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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. 

حتاول أن تضع بني يدي   - كام تصف الواقع بمرارته وآالمه  -وهي 

القارئ أنوار السالم اجلميل التي أنقذ اهلل هبا عباده عرب رسله الكرام، وأولياءه  

 العظام. 

  كام.. وأحزانه ومهومه  بآالمه  الرصاع  واقع  - تامة  بحيادية  –فهي تصف 

 . وسعادته   وأفراحه   آماله  بكل   السالم   واقع   تصف 

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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مقدمةمالم

تتناول هذه الرواية أعقد مشكلة يف الواقع بكل جوانبه النفسية واالجتامعية  

والسياسية واالقتصادية وغريها.. وهي مشكلة الرصاع الذي تنفخ فيه مجيع شياطني اإلنس  

 حمجوبا عن ربه، وعن عوامل اجلامل التي خلقها له ربه. واجلن، ليعيش اإلنسان 

حتاول أن تضع بني يدي القارئ أنوار   -كام تصف الواقع بمرارته وآالمه  - وهي 

 ه العظام. ءالسالم اجلميل التي أنقذ اهلل هبا عباده عرب رسله الكرام، وأوليا 

كام تصف واقع  واقع الرصاع بآالمه ومهومه وأحزانه..    - بحيادية تامة  –فهي تصف  

 السالم بكل آماله وأفراحه وسعادته. 

ال الدين  . .والسالم الذي تصفه هذه الرواية هو املنطلق من الدين اإلهلي احلقيقي 

 وحاولت أن ختلطه بدين اهلل..   ، تفننت الشياطني يف صناعتهالبرشي املزيف الذي 

هو   –كام تصفه الرواية  –والعالمة الفارقة بني الدين اإلهلي والدين البرشي 

الرصاع.. فحيثام يكون الرصاع تكون الشياطني.. وحيثام يكون السالم والطمأنينة يكون  

ِذينَ }كام قال تعاىل:  ،الدين اإلهلي   َتْطَمئِن   اهللَِّ بِِذْكرِ  َأاَل  اهللَِّ بِِذْكرِ  ُقُلوهُبُمْ  َوَتْطَمئِن   آَمنُوا الَّ

 [ 28: الرعد] {اْلُقُلوُب 

واية من عرشة فصول، ولكل فصل منها قصة مستقلة، حيكيها رجل من الرجال  والر

التي متثل التزييف الذي أوقعه    العرشة الذين ألقت عليهم القبض بعض اجلامعات اإلرهابية

 الشيطان يف الدين اإلهلي، ليصبغ مرشوعه املدمر بصبغة اهلل. 

. لكنهم يف  . در بحقهمينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام الصا قد كان هؤالء العرشة و

هناية الرواية ينجون بأعجوبة.. ويكتشفون العالقة بني اإلرهابيني والشياطني التي تدير  

 الرصاع يف العامل. 

 إىل قسمني: الرصاع والسالم يف الرواية  يمكن تقسيم و
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من األنا ومجيع القوى التي    ان ينطلق: الرصاع والسالم الداخليان، ومها اللذان  األول 

 الرواية.  . وهي ما يتضمنه اجلزء األول من.ن العقل والقلب والنفستشكلها م

: الرصاع والسالم اخلارجيان، ومها اللذان يشمالن مجيع عالقات اإلنسان  الثاين 

 اخلارجية ابتداء من األرسة، وانتهاء باهلل.. وهي ما يتضمنه اجلزء الثاين من الرواية. 

 إىل ما ييل: ونحب أن ننبه هنا  

أن الشخصيات التي نعتمدها يف الرواية، والتي متثل طوائف خمتلفة، ال تعني أننا  ـ    1

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.   

إلهلي أو املرشوع اإلهلي هو اإلسالم املحمدي األصيل  ـ أن مقصودنا بالدين ا 2

عرب   الذي يمثله القرآن الكريم النور املمتد من السامء إىل األرض.. ويمثله رسول اهلل 

سنته الصحيحة التي تتوافق مع القيم القرآنية والفطرية.. ال السنة التي عبث هبا الوضاعون  

 عه بدين اهلل. واملتالعبون الذين مزج هبم الشيطان مرشو

ـ أننا يف ذكرنا للرصاع ال نربئ هذه األمة من كوهنا عاشت الرصاع، وال تزال   3

. وبسبب بعدها عن التمسك  .لي تعيشه بسبب الدخن الذي ألبسه الشيطان بدينها األص

وهلذا فإن السالم اإلسالمي الذي   أمته.. بالرصاط املستقيم الذي أوىص به رسول اهلل 

واية هو سالم اإلسالم اإلهلي، ال اإلسالم التارخيي أو الرتاثي الذي امتزج  نشيد به يف الر

   عن ذلك يف نبوءاته الكثرية.  فيه اإلهلي بالشيطاين، كام أخرب رسول اهلل 

أن املقصود يف الرواية هو األفكار التي حتملها، وليس األحداث، فاألحداث  ـ  4

ريقة سهلة لينة رقيقة، كام هو عنوان  ليست سوى رموز حتاول أن تصل إىل احلقيقة بط

 السلسلة ]حقائق ورقائق[ 
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 البدايةم

هنضتمعىلمأصواتممألتنيمبالرعب..مفقدمسمعتمضجةمكبريةميفمماليوم،مذلكميفمصباحم

احلارةمالتيمكنتمأسكنمفيها..موملمألبثمبعدهامحتىمسمعتمأصواتمالرصاصمترتفع..مثممملمم

مالرشطة،موهيممتألمالفضاءمبصوهتامالميز.مألبثمحتىمسمعتمأصواتمسياراتمم

كانتماحلادثةمـمبالنسبةميلموبالنسبةملنميسكنونممعيمتلكماحلارةمـمبسيطةمعابرة..مفلممترصمم

متأخذممنامتلكمالساحةمالتيمكانتمتأخذهاميفمبدايةمعهدنامبمثلها.م

جالسمالطويلة..مأومملقدمكانتمـميفمبدايةمعهدنامبمثلهامـمتأخذممناماهتاممامكبريا..متعقدملهمالم

متغلقمألجلهماألبواب،موتكممماألفواه،مويفرمكلمامرئمبنفسهمعنمكلميشء.م

هكذامبدأمتعاملناممعممثلمتلكماحلوادث..مولكنامبعدمأنمتعودنامعليها..موبعدمأنمتعودتمم

مأسامعنامعىلمتلكماألصواتمالزعجة،مواندجمتمهلا،مصارتملنامكأيمصوتمنسمعه،موالمنبايلمبه.م

عدمذلكمحتىمسمعتمجاراملنا،مكانمشابامنشيطاميدرسميفماجلامعة،موكانتمتلكممملمألبثمبم

األياممأياممامتحانات،مفأخذتمأسرتقمالسمعملامحيفظمرغاممعني،مكاممتعودتمأنمأسرتق،مفلممم

أسمعممنهمإالممامتعودتمأنمأسمعه..مفقدمكانميرددمكلمحنيمأسامءمحفظهامصبياننامكاممحفظهامم

امرستمإليهنمالعدوى،مفنسنيمأبامزيدماهلاليلموعنرتةمبنمشداد،مورحنممشبابنا..مبلمحتىمعجائزنم

ميرددهناملنا..مم

لقدمكانمبنيماحلنيمواحلنيميذكرمأوجستمكونت،مودوركايم،مولينيمبريل،موديفيدمهيوم،مم

موديوي،مم موبافلوف، موأنجلز، موماركس، موفرويد، موهربرتمسبنرس، موهويز، مسميث، وآدم

.موغريهممكثري..موكانمكلماسمممنمتلكماألسامءمينفجرميفمموبرتراندمراسل،موهارولدمالسكي.م

مأذينمكاممتنفجرمأعتىمالتفجرات.مم

محدتماهلل،مفقدمانخفضمصوته،مثممتالشىمبعدها..ملكنيمملمألبثمحتىمسمعتممنمبيتمم
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جارمآخرمصوتمفيلممبولييسمملمأسمعممنمكلامتهمغريمكلامتمالرصاصموالتفجرياتموأصواتمم

مالسياراتمالزعجة.م

امذهبتمإىلمالنافذةمألطلمعىلمالشارع،مفشاهدتمصبيةمصغارا،موهمميلعبونملعبةممبعدهم

مأنواعمم ممن مصناعته ميف مالشقية ماحلضارة مأبدعتمهذه مما مويستعملون مواللصوص، الرشطي

مالتفجراتمالتيمالمتكادمتفرقمبينهاموبنيمالتفرجاتماحلقيقية.م

طالباممنمأمهمأنمتشرتيممأغلقتمالنافذة..مفامملبثتمحتىمسمعتمصوتمولدي،موهوميبكيمم

لهمنوعامجديداممنمالتفجراتمامتألتمبهمأسواقنا..موكانميقولمهلا،موهوميبكي:)ملقدماشرتىمكلمم

األوالدمهذهمالتفجرات،موملمنبقمإالمنحن(،مثممأخذميصيحم:)مصدقمالناسمعندماميعتربوننامبدوامم

ممتخلفني..مفنحنملسنامسوىممامذكروا(م

مغضبامشديدا،مورحتمأصيحميفمالولدموأمهمهبستريية،موأناممملمأدرمكيفمغضبتميفمذلكماحلنيم

مأقسممبأغلظماأليامنمبأنمالمأشرتيملهمأيملعبة..مم

بكىمولديمبكاءمشديدامملمحيركميفمساكنا..ملكنمأمهمهنضتموأشغلتمالتلفاز..مفاممإنمرأىمم

باتمحتىمراحممالولدمفيلامممنمأفالممالرسوممالتحركةمالليئمهوماآلخرمبالقنابلموالدافعموالدبام

مينشغلمبالتفرجمعليهامعنمالتفجراتمالتيمكانميطلبها.م

ذلكمالشيخمالمتلئمبالسالم،موهومحيكيمرحلتهممالذيمسمعتمفيهمقصةمماليومممذلكممهكذامبدأمم

مالتيمسأروهياملكم..م.موم.مإىلمرسولماهللمم

ألتممومعمأنمالشهدمملميكنمخيتلفمكثريامعنمسائرماأليام..ملكنيميفمذلكماليوممخصوصامامتم

مباألمل.م

لقدمرأيتمالرصاعميفمصورةمشيطانمقدماستوىمعىلمعرشمالبرشية،مفراحميميلمعليهاممنمم

مألوانمالرصاعممامملميعرفهمالبرشميفمتارخيهمممجيعا.م

يفمزمحةمتلكمممالشيخمالصالحملكنيمفجأة..مشعرتمبروحانيةمعميقة،موأنامأسمعمصوتم
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مَرِحيٍمم﴾م)ّيـس:م﴿مماألصواتممجيعا،موهوميرددمبخشوعمقولهمتعاىل:م ..مثممم(م58َسالٌممَقْوالًمِمْنمَربٍّ

ميكررهاممراتمكثرية..مثممختتلطمدموعهمبصوته،مفالمأكادمأميزمصوتهمعنمدموعه.م

لستمأدريمكيفمدبماألملمإىلمنفيس،موذهبمعنيمذلكماإلحباطمالذيمسببهميلممامرأيتهمم

موسمعته.م

استأذنتمعليه،مفأذنميل،مودموعهمالمممم..موقلبيميرددمماميرددهممنماآليةمالكريمة..مإليهمأرسعتمم

متزالمتفيضممنمآثارممامقرأهممنمالقرآنمالكريم.م

مقلتمله:مسيدي..مأملمتزعجكمأصواتمالتفجراتمالتيماستيقظنامعليهامهذامالصباح؟م

قال:منعم..مانزعجتمهلامكثريا..مبلمكدتمأشتعلممنمفرطمانزعاجي..مفلذلكمرحتمأقرأمم

مرصاعمالتيمأنشأهتاميفمنفيسمأصواتمالتفجرات.مآياتمالسالممألغسلمهبامأدرانمالم

قلت:ماعذرينمـمسيديمـمفأنتمتعلمماحلالمالتيمصارمإليهامقومي..ملقدماستبدلوامبأصواتمم

مالقرآنمالعذبةمهذهماألصوات..موليتهمماستبدلوهامبنهيقماحلمري،موملميستبدلوهامهبذهماألصوات.م

