمهتربممنهمأومتتجاهله م)م
احلب
ّ
ّ
*م
** م
تركتها،مورستمحتىمالتقيتمرابعة،مسمعتهامتقولملصاحبتهامبلوعةموحزن:مإياكمأنمتغرتيم
هبذامالوهم،مفهومملمجيلبمللقلوبمإالمالدمار،موملمجيلبمللبيوتمإالماخلراب م.م
قالتمصاحبتها:مأراكمتذمنيممامأمجعمالكلمعىلممحده م.م
قالت:مكلهممحيمدهميفمالبداية،مولكنهمرسعانمماميبدومهلممعواره..ماسألينيمأنا..ملقدمكتبم
لقلبيمأنميقعمأسرياميفمشباكه،موكتبمأنمينالميفمذلكماألرسممنماألملممامملميذقهمأعتىمعدوملعدوه م.م
سأقصمعليكمقصتيملتكونمعربةملك..ميفمذلكماليوممالشأومماتصلتمباهلاتفمبإحدىم
ةمحديثه،مبعدهاموجدتمنفيسممشدودةمللتفكريمفيه،م
صديقايت،موردمعيلمأخوها،موجذبنيمإليهمر ّق
ُ
والتعلقمبه..موتكررماالتصال م،موتعمدتماختيارماألوقاتمالتيمالمتكونمصديقتيمموجودةمفيها..م
وتواعدنامعىلمالزواج.مم
وفجأة..مالحظتمهتربهممنماحلديثممعي،موانقطعتماتصاالتهميب..محاولتمبأسلوبمغريم
مبارشمالتعرفمعىلمأسبابمهذامالتحول،مدونمفائدة..موأخري ًاموبطريقمالصدفةمأخربتنيمصديقتيم
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أنمأخاهامقدموقعماخمتيارهمعىلمإحدىمالقريبات،موسيتممزفافهاممقريب ًا .م.م
أصابتنيمدهشةمأفقدتنيمتوازينموقدريتمعىلمالردمعليه..موفقدتمبعدهامالثقةميفمنفيسمويفم
كلممنمحويل..متقدمميلمالكثريونمولكننيمرفضتهمممجيع ًامدونمأيممربر .م.م
نممنيملدرجةمكبريةم
العمرميتقدمميب،ملكنيمعاجزةمعنمنسيانمهذاماجلرحمالقديم،مالذيممتك م
بدأتمتثريمشكوكمأهيلمجتاهي،موالمأدريمكيفمأختلصمممامأنامفيه م.م
*م
** م
ملمأرسمإالمقليالمحتىموجدتمرجالمحيادثمآخر،ميشكومإليهمبمرارة،مويقولميفمشكواه..(:م
بسبب مظروفمعميلمسكنت مبعيد ًا معنمزوجتيموأوالدي،موكنتمأسافرمإىلمبيتيميومنيميفم
..مكنتمأحبمزوجتيمكثري ًا،موكانتمهيمكذلك،مإالمأنمضعفم
األسبوع،موأحيان ًاميومًمامواحد ًا
ّ
مرتبيمحالمبينيموبنيمإحضارهاملإلقامةمعندي .م.م
ويفمليلةممنمالليايلماتصلتمفتاةمتريدمالتعرفميب،مفرفضتمذلك،موأفهمتهامبأينممتزوجمولديم
أطفال،موقمتمبإقفالمالسامعةميفموجهها،مومامكانممنهامإالمأنمأرصتمعىلمحمادمثتيموالتعرفمعيل،م
ومنمتلكماللحظةمأصابنيمصداعمملميفارقنيمتلكمالليلة،مويفماليوممالتايلماتصلتميب،مفردمعليهام
أحدمزمالئيمفلممتكلمه،مثممر ّدمعليهامالثاينموالثالث،مفلممتردمإالمأنا،مويفمساعةممتأخرةممنمالليلم
حمادثتها،موتعرفتمعليها،مويام
اتصلت،موملميكنمغريي،مفرفعتمسامعةماهلاتف،موز ّينميلمالشيطانم م
ُ
ليتنيمملمأفعل،مفلقدمزلزلتمكياين،موزرعتمطريقيمأشواك ًا،مبلملقدمفرقتنيمعنمزوجتيموأوالدي،م
فلمميعدمهلمميفمقلبيممنماحلبممثلممامكانمقبلمذلك،مكانمفكريميفمذلكمالشيطانمالذيممتثلميلم
ّ
يفمصورةمتلكمالفتاة،مفقدتمأعصايبممعمزوجتيموأوالدي،مأثورمع مليهممألدنىمسبب،مبسببم
تلكمالفتاةمالتيمزرعتمالرضمواخلوفميفمأعامقي..محاولتمأنمأقاطعهامفلممأقدر..مكانتمتلعبم
..منسيتمحتىمعميلممنمكثرةمالسهر،مومعمذلكمأصابنيماالكتئابمالنفيس،موذهبتم
بأعصايبمكثري ًا
ُ
إىلمعيادةماألمراضمالنفسية،موأعطوينمأقراص ًامفلممينفعممعيمأيمعالج م)م
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*م
*م
*م
تركته،مفلممأرسمإالمقليالمحتىمسمعتمشابةمصغريةمتقولملصاحبتها(:ملقدمكنتممتفوقةميفم
دراستي،ملكنيمأحببتمأحدمالشاهريمبشكلمجنوين،مفمألتمبصورهمالكبريةمحجريت،مودسستم
صورهمالصغريةميفمكلمكتبي،موكنتمأحلممدائ ًام مبلقائه،موأثورمإذامحتدثتمعنهمزمياليت..مبدأم
يفماالنحدارمبسببمهذاماحلبماجلنوين،ملدرجةمأينمأخشىممنماالستمرارميفم
يسم
مستوايمالدرا م
ّ
االنحدار،مويفمنفسمالوقتمالمأستطيعمالتغلبمعىلممشاعري،موأشعرمبأننيموحديميفممشكلةم
هتددممستقبيل،موالمأستطيعممصارحةمأحدمهبا .م.م
*م
** م
تركتهامهتذيمهبذاماهلذيان،مورستمنحومبالدمأخرىمأكثرمحترضا،مبحثام معنمالقلبمالذيم
ينسجمممعمالعقلمومعمكلماللطائفمالتيمأودعهاماهللميف..موهناكمفرحتمكثريا..ملقدمتصورتمأينم
قدموجدتمغايتي،مفقدموصلتميفميومميقالملهم(يومماحلب م)(،)1موقدمرأيتمفيهمالورودمالتناثرة،م

()1أوم(عيدماحلب)،مأوم(عيدمالعشاق)،مأوم(الفالنتاين)،موقدمتعودمالغربمعىلماالحتقالمبهميفميفمالرابعمعرشممنمشهرمفربايرم
(مشباطم)ممنمكلمعام..مويفمهذاماليوممعادةمماميتبادلونمالتهاينموالورودماحلمراءمويرتدونمالالبسمذاتماللونماألمحر،موتقامم
احلفالتمالراقصةمالاجنة..مم
ويرجعمأصلمهذامالعيدمإىلمالرومانمالوثنيني،مفقدمكانمالرومانمحيتفلونمهبذهماحلادثةميفممنتصفمشهرمفربايرممنمكلمعامم
احتفاالمكبريا،موكانممنممراسيمهمأنميذبحمفيهمكلبموعنزة،مويدهنمشابانممفتوالمالعضالتمجسميهاممبدممالكلبموالعنزة،مثمم
يغسالنمالدممباللبن،موبعدمذلكميسريمموكبمعظيمميكونمالشابانميفممقدمتهميطوفمالطرقات،مومعمالشابنيمقطعتانممنماجللدم
يلطخانمهباممكلممنمصادفهام،موكانمالنساءمالرومياتميتعرضنملتلكماللطامتممرحبات،مالعتقادهنمبأهناممتنعمالعقمموتشفيه.مم
باإلضافةمإىلمهذا،مفقدمارتبطمعيدماحلبمبالقديسمفالنتني،موالذيمتويفميفمرومامإثرمتعذيبمالقائدمالقوطيم(كلوديوس)ملهم
حوايلمعامم296م،موبنيتمكنيسةميفمروماميفمالكانمالذيمتويفمفيهمعامم350ممختليداملذكره.مم
ولاماعتنقمالرومانمالسيحيةمأبقوامعىلماالحتفالمبعيدماحلبمالسابقمذكره،ملكنمنقلوهممنممفهومهمالوثنيم(احلبماإلهلي)مإىلم
مفهوممآخرميعربمعنهمبشهداءماحلب،مممثالميفمالقديسمفالنتنيمالداعيةمإىلماحلبموالسالممالذيماستشهدميفمسبيلمذلكمحسبم
زعمهم.موسميمأيضام(عيدمالعشاق)مواعتربم(القديسمفالنتني)مشفيعمالعشاقموراعيه مم.مم
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ي:ميفمهذهمالبالدم
والقلوبمالتضامة،موملمأرمفيهمقطرةمدمعمواحدة،موالمجمنونامواحدا،مفقلتملقلب م
سوفمتقيم..مويفمهذهمالبالدمـمالتيمالممتتلئمبغريمالورودمـمسوفممتتلئمباهلوىمالمتلئمبالسالمم
والسكينةموالسعادة م.م
لقدمبقيتمأمحلمهذهمالفكرةماجلميلةمإىلمالساء..مملمتعشممعيمهذهمالفكرةمإالمتلكمالسويعاتم
منمالصباحمإىلمالساء..مثممعدتمبعدهامإىلمآالمي م.م
قلنا:مكيفمكانمذلك؟موملمكانمذلك م؟م
قال:ميفمالساء..موعندمامذبلتمتلكمالورود،موذهبمعنهامعطرهامالذيمكانتمختتالمبه،م
وذهبمعنهامبريقممجاهلامالذيمكانتمحتلمبسببهمأرشفمالواقع..موبعدمامرميتمتلكمالورودم
ب ممنمقنابلم
وديستمباألقداممرأيتممنمدلنيمعىلممامكانمحيملهمذلكماحلبمأومذلكمالرسا م
الرصاع م.م
كانمأولممنمالتقيتمامرأة،مالمتبكيمبدموعها،مولكنمقلبهاميكادمحيرتق..معندمامرأيتهام
رمحتها،مفقدمرأيتممجيعمأحزانمالعاملمختتزنميفممقلتيهاماللتنيمشحتامبالدموع،مفاقرتبتممنها،م
وكانممنماعتقاداهتمميفمهذامالعيدمأنمتكتبمأسامءمالفتياتم الاليتميفمسنمالزواجميفملفافاتمصغريةممنمالورق،موتوضعميفم
طبقمعىلممنضدة،مويدعىمالشبانمالذينميرغبونميفمالزواجمليخرجمكلممنهممورقة،مفيضعمنفسهميفمخدمةمصاحبةماالسممالكتوبم
لدةمعاممخيتربمكلممنهاممخلقماآلخر،مثمميتزوجان،مأوميعيدانمالكرةميفمالعاممالتايلميوممالعيدمأيض مامم
وقدمثارمرجالمالدينمالسيحينيمعىلمهذامالتقليد،مواعتربوهممفسدامألخالقمالشبابموالشاباتمفتممإبطالهميفمإيطاليامالتيم
كانممشهورامفيها،مألهناممدينةمالرومانمالقدسة،موالميعلممعىلموجهمالتحديدممتىمتممإحياؤهممنمجديد.مفالرواياتمالنرصانيةميفم
ذلكمخمتلفة،ملكنمتذكرمبعضم الصادرمأنماإلنجليزمكانوامحيتفلونمبهممنذمالقرنماخلامسمعرشماليالدي.مويفمالقرننيمالثامنمعرشم
والتاسعمعرشماليالدينيمانترشتميفمبعضمالبالدمالغربيةمحمالتمتبيعمكتبامصغريةمتسمى(كتابمالفالنتني)مفيهامبعضماألشعارم
الغراميةمليختارممنهاممنمأرادمأنميرسلمإىلمحمبوبتهمبط ماقةمهتنئةموفيهاممقرتحاتمحولمكيفيةمكتابةمالرسائلمالغراميةموالعاطفية.م
(انظر:مالوسوعةماحلرة،موغريها)م
ولألسف،مفقدمغزامهذامالعيدمديارمالسلمنيمليصدقمماموردميفماحلديثممنمقولهمم(:ملتتبعنمسننممنمقبلكم،مشربامبشرب،م
وذراعامبذراع،محتىملومسلكوامجحرمضبملسلكتموه،مقلنام:ميامرسولماهلل،ماليهودموالنصارىم؟مقالم:مفمن؟)م(رواهمالبخاريم
ومسلم)
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وسألتهامعنمرسها،مفقالت:مإننيمفتاةمالمتستحقمالرمحةمأومالشفقة..ملقدمأسأتممإىلموالديتم
وأخوايت،موجعلتمأعينهممدوم ًامإىلماألرض،مالميستطيعونمرفعهامخجالًممنمنظراتماآلخرين م.م
كلمذلكمكانمبسببي..ملقدمخنتمالثقةمالتيمأعطوينمإياهامبسببمذلكماحلبماللعني م.م
بسببمذلكماإلنسانمالجردممنمالضمري،مالذيمأغراينمبكالمهمالعسول،مفلعبمبعواطفيم
ريممعهميفمالطريقماليسء .م.م
وأحاسييسمحتىمأس م
وبالتدريجمجعلنيمأمتادىميفمعالقتيممعهمإىلمأسوأممنحدر..مكلمذلكمبسببماحلبمالومهيم
الذيمأعمىمعينيمعنماحلقيقة،موأدىميبميفمالنهايةمإىلمفقدانمأعزممامتفخرمبهمالفتاة،مويفخرمبهم
الل..مم
أبواها،معندماميزفاهنامإىلمالشابمالذيميأيتمإىلممنزهلامبالطريقماحل م
لقدمأضعتمهذامالرشفممعمإنسانمعديممالرشف،مإنسانمباعمضمريهموإنسانيتهمبعدمأنمأخذم
منيمكلميشء،مفرتكنيمأعاينموأقايسمبعدمحلظاتمقصريةمقضيتهاممعه..مم
لقدمتركنيميفمحمنةمكبريةمبعدمأنمأصبحتمحامالً..موآنذاكمملميكنمأحدميعلممبمصيبتيمسوىم
اهلل..موعندمامحاولتمالبحثمعنهم مكانميتهربممني،معىلمعكسممامكانميفعلهممعيممنمقبلمأنم
يأخذمماميريد..ملقدممكثتميفمنارموعذابمطوالمأربعةمأشهر،موالميعلممإالماهللممامقاسيتهممنمآالمم
نفسيةمبسببمعصياينملريب،مواقرتايفمهلذامالذنب..موألنماحلملمأثقلمنفسيتيموأتعبها..مكنتمأفكرم
كيفمأقابلمأهيلمهبذهمالصيبةممالتيمتتحركميفمأحشائي؟..مفوالديمرجلمضعيف،ميشقىمويكدممنم
أجلنا،موالميكادمالراتبميكفيه..مووالديتمامرأةمعفيفة،موفرتمكلميشءميلممنمأجلمأنمأتممدراستيم
ألصلمإىلمأعىلمالراتب م.م
لقدمخيبتمظنها،موأسأتمإليهامإساءةمكبريةمالمتغتفر،مالمزلتمأجترعممرارهتامحتىماآلن..مم
ّ
الوحشمرقميلمأخري ًامحيثمر ّدمعىلممكالتيماهلاتفيةمبعدمأنمطاردته..موعندمام
كم
إنمقلبمذل م
علممبحميل،معرضمعىلممساعديتميفماإلجهاضموإسقاطماجلننيمالذيميتحركمداخلمأحشائي..م
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كدتمأجن..مملميفكرمأنميتقدممللزواجممنيمإلصالحممامأفسد مه(..)1مبلموضعنيمأماممخيارينم:مإمام
ّ
أنميرتكنيميفمحمنتي م،مأومأسقطمهذاماحلململلنجاةممنمالفضيحةموالعار..مم
و ّلاممرتماألياممدونمأنميتقدممخلطبتي،مذهبتمإىلمالرشطةمألخربهممباممحدثممنمجانبه،م
وبعدمأنمبحثوامعنهميفمكلممكانموجدوهمبعدمشهرينممنمبالغي،مألنهمأعطاينماس ًاممغريماسمهم
احلقيقي..ملكنهميفمالنهايةموقعميفمأيديمالرشطة،م مواتضحمأنهممتزوجمولديهمأربعةممنماألوالد،م
ووضعميفمالسجن م.م
وعندمامعلمتمأنهممتزوجمأدركتمكممكنتمغبيةمعندمامرستموراءهمكالعمياء..مم
ولكنمماذاميفيدمذلكمبعدمأنموقعتميفماهلوةمالسحيقةمالتيمجعلتنيمأتردىمداخلهام؟ م!م
لقدمظنمأننيممامزلتمتلكمالفتاةمالتيمأعامهامكذبه،مفأرسلمإيلممنمسجنهمامرأةمختربينمبأننيم
إذامأنكرتمأماممالقايضمأنهمانتهكمعريضمفسوفميتزوجنيمبعدمخروجيممنمالسجن..ملكنيم
رفضتمعرضهمالرخيص م.م
قلت:مفامذامتفعلنيماآلن م؟م
قالت:ملقدمرجعتمإىلمبيتي،مواختذهتامسجني..موهامأنامقابعةمفيهمالمأكلممأحد ًا،موالميراينم
أحد،مبسببمتلكمالفضيحةممالتيمسببتهامألرسيت،مفأهدرتمكرامتها،مولوثتمسمعتهامالنقية .م.م
لقدمأصبحموالديمكالشبحميميشممتهالك ًاميكادميسقطممنماإلعياء..مبيناممأصبحتمأميمهزيلةم
ضعيفة،مهتذيمباستمرار،موسجنتمنفسهامبإرادهتامداخلمالنزلمخشيةمكالممالناسمونظراهتم م.م
*م
** م
تركتهامألسمعمأخرى،موهيمتقول:مأنامفتاةمجامعية..مأحببتمشاب ًا مبكلممعنىمالكلمة..م
واخرتتهمحبيب ًاملقلبيمورفيق ًاملدريبمبموافقةمومباركةماألهل،موفياممكنامنقوممباالستعدادمللزواجم
فوجئنامباعرتاضاتمرسمية،موعقباتمومهية،محالتمدونمإمتاممفرحتنا،ملكننامملمنستسلم،مفحاولنام
()1مذكرناماحللولمالرشعيةمالرتبطةمهبذهماحلالةميفمسلسلةم(فقهماألرسةمبرؤيةممقاصدية)
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التغلبمعليها،موضحينامبالكثريمدونمج مدوى،موملمنفقدماألملمرغمموصولنامإىلمطريقممسدود م.م
واستمرتماللقاءاتمواالتصاالتمبيننا،مويفمذاتميوممنسينامأنفسناميفمغمرةماحلب،مفكانم
الشيطانمثالثنا .م.م
ومنمهنامبدأتمالشكلةمأومالأساةمالكربى،مفبد ً
الممنمتصحيحمغلطتهمأومغلطتنا،مفوجئتمبهم
يتهمنيمزور ًاموظل ًاممبأبشعمالتهم م،مويزعممويدعيمبأينمملمأكنمعذراء،مواختذممنمذلكمحيلةمللتهربم
منمالسؤولية،موتصحيحمغلطةمفظيعةمارتكبناهاميفمحلظةمطيش م.م
مكيفميمكنمأنمحيدثميلمهذا،موملميمسسنيمأحدمغريه،موقدمأقسمتملهمأينمملمأعرفمرج ً
الم
ري ًا،موعادميؤكدمحبهميل م.م
قبلهموالمبعده،موبكيتمأمامه،موتوسلتمإليهمأالميتخىلمعني،مفواعدينمخ م
وكثرتماللقاءاتمبيننا،موكنتمأحرصمخالهلامعىلمعدممإغضابه،موكانمهوماآلمرمالناهي،م
والقايضمواجلالد،مثممبدأميتهربممني،موينتحلماألعذار،موأخري ًامطالمغيابهموانقطعتمأخباره،م
فأدركتمأننيمكنتماجلانيةمعىلمرشيفموالضحية،موأننيمقدمحكمتمعىلمنفيسمباإلعدمام.مم
لقدمصربت،موانتظرتمباممفيهمالكفاية،مورفضتمعرشاتمالشبانمخوف ًاممنمافتضاحمأمريم
فتكونمهنايتي م.م
قالتمذلك،مثممغرقتميفمدموعها،موملمأتبنيممنهامسوىممامذكرتهملكم م.م
*م
** م
رستمإىلمبالدمأخرى..مفصادفمدخويلمإليهامرؤيتيملنظرمبشعمالمزالميلحمكلمحنيمعىلم
ذاكريت م.م
قلنا:مومامرأميت م؟م
قال:ملقدمرأيتمفتاةمصبتمعىلمنفسهامالبنزين،مثممأرسعتمإىلمرجلمكانمقريباممنها،مثمم
عانقته،مثممأشعلتمعودمالثقاب،مفاحرتقاممجيعا،موملميستطعماجلمعمالحيطنيمهباممأنميفعلوامشييئا م.م
قلنا:معجبا..مملمفعلتمهذا م؟م
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ب..مفقدمختىلمحبيبهامعنها،م
قال:ملقدمسألتمالحيطنيمهبا،موقدمأخربوينمأنمسببمذلكمهوماحل م
وارتبطمبأخرى..موكانتمقبلمذلكمقدمحبستمنفسهاميفمغرفتهامبمنزهلاممدةمثالثةمأيامممتتالية..مم
وقدمقالتميلمإحدىمجاراهتا:مإنمهذهمالشابةمالسكينةمملمتتوقفمعنمالبكاءمطيلةمتلكمالفرتة،م
وقدمحاولتممواساهتا،ملكنهامردتمعيلمبأهنامقدمرتبتملقا ًءمأخريًماممعمحبيبهامالذيمأحلقمهبامرضر ًام
بالغ ًا..موتمماللقاءماألخريمالذيمحتولمإىلممواجهةمعنيفةمبينهام،ممثممدخالميفممشادةمكالميةمحادة،م
وعندهامتوجهتمالفتاةمإىلممكانمقريب،موتناولتموعاءممليئ ًامبالبنزين،مفصبتهمعىلمجسدهامأمامم
حشدممنمالناس،موأشعلتمالنار،موقدمحاولم(احلبيب م)ممنعها،ملكنهامانقضتمعليهموهيمتشتعلم
نار ًا،مواحتضنتهمبكلممامأوتيتممنمقوةمليحرتقاممجيع ًا .م.م
*م
** م
مامرستمإالمقليالمحتىمرأيتمشاباميطلقمالرصاصمعىلمامرأةمكانتمبجانبه،مثمميطلقمالنارم
عىلمنفسهمبعدها،مفسألتمعنهام،مفقالوا:ملقدمعاشمهذامالشابميفمالسنواتماألخريةمقصةمعاطفي مةم
ملمتُكتبمهلامهنايةمسعيدةمبعدمأنماصطدمتمببعضمالعوقات،مبحسبمرسالةمتركهامالنتحرانمبخطم
يدهيام،مقاالمفيهام:مإهناممأقدمامعىلماالنتحارمبكاملمإرادهتامموقوامهامالعقلية.مم
ثممسمعتمبعدهامبطيارمفضلماالنتحارمومعهممجيعمالركاب،محنيمعلممبوجودمرجلمعىلممتنم
الطائرةمالتيمي مقودهامكانمقدمانتزعممنهمفتاةمحيبهامعىلمالرغمممنماعرتاضهمسلف ًامعىلموجودهميفم
الطائرة،مفاممكانممنهمإالمأنمقادمحفلةمموتممجاعيةمذهبمضحيتهاممجيعمالركاب م.م
ثممسمعتمبامرأةموضعتمالسمملزوجهامقبلمزفافهاممبيوممواحدمحتىمتتمكنممنمالزواجم
بشابمآخرمحتبهممنذمفرتةمطويلة..موكانممالعريسمقدمتوجهمإىلممنزلمعروسهمليعرضمعليهممكروتم
الدعوةمحلفلمالزفاف،مفقدمتملهمالعروسمكوبمشايممسموم،موفورمخروجهممنمالنزلمسقطم
عىلماألرض،مواكتشفماألطباءمأنهمماتممسموم ًا م.م
*م
** م
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بعدهامرستمإىلمإيطاليا،موبالضبطمإىلممدينةمفيهاميقالمهلام(فريونا)،موهناكمقدرماهللميلمأنم
أعيشمأحداثممأساةمروميوموجولييت..ملعلكممسمعتممهبا م.م
قلنا:محدثنامعنها م.م
قال:مقصتهاممطويلة..ملقدمحاولمشكسبريمباممأويتممنمقوةمقرحيةمأنميعربمعنها..ملكنهميفم
احلقيقةمملميعربمإالمعنمالظواهرمالتيمرآهامأومالتيمحاولمأنميراها..مأماماحلقيقة..موالتيمذقتممثلها..م
فأعظمممنممأنميعربمعنها م.م
لقدمكانمروميوموجوليتممثاالمعنمالرصاعمالذيميعانيهمأصحابمالقلوب..مأصحابم
القلوبمالذينمغمسوامقلوهبمميفمالطنيمالدنس..مم
قلنا:ملقدمشوقتنا،مفحدثنا م.م
قال:ملقدمكانامشابنيممنمفريوناميفمإيطاليا،موقدموقعامضحيةمعداءممريرمبنيمعائلتيهام،معائلةم
مونتاجيوموعائل مةمكابيوليت..موقدمالتقىمروميو،موهوممنمعائلةممونتاجيو،مبجولييتموهيممنم
عائلةمكابيوليت،ميفمحفلةمتنكريةمأقامتهامعائلةمكابيوليت..موحرضمروميومتلكماحلفلةمبالرغمممنم
أنهمملم ُيدْ َعمهومورفاقهمإليها..مويفمتلكماحلفلةمصيلمروميومبنارمجولييت،موصليتمجولييتمبنارم
روميو م.م
وجمالعاشقانميفماليوممالتايلمرسامبمساعدةمالراهبملورانس،مولدىمعودةمروميوممنم
وقدمت مز
ً
حفلمزواجهمالتقىمبابنمعممجولييت،مواسمهمتايبولت..موقدمحترشمهذامبروميومحماو ً
المالدخولم
يفمقتالممعه،ملكنمروميومرفضمقتاله،موهبمصديقمروميومواسمهممريكوشيو،موقبلمالتحديم
دفاعً امعنمرشفمعائلةم ممونتاجيو،موعندمامحاولمروميومالتدخلملفضمالنزاع،مقاممتايبولتمبطعنم
مريكوشيومحتىمالوت،ممماميدفعمروميومإىلمقتلمتايبولت،موأسفرمذلكمعنمإبعادمروميومعنمفريونا م.م
ويفمأثناءمذلكمحاولموالدمجولييتمإجبارهامعىلمقبولمالزواجممنمابنمعمهامباريس،مدونم
يو،ملكنمالراهبملورانسمقاممبإعطائهامعقارامجيعلهاميفمحالةمنومم
أنميدريمبأهناممتزوجةممنمرو مم
ً
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تشبهمالوتملدةمأربعموعرشينمساعةممنمأجلممساعدهتامعىلمالتخلصممنمضغوطموالدهامعليهام
بالزواج،مثممأرسلمالراهبمإىلمروميومرسالةميفممنفاهميوضحملهمفيهاممامفعل،ملكنمرسالتهموصلتم
مجولييت،موجترعمساممواستلقىمإىلمجانبهاميفمالقرب،موعندمام
رب
متأخرةمحيثمسارعمروميومإىلمق م
ً
استيقظتمجولييتمووجدتمزوجهامميتًامإىلمجانبها،مطعنتمنفسهاموماتتمهيماألخرى.مم
هذهمهيمقصةمروميوموجولييتمالظاهرة..مأمامقصتهاممالباطنة،مفالميطيقمالتعبريمعنهامإالممنم
ذاقممنمذلكماحلبممامذقت،مومامذاقهمكلمالعشماق م.م

السالم
قالمذلك،مثممغرقميفمصمتمعميق..مانتظرناهمبرهة،مفلاممملميستأنفمحديثهمقلنامله:ملقدم
حدثتنامعاممرأيت،مفحدثنامعاممحصلملك م.م
قال:مكلممامرأيتمممنمآالممحصلميل..ملقدمكانمالكلممعربامعني..مم
ينمأذاقتهممنم
بعدمأنمقطعتمكلمتلكمالفاوزمشاءماهللملقلبيمأنميمتلئمبحبمغانيةممنمالغوا م
اهلوان،مومنمالراراة،مومنمذلةماالستعباد،ممامملمأرممثلهميفمحيايت..مم
قلنا:مفهلمظفرتمهبا م؟م
قال:موهلميمكنمألحدمأنميظفرمبالرساب؟..ملقدمصدقممنمنصحني..مولكنيمملمأنتصح م.م
قلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتفارقهامبعدمكلمتلكمالحبةمالتيموصفت م؟م
يمالتيمفارقتني..ملقدمباعتنيمبثمنمزهيدممنممتاعمالدنيا..مفارقتنيم
قال:مملمأفارقهامأنا..مبلمه م
لترتكمقلبيممملوءمبحرساتمالميمكنمألحدميفمالدنيامأنميتحملها م.م
قلنا:مفامذامفعلت م؟م
قال:ملقدمرحتمأفعلممامفعلمكلمالعشاق م.م
قلنا:متقصدماالنتحار م؟م
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قال:مملميعدمللحياةممعنىمبعدها..ملقدمكنتمأصبحممتألا،موأميسم ممتألا..مإىلمأنمعجزمجسديم
عنمحتملماألمل،مفراحميطالبنيمباخلالص م.م
قلنا:مفامذامفعلت م؟م
قال:ملقدمحفرتمقربا..مورقدتمفيه..مومهمتمبرشبمماماستحرضتممنمأدويةمالوت..م
لكنيممامإنممهمتمحتىمسمعتمصوتاميفمالقربةميرددمبلحنمعذب،مفيهممنمأحلانمالعشقممام
تعودتمسامعه،ملكنهمخيتلفمعن مهاممجيعا..ملقدمكانممملوءامبالقوةموالعزةمواجلامل..موفوقمذلكمكلهم
بالسالممالذيمملمأرملهموجوداممعمأيمحبمعشتهمأومرأيته..ملقدمكانمذلكمالصوتميقول م:م
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ثمميقولمبعدهاممتغنيامبصوتمشجيممتحدثامعنمتأثريمتلكمالحبةمالعميقةمالعظيمة م:م
ِ
ِ
ْ
ىء
مامر ٍم
مخاط ِر
َمخ َط َر ْت م َيوم ًا معىل
وإن
م
ِ
َ
ْ
ماهلَ ُمم
موارحتل
راح،
مبه
أقا َم ْت
ماألف ُ
م
ٍ
ِ
ِ
َ
َ
م َميت م،
مق ْرب
مثرى
ممنها
من ََضحوا
ولو
م
ِ
ماجلس مم
موا ْن َت َع َش
وح،
مإليه
لعا َد ْت
مالر ُ
ْ
ُّ
م
ِ
ِ
ِ
ِ
مكَرمها م،
ميفء محائط
ولو م َط َرحوا ميف
ْ
م
ْ
مالس َق ُمم
ملفار َق ُه
مأشفى،
موقد
عليالً،
ّ
َ
م
م

م

م

م

م

م
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ِ
محاهنا،

ولو
م

م َق َّربوا،

ممن

ولو
م

ِ
معَب َقت

ِ
وتن ِْط ُق
م
قِ
مالرش م
ميف
َّ ْ

ولو
م

م ُم ْق َعد ًا

ِممن

ويف
م
ِ
بت ،مم ْن
ُمخ ِض ْ

ِمذ ِ
كرى
ْفاس
مأن ُ

مالغ َْر ِب

كوم،
م َمزْ ٌ

ِ
مكأسها،

مكف
ّ

مض ّل
َ

ٍ
مليل،

ى
م َمش م
م

م َمذا َق ِتها

كْم
مال ُب ُم

م

مطيبها م،
م

م َلعا َد

مل ُه

مالش مم
م

ِ
س
مالم ٍم
م

م َي ِد ِه

َلا
م
ٍ
ولو مج ِلي ْتِ ،
مأكمه مغَ دا م م م َبصري ًا م،
مرس ًا ،معىل
ُ َ
َ
ّ
م
ِ
ِ
مالص ّمم
َسمع
َمر َاووقها
ومن
ّ
مت ُ
م
ِ
ّ
مأرضها م،
مت ُْر َب
م َي ّم َموا
مركْب ًا
مأن
ولو
ْ
م
ِ
مالس ُمم
مرض ُه
سوع ،ملا
ويف
مالركب م َم ْل ٌ
ّ
َّ
َ ّ
م
ِ
ماسمها م،
وف
مح ُر َ
مالراقي
َمر َس َم
ولو
ُ
ّ
م
ِ
ٍ
َ
سم
مالر ُم
مج َّن ،مأ ْب َرأ ُه
مجبني م ُمصاب
عىل
ُ
َ
َّ
م
رميتممامكانممعيممنمأدويةمالوت،مورحتمأرسعمإىلممصدرمالصوت،موأنامأصيح:مهذاممام
ميف

مويف

َّجم
مالن ِم

م

م

م

م

م

م

م

أبحثمعنه،مفأينمأجده م؟م
هلل ََمو ِاس ٌع ِ
هللِما َْل ْ ِ
يمم م(البقرة م)115:مم
معَل ٌم
هلل ِِمإ َّنما َّ
رش ُق َموا َْلغ ِْر ُبم َف َأ ْين ََاممت َُو ُّلوام َف َث َّم َمو ْج ُهما َّ
قال:م﴿م َو َِّ
قلت:ممامتقصد م؟م
قال:مكلممنمغابمعنهمحبيبهماهتم،موكلممنمفارقهمحبيبهمتأمل،موكلممنمقاطعهمحبيبهمانقطع م.م
قلت:مأعرفمذلك..موقدمصليتمبناره..موملمآتمإىلمهنامإالمبسببه م.م
قال:مفابحثمعنماحلبيبمالذيمالميغيبموالميفارقموالميقاطع..موابحثمعنمالحبةمالتيمالم
تورثكمإالمالعزةمواخللودموالكاملمواجلامل م.م
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قلت:موأينمأجدها م؟م
هللِما َْل ْ ِ
يمم
هلل ََمو ِاس ٌعمعَ ِل ٌم
هلل ِِمإ َّنما َّ
رش ُق َموا َْلغ ِْر ُبم َف َأ ْين ََاممت َُو ُّل موام َف َث َّم َمو ْج ُهما َّ
قال:ملقدمقلتملك:م﴿م َو َِّ
م(البقرة م)115:مم
قلت:مومامعالقةمذلكمهبذا؟..مإنممامقرأتهميتحدثمعنماهلل م.م
قال:موهلمهناكمأحدميمكنمأنميترشفمالقلبمويتقدسمبمحبتهمغريماهلل م؟م
قلت:ماهللميعبد م.م
قال:مأعظممعبوديةمتوجهمهللمهيمحمبته..مفالمخريميفماحلركماتمالتيمالمتصحبهامالحبة..مإهنام
المتكادمختتلفمعنمالنفاقموالرياءمواخلداع م.م
قلت:ملقدمجربتماحلب،موذقتممنمآالمهممامرماينميفمهذهمالقربة..مولوالمتلكماألبياتمالتيم
سمعتهاممنكملكنتماآلنميفمالوتى م.م
قال:مذلكمهوماحلبمالدنس..مإنهمالميرميكمإالمللمقابرمأوممارستاناتمالجمانني..مألنهمحبم
يبدأمبالرصاع،موينتهيمبالرصاع م.م
قلت:مالرصاع! م؟م
قال:مأجل..مكلمحمبميريدمأنميستويلمعىلمقلبمحمبوبه،مويستأثرمبه..مفإذامظفرمبهمسامهممنم
ألوانمالعذابمماملعلكمرأيتمبعضه م.م
قلت:موهلمهناكمحبممقدس م؟م
قال:مأجل..موهومحبمواحد م.م
قلت:محبممن م؟م
قال:محبمالواحد..مفحبمكلم ممامعداهمداءموأمل..مم
قلت:مإينمأشعرمبجاملممامتقول..ملكنمذهنيمالميزالمكليالمدونمفهمه م.م
قال:محيقملكمأنمالمتفهممهذا..مفمنمالصعبمعىلممنمارمتىميفمدنسماألدناسمأنميرتقىمإىلم

147

قدسماألقداس م.م
قلت:مأنتمتعيدينمإىلماليأسمإذن م؟م
قال:مال..مبلمأنامأنرشمفيكماهلمة..مفالميمكنملنحطماهلمةمأنميطمعميفممثلمهذاماحلب م.م
قلت:مومامعالقةماهلمةمهبذا م؟م
قال:مصاحبماهلمةمالعاليةميرتفعمأنميسلممقلبهمأليمكان..مإنهميبحثمعنمالحلمالناسبمله..م
لقدمحدثمبعضمالعارفني،موكانماسمهمبرشمبنماحلارثمقال:ممررتمبرجلموقدمرضبمألفم
محلمإىلماحلبس،مفتبعتهمفقلتمله:مملمرضبت؟مفقال:مألينم
سوطميفمرشقيةمبغداد،موملميتكلممثمم م
ّ
ممعشوقيمكانمبحذائيمينظرمإيل،مفقلت:مفلومنظرتمإىلم
عاشق،مفقلتمله:موملمسكت؟مقال:مألن
َّ
العشوقماألكربمقال:مفزعقمزعقةمخرمميت ًا..مم
ّ
قلت:ملكنيمتعودتمأنمالمأحبمإالممنمأرى م.م
قال:مواهللمالميغيبمعنمالحبنيمأبدا..مإنمملميروهمباألبصارمالدنسةمبدنسمالتبشبيه،مرأوهم
بالبصائرمالقدسةمبأنوارمالتنزيه..مم
قلت:ملقدمذكرتملكمأينمأشعرمبجاملمكلامتك..مولكنمعقيلمالميزالمكليالمدونمفهمه..مفهالم
انتقلتممنمالرتقيقمإىلمالتحقيق م.م
حلبمالوحيدمالذيمينسجممفيهمالعقلممعمالقلبممعمالنفس..مومعم
قال:ملكمذلك..مفهذامهوما م
مجيعماللطائفمالتيميتكونممنهامبنيانماإلنسان م.م
قلت:ممنمالسهلمعليكمأنمتقولمهذا م.م
قال:مومنمالسهلممعيلمأنمأثبتهملك م.م
قلت:مإنكمأنمأثبتهميلمملمختلصنيمأنامفقط..مبلمستخلصمالعاملمأمجع..مهذامالعاملماألسريملقلبه م.م
قا مل:مالشكمأنكممررتميفمبريةماحلبمالدنسمبالرىضموالجاننيمواحلزانىموالغافلنيم
والتومهنيموالنحرفنيموالقتلة .م.م
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قلت:ملكأنكمكنتممعيميفمرحلتي م.م
قال:مملمأكنممعكمبجسدي..مولكنمحقيقتيمكانتممعك م.م
قلت:مكيفمذلك م؟م
قال:ملقدمكنتمأنامكلمأولئك..ملقدمصليتمبجميعمنريانماحلبمالدنس .م.مإىلمأنمجاءماليومم
الذيمحفرتمفيهمقربا..موكدتمأسلممنفيسمللموت..مولوالمأنماهللمخلصنيمبشمسماهلدايةملكنتم
اآلنميفمحفرةممنمهذهماحلفر م.م
قلت:ملكأنكمحتدثنيمعنمنفيس م.م
قال:ماإلنسانمواحد..موسننماهللمواحدة..ملقدمأبىماهللمإالمأنميعذبممنمرغبمعنهمإىلمغريه..مم
قلت:مفاممالذيمر مغبكميفمهذاماحلبمالذيمتسميهممقدسا م؟م
قال:مأشياءمكثرية..مالميمكنمحرصها..مولكنيمسأكتفيمبسبعةمتقابلمتلكمالسبعةمالتيم
صليتمبنارها م.م
قلت:مفاممهي م؟م
قال:مالصحة..موالعقل..موالفرح..مواحلضور..مواحلقيقة..مواالستقامة..مواحلياة.مم
الصحة:
قلت:مفحدثنيمعنمالصح مة..مفإنمأولممامينرش مهماحلبميفمأهلهمهومتلكماألدواءمالتيمالمجيدم
صاحبهامهلامترياقا م.م
ابتسم،موقال:ملقدمعربمشعراؤكمممنمبنيمعذرةمعىلمذلك،مفقالمأحدكم م:م
مفيه

احلب مداء معضال مال مدواء مل مه حيار
م
م
ري
قد مكنت مأحسب مأن مالعاشقني مغلوما يف موصفه مفإذا مبالقوم متقص م
م
م
قلت:مبلممنهمممنمزادمعىلمذلك،مفراحميصيح:مم
م

م

أال مما ماهلوى مواحلب مباليشء مهكذما
م
م

ماألطباء

مالنحاري مر
م

م

ف
يذل مبه مطوع ماللسان مفيوص م
م
م
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ف
ولكنه ميشء مقىض ماهلل مأن مه هو مالوت مأو ميشء ممن مالوت مأعن م
م
م
ف
ى وأوسطه مشوق ميشف مويتل م
فأوله مسقم موآخره مضن م
م
م
ف
وروع موتسهيد موهم موحرس مة ووجد معىل موجد ميزيد مويضع م
م
م
قال:ممصدقمالشاعر،مفاحلبميفممقياسماحلقيقةمموتمحقيقي،مفالروحمالسلوبة،مالغائبةمعنم
م

م

م

م

م

م

نفسها،مالفانيةمعنموجودها،مالستسلمةمهلواهامروحمميتة..مولذلكميعتربمالعارفونمهذهماحلالم
مرضامنفسيامالميقعمفيهمإالمضعافمالعقول،مقالمالغزايل:م(مامالعشقمإالمسعةمإفراطمالشه موة،موهوم
مرضمقلبمفارغمالمهممله م)م
قلت:مسلمتملكمهبذا..مفهلمخيلوماحلبمالذيمتدعومإليهممنمهذا م؟م
قال:مأجل..مم
قلت:مأثبتميلمذلك م.م
قال:مممامأولممامينرشمالرضميفمالحبني م؟م
قلت:مأشياءمكثرية..ممنهامفراقمالحبوبمأومإعراضهمأومغيابهمأومبغضه .م.م
قال:مولذلكمكانمذلكماحلبممدنسا..مفمنماجلنونمأنمحتبممنميفارقكمأوميعرضمعنكمأوم
يغيبمأوميبغض .م.م
قلت:ملقدمعرفتمهذاماجلنونميفماحلبمالدنس..مفكيفمخيلومالقدسممنمهذامالدنس م؟م
قال:مأمامالفراق..مفإنمحمبماهللمالميعرفه..مفاهللمالميغيبمأبدا..مبلمهومأقربمإليناممنمأنفسنا..م
ِ ِ
يب م)(البقرة:ممنم
لقدمقالماهللمتعاىلم
امس َأ َل َك مع َباديمعَ نِّيم َف ِإ ِّين م َق ِر ٌ
َ
يذكرمقربهممنمعبادهم﴿:مو ِإ َذ َ
يب ُ ِ
ِ
ىل﴿:م َو َمامت ُ
َكُونم
يب)(هود:ممنماآلي مة،)61موقالمتعا م
اآلي مة186
مجم ٌ
)،موقالمتعاىلم﴿:مإ َّن َمر ِّيبم َق ِر ٌ
ومم ْنه ِممنم ُقر ٍ
ِ
ٍ
يض َ
آن َموالم َت ْع َم ُل َ
ون ِمف ِيه َمو َمام
ون ِمم ْن َم
كُم ُمش ُهود ًا ِمإ ْذمت ُِف ُ
معَم ٍل ِمإ َّالمكُ نَّامعَ َل ْي ْ
ِيف َمش ْأن َمو َمام َت ْت ُل ُ ْ ْ
ِ
ِ ِ
معَنمر ِّب َك ِمم ْن ِمم ْث َق ِ
ض َمو ِ
الم َذ َّر ٍة ِميف ْ َ
الم ِيف ِمكت ٍ
ماأل ْر ِ
َابم
كْرب ِمإ َّ م
مالس َامء َموالم َأ ْصغ ََرمم ْنم َذل َك َموالم َأ َ َ
الميف َّ
َي ْعزُ ُب ْ َ
ىلم﴿:مو َل َقدْ َمخ َل ْقنَام ْ ِ
األن َْس َ
ان َمو َن ْع َل ُمم َمامت َُو ْس ِو ُس ِمب ِهم َن ْف ُس ُه َمون َْح ُنم َأ ْق َر ُبم
ُم ِب ٍم
ني( يونس م،)61:موقالمتعا م َ
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ِ ِ
ِ ِ
ْكُم َمو َل ِك ْن مالم
يدّ ( ق م ،)16:موقال متعا م
مح ْب ِل ما ْل َو ِر ِم
ِإ َل ْيه مم ْن َ
ىل م ﴿:م َون َْح ُن م َأ ْق َر ُب ِمإ َل ْيه ممن ْ
ِ
ىل﴿:م َمام َي ُ
مه َو َمر ِاب ُع ُه ْم َمو َ
الممخ َْس ٍة ِمإ َّال ُمه َوم
كُون ِمم ْنمن َْج َوىم َثال َث ٍة ِمإ َّال ُم
ون م)(الواقعة م،)85:موقالمتعا م
رص َم
ُت ْب ُ
َىممنم َذلِ َكموالم َأكْ َثر ِمإ َّال ُمهوممعهمم َأينممامكَانُوام ُثممي َنبئُهم ِمبام ِ
ِ
ِ
معَم ُلومام َي ْو َمما ْل ِق َيا َم ِة ِمإ َّنم
َ
َساد ُس ُه ْم َموالم َأ ْدن ْ
َّ ُ ِّ ُ ْ َ
َ ََُ ْ ْ َ َ
َ
كُل َميش ٍء ِ
يم م)(الجادلة:ممنماآلي مة 7م)م
معَل ٌم
ا َّ
هلل َِمب ِّ ْ
وقدمرويممأنمأعراب ًيامقال:ميامرسولماهلل،مأقريبمربنامفنناجيهمأممبعيدمفنناديه؟مفسكتمالنبيم
اعِمإ َذامدعَ ِ
ِ ِ
انم)(البقرة:ممنم

عْوةَمالدَّ ِ َ
يبم َد َ
يبم ُأ ِج ُ
امس َأ َل َكمع َباديمعَ نِّيم َف ِإ ِّينم َق ِر ٌ
َ
،مفأنزلماهلل﴿:مو ِإ َذ َ
اآلي مة 186م)()1مم
امس َأ َل َكم
وسألمأصحابمرسولماهللم مالنبيم:مأينمربنا؟م
َ
فأنزلماهللمعزموجل﴿:مو ِإ َذ َ
اعِمإ َذامدعَ ِ
ِ ِ
انم)(البقرة:ممنماآلي مة)2(186
عْوةَمالدَّ ِ َ
يبم َد َ
يبم ُأ ِج ُ
ع َباديمعَ نِّيم َف ِإ ِّينم َق ِر ٌ
اةمفجعلنامالمنصعدمرش ًفا،موالم
وعنمأيبمموسىماألشعري،مقال:مكناممعمرسولماهللمميفمغَ زَ
َ َ
فعنامأصواتنامبالتكبري.مقال:مفدناممنامفقال:م(يامأهيامالناس،مأرب ُعوام
نعلومرش ًفا،موالمهنبطمواد ًيامإالم مر
ْ
َ َ
ا،مإنمالذيمتدعونمأقربم
امبصري
َّكممالمتدعونمأصمموالمغائ ًبا،مإناممتدعونمسمي ًع
عىلمأنفسكم؛مفإن
ُ
ّ
ً
إىلمأحدكمممنمعُ نُقمراحلته.ميامعبدماهللمبنمقيس،مأالمأعلمكمكلمةممنمكنوزماجلنة؟مالمحولموالم
قوةمإالمباهلل م)()3

سكتمقليال،مثممقال:ملقدمقالمالعارفونمالذينمذاقواملذةمهذامالقربميعربونمعنمهذا م:م

ومن
م

معجب

وتطلبهم
م

وأسأل
م
معيني

مأين
معنهم
موهم

مأحن

مإليه مم
م

ممن

مأرى

ميف

مسواده ما

()1رواهمابنم َم ْر ُدويه،موأبومالشيخماألصبهاين.
()2رواهمعبدمالرزاق.
()3مرواهمالبخاريمومسلم.
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موهم
م

ي
ممع م
م

ويشتاقهم
م

مقلبي

موهم

مبني

ي
مأضلع م
م

وقالمالشبيل:مرأيتمجاريةمحبشيةمفقلت:ممنمأين؟مقالت:ممنمعندماحلبيبمقلت:موإىلمأين؟م
قالت:مإىلماحلبيبمقلت:ممامتريدينممنماحلبيب؟مقالت:ماحلبيب م.م
قلت:مواإلعراض! م؟م
ِ
َ
محيبك ممن محتب ْمه
َب موال
ح
مت م
مأن
مالبلية
فمن
م
م
ِ
َ
متغب مه
مفال
مأنت
مبوجه مه وتلح
معنك
ويصدَّ
َ
م
م
قال:ممكلهممقدميعرضمعنكمإالماهلل..مفاهللمالكريممالميعرضمعنمعباده،مبلميقبلهم،مبلمإنهم
م

م

م

م

يدعوهممبكلماألساليبمليقبلوامعليه،مرمحةممنهموتفضالمومودة..ملقدموردميفماألخبارمأنهمكانميفم
بنيمإرسائيلمشابمعبدماهللمتعاىلمعرشينمسنةمثممعصاهمعرشينمسنة،مثممنظرميفمالرآةمفرأىمالشيبم
يفمحليتهمفساءهمذلكمفقال:مإهليمإينمأطعتكمعرشينمسنةمث مممعصيتكمعرشينمسنة،مفإنمرجعتم
إليكمأتقبلني؟مفسمعمقائالًميقولموالميرىمشخص ًا:مأحببتنامفأحببناك،موتركتنامفرتكناك،موعصيتنام
فأمهلناكموإنمرجعتمإلينامقبلناك م.م
ويفماألثرماإلهليممنمخطابماهللملعبادهم م:م
ك .م.م
(متىمجئتنيمقبلت م
إنمأتيتنيمليالمقبلتك..موإنمأتيتنيمهنارامقبلتك .م.م
إ منمتقربتممنيمشربامتقربتممنكمذراعا..موإنمتقربتممنيمذراعامتقربتممنكمباعا..موإنم
ك م.م
مشيتمإىلمهرولتمإلي م
المحتجبكماخلطايامعني،مفلوملقيتنيمبقرابماألرضمخطايا،مثمملقيتنيمالمترشكميبمشيئامأتيتكم
ك م.م
بقراهباممغفرة..مولومبلغتمذنوبكمعنانمالسامءمثمماستغفرتنيمغفرتمل م
هلمهناكممنمهومأعظمممنيمجوداموكرمما .م.م
عباديميبارزوننيمبالعظائم،موأنامأكلؤهممعىلمفرشه مم م.م
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إينمواجلنمواإلنسميفمنبإمعظيم:مأخلقمويعبدمغرييموأرزق،مويشكرمسوايمخرييمإىلمالعبادم
نازلمورشهممإىلمصاعدمأحتببمإليهممبنعميموأنامالغنيمعنهممويتبغضونمإيلمبالعايصموهممأفقرم
يل م.م
يشءمإ م
منمأ مقبلمإيلمتلقيتهممنمبعيدمومنمأعرضمعنيمناديتهممنمقريبمومنمتركمألجيلمأعطيتهمفوقم
الزيدمومنمأرادمرضايمأردتمماميريدمومنمترصفمبحويلموقويتمألنتملهماحلدي مد م.م
أهلمذكريمأهلمجمالستيموأهلمشكريمأهلمزياديتموأهلمطاعتيمأهلمكرامتيموأهلم
معصيتيمالمأقنطهمممنمرمحتيمإنمتابوامإيلمف مأنامحبيبهممفإينمأحبمالتوابنيموأحبمالتطهرينمملم
ب م.م
يتوبوامإيلمفأنامطبيبهممأبتليهممبالصائبمألطهرهمممنمالعاي م
منمآثرينمعىلمسوايمآثرتهمعىلمسواهماحلسنةمعنديمبعرشمأمثاهلامإىلمسبعامئةمضعفمإىلم
أضعافمكثريةموالسيئةمعنديمبواحدةمفإنمندممعليهامواستغفرينمغفرهتامل مه م.م
ل م.م
أشكرماليسريممنمالعملموأغفرمالكثريممنمالزل م
رمحتيمسبقتمغضبيموحلميمسبقممؤاخذيتموعفويمسبقمعقوبتيمأنامأرحممبعباديممنم
الوالدةمبولدها م)()1

هبذاماحلديثمالودودموغريهمخياطبنامربنا،موهبذهمالعذوبةمواجلاملميدعونامإليه،ملريفعماحلجبم
التيمحتولمبينناموبينه،مويزيلماألعذارمالتيمتعتذرمهبامعنمالتقربمإليه م.م
قلت:موالبغض!؟..مإنمأخوفممامخيافمالحبمأنميبغضهمحمبه م.م
قال:مملنمتلقىممنماهللمإالمالحبة..مفاهللمهومالودودمالذيمغمرماألكوانمبوده..مولذلكمالم
يعرضماهللمإالمعىلممنمأعرضمعنه..موالميبغضمإالممنمأبغضهمأومأبغضمالتقربمإليه م.م
العقل:
ين..مم
قلت:م معرفتماألول..مفحدثنيمعنمالثا م
()1ممقتبسممنممجلةمأحاديثمبترصف.
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قال:ملقدمرأيتميفمبريةماحلبمالدنسمالجانني،موهممهييلونمعىلمرؤوسهممالرتاب،مورأيتم
األطفال،موهمميرموهنممباحلجارة م.م
قلت:مأجل..ملقدمرأيتمذلك..موقدمأصابنيمبعضمذلك م.م
قال:ممأتدريممل م؟م
قلت:مملمأتعودمالبحثميفمأرسارماحلب..مكنتمأكتفيمبالتعجب..مأومكنتمأكتفيمبأنمأصىلم
بنارهمدونمأنمأبحثمعنمكيفيةماخلروجممنه م.م
قال:مملقدمخلقماهللملكلملطيفةممنملطائفماإلنسانمحملهامالذيمالمتكملمإالمبه..موالمتستقرم
إالمبه..موالمتسكنمإالمبه..مفإنمحتققمهلامذلكمنعمتموسعدتموسلمت..موإنمملميتحققمثارت..م
وقدميكونماجلنونمث مورةممنمثوراهتا م.م
قلت:مقربميلمهذا م.م
قال:مملقدمخلقماهللمللمعدةمطعامامهيأهمهلاميفممطابخمالقدرةميتناسبممعهامتناسبامتاما،مفإنم
أقبلتمعليهمسلمت،موإنمأعرضتمعنهمإىلممامالميصلحمهلامأصاهباممنماجلنونمماميمألمصاحبهام
باألمل..مومثلمذلكمخلقمللرئتنيمهواءممعينامتتنفسه..مفإنمأ معرضتمعنهمإىلمغريهمأصاهبامصاحبهام
منمالضيقمواألملممامقدميسلمهمإىلمالوت م.م
قلت:ممامتقولهمصحيح..موالميمكنمألحدمأنميشكمفيه م.م
قال:مموهكذامعاملماللطائف..ملقدمخلقماهللمقلبماإلنسان..موالذيمهومحملمالواجيدمحمالم
متوجهامتوجهامكليامإىلماجلاملماخلالدمالثابتمالكامل..مفلذلكمجتدهميطلبهميفمكلمحمل،مويبحثمعنهم
يفمكلممرآة..مم
قلت:مولكنمملميرىضمباجلاملمالزائلمالتزعزعمالناقص م؟م
قال:مالغفلةمووساوسمالشياطني..موماميلقنهمإياهمرجالمبنيمعذرة م.م
قلت:متقصدمقومي م؟م
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قال:ممأجل..مويفمالبرشممثلهممكثري..مإهنممرجالمرصفوامتلكماللطيفةممنمعاملمالقدسمإىلم
عا ممل مالدنس..مفصارماإلنسانمعبداملإلنسان..مومترغمعقلماإلنسانمالسامويموكرامةماإلنسانم
السامويميفمأوحالمالطني م.م
قلت:مولكنمالقلبمجيدمبعضماللذةميفمذلك م؟م
قال:ممإهناملذةمالمختتلفمعنملذةماخلمر مة(..)1مأملمتسمعمشعراءكمموهمميرددون م:م
سكران مسكر مهوى موسكر ممدام مة
م
وعربماآلخرمعنمذلكمبقوله م:م
م

تسقيك ممن معينها ممخرا مومن ميدها ممخرما
م
م

ومتى مإفاقة ممن مبه مسكرا من
م
م

فام ملك ممن مسكرين ممن مب مد
م
م

() 1منجدمبعضمالعارفنيميعربونمعنمالحبةمبالسكر،موهوممنمبابمالشاكلةمالممنمبابماحلقيقة،مواألوىلمتركممثلمهذهم
التعابريملامتوحيمبهممنممعانمقدمتفهممفهاممخاطئا..موقدماشتدمابنمالقيمميفمردهملثلمهذا،مفقال:م(موهذامالعنىم(أيمسقوطمالتاملكم
يفمالطربمالناشئمعنمالحبة)مملميعربمعنهميفمالقرآنموالميفمالسنةموالمالعارفونممنمالسلفمبالسكرمأصال،موإناممذلكممنماصطالحم
التأخرين،موهومبئسماالصطالح،مفإنملفظمالسكرموالسكرممنماأللفاظمالذمومةمرشعاموعقال،موعامةمماميستعملميفمالسكرم
ىمحتَّىم َت ْع َل ُموام َمام َت ُقو ُل َ
ونم﴾م
الذموممالذيميمقتهماهللمورسولهمقالماهللمتعاىلم﴿:م َيام َأ ُّ َهياما َّل ِذي َنمآ َمنُوامالم َت ْق َر ُب
َار َ
وامالصالة َ
َّ
َمو َأ ْنت ُْم ُمسك َ
(النساء:ممنماآلية،)43موعربمبهمسبحانهمعنماهلولمالشديدمالذيمحيصلمللناسمعندمقياممالساعةمفقالمتعاىلم﴿:م َي ْو َممت ََر ْو َهنَامت َْذ َه ُلم
ِ
ك ُُّل مم مر ِضع ٍة معَام م َأر َضع ْت موت ََضع مك ُُّل م َذ ِ
اب ماهللَِّ َمش ِديدٌ م﴾مم
ات َممح ٍْل َ ْ
َّاس ُمس َك َارى َمو َما ُمه ْم مبِ ُس َك َارى َمو َلك َّن معَ َمذ َ
ممح َل َها َموت ََرى مالن َ
ُ ْ َ َّ ْ َ َ ُ
(احلج،) 2:مويقال:مفالنمأسكرهمحبمالدنيا،موكذلكميستعملميفمسكرماهلوىمالذموم..مفأينمأطلقماهللمسبحانهمأومرسولهمأوم
الصحابةمأومأئمةمالطريقمالتقدمونمعىلمهذامالعنىمالرشيفمالذيمهوممنمأرشفمأحوالمحمبيهموعابديهماسممالسكرمالستعملميفم
ِ
يمسك َْر ِهتِ ْم م َي ْع َم ُه َ
ون م﴾م(احلجر،)72:مفوصفم
سكرماخلمرموسكرمالفواحشمكاممقالمعنمقومملوطملعمرك﴿:م َل َع ْم ُر َك مإِ َّهنُ ْم م َلف َ
بالسكرمأربابمالفواحشم وأربابمالرشابمالسكر،مفالميليقماستعاملهميفمأرشفماألحوالموالقاماتموالمسيامميفمقسمماحلقائقم
والميطلقممعىلممكليممالرمحنماسامميسمىمسكرا)م
ثممأشارمإىلمأنماإلنكارممتوجهملأللفاظمدونمالعاين،مفقالم(:مونحنمالمننكرمالعنىمالشارمإليهمهبذاماالسم،موإناممالنكرمتسميتهم
هب ذاماالسم،موالمسياممإذامانضافمإىلمذلكماسممالرشاب،مأومتسميةمالعارفمباخلمر،موالوارداتمبالكؤوس،مواهللمجلمجاللهم
بالساقيمفهذهماالستعاراتموالتسميةمهيمالتيمفتحتمهذامالباب)م(انظر:ممدارجمالسالكني306/3:م)م
ونحنممعمتسليمناملامذكرهمابنمالقيم،مإالمأنهمالمينبغيمالبالغ ةميفمإنكارممامذكرهمالصاحلونمبسببمهذهماأللفاظ،مفهومملميذكرم
إالمعىلمسبيلمالشاكلة..موكأهنمميقولونمللمنتيشمبنشوةماخلمر،مأومنشوةماحلبمالوهوم:مدعمعنكممامأنتمفيه،موتعالمللخمرم
احلقيقيةمالتيمالمتعدلمنشوهتامأيمنشوة،موالملذهتامأيملذة.
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يل
م

مسكرتان

موللندمان

ي
يشء مخصصت مبه ممن مبينهم موحد م
م

مواحد مة

م

م

وعربمصفيمالدينماحليلمعنمذلكمبقوله م:
ِ
للعشق
م
ث
ماليسري ممن مالك م
يبقى
ُ
م
وعربمالرشيفمالرتىضمعنمذلك،مفقال م:م
مسكر
ٌ

مكالدما
م

م

مالعقول
ِم
ممتكن ميف
ِم م(كالدام) ِمإذا
َ
م
ِ
مبالقليل
ِم
مفكيف مظن َُّك
َ
ر م(الكثر)
م
م

م

حل ِ
ب مأعيا مأن َ
مصحما
ممرتعة
ًم
ميرشب مالصهبا َء
صحا مالذي
ميقال َ
ُ
ُ
وشارب ما ُ
م
م
لقدمأشارممإىلمهذامالعنىمالذيمهومحقيقةماحلبموأثره،مبقولهمم(:محبكماليشءميعميم
م

م

ويصم م)(،)1مم
أيمأنمهذامالنوعممنماحلبمجيعلمالحبممثلمالسكرانمالميرىماألشياءمعىلمحقيقتها،مفيعمىم
عنمرؤيةمعيوبمالحبوب،مويصممعنمسامعمالعذالموالناصحني،مبلمقدميلتذمبمالمتهممونصحهمم
لذكرهممحمبوبه،م مكاممقالمشاعركم م:م
ت فليس ميل ممتأخر معنه موال ممتقد مم
وقف ماهلوى ميب محيث مأن م
م
م
وأهنتني مفأهنت منفيس مجاهدما ما ممن مهيون معليك مممن ميكر مم
م
م
أشهبت مأعدائي مفرصت مأحبه مم إذ مكان محظي ممنك محظي ممنه مم
م
م
أجد مالالمة ميف مهواك ملذيذ مة حبا ملذكرك مفليلمني ماللو مم
م
م
وهلذامهنتمالالئكةملوطاممعنمخطابمقومهمودعوهتم،موجعلتمسببمذلكمماميقعونم
ِ
كْر ِ ِهت ْمم َي ْع َم ُه َ
ونم﴾(احلجر م)72:مم
يمس َ
فيهممنمسكرماهلوى،مقالمتعاىلم﴿:م َل َع ْم ُر َك ِمإ َّ ُهن ْمم َلف َ
م

م

م

م

م

م

م

م

فلذةمالسكرميغيبممعهامالعقلمالذيميعلممبهمالقولموحيصلممعهمالتمييز،مكاممقالمتعاىلم﴿:م َيام
ِ
ىمحتَّىم َت ْع َل ُموام َمامت َُقو ُل َ
ونم﴾م(النساء:ممنماآلي مة)43مم
كَار َ
ينمآ َمنُوامالمت َْق َر ُب َّ
َأ ُّ َهياما َّلذ َ
وامالصالة ََمو َأ ْنت ُْم ُمس َ
()1مرواهمأبومداودممنمحديثمأيبم الدرداءموالوقفمأشبه،موقدمبالغمالصغاينمفحكممبوضعهموهلذامتعقبهمالعراقيمقال:موابنم
أيبممريممملميتهممبكذبمبلموالمشديدمالضعفمفهومحسن(.تذكرةمالوضوعات)199:

156

فاآليةمالكريمةماعتربتمالغايةمالتيميزولمهبامحكممالسكرمأنميعلممالسكرانمماميقول،مفمتىم
ملميعلممماميقولمفهوميفمالسكر،مفإذامعلممماميقولمخرجمعنمحكمه م.م
قلت:مأكلمذلكماحلبمالذيمتغنىمبهمقوميممنمبنيمعذرةمملميكنمإالمنشوةمالمختتلفمعنم
نشوةماخلمر م؟م
قال:م مأجل..موليسممنمفرقمبينهاممإالمفارقمزمنيمبسيط..مفنشوةماخلمرمتأثريهاميمتدم
ساعات،مبيناممنشوةماحلبمالوهوممقدممتتدمإىلمسنوات م.م
قلت م:موإالممتنتهي م؟م
قال:ممإىلممامتنتهيمإليهمنشوةماخلمر..مصداعميفمالرأس،موهتتكميفماجلسد،موانتكاسةميفمالروح،م
وجنونميفمالعقل..مم
قلت :مفهذا ماحلب مالذي ميتغنى مبه مكل مأولئك مال ميعدوا مأن ميكون منوعا مراقيا ممن مأنواعم
السكرات،مأومصنفامممتازاممنمأصنافمالخدارت! م؟م
سكريمأوممدمنممخرمجيدممامجيدهمالحبمالعاشق،مفكالمهامقدميظفرمباللذة،م
قال:ممأجل..مفأيم م
وكالمهاميعيشمعاملمالالوعيموالالعقل،موكالمهاميفماألخريميزولمعنهمذلكمالسكرمبانتهاءممدةم
تأثريه م.م
الفرح:
ح..معهديمبالحبنيميفرحونمسويعاتماللقاء،مثمم
قلت:معرفتمهذا..مفحدثنيمعنمالفر م
يتحولونمإىلماحلز منمالدائممالقيم م.م
قال:مموحقمهلممأنمحيزنوا..مأملمتعلممأنمالقلبمالمجيدمسعادته،موالملذته،موالمفرحهمإالمبلقاءم
حبيبه م؟م
قلت:مبىل..موقدمجربته..مم
قال:مموتعلممأنكمإنمفرحتمبيشء،مثممضاعممنك،مأومغابمعنك،محزنتمعليهمبقدرمفرحكم
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به م؟م
قلت:مأعلممذلك..موأحسبمأنمالكلميعلمه م.م
قال:مموتعلممأنهمإنمكانميفمحبيبكمماميسوءموماميرس،مفرحتمباممرسكممنه،مواستأتمباممساءكم
منه م؟م
قلت:مذلكمصحيح..ممفاممغرضكممنمكلمهذا م؟م
قال:مممنماجلنونمأنمتطلبمالفرحمواللذةموالسعادةمفيمنمهذامحالمحبه م.م
قلت:مفاممالبديلملذلك م؟م
قال:مماحلبمالذيمالميأتيكممنهمإالمالفرحموالسعادةمواملرىض..مذلكماحلبمالكاملمالذيم
جتتمعمفيهممجيعملذاتمالحبني،مومتوتمعندهممجيعممهوممالعاشقني..مم
ذلكماحلبمالذيميمألممجيعمأركانمالقلب،مويستغرقممجيعمزوايامالوجدان .م.م
ذلكماحلبمالذيميتوحدمفيهماإلنسان،مفبشاركمفيهمالعقلمالقلب،موتنسجممالنفسمفيهممعم
اجلسد م.م
ب؟..ملقدمنذرتمحيايتممجيعامللحب،مفلممأجدمحبامهبذامالوصف م.م
قلت:مأينمهذاماحل م
قال:ممذلكماحلبمالميتحققمإالميفماحلبمالقدس..مفهوماحلبمالوحيدمالذيمجتتمعمعندهمكلم
هذهماخلصائص..ملقدمعربمعنمتلكمالكامالتماللذيذةممنمذاقه،مفقال:مم
كان ميسبى مالقلب مىف مكل مليله مثامنو من
م
ْ
هييم مهبذا مثم ميألف مغري مه
م
ً
وقد مكان مقلبى مضائعا مقبل محبك مم
م
َ
فلام مدعا مقلبى مهواك مأجاب مه
م
حرمت ما َ
ألمانى ممنك ِمإن مكنت مكاذبماً
م
وإن مكان ميشء مىف مالوجود مسواك مم
ِم
م
م

م

م

م

م

م

متسعون

منفس ًا

ح
مو َأرج م

بل
م
ح
ويسلوهم ممن مفوره محني ميصب م
م
ح
فكان مبحب ماخللق ميلهو مويمر م
م
َ
ح
فلست مأراه معن مخبائك ميرب م
م
ِ
َ
ح
وإن مكنت مىف مالدنيا مبغريك مأفر م
م
ح
يقر مبه مالقلب ماجلريح مويفر م
َّ
م
م

م

م

م

م

م
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ِإذا ملعبت م َأيدى ماهلوى مبمحبك مم
م
ِفإن م َأدركته مغربة معن مديارك مم
م
وكم ممشرت مىف ماخللق مقد مسام مقلب مه
م
س
هوى مغريكم منار متلظى موحمب م
م
فيا مضيم مقلب مقد متعلق مغريك مم
م
وقالمآخرميذكرمتوحدملطائفهمعىلمحمبةماهلل م:م
م

م

م

م

م

مله

معن

مبابكم

ح
ممتزحز م

فليس
م
ح
فحبكم مبني ماحلشا مليس ميرب م
م
ح
ِمإال محلبك ميصل م
فلم ميره
م
ح
وحبكم مالفردوس م َأو مهو م َأفس م
م
ح
ويا مرمحة ممما مجيول مويكد م
م
م

م

م

م

م

ي بحبك مأن محيل مبه مسواكما
أروح موقد مختمت معىل مفؤاد م
م
م
يف فلم مأبرص مبه محتى مأراكما
فلو مأين ماستطعت مغضضت مطر م
م
م
يل وإن ممل ميبق محبك ميل محراكما
أحبك مال مببعيض مبل مبك م
م
م
ويف ماألحباب مخمتص مبوج مد وآخر ميدعي ممعه ماشرتاكما
م
م
ى
إذا ماشتبكت مدموع ميف مخدو مد تبني ممن مبكى مممن متباك م
م
م
ى
فأما ممن مبكى مفيذوب مشوقما وينطق مباهلوى ممن مقد متباك م
م
م
وقدمعجزمالعارفونمالذينمرزقهمماهللمهذاماحلبمالكاملمعنمالمتعبريمعنممقداره،مفذكروام
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

بعضمالنسبمللداللةمعليه،مكاممفعلمأبومسليامنمالداراينمحنيمأخربمعنممهةمالعارفيني،مفقال:م(إنم
هللمعباد ًامليسميشغلهممعنماهللمخوفمالنارموالمرجاءماجلنةمفكيفمتشغلهممالدنيامعنماهلل؟)مم
أومعندمامسئلممعروفمالكرخيمعنماهلمةمالتيمدفعتهمإىلماإلرادةموالجاهدةموالتبتل،مفسكتم
معروف،مليرتكمللسائلمجماالمللتخمني،مقالمالسائلم:مذكرمالوت،مفقالممعروف:موأيميشءم
الوت؟مفقال:مذكرمالقربموالربزخ،مفقال:موأيميشءمالقرب؟مفقال:مخوفمالنارمورجاءماجلنة،مفقال:م
وأيميش مءمهذا؟مإنمملك ًامهذامكلهمبـيدهمإنمأحببتهمأنساكممجيعمذلكموإنمكانتمبـينكموبـينهممعرفةم
كفاكممجيعمهذا.مم
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أومعندمامسألمالثوريمرابعة:ممامحقيقةمإيامنك؟مفقالت:ممامعبدتهمخوف ًاممنمنارهموالمحب ًامجلنتهم
فأكونمكاألجريمالسوء،مبلمعبدتهمحب ًاملهموشوق ًامإليه،مموقالت م:م
مأه ٌل
ْ

ى وحب ًا
أحبك محبني محب ماهلو م
م
م
ى فشغيل مبذكرك معمن مسواكما
فأما مالذي مهو محب ماهلو م
م
م
ٌ
وأما مالذي مأنت مأهل مل مه فكشفك ميل ماحلجب محتى مأراكما
م
م
يل ولكن ملك ماحلمد ميف مذا موذاكما
فال ماحلمد ميف مذا موال مذاك م م
م
م
قلت:محدثتنيمحديثمالواجيد،مفحدثنيمحديثمالعقل..مأملمتزعممانسجاممهذاماحلبممعم
مألنك

م

ملذاكما
م

م

م

م

م

م

م

العقل م؟م
قال:ممصدقت..مأجبني..ممامالذيمجعلمقلبكمينجذبمكلماالنجذابملكلممنمأحببت م؟م
قلت:مأشياءمكثريةمالمأكادمأحصيها..مبلمالمأكادمأعرفها م.م
قال :م ملكن مالعارفني ماخلرباء مالذين مأطلعهم ماهلل معىلمأرسار مالقلوب معرفوها ،موحاولوام
إحصاءها،موقدموجدوامأهناممهاممتشعبتمالمتعدومثالثة م.م
قلت:مفاممهي م؟م
حبماإلنسانملنفسه،مفالحبوبماألولمعندمكلمحي:منفسهموذاته..مهذهمسنةماهلل..م
قال:ممأوهلمام
ّ
هللِم َت ْب ِديال ًَمو َل ْن َ ِ
وم﴿م َل ْن َ ِ
هلل َِمحت ِْويالً)(فاطر:ممنماآلي مة 43م)م
مجتدَ ملِ ُسن َِّتما َّ
مجتدَ ملِ ُسن َِّتما َّ
إلنسانملنفسه م؟م
قلت:ممامتعنيمبحبما م
قال:ممكلمإنسانمفطرمعىلمحبهملدوامموجوده،موعىلمالنفورممنمعدمهموهالكه،م(فلذلكمحيبم
دممامخيافهمبعدمالوتموالملجردماحلذرممنم
اإلنسانمدواممالوجودمويكرهمالوتموالقتل،مالملجر
ّ
ّ
سكراتمالوت،مبلملوماختطفممنمغريمأملموأميتممنمغريمثوابموالمعقابمملميرضمبهموكمانم
كاره ًا ملذلك،موالمحيبمالوتموالعدممالحضمإالملقاساةمأملميفماحلياة،مومهاممكانممبتىلمببالءم
ّ
فمحبوبهمزوالمالبالء،مفإنمأحبمالعدممملمحيبهمألنهمعدممبلمألنمفيهمزوالمالبالء،مفاهلالكموالعدمم
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ممقوتمودواممالوجودمحمبوب م)()1مم
وكاممأنماإلنسانمحيبمأصلموجودهمودوامه،مفإنهمكذلكمحيبمكاملموجوده،مألنمالناقصم
فاقدمللكامل،موالنقصمعدممباإلضافةمإىلمالقدرمالفقودموهومهالكمبالنسبةمإليه.مم
وهوملذلكمحيبمكلمماميكملمهذامالوجود،مفهومحيبمسالمةمأعضائه،موحيبممالهموولدهم
وعشريتهموأصدقاءه،موكلمذلكملتوقفمكاملموجودهمعليها م.م
فحبهملولدهمـممثالمـموإنم مكانمالمينالهممنهمأيمحظ،ممبلمقدميتحملمالشاقمألجلهميرجعم
العتقادهمبأنهمسيخلفهميفمالوجودمبعدمعدمه،م(مفيكونميفمبقاءمنسلهمنوعمبقاءمله،مفلفرطمحبهميفمبقاءم
نفسهمحيبمبقاءممنمهومقائمممقامهموكأنهمجزءممنهملامعجزمعنمالطمعميفمبقاءمنفسهمأبد ًا)ممم
ريته،م(مفإنهميرىمنفسهمكثري ًامهبممقوي ًامبسببهمممتجمالًمبكامهلم،م
ومثلمذلكمحبهمألقاربهموعش م
ّ
فإنمالعشريةموالالمواألسبابماخلارجةمكاجلناحمالكململإلنسان،موكاملمالوجودمودوامهمحمبوبم
بالطبعمالمحمالة م)م
قلت:معرفتمهذا..موأحسبمأنمالكلميعرفه..مفالمأحدممنمالناسمجيادلميفمحبهملنفسه..مبلم
جيمحمبهمحبهملنفسهمإىلماألنانيةمالقيتة،مواألثرةمالبغيضة..مولكنمكيفمينسجمماحلبم
إنمالكثريم م
القدسممعمهذا..مبلمكيفميكونممقدسا،موهوميرعىممثلمهذا م؟م
قال:ماحلبمالقدسمهوماحلبمالذيميراعيمالفطرة،موسالمةمالفطرة..مفالمينكسهاموالم
يعكسها..موهوملذلكميرعىمهذهمالناحيةموهيذهبامويعطيهامالبديلمالذيمتكفمبهمعنمكلمشططمأوم
مجوح م.م
قلت:مكيفمجيتمعملهمكلمهذا م؟م
قال:ممألنممنمعرفمنفسهموعرفمربهمعلمم(مأنهمالموجودملهممنمذاته،موإنامموجودمذاتهمودوامم
وجودهموكاملموجودهممنماهللموإىلماهللموباهلل،مفهومالخرتعمالوجدملهموهومالبقيملهموهومالكملم
()1ماإلحياء.297/4:
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لوجودهمبخلقمصفاتممالكاملموخلقماألسبابمالوصلةمإليهموخلقماهلدايةمإىلماستعاملماألسباب،م
وإالمفالعبدممنمحيثمذاتهمالموجودملهممنمذاته،مبلمهومحمومحمضموعدممرصفملوالمفضلماهللم
تعاىلمعليهمباإلجياد م)()1مم
ثممهومبعدمهذامالوجودمالستفادممنماهللمهالكمعقيبموجودهملوالمفضلماهللمعليهمباإلبقاء،م
مثممهومناقصمبعدمالوجودملوالمفضلماهللمعليهمبالتكميل،مفليسميفمالوجودممنميقوممبنفسهمإالماهللم
الذيمهومقائممبذاته،موكلممامسواهمقائممبه م.م
فلهذامإذامأحبمالعاقلمذاتهمأحبممنميقوممهبا،مفإنمكانمالمحيبهمفهومجلهلهمبنفسهموبربه،م
عفهاموتقوىمبقوهتا م.م
ض
فالحبةمثمرةمالعرفةمتنعدممبانعدامهاموتضعفمب م
ّ
ومثالمهذامالبتىلمبحرمالشمس،مفإنهملامكانمحيبمالظل،مفإنهمبالرضورةمحيبماألشجارمالتيم
ّ
هبامقواممالظل،م(وكلمماميفمالوجودمباإلضافةمإىلمقدرةماهللمتعاىلمفهومكالظلمباإلضافةمإىلمالشجرم
ّ
لمتابعملوجوده،مكاممأنموجودم
والنورمباإلضافةمإىلمالشمسمفإنمالكلممنمآثارمقدرته،مووجودمالك م
النورمتابعمللشمسمووجودمالظلمتابعمللشج مرم م()2م
ين م؟م
قلت:معرفتماألول،مووعيته،مفاممالثا م
قال:ممحبماإلنسانملنمأحسنمإليه م.م
قلت:مصحيحمهذا،مفقدمجبلتمالقلوبمعىلمحبممنمأحسنمإليهاموبغضممنمأساءمإليها،م
وقدمقالميفمذلكمشاعرنا م:م
محمبة
ًم
َو ّق َّيدْ ُت منفيس ميف مذراك
م
وقالماآلخر م:م

ِ
َ
حسان مقيد ًا متقيدما
ماإل
ومن موجدَ
م

مالناس مت َْست ِ
ِ
مقلوهب ُمم
أحسن مإىل
َعبدْ
ْ
َ
م

َ
حسان
ُم
ماإلنسان ِمإ
فطالا ماستعبدَ
م

م

م

م

م

()1ماإلحياء:م.301/4
()2ماإلحياء:م.301/4
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ِ
ملإلنسان

ِ
مبالال َ
مقاطبة إليه
ًم
مالناس
ممال
من مجا َد
ُ
م
م
قال:مملقدمقالمنبينامممشريامإىلمهذامالسبب(:مإنماستطعتمأنمالميكونملفاجرمعندكميدام
ُ
موالال

م

مفتان
ُم
م

فافعل م)()1مم
وكانممماميقولهمميفمدعائهم(:ماللهممالمجتعلملفاجرموالملفاسقمعنديميداموالمنعمة،مفإينم
َِ
هلل َِموا ْل َي ْو ِم ْماآل ِخ ِرم ُي َوا ُّد َ
وجدتمفياممأوحيتهمإيلم﴿:مالمجتدُ م َق ْوم ًام ُيؤْ ِمن َ
هلل ََمو َر ُسوَمل ُهم﴾م
محا َّدما َّ
ُون ِمبا َّ
ونم َم ْن َ
(الجادلة:ممنماآلي مة 22م)( )2ففيمهذامإشارةمإىلمأنمحبمالقلبم مللمحسنمحبماضطراريمالم
،م

يستطاعمدفعه،موهومجبلةموفطرةمالمسبـيلمإىلمتغيـريها.مم
قلت:مأالمترىمأنمهذامالسببمهومعنيمالسببمالسابق م؟م
قال:ممذلكمصحيح،مفاإلحسانمسببمإىلمدواممالوجودموكاملمالوجودموحصولماحلظوظم
التيمهباميتهيأمالوجود..ملكنمبينهاممـممعمذلكمـمفرقا..مفاحلبميفمالسمببماألولمذايت،مبيناممهومتبعيم
يفمهذامالسبب،م(مففرقمكبريمبـنيمحبمالصحةموبـنيمحبمالطبـيبمالذيمهومسببمللصحة،مإذم
الصحةممطلوبةملذاهتاموالطبـيبمحمبوبمالملذاتهمبلمألنهمسببمللصحة،موكذلكمالعلممحمبوبم
واألستاذمحمبوب،مولكنمالعلممحمبوبملذاتهمواألستاذمحمبوبملكونهمسببمالع ملممالحبوب،م
وكذلكمالطعامموالرشابمحمبوبموالدنانريمحمبوبة،ملكنمالطعاممحمبوبملذاتهموالدنانريمحمبوبةم
ألهناموسيلةمإىلمالطعام م)()3ممم
فالفرقمبنيمهذهمالحبوباتمراجعمإىلمالدرجةمالتيمحتلهاممنمالقلب،موكلهاممنمحيثم
حسانهمفاممأحبمذاتهمحتقيق ًام
مصدرهامترجعمإىلمحبماإلنسانملنفسه،م(فكلممنمأحبمالحسنمإل م
بلمأحبمإحسانه،موهومفعلممنمأفعالهملومزالمزالماحلبممعمبقاءمذاتهمحتقيق ًا،مولومنقصمنقصم

()1مالفردوسمبمأثورماخلطاب.
()2مرواهمأبومأمحدمالعسكري.
()3ماإلحياء:م.298/4
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احلبمولومزادمزاد،مويتطرقمإليهمالزيادةموالنقصانمبحسبمزيادةماإلحسانمونقصانه)مم
ّ
بم
قلت:موعيتمهذا..موالمأحسبمأينمأخالفكمفيه..مفكيفماكتملمهذامالسببميفماحل م
القدس م؟م
قال:ممبلمملميكتملمهذامالسبب،مبلمملميوجدمإالميفماحلبمالقدس..مفليسمهناكممنمنعمةميفم
الوجودمإالمواهللمسببهاماألولموالبارش..مفاهللمهومالحسنمالوحيد،موكلممنمعداهمحمسنمإليه..مملقدم
قالماهللمتعاىلميذكرمذلكم﴿:مو َم ِ
مجت َأ ُر َ
ون م﴾م
كُم ِمم ْن ِمن ْع َم ٍة م َف ِم َن ما َّ
مالرض م َف ِإ َل ْي ِه َ ْ
َ
هللِم ُث َّمم ِمإ َذام َم َّس ُ
امب ْ
كُم ُّ ُّ
َاكُم ِمم ْن ِّ
امس َأ ْلت ُُمو ُه َمو ِإ ْنم
مكُل م َم َ
(النحل م،)53:موأخربنامعنماستحالةمعدهملنعمهمعلينا،مفقال﴿:مَآت ْ
امإ َّن ْ ِ
َتعدُّ ِ
وه ِ
هلل ُ
ماألن َْس َ
وممكَ َّف ٌارم﴾م(ابراهيم م)34:مم
وامن ْع َم َتما َّ
ِمالمحت ُْص َ
ُ
انم َل َظ ُل ٌ

قلت:مكميفميكونماهللمهومالحسنمالوحيد..مونحنمنرىمالكلميامرسمهذهمالوظيفة م؟م
قال:مأرأيتملومأنمملكاممنماللوكمأمرمبعضمخدمهمبأنمهيبكممامتشاءممنماألموالموالقصورم
وأنواعمالتاع..مأكنتمترىمتلكمالنعمممنماللك،مأمممنمذلكماخلادممالبسيطمالذيمملميقممإالمباممأمرهم
بهماللك م؟م
لمأرىمكلمتلكمالنعمممنماللك..مأماماخلادممفليسمإالمعبدممأمو مر م..مولومأنماللكم
قلت:مب م
أمرهمبقتيلملفعل م؟م
قال:ممفهكذامكلماخلالئقمالتيمتراهاممنعمةمعليك..مهيميفماحلقيقةموسائطماجلودمالمعنيم
اجلود م.م
ث م؟م
قلت:معرفتمالثاين،مووعيته،مفاممالثال م
قال:مماجلامل م.م
قلت:ملنمجيادلكمأحدميفمهذا م..مفلوالماجلاملممامسقطتمالقلوبميفمأوديةماهلوى..مم
قال:مملقدمذكرماهللمتعاىلمهذا،مفذكرمعنمامرأةمالعزيزمأنمقلبهامقدمامتألمبحبميوسفمحتىم
صارتمالممتلكممنمأمرهامشيئا،مثممذكرممجالهموتأثريهميفمالنسوة،مفقال﴿:م َف َل َّام َمس ِم َع ْت ِمب َم ِ
كْر ِه َّنم
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مكُلمو ِ
احدَم ٍة ِممن ُْه َّن ِمسكِّين ًا َمو َقا َل ِت ْ
ماخ ُر ْجمعَ َل ْي ِه َّنم َف َل َّام َمر َأ ْي َن ُهم
َأ ْر َس َل ْت ِمإ َل ْي ِه َّن َمو َأعْ تَدَ ْت َمهلُ َّنم ُمتَّكَ ًأ َموآت ْ
َت َّ َ
ِ
امه َذام َب َرش ًا ِمإ ْن َمه َذ ِامإ َّالم َم َل ٌك ِ
يمم﴾م(يوسف م 31:م)م
مح َاشم َِّ
هللِم َم َ
كْرب َن ُه َمو َق َّط ْع َنم َأ ْيد َ ُهي َّن َمو ُق ْل َن َ
مكَر ٌ
َأ َ ْ
قلت:مفالقرآنميقرمبه،مفكيفمتنكرهمأنت م؟م
قال:ممأنامالمأنكره..مولكنيمأنكرمأنميرىضماإلنسانمبحبسمقلبهميفمقفصمالعيونمالنجل،مأوم
اخلدودمالتوردة،مأوميرىضمأنميشنقمبالشعرماألشقرمالبسوط..مم
قلت:مفاممالخرجممنمذلك م؟م
قال:مماحلبمالقدس..ماحلبمالقدسمهومالوحيدمالذيمالميصلحمالقلبمإالمبه،موالمتكملم
مطامحماإلنسانميفمالفرحماخلالدمإالممبه م.م
قلت:مومامعداه م؟م
قال:ممأنتمترىموأنتمتسمع..موالمشكمأنكمذقت..مم
ثممأخذمينشد:مم
ٍ
ِ
معتيق
ِم
مالرتاب
موجه ميف
أيا ُمر َّب
م
مونجدةٍ
ِ
م
مالرتاب
ويارب محز ٍم ميف
َّ
م
مهالكٍ
أرى َّ
م
موابن
محي مهالك ًا
ُ
مكُل ٍّ
م
ِ
ِ
ِ
ْ
ملقريب مالدار م :مإ َ
مظاعن
ٌم
نك
فقل
م
قلت:مأنتمتشريمإىلماهلالك م؟م
م

م

م

م

ِ
مرقيق
ِم
مالرتاب
مح ْس ٍن ميف
مرب ُ
ويا َّ
م
موثيقِ
ٍ
ِ
م
مالرتاب
مرب مرأى ميف
ويا
َّ
م
معريقِ
ٍ
م
وذا
منسب ميف ماهلالكنيَ
م
ٍ
مسحيقِ
ِ
ِّ
م
مالحل
إىل ممنزل منائي
م
م

م

م

م

قال:مموأشريمقبلهمإىلمالذبول..مأملمترمتلكمالورودمالتيمامتألتمهبامالساحاتميفمعيدماحلب..م
كيفمحتولتميفمالساءمإىلمهشيممالمترضاهمالعني،موالميقبلمعليهمالقلب م؟م
قلت:مبىل..مم
قال:مموهلذا،مفإنمالقرآنمالكريممينهىمعقولناموقلوبنامأنمتتعلقمبالفاينموالذابلمواهلالك..ملقدم
ارضب َمهلممم َث َل ْ ِ
امكَام ٍءم
َ
ماحل َياةمالدُّ ْن َي َ
َ
قالماهللمتعاىلميشريمإىلمالدنيامبكلممامفيهاممنماحلسناواتم﴿:مو ْ ِ ْ ُ ْ َ
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ِ
ِ
ات ْ َ
ماأل ْر ِ
ُمعَىل ِّ
اح َمو َ
مالس َام ِءم َف ْ
هلل َ
ميش ٍمءم
كَانما َّ
اخ َت َل َط ِمب ِهم َن َب ُ
مالر َي ُ
ضم َف َأ ْص َب َح َمهشي ًاممت َْذ ُرو ُه ِّ
َأنْزَ ْلنَا ُمهمم َن َّ
مكُل َ ْ
ُم ْقت َِدرًمام م(الكهف م)45:مم
قلت:مفاممالذابل،موماماهلالك،مومامالفاين م؟م
قال:ممكلممامأرسمالحبنيممنمذلكماجلاملمالغشوش..مالذيمهومأقربمإىلمالرسابممنهمإىلم
الاء..مم
سكت مقليال ،مثم مقال :مالشك مأنك ممررت ميف مرحلتك مبجميل موعروة موقيس موكثري..م
وغريهممكثري م.م
قلت:مأجل..ملكأنكمكنتممعيميفمرحلتي..مم
قال:مملقدمكنتممعك..موكنتممجيعمأولئك..ملكنيمسألتمنفيس،موقلت:مأرأيتملومأنم
الجنونمملميرمليىلمإالمبعدمأنمعمرت،موصارتمعجوزامشمطاء..مأكانميكنمهلامكلمذلكماحلب،مأوم
كانميمكنمأنمجينمبسببها..مأومكانميمكنمأنميرىضمهبامزوجا م؟م
ابتسمت،موقلت:محينذاكمسيجنمأيضا..ملكنمالمبسببمحبهمهلا،مبلمبسببمبغضهمهلا..مأملم
تسمعمقولممالشاعر م:م
ِإن
م
متدِّ ُد مالوج َه
م
وقولماآلخر م:م
مالعجوزَ

ٌ
مفارك

مضجي َعهما

مفال

ميطي ُعهما

م

م

ُ
مبكى مدموعُهما
تسيل ممن مغري
ً
م
ُ
كأن ممن ميضيفها ميضيعهما
م
م

م

َ
مثيابك ممنها مممنع ًا مهربما
واخلع
مأتيت مهبما
متنكح َّن معجوز ًا ِمإن
ال
َ
ْ
َ
م
م
ِ
ِ
ِ
َ
َ
مأمثل منص َفيها مالذي م َذ َهبما
َصف فإن
مفقالوا مإهنا من ٌم
وإن مأت َْو َك
ُ
م
م
قلت:مسلمتملكمهبذا،مفكلممجالمسيذبلمالمحمالة م.م
م

م

م

م

قال:ممومنمالغبنمأنمحتبمماميذبل..مألنمقلبكمسيذبلممثلمماميذبلممنمحتبه م.م
قلت:موهلمهناكميشءمالميذبل م؟م
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قال:مماجلاملمالقدسمعنمالدنس..ماجلاملمالذيمالمتغريمعليهماأليامموالليايل..موالمتكرمعليهم
جحافلمالرضمواهلرم م.م
قلت:مولكنامتعودنامعىلمأنمالمنرىماجلاملمإالميفمتناسبماخللقةموالشكلموحسنماللون،م
وكونمالبـياضممرشب ًامباحلمرةموامتدادمالقامةموغريمذلك..مم
قال:مال..مهذامالميقولهمإالمالحبوسميفمسجنماخلياالت م.م
قلت:مكلنامسجنيماخلياالت..مم
قال:مومعمذلكمفإنمعقولنامتتحررميفمأحيانمكثريةممنمهذهمالسجون..مبلمترانامنذمممامأطبقتم
العيونمعىلمحسنه م.م
أملمتسمعمشاعركم،موهوميقول:مم
ٍ
ِ
باح
مص ٍم
مأوجه
َمخ ْ َري ميف
ال
م
سادٍ
جل ْر ِح م ُي ْبنى معىل م َف م
كا ُ
م
ممصون
ٌم
مما ُله
ملن
ُفق ْل
م
قلت:مبىل..موقدمسمعتمقولماآلخر م:م
ً
عىل َمو ْج ِه ٍ
ممالحمة
ٍم
ممسحة ممن
ممي
م
ُ
مطعم ُمه
مخيبث
متر مأن مالا َء
ُ
أمل َ
م
وقولماآلخر:مم
م

م

م

م

م

تسفر
ُ
م
بظاهرٍ
م
ِ
ُ
أص ْي َت
م

ٍ
مأنفس

معن
ِ
مظاهر
ميف

م ِع ْر ِض َك

مقباح
ِم
م

الح
مالص ِم
َّ
م

مالباح
ِم
م

ِ
مالثياب مالشنيُ ملو مكان مباديما
وحتت
َ
م
ِ
ِ
ُ
َ
مأبيض مصافيما
مكان
وإن
ملون مالاء َ
م
م

م

ِ
ِ
مقباح
ِم
مللمالح
خالئق
ُ
ظهرت م
مالالح مفرب مام
متغرتر مهبوى
ال
ْ
ْ
م
م
ِ
ِ
ماألرواح
ُم
متتخطف
سن مصقاهلما و َبحدِّ ها
ُ
وكذا
مالسيوف ميرون مح َ
م
م
قال:مفاجلاملمأعمقمإذنممنمأنمينحرصميفممضيقماخلياالت م.م
م

م

م

م

قلت:مذلكمصحيح..مولكنممامالذيمجعلنامنحرصهميفممضيقماخلياالت م؟م
قال:ممأشياءمكثرية..مالميمكننامحرصها..ملعلمأمههامهومالفراغمالذيمجيدهمالقلب،مفيعشقمأولم
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منميصادفه..مإنهميفعلمنفسممامتفعلهمالعدةماجلائعةمحنيمتبحثمعنمأيمطعامميقابلهاملتمألمهنمهام
به م.م
قلت:مأهكذاماحلب م؟م
قال:ممهكذاماحلبمالدنس م.م
قلت:مواحلبمالقدس م؟م
رتفعمالذيمهومحملماحلبمالقدسميرتفعمأنميستسلممأليمإغراءممنمأيمجهةم
قال:مإنمالقلبمال م
منماجلهات..مإنهمالميقبلمإالمباجلاملمالذيمالميذبل،موالصفاءمالذيمالميكدر م.م
قلت:مفأينمنجدمهذا م؟م
قال:مماهلل..ماهللمهومالبديعمواجلميلمالذيمالميسكنمالقلبموالميستقرمإالميفمحمبته م.م
قلت:مولكنامملمنرماهلل م.م
قال:مملمنرهمبأبصارنامالقارصة..مولكناميمكنمأنمنراهمبكلملطائفنا..مبلميمكننامأنمنصحبه..م
ويكفيمذلكمألنمنمتلئمعشقامجلامله م.م
قلت:مالميزلمذهنيمكليالمدونمفهممهذا م.م
قال:مألسنامنقو ملميفمأحاديثنام(:مهذامخلقمحسن..موهذامعلممحسن..موهذهمسريةمحسنة..م
وهذهمأخالقممجيلة) م؟م
قلت:مبىل..موصدقناميفمذلك..مفنحنمنستشعرممجالمهذهماألشياء م.م
قال:ممألسنامنشعرمبجاذبيةمتربطنامببعضمالناسمممنمالتهممأجسادهممالرتاب م؟م
ألدباء..مالذينمالمحتلومالجالسمإالم
قلت:مبىل..مفنحنمنحبمالكرماءموالرمحاءموالعلامءموا م
بذكرهم،موالمالصنفاتمإالمبأخبارهم،موالماحلياةمإالمبعطرمأزهارهم م.م
قال:مفكيفمبمنممجعمكرممالكرماءموحلمماحللامءموعلممالعلامء..موملمتكنميفمهذامالكونم
مكرمةموالمفضلموالممجالمإالممنهموبهموله م؟م
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قلت:مأيوجدممثلمهذا م؟م
قال:مبلمإنموجودمهذمامهومالوجودماحلقيقيمالواجب..مومامعداهمظالل م.م
قلت:مأين م؟م
قال:ماهلل..مفاهللمهوماجلميلمالذيمحوىمكلممجال،موالكريممالذيمحوىمكلمكرم،مواللطيفم
الذيمحوىمكلملطف،موالبديعمالذيمحوىمكلمبديع..مولومظللنامعىلممقدارماألنفاسمتعددم
كامالتماهللممامانتهينا..ملقدمقالمالشاعرمالصالحميذكرمذلك:مم
متفنن

ومع
م
احلضور :

مواصفيه

مبمدح مه
م

ف
يفنى مالزمان موفيه مما ممل ميوص م
م
م

قلت:موعيتمهذا،مفحدثنيمعنماحلضو مر..مماممرادكممنه م؟م
قال:مأملمترمأولئكمالذينمرشبواممنممخرةماحلبمالدنسمكيفمانشغلوامعنملطائفهمموعنم
حياهتمموعنممجيعمماموكلمإليهمممنممسؤوليات م؟م
قلت:مبىل..ملقدمرأيتهمممنشغلنيمبذكرممنمأحبوهم..مفهممغائبونمهبممعمنمسواهم م.م
قال:ماحلياةمالمتستقيممبذلك..ماحلياةمالمتستقيممإالمباحلضور م.م
قلت:مملمأفهمممرادكممنماحلضور م.م
امو َو َض َعما ْلِيزَ َ
انم م()7م َأ َّالم َت ْطغ َْو ِاميفم
الس َام َء َمر َف َع َه َ
َ
قال:مملقدمخلقماهللمالوازين..مفقالمتعاىلم﴿:مو َّ
ِ
ِ ِ
انم م(ِ 8
ا ْلِيزَ ِ
ْرسواما ْلِيزَ َ
انم م((﴾)9النجم)،موقالمتعاىلم﴿:م َل َقدْ م َأ ْر َس ْلنَام
َ
)مو َأق ُ
يمواما ْل َوزْ َن ِمبا ْلق ْسط َمو َال ُمخت ُ
ِ ِ
َاتمو َأنْزَ ْلنَاممعهمما ْل ِكتَابموا ْلِيزَ َ ِ
ِ
ُر ُس َلن ِ
اماحل ِديدَ ِمف ِيهم َب ْأ ٌس َمش ِديدٌ م
وممالن ُ
َ َ
َامبا ْل َب ِّين َ
َّاس ِمبا ْلق ْسط َمو َأنْزَ ْلَمن ْ َ
انمل َي ُق َ
ََُ ُ
هللَم َق ِو ٌّي ِ
ْرص ُه َمو ُر ُس َل ُه ِمبا ْل َغ ْي ِ
َو َمن َِاف ُعملِلن ِ
معَزيزٌ م م(﴾)25م(احلديد م)م
ب ِمإ َّنما َّ
َّاس َمولِ َي ْع َل َمما َّ
هللُم َم ْنم َين ُ ُ
قلت:ممامعالقةمالوازينمباحلضور م؟م
قال:مملقدمخلقماهللماحلياةموكلمماميفماحلياةملرسالةممعينة..موالمميمكنمأنمتستقيمماحلياةمإالم
بأداءمتلكمالرسالة..مفلذلكمكانمكلمشاغلمعنهامحجابامخطرياميتدنسمبهماإلنسان،موتتدنسمبهم
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احلياة م.م
قلت:مولكنمالحبمالميمكنمأنمحيبمإالمبعدمأنميغيبميفممجالمحمبوبهمعنمكلمحضور م.م
قال:ممإالمحمبماهلل..مفإنماهللمالميغيب..مويفمكلمحركةممنمحركاتمالعب مد..مويفمكلمسكنةم
منمسكناتهمرسالةممنماهللمإليه..موالعبدمالحبمهومالذيميفكمرموزها..مليسريممنمخالهلامإىلماهلل.مم
لقدمقالتمرابعةمتذكرمهذا م:م
ي
ولقد مجعلتك ميف مالفؤاد محمدث م
م
س
فاجلسم ممني مللجليس ممؤان م
م
احلقيقة:
م

م

يس
وأبحت محسمي ممن مأراد مجلو م
م
يس
وحبيب مقلبي ميف مالفؤاد مأني م
م
م

م

مقلت:موعيتمهذا،مفحدثنيمعنماحلقيق مة..مفقدمسئمتممنمأوهامماحلب م.م
قال:ممالمحقيقةمإالميفماحلبمالقدس..مأماممامعداه،مفوهممورساب..مأملميقلمشاعركم:مم
ِ
وجييب
مبالفوارق مكُ ِّلهما
ب
ُ
احلب م َي ْذ َه ُ
ُّ
م
م
ِ
ِ
ً
محبيبة مشوها َمء
الحب
ى عنيُ م
وجيم ُل مالشوها َء محتى مال متر م
م
م
قلت:مبىل..موقدمرأيتمقبلهمبديارنامببنيمعذرةمالجنون،موهوميمرمعىلمديارمليىلميقبلمجدراهنا،م
مالشقرا َء

م

م

موالسمرا َمء
م

م

ويقول م:م
ِ
ِ
ُ
ماجلدار موذا ماجلدارما
أقبل مذا
ىل
مديار ملي م
مالديار
أمر معىل
َ
ُّ
م
م
ِ
كَن مالديارما
ي ولكن
محب مالديار َمش َغ ْف َن مقلب م
وما
محب ممن َمس َ
ُّ
ُّ
م
م
بلمسألتهممرة،مفقلتمله:مأيميشءمرأيتهمأحبمإليك؟مقال:مليىل..مقلتمله:مدعمليىل،مفقدمعرفنام
م

م

م

م

مامهلامعندك،مولكنمسواها،مقال:مواهللممامأعجبنيميشءمقطمفذكرتمليىلمإالمسقطممنمعيني،م
وأذهبمذكرهامبشاشتهمعندي،مغريمأينمرأيتمظبي ًاممرةمفتأملتهموذكرتمليىلمفجعلميزدادميفمعينيم
،مثممإنهمعارضهمذئبموهربممنهمفتبعتهمحتىمخفيامعنيمفوجدتمالذئبمقدمرصعهموأكلم
حسنًما
ٌ
بعضه،مفرميتهمبسهممفاممأخطأتممقتله،موبقرتمبطنهمفأخرجتممامأكلممنه،مثمممجعتهمإىلمبقيةم
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شلوه،مودفنتهموأحرقتمالذئب،موقلتميفمذلك م:م
ربما
مبشاشة فصرب ًا معىل مما مشاء ماهلل ميل مص م
ٌم
أبى ماهلل مأن متبقى محلي
م
م
ٍ
رأيت مغزا ً
مروضة فقلت مأرى مليىل متراءت ملنا مظهرما
م
ال ميرعتي موسط
م
م
مجار موال مترهب مالدهرما
ف فإنك ميل
فيا مظبي مكل مرغدا مهنيئ ًا موال مخت م
ٌ
م
م
حسام مإذا مأعملته مأحسن ماهلربما
موصارم
ٌم
وعندي ملكم
محصن محصنيٌ
ٌ
ٌ
م
م
ى فأعلق ميف مأحشائه مالناب موالظفرما
موذئب مقد مانتح م
ما مراعني مإال
ٌ
م
م
ففوقت مسهمي ميف مكتوم مغمزهتما فخالط مسهمي ممهجة مالذئب موالنحرما
م
م
مجوى بقلبي مإن ماحلر مقد ميدرك مالوترما
ًم
فأذهب مغيظي مقتله موشفى
م
م
ثممرأيتمبعدهامآخر،موهوميقول م:م
وإين
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

ملريضيني مالمر مبباهبما وأقنع ممنها مبالشتيمة موالزج مر
م
م
بلمرأيتمبعدهامآخر،موقدمبلغمبهماجلنونمعتوه،موهوميصيح م:م
م

م

م

يس
لو محز مبالسيف مرأيس ميف محمبتهما لطار مهيوي مرسيعا منحوها مرأ م
م
م
قال:مملقدمكنتمأقولممثلمهؤالءمإىلمأنمعرفتماحلقيقة،مفمسحتمعنمعينيمكلموهم..مم
م

م

قلت:مومامعرفت م؟م
قال:ممعندمامامتألمقلبيمبحبمالغواينمقرأتمكلمةميفمالقرآنمالكريممرفعتمعنيمكلمذلكم
الوهم م.م
قلت:مكلمةمواحدة! م؟م
قال:ممأجل..مكلمةمواحدةمرفعتمكلمتلكمالزخارفمالتيمزينتمهبامأوهامماحلب م.م
قلت:مفاممهي م؟م
ن)..مفهذهماللفظةمالقصريةميفممبناهامالعظيمةميفممعناهامدلتنيمعىلماحلقيقة..مم
قال:مم م( ُز ِّي َم
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قلت:مأيمحقيقة م؟م
قال:ممإنمكلمةم(زُ ِّي َن)متشريمإىلمأنمذلكما ملزينمقدمكيسممنماألثواب،مووضعمعليهممنم
الساحيقممامأحالهمحسنامومجيال،موإنمكانميفمأصلهمقبيحامودميام،مفالزينمليسممجيالمبالرضورة م.م
وهلذاميبنيمالقرآنمالكريممكثرياممنممظاهرمالتزينيمالتيمالمتتناسبممعمكلماألذواق،مولكنم
القلوبمالستعدةملذلكمالتزينيمتتناسبممعهاموتفرحم مهباموتتعجبمممنمالميتذوقمحالوهتا م.م
ومنهامتلكمالقلوبمالتيمأودعتمفلذاتمأكبادهامجوفمالثرىمخمافةمأنمتقتسمممعهاملقمةم
العيشمأومخمافةمالسبةموالعار،موهيمتبتسممفرحا،موكأهنامختلصتممنموزرمثقيلمينوءمبهمظهرها،م
كَث ٍري ِممنما ُْل ْ ِ ِ
كَذلِ َكمزَ ينملِ ِ
ِِ
قالمتعاىلم﴿:ممو َ
وه ْم َمولِ َي ْل ِب ُسوامعَ َل ْي ِه ْمم
مرشكَ اؤُ ُه ْمملِ ُ ْري ُد ُ
ْ
َّ َ
َ
رشكنيَ م َقت َْلم َأ ْو َالده ْم ُ َ
رت َ
ونم﴾م(األنعام م 137:م)م
ِدين َُه ْم َمو َل ْو َمشا َءما َّ
هللُم َمام َف َع ُلو ُهم َف َذ ْر ُه ْم َمو َمام َي ْف َ ُ
ومنهامالتيماستحلتمألسنتهامالطافحةمبألوانماخلبثمسبماهللمتعاىلموكأنهمحلوىملذي مذةمأوم
فاكهةمشهية،موقدمهنيمالسلمونمعنمسبهممأوممناقشتهمميفمذلكمألنمحالوةمالكفرمقدمترشبتهام
قلوهبمموذاقتملذهتامومتكنتممنها،موفرقمكبريمبنيمجمردمالكفرموبنيمالكفرمالزينميفمالقلب،موهلذام
يكونمأبعدمالناسمعنماتباعمالرسلمرجالمالدينمالذينماستحلوامصناعةمالتدينمومتكنتم ممنم
عُون ِممنمد ِ
ِ
هللَمعَدْ ًو ِامبغ ْ ِ
مكَذلِ َكمزَ َّينَّام
َري ِمع ْل ٍم َم
هللِم َف َي ُس ُّبواما َّ
ونما َّ
ينم َيدْ َ ْ ُ
قلوهبم،مقالمتعاىلم﴿:ممو َالمت َُس ُّبواما َّلذ َ
َ
لِ ِّ ٍ
معَم َل ُه ْمم ُث َّم ِمإ َىل َمر ِّ ِهب ْمم َم ْر ِج ُع ُه ْمم َف ُي َن ِّبئ ُُه ْم ِمب َاممكَانُوام َي ْع َم ُل َ
ونم﴾م(األنعا مم م 108:م)م
كُلم ُأ َّمة َ
ومنهامالقلوبمالرصةمالعنيدةمالتيمحتملتمألواءمالشدائدموهيمتقبضمألسنتهامبشدةمعنمدعاءم
اهللماستغناءمعنماهللموترفعامعنهمكامميقبضماللئيمميدهمعنمالكريممحسداموتعاظاممواستنكافا،مقالم
انم َمامكَانُوام َي ْع َم ُل َ
مالش ْي َط ُ
عُوامو َل ِك ْنم َق َس ْتم ُق ُل مو ُ ُهب ْم َموزَ َّي َن َمهلُ ْم َّ
ونم
َرض َ
تعاىلم﴿:م َف َل ْو َال ِمإ ْذ َ
مجا َء ُه ْمم َب ْأ ُسنَامت َ َّ
﴾م(األنعام م 43:م)م
ومنهامالقلوبمالتيمينقلمالقرآنمالكريممعجبماهلدهدممنها،موهوماحليوانمالصغريمالضعيفم
صاحبماجلمجمةمالصغريةموالطاقةمالفكريةمالضعيفةمحنيمرآهامتعفرمالثرىملخلوقممثلها،مملم
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خيطرمعىلمبالهمقطم موهوماحليوانمأنمهناكممنميبيعماهللمبأشعتهماحلارقةمأومالدافئة،مقالمتعاىلم﴿:م
س ِممنمد ِ
مالس ِب ِ
مالش ْي َط ُ
امو َق ْو َم َهام َي ْس ُجدُ َ
هلل َِموزَ َّي َن َمهلُ ْم َّ
ونملِ َّ
يلم
عْام َهلُ ْمم َف َصدَّ ُه ْم ْم
ونما َّ
لش ْم ِ ْ ُ
َو َجدْ ُ َهت َ
معَن َّ
انم َأ َ
مهيتَدُ َ
ونم﴾م(النمل م 24:م)م
َف ُه ْم َمال َ ْ
واخلالصةممالتيميعطيهامالقرآنمالكريمميفمذلكمهيمأنمكلماالنحرافاتمالتيموقعتمفيهام
الدياناتموالذاهبموالنفوسممزينةموليستمزينة،مفهيمحمسنةمبأنواعماحليلموالساحيقمواحللل،م
بيناممتربزمالدمامةمبكلممظاهرهاموالبشاعةمبكلمصورهاملكلممنمانشغلمباحلقيقةمعنمالظهر،موملم
تنسهمنشوةمالفرحممالكاذبممامختفيهمالصور م.م
قلت:ممامدامماألمرمهكذا،مفكيفمنميزمبنيمالزينةماحلقيقيةموالزينةمالزيفة م؟م
قال:ممكلمزينةمأرستك،مأومأهلتكمعنمحقيقتك،مأومأبعدتكمعنمالوجود،مأوموضعتماحلجبم
بينكموبنيمربكمزينةممزيفة..مم
قلت:مفكيفمأميزمبنيماحلقيقةموالوهم م؟م
قال:ممبالبصريةماإليامني مةمالنافذةمالتيمكانتممركبةميفمعقولمالذينمآمنوامعندماممرمهبممقارون،م
وهوميفمموكبمالزينةميسلبماأللبابموينرشماحلسدموالغبطة م.م
لقدمنقلملنامالقرآنمالكريممبدقةمصورةمذلكمالوكب،موصورةمالنفوسمالتيمكانتمتلتفمبه،م
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ويتم َق ُار ُ
ينم ُي ِريدُ َ
ونم
ماحل َياةَمالدُّ ن َيام َيا َل ْي َتم َلنَامم ْث َلم َمام ُأ ِ َ
قالمتعاىلم﴿:م َف َخ َر َجمعَ َىلم َق ْومه ِميف ِمزينَتهم َق َالمما َّلذ َ
ون ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِإ َّنهم َل ُذومح ٍّظ ِ
معَظ ٍ
امو َالم ُي َل َّق َاهام
مص ًِم
ابما َّ
احل َ
هلل َِمخ ْ ٌري َمل ْنمآ َم َن َموعَم َل َ
كُمم َث َو ُ
يم َمو َق َالما َّلذ َ
َ
ُ
ينم ُأوتُواما ْلع ْل َم َمو ْي َل ْ
مالص ِاب ُر َ
ونم﴾م م(القصص م 80:م)م
ِإ َّال َّ
واخلالفمالذيموقعمبنيمهذينمالفريقنيمـمكاممينقلهمالقرآنمالكريممـمليسميفمأصلمالزينة،م
فكالممنمالؤمننيموالذينميريدونماحلياةمالدنياميبرصوهناموتشتهيهامأنفسهم،ملكنمالفرقمبينهامم
حصلمفياممبعدمالزينةمومامخلفها،مفالؤمنونمكانواميشاهدونمبعيوهنممآثارمتلكمالزمينةمالؤقتةماللطخةم
بآالفمالعيوب،مولعلمأقلهامفرحمصاحبهامهباموانشغالهمهبامعنمربه،مبيناممالذينميريدونماحلياةمالدنيام
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كانتمأعينهممعميامعنمإبصارمالدىمالبعيدمالذيميبرصهمالؤمنون م.م
وهلذاميصورمالقرآنمالكريممالذينمالميؤمنونمباآلخرةمبصورةماألعمهمالرتددماحلائرمبنيمن موازعم
ِ ِ
ين َمال م ُيؤْ ِمن َ
ُون ِمب ْاآل ِخ َر ِةمزَ َّين َ
َّامهلُ ْمم
نفسهمالكثريةمالتناقضة،مقالمتعاىلميصورمهذهماحلريةم﴿:مإ َّنما َّلذ َ
عْام َهلُ ْمم َف ُه ْمم َي ْع َم ُه َ
ونم﴾م(النمل م 4:م)م
َأ َ
االستقامة:
مقلت:موعيتمهذا..مفحدثنيمعنماالستقام مة..مفقدمرأيتممنمضحايامانحرافاتماحلبممام
مألينممبغضامله م.م
قال:ممذلكماحلبمالدنس..مفالقلبمالذيمدنسمباألوهام،مواكتحلتمعينهمهبا،مالميمكنهمأنم
يبرصمالطريق،مفكيفميمكنهمأنميستقيممعليها م.م
قلت:مواحلبمالقدس! م؟م
قال:ممليسمهناكميفمالوجودممنمحيركمالقلوبموالعقولمواجلوارحمومجيعماللطائفممثلمهذام
حبماهللّمإذام
احلب..ملقدمأشارمإىلمهذامأولياءماهللموورثةمالنبو مة م..م مفعنمصادقمآلمحممدممأنهمقال:م م( ّ
ّ
ّ
هللم
مأخلصمالناسمرسام َّ
ّ،مومالحب
مشاغلموكلمذكرمسوىماهلل
معبدمأخالهمعنمكل
أضاءمعىلمرس
ّ
ّ
ّ
وأصدقهممقوالمم موأوفاهممعهداموأزكاهممعمالموأصفاهممذكراموأعبدهممنفساميتباهىمبهمالالئكةم
هللمعباده،ميعطيهممإذامسألوهم
عندممناجاتهموتفتخرمبرؤيته،موبهميعمرماهللّمتعاىلمبالدهموبكرامتهميكرمما ّ
ّموممنزلتهملديهملامتقربوامإىلماهلل ّ
ّ
ّمإالم
بحقه،مويدفعمعنهممالباليامبرمحته،مفلومعلمماخللقممامحم ّلهمعندماهلل
ّ
برتابمقدمي مه م)م
فميكونمحلبماهللمكلمهذهمالسطو مة م..موأينمذهبتمالنفسماألمارةمبالسو مء م؟موأينمذهبم
قلت:مكي م
الشيطانمالرجيممالشغوفمبالوسوسة م؟م
قال:ممأليسمالحبممطيعاملحبوبه م؟م
قلت:مبىل..مبلمإنمكلمالحبنيميزعمونمأهنممعىلمدينممنمأحبوا..موقدمقالميفمذلكمرجلممنا م:م
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َمه َو َ
اك

ما َّل ِذى

ى
ِمب َقلب م

َص َّ َري ِنى
م

َمس ِامع ًا

م ُم ِطي َعما

ِمإذا

مأح َب ْب َت

معبدًما

َ
مالوصل

ى
محت م

للذي
م
تلزم
م

َمهتوى

ممطيعما

َّ
إن
م
وقالمآخر م:م

كن
ْ
م
َ
متنال
لن
م
وقالمآخر م:م

م

م

م

مالنفس
َ

م

م

ماخلضوعما
م

يف
اخضع موذل ملن محتب مفليس م م
م
وقالمآخر م:م

رشع ماهلوى مأنف ميشال مويعق مد
م

مساكني مأهل مالعشق محتى مقبوره مم
م
وقالمآخر م:م

عليها متراب مالذل مبني مالقاب مر
م

م

م

م

م

قالوا معهدناك مذا معز مفقلت مهل مم ال ميعجب مالناس ممن مذل مالحبينما
م
م
ال متنكروا مذلة مالعشاق مإهن مم مستعبدون مبرق ماحلب مراضونما
م
م
قال:مموباممأنممنمأحبوامالمدينملهمملميكنمهلممدين..مومنمملميكنملهمدينمملميكنملهمخلق..مومنم
م

م

م

م

ملميكنملهمخلقمملمتكنملهماستقامة م.م
قلت:مواحلبمالقدس! م؟م
قال:مذلكمعنيماالستقامة..مفالمحيركماالستقامةممثلماحلب..مفاهللمالمحيبهمإالمالستقيمون..م
وحمبةماهللمالمتورثميفمأصحاهبامإالماالستقامة..ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمذلك،مفقالمتعاىلم﴿:م
محيبهم مو ُ ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُّبو َن ُه م)(الائدة:ممنم
ف م َي ْأ ِيت ما َُّ
معَن ِمدينِ ِه م َف َس ْو َ
هلل ِمب َق ْو ٍم ُ ُّ ُ ْ َ
ْكُم ْ
َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
ين مآ َمنُوام َم ْن م َي ْرتَدَّ ممن ْ
اآلي مة 54م)م
قلت:مفاممالذيمحيركمفيهمماالستقامة م؟م
قال:مملقدمعرفتمأنمالحبمهومالذيميسعىميفممرضاةمحمبوبه،محتىمالميراهمإالميفمأحسنم
أحواله م.م
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قلت:مبىل..موقدمذقته م.م
قال:مملقدمذكرملنامربناممامحيبه،موماميبغضه،موأعلممنامأنناملنمنظفرمبمحبتهمـمالتيمهيمغايةم
الغاياتمـمإالمإذامفنىمحبناميفمحبه،مورضاناميفمرضاه م.م
ُوامإ َّنما َّ ِ
فلذلكمرصنامنحبماإلحسان،مألنماهللمحيبمالحسنني:مقالمتعاىلم﴿:مو َأ ْح ِسن ِ
بم
هلل َُمحي ُّ
َ
ا ُْل ْح ِسنِنيَم( البقرة م 195:م)م
ورصنامنحبمالتوبةموالطهارة،مألنماهللمالذيمامتألتمقلوبنامبحبهمقالملنام﴿:مإ َّنما َّ ِ
ِ
بم
هلل َُمحي ُّ
ِ
ين)(البقرة:ممنماآلي مة)222مم
بما ُْل َت َط ِّه ِر َ
الت ََّّو ِابنيَ َمو ُحي ُّ
ورصنامنحبمالتقوىماحلاجزةمعنممعصيةماهلل،مألنماهللمقالملنام﴿:م َب َىلم َم ْنم َأ ْو َىف ِمب َع ْه ِد ِه َموات َمَّقىم
َف ِإ َّنما َّ ِ
بما ُْلت َِّقنيَم( آلمعمران م 76:م)م
هلل َُمحي ُّ
ون ِ
ورصنامنحبمالصرب،مونتحمله،مألنماهللمقالملنام﴿:موكَ َأ ِّي ْن ِمم ْنمن َِب ٍّيم َقات ََلم َم َع ُه ِمر ِّب ُّي َ
مكَث ٌريم َف َامم
َ
امضع ُفواموماماستَكَانُواموا َُّ ِ
و َهن َِ
اهب ْم ِميف َمس ِب ِ
ين( آلمعمران م 146:م)م
مالص ِاب ِر َم
يلما َّ
ب َّ
هلل ُمحي ُّ
َ
َ
هلل َِمو َم َ ُ َ َ ْ
ُواملام َأ َص َ ُ
هللِملِن َْت َمهلُ ْم َمو َل ْومكُ ن َْتم َف ّظ ًام
ورصنامنحبمالتوكلمعىلماهلل،مألنماهللمقالملنام﴿:م َف ِب َام َمر ْمح ٍَة ِمم َنما َّ
ِ
ِ
اعْف معَ ن ُْه ْم َمو ْاس َتغ ِْف ْر َمهلُ ْم َمو َش ِاو ْر ُه ْم ِميف ْ مَ
يظ ما ْل َق ْل ِ
غَل َ
ماأل ْم ِر م َف ِإ َذامعَزَ ْم َتم
مح ْولِ َك م َف ُ
ب َمال ْن َف ُّضوامم ْن َ
هلل ِِمإ َّنما َّ ِ
بما ُْلت ََو ِ
َفت ََو ْ
كِّلنيَم( آلمعمران م 159:م)م
كَّلمعَ َىلما َّ
هلل َُمحي ُّ
ورصنامنحبمالعدل،مألنماهللمقالملنام﴿:مو ِإ ْنمحكَم َتم َفاحكُممبينَهم ِمبا ْل ِقس ِط ِمإ َّنما َّ ِ
بم
هلل َُمحي ُّ
ْ
ْ ْ َْ ُ ْ
َ َ ْ
ا ُْل ْق ِس ِطنيَ )(الائدة:ممنماآلي مة)42ممم
و مهكذامامتألتمقلوبناموجوارحنامبكلمخري..مألنمحمبوبنامالمحيبمإالماخلري،موالميبغضمإالم
الرش م.م
احلياة:
مقلت:موعيتمكلمهذا..مفحدثنيمعنماحليا مة..مفلممآتمإىلمهذهمالقربةمإالمألسلممنفيسمإىلم
مشنفةماحلب م.م
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قال:ماحلبمالدنسميسلمكمإىلممشنقةمالوت،مأماماحلبمالقدس،مفينفخمفيكممنمروحماحلياةم
ماميمألكمباحلياة م.م
قلت:ملقدمعرفتمالشقماألول..مفحدثنيمعنمالشقمالثاين م.م
قال:ممأتدريممامرسمالوتمالذيمحيملهماحلبمالدنس م؟م
قلت:مال..ملقدمكنتمغارقامإىلمأذقاينميفمأوحاله..مولعلمذلكممامأقعدينمعنمالبحثميفم
أرساره م.م
ال( )1م؟م
قال:ممهلمتعرفمدراكو م
قلت:معندمامتر مكتمقوميممنمبنيمعذرة،موأتيتمإىلمهذهمالبالدمسمعتمبه..موقدمامتألتم
خوفاممنممهابته..مفهوممنممصايصمالدماء م.م
ال م..موهوممجيعممصايصمالدماء..مذلكمأنهميريدمأنميقيضمعىلم
قال:ماحلبمالدنسمهومدراكو م
حياتكمليمدمهبامحياةممنمحيب..مم
قلت:مأملمتكفهمحياتهمحتىميمدمأنيابهمإىلمحيايت م؟م
مقال:مموكيفمتكفيهمحياته،موالوتميتهددهمكلمحني م؟م
قلت:مفمنمالغبنمإذنمحمبةممنميموت م؟م
قال:ممومنمالغبنمالتوكلمعىلممنميموت..ملقدمقالماهللمتعاىلم﴿:موت ََو ْ
كَّل َ
ماحل ِّيما َّل ِذيمالم
َ
معَىل ْ َ
وتم﴾م(الفرقان:ممنماآلي مة 58م)م
َي ُم ُ
قلت:مإنممامتقولهمخطري م.م
قال:مممامخطره م؟م
قلت:مإنمهنماكمأنواعامكثريةممنماحلبمالرشيف..موكلهامتتعلقمبموتى م.م
()1مدراكوالمدراكيوالم(باإلنكليزية:م Draculaمأوم)Drakulaمروايةمألفهامالكاتبمالربيطاينماإليرلنديمبراممستوكرميفم
، 1897موسميتمباسممالشخصيةمالرئيسيةمفيها،ممصاصمالدماءمالكونتمدراكوال.
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قال:ممكلمحبمالميتصلمبحيمأومالمينبعممنمحيمالميمكنمأنمينرشماحلياة،مأومتنترشمبهماحلياة م.م
قلت:مأنتممتذكرونمحبمنبيكمموحبماألولياءموحبمالؤمنني..مبلمتفرطونمفتزعمونمأنكمم
حتبونمكلمالكون،موتذكرونمعنمنبيكممقولهمعنمجبلمأحد(:مهذامجبلمحيبنامونحبه م)()1م
قال:ممكلمذلكماحلبمفيضممنمحبماهلل..مفمنمأحبماهللمأحبمالمحمالةممنمحيبهماهلل..مألستمم
تروون م:م
رأى مالجنون ميف مالبيداء مكلبما
م
موعنفو مه
ملذاك
فالموه
م
ي
فقال :مدعوا مالالمة مإن معين م
م
قلت:مبىل..مولكنمذلكمالجنون م.م
م

م

م

ال
فجر مله ممن ماإلحسان مذي م
م
وقالوا:مل مأنلت مالكلب منيال م؟
م
ىل
رأته ممرة ميف محي ملي م
م
م

م

م

قال:ممجنونهمهومأنهمرصفمطاقةماحلبمفيهمإىلمليىل..موليىلمملمتكنمإالمليالممنمالوهم..مولوم
أنهمرصفهامإىلمالنورملتجىلملهمكلميشء..موامتألمقلبهمباحلياةمالتيمالمحياةمتضاهيها م.م
*م
** م
ماموصلمصاحبيممنمحديثهمإىلمهذامالوضعمحتىمسمعتمصائحاميصيح:ميامسمنو من(..)2م
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
()2منشريمبهمإىلمسمنونمبنممحزة،موالذيميطلقمعليهم(سمنونمالحب)،موقدمكانممنمكبارمالعارفنيمالتحدثنيميفمالحبةماإلهلية،م
ومنمأقوالهم(:مأولموصالمالعبدمللحقمهجرانهملنفسه،موأولمهجرانمالعبدماحلقممواصلتهملنفسه)م
وقالمأبومالطيبمالعكي:مذكرميلمأنمسمنونامكانمجالسامعىلمشطمدجلة،موبيدهمقضيبميرضبمبهمفخذهمحتىمتبددمحلمهموهوم
يقول:م
كان

مقلب

ميل

م
رب

مفاردده

م
واغث

مما

ماعيش
معيل

مدام

ميب

مب مه م ضاع

ممني

ميف

متقلبه م

م
مفقد م ضاق

مصدري

ميف

متطلبه م

م
مرمق م يا

مغياث

مالستغيث

م
م
وعنمحممدمبنممحادنمقال:مرأيتمسمنوناموقدمأدخلمراسهميفمزرمانقته،مثممأخرجمرأسهمبعدمساعةموزفرموقال:م
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مبه م

أينمكنت؟..ملقدمظللنامطولمالنهارمنبحثمعنك م؟م
لستمأدريمكيفمرميتممامكانممعيممنمأدويةمالوت..مثممصحبته..موقدمرأيتمفيهمالقلبم
الكبريمالذيمامتألمبالحبةماخلالصةمالصادقةماخلالدة..موقدمأزحتمبصحبتهمكلممامامتألمبهمقلبيممنم
أدرانمالدنسمالذيمعلقميبممنمآثارماحلبمالدنس م.م
قلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتفارقه م؟م
قال:ممأنامملمأفارقه..ملكنهمهومالذيمفارقني..مومامأتيتمإىلمهذهمالبالدمإالمألبحثمعنه م.م
قلنا:ممامالذيمتقصد م؟م
تركت
م

معليال

مالفؤاد

وكان

مفؤادي

م
لفام

مدعا

م
رميت

مببني

م
وإن

مكان

مقبل

مقلبي

مهواك

ممنك
ميشء

مإن
ميف

ورشدت

مكنت
مالبالد

محبكم م وكان

مبذكر

ماخللق

ميلهو

ماراه

معن

مفنائك

م
مأجابه م فلست
م
مكاذب ما م وإن
م
مبأرسه ما م إذا

مكنت
مغبت

م
م
فان مشئت مواصلني موان مشئت مال متصل م فلست
م

معيش

م
أديرت

مإال

م

ممع

مكؤوس

م
مهومهم
م
فأجسادهم

مويمرح م
ميربح م

ميف

مالدنيا

مبغريك

مافرح م

معن

معيني

ملعيني

ميملح م

مقلبي

مارى

ملغريك

ميصلح م

م

ومنهامقوله:م

وال

مفام

م

ومنمأشعارهميفمالحبةماإلهليةمقوله:م
مخايل

ميعاد م

منومي

ميل

مرقاد م

مرجال
مللمنايا

ميف

م
معليهم م فأغفوا

معن

م
مبمعسكر م به

مجوالة
ماألرض

مقلوهبم م حتن

مإىل

مقتىل

مأهل

م
مبحبه م وأرواحهم
م
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مالتقوى
مالدنيا
مود
ميف

موترتاح
مكإغفاء

ماهلل

ماحلجب

مللذكر م

مذي

مالسكر م

مكاألنجم

مالزهر م

منحو

مالعال

مترسى م

قال:مملقدمسمعناميفمتلكماألياممبأنباءمفتنةمتريدمأنمجتتثمأصو ملمالشجرةمالتيمغرسهامحمم مد م..م
وأنمبدايةماالستئصالمستكونممنمهذهمالبالد..مفلذلكمرحلمسمنونمإليها،موقدمتمهنامألبحثم
عنه،مفلممتعدميلمحياةمإالمبصحبته م.م
قلنا:مفقدمأسلمتمإذن م؟م
قال:مملقدمكنتمأقربمالناسمإىلماإلسالم..مولكنمجباالممنماحلديدموالزنكموالرصاصمالم
تزالمحتولمبينيمومبنيمإعالنمإسالمي..مولستمأدريممل،موالمكيف م.م
قالمذلك،مثممطأطأمرأسه،مواستغرقميفمصمتمعميق،مملمنشأمأنمنخرجهمعنه.مم
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ثالثا ـ العقل
يفماليوممالثالث،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمكنتم
أمحلمأسامءمكثريةممستعارةممثلممنمسبقني،مكنتمأحاولمهبامأنمأغطيمحقيقتيمالتيمكانتمتعذبنيم
كلمحني..ملكنمحقيقتيمأبتمإالمأنمتتمردمعيل،موتذيقنيميفممتردهاممنماهلوانممامملمأكنمأحسبملهم
أيمحساب م.م
هناكمجوانتممرشقةميفمقصتيمممتلئةمبالنورموالسالمموالصفاء..مسأحدثكممعنهما(..)1مم
ولكنيملنمأحدثكممعنهامحتىمتبرصوامالرصاعمالذيمكنتمأعمانيه..موكانتممجيعملطائفيم
تعانيهممعي م.م
قلنا:محدثنامأوالمعنماألسامءمالتيمتسميتمهبا..مفالميمكنمأنمنعرفكممنمدونمأنمنعرفم
اسمك م؟م
قال:ملقدمتسميتمبأسامءمكثريةمالمتكادمحتىص..ممنهاممامتعرفون..مومنهاممامالمتعرفون..ممنهام
سقراط ،موأفالطون ،موأرسطو ،موايبيكوروس ،موسيكستوس مايممبرييكوس ،موأوغسطني،م
وبويتيوس،موأنسيلممكانرتبوري،موولياممأوكام،موجونمسكوت،موتوماسماألكويني،موميتشلم
ديممونتان،موفرانسيسمبيكون،مورينيهمديكارت،موسبينوزا،مونيكوالسمماليربانش،موغوتفريدم
اليبنتز ،موجورج مبريكييل ،موجون ملوك ،موديفيد مهيوم ،موتوماس مريد ،موجان مجاك مروسو،م
وإمامنويلمكانت،موجورجمويلهيلممفريدريكمهيغل،موآرثرمشوبنهاور،موكريغيكارد،موفريدريكم
نيتشه،موكارلمماركس،موفرجيه،موألفريدموايتهيد،موبريتراندمرسل،موهنريمبريغسون،موإدموندم
هورسل،مولودفيجمفيتغينشتاين،مومارتنمهايدجر،موهانزمجورجمغادامري،موجونمبولمسارتر،م
() 1استفدنامالكثريممنمالعلوماتمعنمالدارسمالفلسفيةمالواردةميفمهذامالفصلمونقدهاممنمكتبمالعالمةم(آيةماهللمالعظمىم
السيدمحممدمتقيمالدريس)مككتابم(الفكرماإلسالميممواجهةمحضارية)..موكتابم(النطقماإلسالمي:مأصولهمومناهجه)..م
باإلضافةمإىلمالكتبمالتيمأرختمللفلسفةمومدارسها..مباإلضافةمللموسوعةمالعربيةمالعالية،موالوسوعةماليهودية.
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وألربتمكامومومكوين م..مم
ومنهامدونالدمديفيدسن،مودانيالمدينيت،موجرييمفودور،مويورجنمهابرماس،موساولم
كريبكي،موتوماسمكون،موتوماسمناجيل،مومارثامنوسباوم،موريتشاردمروريت،موهيالريمبوتنم،م
وجونمراولز،مووجونمسريل..موغريهامكثري م.م
قلنا:ممنمأيمالبالدمأنت م؟م
قال:ممنمكلمالبالدمالتيمحنتمإىلمالعقل .م.موامتألتمبه..موطلقتمكلميشءممنمأجله..ملكنهام
يفمأوجمغرورهامملمتكتسبمإالماألوهام..موملمتظفرمبغريمالرساب م.م
قلنا:مكثريةمهيمالبالدمالتيمحتملمهذهمالصفات..مم
قال :مكلها مبالدي مالتي منشأت مفيها موترعرعت ..مومن مأفكارها متغذيت ..ممن مسمومهام
صليت م.م
قلنا:منقصدمالبالدمالتيمولدمفيهمامجسدك م.م
قال:ملقدمذكرميلمأيبمأينمولدتمبأثينة..مم

الرصاع
السفسطة:
يفمتلكماألياممتتلمذتمعىلمأولمعقلمعرفته..مكانماسمهم م(السفسط مة)..موكانمزمالئيممنم
التالميذميسمونم م(سفسطائي مة م)م
قلنا:مفحدثنامعنهم م.م
قال:مهممثالثةمطوائف..موهممينترشونميفمكلممكانموزما من(..)1مم

()1مهكذامصنفهممابنمحزمم( 384م -م 456مهـ)،مفقدمقسمهممإىلمثالثةمأصناف -1:مصنفمنفىماحلقائقممجلة -2.مصنفم
ش ُّكوامفيها-3.مصنفمقالوامهىمحقمعندم َم ْنمعندهمحق،موهىمباطلمعندم َم ْنمهىمعندهمباطل.
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أمامأوالهم..مفيمكنمأنمنسميهام(العنادية)..موهممالعاندونمالذينمالميقرونمباحلقمألهلهممعم
وامهبام
َ
علمهممبه..ملقدمعرفمقرآنمالسلمنيممنهجهممالعقيلمخريمتعريفمحنيمقالم﴿:مو َج َحدُ ِ َ
َو ْاس َت ْي َق َنت َْهام َأ ْن ُف ُس ُه ْمم ُظ ْل ًام َموعُ ُل ّو ًامم(النمل:ممنماآلي مة)14مم
ِ
ة..مفيمكنمأنمنسميهام(العندية)..موهيمطائفةمترىمأنماحلقمكلماحلقمعندهام
وأمامالثانمي
وحدها..موأنمالباطلمكلمالباطلمعندمغريها م.م
وأمامالثالثة..مفاختارتمأنمتسمىم(الالمأدرية)..موهيمالتيمتفرممنماحلقيقةمومنمالبحثمعنهام
ومنماإلقرارمهلامبقوهلامكلمحنيم(المأدري م)م
قلنا:مفكيفمبدامهلذهماملطوائفمأنمتظهرمللوجود م؟م
قال:ملقدمظهرتمهذهمالطوائفملرتدمبكسلهامعىلماألهواءمالكثريةمالتيمحاولتمأنمتفرسم
الوجودموحقائقمالوجود..مم
لقدمظهرتمعندمامرأتمعجزماألفكارمعنمتفسريمالنشأةماألوىلمهلمهىممنمماءمأوممنمتراب..م
أوممنمهواءمأوممنمنار..مموظهرتمعندمامعجزمالدينمالوثنىمالسائدمىفمبالدنامحينذاكمعنمتلبيةم
س م..موظهرتمعندمام
الفطرةماإلنسانية..مفقدمكانملكلمظاهرةمكونيةمأومإنسانيةمإلهميعبدمويقد م
عجزتمالسياسة،مفسلمتمأمرهامللحروبموالنازعات م.م
يفمهذهماألجواءمظهرتمالسفسطةمكعجوزمكسولةمتقولمللجميع:مليسمهناكميشءماسمهم
احلقيقة..مأومتقولمهلم:م مكلكممحتملونماحلقيقة م.م
س م)م م(480مقم مم م-م410مقمم)،مكانتم
أذكرميفمذلكماحلنيمأستاذاميلمكانماسمهم(بروتاجورا م
فلسفتهمتدورمحولماعتبارماإلنسانممقياساملكلميشء..مفهومالذىميقررموجودماألشياء..موهومالذيم
يقررمعدمموجودها..ملقدمكانميرددمكلمحني:م(إنماإلنسانمهوممقياسماألشياءممجيعا م)م
وكانميرددمكلمحنيممامذكرهميفممقدمةمكتابهم(اآلهلة):م(معندمامنأيتمإىلماآلهلةمفإينمالمأستطيعم
معرفةمهلمهيمموجودةمأممال؟مأومحتىمماذاميشبهماآلهلةميفمشكلهم،مأومهنالكمأسبابمعديدةمتقفم
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يفمطريقمهذهمالعرفة،ممنهامغموضمالشكلةموقرصمحياةماإلنسان)مم
انظروامإىلمالتنماقضمالذيموقعمفيهم(بورتاجوراس)مالسكني..مإنهمملميربطممعرفةماآلهلةم
باإلنسانمكاممقالميفمنظريتهميفمالعرفة..ملقدمكانمالواجبمعليهمتقريرمموقفممنماآلهلةممتناسبممعم
نظريته..ملكنهمملميفعلمفهومملميقلمبأنماآلهلةمموجودونمباإلضافةمإىلممنميؤمنونمهب مم م ،موغريم
موجودينمباإلضاف مةمإىلممنمينكرهم م.م
لقدمكانتمهذهمالقولةمهيمالتيمدفعتمأفالطو من()1معىلمأنميردمعليهميفمكتابهم(القوانني)محنيم
أعلنم(أنماإللهم–مليسماإلنسا من م-مهوممقياسماألشياءممجيعامبحسمأعىلممنمأيمحسمإنساين م)م
نيم
يفمالصفمالثاينميفممدرسةمالسفسطةمدرسنامأستاذماسمهم(جورجياس)..ملقدمحاولمالسك م
بكلمجهودهمالعقليةمأنميثبتملنامثالثمقضايامخطرية..مأوهلامأنماليشءميفمالوجودمموجود..م
واستدلمعىلمذلكمبأنمكلميشءمخاضعمللتغري..مم
والثانية..مأنهمإنموجدميشء،مفإنهمالميمكنمأنميعلم..مواستدلمعىلمذلكمبأنماحلواسمخمتلفة.مم
والثالثة..مأنهمإذامأمكنمأنميعرف،مفإنهمالميمكنمإيصالممعرفتهمللغري..مواستدلمعىلمذلكمبأنم
طريقماحلواسمذاتى م.م
احلوارية:
بعدمأنمامتألتمبالنهجمالذيمعلمنيمإياهمأساتذيتميفمالسفسطةممدةممنمالزما من()2مكنتمحينهام
أتالعبمبالكلامتموباخلطب..مألبرهنمعىلموجودمالعدمموعدممالوجود..ممللتمهذامالنهجمالذيم
صارعها..مورحتمأبحثمعنمأساتذةمجدد..مأللقنمعقيلمالنهجمالصحيحم
حيتالمعىلماحلقائقموي م
()1مسنتحدثمعنممنهجهمالعقيلميفمهذامالبحث.
()2مظهرتمالسفسطائيةمأولممرةمإبانمهنايةمالقرنمالسادسموبدايةمالقرنماخلامسمقبلماليالد،مثممظهرتمىفمعصورمتالية،م
وعرفتمباسممحركةمالشكاك،مووقفمالفيلسوفمالفرنسىممونتانىم(1592-1532م)معىلمأعتابمالفلسفةماألوروبيةماحلديثةم
ليعلنمأنمالعلممالقديممقدمسقط،مفلِ َم مالميسقطمالعلمماجلديدمكذلكموإذامكانماجلهلمالطبقمبدايةمالعلممفإنمجهلمالعامل مهوم
النهاية،موأنمآالتمالعلممعاجزةمعنمتوفريماليقني،موستظلمكذلك.

184

الذيميدركمبهماحلقائق م.م
قلنا:مإىلمأيممدرسةمذهبت م؟م
قال:ملقدمسمعتمأنمهناكممجعيةمعقليةمتسمىم(مجعيةمحمبيماحلكمة م)(..)1موقدمقصدهتا..موقدم
ط م)()2مممم
كانمأولممنمالقاينمفيهامشيخمجليلموقور..مكانماسمهم م(سقرا م
لقدماستطاعمبمنهجهمالفريدميفماإلقنا مع( )3مأنميعيدملعقيلمتوازنه،موينفيمعنهمذلكمالعقمم
والكسلمالذيمبذرهمفيهمالسفسطائيون..ملكنماألياممملممتهله..مفقدماستطاعمالسفسطائيونمأنم

مبـم(حبماحلكمة)..موالفالسفةميفم
ُرتجم
()1مأقصدمهبامالفلسفة..مفكلمةم(فلسفة)ممشتقةممنماللغةماليونانيةمالقديمة،مو َقدْ مت
ّ
ُ
العادةميكونونممتشوقنيملعرفةمالعامل،مواإلنسان،موالوجود،موالقيم..
ّ
()2مسقراطم( 469مـم 399م ق.م).مفيلسوفمومعلمميوناينمجعلتممنهمحياتهموآراؤهموطريقةمموتهمالشجاعة،مأحدمأشهرم
الشخصياتمالتيمنالتماإلعجابميفمالتاريخ.مرصفمسقراطمحياتهممتا ًمامللبحثمعنماحلقيقةمواخلري.مملميرتكمأيمأثرممكتوبم
رغممأنهمكانمدائام مينهمكميفمالناقشاتمالفلسفية،موقدموصلتنامأ فكارهمومناهجهمعنمطريقمجمالسماحلوار،مالتيمكتبهامتلميذهم
ً
أفالطون،محيثمبرزمسقراطمشخصامرئيس ًياميرشفمعىلماحلوار،مويرشحمعمليةمالبحثمعنماحلقيقة،موع ُِرفتممعظممالعلوماتم
ً
عنمحياتهموتعاليمهممنمتلميذيهمالؤرخمزينفونموالفيلسوفمأفالطون،مباإلضافةمإىلممامكتبهمعنهمأريسطومفانيسموأرسطو.مم
ُولدمسقراطموعاشميفمأثينا،موكانمملبسهمبسي ًطا،موعُرفمعنهمتواضعهميفمالأكلموالرشب..موكانميعلممالناسميفمالشوارعم
واألسواقموالالعب،موكانمأسلوبمتدريسهميعتمدمعىلمتوجيهمأسئلةمإىلممستمعيه،مثمم ُيبنيمهلمممدىمعدممكفايةمأجوبتهم.مم
لمحمإىلمأنماحلكاممجيبمأنميكونوام
ُقدّ َم
مللمحاكمةمووجهتمإليهمهتمةمإفسادمالشبابمواإلساءةمإىلمالتقاليدمالدينية..موكانم ُي ُ
ُ
منمأولئكمالرجالمالذينميعرفونمكيفمحيكمون،موليسمبالرضورةمأولئكمالذينميتممانتخاهبم،موقدمقضتمهيئةمالح َّلفنيمبثبوتم
ِّ
حلكممبكلمهدوءممتناوالًمكو ًباممنمسممالشوكران.م
التهمةمعىلمسقراطموأصدرتمحكمهامعليهمبإإلعدام.مونفذما
كانمسقراطميؤمنمبأنماألسلوبمالسليممالكتشافماخلصائصمالعامةمهومالطريقةماالستقرائيةمالسامةمباجلدلية؛مأيممناقشةم
احلقائقماخلاصةمللوصولمإىلمفكرةمعامة..موقدمأخذتمهذهمالعمليةمشكلماحلوارماجلديلمالذيمعرفمفياممبعدمباسممالطريقةم
السقراطية.م
ونحبمأنمننبهمهنامإىلمأنمحياةمسقراطمالتيموصلتملنامتشريمإىلمأنملهمعالقةمبالصاحلني..مولعلمهذاممامجعلمبعضمعلامءم
السلمنيميضعماحتامالملكونهمنبياممنماألنبياء..موهومليسمبمستبعد..موماميروىمعنهممنمخالفممنهجماألنبياءمهوممنمالتحريفم
الذيمأصابمالديان ماتمورجاهلا.
()3موذلكمعنمطريقمأسئلةمحمكمةمصارمةممتالحقة،ممنمنوعم:ماذامتعني؟مكيفمعرفتمذلك؟مإنمهذاماإلجراءمالذيميسمىم
الطريقةمالسقراطيةممالبثمأنمأصبحممنمالطرائقمالفلسفيةمالنموذجيةمالتيمتُعنىمبالناقشةمواحلوار.م
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جيرعوهمالسممالذيمقىضمعىلمحياتهمقبلمأنمأكملممشوارمتلمذيتمعليه م.م
أنميستبدلمباآلراءمالغامضةمأفكارامواضحة..م
لقدمكانمرجالمشجاعامومتواضعا..ماست مطاعم
ً
وكثرياممامكانمجيادلمبعضمأعيانمأثينا،مويفضحمادعاءهممالفارغمللمعرفةمواحلكمة،مممامسببملهم
ً
كممعليهمبالوتمبدعوىمأنهميشكلمخطرامعىلمالدولة،موبذلكمأصبحمرمزً ام
العداوةمبينهم،مفح
ُ
ً
للفيلسوفمالذيميواصلمباستمرارمبحثهمعنماحل مقيقةممهاممكانمالثمن .م.م
بعدموفاته..مأوماستشهاده..مبحثتميفمدفاترهمعامميرويمعقيلممنممياهماحلقيقة..مفلممأجدميفم
دفاترهمماميكفيني..مفرحتمأبحثمعنمتالميذهمأومتالميذمتالميذه..مم
االستذكارية:
يف مأثينا مسمعت مبمدرسة مكانت متتواجد مبحدائق م(أكاديموس) ..مكان ماسمها م(أكاديميةم
أفالطون)..مأرسعتمأحثمخطايمإليها..مفوجدتمهبامرجالمضخاممكانمالناسميطلقونمعليهم
ي م)(..)1موكانمهومأستاذيمالثاينمبعدمسقراط..مممم
لقبم م(أفالطونماإلهل م

()1مأفالطونم(427؟م -م347؟ق.م)مهومفيلسوفمومعلمميوناين مقديم،م ُي َعدُّ مواحدً اممنمأهممالفكرينميفمتاريخمالثقافةم
.مولدميفمواحدةممنمأعرقمالعائالتميفمأثينا،موتنحدرمأمهممنمنسلمالرشعماألثينيمالكبريمسولون،موكلمةمأفالطونمكنيةم
الغربيةُ .
تعنيمذامالكتفنيمالعريضتني،مأماماسمهماحلقيقيمفهومأرستوكليس.م
ق.م،منصبمجمموعةممنماألثرياءمأنفسهممحكا ًماممستبدينمعىلم
كانميرغبميفمشبابهمأنميك مونمرجلمسياسة،مويفمعامم404م
َّ
أثينا،مودعوهملالنضامممإليهممإالمأنهمرفضمالشمئزازهممن مممارساهتممالقاسيةمالالأخالقية .موعندمامأطاحماألثينيونمباحلكامم
الستبدينميفمعامم403ق.م.موأقاموامحكومةمديمقراطيةمأعادمأفالطون مالنظرميفمالدخولمإىلمميدانمالسياسة،ملكنهمتراجعمعنم
ذلكمبعدماحلكممبإعداممصديقهمسقراطميفمعامم399مق.م.موبعدهامغادرمأثيناميفمأسفارمامتدتمعدةمسنني.م
عادمأفالطونمإىلمأثينامعامم387ق.ممحيثمأسسممدرسةمللفلسفةموالعلوممع ُِر َفتمباسمماألكاديمية،موكانمالفيلسوفمالشهريم
أرسط مومأبرزمتالميذه.م
منمأشهرممؤلفاتهم(الحاورات)،موقدماهتمتمحماوراتمأفالطونمباستعراضمونقدماآلراءمالفلسفية،محيثمكانتمشخصياتم
حماوراتهمتتناولمالسائلمالفلسفيةموتتجادلمحولماجلوانبمالتعارضةملوضوعمما.موقدممتيزتمالحاوراتمبقيمةمأدبيةمعاليةمإىلم
احلدمالذيمجعلمالكثريينممنمالعلامءميعدونمأفالطونمأعظمممنمكتبمبالنثرميفماللغةماليونانيةموواحدً اممنمأعظمهمميفمأيملغةم
أخرى..م(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية)
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ِ
اتهمعىلمالسفسطائينيموعىلمكراتيلسم
لقدمذكرميلمعندمامسألتهمعنهمأنهمـممثيلمـمتتلمذميفمبدامي
تأثرمكثريام
تلميذمهراقليطس،مقبلمأنميرتبطمبمع ِّلمهمسقراطميفمالعرشينممنمعمره..موأخربينمأنهم
ً
كمماجلائرمالذيمصدرمبحقمسقراطموأدىمإىلمموته؛ماألمرمالذيمجعلهميعيمأنمالدولمحمكومةم
ِّ
حل
با ُ
لةمينبغيمأنمتصبحمالفلسفةمأساسامللسياسة..م
بشكلمسيئ،موأنهممنمأجلماستتبابمالنظامموالعدما
ً
ُعتربمجز ًءاممنمبالدماليونان..م
وهذاممامدفعهمللسفرمإىلممرص..مثممإىلمجنوبمإيطاليا،مالتيمكانتمت َ
وهناكمالتقىمبـالفيثاغوريني..مثممانتقلمإىلمصقليةمحيثمقابلم(ديونيسوس)مملكم(سرياكوسا)م
الستبد،معىلمأملمأنمجيعلممنمهذهمالدين مة مدولةمحتكمهامالفلسفة..ملكنهامكانتمجتربةمفاشلة،م
رسعانممامدفعتهمإىلمالعودةمإىلمأثينا..محيثمأسسمأكاديميت مه(.)1مم
َّ
لقدمكانمأولممامتعلمتهممنمهذاماألستاذمردودهمعىلمالسوفسطائية..موقرأتمعليهمفيهامجمموعةم
حماوراته ..م مكمحاورة مبروتاجوراس ،موحماورة مجورجياس ،موحماورة مهيبياس ،موحماورةم
السوفسطائي ..موغريها ..موقد مانتفعت ممنها ميف مانتشال معقيل ممن ماهلاوية مالتي مأوقعه مفيهام
السوفسطائية م.م
لكنمذلك..ممعمذلك..مملميكفني..مفرحتمأطالبهمبالنهجمالبديلملنهجمالسفسطائية..مفقالم
يلمـموقدمكنامبجنبممرآةمـم:مأترىمصورتنامالتيمتنعكسمعىلمال مرآة م؟م
قلت:مأجل..موكيفمالمأراها م؟م
قال:مأترىمهلامحدوداموجرماموكثافة م؟م
قلت:مأماماحلدود..مفأراها..موأماماجلرمموالكثافة..مفالميمكنمأنمأراها م.م
قال:ممل م؟م
قلت:مألهنامصورةمالمحقيقة..مهيمصورةممتثلمالواقعمببعضمأبعادهمالمبكلمأبعاده م.م
ِّ
)لكنمهذامملميمنعهممنممعاودةمالكرةممراتمأخرىملتأسيسممدينتهمالفاضلةميفمسرياكوساميفمظل محكمممليكهاماجلديدم
(1
شلمأيضاميفمحماوالته؛ماألمرمالذيمأقنعهمباالستقرارمهنائ ًّياميفمأثينامحيثمأهنىمحياتهمحما ًطامبتالميذه.
ديونيسوسمالشاب،مف مف
ً
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ل)..مكلمحقائقهمذاتمحدود..مولكنهام
عاملما ُل ُث م
قال:مكمثلمهذهمالصورةمهناكمعاملميدعىم م( َم
دونمكثافة م.م
يفمهذامالعاملمتتجىلمصورماحلقائقماألرضيةممجيعا،مفاإلنسانمـممثالمـميعيشمأفرادهمعىلم
األرض،مأمامهومفإنهمواحدميعيشميفمعاملما ُل ُثل،موهوم(أيمحقيقةماإلنسان)مشبحمهناكميمثلمكلم
الناسميفمكلمالعصور م.م
قلت:موعيتمهذامرغ مممصعوبته..مفاممبعده؟..مومامعالقتهمبمنهجمالتفكري م؟م
قال:مكانماإلنسانمقبلمينزلمإىلماألرضميرسحميفمذلكمالعامل..معاملمالثل..مم
قلت:مفأنتمتذهبمإىلمأنملإلنسانموجودامقبلمهذامالوجود م؟م
قال:مأجل..ملقدمكانماإلنسان..مأومروحماإلنسانمموجودةميفمذلكماحلني..موكانتمقدم
أحاطتمعل ماممبكلمالصورم(أومالثل)مالتيمكانتمموجودةمفيه..مولكنهامنسيتهامبعدمأنمتقولبتميفم
هذهمالادة،موهبطتمإىلمعاملماجلسد م.م
قلت:مفكيفميمكنملإلنسانمأنميستعيدمذكرياتهمالسعيدةميفمتلكمالعواملماجلميلة م؟م
قال:مهذامهوممنهجيمالذيمخصصتمبه..موأسستمهذهماألكاديميةممنمأجله م.م
قلت:مملمأ مفهم م.م
قال:ملقدموجدتممنمخاللمحوارايتمأنمأقلمتنبهميكفيماإلنسانملتذكرممامكانمقدمنسيه،مفيعودم
لعرفةماحلقائقمالتيمعرفهاميفمعاملمالثل..ميمكنكمأنمتسميمهذهمالنظريةم(النظريةماالستذكارية)..م
ألنمالفكر،مفيها،مليسمسوىماستعادةمالعلومات،موالعلممليسماالماستعادةمالحفوظاتمالنسي مة(.)1مم
يفم
تمإىلمعاملمالحسوساتم–مبعدمأنمعاشتم م
(1
)رشحمأفالطونميفمكتابهم(فيدروس)معمليةمسقوطمالنفسمالبرشيةمالتيمه َو ْ
َ
هذهمالنفس،موعنمطريقمتلمسهاملذلكمالحسوس،متصبحمقادرةمعىلمدخولم
العاملمالعلويم-ممنمخاللماحتاده ماممعماجلس مم..ملكنم
ُّ
أعامقمذاهتاملتكتشف،مكالذاكرةمالنسية،مالاهيةماجلليةمالتيمسبقمأنمتأ َّملتهاميفمحياهتامالاضية.م
وقدمعربمعنمنظريتهم(نظريةمالتذكُّر)مبشكلمرئييسميفمكتابهم(مينون)ممنمخاللماستجوابمالعبدمالشابمومالحظاتمسقراطم
الذيمتوصلمألنمجيدميفمنفسمذلكمالعبدممبد ًأمهندس ًّيامملميتع َّلمهمهذاماألخريميفمحياته.
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قلت:مفأنتمترىمأنمالعلممصفةمذاتيةميفمروحماإلنسان م؟م
قال:مأجل..موأرىمأنمالعقلمالبرشيمأسمىممنمأنميعرفماحلقائقماجلزئية،مبلمإنهميعرفم
الكليات؛مأيمالثلمالعامةمفقط..مفهوميعرفممنماألشياءمحقائقهامالمأعياهنا م.م
ألجسامم(..)1مولكنمكيفمتعتربمالعلمم
قلت:مقدمأسلمملكمبأنملألرواحموجودامقبلموجودما م
صفةمأصيلةميفمذاتماإلنسان،مولسيتمصفةمطارئةمعليه م؟م
قال:مومامالذيميمنعممنماعتبارهمكذلك م؟م
قلت:مأشياءمكثرية..ممنهامأنهملومكانمالعلممصفةمللذاتمملمجيزمأنميتخلفمحلظةمعنمالذات،م
ذلكمأنمالذاتمالمتفقدمنفسهامإالمساعةمانعدامها..مكاممأنمالنورمالميمكنهمانميتخلفمعنماحلركةم
واإلرشاق..مذلكمأنمذاتهمهيماحلركةمواإلرشاق؟مم
قال:مفاممالذيميمنعممنماعتبارماستحالةمختلفمالعلممعنمالذات م؟م
قلت:مأشياءمكثريةمتراهاموتشعرمهبا..مأنتمتعلممأنماإلنسانميبدأمجاهالمالميعلممشيئما(..)2مثمم
يعلم..مثممينسىممامعل مم(..)3موفوقمهذامنحنمنعلمممنمأنفسنامصفةماجلهلمالذاتية،مألنمالعلممالم
حيصلملنامإالمبتعبموإرهاق..مثمميزولمبرسعةممعمهبوبمعاص مفةمالنسيانمالتيمتتناوبمعىلمأنفسنام
فتكنسممعهاممعلوماتنا.مم
وفوقمهذامكله،مفإنمذايتماليشءمالميمكنمأنمحيدد..مفاجلهلموالعدمموالعجزممنمذاتنا،م
)مويدلمهلذاممنمالقرآنمالكريممقولهمتعاىلم﴿:موإِ ْذ م َأ َخ َذ َمر ُّب َك ِمم ْن م َبنِيمآ َد َم ِمم ْن م ُظ ُه ِ
ور ِه ْمم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َمو َأ ْش َهدَ ُمه ْم مع ََىل م َأ ْن ُف ِس ِه ْمم
(1
َ
َأ َل ْس ُتمبِ َر ِّمب ُك ْمم َقا ُلوام َب َىل َمش ِهدْ نَام َأ ْنم َت ُقو ُلوام َي ْو َمما ْل ِقيَا َم ِةمإِنَّام ُكنَّام َع ْن َمه َذام َغافِ ِلنيَ )م(ألعراف)172:م
ويروي ماإلمامية ميف مهذا محديثا ميقول مفيه مرسول ماهلل م :م(خلق ماهلل ماألرواح مقبل ماألجساد مبألفي معام) م(بحارم
االنوار،ج،58ص)132
ِ
ِ
ِ
عاىلم﴿:مواهللَُّم َأ ْخ َر َجك ُْم مم ْن م ُب ُطون م ُأ َّم َهاتك ُْم مالم َت ْع َل ُم َ
مالس ْم َع َمو ْاألَ ْب َص َارم
()2مكامميشريمإىلمذلكمقولهمت
َ
ون َمش ْيئ ًا َمو َج َع َل م َلك ُُم َّ
َو ْاألَ ْفئِدَ ةَم َل َع َّل ُك ْممت َْشك ُُر َ
ون)م(النحل)78:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمم َق ِد ٌير)م
(3
َ
)مكاممقالمتعاىلم﴿:مواهللَّ َُمخ َل َق ُك ْمم ُث َّمم َيت ََو َّفاك ُْم َموم ْنك ُْمم َم ْنم ُمي َر ُّدمإِ َىلم َأ ْر َذلما ْل ُع ُم ِرملك َْيمالم َي ْع َل َمم َب ْعدَ مع ْل ٍم َمشيْئ ًامإِ َّنماهللََّمعَل ٌ
(النحل)70:
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ولذلكمفهيمغريمحمدودة،مألهنامإذامكانتمحمدودةمملمتكنمذاتيةملنا..مأمامالعلممواإلرادةموالوجودم
كمفهيمحمدودة.مم
والقوةمفهيممواهبمأوممكاسب،مولذل م
ال م،م
وبتعبريمآخر:مإنمالتحديدميعنيمالعدمميفمبعضماجلوانب..مفلومحددنامعلممرجلمببلدهممث م
فذلكميعنيمأنهمالميعلممعنمالبالدماألخرىمشيئا،موإذامكانمذاتمالرجلمعالامفكيفمالميعلممشيئام
عنمالبالدماألخرى؟مأفالميعنيمذلكمأنمهذامالرجلمعاملموجاهلميفمحلظة؟موهومتنماقضممرفوض.مم
وهلميصحمانمنقول:مانمذاتماحلرارةمهيماحلركة..مأيمالميمكنمأنمتوجدمحرارةموالمتوجدم
حركةمأومالعكسمبأنمتوجدمحركةموالمتوجدمحرارة..مثممنقولمإنماحلرارةميمكنهامأنمالمتوجدميفم
وقتمأوميفمحالةممعموجودماحلركة؟ م!م
قلنا:مكالمكممنطقي..مفبممأجابك م؟م
قال:ملقدمأجابنيمبامبتسامةمعذبةمالمتزالمصورهتاممنطبعةميفمخيايل م.م
قلنا:منقصدمإجابتهملعقلك م.م
قال:ملقدمفهمتممنمابتسامتهمماميريدمأنميقول م.م
قلنا:مفاممفهمت م؟م
قال:ملقدمسلمميلممامذكرتمله..مكاممسلمتملهممامذكرميلم(..)1مم
الصورية:
قلنا:مفهلماقتنعتمباممعلمكمهذاماألستاذمالفاضل م؟م
قلت:مال..ملقدمكمانملعقيلممنمالشوقمللمعارفممامملمجيدممعهممنهجمأستاذيمشيئا..ملذلكم
رحتمأبحثمعنمأستاذمجديد م.م

()1مقالمتقيمالدريسمبعدمنقدهملنظريةمأفالطونماالستذكاريةم:م(مهيممرفوضةمبسببمواحدموهومأهنامتدَّ عيمأنمالعلمممنم
ذاتماإلنسان..مولومفرسنامهذهمالنقطة م منها،مإذامالستطعنامالقبولمهبامفياممخيصمالعلم،مفرسناهامبالقول:مانماهللمسبحانهموهبم
اإلنسانمالعقل،مولكنمهذامالعقلمحمتجبمبالنسيانموأنمالتذكرمبهميرجعهمإليه)
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قلنا:مفبمنمظفرت م؟م
قال:ملقدمظفرتمبأرسط مو(..)1مذلكمالذيمكانميسمىم م(العلمماألول)..مذلكمالذيماعتربهم
ني)..مم
توماماألكوينيم(الفيلسوفمبحق)..موكانمدانتيميسميهم(سيدمالعارف م
فمالتقيتمبه م؟م
قلنا:مكي م
قال:ملقدمكنتمحينهامأسريمخارجمأسوارمأثينامبالقربممنمأيكةمخمصصةملعبادةماإللهمأبولوم
ليكيوس..موهوممامكانمالناسميسمونهم(ال ِّليسيوم م)(..)2مهناكموجدتهممعمتالميذهميسري،موهوم
يتحدث..مورسعانممامجذبنيماحلوار،مفانضممتمإليهم م.م
قلنا:مفاممأفادتكمصحبته م؟م
قال:مأنامملميكنمهيمنيممنمكلمتلكمالثروةمالتيمحظيمهبامأستاذيمأرسطومإالممامكانميسميهم
(األورجانون م)م

رسطوم(384م-م 322ق.م)ملدميفمستاجرا،موهيممستعمرةميونانيةموميناءمعىلمساحلمتراقيا،مومكانمأبوهمنيقوماخ موسم
(َ )1أ ْ
طبيبمبالطماللكمامينتاسمالقدوين،مومنمهنامجاءمارتباطمأرسطومالشديدمببالطممقدونيا،مالذيمأثرمإىلمحدمكبريميفمحياتهم
ومصريه مفكان ممريب ماإلسكندر ..مدخل مأكاديمية مأفالطون مللدراسة مفيها موبقي مفيها معرشين معاما ،مومل ميرتكها ماال مبعد موفاةم
أفالطون..مم
بعدمموتماإلسكندرماألكربميفمعامم323ق.م.مرماهماألثينيونمبتهمةمعدمماحرتامماآلهلة،موخو ًفاممنممصريمسقراط،مهربم
أرسطومإىلممدينةمكلسيسم(اسمهامحال ًيامكلكيس)،محيثمماتمهناكمبعدمعاممٍمواحد.م
كانممنمأعظممفالسفةمعرصهموأكثرهممعلاممومعرفةمويقدرمماماصدرممنمكتاباتمبـم 400ممؤلفممامبنيمكتابموفصولم
صغري ة ..موتنقسم ممؤلفاته مإىل مثالث مجمموعات :م -1م الؤلفات مالشعبية ،موقد مكانت ملعامة ماجلمهور مخارج ممدرسته ..م م-2م
هامبمساعدةمتالميذه؛ملتكونممصدرامللمعلوماتمالتيم
الذكرات،موهيمتصنيفاتممنمموادمالبحوثموالسجالتمالتارخييةمأعدَّ
ً
حيتاجهامالعلامءمالدارسون..مم-3مالقاالت..موهيممتثلمتقري ًب َّ
ممؤلفاتمأرسطومالتيمسلمتممنمالضياعموبقيتمحتىماآلن..م
امكل
َ
وقدمكانتمالقاالتممؤلف ًةمللطالبمداخلمالدرسةمفقط.
يسيوممكانممبنى مرياض ًياميفمأثينا،ميتلقىمفيهمالصبيةموالشبانمتدريباتمبدنية،مويستمعونملحارضاتميلقيهاممشاهريم
()2ال ِّل
ً
العلمني..موالبنىممقاممخ ارجمأسوارمأثينامبالقربممنمأيكةمخمصصةملعبادةماإللهمأبولومليكيوس،مإلهمالشعرميفمأساطريماإلغريق.م
أسسمأرسطوممدرسةمشهريةمهناكمحوايلمعامم335مق.م.
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قلنا:ممام(األورجانون) م؟م
َّ
قال:ملقدمكانميطلقهمعىلممجيعممؤلفاتهميفمالنطق..موالكلمةمتعنيماألداة..مألنمتلكمالؤلفاتم
كانتمتبحثمعنمموضوعمالفكرمالذيمهوماألداةمأومالوسيلةملل ممعرفة م.م
قلنا:مفاممالنهجمالعقيلمالذيماستفدتهممنه م؟م
قال:ميمكنكممأنمتسموهم(منطقماالنتزاع)..مأوم(منهجماالنتزاع)..موخالصتهمباختصارمأنم
للذهنمالبرشيمنوعنيممنمالتصورات..مم
أمامأوالها،مفهيمتصوراتمأولية،مكتصورماللونمواحلجمموالطعمموالرائحة،موغريهامممام
يتصورهمالذهنمعنمط مريقماحلواس..مم
وأمامالثانية،مفهيمتصوراتمثانوية،موهيمالتصوراتمالتيميولدهامالذهنمالبرشيممنتزعةمإياهام
عنمالتصوراتماألولية،موذلكممثلمالكلياتمالجردة،موتصورمالعلةموالعلولمومامأشبهمذلك م.م
ومنهجهميعتمدمعىلماعتبارمالتصوراتماألوليةمأساسامللتصوراتمالثانوية..مولذلك،مفإمنهم
يستحيلمعىلمالذهنمالقياممبأيمتصورمثانويمبدونمالتصوراتماألولية..مم
وبذلك،مفإنهميعتربماإلحساسمأساسامللعلم..موهوميعتربمأنمالذهنمالميقوممبنمومذايتمإالم
عندماميدخلمحريمهمتصورمأويل،مفيتمخضمعنمتصورمثانوي..موذلكممثلماألرضمالصاحلةمالتيم
تنميمأشجارامكثريةمبعدمأنمتزرعمفيهامالنواة م.م
قلنا:مفهلمروىمهذامالنهجمعقلكمالباحثمعنماحلقائق م.م
ابتسم،موقال:موكيفميرويه..موهوممنطقمشكيل،مهيتممبشكلمالتفكري،مويغفلممالبحثمعنم
مادةمالتفكريموموضوعه..مولذلكمفقدمتنايسمدورمالسلبياتمالبرشيةمالتيمتدعومإىلمالضاللة،مكامم
تناسىمدورمالعقلميفمحتديمه مذهمالسلبيات..مولذلكمملميوفقمهذامالنطقميفمإعطائيممزيداممنم
التقدممالفكري م.م
لقدمرأيتمالكثريممنمرفاقيمـمالتأثرينمبمنطقهمالشكيلمـمعىلممدىمأجيالمطويلةمينطبعم
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تفكريهممبطابعماإلطالقمورسعةمانتزاعمالكيلممنمجزئياتمصغرية..مفكانميكفيمالواحدممنهمم
أنميالحظمعدةمأحداثمجزئي مةمحتىمحيكممبكيلميشملممالينيممنمأمثالمتلكماألحداث.مم
ثممحتولمالفكرونمإىلماالعتقادمبأنمالنطقماألرسطيمطريقمالوصولمإىلماحلقائق،مغافلنيمعنم
أنهممنهجمللتفكري..موالتفكريمهومالطريق..مفأخذواميركبونمالقياساتمبعضهامفوقمبعضملعلهمم
يقفونمعليهاملريواماحلقائقممجيعا.مم
وقدم مرأيتمأنمالقوالبمالفكريةمحتولتمعندمهذامالفريق،مإىلمأفكارماستغنوامهبامعنمالتجربة،م
بلمزعموامأهنامتغنيهممحتىمعنمعقوهلم..موهكذاملفهمماجلمود.مم
وفوقمذلك،مفهوممنهجميعتمدمعىلماحلس،مفيجعلهمسلطانامعىلمالعقل..ممعمأنماإلنسانمالم
قماإلحساس م.م
يمكنهماإليامنمباحلسمدونموجودمعقلمحيكممبصد م
قلنا:مومامالذيمجعلكمتعتقدمهذا م؟م
قال:ملقدماكتشفتمذلكمبأدلةمكثريةم(..)1ممنهامـممثالمـمأنمالصابمبالدوارمالميشكميفمأنم
حسهمهوممبعثماإلحساسمبحركةمالعامل..موعندممقارنةمحسهمبحسماآلخرينميكتشفمأنمالذيم
حيسمبهموحدهمالبدمانميكونمخاطئا،مفالواقعمجيبمأنمحيسمبهم مكلمأحد..موهكذامكلمإحساسم
خاطئمينكشفمزيفهمفورممقارنتهمبإحساسماآلخرين،مأومبإحساسمالرجلمذاتهميفمسائرماألوقات م.م
وهكذامقدمتصابمالعنيمبالرضمفرتى ماألشياءممقلوبة،مولكنماليدمتكشفمزيفمهذامم
اإلحساس،محنيمتلمسماألشياءملتجدهامسالة..موهكذامحيكممالعقلمبنيماألحاسيسمالختلف مةم
بمقارنتهامببعضها.مم
وقدمتبرصمالعنيمرجالمقزمامفالميرتددمالعقلممنماحلكممبأنهمطويلمالقامة،مألنهميقارنمالسافةم
بينهموبنيمالرجل،مفيقول:مإذامكانتمالرؤيةممنمبعدمميلمتظهرمالشخصمهبذامالطولمـمنصفممرتمـم
فالبدمانهمإذاماقرتبميظهرمذومطولمقدميتجاوزمالرتين..موهكذاميقدرممالعقلمدورمالسافةميفمالعنيم
()1مسنقترصمهنامعىلمبعضها،موسنرىمالزيدممنهاميفمالفقراتمالتالية.
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واألذن موسائر ماألعضاء ،مبل مهكذاميقدرمسائر مالقوانني مالفيزيائية مكوزن ماليشء ميف مالاء ،مفإنم
اإلحساسمالبسيطميزعممأنهمخفيفممثلمماميتصور،مإالمأنمالعقلمرسعانممامحيكممبخالفمذلك.مم
ربودةمأومباحلرارةم
وعندممقارنةمسائرمالعوارضمالداخليةمقدمتشعرممجيعمأعضاءماجلسممبال م
الشديدة،مولكنمالعقلمالميرتددميفمأنمذلكماحساسمباطلمألنهميتقارنممعمعوارضمالرض،مممام
يدلمعىلمزيفماإلحساس.مم
وهكذامرأيتمأنمكلممقارنةمتنطويمعىلمجمموعةممنماألحكاممالعقليةمالتيمملمنعدمنلتفتماليهام
لرسعةمحتققهاموشدةموضوحها..مفبالقارنةمـممثالمـمبنيممامنحسمبهموأحاسيسماآلخرينمنرىمأهنام
تنطويمعىلماحلكممالواضحمالذيمالمنرتابمفيه،موهومأنممامأحسمبهمإنمكانمهومالواقعموجبمأالم
خيتلفمفيهمحسماآلخرينمألهنامممنمطبيعةمواحدة،موتكشفانمعنمحقيقةمواحدة.مفالبدمأنميكونم
ك..موبدو منمالعقلممنمأينمنعرفمانماحلقيقةم
االختالفمبسببمآخرمهومالرضمواخلطأمومامأشبهمذل م
واحدة،مأومانماحلقيقةمالواحدةمالمتبثماالملونامواحداممنماإلحساسمعنديموعندماآلخرين،مأومانم
لإلختالفمسببامخارجيا.مفلامذامالميكونماليشءمبالمسبب؟مم
قلنا:مأهذامفقطممامجعلكمالمتكتفيمباممعلمكمإياهمأستاذكمأرسطو م؟م
يشءمآخر..ملقدمرأيتمأنمأرسطومينزعممنزعمأستاذهمأفالطونميفم
قال:مليسمهذامفقط..مهناكم م
اعتبارمالنفسمتسريميفمنمومذايتمحتىمتصلمإىلمالعلم..موبذلكميكونمالعقلموليدامطبيعيامللنفسم
ضمنمحركةمجوهريةمتكاملية م.م
وهذامليسمبصحيح..مفإنهمإذامكانتمحركةمالنفسمإىلمأعىلمبصورةممستمرة،مفكيفمتنتكسم
حتىمالمتعلممبع مدمعلممشيئا،موكيفمينسىماإلنسانمأشياءمعرفها،موكيفمالميعلممأشياءمجيهلهام
بصورةمطبيعية،مبلمكيفميكونمحمتاجامإىلمالعل مم()1؟مم
وفوقمذلكمكله..مفقدمرأيتمأنمالنطقمالذيمدعاينمإىلمتعلمهمالميكادميغنيمعنيمشيئا م.م
()1مسنرىمالزيدممنمالردودميفمخاللمهذامالفصل.
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قلنا:مكيفمذلك م؟م
المباحلدود..موأنماحلدمهومالركبممنماجلنسم
قال:ملقدمرأيتمأنهميرىمبأنمالتصوراتمالمتنالمإ م
والفصل..موهذاممبنىمعىلمالتفريقمبنيمالوجودموالاهي مة م،موأنمالاهيةمأسبقمعىلمالوجود،موأهنامثابتةم
ىفمالادة،ممعمأهنامالمتوجدمإالمىفماألذهان،موليسمىفماخلارجمسوىماألعيان..موقدموجدتمأنميفم
ذلكمتقديرامحلقيقةمليستمثابتةمىفمالوج مود م.م
معىلمأنمالتصوراتمالمتنالمباحلدودمأصالً،مفاللفظمالميدلمالسامعمعىلممعناهمإنمملميكنمقدم
تصورمالعنى،موعلممأنمهذاماللفظمموضوعمله،مفلوماستفيدمالتصورممنهملزممالدور،موبطلمالقولم
بأنهمالعبارةمالكاشفة م.م
واحلدودمإذامكانتممبينةمأوممفصلةملجملمفليسمذلكممنمإدراكماحلقي مقةمىفمشىءموليسمهلام
فائدةمزائدةمعامملألسام مء( )1م.م
هذامعىلممستوىمالتصورات..مأمامعىلممستوىمالتصديقات..مفقدمرأيتمأنمالعلممبالقضيةم
اجلزئيةمسابقمعىلمالعلممبالقضيةمالكلية،موليسممنمطريقميعلممبهمصدقمالكليةمإالموالعلممبذلكم
يمكنممنمالعيانمبطريقماألوىل،مفحيثمالميستدلمبقمياسمالتمثيلمالميمكنماالستداللمبقياسم
الشمول.مم
والربهانمعندهمقائممعىلمالقضيةمالكلية،موالكىلمالميكونمإالمىفماألذهان،موعليهمفالميفيدم
العلممبشىءمموجو مد( .)2م.م
فلمميبقممنمالنطقمإذنمإالمصورته،موهذامالمحيتاجمإليهمسائرمالعقالء،موليسمطلبمالعلمم
موقو ًفامعليه،مفالعانىماملعقليةمالمحتتاجمإىلماصطالحمخاص.مم
اإلرشاقية:
()1مانظرمالردمعىلمالنطقينيمصم.10
()2مانظرمصونمالنطق 135/2م.
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قلنا:مفإىلممنمجلأت م؟م
ني م)(..)1مفرحميبمكثريام
قال:ملقدمسمعتمبأستاذمكبريمالتقيتمبهميفممرص..مكانماسمهم م(أفلوط م
عندمامعرفمأننيمتتلمذتمعىلمأفالطون..مسألتهمحينهامعنمالعامل،مفقال:مإنممامتراهممنمهذامالعاملم
الاديمجمردمأوهاممالمحقيقةمهلا..مم
سألتهمعنمالسياسة،مفقال:مهيمأمرمتافهمالمقيمهمله م.م
سألتهمعنماجلسم،مفقال:مهومسجنممؤقتمللروح م.م
سألتهمعنماحلياة،مفقال:مهيمرحلةمخاللمصورةممنماألوهام..مأماماحلقيقة،مفتقعمبعيدً اميفم
كائنموحيدمكامل،مهوممصدرمكلماحلقيقةمواخلريمواجلامل..مأماماألرواحمالنقية،مفيمكنهامأنمتأملم
بالعودةمإىلمهناك .م.م
قلت:مأنامأبحثمعنمالعرفةميفمالدنيا م.م
قال:ميفمالدنياميمكنمأنميتحققمذلكميفمبعضماألحيانمعىلمصورةمكشفمروحي..ملقدم
جربتمهذامالكشفمالروحي..موأنامأعتربهممنهجاممنممناهجمالبحثمعنماحلقيقة م.م
ّ
قلت:ملقدمتتملذتمعىلمأفالطون..ملكنهمملميذكرميلممامذكرتهميل م.م
قال:مرباممملمتفهمه..مأنامأفهممأفالطونمجيدا..مبلمأعتربمنفيسمالوريثمالوحيدمألفالطون..مم
قلت:ملكنيمأسمعمالناسميسمونممنهجكم(األفالطونيةمالحدثة م)( )2م..مفهلمأحدثتمفيهاممام
()1مأفلوطنيم(205؟م-م270؟م)مهوممؤسسمالدرسةماليونانيةمالفلسفيةمالتيمتُعرفمباسمم(األفالطونيةمالحدثة)،مقيلمأنهم
ُولِدَ ميفممرص،موالتحقمبحملةمحربيةمإىلمالرشقمليتعلممالزيدمعنمالفلسفةماهلندية..موقىضمسنواتمحياتهماألخريةميفمالتدريسم
ُسمىمالتُّساع َّيات..ميعكسمتشاؤمم
بروما..مكانميكرهمالكتابةملكنهمألقىم54محمارضةميفمستموحدات،مكلموحدةمتسعمحمارضاتمت َّ
أفلوطنيمفقطمجان ًبامواحدً اممنمفلسفةمأفالطونمحيثمينظرمإىلمالفلسفةمكعزاءمأومهروبممنمالعامل..موكانمهذامهوماجلانبمالذيم
كانمحيبهمالرومانيونميفمعهدمأفلوطني.
رمعنمفلسفةمأفالطون،موأخذتمأيضامعنارصممنمأفكارمفيثاغوروس،م
)األفالطونيةمالحدثة:مهيممذهبمفلسفيمتطو
(2
ً
ّ
وأرسطوموالرواقيني..موقدمأسسمأفلوطنيماألفالطونيةمالحدثة.مأمامروادماألفالطونيةماآلخرونمفهممأتباعمأفلوطنيمبورفرييم
وبروكلس.
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ملميكن م؟م
قال:مال..ملقدمصغتهامفقطمصياغةمتقرهبامألهلمعرصنا..ملقدمرأيتمأنمروحماإلنسانممتشوقةم
لاللتقاءمباهلل،موهذامالميتحققمإالمعنمطريقمالتجربةمالروحانية،ملذلكمكانتمفلسفتيمجرسامبنيم
ً
الفلسفةماليونانيةموالفلسفةممالسيحيةميفمعهدهاماألول..مم
لقدمأثبتمأنماحلقائقمالكربىمالمتنكشفمإالمعنمطريقماإليامنمباهللموالفضلماإلهلي،موليسم
عنمطريقمالعقل م.م
انتفضتمقائال:مليسمعنمطريقمالعقل! م؟م
قال:مأجل..مفالعقلمحجابمعنماحلقائقمالمدليلمعليها م.م
قلت:مفارشحميلمكيفمنصلمإىلماحلقائقممنمدونمعقل م.م
قال م :مللحقيقةممستوياتمخمتلفة..مويعتمدمكلممستوىمعىلمحقيقةمتلكمالستوياتمالتيم
تعلوه..موجتاوزماحلقيقةمبأكملهامهومالواحد،موالذيمهوميفمحدمذاتهمغريممعروف،مواليستطيعمأحدم
أنميقولمإنمالواحدمهو،مألنمالواحدمهومماموراءمالوجود..مولكنمالواحدميتمددمأوميفيضمإىلم
الستوياتمالتيمدونه،مكامميسطعمالضوءمخاللمالظالم،مويصبحمأكثرمظلمةمكلامممىضمأبعد..مم
والستوىماألعىلمللحقيقةمهومذلكم(العقيل)مالذيمتوجدمفيهماألشكالمكأفكارمفيامموراءم
الوقتموالفراغ.موالستوىمالتايلمأكثرمظلمةموأقلمحقيقة،موهومالروح..موالستوىمالتايلمهوم
جسادمالادة م.م
الطبيعة،مالعاملمالظلممأل م
وحتتمهذهمالستوياتمالادةمالتيمليسمهلاموجودمحقيقي..مم
قلت:مفهلميمكنمرقيماألدنىمإىلماألعىل م؟م
قال:مأجل..مفنحنمنسكنمالستوياتمالدنيا..مومعمذلكمترانامنشتاقمللصعودموالعودةمإىلم
الستوياتماألعىل..مبلميمكنمألرواحنامأنمترتكمأجسامنا،موتسبحميفمعاملمالفكرمحميثمتستقرم
األشكالمكأفكارميفمالعقلماإلهلي م.م
ّ
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الثالوثية:
َسم ِ
أرجيينما(..)1مموبورفرييم(..)2م
بقيتممدةميفمصحبةمأفلوطني..مومنممعهمكجوهانْسمسكوت ْ م
ُ
وبروكلس..موغريهممكثري..مومعمأينموجدتملذةمكبريةميفمتلكماألجواءمالتيمكنتمأعيشهاممعهمم
إالمأنمعقيلممعمذلكمثارمعيل،مفلممأكنمأدريمهلممامكنتمأعيشمفيهمحقائقمعليامينبغيمالتسليمم
هلا..مأممأهنامجمردمأوهامموخرافاتموأحالمميقظة،موليسمهلامأيمعالقةمباحلقيقة م.م
يفمتلكماألياممزارنامرجلممسيحيمكانمحيملممبادئمبسيطة..مولكنهاممجيلة..مولكنهمملميكنم
مقتنعامهبا..مفقدمكانتملهمأشواقمروحيةممعمعقلمفلسفي،م موملميستطعمأنميمزجمبينهام،مفجاءنام
يطلبممنامأنمنعلمهممنممبادئنامماميستطيعمبهمأنمحيولمالسيحيةمإىلمديانةمممتلئةمباألشواقمالروحيةم
السامية..مواإلرشاقاتمالنوارنيةمالفائضة..موالعقلمالفلسفيماحلكيم..مم
كانماسممهذامالرجلمالذيمحتولمقديسامفياممبعدمهوم(أوغسطني م)(..)3موقدماستطاعمبذكائه..م
ِ
ينا،مجوهانْسمسكوت َْسم(810م-م877م)،مهومفيلسوفموالهويتمأيرلنديمعرفمبثقافتهمالواسعة،موقدمبدأمأوىلم
هومأرجي
()1م
ُ
الحاوالتملتحقيقمفلسفةمنرصانيةممنظمة..مومنمأشهرمكتبهمتقسيامتمالطبيعة.مأقرمنظريةمتعتمدمعىلممبادئماألفالطونيةمالحدثة،م
وكانميقولمإنمالفكرموالوجودميبدآنموينتهيانمباهلل،موهومفوقمالوجودموالفكر،مواعت ُِرب مأرجيينامعىلمأثرمهذهمالبادئمصاحبم
بدعة،موشجبتمالكنيسةمالرومانيةمالكاثوليكيةمكتاباته.
()2مهومبورفرييم(233م-م304م).مفيلسوفمينتميمإىلماألفالطونيةمالحدثة،موصفمكيفمأنممجيعماخلصائصمالتيمينسبهام
الناسمإىلماألشياءميمكنم تصنيفها.موكانمهلذامالوضوعمالذيمعرضهميفمكتابهممقدمةمللمقوالتمتأثريمكبريميفمالفلسفةميفمالقرونم
الوسطى،مكاممأثارممسألةموضعمالقضايامالكليةمالتيمشغلتمأذهانمعلامءمالنطقملئاتمالسنني.موهوممنممواليدمصور،مودرسميفم
أثينامثممسافرمإىلمرومامحيثمانضممإىلمأفلوطني.
()3ممأشريمبهمإىلمالقديسمأوغسطنيم(354م-م..) 430موهومأحدمأهممالشخصياتمالؤثرةميفمالسيحيةمالغربية..مبلمتعتربهم
الكنيستانمالكاثوليكيةمواألنغليكانيةمقديسا،موأحدمآباءمالكنيسةمالبارزين،موشفيعمالسلكمالرهباينماألوغسطيني..مكامميعتربهم
العديدممنمالربوتستانت،موخاصةمالكالفني مو نمأحدمالنابعمالالهوتيةملتعاليمماإلصالحمالربوتستانتيمحولمالنعمةمواخلالص..م
وتعتربهمبعضمالكنائسماألورثوذكسيةممثلمالكنيسةمالقبطيةماألرثوذكسيةمقديسا.م
وهوميتحدّ رممنمأصولمأمازيغيةمعىلماألغلب..مولدميفمتغساتمعامم354م(حاليامسوقمأهراس،مباجلزائر)مالتيمكانتممدينةم
تقعم يفمإحدىممقاطعاتممملكةمروماميفمشاملمأفريقيا..موعندمامبلغماحلاديةمعرشةممنمعمرهمأرسلتهمأرستهمإىلم(مداورش)،ممدينةم
نوميديةمتقعم30م كلممجنويبمتغسات.مويفمعمرمالسابعةمعرشةمذهبمإىلمقرطاجمإلمتاممدراسةمعلممالبيان.م
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وبعدمفرتةمقصرية..مأنمحيولممنمالسيحيةمالبسيطةمإىلمديانةمفلسفيةمعميقة،مألنهمكانميعتقدمأنم
الديانةمالتيمينبغيمأنميبرشمهباميفمالعاملمالميصحمإالمأنمتكونممنمهذامالنو مع(.)1مم
لقدممزجمبساطتهامأوالمبـم(األفلوطونية)،موهيممدرسةمغربيةميفماألمةماإلغريقيةماليونانية م.م
كانتمأمهممونيكامأمازيغيةمومسيحيةممؤمنة،مأماموالدهمفكانم وثنيا..مورغممنشأتهمالسيحيةمإالمأنهمتركمالكنيسةمليتبعمالديانةم
الانويةمخاذالمأمه،مويفمشبابهمعاشمأوغسطنيمحياةممتعيةمويفمقرطاج،مكانتملهمعالقةممعمامرأةمصارتمخليلتهملدةم15معاما..م
وخالهلامولدتملهمخليلتهمابناممحلماسممأديودادتوس..مم
كانمتعليمهميفمموضوعيمالفلسفةم وعلممالبيان،معلمماإلقناعمواخلطابة..موبعدمأنمعملميفمالتدريسميفمتغساتموقرطاجم
انتقلمعامم383م إىلمروماملظنّهمأهنامموطنمخريةمعلامءمالبيان،مإالمأنهمرسعانممامخابمظنهممنممدارسمروماموعندمامحانمالوعدم
لتالميذهمأنميدفعوامثمنمأتعابهمقاممهؤالءمبالتهربممنمذلك.مبعدمأنمقاممأصدقاءهمالانوينيمبتقديمهملوايلمروما،مالذيمكانميبحثم
عنمأستاذملعلممالبيانميفمجامعةمميالنو،متممتعيينهمأستاذامهناكمواستلمممنصبهميفمأواخرمعامم.384م
يفمميالنومبدأتمحياةمأوغسطنيمبالتحول.ممنمخاللمبحثهمعنممعنىماحلياةمبدأميبتعدمعنمالانويةممنذمأنمكانميفمقرطاج،م
خاصة م بعدملقاءمخميبممعمأحدمأقطاهبا.موقدماستمرتمهذهمالتوجهاتميفمميالنومإذمذهبتمتوجهتمأمهمإليهامإلقناعهمباعتناقم
السيحيةمكاممكانمللقائهمبأمربوزيوس،مأسقفمميالنو،مأثرامكبريامعىلمهذامالتحول.م
وقدمأعجبمأوغسطنيمبشخصيةمأمربوزيوسموبالغتهموتأثرممنمموعظاتهمفقررمتركمالانويةمإالمأنهمملميعتنقمالسيحيةمفورام
بلمجربمعدةممذاهبموأصبحممتحمساملألفالطونيةمالحدثة.م
ّ
ويفمصيفم، 386مبعدمقراءتهمسريةمالقديسمأنطونيوسمالكبريموتأثرهمهبامقررماعتناقمالسيحية،موتركمعلممالبيانمومنصبهميفم
جامعةمميالنوموالدخولميفمسلكمالكهنوت،مفقاممأمربوزيوسمبتعميدهموتعميدمابنهميفمعامم387ميفمميالنو.مويفمعامم388معادم
إىلمإفريقياموقدمتوفيتمأمهموابنهميفمطريقمالعودةمتاركنيماياهمدونمعائلة.م
بعيدمعودتهمإىلمتغساتمقاممبتأسيسمدير..مويفمعامم391ممتتمتسميتهمكاهناميفمإقليممهيبوم(اليوممعنابةميفماجلزائر)،موأصبحم
واعظامشهريام(وقدمتممحفظمأكثرممنم 350مموعظةمتنسبمإليهميعتقدمأهنامأصيلة)،موقدمع ُِرفمعنهمحماربتهمالانويةمالتيمكانمقدم
اعتنقهاميفمالايض.م
ويفمعامم396م تممتعيينهمأسقفاممساعداميفمهيبوموبقيمأسقفمخيبومحتىموفاتهمعامم430مرغممتركهمالديرمإالمأنهمتابعمحياتهم
الزاهدةميفمبيتماألسقفيةماألنظمةمالرهبانيةمالتيمحددهاميفمديرهمأهلتهمأنميكونمشفيعمالكهنة.م
تويفمأوغسطنيموعمرهم 75مبيناممكانمالفاندالمحيارصونمهيبو،مو ُيزعممأنهمشجعمأهلمالدينةمعىلممقاومةمالفاندالموذلكم
العتناقهمماالريوسية..مو ُيقالمأيضامأنمتويفميفماللحظاتمالتيمكانمالوندالميقتحمونمأسوارمالدينة.م
وقدمحت دثنامعنهموعنمفلسفتهموعالقتهامبالسيحيةميفمرسالةم(أرسارماإلنسان)ممنمهذهمالسلسلة.م
() 1ممامنذكرهمهنامليسمبالرضورةمآراءمأوغسطنيموحده..مبلمنشريممنمخاللهمإىلمالسيحيةمالتأثرةمبالفسلفاتموالذاهبم
الختلفة.