منمقومي..ممقال:مأنامملمأنزعجمألجلماألصوات..موإناممانزعجتممم

مقلت:مقومك!؟..مومامعالقةمقومكمهبذا؟مم

قال:مأالمترىمأنمقومكمملميتخلوامعنمأصواتمالقرآنمإىلمهذهماألصواتمإالمبعدمأنمختلوامم

م،موراحواميتتلمذونمعىلمقومي؟معنمالتلمذةمعىلمالقرآنمالكريمموعىلمنبيهممم

؟..مإنمم( 1) قلت:مأراكمتلصقمبقومكمكلممثلبة..مفهلمأنتممنمالذينميؤمنونمبنظريةمالؤامرةم

ممنميؤمنمهباممتخلفمعندنا.مم

مقال:موملمتعتربونهممتخلفا؟م

ممنمم مبعضمالناسمليتهربوا مخرافاتمنسجها مهيمجمرد مالمدليلميدلمعليها.. مألنه قلت:

 
مالرسالةمعىلمماميسمىم1) مبنينامأحداثمهذه مإىلمأننا مننبه مكاممتعودناميفمهذهم( مونحنمـ مالختلفة.. مبأبعادها مالؤامرة بنظرية

 السلسلةمـمالمنقصدماألحداث،موإناممنقصدمالعاينمالرمزيةمالتيمحتملها.
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ممسؤوليتهم..مم

مقال:مأملمتسمعمذلكمالشاب..موهومحيفظمكلمماملقنهمقومناممنمدروس؟م

مقلت:مهومشابمجامعي..موهومشابمنشيط..موقدمتعودنامعىلمسامعمهذاممنه.م

شبابكمميتتلمذمعىلمأساتذةمالرصاعمالذينمخرجناهم..مأالمتعتربمذلكمالشابممقال:مفخريةم

مخاضعاملؤامرة؟م

مقلت:مكيفميكونمخاضعاملؤامرة..مهومملميفعلمإالمأنمراجعمدروسه؟م

قال:مأرأيتملومأنمذلكمالشاب..موبدلمأنمحيفظمأسامءمأساتذةمالرصاعمحفظمأسامءمأساتذةمم

مالسالم..مهلمسينجحميفمدراسته؟م

مهوملنمينجحمحتىميعيدمألساتذتهمبضاعتهممالتيمباعوهمإياها.مقلت:مم

مقال:مفهوممكرهمإذنمعىلمأنميتعلممكلمذلك.م

مقلت:مليسميفمالعلممحرج.م

مقال:مولكنماحلرجميفمأنميعلممشيئامواحدا..مثممالميكونمذلكماليشءمالواحدمإالمالرصاع.م

والميمكنمأنميتغريممقلت:معىلمالعموم..مليسمذلكمالشابمسوىمفردممنمأفرادمالجتمع..م

مالجتمعمبتغريمفردمواحدمفيه.م

مقال:موأولئكمالصبيةمالذينمشغلناهممباللهثموراءمالتفجرات..مأليسوامضحاياممؤامراتنا؟م

مقلت:مومامعالقتكممبذلك؟م

قال:مألسنامالذينمصدرناملكممتلكمالتفجرات..موكانميفمإمكاننامأنمنصدرملكممبدهلامأناشيدمم

مالسالم؟م

هممالذينماختاروامأنميشرتوامتلكمالتفجرات..مولوماختاروامأنميشرتواممممقلت:مولكنمقوميم

مبدهلاموروداملفعلوا..مولكنهممأبوامإالمأنميشرتواممتفجرات..مم

مقال:مومنمأمىلمعىلمقومكمأنميشرتوامماماشرتوا؟م
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قلت:منفوسهم..منفوسهممهيمالتيمأملتمعليهممذلك..مورباممكانملشياطينهممسببميفمم

مبماألكربمهومنفوسهم.مذلك..مولكنمالسبم

مقال:مالنفوسمكالشياهمالميتشكلمحلمهامإالممنمالعلفمالذيمتعلفه.م

مقلت:مومامعالقةمالعلفمالذيمتعلفهمنفوسنامبالؤامرة؟م

قال:مأالمترىمقوميمكيفموضعوامقومك..مبلمالبرشيةممجيعا..ميفمزريبةمواحدة،مثممراحوامم

ميمجن؟ميعلفوهنممبجميعمأنواعمالسموممكاممعلفوامالبقرمالذم

مقلت:مملمأرمالبرشيةميفمزريبة..موملمأرمأيمعلفميقدممهلا.م

مقال:مأملمترمأولئكمالراكعنيمالساجدينمأماممماميصدرمقوميممنمكلمماميسمونهمتسلية؟م

مقلت:مبىل..مولكنهامتسلية..مم

قال:مبلمهيمالعلفمالذيمعلفتمبهمنفوسمالعامل..مإنكممالمجتلسونملتتسلوا،موإناممجتلسونمم

محيواناتمكحيواناتمالغابةميفرتسمم مكلمقيممالرصاعمالتيميصدرهامقومي..ملتصبحوا لتعلفوا

مالقويممنهامالضعيف،مويأكلمذومالنابممنهاممنمالمنابمله.م

مقلت:مأهذهمأدلتكمعىلمنظريةمالؤامرة؟م

قال:مأخطرمالؤامراتمهيمالتيمالميقصدهامأصحاهبا..مألهنمملومقصدوهامقدمخيطئونميفمم

مفينحرفوامعنممقصدهممالذيمقصدوه.مختطيطاهتم،مم

مقلت:مأتقصدمأهناممؤامرةمقصدوهامأومملميقصدوها؟م

مقال:مأجل..مفالميمكنمألحدميمألمبستانهمببذورمالشوكمأنمجينيمعنبا.م

مقلت:مأقومكمهممالزارعون؟م

قال:معندمامركنمقومكمإىلمالكسلماستوىلمقوميمعىلممجيعمحقولمالعامل،موراحواميزرعونمم

مواك..مممجيعمأنواعماألشم

مقالمذلك،مثممتنفسمالصعداء،موراحتمدموعمغزيرةمتنحدرمبقوة،مفقلت:مهونمعليك.م
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قال:مكيفمأهونمعيل..موأنامأحسمبمسؤوليتيمعنمكلمهذهمالتفجراتمالتيممتألمحياتكممم

مضجيجا؟م

مقلت:مالمتقلمذلكميامويلماهلل..مفأنتمأرفعممنمأنمتكونمسببا.م

مكاممكانمقومي..مسبباممنماألسباب.مقال:مبىل..ملقدمكنتميفميومممنماأليام..مم

مقلت:ممامتقول؟م

مالصارعون..مم مظهر مإىلمالصارعنيممنمأولمما ميدها ملقدممدتمالكنيسة ملألسف.. قال:

وراحتمتشجعهممعىلمكلمألوانمالرصاع..مومامتراهممنمقومكمهومثامرمبذورمكثريةمغرسهاممنمم

متربواميفمكنائسنا،موتعمدوامعىلمأيدينا.م

سولمالسالم..مألستممتروونمكلمحنيمقولهم:)مطوبىملصانعيمالسالم،ممقلت:مولكنمالسيحمرم

م(؟م9/م5()متىمممم( 1) ألهنمميدعونمأبناءماهللم

قال:مبىل..ملقدمصلبنامذلكمالسيحمالذيمقالمتلكمالكلامت..مصلبناهمبكلمحقد،مثممرميناهميفمم

م.م( 2) جهنممبعدمأنمصببنامعليهمكلمألوانماللعناتم

مقلت:موأيممسيحمبقيملكم؟م

قال:ممسيحمالمعالقةملهمبكم..مإنهممسيحمروماين..محيملمكلمبذورمالرصاعمالتيمكانتمم

متصدرهامرومامللعاملمالذيمتتهمهمبالرببرية.م

مقلت:ممامتقول؟..مإنممامتقولهمخطري.م

مبلمعاشتهاممجيعماألجيالمالتيمتقلبتميفمم مورأيتها.. معشتها محقيقة محقيقة.. مولكنه قال:

مأصالهبا.م

 
ميفمرسالةم1) ملعنىم)ويلماهلل( موهوممرادفتها معىلمحسبمالكتابمالقدس، مالعبارة مبتفصيلمالعنىمالصحيحمهلذه مذكرنا )

 هذهمالسلسلة.)الباحثونمعنماهلل(ممنم

 (مانظرم)النبيمالعصوم(ممنمهذهمالسلسلة.2)
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مذيمتقصد.مقلت:مملمأفهمممامالم

مقال:ملقدمرحتمأبحثمفينا..ميفمجذورنا..مفلممأجدمإالمالرصاع..مم

يفمالبدء..مكانمهناكمشعبان..مالرومانمواليونان..موكانمهذانمالشعبانممهاماهلواءمالذيمم

متنفسناه،موالاءمالذيمرشبناه..مم

ماع.موقدمرشبناممعممياهمالرومانمواليونانممجيعمأنواعمالرصاع..مولبسناممجيعمأثوابمالرصم

لقدمكانمهذانمالشعبانميوحيانمإلينامكلمحنيمأنمهناكمعدوامهيددموجودنا..مفنصيحممنمم

 حيثمالمنشعرمبإعالنماحلربمبكافةمصورها..مثممنغرقمالبرشيةمبعدهاميفممحاماتممنمالدماء.م

أالمتعلممأنمأهممأسبابماحلروبمالصليبيةمـمكامميذكرممؤرخونامـمهومإعادةمتوجيهمطاقةمم

وروبينيممنمالنزاعاتمالدمويةمالحليةمإىلمغايةمنبيلةمتتمثلميفماستعادةماألرضممالباروناتماألم

مالقدسةموقربمالسيحممنمأيديمالسلمني؟م

وإمعاناممنمالكنيسةميفمحتميسمالصليبنيمالذينموهنتمدواعيمالنرصمفيهمملكثرةممامسفكوامم

فيهمإسقاطمذنوبممممنمدماءمبعضهممالبعضمأصدرمالبابام)أوربان(مصّكهمللغفران،موالذيمعرضم

وخطايامالذينميقاتلونمالسلمني..مفدبَّتماليقظةميفمأوصالماجلنديمالرتبكمأخالقيا،مواشتعلمم

ممحاسامكأناممهوميستيقظممنمسباتمعميق.م

 وهكذامكنامدائام..مم

حتىمنظاممالفروسةمالذيميفخرمبهمقومنامملميكنمإالممثالممنمأمثلةمهذامالتكريسمالدينيمم

للنزعاتماحلربيةمالتيمحاولتمالكنيسةمحتىمذلكماحلنيمقمعهامألغراضممثاليةمورغباتمنبيلة..مم

فاحلروبمالصليبيةممنمهذهمالناحيةمكانتمتعتربمالظهرماهلجوميمللفروسية،موالفروسةمتعتربمبذرةمم

وبمالصليبيةمكاممتعتربمربيبته..موالفارسمالذيميشرتكميفماحلروبمالصليبية،مإنامميشبعمبذلكمماحلرم

النزعةماحلربيةمالكامنةمفيهمحتتمإرشافمالكنيسةموبأمرها،موينالمبذلكماخلالصمالتامموالتطهرممنمم

جاءمممالذنوبموهومماميسعىمإليهمبشدة..مورباممأمعنمالفارسمطوالميومهميفمالقتلموالتذبيح،مفإذام
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الليلمركعمأمامممذبحمكنيسةمالقيامة،مهيللممنمفرطمفرحهمآمالمأنميكونممامختضبمبهممنمالدماءمم