199

ومزجهامثانيامبـم(األفلوطونيةماحلديثة)،موهيممدرسةميفمالرشقمباإلسكندرية،مهيئمهلامجوم
منمأساتذةمالفكرمالروماينماليوناين،مكاممهيئملشيخهامأنمينقلمعديداممنمثقافاتماهلندموفارسم
ويصهرهامكلهاميفمبوتقةمواحدة م.م
ومزجهامثالثامبالتنظيممالثالوثيميفمالوثنيةمالقدي ممةملدولةمالروما من( )1م.م
لستمأدريمكيفمبداميلمأنمأسافرمإىلم(تاجاست)محيثميتواجدم(أوغسطني)..موهناكم
انضممتمإىلممجاعةممنمالرهبانمالذينمكانمالقديسمأوغسطنيميشملهممبرعايته..مم
يفمصحبتهمعلمتماألثرمالكبريمالذيمأحدثتهماألفالطونيةمالحدثةميفمهذامالقديس..موقدم
أعجبنيممنمتعالميمهمدعوتهمإىلماالشتغالمباهللموعدمماالنشغالمباهتامماتمالدنيامومتاعها م.م
ولكنمالذيمملميعجبنيموظللتمفرتةمطويلةمحتتمأرسهمهومتلكمالصورمالشوهةمعنماهلل..م
والتيمملميكنمعقيلميستطيعمأنميتقبلها..مفكنتمبنيمنارين:منارماألشواقماجلميلةمالتيمتصبهاميفم
نفيسمتلكمالواعظمواألشعار..مونارمعقيلمالذيمحيرتقمألنهمملمجيدمحقيقةممنطقيةممقبولةميستطيعم
أنميسلممهلا م.م
املدرسية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مذهبتمإىلم(نابويل)..موهناكموجدتممدرسةمدومينيكانيهم(..)2موفيهامالتقيتمبأستاذم
حاولمأنمجيمعمبنيمأفكارمأرسطومالرئيسيةممعمالتوراةموالعقيدةمالسيحية..مكانماسمهم(القديسم

()1مرأين مام األدلةمالكثريةمالثبتةمهلذاميفمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهمالسلسلة.
()2منسبةمإىلمتنظيممدينيمروماينمكاثوليكيمأسسهمالقديسماألسباينم(دومينيك)ميفمأواخرمالقرنمالثالثمعرشماليالدي..موقدم
اشتهرمالدومينيكانيونمبأهنمموعاظمومدرسونمومنرصون..موكانمتنظيممالدومينيك مانينيمأولمتنظيمميؤكدمالعملمالذهني،مإذمأنم
األنظمةمالسابقةمقدمركزتمعىلماألعاملماليدوية،موخاللمجيلممنمقياممالتنظيم،مترأسمالدومينيكانيونماألقساممالالهوتيةميفم
كثريممنماجلامعاتمالكبرية،مومنمبنيماألعضاءمذويمالشهرةميفمالتنظيممالقديسمألربتوسمماجنوسموالقديسةمكاثرينمالسيناوية،م
والقديسمتوماماألكويني.
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ي م)م م()1مم
توماماألكوين م
وقد مرأيت ممن مخالل مصحبتي مله مأنه ممل ميأل مجهدا ميف مالزج مبني مفكر مأرسطو ،موالفكرم
حتولتمإىلمالفلسفةمالرسميةمللكنيسةم
الالهويت..موقدمرأيتمكثرةمأتباعه..مبلمرأيتمأنمفلسفتهم م
الرومانيةمالكاثوليكية..موكانتمتسمىمعندهام(الفلسفةمالدرسة م)()2مأوم(فلسفةمالدرسيني م)م
عندمامدخلتمعليهميفممدرستهمسمعتهميتحدثمإىلمتالميذهمالذينمكانواميسجلونمكلممام

()1مهومالقديسمتوماماألكوينيم(1225؟م-م1274م)..مكانمأحدمأشهرمالفالسفةموعلامءمالالهوتمالذينمعرفتهممالعصورم
الوسطىميفمالغربمبتأثريهمالبالغمعىلمالفكرمالنرصاين،موبصفةمخاصةمعىلممذهبمالروممالكاثوليك.م
يطاليا،موتلقىمتعليمهمبجامعةمنابويل،موانضممإىلمسلكمالرهبنةمالدومينيكاين.معنيمقسيسام
نشأمببلدةمروكاسيكامقربمكاسينومبإ
ً
عىلميدمالقديسمألربتمالكبريمعاملمالالهوتماأللاين،مثممصارمتومامأستا ًذاملالهوتميفمجامعةمباريس،محيثماشتهرمبتميزهميفم
اجلمعمبنيمورعهمالديني،موذاكرتهمالوسوعيةموفرطمتركيزه.م
ممبدأميفمتأليفمكتابهم(الدعوةمإىلمدحضمالنكرينمللعقيدة)،ميدافعمفيهمعنمعقالنيةمالعقيدةمالسيحية،مموجهام
ويفمع مامم1258
ً
ممخصصمكتاباتهمللتعليقمعىلمكتاباتمالفيلسوفماليوناينم
خطابهمإيلمغريمالسيحيني.مويفمالفرتةممابنيماألعوامم1259موم1268
َّ
أرسطو.مويفمعامم1265ممبدأميفمتأليفمأشهرمأعاملهمالسمىمبحثمالهويتمشامل.موقدماهتممفيهمبرشحمالعقيدةمالنرصانيةمبتصنيفم
وترتيبممتقن.مولكنهممالبثمأنمتوقفمعنمالتأليف،مإذمأعلنمعنمدخولهميفمجتربةموجدانيةمتركتهميوقنمأنمجمملممامفعلهمحتىم
باباميوحنامالثاينموالعرشونمبإعالنهمقديساميفمالعامم
ذلكماحلنيماليرقىمإىلمماتبدَّ ىملهمإثرمذلكمالفيضمالروحاين.موقدمقاممال
ً
م.موحيتفلمبعيدهميفمالسابعممنممارسممنمكلمعام..
1323
ُ
()2سادت مهذه مالنظومة مالفكرية مبني مالقرن مالثاين معرش موالقرن ماخلامس معرش ماليالديني ،موهي متُشري مإىل ممنهج مفلسفيم
سمونمالدرسيني.م
لالستقصاء،ماستعملهمأساتذةمالفلسفةموالالهوتميفماجلامعاتماألوىلمالتيمظهرتميفمأوروبامالغربية.موكانوام ُي ّ
ويعتمدمالنهجمالدريسمعىلمالتحليلمالدقيقمللمفاهيم،ممعمالتمييزمالبارعمبنيمالدلوالتمالختلفةملتلكمالفاهيم.موقدماستعملم
الدرسيونمالحاكمةماالستنتاجيةمانطال ًقاممنمالبادئمالتيموضعوهامبمنهجهم،مبقصدمإجيادماحللولمللمشكالتمالعارضة.م
نشأتمالدرسيةمنتيجةملرتمجةمأعاملمأرسطومإىلمالالتينيةمالتيمهيملغةمالكنيسةمالنرصانيةميفمالعرصمالوسيط.مفهذهماألعاملم
حثتمالفكرينمآنذاكمعىلمالتوفيقمبنيمم
قدّ ممالدرسيونممسامهاتمقيمةميفمتطورمالفلسفة،ممنهاممامقدّ موهممنمأعاملميفمجمالمفلسفةماللغة.محيثمبينوامكيفميمكنم
خلصائصماللغةمأنمتؤثرميفمتصورنامللعامل.مكاممأهنممركزوامعىلمأمهيةمالنطقميفمالبحوثمالفلسفية.
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ألبمأومروحمالقدسمأنم
يقوله..مكانميقولمهل مم(:)1ممثلاممجتسدماالبنمفإنهممنمالمكنملكلممنما م
يتجسد..ممتام ًاممثلاممفعلماالبن..مم
ثمميستغرقميفمصمتمعميق،موكأنهميتلقىموحياممنمالسامء،مثمميقول:مإنماالبن،مالكلمةم
األزلية،مقادرممتام ًامعىلمأنميتجسدممرةمأخرى،ميفمروحمومجسدمفردمإنساينمآخرمخمتلف،ممولودممنم
خمتلفمومعرقمخمتلفموميفمبلدمآخرمومزمنمآخرممتكل ًامم
أممأخرىمأوممولودممنمأممومأب،ممنمجنسم م
معنمالسيحمليبرشمبرسالتهموميرشحم
لغةمأخرىمومستخدم ًامنموذج ًاممنمالصورةمالبرشيةمخمتلفةممتام ًا
ّ
العالقةمبنيماهللمومالعائلةمالبرشية.مم
ثمميستغرقممرةمأخرى،مثمميقولمبعدها:مإنماهللمملميرصمإنسان ًامألجلمأنميكونمهيودي ًامذ مكر ًام
هللَّمطبيعةم
منمأهلمالقرنماألولماليالديمذامطولمومعرض..ممبلماهللماختارماإلنسانمألجلمأنمتكونم ِ
جنسماإلنسانمككل..مولذلكمفإنهممنمالمكنملألبمواالبنمومروحمالقدسمأنميتجسدوامثالثتهمم
مجيع ًاممعمبعضمويفموقتمواحدميفمإنسانمفردمواحدمفقط،مأوميفمعدةمأفراد .م.م
ملمأكنمأد مريماألسسمالنطقيةمالتيمينطلقممنهامهذامالدرس..مفقدمقرأتمالكتابمالقدس،موملم
أجدمفيهمماميذكره..مسألتهمعنمالنطقمالعقيلمالذيميربرمأقوالهمهذه..مفنظرمإيلمكاحلزين،موقال:مإنم
احلقائقمالتيميقدمهاماإليامنمالميقوىمالعقلمعىلمالتدليلمعليها،مففيماستطاعةمالعقلمأنميتصورم
مماهيةماهلل،مولكنهمالميستطيعمأنميدركمتثليثماألقانيم،مومنمدللمعىلمعقيدةمالتثليثميفماألقانيمم
حقرممنمشأنماإليام من( )2م.م
ثممأضافميقول،موتالميذهميكتبون:محتىمالكنائسمالرشقيةمتقولمهذا،مفالقسمباسيلوسم
يقول:م(إنمهذامالتعليممعنمالتلثيثمفوقمإدراكنا،مولكنمعدممإدراكهمالميبطل مه)..مووزميلهمتوفيقم

()1ممامنذكرهمهنامذكرهمالقديسمتوماميفمكتابهم()Summaم(اجلزءم3م/مالسألةم،3مالفقراتم5مـم8موالسألةم،4مالفقراتم4ـم
)6
()2مقصةمالنزاعمبنيمالدينموالفلسفة،متوفيقمالطويل:م.83
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جيدميقول:م(إنمتسميةمالثالوثمباسمماألبمواالبنموالروحمالقدسمتعتربمأعامق ًامإهليةموأرسار ًام
سامويةمالمجيوزملنامأنمنتفلسفميفمتفكيكهامأومحتليلهامأومأنمنلصقمهبامأفكار ًاممنمعندياتنا م)()1مم
التجريبية:
قلنا:مفهلمظللتميفمصحبتهمبعدمأنمسمعتممنهمهذامالو مقفممنمالعقل م؟م
قال:مال..مملمأستطعمأنمأستمرمطويالميفمصحبته..مفقدمكانممعماحرتامهمالشديدمألرسطوم
وللمنطقمأبعدمالناسمعنمأرسطوموعنمالنطق..مومامكانملعقيلمأنميرىضمبصحبةممنمهذامحاله م.م
قلنا:مفإىلممنمجلأت م؟م
قال:ميفمذلكماحلنيمبدأتميفمأوروبامحركةمثقافيةمكربى،متسمىمالنهضة،مأعقبتمهنايةم
العصورمالوسطى..موصارملكثريممنمالناسمشغفمكبريمبالعلوم..مكلمالعلوم..مم
وقدمأصابنيممنمعدوىمذلكمالشغفممامأصابني..مفلذلكمرحتمأبحثمعمنميلبيمأشواقم
عقيلمللمعارفموأسبابمالعارفمومناهجها م.م
وقدمدلنيمبعضهممعىلمرجلميقالملهم م(فرنسيسمبيكو من م)()2مرأيتهمقصدمأخاملهميقالملهم م(روجرم
بيكو من م)(..)3مكانمقدمنقلمإىلمسجنمبديرمالراهباتمبباريس..مذهبتممعهمإىلمالدير..موتوسلنامإىلم
()1اهللمواحدمأممثالوث:مجمدىممرجان:م()11
()2مهوم(فرانسيسمبيكون) م،Baconم Francisم( 1561مـم1626م)،موهومفيلسوف مورجلمدولةمإنجليزي،مكانممنم
الؤيدينماألوائلماألساسينيمواألكثرمنفو ًذامللمذهبمالتجريبيمومنمالؤيدينمالستعاملمالطرقمالعلميةمحللمالشكالت.م
ّ
منمأهممكتبهمالفلسفية:مالتقدمميفمالتعليمم(1605م)؛ماألورغانونماجلديدم(1620م)مومهامالكتابانمالوحيدانماللذانمأتمم
سمىمالتجديدمالكبري.موهوميفمطرقمبحثمونظرياتموإنجازاتمالعلوممالتجريبية.موكتبم
كتابتهاممضمنممرشوعميفمستةمأجزاءم ُي َّ
بيكونمأيضاممقاالتمذاتمطابعمهزيلمومقاالتممبتكرة.
ً
()3مروجرمبيكونم(1214؟م-م1292م؟).مكانمفيلسو ًفاموعا ًلامإنجليز ًيا.موهوميعدمواحدً اممنمالشخصياتمالرائدةميفمتطويرم
رفمبصفتهممؤسسامللعلوممالتجريبيةموأحدمالباحثنيماألوائلميفمدراسةمعلممالبرصيات،موقدم
العلومميفمالقرونمالوسطى..م ُع
ً
ساعدمعىلمإرساءمالقواعدمللثورةمالعلميةمالتيمظهرتميفمأوروباميفمالقرننيمالسادسمعرشموالسابعمعرشماليالديني.م
ُولدَ ميفمسومر ستميفمإنجلرتامودرسمالفنونماحلرةموالفلسفةميفمجامعةمأكسفورد،مثممتركمأكسفوردميفمثالثينياتمالقرنم
الثالثمعرشماليالديموبدأميدَ ِّرسميفمجامعةمباريس..معادمإىلمأكسفوردموأمىضمالسنواتمالعرشمالتاليةممنمحياتهميفمدراسةممكثفةم
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الراهباتمبكلممامأمكننامأنمنتوسلمبه..مفأذنملنا..موهناكمصحبناهممدةممنمالزمان م.م
صناممالتيمحتيطمبه..موالتيم
كانمأولممامبدأنامبهمأنمقالملنما(:)1ملنميعقلمعقلكمحتىمحتطمماأل م
متنعهممنمالتفكريمالسليم م.م
سألتهمعنها،مفقالميل:مهيمأربعة..م
أوهلا ..مصنم مالطائفة ..مإنه مصنم مينحرف مبمرآة مالعقل ،مفيعكس ماحلقائق مبغري مصورهتام
األصلية.مم
وثانيها..مصنممالفردمذاته..موهومصنممتفرضهمطبيعةماليولماخلاصةمبكلمواحدممنا،محيثم
تسببمهذهماليولمالشخصيةمانحرافاتمبعيدةميفمفكرماإلنسان.مم
وثالثها..مصنممالسوق..مسوقمالعرفة..موهيماألفكارماخلاطئةمالتيمتترسبمإىلمأذهاننامبسببم
العباراتمالغامضة،مفعلينامتنقيةمالعباراتمحتىمنستطيعمالوصولمإىلماحلقائق.مم
ورابعهامصنممالعرضم(معرضماألفكارمالقديمة)مالتيمحتتويمأفكارمالفالسفةمالسابقني،م

للرياضيات،موالتقنيةموخصوصامعلممالبرصيات..مان ضممبعدهامإىلممجاعةمالفرنسيسكانمالدينيةموعادمإىلمباريسمليحثمعىلم
ً
اإلصالحمالثقايفمداخلمالكنيسةموليكرسمنفسهمالكتشافمونرشمنظامملكلمالعرفة.م
ويفمهذامالوقت،مقاممنزاعميفمداخلماجلامعةمالفرنسيسكانية،مونتجمعنهموضعمرقابةمعىلمالكتب.موسمحمرؤساءمبيكونملهم
باالستمرارميفمالكتابةمولكنهمممنعوهممنمنرشمأعامله.م
ً
املرغبةمطلبمالبابامكليمنتمالرابع،ممجعمبيكونمملخصاملنظاممالعرفةموأرسلماللخصمالسمىمأبوسممايوسم(العملم
وتنفيذ
ً
األطول)،مإىلمالباباميفمعامم1267م،موأصبحمهذاماللخصممنمأبرزموأهممأعاملمبيكون.م
خالل مالسبعينيات ممن مالقرن مالثالث معرش م اليالدي ،مكتب مبيكون ميفمعلممالفلك موالرياضيات موعلممالفيزياء .مويفمعامم
1278ممانتقدتمالكنيسةمبعضممؤلفاتهموسجنميفمباريسميفمديرمالراهباتمحتىمعامم1292م.موقبلمفرتةموجيزةممنموفاته،مأتمم
بيكونمكتابه:مملخصملدراساتمعلممالالهوت،موفيهمأعلنمماكانميعتربهممنمرشورمالعاملمالنرصاين.م
كانتمأهمماألعاملمالتيمكتبهامبيكونميفمالعلوممولكنهمكتبمأيضاميفمالفلسفةموعلممالالهوت.موتوضحمهذهماألعاملمتأثرم
ً
بيكونمبالفيلسوفماإلغريقيمأرسطو،موعاملمالالهوتمالنرصاينمالقديسمأوغسطنيموابنمسينا.
()1ممامذكرناهمهنامهوميفماألصلملفرنسيسمبيكونمالملروجرمبيكون..ممعمالتنبيهمإىلمأهناممملميعيشاميفمعرصمواحدمكاممذكرناميفم
ترمجتهام.
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وتسببمضغطامشديدامعىلمأذهاننا،موبالتايلمأخطاءامجسيمة.مم
قلت:مأنتمحتتقرماألفكارمالقديمةمإذن م؟م
قال:مأنامالمأحتقرها..مولكنيمأرىمأنممنهجهمميفمالتفكريملنميوصلهممإىلميشء..مولنمتتطورم
اإلنسانيةممامدامتمتتمسكمبه..موالنطقمالذينميعتمدونمعليه،م مويستقونممنهمأفكارهممهوممنطقم
صوريمالميفيدمعلاممجديدا،ماناممهومترسيخمللمعلوماتمالسابقةموإلزامماخلصممهبا م.م
قلت:مفامممنطقكمالبديل م؟م
قال:ممنطقيمالبديلمهومالذيمينهضمبالعلم..مإنهمينطلقممنمالقياسموالتعقل،مواستخراجم
الكليات ممن ماجلزئيات ،مبعد ماالستقراء مفيها ،موتنويعها ،موالتعقل مفيها ،موبدون مذلك ميظلم
االستداللمعقيام،موبدونمأساسمثابت.مم
الرياضية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مإىلمرجلممجعمبنيمالفلسفةموالرياضيات..مولذلكمكانملهممنمالعقلممامأرىضمبهمبعضم
ت م)(..)1مولكنيمـملألسفمـمملمألقهمإالمقبلمفرتةموجيزةممنموفاته..م
عقيل..مكانماسمهم م(رينيهمديكار م

تم(1596م-م1650م)،مويعرفمأيضامبكارتيسيوسمCartesiusمفيلسوفمفرنيسمورياضيايتموعاملميعتربم
(1
)مرينيهمديكار ْ
ْ
منممؤسيسمالفلسفةماحلديثةمومؤسسمالرياضياتماحلديثة..موالكثريممنماألفكارموالفلسفاتمالغربيةمالالحقةمهيمنتاجموتفاعلم
معمكتاباتهمالتيمالمتزالمتدرسمإىلماليوم..مم
ّ
ِ
ن،مكاممسافرمكثريا،موقدممكَّنتهم
مميفمإحدىمال ُك ِّل َّياتماليسوعيَّة،موخدمميفمجيوشم َب َلدَ ْي
ولدميفمالهاييهمقربمشاتيلريو.موتع َّل
ً
األَ
موالمالتيمورثهاموالتيمجاءتهمممنمتولوهمبالرعايةممنمتكريسممعظ ممموقتهمللدِّ راسة..مويفمالفرتةمبنيم1628م مو1649م،معاشم
ِّ
ديكارتمحياةمعلميَّةمهادئةميفمهولندا،موأنتجممعظمممؤلفاتهمالفلسفيَّة..مويفمأواخرمعامم1649م،م َقبِ َلمدعوةممنماللكةمكريستينام
لزيارةمالسويدمحيثم ُأصيبمبمرضم ُعضالموتويفمهناك.م
ّ
َّرصفمالعقيلمالسليممللمرءموالبحثمعنماحلقيقةميفمالعلومم(عامم1637م)م
لهمثالثةممؤ َّلفاتمرئيسيةمهي:مرسالةم م
يفممنهجمالت ُّ
و ُيعرفمهذامالكتابمباسممشائعموهومرسالةميفمالَنْ َهج..م َأ َّمامالكتابانماآلخرانمفهام:متأ ُّمالتميفمالفلسفةماألُوىلم(عامم1641م)م
مبالديكارت َّية.
ف
هممعململديكارت،مومبادئمالفلسفةم(عامم1644م).مو َأصبحتمفلسفتهم ُت ْع َر ُ
ْ
ولع َّلهم َأ ّ

205

كانمخارجامحينهاممنمقرصماللكةمكريستينا..مملكةمالسويد..مم
قالميلمأولممامالتقيته:مالشكمأنكمتبحثمعنممنهجميستطيعمبهمعقلكمأنميصلمإىلماحلقائقم
منمأقربمطريق،موأوثقمطريق م.م
قلت:ملقدمقرأتمماميفمعقيل..موأحسبمذلكمكافيامألنمجيعلمعقيلميعقدمصحبةممعمعقلك م.م
قال:ملنميتيحمعقيلملعقلكمصحبتهمإالمإذامختلقمبأربعمخالل م.م
قلت:مفاممأوهلما م؟م
قال:ماالستقاللمالفكري..مم
قلت:ممامتقصدمبذلك م؟م
قال:مجيبمأالميعتقدمعقلكمإالمبامميكونمواضحاملديهممقبوالمالمريبمفيه..مم
قلت:مفكيفميتسنىميلمهذا م؟م
قال:مبأربعةمأركان م:م
أوهلا..مأنمترفضمأفكارمالسابقنيمإذامخالفتمالعلم..مإذمأنماتباعماآلخرينميفمالعلمميشبهم
األعمىمالذيميقودهمالعميان..موهلذا،مفكلاممكانمواضحامعندمالنفسموضوحامشديدامكانممعلوما،م
حتىمولومملميكنمواضحامعندمالقدماء م.م
وثانيها..مجيبمأالمتترسعميفماحلكممبيشء.مم
وثالثها..مجيبمالتخلصممنماألهواءمالداخلية..مفكاممأنمأفكارمالقدماءمتأرسمقلبمالتعلمم
حتىميكادمالميبرصماحلقائق،مكذلكمأهواءمالنفسمقدمتأرسمالقلبموالمتدعهميكتشفماحل مقائق.مم
ورابعها..ماجعلموجدانكمحكاممعىلماألشياء،مبحيثمالمتقبلمأيميشءمإالمإذامكانمواضحام
ماثالمأمامموجدانكممتاما م.م
قلت:معرفتمأوهلا..مفاممثانيهما؟مم
قال:مالتحليل م.م
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قلت:ممامتريدمبه م؟م
قال:مباممأنمعلمماإلنسانمأوضحمبالبسائطممنهمبالركبات،مفالمبدمأنمحتللماحلقيقةمإىلمأكربمقدرم
ممكنممنمالبسائط..مفالسائلمكاممتعلممقدميتضحمجزءممنهاموالميتضحمجزءمآخر..مولذلكمفإنم
التحليلمهومالذيمينقذمالفكرممنممنمالرتدد،مويضعملكلمجزءممنمالسألةمماميناسبه،مدونماختالطهم
باجلزءماآلخر م.م
قلت:مفاممثالثهما م؟م
قال:ممالتدرج..مم
قلت:ممامتريدمبالتدرج م؟م
قال:مباممأنممالتحليلميؤديمإىلمتعقيدمالروابطمبنيماألجزاء..مفإنمترتيبمالفكرموالتدرجميفم
البحثمعنمالواقعماألبسطمفاألبسطمهومالذيمحيميمالتحليلممنمذلك.مم
قلت:مفاممرابعهما م؟م
قال:ماالستقراء..مم
قلت:ممامتريدمبه؟مم
قال:مهوماالستقصاءمعنمكلمماميكشفمأيمجزءممنمالسألةمحتىمتشبعهمبحثاموتنقيبامفالم
نتحولمإىلماجلزءمالثاينماالمبعدمانمننتهيممنماجلزءماألولميفمالبحث.مم
قلت:معرفتمأصولممنهجك..مفاممفروعه م؟م
جم
قال:ملقدموجدتمأنممقدارمالعقلمواحدامعندمالناسممجيعا..موذلكمجعلنيمأعتقدمأنمالنه م
الذيميبنغيمللعقلمأنميتبعهمويسريمفيهمواحدمأيضا..مولذلكمجيبمأالميكونمهناكمأيمفرقمبنيم
العلوممالختلفةميفمالنهج م.م
قلت:مفأيممنهجمموحدمجيبمأنمتسريمفيهمالعلومممجيعا؟مم
قال،موبقوة:مإنهممنهجمالرياضياتمالذيميبحثمعنمالكم..مإنهممنهجمحمددموواضح..ملذلكم
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جيبمبحثممجيعمالع ملوممحتىمالطبيعياتميفمضوءمهذامالنهج.مم
نستطيعمعىلمضوءمهذامالنهجمأنمندخلمالقياساتمالكميةميفمالعلوممالطبيعية..مبلمنستطيعم
أنمنحولمالرضموالقوةمواحلرارةمومامأشبهمذلكمإىلمأمورممقاسةمبالكم م.م
إنمالطريقةمالرياضيةمـموخصوصامطريقةماجلربمـمهيمالطريقةمالوحيدةملعرفةممجي معمالعلوم.مم
قلت:مفهالمرشحتميلممامتريدمهبذامالنهج م؟م
قال:مافرتضمـمأوالمـمحالممسبقاملشكلتك..مثممعددمالنتائجمالتيمقدمترتتبمعىلمهذاماحللم
عىلمافرتاضمصحته..مثممفتشمعنمهذهمالنتائجملرتىمهلمهيمموجودةمفعالمأممال..مم
مثال،ملومطرحتمعليكممسألةمتقول:مهلماحلديدميتمددمباحلرمارة؟..مفإنماجلوابمالسليمم
لذلكمهومأنمتفرتضمأوالمحالمللمسألةمبأنهم(نعمماحلديدميتمددمباحلرارة)مثممتبحثمعنمالنتائجم
الرتتبةمعىلمذلك؟..موأوىلمالنتائجمأنهممنممتددماحلديدمالمبدمأنميعوجماحلديدمأوميكرسمأيامماحلرم
ل متظهرمأياممالشتاء،موختتفيمأيامم
ألنهمحديدمممتد..مأومالمبدمأنميكونمبنيمقطعماحلديدمفواص م
الصيف..مفهذهمهيمالنتيجةمالرتتبةمعىلماحللمالفرتض م.م
وهذهمالنتائجمجتعلكمتالحظمالواقعماخلارجيملرتىمصحةمالنتيجةمخارجا،مفتعرفممدىم
صحةمالفرضية.مم
ثممالتفتمإيل،موقال:مأليسمهذامخرياممنممنهجمأستاذكمأرسطو..مذلكمالنهجمالعقيممالذيم
الميزميدكمإالمجهال..م(انمالنتيجةميفممنطقهمليستمسوىمصيغةمأخرىمللمقدمة..مفإنمكانتم
القدمةمصحيحةمفإنمالنتيجةممعلومةمبصورةمآلية..موإنمكانتمإحدىمالقدماتمباطلة،مفإنمالنطقم
ليسمسوىموبال م)م
قالميلمذلك،مثممسار،مورستممعهممدةممنمالزمانمأتتلمذمعىلميديهمكاممتتلمذتماألجيالم
الكمثرية..ملكنمعقيلممعمذلكمومعماحرتاميمالكتشافاتهمالعلميةمالتيممتتمعىلمضوءممنهجهماجلديدم
كنتمأرىميفممنهجهمجمموعةمنواقص..مم
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منهامأنهمملميركزميفممنهجهمعىلمدورمالتجربةميفمفهمماحلقائق،مممامصبغممنهجهمبالصبغةم
الصورية..موهومبذلكموقعمفيامموقعمفيهمأرسطوممنمقبل م.م
ومنهامأينمرأيتمأنمتبسيطمالعلومميفيدميفمكثريممنماألحيان..مولكنهمبالرغمممنمذلكمقدم
يوصلنامإىلمطرقممسدودة..مفمثال،ملومأردنامالبحثمعنمحقيقةمالوجودمأومالعدم،مالمنصلمإىلم
نتيجة..مفليسماألمرمكاممذكرمديكارتمدائام،مبأنهميفمسبيلمالبحثمعنماحلقائقمالمبدممنمتبسيطهام
إىلمآخرمدرجةم مممكنة،مألنمالعلممبالبسائطمأسهلممنمالعلممبالركبات..مكالمفبعضمالبسائط،مالعلمم
هبامالمخيتلفمعنمالركباتميفمصعوبته.مم
ومنهامأنمالعلومميفمحلظةموحدهتاميفمجهةمختتلفميفمجهاتمعديدة،موليسممنمالصحيحم
ىلممدىمفرقم
وضعممنهجمواحدمجلميعمالعلوم،مكاممحاولمذلكمديكارت..موقدمتنبهمالتأخرونمإ م
العلوممعنمبعضها،مفوضعواملكلمواحدممنهاممنهجامبعدماإلشارةمإىلمالنهجمالعاممالذيميشملم
مجيعمالعلوم.مم
باإلضافةمإىلمنواقصمأخرىمكثريةماكتشفتهامبعدمأنمصحبتمالعقلمالذيماجتمعتمفيهم
العقول..موالذيمملمأرحلمهلذهمالبالدمإالمألجلمالبحثمعنه م.م
*م
** م
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
ش م)م م(1608م
قال:ملقدملقيتميفمطريقيمرجالمملمتتحميلممعرفتهمبالتفصيل..مكانماسمهم م(مابران م
–م..)1715مكانمعىلمماميبدومتلميذاممنمتالميذمديكارت..مرآينممهتام،مفقال:مأنتمتبحثمعنم
الستحيل..مفلذلكملكمأنمهتتم م.م
سألته:ممامتعني م؟م
قال:مأنتمتريدمأنمتعلممحقائقماألمور..موهذاممامالميكون م.م
قلت:ممل؟..موماماحلائلمبينيموبينها م؟م
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قال:ممامداممعقلكميصحبمجسمك،مويندمجممعه،مفيستحيلمأنمتعرفماحلقائق..مألنم
حواسكموخيالكمالفارغمورغباتكمالنفسيةمستحولمبينكموبنيماحلقائق.مم
قلت:مكيفمتتسببماحلواسميفمحجبمالعقلمعنماحلقيقة؟مم
قال:متعليلمذلكمالبسيط..مإنماهلدفمالفطريممنماحلواسمخيتلفمعنماهلدفمالذيمينشدهم
اإلنسان،مولذلكميتورطماإلنسانميفماخلطأ..مإنمالغايةممنماحلواسمباألصلمهيماجيادمعالقةم
مناسبةمبنيماجلسمموالعاملمالحيطمبه،محتىميبقىماجلسمممصوناممنماألخطار..مبينامميستخدممالبرشم
حواسهممفياممهوموراءمهذهمالغاية،موهومالبحثمعنمالعلممبحقائقماألمور،مجهالمبأهنامإناممتن مقلم
الظاهرمالساذجةمواآلثارمالسطحيةمإىلمضمريماإلنسان،محتىميتجنبهامألهنامهيمغايتهمالطبيعية.مم
إنمحواسنامـممثالمـمتشعرمباألملمإزاءمبعضماإلثاراتماخلارجية..مفهلماألملمأثرممنمآثارمتلكم
األمورماخلارجيةمكاممنتصورموكاممنقولمظاهرامبأنمالرضبممؤمل،مفننسبماألملمإىلمالرضب م،مونجعلهم
صفةممنمصفاته؟..مكالمإناممهوممنممقتضياتمذواتنامنحن،مفهيمالتيمتتأثرمبالرضب،موالمدخلملهم
بصورةماحلياةماخلارجية،مونحنمإناممنعربمعنمالرضبمأنهممؤململبيانمنوعيةمالعالقةمالتيمتربطهم
بأجسامنا.مم
أضفمإىلمهذامأخطرمداءمحيولمبينناموبنيمالعلممباحلقائق..مإنهم(التوه مم)..مإنهمالداءمالذيم
جيعلنامنزعممصحةمأفكارماآلخرين،مفنتبعهممبيناممهيمباطلةمواناممختيلنامخياال.مم
أضفمإىلمهذامكلهمالرغباتمالنفسيةمفإهنامتولدماحلبموالبغضميفماإلنسان..مومهامبدورمهام
حيجبانمنورمالعقلمويوقعانماإلنسانميفماخلطأ..مم
أضفمإىلمهذامالصفاتمالنفسية..مفهيمأش مدمأثراميفمالقلبممنمالرغباتمالنفسية،مألنمالصفةم
النحرفةمبذاهتامتسببماخلطأ،مدونمواسطةماحلبموالبغض.مم
ليسمذلكمفقط..مبلمإنمطاقةمالفهمم(العقل)مقدمتتسببميفماخلطأ،مذلكمألهنامبطبيعتهامحمدودةم
بينامميزعمماإلنسانمأهنامقادرةمعىلمكشفماألشياءممجيعا..موهذامالغرورمسببمخطريممنمأسبابم
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اخلطأمالبرشي.مم
قلت:معرفتماألدواء..مفاممالدواء م؟م
قال:مجيبمـمأوالمـمأنمتطرحمأيممسألةمبصورةممبسطة..مثممتبحثمعنمالوسائطمالشرتكة..م
ثممحتذفمالزوائد..مثممتلخصمالعلوماتمبقدرماإلمكان..مثممتتدبرميفمنوعيةمترتيبمالعلوماتم
معمبعضهامبدقةمتامة..مثممتقابلمالعل موماتمالركبةممعمبعضهامحلذفمالكرراتمعنها..مثممحتذفم
األمورمغريمالفيدة..موهكذامإىلمأنمتصلمإىلممامقدميتاحملكممنماحلقائق م.م
العقالنية املادية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مإىلمرجلممنمهولندامكانماسمهم م(اسبينوزما م)(..)1ملقيتهميفمأمسرتداممبنيمأعضاءممجاعتهم
()1هومباروكمسبينوزام(1677-1632م)،مفيلسوفمعقالينممادي،ممنمأهممفالسفةماحلضارةمالغربيةماحلديثة،مبلمهومـممعم
نيتشهمودريدامـمفيلسوفمالعلامنيةماألكرب..معاشميفمهولندا،مولكنهممنمأصلمماراين.مأفصحمأبوهموجدهمعنمانتامئهامماليهوديمبعدم
وصوهلاممإىلمأمسرتداممحيثمأصبحاممنمقادةماجلامعةماليهوديةمومنمكبارمالتجارمفيها،موكاناميعمالنمباالستريادمأساس ًا.م
ولدميفمأمسرتداممألبوينمهيوديني.ماكتسبميفمبدء محياتهمسمعة مالفكرماحلر ،مولذلك مطردممنمالجتمعماليهودي ميفمعامم
1656م.مثممعاشميفمعدةممدنميفمهولندامص مان ًعامللعدسات.م
امللتحررمالدينيموالسيايس..موكانميعتزمباستقالله،مورفضمعروضاملعاشممنماللكملويسم
كانمسبينوزامطوالمحياتهمداع ًي
ً
الرابعمعرشمملكمفرنسا،موأستاذيةمجامعيةميفمألانيا.موبالرغمممنمأنمسبينوزاموجدماالحرتامممنماجلميعمفإنهمكانممثريامللجدلم
ً
بسببمآرائهمالشاطحةميفمالدينموالفلسفةموالسياسة.م
تأثرتمفلسفةمسبينوزامبالفيلسوفمالفرنيسمرينيهمديكارت،موتبنىمآراءمديكارتميفمأنمالفكرموالادةممهامالنظامانماألساسيانم
للواقع،موأنمالعاملمالاديمليسمسوىمأجزاءممنمالادةمتتحركموتتفاعلموفقمقواننيمسببية.مإالمأنهميفمكتابهماألخالقم(نُرشمبعدم
ّ
ا.مادعىمسبينوزامبأنماإللهمأومالطبيعةمهيمالادةماحلقيقية،موزعممأنم
موتهمبقليل)،مطورمأفكارمديكارتمبطرقمغريمتقليديةممتا ًم
الفكرموالادةممهاممنمالصفاتمالتناهيةملإلله،موأنمكلماألشياءمالفانيةم(مثلمعقولمالبرشموأجسامهم)مجمردمأشكالمأومحاالتم
منمصفاتماإلله..مملميرتكمسبينوزامجماالً
مأليماستثناءاتمللسببية،ممنكراماإلرادةماحلرةمللبرشيةمواإلله..مإالمأنهمرأى،مأنمحريةم
ً
العقلميمكنمأنمحتققمبالفهممالعقالينملكانناميفمالطبيعةموخضوعناملقوانينهامخاصةمقانونماالنفعاالت.م
وقدمتعددتمروافدمفلسفةمسبينوزامفكانتممنمبينهامروافدمهيودية،مولكنهمكانميرفضمصحةمالقولمبدقةمأسفارمالعهدمالقديمم
ـموقدمذكرنامرأيهميفمهذاميفماألجزاءمالسابقةممنمهذهمالسلسلةمـموهوميرفضمدعوىماليهودمأهنممشعبماهللمالختار..موقدمتأثرمكثريام
ً
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اليهودية..موقدمكانمحينهاممطروداممهانامبينهممبسببمادعائهمبأنماهللميكمنميفمالطبيعةموالكون،م
وأنمالنصوصمالدينيةمليستمسوىماستعاراتموجمازاتمغايتهامأنمتعرفمبطبيعةماهلل م.م
ّ
ملميكنمهيمنيممنهمإالمالبحثمعنممنهجهمالعقيل..مفقدمسمعتممأنهممنمتالميذمديكارت..موأنهم
منمالذينمحاولوامأنميطوروامأفكارمديكارتمومنهجه م.م
عندمامالتقيتمبهمأولممرةمقالميل:ملقدمرأيتمبعدمبحثمطويلمومعاناةمقاسيةمأنمطرقممعرفةم
األشياءمأربعةمالمخامسمهلا..مم
أمامأوهلا..موأدناهامفهيممامنتلقاهممنمأفواهمالناس..مكمعرفتناممثالمبيومممميالدنا..مم
وأمامثانيها..مفالتجربةمالجملة..مكمعرفةمالناسمـمبعدمالتجربةمـمأنمالنفطمممامحيرتق.مم
وأمامثالثها..مفمعرفةمالرابطةمبنيماجلزئياتموالكليات..مكاممنعلممباحلرارةمبعدمالعلممبوجودم
النار..موهذامالطريقمأفضلممنمالطرقمالتيمسبقته.مم
وأمامرابعها..موأعالها..مفهوماملوجدانمالذايتموالشهودمالشخيص..موهومطريقمالميأتيهم
اخلطأ،مألنهممنطبقممعمالعلوم،مويأيتمبعالقةممبارشةمبنيمالفردموالعلوم،مولذلكمفهومموجبم
لليقني،موهوميتعلقمبالبسائطموالبادئماألولية،مومواردهمقليلةمجدما( )1م.م
قلت:مملمكانمكذلك م؟م
قال:مألنمالعلم مبالبسائط..مأيمبالطريقممالوجداين..مواضحموحمددموموافقممعمالعلومم
اخلارجي،مولسنامبحاجةمإىلمحجةمتدلمعىلمصحته..موهلذامفلسنامبحاجةمإىلمالبحثمعنممنهجم

بفالسفةمالعصورمالوسطىممنماليهودممثلمموسىمبنمميمونموابنمجربولموهذانمكاناممتأثرينمبالفالسفةماإلسالمينيمالذينم
مجعواميفمتصوراهتم،مهللمواخللقموالكون،مبنيماإلسالمموالشائيةمواألفالطونيةمالحدثة.
() 1مأنشأمسبينوزاممنظومةمفلسفيةمعىلممنوالماهلندسة،مإذمحاولمأنميستخلصماالستنتاجاتمالفلسفيةممنمعددمحمدودممنم
البدهيياتمالركزية؛مأيمالتيمتفرتضمأهناممنماحلقائقمالسلممهبا،موكذلكممنمالتعاريف..موهوم ُيعدممنمدعاةمالفلسفةماآلليةمألنهم
يرىمأنمكلميشءميفمالكونممقدرمحتام،موكانمهدفهماألسايسمذامطابعمأخالقي،محيثمأرادمأنميرشحمكيفميمكنملإلنسانمأنم
ً
اميفمهذامالعاملمالذيمتسريهماحلتمية.
يكونمحرامعاقالًمراض ًياممرض ًي
ِّ
ً
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صحيحمللمعرفة..مفالعرفةمهيمبذاهتامدليلمعىلمصحتها،موعىلمصحةمالطريقمالؤديمإليها،مالم
س… موبالتايلمفإنمالعلممهومطريقمالعلم..مالعلممبالوا مقعمطريقمالعلممبذلكمالنهجمالذيم
العك م
يوصلناماليه،مأيمعىلمضوئهمنستطيعممعرفةمالنهجمالؤديمإليهموإىلمغريه.مم
قلت:مإنمهذاميستدعيمالبحثمعنمحقيقةمواضحةمجدامومتميزةممتامامعنمالباطل.مم
قال:مأجل..مفالميمكنمأنمتؤسسماحلقائقمإالمعىلماحلقائق..موكلاممكانتماحلقيقيةمواضحةم
ضوحا،موأشدممتييزامعنمالباطلمكانتمأفضل..مألنمأساسمالعلممآنئذميكونمأكثرمرسوخا،م
أكثرمو م
ويكونمالعلممالنابعممنهمأشملمإحاطةمباحلياة م.م
قلت،موقدمهزينمالفرح:مفاممهومذلكمالعلمماألولمالذيميتعلقمبأوسعماألشياءمإحاطةموأسامهام
رتبة م؟م
ىلمضوئهمنتعرفمعىلمالنهجمالصحيحمونبلغم
قال:مإنهمالعلممباهللمالذيمهيديمإىلمكلمعلم..مفع م
بهممجيعماألشياء م.م
قلت:مومنمهوماهلل؟..موكيفمنصلمإليه م؟م
قال:مليسماإللهمكائنًامفوقمالبرش..مموليسمهومالذيمخلقمالكون..موليسمهومالذيمتذهبم
إليهمالديانات..موليسمهومالذيمينشغلمبمصريمالبرش،مويرسلمهلممالعالماتموالرسائل م.م
قلت:مفمنمهومإذن م؟م
قالميلمبلغتهمالالتينية:مديوسمسيفيمناتورام م( Deus sive naturaم)م
قلت:متقصدم(اإللهمأيمالطبيعة م)م
قال:مأجل..مفباممأنمالطبيعةمهيمالنظاممالكيلملألشياء..مفإنماإللهمهومالنظاممالكيلملألشيا مء( )1م.م
()1ذكرمالسري يمأنمإسبينوزاماستخدممللتفرقةمبنيمتصوريماإللهموالطبيعةمتعبريينمالتينينيم(ناتورامناتورانزم natura
،)naturansمأيم(الطبيعةمالطابعة)،مو(ناتورامناتوراتام،)natura naturataمأيم(الطبيعةمالطبوعة)،موالطبيعةمالطابعةمهيم
رضوري،موالميمكنمأنميتممتصورهمبغريهمألنمشيئ ًامالمخيرجمعنه،مكاممأنمالعلةم
النظاممالشاململألشياءممنمحيثمهومذوموجودم
ُّ
كامنةمفيهمباطنة،مأيمالميتحكممفيهميشءمخارجمعنه.مأمامالطبيعةمالطبوعة،مفهيماألوجهماجلزئيةمأومالكوناتمالوجودةميفمالعاملم
ِّ
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احلسية التجريبية:
ض(..)1مورحتمأبحثمعنمأستاذمآخر م.م
اكتفيتمبقولهمهذا..موالذيمرفضهمعقيلمأياممرف م
قلنا:مإىلممنمجلأت م؟م
ك م)(..)2ملقيتهم
قال:مإىلمرجلمحاولمأنمجيمعمبنيمالفلسفةموالسياسة..مكانماسمهم م(جونملو م
منمحيثمهيمتعبريمجزئيمعنمصفاتماجلوهرمالشاملة.مويمكنمالقولمبأنم(الطبيعةمالطابعة)مهيماإلله/الطبيعةميفمحالةماكتامل،م
أمامالطبيعة/الطبوعةمفهيماإلله/الطبيعةميفمحالةمصريورةمآخذ ًا ميفمالتحققميفمالادةم(وهذاميقابلمالعقلمالطلقمعندمهيجلمثمم
حت ُّققهممنمخاللماجلدلمداخلمالطبيعةمإىلمأنميكتملميفمهنايةمالتاريخ)م(انظر:مالوسوعةماليهودية)م
وهبذا،مر َّدمإسبينوزامالعاملمبأرسه،ميفمثباتهموحركته،مإىلممبدأمواحد،موهذامالبدأمهومالقوةمالدافعةمللامدةموالساريةميفماألجسام،م
الكامنة مفيها ،موالتي متتخلل مثناياهاموتضبط موجودها ،مقوة مال متتجزأ موال ميتجاوزها ميشء موال ميعلومعليهامأحد ،موهي مالنظامم
الرضوريموالكيلملألشياء،منظاممليسمفوقمالطبيعةموحسبمولكنهمفوقماإلنسانمأيض ًا.مو ُيسميمدعاةموحدةمالوجودمالروحيةم
هذامالبدأم(اإلله)مويسميهمدعاةموحدةمالوجودمالاديةم(الطبيعة)،مويكتشفمإسبينوزامالتقابلمبنيمشكيلموحدةمالوجودمويؤكدم
هذهماحلقيقةماألساسيةمبالنسبةملنظومتهمالفلسفيةميفمعبارتهمالالتينيةمالشهريةم(ديوسمسيفيمناتورام)Deus sive naturaموهيم
عبارةمتعنيم(اإللهمأيمالطبيعة)موالطبيعةمهيمالنظاممالكيلملألشياء،مومنمثممفإنماإللهمهومالنظاممالكيلملألشياء..م(انظر:مالوسوعةم
اليهودية،مللمسريي)
()1ممنمالالحظاتمالتيموجههامالدريسملنهجماسبينوزا:مم
همقسممطرقمالعلممباحلقيقةمإىلمأربعةموجعلممنهامالوجدانمكاممجعلممنهامأقولمالناس..مومنمحقنامأنمنتساءلمعنم
 -1مأن ّ
معنىمالعلم؟مأليسمهوموجدانماألشياءموكشفهامالوصولممبارشةمإليها،مكامميقولماسبينوزامذاته..مفإذامكانمكذلك،موهومكذلك،م
فالمفرقمبنيمأنميأيتمهذامالوجدانمعنمطريقمالتفكريمأوماإلحساسمأومالعلممبالعلةموالعلول،مبلمإنامميأيتمالوجدانمبعدمهذهم
الطرقمأومبعدمغريهاممماميسببمحالةمالعلمميفمالنفس،مإذمالوجدانمهومالعلممذاته..مإذامفليسممنمالصحيحمجعلمالنتيجةممنم
أقساممالطرقمالؤديةمإليهاموجعلهامأفضلممنها.م
-2مبالرغمممنمأنهمتفطنمإىلمأنمح قيقةمالعلممنورموكشفموظهورمإالمأنهمملميتفطن،مأومملميذكر،مكيفمنستطيعمالوصولمإىلم
منهجمصحيحمبعدمالعلممبحقيقةمواضحة.
()2مهومجونملوكم(1632مم -م1704م)،موهومفيلسوفمإنجليزيمأ َّثرتمكتاباتهميفمعلممالسياسةموالفسلفة،مكانملكتابهم
م)متأثريمقويمعىلمتوماسمجيفرسونموهوميكتبمإعالنماستقاللمأمريكا.م
رسالتانمللحكومةم(1690
ّ
ُولدميفمرينجتونمبمقاطعةمسومرستمبإنجلرتا،مو َد َرسمبجامعةمأكسفورد..مويفمعامم1666ممالتقىمبأنطوينمأشيلمكُوبرمالذيم
صارمفياممبعدمأولمإيرلملشافتسربي،موربطتمبنيمالرجلنيمصداقةممحيمة..مويفمعامم1679ممتورطماإليرلميفممؤامراتمضدم
اللك،موثارتمالشكوكمحولملوكمأيض ًا،مفقررمأنميرحلمعنمإنجلرتا،موانتقلمإىلمهولندامعامم1683م،محيثمالتقىمباألمريموليمم
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عندمخروجهممنمبالطماألمريموليممهبولندا..مأراينمأولمماملقيتهممقاالملهمعنمالفهمماإلنساينمرشحم
فيهمنظريتهمحولمالوظائفمالتيميؤدهيامالعقلم(املذهن)معندمالتعرفمعىلمالعامل.مم
وقدمرأيتهمفيهميعرتضمعىلمالذاهبمالتيمترجعماألفكارمإىلمالفطرةموالتلقائية..مأومالتيمترىم
أنماألفكارمتكونمجزء ًاممنمالعقلمعندماليالد،موالميتممتعلمهامأوماكتساهبامفياممبعدممنمالصادرم
اخلارجية.مم
ورأيتهميذكرمبدلمذلكمأنماألفكارممجيعهاممتأخذممكاهناميفمالعقلممنمخاللماخلربة..موأنمهناكم
نوعنيممنماخلربة:ماخلربةماخلارجية،مواخلربةمالداخلية م.م
أماماخلربةماخلارجية،مفتُكتسبممنمحواسمالبرصموالتذوقموالسمعموالشممواللمس،موهيم
احلواسمالتيممتدمالرءمبمعلوماتمعنمالعاملماخلارجي.مم
وأماماخلربةمالداخلية،مفتُكتسبم ممنمخاللمالتفكريميفمالعملياتمالعقليةمالتيمتتمملتمحيصم
هذهمالبيانات،موهيمالتيممتدمالرءمبمعلوماتمحولمالعقل م.م
ورأيتهميذكرمفيهمأنميفمالكونمثالثةمأنواعممنماألشياء:مالعقول،موأنامطمخمتلفةممنماألجساد،م
واإلله..مويذكرمأنملألجسادمنوعانممنماخلواص:منوعميمكنمقياسهمحسابي ًاممثل:مالطولموالوزن،م
وهيمأشياءمتوجدميفماألجسادمذاهتا؛مونوعمآخرمكيفيممثلمالصوتمواللون،مالميوجدميفماألجسادم
ذاهتامولكنه،مباختصار،مقوىممتتلكهاماألجسادملتعريفمالعقلمبمفاهيمماأللوانمواألصوات م.م
ورأيتهميذكر مفيهمأنماحلياةمالصاحلةمهيمحياةمالتعة..موأنمالتعةمواألملممف مهومانمجمردانم
يصاحبانمتقريب ًامكلمالتجاربماإلنسانية..مويستلزممالترصفمعىلمنحومأخالقيمحتديدمأيماألفعالم
يمكنمأنميؤديمإىلمأكربمقدرممنمالتعةميفمموقفممعني،موذلكمقبلمممارسته..مم

واألمريةمماري،مأمريةمأورانج..مويفمعامم، 1689مصارموليمموماريمحاكميمإنجلرتا،مفعادملوكمإليهامبوصفهمأحدمالقربنيمإىلم
ٍ
فاتهميكتبمبقدرمكبريممنماحلريةميفمموضوعاتممثلماإلصالحمالتعليمي،موحريةمالصحافة،م
البالطماللكي..موقدمظلملوكمحتىمو
والتسامحمالديني.
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ورأيتهميذكرمفيهمأنماهللمقدموضعمقانون ًامإهلي ًا،ميمكنمالتعرفمعليهمبالعقل،ميكونماخلروجمعلي مهم
خطأمأخالقي ًا..موكانميرىمأنمهناكمتوافق ًامبنيمالقانونماإلهليمومبدأمالتعة م.م
ورأيتهميذكرمفيهمأنمللناسمبطبيعتهممحقوق ًا موواجباتممعينة،ممثل:ماحلريةمواحلياةموحقم
اللكية..مورأيتهميقصدمباحلريةمالساواةمالسياسية..مم
ملميكنمهيمنيممنمآرائهمإىلمماميتعلقممنهامبالنهجمال معقيل،مفلذلكمرحتمأسألهمعنه،مفقال:مأنام
صاحبم(النظريةماحلسية)..مأنامالذيمأسستها..موهيممدرسةمتعيدمكلمالعلوممإىلممبدأمواحدمهوم
احلس .م.م
قلت:موالعقل! م؟م
قال:مأنامالمأنكره..مولكنيمأرىمأنهمناشئممنماحلس..مأومباألحرىمكانمبروزهممتأخرامعنم
احلس..مولذلكمفأنامأرىماإلنسانمالمي ممكنهمأنميعرفمحقيقةمإالمبتجربتهاممبارشة،مفليستمهناكم
حقيقةماستنباطيةميسريمفيهامالفكرممنماحلقائقمالعامةمإىلماحلقائقماجلزئية.مم
قلت:مولكنماحلسميعتمدمعىلمالعقل..مأالمترىمأنامنقول:مإنمكلمفلزميمتدمباحلرارة..مواحلديدم
فلز..مفالبدمانميمتدمباحلرارة؟مم
قال:ممنمأينمعرفتم مهذامالعموم؟..مهلممنمالتجربةمعىلماحلديدمالتيمكانتمبنيمالتجاربم
التيمأجريتمعىلمكلمفلز؟..مأممأنهمجمردمختمني م؟م
قلت:مبلمهومحكممعقيل م.م
قال:مالميكفيمذلكملثبتممامتريدمأنمتثبته..مبلمجيبمأنمجتربماالمتدادمعىلماحلديدمبالذاتم
جربة م.م
حتىميمكنكمأنمتقولمذلك..مفالعلممالمحيصلمبدونمالت م
قلت:معىلممامتعتمدمهذهمالنظرية م؟م
قال:معىلمثالثمقواعد..مم
قلت:مفاممأوهلما م؟م
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قال:مقوىماالدراك..ملقدموجدتمأنميفماإلنسانمعدةمقوىممتدرجة..مهيمالتيمتوفرملهم
العرفة..موتبدأمهذهمالقوىمبقوةماإلدراك،موهيمأوىلممراحلمالعرفة..متليهامقوةماحلفظ،موهيمالقوةم
التيمتدخرمالعلوماتمالناجتةممنماإلدراك..متليهامقوةمالتمييز،موهيمالتيمتفصلمبنيمالعلوماتم
مالدخرة..متليهامقوةمالتقييم،موهيمالتيمتبنيمنسبةمالعلوماتمإىلمبعضها..متليهامقوةمالرتكيب،موهيم
التيمتكلفمبجمعمالعاينمالبسيطةموتركيبها..متليهامقوةمالتجريدمأوماالنتزاعموهيممسؤولةمعنم
استنباطممعنىمكيلممنماخلصائصماجلزئيةمالتيمتالحظهاميفممنظرمواحد.مم
قلت:مفاممالقا معدةمالثاني مة م؟م
قال:مالتقسيم..مم
قلت:ممامتريدمبه م؟م
قال:ملقدمرأيتمأنمالتصورات..ممجيعمالتصورات..مإمامأنمتكونمبسيطةممنشأهامحسمواحد،م
وذلكممثلمتصورماحلرارة..موإماممركبةممنشأهامعدةمأحاسيس..موذلكممثلمتصورماجلسمية،مألنهم
إنامميأيتممنمتصورماحلجمموالوزنموغريها.مم
ورأيتمأنممالتصورمقدميكونممثبتا،ميكشفمعنموجودميشء،موذلكممثلمتصورمالنورم
واحلرارة..موقدميكونممنفياميكشفمعنمعدمه،موذلكممثلمتصورنامللظالمموالربودة.مم
ورأيتمأنمالفكرةمالتيميستوعبهامالذهنمبسببمالتصورمتدعىمبـم(الفهوم)،مبيناممارتباطمهذام
ال ماحلرارة،ممفهوممذهني،مولكنهاممنمجانبمآخرم
التصورمبمنشئهميسمىمبـم(اخلاصية)..مفمث م
خاصيةمللنار م.م
والتصورمأيضامقدميكونمتصورملذاتميشء،موقدميكونمتصورامحلاله،موقدميكونمتصورام
لعالقتهمبسائرماألشياء م.م
قلت:مفاممالقاعدةمالثالث مة م؟م
قال:مفقهماللغة..مم
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قلت:مومامعالقتهمهبذا م؟م
قال:مالميمكنمفهممالعملياتمالعقليةممنمدو منمفقهماللغة..مألنماللغةمهيمالتيمتكشفمبقدرم
مامعنمالتصورات،موتكونممقياسامأميناملعرفةمطبيعتها م.م
قلت:مكيفمذلك م؟م
قال:مباممأنمتصورماإلنسانميعتمدمعىلماإلحساسميفمالبداية،مفإنمالرجلمالبدائيميعربمعنهم
أوال،مفالطفلممثالمللفردمالبدائيموهومالميعربمأولممامينطقمإالمعنماألم مورمالحسوسة..مكذلكم
األمممالتوحشة،ممثالمللجامعةمالبدائية،مفالمنجدميفملغتهممتعابريمختصماألمورمالعقلية،موكلامم
تقدمتماألمةمباجتاهماحلضارة،مكلاممزادتمتعابريملغتهامالتيمتكشفمعنمأمورمعقلية م.م
قلت:معرفتممنهجكمالعقيل،مفاممحقيقةمالعلم م؟م
قال:ميقسممالعلممإىلمذايتموتعقيلموحيس..مفالذايت،مهوممعرفةمنسبةمالتصوراتمالذاتيةمإىلم
بعضهاممعرفةممبارشة..موالتعقيل،مهومالعرفةمالتيمحتتاجمإىلماستداللموتفكر..مواحليس،مهومالعرفةم
الناشئةممنماإلحساس،موهومبالرغمممنمقلةمقيمتهمالفلسفيةملعدممإفادتهماليقنيمفإنهمذاتمقيمةم
عمليةمألننامنعتمدمعىلماحلسميفمكلمشؤوننا،موخاصةميفمالعلوممالطبيعيةمالتيممردمتصوراهتامفيهام
تكونممخارجمالذهن م.م
بعدمأنمسمعتممنهمهذامصحبتهممدةممنمالزمنمأتدربمعىلميديه..ملكنيمرسعانممامانرصفتم
عنه،مفقدمالحظتمتعلقهمالشديد..مبلمتطرفهمالشديدمباجتاهمتقييمماحلس..موقدمنتجمعنمتطرفهمهذام
أمران..مم
أمما مأوهلام..مفتنايسمدورمالعقلموالسابقياتمالفكرية،مالتيميكشفهامالعقل،ميفمبناءمرصحم
العرفة،موهذامخمالفمللواقعمالشهو مد(.)1مم
وثانيهام..مأنهمجعلمالنهجمالعلميمخاضعامللتجربةمالادية،متتشابهممعمسائرمالتجاربمالتيم
()1مسنرىمتفاصيلمهذاميفمالبحثمالثاينممنمهذامالفصلمعندمحديثنامعنمالنظريةماإلسالميةمالشاملة.
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جتريمعىلمالادة..موهذامخمالفمللرأيمالعلميمالسديدمالذيميفصلمبنيمأنواعمالتجربةمحسبم
اختالفمالوا مد(.)1مم
وبالتايلمفإنمعقيلمرفضمنظريته،مألينمرأيتمأنهممنمدونموجودمعقلميكشفمعنمصحةمأوم
زيفماالحساسمالميمكننامأنمنثقمبهمونستثمرهميفمسبيلمحتصيلمالعلم .م.م
سميفمالدرجةم
موقدمرأيتمأنملوكمذاتهمتنبهمإىلمهذهمالالحظةمفجعلمالعلممالناشئممنماإلحسا م
الثالثةممنماألمهيةمبعدمالعلممالذيمحيصلمبالوجدانموالعلممالذيمينشأممنماالستدالل م.م
املثالية الفلسفية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مإىلمرجلمدينمكانممطرانامإنجليكانيا..موكانميفمنفسمالوقتمفيلسوفا..مكانميقالملهم
يل م)(..)2ملقيتهمبمسقطمرأسهممأيرلندا .م.م
جورجمبارك م
م(
ْ

()1ومنمهنامقالمجونمديويمعنملوك(:مإنمكلمةم(خربة)محنيماستعملتمعندمبدءمظ هورهاماستعامالميضفيمعليهامالوقارم
بولغمـمبغريمشكمـميفمجانبهامالتصلمبالالحظة،مكاممنرىممثالمعندم(بيكنمولوك)مونستطيعمأنمنلتمسمهلذهمالبالغةمتعليالمرسيعام
يفمكوهنامحدثتميفمالظروفمالتارخييةمالتيمحدثتمفيهام(أيمإهنامكانتممنموحيمالظروفماخلارجية)مذلكمألنمالفكرمالفلسفيم
كانمقدمتدهورمحتىمبلغمصورةماستبيحممعهامالظنمبأنماعتقاداتنامعنمأمورمالواقعميمكن،مبلمينبغيمأنمنحصلهامبالتدليلمالعقيلم
وحدهماالمإذامكانتممستندةمإىلمأقوالمالنقاد،مفتولدتمعنممعارضةمهذهمالنظرةمالتطرفةمنظرةمأخرىمتساوهياميفمقرصمنفسهامعىلم
جانبمواحد،موهيمإنماإلدر اكماحليسموحدهميمكنمأنميقررملنامعىلمنحوممرضممامعسانامنريدمأنمنعتقدهمعنمأمورمالواقع،مفأدتم
هذهمالفكرةمعندم(بيكن)موبعدمذلكمعندم(لوك)مإىلمامهالمالدورمالذيمتؤديهمالرياضةميفمالبحثمالعلميمكاممأدتمعندملوكمإىلم
تقسيمميوشكمأنميكونمفاصالمبنيممعرفتنامألمورمالواقعمومعرفتناملاميقوممبنيمأفكارناممنمعالقات،معىلمأنمهذهمالعرفةماألخريةم
ـمبناء ًا معىلممذهبهمـمتعودمفرتتكزميفمهنايةماألمرمعىلمالالحظةماخلالصةمسواءمكانتمتلكمالالحظةمداخليةمأممخارجيةمنتجمعنم
ذلكممذهبميردماخلربةمإىلمإحساساتمهيمالقوماتمالتيمتتألفممنهامكلممالحظةمكامميردمالفكرمإىلمروابطمخارجيةمتصلمهذهم
القوماتمعىلمأنمالفروضميفماالحساساتمويفمروابطهاممعامأنمتكونمعقليةمفقطمأيمأنمتكونمنفسيةمخالصة)م(النطقمنظريةم
البحث).
م)مهوممطرانمإنجليكاينموفيلسوف،مولدمىفمأيرلندا..موقدمحاولمربطمالعلممالسائدم
)هومجورجمباركيلم(1685م-م1753
(2
ُ
ْ
يفمعرصهمبالسيحية.
م
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قالميلمأولمماملقيته:مالشكمأنكمكنتمعندمذلكماألعمىمالذيميقالملهم(جونملوك م)م
قلت:مأجل..مولكنهمملميكنمأعمى م.م
قال:ممامداممالميرىمإالماحلسمفهومأعمى م.م
قلت:مومامترىمأنت م؟م
قال:مأنامالمأرىمإالمالعنى..مم
قلت:مولكنمهناكمأشياءمحمسوسة..مبلمكلممامحييطمبنامحمسوس م.م
قال:مكلممامنراهممنمأشياءمماديةمليسمإالمأفكارمأومأحاسيسمنشعرمهبامجتاهها..مم
قلت:مفأنتمـمهبذاماالعتبارمـمالمتعدمالتفاحةمشيئ ًامسوىملوهنا،موشكلها،موملمسها،مووزهنا،م
وطعمها،موخواصهاماألخرىمعىلمالنحومالذيمندركهمبأحاسيسنا.مم
قال:مأجل..مكاممأنماخلصائصمأوماألف مكارمالتيمنشعرمهبامالمتوجدمإالميفمخميلتنا..موهيمتتغريم
بتغريمالشخصمالذيميتلقاها..مفالياهمالدافئةمنفسهامتبدومساخنةملليدمالباردة،موتبدومباردةملليدم
الساخنة..موهكذامفإنماخلصائصمالتيمنشعرمهبامماهيمإالمأفكارمتعتمدمعىلمالعقلمالذيميتلقاها،م
وليسمهلاموجودممستقل م.م
قلت:ممامالذيمجعلكمتعتقدمهذاممعمأنمالكلميعتقدمأنماألشياءمالاديةمالحسوسةمتتكونممنم
مادة،موالادةمهيماليشءمالذيمتوجدمفيهماخلصائصمالختلفة،مومنمالفرتضمأنمالادةمتوجدمخارجم
العقل،مومستقلةمعنه م.م
قال :مإن مكل مما ميدركه مالبرش ميرتكز معىل ماحلس ،موإذا ماختربنا ماحلس موجدناه ممليئمام
بالتناقضات..مفالبرصميرىماليشءمالقريبمكبريا،موإذامابتعدمعنهمحسبهمصغريا..مواألذنمتسمعم
الصوتمضعيفامإذامكانمبعيدامعنها،موإذاماقرتبماليهامسمعتهمعاليامـمأومباألحرىمتعتقدمأهنامتسمعهم
عاليامـموهكذا .م.م
فإذامكانماإلحساسميتناقضمفكيفمنطمئنمإليه م؟م
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ثمملدىمحتليلماإلحساسممنجدهمليسمسوىمالتصور،موالتصورمالميعدومأنميكونمفكرةم
تعيش مداخل مالشعور ،مولكن ملدى مالتعمق منجد مأن مهذه مالفكرة مقد مال متكون موليدة مواقعم
موضوعي..مبلموليدةمهاجسةمنفسيةمأومقوةمعلويةمتبعثهاميفمنفوسنا..مأليسمأولئكمالواقعيونم
يعرتفونمبوجودمأفكارمالمواقعمهلا..مفلامذامالمجيعلو منمكلماألفكارمبعيدةمعنمالواقع م؟م
سكتمقليال،مثممقال:ملندعمالتصوراتمالساذجة..مولندرسمالعارفمالبرشية،مهلمهيمذاتم
قيمةمبعدمالتناقضمالذيمنجدهمبينها؟مفهيمالمتقوممإالملكيمتنهار..مفكمممنمقضيةمكانتممنم
السلامت،مأصبحتممنماخلرافات،موكمممنمفكرةمأمجعمعليهامالفكرون،موملم ممتضمعليهامفرتةمحتىم
اصبحتممهجورة م.م
فالواقعيونمالميتمكنونممنمادعاءمالصحةميفمأيمجزءممنممعلوماهتمممامدامتمسائرماالجزاءم
قدمتبخرتممعمحرارةمالزمن م!م
قلت:مأالمترىمأنممامتقولهممثالية م؟م
قال:مإنمكانتمالثاليةمتعنيمأنمالوجودمالميعنيمسوىمالتصور،مفأناممثايل،موفلسفتيممثالية م.م
مقلت:مفأنتمتنكرمبقولكمهذامالعامل..مم
قال:مأنامالمأنكرمالعامل،موالمأيمحقيقةمموضوعيةمفيه..مولكنيمأنكرمأنمتكونمحقيقةماألشياءم
هيمالوجوداتمالستقلةمعنا،مالقائمةمبذاهتا..مإنمهذاموهممكبري..مإنمحقيقتهامالمتعدومأنمتكونم
جمموعةمتصوراتمتتفاعلمداخلمشعورمكلممنا،موكلمماميق مولهمالناسمعنمالعلمموالصناعةم
والتاريخمواالكتشافاتموالنشاطاتمالاديةمحقيقةمالمريبمفيها،مولكنامنسألمعنممعنىماحلقيقة؟م
اهنممحيسبونمأنممعناهامالوجودمالاديمالكثيف،مولكنيمأقولمإنممعناهامالوجودمالذهنيماللطيف م.م
قالمذلك،مثمماستغرقميفمصمتمعميقمقالمبعده:مكلمماميقولهمال معلامءموالفالسفةموالناسم
مجيعامصحيح،مولكنهمالميعنيموجودمواقعمخارجمالشعور..مبلمإنمكلمماميذكرونهمتصوراتم
شعوريةمحمضة م.م
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ملمتطلمصحبتيملهمطويال..مفقدمرأيتمأنممامذهبمإليهممنممنهجميكادميقيضمعىلمكلمالعلوم..م
بلميكادمحيولنيمإىلمالسفسطة..مم
أماممامذكرهممنمأدلةمفهيمجمردمالمتباسات..مفمعرفةمأخطاءماحلسموتناقضاتهمبسيطةملنمأويتم
نورمالعقل..مومامدمنامآمنامبدورمالعقلمالذيمالمخيضعمللحسموإناممبالعكسمخيضعماحلسمله،مفإنم
بمقدورنامكشفمتناقضاتماحلسمببساطةممتناهي مة(.)1مم
أماماستداللهمبإمكانيةمخطأمالعارفمالبرشية،مفإنهمنوعممنماخللطمبنيمالعرفةمواجلهل،مألنم
العارفملنمختطئمألهناممشاهداتممبارشةمللواقع..موهناكمفرقمكبريمبنيمتبنيمخطأمعقيدة،موبنيم
تبنيمخطأمعلم..مالعلممالمخيطئ،مبيناممختطئمالعقيدةمإذمأنمالثانيةمختضعمللشهواتموالتطوراتم
الاديةمبيدمأنمالعلممالنابعممنمالعقلمليسمكذلك م.م
ويكفينامحجة:متلكمالجموع مةمالضخمةممنمالعلوماتمالتيمالميرتددمأحدمفيهاموالمحيتملم
أهنامقدمختطئميفميومممامإطالقاممثلماإليامنمبوجودمحقيقةمالكونموالسننمالعامةمفيه،موالقواننيم
الرياضيةمالتيمحتكمه،مالميمكنموالمنحتملمانمختطئميفميومممنماأليام.مم
الشكوكية التجريبية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مإىلمفيلسوفمأسكتلنديمأثرموتأثرمبالشكوكيةموالتجريبية..مفصارمشكوكيامجتريبيا..مكانم
يقالملهم م(ديفيدمهيو مم م)()2
ّ
..مسألنيمأولممامالتقيتهمقائال:مإذامكانمكلمماميعرفهماإلنسانمجمردمفكرةم

()1مسنرىماألدلةمالثبتةمهلذامعندمعرضنامللنظريةماإلسالمية.
م)مفيلسوفمأسكتلندي..مولدميفمأدنربهموقىضمغالبيةمسنيمحياتهميفمالكتابة،مومنم
()2مهومديفيدمهيومم( 1711م -م1776
ُ
وقتمآلخر،مكانميقدّ ممخدماتهميفمبعثاتمدبلوماسيةميفمفرنساموأقطارمأخرى.موأعظممأعامله:مرسالةميفمالطبيعةمالبرشيةميفمالفرتةم
بنيم،1739م1740م،موملمجتذبمإليهامإالماهتام ًمامضئيالً،معندمامنُرشت.مولكنمشهرةمهيوممطبقتماآلفاقموبخاصةميفمفرنسا،م
بعدمأنمنرشمعد ًدامأكربممنمأعاملهميفمالفلسفة،موالدينموالتاريخ.موكانتمهذهماألعاملمتضممبنيمدفتيها:مموضوعاتمفلسفيةمعنم
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عنميشءمما،مفكيفمالسبيلمإىلمالتأكدممنموجودميشءميفمالعاملميتطابقممعمتلكمالفكرة؟مم
ملمأجدمباممأجيبه،مفقال:مإنمالوجودمحيدثمبحصولمإدراكه..مفاليشءمالموجودملهمإالمعندمام
يدركهمعقلماإلنسان م.م
قلت:متقصدمأنماألشياءمالاديةمليستمسوىمأفكارممرسومةميفمالعقل،موليسمهلاموجودم
مستقل م.م
قال:مأجل..مهذاممامفهمتهممنمنظرياتملوكموباركيل..ملقدمرأيتممنمخاللماجلمعمبنيم
فلسفتهاممأنممجيعمحمتوياتمالعقلمإناممهيمانطباعاتموأفكار..موقدمختطرمبالبالمفكرةميمكنم
االهتداءمإىلمأصلهامالتمثلميفمانطباعمسابق م.م
وهلذامجيدرمباإلنسانمأنمحيددماالنطباعمالذيمأنتجمالفكرةموأعطاهاممعنىممعينًا،مفالفكرةمالتيم
ختطرمبالبالممنمغريمأنمنستدلمعىلمأصلهامالبدمأهنامعديمةمالعنى.مم
سكتمقليال،مثممقال:مكيفميمكنمالتأكدممنمأنمالستقبلمسوفميكونممثلمالايض؟مم
قلت:ممامتقصد م؟م
قال:مهلمستامرسمقواننيمالطبيعةمعملهامعىلمالنوالمالسابقمنفسه؟مم
قلت:مهذامهومالظاهر م.م
قال:مالمنستطيعمأنمنؤكدمأهناممجيعامسوفمتستمرميفمالسريمعىلمالنوالمنفسه .م.م
قالمذلك،مثممانرصفمعني..مفانرصفتمإىلممؤلفاتهمأدرسهامألبحثمعنماألساسمالذيم
انطلقممنهميفمأفكارهمتلك..مفوجدتهمعديممالثقةمبالتأملمالفلسفي..مولكنهميؤمنمأنمكلممعرفةم
جديدةمتأيتمنتيجةمللخربة،موأنمكلماخلرباتمالمتوجدمإالميفمالعقلمعىلمشكلموحداتمفرديةممنم
ّ
اخلربة..مووجدتهميعتقدمأنمكلممام َم ّرمبهمالفردممبارشةًممنمخربةمملميكنمأكثرممنمحمتوياتمشعورهم
الفهمماإلنساينم(1748م).موبحثمفيامميتعلقمبمبادئمالسلوكماألخالقيم(1751م)،موكتابمهيوممعنمتاريخمبريطانيام(،1754م
1756م)؛متاريخمإنجلرتام(،1759م1762م)
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اخلاص،مأومماميتضمنهمعقلهماخلاص..مووجدتهميعتقدمبوجودمعاملممامخارجممنطقةمالشعورم
ّ
اإلنساين،مولكنمملميطرأمعىلمذهنهمأنمهذاماالعتقادمكانممنمالمكنمإثباته.مم
الةماسممالدركاتماحلسية،مأماموحداتم
وقدموجدتهميطلقمعىلموحداتماخلربةماحليويةمالف ّع
ِّ
اخلربةماألقلمحيويةموفعاليةمفقدمأطلقمعليهاماسممالعتقداتمأوماألفكار..مفالكلامتموالدركاتم
هلاممعانيهامعندمالشخصمإذامكانتمهلامعالقةممبارشةمبوحداتمهذهماخلربة..موكانتمكلموحدةممنم
اخلربةممنفصلةمممتميزةمعنمبقيةمالوحداتماألخرىممجيعها،معىلمالرغمممنمأنمالوحداتمعادةممام
ُ
ارسموجتربمعىلمأهناممرتبطةمبعضهامببعض م.م
ُمت
وقدموجدتهميرىمأنمهناكمثالثةممبادئمتربطماألفكارمالتحدةمبعضهامببعض..مم
ي مإىلم
أوهلامالتشابه..مفإذاممامتشاهبتموحدتانممنماخلربة،مفإنمالتفكريميفمواحدةمقدميؤد م
التفكريميفماألخرى م.م
وثانيهامالتّامسمأومالتجاور..مفإذاممامتالزمتموجتاورتموحدتانمالواحدةممعماألخرى،مفإنم
التفكريميفمواحدةمقدميثريمالتفكريمعنماألخرى م.م
وثالثهامالسببموالنتيجةم(األثر)..مفإذاممامسبقتموحدةمواحدةمباستمرارموحدةمأخرى،مفإنم
فكرةمالوحدةماألوىلمستظهرميفمفكرةمالوحدةمالثانية م.م
وقدموجدتهمهيجممعىلممبدأمالسببيةمالذيميقررمأنهمالميمكنمأنمحيدثمأوميظهرمإىلمعاملم
الوجودميشءممنمغريمسبب..موقدمكانمهيومميعتقدمبدلمذلكمأنهمبالرغمممنمأنمحد ًثامواحدً اميسبقم
دائاممحد ًثامآخر،مإالمأنمهذامالميثبتمأنماحلدثماألولمس ّببماحلدثمالثماين.مم
ً
ووجدتهميرىمأنمالتزامنمالتواصلمبنيمحدثني،مينشئمتوق ًعامبأنماحلدثمالثاينمسوفميتمم
حدوثهمبعدماألول..مولكنمملميكنمهذامشيئًامأكثرممنماعتقادمراسخ،مأومعادةمعقليةمعلمتنامإياهام
اخلربة،موملميستطعمأحدمأنميربهنمأنمهناكمارتباطاتمسببيةمبنيماالنطباعات م.م
ظريتهمعنماألخالقياتمعىلماخلربة،مرافضامالرأيمالقائلمبأنمالعقلميفم
وقد مبنىمهيومممن
ً
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استطاعتهمالتمييزمبنيمالفضيلةموالرذيلة..موقدمفحصمالظروفمالتيمكانمفيهامالناسميتحدثونمعنم
األخالقيات،موختممأقوالهمبأنماليزاتمالفاضلةمعندمالناسمهيمتلكمالتيمكانتمسائغةمأومنافعةم
هلم م.م
النسبية الذاتية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
ط م)()2م
ص م)م م(..)1مكانماسمهم م(إيامنويلمكَا ْن م
قال:مإىلمفيلسوفمألاين،مكتبميفم(نقدمالعقلماخلال م
لقيتهمبربوسيامالرشقية..موالتيمتُعرفماآلنمبكالينينغرادميفمروسيا..مم
لقيتهميفميفمجامعةمكونجزبريج،موهوميصيحميفمطلبتهمومنمحرضممعهمممنمسائرمالناسمقائال:م
اعملوامعقولكممأهيامالبرش!ملتكنملكمماجلرأةمعىلماستخداممعقولكم!مفالمتتواكلوامبعدماليومموالم
() 1حوىمكتابم(منقدمالعقلماخلالص)مخالصةمجتربةمإيامنويلمكانطمالفلسفية..مبلمأدىمإىلمتغيريمخارطةمأوروبامالفكريةم
والفلسفية.م
وقدمأدىمهذامالكتابمبفالسفةممشهورينمكانوامقدمسلموامبمطلقيةمالعقلمالنظريموسيادةمأحكامهمإىلمتغيريمآرائهممبصورةم
تامةمبعدمقراءته،مإذمسلممنيتشهمبكلمماميفمثنايامالكتابمواعتربمامجاءمبهممنمثورةمعقليةمقضيةممسلامًمهبا،مأمامشوبنهورمفقدماعتربم
الكتابمعىلمأنهمأعظمممامأنتجهماألدبماأللاينموأكثرهمشهرة،موكانملهمرأيممشهورممفادهمأنماإلنسانميبقىمطفالًميفممعرفتهمحتىم
يقرأمكانطمويفهمه،موأتىمهيجلمبعدهمملريبطمالفلسفةمكلهامبمعرفةمكانطمإذمقالم(لكيميكونمالرءمفيلسوف ًامفالمبدممنمأنميدرسم
كانط)
م)،مفيلسوفمألاين،مولدموعاشميفمكونجزبريجميفمبروسيامالرشقيةم(تُعرفماآلنم
()2مهومإيامنويلمكَانْطم(1804-1724
ُ
بكالينينغرادميفمروسيا)..موقدمعملمبالتدريسمبالقربممنمكونجزبريجممنمعامم1746ممحتىمعامم1755م،موبعدمذلكمعملم
بالتدريسميفمجامعةمكونجزبريجمنحوم 50معا ًمامحتيموفاته..موقدمكانمعملهمفاحتةملعهدمجديد،مألنهمأنشأماخلطوطماألساسيةم
للتطوراتمالفلسفيةممنذمذلكماحلني.م
إضافةملعملهمنقدمالعقلماخلالص،مكتبميفمعلمماجلاملموعلمماألخالق.مويفمعلمماألخالق،محاولمإيضاح:م-1مأنمأداءمالفردم
لواجبهمأكثرمأمهيةممنمإسعادمنفسهمأوماآلخرين.م-2مإذامافرتضنامأنمبوسعمالعلامءمالتنبؤمباممسنفعله،مفإنمالتنبؤاتمالمتتعارضممعم
ميلنامنحومحريةماإلرادة.ملذامفإنمتنبؤاتمالعلامءمليسمهلامأيمتأثريمعىلموجوبمأنمنعيشممتح ّلنيمباألخالق.م
كانمعملهمالرئييسميفمجمالماألخالقمهومكتابهمنقدمالعقلمالعميلم(1788م).مثممنرشمتعليقاتمإضافيةمحولم َع َم َليْهمالرئيسينيم
حتتمعنوانمنقدماحلكمم(1790م)
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تستسلموا مللكسل موالقدور موالكتوب ..محتركوا موانشطوا موانخرطوا ميف ماحلياة مبشكل مإجيايبم
رص..مفاهللمزودكممبعقولموينبغيمأنمتستخدموها م.م
متب م
سألهمبعضهممحينهامعنمالتنوير،مفأجاب:مإنهمخروجماإلنسانمعنممرحلةمالقصورمالعقيلم
وبلوغهمسنمالنضجمأومسنمالرشد م.م
سألهمآخرمعنمعالقةمالتنويرمباإليامن،مفأجاب:معندمحدودمالعقلمتبتدئمحدودماإليامن..ملكنم
احذرواممنمالطاعةمالعمياءممللقادةمأوملرجالمالدين م.م
سألهمآخرمعنمالقصورمالعقيل،مفأجاب:مإنهمالتبعيةملآلخرين،موعدممالقدرةمعىلمالتفكريم
الشخيصمأومالسلوكميفماحلياةمأوماختاذمأيمقرارمبدونماستشارةمالشخصمالويصمعلينا م.م
اقرتبتممنهمأنا،موسألتمسؤايلمالعتادمالذيمتعودتمأنمأسألمبهمالعقول،مقلتمله:مكيفم
ميتسنىمللعقلمأنميبلغمحقائقماألشياءمبلوغامالمشكممعه م.م
ابتسم،موقال:مأنتمالمتعرفني..مم
قلت:مرأيتك..مولكنيمالمأزالمالمأعرفك م.م
قال:مولذلكموجهتميلمهذامالسؤال..مولومأنكمعرفتنيملامسألتمهذامالسؤال م.م
قلت:ممل م؟م
قال:مألنممنهجيمالعقيلمينطلقممنمإلغاءمهذامالسؤال م.م
قلت:مفرسميلممامتريدمقوله م.م
قال:محيناممرأيتممشاكلمعديدةممتنعمعنمبلوغمحقيقةمالعرفة،مفعلتممامفعلمغاليلومبالنسبةم
إىلماهليئة؛مفبدالممنمانميقولماألرضممركزمالعاملموالشمسمتدورمحوهلا،مقال:مانمالشمسمهيم
الركزمواألرضمتدورمحوهلا،مفنجحموحلتممشاكلهمالعلمية..موكذلكمنجحتمحنيمقلت:م
المناسمحتىماللحظةمكانوامحيسبونمانماحلقائقمهيمالركزموالفكرميدورمحوهلا.مولكنمبدأتمأقول:م
الفكرمهومالركزمواحلقائقمتدورمحوله،موأبسطماحلقائقمهوماإلحساس..مفامميزعمهمالناسمحولم
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اإلحساسمانهمانعكاسماحلقيقةمعىلمالذهن،مولكنمأقولمبلمهومصبغةمالذهنمللحقائق..مأنامأقول:م
صحيحمأنمهناكمحقائقمنحسمهبا،مولكنمملميكنممنمالمكنماإلحساسمهباماالميفمحدودمالزمانم
والكان..مولدىمالتعمقمأكثرممنمهذا،منرىمأنمالزمانمالميعنيمسوىمنسبةماإلنسانمإىلماألحداث..م
وأمامالكانمفهومنسبةماإلنسان..مأيمالفكر..مإىلماألشياء م.م
شمس،موالكانمالقريبميعني:مقريبمإليه..مونستطيعم
فاليومميعني:متقارنمإحسايسممعمدورةمال م
تشبيهمالزمانموالكانمبظرفمبلورمنضعمفيهمالاءمفيصطبغمالاءمبلونمالظرف،مفنعتقدمنحنمأنماللونم
منمالاء،مولكنمالظرفمفقطمواهبماللون،موكذلكمنحنمنزعمماحلقيقةميفمالزمانموالكان،موالواقعم
هومأننامنحنمنعيشمعربمالحدوديةمال مزمانيةموالكانية،مالمأنماحلقائقمهيمالتيمتعيش م.م
قلت:مفأنتمتعتربماحلقيقةمهيماإلحساسممصبوغامبصبغةمذاتيةمهيمصبغةمالزمانموالكان.مم
قال:مأجل..مفاحلقيقةمكاممهيميفمواقعهام م-مأومكاممهيميفمذاهتام م-مالميمكنمأنمتعرف،مألننامالم
نملكمإالمأداةمحمدودةمللمعرفة،موهيمأداةمالذهنممالتيمتعيشمضمنموقتموحملمحمدودين..م
فاحلقيقةمإناممتعرفمبنسبةممعينة م.م
تأملميفموجهيمقليال،مثممقال:مولذلكمفإنمبحوثماليتافيزيقيام(الغيب)مبعيدةمعنمإحاطةم
اإلنسان،مألهنامجمردةمعنمالزمانموالكان..مأمامبحوثمالرياضياتمفإهنامأيضامالمتعكسماحلقائق،م
ولكنهامصحيحةمحسبمأفكارنمامإذمأهنامتكريرمحلقيقتيمالزمانموالكان..مفاحلسابمجمموعةمأعداد،م
والعددمليسمإالمانعكاسمالذهنمعىلمشاشةماألشياء..موكذلكماهلندسة،مفهيمحتديدملألماكنم
القريبةموالبعيدةمونوعمقرهباموبعدهامعني.مم
قلت:مفأنتمتفرقمبنيمالعلومميفمعالقتهامباحلقيقةمالجردة م؟م
قال :مأجل ..ملقد موج مدت مأن مالطبيعيات ..مكل مالطبيعيات ..محتتوي معىل ممادة مهيم
اإلحساساتموصورةمهيمالزمانموالكان..موأنمالرياضياتمحتتويمعىلمصورةمـموهيمالزمانم
والكانمـمولكنمبدونممادة..مأمام(اليتافيزيقيا)مفالمحتتويمموضوعاهتامعىلمصورةموالمعىلممادة م.م
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ولذلك،مفإنممعارفنامعنمالطبيعياتممزجيةممنمالذاتيةموالوضوعية،موهيملذلكمالممتثلمإالم
بعضماحلقيقة..مأماممعارفنامعنمالرياضيات،مفهيمذاتيةمبحتة..مفرغممأننامنعتقدمهبامألهنامجزءممنم
تركيبمأذهانناملكنهاممعمذلكمالمتعكسمحقيقةموراءها..موأماممعارفنامعنمالغيبم(ميتافيزيقيا)م
فإهنامالمذاتيةموالمموضوعية م.م
صحبتيملهمطويال،مفقدمانرصفتمعنهمبعدممدةمقصرية..مفلممأجدمعندهمماميسدمحاجةم
ملمتطلم م
عقيل..مم
نعم..مالنظريةمالنسبيةمالتيمتعتربمأساسممنهجه،مصحيحةمعلميا،مإذامأريدممنها:مأنمالعلممبكلم
األشياءمغريمممكنملنا،موكذلكمالعلممبكنهماألشياء..مولكنمإذامأريدمهبامالتشكيكميفمصحةمعلمنام
بظ مواهرمبعضماألشياء،مفإنمذاتمالعلممينفيمهذامالنوعممنمالتشكيكمإذمأنهمحنيميكشفملنامعنم
يشءميعطيناماطمئنانامبالغمالشدةمبه،مبحيثمينقطعمالتشكيكمفيه م.م
ومنمهنامكانمخطأمكانطمالكبري،محنيماعتربمالزمانموالكانممنممتصوراتمالنفسمالبرشيةم
ومنمإضافاهتامالنهائيةمالتيمتضفيهامعىلماألشياءمالمألمرمإالملتعرفها..مذلكمأنمالزمانموالكانم
بدورمهامحقائقميكشفمعنهاممالعقلمالبرشي..مويثقمبوجودمهاميفماخلارجمكامميثقمبوجودمأيميشءم
آخر..مومامهومالفرقمبينهامموبنيمموادمالتصوراتموكيفمجازملكانطمأنميعتقدمأنمتصورماحلرارةم
منمنتائجماخلارجمولكنمتصورممكاهنام موزماهناممنمنتائجمالذهن.مم
هذامباإلضافةمإىلمأنمالذهنمالبرشيميتصورمإىلمجانبمالزمانموالكانمأمورامأخرىمكالشدةم
والضعفموالنوعموالكيف،مفالذهنميتصورممكانموزمانماحلرارةمويتصورمأيضامالفرقمبنيماحلرارةم
والربودة،موبنيماحلرارةمالشديدةموالضعيفة..موهكذا.مم
صحيحمأنمالتصورماملزمكاينمرشطمأسايسملإلحساس،مإذماإلحساسممرشوطمبالتنظيم؛م
وهوممرشوطمبتصورمالزمكانمفهومينبئمعنمقدرةمالذهنمعىلمالفهممقدرةمقبلية..مولكنمليسممنم
الصحيحمأنمهذامالتصورمجمردمإضافةمذاتيةميضيفهامالذهنمعىلماألشياء،مبلمهومكشفمقبيلمجيدهم
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الذهنموجيدماألشياءمب مه( )1م.م
اجلدلية املثالية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مإىلمفيلسوفمألاين..مهومأحدمأكثرمالفالسفةماأللانمتأثرياميفمالذاهبمالفلسفيةماحلديثة..م
ً
ل م)( ..)2مكانت مأول مكلمة مسمعتها ممنه مهيم
كان ماسمه م م(جورج مويلهلم مفريدريك مهيغ م
() 1باإلضافةمإىلمهذامهناكماعرتاضانموجهامإىلممنطقمكانط،مأحدمهاممنمزاويةمعلمم(اجتامعمالعرفة)موالثاينممنمزاويةمعلمم
(نفسمالعرفة)..موبالرغمممنمعدممصحةمهذينماالعرتاضنيمبصفةمتامة،مفإنمفيهاممقيمةماعرتاضيةمنسبية.مم
-1مأهنامليستماالمقائمةملقوالتمالفكرماألورويبمالتيممتخضمعنهامالعرصمالكانتي..موأنهمملميكنمواقعياميفمنظرتهمإىلمالعرفةم
إذمأحالمالعرفةمإىلم(تصوريةمتركيبية)مونظرمإىلمالعقلمعىلمأنهم(عقلمخالص)،مواىلماإلنسانمعىلمأنهم(كائنمجمرد)مـمبالمتاريخ..م
عىلمحنيمأننامالمنجدمإنسانامجمردامعىلماإلطالقمكاممي ستحيلمعلينامأنمنجدمعقالمخالصا..مفالميوجدميفمالواقعماالماإلنسانم
التحرض،مأومالتاريخمالذيمنشاهدهموندرسهممنمخاللماحتكاكهمباآلخرين ،موالذيميتأثرمعقلهمبمختلفمالعايريماالجتامعيةم
وتصاغمشخصيتهميفمقالبمثقايف،مأوميفمصورةماجتامعية.مم
-2ملقدمثبتميفمالفيزياءماحلديثةمأنم يفموسعناماكتسابممعرفةمخارجمإطارمالبادئمالكانطية،موأنمالذهنمالبرشيمليسمقائمةم
منحرصةممنمالقوالتميكدسمالعقلميفمداخلهامكلمالتجارب،مبلمإنممبادئمالعرفةمتتغريمبتغريممضموهنامويمكنمتكييفهاممعم
عاملمأعقدمبكثريممنمعاملمميكانيكامنيوتن.م(انظر:مالنطقماإلسالمي:مأصولهمومناهجه،مللمدريس)
()2مهومجورجمويلهلممفريدريكمهيغلم(1770م -م 1831م)مولدميفمعائلةمبروسيةمتنتميمإىلمالبورجوازيةمالصغرية،مكانم
والدهمموظف ًاميفمالدولةمالربوسية..مبعدمأنمأهنىمدراساتهمالثانويةميفممدينتهماألصليةمشتوتغارتمدخلمإىلمكليةمالالهوتمالشهريةم
يفممدينةمتوبنغني.موهناكمدرسمالتاريخموفقهماللغةماأللانيةموالرياضياتمبصحبةمصديقهمهولدرلنيمالذيمسيصبحمشاعر ًامكبري ًام
فياممبعد،موقدمنشأتمبينهاممصداقةممحيمةموعميقة.م
متعليمه ميف متوبينغر مشتيفت م(كلية مالكنيسة مالربوتستانتية ميف مفورتيمبريغ) ،محيث مربطته مصداقة م َمع مفالسفة مالستقبلم
أتم
َ
ِ
ريكمشيلنغموفريدريكمهولدرلني.مبعدمذلكمجذبتهموسحرتهمأعاملمسبينوزا،مكانت،مومروسو،مومالثورةمالفرنسية.م
فريد
وبدأمسلكمالتدريسماجلامعيمعامم1801م،ميفمجينا.موقدمعملمأستا ًذامللفلسفةميفمجامعةمبرلنيممنذمعامم1818ممحتىم
وفاته.م
ِ
تطورمصيغمالوعي،موتشملمص َي ُغ مالوعيمهذهماختالفاتمثريةم
تناولميفمأولمكتابمنرشمله،مظواهرمالروحم(1807م)ممع م
ٍ
مللعامل،مومواقفمأخالقية،مونظراتمدينيةمنرصانية،موأنوا ًعامللنشاطمالطبيعي،موصيغًاملتنظيامتم
وحمريةمحلاالتمالعقل،مومناظر
َ
اجتامعية.م
وقدمحاولمأنميوضحمكيفمتممالتقدممفيامماعتربهمتسلسالًمرضور ًياموتارخي ًيامحتركمخاللمتناقضموحلملستوياتمنضجمأكرب.م
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(ديالكتيك م)( ..)1مسألته معنها ،مفقال :مأنت متبحث معن مالعقل مالذي ميد مرك محقائق ماألشياء..م
وضالتكمعندي..مم
استبرشتمكثرياملقولهمهذا،موطلبتممنهمأنميبنيميلماآلليةمالتيمأدركمهباماحلقائق،مفقال:ملتفهمم
ٍ
تلكماآلليةمحتتاجمإىلممعرفةمثالثةممعانمكربى..مهيمالفكرة،موالروح،موالطبيعة..موهذهمالعاينم
قمهومالذاتمالكليةمالتيمتنتظممكلميشء،موكلم
الثالثةمترجعمإىلممعنىمواحدمهومالطلق..موالطل م
األشياءمإناممهيمتطورمونمومديالكتيكيمهلذهمالذاتمالكلية م.م
قلت:مفكيفمنصلمإىلمهذهمالذاتمالكلية م؟م
قال:ملنمتصلمإليهامحتىمتعرفمأنمحركةمالتغريموالتطورمتسريموفقمدوراتملولبيةمصاعدة،م
وحاولميفمكتابهمالثاين،معلممالنطقم(1812م-م1816م)،مأنميبنيمنوعماجلدلمنفسهميفمتطويرمالنظرياتمالفلسفيةمعنماحلقيقة.م
واحتوتمموسوعةمالعلوممالفلسفيةم( 1817م)،منظامهمالفلسفيميفمصورةممكثفة.موتشتملمعىلمثالثةمأقسام:مصيغةمقصريةم
للكتابة معن مالنطق ،موفلسفة مالطبيعة موفلسفة مالروح .موحلل مكتابه ماألخري مفلسفة ماحلق م(1821م) ،مالتطور ماجلديل مللنظمم
االجتامعية،مواألخالقية،موالقانونية.موبعدموفاةمهيجل،منرشمتالميذهمحمارضاتهمعنمفلسفةمالتاريخ،موالدين،موالفن،موعنمتاريخم
الفلسفة.موقدمأعادوامكتابةمالحارضاتمبصورةمأساسية،ممنممذكراهتم.
()1مكلمةم(ديالكتيك)ممأخوذةممنمالكلمةماليونانيةم(دياليغو)مومعناهامالحادثة،مأومالجادلةموالناظرة.م
ّ
معندمفالسفةماإلغريق،ميدلمعىلمحركةمالتغريموالتطورمالالحظةميفمأشياءمهذامالكون،مسوا ٌءممنهمم
ثممصارتممصطلح ًامعلمي ًا
منمأخضعمذ لكملعللموقوىمخارجةمعنمالكون،مأومتصورمأهنامناجتةمعنمدوافعمذاتيةمكامنةميفمضمنمهذهماألشياء،مكأنمعنارصم
الكونمتتجادلمفياممبينهاميفمحركةمدائمة.م
والديالكتيكمعندمسقراطمهوماألسلوبماجلديلمبنيمفريقنيممتعارضنيممتناظرينميفمموضوعمما.م
ٌّ
احلقيقة،ممنمخاللمبياننيممتعارضني،ميكشفمكلممنهاممماميراهميفماآلخرمحمالًملتوجيهم
واستغلهمأفالطونأسلوب ًامللوصولمإىلم
النقدمإليه،مأوماالعرتاضمعليه.م
وارتقتمالجادلةمأومالناظرةمعندمالسلمنيمفصارتمهلامأصولموقواعدموآداب،مواقترصتمعىلمماميكونمبنيمفريقنيميتجادالنم
ويتناظرانمحولمموضوعمما.م
ثممجاءمالفيل سوفماأللاينم(هيجل)مفأخذمكلمةم(ديالكتيك)موفقممصطلحمفالسفةماإلغريقمالدالةمفيهمعىلمحركةمالتغريم
والتطورمالالحظةميفمأشياءمهذامالكون،موقامميفمذهنهمتصورمخاصمهلذهماحلركةمالدائمةميفمالكون،محتىمظنمهذامالتصورمقانون ًام
ثابت ًا،مختضعملهمالعملياتمالنطقيةمالفكرية،موعلمياتمالكون،موحركةمالتاريخماإلنساين،ملكنهماعتربمهذامالقانونمنظام ًا مللقوةم
الغيبيةمغريمالادية،مالهيمنةمعىلمالكونموالترصفةمفيه.
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كلمدورةممنهامذاتمثالثممراحل،مأمامأوالها،مفسميمتهام(الطرحية)مأوم(أطروحة)..موأمامالثانية،م
فسميتها م(النقيضة) مأو م(النفي) ..موأما مالثالثة ،مفسميتها م(اجلميعة) مأو م(نفي مالنفي) ،مأوم
(الرتكيب م)()1مم
واحلركةماجلدليةميفمهذامالطلقمالذيمهومالذاتمالكلية،متنطويمعىلمثالثممراحلميفمثالثم
حلظات،مهيمالوضعماألول،مثممانقالبهمإىلمنقيضه،مثمممركبمالوضعمونقيضهمبعدمتوحدمهام
بسقوطمالتناقضمبينهام،موارتفاعهاممهبذامالتوحدمإىلممامهومأسمىممنمالوضعمونقيضه م.م
وهكذامدواليكمتتكررمحركةماجلدلية،مفيكونميفماألشياءمكلهامتطورمونمو م.م
أيمأنماحلالةماألوىلمالتيميكونمعليهامالطلق،مأومتكونمعليهامالفكرة،مأومالروح،مأومالطبيعة،م
أو مالكائن مالطبيعي ،مأو مالجتمع ماإلنساين ..موهي ماحلالة مالتي مأسميها م(الطرحية) متتفاعل ممعم
أضدادهامونقائضها،مفتنقلبمإىلمالطرفماآلخرمالذيمتقعمفيهمأضدادهامأومنقائضها،موبذلكميتمم
التحولمإىل ماحلالة مالثانية ،موهي ماحلالة مالتي مأسميهام(النقيضة)..مثممتتفماعل ماحلالة مالثانية ممعم
أضدادهامأومنقائضها،مفينشأممنمردودماألفعالمتغريمهلا،مولكنمالمإىلمذاتمالطرفمالذيمسبقمأنم
تركتهميفمالتغريماألول،مبلمإىلمتغريمصاعدمجيمعمبنيمالطرحيةموالنقيضةممجع ًامتوفيقي ًا،موهبذاماجلمعم
تسقطمصفاتموعنارصمدنيامخسيسة،موبذلكمحيصلماالرتقاء،موهذهمهيماحلالةمالتيمأسميهام
ٍ
مالتناقضميفمهذهماحلالةمإذميتممامتصاصهميفمشمولمأعىل م.م
ذف
(اجلميعة)..موحي ُ
ُ
ثممتغدوماحلالةمالثالثةم(اجلميعة)ممنمجديدم(طرحية)متتغريمإىلم(نقيضة)مجديدة،مثممإىلم
ٍ
(مج ٍ
َِ
)مجديدةمصاعدة..موهكذامدواليكمتذهبمالدوراتمصاعدة م.م
عية
التفتمإيل،موقال:مهذام مهومطريقماحلقيقة..موهذامهوم(الديالكتيك)..مم
قالمذلك،مثممالتفتمإىلمبرعممشجرةمأمامه،موقال:مهذام(الربعم)ممثالمأعتربهم(طرحية)..متأيتم
()1مقدمختتلفماأللفاظمالعربةمعنمهذهمالراحلمعنمالعرفنيمبجدليةم(هيجل)ممثلمالتعبريمالتايلم:م(الوضع،مونفيه،مومؤتلفم
الوضعمونفيه)
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الزهرة،مفتنفيه،موتصبحمالزهرةمبالتايلم(نقيضة)..مثممتأيتم(الثمرة)مالتيمهيماجلميعة،موهيمأسمىم
منمالربعمموالزهرة م.م
قلت:مفهمتمالديالكتيكمالذيميعرفمبهممنهجك..مفاممالثالية م؟م
قال:مأناممنمفئةمالثاليني،مالذينميؤمنونمبالغيبيمالجردممنماحلسيات،مالممنمفئةمالاديني،مفأنام
ٍ
أؤمنمبإله..مواهللميفمتصوريمهومالوجودمغريمالتناهي،موهومالطلق،موهوماحلقيقةمالكاملة م.م
بقيتميفمصحبتهممدة..مإىلمأنمبانميلمأنمماميذك مرهمقدميوصلنيمإىلمبعضماحلقائق..مولكنهمقدم
يوصلنيميفمنفسمالوقتمإىلمكثريممنمالرسابمواألوهام..مم
فقدمرأيتهمأنممذهبهممنمالناحيةمالعقليةمالنطقيةممبنيمعىلماجتامعماألضدادمأومالتناقضاتم
سواءميفمحالةماصطراعهاممأوميفمحالةمائتالفهاميفماجلميعة،مومنطقمالعقلمحيكممجازم ًامبماستحالةم
اجتامعماألضدادمأومالتناقضاتميفميشءمواحدموزمنمواح مد(.)1مم

()1مم نماألصولمالعقليةمالبدهيةمالقررةملدىمالفالسفةموالناطقةموسائرمالعقالءموالفكرينمأنمالنقيضنيمكالوجودموالعدم،م
وكإجيابماليشءموسلبه،مالمجيتمعانميفميشءمواحدمووقتمواحد،مواجتامعهامممستحيلمعقالً.موالميرتفعانممع ًاممنميشءمواحدم
يفموقتمواحد،موارتفاعهامممع ًاممستحيلمعقالًم..مفالميكونماليشءمالواحدميفمالوقتمالواحدمموجود ًامومعدوم ًاممع ًا،موالمموجب ًام
وسالب ًاممع ًاممنماجلهةمالتيميكونمفيهامموجب ًا..موالميكونماليشءمالواحدميفمالوقتمالواحدمغريمموجودموغريممعدومممع ًا،مأومغريم
موجبموغريمسالبممع ًا.م
أمامالضدانمكاألبيضمواألسود،مفالمجيتمعانممع ًاميفميشءمواحدمووقتمواحد،مواجتامعهامممع ًاممستحيلمعقالً.مفالميكونم
اليشءمالواحدمبالذاتمأبيضموأسودممع ًاممنماجلهةمنفسهاميفموقتمواحد..ملكنمالضدينمقدميرتفعانممع ًاميفموقتمواحد،مفيكونم
اجلسممالمأبيضموالمأسودممع ًاميفموقتمواحد،إذمقدميكونمأمحرمأومأصفرمأومغريمذلكممنمألوان.مم
ومنمالالحظمأنماجلدليةمقدمنسفتمهذاماألصلمالعقيلمالنطقيمنسف ًامكلي ًا،مفأقامتمالوجودمكلهمعىلمفكرةماجتامعماألضدادم
أومالتناقضاتمواحتادها.م
ويفمادعاءماحتادماألضدادموالتناقضاتماستهانةمبالغةمبالعقلمالبرشي،موإقامةممذهبمكاململبنيماإلنسان،معىلمأمرمباطلم
واضحمالبطالن.م
إنماللحظةمالتيميكونمفيهاماليشءممتحرك ًا،مالميمكنمأنميكونمفيهامساكنا،مواللحظةمالتيميكونمفيهامساكن ًامالميمكنمأنميكونم
فيهاممتحرك ًا.م
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ورأيهميشتملمعىلمأنمالتغرياتمتذهبمصاعدةًممرتقيةمباستمرارمإىلممامهومأسمى،مولكنم
ٍ
ٍ
مأومبعددممنماألمثلة،مالميصدقمبأمثلةمكثريةمالم
قمهذاماالدعاء،مفهومإنمصدقمبمثال
الواقعمالم ُيصدِّ
حتىص،مفهومإذنمالميصلحمألنميكونمقانون ًامشام ً
ال م.م
ولئنمسلمناميفمتغرياتمالجتمعمالبرشي،مبأنمالتطرفميفم(الديكتاتورية)مالفرديةميفمالجتمعم
ٍ
ردمفعلمعنيف،ميدفعمبالجتمعمإىلمحريةم
قدمينشأمعنهمنقمةميفمالجتمع،مويتولدمعنهم–مدونمحتمي مة م-م
اجتامعيةمسمتهامالفوىض،مثمميتولدمعنمهذهمالفوىضماالجتامعي مةمرجعةمتوفيقيةمبنيمالديكتاتوريةم
واحلريةمالرسفة،موهيمأفضلممنهام..مفمنمالطرحيةموالنقيضةمتولدتماجلميعة..مولكنمذلكمملميتمم
إالممنمخاللموعيمالناس،مودونمأنمتكونمرضورةمحتمية م.م
فكيفمنطبقماحلركةمالتغرييةمالصاعدةمحيناممتسوءمحالةماجلميعةمالتوفيقيةمهذهميفمالجتمع،م
فرتجعمإليهمالديكتاتوريةمالتطرفةممرةمأخرى،مثمماحلريةماالجتامعيةمالرسفة،مثممالديمقراطيةم
العتدلة؟ م!م

ولكنماليشءمالواحدمقدمتتداولمعليهماحلركةموالسكونمبلحظاتممتتابعاتممهاممصغرتمودقتمهذهماللحظات،موقدمينخدعم
بذلكمبعضمأهلمال مفلسفة،مفيظنمأنمالسكونمكامنميفماحلركة،مفيعتربمذلكممنماجتامعمالنقيضني،موليسماألمرمكذلك.م
وقدميمثلممدعوماجتامعمالضدينمأومالنقيضنيمبتامسمالسالبموالوجبميفمالكهرباء،مالذيمينجممعنهمالظواهرمالضوئيةم
واحلركية،ملكنمالتمثيلمهبذاممتثيلمباطل،مفالسالبموالوجبميفمالكهرباءمليسامضدينموالمنقيضنيممنطقيني.م
إنمالسالبمالنطقيمللكهرباءمهومالمكهرباء،مويصدقمذلكمبأيميشءمغريمكهرباءميفمالوجود،مفاخلشبمواحلجرموالرتابم
والثلجمواللحمواحلالوةموالالسةمواخلشونةموغريمذلكمكلهامليستمبكهرباء.م
أما مالسلك مالسالب ميف مالكهرباء ،مفليس مهو مالسالب مالنطقي مل لكهرباء ،مإنام مهو ممشتمل معىل مقوة مأخرى ممنافرة مللقوةم
الكهربائية.م
فالوجبموالسالبميفمالكهرباءمقوتانممتنافرتانممتقابلتان،مإذاممتاسامتفاعال،مفأنتجامبحسبمقواننيمإنتاجهاممظواهرمضوئيةم
أومحركية،مكالذكرمواألنثى،مومامينتجمعنهام.م
ٍ
كلهامإذامتالقتمأوممتاستمأوماجتمعتمكانتمذاتمآثار مما،موآثارهامختضعملقواننيم
إنمالقوىمالتنافرةموالتآلفةموالتفاوتةم
خاصةمبكلممنها.م(انظر:مكواشفمزيوف،محلبنكة)
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أليستمهذهمدوراتممتناظرة،موليستمبصاعدةمكاممزعمماالدعا مء( )1م؟م
اجلدلية املادية:
قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مإىلمرجلمتعرفونهممجيعا..ماستعملمجدليةمهيجلممبعدمأنمنزعمعنهامالثالية..مفحوهلامإىلم
مادية م.م
س م)()2مم
قلنا:متقصدم م(كارلممارك م
قال:مأجل..ملقدمأخذمهذامالرجلممنمهيجلمآراءهميفماجلدليةمبعدمأنمحذفممنهامنظرهتام
الثالية،مالرتبطةمباهلل،موأضافمإليهامنظرتهمالادية،مفصارممذهبهمالفلسفيماجلذريم(الاديةماجلدلية م)م
وبناء معىل مذلك مجعل مالدين ،موالقانون ،موالسياسة ،مواألخالق ،موالنظم ماالجتامعية،م
والفلسفة،موالفن،مآثار ًاميفمالوعيماإلنساينمللجدليةميفمحركةمالادةموتطورها،موجعلمهذهمكلهام
صناعةمإنسانية،موجعلماإلنسانمنتاجمالادةميفمحركتهاماجلدلية،موجعلمالفكرمفيهمنتاجهاماألعىل م.م
وقدمأخربينمأنهمبعملهمهذامقدمأوقفمآراءمهيجلمعىلمقدميها،مبعدمأنمكانتمعندهمواقفةمعىلم
رأسها..مقالميل:مإنمهيجلملاماعتربمجدليتهممنطلقةممنماهللمإىلمكلماألكوان،مفإنهمبذلكمقدمعكسم
حقيقةماألمر،مإذمحقيقةماألمرميفمادعائيمهومأنماهللممنماخرتاعمالفكرماإلنساين،مومنمابتكاراتهمالتيم
المتن مطبقمعىلماحلقيقةموالواقع م.م
وقدمرأيتم(ماركس)ميعتربمنظامماجلدليةمأساس ًا ملكلمالتغرياتميفمالطبيعةمويفمالتاريخم
ٍ
اإلنساينمبصفةمعامة،مويعتربهمأساس ًامتتغريمعىلموفقهمالجتمعاتماإلنسانية،ممنمجمتمعمإقطاعيمإىلم
() 1ماستشهدم(برنال)مبنظريةمالرغباتمالكبوتةملفرويدميفمردمهذامالديالكتيك،مفقالم:مإننامنجدمالدولمالديالكتيكيةمأبعدممام
تكونمعنماحلتميةمفيها،مفال غريزةمهيمالطرحيةموالكبتمهومالنقيضةموالتساميمهوماجلميعة،مثمميقولمبرنالم:مهذاممجيل،مولكنم
افرضمأنمالريضمأصيبمباجلنونمبدالًمعنمكونهمقدماستطاعمأنميتسامى.مافرضمأنهمقتلمنفسه،مأينمتكونمإذنمهذهمالواءمةمبنيم
األضدادمبنيماجلميعة؟!مأينميكونمالتقدمممنماألدنىمإىلماألعىلميفمهذهماحلالةم؟!م(انظر:مكواشفمزيوف،محلبنكة)
()2مسبقمالتعريفمبه..موقدمذكرنام بتفصيلمالردمعىلمجدليتهميفمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهمالسلسلة.
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جمتمعمبورجوازيمإىلمجمتمعماشرتاكيموأخري ًا مإىلمجمتمعمشيوعيمتنت مهيمفيهمكلمالطبقات،موالم
حاجةمفيهمإىلمسلطةمحاكمة م.م
ورأيتهميعطيمهذهمالتغيرياتمالتيمذكرهامصفةمالقانونماالجتامعيماحلتمي،مليقنعمقطعانم
اجلندممنمالشيوعينيمبأنمالنهايةممضمونةمهلم،مفهممالذينمسيقبضونمعىلمناصيةماألمرميفمكلم
الجتمعات م.م
ورأيتهميطلقمعليهاموصفم(الادية)مألنمنظرهتامماديةمرصفة،مأي:مالمترىمالوجودمكلهمإالم
مادةمفقط،موتعللمحوادثمالكونمتعليالًممادي ًا،موترفضمأيممؤثرمغيبي،مأومخارجمعنمحدودم
ٍ
معدممحاجةمالكونملعلممسابقم
الؤثراتمالادية..موهذامالرفضمقدمجعلمالاركسينيميلتزمونمتلقائي ًا
وحكمةمواختيارموقدرة،مرغممكلمظواهرماإلبدماعمواإلتقانموالعناية،مورغممكلمروائعماحلكمةم
الباديةمفيهملكلممتدبرممفكر،مورغممنظاممالوحدةمالسيطرمعليه،موالدالةمعىلموحدهمالن َّظم،مورغمم
تصاريفهماهلادفةمإىلمغايةممثاليةمعظيمة،موالتيمالميالحظمفيهامأيةمعشوائية،مأومأيمختبطمعىلمغريم
هدى،مبخالفمحالمالصادفات م.م
قلنا:مفكيفمفرسمالكونمبجدليتهمهذه م؟م
قال:ملقدمذكرميلمأنممادةمالكونماألوىلمقدمتطورتمتطور ًامذاتي ًا،مضمنمنظامم(جدليةمهيجل)م
حتىمتكاململلكونمنظامهمالرائع..مثممظهرتميفماألرضماحلياةمنتيجةمحلركةمالتطورموفقماجلدلية..م
ثممظهرماإلنسانمبالتطورمالذايت،موتدرجميفمكاملهمحتىمبلغموض معهماحلايلمالشاهد..مم
وذكرميلمأنمتطورمالادةمخيضعملعواملمونظمممنمالادةمنفسها،ميفهمهاماإلنسانممنهامبعدم
وقوعها..موأنمتطوراتمالكونمالمختضعممطلق ًامخلطةمفرضتمعليهاممنمخارجهاممسريمهلا،ممدبرم
ألمرها،مبلمختضعملقواننيمحركةمالادة م.م

السالم
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قلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده م؟م
قال:مملمأجلأمإىلمأحد..ملقدمجرفنيمتيارمالدياليكتيكيةمبسياطه..مإىلمأنمأسلمنيماليأسمإىلممام
أسلمكممإليه م.م
قلنا:ماالنتحار! م؟م
قال:مأجل..مفقدموجدمعقيلمـمالذيمالمأستطيعمالعيشممنمدونهمـمنفسهمخاويا..مفراحميطالبنيم
باخلالص..موملمأجدماخلالصمإالميفمالوت م.م
قلنا:مكيفمكانمذملك م؟م
قال:ميفمتلكماألياممكنتميفمباريسممنشغالمبالتفرجمعىلممرسحياتم(صمويلمبيكيت)م
األيرلنديمو(أوجنيميونسكو)مالروماينمزعيميمحركةمالالمعقول..موفجأة..موبعدمأنمرأيتممام
رأيتممنمحقارةمحياةمالعقل..موبعدمأنمذقتممنمرشابمالالمعقولممامذقت..مأصابتنيمإغامءةم
الوت..مالتيمأعقمبتمصيحةمشديدةمتعالتمأصداؤهاميفمكلممكان..موملمينقذينممنهامإالمذلكمالنورم
والسالممالذيمحدثتكممعنه..موالذيمجئتمإىلمهذهمالبالدمباحثامعنه م.م
قلنا:مكيفمتممذلك م؟م
قال:ميفمالرسحمالذيمأهنيمفيهمالعقل..موالذيمأصابتنيمفيهمإغامءةمالوتمالتيمكادتمتقيضم
عيل..مهرعمالكلمإلنقاذيممستعملنيمكلموسائلهمموأساليبهمموأسباهبم..ملكنهمممجيعامملميرتدوام
إالمبالفشلمالذريع م.م
لكنمرجالمظهرميفمذلكماحلني..ملستمأدريمهلمكانممعناميفمالرسحميتفرجمعىلممامنتفرجم
عليه..مأممأنهمسمعمصيحتيمالقوية..مفأرسعمإلنقاذي..مم
فممام َليسم َل َك ِمب ِه ِ
مع ْل ٌم ِمإ َّنم
﴿:موالمت َْق ُ َ ْ َ
اقرتبممني..مثممراحميرتلمهذهماآليةممنمالقرآنم()1م َ
()1مذكرنامهنامبعضماآلياتمالقرآنيةمالتيمتتحدثمعنمالعقل..موالتيمسنحاولماستنباطمالعاينمالواردةمفيهاميفمهذامالبحث..م
والمخيفىموجهمالرمزيةمفياممنذكرهمهنا.
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مكَانمعَ ْن ُهم َم ْسؤُ و مً
رص َموا ْل ُفؤَ ا َد ُّ
مكُلم ُأو َل ِئ َك َ
الم م(االرساء م)36:مم
َّ
الس ْم َع َموا ْل َب َ َ
ِ
ِ
هللُم َأ ْخرج ِ
كُممالم َت ْع َل ُم َ
ون َمش ْيئ ًام َو َج َع َلم
َ
كُممم ْنم ُب ُطونم ُأ َّم َهات ْ
ثمميعقبهامبآيةمأخرىمتقولم﴿:موا َّ َ َ ْ
األبصارمو ْ َ ِ
ونم م(النحل م)78:مم
كُر َم
مالس ْم َع َمو ْ َ ْ َ َ َ
كُممت َْش ُ
األ ْفئدَ ةَم َل َع َّل ْ
كُم َّ
َل ُ
ضمو ْاخ ِت ِ
ِ
ِ
الفمال َّل ْي ِل َموالن ََّه ِار َموالفلكما َّل ِتيم
األر ِ َ
مالس َام َوات َمو ْ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مإ َّن ِميف َمخ ْل ِق َّ

هلل ُِممنمالسام ِء ِممنمم ٍاءم َف َأحي ِ ِ
َ ْجت ِر ِ
امو َب َّث ِمف َيهام
مألر َضم َب ْعدَ م َم ْو ِ َهت َ
َْ
يميفما ْل َب ْح ِر ِمب َامم َين َف ُعمالن َ
امبه ْ
َّاس َمو َمامَمأنزَ َلما َّ ْ َّ َ ْ َ
ض مآلي ٍ
مكُل مداب ٍة موت ِ ِ
ِ
مالس َام ِء َمو َ
الس َح ِ
مالر َي ِ
ون م﴾م
ات ملِ َق ْو ٍم م َي ْع ِق ُل َم
اب ما ُْل َس َّخ ِر م َب ْ َ
أل ْر ِ َ
ني َّ
اح َمو َّ
َرصيف ِّ
م ْن ِّ َ َّ َ ْ
(البقرة:م 164م)م
ثمميعقبهامهبذهم﴿:م ِ
اتما ْل ِكت ِ
ماحلقمو َل ِك َّنم َأكْ َث َرمالن ِ
َّاسم
َاب َموا َّل ِذيم ُأ ِنز َل ِمإ َل ْي َك ِمم ْن َمر ِّب َك
الرمت ْل َكمآ َي ُ
َ
َري ٍ
ِ
ُونم م()1ما َّ ِ
ماست ََوىمعَ َىلما ْل َع ْر ِ
َ
الم ُيؤْ ِمن َ
ش َمو َس َّخ َر َّ
مالش ْم َسم
معَمدمت ََر ْو َهنَام ُث َّم ْ
مالس َام َوات ِمبغ ْ ِ َ
يمر َف َع َّ
هللُما َّلذ َ
اتم َلع َّلكُم ِمب ِل َق ِاءمربكُممت ِ
ألمرمي َفص ُلماآلي ِ
مكُلم َ ْجي ِر ِ َ
ُوقن َ
)مو ُه َوم
َوا ْل َق َم َر ٌّ م
ُونم م(َ 2
َ
يمأل َج ٍلم ُم َس ًّمىم ُيدَ ِّب ُرما َ ْ َ ُ ِّ
َ ِّ ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
نيما ْثن ْ ِ
مج َع َل ِمف َيهامزَ ْو َج ْ ِ
ا َّل ِذيم َمدَّ ما َ
امو ِم ْن ِّ
َنيمُميغ ِْيشم
مكُلمال َّث َم َرات َ
ايس َمو َأ ْ َهن ًار َ
أل ْر َض َمو َج َع َلمف َيه َ
امر َو َ
ٍ ِ
ِ
)مو ِيف ما َ
أل ْر ِ
كَّر َ
َّات ِمم ْنم
ات َمو َجن ٌ
ض ِمق َط ٌعم ُمت ََج ِاو َر ٌ
ونم م(َ 3
ال َّلْمي َلمالن ََّه َار ِمإ َّن ِميف م َذل َك مآل َياتمل َق ْو ٍمم َي َت َف ُ
ىمبام ٍءمو ِ
ِ ٍ
َابموزَ رعمون ِ
َخ ٌيل ِ
ض ِميفما مُ
اح ٍد َمو ُن َف ِّض ُلم َب ْع َض َهامعَ َىلم َب ْع ٍ
أل ِ
مصن َْو ٌ
كُلم
ان َموغَ ْ ُريمصن َْوانم ُي ْس َق ِ َ َ
َأعْ ن ٍ َ ْ ٌ َ
ِإ َّمنم ِيفم َذلِ َكمآلي ٍ
اتملِ َق ْو ٍمم َي ْع ِق ُل َ
ون م()4م﴾م(الرعد م)م
َ
ِ ِ ِ
ِ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مهوما َّل ِذيم َأنْزَ َل ِممنمالسام ِءمماءم َل ِ
يم َ
ونم
مرش ٌ
َُ
اب َموم ْن ُه َمش َج ٌرمفيهمتُس ُ
َ َّ َ َ ً ْ
كُممم ْن ُه َ َ
كُلمال َّثمر ِ
ُون َموالن َِّخ َيل َمو ْ َ
ات ِمإ َّن ِميفم َذلِ َك َ َ
كُم ِمب ِهمالزَّ ْر َع َموالزَّ ْيت َ
مآل َي ًةملِ َق ْو ٍمم
َاب َمو ِم ْم
األعْ ن َ
نم ِّ َ َ
م()10م ُين ِْب ُتم َل ْ
كَّر َ
كُممال َّل ْي َل َموالن ََّه َار َمو َّ
ات ِمب َأ ْم ِر ِه ِمإ َّن ِميفم َذلِ َكم
ومم ُم َس َّخ َر ٌ
ونم م(َ 11
الش ْم َس َموا ْل َق َم َر َموالن ُُّج ُ
)مو َس َّخ َرم َل ُ
َي َت َف ُ
ض ُمخمْت َِل ًفام َأ ْلوا ُنه ِمإ َّن ِميفم َذلِ َك َ َ ِ
آلي ٍ
كُم ِميف ْ مَ
ماأل ْر ِ
كَّر َ
اتملِ َق ْو ٍمم َي ْع ِق ُل َ
ونم
َ ُ
ونم م(َ 12
َ ََ
مآل َي ًةمل َق ْو ٍمم َي َّذ ُ
)مو َمام َذ َر َأم َل ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اموت َمَرىما ْل ُف ْل َكم
وهن َ
محل ًامم َط ِر ًّي َ
م(َ 13
يمس َّخ َرما ْل َب ْح َرمل َت ْأكُ ُلوامم ْن ُه َ ْ
)مو ُه َوما َّلذ َ
اموت َْست َْخ ِر ُجوامم ْن ُهمح ْل َي ًةم َت ْل َب ُس َ َ
ُوامم م ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
كُر َ
ونم م(﴾)14م(النحل م)م
َم َواخ َرمفيه َمول َت ْب َتغ ْ
كُممت َْش ُ
نم َف ْضله َمو َل َع َّل ْ
هللُم َأنزَ َل ِممنمالسام ِءمماءم َف َأحي ِ ِ
مألر َضم َب ْعدَ م َم ْو ِ َهت ِ
امإ َّن ِميفم َذلِ َكمآل َي ًةملِ َمق ْو ٍمم
ثمميعقبهامهبذهم﴿:موا َّ
ْ َّ َ َ ً ْ َ
َ
امبه ْ
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ثمود ٍمم َلبن َ ِ
ون ِه ِممنمب ِ ٍ
مممَّ ِاميفمب ُط ِ
أل ْنعا ِمم َل ِعربةًمنُس ِق ِ
َي ْس َم ُع َ
امس ِائغًام
نيم َف ْر َ َ َ
يكُم م ُ
كُم ِميفما َ َ
ونم م(َ 65
ًامخال ًص َ
ْ َْ
ْ
َْ ْ
)مو ِإ َّنم َل ْ
َّخ ُذ َ ِ
َابم َتت ِ
اتمالن ِ
لش ِار ِبنيَ م م()66مو ِمنم َثمر ِ
امح َسن ِ
يل َمواألعْ ن ِ
َّخ ِ
لِ َّ
ًامإ َّن ِميفم َذلِ َكمآل َي ًةم
امو ِرزْ ًق َ
كَر َ
ونمم ْن ُه َمس ً
َ ْ ََ
ماخت ِذ ِ
َّح ِلم َأ ْن َّ ِ
ماجل َب ِ
يمم ْن ِْ
مالش َج ِر َمو ِممَّام َي ْع ِر ُش َ
لِ َق ْو ٍمم َي ْع ِق ُل َ
ًامو ِم ْن َّ
ونم
ىمر ُّب َك ِمإ َىلمالن ْم
الم ُب ُيوت َ
ونم م(َ 67
)مو َأ ْو َح َ

ِ
ِ
اتم َف ِ
مكُلمال َّثمر ِ
ِ ِ
فم َأ ْل َوا ُن ُمهم ِف ِيهم
اب ُمخمْت َِل ٌ
يمس ُب َل َمر ِّب ِكم ُذ َ
امرش ٌ
اس ُلك ُ
ْ
م()68م ُث َّممكُيلمم ْن ِّ َ َ
وهن َ َ
لالمخي ُْر ُجمم ْنم ُب ُط َ
ِ
ِ
ِ
ِش َفا ٌءملِلن ِ
كَّر َ
هلل َ
ْكُمم َم ْنم ُي َر ُّد ِمإ َىلم
)موا َّ
ونم م(َ 69
اكُم َمومن ْ
كُمم ُث َّمم َيت ََو َّف ْ
ُمخ َل َق ْ
َّاس ِمإ َّن ِميفم َذل َكمآل َي ًمةمل َق ْو ٍمم َي َت َف ُ
َأر َذ ِلما ْلعم ِرملِكَيمالميع َلممبعدَ ِ
ًامإ َّنما َّ ِ
مع ْل ٍم َمش ْيئ ِ
يمم َق ِد ٌيرم م(﴾)70م(النحل م)م
ْ َْ َ َْ
هللَمعَ ل ٌ
ُُ
ْ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:م َأ َف َل ْمم َي ِسري ِ
واميف ْ َ
انم َي ْس َم ُع َ
مهبام َأ ْومآ َذ ٌ
وبم َي ْع ِق ُل َ
ضم َفت َ
مهبام
ماأل ْر ِم
َكُون َمهلُ ْمم ُق ُل ٌ
ون ِ َ
ون ِ َ
ُ
ِ
وبما َّل ِت ِ
مالصدُ ِ
َف ِإ َّ َهنامالم َت ْع َمىما َ
ورم م(﴾)46م(احلج م)م
يميف ُّ
أل ْب َص ُار َمو َلك ْنم َت ْع َمىما ْل ُق ُل ُ
ِ
ِِ
ِ
مالس َام ِء م َما ًء م َف ُي ْح ِي ِمب ِهم
امو َط َم ًع َ
رب َق َمخ ْو ًف َ
َ
امو ُينَزِّ ُ مل مم ْن َّ
يكُم ما ْل َ ْ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:موم ْن مآ َياته م ُي ِر ْ
امإ َّن ِميفم َذلِ َكمآلي ٍ
األر َضم َب ْعدَ م َم ْو ِ َهت ِ
اتملِ َق ْو ٍمم َي ْع ِق ُل َ
ونم م()24م﴾م(الروم م)م
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
مرشكَا َءم
كَت
كُم ِمم ْنم َمام َم َل ْ
ْ
كُم َمه ْلم َل ْ
كُمم َمثالمم ْنم َأ ْن ُفس ْ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مرض َبم َل ْ
مإيامنكُممم ْن ُ َ
َ َ
مكَذلِ َكم ُن َفص ُلماآلي ِ
ِ ِ
ِ ِ
اتملِ َق ْو ٍمم َي ْع ِق ُل َ
كُم َ
ونم
َ
ِّ
كُمم َأن ُف َس ْ
وهن ْممكَخي َفت ْ
امرزَ ْقن ْ
ِيفم َم َ
َاكُمم َف َأ ْنت ُْممفيه َمس َوا ٌء َمختَا ُف َ ُ
م()28م﴾م(الروم م)م
ِ
ٍ ِ ِِ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مإ َّن ِميفمالسامو ِ
ِ
ات َموا َ
أل ْر ِ
كُم َمو َمام َي ُب ُّث ِمم ْنم
ضمآل َياتمل ْل ُمؤْ مننيَ م م(َ 3
َّ َ َ
)مو ِيف َمخ ْلق ْ
ُونم م()4مو ْاخ ِتال َِفمال َّلي ِلموالنَّه ِارمومام َأنزَ َلما َّ ِ
اتملِ َقو ٍممي ِ
ٍ
مالس َام ِء ِمم ْن ِمرزْ ٍقم َف َأ ْح َي ِ
وقن َ
امب ِهم
َ
َدا َّبةمآ َي ٌ ْ ُ
هللُمم ْن َّ
ْ َ َ َ َ
ألر َضمبعدَ ممو ِهتاموت ِ ِ
اتملِ َق ْو ٍمم َي ْع ِق ُل َ
مالر َي ِ
ونم م(﴾)5م(اجلاثية م)م
احمآ َي ٌ
َرصيف ِّ
ا َْ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ونمالنَّاس ِمبا ْل ِربموتَنسو َنم َأن ُفسكُممو َأ ْنتُمم َت ْت ُل َ ِ
َابم َأ َفالم َت ْع ِق ُل َ
ونم
ونما ْلكت َ
ِّ َ َ ْ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:م َأ َت ْأ ُم ُر َ َ
َ ْ َ ْ
م(44م م(البقرة م)م
ِ
كُمم َت ْع ِق ُل َ
ونم م(2م م(يوسف م)م
ًامعَر ِب ًّيام َل َع َّل ْ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مإنَّام َأنزَ ْلنَا ُهم ُق ْرآن َ
َامإ َلي ِ ِ ِ ِ
كُمم َأ َف َالم َت ْع ِق ُل َ
ون م(10م م(األنبياء م)م
كْر ْ
كُممكتَاًمبامفيهمذ ُ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:م َل َقدْ م َأنزَ ْلن ِ ْ ْ
ِ
فمال َّل ْي ِل َموالن ََّه ِارم َأ َفالَم َت ْع ِق ُل َ
يت َمو َل ُه ْ
ونم م(80م
ماخ ِت َال ُ
يمحي ِي َمو ُي ِم ُ
َ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مو ُه َوما َّلذ ُ ْ
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م(الؤمنون م)م
ابم ُثم ِممنم ُن ْط َف ٍةم ُثم ِممنمعَ َل َق ٍةم ُثم ُمخي ِْرجكُم ِ
يمخ َل َق ِ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مه َوما َّل ِذ َ
مط ْف ًالم
ُ
َّ ْ
كُممم ْنمت َُر ٍ َّ ْ
ُ ْ
َّ
ْ
ِ
ِ
وخ ِ
ِ
كُمم ُث َّمملِتَكُون ُ
كُمم
ْكُمم َم ْنم ُيت ََو َّىفمم ْنم َق ْب ُل َمول َت ْب ُلغُوام َأ َجالم ُم َس ًّمم َ
ُوامش ُي ً َ
ىمو َل َع َّل ْ
امومن ْ
ُث َّممل َت ْب ُلغُوام َأ ُشدَّ ْ
َت ْع ِق ُل َ
ونم م(67م م(غافر م)م
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مو ِإ َذ ِ
هللُم َقا ُلوام َب ْلم َنت َِّب ُعم َمام َأ ْل َف ْينَامعَ َل ْي ِهمآ َبا َءنَام َأ َو َل ْو َ
مكَانم
امق َيل َمهلُ ْمماَّمت ِب ُعوام َمام َأنزَ َلما َّ
َ
ًامو َ
آ َباؤُ ُه ْمم َ
مهيتَدُ َ
الم َي ْع ِق ُل َ
ونم م(170م م(البقرة م)م
ون َمش ْيئ َ
ال َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
كْمم
وامكَم َث ِلما َّلذيم َينْع ُق ِمب َام َمالم َي ْس َمم ُعمإالم ُدعَ ا ًء َموندَ ا ًء ُ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مو َم َث ُلما َّلذ َ
َ
مص ٌّمم ُب ٌ
ينمكَ َف ُر َ

عُم ٌيم َف ُه ْم َمالم َي ْع ِق ُل َ
ون م(171م م(البقرة م)م
ْ

ِ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مإ َّن َمرشمالدَّ واب ِ
ينمالم َي ْع ِق ُل َ
ون م(22م م(األنفال م)م
معنْدَ ما َّ
كْمما َّلذ َ
هلل ُّ
ِ َّ َ ِّ
ِمالص ُّمما ْل ُب ُ
كَثري ِ
ِ
امم ْن ِْ
ماجل ِّن َمو ْ ِ
اإل ِ
وبمالم َي ْف َق ُه َ
امو َهلُ ْمم
مهب َ
نس َمهلُ ْمم ُق ُل ٌ
َ
ون ِ َ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:مو َل َقدْ م َذ َر ْأن ِ َ
َامجل َهن ََّمم ً
ِ
ان مال م َي ْس َم ُع َ
مهبا َمو َهلُ ْم مآ َذ ٌ
رص َ
مهبا م ُأ ْو َل ِئ َك مكَاأل ْن َعا ِم م َب ْل ُمه ْم م َأ َض ُّل م ُأ ْو َل ِئ َك ُمه ْمم
َأ ُ ٌ
ون ِ َ
ون ِ َ
عْني مال م ُي ْب ُ
ا ْلغ ِ
َاف ُل َ
ون م(179م م(األعراف م)م
ِ
مالص َّم َمو َل ْو مكَان َ
ُوامال م َي ْع ِق ُل َ
ثمميعقبهامهبذهم﴿:م َو ِمن ُْه ْم م َم ْن م َي ْست َِم ُع َ
ونم
ون ِمإ َل ْي َك م َأ َف َأن َْت مت ُْسم ُع ُّ
م(42م م(يونس م)م

ثمميعقبهامهبذهم﴿:مو َل ِئنمس َأ ْلتَهمممنمنَزَّ َل ِممنمالسام ِءمماءم َف َأحي ِ ِ
مألر َض ِمم ْنم َب ْع ِدم َم ْو ِ َهتام َل َي ُمقو ُل َّنم
ْ َّ َ َ ً ْ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
امبه ْ
هللِم َب ْلم َأكْ َث ُر ُه ْممالم َي ْع ِق ُل َ
ونم م()63م﴾م(العنكبوت م)م
احل ْمدُ م َِّ
ا َّ
هللُم ُق ْلم ْ َ
ثمميعقبهامهبذه﴿:مالمي َق ِات ُلونَكُم َ ِ
امإ ِ
ممجي ًع ِ
ىمحم ََّصن ٍَةم َأ ْو ِمم ْن َمو َر ِاء ُمجدُ ٍرم َب ْأ ُس ُه ْمم َب ْين َُه ْم َمش ِدميدٌ م
الميفم ُق ًر ُ
ُ
ْ
ِ
وهب ْم َمشتَّىم َذلِ َك ِمب َأ َّ مُهن ْمم َق ْو ٌممالم َي ْع ِق ُل َ
ون م()14م﴾م(احلرش م)م
َحت َْس ُب ُه ْم َممجي ًع َ
امو ُق ُل ُ ُ

فانتبهت..مأومباألحرىمانتبهمعقيلمالذيمصارميشعرمبأنملهموجوداموحياةموحقيقةمووظيفة..مم
التفتمإىلمالقارئمأبحثمعنه..مفإذامبهمرجلميفممنتهىمالنورموالسالمموالصفاء..مسألته:ممنم
أنت م؟م

239

قال:مأناممسلم م.م
قلت:مالمأريدمدينك..مأريدماسمك م.م
مقال:ملقدمانمحىماسميميفماسممديني..مفرصتمالمأعرفمإالمبه م.م
قلت:مبممسامكمأبواك م؟م
قال:ملقدمسميتمأسامءمكثرية..ممنهام(ابنماهليثم)..مومنهام(ابنمخلدون)..موأناماآلنممأسمىم
بنيمقوميم(تقيمالدريس م)()1مم
قلت:ملقدمسمعتكمتقرأمكالماميمجدمالعقل م.م
قال:مذاكمكالممريب..مالذيمخلقملنامالعقول..موعلمنامكيفمنستعملهاملنصلمهبامإىلماحلقائق م.م
انتفضتممنممكاين،موقلت:مهلمحقاممامتقول؟..مهلميمكنمللعقلمأنميصلمإىلماحلقائق م؟م
قال:مأجل..ملقدمدلنامربنامعىلمالنهجمالذيميصلمبنامإىلمذلك م.م
قلت:ملقدمصحبتمالكثري..مولكنيمملمأجدمعندهممماميريضمعقيلمأومماميوصلهمإىلمماحلقائق م.م
قال:مذلكمألنمعندهممبعضمالعقل..مالمكلمالعقل..مويستحيلمعىلمبعضمالعقلمأنميصلم
إىلماحلقائقمالكاملة..مإنهميفمأحسنمأحوالهميصلمإىلمحقائقموقتيةمأومحقائقممشوهةمقدمينتفعمهبام
بعضماالنتفاع،مالمكلماالنتفاع م.م
قلت:مهالمقربتميلمهذا م؟م
قال:مبأسلوبمأهلمهذامالعرص..مأممب مأسلوبمغريهم م؟م
قلت:ممامدمناميفمهذامالعرص..مفالميصحمأنمنستعملمأسلوبمغريهممنمالعصور م.م
قال:مإنممثلمكلممنملقيتممنمالفكرينموالباحثنيممثلمقوممضلتمهبممالطرق..موكانملدهيمم
سيارةمجمهزةمبكلماآلالتمالتيمتستطيعمأنمتقطعمهبممالطريق..ملكنهممانشغلوامعنمقيادهتامبالبحثم
()1مأشريمبهمإىلمالعالمةماجلليلمآيةماهللمحممدمتقيمالدينمالدريس،موالذيماستفدناممنمكتبهمالتخصصةميفمهذامالجالمكثرياميفم
هذامالفصل.
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عنمأجزامئها..مفانشغلمكلمطرفممنهممبجزءممنماألجزاء..موراحميستغرقمفيهمناسيامالقصدمالذيم
صممتمالسيارةممنمأجله م.م
ذهبمبعضهممإىلمالرائي..موذهبمآخرونمإىلمالعجالت..موراحمآخرونميقيسون..موراحم
آخرونمجيربون..موراحمآخرونميوجهونمأبصارهممإىلمغريماجلهةمالتيمكانتمالسيارةمقابعةمفيها م..م
ثمميصيحونمبملءمأفهم:ميامقوممليسمهناكمسيارة..مفلامذامتبحثونمعنها؟..مم
وكلمهؤالءمملميتعبمأحدممنهممنفسهمليتساءلمعنممقرمالقيادةمالكاملمالذيمالمتسريمالسيارةم
السريمالصحيحمإالمبه م.م
هنضتممنممكاينمقائام،موقلت:مهامأنامبنيميديك..مفدلني..مفقدمانقطعتميبمالسبل م.م
قال:مأو ملمالطريقمهومأنمتعرفمأنملكمعقال..موأنمهذامالعقلمقدمزودمبالنورمالذيمهييئهم
إلدراكماحلقائق..مم
إنممثلمذلكممثلممنميدخلمبيتامتكتنفهمالظلامت..مفإنمأولميشءميفعلهمهومأنميتحسسمعنم
الصباح..مفإذاموجدهماستضاءمبهميفماكتشافمسائرماألشياء..مم
وهلذا،مفإنماإلسالممـمبمصادرهمال مقدسةمـميذكرماإلنسانمـمكلمحنيمـمبعقله،مليتخذهممصباحام
يكشفمبهمحقائقمالوجود.مم
قلت:ملقدمسمعتكمتقرأمعيلمالنصوصمالكثريةمالتيمتذكرمفضلمالعقلموأمهيته م.م
قال:متلكمنصوصمالقرآنمالكريم..مإنهمالكتابمالذيميدلنامعىلمالنورموعىلممصادرمالنور..م
وهوميدلنامعىلمذواتناموطاقاتنامكامميدلنامعىلمالكونموكيفيةماالتصالمبه م.م
قلت:مفهلماهتديتممبتلكماآلياتمإىلمالعقل م؟م
قال:مملمهنتدملعقلمواحد..مبلماهتدينامإىلمعقولمكثرية..مم
قاطعتهمقائال:معقولمكثرية!؟..مكيفمذلك؟..مالمأعرفمإالمأنملإلنسانمعقالمواحدا م.م
قال:منعممهومعقلمواحدممنمحيثمالاهية..م مولكنماألدوارموالناهجمالتيمقدميستعملهامختتلفم
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اختالفامجيعلممنمالعقلمعقوالمكثرية م.م
قلت:مأالمحيدثمالرصاعمبينها م؟م
قال:محيدثمالرصاعملومكانممنشئهاممتعددا..موباممأنممنشئهامواحد،مفإهناممتتلئمبالسالممالذيم
يمتلئمبهمكلمركنممنمأركانمالوجود م.م
قلت:مفهالموضحتميلمهذا،مفإينمأ مرىمعقيلمكليالمدونمفهمه م.م
قال:مرسممعيمإىلم(أكاديميةمالعقلمالسلم)..مففيهامتسمعمالعقولمالغذاةمبعقلماإلسالم..م
وفيهامترىمالسالمماجلميلمالذيميغمرهاممجيعا م.م
قلت:مأكاديميةمالعقلمالسلم!؟..مملمأسمعمهباممنمقبل م.م
يفممجيعمفرتاتمالتاريخمبذلم
هللم..مولكنماإلعالمم م
قال:مهيمأكاديميةمأسسهامحممدمرسولما م
كل مجهده مليهيل متراب مالنسيان معليها ،مفال ميبرصها مأحد ..مفلذلك متراهم ميمرون معىل مكلم
األكاديمياتمعداها م.م
قلت :مصدقت ..ملقد مكتب ميل مأن مأتتلمذ معىل مالكثري ممن مالعقول ،مويف مالكثري ممنم
األكاديميات..ملكنيمملمأسمعمأحداممنهمميذكرها م.م
سرتىمفيهامماميرضيك..مأناممتيقنممتاما م.م
قال:مرسممعيمإليها..مو م
قلت:ممامالذيمجعلكمتتيقن م؟م
قال:ملقدممرمعيلمالكثريممنمأمثالك..موهمماآلنمبحمدماهللمأساتذةميفمهذهماألكاديمية.مم
املدارك احلسية:
رسنامإىلمأولمقسمميفم(أكاديميةمالعقلمالسلم)..موكانماسمهم(الداركماحلسية)..مسألتم
الدريسمعنه،مفقا مل:ميفمهذامالقسمميتعلممالطلبةمكيفميستفيدونممنممداركهمماحلسيةميفمتغذيةم
عقوهلممبالعارف م.م
قوة احلس:
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قلت:مأالمترىمأنماحلسمأضعفممنمأنمأصلمبهمإىلماحلقائق م؟م
قال:مال..مبلماحلسمهومأولمالداركمالتيمنصلمهبامإىلماحلقائق،موهلذامفإنمالقرآنمالكريممحيثم
فمعنده،موإنامملنعربممنهمإىلمغريه م.م
عىلماستعامله..مالملنق م
اسمعمإليه،موهوميقولمموجهامالعتابمالشديدمللذينمملميستعملواممداركهمميفمالعبورمهبامإىلم
هللُمعَ َليكُممال َّلي َلمرسمدً ِامإ َىلميو ِمما ْل ِقيام ِةممن ِمإ َلهمغَريما َّ ِ
يكُم ِمب ِض َي ٍاءم
احلقائقم :م
هللِم َيْمأمت ْ
﴿م ُق ْلم َأ َر َأ ْيت ُْم ِمإ ْن َمج َع َلما َّ ْ ُ ْ َ ْ َ
َْ َ َ َ ْ ٌ ُْ
ِ ِ ِ
ِ
َأ َف َالمت َْس َم ُع َ
هللم
مغَريما َِّ
مج َع َلما َّ
ونم م()71م ُق ْلم َأ َر َأ ْيت ُْم ِمإ ْن َ
هللُمعَ َل ْي ُ
مرس َمدً امإ َىلم َي ْو ِمما ْلق َيا َمةم َم ْنمإ َل ٌه ْ ُ
كُممالن ََّه َار َ ْ
ونم م()72مو ِمنمر ْمح َِت ِهمجع َلم َل ُمكممال َّلي َلموالنَّهارملِتَسكُ ن ِ
ِ
ي ْأ ِتيكُم ِمب َلي ٍلمتَسكُ ن َ ِ ِ
رص َ
ُوامف ِيهم
َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ
َ ْ َ
َ ْ ْ ْ
ُونمفيهم َأ َف َالم ُت ْب ُ
ِِ
ِ
ِ
﴿ م َو ِيف ْ َ
ماأل ْر ِ
كُر َ
اتم
﴾ م(القصص) ..مويقول م :م
ون م م( 73م) م
ض م َآ َي ٌ
كُم مت َْش ُ
َول َت ْب َتغُوا مم ْن م َف ْضله َمو َل َع َّل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
كُم َمو َمامتُوعَدُ َ
رص َ
ونم م()22م َف َو َر ِّبم
ونم م(َ 21
ل ْل ُموقننيَ م م(َ 20
مالس َامء ِمرزْ ُق ْ
)مو ِيف َّ
)مو ِيفم َأ ْن ُفس ْ
كُمم َأ َف َالم ُت ْب ُ
ض ِمإ َّنه َ ِ
الس َام ِء َمو ْ َ
﴿م َأ َو َمملْم َي َر ْوام َأنَّامن َُس ُ
َّكُمم َتن ِْط ُق َ
وقم
﴾م(الذاريات)..مويقولم :م
ونم م( 23م) م
محل ٌّقمم ْث َلم َمام َأن ْ
األ ْر ِ ُ َ
َّ
ِ
ماجلر ِزم َفن ُْخ ِرج ِمب ِهمزَ رعً ام َت ْأ ُ ِ
ا َْلا َء ِمإ َىل ْ َ
ماأل ْر ِ
)مو َي ُقو ُل َ
رص َ
ونم
ونم م(َ 27
ُ
ْ
ض ُُْ
كُلمم ْن ُهم َأ ْن َعا ُم ُه ْم َمو َأ ْن ُف ُس ُه ْمم َأ َف َالم ُي ْب ُ
ِ
َىمه َذاما ْل َفتْح ِمإ ْنمكُ ْنتُم ِ ِ
ينمكَ َف ُر ِ
وامإ َيام ُ ُهن ْم َمو َال ُمه ْمم ُي ْن َظ ُر َ
ونم
َمت َ
مصادقنيَ م م()28م ُق ْلم َي ْو َمما ْل َفت ِْح َمالم َي ْن َف ُعماَّملذ َ
ْ َ
ُ
م()29م َف َأ ِ
﴿م َأ َف َالم َي ْن ُظ ُر َ
عْر ْضمعَ ن ُْه ْم َموا ْنت َِظ ْر ِمإ َّ ُهن ْمم ُم ْنت َِظ ُر َ
ون ِمإ َىلم
﴾م(السجدة)..مويقولم :م
ون م م( 30م) م

ف ُمخ ِل َق ْتم م()17مو ِإ َىلمالسام ِءمكَ ي َ ِ
المكَ ي َ ِ
)مو ِإ َىل ِْ
ِْ
)مو ِإ َىلم
اإل ِب ِلمكَ ْي َ
فمنُص َب ْتم م(َ 19
ماجل َب ِ ْ
ف ُمرف َع ْتم م(َ 18
َّ َ ْ
َ
َْ
األ ْر ِ
﴿م َو َل ْومنَزَّ ْلنَامعَ َل ْي َك ِمكتَا ًب ِاميف ِمق ْر َط ٍ
اسم َف َل َم ُسو ُهم
﴾م(الغاشية)..مويقولم :م
ف ُمس ِط َح ْتم م()20م م
ضمكَ ْي َ
ِ
ِ
وامإ ْن َمه َذ ِ
ينمكَ َف ُر ِ
﴾م(األنعام م)م
امإ َّال ِمس ْح ٌرم ُم ِبنيٌ م م()7م م
ِب َأ ْيد ِهي ْمم َل َق َالما َّلذ َ
َامجل َهن ََّمم
ويبنيمعاقبةممنمملميسمتعملموسائلمإدراكهميفمالعبورمإىلماحلقائق،مفيقولم :م
﴿م َو َل َقدْ م َذ َر ْأن ِ َ
ِ
كَثري ِ
ِ
امم َن ِْ
ماجل ِّن َمو ْ ِ
اإلن ِ
ان َمالم َي ْس َم ُع َ
امو َهلُ ْمم َآ َمذ ٌ
رص َ
وب َمالم َي ْف َق ُه َ
ونم
امو َهلُ ْمم َأ ُ ٌ
مهب َ
مهب َ
ْس َمهلُ ْمم ُق ُل ٌ
ون ِ َ
ون ِ َ
عْني َمالم ُي ْب ُ
ً
مكَاأل ْنعا ِممب ْل ُمهمم َأ َض ُّلم ُأو َل ِئ َك ُمهمما ْلغ ِ
ِ
َاف ُل َ
﴿م ُأو َل ِئ َكم
﴾م(األعراف)..مويقولم :م
ونم م( 179م) م
ُ
ِ َهبام ُأو َلئ َك ْ َ َ َ ْ
امكَان َمهلم ِممنمد ِ
ين ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ابم َممامكَانُوام
هلل ِِمم ْنم َأ ْولِ َيا َءم ُي َض ُ
ونما َّ
اعَف َمهلُ ُمما ْل َع َذ ُ
ض َمو َم َ ُ ْ ْ ُ
َملْم َيكُونُوام ُم ْع ِج ِز َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رص َ
َي ْست َِطي ُع َ
رسوام َأ ْن ُف َس ُه ْم َمو َض َّلمعَ ن ُْه ْمم َمامكَانُوام
ونم م()20م ُأو َلئ َكما َّلذ َ
ون َّ
ين َمخ ُ
مالس ْم َع َمو َمامكَاُمنوام ُي ْب ُ
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ماآل ِخ َر ِة ُمه ُم ْ َ
مج َر َمم َأ َّ ُهن ْم ِميف ْ َ
ونم م(َ 21
رس َ
رت َ
﴾م(هود م)م
ونم م( 22م) م
)مال َ
َي ْف َ ُ
ماأل ْخ َ ُ
قلت:مفالعقلمالسلممإذنميؤمنمباحلسمويستسلممله م.م
قال:مفرقمكبريمبنيمإيامنهمبامميق مولهماحلس،موبنيماستسالمهمله م.م
قلت:ممامالفرقمبينهام م؟م
قال:ماإليامنمبمداركماحلسمفطرةمبرشية..مفكلمالناسميفممعظممأحواهلمميؤمنونمبشهادةم
احلس،ميؤمنونمبأنممامرأوهمبأعينهممأومسمعوهمبآذاهنم،مأومأحسوهمبجلودهممأومشموهمبأنوفهممأوم
ذاقوهمبألسنتهممهومكاممشهدتمبهمهذهماحلواس.مم
ولكنماالستسالمميشءمآخر..مألنماحلسمقدميعرضملهممنماألوهامممامينرصفمبهمعنم
احلقيقة..مولذلكمفإنمالعاقلمهومالذيمجيعلمإحساسهمتبعاملعقله..مالمعقلهمتبعامإلحساسه م.م
قلت:مملمأفهم..مماذامتقصد م؟م
قال:مإنمالعاقلمهومالذيميعرتفمبأنمحواسنامالمتعطينامعل ًاممحميط ًامباممنشاهد،مإناممتعطينامجانب ًام
ٍ
مإالمأنهمحقموهومكافملناميفممعامالتنامالدينيةموالدنيوية.مم
منه..موهذامالذيمتعطيناهموإنمكانمجزئي ًا
مثالمدلكمأننامنعرفماآلنمبسببماآلالتمالتيمتزيدممنمقوةمحواسنامأنمماميبدوملنامصلب ًاممنم
األجساممليسمهومبالصالبةمالتيمنراها،موإناممهوممكونممنمذراتمبينهامفراغاتمكبرية..ومثلمذلكم
نمحنيمنرىمالشمسمقدمغربتمأومأرشقتمتكونمقدمفعلتمذلكمقبلمثامينم
مامنراهمسائالً..مونح م
دقائقممنمرؤيتنامهلامترشقمأومتغرب..مبلميذكرونمأنمكثري ًامممامنراهممنمنجوممالسامءميكونمقدمانفجرم
وتبددممندمآالفمالسنني،مولكنمباممأننامالمنرىماليشءمإالمحنيمينعكسمالضوءممنهمعىلمأعيننا،موبامم
أنمهذهماألجرماممتبعدمعناممالينيمالالينيممنماألميال؛مفإنمضوءهامالميصلنامإالمبعدمآالفممنم
السننيمتكونمهيميفمأثنائهامقدمماتت؛مفاممنراهممنهامإناممهومتارخيهامالمحارضها م.م
لكنناميفممعالمالتناماليوميةمويفمديننامإناممنتعاملممعماألشياءمبحسبممامتبدوملنا؛مفأوقاتم
جمالمتعتمدمعىلماحلقائقمالفلكيةمالتيميتحدثمعنهامعلامءمالفلكموإناممتعتمدم
الصالةموالصياممواحل م
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عىلمماميظهرملناممنهما(.)1مم
هلل ُِميفم َمن َِام َكم َق ِل ًيالم
يكَه ُمما َّ
لقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهذا،موبنيممغزاهموفائدته،مفقالم :م
﴿م ِإ ْذم ُي ِر ُ
ِ
و َلوم َأراكَهم ِ
ِ
مالصدُ ِ
مكَث ًريام َل َف ِش ْلت ُْم َمو َل َتنَازَمعْ ت ُْم ِميف ْ َ
)مو ِإ ْذم
ماأل ْم ِر َمو َل ِك َّنما َّ
ورم م(َ 43
يم ِمب َذات ُّ
هلل ََمس َّل َم ِمإ َّن ُهمعَل ٌ
َ ْ َ ُ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ي ِريكُم ُ ِ
كُمم َق ِل ًيال َمو ُي َق ِّل ُل ْ ِ
امكَانم َم ْف ُع ً
هللم
وال َمو ِإ َىلما َِّ
هللُم َأ ْم ًر َم
يضما َّ
وه ْم ِمإذما ْلت ََق ْيت ُْم ِميفم َأعْ ُين ْ
ُ ُ
كُمميفم َأعْ ُين ِه ْممل َي ْق َ

َنيما ْلت ََقت ِ
كُمم َآ َي ٌة ِميف ِمف َئت ْ ِ
ت ُْر َج ُعم ْ ُ
َامفئ ٌَةمت َُق ِات ُل ِميف َمس ِب ِ
﴿م َقدْ َ
هللم
يلما َِّ
﴾م(األنفال)..موقالم :م
ورم م()44م م
مكَانم َل ْ
األ ُم ُ
ِ
ىمكَاف َر ٌة م َي َر ْو َهن ْم ِمم ْث َل ْي ِه ْم َمر ْأ َي ما ْل َع ْ ِ
هللُم ُيؤَ ِّيدُ ِمبن ْ ِ
رب ًة ِ ُ
مأل ِ
ويلم
َرص ِه م َم ْن م َي َشا ُء ِمإ َّن ِميف م َذلِ َك م َمل ِع ْ َم
ني َموا َّ
َو ُأ ْخ َر
ُ
َْ
﴾م(آلمعمران م)م
األ ْب َص ِارم م( 13م) م
قلت:مفهمتمهذا..مولكنمكيفميكونماحلسمتابعامللعقل م؟م
قال:ماالسالممبنصوصهمالقدسةمأوىلمجانبماحلسمأمهيةمكربى،محيثمدعامإىلمالنظرموالسريم
والتحركموالتثبت،مولكنهممعمذلكمأوىلماهتامماممأكربملدورمالعقلمالذيميوجهماحلسمويمحصم
نتائجه،موالذيملوالهميصابمالفكرمبالشللمالكامل.مم
قلت:مكيفمذلك م؟م
جمالماحلس،موأصبحناممثلمأولئكماحلسينيمالذينمملم
قال:ملنفرتضمأننامأبعدنامالعقلمعنم م
يعرتفوامبدورمالعقلميفمتوجيهماحلس،مفسوفمنرىمكيفمنتخبطميفمالضالالتمحتىمالمنستطيعم
كشفمأيمحقيقةممهاممضؤلتمبواسطةماحلس.مبلمإنمنكرانمالعقلميدعونامإىلمالتشكيكميفموجودم
أيةمحقيقةموراءماحلس،موينتهيمباإلنسانمإىلمالثاليةمأ مومالتشكيكمالتام..مأفليسممنمالمكنمأنمتكونم
رؤيتناملألمورمأشبهميشءمبرؤيةماحلاملميفممنامه،مأوليسممنمالمكنمأنميكونماإلحساسمنابعاممنم
()1مذكرمالدريسمأنمبعضمالشبابميفمأحدمالؤمتراتمبربيطانيامذكرمأنمرجالًمزعممأنميفماإلسالمممامخيالفماحلقائقمالعلميةم
ورضبملذلكممثالًمبافرتاضنامأنمالشمسمتتحركمواألرضمثابتة؛مألننامنقولممثالً:مإنموقتمالظهرمحينيمعندمامتصريمالشمسميفم
كبدمالسامء،مقال:مفقلتمله:مألست مجتدميفمجرائدكمماليوميةممواقيتمطلوعمالشمسموغروهبا؟مفلومأنمالناسمالتزموامباحلقائقم
َ
الفلكيةموحدهاملامجازمهلمماحلديثمعنمرشوقموغروب؟مألنهمإذامكانتمالشمسمثابتةمبالنسبةملألرض؟مفكيفميقالمإهنامرشقتم
أومغربت؟مفالعلامءمأنفسهمميسمونمهذامباحلركةمالظاهريةمللشمس،موهيماحلركةمالتيمنعتمدهاميفمحياتناماليومية.
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ذاتماألعصابموليسممنماحلقائقماخلارجية؟مفإنمملميكنمهناكمنورملدىمالنفسمحيكممبأنممصدرم
اإلحساسمحقيقةمخارجيةمبصورمجازمة،ملومملميكنمهذمامفأيمحجةمتقدرمعىلمإثباتماحلقائقموراءم
اإلحساس م؟م
قلت:ملقدمرأيتمبعضمالفالسفةموالعامةميتعللميفمعدممإيامنهميوجودماهللمبمداركماحلس..م
ى(.)1مم
فهوميرىمأنهمالمينبغيمأنميؤمنمإالمباممير م
ابتسم،موقال:ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهؤالءماألغبياءمالذيمجعلوامعقوهلممسجينةم
هللَمجهرةًم َف َأ َخ َذتْكُممالص ِ
ِ
اع َق ُة َمو َأ ْنت ُْمم
حواس مهم،مفقالم :م
ُ َّ
وسىم َل ْنمنُؤْ م َنم َل َك َمحتَّىمن ََرىما َّ َ ْ َ
﴿م َو ِإ ْذم ُق ْلت ُْمم َيام ُم َ
َت ْن ُظ ُر َ
﴾م(البقرة م)م
ونم م( 55م) م
قلت:ملكنمهؤالءميدعونمأنمهذامأمرميقتضيهمالنهحمالعلمي.مم
يفمعدممتصديقهممباممالمتراهمأعينهممللزمهمم
قال:ملقدمكذبواميفمذلك..مفإهنمملومكانوامصادقنيم م
أنمالميؤمنوامبحوادثمالتاريخ،موللزمهممأنمالميصدقوامبوجودميشءميفماألماكنمالتيمتبعدمعنهمم
ُبعد ًامالمترىممامفيهامأعينهم..مبلمللزمهممأنميذهبواممذهبمبعضمالفالسفةمالذينمكانواميقولونم
إهنممإنامميؤمنونمبامميرونممامدامواميرونه،م مويقولون:ممنميدرينامأنهممامزالمموجود ًامحنيمنغمضمعنهم
أعيننامأومنلفتمعنهمأنظارنا م؟م
ضعف احلس:
رأيتميفمالقاعةمامرأةمختاطبمامرأةمبفخرمواعتزازمقائلة:مالمشكمأنكمالمتعرفيني..مأنامزرقاءم
الياممة..مأنامالرأةمالتيمرضبتمهبامالعربماألمثالميفمقوةمبرصها،مفقالت:م(أبرصممنمزر مقاءم
الياممة)..مأنامالتيمقالميفمالنابغة:مم
رت
ماحلي مإذا م َن َظ ْ م
واحكم مكحكم م َفتَاة
ْ
ِّ
م
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ُّ
َمو ُتتْب ُع ُمه
منيق
مجانبا
َ ُحيف ُه
َ
م
م

م

َممحَا ٍم

ِ
مرساعٍ
َ

َمو ِار ِد

مال َّث َم مد

إىل
م
ِم ْث َل مالزجاجة ممل متُكْح ْل ِممن مالرم مدِ
َ
َ َّ َ
م
م

م

()1مانظرمالردمالفصلمعىلمهذهمالشبهةميفمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهمالسلسلة.
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َممحَا َم ِتنَا

قا َل ْت م َأ َ
ماحل َام ُم م َل َنما إىل
ال م َل ْيت ََام َمه َذا ْ َ
م
م
َ
َ
ت تسعا موتسعني َمملْ مينقص مومل م َي ِز ِمد
مذكَر ْ م
مكَام
ه
و
ف
مفأل
ه
و
ب
س
ح
ف
ُْ
َ ُ ُ
َ
َ
م
م
قالتمهلامصاحبتها،موهيمحتاورها:مكفيمعنمغروركميامأختي..مفالعنيممهاممقدرتمعىلم
م

م َأ ْو

ِمن ْص َف ُه

م َف َق ِمد

م

م

م

الرؤية،مفهيمخملوقمعاجزمخلقماهللملهمجماالمحمدودامالميمكنهمامأنمجتاوزه م.م
قالت:مأنتمتقولنيمذلكملامترينممنمضعفمبرصك..مولومأنمبرصكمكانمأقوىممامقلتمهذا م.م
ابتسمتمصاحبتها،موقالت:مالشكمأنكمملمختفظيمالدروسمالتيملقنهاملنامأساتذتناميفمهذهم
الكلية م.م
قالتمزرقاء:مأيمدرسممنها م؟م
قالتمصاحبتها:مدرسم(ضعفمالداركماحلسية م)م
قالتمزرقاء:ملقدمدرستمعظمةمهذهمالداركمالتيممنماهللمهبامعلينا..مفلممأحتجمإلدراكم
ضعفها..مفالميمكننيمأنمأمحدماهللمعىلمالضعف م.م
قالتمصاحبتها:موالميمكنكمأنمتستفيديممنميشء،موأنتمالمتعرفنيمضعفه م.م
قالتمزرقاء:مكيفمذلك م؟م
قالتمصاحبتها:مألنكمقدمتقعنيميفمفخاخماجلهلمالتيمينصبهاملكمضعفه م.م
قالتمزرقاء:مفلنفرضمأينمسلمتملكمباممذكرت..مفاذكريميلممنمضعفمبرصيمماميكفنيم
عنماالغرتارمبه م.م
قالت:مسأذكرملكمسبعاممنمأنواعمالنقصانمالتيملقننامإياهامعلامؤناموأساتذتنامليحفظوامهبام
عقولناممنمأنمتقعمضحيةمألخطاءممداركناماحلسية م.م
قالتمزرقاء:مفاممهي م؟م
ت(:)1مملقدمقالمالغزايل،موهوميلقننامضعفمحاسةمالبرصممقارنةمبالعقل م:م(اعلموامأنمنورم
قمال م
()1ممامنذكرهمهناممستفادمبترصفممنمرسالةم(مشكاةماألنوار)مأليبمحامدمالغزايل.
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برصمالعنيمموسوممبأنواعمالنقصان:مفإنهميبرصمغريهموالميبرصمنفسه،موالميبرصممامبعدممنه،موالم
يبرصممامهوموراءمحجاب..مويبرصممنماألشياءمظاهرهامدونمباطنها؛مويبرصممنمالوجوداتم
بعضهامدونمكلها..مويبرصمأشياءممتناهيةموالميبرصممامالمهنايةمله.مويغلطمكثرياميفمإبصاره:مفريىم
الكبريمصغرياموالبعيدمقريباموالساكنممتحركاموالتحركمساكنا م)م
ثممقالممتسائال:م(فهذهمسبعمنقائصمالمتفارقمالعنيمالظاهرة..مفإنمكانميفماألعنيمعنيممنزهةم
عنمهذهمالنقائصمكلهامفليتمشعريمهلمهومأوىلمباسممالنورمأممال؟ م)م
ثممأجاب:م(اعلموامأنميفمقلبماإلنسانمعينامهذهمصفةمكامهلاموهيمالتيميعربمعنهامتارةمبالعقلم
وتارةمبالروحموتارةمبالنفسماإلنساين..مودعمعنكمالعباراتمفإهنامإذامكثرتمأومهتمعندمضعيفم
البصريةمكثرةمالعاين،مفنعنيمبهمالعنىمالذيميتميزمبهمالعاقلمعنمالطفلمالرضيعموعنمالبهيمةموعنم
الجنون.مولنسمهم(عقال)ممتابعةمللجمهورميفماالصطالحمفنقول:مالعقلمأوىلمبأنميسمىمنوراممنم
العنيمالظاهرةملرفعةمقدرهمعنمالنقائصمالسبع م)م
قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورماألول م.م
ريهمويدركمصفاتم
قالت:مالقصورماألولمهومأنمالعنيمالمتبرصمنفسها،موالعقلميدركمغ م
نفسه..مإذميدركمنفسهمعالاموقادرا..مويدركمعلممنفسه..مويدركمعلمهمبعلممنفسهموعلمهمبعلمهم
بعلممنفسهمإىلمغريمهناية..موهذهمخاصيةمالمتتصورملاميدركمبآلةماألجسام م.م
قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالثاين م.م
قالت:مالقصورمالثاينمهومأنمالعنيمالمتبرصممامبعدممنهماموالممامقربممنهامقرباممفرطا،مبينامم
العقلميستويمعندهمالقريبموالبعيد:ميعرجميفمتطريفهمإىلمأعىلمالسمواتمرقيا،موينزلميفمحلظةمإىلم
ختومماألرضنيمهربا..مبلمإذامحقتماحلقائقميكشفمأنهممنزهمعنمأنمحتوممبجنباتمقدسهممعاينم
نمنورماهللمتعاىل،موالمخيلوماألنموذجمعنم
القربموالبعدمالذيميفرضمبنيماألجسام،مفإنهمأنموذجمم م
حماكاة،موإنمكانمالميرقيمإىلمذروةمالساواة.مم

248

قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالثالث م.م
قالت:مالقصورمالثالثمهومأنمالعنيمالمتدركمماموراءماحلجب،موالعقلميترصفميفمالعرشم
سمىمكترصفهميفمعالهم
والكريسموماموراءمحجبمالسموات،مويفمالألماألعىلمواللكوتماأل م
اخلاصمومملكتهمالقريبةمأعنيمبدنهماخلاص..مبلماحلقائقمكلهامالمحتتجبمعنمالعقل،موأمامحجابم
العقلمحيثمحيجبمفمنمنفسهملنفسهمبسببمصفاتمهيممقارنةملهمتضاهيمحجابمالعنيممنم
نفسهمعندمتغميضماألجفان م.م
قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالرابع م.م
قالت:مالقصورمالرامبعمهومأنمالعنيمتدركممنماألشياءمظاهرهاموسطحهاماألعىلمدونمباطنها؛م
بلمقوالبهاموصورهامدونمحقائقها،مبينمميتغلغلمالعقلمإىلمبواطنماألشياءموأرسارهامويدركم
حقائقهاموأرواحها،مويستنبطمسببهاموعلتهاموغايتهاموحكمتها،موأهناممنمخلق،موكيفمخلق،موملم
خلق،مومنمكمممعنىممجعموركب،موعىلمأيممرتبةميفمالوجودمنزل،مومامنسبتهمإىلمخالقهامومامنسبتهام
إىلمسائرمخملوقاته م.م
قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورماخلامس م.م
قالت:مالقصورماخلامسمهومأنمالعنيمتبرصمبعضمالوجوداتمفقطمدونممجيعمالعقوالت،م
بلمدونمكثريممنمالحسوسات،مفهيمالمتدركماألصواتموالروائحموالطعومم مواحلرارةموالربودةم
والقوى مالدركة ممن مالسمع موالبرص موالشم موالذوق ،مبل مالصفات مالباطنة مالنفسانية مكالفرحم
والرسورموالغممواحلزنمواألملمواللذةموالعشقموالشهوةموالقدرةمواإلرادةموالعلممإىلمغريمذلكممنم
أللوانمواألشكالم
موجوداتمالمحتىصموالمتعد؛مفهومضيقمالجالمخمترصمالجرىمالمتسعهمجماوزةما م
ومهامأخسمالوجودات:مفإنماألجسامميفمأصلهامأخسمأقساممالوجودات،مواأللوانمواألشكالم
منمأخسمأعراضها م.م
بيناممالوجوداتمكلهامجمالمالعقل؛مإذميدركمهذهمالوجوداتمالتيمعددناهامومامملمنعدها،موهوم
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ألرسارمالباطنةمعندهمظاهرة،م
األكثر:مفيترصفميفممجيعهاموحيكممعليهامحكامميقينامصادقا..مفا م
والعاينماخلفيةمعندهمجلية.مفمنمأينمللعنيمالظاهرةممساماتهموجماراتهميفماستحقاقماسممالنورمكالم
إهنامنورمباإلضافةمإىلمغريهاملكنهامظلمةمباإلضافةمإليه..مبلمهيمجاسوسممنمجواسيسهموكلهم
بأخسمخزائنهموهيمخزانةماأللوانمواألشكالملرتفعمإىلمحرضتهممأخبارهامفيقيضمفيهامبامميقتضيهم
رأيهمالثاقبموحكمهمالنافذ م.م
قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالسادس م.م
قالت:مالقصورمالسادسمهومأنمالعنيمالتبرصممامالمهنايةمله،مفإهنامتبرصمصفاتماألجسام،م
واألجساممالتتصورمإالممتناهية،موالعقلميدركمالعلومات،موالعلوماتمالميتصورمأنمتكونم
متمناهيه..مفهومـممثالمـميدركماألعدادموالمهنايةمهلا؛مبلميدركمتضعيفاتماإلثننيموالثالثةموسائرم
األعدادموالميتصورمهلامهناية،مويدركمأنواعاممنمالنسبمبنيماألعدادمالميتصورمالتناهيمعليها:مبلم
المتقفم
يدركمعلمهمبالشىءموعلمهمبعلمهمباليشء،موعلمهمبعلمهمبعلمه..مفقوتهميفمهذامالواحدم م
عندمهناية م.م
قالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالسابع م.م
قالت:مالقصورمالسابعمهومأنمالعنيمتبرصمالكبريمصغريا،مفرتىمالشمسميفممقدارمجمن،م
والكواكبميفمصورمدنانريممنثورةمعىلمبساطمأزرق،مبينامميدركمالعقلمالكواكبموأنمالشمسمأكربم
منماألرضمأضعافاممضاعفةمكثرية؛موالعنيمترىممالكواكبمساكنة،مبلمترىمالظلمبنيميديهمساكنا،م
وترىمالصبيمساكناميفممقداره،موالعقلميدركمأنمالصبيممتحركميفمالنشوءموالتزايدمعىلمالدوام،م
والظلممتحركمدائام،موالكواكبمتتحركميفمكلمحلظمأمياالمكثرية،موأنواعمغلطمالبرصمكثرية،م
والعقلممنزهمعنها م.م
القوانني املنطقية:
بعدمأنمتعرفتميفمالقسمماألولميفم(أكاديميةمالعقلمالسلم)معىلمالداركماحلسية،موالضوابطم
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التيمحتكمها،مرستممعمالدريسمإىلمقاعةمأخرىمكتبمعىلمباهبام(قاعةمالقواننيمالنطقية)مفسألته:م
أهذهمهيمالقاعةمالتيميدرسمفيهاممنطقمأرسطو م؟م
قال:مليسمهناكميفمالدنياميشءماسمهم(منطقمأ مرسطو م)م
قلت:مكيفمتقولمذلك؟..ملقدمرأيتمأرسطوموتتملذتمعىلميديه..مبلمحفظتمعىلميديهم
(األورجانون م)م
قال:مفهلمابتدعممنطقهمابتداعا..مأممأنهماكتشفهماكتشافا..مأممأنهموصفهموصفا م؟م
قلت:مرباممأليقماأللفاظمأنمتعتربهمواصفامأومضابطا م.م
قال:مفهلميمكنمأنمننسبمالعربيةمللخليلمأوملسيبويه..مفنقولم(عربيةماخلليل)مأوم(عربيةم
سيبويه) م؟م
قلت:مالعربيةمأوسعممنمأنمتنحرصميفمهذينمالرجلني م.م
قال:مفكذلكمالنطق..ملقدمجبلماهللمعليهمالعقول..مفالميصحمأنميوصفمبهمفردمدونمفرد..م
والمأمةمدونمأمة م.م
قلت:مفامماحلاجةمإىلمتدريسهمإذن م؟م
قال:مألنمالعقولمقدمتنحرفمهبامماألهواءمعنماحلقائق..مكاممينحرفماللحنمباأللسنمعنم
اإلعراب..مفتحتاجمإىلمماميقومها..مسأرضبملكممثاالمعىلمذلكممنمالقرآنمالكريم..مم
هللُمعَ َىلمب َ ٍ ِ
ميش ٍءم﴾م
لقدمكانممنمجمادالتماليهودملرسولماهللم مقوهلمم﴿:م َمام َأنْزَ َلما َّ
َ
رشمم ْن َ ْ
ِ
َابم
(األنعام:ممنماآلي مة..)91موقدمأمرماهللمرسولهممأنميردمعليهم،مفقالم﴿:مقلم َم ْنم َأنْزَ َلما ْلكت َ
ون ِ
ِ
ِ
ِ
دىملِلن ِ
مكَثري ًا َموعُ ِّل ْمت ُْمم َمم َ
امو ُ ْخت ُف َ
امملْم
َّاس َ ْ
وهن َ
مجت َع ُلو َن ُهم َق َراط َ
وسىمنُور ًا َمو ُه ً
ا َّلذ َ
يمجا َء ِمبهم ُم َ
يسم ُت ْبدُ َ َ
ميف َمخ ْو ِض ِه ْمم َي ْل َع ُب َ
ونم﴾م(األنعام:ممنماآلي مة)91مم
هللُم ُث َّمم َذ ْر ُه ْم ِ م
كُمم ُق ِلما َّ
َت ْع َل ُموام َأ ْنت ُْم َموالمآ َباؤُ ْ
انظ مر(..)1مكيفماستعملمالقرآنمالكريممالنطقمهنامللردمعليهم..مفالذيميلزمممنمقوهلممذلكم
()1انظرميفمهذاممقاالمبعنوانم(معايريمالعقالء)،مأ.د.مجعفرمشيخمإدريسمرئيسماجلامعةماألمريكيةمالفتوحة.
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هومأنماهللمملمينزلمالتوراةمعىلمموسى..ملكنماليهودميؤمنونمبأنمالتوراةمكالمماهلل؛مولذلكمسأهلمم
ِ
ِ
ِ
القرآنمالكريممسؤا ً
وسىم﴾مم(األنعام:ممنم
َابما َّلذ َ
الماستنكاريًما،مفقالم﴿:م َم ْنم َأنْزَ َلما ْلكت َ
يمجا َء ِمبهم ُم َ
اآلي مة 91م)م
آن َمو َل ْو َ
ونما ْل ُق ْر َ
وهلذامنزهماهللمتعاىلمالقرآنمالكريمممنمالتناقض،مفقالم﴿:م َأ َفالم َيتَدَ َّب ُر َ
مكَان ِمم ْنم
ماخ ِتالف ًا ِ
هللِم َلوجدُ ِ
ِعن ِْد ْ ِ
وامف ِيه ْ
مكَثري ًام﴾م(املنساء م..)82:مفهذهماآليةمالمتقولمفقطمإنمالقرآنمالكريمم
مغَريما َّ َ َ
المتنا ُقضمفيه،مبلمجتعلمعدممهذامالتناقضمدليالًمعىلمكونهممنمعندماهللمتعاىل؛مألنهمالميمكنملخلوقم
أنميكتبمكتاب ًاميفمحجممالقرآنمالكريمموتعددمموضوعاتهموخطورهتاموالدةمالطويلةمالتيمنزلمفيها،م
ثممالميكونمفياممقالممتناقض.مم
*م
** م
دخلنامالقاعة،مفرأيتمطالبامجمتمعنيمحولمأستاذين،مفتعجبتممنمذلك،موقلت:معهديم
باحللقاتمأنمالميكونمهلامإالمشيخمواحد م.م
قال:مأحيانامحتتاجمإىلمشيخنيمأومأكثر..مليكملمأحدمهامماميقرصمفيهماآلخر..مأالمترىمغرفم
ت م؟م
العملياتمكيفمجيتمعمفيهاممجوعماألطباءممنمكلمالتخصصا م
قلت:مبىل..ملكنمذلكميفماألجساد م.م
قال:موالعقولمأوىلممنماألجساد..مفالمتصحماألجسادمإالمبصحةمالعقول..مأملمتسمعماحلكمةم
التيمتقولم(اجلسممالسليممالميكونمإالملصاحبمالعقلمالسليم) م؟م
قلت:مهمميقولونم(مالعقلمالسليمميفماجلسممالسليم م)م
قال:ملقدمقالوامذلكماحتقارامللعقل..مفقدموامعليهماجلسد..مولومأهنممفطنواملقدموامالعقول..م
فالمحيفظماألجسادممثلمالعقول م.م
م
قلت:مفمنممهامهذانمالشيخا من م؟م
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قال:مأمامأوهل مام،مفرجلممنمعلامءمالسلمنيميقالملهم(ابنمحزم)..موأمامالثاين،مفيقالملهم(أبوم
حامدمالغزايل م)م
*م
** م
تقدمتممنماحللقة،مفسمعتمشيخهاماألولم(ابنمحزم)ميقو مل(:)1ماحلمدمهللمربمالعالني،م
بديعمالسامواتمواألرضمومامبينهام،مذيمالعرشمالجيد،مالفعالملاميريد،موصىلماهللمعىلمحممدمعبدهم
وخاتممأنبيائهمورسلهمإىلمعبادهممنماألنفسماحليةمالقابلةمللموت،ممنماإلنسمواجلن،مبالدينمالذيم
يمهيمدارمالنعيممالرسمديممنمأطاعهمويدخلمالنارمالتيمهيمحملم
اجتربهممبه،مليسكنماجلنةمالت م
العذابماألبديممنمعصاه؛مومامتوفيقنامإالمباهللمتعاىل،موالمحولموالمقوةمإالمباهلل،معزموجل..مأمام
بعد:مم
فإنماألولمالواحدماحلقماخلالقمجلميعمالوجوداتمدونه،ميقولميفموحيهمالذيمآتاهمنبيهموخليلهم
ميش ٍء َمو ُه َومعَ َىل ِّ
هلل َمخالِ ُق ِّ
يلم م(الزمر م 62:م)م
ميش ٍء َمو ِك ٌ م
القدسم﴿:ما َُّ
مكُل َ ْ
مكُل َ ْ
ونما َّ ِ
ِ
مجن ِ ِ
كُر َ
ُوهب ْمم
هللَمق َيام ًا َمو ُق ُعود ًا َموعَ َىل ُ
وقالممثنيامعىلمعبادهممنمأويلماأللبابم﴿:ما َّلذ َ
ينم َي ْذ ُ
ِ
ِ
ون ِميف َمخ ْل ِقمالسامو ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
كَّر َ
ابمالن َِّارم)مم(آلم
ض َمر َّبنَام َمام َخ َل ْق َت َمه َذام َباطال ًُمس ْب َحان ََكم َفقنَامعَ َذ َ
َّ َ َ
َو َي َت َف ُ

عمران م 191:م)م
)مخ َل َق ْ ِ
انم م()3معَ َّل َم ُهما ْل َب َي َ
ماإلن َْس َ
وقالمممتنامعىلمعبادهم﴿:مالر ْمح َُنم م()1معَ َّل َمما ْل ُق ْر َآ َنم م(َ 2
انم م(4م
َّ
م(الرمحن)مم
)مخ َل َق ْ ِ
ماإلن َْس َ
يمخ َمل َقم م(َ 1
اس ِم َمر ِّب َكما َّل ِذ َ
ان ِمم ْنمعَ َل ٍقم م()2ما ْق َر ْأ َمو َر ُّب َكم
وقالمآمرامعبادهم﴿:ما ْق َر ْأ ِمب ْ
كْر ُمم م()3ما َّل ِذيمعَ َّل َم ِمبا ْل َق َل ِمم م()4معَ َّل َم ْ ِ
َْ
انم َم َ
ماإلن َْس َ
امملْم َي ْع َل ْمم م(5م م(العلق م)م
األ َ
تدبروامهذهماآليات،مفإهنامجامعةملوجوهمالبيانمالذيمامتنمبهماهللمتعاىلمعىلمالناطقنيممنمخلقهم
()1مهذهممقدمةم(التقريبمحلدمالنطقموالدخلم إليهمباأللفاظمالعاميةمواألمثلةمالفقهية)مالبنمحزم،محتقيق:مإحسانمعباسم
(بترصف)..موقدمذكرناهاملامفيهاممنماألدلةمعىلمرشعيةمتعلممهذامالعلممووجهماحلاجةمإليه.م
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وفضله مممبهمعىلمسائرماحليوان،مفضالممنهمتعاىلميؤتيهممنميشاء..مواهللمذومالفضلمالعظيم م.م
وقدموجدنامأنماهللمعزموجلمعددميفمعظيممنعمهمعىلممنمابتدأماخرتاعهممنمالنوعماإلنسىم
تعلمهمأسامءماألشياء؛مفقالمتعاىلم﴿:موعَ َّل َممآ َد َم ْ َ
ماأل ْس َام َءمكُ َّل َها)(البقرة:ممنماآلي مة..)31موهوممالذيم
َ
بانتمبهمالالئكةمواإلنسمواجلنممنمسائرمالنفوسماحلية،موهومالبيانمعنممجيعمالوجودات،معىلم
اختالفموجوهها،موبيانممعانيها،مالتيممنمأجلماختالفهاموجبمأنمختتلفمأسامؤها،مومعرفةم
وقوعمالسمياتمحتتماألسامءمفمنمجهلممقدارمهذهمالنعمةمعندمنفسه،موسائرمنوعه،موملميعرفم
موق معهاملديه،مملميكنميفضلمالبهائممإالميفمالصورة؛مفللهماحلمدمعىلممامعلمموآتى،مالمإلهمإالمهو.مم
ومنمملميعلممصفاتماألشياءمالسميات،مالوجبةمالفرتاقمأسامئها،موحيدمكلمذلكمبحدودها،م
فقدمجهلممقدارمهذهمالنعمةمالنفيسة،مومرمعليهامغافالمعنممعرفتها،ممعرضامعنها،موملمخيبمخيبةم
يسريةمبلمجليلةمجدا م.م
قالمبعضمالتالميذ:مكيفمتقولمهذا،موملمنرمأحداممنمالسلفمالصالحمتكلممفيه؟مم
قالمابنمحزم:مإنمهذامالعلمممستقرميفمنفسمكلمذيملب..مفالذهنمالذكيمواصلمبامممكنهماهللم
تعاىلمفيهممنمالفهم،مإىلمفوائدمهذامالعلم..مواجلاهلمكاألعمىمحيتاجمإىلمأنمينبهمعليه..موهكذامسائرم
العلوم..مفاممتكلممأحدممنمالسلفمالصالح،مرىضماهللمعنهم،ميفممسائلمالنحو،ملكنملامفشامجهلم
الناس،مباختالفماحلركاتمالتيمباختالفهاماختلفتمالعاينميفماللغةمالعربية،موضعمالعلامءمكتبم
النحو،مفرفعوامإشكاالمعظيمة،موكانمذلكممعينامعىلمالفهمملكالمماهللمعزموجل،موكالممنبيهم،م
وكانممنمجهلمذلكمناقصمالفهممعنمربهمتعاىل،مفكانمهذاممنمفعلمالعلامءمحسناموموجبامهلمم
أجرا..موكذلكمالقولميفمتواليفمكتبمالعلامءميفماللغةموالفقه؛مفإنمالسلفمالصالحمغنوامعنمذلكم
كمكله،ميرىمذلكم
كلهمباممآتاهمماهللمبهممنمالفضلمومشاهدةمالنبوة،موكانممنمبعدهممفقراءمإىلمذل م
حسامويعلممنقصممنمملميطالعمهذهمالعلومموملميقرأمهذهمالكتبموأنهمقريبمالنسبةممنمالبهائم،م
وكذلكمهذامالعلممفانممنمجهلهمخفيمعليهمبناءمكالمماهللمعزموجلممعمكالممنبيهم،موجازمعليهم

254

منمالشغبمجوازامالميفرقمبينهموبنيماحلق،موملميعلممدينهمإالمتقليدا،موالتقلميدممذموم،موباحلرىمإنم
سلمممنماحلرية،منعوذمباهللممنها م.م
قالمآخر:ملقدمذكرتمبأنمهذامالعلممموجودميفمذهنمكلمإنسان،مفهلمهومكسبماكتسبه،مأمم
أنهممعرفةمولدمهباموفطرمعليها م.م
هللم
قالمابنمحزم:مبلمهوممنمالعلممالذيماكتسبه..ملقدمقالماهللمتعاىلميشريمإىلمهذام﴿:موا َُّ
َ
األبصار مو ْ َ ِ
ِ
ِ
ِ
كُم مالم َت ْع َل ُم َ
كُمم
مالس ْم َع َمو ْ َ ْ َ َ َ
األ ْفئدَ َة م َل َع َّل ْ
كُم َّ
ون َمش ْيئ ًا َمو َج َع َل م َل ُ
َأ ْخ َر َج ُمك ْم مم ْن م ُب ُطون م ُأ َّم َهات ْ
ونم م(النحل م 78:م)م
كُر َم
ت َْش ُ
قالمالتلميذ:مفكيفمتسنىمللعقلمأنميصلمإليها م؟م
قالمابنمحزمم()1م:مالعقلمهومالوسيلةمالتيمتدركمهباماحلقائق..مأومهومالنورمالذيمإذامسلطم
عىلماحلقائقمظهرتملهموجتلت..مولذلكمفإنمتلكماحلقائقميكشفهامنورمالعقلمللنفسمكامميكشفم
ضوءمالشمسمألوانماحلقول..مم
يم
وقدمكانمخطأماإلنسانماألكربمغفلتهمعنممصدرمالنورموتوجههمإىلماألحكاممزاعاممأهنامه م
حقيقةمالنور،مفراحميبحثمعنممصدرميق ِّيممبهمتلكماألحكام..مولومكانماإلنسانمقدمتذكرمبأنمالذيم
يساعدهمعىلمالبحثمليسماالمهذامالنور،موانهملومافتقدهمأصبحمكالجنونموالنائممحيثمالميفهامنم
س مالبرشية،م
أمراموالميعلامنمشيئا،موأنهمأشبهميشءمبنورماإلرادةمونورماحلريةمالذينممتلكهاممالنف م
ومتلكمهباممالقدرةمعىلماالختيارموهيمبذاهتامقدرةمذاتيةمالمتعلل .م.م
لومفعلماإلنسانمذلكمإذاملتخلصمعنمسلسلةمالمتنتهيممنمالشاكلمالعلميةمالتيمأحاطتم
بنظريةمالعرفة م.م
مذلكمألنهمحينذاكمجيدمأنمالبحثمعنهمرضبممنماإلرسافموالرتفمالفكري..مإذمماممنم
بحثماالموهوميؤك مدمعىلموجودمقوةملإلنسانمتساعدهمعىلمالبحث،موهيمبالتايلمتنريمطريقهمإىلم
()1ممامنذكرهمهناممنمالتعليالتمللمدريس،موليسمالبنمحزممكاممهومظاهر.
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احلقيقة،موتلكمالقوةمهيمالعقل،موهومنورممقدسمعنماإلحاطةمبهممنملدنمالذات..مم
التفتمإيل،موقال:مومنمهنامكانتمعمليةم(كانط)مالنقديةمـموالتيماستهدفتمنقدمالعقلمـمعمليةم
موغلةميفماجلهلمإذمأنمالغفلةمعنمنورمالعقل،مذلكمالنورمالذيمملميستطعم(كانط)مذاتهمالقياممبعمليةم
النقدمبدونموجودهملديه..مإنمالغفلةمعنهمفقطمكانتمالسببميفمالتوجهمإىلمالسابقياتمالذهنية،م
كتصورمالزمانموالكانموالعلةمو..مو..ملينقدهاموينتهيمبالتايلمإىلمنظريةمالنسبيةمومنطقهمالوضعي.مم
ولومأنم(كانط)مكمانميتذكرمبوجودمنورمجيعلهميقيمماألشياءمويعتمدمعىلمتقييمهمهذا،موأنمذلكم
النورمهومالذيميكشفملهمعنمالزمانموالكانموالعلةموالسبب،مإذاملنقدماألشياءمبه،موملميزعممانهم
استطاعمنقدهمهو،مغافالمعنمأنمالعقلمالميمكنماإلحاطةمبه،مفكيفميتاحملهمنقده،موبأيميشءمينقدم
اإلنسانمعقل مه؟مأبعقلهمأممبجهله؟موالعقلمالميشككميفمذاتهمواجلهلمالميمكنهمنقدمالعقل..مم
ومنمهنامـمأيضامـمأصابم(ديكارت)مدوارمعنيفميفممسريتهمعربمالعقولمإذمأنهمشككمنفسهم
يفممعلوماتهمالنظرية..موحنيمزعممأنهمختلصممنهامقاممليبنيمرصحمالعلممعىلمقواعدمجديدة،مفلمم
يرمحتتمرجليهمحجرامثامبتا،موجرمإليهمانتقاداتمكبريةممنملدنممعارضيهممنماحلسيني..مورغممانم
(ديكارت)معقيلمالتفكريمفإنهمأيضامخمطئميفممنهجه،موينشأمخطئهممنمأمرين:مم
أوهلام:متشكيكهميفمأنمتكونمسابقياتهمالفطريةمناشئةممنمالنفسمأوممنمقوةمشيطانيةمداخلها..م
ت مالغامضةمالتيمملمتتنورمبعلمماإلنسان..مأماماحلقائقم
وملميعلممأنمتشكيكهمإناممهوميفمالتصورا م
الواضحةمالتيمأحاطمهبامعلممالبرشمفلمميمكنمالتشكيكمفيهامأبدا..موهلذامعادم(ديكارت)منفسهم
فاعرتفمبالنفس،موعللماعرتافهمبأنهمجيدهامظاهرةممميزةمأمامهمبحيثمالميمكنهمإالماالعرتافمهبا م.م
وثانيهام:مغفلتهمعنمحقيقةمالنورممالذيمكانممعهميفمحلظةمتشكيكهميفمالعقل،موإالمفكيفم
استطاعمأنميبلغمبالتشكيكممرحلةممتقدمةممنهمبرتتيبمالنتائجمعىلماألسباب..مكيفماستطاعمأنم
يقول:ميمكنمأنميكونمهناكمشيطانممضللمللفكر؟..ممعمأنمعلمهمباستلزاممسببملألفكارم
اخلاطئةمإناممهومنايشءممنمحكممعقيلممسبقموهو:م(الممبديةمالسببملكلميشء)موأنمعلمهمبأنم
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الشيطانميقوممباإلضالل،ميقوممعىلمأساسموجودمضاللةموهداية،موقبحمالضاللةموحسنماهلداية،م
وكلمهذهماألحكاممعقلية.مم
إنممثلم(ديكارت)ميفمذلكممثلمالذيميشككميفموجودمالشمس،مثمميريناماحلقولموالواحاتم
الضاءةمبالشمس،مويقولملومكانتمالشمسمموجودةملامكانتمهلامظاللموارفة..مإنمجمردمرؤيةم
احلقولموالواحاتمدليلمعىلموجودمالشمس،موإنمذاتمالظاللمالوارفةمهليمدليلمعىلموجودها..م
فكيفميستدلمهباممعىلمعدمموجودمالشمس؟موهكذامالقدرةمعىلمالتشكيكمنوعممنمإثباتمنورم
العقل م.م
والواقع:مإنم(ديكارت)مملمحياولمالتشكيكميفمع مقله،مإناممشككميفمركامماجلهلمالذيمجتمعم
فوقمالنفسمالبرشيةموزعمماإلنسانمأهنامعلمموعقل..ملذلكمفإنمتصورهمللعقلمخيتلفمعنمالعقلم
الذيمأرشدمإليهمالدين،مفإنهمزعممأنمالعقلمإناممهومكلمماميفمالنفسمالبرشيةممنمتصورات،مأمام
اإلسالممفريىمانمالتصوراتمليستماالممعقوالتميكتشفهامنورمالعقلموينقدها م.م
وهكذامترونمكيفماضطربتموتناقضتممقاييسمالبرشمحنيمزعمتمأنمالسبقاتمذاهتام
العقل،مبيناممالعقلمهو:ممامينورمللنفسمتلكمالسبقاتمالعلمية م.م
مقالمتلميذمآخر:موعينامهذا..مفحدثنامعنمخصائصمهذهماألحكاممالتيمنجدهاميفمعقولنا..م
فقدمرأيناممنماألساتذةممنميبثممنمالشبهاتمحوهلامماميرفعمالثقةمعنها م.م
قال:ملألحكاممالعقليةمالسليمةمأربعةمخصائصمكربىمترفعمكلمشبهة م.م
قالوا:مفاممأوهلما م؟م
قال:ماجلز مم..مفجميعماحلقائقمالنطقيةمثابتةمجازمةمالمتقبلمالريب..مإذمأنمذاهتامالكشف،م
والكشفميعنيممالمسةمالواقعموشهوده..مفكيفمجيدماالنسانمالواق معمثمميشككمفيه؟مومنمهنام
فإنماحلكممبقبحمالظلم،موحسنمالتضحية،مومجالماآلدابمليستمأحكامامتقبلمالريب،موالذيم
يرتابمفيهامحياولمالفرارمعنهامبتغيريمموضوعاهتامبحيثمتصبحماألحكاممليستمهيمالتيمتغريت،م
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بلمموضوعاهتامفقطمتبدلت،مفمثال:مالذيميقول:مانمالظلممحسنميغريممعنىمالظلممحتىمجيعلهم
يساويممعنىمالعدلمثمميقولمبأنهمحسنم(.)1مم
قالوا:مفاممالثاني مة م؟م
قال:مالشمو مل..مفاألحكاممالعقلمشاملةمالمختصص،مفإذامكانتمالرذيلةمقبيحة،مفليسمهناكم
فرقمبنيمأنمتكونمصادرةممنمكبريمأومصغري،مويفمأيمعرصموأيمزمان..موإذامكانتماحلادثةمبحاجةم
جد،مفالمفرقمبنيمأنمتكونماحلادثةمرميمكرةمالقدممأمموجودمكرةم
إىلمعلةمحمدثةموسببممو م
األرض..مواذامكانتمالصدفةمحمالةميفموجودمساعةميد،مفإهنامحمالةمأيضاميفمصنعممخماإلنسان..م
وإذامكانتممعادلةم 5م× 5م=25مصحيحة،مفالمفرقمانمتكونميفمأيموقتموأيممكان م.م
قالوا:مفاممالثالث مة م؟م
قال:مالعمو مم..مفأحكاممالعقلمتتفقمعليهامعقولمالبرش،مفالعقلمهومالعقلميفمأيمإنسانمكان..م
ومامهومفضيلةمأومرذيلةمهنامفهيميفمكلممكانمولدىمكلمإنسانمفضيلةمأومرذيلة..ماذهبوامإىلممنم
شئتممفسوفمالمجتدونمالفضيلةميفماخليانةموالنفاقموبيعماألوطانموإيثارمالنفسمعىلماآلخرين..م
وسوفمالمجتدونممعاينمالتضحي مةموالفداءموالشجاعةمواإلباءممنممعاينمالرذيلة..مومنمهنامفإنم
األمممتتبارىمهبذهمالقيم،موجتعلممنهاممقياسامحيتجونمبهموينتهونمإليه،موترتكزمأجهزةمإعالمهمم
عىلماالدعاءمبأهنمميمثلونمالفضيلةموالعدل،موأنمأعداءهمميمثلونمالزيفموالباطل..موهكذام
أصبحمالعقلمحجةمبنيماألفرادمو ممقياساملكلمأحكامهم،مفالميمكنمأنمنتصورمرجالمعاقالميفم
األرضمحيكممعقلهمبإمكانمالصدفةمأومصحةمالتناقضموالتشكيكميفموجودمالذاتموغريها م.م
قالوا:مفاممالرابع مة م؟م
ت..مفأحكاممالعقلمالمتتطورمحسبمتطورماألوضاعماالقتصاديةمأوماالجتامعيةمأوم
قال:مالثبا م
الفسيولوجية..مألهنامتكشفمعنماحلقائقماخلارجيةممتامامكاممالمتتغريمالرآةموهيمتعكسمصورم
()1مانظرمرسالةم(أرسارماألقدار)ممنم(رسائلمالسالم)معندمالكالممعنماحلسنموالقبح.
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احلياةمالناشطةماحلركات..مم
وهنامختتلفمالرؤيةماإلسالميةميفمالعرفةمعنمالنظرياتمالذاتيةموالديالكتيكية..م مذلكمأنمتلكم
النظرياتمحسبتمالعقلموليداملنفسمالادةمالتطورة،مفادعتماهنامتتطورمأيضا،موملمتستطعمتلكم
الفلسفاتماكتشافمحقيقةمالعقلمالتيمالمتعدومأنمتكونمطاقةممنمنورمزودتمهبامالنفسمللكشفم
عنماحلقائقمبصورةممبارشة..مولذلكمفإنمحكمهممشهودممتيقنمثابتموانمأيمحكمميتغريمأوم
ميتصورمفيهمالتغيريمهلومليسمبحكممالعقل..مومنمهنامالميمكنمالقول:مبأنم 2م× 2م=4ماناممهومصحيحم
اليوممويمكنمانميتطورمغدامحسبمتطورماالوضاعمالسياسيةمفيصبحم 2م× 2م= 5مإذمهذامالقولم
مضحكمبذاتهملدىمكلمنفسمعاقلة.مم
وأيضامكانمالزعممبأنمالقولم(أنماحلادثمبحاجةمإىلمسبب)مصحيحماليوم،مأ ممامغدامفحيثم
حيكممالبالدمنظممجديدةميفماالقتصاد،مفإنماحلادثميمكنمانمحيدثمبالمسبب،مكانمهذامالزعمم
قوالممرفوضامبذاته،موهكذا م.م
قالمتلميذممنمالتالميذ:منراكمتعاتبمكانتموديكارت..ممعمأنمالنطقمالذيمتدرسنامإياهمليسم
إالموليدمالبيئةمالتيمولدمفيهامهذانمالرجالن..مأليسمهوم ممنمتأليفمأرسطوماليوناين م؟م
قالمابنمحزم:موماماحلرجميفمذلك..مإنمالنطقممنمالعارفماإلنسانيةمالعامة،مكعلمماحلسابم
واهلندسة،مفإنمكنامنجيزمألنفسنامأنمنستفيدممنمعلمماحلسابمىفمالفرائضمفلامذامالمنستفيدممنم
النطق م؟م
رشحهاملنا،مفرأوامفيهامأموارام
قالمآخر:مولكنمعلامءمالسلمنيمنظرواميفمتلكمالكتبمالتيمت م
عظاما م؟م
قالمابنمحزم:ملقدموجدتمأنممواقفمالطالعنيملتلكمالكتبمأربعمطوائف..موقدماخرتتم
لنفيسمولكممأرشفهاموأعالها م.م
ىل م؟م
قالوا:مفمنمالطائفةماألو م
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قال:مهممقوممحكموامعىلمتلكمالكتبمباهنامحمتويةمعىلمالكفرمونارصةملإلحلاد،مدونمانميقفوام
فم َمام َل ْي َسم َل َكم
يهامأوميطالعوهامبالقراءة..موهؤالءمهممالقصودونمبقولهمتعاىلم﴿:موالمت َْق ُ
عىلممعامن
َ
ِ ِ
مكَان معَ ْن ُه م َم ْسؤُ و مً
رص َموا ْل ُفؤَ ا َد ُّ
مكُل م ُأو َل ِئ َك َ
ال م م(االرساء م ..)36:موهمم
ِبه مع ْل ٌم ِمإ َّن َّ
مالس ْم َع َموا ْل َب َ َ
ِ
مع ْلمم َف ِلم ُمحتَاج َ ِ
جتُم ِمفيامم َل ِ ِ
كُم ِمب ِهم
َ
كُم ِمبه ٌ َ ُّ
مح َ
القصودونمبقولهمتعاىلم﴿:مهام َأ ْنت ُْم َمهؤُ الء َ
ونمف َيامم َل ْي َسم َل ْ
اج ْم ْ َ ْ
ونم م(آلمعمران م..)66:موهممالقصودونمبقولهمتعاىلم﴿:م ُق ْل َمهاتُوام
هللُم َي ْع َل ُم َمو َأ ْنت ُْممالم َت ْع َل ُم َم
ِع ْل ٌم َموا َّ
بر َهانَكُم ِمإ ْنمكُ ْنتُممص ِ
اد ِقنيَ )(البقرة:ممنماآلي مة)111مم
ْ َ
ْ
ُْ
ونحنم مـميفمجملسنامهذامـمنطلبممنمهذهمالطائفةمإزالةمهذامالباطلممنمنفوسهمماجلائرةماحلاكمةم
قبلمالتثبيت،مالقابلةمدونمعلم،مالقاطعةمدونمبرهان..مم
قالوا:مفمنمالطائفةمالثاني مة م؟م
قال:مهممقومميعدونمهذهمالكتبمهذياناممنمالنطق،موهذراممنمالقول..موهؤالءمـمكأكثرم
الناسمـمرساعمإىلمم معاداةممامجهلوه،موذمممامملميعلموه..موالميصدقمعليهممإالمقولهمم(:مالناسم
كإبلممائةمالمجتدمفيهامراحلة م)()1مم
قالوا:مفمنمالطائفةمالثالث مة م؟م
قال:مهممقوممقرأوامهذهمالكتبمبعقولممدخولة،موأهواءممشوبة،موبصائرمغريمسليمة..موقدم
أرشبتمقلوهبمملذلكمحبماالستخفاف،مواستالنواممركبمالعجز،مواستوبأوامنقلمالرشع،م
وقبلوامقولماجلهال،مفوسموامأنفسهممبفهمها،موهممأبعدمالناسمعنهاموعنمدرايتها .م.م
ونحنمـميفمجملسنامهذامـمنصححممامأخطأوامفيه..معسىمأنميكونمذلكمسبباميفمهدايةممنم
سبقتملهماهلدايةميفمعلمماهللمعزموجل،مفيفوزمباحلظماألعىل،موحيو مزمالقسمماألسنى م.م
قالوا:مفمنمالطائفةمالرابع مة م؟م
قال:مهممقوممنظروامبأذهانمصافية،موأفكارمنقيةممنماليل،موعقولمسليمة،مفاستناروامهبا،م
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
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ووقفوامعىلمأغراضهامفاهتدوامبمنارها،موثبتمالتوحيدمعندهممبرباهنيمرضوريةمالمحميدمعنها،م
وشاهدوامانقساممالخلوقاتموتأثريماخلالقمفيهاموتدبريهمإياها،مووجدوامهذهمالكتبمالفاضلةم
كالفريقمالصالحمواخلدينمالناصحموالصديقمالخلصمالذيمالميسلممعندمشدة،موالميفتقدهم
صاحبهميفمضيقمإالموجدهممعه..مفلمميسلكوامشعباممنمشعابمالعلوممإالموجدواممنفعةمالكتبم
أمامهممومعهم،موالمطلعوامثنيةممنمثنايامالعارفمإالمأحسواممبفائدهتامغريممفارقةمهلم،مبلمألفوهام
هلممكلممستغلق،موتليحمهلممكلمغامضميفممجيعمالعلوم م.م
وهؤالءمهممأنتم..موقدمقصدناميفمجملسنامهذامـمأناموأخيمالغزايلمـمأنمنبسطملكمممامتعقد..م
ونكشفملكمممامغمض..مم
كمالكتب،مألهنام
وقدمكانممنهجيميفمذلكمالتبسيطموالتيسري..موقدمرأيتمتعقيدمالرتمجةميفمتل م
وردتمبألفاظمغريمعاميةموالمفاشيةماالستعامل،موليسمكلمفهممتصلحملهمكلمعبارة..مفلذلكم
رأيتمأنمأوردمهذهمالعاين مبألفاظمسهلة مبسيطةميستويميف مفهمهامالعاميمواخلايص،موالعاملم
واجلاهل م.م
وهذامبناءمعىلممذهبيميفمأنمالعاملمهومالذيميسهلمالعلممجهده،مويقربهمبقدرم مطاقته،موخيففهم
مامأمكن..مبلملومأمكنمأنمهيتفمبهمعىلمقوارعمطرقمالارة،مويدعومإليهميفمشوارعمالسابلة،مويناديم
عليهميفمجمامعمالسيارة،مبلملومتيرسملهمأنمهيبمالالملطالبه،موجيزيماألجورملقتنيه،مويعظمم
األجعالمعليهمللباحثنيمعنه،مويسنيممراتبمأهله،مصابراميفمذلكمعىلمالش مقةمواألذى،ملكانمذلكم
حظامجزيال،موعمالمجيدا،موسعياممشكورامكريامموإحياءمللعلم م.م
باإلضافة مإىل مهذا ..مفقد مرأيت مأن مهذه مالكتب مكالدواء مالقوي ،مإن متناوله مذو مالصحةم
والستحكمة،موالطبيعةمالسالة،موالرتكيبمالوثيق،موالزاجماجليد،مانتفعمبهموصفىمبنيتهموأذهبم
اخالطهموقوىمحواسه م،موعدلمكيفياته؛موإنمتناولهمالعليلمالضطربمالزاج،مالواهيمالرتكيب،م
أتىمعليه،موزادهمبالء،مورباممأهلكهموقتله..مولذلكمفإنممنهجيميفمتدريسهامهومربطهامبالدينم
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بمصادرهمالقدسة..محتىمالميضلممنمشاءتملهمنفسهمالضاللة،موهوميرىممنمأمثلتهامماميتناسبم
معمهواه م.م
قالوا:مهذاممن مهجك..مونحنمنقدره..مفامممنهجمأخيكم(الغزايل) م؟م
قالمابنمحزم:مهامهومأمامكم..موسيحدثكم..مفخريممنمحتدثمعنماإلنسانملسانه م.م
*م
** م
قالمذلك،مثممالتفتمإىلمالغزايل،موقال:ملقدمجاءمدورك..مفهلممحدثهممعنممنهجك م.م
قالمالغزايل:مقبلمأنمأذكرملكمممنهجيمأحبمأنمأبنيملكممرسماهتامميمبا ملنطق..موالذيمألفتم
فيهمكاممتعلمونمجمموعةمكتب..ممنهام(حمكمالنظر)..مومنهام(معيارمالعلم)موغريها .م.م
لقدمبلغماهتامميمهبذامالعلممأنمذكرتمبأنماحلقائقمالميمكنمأنمتعرفميفمأيمعلمممنمالعلومم
عىلموجههامإالمإذامكانمالنطقمميزاهنا..موقدمقلتميفممقدمةمكتايبم(الستصفي)مالتيمرشحتمفيهام
علم مالنطق مإمجا ً
ال ..موجعلته ممقدمة مألصول مالفقه (:منذكر ميف مهذه مالقدمة ممدارك مالعقولم
وانحصارهاميفماحلدموالربهان،مونذكرمرشطماحلدماحلقيقي،مورشطمالربهانماحلقيقي،موأقسامهام
عىلممنهاجمأومجزءمممامذكرناهميفمكتابمحمكمالنظر،موكتابممعيارمالعلم،موليستمهذهمالقدمةممنم
مجلةمعلمماألصول،موالممنممقدماتهماخلاصةمبه،مبلمهيممقدمةمالعلوممكلها،مومنمالمحييطمهبامفالم
ثقةمبعلومهمأص ً
ال م)()1مم
قالمبعضمالتالميذ:منحنمنعرفمكلمذلك..موقدمرأيناممنميرميكمبسببهمبالعظائم..مفهذام
اإلماممالعالمةمالحدثمأبومعمرومبنمالصالحمالشهرز موريميقولم م-مفيامممجع ُهممنمطبقاتمأصحابم
ٍ
ٌ
ميفمبيانمأشياءممهمةم
يفمفصلمعقدهمبعنوان:م(مفصل
الشافعيموقرر ُهمالشيخمأبومزكريامالنوويم–م
َّ
ِ
نكرتمعىلماإلماممالغزايلميفممصنفاته،موملميرتضيهامأهلممذهبهممنمالشذوذميفممصنفاتهم)..موممام
ُأ
ِ
ِ
نمقبله ِمم ِّ
نمكلمإماممهومل ُهم
عنمشيخهمإمامماحلرمنيموم
يلم
ذكرهمفيهمقولهمعنك:م(مفكيفمغَ َف َلمالغزا م
()1مقدمةمالستصفي 10/1:م.
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ِ
ِ
ممنهممبالنطقمرأس ًا،موالمبنىمعليهم
مرافعمو ُمع ِّظم،مثممملميرفعمأحدٌ
ُمقدِّ
م،مولحلهميفمحتقيقماحلقائق ٌ
ً
،مولقدمأتىمبخلطةمالنطقمبأصولمالفقهمبدعةمع ُظ َممشؤمهامعىلمالتفقهة،محتىمك ُث َرمفيهممبعدم
ُأ َّس ًا
ذلكمالمتفلسفةمواهللمالستعان م)م
وقالمالعالمةمأبومبكرمبنمالعريبمالالكي(:مشيخنامأبومحامدمدخلميفمبطونمالفالسفةمثممأرادم
أنمخيرجممنهممفاممقدر)..موقالميفمموضعمآخرم:م(ميوجدميفمكالممأيبمحامدمونحوهممنمأصولم
هؤالءمالفالسفةمالالحدةمالذينمحيرفونمكالمماهللمورسولهم معنممواضعهم مكاممفعلتمطائفةم
ُ
القرامطةموالباطنية م)م
قاطعهمالغزايل،موقال،موهوميبتسم:مبلمقالميفمصديقيموحبيبيمابنمرشد:م(إنهمـمأيمأنامـمملم
يلزمممذهباممنمالذاهبميفمكتبه،مبلمهوممعماألشعريةمأشعري،مومعمالصوفيةمصويف،مومعم
الفالسفةمفيلسوف،محتىمأنهمكاممقيل:مم
ينم
نمممموإنملقيتممعديامفعدنا م
يوماميامنمإذامالقيتمذاميم م
قالمالتلميذ:مأجل..موقدمقالمغريهممثلممامقال،مأومقريبامممامقال،مأومأعظممممامقال م.م
قالمالغزايل:مالمينبغيمللعاملمأنمخيافممنمآراءمالرجالمفيهمأومنقدهممله..ملقدمكنتميفمموقفم
لوموقفوامفيهملفعلواممامفعلت م.م
قالمالتلميذ:مكيفمذلك م؟م
لقدمانترشميفمذلكماحلنيمماميسمىمبالفلسفة،مأومعلومماألوائل..موكانمالناسمحوهلامخمتلفنيم
إىلمثالثمطوائف م.م
قالوا:مفاممالطائفةماألوىل م؟م
قال:مهممالحافظونمالتشددونمالذينمراحواميقابلونمتلكمالعلوممبالرفضمالكيل..مبلمبتأليبم
الرأيمالعاممعليها،موتكفريمأومتبديعمكلممنميبحثمأومخيوضمفيهما..موملمتكنمعالقةمهؤالءمبتلكم
الثقافاتمإالمعالقةماحلكممالسبقميفممعظمماألحيان،موهلذامملميكنمنقدهممهلامإالمنقدامظاهريامالم
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يعتمدمالربهانمالعلمي،موالماحلجةمالنطقية،ألنمالنطقمنفسهممنمالفلسفة م.م
وأنامشخصيامأعتربمهذامالتيارمسببامالنتشارماألفكارمالضللة..مفهممكالص مديقماجلاهلميرضم
صاحبهمأكثرمممامينفعه م.م
انظروامـممثالمـمإنمهؤالءمأنكروامكونمخسوفمالقمرمعبارةمعنمانمحاقمضوءمالقمرمبتوسطم
األرضمبينهموبنيمالشمس..مبلمأنكرواماهلندسةمواحلسابموالنطقموالفلكموغريها..موكانم
دافعهممإىلمذلكممجيعامهومكونممصدرمذلكمهومكوهناممنمالثقافاتماألجنبية،ممعمأهنامالمتصادمم
النصوصمالرشعية م.م
لقدمقلتميفمبعضمكتبيمأقررهذا:م(وأعظممماميفرحمبهماللحدةمأنميرصحمنارصمالرشعمبأنم
هذاموأمثالهمعىلمخالفمالرشع،مفيسهلمعليهمطريقمإبطالمالرشع)،ممعمأنمالرشعمملميتعرضمهلذهم
العلوممنفياموالمإثباتا،والميفمهذهمالعلوممتعرضملألمورمالرشعية م.م
وقدمانجرمعنمهذامالنهجمنوعممنمالشعورمبالتصادممبنيمالعقلموالدين،مفإنمتلكمالقضاياممنم
الوضوحموالدقة،موبراهينهاممنمالوضوحموالقوةمبحيثمالميمكنمرفضها؛مورفضمالعلامءمهلام
لميفمأوروبامعندمام
بحجةممنافاهتامللدينمكذبمعليه،موخدمةمللملحدينموالشككني،موهوممامحص م
أنكرتمالكنيسةمالكثريممنمالكشوفمالعلميةمالتيمتتناىفممعمموروثاهتاماليونانيةموغريها،مممامأدىم
إىلمالنفورممنمالكنيسة،موالتمكنيملإلحلاد م.م
قالوا:مهذهمالطائفةماألوىل..موالميزالمـملألسفمـمهلاموجودمواقعيمخطري..مفاممالطائفةمالثانية م؟م
قال :مهم مطائفة معكس ماألوىل ..مفهم ميرون مالقبول مالكيل ملا مورد ميف متلك مالفلسفاتم
والثقافات..مبلميرونمطرحمالدينمبسببهامواالنخداعمبمظاهرها..ملقدمقلتمواصفامهذهمالطائفةم
يفممقدمةمكتايبم(هتافتمالفالسفة)م:م(مأمامبعد،مفإينمرأيتمطائفةميعتقدونميفمأنفسهممالتميزمعنم
األترابموالنظراءمبمزيدمالفطمنةموالذكاءمقدمرفضواموظائفماإلسالم،مواستحقروامشعائرمالدين،م
بلمخلعوامبالكليةمربقةمالدينمبفنونممنمالظنونميتبعونمفيهامرهطاميصدونمعنمسبيلماهلل،مويبغوهنام
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عوجا م)م
وقدمرأيتمأنمذوبانمهذامالتيارميفمتلكمالثقافاتمالميرجعمإىلمحتكيممالوازينمالعقليةمبقدرم
خياالتموأسبابمالنفسية..ممنهامإطنابمطوائفممنممتبعيهمميفموصفم
رجوعهمإىلمأوهاممو م
عقوهلممودقةمعلومهم،موأهنمممعمكلمذلكمالذكاءممنكرونمللرشعممتنصلونممنمتكاليفه م.م
ومنهاممصادرهتممالعامةمعىلممطالبهممالعرفيةماستدراجامهلم..مفقدمكانوامإذاممامأوردوامعليهمم
إشكاالمتذرعوامبأنمهذهمالعلوممغامض مة،موأهنامأعىصمالعلوممعىلماألفهاممالذكية،موالميمكنم
التوصلمإىلمفهمهامإالمبتقديممالرياضياتموالنطق،موهذامكلهماستدراجمنفيسمللوصولمهبممإىلم
حالةماالنبهارمالتاممالؤديمإىلمامخلضوعمالكيل م.م
ومنهاماخللطمبنيمالعلوممالطبيعيةمواهلندسيةموالنطقيةممعماآلراءماليتافيزيقية،محتىمظنممنم
ينظرميفممنطقهممفرياهممستحسنامأنمسائرمعلومهمممؤيدةمبتلكمالرباهني.مم
ومنهامماممزجهم(إخوانمالصفا)مبتصانيفهممالستمدةممنمالفلسفةماليونانيةممنماحلكممالنبويةم
والكلامتمالصوفيةماستدراجامللعامةمإىلممقاصدهم،ممعمالعلممأنمانتشارمآراءمتلكماجلمعيةميفمذلكم
احلنيمكانمواسعامشامالمكلمفئاتمالجتمع،كاممتشريمإليهمرسائلهم م.م
وقدمرأيتمـمكاممترونممعيمـمأنممجيعمهذهماألسبابمالمترجعمإىلمبراهنيمعقلية،مأومحججم
منطقية،موإناممهومحالةممنماالنبهارمالساذج،موالتأثرمالعاطفيمالذيمالمحيكمهمالعقل،موالميستندمإىلم
احلجة م.م
قالوا:مفاممالطائفةمالمثالثة م؟م
قال:مهيمالطائفةمالتيماخرتتمأنمأنتسبمإليها م.م
قالوا:مومامتقولمهذهمالطائفة م؟م
قال:مهذهمالطائفةمتريدمأنمتكونموسطامبنيمالطائفتني..مفتسدمالفسدة،موجتلبمالصلحة م.م
قالوا:مأيممفسدة م؟م
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قال:ممفسدةمالطائفةماألوىلمالتيمحترممالسلمنيمعلومامملمحيرمهامالرشع..مومفسدةمالطامئفةم
الثانيةمالتيمتريدمأنمتستغلمالعقلملترضبمالدين..ممعمأنمالدينمعنيمالعقل..مبلمالمعقلمبالمدين..م
والمدينمبالمعقل م.م
قالوا:موأيممصلحة م؟م
قال:ملقدمرأيتميفمتلكمالعلومممصالحمكثريةميمكننامأنمنستفيدممنهامفيها..مفمنمعلومهممم
الرياضيات..موهيمتتعلقمبعلمماحلسابمواهلندسةموع ملممهيئةمالعامل،موالميتعلقميشءممنهامباألمورم
الدينية،مبلمهيمأمورمبرهانيةمالمسبيلمإىلمجمامحدهتامبعدمفهمها..مبلمإهناممنمالفروضمالكفائيةممام
داممحيتاجمإليها م.م
ومنهامالعلوممالطبيعية..موهيمتشملمالطبموالكيمياءموالفلكموغريها..موهيمالمتتعرضم
للدين..مولذلكمالمينبغيمخمال مفتهمميفميشءممنهامإالمباممهدىمإليهمالدليلمالعلمي م.م
ومنهامالعلوممالسياسية..موهيمتبحثمعنماحلكممالصلحيةمالتعلقةمباألمورمالدنيويةموالم
عالقةملذلكمبالدين..مبلميمكنماالستفادةممنمأبحاثهممفيهامباعتبارهاممستمدةمـمكاممأرىمـممنم
كتبماهللمالنزلةمعىلماألنبياء،مومنماحلكممالأثورةمعنمسلفماألنبياء م.م
ومنها مالعلوم ماألخالقية ..موكالمهم مفيها ميرجع مإىل محرص مصفات مالنفس موأخالقهام
وأجناسهاموأنواعهاموكيفيةممعاجلتهاموجماهدهتا..موأنامالمأرىمردهامباعتبارهامالمتناقضمالرشع،م
جودهممأيمعرصممنم
بلمإنمكالمهممفيهاممأخوذممنمكالممالصوفيةموالتأهلنيمالذينمملمخيلوممنمو م
العصور،مولذلكمفإنماالستفادةممنهممتلقملزيدممنمالتجاربموالفوائدمالتيمملممتنعنامالرشيعةممنم
األخذمهبا.مم
ومنهامالعلومماإلهلية..موأكثرمأغاليطهممفيها..موأنتممتعلمونمأينمناظرهتمميفمهذهمالعلومم
معتمدامالنطقمالذيموضعوهمهممبأنفسهم..مويفمذلكممتامماحلج مةمعليهممببيانمتناقضهم..ملقدمقلتم
يفممقدمةمالكتابمالذيموضعتهمهلذمالغرض(:مونناظرهمميفمهذامالكتابمبلغتهم،مأعنيمبعباراهتمم
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يفمالنطق،مونوضحمأنممامرشطوهميفمصحةممادةمالقياسميفمقسممالربهانممنمالنطق،مومامرشطوهم
يفمصورتهميفمكتابمالقياس..مملميتمكنواممنمالوفاءمبيشءممنهميفمعلومهمماإلهلية م)م
ومنهامالعلوممالنطقية..موالتيموجهمإليكماللومميلمبسببها..موهيمتتعلقمبالنظرميفمطرقماألدلةم
والقاييسمورشوطمممقدماتمالربهانموكيفيةمتركيبها،موالميتعلقميشءممنهامبالدينمإالممامحشيتم
بهممنمأمثلةمتتناقضموتتعارضممعماألصولمالدينية،موألجلمذلكمألفتمكمتبيمالنطقية،كمعيارم
العلمموغريه،وحشوهتامبدالممنمذلكمباألمثلةمالفقهية م.م
ك م؟..مأملميكنمعندنامماميكفي م؟م
قالمبعضمالتالميذ:مولكنمملمذل م
ابتسممالغزايل،موقال:مولكنممامالانعممنمقبوهلا م؟م
قال:مألنمالذيمكتبهاموقاهلامليسممسلام م.م
ابتسممالغزايل،موقال:مأملمتعلممـميامولديمـمأنمماحلكمةمضالةمالؤمنمأنىموجدهامفهومأحقمهبا..مم
قالمالتلميذ:مولكنهممفالسفة..موليسوامحكامء م؟م
قالمالغزايل:مإنممثلممنمينكرمعىلمهؤالءمبسببمكوهنممفالسفةمكمنميسمعممنمالنرصاينم
لم
قولهم:م(المإلهمإالماهللمعيسىمرسولماهلل)،مفينكره،مويقول:هذامكالممنرصاين،موالميتوقفمريثامميتأم م
أنمالنرصاينمكافرمباعتبارمهذامالقولمأومباعتبارمإنكارمنبوةمحممدم م.م
قالمبعضمالتالميذ:موعينامهذا..موبوركمفيك..مفحدثنامعنمالنهجمالذيمتريدمأنمنتعلمممنم
خاللهمهذامالعلم م.م
قال:ملقدمرأيتمـمكامموضحملكممزمييلمابنمحزممـمأنماألحكاممالعقليةمإذامجتردتممنمسلطةم
ِ
هللم
.مقالمتعاىلم﴿:مف ْط َر َتما َِّ
حكمماحلسمومالوهممالمتكادمختطئ،مألهنامفطرةمفطرماهللمالناسمعليهما م.
مخل ْل ِقما َّ ِ
ِ ِ
ِ
ينما ْل َق ِّي ُم َمو َل ِك َّنم َأكْ َث َرمالن ِ
ونمم(الروم:م
َّاسمالم َي ْمع َل ُم َم
هللِم َذل َكمالدِّ ُ
َّاسمعَ َل ْي َهامالم َت ْبد َيل َ
ا َّلتيم َف َط َرمالن َ
منماآلي مة..)30مانظروامكيفمسمىماهللمالعقلمدينا .م.م
ولكونمأحكاممالعقلمالجردمدينا،مفإنمالتناقضمبنيمأحكاممالعقلموأحكاممالرشعممستحيلة..م
بلمإنمأساسمالرشعمالعقل..مفالعقلمكاألسموالرشعمكالبناء..مولنميغنيمأمسممامملميكنمبناء..م
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ولنميثبتمبناءممامملميكنمأمس م.م
والرشعمـمبسببمم مراعاتهمالرضوريةملألحكاممالعقليةمـمعقل..مفالرشعمعقلممنماخلارج،م
والعقلمرشعممنمالداخل..مومهاممتعاضدانمبلممتحدان م.م
ومبسببمهذاماالحتادمبنيمأحكاممالعقلموأحكاممالرشع،مفإنممتجيدمالعقلممتجيدمللرشع،م
وإعاملهمأعاململلرشع،مونبذهمنبذمللرشع..مألنمكليهامممنم موضعماهلل..مأممام مذمممنمذمهمفسببهمإىلمأنم
الناسمنقلواماسممالعقلمإىلمالجادلةموالناظرةمبالناقضاتمواإللزامات،مفاستخدموامالعقلميفمغريم
مامخلقمله،مفلذلكمكانمالذمممنصبامعىلماالستخداممالسيئمالمعىلمالحلمفإنمم(نورمالبصريةمالتيم
هباميعرفماهللمتعاىل،مويعرفمصدقمرسله،مالميتصورمذمه؟،وقدمأثنىماهللمتعاىلمعليهم؛موإنمذممفامم
الذيمبعدهمحيمد؟ م)م
قالمبعضمالتالميذ:موعينامهذا..مفاممالنهجمالذيمتريدمأنمتعلمنامإياه م؟م
قال:ملقدموفقنيماهللمبعدمأنمكتبتميفمالنطقممامتعرفون..مفكتبتمكتابامحاولتمفيهمأنمأكتبم
النطق مبأسلوب ميفهمه ماجلميع ..مولن ميعرتض معليه مأحد ممن مالمناس ..مإنه مكتايب م(القسطاسم
الستقيم)..موقدمجعلتهمـمبتوفيقماهللمـماليزانمالذيمينفيماخلالفمعنماخللق م.م
قالمبعضمالتالميذ:ملقدمرأيتمالكتاب..مولكنيمرأيتمأنمتلكمالوازينمالتيموضعتهامفيهم
مطابقةمللموازينمالنطقيةماليونانية م.م
ابتسممالغزايل،موقال:مالميمكنمألحدميفمهذامالمبابمأنميأيتمباجلديدمالجرد..مإنمتلكمالوازينم
تتفقمفيهامالعقولممجيعا،مولومخالفتهاملكنتمجمنونا م.م
قالمالتلميذ:مفاممفعلتمإذن م؟م
قال:متقريبمالصياغةموربطهامبمصادرنامالقدسة..ملقدمفعلتمذلكملصنفنيممنمالناس..مم
أمامأوهلام..مفالذينماستهوهتممالفلسفةمباممفيهاممنمعلوممعقلي مة،مفخلطوامبنيمحقهاموباطلها،م
وظنوامالتناقضمبنيمالعلوممالنقليةمواألحكاممالعقلية م.م
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وأمامثانيهام،مفالعلامءماحلرفينيمالذينمرفضوامالنطقمباعتبارهمفلسفةموعلاممغريبنيمعنمالدين م.م
لقدمقلتميفممقدمةمكتايبمهذام:م(الميتصورمأنميفهممذلكماليزانمثممخيالفمفيهمأهلمالتعليمم
ألينماستخرجتهممنمالقرآنموتعلمتهممنه،موالمخيالفمفيهمأهلمالنطق،مألنهمموافقملامرشطوهميفم
النطقمغريمخمالفمله،موالمخيالفمفيهمالتكلم،مألنهمموافقملاميذكرهميفمأدلةمالنظريات،وبهميعرفم
احلقميفمالكالميات م)م
قلت:ملقدمشوقتنامإىلمهذهمالوازين..مفاممهي م؟م
قال:مهيمثالثةمموازين م:مميزانمالتعادل..موميزانمالتالزم..موميزانمالتعاند م.م
قلت:مفاممميزانمالتعادل م؟م
قال:ملهمثالثةمأشكا مل(..)1مم
هللَم َي ْأ ِيتم
أمامأوهلام،مفاليزانماألكرب..موومثالهمقولهمتعاىلمعىلملسانمإبراهيممم م﴿:م َف ِإ َّن ما َّ
ت ِمهب ِ
س ِممنما َْل ْ ِ ِ ِ
ِب َّ
امم َنما َْلغ ِْر ِبم)(البقرة:ممنماآلي مة،)258موصياغةمهذاماليزانمهي:مكلم
الش ْم ِ َ
رشقم َف ْأ َ
منميقدرمعىلمإطالعمالشمسمفهوماإلله،مفهذامأصل؛موإهليمهومالقادرمعىلماإلطالع،موهذامأصلم
آخر؛مفلزمممنمجمموعهاممبالرضورةمأنمإهليمهوماإلله،مويمكنمصياغتهمرمزيامهكذام:مأمهيمب،م
وبمهيمج،إذنم:أمهيمج م.م
ِ
بم
وأما مالثاين ،مفاليزان ماألوسط ..مومثاله مقوله متعاىل معن مإبراهيم م م ﴿:مال م ُأح ُّ

ل؛م
ْاآل ِف ِلنيَ )(األنعام:ممنماآلي مة،)76موصياغةمهذاماليزانمهيم:مأنمالقمرمآفل،مواإللهمليسمبآف م
فالقمرمليسمبإله .م.مويمكنمصياغتهمرمزيامهكذام:أمهيمب،موجمليستمب،إذنم:مأمليستمج م.م
قلت:مفاممالفرقمبنيمهذاماليزانمواليزانماألكرب م؟م
قال:مالفرقمبينهاممواضح..مفالصفةميفماليزانماألكربمعامةمتشملمجزئياتمالوصوفمكلها،م
نيمكلمالتباينمبحيثمينفيم
بخالفممامهيمعليهميفماليزانماألوسطمحيثمتنحرصميفمشيئنيممتباين م
()1مهذهمالوازينمالثالثةمالشكلةمليزانمالتعادلمتشبهمماميعربمعنهميفمالنطقممبأشكالمقياسمأرسطوماالقرتاينمالثالثة.
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عنمأحدمهامماميثبتملآلخر م.م
قلت:مفاممالشكلمالثالثممنمأشكلمميزانمالتعادل م؟م
َمح َّقم َقدْ ِر ِه ِمإ ْذم
قال:ماليزانماألصغر..مومثالهممنمالقرآنمالكريممقولهمتعاىلم﴿:مو َمام َقدَ ُرواما َّ
هلل َ
َ
رش ِممن َ ٍ
ِ
ِ
ِ
دىملِلن ِ
َّاسم
َقا ُلوام َمام َأنْزَ َلما َّ
وسىمنُور ًا َمو ُه ً
َابما َّلذ َ
ميشءم ُق ْلم َمم ْنم َأنْزَ َلما ْلكت َ
يمجا َء ِمبهم ُم َ
هللُمعَ َىلم َب َ ٍ ْ ْ
ت)(األنعام:ممنماآلي مة،)91مووجهمالوزنمهبذاماليزانمهومأنمموسىمممبرش،موقدمأنزلمعليهم
الكتاب،مإذنمبعضمالبرشمأنزلمعليهممالكتاب..موصياغتهمالرمزيةمهي:مبمهيمأ،موبمهيمج،م
إذنمبعضمأهيمج م.م
والف مرقمبنيمهذاماليزانمومامقبلهمأتهميستخدمميفمالتخصيصموالتمييزمبنيمالصفاتمالذاتيةم
التيمتشرتكمفيهامعموممجزئياتماجلنسموالصفاتمالعرضيةمالتيمالميشرتكمفيهامإالمقسمممنمهذهم
اجلزئيات م.م
قلت:مفامماليزانمالثاين م؟م
قال:مميزانمالتالز مم(..)1موهومـمكاممعرفهمالغزايلمـمأنمكلممامهومالزمملليشءمتابعملهميفمكلم
حال،مفنفيمالالزمميوجبمبالرضورةمنفيماللزوم،مووجودماللزومميوجبمبالرضورةموجودم
الالزم،مأمامنفيماللزوممووجودمالالزممفالمنتيجةمهلام م.م
مكَان ِمف ِيهام ِ
هلل م َل َف َسدَ تَا م)(االنبياء :ممنم
مآهلَ ٌة ِمإ َّال ما َُّ
وقد مرضب مله ممثاال مبقوله متعاىل م ﴿:م َل ْو َ َ
اآلي مة 22م) ،موصياغةمهذاماليزانمهيمأنهملومكانميفمالسمواتمواألرضمإهلانملفسدتا،مفهذامأصل،م
ومعلوممأهناممملمتفسدا،موهذامأصلمآخر؛مفيلزمممنهاممرضورةمنفيماإلهلني،موإثباتماإللهمالواحد م.م
قلت:مفامماليزانمالثالث م؟م
قال:مميزانمالتعاند..موهومـمكامميعرفهمالغزايلمـمبأنم(كلممامانحرصميفمقسمني،مفيلزمممنمثبوتم
أحدمهامنفيماآلخر،مومنمنفيمأحدمهامثبوتماآلخرمبرشطمأنمتكونمالقسمةممنحرصة،مالممنترشة م)م
()1موهذاماليزانمهومالسمىميفمالنطقمبالقياسمالرشطيمالتصل.
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وقدمرضبملهممثاالممنمالقرآنمالكريممبقولهمتعاىلم﴿:م ُق ْل ممن ميرزُ ُقكُم ِممن مالسامو ِ
اتم
ْ َ َّ َ َ
َ ْ َْ
مض ٍ
َو ْ َ
األ ْر ِ
نيم م(سـبأ م،)24:مووجهماالستداللمبهم
اللم ُم ِب ٍم
ضم ُق ِلما َّ
دىم َأ ْو ِميف َ
اكُمم َل َع َىل ُمه ً
هلل َُمو ِإنَّام َأ ْو ِمإ َّي ْ
هو:م(إنامأومإياكمملعىلمهدىمأوميفمضاللممبني،مومعلوممأنناملسناميفمضالل،موالنتيجةمهي:مأنتمم
ضالون م)م
قالمبعضمالتالميذ:مإنممامذكرتهممنمالوازينمالعقليةمهيمنفسممالقاييسمالنطقية..مم
قال:ملقدمذكرتملكممذلك..ملقدمذكرتميفمكتايبم(القسطاسمالستقيم) :م( مأمامهذهماألساميم
فأنامابتدعتها،مومامعنديمأينمسبقتمإىلماستخراجهاممنمالقرآن؛موأمامأصلمالوازينمفقدمسبقتمإىلم
استخراجها،موهلامعندممستخرجيهاممنمالتأخرينمأساممسوىممامذكرهتا،موعندمبعضماألممماخلاليةم
السابقةمعىلمبعثةمحممدموعيسىمـمصلواتماهللمعليهاممـمأساممأخرمكانوامقدمتعلموهاممنمصحفم
إبراهيمموموسىمـمعليهاممالسالممـ م)م
قالمالتلميذ:مفهلمسندرسميفمهذامالفرعمهذهمالوازين م؟م
قال:ميفمهذامالفرعمستتدربونمعىلمهذهمالوازينموغريها..مفالميمكنمللمحاورمأنمحياور،م
وعقلهمالميعرفمكيفميزن،موكيفميتثبتممماميزن م.م
التجارب امليدانية:
رسنامإىلمقسممآخرميفم(أكاديميةمالعقلمالسلم)..مكانماسمهم(قسممالتجاربماليدانية)..معندمام
رأيتمهذامالقسم،مقلتمللمدريس:مالشكمأنمهذامالقسمممنمتأسيسمفرنسيسمبيكونمالذيمعاشم
نيم م( 1561م1626-م)..مفهومالذيميعزىمإليهمفضلمنشوءمطريقةمالبحثمالعلميماحلديثم
مامب م
ي( )1م.م
العتمدةمعىلمالنهجمالتجريب م
لستمأدريمكيفمجذبنيمبعضهممجذبامشديدا،موقال:مكيفمتقولمهذا..مإنممامتقولهمخيالفم
() 1استفدناممنمبعضمالادةمالعلميةمهناممنممقالمبعنوانم(شبهةمسبقمالغربمللمسلمنيميفموضعممناهجمالبحثمالعلمي)،م
لألستاذمعبدمالرحيممالرشيف،ممنمموقعم(موسوعةماإلعجازمالعلميميفمالقرآنموالسنة)
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مجيعماحلقائق،مومجيعماألدلة م.م
قلت:ممنمأنت م؟م
قال:مأنامرجالمكثريونمكلهمميشهدونمبأ منمالنهجمالتجريبيمأعمقموأخطرممنمأنمخيتصمبمنم
ذكرت..مفالتجربةميفماألمورماخلاضعةمللتجربةمفطرةمأصليةميفمالعقلماإلنساين،مواإلنسانميلجأم
إليهامبشكلمتلقائيمإذامأمكنهمذلكمليتأكدممنمصحةمأحكامه،مأومليختربمبعضمالقضايا،موربامميفعلم
ذلكمدونماالعتامدمعىلمقـواعدممعينةملذلك م..ملقدمقالمكلودمبرناردميؤكدمهذام(:مإننيمأعتقدمأنم
كبارمالجربنيمقدمظهروامقبلمأنمتوجدمالقواعدمالعـامةملفنمالتجريب،مومنمثمميبدوميلمأنهمالمحيقم
ألحدمأنميقولميفمحديثهمعنمبيكونمإنهماخرتعمالنهجمالتجريبي،مذلكمالنهجمالذيماستخدمهم
جابمعجزمعنهمبيكون م)()1مم
جاليلومموتورشييلمعىلمنحومجديرمباإلع م
وقالتمزيغريدمهونكهم(:مإنماإلغريقمتقيدوامدائ ًاممبسيطرةماآلراءمالنظرية،موملميبدأمالبحثم
العلميمالقائممعىلمالالحظةموالتجربةمإالمعندمالعرب م)(..)2موقالت(:مملميكنممستوىمروجرم
بيكونمالعلميميفمالكيمياءمأرفعممنممعارصيهمأالمأنهمرأىميفمالتجربةمالمتيمأخذهامعنمالعربم
السبيلماحلقيقيمللوصولمإىلمنتائجمحاسمةميفمالعلوممالطبيعيةموخاصةميفمالكيمياء،موهكذامكانم
روجرمعل ًامممتوهجـ ًامسطعميفمسامءمالقرونمالوسطىمالظلمةمويفمحناياهمروحمالشاعرماألندليسم
ابنماخلطيبمالذيمقالم:ممبـدئيـ ًامجيبمأنميكـونمكـلمبرهـانممتـوارثمقـامبالًمللتعـديلمإذاممـام
اتضـحمحلواسنامعكسه)مم
وقدماضطرم(فونمكريمر)ملالعرتافمبدورمالسلمنيميفمحقلمالعرفـةمالتجريبي مة(،)3مفقال(:م
إن مأعظم منشاط مفكري مقام مبه مالعرب ميبدو ملنامجلي ًا ميف محقل مالعرفة مالتجريبية مضمن مدائرةم