مإناممجرىممنمأجلمالسيدمالسيح.م

مقلت:مولكنمأوربامطلقتمالكنيسةممنمزمان..مم

قال:مطلقتها..مولكنهامملمتطلقمالرصاع..ملقدمظلتمنزعةمالرصاعمترضبمعىلمأوتارمقلوبنامم

مممجيعمفرتاتمتارخينا.مكاممكانتمترضبميفم

لقدمظهرمالفكرمالشيوعي..مظهرمكارلمماركسمثممليننموظهرممعهاممالرصاعمالطبقيموكفاحمم

العاملموالفالحنيمضدماإلقطاعية..موظهرمبعدهمممجيعممحلةمفكرمالرصاع..ممكسيممجوركيمومايامم

موشعارام مالشيوعية مإلمالءات مترمجانا مصار مالذي مأدهبم ميف موبوشكنيموغريهم هتاممكوفسكي

مالتطرفة.م

ثممجاءتمالوجوديةمالتيمقامتمأساسامعىلمإثباتمحقمالوجودمورأتمأنمقضيتهاماألوىلمهيمم

مالرصاعمالذيمبتحديمالقويمالغيبية،مومامالزمهممنمالشعورمبالعبثيةموفقدانماحلكمةميفماخللق.م

وحياتنامممموكانتممعمهاتنيمالفلسفتنيموالنظامنيم)الرأساملية(مبمبادئهامالتطرفة،متنهشمعقولنام

ومتألنامبالرصاع..ملقدمعمقتمالرأسامليةمفيناماألنانية..ملقدمأعطتمالالملطبقةمرأسامليةممتسكمم

بزماممالالمواألعاملموتسوسمالفكرممعموجودمطبقةمتعاينممنماحلرمانمممامزادممنممعدالتمم

ماجلرائممواتساعماهلّوةميفمالجتمعمالواحد..مم

،مفأردتمأنمأغريمالوضوع،مفقلت:مهونمعليك..ممالصالحمالشيخمرأيتماألملمباديامعىلموجهم

فاهللمالرمحنمالرحيممالعدلماخلبريمالمحياسبماألممموهيمأمم،مبلمحياسبهامأفرادا..مفلكلمفردممامم

مجنتميداه،موالمهيمممنمأيمأمةمكان.م

َلْيَسممم:﴿مقال:مصدقت..موجزاكماهللمخريامعىلمهذهمالسلوى..ملقدمقرأهتاميفمقولهمتعاىلم

مَولِيًّامِبَأمَم َزمِبِهمَواَلمجَيِْدمَلُهمِمْنمُدوِنماهللَِّ مَأْهِلماْلِكَتاِبمَمْنمَيْعَمْلمُسوًءامجُيْ َواَلمَنِصرًياممانِيُِّكْممَواَلمَأَمايِنِّ

ماجْلَنَّةَم123)م مَفُأوَلِئَكمَيْدُخُلوَن مُمْؤِمٌن مُأْنَثىمَوُهَو مَأْو مَذَكٍر احِلَاِتمِمْن مالصَّ مِمَن مَيْعَمْل مَوَمْن َواَلممم(
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م)النساء(ممم﴾م(مم124ُيْظَلُموَنمَنِقرًيام)م

مقلت:مفأبرشمإذن..مفأحسبمأنكمعىلمخريمكثري.م

مقال:مبرشكماهللمبكلمخري..مم

ماألرض،مم مأمم مجلميع مأريدها مبل ملنفيسموحدها.. مالبشارة مأريد مال مأنا معقبميقول: ثم

موأفرادها،مفالميمكنمأنمتستظلمبظلمالسالممإالميفمظلماإلسالم.مم

مبالسالم..ملقدموعدتنيمأنمحتدثنيمعنمرحلتكملسالمماإلسالم.مممقلت:مذكرتنيم

قال:مأجل..مفالميمسحمأحزانمالرصاعمإالمتلكماألحاديثماجلميلةمالتيمامتألتمهباميفمم

 رحلتيمإىلمسالمماإلسالم.م

م***م

مستغرقاميفمكلمذلك،مممميفمجلسته،مومحدماهللموصىلموسلممعىلمنبيهممممالشيخمالصالحممماعتدلم

لقدموردتنيممأخيموتوأميمرجلمالدينمإىلممكتبهمالضخمميفمالفاتيكان،موقالميل:مممماستدعاينمثممقال:مم

أنباءمملمتصلمبعدمإىلموكاالتماألنباءمبأنمطائفتنيممنمالسلمنيمعظيمتنيمهيممبعضهاممببعض..مم

مولعلمبعضهامميقىضمعىلمبعض،مفنسرتيحممنهامممجيعا.م

مقلت:مملمأسمعمهذاميفماألخبار.م

مالناسممجيعا..موهناكمأخبارمالميسمعهامإالمنحن.مممقال:مهناكمأخبارميسمعهام

مقلت:موكيفمنسمعهاممنمدونمالناس؟م

قال:مالشكمأنمالكاتبمهومأولممنميقرأمكتابه..موالميمكنمألحدميفمالدنيامأنميسبقهمإىلمم

مقراءته.م

مقلت:مالكاتبمحيصلملهمذلكمألنهمهومالذيمكتبمالكتاب.م

الذيموهبهملنامرصنامنحنمالكتبة..مفنحنممممقال:مونحنمحصلملنامذلك..مألنامبسلطانمالسيحم

منميلمعىلمغرينا..موغرينامالمجيدمإالمأنميكتبممامنمليهمعليهم.م
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مقلت:مفلممالمنميلمعليهمماهلدايةمالتيمحثنامالسيحمعىلمتعليمها؟م

قال:مإنمهؤالءماحلمقىميقبلونممنامكلميشءمإالماهلدايةمالتيمجاءمهبامالسيح..مإهنمميزعمونمم

متيمجاءمهبامحممدمأكملموأشملموأعلمموأوثقممنمالتيمجاءنامهبامالسيح.مأنماهلدايةمالم

قالميلمأخيمذلك،مثممطلبممنيمأنمأسريممعهمإىلمغرفةميفمبيتناماجلديدمبالفاتيكان،موكانتمم

غرفةمأشبهممامتكونمبغرفماألرسار..موهناكمدلنيمعىلمتفاصيلمالسيناريومالذيمسيمثلهمالسلمونمم

مالؤسساتمالعاليةمالتيماجتمعتمعىلماستئصالمالسلمنيممنمالوجود.مبإمالءممنامومنمكلمم

م***م

بعدمأنمامتألتممهامباممذكرهمأخي..موبعدمأنمأيقنتمباخلطرمالذيمحيدقمبالسلمني..مملمخيطرمم

معىلمبايلميشءمكاممخطرمعىلمبايلمأنمأرسعمإىلمبالدماإلسالممألتداركماألمرمقبلمحصوله.م

.موجدتمأنهمالمجدوىممنمذلك..مفأولئكمالذينميرتبعونمملكني..موبعدمأنمفكرتمطويال.م

عىلمعروشمالسلمنيمالدينيةمأومالدنيويةملنميقبلواممنيممامأقول..مألهنممتعودوامأنمالميقبلوامإالملنمم

معمواحلقدموالضغينة.ماميملؤهممبالرصم

تعانيهممنممغابةمقريبةممنمحملمسكنيممألنفسمعنمنفيسمبعضممامميفمذلكمالساء..مرستمإىلمم

كصفحةمالاءمالتيمملمتعبثمهبامالتيارات،ممرجالممممقليالمحتىمرأيتماهاممإنمرستمعىلمثرم.مومامم.مرصاعم

مبلملومأنمأعاصريمالدنياماجتمعتممامحركتممنهمساكنا.م

رأيتهمقدمخطمدائرةمصغريةمكتبميفموسطهام)األنا(..مثممخطمبعدهامدائرةمأخرىممركزهامهومم

)العقل(..مثممتالهامبدائرةمأخرىمسامهام)القلب(..مثممبدائرةمممنفسممركزمالدائرةمالسابقةمسامهام

أخرىمسامهام)النفس(..مثممبأخرىمسامهام)األرسة(..مثممبأخرىمسامهام)الجتمع(..مثممبأخرىمم

مسامهام)الدولة(..مثممبأخرىمسامهام)العامل(..مثممبأخرىمسامهام)الكون(..مثممبأخرىمسامهام)اهلل(م

ألسامءمالرتبطةمهبامبرتكيزمعجيبمالميشبهمإالمتركيزمالقادةمالذينممكانميرسممالدوائر،مويكتبمام

خيططونمألعتىمالعارك،موقدمدعاينمذلكمألنمأقولملهمساخرا:ممرحبامبحرضةمالقائدمالعظيم..مأيمم
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ممعركةمهذهمالتيمتريدمأنمختوضهاماليوم؟م

مقال:ممعركةمالسالم.م

مقلت:مأللسالمممعركة؟م

مريمالعارك.مقال:مالميمكنمللسالممأنميتحققمبغم

م؟متتحدثمعنماحلربمبكيفمم..ممىمأنممظهركمالميوحيمإالمبالسالممقلت:مأرم

مقال:معنمحربمأهلمالسالم،مالمحربمأهلمالرصاع.م

مقلت:مأألهلمالسالممحرب؟م

مقال:مأجل..موهيمتنطلقممنمهذهمالدائرة..مم

..مومنمهذهممأشارمإىلمالدائرةماألوىلمالتيمسامهام)األنا(،مثممقال:ممنمهذهمالدائرةميبدأمالسالمم

مالدائرةميبدأمالرصاع.م

مقلت:مكيف..مأهلذهمالدائرةممنمالسلطانمماميتيحمهلامأنمتترصفميفمكلميشء؟م

مقال:مأجل..مهذهمالدائرةمهيمالركز..موالمدائرةمإنمخربمالركز.م

مقلت:مفأيممعركةمهذهمالتيمتريدمأنمختوضهاممعم)األنا(؟م

مقال:ممعركةمالتصحيحموالتثبيت..مم

مقلت:مملمأفهم.م

قال:متصحيحماألناموتثبتها..مفالميمكنمللجنديمالذيمملمتصحمنسبتهمللحندية،موملميتثبتمفيهامم

مأنمينترصميفمأيممعركة.م

مقلت:مفبممتصححماألنا،موبممتثبتها؟م

مقال:مأناماآلنمأبحثمعنمأقوممالسبلملذلك..مم

مقلت:مفهلماهتديتمليشء؟م

قال:مأجل..ملقدمعرفتمأنهمالميمكنملعقيلمأنميعرفممناهجمالتصحيحموالتثبيت..مالبدممنمم
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جهةمعليا..معليامبالقدرمالذيمالميمكنمتصوره..مفهيمالوحيدةمالعالةميب..موهيمالوحيدةمالتيمم

متستطيعمأنمتصححنيموتثبتني.م

مقلت:موملمالمتثبتمنفسكمبنفسك؟م

مبنفسه؟مقال:موهلميستطيعمالوتدمأنميتثبتمنفسهمم

مقلت:مالبدمللوتدممنممطرقةمومنمطارق.م

قال:موالبدملألناممنمالنورمالذيميملؤهامباهلداية،مفرتسخمقدمهاميفمالسالمماجلميلمالذيمالمم

مهتزهماألعاصري.م

مقلت:مأحسبنيموعيبتمبعضمهذا..مفاممالدوائرمالتاليةملدائرةماألنا؟م

راسخةمصحيحةمسيكونممامحوهلاممقال:معالقاتماألنا..موقدموجدتمأنماألنامإنمكانتمثابتةمم