()1النطقماحلديثمومناهجمالبحثمد.محممودمقاسممصم.38
()2م(شمسماهللمتسطعمعىلمالغرب)مصم401م–مترمجةمفاروقمبيضونم–مدارماجليلم–مبريوتم–
()3وإنمكانمهذاماإلنصافممنهممقدمةملاميريدمأنميصلمإليهممنمإقناعٍمللقارئمبتفوقماجلنسماآلرايمواليوناينمعىلمغريه.
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جتهاد ًا معجيبني محني م ُيالحظونم
مالحظاهتم مواختباراهتم ،مفإهنم مكانوا م ُيبدون منشاط ًا موا م
ويمحصون،موحنيمجيمعونمو ُيرتبونممامتعلموهممنمالتجربة،مأومأخذوهممنمالروايةموالتقليد،م
َ
ولذلك مفإن مأسلوهبم ميف مالبحث مأكرب مما ميكون متأثري ًا معندما ميكون ماألمر ميف منطاق مالروايةم
والوصف م)()1مم
ويؤكدم(الدكتورمفرانتزمروزنتال)مأنمالسلمنيمكانوامينظرونمإىلمالتجربةموالالحظةمعىلمأهنام
ذاتمقيمةمفريدةميفمالبحثمالعلمي،موأننامنجدمأمثلةمهائلةملذلكميفماحلضارةماإلسالميةميفمحقولم
العرفةمالتنوعة،موينقلمهذهمالعبارةمعنمابنمأيبمأصيبعةمعنمالرازيم(متىمكانماقتصـارمالطبيبمعىلم
ُ
التجـاربمدونمالقيـاسموقـراءةمالكتبمخـذل)ممماميدلمعىلمأنمالتجربةمكانتمعندماألطباءم
منترشةمبشكلمكبري،موأنهمكانمحيمدمللطبيبمأنميضممإىلمجتاربهمالعلميةمالقراءةمالنظريةموالقياسم
العقيل.مم
ريةميفمذلكم
قالمذلك،مثممانرصف،مليرتكنيملصاحبيمالدريسمالذيمسارميبميفمفروعمكث م
القسم،مشدمانتباهيممنهامرجلميقالملهم(ابنماهليثم م)()2مم
كانمهذامالرجلمحملمإعجابمالكثريين،ممنهمم(زيغريدمهونكه)،مالتيمقالت،موهيمتتحدثم
ً
ممإقليدسموبطليموسمبأنمالعنيمالجردةمترسلمأشعةمإىلماألشياءمالتيمتريدمرؤيتهام
عنه:م(لقدمع ّل
ً
االدعاءمخاطئمألنهمليسمهناكمأشعةمتنطلقممنمالعنيمليتحققمالنظرم
فجاءمابنماهليثمموأعلنمأنمهذام
بلمإنمشكلماألشياءمالرئيةمهيمالتيمتعكسماألشعةمعىلمالعنيمفتبرصهامهذهمبواسطةمعدستها م)م
وقدمسمعتممنمابنماهليثممقولهمـموهومجيمعميفمإجيازمبنيماالستقراءموالقياس،مويقدمم
رشطماألسايسميفمالبحوثمالعلميةمالصحيحةموهومأنميكونم
االستقراءمعىلمالقياس،موحيددمفيهمال م
()1مناهجمالعلامءمالسلمنيميفمالبحثمالعلميمفرانتزمروزنتالمصم.15
()2مأشريمبهمإىل محممدمبنماحلسنمبنماهليثم،موهوممهندسممنمأهلمالبرصةمولدمعامم354مهـمسكنميفممرصمواستوطنمفيهام
عىلمبابماجلامعماألزهرمفانقطعمللتصنيفمواإلفادةمإىلمأنمتويفمعامم430مهـملهمتصانيفميفماهلندسةموترمجتمبعضممصنفاتهمإىلم
األلانيةممثلمكيفيةماإلظاللموالرايامالحرقة..مانظرماألعالمم/3م،83م 84م.
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الغرضمطلبماحلقيقةمـم:مونبتدئميفمالبحثمباستقراءمالوجـودات،موتصفحمأحوالما ُل ْب َرصات،م
ومتييزمخواصماجلزئيات،مونلتقطمباستقراءممامخيصمالبرصميفمحالماإلبصار،مومامهوممطردمالم
يتغري ،موظاهر مال ميشتبه ممن مكيفية ماإلحساس ،م مثم منرتقي ميف مالبحث موالقاييس معىل مالتدرجم
والتدريبممعمانتقاءمالقدمات،موالتحفظممنمالغلطميفمالنتائج،مونجعلمغرضناميفممجيعممامنستقريهم
ونتصفحهماستعاملمالعدل،مالماتباعماهلوى،مونتحرىميفمسائرممامنجيزهموننتقدهمطلبماحلقمالماليلم
معماآلراء م.م
قالميلمصاحبيمالدريس،موهومحي مدثنيمعنه،موقدمرآينمشديدماإلعجابمبمنهج مه()1م:مليسم
ذلكمفقط..مبلمإنمابنماهليثممقدمعمقمتفكريهمإىلممامهومأبعدمغور ًاممماميظنمأولموهلةمفأدركممامقالم
بهممنمبعدهم(ماك)مو(كارلمبريسون)موغريمهاممنمفالسفةمالعلممالحدثنيميفمالقرنمالعرشين.مم
ومنممميزاتهمأنهمكانميرشحماجلهاز،مويبنيموظيفةمأجزائهمالختلفة،مويستعملمأجهزةممبتكرةم
لرشحماالنعكاسمواالنعطاف،موتدلمجتاربهموحساباتهمأنهماستطاعمأنمجيمعمبنيممقدرتهمالرياضية،م
ٍ
وكفايتهمالعلميةمالمتازة،ميدلمعىلمذلكمصنعهملألجهزة،مواستعامهلاميفمأغراضمخمتلفة م.م
كاممأنهماعتنيمبالقياسمكامميفمكتابهم(ا ملناظر)..مفهومينتقلممنمالتجربةمإىلمالقياس،مويستنبطم
منمذلكمقضاياممهمة،مويرشحمظواهرمخطريةميفمالضوء م.م
*م
** م
رأيتميفمتلكمالقاعةمالكثريممنمالشخصياتمالسلمةمالكبريةمالتيمكانمهلامالفضلمالعظيممعىلم
احلضارةماإلنسانية،موقدمرأيتهاممجيعامتستعملمهذامالنوعممنمالداركممنمغريمأنمتشعرمبأيمتناقضم
بينهموبنيممعرفتهامباهللموإيامهنامبه،موقدمدعاينمالفضولميفمبعضمالجالس،مفسألتمبعضمأولئكم
هلل(،)2مفابتسم،موقال:مهلميمكنمألذنكم
العلامءمعنمرسمعدمماستعامهلممهذامالنهجميفمالتعرفمعىلما م
()1مانظر:ممناهجمالبحثميفمالعلومماإلسالميةممصطفىمحلميمصم.76
()2مانظرم الردمالفصلمعىلمهذهمالشبهةميفمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهمالسلسلة.
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أنمتدركمالبرصات،مأوميمكنملذوقكمأنميدركمالشمومات م؟م
ال..مفلكلممنهامميدانهمالذيمالميمكنهمأنميتجاوزه م.م
قلت:مك م
قال:مفكيفمتريدممنمعيوننامالقارصة،موقدراتنامالحدودة،موجتاربناماحلقريةمأنمتتطلعملعرفةم
الذيمليسمكمثلهميشء م.م
إنمالتجربةمتقتيضمالتكرار..موليسمربكمإالمواحد م.م
قالمذلك،مثممانرصفمعنيمهبمةمعجيبةمإىلمجتاربه م.م
اخلواطر النفسانية:
رسنامإىلمقسممآخرميفم(أكاديميةمالعقلمالسلم)..مفوجدتمرجالممنشغالمعنمكلميشء،م
فقصدته،موقلتمله:مماماهلممالذيمجعلكمتنعزلمعنمالكل؟..ماذكرهميلملعلميفمطاقتيمأنمأمألم
قلبكمبأنواعمالسلوى م.م
قال:مأنامملمأجلسمهناممهتامموالمحزينا،مبلمجلستممتعلام م.م
قلت:معىلممن؟..مالمأرىمأمامكمأيمأستاذ م.م
قال:معىلمنفيس..مإنممنمملميتتلمذمعىلمنفسهمالميصلحملهمأنميتتلمذمعىلمأيمأستاذ م.م
قلت:منفسكمإنمتتلمذتمعليهامساقتكمإىلمأنواعمالرشور م.م
قال:متلكمالنفسماألمارة..مأمامالنفسمالطمئنة،مفإهنامالمتسوقكمإالمإىلماخلريمالذيمالمخريم
بعده م.م
سمذلكمحتىميكونمهلاممنمالداركممامتستطيعمأنمتصلمبهمإىلماحلقائق م.م
قلت:ملنمتطيقمالنف م
قال:مصدقت..موقدموهبماهللمالنفسممنمالداركمماميمكنهامأنمتصلمبهمإىلماحلقائق م.م
قلت:مملمأسمعممنميقولمهبذا م.م
قال:منفسكمتقوله م.م
قلت:منفيس!..مكيف م؟م
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قال:مأالمترىميفمنفسكمأشياءمكثريةمتوقنمهباممعمأنمهناكمالكثريمممنمخيالفكمفيها م؟م
قلت:مذلكمصحيح م.م
قال:مفلمنمختضع؟..مأملمتقولهمنفسك،مأمملاميقولهمغريك م؟م
قلت:مبلمأخضعملنفيس..مولكنيمأعتربمنفيسمأحيانامخمطمئةميفمذلك م.م
قال:مخطأمنفسكميفميشءممنماألشياءمالميدلمعىلمخطئهاممطلقا م.م
قلت:مذلكمصحيح م.م
قال:مفكيفمتنفيمأنمتكونمالنفسممدركماممنممداركمالعقل م؟م
قلت:مألهنامختطئ م.م
قال:موحواسكمكذلكمختطئ..مومعمذلكمتعتربهاممدركامصحيحا م.م
قلت:ملقدمألزمتنيماحلجة..ملكنمكيفمأتقيماخلطأ م؟م
قال:ميفمهذامالقسمممنم(أكاديميةمالعقلمالسلم)مندرسمهذا..مفنضعمالضوابطمالتيمحتميم
النفسممنماألخطاءمالتيميمكنمأنمترسهبامللعقول م.م
قلت:مفهالمذكرتميلمبعضها م.م
قال:مأمههامهوممحايةمالنفسممنماألهواء..مألنمهذامهومالذيميدعماإلنسانمخيضعمللظروفم
ويتطورمحسبها..مفمتىممامأحبماإلنسانمشيئامتأثرمبهمبقدرمحبهمله،مووجبمعليهمأنميعطيممنمذاتهم
تناز ً
جانبنيمخمتلفنيميفمالنفس.مم
المله،مفطبيعةماحلبمختتلفمعنمالعرفة،مألهنامميمثالنم م
صحيحمأنماإلنسانمالميقدرمعىلممتييزمذلكميفمكلموقت،موصحيحمأنمذلكمبحاجةمإىلمأنواعم
منمالتجردمالوضوعيموالنقدمالذايت،مكاممأنهمبحاجةمإىلمالتفكرمالمنهج.مإالمأنهملدىمممارسةمالتمييزم
فرتةمطويلةميسهلمذلكمعىلمالنفسمحتىميبدومالعلممواحلبمبعيدينمعنمأحدمها،ممميزينمعنم
بعضهام .م.م
قلت:مفهالمرضبتميلممثاالميقربميلمهذا م؟م
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ب..مم
قال:مسأرضبملكمأمثلةمعنمافرتاقمالعرفةمعنماحل م
فمنمأمثلةمذلكمأنمالعرفةمتفرتقمعنماحلبميفمأننامنحبمكثرياممنماألشياءمونعلممأهنامغريم
موجودةمفعال..مإننامنحبماخللودمحتىمأنهمقدميطغىمعلينامهذامماحلبمفينسينامالعلممبالوت،مونعملم
كاممأننامنعلممباخللود..موأننامنحبمالسيطرةمونعملميفمكثريممنماحلاالتممدفوعنيمهبذاماحلب،مبلم
زاعمنيمأننامنملكمالسيطرةمفعال،مولكنمالعلمماحلقيقيميكشفملنامخالفمهذامالواقع.مم
صحيحةموكلمعقائدنام
وتفرتقمالعرفةمعنماحلبمأيضامحيناممنحبمأنمتكونمكلممعارفنام م
موافقةمللحق..مبيدمأنامنواجهميفمكثريممنماألوقاتمحقائقمتكرهنامعىلمإعاةمالنظرميفممعارفنام
وعقائدنامواالعرتافمبخطئهامكليامأومجزئيا.مم
وتفرتقمالعرفةمعنماحلب،معندمامنحبمأنمتكونمكلمأممماألرضمختدمممصاحلناماخلاصةميفم
حنيمنعلممأنمطائفةمكبريةممنهامختاملفهاممتاما! .م.م
إنمهذهماألمثلةمتوضحمالفارقمالكبريمبنيماحلبموالعرفة،مإالمأنهمرغمموجودمهذامالفارقم
يواجهمالفردمغموضامبالغاميفمالتمييزمبينهام..مفمثالمحنيمحيبماإلنسانمذاتهمخيادعمنفسهمعنم
ىلماآلخرين..م
نقائصها،موحياولماجيادمتربيراتمألخطائهامويريدمأنميوقعممسؤوليةممامتصدرمعنهامع م
وحنيمحيبمالرءمأبناءهميغمضمعينامعنمكلممامفيهمممنمسيئاتمحتىميصبحوامجمموعةمحسناتم
يفمعينيه!..موهكذامحيناممحيبماإلنسانممبدأميركزمنظرهمإىلمحماسنهمحتىمحيذفمدورمعقلهمكلياميفم
نقدمالبدأمأومحتىميفمتطويرهموينقلبمإىلمإنسانمممسوخ..مونعرفممنمذلكمكله:مأنماإلمنسانم
يستطيعمأنميميزمالفكرةمالنابعةممنمكشفمالواقع،موالفكرةمالنابعةممنمحبمالنفسموهواها،مألنم
األوىلممتثلمجانبمالقوةموالثانيةمجانبمالضعفميفماإلنسان.مم
قلت:مولكنماإلرادةمقدمتقهرماحلب..موتعيدمللنفسمتوازهنا م.م
قال:مولكنماإلرادةممعمذلكمقدمتقهرهاماألهواء..مفتضللمالنفس م..مم
إنمالعقلمبمثابةممصباحممنريممتلكهمالنفس،موتنرصفمفيهملرؤيةماحلقائقموكشفها؛ممتىممام
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تريدموكيفممامتريد؟مفإذامملميردماإلنسانمرؤيةممجالمالعدل،موحسنماآلداب،مواستحالةمالتناقضم
يمكنهمأالميعرفمذلكمفعال،مبأنمالميستعملمالصباحمالذيمأوتيهمأوميدسهمحتتمالرتاب.مم
وهذهمحقميقةمقدمختفىمعلينا،مإ ّ
المأنهممنمالؤكدمعمليامأنناملسناميفمكلمحلظةمنعلمممجيعمأحكامم
العقل،موأنناميفمأيمحلظةمنريدمالتعرفمعليهامفهيمالمتعىصمعلينا،موهذهمحجةمكافيةمعىلمأنمالعقلم
يدخلمضمنمحريةمالفردمواختيارهمفيستخدمهمحيناملعرفةماحلقائقمويدعهمعاطالمحينامآخر..مم
ألست مترى مأنك مقادر ميف مكل محلظة مويف مكل ممكان مأن متفكر مفيام محولك ممن ماألشياءم
واألشخاصمبصورةممنهجية،موتستعملميفمتفكريكممقاييسكمالعقليةمالثابتة؟مكاممأنمبإمكانكمأنم
تتوجهمإىلمأمورمأخرىموالمتفكرممنهجياموعقالنياميفمأيميشء..منعم،مإنمهناكمحلظاتمالميمكننام
قل،مكتلكماللحظاتمالتيمنقعمفيهامحتتمتأثريمموجهمروحيمقوي،مأوم
إالمأنمنعرفمأحكاممال مع
ِّ
نشاهدمجتربةمعمليةمحادة،مإالمأننامرسعانممامنعودمإىلمحالتنامالسابقةمحيثمخيضعمالعقلملترصفنام
وإرادتناممنمجديد م.م
قلت:موعيتمهذامالضابطموأدركتمأمهيته..مفهلمهناكمغريه م؟م
قال:مهناكمالكثري..مإنمهذاميستدعيمدرماسةممفصلةمللنفسمللتعرفمعىلمنواحيمضعفهام
وقوهتا..مم
قلت:مفهلمأشارمقرآنكممإىلمهذا م؟م
قال:مأجل..مأشارمإىلمجمامعه،مونحنمندرسهامهنا..مم
قلت:مهالمرضبتميلممثاالمعىلمذلك م.م
ِ
ِ ِ ِ
كُمم
قال:ممنمذلكممثالمقولهمتعاىلم :م
﴿ م َو َجا ُءوامعَ َىل م َقميصه ِمبدَ ٍم مكَذ ٍب م َق َال م َب ْل َمس َّو َل ْت م َل ْ
َأ ْن ُفسكُمم َأمرام َفصرب َ ِ
معَىلم َمامت َِص ُف َ
هللُما ُْل ْس َت َع ُ
ان َ
﴿م َق َالم
﴾م(يوسف)..موقالمتعاىلم :م
ونم م( 18م) م
ممج ٌيل َموا َّ
ُ ْ ًْ َ ٌْ
َفام َمخ ْطب َكمي ِ
وامب ِهم َف َق َب ْض ُتم َق ْب َض ًة ِمم ْنم َأ َث ِرمالرس ِ
رص ِ
ولم َف َن َب ْذ ُ َهتام
رص ُت ِمب َام َمملْم َي ْب ُ ُ م
َّ ُ
ُ َ َ
َ
امسام ِر ُّيم م()95م َق َالم َب ُ ْ
ِ
َو َ
نيم
﴾م(طه)..موقالم :م
كَذلِ َك َمس َّو َل ْت ِميلم َن ْف ِيسم م( 96م) م
مارتَدُّ وامعَ َىلم َأ ْد َب ِار ِه ْم ِمم ْنم َب ْع ِدم َمام َت َب َّ َ
﴿م ِإ َّنما َّلذ َ
ين ْ
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ىمالش ْي َط ُ
َهلُ ُم ْ
َّ
﴾م(حممد م)م
ان َمس َّو َل َمهلُ ْم َمو َأ ْم َىل َمهلُ ْمم م()25م م
ماهلُدَ
فهذهمالنصوصموغريهامتشريمإىلمأنمللنفسمالبرشيةممقدرةممتوهييةمكبرية،مفهيمتقوممـممثالمـم
بتهدئةمالنفسموتسكينهامحنيمهتجممعليهامالصائب..موهيمحتاولمالتخفيفمعنمالنفسمبامميدعىم
يفمعلممالنفسم(بأحالمماليقظة)مفتسليهامبآمالممستحيلةموأماينمغريمممكنةمالوقوع..م موحنيمحيبم
اإلنسانمشيئامحباممجامحتاولمهذهمالطاقةمتربيرمكلمالوسائلمالؤديةمإليه،محتىمخترتعمالنفسم
معلوماتمليستمواقعية،مأومتفسريمالعلوماتمالتيمالمتالئممبلوغممامأحبمبامميالئمها،موهكذا..مم
اخلربات البرشية:
رسنامإىلمقسممآخرميفم(أكاديميةمالعقلمالسلم)..مفرأيتمشيوخامكثريينميلتفمهبممشبابم
وصبية،مفسألتمالدريسمعنهم،مفقال:مهذامقسمم(اخلرباتمالبرشية م)م
قلت:مفاممعالقةمهذامالقسممبالعقل م؟م
قال:مإنمهذامالقسممجيعلممنمالعقلمالواحدمعقوالمكثرية م.م
قلت:مكيف م؟م
قال:مالميمكنمللعقلمالواحدمأنميصلمإالمإىلمبعضماحلقائق..مولذلكمفإنماهللمجعلملهممنم
العقولمالعينةممامينوبمعنهميفمالبحثمعنمغريها..مم
قلت:مولكنماألوهاممقدمتترسبممنمهذامالطريق..مبلمالمتكادمتترسبماألوهامممنمغريمهذام
الطريق م.م
قال:ملقدمجعلماهللميفمالعقولمالقدرةمعىلماملتمييزمبنيماحلقائقمواألوهام..مولذلكمفإنمالعاقلم
هومالذيميستقبلمكلماخلربات،مثمميصفيهاميفمغربالمعقلهمليميزمالصادقممنهاممنمالكاذب،مواحلقم
منهاممنمالباطل م.م
قلت:مأالميمكنمأنمنستغنيمعنمهذامالنوعممنمالدارك م؟م
قال:ملوماستغنينامعنهمملمنصلمإىلمأيمحضارة م؟م
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حلضارةمهبذا م؟م
قلت:مومامعالقةما م
قال:ماحلضارةمتتأسسمعىلماخلرباتمالختلفة..مفكلمعاملميبدأمباممانتهىمإليهمغريه..مباإلضافةم
إىلمأنمالعلوممخيدممبعضهامبعضا..موالميمكنملشخصمواحدمأنميتخصصميفمالعلومممجيعا م.م
قلت:مإنمهذاميستدعيمالبحثمعنماخلرباء م.م
﴿ ما َّل ِذي َمخ َل َقم
سؤاهلم ..مفقال متعاىل م :م
قال :مصدقت ..موهلذا مأمرنا ماهلل مبالبحث معنهم مو م
ِ ِ
السامو ِ
ات َمو ْ َ
ماست ََوىمعَ َىلما ْل َع ْر ِ
﴾م
مخ ِب ًريام م( 59م) م
اس َأ ْل ِمب ِه َ م
َّ َ َ
مالر ْمح َُنم َف ْ
ش َّ
األ ْر َض َمو َمام َب ْين َُه َام ِميفمستَّةم َأ َّيا ٍمم ُث َّم ْ
َاممنم َقب ِل َك ِمإ َّال ِمرج ًاالمن ِ
ِ
ُوح ِ
مالذ ِ
يمإ َلْمي ِه ْمم َف ْاس َأ ُلوام َأ ْه َل ِّ
كْر ِمإ ْنمكُ ْنت ُْم َمالم
(الفرقان)..موقالم :م
َ
﴿م َو َمام َأ ْر َس ْلن ْ ْ
َت ْع َل ُم َ
﴾م(النحل م)م
ونم م( 43م) م
قلت:مفكيفميميزمالدجالمعنماخلبري م؟م
قال:ميفمهذامالقسممنبحثمعنمهذا..مفنميزمبنيمالدجالمواخلبري..مبلمنميزمبنيمأقوالماخلبريم
نفسها..مفقدميدخلمفيهامالدجلممنمحيثميشعر،مومنمحيثمالميشعر م.م
ت:مإنمهذاميستدعيمالشكميفماخلرباء م.م
قل م
قال:ماألصلميفمهذاموغريهمالشك..مفالميمكنمأنمنتيقنمإالمباممتثبتماألدلةمصدقه م.م
الفيوضات الربانية:
بعدمأن ماستفدت مالكثريممنماخلرباتموالعارفميفمقسمم(اخلرباتمالبرشية) مرستممعم
صاحبي مالدريس مإىل مقسم مآخر ميف م(أكاديمية مالعقل مالسلم) ..م مكان ماسمه م(قسم مالفيوضاتم
الربانية)،موقدمرأيتمفيهممجوعامكثريةمترفعمأبصارهامنحوميشءمالمأراه..مسألتمالدريسمعنه،مفقال:م
هذامالقسممهومأرشفماألقسامموأعالهاموأقدسها م.م
قلت:ممامالعقلمالذيمحيكمه م؟م
قال:مهومفوقمالعقول..مولذلكمالمجتدمالعقولمإالمالتسليممله م.م
قلت:مأهناكميشءمف موقمالعقول م؟م
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قال:مأجل..مهناكممنماحلقائقممامتعجزمالعقولمعنمإدراكه،مفلذلكمتداركهاماهللمبلطفه،م
وأفاضمعليهامعربموسائطمهدايتهمماميدهلامعىلمذلك م.م
قلت:ممثلمماذا م؟م
قال:مخالقمالكونممثال..مم
قلت:ملكنمالعقلميدلمعليه م؟م
قال:مالعقلميدلمعليه..ملكنهمالميستطيعمأنميعرفمبه..موفرقمكبريمبنيمأنمتؤمنمبوجودم
اليشء،موبنيمأنمتعرفه م.م
قلت:مملمأفهم م.م
قال:مإذامطرقمبابكمطارق..مقدميعرفمعقلكمبأنمهذامالطارقمإنسانمعاقلممريدمحي..مم
قلت:مذلكمصحيح .م.م
قال:مولكنهميقفمعندمهذاماحلد..مفالميستطيعمأنميعرفممنمهذامالطارق..موهلمهومصديقم
أومعدو..موهلميريدمبطرقهمأنميكرمكمأومهيينك..مم
قلت:مذلكمصحيحمأيضا م.م
قال:مفكيفمتتعرفمعليه م؟م
قلت:ملذلكموسيلتان..مأمامإحدامها،مفأنمأفتحملهمالباب،مفأراه..موأمامالثانيةمفأنمأنصبم
ربمعنه م.م
أجهزةمخت م
قال:مأجهزةموسيطةمتعرفكمبه م.م
قلت:مأجل..ممثلمالكامرياتموغريها م.م
قال:مفقدمفعلماهللمهذامبنا..ملقدمأرسلملنامعربمأنبيائهمورسلهممنميعرفنامبهموبحقائقمالوجودم
الكربىمالتيمتضعفمعقولنامعنمالوصولمإليها م.م
قلت:ملكنممامأسهلمالدعاوىميفمهذامالباب م.م
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قال:مومامأسهلمأنممتيزممالعقولمهذهمالدعاوى م.م
قلت:مكيفممتيزمبينها م؟م
قال:ملقدمجعلماهللملوسائطمهدايتهمماميدلمعليهم..مفلذلكميسلكمالعقلممعهمممسلكم
التمحيصموالشكمإىلمأنميتيقنمصدقهم..مفإذامتيقنمصدقهمماستطاعمأنميستفيدممنمالعارفمالتيم
الميمكنمأنميصلمإليهاممنمغريمطريقهم م.م
قلت:مولكنمملمملمتتحمه مذهمالعارفمجلميعمالناس م؟م
قال:مإذامكانممجيعمالناسمقدمعجزتممداركهممعنمأبسطماألشياء،مفكيفمتصلممداركهمم
الحدودةمإىلمهذهماألمورماخلطرية م؟م
قلت:مفامميدرسميفمهذامالقسم م؟م
قال:متدرسمالضوابطمالتيميمكنمللعقولمأنمتستفيدمهباممنمهذهمالفيوضات م.م
قلت:مأرىممجوعامكثريةمتلتفتمحولم مهذهمالفيوضات .م.م
قال:موحقمهلا..مأرأيتملومأنمقادمامقدمماألرضممنمكوكبمآخر..مأالمترىمأنمالناسم
سيلتفونمحولهميسألونه م؟م
قلت:مبىل..مذلكمصحيح م.م
قال:مفإذامكانمهذامالقادمميعلممرسماألزلمواألبد..مويعلمممامسيحلمباألرضموالكونم
واإلنسان م.م
قلت:مإنماالهتامممهبذامسيشتد م.م
قال:مفلنف مرضمأنمهذامالقادممرجلمرحلممنماألرضموسارميفمالكون،مثممجاءمبأخباره م.م
قلت:ماألمرمالمخيتلف..مونحنمنرىمالبرشميرصفونمأمواالمكثريةمألجلمبعضمهذا م.م
قال:مفهؤالءمالذينمتراهمميلتفونمحولممصدرمالنورمواهلدايةميفعلونمهذا..ملقدمعلموامأنم
اهللماختارمرجالمهومأفضلهمموأكملهمملينوبمعنهمميفمهذهمالرحلةمالعظيمةمالتيمتعرفمالبرشم
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بحقائقمالوجود م.م
اإلرشاقات الروحية:
رسنامإىلمقسممآخرميفم(أكاديميةمالعقلمالسلم)..ملستمأدريمكيفمخطرمعىلمبايلمعندمام
وطئتمأولمعتبةمهذامالقسمم(أفلوطني)..مسألتمصاحبيمالدريسمعنه،مفقال:مهومكغريهمفقهم
أمورا،موغفلمعنمأمور،ممأوماختلطتمعليهمأمو مر( )1م.م
قلت:مفاممفقه م؟م
قال:ملقدمعرفمأنممنممداركمالعقولممداركمخفيةمالميفطنمهلامكثريممنمالناسمبسببم
كثافتهم م.م
قلت:مفاممأخطأ م؟م
قال:مملميكنمللمسكنيمماميعصممبهمتلكمالداركممنماخلطأمالذيميعرتيمهذامالنوعممنمالعقل م.م
قلت:مفهلميفماإلسالممماميعصممهذامالعقل م؟م
قال:مأجل..مففيماإلسالممتتكاملمالعقولموالمتتناقض م.م
قلت:مفأينمأجدمفقهمهذا م؟م
قال:ميفمهذامالقسم..ميفمهذامالقسمميلقنماألساتذةممنميريدمهذامالنوعممنمالعقلمكيفيةم
حتصيله..مويعلموهمميفمنفسمالوقتمكيفيةمحتصينهممنماخلطأمالذيمقدميقعمفيه م.م
دخلنامإىلمالقسم،مفرأينامحل مقةمتربعمعىلمعرشهامرجلمممتلئمباألنوار،مسألتمصاحبيمعنه،م
فقال:مهذامرجلممنمأهلماهلل،مراضمنفسهميفمذاتماهلل،موقدموهبهماهللملذلكممنمالعلوممالتيمحتارم
فيهامالعقولممامالميمكنمإدراكهمإالمبالعقلمالذيمأدركمبه م.م
قلت:مومامالعقلمالذيمأدركمبه م؟م
() 1مهذامبحسبمماموصلمإلينامالمبحسبمحقيقةماحلال،مألنمماموصلمإليناممنمتراثمالدارسمالقديمةمالميمكنماجلزمم
بصحته..مفقدميكونمالتحريفمأومالدسمقدمدخله.
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صلمإليهمإالممنمحصلمالتقوىمالتيمنصمعليهامقولهمتعاىلم
قال:مهوملبملبابمالعقول..موالمي م
كُل َ ٍ ِ
يمم﴾م(البقرة:ممنماآلي مة)282مم
هلل َُموا َّ
كُمما َّ
﴿:موات َُّقواما َّ
َ
ميشءمعَ ل ٌ
هلل ََمو ُي َع ِّل ُم ُ
هلل ُِمب ِّ ْ
قلت:مفاممعالقةمالتقوىمهبذامالنوعممنمالعقول م؟م
قال:متعالمبناملنستمعمهلذامالرجلمالنورمبنورماإليامن،مفلنممتفهممحقيقةمهذامالعقل،موالمعالقتهم
بالتقوىمإالمباالستامعمإليه،مواالستفادةممنه م.م
قلت:ممنمهومأوال م؟م
قال:مهومرجالمكثريون،مامتألتمهبممهذهماألمةمالباركة..موالكثريمهناميسميهم(التوسم)،م
وبعضهمميسميهم(اخلرض م)م
قلت:ممل م؟م
قال:مأمامالتوسم،مفلقولهمتعاىلم﴿:مإ َّن ِميفم َذلِ َكم َآل ٍ
ِ
ياتملِ ْل ُمت ََو ِّس ِمنيَ م﴾م(احلجر م،)75:موقدموردم
يفمتفسريمهذامقولهمم:م(إنمهللمعبا ًداميعرفونمالناسمبالتوسم م)()1مم
وأماماخلرض،مفهومرجلمآتاهماهللممنمالعلمماللدينممامرأىمبهماحلقائق،موقدمذكرماهللمهذامالعلمم
معن ِْدنَا موعَ َّلمنَاه ِممن م َلدُ نَّا ِ
ادنَا مآَمتينَاه مر ْمح ًَة ِممن ِ
معب ِ
ِ ِ
مع ْل ًمامم
َ ْ ُ ْ
ْ
الذي مآتاه ،مفقال م ﴿:م َف َو َجدَ ا معَ ْبد ًا مم ْن َ
ْ ُ َ
م(الكهف م 65:م)م
اقرتبناممنمالرجل،مفسمعناهميقو مل(:)2ماعلموامأنمالقلبممثلمالرآة،مواللوحمالحفوظممثلم
الرآةمأيضا؛مألنمفيهمصورةمكلمموجود،موإذامقابلتمالرآةمبمرآةمأخرىمحلتمصورمماميفمإحدامهام
ألخرى،موكذلكمتظهرمصورمماميفماللوحمالحفوظمإىلمالقلبمإذامكانمفارغاممنمشهواتمالدنيا،م
يفما م
فإنمكانممشغوالمهبامكانمعاملماللكوتمحمجوبامعنه،موإنمكانميفمحالمالنوممفارغاممنمعالئقم
()1رواهمالطربيموالقضاعيميفممسندمالشهابموالطرباينميفمالعجمماألوسط،موقالماهليثميميفمالجمعم(:)268/10مإسنادهم
حسن.
()2ممامنذكرهممنمحقيقةمالعلمماللدينمواالستداللملهممستفادممنممراجعمخمتلفةمللغزايلممنهام(اإلحياء)،مو(كيمياءمالسعادة)،م
و(معارجمالقدسميفممعرفةمالنفس)

284

احلواسمطالعمجواهرمعاملماللكوت؛مفظهرمفيهمبعضمالصورمالتيميفماللوحمالحفوظ م.م
حلواسمكانمبعدهماخليال؛ملذلكميكونمالذيميبرصهمحتتمسرتمالقرش،موليسم
وإذامأغلقمبابما م
كاحلقمالرصيحممكشوفامفإذامماتم م-مأيمالقلبم م-مبموتمصاحبهمملميبقمخيالموالمحواس..مويفم
ذلكمالوقتميبرصمبغريموهمموغريمخيال،مويقالملهم﴿:م َل َقدْ مكُ ن َْت ِميفمغَ ْف َل ٍة ِمم ْن َمه َذام َف َ
كَش ْفنَامعَ ن َْكم
ِ
مح ِديدٌمم م( ّق م 22:م)م
رص َكما ْل َي ْو َم َ
غ َطا َء َكم َف َب َ ُ
قالملهمبعضمالتالميذ:مفمتىمحيجبمالقلبمعنممطالعةمعاملماللكوت م؟م
التفتمإليه،موقال:ماعلممأنهمماممنمأحدمإالمويدخلميفمقلبهماخلاطرمالستقيم،موبيانماحلقمعىلم
سبيلماإلهلام..موذلكمالميدخلممنمطريقماحلواس،مبلميدخلميفمالقلب،مالميعرفممنمأينمجاء؛م
ألنمالقلبممنمعاملماللكوت،مواحلواسمخملوقةمهلذامالعاملم(عاملماللك)،مفلذلكميكونمحجابهمعنم
مطالعةمذلكمالعاملمإذامملميكنمفارغاممنمشغلماحلواس م.م
قالمتلميذمآخر:مفمتىميطالعمالقلبمعاملماللكوت م؟م
التفتمإليهممبتسام،موقال:مالمتظننمأنمهذهمالطاقةمتنفتحمبمالنومموالوتمفقط،مبلمتنفتحمباليقظةم
لنمأخلصماجلهادموالرياضة،موختلصممنميدمالشهوةموالغضبمواألخالقمالقبيحةمواألعاملم
الرديئة م.م
فإذامجلسميفممكانمخال،موعطلمطريقماحلواس،موفتحمعنيمالباطنموسمعه،موجعلمالقلبم
هلل)مب مقلبهمإىلمأنميصريمالمخريممعهممنمنفسه،م
يفممناسبةمعاملماللكوت،موقالمدائامم:م(ماهللم م-ماهللم–ما م
والممنمالعامل،مويبقىمالميرىمشيئامإالماهللمسبحانهموتعاىلمانفتحتمتلكمالطاقة،موأبرصميفماليقظةم
الذيميبرصهميفمالنوم؛مفتظهرملهمأرواحمالالئكة،مواألنبياء،موالصورماحلسنةماجلملية،موانكشفملهم
ملكوتمالسامواتمواألرض،مورأىممامالميمكنمرشحهموالموصفه،مكاممقالمالنبيمم:م(مزويتم
كَذلِ َك من ُِر ِ ِ
يلماألرض،مفرأيتممشارقهامومغرهبا)،موقالماهللمعزموجلم﴿:مو َ
كُوتم
يمم َم َل َ
َ
يمإ ْب َراه َ
كُون ِممنما ُْل ِ
األر ِ ِ
ِ
وقنِنيَمم م(األنعام م،)75:مألنمعلومماألنبياءمـمعليهممالسالممـم
ض َمول َي َ َ
الس َام َوات َمو ْ َ ْ
َّ
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امالطريق،مالممنمطريقماحلواس،مكاممقالمسبحانهموتعاىلم﴿:موا ْذ ِ
ماس َم َمر ِّب َكم
كلهامكانتممنمه مذ
َ
كُر ْ
ال م م(الزمل م،)8:مومعناه:ماالنقطاعمعنمكلميشء،موتطهريمالقلبممنمكلميشء،م
َو َت َبت َّْل ِمإ َل ْي ِهم َت ْب ِتي ًم
واالبتهالمإليهمسبحانهموتعاىلمبالكلية م.م
قالملهمتلميذمآخر:مأليسمهذامخاصامباألنبياءم مـمعليهممالصالةموالسالممـمم
قال:مهيميفماألصلمخمتصةمباألنبياء..مولكنملورثةماألنبياءمحظممنها..مولذلكمالميفتحمهلمم
يفمهذامالبابمإالمماميؤيدمالنبوةمويؤكدها..مم
قالملهمالتلميذ:مفكيفمنعرفمهذهمالطريق،مونتأكدممنموجودها م؟م
قال:مهذهمالطريقمالمتفهممإالمبالتجربة،موإنمملمحتصلمبالذوقمملمحتصلمبالتعليم..موالواجبم
مكَذ ُب ِ
التصديقمهبامحتىمالمحترمممنها..مومنمملميبرصمملميصدق،مكاممقالمسبحانهموتعاىلم﴿:م َب ْل َّ
وامب َامم
ِ
َمل ُ ِ
محيي ُط ِ
مك َ
مكَذلِ َك َّ
وامب ِع ْل ِم ِه َمو ََّلام َي ْأ ِ ِهت ْمم َت ْأ ِوي ُل ُه َ
انمعَ ِاق َب ُةمال َّظالِنيَمم
ف َم
ين ِمم ْنم َق ْب ِل ِه ْمم َفا ْن ُظ ْرمكَ ْي َ
مكَذ َبما َّلذ َ
ْ
ِ
ون َمه َذ ِ
َِ
مهيتَدُ ِ
وامب ِهم َف َس َي ُقو ُل َ
يم)(االحقاف:ممنماآلي مة)11مم
م(يونس م39:
امإ ْف ٌكم َقد ٌ
)،موقالم﴿:موإ ْذ َمملْ َ ْ
قالمتلميذمآخر:مأالميمكنمأنمتبسطملنامهذامحتىمنفهمهمأوال م.م
يفمالقلبميفمبعضم
التفتمإليه،موقال:ماعلممأنمالعلوممالتيمليستمرضوريةم م-موإناممحتصلم م
األحولم م-مختتلفماحلالميفمحصوهلا،مفتارةمهتجممعىلمالقلبمكأنهمألقىمفيهممنمحيثمالميدري،م
وتارةمتكتسبمبطريقماالستداللموالتعلم م.م
فالذيمحيصلمالمبطريقماالكتسابموحيلةمالدليلميسمىمإهلام ًا،موالذيمحيصلمباالستداللم
يسمىماعتبار ًامواستبصار ًا.مم
ثممالواقعميفمال مقلبمبغريمحيلةموتعلممواجتهادممنمالعبدمينقسممإىلمماميدريمالعبدمأنهمكيفم
حصلملهمومنمأينمحصل،موإىلمماميطلعممعهمعىلمالسببمالذيممنهماستفادمذلكمالعلمموهوم
مشاهدةماللكماللقىميفمالقلب م.م
أماماألول،مفيسمىمإهلام ًا مونفث ًا ميفمالروع..موأمامالثاين،مفيسمىموحي ًا،موالمخيتصمبهمإالم
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األنبياء..مبيناممخيتصمباألولماألولياءمواألصفياء..موالذيمقبلهم م-موهومالكتسبمبطريقماالستداللم
م-مخيتصمبهمالعلامء.مم
قالمالتلميذ:مأالميمكنمأنمتفرقملنامبنيممنهجماألولياءمومنهجمالعلامءمبمثالمحمسوس م؟م
التفتمإليه،موقال:مسأرضبملكممثالنيمقدميقربانملكمهذا م:م
أمامأوهل مام،مفهو:مأنهملومفرضنامحوض ًامحمفور ًاميفماألرض،مفإنهمحيتملمأنميساقمالاءممنمفوقهم
بأهنارمتفتحمفيه،موحيتملمأنمحيفرمأسفلماحلوضمويرفعممنهمالرتابمإىلمأنميقربممنممستقرمالاءم
الصايف،مفينفجرمالاءممنمأسفلماحلوضمويكونمذلكمالاءمأصفىموأدوم،موقدميكونمأغزرموأكثر..م
فذلكماملقلبممثلماحلوض،موالعلمممثلمالاء،موتكونماحلواسماخلمسممثالماألهنار..موقدميمكنم
أنمتساقمالعلوممإىلمالقلبمبواسطةمأهنارماحلواسمواالعتبارمبالشاهداتمحتىميمتلئمعل ًام،مويمكنم
أنمتسدمهذهماألهنارمباخللوةموالعزلةموغضمالبرص،مويعمدمإىلمعمقمالقلبمبتطهريهمورفعمطبقاتم
احلجبمعنهمحتىمتنفجرمينابيعمالعلمممنمداخله م.م
قالمالتلميذ:مفكيفميتفجرمالعلمممنمذاتمالقلبموهومخالمعنه؟مم
قال:مكاممأنمالهندسميصورمأبنيةمالدارميفمبياض،مثممخيرجهامإىلمالوجودمعىلموفقمتلكم
النسخة ،مفكذلك مفاطر مالسموات مواألرض مكتب منسخة مالعامل ممن مأوله مإىل مآخره ميف ماللوحم
الحفوظ،مثممأخرجمإىلمالوجودمعىلموفقمتلكمالنسخة،موالعاملمالذيمخرجمإىلمالوجودمبصورتهم
تتأدىممنهمصورةمأخرىمإىلماحلسمواخليال،مفإنممنمينظرمإىلمالسامءمواألرضمثمميغضمبرصهميرىم
صورةمالسامءمواألرضميفمخيالهمحتىمكأنهمينظرمإليها،مولومانعدمتمالسامءمواألرضموبقيمهوميفم
نفس مهملوجدمصورةمالسامءمواألرضميفمنفسهمكأنهميشاهدمهاموينظرمإليهام،مثمميتأدىممنمخيالهمأثرم
إىلمالقلبمفيحصلمفيهمحقائقماألشياءمالتيمدخلتميفماحلسمواخليال.مواحلاصلميفمالقلبمموافقم
للعاملماحلاصلميفماخليال،مواحلاصلميفماخليالمموافقمللعاملمالوجودميفمنفسهمخارج ًاممنمخيالم
إلنسانموقلبه،موالعاملمالوجودمموافقمللنسخةمالوجودةميفماللوحمالحفوظ م.م
ام
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فكأنمللعاملمأربعمدرجاتميفمالوجود:موجودميفماللوحمالحفوظموهومسابقمعىلموجودهم
اجلسامين،مويتبعهموجودهماحلقيقي،مويتبعموجودهماحلقيقيموجودهماخليايلم م-مأيموجودمصورتهميفم
اخليالم م -مويبتعموجودهماخليا مل موجودهمالعقيلم م -مأيموجودمصورتهميفمالقلبم م -موبعضمهذهم
الوجوداتمروحانيةموبعضهامجسامنية،موالروحانيةمبعضهامأشدمروحانيةممنمالبعض م.م
وهذاماللطفممنماحلكمةماإلهلية،مإذمجعلمحدقتكمعىلمصغرمحجمهامبحيثمتنطبعمصورةم
العاملموالسمواتمواألرضمعىلماتساعمأكنافهامفيها،مثمميرسيممنموج مودهاميفماحلسموجودمإىلم
اخليال،مثمممنهموجودميفمالقلبمفإنكمأبد ًامالمتدركمإالممامهومواصلمإليك،مفلومملمجيعلمللعاملمكلهم
مثا ً
ال ميفمذاتكملامكانملكمخربممماميباينمذاتك،مفسبحانممنمدبرمهذهمالعجائبميفمالقلوبم
واألبصارمثممأعمىمعنمدركهامالقلوبمواألبصار،محتىمصارتمقلوبمأكث مرماخللقمجاهلةمبأنفسهام
وبعجائبها م.م
قالمالتلميذ:موعينامهذا..مفاذكرملنامالثالمالثاين م.م
قال:مالثالمالثاينميتجىلممنمخاللمهذهماحلكاية..مفقدمرويمأنمأهلمالصنيموأهلمالروممتباهوام
بنيميديمبعضماللوكمبحسنمصناعةمالنقشموالصور،مفاستقرمرأيماللكمعىلمأنميسلممإليهممصفةم
شمأهلمالصنيممنهامجانب ًاموأهلمالروممجانبي ًامويرخىمبينهممحجابميمنعماطالعمكلمفريقمعىلم
لينق م
اآلخرمففعلمذلك،مفجمعمأهلمالرومممنماألصباغمالغريبةممامالمينحرص،مودخلمأهلمالصنيممنم
غريمصبغموأقبلوامجيلونمجانبهممويصقلونه،مفلاممفرغمأهلمالروممادعىمأهلمالصنيمأهنممفرغوام
جبماللكممنمقوهلمموأهنممكيفمفرغواممنمالنقشممنمغريمصبغ؟مفقيل:موكيفمفرغتمم
أيض ًامفع م
منمغريمصبغ!مفقالوا:ممامعليكممارفعواماحلجاب،مفرفعواموإذامبجانبهمميتألألممنهمعجائبمالصنائعم
الروميةممعمزيادةمإرشاقموبريق،مإذمقدمصارمكالرآةمالجلوةملكثرةمالتصقيلمفازدادمحسنمجانبهمم
بمزيدماملتقصيل م.م
فكذلكمعنايةماألولياءمبتطهريمالقلبموجالئهموتزكيتهموصفائهمحتىميتألألمفيهمجليةماحلقم
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بنهايةماإلرشاقمكفعلمأهلمالصني،موعنايةماحلكامءموالعلامءمباالكتسابمونقشمالعلومموحتصيلم
نقشهاميفمالقلبمكفعلمأهلمالروم م.م
نماالعرتاضمالذيمقدميوجهملكلم
قالمتلميذمآخر:مكلممامذكرتهمنجدممنمنفوسنامقبوله..مولك م
ذلكمهومأنماألمرملومكانمكاممذكرماألولياءمالستوىمالناسميفمالتعرفمعىلماحلقائق..مذلكمأنملكلم
إنسانمالرآةمالتيميبرصمهباماحلقائق م.م
التفت مإليه ،موقال:مإنمهذاميستدعيمالبحث معن ماحلجبمالتي محتولمبنيممرائيمالناسم
ستدعيمإالمالتأملميفمرسمعدممانكشافماألشياءمللمرآةماحلسيةم
واحلقائق..موإدراكمذلكمبسيطمالمي م
معموجودها،مووجودماألشياءمحوهلا..مفأخربينمعاممتراهممنمأسبابمذلك م.م
قالمالتلميذ:ملقدمبحثتميفمهذا..مووجدتمأنمالرآةمالمتنكشفمفيهامالصورةمخلمسةمأمور..م
أحدهامنقصانمصورهتامكجوهرماحلديدمقبلمأنميدورمويشكلمويصقل م..موالثاينمخلبثهموصدئهم
وكدورتهموإنمكانمتاممالشكل..موالثالثملكونهممعدو ً
المبهمعنمجهةمالصورةمإىلمغريهامكاممإذام
كانتمالصورةموراءمالرآة..موالرابعمحلجابممرسلمبنيمالرآةموالصورة..مواخلامسمللجهلمباجلهةم
صورةموجهتها م.م
التيمفيهامالصورةمالطلوبةمحتىميتعذرمبسببهمأنمحياذىمهبامشطرمال م
قال:مفهكذاممرآةمالقلب..مفهيمحتجبمعنماحلقائقمباألسبابماخلمسةمالتيمذكرهتا .م.م
أمامأوهلا،مفهومنقصاهناميفمذاهتامكقلبمالصبيمفإنهمالمينجىلملهمالعلوماتملنقصانه.مم
وأمامالثاين،مفلكدورةمالعايصمواخلبثمالذيميرتاكممعىلموجهمالقلبممنمكثرةمالشهوات،م
فإنمذلكميممنعمصفاءمالقلبموجالءهمفيمتنعمظهورماحلقمفيهملظلمتهموتراكمه.مم
وأمامالثالث،مفأنميكونممعدو ً
المبهمعنمجهةماحلقيقةمالطلوبةمفإنمقلبمالطيعمالصالحموإنم
كانمصافي ًا مفإنهمليسميتضحمفيهمجليةماحلقمألنهمليسميطلبماحلقموليسمحماذي ًا مبمرآتهمشطرم
صيلمالطاعاتمالبدنيةمأومبتهيئةمأسبابمالعيشةموالميرصفم
الطلوب.مبلميكونممستوعبماهلممبتف م
فكرهمإىلمالتأملميفمحرضةمالربوبيةمواحلقائقماخلفيةماإلهلية،مفالمينكشفملهمإالممامهوممتفكرمفيهممنم
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دقائقمآفاتماألعاملموخفايامعيوبمالنفسمإنمكانممتفكر ًامفيها،مأوممصالحمالعيشةمإنمكانممتفكرام
فيها.موإذامكانمتقييدماهلممباألعاملموتفصيلمالطاعاتممانع ًامعنمانكشافمجليهماحلقمفاممظنكمفيمنم
رصفماهلممإىلمالشهواتمالدنيويةمولذاهتاموعالئقهامفكيفمالميمنعمعنمالكشفماحلقيقي؟ م.م
وأمامالرابع،مفاحلجاب..مفإنمالطيعمالقاهرملشهواتهمالتجردمالفكرميفمحقيقةممنماحلقائقمقدم
المينكشفملهمذلكملكونهمحمجوب ًامعنهمباعتقادمسبقمإليهممنذمالصبامعىلمسبيلمالتقليدموالقبولم
بحسنمالظن،مفإنمذلكمحيولمبينهموبنيمحقيقةماحلقمويمنعممنمأنمينكشفميفمقلبهمخالفممامتلقفهم
منمظاهرمالتقليد..موهذامحجابمعظيممبهمحجبمأكثرمالتكلمنيموالتعصبنيمللمذاهب،مبلمأكثرم
الصاحلنيمالتفكرينميفمم ملكوتمالسمواتمواألرضمألهنممحمجوبونمباعتقاداتمتقليديةممجدتم
يفمنفوسهممورسختميفمقلوهبمموصارتمحجاب ًامبينهمموبنيمدركماحلقيقة م.م
وأماماخلامس،مفاجلهلمباجلهةمالتيميقعممنهامالعثورمعىلمالطلوب،مفإنمطالبمالعلممليسم
سبممطلوبهمحتىمإذامتذكرهامورتبهام
يمكنهمأنمحيصلمالعلممبالجهولمإالمبالتذكرمللعلوممالتيمتنا م
يفمنفسهمترتيب ًامخمصوص ًاميعرفهمالعلامءمبطرقماالعتبار،مفعندمذلكميكونمقدمعثرمعىلمجهةمالطلوبم
فتنجىلمحقيقةمالطلوبملقلبه،مفإنمالعلوممالطلوبةمالتيمليستمفطريةمالمتقتنصمإالمبشبكةمالعلومم
نيميأتلفامويزدوجانمعىلموجهماخلصوصم
احلاصلة،مبلمكلمعلممالمحيصلمإالممنمعلمنيمسابق م
فيحصلممنمازدواجهاممعلممثالث.مم
التفتمإىلمالتلميذ،موقال:مهذهمهيماألسبابمالانعةمللقلوبممنممعرفةمحقائقماألمور..موإالم
فكلمقلبمفهومبالفطرةمصالحملعرفةماحلقائقمألنهمأمرمرباينمرشيفمفارقمسائرمجواهرمالعاملمهبذهم
اخلاصيةموالرشف.مم
*م
** م
يفمهنايةمهذهمالقاعةموجدنامرشطةمحتملمبعضمالناسمإىلمسجوهنا،مفسألتمالدريسمعنه،م
فقال:مهؤالءمقومماستغلوامقدراتمالعقل..مفراحواميستعملوهناميفمغريممامخلقتمله..مم
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قلت:مولكنمملميسجنون م؟م
قال:مهممأوىلمبالسجنممنماللصوص م.م
قلت:مكيفمذلك م؟م
صغري مصاحب مفطرة مسليمة موراح ميعلمه مفنونم
قال :مأرأيت ملو مأن مرجال مجاء ملصبي م م
التلصص..معىلممنمتقعمتبعةمرسقةمالصبي م؟م
قلت:مالشكمأهنامتقعمعىلممعلمه م.م
قال:مفهكذاماألمرممعممنمحيتالمللعقولموحيتالمعليها م.م
*م
** م
سألنامصاحبنامعنمرسمفراقهملصاحبهمالدريس،موألكاديميةمالعقلمالسلم،مفقال:ميفمذلكم
اليوممالذيمأزحتمفيهمكلمالكدوراتمالتيمحتولمبينيموبنيماإلسالم..مجئتمإىلمأكاديميةمالعقلم
السلممفوجدهتاممغلقة،مفسألتمعنها،موعنمأساتذهتا،مفأخربينمبعضمالثقاتمأهنممساروامإىلمهذهم
البالدمليد مر مؤوامالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلماإلسالمموالسلمني م.م
وقدمحرضتمإىلمهذهمالبالدمبمجردمأنمسمعتمذلك..موهامأنتممترونمالصريمالذيمرصنام
إليه م.م
م
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سم
رابعامـمالنف م
يفماليوممالرابع،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مالملتتألوامببعضممام
أصابنيممنمآالم..مولكنملتعلمواممنمنحن..مو مممامهيمالنفوسمالتيمكنامهنتديمهبدهيا،مونتحركم
حتتمأوامرها،مونصارعمكلميشءممنمأجلمتلبيةمشهواهتا م.م
لقدمكانماسميميفمتلكماأليامم(سارتر م)()1مالمشكمأنكممتعرفونه..مإنهماسممذلكمالرجلمالذيم
ارتبطمبامميسموهنام(الوجودية م)(..)2منعم..مهيمتلكمالتيمختترصمالوجودميفماإلنسان..موأحيامنام
كثريةميفمشهواتماإلنسان م.م
كنتمكاممكانمسائرمأساتذيت:م(س ِ
ورينمكريكيجارد)مذلكمالفيلسوفمالدنامركيمالالهويتم
ُ
الربوتستانتيمالذيم ُيعدّ همأصحابناممؤسسمحركتنا،مو(فريدريكمنيتشه)،مالذيمالمشكمأنكمم
تعرفونه،مذلكمالذيمصاحمبموتماإلله م.م
وكنتمكاممكانمسائرمأصدقائيممنمالفكرينمالوجودينيمكألبريمكامو،موجابرييلممارسيل،م

()1مأشريمبهمإىلم(جانمبولمسارمتر)مولدمعامم( 1905م)مومارسمالتدريسميفم(اهلافر)مثمميفمالعهدمالفرنيسمبـم(برلني)،م
واعتقل معام م( ) 1940مولبث مسنة مكاملة ميف مالسجن ،مثم مختىل معن ممهنة مالتدريس موقد متأثر ميف مفلسفته مبمؤلفات م(هورسل)م
يف منقيض ممعم
يف مابتداء مأمره ،مث مم معدل معن مذلك مإىل م(الوجودية)مالتي متزعمها ،موصار معىل مطر م
و(هيجدر)… موقد مكان مشيوعي ًما م م
الشيوعية ،مولذا مكل ممن مالفريقني محيارب م اآلخرموهيامجهمأشدممهامجة،ملكنهمكانميعتقدمبأنمالستقبلملالشرتاكية،مألنمظروفهام
باقية،مولسارترممكانمخاصميفم(باريس)ميرتادهممريدوه،موهلممأشكالمغريبةموهيئاتمخاصةممنمحيثماللبسموغريه،مولسارترم
آراءمخاصةمحولم(الكون)مو(اإلنسان)مو(النظام)مو(األخالق)موغريها،موكثري ًامماميميلمإىلمصبمآرائهميفمالقوالبمالقصصية،م
ممامجيعلمفهممآرائهمأصعب،موالوجوديةمليستممبدء ًاماخرتعهمهومبلمكانتممنمذيمقبلموإناممنفخمفيهاموجعلمهلامقوالبمجديدة.م
(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية..موغريه ما)
()2الوجودية:محركةمفلسفيةمظهرتميفمأوروبامأثناءمالقرننيمالتاسع م عرشموالعرشينماليالديني.موسميتمالوجوديةمألنم
معظممأعضائهاماهتمواممبدئ ًيامبطبيعةمالوجودمأومالكينونة،مفقصدوامبمصطلحمالوجودمالوجودمالبرشي.م
وقد منشأت مالوجودية ممن مجهود ماثنني ممن ممفكري مالقرن مالتاسع معرش ممها ُمس ِ
ورين مكريكيجارد ،مالفيلسوف مالدنامركيم
الالهويتمالربوتستانتيمالذيم ُيعدّ ممؤسسماحلركة،موفريدريكمنيتشه،مالفيلسوفماأللاين .م(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية..م
وغريها)
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وكارلمياسرب،مومارتنيمهايدجر،مونيقوالسمبريدييف،مومارتنمبوبر م.م
كنتمكهؤالءممجيعامأصيحميفمداخيلمبموتماإلله،موكلمالقيم،موكلمالبادئ،موكلماألخالق..م
وكلمماميمنعمالنفسمالمتلئةمبالشهوات،مويقفميفمطريقها م.م
لقدمكنتمكمنمامتألتمبطمنه،مفراحتمتزاحممدماغهموقلبه..موتريدمأنمحترمهامممنمالوجود..مم
هكذامكنت..موهذهمهيمصوريتمالكاريكاتورية..مأومهيمصوريتماحلقيقية..مفأنامملمأكنمإالم
بطناممليئامبأصنافماللعبموالشهوات..مم
نعم..مأنامذلكمالرجل..موتلكمهيمحقيقتي..مولكنيملنمأحدثكممعنمنفيس..مفالمشكمأنكمم
تعر مفونمالكثريمعني..مأنامأريدمأنمأحدثكممعنمرسمرحلتيمإىلمهذهمالبالد م.م
ي(..)1ملقدم
لعلكممالمتصدقونمأننيمـمأنامسارترمـمجئتمإىلمهذهمالبالدمبحثامعنمالحاسب م
وجدتميفمالحاسبيمالاءمالذيمكنتمأبحثمعنه..مأومكانتمنفيسمومجيعملطائفيمتبحثمعنه..مم
قلنا:مفمنمأينمتبدأمقصتك م؟م
قال:مبعدمأنمترشبتمكلمتلكمالبادئ،موامتألمعقيلمبذلكمالتمردمالذيمأوحتهمإليهمنفيس،م
قررتمأنمأصريمأستاذامأللقنماألجيالممامكنتمقدملقنته،مواقتنعتمبه،مورستمحيايتممجيعامعىلم
هديه م.م
ملقدمكنتمأصيحميفمتالميذيمبكلمصويت:مليسمالوجودمإالمأنتم..مولوالمأنتمملامكانمهناكم
جود م.م
أيمو م
ِ
وكنتمأقولمهلم:ماإلنسانمأقدمميشءميفمالوجود..مومامقبلهمكانمعدم ًا..مومامبعدهمسيكونم
عدما..مم
ِ
األديانموالنظرياتمالفلسفيةمأنمحتلممشكلةماإلنسان..م
وكنتمأقولمهلم:ملقدمعجزتمكلم
ألهنامكانتمتبحثمعنمالالإنسان.مم
() 1مأشريمبهمإىلمالحاسبي،موهيمالشخصيةمالتيمجعلناهاممقابلةملسارترميفمهذامالفصل،موسنرتجممهلامعندماحلديثمعنها.
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قمألحدممهاممكانمـمحتىملومكانم
وكنتمأقولمهلم:مأعيدوامالكيلملذواتكممبكلمحرية..مفالمحي م
اهللمنفسهملومفرضناموجود مه()1مـمأنميتحكممفيكم.مم
وكنتمأقولمهلم:مأثبتواموجودكممكاممتشاءون،موبأيموجهمتريدون،مدونمأنمتراعوامأيمقيد،م
مهاممكانمذلكمالقيد..مفالقيدمليسمإالمقيدا.مم
وكنتمأقولمهلم:ماطرحوامعنكممجالبيبمالايض..موتنكرواملكلمالقميود..مدينيةمكانتمأمم
اجتامعية مأم مفلسفية مأم ممنطقية ..مفال مينبغي مأن متؤمنوا مبوجود مقيم مثابتة متوجه مسلوك مالناسم
وتضبطه..مإناممكلمإنسانميفعلمماميريد،موليسمألحدمأنميفرضمقي ًاممأومأخالق ًاممعينةمعىلماآلخرين م.م
وكنتمأقولملكلممنمجيادلممنمتالميذيمفياممأطرحهممنمأفكار:مانطلقمأ مهياماألمحقمالغبيميفم
كميفماعتبارمالناسمرش ًا،مدونمأنميكونمألحدمعليكم
عملممامتريدمأومتشتهيموهتوى،ممهاممكانمذل م
ريمحسبممزاجك،موأنتمالذيمتصنعمفكرةمالرش،موأنتم
سلطان،مفأنتمالذيمتصنعمفكرةماخل م
ح م.م
الذيمختلقمفكرةماحلقموفكرةمالباطل م،موأنتمالذيمختلقمفكرةماحلسنموفكرةمالقبي م
كنتمأقولمهلممهذاموغريمهذا..مإىلمأنمامتألوامهبذهماخلرافاتمالتيممألتمالعاملمرصاعا م.م
قلنا:مفاممكانتمنتيجةمهذهمالدروسمالتيملقنتهاملتالميذك م؟م
قال:مسأذكرملكممبعضمالآيسمالتيمرأيتهاميفمتالميذي..موقدمكانتمهيمالسببمالذيمجرينم
إىلماالنتحار..مولوالمأنمقيضماهللممالحاسبيمإلنقاذيملكنتماآلنميفمعدادمالوتى م.م
م

الرصاع

()1متنقسممالوجوديةممنمحيثمموقفهام منمالدينمإىلمقسمني:م(وجودية)مملحدة،مو(وجوديةممسيحية)..موالالهوتيونممنم
ًامأومرفضا،مولكنم
الوجودينيمالمحياولونمأنميؤسسوامالدينمعىلماألدلةمالعقلية.مفالعتقدمالدينيميفمرأهيممليسممشكلةمتتطلبمإثبات
ً
تتطلبمقرارا،ممثلممجيعمالقراراتمالبرشيةماألخرى،مجيبمأنمتتخذمبحريةمكاملةمبوساطةمكلمفردميفمغيابمالدليلمالقنع.موينبعم
ً
اهتامممالوجوديمبالدينممنماهتاممممبدئيمبالتجربةمالبرشيةمالدينية.م(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية..موغريها)
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قالمذلك،مثممغرقميفمصمتمعميق..مملمنشأمأنمنفسدهمعليه..مقالمبعده:مملقدمكنتمأسريممرةم
يفمبعضمبالدنا..موهناكمرأيتمتلميذاممنمتالميذيمخياصممامرأةميظهرمعليهامالفقرمواحلاجةم
خماصمةمشديدة،مثمميستويلمعىلممامبقيمهلاممنم ممال،مبلميطلبممنهامبعدمذلكمأنممتيضملهمعىلم
بعضماألوراق..مم
وقدمأثرميفمذلكمالنظر،مفأرسعتمإىلمذلكمالتلميذمالذيممامإنمرآينمحتىمأرسعمإيلميصافحنيم
بكلمحرارة،موكأنهمملمحيصلممنهمأماممعينيممامحصلممنمالقسوةموالشدة م.م
سألته:ممامخربمهذهمالرأة،مومامعالقتكمهبا..مأراكمختاصم مهامبشدة م؟م
قال:ممال..مبلمهيمالتيمختاصمنيمبشدة..ملقدمكنتمأقرضتهامقبلمفرتةمبعضمالال..مبفائدةم
كاممتعلم..موأناماآلنمآيتمكلمحنيمآلخذممنهاممنمالفوائدمماماستحققتهمعليها..موهيمدونمالناسم
متاطلنيمكلمحني..موتتعاملممعيمكاممرأيت م.م
قلت:مأالمترىمحاهلا..مإنمحاهلامعىلمماميبد مومشديد م؟م
قال:ممالمهيمنيمحاهلا..ميمكنهامأنمتعملمأشياءمكثريةملتسددممامعليهاممنمحقوق م.م
قلت:مولكنيمأعلممأنكمسليلمأرسةمغنية! م؟م
قال:ممأجل..مولوالمذلكممامكانميلمهذامالالمالذيمأقرضتهمإياهامكاممأقرضتمغريها م.م
قلت:مأالميمكنمأنمتساحمهامفيامموجبمعليهاممنمحقك م؟م
قال:مممقابلم مماذا م؟م
قلت:ممامتقصد م؟م
يفممدرستكمأنمالمنعطيممنمغريمأنمنأخذ..مفاممالذيمتريدينمأنمآخذممنها م؟م
قال:مملقدمتعلمنام م
ملمأجدممامأجيبهمبه..مفقال:مأنتمتعلممـميامأستاذمـمأينممنمتالميذكمالنجباء..موأنامممنونملكم
بثروةمكبريةممنمالالمكنتمأنتمسببها..مبلملوالكملضاعتممنيمالثروةمالتيمورثتها م.م
قلت:مكيف م؟م
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قال:مملقدمكنتمصاحبمقلبمرقيق..موقدمتعلمتممنكمأنمالرقةمالمتتناسبممعماالقتصاد..م
فلذلكمختلصتممنهامكامميتخلصمالرءممنمالداءمالقاتل..موكانمختليصممنهامبركةمعىلممايل،مفقدمنامم
كاممنامممالمقومي..مم
*م
** م
يفمذلكمالساءمقدرماهللمأنمأشغلمالت ملفاز،مألتفرجمعىلمقناةممنمقنواتنامالحرتمةمالختصةم
باألخبار،موقدمفوجئتمإذمرأيتمنفسمذلكمالتلميذميرصفمأمواالمضخمةمعىلممشاريعمسمتهام
تلكمالقناةم(مشاريعمخريية)..ملقدمامتألتممنمالعجبممنمذلكماخلرب..مولكنيمعجبيمزالمعندمام
رأيتهميظهرمعىلمالتلفاز،موهومممتلئمفخراموكربامورياءمليعرفمبنفسه،موبرشكاتهموخدماتهمالتيم
يقدمهامللبرشية م.م
*م
** م
يفميوممآخرمرأيتمإعالنامبأنمبعضمتالميذيميريدمأنميقدممحمارضةميفمبعضمالنواديمالعلمية،م
فرسين مذلك ،موأرسعت مأحجز ميل ممكانا ميف مقاعة مالحارضات ..موقد مفوجئت مبأن مموضوعم
جلنسيةمالثلية)،مويريدونمبهماليلماجلنيسمإىلماجلنسم
الحارضةمكانمحولمماميطلقمعليهمقومنام(ا م
الامثل.مم
وقدمأطنبمهذامالتلميذميفممربراتمهذامالنوعممنماالنحرافمحتىماعتربهماألصلموالفطرةم
التيمالمتستقيمماحلياةمإالمبمراعاهتا م.م
بعدمانتهاءمالحارضةمدعينامإىلماحتفالميفمذلكمالناديمالعلمي،موقدممألينمذلكماحلفلمباملتقززم
والغثاء..مفقدمرأيتمفيهممنمألوانمالبهيميةموالشذوذممامتنفرممنهمالنفوس م.م
لستمأدريمكيفمخطرمعىلمبايلمأنمأقرتبممنممجاعةممنمضيوفمذلكماحلفلمممنمكانميبدوم
عليهممالوقار..موممامسمعتهممنمحديثهم م:م
قالمأحدهم:ممنمالعجبمأنمأولئكماهلمجينيممنمالسلمنيمينكرونمعلينامهذامالسلوكم
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ويعتربونناممنحرفنيمعنمالفطرة م.م
قالمآخر:معنمأيمفطرةميتحدثون؟..مهلماطلعوامعىلمالربنامجمالذيمجبلمعليهمكلمالبرشم
حتىميمكنهممادعاءممثلمهذهمالدعاوىمالعريضة م؟م
سيدنامفرويدممنمأنمالفردميمرمبمرحلتني:ماألوىلمحبم
قالمآخر:ملعلهممملميسمعواممامذكرم م
نفسماجلنس،موالثانيةمحبماجلنسماآلخرمأومالغاير..موقدمذكرمأنممكوناتمحبماجلنسماآلخرم
لدىمالثيلمتكونمضعيفةممقارنةمبمكوناتمحبمنفسماجلنسمالقويةملديهممماميدفعهمإىلماالنسجامم
وممارسةماحلبممعمنفسماجلنس م.م
قالمآخر:مولعلهممملميسمعوامبأنمبعضمعلامئنامالكبارماكتشفمأنمدماغمالرجالمالثلينيمتكونم
النطقةماألماميةمفيهمأكربممنممثيلتهاميفمالرجالمغريمالثليني،موهذامقدميكونمناجت ًامعنمزيادةمهرمونم
الذكورةميفمدمماألمميفمفرتةماحلمل.مم
قالمآخر:مباممأنمالقردمالشمبانزيمأقربماحليواناتممنمالناحي مةمالبيولوجيةملإلنسانمويشرتكم
معهميفم 98م%ممنماجلينات،مفقدمأجرىمالعلامءمجتارهبممعىلمالشمبانزيمواكتشفوامأنمالشمبانزيم
(بونوبوس)مينشغلميفمبعضماألحيانمبسلوكمجنيسممثيلمبنيمالذكور،مربامملتوطيدماالنتامءاتم
الفريقية،مأيمليكونمعدةمذكورمفريق ًامواحد ًامضدمالذكورماآلخرين.مم
ّ
واكتشفوامـمأيضامـمبأنمهناكمنسبةمبسيطةممنماخلرافمتكونممثليةممائةمبالائةموالمتقرتبممنم
النعاجمأبد ًا م.م
وهلذا،مفإنمالشذوذماجلنيسمليسممنبعث ًا معنمظروفماجتامعية،مألنمالشمبانزيمواخلرافم
حيح ًام
تترصفمحسبمالطبيعةموالمتتحكممفيهامالوانعماالجتامعيةممثلماإلنسان.موإذامكانمهذامص م
فالمبدمأنميكونمالشذوذماجلنيسمموروث ًامعنمطريقماجلينات.مم
قالوامذلك..مثممانرصفوامببهيميةمللشهواتمالشاذةمالتيمظلتماألجيالمتلعنها .م.م
*م
** م
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يفميوممآخرمرستمإىلمعيادةملألمراضمالنفسية..موهناكمرأيتمامرأةميفمالعرشيناتممنم
يت(..)1مم
عمرهامكانتميفميومممنماألياممتلميذةممنمتلميذما م
اقرتبتممنها،مفوجدتمحالتهاميفمغايةماالهنيار..مانتظرتمإىلمأنمحتسنتمحاهلا،مثممرحتم
أسأهلامعنمرسممامأصاهبا..مفأجابتم؛موالدموعمتنهمرممنمعينيها،مقالتم:ممشكلتيمالوحيدةمأننيم
أعيشمبقلقمواضطراب،موالمأدريممتىمسينفصلمعنيمصديقي،موالمأستطيعممطالبتهمبالزواجم
ُصحتمبالعملمعىلمإنجابمطفلممنه،ملعلمهذامالطفلم
مني،مألينمأخشىممنمموقفميتخذه،مون
ُ
يرغبهميفمالزواج..ملكنهمملميفعل..مم
قالتمذلك،مثممأخذتمتصيحمهبستريية:مهامأنتمتراين..مالمينقصنيماجلامل..موالمالال..مومعم
هذاموذاكمفأنامأبذلمكلمالسبلم؛ممنمتقديممخدمات..موإنفاقمأموال..مومعمذلكمملمأنجحميفمإقناعهم
بالزواج..مم
التفتتمإيل،موقالت:مهذامرسممريض،موسببمقهري..مإننيمأشعرمبأننيموحديميفمهذام
الجتمع،مفليسميلمزوجميساعدينمعىلمأعباءماحلياة،مويلمأهلمولكنموجودهمموعدمهممسواء،م
وليتنيمبقيتمبدونمطفلمألننيمالمأريدمأنميتعذبمويشقىميفمهذهماحلياةمكاممتعذبتموشقيت .م.م
*م
** م
يفميوممآخرممررتمعىلممركزممنممراكزماألمن..موهناكمرأيتمالكثريممنمتالميذيميساقونم
بشدةممنمطرفمبعضمالرشط مة(..)2مم
ملمألتفتمإىلميفمالبدايةملذلك..مفقدمكانمهذاممنماألمورمالعادية..ملكنمبعضمتالميذيمراحم
يصيحمبقوةميفمالرشطة:مأرسعوا..موخذوامذلكمالرجل..مفإنهمرئيسمعصابتنا..مإنهمقائدنامالروحيم

()1انظرم:ممشاهدايتميفمبريطانيا:مد.معبدماهللماخلاطر،مصم.10
()2ماستفدناممنمالدراساتم واإلحصائيات مالواردةميفمهذهمالفقرةممنممقالمطويلمبعنوانم(ظلممالرأةميفمظلماحلضارةم
الغربية)،مموقعمإسالميات.
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الذيماستلهمناممنهممجيعممامسلكناهممنمسلوك م.م
أرسعتمالرشطةمإيل،مواقتادتنيممعهم..مم
حاولتمبكلمالطرقمأنمأمتلصممنمأيدهيم..مفلممأستطع..مم
استدعيتمحماميماخلاص..مفجاء..مومعهمدفاتريمالقواننيمالتيمتتيحملهمأنمخيلصنيممنمالقيودم
التيمي مريدمتالميذيمأنميغلوينمهبا م.م
جلسمالحاميممعمالحقق،مورحتمأسمعممنمحديثهامممامندىملهمجبيني م:م
قالمالحامي:مبأيمقانونمسقتممموكيلممعمالجرمني م.م
قال مالحقق :منحن منبحث ممنذ مفرتة معن معصابة مخطرية مليس مهلا ممن مدور مإال مانتهاكم
األعراض..مفهيمتتحرشمبالنساء..موتغتصبهن..موتبيعهن م.م
ملقدمكشفممسحماستطالعيمأعدتهموزارةمالداخليةمالربيطانيةمأنم 80مبالائةممنمضابطاتم
الرشطة،مأيمبنسبةمأربعةمإىلممخسة،ميتعرضنمللمضايقاتمخاللمنوباتمالعملمالرسمية م.م
لقدمشاركميفماالستطالعم1800مضابطةميفمعرشممديرياتمأمنميفمإنكلرتاموويلز،موأرشفتم
عليه مالدكتورة م(جنيفر مبروان م) موهي مباحثة ماجتامعية ميف مالوحدة ماللحقة ميف ممديرية مأمنم
(نيوهامبشاير)مم
أالمترىمـمحرضةمالحاميمـمأهنامنسبةممفزعة؟..متصورمأربعةمأمخاسمالرشطياتمـمعفوام
ضابطاتمالرشطةمـميتعرضنمللمضايقات..مومتىم؟مخاللمنوباتمالعملمالرسمية..مخاللم
ن( )1م!م
العملمعىلمحفظماألم م
قالمالحامي:مولكن..مم
قاطعهمالحققمبقوةمقائال:مهذاميفمحقمحامياتماألمن..مأماميفمحقمالساهراتمعىلممصلحةم
الرىضمفهناكمأفعالميندىمهلاماجلبني م.م
()1مجريدةمالرشقماألوسطمعدد:م(5170م)
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لقدمأشارتمدراسةمصدرتمعنممجعيةمعلممالنفسمالربيطانيةمإىلمأنم60ممبالائةممنمالمرضاتم
الاليتمتمماستطالعمآرائهنمقدمعاننيممنممالتحرشممنممرضاهنمالرجال م.م
وقدمدعتمالباحثةمالنفسيةمالربيطانيةمسارةمفينيزمخاللممؤمترمجلمعيةمعلممالنفسمالربيطانيةم
عقدميفملندنمإىلمرضورةمصياغةمتوجيهاتمولوائحمداخليةمتلزممالمرضةمباإلبالغمعنممجيعم
كمإىلماحلدممنمتلكم
حاالتمالتحرشماجلنيسمالتيمتعاينممنهامخاللمالعمل،معىلمأملمأنميؤديمذل م
الظاهرةمالسيئةملهنةمالتمريضمومؤامرةمالصمتمالتيمحتيطمهبا م.م
وقدمأشارتمالدراسةمإىلمأنمالرجالم(الرىض)مالميتورعونمعنماإلتيانمبأفعالميندىمهلام
اجلبنيمخاللمقياممالمرضاتمبمساعدهتمم( .)1م.م
ىم؛موالمكلمتلكمالقواننيم
التفتمإيل،موقال:مانظر..مالماقرتابمالوت،موالمأجواءمالستشف م
الصارمةماستطاعتمأنممتنعمهؤالءمالرىضممنمالقياممبتلكماألفعالمالتيموصفتهامالدراسةمبـم(م
يندىمهلاماجلبني)مم
نظرمإىلمالحامي،موقال:مليسمالتحرشموحدهمهومالذيمتتعرضملهمنساؤنامالسكيناتممنم
أصحابمالنفوسمالرشهة م.م
الغتصاب..مم
هناكممامهومأخطرممنمذلك..مهناكما م
لقدمأعلنممركزمالضحايامالوطنيمالذيمينارصمحقوقمضحايامجرائممالعنفمأنممعدلم
االغتصابميفمالوالياتمالتحدةمأصبحميبلغم1.3مامرأةمبالغةميفمالدقيقةمالواحدةم؛مأيم68000م
امرأةميفمالعام م.م
بم
وأضافمالركزمأنمواحدةممنمكلمثامينمبالغاتميفمالوالياتمالتحدةمتعرضتملالغتصا م
ليكونمإمجايلممنماغتصبنماثنيمعرشممليونامومائةمألفمامرأةمعىلماألقل م.م
ويشريمالسحمإىلمأنم61ممبالائةممنمحاالتماالغتصابممتتملفتياتمتقلمأعامرهنمعنم18م
()1مالوطنمالكويتيةمالعددم()5711
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عام ًا،موأنم29ممبالائةممنمكلمحاالتماالغتصابممتتمضدمأطفالمتقلمأعامرهممعنم11معاما م.م
وأظهرتماألرقاممزيادةممعدلماالغتصابمعنمالعاممالذيمسبقهمبنسبةم59ممبالائ مة( )1م.م
وتقولمدراسةمأمريكية:مإنمجرائمماالغتصابمشأنمهجامتمواعتداءاتمالغرباء،متنخفضم
خاللمالشتاءم؛مألنمالناسمالمخيرجونمكثري ًا..موبالتايلمفإنمفرصمااللتقاءمتكونمأقل م.م
قالمالحامي:ملكن..مم
قاطعهمالحقق،موقال:مليسمذلكمفقط .م.مهناكممامهومأخطرممنمذلك..مهناكماستغاللمالرأةم
يفمالتجارةماجلسدية .م.م
لقدماستغلتمالرأةمجسدي ًامحتىمظهرمماميسمىمبتجارةمالرقيقماألبيض..موقدمبلغتمأرباحهام
بالاليني م.م
قبلمأياممألقتمالرشطةمالتشيكيةمالقبضمعىلمأربعةمرجالموامرأةمكانواميشكلونمعصابةم
الستدراجمالفتياتمالمتشيكياتمإىلمالغربمعنمطريقموعدهنمبالعملميفمالغناءموالرقصميفم
النواديمالليليةممقابلمرواتبممغريةمفياممكانماهلدفممنمذلكمإجبارهنمعىلمممارسةمالدعارةمأوم
الشاركةميفممتثيلمأفالممجنسية م.م
وذكرتمبالنكامكوسينوفامالتحدثةمالصحافيةمباسممرئاسةمالرشطةمالتشيكيةمأنمالعصابةم
اسمتدرجتم25مفتاةمتشيكية،موأنمأحدمأفرادهامأجنبيممنمدولةممنمجنوبمرشقمأوروبامغريمأنهم
انتحرمقبلمإلقاءمالرشطةمالقبضمعليه،مأمامزعيممالعصابةمفألقتماإلنرتبولمالقبضمعليهميفمبرشلونهم
وسيسلممإىلمالقضاءمالتشيكيمالحقا.مم
ورغممهذامالنجاحمللرشطةمالتشيكيةمإالمأنمظاهرةماستدراجممأومتصديرمالفتياتممنمتشيكيام
ومنمدولمأوروبامالرشقيةماألخرىمبمختلفماألساليبمالمتزالمتعتربممنمالظواهرمالقلقةمالتيم
تعيشهامهذهمالدولممنذمسقوطماألنظمةمالشيوعيةمفيها،مومامأعقبمذلكممنمتراجعممستوياتم
()1ممجريدةمصوتمالكويتمالعددم.542
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العيشةموسهولةماالنتقالمعربماحلدودمواللهثموراءمالالمبأيمثمنمكان م.م
مويؤكدمتقريرمحديثملنظمةماهلجرةمالدوليةمأنهمجيريمسنويامبيعمنصفممليونمامرأةمإىلم
شبكاتمالدعارةميفمالعامل،موأنمالنساءممنمدولمأوروبامالرشقيةميشكلنمثلثيمهذامالعدد،مأمام
نم
أعامرهنمفترتاوحمبنيمالثامنةمعرشةمواخلامسةموالعرشي م
وتعرتفممنظمةمالرشطةماألوروبيةم(أوروبول)مبأنمجتارةمالرقيقماألبيضممنظمةمبشكلم
جيد..مأمامالنظامتمغريماحلكوميةمالهتمةمهبذهمالسألةموبعضماألجهزةماألمنيةميفمأوروبامالرشقيةم
فتؤكدمأنمالكثريممنمالنساءميقعنميفمفخماالستدراجمالذيمجيريمعادةمعنمطريقمنرشمإعالناتم
جةمإىلممربياتمأومنادالتميفمالطاعمم
مكثفةميفمخمتلفمالصحفميفمدولمأوروبامالرشقيةمعنماحلا م
أوممغنياتمأومراقصاتمأومعارضاتمأزياءمللعملميفمالغربمأوميفمبعضمالدولمالبلقانيةمبعروضم
مغرية..موبعدموصولمالفتياتمإىلم(أماكنمالعمل)متصادرمجوازاتمسفرهنموحيتجزنملعدةم
جلنسممعمكثريممنمالرجالم
أسابيعميتعرضنمخالهلاملإلهاناتموالتعذيب،مثممجيربنمعىلمممارسةما م
إىلمأنميروضنممتام ًا،مثمميبيعهنمالقوادونمإىلمعصاباتمخمتلفة،ماألمرمالذيمجيعلمعودهتنمإىلم
بلداهننمأومالوصولمإىلمالرشطةمصعبا م.م
وتؤكدمالعديدممنمالصادرمالتابعةملتجارةمالرقيقماألبيضميفمأوروبامأنمالعديدممنمالدولم
والناطقميفمالبلقانمغدتممفرتقم مطرقمبالنسبةمللكثريممنمالنساء،موالسيامماللوايتميستدرجنممنم
مجهورياتمرابطةمالدولمالستقلةمكأوكرانيامأوملدوفياموروسيامالبيضاء،مفالنساءماألكثرممجا ً
الم
يرسلنمإىلمأوروبامالغربيةموالسياممإىلمالانياموفرنساموإيطاليا،ميفمحنيمأنماألقلممجاالموجاذبيةم
يرسلنمإىلمتركياموالميونانموالرشقماألوسط م.م
ويؤكدمالكسندرملوناسماجلنرالميفمالرشطةمالرومانيةمالذيميرتأسمالركزماإلقليميملكافحةم
اجلريمةمالنظمةمأنممدينةمبرتشكومالواقعةميفمالبوسنهمواهلرسكمواقليممكوسوفومأصبحاممنمالعاقلم
الجتارمبأجسادهنمترتاوحم
الرئيسيةملتجارةمالرقيقماالبيض،موأنمأغلبمالفتياتماللوايتمجيريما م
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أعامرهنمبنيم 18م24-معام ًا م.م
ومأكدمخرباءميفماألمممالتحدة،مأنمجتارةمالرقيقماألبيض،مأصبحتمحتتلمالركزمالثالثمعالي ًا،م
بنيمالنشاطاتمغريمالرشوعة م.م
وجاءميفمندوةمعقدهاممسؤولونممنممكتبماألمممالتحدةملكافحةماجلريمةموالخدراتميفم
الربازيل،موشاركمفيهامخرباءمدوليون،مومسؤولونممنماإلنرتبول،مورشطةماسكوتالنديارد،مأنم
هذهمالتجارةمحتققمعوائدمبلغتمأكثرممنمسبعةمملياراتممنمالدوالراتميفمالعاممالواحد،مويبلغم
عددمضحاياهامأكثرممنمأربعةممالينيمشخص،مهياجرونممنمبالدهممبصورةمغريممرشوعةمسنوي ًا،م
األمرمالذيمدفعموزيرمالع مدلمالربازييلمإىلموصفمالدعارةمبأهنام(مرضمالعرص م)م
بعدمأنمانتهىمالحققممنمرسدهمهلذهماإلحصائياتموالدراساتمالتفتمإىلمالحامي،موقال:مأالم
ترىماجلرائممالعظيمةمالتيموقعمفيهامموكلك م؟م
ريم
قالمالحامي:مأنامملمأركمتسندملهمأيمجريمة..مملمأركمإالمتذكرمالدراساتمالختلفةمالتيمتش م
إىلمازديادممعدالتماجلريمة م.م
قالمالحقق:ملقدمثبتمباألدلةمالقطعيةمأنمموكلكمضليعمبكلماجلرائممالتيموقعت م.م
اهتز مالحامي،موالتفتمإيل ،موقال:ملعلكمأخطأتمحرضة مالحقق..مهذا مأستاذمجامعيم
حمرتم..ملهممؤلفات..مولهمتالميذمكبار..مم
نمساقوهمإىلمهذامالحل..ملقدمرأيناممنمخاللم
قاطعهمالحقق،موقال:متالميذهمالكبارمهممالذي م
دراسةمإحصائيةمجلميعماجلرائممأنملوكلكمضلعمفيها..مفالقائمونمهبامإمامتالميذهمالبارشون..موإمام
تالميذهمغريمالبارشين م.م
قالمالحامي:مغريمالبارشين! م؟م
قالمالحقق:مأجل..مهممالذينمتتلمذوامعىلمكتبهموأفكاره..ملقدمكانمموكلكمهوماألبم
الروحيملكلمهذهمالعصابات..مولذلكمفإنممنمالعدالةمأنميزجمبهميفمالسجنمالذيميزجمإليهم
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الجرمون م.م
قالمذلك،مثممنادىمبصوتمعال:مليدخلمالشاهدماألول م.م
دخلمبعضمتالميذي،مفسألهمالحققمعنمعالقتهميب،مفقال:ميؤسفنيمحرضةمالحققمأنم
أخربكمبأنمهذاماألستاذمهومالذيمجرينمإىلمارمتكابمهذهماجلرائم م.م
قالمالحقق:مكيفمذلك م؟م
قال:ملقدمقدمتماجلامعةمالتيميدرسمفيهامبنفسممملوءةمبالطهر..مكنتمأسكنميفمالريف..م
وكنتمأحرصمالناسمعىلماألعراض..ملكنمهذامالرجلمالذيميقفمأمامكمبقيميلقيميفمروعيم
المإىلمالكبت..موالكبتم
كلمحنيمبأنهمالموجودمليشءماسمهمالطهارة..مبلمإنمالطهارةمالمتؤديمإ م
هومأممالعقد..موأمماخلطايا م.م
وتعلمتمعىلميدهمأنمالغايةمتربرمالوسيلة..مم
وبنيتممنمهذهمالتعاليمممجيعامفلسفةمحيايتمودستورها..مم
وتلكمالفلسفةموذلكمالدستورمهومالذيمقادينمإىلمهنا م.م
بعدمأنمأدىلمهذامالتلميذمبشهادته،ماستدعيمالحققمتلميذامثانياموثالثامورابعا..موهكذامبقيتم
طيلةماليوممأسمعمتالميذيمالجرمني..موأرىماجلرائممالتيمارتكبوهامعىلمضوءمالتعاليممالتيملقنتهمم
إياها م.م
بعدمأنمانتهىمالشهود..مابتسممالحامي،موقال:مومعمذلكمكله..مفإنمالقانونمـمحرضةمالحققم
ـميقفميفمصفمموكيل..موكلمهذهمالدفاترمالتيممعيمتق مولمذلك..مم
قالمذلك،مثممفتحمدفاتره..موراحميرسدمالقواننيمالتيمتربئنيموتربئمأمثايلممنماألساتذةم
والفكرينموالزعامءمالروحينيمللعصاباتموالجرمني..مم
ملمجيدمالحققمماميقول،مفلذلكمأمرمبإطالقمرساحي..موهومينظرمإيلمنظرةمممتلئةمباحلقد..م
وكانمزمالؤهموزميالتهممنمالرشطةمين مظرونمإيلمنفسمالنظرة..موكأهنمميرونمالجرمماألكربميطلقم
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رساحهمبينامميزفمبالجرمنيمالصغارمظلامتمالسجون م.م
*م
** م
يفميوممآخرمرستمإىلممستشفىمكبريملعيادةمبعضمأقاريبمالرىض..موهناكمحصلممامحصلم
يفماليوممالسابق .م.م
قلنا:مكيفمذلك..مهلماهتمكمالرىضمبأنكمسببمأدوائهم م؟م
قال:مأجل .م.ملقدمصاحميفمالكثري..مبعضهممكانممريضامبالسيالن..موبعضهممكانممريضام
بالزهري..موبعضهممكانممريضامبالسفلس..موبعضهممكانممريضامبأنواعمالرسطانمالختلفة..م
وبعضهممكانممريضامباأليدز..مم
قلنا:مومامعالقتكمأنتمهبذهماألمراض م؟م
قال:مسأحدثكممباممحصل..موستكتشفونمعالقتيمهبا م.م
خنامأسامعنامإليه،مفراحميقول:مبمجردمدخويلمالستشفى..موبعدمأنمصاحميفمالرىضمبامم
أص م
ذكرتملكمقبضتمعيلميدمشديدة،موأدخلتنيمقاعةمالمختتلفمعنمقاعةمالتحقيقات..مولكنيمملمأرم
فيهامأحداممنمالرشطة م.م
قالميلماجلالسمعىلممكتبها:ماسمحملنامحرضةمالربوفيسورمأنمنوجهمإليكمهتمةمخطرية .م.مربامم
ملمتوجهميفممجيعمالتاريخملغريك م.م
قلت:مائذنواميلمأنمأستدعييمالحاميمالذيميتوىلمالدفاعمعني م.م
قال:ملنمحتتاجمإليه..مم
قلت:مكيف..مإن مالقواننيمالديمقراطيةمالمتسمحملكم مبتوجيه ماالهتاماتمدونمحضورم
الحامني م.م
قال:منحنمنعلمممامسيقولهمالحامي..مونحنمنعلمممامتقولهمالق موانني..مولذلكملنمحتتاجم
للمحامي م.م
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قلت:مفلنمأخضعمللحكممإذن م.م
قال:مأنتمحرميفمذلك..منحنملنمنحاكمكملنسجنكميفمسجوننا..مفليسملدينامسجون..م
ولكنامنحاكمكملضمريك..ملتسجنميفمسجونمنفسك م.م
قلت:ممامفعلتمحتىمأسجنميفمسجنمضمريي م.م
قاممأحدهم،موقال:مأنامالدكتورم(بركمجونز)..مأقفمأما ممكمألخربك..مأومألخربمضمريكم
بأنممخسنيممليونمشخصميصابونمبمرضمالسفلسمكلمعامم( )1م.م
وقدمبلغمعددمالصابنيمالسجلنيمرسمي ًا ملعامم م(1998م)مـمحسبمتقريرممنظمةمالصحةم
العالية م م -محوايل ممخسة مماليني مشخص ..موبلغ معدد مالوفيات م م -محسب مذات مالتقرير م م -م(م
159,000م)مشخص م.م
قاممآخر،موقال:م موأنامطبيبمخمتصمبمرضمالسيالن..مإنمهذامالرضممنمأكثرماألمراضم
العدية مانتشار ًا ميفمالوقتماحلارض،موقدميصابمبهم 200م 500-ممليونمشخصميفمكلمعام،م
معظمهمميفمسنمالشبابمممنمترتاوحمأعامرهممبنيم 15مو28مسنة..موغالبيتهمممنمطالبمالدارسم
واجلامعات م.م
ففيمالوالياتمالتحدةماألمريكيةم م-ممث ً
الم م-ميرتاوحمعددماإلصاباتمالسجلةمرسمي ًامبالسيالنم
مامبنيم 4مو5مالينيمإصابة م.م
أماميفمالربازيلمفتسجلميومي ًامحوايلمعرشينمألفمإصابةمجديدةميفمالعياداتموالستشفيات م.م
ويفمفرنساميقدرمعددمالصابنيمبالسيالنمسنوي ًامبـم500مألفمرجلموامرأةموطفل م.م
وقدمبلغمعددمالصابنيمبالسيالنملعامم م(1998م)محسبمتقريرممنظمةمالصحةمالعاليةمحوايلم
مخسةممالينيمشخص م.م
أمامالوفياتمفيبلغمعددهممحسبمذاتمالتقريرمثامنيةمآالفمشخص م.م
()1محسبمإحصائيةمجرتمعامم1974م م.
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قاممآخر،موقال:مأنامطبيبمخمتصمبمرضماهلربسمالزهري،مأومالقوباءمالتناسلية..مإنمهذام
الرضمحيتلمالرتبةماخلامسةممنمحيثمماالنتشارميفمسلسلةماألمراضماجلنسية..موقدمتضاعفمعددم
الصابنيميفمالعاملمهبذامالرضممنذمعامم م(1970م)..مففيمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمتسجلمسنوي ًام
مليونمإصابةمجديدة،مويقدرمعددمالصابنيمفيهامبحوايلم25ممليونمشخص م.م
وتشكلمهذهماإلصاباتم15مبالائةممنمجمموعةماألمراضماجلمنسية..مويفماليابانميفوقمعددم
اإلصاباتماجلديدةمبالقوباءمعدةممراتمعددماإلصاباتمبالسيالنموالسفلس م.م
ويفمأوربامالغربيةميشكلماهلربسمالتناسيلم 20مبالائةممن مجمموعماألمراضمالتناقلةمعربم
اجلنس،مفقدمتممرصدمأكثرممنمعرشةمآالفمحالةميفمبريطانياموحدهامعامم م(1980م) م.م
وقدمذكرماملدكتورم(مورس)مـموهومأستاذمالفريوساتمالطبيةميفمكليةمطبمجامعةممانشسرتم
بربيطانيامـمأنمنتيجةمالدراسةمالتيمقاممهباميفمبريطانيامتشريمإىلمأنمانتشارمهذامالرضميزدادميوم ًامبعدم
يوم،موأنمأكثرماإلصاباتمبهمتقعمبنيمالشبابموالشاباتمالذينمترتاوحمأعامرهممبنيم 15م30-م
سنة..موأ منمهذامالرضميتناسبمطردي ًاممعماجلنسموطرقمممارستهموازديادهميفمالجتمعمبطرقمغريم
صحيحة،مفيامميقلمبالقابلمعندمالذينمحيبونمالعفافمويسعونمإليه م.م
وقد مانتقل مالرض مإىل معواصم معالية مأخرى ممثل :مبروكسل موأمسرتدام موكوبنهاجنم
وستوكهوملموبرلنيموباريسموجنوبمإفريقية)مم
قاممآخر،موقال:مأنامطبيبمخمتصمبمرضماإليدز..مالشكمأنكمالحظتمأنمعددماإلصاباتم
بوباءماإليدزممنذماكتشافهميفمأوائلمالثامنيناتمحتىميومنامهذاميفمتصاعدممستمرموخميف م.م
فحسبمإحصاءاتممنظمةمالصحةمالعاليةمالتيمكشفمالنقابمعنهاميفمالؤمترمالعاليماخلامسم
رتيالمبكندامعامم م(1989م)،مفإنمعددماإلصاباتمبمرضماإليدزم
ضدممرضماإليدزمالنعقدميفممون م
حتىمعامم م(1985م)مملميتجاوزم70,000مإصابة م.م
ثممارتفعمهذامالعددممامبنيمعاميم م( 1986مو1988م)،مليصبحمحوايلم300,000مإصابة م.م
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ويقدرمعددماإلصاباتممامبنيمعاميم م( 1989مو1990م)ممامبنيم700,000مإصابةمومليونم
ونصفمالليونمإصابة م.م
وقدمبينتممنظمةمالصحةمالعاليةمبأنهمإذامملميستطعماألطباءمإجيادموسيلةمفعالةمللقضاءمعىلمهذام
الوباءميفمالسنواتمالقبلة،مفإنمعددماإلصاباتمسيبلغميفمأواخرمهذامالقرنممخسةممالينيمإصابة م.م
تممتواضعةم
ولكنميبدومأنمتوقعاتممنظمةمالصحةمالعاليةمعنمعددمالصابنيمهبذامالرضمكان م
جد ًا..مفقدمبلغمعددمالصابنيمباإليدزمبنهايةمعامم م(1998م)م70,930,000مإصابةم م(35ممليونم
مصابممنمالذكور،م مو34ممليونممصابممنماإلناثمتقريب ًا)،موبلغمعددمالوفياتم2,285,000م
شخص..موذلكمحسبماإلحصاءاتمالصادرةمعنمالنظمةمنفسهامعامم م(1999م) م.م
قالوامذلك،مثممنظروامإيلمبقسوة،مفصحتمفيهم:مومامعالقتيمأنامبكلمهذا م؟م
قالماجلالسمعىلمالكتب:مألستمأنتمالذيمفتحتمهلممكلماألبوابموالنوافذمليتمتعوامبامم
متليهمعليهممنفوسهمممنمشهواهتم م؟م
ألستمأنتمالذيمكنتمتلقنهمماألفكارمالتيمختلصهمممنمالرباءةموالطهرموالعفاف م؟م
ألستمأنتمالذيمكنتممت مر مميمبالتخلفم مكلممنممتسكمباألخالقموالتزممهبا م؟م
ملمأجدمباممأجيبهم،مفقالواممجيعا:مأنتمجمرم،موإنمبرأتكممجيعمحماكممالدنيا..موأنتمقذرمولوم
اغتسلتميفممجيعمبحارها م.م
قالوامذلك،مثممانرصفوا..موقدمتركواميفمنفيسمخدوشامكثريةمملمتستطعماألياممأنممتحوها م.م
*م
** م
ستلممأجريتمالشهرية..موقدمفوجئتمإذمرأيتميفمرصيديم
يفميوممآخر..مذهبتمإىلمالبنكمأل م
مبلغامضخامممنمالال..مفسألتمالقائمنيمعمنمأرسلهمإيل،مفوجدتهمتلميذاممنمتالميذيمالقدامى..م
أرسلهميل،موتركممكتوبامقالميلمفيه:مشكراميامأستاذ..مفأناممدينملكمبثرويتمالضخمة م.م
لستمأدريمكيفمدبماألملمإىلمنفيس..ملقدمقلتمهلما:مهامأنتمترينمجدوىمتعاليمك..مهام
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هومتلميذممنمتالميذكمالنجباءميعرفمالوفاء..مويتعاملمبه م.م
لكنمضمرييمالذيمبدأتماحلياةمتدبمإليهمدعاينمللبحثمعنمهذامالتلميذم(الويف!)..موقدم
اكتشفتمماممألينمألا..مم
نعم..مصارمهلذامالتلميذمثروةمضخمةممنمالال..مولكنمعندمامبحثتميفمكيفي مةماكتسابهمهلا..م
ويفمكيفيةمإنفاقهممنهاموجدتمماممألينمبالتقزز م.م
لقدمكانمصاحبمرشكاتمكثرية..ممنهامرشكاتمربا..مومنهامرشكاتممتاجرةميفماألعضاءم
البرشية..مومنهامرشكاتمومهيةمتصدرممجيعمأنواعمالسموم..مم
باإلضافةمإىلمقنواتممنحرفةمكثريةمكانميديرها..موكانتمتدرمعليهممبالغممنمالالمالمختطرم
عىلمالبال م.م
ش مؤومم
لكنيممعمكلمذلكمكلهمقبضتمالال..مومتتعتمبهمبرهةممنمالزمان..مإىلمأنمجاءماليوممال م
الذيمقررتمفيهمالتخلصممنماحلياة م.م
قلنا:مكيفمكانمذلك؟مم
قلت:مكنتمأسريميفمذلكماليومميفمشارعممنمشواعممدينتنامالعريضة..مكانتمالسياراتم
الضخمةمالق مويةمتسريمبرسعةمجنونية..موفجأةمحدثمأماميمحدثمأليم..مراحمضحيتهمصبيم
صغريمتفوحمعيناهمبكلمعطورمالرباءة م.م
عندمامرأيتمجثتهمالشوهةمامتألتمألا..موشعرت..مولستمأدريمكيف..مبأننيمأحدمالذينم
خططواملقتلمهذهمالرباءة..مم
وقدموجدتماألمرمكاممتصورت..مأومكاممحدثتنيممشاعري..مم
لق مدمقبضمعىلماجلاين..موكانمشاباممراهقا..موكانتمعالقتهميبمعالقةموطيدة..مفهومتلميذم
كتبيموأفكاري..موعندمامسئلمعنمسببمسوقهمبتلكمالرسعةمقالمبكلمبساطة:ملقدموجدتم
راحتيموسعاديتمومتعتيموهوىمنفيسميفمهذامالنوعممنمالسياقة..مفلذلكمرحتمأرفعمرسعتيمإىلم
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احلدمالذيمرأيتم م.م
قالمذملك،مثممالتفتمإيل،موقال:مأملمتعلمنامـميامأستاذمـمأنمنضحيمبكلميشءممنمأجلمأنمنلبيم
مامتطلبهمنفوسنا م.م
صمت..موتدخلمالحاميمالوكلميبمليدافعمعني..ملكنيمقلتمللمحامي:مدعهميتحدث..م
ودعهمميرمونني..مفأنامجمرم..موالمحيقمللمجرممأنميتالعبمبالقواننيمالتيمتربئه..مم
يلمهذامملمأجدمأحداميقبضمعيل..مأوميودعنيمأيمسجن..مم
لكنيممعمقو م
كانمالناسميفمالطرقاتمينظرونمإيلمنظرةمازدراءمواحتقار..مويتمنونممنمكلمقلوهبمملوم
يزحيوين ممن متلك مالكرايس مالكثرية مالتي مكنت مأجلس معليهامأللقن ماألجيال مكيف مخيضعونم
لنفوسهمموشهواهتممولومعىلمحسابمكلمحقائقمالوجود م.م
*م
** م
مكانميلمصديقميفمتلكماأليام..مكانمفيزيائيامكبريا..مكانماسمهم(لويسمديمبرويل)..موهوم
احلائز معىل مجائزة منوبل معام م ..1929مكتب مكتابا مكأنه مخياطبني مبه ..مكان معنوانه م(الفيزياءم
واليكروفيزياء)..ممقالمفيه:م(ميتطلبمجسدنامالتوسعمزيادةميفمالروح)..موقالم:م(هلمسنستطيعم
احلصولم معىلمهذهمالزيادةمبنفسمرسعةمتقدممالعلم؟مالشكمأنممصريمالبرشيةممتوقفمعىلمذلك)..م
وقالم:م(مواآلنميفمهذاماجلسدمالذيماتسعمأكثرمممامينبغيمبقيتمالروحمكاممكانتمأضألممنمأنممتألهم
وأضعفممنمأنمترشده..مإنمهذاماجلسدمالتخممينتظرمإضافةميفمالروح،موإنماآللةمتتطلبمتصوفا..م
إلنسانيةمتئن،متكادمتسحقهامأثقالمالتقدممالذيمصنعته)..مم
إنما م
عندمامقرأتمهذهمالكلامتمقررتمأنمأبحثمعنمالروحمالتيمتردعمالنفس..موكانمأولممام
بدأتمبهمالكتابمالقدس..ملكنيمملمأجدمفيه..موالميفمالكنيسة..موالميفماألديرةمإالمماممألينمبالغثاءم
(..)1مم
()1مذكرناميفمالرسائلمالسابقةمالكثريةممنماألدلةمعىلمهذا،مولذلكمملمنحتجمإىلمإعادتهمهنا.
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ولذلكمقررتمأنمأنتحر م.م
صحناممجيعا:متنتحر! م؟م
قال:مأجل..مبعدمكلمهذهماآلالمموالرصاع..مخطرمعىلمبايلمأنمأنتحر..مفلمميعدمللحياةمعنديم
أيممعنى م.م
وقدمقدرماهللمأنميكونمأحدمتالميذيمهومالنفذملامخطرمعىلمبايل..ملقدمكانميعملميفممستشفىم
منممسشفياتمواشنطنمالكربى..مكانماسمهم(متيموثيمكيلم)..معندمامرأيتهمملميكنمخطرمعىلمبايلم
بعدمأنمأنتحر..مولكنيمبعدمأنمسمعتمحديثهممعمبعضمرفاقهمخطرمعىلمبايل..مسأنقلملكممبعضم
مامسمعتممنمحوا مر(..)1موسأذكرملكممبعدهاممامفعلتممعمهذامالتلميذ:ممم
قالمأحدهم:مأناممنماهلند..موقدماجتمعممؤمترماالحتادمالدويلمجلراحيمالخمواألعصابم
بنيود مهلىممنم 8م13-مأكتوبرم1989ممموأمجعمأعضاؤه..موكانوامأربعةمآالفمطبيبمعىلماختاذمقرارمينصم
عىلمأنهميفمحاالتماألمراضمغريمالقابلةمللشفاء..موىفمالرحلةماألخريةمحيقمللطبيبمبعدممناقشةم
واضحةموقرارممنمالريضمأومأقربمأقاربهمأنمحيدمتدخلهممنمهذامالعالجمبشكلهمالناسبمإىلمقدرم
ماإلمكانملنوعيةماحلياةمالتيمتقرتبممنمهنايتها.مم
قالمآخر:مكنتممعهميفمهذامالؤمتر،موقدمنصمأيضامعىلمأنهممنمالواجبمالعنايةمبالريضمالذيم
عىلمحافةمالوتمحتىمالنهاية..مولكنمبطريقةمتسمحمللمريضمبالحافظةمعىلمكرامته.مم
قالمآخر:مكنتممعهم..موكانمالقرارمالذيموافقمعليهمأرب معةمآالفمطبيبممنمخمتلفمدولم
العاملمعىلمأنممنمحقمالطبيبميفمإيقافمعالجمالريضمالذيمأصبحمميئوس ًاممنمشفائه.مم
قالمتيموثيمكيل:ملقدمأبدعناميفمبالدنام(اليوتانيجا)مم

()1ممانظر:م(القتلمالرحيم:مهلمهومرغبةمإنسانيةمأممدعوةمشيطانية؟؟)،مالدكتورمحممدمالسقامعيد،مموسوعةماإلعجازمالعلميم
يفمالقرآنموالسنة،موانظر:مجملةم(زهرةماخلليج)ميفمعددهامرقمم694ميوليوم1992مالسنةمالرابعةمعرشة.م
وقدمذكرنامالسألةمبتفصيلميفمرسالةم(مأدويةممنماألرض)ممنمسلسلةم(ابتسامةماألنني)م
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قالوا:مومام(اليوتانيجا) م؟م
قال:متستطيعونمتسميتهام(مالقتلممنمأجلمالرمحةم)مأوم(مالقتلميأس ًاممنمالشفاءم)مم
قالوا:موضحممامتريد م.م
قال:ملومقرأتمممامنرشتمجملةم(..؟)الطبيةماألمريكيةميفممارسمعامم 1991محويلملعرفتمم
معناها م.م
قالوا:مفامذامكتبتمعنك م؟م
قال:ملقدمرويتمأنامالطبيبم(تيموثيمكيل)مقصةمالريضةم م(دياين)مالتيمكانتممصابةمبرسطانم
حادميفمالدم،موقررتمأالمتتناولمجرعةمالدواءمالكيميائيمالخصصمهلا،موالتيموصفهامهلامالطبيبم
العالج..مونظر ًامالقتناعيمبأنمدياينمقدماختذتمبالفعلمالقرارماحلكيم،مفقدموصفتمهلامالحاليلم
الكيميائيةمالتيمساعدهتامعىلمالتخلصممنمحياهتا.مم
قاملوا:موصفتمهلامماميقتلها م.م
قال:مأجل..موىفميوليوميفمنفسمالعاممرفضتمهيئةمالحلفنيمإدانتيمبتهمةممساعدةمالريضم
عىلماالنتحار..مثممجاءتم(مالبادرةم119م)موهىماستفتاءمواليةمواشنطنمعىلممرشوعمقانونميبيحم
ممارسةمالقتلمالرحيم،مليصبحمأكربمدليلمعىلمتزايدمالتأييدمهلذهمالفكر مةميفمالوالياتمالتحدة.مم
قالوا:مفهلمجيدمهذامتأييدامشعبيامعندكم م؟م
قال :مأجل ..مومل ميقترص ماألمر معىل مذلك ..مففي معام م 1990مكان مالطبيب مالتقاعد مجاكم
كينعوركاتابمحديثمالعناوينمالرئيسيةميفمالصحفمعندمامساعدمجانيتمإدكيز،موهيمسيدةم
جانمباستخداممآلةماالنتحارمالتيماخرتعها..م
مصابةمبمرضمعضالمعىلماالنتحارميفممدينةمميتش م
والتيممنمخالهلاميستطيعمالريضمحقنمنفسهمبامدةمسامةممنمخاللمأنبوبةمخاصة.مم
وىفمسبتمربمعامم1991مساعدمالطبيبمكيفورماثننيممنممرضاهمعىلماالنتحارمأيض ًاميفمميتشجانم
التيمليسملدهيامأيمقواننيمحديةممتنعمتدخلمالطبيبملساعدممرضاةم معىلماالنتحار.مم
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وىفمأبريلم1919منرشتممجعيةمهيملوكمكتابمديريممهفريم(مالخرجماألخريم)Final Exitم
الذيميصفمأكثرممنمطريقةملالنتحار،مويقدممبياني ًامكامالًمباألقراصمالتيميستطيعمالشخصمتناوهلام
لالنتحارموعددها،مورسعانممامأصبحمهذامالكتابميفممقدمةمأكثرمالكتبممبيع ًا ميفمال موالياتم
التحدةماألمريكية م.م
وقدمامتدحممؤيدومالكتابممضمونمالكتابمواعتربوهممادةمقيمةملساعدةمالريضماليئوسم
منمشفائهم..مخاصةمالصابنيمباإليدزمالذينمخيشونمفقدمالسيطرةمعىلمأنفسهمموعدممكيفيةم
موهتم.مم
بلمإنمانتشارمالكتابمعىلمهذامالنحومقدميدفعمأصحابماألمراضمالعصبيةمبقوةمإىلماالنتحار.مم
قالمآخر:مأناممنمهولندا..مولنامطرقناماخلاصةمبالقتلمالرحيم..مفعندناميعطيمالريضمحماليلم
هبدفمقتلهمرمحةمبه..موهذهمالعقاقريمتصيبمالريضمبغيبوبةمعميقةمالمإفاقةممنهامخاللم30مدقيق مةم
عىلمأنمتضعمحد ًامحلياتهميفمغضونمعدةمساعات.مم
قالمآخر:مأناممنمبلده..موقدمأصدرناموثيقةمخاصةمبـم(الليثامنميا)،موصدرتمعنمأطباءم
اجلمعيةماهلولنديةماللكيةملألدوية..موهيمتنصمعىلمأنهمجيبمعدمممنحمالريضمأيمعقاقريمخاصةم
جبمأنميواجهمبإعطاءمالريضمالزيدممنم
باهللوسةمأومالتشنجات..موإنمحصلماحتاململلتقيؤمفي م
العقاقري.مم
ومنذمنحوم20معام ًاممضتمقبلمأنمتصبحماليوتانجيامعمالًممقبو ً
الميفمالنظاممالطبيماهلولنديم
كانمالريضمالذيميطلبمتطبيقماليوثانييمعليهمخياطرمبمواجهةمموتمأقلمراحةموكرامة..مففيم
ذلكمالوقتمكانماألطباءمالذينميشعرونمباأليسمل موضعمحدمآلالممالريضميلجئونمإىلمإصابةم
الريضمبنسبهمنقصمالسكرممنمخاللمحقنمبجرعاتممضاعفةممنماألنسولنيموحقنهمبعقاقريم
أخريمتساعدمعىلمإصابةمنوبةمقلبية،موأحيان ًامكانوامخينقونمالريضمبالوسائد.مم
قالمآخر:مأماماآلنمفيتممختيريمالريضمبنيمحقنمبعقارمساممحتتماجللدمحتىميغ مرقميفمغيبوبةم
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كاملةميعقبهامحقنمآخرمبموادمتساعدمعىلمارختاءمالعضالتممنمأجلمشلمعملماجلهازمالتنفيسم
عالوةمعىلمطرقمأخريميتممخالهلامقتلمالريضماليئوسممنمشفائهمعىلمعدةممراحلمتستغرقمعدةم
ساعاتممنمخاللمعقاقريمسامةمأيض ًا م.م
قالمآخر:مواألمرميزدادمشدة..مونخشىمأنمخيرجماألم مر معىلمالسيطرة..مفيصبحماألطباءم
منفذيمإعداممأكثرممنهممأطباء..موخاصةمإذامأصبحماألمرمبيدمالطبيب،موملميعدمالريضمهومصاحبم
القرار..مفإنمذلكمسيفتحمالبابمأماممممارساتمغريممرشوعةمالمأولمهلاموالمآخرموقدميصعبم
جةمعندمالكثريينملدرجةمأنهم
وقفها..موليسمبعيد ًامعنماألذهانمجتارةماألعضاءمالتيمأصبحتمرائ م
يمكنمالتأكيدمعىلمأنمهناكمطرقامخاصةمهبذهمالتجارة.مم
*م
** م
بعدمأنمسمعتمهذامالكالم..موبعدمأنمامتألتمقناعةمبأنهمالميصلحميلمإالماالنتحار..مذهبتم
إىلمهذامالتلميذميفمالستشفىمالذيميعملمفيه،مفعرفتهمبنفيس،موبكوينمكنتميفميومممنماألياممأستاذام
له م..مفلمميكرتثمكثرياملعرفتي..مبلممامزادمعىلمأنمحتدثممعيمبربودةمعنمطلبي،مفأخربتهمبه..مفلمم
يبدومعليهمـممعمغرابةمهذامالطلبمـمأيمتعجب..مبلماكتفىمبأنمطلبممنيممبلغاممنمالال..مومعم
أنهمكانممبلغامكبريامإالمأينمقبلتمبه،مفقدمكانميلممنماجلبنمماميمنعنيممنمممارسةمماميام مرسهمأكثرم
الناسممنمأساليبماالنتحار م.م
بعدمأنمسلمتهمالالمأعطاينمذلكمالعقار،مووصفميلمبدقةمالكميةمالتيمأستعملهاممنه..م
ووصفميلممامسيحدثميلمبالضبط م.م
قلنا:ممامدمتممعنا،مفأنتمملمتتجرأمعىلماستعامله م؟م
قال:مال..مبلماستعملته م.م
قلنا:مفقدمغشكمتلميذكمإذن..مأخذممالكمدونمأنميع مطيكمالعقارمالقاتل م.م
قال:مال..ملقدمأعطاينمالعقارمالقاتل..مولكنيمملمأستعملهمبالكيفيةمالتيمحددها م.م
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قلنا:ممل م؟م
قال:ملقدمسقطتمالقارورةممنميديمفجأة..مال..مليسمفجأة..مبلمبعدمسامعيملصوتممجيلم
كانميرددممنمقرآنمالسلمنيمهذهماآليةم﴿:ميام َأيتُهامال َّن ْفسما ُْل ْطم ِئن َُّةم م(ِ ِ 27
يمإ َىلمرب ِكمر ِ
اض َي ًةم
ُ
َ َّ َ
)مارجع ِ َ ِّ َ
ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
مجن َِّتيم م(﴾)30م(الفجر م)م
)موا ْد ُخيل َ
َم ْرض َّي ًةم م()28م َفا ْد ُخيل ِميفمع َباديم م(َ 29
لستمأدريمكيفمرستمقشعريرةملذيذةمإىلمجسميممجيعاموأنامأسمعمهذهمالكلامت..موقدم
غصتمبعدهاميفمغيبوبةمعميقة..موملمأستفقمإالموأناميفمبيتمالنورموالسالمموالطمأنينةموالصفاء م.م
قلنا:مفحدثنامعنمحديثكممعه م.م

السالم
امتألموجهمصاحبنامبالسالمماجلميل،مثممقال:ملقدمكانمأولممامسمعتهممنمذلكمالسلممهومحتيةم
السالم..مالنطلقةممنموجهمممتلئمبالسالم..وكانمأولممامقالميل:ملقدمشاءماهللمأنميمدميفمعمركم
حقائقمالسالمممامحجبكمعنهمالرصاع م.م
لرتىممنم م
قلت:مومامحقائقمالسالم؟..موماماحلجبمالتيمحالتمبينيموبينها م؟م
قال:مالسالممهومالذيميمألمكيانكمكلهمبالطمأنينةمواالستقرار،مفتشعرمبأنمكلميشءميفمحملهم
الذيميصلحمله..مأومتشعرمبأنمكلميشءمهوميفمحالتهمالتيمخلقهماهللمعليهامملميغريموملميبد مل م.م
قلت:مفامماحلجبمالتيمحتولمبينيموبنيمهذامالسالم م؟م
قال:مأولماحلجبمهومالنفس..مم
قلت:مولكننامالميمكنمأنمنعيشممنمدونمنفوسنا..مأملمخيلقماهللملنامالنفوسملنعيشمهبا م؟م
قال:مملنعيشمهبا..مالملنعيشمهلا م.م
قلت:مملمأفهم م.م
قال:ممفرقمكبريمبنيمأنمتعيشملتأكل،موبنيمأنمتأكلملتعيش م.م
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قلت:ملقدمقرأتمهذا..مولكنيمضحكتمعليه،موسخرتممنه،مورحتمألقنمتالميذيممام
خيالفه م.م
قال:ممفامذامرأيتممنمتالميذك م؟م
ملمأجدممامأجيبهمبه،مفقال:ملقدمخلقماهللملناممعمنفوسنامالتيمالمتشبعمأومالمتريدمأنمتشبعمعقوالم
وأرواحاموقلوباموفوقمذلكمخلقممعنامبرشاموحيواناتموأفالكا..مو مكلمذلكمينبغيمأنميراعى..م
فالمينبغيمللعاقلمأنميرتكملنفسهمالعنانملتصارعمنفسها،موتصارعممامحوهلا م.م
قلت:مولكنمالكبتمنفسهمرصاع م.م
قال:ممال..مليسمالكبتمرصاعا..مالكبتمعالمةمالسالممالكربى م.م
قلت:مكيفميكونمذلك؟..موالكابتمإنامميصارعمنفسهمالتيمبنيمجنبيه م.م
قال:ممأالمترىمأنموق موفمذلكمالرشطيميفمحملهمسليامممعاىفمدليلمعىلماالستقرارموسببمله م.م
قلت:مومامعالقةمالرشطيمباممنحنمفيه م؟م
قال:ممأليسمالرشطيمهومالذيميقوممبالكبت..مفيكبتمكلمالنزعاتمالرشيرةمالتيمتريدمأنم
تغذيمهوىمالنفسمعىلمحسابمالعقلموالقلب..موالكون؟مم
قلت:مقدميصحممامتقول م.م
قال:ممبلمالميصحمإالممامأقول م.م
قلت:مأنتمعىلمثقةمكبريةمبنفسك م؟م
قال:ممأجل..مذلكمأنممعيمالنورماألزيلمالذيمالمتكشفمماحلقائقمإالمبه م.م
قلت:مومامهذامالنور م؟م
قال:ممكالممريبمالذيمأنزلهمإيلمكاممأنزلهمإىلمكلمالبرشمليحتموامبأنوارهممنمالظلامتمالتيم
توقعهممفيهامنفوسهمموشياطينهم م.م
قلت:مفهلمحتدثمربكمعنمالنفس،موتلكمالغرائزمالتيممتتلئمهبا م؟م
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قال:ممأجل..ملقدمذكرمريبمالنفس..موبنيمأهنامالحلمالذيمقدميرتعمفيهمالشياطني..موهيمالحلم
الذيمقدميرفعمصاحبهامإىلمأعىلماجلنان..مقالمتعاىل﴿:مو َن ْف ٍ
ور َهام
َ
امس َّو َاهام م()7م َف َأ ْهلَ َم َهام ُف ُج َ
س َمو َم َ
ابم َم ْنم َد َّس َاهام م(﴾)10م(الشمس م)م
َوت َْق َو َاهام م()8م َقدْ م َأ ْف َل َحم َم ْنمزَ َ
)مو َقدْ َمخ َ
كَّاهام م(َ 9
لقدمأخربماهللمت معاىلميفمهذهماآليةمأنماهللمتعاىلمخلقمالنفسمسويةممستقيمةمعىلمالفطرةمالقويمة،م
وبنيمأهناميفمأصلمخلقتهاممستعدةمألنمتوظفمماموهبمهلاممنمطاقاتميفمسبلماخلرب..مكاممأهنام
ينمحنِي ًف ِ
ِ
ِ
هللما َّل ِتيم َف َط َرم
امف ْط َرةَما َِّ
مستعدةمألنمتوظفهاميفمسبلمالرش،مكاممقالمتعاىلم﴿:م َف َأق ْم َمو ْج َه َكمللدِّ ِ َ
ِ ِ
هللِم﴾م(الروم:م،)30موكاممقالمرسولماهللمم(:مكلممولودميولدمعىلم
مخل ْل ِقما َّ
َّاسمعَ َل ْي َهامالم َت ْبد َيل َ
الن َ
سانه،مكاممتولدمالبهيمةمهبيمةممج َعاءمهلمحتسونمفيهاممنم
الفطرة،مفأبواهمهي ِّودانهمأوم ُين َِّرصانهمأوم ُي َم ِّج
َْ
َُ
عنمربهمعزموجل(:ميقولماهللمعزموجل:مإينمخلقتمعباديمحنَفاءم
جدعاء؟ م)(،)1موقالممحاكيمام
ُ
فجاءهتممالشياطنيمفاجتالتهممعنمدينهم م)م
وأخربمأنهملنميفلحمإالممنمحافظمعىلمسالمةمفطرةمنفسه،مفلمميدنسهامبأيمدنس..مم
التفتمإيل،موقال:مأتدريمماممثلمذلك م؟م
قلت:مماممثله م؟م
قال:ممإنممثلهمكمثلمقوممهلممأجساممسليمةموعقولمسليمةمكلفوامبالدخولمإىلمأرضمختتلطم
فيهامأشعةمالشمسمالطيبةمباألشعةماخلبيثة..موقدمزودواملذلكمبامميقيهمممنمأوزارماألشعةماخلبيثة..م
كاممزودوامبامميمكنهمممنماالنتفاعمباألشعةمالطيبة م.م
لكنمبعضهممملميرضمهذامالوضع،مفراحميقتحمماألشعةماخلبيثةمبوجههمالعاريمزاعاممأ منمذلكم
القناعمالذيميضعهمعىلموجههمنوعممنمالكبتمحيرممالنفسممنمحقهاميفمالتمتعمبأنواعماألشعة م.م
أتدريممامحيصلمهلذا م؟م
قلت:مأجل..مالشكمأنهمسيحرتقمبتلكماألشعة م.م
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
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قال:ممفهكذاماألمرمبالنسبةملنفوسنا..ملقدمخلقماهللمهلامماميتناسبممعها..موأباحهمهلا..موخلقم
مامالميتناسبممعها،مموحرمهمعليها م.م
قلت:ممامداممالميتناسبممعها،مفلممخلقه م؟م
قال:ممهومالميتناسبممعهاممنماجلهةمالتيمتريدمأنمتتناولهممنمخالهلا،مولكنهميتناسبممعهاممنم
حيثممنفعتهمالعامة م.م
قلت:مملمأفهم م.م
قال:ممأليستمالكهرباءموسيلةمنافعةممنموسائلماحلياة م؟م
قلت:مبلمقدمصارتمرضورةممنمرضوراهتا م.م
قال:ممفمنمأرادمأنميلمسمالتيارمالكهربائيمبيديهمالعاريتني م؟م
قلت:مستصعقهمالكهرباءمبلهيبها م.م
قال:مموهكذامالنفس..مإهنامإنمتناولتماألشياءممنمحملها،موبالسبلمالتيمأبيحتمهلا،مفإهناملنم
تظفرمإالمبالسعادةموالسالمموالصفاء..مولكنهامإنمأبتمإالمأنمتركبمنفسهاموهوا مها،مفإهناملنمجتنيم
إالممامجينيهماجلريءمعىلمالكهرباءمأوماجلريءمعىلماألشعةمالسامة م.م
قلت:مكالمكممعقول..مفهلموردميفمكتابكممالقدسمماميدلمعىلمهذا م؟م
قال:ممأجل..ملقدمسمىماهللمتعاىلمتلكمالشاعرمالتيمجتذبمالنفوسمإىلماهلاويةم(هوى)،مفقالم
ماجل ِح ِ
افم َم َق َامم
)مو َأ َّمام َم ْن َمخ َ
يممه َيما َْل ْأ َوىم م(َ 39
﴿:م َف َأ َّمام َم ْنم َطغَىم م(َ 37
ماحل َياةَمالدُّ ْن َيام م()38م َف ِإ َّن ْ َ َ
)مو َآَمث َر ْ َ
َر ِّب ِه َمو َهنَىمال َّن ْف َس ِ
معَن ْ
ماجلن ََّة ِمه َيما َْل ْأ َوىم م(﴾)41م(النازعات م)م
ماهلَ َوىم م()40م َف ِإ َّن ْ َ
رصاع..مفكيفميتحققمالسالمم
قلت:مولكنماحلياةمالتيممتتلئمبقمعمهوىمالنفسمحياةمممتلئةمبال م
معمهذامالرصاع م؟م
قال:ممهومرصاعمحمدودمومؤقت..موالنفسمالتيمتقدممعليهمتنالممنماللذةممامينالهمذلكمالذيم
انترصمعىلمأعدىمأعدائه م.م
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قلت:مولكنمالرصاعميظلمرصاعا م؟م
قال:مالسالممالميتحققمإالمهبذامالنوعممنمالرصاع..مأالمترىمالعاملمالميتحققملهممرادهممنم
الكاملمالعلميمإالمببذلماجلهد،مومصارعةمنزواتماهلوىمالتيمتدعوهمإىلمالركونمإىلمالراحة م؟م
قلت:مبىل..مفالميمكنمألحدمأنميتمكنممنميشءممامملميبذلمجهدهمفيه م.م
قال:ممولذلكمقالمتعاىلم﴿:م َل َقدْ َمخ َل ْقن ْ ِ
َاماألن َْس َ
ان ِميفمكَ َب ٍدم﴾م(البلد م..)4:مفاإلنسانمالبدمأنميكبدم
يفمحيات مهمويتعبمإىلمأنميتحققملهممراده..مم
قلت:موعيتممامذكرته..مفهالمحدثتنيمعنممطالبمالنفسماألمارة..موعنمكيفيةمقمعها م.م
قال:ممذلكمعلممطويل..موالعلممالميكفيموحدهمفيه..مبلمالمبدممعهممنمتربيةموجماهدة..مم
قلت:مفهلمتدلنيمعىلممنمأرىمفيهمممامتتحدثمعنه م؟م
ي(،)1مولنحاولمأنم
ابتسم،موقال:ممأنامأستاذممثلك..مولذلكمسأمرمبكمعىلمبعضمتالميذ م
نختربهممباممتشاءممنمأنواعماالختبار..ملرتىمكيفمحتولتمنفوسهممإىلمنفوسمطاهرةمطيبةمممتلئةم
بالسالمماجلميل م.م
قلت:ميرسينمذلك..ملكنمأخربينممنمأنتمحتىمأعرفممعممنمأسري..موتالميذممنمسألتقي م.م
ي(..)2مأمنامالرجلمالذيمتعاملممعمنفسهمكامميتعاملمالغريمممعمغريمه..م
قال:ممأنامالحاسب م

() 1مذكرناميفمهذامالبحثماألسسمالتيمتقوممعليهامالنظرةماإلسالميةمللتعاملممعمالنفس..موهيمخريمردمعىلمالذاهبم
الوجودية..مأمامالتفاصيلمالرتبطةمهبذا،مفقدمأفردنامهلامفصوالميفمرسالتيم(أرسارماإلنسان)مو(أرسارماحلياة)
()2أشريمبهمإىلمأيبمعبدماهللماحلارثمبنمأسدمالحاسبيمالبرصي،مأحدمعلامءمالسلوكمالكبار،مسميمالحاسبيمألنهمكانمحياسبم
ِ
ذمأكثرمالبغداديني؛مومهوممنم َأهلمالبرصة.مماتمببغدادمسنةم243هـ.م
نفسه.مومهومأست ُا
رويممنمورعهمأنهمكانمإذاممدميدهمإيلمالطعاممفيهمشبهةمحتركمإصبعهمعرق،مفكانميمتنعممنه..موقالماجلنيد:ممريبميوم ًا،مفرأيتم
فيهمأثرماجلوع،مفقلت:م(يامعم،مندخلمالدارموتتناولمشيئ ًا)،مفقال:منعم،مفدخلتمالدار،مومحلتمإليهمطعام ًا،ممنمعرسمقوم؛مفأخذم
لقمةموأدارهاميفمفيهممرار ًا،مثممقامموألقاهاميفمالدهليزموفر،مفلاممرأيتهمبعدمأيام،مقلنملهميفمذلك،مفقال:مإينمكنتمجائع ًامأنمأرسكم
بأكيلموأحفظمقلبك،مولكنمبينيموبنيماهللمعالمة:مأالميسوغنيمطعامامفيهمشبهة،مفلمميمكننيمابتالعه،مفمنمأينمكانمذلكمالطعام؟م

319

حاسبتهاموجاهدهتامإىلمأنماستقامتمعىلمطريقماهلل..موأسألماهللمأنميثبتنيمعىلمذلك م.م
قلت:مفهلمستدلنيمعىلمالطريقمالتيمرستمفيها م؟م
قال:ميرسينمذلك..مفالمهدفميلميفماحلياةمإىلمالداللةمعىلمهذا م.م
قلت:مفاخرتملنامجملسامنتحدثمفيه م.م
ريمبكمإىلمكليةمخمتصةمهبذا..مإ مهنام(كليةم
قال:مأنامجمردمفرد..موحديثيموحدهمالميكفي..مسأس م
التهذيبموالرتقي)موفيهامفروعمكثرية..مسأمرمبكمعىلمبعضها..ملتبرصمكيفمعالجماإلسالممالنفسم
منمأدوائها..موكيفمملميكتفمبذلك،مبلمراحميغرسمفيهاممنمالكارمممامجعلهامحقالمعظياممهلا م.م
قلت:ممنمأسسمهذهمالكلية م؟م
قال:مومنمغريه؟..مإنهمحممدم..مإنهمذلكمالرجلمالذيمملمتعرفمالبرشيةممربياممثله م.م
اهلدي اإلهلي:
كِّرم
كانمأولمقسمميفم(كليةمالتهذيبموالرتقي)مقسممكتبمعليهممنمالقرآنمهذهماآلي مة :م
﴿م َف َذ ْ
ِ
كُم ِمإ ْنمتَكُونُوام
﴾م(ق)،م)موهذهماآليةم :م
َاف َمو ِع ِيدم م()45م م
ِبا ْل ُق ْر َآ ِنم َم ْن َمخي ُ
كُمم َأعْ َل ُم ِمب َام ِميفم ُن ُفوس ْ
﴿م َر ُّب ْ
ص ِ
مكَانملِ ْ َ
احلنيَ م َف ِإ َّن ُه َ
امه َوم
﴾م(اإلرساء)،موهذهماآليةم :م
ورام م( 25م) م
﴿م َو ُننَزِّ ُل ِمم َنما ْل ُق ْر َآ ِنم َم ُ
َ
أل َّو ِابنيَ مغَ ُف ً
﴾م(اإلرساء)،مفسألتمالحاسبيمعنه،م
ِش َفا ٌء َمو َر ْمح ٌَةملِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ َمو َالم َي ِزيدُ مال َّظ مالِنيَ ِمإ َّال َمخ َس ًارام م( 82م) م
فقال:ميفمهذامالقسمملنمتسمعمإالمالقرآن م.م
قلت:موهلمللقرآنمكلمهذهمالقوةميفمهتذيبمالنفس م؟م
قال:ملقدموصفماهللمالقرآنمبكونهمشفا مء م..مومامداممكذلك،مفإنهميشفيممنمكلمالعللمالنفسية م.م
قلت:مكيفمذلك م؟م
فقلت:مإنهممحلممنمدارمقريبميلممنمالعرس،مثممقلتمله:متدخلماليوم،مفقال:منعم،مفقدمتماليهمكرس ًامكانتملنامفأكل،موقال:مإذام
قدمتمإيلمفقريمشيئ ًامفقدمممثلمهذا.
ِ
منممؤلفاته:م(الرعايةمحلقوقماهلل)،مو(مائيةمالعقلموحقيقةممعناه)،موغريها.
والمخيفىمرسماختيارناملهميفمهذامالفصل.
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قال:ملقدمصيغمالق مرآنمصياغةمخاصة،مفهومخياطبمالنفسممنمجذورهما م..مولذلكمفإنمالذيم
أدمنمعليهموالتزمهمتأدبمعىلميديهمالمحمالة م.م
إنمكلممنمرباهممرسولماهللم م..موكلممنمتربواميفمحجرمهذهماألمةمملميتهذبوامإالمبالقرآ من م .م.م
رويمأنمالنجايشمطلبممنمجعفرمبنمأيبمطالبمأنميسمعهمشيئ ًامممامجاءمبهمالرسولممعنم
اهلل،مفقرأمعليهمصدر ًاممنم(كهيعص)مفبكىمالنجايشمحتىماخضلتمحليتهموبكتمأساقفتهمحتىم
اخضلتمحلاهممحنيمسمعواممامتالمعليهم،مثممقالمهلممالنجايش:مإنمهذاموالذيمجاءمبهمعيسىم
ليخرجممنممشكاةمواح مدة،مانطلقامفالمواهللمالمأسلمهممإليكامموالم ُيكادون.مم
وعنماألصمعيمقال:مأقبلتممنمجامعمالبرصةمفطلعمأعرايبمعىلمقعودملهمفقال:مممنمالرجل؟م
قلت:ممنمبنيمأصمع،مقال:ممنمأينمأقبلت؟مقلت:ممنمموضعميتىلمفيهمكالممالرمحن،مفقال:ماتلم
ِ
كُم َمو َما متُوعَ دُ َ
ونم
﴾ مفلام مبلغت مقوله متعماىل م :م
﴿ موالذاريات م م
عىل مفتلوت م :م
مالس َامء ِمرزْ ُق ْ
﴿ م َو ِيف َّ
ّ
﴾(الذاريات)،مقال:محسبك،مفقاممإىلمناقتهمفنحرهامووزعهامعىلممنمأقبلموأدبر،موعمدمإىلم
م( 22م) م
سيفهموقوسهمفكرسمهامووىل،مفلاممحججتممعمالرشيدمطفقتمأطوفمفإذامأنامبمنمهيتفميبم
ممعيلمواستقرأمالسورة،مفلاممبلغتم
بصوتمرقيقمفالتفت،مفإذامأنامباألعرايبمقدمنحلمواصفرمفس ّل ّ
مالس َام ِءم
اآليةمصاح،موقال:مقدموجدنامماموعدنامربنامحق ًا،مثممقال:موهلمغريمهذا؟مفقرأتم :م
﴿م َف َو َر ِّب َّ
ض ِمإ َّنه َ ِ
َو ْ َ
َّكُمم َتن ِْط ُق َ
﴾(الذاريات)،مفصاحموقال:ميامسبحانماهللممنمذام
ونم م( 23م) م
محل ٌّقمم ْث َلم َمام َأن ْ
األ ْر ِ ُ َ
الذيمأ مغضبماجلليلمحتىمحلف،مملميصدقوهمبقولهمحتىمأجلؤوهمإىلماليمنيمقائلهامثالث ًا،موخرجتم
معهامنفسه م.م
*م
** م
سمعنامصوتامعذباميرتفعمبالقرآ من م..مأردتمأنمأتكلم،مفقالميلمالحاسبي:ملقدمذكرتملكمأنم
هذامالقسممالميوجدمفيهمإالمالقرآ من م..مفهلممنسمعمإىلمالقرئني،موهممخياطبونمالنفوس،موهيذبوهنام
بكالممرهبا م.م
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﴿م ِإنَّامعَر ْضنَاماألمان ََةمعَ َىلمالسامو ِ
اتم
اقرتبناممنمالقر م
َّ َ َ
َ
ئ م..مفسمعتهميرددممنمالقرآنمهذهماآلياتم :م َ
ِ
ني م َأ ْن َ ِ
اجل َب ِ
ض َمو ِْ
ِ
األر ِ
مج ُه مو ً
اماإلنسانمإ َّن ُه َ
ال م﴾م
مح َل َه
امو َ َ
ال م َف َأ َب ْ َ
مكَان م َظ ُلوم ًا َ
امو َأ ْش َف ْق َن ممن َْه َ
محيم ْلن ََه َ
ْ
َو ْ
ِ
ِ
معَىل َمس َف ٍر َمو َمل ِ
وامكَاتب ًام َف ِر َه ٌ
.م﴿:مو ِإ ْنمكُنت ُْم َ
كُمم َب ْعض ًام
(األحزاب:م 72م) م.
مجتدُ
انم َم ْق ُب َ
َ
وض ٌةم َف ِإ ْنم َأم َنم َب ْع ُض ْ
ْ
وامالشهاد َة مومن ميكْ تُمهام َف ِإَّمنه ِ
هلل ُِمب َامم
مآث ٌم م َق ْل ُب ُه َموا َّ
َف ْل ُيؤَ ِّد ما َّل ِذيماؤْ ُمت ِ َن م َأ َما َن َت ُه َمو ْل َيت َِّق ما َّ
هلل ََمر َّب ُه َموالمتَكْ ت ُُم َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ

ِ
َت ْعم ُل َ ِ
يمم﴾م(البقرة:م 283م) مِ .
نيم
.م﴿مإ َّنما َّ
كَمت ُْمم َب ْ َ
امو ِإ َذ َ
كُمم َأ ْنمتُؤَ ُّدواماأل َمانَات ِمإ َىلم َأ ْه ِل َه َ
امح ْ
هللَم َي ْأ ُم ُر ْ
ونمعَ ل ٌ
َ
وامبا ْلعدْ ِل ِمإ َّنما َّ ِ ِ ِ
الن ِ
هلل َ
مكَان َمس ِميع ًام َب ِصري ًام﴾م(النساء:م..)58م﴿م َيام
كُم ِمب ِه ِمإ َّنما ََّ
ْكُم ِ َ
هللَمنع َّامم َيع ُظ ْ
َّاسم َأ ْن َمحت ُ
ِ
ِ
َ
الر ُس َ
كُم َمو َأ ْنت ُْمم َت ْع َل ُم َ
ونم﴾م(األنفال:م 27م) م..م﴿م َقدْ م
ُوامالمختُونُواما َّ
ينمآ َمن
َأ ُّ َهياما َّلذ َ
ول َمو َختُونُوام َأ َمانَات ْ
هلل ََمو َّ
ِ
ِ
ين ُمه ْم ِ
معَنمال َّلغ ِْوم ُم ْع ِر ُض َ
َأ ْف َل َحما ُْلؤْ ِمن َ
ونم م()3م
مص َال ِ ِهت ْم َمخ ِاش ُع َم
)موا َّلذ َ
ونم م(َ 2
ين ُمه ْم ِميف َ
ُونم م()1ما َّلذ َ

ونم م(ِ 4
كَاةم َف ِ
وا َّل ِذين ُمهمملِلزَّ ِ
)مإ َّالمعَ َىلم َأزْ َو ِ
ين ُمهمملِ ُفر ِ
ونم م(ِ 5
وج ِه ْم َمح ِاف ُظ َ
اع ُل َ
كَتم
اج ِه ْمم َأ ْوم َمام َم َل ْ
َ
َ
)موا َّلذ َ ْ ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
َىمو َمرا َء م َذلِ َك م َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُم ما ْل َعا ُد َ
ين ُمه ْمم
)موا َّلذ َ
ون م م(َ 7
مغَري م َم ُلومنيَ م م()6م َف َم ِن ما ْب َتغ َ
َأ ْي َام ُ ُهن ْم م َفإ َّ ُهن ْم ْ ُ
ِ
مص َل َو ِ ِ
أل َمان ِ ِ
َِ
ون م م()9م ُأو َل ِئ َك ُمه ُم ما ْل َو ِار ُث َ
محي ِاف ُظ َ
عَه ِد ِه ْم َمر َ
ونم
ين ُمه ْم معَ َىل َ
)موا َّلذ َ
اعُون م م(َ 8
َاهت ْم َمو ْ
اهت ْم ُ َ
ِ
ِ
(الؤمنون)..م﴿مإ َّن ْ ِ
ماإلن َْس َ
امخالِدُ َ
ينم َي ِر ُث َ
ونما ْل ِف ْر َد ْو َس ُمه ْم ِمف َيه َ
ان ُمخ ِل َق َمه ُلوعً ام
ونم م(﴾)11م
م()10ما َّلذ َ

ِ
ماخل ْريم َمنُوعً ام م(ِ 21
مجزُ وعً ام م(ِ َ 20
ِ
ين ُمه ْممعَ َىلم
)مإ َّالما ُْل َص ِّلنيَ م م()22ما َّلذ َ
مالرش َ
)موإ َذام َم َّس ُه ْ َ ُ
م()19مإ َذام َم َّس ُه َّ ُّ
ِ
ون م م()23موا َّل ِذين ِميف م َأمو ِاهلم مح ٌّق ممع ُلوم م م()24ملِ ِ
َص َال ِ ِهت ْم م َد ِائ ُم َ
ينم
)موا َّلذ َ
لسائ ِل َموا َْل ْح ُرو ِم م م(َ 25
َ
َ
َّ
َْ ْ َ َْ ٌ
ِ
ون م م(ِ 27
ون ِمب َي ْو ِم مالدِّ ِ
معَذ ِ
اب َمر ِّ ِهب ْم م ُم ْش ِف ُق َ
ين ُمه ْم ِمم ْن َ
ُي َصدِّ ُق َ
مغَريم
)مإ َّن معَ َذ َ
)موا َّلذ َ
ين م م(َ 26
اب َمر ِّ ِهب ْم ْ ُ
ِ
ٍ
)مإ َّالمعَ َىلم َأزْ َو ِ
ين ُمهمملِ ُفر ِ
ونم م(ِ 29
مح ِاف ُظ َ
كَتم َأ ْي َام ُ ُهن ْمم َف ِإ َّ ُهن ْمم
اج ِمه ْمم َأ ْوم َمام َم َل ْ
وج ِه ْم َ
َم ْأ ُمونم م(َ 28
)موا َّلذ َ ْ ُ
ِ
غَري مم ُل ِ
مأل َمان ِ ِ
ين ُمه ْم ِ َ
ومنيَ م م()30م َف َم ِن ما ْب َتغَى َمو َرا َء م َذلِ َك م َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُم ما ْل َعا ُد َ
َاهت ْمم
)موا َّلذ َ
ون م م(َ 31
ُْ َ
ِ
ِ
ين ُمهممعَ َىل َ ِ
ين ُمه ْم ِمب َش َها َد ِ ِ
محي ِاف ُظ َ
اهت ْمم َق ِائ ُم َ
عَه ِد ِه ْم َمر َ
ونم
ونم م(َ 33
)موا َّلذ َ
اعُونم م(َ 32
َو ْ
مص َال ِهت ْم ُ َ
)موا َّلذ َم ْ
ٍ
ِ
كْر ُم َ
ونم م(﴾)35م(العارج م)م
م()34م ُأو َلئ َك ِميف َ
مجنَّاتم ُم َ
رأيتمالجتمعنيمحولهممستغرقنيماستغراقامتاما،مورأيتمعىلموجوهمبعضهممدموعامكثريةم
تنحد مر م..مورأيتمبعضهمميمسكمورقةميكتبمفيهامشيئا،مفاقرتبتممنه،مفرأيتهميضعمجداولممملوءةم
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ل م..مأنتمتنشغلمعنمكالممربكمبعدمثروتك م؟م
أ مرقامما م..مفقلتملهمخمتربا:ممامتفعلميامرج م
ن م..مأنامرجلمكنتممرسفام
ي م..مالمتسئميبمالظ م
قالميلمـموالدموعمتنحدرممنمعينيهمـم:مالميامأخ م
ق م..موقدمنبهتنيمهذهماآلياتمإىلموجوبمإرجاعم
يس م..موقدمأخذتمأمواالمكثريةمبغريمح م
عىلمنف م
احلقوقمألصحاهبما م..موقدمعاهدتماهللميفمهذامالجلسمأالمأخرجممنهمإالمبعدمأنمأردمكلمحقم
ت م..مفألنمأذوقمفقرمالدنيامخريممنمأنمأذوقمفقرماآلخرة م.م
لصاحبهمحتىملومافتقر م
*م
** م
تركته،مورستمإىلمجملسمآخر،مفرأيتمرجالميرددمبينهموبنيمنفسه:م:مبىلميامربمقدمآ من م..مبىلميام
ربمقدمآ من م..مبىلميامربم مقدمآن م.م
ض م..مكانمشاطر ًاميقطعمالطريقمبنيم
فسألتمالحاسبيمعنمشأنه،مفقال:مهذامالفضيلمبنمعيا م
س م..موكانمسببمتوبتهمأنهمارتقىمبعضماجلدرانمفسمعمتالي ًاميتل مومقولهمتعاىلم﴿:م َأ َملْم
أبيوردمورسخ م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وهب ْمملِ ِذ ِ
َاب ِمم ْنم
كْرما َّ
ينم ُأوتُواما ْلكت َ
ماحل ِّق َمو َالم َيكُونُوامكَا َّلذ َ
َي ْأنمل َّلذ َ
هلل َِمو َمامنَزَ َ ملمم َن ْ َ
ينم َآ َمنُوام َأ ْن َمخت َْش َعم ُق ُل ُ ُ

ماألمدُ م َف َقس ْتم ُق ُلوهبممو ِ
كَث ٌري ِممن ُْه ْمم َف ِاس ُق َ
ونم م(﴾)16م(احلديد م)،مفلاممسمعهامقال:م
ُُ ْ َ
َ
َق ْب ُلم َف َط َالمعَ َل ْي ِه ُم ْ َ َ
ٍ
بىلميامربمقدمآنمفرجع،مفآواهمالليلمإىلمخربةمفإذامهبامسابلة..مفقالمبعض مهم:منرحل،موقالمبعضهمم

حتىمنصبحمفإنمفضي ً
ال معىلمالطريقميقطعمعلينا..مقال:مففكرت،موقلتمأنامأسعىمبالليلميفم
العايص،موقومممنمالسلمنيمهاهنامخيافوين،مومامأرىماهللمساقنيمإليهممإالمألرتدع،ماللهممإينمقدم
تبتمإليكموجعلتمتوبتيمجماورةمالبيتماحلرام م.م
*م
** م
تركته،مورستمإىلمجم ملسمآخر،مفرأيتمرجالميتوسطمحلقة،موهوميقرأمعليهممالقرآن،موبعدم
أنمانتهىمسألهمأحدهممقائال:ميامشيخنامعنمرسمتأثريمالقرآنميفمقمعمالشهواتماخلسيسةمالتيممتتلئم
هبامالنفوس م.م
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فأجاب مه( :)1ملقد مجعل ماهلل ميف مالقرآن ممن ماحلكمة موالوعظة ماحلسنة مبالرتغيب موالرتهيبم
والتزهيدميفمالدنياموالرتغيبميفماآلخرةمواألمثالموالقصصمالتيمفيهامأنواعمالعربمواالستبصا مر م..م
وكلمذلكميرغبمالقلبمالسليممإذامأبرصمذلكمفياممينفعهميفممعاشهمومعاده،مويرغبمعامميرضه،م
ي م .م.م
فيصريمالقلبمحمبامللرشد،ممبغضامللغ م
فالقرآنممزيلملألمراضمالوجهةملإلراداتمالفاسدة،مفيصلحمالقلب،مفتصلحمإرادته،مويعودم
إىلمفطرتهمالتيمفطرمعليها،مفتصلحمأفعالهماالختياريةمالكسبيةمكامميعودمالبدنمبصحتهموصالحهمإىلم
احلالمالطبيعيمفيصريمبحيثمالميقبلمإالماحلقمكاممأنمالطفلمالميقبلمإالماللبن،مفيتغذىمالقلبممنم
اإليامنموالقرآنمبامميزكيهمويقويهمويؤيدهمويفرحهمويرسهموينشطهموميثبتمملكهمكامميتغذىمالبدنمبامم
ينميهمويقويه م.م
وكلممنمالقلبموالبدنمحمتاجمإىلمأنميرتبى،مفينمومويزيدمحتىميكملمويصلح،مفكاممأنمالبدنم
حمتاجمإىلمأنميزكومباألغديةمالصلحةملهمواحلميةمعامميرضهمفالمينمومإالمبإعطائهممامينفعهمومنعممام
يرضهمفكذلكمالقلبمالميزكوموالمينموموالميتممصالحهمإالمبذلك،موالمسبيلملهمإىلمالوصولمإىلم
ذلكمإالممنمالقرآن،موإنموصلمإىلميشءممنهممنمغريهمفهومنزرميسريمالمحيصلملهمبهممتاممالقصود،م
وكذلكمالزرعمالميتممإالمهبذينماألمرين.مم
اهلدي النبوي:
بعدمأنمجتولتمعىلمحلقاتمكثريةميفمقسممالقرآنممنمكليةم(كليةمالتهذيبموالرتقي)مرستم
هلل َ
ُمعَىلما ُْلؤْ ِمنِنيَ م
﴿مم َل َقدْ م َم َّنما َّ
معمصاحبيمالحاسبيمإىلمقسممآخرمكتبمعليهممنمالقرآنمهذهماآلي مة :م
ِ
وال ِمم ْنم َأ ْن ُف ِس ِه ْمم َي ْت ُلومعَ َل ْي ِه ْمم َآ َي ِات ِه َمو ُيزَ ِ
ِإ ْذم َب َع َث ِمف ِيه ْم َمر ُس ً
كْم َمةم َو ِإ ْنمكَانُوام
َاب َمو ِْم
كِّيه ْم َمو ُي َع ِّل ُم ُه ُمما ْلكت َ
احل َ

يمض َال ٍلم ُم ِب ٍ
﴾م(آلمعمران م)م
نيم م( 164م) م
ِم ْنم َق ْب ُلم َل ِف َ

فسألتمالحاسبيمعنها،مفقال:ميفمهذهماآليةميذكرماهللمالوظائفمالتيمكلفمهبامرسولماهللم
()1مهذاماجلوابممنقولمبترصفممن:مإغاثةماللهفانمالبنمالقيم:م.45/1
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 .م.م
قلت:مفاممعالقتهامبالتهذيبموالرتقية م؟م
قال:مالميوجدميفمالعاملمرجلموضعمخطةممتكاملةمللتهذيبموالرتقيةممثلمرس مولماهللم .م.م
قلت:مفأينمأجدمهذهماخلطة م؟م
قال:ميفمأحاديث مه م..متلكمالتيماجتهدمالعلامءميفممتييزمالوثوقممنهاممنمغري مه م..مثمماجتهدواميفم
معرفةمالعاينمالعظيمةمالتيمحتملهما م..مثمماجتهدواميفماستنباطمالكيفياتمالعمليةمالتيمجتعلممنهام
واقعامملموسا م.م
أردتمأنمأسأل،مفقالميل:متعا مل م..مفخريمجوابملكمأنمترىموتسمع،مفليسماخلربمكالعيان م.م
رستممعهمإىلمأولمحلقةمكانمجيلسمفيهامشيخمعرفتمفياممبعدمأنماسمهم(عبدمالوهابم
ين م)م م()1مم
الشعرا م
كانميقول:مقالمرسولماهللم م(:منرضماهللمامرأمسمعممنامشيئامفبلغهمكاممسمعهمفربممبلغم

()1منشريمبهمإىلمالشيخ معبدمالوهابمالشعراينم( 898م -م 973مهـم=م 1493م -م1565مم)،مولدميفمقلقشندةم(بمرص)مونشأم
بساقيةمأيبمشعرةم(منمقرىمالنوفية)موإليهامنسبته:م(الشعراين،مويقالمالشعراوي)موتويفميفمالقاهرة.م
لهمتصانيف،ممنهام(االجوبةمالرض يةمعنمأئمةمالفقهاء موالصوفية) مو(أدبمالقضاة) مو(إرشادمالطالبنيمإىلممراتبمالعلامءم
العالني) مو(االنوار مالقدسية ميفممعرفة مآداب مالعبودية م) ،مو(البحر مالورود ميف مالواثيق موالعهود) ،مو(هبجة مالنفوس مواالسامعم
واالحداقمفيامممتيزمبهمالقومممنماآلدابمواالخالق)،مو(العهودمالحمدية)مالذيمرجعنامإليهميفمهذامالحل،موغريها.م
وننبهمهنامإىلمأنمبعضماخلرافاتمدستميفمكتبه،موقدمنبهمهومإىلمذلك،موأشارمإليهمالؤرخمعبدماحليمبنمالعامدماحلنبيلميفمكتابهم
(شذراتمالذهبميفمأخبارممنمذهب)معندمترمجته،مفقال:م(وحسدهمطوائفمفدسوامعليهمكلامتمخيالفمظاهرهامالرشع،موعقائدم
ِ
زائغة،مومسائلمختالفماإلمجاع،موأق ماموامعليهمالقيامة،موشنَّعواموسبُّوا،مورموهمبكلمعظيمة،مفخذهلمماهلل،موأظهرهماهللمعليهمموكانم
مواظب ًامعىلمالسنة،مومبالغ ًاميفمالورع،م ُمؤثِر ًامذويمالفاقةمعىلمنفسهمحتىمبملبوسه،ممتحمالًملألذى،مموزع ًامأوقاتهمعىلمالعبادة؛ممام
ٍ
ٍ
سم ُع ملزاويته مدوي مكدوي مالنحل مليالً موهنار ًا ،موكان محييي مليلة ماجلمعة مبالصالة معىلم
بني متصنيف موتسليك موإِفادة ..موكان م ُي َ
ِ
الصطفىم،موملميزلممقيامًمعىلمذلك،ممع َّظامًميفمصدورمالصدور،مإِ
ىلمأنمنقلهماهللمتعاىلمإىلمدارمكرامته)م(شذراتمالذهبميفمأخبارم
منمذهب 374/8:م)
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أوعىممنمسامع م)()1ممم
مومعنىمنرضماهللم:مالدعاءمبالنضارةموهيمالنعمةموالبهجةمواحلسنمتقديرهممجلهماهللموزينهم
باألخالقماحلسنةمواألعاملمالرضية.مم
مويفمرواية:م(فرباممحاملمفقهمليسمبفقيهموربمحاملمفقهمإىلممنمهومأف مقهممنه م)()2ممم
مويفمرواية(:ماللهممارحممخلفائيمقالواميامرسولماهللمومامخلفاؤكم؟مقالمالذينميأتونممنم
بعديميروونمأحاديثيمويعلموهنامللناس م)()3ممم
بعدمأنمروىمهذهمالنصوصمقا مل(:)4مأخذمعلينامالعهدمالعامممنمرسولماهللم مأنمنسمعم
الناسماحلديث،مونبلغهمإىلمالبالدمالتيمليسمفيهامأحاديث،موذلكمبكتبنامكتبماحلديثموإرساهلام
إىلمبالدماإلسال مم م.مم
*م
** م
انتقلنامإىلمحلقةمأخرى،مكانميطلقمعىلمشيخهاملقبم(ابنمأيبمالدنيا م)(..)5معندمامجلسنام
سمعنامسائالميسألمقائال:منحنمجتارمقدمناممنمبالدمبعيد مة م..مونريدممنكمأنمحتدثنامعنمنبينام..م
وعنمالتوجيهاتمالتيمخصنامهبا م.م
ابتسممابنمأيبمالدنيامابتسامةمهادئة،موكأنهميرحبمهبمممنمخالهلا،مثممقال:مقالمرسولماهللمم
()1مرواهمأبومداودموالرتمذيموابنمحبانميفمصحيحهممرفوعا.
()2مهيمللطرباين.
()3مهيمللطرباين.
()4مهذهمالنصوصممنقولةمبترصفممنمكتابم(العهودمالحمدية)ملعبدمالوهابمالشعراين.
()5مممأشريمبهمإىلمأيبمبكرمعبداهللمبنمحممدمبنمعُبيدمبنمسفيانمبنمقيسمالعروفمبابنمأيبمالدنيا،مالبغداديم(208م-م281هـ،م
823م-م894م)،موهوماحلافظ،م الحدث،مصاحبمالتصانيفمالشهورةمالفيدة،مكانممنمالوعاظمالعارفنيمبأساليبمالكالممومام
يالئممطبائعمالناس،مإنمشاءمأضحكمجليسه،موإنمشاءمأبكاه..موثقهمأبوحاتمموغريه..مصنّفمالكثريمحتىمبلغتممصنفاتهم164م
مصنف ًاممنها:مالعظمة؛مالصمت؛ماليقني؛مذممالدنيا؛مالشكر؛مالفرجمبعدمالشدةموغريها.م(الوسوعةمالعربيةمالعالية)م
والمخيفىمرسماختيارناملهمهنا،مفهوممنمالؤلفنيمالكثرينميفماألحاديثمالرتبطةمباألخالق.م
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(:مثالثةمالمينظرماهللمإليهمموالميزكيهمموهلممعذابمأليم)مقالمالراوي:مفقرأهامرسولماهللممثالثم
سبلموالنانموالنفقم
مرات..مقالمالراوي:مفقلت:مخابواموخرسواممنمهمميامرسولماهلل؟مقالم:م(ال م
سلعتهمباحللفمالكاذب م)()1مم
رب م،مورجلم
ويفمروايةم()2م(:مثالثةمالمينظرماهللمإليهمميوممالقيامةمأشيمطمزا من م،موعائلممستك م
جعلماهللمبضاعتهمالميشرتيمإالمبيمينهموالميبيعمإالمبيمينه م)م
وقالمم(:مثالثةمالميكلمهمماهللميوممالقيامةموالميزكيهمموهلممعذابمأليمم:مرجلمعىلمفضلم
ماءمبفالةميمنعهمابنمالسبيل م)()3ممم
ك م،مورجلمبايعم
ويفمروايةم:م(يقولماهللملهماليوممأمنعكمفضيلمكامممنعتمفضلممامملمتعملميدا م
ك م،م
رجالمسلعةمبعدمالعرصمفحلفمباهللمألخذهامبكذاموكذامفصدقهمفأخذهاموهومعىلمغريمذل م
ورجلمبايعمإمامامالميبايعهمإالمللدنيامفإنمأعطاهممن مهامماميريدموىفملهموإنمملميعطهمملميفمله م)م
ب م،مورجلمحلفم
ويفمرواية(:مورجلمحلفمعىلمسلعةملقدمأعطيمهبامأكثرمممامأعطيموهومكاذ م
عىلميمنيمكاذبةمبعدمالعرصمليقتطعمهباممالمامرئممسل مم م،مورجلممنعمفضلمماءمفيقولماهللملهميومم
القيامةماليوممأمنعكمفضيلمكامممنعتمفضلممامملمتعملميداك م)م
ين م،م
ف م،موالفقريمالختا مل م،موالشيخمالزا م
وقالمرسولماهللمم(:مأربعةميبغضهمماهللم:مالبائعماحلال م
واإلمامماجلائر م)()4مممم
وعنمواثلةمقال:مكانمرسولماهللممخيرجمإليناموكنامجتاراموكانميقولم:م(ياممعرشمالتجارمإياكمم
والكذب م)()5مم
()1مرواهممسلممواألربعة.
()2مهيمللطرباينميفمالكبري.
()3مرواهمالبخاريمومسلم.
()4مرواهمالنسائيموابنمحبانميفمصحيحه.
()5رواهمالطرباينمبإسنادمالمبأسمبه.
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بم م()1م
وقالمرسولماهللمم(:ماحللفممنفقةمللسلعةمممحقةمللكس م
وقالمرسولماهللمم(:مالتاجرمالصدوقماألمنيممعمالنبينيموالصديقنيموالشهداء م)()2ممم
وقالمرسولماهللم م(:مإنمأطيبمالكسبمكسبمالتجارمالذينمإذمامحدثوامملميكذبوما م،موإذام
ائتمنوامملمخيونوما م،موإذاموعدوامملمخيلفوما م،موإذاماشرتوامملميذموما م،موإذامباعوامملميمدحوما م،موإذامكانمعليهمم
ملميمطلوما م،موإذامكانمهلممملميعرسوا م)()3ممم
وقالمرسولماهللمم(:مالبيعانمباخليارممامملميتفرقما م،مفإنمصدقمالبيعانموبينامبوركمهلامميفمبيعه مام م،م
وإنمكتامموكذبامفعسىمأنميربحامويمحقامبركةمبيعه مام م..ماليمنيمالفاجرةممنفقةمللسلعةمممحقةم
للكسب م)()4مم
وخرجممإىلمالصىلمفرأىمالناسميتبايعونمفقالم:م(ياممعرشمالتجار م) م،مفاستجابواملرسولماهللم
مورفعوامأعناقهمموأبصارهممإلي مه م،م مفقالم:م(إنمالتجارميبعثونميوممالقيامةمفجارامإالممنماتقىموبرم
وصدق م)()5مم
الرصاط املستقيم:
بعد أن جتولت عىل حلقات كثرية سمعت فيها من هدي حممد وتربيته للنفوس،
ومتكنه منها ،رست مع املحاسبي إىل قسم آخر يف (كلية التهذيب والرتقي) ،وقد رأيت عىل
ِ
ِ
ِ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
رص َ
الرص َ
َري
اط املُْ ْستَق َ
يم (َ )6
الفتة بابه هذه اآليةْ { :اهدنَا ر َ
املَْغ ُْض ِ
الضا رلنيَ ([ })7الفاحتة ،]7 ،6 :فسألت املحاسبي عنه وعن رس اآلية
وب َع َل ْي ِه ْم َو َال َّ
التي وضعت عىل بابه ،فقال :إن النفس اإلنسانية حتتاج إىل نامذج ممتلئة بالطهر والعفاف
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
()2رواهمالرتمذيمبسندمحسن.
()3رواهمالبيهقيموغريه.
()4رواهمالبخاريمومسلم.
()5رواهمالرتمذيموابنمحبانمواحلاكمموصححوه.
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والكامل اإلنساين لتحتذي هبا ،وتسري عىل هدهيا ،وهلذا فإننا يف هذا القسم نبحث عن هذه
النامذج الطاهرة لنقتفي أثرها ،ونسري خلفها.
قلت :أال تكفي تلك التعاليم الراقية التي كنت سمعتها يف القسمني السابقني؟
قال :بىل ..ولكن للشيطان منافذه التي حيول هبا اخلري رشا ،واهلداية ضاللة.
قلت :أيمكن ذلك؟
قال :أجل ..وقد وقع يف هذه األمة من ذلك كثري من الرصاع نتيجة انحرافهم عن
الرصاط املستقيم الذي أمروا بااللتزام به ،والتمسك بحبله ..لقد أشار رسول اهلل  إىل
ذلك ،ففي احلديث عن ابن مسعود قال :خط لنا رسول اهلل  يوما خطا فقال :هذا سبيل
اهلل ،ثم خط خطوطا عن يمني اخلط ويساره وقال :هذه ُسبل ،عىل كل سبيل منه شيطان
ِ
رصاطِي ُم ْست َِق ايام َفاتَّبِ ُعو ُه َو َال َتتَّبِ ُعوا الس ُب َل َف َت َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه
يدعوه ،ثم تالَ { :و َأ َّن َه َذا َ
َذلِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم بِ ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون } [األنعام ]153 :يعني اخلطوط التي عن يمينه ويساره(.)1
قلت :ما دام األمر كام وصفت ،وأن الشيطان قد مزج اخلري بالرش ،فصار الرش خريا،
واخلري رشا ،فكيف متيزون بينهام؟
قال :لقد ترك لنا رسول اهلل  من الوصايا واإلشارات ما يستطيع به كل عاقل
خملص أن يميز دين اهلل عن الدين الذي وضعه الشيطان ليلبس به عىل عباد اهلل.
قلت :ولكن أال يمكن أن تترسب الشياطني إىل تلك الوصايا واملوازين فتنحرف
هبا ،وحتوهلا إىل سبل الشيطان؟
قال :ال ..يستحيل ذلك ..فتلك الوصايا من الوضوح والدقة ما ال يمكن للشياطني
الوصول إليه ..وهي فوق ذلك حممية باملحكم من القرآن ،وبام تقتضيه الفطر السليمة.
قلت :فهال انتقلت من اإلمجال إىل التفصيل.
()1مممرواهمأمحدموالنسائيموالدارمي.
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قال :لقد وردت الوصايا الكثرية من رسول اهلل  بأهل بيته الذين حددهم بدقة
متناهية ،واعتربهم متمسكني بحبل اهلل ،وأهنم لن يرتكوه أبدا ،فقد ورد يف احلديث املتواتر:
متسكتم به ل ْن تض يلوا بعدي  :كتاب اهللي ٌ
(إين تركت فيكم ما ْ
حبل ممدو ٌد ِمن السامء إىل
ي
إن ي
عيل احلوض ،فانظروا كيف ختلفوين
األرض ،وعرتيت أهل بيتي ،ول ْن يفرتقا حتيى يردا ي
فيهام)()1

قلت :ولكن أال يمكن أن يكون يف هذا احلديث دعوة إىل االهتامم هبم وحمبتهم دون
اعتبارهم أوصياء عىل الدين ،أو حافظني للرصاط املستقيم؟
قال :سأرضب لك مثاال عن وصية من تلك الوصايا ،وهو منقول بالتواتر ،وأخربين
عن فهمك له ،لقد ورد يف احلديث بعد عودته  من حجة الوداع ،ووصوله إىل مكان
يسمى غدير خم قرب اجلحفة جنوب املدينة ..هناك أمر احلجاج الذين معه بالتوقف،
وعددهم حوايل عرشة آالف من الصحابة ،وفيهم صفوهتم املهاجرون واألنصار أصحاب
القرار يف املسلمني ..ثم أمر بانتظار املتأخرين من الناس ورد من فات عن هذا املوضع..
حتى عاد الفائت ووصل املتأخر ثم خطب مودع اا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال( :أما بعد..
أهيا الناس إنام أنا برش يوشك ان يأتيني رسول ريب عز وجل فأجيب ،وإين تارك فيكم ثقلني:
أوهلام كتاب اهلل عز و جل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل تعاىل واستمسكوا به ..فحث
عىل كتاب اهلل ورغب فيه[ ..ثم] قال :وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي ..أذكركم اهلل يف
أهل بيتي ..أذكركم اهلل يف أهل بيتي) ،ثم قال ( :ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟ قالوا
بىل! قال من كنت مواله فعىل مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه) ( ..)2هل تتصور

ثم
()1ممماحلديثممتواتر،موقدموردمبصيغمكثريةمرواهمأمحدمومسلمموالرتمذيموغريهم،موقدمنصماأللباينمعىلمصحتهمانظرمحدي م
يفمصحيحماجلامع.
رق ممم:م2458م م
()2ممماحلديثموردمبصيغمكثريةموهوممتواترمومرويميفمكثريممنمكتبمالسنة.
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أن كل هذه التوجيهات واإلعدادات من أجل أن يطلب من الناس حمبتهم ..أم أن األمر له
عالقة بالدين والسلوك واحلياة مجيعا؟
قلت :األمر كام ذكرت ..ولكن ما عالقة ذلك هبذه الكلية؟
قال :لقد وقعت انحرافات كثرية يف وصف الشخصية اإلنسانية السوية التي أراد اهلل
أن يصطبغ هبا املسلم ..فبعضهم صور املسلم بصورة اإلنسان املستعيل املستكرب عىل غريه
من األمم ..وبعضهم صوره بصورة الضعيف املتهالك السلبي ..وهكذا دب االنحراف
إىل هذه األمة نتيجة بعدها عن الرصاط املستقيم الذي أوصاها به.
قلت :فامذا تفعلون يف هذا القسم من الكلية؟
قال :نحن يف هذا القسم نبحث عن هؤالء اهلداة املتمسكني بحبل اهلل ،فنعيش يف
صحبتهم وواليتهم ونرتبى عىل أيدهيم ،وننفي الدخن ومزيج الشيطان هبدهيم..
جتولت عىل حلقات كثرية يف هذا القسم ،وقد امتألت تعظيام لتلك النفوس الطاهرة
املمتلئة بالقداسة ،والتي مثلت بجدارة كتاب رهبا وسنة نبيها.
وقد شدين منها خطبة كانت تردد كثريا ،وبأصوات مجيلة ،كانوا يطلقون عليها خطبة
املتقني ،وقد رأيتها تصور الشخصية اإلنسانية يف قمة كامهلا ومجاهلا ،وقصتها كام ذكر يل هي:
أن صاحبا ألمري املؤمنني يقال له مهام كان رجال عابدا ،فقال له :يا أمري املؤمنني صف يل
املتقني حتى كأين أنظر إليهم ،فتثاقل عن جوابه ،ثم قال :يا مهام اتق اهلل وأحسن ،فإن اهلل
مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون ،فلم يقنع مهام هبذا القول حتى عزم عليه فحمد اهلل
وأثنى عليه وصىل عىل النبي  ،ثم قال( :أما بعد ،فإن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ خلق اخللق
حني خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم ،النة ال ترضه معصية من عصاه ،وال تنفعه
طاعة من أطاعه ،فقسم بينهم معايشهم ،ووضعهم من الدنيا مواضعهم .فاملتقون فيها هم
أهل الفضائل :منطقهم الصواب ،وملبسهم االقتصاد ،ومشيهم التواضع .غضوا أبصارهم
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عام حرم اهلل عليهم ،ووقفوا أسامعهم عىل العلم النافع هلم .نزلت أنفسهم منهم يف البالء
كالتي نزلت يف الرخاء .لو ال االجل الذي كتب اهلل عليهم مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم
طرفة عني ،شوقا إىل الثواب ،وخوفا من العقاب .عظم اخلالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف
أعينهم ،فهم واجلنة كمن قد رآها ،فهم فيها منعمون ،وهم والنار كمن قد رآها ،فهم فيها
معذبون ..قلوهبم حمزونة ،ورشورهم مأمونة ،وأجسادهم نحيفة ،وحاجاهتم خفيفة،
وأنفسهم عفيفة ..صربوا أياما قصرية أعقبتهم راحة طويلة ،جتارة مربحة ،يرسها هلم
رهبم ..أرادهتم الدنيا ومل يريدوها ،وأرسهتم ففدوا أنفسهم منها ..أما الليل فصافون
أقدامهم ،تالني الجزاء القرآن يرتلوهنا ترتيال ،حيزنون به أنفسهم ،ويستثريون به دواء
دائهم ،فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا ،وتطلعت نفوسهم إليها شوقا ،وظنوا
أهنا نصب أعينهم ،وإذا مروا بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع قلوهبم ،وظنوا أن زفري
جهنم وشهيقها يف أصول آذاهنم ،فهم حانون عىل أوساطهم ،مفرتشون جلباههم وأكفهم،
وأطراف أقدامهم ،يطلبون إىل اهلل يف فكاك رقاهبم ..وأما النهار فحلامء علامء ،أبرار أتقياء،
قد براهم اخلوف بري القداح ،ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرىض ،وما بالقوم من مرض،
ويقول :قد خولطوا! ولقد خالطهم أمر عظيم! ال يرضون من أعامهلم القليل ،وال
يستكثرون الكثري ،فهم النفسهم متهمون ،ومن أعامهلم مشفقون ..إذا زكي أحد منهم
خاف مما يقال له ،فيقول :أنا أعلم بنفيس من غريي ،وريب أعلم مني بنفيس! اللهم ال
تؤاخذين بام يقولون ،واجعلني أفضل مما يظنون ،واغفر يل ما ال يعلمون ..فمن عالمة
أحدهم أنك ترى له قوة يف دين ،وحزما يف لني ،وإيامنا يف يقني ،وحرصا يف علم ،وعلام يف
حلم ،وقصدا يف غنى ،وخشوعا يف عبادة ،وجتمال يف فاقة ،وصربا يف شدة ،وطلبا يف حالل،
ونشاطا يف هدى ،وحترجا عن طمع ..يعمل االعامل الصاحلة وهو عىل وجل ،يميس ومهه
الشكر ،ويصبح ومهه الذكر ،يبيت حذرا ،ويصبح فرحا ،حذرا ملا حذر من الغفلة ،وفرحا
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بام أصاب من الفضل والرمحة ..إن استصعبت عليه نفسه فيام تكره مل يعطها سؤهلا فيام
حتب ..قرة عينه فيام ال يزول ،وزهادته فيام ال يبقى ،يمزج احللم بالعلم ،والقول بالعمل..
تراه قريبا أمله ،قليال زهلل ،خاشعا قلبه ،قانعة نفسه ،منزورا أكله ،سهال أمره ،حريزا دينه،
ميتة شهوته ،مكظوما غيظه ..اخلري منه مأمول ،والرش منه مأمون ..إن كان يف الغافلني كتب
يف الذاكرين ،وإن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني ..يعفو عمن ظلمه ،ويعطي من
حرمه ،ويصل من قطعه ..بعيدا فحشه ،لينا قوله ،غائبا منكره ،حارضا معروفه ،مقبال
خريه ،مدبرا رشه ..يف الزالزل وقور ،ويف املكاره صبور ،ويف الرخاء شكور ..ال حييف عىل
من يبغض ،وال يأثم فيمن حيب ..يعرتف باحلق قبل أن يشهد عليه ..ال يضيع ما استحفظ،
وال ينسى ما ذكر ،وال ينابز بااللقاب ،وال يضار باجلار ،وال يشمت باملصائب ،وال يدخل
يف الباطل ،وال خيرج من احلق ..إن صمت مل يغمه صمته ،وإن ضحك مل يعل صوته ،وإن
بغي عليه صرب حتى يكون اهلل هو الذي ينتقم له ..نفسه منه يف عناء ،والناس منه يف راحة..
أتعب نفسه آلخرته ،وأراح الناس من نفسه ..بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة ،ودنوه ممن
دنا منه لني ورمحة ،ليس تباعده بكرب وعظمة ،وال دنوه بمكر وخديعة)1( (..

العقل:
بعدمأنمجتولتمعىلمحلقاتمكثريةمسمعتمفيهاممنمهديمآلمحممدموتربيت مه مممللنفوس،ممرستم
معمالحاسبيمإىلمقسممآخرميفم(كليةمالتهذيبموالرتقي)،موقدمرأيتمعىلمالفتةمبابهمهذامالنصم
﴿م َأ َف َالم َت ْع ِق ُل َ
﴾م(البقرة،موغريهامكثري)،مفسألتمالحاسبيمعنه،مفقال:ميفمهذام
ونم م()44م م
العجيبم :م
ك م..مفرتبىمالنفوسممنمخاللمذلك م.م
القسممختاطبمالعقولمبامموضعماهللمفيهاممنمالدار م
س م..مفرأيتمتالميذامكثريينممتحلقنيميفمحلقمخمتلفة،موهمميفممنتهىماألدبم
دخلنامقاعةمالدر م
( )1ممم ذكرتماخلطبةمبطوهلامألمهيتها،موالستمدادهامالتامممنمالقرآنمالكريم،مولتصويرهاملشخصيةماإلنسانمالسلممبأرقىم
صوره ما.
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نيموالمأساتذةمكباراميرشفونمعليهم..مبلمكانوامكلهمم
والنظام،موقدمتعجبتممنمذلكمإذمملمأرممراقب م
يفمسنمالراهقة..مومعمذلكمكانوامكلهمميفمحكمةمالشيوخمواتزاهنمموانضباطه مم( )1م.م
اقرتبناممنمحلقةممنماحللقات،مفسمعنامشيخهامالشابميقو مل(:)2مالسعاةماحلقيقيةمهيمالسعادةم
التيمالمتعنيمإالمبقاءمبالمفناء،مولذةمبالمعناء،مورس مورامبالمحزن،موغنىمبالمفقر،موكامالمبالمنقصان،م
وعزامبالمذل..موفوقمذلكمتكونمأبدماآلباد،موعىلموجهمالمتنقصهمترصمماألحقابمواآلماد،مبلملوم
قدّ رنامالدنياممملوءةمبالدّ رر،موقدّ رنامطائر ًامخيتطفميفمكلمألفمسنةمحبةمواحدةممنها،ملفنيتمالدّ ررم
وملمينقصممنمأبدماآلبادميشء م.م
لمهذهمالس معمادةمالمنحتاجمإىلماستحثاثمالنفوسمعىلمطلبها،مإذمأنمكلميتسارعمإىلممامهوم
فمث م
أقلممنهامبكثري،موالميرصفهمعنهامكونمالطريقمإليهاممتوعر ًا،موحموج ًامإىلمتركملذاتمالدنيا،مواحتاملم
أنواعممنمالتعبمهنا..مفإنمالدةميفماحتاملمالتعبممنحرصة،موالفائتمفيهامقليل..مواللذاتممالدنيويةم
منرصمةممنقضية..موالعاقلميتيرسمعليهمتركمالقليلمنقد ًاميفمطلبمأضعافهمنسيئة.مم

() 1مسنذكرمهنامـممنمخاللمماموردميفمكتبمالسلوكماإلسالميةمـممامبنىمعليهماإلسالممتعاملهممعمالنفس،موهوممماماشرتكتم
يفمذكرهممدارسمالسلوكماإلسالميةمباختالفمتوجهاهتا.
() 2استفدنامالكثريممنممادةمهذامالبحثممنمكتابم(ميزانمالعمل)ملإلماممأيبمحامدمالغزايل،ممعمالترصفمالذيميقتضيهم
القام.م
وقدمقالمالغزايلميفممقدمةمهذامالكتابم(:ملامكانتمالسعادةمالتيمهيممطلوبماألولنيمواآلخرينمالمتنالمإالمبالعلمموالعمل،م
وافتقرمكلمواح دممنهاممإىلماإلحاطةمبحقيقتهمومقداره،مووجبممعرفةمالعلمموالتمييزمبينهموبنيمغريهمبمعيار،موفرغناممنه،موجبم
معرفةمالعملمالسعد،موالتمييزمبينهموبنيمالعملمالشقي،مفافتقرمذلكمأيض ًامإىلمميزان،مفأردنامأنمنخوضمفيهمونبنيمأنمالفتورمعنم
طريقمحتصيله،مثممنبني مالعملمالسعدموطريقه.موكلمذلكمبطريقةمترتقىمعنمحدمطريقم
طلبمالسعادةممحاقة،مثممنبني مالعلممو
ّ
ّ
التقليدمإىلمحدمالوضوح،ملوماستقىصمبحقيقتهموطولمالكلممفيهمارتقىمإىلمحدمالربهانمعىلمالرشوطمالتيمذكرناهاميفم(معيارم
ّ
العلم)،موإنمكناملسنامنطولمالكالممبه،مولكنمنرشدمإىلمأصولهموقوانينه)م
ّ
و الكتابميفممجلتهمخريمماميبنيمالنظرةماإلسالميةمللتعاملممعمالنفس،موهوميفمنفسمالوقتميردمعىلمالقوالتمالختلفةمالتيم
تربرمللنفسمسلوكاهتامالعشوائيةمغريمالنضبطة.م
واستفدنامكذلكممنمكتابم(تفصيلمالنشأتنيموحتصيلمالسعادتني)مللراغبماألصفهاين.
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ولذلكمترىماخللقمكلهمميفمالتجاراتموالصناعات،موحتىميفمطلبمالعلم،محيتملونممنم
الذلمواخلرسان،موالتعبموالنصب،مماميعظمممقاساتهمطمع ًاميفمحصولملذةمهلمميفمالستقبل،متزيدم
عىلمماميفوهتمميفماحلالمزيادةمحمدودة،مفكيفمالميسمحونمبرتكهميفماحلالمللتوصلمإىلممزايامغريم
مقدرةموالمحمدودة.مم
قالمآخر:مإنمسببمفتورماخللقمعنمطلبمهذامالنوعممنمالسعادةمهومضعفمإيامهنممباليومم
اآلخر،موإالمفالعقلمالناقصمقاضمبالتشمريملسلوكمطريقمالسعادةمفضالًمعنمالكامل م.م
قالمآخر:ممملقدمتأملتمفرقمالناسميفمأمرماآلخرةمفوجدهتممأربعمفرق:مم
أمامأوالها،موهيمأكملمالفرقموأعقلها،موأحقهامبنيلمالسعادة،مفهيمالفرقةمالتيماعتقدتم
احلرشموالنرشمواجلنةموالنار،مكاممنطقتمهبامالرشائع،موأفصحمعنموصفهمالقرآن،موأثبتواماللذاتم
احلسيةممجيعهاممنمالطعومموالشمومموا مللموسمواللبوسموالنظورمإليه،موغريمذلك..مواعرتفوام
بأنهميضافمإىلمذلكمأنواعممنمالرسور،موأصنافممنماللذاتمالتيمالمحييطمهباموصفمالواصفني،م
فهيم(ممامالمأعنيمرأتموالمأذنمسمعتموالمخطرمعىلمقلبمبرش م)()1م
واعتقدوامأنمذلكمجيريمأبد ًامبالمانقطاع،موأنهمالمينالمإالمبالعلممومالعمل،موهذامهومقولم
السلمني..موهومماميملؤهممبالسالمموالسعادةموالطمأنينة م.م
وأمامالثانية،مفقومماعرتفوامبنوعممنماللذةمالمختطرمعىلمقلبمبرشمكيفيتها،موسموهاملذةمعقلية،م

()1موردمهذامالوصفمللجنةميفم أحاديثمكثريةممنهاممامرويمعنمابنمعباسمـمريضماهللمعنهمـمعنمالنبيممقالم(:ملامخلقم
اهللمجنةمعدنمخلقمفيهاممامالمعنيمرأتموالمأذنمسمعتموالمخطرمعىلمقلبمبرش،مثممقالمهلا:متكلميمفقالت﴿:م َقدْ م َأ ْف َل َحما ُْلؤْ ِمن َ
ُون)م
(الؤمنون،)1:مويفمروايةم(:خلقماهللمجنةمعدنمبيدهمود ىلمفيهامثامرهاموشقمفيهامأهنارهامثممنظرمفيهامفقالمهلا:متكلميمفقالتم﴿:م
َقدْ م َأ ْف َل َح مالُْؤْ ِمن َ
ُون) م(الؤمنون ،) 1:مفقال(:وعزيت مال مجياورين مفيك مبخيل) مرواه مالطرباين ميفماألوسط موالكبري موأحد مإسناديم
الطرباينميفماألوسطمجيد.
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ل(..)1موهذامالقولميتناىفممعم
وأماماحلسياتمفأنكرواموجودهاممنماخلارجمإالممنمطريقمالتخيي م
متطلباتمالن مفسمالتيمترىمأهنامالمتستغنيمعنماللموسممنماللذاتموالنظورممنهاموالطعومم
وغريه م.م
وأمامالثالثة،مفذهبوامإىلمإنكارماللذةماحلسيةممجلة،مبطريقماحلقيقةمواخليال،موزعموامأنمالتخيلم
المحيصلمإالمبآالتمجسامنية،موالوتميقطعمالعالقةمبنيمالنفسموالبدن،مالذيمهومآلتهميفمالتخيلم
الممولذاتم
وسائرماالحساسات،موالميعودمقطمإىلمتدبريمالبدنمبعدمأنمأطرحه،مفالميبقىملهمإالمآ م
ليستمحسيةمولكنهامأعظمممنماحلسية.مم
وأمامالرابعة،مفهمممجاهريممنماحلمقى،مذهبوامإىلمأنمالوتمعدممحمض،موأنمالطاعةموالعصيةم
المعاقبةمهلام،مويرجعماإلنسانمبعدمموتهمإىلمالعدم،مكاممكانمقبلموجوده.مم
وقدمرأيتمأنمالدعاةمهلذامالذهبمالميعدونمكوهنممب ّطالنيمغلبتمع مليهممشهواهتم،مواستوىلم
عليهممشيطاهنم،مفلمميقدروامعىلمقمعمهواهم،موملمتسمحمهلممرعونتهممبأنميعرتفوامبالعجزمعنم
مقاومةماهلوى،مفتعللواملنقصاهنممبأنمذلكمواجبموأنهماحلق،مثممأح ّبوامأنميساعدهممغريهم،م
فدعوامإىلمالبطالةمومامجلبتمعليهمالنفسممنماتباعماهلوىمالذيمهومأشدمحا مململألمحقمعىلم
السارعةمإىلمالتصديقمبه م.م
قالمآخر:ملقدمحتدثمشيخنامأبومحامدمعنمهذامالصنفمالرابعمكثريا،موذكرمعلةمماموقعوامفيهم
وردمعىلممقوالهتم..مومنمأشهرهامادعاءهممأنم م(النقدمخريممنمالنسيئة..مولذاتمالدنياميقني..م

()1موفرقمهؤالءمبنيمطريقمالتخيلميفمحالةمالنومموبنيمهذامالتخييلمبأنمالنومميتكدرمبالتنبه،موذلكمالمتكدرمله،مبلمهومعىلم
التأبيد،موذكروامأنمهذامقارصمعىلمطائفةممنمالشغوفنيمبالحسوسات،موالذينمالتفاتمنفوسهمممقصورمعليها،موالميسمونمإىلم
اللذاتمالعقلية،موذكروامأنمهذامالميفيضمإىلمأمرميوجبمفتور ًاميفمالطلب،مفإنمااللتذاذمإنامميقعمباممحيصلميفمنفسماإلنسانممنم
التأثرمباللموسموالنظورموالطعومموغريه،مواليشءماخلارجمسببميفمحصولماألثر،موليستماللذةممنماألثرماخلارجمبلممنماألثرم
احلاصلمعندمحضورماخلارج.مفإذامأمكنمحصولماألثرميفمالنفسمدونماليشءماخلارج،مكامميفمحالةمالنوم،مفالمأرب ميفماليشءم
اخلارج..م(انظر:مميزانمالعمل)
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ك م)م
ولذاتماآلخرةمشك!!..موالميرتكماليقنيمبالش م

ربمأنمهذامالقياسمفاسد..موأنهمالمخيتلفمعنمقياسمإبليسمىفمقولهم﴿:م َأن َ
َامخ ْ ٌري ِمم ْن ُهم
وقدماعت م
ِ
ِ
َخ َل ْقتَنِ ِ
ٍ
نيم م(ماألعراف:ممنماآلي مة..)12مفظنمأنماخلرييةمىفمالنسب .م.م
يمم ْنمن ٍَار َمو َخ َل ْق َت ُهمم ْنمط م
وقدمذكرمأنمعالجمهذامالغرورميتممبأمرين:مالتصديقماإليامين..موالربهان م.م
قمفهومأنميصدقماهللمتعاىلمىفمقولهم﴿:موم ِ
هلل َِمخ ْ ٌري َمو َأ ْب َقىم﴾م(القصص:ممنم
امعنْدَ ما َّ
صدي م
أمامالت م
َ َ
َاعما ْلغ ُُر ِ
اماحل َياةُمالدُّ ْن َي ِ
ورم﴾م(آلمعمران:ممنماآلي مة..))185موتصديقم
اآلي مة60
امإ َّالم َمت ُ
َ
)،موقولهم﴿:مو َم ْ َ
الرسولممفياممجاءمبه م.م
وأمامالربها من:مفهومأنميعرفموجهمفسادم مقياسه،موأنمقوله:مالدنيامنقدمواآلخرةمنسيئةممقدمةم
صحيحة،موأمامقوله:مالنقدمخريممنمالنسيئة.مفهومحملمالتلبيس..موليسماألمرمكذلك..مبلمإنمكانم
النقدممثلمالنسيئةميفمالقدار..موالقصودمفهومخري..موإنمكانمأقلممنها..مفالنسيئةمخريممنه..مفإنم
الكافرمالغرورميبذلميفمجتارتهم مدرمه ًامليأخذمعرشةمنسيئة،موالميقولم(:مالنقدمخريممنمالنسيئةمفالم
أتركه)،موإذامحذرهمالطبيبمالفواكهمولذائذماألطعمةمتركمذلكميفماحلالمخوف ًاممنمأملمالرضميفم
الستقبل؛مفقدمتركمالنقدموريضمبالنسيئة..موالتجارمكلهمميركبونمالبحارمويتعبونميفماألسفارمنقد ًام
ألجلمالراحةموال مربحمنسيئة،مفإنمكانمعرشةميفمثاينماحلالمخري ًاممنمواحدميفماحلالمفانسبواملذةم
الدنياممنمحيثممدهتامإىلممدةماآلخرة،مفإنمأقىصمعمرماإلنسانممائةمسنة،موليسمهومعرشمعشريم
منمجزءمألفمألفمجزءممنماآلخرة،مفكأنهمتركمواحد ًامليأخذمألفمألفمبلمليأخذممامالمهنايةملهم
والمحد،موإنمنظ مر ممنمحيثمالنوعمرأىملذاتمالدنياممكدرةممشوبةمبأنواعمالنغصاتمولذاتم
اآلخرةمصافيةمغريممكدرة،مفإذنمقدمغلطميفمقوله:م(النقدمخريممنمالنسيئة م)م
فمنشأمهذامالغرورمـمكاممترونمـمهومقبولملفظمعامممشهورمأطلقموأريدمبهمخاص،مفغفلمبهم
الغرورمعنمخصوصممعناه،مفإنممنمقال:مالنقدمخريممنمالنسيئة،مأرادمبهمخري ًاممنمنسيئةمهيممثلهم
وإنمملميرصحمبه م.م
قالمآخر:مولكنمالشيطانمالميكتفيمهبذا..مبلمهوميفزعمإىلمقياسمآخرمهو:م م(أنماليقنيمخريم
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ني م)م
منمالشك..مواآلخرةمشك..موالدنياميق م
قالمآخر:مإنمهذامالقياسمالمخيتلفمعنمالذيمقبله..مبلملعلهمأكثرمفساد ًاممنمالذيمقبل مه..مألنم
كالمأصليهمباطل،مإذماليقنيمخريممنمالشكمإذامكانممثله،موإالمفالتاجرميفمتعبهمعىلميقنيموربحهمعىلم
شك،موطالبمالعلمميفمطلبهمعىلميقنيمويفمإدراكهمرتبةمالعلممعىلمشك،موالصيادميفمترددهمعىلم
قموكلمذلكمتركم
القتنصمعىلميقنيمويفمالظفرمبالصيدمعىلمشك،موكذاماحلزممدأبمالعقالءمباالتفا م
اليقنيمبالشك،مولكنمالتاجرميقول:مإنمملمأجترمبقيتمجائع ًاموعظممرضري،موإنماجترتمكانمتعبيم
قليالًموربحيمكثري ًا؛موكذلكمالريضميرشبمالدواءمالبشعمالكريهموهوممنمالشفاءمعىلمشكمومنم
خافهممنمالرضم
مرارةمالدواءمعىلميقني،مولكنميقول:مرضرممرارةمالدواءمقليلمباإلضافةمإىلممامأ م
والوت م.م
وهكذاممنمشكميفماآلخرةمفواجبمعليهمبحكمماحلزممأنميقول:مأياممالصربمقالئل،موهوم
منتهىمالعمرمباإلضافةمإىلمماميقالممنمأمرماآلخرة،مفإنمكانممامقيلمفيهمكذب ًا؛مفامميفوتنيمإالمالتنعمم
ينمبقيتميفمالعدم،موإنمكانم
أياممحيايتموقدمكنتميفمالعدمممنماألزلمإىلماآلنمالمأتنعم،مفأحسبمأ م
مامقيلمصدق ًا،مفأبقىميفمالنارمأبدماآلبادموهذامالميطاق،موهلذامقالمعيلمـمريضماهللمعنهمـملبعضم
اللحدين:مإنمكانممامقلتهمحق ًامفقدمختصلتموختلصنا،موإنمكانممامقلناهمحق ًامفقدمختلصناموهلكت م.م
ك)،مفهومأيض ًامخطأمبلمذلكميقنيم
قالمآخر:مأماماألصلمالثاينممنمكالمه:موهوم م(أنماآلخرةمش م
عندمالؤمنني،موليقينهمأدلةمكثري مة( )1ملعلمأقلهامهوماإليامنمتقليد ًا ملألنبياءموالعلامء،موذلكميزيلم
الغرورموهوممدركميقنيمالعوامموأكثرماخلواص،مومثاهلمممثالممريضمالميعرفمدواءمعلته،موقدم
اتفقماألطباءموأهلمالصناعةممنمعندمآخرهممعىلمأنمدواءهمالنبتمالفالينمفإنهميطمئنمنفسمالريضم
إىلمتصديقهمموالميطالبهممبمتصحيحمذلكمالرباهنيمالطبية،مبلميثقمبقوهلممويعلممبه،مولومبقيم
سواديمأوممعتوهميكذهبمميفمذلكموهوميعلممبالتواترموقرائنماألحوالمأهنممأكثرممنهمعدد ًاموأغزرم
()1مسنرىمالتفاصيلمالكثريةمالرتبطةمهبذاميفمرسالةم(أرسارماحلياة)ممنمهذهمالسلسلة.
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منهمفضالًموأعلمممنهمبالطب،مبلمالمعلمملهمبالطب،مفيعلممكذبهمبقوهلمموالميعتقدمكذهبممبقوله،م
والميغرتميفمعلمهممبسبمبه،مولوماعتمدمقولهموتركمقولماألطباءمكانممعتوه ًاممغرور ًا،مفكذلكممنم
نظرمإىلمالقرينمباآلخرةموالخربينمعنهاموالقائلنيمبأنمالتقوىمهومالدواءمالنافعميفمالوصولمإىلم
سعادهتا ،موجدهم مخري مخلق ماهلل موأعالهم مرتبة ميف مالبصرية موالعرفة موالعقل ،موهم ماألنبياءم
واألولياءمواحلكام مء موالعلامءمواتبعهممعليهماخللقمعىلمأصنافهم،موشذممنهممآحادممنمالبطالنيم
غلبتمعليهممالشهوةمومالتمنفوسهممإىلمالتمتع،مفعظممعليهممتركمالشهواتموعظممعليهمم
االعرتافمبأهنمممنمأهلمالنار،مفجحدواماآلخرةموكذبواماألنبياء،مفكاممأنمقولمالصبيموقولم
السواديمالميزيلمطمأنينةمالق ملبمإىلمماماتفقمعليهماألطباءمفكذلكمقولمهذامالغنيمالذيماسرتقتهم
الشهواتمالميشككميفمصحةمأقواهلاماألنبياءمواألولياءموالعلامء م.م
ك()1مآياتمالربمتعاىلمالدالةمعىلموجودهموقدرتهم
قالمآخر:موفوقمذلك،مفلومتأملمهذامالشا م
ومشيئتهمووحدانيتهموصدقمرسلهمفياممأخربوامبهمعنهملعلممأنمذلكمحقمالشكمفيهموأنمخالقمهذام
العاملمهومربمالسمواتمواألرض،ميتعاىلمويتقدسمويتنزهمعنمخالفممامأخربتمبهمرسلهمعنه،م
ومنمنسبهمإىلمغريمذلكمفقدمشتمهموكذبهموأنكرمربوبيتهموملكهمإذممنمالحالمالمتنعمعندمكلمذيم
الميسمعموالميبرصموالميتكلمم
فطرةمسليمةمأنميكونماللكماحلقمعاجزامأومجاهالمالميعلممشيئامو م
والميأمرموالمينهيموالميثيبموالميعاقبموالميعزممنميشاءموالميذلممنميشاءموالميرسلمرسلهمإىلم
أطرافممملكتهمونواحيهاموالميعتنيمبأحوالمرعيته،مبلميرتكهممسدى،موخيليهمممهال..مإنممثلمهذام
يقدحميفمملكمآحادمملوكمالبرشمواليليقمبه،مفكيفمجيوزمنسبهممللملكماحلقمالبني م.م
وإذامتأملماإلنسانمحالهممنممبدإمكونهمنطفةمإىلمحنيمكاملهمواستوائهمتبنيملهمأنممنمعنيمبهم
هذهمالعناية،مونقلهمإىلمهذهماألحوال،مورصفهميفمهذهماألطوارمالميليقمبهمأنمهيملهمويرتكهمسدىمالم
يأمرموالمينهاهموالميعرفهمبحقوقهمعليهموالميثيبهموالميعاقبه م.م
()1مهذامالدليلممنقولمبترصفممنم(اجلوابمالكايف)مالبنمالقيممص.22
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ول مومتأملمالعبدمحقمالتأململكانمكلمماميبرصهمومامالميبرصهمدليالملهمعىلمالتوحيدموالنبوةم
والعاد،مبلمإنماالنسانمنفسهمدليلمعىلموجودمخالقهموتوحيدهموصدقمرسلهموإثباتمصفاتم
كامله م.م
قالمآخر:موالشيطانمالميكتفيمهبذا،مبلميلجأمإىلمقياسمآخرميوسوسمبهملنمامتألتمنفوسهمم
بحبمالشه مواتميقولمهلممفيهم:م(ملقدمأحسنماهللمإليكممبنعممالدنيا..موكلمحمسنمفهومحمب..موكلم
ن م)م
حمبمفهومحمس م
وليسماألمرمكامميقول،مفقدميكونميفمالظاهرمحمسن ًا..مولكنهمليسمحمب ًا..مبلمربامميكونم
اإلحسانمسببمهالكهمعىلماالستدراج..موذلكمحمضمالغرور..ملقدمقالماهللمتعاىلميبنيمفسادمهذام
)مو َأ َّم ِ
القياسم﴿:م َف َأ َّم ْ ِ
كْر َم ُه َمو َن َّع َم ُهم َف َي ُق ُ
اماإلن َْس ُ
امإ َذام َماما ْبت ََال ُهم
كْر َم ِنم م(َ 15
ول َمر ِّيبم َأ َ
ان ِمإ َذام َماما ْبت ََال ُه َمر ُّب ُهم َف َأ َ
ُكْرم َ ِ
َف َقدَ َرمعَ َل ْي ِه ِمرزْ َق ُهم َف َي ُق ُ
َاض َ
ول َمر ِّيبم َأ َهان َِنم م(َّ 16
ونمعَ َىلم َط َعا ِمم
)مو َ م
ال َمحت ُّ
يمم م(َ 17
ونما ْل َيت َ
)مكَالم َب ْل َمالمت ِ ُ
كْالم ًَّلام م()19مو ُ ِ
ا ْلِ ْس ِك ِ
حت ُّب َ
اثم َأ ً
مالرت َ
)مو َت ْأكُ ُل َ
اممجًّام م(﴾)20م(الفجر)..موقالم﴿:م
مح ًّب َ
ونما َْل َال ُ
َ
نيم م(َ 18
ون ُّ َ

مغمر ِ ِهتممحت ِ
امكُل ِ
َّىمح ٍ
َفت ََق َّط ُعوام َأ ْم َر ُه ْمم َب ْين َُه ْممزُ ُب ًر ُّ
محزْ ٍب ِمب َامم َلدَ ْ ِهي ْمم َف ِر ُح َ
نيم م()54م
ونم م()53م َف َذ ْر ُه ْم ِميف َم ْ َ ْ َ
ماخلري ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ات م َب ْل َمال م َي ْش ُع ُر َ
َأ َ ْحي َس ُب َ
ون م م(﴾)56م
ون م َأن ََّام منُمدُّ ُه ْم ِمبه مم ْن م َمال َمو َبننيَ م م()55من َُسار ُع َمهلُ ْم ميف ْ َ ْ َ
اماحل ِد ِ
مالم َي ْع َل ُم َ
(الؤمنون)..موقال﴿:م َف َذ ْر ِين َمو َم ْنم ُي ِّ
ونم م()44م
يث َمسن َْستَدْ ِر ُج ُه ْم ِمم ْن َمح ْي ُث َ م
مهب َذ ْ َ
كَذ ُب ِ َ
و ُأمِيل َمهلم ِمإ َّنمكَ ي ِديمم ِتنيٌ م م(﴾)45م(القلم)..موقالم﴿:م َف َلاممنَسواممام ُذكِّر ِ ِ
ابم
وامبهم َفت َْحنَامعَ َل ْي ِه ْمم َأ ْب َو َ
َّ ُ َ ُ
ْ َ
َ ْ ُْ
كُل َ ٍ
محت ِ
َّىمإ َذام َف ِر ُح ِ
امه ْمم ُم ْب ِل ُس َ
ونم م(﴾)44م(األ معراف م)م
َاه ْمم َب ْغت ًَةم َف ِإ َذ ُ
وامب َامم ُأوتُوام َأ َخ ْذن ُ
ميشء َ
ِّ ْ
قالمآخر:ملكنممممينشأمهذامالنوعممنمالغرور م؟م
قالمآخر:مهومقياسممنمأقيسةمإبليسمجعلهممينظرونممرةمإىلمنعمماهللمتعاىلمعليهمميفمالدنيا..م
فيقيسونمعليهامنعمماآلخرة،مومرةمينظرونمإىلمتأخريمعذابماهللمعنهمميفمالدنيامفيقيسونمعذابم
هلل ُِمب َاممن َُق ُ
﴿:مو َي ُقو ُل َ
مح ْس ُب ُه ْمم
ون ِميفم َأ ْن ُف ِس ِه ْمم َل ْو َالم ُي َع ِّذ ُبنَاما َّ
ول َ
اآلخرةمكاممأخربماهللمتعاىلمعنهم،مفقا ملم َ
َج َهن َُّم م َي ْص َل ْو َ َهنا م َف ِبئ َْس ما َْل ِص ُري م م( )8م﴾ م(الجادلة) ..مومرة مينظرون مإىل مالؤمنني موهم مفقراء..م
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فيزدروهنممويقولون﴿:م َأهؤُ ِ
هللُمعَ َل ْي ِه ْم ِمم ْنم َب ْينَِمنام﴾م(األنعام:ممنماآلي مة..)53مويقولون﴿:م
الءم َم َّنما َّ
َ
امس َب ُقون ِ
َل ْو َ
َامإ َل ْي ِهم﴾م(االحقاف:ممنماآلي مة 11م)م
مكَان َمخ ْري ًام َم َ
*م
** م
انتقلنامإىلمحلقةمأخرى،موقدمالتفممجعممنمالشبابميتذاكرون،موقدمكانمهلمممنمالوقارم
والسمتمواهليبةمماممألينمتعظياممهلم،مقالمأحدهم:مإنماستسالممالنفسملر مهباموخضوعهاملهمالم
يقفمبينهاموبنيمسعادهتاموملذاهتا م.م
قالمآخر:ملقدمقالمشيخنامأبومحامدميفمحوارهمللطوائفمالتيمامتألتمبالعبوديةملنفوسهام
يذكرهامباللذاتمالتيمفاتتهامبسببمذلكم(:مإنمهذهمالفرقة،موإنمأنكروامالسعادةماآلخروية،مفلمم
ينكروامالسعادةمالدنيوية،موأعىلمالسعاداتممالدنيويةمالعزةموالكرامة،موالكانةموالقدرة،موالسالمةم
منمالغموممواهلموم،مودواممالراحةموالرسور..موهذامأيض ًامالميفوزمبهماإلنسانمإالمبالعلمموالعمل..م
فالمخيفيملذةمالعاملميفمعلمه،موفياممينكشفملهميفمكلمحلظةممنممشكالتماألمور،مالمسياممإذامكانم
يفمملكوتمالسمواتمواألرض م ،مواألمورماآلهلية..موهذامالميعرفهممنمملميذقملذةمانكشافم
الشكالت..مثممإهناملذةمالمهنايةمهلا،مألنمالعلوممالمهنايةمهلا،موالممزامحةمفيها،مألنمالعلوماتمتتسعم
للطالبموإنمكثروا،مبلماستئناسمالعاملميزيدمبكثرةمرشكائه،مإذامكانميقصدمذاتمالعلم،مالمحطامم
الدنيامورئاستها،مفإنمالدنيامهيمالتيمتضيقمبالزامحة،مبلميزدادمسعةمبكثرةمالطالب..مثمممعمأهنام
أوىفماللذاتمعمنمأنسمهبا،مفهيمأدومها،مإذمالنعممهبامعليهمهوماهلل،مولكنمعندماكبابهمعىلمالطلبم
وجتردهمله.مولذلكمالمترىممجاعةممنمالرؤساءموالوالة،مإالموهمميفمخوفمالعزلميتشوقونمأنم
يكونمعزه مم مكعزمالعلامء..موأمامالعملمفلسنامنعنيمبهمإالمرياضةمالشهواتمالنفسانية،موضبطم
الغضب،موكرسمهذهمالصفات،ملتصريممذعنةمللعقل،مغريممستوليةمعليه،مومستسخرةملهميفمترتيبم
احليلمالوصلةمإىلمقضاءماألوطار.مفإنممنمقهرمشهواته،مفهوماحلرمعىلمالتحقيق،مبلمهوماللك.م
ّ
ضمالزهادملبعضماللوك:م(ملكيمأعظمممنمملك)،مفقال:مكيف؟مقال:م(منمأنتم
ولذلكمقالمبع م
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عبدهمعبدي)،موأرادمبهمأنهمعبدمشهواته،موشهواتهمصارتممقهورةمله..مفعبدمالشهوات،مالعاجزم
عنمكرسهاموقهرها،مرقيقموأسريمبالطبع،مالميزالميفمعناءمدائمموتعبممتواتر،مإنمقىضموطرهميوم ًام
المخيلوميفمقضائهامعنمأخطار،موعالئقمومشاق،ميضطرمإىلمتقلدها،مفتقليلم
عجزمعنهمأيام ًا.مثمم م
الشهواتمتقليلمألسبابمالغموم،موالمسبيلمإىلمإماطتهامإالمبالرياضةموالجاهدة،موهومالرادم
بالعمل..مفإذنمالعاملمالعاملمأحسنمالناسمحا ً
ال،معندممنمرأىمالسعادةممقصورةمعىلمالدنيا.مفإنم
ألحد،موليسميفيمجدواهامبمشاقها.مفالمعنميفماتباعمالشهوات،موالعرضم
الدنيامليستمتصفوم م
ميفمالدنيامباتفاق،موشقيميفماآلخرةمإالمعندمرشذمةممنماحلمقى،مالم
عنمالنظرميفمالعقوالت،مشقي
ّ
ّ
يؤبهمهلم،موالميعبأمهبم،موالميعدونميفممجلةمالعقالءمرأس ًا م)()1م
الطب:
انتقلنامبعدمقسمماحلكمةمإىلمقسممآخرم مكانمأشبهمبالعياد مة م..موقدمرأيتممكتوبامعىلمبابهم(عيادةم
عيوبمالنفسمومداوهتا م)(،)2مفسألتمالحاسبيمعنه،مفقال:مهذهمالعيادةمحتاولمأنمتشخصمعيوبم
النفس..ملتقوممبعدمذلكمبعالجها.مم
قلت:مفمنمطبيبها م؟م
قال:مرجلممنمأهلماهللميقالملهم(أبومعبدمالرمحنمالسلمي م)(..)3مقدمتمبهممنم(نيسابور)ملام

()1مانظر:م(ميزانمالعمل)مللغزايل.
()2مممهذاماسممالكتابمالذيماستفدناممنهمالعاينمالتيمسنذكرها،موهومأليبمعبدمالرمحنمالسلمي.م
()3مممأشريمبهمإىلماإلمامماجلليلمحممدمبنماحلسنيمبنمحممدمبنمموسىماالزديمالسلميمالنيسابوري،مالعروفمبأيبمعبدمالرمحنم
السلميم(325م م-م412مهـ)م
رصفمأبومعبدمالرمحنممههمإىلمالدراسةماحلديثموالتصوف،مولقيمشيوخمعرصهمفيهام.مفرحلميفمالطلبمإىل:مالعراق،موالري،م
ومهدان،مومرو،مواحلجاز،موغريهاملكتبماحلديث،مولقاءمالشيوخ،مكاممجرتمبذلكمعادةمعرصه،مفوقمتتلمذهملشيوخمنيسابور..م
ونيسابورميومئذممنمأمهاتمالدنماإلسالمية،مالتيمبلغتمقمتماالكتاملميفمالعمرانموالفكر.
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رأيتمفيهممنمحكمةموعلمموقدرةمعىلمالتأثريمواإلصالح .م.م
وقدمقدرماهللمبمنهموكرمهمأينمبمجردمأنمقدمتمبه،موسمعمبهمالناس..ماهنالوامعليه..مواستفادوام
منه..موتربوامعىلميديه..مم
قالمذلك،مثممطلبممنيمأنمندخلمتلكمالعيادةمالعجيبةمالتيمملمأرممثلهاميفمحيايت..مم
رأيناممجعاممنمالناسمملتفنيمحولمالشيخمكاممتلتفماهلالةمحولمالشمس..مكانواموكأنمعىلم
رؤوسهممالطري..مم
جلسناممعماجلمعمنسمعموصفاتمالطبيبماحلكيم..مم
قالمأحدماحلارضين:ميامشيخ..مأشكومإليكمنفيسمفإهنامتطلبمكشفمالرضمممنمالميملكه،م
وترجومالنفعمممنمالميقدرمعليه م،موهتتممبالرزقموقدمتكفلماهللمهلامبالرزق م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبالرجوعمإىلمصحةماإليامنمباممأخربماهللميفمكتابه..مفقدمقال﴿:مو ِإ ْنم
َ
مكُل َ ٍ ِ
هلل ُِمب ُرضم َف َال ِ
مإالمه َو َمو ِإ ْنم َي ْم َس ْس َك ِمب َخ ْ ٍريم َف ُه َو َ
)مو ُه َوم
مكَاش َ
فم َل ُه ُ
ميشءم َقد ٌيرم م(َ 17
معَىل ِّ ْ
َي ْم َس ْس َكما َّ ٍّ
ماخل ِبريم م(﴾)18م(األنعام م..)17:موقالم﴿:موم ِ
اد ِهمو ُهو ْ ِ
ِ ِ
ِ
امم ْنم َدا َّب ٍة ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ضم
َ َ
ماحلك ُ
اْمل َقاه ُرم َف ْو َقمع َب َ َ َ
يم ْ َ ُ
امكُل ِميف ِمكت ٍ
عَه ٌّ
نيم م(هود م..)6:مثممانظرمإىلمضعفم
َابم ُم ِب ٍم
إالمعَ َىلما َّ
امو ُم ْست َْو َد َ
امو َي ْع َل ُمم ُم ْست ََق َّر َه َ
هلل ِِمرزْ ُق َه َ

اخللقموعجزهمملتعلممأنمكلممنميكونمحمتاجامالميقدرمعىلمقضاءمحاجةمغريه..مومنميكونمعاجزام
الميمكنهمانميصلحمأسبابمغريه م.م
قالمآخر:منفيسمألفتماخلواطرمالرديئةمحتىماستحكمتمفيهامالخالفات م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبردمتلكماخلواطرميفماالبتداء،ملئالمتستحكم..موذلكمبالذكرمالدائم،م
ومالزمةماخلوف،موبعلمكمأنماهللميعلممماميفمرسكمكامميعلمماخللقمماميفمعالنيتك،مفتستحيممنهم

بلغتمتصانيفهممئةمأومأكثر،ممنهام(حقائقمالتفسري)مو(طبقاتمالصوفية)مو(مقدمةميفمالتصوف)مرسالة،مو(مناهجمالعارفني)م
و(رسالةميفمغلطاتمالصوفية)مو(رسالةمالالمتية)مو(آدابمالفقرمورشائطه)مو(بيانمزللمالفقراءمومناقبمآداهبم)مو(الفتوة)م
و(آدابمالصحبة)..مو(عيوبمالنفسم ومداواهتا)،مومنهماستفدناممامسنذكرهميفمهذامالحلممنماألدويةمالروحانية.
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أنمتصلحمللخلقمموضعمنظرهم،موالمتصلحمموضعمنظرماحلق م.م
حدثنيمشيخيموقدويتمإبراهيمماخلواص،مقا ملم:م(أولمالذنبماخلطرة،مفإنمتداركهامصاحبهام
بالكراهيةموإالمصارتمسقطماهلوىمفتصدمالعقلموالعلمموالبيان م)م
قالمآخر:منفيسماستحكمتمفيهامالغفلةموالتواينمواإلرصارموالتسويفموتقريبماألملم
وتبعيدماألجل م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبدواءماجلنيد م.م
قال:مومامدواؤه م؟م
قال:ملقدمسئل:مكيفماملسبيلمإىلماالنقطاعمإىلماهلل؟..مفقالم:م(مبتوبةمحتلماإلرصار،موخوفم
يزيلمالتسويف،مورجاءميبعثمعىلمقصدممسالكمالعمل،موذكرماهللمعىلماختالفماألوقات،موإهانةم
النفسمبقرهباممنماألجل،موبعدهامعنماألمل)،مقيل:مفبمميصلمالعبدمإىلمهذا؟مفقالم:م(مبقلبممفردم
فيهمتوحيدمجمرد م)م
خر:منفيسماستحكمتمفيهامرؤيتهامألعامهلا،موإعجاهبامهبا،مفانشغلتمهبامعنمكلميشء م.م
قالمآ م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبرؤيةمفضلماهللمعليهاميفممجيعماألحوالمتسقطمعنكمرؤيتهاملنفسها..م
حدثنيمشيخيمالواسطيمقالم:م(مأقربمميشءمإىلممقتماهللمرؤيةمالنفسموأفعاهلا م)م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفقدمانشغلتمبعيوبمالناسمعاممهباممنمعيبها م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبمحبةمالصاحلنيمواالئتامرمبأوامرهم..موأخربهامأنمأقلمحسنةمتفعلهام
أنمتسكتمعنمعيوبمالناسموتعذرهممفيهاموتسرتمعليهممخزاياهمملعلماهللمأنميصلحهامهلاممام
سلممسرتماهللمعورتهمومنمتتبعمعورةم
ابتليتمبهممنمعيوهبا..مفقدمقالمم:م(منمسرتمعىلمأخيهمال م
أخيهمالسلممتتبعماهللمعورتهمحتىميفضحهميفمجوفمبيته)مم
وحدثنيمشيخيم(زاذانمالداينى)مقالم:م(رأيتمأقواماممنمالناسمهلممعيوبمفسكتوامعنم
عيوبمالناس،مفسرتماهللمعيوهبم،موزالتمعنهممتلكمالعيوب..مورأيتمأقوامامملمتكنمهلممعيوبم
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بمالناسمفصارتمهلممعيوب م)م
اشتغلوامبعيو م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهناماشتغلتمبتزينيمالظواهر..موالتخشعممنمغريمخشوع..م
والتعبدممنمغريمحضور م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامباالشتغالمبحفظماألرسار،مليزينماهللمأنوارمباطنها..مفقدمقالمم:م(م
منمأصلحمرسيرتهمأصلحماهللمعالنيتهم م)م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهنامتطلبمالعوضمعىلمأعامهلا م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبرؤيةمتقصريهاميفمعملها،موقلةمإخالصها..مفإنمالكيسميفمعملهممنم
أعرضمعنمطلبماألعراضمأدباموتورعا..موأعلمهامأنممامقدرمهلامسيأتيهامدنياموآخرة.مم
قالمآخر:مأشكومملكمنفيس..مفإ مهنامالمجتدملذةممللطاعة.مم
قالمالسل ممي:مذلكممنمسقممالقلب،موخيانةمالرس..مفعاجلهامبأكلماحلالل،مومداومةمالذكر،م
وخدمةمالصاحلنيموالدنوممنهم،موالترضعمإىلماهللمتعاىلميفمذلك..مليمنمعىلمقلبكمبالصحةموزوالم
ظلامتماألسقاممفتجدمعندمالذكرملذةمالطاعة م.م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهنامالمحتنمليشءمكاممحتنمللراحةموالنومموالكسل م.م
قالمالسلمي:مالكسلممرياثمالشبع..مفإنمالنفسمإذامشبعتمقويت..مفإذامقويتمأخذتم
بحظهاموغلبتمالقلبمبوصلهامإىلمحظها..مفعاجلهامبالتجويعمفإهنامإذامجاعتمعدمتمحظها،م
وضعفتمفغلبمعليهامالقلب،مفإذامغلبمعليهاممحلهامعىلمالطاعةموأسقطمعنهامالكسل،مولذلكم
يمم:م(مماممألمابنمآدمموعاءمرشاممنمبطنهمبحسبمابنمآدمملقيامتميقمنمصلبهمفإنمكانم
قالمالنب م
والبدمثلثمللطعامموثلثمللرشابموثلثمللنفس م)م
قال مآخر :مأشكو ملك منفيس ..مفإهنامتطلب مالرئاسة مبالعلم ..موتتكرب مبه موتفاخر موتباهيم
وتتطاول .م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبرؤيةممنةماهللمعليهاميفمأنمجعلهما موعاءمألحكامه..موعاجلهامبرؤيةم
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تقصريهاميفمشكرمنعمةماهللمعليهامبالعلممواحلكمةموالتزاممالتواضعمواالنكسارموالشفقةمعىلماخللقم
والنصيحةمهلم..مفإنهمروىمعنمالنبيممأنهمقالم:م(منمطلبمالعلممليباهىمبهمالعلامء،مأومليامرىمبهم
السفهاء،مأومليرصفمبهموجوهمالناسمإليهمفليتبوأممقعدهميفمالنار م)م
ِ
هللم
وقالمبعضمالسلفم:م(ممنمازدادمعلاممفليزددمخشية،مفإنماهللمتعاىلميقولم﴿:مإن ََّام َمخي َْشىما ََّ
ِمن ِمعب ِ
اد ِهما ْل ُع َل َام ُءم)(فاطر:ممنماآلي مة..)28موقالمرجلمللشعبيم:م(مأهيامالعامل)،مفردمعليهم:م(مإناممالعاملم
ْ َ
منمخيشىماهلل م)م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس .م.مفإهنامكثريةمالكالم م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبإخبارهامبأهناممؤاخذةمباممتتكلممبه..موأنهممكتوبمعليها..موأهنام
)مكرام ِ
ِ
مسئولةمعنه..مفاهللمتعاىلميقولم﴿:مو ِإ َّن معَ َليكُم َ ِ ِ
امكَات ِبنيَ م م()11م َي ْع َل ُم َ
ون م َمام
َ
محلافظنيَ م م(ً َ 10
ْ ْ َ
ونم م(﴾)12م(االنفطار)..مويقولم﴿:م ممامي ْل ِف ُظ ِممن م َقو ٍلمإالم َلدَ ي ِه مر ِقيب ِ
َت ْف َع ُل َ
معَتيدٌم م م( ّق م..)18:م
ْ َ ٌ
ْ ْ
َ َ
مكَث ٍري ِممنمنَجو ُاهممإالممنم َأمر ِمبصدَ َق ٍةم َأوممعر ٍ
ويقولم﴿:مالمخري ِميف ِ
نيمالن ِ
وفم َأ ْو ِمإ ْص ٍ
نم
َّاس َمو َم ْم
الحم َب ْ َ
ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ
ْ َ ُْ
َ َْ
فمنُؤْ ِت ِيهمَمأجر ًا ِ
ي ْفع ْلم َذلِ َكماب ِتغَاءممر َض ِ
معَظي ًمامم م(النساء م)114:مم
هللِم َف َس ْو َ
اتما َّ
ْ
َ َ
ْ َ َْ
مويقولمم:م(موهلميكبمالناسمعىلممناخرهممإالمحصائدمألسنتهمم م)()1موقال:م م(المتكثرمالكالمم
بغريمذكرماهللمفإنمكثرةمالكالممبغريمذكرماهللمقسوةمالقلبموإنمأبعدمالناسممنماهللمتعاىلمالقلبم
القايس م)()2م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس،مفإهنامإنمرضيتممدحتمالرايضمعنهمفوقماحلد،موإذامغضبتم
ذمته،موجتاوزتماحلد م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبرياضتهامعىلمالصدقمواحلقمحتىمالمتتعدىميفممدحممنمرىضمعنهم
والميفمذمممنمسخطمعليه،مفإنمأكثرمذلكممنمقلةمالباالةمباألوامرموالنواهي..موقدمقالمرسولماهللم
()1مممرواهمأمحدموالرتمذيموالنسائيموابنمماجهمكلهمممنمروايةمأيبموائلمعنممعاذموقالمالرتمذيمحديثمحسنمصحيح.مم
()2مممرواهمالرتمذيموالبيهقي،موقالمالرتمذيمحديثمحسنمغريب.مم
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بم م)م
م:م(احثواميفموجوهمالادحنيمالرتا م
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهنامتستخريماهللمتعاىلميفمأفعاهلا،مثممتتسخطمعليهمفياممخيتارمهلا م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبإعالمهامبأهنامالممتعلمممنماألشياءمإالمظواهرها..مأماماهللمفإنهميعلمم
علنهاموحقائقها..موأعلمهامبأنمحسنماختيارماهللمهلامخريممنماختيارهاملنفسها..مفإنماهللمهومالدبر،م
والممدبرمسواه..موأعلمهامبأهنامسخطهامللقضاءمالميغريمالقىض.مم
قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهنامكثريةمالتمني..موليسممتنيهامإالماعرتاضمعىلماهللمتعاىلميفم
قضائهموقدره م.م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبإعالمهامأهنامالمتدريمماميعقبهمالتمني..مأجيرهامإىلماخلريمأممإىلمالرش..م
أممإىلمالرضامأممإىلمالسخط..مفإذامأيقنتمذلكمرجعتمإىلمالرضاموالتسليم،مفتسرتيح..موملذلكم
قالمالنبيمم:م(مالميتمننيمأحدكممالوتملرضمنزلمبهموليقلماللهممأحينيممامكانتماحلياةمخرياميلم
وتوفنيمإذامكانتمالوفاةمخرياميلم)مولذلكمقالمالنبيم{صىلماهللمعليهموسل مم} م(مإذاممتنىمأحدكمم
فلينظرمماميتمنىمفإنهمالميدريمماميكتبملهممنمأمنيتهم م)م
يس..مفهيمكثرةمالذنوبموالخالفات..موهيمجتعلمقلبيممثلم
قالمآخر:مأشكومإليكمنف م
احلجارةمالصلبةمالقاسية.مم
قال مالسلمي :مفعاجلها مبكثرة ماالستغفار ،موالتوبة مآناء مالليل موأطراف مالنهار ..موعاجلهام
بمداومةمالصيامموالتهجدمبالليلموالناسمنيام..موعاجلهامبخدمةمأهلماخلريموجمالسةمالصاحلنيم
وحضورمجمالسمالذ مكرممعمالذاكرين..مفقدمرويمفإنمرجالمشكيمإىلمرسولماهللممقسوةمقلبهم
فقال:م(أدنهممنمجمالسمالذكر)..موقال(:إينمألستغفرماهللميفماليوممسبعنيممرة)،موقال(:مإنمالعبدم
إذامأذنبمنكتميفمقلبهمنكتةمسوداء،مفإنمتابمواستغفرماهللمذهبتمفإنمأذنبمثانيامفكتميفمقلبهمنكتةم
َّ
﴿:مكَالم َب ْلم
أخرىمإىلمانميصريمالقلبمغيثامالميعرفممعروفاموالمينكرممنكرا)،مثممقرأمالنبيمم
وهبمممامكَانُوامي ِ
َر َ
ونم م(الطففني م 14:م)م
كْس ُب َم
َ
انمعَ َىلم ُق ُل ِ ِ ْ َ
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قالمآخر:مأشكومإليكمنفيسمورسورهاملنميمدحها..موطلبهامالراحة.مم
قالمالسلمي:مذلكممنمنتاجمالغفلة..مفعاجلهامبالتيقظملاممبنيميدهيا،موأعلمهامبتقصريهامفيامم
أمرتمبه،موارتكاهباممامهنيتمعنه..موأعلمهامأنمهذهمالدارمسجن..موالمرسورموالمراحةميفم
السجن..مفإنمالنبيممقال:م(مالدنيامسجنمالؤمنموجنةمالكافر)..مم
حدثنيمأستاذيمداودمالطائيمقالم:م(مقطعمنياطمقلوبمالعارفنيمأحدماخللودين)،موقالمرجلم
لمبرشماحلايف:ممامىلمأراكممهموما؟مفقالم:م(مألينممطلوبه م)م
قالمآخر:مأشكومإليكمنفيس..مواتباعهامهواها،موموافقتهاملواضعمرضاها..موحرصهامعىلم
مراداهتا م.م
افم َم َق َام َمر ِّب ِه َمو َ َهنىمال َّن ْف َس ِ
معَن ْ
ماهلَ َوىم م()40م
قالمالسلمي:مفعاجلهامبقولهمتعاىلم﴿:مو َأ َّمام َم ْن َمخ َ
َ
مألمارة ٌِمبالس ِ
ِ
وءمإالم
اجلن ََّة ِمه َيما َْل ْأ َوىم م(41
)﴾م(النازعات)..موأعلمهامبقولهمتعاىلم﴿:مإ َّنمال َّن ْف َس َ َ َّ َ ُّ
َف ِإ َّنم ْ َ
ِ
م ِ
يمم م(﴾)53م(يوسف)..محدثنيممطرمالداريمقالم:م(ملنحتماجلبالم
ور َمرح ٌ
امرح َم َمر ِّيب ِمإ َّن َمر ِّيبمغَ ُف ٌ
َ َ
باألظافريمأهونممنمزوالماهلوىمإذاممتكنميفمالمنفس م)م
قالمآخر:مأشكومإليهامنفيسمواسرتواحهامإىلممعارشةماألقران..موميلهامإىلمصحبةماإلخوان م.م
قالمالسلمي:مفأعلمهامبأهنامستفارقمكلمصاحب..موأنهمالميدوممهلامإالمصحبةمرهبا..مفقدم
رويمأنمجربيلممقالمللنبيمم:م(معشممامعشتمفإنكمميتموأحببتممنمشئتمفإنكممفارقهم
واعملممامشئتمفإنكمجمزىمبه م)م
حدثنيمأبومالقاسمماحلكيممقالم:م(مالصداقةمعداوةمإالممامصافيت،مومجعمالالمحرسةمإالممام
واسيت،موالخالطةمختليطمإالممامداويت م)م
السياسة:
بعدمأنماستفدتممامشاءماهللملنامأنمأستفيدميفمعيادةممأيبمعبدمالرمحنمالسلميمرسنامإىلمقسممآخرم
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ق م)م م(..)1مفسألتمالحاسبيمعنه،مفأخربينمأنمهذامالقسممخاصم
كتبمعىلمبابهمم(هتذيبماألخال م
برجلمجاءمبهممنمالريميطلقمعليهم(ابنممسكويه م)()2م
فسألتهمعنمالفرقمبنيمهذاموالذيمقبله..مفقالميل:مذاكمرجلميقصدهمالكل..مأمامهذامفرجلم
خاصممنمالناس..موهممصنفمحينمإىلماحلكمةمالعقليةمويميلمإليها..موالميؤتىم
يقصدهمصنفم م
إليهمإالممنمقبلها م.م
دخلنامقاعةماحلكمةمالتيمتربعمفيهامابنممسكويهمحييطمهباممجعمقليلممنمالناس..موقدمكانممنم
حسنمحظنامأنمحظرنامالدرسممنمأوله..مم
ىل مالرصاطمالستقيممومدحماخللقم
بدأمابنممسكويهمدرسهمبقوله:م م(احلمدمهللمالذيمأرشدمإ م
العظيمموأرسلمنبيهمحممدامممتمامملكارمماألخالق،موأدبهمفأحسنمتأديبهمعىلماإلطالق..ماللهمم
إنامنتوجهمإليكمونسعىمنحوكمونجاهدمنفوسناميفمطاعتكمونركبمالرصاطمالستقيممالذيمهنجتهم
لنامإىلممرضاتكمفأعنمبقوتكمواهدنامبعزتكمواعصمنامبقدرتكموبل مغنامالدرجةمالعيلمبرمحتكم
والسعادةمالقصوىمبجودكمورأفتكمإنكمعىلممامتشاءمقدير م)()3م
ثممقال:مغرضناميفمهذامالدرسمأنمنحصلمألنفسنامخلقامتصدرمبهمعناماألفعالمكلهاممجيلة،م
()1مممهذاماسممالكتابمالذيماستفدناممنهمالعاينمالتيمسنذكرها،موهومالبنممسكويه.م
()2مممأشريمبهمإىلمأيبمعيلمأمحدمبنمحممدمبنميعقوبممسكويهم(ت 421مهـ)،موهوممؤرخمبحاثة،مأصلهممنمالريموسكنم
أصفهانموتويفمهبا..ماشتغلمبالفلسفةموالكيمياءموالنطقممدة،مثممأولعمبالتاريخمواالدبمواالنشاء..موكانمقياممعىلمخزانةمكتبم
ابنمالعميد،مثممكتبمعضدمالدولةمبنمبويه،مفلقبمباخلازن،مثمماختصمببهاءمالدولةمالبوهييموعظممشأنهمعنده.م
وقالمأبومحيانميفممجلةموصفه:م(لطيفمااللفاظ،مسهلمالأخذ،ممشهورمالعاينمشديدمالتوقي،مضعيفمالرتقي،ميتطاولمجهدهم
ثمميقرص)م
منمكتبهم(جتاربماالممموتعاقبم اهلمم)ميفمالتاريخ،مانتهىمبهمإىلمالسنةمالتيمماتمفيهامعضدمالدولةم(372مه)،مولهم(هتذيبم
االخالقموتطهريماالعراق)،مومنهماستفدناميفمهذامالطلب،مو(طهارةمالنفس)مو(آدابمالعربموالفرس)مو(الفوزماالصغر)ميفم
علممالنفس،مو(ترتيبمالسعادات)ميفماالخالق،مو(رسالةميفمماهيةمالعدل)موم(نديمماالحبابموجليسماالصحاب)مو(احلكمةم
اخلالدة)،موم(االدويةمالفردة)مو(االرشبة)موغريمذلك..معاشمعمرامطويال..م(انظر:ماألعالممللزركيل)
()3مممهذهممقدمةمكتابم(هتذيبماألخالق).م
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وتكونممعمذلكمسهلةمعلينا،مالمكلفةمفيهاموالممشقة،مويكونمذلكمبرتتيبمتعليمي م.م
وقدمرأيتمأنمحسنمطريقميفمذلكمهومأنمنعرفمـمأوالمـمنفوسنامماهي،موأليميشءمأوجدتم
فينا،مأعنيمكامهلاموغايتها،مومامقواهاموملكاهتامالتيمإذاماستعملناهامعىلممامينبغيمبلغنامهبامهذهمالرتبةم
العلية،موماماألشياءمالعائقةملنامعنها،مومامالذيميزكيهامفتفلح،مومامالذيميدسيهامفتخيبمفإنماهللم
﴿مو َن ْف ٍ
)مو َقدْ م
اموت َْق َو َاهام م()8م َقدْ م َأ ْف َل َحم َم ْنمزَ َ
كَّاهام م(َ 9
ور َه َ
تعاىلميقولم مَ :
امس َّو َاهام م()7م َف َأ ْهلَ َم َهام ُف ُج َ
س َمو َم َ
ابم َم ْنم َد َّس َاهام م(﴾)10م(الليل م)م
َخ َ
*م
** م
ين م..مولكنمأهمممامسمعتهممنه،مواستفدتم
ثممأخذميتحدثمعنمحقيقةمالنفسموقواهامباممهبر م
منهمكثريامقوله:م(لقدمشبهمماحلكامءممنمأمهلمسياسةمنفسهمالعاقلةموتركمسلطانمالشهوةميستويلمعليهام
برجلممعهمياقوتةممحراءمرشيفةمالمقيمةمهلاممنمالذهبموالفضةمجاللةمونفاسة..موكانمبنيميديهمنارم
تضطرممفرماهاميفمحباحبهامحتىمصارتمكاسامالممنفعةمفيها،مفخرستممنافعها.مم
فقدمعلمناماآلنمأنمالنفسمالعاقلةمإذامعرفتمرشفمنفسهاموأحستمبمرتبتهاممنماهللمعزوجلم
أحسنتمخالفتهميفمتربيةمهذهمالقوىموسياستهاموهنضتمبالقوةمالتيمأعطاهاماهللمتعاىلمإىلمحملهاممنم
كرامةماهللمتعاىلمومنزلتهاممنمالعلوموالرشفموملمختضعمللسبعيةموالمللبهيمية م.م
بل متقوم مالنفس مالغضبية مالتي مسميناها مسمبعية موتقودها مإىل ماألدب مبحملها معىلمحسنم
طاعتها..مثممتستنهضهاميفمأوقاتمهيجانمهذهمالنفسمالبهيميةموحركتهامإىلمالشهواتمحتىميقمعم
هبذهمسلطانمتلكموتستخدمهاميفمتأديبهاموتستعنيمبقوةمهذهمعىلمتأبىمتلك م)م
س م..مفقدمعرفتمأنماهللممامأودعم
لقدمحمتمهذهمالكلامتمعنمنفيسمتوهممالرصاعمبنيمقوىمالنف م
فينامتلكمالقوىمالتيمنراهاممتناقضةمإالملنستعملمبعضهاميفمإصالحمبعض م.م
الرتبية:
بقيتممدةمأستمعمإىلمسياسةمالنفسمالتيمنطقمهبامابنممسكويه..مإىلمأنمطلبممنيمصاحبيم
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الحاسبيمأنمنسريمإىلمرجلملهمطرقهماخلاصةميفمخماطبةمالنفوس..مم
الميقالملهم(بديعمالزمان م)()1ممكانمبالغمالذكاءموالفطنة..مقويم
ملمنرسمإالمقليالمحتىمرأينامرج م
احلجةموالدليل..ملهمقدرةمكبريةمعىلمالغوصميفمأعامقمالنفوس..مولهمقدرةمكبريةمعىلمالتحاورم
معها م.م
كانمخياطبمأطفاال..ميقولمهلممبلطفموحنان:مكانمياممامكانميفمقديممالزمان..موسالفم
العرصمواألوان..مكانمهناكمسلطا منملهمثرواتمطائلة،موخزائنمهائلة،محتويممجيعمأنواعماجلواهرم
ٍ
..موكانمهذامالسلطانمصاحبمعلممواسعم
واأللاسموالزمرد،ممعمكنوزمخفيةمأخرىمعجيبةمجد ًا
جد ًا،موإحاطةمتامة،مواطالعمشاملمعىلمالعلوممالبديعةمالتيمالحتد،ممعممهاراتمفائقةمالمتعد م.م
ٍ
شهدمالغريممجا َلهموكام َله..مفكذلكمهذامالسلطانم
وباممأنمكلمذيممجالموكامل محيبمأنممي َ
العظيم،مأرادمأنميفتحممعرض ًامهائالًملعرضممصنوعاتهمالدقيقةمكيم ُيلفتمأنظارمرعيتهمإىلمأهبةم
سلطنته،موعظمةمثروته،مو ُي ِ
ظهرمهلمممنمخاللهمخوارقمصنعتهمالدقيقةموعجائبممعرفتهموغرائبها،م
ِ
ليشاهدمالكلممجا َلهموكام َله م.م
،موقسمهمبشكلمبارعم
وألجلمه مذهماحلكمةمبدأمهذامالسلطانمبتشييدمقرصمفخممشامخمجد ًا ّ
إىلممنازلمودوائرممز ّين ًا َّ
مكل ٍ
مقسممبمرصعاتمخزائنهمالتنوعة،مومجّلهمباممعملتميداهممنمألطفمآثارم
إبداعهموأمجلها،مون ّظمهمونسقهمبأدقمدقائقمفنونمعلمهموحكمته م.م
وبعدمأنمأمتهموكمله،مأقامميفمالقرصمم موائدمفاخرةمهبيجةمتضمممجيعمأنواعمأطعمتهماللذيذة،م
ِ
وأفضلمن َعمهمالثمينة،مخمصص ًاملكلمطائفةمماميليقمهبامويوافقهاممنمالوائد،مفأعدّ مبذلكمضيافةم
فاخرةمعامة،ممبين ًامسخاءموإبداعاموكرم ًامملميشهدملهممثيل،محتىمكأنمكلممائدةممنمتلكمالوائدمقدم
ِ
معليهاممنمن ٍ
عممغاليةمالمحتىص م.م
امتألتمبمئاتممنملطائفمالصنعةمالدقيقةموآثارها،مبامم َمدّ
ممكبريمر ُسلمالقرصم
ثممدعامأهايلمأقطارممملكتهمورعاياه،مللمشاهدةموالتنزهموالضيافة،موع ّل
ُ
()1مأشريمبهمإىلماإلماممبديعمالزمانمالنوريس..موقدمحتدثنامعنهممراتمكثريةميفمهذهمالسلسلة.
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ٍ
منيمماميفمهذامالقرصمالعظيمممنمحكممرائعة،موماميفمجوانبهمومشتمالتهممنممعانمدقيقة،م
الكر
ّ
خمصص ًامإياهممعل ًاممرائد ًامومأستاذامبارع ًامعىلمرعيته،مليع ّلممالناسمعظمةمباينمالقرصموصانعممامفيهم
مموزونة،مومعرف ًا ملكل مالداخلني مرموزَ ه مومامتعنيه مهذه مالرصعات مالنتظمةم
من منقوش مبديعة
ّ
واإلشاراتمالدقيقةمالتيمفيه،مومدىمداللتهامعىلمعظمةمصاحبمالقرصموكاملهمالفائقمومهارتهم
الدقيقة.ممبين ًامهلممتعلميامتممراسيممالترشيفاتمبامميفمذلكمآدابمالدخولموالتجول،موأصولمالسريم
وفقمماميريضمالسلطانمالذيمالم ُيرىمإ ّ
الممنموراءمحجاب م.م
وكانمهذامالعلمماخلبريميتوسطمتالمذتهميفمأوسعمدائرةممنمدوائرمالقرصمالضخم،موكانم
ٍ
مساعدوهممنترشينميفمكلممنمالدوائرماألخرىمللقرص م.م
بدأمهذامالع ملممهذامبإلقاءمتوجيهاتهمإىلمالشاهدينمكافةمقائالً(:مأهيامالناسمإنمسيدناممليكمهذام
القرصمالواسعمالبديع،ميريدمببنائهمهذا،موبإظهارممامترونهمأماممأعينكمممنممظاهر،مأنميعرفمنفسهم
ّ
إليكم،مفاعرفوهمواسعوامحلسنممعرفته م.م
إنهميريدمهبذهمالتزييناتماجلاملية،مأنمحيببمنفسهمإليكم،مفحببوامأنفسكممإليه،مباستحسانكمم
أعاملهموتقديركمملصنعته م.م
وهوميتوددمإليكممويريكممحمبتهمبامميسبغهمعليكمممنمآالئهمونعمهموأفضالهمفأحبوهمبحسنم
إصغائكممألوامرهموبطاعتكممإياه م.م
وهوميظهرملكممشفقتهمورمحتهمهبذاماإلكراممواإلغداقممنمالنعممفع ّظموهمأنتممبالشكر م.م
وهومميريدمأنميظهرملكمممجالهمالعنويمبآثارمكاملهميفمهذهمالصنوعاتماجلميلةمالكاملةمفأظهروام
أنتممشوقكمموهلفتكممللقائهمورؤيته،مونيلمرضاه م.م
وهوميريدممنكممأنمتعرفوامأنهمالسلطانمالتفردمباحلاكميةمواالستقالل،مباممترونممنمشعارهم
ىلممجيعمالصنوعات..مفكلميشءمله،موخاصم
اخلاص،موخامتهمالخصص،موطرتهمالتيمالمتقلدمع م
به،مصدرممنميدمقدرته..مفعليكممأنمتدركوامجيد ًا:مأنمالمسلطانموالمحاكممإ ّ
المهو،مفهومالسلطانم
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الواحدماألحدمالذيمالمنظريملهموالممثيل م)م
هكذامخاطبمهذامالعلممالكبريمالداخلنيمللقرصموالتفرجنيمعليه،ملكنمالداخلنيمانقسموام
إىلمفريقني م:م
مأمامالفريقماألول..مفكانممنمأصحابمالعقولمالنرية،موالقلوبمالصافيةمالطمئنة،مالذينم
أدركوامقدرمأنفسهم..مكانمهؤالءمحيثاممجتولواميفمآفاقمذلكمالقرصميرسحونمبنظرهممإىلمعجائبه،م
ِ
..موالبدمأنموراءهمغايةمسامية..مفعلموامأنمليسمهناكم
وهمميرددون:مالبدمأنميفمهذامشأن ًامعظي ًام
عبث،موليسمهومبلعب،موالمبلهومصبياين..مومنمحريهتممبدئواميقولون:ميامتُرىمأينميكمنمحلم
لغزمالقرص،موماماحلكمةميفممامشاهدناهمونشاهده؟ م!م
وبيناممهمميتأملونمويتحاورونميفماألمر،مإذامهبمميسمعونمصوتمخطبةماألستاذمالعارفم
وبياناتهمالرائعة،مفعرفوامأنملديهممفاتيحممجيعماألرسمارموحلممجيعماأللغاز،مفأقبلوامإليهممرسعني،م
وقالوامله:مالسالممعليكممأهياماألستاذ..مإنممثلمهذامالقرصمالباذخمينبغيمأنميكونملهمعريفمصادقم
ّ
مدققمأمنيممثلك،مفالرجاءمأنمتع ّلمنامممامع ّلمكمسيدُ نامالعظيم م.م
فذكَّرهمماألستاذمبخطبتهمالذكورةمآنف ًا،مفاستمعوامإليهمخاشعني،مومتق ّبلوامكالمهمبكلمرىضم
واطمئنان،مفغنموامأياممغنيمة،مإذمعملوامضمنممرضاةمسلطاهنم،مفريضمعنهممالسلطانمباممأبدوام
ّ
منمرىضمورسورمألوامره.مفدعاهمماىلمقرصمأعظمموأرقىماليكادميوصف،موأكرمهممبسعادةم
دائمة،مبامميليقمبالالكماجلوادمالكريم م.م
هذامحالمالفريقماألول..موهذامجزاؤه م..مم
أمامالفريقمالثاين..مفكانمأهلهممنمالذينمفسدتمعقوهلم،موانطفأتمجذوةمقلوهبم،مفاممإنم
م،مفلمميعودواميلتفتونمإالملامتشتهيهمأنفسهمممنم
معليهممشهواهت
دخلوامالقرص،محتىمغلبت
ُ
ْ
ُ
االطعمةماللذيذة،مصارفنيمأبصارهممعنممجيعمتلكمالحاسن،مسا ّدينمآذاهنممعنممجيعمتلكم
االرشادات مالصادرة ممن مذلك مالعلم مالعظيم ،موتوجيهات متالميذه ..مفأقبلوا معىل مالأكوالتم
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كر،محتىمفقدوامأنفسهمم
برشاهةموهنم،مكاحليوانات،مفأطبقتمعليهممالغفلةموالنومموغشيهممالس ُ
ُ
لكثرةممامأفرطواميفمرشبممامملميؤذنمهلممبهمفأزعجوامالضيوفماآلخرينمبجنوهنمموعربدهتم،م
فأساءواماالدبممعم مقواننيمالسلطانمالعظمموانظمته،ملذامأخذهممجنودهموساقوهمماىلمسجنم
خللق م)م
رهيبملينالوامعقاهبمماحلق،مجزا ًءموفاق ًامعىلممامعملواممنمسوءما ُ
حكىمبديعمالزمانمهذهماحلكاية،مثممالتفتملألطفالماللتفنيمبه،موقال:ماىلمهنامانتهتمالقصةم
يامأبنائي..موسأختربمذكاءكمميفممعرفةمالعربمالتيمختتزهنا..مفامميوحيمإليكممالقرص م؟م
قالمطفلممنماألطفالماللتفنيمبه:مإنمالقرصمـمسيدنامـميشريمإىلمهذامالعاملمالذيمنعيشمفيه..م
فهذامالعاملمالسقفمهبذهمالسامءمالتأللئةمبالنجوم،موالفروشمهبذهماالرضمالز ّينةمباالزهارمالتجددةم
كلميوم..مليسمإالمقرصامبديعهمبناهملمنامربنامالعظيم م.م
قالمبديعمالزمان:مومامتوحيمإليكممأوصافمذلكمالقرصمالتيموصفتهاملكم م؟م
قالمطفلمآخر:مأماممنازلمذلكمالقرصمفقدمفهمتممنهامتعددمالعواملمالتيمتزينتمكلممنهام
وانتظمتمبامميالئمهاممنمخملوقاتماهلل..موأمامالصنائعمالغريبةميفمذلكمالقرصمفهيممعجزاتم
القدرةماإلهليةمالظاهرةميفمعالناملكلمذيمبرصموبصرية..موأماماألطعمةماللذيذةمالتيمفيه،مفهيمعيونم
الرمحةماالهليةمالتيمتشاهدميفمكلممكانمويفمكلمزمان..موأمامومطبخمذلكمالقرصمهومسطحم
االرضموقلبهامالذيميتّقدمنار ًا م.م
رص م؟م
قالمبديعمالزمان:موماميوحيمإليكممذلكمالسلطانمالعظيممصاحبمالق م
قالمطفلمآخر:مالشكمأنهميدلنامعىلماهللمتعاىل..مفهومسلطانماألزلمواألبد..موهوماللكم
مالس ْب ُع َمو ْ َ
األ ْر ُض َمو َم ْن ِمف ِيه َّن َمو ِإ ْن ِمم ْنم
مالس َام َو ُ
ات َّ
القدوسمذوماجلاللمواالكراممالذيم﴿:مت َُس ِّب ُحم َل ُه َّ
يش ٍء ِمإ َّالم ُي َس ِّب ُح ِمب َح ْم ِد ِهم)(االرساء:ممنماآلي مة 44م)م
َ ْ
قمالمبديعمالزمان:مومامتوحيمإليكممتلكمالكنوزماخلفية م؟م
قالمطفلمآخر:مأعظممالكنوزمهيمجتلياتمأسامءماهللماحلسنىمالقدسة م.م
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قالمبديعمالزمان:مومنمذاكمالعلمماحلكيم م؟م
قالمطفلمآخر:مالشكمأنهمسيدنا،موسيدمالكوننيمحممدم م.م
قالمبديعمالزمان:مفمنممساعدوه،مومنمتالميذه م؟م
قالمطفلمآخر م:ممساعدوهمهمماالنبياءمـمعليهممالسالممـموتالميذهمهمماالولياءمالصاحلون،م
والعلامءماألصفياء م.م
قالمبديعمالزمان:مفمنمخدممذلكمالسلطان م؟م
قالمطفلمآخر:مالشكمأهنممالالئكةمالكراممـمعليهممالصالةموالسالم م.م
قالمبديعمالزمان:مفمنمالذينم ُدعُ وامإىلمدارمالضيافة م؟م
قالمطفلمآخر:مإ مهنممنحن..منحنمالبرشمهممالذينماستضافناماهللميفمهذامالقرصمالدنيوي م.م
قالمبديعمالزمان:مفمنمالفريقان م؟م
قالمطفلمآخر:مأمامأوهلام،مفهممأهلماإليامنمالذينمملميرتضوامألنفسهمممائدةمغريممائدةم
القرآن..موأمامثانيهام،مفهممأهلمالكفرموالطغيان..مالصممالبكممالضالونمالذينماتبعوامأهواءهمم
ّ
والشيطان،مفاممعرفواممنماحلياةمإ ّ
المظاهرها،مفهممكاألنعاممبلمهممأضلمسبي ً
ال م.م
قالمبديعمالزمان:مصدقتمميامأبنائي..مونجحتمميفماالختبار..مفاجتهدوامأنمتكونواممنم
أصحابمالفريقماألول..مأولئكماألبرارمالسعداءمالذينمأنصتوامإىلمالعلممالعظيممواألستاذماجلليل م.م
ذلكممالفريقمالذيمأدىمالوظائفمالتنوعةمللعبوديةميفمهذامالسجدماألكربمالسمىمبدارمالدنيا،م
ً
حتىماختذوامصورةمأحسنمتقويم،مواعتلواممرتبةمتفوقممجيعمالخلوقاتمقاطبة،ماذمأصبحوامخلفاءم
أمناءميفماألرض،مبامم ُاودعمفيهمممنماإليامنمواألمانة .م.م
نمقبضةماالختبارميدعوهممرهبممالكريممإىلمالسعادةم
وبعدمانتهاءممدةماالمتحانمواخلروجمم م
األبديةموالنعيممالقيممثواب ًامإليامهنم،مويرزقهممالدخولمإىلمدارمالسالممجزاءمإسالمهم،مويكرمهمم
م-موقدمأكرمهمم م-م ٍ
بنعممالمعنيمرأتموالمإذنمسمعتموالمخطرتمعىلمقلبمبرش،مإذمالشاهدم
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الشتاقمجلاملمرسمديموالعاشقمالذيميعكسهم مكالرآة،مالبدمأنميظلمباقي ًامويميضمإىلماألبد م.م
همماجعلناممنهم! م.م
هذهمهيمعقبىمتالميذمالقرآن..مال ّل ّ
أمامالفريقماآلخرموهممالفجارمواألرشارمالذينممامإنمدخلوامقرصمهذامالعاملمحتىمقابلوام
ّ
بالكفرمدالئلمالوحدانيةمكلها،مواهتموامالوجوداتمكلهامبالتفاهةموحقروهامبالعبثيةمو مرفضوام
جتلياتماألسامءماإلهليةمعىلمالوجوداتمكلها،مفارتكبوامجريمةمكربىميفممدةمقصرية،ممماماستحقوام
عذاب ًامخالد ًا م.م
قالمذلك،مثممالتفتمإلينا،موقال،موكأنهمخياطبني:مفيامنفيسماحلائرة..مويامصديقيمالغرمم
ألمارةمبالسوءمورعايتهام
باهلوى..مأحتسبونمأنممهمةمحياتكممحمصورةميفمتلبيةممتطلباتمالنفسما م
بوسائلماحلضارةمإشباعاملشهوةمالبطنموالفرج؟..مأممتظنونمأنمالغايةممنمإدراجممامأودعمفيكمممنم
لطائفممعنويةمرقيقة،موآالتموأعضاءمحساسة،موجوارحموأجهزةمبديعة،مومشاعرموحواسم
يفمهذهماحلياةم
متجسسة،مإناممهيملجردماستعامهلامإلشباعمحاجاتمسفليةملرغباتمالنفسمالدنيئةم م
َ
الفانية؟محاشموكال! م!م
ويامصديقيماحلميم،مويامنفيسماالمارةمبالسوء..ماستجمعوامعقولكم،موالمهتدروامرأسممالم
عمركم،موالمتبددوامطاقاتمحياتكممواستعداداهتامهلذهمالدنيامالفانيةمالزائلة،مويفمسبيلملذةمماديةم
ومتاعمحيواين..مفالعاقبةموخيمة،ماذمتُردونماىلمد مر ٍ
كةمأدنىممنمأخسمحيوان،معل ًاممأنمرأسممالكمم
ّ
ََ
أثمنممنمأرقىمحيوان م!م
*م
** م
بعدمأنمبقيناممدةمنستمعمحلكمةمهؤالءماحلكامءمقالميلمالحاسبي:مالشكمأنكمتريدمأنمترىم
تأثريمهذهمالتعاليمميفمالواقع م.م
قلت:ملقدمطرقتمماميفمنفيس..مفأنامأشعر،موكأينمأعيشميفمبرجمعاجيمالمعالقةملهمبالوا مقع م.م
قال:متعالممعي..موسرتىمالنفوسمالطهرة،موكيفمتتحولممعهاماحلياة..مم
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رستممعهمإىلمحمالمكثري مة(..)1موقدمرأيتمفيهاممنمطهارةمالنفوسموسامحتهامولطفهامومجاهلام
مامالميمكنمالتعبريمعنه..مم
لقدمرأيتممقابلمكلمصورةممنمالصورمالتيمرأيتهاممنمتالميذيمصورةمتنسخهامومتحوها .م.م
وقد مأيقنت ممن مخالل مكل مذلك مأن ماهلل موضع منفس ماإلنسان مبيد ماإلنسان ..موأن ملذهتام
وسعادهتامالمتتحققمإالميفماختياراهتامالرفيعة..موأنمحريتهاماحلقيقيةمالمتكمنمإالميفمعبوديتها م.م
قلنا:مفقدمأسلمتمإذن م؟م
قال:مملميبقمبينيموبنيماإلسالممإالمشعرةمواحدة..ملكنملستمأدريم ممنمقطعها..موقدمجئتم
هنامأبحثمعمنميصلنيمهبا م.م
قلنا:مأملمتكنممعهم م؟م
قال:مبىل..ملقدمكنتممعهم..مولكنيميفماليوممالذيمأردتمأنمأكرسمفيهماخلراساناتمالسلحةم
التيمكانتمحتولمبينيموبنيمإعالنمإسالميمملمأجدمأحداممنهم م.م
قلنا:مأينمذهبوا م؟م
جاءوامإىلمهذهمالبالدمليقمعوامالفتنةمالتيمتريدمأنم
قال:ملقدمأمجعممجيعممنمسألتهممعىلمأهنمم م
تستأصلمدينمحممدممنماألرض..ملكنمقدريمرماينمإىلمهذهماحلفرةمالتيمترون..مفصارمسببم
حيايتمهممسببممويت م.م

()1مانظرم الشواهدمالكثريةمالثبتةمهلذاميفمرسالتيم(أرسارماإلنسان)مو(أرسارماحلياة)ممنمهذهمالسلسلة.
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خامسامـماألرس مةم
يفماليومماخلامس،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمكنتم
مثلممنمسبقنيممأمحلمأسامءمكثريةممستعارةمصحبتنيمزمنامطويالمإىلمأنمالتقيتمالنورموالسالمم
والصفاء،مفطلقتمأسامئيممجيعا..موجئتمإىلمهذهمالبالدمأبحثمعنماسمميل م.م
لقدمكانمآخرماسمميلمهوم(توماسمروبرتممالتوس م)(..)1مالشكمأنكممتعرفونه..مم
إنهمذلكمالرجلمالذيمبدأمبالدعوةمإىلمإبادةماألرسةموت مفكيكها،مألنماليزانيةمالتيمتتطلبهام
ت(.)2مم
ويتطلبهامنسلهاملنميكفيهمماموضعماهللميفماألرضممنمبركا م
وهومالرجلمالذيمأوحتمأفكارهمبعدمذلكمللكثريممنمالجرمنيمبأنميبحثواميفمالوسائلمالتيم
()1أشريمبهمإىلمتوماسمروبرتممالتوسم( 1766م م -م1834م)،موهوماقتصاديمبريطاين،ماشتهرمبمقالتهمعنممبادئمعلمم
السكانمسنةم1798م..موتقوممفكرتهماألساسيةميفمهذام الكتابمعىلمأنمأعدادمالسكانميفمالعاملممتيلمإىلمالزيادة،مبيناممكمياتم
الطعاممتقل،مكاممكانميعتقدمأنماحلروبمواألمراضمستفتكمباألعدادمالزائدةممنمالبرش،ممامملميتممحتديدمالنسل.م
وأوحتممقالةممالتوسمالذكورةمإىلمتشارلزمداروينمفكرةمالعالقةمبنيمالتطورموالبقاءملألصلح..موفشلتمتنبؤاتممالتوسم
ّ
يفمالتحققمخاللمالقرنمالتاسعمعرش،محيثمأمكنمعنمطريقموسائلمالزراعةمالتقدمةمإنتاجمالطعاممالكايفملعظممالناس.مم
ُولدَ ممالتوسميفممدينةمرسيمبربيطانيا،موكانميرغبميفمأنميكونمرجلمدين،مإالمأنهمبعدمخترجهميفمجامعةمكمربدجمعملم
أستا ًذامللتاريخمواالقتص مادمالسيايسميفمكليةمرشكةماهلندمالرشقيةمعامم1805مموبقيميفمهذهمالوظيفةمإىلمأنمتويف.
() 2مثبتمبطالنمهذهمالنظريةمومامدعامإليهمأصحاهبا،مبلمثبتمخالفممامتدعومإليهمهذهمالنظرية،مفقدمتضاعفمسكانمأوربام
منذمأنمأقدمم(مالتوس)معىلمنظريتهمعدةممرات،مومعمذلكمملمتصبمإنكلرتا،موالمأوربا،موالمالوالياتمالتحدةمبالجاعاتمالتيم
كانمينذرمهبام(مالتوس).مبلمعىلمالعكسممنمذلكمزادماإلنتاجمزيادةمرهيبة،محتىمإنمالفائضممنمالطعامميفمأورباموالوالياتم
التحدةمبلغمجباالًممنمالقمحمواجلبنمواللحم،موأهنار ًا ممنماللبنموالزبد.مومنمأجلمذلك،مقامتمحكوماتمهذهمالدولمبحرقم
الفائضمأومرميهميفمالبحر؛محتىمالمينخفضمالسعرميفمالسوقمالعالي!!!.م
وألجلممامسبق،مأصبحتمكثريممنمالدولمتدعومإىلمزيادةمالنسلمواإلنجابموحتثمعليه،موتزيلماألسبابمالتيمتعوقمذلك.م
فهذهمإيطاليامتصدرمقانون ًامضدممنعماحلملمالراقب،مفقدمصدرتمرسالةمبابويةمعامم(1968م)ممتنعمذلك.موهذهمإسبانيامحتظرم
بيعموسائلممنعماحلمل.موهذهمألانيامحتذرممنمانقراضماأللانميفمالقرنمالقادمم-مأيمالقرنماحلايل،-مإنمملمحيصلمتوازنمبزيادةمعددم
الواليد.م
وهذامالرئيسماليوناينمحيضمعىلمإنجابمالزيدممنماألبناء؛مإلقامةمقواتممسلحةمضخمةملواجهةمالقواتمالرتكيةموهتديداهتا،م
وهذهمزوجةمرئيسمفرنساماختارتماألمهاتمالثالياتم-معىلممستوىمالدولةم-ممنماللوايتمأنجبنمنحومثالثةمعرشممولود ًا.
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جتعلممنمالرأةمجمردممتع مة م..مالمعالقةمهلامباألرس مة م..موالمعالقةملألرسةمهبا م.م
وهومالرجلمالذيمجعلممنمالوالدينمفردينمحريصنيمشحيحنيمينظرونمإىلمأوالدمهامكامم
ينظرونمإىلماللصوصموالشحادذينموالجرمني م.م
ص م..مونزعممنامكلمعاظفةمإنساني مة م..مبلمكلمعاطفةميفم
وهومالرجلمالذيممألنامباألنانيةمواحلر م
الكائناتماحليةمالتيمتضحيمفيهاماألمهاتمواآلباءمبأنفسهاممنمأجلممأوالدهما(.)1مم

الرصاع
هذامهومالرجلمالذيمسميتمباسمه..مم
لقدمصبتمعيلممجيعملعناتهممنذمرأيتمالنورمالختلطمبالظالمميفمهذامالوجود،مبلمقبلمذلك..مم
لقدمحدثتنيمأميمالتيمطرحتممجيعمجالبيبمحيائهامعنمذلكماليوممالذيمأتاهاموالديمفيه،م
قبلمأنميقرتنامبذلكمالعقدمالزيفممنمعقودماملزواج،موطلبممنهامأنمتلقينيممنمبطنهامإىلممزابلم
واشنطن..مم
ملميكنمبينيموبنيممزابلمواشنطنميفمتلكماألياممإالمخطوةمواحدة..موهيمخطوةمقدرمالم
خطوةمتكليف..مم
لقدمتوفيتمزوجةموالدي..مولستمأدريمكيف..مرباممتكونمأميمهيمالتيمقتلتها،مفقدمكانتم
زوجةمأيبمهيماحلجابمالذيمحالمبين مهاموبنيمأنمتقرتنمبأيب..موكانمفوقمذلكمهومالسببميفم
إرصارمأيبمعىلمأنمترمينيمأميميفممزابلمواشنطن م.م
قلنا:مملمنفهممكلممامتذكره..مفمنمكانتمأمكمإنمملمتكنمهيمعينهامزوجةمأبيك م؟م
قال:مال..ملقدمكانمأيبمـمكاممكانمأكثرمقومنامـمزيرمنساء..موملميكنمالقانونمـمكاممملميزلمـميراعيم
هذهمالناحيةمفيه..مفلمميكنمالقانونمـمكاممملميزلمـميبيحمتعددمالزوجات..مفلذلكمكانمالرجلمغاليام
()1مانظرميفمهذامكتابامرائعامهلارونمحييمعنوانهم(التضحيةمعندمالكائناتماحلية)م
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بنيمالنساء..موباممأنمأيبمملميرمأميمإالمبعدماقرتانهمبزوجته،موملممتألمقلب مهمالمتلئمبالشهواتمإالمبعدم
ذلكماالقرتان،مفقدمراحميتخذهامخليلةمبعدمأنمحيلمبينهموبنيمأنميتخذهامزوجة م.م
قلنا:مفلممملميطلقمزوجته،مويقرتنمبأمك م؟م
قال:ملقدمكانمرجالمينتميمإىلمعائلةمحمافظةمهلامعالقةمبالكنيسة..موأنتمتعلممموقفمالكنيسةم
منمالطالقم(..)1مم
لقدمأخربينمالثقاةمأنمأيبمذهبميفمتلكماألياممإىلمصاحبملهممنمرجالمالدين،مواعرتفمبنيم
يديه،موامتألتمعيناهمبالدموع،موهوميعرتفمله،موبعدهامطلبممنهمأنمحيلملهمهذاماإلشكالمالذيم
وقعتمفيهمحياته،موهذامالرصاعمالذيمدبمإىلمنفسه م.م
لقدمكانمبنيمأمرين،مكالمهامالمتبيحهمالكنيسة:مأمامأوهلام،مفهومأ من ميقرتنمبالثانيةمكامماقرتنم
باألوىل،مفيلبيممقتضياتمنفسهموقلبه،مكامميلبيممامتطلبهممنهمأميمـمأيممعشوقتهمـمكلمحني..موأمام
الثاين،مفأنميطلقمزوجتهمليقرتنمبأميماقرتانامرشعيامجيعلممنمولدهمـمالذيمهومأنامـمولدامرشعيام
معرتفامبهمعندماجلميع م.م
مامقالمهذامحتىمانتفضمرجلمالدمينميفموجههمانتفاضةمعظيمة،موقال:ممامهذهماهلرطقاتمالتيم
تتحدثمهبا..مم
قالمأيب:مأناممامفعلتمإالمأنمشكوتمإليكمحايل،مواعرتفتمبنيميديك،مثممذكرتملكممام
تومهتهممنمحلول م.م
قال:مإنمكالماحللنيماللذينمذكرهتامممهامحلمأهلماهلرطقة..مأولئكمالذينميتبعونمالارقمالذيم
يقالملهم(حمم مد)..مأمامنحن..منحنمالذينمرشفنامبالسيح..مالسيحمالذيمصلبممنمأجلنامليخلصنام

()1مظلمالطالقمحمرم ًاميفمظلمالكنيسةمزمن ًامطويالًمحتىمحدثماالنفصاممبنيمالكنيسةموالدولةمفأباحتمالترشيعاتمالوضعيةم
الطالقمثممتبعتهامبعضمالطوائفمالسيحية،مأمامتعددمالنساءمفإنهممازالمحمرم ًاموإنمنظرتمإليهمبعضمالطوائفمعىلمأنهممباحمومام
زالواميامرسونهمبشكلمرسيميفمبعضمالوالياتماألمريكية.
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منمخطايانا..مفالمنقبلمتلكماحللول م.م
لقدمقالملنامالسيحملنام(:ممنمبدأماخلليقةمذكر ًاموأنثىمخلقهامماهلل،ممنمأجلمهذاميرتكمالرجلم
أباهموأمهمويلتصقم(ويلزم)مبامرأتهمويكونماالثنانمجسد ًامواحد ًاممإذمليسامبعدماثننيمبلمجسدمواحد،م
فالذيممجعهماهللماليفرقهماإلنسان) م(ممتىم:م19م/م4م م-م5م م)م
*م
** م
كانمأيبمـمرغممكونهمزيرمنساءمـمعىلمعالقةمبالكتابمالقدس،مباعتبارهميفماألصلمسليلمرجالم
كثريينممنمرجالمالكنيسة،مولذلكمراحميبحثميفمالكتابمالقدسملعلهمجيدممامحيلملهممشكلته..م
وكممكانمفرحهمعظياممحينامموجدمفيهمأنمإبراهيممكانممتزوج ًاممنمسارةموهاجرموقطورة،موكانملهم
م معمذلكمرسارىمكثريةملقولهم(:مأمامبنومالرسارىماللواتىمكانتمإلبراهيممفأعطاهممإبراهيممعطايام
ورصفهممعنمإسحاقمابنهمرشق ًامإىلمأرضمالرشقموهومبعدمحى)م(تكوينم:25م 6م)م
ووجدمفيهمأنمموسىمكانممتزوج ًاممنممديانيةموحبشيةم(عددم:12م 1م)م
ووجدمفيهمأنميعقوبمكانممتزوج ًاممنمحرتنيموأممتني،مومهامليئةموراحيلموزلفةموبلهة،مكامم
يفم(تكوين:م29مومامبعده م)م
ووجدمفيهمأنهمكانملداودمنساءمهن:مأخينوعمماليزرعبليةموأبيجايلمومعكةموحجيثموأبيطالم
وعجلة..مهؤالءمستة..مويضافمإليهامبثشبعمامرأةمأوريااحلثىمالتىمأنجبممنهامسليامن،مكامميفم(م
صموئيلمالثانىم:3م 1مـ 5م)م
ووجدمفيهمأنهمكانملسليامنم(سبعممائةممنمالنساءمالسيدات،موثالثممائةممنمالرسارى)،مكامم
يفم(اللوكماألولم:11م 3م)م
بلمملمجيدمفيهمفوقمذلكمكلهمأيمنصممنمنصوصمالتوراةمحترممالتزوجمبأزيدممنمامرأةمواحدة،م
ولومكانمحرام ًاملرصحمموسىمبحرمته،مكاممرصحمبسائرمالحرماتموشددميفمإظهارمحت مريمها،مبلم
وجدمأنمنصوصمالتوراةمتفيدمجوازهممنممواضع..مففيهامأنماألبكارمالتيمكانتممنمغنيمةم
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الديانيني،مكانتماثنتنيموثالثنيمألف ًا،موقسمتمعىلمبنيمإرسائيل،مسواءمكانوامذويمزوجاتمأومملم
يكونوا،موالميوجدمفيهمختصيصمالعزب م.م
بلموجدميفمالبابماحلاديموالعرشينممنمسفرماالستثمناءمهذامالنص(:موإذامخرجتمإىلمالقتالم
معمأعدائكموأسلمهممالربمإهلكميفميدكموسبيتهممورأيتميفممجلةمالسبينيمامرأةمحسنةموأحببتها،م
وأردتمأنمتتخذهاملكمامرأة،مفأدخلهامإىلمبيتكموهيمحتلقمرأسهاموتقصمأظفارها،موتنزعمعنهام
الرداءمالذيمسبيتمبهموجتلسميفمبيتكموتبكيمعىلمأبيهام موأمهاممدةمشهرمثممتدخلمإليهاموترقدممعهام
ولتكنملكمامرأة،مفإنمكانتمبعدمذلكمالمهتواهامنفسكمفرسحهامحرةموالمتستطيعمأنمتبيعهامبثمنم
ىممبغوض مةمويكو منم
لمامرأتا منمالواحد مةمحمبوب مةمواألخر م
والمتقهرهامأنكمق مد مذليتها م،موإ منمكا منملرج م
نم
لماب م
الميستطي معميعم م
نيمأوالد مهمف م
نمالبغوض مةمبكر ًا م،موأرا مدمأ منميقس مممرزق مهمب م
هل مامممن مهمبنو منموكا منماب م
نمالبغوض مةمأن مهم مهومالبكرمويعيطهممنمكلم
فماب م
نمالبغوضة م،مولكن مهميعر م
ىلماب م
الحبوب مةمبكرًمامويقدم مهمع م
مامكانملهمالضعفممنمأجلمأنهمهومأولمبنيهموهلذامجتبمالبكورية م)()1م
ف( )2مأنمأستاذةمالهوتميفمجنوبمإفريقيام َدعَ ْت مإىلمالسامحم
ثممقرأمأيبميفمبعضمالصح م
للبيضمبتعددمالزوجات،ملواجهةمارتفاعممعدلمالطالقميفمالبالد،موهوممنمأعىلمالعدالتميفم
العامل،موقرأمأنماألستاذةم(الندمان)مقالتم(:مليسمهناكمسوىمعددمحمدودمللغايةممنمالرجالميفم
العامل،مفقدم ُق ِتلمبعضهمميفماحلروب،م مواآلنمحانمالوقتمكيمختتارمالرأةمزوج ًاممنمبنيمالرجالم
التزوجني،موأنمتتفاوضممعمزوجتهمعىلمأنمتُصبحمفرد ًاممنمأفرادمأرسته م)م
بلموجدمأنمهذامالوقفمملميتبناهممجيعمالسيحيني،مفقدمظهرممنهممرجالمدينميبيحونمالزواجم
مرةمثانيةموثالثةمورابعة،مبلمويبيحونماجلمعمبنيمأكثرممنمز موجة،مومنمهؤالءمفرقةماالنمنابتستم
،Ananabaptistesموالورمونم..Mormonsموهؤالءمظلواميامرسونمالتعددمحتىمأوائلم
()1مذكرنامتفاصيلمموقفمالكنيسةمو السيحيةممنمالتعددمبتفصيلميفمرسالةم(النبيمالعصوم)ممنمهذهمالسلسلة.
()2مصحيفةماحلياةميفمالعددم(.)13099
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رش م..مبلمظهرتمدعواتممنمالفكرينموالعلامءمتدعومإىلمإباحةمالتعددمالزوجات،م
القرنمالتاسعمع م
وبخاصةمبعدمأنمعانتمأوروباممنمنقصمشديدميفمعددمالرجالمنتيجةمللحربنيممالعاليتنيمالتيمقتلم
فيهاممأكثرممنمثامنيةموأربعنيممليونمرجل..موكذلكمالنتشارمالفواحشموزيادةمعددماللقطاء،مومنم
هؤالءمبولمبريوم،Boul Bureouموفردينامندمدريفوسم،Ferdinand Dryfusمومبنملنديسم
،Ben Lindseyموغريهم .م.م
وفوقمذلكموجدممنميبنيملهمحقيقةممقصدمالسيحمعندمامقالم م(:ممنمبدأماخلليقةمذكر ًاموأنثىم
خلقهامماهلل،ممنمأجلمهذاميرتكمالرجلمأباهموأمهمويلتصقم(ويلزم)مبامرأتهمويكونماالثنانمجسد ًام
واحد ًامإذمليسامبعدماثننيمبلمجسدمواحد،مفالذيممجعهماهللماليفرقهماإلنسان م)م
لقدمقالملهمهذامالرجل:مإنمهذهمالعبارةمليسمفيهامأيممنعمللتعدد،مبلمغاي مةمالكالممهناممنعم
الطالقمالمغري..موهذاممامسألهمالفريسيونممنمالبداية،مفقدموردمهكذامالنصمكامميفممتىم(م19م:م3م م-م
 5م):م(موجاءماليهمالفريسيونمليجربوهمقائلنيمله:مهلمحيلمللرجلمانميطلقمامرأتهملكلمسبب؟م
فأجابموقالمهلم:مأمامقرأتممانمالذيمخلقممنمالبدءمخلقهاممذكراموانثى،موقال:ممنماجلمهذاميرتكم
الرجلمأباهموأمهمويلتصقمبامرأته،مويكونماالثنانمجسدامواحدا م)م
هذاممامعناهمالسيح،مفكاممأنمإحتادمالرجلمبزوجتهمليسمحقيقي ًامبلمجماز ًامفكذلكممنمالمكنم
بكلمسهولةمأنميكونماحتادهمبامرأةمأخرىمويصريامجسد ًامواحد ًامأيض ًا م.م
محلمأيبمكلمهذهمالنصوص..موسمارمهبامإىلمالكنيسةملكنهماصطدممبرجلميقالملهم(القسم
رشوش)..مسمعهميعظميفمالكنيسةميقول(:ميسوعمأعلنمأنمالذيمخلقهمممنمالبدءمخلقهممرج ً
الم
ومامرأة،موملومأرادماهللمالرجلمأنمتكونملهمأربعمزوجاتمخللقممنمالبدءمأكثرممنمحواء م)م
حاولمأيبمأنميقنعه..مفلمميقتنع..مسارمإىلمكنيسةمأخرىمفسمعمواعظهام(القسمسوجيارت)م
يقولممفاخر ًامبترشيعمالكنيسةميفمقرصمالزواجمعىلمواحدةم:م(السيحيةمتسمحملنامبواحدةمفقط،موم
لذلكمارتيضمأفضلهنممنمأولمقذيفة م)م
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*م
** م
انتقلمأيبميبحثميفماحللمالثاين،موكانمأسوأماحللنيمعنده..مفلمميكنميرىضمأنميطلقمزوجتهم
األوىل..ملكن مهمبفعلمسحرمأميمراحميبحثميفمالنصوصمالتيمتبيحملهمأنميطلقها م.م
ِ
وكممكانتمفرحتهمشديدةمعندمامقرأميفمالكتابمالقدس..مويفمسفرمالتثنيةمهذامالنصم:م(إ َذام
أل َّنهموجدَ ِمفيهامعَ يب َ م ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َأ َخ َذ َمر ُج ٌلما ْم َر َأة ًَموتَزَ َّو َج ِ َ ِ
َابم
َبمهلَامكت َ
ميشء َموكَ ت َ
مهبام َفإ ْنمملْ َمجتدْ من ْع َم ًةميفمعَ ْي َن ْيهم َ ُ َ َ َ ْ َ ْ
ِ ِِ
ِ
َط ٍ
َىمخ َر َج ْت ِمم ْنم َب ْي ِت ِهم َذ َه َب ْت َمو َص َار ْتملِ َر ُج ٍل َ
،مو َمت َ
مآخ َرم َمف ِإ ْنم
امو َأ ْط َلق َهامم ْنم َب ْيته َ
الق َمو َد َف َع ُه ِمإىلم َيد َه َ

ِ
ِ
َأبغ ََضهامالرج ُلما َ ِ
َابم َط ٍ
مالر ُج ُلم
امو َأ ْط َلق َهمام ِم ْنم َب ْي ِت ِهم َأ ْو ِمإ َذام َم َ
الق َمو َد َف َع ُه ِمإىلم َيد َه َ
َبمهلَامكت َ
ألخ ُري َموكَ ت َ
ْ َ َّ ُ
ات َّ
ألو ُل ِ
ِ
أل ِخري ِ
مالذ َّ
مالذيم َط َلق َهام َأ ْنم َي ُعو َدم َي ْأ ُخ ُذ َهاملِت َِص َريمل ُمهمزَ ْو َج ًةم
يماخت ََذ َهامل ُهمزَ ْو َج ًةمالم َي ْقد ُرمزَ ْو ُج َهاما َ َّ
ا َ ُ
َب ْعدَ م َأ ْنم َتن ََّج َس ْت)م(تثنيةم:24م 1م 4-م)م
وكانتمفرحتهمأعظممعندماموجدماليهودمال مذينمنزلتمهذهمالرشيعةمعليهممالميزالونميبيحونم
الطالقم(..)1مم
أخذمهذهمالنصوصممعه..موأخذممعهامقولمالسيحمـمكامميفم(متى:م5م/م17مـم)19مـ(:مالم
تظنوامأينمجئتمالنقضمالناموسمأوماألنبياء،ممامجئتمألنقضمبلمألكملمفاينماحلقمأقولملكممإىلم
أنمتزولمالسامءمواألرضمالميزولمحرفمواحدمأومنقطةمواحدةممنمالناموسمحتىميكونمالكلم
فمنمنقضمإحدىمهذهمالوصايامالصغرىموعلممالناسمهكذاميدعىماصغرميفمملكوتمالسموات،م
وأماممنمعملموع ّلممفهذاميدعىمعظيامميفمملكوتمالسموات م)م
أخذمهذهمالنصوص،موذهبمإىلمبعضمالقسيسنيميرتجاهممأنميطلقوامزوجته،مألجلمأنم
( ) 1مذكر مالسريي ميف مموسوعته معن ماليهودية مبأن مالطالق ميتم محسب مالرشيعة ماليهودية ميف محمكمة محاخامية ..موتنتهيم
ُسمىم
ُسمىميفمالتوراةم«سفريمكريتوت»مأيمكتابمالطالقم(تثنيةم،)3/24موت َّ
اإلجراءاتمبأنميعطيمالرجلمزوجتهمقسيمةمطالقمت َّ
يفمالتلمودم«جيط»،مويكونميفمحضورمشهودمأومأماممحمكمةمرشعيةم(بيتمدين).موتتلخصموظيفةمالحكمةميفمالتأكدممنمأنم
اإلجراءاتمتتفقممعمالقانونمالديني،موالمتتناىفممعه،مثمميسجلمكاتبمالحكمةمالطالق،مويعطيمنسخةممنمالقسيمةملكلممنم
الزوجني..موالطالق،محسبمالرشيعةماليهودية،ممنمحقمالرجل،ميامرسهممتىمأراد.م(انظر:مالوسوعةماليهودية)
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يتزوجمعشيقته م..مفواجهوهممجيعامبامموردميفممتىمعىلملسانمالسيحمعندمامسألهماليهودمعنمالطالقم
فقالم:م(وقيلممنمطلقمإمرأتهمفليعطهامكتابمطالق.موأمامأنامفأقولملكمم:مانممنمطلقمامرأتهمإالم
لعلةمالزنامجيعلهامتزنى،ممومنمتزوجممطلقهمفإنهميزنى)م(متىم5م:م..)31مولاماعرتضماليهودمعليهم
قائ ملنيم:م(مفلامذامأوىصمموسىمأنميعطىمكتابمطالقمفتطلق؟)مقالمالسيحمهلمم:م(إنمموسىممنم
أجلمقساوةمقلوبكممأذنملكممأنمتطلقوامالنساء..ملكنممنمالبدءمملميكنمهذا)م(متى م)م
صاحمفيهم:مفامماحلل؟..ملقدمتعلقمقلبيمبالرأةماألخرى..مفاممأفعل م؟م
قالملهمبعضمالرهبان:مأقوممحلملكميامأخيممإذامأردتمأنمتدخلماللكوتمهومأنمتتخلصم
منمالرغبةميفمالنساء م.م
قالمأيب:مكيف..مدلني..مم
قالمالراهب:ملقدمقالمالسيحميعلمنامذلكم:م(مألنهميوجدمخصيانمولدوامهكذاممنمبطونم
أمهاهتم ،مويوجد مخصيان مخصاهم مالناس مويوجد مخصيان مخصوا مأنفسهم مألجل مملكوتم
السموات،ممنماستطاعمأنميقبلمفلي مقبل)م(متى م 19:م 12/م)م
قالملهمأيب:مأنامالمأطيقمذلك..مم
قالملهمبعضمالقسيسني:مفاتركمزوجتكمزوجة..مواختذمالثانيةمعشيقة..موإنمشئتمأنمتضمم
إليهامغريهامفافعل م.م
قالمأيب:مولكنمالرشيعةمحترممالزنا .م.م
ضنمامرأةم
قالمالقسيس:مأترىمأنكمأطهرممنماألنبياء..مأملمتقرأمأنمداودمملميكنميناممإالمىفمح م
لمالثانىم
بماألربابمسلممأهلمبيتمداودمللزنىم(صموئي م
عذراء:م(ملوكماألولم:1م 1م..)4-موأنمر م
:12م 11م12-م)،موأنمابنمداودمزنىمبأختهم(صموئيلمالثانى:م..)13موأنمرأوبنيمزنىمبزوجةمأبيهم
لمإليهام
بلهةم(تكوينم:35م22م؛م..)49موأنمشمشونمذهبمإىلمغزةمورأىمهناكمامرأةمزانيةمفدخ م
ىموالفجورم(حزقيالم:16م 33م..)34-موأن..مم
(قضاةم:16م،)1موأنمحزقيالمشجعمالنساءمعىلمالزن م
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سارمأيبمهبذهمالرخصةمالتيمأعطاهمإياهامرجالمالدينمتاركامالقسسميعددماألدلةمعىلمإباحةم
الزنا..ممم
لكنمأميمملمترتضمأنمتظلمجمردمعشيقة..مفلذلكمعملتميفماخلفاءممامعملتملتتحولمإىلم
زوجة .م.موزوجةموحيدةمتستأثرمبأيب م.م
*م
** م
هبذهمالأساويةمتبدأمحياةموالدي..موليسمعندمهذاماحلدمتنتهي..مفاآلالممالتيمعشتهامالمتكادم
تنتهي..مولذلكمرأيتممنمإخواينموأخوايتمـمالذينمالمأدريمهلمهممإخواينمفعال،مأممالمماممألم
حيايتمبالرصاع م.م
قالمرجلممنا:مكيفمتقولمهذا؟..مأتشكميفمإخ موانك م؟م
قال:ملستمالوحيدمالذيمشكميفمذلك..مالكلمعندناميشكميفمذلك..محتىمأيبمكانميشكميفم
كونمإخواينمأوالدامله..ملقدمولدوامبعدمفرتةمطويلةممنمزواجه..مويفمتلكمالفرتةمكانمالرصاعمبينهم
وبنيمأميمقدمبلغمأشده..مفقدماختذمأيبممنماخلليالتممامشغلنهمعنا..مولوالمأنهمكانمجيدمعندمأميم
منمالالموالسكنممامعادمإلينا..مم
وكانتمأميملتحميمنفسهاممنماجلنونمالذيمكادميلممهباميفمتلكمالفرتةمقدمالتجأتمإىلماخلمرم
حتتسيهامكاممحتتيسمالياه..موظلتمحتتسيهامحتىمأدمنتمعليها..موكانتمخترجمأحيانامفرتاتمطويلةم
خروجها..مم
منمالليلموالنهارمالمنراهاموالمنعلممماذامفعلتميفم م
الهممأننامملمنكنمنعرفمإالمشيئامواحدامهومأهنامكانتمتنتقمممنمأيبمبالطريقةمالتيمأمىلمعليهام
شياطيهامأنمتنتقممهبا م.م
*م
** م
قلت:محدثتنامعنمأمك..مفحدثنامعنمإخوانكمالذينمتشكميفمأخوهتمملك م.م
قال:ملقدمكاينميلمأختانموأخوان..موكانواممجيعامهمماالنتقامماإلهليمالذيممأرسلهماهللمعىلمأيبم
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وأمي..مم
قلت:مكيف؟..موهلميمكنمللولدمأنميكونمنقمةمعىلموالديه م؟م
قال:ميفمجمتمعاتنامالميكونمإالمذلك..مفنحنميفممجيعممصادرمفكرنامالمننهلمإالممنمالنابعمالتيم
تغذيمفينامالعقوق..مليسمعىلمآبائنامفحسب..مبلمعىلمكلميشء..محياتنامكلهامتعتمدمعىلمالتمردم
والرصاع..موالميمكنمأنمنخيلموالديناممنمهذامالرصاع م.م
قلنا:مفحدثنامعنمإخوانك م.م
قال:مأمامأوهل مم..موكانمأصلحمإخواين..مفقدمكانممتوجهامتوجهامدينيا،مولكنهمكانممعمذلكم
ممتلئامبالعقوق..موقدمكانميربرمعقوقهمباممجيدهميفمالكتابمالقدسممنمدعوةممبارشةمأومغريممبارشةم
لل معقوق م.م
ِ
،مو َملْم ُي ْب ِغ ْضم َأ َبا ُهم
وكانميصيحمفينامكلمحنيمبقولهمـمكامميفم(لوقا م:14:م26
مجا َء ِمإ َ َّيلم َأ َحدٌ َ
)مـ(:مإ ْن َ
َو ُأ َّم ُه َموزَ ْو َج َت ُه َمو َأ ْو َ
ال َد ُه َمو ِإ ْخ َو َت ُهمو َأ َخ َو ِات ِه،م َب ْلم َن ْف َس ُهم َأ ْيض ًا،م َفالَم ُي ْم ِك ُن ُهم َأ ْنم َي َ
كُون ِمت ْل ِمي مذ ًا ِميلم م)م
ض..مم ِ
الم َت ُظنُّوام َأ ِّين ِ
مأللقيمسالم ًامعَ َىلما َ
ويصيحمباممصاحمبهمالسيح(:م َ
امجئ ُْتمأللقيم
مجئ ُْت
أل ْر ِ َ
َ
ِ
ان َ ِ ٍ
سالَم ًا،م َب ْلمس ْيف ًا..م َف ِإ ِّين ِ
أل ْج َع َل ِ
مجئ ُْتم َ
ماإلن َْس َ
ا،موا ْل َمكن ََّةم َم َعم
،موا ْل ِبن َْتم َم َعم ُأ ِّم َه َ
معَىلمخالَفم َم َعم َأ ِبيه َ
َ
َ
ِ
َاهتا)م(متى:م10م:م 34م)م
َمح َ

ِ
معَىلما َ
بلمجعلتموهميقولم(:مجئ ُْتم ُ
أل ْر ِ
كَمم َأ َو ُّدم َأ ْنمت َ
أل ْل ِق َي َ
َكُونم َق ِد ْ
ماش َت َع َل ْت؟م)م
ضمنَار ًا،م َف َل ْ

(لوقام12م:م 49م)م
*م
** م
وأمامأخيمالثاين،مفقدمكانمعىلمعكسمأخيماألول..مكانمشابامشيوعيامملحدامالمعالقةملهم
بالدين..موالمعالقةملهمباألخالق..موفوقمذلكمكانممنمالثليني..مبلمكانممنمدعاهتممالكبار..مم
لقدمكانمحيملمجنسيةمهولندي مة(..)1موقدمسعىممعمرفاقهمألنميقرمالربلانماهلولنديمترشي ًعام
)مالعلوماتمالتيمنذكرهامهناممنقولةممنممقالمبعنوانم(االهنيارماالجتامعيميعصفمبالجتمعمالغريب)ميفمموقعماأللوكة.
(1
ُ
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يسمحمبزواجمالشواذ،مويعرتفمبحقهمميفمكلمماميتصلمبالزواجماحلقيقي .م.م
وقدماستطاعممعمرفاقهمالشواذمأنميعقدميفمالعاصمةماهلولنديةم(أمسرتدام)م َ
ُ
أولمزواجمرسميم
بنيمالشواذميفمالعامل،موسطمحضورموزراءماحلكومةموالواطننيماهلولنديني،مباإلضافةمإىلمإذاعةم
الزواجمعىلماهلواءممبارشة م.م
*م
** م
قلنا:محدثنامعنمأخويك..مفحدثنامعنمأخواتك م.م
قال:مأمامأختيماألوىل..مفقدمكانماسمهام(سيمونمديمبوفوار م)(،)1مفقدمكانمهلاممنمالتحررمم مام
عمقتمبهماهلوةمالتيمكانتمتعيشهامأرستنا،موقدمانتمتمإىلمبعضمحركاتمحتريرمالرأةمالتيمنشأتم
يفمالستينات،موالتيمبدأتمبالطالبةمبضامناتمقانونيةمللمرأةميفمجمالمظروفمالعملمواحلقوقم
السياسيةمحتتمشعارم(حتريرمالرأةممنمسلطةمالرجل م)م
لكنهاميف مغمرة مانتصاراهتامملمتكتفمبذلك م ،مبل محتولتمإىل ماستخدامممفهوممجديدممنم
(األنثوية)،مأوم(النسوية)مأوم(النسوانية)،مأومكاممنعربمعنهميفمبالدنام م( Feminismم)م
()1مأشريمبهمإىلم(سيمونمديمبوف موار)،مولدتمعامم 1908م يفمباريسملعائلةمبرجوازية،موالدهامكانمحماميامخرسمأمالكهميفم
احلربمالعاليةماألوىل..مأمامأمهامفعملتمعىلمتلقينهامهيموأختهامالصغرىممبادئمالكاثوليكية،موالتيمماملبثتمديمبوفوارمأنم
أعلنتمكفرهامهبا.م
درستمالفلسفةميفمجامعةم(أكولمنورمالمسوبراير)موكانتمجامعةمتضممالذكورمفقطمحينها،مويفمعامم1929متعرفتمعىلم
جانمبولمسارترمالذيمكانموقتهامطالبميفمقسممالفلسفة،مونشأتمقصةمحبمبينهامماستمرتمحتىموفاةمسارترمعامم،1980ملكنم
بدونمأنميلتزمامبالزواج.مم
يفماألعوامم-1931م1943مدرستمبوفوارمالفلسفةميفمثانوياتمخمتلفةميفمإرجاءمفرنسا.ميفماألعوامم-1941م1943معملتم
كربوفيسورم(أستاذهمجامعيه)ميفمالسوربون.معامم1943منرشتمروايتهاماألوىلم(الدعوة).،مهذهماألعواممكانتممهمةميفمصقلم
شخصيتهامكفيلسوفةمومفكرة،مالسيامميفمالجالمالنسوي.ميفمعامم 1981مكتبتم(مباركةماالنفصالمعنمسارتر)،موبهموصفم
صعبمللسنواتماألخريةمالتيمعاشهامسارتر.متعتربمديمبوفوارمأم ًا مللتيارمالنسويممامقبلمعامم،1968موقدماشتهرتمبصورةم
خاصةمبفضلمكتاهبام(اجلنسماآلخر)مالذيمنرشتهمعامم.1949متوفيتمبوفوارميفمباريسمعامم1986مودفنتمإىلمجانبمجانمبولم
سارتر.م
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لقدممارستمهذهماألختمالتمردةمكلمماملقنوهامإياهممنمدروسمملمتزدمإالميفمتفككمأرستنا..م
لقدمكانتمكلمحنيمتصيحمفينامبأهناماألفضل..موأهنامترفضمرفضامم مطلقاممامتسميهم(السلطةم
األبوية)،موكانتمتذكرملنامكلمحنيمأنمالجتمعاتماإلنسانيةمكانتميفمالبدايةمأمومية،مثمماستوىلم
عليهامالرجال م.م
بلمإنمالتمردموصلمهبامإىلمدرجةمالوقاحةمفذكرتملنامأنمالرأةميمكنهامأنمتستغنيمعنمالرجلم
يفمكلميشءمحتىميفمالعالقاتماجلنسية..موقدمأدىمذلكمهبامإىلمأنمتقعمأسريةملنواديمالثليات م.م
وملمتكتفمأختيمباخلرابمالذيمسببتهمألرستنا..مبلمراحتمـممعمأعضاءمحركتهامـمترحلمإىلم
العاملمأمجعملتبرشمبالتخلصممنمعبءماألرسة،موالدعوةمإىلم(أنمالنظامماألرسيمضدمطبائعمالبرش م)م
وقدمحتققمألختيموللحركةمالتيمتنتميمإليهامالكثريممنممالطالب..ملقدمأقنعوامالجتمعاتم
الختلفةمأن مهذا مالسلوك مالذي ميامرسونهممنمقضايامحقوق ماإلنسان مالتي مينبغي مأن متثار مكلم
الرصاعاتممنمأجلها م.م
بلمقدماستطاعوامأنميقنعوامالكثريممنمجمموعاتمذلكمالعاملمالذيمالميعرفمإالماستهالكم
بضائعنامبجدوىمماميدعونمإليهممنمقيم،موهيمقيمموممبادئمالمتدعومإالمللشذوذموالسلوكم
االجتامعيمالنايفمللطبيعة.مم
واألخطر ممن مكل مذلك مهو مأن محركتهامبدأت ميف متبني مهذه مالفاهيم موالبادئ مالنسوانيةم
وصياغتهاميفموثائقمرسميةمتضفيمعليهامالصفةمالقانونيةموالرشعية،ملتحاولمبعدمذلكمأنمتصنعم
منهامقضيةمدولية م.م
بلمإهناميفمغمرةمسعي مهامالعادةمحتديدمالفاهيممالرتبطةمبدورمالرجلموالرأةمداخلها،مطالبتم
بمخاطبةماهللمعزموجلمبضمريم(هي)ممعتربةمأنمخماطبةماخلالقمبضمريمالذكرمفقطمإهانةمللنساءم
وحتقريممنمشأهنن م.م
لقدمكانتممنمنتائجمتلكمالصيحاتمالشيطانيةمأنمختربمبنيانماألرسةميفمبالدنا،مويفمبالدم
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كثرية .م.مفتلكماحلركاتمالتحرريةمملمجتعلممنمالرأةمعندناممعو ً
المهلدممأرسهتامفقط،موإناممجعلتهام
معوالمهلدمممقوماتمجمتمعهاممنماألساس م.م
وقدمظهرمنتيجةملذلكمأشكالمشاذةممنمالتعايشمبنيمامرأةموامرأة،مأومبنيمرجلمورجلم
ضفتممجيعهامرشعيةمقانونيةم
وحتىمبنيمأكثرممنمرجلموامرأة،مبلمإنمبعضمالدولماإلسكندنافيةمأ م
عىلممثلمهذهماألشكال،موسمحتمهلؤالءمالشواذمبتبنيماألطفالموتنشئتهمموسطمهذامالعبثم
اإلنساينمغريماألخالقي م.م
سكتمقليال،مثممقال:منعم..مليستمكلماألرسمحصلمهلاممامحصلمهلؤالء..مولكنمالقوةمالتيم
ينترشمهبامهؤالءمالمتبرشمإالمباخلرابمالعظيممالذيمينت مظرمالبرشية..مم
لقدمبدأتمأماراتمهذاماخلرابمتظهرمعىلماألرسمعندنا..مفلمميبقمذلكمالزواجمالتقليديم
الذيمتباركهمالكنيسة..موالذيميتممبنيمرجلموامرأةمكامماعتادتمالبرشيةممنذمنشأهتا..مإالميفمبيئاتم
حمدودة..ملقدمحلمحملهمشكلمقانوينمجديدميفرغممؤسسةمالزواجممنممضموهنامبشكلمم مدهش،م
فبد ً
الممنمالزواجمالكنيسمأومحتىمالدينمالذيميفرضمعىلمطرفيهمتبعاتمقانونيةميضيقمهبامكالمها،م
ظهرمعندنامشكلمجديدممنمالعالقةمبنيمالرجلموالرأةمضمنمماميسمىمبزواجمالعقود،موهومليسم
زواج ًاممنماألساسمإالمأنمطرفيهميلجآنمإليهملتنظيممتوزيعمالنفقاتمومسئولياتماحلياةمامليوميةمبنيم
طرفنيمغالب ًامماميكونانمقدمتعارشاملدةمسابقةممعارشةماألزواج،مولكنمدونمأنميتممتسجيلمهذهم
العالقاتمعىلمأهنامعالقاتمزواجمقدمتؤديمعندماالنفصالممثالًمإىلماقتساممثروةمالطرفنيمبالتساويم
كاممهوممتبعمعندمالطالقممنمزواجمكنيسمأوممدين.مم
*م
** م
قلنا:مفحدثنامعنمأختكمالثانية م.م
قال:ملقدماشتغلتمالسكينةميفمبعضمدورمالسين مام(..)1موقدمعاشتمحياهتاممجيعاممنشغلةمعنم
()1استدفنامالعلوماتمعنمالفناناتمالواردةمهناممنم كتابم(التوبةموظيفةمالعمر)مللشيخمحممدماحلمد.
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نفسهاموعنمأهلها..موقدمانتهتميفماألخريمإىلممصحةمنفسية..مم
المأزالمأذكرمجيداماليومماألولمواألخريمالذيمزرهتامفيهمقبلمأنمتنتحر..مم
ص مالكثريةمالخدرةمالتيمرشبتها:مأهالم(برجييتم
لقدمكانتمتردد،موهيمحتتمتأثريماألقرا م
ِ
باردو)..مأهالمبالمثلةمالفرنسيةمالشهورة..مألستمأنتمالذيمقالملكمالصحفي:ملقدمكنتميفميومم
منماألياممرمز ًامللتحررموالفساد..مفأجبتهمقائلة:مهذامصحيحمكنتمكذلك،مكنتمغارقةميفمالفسادم
الذيمأصبحتميفميومممامرمز ًامله..ملكنما ملفارقةمأنمالناسمأحبوينمعارية،مورمجوينمعندمامتبت..م
عندمامأشاهدماآلنمأحدمأفالميمالسابقةمفإننيمأبصقمعىلمنفيس،موأقفلماجلهازمفور ًا،مكممكنتم
سافلة م.م
ثممالتفتتمإىلمجهةمأخرى،موقالت:مأهالم(مارلنيممونرو)..مأهالمبممثلةماإلغراءماألمريكيةم
التيمتعدمأشهرمممثلةميفمتاريخمهولميود..مألستمالرأةمالتيمقيلمعنها:م(إهنامأسطورةمهوليودمالتيمالم
خيبومنورها،موالمينطفىءموهجها،موالمينقطعماحلديثمعنها م)م
لقدمكنتمأظنمأنكمفارقتماحلياةممنذمسبعةموثالثنيمعام ًا..مكيفمظهرملكمأنمتعودي..م
حدثينيمعنمسببموفاتك..مفقدممتميفمظروفمغامضة..مم
لقدمذكرمالحققونمأهن مم موجدوكمجثةمهامدةميفممنزلك،مواكتشفمالحققمالذيمتناولم
قضيتكمأنكممتممنتحرة،مووجدمرسالةمحمفوظةميفمصندوقماألماناتميفمماهناتنميفمنيويورك،م
وجهتهامإىلمفتاةمتطلبمنصيحةممنكمعنمالطريقمإىلمالتمثيل..مقلتمفيهامختاطبينهاموختاطبنيمكلم
منمترغبمالعملميفمالسينام(:ماحذريمالج مد،ماحذريمكلممنمخيدعكمباألضواء؛مإينمأتعسمامرأةم
َ
لمالبيت،مواحلياةمالعائليةمالرشيفةمعىلمكلميشء،م
عىلمهذهماألرض؛مملمأستطعمأنمأكونمأم ًا،مإينمأ َف ِّض
إنمسعادةمالرأةماحلقيقيةميفماحلياةمالعائليةمالرشيفةمالطاهرة،مبلمإنمهذهماحلياةمالعائليةمهليمرمزم
سعادةمالرأة،مبلماإلمنسانية م)م
وقلتميفمهنايةمالرسالةم:م(لقدمظلمنيمالناس،موإنمالعملميفمالسيناممجيعلمالرأةمسلعةمرخيصةم
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تافهةممهاممنالتممنمالجدموالشهرةمالزائفة..مإينمأنصحمالفتياتمبعدممالعملميفمالسيناممويفمالتمثيل؛م
إنمهنايتهنمإذامكنمعاقالتمكنهايتي م)م
التفتمإىلمجهةمأخرى،موقالت:مأهالمبالفنانةماإليطاليةمالعاليةم(داليدا)..مأهالمبالفنانةمالتيم
وصلتممبيعاتمأغانيهامإىلم85ممليونماسطوانة،موالتيمغنتم400مأغنيةمبالفرنسية،موم200مأغنيةم
باإليطالية،موم20مأغنيةمبلغاتمخمتلفةممنهاماأللانية،مواألسبانية،مواليابانية،موالعربية..مأهالمبالتيم
حصدتماجلومائزمالعالية..مأهالمبالتيمتركتمللدنيامأغاينمكثرية،مخلفتمثروةمتقدرمبأكثرممنم30م
مليونمفرنكمفرنيس .م.م
أجيبيني..مهلمعشتمحياةمسعيدةمرغممكلمتلكمالثروةمواجلاهم؟مم
لقدمعلمتمأنكمملمتؤسيسمأرسة،موملمتنجبيمطفالً،مأومطفلة،ممعمأنماإلنجابمكانمحلمم
حياتك.مم
وقدمعلمتمـمفوقمذلكم مـمأنكمكنتممدمنةمللمخدرات،متلجئنيمإليهامكلمحنيمللخالصم
منماالكتئاب،موالوحدة،موالعذابمالنفيس م.م
وقدمعلمتمـمفوقمذلكمكلهمـمأنكمحاولتماالنتحارمعامم1967م،محماولةماللحاقمبحبيبكم
(لويفيمتانكر)مالذيمقتلمنفسهمبمسدسه،مفلممتطيقيمالعيشممنمدونه،مفتجرعتمموادمسامة؛مرغبةم
النتحار،مولكنمحماولتكمباءتمباإلخفاقميفمالرةماألوىل..مولكنيمصممتمونجحتمأخريا..م
يفما م
وقدمتركتمورقةمكتبتمفيهام:م(احلياةمالمحتتمل،مساحموين؛ماحلياةمأصبحتمبالنسبةميلممستحيلة م)م
التفت مإىل مجهة مأخرى ،موقالت :مأهال مبالفنانة ماألمريكية مالشهرية ،مالتي منالت ممن مالالم
والشهرةمواالن مطالقممامجعلهامأشهرمفنانةميفمهذامالعرص..مالفنانةمالعظيمةم(مادونا)..مهلمتعلمنيم
أنمشهرتكمقدمطبقتماخلافقني؟..موأنمثروتكمالميمكنمتقديرها..مأجيبيني..مهلموجدتمالراحةم
واالستقرار م؟م
لقدمسمعتمأنكمرصحتمبأنكمتعيشنيمحالةماكتئابمعميق،موذلكمبعدمأنماكتشفتمأنهمملم
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نيمسنماألربعنيمسوىمثالثمسنوات،مذلكمالسنمالتعارفمعليهملدىماألطباءمبأنهم
يبقمبينكموب م
آخرمفرصةملإلنجابمبالنسبةمللمرأةمدونممشكالت م.م
وسمعتمبأنكمرصحتملجلةمنمساويةمبأنكمنادمةمندم ًامشديد ًامعىلمالسنواتمالتيمأضعتهام
وراءمالغناءمهناموهناكمدونمأنمتفكريمأنمتتزوجيممنمجديدمبعدمزواجكمماألولمالذيمملميستمر،م
ودونمأنمتفكريميفمإنجابمطفلمأومأكثرميمألونمعليكمحياتكمبعدمأنمتنرصفمعنكماألضواء م.م
قالتمذلك،مثممراحتمترصخمهبستريية..موقدمسمعتمأهنامماتتمبعدمتلكمالكلامت..مم
*م
** م
قلنا:محدثتنامعنمأرستك..مفحدثنامعنكمأنت م.م
قال:مماذامعسايمأقولملكم..مم
بعدمأنمخرجممجميعمإخواينموأخوايت،موملميبقمإالمأنا،موملميبقممعيمإالمذلكماألبمالشوه،م
وتلكماألممالنحرفة..مقررتمأنمأكونممستقيام،مفطلبتملنفيسمزوجة..ملقدمكانتمالفطرةمحتثنيم
عىلمأنمأختذمزوجة..مم
لكنيمملمأمتتعمبذلكمالزواجمإالمشهرامواحدا..مبعدهامانقلبتمحيايتمإىلمجحيم..مم
كانمأولمممامفرضتهمعيلمزوجتيمهومالتخلصممنموالدي..مفلممتكنمتطيقمأنمترىموجهيهام..م
وقدماضطررتملذلكمـموقدمشاخامـمإالمأنمأرميهامميفمبعضمديارمالعجزة..مم
قالمرجلممناممستغربا:مترميموالديكميفمديارمالعجزة! م؟م
ابتسم،موقال:مرباممالميوجدميشءمأرحممهلامميفمتلكمالديارممنمديارمالعجزة..مم
لعلكممملمتسمعوامباممقالمالنائبمالديمقراطيماألمريكيم(كلودبري)ميفممعرضمتعليقهمعىلم
تقريرمأعدتهمجلنةميفمجملسمالنوابماألمريكي،مبعدمدراسةماستمرتمستمسنواتمجاءمفيها:م(إنم
أكثر ممن ممليون ممسن مومسنة ،مجتاوزت مأعامرهم م م(65عام ًا) ميتعرضون مإلساءات مخطرية،م
فيرضبونمويعذبونمعذابًمامجسدي ًامونفسي ًا،موترسقمأمواهلمممنمقبلمذوهيم م)م
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وقدمأكدمالتقريرمأنماإلساءةمللمسنني،متأخذمعدةمأشكال،ممنهامالرضبمواإلمهالمواحلرمانم
منمالطعامموالرشاب،موقدميصلماألمرمإىلمالقتلمأحيان ًا م.م
المأحدم
لقدمقالممعلقامعىلمهذام:م(مإنموضعمالسننيميفمأمريكامعارموطنيممرعب)،موقال:م(م م
ٌ
يدركمحتىماآلنمأبعادمهذهمالشكلةمالرعبة،موالميرىمأحدمأنميعرتفمباممجيري،ملقدمجتاهلنامالشكلةم
ألهنامخميفة،ملدرجةممتنعناممنماالعرتافمبوجودها،موالمنريدمأنمنصدقمأنممثلمهذهماألشياء،ميمكنم
أنمحتدثميفمدولةممتحرضة م)م
ساتمالعائليةميفمجامعةم(مالوير):م(لقدم
وقالتمالدكتورةم(سوزانمستايتمرت)مأستاذةمالدرا م
تعودنامطوالمتارخينامعىلماإلساءةمللمسنني،مإننامنميلمإىلمالعنفمالبدين،موقدمأصبحمهذامجزء ًامثابت ًام
منمطبيعةمعائالتمكثريةمتيسءمللمسنني،مبالعنفمواالضطهاد،موأصبحمإمهاهلمموعدممالرفقمهبم،م
أومحتىمنجدهتمممنماألمورمالشائعةميفمالجت ممعاتماألوربية م)()1مم
قالمالرجل:مأحيصلمهذاميفمأمريكامالتحرضة م؟م
قال:مليسميفمأمريكاموحدهامحيصلمهذا..ميفمكلمتلكمالبالدمالمتلئةمبالرصاعمحتدثمكلم
الغرائب..ماسمحواميلمأنمأذكرملكممبعضممامحيصلمهناكمممامرأيتهمأومشاهدتهمأومسمعتمبهملرتوام
مدىماالنحطاطمالذيموصلنامإليه م.م
مممامسمعتمبهميفمتلكمالبالدمأنمامرأةمقامتمبتقييدمأبيهامالبالغممنمالعمر م(81عام ًا)مبسلسلةم
وربطتهمأمامماحلامم،موأخذتمتعذبهملعدةمأيام م.م
وحدثني مصديق ميل مكان ميدرس ميف مبريطانيا مأن مصديق ًا مله ،مكان ميعمل ممناوب ًا ميف مأحدم
الستشفياتمهناك،موكانمقدمتويفمرجلممسنميفمتلكمالليلةمعنده م،مفأحبمأنميعزيمأرسةمالتوىف،م
واتصلمبولدهميفمالساعةمالثانيةمعرشةمليالً،موعزاهمبوفاةموالدهمعىلموجل..مفاممكانممنماالبنمإالمأنم
امتعضممنمهذاماالتصالموقال:مأتتصلميبميفمهذهمالساعةمالتأخرةممنمالليل،ملتخربينمبوفاةم
()1مانظرممقاالمبعنوان:مالسنونميفمدينناموحضارهتم،مخلالدمابنمناجممالرشيف،مجملةماألرسة،مالعددم()105
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والدي؟!موماذامتنتظرممنيمأنمأفعل؟!..مأناممسافرمصباحًما ملدةمثالثةمأيام،مضعوهميفمالثالجة،م
وسأراجعكممحنيمعوديت،ممنمأجلماستالمماجلثة م.م
*م
** م
قلنا:مفامذامحصل مبعدمأنمرميتموالديكميفمديارمالعجزة ..مهلماطمأنتمزوجتك مبعدم
ذلك؟..موهلموجدتماالستقرارمالذيمكنتمحتلممبه م؟م
قال:مكيفمأجدماالستقرارميفمتلكمالبالدمالتيمملمتكنمتعرفمإالمالرصاعم م؟م
قلنا:مفأيمرصاعمجديدمحصلملك م؟م
قال:متلكماجلريمةماخلطريةمالتيمتسمىم(اخليانةمالزوجية)..مم
قلنا:مكيفمحصلمذلك م؟م
قال:ممامأسهلمأنمتقعماخلياناتميفمجمتمعاتنا..مفقدمكانمفيهاممنمالتفتحمواالنحاللممامييرسم
كلمسبلمالرذيلة..مم
ت()1مأنم 75م%ممنماألزوماجمخيونونمزوجاهتمميفمأوروبا،موأنمنسبةم
لقدمجاءميفماإلحصائيا م
أقلممنمالتزوجاتميفعلنماليشءمذاته..مويفمكثريممنمهذهماحلاالتميعلممالزوجمبخيانةمزوجتهم
وتعلممالزوجةمبخيانةمزوجها،مومعمهذامقدمتستمرمالعالقاتمالزوجيةمالشكليةمدونمأنميطرأمعليهام
أيمانفصام م.م
قلنا:مفامممصريمزواجكمبعدماكتشافكمللخميانة م؟م
قال:مالطالق..ملقدمرحتمللمحاكممأسعىملتطليقمزوجتي م.م
قلنا:ملكنكمذكرتمموقفمالكنيسةممنمالطالق..مم
قال:ملقدمرضختمالكنيسةمأخريا..موصارتمتقرمبالطالق..موحتكممبه..موتوافقمعليه..مم
()1نرشتمهذهماإلحصائيةمصحيفةمالرشقماألوسطمالتيمتصدرميفملندنميفمعددهامالصادرم 1400/7/15مهـمالوافقم
1980/5/29مم م.
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ومعمذلك،مفلمميكنميلماهتامممبالكنيسة،موالماهتامممبمعرفةمرأهيا..مفقدمكانتمالفضائحمالتيم
متألمأذينممنمأخبارمرجاهلامماميردعنيمعنمااللتفاتمإليها م.م
قلنا:مفكيفمصارمالجتمعمينظرمإليكمبعدمتطليقكملزوجتك م؟م
قهقهمبصوتمعال،موقال:مكلمالذينمقاموامباإلجراءاتمالرتبطةمبتطليقيملزوجتيمكانواممنم
الطلقنيمأومالطلقات م.م
قلنا:مهيممصادفةمغريبةمإذن م؟م
ال..مليستممصادفةمغريبة..مالطالقمعندناميكادميساويمالزواج..مم
قال:م م
لقدمنرشتمبعضمصحفنما()1ممقاالمحتتمعنوانم(بريطانياماجلديدة:مأزماتمزوجيةموعائليةم
وارتفاعمحاالتماخليانات..معىلمأنواعها)مجاءمفيهم:م(بريطانيةممقبلةمعىلمأزمةماجتامعيةمكبرية..م
وتتحدث مأرقام مرسمية منرشت مأمس ميف م ملندن معن متزايد مالخاوف ممن مزيادة منسبة مالطالقم
وانخفاضمنسبةمالزواجموارتفاعمنسبةماخليانةمالزوجيةمبنيمالطرفنيموتقولماألرقامممامييل:م30م
بالائةممنماألزواجمالذينمترتاوحمأعامرهممبنيم20موم24معام ًامعليهممأنميتوقعوامسلسلةمعملياتم
ألمهاتمالطلقاتمإىلممليونموربعمالليونمأم،موالرقمم
طالقمخاللم15معام ًاماآلتية..مارتفعمعددما م
مرشحمللزيادة..م50مبالئةممنماألزواجماجلددميرفضونماإلنجابمخاللمالسنواتمالثالثماألوىلم
منمزواجهم..مم
أماميفمأمريكا..مفنسبةمالطالقميفمازديادممطردمفبيناممكانتمنسبةمالطالقمسنةم م(1900م)مالم
تتجاوزم م( 10م)%مقفزتمالنسبةميفمعامم م(1948م)ملتصبحم م( 40م)%مأماماآلنمفنسبةمالطالقميفمأمريكام
تتجاوزم م( 70م)%ممنمالزجياتمتنتهيمبالفشلموالطالق م.م
قلنا:مفاممأسبابمذلك م؟م
قال :ماألسباب ممعروفة ..ممنها :ماخليانة مالزوجية ،موقد مذكرت ملكم مأن منسبتها متتجاوزم
()1انظر:مصحيفةمالرشقماألوسطميفمعددهامالصادرم1400/7/12مالوافقم 5/26م 1980/م.
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م( 75م..)%مومنهامالتكاليفمالباهظةميفموقتمليسملدىماملرجلمفيهمأيماستعدادملتحملمأيةممسؤوليةم
المعنمالزوجةموالمعنماألطفال،مفهوميريدمأنميستمتعمبالرأة،ملكنمالميريدمأنمتنجب،موإذامأنجبتم
الميعرتفمهبذامالولد،موالمينفقمعليه..مومنهامالعمل،مفالرجلميعملموالرأةمتعمل،موبالتايلمليسم
ألسبابمالكثرية..مم
بينهاممعالقةمزوجيةمحقيقية..موغريهاممنما م
*م
** م
قلنا:مفاممحصلمبعدمتطليقكملزوجتك م؟م
قال:متزوجتمأخرى..مثممأخرى..مثممأخرى..مإىلمأنميئستممنمأنمأجدمامرأةمحمرتمةمأكونم
معهامبيتامممتلئامبالسالم..مم
وعندماميئستممنمذلكمجلأتمإىلممامجلأمإليهمرفاقي م.م
قلنا:ماالنتحار م.م
قال:مأجل..ملقدمكانمهوماحللمالوحيدمالذيمأهنيمبهمحيايتمالمتلئةمبالرصاع م.م
قلنا:مفحدثنامكيفمتممختطيطكملالنتحار م؟م
قال:مملميكنماألمرمصعبا..مفاممأسهلمأنميصنعمالصارعونمأدويةمالوت م.م
قلت:مأيمدواءماستعملته م؟م
قال:ملقدمذهبتمإىلممجعيةممنممجعياتماالنتحار..مكانتمتسمىم(طائفةممعبدمالشمس م)(،)1م
وقدمكانتممنمالط موائفمالتيمتدعومإىلماالنتحار،موتيرسمالسبلمإليه م.م
() 1موهيمطائفةمتتواجدميفمكنداموأوروباموخاصةمفرنساموسويرسا..موأصحاهباميعتقدونمأنماالنتحارماجلامعيميفمطقوسم
معينةميمكَّنمالواحدممنهممأنميولدممنمجديدميفمكوكبمالشعرىماليامين.م
وقدموجدم()48مشخص ًام منمأعضاءمهذهمالطائفةمقتىلممنتحرينميفمأحدمالشاليهاتميفمسويرسا..مويفمجبالماأللبمبفرنسام
انتحرم16مشخص ًاممنمأتباعهاميفمديسمربم1995م..مويفمكويبكمبكندامعثرمعىلمجثثمخلمسةممنتحرينميفممارسم..1997موكانم
قدمسبقمذلكمالعثورمعىلممخسةمأطفالمآخرينميفممدينةممونرتيالمبكندامأيض ًا..مانظرممقاالمبعنوانم(ظاهرةماالنتحار)مألوزجانم
يشار،ممنشورميفمموقعمعشتارم/مالتاريخ:م1423هـ.م
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وقدمسلمتنيمهذهمالطائفةممنمأدويةمالوتمومناهجهممامرحتمبهمأحاولمالتخلصممنم
نفيس..ملكنممنمسوءمحظيمأوممنمحسنهمأنماهللمأنقذينممنمأنميكونممصرييمهوماالنتحارمبالرغمم
منمأينمأعددتمكلمعدته م.م
قلنا:مكيفمكانمذلك م؟م

السالم
قال:م ملقدمسقطتمقارورةمالوتممنميديمفجأة..مال..مليسمفجأة..مبلمبعدمسامعيملصوتم
ِ
مجيلمكانميرددممنمقرآنمالسلمنيمهذهماآليةم﴿:مو ِمن مآي ِات ِه م َأ ْن َمخ َل َق م َل ِ
كُم م َأزْ َواج ًام
َ ْ َ
كُم مم ْن م َأ ْن ُفس ْ
ْ
ٍ ِ
لِت َْسكُ ن ِ
كَّر َ
ونم﴾م(الروم م 21:م)م
َكُمم َم َو َّدة ًَمو َر ْمح ًَة ِمإ َّن ِميفم َذلِ َ م
ُوامإ َل ْي َه َ
ك َمآلياتمل َق ْو ٍمم َي َت َف ُ
امو َج َع َلم َب ْين ْ
قلنا:مومامحصلمبعدها م؟م
قال:ملقدمأغميمعيلمبعدمأنمحصلتميلمبعضمتلكماللذاتمالتيمحدثتنيمعنهامتلكمالطائفة..م
وملمأفطنمإالموأناميفمبيتمرجلممنمالسلمنيمكانميسكنمواشنطن..مولكنهمكانمأغربمالناسمعنها م.م
بعدمأنمفتحتمعينايميفمبيته،موجدتهموأهلمبيتهممجيعامبجانبي..مشعرتمبراحةمعظيمةمملمأشعرم
بمثلهاميفمحيايت..ملقدمالحظتمابتسامتهممالعذبةموهممينظرونمإيل،مبلمإينمسمعتمتكبريهمم
بمجردمأنمفتحتمعيناي..ملقدمكربواماهللمومحدوهمعىلمنجايتممعمأينمملمأكنمأعرفهم،موملميكونوام
يعرفونني م.م
بعدهامقالميلمال مرجل:ماحلمدمهللمعىلمنجاتك م.م
نظرتمإليهمخجال،موقلت:ممنمأنت؟..موكيفمأنقذتني؟..ملقدمرشبتمالدواءمالذيمالمحيتاجم
شاربهمإىلمأيمدواءمبعده..مفلممخلصتني م؟م
ابتسم،موقال:مأنامأخممنمإخوانك..مأرسلنيماهللمإليكميفموقتمأحوجممامتكونمفيهمإيل..موأنام
أعتذرمإليك،مألينمملمأرسعمبالجي مءمإليكمحتىموصلتمإىلمتلكماحلال م.م
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قلت:ممنمأنت م؟م
قال:مأنامرجلممنمهذهمالبالد..مكانمقلبيمممتلئامبالربودة..موكانمصدريممملوءامبالظلامت..م
رباممكنتممثلكممتاما..ملكنماهللمشاءمأنمأتعرضمللشمسمالتيمالميتعرضمهلامأحدمإالمأطعمتهممنم
األنوارممامخيلصهممنمكلمبردمومنمكلمظلمة م.م
قلت:مالمأعيمكثريامممامتقول..مفاذكرميلماسمك م.م
قال:ملقدمكنتمأسمىمأسامءمكثرية..ممرةمفرويد،مومرةمنيتشة..ملكنيمبعدمأنمتعرضتملتلكم
ن( )1م.م
األشعةمتسميتمباسممحممد..مولكنمأصحايبميأبونمإىلمأنميدعوننيمأمنيمالدي م
قلت:ملقدمسمعتمبمثلمهذهماألسامء..مأليستمهذهماألسامءمهيماألسامءمالتيميتخذهامأولئكم
اإلرهاببونممنمأكلةمحلوممالبرش م؟م
ابتسم،موقال:مأنتمترددممامكنتمأرددمأنامزمنامطويال..موإنمشئتمأريتكممنممقااليتمماميبنيم
لكمأينمملمأختلفمعنكميفمهذامالوقف م.م
قلت:مفكيفمحتولتمعنمقولك؟..موأيمسحرمهذامالذيمرميمعليك،مفجعلكمترتاجعمعنم
آرائك م؟م
قا مل:مكنتمصحفيا..موقدمشاءماهللمأنمأرسلمإىلمبقعةممنمبقاعمذلكمالعامل..موقدمودعتمأهيلم
عندمإرسايلموداعممنمسيفارقهممفراقامالميعودمبعده..مولكنيمعدتمإليهممباحلياةمالتيمكنتم
أفتقدها..مم

() 1مأشريمبهمإىلمالفرسمالفقيهمالحدثمأمنيمالدينمأومأمنيماإلسالممالشيخمأبومعيلمالفضلمبنماحلسنمبنمالفضلمالطربيسم
الطويسمالسبزواريمالرضويمالقلبمبـ(الشهدي)..مم
قالمصاحبم(رياضمالعلامء)مبعدمالرتمجةمله:مكانمقدسمرسهموولدهمريضمالدينمأبومنرصمحسنيمبنمالفضل،مصاحبم
(مكارم م األخالق)موسبطه:مأبومالفضلمعيلمبنماحلسنمصاحبم(مشكواةماالنوار)موسائرمسلسلتهموأقربائهممنمأكابرمالعلامءم
ويرويمعنهممجاعةممنمأفاضلمالعلامء،ممنهممولدهمالذكور،موابنمشهرمآشوبموالشيخممنتجبمالدين،موالقطبمالراوندي)م
وسببماختيارناملهمهنامهومماماشتهرمعنهممنماهتاممهمبأرسته،محتىمخترجممنهامالكثريممنمالعلامءماألفاضل.
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لقدمكنتمأعيشمقبلمأنمأذهبمإىلمتلكمالبقعةمكاممتعيشمالقططموالكالب..مبلمكاممتعيشم
سمواجلعالن..مبلمكانتمحيايتميلمالمختتلفمعنمحياةمأيمهبيمةممنمهبائممالغابمالمهممهلام
اخلناف م
منماحلياةمإالماقتناصمماممتألمبهمغرائزها م.م
ولكنيمعندمامذهبت،مورأيتممنمأهلماهللممنمرأيتمامتألتمبأشواقمرفيعةمسامية،موامتألتم
نفيسمبسالممالمأرىمأنمهناكميفمالدنيامسالماميعدله م.م
ك،مثممابتسممبلطف،موقال:ماعذرين..ملقدمانشغلتمباحلديثمعنمنفيسمعنمتعريفكم
قالمذل م
هبؤالء..مم
أشارمإىلمالحيطنيميب،موقال:مهؤالءمهممأهيل..ملقدمكناممتفرقنيممتفككنيميصارعمبعضنام
بعضا..مولكنيمبمجردمأنمرجعتمجعلتمأولمأهدايفمأنمتكونميلمأرسةمكامملكلممسلممأرسة..م
إلنسانمالسالمموهوميعيشميفمأجواءمالرصاع م.م
فالميمكنمأنميرىما م
بمجردمأنمعدتمذهبتمإىلموالديماللذينمأرسلتهاممإىلمدورمالعجزة،مفأسكنتهامممعي،موهام
مهامأمامك..ملقدمقامامليالمطويلةميدعوانماهللملكمبالشفاء..مولعلممامتظفرمبهممنمالعافيةمملميكنمإالم
بسببمتلكمالدعواتمالباركةمالتيمدعوامهباملك م.م
أشارمإىلمأربعمنسوة،موقال:مهؤالءمهنمزوجايت..مم
انتفضتممنمفرايش،موقلت:مأنتمتعددمالزوجات..مهذامماميؤخذمعىلمالسلمني م؟م
قال:مأجل..مهمميقولونمذلك..موهمميتالعبونمبذلكمالقول..ملقدماختذتمالصحافةممنم
زواجيمهبؤالءمالزوجاتماألربعممادةمللسخريةممعمأهننمأنفسهنمكنمصديقايتم مقبلمأنميمنماهللم
عىلمباإلسالم..مم
لقدمكنتميفمتلكماجلاهليةماجلهالءمأعيشممعهنممجيعاممعيشةماألزواج..موكانمالكلميعلمم
ذلك،موملمينكرمأحدمعيلمذلك..مولكنيمبمجردمأنمنظرتمإليهنمنظرمالرمحة،مفخريهتنمبنيمالفراقم
وبنيمالزواجميبماخرتنممجيعامالزواجميب..مكلهن..مملمتردمإحداهنممأنمتلغيماألخرى..ميفمذلكماحلنيم
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قامتمالدنياموملمتقعد م.م
لقدمكتبتمالصحافةممامشاءمهلامأنمتكتبممعمأنماحلريةمالتيمتدعيهامجتعلمأليمشخصماحلريةم
يفمأنمخيتارمالعيشةمالتيميريد..مولكنمتلكمالصحافةمالمتلئةمبالتناقضاتمتقدرممعيشةماخلليالتم
البئيسة،موحتتقرممعيشةمالزوجاتمالرشميفة م.م
أذكرمممنمكتبميفمذلكمصديقاميلمكانممسؤوالمكبريا..مكانممنمأكربممسؤويلمهذامالبلد..مكانم
اسمه م(جونسون) ،موكانت محياته ممملوءة مبكل مأنواع ماالنحراف ..موكانت مله معالقات ممعم
صحفياتموغريهنمكانممعاونوهمحيرضوهننمله،موذاتممرةمـموبمرآيمـمأحرضمجونسونمثالثم
نممزرعتهمبتكساس،موأرصمعىلمتوظيفهنميفمالبيتماألبيضمليبقنيمرهنم
فتياتمدفعةمواحدةمم م
إشارته م.م
وكانممنهمم(فرانكلنيمروزفلت)مـمالذيمحكممهذهمالبالدممنذمعامم،1933موأعيدمانتخابهم
للمرةمالثالثةميفمعامم1940مـملقدمكانمهذامالرجلمالقعدمذامعالقاتمنسائيةممتعددة،معىلمالرغمممنم
كمبكريسمطبي م.م
أنهمكانممقعداميتحر م
وكان ممنهمم(جون مكيندي) ..موكان ممن مأشهر معشيقاته م مممثلة ماإلغراء مالراحلة م(مارلنيم
مونرو)،موالتيملقيتممرصعهاميفمحادثمغامضمقيلمإنهممنمتدبريمالخابراتمالركزيةماألمريكية،م
وكانمشقيقهم(روبرت)معىلمعالقةمهومأيضامبامرلنيممونروميفمذاتمالوقت،موكانميقابلهاميفم ممكتبهم
أثناءمعملهممدعيامعامامهلذهمالبالد م.م
وقد مأقام مجون مكيندي معالقات مأخرى ممع معرشات ممن مالنساء مأثناء مارتباطه مبزوجتهم
(جاكلني)..مومنمعشيقاتهمسكرتريتانممهامالشقراءم(فيدل)موالسمراءم(مفادل)موالثالثةمكانتمفتاةم
تعملميفمعصاباتمالافياموتدعىم(جوديثمكامبل م)م
كلمهؤالءملقيتممنهممماملقيتمبعدمأنمهداينماهلل..موبعدمأنمهدىماهللمهؤالءمالنسوةمالطيبات،م
فرحنميبدلنماحلياةماخلبيثةميفمالبيتماخلبيثمباحلياةمالطيبةميفمالبيتمالطيب م.م
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أشارمإىلمجمموعةمأوالدموبنات،موقال:مهؤالءمهممأوالدي..موهممـمكاممترىمـمقدمنورماهللم
قلوهبممباإليامن..ملقدمتداولوامعليكميفمفرتةممرضك..مكلمواحدممنهمميسقيكممنمبرهمماميرسماهللم
لكمالشفاء م.م
نظرتمإليهممنظرةمامتنان،مفبادلوينمبنظراتمجعلتنيمأرىماحلياةمبصورةمأمجلمبكثريممنم
الصورةمالتيمكنتمأنظرمهبامإليها م.م
*م
** م
بعدمأنميرسماهللميلمالشفاءمالتام،مورصتمأهنضممنمفرايشمكاممينهضماألصحاء،مطلبتممنم
نمأنميأذنميلميفمالعودةمإىلمبيتي..مذلكمالبيتمالملوءمبالظلامت،مفقال:مال..مالمينبغيمأنم
أمنيمالدي م
تذهبماآلن..مأنتميفمحالةمنقاهة..موينبغيمأنمتظلمهنا م.م
قلت:مشكرا..ملقدمشفيتممتاما..موأنمامممتنملك..ميكفينيمذلكماإلزعاجمالذيمسببتهملكم م.م
قال:مومنمقالملكمبأنكمأزعجتنا..مبالعكسمنحنمرسرنامكثريا..ماحلمدمهلل..ملقدموسعماهللم
علينا..مومنموسعماهللمعليهمينبغيمأنميوسعمعىلمغريه..مهكذامعلمناماإلسال مم( )1م.م
لقدماختذتميفمهذامالبيتمبيتامخاصامبأيمضيفميأتيني..مواستفدتمذلكممنمالسلمنيمالذينم
عشتممعهم..مفلذلكمالميسببميلمالضيوفمأيمحرج،مأمامالطعام،مفقدمأخربنامنبيناممأنماهللم
يبعثممعمالضيفمرزقه،مفقالم(:مالضيفميأيتمبرزقهمويرحتلمبذنوبمالقومميمحصمعنهمم
ذنوهبمم م)(،)2موقالم(:مإذامدخلمالضيفمعىلمالقوممدخلمبرزقه،موإذامخرجمخرجمبمغفرةمذنوهبمم
م)(،)3موقالم(:مإذامأرادماهللمبقوممخريامأهدىمإليهممهديةمالضيفمينزلمبرزقهنمويرتحل،موقدم
() 1مننبهمهنامإىلمأناماقترصناميفمهذامالفصلمعىلمبعضممامرشعهماإلسالمميفمهذامالباب،مأمامالتفاصيل،مفقدمأفردناهامـمأوالمـم
بسلسلةمفقهيةممفصلةمهيم(سلسلةمفقهماألرسةمبرؤيةممقاصدية)موالتيمطبعتمأجزاؤهامحتتمعنوانم(مكتبةماألرسةمالسلمة)م
والثاينمأنمالكثريممنمالتفاصيلمالرتبطةمبالوضوعميفمهذهمالسلسةمطرقناهميفمرسالةم(رمحةمللعالني)
()2ممرواهمأبومالشيخ.م
()3ممالديلمي.م
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غفرماهللمألهلمالنزل)م(،)1موقالم(:مالرزقمأرسعمإىلمالبيتمالذيميؤكلمفيهممنمالشفرةمإىلمسنامم
البعري م)()2مم
مبلمأخربم،مفقال:م(مإنمأرسعمصدقةمإىلمالسامءمأنميصنعمالرجلمطعامامجيدا،مثمميدعومإليهم
ناساممنمإخوانه م)(،)3موقالم(:مإنممنمموجباتمالغفرةمإطعاممالسغبان م)()4م
بلمأخربممباممهومأعظمممنمذلك،مفقال(:مأطعموامالطعام،موأفشوامالسالممتورثواماجلنانم
م)(،)5موقالم(:ممنمأطعمممسلاممجائعامأطعمهماهللممنمثامرماجلنةم م)(،)6موقالم(:ممنمذبحملضيفهم
ذبيحةمكانتمفداهممنمالنارم م)()7مم
وأخربممعنمفضلممطعممالطعام،مفقال(:مخريكمممنمأطعممالطعامموردمالسالم م)(،)8موعىلم
عكسمذلك،مقالم(:مالمخريمفيمنمالميضيفم م)()9مم
يفممساءمذلكماليوممقدممأقاربمكثريونملحمدمهينئونهمبشفائي،موهينئوينممثله..موقدمتعجبتم
لامرأيتممنماللحمةمالتيموصلتمبنيمقلوهبم،موهيممامملمأجدهميفمالبيئةمالتيمكنتمأعيشمفيها م.م
سألتمحممدامعنمرسمهذا،مفقال:مإنمالفضلملامتراهممنمهذهماللحمةمالتيموصلتمقلوبنام
لإلسالم..ملقدمكناميفمجاهليتنامقبلمأنميمنماهللمعلينمامباإليامنمواإلسالممننفرممنمبعضنامنفورامتاما،م
لكنيمبمجردمأنمجئتممنمتلكمالبالدمالطيبةمرحتمأبحثمعنمأقاريبموأجددمعالقايتممعهمم
()1ممأبومالشيخميفمالثوابموأبومنعيمميفمالعرفة.م
()2ممابنمماجةمموالبيهقي.م
()3ممابنمأيبمالدنياميفمكتابماإلخوان.م
()4ممالبيهقيميفمالشعب.م
()5ممالطرباين.م
()6ممأبومنعيمميفماحللية.م
()7مماحلاكم.م
()8ممأبوميعىل،مواحلاكم.م
()9ممأمحد،موالبيهقي.م
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وأمتنها،موقدممنماهللمعىلمكثريممنهممباإلسالممبسببي م.م
قلت:مأفيمنمرأيتممنمليسممسلام م؟م
قال:مأجل..مفيهممالسلم،موفيهممغريمالسلم م.م
قلت:مولكنكمملمتفرقمبينهمميفممعاملتك م؟م
قال:مهكذامعلمناماإلسالم..ملقدمحدثتمأسامءمقالت:مقدمتمعيلمأميموهيممرشكةميفمعهدم
قريشمإذمعاهدهم،مفاستفتيتمرسولماهللم،مفقلت:ميامرسولماهلل،مقدمتمعيلمأميموهيمراغبةم
أفأصلمأمي؟مقالم:م(نعم،مصيلمأمك م)()1ممم
ِ
هلل ِ ِ
وكُم ِميفمالدِّ ِ
ينم
اكُمما َّ
ُمعَنما َّلذ َ
ين َمملْم ُي َقات ُل ْ
بلمإنمالقرآنمالكريممذكرمهذا،مفقدمقمالمتعاىلم﴿:مالم َين َْه ُ
وامإ َلي ِهم ِمإ َّنما َّ ِ
ِ
ِ ِ
بما ُْل ْق ِس ِطنيَمم(المتحنة م 8:م)م
َرب ُ
هلل َُمحي ُّ
وه ْم َموت ُْقس ُط ِ ْ ْ
كُمم َأ ْنمت َ ُّ
وكُممم ْنمد َي ِار ْ
َو َملْ ُمخي ِْر ُج ْ
حتولتمهبذهمالسهولةمممامكنتمعليهمإىلممام
قلت:مولكن..مأليسمالطبعميغلبمالتطبع..مفكيفم م
رصتمإليه م؟م
قال:مألين مسمعت مالنصوصمالقدسةمالتيموردتميفممصادر مالسلمنيمختاطبمأركاينم
مجيعا..مختاطبمنفيسموعقيلموقلبيموروحي..مفلذلكمملمأجدمإالمأنمأخضعمهلا،موألتذمبذلكم
اخلضوعمبلذةمالمتعدهلاملذة م.م
قلت:مفأسمعنيمهذهمالنصوصمالتيممأثرتمفيكمكلمهذامالتأثري م.م
قال:مأولممامهزينممنمالنصوصمهومماموردميفمالقرآنمالكريمممنمالتشديدميفمقطعمالرحم م:م
فالقرآنميقرنمتقوىماهللمبالرحم،موكأنهميقولم(:مالمتقوىملنمملميصلمرمحه)،مقالمتعاىل﴿:م َيام
ال ِ
ِ
يمخ َل َقكُم ِممنم َن ْف ٍم ِ ٍ
امو َب َّث ِممن ُْه َام ِمر َجا ً
كُمما َّل ِذ َ
مكَثري ًام
س َمواحدَ ة َمو َخ َل َقممن َْهامزَ ْو َج َه َ
ْ ْ
َأ ُّ َهيامالن ُ
وامر َّب ُ
َّاسمات َُّق َ
ون ِمب ِه َمو ْ َ
هلل َ
هللَما َّل ِذيمت ََسا َء ُل َ
كُم َمر ِقيب ًا)م(النساء م)1:مأيمواتقوام
األ ْر َح َام ِمإ َّنما َّ
َو ِن َسا ًء َموات َُّقواما َّ
َمكَان معَ َل ْي ْ
األرحاممأنمتقطعوها.مم
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
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معَس ْيت ُْم ِمإ ْنمت ََو َّل ْيت ُْمم َأ ْنم ُت ْف ِسدُ ِ
واميفم
وهوميقرنمبينهاموبنيماإلفسادميفماألرض،مقالمتعاىلم﴿:م َف َه ْل َ
هلل ِ
ِ
َْ
األ ْر ِ
ين م َين ُْق ُض َ
ِمم ْن م َب ْع ِد ِممي َث ِاق ِهم
معَهدَ ما َّ
ون ْ
كُم)م(حممد م،)22:موقالم﴿:ما َّلذ َ
ض َموت َُق ِّط ُعوام َأ ْر َحا َم ْ
ضم ُأو َل ِئ َك ُمهم ْ ِ
ونممام َأمرما َّ ِ
ون ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ارس َ
سدُ َ
ون)م(البقرة م،)27:مويفم
وص َل َمو ُي ْف ِم
ُ َ
هلل ُِمبهم َأ ْنم ُي َ
َو َي ْق َط ُع َ َ َ َ
ماخل ُ
ِ
هلل ِِمم ْنم َب ْع ِد ِممي َث ِاق ِه َمو َي ْق َط ُع َ
ينم َين ُْق ُض َ
ونم
ونمعَ ْهدَ ما َّ
موضعمآخرممامهومأشدممنمذلك،مقالمتعاىلم﴿:موا َّلذ َ
َ
مام َأمرما َّ ِ
ون ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
وص َل َمو ُي ْف ِسدُ َ
ضم ُأو َلِمئ َك َمهلُ ُممال َّل ْعن َُة َمو َهلُ ْم ُمسو ُءمالدَّ ِار)م(الرعد م،)25:م
هلل ُِمبهم َأ ْنم ُي َ
َ ََ
ونممام َأمرما َّ ِ
ويفممقابلمذلكمقالمتعاىلم﴿:موا َّل ِذ ِ
وص َل َمو َخي َْش ْو َن َمر َّ ُهب ْم َمو َخيَا ُف َ
ون ُمس مو َءم
هلل ُِمبهم َأ ْنم ُي َ
َ
َ
ينم َيص ُل َ َ َ َ
ِْ
احل َس ِ
اب)م(الرعد م 21:م)م
وتأكيدامهلذهمالعاينموردتماألحاديثمالنبويةمتش مددمعىلمقطعمالرحم،موتعتربهممنمالكبائرمالتيم
رتبتمعليهامالعقوباتمالتيمتنزجرمهلوهلامالنفوس م:م
ففيماحلديثمقالمرسولماهللمم(:مإنماهللمتعاىلمخلقماخللقمحتىمإذامفرغممنهممقامتمالرحمم
فقالتم:مهذاممقاممالعائذمبكممنمالقطيعة،مقالمنعممأمامترضنيمأنمأصلممنموصلكموأقطعممنم
معَس ْيت ُْم ِمإ ْنم
قطعكم م؟مقالتمبىل،مقالمفذاكملك)،مثممقالمرسولماهللمم(:ماقرءوامإنمشئتمم﴿:م َف َه ْل َ
ِ
ِ
ت ََو َّل ْيت ُْمم َأ ْنم ُت ْف ِسدُ ِ
واميف ْ َ
ماأل ْر ِ
عْمىم
ينم َل َعن َُه ُمما َّ
كُمم م()22م ُأو َلئ َكما َّلذ َ
هللُم َف َأ َص َّم ُه ْم َمو َأ َ
ض َموت َُق ِّط ُعوام َأ ْر َحا َم ْ
َأ ْب َص َار ُه ْمم م(﴾)23م(حممد م)()1م
وقالمم(:مماممنمذنبمأجدرم م-مأيمأحقم م-مأنميعجلماهللملصاحبهمالعقوبةميفمالدنياممعممام
يدخرميفماآلخرةممنمالبغيموقطيعةمالرحم م)()2مم
وقالمم(:مالميدخلماجلنةمقاطع م)()3م
وقالمم(:مإنمأعاملمبنيمآدممتعرضمكلممخيسموليلةممجعةمفالميقبلمعملمقاطعمرحم م)()4م
()1مرواهمالبخاريمومسلم.
()2مرواهمالرتمذيموقال:محديثمحسنمصحيحموابنمماجهمواحلاكم،موقالمصحيحماإلسناد.
()3مرواهمالبخاريمومسلم،مقالمسفيانم:ميعنيمقاطعمرحم.
()4مرواهمأمحدمبسندمرواتهمثقات.
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وقالممم(:إنهمأتاينمجربيلمعليهمالسالممفقالم:مهذهمليلةمالنصفممنمشعبانموهللمفيهامعتقاءم
منمالنارمبعددمشعرمغنممكلبمالمينظرماهللمفيهامإىلممرشكموالمإىلممشاحنموالمإىلمقاطعمرحمموالم
ث( )1م.م
إىلممسبلم م-ممأيمإزارهمخيالءم م-موالمإىلمعاقملوالديهموالمإىلممدمنممخر)احلدي م
وقالمم(:ثالثةمالميدخلونماجلنةممدمنماخلمرموقاطعمالرحممومصدقمبالسحر م)()2م
وقالمم(:يبيتمقومممنمهذهماألمةمعىلمطعممورشبموهلومولعب،مفيصبحوامقدممسخوام
قردةموخنازير،موليصيبنهممخسفموقذفمحتىميصبحمالناس،مفيقولون:مخسفمالليلةمببنيمفالنم
وخسفمالليلةمبدارمفالنمخواص،مولرتسلنمعليهممحجارةممنمالسامءمكاممأرسلتمعىلمقومملوطم
عىلمقبائلمفيهاموعىلمدور،مولرتسلنمعليهممالريحمالعقيممالتيمأهلكتمعادامعىلمقبائلمفيهاموعىلم
دورمبرشهبمماخلمرمولبسهمماحلريرمواختاذهممالقيناتموأكلهممال مرباموقطيعتهممالرحم م)( )3م.م
وعنمجابرمقالم:خرجمعلينامرسولماهللممونحنمجمتمعونمفقال:م(ياممعرشمالسلمنيماتقوام
اهللموصلوامأرحامكممفإنهمليسممنمثوابمأرسعممنمصلةمالرحم،موإياكمموالبغيمفإنهمليسممنم
عقوبةمأرسعممنمعقوبةمبغي،موإياكمموعقوقمالوالدينمفإنمريحماجلنةميوجدممنممسريةمألفمعامم
واهللمالمجيدهامعاقموالمقاطعمرحمموالمشيخمزانموالمجارمإزارهمخيالءمإناممالكربياءمهللمربم
العالني م)()4م
وعنهمقال:مكنامجلوسامعندمرسولماهللممفقالم:م(المجيالسناماليوممقاطعمرحم)،مفقاممفتىم
منماحللقةمفأتىمخالةملهمقدمكانمبينهاممبعضماليشءمفاستغفرمهلامفاستغفرتملهمثممعادمإىلمالجلسم

()1مرواهمالبيهقي.
()2مرواهمابنمحبانموغريه.
()3مرواهمأمحدمخمترصاموابنمأيبمالدنياموالبيهقي،مويفمتتمةماحلديثم(:موخصلةمنسيهامجعفر)
()4مرواهمالطرباينميفماألوسط.
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ىلمقوممفيهممقاطعمرحم م)()1م
فقالمالنبيمم(:مإنمالرمحةمالمتنزلمع م
ويفمحديثمآخرمقالمم(:إنمالالئكةمالمتنزلمعىلمقوممفيهممقاطعمرحم م)()2م
وقالمم(:الرحمممعلقةمبالعرشمتقولم:ممنموصلنيموصلهماهللمومنمقطعنيمقطعهماهلل م)()3م
وقالم(:قالماهللمعزموجلم:مأناماهللموأنامالرمحنمخلقتمالرحمموشققتمهلاماسامممنماسمي،م
فمنم موصلهاموصلتهمومنمقطعهامقطعتهمأومقالمبتته م)()4مأيمقطعته م.م
وقالمم(:إنممنمأربىمالرباماالستطالةميفمعرضمالسلممبغريمحق،موإنمهذهمالرحممشجنةم
منمالرمحنمعزموجلمفمنمقطعهامحرمماهللمعليهماجلنة م)()5م
ن()7متقولميامربمإينمقطعت،ميامربمإينمأيسءمإيل،م
وقالمم(:إنمالرحممشجن مة()6ممنمالرمح م
يامربمإينمظلمت،ميامربميامرب،مفيجيبهام:مأالمترضنيمأنممأصلممنموصلكموأقطعممنمقطعكم
؟ م)()8م
وقالمم(:الرحممحجن مة()9ممتمسكةمبالعرشمتتكلممبلسانمذلقم:ماللهممصلممنموصلنيم
واقطعممنمقطعني،مفيقولماهللمتباركموتعاىلم:مأنامالرمحنمالرحيمموإينمشققتمالرحمممنماسميم

()1مرواهم األصبهاين،مويؤيدمهذاممامرواهمالطرباينمبسندمصحيحمعنماألعمشمقال:مكانمابنممسعودمجالسامبعدمالصبحميفم
حلقةمفقالم:مأنشدماهللمقاطعمرحمملامقاممعنهمفإنامنريدمأنمندعومربناموإنمأبوابمالسامءممرجتةممغلقةمدونمقاطعمرحم)
()2مرواهمالطرباين.
()3مرواهمالبخاريمومسلم.م
()4مرواهمأبومداودموالرتمذيموقالمحديثمحسنمصحيح.
()5مرواهمأمحدمبإسنادمصحيح.
()6مالشجنةمبكرسمأولهموضمهموإسكانماجليمم:مالقرابةمالشتبكةمكاشتباكمالعروق.
()7أيممشتقملفظهاممنملفظماسمهمالرمحن.
()8مرواهمأمحدمبإسنادمجيدمقويموابنمحبانميفمصحيحه.
()9ماحلجنةمبفتحماحلاءمواجليمم وختفيفمالنونم:مصنارةمالغزل،مأيماحلديدةمالعقفاءمالتيميعلقمهباماخليطمثمميفتلمالغزل.
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فمنموصلهاموصلتهمومنمبتكهما()1مبتكته م)()2م
وقالمم(:ثالثممتعلقاتمبالعرشم:مالرحممتقولماللهممإينمبكمفالمأقطع،مواألمانةمتقولم
اللهممإينمبكمفالمأخان،موالنعمةمتقولماللهممإينمبكمفالمأكفر م)()3م
وقالم(:الطابعممعلقمبقائمةمالعرشمفإذاماشتكتمالرحمموعملمبالعايصمواجرتئمعىلم
اهللم م-متعاىلم م-مبعثماهللمالطابعمفيطبعمعىلمقلبهمفالميعقلمبعدمذلكمشيئا م)()4م
وقالم مم(:منمكانميؤمنمباهللمواليومماآلخرمفليكرممضيفه،مومنمكانميؤمنمباهللمواليومم
اآلخرمفليصلمرمحه،مومنمكانميؤمنمباهللمواليومماآلخرمفليقلمخريامأومليصمت م)()5م
وقالمم(:ممنمرسهمأنميبسطملهميفمرزقهمأومينسأملهميفمأثرهمفليصلمرمحه م)()6م
وقالم م(:متعلمواممنمأنسابكمم ممامتصلونمبهمأرحامكم،مفإنمصلةمالرحممحمبةميفماألهلم
مثراةميفمالالممنسأةميفماألثر م)(،)7مأيمهبامالزيادةميفمالعمر م.م
وقالمم(:منمرسهمأنميمدملهميفمعمرهمويوسعملهميفمرزقهمويدفعمعنهمميتةمالسوءمفليتقماهللم
وليصلمرمحه م)()8م
وقالمم(:إنمالصدقةموصلةمالرحمميزيدماهللمهبامميفمالعمرمويدفعمهباممميتةمالسوءمويدفعمهبامم
الكروهموالحذور م)()9م
()1مالبتكم:مالقطع.
()2مرواهمالبزارمبإسنادمحسن.
()3مرواهمالبزار.
()4مرواهمالبزارمواللفظملهموالبيهقي.
()5مرواهمالبخاريمومسلم.م
()6مرواهمالبخاري.
()7مرواهمالرتمذي.
()8مرواهمعبدماهللمبنمأمحدميفمزوائدمالسندموالبزارمبإسنادمجيدمواحلاكم.
()9مرواهمأبوميعىل.
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وعنمرجلممنمخثعممقال:مأتيتمالنبيمموهوميفمنفرممنمأصحابهم مفقلتم:مأنتمالذيمتزعمم
أنكمرسولماهلل؟مقالم:منعم،مقلتم:ميامرسولماهللمأيماألعاملمأحبمإىلماهللم؟مقالماإليامنمباهلل،مقلتم
:ميامرسولماهللمثممماذام؟مقالم:مثممصلةمالرحم،مقلتم:ميامرسولماهللمأيماألعاملمأبغضمإىلماهللم؟م
قالم:ماإلرشاكمباهلل،مقلتم:ميامرسولماهللمثممماذام؟م مقالمقطيعةمالرحم،مقلتم:ميامرسولماهللمثممماذام
ف( )1م.م
؟مقال:مثمماألمرمبالنكرموالنهيمعنمالعرو م
وعرضمأعرايبملرسولماهللم موهوميفمسفر،مفأخذمبخطاممناقتهمأومبزمامها،مثممقال:ميام
رسولماهللم م-مأوميامحممدم م-مأخربينمبامميقربنيممنماجلنةمويباعدينمعنمالنار؟مفكفمالنبيم،مثمم
نظ مرميفمأصحابه،مثممقال:ملقدموفقمهذامأوملقدمهدي،مقال:مكيفمقلتم؟مفأعادها،مفقالمالنبيمم
(:متعبدماهللمالمترشكمبهمشيئاموتقيممالصالةموتؤيتمالزكاةموتصلمالرحم،مدعمالناقة م)(،)2مويفمرواية:م
وتصلمذامرمحك،مفلاممأدبرمقالمرسولماهللمم(:مإنممتسكمباممأمرتهمبهمدخلماجلنة م)م
وقالم م(:إنماهللمليعمرمبالقوممالديارموينميمهلمماألموالمومامنظرمإليهمممنذمخلقهممبغضام
هلم)،مقيل:موكيفمذاكميامرسولماهلل؟مقالم(:بصلتهممأرحامهم م)()3م
وقالم م(:إنهممنمأعطيمالرفقمفقدمأعطيمحظهممنمخريمالدنيامواآلخرة،موصلةمالرحمم
ألعامر م)()4م
وحسنماجلوارموحسنماخللقميعمرنمالديارمويزدنميفما م
وقيلملهمم:ميامرسولماهللممنمخريمالناس؟مقالم(:مأتقاهممللربموأوصلهممللرحم،موآمرهمم
بالعروفموأهناهممعنمالنكر م)()5م
وعنمأيبمذرمقالم:مأوصاينمخلييلممبخصالممنماخلريم:مأوصاينمأنمالمأنظرمإىلممنمهومفوقيم
()1مرواهمأبوميعىلمبإسنادمجيد.
()2مرواهمالبخاريمومسلممواللفظمله.
()3مرواهمالطرباينمبإسنادمحسن.
()4مرواهمأمحدمبسندمرواتهمثقاتمإالمأنمفيهمانقطاعا.
()5مرواهمأبومالشيخموابنمحبانموالبيهقي.
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وأنمأنظرمإىلممنمهومدوين،موأوصاينمبحبمالساكنيموالدنوممنهم،موأوصاينمأنمأصلمرمحي،موإنم
أدبرت،موأوصاينمأنمالمأخافميفماهللملومةمالئم،موأوصاينمأنمأقولماحلقموإنمكانممرا،موأوصاينم
أنمأكثرممنمالمحولموالمقوةمإالمباهللمفإهنامكنزممنمكنوزماجلنة م)()1م
نمأم؟م
وأتىمالنبيممرجلمفقال:مإينمأذنبتمذنبامعظياممفهلميلممنمتوبة؟مفقال:مهلملكمم م
قالم:مال،مقال:موهلملكممنمخالةم؟مقالمنعم،مقال:مفربهما( )2م.م
وقالمم(:ليسمالواصلمبالكافئمولكنمالواصلمالذيمإذامقطعتمرمحهموصلها م)()3م
وأتاهمآخر،مفقال:ميامرسولماهللم:مإنميلمقرابةمأصلمويقطعوننيموأحسنمإليهممويسيئونمإيلم
وأحلممعليهمموجيهلونمعيل،مفقالم(:مإنمكنتمكاممقلتمفكأناممتسفهمماللم م-مأيمالرمادماحلارم م-م
والميزالممعكممنماهللمظهريمعليهمممامدمتمعىلمذلك م)()4م
وقالم(:أفضلمالصدقةمصدقةمعىلمذيمالرحممالكاشح م)(،)5مأيمالذيميضمرمعداوةميفم
كشحهم م-مأيمخرصهم م-مكنايةمعنمباطنه م.م
وقالم(:ثالثممنمكنمفيهمحاسبهماهللمحساباميسرياموأدخلهمماجلنةمبرمحته)مقالوام:مومامهيم
يامرسولماهلل؟مقالم(:متعطيممنمحرمك،موتصلممنمقطعك،موتعفومعمنمظلمكم؛مفإذامفعلتم
ذلكميدخلكماجلنة م)()6م
وعنمعقبةمبنمعامرمقال:ملقيتمرسولماهللم مفأخذتمبيدهمفقلت:ميامرسولماهللمأخربينم

()1مرواهمالطرباينموابنمحبانميفمصحيحهمواللفظمله.
()2مرواهمابنمحبانمواحلاكم.
()3مرواهمالبخاريموغريه.
()4مرواهممسلم.
()5مرواهمالطرباينموابنمخزيمةميفمصحيحهمواحلاكمموقال:مصحيحمعىلمرشطممسلم.
()6مرواهمالبزارموالطرباينمواحلاكمموصححه.
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ك،مواعفمعمنمظلمك م)()1م
بفواضلماألعامل؟مفقالم(:ميامعقبةمصلممنمقطعك،موأعطممنمحرم م
وقالمم(:أالمأدلكمعىلمأكرممأخالقمالدنيامواآلخرةم:مأنمتصلممنمقطعك،موتعطيممنم
حرمك،موأنمتعفومعمنمظلمك م)()2م
وقالمم(:إنمأفضلمالفضائلم:مأنمتصلممنمقطعك،موتعطيممنمحرمك،موتصفحمعمنم
شتمك م)()3م
وقالمم(:مأالمأنبئكممبامميرشفماهللمبهمالبنيانمويرفعمبهمالدرجات؟)مقالوا:منعمميامرسولم
اهلل؟مقالم(:محتلممعىلممنمجهلمعليك،موتعفومعمنمظلمك،موتعطيممنمحرمك،موتصلممنم
قطعك م)()4مم
خلري مثوابا مالرب موصلة مالرحم ،موأرسع مالرش معقوبة مالبغي موقطيعةم
وقال م م(:أرسع ما م
الرحم م)()5م
وقالم م(:ماممنمذنبمأجدرمأنميعجلماهللملصاحبهمالعقوبةميفمالدنياممعمماميدخرملهميفم
اآلخرةممنمقطيعةمالرحممواخليانةموالكذب،موإنمأعجلمالربمثواباملصلةمالرحممحتىمإنمأهلمالبيتم
ليكونونمفجرةمفتنمومأموا مهلممويكثرمعددهممإذامتواصلوا م)()6م
*م
** م
قلت:مفكيفمظهرملكمأنمخترجموالديكممنمدورمالعجزةملتضمهاممإليك م؟م
قال:ملقدمامتألتمبالعاينمالعظيمةمالتيموردتميفمالنصوصمالقدسة..موالتيمحتثمعىلمالرب،م

()1مرواهموأمحدمبإسنادينمأحدمهامرواتهمثقات.م
()2مرواهمالطرباينمبسندمحمتجمبه.
()3مرواهمالطرباين.
()4مرواهمالبزارموالطرباين.
()5مرواهمابنمماجه.
()6مرواهمالطرباين.
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وحتذرممنمالعقوق،مومنمالعواقبماخلطريةمالتيمتنتظرمالعاقني م.م
قلت:مفاذكرميلممنهامبعضممامأثرمفيكمهذاماألثرمالعظيم م.م
قال:ممنمذلكمماموردميفمالقرآنمالكريمممنماقرتانمعبادةماهللموتوحيد مهمبالربمبالوالدين..موالم
يقرنمالهممإالمبمثل مه()1
ُرش ِ
هلل ََموالمت ْ ِ
كُوامب ِه َمش ْيئ ًا َمو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن ِمإ ْح َسان ًا َمو ِب ِذيم
:مقالمتعاىلم﴿:مواعْ ُبدُ واما َّ
َ
ُبموالص ِ
نيمو ْ ِ
ِ
اجلن ِ
اح ِ
مالس ِب ِ
يل َمو َمام
ب ِمب َْم
ماجلن ِ َ َّ
اجل ِارمذيما ْل ُق ْر َب َ
ىموا ْل َيتَا َم َ
ا ْل ُق ْر َب َ
ْب َموا ْب ِن َّ
اجل ِار ْ ُ
ىمو ْ َ
ىموا َْل َساك ِ َ َ
هلل ُ ِ
مكَان ُمخمْتَا ً
بمم َم ْن َ
الم َف ُخور ًا)م(النساء م،)36:موقالمتعاىلم﴿:م ُق ْلم َت َعا َل ْوام َأت ُْلم
ُكُم ِمإ َّنما َّ
َم َل ْ
َمالمحي ُّ
كَتم َأ ْي َامن ْ

ُرش ِ
كُمم َأ َّالمت ْ ِ
كُوامب ِه َمش ْيئ ًا َمو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِن ِمإ ْح َسان ًام م)(األنعام:ممنماآلي مة،)151موقالم
َم َ
كُممعَ َل ْي ْ
امح َّر َم َمر ُّب ْ
تعاىلم﴿:مووصين ْ ِ
ممح َل ْت ُه م ُأ ُّم ُه َمو ْهن ًا معَ َىل َمو ْه ٍن َمو ِف َصا ُل ُه ِميف معَ ا َم ْ ِ
َاماألن َْس َ
ني م َأ ِن ْ
ماش ُمك ْر ِميلم
ان ِمب َوالِدَ ْي ِه َ َ
َ َ َّ ْ
)،موقالمتعاىلم﴿:مو َق َىض َمر ُّب َكم َأ َّالم َت ْع ُبدُ ومام ِإ َّال ِمإ َّيا ُه َمو ِبا ْل َوالِدَ ْي ِنم
َولِ َوالِدَ ْي َك ِمإ َ َّيلما َْل ِص ُري)م(لقامن م14:
َ
ِ
ِ
ًامإماميب ُلغ ِ
امو ُق ْل َمهلُ َامم َق ْو ًال ِ
مكَر ًيامم
مه َم
مهام َف َالمت َُق ْل َمهلُ َامم ُأ ٍّ
ِإ ْح َسان ِ َّ َ ْ َّ
ف َمو َالم َتن َْه ْر ُ َ
مهام َأ ْومك َال ُ َ
ربم َأ َحدُ ُ َ
َنمعنْدَ َكما ْلك َ َ
ِ
م( )23مو ْاخ ِف ْض َمهلام مجنَاح ُّ ِ
مص ِغ ًريا م م(﴾)24م
مكَام َمر َّب َي ِاين َ
َُ َ َ
َ
مار َمح ُْه َام َ
مالر ْمحَة َمو ُق ْل م َر ِّب ْ
مالذ ِّل مم َن َّ
(االرساء م)23:مم
انظرمكيفمهنىماهللمتعاىلمحتىمعىلمجمردمأنميقالمهلاممأف،مولومعلمماهللمشيئامأدنىممنم(أف)م
لنهىمعنه..مثممأمرمبأنميقالمهلاممالقولمالكريم:مأيماللنيماللطيفمالشتملمعىلمالعطفمواالستاملةم
مهاموميلهاممومطلوهبامممامأمكنمسياممعندمالكرب،مألنمالكبريميصريمكحالمالطفلملام
وموافقةممراد م
يغلبمعليهممنماخلرف،مفريىمالقبيحمحسنامواحلسنمقبيحا،مفإذامطلبتمرعايتهموغايةمالتلطفمبهم
يفمهذهماحلالةموأنميتقربمإليهمبامميناسبمعقلهمإىلمأنميرىض م.م
خيفضمهلاممجناحمالذلممنمالقولمبأنمالميكلمهاممإالم
ثممأمرم م-متعاىلم م-مبعدمالقولمالكريممبأنم م
()1مويفمذلكميقولمابنمعباسم:مثالثمآياتمنزلتممقرونةمبثالثمملمتقبلممنهامواحدةمبغريمقرينتها:مإحداهام:مقولهمتعاىلم﴿:م
و َأطِيعواماهللَّ ِ
وامالر ُس َ
ول م﴾م(الائدة:ممنماآلية،)92مفمنمأطاعماهللموملميطعمرسولهمملميقبلممنه..موالثانيةمقولهمتعاىلم﴿:م
َ
َ ُ
َمو َأطي ُع َّ
ِ
وامالصال َة َموآتُوامالزَّ كَا َة م﴾م(البقرة:ممنماآلية،)43مفمنمصىل موملميزكمملميقبلممنه..مالثالثةمقولهمتعاىلم﴿:م َأ ِن ْ
ماشك ُْر ِميلم
يم
َّ
َو َأق ُ
َولِ َوالِدَ ْي َكم﴾م(لقامن:ممنماآلية،)14مفمنمشكرماهللموملميشكرموالديهمملميقبلممنه.
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معماالستكانةموالذلمواخلضوعموإظهارمذلكمهلاممواحتاملمماميصدرممنهام،مويرهياممأنهميفمغايةم
التقصريميفمحقهامموبرمها،موأنهممنمأجلمذلكمذليلمحقري،موالميزالمعىلمنحومذلكمإىلمأنميثلجم
خاطرمها،مويربدمقلبهاممعليه،مفينعطفامعلميهمبالرضاموالدعا مء( )1م.م
وقدمرضبماهللمتعاىلمنموذجامللربمبإبراهيممـمعليهمالسالممـمفقدمذكرمالقرآنمالكريممخطابهم
ألبيهمبلطفمش َّف ٍ
ٍ
،موإشفاقمبالغ،موحرصمأكيد؛مرغبةميفمهدايتهمونجاته،موخوف ًاممنمغوايتهم
اف
مكَان ِ
ِ
مصدِّ يق ًامن َِب ّي ًام م(ِ 41
)مإ ْذم َق َالم َ
كُر ِميفما ْل ِكت ِ
يمم ِإ َّن ُه َ
أل ِب ِيهم َيام
َ
َاب ِمإ ْب َراه َ
وهالكه..ميقولماهللمتعاىلم﴿:موا ْذ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
مجا َء ِين ِمم ْنما ْل ِع ْل ِمم َم َ
امملْم
رص َموالم ُيغْنيمعَ ن َْك َمش ْيئ ًام م()42م َيام َأ َبت ِمإ ِّينم َقدْ َ
َأ َبتمملَم َت ْع ُبدُ م َمامالم َي ْس َم ُع َموالم ُي ْب ُ
ِ ِ
ِ
ِ
مكَانملِلر ْمح َِن ِ
مالش ْي َط َ
مالش ْي َط َ
ان ِمإ َّن َّ
مرصاط ًا َمس ِو ّي ًام م( 43م)م َيام َأ َب ِتمالم َت ْع ُبدْ َّ
معَص ّي ًام
ان َ َّ
َي ْأت َكم َفات َِّب ْعنيم َأ ْهد َك َ
لشي َط ِ
افم َأ ْنميمس َكمعَ َذاب ِممنمالر ْمح َِنم َفت َ ِ
ِ
ان َمولِ ّي ًام م(﴾)44م(مريم م)م
َكُونمل َّ ْ
ٌ ْ َّ
م()44م َيام َأ َبت ِمإ ِّينم َأ َخ ُ َ َ َّ
انظرمهذهمالرقةمالتيمخياطبمهبامإبراهيممـمعليهمالسالممـممأباهمرغممكفرهمباهلل..مورغممشدتهم
ِ
ِ
مآهل ِتيمي ِ ِ
يمم
معَن َ َ
بم َأن َْت ْ
عليه..ملقدمذكرمالقرآنمجوابماألبمالشديدمالبنه،مفقالم﴿:م َق َالم َأ َراغ ٌ
امإ ْب َراه ُ
َل ِئ ْن َمملم َت ْنت َِه َ َ
مجن ََّك َمو ْاه ُج ْر ِينم َم ِل ّي ًا)م(مريم م..)46:مومامكانممنمإبراهيممـمعليهمالسالممـمإالمأنمردم
مأل ْر ُ َ
ْ
الممعَ َل ْي َك َمس َأ ْس َتغ ِْف ُرم َل َك َمر ِّيب ِمإ َّن ُه َ
مح ِف ّي ًا)م(مريم م 47:م)م
مكَان ِميب َ
عليهمبكلمرقةم﴿:مس ٌ
َ
بلمذكرمالقرآنمالكريممأنمإبراهيممـمعليهمالسالممـمالزمماالستغفارمألبيهمإىلمأنمهنيمعنمذلك،م
امكَان ِ
ِ
معَنم َم ْو ِعدَ ٍة َموعَ دَ َه ِ
َرب َأم
نيم َل ُهم َأ َّن ُهمعَ دُ ٌّوم َِّ
يم ِمأل ِب ِيه ِمإ َّال ْم
امإ َّيا ُهم َف َل َّامم َت َب َّ َ
َ
هللِمت َ َّ
ماست ْغ َف ُار ِمإ ْب َراه َ
قالمتعاىلم﴿:مو َم َ ْ
ِ
ِ
مأل َّوا ٌه َ ِ
يم َ َ
يمم﴾م(التوبة م 114:م)م
محل ٌ
م ْن ُه ِمإ َّن ِمإ ْب َراه َ
وهذهمالرباءةمالتيمذكرهاماهللمعنمإبراهيممـمعليهمالسالممـمليستمبراءةممنماإلحسانمإليه،مأوم
األدبممعه،مبلمهيمبرماءةممنماتباعهمعىلمكفرهمونرصتهمعليه..مكاممقالمتعاىلميويصمالؤمننيم﴿:م
ُطعهامموص ِ
ِ
ِ ِ
معَىلم َأ ْنمت ْ ِ
مج َاهدَ َ
اك َ
اح ْب ُه َام ِميفمالدُّ ْن َيام َم ْع ُرو مف ًا َموات َِّب ْعم
ُرش َك ِميبم َمام َل ْي َسم َل َك ِمبهمع ْل ٌمم َفالمت ْ ُ َ َ َ
َو ِإ ْن َ
ِ
ُكُم ِمب َاممكُ ْنت ُْمم َت ْع َم ُل َ
ون)م(لقامن م)15:مم
َس ِب َيلم َم ْنم َأن َ
كُمم َف ُأ َن ِّبئ ْ
َاب ِمإ َ َّيلم ُث َّم ِمإ َ َّيلم َم ْرج ُمع ْ
()1مانظر:مالزواجرمعنماقرتافمالكبائر.
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وبمثلمهذهمالوصايامالعظيمةمأوصانامرسولماهللم..مفقدماعتربمالعقوقممنمأكربمالكبائر..م
ففيماحلديثمقالمرسولماهللم(:أالمأنبئكممبأكربمالكبائرم م-ثالثام م-؟)مقلنا:مبىلميامرسولماهلل،مقالم
(:ماإلرشاكمباهلل،مو معقوقمالوالدين)،موكانممتكئامفجلسمفقالم(:مأالموقولمالزورموشهادةمالزور)،م
فاممزالميكررهامحتىمقلنامليتهمسكت م)()1م
وقالمم(:الكبائر:ماإلرشاكمباهلل،موعقوقمالوالدين،موقتلمالنفس،مواليمنيمالغموس م)()2م
ربمالكبائرمعندم
وذكرمميفمكتابهمالذيمكتبهمإىلمأهلماليمنموبعثمبهمعمرومبنمحزمم:م(وإنمأك م
اهللميوممالقيامةماإلرشاكمباهلل،موقتلمالنفسمالؤمنةمبغريمحقموالفرارميفمسبيلماهللميوممالزحف،م
ث( )3م.م
وعقوقمالوالدين،مورميمالحصنة،موتعلممالسحر،موأكلمالربا،موأكلممالماليتيم)احلدي م
هللموكيفميلعنم
وقالمم(:إنممنمأكربمالكبائرمأنميلعنمالرجلموالديه)،مقيلم:ميامرسولما م
الرجلموالديه؟مقالم(:ميسبمأبامالرجلمفيسبمالرجلمأباه م)()4م
ويفمرواية(:منمالكبائرمشتممالرجلموالديه)،مقالوام:ميامرسولماهللموهلميشتممالرجلموالديهم
؟مقال(:نعم،ميسبمأبامالرجلمفيسبمأباهمويسبمأمهمفيسبمأمه م)()5م
وقالمم(:إنماهللمحرممعليكممعقوقماألمهاتمووأدمالبناتمومنعاموهات،موكرهملكممقيلم
وقالموكثرةمالسؤالموإضاعةمالال م)()6م
وقالمم(:ثالثةمالمينظرماهللمإليهمميوممالقيامةمالعاقملوالديه،مومدمنماخلمر،موالنانمعطاءه،م

()1مرواهمالبخاريمومسلم.م
()2مرواهمالبخاري.
()3مرواهمابنمحبانميفمصحيحه.
()4مرواهمابنمحبانميفمصحيحه.
()5مرواهمالبخاريمومسلم.م
()6مرواهمالبخاريموغريه.
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وثالثةمالميدخلونماجلنةم:مالعاقملوالديهموالديوثموالرجل مة()1ممنمالنساء م)()2م
وقالمم(:ثالثةمحرمماهللم م-متباركموتعاىلم م-معليهمماجلنةم:ممدمنماخلمر،موالعاقملوالديه،م
والديوثمالذيميقرماخلبثميفمأهله م)(،)3مأيمالزناممعمعلمهمبه م.م
وقالممم(:يراحمريحماجلنةممنممسريةممخسامئةمعامموالمجيدمرحيهممنانمبعملهموالمعاقموالم
مدمنممخر م)()4م
الثةمالميقبلماهللمعزموجلممنهممرصفاموالمعدالمعاقمومنانمومكذبمبقدر م)()5م
وقالم(:ث م
وقالم(:أربعمحقمعىلماهللمأنمالميدخلهمماجلنةموالميذيقهممنعيمهام:ممدمنماخلمر،موآكلم
الربا،موآكلممالماليتيممبغريمحق،موالعاقملوالديه م)()6م
وقال م(:ثالثة مال مينفع ممعهن معمل م :مالرشك مباهلل ،موعقوق مالوالدين ،موالفرار ممنم
الزحف م)()7م
وجاءمرجلمإىلمالنبيم،مفقال:ميامرسولماهللمشهدتمأنمالمإلهمإالماهللموأنكمرسولماهللم
وصليتماخلمسموأديتمزكاةممايلموصمتمرمضان،مفقالمرسولماهللمم(:ممنمماتمعىلمهذام
كانممعمالنبينيموالصديقنيموالشهداءموالصاحلنيميوممالقيامةمهكذا،مونصبمأصمبعيهممامملميعقم
والديه م)()8م
وعنممعاذمقالم:مأوصاينمرسولماهللممبعرشمكلامت،مقال(:مالمترشكمباهللمشيئاموإنمقتلتم
()1مالرجلة:مالرتجلة،مأيمالتشبهةمبالرجال.
()2مرواهمالنسائيموالبزارمواللفظملهمبإسنادينمجيدينمواحلاكمموصححه.
()3مرواهمأمحدمواللفظملهموالنسائيموالبزارمواحلاكمموصححه.
()4مرواهمالطرباينميفمالصغري.
()5مرواهمابنمأيبمعاصممبإسنادمحسن.
()6مرواهماحلاكمموصححه.
()7مرواهمالطرباينميفمالكبري.
()8مرواهمأمحدموالطرباينمبإسنادينمأحدمهامصحيح،موابنامخزيمةموحبانميفمصحيحيهاممباختصار.
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ث( )1م.م
وحرقت،موالمتعقنموالديكموإنمأمراكمأنمخترجممنمأهلكمومالك)احلدي م
وقالممم(:أربعمحقمعىلماهللمأنمالميدخلهمماجلنةموالميذيقهممنعيمهام:ممدمنماخلمرموآكلم
الربا،موآكلممالماليتيممبغريمحق،موالعاقملوالديه م)()2م
وقالم(:الميلجمحظريةمالقدسممدمنممخرموالمالعاقموالمالنانمعطاءه م)()3م
وقالمم(:الميدخلماجلنةممدمنممخرموالمعاقموالممنان)،مقالمابنمعبماسم:مفشقمذلكمعيلم
معَس ْيت ُْمم
؛مألنمالؤمننيميصيبونمذنوبامحتىموجدتمذلكميفمكتابماهللمعزموجلميفمالعاقم﴿:م َف َه ْل َ
ِ
ِإ ْنمت ََو َّل ْيت ُْمم َأ ْنم ُت ْف ِسدُ ِ
واميف ْ َ
ماأل ْر ِ
الم ُت ْب ِط ُلوام
ينمآ َمنُوام م
كُم)مويفمالنانم﴿:م َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
ض َموت َُق ِّط ُعوام َأ ْر َحا َم ْ
ِ
ين مآ َمن ِ
كُم ِمبا َْل ِّن َمو ْ َ
ماخل ْم ُرم
َصدَ َق ِات ْم
ُوامإن ََّام ْ َ
األ َذى)(البقرة:ممنماآلي مة،)264مويفماخلمرم﴿:م َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
ان م َف ِ
مالشي َط ِ
ِ
ِ
اب َمو ْ َ
رس َمو ْ َ
كُم م ُت ْف ِل ُح َ
ون)م
ْ
معَم ِل َّ ْ
األن َْص ُ
اجتَن ُبو ُه م َل َع َّل ْ
الم ِمر ْج ٌس مم ْن َ
األزْ ُ
َوا َْل ْي ُ
(الائدة م 90:م)()4م
وتكميال مهلذا مو مردت مالنصوص مالكثرية محتث معىل مالرب ،موتقرنه مبأفضل ماألعامل ،مويفم
احلديث:مسئلمرسولماهللم:مأيمالعملمأحبمإىلماهلل؟مقال(:الصالةمعىلموقتها)،مقيل:مثممأي؟م
قال(:مبرمالوالدين)،مقيل:مثممأي؟مقال(:اجلهادميفمسبيلماهلل م)()5مم
مويفمحديثمآخر،مقالمم(:مالمجيزيمولدموالدهمإالمأنمجي مدهممملوكامفيشرتيهمفيعتقه م)()6مم
وجاءمرجلمإىلمنبيماهللممفاستأذنهميفماجلهاد،مفقال:مأحيموالداك؟مقال:منعممقال(:فيهامم

()1مرواهمأمحدموغريه.
()2مرواهماحلاكمموصححه.
()3مرواهمأمحد،مورواهمالبزارمإالمأنهمقالم(:الميلجمجنانمالفردوس)
()4مرواهمالطرباينمبسندمرواتهمثقات.
()5رواهمالبخاريمومسلم.
()6رواهممسلمموأبومداودموالرتمذيموالنسائيموابنمماجه.

396

فجاهد م)(..)1مويفمروايةمقال:مأقبلمرجلمإىلمرسولماهللم،مفقال:مأبايعكمعىلماهلجرةمواجلهادم
أبتغيماألجرممنماهلل،مقال(:فهلممنموالديكمأحدمحي؟)،مقال:منعم،مبلمكالمهامحي،مفقالمم
(:فتبتغيماألجرممنماهلل)مقال:منعممقالم(:مفارجعمإىلموالديكمفأحسنمصحبتهام م)()2مم
وجاءهمرجل،مفقالم(:جئتمأبايعكمعىلماهلجرةموتركتمأبويميبكيان)،مفقالم(:مارجعمإليهامم
فأضحكهاممكاممأبكيتهام م)()3مم
ورويمأنمرجالممنمأهلماليمنمهاجرمإىلمرسولماهللم:مفقال:مهلملكمأحدمباليمن؟مقال:م
أبوايمقال:مأذناملكمقال:مالمقال:م(فارجعمإليهاممفاستأذهناممفإنمأذناملكمفجاهدموإالمفربمها م)()4ممم
وأتاهمرجل،مفقال:مإينمأشتهيماجلهادموالمأقدرمعليه،مقال:مهلمبقيممنموالديكمأحد؟مقال:م
أميم مقال:م(قابلماهللميفمبرها،مفإذامفعلتمذلكمفأنتمحاجمومعتمرموجماهد م)()5مم
وأتاهمطلحةمبنممعاويةمالسلمي،مفقال:ميامرسولماهللمإينمأريدماجلهادميفمسبيلماهلل،مقال:مأمكم
حية،مقال:منعم،مفقالمالنبيمم(:مالزممرجلهامفثمماجلنة م)()6مم
وأتاهمجامهة،مفقال:ميامرسولماهللمأردتمأنمأغزو،موقدمجئتمأستشريك،مفقال:مهلملكممنم
أم؟مقال:منعممقالم(:مفالزمهامفإنماجلنةمعندمرجلها م)()7مم
وقيلمله:ميامرسولماهللممامحقمالوالدينمعىلمولدمها؟مقالم(:ممهامجنتكمونارك م)()8مم
()1رواهمالبخاريمومسلمموأبومداودموالرتمذيموالنسائي.
()2مهذهمالروايةملسلم.
()3رواهمأبومداود.
()4رواهمأبومداود.
()5رواه مأبو ميعىل موالطرباين ميف م الصغري مواألوسط موإسنادمها مجيد مميمون مبن منجيح موثقه مابن محبان موبقية مرواته مثقاتم
مشهورون.
()6رواهمالطرباين.
()7رواهمابنمماجهموالنسائيمواللفظملهمواحلاكمموقالمصحيحماإلسناد.
()8رواهمابنمماجه.
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وقالمم(:ممنمرسهمأنميمدملهميفمعمره،مويزادميفمرزقهمفليربموالديهموليصلمرمحه م)()1مم
وقالمم(:ممنمبرموالديهمطوبىملهمزادماهللميفمعمره م)()2مم
وقالمم(:مإنمالرجلمليحرممالرزقمبالذنبميصيبه،موالميردمالقدرمإالمالدعاء،موالميزيدميفم
العمرمإالمالرب م)()3مم
موقالمم(:معفوامعنمنساءمالناسمتعفمنساؤكم،موبروامآباءكممتربكممأبناؤكم،مومنمأتاهم
أخوهممتنصالمفليقبلمذلكمحمقامكانمأومممبطال،مفإنمملميفعلمملميردمعىلماحلوض م)()4مم
وقالمم(:مرغممأنفه،مثممرغممأنف مه(،)5مثممرغممأنفه،مقيل:ممنميامرسولماهلل؟مقال(:ممنمأدركم
والديهمعندمالكربمأومأحدمهامثممملميدخلماجلنة م)()6مم
وصعدمالنبيممالنرب،مفقال:مآمنيمآمنيمآمني،مثممقالم(:مأتاينمجربيلمـمعليهمالصالةمومالسالمم
ـمفقال:ميامحممدممنمأدركمأحدمأبويهمفامتمفدخلمالنارمفأبعدهماهلل،مفقلمآمني،مفقلتمآمني،مفقال:م
يامحممدممنمأدركمشهرمرمضانمفامتمفلمميغفرملهمفأدخلمالنار،مفأبعدهماهلل،مفقلمآمنيمفقلتمآمني،م
مقالمومنمذكرتمعندهمفلمميصلمعليكمفامتمفدخلمالنارمفأبعدهماهللمفقلمآمنيمفقلتمآمني م)()7مم
وقالمم(:ممنمأعتقمرقبةممسلمةمفهيمفداؤهممنمالنار،مومنمأدركمأحدموالديهمثممملميغفرملهم
فأبعدهماهلل م)()8مم
ٍ
،مفقال:م(انطلقمثالثةمنفرمممنمكانمقبلكممحتىمآواهممالبيتممإىلمغارمـم
وحكىمرسولماهللم
()1رواهمأمحدمورواتهمحمتجمهبمميفمالصحيح.
()2رواهمأبوميعىلموالطرباينمواحلاك مممواألصبهاين،موقالماحلاكممصحيحماإلسناد.
() 3رواهمابنمماجهموابنمحبانميفمصحيحهمواللفظملهمواحلاكممبتقديمموتأخريموقالمصحيحماإلسناد.
()4رواهماحلاكمممنمروايةمسويدمعنمأيبمرافعمعنهموقالمصحيحماإلسنادمقالماحلافظمسويدمعنمقتادةمهومابنمعبدمالعزيزمواه م.
()5رغممأنفه:مأيملصقمبالرغامموهومالرتاب.
()6رواهممسلم.
()7رواهمالطرباينمبأسانيدمأحدهامحسنمورواهمابنمحبانميفمصحيحه.
()8رواهمأمحدممنمطرقمإحدهامحسن.
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أي:مدخلوامالغارمللمبيتمفيهمقال:مـمفانحدرتمصخرةٌممنماجلبلمفسدتمعليهممالغار،مفقالوا:مإنهم
المينجيكمممنمهذهمالصخرةمإالمأنمتدعواماهللمبصالحمأعاملكم،مقالماألول:ماللهممكانميلمأبوانم
ِ
شيخانمكبريانموكنتمالمأغب ُقمقبلهاممأهالًموالمما ً
المـمأي:مالمأقدممعليهامممأحدً امهبذامالغبوقممنم
احلليبمـمقال:مفنأىميبمطلبمالشجرميو ًمامـمأي:ماستطردممعمغنمهميفمالرعىمإىلمأنمب ُعدمعنممكانهم
وقهامم
عىلمغريمالعادةمـمقال:مفلممأرحمعليهاممـمأي:مملمأرجعمعليهاممـمحتىمناما،مفحلبتمهلاممغ ُب ُ
المأومما ً
ال،مفلبثتموالقدحمعىلميديم
فوجدهتاممنائمني،مفكرهتمأنمأوقظهامموأنمأغبقمقبلهاممأه ًم
أنتظرماستيقاظهاممحتىمبرقمالفجرموالصبيةميتضاغونمعندمقدميمـمأي:ميتصاحيونمببكاءممنمشدةم
وقهام،ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكمابتغاءموجهكمففرجمعنّاممامنحنم
اجلوعمـمقال:مفاستيقظامفرشبامغ ُب ُ
فيهممنمهذهمالصخرة،مفانفرجتمالميستطيعونماخلروجممنه م)ماحلديثم(..)1مم
وعنمابنمعباسمقالم:مقالمرسولماهللمم(:ممنمأصبحممطي ًع ِ
امهللميفموالديهمأصبحملهمبابانم
مفتوحانممنماجلنةموإنمكانمواحدً امفواحدً امومنمأمسىمعاص ًي ِ
امهللميف موالديهمأصبحملهمبابانم
مفتوحانممنمالنارموإنمكانمواحدً امفواحدٌ )،مقالمرجل:موإنمظلامهم؟مقالم(:موإنم مظلامهموإنمظلامهم
وإنمظلامه م)()2مم

()1مرواهمالبخاريمومسلم..موتتمةماحلديث(:مقالماآلخرم:ماللهممكانتميلمابنةمعممكانتمأحبمالناسمإيلمفأردهتامعىلمنفسهام
فامتنعتممنيمحتىم ألتمهبامسنةممنمالسننيمفجاءتنيمفأعطيتهامعرشينمومائةمدينارمعىلمأنمختيلمبينيموبنيمنفسهامففعلت،محتىم
إذامقدرتمعليهامقالتمالمأحلملكمأنمتفضماخلاتممإالمبحقه،مفتحرجتممنمالوقوعمعليها،مفانرصفتمعنهاموهيمأحبمالناسم
إيلموتركتمالذهبمالذيمأعطيتها..ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكمابتغاءموجهكمفافرجمعناممامنحنمفيه،مفانفرجتمالصخرةمغريم
أهنممالميستطيعونماخلروجممنها.م
وقالمالثالثم:ماللهممإينماستأجرتمأجراءموأعطيتهممأجرهممغريمرجلمواحدمتركمالذيملهموذهب ،مفثمرتمأجرهمحتىم
كثرتممنهماألموال،مفجاءينمبعدمحنيمفقالميامعبدماهللمأدمإيلمأجري،مفقلتمكلممامترىممنمأجركممنماإلبلموالبقرموالغنمموالرقيق،م
فقالميامعبدماهللمالمتستهزئميب،مفقلتمإينمالمأستهزئمبك،م فأخذهمكلهمفاستاقهمفلمميرتكممنهمشيئا..ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكم
ابتغاءموجهكمفافرجمعناممامنحنمفيه،مفانفرجتمالصخرةمفخرجواميمشون)
ِ
)مرواهمالبيهقيميفمشعبماإليامن.
(2
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ِ
اممنمولدمبارمينظرمإ َىلموالديهمنظرمرمحةمإالمكتبملهمبكلمنظرةم
وعنهمأنمرسولماهللممقالم:م( َم
حجةممربورة)،مقالوام:موإنمنظرمكلميومممائةممرة؟مقالم(:منعم،ماهللمأكربموأطيب م)()1مم
لمتضيفمإليهماألمرمبالربمبعدم
بلمإنمالنصوصمالقدسةمالمتكتفيمباحلثمعىلمالربميفماحلياة،مب م
الوفاة،مففيماحلديثمأنمرجالمجاءمرسولماهللم،مفقال:ميامرسولماهلل،مهلمبقيممنمبرمأبويميشءم
أبرمهامبهمبعدمموهتام؟مزمفقالم م(:منعممالصالةمعليهام،مواالستغفارمهلام،موإنفاذمعهدمهاممنم
بعدمها،موصلةمالرحممالتيمالمتوصلمإالمهبامموإكراممصديقهام م)،مفقالمالرجل:ممامأكثرمهذاميامرسولم
اهللموأطيبه،مفقالمم(:مفاعملمبه م)()2مم
سكتمقليال،مثممقال:ملقدمأثمرتمهذهمالنصوصمثامرامعظيمةميفمواقعمالسلمني..مفكانتم
الجتمعاتمالسلمةميفممجيعمفرتاتمالتاريخمتراعيهاموحتافظمعليها،موختشىمالعواقبمالوخيمةمالتيم
جيرهامالعقوق،موترجومالثامرمالطيبةمالتيمجيرهامالرب م.م
*
** م
نممدةممنمالزمانمأرىمفيهامالسالمموهومينرشمأشعتهمالدافئةماجلميلةم
بقيتميفمأرسةمأمنيمالدي م
عليهامإىلمأنمجاءمذلكماليوممالشؤوممالذيماستأذننيمفيهمأنميسريمإىلمهذهمالبالدمليساهمميفمرفعم
الفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالسلمني،موقدماستأذنتهميفمأنمأحرضممعه،ملكنهمأبى،موقالميل:مأنام
ال م..موالمأريدمأنمأزجمبكميفمأيميشءميرضك م.م
لستمأدريمهلمأع مودممنمهذهمالفتنةمأمم م
لكنيمبعدمفراقهميل،مأظلمتمالدنياميفمعيني،مفلممأجدمإالمأنمأحلقه،موهامأنامذامبينك مم م..موقدم
قدرماهللممنمشأنناممامترو من م..موأنامالمآسفمعىلميشءميفمحيايتمإالمعىلمذلكمالذيمفتحماهللمبهمعيلم
منماألبوابممامكانممغ ملقا،موأضاءمبهمعيلممنماألنوارممامكانممظلام م.م

ِ
)رواهمالبيهقيميفمشعبماإليامن.
(1
ِ
)رواهمأبومداودموابنمحبانميفمصحيحه.
(2
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سادسمام مـمالجتم معم
يفماليوممالسادس،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدم
كنتممثلممنمسبقنيمأمحلماسامممستعارا،مألينممنذمذلكماليوممالذيمالتقيتمفيهمبالنورموالسالمم
والصفاء،مرصتمأستحييممنماالسممالذيمسامينمبهمأهيلمرغممأنفي..مم
لقدمكانماسميميفمتلكماأليامم(هاب مر)مالمشكمأنكممتعرفونه..مإنهمذلكمالرجلمالذيمكانم
يصيحمبملءمفيهميفماألسواقموالجامعمقائال:مإنممامذكرهملكممكلماحلكامءممنمأنماإلنسانممدينم
بالطبعمخطأمفاضح،مألنماإلنسانمبطبعهمعدوماإلنسان!..مولذلك،مفإنماحلكمةمالبديلةمالتيم
وضعتهامهيم(اإلنسانملإلنسانمذئب)..مفاإلنسانمالميريدمشيئاماالملنفسه،موهوملذلكمحياربم
اآلخرينمأبدا.مم
وعىلمهذاماألساس،مفقدمكنتمأرىمأنهمالمحململألخالقميفمقلبماإلنسان..مبلماألخالقم
تابعةمللمنافعمفقط.مم
وكنتمأرىمأنمأساسماحلكممهوماالستبداد،مواحلكممعنمطريقمالقوة،موذلكمألنمالناسم
حيثمحياربمبعضهممبعضا،مالميستطيع مونمالعيشمبسعادةمفالبدممنمتقريرماألمنمالذيميعتربممنم
أهممالرضوراتمله.مم
موتقريرماألمنمإنامميمكنمبأنميتنازلمالكلمعنمحرياهتممويسلموهامبيدمرجلمواحدمحيكمهمم
بالقوة..موالمجيوزمأنميوضعمهلذامالواحدمأيمقانونموالمحيددمبأيمقيد.مم
وكانماسميميفمتلكماأليامم(نيتشة)..موقدمكنتمألجلمذلكمأرىمبأنماإلنسانمإناممجاءمإىلم
احلياةمليتمتعمباممفيها،موكلممامهييءملهمطريقمالتمتعمفهومخريم(وافقماحلقمأومخالفه)،موماميقالم
عنمتساويماخللقمبعضهمممعمبعضمخطأ،مبلماحلقمانميفمالناسمسادةموعبيدا،موعىلمالعبيدم
أنمهييئواموسائلمالراحةمللسادة.مم
موفوقمذلكمكلهمتتل ممذتمعىلمأساتذةمكثريينمكلهمممألوينمبالرصاع..مم
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لن مأحدثكم معنهم ماآلن ..موإنام مسأحدثكم معن مبعض مما معاينت ممن ممظاهر مالرصاعم
االجتامعيملتعرفوامقيمةمالسالممالذيمجئتمإىلمهذهمالبالدمباحثامعنه م.م

الرصاع
بعدمصمتمعميق،متنفسمصاحبنامالصعداء،مثممقال م:م
العنرصية:
كانمأولممظهرممنممظماهرمالرصاعمالتيمعاينتهاموعانيتممنهام(العنرصية)..مذلكمالداءم
اخلبيثمالذيمجيعلممنماإلنسانموحشامكارسامالميبرصمإالمنفسه،موالميعظممإالمنفسه،موالميرتفعم
إالمبنفسه م.م
ولألسف..مفقدمتتملذتمعىلمهذامالداءميفممجيعمالدارس..مكلهاملقنتنيمأصولهمومبادئهم
والسلوكاتماألخالقيةمالمتيمخترجهممنمالقوةمإىلمالفعل..مومنماإليامنمإىلمالعمل .م.م
س()1مفإنمالكالمميفمذلكمطويلمممل،مورباممتعرفونه،م
لنمأحدثكممعىلمماملقنتنامتلكمالدار م
ورباممتسمعونممنمبعضمرفاقيممنمحيدثكممعنه..مولذلكمسأكتفيمبذكرمبعضممامرأيتميفمبلديم
األول..مأمريكا..ممممم
يفمتلكماألياممكنتميفمأمريكامتلكمالتيمتعتربمنفسهامأمامحلقوقماإلنسان..مبيناممهيميفماحلقيقةم
ليستمسوىمأممالنتهاكمحقوقماإلنسان م.م
لقدمكانمالتمييزمالعنرصيمجزءاممنماحلياةماليوميةمالتيميعيشهامالواطنماألمريكيميفمخمتلفم
قطاعاتماحلياةماإلنتاجية،ماالقتصاديةموالسياسيةمحتىمأصبحمالسمةمالرئميسةمالتيميتميزمهبامالشارعم
األمريكي م.م
وحتىممنتصفمالقرنمالايض،مكانمالكثريممنمالؤسساتموالنواديموالقاهيمتضعميافطاتم

()1مسنرىمبعضمالنامذجمعنهميفمفصلم(العامل)ممنمهذهمالرسالة.
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ِ
ب معليهامباخلطمالعريضم(يمنعمدخولمالزنوجموالكالب)..موكانمعىلمالزنجيماألمريكيم
كُت َ
الوقوفممنممقعدهميفماحلافلةمإذامملميكنممنممقعدمفارغمليفسحمالجالمأماممجلوسمنظريهم
(األمريكيماألبيض م)م
وكثريممنممؤسساتماخلدماتمالعامةميفمالقاطعاتماجلنوبيةميفمالوالياتمالتحدةمومنهام
الطاعممكانتمالمتقدّ ممالوجباتمإىلمالزنوجمإالموهممواقفون،موجرتمأولمعمليةمجلوسمقرسيم
يفمعامم،1960موكانتمحصيلةمذلكماجللوسمالقرسيمإلقاءمالقبضمعىلم 53مزنجي ًا مواحلكمم
عليهممبالسجنممدةمأربعةمأشهرميفمواليةم(نورثمكارولينا م)م
وإىلمجانبماالضطهادمالعنرصيمالذيمكانميعيشهمالسكانمالسودميفمالوالياتمالتحدة،مكانم
الظلمماالقتصاديماألكثرمبشاعة،مففيمالستيناتمكانميعيشمأكثرممنمعرشينممليونمزنجيميفم
بيوتمسكنيةمفقريةمقذرةممبيمنةممنمالصفيحمواألخشابميفممدنمالوالياتمالتحدةمالشامليةمهرب ًام
منمظلممالتفرقةمالعنرصيةميفماجلنوب،مففيمهذهماألماكنمكانمالظلمماالقتصاديميرتجممإىلمبطالةم
وفقر،مكاممكانميرتجممإىلمبحثممضنمعنمالعمل،موعنمأماكنمصاحلةمللسكن،موجعلتمهذهم
األسبابممنمالزنجيماألمريكيمنوع ًا م ممنمالطاعونمالقيمميفموسطمالدنمالكربىمالميستطيعم
اخلروجممنهامواالنتقالمإىلممكانمأكثرمصحةموعافية م.م
ويفمالوقتمالذيمكانتماألمممالتحدةمتصدرممواثيقمحقوقماإلنسانممركزةمعىلممفاهيممأكثرم
رقيامللحريةمالفرديةممنمجمردمحقمالعملموالساواةموالعتقد،مكانمأصحابمالبرشةمالسمرماءميفم
الوالياتمالتحدةمحتىمعامم1955مالميستطيعونماجللوسميفمالباصاتمالعامة،موكانتمالقواننيم
ّ
تقيضمبعدممجلوسمالزنوجميفمالباصاتمالتيمتقلمالبيض م.م
وكانتمقائمةمالطالبمالتيمرفعهامالسودميفمعامم1955ميفممدينةممونتغمريماجلنوبيةمجمردم
السامحمهلممباجللوسميفمالباصاتمالعامةمولومباجللوسميفمالؤخرة،موأنميعاملوامبتهذيبمولياقةم
كمعاملةمالبيض،مواضطرمالسودمإىلمطلبممساعداتمإنسانيةممنماليابانملرشاءمباصاتمخاصةم
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بعدممقاطعتهمملألخرىمالملوكةمللدولة م.م
ومامتشهدهمالدنماألمريكيةممنمفرتةمألخرىمهومبمثابةمنسخةمطبقماألصلمعنمجولةمحدثتم
ستيناتميفمعهدمالرئيسمليندونمجونسونمحيثمانفجرمالغضبماألسودمبعدمأنمقامتم
يفمأواخرمال م
السالتمالحليةمبتحقريهمموإذالهلم،ممماماضطرمالرئيسماألمريكيمألنميدفعمباجليشمالفيدرايلمإىلم
الشوارعملضبطماألوضاعميفمديرتويتموشيكاغومونيويوركمومدنممتعددةمأخرى،محيثمكانتم
اخلسائرمالاديةمبمليا مراتمالدوالراتمإىلمجانبمعرشاتمالقتىلمواجلرحىموالفقودين م.م
ىءمنارمالعنرصيةموظلتمتتحركمحتتمالرمال،م
وعىلممدىمالسنواتمالتيمتلت،مملمتنطف م
والداللةمعىلمذلكمتكرارمحوادثمالعنفمالعنرصيمخاللمالسنواتمالعرشينمالاضيةمبنيمالبيضم
حلوادثمحادثةممقتلم(يوسفمهادكنز)مالفتىم
والسودميفمأكثرممنممدينةمأمريكية،موأبرزمهذهما م
األسودمالذيمملميبغمالسادسةمعرشةميفمحيم(بروكلني)ميفمنيويوركم م()1990موالتيموقعتميفم
وضحمالنهار،معندمامأطلقممجاعةممنمالبيضمالنارمعىلميوسفموبعضمأصدقائهمالذينماختلفوام
معهممعىلمرشاءمسيارةممستعملة م.م
حقيقاتمالفدراليةم(إف.ميب.آي)معامم 1999مبارتفاعم
واعرتفمتقريرمصادرمعنممكتبمالت م
جرائممالكراهيةمواجلرائممالقائمةمعىلمأساسمعنرصيمداخلمالوالياتمالتحدة،ممشريامإىلمأنهم
ترتكبمحوايلم 8000مجريمةمسنو ًياممنمتلكماجلرائم.موأشارمالتقريرماىلمأنم 4292مجريمةم
ارتُكبتميفم1999مبدوافعمتتعلقمبلونمالبرشة،مكاممتممارتكابمنحوم1411مجريمةمبدافعمديني،م
بيناممتممتقديرماجلرائمماجلنسيةمبنحوم1317مجريمة،مفضالمعنماجلرائممذاتمالطابعماإلثنيةمالتيم
جريمة،ممشريامإىلمأنم19ممعاقامتعرضوامالعتداءاتمعامم1999ملتلكمألسباب م.م
بلغتمنحوم829م
ً
سكتمقليال،مثممقال:ملقدمقالم(أندرومشايري)ممؤلفمكتابم م(نحنمالقوةماألوىل)معنمالسود:م
(إهنممهناميفمأمريكاميعيشونمكأفرادمغرباءموأجانبمعىلمأرضمولدواموترعرعوامفيها،موالميعرفونم
سواها..ميمكننامالنظرمإىلمأمريكامعىلمأهنامدولةمتتكونممنمشعبني:مالبيضموهمماألغلبيةمالسيطرة،م
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والسودموهمماألقليةمالضطهدة م)م
ونرشتمصحيفةم(وولمسرتميتمجورنالمتقرير ًامعنموضعمالسودميفمجمالمالرشطةمذكرتم
فيهمأنمرشطياممنمأصلمأفريقيموصلمإىلمرتبةمكابتنميفممدينةمسنسنايتم م-موهذهمهيمالرةمالرابعةم
التيميصلمفيهامأسودمهلذهمالرتب مة م -مولكنمبعضمالبيضماعرتضمعىلمهذهمالرتقية،مممامجعلم
السلطاتمالقضائيةمتتدخلمللنظرميفمالقضية.مم
أماميفمالدنماألخرىمفاحلالمليستمأفضل،مففيمواليةمنيويوركمحيثميبلغماألمريكينيم
األفارقةم28.7مبالائةممنمعددمسكانمالوالية،مولكنهممالميؤلفونمأكثرممنم11.4بالائةممنمقوةم
الرشطة،مأمامالذينموصلوامإىلمرتبةمقياديةمفلمميتجاوزم6.6بالائة.مم
ويقولمالتقريرمإنمالسودمبالرغ مم مممامبلغوهميفمالعرصماحلارضمفإهنممالميزالونميعانونممنم
العقباتميفمالتوظيفموالرتقياتموالضايقاتممنمزمالئهممالبيضمالذينميعرتضونمعىلمترقيةم
زمالئهممالسود،محتىمإنمبعضهمميرفضمإطاعةمأوامرمرئيسمأسود م.م
وقدمانفجرتماألوضاعماألمنيةميفممدينةملوسمأنجلوسمحيثماندلعتمأعاملمعمنفموشغبم
إثرمقياممحمطاتمالتلفازمبعرضمرشيطملبعضمرجالمالرشطةممنمالبيضموهمميرضبونمأحدمالسودم
وهومرودينمكينجمبعنفمووحشية..موكانتمنتائجمهذهماالضطراباتمأنمقتلمثامنيةمومخسونممنهمم
عرشون مرشطي ًا ،موبلغ معدد ماجلرحى م ،2382ممنهم م 220مجرحي ًا ميف محالة مخطرة ،مواعتقلم
ب785ممليونا،م
13505شخص ًا،مو مدمرتماحلرائقم5537محمالًمجتاري ًا،موقدرتماخلسائرمالاليةم م
وساهمممنمرجالمالرشطةمواحلرسمالقوميموجنودمالبحريةمواحدموعرشونمألف ًا م.م
وذكرمكارلمبيلم م-ممديرمجملسمالصحةمالعقليةمبشيكاغوم م-مإنمالواطننيمالسودمالميزالونم
يتعرضونميومي ًاملإلهانةموالعنفمبحيثمأصبحمذملكمجزء ًاممنمالمشعورهممالحبط م.م
ويعرتفمنيكسونمبأنمالحاكمماألمريكيةمحاولتمفرضمحصصممتيزيةمعىلمأساسمالعرقم
َ
يفمالقبولميفماجلامعاتموالتوظيفموالرتقية،موتغاضتمعنمالتمييزميفمإشغالمالوظائفمالعامةم
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والقطاعماخلاصموإبراممالعقودممعماحلكومةمممامجعلماجلامعاتموبعضمالوظائفمت مقبلمباألقلم
كفاءةملتغطيةماحلصصماخلاصةمباألعراق م.م
وقد مظهرت ميف مالسنوات ماألخرية ممجاعات ممتطرفة ميف مالجتمعات مالغربية ..مومن مهذهم
اجلامعاتممجاعةمتطلقمعىلمنفسهام(األحرار)،موالتيمتتزعممحرب ًامعرقيةمودينيةمضدمالسودموبقيةم
ض م-مشعبماهللم
اللوننيمالذينمالمينحدرونممنمأصولمشاملمأوروبية،موميزعممهؤالءمأهنمم م-مالبي م
الختار ،موأن مالواليات مالتحدة ماألمريكية مهي مأرض ماليعاد موليست مأرض مفلسطنيم
(إرسائيل).ويبلغمتعدادمهذهماجلامعةممنمعرشةمآالفمإىلمأربعنيمألف ًا م.م
ويشبهمهذهماجلامعةمأيض ًا محركةمأخرىمتطلقمعىلمنفسهام(حليقيمالروس)موهيممجاعةم
مسلحةممتطرفةمتنطلقممنممنطلقاتمعنرصيةمحاقدةمعىلمكلماألجناسمغريمالبيض،موقدمقدمتم
حمطةمالتلفزيونم.H.B.Oمبرناجم ًامخاص ًامعنمهؤالءميفمصيفمعامم 1995م.م
وقدمأوردتموكالةماألنباءمالفرنسيةمتقرير ًاممنملوسمأنجلوسممفادهمأنمجرائممالكراهيةمضدم
اآلسيوينيمقدمارتفعتمبنسبةمثامننيمبالئةميفمال معاممالايضميفمواليةمكاليفورنيامعنمالعاممالذيمسبقه م.م
وقدمنقلتمالوكالةمعنمالتقريرمالسنويمالثاينمللتجمعمالقانوينمألسيوييمالحيطماهلادىم
األمريكينيمبأنمهناكمأربعمئةموثامنمومخسنيمحالةماهتامممثبتةمحلوادثمضدماألسيوينيممعموجودم
حاالتمكثريةمالمتصلمإىلمالرشطةمبسببماللغ مةمواحلاجزمالثقايفموعدمموجودمسجالتمكاملةملدىم
الرشطة.مم
ومنمالطريفمأنمالتجمعميوجهماللوممللخطابمالسيايسمالعاديمللمهاجرينمالذيميتسببم
يفمإثارةمالعواطفموأعاملمالعنفمضدماآلسيويني..مومنماألمثلةمعىلمذلكمأنمحاكممواليةمأريزونام
استخدممحقمالنقضمضدمقانونمحياربمالكراهيةممبسببمالعرقمبالرغمممنمارتفاعمهذهماجلرائمميفم
واليتهمبأكثرممنممخسمئةميفمالئةميفماخلمسمسننيمالاضية م.م
وتشهدمفرنسامتطرف ًامعرقيامحيثمارتفعتمالطوائفمالتطرفةمبنسبةممخسنيميفمالئةميفمالفرتةم
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منم1983محتىم،1995مفهناكممئةمواثنتنيموسبعنيمجمموعةمترتبطمهبامثامنمئةمفرقهمتمابعةمهلامبينهام
مخسمعرشةمطائفةمتتميزمبخطورهتامالشديدةمعىلماألوضاعمالعامة م.م
اجلريمة:
سكتمقليال،مثممقال:مالمتشكومجمتمعاتناممنمالعنرصيةمفقط..مهناكممامالميقلمخطرا..مإنهم
اجلريمة..ماجلريمةمبكلمأنواعها..مم
لقدمحتدثمالباحثماإلجتامعيماألمريكيم(لويلمفاكنت)ميفمدراسةملهم معنمذلك،مفقال:م(م
وواقعماألمرمأنمالوالياتمالتحدةمقدماختارتمأنمتبنيملفقرائهامبيوتماعتقالموعقاب مبدلم
الستوصفاتمودورماحلضانةموالدارس..مهكذامومنذمعامم1994مختطتمالوازنةمالسنويةملدائرةم
السجونميفمكاليفورنيام(السؤولةمعنممراكزماإلعتقالمللمحكومنيمالذينمتتجاوزمعقوبمتهممالسنةم
الواحدة)مالوازنةمالخصصةملختلفمفروعمجامعةمالواليةمفقدمتقدمماحلاكمم(بيتمويلسون)معامم
1995مبمرشوعمموازنةميلحظمفيهمإلغاءمألفموظيفةميفمالتعليممالعايلممنمأجلمحتويلهاماىلمثالثةم
آالفموظيفةمحارسمسجنمجديدة،موالسببمواضحمفمثالميفم 22م 8/م 1999/مأعلنتموزارةم
العد ملماألمريكيةم(أنمعددمالبالغنيمالسجوننيمأومالذينمخارجمالقضبانمبكفالةمبلغمعامم1998م
مخسةممالينيم مو900مألفمشخص،موتعنيمهذهماألرقاممأنم3ميفمالائةممنماألمريكينيممعمهنايةمعامم
1998مإماميكونوامداخلمالسجنموإمامخارجمالقضبانمبكفالة)مم
تمعدواهامالريعةمإىلمالدارس،محيثمشاعتمظاهرةم
ملمتكتفماجلريمةمبالشوارع..مبلمانتقل م
إطالقمالنارمعىلمالدرسنيموالدرساتموعىلمالتالمذةمبشكلمالفتمملميشهدملهمالعاملممثيال م.م
لقدمتناقلتموسائلماإلعالمميفممارسم 1998مالعلوماتمالتالية:م(الحظماخلبريميفمعلمم
دراسةماجلرائمم(رونالدمواينر)منماجلامعةماألمريكيةمأ منموتريةمالعنفملدىمالشبابمزادتمإىلمدرجةم
كبريةمبسببمثقافةماألسلحةمالنارية،موغلبةمالعقليةمالستوحاةممنمقانونمالشارعمأوم(التعاليمم
التوراتية)معىلماألخالقموالبادئماإلنسانية..موأظهرتمدراسةمكشفمعنهامالبيتماألبيض،مأنم
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واحدةممنمكلمعرشممدارسمرسميةمأمريكيةمشهدتمأعاملم معنفمخطرةمعامم 1997م.م
وكتبمأحدمكبارمصحافييمنيويوركممتعجبا:م(هناكمحربمحقيقيةميفمشوارعمالوالياتم
التحدة.مويسقطمقتىلمبالرصاصمماميقاربم45مألفمشخصمكلمتسعةمعرشمشهرا،موهومالعددم
نفسهمالذيمسقطمخاللمتسعةمأعوامممنمحربمفيتنام،مهذاميكشفمأمراضمالجتمعماألمريكيم
الستعصية،موالعنرصيةمالتفشيةميفمداخله،موالتبايناتماإلجتامعيةمالواضحة،مإنمدلمهذامعىلميشءم
فيدلمعىلمتفجرماللحمةماألرسية،موإفالسمالنظاممالرتبوي،مواسترشاءمالخدرات،موعنمعدمم
فاعليةمالنظاممالقضائي،موعنمقوةماللوبياتمالدمرةمداخلمالجتمعاتماالمريكيه،موخصوصام
يبمالصهيوين م.م
اللو م
وهذاميدلمايضاعىلماإلرهابمالدمويمالذيميطالمخمتلفمالرشائحموالطبقات.مفمثالميفمسنةم
1991مقتلماإلرهابمالداخيلماألمريكيم38317مشخصموجرحم175مألفمشخص،مهذاميعنيم
حصولم105مقتيالميفماليوممالواحد م.م
ولرتمجةمهذهماألرقاممعىلمالواقعملنفهممنتائجمهذاماإلرهاب،ميكفيمأنمنقارنمطبيعةمالقتىلم
بالسالحمبنيمأمريكاموبعضمالدولماألوروبية،مففيمسنةم1990مبلغمعددمحاالتمالقتلمبأسلحةم
اليدميفمالوالياتمالتحدةمفقطماىلم 10567محالةمبيناممبلغميفمبريطانيام 22محالةمويفمالسويدم
13حالة م،مويفماسرتاليما10محاالتمويفمكندام68محالةمويفماليابانم87محالة..موهذاممامدفعمالكثريم
منمالحللنيماألمريكينيممنمإطالقموصفامهلذهماحلالةماإلرهابيةمبأهنام(حربمحقيقيةميفمكلمبيت)م
أوم(اإلرهابمعىلمالذات)..ملذلكمرصحمبصوتمعالم(كولانميونغ)معمدهممدينةمشيكاغوم
األسودمالبرش مة،مالذيمرفضمبإرصارمجتريدممواطنيهممنمأسلحتهممحيثمقال:م(قدمأكونمجمنونامإذام
صادرتماألسلحة،ميفماحلنيمالذيمنحنمفيهمحمارصونمبأناسمعدوانيني)مممامجعلمجلنةمأمنم
منتجاتماالستهالك،مالتيمبارشتمعمليةمإحصاءمحلوادثمإطالقمالنارماىلمالتوصلمإىلمنتيجةم
مفادهامأنميفمالوالياتما ملتحدةموفقمالتقديراتمالختلفةمحوايلم 200مألفمشخصميصابونم

408

بالرصاصمسنويا م.م
بالطبعمالميتضمنمهذاماإلحصاءمعددمالضحايامالجهولةمالذينميعاجلونمبعدمإصابتهممبعيدام
عنمأعنيماحلكومةمالفيدرالية،مكاممينترشميفمالوالياتمالتحدةم 211ممليونمقطعةممنماألسلحةم
النارية،مبينهام67ممليو منممسدسمخمتلفماألنواع م.م
يقول مالكاتب م(جيل مديالفون) مالذي مأصدر مكتاب م م( )violente Ameiqueمالعنف ميفم
أمريكا:م(ففيمهنايةم1994حطممالنظاممالقضائيماألمريكيمالتعثرمرقاممقياسياممرعبامبوجودمأكثرم
منممليونمشخصممنماألمريكينيميتعفنونموراءمقضبانمالسجون،موهومأعىلممعدلماعتقاالتم
معىلمسطحمهذامالكوكب.ممعماإلشارةمإىلمأنمثالثمأرباعمالتهمنيمالميعتقلونموالميضعونمداخلم
السجونمألسبابمقانونيةممعينة.مواالسوأممنمالنظاممالقضائيمهومنظاممالسجونمالذيميصنعم
(جمرمنيمحمرتفني)محقيقينيمحمكومنيمهنائيامبالعودةمإىلماألجرام.مفأكثرممنم60بالائةممنمالعتقلنيم
نفذوامبالسابقمحكاممبالسجن،موبناءمعىلمدراسةمأجريتمعىلممستوىمالوالياتمكلهامهناكم108م
ألفمجمرممتممإيقافهممحوايلم109ممليونممرة.مهذاميعنيمأنمأمريكامتقبعمحتتممسلسلماإلرهابم
واجلريمةمالداخليةموالسؤولمعنهامالشعبماألمريكيمبامتياز.موأمريكاممتخلفةمأكثرممنمأيةمدولةم
عرمبيةمأومأيةمدولةممنمدولمالعاملمالثالثمالتهممبالتخلف.مويكفينامحتاليلموتنظرياتممنمالتأمركنيم
التصهيننيمالذينميستهزئونمبشعوهبممويريدونمإقناعهامبالتجربةماألمريكيةمالرائعة،موهذهماألرقامم
ألكربمدليلمعىلمروعةمالتجربةماألمريكية م.م
إذنماإلرهابمالداخيلممستفحلميفمجذورممالجتمعماألمريكيمويفمكلمآلياتمحركته،مبلمكانم
ركيزةمنشأةمهذامالبلد،مسواءممنمخاللمالرصاعاتمبنيمالغزاةمالبيضمفياممبينهممأومرصاعهمممعم
أصحابماألرضماحلقيقيونممنماهلنودماحلمر..مإنمالغازيماألمريكيمأصبحممواطنامأمريكيام
بمقدارمماموسعمأرضهموقتلمأصحاهباماحلقيقيني،مأوممنمخاللماإلضطهادمالرشسمضدماألفارقةم
والتيممامزالتمتغذيهمالعتقداتمالتوراتيةموالقواننيماألمريكيةمالتيمتعتمدمعىلمالعهدمالقديمميفم
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ترشيعاهتا.مم
وحسبمتقريرمرسميمصدرمعامم 1989مبعنوانم(ضحايامالعنفميفمالقواننيماألمريكية)م
حتدثمأحدمكاتبيمالتقريرم(ليوناردمجيفري)معنمأنميفممأمريكام 5500معصابةممسلحةممعروفةم
تنترش ماليوم،وبعضها ممنظم موله مأفرع ميف مكل مالواليات مالتحدة .موتقوم مهذه مالعصابات مأوم
اليليشياتمبـم25مألفمعمليةمقتلميفمالسنة،موالقتىلممعظمهمممنمالسود،موأخذتمهذهماليليشياتم
حمميةمبكمياتمكبريةممنماألسلحةم
تبنيمدوهلامومقوانينهاماخلاصةمهبامداخلمالوالياتمالتحدة.وهيم م
التطورة،ومأكدمكثريممنمالطلعنيمأهنمميملكونمكمياتموافرةممنمأسلحةمالدمارمالشاملمتفوقم
اخليال ..مولعل ماستخدام ماجلمرة ماخلبيثة مبعد مأحداث م 11مسبتمرب مداخل مالواليات مالتحدةم
األمريكيةمواإلرباكمالذيمأصابمالؤسساتماحلكوميةمواالجتامعيةممنمج مرائهملدليلمساطعمعىلم
ذلك.موتممإثباتمأنمهذهماجلمرةماخلبيثةمالستخدمةمهيمأمريكيةمداخليةمبحتةمصنعتمعىلميدم
اإلرهابيونماألمريكيون..مكاممهلذهماليليشياتمنفوذهاماالنتخايبمواالجتامعي،موهيممتارسمالعنفم
اهلستريي،موتطمعمإىلمجتهيزمجيشاممنماإلرهابينيمللزحفمعىلمالبيتماألبميضموتدمريماحلكومةم
الفيدراليةمفيهمواحتاللمالبالد م.م
االنحالل:
سكتمقليال،مثممقال:مباإلضافةمإىلمهذامهناكممامالميقلمخطرا..مبلملعلهمأخطرماجلميع..مإنهم
االنحاللموالتفسخمالذيمأهنكمجمتمعنا،موحولهمإىلمماخورمكبريمللرذيلة..مملنمأطيلمعليكمم
احلديثميفمهذا،مفالشكمأنكمممجيعمامتعرفونه،موعانيتمممنه م.م
لقدمأصبحتممالرأةمالحرتمةمبسببهمإىلمكائنمالمهدفملهميفماحلياةمإالمإرضاءمالنزواتمالشاذةم
للمنحرفني..مم
لقدمكتبمبعضهمميقولميفمهذامحتتمعنوانم(مامرأةمبالديموالعشقمواجلنسم):م(لنتحدثم
عنمحريةمالرأة..مدعوينمأعرتفملكممفور ًا مإنمحريةمالرأةمليسمهلامغريممعنىمواحدمإنهمالعنىم
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اجلنيس..مالرأةميفمنظريمهيممصعبماألشواقموالشهوات..مهيمخملوقةمغراميةمالممعنىمهلامخارجم
الوجدموالعشقمواجلنس ..م)م
وكتبميقول(:ممامهيمحريةمالرأةم؟محريتهاماحلقيقيةمهيمحريةمالعالقةماجلنسيةممعماجلنسم
جلنسنيممع ًا..موالرجلممامهومدوره؟معليهمأنمحيرضم
اآلخر،مأومحتىممعمبناتمجنسها،مأوممعما م
الرأةمعىلماحلرية.مإننيمأطلبمالمرأةمبالديماحلقمبأنمتصادقمرجالًمفجأةمفإذاماشتهتهمحققتم
شهوهتا..مإننيمأطلبمالمرأةمبالديمكرسمطوقماالضطهادمالعائيلموالدينيمواألخالقيموحريتهام
يفمأنمتكونمحرةمبالمحدود..محرةميفماقامةمعالق مةمجنسيةمقبلمالزواجم(ولاذامليسمبعدهمأيض ًا)..م
حرةميفمتغيريمحبيبهاممتىمضجرتممنه..محرةميفمالترصفمبجسدهامدونمقيدموالمرشط م)م
أتدرونممامنتيجةمهذاماالنحاللمالذيمقامتمكلممدارسناموصحفنامووسائلمإعالمنامحترضم
عليهمبكلمالوسائل م؟م
إنماإلحصاءاتميفمذلكمتكادمتصيبنامباجلنون..مم
متقولم(الريدرزمداجيست)ميفمعددمأغسطسم1983م(:مهناكممليونمحالةماعتداءمجنيسمعىلم
األطفالميفمكلمعامميفمالوالياتمالتحدةماألمريكية..موانترشتماألمراضماجلنسية..ميفمالوالياتم
التحدةمعرشينممليونمهربسم(عامم)1983مويفمكلمعاممتضافمإىلمالقائمةمالعتيدةمأكثرممنم
نصفممليونمحال مةمهربس..موأخري ًامظهرممرضمااليدزمالذيميصيبمالخنثنيمأساس ًا.موقدمبلغم
عددمالصابنيميفمالوالياتمالتحدةم2600محالةم(حتىمهنايةمأكتوبرم)1983موالعددميتضاعفمكلم
ستةمأشهر..موااليدزميقتلمالصابمبهميفمخاللمعامنيمأومثالثة..موالمعالجملهمبلموالميعرفمسببهم
حتىماآلن..م م)م
ضافةمإىلمهذا،مفإنمهناكماآلالفممنمالفتياتمالصغرياتمالالئيميعاننيممنماحلملمسنوي ًام
باإل م
نتيجةملعدمممعرفتهنمبوسائلممنعماحلملممعرفةمجيدة..مولذامقاممكبارمالربنيموالسؤولنيمبوضعم
برامجممنعماحلملميفمالدارسمالثانوية،مثممقاموامبعدمذلكمبتدريسهاملطلبةماإلعدادي..موأخري ًام
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ت موصلوامإىلمقرارمتدريسهاميفمالدارسماالبتدائيةمبعدمأنموجدوامأنمالطالباتمالصغرياتمجد ًامهنم
الالئيميقعنمبالدرجةماألوىلمفريسةمهلذاماحلمل..موملميعدمهيممالسؤولنيمأنميعممالبغاء،مولكنم
مههمممنصبمفقطمعىلمنرشموسائلممنعماحلملمبنيماألطفال م.م
واضطرتمالقواننيمالغربيةمإىلمإبماحةماإلجهاضمولومعىلممضض..موانترشتمحاالتم
االجهاضمحيثميتمميفمأمريكامإجهاضممليونمامرأةمسنوي ًا..مويتممماميقاربمهذامالعددميفم
أوروبا .م.م
وتذكرماإلحصائياتمأنمأغلبمحاالتماالنتحارمهيممنمالفتياتمالصغرياتمالالئيميعشنم
حياةمقلقةمويائسة م.م
العنف:
بالناسبة..مهناكمظاهرةمالمت مقلمخطرا..مإهنامالعنفمالامرسمضدمالقرص..ملقدمظهرتميفم
عرصناملألسف،موألولممرةميفمتاريخمالطبمحاالتممجاعيةملرضبماألطفالمالصغارمرضب ًام
وحشي ًاميؤديميفمكثريممنماألحيانمإىلمالوفاةمأومإىلمتشوهاتمجسديةموعقلية م.م
وقدمحتدثتمالجالتمالطبيةمبإسهابمعنمهذامالرضماجلديدمالذيم مملميكنممعهود ًاممنمقبلم
وأسمتهم(مرضمالطفلمالرضوب)مالذيماكتشفهمالدكتورمكيمبممنذممخسةموعرشينمعام ًامفقط م.م
موتذكرمجملةمهيكساجنيمالطبيةمأنهمالميكادميوجدممستشفىملألطفالميفمأوروباموأمريكامإالم
وبهمعدةمحاالتممنمهؤالءماألطفالمالرضوبنيمرضب ًاممربح ًاممنمأمهاهتمموأحيان ًاممنمآبائهم م.م
ويفمعامم 1967مدخلمإىلمالستشفياتمالربيطانيةمأكثرممنم 6500مطفلممرضوبمرضب ًام
مربح ًا مأدىمإىلموفاةمماميقربممنم 20مبالائةممنهم،موأصيبمالباقونمبعاهاتمجسديةموعقليةم
تم
مزمنة..موقدمأصيبمالئاتمبالعمىمكاممأصيبممئاتمآخرونمبالصمم..مويفمكلمعامميصابمالئا م
منمهؤالءماألطفالمبالعتهموالتخلفمالعقيلمالشديدموالشللمنتيجةمالرضبمالربح م.م
ويتساءلمالدكتورمآبيلمرئيسمأقسامماألطفالميفممستشفياتمبريستولمالتحدةميفممدينةم
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بريستولمبربيطانيا:مهلمهؤالءماآلباءمواألمهاتموحوش؟موينتهيميفممقالهمإىلمأنمهؤالءماألمهاتم
يواجهنمأزماتمنفسي مةمخطريةمأدتمهبنمإىلمرضبمأطفاهلنمرضب ًاممميت ًا..مأوممؤدي ًامإىلمعاهاتم
مستديمة..مويقولمأنمأغلبمهؤالءماألمهاتملسنمجمرماتمبطبيعتهنمولكنموجودماألممبدونم
زوجمواضطرارهامللعملمواخلروجمثممعودهتاممرهقةمإىلمالنزلملتواجهمالطفلمالذيمالميكفمعنم
الرصاخميفقدهاماتزاهناموعواطف مها..موقدملوحظمأنمكثري ًاممنمهؤالءماألمهاتميكرهنمأوالدهنم
كره ًامشديد ًامحيثمينغصمهؤالءماألطفالمعىلمأمهاهتنمحياهتن م.م
وقدمنرشتمالصحفمقصةمالشابموالشابةماللذينمقامامببيعمطفلتهاممالبالغةممنمالعمرمستةم
أشهرميفمأمريكامبثامننيمدوالر ًا،موقدمأجابماألبوانمعندمامسئال:ملاذاميقومانمببيعمطفلتهام؟مبأهنامم
المجيدانممنمالالمماميكفيمإلعاشتهاممفكيفمهبامممعمالطفلةموأنهممنماخلريملطفلتهاممأنمجتدممنم
يعوهلامبد ً
الممنهاممرغممأهناممحيبانمالطفلةمولكنهامممضطرانملبيعهام()1م!مم
سون)معرضتم
ونرشتمبعضماجلرائ مد()2مخرب ًاممفادهمأنممطلقةمبريطانيةماسمهام(مانيسمجاك م
ابنهامالوحيدمللبيعمبمبلغمألفمجنيهموالبلغميشملممالبسمالطفلموألعابه،موقدمقالتمبأهنامستبيعم
ابنهامألهنامالمتستطيعماإلنفاقمعليه،موليسملدهيامدخلمإلعاشته م.م
واألكثرمفظاعةموبشاعةممنمكلمهذامأنميرتكبماألبمالفاحشةمبطفلتهموتقولمجملةمهيكسام
جونمالطبيةمأنماالعتدماءاتماجلنسيةمعىلماألطفالممنمآبائهممأكثرمبكثريمممامهوممعروفمومدون..م
كاممأنمكثري ًاممنماألمهاتمواآلباءميقومونمبتسميممأطفاهلممبإعطائهممالسمومموالعقاقريماخلطرية م.م

السالم
سكتمقليال،مثممقال:مبعدمأنمعاينتمكلمهذاموتألتمله،مرحتمأبحثمعاممبحثتمممجيعامعنه م.م

()1نرشتمذلكمصحيفةم((مالسعوديمجازيتم))ممعمنرشمصورةماألبوينمالشابنيميفم 1/22م1977/مالوافقم 97/2/3م.
()2جريدةمالرشقماألوسطميفمعددهامالصادرم 9/15م1400/مالوافقم 27م 1980/7/م.
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قلنا:مالوت! م؟م
قال:مأجل..موملميصعبمعيلمأنمأجدممجعياتمالوت .م.م
قلنا:مأيممجاعةمقصدتممنها م؟م
قال:ملقدمقصدتممجاعةم(جيممجونز)..مالقسم(مجيممجونزم)..مالشكمأنكممتعرفونه..مإنهم
قسممهووس،مومدمنمللمخدرات،مأقاممألتباعهممزرعةمضخمةمومجعهممفيها،موأباحمهلمماجلنس،م
وأتاحمهلممالخدرات م،موظنوامأنماحلياةمداخلمهذهمالزرعةمهيمالسعادة،موأنمهذامهومالنعيممالقيم..م
ولكن مبعد مفرتةمخاب مظنهم ،موأصاهبم ماإلحباط ،مواستطاع مهذا مالقسمإقناعهم مباالنتحار..م
وبالفعلمويفمعامم1978ممأقدمم918مشخص ًامعىلماالنتحار،موكانمبينهممكثريممنماألطفالموكبارم
السن م.م
الءممدينةمجويانامبواليةمسانمفرانسيكومبالوالياتمالتحدة،موكانمأكثرم
لقدمكانممقرمهؤ م
أعضاءمالطائفةممنمالزنوجمالساخطنيمعىلمالنظامماالجتامعي،موالذينمكانواميعانونممنمالتفرقةم
العنرصيةمالتيميعاملهممهباماألمريكانمالبيض م.م
انضممتمإىلمهذهماجلمعيةمالمليشءمإالمألتناولمالوتمعىلمأيدهيم..مم
لكنمقدرماهللمأنقذين..موملمينقذينمإالملريينيممنمالنورموالسالمموالصفاءممامملمأكنمأدركملهمأيم
وجود م.م
يفمذلكمالحلمالذيمكنتمفيهميفمبرزخمبنيمالوتمواحلياةمرأيتمالسالممالذيمجئتمإىلمهذهم
البالدمأبحثمعنه م.م
قلنا:مكيفمكانمذلك م؟م
قال:ملقدممحلنيموأناميفمسكراتمالوتمرجلمالمأعرفمإىلماآلنماسمه..مولكنهمكانمرجالم
عظياممممتلئامبكلممعاينماإلنسانيةموالنبل .م.م
لقدممكثممعيمفرتةمطويلةميداوينيممنمجروحي،مويواسينيممنمآالمي..موفوقمذلكمكلهم
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يمدينممنمالعارفمالرتبطةمبجوهرماهتامميميفماحلياةممامأحالمالجتمعميفمعينيمكخاليامالنحلمالتيم
تتآلفموتتواصلموتتعاونملتؤديمالرسالةمالتيمكلفتمهبا م.م
وفوقمذلكمكلهمأراينمعيناتمواقعيةممنمهذامالجتمع..مجعلتنيمأمتلئمتفاؤالمومهة..مم
قلنا:مفحدثنامعنمالجتمعمالبديلمالذيمعرضهمعليك م.م
قال:ملقدمسألتهمعنمذلك،مفقال:مهومجمتمعميقوممعىلمأربعةمأصولمكربىمتفتقرمإليهاممجيعم
الجتم معاتماإلنسانيةمإالمالجتمعاتمالستظلةمبظلماإلسالم م.م
سألتهمعنها،مفقال:مهي:مالتآلف،موالتكافل،موالتنارص،موالتناصح م.م
سألتهمعنموجهماحلرصمفيها،مفقال:مإنمأفرادمالجتمعمالميمكنمأنميستقيممبغريمتوفرمهذهم
األربع م:م
أمامأوهلما م..موهوماأللف مة م..مفهومتلكماخلصالمالطيبةمالتيممتألمحمياةمأفرادمالجتمعمحمبةمومودةم
واستقرارا..مفالميسمعونمإالمماميرضيهم،موالميرونمإالمماميطمئنهم م.م
ي م..مم
وأمامثانيها،مفألنهمالميمكنملجتمعمأنميعيشمالسالمموفيهماجلائعموالعار م
ف م..مم
وأمامثالثها،مفألنهمالميمكنملجتمعمأنميعيشمالسالمموفيهمالظلومموالستضع م
ف م .م.م
وأمامرابعها،مفألن مهمالميمكنملجتمعمأنميعيشمالسالمموفيهمالجرمموالنحر م
ثممذكرميلمأنمالقرآنمالكتابمالقدسمللمسلمنيمأشارمإىلمهذهماألرب مع م..مففيهمعندمذكرماخلصالم
﴿م َف َالما ْقت ََح َمما ْل َع َق َب َة َمو َمام َأ ْد َر َ
اكم َماما ْل َع َق َب ُةم َف ُّك َمر َق َب ٍةم َأ ْو ِمإ ْط َعما ٌم ِميفم َي ْو ٍمم
هلل :م
الوجبةمللنجاةممنمعذابما م
ِذيممس َغب ٍةمي ِتي ًامم َذامم ْقرب ٍةم َأو ِممس ِكين ًام َذامم ْرتب ٍةم ُثم َ ِ ِ
اص ْو ِ
اص ْوام
امب َّ م
الص ْ ِرب َموت ََو َ
ُواموت ََو َ
ينمآ َمن َ
مكَانمم َنما َّلذ َ
َْ َ َ
َ َ َ َّ
َ ََ ْ ْ

﴾م(البلد م11:مـم 17م)م
ِبا َْل ْر َمح َِةم م
﴾مإشارةمإىلمالنرصة،مألنمأعظممنرصملألخمألخيهمأنميفكمرقبتهممنمقيدم
﴿م َف ُّك َمر َق َب ٍةم م
فقول مهم :م
منماستعبده م.م
ٍ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
﴾مإشارةممإىلمركنم
رت َب ٍةم م
وقولهم :م
﴿مم َأ ْو ِمإ ْط َع ٌام ِميفم َي ْو ٍممذيم َم ْس َغ َبةم َيتي ًامم َذام َم ْق َر َبةم َأ ْومم ْسكين ًام َذام َم ْ َ
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التكافلماالجتامعي م.م
﴿م ُثم َ ِ ِ
اص ْو ِ
اص ْو ِ
﴾مإشارةمإىلمالتناصحم
امبا َْل ْر َمح َِةم م
الص ْ ِرب َموت ََو َ
امب َّ
ُواموت ََو َ
ينمآ َمن َ
مكَانمم َنما َّلذ َ
وقول مه :م َّ
بنيما ملؤمنني،موالتآلفمبينهم..مفالرمحةمهيمأساسماأللفة م.م
التآلف:
قلنا:مفحدثنامعنمالتآلف م.م
قال:مسألتهمعنه،مفقال:متتأسسماأللفةماالجتامعيةميفماإلسالممعىلمأساسني:مالرمحةموالحب مة..مم
ِ
﴿م ُحم ََّمدٌ َّمر ُس ُ
ينم َم َع ُهم َأ ِشدَّ ا ُء َ
معَىلما ْلكُ َّف ِار ُمر َمحَا ُءم
أمامأوهلام،مفأشارمإليهمقولهمتعاىلم :م
ولماهلل َِموا َّلذ َ
﴾م(الفتح:م)29مم
َب ْين َُه ْمم م
وقدمربىماألمةمعليهمتلكمالتوجيهاتمالقوليةموالعمليةمالكثريةملرسولماهللم م .م.م
ف م..موكانميلوممعىلمالقسوةم
فقدمكانمالرسولمميعاملمالصبيةممعاملةمكلهامرمحةمورقةموتلط م
واجلمو مد م ،مفكانمحيملمالصبيانمويقبلهممويرتكهمميركبونهمويضعهمميفمحجره،موحيملهممعىلم
عاتقهمحتىموهومبنيميديمربهميفمالصال مة م.م
ىل م،موعندهماألقرعمبنمحابسمالتميمى،م
وعندمامقبلمرسولماهللمماحلسنمأوماحلسنيمبنمع م
ط م،مفنظرمإليهمرسولماهللممثممقال:م
فقالماألقرعم:مإنميلمعرشةممنمالولدممامقبلتممنهممأحدًمامق م
(منمملميرحممالم ُيرحم م)()1مم
وعنمأبىمقتادةمقال:مخرجمعلينامالنبىم مو ُأ َما َم ُةمبنتمالعاصمعىلمعاتقهمفصىلمفإذامركعم
وضعهاموإذامرفعمرفعهما( )2م.م
وعنمجابرمقال:مصليتممعمرسولماهللممصالةماألوىل،مثممخرجمإىلمأهلهموخرجتممعهم
فاستقبلهمولدان م ،مفجعلميمسح مخدَّ ْى مأحدهم مواحد مواح مد م ..مقالم :موأمامأنامفمسحمخدي،م
()1رواهمالبخاريمومسلم.
()2مرواهمالبخاريمومسلم.
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فوجدتمليدهمبرد ًامأومرحي ًامكأناممأخرجهاممنمجونةمعطا مر(.)1مم
وكانمميويلمكفالةماليتي مممالنزلةمالعظيم مة م..موخيربمعنماألجرمالعظيممالذيمأعدهماهللملنميكفلم
يتيام،مفقال(:مأناموكافلماليتيممىفماجلنةمهكذامـمومأشارمبالسبابةموالوسطىموفرجمبينهاممشيئامـم م)()2مم
ومنمعنايتهممباليتامىممامحدثمبهمابنمأبىمملكيةمأنمابنمالزبريمقالمالبنمجعفر:مأتذكرمإذام
ك( )3م.م
تلقينامرسولماهللممأناموأنتموابنمأبىمعباس؟مقالم:منع مم م،مفحملناموترك م
فالثالثةمصبيةمصغارمكانوامخرجواملتلقىمالرسولمموهومعائدممنمإحدىمسفراته،مفحملم
عبدماهللمبنمجعفرمعىلمدابتهمـمحيثمأنمجعفرمكانمقدماستشهدمىفممؤتةمـمهوموابنمعمهموتركمابنم
الزبريمألبيه م.م
ويقولمعمرمبنمأبىمسلمة:مكنتمغالم ًامـميتي ًاممـمىفمحجرمالنبيممفكانتميديمتطيشميفم
املصفحةمفقالميلمرسولماهللمم(:يامغالممسمماهللموكلمبيمينكموكلممماميليك)ممفاممزالتمتلكم
طعمتيمبع مد( )4م.م
وهذاموغريهملاموردميفمالنصوصمالكثريةممنماحلثمعىلمرمحةماليتامىمواالهتامممهب مم م..مم
ومنمذلكمرمحتهم مبالنسا مء م..مفقدمرويمأنهموقفمبينهنموقدمجئنميبايعنهمعىلمأنميأمترنم
بأ موامرماهللموجيانبنمنواهي مه م،مفقالمهلنمالرسولمم(:مفيامماستطعتنموأطعتن م) م،مفقلن:م(اهللمورسولهم
أرحممبناممنمأنفسنا م)()5مم
وكانمميقول:م(اللهممإينمأحرجمحقمالضعيفنيم:ماليتيمموالرأة م)()6مم

()1مرواهممسلم.
()2مرواهمالبخارىموأبومداودموالرتمذىموابنمحبان.
()3مرواهمالبخارى.
()4مرواهمالبخاري.
()5مرواهمالرتمذىموالنسائىموابنمماجة،موقالمالرتمذىم:محسنمصحيح.
()6مرواهمابنمماجةموأمحد.
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وكانتمحياتهم مبنيمنسائهمىفمبيتهمالثلماألعىلمىفمالودةموالوادعةموتركمالكلف مة م ،موبذلم
واجتنابمه ْجرمالكالممومر مه م.م
العون مة م،م
ُ
ومنمذلكمرمحتهممباألرقا مء م..مرويمأنمأبامذرمخرجمإىلمالناسميوم ًامومعهمغالم ًاميرتدىمحلةم
مثلمحلته،مفسئلمعنمذلكمفقالم:مسمعتمرسولماهللمميقول:م(هممأخوانكمموخولكم،مجعلهمم
اهللمتعاىلمحتتمأيديك مم م،مفمنمكانمأخوهمحتتميدهمفليطعمهم ممماميأكلموليلبسهممماميلبسموالمتكلفوهمم
منمالعملمماميغلبهممفإنمكلفتموهممفأعينوهم م)()1مم
وقالمم(:ممامخففتمعىلمخادمكممنمعملهمكانملكمأجراميفمموازينك م)()2ممم
سمالثاينمالذيميقوممعليهمالتآلفماالجتامعيميفماإلسالم،موهومالحب مة،مفأشارمإليهم
وأماماألسا م
اإليام َن ِممنم َقب ِل ِهم ُ ِ
قولهمتعاىلم :م ِ
محي ُّب َ
﴾م(احلرش م 9:م)م
اج َر ِمإ َل ْي ِه ْمم م
ونم َم ْن َمه َ
﴿م َوا َّلذ َ
ْ ْ
ينم َت َب َّو ُءوامالدَّ َار َمو ِ َ
ني م..مففيماحلديثمقالم
وقدموردتمالنصوصمالكثريةمتبنيمفضلمالحبةميفماهللمبنيمالؤمن م
رسولماهللمم(:مثالثممنمكنمفيهموجدمهبنمحالوةماإليامن:مأنميكونماهللمورس مولهمأحبمإليهمممام
سوامها،موأنمحيبمالرءمالمحيبهمإالمهلل،موأنميكرهمأنميعودميفمالكفرمبعدمأنمأنقذهماهللممنه،مكامميكرهم
أنميقذفميفمالنار م)()3م
م

وقالمم(:مسبعةميظلهمماهللميفمظلهميوممالمظلمإالمظله:مإماممعادل،موشابمنشأميفمعبادةم
اهللمعزموجل،مورجلمقلبهممعلقمبالساجد،مورجالنمحتاباميفماهللماجتمعامعليه،موتفرقامعليه،مورجلم
دعتهمامرأةمذاتمحسنمومجال،مفقال:مإينمأخافماهلل،مورجلمتصدقمبصدقة،مفأخفاهامحتىمالم
تعلممشاملهممامتنفقميمينه،مورجلمذكرماهللمخالي ًامففاضتمعيناه م)م()4

م

حابونمبجاليل؟ماليوممأظلهمميفمظيلميومم
وقالمم(:مإنماهللمتعاىلميقولميوممالقيامة:مأينمالت م
()1رواهمابنمحبانميفمصحيحهموهوميفممسلممباختصار.
()2رواهمأبوميعىلموابنمحبانميفمصحيحه.
()3مرواهمالبخاريمومسلم.
()4مرواهمالبخاريمومسلم.
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المظلمإالمظيل م)()1م
م

وذكرمم(:مأنمرجالًمزارمأخاملهميفمقريةمأخرىمفأرصدماهللملهمعىلممدرجتهمملك ًامفلاممأتىم
عليهمقال:أينمتريد؟مقال:أريدمأخ ًاميلميفمهذهمالقري مة م،مقال:مهلملكمعليهممنمنعمةمترهبا،مقال:مالمغريم
َّ
مرسولماهللمإليكمبأنماهللمقدمأحبكمكاممأحببتهمفيه م)()2م
أينمأحببتهميفماهللمعزموجل،مقالم:مفإين
ِّ
وقال(:مالتحابونميفمجاليل،مهلمممنابرممنمنورميغبطهممالنبيونموالشهداء م)()3م
م

وقد مرشع ماإلسالم ملرعاية مهذا ماألساس موحتقيقه مالكثري ممن ماألحكام موالترشيعاتم
ب( )4م..موالتيمجتعلممنماإلنسانمملتزمامإنسانامحمبوباممألوفامكاممقالم(:مالؤمنميألفم
واآلدا م
ويؤلفموالمخريمفيمنمالميألفموالميؤلفموخريمالناسمأنفعهممللناس م)()5مم
جلنةمحتىم
ومنمذلكمماموردميفماحلديثممنمقولهم م(:موالذيمنفيسمبيدهمالمتدخلواما م
تؤمنوا،موالمتؤمنوامحتىمحتابوا،مأوالمأدلكممعىلميشءمإذامفعلتموهمحتاببتم؟مأفشوامالسالممبينكم م)