ممنمالدوائرمثابتامراسخامصحيحا.م

مقلت:موإنمملمتكنمكذلك؟م

قال:مستهزهاماألعاصري..موستمتلئمبجميعمأنواعماحلروبمالتيمتستخدممفيهاممجيعمأنواعمم

ماألسلحة.م

مقلت:ملكأينمبكمتتحدثمعنمسفينةمرشاعية.م

مقال:ماإلنسانمسفينةمرشاعية.م

مالرشاعيةمقدمتغرقمعندماألعاصري.مقلت:مالسفنمم

مقال:مذلكمعندمامتكونمأرشعتهامضعيفة.م

مقلت:مفكيفمتكونمقوية؟م

قال:مهذاممامأبحثمعنه..موهذاممامينبغيملكلمعاقلمأنميبحثمعنه..مفكلممنمملميبحثمعنهمم

مسيغرقمالمحمالة.م

ما؟مقلتمـممشريامإىلمدائرةمالعقلمـم:ملقدمجعلتمالعقلمبعدمأولمدائرةممنمدوائرماألنم
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قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتصحبمعقالممشوشاممتناقضاممضطربامغافالمم

مممتلئامباجلهلمواخلرافة.م

مقلتمـممشريامإىلمدائرةمالقلبمـم:ملقدمجعلتمالقلبمهومالدائرةمالثالثة؟م

قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتصحبمقلباممريضامسكرانامضعيفامهتويمبهمم

مءميفمكلمالهالك.ماألهوام

مالدائرةمالرابعة؟ممميمقلتمـممشريامإىلمدائرةمالنفسمـم:ملقدمجعلتمالنفسمهم

قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتصحبمنفسامطامعةمحريصةمجشعةممتكربةمم

مممتلئةمبالشهوات،ممستغرقةميفماللذات،ممدمنةمعىلمالغفالت.م

ماألرسةمهومالدائرةماخلامسة؟مممقلتمـممشريامإىلمدائرةماألرسةمـم:ملقدمجعلتم

قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمأرسةممفككةمحياربمبعضهامبعضا،مم

مويعتديمبعضهامعىلمبعض.م

مقلتمـممشريامإىلمدائرةمالجتمعمـم:ملقدمجعلتمالجتمعمهومالدائرةمالسادسة؟م

مالنزعاتماخلسيسة،ممقال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمجمتمعممتم لؤه

مواألهواءماخلبيثة.م

مقلتمـممشريامإىلمدائرةمالدولةمـم:ملقدمجعلتمالدولةمهيمالدائرةمالسابعة؟م

قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمدولةمحيكمهاماالستبدادمواجلورموالظلممم

موالطغيانمواحلرياتمالكاذبة.مم

مقلتمـممشريامإىلمدائرةمالعاملمـم:ملقدمجعلتمالعاملمهومالدائرةمالثامنة؟م

لقويمفيهممقال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمعاملمقلقممضطربممتنازع..مام

ميأكلمالضعيف..موالتكربمفيهميتسلطمعىلمالستضعف.م

مقلتمـممشريامإىلمدائرةمالكونمـم:ملقدمجعلتمالكونمهومالدائرةمالتاسعة؟م
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قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمتعيشميفمكونمقدمأغارتمعليهمجنودماإلفساد،مم

مفحولتهمعنمفطرتهمالسليمة.مم

مـم:ملقدمجعلتم)اهلل(مهومالدائرةمالعارشة؟مممقلتمـممشريامإىلمدائرةماهللم

قال:مالميمكنملألنامأنممتتلئمبالسالم،موهيمجتحدماهلل،مأومحتملمصورةممشوهةمعنه،مأومم

معنمالترصفميفموجودهمالذيمخلقهموأبدعهموصممه.مممهمحتتقره،مأومتعزلم

مقالمذلك،مثممراحمإىلمدوائرهممستغرقامفيها،موكأنهمملميكنمحيدثني،موملمأكنمأحدثه.م

م***م

يفمتلكماأليام..موبعدمذلكماحلديثمالذيمحدثنيمبهممعلممالسالم..مقررتمأنمأسريمإىلمتلكمم

البالدمالتيمتعتزممالفتنةمأنمتستأصلها،مثممتستأصلمبعدهامسائرمبالدماإلسالم،مفاستأذنتمأخي..مم

مففرحمكثريا..موقال:مإنممامتفعلهمسريسخمقدمناميفمالكنيسةمإىلمآخرمالدهر.م

مقلت:مكيف؟م

:مإنمالكلميفرممنمتلكمالبالد..مرجالمالدينمورجالمالدنيا..موذهابكمأنتمتضحيةمالممقالم

متعدهلامإالمتضحياتمالقديسني..مإنكمستعودمإلينامإنمعدتمقديساميتمسحمالكلمبك.م

مقلت:ممل؟م

مقال:مأنتمهناكممعرضمللخطفميفمكلمحلظة..مفليسمهناكمإالممنممألناهممبالرصاع.م

مقلت:مأالمختافمعيل؟م

مدمتمقدمأمنتمعليكممنمأشعةمحممد،مفلنمترضكمبعدهامأيمأشعة.مممقال:ممام

مقلت:مولكنمالذينمسأذهبمإليهممهلممحظممنمأشعةمحممد.م

قال:مإنماألشعةمالتيمنالوهاممنمحممدملنمتزيدكمإالمفراراممنه..موهذاممامدعاينمإىلمالرسورمم

التيمعلقتمبقلبكممممبقرارك،مفإنمالرحلةمالتيمسرتحلهامهذهمالرةمستغسلمعنكمكلمتلكمالشبهاتم

ممنمرحالتكمالسابقة.م



22 

 

مقلت:ممل؟م

قال:مسرتىممنمأولئكمالصارعنيمالصورةماحلقيقيةملحمد..متلكمالصورةمالتيمظلتمتتزينمم

ملكملتمألكمبالغواية.م

م***م

كانمأخيميدركمالخاطرمالتيميمكنمأنمأتعرضمهلاميفمكلمحلظةميفمتلكمالبالدمالتيمقررتمم

غريمعهدهمـموداعامحارا،موكأنهمقدمتيقنمأينملنمأعودمإليهممنممالذهابمإليها..ملذلكمودعنيمـمكم

مجديد.م

مامتطيتمالطائرة..مورستمإىلمالبالدمالتيممتوجمبكلمأنواعمالرصاع.م

عندمامدخلتهامملمأشممإالمروائحمالوت..مكانمالوتميفمالطرقاتمواألزقةموالبيوتمكاهلواءمم

مالذيمنتنفسه،موالاءمالذيمنرشبه.م

رأيتمعرشةممنمالرجال..مفيهممالكهل،موفيهممالشاب،موفيهممالشيخ..مكلهممميفمالطارم

موقفواميفمانتظارماحلافلةمالتيمسننتقلمهبامإىلمالدينةمالتيمالميولدمفيهامإالمالوتى.م

مكانمأهلمالطارمينظرونمإلينامبشفقةموحزن،موكأهنمميعلمونممامينتظرناممنمدواه.م

حافلةمخربةمعضتهامالسنونمبناهبا..موقدمكانمإطارهامخمرتقاممملمنلبثمإالمقليالمحتىمجاءتم

مبرصاصاتمكثريةمتدلمعىلمالخاطرمالكثريةمالتيمنريدمأنمنسريمإليها.م

ركبناماحلافلة..موملمنرسمإالمأمياالمحتىماستقبلناممنميسميهممالناسم)صناعمالوت(..مأخذونامم

مامعنمالقبور.موكأنناممعهممعىلمميعاد،مووضعوناميفممغارةمالمختتلفمكثريم

بعدهامعرضونامعىلمحمكمةمصوريةمكانمالكلمفيهامملثام،مفلممنميزمأحداممنهم،موفيهامحكممم

علينامباإلعدام..موقدممنوامعلينامفوهبونامعرشةمأيامممنماحلياة،ملنودعمفيهاماحلياة،مونودعمفيهاممامم

ماستودعناهمذاكرتناممنمذكريات.م

عل..متفرستميفموجوهماجلالسنيممعي،مفلممأجدمميفمالغارة..مجلسناممجيعا،مالمندريممامنفم
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فيهاممنماحلزنممامكنتمأتصورمأنميوجد،مفقلتممنمدونمأنمأشعر:مأراكمممطمئننيمإىلماحلكممالذيمم

محكممعلينا..مفهلمترونهمحكاممعادال؟م

قالمأحدهم:ملقدمكنتمنفذتميفميومممنماألياممهذاماحلكممعىلمنفيس..مولكنيمملمأنجح..مم

منيمحائالمبينيموبنيمحتقيقه..مومنمعجائبماألقدارمأنمالسلمنيمالذينمملقدموقفمبعضمالسلم

مبسببهمممدتمحيايتممدةمطويلةمهممأنفسهممالذينميريدونمأنميضعوامحدامحليايت.م

قالمآخر:مإنممامحصلملكمهوممامحصلميل..ملقدمقدمتمنفيسمذاتميومملقصلةمالوت..مم

منه.مفوقفممسلممدونمذلك..موهامهومأخوهمينفذممامعجزتمعم

مقالمآخر:ملكأنكاممتتحدثانمعنمنفيس..مأنامنفيسمحصلميلممامحصلملكام.م

مقالمآخر:موأنامكذلك.م

منطقواممجيعا:مإنمهذاممنمالعجائب..مكلنامحصلملناممامتذكرون.م

امتألتمعجبامباممسمعت..مفقلتمهلم:مإنممامتذكرونهمعجيب..مفحدثونامبأحاديثكم،مفالمم

مإالمليسمعمبعضنامحديثمبعض.مممممأرىمهؤالءمأخرونامهذهماألياممالعرشةم

م***م

،موقال:ميفمهذهمالرحلةملنمأحدثكمإالمبأحاديثمهؤالءمالعرشةممالشيخمالصالحممالتفتمإيلم

مالذينمتعلمتممنهمممنمسالمماإلسالمممامملمأتعلمهميفمحيايتممجيعا.م

مملقدموصلتمإىلمقناعةمكبريةميفمهذهمالرحلةمبأنهمالمسالممإالميفماإلسالم..موأنماإلسالممهوم

الدينمالوحيدمالذيمجعلهماهللمسالماملكلمالعوامل..مالعواملمالتيمهيئمحلواسنامأنمتراها،موالعواملمم

مالتيمملمهييأمهلامأنمتراها.م
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مأوالمـماألنام

يفماليومماألولممنمتلكماألياممالعرشة،مهنضمأحدنا،موكانمأكربنامسنا،موقال:مسأبدامأنامم

سنا،مولعيلمكنتمأقربكممللموت،ملوالمأنمالقدرممباحلديث..مفأنامـمعىلمحسبمماميبدومـمأكربكمم

مطرحناميفمهذامالحلملنستويممجيعاميفمالتهامنامللموت،مأومالتهاممالوتملنا.م

ليسمهذامفقطممامجيعلميلماحلقميفمالتفردمبالبداية..مبلمهناكمأسبابمأخرىمستعرفوهناممنمم

ألساتذةمكانوامهممالسببميفممخاللمإيراديمحلكايتي..مفأنامالذيمكتبملهمأنميتعلممعىلممجعممنمام

مكلمرصاعمعانيناه،موعانتهماألجيالمالطويلةممنمهذهمالبرشية..مم

مقلنا:ممنمأنتمأوال؟م

قال:ملقدمسامينمأهيلمأسامءمكثرية..مولكنيمبعدمأنمالتقيتمالنورمطلقتهاممجيعا،مورحتمأبحثمم

ذهمالبالدمألبحثممعنماسمميل..موملمأظفرمبعدمبذلكماالسم..موإنمشئتمماحلقيقة،مفقدمجئتمإىلمهم

عنماسمميل..ملكنمالقدرمشاءمأنمأموتممنمغريماسم..مولكنمحسبيمأينمطلقتممجيعماألسامءمالتيمم

مفرضتمعيل.م

مقلنا:ممنمأيمالبالدمأنت؟م

قال:مأناممنمكلمتلكمالبالدمالتيمكانميسكنهامالرومانمواليونانموغريهمممنمالشعوب..مأنامم

لبتميفمأحضاهناممجيعا..مولذلكمأتيحميلمأنمأتتلمذممابنمهلاممجيعا،موعشتمعىلمثراهاممجيعا،موتقم