م

()6م

الممت ْ ِ
﴿م َوالمت َُص ِّع ْر َمخدَّ َكملِلن ِ
َّاس َمو َ
شم
ومنمذلكمماموردميفمموعظةملقامنمممنمقولهمالبنهم :م
هلل ُ ِ
مكُل ُمخمْت ٍ
َالم َف ُخ ٍ
ِيف ْ َ
ماأل ْر ِ
ب َّ
﴾م(لقامن م 18:م)م
ورم م
ضم َم َرح ًا ِمإ َّنما َّ
َمالمحي ُّ
ومنمذلكمماموردميفمالقرآنمالكريمممنمالتنبيهمإىلمكثريممنمأصولماآلدابماالجتامعية،مكآدابم
ِ
ِ
ِ
﴿م َو ِإ َذام َب َلغَ ْ َ
ين ِمم ْنم
االستئذان،مكامميفمقولهمتعاىلم :م
ماس َت ْأ َذ َنما َّلذ َ
ُوامكَام ْ
ماحل ُل َمم َف ْل َي ْس َت ْأذن َ
ْكُم ْ ُ
ماأل ْط َف ُالممن ُ
هللُمعَ ِليم ِ
ِِ
َق ْب ِل ِه ْم َ
﴾م(النور م 59:م)م
يمم م
نيما َّ
مكَذلِ َكم ُي َب ِّ ُ
كُممآ َياته َموا َّ ٌ َ
محك ٌ
هللُم َل ْ
()1مرواهممسلم.
()2مرواهممسلم.
()3مرواهمالرتمذي،موقال:محديثمحسنمصحيح.
()4مذكرنامالكثريممنهامبتفصيلميفم(األبعادمالرشعيةملرتبيةماألوالد)ممنمسلسلةم(فقهماألرسةمبرؤيةممقاصدية)
()5ممالدارقطنيميفماألفرادموالضياءمعنمجابر،مويفمحديثمآخر«:مالؤمنميألفمويؤلفموالمخريمفيمنمالميألفموالميؤلفم»م
رواهمأمحدموالطرباينميفمالكبري.م
()6مرواهممسلم.
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ىمح َمر ٌج َموالمعَ َىل ْ َ
﴿م َل ْي َسمعَ َىل ْ َ
مح َر ٌج َموالمعَ َىلم
أومآدابمالزيارةمكامميفمقولهمتعاىلم :م
عْر ِج َ
عْم َ
ماأل َ
ماأل َ
كُمم َأومبي ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ا َْل ِر ِ
وتم
كُمم َأ ْوم ُب ُيوتم ُأ َّم َهات ْم ْ ُ ُ
يض َ
كُمم َأ ْوم ُب ُيوتمآ َبائ ْ
كُمم َأ ْنم َت ْأكُ ُلوامم ْنم ُب ُيوت ْ
مح َر ٌج َموالمعَ َىلم َأ ْن ُفس ْ
وتم َأ ْخوالِكُمم َأو مبي ِ
وتمعَام ِتكُمم َأو مبي ِ
وتم َأعْام ِمكُم م َأ مو مبي ِ
وتم َأ َخو ِاتكُم م َأو مبي ِ
ِإ ْخو ِانكُمم َأو مبي ِ
وتم
َ ْ ْ ُُ
َّ ْ ْ ُ ُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
َ ْ ْ ُُ
احتهم َأومص ِد ِيقكُمم َليسمعَ َليكُممجنَاحم َأ ْنم َت ْأكُ ُل َ ِ
ِ
ِ
واممجيع ًام َأ ْوم َأ ْشتَامت ًام َف ِإ َذام َد َخ ْلت ُْمم
ْ ْ َ ْ ْ ُ ٌ
كُمم َأ ْوم َمام َم َلكْ ت ُْمم َم َف َ ُ ْ َ
َخاالت ْ
ِ
وامعَىلم َأ ْن ُف ِسكُم َ ِ
كُمم َت ْع ِق ُل َ
كَةم َط ِّي َب ًة َ
هللِم ُم َب َار ً
ُب ُيوت ًام َف َس ِّل ُم َ
ونم
نيما َّ
محتَّمي ًة ِمم ْن ِمعن ِْدما َّ
مكَذلِ َكم ُي َب ِّ ُ
كُم ْماآلياتم َل َع َّل ْ
هللُم َل ُ
ْ
﴾م(النور م)61:مم
م
﴿ميام َأهياما َّل ِذينمآمن ِ ِ
كُمم َت َف َّس ُح ِ
واميفما َْل َجالِ ِ
سم
ُوامإ َذامق َيلم َل ْ
َ َ
أومآدابمالجالس،مكامميفمقولهمتعاىلم :م َ ُّ َ
ِ
ِ
امق َيلمان ُْشزُ وام َفان ُْشزُ وامير َفعِما َّ ِ
هللُم َلكُممو ِإ َذ ِ
ينم ُأوتُوامما ْل ِع ْل َمم
ْكُم َموا َّلذ َ
هللُما َّلذ َ
َفا ْف َس ُحوام َي ْف َس ِحما َّ ْ َ
ينمآ َمنُواممن ْ
َْ
درج ٍ
هلل ُِمب َامم َت ْع َم ُل َ
﴾مم(الجادلة م 11:م)م
ون َمخ ِب ٌريم م
ات َموا َّ
ََ َ
ِ
ِ
ْكَرم
﴿م َوا ْق ِصدْ ِميف م َم ْش ِي َ م
أومآدابمالكالم،مكامميفمقولهمتعاىلم :م
ك م َو ُ
اغْض ْض مم ْن َ
مص ْوت َك ِمإ َّن م َأن َ
ِ
ِ
َْ
َكُمم
﴾م(لقامن م 19:م)،موقولهمتعاىلم :م
ماحل ِم ِريم م
﴿م َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
ينمآ َمنُوامالمت َْر َف ُعوام َأ ْص َوات ْ
األ ْص َواتم َل َص ْو ُت ْ َ
َفو َقمصو ِ
ِ
كُمملِ َب ْع ٍ
كُم َمو َأ ْنت ْمُممالمت َْش ُع ُر َ
ونم
ضم َأ ْن َ ْ
تمالن َِّب ِّي َمو َ ْ
المجت َه ُروام َل ُه ِمبا ْل َق ْو ِل َ
ْ َ ْ
عْام ُل ْ
محت َب َطم َأ َ
مكَج ْه ِرم َب ْعض ْ
﴾م(احلجرات م 2:م)م
م
وه ِ
امح ِّييت ُْم ِمبت َِح َّي ٍةم َف َح ُّي ِ
هللم
امإ َّنما ََّ
أومآدابمالتحية،مكامميفمقولهمتعاىلم :م
وامب َأ ْح َس َن ِممن َْهام َأ ْو ُمر ُّد َ
﴿م َو ِإ َمذ ُ
مكُل َ ٍ
َ
كَان َ
﴾م(النساء م)86:مم
مح ِسيب ًام م
ميشء َ
معَىل ِّ ْ
ضم َم َرح ًا ِمإن ََّكم َل ْن َمخت ِْر َق ْ َ
ش ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
الممت ْ ِ
﴿م َو َ
ماأل ْر َض َمو َل ْنم
أومآدابماليش،مكامميفمقولهمتعاىلم :م
ماجل َب َالم ُطو مً
﴾م(االرساء م)37:ممم
ال م
َت ْب ُلغَ ِْم
المجت َع ُلوام ُدعَا َءم
أومآدابمالتعاملممعمخمتلفمأصنافمالناسمبامميناسبهم،مكامميفمقولهمتعاىلم :م
﴿م َ ْ
ِ ِ
ِ
﴾م(النور:ممنماآلي مة 63م)م
كُمم َب ْعض ًام م
َكُممكَ دُ عَ اءم َب ْعض ْ
الر ُسولم َب ْين ْ
َّ
وقدمكانم ميعلممالصحابةم مأصولمهذهماآلدابموفروعها،موقدمقالمهلمممرة(:مإنكمم
ِ
نواملباسكم ،موأصلحوا ِمرحالكم ،محتىمتكونمكأنكممشا َم ُة ميفم
مفأحس
قادمونمعىلمإخوانكم،
َ
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َّ
بمال ُف َ
حشموالمال َت َف ُّح َش م)(،)1موالنصوصمواألمثلةمعىلمذلكمكثريةمتفيضم
الناس،مفإن
ُ
ماهللمالمحي ُّ
هبامكتبمالسنة م.م
باإلضافةمإىلمهذما م..مفقدممحيمالتآلفماالجتامعيممنمكلمالنغصاتمالتيمقدمتؤثرميفمالعالقاتم
ِ
ينم َآ َمن ِ
كُمم َف ِاس ٌق ِمب َن َب ٍإم َف َت َب َّينُوام
االجتامعي مة،مومنمذلكممامنصمعليهمقولهمتعاىلم :م
ُوامإ ْن َ
﴿م َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
مجا َء ْ
ِ
ِِ
ٍ
َأ ْن مت ُِصي ُبوام َق ْو ًم ِ
يكُم َمر ُس َ
هللِم َل ْوم
ول ما َّ
امب َج َها َلة م َفت ُْص ِب ُحوامعَ َىل م َمام َف َع ْلت ْمُم منَادمنيَ م م(َ 6
)مواعْ َل ُموام َأ َّن مف ْ
ي ِطيعكُم ِميف ِ
ماإل َيام َن َموزَ َّي َن ُه ِميفم ُق ُل ِ
كُم ْ ِ
مكَث ٍري ِمم َن ْ َ
كُمما ْلكُ ْف َرم
ماأل ْم ِرم َل َعنِت ُّْم َمو َل ِك َّنما َّ
هلل ََمح َّب َ
كَر َه ِمإ َل ْي ُ
وب ُمك ْم َمو َّ
ب ِمإ َل ْي ُ
ُ ُ ْ

هللُمعَ ِليم ِ
ونم م()7م َف ْض ًال ِممنما َّ ِ
وقموا ْل ِعصي َ ِ
مالر ِاشدُ َ
)مو ِإ ْنم
يمم م(َ 8
هلل َِمون ْع َم ًة َموا َّ ٌ َ
َ
َوا ْل ُف ُس َ َ ْ َ
محك ٌ
انم ُأو َلمئ َك ُمه ُم َّ
َط ِائ َفت ِ
امهامعَ َىل ْ ُ
ماأل ْخ َرىم َف َق ِات ُلوماما َّل ِتيم َت ْب ِغيم
َان ِمم َنما ُْلؤْ ِمنِنيَ ما ْق َت َت ُلوام َف َأ ْص ِل ُحوام َب ْين َُه َامم َف ِإ ْنم َبغ ْ
َت ِمإ ْحدَ ُ َ
وامإ َّنما َّ ِ
بما ُْل ْق ِس ِطنيَ م م(ِ 9
هللِم َف ِإ ْنم َفا َء ْتم َف َأ ْص ِل ُحوام َب ْين َُه َام ِمبا ْل َعدْ ِل َمو َأ ْق ِس ُط ِ
)مإن ََّامم
ىلم َأ ْم ِرما َّ
َحتَّىمت َِفي َء ِمإ َ م
هلل َُمحي ُّ
ِ
ينم َآ َمن َ
كُممت ُْر َمح َ
ا ُْلؤْ ِمن َ
ُوامالم َي ْس َخ ْرم
كُم َموات َُّقواما َّ
ُون ِمإ ْخ َوةٌم َف َأ ْص ِل ُحوام َب ْ َ
ُونم م()10م َيام َأ ُّ َهياما َّل مذ َ
هللَم َل َع َّل ْ
نيم َأ َخ َو ْي ْ
اممنْهممو َال ِمنساء ِممن ِمنس ٍاءمعَسىم َأ ْنميكُن َمخري ِ
َقوم ِممنم َقو ٍممعَسىم َأ ْنميكُون َ ِ
الم َت ْل ِمزُ وام
اممن ُْه َّن َمو َ م
َ
َ
ُوامخ ْ ًري ُ ْ َ َ ٌ ْ َ
ْ ٌ ْ ْ َ
َ َّ ْ ً
وقمبعدَ ْ ِ ِ
ِ
كُم َمو َالم َتنَا َبزُ ِ
وامب ْ َ
األ ْل َق ِ
ُبم َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُممال َّظ ُالِ َ
ونم
ماإل َيام منم َو َم ْن َمملْم َيت ْ
اب ِمبئ َْسماال ْس ُمما ْل ُف ُس ُ َ ْ
َأ ْن ُف َس ْ
وامكَثري ِ
م( 11م)ميام َأهياما َّل ِذينم َآمنُواماجتَنِب ِ
كُمم
امم َنمال َّظ ِّن ِمإ َّنم َب ْع َضمال َّظ ِّن ِمإ ْث ٌم َمو َال َ َ
وامو َالم َي ْغَمت ْ
مجت َّس ُس َ
َ َ ْ ُ
بم َب ْع ُض ْ
ً
َ ُّ َ

ِ
ِ
محل َمم َأ ِخ ِيهم َم ْيتًام َف ِ
كُمم َأ ْنم َي ْأ َ
يمم م()12م َيام َأ ُّ َهيام
هلل َِمإ َّنما َّ
كَر ْهت ُُمو ُه َموات َُّقواما َّ
هللَمت ََّو ٌ
َب ْع ًضام َأ ُحي ُّ
اب َمرح ٌ
كُل َ ْ
بم َأ َحدُ ْ
وامإ َّنم َأكْرمكُم ِ
ِ ِ
َاكُم ِمم ْنم َذ ٍ
َّاس ِمإن َ
اكُمم
معْمندَ ما َّ
َاكُم ُمش ُعو ًب َ
كَر َمو ُأ ْن َث َ
الن ُ
هللِم َأت َْق ْ
امو َق َبائ َلمل َت َع َار ُف ِ َ َ ْ
ىمو َج َع ْلن ْ
َّامخ َل ْقن ْ
ِإ َّنمما َّ ِ
﴾م(احلجرات م)م
يم َمخ ِب ٌريم م( 13م) م
هللَمعَ ل ٌ
وكانمرسولماهللمميدركمأنمبقاءمهذهمالةمرهنيمبتآلفمالقلوبمالتيمالتقتمعىلماحلبميفم
اهلل،موأنمحتفهاميفمتناحرمقلوهباملذلكمكانمحيذرممنمأنميذرماخلالفمقرنهمفيقول:م(االمختتلفوام
فتختلفمقلوبكم م)()2مم
()1ممأبومداودموأمحدمواحلاكمميفم«مالستدرك».م
()2مرواهمالبخاري.
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.مفعنمعبداهللمبنمعمرمقالم:مهجرتمإىلمرسولم
ى م.
وكانممجيتثمبذرةماخلالفمقبلمأ منمتتنام م
ّ
اهللمميومامفسمعمأصواتمرجلنيماختلفاميفمآية،مفخرجمرسولماهللمميعرفميفموجههمالغضبم
فقالم:م(إناممهلكممنمكانمقبلكممباختالفهمميفمالكتاب م)()1مم
التكافل:
قلنا:مفحدثنامعنمثانيهما م..مذلكمالذيمسميتهمالتكافلم( )2م.م
قال:ملقدمسألتهمعنه،مفقال:مالتكافلمهومإعانةماألخمألخيهمإعانةمخترجهممنمالعوزمإىلمالغنى..م
وهومركنمأسايسمألنمحياةماإلنسانمالمتقوممإالمبحياةمهذاماجلسدموصحته،موتوفرمماميلزمهمومام
ىمونحومذلك م.م
يقتضيهمبقاؤه،موذلكمكلهميقتيضمتوفرمماميلزمممنمقوتمومأو م
وهذامالواجبمالميتحققمإالمبتوفرمالرتبيةمالتيمتشعرمالفردمبمسؤوليتهمعىلماجلامعة .م.م
األيام َن ِممنم َقب ِل ِهم ُ ِ
ِ
ويشريمإىلمهذممنمالقرآنمالكريممقولهمتعاىلم :م ِ
محي ُّب َ
ونم
﴿م َوا َّلذ َ
ْ ْ ْ
ينم َت َب َّو ُأوامالدَّ َار َمو ْ َ
ِ
ِ
اج َر ِمإ َل ْي ِه ْم َمو َ ِ
مكَان ِ ِ
ون معَ َىلم َأ ْن ُف ِس ِه ْم َمو َل ْو َ
ُوامو ُيؤْ ِث ُر َ
المجيدُ َ
مهب ْمم
اج ًة مممَّام ُأوت َ
مح َ
مصدُ مو ِره ْم َ
ون ِميف ُ
َم ْن َمه َ
وق ُمش َّحم َن ْف ِس ِهم َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُمما ُْل ْف ِل ُح َ
اص ٌة َمو َم ْنم ُي َ
﴾م(احلرش م)9:مم
ونم م
َخ َص َ

ففيمهذهماآليةمإخبارمعنماإليثارمالذيمحتىلمبهماألنصارملامقدممالهاجرونمإليهم،مبعدمأنمتركوام
يفمبالدهممكلمماميلزمملنفقتهم،مفوجدوامهلممإخوانامهلمماقتسمواممعهممزادهم،مبلمآثروهممعىلم
أنفسهم م.م
وقدمحفظتملنامكتبماحلديثمبعضممامفعلهماألنصارممعمالهاجرين،مفعنمأنَسممقال:مقالم
المأحسنمبذ ً
الم
الهاجرون(:ميامرسولماهللّممامرأيناممثلمقوممقدمنامعليهم،مأحسنممواساةميفمقليلمو م
يفمكثري،ملقدمكفونامالؤنةموأرشكوناميفمالهنأ،محتىملقدمخشينامأنميذهبوامباألجرمكله)،مفقالم(:م

()1مرواهممسلم.
()2مخصصنامالتكافلمبفصلمخاصميفمرسالةم(عدالةمللعالني)ممنمهذهمالسلسلة.
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ال،ممامأثنيتممعليهممودعوتمماهللّمهلم م)()1م
وظلوامهكذامحتىمبعدمأنمفتحماهللمعىلمالؤمنني،موقدمرويمأنمالنبيم مدعاماألنصارمأنم
يقطعمهلممالبحرين،مفقالوا(:مال،ممإالمأنمتقطعمإلخوانناممنمالهاجرينممثلها)،مقال(:مإمامال،م
فاصربوامحتىمتلقوينمفإنهمسيصيبكممأثرة م)()2مم
بلمرويمأكثرممنمذلك،مففيماحلديث:مقالتماألنصار(:ماقسممبينناموبنيمإخواننامالنخيل)،م
فقال(:مال)،مفقالوا(:مأتكفونامالؤنةمونرشككمميفمالثمرة؟)ممقالوا(:مسمعناموأطعنا م)()3مم
بلمرويمأكثرممنمذلك،مفقدمكانماألنصارممنمحرصهممعىلماحلفاوةمبإخواهنممالهاجرينمأنهم
مامنزلممهاجريمعىلمأنصاريمإالمبقرعة م.م
وكانمالهاجرونميفمقمةماالستغناء،مكاممكانمإخواهنمماألنصارمفيقممالبذل،مفقدمرويمأهنمملام
قدموامالدينةمآخىمرسولماهللم مبنيمعبدمالرمحنمبنمعوفموسعدمبنمالربيع،مفقالمسعدملعبدم
الرمحن(:مإينمأكثرماألنصارمماال،مفأقسمممايلمنصفني،مويلمامرأتانمفانظرمأعجبهاممإليك،مفسم مهاميلم
ِّ
أطلقها،مفإذامانقضتمعدهتامفتزوجها)،مفقالمعبدمالرمحن(:مباركماهللملكميفمأهلكمومالك،مأينم
سوقكم؟؟)مم
فدلوهمعىلمسوقمبنيمقينقاع،مفاممانقلبمإالمومعهمفضلممنمأقطموسمن،مثممتابعمالغدُ َو..ثمم
سقتمإليها)،م
جاءميوم ًاموبهمأثرمصفرة،مفقالمالنبيم(:م َم ْه َي ْم
؟)،مقال(:متزوجت)،مقال(:مك ممم َ
ُ
قال(:منواةممنمذهب! م)()4م
﴿م َو ُي ْط ِع ُم َ
ونم
وقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذامالتكافلمبصورةمأخرىممجيلة،مفقالمتعاىلم :م
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّطعاممعَ َىل ِ ِ ِ
﴾م
مجزَ ا ًءم َوالم ُشكُورًما م
كُمملِ َو ْج ِهما َّ
ْكُم َ
ُ
هللِمالمن ُِريدُ ممن ْ
مح ِّبهمم ْسكين ًا َمو َيتي ًام َمو َأسري ًا ِمإن ََّامم ُن ْطع ُم ْ
َ َ
()1ممرواهمأمحد.م
()2ممرواهمالبخاري.م
()3ممرواهمالبخاري.م
()4ممرواهمالبخاري.م
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(االنسان م8:مـم)9مم
ففيمهاتنيمالكريمتنيمإخبارمعنمإيثارمهؤالءمالحاويجممنمالؤمننيمغريهممبالطعامممعمحبهمم
لهموحاجتهممإليه،مثممهممالميطلبونمعىلمذلكمجزاءموالمشكورا م.م
وهومموقفميشبهمكثريامموقفمموسىممعندمامسقىمللفتاتني،مثممأوىمإىلمالظلممنمغريم
أنميشعرمنفسهمأوميشعرمغريهمأنهمفعلمشيئا،مقالمتعاىلم:م َف َس َق َ
ىمهلُ َامم ُث َّممت ََو َّىل ِمإ َىلمال ِّظ ِّلم َف َق َال َمر ِّب ِمإ ِّينم
ريم(القصص م)24:مم
َلِام َأنْزَ ْل َت ِمإ َ َّيل ِمم ْن َمخ ْ ٍريم َف ِق ٌم
وهذهمالواقفمـميفمحقيقتها،مويفمحقيقةماإلسالممـمليستمشيئامثانوياممستحبا،موإناممهيم
جبممنمواجباتمالدين،مفقدمقالم(:ممامآمنميبممنمباتمشبعانموجارهمجائعمإىلم
واجبممنموا م
جنبهموهوميعلممبه م)(،)1موقالم(:مأياممأهلمعرصةمباتمفيهممامرؤمجائعمفقدمبرئتممنهممذمةماهللم
وذمةمرسوله م)()2مم
بلمنصمالقرآنمالكريممعىلمهذاميفممواضعمخمتلفةمبصيغممشددةمتدلمعىلمأنماألمرمليسم
موكوالملرغباتمالناس،موإناممهومواجبممنمواجباتمالدين،مفالميصحمأنميموتمالناسمجوعام
يفمنفسمالوقتمالذيممتتلئميهمخزائنمالكثريين،مولومدفعوامالزكاة م.م
فالواجبمهومإغناءمالحتاجنيمبأدنىممامجيبمإغناؤهممبه،مومامالزكاةمإالموسيلةملذلك،مإنم
كفتمفبها،موإنمملمتكفموجبميفمأموالماجلميعمماميكفيهم م.م
كُلم َن ْف ٍ
والقرآنمالكريممحيضمعىلمهذامويرصحمبهمويشريمإليه،مقالمتعاىلم:م ُّ
مكَس َب ْت َمر ِهين ٌَةم
س ِمب َام َ
ِ
ني ِميفمجن ٍ
ِ
ون ِ
كَكُم ِميف َمس َق َرم َقا ُل َ
َّاتم َيت ََساء ُل َ
وامملْمن َُك ِمم َنمما ُْل َص ِّلنيَ م
ابما ْل َيم ِ َ
ِإ َّالم َأ ْص َح َ
امس َل ْ
معَنما ُْل ْج ِرمنيَ م َم َ
ُكَذ ُب ِمب َي ْو ِممالدِّ ِ
ماخل ِائ ِضنيَ َموكُ نَّامن ِّ
محتَّىم َأتَانَاما ْلَمي ِقنيُ م َف َامم
َمو َملْمن َُكم ُن ْط ِع ُمما ْلِ ْس ِكنيَ َموكُ نَّامن َُخ ُ
ين َ
وضم َم َع ْ َ
َت ْن َف ُع ُه ْم َمش َفاعَ ُة َّ
مالش ِاف ِعنيَمم(الدثر م38:مـم)48مم
()1ممالبزار،موالطرباينميفمالكبري.م
()2مممسلم.م
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فقدماعتربمتعاىلمعدممإطعاممالساكنيممنماجلرائممالتيمتسببمالدخو ملميفمجهنم،مبلمتقرنمهذهم
اجلريمةمبرتكمالصالة،مثممتقدممعىلمالتكذيبمبالدين،مثمميتوعدونمبعدممنفعمالشافعنيمفيهم م.م
بلمملميعفمالقرآنمالكريمممنمهذامالواجبمحتىمالعامةممنمالناسمالذينمالميملكونممام
يطعمونمغريهم،مألنهمملميأمرمباإلطعاممفقط،مبلمأمرمباحلضمعىلماإلطعام،مليشملمهذاماألمرم
ُكْرم َ ِ
ونمعَ َىلم َط َعا ِمما ْلِ ْس ِك ِ
كَالم َب َّ
مالرت َ
ني َمو َت ْأكُ ُل َ
َاض َ
اجلميع،مقالمتعاىلم:م َّ
اثم
يم َمو َال َمحت ُّ
ون ُّ َ
ونما ْل َيت َ
لمالمت ِ ُ
َأكْ الًم َّّل ًامو ُ ِ
حت ُّب َ
ممجًمام(الفجر م17:مـم)20مم
مح ّب ًا َ ّ
ونما َْل َال ُ
َ
وقالتعاىلموهوميذكرمموقفاممنممواقفمالقيامةمالشديدةم:م ُخ ُذوهم َف ُغ ُّلوهم ُثم ْ ِ
مص ُّلو ُهم ُث َّم ِميفم
يم َ
ُ
ماجلح َ
ُ َّ َ
ِ ِ ٍ
معَىلم َط َمعا ِمما ْلِ ْس ِك ِ
ون ِمذ َراع ًام َف ْاس ُلكُو ُه ِمإ َّن ُه َ
امس ْب ُع َ
هللِما ْل َع ِظ ِ
محي ُّض َ
نيم
مكَان َمالم ُيؤْ ِم ُن ِمبا َّ
يم َمو َال َ ُ
س ْلس َلةم َذ ْرعُ َه َ

ماخل ِ
َاممحيممو َالم َطعام ِمإ َّال ِممن ِ
ِ
مغ ْس ِل ٍ
ُونم(احلاقة م30:مـم 37م)م
اطئ َم
نيمالم َي ْأكُ ُل ُه ِمإ َّال ْ َ
ْ
َف َل ْي َسم َل ُهما ْل َي ْو َم َمه ُاهن َ ٌ َ
َ ٌ

بلمنجدمهذاميفمسورةمكاملةمتكادمتكونمخاصةمهبذاماجلانبميعتربممنمالمحيضمعىلمطعامم
ِ
كَذ ُب ِمبالدِّ ِ
السكنيممكذبامبالدين،مقالمتعاىلم:م َأ َر َأ ْي َتما َّل ِذيم ُي ِّ
محي ُّضم
ينم َف َذلِ َكما َّل ِذ م
يم َمو َال َ ُ
يم َيدُ ُّعما ْل َيت َ
نيم َفوي ٌلم ِّل ْلمص ِّلنيَ ما َّل ِذين ُمهممعَنمص َال ِ ِهتممس ُاه َ ِ
ِ ِ
ون َمو َي ْم َن ُع َ
ين ُمه ْمم ُي َراؤُ َ
َ
ونم
ونما َّلذ َ
َ
ُ َ
عَىلم َط َعا ِمما ْل ْسك ِ َ ْ
ْ َ
َ ْ
ا َْل َ
اعُونم(الاعون م1:مـم 7م)م
وقدمذكرمالعلامءمدرجاتمالؤمننيميفمقيامهممبامميتطلبهمهذامالركنممنمالبذل،موهيمثالثم
درجات م:م
ىل:موهيمأدناهامأنمتنزلهممنزلةمعبدكمأومخادمكمفتقوممبحاجتهممنمفضلةممالك،مفإذام
األو م
سنحتملهمحاجةموكانتمعندكمفضلةمعنمحاجتكمأعطيتهمابتداءموملمحتوجهمإىلمالسؤالمفإنم
أحوجتهمإىلمالسؤالمفهومغايةمالتقصريميفمحقماألخوة م.م
الثاني مة:مأنمتنزلهممنزلةمنفسكموترىضمبمشاركتهمإياكميفممالكمونزولهممنزلتكمحتىمتسمحم
بمشاطرتهميفمالالمقالماحلسن:مكانمأحدهمميشقمإزارهمبـينهموبـنيمأخيه م.م
الثالثة م:موهيمالعليامأنمتؤثرهمعىلمنفسكموتقدّ ممحاجتهمعىلمحاجتكموهذهمرتبةمالصدّ يقنيم
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ومنتهىمدرجاتمالتحابـني م.م
التنارص:
قلنا:مفحدثنمامعنمثالثهما م..مذلكمالذيمسميتهمالتنارص م.م
قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفأجابنيمقائال:مهومنرصةماألخمألخيهميفممواقفمالشدةم
واحلاجة،مألنماألمنمركنمأسايسميفماحلياةمالميقلمعنمركنمالغذاء،مولذلكممجعماهللمتعاىلمبينهامميفم
مكُلمم ٍ
ِ
هللُمم َثالًم َقري ًةمكَان َْت ِ
مآمن ًَةم ُم ْط َم ِئن ًَّةم َي ْأ ِت َيه ِ
كَانم َفكَ َف َر ْت ِممب َأ ْن ُع ِمم
قولهم :م
رض َبما َّ َ ْ َ
امرغَ د ًامم ْن ِّ َ
امرزْ ُق َه َ
﴿مم َو َ َ
هللِم َف َأ َذا َقهاما َّ ِ
﴾مم(النحل م 112:م)،موقالمتعاىلميفمذكرمنع ممهم
ون م
اخل ْو ِف ِمب َاممكَانُوام َي ْص َن ُع َم
ا َّ
وعِمو ْ َ
ماجل َ
هللُمل َب َ
َ
اس ْ ُ

ِ
ش :م ِ
﴾م(قريش م)4:مم
وعٍموآ َمن َُه ْم ِمم ْن َمخ ْو ٍفم م
عىلمقري م
مج َ
﴿ما َّلذيم َأ ْط َع َم ُه ْممم ْن ُ

ألنمأسبابماهلالكمالمتصيبماإلنسانممنمجهةماجلوعموحده،مبلمتصيبهمأيضاممنماألعداءمالذينم
يرتبصونمبه،مبلمإنمهذاماجلانبمأكثرمرضرامباإلنسانممنمجانبماجلوعم.م
ِ
وامو َج َاهدُ ِ
وامب َأ ْم َو ِاهل ْم َمو َأ ْن ُف ِس ِه ْم ِميفم
وقدمأشارمإىلمهذامالركنمقولهممتعا مىل :م
اج ُر َ
ُوامو َه َ
ينمآ َمن َ
﴿م ِإ َّنما َّلذ َ
هللِموا َّل ِذينمآووامونَرصوام ُأو َل ِئ َكمبع ُضهمم َأولِياءمبع ٍ ِ
ُوامو َمل ِ
َس ِب ِ
كُم ِمم ْنم
ض َموا َّلذ َ
َْ ُ ْ ْ َ َُْ
يلما َّ َ
مهياج ُروام َمام َل ْ
ينمآ َمن َ ْ ُ َ
َ َْ َ َ ُ
ِ
َو َال َي ِت ِهم ِمم ْن َميش ٍمءم َحتَّىمهي ِ
وكُم ِميف مالدِّ ِ
َكُمم
اج ُر َ
َّرص ِمإ َّالمعَ َىلم َق ْو ٍم م َب ْين ْ
ين م َف َع َل ْي ُ
ْرص ْ
وامو ِإن ْ
ْ
كُممالن ْ ُ
ماس َتن َ ُ
َُ
ْ
هلل ُِمب َامم َت ْع َم ُل َ
﴾مم(ألنفال م 72:م)م
ونم َب ِص ٌريم م
َو َب ْين َُه ْم ِممي َث ٌاق َموا َّ
ففيمهذهماآليةمالكريمةمحضمعىلمنرصمالؤمننيمبعضهممبعضا،مفالميصحمأنمينعمما ملسلمم
باألمنميفمالوقتمالذيميصابمإخوانهمبكلمأنواعمالبالء م.م
وقدمقالمموهومحيضمعىلمرعايةمهذامالركن(:مالسلممأخومالسلممالميسلمهموالمخيذله)،م
وقالم(:ممانرصمأخاكمظال ًامأوممظلوم ًا)،مقيل:ميامرسولماهلل!مأنرصهممظلوم ًا،مفكيفمأنرصهم
ظالا؟)،مقال(:ممتنعهممنمالظلم؛مفذلكمنرصكمإياه م)()1م
وألجلمحتقيقمهذامالركنمرشعماإلسالمماجلهادميفمسبيلماهلل،مقالمتعاىلميفمتربيرماألمرمباجلهادم
()1ممرواهمالبخاريموأمحد.م
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ون ِميف َمس ِب ِ
كُم مال مت َُق ِات ُل َ
هللم
يل ما َِّ
مع مكونه مإزهاقاملألرواح مالتي مجاءت مالرشيعة محلفظهما :م
﴿ م َو َما م َل ْ

ِ
ونمربنَام َأ ْخ ِرجن ِ
ِ ِ
َوا ُْلست َْض َع ِفنيَ ِمم َنمالر َج ِ
َامم ْن َمه ِذ ِهما ْل َق ْر َي ِةمال َّظ ِاملِم َأ ْه ُل َهام
ْ
ينم َي ُقو ُل َ َ َّ
ال َموالن َِّساءم َوا ْل ِو ْلدَ انما َّلذ َ
ِّ
ْ
َاممنم َلدُ ن َْكمولِي ًامواجع ْلم َلن ِ
ِ
َامم ْنم َلدُ ن َْكمن َِصريًمام(النساء م 75:م)م
َ ّ َ ْ َ
اج َع ْلم َلن ْ
َو ْ
نمالقتالميفماإلسالمم
وقدموردمهذامالتربيرميفممواضعمخمتلفة،موكلهامتنطلقممنمأنمالغرضمم م
ليسمالقصودممنهمالتوسعموالماالستعامرموالسيطرة،موإناممالقصدممنهمنرصةمالستضعفني،مقالم
ىل :م ِ ِ ِ
َمعَىلمن ْ ِ
ينم ُي َقا َت ُل َ
هلل َ
﴿م
َرص ِه ْمم َل َق ِد ٌميرم(احلج م 39:م)،موقالمتعا مىل :م
وامو ِإ َّنما َّ
تعا م
ون ِمب َأ َّ ُهن ْمم ُظ ِل ُم َ
﴿م ُأذ َنمل َّلذ َ

هلل ُ ِ
ِ
يل ما َِّ ِ
َو َق ِات ُل ِ
َكُم َموالم َت ْعتَدُ ِ
واميف م َس ِب ِ
ين م(البقرة م 190:م)،م
ب ما ُْل ْعت َِد َم
وامإ َّن ما ََّ
مالمحي ُّ
هلل ما َّلذ َ
ين م ُي َقات ُلون ْ
ماحلرا ِم ِمقت ٍ
َال ِمف ِيهم ُق ْل ِمقت ٌَال ِمف ِيه ِ
﴿م َي ْس َألون ََك ِ
معَن َمس ِب ِ
معَن َّ
هلل َِموكُ ْف ٌر ِمب ِهم
يلما َّ
وقالتعا مىل :م
مكَب ٌري َمو َصدٌّ ْ
مالش ْه ِر ْ َ َ

هللِموا ْل ِف ْتن َُةم َأكْرب ِممنما ْل َقت ِْلموالميزَ ا ُل َ ِ
ماحلرا ِممو ِإ ْخراجم َأ ْه ِل ِه ِمم ْنهم َأ ِ
ِ
محتَّىم
َكُم َ
َ َ
َُ َ
كْربمعنْدَ ما َّ َ
َوا َْمل ْس ِجد ْ َ َ َ َ ُ
ونمُمي َقات ُلون ْ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
مح ِب َط ْتم
ماس َت َط
معَنمدينهم َف َي ُم ْت َمو ُه َومكَاف ٌمرم َف ُأو َلئ َك َ
ْكُم ْ
َ
وكُم ْ
اعُوامو َم ْنم َي ْرتَد ْدممن ْ
كُم ِمإن ْ
معَنمدين ْ
َي ُر ُّد ْ
ِ
ِ ِ
ابمالن َِّار ُمه ْم ِمف َيه َ
ونم(البقرة م)217:مم
امخالِدُ َم
امو ْاآلخ َرة َمو ُأو َلئ َكم َأ ْص َح ُ
عْام ُهلُ ْم ِميفمالدُّ ْن َي َ
َأ َ
﴿م
وحتقيقمهذامالركنميستدعيمبذلماجلهدميفمحتصيلمالقوةمبأنواعهامالختلفة،مكاممقالمتعا مىل :م
ِ
ٍ ِ
ماخل ْي ِلمت ُْر ِه ُب َ
َو َأ ِعدُّ َ
كُمم(ألنفال:ممنم
هلل َِموعَدُ َّو ْم
ون ِمب ِهمعَدُ َّوما َّ
اماس َت َط ْعت ُْم ِم
مم ْنم ُق َّوة َموم ْن ِمر َباط ْ َ
وامهلُ ْمم َم ْ
وج َ َ
مألعَدُّ وام
اآلي مة،)60موقالمذاماممنمملميعدملألمرمعدته،مواعتبهمكاذاميفمدعوا مه :م
واماخل ُر َ
﴿م َو َل ْوم َأ َرا ُد ْ ُ
هللُمان ِْبعا َثهمم َمف َثب َطهممو ِق َيلما ْقعدُ واممعما ْل َق ِ
َل ُهمعُدَّ ة ًَمو َل ِك ْن ِ
ينم(التوبة م 46:م)م
اع ِد َم
ُ َ َ
مكَر َهما َّ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ
ومماميدخلميفمهذامالبابم(ذبماألخمعنمأخيهميفمغيبتهممهاممقصدمبسوءمأومتعرضملعرضهم
بكالممرصيحمأومتعريضمفحقماألخوةمالتشمريميفماحلاميةموالنرصةموتبكيتمالتعنتموتغليظم
القولمعليه،موالسكوتمعنمذلكمموغرمللصد مرمومنفرمللقلبموتقصريميفمحقماألخوة..مفأخسسم
بأخميراكموالكالبمتفرتسكمومتزقمحلومكموهومساكتمالمحتركهمالشفقةمواحلميةمللدفعمعنكم
ومتزيقماألعراضمأشدمعىلمالنفوسممنممتزيقماللحوممولذلكمشبههماهللمتعاىلمبأكلمحلومماليتةم
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فقا مل :م ِ
كُمم َأ ْنم َي ْأ َ
﴾م(احلجرات:ممنماآلي مة )12م)()1مم
محل َممَمأ ِخ ِيهم َم ْيت ًام م
﴿مم َأ ُحي ُّ
كُل َ ْ
بم َأ َحدُ ْ
التناصح:
قلنا:مفحدثنامعنمرابعهما م..مذلكمالذيمسميتهمالتناصح م.م
قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مهومالركنمالرابعممنماألركانمالتيميقوممعليهامبنيانم
الجتمعميفماإلسالم،موهومأسايسممنمحيثمأنماإلنسانمليسمجسدامفقطمحيتاجمإىلمغذاءمقدميكفيم
أمرهمالتكافل،مأوممحايةمقدميكفيمأمرهامالتنارص،مولكنهمروحموعقلمحيتاجمإىلمتعليمموتوجيهموتربيةم
ونصح،موكلمذلكميستدعيموجودمهذامالركن م.م
يقولمالغزايلميفمبيانماحلاجةمإىلمهذامالركن(:ممومنمذلكمالتعليمموالنصيحةمفليسمحاجةم
أخيكمإىلمالعلممبأقلممنمحاجتهمإىلما ملال،مفإنمكنتمغني ًا مبالعلممفعليكممؤاساتهممنمفضلكم
وإرشادهمإىلمكلممامينفعهميفمالدينموالدنيا،مفإنمعلمتهموأرشدتهموملميعملمبمقتىضمالعلممفعليكم
النصيحة م)()2مم
وقالمذومالنون(:مالمتصحبممعماهللمإالمبالوافقة،موالممعماخللقمإالمبالناصحة،موالممعمالنفسم
إالمبالخالفة،موالممعمالشيطانمإالمبالعداوة)مم
ِ
وقدمردمالغزايلمعىلممنماعتربمهذامسببامللوحشةمبنيمالؤمنني،مفقال(:ماعلممأنماإلحياش:مإنامم
حيصلمبذكرمعيبميعلمهمأخوكممنمنفسهمفأمامتنبـيههمعىلممامالميعلمهمفهومعنيمالشفقةموهوماستاملةم
القلوب،مأعنيمقلوبمالعقالء،موأماماحلمقىمفالميلتفتمإلي مهممفإنممنمينبهكمعىلمفعلممذمومم
تعاطيتهمأومصفةممذمومةماتصفتمهباملتزكيمنفسكمعنهامكانمكمنمينبهكمعىلمحيةمأومعقربمحتتم
ذيلكموقدممهتمبإهالكك،مفإنمكنتمتكرهمذلكمفاممأشدممحقكموالصفاتمالذميمةمعقاربم
وحياتموهيميفماآلخرةممهلكاتمفإهنامتلدغمالقلوبمواألرواحموألهامأشدمممامي ملدغمالظواهرم
()1مماإلحياء:م.181/2م
()2مماإلحياء:م.182/2م
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واألجسادموهيمخملوقةممنمنارماهللمالوقدة م)()1مم
﴿م ُثم َ ِ ِ
اص ْوام
وقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهذامالركنميفمقولهمتعا م
ُواموت ََو َ
ينمآ َمن َ
مكَانمم َنما َّلذ َ
ىل :م َّ
عَم ُلوامالص ِ ِ
﴿م ِإ َّالما َّل ِذينمآمنُوامو ِ
اص ْوام
ىل :م
اص ْو ِامبا َْل ْر َمح ِمَةم(البلد م،)17:موقالتعا م
احلات َموت ََو َ
َ َ َ
الص ْ ِرب َموت ََو َ
ِب َّ
َّ َ
ربم(العرص م 3:م)م
الص ْ ِم
اص ْو ِامب َّ
احل ِّق َموت ََو َ
ِب ْ َ
ِ
مالصال َة َمو ْأ ُم ْرم
وإىلمهذامالركنماإلشارة مبقول ملقامنم ميفموصيتهمالبن مه :م
﴿ م َيام ُبن ََّي م َأق ِم َّ
ِبا َْلعر ِ
ماأل ُم ِ
معَنما ُْلن ِ
معَىلم َمام َأ َصا َب َك ِمإ َّنم َذلِ َك ِمم ْنمعَزْ ِم ْ ُ
وف َموا ْن َه ِ
﴾م(لقامن م)17:مم
ورم م
رب َ م
ْكَر َمو ْ
اص ِ ْ
ُْ
﴿مكُ ْنت ُْمم
ىل :م
وقدماعتربمالقرآنمالكريممهذامالركنمخاصةممنمخصائصمهذهماألمة،مفقالمتعا م
ون ِمبا َْلعر ِ
معَنما ُْلن ِ
وف َمو َتن َْه ْو َن ِ
َخ ْ َريم ُأ َّم ٍةم ُأ ْخ ِر َج ْتملِلن ِ
ْكَر َموتُؤْ ِمن َ
﴾م(آلمعمران:ممنم
هللِم م
ُون ِممبا َّ
َّاسم َت ْأ ُم ُر َ ْ ُ
اآلي مة)110مم
﴿م ُيؤْ ِمن َ
هلل َِموا ْل َي ْو ِمم
ُون ِمبا َّ
ىل :م
واعتربمأداءمهذامالركنممنمعالماتمالؤمننيمالصادقني،مفقالمتعا م
ِ ِ
عُون ِميف ْ ِ
ون ِمبا َْلعر ِ
ِ
معَنما ُْلن ِ
وف َمو َين َْه ْو َن ِ
ْكَر َمو ُي َس ِار َ
﴾م
مالصما ِحلنيَ م م
ماخل ْ َريات َمو ُأو َلئ َكمم َن َّ
َ
ْاآلخ ِر َمو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ون ِمبا َْلعر ِ
َاتم َب ْع ُض ُه ْمم َأ ْولِ َيا ُءم َب ْع ٍ
﴿م َوا ُْلؤْ ِمن َ
وفم
ىل :م
(آلمعمران م،)114:موقالمتعا م
ُون َموا ُْلؤْ ِمن ُ
ضم َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ

معَنما ُْلن ِ ِ
َو َين َْه ْو َن ِ
ُونمالزَّ كَاة ََمو ُي ِطي ُع َ
مالصالة ََمو ُيؤْ ت َ
يم َ
هلل ُِمإ َّنم
مح ُه ُمما َّ
ري َ ُم
هلل ََمو َر ُسو َل ُهم ُأو َل ِئ َك َمس َ ْم
ونما َّ
ون َّ
ْكَر َمو ُيق ُ
ونمالر ِ
ون ِ
ون ْ ِ
َمعَزيزٌ ِ
اك ُع َ
﴿مالت َِّائ ُب َ
ونم
ىل :م
﴾م(التوبة م،)71:موقالمتعا م
يمم م
ا َّ
هلل ِ َ
مالسائ ُح َ َّ
ماحلامدُ َ َّ
ونما ْل َع ِابدُ َ َ
محك ٌ
محلدُ ِ
احل ِاف ُظ َ ِ
ون ِمبا َْلعر ِ
ون ْ ِ
الس ِ
معَن ما ُْلن ِ
ون ِ
وف َموالن َُّاه َ
اجدُ َ
﴾م
رش ما ُْلؤْ ِمنِنيَ م م
هلل_ م َو َب ِّ ِم
ود ما َِّ
ون ُ
ْكَر َمو ْ َ
ماآلم ُر َ ْ ُ
َّ
(التوبة م 112:م)م
ىل :م ِ
مالر ُس َ
ين م َيت َِّب ُع َ
ول مالن َِّب َّيم
بلماعتربهممنمصفاتمالرسولم ماألساسية،مقالمتعا م
﴿ ما َّلذ َ
ون َّ
يلمي ْأمر ُهم ِمبا َْلعر ِ
ِ
ِ ِ ِ
األ ِّم َّيما َّل ِذ َ ِ
عَنما ُْلن ِ
ُْ
اه ْممم ِ
ْكَرم
وف َمو َين َْه ُم
يمجيدُ و َن ُهم َمكْ تُوب ًامعنْدَ ُه ْم ِميفمالت َّْو َراة َمو ْاألنْج ِ َ ُ ُ ْ ْ ُ
ات مو ُحيرم معَ َلي ِهم ْ ِ
ِ
ِ
ِ
رص ُه ْم َمو ْ َ
األ َ
َت معَ َل ْي ِه ْمم
غْالل ما َّل ِتيمكَان ْ م
َو ُحي ُّل َمهلُ ُم مال َّط ِّي َب َ َ ِّ ُ ْ ُ َ
ماخل َبائ َث َمو َي َض ُع معَ ن ُْه ْم مإ ْ َ

ِ
ِ
ُّور ما َّل ِذي م ُأن ِْز َل م َم َع ُه م ُأوَمل ِئ َك ُمه ُم ما ُْل ْف ِل ُح َ
﴾م
ون م م
َفا َّلذ َ
َرصو ُه َموا َّت َب ُعوا مالن َ
ين مآ َمنُوا ِمبه َموعَزَّ ُرو ُه َمون َ ُ
()1مماإلحياء:م.183/2م
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(األعراف م)157:مم
ىل :م ِ
ين ِمإ ْنم َمكَّ ن َُّاه ْمم
واعتربهمبعدمذلكممنمعالماتمصحةمالتمكنيميفماألرض،مقالمتعا م
﴿ما َّلذ َ
وامبا َْلعر ِ
ماأل ُم ِ
امعَن ما ُْلن ِ
هللِمعَ ِاق َب ُمة ْ ُ
ِيف ْ َ
وف َمو َ َهن ْو ِ
ماأل ْر ِ
﴾م
ور م م
ْكَر َمو َِّ
ض م َأ َقا ُم
َّ
وامالصال َة َموآت َُوامالزَّ كَا َة َمو َأ َم ُر ِ ْ ُ
(احلج م)41:مم
وقدماعتربممهذامالتناصحمركناممنمأركانمالدين،مفقالم(:مالدينمالنصيحة)مثالثا،مقلنام
لن؟مقال(:مهللمولكتابهمولرسولهموألئمةمالسلمنيموعامتهم م)(،)1مفقدماعتربممالدينمنصيحة،مثمم
عدممنمالنصيحةمالنصيحةمألئمةمالسلمنيموعامتهم م.م
وقدموردميفماإلسالمماآلدابمالكثريةمالتيمجتمعمبنيماأللفةموالنصيح مة م..مفالمحيصلمالرصاعم
بينهام،مومنمذلكمأنمتكونمالنصيحةميفمرسمالميطلعمعليهمأحد،مألنممامكانمعىلمالألمفهومتوبـيخم
وفضيحةمومامكانميفمالرسمفهومشفقةمونصيحة،مقالمالشافعي(:ممنموعظمأخاهمرس ًامفقدمنصحهم
وزانهمومنموعظهمعالنيةمفقدمفضحهموشانه)،موقيلملسعر:مأحتبممنمخيربكمبعيوبك؟مفقال:مإنم
نصحنيمفياممبـينيموبـينهمفنعمموإنمقرمعنيمبـنيمالألمفال.مم
ّ
ِ
رسارمواإلعالنمكاممأنمالفرقمبـنيمالداراةم
ِم
قالمالغزايل(:مفالفرقمبـنيمالتوبـيخموالنصيحةمباإل
ِ
والداهنةمبالغرضمالباعثمعىلماإلغضاء.مفإنمأغضيتملسالمةمدينكمولامترىممنمإصالحمأخيكم
ِ
باإلغضاءمفأنتممدارموإنمأغضيتمحلظمنفسكمواجتالبمشهواتكموسالمةمجاهكمفأنتم
مداهن م)()2مم
*م
** م
قلنا:مفكيفمكانتمهنايةمصحبتكمهلذامالرجلمالفاضل م؟م
قال :مكام مكانتمهناية مصحبتك مم م..ملقد مسمعناممنميصيح مبالفتنةمالتي متريد مأنمتستأصلم
()1ممرواهممسلم.م
()2مماإلحياء:م.182/2م
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ني م..مفلممألبثمحتىمرأيتمصاحبيمهيرولملقمعهامالميلويمعىلميش مء م..مم
السلم م
وقدمجئتمإىلمهذهمالبالدمبحثامعن مه م..مفقدمعلمتمكاممعلمتممبأنمالفتنةمتريدمأنمتنطلقممنمهذهم
البالدملتشملمغريها م.م
م
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سابعا ـ الدولة
يفماليوممالسابع،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مم
أنامرجلمكتبملهمأنميكونممواطنامبسيطاميفمأنظمةمحكممكثرية..متعاملتممعهمكامميتعاملم
اخلرباءمالغفلونممعمفئرانمالتجارب..مإىلمدرجةمأينمرصتمأطلبمالوت..مبلمأستعملممنم
الوسائلمماميصلنيمبه..مولوالمأنمأمدينماهللمبلطفه..موأراينممنمالسالمممامأراينملكنتماآلنميفمعدادم
الوتى م.م
وقدمشاءماهللماللطيفماخلبريمأنميكونممنقذيمهومنفسهممنميريدمأنمينفذميفمحكمماإلعدام..م
وإىلماآلنمالميزالمعقيلمكليالمدونمإدراكمهذاموفهمه م.م
قلنا:ممنمكانمهذامالذيمأنقذك م؟م
قال:ملنمأحدثكممعمنمأنقذينمحتىمأحدثكممعمنمأرداين،موجعلنيمبكاملماختياريمأطلبم
الوت م.م

الرصاع
قلنا:مفمنمهومالذيمأرداك م؟م
قال:ملقدمذكرتملكممأهنممكثريون م.م
الثيوقراطية:
قلنا:مفمنمأوهلم م؟م
قال:مالثيوقراطيو من( )1م.م
() 1نسبةمللثيوقراطية،موتعنيمحكومةمالكهنةمأوماحلكومةمالدينية..موتتكونمكلمةمثيوقراطيةممنمكلمتنيممدجمتنيممهام(ثيو)م
وتعنيمالدينمو(قراطية)موتعنيماحلكم..موع ليهمفإنمالثيوقراطيةمهيمنظاممحكمميستمدماحلاكممفيهمسلطتهمأومباألحرىمرشعيتهم
مبارشةممنماإلله..محيثمتكونمالطبقةماحلاكمةممنمالكهنةمأومرجالمالدين.
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قلنا:مثيوقراطيون!؟..ممامتعني م؟م
قال:مهممرجالمكثريونمكانواميزعمونمأهنممينوبو منمعنماهللميفمحكممعباده..مكانتمهلمممقارم
كثرية..موكانمآخرهاممقرماسمهمالكنيسة..مكانمفيهامرجالمكثريونمالمأزالممتعجباممنمالتناقضاتم
التيمكانوامحيملوهنا،موالتيمكانتممتلؤينمبالرصاع م.م
فهمممنمجهةمأصحابمألسنةمعذبةميقولونملنامهبامكلمحنيم(:ممنمرضبكمعىلمخدكماأليمن،م
فأدرمملهماأليرس م)م
ومنمجهةمأخرىمكانوامحيملوننامكلمحنيمعىلمأنمتظلموجوهناممستديرةمهلم،مليصفعوهاممتىم
شاءوا،موباممشاءوا م.م
أذكرميفمبعضمتلكماألياممأنم(ترشلسمالتاسع)مأرادمسنةم574مممأرادمأنمينرشماألمنمىفمربوعم
البالد،مفهادنم(اهلوجونوث)،موأدنىمزعامءهمممنمحرضته،موتوجمهذهماحلر مكةمبالرغبةمىفمتزويجم
أختهممنمزعيممهلم،مفأثارمهذامالسلكمثائرةمالكنيسة م.م
وىفمليلةمالزفافمأقبلممجوعم(اهلوجونوث)مترتىمإىلمباريس،مفأطلقمالرصاصمعىلمزعيمهم م.م
وعندئذموطدمعزمهمعىلمالتنكيلمبمنمحاولماغتياله،موخشيتم(الكنيسة)ممغبةمذلك،مفعقدتم
النيةمعىلمأنمجتعلمعيدم(القديسمبارثلميو)مىفم24مأغسطسمسنةم1572ممممذبحةميبيدونمفيهام
خصومهم م.م
وىفممنتصفمالليلمدقمناقوسم(كنيسةمسانمجرمان)مممؤذنامببدءمالذبحة..مفإذامبأرشافم
الكاثوليكموماحلرسماللكىمومجوعماجلامهريمتنقضمعىلمبيوتم(اهلوجونوث)موالفنادقمالتىم
آوهتم،موتأتىمعىلممنمهبامذبحا م.م
فلاممأصبحمالصباحمكانتمشوارعمباريسمجترىمبدماءمألفنيممنمالنفوس م.م
وتطايرتمأنباءمالذبحةمالروعةمإىلماألقاليم،مفإذامهبامتستحيلمـمبدورهامـمجمزرةمجترىمبدماءم
الفممنمهؤالءمالساكني..مبلمقيل:مإنمهذهمالذبحةمقدمأودتمبحياةمنيفموعرشينمألفا م.م
ثامنيةمآ م
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وقدمأثارموقوعمهذهمالذبحةمالغبطةموالرضامىفمأوروبامالسيحيةمالكاثوليكيةمكلها،مفكادم
(فيلبمالثاين)مجينممنمفرطمالفرحمعندمامبلغتهمأنباؤها،مواهنالتمالتهانىمعىلم(ترشلسمالتاسع)م
بغريمحساب م..موكادم(البابامجرجيورىمالثالثمعرش)ميطريممنمالرسور،محتىمإنهمأمرمبسكمأوسمةم
لتخليدمذكراهامتوزعمعىلموجوهمالشعبموعيونه م.م
وقدمرسمتمعىلمهذهماألوسمةمصورته،موإىلمجانبهمملكميرضبمبسيفهمأعناقماللحدين،م
وكتبمعىلمهذهماألوسمةم(إعدامماللحدين)مم
وإىلمجانبمهذامأمرمالبابامبإ مطالقمالدافعموإقامةمالقداسمىفمشتىمالكنائس،مودعامالفناننيمإىلم
تصويرممناظرمالذبحةمعىلمحوائطمالفاتيكان،موأرسلمهتنئتهماخلاصةمإىلم(ترشلس م)م
هذامليسمإالممشهدامواحداممنممشاهدمالدماءمالتيمكانتمتسيلمإلرضاءمهنممالكنيسةمورجالم
الدينمالذينمكانوامحييونمكلمحنيموصايامالعهدمالقديممبحربماإلبادة،ماإلبادةمالتىمالمتبقىمىفمديارم
األعداءمإنساناموالمحيوانا..محتىملومكانماألعداءممواطنون م.م
لقدمكانمأولئكمالرجالمالذينمسفكوامتلكمالدماءميعتربونمأنفسهمميقدمونمقرابنيميطلبونم
هبامرضوانمالرب م.م
لقدمكانواميعترصونمأعناقمالضحايامكامميامرسونمالصالةمسوماءمبسواء..مأسوهتمميفمذلكممام
وردميفمسفرم(يشوع)معندمامقالمللشعب:ماهتفوامألنمالربمقدمأعطاكممالدينة،مفتكونمالدينةموكلم
مامفيهامحمرمامللرب م.م
وكانمحنيميسمعمالشعبمصوتمالبوقمأنمالشعبمهتفمهتافامعظيام،مفسقطمالسورمىفم
مكانه،موصعدمالشعبمإىلمالدينة،مكلمرجلممعموجهه م.م
وأخذوامالدينة،موحرموامكلممامىفمالدينةممنمرجل،موامرأة،ممنمطفلموشيخ،محتىمالبقرم
والغنممواحلمري،مبحدمالسيف،موأحرقوامالدينةمبالنارممعمكلممامهبا م)م
لقدمكانميشوعمهومأسوهتم..موكانميشوعمهومرجلمالدولةمالذيمصلينامبنارهمفرتاتمطويلة م.م
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وباممأنميشوعمالذيمكانميمثلمرجالماملدينموالدولةمملميكنميقيممأيموزنمللحياةمالدنيا،مبلم
كانمحيتقرهامويزدرهيامويدعومإىلمإمهاهلاموعدممااللتفاتمإليهاميفمسبيلماحلصولمعىلم(اخلالص)،م
ن()1مـميفمصورتهمالكنسيةمـمملميكنميسعىمإىلمحتسنيمأحوالمالبرشمعىلماألرض،مأومإزالةم
فإنمالدي م
الظاملمالسياسيةمواالجتامعيةموماالقتصاديةمالتيمتقعمعليهم،موإنامميدعومإىلمالزهدميفماحلياةمالدنيام
برمتها،موتركمكلميشءمعىلممامهومعليه،مألنمفرتةماحلياةمالدنيامأقرصموأضألموزن ًاممنمأنمحياولم
اإلنسانمتعديلمأوضاعهمفيها.مإنامميسعىمجاهد ًامإىلماخلالصممنهامدونمأنميعلقمبروحهميشءممنم
اآلثام.موالتاعمذامتهمهوممنماآلثاممالتيمحياولمالتطهرونمالنجاةممنهامبالرهبنةمواعتزالماحلياة م.م
بلمأكثرممنمذلكم:مإنماحتاملمالشقةميفماحلياةمالدنيا،مواحتاملمماميقعمفيهاممنمالظاملمهوملونم
منمالتقربمإىلماهللميساعدمعىلماخلالص.مومنمثممدعتمالكنيسةمالفالحنيمللرضامبالظاملمالتيم
كانتمتق معميفمظلماإلقطاعموعدممالثورةمعليهاملينالوامرضوانماهللميفماآلخرةموقالتمهلمم:م((مخدمم
سيدينميفماحلياةمالدنيامخريمممنمخدممسيد ًامواحد ًام)) م!م
ومنمجهةمأخرىمكانمهذامالدينمحيرصمكيانماإلنسانميفمنطاقمحمدودمحمصورمأشدماحلرصم
ليربزمجانبماأللوهيةميفمأكملمصورة..مألوهيةماهللممبمعناهامالسلبي م.م
ومنمثممفإنمفاعليةماإلنسانمحمصورةميفمالطاعةملألوامرماإلهليةم_مكاممتعرضهامالكنيسةمباحلقم
أومالباطلم_مالمتتعداهامإىلماإلنشاءمألنهمليسملإلنسانمأنمينشئمشيئ ًاممنمعندمنفسه م.م
مومنمثممكذلكمكانمثباتماألوضاعميفمأوروباميفمالعصورمالوسطىملفرتةمطويلةممنمالز ممانم
بكلمماحتملممنمألوان مالفساد مالسيايسمواالقتصادي مواالجتامعيموالفكري موالروحي معىلم
أساسمأهنامقدرماهللمالذيمالمجيوزمللناسمتغيريهمإناممينبغيماخلضوعملهموالحافظةمعليهمتقرب ًامإىلماهلل م.م
قالمرجلممنا:مكيفمتقولمذلكمعنمالكنيسة،موهيمالمتزالمأزهدمالناسميفمالرئاسةموالسل مطة،م
وهيمالمتزالمترويمكلمحنيمقصةمالسيحمالتيمرواهاماللهمممتى،مفقال:م( َف َذ َهب ما ْل َفر ِ
يس ُّي َ
ونم
َ ِّ
()1ماستفدنامالكثريممنمالعلوماتمالتارخييةمالواردةمهناممنمكتابم(العلامنية)ملحمدمقطب.
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وامإ َلي ِهمبع َضم َتال َِم ِيذ ِهمممعم َأعْ َض ِاء ِ
فم ُي ْو ِق ُعو َن ُه ِمب ِ
كَل َم ٍةم َي ُق ُ
ريو ُد َس،م
محزْ ِب ِمه ُم
َوتَآ َم ُروامكَ ْي َ
ْ َ َ
وهلَا.م َف َأ ْر َس ُل ِ ْ َ ْ
ونم َله:ميامع ِّملم،م َنع َلمم َأن ََّك ِ
الم ُت َب ِايل ِمب َأ َح ٍدم َ
ألن ََّكم َ
،مو َ
الم
ماحل ِّق َ
مصاد ٌق َمو ُت َع ِّل ُممالن َ
َ
َّاسم َط ِر َيقماهلل ِِميف ْ َ
َي ُقو ُل َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ
َامإ َذ ْنممامر ْأي َك؟م َأ َ ِ
اعيمم َقام ِ
تُر ِ
حي ُّلم َأ ْنمتُدْ َف َع ِْ
ماجلزْ َي ُةملِ ْل َق ْي َ ِ
اتمالن ِ
رصم َأ ْمم َ
وعم
ال؟م َمف َأ ْد َر َكم َي ُس ُم
َّاس،م َف ُق ْلم َلن ِ َ َ ُ
َ َ
َ

امجت ِّر ُبونَنِي؟م َأ ُر ِ
معُم َل َة ِْ
ماجلزْ َي ِة!م َف َقدَّ ُموام َل ُه ِمدي َنمار ًا.م َف َس َأ َهلُ ْم َ
ون َ
كْر ُه ْم َمو َق َال:م( َأ ُّ َهياما ُْل َراؤُ َ
:ملِ ْنم
،ملِا َذ ُ َ
وين ْ
َم َ
ِِ
رص!م َف َق َال َمهلُ ْم ِ
رصملِ ْل َق ْي َ ِ
:مإ َذ ْن،م َأعْ ُطوام َماملِ ْمل َق ْي َ ِ
ورة َُمو َه َذامالن َّْق ُش؟م َأ َجا ُبو ُه:ملِ ْل َق ْي َ ِ
هللم
،مو َمام ِ
رص َ
َهذه ُّ
مالص َ
ِ ِ
امس ِم ُعوا)م(متى م 14:م 15/م 21-م)م
ِ
رتكُو ُه َمو َم َض ْوا،م َمدْ ُهوشنيَ مممَّ َ
هللِ،م َف َ َ
ممممكاممأنم(بولس)مكررمنفسممامقالهمالسيدممالسيح،مفأمرهممباخلضوعمأليةمحكومةمتبسطم
َ
هممإناممهومبقدَ رممنماهلل،م
سلطاهنامعليهم،موأالمحياولوامإثارةمالفتن،مألنمتسلطمهذهماحلكوماتمعلمي
ومنمثممالمينبغىمالتمردمعىلمسلطاهنا،مبلمعليهممدفعماجلزيةمواجلباياتمدونمأىمتذمرم:م(لِت َْخ َض ْعم
ُّ
كلمنفسمللسالطنيمالعالية،مفإنهمالمسلطانمإالممنمماهلل،موالسالطنيمالكائنةمإناممرتَّبهاماهلل،مفمنم
يقاوممالسلطانمفإنامميعاندمترتيبماهلل،موا ملعاندونمجيلبونمدينونةمعىلمأنفسهم،مألنمخوفمالرؤساءم
ليسمعىلمالعملمالصالحمبلمعىلمالرشير،مأفتبتغىمأالمختافممنمالسلطان؟مافعلماخلريمفتكونملديهم
مفإنهمملميتقلدمالسيفمعبثامألنهمخادمم
ف
ماهللملكمللخريمفأمامإنمفعلتمالرشم َف َخ ْ
ممدوحامألنهمخادم
َ
ُ
ُ
اهللمالنتقم مالذىم ُين ِمْفذمالغضبمعىلممنميفعلمالرش،مفلذلكميلزمكمماخلضوعملـهمالممنمأجلم
ُ
ُ
ونماجلزيةمأيضا،مإذمهممخدّ امماهللم
الغضبمفقطمبلممنمأجلمالضمريمأيضا،مفإنكممألجلمهذامتُو ُف
ٍّ
واملكلمحقهم:ماجلزيةملنميريدماجلزية،مواجلبايةملنميريدماجلباية،موالهابةم
الواظبونمعىلمذلكمبعينه،مأ ُّد
لنمملـهمالهابة،موالكرامةملنملـهمالكرامة م)م
قال:ممامتقولهمصحيحممنمحيثمالنظرية..مولكنمالتطبيقمكانمخمتلفاممتاما..ملقدماستطاعتم
الكنيسةمبنفوذهامأنمجتعلماللوكمواألباطرةمطوعمإرادهتا..موأعلنمالبابام(نقوالماألول)م م( 858م-
867م)مبيان ًامقالمفيهم:م(إنمابنماهللمأنشأمالكنيسةمب مأنمجعلمالرسولمبطرسمأولمرئيسمهلا،موإنم
أساقفةمرومامورثوامسلطاتمبطرسميفمتسلسلممستمرممتصلم(ولذلك)مفإنمالبابامممثلماهللمعىلم
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ظهرماألرضمجيبمأنمتكونملهمالسيادةمالعلياموالسلطانماألعظممعىلممجيعمالسيحينيمحكام ًامكانوام
أومحمكومني م)م
وأعلنمالبابامجرجيوريمالسابعمالذيمتوىلمالبابويةممنم م( 1073م 1085-ممم)مقائال:م(إنم
الكنيسةمبوصفهامنظام ًامإهلي ًامخليقةمبأنمتكونمصاحبةمالسلطةمالعالية،مومنمحقمالباباموواجبهمأنم
خيلعماللوكمغريمالصاحلني،موأنميؤيدمأوميرفضماختيارماحلكاممأومتنصيبهممحسبممقتضياتم
األحوال م)م
التفتمإىلمصاحبنا،موقال:مملميكنمذلكمجم مردمكالم..ملقدمكانمواقع ًامعاشتهمأوروبامعدةمقرون..م
لعلمأبرزمماميشريمإىلمتلكمالفرتةممامحدثمبنيم(جرجيوريمالسابع)مهذامواإلمرباطورماأللاينم
(هنريمالرابع)مإذمأنمخالف ًامنشبمبينهاممحولممسألةم(التعيينات)مأومماميسمىم(التقليدمالعلامين)،م
فحاولماإلمرباطورمأنمخيلعمالبابا م،موردمالبابامبخلعماألمرباطورموأصدرمقرارمحرمانمضده،مكامم
أحلمأتباعهموأمراءممملكتهممنموالئهمملهموألبهممعليه،مفعقدماألمراءمجممع ًامقررومفيهمأنهمإذامملمحيصلم
اإلمرباطورمعىلمالغفرةملدىموصولمالبابامإىلمألانيامفإنهمسيفقدمعرشهمإىلماألبد،مفوجدماإلمرباطورم
نفسهممضطر ًا مإىلماسرتضاءمالبابا،موملميستطعمأنمينتظرمحتىميصلمالبابامإىلمألانيامفسافرمإليهميفم
(كانوسا)،موظلمواقف ًاميفمالثلجميفمفناءمالقلعةمثالثةمأيامميفملباسمالرهبانممتدثر ًامباخليشمحايفم
القدمنيمعاريمالرأسمحتىمتعطفمعليهمالبابا،مومنحهممغفرته م!م
ويفمبريطانيامحصلمنزاعمبنيما مللكم(هنريمالثاين)موبنيم(توماسمبكت)مرئيسمأساقفةم
كنرتبريمبسببمدستورمرسمهماللكميقيضمعىلمكثريممنماحلصاناتمالتيميتمتعمهبامرجالمالدين،م
ثممإنمرئيسماألساقفةماغتيلمفثارتمالسيحيةمعىلمهنريمالثاينمثورةمعنيفة،مفاعتزلماللكميفم
صدرمأمرهمبالقبضمعىلمالقتلة،موأعلنمللبابامبراءتهممنم
حجرتهمثالثةمأيامماليذوقمفيهامالطعام،مثممأ م
اجلريمةموألغيمالدستور،موردمإىلمالكنيسةمكلمحقوقهاموأمالكهامومعمذلكمملمحيصلمعىلمالغفرةم
حتىمجاءمإىلمكنرتبريمحاج ًاممظهر ًامندمه،موسارماألميالمالثالثةماألخريةممنمالطريقمعىلماحلجرم
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الصوانمحايفمالقدمنيمحتىمدميتمقد مماه،مثمماستلقىمعىلماألرضمأماممقربمرئيسماألساقفةمالقتولم
وطلبممنمالرهبانمأنميرضبوهمبالسياط،موتقبلمرضباهتمموحتملمكلماإلهاناتميفمسبيلماسرتضاءم
الباباموأتباعه م.م
امليكافيللية:
قلنا:معرفنامالثيوقراطيني..مفمنمغريهم م؟م
قال:مقومميسمونم(ميكافيليني م)( )1م.م
قلنا:مميكافيليون!؟..ممامتعني م؟م
قال:مهممقومميقودهممرجلمكانميقالملهم(مكيافييل)..موكانميقودهممكتابمكانميقالملهم
(األمري م)م
قالمرجلممنا:ملكنمالذيمأعلمهمهومأنمالكلمكانميبغضممكيافييل..مبلمإنماسمهمأصبحم
مالزم ًامللرشمدائ ًاممحتىميفمالفنونمالشعبية..موأولممنمهاجمممكيافييلمهوم(مالكاردينالمبولس)مممام
ٍ
أدىملتحريمماإلطالعمعىلمكتابماألمريمونرشمأفكاره،موكذلكمأنتقدمغانتيهميفممؤلفمضخممأفكارم
مكيافييل،مووضعتمرومامكتابهمعامم1559مضمنمالكتبمالمنوعةموأحرقتمكلمنسخةممنه م.م
ابتسم،موقال:ملقدمكانمكلمذلكمجمردمدعايةمللكتابموألفكارمالكاتب..مفعندمامبزغممنورم
عرصمالنهضةميفمأرجاءمأوروبامظهرممنميدافعمعنممكيافييلمويرتجممكتبه..ملقدممدحهمجانمجاكم

()1منسبةملكيافييلم( ،)Niccolò Machiavelliمولدميفمفلورنسام 3ممايوم،1469موتُويفميفمفلورنساميفم 21ميونيوم
 ، 1527مفيلسوف مسيايس مإيطايل مإبان معرص مالنهضة ..موقد مأصبح ممكيافييل مالشخصية مالرئيسية موالؤسس مللتنظري مالسيايسم
بمدراساتمالعلممالسيايس.مأشهرمكتبهمعىلماإلطالق،مكتابماألمري،موالذيمكانمعمالًم
الواقعي،موالذيمأصبحتمفياممبعدم َع ّص َ
ُرشمالكتابمبعدمموته،موأيدمفيهمفكرةمأنمماهوممفيدٌ مفهومرضوري،موالتيمكانم
هدفممكيافييلممنهمأنمكتيبمتعليامتمللحكام،من َ
عبارةمعنمصورةممبكرةمللنفعيةموالواقعيةمالسياسية.مم
وألفممكيافييلمالعديدممنم(الطارحات)محولماحلياةم السياسيةميفماجلمهوريةمالرومانية،مفلورنسا،موعدةمواليات،موالتيم
منمخالهلامبرعميفمرشحموجهاتمنظرمأخرى.
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روسو،موفيخته،موشهدملهمهيغلمبالعبقرية..مبلمإنممكيافييلماعتربمأحدماألركانمالتيمقاممعليهام
عرصمالتنويرميفمأوروبا..موقدمأختارمموسولينيمكتابماألمريمموضوع ًامألطروحتهمالتيمقدمهام
للدكتوراه..موكانمهتلرميقرأمهذامالكتابمقبلمأنميناممكلمليلة..موهكذاممنمسبقهمممنماللوكم
واألباطرةمكفريدريكموبسامركموكريستيناموكلممنمينشدمالسلطة م.م
قلنا:معرفنامالكاتبموالكتاب..مولكنامملمنعرفممذهبماحلكممالذيمحيملهمويدعومإليه م.م
قال:مكلمالكتاب..موكلمالذهبمالذيمحيم ملهمليسمسوىمجوابامعنمسؤالمواحدمهو:م(كيفم
ٍ
لهممأنميبدأمأومحيافظمعىلم ُملكهموحكومته؟ م)م
حلاكممأومأمريم ُم
ُ
قلنا:مفكيفمأجابمميكافييلمعىلمهذامالسؤالماخلطري م؟م
قال:ميرىممكيافييلمأنمالقيمموالبادئماألخالقيةمجيبمأنمختضع،مأوم ُيتخىلمعنها،ملصالحم
األهداف..موعليهمفهومينصمعىلمأ منمالعاملمالذيميعايشهماألمريمجيبمأنميظلمعىلممامهومعليه،م
ُ
ورجالمهذامالعاملمالحيسنونمواليسيئون.مومهمة ماألمريمهيمأنمحيصلمعىلمأفضلمالنتائجممعم
هؤالءمالرجال،ممنمدونمأنميعملمعىلمتثقيفهممأومتنويرهم م.م
ٍ
وقدمجتاهلممكيافييلمأيمترابطمبنيماألخالقموالسياسة،مكاممشدّ َدمعىلمأ منماألمريمجيبمأنميظهرم
بمظهرمالرحيم،موالتدين،مواألمني،مواألخالقي.مولكنمواقعي ًا،مفإنممركزهمالم ُيؤهلهملكيميمتازم
بأيممنماخلصالمالسالفة م.م
لقدماستطاعممكيافييلمأنميعريم(السياسة)ممنمذلكمالقناعماألخالقيمالستمدممنمالدين،م
وكشفهامعاريةممنمكلمأثرمللدينمأوماألخالق م!م
جاءمميرشعماجلريمةمالسياسيةموجيعلهامأصالًمينبغيمللحكاممأنميتبعوه م!م
لقدمكانماحلكامميسريونميفمسياستهممعىلمأساسمأنمالغايةمتربرمالوسيلة،موالغايةمطبع ًامهيم
ريمالنظيف مةم
قمغايته مممغ م
ريمالنظيف مةملتحقي م
لمغ م
نيميستخدمو منمالوسائ م
غايتهممهم!مولكنهممكانوام–مح م
نمالقي مممومالبادئمواألخالقيات،مأماممكيافييلمفإنم
لمم م
لمنبي م
ىمك م
تمبراق مةمحتو م
–ميسترتو منمورا مءمعبارا م
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اجلديدمالذيمأتىمب مه م-موهومخطريميفمذاتهمأنهمأعطىمالوسائلماخلسيسةميفمالسياسةمرشعيةمرصحيةم
المواربةمفيهاموالمإنكار م.م
قالمرجلممنا:مماذامأضافممكيافيليلممنمعندهمإىلمالواقع؟مأملميكنمالواقعمخسيس ًاميفم مغايتهم
ووسائله؟مفكلممامفعلممكيافيلىلمأنهمكانمرصحي ًامبالدرجةمالتيمكشفمهبامالقناعمعنمالواقعمالزيفم
وجعلهمحقيقةمواقعة م!م
قال:مالفارقمالعميلمكبري..موقدمالميتضحمالفرقميفمالبداية،مألنمالبدايةمتكونمجمردممطابقةم
ق..محنيمترتكبمالنكرموأنتم
النظريةمللواقعمالوجود..مولكنمالفارقميتبنيم–مويزدا مدم–مم معمالتطبي م
شاعرمبأنهممنكر،مفستقتصدميفمارتكابهمفالمتلجأمإليهمإالمحتتمضغطمقاهر،موستقفميفمارتكابهمعندم
احلدمالذيمترىمأنهمالميطيحمبسمعتكمكلهامأماممالناس،موقدمحتاولمالرجوعمعنهميفميومممنماأليا مم م،م
صدميفمارتكابه،مولاذامتقفمعندمحدممنم
أمامحنيميكتسبمالنكرميفمحسكمالرشعيةمفلامذامتقت م
احلدودم؟ م!م
ونظرةمإىلمماموقعميفمأياممموسولينىموهتلر،موماموقعميفمالدولمالشيوعيةممنذمالثورةمالشيوعيةم
حتىماليوم،مكفيلةمبأنمترينامإىلمأيممدىمانحدرتمالسياسةم(اليكافيلية)ميفمتربيرمالوسيلةمبالغاية،م
وكلتامالوسيلةموالغايةممامأنزلم مهباممنمسلطان م!م
يفمفاشيةمموسولينىمونازيةمهتلرمكانتمالغايةمهيمالتجمعمالقوميموالعزةمالقوميةموإحاللم
قوميةمكلممنهاممكاهنام(حتتمالشمس م)م
ويفمسبيلمهذهمالغايةم(التيمقدمتكونممرشوعةميفمذاهتامإذامخلتممنمالعدوانمعىلماآلخرينم
)ماستباحمكلممنمالرجلنيمأنميقتلمألوف ًامومئاتماأللوفممنمالعارضنيمباسمم(حركاتمالتطهريم)م
و(وحدةمالصفم)مو(القضاءمعىلمالثورةالضادة)مو(القضاءمعىلمالطابورماخلامس)مومامأشبهمذلكم
منمالتعالت،موفتحتممعسكراتمالتعذيب،موذاقمالشعبمكلهمويالتماجلاسوسيةمواإلرهاب م.م
ويفمالثورةمالشيوعيةمكانتمالغايةمإزالةمالظلمم(!!)مالذيميقعمعىلمالناسممنمجراءماللكيةم
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الفرديةموالرصاعمالطبقيمواستئثارمالطبقةمالالكةمباحلكمموالسلطانموالنافعمعىلمحسابمالطبقةم
الكادحةم!موإقامةمالعدل(!)مبالوسائلمالنبيلةم(!)مالتيمتدعيهامهذهمالثورة،مومنمبينهامذبحمثالثةم
مالينيمونصفممليونممنمالسلمنيميفمعهدمرجلمواحد،موإخضاعمالشعبمكلهمأللوانممنم
اإلرهابمنادرةميفمالتاريخ م!م
أمامالديمقراطيةمالليرباليةمالرأسامليةمفهيمالتيمتبيحماحرتافمالعارضةمواحرتافمالتأييدم
بحسبمموضعمكلمحزبممنماحلكمم:هلمهومبداخلهمأممخارجه،مبرصفمالنظرمعنماحلقموالعدلم
والصلحةمالوطنيةمأومالقومية..موتبيحمالكذبم ممنمالساسةمعىلمشعوهبمميفمالدعايةماالنتخابيةم(م
وغريماالنتخابيةم)موتبيحماستخدامموسائلماسرتاقمالسمعمبحجةمالحافظةمعىلماألمن،موهيمتقومم
أساس ًا معىلممساندةمالطبقةمالرأسامليةميفمامتصاصمدماءمالكادحنيموإنمأخرجتمذلكمكلهميفم
مرسحيةمطريفةماسمهام(احلريةمواإلخاءموالساواة! م)م
وهذامكلهميفمالسياسةمالداخلية .م.م
أماميفمالسياسةماخلارجيةمفاألمرمأدهىموأمر..مفالقرنماجلاهيلمالعرشونمهومالذيمشهدمأبشعم
حاالتمقانونمالغابمالتيميأكلمالقويمفيهامالضعيف م!م
يفمحربنيمعاليتنيممتتاليتنيمشهدمالناسمأفظعمفنونمالعدوانميفمالتاريخ،ممنمغازاتمسامةم
وقنابلمحمرق مةموتدمريممجاعيموقتلمللنساءمواألطفالموالشيوخموالدنينيمغريمالحاربني..إىلمأنم
كانتمالقمةمقنبلتىمهريوشياممونجازاكيمالذريتني،ماللتنيممامتزاالنمحتىماليوممبعدمأكثرممنمأربعنيم
سنةممنمإلقائهامتنتجانمأجنةممشوهةمبفعلماإلشعاعمالذريمالسام،موذلكمغريماخلرابمالدمرمالذيم
حدثتاهموقتمإلقائهامميفممساحةمكبريةممنماألرضمقتلتامفيهامكلممنمعليهاممنماألحياءممنمالبرشم
أم
والدوابموالشجر،موحرمتاماحلياةمفيهامألجلمغريممعلومم م!م
والقنبلةمالذريةملعبةمصغريةمإىلمجوارمالدمراتمالتيماخرتعتمبعدمذلكموالتيمهتددماحلياةميفم
صالهاماآلدميونم م!م
أيمحربمتاليةمتقوممبنيمالوحوشموي م
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وذلكمإىلمإباحةمالكذبمالدويلمواخليانةمعىلمأهنامعملةم(رشعيةم)ميفمعاملمالسياسةمالدولية م!م
تربممالعاهداتملكيمتنقض!مويعلممالربمونممجيع ًامأهنامحربمعىلماألوراق!موأنهملنميتقيدمهبام
ريان م!م
أيمطرفمإالمريثاممجيدمالفرصةمالسانحةمللخروجمعليهاموإلقائهامطعمةمللن م
وتتكونمعصبةملألممموهيئةملألمممكلتامهامستارمللسياسةمالعدوانيةمالتيمتتخذهام(الدولم
العظمى)مضدمالدولمالصغار!مم
وذلكمبخالفمالوسائلمالفرديةمالتيمتستخدمهام(الدولمالعظمىم!)مبطريقهامالبارشملتنفيذم
(غاياهتام)مالنبيلة م!م
سياميفمنفسهاممنم(النبل)مماحتركمبهم
حنيمقامتمثورةمالجرمسنةم1956مميالديةموجدتمرو م
الدباباتمالشاهقةمهتدممبهمالبيوتمعىلمأصحاهبامأحياءموتردمهمميفمالركاممألهنممجترأوامفطلبوامأنم
يمنحوامحريةمالترصفمبأنفسهمميفمأمرمأنفسهممدونموصايةمالدولةمالروسيةمعليهم..مفهلمتقاومم
الردةمإالمبالقتلماجلامعي؟ م!م
أمامالخابراتماألمريكيةمفاألرضمكلهامجمالملؤامراهتامبغريمحساب..منريدمانقالبامهن ًا..ونريدم
تغري ًامهناك!مورسعانممامتنقلبماألرضموتتغريماألحوالموكلمالوسائلمحالل!مالكذبموالغشم
والتصفيةماجلسديةمورشاءمالضامئرمبالالم!مالهممأنمتنفذمالغاية..والغايةموالوسيلةمكلتامهامغار مقةميفم
األوحال م!م
العلامنية:
قلنا:معرفناماليكافيليني..مفمنمغريهم م؟م
قال:مالعلامنيون م.م
قلنا:ممامتريدمهبم م؟م
قال:مبعدمأنمانترشتمأفكارمميكافييلميفمالصلحةمالجردةمأخذماللوكمواألباطرةميتمردونم
عىلمذلكمالسلطانمالقاهرمالذيمتستذهلممبهمالكنيسة،مويطالبونم(بالسلطةمالزمنية)مخالصةمهلممعىلم
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أنمتقترصمالكنيسةمعىلمالسلطةمالروحيةمفحسب،موكانممستندهمميفمذلكمنظريةماحلقماإلهليم
القدس م.م
يقولمرندال:م(نشأتمنظريةماحلقماإلهليمللملوكميفمأولمعهدهامكمحاولةملتحريرماحلكومةم
الدنية،مأوالعلامنيةممنمرقابةمالباباموالكهنة،مكاممأهنامكانتمرد ًامعىلمدعواهمأنملهمحق ًامإهلي ًاميفمالسيطرةم
عىلماألمورمالزمنية م)()1مم
ونظريةماحلقماإلهليمتستندمإىلمنظريةمرومانيةمقديمةمتعرفمبنظريةم(العقدماالجتامعي)مم
لم
ىلمالقو ملمبأ منمك م
قمالدني مةم–مع م
يفمجمل مةماحلقو م
تم م
وقدمكانتماإلمرباطوريةمالرومانيةم–مك ماممضمن م
ين،مغريمأنمالشعبمتنازلمبموجبم
بمالروما م
نيميعودا منمللشع م
يفموض معمالقوان م
قم م
ل مح م
السلط مةموك م
قانونمشهريمعنمهذهماحلقملإلمرباطور،موهومتفسريمطبيعيملجرىمالتاريخمالروماينمفجميعم
حقوقمالشعبمالروماينمومجيعمسلطاتهمانتقلتمإىلماإلمرباطور،مولهموحدهمحقم(إصدار)مالقواننيم
وحقمتفسريها م.م
وعندمامتممإحياءمالقانونمالرومماينميفمالقرونمالوسطىمانتبهماإلمرباطورمإىلمهذهمالنظريةم
واختذهامسالح ًامضدمسيطرةمالكنيسة،مثممتبعهميفمذلكممجيعماألمراء..موهكذامنشأتمنظريةمالعقدم
االجتامعيمالقائلةمبأنمكلمسلطةممدنيةمترتكزميفمأساسهامعىلمالشعب،موأنمالشعبمقدمحوهلامإىلم
احلاكممليمكنهممنمالقياممببعضماملوظائفمالرضورية م.م
قلنا:مفاممالضريميفمهذهماألفكار م؟م
قال:ملقدمكانتمهذهماألفكارموقوداملنريانمكثريةمالمنزالمنحرتقمهبا م.م
قلنا:مكيفمذلك م؟م
قال:ملقدمكانتمتلكماألفكارمحتملممعاولمخطريةمهتدممهبامكلمالقيممالنبيلة..موأوهلامأنم
(الفكرينماألحرار)مبدأوامهيامجونمفكرةماأللوهليةموينفونمالرساالتموالوحي،موينفونماحلياةم
()1متكوينمالعقلماحلديث .277/1:م.
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اآلخرةمواجلنةموالنار..مويقولونمإنمهذهمكلهامأوهاممتبنتهامالبرشيةميفمغيبةممنمالعقل،مواآلنموقدم
صحامالعقلمفقدمآنماألونملنبذهاموتركهامللهمجمالتأخرين م.م
بلمانترشتماألفكارماإلغريقيةمالقديمةمالتيمتذكرمأنماآلهلةميفمرصاعمدائمممعماإلنسان..موأهنام
تريدمأنمتقهرماإلنسانموتكبتهموحتطمهملكيمالميطمحميفمأنميكونممقتدر ًاممثلها،مفالمتفتأمكلاممحققم
نجاح ًا مأنمتصبمالكوارثمفوقمرأسهملكيمالميستمتعمبثمراتمنجاحه،موهوممنمجانبهمدائمم
جديد م.م
التحديملآلهلة،مكلامموقعميفمحفرةممنمحفائرهامعادميستجمعمقواهمليصارعهاممنم م
وتكفي مأسطورة مبروميثيوس مالشهرية ملبيان مهذا مالعنى مبصورة ممبارشة ،مإذ متزعم متلكم
األسطورةمأنم(زيوس)مإلهماآلهلةمخلقماإلنسانممنمقبضةممنمطنيماألرضمثممسواهمعىلمالنارم
القدسةم(التيمترمزمإىلمالعرفة)مثمموضعهميفماألرضمحماط ًامبالظالمم(الذيميرمزمإىلماجلهل)مفأشفقم
علي مهمكائنمأسطوريميسمىمبروميتوس،مفرسقملهمالنارمالقدسةملكيمينريملهمماحوله،مفغضبم
زيوسمعىلماإلنسانموعىلمبروميثيوسمكليهام..مفأمامبروميثيوسمفقدموكلمبهمنرس ًا ميأكلمكبدهم
بالنهار،مثممتنبتملهمكبدمجديدةمبالليلميأكلهامالنرسمبالنهارميفمعذابمأبدي م!م
وأماماإلنسانمفقدمأرسلملهم مزيوسم(باندورام)م(مالتيمترمزمإىلمحواءم)ملكيمتؤنسموحشتهم(يفم
ظاهرماألمر!)موأرسلممعهامهديةمعبارةمعنمعلبةممقفلة،مفلاممفتحهامإذامهيممملوءةمبالرشورمالتيم
قفزتممنمالعلبةموتناثرتمعىلمسطحماألرضملتكونمعدو ًامدائ ًامموحزن ًاملإلنسانم م!م
ويشري مجوليان مهكسيل مإشارة مرصحية مإىل مهذ مه ماألسطورة ميف مكتاب م(اإلنسان ميف مالعاملم
ث،)Man in the modern worldمفيقولمإنمموقفماإلنسانماحلديثمهومذاتمالوقفم
احلدي م
الذيممتثلهمهذهماألسطورةمفقدمكانماإلنسانمخيصعمهللمبسببماجلهلموالعجز،مواآلنمبعدمأنمتعلمم
وسيطرمعىلمالبيئةمفقدمآنملهمأنميأخذمعىلمعاتقمنفسهمماكانميل مقيهممنمقبلميفمعرصماجلهلموالعجزم
عىلمعاتقماهلل،مويصبحمهوماهلل م)م
قلنا:مفاممالصدرمالذيمهربمإليهماإلنسانمبعدمهربهممنماهلل م؟م
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قال:ملقدماجتهمالفكرمالنسلخممنمالدينمإىلمالبحثمعنممصدرمآخرمللقيمماإلنسانيةمغريمالدين!م
ذلكمأنمأوروبامملمتكنمقدمانسلختمبعدممنمالقيممذاهتامك ماممحدثمفياممبعدمحنيمامتدماخلطمالنحرفم
فازدادمبعد ًاموانحراف ًا،مأومملمتكنمقدمسنحتمالفرصةمللرشيرينمأنميعلنواماحلربمالنظمةمعىلمكلم
مقوماتم(اإلنسانم)مكاممسنحتمهلممبعدمظهورمالداروينيةموإعالنمحيوانيةماإلنسان م!م
ففيمتلكمالفرتةموجدم(الفكرماحلرم!م)مأنهمإنمأقرمبأنمالدينمهوممصدرمالقيمماإلنسانيةمفقدم
وجبمعليهمأنمحيافظمعليهموالمهيامجهموالميسعىمإىلمحتطيمهم!مفينبغيمإذنمأنميبحثمذلكمالفكرم
عنممصدرمآخرميستمدممنهمالقيممويسندهامإليه،ملكيمالميقولمأحدمإنهمالميمكنماالستغناءمعنم
الدينم!موعىلمهذامالضوءميمكننامفهممفلسفةم(أوجستمكومت)ممنمناحمي مة م،موأفكارم(جانمجاكم
روسو)ممنمناحيةمأخرى،مفكالمهامجيهدمنفسهمليقولمللذينميقفونممدافعنيمعنمالدين:مهامقدم
وجدناممصدر ًامآخرمتنبعممنهمالقيممالرضوريةمحلياةماإلنسانمغريمالدينموجدناهميفم(الطبيعة)مويفم
(النفسمالبرشيةم)موهوممصدرمأفضلم_ميفمإثباتمالقيمموترسيخهام_ممنمالدين..مفدعونامإذنممنم
الدين،موتعالواممعنامإىلمتلكمالصادرم(احلرةم)مالتيميقبلمعليهاماإلنسانمإقبا ً
الم(طبيعي ًا)م(وذاتي ًام)م
دونمأنمحيسمبالقهرمالفروضمعليهممنمقوةمأعىلممنه م!م
ويفمالوقتمذاتهماجتهمهذام(الفكرمالتحرر)مإىلمعبادةمالطبيعةمبد ً
خللقم
الممنمعبادةماهلل،مونسبةما م
ال ممنماهلل..مويفمذاتمالوقتمكذلكماجتهمالفنمإىلممناجاةمالطبيعةمبد ً
إليهامبد ً
ال ممنممناجاةماهللم
وتأليههامبد ً
الممنمتأليةماهلل م.م
وعندمامجاءتمالثورةمالصناعيةمجاءممعهامالزيدممنمإبعادمالدينمعنماحلياة .م.م
ففيمالعهدمالزراعيم_ مأوماإلقطاعيمكامميسمونهم_ مكانمماميزالمللدمينمنفوذمكبريميفمحياةم
الناس م.م
كانماللوكمقدماستقلوامعنمسطانمالبابا،موقامتم(علامنيةماحلكمم)مبفصلمالدينمعنمالسياسةم
(مأيمإقصاءمرجالمالدينمعنمالتدخلميفمشؤونمالسياسةم)مولكنمالكنيسةمكانمماميزالمهلامسطانم
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ضخممعىلمأخالقمالناسموعاداهتمموأفكارهممرغممكلمالرصاعاتموكلماال معتبارات م.م
ولكنمالثورةمالصناعيةمأحدثتم_مأومأريدمهلامأنمحتدثم_مهزاتمعنيفةميفمحياةمالناس..مفقدم
عملتمهذهمالثورةمعىلمإخراجمالرأةمإىلمالعملموإفسادمأخالقمالرجلممعها،مواستغاللمقضيةم
الساواةممعمالرجلميفماألجرملبثمروحمالرصاعميفمنفسمالرأةموإحراجمصدرهاممنمقوامةمالرجلم
والعملميفمالبيتموالتفرغملألمومة،مومامنتجمعنمذلكمكلهممنمحتطيمماألرسةموترشيدماألطفالم
والفوىض..مونسبةمذلكمإىلمالتطورمالذيمهيدممماميشاءممنمالقيممويلغيمماميشاء م!م
وكانتمالطامةمالعظمىمهيمالداروينيةموإبعادماإلنسانمذاتهممنمعاملماإلنسانموإحلاقهمبعاملم
احليوانم!مفعندئ مذمملمتعدمهناكمحاجةمإىلمالقيممأصالً..مالمالدينموالماألخالقموالمالتقاليدمالستمدةم
منمالدين م.م
قالمرجلممنا:مولكنمأالمترىميفمالنظاممالعلامينممنمالصالحممامقىضمبهمعىلمتلكماآلثارم
اخلطريةمالتيمأنشأهاماحلكممالديني م؟م
لقدمكانمـميفمظلماحلكممالدينيمـمالنظامماإلقطاعيمهومالسائد،موكانتمالكنيسةمقدمأومهتم
الناسمأنهمهومالنظاممالرباينمالدائممالثابتمالذيماليتغري،مألنمأوضاعمالناسمفيهمهيماألوضاعمالتيم
قدرهاماهللممنذماألزلموريضمعنهامواقتضتممشيئتهمأنميظلمالناسمعليهامإىلماألبدم!موأنهممنمريضم
باممفيهممنمهوانمومذلةموشظفمومشقةمفقدماستحقممنماهللماجلنةموالرضوان م!م
قال:مذلكمصحيح..مولكنمالناسمحنيمخرجواممنمالدينمعىلمخطمالعلامنيةمملميستبدلوام
باإلقطاعمماهومخريممنه،مسواءميفمالرأسامليةمأومالشيوعية،مبلمظلوامينتقلونممنمجاهليةمإىلمجاهليةم
حتىمهذهماللحظة،موكلاممحاولوامأنميصلحوامالظلممجاءوامبظل مممجديد م.م
فهممينقسمونمأو ً
ال مإىلمسادةموعبيد،مسادةميفمأيدهيممالالموالسلطان،ميرشعونموحنيم
يرشعونمفإهنمميضعونمالقواننيمالتيمتضمنممصلحتهمموتسخرماآلخرينمهلم،موعبيدمليسميفم
أيدهيمممالموالمسلطان،مفالميرشعون،مإنامميقعمعليهممماميضعهمالسادةممنمترشيعات،مويسخرونم
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بم
ل مواالضطرا م
ى ميصيبه مم ماخلب م
ن مجه مة مأخر م
ب مالسلطا من .م.وم م
– مرضوما مأ مم مأب مو م -ملصلح مة مأصحا م
ط منتيج مة ممالقصور مالبرشي مواجلهل مالبرشي موالعجز معن ماإلحاطة موالعجز معن مرؤيةم
والتخب م
الستقبلمالذيمينبنيمعىلماحلارض،منعممولكنهممعمذلكمغيبمالميمكنمالتنبؤمبهمعنميقني م.م
الديمقراطية:
قلنا:معرفنامالعلامنية..م مفاممغريها م؟م
قال:مكذبةمتسمىم(الديمقراطية م)م()1

م

قلنا:مالمنسمعمعنهامإالمطيبا،مفكيفمتصفهامهبذما()2م م؟م
قال:مألهنامكذلك..مإهنامأكربمكذبةميامرسهامالستبدونمليلعبوامهبامعىلمأذقانمشعوهبم م.م
قلنا:مكيفمذلك م؟م
قال:ملذلكمقصةمطويلةملنمتفهموامآخرهامحتىمتفهموامأوهلا م.م
( )1ممصطلح مالديمقراطية ميونانى ماألصل ،مويتكون ممن مشقني م :مالشق ماألول م( )Demoskratiaموتعنى مبالعربية:م
(الشعب) ،موالشعب مىف ملسان مالعرب م :ما لقبيلة مالعظيمة ،مواجلمع مشعوب ..مأما مالشق مالثانى ممن مالديمقراطيةم
(:) Demoskratiaمفيعنىمحكممأومسلطةمبمعنىمالتحكممىفمالصريمالشخىص،موأحيانامتعنىممصريمالغري.م
وجمموعمالشقنيميعنىم:محكممالشعب،مأومسلطةمالشعب.م
ويالحظمأنمالكلمةمىفمالنطقمالعربىمهلامأقربمإىلمأصلهاماليونانىمممامهومعليهمىفماللغاتماألوربيةماحلية.م
ويرىممنتسكيوم -م وهوممنمأبرزممفكرىمعرصمالنهضةموممنمسامهوامىفمإرساءمنظريةمالديمقراطية -مأنمالديمقراطيةممهىم
حكممالشعب،مأوممنميمثلونهموفقمقواعدمنيابيةمخاصة،مفإذامكانماحلكممىفمأيدىمفئةممنمأغنياءمالشعب،مفتلكمهىماألرستقراطية.م
ففى مالديمقراطية ميستطيع مكل مشخص موفق مقواعد مخاصة ممتثيل مالشعب ،مأو محكممالشعب مباسممالشعب ،مأمامىفمحالةم
األرستقراطيةمفإنماحلكممحمصورمىفمطبقةممعينةمأومعدةمطبقاتمالميتعداها..موأحسنمشكلمللحكمماألرستقراطىمهومذلكم
احلكممالذىميقرتبممنماحلكممالديمقراطى.مم
أماماحلكمماللكىم -مىفمرأىممونتسكي مو -مفهومالذىميقوممعىلمهيئاتمتتوسطمبنيماللكموالشعب،موتكونمهلاماختصاصاتم
حمدودةمحتديدامدقيقامحيدممنمسلطانماللك.مم
(انظر:مدمحسنمسعفان،مروحمالقواننيملونتسيكو،مصم، 28مومامبعدها،ماهليئةمالرصيةمالعامةمللكتاب،متراثماإلنسانية،م
1995م م)
()2ماستفدنامهن ماممنمكتابمبعنوانم(الديمقراطية)ممللدكتورمصالحمالرقيب.
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قلنا:مفحدثنامعنمأوهلا م.م
قال:مالمشكمأنكممتعرفونمأنمأولممنممارسمالديمقراطيةمكنظاممحكممهمماإلغريقميفم
مدينتيمأثيناموإسبارطةمخاللمالقرننيماخلامسموالرابعمقبلماليالد،موذلكمبعدمتطورمسيايسمطويلم
استغرقمحوايلمسبعةمقرون،محيثمكانتمتقومميفمالدينةمحكومة،ميطلقمعليهاماصطالح ًا:ماسمم
حكومةمالدينة م.م
لقدمكانمأفرادمالشعبممنمالرجالمجيتمعونمكلهمميفمالدينة،مويشاركونممجيع ًاميفمحكمها،م
أيمجيتمعونميفمهيئةممجعيةمعمومية،ميتشاورونمفيهاميفمكلمأمورماحلكم،ممثل:مانتخابماحلاكمم
وإصدارمالقوانني،مواإلرشافمعىلمتنفيذها،مووضعمالعقوباتمعىلمالخالفني،مورب ماممساعدمعىلم
هذاماالجتامعمالعام:مقلةمعددمالسكان،موبساطةماحلياة،موسهولةمالشاكلمويرسها،موقدمتوزعتم
االختصاصاتمالترشيعيةموالتنفيذيةموالقضائيةمعىلماهليئاتمالتالية:ماجلمعيةمالشعبيةم(العمومية)،م
والجلسمالنيايب،موالحاكممالشعبية م.م
فحكم مالشعب ميف مهاتني مالدينتني مكان م ممطبق ًا مبصورة ممبارشة ،موكانت مالتسمية م(حكمم
الشعب)ممطبقةمبصورةممبارشة،مومنطبقةمعىلمالواقعمانطباق ًامكامالً.مم
ولكنمهذهمالصورةممنمحكممالشعبم(الديمقراطية)مقدمانتهتمبانتهاءمحكومةمالدينةميفمأثينام
ني( )1م.م
وإسبارطةماليونانيت م
بعدمذلكمبفرتةمطويلة..موبعدمأنمعرفتمأوربامنظا ممماإلقطاعمالذيمظلمحيكمهامأكثرممنمألفم
عامميفمظلماإلمرباطوريةمالرومانيةموالقانونمالروماين،مولامآمنتمأوربامبالديانةمالسيحية،مملمتغريم
السيحيةممنمواقعماحلياةميفماجلانبمالترشيعيموالقانوينمشيئ ًامبلممارسمرجالمالدينمالنصارىم
يفمظلمالنظامماإلقطاعيموالطغيانمالكنيسمملميكنمللشعبم
ظل ًامموطغيان ًامجتاهمالشعوبماألوربية،مو م
قيمةمأوموزن،مبلمكانميتعرضمألبشعمأنواعمالظلمموالطغيان م.م
()1انظرمالديمقراطيةماألثينيةمأ.هـ.م.مجونز،مترمجةمد.معبدمالحسنماخلشاب،ماهليئةمالرصيةمالعامةم1976ممصم 121م.
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بعدمأنمكانمالشعبميعاينممنمظلمموطغيانماللوكمواألمراءمالذينمكانواميامرسونماحلكمم
الستبدماستناد ًامإىلمنظريةمالتفويضماإلهليمالتيم ُاخرتعتملتربيرمسلطاهنمما ملطلق،محيثمتقولمهذهم
النظرية:م(إنماللوكميستمدونمسلطاهنمممنمتفويضماهللمهلممسوا ًءمكانمتفويض ًاممبارش ًامأومغريم
مبارش)،موكانمالشعبميعاينمأيض ًاممنمظلمماإلقطاعينيمورجالمالكنيسة،مونتيجةمالظاملمالرتاكمةم
تفجرتمالثورةمالفرنسية،مورفعمشعار:م(اشنقوامآخرمملكمبأمعاءمآخرم مقسيس م)م
لقدمختلصتمأورباممنمظلمماإلقطاعمواألمراءمواللوكمورجالمالكنيسة،مولكنهاماستبدلتم
نظام ماحلكم مالظامل مالذي مكان مجاث ًام معىل مصدرها ملعدة مقرون مبنظام محكم مآخر ،مهو مالنظامم
الديمقراطيمالذيمأخذتهممنمتراثهاماإلغريقيمالروماين م.م
واألساسمالذيماستندتمإليهمأورباماحلديثةميفمأخذهامبمبدأمسيادةمالشعبمهومنظريةم(العقدم
االجتامعي)مالتيمصاغهامكلممنمتوماسمهوبز،موجونملوك،موجانمجاكمروسو..موجوهرمهذهم
النظرية:م(أنمالناسميفمأولمأمرهممكانواميعيشونمحياهتممالفطريةمالبدائيةمحياةمغريممنظمة،مختلوم
منمالترشيعمالذيمحيكمهم،موليسمهناكمدولةمأوممؤسسةمتنظمممعامالهتمموأمورمحياهتم،مثمم
نتيجةمتطورماحلياةماحتاجمالناسمإىلمدولةموترشيعمحاكم،مألجلمذلكمعقدوامفياممبينهممعقد ًامتنازلوام
بمقتضاهمعنممجيعمحقوقهممأومبعضهامللمجموع،ممنمأجلمإقامةمالسلطةمالتيمحتكمهمموتنظمم
شؤونمحياهتمموحتفظمحقوقهمموحرياهتم م)م
حسبمهذامالتصورمقامتمبناءمعىلماإلرادةمالشعبية،مفالشعبمهومصاحبمالسيادةم
والسلطةم م
والسلطة م.م
وبعدمنضالموكفاحماستمرمفرتةمطويلةممنمالزمانماستقرتمالديمقراطيةميفمأوربامعىلمصورهتام
احلالية،معىلماختالفمبينهاميفماجلزئياتمالميؤثرميفمصورهتامالعامةمومبادئهامالرئيسية م.م
قالمرجلممنا:مف ماممالضريميفمهذا..مأليسممنمحقمالشعبمأنمحيكممبالقواننيمالتيمتتناسبممعم
مصاحله م؟م
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قال:مذلكمصحيح..مولكنمالتاريخميفمالقديممواحلديثمملميذكرملنامأنمهذهماخلصيصةمقدم
حتققت،مفالديمقراطيةمكنظاممللحكممكانتمدوم ًامنظام ًامطبقي ًا،مأيمكانتمومازالتمطبقةمواحدةم
هيمالتيمتفردمإراد مهتامومشيئتهامعىلمباقيمطبقاتمالجتمع..مولذلكمذكرتملكممأنمالديمقراطيةم
المتعدومكوهنامكذبةمتفننمالستبدونميفمالتالعبمهبا م.م
قلنا:مكيفمذلك م؟م
ق م-مكانتمالطبقةمالكونةممنماألمراءموالنبالءموأرشافمالقومم
قال:ميفمالقديمم م-معندماإلغري م
هيمالطبقةماحلاكمةمالرشعةمصاحبةماإلدارةمالعليا،مبيناممكانمبقيةمأفرادمالشعبم م-موهمماألغلبي مة م-م
ِّ
الممتلكممنماألمرمشيئ ًا م.م
ويفماحلديثمنجدمطبقةمكبارماألغنياءممنمأصحابمرؤوسماألموالمهممالذينميشكلونم
الطبقةماحلاكمةمالرشعةمصاحبةماإلرادةمالعليا،مفهيمالتيممتلكماألحزابمووسائلماإلعالممالتيم
ِّ
تصنعمالرأيممالعامموتوجههملصالحمالقلةماحلاكمة م.م
إنمالديمقراطيةملعبةماألقليةمسواءمكانتمفئةمأومطبقة،موليستمحكومةمالشعبمأوماألغلبيةم
كاممجاءميفمتعريفها،موكامميتوهممكثريممنمالناس م.م
وهلذامفإنمالديمقراطيةمقدمتملنامصور ًا مكثريةمللنظممالستبدة،مكالديمقراطيةمالقيرصية،م
وكنظاممنابليو منمبونابرت،مونظامملويسمنابليونم1852م م.م
باإلضافةمإىلمهذا،مفإنمالجلسمالنيايبم م-مبكلمأفرادهمأومأكثره مم م-ميفمالنظاممالديمقراطيمالم
يستطيعمأنميسنمترشيع ًامصاحل ًامنافع ًا،ملتعذرماتفاقمعقولممجيعمالنوابمعىلمترشيعمواحد،مو ّلام
ّ
سمجلنةمقانونية،موهلاممقررمواحد،محتىميمكنم
أدركمهؤالءمالنوابماستحالةمذلك،مجعلواميفمالجل م
وضعمالنظامممنمواحد،مثمميعرضمللنقاشممنمعددمحمدودم م -مأعضاءماللجنةمالقانوني مة م،-مثمم
يعرضمعىلمالجلسمالملوضعه،موإناممإلقراره،مبعدمنقدهممنمعدةمأشخاص،موبعدمذلكميصبحم
حد،موناقشهمعدةمأشخاص،م
قانون ًاممنمقبلمالجلس.موحقيقةماألمر:مأنمواضعمالقانونمشخصموا م
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فيكونمواضعمالقانونمبضعةمأفراد،مالمالشعبموالمأكثريته،موالمالجلسمالنيايبمالنتخبمنفسه م.م
وعىلمفرضمأنمنوابماألمةم م-مممثيلمأكثريةماألم مة م-مهممواضعومالقوانني،مفإنمالقانونمأومالنظامم
الذيموضعوهمالميصلحمألنميعنيمالصلحةموحيددمالفسدة،مالتيمتقوممع مليهامعالقاتماألمةميفم
الجتمع،مألنمالنظاممأومالقانونممصدرهمالعقل،موالعقلموحدهمالميملكمذلك،مألنمعقولمالناسم
متفاوتةمومتباينةممنمحيثماألفكارموحتديدمالصالحموالفاسد م.م
باإلضافة مإىل مهذا ،مفإن مالديمقراطية متقوم معىل ممبدأ متقرير ماحلقوق مواحلريات ملألفراد،م
ووجوبمضامهناموصميانتهامومحايتها،مولقدمظهرتمهذهماحلقوقمواحلرياتميفمالبدايةمحلاميةماألفرادم
يفممواجهةمسلطةمالدولة،مواستمدتمدعائمهاممنمالنظرياتمالتيمأوردتمقيود ًا معىلمسلطانم
الدولةمكنظريتيمالقانونمالطبيعيموالعقدماالجتامعي،مولقدماستقرتمأخري ًامهذهماحلقوقمواحلرياتم
وأصبحتمجزء ًا ممنممالنظاممالديمقراطي،مإذمقررهتاممنمقبلمإعالناتماحلقوقمالختلفةمعقبم
الثوراتماإلنجليزيةمواألمريكية موالفرنسية،موظهرتميفمشكل منصوصمدستوريةميفمصلبم
القواننيماألساسية،موهوممامأخذتمبهمأغلبمالدساتري.موقررهامأيض ًامميثاقمهيئةماألمم،مواليثاقم
يفم15مديسمربم1948م م.م
العاليمحلقوقماإلنسانمالصادرم م
قالمرجلممنا:ممامأمجلمهذا..مفلممتعيبه م؟م
قال:مأنامالمأعيبه..مولكنيمأذكرمخطورته م.م
قالمالرجل:مفاممخطورته م؟م
قال:مسأرضبملكممثاالمعىلمهذامفيامميتعلقمباحلريةمالتيمكفلتهامالديمقراطيةميفمجمالم
ق..مم
األخال م
أنتمتعلممأنمحريةماإلنسانميفمأنميفسدمحريةممكفول مة مبالقانونمالديمقراطي..مفالسلوكم
اجلنيسممسألةمخاصةمإىلمأبعدمحدودماخلصوصية،مالميتدخلمالقانونمبشأهنا،مأيمتدخلمإ َّ
الميفم
حالة مواحدة مهيمجريمةماالغتصاب ،مألهنامتقع مباإلكراه مال مباالتفاق،مأمامأي معالقةم م -معىلم
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المدخلمألحدممنمالناس..م
ق م-متقعمباالتفاقمفالمدخلمللقانونمهباموالمدخلمللمجتمعمو م
اإلطال م
فسواءمكانتمهذهمالعالقةمسويةمأومشاذة،موسواءمكانتممعمفتاةمملمتتزوجمأوممعمامرأةممتزوجة،مفهذام
شأنماألطرافمأصحابمالعالقة،موليسمشأنمأحدمآخر م.م
تلك مهي ماحلرية مالتي متقر مهبامالديمقراطية ميف مبالد مالغرب ،موحتميها مبالقانون ،موتعطيهام
الرشعيةمالكاملة م.م
ه مذاميفمجمالمالسلوكماألخالقي..مأماماحلرياتماالقتصادية،مفقدمأعطتمالديمقراطيةمالفردم
حريةممطلقةميفمالكسبموالتملكموالثراءمواإلنفاق،مدونمضوابطموالمقيود،مومنمهنامكانمالربام
واالحتكارموالكسادموالبطالة،مواإلرسافميفمإنفاقمالالمولومكانمعىلمالفسادموالرذيلة،موظهرم
الحتاملونمعىلمأموالمالناس،ميأكلوهنامبالقامر،موالرشوةمواستغاللمالسلطة،موعربمالصنوعاتم
التافهة ،موالتجارة مبالواد مالفسدة مللفطرة موالذوق ماإلنساين ،مومن مخالل مدور مالعهر موالبغاء،م
وصاالتمالرقصموالتعريمواالنحالل،مومنمخاللماحلروبمالصطنعةمإلجيادمأسواقمترصيفم
فائض ماإلنتاجممن مالسالحمووسائلمالدمار،مومنمخاللممؤسساتماجلنس موالسينامموالودةم
والتقاليعمالفسدةملألخالقموالطباع م.م
باإلضافةمإىلمهذا،مفإنمعدمموجودمرشوطمجيبمتوافرهاميفمالشخصمالذيميريدمترشيحمنفسهم
للحكمميفمالديمقراطيةمجيعلمطالبمالسلطةميتنافسونمعليها،مبلميتقاتلونممنمأجلها،مويسلك مونم
يفمسبيلمالوصولمإىلماحلكممكلمالوسائلمالالأخالقيةمالتيممنمشأهنامالتأثريمعىلمالناخبنيمورشاءم
أصواهتممباألموالمالبذولةمللعامة،موالناصبمالوعودةمللكتابموالصحفينيموالساسةموالزعامءم
ونحوهممممنميسريميفمموكبمالنفاقمللشخصمأوماحلزبمالرشحمللحكم م.م
ثممإنمانعداممهذهماملرشوطممتكِّنمغريمالؤهلنيمعلمي ًاموإداري ًاموخلقي ًام م-منمخاللمأمواهلمم
الطائلةموموكبمالنافقنيمالسائدينممعه مم م-ممنمالوصولمإىلماحلكم،موأمثالمهؤالءميكونونملعنةم
عىلمشعوهبمموبلداهنم،مكاممنرىميفمواقعنامالعارص م.م
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إنماألنظمةموالترشيعاتمالتيمتصدرمعنمالجالسمالربلانيةمال مديمقراطيةمتؤكدمأنمنسبةم
األغلبيةمالتيمتوافقمعىلمهذهمالترشيعاتمواألنظمةمنسبةمتافهةمجمردةممنمالقيممواألخالق،منسبةم
خاضعةمألهواءمورغباتمشياطنيماإلنسمواجلنمالذينمهيمهممتفكيكمروابطماألرسةموالجتمع،م
وهدممقواعدماحلقموالعدلمواألخالق.موإال:مبامذامنفرسمالقواننيمالتيمتمبيحممامالميقبلهممنملديهم
مسكةممنمعقلمأومذرةممنمحياء،مكقواننيمإباحةماللواط،موعقدمالرجلمالزواجمعىلمرجلمآخرمكامم
يعقدمالزواجمبنيمالرجلموالرأة،موإباحةمالزناموالرباموالقامر،موإباحةمالرشوباتمالكحوليةمالدمرةم
للفردموالجتمع،موالسببةمللضياعموفقدانماإلحساس،مونحومذملكمممامتقشعرممنهمالفطرموالعقولم
السليمة م.م
الفاشية:
قلنا:معرفنامالديمقراطيةموأوزارها..مفاممغريها م.م
قال:مالفاشي مة( )1م.م
قلنا:ممامالفاشية م؟م
قال:مهيمالصورةمالفاضحةمللديمقراطيةمواليكافيليةموالعلامنية..مإهنامشكلممنمأشكالم
احلكومات مالتيميرأسهامدكتاتورميسيطرمعىلماحلكومة مسيطرة متامة،مويسيطرممعهاممجيع معىلم
النشاطاتمالسياسيةمواالقتصاديةموالدينيةمواالجتامعية.مم
وهو ميغذي مكل مذلك مبكافة مأشكال مالتطرف مالوطني ،م موالسياسات مالنازعة مللعسكرية،م
والتوسع،موالغزومواضطهادماألقليات م.م
ّ
قلنا:مفكيفميسمحمهلذامبالرور م؟م

() 1ميطلقممصطلحم(فاشية)ملكلمنظاممحكم،مأوممفهوممسيايس،ميشبهمحكممبنيتومموسوليني،موأدولفمهتلرموسياساهتام..م
فقدمقامتمحكومتانمفاشيتانميفمكلممنمإيطاليا،مبقيادةمموسولينيممنمسنةم1922ممإىلمسنةم1943م،مويفمألانيامبقيادةمهتلرممنم
سنةم1933ممإىلمسنةم1945م م.
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قال:ميستغلمالفاشيونمبرباعةممامحيصلميفمالدولةممنمأزمات..مفهمميأتونمإىلمالسلطةمـميفم
أغلبماحلاالتمـمعىلمإثرمحدوثماهنيارماقتصاديمبالبالدمأومهزيمةمعسكريةمأومكارثةمأخرى .م.م
ويكسبماحلزبمالفايشمتأييدً امشعب ًياملاميبذلهممنموعودمبأنهمسينعشماالقتصاد،موسيسرتدمكرامةم
البالد..موقدميستغلمالفاشيونمخوفمهذهمالشعوبممنماألقلياتمأوممنميشءمما..مونتيجةملذلكم
قدميستحوذمالفاشيونمعىلمالسلطةمعنمطريقمانتخاباتمسلميةمأومعنمطريقمالقوة م.م
وبعدمأنميستويلماحلزبمالفايشمعىلمالسلطة،ميتسلممأعضاؤهمالوظائفمالتنفيذيةموالقضائيةم
والترشيعيةميفماحلكومة..مويفمأغلبماحلاالتميتوىلمرئاسةماحلكومةمشخصمواحدمـموغال ًبام
مايكونمذامنزعةماستبداديةموجاذبيةملدىماجلامهري..موأحيان ًا،متتوىلمقيادةماحلكومةمهيئةممنمأعضاءم
اليسمحمالفاشيونمبقياممحزبمآخرمأوممعارضةملسياستهم م.م
احلزب..مو م
ويؤديمشغفمالفاشينيمبتمجيدمالوطنيةمإىلمازديادمالروحمالعسكرية..موقدمجينحون،معندمام
تزدادمالقواتمالسلحةمقوة،مإىلمغزومبالدمأخرىمواحتالهلا م.م
وتسمحمالفاشية،مبلموتشجعمالنشاطماالقتصاديماخلاص،ممامداممخيدممأهدافماحلكوم مة..م
وحتظر ماحلكومة ماإلرضابات؛ محتى مال ميضطرب ماإلنتاج .موحترم مالفاشية مالنقابات مالعامليةم
وتستعيضمعنهامبشبكةممنمالنظامتميفمالصناعاتمالكربى..مويطلقمعىلمهذهمالنظامتمالتيم
تتكونممنمالعاملموأصحابماألعامل،ماسممالؤسسات.ملكنهامختتلفمعنمتلكمالتيمتنشأميفمبالدم
أخرى م.م
رتضميفمالؤسساتمالفاشيةمأنممتثلمالعاملموأصحابمالعملمم ًعا.مويفمحقيقةماألمرمفإنم
ويف م
هذهمالؤسساتمختضعملسيطرةماحلكومة،موعنمطريقهامحتددماحلكومةماألجور،موساعاتمالعمل،م
وأغراضماإلنتاج م.م
واحلريةمالشخصيةميفمهذامالنظامممقيدةمتقييدً امشديدً ا،مفعىلمسبيلمالثال،متقيدماحلكومةممالسفرم
إىلمالبالدماألخرى،موحتدممنمأيماتصالمبشعوهبا،موهتيمنمعىلمالصحفمووسائلماالتصالم
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األخرىميفمبلدها،موتبثمالدعايةمللرتويجملسياساهتا،مومتارسمرقابةمصارمةمعىلمالطبوعاتملقمعم
اآلراءمالناوئةمهلا..مويفرضمعىلمكلماألطفالمااللتحاقمبمنظامتمالشباب،محيثميتدربونمعىلم
ا ملسرياتمويتعلمونمالفاهيممالفاشية..موتسحقمالرشطةمالرسيةمأيةممقاومة..موقدمتؤديمالعارضةم
إىلمالسجنموالتعذيبموالوت م.م
ويعتربمالفاشيونمكلمالشعوبماألخرىمأدنىممنمقوميتهممالتيمينتمونمإليها،ملذلكمقدم
ى م.م
تضطهدماحلكومةمالفاشيةمأومتقتلمحتىمالغجرمأوممنمينتمونمإىلمأقلياتمأخر م
قلنا:مأليستمهذهمالكلمةمالتيمكانميناديمهبام(بنيتومموسوليني) م؟م
فال:م(بنيتومموسوليني)مملميكنمإالمداعيةممنمدعاهتا..مأمامهيمكواقعموتطبيقمفقدمكانتمأسبقم
وأطولمعمرا م.م

السالم
بعدمأنمذكرملنامصاحبناممامذكرممنمأنظمةماحلكممالختلفةمسكتمسكوتامعميقا،مقطعناهمبقولنا:م
فامم مغريها م؟م
قال:محسبكمممامسمعتم..ملقدمكانمكلماسمممنمتلكماألسامءمقنبلةمنوويةمجثمتمعىلمكياينم
وكيانمالالينيملتفجرنا،موتفجرممعنامكلمخصائصماإلنسانمالتيمجعلهاماهللمله م.م
قلنا:ملقدمذكرتملنامأنكمحاولتمالتخلصممنمحياتك م.م
قال:مأجل..معندمامرأيتمأنمحيايتمأصبحتمجمردمعددميستغلهماألمراءمواللوكموالستبدونم
ليمألوامحياةمالبرشمظلامموقهرا..موعندمامرأيتمأنمصويتمأصبحموسيلةممنمالوسائلمالتيمينفخمهبام
الستبدونمكريماستبدادهم..معندمامرأيتمهذامرأيتمأنمكأسمالوتىمأحىل،موأنمالقربمأسلم..م
فلذلكمجلأتمإىلممامجلأتممإليهممجيعا م.م
قلنا:مفاممفعلت م؟م
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قال:مملميصعبمعيلمالبحثمعنمالوت..مفقدمعرفتممامحتبهماألنظمةمومامتبغضه..موعرفتم
أنمالوتميرتصدمكلممنمتبغضه..مفلذلكمرحتمأصيحمبه..مومامأرسعمأنمهبتمرصاصةمنحوي،م
فأردتني..مولستمأدريمهلمكانممنمسوءمحظيمأوممنمحسنةمأنمالرصاصةمملمجتهزمعيلممتاما م.م
قلنا:مكيفمنجوتممنها م؟م
قمال:ميفمغمرةمجراحي،موبعدمأنمظنممنمصوبمرصاصتهمنحويمأنهمقتيلمجاءينمرجلمممتلئم
بالسالمموالنورموالصفاء،موراحميمسحمعىلمجراحيمجرحامجرحامإىلمأنمبرئتممتاما م.م
وملميكتفمهذامالرجلمالفاضلمبأنميمسحمعىلمجراحي..مبلمراحميملؤينمبمعاينماحلكومةم
سيعيد ممتثيلها مخلفاؤهم ممنم
العادلة مالتي مأمر ماهلل مهبا ..موالتي ممثلها مالصديقون موالنبيو من م ،م مو م
ني( )1م.م
الصاحل م
وملميعدميلمهممبعدمذلكمإالمأنمأكونملبنةممتهدم مهلذهماحلكومة،موصوتاميدعمها..موقدمانترشتم
يفممهةمعجيبة..ملكني،مويفمغمرةمرسوريموقويتمبحثتمعنمالرجلمالذيمنفخميفممنماهلمةممامنفخم
فإذاميبمأسمعمأنهمقدمجاءمهلذهمالبالدمليدرأمفيهامالفتنةمالعظيمة..موقدمقدمتملقدومه،موساقتنيم
األقدارمإىلممامساقتكممإليه م.م
قلنا:مفحدثنامعنمهذهماحلكومةمالتيمبعثتمفيكمكلمهذهماهلمةممعمأنكمملمترها م.م
قال:مسيطولميبماحلديثملومحدثتكممعنهما( .)2م.م
قلنا:مالممناصملناممنماحلديثمعنها م.م

() 1ملألسفمالشديدمملميسمحمالطغاةموالستبدونموالظلمةمالذينمحكمواماألمةماإلسالميةملفرتاتمطويلةمبقيامممثلمهذهم
احلكومةماإلهليةمالتيميعممنورهاموعدهلاماألرضممجيعا،مولكنمذلكمالميعنيمعدممقيامها،مفاهللموعدمبذلك..مواألسفماألخطرم
منمهذامهومعىلممنميشوهمهذهماحلكومةمالعادلةمبنسبةمتطبيقهاميفمالواقعمالتارخييماإلسالميمحرصامعىلمالتاريخموعىلماحلكامم
الظلمةمالذينمحالوامبنيماألمةموبنيمالدولةمالتيمأرادهاماهللمهلم.
() 2محتدثنامعنمهذاموماميرتبطمبهممنمتفاصيلميفمرسالةم(عدالةمللعالني)..مولذلكماكتفينامهنامببعضماألسسمالتيمتقومم
عليهامالنظاممالسيايسميفماإلسالم،موقدمخلصناهمبترصفممنمالرسالةمالذكورة.
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قال:مهيمحكومةمتق موممعىلمأربعةمأسس:مالدستور،مواحلاكم،موالرعية،موالتنظيامت م.م
الدستور:
قلنا:مفحدثنامعنمالدستور م.م
قال:ملقدمسألتمعنمهذامصاحبيمالسلممالمتلئمبالسالم،موقدمذكرميلمأنمالنظاممالسيايسميفم
اإلسالممخيتلفمعنمكلماألنظمةميفمنقطةممهمةموخطريةمغفلتمعنهامكلماألنظمة،مبلمهناكممنم
راحمحيارهبامأوميشوهها م.م
سألتهمعنها،مفقال:مإنهمنظاممينطلقممنمأنمالعبادمعبادماهلل..موالمحيقمألحدمأنمحيكمهممإالم
ِِ
ماحل َّق مو ُهو َمخري ما ْل َف ِ
اص ِلنيَ م﴾م(األنعام:ممنم
كْم ِمإ َّال م َِّ
هلل م َي ُق ُّ
ماحل ُ
رهبممالذيمخلقهم..م﴿مإن ْ ُ
ص َْ َ َ ْ ُ
ِ ِ
هلل ِ
ماحل ْمدُ ِميف ْ ُ
كْم َمو ِإ َل ْي ِهمت ُْر َج ُع َ
ماأل َ
ونم﴾م
)..م﴿:مو ُه َوما َّ
اآلي مة57
َ
ماحل ُ
وىل َمو ْاآلخ َرة َمو َل ُه ْ ُ
ُمالمإ َل َمهم ِإ َّال ُمه َوم َل ُه ْ َ
مكُل َ ٍ ِ
ِ ِ
هلل ِِمإ َهل ًا َ
كْمم
)..م﴿:موالمتَدْ ُعم َم َعما َّ
(القصص م70:
َ
ماحل ُ
ميشء َمهال ٌك ِمإ َّال َمو ْج َه ُهم َل ُه ْ ُ
مآخ َرمالمإ َل َهمإ َّال ُمه َو ُّ ْ
َو ِإ َل ْي ِهمت ُْر َج ُع َ
ص م 88:م)م
ون)م(القص م
ورهبممالذيمخلقهممأنزلمعليهممبفضلهموكرمهمورمحتهمماميدهلممعىلممراضيهمليجعلوهمدستورم
حياهتممالذيمعليهمتقام،موبهمتستقر،مفالمحيقمألحدمأنميتجاوزهمأوميقدممرأيهمعليه،مقالمتعاىلم﴿:م
ِ
ِ
ِ
َو َأنْزَ ْلن ِ
نيم َيدَ ْي ِه ِممم َنما ْل ِكت ِ
احل ِّقم ُم َصدِّ ًق َ
هللم
كُمم َب ْين َُه ْم ِمب َامم َأنْزَ َلما َُّ
املِام َب ْ َ
َاب َمو ُم َه ْيمنًامعَ َل ْيهم َف ْ
َامإ َل ْي َكما ْلكت َ
اح ْ
َاب ِمب ْ َ
َاممنْكُم ِمرش ً ِ
كُلمجع ْلن ِ
و َالم َتت َِّبعم َأ ْهواء ُهممعَاممجاء َك ِممن ْ ِ
كُمم ُأ َّم ًةم
امو َل ْو َمشا َءما َُّ
اج َ
عَة َمومن َْه ً
ماحل ِّقمل ٍّ َ َ
َ
مجل َع َل ْ
هلل َ َ
َ َ
ْ َ َ ْ َّ َ َ
ْ ْ
ِ
واماخلري ِ
ِ ِ
ِ
ات ِمإ َىلما َّ ِ
يهم
ُكُم ِمب َاممكُ ْنت ُْم ِمف ِم
كُم َممجي ًعام َف ُي َن ِّبئ ْ
هللِم َم ْرج ُع ْ
كُم ِميفم َمام َآت ْ
َواحدَ ة ًَمو َلك ْنمل َيْمب ُل َو ْ
َاكُمم َف ْاست َِب ُق ْ َ ْ َ
ونم م(ِ 48
عَنم َب ْع ِ
اح َذ ْر ُه ْمم َأ ْنم َي ْف ِتن َ
َ ْختت َِل ُف َ
ضم َمام
كُمم َب ْين َُه ْم ِمب َامم َأنْزَ َلما َّ
ُوكم ْ
هلل َُمو َالم َتت َِّب ْعم َأ ْه َوا َء ُه ْم َمو ْ
)مو َأن ْ
َ
ماح ْ
كَثري ِ
ض م ُذن ِ ِ ِ ِ
هللُم َأ ْن م ُي ِصي َب ُه ْم ِمب َب ْع ِ
امم َن مالن ِ
َّاسم
هلل ُِمإ َل ْي َك م َف ِإ ْن مت ََو َّل ْوام َفاعْ َل ْم م َأن ََّام م ُي ِريدُ ما َّ
َأنْزَ َل ما َّ
ُوهب ْم َموإ َّن م ً
هللِمحكْامملِ َقو ٍممي ِ
ِ
ماجل ِ
وقن َ
اه ِل َّي ِةم َي ْبغ َ
َل َف ِاس ُق َ
ُونم م()50م﴾م(الائدة م)م
ُون َمو َم ْنم َأ ْح َس ُنمم َنما َّ ُ ً ْ ُ
كْم ْ َ
ونم م()49م َأ َف ُح َ
سألته:مولكنمهذامالذيمتنصمعليهماحلكوماتمالدينية م؟م
قال:مال..ماحلكوماتمالدينيةمزعمتمأهنامتنوبمعنماهلل..ملقدماحتالتمعىلمالرعايامباسمماهللم
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لتلبيممصاحلها م.م
قلنا:مفاممعالقةمهذامبالدستور م؟م
قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مأرأيتماآلالتمالكثريةمالتيميتزاحممالناسمعليهامابتغاءم
مامفيهاممنمرفاه م؟م
قلت:ممامهبا م؟م
قال:مألستمجتدممعهاممنمالدفاترمماميوضحمغرضها،مووجوهماستعامهلا،موأساليبه..موكيفيةم
تصحيحمماميقعمهلاممنمأعطاب..موكيفيةمجتنبمتلكماألعطابمقبلمحصوهلا م؟م
قلت:مأجل..موذلكممنمالحاسنمالممنما ملساوئ م.م
قال:مأرأيتملومأنممؤسسةمماماخرتعتمجهازاممعقدامغايةمالتعقيد..مولهممنماالستعامالتممام
الميمكنمحرصه..موكان مفيه ميفمنفسمالوقتممنماالستعداد مللعطبممامجيعلهميتأثرمألبسطم
الؤثرات..م م؟م
صملنم
قلت:مإنممثلمهذاماجلهازمقدمالمحيتاجمدفرتامفقط..مإنهمحيتاجمفوقمذلكمإىلمتدريبمخا م
يمتلكه م.م
قال:ممنميقوممبذلكمالتدريب..مومنميعنيمعليه م؟م
قلت:ماجلهةمالصنعةمهيماجلهةمالسؤولةمعنمذلك م.م
قال:مولومقرصتماجلهة م؟م
قلت:متقصريهامالميغتفر..مبلمتكونمإساءهتامبالتقصريميفمهذامناسخةملحاسنهاميفمصناعته م.م
هللمالفريدمالعجيب..مإنهمآلةممعقدة..مبلم
قال:مفهكذاماألمرممعمصنعةماهلل..ماإلنسان..مبنيانما م
هومأعقدماآلالت..مولوممجعناممجيعمعقولمآالتمالدنيا..ممفلنمتعدلمعقلمجمنونممنمجماننيمبنيم
آدم..مم
قلت:مسلمتملكمهبذا..مفاممتريدممنه م؟م
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قال:مهلمترىماهللمالرمحنمالرحيممالذيمخلقمهذهماآللةمالعجيبة..موأمدهامبكلممامحتتاجه..م
البسيط موا ملعقد ..ميمكن مأن ميقرص ميف مهذا ،ميف مالوقت مالذي مال متقرص مفيه مأبسط مالؤسساتم
وأحقرها م؟م
سكت،مفقال:موهلذا..مفنحنمالسلمنيمنعتقدمأنماهللمتعاىلمبرمحتهمأرسلمإىلمالبرشية..ميفمكلم
فرتةممنمفرتاتمتارخيها..مويفمكلمأمةممنمأممهامماميدهلامعىلمالطريقمالصحيحمالذيمتعبدمبهمرهبا،م
ومتا مرسمبهمحياهتا م:م
ِ
لقدمذكرماهللمتعاىلمذلك،مفقالم﴿:مكَانمالنَّاسم ُأم ًةمو ِ
هللُمالن َِّب ِّينيَ م ُم َب ِّ ِ
ينم
احدَ ةًم َف َب َع َثما َّ
ين َمو ُمنْذ ِر َ
رش َ
َ ُ َّ َ
ف ِمف ِيه ِمإ َّ م ِ
ماخ َت َل ُف ِ
و َأنْزَ َلممعهمما ْل ِكتَاب ِمب ْ ِ
نيمالن ِ
وامف ِيه َمو َم ْ
َّاس ِمف َيام ْ
ينم ُأوتُو ُه ِمم ْنم
اماخ َت َل َ
كُمم َب ْ َ
الما َّلذ َ
َ
احل ِّقمل َي ْح َ
َ َ
ََُ ُ
اماخ َت َل ُف ِ
َاتمب ْغيامبينَهمم َفهدَ ىما َّ ِ
ِ
ينم َآ َمن َ
ُواملِ ْ
ُمهي ِديم
ماحل ِّق ِمب ِإ ْذ ِن ِه َموا َّ
وامف ِيه ِمم َن َْم
هللُما َّلذ َ
امجا َء ْ ُهت ُمما ْل َب ِّين ُ َ ً َ ْ ُ ْ َ
َب ْعدم َم َ
هلل َ ْ
منمي َشاء ِمإ َىل ِمرص ٍ
اطم ُم ْست َِق ٍ
يمم م(﴾)213م(البقرة م)م
َ َْ ُ
َ
وقالمتعاىلمعنمت مقصريمبنيمإرسائيلمـمباعتبارهممنموذجاملرسالةممنمرساالتماهللمـمفياممأنزلم
َابما َّ ِ
َابميدْ عَو َن ِمإ َىل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
مكت ِ
َ
كُمم َبْمين َُه ْمم ُث َّمم
ينم ُأوتُوامنَصي ًبامم َنما ْلكت ِ ُ ْ
إليهمممنمكتاب﴿:ممأملْمت ََر ِمإ َىلما َّلذ َ
هللِمل َي ْح َ
ٍ
ِ
َيت ََو َّىلم َف ِر ٌيق ِممن ُْه ْم َمو ُه ْمم ُم ْع ِر ُض َ
غَر ُه ْمم
ونم م()23م َذل َك ِمب َأ َّ ُهن ْمم َقا ُلوام َل ْن َممت َ َّسنَامالن َُّار ِمإ َّالم َأ َّيا ًمام َم ْعدُ و َدات َمو َّ

ِ ِ
رت َ
ونم م(﴾)24م(آلمعمران م)م
ِيفمدين ِه ْمم َمامكَانُوام َي ْف َ ُ
ِ
كَذ ِبم َأكَّا ُل َ ِ
عُونملِ ْل ِ
كُمم َب ْين َُه ْمم َأ ْومَمأ ِ
مجا ُء َ
وقالميصفهمم﴿:مس َّام َ
عْر ْضم
وكم َف ْ
لس ْحتم َف ِإ ْن َ
اح ْ
ونمل ُّ
َ
هلل ُ مِ
ِ
رض َ
بم
كُم م َب ْين َُه ْم ِمبا ْل ِق ْس ِط ِمإ َّن ما َّ
َمحي ُّ
كَم َت م َف ْ
ًامو ِإ ْن َ
وك َمش ْيئ َ
اح ْ
مح ْ
عَ ن ُْه ْم َموإ ْن م ُت ْع ِر ْض معَ ن ُْه ْم م َف َل ْن م َي ُ ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
هللِم ُث َّمم َيت ََو َّل ْو َن ِمم ْنمَمب ْع ِدم َذلِ َك َمو َمام
كْمما َّ
)موكَ ْي َ
كِّمون ََك َموعنْدَ ُه ُممالت َّْو َراةُمف َيه ُ
ا ُْل ْقسطنيَ م م(َ 42
امح ُ
محي ُ
ف َُ
ِ ِ
امهدً ىمونُور َمحيكُم ِمهبامالن َِّبي َ ِ
ُأو َل ِئ َك ِمبا ُْلؤْ ِمنِنيَ م م(ِ 43
ينم
)مإنَّام َأنْزَ ْلنَامالت َّْو َرا َة ِمف َيه ُ
ينم َأ ْس َل ُموامل َّلذ َ
ون ما َّلذ َ
َ ٌ ْ ُ َ ُّ
ِ
واممن ِ
األحبار ِمبام ماستُح ِف ُظ ِ
مكت ِ
الر َّب ِان ُّي َ
َّاسم
َاب ما َّ
هلل َِموكَاُمنوامعَ َل ْيه ُمش َهدَ ا َء م َف َال َمخت َْش ُوامالن َ
ْ
ون َمو ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
َها ُد َ
وامو َّ
هللُم َف ُأو َل ِئ َك ُمهمما ْل مِ
ِ
ِ
رت ِ
كَاف ُر َ
)موكَ َت ْبنَام
كُم ِمب َامم َأنْزَ َلما َّ
ونم م(َ 44
ُ
محي ْ
وامب َآ َي ِايتم َث َمنًام َقل ًيال َمو َم ْن َمملْ َ ْ
َو ْاخ َش ْون َمو َالمت َْش َ ُ
األ ُذ َن ِمب ْ ُ ِ
األن ِ
ني ِممبا ْل َع ْ ِ
ْف َمو ْ ُ
ْف ِمب ْ َ
ني َمو ْ َ
عَ َل ْي ِه ْم ِمف َيهام َأ َّن مال َّن ْف َس ِمبال َّن ْف ِ
الس ِّنم
األن َ
س َموا ْل َع ْ َ
الس َّن ِمب ِّ
األ ُذن َمو ِّ
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ِ
اجلر ِ
هللُم َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُمممال َّظ ُالِ َ
ونم
كُم ِمب َامم َأنْزَ َلما َّ
وحمق َص ٌ
َو ْ ُ ُ َ
محي ْ
اصم َف َم ْنمت ََصدَّ َق ِمبهم َف ُه َومكَ َّف َارةٌم َل ُه َمو َم ْن َمملْ َ ْ
ِ ِ
ماإلن ِ
نيم َيدَ ْي ِه ِمم َنمالت َّْو َر ِاة َمو َآ َت ْينَا ُه ْ ِ
يسىما ْب ِنم َم ْر َي َمم ُم َصدِّ ًق َ
ْج َيل ِمف ِيه ُمهدً ىم
املِام َب ْ َ
م(َ 45
)مو َق َّف ْينَامعَ َىلم َآ َث ِاره ْممم ِبع َ
ِ ِ ِ
ِ
املِامب َ ِ ِ
ماإلن ِ
كُمم َأ ْه ُل ْ ِ
ْج ِ
يل ِمب َامم
ىمو َم ْوع َظ ًةمل ْل ُمتَّقنيَ م م(َ 46
نيم َيدَ ْيهمم َنمالت َّْو َراة َمو ُهدً َ
)مو ْل َي ْح ْ
ُور َمو ُم َصدِّ ًق َ َ ْ
َون ٌ
َأنْزَ َلما َّ ِ ِ
هللُم َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُمما ْل َف ِاس ُق َ
ونم م(﴾)47م(الائدة م)م
كُم ِمب َامم َأنْزَ َلما َّ
محي ْ
هللُمفيه َمو َم ْن َمملْ َ ْ
وعىلمهذامالنهجموالسنةماإلهليةمأنزلمالقرآنمالكريممليؤديمالوظيفةمالتيمأدهتامسائرمالدساتريم
اإلهلية،مقالمتعاىل﴿:مو َأنْزَ ْلن ِ
نيم َيدَ ْي ِه ِمم َنما ْل ِكت ِ
احل ِّقم ُم َصدِّ ًق َ
َاب َمو ُم َه ْي ِمنًامعَ َل ْي ِهم
َامإ َل ْي َكما ْل ِكت َ م
املِام َب ْ َ
َ
َابم ِب ْ َ
َاممْمنكُم ِمرش ً ِ
كُلمجع ْلن ِ
هللُمو َالم َتت َِّبعم َأ ْهواء ُهممعَاممجاء َك ِممن ْ ِ
اجام
عَة َمومن َْه ً
ماحل ِّقمل ٍّ َ َ
كُمم َب ْين َُه ْم ِمب َامم َأنْزَ َلما َّ َ
َف ْ
َ َ
ْ َ َ ْ َّ َ َ
اح ْ
ْ ْ
واماخلري ِ
ِ ِ
ِ
كُمم
هللِم َم ْر ِج ُع ْم
ات ِمإ َىلما َّ
َو َل ْو َمشا َءما َُّ
َاكُمم َف ْ
كُم ِميفم َمام َآت ْ
كُمم ُأ َّم ًة َمواحدَ ة ًَمو َلك ْنمل َي ْب ُل َو ْ
جل َع َل ْ
هللم َ َ
است َِب ُق ْ َ ْ َ
ونم م(ِ 48
ِ
مختت َِل ُف َ
ُكُم ِمب َاممكُ ْنت ُْم ِمف ِيه َ ْ
اح َذ ْر ُه ْمم
كُمم َب ْين َُه ْم ِمب َامم َأنْزَ َلما َّ
هلل َُمو َالم َتت َِّب ْمعم َأ ْه َوا َء ُه ْم َمو ْ
)مو َأن ْ
َ
ماح ْ
َمجي ًعام َف ُي َن ِّبئ ْ

ضم ُذن ِ ِ
هللُم َأ ْنم ُي ِصي َب ُمه ْم ِمب َب ْع ِ
معَنم َب ْع ِ
َأ ْنم َي ْف ِتن َ
ُوهب ْم َمو ِإ َّنم
هلل ُِمإ َل ْي َكم َف ِإ ْنمت ََو َّل ْوام َفاعْ َل ْمم َأن ََّامم ُي ِريدُ ما َّ
ضم َمام َأنْزَ َلما َّ
ُوك ْ
كَثري ِ
ِ
امم َنمالن ِ
َّاسم َل َف ِاس ُق َ
ونم م(﴾)49م(الائدة م)م
ً
كْمم
وقدمسمىماهللمتعماىلمكلمخالفمللمنهجمالذيماختارهملعبادهمجاهلية،مفقالم﴿:م َأ َف ُح َ
هللِمحكْامملِ َقو ٍممي ِ
ِ
اجل ِ
وقن َ
اه ِل َّي ِةم َي ْبغ َ
ُونم م(﴾)50م(الائدة م)م
ُون َمو َم ْنم َأ ْح َس ُنمم َنما َّ ُ ً ْ ُ
َْ

ابتسمت،موقلت:مهلمترىمأنماهللمينزلممنمعلياءمعرشه..مليحكممهذهمالذراتمالتائهةمالسامةم
(برشية)م م؟م
ابتسممصاحبي،موقال:مأليسماهللمهومالذيمخلقمالنملموالنحلموالبعوضمووحيداتماخللية،م
وأمدهامبالفطرةمالسليمةمالتيمتتيحمهلامأنمحتياماحلياةمالسليمة م؟م
قدمالمتقولمبعضمالدياناتمالحرفةمهبذا..مأمامتصورنامنحنمالسلمني،مفيقوممعىلمهذا،مفاهللم
هلل ِ
ومم
هومالقيوممالذيميقوممبهمكلميشءممنماخللقمواألمر..مقالماهللمتعاىلم﴿:ما َّ
ماحل ُّيما ْل َق ُّي ُ
ُمالمإ َل َه ِمإ َّال ُمه َو ْ َ
ضممنم َذاما َّل ِذيمي ْش َفع ِ
الم َت ْأ ُخ ُذه ِمسن ٌَةموالمنَومم َلهمم ِاميفمالس مامو ِ
ات َمو َم ِاميف ْ َ
معنْدَ ُه ِمإ َّال ِمب ِإ ْذ ِن ِهم َي ْع َل ُمم َمام
َ ُ
ماأل ْر ِ َ ْ
َّ َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
مع ْل ِم ِه ِمإ َّال ِمبام َمشاءمو ِسع ِ
ون ِمب َيش ٍء ِممن ِ
امخ ْل َفهممو ُ ِ
ب َ ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر َضم
مالس َام َو ِ م
نيم َأ ْيد ِهي ْم َمو َم َ ُ ْ َ
المحيي ُط َ ْ ْ
مكُرس ُّي ُه َّ
َ َ َ َ ْ
َْ
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ِ
ِ
ِ
يم)م(البقرة م)255:مم
َوالم َيؤُ و ُد ُهمح ْف ُظ ُه َ مام َمو ُه َوما ْل َع ُّيلما ْل َعظ ُ
لقدمأخربنامربنامأنمحركاتمالنحلمالتيمتتحركهاملتصنعمذلكمالشفاءمالرباينمالعجيبمالم
ماخت ِذ ِ
تتحركهامإالمانطالقاممنمالوحيماإلهلي،مقالمتعاىلم﴿:مو َأوحىمرب َك ِمإ َىلمالنَّح ِلم َأ ِن َّ ِ
ماجل َب ِ
يمم َن ِْ
الم
ْ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ
ونم م()68م ُثم ِ
مكُيل ِمم ْن ِّ
الش َج ِر َمو ِممَّام َي ْع ِر ُش َ
ًامو ِم َنم َّ
يمس ُب َل َمر ِّب ِكم ُذ ُل ًال َمخي ُْر ُج ِمم ْنم
ُب ُيوت َ
مكُلمال َّث َم َراتم َف ْاس ُلك ُ
َّ
َّاس ِمإ َّن ِميفم َذلِ َك َ َ ِ
ِ
فم َأ ْل َوا ُن ُه ِمف ِيه ِمش َفا ٌءملِلن ِ
كَّر َ
ون م(﴾)69م(النحل م)م
اب ُمخمْت َِل ٌ
امرش ٌ
مآل َي ًةمل َق ْو ٍمم َي َت َف ُ
وهن َ َ
ُب ُط َ
فإذامكمانمالنحلمالبسيطمحيتاجمإىلماهللميفمحركاته..مفكيفمنستغنيمنحنمعنه م؟م
قلت:ملقدمعرفتماهلل،موعرفتمأنهمأرفعممنمأنمينزلمإىلمعرشمقيرصمليحكممبدلمقيرص..م
فلذلكمقالملنامالكلمة:م(مدعوامماملقيرصملقصري،مومامهللمهلل م)م
قال:مأماملقيرصمهلل،مأممليسمهلل م؟م
قلت:ممامتقصد م؟م
قال:مأليسمالمبرشمالذينمحيكمهممقيرصمعبادمهلل..مخلقهمماهللموصورهممووهبهمممنمأفضاهلمم
ماموهبهم م؟م
قلت:مصحيحممامتقول م.م
قال:مفهممهلل..موليسواملقيرص م.م
قلت:مولكنمقيرصمهومالذيمحيكمهم م.م
قال:مأرأيتملومأنمرجالمسطامعىلمبيتك..موجلسمعىلمعرشك..موراحميأمركموينهاكمأكنتم
تعتقدمأنمطاعتهمواجبةمع مليكمالممناصملكممنها م؟م
قلت:مال..مطاعتيملهمجريمة..مفكيفمأرىضملنمسطامعيلمأنميتملكني م.م
قال:مفكذلكمقيرص..موكذلكمكلمالقيارصة..ملقدمخلقناماهللمأحرارا،مفرحنامنبيعمحريتنام
للمستبدينمليحرقونامبنرياهنم..مثممننسبمذلكمكلهمهلل م.م
اخلليفة:
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قلنا :محدثتنا معن ماألساس ماألول ..مفحدثمنا معن مالثاين ..مفهو مالذي متتنازع مفيه ماألنظمةم
والذاهبمومتتلئمرصاعا م.م
قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقالمـموهوميشريمإىلمالسامءمـم:مأالمترىمالسامء..موأقامرهام
وكواكبهامونجومهاموجمراهتا م؟م
قلت:مبىل..مومامعالقتهامهبذا م؟م
قال:مأالمترىمكيفمنظمماهللمالكون..مفالقمرمتابعمللكوكب م..موالكوكبمتابعمللنجم..م
والنجممسائرممعمالجرةميتحركموفقمحركاهتا..مفالميشذمعنهاموالمينحرف م.م
قلت:مبىل..مفاممعالقةمذلكمباممنحنمفيه م؟م
قال:مإنماحلركاتمالنتظمةمتستدعيمنقطةممركزيةمأومحمورا..موالميمكنمأنمتنظمماحلركاتم
منمدونمذلك م.م
قلت:مأتقصدمأنمالركنمالثاينمهومتلكمالنقطةمالركزية م؟م
قال:مأجل..مفالميكفيمالدستورموحدهمألكثرمالناس..مفلذلكمهممحيتاجونمإىلممنمينظمم
حياهتمموحركاهتم م.م
قلت:مذلكممتفقمعليهمعندمالبرشممجيعا..مفاممميزةمالنظامماإلسالميميفمهذا م؟م
قال:مميزةماإلسالمميفمهذامأنهموضعمالقواننيمالتيمتتيحملشخصممامأومجلامعةممامهذ مهمالوظيفةم
اخلطريةمالتيمتتوقفمعليهامحياةمالناس م.م
قلنا:مفاممهذهمالضوابط م؟م
قال:ملقدمذكرمالقرآنمالكريممضابطنيمعظيمنيملذلك،متندرجمضمنهاممسائرمالضوابط،م
ض ِمإ ِّين َمح ِف ٌ ِ
ماج َع ْلنِيمعَ َىل َمخزَ ِائ ِن ْ َ
ماأل ْر ِ
يم)م
وذلكميفمقولهمتعاىلمعىلملسانميوسفمم﴿:م َق َال ْ
يظمعَ ل ٌ
(يوسف م)55:مم
لقدمذكرماهللميفمهذهماآليةمالكريمةمضابطنيمعظيمني،مأمامأوهلام،مفاحلفظ،موأمامالثاين،مفالعلم م.م
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أماماحلفظ،مفيتمثلميفممجيعماألخالقمالتيمجتعلممنموكلتمإليهمهذهمالهمةمالميسعىمحلظم
نفسه..مبلميسعىمحلفظمماموكلمبهممنمشؤونمالرعية..مم
وأمامالعلم..مفيتمثلميفممجيعمالقدراتمواخلرباتمالتيممتكنهممنمأداءموظيفته..مفالميمكنمأنم
لمالمينفعمنفسه،مفكيفمينفعمغريه م؟م
تؤدىموظيفةممنموظائفمالوجودمباجلهل..مفاجلاه م
قلت:مفأينممثلمهذامالرجل..مإنهمكالدرةماليتيمة م.م
ابتسمممصاحبي،موقال:مجلمجنابماحلقمأنمخييلماألرضممنمأصحابمالقدراتمالختلفة م.م
قلت:مفاممالذيمحيولمبينهمموبنيمالوصولمإىلمالناصبمالتيمهممأهلمهلا م؟م
قال:مأصحابمالنفوسمواألهواءمهممالذينمحي مولونمبينهمموبينها..ملقدمذكرماهللمذلكمفقالم
حاكيامعنمبنيمإرسائيلموعنرصيتهممالتيمحالتمبينهمموبنيمقبولماحلاكممالذيمرضيهماهللمهلم..م
ِ
يمإ ِ ِ
وس ِ
قالمتعاىلم﴿:م َأ َملمت ََر ِمإ َىلما َْل َ ِ ِ ِ ِ
ىمإ ْذم َقا ُلواملِن َِب ٍّي َمهلُ ُمما ْب َع ْثم َلَمنام َمم ِلكًامن َُق ِات ْلم
رسائ َيلمم ْنم َب ْعدم ُم َ
إلمم ْنم َبن ْ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
وامو َمام َلنَام َأ َّالمن َمُق ِات َل ِميف َمس ِب ِ
ِيف َمس ِب ِ
هللم
يلما َِّ
يلما َّ
كُمما ْلقت َُالم َأ َّالمت َُقات ُلوام َقا ُل َ
معَس ْيت ُْم ِمإ ْنمكُت َ
بمعَ َل ْي ُ
هللِم َق َال َمه ْل َ

ِ
ِ
ِ ِ
امإ َّالم َق ِل ًيال ِممن ُْهم َموا َّ ِ
بمعَ َل ْي ِه ُمما ْل ِقت َُالمت ََو َّل ْو ِ
يم ِمبال َّظالِنيَ م
َامو َأ ْبنَائنَام َف َل َّاممكُت َ
َو َقدْ م ُأ ْخ ِر ْجنَامم ْنمد َي ِارن َ
هللُمعَ ل ٌ
ْ

وتم َم ِلكًام َقا ُلوام َأنَّىم َي ُ
امون َْح ُنم
)مو َق َال َمهلُ ْممن َِب ُّي ُه ْم ِمإ َّنما َّ
كُمم َطا ُل َ
كُونم َل ُهما ُْل ْل ُكمعَ َل ْي َن َ
م(َ 246
هللَم َقدْ م َب َع َثم َل ْ
َأ َح ُّق ِمبا ُْل ْل ِك ِمم ْن ُه َمو َملم ُيؤْ َتمس َع ًمة ِمم َنما َْل ِ
كُم َموزَ ا َد ُهم َب ْس َط ًة ِميفما ْل ِع ْل ِم َمو ِْ
اجل ْس ِمم
الم َق َال ِمإ َّنما َّ
هلل ْ
َماص َط َفا ُهمعَ َل ْي ْ
َ
ْ
هللُميؤْ ِيتمم ْلكَ هممنمي َشاءموا َّ ِ
ِ
يمم م(﴾)247م(البقرة م)م
َوا َّ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ
هلل َُمواس ٌعمعَل ٌ
ضيهماهللمهلم م.م
ومعمذلكمملميقبلوامإىلمأنمرأوامالعجزةمالتيمتدهلممعىلمأنهماحلاكممالذيمر م
وملميكنماألمرمقارصامعىلمبنيمإرسائيل..مفأكثرماألمممواجهتمأنبيائهامالذينمهممأرشفم
الناسموأقدرمالناسمعىلمحتملممثلمهذهمالسؤولياتمبالتكذيبمواالحتقارملسببمبسيطمكهذام
وامه َذام
ماحل ُّ م
السببمالذيمأوردهمالقرشيونميفمرفضهمملحمدم
قم َقا ُل َ
..مقالمتعاىلم﴿:مو ََّل َ
َ
امجا َء ُه ُم ْ َ
َني ِ
َّامب ِه ِ
)مو َقا ُلوام َل ْو َالمنُزِّ َل َمه َذاما ْل ُق ْر َآ ُنمعَ َىل َمر ُج ٍل ِمم َنما ْل َق ْر َيت ْ ِ
ِس ْح ٌر َمو ِإن ِ
مكَاف ُر َ
معَظ ٍ
يمم م(﴾)31م
ونم م(َ 30
(الزخرف م)م
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وقدمردماهللمعليهممهذامالنطق،مفقالم﴿:م َأ ُه ْمم َي ْق ِس ُم َ
ون َمر ْمح ََة َمر ِّب َكمن َْح ُنم َق َس ْمنَام َب ْين َُه ْمم َم ِع َ
يشت َُه ْمم
ٍ ِ ِ
ِيف ْ ِ
امو َر َف ْعنَام َب ْع َض ُه ْمم َف ْو َقم َب ْع ٍ
امو َر ْمح ُمَةم َر ِّب َك َمخ ْ ٌريم
امس ْخ ِر ًّي َ
ماحل َياةمالدُّ ْن َي َ
ضم َد َر َجاتمل َيتَّخ َذم َب ْع ُض ُه ْمم َب ْع ًض ُ
َ
ِ
امجي َم ُع َ
ونم م(﴾)32م(الزخرف م)م
ممَّ َ ْ
ولألسفمفإنممامحصلملألممماألخرىمحصلمألمتنامالتيمأعرضتمعنماخللفاءمال مراشدينم
اهلادينمالهدينيمالذينمارتضاهمماهللمهلم،مواستبدلتمهبممظلمةموطوغيتموملوكامشوهوامدينماهلل،م
وانحرفوامبه م.م
الرعية:
قلنا:محدثتنامعنماألساسمالثاين..مفحدثنامعنمالثالث..مم
قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مالرعية..مالرعيةمهممالذينميتشكلممنهممنظاممالسياسةم
الم م.م
يفماإلس م
قلت:مويفمغريماإلسالم..مفالميمكنمأنميكونمهناكمنظامممنمغريمرعية م.م
قال:مالمأقصدمبالرعيةمالشعبمالجردمعنمحريةمالرأي،موقوةماإلرادة،مونفاذمالعزيمة..مبلم
أقصدمالشعبمالمتلئمباحلريةموالوعيموالقدرةمعىلمأنمتكونملهمإرادتهماحلرةمالتيمهياهباماحلاكم،م
وحيسبمهلامحساهبا..مبلمالميمكنمللحاكممأنمحيكممالرعيةممنمدوهنا م.م
قلت:متقصدماالنتخاب م؟م
قال:مالمأقصدماالنتخابموحده..مبلمأقصدمكلمماميربطمالرعيةمبراعيهامحتىمعزلهمإنمأرادت م.م
قلت:مأيفماإلمكانمذلك م؟م
قال:مأجل..مبلمجيبمعىلمالرعيةمأنمتعملمعىلمعزلمراعيهامإنمأساء..مم
قلت:منرىمأنمللرعميةمشأناميفمالنظامماإلسالمي..مفاممهو؟..موماممنطلقاته م؟م
ت(:)1مالبيعةملنمتوفرتمفيهماألهلية..م
قال:مللرعيةميفمالنظاممالسيايسماإلسالممأربعممسؤوليا م
()1ممحتدثنامعنمهذهمالسؤولياتمبتفصيلميفمرسالةم(عدالةمللعالني)ممنمهذهمالسلسلة.م
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والطاعةميفمالعروف..موالعصيةميفمالنكر..موعزلممنمملمتتوفرمفيهماألهلية م.م
التنظيامت:
يميقوممعليهمالنظاممالسيايسماإلسالمي .م.م
قلنا:مفحدثنامعنماألساسمالرابعمالذ م
قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مأرأيتملومأنمرسامامرسممعىلملوحتهمصورةمحلديقةم
زينهامبأمجلمالزهورمواأللوان،مونسقهامتنسيقامبديعا..ملكنهمتالعبمباأللوان..مفجعلمأوراقم
األشجارمسوداء..موجعلمالياهممحراء..موجعلمالشمسمخرضاء م؟م
المشكمأنمهذامرساممهازل م.م
قلت:م م
قال:مال..مهومرساممجاد..مولكنهمأرادمأنميبدع..موقدمرأىمأنمكلمالرسامنيميرسمونماألوراقم
خرضاء،مفراحمحيوهلامإىلمسوداء م.م
قلت:مفهذامجمنونمإذن م.م
قال:مملمترمجنونه م؟م
قلت:مألنماإلبداعمالميكونمبالتالعبمبحقائقماألشياء .م.م
قال:مففيمميكونمإذن م؟م
قلت:ميفمتنسيقهمواختياراتهمواإلحياءاتمالتيمتعربمعنهامصوره .م.م
ثممأضفتمقائال:ممامتريدمبكلمهذا م؟م
قال:مأريدمأنمأبنيملكمالعالقةمبنيمالتنظيامتموالدستور..مفالدستورمماإلهليمدورهمأنميبنيم
فطرماألشياءموحقائقهامحتىمالميتالعبمالساسةمهبا..موأمامالتنظيامت،مفدورهامأنمجتعلمصورةم
احليماةممجيلةمحيةمممتلئةمبالسعادة م.م
قلت:مفاممعالقةمهذامبالنظاممالسيايسماإلسالمي م؟م
قال:مكاممأنماإلسالممتشددميفمدستورهمالذيمحيفظمحقائقماألشياء،مفإنهميفممقابلمذلكمتفتحم
تفتحامتامامعىلمكلممامخيدمماحلياةممنمتنظيامت..مفاحلياةمالمتستقيممإالمبالتنظيامتمالصاحلةمالتيم
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تيرسمل ملرعيةمحياهتا م.م
*م
** م
بعدمأنمذكرملنامصاحبناممنمأنباءمالنظامماإلسالميممامذكرمسألناهمعنمصاحبه،مفقال:ملقدم
مكثتممعهمفرتةممنمالزمنميرشحميلمجوانبمالسالممالتيمخيتزهناماإلسالمميفممجيعممبادئهمونظمه..م
جثمتمعىلمقلبيم
ويفماليوممالذيمقررتمفيهمبكلمقوايمأنمأحطممتلكماخلراساناتمالسلحةمالتيم م
وعقيلموحالتمبينيموبنيماإلسالم..ميفمذلكماليوممملمأرمصاحبي..مفرحتمأسألمعنه،موأمعنميفم
السؤال،موقدمدلنيمالناصحونمعىلمأنهمقدممهذهمالبالد،موقدمقدمتمألجله،موهامأنتممترونممام
أصابناممنمالبالء م.م
وأنامالمأحزنمعىلمفواتممامفاتنيممنمالدنيا،مولكنيمأحزنمعىلمت ملكمالبادئمالعظيمةمالتيمجاءم
هباماإلسالممكيفمتشوهمهذامالتشويه م.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

466

ثامنامـمالعا مملم
يفماليوممالثامن،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مفاسمعوين..موأرجوم
أنمتصربوامعىلممامسأذكرهملكمممنممآس..مفأنامالمأذكرهاملكممإالمألنفسمعنمصدريمبعضمتلكم
اآلالممالتيمتنهشه،موأطفئمتلكماحلرائقمالعظيمةمالتيممتألمقلبيمباخلراب..مم
أنامرجلمكتبملهمأنميك مونمضحيةمألفكارمسوداويةمكثريةمجعلتهمتلميذاملإلجرامموأستاذاممنم
أساتذته..موملمأكنموحديميفمذلك..ملقدمكنتميفمأمةممنمالناسمالمتفكرمإالمبالعقلمالذيمأفكرمبه،م
والممتارسممنماألساليبمإالممامأمارسهممنماألساليب م.م
ليسمعندمهذاماحلدمتقفمقصتي..مهناكمجوانبممرشقةممجيلةمختمتم مهبا..موألجلهامجئتم
إىلمهذهمالبالد..مولكنماهللمقدرمأنمأصىلمببعضمالنريانمالتيمكنتمأصليهامغريي..موأنامراضم
بذلك،ممطمئنمله..مألينمعىلمحسبممامذكرميلمالنورموالطهرموالسالمملنمألقىميفمحيايتمإالمثامرممام
غرستهمفيها م.م
ولكنيممعمذلكممتأسفمأسفامالميمكنمأنميكونملهمحد..مألينم ممامأتيتمهنامإالمألستبدلم
تلكمالثيابمالدمويةمالتيمولدتمهبامونشأتمعليهامورستميفمحيايتممجيعاموأنامألبسها..مبثيابم
أخرىمممتلئةمبالطهرموالسالمموالصفاء..مثيابمقدمتكفرمتلكماجلرائممالكثريةمالتيمارتكبتهامكامم
ارتكبهامأساليفميفمحقماإلنسانية م.م
قلنا:ممنمأنت م؟م
قال:مملقدمتسمميتمبأسامءمكثرية..مفمنمأسامئيمنريون..مومنهامشارون..مومنهامهتلر..مومنهام
نابليون..مومنهامبوش..مومنهامأسامءمكثريةمستعرفوهنامعندمرسديملقصتي .م.م
قلنا:مفمنمأيمالبالدمأنت م؟م
قال:مممنمكلمتلكمالبالدمالتيمتصدرماإلجرام،موتتعاملممعمالبرشمكاممتتعاملممعماحلرشات م.م
قلنا:مفمتىمولدت م؟م
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قال:مممنمقديم..ممنمزمنمطويل..مالمأذكرماليوممبالضبط..مولكنيمأذكرمأنهميفماليوممالذيم
بدأتمأميزمفيهمقدمتميلمآالفمالقرابنيمالبرشية..موعمدتمبالسباحةميفمدمائها .م.م

الرصاع
يفمذلكماحلنيمجاءمالكاهنمورتلمعيلمآياتمكثريةممنمالكتابمالقدس..مكانتمأولممرةم
أسمعمفميهامبالكتابمالقدس..مسأقرأمعليكممأولممامطرقمسمعيممنها..مولعلكممتعذروينميفمذلكم
التوجهمالؤملمالذيمتوجهتمإليهميفمحيايت..موكيفمالمأتوجهمإليه..موقدمبدأمالكاهنمحيايتمبأنم
أسمعنيمهذهمالنصوصمالمتلئةمبالقداسة م:م
واميف ما َْل ِدين َِة َمخ ْل َف ُه َموا ْق ُت ُلوا.م َ
الم
)مقولمالرب(:ماعْرب ِ م
لقدمأسمعنيممنمسفرم(حزقيال:م 9م:م5
ُُ
.مو َل ِك ْنم مَ
ُكُم َمو َ
كُوامالش ْي َخ َمو َّ
َّ
المت َْق َر ُبوام
الم َت ْع ُفوا.م َأ ْه ِل
َرتَ ْ
اب َموا ْل َع ْذ َرا َء َموال ِّط ْف َل َموالن َِّسا َء َ
الش َّ
َأفمعُ ُيون ْ
ت َ َّ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
وامهي ِل َ
الش ُي َ
مالر َج َال َمو ُّ
ينم َأ َم َامم
وخما َْل ْو ُجود َ
مالس َم ُة َ
كُون ِّ
م ْنم َأ ِّي ِمإن َْسانمعَ َل ْيه ِّ
،موا ْبتَدئُوامم ْن َم ْقديس.م َفا ْبَمتدَ ُأ ُ ْ
ماخ ُر ُجوا.م َفانْدَ َف ُع ِ
كَل َموا ْم َ ُ
ْاهلَ ْي ِ
واماهلَ ْي َ
.مو َق َال َمهلُ ْم:من َِّج ُس ْ
اح ِات ِه ِمبا ْل َقت َْىل،م ُث َّم ْ
وامإ َىل ما َْل ِدين َِةم
وامس َ
كَل َ
أل َ
رشعُوام َي ْق ُت ُلون م)م
َو َ َ

ِ
وسى:ما ْنت َِق ْم ِمم َن ما ْلِدْ َي ِان ِّينيَ ملِ َبنِيم
وأسمعنيممنمسفرم(العدد:مم 31م:م 1م َ
مالر ُّب ُمل َ
)(:مو َق َال َّ
واممنْكُم ِمرجا ً ِ
ب:مجهزُ ِ
ِ
ِإ ِ
،مو َب ْعدَ َه َ
وسىملِ َّ
ينم
اممت ُ ُ
ال ُمجمَن مَّد َ
ْ َ
لش ْع ِ َ ِّ
رسائ َيل َ
وت َمو َتن َْض ُّم ِمإ َىلم َق ْوم َك.م َف َق َالم ُم َ
ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
وامكُلم َذ ٍ
مالر ُّب َمو َق َت ُل َّ
؛مو َق َت ُلوام
كَر َ
مكَامم َأ َم َر َّ
ُل َح َار َبةما ْلدْ َيان ِّينيَ َمواالنْت َقا ِم ممل َّلر ِّبممن ُْه ْم..مم َف َح َار ُبواما ْلدْ َيان ِّينيَ َ

ماخلمس َة:م َأ ِويمور ِاقمموصورموحورمور ِابع،مكَامم َق َت ُلوامب ْلعاممبنمبعور ِمبحدِّ ممالسي ِ
ف.م
َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ْ
َم َع ُه ْمم ُم ُل ُ
َ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ
وكَه ُم ْ َ ْ َ
ُومإرس ِائ َيل ِمنساءما ْلِدْ ي ِانينيَ مو َأ ْط َف َاهلم،موغَنِم َ ِ
ِ
ال ِك ِه ْم،م
مهب ِائ ِم ِه ْم َمو َم َو ِاش ِيه ْم َمو َس ِائ َرم َأ ْم َم
واممج َ
َ َ َ ِّ َ
يع َ َ
ُْ َ ُ
رسمَمبن ْ َ
َو َأ َ َ
ِ
ِِ
َو َأ ْح َر ُقوام ُمدُ َ ُهن ْم مكُ َّل َه ِ
مكُل ما ْل َغن َِائ ِم َموا َ
أل ْسال ِ
َب ِمم َن ممالن ِ
ا،مو ْاست َْو َل ْوامعَ َىل ِّ
َّاسم
وهن َ
امب َم َساكن َه َ
امو ُح ُص َ
مالس ِت ْقب ِ
كُل م َقاد ِة ِمإ ِ ِ
ِ
و ْ ِ
اهل ْم ِمإ َىل َمخ ِار ِج ما ُْل َخ َّي ِم،م َف َأ ْبدَ ىم
رسائ َيل ْ َ
وس َ
احل َي َوان..مم َف َخ َر َج م ُم َ
َ َ
ىمو َأل َعازَ ُار َمو ُّ َ ْ َ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ش ِممنمرؤَ س ِاءما ُ ِ
ِ
،مو َق َالم
ماحل ْمر ِب َ
أل ُلوف َمو ُرؤَ َساءما ْلئَاتما ْل َقادمنيَ مم َن ْ َ
ماجل ْي ِ ْ ُ َ
ىمس َخ َط ُهمعَ َىلم َقا َدة ْ َ
وس َ
ُم َ
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يمإ ِ ِ ِ ِ
ِ
َهلم َِ
ِ
يح َةم َب ْل َع َامم َأ َ ِ ِ
اماست َْح َي ْيت ُُممالن َِّسا َء ِ
كُنم
،مو َّ
ُور َ
؟مإ َّ ُهن َّن ِمبا ِّت َباع ِه َّنمنَص َ
رسائ َيل مملع َبا َدةم َفغ َ
:ملا َذ ْ
ُْ
غْو ْي َنم َبن ْ َ
ِ
سب ِ ٍ ِ
أل ْط َف ِ
كُلم َذ ٍ
كَر ِمم َنما َ
اآلنما ْق ُت ُلوام َّ
مالر ِّب.م َف َ
،موا ْق ُت ُلوام َأ ْيض ًام
ال َ
َ َ َ
بمخ َيانَةمل َّلر ِّب،م َف َت َف َّشىما ْل َو َب ُأ ِميف َممجَاعَة َّ
مضاجع ْتمرجال ِ
ٍ
معَذراء َمملمت َُض ِ
كُم َّ
َّ
اج ْع َمر ُجالً)مم
كُلما ْم َر َأة َ َ َ َ ُ َ
ماست َْح َي ْوام َل ْ
ً،مو َلك ِن ْ
مكُل ْ َ َ ْ
:ماه ِت ُفوا،م َ
لش ْع ِ
وعملِ َّ
كُمم
مالر َّبم َقدْ َمو َه َب ُم
ب ْ
وأسمعنيممنمسفرم(يشوع:م6م:م(:)16م َق َالم َي ُش ُ
أل َّن َّ

كُلمم ِ
ِ
ِ
ب َمو ِآن َي ِةمالن َُّح ِ
امحم ََّرم ًاملِ َّلر ِّب..م َأ َّم ُّ
امكُلمغَ ن َِائ ِمما ْل ِف َّض ِة َمو َّ
اسم
الذ َه ِ م
امف َيه ُ
.مو ْ
ا َْلدين ََة َ
اج َع ُلواما َْلدين ََة َمو َّ َ
احل ِد ِيد،م َفت َُخصصملِلربمو ُ ْحت َف ُظ ِمىف ِ
ميفما َ
.مو َ
َف َّ
كَانم
كَهن َُة ِ م
مخزَ ان َِت ِه.م َف َهت َ
أل ْب َو ِاق َ
،مو َن َف َخما ْل َ
ب َ
مالش ْع ُ
َّ ُ َّ ِّ َ
َو ْ َ
بم َلدَ ىمسام ِع ِهممصو َتم َن ْف ِخما َ ِ ِ
مالش ْع ِ
َاف َّ
بم
ور ِميفم َم ْو ِض ِع ِه.م َفانْدَ َف َع َّم
ُهت ُ
مالش ْع ُ
ََ ْ َ ْ
مالس ُ
اهن َار ُّ
أل ْب َواقمعَ ظي ًام،م َف ْ َ
مكُل ِمإ َىل ِموجه ِت ِه،مواستَو َلوامعَ َليها.مودمرواما َْل ِدين ََةمو َق َض مو ِامبحدِّ مالسي ِ
معَىل ِّ
ن َْح َوما َْل ِدين َِة ٌّ
ف َ
مكُلم َم ْن ِمف َيهام
َ ْ َ َّ ْ
ْ َ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َّ ُ
ال َمو ِنس ٍاء َمو َأ ْط َف ٍ
ِم ْن ِمر َج ٍ
احل ِم ِري)ممم
ال َمو ُش ُيوخٍ َ
محتَّىما ْل َب َق ِر َموا ْل َغن َِم َمو ْ َ
َ

وأسمعنيممنمسفرم(هوشع:م13م:م16م)مقولمالربم(:مجتازىمالسامرةمألهناممتردتمعىلمإهلها،م
ق)مم
بالسيفميسقطون،محتطممأطفاهلم،مواحلواملمتش م
وأسمعنيممنمسفرم(إشعيا:م13م:م)16مقولمالربم(:موحتطممأطفاهلممأماممعيوهنمموتنهبم
بيوهتمموتفضحمنساؤهم م)م
وأسمعنيممنمسفرم(التثنية م 20:م:م)10مقولمالربم(:محنيمتقربممنممدينةملكيمحتارهبام
استدعهاماىلمالصلح.ممفإنمأجابتكمإىلمالصلحموفتحتملكمفكلمالشعبمالوجودمفيهاميكونملكم
للتسخريمويستعبدملك.مموإنمملمتسالكمبلمعملتممعكمحربامفحارصها.موإذامدفعهامالربمإهلكم
إىلميدكمفارضبممجيعمذكورهامبحدمالسيف.موأمامالنساءمواألطفالموالبهائمموكلمماميفمالدينةمكلم
غنيمتهامفتغتنمهاملنفسكموتأكلمغنيمةمأعدائكمالتيمأعطاكمالربماهلك.مهكذامتفعلمبجميعمالدنم
البعيدةممنكمجدامالتيمليستممنممدنمهؤالءماألمممهنا م)م
وأسمعنيمقولمبولسميفمرسالتهمإىلمالعربانينيم م(12م:م(:)29مألنمإهلنامنار ًامآكلة)مم
وأسمعنيممامجاءميفممزمورم م(94م:م(:)1ميامإلهمالنقامتم:ميامرب.ميامإلهمالنقامت م)م
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ْت َمو ُش ُي ُ
وخم
وأسمعنيممنمسفرم(اخلروج:م 3م 18/م)21-مقولمالربملوسىم(:متد م
خلم َأن َ
ِ
ِ ِ ِ
ِإ ِ
ولم َل ُه ِ
رص َموت َُق ُ
رب ِان ِّينيَ م َقدْ م َت َف َّقدَ نَا،م َفدَ عْ نَامن ْمَم ِيضم َم ِس َريةَم َث َ
ال َث ِةم
مالر َّب ِمإ َل َهما ْلع ْ َ
:مإ َّن َّ
رسائ َيلم َأ َم َامم َملكمم ْ َ
ْ َ
َأيا ٍم ِميفما ْلربي ِةمون َُقدِّ مم َذب ِائحملِلرب ِمإ َ ِهلنَا.مو َل ِكنَّنِيمعَ ِم ِ ِ
ِ
كُمم َم َ
امملْمت ُْر ِغ ْم ُهم َيدٌ م َق ِو َّي ٌة.م
َ
َ ِّ َّ َ ُ َ َ َّ ِّ
َّ
رصم َل ْنم ُي ْطل َق ْ
املٌم َأ َّنم َمل َكمم ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َف َأمدُّ مي ِديمو َأ ْ ِ ِ
ِ
مه َذام
.مو َأ ْج َع ُل َم
كُم َ
رص ِمب َجميعِ َمو ْيال َِيتما َّلتيم َأ ْص َن ُع َهامف َيه َ
ُ َ
ا،مو َب ْعدَ م َذل َكم ُي ْطل ُق ْ
رض ُبمم ْ َ

ونم َف ِار ِغنيَ ِ
ىمب ِر َىضما ْلِ ْ ِ
محي َظ ِ
ب ُّ
محنيَ َممت ْ ُض َ
َمخت ُر ُج َ
َّ
مكُلما ْم َر َأ ٍة ِمم ْن َمج َار ِ َهتام
رص ِّينيَ ،م َفال َ ْم
ون،م َب ْلم َت ْط ُل ُ
الش ْع َ
ب َْ
ِ
ِ
َأومن َِزي َل ِةمبي ِتهامجو ِاهر ِمف َّض ٍةمو َذ َه ٍ ِ
ونم َذلِ َك ِممم َنما ْلِ ْ ِ
كُمم َف َت ْغن َُم َ
رص ِّينيَ م)م
َ
ْ
يكُم َمو َبنَات ْ
وهنام َبن ْ
َْ َ َ َ َ
ب َموث َياب ًام ُت ْل ِب ُس َ َ
ِ
اجن َُهم َمو ِ
اهبممم َع ِ
رص َّ
عَجين َُه ْمم
مالش ْع ُ
ْ
ب ِميفمث َي ِ ِ ْ َ
وأسمعنيممنمسفرم(اخلروج:م 12م 34/م(:)36-م َف َ َّ

رصينيَ ِ
ِ ِ
ِ
َقب َلم َأ ْن َ ْ ِ
مآن َي َة ِمف َّض ٍة َمو َذ َهب ًا َمو ِث َيابًما ِمب َح َس ِ
بم َق ْو ِلم
،مو َ َ
مح ُل َ
،مو َط َل ُبوامم َنما ْل ْ ِ ِّ
وهامعَ َىلم َأكْ تَاف ِه ْم َ
مخيتَم َر َ
ْ
مكُل ممام َط َلبوه،م َفغَنِم ِ
ىمب ِر َىض ما ْلِ ْ ِ
محي َمظ ِ
مالر ُّب َّ
وامم َنم
رص ِّينيَ ،م َف َأعْ َط ْو ُه ْم َّ َ ُ ُ
مالش ْع َ
وس َ
ُ
ب َْ
ى.مو َج َع َل َّ
ُم َ
ا ْلِ ْ ِ
رص ِّينيَ م)م
مالشع ِ ِ
كُم ِمم َرياث ًام
وأسمعنيممنمسفرم(التثنيةم20م:م16م)(:مأمام ُمدُ ُن ُّ ُ
كُمم َل ْ
امالر ُّب ِمإ َهلُ ْ
يمهي ُب َه َّ
وبما َّلت َ َ
وهامعَن ِمبكْر ِةم َأ ِبيها،مكَمدُ ِن ِْ
ِ
أل ُم ِ
ماحل ِّث ِّينيَ َموا َ
ور ِّينيَ َموا ْلكَ ْن َع ِان ِّينيَ م
َفالَمت َْس َت ْب ُقوامف َيهامن ََس َم ًة َ
مح َّي ًة،ممَمب ْلم َد ِّم ُر َ ْ َ َ ُ
ِ
وا ْل ِف ِرزِّ ينيَ مو ِْ
كُم)مم
ِّ َ
َ
مالر ُّب ِمإ َهلُ ْ
كُم َّ
مكَامم َأ َم َر ُ
احل ِّو ِّينيَ َموا ْل َي ُبوس ِّينيَ َ

وأسمعنيممنمسفرم(صموئيلماألول:م15م:م3م)(:مو َق َالمصم ِ
يلملِ َش ُاو َل:م َأنَاما َّل ِذيم َأ ْر َس َلنِيم
وئ ُ م
َ
َ ُ
ماجلن ِ
ِ
ُود ِ
ِ
الر ُّبم ُ
َ
ينم ُمزْ ِم ٌعم
:مإ ِّ م
رس ِائ َيل،م َف ْاس َم
مالر ِّب َ
.مه َذام َمام َي ُقو ُل ُه َمر ُّب ْ ُ
عِماآلنمكَ ال ََم َّ
َّ
ألن َِّص َب َكم َملك ًامعَ َىلمإ ْ َ
ىمهلم ِميفمال َّط ِر ِيق ِ
ماإل ِ ِ ِ
َأ ْنم ُأعَ ِاقب ِ
معنْدَ ُمخر ِ
وج ِه ْمم
امارتَكَ َب ُه ِميف َ
معَامل َيق َ
ُ
رسائيل ِّينيَممحنيَ مت ََصدَّ َ ُ ْ
مجزَ ا َءم َم ْ
َ َ
مح ِّق ِ ْ َ
ِ ِ
ِ
معَاملِ َيق َموا ْق ِ
رص.م َفا ْذ َه ِ
مكُلم َما َل ُه.م َ
ضمعَ َىل ِّ
ب َ
معَنم َأ َح ٍد ِممن ُْه ْمم َب ِلما ْق ُت ْل ُمه ْمم
الم َت ْع ُ
ف ْ
ماآلن َمو َهاج ْم َ
م ْنمم ْ َ
المو َ ِ
مجيع ًا ِمرجا ً ِ
َِ
ال َمو ُر َّضع ًا،م َب َقر ًا َموغَ َن ًمام ِ
،مو َأ ْط َفا ً
محري ًا م)م
،ممجَا ً َ
ال َمون َسا ًء َ
َ
قلنا:مفاممأورثتكمهذهماآلياتمالقدسة م؟م
قال:مملقدمأورثتنيمسبعةمخالل..مكانتمحيايتمكلهامممتلئةمهبا..مإىلمأنملقيتمالنورموالسالمم

والصفاء..مم
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*م
** م
احلروب:
قلنا:مفاممأوهلا م؟م
قال:ممحبماحلروب..مم
قلنا:محبماحلروب! م؟م
قال:ممأجل..ملقدمرصتمعاشقامللحروب..مالميرتاحميلمجفنمإالمإذامسمعتمأصواتمالدافعم
والرصاص..محتىمأين..موإىلمفرتةمقريبة..مكنتمآيتمبالتفجراتمألناممعىلمأصواهتا..ملقدمكانتم
أصواتمالتفجراتمهيمالصوتمالذيميملؤينمبالراحةموالطمأنينة م.م
قلنا:مولكنماحلروبمالمجتلبمإالمالدماء م؟م
قال:مموقدمكنتمأحبمالدماء..مبلمملميكنمحبيمللمتفجراتمإالملكونمالتفجراتمهيمالسببم
األكربملكثرةمالدماء..مم
لقدمحرضتماحلربمالعاليةماألوىل،موتلذذتمبدماءمالقتىلمالذينمبلغمعددهمم م()22ممليونا..م
باإلضافةمإىلمأعدادمكثريةممنماجلرحىمسالتممنهممدماءمكثريةملكنيمملمأكنمأكت مفيمهبا..مملميكنم
يكفينيمإالمدماءمالقتىل م.م
لذلك،موبعدمسنواتمقليلةمشاركتميفماحلربمالعاليةمالثانيةموالتهمتمدماءمماميزيدمعىلم
م()70ممليونا م.م
ليسمهذامفقطممامرشبتممنمدماء..مهناكمدماءمكثرية..مكثريةمجدا..مأكثرمممامتتصورون..مم
لقدمرشبتممعمصديقتيمالفضلةمبريطانيامالعظمىم مدماءمأكثرممنمعرشينممليوناممنمدماءم
الصينينيمالذينمرفضوامأنميضعوامالتاجمعىلمرأسمهذهمالصديقةمالفضلة..مم
وعندماماندلعتماحلربمالعنيفةميفماهلندمالصينيةمبنيمشطريمفيتناممواستمرتملدةمثالثنيم
عام ًا ،مرشبت مدماء مأكثر ممن مثالثة مماليني مومائتي مألف مقتيل م م( )3.200.000مبني ممدينم
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وعسكري،موسبعةممالينيموأربعامئةموثالثةمومخسنيمألفمجريحم م()7.453.000مبنيممدينم
وعسكري،موأربعامئةمألفمعاجزم م( )400.000م.م
وعندمامألقىمالطريانماألمريكيممنمسنةم1961مإىلمسنةم1972ممزهاءمستةممالينيموسبعامئةم
وسبعةموعرشينمألفمطنممنمالقنابلم م()6.727.000معىلممنطقةماهلندمالصمينيةمرشبتمدماءم
كثرية..مكثريةمجدا..مالميمكنمإحصاؤها م.م
وعندمامألقتمالطائراتماألمريكيةمواحدموسبعنيممليونملرت ًامممنمالوادمالكيمياويةمالسامةم
عىلممنطقةميفمجنوبمفيتناممتوازيممساحةمإيرلندامالشامليةمرشبتمدماءمكثرية..مكثريةمجدا..مالم
يمكنمإحصاؤها م.م
وهكذاميفمكلماحلروبممالتيمكانتمتشتعلميفمأيممنطقةممنممناطقمالعامل..مكنتمأرسع،م
وأمحلمملعقتيمومجيعمالوسائلمالتيمأبدعناميفمصناعتهامألغرتفممنمتلكمالدماءمماميملؤينمبالرسة م.م
االستعالء:
قلنا:معرفناماألول..مفاممالثاين م؟م
قال:ماالستعالء..مالكربياء..مالتضخم..مم
قلنا:ممامعالقةمهذامبالدماء،مومبحبكمللدماء..موبالكتابمالقدسمبعدمذلك م؟م
قال:مكلمذلكممرتابط..مكلمذلكمسلسلةميؤديمبعضهامإىلمبعض..مربامميوجدميفمالسلسلةم
بعضماخليوطماخلفية..ملكنماحلقيقةمهيمأنمكلمهذهماحللقاتممرتابطةمتشكلممجيعامسلسلةمواحدة م.م
قلنا:مفأظهرملناممامخفيممنمهذهماخلطوط م.م
قال:مأنتممتعلمونمأ منمالكتابمالقدسميعتربماليهودمشعبماهللمالختار..موأهنممجنسمأرقىممنم
غريهمممنماألجناس م؟م
قلنا:منعلممذلك م.م
قال:مولذلكمأتاحمالربمهلذامالشعبمـمعىلمحسبمالكتابمالقدسمـمأنميبيدمكلماألغيار..م
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ويقيضمعليهممبالمرأفةموالمرمحة م.م
قلنا:مذلكمصحيح..مومامقرأتهممنمالكتابمالقدسميد ملمعليه..مولكنمذلكمـمعىلمحسبم
الكتابمالقدسمـمخاصمباليهود،مفكيفمانتقلمإىلمغريهم م؟م
قال:مأالمتعرفونمالنطق م؟م
قلنا:منعرفه م.م
قال:مفمنطقوامهذهمالقضيةملتعرفواماحللقةمالفقودة م.م
قلنا:ممنطقملنامأنت م.م
قال:ملقدمأعطتنيمالقدماتمالتيمذكرهتاملكممنتيجةممهمة..مكانتمحيايتموحرويبمكلهام
متوجهةمإليها م.م
قلنا:ممامهي م؟م
قال:ماالستعالء..ملقدمرصتمأشعرمـمبأسبابمكثريةمـمأننيممنماجلنسماألعىل..ممنمالدمم
األرقى..موقدمأشعرينمهذامالشعورمبأنمغرييمأغيار..موانطالقاممنمتلكمالقدماتمرحتمبكلممام
أوتيتممنمقوةمأسعىملحومالغريمواستئصالهموالتالعبمبه..مم
ولستموحديميفمذلك..مكلمتارخينامكانميمثلني..مكانميمثلموقاحتيموكربيائيموتضخمي م.م
لقدمذكرمبعضهممهذاماالستنتاج،مفقالميفممقالهمبعنوانم(األنجلوسكسونيةمعقدهمالحوريةم
وفلسفةمالتفوق)(:مكانتممطاردةممهاجريمأوروبامللهنودماحلمرميفمالعاملماجلديدماألمريكيممشاهبةم
لامجاءتمبهمالت موراةميفممطاردةمالعربينيمالقدماءمللكنعانينيميفمفلسطنيمحسبمإدعائهم،موقدمأوجدم
التشابهميفمهذهمالتجربةمقناعةموفلسفةمووجداناممتشاهبامومشرتكامبنيمالكيانمالصهيوينموالوالياتم
التحدةماألمريكيةميفمالعرصماحلديث م)م
سكتمقليال،مثممقال:ملكنيملرشاهتيمللدماءمملميكفنيماالستعال مءمالذيمعمقهميفمنفيسمالبعدم
الديني..مولذلكمرحتمأبحثميفمالعلومموالفلسفاتمعامميعمقمهذاماالستعالءمالذيمامتألتمبهم
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نفيس م.م
قلنا:مفهلموجدتمفيهامماميرضيك م؟م
قال:مأجل..مفاممأسهلمأنمتطوعوامالعلمملامتشاءون..مفقطمعرفوامالباحثنيممامتريدونمأنم
سهم مالرشهة ..موسرتوهنم مخيضعون ملكم مكل ماخلضوع،م
تستنتجوه ..موأنيلوهم مما ميمأل منفو م
ويفيدونكممبكلممامتريدون م.م
قلنا:مفحدثنامعنمالنتائجمالتيمخرجمهبامهؤالءمالباحثون م.م
ل()1
:مملقدماعتربمهؤالءمالباحثونمـمبوحيممنامـماألساسمالبيولوجيمالعرقيمأساس ًاموحيد ًام
قا م
ْ

جمبنيمهذهمالنظريةمشبهمالعلمية،مونظريةمأخرىمشبهمعلميةموهيم
وأكيد ًاملتصنيفمالبرش..موتممالز م
الداروينيةماالجتامعية،موكانتمالثمرةمهيمالنظريةمالغربيةميفمالتفاوتمبنيماألعراقمذاتمالطابعم
الدارويني م.م
ٍ
مماجلنسمالبرشيمبأرسهمإىلمأعراق..ملكلممنهامسامتهم
ُقس
وهذهمالنظريةم(شبهمالعلمية!؟)مت ِّ
التيميمكنمحتديدهامعلمي ًا م..مومنمثمميمكنمتصنيفمالبرشمإىلمأعراقمراقيةمعليا..موهممعىلم
اخلصوصماآلريو من(،)2موبخاصةمالنورديون..موأعراقمدنيا:موهممالزنوجموالعربمواليهود.مم
()1مانظرم(الوسوعةماليهودية)مللمسريي.
()2كلمةمآريان،Aryanمأيم(آري)،ممشتقةممنماللغةمالسنسكريتيةمومعناهام(س ِّيد)،موقدماستُخدممالصطلحميفمبدايةماألمرم
لإلشارةمإىلمجمموعةممنماللغاتماإليرانيةمثمماهلنديةماألوربية،مإذمطرحمالعاملماأللاينمماكسممولرم(1823مـم1900م)منظريةممفادهام
سمىم(آرياس)مكانميتحدثماللغةماهلنديةماألوربيةمالتيمتفرعتمعنهاماللغاتماهلنديةماألوربيةماألخرىممجيع ًام
أنمهناكمجنس ًا م ُي َّ
ابتدا ًءمباهلندوستانيةموانتهاءمباإلنجليزية.م
كامماستُخدممالصطلحملإلشارةمإىلمالشعوبماهلنديةماألوربيةمالتيمانترشتميفمجنوبمآسياموشاملماهلندميفمالعصورمالقديمة.م
وكانمجوزيفمجوبينوم( 1816مـ)1882ممنمأهممالفكرينمالذينمأشاعوامهذهمالفكرة،مفكانمعاد ًة مماميضعماآلرينيممقابلم
رتضمبنيماآلريةمواهليلينيةممقابلمالسامية.م
الساميني،موكانمثمةمتَرا ُدفم ُمف َ
مالعرقيون مالغربيون مبتطوير مالفهوم مفذهبوا مإىل مأن مهذا ماجلنس ماآلري مانترش ممن مشامل ماهلند موإيران معربم
وقام مالفكرون ْ
اإلستبس،مإىلمأوربا،موهومجنسميتسممـمحسبمنظريتهممـمباجلاملموالذكاءموالشجاعةموعمقمالتفكريموالقدرةمعىلمالتنظيمم
السيايس،موبأن همالؤسسماحلقيقيمللحضارةموبتفوقهمعىلمالساميني موالصفر موالسود .مونبهمهيوستونمسـتيوارتمتشـامربلنيم
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قلنا:مواليهود!؟..مأملمتكنمتزعممأهنممشعبماهللمالختار م؟م
قال:مملقدمكانتمكربياؤهممهيمالسببميفموضعهمميفمهذامالحل..ملقدمحفرومامحفرةمالكربياءم
يفمالعقيدةمالسيحية..مفسقطواميفمتلكماحلفرة..موأسقطواممعهممكثرياممنمالشعوب م.م
قلنا:مفاممنتيجةمهذامالتفريقمبنيماألدنىمواألعىل م؟م
ىلمكلمالشعوبم
قال:مملقدماعتربمهؤالءمالباحثونمبوحيممنامالعنرصماآلريماألبيضممتفوقامع م
يمفقط..مبلملهمجانتمعميلمخطري م.م
األخرى..موهذامالتفوقمليسملهمجانتمنظر م
قلنا:ممامهو م؟م
قال:مملقدممأعطوامهذامالعرقمالختارممنماحلقوقمماميتجاوزمأيةممنظوماتمقيمية،موأيمحديثم
نمالساواة.مم
عم
وقدمذهبمهؤالءمالباحثونمإىلمأبعدممنمذلكمحنيمأثبتوامـمبالوسائلمالشبيهةمبوسائلمالعلممـم
تلفةميؤديمإىلمتدهورمالعرقماألسمىمالذيمجيبمأنمحيتفـظم
خ
أنمالتزاوجمبنيمأعضاءماألجناسمال م
ْ
بنفسـهمقوي ًامنقي ًامحتىميضـمنملنفسهمالبقاءموالتامسكمالعضوي م.م
وقدمكانممنمالطبيعيمبعدمهذامأنميصنفمأعضاءماألجناسماألدنىمباعتبارهممغريمنافعنيممنم
قيمألهنممخطرمعىلممتاسكمالعرقموعىلمجتانسه،موع مد مممالتامسكميؤذيمالصلحةم
منظورمالطلقمالعر
ْ
ْ
العليامللدولة،مألنمالتامسكميؤديمإىلمزيادةمالكفاءةماإلنتاجية م،موإىلمزيادةمقوةمالدولةميفممقدرهتام
عىلمالبقاءمواالنتشارمواهليمنة م.م
لقدمأثمرتمهذهماألفكارمكثرياممنمالراراتمالذيمصيلمبرشمكثريمبنارها:مم
منهمامأنمذاتمالدولةمتعاظمت..مبلمحتولتمإىلممقدس..مبلمإىلمإله..مالمجيوزممسهمبأيمحالم
منماألحوال..مبلمأصبحمالدفاعمعنممصلحةمالدولةمالقومية..مظالةمكانتمأمممظلومة..ممسألةمالم
(1855مـم) 1927مإىلمأنمالنوردينيمهممأرقىماآلريني،مفهمماجلنسمالسيد،مأماماليهودموالسودموالعربمفيشغلونمأدنىمدرجاتم
السلممالعرقي.ممانظرم(الوسوعةماليهودية)مللمسريي.
ْ
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تقبلمالنقاش،مالمختضعمأليممعيارية..مواعتربماالنحرافمعنمهذاماهلدفمالنهائيمالطلقمخيانةم
العظمى..موليسمهلاممنمعقوبةمإالمماإلعدام.مم
وممنهمامأنممؤسساتمبريوقراطيةمقوية..محكوميةموغريمحكومية..متولتمكثري ًاممنمالوظائفم
التيمكانتمتتوالهاماألرسةميفمالايض،موتقوممبعمليةماالختيارمبالنيابةمعنماإلنسانمالفرد،ماألمرم
الذيمزادميفمضمورماحلسماخللقيموانكامشمرقعةماحلياةماخلاصة م.م
ً
ُعربمعنممصلحةمالدولة..موالتيم
وهذهمالؤسساتمالبديلةمصارتمترىمن مفسهامذات ًا
ممطلقةمت ِّ
ُعربمعنمإرادةمالشعب..موقدمجعلتمجلممههامأنمتن ِّفذمالطلوبممنهامتنفيذهمبأقلم
هيمبدورهامت ِّ
ُ
التكاليفموأكثرمالوسائلمكفاءة،مدونمأنمتأخذمأيةماعتباراتمخلقية.مم
ومنهمامتزايدممعدالتمالتجريدميفمالجتمع..مالشكمأنكممالمتع مرفونمهذامالصطلح..مإنهمالم
يعنيمذلكمالذيميريدهمالصوفيةممنمالتجردمهلل..مبلمهوميعنيمالتجردملتلكمالؤسساتمالتيمالم
تعرفمالقيمموالمتؤمنمهبا م.م
لقدمنجحتمعملياتمالتجريدمالتزايدةميفمجعلمالقيمةماألخالقيةمشيئ ًامبعيد ًامللغايةمالمعالقةم
لهمبفعلماإلنسانمالبارش..مسأرضبملكمممثالًمعىلمذلكممنمصناعةماألسلحةمالكيامويةمالفتاكة..م
ُقسممعمليةمإنتاجممالبيدمالبرشيم
ففيمصناعةمهذامالنوعممنماألسلحةماخلطريةمـمكامميفمغريهامكثريمـمت َّ
إىلمعـدةموظائفمصـغرية،مكلموظيفةمتُشـكِّلمحلقةمتؤديمإىلممامبعـدهاموحسب..موألهنامجمردم
حلقة،مفهيمحمايدةممتام ًاموالممعنىمهلا،مإذمالميوجدمأيممضمونمخلقيملعمليةمإضافةمحملولمآلخر..م
ومنمثم،متظلمالنهايةماألخالقية،موالتيمهيمحرقمالبرشموإبادهتممبعيدةمللغامية..موالعاملمأوم
الوظفمالسئولمعنمهذهماحللقةمسيبذلمقصارىمجهدهميفمأداءمعملهمالوكلمإليهمدونمأيةمأعباءم
أخالقية،مومنمثممتستمرماآللةماجلهنميةميفمالدورانممنمخاللماحللقاتموالرتوس،موالميتحملم
أيمشخصممسئوليةمإبادةمالبرش،مإذمأنممسئوليةمالعاملمأومالوظفممسئوليةمفنيةم موليستممسئوليةم
أخالقية.مم
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أستطيعمأنمأقولملكممبأنممامتممإنجازهميفماحلضارةمالغربيةماحلديثةمهومالقضاءمعىلمالشخصيةم
ُ
التقليديةمذاتمالوالءملطلقمخلقيمثابتميتجاوزمعاملمالادةموالتاريخ،موح َّلتمحملهامالشخصيةم
احلركيةمالتغريةموالتقلبةممعمحركةمالادة،موالتيمالموالءمعن مدهامأليةمثوابتمأوممطلقاتموالتحررةم
منمأيةمقيممأومغائية،مفهيمتعيشميفمعاملمالواحديةمالاديةمالعقمممنمالقيممالتجاوزة.مم
هذهمالشخصيةميمكنمأنمتتبدَّ ىممنمخاللمإمربياليةمداروينيةممليئةمباليقينيةمالعلميةمتو ِّظفم
الكونمواإلنسانملصاحلها،مويمكنمهلامأنمتتبدَّ ىممنمخاللمإذعانمأدايتمفتصبحمشخصيةمنمطيةم
تعاقديةمبرمجاتيةمذاتم ُبعدمواحد،متستبطنممتام ًامالنامذجمالسائدةميفمالجتمعموالتيمتروجهاماألجهزةم
األمنيةمللمجتمعموضمنمذلكماإلعالم،موهيمشخصيةمنسبيةمهزيلةممهتزةمالمتثقميفمذاهتاموالم
َوجههامحسبمماميصدرمهلاممنمأوامرمتأيتمهلاممنم
رؤيتهاموالمهويتهاموالممنظوماهتا،مولذاميتحددمت ُّم
عل،مويتحددموالؤهاماستناد ًامإىلمالصلحةمالاديةمالتغريةمالتيميتممتعريفهاممدني ًاموقومي ًاموعلمي ًام
وموضوعي ًاممنمخاللماجلهاتمالسئولةمواللجانمالتخصصةموالسوبرمن،مومنمثمميمكنهامأنم
تطيعماألوامرمالربانيةموتنفذمالتعليامتمب مدقةممتناهية.موهيمشخصيةمذاتمعقلمأدايتمالمتفكرميفم
الغاياتموإنامميفمالوسائلمواإلجراءاتموحسب،مويفمأحسنمالسبلمإلنجازممامأوكلمهلاممنممهامم
دونمتساؤلمعنممضموهناماألخالقيمأومهدفهاماإلنساين.مم
وحيناممظهرمهذامالنوعممنمالشخصية،مأصبحممنمالمكنمأنمتقررمالدولةموأعضاءمالنخمبةمإبادةم
عنارصمتراهامغريمنافعةميفمالجتمعمأوميفموطـنمآخـرمأومقارةمبأرسها م.م
وملميعـدمهذامـمهبذهماالعتباراتمـمجريمة،مإذمالمتوجـدمقواننيممطلـقةمخارجـةمعنمالدولـة،م
أومهـيمـمبتعبريمآخرمـمجريمةمقانونيةممرشوعةمتكتسبممرشوعيتهاممنمأنمالدولةمتوافقمعليهام
وتباركها،مبلممتشـجعمعليهـقال،:موترضبمعىلميـدمكـلممنميعارضهامأومحيجممعنماقرتافها.مم
لقدمأثمرمكلمهذاموجودممؤسساتممتخصصةملتنفيذماجلريمة،موهيممؤسساتمبريوقراطيةم
منفصلةمعنمالقيمة،متتجاوزماخلريموالرش،موالمتسألمعنمالسببموإناممعنمالوسيلة،موالعاملونميفم
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مثلمهذهمالؤسـساتمالميتخذونم مقرارمقتلماألطفال،معىلمسبيلمالثال،مبأنفسهم،موالمينفذونم
جريمةمالقتلمبأيدهيممفاللجانمالتخصصةمالتيمتضممالسوبرمنمجتتمعمعىلمأعىلممستوىموتناقشم
السألةمبطريقةمعلميةموبريوقراطيةمويفملغةمحمايدةموتتخذمالقراراتميفمضوءممامتراهمهيمالصالحم
العام.مثمميصدرماألمرميفمهنايةمماألمر،مالمبالقتلمأومالتصفيةماجلسديةموإناممبالقياممبعملياتم(التطهريم
قسممالقرارمإىلممئاتمالتفاصيلم
العرقي)مأوم(احللمالنهائي)مأومخدمةم(مصلحةمالدولةمالعليا).مثمم ُي َّ
ْ
التيميقوممهبامآالفمالوظفنيمالتنفيذينيممنماجلنودموالعاملموالفالحنيموالهنينيمالذينملنميشعروام
هب مذامالطفلمالذيمس ُيقتَلميفمغاباتمفيتناممأوميفمخميامتمالالجئنيمالفلسطينينيمأوميفممعسكراتم
االعتقالمالنازية.مم
قلنا:موالضمريماخللقي..مأالميمكنمأنميتكلم م؟م
قال:ممربام..مولكنمهذهماحلضارةماللعينةمعملتماإلنسانمكيفميسكتمضمريه..ملقدمأعطتهم
خللقي..مفاإلنسانماحلديثمأصبحمبوسعه،مبحسهم
منماآللياتممامجيعلهمقادر ًامعىلمإسكاتمحسهما ُ
العميل،مومنمخاللماحلساباتمالرشيدةموالتسويغمالعلميمالوضوعيمالحايدمالصارمموالنسبيةم
الكاملةمالتيمجتعلماألمورممتساوية،متربيرمأيميشءموقبولمأيموضع،مفتمكنمالتضحيةمباجلزءميفم
ألغلبية،موالرىضميفمسـبيلماألصـحاء،موالعجزةميفمسبيلم
سبيلمالكل،مواألقليةميفمسـبيلما م
الشباب.مومعمسيطرةمحبمالبقاء،مباعتبارمأنمالبقاءمقيمةممطلقـة،مفإنماجلميـعميمـكنمأنميتعـاونوام
معمالدولـةممنمقبيلمتقليلماخلسائر..مإذمالمتوجدمقيمممطلقةمأوممرجعيةممتجاوزةميمكنمللفردمأنم
حياكممالبرشمواألمممكافةممنممنظورها..مثممتتكفلمالؤسساتم
يؤمنمهبامويموتممنمأجلهامو م
اإلعالميـةمللدولـةمبتصفيـةمكلممامتبقىممنمأحاسيسمإنسانيةمأومأخالقيةممتخلفة م.م
قلنا:مإنممامتطرحهممنمفلسفةمخطري..مفهلموقعميفمتارخينامماميؤكدمذلك م؟م
قال:ممليسممامأطرحهمفلسفة..مهومواقع..مواقعممريرمعشته..ملقدمرشمبتممنمالدماءمحتتمظلم
االستعالءممامملمأرشبممثلهميفمحيايتممجيعا م.م
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لقدمح َّولنامأنفسنا..منحنماإلنسانمالغريب..مإىلمسوبرمانملهمحقوقممطلقةمتتجاوزماخلريم
َ
والرش،مومنمأمههامحقماالستيالءمعىلمالعاملموحتويلهمإىلمجمالمحيويمحلركتنامونشاطنا،موحتويلم
العاملمبأرسهمإىلممادةمخام م،مطبيعيةمأومبرشية.مم
ومنمهذامالنطلقماعتربنامشعوبمآسياموإفريقيامالصفراءموالسوداءمالتخلفةمجمردممادةمبرشيةم
تُو َّظفميفمخدمتنا،مكامماعتربنامالعاملمجمردممادةمطبيعيةمتُو َّظفميفمخدمةمدولمأورباموشعوهبامالبيضاءم
التقدمة،مواعتربنامالكرةماألرضيةمجمردمجمالمحيويملنامنصدِّمرممشاكلنامله..مبلمملمتفرقمالرؤيةم
العرفيةمالعلامنيةماإلمربياليةمالشاملةميفمهنايةماألمرمبنيمشعوبمآسياموأفريقياموشعوبمالعاملمالغريب،م
فاجلميعممادةمبرشية،منافعةمأومغريمنافعة،مرضوريةمأومفائضة..مفكانمالعاملم ُينظرمهلممباعتبارهمم
القيمة،مأمامالتعـطلونمفهمممادةمبرشيةمفائضة.موصنِّفم
مادةمبشـريةمنافعة،مومصدر ًا ملفائضم
ُ
ً
ًمبرشيةمغريمنافعة.موهذهمالادةمجيبمأنم
الجرمـونم(ويفممرحلةمأخرى،مالعوقـونموالسـنون)ممادة
(متُعالج)،موكانتمالوسيلةماألساسيةمللمعاجلةمهيمتصديرمالادةمالبرشيةمالفائضةمإىلممكانمآخرم
لتحويلهامإىلممادةمنافعةمإنمأمكنم(معمعدمماستبعادم(ماحللولماألخرىم)مإنماستلزمماألمر م)م
االستعباد:
قلنا:مفاممالثالث م؟م
قال:ماالستعباد م.م
قلنا:ماالستعبادم!؟..ملقدمألغتمأمتناماالستعباد..مذلكمالذيمرشعهماإلسال مم( )1م.
نظرمإلينامبحزن،موقال:مالمشكمأنكممالمزلتممخاضعنيملتلكمالخدراتمالتيمخدرنامهبام
مقومنا م.م

()1مم انظرمبتفصيلمالوقفماإلسالميممنمالرق،موالعامالتمالرحيمةمالتيمرشعهامجتاهمالرقيقميفمرسالةم(رمحةمللعالني)ممنم
هذهمالسلسلة..مونحبمأنمنذكرمهنامفقطمبأنممامحصلميفمالتاريخماإلسالميممنممآسمحولمالرقيقمالميتحملهماإلسالمماإلهلي،م
وإناممهومنتاجملإلسالممالبرشيمالذيماجتمعمعىلمتأسيسهماحلكاممالظلمةموعلامءمالسوء.
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قلنا:ممامتقول م؟م
قال:مملقدمأخطأتممخطأين..مأماماخلطأماألول،مفهومإلغاءمأمتناملالستعباد..موأماماخلطأمالثاين،م
فترشيعماإلسالممله..مم
قلنا:مهذاممامنعلمه..مويعلمهمكلمالناس م.م
قال:مملقدمكنتمأقولمذلك..مولكنيمعندمامعرفتماحلقيقةممنممصدرهامعرفتمأنمقومنام
نميقوموامبعملمجليلمكإلغاءمالرق،موعرفتمأنماإلسالممأعظممرمحةممنمأنميرشعه م.م
أقسىمقلوبامم م
قلنا:مكيف؟..ملقدموردميفمالنصوصمالقدسةمللمسلمنيمالكثريممنمالنصوصمالتيمتتحدثم
عنمالرق م.م
قال:مقارنوامتلكمالنصوصمباممأسمعنيمالكاهنممنمالنصوص م.م
لقدمقرأتميفمكتابمالسلمني،مفلممأجدمحرفامواحدامي مدعومإىلماستعبادماإلنسانملإلنسان..م
بلموجدتهممجيعاميدعومإىلمحتريرمالرقاب،موإلغاءمالرق،مويعتربمذلكممنمقمممالعبودية..ملقدمقرأتم
فيهم﴿:م َفالما ْقت ََح َمما ْل َع َق َب َة َمو َمام َأ ْد َر َ
اكم َماما ْل َع َق َب ُةم َف ُّك َمر َق َب ٍةم﴾م(البلد م10:مـم 13م)م
وقرأتمفيهمترتيبهمالكفاراتمعىلمالذن موبمالتيمتعممهبامالبلوىمعىلمحتريرمالرقاب..مم
وقرأتمفيهماألمرمباإلحسانمإىلمالرقيقموالتعاملماإلنساينممعهم..مم
لكنمالكاهنمالذيملقننيمالكتابمالقدسمملميلقنيمكلمةمواحدةمحتويمهذهمالعاينماجلليلة..م
بلمعكسمذلكمملمأجدميفمالكتابمالقدسمإالمأمرمالرقيقمباخلضوعمالتاممألسيمادهم..مم
لقدملقننيمماموردميفم(مأفسسم6معد مد(:)5مأهيامالعبيدمأطيعوامسادتكممحسبماجلسدمبخوفم
ورعدةميفمبساطةمقلوبكممكاممللمسيح م)م
ولقنني مما ميف م(لوقا م 12:معد مد (:)45مولكن مأن مقال مذلك مالعبد ميف مقلبه مسيدي ميبطئم
قدومه.فيبتدئميرضبمالغلامنمواجلواريمويأكلمويرشبمويسكر م)م
يفم(لوقام12معد مد(:)47موأمامذلكمالعبدمالذيميعلممإرادةمسيدهموالميستعدموالم
ولقننيممام م
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يفعلمبحسبمإرادتهمفيرضبمكثريا م)م
ولقننيمماميفم(خروج م20:معد مد(:)17مالمتشتهمبيتمقريبك..المتشتهمامرأةمقريبكموالمعبدهم
والمأمتهموالمثورهموالممحارهموالمشيئاممماملقريبك م)م
ثممعلمنيمـمبتفصيلممملمـمماموردميفمسفرمالتثنيةممنمالرشيعةمالتيمأوحىمهبامالربمإىلمموسىم
فيامميتعلقمبالسبيموالنساءمالرساري..موالميزالميعلقمبذهنيمإىلماآلنممامجاءميفم(التثنيةم21م
عد مد 10م(:)14-مإذامخرجتملحاربةمأعدائكمودفعهممالربمإهلكمإىلميدكموسبيتممنهممسبيام
يفمالسبيمامرأةممجيلةمالصورةموالتصقتمهبامواختذهتاملكمزوجةم م()12مفحنيمتدخلهامإىلم
ورأيتم م
بيتكمحتلقمرأسهاموتقلممأظفارهاموتنزعمثيابمسبيهامعنهاموتقعدميفمبيتكموتبكيمأباهاموأمهامشهرام
منمالزمانمثممبعدمذلكمتدخلمعليهاموتتزوجمهبامفتكونملكمزوجة.موانمملمترس مهبامفأطلقهام
ّ
لنفسها.مالمتبعهامبيعامبفضةموالمتسرتقهاممنمأجلمانكمقدمأذللتها م)م
ثممأخربينمبخربمرحبعاممالذيمملميكتفمبثامينمعرشمزوجة،مبلمضممإليهامستنيمرسية،مفصارم
جمموعمنسائهمورساريهمبعدمتزوجهمبمعكةمبنتمأبشالوممتسعةمعرشمزوجةموأكثرممنمستنيمرسي مة م،م
والمأدريمهلمزادمعنمذلكمبعدمزواجهمبمعكةممأمماكتفىمهبذا م؟م
لقدمجاءميفمسفرم(أخبارماألياممالثاين:م 11معد مد 21م)مخربهم(:موأحبمرحبعامممعكةمبنتم
ابشالوممأكثرممنممجيعمنسائهمورساريهمألنهماختذمثامنيةمعرشمامرأةموستنيمرسيةموولدمثامنيةموعرشينم
ابناموستنيمابنة م)م
لقدملقننيممجيعمهذهمالنصوص..موملميلقنيممعهامأيمنصميدعومإىلمحتريرمالرقابمواإلحسانم
إليهممواعتبارمذلكممنمالتقربمإىلماهلل..مملمأجدمأيميشءممنمهذا م.م
هذامعىلممستوىمالنصوصمالقدسة..مم
أمامعىلممستوىمالواقع..مفقدمقدرماهللمأنمأقرأمرحلةمكرستيانمسنوكماهلولندي..مالمشكمأنكمم
المتعرفونه..مإنهمأحدمالرحالةماألوربيني،ميفمالق مرنمالتاسعمعرشماليالدي،منالمشهادةمالدكتوراهمسنةم
ّ
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م(1880م)ممنمجامعةمليدن،موزارماجلزيرةمالعربية،مودخلممكةموبقيميفماحلجازمسنةم م(1882م)م
ستةمأشهر،موكتبمحوادثمرحلتهمهذهمباأللانية،موتكلمميفمهذهمالرحلةمعنمالرقمالذيمرآهم
وشاهدهميفماحلجاز،مومعمأنهمليسمهومالرقمبجميعمآدامبهماإلسالميةمإالمأنهمقالمعنه(:مإنمالذيم
يدخلمسوقمالرقيقمبتصوراتمأوروبيةمويفمذهنهمكابينةمالعممتومم م( Uncle Tom –Cabinم)م م-موهيم
إشارةمإىلمالرقيقمالذيمكانم ُيرسلمإىلمالعاملماجلديدم م-مسيأخذمانطباع ًامسيئ ًا،موسوفميغادرمالسوقم
يلمهومانطباعمخاطئ،مومعماألسفمفإنممعظمم
وهوممشمئزممنمسوءمالنظر،موهذاماالنطباعماألو م
الةمملميصورواملنامإالمانطباعاهتمماألولية،موهذامهوممصدرماخلطأملدهيم)مم
السترشقنيمالرح
ّ
ّ
إىلمأنمقال:م(موعىلمالعموممفإنمالرقيقميفمالعاملماإلسالميمالمخيتلفمكثري ًامعنماخلدمموال ُع ّاملم
يفمالجتمعماألورويب،موإنمالذيميعرفمالظروفممالحل ّيةميعرفمهذاممتام ًا،مويعلممكذلكمأنمإلغاءم
الرقيقميعنيمثورةماجتامعيةميفماجلزيرةمالعربية.موهناكمالعديدممنماألوربينيمالذينميعرفونمجيد ًام
شؤونمالرشق،مالميريدونمأنميقولوامذلكمبرصاحة؛ملئالميتهممهؤالءمبأهنممضدماالجتاهمالسائدم
عموم ًا،مالداعيمإىلمحتريرمالرقيقمهنامئي ًا،موبأهنممضدماالجتاهمالبنيمعىلممشاعرمإنسانيةمنبيلة م)م
سمىمحركةمحتريرمالرقيق،مليسمس َب ُبهاماهتامم ًامشعبي ًاملغايةمرشيفة،م
ثمميقولم(:مإنمخدعةممام ُي
َ
ولكنهملعبةمخطرةممز ّيفة،ميقوممهبامرجالمالسياسةمالكبار،مألغراضمغريمإنسانية،موذلكممنمأجلم
أنميتخذمالعاملمالسيحيممو مقف ًامعدائي ًامخاطئ ًامومز َّيف ًامضدّ ماإلسالم م)()1م
يفمذلكمالوقت..موقبله..موالذيمنعممفيهمالرقيقميفمبالدماإلسالممباممالمينعممبهماألحرارم
عندنا ..مكان مقومنا مجيوبون مالعامل مليسرتقوا ماألحرار ..موحيملون ممعهم مشعار مالقداسة ،موهمم
يسرتقونمأحرارمالعامل م.م
لقدماعتربمالربتغاليونماقتناصماألفارقةممنمالشواطىءماإلفريقيةموبيعهممعمالًممقدس ًا،مإذمتمم
()1صفحات ممن متاريخ ممكّة ،مسنوك مهو مرخونية ،موترمجة مد .معىل مالشيوخ ،مطبع مدارة ماللك معبد مالعزيز:م
(1419هـ)،323/2:م،326م330
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بعدماختطافهمماقتيادهممإىلمأورباموتعميدهم،مثممجرىمبيعهمموتسخريهممللعملميفمضياعماألمراءم
اإلقطاعيني م.م
وقدمكانمنطرماألوربينيمإىلمهذاماألمرمنظرةمعاديةمطبيعية،مفالسيحيةمإنقاذمألرواحمهؤالءم
الزنوجمأمامأجسادهممفتبقىميفمالرق،مومرسوممسنةم 1455مالبابويماعتربمغريمالنصارىمكفار ًام
ينبغيمإذالهلممواسرتقاقهم،موهكذامتطلعمالربتغاليونمإىلماألفارقةمنظرةمالسيدمللعبد،موجرىم
صريمالسودم
القنصمواالختطافمباسممالسيحموالقديسني،موملميفكرماألوربيونميفمهذامالوقتمبتن م
أو مبتحريرهم ،موإنام مكان مجل ماهتاممهم ماختطافهم موتسخريهم ميف مأشق ماألعامل مويف مإعامرم
واستغاللمالعاملماجلديد م.م
لقدمنقلملنامأحدمالعارصينمللحمالتمالربتغاليةمصورةمحيةملامفعلهمالربتغاليونمباألفارقةم
عندماماشتبكواممعهم،مووضحملنامكيفمأنمعملياتمالقنصمقدممتتمباس مم مالسيحموالقديسنيم
والقديسات،مفقال:م(كانمرجالنامهيتفونم(القديسةمياجور،مالقديسمجورج)،مويسقطونمعليهمم
فيقتلونمأومخيطفونمكلممنمتقعمعليهمأيدهيم،موقدمتشاهدمهناكمأمهاتمهيربنمبأطفاهلن،موأزواج ًام
يفرونمبزوجاهتم،موكلممنهمميبذلمقصاراهمللنجاة،ميقفزمبعضهمميفمالبحرمويرىممبعضهممأنم
خيتبىءميفمأركانمأخصاصهم،موخبأمالبعضمأطفاهلممحتتمالشجريات،محيثمكانمرجالناميعثرونم
عليهم.مواهللمالذيميمنحمكلمإنسانمماميستحقممنمجزاء،موهبمرجالنامآخرماألمرمالنرصمعىلم
أعدائهم،متعويض ًامهلممعىلممامبذلوهممنمعناءميفمخدمتهمأخذواممئةمومخسةموستنيمبنيمرجالمونسا مءم
وأطفالموملمحيسبمالقتىلميفمهذامالعدد م)م
وازدادت مبمرور مالوقت مرشاسة ماحلمالت مالربتغالية مواتسع منطاقها موتنافست مالدولم
األوربيةميفمجلبمالرقيقممنمإفريقيامودخلتماليدانمإىلمجانبمالربتغالموهولنداموإنجلرتامثمم
فرنسا،مونجحمهؤالءميفمتفريغمالقارةممنمسكاهنا،مفبيناممحققتمكلممنمأورباموآسيامزيادةمطبيعيةم
المبأسمهبا،مظلمعددمسكانمالقارةماإلفريقيةممستمر ًامعندمالائةممليونمنسمة.مم

483

لقدمجرىمنقلماألفارقةممنمقراهممإىلمالزارعمالكبريةمالتيميملكهاماألوربيونممنمأوربام
واألمريكتنيمأومحتىميفممورشيوسمورينونموسيشل،موقدمتنافستمالدولماألوربيةميفم معملياتم
االسرتقاقمواالختطافموازدهرتمالدنموالوانىءماألوربيةمإىلمدرجةمكبريةمومنمبينهامليفربولم
وبيستولمونانتموبوردوموإشبيلية م.م
وملمتقترصمجتارةمالرقيقمعىلمالقراصنةموالغامرين،مبلمتورطمفيهاماللوكمواألمراءمورجالم
السياسةموالدينملقدمجاءميفمتقريرمخاصمبعامم:1862م(ت مفوقمأعدادمالناسمالتورطنيميفمجتارةم
الرقيقموكميةماألموالمالوظفةمهبامطاقتنامعنمالتقديرموتعتربممدينةمنيويوركمحتىماأليامماألخريةم
منمعامم1862ماليناءمالرئييسميفمالعاملمهلذهمالتجارةماآلثمةمبيدمأنممدينتيمبورتالندموبوسطنمتأتيانم
وحدمهاميفمالرتبةمالثانيةممنمذلكمالمتصنيف م)م
وقدمبلغتمأرباحمجتارةمالرقيقمأرقام ًامخيالية،موقدمقاممجونمهوكنرمعىلمسبيلمالثالمبثالثم
رحالتمإىلمغربمإفريقياميفمستيناتمالقرنمالسادسمعرشمواختطفمأفارقةموباعهمملإلسبانممنم
أمريكاموأغرتمأرباحهمالطائلةمملكةمبرطانيامإليزابيتماألوىل،مفأرسلتميفمطلبهموعرضتمعليهم
مرغبتهاميفممشاركتهميفمهذهمالتجارةماآلثمةمفوافقممنمفورهموقدمتمهلذامالغرضمسفينةمحتملماسمم
(السيح)مأوم(يسوع)موبالفعلمأبحرمهوكنرمعىلمظهرمالسفينةمالكبريةم(يسوع)مالختطافمورسقةم
الزيدممنماألفارقة،موعادمإىلمإنجلرتامبإيراداتمهائلةمجعلتماللكةمإليزابيتممتنحهملقبمفارس م،م
واختارمهوكنرمأنميكونمشعارمالنبالةماخلاصمبهمعىلمشكلمإفريقيممقيدمبالسالسلماألمرمالذيم
يفضحمالطبيعةمالساديةمالعدوانيةمللرجلماألوريبماألبيض م.م
وشهدتمهذهمالقرونماستنزاف ًاملواردمإفريقيامالبرشيةموالادية..موكمثالممقربملذلكممامقامم
بهماللكمليوبولدمالثاينمحتىم1906م ممنممجعهمحوايلم م()20ممليونمدوالرممنمالطاطموالعاج،مويقدرم
البلجيكيونمأنمحجممرأسمالالماألجنبيمالتدفقمإىلمالكونغومبنيمعامم،1887م 1953مقدمبلغم
م()5700ممليونمجنيهمكاممحققماحتادمكانتجامأرباح ًامسنويةموصلتمإىلم م()27ممليونمجنيهميفمالعامم
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الواحد،مونزحمرأسمالالماألجنبيما ملصادرمالطبيعيةماإلفريقيةمكالفوسفاتموالذهبموالبرتولم
الزنكموالنحاسمواحلديدموالبوكسايتموالقصديرمورواسبمالترب م)م
وهكذامفقدمجرىمقنصماألفارقةممنذمالقرنماخلامسمعرشماليالديمباسممالسيحموتممنقلم
وبيعماألفارقةميفمأقايصماألرضموأدانيهامباسممالسيح،مورغممتعميدمهؤالءماأل مفارقةموإدخاهلمميفم
السيحيةمغصب ًاموبمجردموصوهلممإىلممواينءمالشحنموالتفريغمفإنمعبوديتهممظلتمقائمة،موادعىم
السيحيونماألوربيونمأنمالسيحيةمقدمخلصتمأرواحهممفقط..مأمامأجسادهممفتبقىميفمالرق،م
ولذلكمملمتأخذمالرمحةمأومالشفقةمقلبمالرجلماألبيضمفسخرمالسودميفمإدارةمالطوماحنيمواآلالتم
ويفمجرمالعرباتموشقمالطرقموحفرمالناجممومحلماألثقالمومامإىلمذلكممنمأعاملمشاقة م.م
نظرمإلينا،موقال:مكيفمتقارنونمبنيماإلسالمموهؤالء..مإنماإلسالممجيعلممنمأعظمماجلرائمم
اسرتقاقماألحرار..ملقدمقالمحممدم(:مثالثةمأنامخصمهمميوممالقيامةمومنمكنتمخصمهمخصمتهم:م
مرجلمأعطىميبمثممغدر،مورجلمباعمحرامفأكلمثمنه،مورجلماستأجرمأجريامفاستوىفممنهموملميوفهم
أجره م)()1م
قلنا:مدعناممنماإلسالم..موحدثنامعنماالستعبادمالذيمعانتممنهمالبرشيةميفممراحلمكثريةممنم
تارخيها م.م
خ(،)2مفوجدتمأنممعاملةمالسيدملرقيقهماتسمتميفممجميعمفرتاتم
قال:مملقدمبحثتميفمالتواري م
التاريخ..ممامعداميفمتلكمالفرتةمالقدسةمالتيمظهرتمكفلتةميفمتاريخمالبرشية..مبالقسوةمواجلربوتم
وجمافاةماإلحساسماإلنساينموالشاعرماآلدمية،محيثمكانميتعاملممعهممكامميتعاملممعماألثاثم
واألدواتمواآلالتماجلامدة م.م
وملميكنمللرقيقمأدنىمحقمإنساين،مبلمكانملالكهم ممتامماحلريةميفمإبقائهمعىلمقيدماحلياة،مأومجتويعهم
()1مرواهمابنمماجة.
()2مانظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،مبترصف.
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وتعذيبهموالتنكيلمبه م.م
وقدممنعتمأكثرمالقواننيمالزواجمبالرقيق،موكثرياممامعاقبتمالطرفنيمالتزوجنيمباحلرقميفم
ً
النارمم ًعاموهممأحياء،ميفمحنيمكانتمتسمحمللرجالمأنميقضوامشهواهتمممعممنميشاءونممنمالنساءم
الرقيق م.م
يفمإجبارمالرقيقمعىلمأداءمأشقماألعامل،محتتمرضباتمالسياطماللهبة،موكانمجزاءم
وقدمبولغم م
منميمتنعمعنمذلكمتعليقهممنمرجليه،مووضعماألجساممالثقيلةميفميديه،مورضبهمأومكيممواضعم
ّ
حساسةممنمجسمه،موقدميعمدونمإىلمملءمفمهموأذنيهمبالزيتمالغيل،مأومقطعملسانهموأعضائهم
والتمثيلمبه،مأومقتلهمبأفظعمالصور م.م
هذامعندمالقدماء..ميفمذلكمالتاريخمالغابر..مم
قلنا:مذلكمجربوتمالقدماء..موقدمتغريماألمرمكثريامعندماألممماحلديثة..مم
قال:ممتقصدونماألممموالشعوبموالدولمالتيمعايشتمالنهضةماألوروبية..ممنذمأواسطم
القرنماخلامسمعرشماليالدي،موحتىممنتصفمالقرنمالتاسعمعرشما مليالدي م؟م
قلنا:مأجل..ملقدماختلفماألمرمفيهامكثريا..مم
قال:ممصحيحمذلك..ملقدموضعتمكلمدولةممنمتلكمالدولموضعتمـميفمزمنممام ُيسمىم
ًامخاصاميرتقيمبأحوالمالرقيقمويفصلمحدودممعاملتهم،موعرفمهذام
عرصمالدنيةموالنهضةمـمقانون
ً
القانونمبالقانونماألسود،ملكونهمخمتصامبمعاجلةمأحوا ملماألرقاءمالسودموبيانماألحكاممالتعلقةمهبم.م
ً
إالمأنمتلكمالقواننيمملمحتدثمتغرياتمجذريةميفمالطريقةمالتيميعاملمهبامالرقيق م:م
لقدمكانممنممقتىضمالقانونماألسودمالفرنيس،مأنمالزنجيمإذاماعتدىمعىلمأحدماألحرارمأوم
ارتكبمجريمةمالرسقة،معوقبمبالقتل،مأومبعقابمبدينمآخرمشديد.مم
أمامإذامأبقمـمأيمهربمـمالرقيقممنمسيدهممرةمأوممرتني،مفإنمالقانونميسمحمللسيدمبقطعمأذينم
َّ
همباحلديدمالحميميفمالنار،مفإذامأبقمالثالثةم ُقتل م.م
رقيقهموك ّي
ّ
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وكانمقتلمالرقيقماآلبقممعمو ً
اميفمإنجلرتا،محيثمنصمالقانونماألسودمفيهامعىلمأنم
ًمبهمأيض
الَ ً
ّ
َّ
منمأبقممنمالرقيقمومتادىميفمإباقهم ُقتل.مم
َّ
وكانمغريممسموحمللملونني،مأنمحيرضواميفمفرنساملطلبمالعلمموالثقافة م.م
وظلماحلالميفمفرنسامعىلمالوصفمالسابقمحتىمقياممالثورةمالفرنسي مةميفمسنةم1789ممحيثم
ملمجترؤمعىلمإلغاءمالرق،مبلممنحتمصفةمالواطنةملكلممقيممعىلمأرضهاممهاممكانملونهمأومعرقه،م
ممأصدرمجملسمالثورةمالفرنيسمقرارامبإلغاءمالرقميفممجيعمالستعمراتمالفرنسية،م
ويفمعامم1791
ً
ومساواةممجيعممنمفيهاميفماحلقوقموالواجباتممعممتتعهممباجلنسيةمالف مرنسية م.م
لكنمحنيمتوىلمنابليونماحلكم،مالحظمانخفاضمصادراتمالستعمراتمالفرنسيةمالتيمتعتمدم
عىلماليدمالعاملةمالزنجية،مفأصدرمقرارامعامم1802ممبالعودةمإىلماسرتقاقمالزنوج،مفثارمالزنوجميفم
ً
الستعمراتموقاومواممدةمثالثمسنواتمفقىضمنابليونمعىلمثورهتمموأعادهممإىلمالرق م.م
ويفمعامم1884ممصدرمقرارميفمفرنسامبإلغاءمالرقميفمالستعمراتمالفرنسيةمـممرةمأخرىمـم
متاش ًياممعمقراراتممشاهبةماختذهتامقبلمفرتةموجيزةمكلممنمبريطانيامثممالربتغال،مفتبعتهامهولندام
والدنامركمعامم1860م م.م
هذاميفمفرنسا..مأماميفمأمريكا،مففيمالعرصماألولممنمتاريخمالوالياتمالمتحدةماألمريكيةمكانم
كثريممنمسكاهنامـموبخاصةمأهلماجلنوبمـميملكونمالرقيق،مإذمكانمجتارمالرقيقممنمأهلماجلنوبم
يقومونمبحمالتممنظمةمومسلحةمإىلمالقارةماإلفريقيةموخيتطفونمالرجالموالنساءميفممدامهاتم
وغاراتممفاجئةمعىلمقراهممومساكنهم،موجيلبوهنممقرسامإىلمالدنماألمريكيةمـموبخاصةماجلنوبيةم
ً
ـمليبيعوهمميفمأسواقمالرقيق م.م
وكانتممعاملةمهؤالءمالختطفنيمالغصوبنيميفممنتهىمالفظاعةموالقسوةمواهلمجية،موكانممنم
امأومإماتته،مبلمرصحم
مقتىضمالقانونماألسودماألمريكيمأنمللسيدمكلماحلقميفماإلبقاءمعىلمرقيقهمح ًي
ّ
قانوهنممبأنهمليسمللرقيقمروحموالمعقلموأنمحياتهمحمصورةميفمذراعيه،مكاممأنهمليسملهمحقماخلروجم
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إىلمالشوارعمـموقتمشدةماحلرمـمإالبترصيحمقانوين،موإذامشوهدمأكثرممنمسبعةمأرقاءمجمتمعنيميفم
ّ
شارعمواحد،مكانملكلمرجلمأبيضماحلقميفمإلقاءمالقبضمعليهمموجلدهم،مولومكانمخروجهمم
مبترصيحمقانوين،موكانمالقانونمأيضامجييزمللسيدمرهنمرقيقهموإجارتهموبيعه ،مبلم
إىلمالشارع
ً
والقامرةمعليه م.م
وظلماألمرمعىلمهذاماحلالمحتىمشهرمينايرممنمعامم1863ممحنيمأصدرمأبراهامملنكولنم
ًامبتحريرمالرقيقميفموالياتماجلنوبماألمريكي،موكانم
رئيسمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمإعالن
َّ
هذامالقرارممنمأسبابماغتيالهمعامم1865م م.م
وبعدمانتهاءماحلربمالعاليةماألوىلمو ّق معتمالدولمالشرتكةميفمعصبةماألمممعامم1926مماتفاقيةم
تقيضمبمالحقةمجتارةمالرقموالعاقبةمعليها،موالعملمعىلمإلغاءمالرقيقمبجميعمصوره،مويفمعامم
امتضمنمحظرمالرقموجتارةمالرقيق،موقدمالتزمتم
1948ممأصدرتمهيئةماألمممالتحدةمإعالنًامعال ًي
ِّ
هبذاماإلعالنمأكثرمدولمالعامل م.م
قلمنا:مهامقدمانتهتمالأساةمأخريا..موعادتملإلنسانمحريته م.م
ابتسم،موقال:معنمأيمحريةمتتحدثون؟..مليسمهناكممعمالصارعنيميشءماسمهم(حرية)..مإنم
الذيمحيملميفمعقلهموقلبهموروحهمومجيعملطائفهممجيعمأنواعمالكربياءميستحيلمأنميرتكملغريهمفرصةم
يتنعممفيهامبحريته م.م
إنمقومنامملميعلنوما مانتهاءمعرصمالرقيقمإالمبعدمأنمرأوامالرقيقمالحدودمالميكفي..مفراحوام
يسرتقونمالشعوب م.م
قلنا:ميسرتقونمالشعوب م؟م
قال:ممأجل..مهمميسرتقونمالشعوبمالستضعفة،مويمكننونمألنظمةماالستبدادمفيهامأنمتتوىلم
مهمةماسرتقاقمشعوهبا..مليحولواممنممجيعمالعاملمسوقمنخاسة م.م
شائام م؟م
قلنا:منراكممت م
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قال:ممهذهمهيماحلقيقةمالتيمعشتها،موكنتميفميومممنماألياممأحدمفصوهلا..مم
أنا..موكثريممنمقوميمـمإنمملمأقلمكلمقوميمـمكنامننظرمإىلمتلكمالشعوبمالسمراءمأومالسوداءم
نظرةمممتلئةمباالحتقار م..موكيفمالمنكونمكذلك،مونحنمملمنكنمنتغذىمإالمعىلماألفكارمالتيممتلؤنام
رصية م.م
بالعن م
أذكرمأنامكناميفمالذكرىمالسنويةمللقديسمنقوالمالتيمحيتفلمهباماألوربيونميفمغربمأوربا..م
كانميمثلملنامالقديسمالطيبميفمصورةمكاهنمأبيضمعىلمجوادمأبيضميوزعمالصدقات،مبيناممخادمهم
بطرسماألسودمالذيمحيملماحلقيقةمالسوداءمينرشماخلوفموالرعبموخيطفماألطفالماألشقياء،م
ويفماللحظةمالتيمهيممفيهامالعبدمبإمساكمالطفلميتبعهمالقديسمويمنعماالعتداءمعليهموسطمهتليلم
وتصفيقماحلارضينموصيحاهتم م.م
هذهمالنظرةمالعنرصيةمهلامأصوهلامـمكاممتعلمونميفمالكتابمالقدسمـمفقدموردميفمالعهدمالقديمم
أنمنوح ًامسكرميوم ًامثممتعرىمونامميفمخبائه،مفاتفقمأنمابنهمحامًمامأبرصهمعىلمهذهماحلالمفلامماستيقظم
نوحموعلممأنمحام ًامقدمأبرصهمعاري ًامدعامعليهمولعنمنسلهمالذينمهممكنعان..ماسمعوامهذهمالكلامتم
القدسةممنمسفرمالتكوينم م(9ممنم18م:م(:)27مكانمبنومنوحمالذينمخرجواممنمالفلكمسام ًاموحام ًام
ويافثموحامموهومأبومكنعان.مهؤالءمالثالثةمهممبنومنوح.مومنمهؤالءمتشعبتمكلماألرض..م
.مورشبممنماخلمرمفسكرموتعرىمداخلمخبائهمفأبرصمحامم
وابتدأمنوحميكونمفالح ًاموغرسمكرم ًا
ّ
أبومكنعانمعورةمأبيهموأخربمأخويهمخارج ًا.مفأخذمساممويافثمالرداءمووضعاهمعىلمأكتافهاممومشيام
إىلمالوراءموسرتامعورةمأبيهاممووجهامهامإىلمالوراء.مفلمميبرصامعورةمأبيهام،مفلامماستيقظمنوحممنم
مخرهمعلمممامفعلمبهمابنهمالصغري،مفقالمملعونمكنعانمعبدمالعبيدميكونمألخوته،موقالممباركمالربم
إلهمسامموليكنمكنعانمعبد ًامهلم.مليفتحماهللمليافثمفيسكنميفممساكنمسامموليكنمكنعانمعبد ًامهلم)مم
وتفرعتمعنمحكايةمالعهدمالقديممحكاياتمومأساطريمانترشتميفمأجزاءممتفرقةممنمالعاملم
وكلهامتعيلمالرجلماألبيضموحتطممنماألسود،مبيناممتعرتفمهذهماحلكاياتمللرجلماألبيضمبالنقاءم
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والطهارةمالمتعرتفمبأنماألسودممنمالبرشموإذاماعرتفتمفإنملونهماألسودمالمبدمأنميكونمآيةمغضبم
اهللمعليه م.م
وجاءميفمإحدىماألساطريمالتيماختل مقهامالرجلماألبيض،مأنماهللمقدمخلقماخللقمسود ًامكلهمم
وهيأمهلمممجيع ًامالفرصةملكيميتطهروامفاغتسلمالبيضموابيضتمأجسامهم،مأمامالزنوجمفلممينظفوام
إالمراحاتمأيدهيم م.م
وتذهبمقصةمأخرىمإىلمأنممنمأساءمالعملمصارمأسود،موأعطيمقليالًممنماللباس،مومنمكانم
أقلممنهمسواء ًامكانمأسمرمماللونموكانمأكثرمحظ ًاممنمالالبس،مأماممنمأحسنمفقدمظلمأبيضماللونم
وأعطيموفرةممنمالالبس م.م
وتذهبمأسطورةمثالثةمإىلمأنماهللمرأىمثالثةمزنوجميبكون،مولكيمينفىمعنهمماحلزنمسمحمهلمم
أنميغتسلوامليصريوامذويمبرشةمبيضاء،مفلمميفعلمذلكمإالمواحدممنهممدونمأخويهماآلخرين..م
وهذامصمارمأبيضماللونممجيلمالنظر،مفأكلتمالغريةمقلبمأحدمأخويه،مولكنمالاءمقدمنفذمفمسحم
بدنهمبرتبةماألرضماحلمراءمفصارملونهمأمحرمأمامالثالثمفلمميستطعمإالمغسلمراحتيميديهموقدميهم
وهيماألجزاءمالوحيدةميفمجسمهمالتيمأصبحتمبيضاء م.م
قلنا:مولكن..مقدمسمعنامأنميفمإنجيلممتىم م( 6م :)25/م(مسمعتممأنهمقيلمعنيمبعنيموسنمبسن،م
وأمامأنامفأقولملكممالمتقاوموامالرش،مبلممنملطمكمعىلمخدكماأليمنمفحولملهماآلخرمأيض ًامومنم
أرادمأنمخياصمكمويأخذمثوبكمفاتركملهمالرداءمومنمسخركمميالًمواحد ًامفاذهبممعهماثنني م)م
ضحكمضحكةمعاليةموقال:مواقرأواميفمنفسماإلنجيلم(إنجيلممتىم/25م(:)29مكلممنملهم
يعطيمفيزدادمومنمليسملهمفالذيمعندهميؤخذممنهموالعبدمالبطالماطرحوهمإىلمالظلمةماخلارجيةم
هناكميكونمالبكاءمورصيرماألسنان م)م
قلت:ملكنمأكثرمقومناماآلنمالميعرفونماإلنجيل..مويفمحالممعرفتهمملهمالميسمعونمإالممام
قرأناهملك م.م
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قال:ممإنمذلكمالنصمالميكفيمالمميكفيمتلكمالنظرةمالملوءةمباالستعالء..ملعلكممقرأتمممام
ذكرهمسيمونزميفمكتابهم(لونمالبرشةموأثرهميفمالعالقاتماإلنسانية)..ملقدمذكرمأنمنظرةماألوريبم
األبيضمإىلماإلفريقيماألسودمتتلخصميفمأنم(ملونمالزنجيماألسودميدلمعىلمسخافةمعقله..م
الزنوجمشهوانيونموألجسامهممرائحةمنتن مة..مالزنوجمسطحيونمومتعلقونمباحليلموأدواتمالزينة..م
الزنوجمعراةموبدائيونمومعادونمللحضارةمالدنية..مالزنوجموثنيونممتعددوماآلهلةموجيبمإدخاهلمم
يفمالسيحيةمغصب ًا م)م
االستعامر:
قلنا:مفاممالرابع م؟م
قال:ممهومنتيجةملكلممامسبق..موهومنتيجةمتلكمالقراءاتمالقدسةمللكتابمالقدس م.م
قلنا:ممامهو م؟م
قال:مماالستعامر..مم
قلنا:ملقدمكانميلقنملنامبأنماالستعامرممامهومإالمنوعممنماالنتشارمالذيمالميقصدممنهمإالم
التعمري م.م
قال:ممصدقواميفمهذامالتعبري م.م
قلنا:مفلممتنظرمإليهمإذنمنظرةمتشاؤمية م؟م
قال :م مألن مالتعمري مفيه مليس مللمستعمرات موإنام مللمستعمرين ..م مفلم متكن مالستعمراتم
السكينةمجتنيممنمقدوممتلكماجلحافلممنماجليوشمسوىماخلرابموالدمارمواالستعبادمواإلبادة م.م
قلنا:مفحدثنامعنمقصتكممعماالستعام مر( )1م.م
ٍ
قال:مميفمالبدءمكانتماإلمرباطوريةمالرومانيةمأكربمدولةماستعامريةميفمالتاريخمالقديم،مفقدم
بدأتمتوس َع َهامفيام موراء مالبحار منحومعامم264ق.م ..مويف مأوجمجمدها ،مكانت ماإلمرباطوريةم
ُّ
()1مانظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،م وكتابم(االستعامرمومالتنصريميفمإفريقيامالسوداء)،ملعبدمالعزيزمالكحلوت.
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ل مهذهم
الرومانيةممتتدممنمشاميلمبريطانيامإىلمالبحرماألمحرمواخلليجمالعريب..مولكنمالقدرمملمهيم م
ّ
االمرباطورية،مفقدمقيضمعليها،موكانممنمرمحةماهللمبعبادهمأنمقيضمعليها م.م
بعدمقرونمطوال..موبعدمأنمأحسمالاردمالروماينمالذيميسكننامأنهمأصبحملهممنمالقوةمماميعيدم
بهمجمدمرومامبدأماالستعامرممنمجديد م.م
بدأتمالربتغالموأسبانياميفمالقرنماخلامسمعرشماليالديمبإرسالممست مكشفنيمللبحثمعنم
طرقمبحريةمجديدةمإىلماهلندموالرشقماألقىص،محيثمكانمالسلمونمهييمنونمعىلمالطرقمالربيةم
ويسيطرونمعىلمالتجارةمبنيمآسياموأوروبا..موكانماألوروبيونميطمحونمإىلمالسيطرةمعىلمتلكم
ً
التجارة،مفقدمنجحتمالربتغالميفمالسيطرةمعىلمالربازيل،موأنشأتممراكزمجتاريةميفمكلممنمغريبم
إفريقيامواهلندموجنوبمرشقيمآسيا..كاممنجحتمأسبانياميفمالسيطرةمعىلمأجزاءممماميعرفماليومم
بالوالياتمالتحدة،مواحتلتممعظممأجزاءمأمريكامالالتينية م.م
ويف مالقرن مالسابع معرش ماليالدي ،مانتزع ماهلولنديون موالربيطانيون مالتجارة ماآلسيوية ممنم
الربتغاليني،موذلكمبعدمأ منمنجحواميفماحتاللمجزرماهلندمالرشقيةماهلولنديةم(إندونيسيا)موأصبحم
مقوي ميفماهلند،مومتكَّنماهلولنديونموالربيطانيونموالفرنسيونممنماحتاللمبعضم
لإلنجليزمنفو ٌذ ُّ
الناطقميفمأمريكامالالتينية م.م
باإلضافةمإىلمذلك،ماحتلمعد ٌدممنمالهاجرينمالربيطانينيموالفرنسينيمبعضمالناطقميفمكندا،م
َّ
كاممأنماهلولندينيموالربيطانينيموالفرنسينيما َّدعوامملكيةمبعضمأجزاءممنمالوالياتمالتحدة..مويفم
هنايةمالطاف،ممتكنماإلنجليزممنمإنشاءمثالثمعرشةممستعمرةميفمتلكمالبالد،مودخلمالربيطانيونم
سينيماألربع،مواستمرمذلكم
ٍمعىلمأمريكامالشامليةمس ّميمحروبماهلنودموالفرن م
والفرنسيونميفمرصاعم
ُ
الرصاعممنمعامم1689ممحتىم1763م.مويفمآخرمتلكماحلروب،مانترصتمبريطانيامونجحتميفم
احتاللممعظممالمتلكاتمالفرنسيةميفمأمريكامالشاملية م.م
َّ
مبريطانيامض َّمتمعد ًداممنم
رماالستعامرماألورويبميفمبدايةمالقرنمالتاسعمعرشممعمأن
ملميتطو
َ
َّ
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رتاليا،موقدمكانتمنيوساوثمويلزمأولممستعمرةمأسرتاليةمتممتأسيسهاميفمالقرنم
الستعمراتميفمأس م
الثامنمعرش..موكانممعظممالستوطننيماألوائلممنمالسجناءمالذينم ُأبعدوامإىلمأسرتاليامعقا ًبامهلم.م
وقدمأوقفمإرسالمالسجناءمإىلمتلكمالناطقميفممنتصفمالقرنمالتاسعمعرش،موبحلولمذلكم
ستعمرات مجديدة ميف مكوينزالند موفان مديمنزالند م(تسامنيا محالي ًا) ،موغريبم
التاريخ ،م ُأنشئت م مم
ٌ
أسرتالياموجنوبيها،موفكتوريا.مأمامنيوزيلندا،مفإهنامملمتصبحممستعمرةمبريطانيةمإالمعامم1840م.مم
مل مهتدأ مالنفوس مالثائرة مبعد مكل مهذا ..مفقد مساعدت مالثورة مالصناعية موظهور مالقوميةم
ٍّ
ستعامرميفمهنايةمالقرنمالتاسعمعرشموبدايةمالقرنمالعرشينميفمكل ممنم
ال
األوروبية،معىلمتطورما م
إفريقياموآسيا،مففيمهاتنيمالقارتني،مسعتمالدولمالصناعيةمإىلماحلصولمعىلمالوادماخلامملصانعها،م
واألسواقملنتجاهتامالصناعية،مكاممسعتمإىلمهاتنيمالقارتنيمبوصفهامممناطقماستثامرمجديدة،م
وللبحثمعنمأق مطارمجديدةمتقوهياميفممنافستهاملألقطارماألوروبيةماألخرى م.م
ٌّ
فاقتسممإفريقيامكلممنمبلجيكاموفرنساموألانياموبريطانياموإيطالياموالربتغالموأسبانيا،موملميبقم
منمالناطقماإلفريقيةممستقلةمإالمإثيوبياموليبرييا..مأمامبريطانيا،مفقدمسيطرتمبدورهامعىلماهلندم
وبورمامومام ُيعرفماآلنمبامليزيا..مكامماحتلتمفرنساماهلندمالصينية،موكانتماهلندمالصينيةمالفرنسيةم
ّممنمكمبودياموالوسموفيتنام،موتوسعماهلولنديونميفماهلندمالصينيةمالرشقية.مأمامالوالياتم
تضممكال
َّ
مهناكمتنافس مكبري مبني مفرنساموألانياموبريطانياموأسبانميام
التحدة ،مفقد ماحتلت مالفلبني ..موكان
ٌ
والوالياتمالتحدةمللسيطرةمعىلمجزرمالحيطماهلادئ م.م
ً
مضمتم
ويفمهنايةمالقرنمالتاسعمعرشموأوائلمالقرنمالعرشين،مأنشأتماليابانمإمرباطورية َّ
م)،موسعتماليابانمإمرباطوريتهام
كورياموتايوان،موخاللماحلربمالعاليةمالثانيةم م(1939م م-م1945
َّ
َّ
مإالمأن مهذهم
ي مكانتمتسيطر معليهامدول مغربية.
عىلمحساب مبعض مالستعمرات مالصغرية مالت م
اإلمرباطوريةمسقطتمبعدمأنمهزمتماليابانمعامم1945م.موحتولتمهذهمالناطقممرةًمأخرىمإىلم
ُ
مستعمراتمغربية م.م
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قلنا:منعرفمتاريخماالستعامر..مفاممجرائمهمالتيمتدينهممنمأجلها م؟م
قال:ممكثرية..ماالستعالءمالميولدمإالماخلبث..موقدمكانما ملستعمرونمممتلئونمإىلمأذقاهنممكربام
واستعالء..موهلذامراحواميفرضونمأسلوبمحياهتممعىلمالستعمرات،مفقدمكانواميؤمنونمبتدينم
ّ
غريواممنم
ستعم
رةمقياسامإىلمثقافتهم..مبلمحاولمبعضمهؤالءماحلكاممأنم ُي ّ
ً
مستوىمثقافةمالناطقما ُل َ
ِ
معَمدوا ممإىلمجعلملغتهم ماألجنبية ماللغة مالرسمية ميفمتلكم
ديانة مالناطق مالتي م َيستعمروهنا ،مكام َ
َّ
الستعمرات.مويفمعددممنماحلاالت،محاولماحلكاممالستعمرونمأنمحيلوامثقافتهمماخلاصةمحملم
الثقافةمالحلية.مم
أمامالسياسةماالقتصاديةمالتيممارسهاماالستعامر،مفقدمكانتمممتلئةمباجلشع..مففياممبنيمالقرننيم
رشماليالديني،مظهرمنظامماقتصاديميفمأوروبام ُيدعىمالركنتاليةم(أيمالنزعةم
اخلامسمعرشموالثامنمع م
ِّ
التجارية)..مويفمظل مهذامالنظام،مقامتمالقوىماألوروبيةمبتشكيلماقتصادمالناطقمالستعمرةم
حسبمحاجاهتامالتجارية..مفعىلمسبيلمالثال،مسنَّتمبريطانيامعد ًداممنمالقواننيميفمالقرنمالسابعم
عرشملتقوي مةمسيطرهتامعىلماقتصادممستعمراهتامالثالثمعرشةميفمأمريكامالشاملية.موقدمكانمبعضم
هذهمالقواننيمحيرصمالتجارةمبنيمالستعمراتمالربيطانيةممعمالتجارمالربيطانينيمفقط،كاممكانتم
ٍ
مسفن مبريطانية مفقط .مأما مالقوانني ماألخرى ،مفقد مق ّلصت ممن مالصناعة ميفم
تشرتط ماستخدام
الستعمراتمألنمالربيطانينيمكانواميريدونمأنمتعتمدمالستعمراتمعىلمالسلعمالصنَّعةميفمبريطانيا.م
َّم
ولتشجيعماألمريكينيمعىلمتصديرمالسلعمالتيمحتتاجمإليهامبريطانيا،معمدمالربيطانيونمإىلمإعطاءم
امتيازاتمجتاريةمهلذهمالصادراتمللتجارماألمريكيني.موقدمأدارتمالقوىماألوروبيةماألخرىم
جتارهتمامبالطريقةمنفسها م.م
قلنا:ملقدمذكرتمأنماالستعامرمكانموليداملتلكمالقراءاتمالتيمسمعتهاممنمالكاهن م؟م
قال:ممأجل..ملقدمكانتمتلكمالقراءاتمرسمكلمأنواعمالبالدء..ملقدمامتزجتمتلكمالنصوصم
معممامامتألتمبهمنفوسناممنمرصاعموأحقادملنمألمالعاملمبكلمأنواعمالبالء م.م
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قلنا:مولكنامنرىممأنمالبرشينممنمقومناميذهبونملناطقمالستعمراتمليمألوهامبالبشارة م؟م
قال:مصدقتم..مإهنمميذهبونملتلكمالناطقمليقولوامهلممبكلموقاحة:مدعوامملككمماألريضم
ليأخذهمالستعمر،موتنالوامبدلهمملكوتمالسامء..ممم
بلمكانمهلممفوقمهذامدورمأخطرمبكثري..ميقولمالدكتورموالرتمرودين:م(قدمكانتمالبعثاتم
السيحيةمجزء ًاممنمقوىماالستعامرمإىلمحدمكبري،ممثلهاميفمذلكممثلمالكتشفنيموالتجارمواجلنود،م
وربامميكونمهناكمجمالمللمجادلةمحولممامإذامكانتمالبعثاتمالتبشرييةميفممستعمرةممامهيمالتيم
يفمحقيقةمأنم
جلبتمقوىماالستعامرماألخرىمأممأنمالعكسمهومالصحيح،مولكنمليسمهناكمشكم م
البعثاتم(التبشريية)مكانتمأدواتماالستعامرممنمالناحيةمالعملية،موقدمكانمجونستونمالغامرم
اإلمربيايلمبكرهمتلكمالبعثاتم(التبشريية)ملكنهمقالميفمالثناءمعليها:م(كلمموقعملبعثةمتبشرييةمهوم
تدريبمعىلماالستعامر م)م
وقدمعلقمسيمونزمعىلمدورمالبعثاتمالتبشرييةميفمإفريقيامبالقول:م(جاءمالرجلماألبيضمإىلم
إفريقياموبيدهماإلنجيل،موأصبحماإلنجيلمبيدمالزنجي م)م
إنمهذاماألسلوبميذكرنامبالناديلمالقرمزية..مم
قالوا:ممامالناديلمالقرمزية م؟م
قال:مملقدمذكرمايستبانممونتجو،موهومإفريقيمهربممنممزرعةمكوبيهميفمالقرنمالتاسعمعرشم
أنمشعبهمقدموقعميفمحبائلمالرقمبواسطةماللونماألمحر،محيثمجاءمالبيضمبمناديلمقرمزية،موأخذوام
يلوحونمهباممنمسفنهم،مفاستثارتمهذهمالناديلمالسودموصعدوامإىلمالسفنماألوربيةمليحصلوام
عىلمهذهمالناديلمالقرمزيةمفوقعواميفمالرق م.م
جلميلةموسطماحلدائقماخلرضاءمالحاطةم
وهكذامفعلمالبرشون..مإهنممحنيميقيمونمالكنائسما م
باألشجارمالباسقةمالميقصدونمبذلكمخدمةمالرب،موإناممخدمةمالقوىماالستعامريةمالتيمارتأتم
وقفماالسرتقاق،مواستعامرمالقارةملرضوراتماقتصاديةمبحتة،مفأرادتمتوجيهمرضبتهاماألخريةم
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القاصمةموهيماالستحواذمعىلماألرضموالثرواتمالطبيعيةموتقزيمماإلفريقيموتفريغهممنمإفريقيتهم
وثقافتهموتراثه م.م
وقدمشهدممطلعمالقرنمالتاسعمعرشمبدايةمالتدفقماالستعامريمللقارةماإلفريقية،موهومنفسم
التاريخمالذيمشهدمتدفقماإلرسالياتمالتنصرييةمإىلمالقارة،مومنمهذهمالبعثاتمالتنصرييةممجعيةم
جلزائرمسنةم1868مثممامتدتمإىلممنطقةمالبحرياتم
اآلباءمالبيضمالتيمتأسستميفمكلممنمنيجريياموا م
1878موإىلمغربمإفريقيام1885مومنهاممجعيةمشهودةمهيوه،مومجعيةمبرلنيمالتنصريية،مومجعيةملندنم
التنصريية،مومجعيةمآباءمالكنيسةماإلنجليزية..مباإلضافةمإىلممجعياتمالرومانمالكاثوليك..موغريها م.م
ىممامرسناهامبكلموقاحة،موهيمقريبةممنماالستعامر م.م
سكتمقليال،مثممقال:مهناكمجريمةمأخر م
قلنا:ممامهي م؟م
قال:ممالنفي..ماإلخراجممنماألرض..ماإلبعادمعنها..مم
قلنا:ممامتعني م؟م
قال:مملقدمكانممنماألساليبمالتيممارسناهممعممنمنعتربهممحرشاتموأوباشاموهباءمهومالنفيم
سي ًاموديني ًام(البيوريتان)مإىلمأمريكا،مونقلنام
واإلخراجممنماألرض..ملقدمبدأنا،مفنقلنامالساخطنيمسيا م
الجرمني موالفاشلني ميف محتقيق ماحلراك ماالجتامعي ميف مأوطاهنم مإىل مأمريكا موأسرتاليا .موتبعتهام
عملياتمنقلمأخرىمهتدفممجيع ًامإىلمحتقيقمصالحمالسوبرمن..ماإلنسانمالغريب..ممم
ْ
منهامنقلمسـكانمأفريقيامإىلماألمريكتنيملتحـويلهممإىلممادةماسـتعامليةمرخيصة.مم
ْ
ومنهامنقلمجيوشمأوربامإىلمكلمأنحاءمالعامل،موذلكمللهيمنةمعليهاموحتويلهامإىلممادةمبرشيةم
وطبيعيةمتُو َّظفملصالحمالغرب.مم
ْ
ومنهامنقلمالفائضمالبرشيممنمأوربامإىلمجيوبماستيطانيةمغربيةميفمكلمأنحاءمالعامل،ملتكونم
ركائزمللجيوشمالغربيةمواحلضارةممالغربية م.م
ْ
ومنهامنقلمكثريممنمأعضاءماألقلياتمإىلمبالدمأخرى..منقلمالصينينيمإىلمماليزيا..مونقلماهلنودم
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إىلمعدةمأماكن..مونقلماليهودمإىلماألرجنتني..مكلمذلكمكشكلممنمأشكالماالستعامرماالستيطاين،م
إذمأنمهذهماألقلياتمتشكلمجيوب ًاماستيطانيةمداخلمالبالدمالتيمتستقرمفيها.مم
ْ
منهامنقلمكثريممنمالعنارصمالقاتلةممنمآسياموإفريقياموحتويلهممإىلمجنودممرتزقةميفماجليوشم
مو
الغربيةماالستعامرية،ممثلماهلنودميفماجليوشمالربيطانية..مويفماحلربمالعاليةماألوىل،متممهتجريم132م
ألف ًاممنمخمتلفمأقطارمالغربملسدمالفراغمالناجممعنمجتنيدمالفرنسيني،مباإلضاف مةمإىلمجتنيدمبعضهمم
مبارشةًمللقتال.مم
ويفمهذاماإلطارمالعريف،ممتتمعمليةماالستيطانمالصهيونيةمالتيمهيميفمجوهرهامتصديرم
إلحدىممشاكلمأورباماالجتامعية..متلكمالعضلةمالتيمتسمىمالسألةماليهودية..ممإىلمالرشق،مفيهودم
أوربامهممجمردممادة،مأومفائضمبرشيمالمنفعملهمداخلمأورباميمكنمتوظيفهميفمخدمتهاميفمفلسطني،م
والعربمأيض ًاممادةمأومكتلةمبشـريةمتـقفمضدمهـذهمالصالحمالغربية،موفلسطنيمكذلكممادة،مفهيم
ليستموطن ًا موإناممهيمجزءمالميتجزأممنمالطبيعة/الادةمتُط َلقمعليهمكلمةم(األرض).مفتممنقلم
العربممنمفلسطنيمونُقلماليهودمإليها،مومتتمإعادةمصياغ مةمكلميشءمبامميتالءمممعممصالحماإلنسانم
الغريب.مم
لقدممتتمـمنتيجةمهلذامأيضامـمعملياتمنقلمضخمةمبعدماحلربمالعاليةماألوىل،مفنُقلمسكانم
يونانيونممنمتركيامإىلماليونان،موسكانمأتراكممنماليونانمإىلمتركيا،مكاممنُقلمسكانمألانممنمبروسيام
الرشقيةمبعدمضمهامإىلمبولندا.مم
وهذ مهمالعملياتمهيمالتيمأوحتمهلتلرمبعملياتمنقلماليهودمخارجمالرايخ..مبلمإنهميفمالسننيم
األخريةممنمحكممالرايخمطورممهلرمجنرالمبالنمأوستملنقلم 31ممليون ًام(غريمألان)ممنمأوربام
َّ
الرشقيةموتوطنيمألانمبد ً
الممنهم.مم
اإلبادة:
قلنا:مفامماخلامس م؟م
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قال:ماإلبادة..مالقتل..مأوممامنسميهمبلغتنامالتيمهذبنامهباماجلريمةم(التطهري م)م
قلنا:ممامتعني م؟م
قال:مملقدمسامهتمكلمتلكماألفكار..مالقدسة..موالعلمية..موالفلسفية..موغريها،ميفمنزعم
القداسةمعنمالبرشمكافة،موحتويلهممإىلممادةمليستمهلامقيمةممطلقة،موالمعالقةمهلامبأيةمقيم م.م
وهذا مما ميرس معمليات ماإلبادة ممالضخمة مالتي مسالت مفيها مدماء مكثرية ..مدماء مال ميمكنم
إحصاؤها..مم
يف مأمريكا مالشاملية ..مكانت مالعقيدة مالتطهرية مهي معقيدة مالستوطنني مالبيض ،مفهي مأوىلم
األيديولوجياتماإلمربياليةماإلباديةمالتيمكانتمتغطيهامديباجاتمدينيةمكثيفة..محيثمكانمهؤالءم
التطهرونميشريونمإىلمهذامالوطنماجلديدمباعتبارهم(صهيونماجلديدة)مأوم(األرضمالعذراء)مفهيم
(أرضمبالمشعب)،موكانمالستوطنونميشريونمإىلمأنفسهممباعتبارهمم(عربانيني)،موللسكانم
األصلينيمباعتبارهمم(كنعانيني)مأوم(عامليق)موكلهاممصطلحاتمتوراتيةمإبادية،ماستخدمهاممعظمم
الستوطننيمالبيضمفياممبعدميفمكلمأرجماءمالعامل.مم
وكانمكلمهذاميعنيمإبادةمالسكانماألصلينيمحتىميمكنمللمستوطننيمالبيضماالستقرارميفم
األرضماخلاليةماجلديدة..مم
قلنا:مفهلمتممبعضمهذا م؟م
قال:ممبلمتممالكثريممنه..ملقدمتممإنجازمهذاممنمخاللمالقتلمالبارش،مأوممنمخاللمنقلم
ي()1مكيميأخذهاماهلـنود،مفينترشمالوباءمبينهـمم
رتكمأغطيةممصابةمباجلدر م
األمراضمالختلفةمكأنم ُت َ

()1ميذكرمالؤرخونمأنهميفمعامم 1763م أمرمالقائد ماألمريكيم(الربيطاين ماألصل)مجفريمأهرستمبرميمبطانياتمكانتم
تستخدمميفممصحاتمعالجماجلدريمإىلماهلنودماحلمرمهبدفمنرشمالرضمبينهممممامأدىمإىلمانتشارمالوباءمالذيمنتجمعنهمموتم
الالينيممنماهلنود،مونتجمعنمذلكمشبهمإفناءمللسكانماألصلينيميفمالقارةماألمريكية.مم
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ويتممإبادهتمممتام ًا..وكانتماحلكومةمالربيطانيةميفمعرصماللكمجورجمالثالثمتعطيممكافأةمماليةم
لكلممنمحيرضمفروةمرأسمهنديمقرينةمعىلمقتله م.م
واستمرتمهذهمالتقاليدمالغربيةماإلباديةمبعدماستقاللمأمريكا،مبلمتصاعدتمبعدمعامم1830م
حنيمأصدرمالرئيسمجاكسونمقانونمترحيلماهلنود،موالذيمتممبمقتضاهمجتميعممخسنيمألف ًاممنم
هنودمالشريوكيممنمجورجياموترحيلهممأثناءمفصلمالشتاءمسري ًامعىلماألقداممإىلممعسكرماعتقالم
ُخ ِّصصمهلمميفمأوكالهوما،موقدمماتمأغلبهمميفمالطريق..موهذامشكلممنمأشكالماإلباد مةمعنم
طريقمالتهجري،مفهومـمشكالًمـمنقلممنممكانمآلخرمولكنهمحقيقةمنقلممنمهذامالعاململلعاملماآلخر م.م
وقدموصلتمالعمليةماإلباديةمإىلمقمتهاميفممعركةمونديدمينمWounded Kneeم(الركبةماجلرحية)م
عامم..1890موكانتمالثمرةمالنهائيةملعملياتماإلبادةمهذهمأنهمملميبقمسوىمنصفممليونم ممنمجمموعم
السكان ماألصليني مالذي مكان م ُيقـدر مبنحو م 6.5ممليون معـام م 1500ملدى موصول ماإلنسانم
األبيض،مأيمأنهممتتمإبادةمسـتةممليونممواطنمأصيل..موهومرقممسحريمالميذكرهمأحدمهذهم
ي(.)1مم
األيام،مإذامملمنحـسبمنسبةمالتزايدمالطبيع م
وقدمتكررمنفسمالنمطميفمأسرتاليامالتيمكانميبلغمعد مد مسكاهناماألصلينيم 2ممليونمعندم
استيطانمالبيضمللقارةميفمعامم،1788موملميبقممنهممسوىم 300مألف.موالمتزالمعمليةمإبادةم
السكانماألصلينيممستمرةميفمالربازيلموأماكنمأخرى،موإنمكانمبشكلمأقلممنهجيةموخارجمنطاقم
الدولة م.م
وترتبط مبالتجربة ماالستيطانية ميف مأمريكا مالشاملية معمليات ممنقل مماليني ماألفارقة مالسودم
وقدمكانتمهذهماحلادثةمأولموأكربماستخداممألسلحةمالدمارمالشاملمبشكلهامالشاملمضدماهلنودماحلمر،محتىمأنمالقنابلم
النوويةمالتيمأطلقتمبعدمذلكمبامميزيدمعنمقرنمونيفمعىلمهريوشيامموناكازاكيمملمتكنماكثرمفتكاممنمجرثومةماجلدريمالستخدمةم
ضدماهلنود،محيثمقتلممنماليابانينيم%5ممنمعددمضحاياماهلنودميفمتلكمالجزرة.
(ُ )1يقدرمالبعضمأنمالعددمالفعيلمالذيمتممإبادتهممنذمالقرنمالسادسمعرشمحتىمبدايةمالقرنمالعرشينمقدميصلمإىلمعرشاتم
الاليني.
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لألمريكتنيملتحويلهممإىلمعاملةمرخيصة،موقدمتممنقلمعرشةممالينيمتقريب ًا،مومعمهذامجيبمأنم
تعلموامأنمكلمأسريمكانميقابلهمبوجهمعاممعرشةمأمواتمكانواميلقونمحتفـهممإمامبسببماإلهناكم
واإلرهاقموسوءماألحوالمالصحية،مأوممنمخاللمإلقائهمميفمالبحرمإلصمابتهممبالرض.مم
وكانتمأعاملمالسـخرةماالسـتعامريةميفمأفريقيامذاهتـامالمتقلمقسوة،مففيمكتابهمرحلةمإىلم
الكونغوم م(،)1927م ُي ِّبنيمأندريهمجيدمكيفمأنمبناءمالسكةماحلديدمبنيمبرازفيلموالبوانتمالسوداء..م
وهيممساحةمطوهلام140مكيلوممرت..ماحتاجتمإىلمسبعةمعرشمألفمجثة..مويمكنممأنمتعلموامهنام
أيض ًامأنمحفرمقنالمالسويسمبنفسمالطريقةموحتتمنفسمالظروفموبنفسمالتكلفةمالبرشية.مم
وقدموردميفمإحدىمالدراساتمأنمعددمالواطننيماألوربينيمالذينمهلممعالقةمبعملياتم
التطهريمالعرقيمواإلبادةمداخلمأوربا،مإمامكضحايامأومكجزارين،ميصلمإىلممائةممليون،مفإذامأضفمنام
ْ
إىلمهذامعددمالتورطنيميفمعملياتمالقمعمواإلبادةماالستعامريةميفمالكونغوموفلسطنيمواجلزائرم
وفيتنامموغريهاممنمالبلدانمفإنمالعددمحت ًاممسوفميتضاعف.مم
سكتمقليال،مثممقال:مأرجومأنممتلكوامأنفسكم..مفسأذكرملكممنموذجامقريبامرأيتهموعشتهم
منمعملياتماإلبادةمالنظمة..مإنهمماإلبادةمالنازية..مم
قلنا:مالكلمينكرمعىلمالنازي مة( )1م؟م
() 1كلمةم«نازي»ممأخوذةمباالختصارموالترصفم(هبدفمالتهكم)ممنمالعبارةماأللانيةم«ناشيونالمسوشياليستيشمدويتشم
أربايرتباريت م ،)National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» (NSDAPمأي م«االشرتاكية مالقومية»،م
وهيمحركةمعرقيةمداروينيةمشمولية،مقادهامهتلرموهيْمنتمعىلممقاليدماحلكمميفمألانيا،موعىلمالجتمـعماأللاينمبأسـره.مواحلركةم
ْ
النازيةمهيمحركةمسياسيةموفكرية،مضمنمحركاتمسياسيةمفكريةمأخرىمحتملمنفسمالسامت،مظهرتمداخلمالتشكيلماحلضاريم
سمىم«حزبمالعاملماأللان»م ُأ ِّسسم
الغريبمبعدماحلربمالعاليةماألوىل.مكانتمالنواةماألساسيةمللحركةمالنازيةمهيمحزبمصغريم ُي َّ
يفمجومالبطالةموالثورةماالجتامعيةمعامم1918مبعدمهزيمةمألانياميفماحلربمالعاليةماألوىلموإذالهلامعىلميدمالدولمالغربيةمالنترصة.م
وكانمالن ِّظرماألسايسمللحزبمهومجوتفريدمفيدرمالذيمنادىمبعقيدةمهلامصبغةمقوميةمقويةموطابعماشـرتاكي،متدعـومإىلمملكيةم
الدولةملألرضموتأميممالبنوك.موكانممنمأوائلممنمانضمملعضويةمهذاماحلزبمحماربونمقدامىممثلمرودولفمهسموهرمانم
جورنج،مومثقفونمحمبطونممثلمألفريدمروزنربجمومب.ج.مجوبلزموهتلرمنفسه،موشخصياتمأخرىممثلميوليوسمسرتاخير.موقدم
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قال:ممأصدقكممالقول..مملمتكنمالنازيةمسوىماللحظةمالتيمتبلورمفيهامالنموذجمالغريبملإلبادةم
وأفصحمعنمنفسهمبشكلمفاضح،مدونمزخارفمأومديباجات..مولذامأذهلتماجلميع.مم
لقدمكنتميفمذلكماحلنيمأرشبمالدماءممعمالنازيني..موكانمالنازيونمـمحينهامـم ُيدركونممتامام
أنمنظامهممالنازيموممارساتهماإلباديةممهامثمرةمطبيعيةمللتشكيلماحلضاريماإلمربيايل مالغريبم
احلديث.مم
لقدمعشتممعمهتلر،موعرفتممنمصحبتهمموقفهممنمأوىلمجتاربماإلنسانمالغريبماالستعامريةم
االستيطانية،مأيمجتربتهميفمأمريكامالشاملية..ملقدم مكانميعتربهامجتربةممثاليةمأوحتملهمبكثريممنم
أفكارهمالتيموضعهامموضعمالتنفيذمفياممبع مد(.)1مم

ازدادتمعضويةماحلزبمألنهمتوجهم إىلمالخاوفمالكامنةملدىمقطاعاتمكبريةممنماأللانممنمالشيوعينيموالبالشفة،موإىلمحنقهام
عىلممعاهدةمفرسايمالتيمأذلتمألانياموحولتهامإىلمماميشبهمالستعمرة،موعىلممجهوريةموايامرمالتخاذلةمالتيمقبلتمهذامالوضع،م
وإىلمإحساسماجلامهريمبالضياعميفمالجتمعماحلديثموإحساسهممب القلقموعدممالطمأنينةمنتيجةمتآكلمالجتمعمالتقليدي.مورغمم
سمىم«حزبمالعامل»،مفإنهمملميضممكثري ًا ممنمالعاملمبنيمأعضائه،موملمينضمملهممنمالعاملمسوىمالعاطلنيمعنم
أنماحلـزبمكانم ُي َّ
وس ِّميم«حزبمالعاملماأللاينماالشرتاكيمالقومي»موترأسهمهتلرمالذيمحصلمعىلمتأييدم
العمل.مو ُأعيدمتنظيمماحلزبمعامم1920م ُ
لودندورفم(بطلماحلربمالعاليةماألوىل)موعديدممنمرجالمالصناعةمالذينمرأوامأنمبإمكانمهتلرمتقويضمدعائممالنظاممالسيايسم
القائم،مالذيمملميكنميسمحمهلممباتباعمسياسةمرأسامليةمحرةممتام ًا،مكاممأهنممرأوامأنموجودهميمثلمالفرصةمالوحيدةمأمامهمملوقفم
تقدممالشيوعيني.موقدمتزايدمنفوذماحلزبممعماتساعمنطاقمالكسادماالقتصادي.موحلمكتابمهتلرمكفاحيمحملمبرنامجمجوتفريدم
منازي مأكثرمتبلور ًا مومادية.م
فيدرم(الذيمحتولمإىلمجمردمناطقمبلسانمهتلر)،مكاممتراجعماخلطابماالشرتاكيموحلمحملهمخطاب
ٌ
ٌ
(انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسريي)
ممامكانميعربم
)موكأدلةمعىلمذلكميذكرمالؤرخمجونمتوالندمأنمهتلر،ميفمأحاديثهماخلاصةممعمأعضاءماحللقةمالقربةمإليه،مكثري ًا
(1
ِّ
َّ
عنمإعجابهمبالستوطننيماألمريكينيموطريقةممعاجلتهمملقضيةماهلنودماحلمر.مفقدمقاموامبمحاولةمترويضهممعنمطريقماألرس،مأمام
هؤالءمالذينمرفضوامال رضوخمفكانميتممإبادهتمممنمخاللمالتجويعمأومالقتالمغريمالتكافئ.مم
ويقولميواقيممفستمإنمحروبمهتلرمالقاريةمالستمرةمكانتمحماكاةمللنموذجماالستعامريمالغريبميفمأمريكامالشاملية.موبالفعلم
رصحمهتلرميفمإحدىمخطبهمبأنهمحنيمقاممكورتيزموبيزاروم(ومهاممنمأوائلمالقوادماالستعامرينيماإلسبان)مبغزومأمريكامالوسطىم
والوالياتمالشامليةممنمأمريكاماجلنوبية،مفهممملميفعلوامذلكمانطالق ًا ممنمأيمسندمقانوينموإنامممنماإلحساسمالداخيلمالطلقم
بالتفوق.مفاستيطانماإلنسانماألبيضمألمريكامالشاملية،مكاممأكدمهتلر،مملميكنملهمأيمسندمديموقراطيمأومدويل،موإناممكانمينبعممنم
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ولعلمأكربمدليلمعىلمأنماإلبادةمترضبمبجذورهاميفمحضارتنامالتعفةمبالدماء،موأهنامملمتكنم
مقصورة معىل مالنازيني ،مما مالحظتموه ممن مفكر موسلوك ماحللفاء ،مأعداء مالنازيني مالذين مقاموام
بمحماكمتهممبعدماحلرب م:م
فإرنستممهنجواي،مالكاتبماألمريكي،مكانم ُيطالبمبتعقيمماأللانمبشكلممجاعيمللقضاءم
عىلمالعنرصماأللاين .م.م
ويفمعامم1940مقالمترششل:مإنهمينويمجتويعمألانياموتدمريمالدنماأللانيةموحرقهاموحرقم
غاباهتا..مم
وقدمعربمكليفتونمفاديام من()1معنمهذامالوقفماإلباديمبشكلممتبلور..مفقدمشنممحلةمكراهيةم
َّ
ضاريةمضدماأللانمتشبهميفمكثريممنمالوجوهماحلملةمالتيمشنهامالغربمضدمالعربميفمالستينيات،م
والتي ميشنها مضد مالسلمني مواإلسالم ميف مالوقت ماحلارض ..ملقد مجعل ماهلدف ممحلته م(إرضامم
الكراهيةمالمضدمالقيادةمالنازيةموحسب م،موإناممضدماأللانمككل..مفالطريقةمالوحيدةمألنميفهمم
األلانممامنقولمهومقتلهم..مفالعدوانمالنازيمالمتقوممبهمعصابةمصغرية..موإناممهـومالتعبريمالنهـائيم
َ
عنمأعمقمغرائزمالشعبماأللاين،مفهتلرمهومجت ُّسدملقوىمأكربممنه،مواهلرطقةمالتيميناديمهبامهتلرم
اإليامنمبتفوقماجلنسماألبيض.مولذاميفمجمالمتربيرهمللحربمالرشسةمالتيمشنهامعىلمرشقمأوربامقالمهتلر:م(مإنمهناكمواجب ًام
واحد ًا:مأنمنؤلنمهذهمالبالدممنمخاللمهجرةماأللانماالستيطانيةموأنمننظرمإىلمالسكانماألصلينيمباعتبارهممهنود ًاممحر ًا)م
وأكدمهتلرمأنماحلربمالتيمختوضهامألانيامضدمعنارصمالقاومةميفمرشقمأوربامالمختتلفمكثري ًامعنمكفـاحمالبيـضميفمأمريكـام
الشـامليةمضــدماهلنودماحلمر.مومنمهنامكانمهتلرميشريمإىلمأوربامالرشقيةمباعتبارهامأرض ًامعذراءموصحراءممهجورة.م
وقدمبني مألفريدمروزنربج،مأثنـاءمحماكمتهميفمنورمربج،مهـذ همالعالقةمالعضـويةمبنيمالعنصـريةمالنازيةموالشـروعمالغريبم
َّ
متعرف مألول ممرة معىل ممصطلح م(اإلنسان ماألعىل) م(السوبرمان) ميف مكتاب معن ماالستعامريم
اإلمربيايل ،مفأشار ممثالً مإىل مأنه َّ
اإلنجليزي مكتشنر ،موأن ممصطلح م(اجلنس مالتفوق) مأو م(اجلنس مالسيد) ممأخوذ ممن مكتابات مالعامل ماألمريكي ماألنثروبولوجيم
ماديسونمجرانتموالعاملمالفرنيسمالبوج،موأنمرؤيتهمالعرقيةمهيمنتيجةمأربعامئةمعامممنمالبحوثمالعلميةمالغربية،مفالنازيةم-مكامم
ْ
أكدمروزنربجملحاكميهم-مجزءممنماحلضارةمالغربية.م(انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسريي)
()1مكانمحمررمجملةمالنيوميوركر،موهيممنم أهممالجالتماألمريكية،مورئيسمإحدىمالوكاالتماألدبيةمالتيمأنشأهتاماحلكومةم
األمريكيةمإ َّبانماحلربمبغرضماحلربمالنفسية.
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عمرهام2000معام)،موممثلمهذاماحلديثمالمخيتلفمكثري ًامعنماحلديثمعنمعبءمالرجلماألبيضم
وعنماخلطرماإلسالميمومنمقبلهماخلطرماألصفر م.م
وقدماشرتكمبعضمالزعامءموالكُ تَّابماليهودميفمهذهماحلملة،مفرصحمفالديمريمجابوتنسـكيم
عـامم1934مبأنممصلحـةماليهودمتتطلبماإلبادةمالنهائيةمأللانيا،مفالشعبماأللـماينمبأرسهم ُيشكِّلم
هتديد ًاملنا م.م
سكتمقليال،مثممقال:مالمشكمأنكممقرأتممكتابمالكاتبماألمريكيمتيودورمكاوفامنمبعنوانم
(البدممنمإبادةمألانيا)..مإنهممنمأهممالكتبمالحرضةمعىلماإلبادة،موقدماستفادتممنهمآلةمالدعايةم
النازية،موب َّينتمأبعادمالؤامرةماإلباديةمضدماأللان،مو مهوممامشكَّلمتربير ًاملفكرةماإلبادةمالنازيةمنفسها.مم
لقدموردميفمهذامالكتابمأنمكلماأللان،ممهاممكانمتوجههممالسيايسم(حتىملومكانواممعـادينم
للنازيـة،مأومشـيوعيني،مأومحتىمحمبنيملليهود)مالميستحقونماحلياة،مولذامالبدممنمجتنيدمآالفم
األطباءمبعدماحلربمليقوموامبتعقيمهممحمتىميتسنىمإبادةماجلنسماأللاينممتام ًامخاللمستنيمعام ًا!مم
وكانمهناكمأحاديثمكثريةمعنمرضورةمهدممألانيا،موعنمحتويلمألانيامإىلمبلدمرعوية،مأيمهدمم
كلمصناعاهتامومؤسساهتاماحلديثة م.م
وملميكنمكلمهذامجمردمكالم..مم
لقدمنجحتمغاراتماحللفاءمعىلمالدنماأللانيةميفمإبادةممئاتمماأللوفممنمالدنينيممنمالرجالم
واألطفالموالنساءموالعجائزموحتطيممكلمأشكالماحلضارةمواحلياة..موقدمبلغمعددمضحايامالغاراتم
عىلممدينةمدرسدنماأللانيةموحـدهام200مألفمقتـيل.مم
كامماسـتمرتمالنزعةماإلباديةمبعدماحلرب،فقامتمقواتماحللفاءمبوضعممئاتماأللوفممنم
يفممعسكراتماعتقالموتممإمهاهلممعنمعمد،مفتممتصنيفهممعىلمأساسمأهنمم)1(DEFSم
اجلنودماأللانم م
أيم(قواتممعاديةمتممنزعمسالحها)مبد ً
الممنمتصنيفهمم(أرسىمحرب)مم
()1موهيماختصارمعبارةم(ديسمآرميدمإنيميمفورسيزم.)disarmed enemy forces
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وإعادةمالتصنيفمهذهمملمتكنمتعنيمسوىمحرماهنمممنمالعاملةماإلنسانيةمالتيمتنصمعليهام
ىض م 793.239مجنديمألاينمنحبهمميفم
اتفاقياتمجنيفماخلاصةمبأرسىماحلرب،موبالفعلمق م
معسـكراتماالعتـقالماألمريكيةمعامم،1945كاممقىضم167مألفمنحبهمميفممعسكراتماالعتقالم
ً
الفرنسيةمنتيجةمللجوعموالرضمواألحوالمالصحيةمالسـيئة،مويفمالوقتمذاتهمكانميوجدم13.5م
مليونمطردمطعامميفمخمازنمالصليبماألمحر،متعمدتمسلطاتماحللفاءمعدممتوزيعهامعليهم.مم
وملمتقترصماإلبادةمعىلمالتصفيةماجلسديةمبلمكانتمهناكمإبادةمثقافية،مفقدمقامماحللفاءمباممس ِّميم
ُ
(عمليةمنزعمالصبغةمالنازيةمعنمألانيا)مللقضاءمعىلمالنازينيميفماحلياةمالعامة،مف ُأقيمتم545محمكمةم
دائمةمعىلماألقلميتبعهامطاقمممنمالفنينيموالسكرتاريةمعد مدهمماثنانموعرشونمألف ًا.مم
وقامماألمريكيونمبتغطيةمثالثةمعرشممليونمحالةم(أيممعظممالذكورماأللانمالبالغني)،موتمم
توجيـهماالهتـاممإىلمثالثةممـالينيموسبعامئةمألف،م ُأجريتمهلممحماكامتمعاجلة،موأدينمتسعامئةم
وثالثونمألف ًاممنهم،موصدرتمأحكاممبشأهنمممنمبينهام169.282حك ًاممبتهمةمارتكابمجرائمم
نازيةمالمجمردمالتعاونممعمالنظاممالنازي.موأصـدرمالربيطانيـونم22.296محكـ ًامموالفرنسـيونم
17.353محك ًام،موالروسمثامنيةمعرشمألفمحكم.موبحـلولمعـامم،1945مكانمقدمتممطردم141م
ألفمألاينممنموظائفهم،ممنمبينهمممعظممالدرسنيميفممنطقةماالحتاللماألمريكي مة،موزُ جمبعددمأكربم
منمهؤالءميفمالسجن.مم
وتظهرمنفسمالنزعةماإلباديةميفماستجابةماحللفاءملليابان،مفقبلماكتشافمالقنبلةمالذرية،مكانم
اجلنرالماألمريكيمكورتيسميلممايميقوممبتحطيمممدنماليابانمالواحدةمتلوماألخرىمبشكلم
منهجيمملميسبقملهممثيلميفمالتاريخ..مفخاللمعرشةمأيامميفممارسم،1945مقامتمالطائراتم
األمريكيةمبطلعاتمجويةمبلغمعددهام،11.600متممخالهلامإغراقم32مميلممربعممنمأكربمأربعم
مدنميابانيةمبالقنابل،موهوممامأ َّدىمإىلمحمومهذهمالساحاتموكلممامعليهاممنمالوجودموتسببتميفم
ل.150.000مأمامالغاراتماجلويةمعىلمطوكيوميومم 25ممايوم،1945م مفتسببتميفماندالعم
مقت م
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عاصفةمناريةمضخمةمحتىمأنمقائديمالطائراتمالقاتلةمكانواميشمونمرائحةمحلممالبرشمالحرتقم
وهممعىلمارتفاعمآالفماألقدام.موأ َّدتمهذهمالغاراتمإىلممقتلماآلالفموترشيدممليونمشخصم
عىلماألقل.مم
وكانتمعمليةماإلبادةممنمالشمولملدرجةمأنماجلنرالمجروفزمالسئولمعنممرشوعمماهناتنم
إلنتاجمالقنبلةمالنوويةمكانمخيشىمأالمجيدمأيمهدفمسليمميمكنمأنم ُيلقيمعليهمبقنابلهمويدمره.مم
ورغممأنمالوالياتمالتحدةمكانتمتعرفمأنماليابانينيمكانوامقدمبدأواميفكرونمبشكلمجادميفم
إهناءمماحلرب،مفقدمرأىماجلنرالمجروفزمرضورةماستخداممالقنبلةممهاممكانماألمرمـمبعدمأنمتممإنفاقم
2مبليونمدوالرميفمتطويرهاموهوممام ُيعادلم26مبليونمدوالرمبحساباتماليوممـمكاممأنمترومانمكانم
يشعرمبعدممالثقةميفمنفسهمأماممترششلموستالني،مولذامكانميودمأنميذهبملالجتامعمهبمموهوميفم
موقعمقوة،مخصوص ًاموأنمالدبمالرويسمكانمقدمبدأميفمالتضخم.مومنمثم،مكانمالبدممنمإلقاءم
القنبلةمالذريةمبغـضمالنـظرمعنمعـددمالضحـايامأومحـجممالتدمـري.موكانماجلـنرالمجروفـزم(م
حمظوظ ًام)م(كاممتقولمبعضمالدراسات)مإذموجدمضالتهمالنشودةميفمهريوشياممالتيمكانميقطنهام
ُ
فمنسمة،مووجدمأهنامحماطةمبتاللميمكنمأنمحت ِّولمالدينةمإىلمجهنممحقيقيةمبعدماالنفجارم
280مأمل
إذمأهنامسرتكزماحلرارة،موبالفعلم ُقتلمفورموقوعماالنفجارم70مألفممدينموماتم130مألفمآخرونم
بعدمعدةمشهورممتأثرينمبحروقهمممنماإلشعاع.مم
وكأنمهريوشياممملمتكنمكافية،مف ُألقيتمقنبـلةمأخ مرىمعىلمناجازاكي،مأ َّدتمهيماألخـرىمإىلم
مقـتلم70مألـفمآخرين،مغريممئاتماأللوفماآلخرينمالذينملقواممرصعهممفياممبعد،مفاممبنيمألانيـام
واليابـانمتممإبـادةموإصـابةمحوايلممليوينمشخصممعظمهمممنمالدنيني.مم
سالةميفماخلاناتمالرتكية،م
ومثلمهذامكانميقوممبهمالنظاممالسـتالينيمضدمالشعوبماإلسالميةمال م
والتيمأصبحتماجلمهورياتمالسوفيتيةماإلسالمية م:م
كونمسوىم
لقدمكانمعددمشعبمالتتارموحدهميساويمعددمسكانمروسيا،مأماماآلنمفهومالم ُي ِّ
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نسبةممئويةمضئيلة،مومصريهمهبذامالمخيتلفمكثري ًامعنممصريمالسكانماألصلينيميفمأسرتالياموأمريكام
الشاملية.مم
وقدماست ممرمالنظاممالستالينيميفمعملياتماإلبادةمالنهجيةموالنظمةمألعدائهمالطبقينيممثلم
الكوالكمالذينمقاوموامحتويلممزارعهممإىلممزارعممجاعية،مبلمتممإبادةمكثريممنمأعضاءماحلزبم
الشيوعيمممنمعارضوامالديكتاتور.مم
وكانتماإلبادةمتأخذمأشكا ً
تمالسخرة.موقدمبلغم
المخمتلفةممثلماإلعدامموالعملميفممعسكرا م
عددمالضحايام20ممليون،مماتممنهمم12ممليونمعىلماألقلميفممعسكراتماجلوالج:مهذامحسبم
التقديراتمالحافظة،مأمامأعداءمالنظاممالستالينيمفيقولونمإنمعددمالضحايامبلغم50ممليون ًا!موبعدم
حوايلمنصفمقرنمالمتزالمعملياتماإلبادةموالتطهريمالعرقيمعىلمقدمموساقميفمالبوسنةمواهلرسكم
ْ
والشيشانموالمتزالمبعضمالدولمالغربيةمتراقبمهذامبحيادمغريمعادي م.م
قلنا:مفحدثنامعنماإلبادةمالنازيةمالتيماعتربهتامالنموذجماألمثلمالذيمجتلتمفيهمدمويةمقومنا م.م
قال:مالمشكمأنكممتعرفونمالغج مر( )1م؟م
قلنا:موكيفمالمنعرفهم..ممامهبم م؟م
قال:مملقدمكانواممنمالشعوبمالتيمشملتهممعنرصيتناموكربياؤنا..مفرحنامنبيدهممبكلممام
أتاحتملناموسائلناممنمقدراتمعىلماإلبادة م.م

ممتجول ٌة ممنمالناسمعاشمأسالفهممأصالًميفماهلند،مويعيش مونماليومميفمكلمجزءممنمالعاملمتقريب ًا.موقدم
()1مالغجرمجمموع ٌة
ِّ
استقرمبعضهم،مولكنمالكثريينممازالوامر َّحال..مواليعرفمعددمالغجرمألهنمممنتظمونميفممجاعاتمصغرية،مويتجنبونماالتصالم
ُ
ِّ
باجلهاتمالرسمية.موترتاوحمتقديراتمأعدادمالغجرميفمكل مأنحاءمالعاملمبنيممليونموستةمماليني.موتعيشمأكربمأعدادمالغجرميفم
ميفمألانيا.موقبائلمروممهيم
أوروبامالرشقية.موتوجدمجمموعاتمكثريةممنهممتشملمالكايلميفمأسبانيا،موالانوشميفمفرنسا،موالسنت
ْ
ُ
ِّ
اجلامعةماألكربممنمالغجر،موتعيشميفمكلمأنحاءمالعاملمتقريب ًا.م(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية)
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قلنا:مملمنكنمنعلممأنماإلبادةممستمهذامالشعبمالسامل..ملقدمكنامنتصورهامخاصةمباليهو مد( )1م؟م
قال:ممذلكممنمتالعبناموتالعبمإعالمنامباحلقائق..مفنحنمملمنشهرمإبادةماليهودمحباملليهود،م
وإنامملنوظفهمميفمإبادةمشعوبمأخرىمواستغاللمشعوبمأخرى..مأمامالغجر..مفلممنرمهلممأيم
وظيفة،مفلذلكمملمنسقطمعليهممأيمدمعة م.م
قلنا:مفحدثنامعنمإبادةمهذامالشعبمالطيب م.م
قال:ممملقدمكانتمإبادةمالغجرم ُمدرجةميفمبرنامجمألانيامالنازية..موكانملدىمرشطةمإقليممبافاريام
قسممخاصمبشئونمالغجرميتلقىمنسخ ًاممنمقراراتمالحاكممالك ّلفةمبالبتم
ام
أللاينممنذمعامم1899م ٌ
يفمالخالفاتمالتيميرتكبهامالغجر..مثممحتولمهذامالقسممعامم 1929مإىلممركزموطنيممقرهم
َّ
ميونيـخ،موحظرمعىلمالغـجرممنذمذلكمالتاريخمالتنقلمبدونمترصيحمالرشطة،موكانمالغجرمالذينم
ُ
دمأعامرهممعىلمالسادسةمعرشةموالميعملونمجيربونمعىلمالعململدةمسنتنيميفممركزممنممراكزم
يزمي
ُ
التأهيل..موابتدا ًءممنمعامم،1933موهومتاريخموصولمهتلرمإىلماحلكم،مزادتمتلكمالقيودمشدةم
ورصامة،مو ُطردمالغجرمالذينمالمحيملونماجلنسيةماأللانية،موزُ ّجمبالباقنيميفمالعتقالتمبحجةممأهنمم
(غريماجتامعيني)مم
ِ
ثممبدأماالهتامممبالبحثميفماخلصائصمالعرقيةمللغجر،مفأعلنمالدكتورمهانزمجلوبكهمـمأحدم
السامهنيميفمصياغةمقواننيمنورمربجمـمعامم1936مـمأنمالدممالذيمجيريميفمعروقمالغجرم(دمم
معرقي ًامغريمحمدَّ دم(إذمملميستطعم
أجنبي)،مثممصنَّفهمماألستاذمهانزمف.محينثرميفمفئةممستقلةممتثلممزجي ًا ْم
نفيمأصلهمماآلري)..موبلغتماخلصائصمالعرقيةملدىمالغجرممنماألمهيةمدرجةمأهلتهامألنمتصلحم
ْ
ِ
ميفمقسمماألبحاثمالعرقيةم
ملرسالةمدكتوراه،موممامقالتهمإيفامجوستنيممساعدةمالدكتورمريرت
ّ
موضوع ًا
()1ارتبطتمعبارةم(اإلبادةمالنازي ة)مبكلمةم(اليهود)محتىميستقرميفماألذهانمأنمالنازينيمملميبيدوامسوىماليهود.موقدمساعدم
اإلعالممالغريبموالصهيوينمعىلمترسيخمهذهمالفكرةمحتىمأصبحمدورمالضحيةمحكر ًامعىلماليهود.مبلمتطورماألمرمإىلمحدمأنهمإذام
مامأرادمباحثمأنميبني مأنماإلبادةمالنازيةمملمتكنممقصورةمعىلماليهود،موإناممهيمظاهرةمشاملةمممتدةمتشملمالغجرموالسالفم
ِّ
والبولندينيموغريهم،مفإنهميصبحمهدف ًامهلجوممرشس.م(انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسريي)
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بوزارةمالصحةم(عندممناقشةمرسالتها)مإنمالدممالغجريم(ُميشكِّلمخطر ًامبالغ ًامعىلمصفاءماجلنسم
األلاين)مم
ووجهمطبيبم ُيدعَىمالدكتورمبورتيشممذكرةمإىلمهتلرميقرتحمفيهامفرضماألشغالمالشاقةمعىلم
َّ
الغجرموتعقيمـهممباجلملةمنظر ًامألهنمم( ُيشكِّلونمخطر ًامعىلمنقاءمدممالفالحنيماأللان م)م
ويفم 14مديسمربمعامم،1936مصدرمقرارمأدىمإىلمتفاقممأوضاعمالغجرمإذموصمهممبأهنمم
(جمرمونممعتادونمعىلماإلجرام)،مويفمهنايةمعامم1937موخاللمعامم1938م ُشنتممحالتماعتقالم
ُ
مجاعيةمعديدةمضدمالغجر،موخ ِّصصمهلممجناحميفممعتقلمبوخنولد،موكانتمقوائممالوفياتميفم
جوسنموداومترجنموناتلزفايلرم
كثريممنمالعسكراتمحتويمأسامءمغجريةم ُيذكَرممنها:مماوهتاوسنمو م
وفلوسنبورج.مويفمرافنسربوك،مراحتمكثرياتممنمنساءمالغجرمضحاياملتجاربمأطباءمالرشطةم
العسكريةماهلتلريةماإلس.مإس.م م(.)ssمم
ويفمعامم،1938مأصدرممهلرمبنفسهمأمر ًامبنقلممقرمالركزمالوطنيملشئونمالغجرمإىلمبرلني،م
جريمكانمقدماستقرمهبممالقامميفمقريةممانفويرتمحيثمكانوام
ويفمالسنةمنفسهاماعتُقلمثالثامئةمغ م
يملكونماحلقولموالكروم.موقدمأمرممهلرمبتصنيفمالغجرميفمالفئاتمالتالية:مغجريمرصفم م(،)Zم
مالعرق ماآلري م م( ZMم -م)،م
مالعرق مالغجري م م( )+ZMم ،موخاليس ميغلب معليه ْ
وخاليس ميغلب معليه ْ
وخاليسميتساوىمفيهمالعرقانمالغجريمواآلريم م( ZMم).مم
ْ
قلنا:مفكيفممتتمحماوالتمإبادةمهذامالشعب م؟م
قال:ممهناكمأساليبمخمتلفةملذلك..ممنهامإزالةمالقدرةمعىلماإلنجـاب..مومنهاماخـتطافم
األطفال..مومنهاماإلبادةمعنمطريقمالزجميفمالعتقـالت..مومنهاماإلبادةمعنمطريقماإلفناء.مم
ِّ
جرياتممتزوجاتممنمغريمالغجر،م
لقدمعُقمتميفممستشفىمبرسلدورفم م-ملبرينفلدمنساءمغ م
وماتمبعضهنمعىلمأثرمتعقيمهنموهنمحوامل،مويفمرافنسربوك،مقاممأطباءماإلس.مإس.مبتعقيمم
َّ
مائةموعرشينمفتاةمغجريةمصغرية.مم
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وكانممنمأمثلةماإلبادةماجلامعيةمعنمطريقماالعتقالمترحيلممخسةمآالفمغجريممنمألانيامإىلم
جيتوملودزميفمبولندا،موكانتمظروفمالعيشةميفمهذاماجليتـوممنمالفظاعـةمبحيثمملمينجمأحدممنم
هؤالءمالغجرممنماهلالك.مم
ومعمذلكمفإنمالطريقةمالتيمكانميؤثرهامالنازيونمهيمطريقةماإلفناءمالبارش،موقدماختذمقرارم
ُ
عندمامشكِّلممامعُرفمباسمم(فرقماإلعدام)،مولكيم
إبادةمالغجرمباإلفناءميفمربيعمعامم 1941م
كانميتعنيممجعمالغجرميفمأماكنمحمددة،مفمنذمصدورمقرارممهلرميفم8مديسمربم،1938م
كم
يتحققمذل م
َّ
كانتمأماكنمسكنىمالغجرمقدمأصبحتممعروفةملدىمالرشطة،مثممجاءمقرارم17منوفمربم1939م
ليحظرمعليهممتركممنازهلممأومليضعهممحتتمطائلةماحلبسميفممعسكراتماالعتقال،مورحلم
ُ
ثالثونمألفمغجريمإىلمبولن مدامفالقوامحتفهمميفممعتقالتمالوتميفمبلزكموتربلينكاموسوبيبورم
ومايدانك،مشأهنممشأنمآالفمآخرينمرحلواممنمبلجيكاموهولنداموفرنسامإىلممعتقلمأوشفيتس.مم
ُ
ويرويمهويس،مقائدمالعتقل،ميفممذكراتهمأنهمكانمبنيمالعتقلنيمشيوخميناهزونمالائةمسنةممنم
ريةممنماألطفال،مكذلكميرويمبعضمالسجناءمالذينمنجواممنم
العمرمونساءمحواملموأعدادمكب م
اهلالك،مكامميرسدمكولكاموكرواسميفمكتاهباممالعنونممصنعمالوت،مقصةممذبحةمالغجرمالرهيبةم
التيموقعتميفمليلةم31ميوليهمعامم.1944مم
ويفمبولندا،مكانمالغجرم ُيقتلونميفممعسكراتمالوتمأوم ُيعدمونميفمالرباري..موامتدمنطاقم
القتلمإىلماالحتادمالسوفيتيمعندماماندلعتمنريانماحلربمبنيماأللانموالسوفييت،مفكانتمفرقم
اإلعداممالتابعةملإلس.مإس.متسريممعماجليوشماأللانية،موكانتمالقبورماجلامعيةممتألممناطقمالبلطيقم
وأوكرانياموالقرم..مويفمليلةم 24مديسمربم 1941م ُأعدممرمي ًامبالرصاصميفمسيمفريوبولم مثامنامئةم
غجريممنمالرجالموالنساءمواألطفال..موحيناممزحفتماجليوشمالنازية،مكانمالغجرم ُيعتقلونمأوم
ُيرحلون مإىل مالعسكرات مأو م ُيقتلون ..مويف ميوغسالفيا ،مكان مالغجر مواليهود م ُيعدمون ميف مغابةم
باجنيس.مم
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قلنا:مفقدمأبيدمكممكبريممنمهذامالشعبمعىلمحسبممامتذكر م؟م
قال:ممالميمكنمتصو مر معددممنمأبيدوا..مألنهممنمالصعبمتقديرمعددمالغجرمالذينمكانوام
يعيشونميفمأوربامقبلماحلربمالعاليةمالثانيةموعددمضحايامهذهماحلرب..ملكنميتبنيممنمتقاريرمفرقم
َّ
اإلعدام مأن معدد مالضحايا ميف مروسيا موأوكرانيا موالقرم مبلغ مثالثامئة مألف مغجري ،مبينام متُقدرم
السلطاتماليوغسالفيةم معددمالقتىلممنمالغجرمبثامنيةموعرشينمألف ًاميفمالرصبموحدها.مأمامعددم
الضحاياميفمبولندا،مفمنمالصعبمتقديرهموإنمكانمالؤرخمتيننباومميؤكدمأنمالشعبمالغجريمفقدم
عىلماألقلممخسامئةمألفممنمأبنائه.مهذا،ممعمالعلممبأنمالشعبمالغجريمشعبمعريقموكثريمالنسل م.م
وعىلمكلمحال،مومهامماختلفتمالنسب،مفإنمنسبةممنم ُأبيدممنمالغجرمإىلمعددهممالكيلميفوقم
نسبةممنم ُأبيدممنماليهود م.م
قلنا:مفحدثنامعنمإبادةماليهود..مأممأنكمتنكرها م؟م
قال:ممالميمكننيمأنمأنكرماجلريمة..مألنممنمأنكرماجلريمةمكانممرصامعليها..مولكنيمأنكرمأنم
تتخذماجلريمةمذريعةمجلريمة م.م
قلنا م:ممامتقصد م؟م
قال:ممأنتممتعلمونمماميفعلهمقومنامبذلكمالشعبمالساملمالذيمطردممنمأرضهممنمأجلمأنم
يسكنهاماليهود..موليسمهلمممنممربرملذلكمإالمأنمهذامالشعبمتعرضمجلريمة..مومامداممقدم
تعرضمجلريمة،مفالمبدمأنميدفعمشعبمآخرمالمعالقةملهمباجلريمةمالثمن م.م
سكتمقليال،مثممقال:مإنم مهؤالءمالذيمزجوامهبذامالشعبميفمتلكماألرضمالطيبةمالقدسةم
لينجسوهامملميفعلوامإالممامكانميودمهتلرمفعله..مولكنماألمرمقرصمبه..مفراحميرسعمإىلمحلماإلبادة م.م
لقدمكانمجوهرمالفكرمالنازي،ممتمثالًميفمكتاباتمأدولفمهتلرموغريهممنمالفكرينمالنازيني،م
ريمآرثرمبلفورمصاحبمالوعدمالشهورموغريهممنمالساسةموالفكرينم
المخيتلفمكثري ًامعنمفكرمس م
ِ
ٌ
ممنمهتلرموبلفورميدورمداخلماإلطارماإلمربيايلمالعرقيمالبنيمعىلماإليامنم
االستعامريني..مفكل
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بالتفاوتمبنيماألعراق،موعىلمحلممشـاكلمأوربامعنمطريقمتصـديرها..موكالمهاميؤمنمبفكرةم
يف ماليهودمعنرص ًا مغريممرغوبمفيهمويؤكد،ممنمثم،مرضورةم
الشـعبمالعضوي،موكالمهاميرىم م
وضعمحلمهنائيمللمسألةماليهوديةميفمأوربا،موكالمهامالميلتزممبأيةممنظومةمأخالقيةمسوىممنظومةم
النفعةمالاديةمومنظومةمالرصاعمالداروينية،موقدمتمماحللمالنهائيميفمحالةمبلفورمبنقلماليهودمخارجم
ني.مم
إنجلرتاموأوربامإىلمفلسط م
وقدمحاولمهتلر،ميفمبدايةماألمر،مأنمحيلممسألتهماليهودية مبشكلمهنائيمأيض ًا،مبالطرقم
االستعامريةمالسلميةمالبلفوريةمالتقليدية،مأيمالتخلصممنمالفائضمالبرشيماليهوديمعنمطريقم
تصديرهمإىلمرقعةمأخرىمخارجمألانيا.موكانمهتلرميدركمأنمالنقلمهومجزءممنمالنظومةمالغربيةم
وط مريقةمحلهامللمشاكل.مفقدمأشارم(يفمأغسطسم)1940مإىلمأنهمتممإفراغمبروسيامالرشقيةممنم
سكاهناماأللانمبعدماحلربمالعاليةماألوىل،موتساءلمعنموجهمالرضرميفمنقلم600مألفمهيوديممنم
أرايضمالرايخم(وكانمهناكممرشوعمنازيمترانسـفرييمأكربموهـومنقلم31ممليـونمغريمألاينممنم
رشقمأورمبا،موهيمعبارةمبلفوريةمالمختتلفمعنمتلكمالعبارةمالتيموردتميفموعدمبلفورمحيثممتتم
اإلشارةملسكانمفلسطنيمالعربمعىلمأهنمم(اجلامعاتمغريماليهودية)مم
وداخلمهذامالتصورمالبلفوريمالغريبمحتركمهتلرملتنفيذمخطته،محيثمقاممبشحنمعرشةمآالفم
َّ
يف م 28مأكتوبرم،1938مولكنماحلدودمالبولنديةمكانتم
هيوديموأرسلهممعربماحلدودمإىلمبولندام م
موصـدةمدوهنـم،مفبولندامهيماألخرىمكانتمتودمالدفاعمعنممصاحلهامالادية.مم
واسـتمرتمالحاوالتمالنازيةمالتيمتستهدفمهتجريماليهـودمحتىمهنايةماحلكممالنازي،م
ف ُبذلت مالحاولةمتلو ماألخرىملتوطينهم ميف مسورياموإكوادور موتممتشجيعه مم معىلماهلجرة مإىلم
سمىم(مرشوعممدغشقر)مهيدفمإىلمتأسيسمدولةم
فلسطني..موكانمهناكممرشوعمصهيوينمنازيم ُي َّ
هيوديةميفمتلكماجلزيرةماألفريقية،مولكنممعظممهذهمالرشوعاتمفشلت،موملمتُطرحمبدائلمأخرى،م
فالجالماالستعامريماحليويمأللانيامبعدمهزيمتهاميفماحلربمالعاليةماألوىل،مكمانمحمدود ًا.مم
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يفمذلكماحلنيمملمتكنمالدولمالغربيةمـمالتيمتتباكىمحتىماآلنمعىلمضحاياماإلبادةمـمترحبم
بالهاجرينماليهودمأومغريهم.مم
وكانمهتلرميسميمخطةمالنقلمهذهم(احللمالشامل)مو(احللمالنهائي)،مولكنمهذاماحللمالنهائيم
البلفوريمملميكنممتاح ًامهلتلر،مولذامملميكنمأمـامهمس موىماستبعادماليهودمبطريقةمغريمبلفورية،موتتم َّيزم
بكوهنامأكثرمحدةمومنهجيةموتبلور ًاموسوقية،مومعمهذاميميلمكثريممنمالعلامءمإىلمالقولمبأنم(احللم
النهائيمالنازيمللمسألةماليهودية)مظلمذامطابعمبلفوريمحتىمالنهاية،مأيمحلمهنائيممنمخاللم
يفمآسياموأفريقيامأومإىلممعسكراتمالعملموالسخرةميفمألانيا،م
التهجريمالقرسيمإمامإىلمالستعمراتم م
التيمملمتكنماألوضاعمفيهامختتلفمكثري ًامعنماألوضاعمالسائدةميفمالستعمرات.مم
قلنا:مفحدثنامعنمتلكماألعدادمالضخمةممنماليهودمالتيمأبادهامالنازيون م.م
يل مأصدقاءمكثريينم
قال:م مأنامملمأحرضمتلكمالعملياتمبالدقةمالتيموصفتمهبا..مولكنم م
حرضوا..موقدمأخربوينمأخبارامخمتلفة..موأنامالمأستطيعمأنمأصدقهمممجيعا،موالمأنمأكذهبمممجيعا..م
فقدمتعلمتممنمالنورموالسالمموالصفاءمعندمامالتقيتمبهمأنهممنماجلريمةمأنمنتهممالجرممباممملم
يرتكبهممنماجلرائم م.م
كلممامأعلمهممنمذلكمأنهمعندمامأقيمتممعسكراتماالعتقالميفمألانيامعامم 1933مبعدم
استيالءمالنازينيمعىلماحلكم،مكانمالبوليسمالرسيماأللاينم(جستابو)ميقوممبالقبضمعىلمخصومم
احلكومةمالنازيةمواحتجازهمميفمهذهمالعسكرات،موحنيمعظممنفوذماجلستابومو ُأعطيماحلريةم
الطلقةميفمالترصف،مأصبحتمعملياتمالقبضمتتممعىلمنطاقمواسع،م ُفقبضمعىلممجاعاتمبأكملهام
ثمم ُأرسلتمإىلممعسكراتماالعتقال.مم
وملمتكنمهذهمالعملياتمموجهةمضدماليهودمبالذات،موإناممكانم ُيعتقلمكلممنميشكلمخطر ًام
عىلمالدولةماجلديدةمبغضمالنظرمعنمدينهمأومجنسيته..موقدموقعتمأولمحادثةمموجهةمضدماليهودم
فمهيوديميفمهذهمالعسكراتميفمداخاوموبوخنوالد..م
عندماموضعمعرشونمأل م
يفمنوفمربم1938م
ُ
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ومنممعسكراتماالعتقالمالشهريةماألخرى،ممعسكرمبرجنمبلسن م.م
وممامأعلمهمبدقةميفمهذامأنهم ُأقيمتمستةممعسكراتملالعتقالمواإلبادةميفمبولندا،موقدم ُأرسلم
إىلمهذهمالعسكراتمكثريممنمالضحاياماليهودموالغجرموالسالفموغريهم،ممنمكلمأمنحاءمأوربا..م
وقدمذكرميلمأنمكلممعسكرمكانممزود ًامبأدواتممتنوعةملإلبادةممثلمفرقمإطالقمالنريان،موأدشاشم
ق( )1م.م
الياهمالتيمتطلقمالغاز،موالحار م
وممامأعلمهمبدقةمأنممعسكراتماالعتقالمملمتكنمخمصصةملليهودموحدهم،موإناممكانتمأداةم
منمأدواتمالنظاممالنازيمتُستخدَ مملتحقيقمأهدافهمالقومية،مبلمإنمعددمضحاياهاممنمغريماليهودم
يفوقمعددمضحاياهاممنماليهود.مم
سكتمقليال،مثممقال:ملاذاميالممالنازيونموحدهممعىلممعتقالتماإلمبادة..مالكلممارسم
االعتقال..موالكلممارسماإلبادة..مم
المشكمأنكممتعلمونمأنهممنذمبدايةمالتشكيلماحلضاريمالغريبماحلديثمأصبحتممعسكراتم

()1يذكرمالسرييمأنمالكثريممنمالباحثنيميثريمالشكوكمحولموجودمأفرانمالغازمأصالًموقدمصدرتمعدةمدراساتمموثقةميفم
هذامالشأن.م
كاممتُثارمالشكوكمحولماستخداممغازمزايكلونميبم. Zyclon Bميفمأفرانمالغاز.مإذمتشريممعظممالدراساتمإىلمأنماستخدامم
مثلمهذامالغازميتطلبماحتياطاتمفنيةمعالية،ممكلفةمللغايةم(جيبمأنمتكونمالغرفةمحمكمةممتام ًامـمالبدممنمهتويتهاملدةمعرشمساعاتم
بعدماستخدامهامـمجيبمأنمتكونمالف ماصلممصنوعةممنماإلسبستوسمأومالتيفلون).مومثلمهذهماالحتياطاتمملمتكنممتوفرةملأللانم
حتتمظروفماحلرب،موهومماميعنيماستحالةماستخدامهمعىلمنطاقمواسع.موقدموردمكلمهذاميفمتقريرمليوشرتم Leuchter
،Reportمالذيمكانميعملممستشار ًاملواليةمميسوريموكانممتخصص ًاميفممثلمهذهماألمورم(ومماملهمداللتهمأنمكثري ًاممنمحكوماتم
الوالياتمالتحدة،مالتيمكانتمتستخدممهذامالغازميفمعملياتمإعداممالجرمني،مقررتماالستغناءمعنه،مبسببمتكلفتهمالعالية).م
وثمةمنظريةمتذهبمإىلمأنمغُرفمالغازمالوجودةمإناممكانتم ُغرفمغازملتعقيمماخلارجنيموالداخلنيمإىلمالعسكر.مأمامالقابرم
اجلامعيةمفهيممقابرماآلالفمالذينملقوامحتفهممبعدمانتشارماألوبئةمكالالرياموالتيفود،موهومأمرم ُمتو َّقعميفمظلمظروفماحلربموفقرم
الرعايةمالصحية.مويرىمأنصارمهذهمالنظريةمأنماإلبادةمملمتكنمعمليةممنظمةممقصودةممتتمدفعةمواحدة،موإنامممتتمنتيج ًةملعنارصم
خمتلفةمفرضت منفسهامبسببمظروفماحلربممثلمسوءمالتغذيةمواألوبئةموغريها،موأنممنم ُأبيدوامبطريقةممنهجيةممنظمةمأعدادم
صغريةمجد ًا،موهيمقضيةمخالفية.م(انظر:مالوسوعةماليهوديةمللمسريي)
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االعتقال مواإلبادة منمط ًا ممتكرر ًا ،محيث متم منقل مسكان مأمريكا ماألصليني ماهلنود ماحلمر مإىلم
رشمأومغريممبارش..موكانتمعمليةمالنقلمذاتم
معسكراتماعتقالممنعزلةممتهيد ًامإلبادهتممبشكلممبا م
طابعمإبادي.موكانمالسود،مالذينمجيريماصطيادهمميفمأفريقيامونقلهممإىلمأمريكا،ميتمموضعهمميفم
معسكراتمأيض ًا،مويسكنونميفممساكنمهيمأقربممامتكونمإىلممعسكراتمالسخرة..مويفماحلربم
ساحقةممنمالواطننيماألمريكينيممنمأصلم
العاليةمالثانية،موضعتمالوالياتمالتحدةمالغالبيةمال م
ياباين ميف ممعسكرات ممماثلة ..مويف مجنوب مأفريقيامقامت محكومة مالتفرقة ماللونية م(األبارهتايد)م
البيضاءمبوضعمالواطننيماألصلينيميفممعازلممجاعية..مم
قلنا:موالنازية..مماذامفعلت م؟م
يب..متبدَّ ىمالوقفماحلياديمالداروينيم
قال:مميفمالنازيةمالتيممتثلمقمةماإلنسانيةمبمفهومنامالغر م
يفمموقفمالنازينيممنمالعلم،موزعمهممانفصالهمعنمالقيمةموعنمالغائيةماإلنسانية،ميفمواحدممنم
أهممالفاهيممالطبيةم(العلميةمالحايدة)ميفمالقرنمالتاسعمعرش،موهوممفهومم(الصحةمالعرقية)،مالذيم
ْ
ينطلقممنمرضورةماحلفاظمعىلموحدةمالشعبمالعض مويموعىلمبقائهم(فهاممرسمتفوقهمورقيه)معنم
معنماهنيارمالعرقموانحطاطه)؛م
طريقمالتخلصممنمالعنارصمالضارةمأومغريمالنافعةم(التيمتُعدُّ متعبري ًا
ْ
وثمةمكتاباتمعديدةمبجميعماللغاتماألوربيةميفمهذامالوضوع.مومنمأهممالفاهيممالرتبطةمبالصحةم
سمىم(القتلمالرحيم)،مأيمالتخلصممنمالعوقنيم
العرقيةممفهومماليوثينيجيامeuthenesiaمأوممام ُي َّ
ْ
وغريهمم(مثلمالرىضمبأمراضممزمنة)مم
سكتمقليال،مثممقال:مأذكرمجيدامأنهميفمتلكماألياممالتيمصارتمالدماءمفيهامكاألمطار..مبلم
رشم
كالسيولمواألهنار..مأصدرتمالنخبةمالنازيةمعدةمقواننيملضامنمالصحةمالعرقية،مفوضعوامالب م
ْ
حتتمتصنيفاتمخمتلفة..ميمكنمتقسيمهامإىلمثالثةمأقسام م:م
أمامالقسمماألول،مفهممالستهلكونمالذينمالمنفعماقتصاديمهلم..ممثلمالعتوهنيموالتخلفنيم
عقلي ًا موالصابنيمبانفصاممالشخصيةمواألطفالمالعوقنيمواألفرادمالتقدمنيميفمالسنموالصابنيم
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بالسل،موالرىضماليئوسممنمشفائ مهم..موكانم ُي َضممهلؤالءماجلنودماأللانمالذينمأصيبوامأثناءم
العملياتمالعسكرية،مفعالجهممكانم ُيشكِّلمعبئ ًامعىلمميزانيةمالدولة م.م
وأمامالثاين،مفهممالنحلون،موهممالشيوعيونموالشواذمجنسي ًاموعددمكبريممنمأعداءمالجتمعم
الذينميتسمونمبالسلوكمغريماالجتامعي،ممثلممدمنيمالكحو ملموالعاهراتموالجرمنيمومدمنيم
الخدراتمومنمالممأوىمهلم م.م
وأمامالثالث،مفهممأعضاءماألجناسمالدنياممثلمالسالفموالغجرمواليهودمواألقزام،مفهممغرباءم
داخلمالفولكماأللاينموالميوجدممربرمقويملوجودهممإالمباعتبارهمممادةمخام ًامتُو َّظفملصالحم
ً
ضهم،مثلمالبولنديني،ميشغلونمالجالماحليويمأللانيا م.م
اجلنسماآلريماألرقى،مخاصةمأنمبع م
ويفم 14ميوليهم..1933مأيميفماليوممالتايلملتوقيعمالعاهدةممعمالفاتيكان،مأصدرمالنازيونم
سمىم(قانونمالتعقيم)ملنعمبعضمالقطاعاتمالبرشيةممثلمالعوقنيموالرىضمالنفسينيم
قانون ًا م ُي َّ
والرىضمبالرصعموالعمىمالوراثيموالص ممممالوراثيموالتشوهماخللقيمواإلدمانمالتطرفمللكحولم
منمالتكاثر،موبالفعل،متممتعقيممأربعامئةمألفممواطنمألاين..مم
ويفمعامم،1935مصدرمقانونمبمنعمالعالقاتماجلنسيةمبنيماليهودموأعضاءماألعراقمغريم
الراقيةممنمجهةمواأللانممنمجهةمأخرى،موذلكمللحفاظمعىلمالنقاءمالعرقي م.م
ْ
بعدهام ُأعلنمعامم1939معام ًاميراعيمفيهمالواطنمواجبمالتمتعمبصحةمجيدة،مو ُطلبممنم
كلمطبيبمأومدايةمأنمتُبلغمعنمأيممولودمجديدممعوق،موبدأتمعمليةمالقتلمالوضوعيم(أوم
العلميمأومالحايد)مهلؤالءمالذينمالميمكنمشفاؤهمممثلمالعوقنيموغريهممحتتمعنوانممرشوعم
عنهم(يتمفورم،)T4موظهرتموثائقمتبنيمأنهم ُقتلمسبعونمألفممعوقموعاجزميأكلونموالمينتجون..م
كانوامحينهاميسموهنمم(آكلونمغريمنافعني)..موالذينمكانوام ُيشكِّلونمعبئ ًامعىلماالقتصادمالوطنيم
ويعوقونمالتقدممحسبمرؤيتناماالستعالئية..موقدممتتمإبادهتممبمقتىضمبرنامجم(جتنبمالعدوىم
والقضاءمعىلماجل مراثيم)..مأيمبرنامجمإبادةمالجرمنيموالتخلفنيمورباممالسنني م.م

515

وقد مأ َّدى مذلك مـ مكام مجاء ميف مإحدى مالدراسات مالعلمية ماأللانية مالرصينة مـ مإىل متوفريم
239.067.020مكيلومجرام ًاممنمالربىميفمالعام م.م
أذكرمأنمجلنةمـميفمذلكماحلنيمـمكانتمقدم ُأنشئتمللعالجمالعلميملألمراضمالوراثميةماخلطريةم
أوصت مبقتل ماألطفال مالشوهني ،موكان مهؤالء موغريهم م ُيرسلون مإىل ممستشفيات ،مفكانوام
يوضعونميفمعنابرمخاصةمثمميتمماإلجهازمعليهممعنمطريقمأفرانمغازمخمبأةمعىلمهيئةمأدشاش،م
وحمارقمحلرقماجلثث،موقدم ُط ِّبقمالعيارمنفسه،مبعضمالوقت،معىلماجلنودماأللانماجلرحىميفم
ب،مإذمأنمعمليةمعالجهممكانتمستُكلفمالدولةمالكثري،مثمم ُط ِّبقتمعملياتماإلبادةمهذهم
احلر م
بصورةمأوسعمعىلمأرسىماحلرب م.م
ملعدممنقائهممالعرقي،مومنمثمم
وقدمصنِّفماليهودمـمحينهامـمباعتبارهمممرىض،موذلكمنظر ًا
ُ
ْ
أصبحممنمالرضوريمإبادهتم،مشأهنممشأنمالعنارصماأللانيةمغريمالنافعة.مو ممنمجهةمأخرى،متمم
توسيعمنطاقمبرنامجمالقتلمالحايدمأومالعلميمليضممالجرمنيمكافة،مهيود ًا موغريمهيود..موكانم
اليهودم ُيعتربونمأيض ًامذويماستعدادمإجراميمطبيعيمبسببماختالطمخصائصهممالوراثية.مولذا،م
ُطبقمالربنامجمعىلماليهودمالوجودينميفمالستشفياتممجيع ًا م.م
ومنمأهممجتلياتماحليادمالعلميمالذيماتسمتمبهمعملياتماإلبادة،متلكمالتجاربمالعلميةم
التيمكانمالنازيونمجيروهنامعىلمخنازيرمالتجاربمالبرشيةموهيمجتاربممنفصلةممتام ًا معنمأيةم
منظوماتمقيمية م:م
لقدمكانمالنازيونمخيتارونمبعضمالعنارصمالتيمهلامأمهيةمجتريبيةمخاصةمإلجراءمالتجاربم
عليها،موكانم مهذاميتممبسهولةمويرسموسالسة؛مألنمالبرشمحتولوامإىلممادةمحمايدةميفمعقولمالقائمنيم
عىلمهذهمالتجارب.مم
وممامأذكرممنمذلكمأنمالطبيبمهانسمإيسيلمكانميقوممبعملياتماستئصالمدونمختديرمليدرسم
أثرها،مو ُأجريتمجتاربمأخرىمعىلمنزالءممعسكراتماالعتقالمالمتقلمرهبةمعنمجتاربمإيسيل..م
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قمعليهمالرصاصمالختبارمفعاليتهميفماحلرب،موعُرضمآخرونملغازاتمسامةميفم
وكانمبعضهمم ُيط َل
ّ
عملياتماختبارية..موكانمالبعضميوضعونميفمغرفةممفرغةممنماهلواءملعرفةمالدةمالتيميستطيعم
اإلنسانمخالهلامأنميظلمحي ًاموهومعىلمارتفاعاتمعاليةمأومبدونمأوكسجني..موكانماألوكسجنيم
ُيق مللمتدرجيي ًاموخيفضمالضغط،مفتزدادمآالممخنازيرمالتجاربمالبرشيةمشيئ ًامفشيئ ًامحتىمتصبحمآالم ًام
الميمكنماحتامهلامحتىمتنفجرمرئاهتم..مكاممكانمالضغطمالداخيلمعىلمأغشيةمطبالتماآلذانميسببم
هلممعذاب ًاميوصلهممإىلمحدماجلنون م.م
وكانمالدكتورمرارش،موهومعاملمنازيمآخر،مشمولي ًاميفمأبحاثهمإىلمدرجةمعالية،مفقاممبتزويدم
غرفمالضغطميفمالنهايةمبمربداتمجتربمعيناتهمعىلممواجهةمرشوطمأقربممامتكونمإىلماالرتفاعاتم
العالية.مم
وكانمهذامالدكتورممسئو ً
المعنمالكثريممنمجتاربمالتجميدمالتيميتعرضمفيهاماألشخاصمإىلم
الربدمالشديدمالستمرمحتىمالوت،موكانماهلدفممع مرفةممدةممقاومتهم،موبقائهممأحياء،مومامالذيم
يمكنمصنعهمإلطالةمحياةمالطيارينمالذينميسقطونميفممياهممتجمدة..موكانمبعضمنزالءمداخاوم
ضمنمضحايامرارشمأومضمنمخنازيرمجتارية..مفكانميتممغمرمالضحاياميفموعاءمضخم،مأومكانوام
ُيرتكونمعُراةميفماخلارجمطوالمالليايلمالثلجية م.م
،محدثتمموجةمبردمشديدة،مفرتكمبعضمالسجناءمعراةميفماخلالءم
ُ
ويفمأ مواخرمشتاءمعامم1943
أربعمعرشةمساعة،مجتمدتمخالهلامأطرافهمموسطوحمأجسامهمماخلارجيةموانخفضتمدرجةم
حرارهتممالداخلية،موكانمأسلوبمالعملمهومجتميدمالسجناءمتدرجيي ًاممعممتابعةمالنبضموالتنفسم
ودرجةماحلرارةموضغطمالدمم موغريمذلك م.م
وكانتمهناكمجتاربمأخرىممنمبينهامتدفئةمأشخاصممثلجني..موبنا ًء معىلمتقريرمرارش،م
ُأجريتمأكثرممنمأربعامئةمجتربةمعىلمثالثامئةمضحية،موقدمماتممنمهؤالءمزهاءمتسعنيمشخص ًام
ً
ملعاجلتهم،موج َّنمعد ٌدمممنمبقى،مأماماآلخرون،مفقدم ُقتلواملكيالميتحولوامإىلمشهودممز معجنيم
نتيجة
ُ
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فياممبعد..موقدمتوصلمرارشمإىلمحقائقمعلميةمجديدةمتتحدىمكثري ًاممنمالقوالتمالعلميةمالسائدةم
يفمعرصه،مو ُأجريتمبالطبعمجتاربمالمحرصمهلامعىلمنزالءمأحياءميفممعسكراتماالعتقال،ممنمبينهام
بمزرعمالغرغرينام
احلقنمبالسممأومباهلواءمأومالبكرتيا،ممعظمهاممؤملموكلهامقاتلة،مكامم ُأجريتمجتار م
يفماجلروحموترقيعمالعظامموجتاربمالتعقيم م.م
ويفماإلطارمالتجريبيمنفسهمكانميتمماختيارمالتوائمموإرساهلممإىلمالطبيبمالنازيمالشهريم
الدكتورممنجلمإلجراءمجتاربمعلميةمفريدةمعليهم،مالميمكنمللعلامءماآلخرينمالقياممهبامنظر ًاملعدمم
توفرمالعيناتمالالزمة.مفكانمميفصلمالتوأمنيمويضعهامميفمغرفتنيممنفصلتني،مثمميعذبمأحدمهام
أحيان ًامليدرسمأثرمعمليةمالتعذيبمعىلماآلخر،مبلمكانميقتلمأحدمهاملدراسةمأثرمهذهمالعمليةمعىلم
اآلخر..ملقدمقالمبريمومليفيميذكرمذلك:م(إنمألانيامالنازيةمهيمالكانمالوحيدمالذيمكانمبوسعم
جثتىمتوأمنيم ُقتالميفمنفسماللحظة م)م
العلامءمأنميدرسوامفيهم م
وقدمأجرىمبعضمالعلامءمجتاربمعىلمأخماخمالضحايا،موقدماختارمد.مبرجر،مالتابعمإلدارةم
اإلس.مإس.معدد ًاممنمالعيناتمالبرشيةم م( 79مهيودي ًامـمبولنديانمـم 4مآسيوينيمـم 30مهيودية)متمم
إرساهلمملعسكرمأوشفيتسمثممقتلهممبناءمعىلمطلبمعاملمالترشيحمماألستاذمالدكتورمهريتمالذيم
أبدىمرغبةمعلميةمحقيقيةميفمتكوينمجمموعةمكاملةموممثلةممنماهلياكلمالعظميةماليهودية..مكاممكانم
مهت ًاممبدراسةمأثرمالغازاتماخلانقةمعىلماإلنسان..مأمامالدكتورمبرجرمنفسهمفكانممهت ًاممباآلسيوينيم
ومجامجهم،موكانمحياولمأنميكونمجمموعتهماخلاصة م.م
ِّ
مأذكرمأنهموردمإىلمعلممالربوفسورمهالريوفوردنمأنباءمعنمإبادةمبعضمالعنارصمالبرشيةم(التيم
المتستحقماحلياة)،مفقالمللموظفمالسئولمبشكلمتلقائي:مإنمكنتممستقتلونمكلمهؤالء،مفلامذامالم
تعطوننامأخماخهممحتىميمكنماستخدامها؟،مفسأله:مكممتريد؟مفأجاب:معددمالمحيىص،مكلاممزادم
الع مددمكانمأفضل.مويقولمالربوفسورمالذكورمإنهمأعطاهممبعدمذلكماألمحاضمالالزمةموالقواريرم
اخلاصةمبحفظماألخماخ.موكممكانتمفرحةمالربوفسورمحينامموجدمأخماخممعوقنيمعقلينيم(يفمغايةم
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اجلامل)مو(أخماخمأطفالممصابةمبأمراضمالطفولةمأومتشوهاتمخلقية)،موقدمالحظمأحدمالعاملنيم
يفممركزممنممراكزمالبحوثمأنمعددمأخماخماألطفالمالتوفرةمإلجراءمالتجاربمأخذتمتتزايدمبشكلم
ً
ملحوظ،مونتيجةمهلذامتمماحلصولمعىلمموادممهمةمتلقيمالضوءمعىلمأمراضمالخ م.م
ُ
وإىلمجوارمالادةمالبرشيةماالستعامليةمالنافعةمالتيمجترىمعليهامالتجاربموتُدرسمبعنايةم
وموضوعيةموحياد،مكانتمهمناكمالادةمالتيمالم ُيرجىممنهامنفعمأومرض،موكانمأمثالمهؤالءم ُيبادونم
ببساطةمشديدةممنمخاللمعملياتمالتصفيةماجلسديةمالرسيعة،مالتيمتقوممهباممجاعاتمخاصةمأوم
فرقممتنقلةمتقفموراءمخطوطماجليوشماأللانية..موكانتمطريقةماإلبادةمهذهمرسيعةموغريممكلفةم
إذمكانتمتُقامممقابرممجا معيةم ُيلقىمفيهامبالضحايامبعدمأنمحيفروهامبأنفسهم..مكاممكانتماإلبادةمتتمم
أحيان ًامبواسطةمسياراتمجمهزةمبحجرةمغازميتممالتخلصمفيهاممنمالضحايامدونمحاجةمإىلمنقلهمم
إىلممعسكراتماإلبادة،موقدمتممالتخلصمهبذهمالطريقةممنمجرحىماحلربماأللانمممنمالم ُيرجىمهلمم
شفاءمأومستتكلفم معمليةممتريضهممالكثري،مكامممتتمإبادةمأعدادمكبريةممنمأعضاءمالنخبةمالثقافيةم
البولندية،موالفائضمالسكاينمالرويس م.م
حتىمبعدمقرارماإلبادةمعىلمطريقةمالتصفيةماجلسدية،مكانمديدنمالنازينيمدائ ًام مهوماحلرصم
الكاملمعىلمممتلكاتمالدولةموخدمةممصاحلها،مولذامكانميتممجتريدمالضحايماممنمأيةمموادمنافعةم
حتىممنماحلشواتمالذهبيةمالتيميفمأسناهنم،موقدمساهممهذاميفمحتسنيمميزانمالدفوعاتماأللاين.مم
وقدمكانتمعمليةمالتوظيفمعميقةمإىلماحلدمالذيمالميتصورمومفقدمكانتمالبقايامالبرشيةم(مثلم
الشعر)متُستخدَ مميفمحشومالراتب،مو ُيقالمإهنامكانتممرحيةمللغايةمو مزهيدةماألسعار،موملميكنمالرمادم
البرشيم ُيستخدَ ممكشكلممنمأشكالمالسامدموحسب،موإناممكامدةمعازلةمأيض ًا،موكانتمالعظامم
البرشيةمتُطحنموتُستخدَ مميفمأغراضمصناعيةممفيدةمخمتلفة.مبلم ُيقالمإنمبعضماألنواعمالفاخرةم
منمالصابونمصنعتممنمالشحوماتمالبرشية م.م
ُ
قلنا:مفامممدىمصحةممامميشاعممنمأنماإلبادةمالنظمةمقضتمعىلمستةممالينيمهيودي م؟م
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قال:ممقدميكونمذلكمصحيحا..موقدمالميكونمصحيحا..مفأنامملمأحصمالعددمبالضبط،مألينم
كنتممهتاممبرشبمدماءمالقتىلممنمغريماهتامممبأعراقهمموالمدياناهتم..مكانتمالدماءممتشاهبةمبالنسبةم
يل..مفلممأكنمأميزمبنيمهيوديموغريم مهيودي.مم
لكنمالذيمأعلمهمأنمعددمضحاياماحلربمكانممامبنيممخسةموثالثنيممليون ًامومخسنيممليون،م
وأنماالحتادمالسوفيتيمخرسميفماحلربمالعاليةمالثانيةممامبنيمسبعةمعرشموعرشينممليون ًامبنيممدنينيم
وعسكريني،موخرسمالبولنديونمنحوممخسةممالينيمبعضهمممنماليهود،موخرسمالصينيونمماميزيدم
عىلمعرشةممالينيمماتوامجوع ًامأومقتالًمعىلميدماالحتاللمالياباين م.م
والذيمأعملهمكذلك..موهومممامخيصمالنهجمالذيمذكرمبهمذلكمالعددمالضخم..مهومأنمأهمم
معسكراتماالعتقال..مهوممعتقلمأوشفيتس..موالذيماشتهرمبأنمعددمضحاياهمهومأربعةمماليني،م
منهمممليونمونصفممليونمهيودي،موالباقونمغريمهيود..مملميكنملهمسندميمكنمالوثوقمبه.مم
فالسند ماألسايس مإلبادة مهذه مالاليني ميف مأوشفيتس مهي ماعرتافات مرودولف مهس مأثناءم
حماكامتمنورمربج،موقدمثبتمأنمكثري ًاممنمأدلةماالهتاماتميفمحماكامتمنورمربجمهيميفممعظمهام
اعرتافاتميدينمخالهلامالتهمونمأن مفسهم،مبعدمأنمظلواميفماألرسمعامنيمأوميزيدمتعرضوامفيهام
للتعذيبمواالمتهان..موقدماستُبعدمعددمكبريممنمالوثائقموالشهاداتمالتيمكانممنمشأهنامحتطيمم
األساطريمالتيمحاولماحللفاءمنسجها..موهناكممنمالبحوثمماميشريمإىلمأنمالعددماإلمجايلمالميمكنم
أنميزيدمعىلم 1.6ممليون،موأهنممقضوامحتفهممالممنمخاللمأفرانمالغازموإناممبسببماجلوعم
والرض،موالوتمأثناءمالتعذيب،مواالنتحار..مويفمعامم 1994متممتغيريمالالفتةمالوضوعةمعىلم
العسكر،مفبعدمأنمكانتمالالفتةمالقديمةمتتحدثمعنممقتلمأربعةممالينيمرجلموامرأةموطفلم
أصبحتمالالفتةماجلديدةمتتحدثمعنممليونمومنصفمفقط م.م
قالمذلك،مثممفجأةمصارميضحكمضحكاتمهستريية،مثممقال:مأتعلمونممامختتزنهمخزائنم
الجرمنيممنمأسلحةماإلبادة م؟م
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ثممأجابمنفسهمقائال:مإهنامأكثر..مأكثر...مأكثرمبكثريممنمخمازنماخلبز..موالاء..مواهلواء..مم
إنمالبرشمالعاشقمللدماءماليومممنمالقنابلمالذريةمواهليدروجيني مةمماميكفيملتدمريماألرضمكلهام
م()12ممرةمونصف م!م
وكانميفمحوزةماالحتادمالسوفييتيمعامم1974مم م()1520مصاروخ ًامعابرمالقارات،موم م()270م
صاروخ ًا منووي ًا مخاص ًا مبالغواصات،موم م()700مصاروخ ًا ممتوسطةمالدى،موم م()200مصاروخ ًام
قصريةمالدى! م!م
أمامأمريكامفقدمكانملدهيام م()1054مصاروخ ًا معاب مر مالقارات،موم م()544مصاروخ ًا مخاص ًام
بالغواصات،موم م()1000ممنمالصواريخمالتوسطةمالدى،مو م()1000ممنمالصواريخمالقصريةم
الدى م.م
وقدمذكرممعهدمالدراساتماالسرتاتيجيةمبلندن،ميفمدراسةمنرشهامعامم1972م:مأنمالخزونم
النوويملكلمشخصمعىلموجهماألرضميبلغممخسةمعرشمطن ًاممنممادةم(ت.من م.مت).ميفمحنيمأنم
خمزونمالوادمالغذائيةمالميزيدمعنمنصفمطنمللشخصمالواحد م.م
ويضيفمالتقرير:مإنمحجمماإلنفاقاتمالعسكريةميفمالعاملميساويمالدخلمالقوميملدولمالعاملم
الثالث،موأنمالدولمالتخلفةمتنفقممامبنيم30موم60مبالائةممنممزانيتهامعىلمالسالح م.م
واألغربممنمكلمذلكمهومهذاماالخرتاعماجلديد:م(قنبلةمالنيرتون)موالتيمالمتصيبمالعامراتم
والصانعمواآلالتمبأيمسوءميذكر،مولكنهامتفنيماإلنسانمواألحياءموتسلبهمماحلياةميفمحلظاتم
قصرية م.م
وهناكمسالحمساممرهيبمكيامويمبيولوجي،ميستخرجممنمجرثومةماسمها:م Ghlostridium

،Botulinusموهيمتسببمعادةمتسم ًماممغذائي ًاممميت ًا،مويكفيمماممقدارهم 8مأونسمأيمحوايلم م()225م
غرام ًاملقتلمكلمسكانمالعامل م.م
أماممادةم(الم م-ماسم م-مديم).L. S. Dمفيكفيمأنمنضعممنهامكيلوغرام ًامواحد ًاميفمخزانممياهم
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لتعطيلمسكانممدينةمبأرسهامبالتأثريمعىلماألجسامموالعقولممع ًا..ميقولمالدكتورم(جرودنمتيلور)م
ربيطاين(:لقدمأوىصماجلنراالتماألمريكانمباستعاملم(الم م-ماسم م-مديم).L. S. Dميفماحلرب،مألهنام
ال م
تؤثرمعىلمعزيمةموإرادةمالقاومةمعندماألعداءممدعنيم م-أيماجلنراالتماألمريكا من م-مأنمهذامالسالحم
هومسالحمإنساينمالميسببمإراقةمالدماء م)م
ريكيةممتلكمكميةمخمزونممنمغازاتم
وتقولمبعضمالصادر:م(إنمالوالياتمالتحدةماألم م
األعصابمالقاتلةمتكفيمإلبادةمسكانمالعاملممجيع ًا..محتىمولومكانمعددهممأكثرمممامهوماآلنمبثالثنيم
مرة،موأنمروسياممتلكمقدرةمتفوقمقدرةمالعاملمالغريبمبسبعمأومثامنممراتميفمجمالماألسلحةم
الكيامويةمواجلرثومية م)م
اإلرهاب:
قلنا:مفاممالسادس م؟م
ب(..)1مم
قمال:مماإلرها م
قلنا:مذلكمالذيمرميمبهمالسلمون..موذلكمالذيمنحنمحتتمأرسه م.م
قال:ممأجل..مولومأينمأشكميفممدىممصداقيةماإلرهابمعىلماإلسالممأومعىلمالسلمني..مم
قلنا:مفهلمكنتمأرهابيا؟مم
قال:ممأكثرممماميمكنمأنمتتصوروا..موملمتكنمتلكمالنصوصمالقدسةموحدهامهيمالسببميفم
حتوييلمإىلمإرهايب..موإناممأخبارمتلكمالبطوالتمالكثريةمالتيمأخربينمهبامالكاهن..مم
م
يمخصصملهمالكتابمالقدسمأربعمسورمكاملةميفم
وأوهلامخربمشمشو من()2مالعظيم..موالذ م

() 1منقصدمباإلرهابمـمهنامـموهوممامصارميفهممبهميفمالكثريممنمالجامع:مهومالعنفمالستعملمحتتممظلةمدين،مأومالقصدم
منهمتبليغمفكرةمأومنظامملهمعالقةمبالدين.
()2شمشونمSamsonماسممعربي،موهومتصغريملكلمةم(شمس)،موهوماسمملشخصم ُيشارمإليهمأحيان ًامبأنهمآخرمالقضاة،م
فقدمكانمقاضي ًاممنمقبيلةمدانممدةمعرشينمسنة،م(لكنممنمالكتبمماميشريمإىلمصموئيلمأيض ًامباعتبارهمآخرمالقضاة)م
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سفرمالقضاةمتبدأممنمالتباشريمالتيمسبقتممولده،موتنتهيمبوفاته..ملقدمكانتمقصتهمبالنسبةميلم
نموذجامللبطولةمالمتيميريدهامالرب .م.م
بعدهامأخربينمالكاهنمعنمتلكمالبطوالتمالعظيمةمالتيمقاممهباممحلةمالصليبمالذينمذهبوام
إىلمبالدمالسلمنيمليطهروهاممنمالرجس،مويمألوهامبربكاتمالسيح..ملقدمحدثنيمعاممذكرهمستيفنم
رنسيامنميفمكتابهم(تاريخماحلروبمالصليبية)معنمأحداثماليومماألولممنمدخولمالصليبينيم
القدس،م مفقالم:م(مويفمالصباحمالباكرممنماليوممالتايلماقتحممبابمالسجدمثلةممنمالصليبيني،م
فأجهزتمعىلممجيعمالالجئنيمإليه،موحيناممتوجهمقائدمالقوةمريموندماجيلميفمالضحىملزيارةمساحةم
العبدمأخذميتلمسمطريقهمبنيماجلثثموالدماءمالتيمبلغتمركبتيهموتركتممذبحةمبيتمالقدسمأثرام
عميقاميفممجيعمالعامل،موليسممعروفامبالضبطمعددمضحاياهامغريمأهنامأدتمإىلمخلومالدينةممنم
سكاهنامالسلمنيمواليهودمبلمإنمكثريممنمالسيحينيماشتدمجزعهمملامحدث)مم
ووصفميلمبانفعالممامذكرهمكثريممنمالؤرخنيممنمأحداثمالذبحةمالبطوليةمالتيمحدثتميفم
القدسميوممدخولمالصليبينيمإلميها،موكيفمأهنممكانواميزهونمبانفسهممألنمركبمخيوهلممكانتم
ختوضميفمدماءمالسلمنيمالتيمسالتميفمالشوارع..مبلمقدمكانممنموسائلمالرتفيهملدىمالصليبينيم
أنميشووامأطفالمالسلمنيمكاممتشوىمالنعاج م.م
ووصفميلممامفعلمريتشاردمقلبماألسدميفماحلملةمالصليبيةمالثالثةمعندماحتاللهملع مكامبأرسىم
السلمنيمفقدمذبحم 2700مأسريممنمأرسىمالسلمنيمالذينمكانواميفمحاميةمعكا،موقدملقيتم
زوجاتموأطفالماألرسىممرصعهمماىلمجوارهم م.م
وحدثنيمباممرواهمابنماالثري..مذلكمالؤرخماإلسالميمالثقة..ميفمتارخيهمعنمدخولمالصليبنيم
موتشريمقصتهممنذمالبدايةمإىلماجتبائه،مفأمهمكانتمعاقر ًا ممثلمسارةمثممجاءممالكمالربم(كامميفمقصةمإبراهيممأيض ًا)،مفعرفم
أبواهمقبلموالدتهمأنهمسيصبحممنمالنذورينمأيمشخص ًام ُيكرسمحياتهمللعبادةموينذرهامللرب،مفيمتنعمعنمرشبماخلمرمأومحلقم
رأسهمأوملسمجلدمميت.موقدماشتهرمشمشونمبقوتهماجلسديةماخلارقة.م
وقدمذكرنامقصتهمبالتفصيلمومامحتويهممنمالدالالتميفمرسالةم(الكلامتمالقدسة)ممنمهذهمالسلسلة.
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للقدسميفماحلروبمالصليبيةمفقال(:مملكمالفرنجمال مقدسمهنارميومماجلمعةملسبعمبقنيممنمشعبان،م
وركبمالناسمالسيف،مولبثمالفرنجميفمالبلدةمأسبوعاميقتلونمفيهمالسلمني،مواحتمىممجاعةممنم
السلمنيمبمحرابمداود،مفاعتصموامبه،موقاتلوامفيهمثالثةمأيامموقتلمالفرنجمبالسجدماألقىصممام
يزيدمعىلمسبعنيمألفاممنهمممجاعةمكبريةممنمأئمةمالسلمنيموعلامئهمموعبادهمموزهادهممممنمفارقم
األوطانموجاورمبذلكمالوضعمالرشيف م)م
وحدثنيمباممذكرهمغوستافملوبونميفمكتابهم(احلضارةمالعربية)منقالمعنمرواياتمرهبانم
ومؤرخنيمرافقواماحلملةمالصليبيةمعىلمالقدسممامحدثمحنيمدخولمالصليبينيمللمدينةمالقدسةم
منمجمازرمدموية م:م
نمذلكمقولمالراهبم(روبرت)،موهومشاهدمعيانملامحدثميفمبيتمالقدسمواصفامسلوكم
وم م
قومهم(مكانمقومنامجيوبونمالشوارعمواليادينموسطوحمالبيوتملريووامغليلهمممنمالتقتيل،موذلكم
كاللبؤاتمالتيمخطفتمصغارهام!مكانواميذبحونماألوالدموالشبابمويقطعوهنممإربامإربا،موكانوام
يشنقونمأناسامكثريينمبحبلمواحدمبغيةمالرسعة،موكانمقومناميقبضونمكلميشءمجيدونه،مفيبقرونم
بطونمالوتىمليخرجواممنهامقطعامذهبيةمفيامللرشهموحبمالذهبموكانتمالدماءمتسيلمكاألهنارميفم
طرقمالدينةمالغطاةمباجلثث م)()1مم
وحكىميلمعنمكاهنمأبوسم(مريموندمدامجيلم)مقولهمشامتا(:حدثممامهومعجيبممبنيمالعربم
عندماماستوىلمقومنامعىلمأرسارمالقدسموبروجها،مفقدمقطعتمرؤوسمبعضهممفكانمهذامأقلممام
يمكنمأنميصيبهمموبقرتمبطونمبعضهممفكانواميضطرونمإىلمالقذفمبأنفسهمممنمأعىلماألسوارم
وحرقمبعضهمميفمالنار،مفكانمذلكمبعدمعذابمطويل،موكانمالميرىميفمشوارعمالقدسموميادينهام
سوىممأكداسممنمرؤوسمالعربموأيدهيمموأرجلهم،مفالميمرمالرءمإالمعىلمجثثمقتالهم،مولكنم

()1احلضارةمالعربية،مص.325

524

كلمهذامملميكنمسوىمبعضممامنالوا م)( )1م.م
وقالمواصفاممذبحةممسجدمعمر(:ملقدمأفرطمقومناميفمسفكمالدماءميفمهيكلمسليامن،م
وكانتمجثثمالقتىلمتعومميفمالساحةمهناموهناك،موكانتماأليديمالبتورةمتسبحمكمأهنامتريدمأنم
تتصل مبجثث مغريبة معنها ،مفإذا ماتصلت مذراع مبجسم ممل ميعرف مأصلها ..مومل ميكتف مالفرسانم
الصليبيون ماألتقياء م(!) مبذلك ،مفعقدوا ممؤمترا مأمجعوا مفيه معىلمإبادة ممجيع مسكان مالقدس ممنم
السلمنيمواليهودمومخوارجمالنصارىمالذينمكانمعددهممستنيمألفامفأفنوهممعىلمبكرةمأبيهمميفم
ثامنيةمأيام،موملميستبقواممنهممامرأةمومالمولدامومالمشيخا)مم
يقولم:م(موعملمالصليبيونممثلمذلكميفممدنمالسلمنيمالتيماجتاحوهامففيمالعرةمقتلواممجيعم
منمكانمفيهاممنمالسلمنيمالالجئنيميفماجلوامعمومالختبئنيميفمالرساديبمفأهلكوامصربامماميزيدم
عىلممائةمألفمإنسانميفمأكمثرمالروايات،موكانتمالعرةممنمأعظمممدنمالشاممبعددمالسكانمبعدمأنم
فرمإليهامالناسمبعدمسقوطمأنطاكيةموغريهامبيدمالصليبيني م)()2مم
بعدهامقدرماهللميلمأنمألتقيمرجالمحدثنيمبتفصيلمعنمحماكممالتفتيش..مومامرآهمفيهاممنم
الشاهدمممامتقشعرملهماألبدان م.م
قلنا:ممامحماكممالتفتيش؟مم
مقال :م مهي مهيئات مأنشأهتا مالكنيسة مالرومانية مالكاثوليكية مللقبض معىل ممن متسميهمم

()1احلضارةمالعربية،مص.326م
()2احلضارةمالعربية،مص.396
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ني()1مالارقني،موحماكمته مم(..)2موقدمأقيمتمهذهمالحاكمميفمكثريممنمأجزاءمأوروبا،ملكنم
الهرطق م

()1ماهلرطقةممصطلحمكنيسميشريمإىلمرأي،مأومفكرةممبتدعة،متتعارضممعممعتقداتمالكنيسة،مأومالنظاممالرتبطمهبا.موقدم
كانتمالكنيسةميفموقتممنماألوقاتمتعاقبمالهرطقنيمبالنفيموالتعذيبمأومحتىمبالوت..موتقوممالكنائسماآلنمأحيانًامبطردم
الهرطقني.م(الوسوعةمالعربيةمالعالية)
)ومربرمهذهمالحاكممهومأنمتعاليممالكنيسةمكانتمتعدمأساسامللقانونموالنظاممابتدا ًءممنمعهدمحكمماإلمرباطورمالروماينم
(2
ً
قسطنطني،ممنمعامم306ممإىلمعامم337م..مولذلكمكانماخلروجمعىلمتعاليممالكنيسةمجريمةمضدمالدولة،موحاولماحلكاممالدنيونم
لئاتممنمالسننيماستئصالماهلرطقة.م
وخاللمالقرننيمالثاينمعرشموالثالثمعرشماليالدينيمثارتممجاعاتممعينةممنمالرومانمالكاثوليكمضدمكنيستهم.موبعدمأنم
رفضمبعضماحلكاممالدنينيمأومعجزوامعنممعاقبةمالهرطقني،متولتمالكنيسةمهذهمالهمة.م
يفمعامم 1231م،مأنشأمالبابامجرجيوريمالتاسعمحمكمةمخاصةمللتحقيقممعمالتهمني،موإجبارمالارقنيمعىلمتغيريممعتقداهتم.م
ويفمعامم1542م،مت مولتمجلنةمالكرادلةمالتابعةمللمكتبمالبابويمعمليةمالتحقيق.موعملمرهبانممنمالدومينيكانموالفرنسيسكانم
قضاةميفمتلكماهليئات.م
امفكثرياممام
امألنمالحققنيمكانواميقومونمبأعامهلممرس
وقدمكثرتمحماكممالتفتيشميفمفرنسا،موألانيا،موإيطاليا،موأسبانيا.مونظر
ً
ً
ً
بمبعضمالتهمني،موحكممعىلمالارقنيمالذينمرفضوامتغيريممعتقداهتممبالوتمحر ًقا.مويفمالقرنم
أساءواماستخداممسلطاهتمموع ُّذ
ُ
السادسمعرشماليالديمحولمقادةمالكاثوليكمنشاطمحماكممالتفتيشمألنصارمالذهبمالربوتستانتي.م
ّ
يدينمأتباعمالكاثوليكيةمحاليًامحماكممالتفتيشمألهنامانتهكتمقواعدمالعدالةماحلديثة.مولكنمملمينتقدمإالمعددمقليلممنمالناسم
أساليبمحماكممالتفتيشمأثناءمفرتةمالقرونمالوسطى.م(انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية)م
وقدمذكرماألستاذماإلماممحممدمعبدهميفمكتابم(اإلسالمموالنرصانيةم):مأنمالكنيسةماألسبانيةمغضبتمالنتشارمفلسفةمابنمرشدم
وأفكاره،موخصوصامبنيماليهود،مفصبتمجاممغضبهامعىلماليهودموالسلمنيمم ًعا،مفحكمتمبطردمكلمهيوديمالميقبلمالعمودية،م
ً
اموالمفضة،موإنامميأخذماألثامنمعروضاموحواالت.م
وأباحتملهمأنميبيعممنمالعقارموالنقولمماميشاءمبرشطمأالميأخذممعهمذه ًب
ً
وهكذامخرجماليهودممنمأسبانيامتاركنيمأمالكهمملينجوامبأرواحهم،موربامماغتاهلمماجلوعمومشقةمالسفر،ممعمالعدمموالفقر.م
وحكمتمالكنيسةمكذلكمسنةم 1052ممعىلمالسلمنيم(أعداءماهللم!)مبطردهمممنمإشبيليةمومامحوهلامإذامملميقبلوامالعمودية،م
برشطمأالميذهبواميفمطريقميؤديمإىلمبالدمإسالميةمومنمخالفمذلكمفجزاؤهمالقتل.م(اإلسالمموالنرصانيةممعمالعلمموالدنيةم
ص36م-م37م-الطبعةمالثامنة).م
وملميكنماضطهادهامموج ًهامإىلمالوثنينيموالخالفنيميفمالدينمفحسبمبلمموج ًهامإىلمالسيحينيمالذينمهلممرأيمأوممذهبم
خيالفممذهبماحلكام،مأوممذهبمالكنيسةمالعتمدةملدهيم.م
والذينمقرأوامتاريخمالسيحيةميعرفونمماذامجرىمللعامل مالرصيم(آريوس)موأتباعهمالذينمعارضوامالقولمبألوهيةمالسيح،ميفم
جممعمنيقيةمالشهورم( 325م)موكيفمقررمهذامالجمعمـمبعدمأنمطردممنمأعضائهمكلمالعارضنيمـموهمماألكثريةمـمإدانةم(آريوس)م
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حمكمةمالتفتيشماألسبانيةمكانتمهيماألكثرمشهرة.مم
رشمإلرهابم(اهلراطقة)ماخلارجنيمعنم
لقدمبدأتمهذهمالحاكمماإلسبانيةمىفمالقرنمالثالثمع م
الكنيسة..موقدمحصلمأشنعمفصوهلامبعدمسقوطمغرناطةمووقوعمالسلمنيمفريسةملحتالمنقضمكلم
العهودموالواثيقمالتىموقعتمىفمعامم1491ممبنيمأبىمعبدماهللمالصغريموفرديناند،موالتىماشرتطم
نمهيهات..مفهؤالءمالمعهدمهلمموالم
فيهامالسلمونمأنميوافقمعليهامالبابا،مويقسممعىلمذلك،مولك م
ذم مة( )1م.م

وإحراقمكتاباته،موحتريمماقتنائها،موعزلمأنصارهممنمكلمالوظائف،مونفيهم،مواحلكممباإلعداممعىلمكلممنمأخفىمشيئًاممنمكتاباتم
(آريوس)مومنمأ َّيدممذهبه.م
وباستمرارماالضطهادمللداعنيمإىلمالتوحيدماختفواممتا ًماممنمالجتمعاتمالسيحية،موملميبقملدعوهتممأثر.م
ولامظهرممذهبمالربوتستانتميفمأوروبامـمعىلميدم(لوثر)موغريهمـمقاومتمالكنيسةمالكاثوليكيةمأتباعمهذامالذهبمبكلممام
أوتيتممنمقوة،موعرفمتاريخماالضطهادممذابحمبرشيةمرهيبة،ممنمأمههاممذبحةمباريسم(يفم 24مأغسطسمعامم1572م)مالتيم
دعامفيهامالكاثوليكمالربوتستانتمضيو ًفامعليهمميفمباريسمللبحثميفمتسويةمتقربمبنيموجهاتمالنظر،مفاممكانممنمالضيفنيمإالم
أنمسطوامعىلمضيوفهممحتتمجنحما لليل،مفقتلوهممخيانةموهممنيامم!مفلاممطلعمالصباحمعىلمباريسمكانتمشوارعهامجتريمبدماءم
هؤالءمالضحايام!مواهنالتمالتهاينمعىلم(تشارلسمالتاسع)مبغريمحسابممنمالبابا،مومنمملوكمالكاثوليكموعظامئهم.م
والعجيبمأنمالربوتستانتملامقويتمشوكتهم،مقاموامبدورمالقسوةمنفسهممعمالكاثوليك،موملميكونوامأقلموحشيةممنهم.م(انظرم
(السيحية)مللدكتورمأمحدمشلبيمص51م-م.)52م
لقدمقالم(لوثر)مألتباعه:م(منماستطاعممنكممفليقتل،مفليخنق،مفليذبح،مرسامأومعالنية،ماقتلوامواخنقوا،مواذبحوا،ممامطابم
ً
لكم،مهؤالءمالفالحنيمالثائرين)م(األيديولوجيةماالنقالبيةمص.)710م
(فيدهام)مأنمهذهماحلروبمكانتممليئةمبالفظائع:مألنمرجالمالالهوتم(الطيبني)مكانواممستعدينمدائام مأنميضعوام
ويذكر م
ً
الزيتمعىلمالنار،موأنمحييواموحشيةماجلنودمعندماميساورهممأيمترددمأومضعف،مفقدميكونماجلنودمقساة،مولكنهممكانواميميلونم
يف مبعض ماألحيان مإىل مالرمحة ،مأما مرجال مالاله موت مفاعتربوا ماالعتدال موالرمحة منوعً ا ممن ماخليانة! م(األيديولوجية ماالنقالبيةم
ص)716
()1ممامجاءمىفمالعاهدة..(:متأمنيمالصغريموالكبريمىفمالنفسمواألهلموالالمإبقاءمالناسمىفمأماكنهممودورهممورباعهمموإقامةم
رشيعتهممعىلممامكانت،موالمحيكممعىلمأحدممنهممإالمبرشيعتهم،موأنمتبقىمالساجدمكاممكانتمواألوقافمكاممكانت،موأالميدخلم
نرصانىمدارمالسلم،موالميغصبوامأحدامموأالميؤخذمأحدمبذنبمغريه،موأالميكزهممنمأسلممعىلمالرجوعمللنصارىمودينهم،موالم
ينظرمنرصانىمعىلمدورمالسلمني،موالميدخلممسجداممنممساجدهم،مويسريمىفمبالدمالنصارىمأمنامىفمنفسهموماله،موالميمنعم
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موكيفميكونمهلممعهدمأومذمة،موهممتالميذمتلكماحلكاياتمالطويلةمالمتلئةمباخليانات،موالتيم
يعجمهباموبأبطاهلامالكتابمالقدس م؟م
لقدمهدفتمتلكمالحاكممالقدسةمإىلمتنصريمالسلمنيمبإرشافمالسلطاتمالكنسية،موبأبشعم
الوسائل،موباممأنمالسلمنيمملميقبلوامالتنصري،مفقدمبدأمالقتلموالتنكيلمفيهم،مفثاروامىفمغرناطةم
وريفها ،مفمزقهم ماإلسبان مبال مرمحة ،موىف معام م1501م مأصدر ماللكان مالصليبيان ممرسومام
خالصته(:مإنهملامكانمالربمقدماختارمهاملتطريمغرناطةممنمالكفرةم(يعنيانمالسلمني)،مفإنهمحيظرم
وجودمالسلمنيم مفيهامويعاقبمالخالفونمبالوتمأوممصادرةماألموال)،مفهاجرتممجوعمالسلمنيم
إىلمالغربملينجوامبدينهم،مومنمبقىممنمالسلمنيمأخفىمإسالمه،موأظهرمتنرصه،مفبدأتمحماكمم
التفتيشمنشاطهامالوحشىمالروع،مفحنيمالتبليغمعنممسلممخيفىمإسالنهميزجمبهمىفمالسجون،م
وكانتمالسجونموحشيةمرهميبةممظلمةمعميقةمتغصمباحلرشاتمواجلرذانمويصفدمفيهامالتهمونم
باألغاللمبعدممصادرةمأمواهلمملتدفعمنفقاتمسجنهم م.م
قلنا:مفحدثنامعاممأخربكمالرجلممنممشاهداته م.م
قال:مملقدمكانمذلكمالرجلمكولنيال..مورسممعرفتهمألرسارمتلكمالحاكممهومأنهمعندماحتاللم
نابليونمإسبانيامبعدمقياممالمثروةمالفرنسيةمحاولمإلغاءمحماكممالتفتيش،ملكنمرهبانم(اجلزويت)م
أصحابمهذهمالحاكمماستمروامىفمالقتلموالتعذيب،مفشملمذلكماجلنودمالفرنسينيمالختطفيني..م
مؤذنموالممصىلموالمصائمموالمغريهمىفمأمورمدينه)،مومعمقسممفرديناندموإيزابيالمعىلمكلمهذامإالمأنماأليامنموالعهودمملمتكنمعندم
ملكىمالنصارىمسوىمستارمللغدرمواخليانة،موقدمنقضتمكلمهذهمالرشوطموملميرتددمالؤرخمالغربى(بروسكوت)مأنميصفهامبأهنام
أفضلممادةملتقديرمالغدرماإلسبانى ،م فنقضماإلسبانمهذهمالعاهدةمبندامبندا،مفمنعومالسلمنيممنمالنطقمبالعربيةمىفماألندلس،م
وفرضوامإجالءمالسلمسنمالوجودينمفيهاموحرقممامبقىممنهم،موزادمالكردينالم(أكزيمينيس)معىلمذلك،مفأمرمبجمعمكلممام
يستطيعممنمكتبمالسلمنيموفيهاممنمالعلومممامالميقدرمبثمنمبلمهىمخالصةممامتبقىممنمالفكرماإلنسانىموأحرقه ما ،ميقولم
غوستافملوبونممتحرسامعىلمفعلةمأكزيمينيس(:مظنمرئيسماألساقفةمأكزيمينيسمأنهمبحرقهممؤخراممامقدرمعىلممجعهممنمكتبم
أعدائهمالعربم(أىمثامننيمألفمكتاب)محمامذكراهمممنماألندلسمإىلماألبدمفاممدرىمأنممامتركهمالعربممن ماألثارمالتىممتألمبالدم
اسيانيةميكفىملتخليدماسمهممإىلماألبد)
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فأرسلمالريشالم(سولت)ماحلاكممالعسكرىمالدنىمصاحبيمهذامامدريدمالكولونيلم(ليمونكى)م
جممديرمالديوان،موبعدمتفتيشمالديرمملميعثروامعىلمشىء،مفقررم
معمألفمجندىموأربعامئةممدفع،موها م
الكولونيل مفحص ماألرض ،موحينئذ منظر مالرهبان مإىل مبعضهم مالبعض منظرات مقلقة ،موأمرم
الكولونيلمجندهمبرفعماأليسطةمفرفعوها،مثممأمرمبأنميصبوامالاءمىفمكلمغرفةمعىلمحدة،مفإذامبالاءم
يترسبمإىلمأسفلمإحدىمالغرف،مفعرفمأنمهناكمباباميفتحمبطريقةمماكرةمبواسطةمحلقةمصغريةم
وضعتمبجوارمرجلممكتبمالرئيس..مفتحمالباب،مواصفرتموجوهمالرهبان،موظهرمسلمميؤدىم
إىلمباطنماألرض م.م
لقدمذكرميلمذلكمالكولونيلممشاهداته،مفقال(:مفإذامنحنمىفمغرفةمكبريةممربعة،موهىمعندهمم
قاعةمالجكمة،موىفموسطهامعمودممنمرخاممبهمحلقةمحديديةمضخمةمربطتمبسالسلمكانتم
الفرائسمتربطمهبامرهنمالحاكمةموأماممذلكمالعمودمعرشم(الدينونة)موهومعبارةمعنمدكةمجيلسم
عليهامرئيسمحمكمةمالتفتيش،موإىلمجوارهممقاعدمأخرىمأقلمارتفاعاملبقيةمالقضاة،مثممتوجهنامإىلم
آالتمالتعذيبمومتزيقماألجسادمالبرشية،موقدمامتدتمتلكمالغرفممسافاتمكبريةمحتتماألرض،م
ت،مرأينامغرفامصغريةمىفمحجمماإلنسان،م
وقدمرأيتمهبامماميستفزمنفسىمويدعونىمإىلمالتقززممامحيي م
بعضهامعمودى،موبعضهامرأسىمفيبقىمسجنيمالعموديةمواقفامفيهامعىلمرجليهممدةمسجنهمحتىم
يقىضمعليه،مويبقىمسجنيماألفقيةمممددامهبامحتىمالوت،موتب مقىماجلثةمبالسجنمالضيقمحتىمتبىلم
ويتساقطماللحممعنمالعظم،مولترصيفمالروائحمالكرهيةمالنبثقةممنماألجداثمالباليةمتفتحمكوةم
صغريةمإىلماخلارج،موقدمعثرنامعىلمعدةمهياكلمبرشيةمالمزالتمىفمأغالهلامسجينة،موالسجناءمكانوام
رجالمونساءموأطفالموشيوخاممامبنيمالرابعةمعرشمإىلمالسمبعني،موكانمالسجناءمعراةمزيادةمىفم
النكايةمهبم،موانتقلنامإىلمالغرفماألخرى،مفرأيناممامتقشعرمهلولهماألبدانمعثرنامعىلمآالتملتكسريم
العظامموسحقماجلسم،موعثرنامعىلمصندوقمىفمحجممالرأسممتاماميوضعمفيهمرأسمالعذبمبعدم
أنميربطمبالسالسلمقىميديهموقدميهمفالميقوىمعىلماحلركة،مفيقطرمالاءمالباردمعىلمرأسهممنمأعىلم
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الصندوقمنقطةمنقطة،موقدمجنمالكثريونممنمهذاماللونممنمالعذاب،موعثرنامعىلمآلةمتسمىم
السيدةماجلميلة،موهىمعبارةمعنمتابوتمتناممفيهمصورةمفتاةممجيلةممصنوعةمعىلمهيئةماإلستعدادم
لعناقممنمينامممعهاموقدمبرزتممنمجوانبهامعدةمسكاكنيمحادةموكانواميطرحونمالشابمالعذبم
فوقمهذهمالصورةمثمميطبقونمعليهمبابمالتابوتمبسكاكينهموخناجرهمفإذامأغلقمالبابممزقمالشابم
إربا،مكاممعثرنامعىلمآلةملسلماللسانمولتمزيقمأثداءمالنساءموسحبهاممنمالصدورمبواسطةمكالليبم
فظيعةموجمالدممنماحلديدمالشائكملرضبمالعذبنيمالعراةمحتىميمتناثرماللجمممنمالعظم م)م
ومنمأنواعمالتعذيبمالتيمحدثنيمعنهامهذامالكولنيل:ممألمالبطنمبالاءمحتىماالختناق،موربطم
يدىمالتهمموراءمظهره،موربطهمبحبلمحولمراحتيهموبطنهمورفعهموخفضهممعلقامسواءمبمفردهمأوم
معمأثقالمتربطمبه،مواألسياخمالحمية،مومتزيقماألرجل،موفسخمالفك،موكانتمأغلبماألحكامم
باإلحراق ،موهو ماحلكم مالذى مكان مغالبا معند ماألحبار مالذين ميشهدون متنفيذه ممع ماللكنيم
الكاثوليكينيمىفم(حفالتماإلحراق م)م
بعدمقدرماهللميلمأنمألتقيمببعضماجلنودمالذينمساروامإىلمبالدمالعاملماإلسالمي..موكانممنهمم
جنديمإيطايل،مأخربينمعنماألناشيدمالعذبةمالتيمكامنوامهيزجونمهبامعندمذهاهبممالحتاللمليبيا..م
وكانممنهام(:ميامأماهمصلمصالتكموالمتبكىمبلماضحكىموتأمىلمأالمتعلمنيمأنمإيطاليامتدعونىم
وأنامذاهبمإىلمطرابلسمفرحاممرسورامألبذلمدمىمىفمسبيلمسحقماألمةماللعونة،موألحاربماألمةم
المتبكىمعىلمولدك،موإنمسألكمأحدمعنمعدمم
اإلسالمية،مسأقاتلملحومالقرآن،موإنمملمأرجعمف م
حزنكمعىلمفأجيبيهمإنهمماتمىفمحماربةماإلسالم م)م
بعدهامحدثنيمهذاماجلنديمالذيمشهدمهذهماحلربمعنمبعضممشاهداته،مفقال(:مشنقم
اإليطاليونميفمهذهماحلربمأكثرممنمعرشينمألف ًا،موكانمنحوممنم م()1200مامرأةممنمنساءماألرشافم
قدمفررنمإىلمالصحراءمقبلموصولماجليشماإليطايل،مفأرسلوامقوةميفمأثرهنموسحبوهنمإىلمبلدةم
(الكفرة)محيثمخالمهبنمضباطماجليشمالطلياين،موأنزلوامالعراتمبسبعنيمأرسةمرشيفةممنمأرشافم
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(الكفرة)ماللوايتمكانتمالشمسمالمترىموجوههنممنمالصونموالعفاف،موقتلمقائدمالطليانم
شيوخمتلكمالبلدةمالذينماحتجوام معىلمهتكمأعراضمالسيداتمالذكورات،موقالمذلكمالقائدمالذيم
أرشفمعىلمتنفيذمأمرماإلعدام:م(ليأتمحممدمهذامنبيكممالبدوي،مالذيمأمركممباجلهاد،موينقذكمم
منمأيدينا م)م
وحدثنيمالراسلمالنمساويم(هرمانمدنول)،مقال:م( َقت ََلمالطليانميفمغريمميدانماحلربمكلم
عريبمزادمعمرهمعىلم م()14مسن مة،موأحرقواميفم م( 26مأكتوبرمسنةم1911م)محي ًامكامالًخلفمبنكم
روما،مبعدمأنمذبحوامأكثرمسكانه،موكانممنمبينهممالنساءموالشيوخمواألطفال م)م
وقالميلمآخر،موهوممدينمكانمشاهدمعيان:م(مرجوتمطبيبنيمعسكرينيممنمأطباءمالستشفىم
حرارةمالشمس مفلمميفعال،م
أنمينقلوامبعض مالرىضمالصابنيمالطروحنيمعىلماألرضمحتتم م
فلجأتمإىلمراهبممنمكبارممجعيةمالصليبماألمحر،موهوماألبم(يوسفمفيالكو)،موعرضتمعليهم
األمر،موأخربتمشاب ًامفرنسي ًامأيض ًامبذلك،ملكنماألبمحولمنظرهمعنيمونصحمالشابمبأنمالميزعجم
نفسهمبشأنمعريبميفمسكراتمالوتموقال:م(دعهميموت م)م
يمبـم(برتولوميمديمالسمكازاس م)()1ممصاحبمكتابم(وثائقمإبادةم
بعدهامقدرماهللمأنمألتق م
هنودمالقارةماألمريكيةمعىلمأيديمالسيحينيماألسبان م)(..)2ملعلكممتعرفونه..مإنهمذلكمالكتابم

()1ولدم(برتولوميمديمالسمكازاس)معامم1474ممميفمقشتالةماألسبانية،ممنمأرسةماشتهرتمبالتجارةمالبحرية.موكانموالدهم
قدمرافقمكولومبوسميفمرحلتهمالثانيةمإىلمالعاملماجلديدمعامم 1493مممأيميفمالسنةمالتاليةملسقوطمغرناطةموسقوطماألقنعةمعنم
وجوهماللوكماألسبانموالكنيسةمالغربية.مثممعادمأبوهممعمكولومبوسمبصحبةمعبدمهنديمفتعرفمبرتولوميمعىلمهذامالعبدمالقادمم
منمبالدماهلندماجلديدة.مبذلكمبدأتمقصتهممعمبالدماهلندموأهلهاموهومماميزالمصبياميفمقشتالهميشاهدمماميرتكبهماألسبانممنمفضائعم
بالسلمنيموماميريقونهممنمدمهمموإنسانيتهمميفمالعاملماجلديد.ملقدمجرىمكلمالدمنيمباخلربماليقنيمأماممعينيمهذامالراهبمالثائرم
عىلمأخالقمأمتهمورجالمكنيسته ما،موبعثاتمتبشريهام:مدممالسلمنيمودمماهلنود،مسكانمالقارةماألمريكية.
()2مهذامالكتابممنمتأليفمالطرانمبرتولوميمدي مالسمكازاس.مترمجةمسمريةمعزميمالزين.ممنممنشوراتمالعهدمالدويلم
للدراساتماإلنسانية.م
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اليلءمبالدماء..موفيهمروايةمشاهدمعيانمإلبادةممالينيمالبرشميفماألمريكتني م.م
ملقدمذكرميلمهذامالكاتبمالناقممكيفمكانمالسيحيونماإلسبانميسمونمالجازرمعقاباموتأديبام
س،موذكرميلمأنمأولممامكانواميفعلونهمعندماميدخلونمقريةمأوممدينةمهوم
لبسطماهليبةموترويعمالنا م
ارتكابمجمزرةمخميفةمفيها..مجمزرةمترجتفممنهامأوصالمهذهمالنعاجمالرهفة.مم
وذكرميلمأنهمكمثرياممامكانميقفمالقاتلموالبرشميفمحملمواحد..مأمامالقاتل،مفهوميذبحمضحيتهم
أومحيرقهامأوميطعمهامللكالب..مأمامالبرشمالواقفمأمامهمفهومحريصمعىلمأنمالمتلفظمالضحيةم
أنفاسهامقبلمأنميتكرممعليهامبالعام مد،مفريكضمإليهامالهثامجيرجرمأذيالمجبتهموغالظتهموثقلمدمهم
لينرصهامبعدممأنمنضجمجسدهامبالنارمأوماغتسلتمبدمهما،مأومالتهمتمالكالبمنصفمأحشائها.مم
وذكرميلمكيفمكانمالسيحيونماإلسبانميتفننونمويبتدعونمويتسلونمبعذابمالبرشموقتلهم..م
ذكرميلمكانوامجيرونمالرضيعممنمبنيميديمأمهمويلوحونمبهميفماهلوا مء،مثممخيبطونمرأسهمبالصخرمأوم
بجذوعمالشج مر م،مأوميقذف مونمبهمإىلمأبعدمماميستطيعون..موإذامجاعتمكالهبممقطعوامهلامأطرافمأولم
طفلمهنديميلقون مه م،مورموهمإىلمأشداقهامثممأتبعوهامبباقيماجلسد..موكانواميقتلونمالطفلمويشوونهم
منمأجلمأنميأكلوامحلممكفيهموقدميهمقائلني:م(إهنامأشهىمحلمماإلنسان م)م
ني،مثمةممنميقولمانهم
وذكرميلمأنمأحدامالميعلممكممعددماهلنودمالذينمأبادهمماألسبانمالسيحي م
رش م،مومهاممكانم
مائتاممليو من،مومنهمممنميقولماهنممأكثر..مأمامالسمكازاسمفيعتقدمأهنمممليارممنمالب م
الرقممفقدمكانتمتنبضمبحياهتممقارةمأكربممنمأوروبامبسبعةمعرشممر مة م،موهامقدمصارواماآلنمأثرام

ومماميدلمعىلمأمهيةمالكتابممامقالهمالؤرخمالفرنيسمالشهريم(مارسيلمباتييون)ممعنممؤلفمالكتابم(برتولوميمديمالسم
كازاس):مإنهمأهممشخصيةميفمتاريخمالقارةماألمريكيةمبعدممكتشفهام(كرميستوفم كولومبوس)موأنهمرباممكانمالشخصيةمالتارخييةم
التيمتستأهلماالهتاممميفمعرصماجتياحمالسيحينيماألسبانمهلذهمالبالد..مولوالمهذامالطرانمالكاهنمالثائرمعىلممسيحيةمعرصهمومام
ارتكبهممنمفظائعمومذابحميفمالقارةماألمريكيةملضاعمجزءمكبريممنمتاريخمالبرشية..مفإذامكانمكولومبوسمقدماكتشفملنامالقارة،م
فانمبرتولوميمهومالشاهدمالوحيدمالباقيمعىلمأنهمكانتميفمهذهمالقارةمعرشاتمالالينيممنمالبرشمالذينمأفناهممالغزاةمبوحشيةمالم
يستطيعمأنميقفمأمامهامالممستنكرامهل ما،مشاكاميفمإنسانيةمالبرشمالذينمارتكبوها)
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بعدمعني.مم
خلونمعىلمالقرىمفالميرتكونمطفالمأومحامالمأومامرأةمتلدمإالمويبقرونم
وذكرميلمكيفمكانواميد م
بطوهنممويقطعونمأوصاهلممكامميقطعونماخلرافميفماحلظرية،موكانواميراهنونمعىلممنميشقمرجالم
ني م،مأوميقطعمرأسهمأوميدلقمأحشاءهمبرضبةمسيف.مم
بطعنةمسك م
وذكرميلمكيفمكانوامينتزعونمالرضعممنمأمهاهتممويمسكوهنمممنمأقدامهممويرطمونم
رؤوسهممبالصخور،مأوميلقونمهبمميفماألهنارمضاحكنيمساخرين.موحنيميسقطميفمالاءميقولون:م
(عجبامإنهمخيتلج)..موكيفمكانواميسفدونمالطفلموأمهمبالسيفموينصبونممشانقمطويل مة،مينظموهنام
جمموعةمجمموع مة م،مكلمجمموعةمثالثمعرشممشنوقما م،مثمميشعلونمالنارموحيرقوهنممأحيا مء..موهناكم
منمكانميربطماألجسادمبالقشماليابسمويشعلمفيهامالنار م.م
وذكرميلمأنهمكانملدهيممفنونمكثريةمللتعذيب..مفبعضهممكانميلتقطماألحياءمفيقطعمأيدهيمم
قطعامناقصاملتبدومكأهناممعلقةمبأجساده مم،مثمميقولمهلم:م(مهيامامحلوامالرسائل)مأيم:مهيامأذيعوام
اخلربمبنيمأولئكمالذينمهرمبوامإىلمالغابات..مأمامأسيادماهلنودمونبالؤهممفكانواميقتلونمبأنمتصنعم
هلمممشواةممنمالقضبانميضعونمفوقهامالذرا مة،مثمميربطمهؤالءمالساكنيمهبما،موتوقدمحتتهممنارمهادئةم
منمأجلمأنمحيترضوامببطءموسطمالعذابمواألملمواألنني.مم
وذكرميلممنممشاهداتهمأنهمشاهدممرةمأربعةممنمهؤال مءماألسيادمفوقمالشواة،موباممأهنممكانوام
يرصخون مرصاخا مشديدا مأزعج ممفوض مالرشطة ماألسبانية مالذي مكان منائام ،مفقد موضعوا ميفم
حلوقهممقطعاممنماخلشبمأخرسته مم م،مثممأرضموامالنارماهلادئةمحتتهم.مم
قالميلميصفمتلكمالشاهدمالتيمرآهامبنفسه،موالتيمأودعمبعضهاميفمكتابهمالذيمأرشتمإليهم
يس م،مورأيتمفظائعمارتكبهامالسيحيونمأبشعممنها..مأمامالذينمهربوامإىلمالغاباتم
(:مرأيتمذلكمبنف م
وذرىماجلبالمبعيدامعنمهذهمالوحوشمالضاريةمفقدمروضمهلممالسيحيونمكالبامسلوقيةمرشسةم
حلقتمهب مم،موكانتمكلاممرأتمواحداممنهممانقضتمعليهمومزقتهموافرتستهمكاممتفرتسماخلنزير.م
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وحنيمكانماهلنودميقتلونممسيحيامدفاعامعنمأنفسهممكانمالسيحيونميبيدونممائةممنهممألهنمم
يعتقدونمأنمحياةمالسيحيمبحياةممائةمهنديمأمحر م)م
هذامبعضممامذكرهميلم(برتولوميمديمالسمكازاس)..موقدمذكرميلمغريهمـموقدمأراينمبعضم
الصورةملامرافقمإكتشافمجزيرةمهايتىمعىلميدماإلسبانمـموكانتمالادةمالعلميةمحتتهامماميىل:م(م
وانشغلمضباطمإسبانم(خلفاءمالستكشفمصاحبماحلملة)مباكتشافمجزيرةمهاييتىموإحتالهلام
وكانتممامتزالمأرضمجمهولة،موقدمتوىلمهذهمالهمةمكلممنمدينغومفالسكيزموبانفليومدونارفيزم
فأبدياممنمرضوبمالوحشيةممامملميسبقملهممثيلممتفنينيمىفمت معذيبمسكانماجلزيرةمبقطعمأناملهمم
وفقءمعيوهنمموصبمالزيتمالغىلموالرصاصمالذابمىفمجراحهممأومبإحراقهممأحياءمعىلممرأىم
ومسمعممنماألرسىمليعرتفوامبمخابىءمالذهبموليهتدومإىلمدينمالحبة!! م)م
ومقدمحاولمأحدمالرهبانمإقناعمالزعيمم(هايتهاى)مباعتناقمالدينموكانممربوطامإىلمالح مرقة،م
فقالملهمإنهمإذامتعمدميذهبمإىلماجلن مة،مفسألهمالزعيمماهلندىمقائال:موهلمىفماجلنةمإسبان؟مفأجابه:م
نعمممادامواميعبدونمإلهماحلق م!،مفاممكانممنمالزعيمماهلندىمإالمقال:مأنامالمأريدمأنمأذهبمإىلممكانم
أصادفمفيهمأبناءمهذهماألمةمالتوحشة! م!م
ومنمأمثلةممامفعلهمهؤالءمىفمأط مفالماإلنكاموالايامواألزتيكمأنمقابلممسيحيونمهنديةموكانتم
حتملمبنيمذراعيهامطفالمتقوممبإرضاعهموباممأنمالكلبمالذىمكانميرافقهممكانمجائعامفقدمانتزعوام
الطفلممنمبنيمذراعىمأمهمورموهمللكلبمالذىمأخذمينهشهمعىلممرأىممنمأمه م.م
وعندمامكانمبنيمالسجناءمبضعمنساءموضعنمحديثا،مفمإهنمممامإنمكانماالطفالمالذينمولدوام
حديثاميأخذونمىفمالرصاخميمسكوهنمممنمسيقاهنممويرصعوهنممىفمالصخور م.م
وذكرميلمأنهمعندموصولماجلنودمإىلمالقريةمبعدماإلفطارمعىلمالعشبمراودتماإلسبانمفكرةم
جديدة،موهىمالتحققمممامإذامكانتمسيوفهممقاطعةمبالدرجةمالتىمتبدومهبا..مفجأةميستلماإلسبانىم
سيفهمورسعانممامحيذومالائةماآلخرونمحذوهمويرشعونمىفممتزيقمأحشاءموذبحمهذهمالشياةممنم
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الرجالموالنساءمواألطفالموالشيوخمالذينمكانومجالسنيممطمئننيميتفرجونمىفمعجبمعىلماجليادم
واإلسبان..موىفمثوانممعدودةمملميبقمأحدممنمهؤالءمعىلمقيدماحلياةمحتىمسالمالدممىفمكلممكانم
كامملومأنهمقدمجرىمذبحمقطيعمكاملممنماألبقار.مم
وقدموصلماحلدمىفمأمريكامىفمعهدمهجرةماأليرالندينيمالربتستانتمأنمصدرمقانونمجييزمإبادةم
اهلنود ماحلمر مىف مكل ممكان ميتواجدوا مفيه ،مألن مأمربكا مكانت مهى مأرض ماليعاد موفق متفسريم
الربوتستانتمللكتابمالقدسموقتها م.م
ملميكنمهذامالسلوكماإلرهايبمقارصامعىلمأمريكما م..ملقدممارسماإلنجليزمإبادةمشاملةمكاملةمىفم
حقمالسكانماألصلينيمألسرتاليا .م.م
لقدمقالميلمالقسمفرانزغريس:م(مإنمااألمممالنرصانيةموأكثرممنمذلكمتاريخمالكنيسةمبالذاتم
مرضجمبالدماءمةمملطخ،مولرباممأكثرمترضخامووحشةممنمأىمشعبموثنىمأخرمىفممالعاملمالقدي مم،مإنم
أممامذواتمحضاراتمزاهيةمباهرةمقدمأزيلتموأبيدتموحميتمببساطةموسهولةممنمالوجود،موكلم
ذلكمبإسممالنرصانية م)م
مقلنا:ماحلمدمهلل..ملقدمانتهىمكلمذلكمبظهورمهذهماحلضارةمالمتلئةمبالسالم م.م
ضحكمضحكةمعالية،موقال:مهلمتسمعونمبالدرسةمالعسكريةميفمنورثمبينينجمبجيورجيا م؟م
قلنا:مال..ممامهبا م؟م
قال:مملقدمكنتمأحدمضباطمهذهمالدرسةموأحدمأساتذهتا..مونحنمنقوممفيهامبتدريبمالضباطم
ورجالمالرشطةميفمبلدانمأمريكامالالتينيةمالتحالفةممعمالوالياتمالتحدة..مم
إنمهدفمهذهمالدرسةماألوحدمهومتدريبمالضباطموالرشطةمعىلماستخدامموسائلمالقمع..م
وقدماعرتفتموزارةمالدفاعماألمريكيةمبأنمالكتبمالدراسيةمالقررةميفمهذهمالدرسة،ممازالتمحتىم
بنيمعاميم1982مـم،1991متويصمباستخداممالتعذيب،مواإلعداماتمبدونمحماكمة،موالشانتاج،م
نيم
وبشكلمأكثرمعمومية،ماستخداممكلمأساليبمالعنفمبغيةماحلصولمعىلمالعلوماتممنمالعارض م
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وأعضاءماليليشيامالسياسية،مأومالعاملنيميفمصفوفمحربمالغوار م.م
ووفقامللسلطاتمالعسكرية،مفقدمأجرىمتعديلمعىلممناهجمالدرسةممنذمعامم1992موبشكلم
رسي،موكانمعىلمالرأيمالعامماألمريكيمأنمينتظرمحتىمعامم،1996مليعرفمحقيقةمالناهجموحقيقةم
هذهمالدرسة،موذلكمبعدمحتقيقمأجراهمالكونغرسمعنمدورمالخابراتمالركزيةماألمريكيةميفم
غواتيامال م.م
ولقدمقامتمهذهمالدرسةممنذمتأسيسهامعامم،1946مبتدريبم60مألفمطالبممنماثنيمعرشم
بلدا،موكانممقرمالدرسةميفمالبدايةميفمبانامامثممنقلتمعامم1984مإىلمنورثمبينينج..موقدمبلغتم
الدرسةمذروةمجمدهاميفمأعواممالستيمنات،محيثمكانتمالوالياتمالتحدةممنغمسةمبعمقميفمدعمم
االنظمة مالعادية مللشيوعية ميف مأمريكا مالالتينية ،محيث مواجهت ممقاومة مأحزاب مسياسية مأوم
ميليشياتممسلحةمفجرتمحروبمالغوار،موقدمأصبحمعددممنمهؤالءمالضباطمبعدمأنمأصبحوام
جالدين ممشهورين ،مرؤساء مدول ،ممن مبينهم منورييغا ماجلنرا مل مالبانامي ،موقد مشكلوا مطبقتهمم
اخلاصة،مباعتبارهممتلقوامتعليمهمميفممنعمالعصيانموالقدرةمعىلمانتزاعمالعلوماتممنمالتهمني.مم
وتتألفمالكتبمالتعليميةمالجرمةمهذه،موالتيمأصبحتممعروفةمبفضلمالبنتاغونموالصحافةم
األمريكيةممنمسبعةمكتب،ممكتوبةمباللغةماالسبانية م.م
بعضمفصولمه مذهمالكتبمحتملمالعناوينمالتاليةم(:ممعاجلةممصادرمالعلومات،مالتجسسم
الضاد،ماالرهابموحربمالعصاباتميفمالدن)،ميفمهذهمالفصولمجيريمتنبيهمالطلبةمالتدربنيمعىلم
أنمالتعاونممعمخمربمحمتملمسوفميصبحمأسهلمبكثريمفيامملومجرىماحتجازموالديهمأومأقربائه،م
واعتقاله،موتعذيبه،موا مقتالعماخلوفممنمقلبه،مواغداقمالكافآتممعليهميفمسبيلمالقضاءمعىلمعدو،م
وهتديدهمبالسجنمواالعدام،موالتظاهرمبتنفيذمذلكمأوماستخداممماميسمىمسريومماحلقيقة..مكلم
هذهماالجراءاتمقدمتؤديمإىلمنفسمالنتيجة،موجيبمأنمالميرتددمالضابطمالذيميعالجمهذاماالمرميفم
ل مالعلوماتمالتيميقدمهامالتعامل،موالتيمتقودمإىلماعتقالمأومأرسمأومموتم
تقديمماهلدايا،ممقاب م
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أعضاءمحربمالغوار.مالذينمتطلقمعليهمماحلكوماتمدائامماسممالجرمني م.م
العوملة:
قلنا:مفاممالساب مع( )1م؟م
قال:ممالعول مة(..)2مم
قلنا:مأليستمالعولةمشيئامطيبا؟..مفكيفمجتعلهمخبيثا م؟م
()1استفدنامالكثريممنمالعلوماتمالواردةميفمهذامالطلبممنمكتابم(العولة)مللدكتور:مصالحمالرقب-ماجلامعةماإلسالمية،م
الطبعةماألوىل1423:هـ،2003-مباإلضافةمإىلممصادرماألخرى..
() 2العولة:مالكلمةمهبذهمالصيغةمالرصفيةمملمتردميفمكالممالعرب،موهيمتدلمعىلمحتويلماليشءمإىلموضعيةمأخرى،مومعناها:م
وضعماليشءمعىلممستوىمالعامل،موقدمقررمجممعماللغةمالعربيةمبالقاهرةمإجازةماستعاملمالعولةمبمعنىمجعلماليشءمعالي ًا.م
وهيميفمأصلهامترمجةملكلمة Mondialisationمم الفرنسية،مبمعنىمجعلماليشءمعىلممستوىمعالي،موالكلمةمالفرنسيةم
الذكورةمإنّاممهيمترمجة)مGlobalisationمماإلنجليزيةمالتيمظهرتمأوالًميفمالوالياتمالتحدةماألمريكية،مبمعنىمتعميمماليشءم
وتوسيعمدائرتهمليشملمالكل.مفهيمإذاممصطلحميعنيمجعلمالعاملمعالًامواحدً ا،مموج ًهامتوجي ًهامواحدً اميفمإطارمحضارةمواحدة،م
ولذلكمقدمتسمىمالكونيةمأومالكوكبة.م
ومنمخاللمالعنىماللغويمنعرفمأنمالعولةمإذامصدرتممنمبلدمأوممجاعةمفإهنامتعني:متعميممنمطممنماألنامطمالتيمختصم
ذلكمالبلدمأومتلكماجلامعة،موجعلهميشملماجلميعمأيمالعاملمكله.م
ّ
هي:مإكساب ماليشءمطاب َع مالعالية،وبخاصةمجعلم
املماجلديدمويبسرتمأن مالعولةم Globalisationم
وقدمجاءميفمالعجممالع
ُ
نطاقماليشء،مأومتطبيقهمعالي ًا.م
وقدمأطلقمعىلمالعولةمبعضمالكتابموالفكرينمالنظاممالعاليماجلديدم-New World Orderموهذامالصطلحماستخدمهم
الرئيسماألمريكيمجورجمبوش-ماألب-ميفمخطابموجههملألمةماألمريكيةمبمناسبةمإرسالهمالقواتماألمريكيةمإىلماخلليجم(بعدم
أسبوعمواحدممنمنشوبماألزمةميفمأغسطسم1990م)مويفممعرضمحديثهمعنمهذامالقرار،محتدّ ثمعنمفكرةم:عرصمجديد،موحقبةم
للحرية،موزمنمللسالمملكلمالشعوب.موبعدمذلكمبأقلممنمشهرمأشارمإىلمإقامةم(نظاممعاليمجديد)ميكونممتحرر ًاممنماإلرهاب،م
وأكثرمأمناميفمطلبمالسالم،معرصمتستطيعمفيهمكلمأمممالعاملمأنمتنعممبالرخاءموتعيشميفمتناغم.م
ور ّبامميوحيمهذاماإلطالق-مالنظاممالعاليماجلديد-مبأنماللفظةمذاتممضامنيمسياسيةمبحتة،مولكنميفماحلقيقةمتشملممضامنيم
سياسيةمواقتصاديةموثقافيةمواجتامعيةموتربوية،مبمعنىمآخرمتشملممضامنيمتتعلقمبكلمجوانبماحلياةماإلنسانية.م
ومنمأحسانمتعاريفمالعولةمهومأهنام(منظومةممنمالبادئمالسياسيةمواالقتصادية،مومنمالفاهيمماالجتامعيةموالثقافية،مومنم
األنظمةماإلعالميةموالعلوماتية،مومنمأنامطمالسلوكمومناهجماحلياة،م ُيرادمهبامإكراهمالعاملمك ِّلهمعىلماالندماجمفيها،موتبنّيها،موالعملم
هبا،موالعيشميفمإطارها)
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قال:ممهيمطيبةمعندمامتصدرممنمالطيبني..مولكنهاممتتلئمباخلبثمإنمصدرتممنماخلبثاء م.م
قلنا:ممامتعني م؟م
قال:ممالعولةمهيمتوجيهمالعاملموجهةممعينةمتلغيمكلماخلصوصيات..مم
قلنا:مومامالرضرميفمذلك؟..ممامالرضرمعىلممنمملكمزمامماحلضارةمأنميعممهامعىلمغريه م؟م
حثمعىلمالسالممواجلاملموالنورموالصفاءممتتلئمالعولةم
قال:ممعندماميتفقمأهلمالعاملمعىلمالب م
بكلمهذهمالعاينمالسامية..مولكنهمعندماميصبحمزماممالعاملمبيدماحلمريمواألسودمواخلنافس،مفإنم
البرشمالسكنيمسيتحولميفمظلمهذامالسخمإىلممحريموأسودموخنافس..مبلميفرضمعليهمأنميصريم
محرياموأسوداموخنافس م.م
قلنا:مفحدثنامعمنها..مم
قال:ممهيمقديمةمقدمماإلنسان..ملقدمكانتمكثريممنمالشعوبمالتمردةمالمتلئةمبالرصاعمحتلمم
بأنمتفرضمنفسهامعىلمغريها..موتنعتمغريهامبالرببريةموالبدائيةموالتخلف..مولكنمالوسائلمملم
تكنمتتيحمهلامهذامالنوعممنمالسيطرة..مفلذلكماستبدلتهامباالستعامرمواالسرتقاقمواإلبا مدة..مم
لكن مالظروف مهتيأت ميف مهذا مالعرص ..موخاصة مبعد مانتهاء ماحلرب مالباردة مبني ماالحتادم
السوفيتي موالواليات مالتحدة ماألمريكية معام م1961م ،مثم مسقوط ماالحتاد مالسوفيتي مسياسي ًام
واقتصادي ًا معامم1991م،مومامأعقبهممنمانفرادمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمبالرتبعمعىلمعرشم
يفمالعاملمالعارصموانفرادهامبقيادتهمالسياسيةمواالقتصاديةموالعسكري مة( )1م.م
الصدارةم م

()1ميذكرمالباحثونمأنمهناكمأربعةمعنارصمأساسيةمأدتمإىلمبروزمالعولة..مأوهلامحتريرمالتجارةمالدولية..محيثمحصلميفمهذام
العرص..مويفمهذهمالفرتةمبالذاتمتكاملماالقتصادياتمالتقدمةموالناميةميفمسوقمعاليةمواحدة،ممفتوحةملكافةمالقوىماالقتصاديةم
يفمالعاملموخاضعةملبدأمالتنافسماحلر.م
وثانيهامتدفقماالستثامراتماألجنبيةمالبارشة..محيثمحدثتمتطوراتمهامةمخاللمالسنواتماألخريةممتثلتميفمظهورمأدواتم
ومنتجات ممالية ممستحدثة مومتعددة ،مإضافة مإىل مأنظمة ماحلاسب ماآل يل مووسائل ماالتصال موالتي مكفلت مرسعة مانتشار مهذهم
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قلنا:مفقدمصارتمأمريكامإذنمهيمأستاذمالعاملمالذيميفرضمعليهمماميريد م؟م
قال:ممليتهامقبلتمهبذامالدور..مإذنملكانتممنمأهلمالسالم م.م
قلنا:مفاممالذيمعملت م؟م
قال:مملقدمراحتممعمإخواهناموأخواهتامممنمامتأل موامبالرصاعميستعملونمكلمأنواعمالسياطم
ليفرضوامعىلمالعاملمنمطاممعيناممنماحلياة..مجيعلمالعاملمكلهمعبيداملسيدمواحدمهومعنيمذلكمالسيدم
الذيمالمتزالمدماءمعبيدهمتسيلمعىلمأرضه م.م
قلنا:مدعناممنمهذامالتشاؤم..ملقدمسمعنامبأنمالعولةمتبرشمباالزدهارماالقتصاديموالتنميةم
والرفا مهيةملكلماألممموالعيشمالرغيدمللناسمكلهم،مواالنتعاش،ونرشمالتقنيةماحلديثة،موتسهيلم
احلصولمعىلمالعلوماتمواألفكارمعربماالستفادةممنمالثورةمالعلوماتيةماحلديثة،موإجيادمفرصم
لالنطالقملألسواقماخلارجية،موتدفقماالستثامراتماألجنبيةمالتيمتتمتعمبكفاءةمعالية،موبالتايلم
ي م.م
ينت معشماالقتصادمالوطنيموالقوم م
ضحك مضحكةمعالية ،موقال:مأالمتعرفون مقومنا؟..مأملمتدركوا مبعدممامجبلوا معليهممنم
التالعبمعىلماحلقائق م؟م
لقدمذكرتمماالزدهارماالقتصاديموالتنمية..موسأذكرملكمممامقامتمبهمالرشكاتماجلشعةم
النتجات،وحتولت مأنشطة مالبنوك مالتقليدية مإىل مبنوك مشاملة ،متعتمد مإىل محد مكبري معىل مإيراداهتا ممن مالعموالت مالكتسبة ممنم
ّ
الصفقاتماالستثامريةممنمخارجمموازنتها.مم
وثالثهامالثورةمالعرفية،موتتمثًلميفمالتقدممالعلميموالتكنولوجي،وهومميزةمبارزةمللعرصمالراهن،وهذامالتقدممالعلميمجعلم
لمحركةماألموالموالسلعمواخلدمات،وإىلمحدممامحركةماألفراد،مومنمثم مبرزتمظاهرةمالعولة،م
العاملمأكثرماندماج ًا،مكاممس ّه
ّ
ّ
رتكزميفمعددمحمدود،مومنمالدولمالتقدمةمأومالصن ماعيةمدونمغريها.م
واجلديرمبالذكرمأنمصناعةمتقنيةمالعلوماتمت ّ
ورابعهامتعاظممدورمالرشكاتممتعددةماجلنسيات:مهذامالعرصمبأنّهمعرصمالعولةمفمنماألصحموصفهمبأنهمعرصمالرشكاتم
متعددةماجلنسياتمباعتبارهامالعاملماألهممهلذهمالعولة.ويرجعمتأثريمهذهمالرشكاتمكقوةمكربىممؤثرةموراءمالتحوالتميفمالنشاطم
االقتصاديمالعالي.م
.
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لتحققمهذاماالزدهارموالتنمية..مم
الشكمأنكممتعرفونمالنمورماآلسيوية..مكأندونيسياموماليزيا..مإنمهذهمالدولمملمتستطعم
حتقيقمالصالحماالقتصاديةمالطلوبةملشعوهبامبسببمبسيطمهومأنمالرشكاتمالتعددةماجلنسياتم
أرسلت مأحد مالستثمرين ماألجانب ..موهو مأحد مرموز مالعولة ..ماللياردير م(جورج مسورش)م
ليتالعبمبالبورصةمممامأدىمإىلمرضبمالتجارةمالتنمويةموإحباطها م.م
لقدمأدىلمجورجمسوروشمنفسهمبشهادةمالذعةمأماممالكونغرسماألمريكيمقالمفيها(:مبدالم
منمأنمتترصفمأسواقمالالممثلمالبندول،مفإهنامترصفتممثلمكرةمالتهديممالعدنية،موراحتم
ّ
تقوضمدولةمتلوماألخرى،موعليهمفإنماستخالصناماألخريمبأنمأسواقمالالمسوفممتواصلمتقريبم
العاملمبعضهمإىلمبعضمهوماستخالصممثريمللجدلمواخلالف م)م
ّ
إنمهذهمالرشكاتمتعدماألرضمكلهامسو ًقامكبري ًامهلا،مباممفيهامومنمفيها،مبحيثمتتنافسميفم
اقتساممهذهماألرايضمدونمأيماعتبارملقيممأومأخالق،موهيمنادر ًاممامتدخلميفمشكلماستثامراتم
مبارشة مطويلةماألمد،موإنامم متدخلمبامميعرفمباألموال مالطائرة،ميفماستثامراتمقصرية ماألجلم
ورسيعةمالفوائدموالتيمحتققمهلامعوائدمهائلة،مدونمأنميكونملذلكممردودمعىلمالتنميةمالحلية..م
مفإهنا مقبل مذلك متأخذ مما ميكفيها ممن مالتسهيالتم
وإن محدث موقدمت ماستثامرات ممبارشةّ ،
ال محتظىمهبامرؤوسماألموالمالحلية،موهومماميعرقلم
والضامناتمالسياسيةمواالقتصاديةمالتيم م
االقتصادمالحيل،مزيادةمعىلمذلك،مفإنممعظممأنشطتهامتقترصمعىلمالسلعماالستهالكيةمذاتمالعائدم
األرسعمنتيجةمللنمطماالستهالكيمالسائد م.م
لقدمأدىمتطورمهذهمالرشكاتموتضخمهامإىلمتعميقمالعولةماقتصادي ًا،موتعددمأنشطتهاميفمكلم
جاالت:ماالستثامرمواإلنتاجموالنقلموالتوزيعموالضاربة،مووصلماألمرمإىلمأهنامقدمصارتمتؤثرم
ا مل
ّ
يفمالقرارمالسيايسموالبعدمالثقايفموالعريف،مويفمظلمالعولةماستطاعتمهذهمالرشكاتماالستفادةم
خصم
منمفروقماألسعار،ممنمنسبةمالرضائب،ممنممستوىماألجورملرتكيزماإلنتاجميفمالكانماألر م
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وبعدمذلكمينقلماإلنتاجمإىلمالكانمالذيميكونمفيهممستوىماألسعارمأعىلمويتممتسويقهمهناك م.م
أضيفوامإىلمهذامأنمهذهمالعولةمالجنونةمركزتمالثروةمالاليةميفميدمقلةممنمالناسمأومقلةممنم
الدول،مفـم358ممليارديرميفمالعاملميمتلكونمثروةمتضاهيمماميملكهمأكثرممنمنصفمسكانمالعمامل،م
وم20مبالائةممنمدولمالعاملمتستحوذمعىلم85مبالائةممنمالناتجمالعاليماإلمجايل،موعىلم84مبالائةممنم
ّ
بالائةممنمالدخراتمالعالية..مونكتشفممنمهذامأنم5،19م
التجارةمالعالية،مويمتلكمسكاهنام85م
يفممنطقةممنمالعاملميعيشمفيهام
بالائةممنماالستثامرمالبارشم مو08مبالائةممنمالتجارةمالدوليةمتنحرصم م
82مبالائةمفقطممنمسكانمالعا ممل م.م
ّ
معىلماالقتصادمالعالي..مإنممخسمدولمـم
أضيفوامإىلمهذامسيطرةمالرشكاتمالعمالقةمعملي ًا
الوالياتمالتحدةماألمريكيةمواليابانموفرنساموألانياموبريطانيامـمتتوزعمفياممبينهام172مرشكةممنم
رشكاتمالعاليةمالعمالقة..موهناكم350مرشكةمكربىملتلكمالدولمتستأثرم
أصلممائتيمرشكةممنمال م
باممنسبتهم40مبالائةممنمالتجارةمالدولية..موقدمبلغتماحلصةمالئويةمألكربمعرشمرشكاتميفمقطاعم
االتصاالتمالسلكيةموالالسلكيةم86مبالائةممنمالسوقمالعالي،موبلغتمهذهمالنسبةم85مبالائةممنم
قطاعمالبيدات،م موماميقربممنم70مبالائةممنمقطاعماحلاسباتم مو60مبالائةميفمقطاعماألدويةمالبيطرية،م
مو35مبالائةممنمقطاعماألدويةمالصيدالنية،م مو34مبالائةميفمقطاعمالبذورمالتجارية م.م
أضيفوامإىلمهذامتعميقمالتفاوتميفمتوزيعمالدخلموالثروةمبنيمالناس،مبلمبنيمالواطننيميفم
ختزالمطاقاتمشعوبمالعاملمإىلمطاقةمدفعملاكينةماحلياةمالربامجاتيةماالستهالكيةم
الدولةمالواحدة،موا م
للقوى مالرأساملية موالسياسة مالغربية مالسيطرة ..ملقد مكان مأولئك مالدافعوناألغبياء معن مالعولةم
يراهنونمعىلمأنمالعولةمستؤديمإىلمارتفاعممستوىمدخلمالفردمعىلمالستوىمالعالي،موبالتايلمختفم
ظا مهرةمالفقرمالتيمتعاينممنهامكثريممنمدولمالعا ممل،ملكنماحلقائقمواألرقام،متكشفتمعنمواقعممؤملم
ف،مففيمالوقتمالذيمازدادممعدلمدخلمالفرد،مفإنّهمصاحبمهذهمالزيادةماتساعميفماهلوةم
خمتل م
الشاسعةمبنيممستوىمالدخلميفمالدولمالغنيةموالدولمالفقرية،مفامزالمدخلمأكثرممنممليارينمإنسا منم
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الميزيدمعىلم60مدوالر ًاميفمالشهر،مماميعنيمأنمخطرمالفقرممازالميطلمبرأسهمالقبيحمعىلمدولمكثريةم
يفمالعا ممل م.م
أضيفوامإىلمهذاماستئثارمقلةممنمسكانمالدولةمالواحدةمبالقسمماألكربممنمالدخلمالوطنيم
ضحمذلكمأنم
والثروةمالحلية،ميفمالوقتمالذيميعيشمأغلبيةمالسكانمحياةمالقلةموالشقاءمويو م
عرشينمبالائةممنمالفرنسينيميترصفونمفيامميقربممنمسبعنيمبالائةممنمالثروةمالوطنية،موعرشينم
بالائةممنمالفرنسينيمالمينالونممنمالدخلمالوطنيمسوىمنسبةمستةمبالائة م.م
أضيفوامإىلمهذامالنمومالطردمللبطالة،موانخفاضماألجورموماميرتبطمهباممنمتقليصميفمقدرةم
الستهلكنيمواتساعمدائرةمالحرومني،موقدمدلتماإلحصائياتمعىلمحقائقمخطرية،مففيمالعاملم
م()800ممليونمشخصميعانونممنمالبطالةموهذامالرقمميفمازدياد،مويفمالسنواتمالعرشةماألخريةم
ط م-مكلم
عملتم500مرشكةممنمأكربمالرشكاتمالعاليةمعىلمترسيحمأربعامئةمألفمعاملم م-ميفمالتوس م
ىلمالرغمممنمارتفاعمأرباحمهذهمالرشكاتمبصورةمهائلة،مفإحدىمهذهمالرشكاتممنحتم
سنة،مع م
)موالرشكاتماألمريكيةمترسحممليوننيم
للمسامهنيمفيهاممبلغممخسةممليونمدوالرملكلممنهم م(60
ِّ
منمالعامل م.م
ونتيجةملذلكمظهرتمعدائيةمكثريممنممنظامتمالجتمعمالدينمالغربية،موخاصةميفمالوالياتم
التحدةمللعولة،موخاصةمالنظامتمالعاملية،مواحتاداتمالشغلمالتيمتراقبمأثرمعولةماالقتصادمعىلم
معدالتمأجورمالعامل،موعىلمنسبةمالبطالةميفمالغرب م.م
ّ
إن مالفقر مالناتج معن مالبطالة محتام ميقود مإىل ماتساع مدائرة ماجلريمة مفالعولة متسمح موبيرسم
ّ
ت)مومتكنمالتهربنيممنمدفعمالرضائبممنمنقلم
للعصاباتمبأنمتشكلمشبكةمدوليةمعربم(اإلنرتن م
أمواهلممإلكرتونيامإىلمأمكنةمأخرى،مفمنمروسياموحدهاموصلمإىلمالعاملمالغريبممنذمعامم1990مم
مخسونممليارمدوالرمبطريقةمغريمرشعية،مويقدرمخرباءماألمنمأنمثروةممنظامتمالافياميفمالنمسام
جيريمعىلمحسابمالدولةمالتيمبدأتمتئنمحتتم
وحدهامتتجاوزمتسعةمعرشممليارمدوالر،مكلمهذام م
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ضائقةمالفقرملتقلصمالرضائبموهروهبا،موهذاميعنيمضعفماخلدماتماالجتامعيةموالتعليميةم
ّ
مخطورة،وبالنتيجةمفإنم
والصحيةمالتيمتقدمهامالدولة،موتتضاعفمحدةممشكلةمالفقر،وتصبحمأشدّ
رشعيةمهذهمالدولةمواستقرارهاميصبحانممهددان م.م
أضيفوامإىلم مهذامفرضمالسياساتماالقتصاديةموالزراعيةمعىلمدولمالعاملم م-موخاصةمالناميةم م-م
هبدفمتعطيلمالتنميةماالقتصادية،موإبقائهامسوق ًاماستهالكيةمرائجةمللمنتجاتمالغربية،موتسليمم
إرادهتامالسياسيةمللقوىماحلاكمةميفمأمريكا..مففيمبعضمالدولمانخفضتممعدالتمالنمومعامم
98ممبأكثرممنم100ممبالائةموارتفعتممعدالتمالبطالةمبنسبةمخطريةمأدتمإىلمحدوثممشكالتم
اجتامعيةمعديدةممنمأمههامزيادةمنسبةمالفقرمواألمية م.م
أضيفوامإىلمهذامإضعافمقوةممواردمالثروةمالاليةمالعربيةمالتمثلةميفمالنفط،محيثمتممإضعافم
أمهيتهمكسلعةمحيناممتمماستثناؤهممنمالسلعمالتيمختضعمحلريةماملتجارةمالدوليةم م -مأسوةمبتجارةم
ت م-ممنمختفيضمالرضائبموالقيودماجلمركيةمالفروضةمعليهممنمالدولمالستهلكة،مفامم
العلوما م
زالت مهذه مالدول موعىلمرأسهامالواليات مالتحدة ماألمريكيةمترفض ماعتبارمالنفط موالشتقاتم
رضائبمالباهضةمالتيمتفرضهام
البرتوكيامويةممنمالسلعمالتيمجيبمحتريرهاممنمالقيودماجلمركيةموال م
الدولمالستهلكة،موبذلكمجتنيمهذهمالدولماألرباحماهلائلةممنموراءمذلك،موهيمتعادلمثالثةمأمثالم
العائداتمإىلمالدولمالنتجةميفمالوقتماحلارض،مبلمأصدرمالكونجرسماألمريكيمترشيع ًاميقيضم
بفرضمالعقوباتمعىلمدولميفممنظمةمأوبيكمإذامشاركتميفمرفعمأسعارمالنفطمأومتثبيتها م.م
أضيفوامإىلمهذامظهورمعمليةماإلغراقمالتيمترتبطمبالسع مر،موذلكمبأنمتطرحميفماألسواقمسلعم
يل،مأومعنمسعرمالثيلميفمسوقمالدولةم
مستوردةمبأسعارمتقلمكثري ًامعنمسعرمالثيلميفمالسوقمالح م
ج م،مويتممتداوهلاملفرتةم
النتجةمهلذهمالسلعةموتصدرهما،مأومانخفاضمسعرمالبيعمعنمسعرمتكلفةماإلنتما م
ح،متلكمهيماحلاالتمالثالثمالتيمتعتربمفيهامالسلعم
زمني مة،مهبدفماسرتدادمنفقاهتاموحتقيقمالرب م
الستوردةمبمثابةمسلعمأوموارداتمإغراق.مم

543

وهذهمالشكلةمظهرتممعمدخولمالعولةموإلغاءمالتعرفةماجلمركي مة،مأوماحلدممنهامعىلمبعضم
نمحدوثمذلكمألنمالدولمكانتمتتحكمميفمسعرمالسلعةمبزيادةم
السل مع،محيثمكانمقدي ًاممالميمك م
ك،ممماميؤديمإىلمزيادةمسعرمالنتجمالستوردمعنمالنتجمالحيلمأومعىلماألقلميساويهميفم
سعرماجلامر م
ن،مولكنممعمفتحماألسواقمأماممالتجارةمالعالي مة،مفإننامسنشهدمحاالتمإغراقمكثرية،موكذلكم
الثم م
جتاوزاتمالمنضمنمإىلمأيمم مدىمستصلمعواقبها م.م
سكتمقليال،مثممراحمخياطبمنفسه،مويقول:مملمنكتفمبكلمهذا..مأنتمـميامنفيسمـمتعلمنيم
جشعيموحريص..مفلذلكمملمأكتفمبأكلمكلمتلكماألموال..مأنامالمتكفينيماألموال..ممثلاممالم
تكتفينيمالدماء..مم
قلنا:مفاممفعلت..مأوممامفعلمقومنامبعدمكلمهذا م؟م
قال:م ملقدمرحنامن مفرضمسيطرتنامالسياسيةمعىلماألنظمةماحلاكمةموالشعوبمالتابعةمهلا،م
والتحكمميفممركزمالقرارمالسيايسموصناعتهميفمدولمالعاملمخلدمةممصاحلنامعىلمحسابممصالحم
الشعوبموثرواهتامالوطنيةموالقوميةموثقافتهامومعتقداهتامالدينية..ملقدمقالمأحدمزمالئيميفماإلجرامم
(جونمبوتنغ)،موقدمكا منمرئيسمالدراءمالتنفيذينيميفمبنكمبنسلفانيام(:ميفمالعولةمنحنمنقررممنمالذيم
سيعيشمونحنمنقررممنمالذيمسيموت م)م
ملمنكتفمبكلمهذا،مبلمرحنامنخططمللتدخلمالعسكريموإعالنماحلربميفمأيةمبقعةممنمالعاملم
تفكرمباخلروجمعىلمسيطرتنا..ميقولمصموئيلمهنتنغتونميفمدراستهمالسامةم(الصمالحماألمريكيةم
ّ
مالغربمبعدمسقوطماالحتادمالسوفيتيمبحاجةمماسةمإىلمعدومجديدميوحدم
ومتغرياتماألمن)م(:مإن
ّ
دولهموشعوبه،موإنماحلربملنمتتوقف،محتىملومسكتمالسالحمو ُأبرمتمالعاهدات،مذلكمأنم
ً
ً
مقادمةمستستمرمبنيمالعسكرمالغريبمالذيمتتزعمهمأمريكاموطرفمآخر،مقدمي مكونم
محضارية
حرب ًا
عاملماإلسالممأومالصني م)م
ّ
وملمنكتفمبكلمهذا..مبلمرحنامنفرضمثقافتنامبكلمتشوهاهتامورصاعاهتامعىلمالعاملمأمجع..مإنم
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ثقافتنامتريدممنمالعاملمأمجعمأنميعتمدمالعايريمالاديةمالنفعيةمالغربية،كأساسملتطوره،موكقيمةم
ّ
اجتامعيةموأخالقية،موهبذامفإنممامتبقىمجيبمأنميسقط،موممامتبقىمهنامهومليستمخصوصيةمقومية،م
بلممفهومماخلصوصيةمنفسه،موليسمتارخيامبعينهمبلمفكرةمالتاريخ،موليسمهويةمبعينهاموإناممكلم
اهلويات،وليسممنظومةمقيميةمبلمفكرةمالقيمةموليسمنوعامبرشيا،موإنّاممفكرةماإلنسانمالطلقمنفسه م.م
لقدمدعامدافايدمروشكويفم(أستاذمالعالقاتمالدوليةممبجامعةمكولومبياموالسئولمالسابقميفم
حكومةمالرئيسماألمريكيمكلينتون)مالوالياتمالتحدةمإىلماستغاللمالثورةمالعلوماتيةمالكونيةم
ّ
للرتويجمللثقافةموالقيمماألمريكيةمعىلمحسابمالثقافاتماألخرى،مألن ماألمريكانمأكثرماألممم
عد ً
الموتساحم ًاموهممالنموذجماألفضلمللمستقبل،مواألق مدرمعىلمقيادةمالعامل م.م
ّ
ويقولمشرتاوسمهوبميفمكتابه(توازنمالغد)(:مإنمالهمةماألساسيةمألمريكامتوحيدمالكرةم
األرضيةمحتتمقيادهتا،مواستمرارمهيمنةمالثقافةمالغربية،موهذهمالهمةمالتيمالمبدممنمإنجازهامبرسعةم
يفممواجهةمنمورمآسياموأيمقوىمأخرىمالمتنتميمللحضارةمالغربية م)م
ّ
ّ
لمناعوممتشومسكي:م(إنمالعولةمالثقافيةمليستمسوىمنقلةمنوعيةميفمتاريخماإلعالم،متعززم
يق مو
سيطرةمالركزماألمريكيمعىلماألطراف،مأيمعىلمالعاملمكله م)م
ويقولمبلقيزر:م(العولةمـمكامميدعيمروادهامـمهيمانتقالممنممرحلةمالثقافةمالوطنيةمإىلمثقافةم
عليامجديدةمعالية،موهيميفمحقيقت مهاماغتصابمثقايفموعدوانمرمزيمعىلمسائرمالثقافاتماألخرى،م
وهيماخرتاقمتقنيميستخدمموسائلمالنقلمواالتصالمهلدرمسيادةمالثقافاتماألخرىمللشعوب،م
وفرضمالثقافةمالغربية م)م
قلنا:مولكن..مالمنرىملقومنامأيمأسلحةمثقافيةميوجهوهنامنحومشعوبمالعامل م.م
ضحك،موقال:ملقدمتطورتماألسلحة ..مف ملممتعدمجتديماألسلحة مالقديمة..ملقدمصارم
اإلعالممهوموسيلةمهذامالعرص..مالوسيلةمالتيمتفرضمهباممامتريدمعىلممنمتريد م.م
وقدمهيمنتمرشكاتنامعىلماإلعالمميفمالعاملمأمجع..مفمعظممموادموجتهيزاتمالصناعةمالتقليديةم
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منمالورق،مواحلرب،موآالتمالطباعة،موآالتمالتصويرمبيدمالدولمالصمنعة،موعىلمرأسهامالوالياتم
التحدةماألمريكي مة م.م
ومجيعمموادموجتهيزاتماالتصالماحلديثةمبيدمالجموعةمنفسهامويتحكممفيهامكلي ًاممركزمواحدم
للهيمنة،مومجيعموسائلمجتهيزاتمالعلوماتمواحلاسوب،موغزومالفضا مء م.م
وفوقمذلكمكلهاممتشاهدونهممنمالتفوقماألمريكيميفمصناعةماألفالمموالوسيقى،مومتتعهام
بسوقمخارجيةمضخمةميفمظلمانتشارمالتلفزيون،مواألقامرمالصناعة،وقنواتمالفضاءمالتيمأدخلتم
البثمالتلفزيوينمإىلمكلمبيتميفمالعامل م.م
ّ
تشريمإحصاءاتممنظمةماليونسكومعنمالوطنمالعريبمإيلمأن مشبكاتمالتليفزيونمالعربيةم
تستوردممامبنيمثلثمإمجايلمالبثمكامميفمسوريامونصفمهذاماإلمجايلمكامميفمتونسمواجلزائر،مأماميفم
لبنانمفإنمالربامجماألجنبيةمتزيدمعيلمنصفمإمجايلمالوادمالبثوثةمإذمتبلغم58,5مبالائةموتبلغمالربامجم
األجنبيةميفملبنانم69مبالائةممنمجمموعمالربامجمالثقافية،موالمتكتفيمبذلك،مبلموغالبمهذهمالربامجم
يبثممنمغريممترمجة،موثلثامبرامجماألطفالمتبثمبلغةمأجنبيةممنمغريمترمجةميفممعظمها م.
قلنا:مإنممامتذكرهممجيل..مفهومالميدلمإالمعىلمالنشاطمالعظيممالتيمتبديهمشعوبناميفمهذهم
الجاالت م.م
قال:م مولكنهمنشاطمخمرب..مإنمعمالءنامالذينميروجونمالعولةمحياولونمجادينمتعميمم
الفلسفةمالاديةموالف مكرمالغريبمالعلامينمليصبحمالعاملمجزء ًاممنمالنظومةمالعلامنيةمالعاليةمالتيمتتم ّيزم
بخصائصممعينةموتظهرمبثقافةمواحدة،متتجاوزمالسالممبكلمأبعادهمالثقافيةموالسياسيةمواالجتامعيةم
واالقتصاديةمواخللقية.مم
ّ
مالعولةممتجدمثقافةماالستهالكمالتيماستخدمتمكأداةمقويةمفاعل مة ميفمإطالقمشهواتم
إن
ِّ
ي م.م
االستهالكمإىلمأقىصمعنان،مومنمثممتشويهمالتقاليدمواألعرافمالسائدةميفمالعاملماإلسالم م
َّ
موهيمتشيعمماميسمىمبأدبماجلنسموثقافةمالعنفمالتيممنمشأهنامتنشئةمأجيالمكاملةمتؤمنم
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بالعنفمكأسلوبمللحياةموكظاهرةمعاديةموطبيعية،موماميرتتّبمعىلمذلكممنمانتشارماملرذيلةم
واجلريمةموالعنف.مم
ىل1472مفتاه،موسيدةممرصية..تبنيم
يفمدراسةمأعدهاممركزمدراساتمالرأةموالطفلمبالقاهرةمع م
ّ
أنماألفالممالتيميشاهدهنا م85:مبالائةمأفالم ًامجنس،م75مبالائةمهباممشاهدمجنسية،م85مبالائةمأفالمم
عنفموحروب م23،مبالائةمأفالممفضاء،م68مبالائةمأفالم ًامعا مطفيةمقديمةموحديثة،م21مبالائةمأفالمام
ّ
بالائةمفقطممنمعينةمالبحثميشاهدنمنرشاتماألخبارموبرامجمثقافيةموترفيهية،وملميذكرنم
أخرى م6،م
األفالممالعلمية،مألهنامملمتنلممنهنمأيماهتاممميذكر م.م
كاممأثبتتمالدراساتماحلديثةمأنمشبكةمالعلوماتمالدوليةم(اإلنرتنت)مأكربمقوةمدافعةمل ملعولةم
ّ
الدويةملصناعةماجلنس.ويرىممعهدمفوريسرتملألبحاثم(كيمربدجمماساشوسيتس)مأنمصناعةم
البورنومعىلمشبكةمالعلوماتمالدوليةمتبلغمنحوممليارمدوالرمسنوياممنمحيثمالقيمة،موأهناممرشحةم
ّ
للتعاظم..مفشبكةمالعلوماتمالدوليةمتزيلمبرضبةمواحدة،مأكربمعقبتنيمتعرتضانمبيعمالصورم
واخلدماتماجلنسية:ماخلجلمواجلهل..فاألمرمالمحيتاجمأكثرممنمأنميلقيمنظرةمعىلم(دليلماجلنسم
ممفصلةمعنمالواخريمووكاالتم
يفمالعامل)،موهومموقعمعىلمشبكةممعلوماتمالدوليةمليجدمعروض ًا ّ
تأجريمالرافقاتموالنواديمالليليةميفممئاتمالدنمالكربىمحولمالعامل،موتتيحمشبكةممعلوماتم
مالدوليةمأيضامللناسمجتاوزمالرقابةمالحليةمواحلصولمعىلمصورميرغبوهناممنمأيممكانميفمأرجاءم
العمورة م.م
ليسمذلكمفقط ..مفمنمآثارمعولةمالثقافةمانتشار منوعيةممميزةممنمالثقافةمالاديةموالعنويةم
ىموغناءم
األمريكيةمحيثمسيطرتمالثقافةماألمريكيةمالشعبيةمعىلمأذواقمالبرش،مفأصبحتمموسيق م
مايكلمجاكسون،موتليفزيونمرامبو،موسيناممداالسمهيماآللياتموالنامذجمالسائدةميفمخمتلفمأنحاءم
العامل،موأصبحتماللغةماإلنجليزيةمذاتماللكنةماألمريكيةمهيماللغةمالسائدة م.م
ّ
ليسمذلكمفقط..مفمنمآثارمالعولةمالثقافيةمانتشارماألزياءموالنتجاتماألمريكية،مألنمهذهم
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السلعمحتملميفمطياهتامثقافةممغايرةمتسحقمثقافاتماألمممالستوردةمهلا م.م

السالم
بعدمأنمحدثنامصاحبنامالثامنمباممحدثنامبهممنمالآيسمممامذكرتملكمالكثريممنهمسألناهمعنم
التقائهمبمنموصفهمبالنورموالسالمموالصفاء،مفابتسممابتسامةمهادئةمامتألتمهلامأساريرموجههم
إرشاقا،مثممقال:مالممأزالمأذكرمذلكماليوممجيدا..مإنهميومممميزميفمحيايتموقفتمفيهمعىلمحافةمبنيم
الوتمواحلياة..مملميكنمبينيموبنيمالوتمحينهامإالمكلمةمواحدة،مأومإشارةمواحدة،مولكنماهللمقدرم
أنميمدميفمعمريمألسمعممنمالكلامت،موأرىممنماألنوار،ممامجعلمحليايتممعنىمجديدامملمأكنم
نمأشعرمبه،مبلمملمأكنمأتصورمأنملهموجوداميفمهذهماحلياة م.م
أراه،موملمأك م
قلنا:مفلممملمتتبعمهذامالنورموالسالمموالصفاء م؟م
قال:ممذلكملشقائي..ملقدمكانمأماميموبنيميدي..مولكنمجبالمالكربياءمالتيمسيطرتمعىلم
كلملطائفيممنعتنيممنماتباعه،مبلمحرضتنيمعىلمخالفه م.مم
لملقائه م؟م
نمأج م
تمم م
تمالو م
يمرضي م
لمالذ م
قلنما:ممماماس مممهذمامالرح م
يم( )1م.م
مطهر م
تممبمرت م
تمبمحمد م،موانته م
يلمأن مهمأسام مءمكثري مةمبدأ م
قا مل:ملق مدمذك مرم م
ىضم ّ
كممع مه م.م
نمحديث م
قلنما:مفحدثنمامع م
قلنا:مفأينمهوماآلن م؟م
قال:مملقدمقدممإىلمهذهمالبالدملدرءمالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلها..موقدمجئتمعىلمأثرهمأبحثم
عنه..مولكنماهللمقدرمأنمالمألقاه..مبلمألقىمبدلهمالوتمالذيمأذقتهمللماليني م.م
قلنا:مفحدثنامعنمحديثكممعه م.م
يفمإيرانمإبانم
يفمشورىمالثورةماإلسالميةم م
()1ممرتىضممط ّهريم(1920م-م)1979معاملموفيلسوفمإسالمي،مالعض مومالؤسسم م
األيام ماألخرية ممن مسقوط منظام مالشاه ،مومن مالنظرين ممجهورية ماإلسالمية ماإليرانية..مصاحبمالؤلفات مالتأصيلية موالعقائديةم
والفلسفيةماإلسالمية،موأحدمأبرزمتالمذةمالفرسموالفيلسوفماإلسالميمحممدمحسنيمالطباطبائيموروحماهللماخلمينی.
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أرشقموجههمبابتسامةمعذبه،مثممقال:ميفمذلكماليوممقدرماهللمأنمأسريمإىلمبعضمبالدمالسلمنيم
يفممهمةممنممهامتمالدماءمالتيمملمأكنمأسريمإالممنمأجلها م.م
ني..مرأيتممجعاممنمالناسمملتفامحولمرجلم
ولكني..موأنامأمرميفمزقاقممنمأزقةمالسلم م
منهم..مكانمذلكمالرجلمهومالنورموالسالمموالصفاء..مم
َاكُم ِمم ْنم َذ ٍ
َّاس ِمإن َ
كَر َمو ُأ ْن َثىم
لقدمكانمأولممامشدينمإليهمآيةممنمالقرآنمتقولم﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
َّامخ َل ْقن ْ
وجع ْلنَاكُم ُمشعوب ًا مو َقب ِائ َل ملِ َتعار ُفوا ِمإ َّن مَمأكْرمكُم ِ
هلل م َأت َْقاكُم ِمإ َّن ما ََّ ِ
﴾م
يم َمخ ِب ٌري م م
معنْدَ ما َِّ
َ َ
َ َ َ ْ ُ
هلل معَل ٌ
ْ
َ َ ْ
َ َ
(احلجرات م 13:م)م
سألتهمعنها،مفذكرميلمأنمهذهماآليةمتذكرمركنامأساسياممنمأركانمالعالقاتمالتيمأمرماهللمأنم
حتكممالعامل م.م
الستعامرم
قلتمله:ملكنمالعالقاتمالتيمأراهامحتكممالعاملمهيمعالقاتمالكراهيةمواحلروبموا م
واالستغاللمواالستعبادمواإلباد مة م..مم
قال:متلكمعالقاتمالشياطنيمالتيمنفختهاميفمأجواءمبنيمآد مم م..مأمامالعالقاتمالتيمأمرماهللمأنم
تقوممعىلماألرض،مفيستحيلمأنمتفوحممنهامروائحمالدما مء م..مم
يفمغريمحقم
لقدمذكرماهللمتعاىلمذلك،مفقالمخمربامعنمخوفمالالئكةممنمأنمتسيلمدماءمبنيمآدمم م
فسدُ ِمفيهاموي ِ
رض َمخ ِلي َف ًةم َقا ُلوام َأ َجتع ُل ِمفيهاممنمي ِ
كَة ِمإينمج ِ
﴿مو ِإ ْذم َق َالمرب َكملِلمال َِئ ِ
اع ٌل ِميفما َ
أل ِ
سف ُكم
َ ََ
َ َ َ ُ
َ
َُ
:م َ
َ
الدِّ ماءمونَحنمنُس ِبح ِمبح ِ
مد َك َمون َُقدِّ ُسم َل َكم َق َال ِمإ ِينم َأع َل ُمم َمام َ
المتَع َل ُم َ
ونم﴾م(البقرة:م 30م)م
َ َ َ ُ َ ُ َ
احل ِّق ِمإ ْذم َق َّر َبام ُق ْر َبانًام
َ
وذكرمقصةمأولمدممسالمعىلماألرض،مفقالم﴿:موات ُْلمعَ َل ْي ِه ْمم َن َب َأما ْبن َْيم َآ َد َم ِمب ْ َ
ِ ِ
ِ
ماآل َخ ِرم َق َال َ َ
امو َملْم ُيت ََق َّب ْل ِمم َن ْ َ
هلل ُِمم َنما ُْلت َِّقنيَ م م()27م َل ِئ ْنم َب َس ْط َتم
مأل ْق ُت َلن ََّكم َق َال ِمإن ََّامم َيت ََق َّب ُلما َّ
مه َ
َفت ُُق ِّب َلمم ْنم َأ َحد َ
هلل ََمر َّبما ْل َعا َلِنيَ م م(ِ 28
ِإ َ َّيلم َيدَ َكملِت َْق ُت َلنِيم َمام َأن ِ
َامب َب ِاس ٍطم َي ِد َي ِمإ َل ْي َك ِ َ
)مإ ِّينم ُأ ِريدُ م َأ ْنم َت ُبو َءم
افما َّ
مأل ْق ُت َل َك ِمإ ِّينم َأ َخ ُ
ِ
ِ
َكُون ِمم ْنم َأ ْص َح ِ
يمو ِإ ْث ِم َكم َفت َ
عَتم َل ُهم َن ْف ُس ُهم َقت َْلم َأ ِخ ِيهم
مجزَ ا ُءمال َّظ مالِنيَ م م()29م َف َط َّو ْ
ابمالن َِّار َمو َذل َك َ
ِب ِإ ْثم َ

ِ
ماخل ِ ِ
ُمغُرا ًبام َي ْب َح ُث ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
يمس ْو َأةَم َأ ِخ ِيهم
ضملِ ُ ِري َي ُهمكَ ْي َ
ينم م()30م َف َب َع َثما َّ
ارس َ
َف َق َت َل ُهم َف َأ ْص َب َحمم َن ْ َ
فم ُي َو ِار َ
هلل َ
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ابم َف ُأو ِاريمسو َأةَم َأ ِخيم َف َأصبح ِممنمالن ِ
َق َالمياموي َلتَام َأعَ جزْ ُتم َأ ْنم َأ َ ِ
َّاد ِمنيَ م م(﴾)31م
ْ ََ َ
كُونمم ْث َل َمه َذاما ْلغ َُر ِ م َ َ َ ْ
َ
َ َْ
(الائدة م)م
وقدمعقبماهللمعىلمهذهمالقصةمبالتشديدميفمأمرمالدما مء م..مووضعمالرشائعمالتيمحتفظمالدماءم
ِ
ِ
ِ ِ
رس ِائ َيلم َأَّمن ُهم َم ْنم َقت ََلم
أيمدماءممنمكلممنميتعرضمهلما م..مقالمتعاىلم﴿:مم ْنم َأ ْج ِلم َذل َكمكَ َت ْبنَامعَ َىلم َبنيمإ ْ َ
ممجيعامومنم َأحي َاهام َفكَ َأنَّامم َأحميامالنَّاس َ ِ
ِ
سم َأوم َفس ٍ
امبغ ْ ِ
َن ْف ًس ِ
اد ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ممجي ًعام
َ
َ َْ
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ
ضم َفكَ َأن ََّامم َقت ََلمالن َ
َريم َن ْف ٍ ْ َ
ِ
مكَثري ِ
ِ ِ ِ
ونم م(ِ 32
ضم َُل ْ ِ
َو َل َقدْ َمجا َء ْ ُهت ْم ُمر ُس ُلن ِ
ميفم ْ َ
األ ْر ِ
رس ُف َ
ينم
اممن ُْه ْمم َب ْعدَ م َذلِ َك ِ م
)مإن ََّام َمجزَ ا ُءما َّلذ َ
َامبا ْل َب ِّينَاتم ُث َّممإ َّن ً
هلل ََمو َر ُسو َل ُه َمو َي ْس َع ْو َن ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ُ َحي ِار ُب َ
ضم َف َسا ًدام َأ ْنم ُي َق َّت ُلوام َأ ْوم ُي َص َّل ُبوام َأ ْومت َُق َّط َعم َأ ْي ِد مِهي ْم َمو َأ ْر ُج ُل ُه ْمم
ونما َّ
ِ
مهلم ِمخزْ ي ِميفمالدُّ ْنيامو َهلم ِميف ْ َ ِ ِ
ماألر ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
يمم م(ِ 33
)مإ َّالم
ماآلخ َرةمعَ َذ ٌ
ٌ
ابمعَظ ٌ
َ َ ُْ
ضم َذل َك َم ُ ْ
م ْنمخ َالفم َأ ْوم ُي ْن َف ْوامم َن ْ َ ْ
ِ
ا َّل ِذينمتَاب ِ
يمم م(﴾)34م(الائدة م)م
وامم ْنم َق ْب ِلم َأ ْنمت َْق ِد ُروامعَ َل ْي ِه ْمم َفاعْ َل ُموام َأ َّنما َّ
َ ُ
ور َمرح ٌ
هللَمغَ ُف ٌ
قلت:مأعرفمتلكمالقص مة م..مم
قاطعني،موقال:مهيمليستمجمردمقص مة م..مإهنامممبادئمعظيمةمسارمهبامأهلماهللميفمكلماألزمن مة م..م
ويفمكلمالبال مد م..مكلهمميصيحونمباممصاحمبهمابنمآدمماألو مل م..مم
لقدمذكرمرسولماهللم مهذامالذهب،موحثمعىلماتباعه،مفقال:م(إهنامستكونمفتنةميكونم
يش م،موالايشم
س م،مواجلالسمخري ًاممنمالقائ مم م،موالقائممخري ًاممنمالا م
الضطجعمفيهامخري ًاممنماجلال م
ٌ
ممنمالساعي)مقالمالراوي:ميامرسولماهللممامتأمرين؟مقال(:ممنمكانتملهمإبلمفليحلقمبإبله،م
خري ًا
ومنمكانتملهمأرضمفليحلقمبأرضه)،مقيلم:مفمنمملميكنملهم
ومنمكانتملهمغنممفليحلقمبغنم مه م،م
ٌ
ُ
ىلمحر مة م،مثمملينجومماماستطاعمالنجاء)مم
يشءممنمذلك؟مقالم:م(فليعمدمإىلمسيفهمفليرضبمبجدِّ هم مع َّ
قالمسعد:مقلت:ميامرسولماهللمأرأيتمإنمدخلمعيلمبيتيموبسطميدهمليقتلني!مقالم:مفقالم
َّ
ك م..م﴾م(الائدة م 28:م)()1مم
طت ِمإ َ َّيلم َيدَ َم
رسولماهللم:م(كنمكابنمآدم)موتالم﴿:م َل ِئنم َب َس َ
ويفمحديثمآخرمقالمرسولماهللمم(:مإنمبنيميديمالساعةمفتمن ًامكقطعمالليلمالظل مم م،ميصبحم
()1مرواهمالبخاريمومسلممبألفاظمخمتلفة.
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الرجلمفيهاممؤمن ًامويميسمكافرًما م،مويميسممؤمن ًامويصبحمكافر ًام؛مالقاعدمفيهامخريممنمالقائ مم م،موالايشم
ي م ،مفاكرسوامقس َّيك مم م ،مواقطعوامأوتارك مم م ،موارضبوامسيوفكممباحلجار مة م ،مفإنم
فيهامخريممنمالساع م
لمـميعنيمعىلمأحدممنكممـمفليكنمكخريمابنيمآدم)مم
ُد ِخ
ْ
ويفمحديثمآخرمعنمأيبمذرمقالم:مقالمرسولماهللم(:ميامأبامذر!)مقلتم:ملبيكميامرسولماهللم
وسعديكمـموذكرماحلديثمـموقالمفيهم:م(كيفمأنتمإذامأصابمالناسمموتميكونمالبيتمفيهم
بالوصيف؟)مقلتم:ماهللمورسولهمأعلم،مأومقالممامخارماهللميلمورسول مه م،مقال:م(معليكمبالصربم)مـمأوم
ك م،مقالم:م(مكيفمأنتمإذامرأيتمأحجارم
صربمـمثممقالم:م(ميامأبامذرم!م)مقلتم:ملبيكموسعدي م
قالمت م
الزيتمقدمغرقتمبالدم؟)مقلتم:ممامخارماهللميلمورسول مه م،مقال(:معليكمبمنمأنتممنه):مقلت:ميام
هلل م،مأفالمآخذمسيفيمفأضعهمعىلمعاتقيم؟مقالم:م(مشاركتمالقوممإذنم)،مقلت:مفاممتأمرينم؟م
رسولما م
ف م،مفألقمثوبكمعىلموجهكميبوءمبإثمكموإثمه م)()1مم
قال م:م(إنمخشيتمأميبهركمشعاعمالسي م
قلت:مأرىمكلمهذهماألحاديثمتدلمعىلممذهبمابنمآدمماألو مل م..مفامممذهبه م؟ م..مومامرسم
االهتامممبه م؟م
ال مم م..موأمامرسماالهتامممبه،مفهومأنهميمثلمالفطرةمالسليمةماألصليةمالتيم
قال:مأماممذهبهمفهومالس م
فطرماهللمخلقهمعليها..ملكنمالشياطنيمونفوسهممالدنسمبدنسماألهواءمأبتمإالمأنمتغرقهمميفم
مستنقعاتمالدماء م.م
ت م..مويرميهامعىلممنميستحقم
قلت:مولكنيمأرىممنمالسلمنيممنمحيملمأسلحةمومتفجرا م
ومنمالميستحق م.م
ين م..مالمكابنمآدمماألول م.م
قال:مهومكابنمآدممالثا م
قلت:مهوميزعممأنهمأخذمهذهماملتعاليمممنمالقرآن م.م
قال:ممنمأيمموضع م؟ م..ملقدمذكرماهللمالنامذجمالكاملةمالتيمانترصمفيهاماإلنسان،موانترصتمفيهام
()1مرواهمابنمماجة.