تلمذةممبارشةمعىلمأولئكمالذينميسميهممالناسمعباقرة..مفينصبونمهلممالتامثيل،موجيثونمعىلمم

مركبهممبنيمأيدهيمميتتلمذونمعليهم.م

مقلنا:منراكمحتتقرمأساتذتك.م

يتوهممقومنامأهنممممقال:ملقدمأتيحميلمبعدمتلكمالفرتةمالطويلةممنمالتلمذةمعىلمأولئكمالذينم

مامجعلنيمأحتقرممجيعمأساتذيت..مممعباقرة،مأنمألتقيمبرجلمواحدمنالممنمأشعةمشمسمحممدم

لقدمكانمرجالمعاميامبسيطاميفممظهره..ملكنماألشعةمالتيمتعرضمهلاممنمتلكمالشمسمجعلتهمم
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مأستاذامحيملممنماحلقائقممامالمحيملهمأعظممأساتذتناموأكربهممشأنا.م

مفحدثنامعنمهذامالرجل.مقلنا:مم

قال:ملنمتعرفوامقيمةمحديثهمحتىمتعرفوامأساتذيت..مفالميمكنمللشمسمأنميعرفمقيمتهاممنمم

مملميلهبمعينيهمسياطمالظالم.م

 .م( 1) قلنا:مفحدثنامعنمأساتذتكم

 الرصاع 

مغرقمصاحبناماألولميفمصمتمعميق..موكأنهميسرتجعمماضيهمالبعيد،مالسحيقميفمبعده..مم

 الرهبانية: 

وبعدمفرتةمانتظارمطويلةمملمنشأمأنمنحرجهمفيها،مقال:مأولمحكايتيمتبدأممنمالكنيسة..ملقدمم

كنتمسليلمأرسةمهلامارتباطممقدسمبالكنيسة،مكانتمختدمهامبجوارحهامومشاعرها..موكانتمتعتربمم

مالمالدينمهممالقدسونمالذينمالمينطقونمإالمباحلق،موالميسلكونمإالمسبلماحلق.مرجم

وقدمرسىمإيلممنمإرثمعائلتيممامجعلنيمتابعامذليالملكلمالواعظمالتيمينطقمهبامرجالمم

مالدين،مالمأناقشها،موالمأفكرميفممناقشتها.م

سانممد..مكانماسمهم)موقدمقدرميلمأنميكونمأولمأساتذيتمرجلمملميكنميدعوميفمظاهرهمإالمللزهم

..ملقدمكانميرددمعىلممسامعيمكلمحنيمماموردميفماإلنجيلممنمأنهم)الميدخلمغنيمم( 2) (مبونافنتورم

ملكوتمالسموات،محتىميدخلماجلملميفمسمماخلياط..م(..مويرددمقولمالسيحملشابمآمنمبهمم

 
(ماستفدنامالكثريممنمالادةمالعلميةمالرتبطةمبالذاهبمالنفسيةمالغربيةممنممقالمطويلمبعنوانم)العقلمالستعار:مبحثميفم1)

الزهراين،ماألستاذمالشاركميفمكليةمإشكاليةمالنهجميفمالنقدماألديبمالعريبماحلديثمـمالنهجمالنفيسمأنموذجًا(مد.مصالحمبنمسعيدم

 جامعةمأممالقرى،ممنمجملةمجامعةمأممالقرى.م-اللغةمالعربيةم

(مأحدمرجالمالكنيسة،موقدماخرتناهملقولهمالذيمسنوردهمهنا:)مإذامرأيتممامرأةمفالمحتسبوامأنكممترونمكائنامبرشيًا،مبلموالم2)

 هموالذىمتسمعونمهومصفريمالثعبان(كائنامحيًاموحشيًا،موإناممالذىمترونمهومالشيطانمبذات



26 

 

مثممتم مللفقراء، ممتلكمواعطه مفاذهبموبعمما مأردتمأنمتكونمكامال، مذا عالممودخلميفمدينه:)

واتبعني(،موقولهملتالميذه:)موأنتممفالمتبحثوامعاممتأكلونمومامترشبونموالمهتتمواملذلك،مألنمهذهمم

 األشياءمإنامميبحثمعنهامغريمالؤمنني(م

مالذيمكانميعظمتالميذهمموكانميرددميلمأقوالمم مأسقفمميالنومىفمالقرنمالرابعـم القديسمأمربوزـم

لجسدمالذىمهومرش..موقدمكانتمتلكمالفكرةممصدرمموغريهممىفمأمرمالروحممعتربامأهنامنقيضملم

مإهلامملتلميذهمالكبريمالقديسمأوغسطنيمالذىمأصبحمفياممبعدمأسقفًاملدينةمهبومىفمشاملمإفريقيا..مم

المأزالمأذكرممنمأقوالمأمربوزمقوله:م)فكرمىفمالروحمبعدمأنمتكونمقدمحتررتممنماجلسد،مم

ماللذاتماجلم مالشهواتمومتع ماحلياةممونبذتماالنغامسمىف مهبذه ماهتاممها موختلصتممن سدية،

مالدنيوية(م

وكانميذكرميلمصالةمالقديسمأوغسطنيمالتيميقولمفيها:م)آه!مخذممنىمهذاماجلسد،موعندئذمم

مأباركمالرب(م

وكانميذكرميلمماماعتادمفرانسيسماألسيزىمأنمينادىمبهمجسدهممنمقوله:م)أخىماحلامر(!مكاممم

م،متستخدممحلملماألثقال.ملومكانماجلسدمجمردمهبيمةمغبيةمشهوانيةم

وكانميذكرميلممامكانمالقديسونميتعهدونمبهمأجسادهمممنماعتداءميومىممنمأجلمإماتتهامم

مبالتعذيبمالذاتىمبطرقمتقشعرممنمهوهلاماألبدان.مم

وقدمرسىميلممنمتأثريمهذهمالتعاليمممامجعلنيمأحتقرمجسديماحتقارامشديدا..ملقدمكنتمم

ه..ملذلكمكانمالرصاعمبنيمروحيموجسديمالميكادمينتهيمحتىممأنظرمإليهمكاممينظرمالعدومإىلمعدوم

ميبدأ.م

لقدمعلمنيمأستاذيمـمالذيمبدأتمبالتعلممعىلميديهمحيايتمـمأنمنظاممالرهبنةمالذيمينتظرينمم

ميتطلبممنيمأربعةمرشوطمالميمكننيمأنمأكونمراهباممقدساممنمدوهنا.م

مقلنا:مفاممأوهلا؟م
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والملرجلمالدين..مبلموالمللمسيحيمالخلص..مأنممقال:مالعزوبة..مفالميمكنمللراهبم

يكونممتزوجا..موهلذا،مفإنمهذاماألستاذممألممشاعريمنفوراممنمالرأةمحتىملومكانتمزوجة،مفقدمم

كانميقولميلمكلمحني:)مإذامرأيتمامرأةمفالمحتسبمأنكمترىمكائنامبرشيًا،مبلموالمكائنامحيًاموحشيًا،مم

ممم( 1) الذىمتسمعمهومصفريمالثعبان(موإناممالذىمترىمهومالشيطانمبذاتهموم

وكانميرددمعيلمكلمحنيمقولهم:)ممنمالشاكلمالستعصيةمعىلمالكنيسةممشكلةمزواجمرجالمم

الدينمغريمالرهبانمأومترسهيم..ملقدمكانتمالكنيسةممنذمزمنمبعيدمتعارضمزواجمرجالمالدين،مم

مللكنيسةم(..ممممألنمالقسمالتزوجميضعموالءهملزوجهموأبنائهميفممنزلةمأعىلممنمإخالصهم

وكانميقولميل:م)إنمالقسمالتزوجمسيحاولمأنمينقلمكرسيهمأوممرتبتهمألحدمأبنائه..ميضافمم

إىلمهذامأنمالقسمجيبمأنميكرسمحياتهمهللموبنىماإلنسان،موأنممستواهماألخالقيمجيبمأنميعلومم

ثقةمممعىلممستوىمأخالقمالشعبموأنميضفيمعىلممستواهمهذهمالكانةمالتيمالمبدممنهامالكتسابم

م( 2) الناسموإجالهلممإياه(م

م؟مالرشطمالثاينمقلنا:مهذامالرشطماألولمللرهبانية،مفاممم

قال:مالتجردمالكاملمعنمالدنيا..مفقدمأقنعنيمهذاماألستاذمأنمعىلمالراهبمـمحتىميصريمراهبامم

مـمأنميعتزلمعزلةمهنائيةمعنمالجتمع،مويقطعمالنظرمعنمكلمأملميفماحلياة.م

مقلنا:مفاممالرشطمالثالث؟م

قال:معدمماالهتامممباجلسد..مبلمتعذيبماجلسد..مأملمأقلملكم:مإنهمكانميصورميلمجسديمم

مرماحامحتاربمروحيموسيوفامتنهشمحقيقتي؟م

لقدمحدثنيمعنمالراهبمماكاريوس،موكيفمأنهمناممستةمأشهرميفممستنقعمليقرضمجسمهمم

مالعاريمذبابمسام،موكانمحيملمدائاممنحومقنطارممنمحديد.م

 
م.29(ممأشعةمخاصةمبنورماإلسالم:م1)

م.م382:م14(ممقصةماحلضارةم2)
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بميوسيبيس،موكيفمكانمحيملمنحومقنطارينممنمحديد..موقدمأقاممثالثةمموحدثنيمعنمالراهم

م… أعوامميفمبئرمنزحم

وحدثنيمعنمالراهبميوحنامالذيمتعبدمثالثمسنواتمقائاممعىلمرجلمواحدة،موملمينمموملمم

ميقعدمطوالمهذهمالدة،مفإذامتعبمجدًامأسندمظهرهمإىلمصخرة.م

ثممعىلمكتفيهمفتدخلميفمقلنسوتهمموحدثنيمعنمالقديسمكولبانمالذيمكانتمالسناجبمجتم

موخترجممنها،موهومساكن.م

وحدثنيمعنمراهبماخرتعمدرجةمجديدةممنمالورع،مبحيثمميربطمنفسهمبسلسلةمإىلمصخرةمم

م.م( 1) يفمغارمضيقم

مالميكتسونمدائام،موإنامميتسرتونمم وحدثنيمعنمبعضمالرهبان..منسيتمأسامءهم..مكانوا

وأرجلهممكاألنعام..موكانمأكثرهمميسكنونميفممغاراتممبشعرهممالطويلمويمشونمعىلمأيدهيمم

مويأكلمكثريممنهممالكألمواحلشيش.ممم،مالسباعمواآلبارمالنازحةموالقابرم

وكانمحيدثنيمـمبشوقمعظيممـمعنمالرهبانمالذينمكانواميعدونمطهارةماجلسمممنافيةملنقاءمم

مأبعدهمم موأنقاهم مالناسمعندهم موأزهد ممنمغسلماألعضاء، مويتأثمون عنمالطهارةمممالروح،

موأوغلهمميفمالنجاساتموالدنس.م

لقدمحدثنيمعاممقالهمالراهبماهتينسممنمأنمالراهبمأنتونىمملميقرتفمإثممغسلمالرجلنيمم

طوالمعمره..موعنمالراهبمأبراهاممأنهمملميمسموجههموالمرجلهمالاءممخسنيمعامًا..موعنمالراهبمم

ناميفمزمنمنعدمغسلمالوجهمحرامًا،مفإذامماإلسكندريمالذيمقالمبعدمزمانممتلهفًا:مومأسفاه،ملقدمكم

م.م( 2) بناماآلنمندخلماحلامماتم

م؟مالرشطمالرابعمقلنا:مفاممم

 
م.732(مممعاملمتاريخماإلنسانية:م1)