551

ِ
كُمم
احلقائق،مفلمميذكرمقطرةمدممواحدة،ملقدمقالماهللمتعاىلميذكرمهؤالءمالرجالماألفاضلم﴿:م َأ َملْم َي ْأت ْ
ِ
َن َب ُأما َّل ِذ َ ِ ِ
كُمم َق ْو ِممن ٍ
ُمجا َء ْ ُهت ْم ُمر ُس ُل ُه ْمم
ين ِمم ْنم َب ْع ِد ِه ْم َمالم َي ْع َل ُم ُه ْم ِمإ َّالما َّ
ُوح َموعَ ٍم
هلل َ
ادم َو َث ُمو َد َموا َّلذ َ
ينمم ْنم َق ْبل ْ
ِبا ْلبين ِ
يمش ٍّك ِمممَّامتَدْ عُو َنن ِ
َاتم َف َر ُّدوام َأ ْي ِد َهي ْم ِميفم َأ ْف َو ِاه ِه ْم َمو َقا ُل ِ
وامإ َّنامكَ َف ْرن ِ
َامإ َل ْي ِهم
َامب َامم ُأ ْر ِس ْلت ُْم ِمب ِه َمو ِإنَّام َل ِف َم
َ ِّ
ُ
ِ ِ
اط ِرمالسامو ِ
هلل َِمش ٌّكم َف ِ
كُم ِمم ْنم ُذن ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
ُم ِمر ٍ
كُمم
يب م(َ )9قا َل ْت ُمر ُس ُل ُه ْمم َأ ِيفما َّ
ضم َيدْ
َّ َ َ
ُوب ْ
عُوكُممل َيغْف َرم َل ْ
ْ

ِ
ِ
َو ُيؤَ ِّخ َر ْ ِ
َامعَام َ
رش ِمم ْث ُلنَامت ُِريدُ َ
مكَانم َي ْعُمبدُ مآ َباؤُ نَام َف ْأتُونَام
ونم َأ ْنمت َُصدُّ ون َّ
كُممإ َىلم َأ َج ٍلم ُم َس ًّمىم َقا ُلوامإ ْنم َأ ْنت ُْممإ َّالم َب َ ٌ
ني م(َ )10قا َل ْت َمهلممرس ُلهم ِمإ ْنمنَحن ِمإ َّالمب َ ِ
ِبس ْل َط ٍ
انم ُم ِب ٍ
هللَم َي ُم ُّنمعَ َىلم َم ْنم َي َشا ُء ِمم ْنم
كُم َمو َل ِك َّنما َّ
رشمم ْث ُل ْ
ُْ ُ ُ ُ ْ
ُ
ْ ُ َ ٌ
امكَانم َلنَام َأ ْنم َن ْأ ِتيكُم ِمبس ْل َط ٍ
ِعب ِ
)و َمام َلنَام َأ َّالم َنت ََو َ
هللم َف ْل َيت ََو ْ
كَّلما ُْلؤْ ِمن َ
اد ِه َمو َم َ
كَّلم
هلل َِموعَ َىلما َِّ
ان ِمإ َّال ِمب ِإ ْذ ِنما َّ
ُون م(َ 11
َ
َ ْ ُ

ِ
هللِم َف ْل َيت ََو ْ
كَّلما ُْلت ََوكِّ ُمل َ
َ
ينم
َاموعَ َىلما َّ
عَىلما َّ
)مو َق َالما َّلذ َ
ون م(َ 12
رب َّنمعَ َىلم َمامآ َذ ْيت ُُمون َ
َامس ُب َلن َ
َامو َلن َْص ِ َ
هلل َِمو َقدْ َمهدَ ان ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كَنم
كَ َف ُروا مل ُر ُس ِل ِه ْم م َلن ُْخ ِر َجن ُمَّك ْم مم ْن م َأ ْرضنَا م َأ ْو م َل َت ُعو ُد َّن ِميف مم َّلتنَا م َف َأ ْو َحى ِمإ َل ْي ِه ْم َمر ُّ ُهب ْم م َلن ُْه ِل َّ
ِ
ِ
َّكُم ْ َ
اف َمو ِع ِيد م(﴾)14م
اف م َم َق ِامي َمو َخ َ
ماأل ْر َض ِمم ْن م َب ْع ِد ِه ْم م َذلِ َك َملِ ْن َمخ َ
ال َّظالنيَ م(َ 13
)و َلن ُْسك َنن ْ
(إبراهيم م)م
ت م..موموقفماألقواممأهنممر ُّدوامأيدهيمميفمأفواههم،م
.مإنممامجاءمبهمالرسلمهومالبيمنا م
انظ مر م.
ُّ
يمش ٍّك ِمممَّامتَدْ عُو َنن ِ
ِ
وقالوام﴿:مإ َّنامكَ َف ْرن ِ
َامإ َل ْي ِهم ُم ِر ٍ
َامب َامم ُأ ْر ِس ْلت ُْم ِمب ِه َمو ِإنَّام َل ِف َ
يبم﴾مم
ال ِمب ِإ ِ
كُممبسل َط ٍ
ِ
ذن ماهلل َِموعَ ىلماهللِم َفل َيت ِ
ان ِمإ َّ
سلم﴿:مو َم َ
َوكَّلم
وكانمجوابمالر
َ
امكَان م َلنَام َأنمنَّأت َي ِ ُ
ُّ

ا ُل ِ
الم َنت ََو َ
م*مو َمام َلنَام َأ َّ
ؤمن َ
كَّل َ
َصرب َّنمعَ َىلم َمامآ َذيت ُُم ُونَام﴾مم
معَىلماهلل َِمو َق َ
َامس ُب َلن َ
ُون َ
َامو َلن ِ َ
دمهدَ ان ُ
ِ ِ
ِ
ِ
وح ِ
فاكمر ُّدمالذينمكفرواملرسلهمم﴿:مم َلن ِ
ىمإ َل ِيهمم
ُخر َجنَّكُمممنم َأرضنَام َأوم َل َت ُعدُ َّن ِميفمم َّلتنَام َف َأ َ
مرهبمم َلن ِ
كَنمال َّظالِنيَ ﴾مم
ُهل َّ
َ ُّ ُ
انظ مر م..مهلمأسالمهؤالءماألفاضلمقطرةمدممواحدة،موهمميبلغونمدينماهللمللبرشية م.م
لقدمذكرماهللمالنامذجمالتفصيليةمهلذما م..مم
فذكرمعنمنوحممأنهمكانمرصحي ًامجد ًاميفمدعوتهمحنيمأعلنملقومهمطريقت مه م،مقالمتعاىل﴿:م
يمبآي ِ
ِ
ُوح ِممإذم َق َالملِ َق ِ
َو ُ
َ
اتلمعَ َل ِيهممنَب َأمن ٍ
هللم
اتماهللِم َف َع َىلما ِ
وم ِهم َيام َقو ِم ِمإ
اميموتَذك ِري ِ َ
مكَربمعَ َليكُمم َّم َق َ
نمكَان ُ َ
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المت ِ
ِ
ماقض ِ
وامإ َ َّىل َمو َ
مرشكَا َءكُمم ُث َّمم َ
ُنظ ُر مو ِنم﴾م
مركُ ممعَ َل
يكُممغَم ًةم ُث َّم ُ
ت ََو ُ
مر َ
َّ
الم َيكُنم َأ ُ
كَّلتم َف َأمج ُعوام َأ َ
كُممو ُ َ
(يونس:م71م م)م
حمملميكنمقياممنوحمبعملمانقاليبمأومعدواين،موإناممكانم
واضحمهنامأنمالذيمكربمعىلمقوممنو م
هلل م.موهلذامقالم:مإنمكانمهذامالعملمجريمةميفمنظركممفإينمأحتملم
ذنبهمهوممقامهموتذكريهمبآياتما م
ُنظر ِ
وامإ َىلمو َ ِ
ِ
رشكَا َءكُمم ُث َّمم َ
ونم
مركُ ممعَ َل
يكُممغَم ًةمُمث َّم ُ
ماقض ِ َّ َ
مر َ
المت ُ
َّ
الم َيكُنم َأ ُ
تبعةمعميلم﴿:م َف َأمج ُعوام َأ َ
كُممو ُ َ
﴾م(يونس م71:م م)م
ومعنىمهذامأنمنوح ًامماستمرميفمدعوتهمالطويلةماستمرار ًامسلمي ًامبحيثمأنهمرفضمقومهم
هذهمالدعوةموحاولوامأنمينالواممنهمملميعزممعىلمقتاهلممإناممعزممعىلمالصربمإىلمأنميقتلمه مو م.م
ونفسمهذاماألسلوبمانتهجهمهو مدمممنمبعده،مقالمتعاىلم﴿:مو ِإ َىل ٍ
معَادم َأ َخ ُاه ْم ُمهو ًدام َق َالم َيام
َ
ألما َّل ِذينمكَ َفر ِ
ونم م()65م َق َالما َْل َ ُ
وامم ْنم َق ْو ِم ِه ِمإنَّام َلن ََر َ
كُم ِمم ْن ِمإ َل ٍهمغَ ْ ُري ُهم َأ َف َالم َتت َُّق َ
اك ِميفم
َق ْو ِمماعْ ُبدُ واما َّ
َ ُ
هللَم َمام َل ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِّيمر ُس ٌ
ول ِمم ْن َمر ِّبما ْل َعا َلِنيَ م
َس َف َاهة َمو ِإنَّام َل َن ُظن َُّكمم َنما ْل َمكاذ ِبنيَ م م()66م َق َالم َيام َق ْو ِمم َل ْي َس ِميب َمس َف َاه ٌة َمو َلكن َ
ِ
تمريبمو َأنَام َلكُممن ِ
َاص ٌحم َأ ِمنيٌ م م(﴾)68م(األعراف م)م
ُكُم ِمر َس َاال َ ِّ َ
ْ
م( 67م)م ُأ َب ِّلغ ْ
يمأنهممازالم
مينصحمويبني م..موهذاميعن م
ِّ م
ت م،مأمامهنامفإنمهود ًا
.مهناكمعرضمنوحمنفسهمللمو م
انظ مر م.
َّ
يأملمبإيامنمقومه م.م
ومنمهذهمالقارنةمالبسيطة،منعلممنجاحمالدعواتمالميمكنمأنميكونمإالمعنمطريقمالتبليغم
ن م..مألنمالذيمالم
هلل م،مسواءمأقبلهامالناسمأممملميقبلوهما م،ممادامتميفممرحلةمالتكوي م
الكاملمآلياتما م
يقبلمالرأيمعنمطريقماإلقنا مع م،مقدمتتمكنمأنمترغمهمعىلمرأيكمبمالقو مة م،مإالمأنهمسينقضمعليكمحت ًامم
متىمسنحتملهمالفرصةمليثبتملكمأنهمملميؤمنمبفكرتك م.م
ىممقالمتعاىلم﴿:مو َل َقدم َأرسلنَامموس ِ ِ
َامو َل َقدْ م َأ ْر َس ْلنَام
وهذامنفسهممامحصلممعمموس م
ىمبآ َياتن َ
َ
َ ُ َ
ونم َف َقا ُلوامس ِ
نيم م(ِ ِ 23
ىمب َآي ِاتنَاموس ْل َط ٍ
انم ُم ِب ٍ
اح ٌر َّ
ار َ
عَو َن َمو َها َم َ
ابم م()24م َف َل َّامم
ان َمو َق ُم
مكَذ ٌ
)مإ َىلمف ْر ْ
َ
وس ِ َ َ ُ
ُم َ
ِ
ِ
ِ
جاء ُهم ِمب ْ ِ ِ ِ
ين ِمإ َّالم
ينم َآ َمنُوام َم َع ُه َمو ْاست َْح ُيوامن َسا َء ُه ْم َمو َمامكَ ْميدُ ما ْلكَاف ِر َ
احل ِّقمم ْنمعنْدنَام َقا ُلواما ْق ُت ُلوام َأ ْبنَا َءما َّلذ َ
َ َ ْ َ
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ِ
ِ
عَو ُنم َذ ُر ِ
َكُمم َأ ْوم َأ ْنم ُي ْظ ِه َرم
ىم َو ْل َيدْ ُع َمر َّب ُه ِمإ ِّينم َأ َخ ُ
وس م
)مو َق َالمف ْر ْ
ِيف َمض َال ٍلم م(َ 25
افم َأ ْنم ُي َبدِّ َلمدين ْ
وينم َأ ْقت ُْلم ُم َ
َكَرب َمالميؤْ ِمن ِمبيو ِم ِْ
وس ِ
ِيف ْ َ
ماحل َس ِ
ماأل ْر ِ
كُم ِمم ْن ِّ
ابم
مكُلم ُمت ِّ ٍ ُ ُ َ ْ
ضما ْل َف َسا َدم م(َ 26
ىمإ ِّينمعُ ْذ ُت ِمب َر ِّيب َمو َر ِّب ْ
)مو َق َالم ُم َ
م(﴾)27م(غافر)مم
نممنمآلمفرعونمليوضحمأهدافمموسىم موجيعلممنهام
بعدمهذهمالحاورةميتدخلممؤم م
التهمةمالوجهةمإليه،مويثبتمأنمتلكمالتهمةمالمجيوزمأنمتؤديمبهمإىلمالقتلم﴿:مو َق َال َمر ُج ٌلم ُمؤْ ِم ٌن ِمم ْنم
َ
َات ِممنمربكُممو ِإ ْنمي ُك ِ
هللُمو َقدْ مجاءكُم ِمبا ْلمبين ِ
ِ
ون َمر ُج ًالم َأ ْنم َي ُق َ
عَو َنم َيكْ ت ُُم ِمإ َيام َن ُهم َأت َْق ُت ُل َ
مكَاذ ًبام
ْ َ ِّ ْ َ َ
يبما َّ َ َ َ ْ َ ِّ
ول َمر ِّ َ
َآ ِلمف ْر ْ
ِ ِ
ِ ِ
مكَذبهمو ِإ ْنمي ُك ِ ِ
مهي ِديم َم ْن ُمه َوم ُم ْ ِ
ابم
ف َم
رس ٌ
كُم ِمإ َّنما َّ
مك َّذ ٌ
َف َع َل ْيه ُ ُ َ َ َ
كُمم َب ْع ُضما َّلذيم َيعدُ ْ
مصاد ًقام ُيص ْب ْ
هلل ََمال َ ْ
ضم َفمنمي ْنرصن ِ
ِ
ين ِميف ْ َ
َامم ْنم َب ْأ ِ
مجا َء َنما م..م م(﴾)29م
سما َّ
هلل ِِمإ ْن َ
كُمما ُْل ْل ُكما ْل َي ْو َمم َظاه ِر َ
م()28م َيام َق ْو ِمم َل ُ
ماأل ْر ِ َ ْ َ ُ ُ

(غافر م)م
موضح مالرجل مالؤمن مأهداف مموسى م مودافع معنهما م ،مواستطاع مأن ميؤكد مللمألم
لقد َّ
الجتمعنيمأماممفرعونمأنمالتهمةمالوجهةملوسىممالمجيوزمأنمتكونمهتمةم!مألهنامدعوةمواضحةم
ثمموضحمه مذهماألهدافمبأهنامانتقالممنمعبادةمفرعونمإىلمعبادةم
وأهدافمساميةميدعومالناسمإليهما م،م َّ
اهلل م.م
فلومأنملوسىمذنب ًامغريمقولهم(ريبماهلل م) م،ملامدخلمالرجلمالؤمنماليدانمليدافعمعنمموسىمأمامم
ض م.م
أعظممطاغيةمعىلموجهماألر م
﴿ م..م َذ ُر ِ
افم
وسىم َو ْل َيدْ ُع َمر َّب ُه ِمإ ِّينم َأ َخ ُ
ولومنظرتميفمقولهمتعاىلمعىلملسانمفرعونم :م
وينم َأ ْقت ُْلم ُم َ
ٍ
ِ
َكُمم َأ ْوم َأ ْنم ُي ْظ ِه َر ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
)﴾م(غافر)ملوجدتمفيهاممعانمكثريةمترشدنام
ضما ْل َف َسا َدم م(26
َأ ْنم ُي َبدِّ َلمدين ْ
إىلمأمهيةمدعوةمموسىمالسلم َّي مة م،موترينامتأثريهاميفمنفوسمالناسمعام مة م،مويفمنفسمفرعونمبصورةم
ِّ
خاص مة م..مفلومأنمفرعونماستطاعمأنميوجهمهتمةمالقتلملوسىمأومأنهماستطاعمأنميثبتمأنملوسىمذنب ًام
يدينهملاماحتاجمإىلمأنميقول:م(ذروينمأقتلمموسى)،مأيمأنهملاماحتاجمأنميلتمسمرضامبطانتهم
ى م.م
وموافقتهامعىلمتنفيذمحكممالقتلمعىلمموس م
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ولكنمموقفمموسىممالب معيدمعنمكلمالته مم م،مدفعمفرعو من م،ممعمغطرست مه م،مأنميستشريمبطانتهم
يفمهذامالوضوعمالذيمأصبحمخطريًما م،مألنهمواجهمالضمريماإلنساينمودخلمإىلمأعامقهمعىلممشهدممنم
فرعونموبطانته م.م
دممنمكلممسوغمللقياممضدِّ مموسىمملمجيدمشيئ ًاميتَّهمهمب مه م،ملذلكماضطرم
هذامالذيمج ِّر
ففرعو من م،م
ِّ
ُ
أنميواجهمماحلقمبالباطلمرصاح مة م،مفقدم ُف ِه َمممنمكالممفرعونمعىلمموسىمأنمآراءمموسىموأفكارهم
خطريةمألنممثلمهذهماآلراءمقادرةمعىلمتغيريمنظامه م.م
ومادامميبغيمتغيريماألوضا مع م،مفإنمفرعونمالمينظرمإليهمبأنهميريدمتغيريمهذهماألوضاعمبالقو مة م،م
وإناممينظرملوسىمبأنهمقادرمعىلمتغيريمهذهماألوضا معمألنهمالمجيدميفمنظامهمقوةمتستطيعمأنمتواجهم
األفكارمالتيميب ِّينهما م ،موكذلكمالمتستطيعممواجهةمضامئرمالناسموعقوهل مم م ،مالتيمكادتمأنمتقنعم
بأفكارمموسىمالربانيةمتاركةمنظاممفرعونمالفاسدموراءهامظهريًما م.ملذاموجدمفرعونمأنماستمرارمهذهم
األفكارميعنيماهنيار ًاملنظامهمودينهموبالمتايلمسقوط ًامحلكمه،ملذامطلبمفرعونمقتلمموسىمقبلمأنم
يبلغمذروةمأهداف مه م.م
إنماإلحساسمبقوةماحلجةميفمنفوسمالناسمهومالذيممحلمفرعونموحيملمكلمالذينمخيافونم
ح م،مبلمإهنمميتمنونم
عىلمنظمهمميفمكلممكانموزمانممنمقوةماحلجةمأكثرممنمخوفهمممنمقوةمالسال م
أنمحيارهبممالدعاةمليبطشوامهبممدونمترد مد م.م
وإننامنرىمأنمكلمالطواغيتمعندماميريدونمأنمحيكموامعىلمأيمداعيةميلجؤونمإىلماهتامهم
باإلرهابمأوماالغتيا مل م،مفهمميفتشونمدائ ًامميفمسجلهمالتارخييملعلهممجيدونمفيهمماميدني مه م.م
وفرعونمنفسهمملمينسمأنميرجعمإىلمسجلمموسىمالتارخييمع َّلهميتمكنممنمالعثورمعىلميشءم
َ
يديمنهمب مه م،مفلممينسمأنميلوحمأماممالناسمبفعلةمموسىمحيثمقالم﴿:م َأ َملمنُرب َك ِمفين ِ
امو َل ِب ْث َت ِمفينَام
َاموليدً َ
َ
ْ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ينم م( 19م)م َق َالم َف َع ْلت َُه ِ
امو َأنَام
امإ ًذ َ
)مو َف َع ْل َتم َف ْع َلت ََكما َّلتيم َف َع ْل َت َمو َأن َْتمم َنما ْلكَاف ِر َ
معُم ِر َكمسننيَ م م(َ 18
م ْن ُ
مالضا ِّلنيَ م م(﴾)20م(الشعراء)مم
ِم َن َّ
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يريدمهبذامأنمالقتلمحدثممنمموسىممنمالوك مز م،مأيمأنمالقتلمحدثمخطمأ م،موأنمهذاماألمرم
ليسملهمعالقةمباحلادثماجلديدموهومالدَّ عوةماجلديدةمالتيمهيمموضعمالنزا مع م.م
بم م..مقالمتعاىلمحيكيمقصتهممعممنمأرسلمإليهمم﴿:م َق َالم
وهذامنفسهممامحصلممعمشعي م
ِ
ألما َّل ِذينماستَكْرب ِ
ا َْل َ ُ
وامم ْنم َق ْو ِم ِهم َلن ُْخ ِر َجن ََّكم َي ُ
ينم َآ َمنُوام َم َع َك ِمم ْنم َق ْر َي ِتنَام َأ ْموم َل َت ُعو ُد َّن ِميفم
ب َموا َّلذ َ
امش َع ْي ُ
َ ْ َُ
امإ ْنمعُدْ ن ِ ِ ِ
هلل ِ
ِ
ِم َّل ِتنَام َق َالم َأو َلومكُ ن ِ ِ
ِمكَذ ًب ِ
هلل ُِممن َْهام
كُمم َب ْعدَ ِمإ ْذمن ََّجانَاما َّ
رت ْيَمنامعَ َىلما َّ
َ ْ
َاميفمم َّلت ْ
َّامكَارهنيَ م م()88م َقدما ْف َ َ
كُونم َلنَام َأ ْنم َن ُعو َد ِمف َيه ِ
َامو ِس َع َمر ُّبن َّ
َو َمام َي ُ
َامر َّبنَاما ْفت َْحم َب ْي َننَام
ميش ٍء ِمع ْل ًاممعَ َىلما َِّ
امإ َّالم َأ ْنم َي َشا َءما َّ
هلل َُمر ُّبن َ
هللمت ََوكَّ ْلن َ
َامكُل َ ْ
احل ِّقمو َأن َْت َمخريما ْل َف ِ ِ
نيم َق ْو ِمن ِ
﴾م(األعراف م)م
احتنيَ م م( 89م) م
َو َب ْ َ
َامب ْ َ َ
ُْ
انظ مر م..مإنمهذامالتهديدممنمالألمالستكربينممنمقوممشعيبملشعيبمباإلخراجممنمقريتهممأوم
جوابم
الرجوعمإىلمم َّلةمقومه،مملميكنمإالمبسببممفارقتهمهلذهماللةمأومإعالنهمهلذهمالفارق مة م،موهلذامكانم م
امإ ْنمعُ دْ ن ِ ِ ِ
هلل ِ
ِ
ِمكَذ ًب ِ
ِّ
كُمم َب ْعدَ ِمإ ْذمن ََّجانَام
رت ْينَامعَ َىلما َّ
شعيبمحاس ًام
َاميفمم َّلت ْ
مإذمقالمبكلمقوةموجرأةم﴿:م َقدما ْف َ َ
﴾م
هلل ُِممن َْهام م
ا َّ
حم م..مقالمتعاىلمعنهم﴿:مويع ِّلمهما ْل ِكتَابمو ِْ
اإلن ِ
كْم َة َموالت َّْو َراة ََمو ْ ِ
يلم
ْج َ م
وهكذامكانمالسي م
َ َ
ََُ ُُ
احل َ
ٍ ِ
يمإ ِ
ِ
كُم ِمم َنمال ِّط ِ
)مو َر ُس ً ِ ِ ِ
مكَه ْيئ َِةمال َّط ْ ِريم
ني َم
م(َ 48
كُمم َأ ِّينم َأ ْخ ُل ُقم َل ْ
ُكُم ِمب َآ َيةمم ْن َمر ِّب ْ
رسائ َيلم َأ ِّينم َقدْ مج ْئت ْ
والمإ َىلم َبن ْ َ
ص َمو ُأ ْح ِييما َْل ْوَمت ِ
كْم َه َمو ْ َ
هلل َِمو ُأ ْب ِر ُئ ْ َ
ُكُم ِمب َامم َت ْأكُ ُل َ
َف َأ ْن ُف ُخ ِمف ِيهم َف َي ُ
ونم
ىمب ِإ ْذ ِنما َّ
كُونم َط ْ ًري ِامب ِإ ْذ ِنما َّ
األ ْب َر َ
هلل َِمو ُأ َن ِّبئ ْ
ماأل َ
ِِ
ِ
كُم ِمإ َّن ِميفم َذلِ َك َ َ
)مو ُم َصدِّ ًق َ
َو َمامتَدَّ ِخ ُر َ
نيم َيدَ َّي ِمم َنم
املِام َب ْ َ
كُم ِمإ ْنمكُ ْنت ُْمم ُمؤْ مننيَ م م(َ 49
مآل َي ًةم َل ْ
ون ِميفم ُب ُيوت ْ
هللَمو َأ ِطيع ِ
ٍ ِ
ِ
التَّور ِاةمو ِ ُ ِ
يمحرممعَ َل ْي م ِ
ونم م()50م
كُمم َفات َُّقواما َّ َ ُ
َْ َ
ُكُم ِمب َآ َيةمم ْن َمر ِّب ْ
كُمم َوج ْئت ْ
ْ
كُمم َب ْع َضما َّلذ ُ ِّ َ
ألح َّلم َل ْ
معيس ِ
ِ
ِ
ِ
امرص ٌ
ىممن ُْه ُم ما ْلكُ ْف َر م َق َال م َم ْنم
ِإ َّن ما َّ
يم م م()51م َف َل َّام م َأ َح َّس َ
اط م ُم ْستَق ٌ
هلل ََمر ِّيب َمو َر ُّب ْ
كُم م َفاعْ ُبدُ و ُه َمه َذ َ
َأن َْص ِار ِ
ونم م( 52م)م َر َّبنَام َآ َمن ِ
هللِم َآ َمن ِ
هلل َِمو ْاش َهدْ ِمب َأنَّام ُم ْس ِل ُم َ
ماحل َو ِار ُّي َ
َّامب َامم
َّامبا َّ
ونمَمن ْح ُنم َأن َْص ُارما َّ
يمإ َىلما َّ
هللِم َق َال ْ َ
ولم َفاكْ ُتبنَاممع َّ ِ ِ
َامالر ُس َ
ينم م(﴾)53م(آلمعمران م)م
مالشاهد َ
ْ َ َ
َأنْزَ ْل َت َموا َّت َب ْعن َّ

هكذامكانتمدعوةمالسيحم م..مجاءمباآليةممنمربهموشهدمهومواحلواريونمبأهنمممسلمونم
هلل م،مواهللمخريمالاكرين م.م
هلل م،مفمكرمالكافرو من م،مومكرما م
ومؤمنونمباممأنزلما م
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قلت:مأنامالميعنينيمكلممنمذكرتممنماألنبيا مء م..مأنامالميعنينيمإالمحمم مد م..مأالمترىمأنهمكانم
خمتلفامعنهم م؟م
يم
ل م..مإنمجمردمحكايةمالقرآنملتلكماألخبارمكافميفمتقريرماحلقائقمالت م
ال م..مذلكميستحي م
قال:م م
حتملهامقصصه مم م..ملقدمقالماهللمتعاىلمبعدمذكرهملألنبياءمـمعليهممالسالممـمخياطبمرسولهم م..م
ِ
ِ
ِ
مهبمام
ينم َآ َت ْين َُاه ُمما ْلكت َ
وخياطبممجيعمهذهماألمةمبخطابهم﴿:م ُأو َلئ َكما َّلذ َ
كْم َموال ُّن ُب َّوةَم َف ِإ ْنم َيكْ ُف ْر ِ َ
احل َ
َاب َمو ْ ُ
ِ
ِ
ِ
وامهب ِ ِ
هللُم َف ِب ُهدَ ُاه ُمما ْقت َِد ِهم ُق ْل َمالم
ين َمهدَ ىما َّ
ينم م()89م ُأو َلئ َكما َّلذ َ
امبكَاف ِر َ
َامهبام َق ْو ًمام َل ْي ُس ِ َ
َهؤُ َالءم َف َقدْ َموكَّ ْلن ِ َ
ِ
كُممعَ َل ْي ِهم َأ ْج ًر ِ
كْرىملِ ْل َعا َلِنيَ م م(﴾)90م(األنعام م)م
امإ ْن ُمه َو ِمإ َّالمذ َ
َأ ْس َأ ُل ْ

القاتهميفممنتهىمكامل مه م..مم
باإلضافةمإىلمهذما م..مفقدمجتىلمالسالمميفمحياةمرسولماهللم م،مويفمع م
لقدمعربماهللمتعاىلمعنمهذما م..مفقالم﴿:م َف ِإنمت ََو َّليتُمم َفاع َل ُموام َأن ََّاممعَ َىل َمر ُسولِنَامال َب ُ
الغما ُل ِبنيُ م﴾م
(الائدة م 92:م)م
وقبلمأنميتكونمالجتمعماإلسالميمالتميزمملميأمرمرسولماهللممأصحابهمبيشءممنمأعاملم
ناممكانمذلكمحنيمتكونمالجتمعمالستقبلمالتميزمالذيمخضعمحلكامم
العنفمبالقتالمأومالقتل..مومإ
َّ
اإلسالمموسيطرمعىلمالجتمعمفن َّفذمأمرماهللمهبمموعليهممرعايةملاميقتضيهماحلقموالعدل م.م
سكتمقليال،مفقلت:ملقدمذكرتميلمأنماآليةمتتحدثمعنمأساسممنمأسسمالعالقاتمالدوليةم
يفماإلسال مم م..مفهلموضعماإلسالممهلذهمالعالقاتمأسسامغريمماموضعهمقومنا م.م
قال:مقومكموضعوامللعاملمعالقاتمأهلكتهموتريدمأنمتبيد مه م..مم
قلت:مواإلسالم م؟م
قال:ماإلسالممهومالوحيدمالذيموضعمالعالقاتمالتيمحتفظمالسالمميفمالعامل م.م
قلت:معىلممامتتأسسمهذهمالعالقات م؟م
قال:معىلمأربعةمأسس:مالتعارف،موالتدافع،موالتعايش،مواملشهادة م.م
التعارف:
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قلت:مفحدثنيمعنماألساسماألول م.م
قال:ملقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذاماألساس،مفقالمـموهوميقررماألساسمالذيمتقوممعليهم
َاكُم ِمم ْن م َذ ٍ
َّاس ِمإن َ
لم
َاكُم ُمش ُعوب ًا َمو َق َب ِائ َ م
كَر َمو ُأ ْن َث َ
العالقاتماالجتامعيةمـم﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
ىمو َج َع ْلن ْ
َّامخ َل ْقن ْ
وامإ َّنم َأكْرمكُم ِ
ِ
هللِم َأت َْقاكُم ِمإ َّنما َّ ِ
يم َمخ ِب ٌريم﴾م(احلجرات م 13:م)م
معنْدَ ما َّ
هللَمعَ ل ٌ
ْ
لَمت َع َار ُف ِ َ َ ْ
فهذهماآليةمالكريمةمتقررمأنمالعالقةمالتيمينبغيمأنمتربطمالبرشمفياممبينهممهيمعالقةمالتآلفم
ف(..)1موانطالقاممنمهذا،مفإنماإلسالممملميعتربمالخالفةميفمالعرقمواللونمبنيم
الؤسسةمعىلمالتعار م
ميشء،مفكلمالناسمعندماهللمعزّ ّ
ّ
موجل،مويفمنظرمنظامماإلسالمموقانونه،مسواسية،مالم
البرشميفمأي
ّ
فرقمبنيمعريبموأعجمي،موبنيمتركيموأورويب،مأومبنيمأسودموأبيض،موبنيمأصفرموأمحر،مإ ّ
الم
بالتقوى مالتي مهي مالعمل مبطاعة ماهلل مسبحانه موتعاىل ،مرجاء مرمحته مورضوانه ،موخمافة معصيانهم
وعقابه .م.م
ّ
مالتمييزمالعنرصيمالقائممعىلمالعرقمواللونمممامحرمهماإلسالم،مواعتربهمعصبيةم
ولذلك،مفإن
ّ
جاهليةممنتنة..مففيماحلديثمقالمرسولماهللمم(:مليسممناممنمدعامإىلمعصبية،موليسممناممنمقاتلم
(:ممنمقاتلمحتتمرايةمعم ّية،ميدعوم
عىلمعصبمية،موليسممناممنمماتمعىلمعصبية م)( )2م..موقالمم
ّ
عصبية،مأومينرصمعصبية،م َف ِق ْت َل ٌةمجاهلية م)()3مم
باإلضافةمإىلمهذا،مفإنماإلسالممأمرمبحفظممامأودعماهللميفمالبرشممنمتنو مع م..مفلذلكمملميقمم
السلمونمبأيمنوعممنمأنواعماإلباد مة م..مبلمملمخيطرمهلمم مذلكمعىلمبال م.م
التدافع:
قلنا:معرفناماألساسماألو مل م..مفامماألساسمالثاين م؟م
() 1ماستفدنامالكثريممنمالادةمالعلميةميفمهذامالطلبممنممقالممهممللسيدمأمحدمإدريسمالشهداينمبعنوانم(مفهوممالتسامحم
بنيماإلسالمموالغرب)
()2مرواهمأبومداود.
()3رواهممسلم.
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قال:ملقدمذكرميلمصاحبيمأنهم(التدافع م)( )1م..مم
قلنا:ممامالتدافع م؟ م..مومامعالقتهمبالعالقاتمالعالية م؟م
َّاسم َب ْع َض ُه ْم ِمب َب ْع ٍ
ضم
﴿م َو َل ْو َالم َد ْف ُعما َّ
قال:ملقدمسألتهمعنهمفقال:ملقدمعربماهللمعنه،مفقالم :م
هللِمالن َ
َل َفسدَ ِ
ت َْ
هللَم ُذوم َف ْض ٍل َ
﴾م(البقرة م) م..موعربمعنهميفمموضعمآخر،م
معَىلما ْل َعا َلِنيَ م م( 251م) م
ماأل ْر ُض َمو َل ِك َّنما َّ
َ
فقال،موهوميربرمرسماإلذنمبالقتالم :م ِ ِ ِ
هللَمعَ َىلمن ْ ِ
ينم ُي َقا َت ُل َ
َرص ِه ْمم َل َق ِد ٌيرم
واموِمإ َّنما َّ
ون ِمب َأ َّ ُهن ْمم ُظ ِل ُم َ
﴿م ُأذ َنمل َّلذ َ
م()39ما َّل ِذينم ُأ ْخ ِرج ِ
وامم ْن ِمد َي ِار ِه ْم ِمبغ ْ ِ
هللِمال َّنما َسم َب ْع َض ُه ْمم
هلل َُمو َل ْو َالم َد ْف ُعما َّ
وامر ُّبنَاما َّ
َري َ
ُ
َ
مح ٍّق ِمإ َّالم َأ ْنم َي ُقو ُل َ

اجدُ مي ْذكَر مِمفيهاماسمما َّ ِ
ِ
ِب َب ْع ٍ
ْرص ُهم
ْرص َّنما َّ
مص َو ِام ُع َمو ِب َي ٌع َمو َص َل َو ٌ
هللِمكَث ًري َ
ض َمهلُدِّ َم ْت َ
ات َمو َم َس ُ ُ َ ْ ُ
هللُم َم ْنم َين ُ ُ
امو َل َين ُ َ
وامبا َْلعر ِ
ِ
هللَم َل َق ِو ٌّي ِ
ين ِمإ ْنم َمكَّ ن َُّاه ْم ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
وفم
ِإ َّنما َّ
ضم َأ َقا ُم َّ
معَزيزٌ م م()40ما َّلذ َ
وامالص َالة ََمو َآت َُوامالزَّ كَاة ََمو َأ َم ُر ِ ْ ُ
ماأل ُم ِ
امعَنما ُْلن ِ
هللِمعَ ما ِق َب ُة ْ ُ
َو َ َهن ْو ِ
﴾م(احلج م)م
ورم م( 41م) م
ْكَر َمو َِّ
قلت مله :مأليس مالتدافع مهو منفسه م(رصاع ماحلضارات) مالذي مجاء مبه م م(صامويل مفلبسم
هنتنجتو من م)( )2م؟م

() 1ماستفدنامهناممنممقالممهممبعنوان:مالعولةموالعاليةميفمضوءمسننماهللمالكونية،مإبراهيممشوقار،مجملةمالتجديدم/ماجلامعةم
اإلسالميةمالعاليةمبامليزيا،مالسنةمالسابعةم/ممجادىماآلخرةم1424هـمالعددمالرابعمعرش.
()2هومصامويلمفلبسمهنتنجتونم()Samuel Phillips Huntingtonم(ولدم18مأبريلم)1927مأستاذمعلوممسياسيةم
اشتهر مبتحليله مللعالقة مبني مالعسكر مواحلكومة مالدنية ،موبحوثه ميف مانقالبات مالدول ،مثم مأطروحته مبأن مالالعبني مالسياسينيم
الركزينيميفمالقرنماحلاديموالعرشينمسيكونواماحلضاراتموليسمالدولمالقومية.ممؤخر ًاماستحوذمعىلماالنتباهملتحليلهمللمخاطرم
عىلمالوالياتمالتحدةمالتيمتشكلهاماهلجرةمالعارصة.موهومأستاذمبجامعةمهارفارد.مبرزماسممهنتنجتونمأولممرةميفمالستيناتم
بنرشهمبحثمبعنوانم(النظاممالسيايسميفمجمتمعاتممتغرية)،موهومالعملمالذيمحتدىمالنظرةمالتقليديةملنظريمالتحديثموالتيم
كانتمتقولمبأنمالتقدمماإلقتصاديموماإلجتامعيمسيؤدوامإىلمقياممديمقراطياتممستقرةميفمالستعمراتمحديثةماإلستقالل.م
يفم،1993مهنتنجتونمأشعلمنقاش ًاممستعر ًامحولمالعاملميفمالعالقاتمالدوليةمبنرشهميفمجملةمفورينمأفريزم(العالقاتماخلارجية)م
مقاالً م شديدماألمهيةموالتأثريمبعنوانم(رصاعماحلضارات) موهذه مالقالةمتناقضتممعمنظريةمسياسيةمأخرىممتعلقةمبديناميكيةم
السياسةماجلغرافيةمبعدماحلربمالباردةملصاحبهامفرانسيسمفوكوياماميفمكتابةم(هنايةمالتاريخ)مالحق ًامقاممهنتنگتونمبتوسيعممقالتهم
إىلمكتاب،مصدرميفم ،1996مبعنوانم(رص اعماحلضاراتموإعادةمصياغةمالنظاممالعالي)مالقالةموالكتابمعرضاموجهةمنظرهمأنم
رصاعاتممامبعدماحلربمالباردةمستحدثمأكثرموأعنفممايكونمعىلمأسسمثقافيةم(غالب ًا محضارية،ممثلماحلضاراتمالغربية،م
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قال:ماإلسالممالميأيتمبالرصاعموالميدعومإىلمالرصا مع م..مم
قلت:مفاممالفرقمبينهام م؟م
قال:مأخربينمأوالمعنممرادهممبرصاعماحلضارات م.م
قلت:ملقدمعربمعنهم م(صاموميلمفلبسمهنتنجتو من)،مفقال(:مإنمشعورماالنتامءمإىلمحضارةممعينةم
سوفميكونملهمشأنممتزايدميفمالستقبل،موسوفميصوغمالعاملمإىلمحدمكبريمالتفاعلمبنيمحضاراتم
ستمأومسبعمهيماحلضاراتمالتالية:ماحلضارةمالغربية،مواحلضارةمالكونفوشيوسية،مواحلضارةم
اليابانية،مواحلضارةماإلسالمية،موماحلضارةماألرثوذكسية،مواحلضارةمالالتينيةمـماألمريكية،موربامم
احلضارةماألفريقية..موالرصاعاتمالهمةمالقادمةمسوفمتقوممعىلمطولماخلطوطمالثقافيةمالتيم
تفصلمبنيمهذهماحلضاراتم م)م
َّ
وهوميرىمانطالقاممنمهذامأنمالفروقمبنيماحلضاراتمهيمفروقمأساسيةمتتلخصميفمالتاريخم
واللغةموالمثقافة،موأهممالفروقمهومالدين..مفالدينممركزيميفمالعاملماحلديث،مورباممكانمهومالقوةم
الركزيةمالتيمحتركمالناسموحتشدهم،موهذهمالفروقمالثقافيةمليستمقابلةمللتبديلمأوماحللولم
الوسط،مومعمحتديدمالعالقاتمالختلطةمبمقياسمدينيمأومإثنيمفستنشأمحتالفاتميفمصورةممتزايدةم
تستغل ممالدين مالشرتك مواهلوية ماحلضارية مالشرتكة ،موبنا ًء معىل مذلك مسيحدث مصدام مبنيم
احلضارات م.م
ولامكانمهناكمصداممعسكريميمتدمعمرهمقرون ًامبنيمالغربمواإلسالممفإنهمليسممنمالرجحم
أنمينحرس،موإذامأضفنامإىلمذلكمالتفاعلمالعنيفمبنيماحلضارةمالغربيةمواحلضارةمالكونفوشيوسيةم
اإلسالمية،مالصينية،ماهلندوكية)..مبدالًممنماألسسمالعقائديةمكاممكانماحلالمخاللماحلربمالباردةمومعظممالقرنمالعرشين.مهذام
التصنيفمالثقايفمسيصفمالعاملمبطريقةمأفضلممنمالنظرةمالتقليديةمللدولمالختلفةمذاتمالسيادة.م
وخلصمإىلمالقولمبأنهملكيمنفهممالنزاعميفمعرصنامويفمالستقبل،ماخلالفاتمالثقافيةمجيبمأنمتُفهم،موالثقافةم(بدالًممنمالدولة)م
جيبمأنميت ممالقبولمهبامكطرفموموقعمللحروب..ملذلكمفقدمحذرمأنماألمممالغربيةمقدمتفقدمزعامتهامإذامفشلتميفمفهممالضبيعةم
غريمالقابلةمللتوفيقملإلحتقاناتمالتناميةمحالي ًام(انظر:مالوسوعةماحلرة)
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فإنه ممن ممالمكن مأن مينشأ محتالف مبني ماحلضارتني ماإلسالمية موالكونفوشيوسية مهيدد ماحلضارةم
الغربية،مويبرشمبظهورمصداممحضاراتمبنيمالغربموالبقيةمTHE WEST AND THE RESTم
عىلمحدمتعبريه،موبنا ًءمعىلمذلكمفإنهمخياطبمالساسةمالغربينيمحمذر ًا:م(معىلمالغربمأنمحيدممنم
توسيعمالقوةمالعسكريةمحلضاراتممعاديةمحمتملة،مخصوص ًامالكونفوشيوسيةمواإلسالم م)م
ت م..مفاممالتدافع م؟م
التفتمإيل،موقال:مهذامهومرصاعماحلضارا م
الميتعاملممعهممإالمبمنطقماللصوصية م.م
قال:ماللصمالميتصورمالناسمإالملصوصما م..مو م
قلت:مملمأفه مم م..مماممرادكممنمهذا م؟م
ق م..مفالوجوداتم
قال:مالتدافعمسنةمإهليةمكونيةمقامتمعليهامحكمةمالوجودمالثنائيميفماخلالئ م
كلها ممتقابلة ممزدوجة ،مكام مقال متعاىل م :م ِ
مكُل َميش ٍء َمخ َل ْقنَا مزَ ْو َج ْ ِ
كَّر َ
﴾م
ون م م
كُم مت ََذ ُ
ني م َل َع َّل ْ
﴿ م َومن ِّ ْ
(مالذاريات:م 49م)م
وباممأنماألمرمهكذما م..مفإنممنطقمأهلمالسالمميستدعيمالتعاملمالسلميممعمهذهمالزوجية.مم
والتعاملمالسلميميقتيضمالتعرفمعىلمأسبابمالتدافعمومصادر مه م..موعىلمصورهمومستويات مه م..م
وعىلمغاياتهموأهدافه م.م
قلت:مفحدثنيمعنمأسبابمالتدافعمومصادر مه م.م
﴿م
قال:ميقوممالتدافعمأساس ًامعىلمحكمةماهللميفماختالفمالناسمكامميشريمإىلمذلكمقولهمتعاىلم :م
مجلع َلمالنَّاسم ُأم ًةمو ِ
احدَ ة ًَمو َ
الم َيزَ ا ُل َ
)،محيثميبنيمالقرآنمأنم
﴾م(هود:م118
ون ُمخمْت َِل ِفنيَ م م
َ َّ َ
َو َل ْو َمشا َء َمر ُّب َك َ َ َ
ّ
االختالفمبنيمالبرش،موهومأهممعنرصمبهميتحققمالغرضممنموجودماإلنسان،مليسممنا مقض ًام
لطبيعته ماإلنسانية مولكنه ممعارض ملوجوده ميف مالجتمع ممع مرضورته ،مألنه ميفيض مإىل مالتنازعم
والتدافع،مفيقتيضمهتذيبهمبالضوابط م.م
ويقررمالقرآنمأنممصدرمالتدافعمهوماإلنسانمنفسهمالتيمأهلمهاماهللمفجورهاموتقواها..مأيمأنهم
مصدرمداخيل،موليسمخارجي ًا،ملذلكميربطمالقرآنمتدافعما ملجتمعمبتدافعمالنفسموجيعلممنمذلكم
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هللَم َ
الم
﴿م ِإ َّنما َّ
مماميفمالنفسمغريماهللمتعاىلمماميفمالجتمعممنمحالمقالمتعاىلم :م
سنةممطردة،مفمتىمتغري
ّ
ّ
َريو ْام َم ِ
َريم َم ِ
﴾م(الرعد:م 11م)م
امب َأ ْن ُف ِس ِه ْمم م
امب َق ْو ٍم َ
محتَّىم ُيغ ِّ ُ
ُيغ ِّ ُ
وهذاميدلمعىلمأنماإلنسانمنفسهمهومالحركمهلذهماملسنة،مويكونمفعلماهللمتعاىلممطرد ًاممعم
فعله،ماألمرمالذيميقطعماحلجةمعىلماألممميفمانحطاطها،مويدفعهامإىلمالشاركةمالفاعلةميفمصياغةم
العولةموتشكيلهاموتفسريها،مالمأنمتتخلفمبحجةمأنمذلكمهومقضاءماهللموقدره م.م
قلت:مفحدثنيمعنمصورمالتدافعمومستويات مه م.م
قال:مصورمالتدافعمكثري مة م..مولكنهامتتجىلميفمثالثةممستوياتهمرئيس مة م .م.م
أمامأوهلما،مفهومالتدافعميفمإطارمالنفسماإلنسانية،موهذامهوماألساسموالصدر،موينشأمبسببهم
رصاعمداخيلميفمالنفسمبنيمنوازعماخلريمالتيميباركهاماهللمتعاىلمونوازعمالرشمالتيميو ّلدهامالشيطان..م
وقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذامالرصاعمبأساليبمخمتلفةموعرضهمبصورةممتعدد مة م..مقالمتعاىلمعنم
ّ
﴾م
اب م َمنم َد َّس َاهام م
النفسماإلنساني مة :م
اموت َْق َو َاها،م َقدْ م َأ ْف َل َح م َمنمزَ َ
ا،مو َقدْ َمخ َ
كَّاه َ
ور َه َ
﴿ م َف َأ ْهلَ َم َهام ُف ُج َ
(الشمس:م 8م 10-م)م
﴿م
ىل م:م م
وينظممالقرآنمهذامالستوىممنمالتدافعمبمحاربةمماميسميهمبـم م(هوىمالنفس)،مقالمتعا م
معَنمس ِب ِ
َوالم َتت َِّبعِ ْ
افم َم َق َام َمر ِّب ِه َمو َ َهنىم
﴿م َو َأ َّمام َم ْن َمخ َ
﴾م(ص م،)26:موقالم :م
هللِم م
يلما َّ
ماهلَ َوىم َف ُي ِض َّل َك
َ
ال َّن ْف َس ِ
معَن ْ
﴾م(النازعات:م 40م 41-م)م
ماجلن ََّة ِمه َيما َْل ْأ َوىم م
ماهلَ َوىم َف ِإ َّن ْ َ
ين،مفهومالتدافعميفمظلما ملجتمعمالواحد،موهوممستوىمتابعملألول،موبهمينشأمرصاعم
وأمامالثا م
بنيمالناسمولومكانوامحتتممظلةماإليامن،مولذلكمينظمهمالرشعمببيانماحلقوقمووضعماحلدود..موقدم
وضعمالقرآنمالكريمممبادئمخمتلفةمحالًمهلذامالستوىممنمالتدافع،مبوصفهممبد ًأمللشورى،مومبدأم
األمرمبالعروفموالنهيمعنمالنكر.مم
اإلحس ِ
ِ
انم
﴿م ِإ َّنما َّ
وأمجعمهذهمالبادئمهوممبدأمحتقيقمالعد مل م..مكاممقالمتعاىلم :م
هللَم َي ْأ ُم ُر ِمبا ْل َعدْ ل َمو ِ ْ َ
ِ
ِ ِ
ىمعَنما ْل َف ْح َش ِاء َموا ُْل ِ
ىمو َين َْه ِ
كَّر َ
﴾م(النحل:م 90م)م
ونم م
َو ِإيتَاءمذيما ْل ُق ْر َب َ
كُممت ََذ ُ
كُمم َل َع َّل ْ
نكَر َموا ْل َبغ ِْيم َيع ُظ ْ
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ومنمأهممصوره:مالعداملةماالجتامع ّيةميفمتوزيعمالثروةموالتوازنمبنيماحلقوقموالواجبات،م
ودفعمالظاملموالطغيان..مأومكاممعربمعنمذلكمابنممسكويهمبقوله:م(إنمالعدالةمموجودةميفمثالثةم
مواضع:مأحدهامقسمةماألموالموالكرامات،موالثاينمقسمةمالعامالتماإلرادية،مكالبيعموالرشاءم
سمةماألشياءمالتيموقعمفيهامظلمموتعد م)()1ممم
والعاوضات،موالثالثمق م
﴿م َو َ
َّكُم َمشن ُ
َآنم
والعدلممطلوبميفماإلسالم،مولوممعماألعداء،مكامميقررهمقولهمتعاىلم :م
مجي ِر َمن ْ
ال َ ْ
الم َتع ِد ُلو ْا ِ
َق ْو ٍم َ
﴾م(الائدة:م 8م)م
ماعْد ُلو ْا ُمه َوم َأ ْق َر ُبملِلت َّْق َوىم م
معَىلم َأ َّ ْ
ث،مفهومالتدافعماحلضاريمبنيماألمممأومالشعوبمالختلفة،موالذيميشارمإليهمبـم
وأمامالثال م
(الرصاع)مأوم(صدامماحلضارات)،موهوميفمالواقعمليسمصدام ًاميفممجيعماألحوال،موإناممينقلبم
رصاع ًاموصدام ًامعندمامخيرجمعنمضوابطمالقانونمالرشعيمأومالفطريمالذيمتتحاكممإليهماألممم
لتنظيممالعالقاتمبينهم م.م
ويتخذمهذامالستوىممنمالتدافعمصور ًامخمتلف مة م..مولهمجتلياتممتعددةممثل:مالكفرمواإليامن،م
ف م..موهومتابعمبصورةم
احلقموالباطل،مالقويموالضعيف،مالعدلموالظلم،ماالستكبارمواالستضعا م
﴿م َو َل ْو َمشا َء َمر ُّب َكم
أساسيةمللمبدأماألولممنمالتدافع،مأيماختالفمالناسمالذيميشريمإليهمقولهمتعاىلم :م
ضمكُ ُّلهم َ ِ
آل َمم َنم َم ِ
نميفما َ
﴾م(يونس:م 99م)م
ممجي ًعام م
أل ْر ِ ُ ْ
وهذامالستوىمهوماألهمميفمهذهمالستوياتمكلهاميفمنظرمالقرآن،مألنمبهمتتميزمالواقعموتتحددم
ِ
اخل ْ ِري ِمف ْتن ًَة َمو ِإ َل ْينَامت ُْر َج ُع َ
﴾م
ونم م
﴿م َو َن ْب ُل
الدرجاتميفمالدارين،موهيمالغايةممنمقولهمتعاىلم :م
الرش َمو ْ َ
وكُممب َّ ِّ
(األنبياء:م 35م)م
واألصلميفمهذامالنوعممنمالتدافعمكامميقررماإلسالممهومأنميكونمباحلسنى،مكامميشريمإليهمقولهم
يماحلسن َُةموالمالسيئ َُةماد َفع ِمبا َّل ِت ِ
﴿ما ْد َف ْعم
﴾م(فصلت:م،)34موقول مه م:م م
يمه َيم َأ ْح َس ُنم م
تعاىلم :م
َّ ِّ ْ ْ
﴿م َوالمت َْست َِو ْ َ َ َ
ِ ِ
مالس ِّيئ َمَةمن َْح ُنم َأعْ َل ُم ِمب َامم َي ِص ُف َ
﴾م(الؤمنون:م 96م)م
ونم م
ِبا َّلتيمه َيم َأ ْح َس ُن َّ
()1هتذيبماألخالقموتطهريماألعراق،ص 125م.
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وقدميكونمالتدافعمبالواجهةمالسلحةملدفعمالظلمموالطغيان،مليحقماهللماحلقمويبطلمالباطل،م
َّاسم َب ْع َض ُه ِ
ممب َب ْع ٍ
ضم
﴿م َو َل ْوالم َد ْف ُعما َّ
وحيصلمالنرصموالتمكني،موهومماميشريمإليهمقولهمتعاىلم :م
هللِمالن َ
اجدُ مي ْذكَر ِمفيهاماسمما َّ ِ
ِ
هللم
نرص ُه ِمإ َّنما ََّم
نرص َّنما َّ
َّهلُدِّ َم ْت َ م
مص َو ِام ُع َمو ِب َي ٌع َمو َص َل َو ٌ
هللِمكَث ًري َ
ات َمو َم َس ُ ُ َ ْ ُ
هللُم َمنم َي ُ ُ
امو َل َي ُ َ
َل َق ِو ٌّي ِ
﴾م(احلج:م 40م)م
معَزيزٌ م م
ويرسممالقرآنمالكريمملتنظيممهذامالستوىممنمالتدافعمقواعدمعامة،ميمكنماعتبارهام(أسسم
السالمميفمالمنظاممالدويل م)م
مبرصفمالنظرمعامميدينمبهممنماعتقا مد م..مم
منهامتكريمماإلنسانممطلق ًا
ّ
ومنهامجعلمالتعارفمالغايةممنمتفريقمالناسمإىلمشعوبموقبائل..مم
ِ
يلما َّ ِ
﴿م َو َق ِات ُلو ْا ِميف َمس ِب ِ
َكُمم
ومنهامحتريممالبدءمبالعدوانمكامميقررهمقولهمتعاىلم :م
هللِما َّلذ َ
ينم ُي َقات ُلون ْ
ِ
هللَم َ ِ
َو َ
﴾م(البقرة:م)190مم
ينم م
الم َت ْعَمتدُ و ْا ِمإ َّنما ّ
بما ُْل ْعتَد َ
ال ُمحي ِّ
المت َُنق ُضو ْاما َ
هلل ِِمإ َذامعَ َاهدت ُّْم َمو َ
أل ْي َام َنم َب ْعدَ م
﴿م َو َأ ْو ُفو ْا ِمب َع ْه ِدما َّ
ومنهامالوفاءمبالعهد،مكاممقالمتعاىلم :م
هللَمعَ َليكُم ِ
ِ ِ
هللَم َي ْع َل ُمم َمام َت ْف َع ُل َ
﴾م(النحل:م 91م)م
ونم م
مكَفيال ًِمإ َّنما َّ
امو َقدْ َ
ت َْوكيد َه َ
مج َع ْلت ُُمما َّ ْ ْ
وغريهاممنمالبادئمالتيمحتفظمالسالممالعالي م.م
قلت:مفحدثنيمعنممالغايةممنمالتداف مع م.م
ّ
قال:مإنمغايةمالتدافعميفمالقرآنمالكريممهوماالجتاهمنحومالتوازنمبإحداثمالتغيري،ملذلكمفهوم
تابعملسنةماحلركةمالشاملةمللوجودمكله..مفالكونمكلهمخاضعملسنةمالتغيريمبطريقةمأومأخرى،مقالم
كُلممنمعَ َليهام َف ٍ
ميش ٍء َمهالِ ٌك ِمإ ّ
﴿م ُّ
ان َمو َي ْب َقىم
﴾م(القصص:م،)88موقا ملمتعاىلم :م
ال َمو ْج َه ُهم م
تعاىلم :م
﴿م ُّ َ ْ ْ َ
كُل َ ْ
وماجل ِ
الل َمو ِ
﴾م(الرمحن:م 26م 27-م)م
كْرا ِمم م
اإل َ
َو ْج ُه َمر ِّب َكم ُذ ْ َ
فصورمالتدافعممتعددةمولكنمغايتهامواحدةمهيمإجيادمتوازنمبشكلمما،ممثلمإظهارماحلقمالذيم
هومغايةمالتدافعمبنيماحلقموالباطل،مومثلهمالتدافعمبنيمالقوةموالضعف،موالغنىموالفقر،موالسالبم
والوجب م.م
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وأهممملحظميفممسألةمالتغيريماالجتامعيممنمالوجهةمالقرآنيةمهومأنهممهمةممجاعيةمترتبطمهبام
أسبابمرقيماألمممأومانحطاطها،موجعلماهللمكلمذلكمموقوف ًامعىلمفعلماإلنسانموحركته،مكاممقالم
َريو ْام َم ِ
َريم َم ِ
هللَم َ
﴾م(الرعد:م 11م) م..مفاإلنسانمهومالذيميبدأم
امب َأ ْن ُف ِس ِه ْمم م
﴿م ِإ َّنما َّ
تعاىلم :م
امب َق ْو ٍم َمحَّمتىم ُيغ ِّ ُ
الم ُيغ ِّ ُ
يفمالتغيري،موفعلماهللميطردموينعكسممعمفعله م.م
التعايش:
ين م..مفامماألساسمالثالث م؟م
قلنا:معرفناماألساسمالثا م
قال:ملقدمذكرميلمصاحبيمأنهم(التعايش م) م..مم
قلنا:ممامالتعايش م؟ م..مومامعالقتهمبالعالقاتمالعالية م؟م
قال:مالتعايشمهومأنميعيشمالبرشممجيعامـممهاممكانتمألواهنمموأدياهنممـميفمتآلفموأخوةم
ومود مة م .م.م
هللُم َأ ْن َمجيع َلمبينَكُمموب َ ِ
هللم
ينمعَ ا َد ْيت ُْم ِممن ُْه ْمم َم َو َّدة ًَموا َُّ
عَسىما َّ
لقدمذكرماهللمذلك،مفقالم :م
نيما َّلذ َ
ْ َ َْ ْ َ َْ
﴿م َ
ِ ِ
ِ
هلل ِ ِ
ِ
وكُم ِميفمالدِّ ِ
يمم م(َ 7
كُمم
اكُمما َّ
َق ِد ٌير َموا َّ
ُمعَنما َّلذ َ
وكُممم ْنمد َي ِار ْ
ين َمو َملْ ُمخي ِْر ُج ْ
ين َمملْم ُي َقات ُل ْ
)مالم َين َْه ُ
ور َمرح ٌ
هللُمغَ ُمف ٌ
هلل ِ ِ
وامإ َلي ِهم ِمإ َّنما َّ ِ
ِ
بما ُْل ْق ِس ِطنيَ م م(ِ 8
وكُم ِميفمالدِّ ِ
ينم
اكُمما َّ
َرب ُ
ُمعَنما َّلذ َ
هلل َُمحي ُّ
ينم َقما َت ُل ْ
)مإن ََّامم َين َْه ُ
وه ْم َموت ُْقس ُط ِ ْ ْ
َأ ْنمت َ ُّ
ِ ِ
ِ
كُمم َأ ْنمت ََو َّل ْو ُه ْم َمو َم ْنم َيت ََو َّهلُ ْمم َف ُأو َل ِئ َك ُمه ُممال َّمظ ُالِ َ
كُم َمو َظ َاه ُر َ
ونم
وامعَىل ِمإ ْخ َراج ْ
وكُممم ْنمد َي ِار ْ
َو َأ ْخ َر ُج ْ

﴾م(المتحنة م)م
م( 9م) م
الشهادة:
ث م..مفامماألساسمالرابع م؟م
قلنا:معرفناماألساسمالثال م
قال:ملقدمذكرميلمصاحبيمأن مهم(الشهادة م)( )1م..مم
قلنا:ممامالشهادة م؟ م..مومامعالقتهمبالعالقاتمالعالية م؟م
هللِمح َّق ِ ِ ِ
﴿موج ِ
اهدُ ِ
اكُمم
مج َهاده ُمه َو ْ
واميفما َّ َ
قال:ملقدمسألتهمعنهمفقال:ملقدمعربماهللمعنه،مفقالم :م َ َ
ماج َت َب ْ
()1محتدثنامعنهاميفمحمالمخمتلفةممنمرسائلمالسالم،مومامنذكرهمهنامخمترصمملخصممنمرسالةم(مفاتيحمالدائن)

565

ِ
ومامجع َلمعَ َليكُم ِميفمالدِّ ِ ِ
ِ
كُمما ُْل ْس ِل ِمنيَ ِمم ْنم َق ْب ُل َمو ِيف َمه َذاملِ َي َ
كُونم
َ َ َ َ
يم ُمه َو َمس َّام ُ
يكُمم ِإ ْب َراه َ
ينمم ْن َمح َر ٍجمم َّل َةم َأ ِب ْ
ْ ْ
معَىلمالن ِ ِ
الر ُس ُ
ُوامش َهدَ ا َء َ
كُم َموتَكُون ُ
هللم
وامبا َِّ
وامالصالة ََموآتُوامالزَّ كَاة ََمواعْ ت َِص ُم ِم
يم
َّ
َّاسم َف َأق ُ
ول َمش ِهيد ًامعَ َل ْي ْ
َّ
ريم م(احلج م،)78:مفهذهماآليةمتبنيمرسمالشهادةمورشوطهاموكيفيةم
الكُمم َفنِ ْع َمما َْل ْو َىل َمو ِن ْع َممالن َِّص ُم
ُه َوم َم ْو ْ
حتقيقها م.م
قلت:مفاممرسمالشهاد مة م؟م
قال:ملقدمكانمالصاحلونميذكرونمأربعممراحلملسريمالسالكني:مأوهلامالسريممنمالنفسمإىلم
اهلل،موهيمرحلةمالبحثمعنماهلل م.م
هلل م.
وثانيها:مسريماإلنسانممنماهللميفماهلل،مبحثامعنمممعر مفةما م
هلل م.
وثالثها:ممسريماإلنسانممعماهللمإىلمخلقما م
هلل م.
ورابعها:ممسريماإلنسانممعماهللمبنيمخلقماهلل،مإلنقاذمخلقما م
قلت:مفأيمسريممنهامحيققمالشهادةمالتيمهيموظيفةماألمةمووظيفةمساستها م.م
ني م..موهيمرحلتهممإلنقاذمخلقماهللممنمعبودميةم
قال:مهيمالرحلةماألخريةممنمسريمالسالك م
الشيطان م.م
قلت :مأهي مالرحلة مالتي متسري مفيهاماجليوش مالتي متفتح مأقطار ماألرض ،موجتعلها مبأيديم
السلمني م؟م
ال م..مليستمهذهمهيمالشهاد مة م..مالشهادةمأخطرممنمهذما م..مواألمةمالتيمحيكمهاماإلسالمم
قال:م م
المتبحثمعنماالستيالءمعىلماألرايض،موإناممتبحثمعنماالستيالءمعىلمالعقولموالقلوب م.م
موقدمنصتمالنصوصمالقطعيةمعىلمحريةماالعتقادموالتعبد،مفلكلمذيمدينمدينهمومذهبه،مالم
ُجيربمعىلمتركهمإىلمغريه،موالم ُيضغطمعليهمليتحولممنهمإىلماإلسالم م.م
وملمتذكرمالنصوصمالقدسةمهذهماألحكامممنمبابمالتوجيهمفقط،مبلموردميفمالنصوصممام
سيةمأوممنمالناحيةمالترشيعية..مفاإلكراهمالمجيوزممطلقامبأيم
حييلهامأمرامعمليامسواءممنمالناحيةمالنف م
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َمهي ِديم َم ْنم َي َشا ُءم(البقرة م)272:م
صفةمكانت،مفقدموردمقولهمتعاىل م:م َل ْي َسمعَ َل ْي َك ُمهدَ ُاه ْم َمو َل ِك َّنما َّ
هلل َ ْ
يفمسياقمذكرمالصدقاتمونحوهاممنمأنواعمالنفقاتموالصالت،موقدمروىمسعيدمبنمجبريممرسالم
يفمسببمنزولمهذهماآليةمأنمالسلمنيمكانواميتصدقونمعىلمفقراءمأهلمالذمةمفلاممكثرمفقراءمالسلمنيم
قالمرسولماهللم):مالمتتصدقوامإالمعىلمأهلمدينكم(مفنزلتمهذهماآليةممبيحةم مللصدقةمعىلممنم
ليسممنمدينماإلسالم م.م
وروىمابنمعباسمأنهمقال:مكانمناسممنماألنصارمهلممقراباتممنمبنيمقريظةموالنضري،موكانوام
الميتصدقونمعليهممرغبةممنهمميفمأنميسلموامإذاماحتاجوا،مفنزلتماآليةمبسببمأولئك م.م
سسهمالقناعةماإليامنيةم
وباممأنممثلمهذاماألمرمالمتكفيمفيهمالترشيعاتمالدينية،مبقدرممامتؤ م
والتوجيهمالرتبوي،موردتمالنصوصمالقرآنيةمالكثريةمختربمأنماإليامنمنعمةممنماهللمهيبهملنمشاءممنم
عباده،موأنماإلكراهمالمينتجمالؤمنني،مبلمقدمينتجمالنافقني م.م
فلهذامتعمقمالنصوصميفمنفوسمالؤمننيمأنمإكراهمالناسمعىلماإليامنمتدخلميفمالشيئةماإلهلميةم
ضمكُ ُّلهم َ ِ
التيمشاءتمهذاماالختالف،مقالمتعاىل:مم َو َل ْو َمشا َء َمر ُّب َك َمآل َم َنم َم ْن ِميف ْ َ
ممجي ًعام َأ َف َأن َْتم
ماأل ْر ِ ُ ْ
ت ِ
َّاس َمحتَّىم َيكُونُوام ُمؤْ ِمنِنيَ مم(يونس م،)99:مقالمابنمعباس:كانمالنبيممحريصامعىلمإيامنم
ُكْر ُهمالن َ
مجيعمالناس،مفأخربهماهللمتعاىلمأنهمالمميؤمنمإالممنمسبقتملهمالسعادةميفمالذكرماألول،موالميضلمإالم
منمسبقتملهمالشقاوةميفمالذكرماألو مل( )1م.م
وهيمختربنامأنمتبنيماحلقموالضاللموالرشدموالغيمكافموحدهمللداللةمعىلماإليامن،مفالم
ي(البقرة:م)256م
حاجةملوسيلةمأخرى،مقالمتعاىل:ممالمإكراهميفمالدين،مقدمتبنيمالرشدممنمالغ م
وكأنمهذهماآليةمحتثمالؤمنمعىلمأنميكونمنموذجامللرشد،مفذلكموحدهمكافمللهدايةمإىلماحلق.مم
وهيمختربمأنماهلدايةممنعمةمإهليةمهيبهاماهللمتعاىلملنميشاءممنمعباده،مفهومالذيميرشحمهلام
َمهي ِديم َم ْنم َي َشا ُمءم(النساء م،)272:موقالمتعاىل:مم
الصدور،مقالمتعاىلمم َل ْي َسمعَ َل ْي َك ُمهدَ ُاه ْم َمو َل ِك َّنما َّ
هلل َ ْ
()1

ممالقرطبي 337/3:م.م
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ين(الكهف م،)56:موقالم
َمهي ِديم َم ْنم َي َشا ُء َمو ُه َوم َأعْ َل ُم ِمبا ُْل ْهت َِد َم
مهت ِديم َم ْنم َأ ْح َب ْب َت َمو َل ِك َّنما َّ
ِ إن ََّك َمال َ ْ
هلل َ ْ
ِ
مكَان ملِ َن ْف ٍ
َ
ين َمالم
س م َأ ْن متُؤْ ِم َن ِمإ َّال ِمب ِإ ْذ ِن ما َِّ
تعاىل م :م َو َما
مالر ْج َس معَ َىل ما َّل مذ َ
هلل َمو َ ْجي َع ُل ِّ
ون(يونس م 100:م)م
َي ْع ِق ُل َم
وهيمختربمأنماهلدايةممصلحةمشخصية،موالضاللممرضةمشخصية،مودورمالؤمنمهومالدعوةم
ماحل ُّق ِمم ْنم
َّاسم َقدْ َ
للمصلحةموالتنفريممنمالرضة،مالماإللزاممبذلك،مقالمتعاىل مُ :ق ْلم َيا َأ ُّ َهيامالن ُ
كُم ْ َ
مجا َء ْ
ِ
ِ
كُمم
مهيت َِدي ملِ َن ْف ِس ِه َمو َم ْن َ
كُم م َف َم ْن ْ
مض َّل م َف ِإن ََّام م َيض ُّل معَ َل ْي َها َمو َما م َأنَا معَ َل ْي ْ
َر ِّب ْ
ماهتَدَ ى م َفإن ََّام َ ْ
ِ
َابملِلن ِ
ماهتَدَ ىم َف ِل َن ْف ِس ِهم
ِب َو ِكي م
احل ِّقم َف َم ْن ْ
ل(ٍَيونس م)108:وقالمتعاىل:ممِ إنَّام َأنْزَ ْلنَامعَ َل ْي َكما ْلكت َ
َّاس ِمب ْ َ
ِ
يل(الزمر م 41:م)م
ْتمعَ َل ْي ِه ْم ِمب َو ِك ٍم
امو َمام َأن َ
َو َم ْن َ
مض َّلم َف ِإن ََّامم َيض ُّلمعَ َمل ْي َه َ

كِّرم
وهيمختربمأنمدورمالؤمنمهومالدعوةمالمالسيطرةمعىلممنميدعوهمأومإكراهه،مقالمتعاىل:مم َف َذ ْ
كِّرم َل ْس َتمعَ َل ْي ِه ْم ِمب ُم َس ْي ِط ٍمرم(عبس م 21:م)م
ِإن ََّامم َأن َْتم ُم َذ ٌ
وهيمختربمأنماإليامنموالكفرمحريةمشخصيةمتتبعممشيئةمصاحبهامالماإللزامماخلارجي،مقالم
تعاىل:ممو ُق ْل ْ ِ
اط ِ ِ
كُمم َف َم ْن َمشا َءم َف ْل ُيؤْ ِم ْن َمو َم ْن َمشا َءم َف ْل َيكْ ُف ْر ِمإنَّام َأعْ تَدْ نَاملِل َّظالِنيَ من ًَارامَمأ َح َ
مهب ْمم
َ
ماحل ُّقمم ْن َمر ِّب ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َمو َسا َء ْتم
مالرش ُ
رساد ُق َها َموإ ْن م َي ْست مَغي ُثوا م ُيغَا ُثوا ِمب َامء مكَا ُْل ْه ِل م َي ْشوي ما ْل ُو ُجو َه ِمبئ َْس َّ َ
ُ َ
ُم ْر َت َف ًقما(الكهف م 29:م)م
قلت:معرفتمهذامووعيت مه م..مولكنيمالمأزالمأتساءلمعنمرسمالشهادةمالتيمهيموظيفةمهذهم
األمةمنحومسائرماألمم م.م
يمهبدهياماألمم،مبلمحتنملسلوكم
قال:مالشهادةمتتحققمبأنمتكونماألمةمنموذجامصاحلامهتتد م
سبيلها م.م
قلت:مفكيفمتتحققمهذهمالشهادةميفممنتهىمكامهلا م؟م
قال:مبأربعموظائفمكربىمتشرتكماألمةممعمأويلمأمرهاميفمحتقيقها م.م
قلت:مفاممأوهلا م؟م
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قال:مالقو مة م.م
قلت:متقصدمامتالكماألمةمألنواعمأسلحةمالدمارمالشامل م.م
قال:مأقصدمامتالكماألمةمألنواعمماميت مطلبهمالسالممالشامل م.م
قلت:مفامميتطلبمالسالممالشامل م؟م
قال:ميتطلبمحتققماإلنسانموالجتمعمواألمةمبأرفعممراتبمالكاملمالمكن م.م
قلت:ميفمأيمجمال م؟م
قال:ميفمكلمالجاالت:مالعرفية،مواخللقية،موالرافقية م.م
قلت:مفاممالوظيفةمالثانيةمالتيمتتطلبهامالشهادة م؟م
قال:مالعد مل م.م
قلت:مالعدلممعمالرعية م؟م
ال م..مالعدلممعمالعا ممل م..مفالعدلماحلقيقيمالميعرفمتنوعمالكاييل،موالميفرقمبنيماألمم..م
قال:م م
ِ ِ
ِ
َّكُم َمشن ُ
َآنم َق ْو ٍم َ
معَىلمَمأ َّالم
ينمآ َمنُوامكُونُوام َق َّو ِامنيَ م َِّ
قالمتعاىلم:م َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
المجي ِر َمن ْ
هلل ُِمش َهدَ ا َء ِمبا ْلق ْسط َمو َ ْ
ِ
ِ
المحيملنكمم
ونم م(الائدة م،)8:مأيم م
هلل ََمخ ِب ٌري ِمب َامم َت ْع َم ُل َم
هلل َِمإ َّنما َّ
ىموات َُّقواما َّ
َت ْع ِد ُل
واماعْد ُل ُ
وامه َوم َأ ْق َر ُبمللت َّْق َو َ
ْضمقوممعىلمتركمالعدلمفيهم،مبلماستعملوامالعدلميفمكلمأحد،مصديقامكانمأومعدوا م.م
ُبغ
ً
قلت:مولكنمكيفمتؤمرونمهبذا،موأنتممتؤمرونميفمنفسمالوقتمببغضمالكافر م؟م
قال:ملقدمأمرنامببغضمكفره،مالمببغضمحلمهمودمهموروحه م.م
قلت:مفاممالفرقمبينهام م؟م
قال:مالفرقمبينهاممعظي مم م..مهومكالفرقمبنيمبغضمالطبيبملريضه،موبغضهملرض مه م..مفهلمترىم
منمفرقمبينهام م؟م
ك م..مفالطبيبمإنمأبغضمالريضممنعهمنصحه،مبلملعلهمحيبماستمرارم
قلت:مالمشكميفمذل م
الرضمب مه م..مأمامإنمأبغضممرضه،مفإنهميتوسلمبكلمماملديهممنمصنوفمالعالجملريحيهممنمعلته م.م
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ك ميكونمالعد مل م..مفالعدلمينطلقممنممنابعمالنفسم
ل م..موبذل م
قال:مفكذلكمأمرنامأنمنفع م
الطاهرة،موليسمجمردمطالءميتالعبمبهمالقضاةموالحامونميفمحماكمكم م.م
يقررمهذا(:مدعوةمالظلوممـموإنمكانمكافرامـمليسمدوهنامحجاب م)()1م
لقدمقالمم
ً
قلت:مفاممالوظيفةمالثالثةمالتيمجتعلممنمهذهماألمةمشهودامعدوالمعىلماألممممنمحولنا م؟م
قال:مالرخا مء م.م
قلت:مهلماإلسالمميأمرمبالرتف م؟م
قال:مالرتفمرخاءمالطغاةمالتجربين..موالرخاءمترفمالعبيدمالتواضعني م.م
قلت:مفكيفميكونموظيفةممنموظائفمالشهادة م؟م
قال:مكيفميستطيعممدربمالنمورمواألسودمأنميتسلطمعىلمقوىمالسبعيةميفمالنمرمواألسدم
ليوجههامإىلماللعبموالله مو م..مفيجعلممنمذلكمالذيمخيافهمالناسمعىلمنفوسهمموسيلةمرزقهمالتيم
حيافظمهبامعىلمحياته م؟م
قلت:ممامأسهلمذلكملقدمعرفمشهواتمالنمرمواألسد،مفراحميتالعبمبهممنمخالهلا م.م
قال:مفكذلكممنمحييطمبكمممنماألقوام،ماستعبدهتممالدنيا..مفالميقادونمبمثلمنظرهممإليهم..م
أومنظرهمملنمميملكها م.م
قلت:مفاممالوظيفةمالرابعةممنموظائفمالشهادة م؟م
قال:مالسامح مة م.م
قال:ممامالسامحة م؟م
كْرا َه ِميف مالدِّ ِ
مالر ْشدُ ِمم َنم
قال :مهي مالتطبيق ماإليامين ملقوله متعا م
ين م َقدْ م َت َب َّ َ
ني ُّ
ىلَ ﴿:مال ِمإ َ
ا ْلغ َِّي﴾(البقرة م 256:م)م
إنمهذهماآليةمرصحيةمبأنهمالمإكراهموالمقهرميفماعتناقمالدين،موإناممذلكممرتوكملعقلماإلنسانم
()1مرواهمأمحد.م
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وتفكريهمغريمالأسورملتعصبمأومهوىمأومتقليدمأومحظمنفس..مفمنمرشحماهللمصدرهملإلسالمم
دخله،مومنمختممعىلمسمعهموبرصه،متركموشأنهمدونمقرسمعىلمالدين م.
المممنمالذنوب..مواعتربمالكرهمعىلماإلسالممغريممسلم..مألنم
وهلذاماعتربماإلكراهمعىلماإلس م
اإلسالممالميكونمإالمعنمقناعة م.م
وقدمرويميفمسببمنزولماآليةمالسابقةمأنمالرأةمالتيمكانتمالميعيشمهلامولدمجتعلمعىلمنفسهام
إنمعاشمأنمهتوده،مفلاممأجليتمبنومالنضري،مكانمفيهمممنمأبناءماألنصار،مفقالوا:مالمندعمأبنماءنام(مأيم
ك( )1م.م
المندعهمميعتنقونماليهودية)،مفنزلتماآليةمتنهاهممعنمذل م
انظر..ممم
رغممأنمحماوالتماإلكراهمكانتممنمآباءميريدونممحايةمأبنائهمممنمالتبعيةمألعدائهممالحاربنيم
الذينمخيالفوهنمميفمدينهمموقوميتهم،مورغممالظروفماخلاصةمالتيمدخلمهباماألبناءمدينماليهوديةم
صغار،مورغمممامكانميسودمالعاملمكلهمحينذاكممنمموجاتماالضطهادمللمخالفنيميفم
وهمم م
ًمعنمالدين،مكاممكانميفممذهبمالدولةمالرومانيةمالتيمخريتمرعاياهامحينًامبنيم
الذهب،مفضال
َّ
التنرصموالقتل،مفلاممتبنتمالذهبماللكاينمأقامتمالذابحملكلم َمنمالميدينمبهممنمالسيحينيممنم
اليعاقب مةموغريهم م.م
رغممكلمهذا،مرفضمالقرآنماإلكراهم(..)2مم
ضمكُ ُّلهم َ ِ
ْتمت ِ
مآل َم َنم َم ْن ِميف ْ َ
لقدمقالمالقرآنميفمآيةمأخرى﴿:مو َل ْو َمشا َء َمر ُّب َك َ َ
ُكْر ُهم
ممجي ًعام َأ َف َأن َ
َ
ماأل ْر ِ ُ ْ
محتَّىم َيكُونُوام ُمؤْ ِمنِنيَ م م((﴾)99يونس م)م
َّاس َ
الن َ
ويذكرمالقرآنمعنمنوح،موهومنبيممنماألنبياءممالعظام..موقدمأمرمالقرآنمباالقتداءمباألنبياء﴿:م

() 1ممرواهمأبومداودموالنسائيموابنمأيبمحاتمموابنمحيانميفمصحيحه،موهكذامذكرمجماهدموسعيدمبنمجبريموالشعبيمواحلسنم
البرصيموغريهممأهنامنزلتميفمذلك،مانظر:مابنمكثري 310/1:م.م
()2ممغريمالسلمنيميفمالجتمعماإلسالمي،ميوسفمالقرضاوي،مبترصف.م
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امو َأ ْنت ُْمم
َق َالم َيام َق ْو ِمم َأ َر َأ ْيت ُْم ِمإ ْنمكُ ن ُْتمعَ َىلم َب ِّين ٍَة ِمم ْن َمر ِّيب َموآت َِاين َمر ْمح ًَة ِمم ْن ِمعن ِْد ِهم َف ُع ِّم َي ْتمعَ َل ْي ْم
كُم َ
وه َ
كُمم َأ ُن ْل ِز ُم ُ
َهلَ ِ
امكَار ُه َ
ون﴾م(هود م 28:م)م

ِ
ِ
َاب ملِلن ِ
مض َّل م َف ِإن ََّام م َي ِض ُّلم
وقال﴿:مإنَّام َأنْزَ ْلن َم
ماهتَدَ ىم َف ِل َن ْف ِس ِه َمو َم ْن َ
احل ِّق م َف َم ِن ْ
َامع َل ْي َك ما ْلكت َ
َّاس ِمب ْ َ
امو َمام َأن َْتمعَ َل ْي ِه ْم ِمب َو ِك ٍ
يل﴾م(الزمر م 41:م)م
عَ َل ْي َه َ
ماخت َُذوا ِممن مد ِ
ِ
يظ معَ َل ْي ِه ْم َمو َما م َأن َْت معَ َلْمي ِه ْم ِمب َو ِك ٍ
ين َّ
مح ِف ٌ
يل﴾م
ون ِه م َأ ْولِ َيا َء ما َُّ
هلل َ
ْ ُ
وقال﴿:وا َّلذ َ
َ
(الشورى م 6:م)م
ون مومام َأن َْت معَ َلي ِهم ِمبجب ٍار م َف َذكِّر ِمبا ْل ُقر ِ
َاف َمو ِع ِيد﴾م
آن م َم ْن َمخي ُ
ْ ْ َ َّ
ْ
ْ
وقال﴿:ن َْح ُن م َأعْ َل ُم ِمب َام م َي ُقو ُل َ َ َ
ّ
(ق م)45:مم
وقال﴿:م َل ْس َتمعَ َل ْي ِه ْم ِمب ُم َص ْي ِط ٍر﴾م(الغاشية م 22:م)م

مح ِفيظ ًا َمو َمام َأن َْت معَ َل ْي ِه ْم ِمب َو ِك ٍ
كُوامو َمام َج َع ْلن َ
يل﴾م
وقال﴿:مو َل ْو َمشا َء ما َُّ
َاك معَ َل ْي ِه ْم َ
رش َ
َ
هلل م َمام َأ ْ َ
(األنعام م 107:م)م
وقدمقرصتماآلياتمدعوةمالرسولموالذينممعهمعىلمالبالغ﴿:ممامعَ َىلمالرس ِ
ول ِمإ َّالما ْل َب ُ
هللم
الغ َموا َُّ
َّ ُ
َ
عْر ُض موام َف َامم َأ ْر َس ْلن َ
ون َمو َمامتَكْ ت ُُم َ
َي ْع َل ُمم َمام ُت ْبدُ َ
َاكمعَ َل ْي ِه ْم َمح ِفيظ ًا ِمإ ْنمعَ َل ْي َكم
ون﴾م(الائدة م..)99:م﴿م َف ِإ ْنم َأ َ
ِإ َّالما ْل َب ُ
الغم﴾م(الشورى:ممنماآلي مة)48مم
ففيمهذهماآلياتمترصيحمبأنمدورمحممدموالذينممعهممقصورمعىلمالتبليغمالمأزيدممنمذلك،م
وأنهم ُأرسلممبلغ ًا،موملم ُيرسلمحفيظ ًامعليهم،ممسؤو ً
ال معنمإيامهنمموطاعتهم،محتىميمنع مهممعنم
اإلعراض،مويتعبمنفسهمإلقباهلممعليه م.م
وهذامالوعيمجيعلمالسلمميعاملماآلخرمباممتتطلبهماألخالقموالقيمممنمغريمأنميؤثرمفيهممام
يرىمعليهماآلخرممنمانحرافمعنممنهجه م.م
*م
** م
مبعدمأنمحدثنامصاحبنامعنمأحاديثمصاحب مه م..مسألناه:مفكيفمبداملكمأنمتفارقه م؟م
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ني م..مفجاءملينقذمإخوانهم
قال:ملقدمذكرتملكممأنهمسمعمنبأمالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالسلم م
منهما م..موملمأجدمبعدمأنمفارقنيمإالمأنمأبحثمعن مه م..مولكنمقدرماهللمأبىمإالمأنميضعنيميفمهذهماحلفرةم
التيمكنتمحفرتممثلهامكثرياملكلممنمتومهتهممأعداءميل.مم
م
م
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تاسعامـمالكو منم
يفماليوممالتاسع،مقاممرجلممنا،مو مقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مأنامرجلمولدمحيثم
توجدمأضخممغابةممداريةممطريةميفمالعامل..مغاباتماألمازو من(..)1موحيثميوجدمهنرممنمأكربمأهنارم
العا ممل(..)2مهنرماألمازون..مم
يف متلك مالياه ..موبني متلك مالنباتات مالتنوعة ..مواحليوانات مالكثري مة( ..)3مولدت مونشأتم
وتربيت..مم
موقدمامتألمقلبيمبحبمكلممامحويلمحتىمرصتمالمأفرقمبنيماإلنسانموالياهمواألشجارم
واألزهارموأيمحيوانمأليفمأوممتوحش..مم
لقدممألتمطبيعةماألمازونماجلميلةمأركانمقلبي..مفكنتمأسبحمفيهامريبممنمغريمأنمأشعر..م
رباممكاممتسبحهمالطيورمبتغاريدها..مواألزهارمبرحيقها..موالياهمبخرميرها..موذلكمالنسيممالعليمم
هببوبهمكلمحنيمحامالمروحماحلياةمإىلمأنفاسناموحياتنا م.م

()1متعتربمغابةماألمازونمالطريةمأكربمغابةماستوائيةممطريةميفمالعامل،متغطيمنحوم5,2ممليونمك مم²ممنمحوضمهنرماألمازونم
اميفمالربازيل.مكاممحتتلمالغابةمالطريةمأيضامأجزاءممنمبوليفيا،موبريو،موإكوادور،م
ً
يفمأمريكاماجلنوبية.ميقعمثلثامالغابةمالطريةمتقريبً
وكولومبيا،موفنزويال،موغايانا،موسورينامموغيانامالفرنسية.ميرتاوحممعدلمالطرمسنو ًيامبنيم130مو445سم،مويبلغممعدلماحلرارةم
حوايلم°27م..
( ) 2ميعترب مهنر ماألمازون مثاين مأطول مأهنار مالعامل مبعد مهنر مالنيل ،موأهم مهنر ميف مأمريكا ماجلنوبية .ميبلغ مطول مهنر ماألمازونم
 6,437كمموحيتويمعىلمكميةممنمالاءمأكثرممنمأيمهنرمآخرمـمأكثرممنمأهنارمالسيسيبيموالنيلمويانجتيسمجمتمعة.
()3متضممغابةماألم ما زونمالطريةمتشكيلةمواسعةممنمالنباتاتمواحليواناتمأكثرممنمأيممكانميفمالعامل،محيثمتعيشمفيهام
عرشاتماآلالفممنمأنواعمالنباتاتمالختلفةمهناك.محيتويماهلكتارمالواحدممنمأرضمالغابةمالطريةمعىلم 280منو ًعامأومأكثرممنم
األشجار مالختلفة .مويوجد مالعديد ممن مالنباتات ماالقتصادية م الهمة ميف مالغابة مالطرية .موهي متنتج ماجلوز مالربازييل موالكاكاو،م
والكورارم(ع ّقارممهم)مواألناناسموالطاط.ميستوطنمأكثرممنم 1,500منوعممنمالطيورمالغابةمالطرية.مكاممحتتويمأهنارمالنطقةم
عىلمحوايلم 3,000منوعممعروفممنماألسامك،موباإلضافةمإىلمذلك،ميعتقدمالعلامءمأنميفمالغابةمماميقربممنم 30ممليونًاممنم
احلرشاتمالختلفة..
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كنتمأحيانامأصعدمقمم ماألشجار مالعالي مة( )1مالتيمكانتممتألمأرضماألمازون..موأتأملم
الطبيعةماجلميلةمالتيماختلطمفيهامكلممجيلموتناسق..مفأشعرمبأنمتلكماألرضمبغاباهتامومياههامهيم
يممنهامتتنفس،موهبامحتيا..مم
رئةماألرضمالت م
ملمأكنمأتصورميفميومممنماألياممأنممنمالبرشممنميفكرميفمأنميغريمعىلمرئةماألرضمليطعنهام
برماحه..مويقتلماألرضممنمخالهلا..ملكنيمرأيته..موعشتممعهممعاركمعنيفة..مسأحدثكممعنهام
الد..موالذيمكانم
اليوم..موسأحدثكممكذلكمعنمذلكمالرجلمالذيمجئتممنمأجلهمإىلمهذهمالب م
سببمإنقاذيممنمموتمحمتممكانميرتبصميب..موكانمسببمذلكميفممألمقلبيمباألملميفمانتصارم
السالممعىلمالرصاع..موانتصارماخلريمعىلمالرش..موانتصارماحلياةمعىلمالوت م.م

الرصاع
يفمذلكماليومموصلتنامأولمجريدة..ملستمأدريمتارخيهامبالضبط..مفقدمكنامنعيشمالطبيعةم
ضة..موالطبيعةمكانتمتفرضمعلينامأنمنعيشممنمدونمأنمنعرفمكممعشنا،موكممبقيملنا..ممم
الح م
ملمنكنمحينهامنعرفماجلرائدممعمأننامكنامنتقنمالقراءةموالكتابة..مفلذلكممحلتمتلكماجلريدةم
إىلمقمةممنمقممماألشجارمالتيمكنتمأعشقها..مورحتمأقلبمصفحاهتامبلهفةموشوق..مم
صفحاهتامحتىمهالتنيمأرقاممكثريةمكادتمتسقطميبممنمقمةمتلكم
لكنيممامإنمقلبتمبعضم م
الشجرةمالعالي مة( )2م:م
لقدمقرأتمأنمإنتاجماحلبوبمانخفضميفمإفريقياملكلمفردمبمعدلم 28ممبالائةميفمالسنواتم
اخلمسموالعرشينمالاضية..موأنمإثيوبيامفقدتم 90ممبالائةممنمغاباهتاممنذمعامم1900م،ماألمرم
رتا،مكامميرتفعم
()1مترتفعمبعضماألشجارميفماألمازون،موتُدعىمالشواهقمفوقمبقيةمأشجارمالغابةمويصلمارتفاعهامإىلم50مم ً
رتا م.
الغطاءمالعلويملألشجارمإىلمارتفاعميرتاوحمبنيم20مو50مم ً
()2هذهماإلحصاءاتمذكرتميفمالؤمترمالعاليمالثاينملألمممالتحدةمحولمالبيئةموالتنميةمعامم1992م،موالذيمعقدميفمريوديم
جانريوميفمالربازيل،موقدماجتمعمفيهمثالثونمألفممشاركمباممفيهمممئةمزعيم.
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الذيممكنممليارمطنممرتيممنمالرتبةمالفوقيةممنماالنجرافمسنويا..موأنمحيواناتماسرتاليام
األصليةممتواجهماالنقراض،موكانمقدمانقرضم28مبالائةممنمحيواناهتاماألصيلة..موأنماحلياةمالبحريةم
يفماخلليجمالعريبمحتتاجم180معامامكيمتتخلصممنمعرشةممالينيمبرميلممنمالنفطمالتيمانسكبتم
أثناءمحربماخلليج..موأنم 10مبالائةممنماألهنارمالنترشةميفمأنحاءمالعاملمتعدمملوثة،مكاممتلتقطم
الحيطاتم6.5ممليونمطنممنمالنفاياتمسنويا.مم
وفوقمذلكمقرأتمأنمالدراساتمتتوقعمأنهمبحلولمعامم2025مممستنفثمالبلدانمالناميةميفم
اهلواءمأربعةمأضعافمكميةمثاينمأكسيدمالكربونمالتيمتنفثهامالدولمالتقدمةماليوم،مكامميتوقعمأنمتفقدم
جودةمحاليا.مم
األرضمأكثرممنم25مبالائةممنماألجناسمالو م
وقرأتمبأنماإلنسانميفمدولمالشاملميستهلكممنمالياهمويولدممنماللوثاتمبامميزيدمعنم
عرشينمضعفامعنمالواطنميفمدولماجلنوب..موأنمالتلوثمالذيميسببهممواطنمأمريكيمواحدميزيدم
عىلمذاكمالذيميسببهممواطنمعاديممنمدولمالعاملمالثالثمبعرشينمإىلممائةممرة،مويامثلماسمتهالكم
األمريكيمالواحدمللطاقةمماميستهلكهمثالثةميابانيني،مأومستةممكسيكيني،مأوم13مصينيامأوم35مهنديام
أوم153مبنغالدشمأوم499مإثيوبيا.مم
وقرأتمأنماإلحصاءاتمتشريمإىلمأنمالعاملمقدمخرسميفمعاممواحدمفقط،محوايلم36منوعاممنم
ىلمتعرضم311منوعامآخرمللخطر،مأمامالغاباتم
احليواناتمالثديية،م94منوعاممنمالطيورمباإلضافةمإ م
فهيميفمتناقصممستمرمبمعدلم 2مبالائةمسنويامنتيجةماالستنزافموتلوثماهلواءمالنتجملألمطارم
احلامضية،موكذلكمالرتبةمفإهنامتتناقصمباستمرارمبمعدلم7مبالائةممنمالطبقةمالعليامكلمعقد،موذلكم
إلهناكمالستمرمبالزراعةمالكثيفةمأومالريمالكثيف،م
بسببماالنجرافموالتآكلمبشكلممستمرمنتيجةما م
مماميؤديمإىلمملوحةمالرتبةموتصحرها.مم
وقرأتمأنماستخداماتمالياهمالسيئةمتؤديمإىلمندرةمالياهمونضوهبا،معدامعنماالنخفاضم
الطبيعيماحلاصلميفممنسوبمالياهميفمباطنماألرض،ماألمرمالذيمهيددمالبرشيةمبخطرمحقيقي.مم
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ت()1مأن مهميفمعامم1990مممعثرمعىلم30000مطنممنمالنفاياتمالسامةممكدسةمبالقربم
وقرأ م
منمميناءمسيهانومكفيلميفمكمبوديا،مويلقيمجممعمماريتسامللطاقةميفمبلغاريامسنوي ًام350مألفمطنم
منمغازاتمثاينمأكسيدمالكربيتماحلمضيةميفمهنرمماريتسا م.م
يفموفا مةم
وقرأتمأنمالنفاياتمالزئبقيةميفمبحرماليابانمتسببتمماممبنيم(م1953م–م1967م ممم)م م
ص،موإصابةم20مألفمشخصمبأرضارمصحية.مممم
نماألشخا م
العدي مدمم م
وقرأتمأنهميفمعامم1986مممتدفقم30مطنممنمالكياموياتميفمهنرمالراينمبسويرسا،مممامتسببم
،مومعدلمالصيدميفمالبحرمالتوسطمانخفضمبنسبةم 70ممبالائة،م
يفمقتلم 500مألفمسمكةمتقريب ًا
ِّ
بسببمأنم85ممبالائةممنممياهمالجاريملاميقربممنم120ممدينةمساحليةمتصبمفيه،مدونممعاجلة،م
إضافةمإىلمنفاياتمنحوم100ممليونمسائح م.م
وقرأتمأنهميفمعامم1984م مممماتمأكثرممنم6300مشخصمبتأثريمسحابةمسامةممنممصنعم
كاربايدمللمبيداتماحلرشيةميفمبوبالمباهلند.ميفمعامم1990مممتسببمحريقميفممصنعمكيامويميفم
كازاخستانميفمإطالقمسحابةمسامةمامتدتمإىلمالصنيمأكثرممنم300مكم.مم
وقرأتمأنماجلوميتلوثمسنوي ًامبـم(م350م)مطنممنمأولمأكسيدمالكرب مونمالنبعثممنمعوادمم
ّ
السيارات،موهومأخطرمالغازاتمعىلمالصحة،مفإذاماستنشقموتغلغلميفمالدم،معطلماألوعيةمالدمويةم
مماميسببمالوفاة م.م
بعدمأنمقرأتمتلكماإلحصائيات..مامتألتمحزنا..مورحتمأبحثمعنمكيفيةممواجهةمهؤالءم
الجرمنيمالذيميريدونمأنمخينقواماألرض،مويقتلوامالرباءةمالتيمملمجيرؤمأحدمعىلممدارمالتاريخمعىلم
أنميفكرميفمأنميفعلها..مم
*م
** م
ذهبتميفمأعامقمتلكمالغاباتمالربيئة..محيثمكانميلمفيهامصديقمعاشمكعيشتي،موأحبم
()1منمكتابمجينيسملألرقاممالقياسيةم/مطبعةم2000مم م.
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الطبيعةمكحبيمهلا..موكانممعمذلكمحريصامعليهامحرصامالميقلمعنمحريصمعليها..موالفرقمبيننام
أننيمآثرتمأنمأعيشمالطبيعة..مأمامهومفمآثرمأنميقوممبالدفاعمعنها..مولذلكمملميكنمهيدأملهمبال..م
والميستقرمبهمجسم..ملقدمكانميرحلمكلمحني..مولكلمحمل..ممبرشامونذيرما م.م
يفمذلكماليوممالتقيتهميفمأوجمنشاطه..مفقدمدعامنفراممنمأصحابهممنمبالدمخمتلفةمكانمهلمممنم
احلرصمعىلمالطبيعةممامله..موكلهممكانميرتديماألخرض..مميرمزمبهمحلبهمللطبيعةمونضالهممنم
أجلها م.م
عندمامرآينمصاحبيماستقبلني،موالتزمني،مثممعرفنيمبأصدقائه،موعرفهمميب..مم
وعىلمثرىمتلكمالغابةمجلسنامجملسامرباممملمأجلسممثلهميفمحيايت..ملكأنهمكانممأمتا..ملقدمبلغنيم
يفمذلكمالجلسممنمأخبارمالرصاعمالتيميواجهمهبامالكونممامملمأسم معمبمثلهميفمحيايت م.م
بدأمأحدهمماحلديث،موقال:متعرفونماهتامميمباهلواء،مولذلكمسأحدثكممعنه..مسأحدثكمم
ض(..)1مم
عنمذلكمالركنمالركنيممنمأركانماألر م
أنتممتعلمونمأنماهلواءمالذيمفوقماألرضممكونممنماألوكسجنيموالنرتوجنيمواألرجونم
والنيونموالكنسيونموالكريبتون،موهوحيتويمبخارمالاء،موثاينمأومكسيدمالكربونمبنسبةم 100م3/م
منم1مبالائة،مأومنحوثالثةمأجزاءممنم 10000م.م
باإلضافةمإىلمالغازاتمالنادرةمالتيمتظهرمنفسهاميفمشكلماأللوانماحلمراءموالزرقاءمواخلرضاءم
بالفتاتماإلعالن..مويوجدمالنرتوجنيمبنسبةم 78مبالائةمتقريب ًا ميفماهلواء،ميفمحنيمحتددمنسبةم
ب21مبالائة م.م
األوكسجنيمعادةم م
وتعلمونمأنماألوكسجنيمهوممنسمةماحلياةملكلماحليواناتمالتيمفوقماألرض..مومنمرمحةم
اهللمأنمهذامالعنرصمذامالنشاطمالبالغممنمالوجهةمالكيامويةمقدمأفلتممنماالحتادممعمغريهموتركميفم
اجلوبنفسمالنسبةمتقريب ًا،مالالزممجلميعمالكائناتماحلية..مفلوكمانماألوكسجنيمبنسبةم50مبالائةممث ً
الم
()1ماقتبسنامبعضماحلوارمالواردمهناممنمرسالةم(مرقيةماجلسد)ممنمسلسلةم(ابتسامةماألنني)
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أومأكثرممنماهلواءمبد ً
ال ممنم 21مبالائةمفإنممجيعمالوادمالقابلةملالحرتاقميفمالعاملمتصبحمعرضةم
لالشتعالملدرجةمأنمأولمرشارةممنمالربقمتصيبمشجرةمالبدمأنمتلهبمالغابةمحتىملتكادمتنفجر.مم
أنتممتعلمونمكلمهذا..موأنامملمأردمأنمأحدثكممعمنه..مبلمأردتمأنمأحدثكممعنمالجرمنيم
الذينميريدونمأنميتالعبوامهبذهمالثروةماألرضيةمالضخمة..مإهنمميريدونمبجشعهمموحرصهممأنم
خينقواماألرض،مويستلواممنهامروحماحلياةممقابلمحضارةمتافهةمحقريةممليئةمبالشذوذ م.م
قلنامله:ملقدمأخفتنا..ممامالذيمحصل م؟م
قال:ممحصلتمالصيبةموالطامةمالتيملوماستمرت..مفإنماألرضملنميبقىمهلامهذامالوجودماحليم
الذيمترونه م.م
سأرضبملكممأمثلةمرباممتقربملكمماخلطرمالذيمهيددمهواءماألرض..مهواءماألرضمالذيم
صارملعبةمبيدمالجرمني م:م
أنتم متعرفون مثاين مأكسيد مالكربون ..مذلك ماهلواء مالذي ميدخل ماجلو ممن مزفر ماحليواناتم
صيلماالحرتاق م؟م
والنباتاتموحما م
قلنا:منعرفه..مماذامحصلمله م؟م
قال:ملقدمعدلتمهذهماحلضارةمالخربةممنممقاديرهمتعديالمكبريا،مفزادمحمتوىماجلوممنمهذام
الغازمبمعدلم25مبالئةميفمالقرنماألخري،موهوممستمرميفمالزيادةممنمجراءمماميقوممبهماإلنسانممنم
شابمالروج،ممماميزيدممنمإنتاجه،مويقللممنم
حرقموقودمالستحاثات،موقطعمأشجارمالغاباتموأع م
استهالكه م.م
سكتمقليال،مثممقال:مليسمهذامفقط..ماألوزونمأيضاممسهمالتخريب..مالمشكمأنكممتعرفونم
األوزون..مم
قالمأحدنا:مأجل..مإنهمذلكمالشكلممنماألكسجنيمالؤلفممنمثالثمذراتم م(3م،)Oموهوم
غازمعجيب،مفهوميفمطبقاتماجلومالدنياممادةممهميجةمخمرشةملألغشيةمالخاطية،موالمسيامميفمجهازم
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التنفس،موهوميفمطبقاتماجلومالعلياممادةمحافظةمواقيةمبسببمقدرتهماالمتصاصيةمالقويةملألشعةم
فوقمالبنفسجيةماآلتيةممنمالشمسم؛مفهوميستبعدممعظمماإلشعاعمفوقمالبنفسجيمالذيمتقلمأطولم
موجاتهمعنم310منانومرتات،موهوماإلشعاعمالذيمميمكنمأنمخيربمالادةماحلية.ممم
قال:مواألوزونميتولدميفمطبقاتماجلومالعليامعندماميتممامتصاصماألشعةمالشمسيةمالقصريةم
الوجهممنمقبلماألكسجنيماجلزيئي،مولكنهميتحولمثانيةمإىلمهذاماألكسجنيماجلزيئيميفمتلكم
الطبقاتماجلويةمالعليامنفسهامبفعلمالتفاعالتمالكيميائيةمالضوئيةمالمتيمحيفزهامعددممنمالغازاتم
والمسياممالنرتيكم م()NOموثاينمأكسدمالنرتوجنيم م()2NOموالكلورم م()CIموأكسيدمالكلورم م()CIOم
وتزدادممقاديرماحلفازاتمالنرتوجينةمبزيادةمانطالقمالغازاتممنمعوادممحمركاتمالطائراتمالتيم
حتلقميفماجلومالعلوي،موبزيادةماستعاملماألسمدةماآلزوتية،مكاممتزدا مدممقاديرماحلفازاتمالكلوريةم
بزيادةماستعاملمالغازاتمالحتويةمعىلمالكلورموالمسياممالفلوروكربونياتمم3CFCIم مو2CFم،3CIم
وهيمثابتةميفمالطبقاتماجلويةمالسفىل،مولكنهامرسعانممامتتفككميفمالطبقاتماجلويةمالعليامبفعلم
اإلشعاعمفوقمالبنفسيجيممطلقةمكلورهامالفعال م.م
وهذامكلهموغري مه ميعرضماألحياءممجيع ًا ممباممفيهاماإلنسانمإىلماآلثارمالرضةملألشعةمفوقم
البنفسجية.ممم
قالمالسائل:مولكنماألوزونميوجدميفماألصلميفممستوىمصعيدماألرضممنمجراءمتسللهم
منمالطبقاتماجلويةمالعليا م.م
قال:مولكنمبرتاكيزمغريممؤذيةم(م10مــم30مجزءمبالبليون)،مولكنماحلفازاتمالنرتوجمينيةمالتيم
تفككهميفماجلومالعلويمتساعدمعىلمتوليدهميفماجلومالسفيل،موالمسياممتلكماألكاسيدماآلزوتيةم
واهلدروكربونياتمالتيمتصدرهامعوادممالسيارت،مفتبدأمآثارهمالضارهمبزيادةمهجامتمالربو(معندمام
يبلغم 150مجزء ًامبالبليون)موهتييجماحلنجرةم(م 300مبالليون)مباإلضافةمإىلمختريمبهموتأخريهملنموم
النبات.ممم
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قالمالسائل:مهذامصحيح..موالبرشيةمتشكوميفمهذامالعرصممنمكثرةمهذهمالعلل م.م
قال:مليسمهذامفقط..ملقدمذكرناماألشعةمفوقمالبنفسجية،مفلنذكرمنوع ًامآخرممنماإلشعاعم
الشميسمأالموهوماألشعةمحتتماحلمراء،موهيمأشعةمتسقطممنمالشمسمعىلمسطحماألرض،م
فيمتصها،مثمميعيدمإصدارهامإىلماألعىل،مفيمتصممعظمهامثاينمأكسيدمالكربونموبخارمالاءماللذانم
يفماجلو،مثممالمميلبثانمأنميعيدامإصدارهاميفماجتاهماألرضمويفماجتاهمالفضاءماخلارجي.مم
وهكذاميقوممبخارمالاءموثاينمأكسيدمالكربونمبدورممالءةمحتافظمعىلمدفءمسطحماألرض،م
وتعرفمهذهمالظاهرةمإمجا ً
المبتأثريمالدفيئةم(البيتمالزجاجي)مم
واحرتاقمالفحمموالنفطموالغا مز م -موالسيامميفمالد من م -ميزيدمحممتوىماهلواءممنمثاينمأكسيدم
الكربون،مفريفعمدرجةمحرارةماهلواءمالوضعية،مويزيدممنمدرجةمحرارةممالعاملمعىلموجهماإلمجال،م
خم ً
ال مباليزانماحلراري مالذيميضمنهمسقوطماألشعةمحتتماحلمراء،ممنمالشمسموانعكاساهتام
التكررةمبنيماألرضمواجلو.مم
قالمالسائل:مفنسبماهلواءميفماجلوممعرضةمخلطرمشديد؟!مم
قال:مال..مليستممعرضةمفقط..مبلمهيمتعيشميفمخطرمشديد..موإذامملمتنتبهمالبرشية،موظلتم
جتريمالهثةموراءممامتسميهمحضارة،مستقومماألرضمبأعظممإرضابميفمتارخيها م.م
قالمالسائل:مإرضاب؟!مم
قال:مأجلمستخلعماألرضمهذامالغالفمالغمازيملتذيقنامبعدهمالفناء.مم
سكتمقليال،مثممقال:مليسمذلكمفقط..مبلمإنمالكثريممنمالدنمالكربىممعرضةماآلنمجلوم
خانقمفظيع،مسريميمأهلهاميفمبطونمالستشفياتمأومبطونمالقابر..مم
إنمتلوثمالدنممامزالميفمازديادممستمر،مفوسائلمالنقلممنمسياراتموشاحناتمتنفثم
فم م(56مبالائة)مماميدنسماهلواء،مثمممنمطائراتموقطاراتموبواخرميفمأماكنم
عوادمهامأكثرممنمنص م
وجودها..مم
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وييلموسائلمالنقلميفمماألمهيةممصادرماالحرتاقماألخرىمالثابتةممثلمحمطاتمتوليدمالطاقةم
الكهربائيةموأجهزةمالتسخنيم م(22ممبالائة)،متليهامالصانعمالختلفةم م(15مبالائة)مثممحرائقمالغاباتم
حماصيلمالزارعم م(5مبالائة)مثممحماصيلمترميدمالفضالتمالصلبةم م(2مبالائة).مم
وم
قالمأحدماحلارضين:مفاممهذهمالعنارصمالغريبةمالتيمجتتاحممدننام م؟م
قال:مبكلمأسف..مهيمكثرية..مولكنمأمههامستة:مأولمأكسيدمالكربون،مواجلسيامتمالعلقة،م
وأكاسيدمالكربيت،مواهلدروكربونياتمالغازية،موأ مكاسيدمالنرتوجني،مواألوزون.مم
ويقدرممامينطلق،ميفماهلواءمفوقمالوالياتمالتحدةموحدهاممنمهذهماألصنافمبمئةموأربعةم
وتسعنيممليونمطنممرتي..موثمةمصنفمسابعممنمالدنساتميضممالوادمالسامةماخلطرةمالتيمتنفثهام
يفماهلواءمبعضمالصانعمخلاصة م.م
قالمالسائل:مفاممأولمأكسيدمالكربون م؟..موماممصدره م؟م
قال:مهوممذلكمالغازمالساممالشهور،مومصدرهمالرئييسمهومماالحرتاقممغريمالكاململلوقودم
الكربوين،موالمسيامميفمالسيارت.مم
قالمالسائل:مفامماجلسيامتمالعلقةميفماهلـواء؟..موماممصدرها م؟م
قال:مهيمجسيامتمصلبةمأومسائلة،ميرتاوحمحجمهامبنيمماميمكنممنمدخانموسناجممأوم
هباب،موبنيممامالميرىمإالمبالجهرماإللكرتوين..موهذهماجلسيامتمالدقاقميمكنمأنمتبقىممعلقةميفم
اجلوممدد ًامطويلة،موأنمحتملمإىلممسافاتمبعيدةمتذروهامالرياح م.م
ومصادرهامالرئيسيةمأجهزةماحرتاقمالوقودمالثابتة،مكأجهزةمالتدفئةموتوليدمالطاقة،مالتيمتنتجم
جلماجلسيامتمالرئي مة،مكاممتنتجمجزء ًامكبري ًاممنمالغازاتممغريمالرئيةمالتيمالمتلبثمأنمتتحولمإىلم
ضبائب،موتنضممإىلمذلكمذريراتمالرملمواحلىصمواألسمنت،ممماميبقىمعالق ًا،مويمكنمأنمحيملم
إىلممسافاتمبعيدة،مويعيشمأكثرممنمبليونمنسمةميفممناطقميتجاوزمالتلوثمباجلسيامتمفيهاماحلدودم
التيمتسمحم مهباممنظمةمالصحةمالعالية.ممم
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قالمالسائل:مفامماألكاسيدمالكربيتية..موماممصدرها م؟م
قال :مأمهها مثاين مأكسيد مالكربيت ،مومحض مالسلفوريك م( مالكربيتيك) ،موسائر ممركباتم
السلفات،موهيمتصدرممنمالوقودمالكربوينموجلهمملوثمبالكربيت،مكاممتصدرممنمبعضمأنواعم
الصانع م.م
وتدلمبعضمالعلوماتممالتيممجعتهاممنظمةمالصحةمالعاليةموبرنامجمالبيئةمالعاليمعاممسبعةم
وثامنني،معىلمأنمأكثرممنمستمئةممليونمإنسان،ميعيشونميفممناطقمحرضية،ممعدلمالتلوثمفيهام
بثاينمأكسيدمالكربيتميفوقمالقاديرمالتيمتسمحمهبامالنظمة.مم
قالمالسائل:مفامماهلدروكربونياتمالغازية..موماممصدرهما م؟م
قال:مهيمغازاتمغريمسامةميفمحدمذاهتا،موبالقاديرمالتيمتوجدمهبا،مولكنهامتعتربممنمأهمم
مدنساتماهلواءملدورهامميفمتشكيلماألوزونموسائرمالؤكسدات م.م
وجلمهذهمالغازاتمينطلقميفمالناطقماحلرضية،محيثمتوجدممصانعمتلميعمالعادن،مومعاملم
الدهانات،موالطابع،موحمطاتمتوزيعمالغمازولنيموالديزل،مومؤسساتمالتنظيف.مم
قالمالسائل:مفامماألكاسيدمالنرتوجيية..موماممصدرها م؟م
قال:مهيمتتشكلممنماحتادمالنرتوجنيمباألكسجنيميفماحلراراتمالعاليةمالتيمحيرتقمهبام
الوقود..موخطرهاميتمثلميفمدورهاميفمتوليدماألوزون.مم
قلت:مفهلمهناكمغازاتمأخرى م؟م
قال:مكثريةمجدا..مو مكلميوممتظهرمغازاتمجديدة..مومعهامأمراضمجديدة..مواقرتابمجديدم
لألرضممنمحافةماهلاوية م.م
قاممرجلممنماحلارضينمكانميلبسمبذلةمعرصية،موقال:مأالمترىمأنكمتبالغميفمالتخويف..م
إنمهذهمالغازاتمالتيمتذكرهامليسمهلامأيمتأثريمعىلمصحةماإلنسان..مإنمجلسمماإلنسانممنمالطاقةم
ماميستطيعمبهمأنميتعاملممعها..مفلذلكمكفمعنمهذامالتخويف..موعدمإىلمالواقع م.م
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غضبمالحارضمغضبامشديدا،موقال:مالمشكمأنكمالمتذكرممامحدثميفملندنمعامم،1952م
يوممأدىمالدخانمالقاتلمإىلمموتمأربعةمآالفمنسمة..موالمشكمأنكمالمتذكرممامحدثميفمدونورا،م
تلكمالدينةمالصناعيةميفمغريبمبنسلفانيا،محيثممرضمنصفمسكانمالدينة،موماتمعرشونممنهمم
بعدمدخانماستمرممخسةمأيام،موبقيماألحياءممنهمميعانونممنماعتاللميفمالصحة..موالمشكمأنكم
المتذكرممامحدثميفممدينةمنيويوركمسنةمثالثمومخسنيمحنيمماتممئتامنفسممنمجراءممستوىم
أكاسيدمالكربيتمواجلسيامتمالعلقة.مم
والمي مقلمشأن ًامعنمهذهمالكوارثمالصارخة،متلكماآلثارمالطويلةماألمدمعىلمسكانمالدنممنم
جراءمتلوثماهلواء،ممنمعللمتنفسيةممزمنةمكالنفاخمالرئويموالتهابمالقصباتم(مالشعبماهلوائية)م
…مم
ليسمذلكمفقط..مفقدمنقصتمالقدرةمعىلمأداءمالتامرينماجلسميةميفماألصحاءممنمالكبارم
واألطفالمعىلمالسواء..موازدادتمنسبةمالوفياتممنماألمراضماألخرىمكالرسطانموأمراضم
القلب..موازدادمحدوثمالربوموفرطمالتحسسموأمراضماجلهازمالتنفيسميفماألطفال م.م
وهمميقدرونمرضيبةمالتلوثمالتيميدفعهامسكانمالوالياتمالتحدةمكلمعاممبخمسةمعرشم
ألفموفاة،موسبعةممالينيميومممرض،مومخسةمعرشممليونميوممناقصماإلنتاجية م.م
قال مرجل ممن ماجلمع :مفلم ممل متنبهوا مهذه مالدول مإىل مالخاطر مالتي محيملوهنا ملشعوهبمم
ولألرض م؟م
ابتسم،موقال:ممنمنخاطب..ملقدمأعمىمأهلماألرضماجلشعمواحلرص..مفصاروامالميعرفونم
إالمالثرواتمواألموال..موالمهيمهممبعدهامأيميشء م.م
حمفظته،موقال:مسأقرأمعليكممبعضمجهودناميفمهذامالجال..مثممكيفم
أخرجمورقةممنم م
ووجهت م.م
نظرميفمالورقةموقال:مبعدمبحوثمدقيقةمعلمنامأنمالدولمالصناعيةمالتقدمة،موباألخصم
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الوالياتمالتحدةماالمريكية،متساهممبالنصيبماألكربميفمتلوثمالبيئةمالطبيعية،مفهذهمالدولمالتيم
يسكنهامأقلممنمربعمسكانمالعاملمتنتجمثالثةمأرباعمفضالتهمم م(2,5ممليارمطنمسنويا)مبمعدلم1,6م
طنممللفردميفمالسنةمأيمعرشةمأضعافمماميعودمإىلمالدولمالنامية.موبلغماستهالكمالوالياتمالتحدةم
منممصادرمالطاقةم26مبالائةممنماالستهالكمالعاليميفم2000ممووصلمانبعاثمغازمثاينماوكسيدم
الكاربونمفيهام(م24مبالائةممنمانبعاثمالعاملم)مإىلم5,7ممليارمطنموأوروبام4ممليارمطنميفم 2001م.م
ومعمذلكمفإنمهذهمالدولمتتهربميفمالؤمتراتمالدوليةممنمااللتزاممبإجراءاتمفعالةمللحدم
منمالتلوثمبدعوىمتأثريمذلكمعىلمرفاهيةمشعوهبا،مكاممحدثميفممؤمترماألمممالتحدةمالعنيمبالبيئةم
والتنميةماملذيمعُقدميفمريومديمجانريوميفمالربازيلميفمحزيرانم(يونيو)م.1992مم
وعىلمالرغمممنماتفاقممؤمترمتغريمالناخميفمكيوتوميفماليابانميفم1997معىلمخفضمانبعاثم
الغازاتمالضارةمالسببةملظاهرةماالحتباسماحلراريمإالمأنمالعديدممنمالدولمالصناعيةمشهدتم
ارتفاعاميفمانبعاثمغازمثاينما موكسيدمالكاربونميفمعامم2001ممقارنةمب مـ1990موبنسبمخمتلفةمكامم
يفمالوالياتمالتحدةم م( 18مبالائة)مواليابانم م( 11مبالائة)موكندا م( 21مبالائة)مومإيطاليام م( 6مبالائة)م
واسرتاليا م(42مبالائة)موالربتغالم م(49مبالائة)موبلجيكام م(12مبالائة)موهولندا م(113مبالائة)موغريها.مم
وعُقدمم مؤمترماألمممالتحدةمللمناخميفمالهايميفم13مترشينمالثاينم(نوفمرب)م2000موحرضهم
مندوبونممنم180مدولة.مونوقشمالربوتوكولمالذيمأقرميفمكيوتوموالقايضمبتخفيضمالغازاتم
الضارةمبأكثرممنم 5مبالائةميفمالفرتةم 2008م 2012-ممقارنةممعممستوياهتاميفم.1990موكانتم
األنظارممتوجهةمإىلممند موبمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمللتجاوبممعماالتفاقمإالمأنمذلكمملم
حيدث،مونتيجةملذلكمفشلمالؤمترميفمالتوصلمإىلماتفاق.مم
ويفمآذارم(مارس)م2001مأعلنتمالوالياتمالتحدةمتراجعهامعنمبروتوكولمكيوتوممدعيةمأنهم
باهضمالتكلفةموظاملمألنهميفرضمخفضمالغازاتمالسببةمالرتفاعمحرار مة ماألرضمعىلمالدولم
الغنيةمفقط!مفياممأعلنماالحتادماألورويبمانتقادهمهلذامالوقفموممتسكهمبالربوتوكولموتصميمهمعىلم
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الصادقةمعليهمبحلولمعامم 2002موهومموعدمانعقادمالقمةمالثانيةملألرضميفمجوهانسبورغميفم
جنوبمأفريقيا.مم
وعقدتمقمةماألرضمالثانيةمميفمالفرتةم26مآبم(أغسطسم)ممإىلم4مأيلولم(مسبتمربم)م2002م
يفمجوهانسبورغميفمجنوبمأفريقيامحتتمشعارم(مالتنميةمالستديمة)مورغمماحلضورمالواسعم
للحكوماتموالنظامتمغريماحلكوميةمإالمأنمنتائجمالقمةمجاءتمخميبةملآلمالمألسبابمعدةمأبرزهام
الضغوطموسياسةمالرتهيبموالرتغيبمالتيممارستهامالوالياتمالتحدة.حميثمنجحتميفمتعطيلم
وضعمجدولمأعاململرشوعاتمووثائقمتقودمالعاملمإىلمحلولمعادلةملشاكلمالناخموالبيئةموالتنميةم
يفمحماولةمإلحباطمموضوعمسخونةماألرضممنمأنمحيظىمباألولويةمالتيميستحقها.مألنمالوالياتم
التحدةمستحاكممعندئذمعىلممسؤوليتهامالتيمترتاوحم 25م 30-مبالائةممنمتلكمالسخونة،موعنم
انسحاهباممنمبروتوكولمكيوتو.مم
وقدمأثارتمالنتائجمالضعيفةمللقمةمغضبمالنظامتمالعاليةمحلاميةمالبيئةموانسحبتممنهام
النظامتمغريماحلكوميةمونظمتمتظاهرةماحتجاجامعىلمنتائجمالفاوضاتمالتيماعتربهتاميفمخدمةم
الرشكاتمالتعددةماجلنسية.موقدموصفتممنظمةمأوكسفا ممماخلرييةمالدوليةماالتفاقمبأنهم(انتصارم
للجشعموالصالحمالذاتية،مومأساةمحتلمبالفقراءموالبيئة)مم
ثم
وذكرمتقريرمجلنةمالبيئةمالتابعةملالحتادماألورويبمالذيمنرشميفم 2م– 12م 2003-مأ منمانبعا م
يفمعا ممم2010ممقارن مةمبعا ممم
يفمالائ مةم م
فم م
طمنص م
ضمفق م
يبمسينخف م
يفماالحتا مدماألورو م
تمالدفيئ مةم م
الغازا م
يمبموجمبةمجيبمأنمختفضمدولماالحتادمانبعاثمهذهم
فمبروتوكو ملمكيوت مومالذ م
1990موهذمامخيال م
الغازاتمبنسبةم8مبالائةميفمالعاممالذكور م.م
ويفمنفسميوممإعالنمالتقريرمأعلنتمروسيامأنمبروتوكولمكيوتوميفمصيغتهماحلاليةمالميمكنم
نيميفم 22م 5-م2004-مبأنمروسيامتريدمالصادقةم
الصادقةمعليه،مولكنمأعلنمالرئيسمالرويسمبوت م
برسعةمعىلمبروتوكولمكيوتومجاءمهذامالوقفمبعدمأنمقدمماالحتادماألورويبمتنازالتمكبريةملروسيام
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بالوافقةمعىلمانضاممهاملنظمةمالتجارةمالعالية.ممم
وعزىمالتقريرمهذامالوضعمإىلمنمومقطاعمالنقلمالذيماعتربهمسبباممهامميفمزيادةمانبعماثم
الغازاتمالدفيئة.مإضافةملذلكمسيكونمانبعاثمغازمثاينماوكسيدمالكاربونممنمهذامالقطاعمأعىلم
بنسبةم 34مبالائةميفمعامم 2010ممقارنةمبعامم.1990موطبقامللتقريرمفانمخطةماالحتادماألورويبم
بالنسبةمالنبعاثمهذهمالغازاتمملمتنجز م.م
*م
** م
بعدمأنمأهنىماألولمحديثه،مقاممرجلمثان،موقا مل:ماألمرمبالنسبةمللامءمالمخيتلفمعنهمبالنسبةم
للهواء..مفالاءمالذيمجعلهماهللمسببامللحياةموركناممنمأركاهنا..موالاءمالذيممألماهللمبهمأرضه..م
يتعرضماليومملخاطرمكثريةمجتعلنامندقسمنواقيسماخلطر..مفاخلطرمالحدقمبالاءمحمدقمباحلياةم
نفسها م.م
وسأحدثكمماآلنمعنمبعضمهذهما ملخاطرملتدركواماألخطارمالتيمتنتظرماألرضممنمطرفم
هذهمالعصاباتمالجرمةمالتيمالمتعرفمإالمالرصاع م.م
هناكمثالثةممصادرمكربىملتلوثمالاء..مم
أمامأوهلا..موهيمأقلهامخطرا..مفمياهمالرصفمالصحي،موهيمتتكونممنمفضالتماإلنسان،م
ِ
الستحامم ..موقد مرأينا مأنه مبحلول معامم
ماستخدم ميف مغسل مالالبس مأو ما م
والقاممة ،موالاء مالذي
2020م،ممنمالحتملمأنمتنتجمالدولمالصناعيةمكميةممنممياهمالرصفمالصحي،مقدمتبلغمضعفيم
الكميةمالتيمكانتمتنتجهاميفمعـــــامم1990م م.م
ويمرممعظمممياهمالرصفمالصحيممنمخاللمحمطاتمالعاجلةمالتيمتزيلماألجساممالصلبة،م
وتلكمالوادمالذائبةممثلمالنيرتوجني،موالفوسفور.مويمرمبعضهامخاللمأحواضمللتطهريمقبلم
ترشيحهاممنمخاللمحقولمالرتشيحمإىلماألرض،موتذهبمالبقيةممنممياهمالرصفمالصحيمدونم
معاجلةممبارشةمإىلمجماريمالياهمأومالحيط م.م
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وأمامالثاين..مفهيمالوادمالكيميائيةموالنفاياتمالزراعية..محيثميرسيمماءمالطرمأومماجلليدم
النصهرممنماألرايضمالزراعيةمإىلمجماريمالياهمحامالًممعهمالخصباتمالكيميائية،مومبيداتماآلفاتم
التيمقدميستخدمهامالزارعونمعىلماألرض.مم
وأمامالثالث..موهومأخطرهاممجيعا..مفتلكمالنفاياتمالكثريةمالتيمتفرزهامأنواعمالصناعاتميفم
ُفرغم
البالدمالتقدمة..محيثمحتتويمهذهماملنفاياتمعىلمالكثريممنمالوادمالكيميائيةموالسامة،موت َّ
كمياتمكبريةممنمهذهمالنفاياتمالكيميائيةميفمأنظمةمالياهممبارشة.مم
باإلضافةمإىلممامينتجمعنمحرقمالفحم،موالنفطموأنواعمالوقودماألخرى،مويفمحمطاتمتوليدم
ني م.م
الطاقة،موالصانع،موالسياراتممنمأكسيدمالكربيتموالنيرتوج م
ورباممتلوثمبعضمالصناعاتمالاءمبطريقةمأخرىمعندمامتستخدممكمياتمكبريةممنمالياهم
لتربيدمالعدات،محيثمجتعلماحلرارةمالناجتةمعنمالعداتمالاءمساخنا،موتستخدممحمطاتمتوليدم
الكهرباءمغال ًبامالاءملتكثيفمالبخارمالذيميديرمالع َن َفاتم(التوربينات)،موحينامم ُيفرغمالاءماملساخنم
يفمالنهرمأومالبحرية،مربامميسببمالتلوثماحلراريمالذيميمكنمأنميرضمبحياةمالنباتمواحليوان م.م
قالمرجلممنماجلمع:مفامماألخطارمالتيمقدمتنجممعنمهذامالنوعممنمالتلوث م؟م
قال:ممكثريةمالميمكنمحرصها..موسأقترصملكممعىلمواحدممنها..مرباممسمعتممبه..مورباممملم
تسمعوا..مألنمهناكممنميريدمأنمالمتسمعوامبه..مم
إنمالطرماآلن..مويفممناطقمكثريةمـمخاصةمىفمالبيئاتمالصناعيةمـمملميعدمذلكمالطرمالطاهرم
النظيفمالمتلئمبالصحة..ملقدمصارتمالسامءممتطرمناممطر ًاممحضي ًامهيلكماحلرثموالنسل،مفقدمبلغم
ل مميا مه ماألمطا مر معالي مةم
األسماهليدروجينيمللمطرمىف مبعضمالناطقمالصناعي مة درج مة معالي مة مجتع م
احلموض مةمحمدث مهمأرضا مرمكثرية م،مفقدمفقدتممئاتممنمالبحرياتمىفمأمريكامالشامليةموشاملمغربم
أوربامـمنتيجةمارتفاعمدرجةممحوضةممياههامبسببمالطرماحلميضمـممعظمممامهباممنمثرواتمسمكيةم
وأصبحتم90مبحريةمىفممنطقةمجبالمأدرونداكمىفمواليةمنيويوركمـممثالمـمخاليةممتام ًاممنماألسامكم
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حتتمتأثريماحلموضةمالتزاميدةملياهمالبحرياتموهيممحوضةمقاتلةملألحياء.مم
والميقترصمتأثريمالطرماحلميضمعىلماألرضارمبمياهماألهنارموالبحرياتموإنامميمتدمتأثريهمإيلم
خماطرمكثريةمفقدمأعلنمفريقممنمالباحثنيمىفمجامعةمنيوهاممبشريمبالوالياتمالتحدةماالمريكيةم
م()1985مأنمالطرماحلميضميمنعمحاسةمالشممعندمسمكمالسالون،موهلذاميفقدمقدرتهمعىلمإجيادم
طريقةمنحومجماريماألهنارمالعلياممنمأجلموضعمبيضةموإمتاممعمليةمالفقس،مكاممبدأتمترضم
األمطارماحلمضيةمبالحاصيلمالزراعيةمحتتمتأثريمترسبمكمياتمكبريةممنمالوادماحلمضيةمىفمالرتبةم
حلموضيةمالتزايدةمالتىمترضمبلمتقتلمالنباتاتمإذمتعملم
مماميغريممنمتركيبهامالكيامويمىفماجتاهما م
احلموضةمالزائدةمىفمالرتبةمعىلمإفقارمالرتبةمنتيجةمإزالةمالكاثيوناتم"ماأليوناتمالوجبةم"ممنهامالتىم
تعتربمالقاعدةماألساسيةملتغذيةمالنباتاتممثلمالكالسيومموالغنيسيومموالبوتاسيوم.مم
ريمالكثريممنماألشجارموالنباتاتمحيثمتصابمبظاهرةمالوتم
كامميؤديمالطرماحلميضمإىلمتدم م
قمالعلوي مةمالعرض مةم
فماألورا م
تماألشجا مرمواقف مهمك مامميقولو منمإ مذمتتل م
ثممتو م
الرتاجعيمم Diebackمحي م
قم
ىل ماألورا م
ك ما م
ري مبع مد مذل م
ل مالتأث م
ل مالاد مة ماخلرضا مء مفيهما مث مم مينتق م
ى ميقت م
يض مالذ م
مبارش مة مللمط مر ماحلم م
نمألانيماماالحتاديةم م()1980مأنممساحةممنمالغاباتمتقدرمبنحوم560م
حمتقري مرمم م
التحتي مةمفق مدمأوض م
ألفمهكتارمأيمحوايلم 7مر 7م%ممنمجمموعممساحاتمالغاباتميفمألانيامقدمدمرتمأومأتلفتمبدرجاتم
متفاوتهمنتيجةمالطرماحلميضموالضبابماحلميض م.م
شعمواحلرصم
وعندمامنتساءلمعنمسببمهذاماالنحرافميفماحلفاظمعىلمطهارةمالياه،منجدهماجل م
عىلمالكسبمبغضمالنظرمعنمالفاسدماحلاصلة،مفعندمامنستخدمماألسمدةمالكيامويةموالبيداتم
احلرشيةممثالًمبدرجةمكثافةمعالية،مخوفاممنماجلوائح،موحرصامعىلمالكسب،موسعيامإىلمزيادةم
ف مهلذهم
إنتاجيةمالحاصيلمالزراعيةمنصلمإىلمإفسادمالبيئةمواإلنتاجممع ًا،مألنماالستخداممالكث م
الكياموياتمترسب مكميات مكبريةممنهامإىلماهلواء مومصادر مالياهموإفسادمها ،مفض ً
ال معن مإنتاجم
حماصيلمملوثةمكيامئيا م.م
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ويفمتقريرمصادرمعنمدولمجمموعةمالتعاونماالقتصاديماألوريبم م()1988محذرممنمتفاقمم
التلوث مالائي مالناجم معن متكثيف ماستخدام ماألسمدة مالكياموية ،مودعا مالتقري مر مإىل ماحلد ممنم
االستخداممالكثفم(اإلرساف)مهلذهماألسمدةمالكيامويةملامهلاممنمخماطرمكبريةمعىلماألحياءمالائية.مم
ملميكتفمالبرشمبكلمهذا..مبلممدوامأيدهيمماآلثمةمإىلمالبحارموالحيطات..مفقدمأثبتتم
الدراساتماحلديثةمأنمماءمالبحارمقدمتلوثمبنسبة م(400مبالائة)ممنمبعضمالعمنارصمالعدنيةمالسامةم
مثلمعنرصمالزئبقمنتيجةممامتقذفهمالصانعممنمخملفاهتامالصناعيةميفممياهمالبحار م.م
حتىماألسامكمملمتسلمممنمالتلوث،فقدمسجلتمأرقامامعاليهممنمالعديدممنماللوثاتمالعدنيةم
مثلمالزئبقموالرصاصموالزرنيخ م.م
باإلضافةمإىلمهذامكله..مفإنمهناكمخطرامعظياممنتجم ممنماإلرسافميفماستعاملمالثروةمالائية..م
بسببماجلشعمواحلرص..مهذاماخلطرمهوممامحيصلماآلنممنماستنزافمكميمونوعيملكثريممنمم
الواردمالطبيعيةممنمخاللماالستعاملمالفرطمهلاموعدممكفايةممإجراءاتمجتديدها م.م
فبالنسبةمللمياهمالعذبةمحتتويماألرضمعىلمكمياتممنها،متبلغمنسبتهام 2,5مبالائةمفقطممنم
جمموعمالياهموحوايلم 0,5مبالائةممياهمجوفيةممتاحةمأوممياهمسطحية،موتتباينمكمياتماألمطارم
الساقطةمتباينامكبريامعىلممستوىمالعاملمحيثمتستلممالنطقةمالعربيةميفمشاملمأفريقياموغربمآسيام
كمياتمقليلةمجداممنها م.م
وإذاماستمرمتلوثمالياهمعندمالعدلماحلايلم ممعمزيادةممالياهمالستخدمةمبمعدلمأعىلممنممعدلم
نمومالسكانميفمأجزاءمعديدةممنمالعا ممل(..)1مفسيؤديمذلكمإىلماستنزافمالياهمالعذبةميفموقتم
قريب م.م
فعىلممستوىمالعاملمتستهلكمحاليام54مبالائةممنمالياهمالعذبةمالتوفرة،موإذامبقيماستهالكمالفردم
( ) 1متضاعف مسكان مالعامل مثالث ممرات مخالل مالسبعني مسنة مالاضية مبينام متزايد ماستهالك مالياه مست ممرات منتيجة مالنموم
الصناعيموزيادةماستخداممالياهميفمالريموارتفاعمالستوىمالعايش.
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ثابتامحتىمعامم 2025مفيمكنماسمتهالكم 70مبالائةممنهامنتيجةمالنمومالسكاينموحده،موإذموصلم
استهالكمالفردمإىلممستوىمالدولماألكثرمتقدمامفيمكنماستهالكم90مبالائةميفمالسنةمالذكورة.مم
يفمعامم2000مكانمهناكم508ممليونمإنسانميعيشونميفم31مبلداميعاينممنمالضغطمعىلمالياهم
أوممنمشحتهامويتوقعميفمعامم2025ممأنميرتفعمالعددمإىلم3ممليارمإنسانميعيشونميفم48مبلداميعاينم
منمهذهمالظروف،موسوفميتضاعفمعددماألشخاصمالذينمميعانونممنمشحةمالياهمويزدادم
وأولئكمالذينميعشونميفمظروفمالضغطمعىلمالياهمستممرات،موهناكمم88مدولةمناميةميقطنمفيهام
40مبالائةممنمسكانمالعاملميعدمالنقصميفما ملياهمفيهاممعوقامجديامللتنميةماالجتامعيةمواالقتصادية م.م
*م
** م
قاممآخر،موقال:محتىمذلكماجلوماهلادئمالبسيطمالذيمعاشهمأسالفنامعىلمهذهماألرضممنذم
عرشاتماآلالفممنمالسننيميريدمأنميستلممنا..مم
إنمالتلوثمالصويتميزامحناميفمكلمحمل..مففيمكلمحملمتسمعونمهديرمحمركاتمالطائرات،م
صخب مالسيارات موالقطارات موالسفن موالصانع موالستودعات ..مفإذا مدخلتم مإىل مالبيوتم
و م
وجدتممأنفسكممحمارصينمبأصواتمالرباداتموالغساالتموالرائيموالذياعموالوسيقىمالصاخبةم
ببيوتكممأومبيوتماجلريانممنمحولكم م.م
قاممرجلممنماجلمع،موقال:مملمنكنمنحسبمأنمللصوتمتلوثا م.م
ّ
رجماألرضمعنمفطرهتامالتيمفطرتمعليهامتلوثمورصاع..ملقدمحذرتم
خ
قال:ممكلممامأ م
منظمةماليونسكو،مومنذم م()1967ممنمأنمالضجيجمهوممصيبةمالعاملمالعارص م.م
وبعدممرورمأكثرممنم 33معام ًاممنمالزمنمأصبحمالصخبمأكثرمخطرا،موارتفعتمقيمتهميفم
معظم مالدن مالكربى ميف مالعامل مبمعد مل 12م -م15د .مب ،مأ ّما مقيمة ماملضجيج مالذاتية مفارتفعتم
وبمعدل(م3م م-م4م)ممراتموانخفضتمإنتاجيةمالعملمبنسبةم15م م20-مبالائة م.م
قالمآخر:ممامالخاطرمالتيميسببهامهذامالتلوثمالصويت م؟م
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قال:مملقدموجدناممنمخاللمالبحثمالستقرئمللواقعمأنمللضجبجمتأثريامخطريامعىلمصحةم
سبةمأمراضمالقرحةمالعدية،مواجلملةمالعصبيةمالنفسيةم
اإلنسان،مفهوميلعبمدور ًامهام ًاميفمارتفاعمن م
وأمراضمالقلبماألوعيةمالدموية م.م
ففيمالجتمعاتماألوربيةميعاينموسطي ًامكل(م4م)مرابعمرجلموكل م()3مثالثمامرأةممنمالعصبيةم
الناجتةمعنمالضجيجموالصخبمالرتفعيني م.م
ووفق ًاملإلحصائيات،مفإنمكلمخامسممراجعملستشفياتماألمراضمالمنفسيةميقصدهاممنم
جراءمتعرضهمللضجيج..مأ ّمامحاسةمالسمعمفهيماألكثرمترضر ًاممنمالضجيج..مو ُيعتقدمأنهممنمبنيم
ن 20م30-مشخص ًاممنمسوءمالسمع،مأ ّمامهذامالعدلميفمالدنمفيصلمإىلم م()5م
كلممائةمقرويميعاينمم م
مخسةمأضعافهميفمالريف م.م
وهذاميؤديمإىلمانخفاضمنسبةماالستيعابمالدرايسمومرد مودمالراحةمأثناءمالنومموإىلمالضجرم
والقلقمخصوص ًامعندماألطفالمفتزدادمعصبيتهم.مم
وقد ماخرتع ماألطباء ممصطلح م(الرض مالضجيجي) ملوصف مودراسة مالتأثري ماإلمجايلم
للضجيجمعىلماإلنسانموذكروامأنممنمأهممأعراضهمالصداع،موالقيئموالعصبيةموالقلق..موميفم
حاالتمليستمنادرةمنقصممؤقتملدرج مةمالسمع.مم
وقدمازدادمبشكلمملفتملالنتباهمعددامألمراضمالهنية،موبشكلمخاصمخطرمالسكتاتم
القلبيةموالدماغيةمالبكّرةمعندمكبارمالسنموتسارعمشيخوخةماجلسمموكلمهذامأدىملرتاجعمنوعيم
يفمجودةمالوسطمالطبيعيمالجاورمـمأيمظروفمحياةمالناسمـمويعتقدماخلرباءمأنمالصخبمالرتفعم
دنمالعمالقةميقرصمعمرمالبرشمنحوم8م م12-مسنة.مم
يفما مل
ّ
وفوقمهذا،مفقدمأثبتمالعلامءمأنمالضجيجميؤثرمعىلمالطبيعةمتأثريامخطريا،مفهوميقلصممنم
أعامرماألشجارميفمالدينةمالتيمهيمأقرصمعمر ًاممم ًامهيمعليهميفمالريف،منظر ًامإلرتفاعمكثافته،مفلوم
عرضنامالنباتاتمإىلمصخبمكثافتهمتساويم م100-مد.بملامأستطاعمالبقاءمحي ًامأكثرممنمعرشةمأيام،م
ّ
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حيثمتبدأماألزهارمواألوراقمبالذبولمحتتموطأتهموميلتجممنموها،مأ ّمامالطيورمفتجربمعىلمهجرةم
أعشاشهاموتركمبيوضها،مومتتنعمعنمرعايةمفراخها،مبلمقدميؤديمالصخبمالرتفعماىلمتشققم
البيوضموختثرها م.م
أ ّمامعندمفصيلةمالثدياتمفيتسببمالضجةمبتغيرياتميفمضغطمالدمموالرضرمبالعضالتم
القلبية،موقدمتؤديمإىلمالوتميفمهنايةمالطافمنتيجةمللشللمالقلبي..موتكفمبعضمالفئرانمعنم
التكاثر،موقدميلتهممبعضهامصغاره..موحتتمتأثريمالضجيجمتتعرضماحلواملممنمالثعالبميفم
مرحلةممامقبلمالوال مدةمإىلماإلجهاضمأومالطرحيةمأومالوالدةمالبكّرة،موهذاممامقدميؤديميفمحالةم
مزارعمتربيةماحليواناتموإكثارهامخلسائرمإقتصادية.مم
باإلضافةمإىلمذلك،مفالضجيجميقيضمعىلميرقاتمبعضماحلرشاتمو(أمربيونات)مبعضم
ّ
الطيورمويشققمقشورمبيوضها،موتفقدمبعضماحليواناتمحتتمتأثريمالضجيجمقد مرهتامعىلمالتوجةميفم
األفقموالتقديرمالصحيحمألماكنمتواجدها م.م
*م
** م
قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمبإخواننامعىلمهذهماألرضممنم
النباتات..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتمالغابات،موهيمتتعرضمللقطعمبمعدالتم
متصاعدة..محيثمتممتدمريم 2,5ممبالائةممنمغاباتمالعاملمخاللمتسعيناتمالقرنمالايض..مويفم
األربعنيمسنةماألخريةمانخفضتمحصةمالفردممنمأرايضمالغاباتمأكثرممنم 50مبالائةممنم1,2م
هكتارمإىلمأقلممنم0,6مهكتار،موهذاميعودمإىلمالنقصميفمأرايضمالغابات،موإىلمالزيادةمالسكانية م.م
فمثالمفقدتمالغاباتمالداريةمالرطبةم75000مك مم2ممنممساحتهاميفم1979موم142000م
ك مم2ميفم1989موهبذامارتفعتمنسبةمالفقدمإىلم90مبالائة م.م
ىل50مبالائةممنمالتنوعمالبيولوجيمالباقيميفمالعامل..م
إنمهذهمالغاباتمالتيميتالعبمهبامحتتويمع م
وعندماستمرارممعدالتمالقطعماحلاليةمميمكنمأنمختتفيمالغاباتمالداريةماألوليةمالباقيةميفمغضونم
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 50مسنة..مومامملميتوقفمأوميتباطأمبشكلمأسايسممعدلمالفقدانماجلينيمللنباتاتميفممالعاملمفإنم
60,000مصنفامنباتيامـمميمثلمحوايلمربعمجمموعماألصنافميفمالعاملمـميمكنمأنميفقدميفمحلولم
.2025مم
أذكرمأينمكنتمأعيشميفمغابةممنمالغاباتمقبلمأنمتأيتماألياديماللوثةمبالرصاعملتدمرماحلياةم
التيمكنامنعيشهاممعمإخوانناممنمالنباتاتمواحليوانات..ملقدمصحتمفيهم،موه ممميقطعونماألشجار،م
وحيرقوهنا:مملمتفعلونمهذا م؟م
قالوا:مألجلماحلياة م.م
قلت:مألجلماحلياةم!؟..مإنمالنباتمهوماحلياة..مولومغابمالنباتمغابتماحلياةمكلها..مأالم
تعلمونمأنمالنباتمهومالثبتمالرئييسمللطاقةمالشمسية..مفكلمنباتممنمبالينيمالبالينيممنم
النباتاتماألرضيةمعبارةمعنمم مفاعلمحيويملتثبيتمالطاقةمالشمسي مة،موهوملذلكممصدرمالطاقةم
الرئيسمعىلماألرض م.م
ض،مفالنباتميستغلمالطاقةمالضوئي مة،م
والنباتمهومالصانعمالرئيسمللغذاءموالدواءمعىلماألر م
والا مء م،موثاينمأكسيدمالكربونمليكونملناموللكائناتماحليةمغريمذاتيةمالتغذي مة()1ممالغذاءمالتناسبممعم
حاجاتناممالختلفة .م.م
ت،م
ابحثوا..مفستجدونمأنممجيعمالوادمالكربوهيدراتيةمعىلماألرضممصدرهاماألصيلمالنبا م
ومجيعمالوادمالدهنيةموالوادمالربوتينيةموالفيتاميناتممصدرهاماألصيلمالنبات..موكلمالبرتولم
والفحممواخلشبمواألوراقموالطاطممصدرهاماألصيلمالنبات م.م
وفوقمذلكمكله،مفإنمالنباتمميثبتمنسبتاماألكسجنيموثاينمأكسيدمالكربونميفمالغالفماجلويم
بمقدارهمالوحيدمالذيمالمتصلحماألرضمإالمبه م.م
قالمبعضماجلمع:مفبممأجابوك م؟م
()1مأيمغريمالقادرةمعىلمتصنيعمغذاءهاممنمخاماتهماألوليةمكامميفعلمالنبات.
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قال:مملقدمتبادلوامضحكاتمساخرة..مثممراحواميقطعونموحيرقون..مم
قالمالرجل:مفامذامفعلت م؟م
قال:مملقدمخرجتممنمتلكمالغابة..موملمأعدمإليهامإالممبعدمسنني..موقدمهالنيمماموجدت..م
لقدموجدتمغابتنامحتولتمإىلمصحراء..مفقدمغزهتامالرمال،موملمتعدمتصلحمليشء م.م
قالمالرجل:مهلميمكنمهذا م؟م
قال:ممأالمتعلم..مأالمتعلمونممجيعامأنمالتصحرمهيلكمـمحسبمبعضماإلحصائياتمـم20م
لمسن مة م-م
يفمك م
ألفمميلممربعممنماألرايضماخلرضاءمسنوي ًا،مفيحيلهامإىلمقفا مرمرمليةمجدباء،مكامم–مأن مهم م
صمهبا م،ممتح ّينًمامالفرصة م،م
لممربع م،ميرتب م
فممي م
يلم70مأل م
تمأخرى م،متقد مرمبحوا م
قممساحا م
حياو ملماخرتا م
بموأغرقتهمامالرما مل م.م
نممحايتها م،مرضهبماماجلد م
نيمأصحاهبمامع م
تمأع م
فإذمامغفل م
مليسمالتصحرموحدهمهوممامهيددماألرضمنتيجةمقطعمأشجارها..مهناكمآثارمأخرىمالمتقلم
خطرا..ملقدموردميفمبعضماإلحصائياتمأنهمخيتفيممنمالوجودمكليامبنيم4000مإىلم6000منوعم
حيواينمكلميوم،ممماميوفرمجواممنمعدممالتوازنمالبيئيميفمتلكمالناطق،موسيحرمممخسمسكانمالعاملم
الزمملريمأراضيهمموزراعةمحماصيلهممبسببمذلك م.م
منمالاءمامل
ّ
*م
** م
قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمبإخواننامعىلمهذهماألرضممنم
احليوانات..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتمأنممعدلمانقراضماحليواناتمالربيةموصلم
حدمكلمعرشمسنواتمبنيمعاميم 1600م-
إىلممستوىمقيايس،مفبعدمأنمكانمينقرضممنهامصنفموا م
،1950مأصبحمانقراضماألصنافمالربيةمأرسعمبـم 50م100-ممرةممنماالنقراضمالطبيعي،موهذام
هيددمبحدوثمفجواتمكبريةميفمشبكةماحلياة م.م
فالكثريممنماحليواناتمالفقريةمماليوممإمامنادرةمأوممهددامباالنقراض..مباإلضافةمإىلمأنمالثروةم
السمكيةميفمالبحارمومالحيطاتمتتعرضماليوممإىلماالستنزافم؛مإذمتصادمسنويامكمياتمكبريةممنها،م
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لذامباتمربعمماالحتياطيممستنزفمأوميفمخطرماالستنزافم مو44مبالائةميصادمعىلمحسابمحدودهم
البايولوجية.مم
سكتمقليال،مثممقال:مليتماألمرمتوقفمعندمحدماالنقراض..ملقدموصلماألمرمهبذهمالدنيةم
بمبالفطرةمالسليمةمللحيوانات..مفراحتمتطعمهامالسمومملكيمتكتنزمحلامموشحام..م
إىلمأنمتتالع م
فكانمعاقبةمذلكمأنممتردتماحليواناتمالتيمملمتتعودمالتمرد..ملعلكممسمعتممبجنونمالبقر م.م
قالمأحدهم:مسمعنامبه..مولكنامالمنعرفمقصتهمبالضبط م.م
ضمغريبةمعىلمقطعانماخلرافم
قال:ممقصةمهذامالداءمبدأتمعندمامظهرتميفموقتمسابقمأعرا م
الربيطانية ،موعرف مالعلامء مما مأسموه مآنذاك مالرض ماألكَّال ..مألن ماخلراف مالصابة مبه متقيضم
الساعاتمالطوال،موهيمحتكمنفسهامعىلمأعمدةمحظائرها،موجرىمالبحثمعنمأسبابمالرض،م
فاكتشفمالحققونمأنمعظامماخلرافموسقطها،متطحنموتقدممكمكمالتمبروتينيةميفمع ملفم
األبقار،موهكذاماشتبهميفمأنماجلراثيممالسببةملرضماألكالمكانتمتنتقلمهبذهمالصورةمإىلماألبقار م.م
ويفمعامم1988ممحظرتماحلكومةمالربيطانيةمإضافةمنفاياتماخلرافموسقطهاموعظامهام
السحوقةمإىلمعلفماألبقار،مولكنمهذامالتدبريمملميتمماحرتامه،موهكذامتفاقمتماألمورمواسترشىم
ا ملرضمبنيماألبقار،موأصبحمهيددمباالنتقالمإىلماإلنسان م.م
ويفممارسممنمعامم1996مماكتشفمالعلامءموجودمعالقةمبنيممرضماجلنونمالبقريمومرضم
كروتزفلتمـمجاكوبمأومالتهابمالدماغماإلسفنجيمالذيميصيبماإلنسان م.م
ويفميوليوم1996ممرصحمالعلامءمبوجودماحتاملمكبريمبانتقالممرضمجنونمالبقرمإىلماألغنام،م
واحتاملمانتقالهمإىلماإلنسانمعنمطريقمأكلمأنسجةمالدماغمواحلبلمالشوكيموالرصانمالتابعةم
لألغنام..مومنمالقائلنيمهبذهمالنظريةمالربوفيسورمريتشاردمالييسمأخصائيمعلمماجلراثيمميفمجامعةم
أيدز م.م
قالمرجلممنماجلمع:مإنممامتتحدثمبهمعجيب م.م
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قال:ممهناكممامأخطرممنمهذامبكثري..مإنمالوايشموالدواجنماآلنمتسمنمبالنفاياتمالختلفةم
دونممراعاةملألرضارمالتيمقدمتنجممعنمذلك..مفهيمتسمنمـممثالمـمبفضالتمالدجاج..موهيمـم
كامميذكرمالختصونمـمغالب ًاممامتتضمنمنوعنيممنمأنواعمالبكتريياميتسببانميفمإصابةماإلنسانمببعضم
يفموجودمطفيلياتميفممعدةماإلنسان،مويساعدانمأيضامعىلمجتمعمالرواسبم
األمراض،مكامميتسببانم م
التيمختلفهاماألدويةمالبيطرية،مفضالًمعنموجودمترسباتممعادنمحتتويمعىلمنسبةمعاليةممنمالوادم
السامةممثلمالزرنيخموالرصاصموالكادمسيومموالزئبق م.م
نمالمكنمأنمتنتقلمإىلمجسمم
وتنتقلممثلمهذهمالبكترييامإىلمالوايشمبكلمسهولة،مكاممأنهمم م
اإلنسانمعندمتناولهمحلومامملوثةمبروثمالوايشمأثناءمذبحهاميفمالسالخ.مم
ومنمناحيةمأخرى،مفقدمأفادممركزممكافحةماألمراضموالوقايةممنهاميفمواليةمأتالنتامبأنهمتوجدم
يفمالوالياتمالتحدةمفقطم80ممليونمحالةممرضيةمنامجةمعنمتناولمالوادمالغذائية،م مو9000حالةم
وفاةمنامجةمأيضامعنمتناولمبعضماألصنافممنماألغذية ،مو 4ممالينيمحالةممرضيةمنامجةمعنم
اإلصابةمببكترييامسالونيالمحيثمانتهتممامبنيم 500مـم 1000محالةممنمهذهماحلاالتمإىلموفاةم
الريض،مكاممتتسببمالبكتريياممنمالنوعمالنطويميفمإصابةممامبنيم4مـم6ممالينيمشخصمبالتهماباتم
حادةميفمالعدةمويقتلم100ممنهممسنويا م.م
أمامالبكتريياممنمنوعمإيمكواليموالذيمتمماكتشافهميفمبعضماللحومماللوثة،مفإهنامتوديمبحياةم
250مشخص ًامسنويامفضالمعنمأهنامتتسببميفمإصابةممامالميقلمعنم20مألفمشخصميفمأمريكام
سنويامبأمراضمخطرية،موهناكم17ممريض ًامعىلماألقلمثبتمأنممرضهممناجممعنمتناوهلممحلومام
ملوثةممنمإنتاجمرشكةمواحدة م.م
ليسمذلكمفقط،مبلمقدمدأبممربومالوايشمعىلماستخداممخملفاتمالحاصيلمالزراعيةموقشارةم
اخلرضاواتموعالئقماحلبوبموالوادمالداخلةميفمصناعةماخلبزمواخلمرميفمتسمنيمالوايش،موذلكم
باإلضافةمإىلماستخداممحوايلم 40مملميارمرطلمسنوياممنمخملفاتمالسالخممثلمالدماءموالعظامم
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واألمعاءمباإلضافةمإىلممالينيمالقططموالكالبمالسقيمةمالتيميويصماألطباءمالبيطريونمبأنميكونم
سلمهامهلممالقائمونمعىلممالجئماحليوانات،محيثمحتولمحلوممهذهم
مآهلامالقتلمالرحيممأومالتيم ُي
َّ
سلوكياتمالوايشمواخلنازيرمالتيمرسعانممامتتحولممنمحيواناتم
احليواناتمإىلمعلفممماميعرتيم م
آكلةملألعشابمإىلمحيواناتمآكلةمللحوم.مم
وفوقمذلكمكله..مفقدموردتناماألخبارمبأنمالزارعني،مومثلهممالرشكاتمالنتجةملألعالفم
بدأواميفماستخداممأومحماولةماستخداممفضالتماألطعمةماجلافةمالستخرجةممنمحاوياتمالقام ممة،م
وخملفات مالطاعم ممن مالشحوم موزيت مالقيلموالشحوم مالتجمعة ميف محمابس مالشحوم موالغبارم
التصاعدممنممصانعماإلسمنت..موحتىمأوراقماجلرائدموالورقمالقوىمالستخرجممنمالنباتات،م
كاممأجرىمالباحثونمبعضمالتجاربمعىلمسامدمالوايشمواخلنازيرموالرواسبمالطينية.مم
والمتتوافرميفمالوقتمالراهنمأيمإحصائياتمدقيقةمحولمعددمالزارعنيمالذينميطعمونم
مواشيهممبفضالتمالدواجن،ملكنميعتقدمبأنمهذهمالظاهرةمقدمعمتميفمنصفمالوالياتمالتحدةم
أومثالثةمأرباعها،موبالرغمممنمالرائحةمالكرهيةمالنبعثةممنمفضالتمالدجاجموالديكمالرومي،مفإنهم
خدامهامكعلفمبعدمتكديسهامعىلمنحومسليمموإخضاعهاملدةمترتاوحممامبنيم 4مـم8م
يمكنماست م
أسابيعملدرجةمحرارةمترتاوحممامبنيم160مـم170مدرجةمفهرينهايت،موهيمدرجةمعاليةمتكفيملقتلم
البكترييا،موقدمذكرمبعضمالزارعنيمبأهنمميقدمونملدواجنهممسامدمالوايشماخلاممدونمإخضاعهام
أليمتصنيع.مم
وقدمازدادماالهتامممبمكوناتمأعالفماحليواناتميفمالوالياتمالتحدةممؤخر ًا ميفمأعقابم
الضجةمالتيمقدمأثارهاميفمبريطانيامموضوعمجنونمالبقرموالخاوفمالتيمانتابتمالشعبماألمريكيم
منمأنمتنتقلمالعدوىمإليهم،موقدملقيممئاتممنمالربيطانينيمحتفهممنتيجةمتناوهلممحلومماألبقارم
اللوثة م.م
وتفيدماإلحصائياتمبأنم75مبالائةممنمرؤوسمالوايشميفمأمريكاموالبالغمعددهام90ممليونم
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رأسمظلتمتأكلمخملفاتمالسالخ،موأنماحلظرمالفروضمعىلمتقديممالنتجاتمالثانويةملصانعم
اللحوممقدميدفعممريبمالوايشمومصانعماألعالفمإىلماللجوءمإىلممضافاتممثلمالسامدموخملفاتم
أخرىممش مكوكمفيها م.م
*م
** م

قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمبالغذاءمالذيمجعلهماهللم
قواممحياتنا..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتهمميتفننونميفمالتالعبمبهموتلويثهم
بكلممامشاءتمهلممنفوسهمممنمأنواعماللوثات..مم
سأرضبملكممأمثلةمتؤكدملكممهذا..مالشكمأنكممت معرفونمحلوىماألطفالمكالشوكوالتهم
والبسكويتمورقائقمالبطاطسماجلاهزةموغريهاممنمالقرمشات..مم
قالوا:موكيفمالمنسمعمهبا..موهيممنمأهمممامأنتجتهمهذهماحلضارة..مواعتربتهممنمعالماتم
تقدمهامعىلمسائرماحلضارات م.م
قال:ملقدمأثبتتمالدراساتمالكثريةممامختتزنهمتلكماحللوياتممنمفنونممالسموم..موآخرممام
قرأتميفمهذامدراسةمبريطانيةمقامتمهباميفممطلعمهذامالعامم(ممجعيةمالرشاكةمبنيماألطباءموالرىض)م
عىلمثامنامئةمطفلمبريطاين،موكشفتمهذهمالدراسةمأنم25مبالائةممنمهؤالءماألطفالميعيشونمعىلم
احللوياتمورقائقمالبطاطسماجلاهزة،م مو75مبالائةممنهممليستملدهيممأميةمفكرةمحولمكميةمالفواكهم
واخلرضمالتيمحتتاجهامأجسامهم،مكامماعرتفممائتانممنهممأهنممأثناءمذهاهبممإىلمالدرسةمالميتناولونم
فطوراممنزليا،مبلميتناولونمبدالممنهمحلوياتمورقائقمبطاطسمجاهزة.مم
كاممأشارتمدراسةمبريطانيةمأخرىممتتمعىلمألفموسبعامئةمفتىموفتاةمترتاوحمأعامرهممبنيم
الرابعةموالثامنةمعرشةمكانتمبعنوانم(مالتغذيةموأنظمةمالطعاممالعامة)مإىلمأنمحوايلم80مبالائةممنهمم
يتغذونمعىلماألطعمةماجلاهزة،ممثل:مرقائقمالبطاطسمالقلية،موالبسكويت،موالشكوالته.مكاممأنم
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ألطفالم
مستوى ماللح ميف مأطعمتهم مهو م مضعف مالستوى مالقبول مصحيا ،مباإلضافة مإىل مأن ما م
يستهلكونمكثرياممنماألمالحمالعدنيةمالضافة.مم
وأوضحتمالدراسةمأنمواحداممنمبنيمكلممخسةممنمالذينمشملهممالبحثمملميتناولوامالفواكهم
عىلماإلطالقمخاللمفرتةمإجرائهمالتيماستغرقتمأسبوعا،موقدمحذرتمتلكمالدراسةممنمأنمتناولم
الصغارملثلمتلكماألطعمةمقدميسببمهلمممشاكلمصحيةمخطريةميفمالستقبل؛محيثمإنمالغذاءمغريم
الصحيمأحدمأهممأسبابمارتفاعممعدالتماإلصابةمبأمراضمالرسطانموالقلبموالرشايني.مم
ويفمبحثمأجرتهمهيئةمالوادمالغذائيةمبربيطانيامتوصلتميفمنتائجهمإىلمأنهممقابلمكلمطعامم
ىلمأهنامكوارثمغذائية!!مم
صحيمواحدميتناولهماألطفالممنماألسواق،ميوجدمعرشةمتصنفمع م
ويعدمهذامالتقريرمرضبةمقويةملصناعةماألغذية؛مإذميوجهماهتاماتمللرشكاتمالعاملةميفمهذام
الجالمبأهنامتقوضمالنظاممالغذائيملألطفالمعنمطريقمقيامهامبزيادةممعدالتمالسكرموالدهونم
والوادمالضافةمومكوناتماللحميفماألطعمةمالتيمتنتجها.مم
وطبقامللتقري مر،مفإنمهذهمالرشكاتمتقوممأيضامبمعاجلةمأومنزعمالوادمالغذائيةمواألليافممنم
هذهماألغذية،موحذرتممنمأنمالقرمشاتمواحللوىموالرشوباتمالغازيةمحتتويمعىلمنسبمعاليةم
منمالسكرموالدهون.مم
كاممأومضحتمالدراسةمأنم1مبالائةمفقطممنمالعددماإلمجايلمالذيمشملهمالبحثمللمنتجاتم
الغذمائيةملألطفالمقد مزودت مبمعلومات مواضحة معنمحمتوياهتاملتظهر مأهناممنخفضة مالدهونم
والسكرمواللح.مم
وإذامفحصناممكوناتمأغذيةماألطفالمكالبسكويتموالشوكوالتهمواحللوياتموجدنامم–ميفم
نمالكونات م،م
تمضم م
تمأ مومالوا مدماللون مةمق مدمكتب م
أكثرماألحيانم–ماس مممورق مممالوا مدماحلافظ مةمأ مومالنكها م
ضماحلساسميةممهاممكانتمنسبتهامضئيلة!!،مومثالمهذهم
بمأمرا م
ت معلم ًّيمامأ منممعظمهمامتسب م
وق مدمثب م
األرقامم(ليسثنيمصويام.)E322مم
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وهذهمالوادموبحسبمتلكماألرقاممإمامأنمتكونمخطرةمجدًّ امعىلمالصحة،مأومتسببمآالم ًام
حادةميفمالعدة،مأومارتفاع ًاميفمضغطمالدممأومأهنامغريمضارةمعىلمالصح مة.مم
قالوا:مإنممامتقولهمخطري..مم
قال:ممليسمذلكمفقط..مإنمرصاعمهذهماحلضارةمامتدمألساسياتماحلياة..مالشكمأنكمم
سمعتممباممحصلمللملح م؟م
قالوا:ممامالذيمحصلمله م؟م
قال:ممأنتممتعلمونمأنماللحمرضوريملتنظيممجسمماإلنسان،موهوميدخلميفماتصالماألعضاءم
وبناءمالعضالت..مكامميساعدميفمتنظيممنظاممالناعةمويمنعمنمومالبكترييامالضارةموالفريوساتم
والفطرياتموالطفيلياتمويعملمعىلمزيادةمثباتمالنظاممالعوي..موهومبذلكمأحدمالعنارصمالهمةم
حليا مة ماإلنسانمواحليوانموحتىمالنبات،مفهوميعملمعىلمموازنةمكميةمالاءمباجلسممواخلاليامالتيم
يتكونممنهامأعضاءماجلسم،موهوممهمملعمليةمالتمثيلمالغذائيميفماخللية..ملذامفإنمتناولماللحم
وبكمياتممعتدلةمرضوريمجد ًامللبقاءمعىلمقيدماحلياة.مم
ولكنمهذهمالنافعمالمتتحققمإالميفمالمنافعممنه م.م
قالوا:مأهناكمملحمضار م؟م
قال:مأجل ..مففي ماألسواقماليوممنوعانممنماألمالح:مأحدمهاممتواجدمومنترش مبكثرة،مم
ومعلبمبشكلمأنيقموهوملحممكررممضافمإليهماإليودين..موالثاينمقدماليكونممعبأمبعلبمأنيقة،م
وهوملحمالبحر.مم
قالوا:مفاممالفرقمبينهام؟مم
سؤالمالبدممنممعرفةممكوناتمكلمنوعممنمهذينمالنوعني:مم
قال:ملإلجابةمعىلمهذامال م
أمامالنوعماألول،موهواللحمالكررماألنيق،مفإنهميتكونممنمم99،9مبالائةممنمكلوريدمالصوديومم
مو0.1مبالائةمإيودينمالبوتاسيوممأومالكالسيوم،موتضافمإليهممادةماإليودينملتعزيزمنقصماإليودينم
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يفماحلقيقةمجمردمسدمنقصمهلذهمالادةميفماللحمالكرر..مكامميضافمإليهم
يفمهذامالنوعممنماللح،موهيم م
مادةمسليكيتماألمونيوممللمحافظةمعىلمإنسيابيةماللحموعدممتكتله،موممامهومممعروفمأنممادةم
سيليكيتماألمونيومممادةممرضةمبالصحة.مم
ن95مبالائةممنمكلوريدمالصوديومم مو5مبالائةممعادنمأخرىممنهام
أماماللحمالبحري:مفيتكونمم م
النغنيزموالكالسيومموالفوسفورمواإليودينم(منممصدرهمالطبيعي)،مإضافةماىلمأكثرممنم70معنرصام
معدنيامآخر.مم
فمنمالفرقمبنيمهذهمالكوناتميتضحملنامالفرقمالشاسعمبنيمهذينمالنوعنيممنماللح،مفاللحم
الكررمهوممملحمالمحيتويمعىلمأكثرممنممادةمواحدةمهيمكلوريدمالصوديوم،موهومفقريممنمالعادنم
األخرىمالرضوريةمحلياةماخللية،ملذامنرىمرشكاتمإنتاجمهذامالنوعممنماللحمحتاولمسدمالعجزم
الكبريمللمعادنمبإضافةماإليودينمبهموالدعايةمهلذهماإلضافةموكأهنامميزةمإضافية،موهيميفماحلقيقةم
ليستمأكثرممنمحماولةمسدمالعجزمالكبريمبيشءمصغريمجد ًا م.مم
ويفممقابلمذلك،مفإنماللحمالبحريمحيتويمـمإضافةمإىلماإليودينمـمعىلممعادنمكثريةمجد ًا،م
وبصورةممتوازنةمكاممخلقهاماهللملناميفمالطبيعةمومتوافقةممعمحياةماإلنسان م.م
ويفمالقابل،مفإنمملحمالبحرمحيويمإضافةمإىلماإليودينمعىلممايقاربم 80ممعدنامحيتاجهام
اجلسممللحفاظمعىلمحي مويته،موإلمتاممعمليةمالتمثيلمالغذائيمبأفضلمأداء،مولوعلمنامأنم27بالائةم
منماللحمالوجودمباجلسمميفمالعظامموذلكملنقصهاميفمالدممالناتجمعنمعدممكفايةممانتناولهممنمملحم
متكامل.مم
ممكاممأنمالشخصمالذيمينتاولماللحمالكررمعادةممامحيدثملهمرشاهةميفمتناولماللحمألنم
اجلسممالميشعرمبالكفايةممنمالعادنمالحليةماألخرى،موبذلكميرتاكممكلوريدمالصوديوممباجلسمم
مسبب ًاممشاكلمللكليتني م.م
فالفردمالبالغمحيتاجممامبنيم 2م3-مغميفماليوممالواحد،ملكنممعدالتماستهالكهمتصلمإىلم18مغم
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يومي ًا،موهذهمالزيادةمتسببمإرهاقاموتعبامللكىل،مويسببممتاديمذلكمضعفمكفامئتها م.م
وتظهرمأعراضمزيادةماللحمعىلمشكلمتوتراتمعصبيةموعضليةمونفسيةموصداعمممستمرم
وشعورمبالقلقم موالكآبةموالضيقموالضجر،مويفمنفسمالوقتميتفاقممنقصمالعادنماألخرىم
باجلسمممسبب ًاممشاكلمصحيةميفممناطقمأخرىمباجلسم..موخاصةممنهامالعظام م.م
سكتمقليال،مثممقال:مالمشكمأنكممتعرف مونماخلمرية م؟م
قالوا:مومنمالميعرفها..مهيمالوسيطمالذيمنستعملهميفمأغذيةمكثرية م.م
قال:ملقدمنرشمالكاتبمرونالدمكوتسيشميفمجريدةم(م)East Westمعا مم1984مقالةمتساءلم
فيها(:ملاذامتؤديماخلمريةمالتعارفمعليهامإىلمبعضماألمراض؟)،مثممأجاب(:ممنمالعروفمعندمام
ختمرماخلمريةمتتفجرمج مزيئاتماخلبز،مفإنماجليزيئاتمالتيمتنتجمتكونممماثلةمللجزيئاتمالسببةم
للرسطان)مم
ورجوعامإىلمالباحثمالفرنيسم Jean Glaude Vincentموجدمأنمالطاقةمالبيولوجيةمالتيم
تصدرممنمالعجينةمالخمرةممماثلةمللتيمتسببماخلاليامالرسطانية م.م
وهناكمباحثانمألاينموفرنيسموجدامأنمالرسعةميفمختمرمالعجينةمترسلمإشاراتمإلكرتونيةمإىلم
اجلسممملينبهمبحدوثمردمعىلمهذهماإلنفجاراتموهوممنممسبباتمالرسطان م.م
ومنمالؤسفمأنمالكثريممنمأنواعماخلبزميطلقمعليهماخلبزمالصحيمواألسمرمالكاملموالبيتام
ورقائقماخلبزمالالحمومجيعهامتستخدممفيهاماخلمريةمالرسيعةمالصناعية م.م
سكتمق مليال،مثممقال:مليسمذلكمفقط..ملقدمامتدمجنونمهذهماحلضارةمإىلمالياهمالتيمالمتستقيمم
احلياةمإالمهبا..مفقدمذكرتمبعضمالدارساتمعىلمأنمحواىلممليونمأمريكيميرشبونمالياهمالتيم
حتتويمعىلمبعضمالوادمالكيميائيةمالؤديةمإىلمالرسطان،ممثلممادةمالزرنيخم م()arsenicممو م()radonم
والذيمهوممعنرصمإشعاعيمغازي،مومادةمالكلور م(،)chorineملذلكميقرتحموضعمإعادةمتصفيةم
الاءمبطريقةماألسموزيةم م(،)Osmosisمأومالكربونم م()KDFملتنظيفمالاء م.م
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وذلكمألنماالوساخموالصداءمالوجودميفماالنابيبموالسخاناتمتذوبميفمالاءمالذيميمرم
فيها،موقدمأثبتتمالبحوثموالدراساتمأ من مالواد مالكيامئية مالوجودةميف مالبالستيكمتذوبميفم
القواريرممعمالاءمالوجودةمفيها م.م
*م
** م
قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمباألرضمنفسها..مفوجدتمالعجبم
العجاب..مإنمهذهمالدنيةماآلثمةمتتالعبمباألرض..مويوشكملوماستمرمهباماألمرمهكذامأنمحيصلم
ألرضممامحصلمللبقرممنماجلنون..موحينهاملنممتيزمبنيمشامهلاموجنوهبامورشقهاموغرهبا..مولنم
ل م
متيزمبنيمالشمسموالريخ..موحينهاملنمتبقىماحلياةمعىلماألرض م.م
قالوا:مأخفتنا..ممامالذيمحيصل م؟م
قال:مملقدمأثبتتمالدراساتمأنهمباإلضافةمإىلمالتلوثمالبيئي،مالذيمخيصمالبيئةمالطبيعيةم
وا ملراكزمالسكنيةموالصناعيةموالستوياتمالعاليةممنمالتلوثمالبايولوجيم(الفضالتمالعضوية)م
ثمةمأيضامزيادةمحادةميفمالتلوثمالكيميائيموالفيزيائي،مإذميشملماإلنتاجمالصناعيمعىلمعرشاتم
يم
اآلالفممنمالوادمالكيميائية،موتضافمإليهامسنوياممئاتمأخرىمجديدةممنمالوادمالكيميائيةمالت م
يؤديمإنتاجهامواستعامهلامإىلماطرادمزيادةمحدةمالتلوث.مكاممأنمهناكمتأكيداتممتزايدةمعىلمخطرم
التلوثمالفيزيائيممثلمارتفاعماحلرارةم(منمادفأمسنواتمالائةمسنةماألخريةم م،1980:م،1981م
،1983م،1987،1988م1990محدثتمهذهميفم11مسنةمفقط)موالضوضاءمواإلشعاعموالتلوثم
الكهرومغناطمييس.مم
وأثبتتمالدراساتمأنمتغريمالناخمسوفمتكونملهمتأثرياتممهمةمعىلمالبيئة،مفهناكمسيناريوم
يتوقعمارتفاعمحرارةمجوماألرضم5,8مدرجةممئويةميفمالقرنماحلايلمبسببمالتلوثموهوممعدلمملم
تصلمإليهماألرضمخاللم10,000مسنةمالاضية،مويتوقعمارتفاعممستوىممياهمالبحارمنصفممرتم
يفمسنةم2100منتيجةملذوبانمالياهمالتجمدة،موهومأكربممنمالزيادةمخاللمالقرنمالايض.مم
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وقدمحذرمعلامءمسويرسيونميفمدراسةمنرشتميفمهنايةمعامم2003مبأنمالتغريميفمالناخمهيددم
مناطقمالتزحلقمعىلماجلليدميفمأوروباموشاملمأمريكامواسرتالياموأنممستوىمالثلوجميفممناطقم
رياضةمالشتاءميفمأور موبامسوفمينخفضمبشكلمحادميفمالثالثنيمأوماخلمسنيمسنةمالقادمة.منتائجم
ارتفاعممستوىممياهمالبحارمسوفمتتمثلميفمزيادةمالفيضاناتموتعريةمالسواحلموارتفاعمملوحةم
الطبقاتمالصخريةمالائيةمواألهنارموفقدانماألرايضمالزراعيةمالساحليةمونزوحمالسكانموغريها م.م
باإلضافةمإىلمهذا،مفإنمالرتبةمتتعرضملالستنزاف،مفسنويا،ميتممفقدانم 50000م70000-م
ك مم 2ممنماألرايضمالزراعيةماجليدةميفم مالعاملمنتيجةمالنشاطاتماإلنشائية،موالتعدينموالصيانةم
والتصحرموالتملح،موسنوياميصابم1,5ممليونمهكتارميفمالغالبممنماألرايضماجليدةمبالتملحم
وخيرجممنمنطاقماإلنتاجميفمالعامل م.م

السالم
بعدمأنممألمصاحبناماألمازوينمآذاننامآالمامباممينتظرماألرضممنمخرابمعىلميدمالعصاباتم
الجرمةمالتيمالمتعرفمإالمالرصاع،مسألناه:موماذامفعلتمبعدمانتهاءمذلكماللتقى..موبعدمأنمسمعتم
مامسمعتممماميمتلئمالقلبملهمألا م.م
قال:ممالمأستطيعمأنمأصفملكممتلكمالشاعرمالؤلةمالتيمأصابتني..ملقدمشعرتمأنماألرضم
حتترض..موأنمالجرمنيمقدمأنفذوامفيهامسهامهم..موأنمسهامهمميوشكمأنمتفعلممفعوهلاميفم
األرض،مفتموت،مويموتمكلممامعليهاممنمحياة م.م
بتلك مالشاعر مالتشائمةمعدتمإىلمغابتي..موهنري..موحيوانايت..وأجوائي..موقدمكانتم
الفاجأةمعظيمةمإذمرأيتمشماحناتمضخمةممزودةمبأحدثماألجهزةمتقتحممتلكمالغابات..مثمم
تنزلمبجنودهامالرتزقة،موتعملمفيهامقطعامومتزيقا..مورأيتهمميضعونمبدلماألشجارمآالهتممالتيم
تنرشماخلرابموالسمومموالدمار..مم
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أرسعتمإليهم..موصحتمفيهممبكلمقوة،ملكنهممملميأهبواميل،موملميصغواملامأقول،مبلمإنمأحدم
ح مرسهممأرسعمإيل،مومنمدونمأنمأدريممامحيصلمهوىمإىلمرأيسمبمطرقته..موقدمكانميمكنمأنم
يكونميفمذلكمحتفيملوالمأنماهللمأرسلمإيلمصاحبيممعمإخوانهممنمأحبابمالطبيعة،موأنقذوينممنم
بنيمأيدهيم م.م
بقيتممدةميفمبيتمصاحبيمالمأكادمأفيقمحتىمتعودماآلالممإيلممنمجديد..موقدمكانميزيدميفم
مأليمتلكماألصواتمالزعجةمالتيمنسمعهاممنمتلكمالرشكاتمالتيماجتمعتممجيعاملتدمرماحلياةميفم
غابتناموهنرنا م.م
بعدمأنممتاثلتمللشفاء،موذاتميومممنماألياممرأيتهميصيلمعىلمطريقةمالسلمنيميفمصالهتم..م
ملمأكنمأعرفمحينهامالسلمني..موالماإلسالم..مم
فلذلكمأرسعتمإليهمأسألهمعاممي مفعل،مفأجابنيمبأنهمكانميصيل،موأخربينمأنهمصارممسلامممنذم
فرتةمطويلة..مولكنهمكانميكتممإيامنه..مفسألتهمعنمرسمتركهملدينهمواختيارهماإلسالم،مفقالميل:مأنتم
تعلممأننيمالمأختلفمعنكميفمحبكملاممألماهللمبهمهذهماألرضممنمخريات..موتعلمممدىمحريصم
عليها..مولذلكماخرتتماإلسالمم مدينامأدينمبه..مألينمعلمتمأنهمدينماهللمالذيماختارهماهللملعباده م.م
قلت :ماألديان مكثرية ..مهناك ماألديان ماهلندية ..موالصينية ..موهناك مالسيحية ..موهناكم
اليهودية..موهناكماألديانمالبدائية..مفلمماخرتتماإلسالمممنمبينهاممجيعا م.م
قال:مملقدمانطلقتممنمحبيمللكون..مولاميسميهمالمناسمالطبيعة..موقلتملنفيس:مالميمكنمأنم
يكونمالدينمالذيمخيتارهماهللملعبادهمإالممتوافقاممعمهذهمالطبيعةمومعمهذامالكون..مفالدينمالذيمهوم
أمرماهللمالميمكنمأنميتناقضمأوميتصارعممعمخلقماهلل م.م
ومامإنموضعتمهذامالقياسمحتىمرحتمأبحثميفماألديان..مويفمكتبهامالقدسة..موبنيم
جالمدينها..مفبدأتمبالسيحية..مثممبالبوذية..مثممباليهودية..موملمأجدمعندهاممجيعاممامأبحثم
رم
عنه..مم
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قلت:مواإلسالمم! م؟م
قال:ممأصدقكمالقولمأينمملمأكنمأفكرمأبداميفماإلسالم..مفقدمكنتمأسمعمعنهممامجعلنيمأنفرم
منهمنفورامتاما،ملكنماهللمقدرمبأنميكونمالدينمالذيمأنفرممنهمهوماملدينمالذيمأختارهموأعيشممنم
أجلهموأجعلهمرسالتيمالكربىميفماحلياة م.م
قلت:مكيفمحصلمذلك م؟م
قال:ممبيناممكنتمذاتميوممأسريميفمغابةممنمالغاباتمالعذراءمإذاميبمأرىمرجالموقوراميقرأم
َّاسملِ ُي ِذ َيق ُه ْمم َب ْع َضما َّل ِذيم
مكَس َب ْتم َأ ْي ِديمالن ِم
رب َموا ْل َب ْح ِر ِمب َام َ
بخشوعمقولهمتعاىلم﴿:م َظ َه َرما ْل َف َسا ُد ِميفما ْل َ ِّ
ِ
عَم ُلوام َل َع َّل ُه ْمم َي ْر ِج ُع َ
ونم﴾م(الروم م..)41:مثمميرددها،مويبكي،مفاقرتبتممنه،موقلت:ممامتقرأ؟..مومام
بالكمتبكي م؟م
قال:مأقرأمكالممريب..موأبكيلمألفعالنا..ملقدمحذرنامربناممنمالفسادمالعظيممالذيميشملمالربم
والبحرمإنماسرتسلناممعمنفوسنماماألمارةمبالسوء..موهامنحنمنرىممامحذرممنهمحيصلملنا م.م
قلت:مأدينكممهيتممبالكون؟..مملمأرميفماألديانمهذاماالهتامم م.م
ابتسم،موقال:معجيبمهذا..مإذامملمهيتممدينماهللمبأكوانماهلل،مفبممهيتم م؟م
قلت:مالدينميصفمالطقوسمالتيميعبدمهباماإلله م.م
قال:ممإنمأهممالطقوسمعندنامهيمأنمنحا مفظمعىلمفطرةماهللمالتيمفطرمهباماألشياء..منحافظمعىلم
فطرة ماإلنسان ..موفطرة ماهلواء ..موفطرة مالاء ..موفطرة ماألصوات ..موفطرة مالنبات ..موفطرةم
احليوان..موفطرةمالغذاء..موفطرةماألرض..موفطرةمكلميشء م.م
ألنمتغيريمالفطرةمرصاع..مواهللمملمخيلقناملنصارعماألشياء..موإناممخلقناملنسمتفيدممنها..مأوم
ليستفيدمبعضناممنمغريمرصاع..مم
ينمحنِيف ًا ِمف ْطر َتما َّ ِ
ِ
ِ
َّاسم
هللِما َّلتيم َف َط َرمالن َ
لقدمقالماهللمتعاىلميذكرملنامهذام﴿:م َف َأق ْم َمو ْج َه َكمللدِّ ِ َ
َ
مخل ْل ِقما َّ ِ
ِ ِ
ينما ْل َق ِّي ُم َمو َل ِك َّنم َأكْ َث َرمالن ِ
َّاسمالمَمي ْع َل ُم َ
ون)م(الروم م 30:م)م
هللِم َذل َكمالدِّ ُ
عَ َل ْي َهامالم َت ْبد َيل َ
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وأخربنامأنمدورمالشيطانماألكربمهومتغيريمالفطرةموحتريفهاملينشأممنمحتريفهامكلمأنواعم
ِِ
الرصاع،مقالمتعاىلمخمربامعنموعيدمالشيطانموحمذراممنهم﴿:مإ ْنميدْ عُ َ ِ
امو ِإ ْنم َيدْ َ
عُونم
ونمم ْنم ُدونه ِمإ َّال ِمإنَا ًث َ
ِ َ
معب ِ
هللُمو َق َال َ َ ِ ِ ِ
)مو َ ُ
أل ِض َّلن َُّه ْمم
اد َكمن َِصي ًبام َم ْف ُر ً
وضام م(َ 118
مأل َّخت َذ َّنمم ْن َ
ِإ َّال َمش ْي َطانًام َم ِريدً ام م()117م َل َع َن ُهما َّ َ
هللمومنميت ِ
ان ْ َ
َو َ ُ
ماأل ْن َعا ِم َمو َ َ
أل َم ِّن َين َُّه ْم َمو َ َ
مالش ْي َط َ
ِّكُنم َآ َذ َ
َّخ ِذ َّ
ان َموملِ ًّيام
َري َّن َمخ ْل َقما َِّ َ َ ْ َ
آل ُم َر َّ ُهن ْمم َف َل ُي َبت َّ
آل ُم َر َّ ُهن ْمم َف َل ُيغ ِّ ُ
ِ
ِمن مد ِ
مالش ْي َط ُ
رسانًام ُم ِبينًام م()119م َي ِعدُ ُه ْم َمو ُي َمن ِِّيه ْم َمو َمام َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورام
ون ما َّ
ْ ُ
مغُر ً
ان ِمإ َّال ُ
رس ُمخ ْ َ
هللِم َف َقدْ َمخ َ
م(﴾)120م(النساء م)م
انظر..مكيفمهددمالشيطانمبتضليلمالعبادمودعوهتمملتغيريمخلقماهلل..موهامهومينفذموعيده..م
وهامنحنمننساقموراءهمملنحولممنمجنةماهللمالتيماستضافنامفيهاممستنقعاممنمالستنقعاتمومزبلةممنم
الزابل م.م
كانميتكلممبتأثرمعظيم،مفقلت:مولكن..مأليسممنمقومكممنمنرشممثلمهذاماخلراب م؟م
قال:ممولذلكمأنامأبكي..ملومكانماألمرممنمغريهممفقطمهلان..مفأولئكمليسمهلمممنمالدينممام
ينهاهم معن مهذه ماجلرائم ..مولكن مقومي ميعلمون مالتحذيرات ماألهلية ماخلطرية ..مبل ميعلمونم
تفاصيلها..مولكنممعمذلكمانساقواموراءمالشياطني،موراحوامخيربونمويدمرونممامأمرماهللمبحفظه م.م
قلت:مأرىمأنملدينكمشأنا..مفهلمتأذنميلميفمصحبتكمألتعرفمعليهممنمخاللك م.م
قال:ممأنامأضعفممنمأنمأمثلملكمديني..مأنامبرشمخمطئممقرص..ملكنيمسأدلكمعىلمقومم
حرصوامعىلمأنميعيشواماإلسالم..مرسمإليهم..مفسرتىممنمخالهلمماإلسالم..موترىممنمخالهلمم
مجيعامتلكمالشمسمالعظيمةمالتيمامتألتمسالما..مومألتماألرضمسالما م.م
*م
** م
المونظاماموصفاءم
رستمكاممطلبممني..مفوجدتمأرضا..موكأهنامغريماألرض..مممتلئةممجا م
وسالما..ملقدمخيلمإيلمأينميفماجلنة،مولستمعىلمهذهماألرض م.م
كان مأول مما ملقيت مفيها مرجال مسمعته محيدث مصاحبه ،مويقول :مهل مقمت مهذا مالصباحم
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بقياساتماهلواء م؟م
قالمالثاين:ممأجل..موقدموجدهتامبحمدماهللمعىلمحسبمالفطرةماألصليةمالتيمخلقهاماهلل..م
فليسمهناكمأيمزيادة،موالمأيمنقصان..موملميطغمفيهاميشءمعىلميشء..مم
الس َام َءم
َ
قالماألول:ماحلمدمهلل..مهذامفضلممنماهلل..ملقدمأمرناماهللمبإقامةمالوازين..مفقالم﴿:مو َّ
ان م م(ِ 8
اميف ما ْلِيزَ ِ
انم م()7م َأ َّال م َت ْطغ َْو ِ
ْرسواما ْلِيزَ َ
امو َو َض َع ما ْلِيزَ َ
انم
يمواما ْل َوزْ َن ِمبا ْل ِق ْس ِط َمو َال ُمخت ِ ُ م
َ
َر َف َع َه َ
)مو َأق ُ
م(﴾)9م(الرمحن م)م
مقالمالثاين:مولكنيمسمعتمأنمالغالفمالحيطمباألرضمبدأميترسبمإليهمالطغيان..مم
قالماألول:ممكيف..ملقدمقالماهللمتعاىلم﴿:مو َج َع ْلنَامالسامء مس ْقف ًا َمحمْ ُفوظ ًا َمو ُهم ْ ِ
اهتام
َ
معَن مآ َي َ
ْ
َّ َ َ َ
ُم ْع ِر ُض َ
يموظائفمرضوريةمالستمرارماحلياة،مفهوميدمرم
ون)م(االنبياء م..)32:مإنمذلكمالغالفميؤد م
الكثريممنمالنيازكمالكبريةموالصغرية،مويمنعهاممنمالسقوطمعىلمسطحماألرضموإيذاءمالكائناتم
احلية،مولوالموجودهملسقطتممالينيمالنيازكمعىلماألرضمجاعلةممنهاممكان ًامغريمقابلمللعيش،م
حتمللكائناتمبالبقاءمآمنةمعىلمقيدماحلياة م.م
ولكنمخاصيةماحلاميةمالتيميتمتعمهبامهذامالغالفمسم م
وهومحيميماألرضممنمبردمالفضاءمالجمدمالذيميصلمإىلم270مدرجةممئويةمحتتمالصفر م.
وهوميصفيمشعاعمالضوءماآليتممنمالفضاءمالؤذيمللكائناتماحلية.مم
وفوقمذلكمهومالميسمحمإالملإلشعاعاتمغريمالضارةممثلمالضوءمالرئيمواألشعةمفوقم
جية،موموجاتمالراديوامبالرور..موكلمهذهماإلشعاعاتمأساسيةمللحياة.مم
البنفس م
فاألشعةمفوقمالبنفسجيةمالتيميسمحمبمرورهامبشكلمجزئيمفقطمعربمالغالفماجلويم
رضوريةمجد ًاملعمليةمالتمثيلميفمالنباتات،مولبقاءمالكائناتماحليةمعىلمقيدماحلياة م.م
أمامغالبيةماإلشعاعاتمفوقمالبنفسجيةمالركزة م،مفيتممتصفيتهاممنمخاللمطبقةماألوزونميفم
الغالفماجلوي،موالمتصلمإالمكميةمحمدودةمورضوريةممنمالطيفمفوقمالبنفسجيمإىلماألرض.مم
قالمالثاين:ملقدمقاممالجرمونمأصحابمالبطونمالكبريةمبإرسالمبعضمالغازاتمالتيمأثرتميفم
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طبقةماألوزون..مويوشكمأنمتقتلماحلياةملوماستمرماألمرمهكذا م.م
قالماألول:ممفهيامبنا..مالبدمأنمنرصخميفمالعاملمحتىميكفمعنمجرائمه..مم
سارا..مورستمخلفهاممإىلمأنمغابامعنيمولستمأدريمأينمغابا .م.م
*م
** م
رستميفمتلكماألرضمالنظيفةماجلميلة..مفرأيتمشيخامكبريامكانمخياطبمابنه،مويقول:ميام
بني..ميوشكمأنميأتينيمأمرماهلل..موأغادرمهذهمالدنيامكاممغادرهاممنمقبلنا..موأنامالمأوصيكمبيشءم
كاممأوصيكمهبذهمالياهمالتيمرزقناماهلل..محافظمعليها..مواعبدماهللمبحفظكمهلا..مم
فقدمجعلماهللمالاءمرسمحياةماألرض،موهلذاميربطمالقرآنمالكريممبنيمالطرموحياةماألرض،م
ٍ
ماألر َضمبعدَ ممو ِهتاموب َّث ِمفيه ِ
اءم َف َأحي ِ ِ
ِ ِ
فيقول﴿:مومام َأنْزَ َلما َّ ِ
امم ْن ِّ
مكُلم َدا َّب ٍةمم﴾م
َ
َْ َْ َ ََ
مالس َامءمم ْنم َم م ْ َ
امبه ْ َ ْ
هللُمم َن َّ
َ َ
ِ
ماأل ْر َضم َب ْعدَ م َم ْو ِ َهت ِ
مالس َام ِءم َما ًءم َف َأ ْح َي ِ
امب ِه ْ َ
امإ َّن ِميفم
)،موقالمتعاىل﴿:موا َّ
(البقرة:ممنماآلي مة164
َ
هللُم َأنْزَ َلمم َن َّ
ِ
ِ
مالس َام ِءم َما ًءم َف َأ ْح َي ِ
َذلِ َك َمآل َي ًةملِ َق ْو ٍمم َي ْس َم ُع َ
امب ِهم
ونم﴾م(النحل م65:
َ
)،موقال﴿:مو َلئ ْن َمس َأ ْلت َُه ْمم َم ْنمنَزَّ َلمم َن َّ
َْ
هلل م َب ْل م َأكْ َث ُر ُه ْم مالم َي ْع ِق ُل َ
ون م﴾م(العنكبوت م،)63:م
ماحل ْمدُ م َِّ
األ ْر َض ِمم ْن م َب ْع ِد م َم ْو ِ َهتام َل َي ُقو ُل َّن ما َّ
هللُم ُق ِل ْ َ
وقال﴿:مو ِم ْنمآ َي ِات ِهم َأن ََّكمت ََر ْ َ
ماهتَزَّ ْت َمو َر َب ْت ِمإ َّنما َّل ِذيم َأ ْح َي َاهام
ىماأل ْر َ م
ضم َخ ِاش َع ًةم َف ِإ َذام َأنْزَ ْلنَامعَ َل ْي َهاما َْلا َء ْ
َ
مكُل َميش ٍءم َق ِديرم﴾م(فصلت م،)39:موقال﴿:مو ْاخ ِت ِ
ِ
ِ
الفمال َّل ْي ِل َموالن ََّه ِار َمو َمام َأنْزَ َلم
َ
ٌ
َُل ْحييما َْل ْوتَىمإ َّن ُهمعَ َىل ِّ ْ
ماألر َض مبعدَ ممو ِهتاموت ِ ِ
ق م َف َأحي ِ ِ
ِ ِ
ا َّ ِ
ات ملِ َق ْو ٍم م َي ْع ِق ُل َ
مالر َي ِ
ون م﴾م
اح مآ َي ٌ
مالس َامء مم ْن ِمرزْ ٍ م ْ َ
َرصيف ِّ
َْ َْ َ َ ْ
امبه ْ َ ْ
هللُمم َن َّ
(اجلاثـية م 5:م)م
نظرمإىلمصفحةمالاءمالعذبةمأمامه،موقال:ميامبني..ملقدممنماهللمعلينامبأنمحفظملنامطهارةمالياهم
وصالحها،مفإياكمأنمتسمعمللشياطنيمالتيمتسعىملتدمريهاموتلوميثها..ملقدمقالماهللمتعاىل﴿:م
ِ
ونم م()68م َأ َأ ْنت ُْمم َأنْزَ ْلت ُُمو ُه ِمم َنما ُْلزْ ِنم َأ ْممن َْح ُنما ُْلن ِْز ُل َ
َرش ُب َ
مج َع ْلنَا ُهم
ون م()69مم َل ْومن ََشا ُء َ
َأ َف َر َأ ْيت ُُمما َْلا َءما َّلذيمت ْ َ
كُر َ
نيم َيدَ ْيم
)م﴾(سورةمالواقعة)،موقال﴿:مو ُه َوما َّل ِذيم َأ ْر َ م
ونم م(70
احم ُب ْرش ًام َب ْ َ
مالر َي َ
َ
ُأ َج ً
س َل ِّ
اجام َف َل ْو َالمت َْش ُ

ِ
ِ
ِِ
مالس َام ِءم َما ًءم َط ُهور ًام﴾م
مالس َام ِءم َما ًءم َط ُهور ًام﴾م(الفرقان م48:
َ
)،موقالم﴿:مممو َأنْزَ ْلنَامم َن َّ
َر ْمحَته َمو َأنْزَ ْلنَامم َن َّ
610

)،موقال﴿:مإ ْذ ميغ َِّشيكُم مال ُّنعاس م َأمن ًَة ِمم ْنه موينَزِّ ُل معَ َملي ِ
مالس َام ِء م َما ًءم
(الفرقان:ممنماآلي مة48
ُ َُ
ِ ُ
كُم مم َن َّ
ْ ْ
ُ َ َ َ
مالشي َط ِ
لِي َطهر ِ
ِ
ان َمولِ َ ْري ِب َطمعَ َىلم ُق ُل ِ
كُم َمو ُي َث ِّب َت ِمب ِه ْ َ
ماأل ْقدَ َامم﴾م م(ألنفال م 11:م)م
ْكُم ِمر ْجزَ َّ ْ
كُم ِمبه َمو ُي ْذه َ
وب ْ
بمعَ ن ْ
ُ ِّ َ ْ
ِ
َامعَذبام ُفرات ِ ِ ِ
(:ماحلمدم َِّ ِ
وكانمم ِإ َذ َ ِ
اجام
مجي َعل ُهمم ْل ًحام ُأ َج ً
ًامب َمر ْمحَته َمو َملْ َ ْ
يمس َقان ْ ً َ
هللِما َّلذ َ
امرش َبما َْلاءم َق َال ْ َ ْ
ِب ُذن ِ
ُوبنَا م)()1ممم
انظرمكيفمأرجعممتغريمالاءمإىلمالذنوب..موانظرمإىلمهذامالعاملمالذيمأعامهمالطمع..مفراحم
يصارعمفطرةماهللميفمالاء،مفيجعلممنمسببماحلياةمسببامللموت،موجيعلممنمذلكمالاءمالعذبم
الفراتمسمومامومستنقعات م.م
سمعمللنبيم موهومينهانامعنمإيصالمأيمأذىمللمياه..ملقدمهنىم معنمالبولميفمالاءم
ام
الراك مد(،)2موقال(:مالميبولنمأحدكمميفمالاءمالدائممالذيمالمجيريمثمميغتسلمفيه م)()3مبلموردماألمرم
مطلقا،مفقالم(:مالميبولنمأحدكمميفمالاءمالراكد م)()4مم
وهناهاممعنمالنفخميفمالرشاب،مفقال(:مإذامرشبمأحدكممفالميتنفسميفماإلناء،موإذامأتىم
اخلالءمفالميمسمذكرهمبيمينهموالميتمسحمبيمينه م)(،)5موقال(:مإذامرشبمأحدكممفالميتنفسميفم
اإلناء،مفإذامأرادمأنميعودمفلينحماإلناءمثممليعدمإنمكانميريده م)(،)6موعندمامقالملهمرجلممعقبامعىلم

()1مابنمأيبمحاتم.م
( ) 2م موالفائدة مالصحية مهلذا مأن مالاء مالراكد ميعترب مجوا ممالئام ملنمومالكثري ممن مالبكرتيامكالكولريا موالسالونيال موالشيجالم
والليبتوسبايراموغريها.مم
زيادةمعىلمأنمكثرياممنمالديدانمكالزحارماألميبيموالديدانمالستديرةموالبلهارسيامحتتاجمإلكاملمدورةمحي ماهتامخارجمجسمم
اإلنسان،مويساعدمالتبولموالتربزمعىلمنمومهذهمالديدانمورسعةمتكاثرهاموانتشارها.م
()3ممالبخاريمومسلم.م
()4ممابنمماجه.
()5ممالبخاريموالرتمذي.م
()6ممابنمماجه.م

611

هذامالن مهي:مالقذاةمأراهاميفماإلناءمقالملهم(:أهرقها م)()1مم
سكتمقليال،مثممقال:موإياكميامبنيمأنمتغرتمبكثرةممامرزقناماهللممنمالياه،مفتعبثمهبا..مفإنهمالم
يرضمالنعمةميشءمكامميرضهاماإلرساف..ملقدمقالمتعاىلمحيذرناممنماإلرسافم﴿:م َيام َبنِيمآ َد َم ُمخ ُذوام
وامإ َّنه ُ ِ
ٍ
ِزي َنتَكُم ِ
بما ُْل ْ ِ
واموالمت ْ ِ
رس ِفنيَ )م(ألعراف م 31:م)م
معنْدَ ِّ م
مالمحي ُّ
ُرس ُف ِ ُ
ارش ُب َ
مكُلم َم ْس ِجد َموكُ ُل َ
ْ
وامو ْ َ
*م
** م
تركتهمينصحمابنه،مورستميفمتلكمالبلدةماجلميلة..موقدمامتألتمإعجابامبذلكماهلدوءمالذيم
يعمهاممعمأهنامكانتمممتلئةمبكلممعاينماحلياة..موبيناممأنامأسريمإذاميبمأرىممجعامملتفامحولمرجلميقرأم
ِ
ِ
ماجل ِ
ون معَ َىل ْ َ
ماأل ْر ِ
اه ُل َ
ين م َي ْم ُش َ
ض مهومن ًا َمو ِإ َذ َ
ون م َقا ُلوام
مالر ْمح َِن ما َّلذ َ
َ
امخا َط َب ُه ُم ْ َ
قولهمتعاىلم﴿:موع َبا ُد َّ
َسالمًما(الفرقان م 63:م)م
ثممرأيتمشيخاموقوراميفرسماآلية،موبعدمأنمفرسها،مسألهمبعضهم،موقال:ممامرسمهذاماالقرتانم
آليةمبنيمالشيةماهلينةموخطابمالسالم م؟م
الواردميفما م
قالمالشيخ:مأنتممتعلمونمماموردميفمالرشيعةممنمالرشائعمالناهيةمعنمكلمتلوثمصويتم
مزعج..موهذاممنمهذامالباب..مفللتلوثمالصويتممصدران:ماألصواتمواحلركات،مفاألصواتم
يمثلهامالكالم،مواحلركاتميمثلهاماليش..مفلذلكممجعتماآليةمبينهام م.م
قا ملمرجلممنماحلارضين:مصدقتمفهناكممنميميش،مفتندكماألرضممنمحتتمقدميه،موهناكم
منميميشمخفيفاملينامالمتشعرمبهماألرض،موالميتأذىمبهممنمحوله م.م
قالمالشيخ:موهلذاموصفماهللمتعاىلممشيةمالصاحلنيمباهلو من()2والقص مد(،)3موقدمسمعمالنبيم
مجلبةمخارجمالسجدمفقال(:ممامشأنكم؟)،مقالوا(:ماستعجلنامإىلمالصالة)،مفقال(:مالمتفعلوا،م
()1ممالرتمذي،موقال:حديثمحسنمصحيحم
()2ممأيمبسكينةمووقارممنمغريمجتربموالماستكبار،مكاممقالمرسولماهللّم:إذامأتيتممالصالةمفالمتأتوهاموأنتممتسعونموأتوهام
وعليكممالسكينةمفاممأدركتمممنهامفصلوامومامفاتكممفأمتوام»
()3مموهومأنميميشممقتصد ًأممشي ًامليسمبالبطيءمالتثبط،موالمبالرسيعمالفرطمبلمعدالًموسط ًامبنيمبني.م
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إذامأتيتممالصالةمفعليكممبالسكينة،مفاممأدركتممفصلوا،مومامسبقكممفأمتوا م)()1مم
قالمالسائل:معرفناماألول..مفاممالثاين،موملموردمالتعبريمعنهمبقولهمتعاىلم﴿:مو ِإ َذ َ
امخا َط َب ُه ُمم
َ

اجل ِ
اه ُل َ
وامسالمًما(الفرقان م)63:؟مم
َْم
ونم َقا ُل َ

قالمالشيخ::ملقدمذكرمتعاىلمـمبالنسبةمللصوتمـمأمرين:مأماماألول،مفهومتسليممعبادمالرمحنم
عىلماجلاهلنيموإعراضهممعنهم،موأمامالثاين،مفهوماألمرمبغضمالصوت م.م
ألنم
وهذانممهاممصدرامالضجيجميفماألصوات،مفاألولميسدمذرائعمالصخبمواخلصام،م م
أساسمالضجيجمهومماخلصام م.م
وأمامالثاين،مفتشريمإليهمكلمالنصوصمالتيمتنهىمعنمرفعمالصوتمفوقممامحيتاجمإليه،م مكقولهم
ِ
ولما َّ ِ
ونم َأصو َاهتم ِ
ِ ِ
معنْدَ مرس ِ
ينم
هللِمأوم َلئ َكما َّلذ َ
تعاىلميذكرمفضلمغضمالصوتم﴿:مإ َّنما َّلذ َ
َ ُ
ينم َيغ ُُّض َ ْ َ ُ ْ
ِ
ِ
وهب ْمملِلت ْمَّق َو َ
يمم﴾م(احلجرات م)3:مم
ا ْمت ََح َنما َّ
ىمهلُ ْمم َمغْف َرة ٌَمو َأ ْج ٌرمعَ ظ ٌ
هللُم ُق ُل َ ُ
ِ
ماحلجر ِ
ِ
ِ
اتم َأكْ َث ُر ُه ْممالم
ويعيبمعىلمغريهمممنمالغالظ،مفيقول م:م ِإ َّنما َّلذ َ
ينم ُينَا ُدون ََكمم ْن َمو َراء ْ ُ ُ َ
ون(احلجرات م 4:م)م
َي ْع ِق ُل َم

وهلذامهنىمالرشعمعنمكلمماميسببمالضجةموالصخبمورفعمالصوتميفمكلمأنواعمالعبماداتم
يفمجمتمعماإلسال مم(..)2موعندمامأرادمرسولمماهللم ماختيارمطريقةملتبليغمالناسمدخولموقتم
الصالةماستشارمأصحابهميفمذلك،مورفضماقرتاحاتمبعضهممباستعاملمالناقوسمأومالطبولمأوم
األجراس،مواختارماألذانمبصوتماإلنسان،مألنهمأدعىمإىلماهلدوءموالسكينةموالبعدمعنمالصخب،م
وطلبمت ملقينهمبال ً
المألدائهمألنهمأندىمصوت ًا م!م
()1ممالبخاري.م
() 2ممومنمالراجعمالتيميمكنماالستفادةممنهاميفمهذا:مد.محممدمخالدمسلطان:م(الطبموالرشيعة)مرسالةمجامعيةمدمشقم
،1985ممد.مأمحدمشوقيمالفنجري:م(الطبمالوقائيميفمماإلسالم)ماهليئةمالرصيةمالعامةمللكتاب،مد.محممدمالرصيموآخرون:ممقالةم
(خماطرمالتعرضملل ضجيجمواألصواتمالعالية)مالجلةمالطبيةمالعربيةمدمشقمعم137مكانونم،1م،1997مالصيديلمعمرمحممودمعبدم
اهلل:م(الطبمالوقائيميفماإلسالم)مالدوحةم.1990موبحثمللدكتورمحممدمنزارمالدقر.
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وعندمأداءمالسلمملصالتهمأمرهمالشارعمأالميرفعمصوتهمبأكثرممنمالطلوبمويفمحدممتوسطم
الت َكمو ُ ِ
المجتهر ِمبص ِ
ال(االرساء:ممنم
نيم َذلِ َك َمس ِبي ًم
اموا ْب َتغِم َب ْ َ
مهب َ
َ
مقبول،مكاممقالمتعاىلم:م َو َ ْ َ ْ َ
المختَاف ْت ِ َ
اآلي مة 110م)م
وهذاميرسيميفمكلميشء،مفقدموردمالنهيمعنمرفعمالصوتمأكثرممنمحاجةمالستمعني،مقالم
(:ميامأهيامالناس:مأربعوما()1عىلمأنفسكم،مفإنكممالمتدعونمأصمموالمغائبا،مإنكممت مدعونمسميعام
قريبا،موهوممعكم م)()2مم
وقدمهنىمالنبيممعنمرفعمالصوتمأثناءمتالوةمالقرآنميفمالساجد،ملئالميؤثرمبعضهممعىلم
قراءةمالبعضماآلخر،مفقالم(:مإنمأحدكممإذامقاممإىلمالصالةمفإنهميناجيمربهمفليعلممأحدكمممام
يناجيمربه،موالمجيهرمبعضكممعىلمبعضميفمالصالة م)(،)3موقالم(:مإذامكانمأحدكمميفمصالتهم
فإنهميناجيمربهمفلينظرمأحدكممماميقولميفمصالتهموالمترفعوامأصواتكممفتؤذوامالؤمنني م)()4مم
*م
** م
تركتمالشيخ،مواجلامعةماللتفةمحوله،مورست..موملمأرسمإالمقليالمحتىمرأيتمشيخامكبريامقدم
يفمحملهامشجريةمبجهدموعناء،م
أعيتهماأليام،مومعمذلكمرأيتهمحيملمفأسه،مثممحيفرمحفرة،مثمميضعم م
فاقرتبتممنه،موقلت:مأيفمهذامالسنمحتملمالفأس م؟م
قال:مموماميلمالمأمحلها..مإينمالمأريدمأنمألقىماهللمإالمويفميديممنمآثارمالعملمماميقربنيمإليه م.م
قلت:مأليسملكممنمالولدممنميقوممبدلكمهبذا م؟م
قال:مموهلميستطيعمولديمأنميصيلمبديل م؟م
قلت:متلكمالصالة .م.موهذامالعمل م؟م
()1مماربعوامهبمزةمالوصلميفمأولهموسكونمالراءموفتحمالباءمومعناه:متركماليشءموالعنىمهنا:مارفقوامهبا.مم
()2ممالبخاريمومسلم.م
()3ممالطرباينموأمحد.م
()4ممالبغوي.م
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قال:ممكالمهامبالنسبةمإيلمصالة..مبلمإنمهذامالذيمأفعلهمإذامحسنتمفيهمالنية،مسيكونملهممنم
األجورممامالميمكنمتصوره..ماسمعملاميقولمرسولماهللم..ملقدمقال:م(مماممنممسلمميغرسم
غرسامأوميزرعمزرع ًامفيأكلممنهمطريمأومإنسانمأومهبيمةمإالمكانملهمبهمصدقة م)(..)1مانظرممامحيملهمهذام
احلديثممنمترغيب..مم
بلمإنهممقالملنا:م(مإذامقامتمالساعةمويفميدمأحدكممفسيلةمفإنماستطاعمأالمتقوممالساعةم
حتىميغرسهامفليغرسها م)()2م
وقالم(:ممنمنصبمشجرة،مفصربمعىلمحفظهاموالقياممعليهامحتىمتثمر،مفإنملهميفمكلميشءم
يصابممنمثمرهامصدقةمعندماهللمعزموجل م)()3م
لقدمكانتمهذهمالنصوصموغريهامكثريمهيماحلاديمالذيمجعلمالؤمننيميتقربونمإىلماهللم
باستنباتمالنباتموعامرةماألرضمبفضل..ملقدمروىمأنمرجالًممرمبأيبمالدرداءموهوميغرسمجوزة،م
فقال:مأتغرسمهذهموأنتمشيخمكبريموهيمالمتثمرمإالميفمكذاموكذامعاما،مفقالمأبومالدرداء:م(مام معيلم
أنميكونميلمأجرهامويأكلممنهامغريي؟ م)م
ومعمهذامكله،مفإنمنبيناممهنانامأنمنقطعماألشجارمإالمللرضورةمالشديدة..مففيماحلديث(:م
منمقطعمسدرةمصوبماهللمرأسهميفمالنار م)()4م
قاطعتهمقائال:مأمنمالرضوراتماحلروب..مففيماحلروبمعندنامحترقمالغابات،موتقتلماحلياة م.م
يفماحلروب..ملقدمكانمميويصمأصحابهمأنمالمحياربوامإالممنمحارهبم..م
قال:ممال..محتىم م
وباممأنماألشجارمالمحتارب،مفالمحيقمألحدمأنمحيارهبا..ملقدمكانمميويصمأصحابهميفماحلرب،م