م.168(ممماذامخرسمالعاملمبانحطاطمالسلمني:م2)
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منظاممم مالتيميتطلبها ميفمحالمالتفريطميفمالطقوسمالكثرية قال:محتملمالعقوباتمالشديدة

لقدمكانمأستاذيميعلميمكلمحنيمتعاليممالقديسم)كولبان(مالذيمأسسماألديرةميفممالرهبانية..م

مجبالمالفوجمبفرنسا:م

نميدرمممومنمالعقوباتمالتيمالمأزالمأذكرها:مستةمسياطمإذامسعلموهوميبدأمترنيمةمأومنسىمأم

أظافرهمقبلمتالوةمالقداس،مأومتبسممأثناءمالصالة،مأومقرعمالقدحمبأسنانهمأثناءمالعشاءمالربانى..مم

وكانتماثنامعرشمسوطًامعقابمالراهبمإذامنسىمأنميدعوماهللمقبلمالطعاممومخسونمعقابمالتأخرمم

مة.ممعنمالصالة،مومائةملنميشرتكميفمنزاعمومئتانملنميتحدثممنمغريماحتشامممعمامرأم

وأقامم)كولبان(منظامماحلمدمالذىمالمينقطع،مفكانتماألورادميتلوهامبالمانقطاعملياًلموهنارًامم

م.م( 1) طائفةمبعدمطائفةممنمالرهبانميوجهوهنامإىلمعيسىمومريمموالقديسنيم

مقلنا:مفهلممارستمكلمهذهمالرشوطمالتيمعلمكمإياهامأستاذك؟م

اليوممالذيمطلقتهامفيهمطالقامبائنا،مممقال:مأجل..ملقدممارستهامبإخالصموصدقمإىلمأنمجاءم

وطلقتممعهامأستاذي،موختلصتممنماالسممالذيمسامينمبه..موملمأندممعىلمذلكمالتطليقميفمأيمم

ميومممنمأياممحيايت.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

قال:ملقدمرأيتمبعينيميفمالديرمالذيمكنتمراهبامفيهممامذكرهمرئيسمديرمكلونىممنمقوله:)مإنمم

ميستبيحونممعهممبعضمرجالمالدينميفم ماألديرةمويفمخارجهاميستهرتونمبابنمالعذراءماستهتارًا

ارتكابمالفحشاءميفمساحاتهمنفسها،مبلميفمتلكمالبيوتمالتىمأنشأهامالؤمننيماخلاشعونملكىمم

تكونممالذًامللعفةموالطهارةميفمحرمهامالسور،ملقدمفاضتمهذهمالبيوتمبالدعارةمحتىمأصبحتمم

م( 2) ًامتضعمفيهمالطفلمعيسى(ممريممالعذراءمالمجتدممكانم

 
م.م365:م14(ممقصةماحلضارةم1)

م.م372:مم145(ممقصةماحلضارة:م2)
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مقلنا:مفقدمانحرفوامعنمالنهجمالذيمكانواميدعونمإليه؟م

مقال:مليتهممانحرفوامإىلمالفطرة..ملقدمانحرفوامإىلمالشذوذ..مواستبدلوامالرصاعمبالرصاع.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

جةممقال:ملقدمأدىمكلمذلكمالتزمتموالغلومومغالبةمالطبعمالسويموالفطرةمالسليمةمإىلمنتيم

معكسيةممتامًا..ملقدمأصبحتماألديرةممباءاتمللفجورموالفسق،مترضبمهباماألمثلةميفمذلك.م

لنمأحدثكممعنمذلك..مولكنيمرأيتمبعينيممنمالفضائحمماممألينمبالنفورمالتامممنمالديرمم

م.م( 1) ومنمالرهبانية..مبلمومنمالكنيسةمنفسهام

 احليوانية: 

مقلنا:مفإيلمأينمالتجأت؟م

مبعدمأنمصارعتمرم وحيمجسديمزمنامطويال..موبعدمأنماكتشفتمالرسابمالذيممقال:

مأوقعتنيمفيهمروحي..معدتمإىلمجسديمأقبلهموألتزمهموالمأرىميفمالوجودمغريه.م

مقلنا:مفهلموجدتممنماألساتذةممنمأعانكمعىلمذلك؟م

قال:مكثريونمهم..مكانواميتبوأونمأرشفمالراتب..مويسكنونمأحسنمالقصور..موينالونمم

مأعىلمالرتبات..مم

مقلنا:مفحدثنامعنهم.م

..ملقدملقيتهمبعدمأنمعانيتماألمرينميفمديرمم( 2) مداروينمقال:مأوهلممرجلمكانميدعوهمالناسم

 
 النبوة(ممنمهذهمالسلسلة.(مانظرم)ثامرممنمشجرةم1)

م(،موهومباحثموعاملمبريطاينمعكفمعىلمدراسةمعلوممالطبيعة،م1882م-مم1809(مأشريمبهمإىلمتشارلزمروبرتمداروينم)2)

واقرتنماسمهمبنظريةمالنشوءمواالرتقاءموهباماشتهر،موكانميقول:)مإنمكلماألنواعماحليةممنمنباتاتموحيواناتمقدمتطورتمتدرجييًام

مكةمخاللمالالينيممنمالسننيمالتيممرتمعليها(منمأصولممشرت
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مفكرةمبرشطمأالميكونمفيهامرائحةمللرهبانية.مأيممعتناقممالمالرهبان..موقدمكنتمحينهاممستعدامم

أدريملنمميفمذلكمالوقتمالذيمكنتمفيهممستعدامأليميشءملقيتهموهومحيملممججمةملستم

مكانت..مهبتهميفمالبداية..ملكنيمرسعانممامانبهرتمبه..مثممرستمتابعاملهمتبعيةمالظلملصاحبه.م

وملمأكنمألتبعهملوالمأنه..مويفمبدايةملقائيمبه..مطلبممنيمأنمأرميمالكتابمالقدسمالذيمم

ممم( 1) كنتمأمحله،موأعطاينمبدلهمكتابامكانماسمهم)أصلماألنواع(م

السمىممممهبذامالكتاب..مفهومكتابمملميكنميتحدثمعنمذلكمالشعبمالدللموقدمأعجبتمكثريامم

..موهومكتابمملميكنميميزمبنيمجنسموجنس..مفهومكتابمتستويمفيهمالبرشيةمم)شعبمإرسائيل(م

مجيعامالعرقماإلرسائييلموغريهممنماألعراق..مبلمإنهمفوقمذلكمكلهمملميكنميميزمبنيماإلنسانمم

مان.مواحليوان..ممهاممكانمذلكماحليوم

ميفمأولملقاءميلمبه،مقالميل:مخذمهذامالكتاب..مفستجدمفيهماحلقيقةمالتيمالمحقيقةمفوقها..مم

مقلت:مأيمحقيقة؟م

مقال:محقيقتك..مأنت..ماإلنسان.م

مقلت:ملقدمدلنيمالكتابمالقدسمعىلمحقيقتي..مم

 
ألفمداروينمعدةمكتبمكانتمتزيدممنمحّدةممناقشةمنظرياتهمعنمالتطور..مومنمبنيمهذهمالكتبمأصلماإلنسانمواالنتخابم

(مم(،موأهممكتبهمعىلماإلطالقم)أصلماألنواع1872م(؛متعبريمعنماالنفعاالتمعندمالرجلمواحليوانم)1871فيامميتعلقمباجلنسم)

مم(،موهومالكتابمالذيمذكرمفيهمنظريتهمعنماالنتخابمالطبيعي.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،مبترصف(1859)

وقدمذكرنامهذهمالنظريةموالردمالعلميمعليهاميفمرسالةم)معجزاتمعلمية(،موذكرنامآثارهاماخلطريةمعىلمالجتمعاتمالبرشيةميفم

 رمبعضمآثارهاميفمحتديدمحقيقةماإلنسان.رسالةم)ثامرممنمشجرة(،موسنذكرمهنامباختصام

يعتربمأحدماألعاملمالؤثرةميفمالعلمماحلديثموإحدىمركائزمعلمماألحياءمم1859(مهومكتابممنمتأليفمداروينمصدرمعامم1)

أوماالحتفاظمباالعراقمم-التطوري.معنوانمالكتابمالكامل:م)أصلماألنواع/منشأةماالنواعماحليّةمعنمطريقماالنتقاءمالطبيعيم

الفضلةميفمأثناءمالكفاحممنمأجلماحلياة(..مقدممفيهمداروينمنظريتهمالقائلةمأنمالكائناتمتتطورمعىلممرماألجيال..موقدمأثارمالكتابم

جدالمبسببممناقضتهماالعتقاداتمالدينيةمالتيمشكلتمأساسامللنظرياتمالبيولوجيةمحينئذ.مشكلمكتابمداروينمهذامعرضام

 اممجعهميفمرحلتهمالبحريةميفمثالثيناتمالقرنمالتاسعمعرشموبحوثهموجتاربهممنذمعودتهممنمالرحلة..لنظريتهمالتيماعتمدمفيهامعىلمم
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قال:مليسميفمالدنيامكتابممقدس..مالكلميمكنمأنميقدس..موالكلميمكنمأنميدنس..مانظرمم

متايبمهذا..مإينمأراهمأقدسمكتابميفمالدنيا.مإىلمكم

متلكماألسفارمم مأوحيمإليكمكاممأوحيملألنبياء مهلمتراه ممقدسا.. مالذيمجعله مفام قلت:

مالقدسة.م

قهقهمقهقهةمعالية،موقال:مأيمأنبياء؟موأيمأسفار؟..مهلمترىمأنماهللمـمإنمكانمهناكميشءمم

سكاموأكيال،موعائلةمأونيسيفورس.مأراستسمم)سلممعىلمبرممماسمهماهللمـمينزلممنمكربيائهمليقولملنا:م

مازالميفممدينةمكورنثوس.مأمامتروفيموس،مفقدمتركتهميفمميليتسممريضا.ماجتهدمأنمجتيءمإيلمقبلمم

م ممجيعا مواإلخوة موكلوديا، مولينوس، موبوديس، مإيوبولس، معليك مالشتاء.يسلم ممحلول

م(م19:مم4تيموثاوس:مم)م

)وكانميفمسنةماالربعممئةموالثامننيمخلروجمبنيممممليقولملنا:مأومترىماهللمينزلممنمعلياءمعظمتهمم

ارسائيلممنمارضممرصميفمالسنةمالرابعةمللكمسليامنمعىلمارسائيلميفمشهرمزيوموهومالشهرمالثاينمم

انهمبنىمالبيتمللرب.موالبيتمالذيمبناهماللكمسليامنمللربمطولهمستونمذراعاموعرضهمعرشونمم

واقمقداممهيكلمالبيتمطولهمعرشونمذراعامحسبمعرضممذراعاموسمكهمثالثونمذراعا.موالرم

البيتموعرضهمعرشماذرعمقداممالبيت.موعململلبيتمكوىممسقوفةممشّبكة.موبنىممعمحائطمالبيتمم

طباقامحواليهممعمحيطانمالبيتمحولماهليكلموالحرابموعملمغرفاتميفممستديرها.مفالطبقةمم

لثةمعرضهامسبعماذرعمالنهمجعلممالسفىلمعرضهاممخسماذرعموالوسطىمعرضهامستماذرعموالثام

للبيتمحواليهممنمخارجماخصاماملئالمتتمكنماجلوائزميفمحيطانمالبيت.موالبيتميفمبنائهمبنيمم

بحجارةمصحيحةممقتلعةموملميسمعميفمالبيتمعندمبنائهممنحتموالممعولموالماداةممنمحديد.موكانمم

ّطفماىلمالوسطىمومنممبابمالغرفةمالوسطىميفمجانبمالبيتمااليمنموكانواميصعدونمبدرجممعم

الوسطىماىلمالثالثة.مفبنىمالبيتمواكملهموسقفمالبيتمبألواحموجوائزممنماالرز.موبنىمالغرفاتمم

(..مإىلمآخرمم10-م1:مم6عىلمالبيتمكلهمسمكهاممخسماذرعمومتكنتميفمالبيتمبخشبمأرزم()ملوكمم
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مهذامالوصفمالطويلمالذيمالمينتهيمحتىميبدأمغريه.م

مقدسا؟مقلت:مفاممالذيمجعلمكتابكممم

قال:مالعلم..مكتايبميعتمدمعىلمالعلممواحلقائق..مأمامالكتابمالذيميسمونهممقدسا،مفيعتمدمم

معىلمحكاياتمالعجائز..موأنامأمتتعمبحكاياتمالعجائز..مولكنيمالمأتعلممعىلمأيدهيم.م

مقلت:مفاممدلكمالعلممواحلقائقمعىلمحقيقةماإلنسان؟م

متمدمعىلماحلقيقةموحدها..ممقال:ملقدمصورتمفيلاممرائعامعنمذلك..مفيلامميعم

مقلت:مفيلممواقعي،مأممفيلممخيايل؟م

مقال:مبلمفيلممعلميمواقعي..مفأنامأمتتعمباخليال،مولكنيمالمأثقمفيه،موالمأعتمدمعليه.م

مقلت:مإنمهذاملعجيب..مهلموجدتممركبةمالزمنمالتيمرحلتمبكمإىلمبدايةمالبرشية؟م

ذهمهيممركبتي..ميفمهذهماجلمجةمخيزنممأشارمإىلماجلمجمةمالتيمكانمحيملها،موقال:مأجل..مهم

متاريخماإلنسان..مم

مقلت:مفحدثنيمعنمهذهماجلمجمةمالعجيبة.م

قال:مسأحدثكمعاممحصلمقبلها..مفلنمتفهممتاريخمهذهماجلمجمةمحتىمتفهمممامحصلمم

مقبلها..مم

ماجلوىمم موغالفها موسهوهلا موجباهلا مبردتماالرضموتكونتمبحارها موبعدما يفمالبدء..

احلياةمعليها،موذلكمبعدمتعرضهامخاللممالينيمالسننيمللتطورممنمحالمإىلممممواستعدتمالستقبالم

م.م( 1) حالم

موالحيطاتموالستنقعاتموعىلمم معىلماألرضمفوقمسطحمالاء مللحياة وكانمأولمظهور

مشواطئمالسطحاتمالائيةمالتىمتكونتمعندهاممادةمالطني،محيثماختلطمالاءمبالرتاب.م

 
(مانظرمالتفاصيلمالرتبطةمهبذاموهبذهمالنظريةميفم)معجزاتمعلمية(ممنمهذهمالسلسلة،موقدمنقلنامبعضماحلوارمالواردمفيهام1)

مإىلمهذهمالرسالةمالقتضاءمالقامملذلك.
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وأصغرمأنواعماحلياةمالتىمنراهامممثلةميفمبعضمأنواعممومنمعفنمالطنيمالنتنمنشأتمأبسطم

مالبكتريياموبعضمالكائناتموحيدةماخلليةمالتىمملمتتميزمبعدمعىلمأهنامنباتمأومحيوان.م

مأىمالتىمالمترىمم ومنمهذاماألصلمالشرتكمجلميعمالكائناتمنبتمفرعانممنماخلاليامالجهريةـم

مالنبات،مومنماآلخرماحليوان.مإالمبواسطةمالجاهرمالكربةمـمتولدممنمأحدمهامم

ملرتكيبممادةمم معجيبة ماستحدثتمطريقة مما مفرسعان مللنباتات، مالكونة ماحلاليا مفرع أما

معىلمم موتستعنيمهبا مالشمس، مضوء ممن مالطاقة ملتكسبمهبا مهيكلها ميف ماخلرضاء الكلوروفيل

سكريةممماستخالصمالكربونممنمغازمثانىمأكسيدمالكربونمالوجودميفماجلو،مثممحتويلهمإىلمموادم

مونشوية،موكانمهذامبدءمممارسةمعمليةمالتمثيلمالضوئىملنمومالنبات.م

مالكربونيةميفمهيئةمم مالواد مالدقيقةمبجدرانممنمهذه مأخذتمحتيطمأجسامها ثممإنماخلاليا

السليولوز،موكانتمتستعملمالطاقةمالتىمتنبعثميفمأجسامهامنتيجهمالتمثيلمالضوئىمداخلمهذهمم

ماجلدرانميفمالتحرك.م

إنمهذهماخلاليامكانتمكائناتممتناهيةميفمالدقةمتعيشميفمغريمجلبةمأومضوضاء،مويأتيهاممثمم

مرزقهامرغداممنماهلواءموماءمالبحرموأمالحه.م

وبعدمزمنمطويلممىضمعىلمهذهماخلاليا،موهىمتنموموتتطورمنشأتميفمالبحارمكائناتمكثريةمم

مالمعددمهلا.م

مهذهمالعضوياتماألوىلمهيماألصلميفممجيعمأم عضاءممملكةمالنباتمالتىمتكاثرتمموكانتم

موغطتماالرضمبأعشاهباموأشجارهاموغاباهتامالضخمةمالكثيفة.م

ومثلمذلكمحصلملعاملماحليوان،مفقدمانقسمتماخلالياماحليوانية،موكونتماحليواناتمالتىمم

معاشتمعىلمالنباتموغريه،موصارتمأنواعامخمتلفةممنماألحياءمعىلماألرض.م

تفسريكمهلذهمالسلوكاتمالعجيبةمالتيمتبدهياماحليوانات..مبلممممقلت:مهذامتفسريكمللحياة..مفامم

محتىمالنباتات؟م
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قال:مإهنامالغريزة..مفالغريزةمهيمالتفسريمالعلميملتلكمالسلوكيات..مإهنامالتفسريمالصحيحمم

ملقابليةماحليوانمللقياممبسلوكممعنيممنذمالوالدة.مم

ورمأولمسلوكمغريزيممقلت:مفكيفماكتسبتماحليواناتمهذهمالغريزة؟..موكيفمكانمظهم

ملدهيا؟..موكيفمتممانتقالمهذهمالغريزةمكابرًامعنمكابر؟م

سكتمقليال،موكأنهميتأملمسؤايل،مثممقال:مإنمشئتماحلقيقة..مهناكمأجوبةمكثريةمعنمهذا..مم

ولكنهامتكادمتكونمأسئلةمهيماألخرى،مالمأجوبة..مفكلمسؤالممنهامسيستدعيممنكمأسئلةمم

مالدهرممعممثلمهذهماألسئلة،مفلنمنخرجمأبدا.مممأخرى..مولومبقينامهنامإىلمآخرم

ثممأضاف:مرباممتكونمالغرائزمجمردمجيناتمموجودةملدىماحليوانات،متظهرمعىلمشكلمأنامطمم

مسلوكية.م

مقلت:موهلمتؤمنمهبذا؟م

مقال:ملقدمذكرتملكمأنمهذامنفسهمسيحتاجمإىلمأسئلةمجديدة،مبلمأسئلةمكثرية.م

مربجمةمعىلمأنمتسلكمهذامالسلوكمالعنيمفمنمالذيممممأوهلامستقولميل:ملومكانتمالكائناتماحليةم

مبرمجمهذامالسلوك؟مم

مأنامأعلممأنهمالميوجدمأيمبرنامجممربمجممنمتلقاءمنفسه..موأنهمالمبدملكلمبرنامجممنممربمج.م

مقلت:منعم..مكنتمسأسألكمهذهماألسئلة..مفامماإلجابةمالتيمأعددهتامهلا؟م

معىلمأنفسهم..م مالعناء مأصحابنا ملقدموفر مإجابةمرباممستستدعيممنكمأسئلةمممقال: فذكروا

مأخرى.م

مقلت:مفاممقالوا؟م

قال:مهمميقولون..مأومباألحرىمنحنمنقولمبأنمالطبيعةماألممـمالتيمتتشكلممنمالبحرياتمم

مبديلمعلميممنطقيمعنمم مإهنا معىلماخللق، مالقدرة مهلا مـ واجلبالمواألشجارموالظواهرمالختلفة

ماخلالق..مم
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متعددماألنواع..مفأيمنوعممنهاملديهمالقدرةمعىلمإكسابماحليواناتممقلت:مإنمالطبيعةمكيانم

مالختلفةمأنامطهامالسلوكيةمالختلفة؟م

مقال:مكنتمأعلممأنكمستسألمهذامالسؤال.م

قلت:ملستمأناموحديمالذيميسأله..مبلمعقلكمأيضاميسأله،مأنامأشعرمأنمعقلكمحيتاجمإىلمم

مإجابةممنطقيةمعىلمهذامالسؤال.م

ممنماحلجرموالرتابمواألشجارموالنباتات..ممممإنمالطبيعةمتتألفم

ممنممنمهذهمالعنارصمتكونملهمالقدرةمعىلمإكسابمالكائناتماحليةمهذامالسلوكمالربمج؟مم

مأيمجزءممنمالطبيعةملديهمالقدرةموالعقلمعىلمفعلمذلك؟مم

هلمترىمأنهميمكنملإلنسانمالعاقلمأنميقول،موهوميرىملوحةمزيتيةممجيلة:)ممامأحىلماألصباغمم

ميمرسمتمهذهماللوحةم(؟..مبالمشكمفإنمكالمهملنميكونممنطقيا.مالتم

مإذنمفإنمادعاءمكونمالخلوقمخالقًاملألشياءمهومبالمشكمادعاءمغريممنطقي..م

قال:مأنتمتريدمإذنمأنمتعودمإىلمالدير..مالشكميفمذلك..مأنتمبنيمأمرين:مإمامالدير،موإمامم

مهذامالكتاب.ماحلقائقمالتيمذكرهتاملك..موالتيمستجدمتفاصيلهاميفمم

امتألتمرعبامبعدمأنمذكرميلمالدير..مفلذلكمألزمتمعقيلمبأنميقتنعمباممقال..مبلمرحتمأقرأمم

مكتابهمالذيمأهداهميل..مبلمرحتمأحفظهمعنمظهرمقلب،موأرددهميفمكلمالجالس.م

وقدموجدتنيمبعدمحنيمأقتنعمبامميقول..مبلموجدتنيمأنقلبمإنسانامآخر..مبلموجدتمنفيسمم

نسانيتي،مألرتديمكلممرةمحلةممنمحللمالبهائمموالسباع..مفمرةمأصريمخنزيراممقدمانسلختممنمإم

أرتعممنملذاتمالدنياممامكانتمالرهبانيةمقدمحرمتنيممنه..مومرةمكنتمأسريميفمالشوارعمكاممتسريمم

األسودممكرشةمعنمأنياهبا..مومرةمكنتمـموحتتمالضغوطمالشديدةمـمأحتولمإىلمفردممنمعائلةمم

م.مماخلنافسمواجلعالن.م

وهكذامانتقلتممنمحيوانمإىلمحيوان..موقدموجدتمالكثريممنماألساتذةميستغلونمحايلميفمم
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مذلكمأبشعماستغالل..مم

لقدمعربمعنمذلكمأحدمأساتذيتمالذينمنبهوينمإىلمخطرمهذهمالنظرية..مكانماسمهم)ألكسسمم

اهلمومماإلنسانية،ممكاريل(..ملقدمقالميلمناصحا:)مإنمنظرياتمالنشوءمواالرتقاءمهيممصدرمكلم

وإهنامليستمإالمحكاياتمخرافيةموجدتممنمحيميهامومنميقدمهامللجامهريمبحلةمخادعةمالميعرفهامم

ممم( 1) كثريممنمالناس(م

ورأيتمبعدمذلكمأنمكلمالخربنيمجعلواممنمهذهمالنظرياتمفأسامهيدمونمبهمكلمالقيممم

مالبرشية:م

ناتمالعضويةممعمالكفاحممنمأجلمملقدمقارنمكارلمماركسمالكفاحممنمأجلمالبقاءمبنيمالكائم