()1مرواهمالبخاري.
()2مرواهمالبخاريميفماألدبمالفردموأمحد.
()3رواهمأمحد.
()4مرواهمأبومداود.
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ً،موالمتقطعنمكرم ًا م)()1م
ويقولمهلم(:موالمتعقرنمشجر ًامقدمأثمر،موالمحترقنمنخال
ّ
رثممنماإلفسادميفماألرض،مقالمتعاىلم﴿:مو ِإ َذامت ََو َّىلم
حل
بلمإنمالقرآنمالكريمماعتربمإتالفما م
َ
هلل ُ ِ
ضملِ ُي ْف ِسدَ ِمف َيه َ ِ
َس َع ِ
ىميف ْ َ
ماأل ْر ِ
ماحل ْر َ
بما ْل َف َسا َدم﴾م(البقرة م 205:م)م
ث َموالن َّْس َل َموا َّ
ُمالمحي ُّ
امو ُ ْهيل َك ْ َ
*م
** م
تركتمالشيخممعمفأسهموشجرياتهمورست،مفوجدتمرجالمحيملمعىلمهبيمةمبعضمالتاع،مثمم
ينظ مرمإليهامكلمحني،مفاقرتبتممنه،موسألتهمعنمرسمترصفهمهذا،مفقال:مأنامأعرفمدابتي..موأعرفم
الطاقةمالتيمتستطيعمحتملها،مفلذلكمتعودتمأنمأنظرمإىلموجههامألرىممدىمحتملها م.م
قلت:مأنتمرجلمرقيقمالقلب م.م
قال:ممكلممسلممينبغيمكذلك..موإالمفسينالممنمعذابماهللمماميعيدملقلبهمرقته م.م
قلت م:مومامعالقةمالعذابمهبذا م؟م
قال:مملقدمحذرنامرسولماهللم محتذيرامشديداممنمتعذيبماحليوانمأومإرهاقه..مبلمإنهمم
علمنامكيفيةموضعماحلملمعليها،ممماميكونمعونًامهلامعىلمالسري،موختصيصمكلمدابةمباممتطيقه،م
ِّ
مالرحالمعنمالنزولمعنها،موتقديممعلفهامعىلمأكلمصاحبهما،موكذامالباردةمإىلمسقيها،م
والبادرةمحلل ِّ
َّ
كلمذلكمشفقةمعليهاموإبقاءمهلما(،)2مففيماحلديثمقالمرسولماهللمِّ 
رواماألمحال،مفإنماليدَ م
(:مأخ
ُمغ ٌ
،موالر ْج َلم ُمو َث َقة م)()3مم
ْلقة ِّ
َّ
(:مإياكممأنمتتخذوامظهورمدوابكمممنابر،مفإنماهللمعزموجلمإناممسخرهاملكممل ُت ْبلغكمم
موقالم
إىلمبلدمملمتكونوامبالغيهمإالمبشقماألنفس،موجعلملكمماألرض،مفعليهامفاقضوامحاجتكم م)(،)4مويفم
()1رواهمحممدمبنماحلسن.
()2ممانظرميفمهذا:محتريرماجلوابمعنمرضبمالدَّ واب،مللشيخمالعالمةمحممدمبنمعبدمالرمحنمبنمحممدمالسخاويم( 831م-
)902م
()3ممرواهمالطرباينموالبزارموغريمها.م
()4ممرواهمأبومداود.م

616

روايةمقال مرسو مل ماهلل م (:ماركبوا مهذه مالدواب مسالة ،موابتدعوهما( )1مسالة ،موال متتخذوهام
كرايس م)()2ممم
معىلمدوابمهلممورواحل،موهمموقوف،مفقالمالنبيم(:اركبوهامسالة،م
مر
ِّ
ويفمروايةمأنهمم َّ
زلوامعنهامسالة،موالمتتخذوهامكرايسمألحاديثكمموجمالسكم،مفربممركوبةمخريممنمراكبها،م
وامن
ُ
وأكثرمذكرامهللمعزموجل م)()3مم
ً
ومماميدخلميفمهذامالبابمماموردممنمالنهيمعنمركوبمثالثةميفمآنمواحد،مففيماحلديثمعنم
يبمسعيد(:مالميركبمالدابةم
جابرمقال(:مهنىمرسولماهللممأنميركبمثالثةمعىلمدابة م)(،)4مويفمروايةمأ م
فوقماثنني م)م
ويفمحديثمآخر:مأنهمرأىمثالثةمعىلمبغل،مفقال:ملينزلمأحدكممفإنمرسولماهللم ملعنم
ث( )5م.م
الثال م
بلموردممامهومأخطرممنمذلك،مففيماحلديث:مإذامرأيتممثالثةمعىلمدابةمفارمجوهممحتىمينزلم
أحدهم م)()6مم
اعةمو َدعة؛مأي:مسكنموترفه،م
(1
)ممأي:ماتركوهامورفهوامعنهامإذامملمحتتاجوامإىلمركوهبا.موهوم(افتعل)ممنمو ُدعم–بالضم-م َو َد َ
َ
النهاية:م 166/5م.م
()2ممرواهمابنمخزيمة،مواحلاكم،موابنمحبان،ميفم«صحاحهم»موغريهم.م
() 3ممرواهمابنمخزيمة،موابنمحبانموغريمها،موهذامكلهمعندمانتفاءماحلاجة،مأمامعندهاموللرضورة،مفالمحرج،موقدموردميفم
حديثمجابرميفمصفةمالنبيم(:مثممركبممناقتهمالقصواءمحتىمأتىمالوقفمبعرفة،مفجعلمبطنمناقتهمالقصواءمإىلمالصخرات،م
ً
مالشاةمبنيميديه،مواستقبلمالبيت،مفلمميزلميدعومحتىمغربتمالشمسموذهبتمالصفرةمقليال،مثممدفعمرسولماهللم
وجعلمحبْ َل
َ
ص،موأردفمأسامةمخلفه)(رواهمالبخاريمومسلم)م
()4ممرواهمالطرباينميفماألوسط.م
()5ممرواهمابنمأيبمشيبةممنممرسلمزاذان.م
()6ممرواهمالطرباين،موقدممحلمالفقهاءمه ذهمالنصوصمعىلممامإذامكانتمالدابةمغريممطيقةمللثالثة،مفإنمأطاقتهممجاز.مقالمابنم
حجرميفمفتحمالباريم((:) 520/12محيملمماموردميفمالزجرممنمذلكمعىلممامإذامكانتمالدابةمغريممطيقةمكاحلامرممثال،موعكسهم
عىلمعكسهمكالناقةموالبغلة)م
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قلت:مولكنيمملمأرميفمهذهمالنصوصمأيمهتديدمبع مذابماهلل م.م
قال:ممإنماهللمأرسلمرسولهملناملنطيعهمونلتزممأوامره..موإالمفإنمالعذابمالشديدملنمعصاه..م
وقدموردميفماحلديث(:معذبتمامرأةميفمهرةمملمتطعمهاموملمتسقها،موملمترتكهامتأكلممنمخشاشم
األرض م)()1مم
وصورممذلكمتصويرامخميفا،مفقال(:مدنتممنيمالنارمحتىمقلت:مأيمربموأناممعهم،مفإذام
امرأةمحسبتمأنهمقال:مختدشهامهرة:مقالممامشأنمهذه؟مقالوا:محبستهامحتىمماتتمجوعا م)()2ممم
ومثلمذلكممنمعذلماحليوانمالثلةم_موهيمقطعمأطرافماحليوانم_مففيماحلديثمأنمالنبيمم
مرمعىلممحارمقدموسمميفم موجههمفقال(:ملعنماهللمالذيموسمه م)(،)3مويفمروايةمله(:مهنىمرسولماهللم
ّ
معنمالرضبميفمالوجهموعنمالوسمميفمالوجه م)م
ًعجمإىلماهللميوممالقيامةميقول:ميامربمإنم
ويفمحديثمآخر،مقالم(:ممنمقتلمعصفورامعبثام ّ
فالنامقتلنيمعبثامًوملميقتلنيممنفعة م)()4مم
مرمبفتيانممنمقريشمطريامًأومدجاجةميرتاموهنا،موقدمجعلوام
وقدمرويمعنمعبدماهللمبنمعمرمأن مهم ّ
لصاحبمالطريمكلمخاطئةممنمنبلهم،مفلاممرأوامابنمعمرمتفرقوا،مفقالمابنمعمر:ممنمفعلمهذا؟م
لعنماهللممنمفعلمهذا،مإنمرسولماهللمملعنممنماختذمشيئامًفيهمالروحمغرضما( )5م.م
س مهناكميفمالقابلمجزاءملنمأحسنمإىلم
قلت:مأليسميفمدينكممإالمالعذابمواللعن؟..مألي م

وقالمالنوويميفمرشحممسلمم((:)135/9ممذهبنامومذهبمالعلامءمكافةمجوازمركوبمثالثةمعىلمدابةمإذامكانتممطيقة)م
م وحكىمالقايضمعياضممنعهمعنمبعضهمممطلقامً،موقالمابنمحجر(:ملميرصحمأحدمباجلوازممعمالعجز)م
()1ممرواهمالبخاريمومسلم.م
()2ممرواهمالبخاري.م
()3ممرواهممسلم.م
()4ممرواهمالنسائيموابنمحبانميفمصحيحه.م
()5ممرواهمالبخاريمومسلم.م
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احليوانات م؟م
قال:مماعذرين..ملقدماكتفيتمبجوابك..موملمأذكرملكمماموردميفمفضلمالرمحةمبالكائنات..ملقدم
وردميفمنصوصنامالقدسةمماميرغبميفماجلزاءمالذيمأعدمللتعاملمالساملممعمالكائنات،موماميرهبم
لممعهامالصارعون م:م
يفمنفسمالوقتممنمالتعاملممعهامكامميتعام م
فقدمجاءمرجلمإىلمرسولماهللممفقال(:مإينمأنزعميفمحويضمحتىمإذاممألتهمألهيلموردمعيلم
البعريملغرييمفسقيته،مفهلميلميفمذلكممنمأجر،مفقالمرسولماهللم(:ميفمكلمذاتمكبدمحرىمأجر م)م
()1مممم
وعنمحممودمبنمالربيعمأنمرساقةمبنمجعثممقال:ميامرسولمإنمالضالةمتردمعىلمحويضمفهلميلم
سقها،مفإنميفمكلمذاتمكبدمحراءمأجرا ًم م)()2مم
فيهاممنمأجرمإنمسقيتها؟مقال(:مأ م
ويفمحديثمآخرمقالمرسولماهللم(:مبيناممرجلميميشمبطريقماشتدمعليهماحلر،مفوجدم
بئرامًفنزلمفيهامفرشب،مثممخرج،مفإذامكلبميلهثميأكلمالثرىممنمالعطش،مفقالمالرجل:ملقدمبلغم
خفهمماء،مثممأمسكهمبفيهمحتىم
هذامالكلبممنمالعطشممثلمالذيمكانمبلغممني،مفنزلمالبئرمفمألم م
رقي،مفسقىمالكلب،مفشكرماهللمله،مفغفرله،مقالوا:يامرسولماهللمإنملناميفمالبهائممأجرامً؟مفقال:ميفم
كلمكبدمرطبةمأجر م)()3مم
ىلمغفرمالمرأةممومسةممرتمبكلبميلهثمكادميقتلهمالعطش،مفنزعتم
وأخربممأنماهللمتعا م
ك( )4م.م
خفها،مفأوثقتهمبخامرها،مفنزعتملهممنمالا مءمفغفرمهلامبذل م
ويفمحديثمآخر،مأنمرسولماهللم مقال(:ماخليلملثالثة:ملرجلمأجر،مولرجلمسرت،موعىلم
رجلموزر.مفأمامالذيملهمأجرمفرجلمربطهاميفمسبيلماهللمفأطالميفممرجمأومروضةمفاممأصابتميفم
()1ممرواهمأمحد.م
()2ممرواهمابنمحبانميفمصحيحه،مورواهمابنمماجةموالبيهقي.م
() 3ممرواهممالك،موالبخاري،مومسلم،موأبومداود،موابنمحبانميفمصحيحهمإالمأنهمقال:مفشكرماهللملهمفأدخلهماجلنة.م
()4ممرواهممسلم.م

619

طلبهامذلكممنمالرجمأومالروضةمكانتملهمحسنات،مولومأهنامقطعتمطيلهامفاستنتمرشفامأ مومرشفنيم
كانتمأرواؤهاموأثارهامحسناتمله،مولومأهناممرتمبنهرمفرشبتممنهموملميردمأنميسقيهامكانمذلكم
حسناتمله ..م)()1م
تركته،مورست،مفسمعتمرجالميتحدثمعنماحليواناتمالنقرضة،موكأنهميبكيهامويندهبا،موممام
ت()2م..:مولذلكموردتمالنصوصم
سمعتهممنهمقولهميفمتعليلمحتريمماإلسالمملبعضمأنواعماحليوانا م
بإباحةماحليواناتمالتيميكثرموجودهامأوميسهلمتنميتها،مبخالفماحليواناتمالتيميندرموجودها م.م
وكأهنامـممنمخاللمهذامالتسيريمـمتدعومإىلماالستعاضةمهبامعنماحليواناتمالحرمةمحفاظامعىلم
ىلمممتنام
البيئة،مبلمإنمالقرآنمالكريمميصفممنمحماسنماحليواناتمالبحريةممامميرغبميفمأكلها،مقالمتعا م
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ىم
اموت ََر م
وهنَ َ
محل ًامم َط ِر ّي ًا َموت َْست َْخ ِر ُجوامم ْن ُهمح ْل َي ًةم َت ْل َب ُس َ
يمس َّخ َرما ْل َب ْح َرمل َت ْأكُ ُلوامم ْن ُه َ ْ
عىلمعباده م:مم َو ُه َوما َّلذ َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
كُر َ
حل م)14:مم
ون)م(الن م
كُممت َْش ُ
ا ْل ُف ْل َكم َم َواخ َرمفيه َمول َت ْب َتغُوامم ْنم َف ْضله َمو َل َع َّل ْ
فاآليةمالكريممتصفمحلمماحليواناتمالبحريةمبكونهمطريا،موكأهنامبذلكمتثريمالشهيةمإىلمطلبهم
والرغبةمفيه م.م
ويفمآيةمأخرىمختصمصيدمالبحرمباإلباحة،مويفمذلكمإشارةمأيضامإىلمالرتغيبميفمالتمتعمبنعمم
ِ
كُمم
اهللميفمالبحر،مليحصلمالتوازنمبنيمالربموالبحر،موحيفظمالتنوعميفمكليه مام،مقالمتعاىل﴿:م ُأح َّلم َل ْ
ِ
ِ
هللَما َّل ِذيم
مح ُرم ًا َمواَّمت ُقواما َّ
ربم َمام ُد ْمت ُْم ُ
كُم َ
مص ْيدُ ما ْل َ ِّ
لس َّي َارة َمو ُح ِّر َممعَ َل ْي ْ
كُم َمول َّ
َص ْيدُ ما ْل َب ْح ِر َمو َط َعا ُم ُهم َمتَاع ًام َل ْ
ِ ِ
ْرش َ
ون)م(الائدة م 96:م)م
إ َل ْيه ُمحت َ ُ

*م
** م
أحسست مببعض ماجلوع ،مفذهبت مإىل ممطعم مقريب ..م موطلبت مطعاما ممن مأطعمة مهذهم
احلضارة،مفرأيتمصاحبمالطعممالميعرفه..مطلبتمآخر..مفلمميعرفه..مفسألتهممتعجبا:مفلممفتحتم
()1ممرواهمالبخاريمومسلم.م
()2ماقتبسنامهذامالنصممنمرسالةم(أكوانماهلل)ممنمسلسلةم(عيونماحلقائق)
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الطعممإذن..ممامدمتمالمتعرفمهذهماألنواعممنماألغذية م؟م
قال:ممفتحتهمإلطعاممالناسممقابلمماميرزقنيماهللمبواسطتهمممنمرزق م.م
قلت:ممامدمتمقدمنويتمهذهمالنية..مفلممملمحترضمهلمممنمالطعاممالطيبممامجيعلهمميرغبونم
يفمملءمخزائنكمبالذهبموالفضة م؟م
قال:مالطعاممالطيبمعندنامهوماحلاللمالذيمملمخيرجمعنمالفطرةمالتيمفطرماهللمالناسمعليها م.م
قلت:مأللطعاممفطرة م؟م
قال:ممأجل..ملقدمجعلماهللملكلميشءمفطرتهماخلاصةمبه..مونحنمنصارعهمإنمأخرجناهم معنم
ينمحنِيف ًا ِمف ْطر َتما َّ ِ
ِ
ِ
َّاسمعَ َل ْي َهامالم َتْمب ِد َيلم
هللِما َّلتيم َف َط َرمالن َ
فطرته..ملقدمقالماهللمتعاىلم﴿:م َف َأق ْم َمو ْج َه َكمللدِّ ِ َ
َ
ِخل ْل ِقما َّ ِ
ينما ْل َق ِّي ُم َمو َل ِك َّنم َأكْ َث َرمالن ِ
َّاسمالم َي ْع َل ُم َ
ون)م(الروم م 30:م)م
هللِم َذل َكمالدِّ ُ
َ
بممنامأنمنحافظمعىلمأصالته،مفقالم﴿:م َأ ْومكَا َّل ِذيم َم َّرمعَ َىلم َق ْر َي ٍة َمو ِه َيم
وقدمذكرماهللمالطعامموطل م
هللُمبعدَ ممو ِهتام َف َأما َتهما َّ ِ
َّىمحي ِي َ ِ ِ
ِ
مكَمم َل ِب ْث َتم َق َالم
يمهذهما َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ
هللُممائ ََةمعَ ا ٍمم ُث َّمم َب َعَمث ُهم َق َال ْ
معُروش َهام َق َالم َأن ُ ْ
َخ ِاو َي ٌةمعَ َىل ُ
ِ
ِ
ِ
كم
رش ِاب َك َمملْم َيت ََس َّن ْه َموا ْن ُظ ْر ِمإ َىل ِممح َِار َم
َل ِب ْث ُتم َي ْوم ًام َأ ْومَمب ْع َضم َي ْو ٍمم َق َالم َب ْلم َل ِب ْث َتممائ ََةمعَ ا ٍمم َفا ْن ُظ ْرمإ َىلم َط َعام َك َمو َ َ
َّاسموا ْن ُظر ِمإ َىلما ْل ِع َظامِمكَ ي َ ِ
ِ
ِ
هللم
نيم َل ُمهم َقما َلم َأعْ َل ُمم َأ َّنما ََّ
امحل ًامم َف َل َّامم َت َب َّ َ
َكْس َ
ْ
وه َ ْ
فم ُننْشزُ َهام ُث َّممن ُ
َولن َْج َع َل َكمآ َي ًةمللن ِ َ ْ

عَىل ِّ
َ
ميش ٍءم َق ِد ٌير)م(البقرة م 259:م)م
مكُل َ ْ

قلت:مهذهمقصة..مفكيفماكتشفتممنهامماماكتشفت م؟م
قال:مممامدامماهللمقدمحفظمللرجلمطيلةمتلكمالسننيمالطوالمـمبمعجزةمـمطعامه..مفإنمذلكم
يعنيمأنمالطعاممالميصحمأكلهمإالمطيبامملميتسنه م.م
قلت:مولكنيمملمأطلبممنكمأطعمةمقدمتسنهت م؟م
قال:مإنماألطعمةمالتيمخترجمعنمفطرةماهللمتولدممتسنهة..مفلذلكمنحنمالمندخلمبطوننامإالم
الطعاممالذيمبقيمعىلمفطرته م.م
قلت:مأالمتسمعونمباهلندسةمالوراثية م؟م
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قال:ممنحنمنسمعمهبندسةمكلميشءمإالماهلندسةمالتيمتغريمفطرةماهللميفماألشياء..مفهذهمالمنسمعم
هبا.مم
قلت:مفأعطنيممنمالطعاممالطيبمالذيمملميتسنهممامأمألمبهمبطني م.م
قال:ممسأعطيكمماميكفيكمويمتعك م.م
*م
** م
بعدمأنمسددتمجوعيمبأطيبمطعاممذقتهميفمحيايتمسمعتمنداءمالصالة..مفرأيتمالناسم
مجيعامهيرعونمإليها،مفأرسعتمحيثمهيرعون..مودخلتمأولممرةميفمحيايتمالسجد..موهناكم
رأيتمخطيباميقفمعىلمالنربمحيدثمالناسمعنماألرضموعنمحفظماألرض،موعنمالسالمممعم
األرض،موكانمممامسمعتهمقولهم(:مانظروامـمأهيامالؤمنونمـمكيفمقدمماهللمتعاىلماإلفسادميفماألرضم
كَة ِمإ ِّينمج ِ
الئ ِ
عىلمسفكمالدماءميفمهذهماآليةمالكريمة..مقالمتعاىلم﴿:مو ِإ ْذم َق َال مرب َك ملِ ْلم ِ
اع ٌل ِميفم
َ
َ ُّ
َ
َ
ِ ِ
ِ
َْ
األ ْر ِ
امو َي ْس ِف ُكمالدِّ َما َءم َون َْح ُنمن َُس ِّب ُح ِمب َح ْم ِد َك َمون َُقدِّ ُسم َل َكم
ض َمخ ِلي َف ًةم َقا ُلوام َأ َ ْجت َع ُلمف َيهام َم ْنم ُي ْفسدُ مف َيه َ
َق َال ِمإ ِّينم َأعْ َل ُمم َمامالم َت ْع َل ُم َ
ونم﴾م(البقرة م)30:مم
انظروامكيفمعاتبمصالحمقومهمعندمامتركواممامجعلماهللمهلمممنمالساكنمالسهلة،موراحوام
..مقالمتعاىلم﴿:مكَذ َب ْتم َث ُمو ُمدما ُْل ْر َس ِلنيَ م م(ِ 141
ن()1
َّ
)مإ ْذم َق َالم
ينحتونماجلبالمالتيممامخلقهاماهللمللسك م
هللَمو َأ ِطيع ِ
)مإ ِّينم َلكُممرس ٌ ِ
ونم م(ِ 142
مصالِ ٌحم َأ َالم َتت َُّق َ
ونم م()144م
َهلُ ْمم َأ ُخ ُ
ولم َأمنيٌ م م()143م َفات َُّقواما َّ َ ُ
وه ْم َ
ْ َ ُ
ُرت َ
كُم معَ َل ْي ِه ِمم ْن م َأ ْج ٍر ِمإ ْن م َأ ْج ِر َي ِمإ َّال َ
امه ُاهنَام َآ ِمنِنيَ م
معَىل َمر ِّب ما ْل َعا َلِنيَ م م()145م َأت ْ َم
كُون ِميف م َم َ
َو َمام َأ ْس َأ ُل ْ

ٍ
ٍ
َخ ٍلم َط ْلعه َ ِ
ماجل َب ِ
م(ِ 146
ُون ِمم َن ِْ
)مو َتن ِْحت َ
وعٍمون ْ
الم ُب ُيوتًام
يمم م(َ 148
َُ
)موزُ ُر َ
)ميف َمجنَّات َموعُ ُيونم م(َ 147
امهض ٌ
ِ
ُطيعوام َأمرما ُْل ِ ِ
ِ
َف ِار ِهنيَ م م()149م َفات َُّقواما َّ ِ ِ
ينم ُي ْف ِسدُ َ
ون ِميفم
رسفنيَ م م()151ما َّل مذ َ
هلل ََمو َأطي ُعونم م(َ 150
)مو َالمت ُ ْ َ ْ
َْ
األ ْر ِ
ض َمو َالم ُي ْص ِل ُح َ
ونم م(﴾)152م(الشعراء م)م
اموبطراموعب ًثا،ممنمغريمحاجةمإىلمسكناها،م
)مرويميفمالتفسريمأهنممكانواميتخذونمتلكمالبيوتمالنحوتةميفماجلبالمأرش
(1
ً
ً
وكانوامحاذقنيممتقننيملنحتهامونقشها.
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وانظروامكيفمعاتبمشعيبمقومهمعىلمإفسادهمميفماألرض،مقالمتعاىلم﴿:مو ِإ َىلم َمدْ َي َنم َأ َخ ُاه ْمم
َ
ِ
هللَممام َل ِ ِ ٍ
كُمم َف َأ ْو ُفواما ْلكَ ْي َل َموا ْلِيزَ َ
انم
مغَري ُهم َقدْ َ
ْكُمم َب ِّين ٌمَةمم ْن َمر ِّب ْ
مجا َءت ْ
ُش َع ْي ًبام َق َالم َيام َق ْو ِمماعْ ُبدُ واما َّ َ ْ
كُممم ْنمإ َله ْ ُ
ِ
ِ
َّاس م َأ ْش َيا َء ُه ْم َمو َال م ُت ْف ِسدُ ِ
واميف ْ َ
ماأل ْر ِ
كُم ِمإ ْن مكُ ْنُمت ْمم
َو َال م َت ْب َخ ُسوامالن َ
كُم َمخ ْ ٌري م َل ْ
ض م َب ْعدَ ِمإ ْص َالح َهام َذل ْ
ِ
اط مت ِ
مرص ٍ
وامب ِّ ِ
ِِ
)مو َال مت َْق ُعدُ ِ
ون معَم ْن َمس ِب ِ
ون َموت َُصدُّ َ
ُوعدُ َ
ُوهنام
يل ما َّ
ُمؤْ مننيَ م م(َ 85
هللِم َم ْن م َآ َم َن ِمبه َمو َت ْبغ َ َ
كُل َ
ِ ِ
ف َ ِ
ِ
ِ
كُر ِ
ينم م( 86م)م
كُم َموا ْن ُظ ُروامكَ ْي َ
مكَانمعَ اق َب ُةما ُْل ْفسد َ
ع َو ًج َ
وامإ ْذمكُ ْنت ُْمم َقل ًيالم َفكَ َّث َر ْ
اموا ْذ ُ

ِ
وانظروامهذامالوعيدمالشديدمالذيمأخربماهللمبأنهمكتبهميفمكتبمبنيمإرسائيل،مقالمتعاىلم﴿:مم ْنم
سم َأوم َفس ٍ
َأ م ِ
امبغ ْ ِ
ِ ِ
رس ِائ َيلم َأ َّن ُهم َم ْنم َقت ََلم َن ْف ًس ِ
اد ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
َّاسم
ضم َفكَ َأَّمن َامم َقت ََلمالن َ
ْ
َريم َن ْف ٍ ْ َ
ج ِلم َذل َكمكَ َت ْبنَامعَ َىلم َبنيمإ ْ َ
مكَثري ِ
َامبا ْلبين ِ م ِ ِ
ِ
ِ
اممن ُْه ْمم َب ْعدَ م َذلِ َكم
امو َل َقدْ َمجا َء ْ ُهت ْم ُمر ُس ُلن ِ َ ِّ
َّاس َممجي ًع َ
امو َم ْنم َأ ْح َي َاهام َفكَ َأن ََّامم َأ ْح َيامالن َ
َمجي ًع َ
َاتم ُث َّممإ َّن ً
ضم َُل ْ ِ
ِيف ْ َ
ماأل ْر ِ
رس ُف َ
ونم م(﴾)32م(األعراف)مم
وانظروامهذهمالعقوبةمالشديدةمالتيمرشعهاماهللمألمةمحممدمملنميفسدممنهمميفماألرض،م
ِ
ِ
هلل ََمو َر ُسو َل ُه َمو َي ْس َع ْو َمنم ِيف ْ َ
ماأل ْر ِ
محي ِار ُب َ
ضم َف َسا ًدام َأ ْنم ُي َق َّت ُلوام َأ ْوم ُي َص َّل ُبوام
ونما َّ
مجزَ ا ُءما َّلذ َ
قالمتعاىلم﴿:مإن ََّام َ
ين ُ َ
ِ
ماألر ِ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
امو َمهلُ ْم ِميف ْ َ
ماآل ِخ َر ِةم
ضم َذل َك َمهلُ ْممخزْ ٌي ِميفمالدُّ ْن َي َ
َأ ْومت َُق َّط َعم َأ ْيد ِهي ْم َمو َأ ْر ُج ُل ُه ْممم ْنمخ َالفم َأ ْوم ُي ْن َف ْوامم َن ْ َ ْ

ِ
)مإ َّالما َّل ِذينمتَاب ِ
ِ
يمم م(ِ 33
َ
يمم م(﴾)34م
وامم ْنم َمق ْب ِلم َأ ْنمت َْق ِد ُروامعَ َل ْي ِه ْمم َفاعْ َل ُموام َأ َّنما َّ
َ ُ
عَذ ٌ
ور َمرح ٌ
هللَمغَ ُف ٌ
ابمعَظ ٌ
(األعراف م)م
تدبروامكلمهذهماآلياتمومتعنوامفيهاملتعلموامأنماهللمتعاىلمائتمننامعىلمهذهماألرض..مائتمننام
عليهاملنحفظهامونحافظمعليها م.م
هلميرىضمأحدكممأنميدخلمبعضمالناسمبيته،مفريوحمذلكممالضيفميفسد،موخيرب،م
وحيطم..مهلمترضونملبيوتكممأنمتقلبمرأسامعىلمعقب..مم
قالواممجيعا:مال..موالمكرامةملنمخربموأفسد م.م
قال:ممفبيتماهللمهومهذهماألرض..مونحنمضيوفمفيها..موليسمعىلمالضيفمإالمأنمحيفظمدارم
ضيفه م.م
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ألمممالسابقة..مم
ومنمملمحيفظها،مفلنميكونمجزاؤهمإالممامأخربماهللمعنهممنمنبأما م
لقدمذكرماهللمنبأمسبأ..مالشكمأنكممتعرفوهنا..مم
قالمرجلممنماجلمع:مأجل..مومنمالمتعرفمحضارةمسبأ..مفهيمحضارةمراقية،موقدمكانتم
مكَانملِسب ٍأ ِميفممسكَنِ ِهممآي ٌةمج َّنت ِ
َانم
ْ َ َ
هلاممنماجلناتممامتنبهرملهماألبصار،مكاممقالمتعاىلميصفهام﴿:م َل َقدْ َ َ َ َ ْ
ِ
ِ
عَنم َي ِمم ٍ ِ ٍ
ورم﴾م(سبأ م 15:م)م
ْ
كُروام َل ُهم َب ْلدَ ةٌم َط ِّي َب ٌة َمو َر ٌّبمغَ ُف ٌ
كُم َمو ْاش ُ
ني َموش َاملمكُ ُلوامم ْن ِمرزْ ق َمر ِّب ْ
قالماخلطيب:مولكنهممبإعراضهممعنماهللموانحرافهممعنمسبيلهمأدركتهممسنةماهللمفيمنمحادم
ضوام َف َأ ْر َس ْلنَامعَ َل ْي ِه ْم َمس ْي َلما ْل َع ِر ِمم
عْر ُ م
عنماهلل،مقالمتعاىلميبنيماحلالمالتيمانتقلوامإليها،موسببهام﴿:م َف َأ َ
َنيم َذو َايتم ُأ ٍ ٍ
يش ٍء ِمم ْن ِمسدْ ٍرم َق ِل ٍ
يلم﴾م(سبأ م،)16:مفهذامالذيم
مج َّنت ْ ِ َ ْ
َو َبدَّ ْلن َُاه ْم ِمب َج َّن َت ْي ِه ْم َ
كُل َممخْط َمو َأ ْث ٍل َمو َ ْ
صارمإليهمأمرمتينكماجلنتنيمإليهمبعدمكفرهممورشكهممباهللّموتكذيبهمماحلقموعدوهلممعنهمإىلم
الباطل،مفبعدمالثامرمالنضيجةموالناظرماحلسنةموالظاللمالعميقةمواألهنارماجلاريةمتبدلتمإىلمشجرم
األراكموالطرفاءموالسدرمذيمالشوكمالكثريموالثمرمالقليل م.م
قالمرجلممنماجلمع:مإنمقومناماآلنميتيهون..مويعتربونمحضارةمالسبأينيمبدائيةمبالنسبةملام
وصلتمإليهمحضارهتم م.م
قالماخلطيب:مالقرآنمالكريمميعمممنموذجمسبأمعىلمكلمالقرىمواحلضاراتمواألمممالتيم
انحرفتمعنمسبيلماهلل،مقالمتعاىلميبنيمسنتهميفمذلكم﴿:موكَمم َأ ْه َلكْ ن ِ
َامم ْنم َق ْر َي ٍةم َب ِط َر ْتم َم ِع َ
يشت ََهام
َ ْ
ِ
ِ
كَن ِمم ْنم َب ْع ِد ِه ْم ِمإ َّالم َق ِليال ًَموكُ نَّامن َْح ُنما ْل َو ِار ِثنيَ م﴾م(القصص م،)58:موقالم﴿:م
َفت ْل َكم َم َساكن ُُه ْم َمملْمت ُْس ْ
اكنِ ِهم ِمإ َّن ِميفم َذلِ َك َمآل ٍ
ِ
َأ َف َلممهي ِد َمهلممكَمم َأ ْه َلكْ نَام َقب َلهم ِممنما ْل ُقر ِ
يات ِ ُ
ونم َي ْم ُش َ
مأل مو ِيلمالن َُّهىم﴾م
ون ِميفم َم َس ْ
ْ ُ ْ َ ُ
ْ َْ ُْ ْ
ني م َلكُم ِممن ممس مِ
مالش ْي َط ُ
اكنِ ِه ْم َموزَ َّي َن َمهلُ ُم َّ
عْام َهلُ ْمم
(طه م128:
َ
ان م َأ َ
)،موقالم﴿:موعَ اد ًا َمو َث ُمو َد َمو َقدْ م َت َب َّ َ ْ ْ َ َ

)،موقال﴿:مأومملمهي ِد َمهلممكَمم َأ ْه َلكْ ن ِ
يل َموكَانُوام ُم ْس َت ْب ِ ِ
َف َصدَّ ُه ْم ِ
مالس ِب ِ
َامم ْنم
ينم﴾م(العنكبوت م38:
رص َ
َْ َ ْ ُ ْ ْ
معَن َّ
اكنِ ِهم ِمإ َّن ِميفم َذلِ َك َمآل ٍ
ِ
َقب ِل ِهم ِممنما ْل ُقر ِ
ياتم َأ َمفالم َي ْس َم ُع َ
ونم َي ْم ُش َ
ونم﴾م(السجدة م 26:م)م
ون ِميفم َم َس ْ
ْ ْ َ ُ
جلسماخلطيبمجلسةمخفيفة،مثممقامميقول:مفاحذروامأهيامالؤمنونممنمأنمتضيعوامأمانةم
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األرضمالتيمأمرماهللمبحفظها..موإياكممأنمتدبمإليكممأدواءماألممممنمحولكم..مأولئكمالذيم
هلل م.م
خيربونماألرض،مويقتلونماحلياة،مويغريونمخلقماهلل،مويصارعونمفطرةما م
قالمرجلممنماجلمع:مولكنماحلضارةمقدمتستدعيمبعضممامذكرت م.م
قالماخلطيب:مكلمحضارةمخربتماحلياةموبدلتمالفطرةمداءموختلف..مم
قالمالرجل:ملقدمعشتميفمتلكمالقرى..مورأيتمأنمالرضورةمتستدعيمماميترصفونمفيه م.م
قالماخلطيبممتوجهامللسائل:مأيفمإمكانمتلكمالعقولمالتيماستطاعتمأنمتوف مرممجيعمالرافقم
ومجيعمأنواعمالرفاهمأنمخترتعملألرضممامحيفظمهلامسالمها م؟م
قالمالرجل:مأجل م.م
قالماخلطيب:مفلممملمتفعل م؟م
قالمالرجل:مإنمذلكميستدعيممصاريفمضخمةموأمواالمكثرية م.م
قالماخلطيب:ملقدمذكرتملكمأنمأولئكمالميفكرونمإالميفمجيوهبمموخزائنهم،مولذلكمالم
هيمهمميفمسبيلمدينا مرمزائدمأنمخيربوامكلميشء..مإنمأولئكمالمخيتلفونمعنمعادموعنمثمودموعنم
كلمالقرىمالتيمذكرهاماهلل م.م
قالمذلك،مثممقاممللصالة،موقمتممعهم،موكانتمأولممرةمأصيلمفيهاميفمحيايت..مومنذمذلكم
اليومموأنامأمحدماهللمعىلمنعمةماإلسالممدينمالسالم م.م
*م
** م
قلنا:ملقدمحدثتنامعنمإسالممصاحبك،مفهلمأسلمتمأنت م؟م
قال:ممال..موقدمكنتمقريباممنماإلسالم..ملكنماهللمشاءمأنميفارقنيمصاحبيمإىلمهذهمالبالدم
قبلمأنمأقتنعماقتناعامكليامباإلسالم..مفالدينمـمكاممأرىمـمليسممنمالسهولةمالبتمفيه م.م
قلنا:مإىلمأينمذهبمصاحبكمهذا م؟م
يلمقبلمجميئهمأنمفتنةمتريدمأنمتقيضمعىلمالفئةمالتيم
قال:مملقدمجاءمإىلمهذهمالبالد..موقدمذكرم م
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حيفظماهللمهبامأرضه..مولذلكمتركمأشجارهموأهنارهموجاءمإىلمهذهمالبالد..موجئتمعىلمأثرهمأبحثم
عنه،موقدمشاءماهللمأنمأموتمدونملقائه م.م
م
م
م
م
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هللم
عارشامـما م
يفماليوممالعارش،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مرباممكانمهومأهمم
األحاديثموأرشفهاموأوالهامبإطالةمالكالممفيه..مولكنيممعمذلكملنمأطيلمعليكم..مسأتركملكمم
الوقتمالكايف..موأتركملنفيسمكذلكمالوقتمالكايفملنستقبلمفيهمالوتمالذيمينتظرناميفمأيمحلظةم
منمحلظاتمهذاماليو مم(.)1مم
يفمالبدايةمأذكرملكممأينمامرؤمعاشمحيل مممبالتعرفمعىلمالبدعمالعظيممالذيمأبدعمهذامالكون..م
فلمميكنميرتاحميلمبال،موالمهيدأميلمخاطرمإالمباألحاديثمعنهموفيه م.م
ولكنيممعمتلكماهلمةمكنتمالمأقعمإالميفمأيديمقطاعمالطرقمالذينميمألونمعقيلمباألوهامم
واخلرافاتموالرصاع م.م
وكنتمضعيفاممستسلاممأمامهم..مفالمأجدميفمقلبيم موالمعقيلمإالممامينقشونهمبفؤوسهمم
ومعاوهلم..مم
وكنتمأتعذبملذلكمكثريا..مبلموصلميبماألمرمإىلمماموصلمبكمممنماإلقداممعىلماالنتحار..م
ولوالمأنمقيضماهللميلممنمالنورموالسالمموالصفاءممنمأنقذينملكنتماآلنميفمعدادمالوتى..موقدم
يتمهومنفسهمسببممويت..موأنامراضمبذلكممستلمم
شاءماهللمالذيمالمرادملشيئتهمأنميكونمسببمحيا م
له..مولكنيممعمذلكممتأملمألنمعقيلموقلبيمملميصلمإىلممرادهمبعد م.مم

الرصاع
قلنا:محدثنامعنمأولمشأنك م.م
اخلرافة:

()1ماخترصنامالكالمميفمهذامالفصل،مألنمهناكمرسالةممطولةمخاصةمهبذامالوضوعمهيمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)ممنمهذهم
السلسلة م.
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قال:ميفمالبدايةمكنتمامرؤامضمتنيمقبائلمكثريةممنمالقبائلمالبدائي مة..مكلهامملمتكنمتلقننيمإالم
اخلرافة..مم
وكنتمبحكممطبيعتيمالستسلمةمالتيمذكرهتاملكممأسمعموأطيع..موفوقمذلكمكلهمومعهم
أتعذب..مفلمميكنمللخرافةمأنمتنشئميفمنفسكموالميفمعقلكمسالما م.م
قلنا:محدثنامعنمهذهمالفرتةممنمحياتك م.م
ابتسم،موقال:مهيمفرتةمأقربمإىلماجلنونممنهامإىلمالعقل..مماذامسأحدثكممعنها؟مم
قالمذلك،مثممغرقميفمصمتمعميقمقطعهمبقوله:ميفمالبدايةمكنتمفرداممنمقبيلةممتعددةم
الفروع مكانت متستوطن مأسرتاليا موأفريقية مواألمريكتني موبعض مأقطار مالقارة ماآلسيويةم
وجزائرهما( )1م.
وكنامنتخذمألنفسنماميفمتلكمالقبائلمحيوانامنجعلهمطوطام،مونعتربهمأباملنا،مأومنزعممأنمأبانام
األعيلمقد محل مفيه ،موقد ميكون مالطوطم ميف مبعض ماحلاالت منباتامأو محجرا منقدسه مكتقديسم
األنصاب م.
وكانميفمعرفنامأنمالقبيلةمإذاماختذتمطوطاممهلامحرمتمقتلهموأكلهميفمأكثرماألحوال..موحرمتم
الزواجمبنيمالذك مورمواإلناثمالذينمينتمونمإيلمذلكمالطوطممولوممنمبعيد..موقدميكونمللقبيلةم
الكربيمبطونممتفرقةمتتعددمطواطمها،موجيوزمالزواجمبنيمالنتمنيمإليها،مولكنهممحيرمونهميفم
الطوطممالكبري م.
قلنا:مفقدمكانتملكممآهلةممتعددةمإذن م؟م
ابتسم،موقال:مآهلةمكثريةمجدا..موكناممترشدينميفموسطهما مالمنريضمأحدهامإالمبسخطم
اآلخر..مم
لقدمكانممنمآهلتنامأربابمالطبيعة،مأوماألربابمالتيمتتمثلمفيهاممشاهدمالطبيعةموقواهامكالرعدم
()1ماستفدنامالكثريممنمالعلوماتمالتارخييةمالرتبطةمهبذاممنمكتابم(اهلل)ملعباسمحممودمالعقاد.
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والربقموالطرموالفجرموالظالمموالينابيعموالبحارموالشمسموالقمرموالسامءموالربيع م.م
ألبطالموالقادةمالحبوبنيم
وكانممنهامأربابمإنسانية،موهيماألربابمالتيمتقرتن مبأسامءما م
والرهوبني،مممنمنحسبهمممنمالقادرينمعيلماخلوارقموالعجزات م.م
وكانممنهامأربابماألرسة،موهمماألسالفمالغابرون،ميعبدهممأبناؤهمموأحفادهمموحييونم
ذكراهممباحلفالتموالواسممالشهودة م.م
وكانممنهامأربابمالعاين،مكربمالعشقموربماحلربموربمالصيدموربمال معدلموربم
اإلحسانموربمالسالم م.م
وكانممنهامأربابمالبيتمكربمالوقدموربمالبئرموربمالطعام م.م
وكانممنهامأربابمالنسلمواخلصبموهيمعيلماألغلبماألعمميفمصورةماإلناث،موكنامنسميهام
باألمهاتماخلالدات،موقدمترقتممعمالزمنمإيلمواهباتماخللودمبعدمهبةماحلياة م.م
يمننسبمإليهامخلقمالسامواتمواألرضمواإلنسانمواحليوان م.م
وكانممنهامآهلةماخللقمالت م
وكانممنهاماآلهلةمالعليا،موهيمآهلةماخللقمالتيمتدينمعبادهتامبرشائعماخلريموحتاسبهممعليهام
وجتمعمالثلمالعليامللمحاسنمواألخالق،موتضمنمالسعادةماألبديةملألرواحميفمعاملمالبقاء م.م
قلنا:مفهلمانتهتمرحلتكمعندمهذاماحلد م؟م
قال:ملقدمبدأتمرحلتيمهبذا..موملمتنتهمبه م.م
قلنا:مفحدثنا م.م
قال:مقال:ملقدمقدرماهللميلمأنمأرحلمإىلمبالدماليونا منميفمفرتةمكانتمفيهامممتلئةمباألفكارمالطعمةم
باخلرافات م.م
قلنا:مفاممرأيت م؟م
قال:ملقدموجدهتاميفمتلكمالعهودمالسحيقةمممتلئةمبجميعمأنواعمالعقائدمالبدائيةمقبلمأربابم
(األوليمب)مالذينمخلدواميفمأشعارمهومريموهزيود..ملقدمعبدواماألسالفموالطواطممومظاهرم
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الطبيعةموأعضاءمالتناسلمومزجوامالعباداتممجيعامبطالسممالسحرموالشعوذة..مواستمدواممنم
جزيرة م(كرميت) معبادة مالنيازك موحجارة مالرواسب مالتي مشاعت مبيت مأهل ماجلزيرة ممن مأقدمم
عصورهامالربكانية..مفرمزوامهبامإيلمأربابمالرباكنيموالعواملمالسلفية..مواختذهامبعضهمم(طوطم)م
ينتسبونمإليهامانتسابماألبناءمإيلماآلباء م.م
ستلمون مألغلظم
لقد مكان مأرباب ماألوليمب ميف ممبدأ مأمرهم ميقرتفون مأقبح ماآلثام موي م
الشهوات..موقدمقتلمزيوسمأباهم(كرونوس)موضاجعمابنته،موهجرمسامءهمليطاردمعرائسمالعيونم
والبحار،مويغازلمبناتمالرعاةميفماخللوات،موغارممنمذريةماإلنسان،مفأضمرملهمالرشمواهلالك،م
وضنمعليهمبرسم(النار)مفعاقبمالاردمبرومثيوسمألنهمقبسملهمالنارممنمالسامء م.م
وملميمتصوروهمخالقامللدنيامأومخالقاملألربابمالتيمتساكنهميفمجبلماألوليمبموتركبممعهم
متنمالسحاب،مفهومعيلماألكثرموالدملبعضها،مومنافسمألندادهممنها،موتعوزهمأحيانامرمحةماآلباءم
ونبلمالعداوةمبنيماألنداد م.م
وملميزلم(زيوس)إيلمعرصم(هومري)مخاضعامللقدرممقيدامبأوامره،معاجزامعنمال مفكاكممنم
قضائه م.م
لقدمصورهملنامالشاعرمالتدينمعيلممثالمأقربمإيلمخالئقمالرمحةمواإلنصاف،مومثالمالكامل،م
ولكنهمنسبماخللقمإيلمأربابمأقدمممنهمومنمسائرمالعبوداتماألولبية..موهيم(جيا)مربةماألرضم
نيم
و(كاوس)مربمالفضاءمو(أيروس)مربمالتناسلموالحبةمالزوجية،موجعلمأيروسمجيمعمب م
األرضموزوجهامالفضاءمفتلدممنهمالكائناتمالسامويةمواألرضيةموآخرهامأربابماألوليمب،موعيلم
رأسهمم(زيوس)ماللقبمبأيبماألرباب م.م
قلنا:مفهلمظللتمطولمعمركميفمبالدماليونان،مواكتفيتمباممعندهاممنماآلهلة م؟م
قال:مال..ملقدمزرتماهلن مد،موبحثتميفممعابدهاموخمطوطاهتا،موالتقيتمبرجالمدينها..موقدم
وجدتمأنمالدياناتماهلنديةمالقديمةمتعودمإىلمأزمنةمأقدمممنمالعرصمالذيمدونتمفيهمأسفارهام
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العروفةمبالكتبمالفيدية..مم
لقدمرأيتممنمخاللمالبحثمالستوعبمالستقيصمأنم(اهلل)ميفمالدياناتماهلنديةمالقديمةمملم
يكنموماحدا..مبلمكانمأنواعامشتيممنماآلهلة..ممنهامآهلةممتثلمقوىمالطبيعةموتنسبمإليها..مفيذكرونم
الطر،مويشتقونممنهماسمم(المطر)..مويعتربونهماإللهمالذيميتوجهونمإليهميفمطلبمالغيث..مومنم
هنامكانم(أندر)مهومإلهمالسحاب،مألنهممشتقممنمكلمةم(أندر)مبمعنيمالطر،مأومبمعنيمالسحاب م.م
ويذكرونمإىلمجانبم(أندر)مإلهمالنار..موإلهمالنور..موإلهمالريح..موإلهمالبحار..موجيمعوهنام
مجيعاميفمديانةمشمسيةمتلتقيمبأنواعمشتيممنمالديانات..مم
وأقدمماألسامءمعندهممكانماسمم(ديفا)م..Devaموهوميعنيم(العطي)..ملقدمبقيتمآثارممنم
هذاماالسمميفماللغاتماليونانيةموالالتمينيةموبعضماللغاتماألوربيةماحلديثة..مفكلمةم(ديو)مالفرنسيةم
 Dieuموكلمةمديتيم Deityماإلنجليزية،موكلمةم(زيوس)ماليونانيةمالقديمةممأخوذةممنمأصلهام
اهلنديمالتقدم م.م
باإلضافةمإىلمهذا،مفقدمرأيتمالربمهيةمالقديمةمتشتملمعيلمعبادةماألسالف..مكاممتشتملمعيلم
عبادةمالظاهرمالطبميعية..مولذلكمفإنمتقديسماللكمعندهممتقليدمموروثممنمتقديسمجدمالقبيلة..م
وقدمحتولمإيلمتقديسمالرئيسماألكربميفمالدولةمبعدمأنمحتولتمالقبيلةمإيلماألمة م.م
وقدموجدتمأنمعبادةم(الطوطم)متعززتميفماهلندمبعقيدهتمميفموحدةمالوجودموتناسخم
األرواحمكاممتعززتمبعقيدةماحللول..مفلذلكمعبدواماحليوانمعيلماعتبارهمجدامحقيقيامأومرمزيام
لألرسةمثممللقبيلة..مثممتطوروامأكث مر(،)1مفآمنوامبأنماهللميتجىلميفمكلمموجود،مأومخيصمبعضم
األحياءمباحللولمفيه..موآمنواممعمذلكمكلهمبتناسخماألرواح.مم

() 1ممهذاممامعربمبهمالعقاد..مويعربمبهمعلامءممقارنةماألديانمعادةمعندمبحثهمميفمتاريخماألديان..مونحنمنرىمأنماألمرمليسم
خاضعامللتطورمالتوهم..موإناممهومخاضعملتأثريمرسلماهللموالدعاةمإليه،مكاممقالمتعاىلم﴿:مإِنَّام َأ ْر َس ْلن َ
َاك مبِ ْ
احلَ ِّقم َب ِشري ًام َون َِذير ًا َموإِ ْنم
يرم(فاطر)24:
ِم ْنم ُأ َّم ٍة ِمإ َّال َمخالمفِي َهامن َِذ ٌم
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ورأيتمالطوطميةمعاشتمعندهمميفمأرقيمالعصورمكاممعاشتميفمعصورماهلمجيةمهلذام
االمتزاجمبنيماالعتقادماحلديثمواالعتقادمالقديم..ملكنهممخلصواميفماألخريمإىلماإليامنمباإللهم
الواحد،موإنماختلفواميفمالنهجمالذيمسلكوهميفمالتعرفمعليه..مفلمميكنمإيامهنممبهمعيلماألساسم
الذيمقاممعليهمإيامنمالشعوبماألخرىمبالتوحيد م.م
قلنا:مفإىلمأينمرحلتمب معدماهلند م؟م
ني..موقدمكنتمآملممنمخاللمضخامتهاموكثرةمشعوهباموتراميم
قال:مبعدماهلندمقصدتمالص م
أطرافهامأنمأجدمفيهاممجيعمأنواعمالتصوراتمعنماإلله..مم
لكنيمملمأجدهممـمعربمتارخيهممالطويلمـمحيبونماخلوضميفممباحثمماموراءمالطبيعة..موهلذام
صولمالعاملةموأدبمالبيتمواحلضارة م.م
فإنمالتدينمبينهمميكادميكونمرضباممنمأ م
أمامالعبادات..مفأشيعهامبينهممعبادةماألسالفمواألبطال..موأرواحمأسالفهمممقدمةمبالرعايةم
عيلممجلةماألرواحمالتيميعبدوهنا،مويمثلونمهبامعنرصمالطبيعةمأوممطالبمالعيشة..موهلذا،مفإنهمالم
يقدرمالصينيمقربانامهومأغيلمقيمة،موأحبمإيلمنفسهم ممنمقربانهمإيلمروحمسلفهمالعبود..موهومحيتويم
األغذيةمواألرشبةمواألكسيةموالطيوب،مومنهمممنمحيرقمورقمالنقدمهبةمللروحمالتيميعتقدونمأهنام
حتتاجمإيلمكلميشءمكانتمحتتاجمإليه،موهيميفمعاملماألجساد م.م
واخلريموالرشمعندهممهومماميريضماألسالفمأوميسخطهمممنمأعاملمأبنائهم..مفامممأريضم
السلفمفهومخريمومامأسخطهممفهومرش..موقدمخيتارونمفرداممنمأفرادماألرسةمينوبمعنمجدهم
العبودمفيطعمونهمويكسونهمويزدلفونمإليهموحيسبونمأنمروحماجلدمهيمالتيمتتقبلمهذهمالقرابنيميفم
شخصمذلكماحلفيد م.م
وتتميشمعبادةمالعنارصمالطبيعيةمجنبامإيلمجنبممعمعبادةماألسالفمواألبطا مل..مفالسامءم
والشمسموالقمرموالكواكبمآهلةممعبودةمأكربهامإلهمالسامءم(شانجميت)..مويليهمإلهمالشمس..مفبقيةم
األجراممالساموية..مفالعنارصماألرضية م.م
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وهمميتقربونمإيلم(شانجميت)مبالذبائح،مويبلغونمصلواهتممبإشعالمالنارمعيلمقممماجلبال،م
فيعلمماإللهم–مممامأودعهمالكاهنمدواخين مهما م-مفحويمالرسالةمالتيميرفعهامإليهمعباده،موالمحيسنونم
الرتمجةمعنهامكاممحيسنهامالكهان م.م
وإلهمالسامءمعندهممهوم(اإلله)مالذيميرصفماألكوان،مويدبرماألمور،مويرسمملكلمإنسانم
جمريمحياتهمالذيمالمحميدمعنه..موإنامميداولمتركيبمالوجودممنمعنرصينممهام(ين)معنرصم
السكونمو(يانج)م معنرصماحلركة..موقدميفرسمعنرصمالسكونمبالراحةموالنعيمموعنرصماحلركةم
بالشقاءموالعذاب..مفهاممهبذهمالثابةميقابالنمعنرصيماخلريموالرشموإهليمالنورموالظالمميفماألديانم
الثنائية م.م
وقدمامتزجتمعبادةماألسالفمبعبادةمالعنارصمالطبيعيةميفمالقرنمالعارشمحنيمتسميمعاهلم
الصنيمباسمم(ابنمالسامء)..مويقالمإنهماستعارمالفكرةممنمكاهنمياباينمأرادمأنميزدلفمإليهمفعلمهم
مراسممتأليهماليكادميفمبالده..مفنقلهامالعاهلمإيلمبالدمالصني م.م
وقدمأرادمالفيلسوفم(شوهستي)ميفمالقرنمالثاينمعرشمأنمينشيئمبوذيةمصينيةمتوفقممذهبم
يلمدينمالمإلهمفيهموالمخلودمللروح،مووضعم(يل)مموضعم
بوذاميفمأمورموختالفهميفمأمور،مفدعامإ م
(كارما)ماهلنديةمأومالقانونمأومالقضاءموالقدر م.م
وسميمدوالبمالزمنم(تاييش)مألنهمهومالحركمجلميعمالكائنات،موجعلمالقانونموالدوالبم
نمقدحم
والادةمأوم(وويش)مقواممالعاملمظاهرةموخافية..موإناممينشأمالوعيمأوماإلدراكميفماإلنسانمم م
القانونمللامدةمكاممينقدحماحلجرممنمالزناد،مفيخرجمالرشرمثممينطفئمفيموت..موتزولماألرواحمكامم
تزولماألجسادممتيم(نضجت)مكاممتنضجمالثمرةميفمأجلهامالعلوم..موقدميبطئمالنضجمفيطولمبقاءم
الروحمفهيمإذنمطيفمأومشبح،مكأهنامالثرةميفمحالةمالعفنمواإلمهال م.م
ولامماتمكنفشي موسم م( 478مق.مم)مأقامواملهماهلياكلموعبدوهمعيلمسنتهمميفمعبادةمأرواحم
األسالفمالصاحلني،موأوشكوامأنميتخذوامعبادتهمعبادةمرسميةمعيلمعهدمأرسةمهانميفمالقرنمالثاينم
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قبلماليالد،موأوجبوامتقديممالقرابنيموالضحاياملذكراهميفمالدارسمومعاهدمالتعليم،موكانتم
هياكلهميفمالواقعمبممثابةممدارسميؤمهامالناسملسامعمالدروسمكامميؤموهنامألداءمالصالة..موملمتزلم
عبادتهمقائمةمإيلمالعصورمالتأخرةمبلمإيلمالقرنمالعرشين..مفخصوهميفمسنةم1906مبمراسممقربانيةم
كمراسمماإللهماألكربم(شانجميت)مإلهمالسامءمألنهميفمعرفهمم(ندمالسامء)مومنمملميؤمنماليوممبربوبيتهم
منمالصينينيمالتعلمنيمفلهميفمنفسهمتوقريميقربممنمالتأليه،موقدمجعلواميوممميالدهم–موهومالسابعم
س م -معيدامقوميامحيجونمفيهمإيلممسقطمرأسه،موينوبمعنمالدولةم
والعرشونممنمشهرمأغسط م
موظفمكبريميفمحمفلمالصالةمأماممحمرابه م.م
قلنا:مالشكمأنكمرحلتمبعدمالصنيمإىلماليابا من! م؟م
قال :مأجل ..موقد موجدت مأن مموقف ماليابان ممن مالرسالة مالدينية مكموقف مالصني معيلم
اإلمجال..مفقدمتشاهبتمعقائدهمميفمأصوهلاموعبدواماألرواحمواألسالفموالعنارصمالطبيعية..م
وإذامكانمألهلماليابانمسمةمخصوصيةميفمالعباداتمفهيمأهنمماختاروامربةمأنثيملعبادةمالسلفم
األعيلمحنيموحدواماألسالفميفممأكربهاموأعالها..موتلكمالربةمهيم(اميرتاسوما م-أموكامي)مالتيم
المتزالممعبودةمإيلماليوم م.م
ويؤخذممنماألساطريماليابانيةمأهنامكانتمربةمالغزاةمالذينمأغاروامفياممقبلمالتاريخمعيلمجزيرةم
كيوشو،موأخضعوامأهلهاموطردوهمممنهزمنيمإيلماجلبال،موكأنمأهلمكيوشوماألولونميعبدونمإلهم
ال مريحموالطرم(سوسما م-من مو م-موو)مفهبطمهذاماإللهمهبزيمتهممإيلمالرتبةمالتاليةملرتبةمالربةمالسلفية..مثمم
انعقدتمالوئاممبنيمالفريقنيمبعدمتنايسماإلحنموالرتاتموامتزاجمالقبائلمالغازيةموالمغزوة،م
فأصبحماإلهلانمأخوينموأصبحتم(أميرتاسو)مهيمكربيماألخوين م.م
والميعتقدماليابانيو من مأنمهذهمالربةمخلقتمالكونمأومخلقتماإلنسان،مألهنمميعتقدونمأنم
عهدهامقدمسبقتهمعهودممديدةمتنازعمفيهاماألمرمعرشاتماأللوفممنماألرباب..موهذهمأربابم
عندهممهيمبمثابةماألرواحموالالئكةمواجلنةموالشياطنيممنمعنارصماخلريموالرشمعندماألممم
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ي)..موهيمكلمةمتطلقمعيلمكلمرائعمخارقمللعادةمبالغميفم
الكتابية..مويسمونمالواحدممنهام(كام م
القوةمأوماجلامل..مثمماستسلمتمهذهماألربابمبعدمكفاحمطويلموصارماألمرمإيلمالربةمالكربيم
برضوانممنمخالقمالسامواتمواألرضني م.م
ي م -منوميكوتو)موزوجتهموأختهمإهلةم
أماماخللقمفهوممنسوبمعندهممإيلمإلهمالسامءم(أزاناج م
ي م-نوميكوتو)..مفولدامجزرماليابانموألقحاهامببذورماآلهلة،موجاءمأبناءماليابانم
األرضم(أزمانام م
اآلدميونممنمساللةماآلهلة..مفكلهمميفمالنسبماألعيلم–موليسماليكادموحد مه م-مإهليون م.م
ويفمإحديمالرواياتماألسطوريةمأنمربةماألرضماحرتقتموهيمتضعمإلهمالنارمفجردمربم
السامءمسيفهمورضبمبهمإلهمالمنار،مفانبعثتممنموميضمسيفهمومنمرضباتهمرهطممنمأربابمالزوابعم
والربوقموالرعود..موملمترجعماألرضمإىلمخصبهامإالمبعدمشفاءمربتهاموخروجهاممنمهاويةمالظالمم
لتلدمالاءموالطميموعنارصمالزرعمواحلياة م.م
وينسبونماخللقميفمروايةمأخريمإيلم(أزاناجي)موحدهموهوميبحثمعنمرفيقةمصباه..م مفمنم
عينهماليرسيمخلقتمالشمسمومنمعينهماليمنيمخلقمالقمر،مومنمعطستهمخلقم(سوسما م-من مو م-موو)م
ربمالرياحمواألمطار..مولكنهمأعجبممنمبنيمأبنائهمبالشمسمدونمشقيقيهامفخلعمعليهامعقدام
يتألألمباجلواهرموبوأهامأرفعمعرشميفمالسامء م.م
فالديانةماليابانيةماألصليةمشمسيةمسلفيةممجعتممعنيممالتوحيدمأوالميفمإلهمالسامءمحيثم
تصورهمأبامللخليقةمبمفردهمأوممشاركةمزوجه،مثمممجعتهاميفمالربةمالواحدةمعيلماعتبارهامربةمخمتارةم
بنيمأرباب م.م
التحريف:
قالمرجلممنا:منراكمملمتقصدمإالمالدياناتماألرضيةمالمتلئةمباخلرافة..مفلممملمتقصدمماميسمىم
بالدياناتمالساموية..مملمملمتقصدماليهوديةممثال،مفهيمأقدممالدياناتمالسامويةمكامميقال م؟م
تنفسمالصعداء،مثممقال:ممنمالصعبمالتحدثمعنماإللهمعندماليهودمبصفةمعلمية .م.م
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قلنا:ممل م؟م
قال:ملقدمكانملكلمعرصمإهله..مولكلممجاعةمهيوديةمإهلها..مومنمالصعبمأنمحيرصمهذام
حارص..مم
لكنيممعمذلكمسأذكرملكممبعضممامقالمرجلمخبريميفماليهوديةماستفدتممنهمكثريا..مإنهم
رجلممنمالسلمنيمالتقيتمبهمكانماسمهم(عبدمالوهابمالسريي م)()1مم
ألصلميفم(اإلله)مالذيميؤمنمبهماليهودمهومأنهمإلهمواحدم
ري()2مأنما م
وقدمحدثنيمهذامالرجلماخلب م
المجسدملهموالمشبيه..مالمتدركهماألبصار..موتعتمدمعليهمالخلوقاتمكافة..موالميعتمدمهومعىلمأيم
ٍّ
منها،مإذمهوميتجاوزهاممجيع ًامويسمومعليها.مم
وأن مكل ممظاهر مالطبيعة موالتاريخ مليست مإال متعبري ًا معن مقدرته ..مفهو مروح مالكون مغريم
ُ
النظورة،مالساريةمفيه،موالتيممتدهمباحلياة؛موتسمومعليهموتالزمهميفمآنمواحد.مم
وأخربينمأنمالتوحيدميفماليهوديةموصلمإىلمذروتهمعىلميدمبعضماألنبياءمالذينمخ َّلصوام
التصورماليهوديملإللهممنمالشوائبمالوثنيةمالتيمعلقتمبه،مفصارمأكثرمإنسانيةموشمو ً
الموسمو ًا،م
وأقلمعزل مةموقوميةموتعالي ًا م.م
وأخربينمأنمهذامالتيارمالتوحيديماستمرميفمخمتلفمفرتاتمتاريخماليهودية..موتدلمعىلمبعضم
آثارهممنمالصلواتماليهوديةمدعاءمالشامع،مأيمشهادةمالتوحيدماليهوديةموقصائدممثلم(آينممأ ِّمني)م
()1ممعبدمالوهابمالسرييم()2008-1938ممؤلفمموسوعةماليهود موماليهودية موالصهيونية،موهيمأحدمأهمماألعاملم
الوسوعيةمالعربيةميفمالقرنمالعرشين..ماستطاعممنمخالهلامإعطاءمنظرةمجديدةمموسوعيةمموضوعيةمعلميةمللظاهرةماليهوديةم
بشكلمخاص،مومجتربةماحلداثةمالغربيةمبشكلمعام،ممستخدم ًاممامطورهمأثناءمحياتهماألكاديميةممنمتطويرممفهوممالنامذجمالتفسريية.م
ولدميفممدينةمدمنهورميفممرصميفمأكتوبرمعامم..1938مخترجممنمكليةماآلدابمعامم،1959موحصلمعىلمالاجستريميفماألدبم
اإلنجليزيمالقارنممنمجامعةمكولومبيامبمدينةمنيويوركمبالوالياتمالتحدةماألمريكيةمعامم،1964موعىلمالدكتوراهممنمجامعةم
رجترزمبنيوجريزيمعامم..1969ممصدرتملهمعرشاتمالدراساتموالقاالتمعنمإرسائيلمواحلركةمالصهيونية،مويعتربمواحد ًاممنم
أبرزمالؤرخنيمالعالينيمالتخصصنيميفماحلركةمالصهيوينة.
()2ممانظرممادةم(إله)ممنمموسوعةماليهودية،مللمسريي.مم
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(إينممؤمن)مو(جيدال)م(تنزَّ همالرب)مالتيمتؤكدمفكرةمالتوحيد.مم
ينمأنمالتصورماليهوديملإللهمقدمتراكممعليهميفمفرتاتمالتاريخمالطويلةممامانحرفمبهم
وأخرب م
انحرافاتمكثريةمخطرية..محتىمغدامالتوحيدمجمردمطبقةمواحدةمضمنمطبقاتمخمتلفة..مفالعهدم
القديم،مكاممهوممنمخاللممصادرهمالتعددة،ميطرحمرؤىممتناقضةملإللهمتتضمنمدرجاتمخمتلفةم
منماحللولمبعضهاممأبعدمماميكونمعنمالتوحيد م.م
وتتبدَّ ىماحللوليةميفماإلشاراتمالعديدةمإىلماإلله،مالتيمتصفهمككائنميتصفمبصفاتمالبرش،م
فهوميأكلمويرشبمويتعبمويسرتيحمويضحكمويبكي،مغضوبممتعطشمللدماء،محيبمويبغض،م
متقلبماألطوار،م ُيلحقمالعذابمبكلممنمارتكبمذنب ًامسواءمارتكبهمعنمقصدمأومارتكبهم معنمغريم
قصد،مويأخذماألبناءمواألحفادمبذنوبماآلباء،مبلمحيسمبالندممووخزمالضمريم(خروجم 32م10/مـم
،)14موينسىمويتذكرم(خروجم 2م23/مـم،)24موهومليسمعال ًامبكلميشء،مولذامفهوميطلبممنم
أعضاءممجاعةميرسائيلمأنميرشدوهمبأنميصبغوامأبوابمبيوهتممبالدممحتىمالمهيلكهمممعمأعدائهمم
منما ملرصينيمعنمطريقماخلطأم(خروجم 12م13/مـم..)14مم
وهومإلهممتجرد،مولكنهميفمالوقتمنفسهميأخذمأشكا ً
المحسيةمحمددة،مفهوميطلبمإىلماليهودم
ِّ
(مجاعةميرسائيل)مأنميصنعواملهممكان ًاممقدَّ س ًامليسكنميفموسطهمم(خروجم 25م،)8/مكامميسريمأمامم
مجاعةميرسائيلمعىلمشكلمعمودمدخانميفمالنهارمكيم مهيدهيممالطريق،مأماميفمالليلمفكانميتحولمإىلم
عمودمنارمكيمييضءمهلمم(خروجم 13م 21/م )22/م.م
وهومإلهماحلروبم(خروجم 15م 3/مـم)4ميع ِّلمميديمداودمالقتالم(صمويلمثاينم 22م 30/مـم
،)35ميأمرماليهودمبقتلمالذكور،مبلماألطفالموالنساءم(عددم 31م1/مـم،)12موهومإلهمقويمالذراعم
يأمرمشعبهمبأالمي مرحممأحد ًام(تثنيةم 7م16/مـم،)18موهوميعرفمأنماألرضمالمتُنالمإالمبحدمالسيف.م
ولذا،مفهوميأمرمشعبهمالختارمبقتلممجيعمالذكورميفمالدنمالبعيدةمعنمأرضماليعاد،م(مأمامسكانم
األرضمنفسهامفمصريهمماإلبادةمذكور ًامكانوامأممإناث ًامأممأطفا ً
ال)م(تثنيةم 20م 10/مـم)18موذلكم
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ألسبابمسكمانيةمعمليةممفهومة.مم
والقاييسماألخالقيةمهلذاماإللهمختتلفمباختالفمالزمانموالكان،مولذامفهيمتتغري مبتغريم
َّ
االعتباراتمالعملية،مفهوميأمرماليهودم(مجاعةميرسائيل)مبالرسقة،مويطلبممنمكلمامرأةمهيوديةميفم
مرصمأنمتطلبممنمجارهتامومنمنزيلةمبيتهام(أمتعةمفضةموأمتعةمذهبموثيماب ًاموتضعوهنامعىلمبنيكمم
وبناتكممفتسلبونمالرصيني)م(خروجم 3م 22/م)م
وهكذا،مفإننامنجدممنذمالبداية،مأنمفكرةماإللهمالواحدمالتساميمتتعايشممعمأفكارمأخرىم
متناقضةممعها،ممثلمتشبيهماإللهمبالبرش،مومثلمفكرةمالشعبمالختار،مفهيمأفكارمتتناقضممعمفكرةم
الوحدانيةمالتيمتطرحمفكرةمماإللهمباعتبارهمإلهمكلمالبرشمالذيميسمومعىلمالعالني.مم
ويفمإطارمهذهمالرؤيةملإللهمليسممنمالغريبمأنميسقطمأعضاءممجاعةميرسائيلميفمعبادةمالعجلم
الذهبيم(ويتزعمهامهارونمأخومموسى م)(،)1موأنميقبلمالعهدمالقديممعنارصموثنيةممثلمالرتافيمم
واإليفودم(األصنام)،موكلهامتعبريمعنمر مؤيةمحلوليةممرشكةمالمختتلفمكثري ًا معاممجاءميفمالعهدم
القديم..موهلذامليسممنمالغريبمأنمنجدمشعائرمتدلمعىلمالثنويةميفمالعبادةماليرسائيلية م.م
ورغممأنماإلله،محسبمبعضمنصوصمالعهدمالقديم،ميفصحمعنمنفسهميفمالطبيعةموالتاريخم
ويتجاوزمها،مفهوممصدرمالنظامميفمالطبيعة،موهومأيض ًا مالذيمجيعلمالتاريخميفمنظاممالطبيعةم
وتناسقها،مإالمأننامنجدهميتحولممنمكونهمحقيقةممطلقةمتعلومعىلمالادةم(الكونيةمالطبيعيةمأوم
التارخيية)ميصبحمامتداد ًاملامهومنسبي،موامتداد ًامللشعبماليهوديمعىلموجهماخلصوص..مفيصبحم
اخلالقمامتداد ًاملوعيماألمةمبنفسها،مفيظلمإهل ًامقوممي ًامخاص ًاممقصور ًامعىلمالشعبماليهوديموحده،م
بيناممنجدمأنمللشعوبماألخرىمآهلتهام(خروجم 6م)7/محتىمتصبحموحدانيةماإللهممنموحدانيةم
الشعب.مم
ولذا،منجدمأنمالشعبمككل،موليسماإلنسانمذومالضمريمالفردي،ميشهدمعىلموحدانيةماإللهم
()1ممحسباممينصمالكتابمالقدس..مأمامالقرآنمالكريممفهوميربئمهارونم،موينسبمالعبادةمللسامري.م
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يفمصالةمالشامع،مويظهرماالجتاهمنفسهميفمأفكارمدينيةممثلماالختيارموالوعدماإلهليموأرضماليعادم
ممثلمالشعبم(وتالحمماإللهمباألرضموالشعبمهومالثالوثم
التيمتصبحممقدَّ سةموخمتارةممتام ًا
ُ
احللويل).مم
وهلذا،مظلتماليهوديةمدينمالشعبماليهوديم(مجاعةميرسائيل)موحده،مونجدمأنمالغرضم
نمبنيممجيعمالشعوبمليكونمالستودعماخلاصم
اإلهليميرتكزميفمهذامالشعبمدونمسواه،مفقدماختريمم م
لعطفمهيوه..مكاممأنمجمرىمالطبيعةمأومتاريخمالبرشميدورمبإرادةماإللهمحولمحياةمومصريماليهود..م
ويتضحمهذاميفممفهوممالتاريخماليهوديمالقدَّ سمالذيمالميمكنمفهممتاريخمالكونمبدونه،مكامم
آلخرةموالنشورميفمكتبمالرؤىم(أبوكاليبس)،مويفم
يتبدَّ ىميفمرؤيةمآخرماألياممحيثمترتبطمصورةما م
بعضمأجزاءمالعهدمالقديم،مبسيادةماليهودمعىلمالعالني،مثمميتعمقماالجتاهماحللويلممعمظهورم
اليهوديةمالتلموديةماحلاخامية..مويزدادماحللولماإلهلي،مفنجدمأنمالقداسةمتتعمقميفماحلاخاماتممنم
ى مالوحي ماإلهلي مباالجتهاد مالبرشي ،مويصبحم
خالل ممفهوم مالرشيعة مالشفوية ،محيث ميتساو م
ُ
احلاخاماتمذويمإرادةممستقلةميقارعونماإللهماحلجةمباحلجة،موجت َمعمآراؤهمميفمالتلمودمالذيم
يصبحمأكثرمقداسةممنمالتوراةم(التيميفرتضمأهناممعادلةملإللهموحتويمرسمالكون) م.م
ُ
خامات)مش ِّبهتمباللوجوسم
وقدمبلغماحللولماإلهليمدرجةمأنمالشناهم(التيمتضممتفسريماحلما
يفمالالهوتمالسيحي،مأيمأهنامكلمةماإللهمالقدَّ سة،مكانتمموجودةميفمعقلهممنذماألزل..موتُستخدَ مم
كلمةم«ابنماهلل»ملإلشارةمإىلمالشعبماليهودي،مأيمأنهمهومأيض ًاماللوجوس.مم
وخيلعمالتلمودمعىلماإللهمصفاتمبرشيةمبشكلمعام،موهيوديةمبشكلمخاص،موبشكلمأ مكثرم
تطرف ًاممنمالتوراة.مم
وقدمجاءميفمالتلمودمأنهمبعدموصولمالاش َّيح،مسيجلسماإللهمعىلمعرشهميقهقهمفرح ًاملعلوم
شأنمشعبه،موهزيمةمالشعوبماألخرىمالتيمحتاولمدونمجدوىمأنميكونمهلامنصيبميفمعمليةم
اخلالص ،مأي مأن مالشعب ماليهودي موالتاريخ ماليهودي ميزدادان مقداسة مومركزية ميف مالدرمامام
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الكونية..مويقيضماإللهموقتهموهوميلعبممعمحوت،مويبكيممنمأجلمهدمماهليكل،مويندممعىلم
فعلته،موهوميلبسمالعامئم،موجيلسمعىلمعرشه،مويدرسمالتوراةمثالثممراتميومي ًا..موتنسبمإىلم
اإللهمصفاتماحلقدموالتنافس،موهوميستشريماحلاخاماتميفمكثريممنماألمور م.م
ويصلماحللولمإىلممنتهاه م،موإىلمدرجةموحدةمالوجودميفمتراثمالق َّبااله،مفهومتراثميكادميكونم
خالي ًاممتام ًاممنمأيمتوحيدمأومجتاوزمأومعلوملإلله،موبحيثمالميصبحمهناكمفارقمبنيماجلوهرماإلهليم
واجلوهرماليهودي،مويصبحمالفارقماألسايسمهومبنيماجلوهرماليهوديمالقدَّ سموجوهرمبقيةمالبرش،م
ُ
،مفاليهودمقدمخلقواممنممادةممقدَّ سةم(حلمفيهام
ويصبحمالفرقمبنيماليهودمواألغيارمفرق ًامميتافيزيقي ًا
ُ
اإللهمبروحه)مخمتلفةمعنمتلكمالادةم(الوضيعةمالعادية)مالتيمخلقتممنهامبقيةمالبرش.مويكتسبم
اإللهمصفاتمبرشية،مولذامفهوميغازلمالشعبماليهوديم(بنتمصهيون)مويدخلممعهم(أوممعها)ميفم
عالقةمعماطفيةمقويةمذاتمإحياءاتمجنسية،موهيمفكرةمأصبحتمأساسيةميفمالرتاثمالق َّبايل م.م
وتتضحمالنزعةمنفسهاميفمقصةماخللقميفمالرتاثمالق َّبايل،مفاإللهمالمخيلقمالعاملممنمالعدم،موإنامم
صدرتمعنهمالتجلياتمالنورانيةمالعرشةم(سفريوت)مالتيمتأخذمصورةمآدمماألولمأومالقديمم(آدمم
يمأنمصورةماإللهمهيمصورةماإلنسان،موتستقلمالتجلياتمالعرشةممتام ًامعنماخلالقمحتىم
قدمون)مأ م
أنهميتحدثممعمالشخيناهم(التجيلمالعارش)..مكاممأنمالتجيلمالذكرملإللهميطاردمالتجيلمالؤنث،م
وتصبحمتالوةمالشامع،محسبمالفكرمالق َّبايل،مهيمالحاولةمالتيميبذهلاماليهودمليتوحدمالتجيلم
الذكو مريمبالتجيلماألنثوي،موجيتمعانممع ًامبالعنىماجلنيس.مم
ويفمداخلمالرتاثمالق َّبايل،ميصبحمالتجيلمالعارشم(شخيناه)مالذاتماإلهليةموالتعبريماألنثويم
عنماإلله،موهومنفسهممجاعةميرسائيل،مأيمأنمالزواجمبنيماخلالقموالشعبميصبحمهنامتوحد ًامكامالً.مم
إللهمعىلمالعالني،مثممتصلماحللوليةمإىلمذروهتاموالرشكمإىلم
ويقوممهذامالشعبمبتوزيعمرمحةما م
قمته،محنيميصبحماإلنسانماليهوديمرشيك ًاملإللهميفمعمليةماخللقمنفسها،مويزدادماإللهماعتامد ًامعىلم
اإلنسان.مم
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وبعدمعمليةمالسقوط،موهت ُّشمماألوعيةميفمالق َّباالهماللوريانية،متتفتتمالذاتماإلهليةمنفسها،م
َ
وتتوزعمالرشاراتماإلهلية،موالميتأتىملإللهمأنميستعيدمكاملهموحيققمذاتهمإالممنمخاللمشعبهم
اليهودي..مفاليهود،مبآثامهم،ميؤخرونمعمليةماخلالصمالتيمتؤديمإىلمخالصمالعاملموإىلماكمتاملم
اإلله،موهم،مبأفعاهلمماخلرية،ميعجلونمهبا..مولذا،مفاألغيارمواإللهميعتمدونمعىلمأفعالماليهودم
الذينميشغلونممكانةممركزيةميفمالعمليةمالتارخييةموالكونيةمللخالص.مم
ويظهرمهذامالنزوعماحللويلمالتطرفميفمأحدمالتعليقاتمالق َّباليةميفمأحدمكتبمالدراشمعىلم
إحدىمفقراتمسف مرمأشعياءم م( 43م،)12/محيثمجاءمفيها(:مأنتممشهودي،ميقولمالرب،موأناماهلل)،م
وهيمفقرةمتؤكدموحدانيةماإللهموتساميه.موهيموإنمكانتمتتحدثمعنمعالقةمخاصة،مفإهناممعم
هذامأبعدممامتكونمعنماحللوليةمأومالرشك.مولكنمكاتبمالدراشماحلاخاميميفرضمالطبقةماحللوليةم
عىلمالطبقةمالتوحيديةم مفرض ًامفيفرسهامبقوله:م(حيناممتكونونمشهوديمأكونمأناماإلله،موحيناممالم
تكونونمشهوديمفكأننيملستماإلله)،موكأنمكينونةماإللهممنمكينونةمالشعبموليسمالعكس.مم
بلمإنمكاملماإللهميتوقفمعىلمالشعب،مإذمقالمأحدماحلاخامات:م(حيناممينفذماليهودمإرادةم
اإلله،مفإهنمميضيفونمإىلماإللهميفماألعايل.موحينامميعيصماليهودمإرادةماإلله،مفهممكامملومأهنمم
يضعفونمقوةماإللهمالعظمىميفماألعايل م)م
ورغممأنمكاتبمالدراشميستخدممدائ ًاممعبارةم(كامملومأن)ملتأكيدمبعدهامالجازي،مفإنمتكرارهام
وارتباطهامبالفاهيمماألخرىمينقلهاممنمعاملمالجازمإىلمعاملمالعقائدماحلرفي مةمالبارشةمالتيمالمحتتاجم
أيمتفسري م.م
وعىلمأيةمحال،مفإنمالتيارمالتوحيديمظلملدةمطويلةمأساسي ًاميفمالنسقمالدينيماليهودي،مبلم
كانميكتسبمأحيان ًامقوةمكاممحدثممنمخاللمالتفاعلممعمالفكرمالدينيماإلسالمي،مكاممهوماحلالم
ٍّ
ري ًاممامحاولماحلاخاماتمالوقوفم
معمكلممنمسعيدمبنميوسفمالفيوميموموسىمبنمميمون..موكث م
ضدماالجتاهماحللويلمالشعبيم(الفلكلوري)،مفحاولوامأنميفرسوامالطبائعمالبرشيةملإللهمبأهنامجمردم
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الحظمأنمعبارةم(كامملومأن)مكانتمتضافمحتىميفم
حماولةملتبسيطماألمورمحتىميفهمهامالعامة.مبلم ُي َ
التفسرياتمالق َّباليةماحللوليةماألوىلملتأكيدمالطمابعمالجازيمللخطاب،مولكنمهذامالتحفظمتآكلم
بالتدريجموتغلغلتمالق َّباالهمذاتماألصولمالشعبيةميفمصفوفمالعامةمثمميفمصفوفمالؤسسةم
احلاخاميةمنفسهاموسيطرمفكرمحلويلمحريفممتطرف.مومعمتغلغلمالق َّباالهمذاتماألصولمالشعبيةم
والغنوصيةموالتيماكتسبتمأبعاد ًاممسيحية،محدثتمعمليةممتنصريملليهودية،محيثمفقدتماليهوديةم
هويتهامواكتسبتمهويةمشبهممسيحيةمجديدةمتستندمإىلمتشويهمالعقائدمالسيحية م.م
ومعمبداياتمالعرصماحلديث،مكانتماحلسيديةمأوسعمالذاهبمانتشار ًا،موهيمشكلممنم
أشكالماحللوليةمالتطرفةمبكلممامحتملممنمرشكموثنوية.مويتضحمهذاميفمالدورمالذيميلعمبهم
التساديكمفإرادتهممعادلةمإلرادةماإلله،مفهومالوسيطمبنيماليهودمواخلالق،موهومحملمالقداسة،موهوم
اإلنسانمالتقيمصاحبمالقدرةمالذيميمكنهمالنطقمباسمماإللهموالتحكممفيهموالتأثريميفمقراراته م.م
وقدمتبنَّىمالفيلسوفماليهوديممارتنمبوبرمرؤيةمحلوليةملإلله،مفتحدثمعنماحلوارمال مدائرمبنيم
َصورمممكنمداخلمإطارمحلويلمقومي.مكامم
الشعبمواإللهمباعتبارمأهناممطرفانممتساويان،موهذامت ُّ
نجدمفرق ًامهيوديةمحديثةممثلماليهوديةمالحافظةمواليهوديةمالتجديديةمتبنيانمتصوراهتاممالدينيةمعىلم
إلله)،مأوموضعهاميفم
أساسمفكرةمالشعبمالقدَّ س،ممعمإسقاطمفكرةماإللهممتام ًام(حلوليةمموتما م
مرتبةمثانويةم(حلوليةمشحوبماإلله).مم
ويصلماألمرمإىلمحدمأنمحاخام ًامإصالحي ًاممثلمإيوجنيمبوروفيتزميتحدثمعنمحربمعامم
 1967مباعتبارمأهنامملمتكنمهتددمدولةمإرسائيلمفحسب،موإناممهتددماإللهمنفسهمباعتبارمأنماإللهم
كونانمجوهر ًامواحد ًا،م مفمنمأصابمجزء ًاممنمهذاماجلوهرمبسوءم(أرضمدولةم
والشعبمواألرضم ُي ِّ
إرسائيلمعىلمسبيلمالثال)،مفقدمأصابمالذاتماإلهليةمنفسها.مم
بلمإنمبعضمالفكرينمالدينينيماليهودميتحدثونمعنم(الهوتمموتماإلله)،موهيمحماولةم
فرعم
الوصولمإىلمنسقمدينيمخالممتام ًاممنمأيمجوهرمإهليممفارق،مفهيمحلوليةمبدونمإله.موقدم مت َّ
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منمهذام(الهوتماإلبادة)مأوم(الهوتممامبعدمأوشفيتس)مالذيميذهبمدعاتهمإىلمأنماإللهمرشيرم
ألنهمهجرمالشعبماليهودي..مكامميذهبونمإىلمأنمالطلقمأومالركيزةمالنهائيةمهومالشعبماليهوديم
(دونماإلله)موأنمالقيمةماألخالقيةمالطلقةمهيمالبقاء،موأنماآلليةماألساسيةمإلنجازم مذلكمهيمالدولةم
الصهيونية،مفكأنمالدولةمالصهيونيةمهيماإللهمأوماللوجوسميفماحللوليةمالصهيونيةمبدونمإله م.م
الضالل:
قالمرجلممنا:مفهالمتركتماليهودمإىلمالسيحيني م.م
قال:ملقدمفعلت..موقدمكانمأولممامقصدتهمالكتابمالقدس..ملكنيموجدتهمبعهديهممتضاربام
يفمذلكمغايةمالتضارب..مم
فبيناممقرأتمهذامالنصميفم(إشعياء:م 46م م:)9/م(اذكرواماألولياتممنذمالقديممالينماناماهللم
وليسمآخر.مااللهموليسممثيل م)م
وهذامالنصميفم(هوشعم11م م:)9/م(مالماجريممحومغضمبيمالماعودماخربمافرايممألينماهللمالم
انسانمالقدوسميفموسطكمفالمآيتمبسخط م)م
وهذامالنصميفم(إرميام10م م:)6/م(مالممثلملكميامربمعظيممانتموعظيمماسمكميفماجلربوت م)م
وهذامالنصميفم(إشعيا مء46م م:)5/م(مبمنمتشبهوننيموتسووننيمومتثلوننيملنتشابه م)م
وهذامالنصميفم(إشعياءم40م م:)25/م(مفبمنمتشبهوننيمفأساويهميقولمالقدوس م)م
وهذامالنصميفم(إشعيا مء40م م:)18/م(مفبمنمتشبهونماهللموأيمشبهمتعادلونمبه م)م
وهذامالنصميفم(عددم23م م:)19/م(مليسماهللمانسانامفيكذب.والمابنمانسانمفيندم.هلميقولم
والميفعلماوميتكلمموالميفي م)م
فهذهمالنصوصممجيعامتدلمعىلمتقدسماهللموتنزهه..مم
ينمقرأتممعهامالكثريممنمالنصوصمتصفماهللمباممالميمكنمأنميوصفمبهمإله..مولذلكم
إالمأ م
ملميصعبمعليهممأنميرسموهميفمالكنائسموالعابدمبصورةمرجلمعجوزمذيمحليةمطويلةمبيضاءميظهرم
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عليهمالشيبموالعجزموالتعب .م.م
لقدمكانمهلذهمالصورةمسندهاممنمالكتابمالقدس .م.م
ن32م م 24/م)28-منبأم
ففيمالكتابمالقدسمالنصوصماملتيمتصفماهللمبالعج مز..مففيم(تكوي م
مصارعةميعقوبمهللم:م(مفبقيميعقوبموحده.وصارعهمانسانمحتىمطلوعمالفجر..موقالماطلقنيم
ألنهمقدمطلعمالفجر.فقالمالماطلقكمانمملمتباركني م)م
هكذامينصمالكتابمالقدسمعىلمأنميعقوبمحاربمالربموهزمه..مبلمأوثقه..مبلمإنمالربم
طلبممنهمأنميطلقهمألنمالفجرمقدمطلع..موالمأعلمممامعالقةمطلوعمالفجرمبرغبةمالربميفم
االنرصافموحمايلةميعقوبمحتىميطلقهم؟مم
ويفم(مإنجيلممرقسم6م م)5/مأنمالربمـموالقصودمهنامهوميسوعمـمعجزمعنمصنعممعجزةم:م
(وملميقدرمانميصنعمهناكموالمقوةمواحدةمغريمانهموضعميديهمعىلممرىضمقليلنيمفشفماهم م)م
ويفمسفرمالقضاةمملميستطعمالربمأنميطردمسكانمالوادي،مألنممركباهتممحديدية..مففيم
(القضاةم1م م:)19/م م(
وكانمالربممعمهيوذامفملكماجلبلمولكنمملميطردمسكانمالواديمالنمهلمممركباتمحديد م)م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربميسك مر..مففيم(الزمورم78م م:)65/م(مفاستيقظمالربم
كنائممكجبارمم ّعيطممنماخلمر م)م
ويفم(مزمو مر 75م م)8/م:م(النميفميدمالربمكاسامومخرهامخمتمرةممآلنةمرشابامممزوجاموهوم
يسكبممنهاملكنمعكرهاميمصهميرشبهمكلمارشارماالرض)مم
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمينا مم..مففيم(مزمو مر35م م)22/م:م(مقدمرأيتميامربمالم
يماستيقظموانتبهماىلمحكميمياماهليموسيديماىلمدعواي)ممم
تسكتميامسيدمالمتبتعدمعن م
ويفم(ممزمو مر78م م65/م):م(مفاستيقظمالربمكنائممكجبارمم ّعيطممنماخلمر م)م
ويفم(ممزمو مر44م م:)23/م(ماستيقظ.لاذامتتغاىفميامرب.مانتبه.مالمترفضماىلماالبد م)م
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ويفم(مزكريما2م م13/م):م(ماسكتواميامكلمالبرشمقداممالربمألنهمقدماستيقظممنممسكنمقدسه)ممم
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمالربميميشمعىلمعكا مز،مففيم(قضا مة6م م 20/م:)23-م
(فقالملهممالكماهللمخذماللحمموالفطريموضعهاممعىلمتلكمالصخرةمواسكبمالرق.ففعلمكذلك.م
فمدّ ممالكمالربمطرفمالعكازمالذيمبيدهمومسماللحمموالفطريمفصعدتمنارممنمالصخرةمواكلتم
اللحمموالفطري.وذهبممالكمالربمعنمعينيه.مفرأىمجدعونمانهممالكمالربمفقالمجدعونمآهميام
سيديمالربمالينمقدمرأيتممالكمالربموجهاملوجه.مفقالملهمالربمالسالمملك.المختف.الم
متوت م)م
ويفم(ممزمو مر23م م:)4/م(ايضاماذامرستميفمواديمظلمالوتمالماخافمرشامالنكمانتممعي.م
عصاكموعكازكممهاميعزيامنني م)م
ل..مففيم(رسالةمبولسمإىلمأهلمكرونثوسم
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمجاه م
األوىلم1م م25/م)م:م(النمجهالةماهللماحكمممنمالناس.موضعفماهللماقوىممنمالناس)مم
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمعندهمخزانة،موفيهامآالتمالرج مز..مففيم(إرميما50م
م:(25/م(فتحمالربمخزانتهمواخرجمآالتمرجزهمالنمللسيدمربماجلنودمعمالميفمارضمالكلدانيني م)م
ك17م م)20/م:م(ورصخماىلمالربم
ئ..مففيم م(1ملو م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربميسي م
وقالماهيامالربماهليمأيضاماىلماالرملةمالتيمانامنازلمعندهامقدماسأتمبإماتتكمابنها م)م
ويفم(العددم 11م/م:)11م(فقالمموسىمللربملاذاماسأتماىلمعبدكمولاذامملماجدمنعمةميفم
عينيكمحتىمانكموضعتمثقلممجيعمهذامالشعبمعيل)مم
ّ
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمينقضمالعه مد..مففيم(زكريما 11م م:)10/م(فاخذتم
يفمذلكماليومموهكذام
عصايمنعمةموقصفتهامالنقضمعهديمالذيمقطعتهممعمكلماالسباطمفنقضم م
علمماذلمالغنممالنتظرونميلماهنامكلمةمالرب م)م
يم(إشعياءم42م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربميصيحمكالوالدةموينخرموخيرب م..مفف م
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م 13/م:)16-م(مالربمكاجلبارمخيرج.كرجلمحروبمينهضمغريته.هيتفمويرصخمويقوىمعىلم
اعدائهمقدمصمتممنذمالدهرمسكتمجتلدت.كالوالدةماصيح م.انفخموانخرممعاماخربماجلبالم
واآلكاممواجففمكلمعشبهامواجعلماالهنارميبساموانشفماآلجاممواسريمالعميميفمطريقمملم
يعرفوها.يفممسالكمملميدروهامامشيهم.اجعلمالظلمةمامامهممنوراموالعوجاتممستقيمةمهذهم
االمورمافعلهاموالماتركهم م)م
ى..مففيم م(ممزمورم13م م)1/م:م(ماىلممتىميامربم
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمينس م
تنساينمكلمالنسيان.اىلممتىمحتجبموجهكمعني م)م
ّ
):م(مفسمعماهللمانينهممفتذكرماهللمميثاقهممعمابراهيممواسحقمويعقوب م)م
ج2م/م24
ويفم(خرو م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربميأكلماخلرفا من..مففيم(العددم28م م 1/م:)9-م(موكلمم
الربمموسىمقائال.م م()2ماوصممبنيمارسائيلموقلمهلم.قرباينمطعاميممعموقائديمرائحةمرسوريم
)موقلمهلم.هذامهومالوقودمالذيمتقربونمللربمخروفانمحوليانم
حترصونمانمتقربوهميلميفموقته.م م(3
ّ
صحيحانملكلميوممحمرقةمدائمة.م م()4ماخلروفمالواحدمتعملهمصباحامواخلروفمالثاينمتعملهمبنيم
العشاءين.م م()05موعرشمااليفةممنمد مقيقمملتوتمبربعماهلنيممنمزيتمالرضمتقدمة.م م()6محمرقةم
دائمة.هيمالعمولةميفمجبلمسيناء.لرائحةمرسورموقودامللرب.م م()7مموسكيبهامربعماهلنيمللخروفم
الواحد.يفمالقدسماسكبمسكيبممسكرمللرب.م م()8مواخلروفمالثاينمتعملهمبنيمالعشاءينم
كتقدمةمالصباحموكسكيبهمتعملهموقودمرائحةمرسورملل مربم م()9مويفميوممالسبتمخروفانمحول ّيانم
صحيحانموعرشانممنمدقيقمملتوتمبزيتمتقدمةممعمسكيبه م)م
ال..مففيم(م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمعمودمسحابمهناراموعمودمنارملي م
خروج م13:م م:)21/م(مموكانمالربميسريمامامهممهناراميفمعمودمسحابمليهدهيمميفمالطريقموليالم
يفمعمودمنارملييضءمهلم.لكيميمشوامهناراموليال)مم
ق..مففيم(إشعياءم
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربميصفرمللذبابمويعملمحالق ًامويصف م
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7م م 18/م:)20-م(ويكونميفمذلكماليوممانمالربميصفرمللذبابمالذيميفماقىصمترعممرصموللنحلم
الذيميفمارضماشورم م()19فتأيتموحتلممجيعهاميفماالوديةماخلربةمويفمشقوقمالصخ مورمويفمكلم
غابمالشوكمويفمكلمالراعي.م م()20يفمذلكماليوممحيلقمالسيدمبموسىممستأجرةميفمعربمالنهرم
بملكماشورمالراسموشعرمالرجلنيموتنزعماللحيةمايضا م)م
ويفم(إشعياءم5م م:)26/م(فريفعمرايةملالممممنمبعيدمويصفرمهلمممنماقىصماالرضمفاذامهمم
بالعجلةمياتونمرسيعا م)م
ويفم(التكوينم6م م )6/م:م(مفحزنمالربمانهمعملماالنسانميفماالرض.وتأسفميفمقلبه م)م
ويفم(حزقيالم 21م م)17/م:م(موانامايضاماص ّفقمك ّفيمعىلمك ّفيمواسكنمغضبي.انامالربم
تكلمت م)م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربميأمرمالناسمبسبماألنبيا مء..ممففيم(صموئيلمالثاينم16م
وية.دعوهميسبمالنمالربمقالملهمسبمداودمومنم
رص
م)10/م:م(مفقالماللكمماميلمولكمميامبنيم م
ّ
يقولملاذامتفعلمهكذا.م م()11موقالمداودمالبيشايموجلميعمعبيدهمهوذامابنيمالذيمخرجممنم
احشائيميطلبمنفيسمفكممباحلريماآلنمبنياميني.دعوهميسبمالنمالربمقالمله م)م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمحيتاجمعالمةمليتذكرمهبما..مففيم(تك موينم 9م م 15/م-
:)16م(اينماذكرمميثاقيمالذيمبينيموبينكمموبنيمكلمنفسمح ّيةميفمكلمجسد.مفالمتكونمايضامالياهم
طوفاناملتهلكمكلمذيمجسدمفمتىمكانتمالقوسميفمالسحابمابرصهامألذكرمميثاقامابديامبنيماهللم
وبنيمكلمنفسمح ّيةميفمكلمجسدمعىلماالرض)ممم
ويفم(مخروجم12م م:)13/م(مويكونملكممال مدممعالمةمعىلمالبيوتمالتيمانتممفيهامفأرىمالدمم
واعربمعنكممفالميكونمعليكممرضبةمللهالكمحنيمارضبمارضممرص م)م
ِ
ت..مففيم(ميخما1م
يولولمويبكيمويرصخمويصو م
وفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم
م:)8/م(ممنماجلمذلكمانوحموأولول.ماميشمحافياموعريانا.ماصنعمنحيبامكبناتمآوىمونوحامكرعالم
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مالنعام م)م
ويفم(إرميام48م م 30/م:)32-م(مانامعرفتمسخطهميقولمالربمانهمباطل.ماكاذيبهمفعلتمباطال.م
ّ
منماجلمذلكماولولمعىلمموآبموعىلمموآبمكلهمارصخ.يؤنمعىلمرجالمقريمحارس.مابكيمعليكم
بكاءميعزيرميامجفنةمسبمةمقدمعربتمقضبانكمالبحرموصلتماىلمبحرميعزيرموقعمالهلكمعىلمجناكم
وعىلمق مطافك)مم
ويفم(إرميام48م م 35/م:)36-م(موابطلممنمموآبميقولمالربممنميصعدميفممرتفعةمومنميبخرم
آلهلته.ممنماجلمذلكميصوتمقلبيملوآبمكنايمويصوتمقلبيملرجالمقريمحارسمكنايمالنم
ّ
الثروةمالتيماكتسبوهامقدمبادت م)م
اإلحلاد:
قلنا:مالشكمأنكمقصدتماإلسالممبعدمأنميئستممنمالسيحية م؟م
قال:مليتنيمفعلتمذلك..ملومفعلتمذلكملكانتمـمرباممـمحيايتمخمتلفةممتامامعاممترونهماآلن م.م
قلنا:مفمنمقصدتمإذن؟..منراكمقدمجلتمعىلممجيعماألديان م.م
قال:مبعدمأنمامتألتمبالرصاعمهربتممنماهللمالذيمنذرتمحيايتمكلهامللبحثمعنه..مم
قلنا:مكيف م؟م
قال:ميفمغمرةمتلكماآلالممالقاينمرجلمكانميقالملهم(آرثرمشوبنهاور)..مقالميلمبلهجةمحادة:م
إنماإللهمليسمشيئامسوىمصنيعةممنمصنائعمالبرش،مابتكروهاملتفسريممامهومجمهولملدهيمممنمظواهرم
طبيعيةمأومنفسيةمأوماجتامعية،موكانمالغرضممنهمتنظيممحياةمجمموعةممنمالناسمحسبمماميراهم
مؤسسمالدينممناسبا،موليسمحسبماحلاجاتماحلقيقيةمللناسمالذينمعنمجهلمقرروامبااللتزامم
بمجموعةممنمالقيممالبالية م.م
ثممأضافميقول:ممنمالستحيلمأنمتكونمكلمهذهمالدياناتممنممصدرمواحد..مفااللهمالشديدم
البطشمالذيمأنزلم 12ممصيبةمعىلمالرصينيمالقدماء،موقتلمكلممولودمأولمليخرجماليهودممنم
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أرضممرصم مهومليسمنفسمااللهمالذيمينصحكمبأنمتعطيمخدكماآلخرمليتعرضمللصفعمدونمانم
تعملمشيئا م.م
قلتملهمبنفسماللهجةمالتيمخاطبنيمهبا:مفاممتقولميفمهذهماحلياةمومعجزاهتا م؟م
ابتسممبخبث،موقال:مالمشكمأنكمالمتعرفمتشارلزمداروين م.م
قلت:ممامبه م؟م
قال:ملقدمحلمالشكلة..مفاحلياةممنمصناعةمالصدفةموالتطورمواالرتقاء م.م
قلت:مواإلله م؟م
قال:ملقدمأعلنم(فريدريكمنيتشه)مموته..موأعلنمأنمالدينمفكرةمعبثية،موجريمةمضدماحلياةم
إذمأنهممنمغريمالعقولمانميعطيكماخلالقمجمموعةممنمالغرائزمومالتطلعات،مويفمنفسمالوقتميصدرم
تعاليممبحرمانكممنهاميفماحلياةمليعطيكمإياهاممرةمأخرىمبعدمالوت م.م
قلت:مولكنماحلياةمالمتستقيمممنمدونمإله م؟م
قال:مالشكمأنكمالمتعرفمكارلمماركس! م؟م
قلت:ممامبه م؟م
قال:ملقدماكتشفمذلكمالفيلسوفمالعظيممأنمالدينمأفيونمالشعوب..مإنهمجيعلمالشعبم
كسوالمومغريممؤمنامبقدراتهميفمتغيريمالواقع..مواكتشفمأنمالدينمتمماستغاللهممنمقبلمالطبقةم
المبورجوازيةملسحقمطبقةمالبسطاء م.م
قلت:مولكنمالنفسماإلنسانيةمتطلبمإهلا..مالفطرةمالمتستقيمممنمدون م؟م
قال:مالمشكمأنكمالمتعرفم(سيغموندمفرويد) م؟م
قلت:ممامبه م؟م
قال:ملقدماكتشفمهذامالعبقريمالعالمةمأنمالدينموهممكانتمالبرشيةمبحاجةماليهميفمبداياهتا..م
واكتشفمأنمفكرةموجودمااللهم مهومحماولةممنمالالوعيمللوصولمإىلمالكاملميفمشخصممثلمأعىلم
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بديلملشخصيةماألبمإذمأنماألنسانميفمطفولتهمينظرمإىلموالدهمكشخصممتكاملموخارق،مولكنم
بعدمفرتهميدركمأنهمالموجودمللكاملمفيحاولمالالوعيماجيادمحلمهلذهماألزمةمبخلقمصورةمومهيةم
ليشءماسمهمالكامل م.م
*م
** م
ظللتممعم(آرثرمشوبنهاور)موأصحابهممدةممنمالزمنمإىلمأنمامتألتمباليأسممنموجودماهلل..م
وهناكمشعرتمبفراغمعظيم..مملمأجدمللحياةمأيممعنىمأومطعم..مفلذلكمرحتمألتمسمالوتم
وأبحثمعنه م.م
وقدمالقاينميفمطريقيموأنامأبحثمعنمالوتمرجلميقالملهم(هونجمينجمشني)مكانمزعيامم
لكنيسةمخالصماهلل،م موكانميعرفملدىمأعضاءمطائفتهمبالعلممشني م.م
عندمامرأيته،مورأيتمالوتميفمعينيهمقالميل:مإنماهللمسيأيتمإىلماألرضميفمطبقمطائرميفمضاحيةم
داالس..مفتعالملتنظرمإىلمذلكماحلدثمالعظيم م.م
يفماليوممالوعودمذهبتمفلممأجدمغريه..مملمأجدمغريم(هونجمينجمشني)،مفسألته،مفقالميل:مإنم
هللمسيظهرمعىلمشاشةمالقناةمالثامنةمعرشةمويفمأجهزةمالتلفازمالنترشةميفمالعاملممنتصفميومم24م
ا م
مارس،مويفميومم31ممارسمالساعةمالعارشةمصباح ًا م.م
انتظرتمذلكمالوقتمبلهفةمفلممأجدمغريه..مملمأجدمغريم(هونجمينجمشني)،مفسألته،مفقالميل:م
الميمكنكمأنمتعرفماهللمإالمبعدمأنممتوت م.م
قلت م:مملمحيرضمأجيلمبعد م.م
قال:مأجلكمبيدك..ميمكنكمأنمتقربه،مويمكنكمأنمتبعده م.م
قلت:مفكيفمأقربه م؟م
أعطاينمقارورةمصغرية،موقال:متناولممنمهذهمالقارورة،موسرتىمالوتمالذيميقربكممنماهلل م.م
أخذتمالقارورةممنميده،مورستمهبامإىلمبعضماحلدائق..ملكنيممامإنممددتمبفمهامإىلمفميم
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ِ
مالر ْمح َُنم
حتىمسمعتمصوتاميرددمبصوتممجيلمهذهمالكلامتم :م
كُم ِمإ َل ٌه َمواحدٌ َمال ِمإ َل َه ِمإ َّال ُمه َو َّ
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ِ
يمجت ِر ِ
يمم م(ِ 163
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
يميفم
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َّ َ َ
الرح ُ
َّ
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امم ْن ِّ
مكُلم
َ
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َْ
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َ َّ َ ْ
ِ
امحيبوهنممكَحبما َّ ِ
ِ
َّخ ُذ ِممنمد ِ
َّاسممنميت ِ
ينم
مح ًّبام َِّ
ونمما َّ
هلل َِمو َل ْوم َي َرىما َّلذ َ
ينم َآ َمنُوام َأ َشدُّ ُ
هلل َِموا َّلذ َ
هللِم َأنْدَ ا ًد ُ ُّ َ ُ ْ ُ ِّ
ْ ُ
الن ِ َ ْ َ
وامإ ْذميرو َنما ْلع َذابم َأ َّنما ْل ُقوةَم َِّ ِ
هلل ََمش ِديدُ ما ْل َع َذ ِ
﴾م(البقرة م)م
ابم م( 165م) م
امو َأ َّنما َّ
هلل َِممجي ًع َ
َّ
َظ َل ُم ِ َ َ ْ َ َ

السالم
نمالقوةموالدفءمواحلنانممامجعلنيمأصيحممنمحيثمالمأشعر:مهذامهوماإللهم
كانمللصوتمم م
الذيمظللتمطولمعمريمأبحثمعن مه م..مفدلوينمعليه م.م
ك م..ممامالذيمتطلبهممني م؟م
أقبلمإيلمالرجلمالقارئ،موقال:مهامأنذامبنيميدي م
يب م..ملقدمظللتمطولمعمريمأبحثمعن مه م..مولكنيمملمأجدم
قلتمبلهفةموحزن:مأنامأبحثمعنمر م
حثيمإالمالرساب.مم
يفمب م
قالميل:موأنامحمم مد م..مجئتممنمبالدمبعيد مة م..موليسميلممنمدورمإالمالتبشريمباإللهماحلقيقيمالذيم
حاولمقطاعمالطرقمأنمحيجبواماخللقمعنه م.م
قلت:مفهلممدلنيمعلي مه م..مفالميمكنملروحيمأنمتسم مو م..موالملنفيسمأنمتطمئنمإالمبصحبت مه م..م
وإياكموأحاديثماللصوصمفقدممألوينمأوها مما م.م
قال:مجلمجنابماحلقمأنميرتكماللصوصموحده مم م..موجلمجنابماحلقمأنميرتكمالدنيامبالم
هادميدلمعلي مه م..مإنمكرممالكريممورمحةمالرحيممولطفماللطيفميأبىمذلك م.م
قلت:مأراكمتذكرمأسامءمكثري مة م..مفلمنمهي م؟م
يب م..ملريبممنماألسامءمماميدلمعلي مه م..مونحنمنتعرفمعليهممنمخالهلا،م
قال:مهيمأسامءمر م
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َّاسم
ونتعاملممعهمعىلمأساسها..مفباممأنماهللمغني،مفنحنمفقراءمإىلمفضله،مقالمتعاىلم﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
ِ
ِ
ومالر ْمح ِمَةم
حل ِميدُ م﴾م(فاطر م15:
َ
)،موقالمتعاىلم﴿:مو َر ُّب َكمالغَن ُّيم ُذ َّ
َأ ْنت ُُممال ُف َق َرا ُء ِمإ َىلماهلل َِمواهلل ُُمه َومالغَن ُّيما َ
ِ
ِإ ْن مي َش ْأ مي ْذ ِهبكُم مويست َْخ ْ ِ
كُم ِمم ْن م ُذ ِّر َّي ِة م َق ْو ٍم َ
ين م م﴾م
مآخ ِر َ
مكَام م َأ َنش َأ ْ
كُم م َما م َي َشا ُء َ
لف مم ْن م َب ْعد ْ
َ ُ ْ ْ ََْ

ِ
ِ
ٍ
كُم ِمم ْنم
(األنعام م،)123:موقالم﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
مغَريماهللِم َي ْرزُ ُق ْ
كُروامن ْع َم َةماهللِمعَ ل ْي ْ
َّاسما ْذ ُ
كُم َمهلمم ْن َمخالق ْ ُ
ض ِ
الس َ مام ِء َموا َ
أل ْر ِ
المه َوم َف َأ َّينمتُؤْ َف َ
كُونم﴾م(فاطر م)3:مم
مالمإل َه ِمإ ُ
َّ
امعب ِ
ِ
ُوامرضيم َفت َُرض ِ
اد ِ
لنم
وين َمو ْ
َّكُم ْ
وقالممفيامميرويهمعنمربهم َت َب َار َك َموتعايلم(:م َي َ
يمإن ْ
ُّ
ملنم َت ْب ُلغ َ ِّ
اديملوم َأ َّنم َأولكُممو ِ
امعب ِ
ِ
ِ
َت ْب ُلغُوام َن ْف ِعيم َف َت ْن َف ُع ِ
َّكُممكَانُوامعىلم َأت َْقيم َق ِ
لبم
آخ َر ْم
َّ ْ َ
ْ
وين،م َي َ
كُم َموجن ْ
كُم َمو ِإن َْس ْ
ِ
ِ ِ
لك ِميفمم ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ْكُمم َمامزَ ا َدم َذ َ
لك َ
َّكُمم
يمش ْي ًئما م،م َيامع َباد ْ
كُم َموجن ْ
كُم َمو ِإن َْس ْ
لكُم َموآخ َر ْ
يملوم َأ َّنم َأ َّو ْ
ُ
َر ُج ٍل َمواحدممن ْ
ِ
ِ ِ
لك ِممنمم ِ
ِ ٍ
كَانُوامعىلم َأ ْف َج ِرم َق ِ
كُمم
لك َ م
يمش ْي ًئما م،م َيامع َباد ْ
لب َمر ُج ٍل َمواحدم َمامن ََق َ
لكُم َموآخ َر ْ
يملوم َأ َّنم َأ َّو ْ
صم َذ َ ْ ُ
وينم َف َأعْ َطي ُت ِ ٍ
واميفمص ِع ٍيدمو ِ
ِ
اح ٍدم َف َس َأ ُل ِ
صم َذ َ
مممَّام
لك ِم
مكُلمإن َْسانم َم ْس َأل َت ُهم َمامن ََق َ
ْ
َ
َّكُمم َقا ُم ِ َ
كُم َموجن ْ
َو ِإن َْس ْ
يمإالمكَاممين ُْقصمالِ ْخي ُط ِمإ َذام ُأد ِخلمالبح مر م،مي ِ
ِ ِ
ِ
اد ِ ِ
يكُمم
امع َب ِم
َ َْ َ
ْ
َ
عنْد ِ َ َ ُ
املكُمم ُث َّمم ُأ َو ِّف ْ
كُمم ُأ ْحص َيه ْ
عْام ُل ْ
يمإن ََّاممه َيم َأ َ
ِ
ِ
مغَريم َذ َ
لكم َفالم َي ُلو َم َّن ِمإالم َن ْف َسه م)()1مم
إ َّي َاهام َف َم ْن َمو َجدَ َمخ ْ ًريام َفل َي ْح َمدماهلل ََمو َم ْن َمو َجدَ ْ َ

ى م ..ملعيل مأحيطم
قلت :مإن محلديث مربك محالو مة م ..مفدلني معلي مه م ..موعرفني مبأسامئه ماحلسن م
بمعر مفتهمعلام م.م
ون ِمب ِه ِ
قال:مريبمأعظمممنمأنمحياطمبهمعل مام م..مقالمتعاىل﴿:مو ُ ِ
المحيي ُط َ
مع ْل ًام﴾(مطه م)110:مم
َ
إنمالبرشمالذينمعجزوامعنممعرفةمأبسطمأرسارمالكوناتمكيفميطمعونميفماإلحاطةمبربم
الكونات م.م
ك م..ملعيلمأعربممنهامإىلمذاته م.م
قلت:مفسمميلمأسامءمرب م
قال:مالبرشممجيعامبجميعمعقوهلمموطاقاهتممأعظمواممنمأنمحيرصوامأسامءمرهب مم م..ملقدمقالم
هلل َُمهوما ْلغَنِي ْ ِ
هللِمم ِاميفمالسامو ِ
)مو َل ْوم َأن ََّام ِميف ْ َ
ات َمو ْ َ
ماأل ْر ِ
األ ْر ِ
ض ِمم ْن َمش َج َر ٍةم
ماحلميدُ م م(َ 26
ض ِمإ َّنما َّ َ
َّ َ َ
ُّ َ
تعاىلم﴿:م َِّ َ
()1مرواهممسلم.

652

َمعَزيزٌ ِ
َأ ْق َالم َموا ْل َب ْحرم َيمدُّ ُه ِمم ْنم َب ْع ِد ِهمس ْب َمع ُةم َأ ْب ُح ٍرممامن َِفدَ ْت ِ
يمم م(﴾)27م(لقامن م)م
هلل ِِمإ َّنما َّ
مكَل َام ُتما َّ
هلل ِ َ
محك ٌ
َ
َ
ُ ُ
ٌ
م:مالله َّم ِمإ ِّينمعَ ْبدُ َكم
ويفماحلديثمعنمرسولماهللم(:م َمام َق َالمعَ ْبدٌ م َق ُّم
محزْ ٌن ُ
ط م،م ِإ َذام َأ َصا َب ُه َمه ٌّمم َأ ْو ُ
ك م،من ِ
َاص َي ِت ِ
ك م،م َم ٍ
ك م،م َأ ْس َأ ُل َك ِمب ِّ
ماس ٍم ُمه َوم
ميفم َق َضاؤُ َم
كْم َ م
يمب َي ِد َم
ا ْب ُنمعَ ْب ِد َكما ْب ُنم َأ َم ِت َ م
ميف ُ
كُل ْ
ك م،معَدْ ٌل ِ َّ
مح ُ
اض ِ َّ
ك م،م َأوماس َت ْأ َثر َت ِمب ِه ِميف ِ
ِ
ِ
ك م،م َأوم َأنْزَ ْل َته ِميف ِ
ك م،مسم َ ِ
مع ْل ِمم
مكت َِاب َ م
ُ
يت ِمبهم َن ْف َس َ م ْ
لم َت ُهم َأ َحد ًامم ْن َمخ ْلق َ م ْ ْ ْ
ك م،م َأ ْومعَ ْ
َل َ م َ َّ
ب ِ
ُورم َب َ ِ
ا ْل َغ ْي ِ
مجت َع َل ُ
ي م،م َو ِج َ
بم
ممه م
محزْ ِ م
رص م
يعم َق ْل ِب م
مالق ْر َم
معنْدَ َم
ك م،م َأ ْن َ ْ
ي م،م ِإالم َأ ْذ َه َ
ين م،م َو َذ َه َ
ال َء ُ
آنم َر ِب َ
اب َ ِّ
ي م،م َون َ
ُممه ُه َمو َأ ْبدَ َل ُهم َم َ
محزْ ِن ِهم َف َرح ًا م)()1مم
كَان ُ
اهلل َ َّ
ق( )2م.م
قلت:مفسمميلممنمأسامئهممامأطي م
الواحد:
هللُم َأ َحدٌ م﴾م(اإلخالص:م،)1م
قال:مريبمهومالواحدماألح مد م..موصفمنفسه،مفقال﴿:م ُق ْل ُمه َوما َّ
مكُل َميش ٍءمو ُهوما ْلو ِ
وقالم﴿:م ُق ِلما َّ ِ
احدُ ما ْل َق َّه ُارم﴾م(الرعد:م 16م)م
هلل َُمخال ُق ِّ ْ َ َ َ
قلت:ممنمهومالواحدماألحد م؟م
قال:مهومالذيمتفردمبكلمكامل،موجمدموجالل،مومجال،مومحد،موحكمة،مورمحة،موغريهاممنم
ّ
صفاتمالكامل،مفليسملهمفيهاممثيلموالمنظري،موالممناسبمب موجهممنمالوجوه،مفهوماألحدميفمحياته،م
وقيوميته،موعلمه،موقدرته،موعظمته،موجالله،مومجاله،مومحده،موحكمته،مورمحته،موغريهاممنم
صفات مه م..موهومموصوفمبغايةمالكامل،موهنايتهممنمكلمصفةممنمهذهمالصفات .م.م
العيل:
قلت:مإنمذلكمحسنميدلمعليهمكلميش مء م..مفاممغريه م؟م
ىل م .م.ميقولميفمكتابهمالكريممواصفامنفسه﴿:موالميؤُ وده ِ
مح ْف ُظ ُه َام َمو ُه َوم
قال:مريبمهومالعيلماألع م
َ َ ُُ

()1مرواهمابنمحبان.
()2مسنذكرمهنامملخصامخمترصاملبعضماألسامءماحلسنىموسنرىمالتفاصيلمواألدلةمالرتبطةمهباميفمرسالةم(الباحثونمعنماهلل)م
منمهذهمالسلسلة.
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ِ
ِ
ماس َم َمر ِّب َكما َ
ألعْ َىل﴾م(األعىل:م 1م)م
يم﴾م(البقرة:م255
)،موقال﴿:مس ِّب ِح ْ
َ
ا ْل َع ُّيلما ْل َعظ ُ
قلت:ممنمالعيلماألعىل م؟م
الميقدرماخلالئقم
قال:مهومالذيمالمرتبةمفوقمرتبتهمومجيعمالراتبممنحطةمعن مه م..موهومالذيم م
ون ِمب ِه ِ
كلهممأنمحييطوامببعضممعاينمصفةمواحدةممنمصفاته،مقالمتعاىل﴿:مو ُ ِ
المحيي ُط َ
مع ْل ًام﴾(م
َ
طه م..)110:موهومليسمكمثلهميشءميفمكلمنعوت مه م..موهومالذيمقهرمبعزتهموعلوهماخللقمك ّلهم،م
ن م..مفلوماجتمعماخللقمعىلمإجيادم
فنواصيهممبيده،مومامشاءمكانمالميامنعهمفيهمممانع،مومامملميشأمملميك م
مامملميشأهماهللمملميقدروا،مولوماجتمعوامعىلممنعممامحكمتمبهممشيئتهمملميمنعوه م.م
األول ،واآلخر ،والظاهر ،والباطن:
ق م..مفاممغريه م؟م
قلت:مإنمذلكمحسنمتدلمعليهمكلماحلقائ م
هللِمممام ِيفمالسامو ِ
اتم
قال:مريبمهوماألول،مواآلخر،موالظاهر،موالباط م
َّ َ َ
ن م..مقالمتعاىلم﴿:مس َّب َحم َِّ َ
ماحل ِكيمم م()1م َلهمم ْل ُكمالسامو ِ
ات َمو ْ َ
َو ْ َ
األ ْر ِ
األ ْر ِ
يت َمو ُه َومعَ َىل ِّ
ميش ٍءم
يمو ُي ِم ُ
محي ِي َ
َّ َ َ
ض ُْ
ُ ُ
ض َمو ُه َوما ْل َع ِزيزُ ْ َ ُ
مكُل َ ْ
ِ
ماألو ُلمو ْ َ ِ
ِ
كُل َ ٍ ِ
يمم م()3م﴾م(احلديد م)م
َق ِد ٌيرم م(ُ 2
)مه َو ْ َ َّ َ
ميشءمعَل ٌ
اآلخ ُر َموال َّظاه ُر َموا ْل َباط ُن َمو ُه َو ِمب ِّ ْ
ب م،مفيهزهامهزًما م،مويأخذهامأخذًما م .م.م
قلت:مإنمهذامالنصمالذيمتلوتهميتناولمالقلو م
هلل م،م
هلل م،موالمحتسمبغريما م
هلل م،موالمترىمإالما م
ل م..مإنهمجيولمهباميفمالوجودمكلهمفالمجتدمإالما م
قال:مأج م
والمتعلممهلاممهرب ًاممنمقدرتهموالمخمبأممنمعلم مه م ،موالممرجع ًامإالمإلي مه م ،موالممتوجه ًامإالملوجههم
الكريم م.م
قلت:مفامممعنىمهذهماألسامء؟مم م:م
قال:ملقدمفرسهامالنبيممفقالمخماطباملربه:م(أنتماألولمفليسمقبلكميشء،موأنتماآلخرم
فليسمبعدكميشء،موأنتمالظاهرمفليسمفوقكميشء،موأنتمالباطنمفليسمدونكميشء م)()1مم
قلت:مففرسميلممامقال م؟م
()1مرواهممسلم.
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قال:مإنهميعنيمأنماهللمهوماألولمفليسمقبلهميش مء م..موهوماآلخرمفليسمبعدهميش مء م..موهومالظاهرم
فليسمفوقهميشء..موهومالباطنمفليسمدونهميش مء م .م.م
هو ماألول مواآلخر ممستغرق ًا مكل محقيقة مالزما من م..والظاهر موالباطن ممستغرق ًا مكل محقيقةم
الكا من م..مومهاممطلقتان م.م
قلت:مإنمهذاميعنيمأنماهللمهومالوجودمالوحيدميفمالكون م.م
هللمهومصاحبمالوجودماحلقيقيميفمالكو من م..موكلميشءميستمدموجودهممن مه م..مم
ل م..مإنما م
قال:مأج م
قالمذلك،مثممأخذمينشدمبصوتمعذب م:م
م
م
م
م
م
م

ى
اهللمقــــلموذرمالوجــــودمومــــامحــــو م
م

فالكـــــــــلمدونماهللمأنمحققتـــــــــ مه
م

واعلـــــممبأنـــــكموالعـــــواملمكلهـــ ـ ما
م

مــــنمالموجــــودملذاتــــهممــــنمذاتــ ـ مه
م

والعــــــارفونمبــــــرهبممملميشــــــهدوما
م

ورأوامســــواهمعــــىلماحلقيقــــةمهالكــ ـ ما

إنمكنــــتممرتــــاد ًامبلــــوغمكــــام مل

م

م

عــــدممعــــىلمالتفصــــيلمواإلمجــــا مل

م

م

لـــــوالهميفمحمـــــومويفماضـــــمحال مل

م

م

فوجــــودهملــــوالهمعــــنيمحمــــا مل

م

م

شــــيئ ًامســــوىمالتكــــربمالتعــــا مل

م

م

ًَميفماحلـــــالموالـــــايضمواالســـــتقبا مل م

م

م

قلت:مإنملامتقولهمتأثريامعظيامميفمالنفسمالميمكنموصفه م.م
ب م،مفامماحتفالهمبيشءميفمهذامالكونمغريماهللم؟م
ل م..مإنمهذهماحلقائقمإذاماستقرتميفمقل م
قال:مأج م
وكلميشءمالمحقيقةملهموالموجودم م-محتىمذلكمالقلبمذاتهم م-مإالمماميستمدهممنمتلكماحلقيقةم
هلل م،مالتفردمبكلممقوماتمالكينونةم
ب م،محيثمالميكونموالميبقىمإالما م
الكربى؟موكلميشءموهممذاه م
والبقا مء()1؟مم

()1ميفمظاللمالقرآن،مسيدمقطب..موقدمرددنامعىلمالشبهاتمال رتبطةمهبذاموأمثالهميفمرسالةم(أكوانماهلل)ممنمسلسلةم(عيونم
احلقائق)ممنم(رسائلمالسالم)
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ومإنماستقرارمهذهماحلقيقةميفمقلبمليحيلهمقطعةممنمهذهماحلقيق مة م.م
اخلالق ،البارئ ،املصور:
قلت:مفزدينممنمأسامءمربك م.م
خلالِ ُقمال َب ِار ُئما ُل َص ِّو ُرم َل ُهما َ
أل ْس َام ُءم
قال:مريبمهوماخلالق،مالبارئ،مالصو مر م..م
ُ
قالمتعاىلم﴿:مه َوماهللُما َ
ِ
ضمو ُهومالع ِزيزُ ما ِ
احلسنَىميسبحم َلهمم ِاميفمالسامو ِ
ات َموا َ
كُمم
أل ْر ِ َ َ َ
َّ َ َ
يمم﴾م(احلرش م،)24:موقالم﴿:م َذل ُ
حلك ُ
َ
ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ َ
كُم ِ
ميش ٍءم َفاعْ ُبدُمو ُه َمو ُه َومعَ َىل ِّ
المه َو َمخالِ ُق ِّ
ميش ٍء َمو ِك ٌيلم﴾(األنعام م،)102:موقالم
ا َّ
مالمإ َل َه ِمإ ُ
هلل َُمر ُّب ْ
مكُل َ ْ
مكُل َ ْ
مكُل َ ٍ
مكُل َ ٍ ِ
هلل َ ِ
كُروام
﴿:ما َّ
ميشء َموك ٌيل﴾م(الزمر م،)62:موقالم﴿:م َيام َأ ُّ َهيامالن ُ
َّاسما ْذ ُ
ميشء َمو ُه َومعَ َىل ِّ ْ
ُمخال ُق ِّ ْ

ِ
ِ
ٍِ
ض ِ
األر ِ
المه َوم َف َأنَّىمتُؤْ َف َ
كُونم
كُم ِمم َم
مغَريما َّ
ِن ْع َم َتما َّ
مالمإ َل َه ِمإ ُ
مالس َامء َمو ْ
ن َّ
هللِم َي ْرزُ ُق ْ
هللِمعَ َل ْي ْ
كُم َمه ْلمم ْن َمخالق ْ ُ
كَّر َ
هللم
)،موقالم﴿:مخي ُل ُقما َُّ
َْ
ونم)م(النحل م17:
مكَم ْن َ ْ
)م(فاطر م3:م)،موقالم﴿:م َأ َف َم ْن َ ْ
مالمخي ُل ُقم َأ َفالمت ََذ ُ
مخي ُل ُق َ
هللَمعَ َىل ِّ
مخي ُل ُقم َمام َي َشا ُء َمو َ ْخيت َُارم َم َ
امكَان َمهلُ ُمم
ميش ٍءم َق ِد ٌيرم)م(النور م،)45:موقالم﴿:م َو َر ُّب َك َ ْ
َمام َي َشا ُء ِمإ َّنما َّ
مكُل َ ْ
امخي ُل ُق مبن ٍ
كُون م﴾م(القصص م،)68:موقالم﴿:م َأ ِم َّ ِ
ِْ
معَام م ُي ْ ِ
رش َ
اخل َ َري ُة ُمس ْب َح َ
َاتم
ان ما َِّ
ماخت ََذ مممَّ َ ْ َ
هلل َمو َت َع َاىل َّ
مكُل م َيش ٍء مو ُهو ما ْلو ِ
هلل َ ِ
احدُ ما ْل َق َّه ُار م)م
اكُم ِمبا ْل َبنِنيَ ﴾مم(الزخرف م،)16:موقالم﴿:م ُق ِل ما َّ
ُمخال ُق ِّ م ْ َ َ َ
َو َأ ْص َف ْ

ِ
ِ
مكُل َميش ٍء ِ
المه َوم َف َأنَّىمتُؤْ َف َ
كُونم﴾م(غافر م)62:مم
كُمما َّ
مالمإ َل َه ِمإ ُ
هلل َُمر ُّب ْ
(الرعد م،)16:موقالم﴿:م َذل ُ
كُم َمخال ُق ِّ ْ
قلت:مفاممتعنيمهذهماألسامء م؟م
هلل م..موالم
نما م
قال:مإهنامجتعلكمترىمكلميشءممنمتصميمماهللموصناعتهموخلق مه م..مفالميشءمم م
هلل م..مم
يشءمإالمبا م
القابض،مالباسط،ماخلافض،مالرافع،مالعز،مالذل،مالانع،مالعطي،مالضار،مالناف مع م:م
قلت:مإنمهذاممجيلميملؤينمبالسال مم م..مفاممغريه م؟م

قال:مإنمريبمهومالقابض،مالباسط،ماخلافض،مالرافع،مالعز،مالذل،مالانع،مالعطي،مالضار،م
اع َفهم َلهم َأ ْضعاف ًا ِ
ِ
هللُم َي ْق ِب ُضم
مكَث َرية ًَموا َّ
الناف مع م..مقالمتعاىل﴿:م َمم ْنم َذاما َّل ِذيم ُي ْق ِر ُضما َّ
مح َسن ًام َف ُي َض ُ ُ َ
هللَم َق ْرض ًا َ
َو َي ْب ُس ُط َمو ِإ َل ْي ِهمت ُْر َج ُع َ
اءمجل َع َل ُهم
ون﴾م(البقرة م،)245:موقالم﴿:م َأ َملْمت ََر ِمإ َىل َمر ِّب َكمكَ ْي َ
فم َمدَّ مال ِّظ َّل َمو َل ْو َمش َ َ
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ِ
مج َع ْملن َّ
َامالش ْم َسمعَ َل ْي ِهم َدلِيالًم ُث َّمم َق َب ْضنَا ُه ِمإ َل ْينَام َق ْبض ًام َي ِسري ًا﴾م(الفرقان م 45:م،)46-موقالم﴿:م
َساكن ًام ُث َّم َ
هللُمالرزْ َقملِ ِعب ِ
ِ
اد ِهم َل َبغ َْو ِاميف ْ َ
ماأل ْر ِ
مالرزْ َقم
ضم﴾م(الشورى م27:
َ
)،موقالم﴿:مإ َّن َمر َّب َكم َي ْب ُس ُط ِّ
َو َل ْوم َب َس َطما َّ ِّ
اد ِه َمخ ِبري ًا مب ِصري ًا م﴾م(اإلرساء م،)30:موقالم﴿:م َله مم َقالِيدُ مالسامو ِ
مكَان ِمب ِعب ِ
ِ
ِ
اتم
َّ َ َ
َ
َل ْن م َي َشا ُء َمو َي ْقد ُر ِممإ َّن ُه َ َ
ُ َ
ِ
كُل َ ٍ ِ
ِ ِ
َو ْ َ
األ ْر ِ
يمم﴾م(الشورى م)12:مم
ميشءمعَ ل ٌ
ضم َي ْب ُس ُط ِّ
مالرزْ َق َمل ْنم َي َشا ُء َمو َي ْقد ُرمإ َّن ُه ِمب ِّ ْ
ال َمه ِ
الم َب ِاس َط َملِام َق َب ْض َت َمو َ
الم َق ِاب َض َملِام َب َس ْط َت َمو َ
وكانمالنبيمميدعو،مفيقولم(:مال َّل ُه َّمم َ
اد َىم
الم َم ِان َع َملِام َأعْ َط ْي َت َمو َ
الم ُم ْع ِط َى َملِام َم َن ْع َت َمو َ
الم ُم ِض َّل َملِ ْن َمهدَ ْي َت َمو َ
َلِام َأ ْض َل ْل َت َمو َ
الم ُم َق ِّر َب مَملِام َباعَ دْ َتم
ِ
و َ ِ ِ
رشم َمام َم َن ْع َتممنا م)()1م
مرشم َمام َأعْ َطْمي َتن َ
َ
َامو َ ِّ
الم ُم َباعدَ َملام َق َّر ْب َتموأعوذمبكمم ْن َ ِّ
هللِمِ 
َمالس ْع ُرم َف َس ِّع ْرم َل َنما م،م َف َق َال َمر ُس ُ
امر ُس َ
هلل َُمه َوم
(:مإ َّنما َّ
ولما َّ
ولما َّ
هللِمغَ ال ِّ
ورويمأنمالنَّاسمقالوا:م َي َ
ِ
ِ
ْكُمم ُي َطالِ ُبنِ ِ
مالر ِاز ُقموإينم َ
يمب َم ْظ َل َم ٍة ِميفم َد ٍمم
أل ْر ُجوم َأ ْنم َأ ْل َقيما َّ
هلل ََمو َل ْي َسم َأ َحدٌ مممن ْ
ا ُْل َس ِّع ُرما ْل َق ِاب ُضما ْل َباس ُط َّ
المم ٍ
الم م)()2مم
َو َ َ
ِ
ِ
ِ
وقالمم ِ
وبم
(:مإ َّنما َّ
ُوبم ُميس ُءمالن ََّه ِار َمو َي ْب ُس ُطم َيدَ ُه ِمبالن ََّه ِارمل َيُمت َ
هللَمعَزَّ َمو َج َّلم َي ْب ُس ُطم َيدَ ُه ِمبال َّل ْي ِلمل َيت َ
ِ
محتَّىم َت ْط ُل َع َّ
مالش ْم ُس ِمم ْنم َمغ ِْر ِ َمهبا م)()3مم
ُميس ُءمال َّل ْي ِل َ
محنيَ َمشا مء م ،مورد َه ِ
هللَم َقب َض م َأرواحكُم ِ
ِ
مالصال َِة ِ
ِ
امحنيَ م
وقالمألصحابهمحنيَ منَا ُم
َ َ َ َّ
(:مإ َّن ما َّ َ
وامعَن َّ
َْ َ ْ

َشا َء م)()4ممم

ٍ ِ ِ ِِ
و َق َال ِ
امو َس َل ًفام
:م(مإ َّنما َّ
هللَمعَزَّ َمو َج َّل ِمإ َذام َأ َرا َد َمر ْمح ََةم ُأ َّمةمم ْنمع َبادهم َق َب َضمن َِب َّي َهام َق ْب َل َهام َف َج َع َل ُه َمهلَام َف َر ًط َ
كَته ِ
كَةم ُأم ٍةمعَ َّذهبامون َِبيهامحيم َف َأ ْه َلكَهامو ُهومي ْن ُظرم َف َأ َقرمعَ ي َنه ِ ِ
امحنيَ َّ
مكَذ ُبو ُهم
َب ْ َ
مهب َل َ
نيم َيدَ ْ َهي َ
َ َ َ َ ُ َّ ْ ُ َ
َ َ َ ُّ َ َ ٌّ
امو ِإ َذام َأ َرا َد َمه َل َ َّ
عَص ْوام َأ ْم َر ُه م)()5مم
َو َ
()1مرواهمأمحد.
()2مرواهمالرتمذيموقالمحسنمصحيح،مورواهمأبومداودموابنمماجهموأمحد.
()3رواهممسلم.
()4رواهمالبخاري.
()5رواهممسلم.
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قلت:مماميعنيمكلمهذا م؟م
يبموربماخللقممجيعامهومالتفردمبكلمتدبريمحيصلميفمالكو من م..مفهومالذيم
قال:ميعنيمأنمر م
ت م..موهومالذيميبسطماألرواحميفماألجسادمعندماحليا مة م..م
يقبضماألرواحمعنماألشباحمعندمالام م
وهومالذيميقبضمالصدقاتممنماألغنياء..موهومالذيميبسطماألرزاقمللضعفا مء م..موهومالذيم
يبسطمالرزقمعىلماألغنياءمحتىمالميمبقيمفاق مة م..موهومالذيميقبضهمعنمالفقراءمحتىمالميبقيمطاق مة م..م
وهومالذيميقبضمالقلوبمفيضيقهامبامميكشفمهلاممنمقلةممباالتهموتعاليهموجالله..موهومالذيم
يبسطهامبامميتقربمإليهاممنمبرهمولطفهمومجاله م.م
يميرفعم
وهومالذيمخيفضمالكفارمباإلشقا مء م..موهومالذيميرفعمالؤمننيمباإلسعا مد م..موهومالذ م
ب م..موهومالذيمخيفضمأعداءهمباإلبعاد م.م
أولياءهمبالتقري م
وهومالذيميؤيتماللكممنميشا مء م..موهومالذيميسلبهمممنميشا مء م..مم
الرب ،الوهاب ،الكريم:
قلت:مإنمتفردمربكمبكلمهذامعظي مم م..موهوميملؤينمبالسال مم م..مفاممغريه م؟م
ِ
ربم
قال:مإنمريبمهومالرب،مالوهاب،مالكري مم م..مقالمتعاىلم﴿:م ِإ َّنامكُ نَّامم ْنم َق ْب ُلمنَدْ عُو ُه ِمإ َّن ُه ُمه َوما ْل َ ُّ
ِ
كُرملِ َن ْف ِس ِه َمو َم ْنمكَ َف َرم َف ِإ َّن َمر ِّيبمغَ نِ ٌّي ِ
يم﴾م
يم﴾(الطور:م28
َ
مكَر ٌ
كَرم َف ِإن ََّامم َي ْش ُ
)،موقال﴿:مو َم ْن َمش َ
الرح ُ
َّ
ِ
اب﴾م(آلمعمران:م،)8موقالم﴿:م
(النمل:م40
بم َلنَامم ْنم َلدُ ن َْك َمر ْمح ًَة ِمإن ََّكم َأن َْتما ْل َمو َّه ُ
)،موقال﴿:مو َه ْ
َ
َو َم ِ
هللِ﴾م(النحل م 53:م)م
كُم ِمم ْن ِمن ْع َم ٍةم َف ِم َنما َّ
امب ْ
قلت:مماميعنيمهذا م؟م
قال:مإنمريبمهومالربمالوهابمالكريممالذيمشملمالكائناتمبأرسهامبربه،موهباته،موكرمه،مفهوم
رب م..موآثارمهذامال موصفممجيعمالنعمم
موىلماجلميل،مودائمماإلحسان،موواسعمالواهب..موصفهمال م
الظاهرة،موالباطنة،مفالميستغنيمخملوقمعنمإحسانهموبرهمطرفةمعني م.م
الرمحن الرحيم:
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ل م..مفاممغريه م؟م
ن م..موهوميملؤينمباألم م
قلت:مإنمهذامحس م
َامو ِس ْع َتم
قال:مإنمريبمهومالرمحنمالرحيممالذيموسعمكلميشءمرمحةموعل مام م.
.مقالمتعاىلم﴿:مر َّبن َ
َ
ِ
يمو ِس َع ْت َّ
َّ
ميشءم﴾م(األعراف م 156:م)م
ميش ٍء َمر ْمح ًَة َمو ِع ْل ًمام﴾م(غافر م7:
)،موقالم﴿:مو َر ْمحَت َ
َ
مكُل َ ْ
كُل َ ْ
وقدمورداممقرتننيميفممواضعممنمالقرآنمالكريممللداللةمعىلمسعةمالرمحةموشموهلا،مكاممقالم
ِ
مالر ِح ِ
مالر ِح ِ
يم﴾م(ال مفاحتة م،)3:م
يم﴾م(الفاحتة م1:
تعاىل﴿:مب ْس ِمما َّ
)،موقالمتعاىل﴿:ممالر ْمح َِن َّ
َّ
ِمالر ْمح َِن َّ
هلل َّ
مالمإ َله ِمإ َّال ُمهومالر ْمحَن ِ
ِ
يم﴾م(البقرة م،)163:موقالمتعاىل﴿:م
كُم ِمإ َل ٌه َمواحدٌ ِ َ
َ
مالرح ُ
َ َّ ُ َّ
وقالمتعاىل﴿:مو ِإ َهلُ ْ
ِ
مالر ِح ِ
يم﴾م(فصلت م 2:م)م
مالر ْمح َِن َّ
َتن ِْز ٌيلمم َن َّ

هللم
بلمإنماهللمتعاىلمجعلماسممالرمحنمعلاممعىلمالذاتماإلهليةمالقدسة،مقالمتعاىل﴿:م ُق ِلما ْد ُمعواما ََّ
عُوامالر ْمح ََنم َأ ّي ًام َمامتَدْ عُوام َف َل ُه ْ َ
)،موقالمتعاىل﴿:مو َل َقدْ م
ماحل ْسنَى﴾م(االرساء:ممنماآلي مة110
َأ ِوما ْد
َ
ماأل ْس َام ُء ْ ُ
َّ
ِ ِ
َق َال َمهلم َمهار ُ ِ
مالر ْمح َُنم َفات َِّب ُع ِ
وين َمو َأ ِمطي ُعوام َأ ْم ِري﴾م(طـه م)90:مم
كُم َّ
ونمم ْنم َق ْب ُلم َيام َق ْو ِم ِمإن ََّامم ُفت ْنت ُْم ِمبه َمو ِإ َّن َمر َّب ُ
ُْ ُ
ومماميدلمعىلمداللتهمللذاتمأنماهللمتعاىلمنسبماللكمللفظماجلاللةمالدالمعلمالذات،مكاممقالم
ات ِميف مجن ِ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾م
َّات مالن َِّع ِم
تعاىل ﴿:ما ُْل ْل ُك م َي ْو َم ِئ ٍذ م َِّ
َ
ين مآ َمنُوا َموعَ م ُلوا َّ
كُم م َب ْين َُه ْم م َفا َّلذ َ
مالص َ
محي ُ
هلل َ ْ
ِ
ٍِ
ماحل ُّقملِ َّلر ْمح َِن َمو َ
ينم
كَانم َي ْوم ًامعَ َىلما ْلكَاف ِر َ
(احلج م)56:مونسبهممإىلمالرمحن،مكاممقالمتعاىل﴿:ما ُْل ْل ُكم َي ْو َمئذ ْ َ
ِ
ِ
ِ
مالش َف ُ
عَسري ًا﴾م(الفرقان م،)26:موقالمتعاىل﴿:م َي ْو َم ِئ ٍذمالم َت ْن َف ُع َّ
يضم َل ُهم
اعَة ِمإ َّالم َم ْنم َأذ َنم َل ُه َّ
مالر ْمح َُن َمو َر َ
ال﴾م(طـه م،)109:موقالمت معاىل﴿:ميوممي ُقوممالروحموا َْل ِ
َق ْو ً
مص ّف ًامالم َيتَكَ َّل ُم َ
الئ ُ
ون ِمإ َّالم َم ْنم َأ ِذ َنم َل ُهم
كَة َ
َ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ
مص َواب ًا﴾م(النبأ م)38:مم
الر ْمح َُن َمو َق َال َ
َّ

ِ
ِ
ينم
مالر ْمح َِن ما َّلذ َ
َ
وهلذامتردمنسبةمالعبادمإىلمالرمحنمسواءممنمالبرش،مكاممقالمتعاىل﴿:مموع َبا ُد َّ
ماجل ِ
ونمعَ َىل ْ َ
ماأل ْمر ِ
اه ُل َ
َي ْم ُش َ
ض َمه ْون ًا َمو ِإ َذ َ
وامسالم ًا﴾م(الفرقان م،)63:مأوممنمالالئكة،م
ونم َقا ُل َ
امخا َط َب ُه ُم ْ َ
ِ
الئ َ ِ
كاممقالمتعاىل﴿:موجع ُلواما َْل ِ
مالر ْمح َِن ِمإنَاث ًام َأ َش ِهدُ َ
َب َمش َها َمد ُ ُهت ْمم
وامخ ْل َق ُه ْم َمستُكْ ت ُ
كَةما َّلذ َ
َ َ َ
ين ُمه ْممع َبا ُد َّ

َو ُي ْس َأ َ
لون﴾م(الزخرف م 19:م)م
ودالملتهمعىلمالذاتمتعنيمشموليتهملكلميشء،مفكلميشءمقائممباهلل،موهلذاميربطمالقرآنمالكريمم
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كلمالظاهرمبرمحانيةماهللمسواءممامكانممنهاممنمبابمالرمحةماخلالصة،مكقولهمتعاىل﴿:ممجن ِ
َّاتمعَ دْ ٍنم
َ
ا َّل ِتيموعَ دَ مالر ْمحَن ِ
مع َبا َد ُه ِمبا ْل َغ ْي ِ
ب ِمإ َّن ُه َ
مكَان َموعْ دُ ُهم َم ْأ ِتّمي ًا﴾م(مريم م)61:مم
َّ ُ
َ
مأوممنمبابمالرمحةمالمزوجةمباآلالممعىلمحسبممامتقتضيهماألسامءماحلسنىمواحلكمةماإلهلية،م
افم َأ ْنميمس َكمعَ َذ ِ
ِ
مالر ْمح َِنم َفت َ
َكُونم
ٌ
ابمم َن َّ
كاممقالمتعاىلمعىلملسانمإبراهيمم﴿:م َيام َأ َبت ِمإ ِّينم َأ َخ ُ َ َ َّ
لشي َط ِ
ِ
ان َمولِ ّي ًا﴾م(مريم م 45:م)م
ل َّ ْ
فقدمذكرمإبراهيمممالرمحن،موملميقلماجلبارموالمالقهار،مللداللةمعىلمأنمالعذابمالميتناىفم
معمالرمحةماإلهلية،مكاممالميتناىفمالكيمأوماحلقنةمأومالدواءمالرمإذاموضعتميفممواضعهامالتيمتقتضيهام
حكمةماجلسمممعمرمحةمالطبيب م.م
ِ
خت ُذ ِممنمد ِ
ولذلكمقالمتعاىل:م﴿م َأ َأ َّ ِ
رضمالم ُتغ ِْنمعَ ن َ
ِّيمش َفاعَ ت ُُه ْم َمش ْيئ ًام
ون ِه ِم
ْ ُ
مآهلَ ًة ِمإ ْنم ُي ِر ْدن َّ
مالر ْمح َُن ِمب ُ ٍّ
والمين ِْق ُذ ِ
ون﴾م( ّيـس م،)23:مفقدمنسبمإرادةمالرضمإىلمالرمحنمليدلمعىلمأنمهذامالرضرميفمحقيقتهم
َ ُ
رمحة،ماقتضاهمالتدبريماإلهلي م.م
عَن ِمم ْن ِّ
مكُل ِمشي َع ٍمةم َأ ُّ ُهي ْمم َأ َشدُّ َ
مالر ْمح َِن ِمع ِت ّي ًا﴾م(مريم م،)69:م
ومثلمذلكمقولهمتعاىل﴿:م ُث َّمم َل َنن ِْز َّ
معَىل َّ
مكَان ِميف َّ ِ
محت ِ
امر َأ ْوام َمام ُيوعَدُ َ
وقالمتعاىل﴿:م ُق ْلم َم ْن َ
ابم
ون ِمإ َّماما ْل َع َذ َ
مالر ْمح َُنم َمدّ ًا َ
َّىمإ َذ َ
مالضال َلةم َف ْل َي ْمدُ ْدم َل ُه َّ
اعَةم َف َس َي ْع َل ُم َ
امالس َ
مجنْد ًا﴾م(مريم م)75:مم
مرشم َمكَان ًام َو َأ ْض َع ُ
ف ُ
َو ِإ َّم َّ
ونم َم ْن ُمه َو َ ٌّ
وقدموردتمالنصوصمالكثريةممالتيمتقربملنامحقيقةمهذهمالصفاتمالعظيم مة م..مففيماحلديثم
أنمرسولماهللم مرأىمامرأةمتبحثمعنمولدها،مفجعلتمكلامموجدتمصبي ًا مأخذتهمفألصقتهم
بصدرهاموهيمتدورمعىلمولدها،مفلامموجدتهمضمتهمإليهموألقمتهمثدهيا،مفقالمرسو مل ماهللّم(:مم
أترونمهذهمطارحةمولدهاميفمالنارموهيمتقدرمعىلمأنمالمتطرحه؟)،مقالوا(:مالميامرسولماهللّ)،مقال(:م
ُّمأرحممبعبادهممنمهذهمبولدها م)()1مم
هللِ،مهلل
فوا ّ
ُ
م

بلمإنمرسولماهللم مأخربنامبأنمهذهمالرمحةمالتيموقفتهامهذهماألممليستمسوىمجتلممنم
()1ممرواهمالبخاري.م
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جتلياتمرمحةماهلل،مقالم(:مجعلماهللّمالرمحةممائةمجزءمفأمسكمعندهمتسعةموتسعنيمجزء ًاموأنزلم
يفماألرضمجزء ًامواحد ًا،مفمنمذلكمترتاحمماخلالئق،محتىمترفعمالدابةمحافرهامعنمولدهامخشيةم
أنمتصيبه م)()1مم
م

لقرآنمالكريممأنم﴿الر ْمح َُنمعَ َىلما ْل َع ْر ِ
ماست ََوى﴾م(طـه م،)5:مويفمذلكمإشارةمإىلم
وقدمأخربمما
ش ْ
َّ
أنممملكةمهذامالكونمالواسعةممبنيةمعىلمأساسمالرمحةماإلهليةمومنتهيةمإليها م.م
فاهللمتعاىلميفمتلكماآليةمالكريمةمملمخيرتممنمأسامئهمإالمهذاماالسمماجلليلمالذيمجيمعمبنيم
الداللةمعىلممنت مهىمالرمحةموكامهلاموالعلميةمعىلمالذاتمليدلمعىلمهذامالعنى،مفإنهمإذامقيل(:محكمم
اللكمالشجاع)مدلمذلكمعىلمانمأكربممنجزاتمهذاماللكممؤسسةمعىلمشجاعته،موإنمقيل(:محكمم
اللكمالعادل)مدلمذلكمعىلمأنمأبرزمماميظهرميفممملكتهمهومعدله،موهكذا م.م
الودود:
قلت:مإنمهذامجلميلميدلم معليهمكلميش مء م..مفاممغريه م؟م
ور ما ْل َو ُدود م ُذو ما ْل َع ْر ِ
ش ما َْل ِجيدُ م﴾م
قال :مإن مريب مهو مالودو مد م ..مقال متعاىل م :م
﴿ م َو ُه َو ما ْل َغ ُف ُ
ِ
(الربوج م 14:م،)15-موقال﴿:مواس َتغ ِْفروامربكُمم ُثممتُوب ِ ِ
يم َمو ُدو ٌدم﴾م(هود م،)90:م
َ ْ ُ َ َّ ْ َّ ُ
وامإ َل ْيه ِمإ َّن َمر ِّيب َمرح ٌ
وقالم﴿:مإ َّنما َّل ِذينم َآمنُواموعَ ِم ُلوامالص ِ ِ
ِ
مالر ْمح َُن ُمو ًّدام م(﴾)96م(مريم)،موقالم﴿:م
َ َ َ
احلات َمس َي ْج َع ُل َمهلُ ُم َّ
َّ َ
محيبهممو ُ ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُّب مو َن ُهم َأ ِذ َّل ٍةمعَ َىلما ُْلؤْم ِمنِنيَ م
فم َي ْأ ِيتما َّ
معَن ِمدينِ ِهم َف َس ْو َ
هلل ُِمب َق ْو ٍم ُ ُّ ُ ْ َ
ْكُم ْ
َيام َأ ُّ َهياما َّلذ َ
ينم َآ َمنُوام َم ْنم َي ْرتَدَّ ممن ْ
َأ ِعزَّ ٍةمعَ َىلما ْل ِ
كَاف ِرين ُمجي ِ
ون ِميف َمس ِب ِ
هلل َِمو َال َمخيَا ُف َ
اهدُ َ
هللِم ُيؤْ مِت ِيهم َم ْنم َي َشا ُءم
ونم َل ْو َم َة َمال ِئ ٍمم َذلِ َكم َف ْض ُلما َّ
يلما َّ
َ َ
وا َّ ِ
ِ
يمم م(﴾)54م(الائدة م)م
َ
هلل َُمواس ٌعمعَ ل ٌ
وحيكيمرسولماهللممعنمربهمقولهملعباده(:مإذامتقربمإيلمالعبدمشربامتقربتمإليهمذراعاموإذام
تقربمإيلمذراعامتقربتمإليهمباعاموإذامأتاينميميشمأتيتهمهرولة م)م(،)2موقوله(:ميامابنمآدممقممإيلمأمشم
()1ممرواهمالبخاريمومسلم.م
()2ممرواهمالبخاري.م
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إليكموامشمإيلمأهرولمإليك م)م()1مم
ويفماألثرماإلهليميقولماهللمتعاىل(:مإينمواجلنمواإلنسميفمنبإمعظميم،مأخلقمويعبدمغريي،م
وأرزقمويشكرمسواي م)()2م
ويفمأثرمآخر(:مابنمآدم،ممامأنصفتني،مخرييمإليكمنازل،مورشكمإيلمصاعد،مأحتببمإليكم
بالنعمموأنامعنكمغني،موتتبغضمإيلمبالعايص،موأنتمفقريمإيل م)م
ويفمأثرمآخر(:ميامابنمآدممماممنميوممجديدمإالميأتيكممنمعنديمرزقمجديد،موتأيتمعنكم
ا ملالئكةمبعملمقبيح،متأكلمرزقيموتعصيني،موتدعوينمفأستجيبملك،موتسألنيمفأعطيك،موأنام
أدعوكمإىلمجنتيمفتأبىمذلك م)مم
ويفمأثرمآخر(:ميامابنمآدممإنكممامدعوتنيمورجوتنيمغفرتملكمعىلممامكانممنكموالمأبايلميام
ك م،مياممابنمآدممملومأتيتنيمبقرابةماألرضم
ابنمآدمملومبلغتمذنوبكمعنانمالسامءمثمماستغفرتنيمغفرتمل م
م-مبضممالقافموجيوزمكرسهامأيمقريبمملئهام م-مخطايامثمملقيتنيمالمترشكميبمشيئامألتيتكمبقراهبام
مغفرة م)م()3مم
ل م..مولكنمأالمترىمفيهمتشجيعامللعصاةمعىلممعاصيهم م؟م
قلت:مإنمهذاممجي م
ال م..مإنماهللمتعاىلمهومالذيموصفمنفسهمبذلك،مومنماخلطرمأنمنصفماهللمتعاىلمبغريممام
قال:م م
وصفمبهمنفسه .م.م
ِ ِ ِ
رس ُفوام
فاهللمتعاىلمخياطبمالرسفنيمعىلمأنفسهممبألوانمالذنوبمقائال م :م
﴿م ُق ْلم َيامع َباد َيما َّلذ َ
ينم َأ ْ َ
ِ
هلل م َيغ ِْف ُر ُّ
َ
يم﴾م
ح ُم
مالر ِم
ور َّم
هلل ِمإ َّن ما ََّ
عَىل م َأ ْن ُف ِس ِه ْم مال مت َْق َن ُطوا ِمم ْن َمر ْمح َِة ما َِّ
مالذن َ
ُوب َممجيع ًا ِمإ َّن ُه ُمه َو ما ْل َغ ُف ُ
م(الزمر م 53:م)،مفاهللمتعاىلمعرفمنفسهمهلؤالءمالرسفنيمبكونهمغفورامرحيام،مومنماخلطأمأنمنعرفهمم

()1ممرواهمأمحد.م
()2ممرواهماحلكيمموالبيهقي.م
()3ممرواهمالرتمذي.م
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هلممبغريممامعرفهممبه م.م
بلمإنمهذامالتعريفمهومالذيمحيركمالقلوبمللسريمنحوماهلل،مويكبحمالغرائزمعنممعارضةم
صابمالدمموالال،مفطلبهم
الرحيممالودود،موقدمرويمأنمعلي ًاماألسديمحارب،موأخافمالسبيل،موأ م
األئمةموالعامةمفامتنع،موملميقدروامعليهمحتىمجاءمتائب ًا،موسببمتوبتهمأنهمسمعمرجالًميقرأمهذهم
مالذُمنوب َ ِ
هلل ِِمإ َّنما َّ ِ
وامعَىلم َأ ْن ُف ِس ِهممالمت َْق َن ُط ِ
ِ ِ ِ
رس ُف َ
ممجيعًمام
وامم ْن َمر ْمح َِةما َّ
اآلية ::م
هللَم َيغْف ُر ُّ َ
﴿م ُق ْلم َيامع َباد َيما َّلذ َ
ْ
ينم َأ ْ َ
يم﴾م م(الزمر م 53:م)،مفوقفمعليه،مفقال(:ميامعبدماهللمأعدمقراءهتامفأعادهامعليه،م
مالر ِح ُم
ور َّ
ِإ َّن ُه ُمه َوما ْل َغ ُف ُ
فغمدمسيفه،مثممجاءمتائب ًا م.
،مفقال:مإنمأسلمتمأضفتك؛مفمرم
ويروىممنمهذامأنمجموسي ًاماستضافمإبراهيمماخلليلم
ّ
الجويس،مفأوحىماهللمتعاىلمإليه:ميامإبراهيممملمت مطعمهمإالمبتغيـريمدينهمونحنممنمسبعنيمسنةمنطعمهم
عىلمكفره،مفلومأضفتهمليلةمماذامكانمعليك؛مفمرمإبراهيمميسعىمخلفمالجويسمفردهموأضافه؛مفقالم
لهمالجويس:ممامالسببمفياممبداملك؟مفذكرمله؛مفقالملهمالجويس:مأهكذاميعاملنيمثممقال:ماعرضم
عيلماإلسالممفأسلم.مم
هللمجعلتماألولميستهنيمبكلمصعبميفمسبيلماهلل،ممولذلكمقالمالغزايل(:م
فهذهمالعرفةمبا م
اعلممأنمالعملمعىلمالرجاءمأعىلممنهمعىلماخلوف،مألنمأقربمالعبادمإىلماهللمتعاىلمأحبهممله،مواحلبم
يغلبمالرجاء،مواعتربمذلكمبملكنيمخيدممأحدمهامخوف ًاممنمعقابهمواآلخرمرجاءملثوابه م)م()1مم
ولا ميتضمنه مالقنوط ممن مرمحة ماهلل ممن ممساوئ ميف ماالعتقاد مأو مالسلوك مورد مالنصوصم
﴿مالمت َْق َن ُط ِ
هللِ)(الزمر:ممنماآلي مة 53م)،مفحرمم
وامم ْن َمر ْمح َِةما َّ
بتحريمه،مكاممقالمتعاىلميفماآليةمالسابقة م :م
أصلماليأس م.م
هللم
﴿م ِإ َّن ُمهمالم َي ْي َأ ُس ِمم ْن َمر ْو ِحما َِّ
بلماعتربماليأسممنمروحماهللممنمصفاتمالكافرين،مكاممقالمتعاىل م :م
ِإ َّالما ْل َقومما ْل ِ
كَاف ُر َ
ون﴾م(يوسف:ممنماآلي مة 87م)م
ْ ُ
()1مماإلحياء.م
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﴿م َو َذلِكُ ْم
وأخربمتعاىلمأنمكفرمالكافرينموضالهلممناتجمعنمسوءمظنهممبرهبم،مكاممقالمتعاىل م :م
ِ
ِ
اخل ِ ِ
﴿ َب ْل
ارسي َن﴾م م(فصلت ،)23:وقال تعاىل :م
َظنكُ ُم ا َّلذي َظ َن ْن ُت ْم ِب َر ربكُ ْم َأ ْر َداكُ ْم َف َأ ْص َب ْح ُت ْم م َن ْ َ
ون ِإ َىل َأ ْه ِل ِيه ْم َأ َبد اا َوزُ ري َن َذلِ َك ِيف ُق ُل ِ
الر ُس ُ
ول َوا ُْملؤْ ِم ُن َ
الس ْو ِء
َظ َن ْن ُت ْم َأ ْن َل ْن َين َْق ِل َ
وبكُ ْم َو َظ َن ْن ُت ْم َظ َّن َّ
ب َّ
َوكُ ْن ُت ْم َق ْوم اا ُبور اا﴾م م(الفتح)12:
وذلكمألنماستشعارمرمحةماهللمحيببميفمملقاءماهلل،مبخالفماليأسممنمرمحته،مفإنماإلنسانميكرهم
لقاءممنمالمحيبه،مقالم(:مإنمشئتممأنبأتكم:ممامأولمماميقولماهللمتعاىلمللمؤمننيميوممالقيامةمومام
أولمماميقولونمله؟مقلنا:منعمميامرسولماهلل.مقال:مإنماهللمتعاىلميقولمللمؤمننيمهلمأحببتمملقائي؟م
ك م ،مفيقول:مقدموجبتملكمم
فيقولون:منعمميامربنا.مفيقول:ممل؟مفيقولونمرجونامعفوكمومغفرت م
مغفريت م)م()1مم
وهلذاموردماألمرمبحسنمالظنمباهللمخاصةميفمموقفماالحتضار،موقدمسمعمالنبيم مقبلم
موتهمبثالثةمأيامميقول(:مالميموتنمأحدكممإالموهومحيسنمالظنمباهللمتعاىل م)م()2مم
هلل م،موإينم
ودخلممعىلمشابموهوميفمالوتمفقال:مكيفمجتدك؟مقال:مأرجوماهللميامرسولما م
يب م،مفقالم(:مالمجيتمعانميفمقلبمعبدميفممثلمهذامالوطنمإالمأعطاهماهللمماميرجوموأمنهم
أخافمذنو م
ف م)م()3مم
ممامخيا م
وقدمأخربممعنمتأثريمحسنمالظنمباهللمـموالذيميعتمدمعىلممعرفةمرمحةماهللمالواسعةمـمسواءم
يفمالسلوكمأوميفمتنزلمفضلماهللمعليه م:م
فقالمعنمتأثريهمالسلوكي(:محسنمالظنممنمحسنمالعبادة م) م(،)4موقالم(:مإنمأفضلم

()1ممرواهمأمحدمالطرباينميفمالكبريموفيهمعبيدماهللمبنمزحرموهومضعيف.م
()2ممرواهمأمحدمومسلم.م
()3ممرواهمالرتمذي،موقال:مغريب.م
()4ممرواهمأبومداودمواحلاكم.م
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ىل م،ميقولماهللملعبادهمأنامعندم مظنكميب م)م()1ممم
العباداتمحسنمالظنمباهللمتعا م
وقالمعنمتأثريهميفمتنزلمفضلماهللمعليه(:مقالماهللمتعاىل:مأنامعندمظنمعبديميبموأناممعهمحيثم
يذكرين م)م(،)2موقالم(:مقالماهللمجلموعال:مأنامعندمظنمعبديميبمإنمظنمخريامفل مه م،موإنمظنمرشام
فله م)م()3مم
وأخربممعنمتأثريمحسنمالظنمباهللميفماآلخرةمبقوله(:مأمرماهللمتعاىلممبعبدمإىلمالنارمفلامموقفم
عىلمشفريهامالتفتمفقال:مأمامواهللميامربمإنمكانمظنيمبكمحلسنما م،مفقالماهللمتعاىلمردو مه،مأنامعندم
ظنمعبديميب م)م()4م
ويروىميفماألثرمأنمرجلنيمكاناممنمالعابدينممتساويـنيميفمالعبادة،مقال م:مفإذامأدخالماجلنةمرفعم
أحدمهاميفمالدرجاتمالعىلمعىلمصاحبه،مفيقول:ميامربممامكانمهذاميفمالدنيامبأكثرممنيمعبادةمفرفعتهم
عيلميفمعليـني،مفيقولماهللمسبحانه:مإنهمكانميسألنيميفمالدنيامالدرجاتمالعىلموأنتمكنتمتسألنيم
َّ
النجاةممنمالنار،مفأعطيتمكلمعبدمسؤله م.م
ورسمهذامأنمال مقانطممنمرمحةماهللميعتقدميفماهللممامالميليقمبهمممامينزهمعنه،مبينامممنمأحسنمظنهم
باهلل،موإنمقرصميفمسلوكه،مفإنمذلكمالتقصريمملميؤثرميفمحسنممعرفتهمبربه،مولذلكمقالمعيلملرجلم
أخرجهماخلوفمإىلمالقنوطملكثرةمذنوبه(:ميامهذاميأسكممنمرمحةماهللمأعظمممنمذنوبك)مم
ألمرمبتحبيبماهللمإىلمعباده،موذلكمالميكونمإالمبذكرفضلهمورمحته،موقدمأوحيم
وهلذاموردما م
اهللمتعاىلمإىلمداودم(:مأحبنيموأحبممنمحيبنيموحببنيمإىلمخلقي)،مفقال(:ميامرب،مكيفم
أحببكمإىلمخلقك؟)،مقال(:ماذكرينمباحلسنماجلميلمواذكرمآالئيموإحساينموذكرهممذلكمفإهنمم
الميعرفونممنيمإالماجلميل)مم
()1ممرواهمالبغوي.م
()2ممرواهمالبخاري.م
()3ممرواهمأمحدموفيهمابنمهليعة.م
()4ممرواهمالبيهقي.م
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ّ
ويروىمأن مرج ً
ال ممنمبنيمإرسائيلمكانميقنطمالناسمويشدّ دمعليهم،مفيقولماهللمتعاىلميومم
القيام مةمله(:ماليوممأويسكممنمرمحتيمكاممكنتمتقنطمعباديممنها)مم
العفو ،التواب ،الغفور:
ل م..مفاممغريه م؟م
قلت:مإنممامتذكرهممجي م
َاهتممحسن ٍ
ِ
ِ
َاتم
ماهللمس ِّيئ ِ ْ َ َ
قال:مإنمريبمهومالعفومالتوابمالغفو مر م..مقالمتعاىلم﴿:م َف ُأ ْو َلئ َكم ُي َبدِّ ُل َ
ادي م َأ ِّين م َأنَا مال َغ ُفور ِ
معب ِ
ِ
ِ
َو َ
يم م﴾م
ورا َمرح ًيام﴾ م(الفرقان م ،)71:موقال م ﴿:م َن ِّب ْئ َ
مالرح ُ
ُ َّ
كَان ماهلل مغَ ُف ً
لم ِهممو ِإ َّنمرب َكم َل َش ِديدُ ِ
ِ
مالع َق ِ
)،موقالم﴿:مو ِإ َّن َمر َّب َكم َل ُذوم َمغ ِْف َر ٍةملِلن ِ
ابم﴾م
(احلجر م49:
َّاسمعَ َىلم ُظ ْ َ َ َّ
َ
ومالر ْمح َِةم﴾م(الكهف م 58:م)م
(الرعد م6:
َ
ورم ُذ َّ
)،موقالم﴿:مو َر ُّب َكمال َغ ُف ُ
وقالمم(:م َق َالماهللم:ميامابنمآدم ِمإن ََّكممامد ِ
يك َمو َ
معَىلم َم َ
امكَان ِمف َ
يمو َر َج ْوتَنِيمغَ َف ْر ُتم َل َك َ
الم
عَوتَن َ
َ َ ْ
َ ْ َ ََ

ِ
ماس َت ْغ َف ْرتَنِيمغَ َف ْر ُتم َل َك َمو َ
َتم ُذنُو ُب َكمعَ ن َ
ايل م،م َياما ْب َنمآ َد َم ِمإن ََّكم
الم ُأ َب ِ م
ُأ َب ِ م
ايل م،م َياما ْب َنمآ َد َمم َل ْوم َب َلغ ْ
مالس َامءم ُث َّم ْ
َان َّ
المت ْ ِ
َل ْوم َأ َت ْيتَنِ ِ
ُرش ُك ِميب َمش ْيئًام َ
ابما َ
أل ْر ِ
يمب ُق َر ِ
ض َمخ َطا َيام ُث َّمم َل ِقيتَنِيم َ
اهبام َمغ ِْف َر ًة م)()1مم
أل َت ْيت َُك ِمب ُق َر ِ َ
وقال(:مهللمأفرحمبتوبةمالعبدممنمرجلمنزلممنزالموبهممهلكةمومعهمراحلته،معليهامطعامهم
ورشابه،مفوضعمرأسهمفناممنومةمفاستيقظ،موقدمذهبتمراحلته،مفطلبهامحتىمإذاماشتدمعليهماحلرم
والعطش،مقال:مأرجعمإىلممكاينمالذيمكنتمفيه،مفأناممحتىمأموتمفرجعمفناممنومة،مثممرفعمرأسهم
فإذامراحلتهمعنده،معليهامزادهموطعامهمورشابه،مفاهللمأشدمفرحامبتوبةمالعبدمالؤمنممنمهذامبراحلتهم
وزاده)م()2م
احلَفي ُظ:
قلت:مإنممامتذكرهممجيلميملؤنامباألملموالقو مة م..مفاممغريه م؟م
مكُل َ ٍ
مح ِف ٌ
.مقالمتعاىلم﴿:مو َر ُّب َك َ
يظم﴾م
قال:مإنمريبمهوماحلفيظمالذيمحيفظمكلميش مء م.
ميشء َ
َ
معَىل ِّ ْ
()1مرواهمالرتمذي.
()2ممرواهمالبخاريمومسلم.م
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واممنمد ِ
ِ
ِ
ْتمعَ َل ْي ِه ْم ِمب َو ِك ٍ
ين َّ
ُمح ِف ٌ
يلم﴾م
يظمعَ َل ْي ِه ْم َمو َمام َأن َ م
ون ِهم َأ ْولِ َيا َءما َّ
(سبأ م21:
هلل َ
ماخت َُذ ْ ُ
)،موقال﴿:موا َّلذ َ
َ
ِ
ِ
فم
كُم َمو َي ْست َْخ ِل ُ
ُكُمم َمام ُأ ْرس ْل ُت ِمبه ِمإ َل ْي ْ
(الشورى م،)6:موقالمعىلملسانمهود﴿:م َف ِإ ْنمت ََو َّل ْوام َف َقدْ م َأ ْب َل ْغت ْ
مكُل َ ٍ
ِ
مح ِف ٌ
يظم﴾مهود م 57:م)م
ميشء َ
مغَري ْ
َرضو َن ُه َمش ْيئ ًامإ َّن َمر ِّيبمعَ َىل ِّ ْ
كُم َموالمت ُ ُّ
َر ِّيبم َق ْوم ًا ْ َ
اجلليل ،اجلميل:
قلت:مإنممامتذكرهممجيلميملؤنامبالطمأنينةمواالستقرار..مفاممغريه م؟م
ِ ِ
قال:مإنمريبمهومماجلليلماجلميل،مقالمم ِ
جل َامل م)()1م م..مفالميشءمأكملم
(:مإ َّنماهلل ََممج ٌيل ُمحي ُّ
بما َ
هلل م..مفكلمكاملمومجالميفمالخلوقممنمآثارمصنعتهموكاملمقدرتهموبديعم
منماهلل،موالميشءمأمجلممنما م
ح مكمت مه م..مفالمنحيصمثناءمعليهمهومكاممأثنىمعىلمنفس مه م،ملهمالفضلمكلهمعىلمخلق مه م،مولهمالنعمةمالسابغةم
ث م،موالميفمأوامرهمسف مه م،مبلمأفعالهمكلهامالم
واحلجةمالبالغ مة م،موالسطوةمالدامغ مة م،مليسميفمأفعالهمعب م
ق م،مووعدهمحق،موعدلهمظاهرميفمسائرم
خترجمعنمالصلحةمواحلكمةموالفضلموالرمح مة م،مكالمهمصد م
اخللق،مإنمأعطىمفبفضلهمورمحت مه م،موكرمهمونعمت مه م،موإنممنعمأومعاقبمفبعدلهموحكمته م.م
العليم ،اخلبري ،اللطيف:
مقلت:مإنمهذاممجيلميمألمالقلبمحمبةموتعظي مام م..مفاممغريه م؟م
﴿م َو ِعنْدَ ُهم
قال م:مإنمريبمهومالعليمماخلبريماللطيفمالذيمأحاطمبكلميشءمعل مام م..مقالمتعاىلم :م
ٍ
ِ
المه َو َمو َي ْع َل ُمم َم ِ
بمالم َي ْع َل ُم َه ِ
َم َف ِات ُحمال َغ ْي ِ
المح َّب ٍةم
امإ ُ
امو َ
مالرب َموال َب ْح ِر َمو َمامت َْس ُق ُطمم ْن َمو َر َقة ِمإالم َي ْع َل ُم َمه َ
اميف َ ِّ
ِ
الميف ِ
ِيفم ُظ ُلام ِ
َابم ُم ِب ٍ
س ِمإ ِ
تما َ
مكت ٍ
أل ْر ِ
بم َوالم َي ِاب ٍ
اكُم ِمبال َّل ْي ِل َمو َي ْع َل ُمم َمام
المر ْط ٍ م
ني َمو ُه َوما َّلذيم َيت ََو َّف ْ
ض َمو َ
َ
جرحتُم ِمبالنَّه ِارم ُثمميبع ُث ِ ِ ِ
ِ ِ
ُكُم ِممب َاممكُ ْنت ُْمم َت ْع َم ُل َ
ونم﴾م
كُمم ُث َّمم ُي َن ِّبئ ْ
كُممفيهمل ُي ْق َىضم َأ َج ٌلم ُم َس ّم ًىم ُث َّم ِمإ َل ْيهم َم ْرج ُع ْ
َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ات ِممنم َأ ِ
امختْرج ِممنم َثمر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
امو َم َ
امحت ِْم ُلم
(األنعا مم م 59:م60-
كْامم َه َ
ْ َ
مالساعَة َمو َم َ ُ ُ ْ َ َ
لم َّ
)،موقالم﴿:مإ َل ْيهم ُي َر ُّدمع ُ
َاد ِهيم م َأين ُمرش ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
كَائي م َقا ُلوا مآ َذن َ
َّاك م َما ِممنَّا ِمم ْن َمش ِه ٍيد م﴾م
م ْن م ُأ ْن َثى َموال مت ََض ُع مإال ِمبعلمه َمو َي ْو َم م ُين ْ ْ َ َ
لم ِهموا َل ِ
ِ ِ
(فصلت م،)47:موقالم :م ِ
ون َموكَ َف ِ
كَةم َي ْش َهدُ َ
الئ ُ
ىمباهللم
﴿م َلك ِنماهللم َي ْش َهدُ ِمب َامم َأنْزَ َل ِمإ َل ْي َكم َأنْزَ َل ُه ِمبع َ
()1رواهممسلم.
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كَن ِميف مالل ْي ِل َموالن ََّه ِار َمو ُه َو مالس ِم ُ ِ
يم م﴾م
َش ِهيد ًا م﴾م(مالنساء م166:
امس َ
َ
يع مال َعل ُ
َّ
)،موقالم﴿:مو َل ُه م َم َ
(األنعام م،)13:موقالم﴿:م َفالِ ُق ِ
الش ْم َس َمو َ
اح َمو َج َع َلمالل ْي َل َمسكَن ًا َمو َّ
مح ْس َبان ًام َذلِ َكمت َْق ِد ُيرم
ماإل ْص َب ِم
الق َم َر ُ
ِ
يم َ
ال َع ِز ِيزمال َع ِل ِ
مالق ِد ُيرم﴾م(الروم م،)54:موقالم
َْ
يمم﴾م(األنعام م96:
)،موقالم﴿:مخي ُل ُقم َمام َي َشا ُء َمو ُه َومال َعل ُ
ض ِمإ َلهمو ُهوما ِ
﴿:مو ُهو ِ
ِ
مالذ ِ
مالس َام ِء ِمإ َل ٌه َمو ِيفما َ
يمم﴾م(الزخرف م،)84:موقالم﴿:م
َ َ
يممال َعل ُ
حلك ُ
أل ْر ِ ٌ َ َ َ
يميف َّ
اد ٍر معَ َىل م َأ ْن َ ْ ِ
ألر َض ِمب َق ِ
ِ
َأو َليس ِ
ِ
خل ُ
مالذ َ
يم م﴾م
مخي ُل َق مم ْث َل ُه ْم م َب َىل َمو ُه َو ما َ
َ ْ َ
الق مال َعل ُ
مالس َام َوات َموا َ ْ
يمخ َل َق َّ

َامباحل ِّق َمو ُمه َومال َفت ُ ِ
يمم﴾م(سبأ م 26:م)م
َّاحمال َعل ُ
َامر ُّبنَام ُث َّمم َي ْفت َُحم َب ْي َنن ِ َ
لمجي َم ُعم َب ْي َنن َ
( ّيس م،)81:موقالم﴿:م ُق َ ْ
هللِمو َقدْ َمهدَ ِ
اف م َمام
ان َموالم َأ َخ ُ
َاج ِّ
وين ِميف ما َّ َ
اج ُه م َق ْو ُم ُه م َق َال م َأ ُحت ُّ
وقالميفمبيانمسعةمعلمه﴿:مو َح َّ
َ
مكُل َ ٍ ِ
ِ
ُرش َ ِ ِ
تْ ِ
كَّر َ
ون﴾م م(األنعام م،)80:موقالم
ميشءمع ْل ًامم َأ َفالم َتت ََذ ُ
كُون ِمبهمإ َّالم َأ ْنم َي َشا َء َمر ِّيب َمش ْيئ ًا َموس َع َمر ِّيب َّ ْ
َاميف ِمم َّل ِتكُممبعدَ ِمإ ْذمنَجانَاما َّ ِ
هلل ِ
ِ
ِمكَذب ًا ِمإ ْنمعُ دْ ن ِ
امو َمام َي ُمك ُ
رت ْين َ
ونم َلنَام َأ ْنم َن ُعو َد ِمف َيهام
َامعَىلما َّ
هللُممن َْه َ
َّ
ْ َْ
تعاىل﴿:مم َقدما ْف َ َ

َامكُل َميش ٍء ِ
هللُمربن ِ
نيم َق ْو ِمن ِ
مع ْل ًام َ
ْتم
معَىلما َِّ
احل ِّق َمو َأن َ
َامو َب ْ َ
َامر َّبنَاما ْفت َْحم َب ْي َنن َ
ِإ َّالم َأ ْنم َي َشا َءما َّ َ ُّ َ
َامب ْ َ
هللمت ََوكَّ ْلن َ
َاموس َع َمر ُّبن َّ ْ
َخريما ْل َف ِ ِ
ِ
ِ
يمالمإ َل َه ِمإ َّال ُمه َو َمو ِس َع َّ
ميش ٍءم
هللُما َّل ِذ
كُمما َّ
احتنيَ ﴾م(ألعراف م89:
)،موقالمتعاىل﴿:ممإن ََّام ِمإ َهلُ ُ
مكُل َ ْ
ُْ
ِع ْل ًام﴾م(طـه م)98:مم
السميع البصري:
قلت:مإنمه مذاممجيلميمألمالقلبمحمبةموتعظي مام م..مفاممغريه م؟م
قال:مإنمريبمهومالسميعمالذيمالميعزبمعنمإدراكهممسموعموإنمخفي،مفيسمعمالرسم
والنجوى،مبلممامهومأدقممنمذلكموأخفى،مويدركمدبيبمالنملةمالسوداءمعىلمالصخرةمالصامءميفم
الليلةمالظلامء..ميسمعممحدماحلامدينمفيجازهيم..مويسمعمدعاءماملداعنيمفيستجيبمهل مم م..ميسمعم
بغريمأصمخةموآذانمكامميفعلمبغريمجارحةمويتكلممبغريملسانموسمعهممنزهمعنمأنميتطرقمإليهم
اعدَ ِممنمالبي ِتمو ِإسام ِع ُيلمربنَامت ََقب ِ
مالقو ِ
ِ
لممن ِ
َّامإن ََّكم َأن َْتم
احلدثا من م..مقالمتعاىلم :م
َ َّ َّ
يم َ َ
َ َْ َ ْ َ
﴿م َو ِإ ْذم َي ْر َف ُع ِمإ ْب َراه ُ
)،موقالم﴿:مإ ْذم َق ِ
الس ِم ُ ِ
ِ
التما ْم َر َأ ُت ِمع ْم َر َ
ان َمر ِّب ِمإ ِّينمن ََذ ْر ُت َ
ملكم َم ِاميفم َب ْطنِيم
يمم﴾م(البقرة م127:
يعمال َعل ُ
َّ
ُحمَرر ًام َفت ََقب ِ
يمإن ََّكم َأن َْتمالس ِم ُ ِ
لمم ِّن ِ
)،موقالمعنمدعاءمزكريام﴿:مقالمر ِّبم
يمم﴾م(آلمعمران م35:
َّ
َ
يعمال َعل ُ
َّ
َّ
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ِ
ِ
يعمالدُّ عَ ِاءم﴾م(آلمعمران م 38:م)م
ب ِميلمم ْنملدُ ن َْكم ُذ ِّر َّي ًةم َط ِّي َب ًة ِمإن ََّك َمسم ُ
َه ْ
ماهللملِن َ ِ
وقالمرسولماهللمم(:مو ِإ َذام َق َال ِ
ماحل ْمدُم م،م َي ْس َمعِ م
َّم
ممحدَ ُهم َف ُقو ُل
م:مسم َع َ ْ
َ
وام:ماللهمم َر َّبنَام َل َك ْ َ
َ
ماهللملِن َ ِ
انمن َِبي ِهمم ِ
ِ ِ
ممحدَ ُه م)()1مم
:مسم َع َ ْ
كُمم؛م َف ِإ َّنماهللم َت َع َاىلم َق َالمعَ َىلمل َس ِّ
َ
اهللم َل ْ
وهومالبصريمالذيميشاهدمويرىمحتىمالميعزبمعنهممامحتتمالثرى،موإبصارهممنزهمعنمأنم
يكونمبحدقةموأجفان،مومقدسمعنمأنميرجعمإىلمامنطباعمالصورمواأللوانميفمذاتهمكاممينطبعميفم
حدقةماإلنسان،مفإنمذلكممنمالتغريموالتأثرمالقتيضمللحدثان م.م
اح ُل ْل ْ
معُقدَ ةًم ِّمنم
يمو ْ
رس ِميلم َأ ْم ِر َ
مصدْ ِر َ
مارش ْح ِميل َ
يمو َي ِّ ْ
قالمتعاىلمعنمموسىمم﴿:م َق َال َمر ِّب ْ َ
ِ
يمو َأ ْ ِ
نم َأ ْهِيل َمه ُار َ
اج َع ِّ
ونم َأ ِخ ْ
يمكَيم
رشكْ ُه ِميفم َأ ْم ِر
لميل َمو ِزير ًام ِّم ْم
يماشدُ ْد ِمبهم َأزْ ِر َ
ِّل َس ِاينم َي ْف َق ُهوام َق ْو ِيل َمو ْ
ْ
مكُنت ِمبنَامب ِصري ًام َق َالم َقدْ م ُأ ِ
ِ
ِ
وسىم﴾م(طه م 25:م-
وت َ
كُر َكمكَثري ًا ِمإن ََّك َ َ
يت ُمسؤْ َل َكم َيام ُم َ
ن َُس ِّب َح َكمكَثري ًا َمون َْذ َ

عُوكُم ِمإ َىلمالن ََّج ِاة َموتَدْ عُونَنِ ِ
)،موقالمعىلملسانممؤمنمآلمفرعونم﴿:مو َيام َق ْو ِمم َم ِ
يمإ َىلمالن َِّارم
35
َ
اميلم َأ ْمد ْ
ِ ِ
ألكْ ُفر ِمباهللِمو ُأ ْ ِ ِ
ِ
ال م َج َر َم م َأن ََّامم
عُوكُم ِمإ َىل ما ْل َع ِز ِيز ما ْل َغ َّف ِار م م
َ
رش َك ِمبه م َمام َل ْي َس ِميل ِمبه مع ْل ٌم َمو َأنَام َأ ْد ْ
تَدْ عُونَنيم َ َ
َامإ َىلماهللِمو َأ َّنما ُْل ِ ِ
الميف ِ
تَدْ عُونَنِ ِ ِ
عْوة ٌِميفمالدُّ ْن َيام َو ِ
ماآلخ َر ِة َمو َأ َّنم َم َر َّدن ِ
ابم
رسفنيَ ُمه ْمم َأ ْص َح ُ
َ
يمإ َل ْيهم َل ْي َسم َل ُهم َد َ
ْ
يمإ َىلماهلل ِِمإ َّنماهللَمب ِصري ِمبا ْل ِعب ِ
كُم َمو ُأ َف ِّو ُضم َأ ْم ِر ِ
ونم َمام َأ ُق ُ
كُر َ
ادم﴾م(غافر م 41:م،)44/م
َ ٌ َ
ولم َل ْ
الن َِّارم َف َست َْذ ُ
ون ِمإ َىلمعَ ِاملِما ْل َغ ْي ِ
رت ُّد َ
كُم َمو َر ُسو ُل ُه َموا ُْلؤْ ِمن َ
ب َمو َّ
الش َها َد ِةم
وقالم﴿:مو ُق ِلماعْ َم ُلوام َف َس َ َريىما َُّ
َ
ُون َمو َس ُ َ
عَم َل ْ
هللم َ
ُكُم ِمب َاممكُ ْنت ُْمم َت ْع َم ُل َ
ونم م()105م﴾م(التوبة م)م
َف ُي َن ِّبئ ْ
احلكيم:
قلت:مإنمهذامعظيمميمألمالقلبممهاب مة م..مفاممغريه م؟م
قال:مإنمريبمهوماحلكي مم م..مقالمتعاىلم﴿:م َقا ُلوامسبحان ََك ِ
َامإالم َمامعَ َّل ْم َتن ِ
مالمع ْل َمم َلن ِ
َامإن ََّكم َأن َْتم
ُ ْ َ
ا ْلع ِليم ْ ِ
َاموا ْب َع ْث ِمف ِيه ْم َمر ُسو ً
الم
﴿:مر َّبن َ
يم﴾م(البقرة م،)32:موقالمعىلملسانمنبيهمإبراهيمم م َ
ماحلك ُ
َ ُ َ
ْت ما ْلع ِزيزُ ْ ِ
ِمنْهم مي ْت ُلو معَ َلي ِهم مآي ِات َك مويع ِّلمهم ما ْل ِكتَاب مو ِْ
كْم َة َمو ُيزَ ِ
يم م﴾م
كِّيه ْم ِمإن ََّك م َأن َ َ
َ َ
ْ ْ َ
ُ ْ َ
ماحلك ُ
َ
احل َ
ََُ ُُ ُ
()1رواهممسلم.
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اد ِهمو ُهو ْ ِ
ِ ِ
ِ
﴿م
ماخل ِب ُري﴾م(األنعام م،)18:موقا مل م :م
(البقرة م129:
يم ْ َ
َ
ماحلك ُ
)،موقال﴿:ممو ُه َوما ْل َقاه ُرم َف ْو َقمع َب َ َ َ
ٍ
ِِ
و ِت ْل َكمحج ُتنَامآ َتين ََاه ِ ِ
اتم مم ْنمن ََشاء ِمإ َّنمر َّب َك َمح ِك ِ
يم﴾م
ُ َّ ْ
َ
يم َمعل ٌ
ٌ
ُ َ
يم َمع َىلم َق ْومهمن َْر َف ُعم َد َر َج َ
امإ ْب َراه َ
ماحلكْم َة ممن مي َشاء مومن مي ْؤ َت ِْ
ِ
ويت َمخ ْري ًام
كْم َة م َف َقدْ م ُأ ِ َ
(األنعام م،)83:موقال﴿:م ُي ْؤ ِيت ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ماحل َ

ِ
كَّر ِمإ َّالم ُأو ُل ْ َ
وماأل ْل َب ِ
اب﴾م(البقرة م)269:مم
كَثري ًا َمو َمام َي َّذ ُ
احلكم ،العدل:
قلت:مإنمهذامعظي مم م..مفاممغريه م؟م

قال:مإنمريبمحكممعد مل م..مفهومالذيمحيكممبنيمعبادهميفمالدنيامواآلخرةمبعدلهموقسطهم
فاليظلمممثقالمذرة،موالمحيملمأحد ًاموزرمأحد،موالمجيازيمالعبدمبأكثرممنمذنبه،مويؤديماحلقوقم
يبم
﴿م ِإ َّن َمر ِّ م
إىلمأهلها،مفالميدعمصاحبمحقمإالموصلمإليهمحقه..موهومالعدلميفمتدبريه،موتقديرهم :م
عَىل ِمرص ٍ
اطم ُم ْست َِق ٍ
يم﴾(مهود م 56:م)م
َ َ

امعب ِ
ِ
اد ِ
يمإ ِّين َمح َّر ْم ُتمال ُّظ ْل َم َ
معَىلم َن ْف ِيسم
وقالمرسولماهللممفيامميرويهمعنماهللمتباركموتعاىل:م(م َي َ
امعب ِ
وينم َأ ْه ِد م ِ
ِ ِ
الم َم ْن َمهدَ ْي ُت ُهم َفما ْست َْهدُ ِ
كُم َمض ٌّال ِمإ َّ
اديم
كُم م،م َي َ
ْ
َكُم ُمحم ََّر ًمام َفالَم َت َظا َُلوما م،م َيامع َباديمكُ ُّل ْ
َو َج َع ْل ُت ُهم َب ْين ْ
ِ ِ
اس َت ْط ِع ُم ِ
كُم معَ ٍار ِمإ َّ
مج ِائ ٌع ِمإ َّ
مكَس ْو ُت ُهم
وين م ُأ ْط ِع ْم ْم
كُم َ
ال م َم ْن َ
كُم م ،م َيا مع َبادي مكُ ُّل ْ
ال م َم ْن م َأ ْط َع ْم ُت ُه م َف ْ
كُ ُّل ْ

ِ
ار م،مو َأنَام َأ ِ
امعب ِ
وينم َأكْس م ِ
اس َتغ ِْف ُر ِ
اد ِ
غْف ُر ُّ
َّكُم ُمخت ِْطئ َ
وينم
مالذن َ
ُون ِمبالل ْي ِل َموالن ََّه ِم َ
كُم م،م َي َ
ُوب َممجي ًعام َف ْ
يمإن ْ
َكْس ِ ُ ْ
َف ْاست ُ
امعب ِ
وينمو َلنم َتب ُلغُوام َن ْف ِعيم َف َت ْن َفع ِ م ِ
امعب ِ
غْفرم َل م ِ
ِ
اد ِ
اديم َل ْوم َأ َّمنم
وين م،م َي َ
ُ
َرض ِ َ ْ ْ
كُم م،م َي َ
يمإن ْ
َأ ْ ْ
ُوامرضيم َفت ُ ُّ
َّكُمم َل ْنم َت ْب ُلغ َ ِّ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َّكُممكَانُوامعَ َىلم َأت َْقىم َق ْل ِ
ْكُمم َمامزَ ا َدم َذلِ َك ِميفم ُمم ْل ِكيم
ب َمر ُج ٍل َمواحدممن ْ
كُم َموجن ْ
كُم َمو ِإن َْس ْ
كُم َموآخ َر ْ
َأ َّو َل ْ

بمرج ٍلمو ِم ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
صم
احدم َمامن ََق َ
َّكُممكَانُوامعَ َىلم َأ ْف َج ِرم َق ْل ِ َ ُ َ
كُم َموجن ْ
كُم َمو ِإن َْس ْ
كُم َموآخ َر ْ
َش ْي ًئما م،م َيامع َباديم َل ْوم َأ َّنم َأ َّو َل ْ
واميفمص ِع ٍيدمو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َذلِ َك ِمم ْنم ُم ْل ِك َ
اح ٍدم
َ
َّكُمم َقا ُم ِ َ
كُم َموجن ْ
كُم َمو ِإن َْس ْ
كُم َموآخ َر ْ
يمش ْي ًئما م،م َيامع َباديم َل ْوم َأ َّنم َأ َّو َل ْ
ان ممس َأ َل َته ممامن ََقص م َذلِ َك ِمممَّ ِ
ِ ٍ
َف َس َأ ُل ِ
امعن ِْد ِ
يمإ َّ
ص ما مْلِ ْخ َي ُط ِمإ َذام ُأ ْد ِخ َلم
وين م َف َأعْ َط ْي ُت
مكَام م َين ُْق ُ
َ
ال َ
مكُلمإن َْس َ ْ ُ َ
امعب ِ
ِ
ِ
اد ِ ِ
هلل م،م
يكُم ِمإ َّي َاهما م،م َف َم ْن َمو َجدَ َمخ ْ ًريام َف ْل َي ْح َم ِدما َ
ا ْل َب ْح َمر م،م َي َ
كُمم ُث َّمم ُأ َو ِّف ْ
كُمم ُأ ْحص َيهام َل ْ
عْام ُل ْ
يمإن ََّاممهيم َأ َ
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مغَريم َذلِ َكم َفالَم َي ُلو َم َّن ِمإ َّ
الم َن ْف َس ُه م) ()1م
َو َم ْن َمو َجدَ ْ َ
م

الرزاق:
قلت:مإنمهذامعظي مم م..مفاممغريه م؟م
يمخي ِْر ُجم
قال:مإنمريبمهومالرزاقمالذيمرزقمكلميش مء م..مقالمتعاىلم﴿:م َأالم َي ْس ُجدُ وام َِّ
هللِما َّل ِذ ُ
اخلبء ِميفمالسامو ِ
هلل ِ
ات َموا َ
أل ْر ِ
ون َمو َمام ُت ْع ِلن َ
امخت ُف َ
شما ْل َع ِظ ِ
ض َمو َي ْع َل ُمم َم ُ ْ
يم﴾م
المه َو َمر ُّبما ْل َع ْر ِم
ُونما َّ
ُمالمإ َل َه ِمإ ُ
َّ َ َ
َْ ْ َ
ِ
كُم َمو َمامتُوعَ دُ َ
وقال﴿:موكَ َأ ِّي ْن ِمم ْنم
ونم﴾م(الذريات م 22:م) م،م
(النمل م،)26:م
َ
َ
مالس َامء ِمرزْ ُق ْ
وقال﴿:مو ِيف َّ
هللُميرزُ ُقهامو ِإياكُممو ُهومالس ِميعما ْلع ِليم)م(العنكبوت م 60:م) م،موقال﴿:موم ِ
داب ٍة َ ِ
امم ْنم
َ َّ
َ َ
مالمحتْم ُل ِمرزْ َق َهاما َّ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
َدا َّب ٍة ِميف ْ َ
ماأل ْر ِ
هلل ِمرزْ ُق َهام)م(هود م)6:مم
ض ِمإالمعَ َىلما َِّ
فالرزاقمهومالذيميتوىلمتنفيذماألرزاقمحلظةمبلحظة..مرزقماخلالئقمعليهمفليسمهلمماعتامدميفم
الرزقمإالمعلي مه م،مضمنمرزقهمموسيؤديهمكامموع مد م،مودورهممفقطمأنميعبدوهموالميرشكوامبهمأحدما م،م
ونممام ُأ ِريدُ ِممنْهمممنمرزْ ٍقمومام ُأ ِريدُ م َأنمي ْط ِعم ِ
ِ
ِ
امخ َل ْق ُت ِْ
ماجل َّن َمو ِ
قالمتعاىلم﴿:مو َم َ
ونم
اإل َ
َ
ُ ُ
ُ ِّ ِّ َ َ
نس ِمإالمل َي ْع ُبدُم َ
َمجي َع ْلم َل ُه َمخم َْرج ًا َمو َي ْرزُ ْق ُهم
)،موقال﴿:مو َم ْنم َيت َِّقما َّ
مالرزَّ ُاقم ُذوما ْل ُق َّو ِةما َْل ِتنيُ م﴾م(الذاريات م57:
ِإ َّنما َّ
َ
هلل َ ْ
هلل َُمه َو َّ
ِ
هللِم َفهومحسبه ِمإ َّنما َّ ِ
ِمنمحي ُث َ ِ
هللُملِ ِّ
ب َمو َم ْنم َيت ََو ْ
ميش ٍءم َقدْ رام
مج َع َلما َّ
كَّل َم
هللَم َبالغُ م َأ ْم ِرهم َقدْ َ
مع َىلما َّ ُ َ َ ْ ُ ُ
مالمحيتَس ُ
ْ َْ
ْ
كُل َ ْ
)م(الطالق م 3:م) م،موقال﴿:م َلهمم َقالِيدُ مالسامو ِ
ات َمو ْ َ
األ ْر ِ
مالرزْ َق َملِ ْنم َي َشا ُء َمو َي ْق ِد ُر ِمإ َّن ُه ِمب ِّ
ميش ٍءم
َّ َ َ
ضم َي ْب ُس ُط ِّ
ُ َ
كُل َ ْ
ِ
يم)م(الشورى م 12:م)م
عَل ٌ
*م
** م
مامإنموصلمحممدممنمحديثهمإىلمهذامالوضعمحتىمسمعنامصوتاميرصخميفمالربيةمبأنمأمةمحممدم
مهددةمبحربمداخليةممدمر مة م..مفاممإنمسمعمحممدمذلكمحتىمتغريموجه مه م..مثممقامممرسعا،موهوم
يب م..ملبيكمريب م.م
يصيح:ملبيكمر م
تعجبتممنمقولهمهذما م..مفسألتمبعضممنممرمبنامعن مه م..مفأخربوينمبأنهمرحلمإىلمهذهمالبال مد م..مم
()1مرواهممسلم.
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ق م..ملقدمصارتمذكراهمذكراملرب مه م..ملقدم
مكثتممدةمأحاولمأنمأتسىلمعنمصحبتهملكنيمملمأط م
أشعلميفمقلبيممنمنريانماألشواقممامكامنما م..موقدمجاءتميبماألشواقمإىلمهذهمالبال مد م..موهامأنتمم
ترونممامحصلملنا م.م
وأنامالمآسفمعىلميشءميفمحيايتمكاممآسفمعىلمفراق مه م..مم
م
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اهلدماي مةم
بعدمأنمانتهتماألياممالعرشة،موانتهتمأحاديثمأصحايبمالعرشة،مويفمالليلةمالتيمينفذميفم
صباحهامحكممإعدامنامحصلتمأشياءمعجيبة..مسأقصهامعليكمباختصار م:م
لقدمكانميفمحراستناميفمذلكمالغارمرجلمصلبمشديد،مملمنكنمنعرفممنهمإالمالطعاممالبسيطم
الذيمكانمحيرضهملناميفمالصباحموا ملساء..موكانمبينهام،مويفمالوقتمالذيمنشتغلمفيهمباممقصصتهم
لكممنماألحاديثميتصنتمعلينامباهتامممكبري،موكانمأحيانامهيتزملاميسمع،موكأننامنخاطبهمبه م.م
هذامالرجلمالذيمملمنترشفمبمعرفةماسمه،مكانمهومسببمنجاتنا..مم
يفمتلكمالليلة..مجاءناممتخفيامملثاممكعادته،مثممطلبممنامأنممنسريمخلفه،موأنمالمننحرفمنحوم
أيمجهة،مكلمذلكموهوممشهرمسالحهمنحونا م.م
ظنناميفمالبدءمأنمحكمماإلعداممسينفذمعليناميفمتلكمالليلة،مفرسنا،موقدممألتناممشاعرممنم
وقفمبنيمالوتمواحلياة..مم
يفمتلكماللحظاتمكدتمأصيحممنمكلمقلبي،موبكلممشاعريم(المإلهمإالماهللمحممدمرسولم
اهلل)..م مولكنمجباالممنماحلديدموالزنكموالرصاصموقفتميفمحنجريت،مومنعتنيممنمأنمأنطقمبامم
ظللتمطولمعمريمأحلممبأنمأنطقمبه م.م
رسنامخلفماحلارس..موقدمتعجبنامإذمأنهمسلكمبناممسالكمكثرية..مكلمذلك،موهوميشهرم
سالحهميفموجوهنا،مويصيحمفينامبكلمقوةمبأنمنرسع..مم
جدناممغارةمالمختتلفمعنمالغارةمالتيمكنامفيه،مفأشارمإلينامأنم
بعدممسريةمأكثرممنمساعتنيمو م
ندخلمإليها،مفدخلنا..مبعدهامنظرمفياممحوله،مثممدخلمخلفنا،موأماطماللثاممعنموجهه،مفإذامبهموجهم
المخيتلفمعنموجوهمقومناملوالمتلكماللحيةمالطويلةمالتيممتيزمهبامالكلميفمتلكماجلبال م.م
ثممنطقمبلغةمإنجليزيةمفصيحة..موكأنهممنمغريمتلكمالبالد،موقالملنا:ماسمحواميلمأنمأعرفكمم
بنفيس م.م

673

قالمأحدنامـممقاطعاملهمـم:مالمشكمأنكممنمالخابراتمالـم(..؟)..موالمشكمأنمقومنامقدم
أرسلوكمإلنقاذنا م.م
قالمالرجل:مأماماألول..مفقدمأصبتمفيه..مفأناممنمالخابراتمالتيمذكرت..مبلمأنامذومممنصبم
مهمميفمتلكمالخابرات..موأمامالثاين،مفقدمأخطأتمفيه م.م
تعجبناممنمجوابهمهذا،موقلنا:مفاممالذيمجعلكمخترجممنمذلكمالحل م؟م
قال:منعممأنامأردتمأنمأنقذكم..ملكنمالمتنفيذاملامطلبتممنمالخابرات..مبلمتنفيذملامطلبهم
منيمقلبيموعقيلموروحي،موريبمبعدمذلكمكلهموقبله..ممم
قلنا:مفأنتممسيحيممتدينمإذن..مهلذامجئتملتنقذنا م؟م
قال:مقبلمساعاتمكنتممسيحيا..ملكنيماآلن..مواآلنمفقطمأرصحمبأعظممشهادةمكتبماهللم
يلمأنمأشهدها م.م
قلنا:مأيمشهادة م؟م
قال:مالمإلهمإالماهللمحممدمرسولماهلل م.م
قلنا:مأأسلمت م؟م
قال:مإنمأحاديثكممالتيمحتدثتممهبامهيمالتيمجعلتنيمأسلم م.م
قلنا:مكيفمتسلم،موأنتمترىممنمالسلمنيممامترى..مإنمحكمماإلعداممكانمسينفذمفينامهذام
الصباحملوالمأنمأرسلكماهللملنا م؟م
نظرمإىلمخارجمالغارة،موكأنهميتهيبمممامسيذكره،مثممقال:مأتدرونممنمكانمسينفذمفيكممحكمم
اإلعدام م؟م
قلنامبصوتمواحد:مأولئكمالسلمون م.م
سلمون..مولكنمبوحيمممن م؟م
قال:منعم..مأولئكمال م
قلنا:مبوحيممنمنفوسهممالتيمامتألتمبالرصاع م.م
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قال:مالنفوسموحدهامالمتكفيملصناعةمالرش..مكلمرشمحيتاجمإىلمركنني:مالنفسموالشيطان..مم
قلنا:منعرفمالشيطان..مولكنامالمنستطيعمأنمننسبماألمرمإليه..مفالشيطانمغيبمالمشهادة م.م
قال:مالمأقصدمشيطانمالغيب..مبلمأقصدمشيطانمالشهادة م.م
قلنا:موهلميفمالشهادةمشياطني م؟م
قال:مأنتممأدرىممنيمهبم م.م
قلنا:مفمنمهؤالءمالشياطنيمالذينمأوحوامللمسلمنيممامأوحوا م؟م
سقطتمدموعمحارةممنمعينيه،موقال:ملقدمكنتمقبلمساعةمأحدهم م.م
قلنا:مأنت م؟م
قال:مأجل..مأملمأذكرملكممأينممنمخمابراتم(...؟) م؟م
قلنا:مالمنعرفمالخابراتمإالمأهناماجلهةمالتيمتتنصتملألحداثملتتعرفممنمخالهلامعىلم
صانعيماألحداث م.م
قال:مأخطرمالخابراتمهيماجلهةمالتيمتصنعماألحداث م.م
قلنا:مملمنفهم م.م
قال:مالشكمأنكمملنمتفهموا..مفمثلمهذهماألرسارمالميعرفهامإالممنموصلمإىلمالدرجاتم
العلياميفمسلممالراتبمالشيطانية م.م
قلنا:مفقدمكانملكمحظممنمهذهمالراتبمإذن م.م
قال:مأجل..مولذلكمانتدبتممعمأفرادمكثريينمهلذهمالرسالة..مم
قلنا:مأيمرسالة م؟م
أخرجمكامرياممتطورةممنمجيبه،موقال:مإنمكلمماممرمبكمممنمأحداثممسجلمهنا م.م
قلت:مأسجلتمكالمنا م؟م
حماكمة م.م
قال:مال..مسجلتمكلممامحصلممعكمممنمخطفموعنفمو م
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قلنا:ممل م؟م
قال:ملنشوهمالشمسمالتيمالميمكنمألحدميفمالدنيامأنميطمعميفمتشوهيها..ملقدمأرسلنيم
قومي..مألسجلمكلممامحيصل..محتىمساعةماإلعداممنفسها..مليعرضمذلكمكلهمعىلمالعاملمكله..م
لتمتلئمقلوبمالعاملمأحقادامعىلمحممدمودينمحممد م.م
قلنا:مأهانمعىلمقومنامأنمتراقمدمائنماميفمسبيلمهذا م؟م
قال:مإهنمميريدونمأنمحيولوكممإىلمقديسني..مثممحيولوامبعدكم،موبسببكم،مهذهماألرضمإىلم
أطالل م.م
قلنا:ملكنمكيفماستطعتمأنمتقنعمأولئكمالغالظمبأنكمأحدهم م؟م
قال:موهلميصعبمعىلمالراعيماخلبريمأنميقتادمقطيعمماشيته م.م
لمماميميزمبهمالماشيةممنمالذئاب م.م
قلنا:مولكنمالراعيممنهم..ممأفلمميكنملهممنمالعق م
قال:مبلمالراعيممنا..مإنمالقائدماألعىلملكلمالجموعاتمالتيمتروهناميفمهذهماجلبالممناموبنا..م
إنهمعىلموجهمالتحديدمالسؤولماألكربمالذيملستمسوىمضابطممنمضباطمكتيبته م.م
قلنا:مفهومالذيمأرسلكمإذن م.م
قال:مأجل..ملقدمأرسلنيملذلكمالقطيع..مبعدممأنمأمرهممبأنمينفذوامكلممامأطلبه م.م
قلنا:مولكنكمخرجتمبنامخائفا..مكانميفمإمكانكمأنمخترجمبنامونحنميفمغايةماألمن م.م
قال:مأنتمالمتعرفمالقائدمالكبري..مإنهمالميثقميفمأحدممنمالناس..مفلذلكمينصبمعىلمكلم
خبريممنمالخربينمماميضمنمبهمنجاحممجيعمخمططاته..مإنهمالمحيبمالفشل،موالميرىضمبه م.م
قلنا:مفسيعلممالقائدمالكبريمبفرارنامإذن م.م
قال:مأجل..مولذلكممجعتكممهنامألخربكممهبذا م.م
قلنا:مفسيكافئونكمعىلمإنقاذكملنامإذن م.م
قال:مسيكافئوننيمبالقتل..مسيقتلوننيمقبلمأنميسمعميبمأحدممنمالناس..مثمميرتبوامسيناريوم
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خاصاملينفذوامبهمخططهم م.م
قلنا:مملمن مفهم م.م
قال:ميفمالبدءمكانتمخطتهم..موالتيموكلتممعمبعضمالناسملتنفيذها..مأنمتعدموا..مثممتنرشم
صورمإعدامكممإىلمالعاملمأمجع..مليصبحمكلمواحدممنكممقديسامومسيحا..مثمميرمىمعىلمالسلمنيم
الذينمصلبوكمممنماللعناتممامرميمعىلماليهود م.م
خرى م؟م
قلنا:ملقدمأفشلتمهذهماخلطة..مفامماخلطةماأل م
قال :مسيقتلونني ..مثم ميزعمون مأهنم ماستطاعوا مبقوهتم موحيلتهم مإنقاذكم ..موهنا مأيضام
سيظفرونمبكلمأنواعماإلكبار..مولكنممعمذلكمدونممامكانواميطلبون م.م
قلنا:مفاممالذيمدعاكمإىلمهذهمالتضحية م؟م
قال:ممامسمعتهممنكممهومالذيمدعاينمإىلمهذا..مأناماإلنسانمالذيمبيلمبكلممامابتليتممبه..موملم
أجدممنقذا،مفهرعتمإىلمالرصاعمأبحثمفيهمعنمالنقذ..موقدمدلنيممامحدثتموينمبهمعنمالنقذ م.م
قلنا:مولكنكمستموت م.م
قال:مالمهيمنيمأنمأموتمبعدمأنمعرفتمالنقذ..مإننيمسأموتممطمئنامبعدمأنموضعتمرجيلم
يفمالطريقمالصحيحمالذيمتبدأمبهموالديتمالثانية م.م
قلنا:مأالمي ممكنمأنمتفرمبنفسكموتدعنا..مفلعلماهللمأنميقدرملكمالنجاة م؟م
قال:مليتمذلكمكانمممكنا..مالميمكنمأنمخيرجمأحدممنمهذهماجلبالمإالممنمكانملهممنماخلربةم
مامظللنامطولمعمرنامنتدربمعليه م.م
قلنا:مفلممالمترجعمإىلمأصحابكمبعدمأنمتنقذنا،مثممختربهممبفرارنا..موأنكمظللتمتالحقنا م.م
قال:مأنتممالمتعلمونمقانونمهذهمالوظيفة..مإنمهذهمالوظيفةمالمتطلبممنمالخطئمأنميعتذر،م
وإناممتطلبممنهمأنميقدممرأسه م.م
قلنا:ميعزمعلينامأنممتوتمبسببنا م.م
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قال:مويعزمعيلمأنمأتركممنمكانمسبباميفمحيايتميذوقمالوتمقبلمأنميضعمرجلهميفمبالدمالسالمم
التيموضعتمرجيلمفيها م.م
ك..مثممأعطانامخطةمالفرار..مفرسنامخلفهمنقطعمالسالكموالهالكمإىلمأنموصلنامإىلم
قالملنامذل م
أرضمعراءمكانتمقريبةممنمقاعدةممنمقواعدمالبالدمالتيمتنرشمالرصاع،موحترشمأنفهاميفمكلميشء م.م
هناك..مقالملنا:ماذهبواماآلن..مفلنمتتعرضوامهنامأليمسوء..مم
يمهلمكانواممنماإلنسمأمممنماجلن..مأحاطوامبنا،مثمم
فجأة..مرأينامجنودامكثريين..ملسنامندر م
طلبواممنامأنمنرفعمأيدينا..مففعلنا م.م
تقدممقائدهمممنا،موسألنامعنا،مفأخربناه،مفقال:ممنمالفروضمأنمتكونوامهذهمالساعةميفمتلكم
الغارة،موأنمينفذمفيكمماإلعدامميفمالصباح،مفكيفمجئتم م؟م
قلنا:ملقدمأنقذنامهذامالضابطمالباسل م.م
ماقرتبممنه،مثممنظرمإليهممليامواحلقدميبدومعىلمعينيه،موقالملهمبصوتمأقربمإىلماهلمسممنهم
إىلماجلهر:ممامالذيمفعلتهمأهيامالجنون؟..ملقدمأحبطتمكلميشء..مم
قالمذلك،مثممأشارمإىلمبعضماجلنودمإشارةمخفيةمبأنميطلقمعليهمالنار،مففعل،مفصحنا:مإنمهذام
هومالذيمأنقذنا،مفكيفمتقتلونه م؟م
ملميلتفتمإلينا..مبلمأخذنامإىلمداخلمالقاعدة،موهناكمالتقينامبمنمعرفنامماذامنفعل،مومامينبغيم
قوله،موأخربناميفمنفسمالوقتمبأنمأيمجتاوزممناملامطلبممناملنميعرضنامإالمللموت م.م
عندمامصحنا:مإنممامتفعلونهمجريمة،مقالواملنا:مإنماألمنمالقوميميقتيضمهذا..موليسميفم
الق..مفإمامأنمتتعهدوامأمامنامباممطلبنا،موإمامأنمتقدموامرؤوسكمملنمحيصدها م.م
احلربمأخ م
ملمنجدمإالمأنمنخضعمهلم..مم
يفمذلكمالساء..مرأينامعىلمشاشاتمالتلفزيونممشاهدمالبطولةمالتيمتممهبامإنقاذناممنمبنيمأسنانم
أكلةمحلوممالبرش..مورأيناميفمنفسمالوقتمكيفميكرممذلكمالقائدمالذيمأهانمناموالذيمقتلممنم
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أنقذنا م.م
ورأينامبعدمأياممجحافلمالطائرات،موهيمتدكمتلكمالغارة،مومنمكانميسكنمتلكمالغارة م.م
*م
** م
قلت:مفاممفعلمأصحابك م؟م
قال:ملقدمقدرماهللميلمأنمأزورهمممجيعا م.م
قلت:مفحدثنيمحديثهم م.م
قال:معمنمتريدمأنمأحدثك م؟م
قلت:محدثنيمعنمأوهلم..مذلكمالذيمراحميبحثمعنم(األنا م)م
قال:ملقدموجدتهممعمأستاذهموصديقهممالذيمجعلهماهللمسببامهلدايت مه..موجدهتامممعاميفممرعىم
منمالراعيمالطاهرة..مكاناميتناجيان،موترشقمبتناجيهاممالشموس،موتتفتحماألزهار،موتقبلماألغنامم
عىلممرعاهاماخلصيب م.م
قلنا:مفهلمحتدثتمإليهام م؟م
قال:مملقدماقرتبتممنهام،مألحتدثممإليهام،ملكنيمسمعتهامميتحدثانمعنممعانمراقيةموحقائقم
عاليةمومواجيدمرفيعة،مفلممأشأمأنمأقطعمحديثهام..ماكتفيتمبالسامع..مثمماكتفيتمباالنرصاف،موأنام
أمحلميفمقلبيمغبطةمعظيمةملذلكمالذيماستطاعمأنميقهرممجيعمماملقنهمأساتذته،مويقهرممجيعمذلكم
اجلاهمالذيممتتلئمبهمقاعاتمالحمارضات..مثمميرىضمبتلكمالراعي..موبصحبةمذلكمالراعي.ممم
قلت:محدثنيمعنمثانيه مم م..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم(القلب م)م
قال:مموجدتهممعمصديقهمسمنونمالحب..موجدهتامميتحدثانميفمعواملممنماجلاملمملميطقمعقيلم
أنميفهمها م.م
قلت:محدثنيمعنمثالثه مم م..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم(العقل م)م
قال:مموجدتهممعمصديقهمالدريس..موجدهتامميتحدثانميفممداركمالعقو مل م..موعىلمحقائقمكانم
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هلاممنمقوةمالدليلموعظمةماحلجةممامكانمعقيلممعقوالمعنمإدراكه م.م
قلت:محدثنيمعنمرابعه مم م..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم(النفس)موأرسارمهتذيبهام
وترقيتها م.م
سبي..موجدهتامميتحدثانميفمعواملمالتطهريموالرتقيمالتيمكنتم
قال:موجدتهممعمصديقهمالحا م
قدمحدثتكمعنمبعضها..موسأحدثكمعنمالباقيميفمباقيمرحلتي م.م
قلت:محدثنيمعنمخامسه مم م..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم(األرسة م)م
قال:ملقدمالتقيتمب مه م..موقدمرأيتهمكونمأرسةمصاحلةمممتلئةمبعطرماإليامن م.م
قلت:محدثنيمعنمسادسه مم م..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم(الجتمع م)م
قال:ملقدمالتقيتمب مه م..موقدمرأيتهميسعىممعمإخوانهملتكوينمالجتمعمالصالحمبالواصفاتمالتيم
وضعهاماإلسالم م.م
قلت:محدثنيمعنمسابعه مم م..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم(العامل م)م
قال:ملقدمالتقيتمب مه م..موقدمشهدتميفماألخريمتلكماللحظاتماألليمةمالمتيمقتلمفيها م.م
قلت:ممنمقتله؟موملمقتله م؟م
قال:ملقدمأفشىمبعضماألرسارمالتيمهنينامأنمننرشها..مفقدممدمهمقربانامهلا م.م
قلت:مأتلكمالتيمذكرهتاميلممنمقصةمإنقاذكم م؟م
قال:مال..ملقدمرأىمصاحبيممامهومأخطرممنمذلك..ملقدمذكرهميلمعندمزياريتمله م.م
قلت:مومامرأى م؟م
قال:ميفمتلكمالقاعدةمشدممانتباهنامصورةمجلبالمومغاراتمالمختتلفمعنماجلبالموالغاراتم
التيمكنامفيها..مم
قلت:مومامرسها م؟م
قال:ملقدمبحثمصاحبيمهذامعنمرسها،موكانتممعرفتهملرسهامسببمقتله م.م
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قلت:مفقدمذكرملكمهذامالرس م؟م
قال:مأجل..ملقدمرأىمصاحبيمرجالمذامحليةمطويلةميرتددمعىلمتلكمالقاعدةملريسلمكلماحلنيم
منمالبياناتمالرسيةممامتتنافسممجيعمأجهزةماإلعالممعىلمنرشه م.م
قلت:مأتقصد !..م؟م
قال:مأجل .م.م
قلت:ملقدمكنامضحاياممؤامرةمحمكمةمإذن م؟م
قال:موالمزلتم..موالمزلتم م.م
قلت:مفحدثنيمعنمتاسعهمم(األمازوين)مذلكمالذيمعشقمأكوانماهلل م.م
قال:مملقدمشاءماهللمأنمأذهبمإىلمغابةماألمازون..موهناكمالتقيتمبهممعمصاحبه..مومعهاممنفرم
كثريممنمالناس..موقدمرأيتهمميزمعونمعىلمتأسيسممجعيةمكبريةمتضممأهلمالسالمممنمأهلمالللم
والنحلمليحفظواملألرضمسالمهاموحياهتا..موحيفظوامألكوانماهللممامأودعهاماهللممنمأرسارمإبداعهم
وقدرته م.م
قلت:مفحدثنيمعنمعارشه مم م..مذملكمالذيمراحميبحثمعنماهلل م.م
هلل م..مممتلئامبأنوارممنماإليام من م..ممألتهمسكينةموسالما م.م
قال:ملقدموجدتهميفمصحبةما م
قلت:مفاممأخبارمالفتنةمالتيمأرادتمأنمتستأصلمالسلمني م؟م
قال:ملقدمأطفأماهللمظلام مهتمامبنورماحلكمة م.م
قلت:مكيفمكانمذلك م؟م
قال:ملذلكمحكايةمطويل مة م..مستسمعهاممنمأهلهما م..مفلممأكلفمبحكايةمحكايتهاملك م.م
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هذا الكتاب
تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة يف الواقع بكل جوانبه النفسية واالجتامعية
والسياسية واالقتصادية وغريها ..وهي مشكلة الرصاع الذي تنفخ فيه مجيع شياطني اإلنس
واجلن ،ليعيش اإلنسان حمجوبا عن ربه ،وعن عوامل اجلامل التي خلقها له ربه.
وهي  -كام تصف الواقع بمرارته وآالمه  -حتاول أن تضع بني يدي القارئ أنوار
السالم اجلميل التي أنقذ اهلل هبا عباده عرب رسله الكرام ،وأولياءه العظام.
فهي تصف – بحيادية تامة -واقع الرصاع بآالمه ومهومه وأحزانه ..كام تصف واقع
السالم بكل آماله وأفراحه وسعادته.
والسالم الذي تصفه هذه الرواية هو املنطلق من الدين اإلهلي احلقيقي ..ال الدين
البرشي املزيف الذي تفننت الشياطني يف صناعته ،وحاولت أن ختلطه بدين اهلل..
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