مالسيطرةمالسياسيةمبنيمالطبقاتماالجتامعية.مم

واعتمدمُكّتابموباحثونمآخرونمعىلمفكرةماالنتخابمالطبيعيملكيميربرواممفهوممتطورمم

مالعنرصماإلنساينمالراقيمللجنسمالبرشي.مم

ينملتأييدممواستخدممبعضمالدارسنيمالذينمعرفوامباسممالداروينينيماالجتامعينيمأفكارداروم

مالفكرةمالتيمتقولمبأنمعىلمالناسميفمأيمجمتمع،موعىلماجلامعاتمأنمتتنافسمعىلمالبقاءمحيثاممكانت.م

مصارميشعر،مبلميعتقدممنمخاللمهذهمم موبدالًممنمأنميشعرمبتأنيبمالضمريـم بلمإنماالستعامرـم

اموجمتمعهامالدينممالنظريةمأنهميقوممبرسالةمحضاريةمعندماميزيلممواريثماألممموالبنىمالتحتيةمهلم

القائممهبامواحلرفموالصناعاتماخلاصةمهبا،مويعتربمنفسهمأنهميمدهنا..محتىمأنمماركسماعتربمغزومم

مفرنسامللجزائرممنمالتمدنموإزالةمالرجعيةموالتخلفموحتدثمبنفسمهذامالنطقمعنماهلند..مم

كنتمأحلممبهمعنممممويفماألخري..موبعدممعاناةمطويلة،مورصاعممرير..مملمأجدميفمهذاماألستاذممام

ماإلنسان..مفرحتمأبحثمعنمأستاذمآخر.م

 الغرائزية: 

 
 الجهول.(ماإلنسانمذلكم1)
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مقلنا:مفأيمأستاذمهذامالذيمأنقذكممنمداروين؟م

قال:مهومملمينقذينممنمداروين،موإناممأضافمإىلمالركاممالذيمأنشأهمداروينمركامامعجيبامم

مجعلنيمأرىماحلياةممرقصاملالشعورميتالعبمبهمكامميشاء.م

م؟م( 1) رويدمفمقلنا:منراكمتومئمإىلمم

قال:مأجل..ملقدمكانمفرويدمهومأستاذيمالثالثمالذيمانحرفميبمعنمإنسانيتيمانحرافامم

مخطريا،مظللتمحتتمأرسهمدهرامطويالممنمالزمان.م

مقلنا:مفكيفمتعرفتمعليه؟م

مقال:ملقدمكانمأولممامدلنيمعليهمالالشعورمنفسه.م

مقلنا:مفقدمآمنتمبتأثريمالالشعورمقبلمأنمتراه؟م

والمأرىمأنمأحداممنمالناسمخيالفميفمذلك..مفكلناميعرفمتأثريمباطنماإلنسانممقال:ممأجل..مم

ومامحيملهممنممشاعرموأفكارميفمحياته..محتىماإلسالممالمينكرمذلك..ملقدموردميفمالقرآنماإلشارةمم

َهْرمِباْلَقْوِلمَفِإنَُّهميَم ممإىلمهذامالالشعورمالذيمالميكادمصاحبهميعلمه..مففيمالقرآنم:﴿مَوإِْنمجَتْ َّ ْعَلُممالرسِّ

م(..مفاخلفيمليسمإالمتلكمالعاينماخلفيةمالتيميمتلئمهبامباطنماإلنسان.م7َوَأْخَفىم﴾م)طـه:م

مقلنا:مفقدمتأثرمفرويدمباممجاءمبهممنمعلممبالقرآن؟م

قال:ممليتهمفعلمذلك..مإذنملوقىمنفسه،مووقىمالبرشيةممنممهالكمتلكمالنظرياتمالتيمجاءمم

ملرتميمالبرشيةميفمأتونمالرذيلة.مممهبا،موالتيملبستملباسمالعلمم

مقلنا:مفحدثنامعامملقنكمهذاماألستاذممنمعلوم.م

 
م(،مطبيبمنمساوي،مولدميفمفريربج،ممورافيامـمبتشيكوسلوفكيام)السابقة(مخترجم1939مم-مم1856(مهومسيجموندمفرويدم)1)

مفيينامعامم مبجامعة مالطب، موفياممبعدمقررمالتخصصميفمعلمماألعصابملدراسةموعالجماضطراباتماجلهازم1881يفمكلية م.

مالعصبي.

م(.موتعتربمنظرياتهميفمالسلوكموالعقلم1920م(؛ممقدمةميفمالتحليلمالنفيسم)1900مم)كتبمعدةمأعاملمأمههامتفسريماألحال

 ومنهجهميفمالعالجمأساسمعلممالنفسماحلديث.
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ملقدمبدأمهذاماألستاذ،مفعمقميفمنفيسماهلوةمالتيمكانتمقدمبدأتمتتوسعمبينيموبنيمم قال:م

م،موكنتمحينهامصحفيا..موقدمكلفتنيماجلريدةمالتيمم1927الدين..مفقدمكانمأولملقاءميلمبهمسنةم

مبإجراءم مفيها ماحتقارامممأعمل موحيتقره ميستخفمبالدين، ميفمذلكماللقاء مكان موقد ممعه.. حوار

م..مم( 1) شديدام

أذكرمأنهمبعدمنرشمالقابلةمكتبملهمأحدماألطباءماألمريكينيمالشبانمخطابامالمهمفيهمعىلمعدممم

إيامنهمهذا،مورسدملهميفمخطابهمقصةممؤثرةمعنمكيفيةمرجوعهملإليامنمبعدمشكميفموجودماهللمجاءمم

أثرهمبوفاةممريضةمعجوزمبريئةممالمحمالوجه؛مكاممذكرمهذامالطبيبمالشابميفمخطابهممنتيجةملتم

لفرويدمأنهمبعدمشكهميفماهللمدخلميفمأزمةمنفسيةمانتهتمبسامعمصوتممنمداخلمنفسهممازالمحيثهمم

معىلمالرجوعمإليامنهمحتىمرجعملهميقينهمبوجودماهلل.مم

ثممردمعليهميقولم:)مإنماهللمملميسمعنيمممملقدمضحكمفرويدمحينهامكاممملميضحكميفمحياتهممجيعا،م

صوتامداخليامكالذيمأسمعكمإياه..موإذامتباطأماهللميفمهذاماألمرمرغممعلمهمبكربمسني،مفإنهمسوفمم

مالميكونماخلطأمخطئيملومبقيتمإىلمهنايةمحيايتمعىلماعتقاديماحلايل..مهيوديامكافرا..(م

 A: ذلكمكلهميفممقالمبعنوانمممموملميكتفمبذلك،مبلمراحمحيللمخطابمالطبيبمنفسياموينرشم

religious Experience ..يفمذلكمالقالمهيويمفرويدمبأحاسيسمالرجلماإلنسانيةمالتيمجتلتميفمألهمممم

لرؤيةموجهمالسيدةمالوقورةماليتةمإىلمحضيضمالتفسريماجلنيسموالعقدةماألوديبيةمبأسلوبممتهافتمم

مومنطقمغريب.مم

الرأةماليتةمالذيمرباممكانمعاريامأومكانميفمطريقهمألنمممموممامجاءميفمذلكمالقالم:)مإنمرؤيةمجسدم

 
(مموهذامالمينفيمكونهمهيودياممتعصبا..مفاليهوديةمـمكاممهيميفمالواقعموالتاريخمـمدينمقوميمالمهيمهمالتوجهمالدينيمبقدرممام1)

هيمهماالرتباطمالعنرصي..موقدمذكرمالسرييمالكثريممنماألمثلةمعىلمعالقةمفرويدمباليهودية،مومنمذلكمأنمفرويدمكانمكثريًاممامم

ممالتوراةمللعامل،موأنماليهوديةممصدرمطاقةملكثريمممامكتب.ميتباهىمباليهوديةموبانتام مئهماليهودي،مفكانميرىمأنمالشعبماليهوديمَقدَّ

وقدمأكدمأكثرممنممرةمأنهمكانمدائاًممخملصًاملشعبهم»موملمأتظاهرمبأننيميشءمآخر:مهيوديممنممورافيامجاءمأبواهممنمجاليشيا(،م

 للمسريي(،موقدمأرشنامإىلمهذامبتفصيلميفم)ثامرممنمشجرةمالنبوة(ممنمهذهمالسلسلة.)انظر:مالوسوعةماليهوديةم
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رمهذامالشابمالطبيبمبأمهم)المشعوريا(موقدمأثارتمفيهمهذهمالذكرىمم يتعرىممنمالالبسمقدمذكَّ

شوقاملوالدتهمنبعممنمعقدتهماألوديبية،موهذامالشعورمرسعانممامأثارمفيهمالبغضموالغضبمعىلمم

وعنماهللمملمتنفصلمبعدمباممفيهمالكفايةمفإنمرغبتهميفمحتطيمموالدهمممموالده،موبمــامأنمأفكارهمعنموالدهم

عىلمالستوىمالالشعوريمقدمظهرمشعورياميفمشكلمشكهميفموجودماهلل،موإنهملنمالعلومملدينامأنمم

مالطفلميعتربمماميفعلموالدهمألمــهميفمصلتهماجلنسيةمهبامنوعاممنمسوءمالعاملةموالقسوة(م

مهذامالوقف،موقلت:مأهذامهوممصدرمالعقيدةميفماهلل؟مسألتهمحينهاممتعجباممنمم

ردمعيلمبثقةمعظيمة:ممأجلملقدموقفناممنمخاللمالتحليلمالنفيسمعىلمهذامالرباطمالوثيقمبنيمم

وبنيمنشوةماإليامنمباهللملدىماألفرادمباممالمممم-ممم( 1) عقدةمأوديبممم-مممComplexe Parentalعقدةمالوالديةمم

م… Pere transfigureإالمصورةمبديلةمعنماألبمممميدعمجماالمللشكميفمأنماإللهممامهوم

ثممأضافممعقبامبطريقتهمالتمثيليةمالتيمكانتمجتذبنيمبشدةميفمذلكمالوقت:مإنهمالصورةمم

الكربةمعنمتلكمالتيميكوهنامالطفلمعنمأبيهميفمطفولتهمكمصدرمللحبمواحلاميةموالرعاية،مفالتدينمم

مللحاميةموالساعدة.موثيقمالصلةمباحلاجةمالدائمةملإلنسانمالطفلمم

وكانميقولميلمبعدهامكلمحنيم:)مإنمالتحليلمالنفيسميمثلمالرحلةماألخريةممنمالثورةمالعلميةمم

مالتيممازالتمتعريمللبرشيةمهذاءاهتامالتمثلةميفمالدين(م

وكانميقولميلمـموهوميفرسمنزعةمالتدينمـ:)مإنمهذهماالعتقاداتمالتيمتعرضميفمالدروسمم

خلرباتمالبرشيةمالرتاكمة،موليستمهيمنتاجمللتفكريمالستقيممإناممهيمنوعممنممالدينيةمالمتنبعممنمام

اهلذاءاتم؛مبلمهيمإشباعمألقدمموأقوىموأشدمرغباتماجلنسمالبرشيمإحلاحا..إنماإلحساسمم

بالتهديدمواخلوفموالشعورمبعدمماألمانملدىمطفلمالميقدرمعىلممواجهةمظروفماحلياةمأيقظمم

 
(مُعْقَدُةمأوِديب:ممنمأهممالصطلحاتميفمالتحليلمالنفيس،مويريدونمبهمرغبةمالطفلمغريمالواعيةميفماالستئثارمبحبمالطرفم1)

عىلمالغريةممنمالولدمجتاهماألبمأومالبنتمجتاهماألمممالضادمجلنسهممنموالديهم)الولدملألمموالبنتملألب(.موتشتملمهذهمالرغبة

 والرغبةمغريمالواعيةميفمموتماألممأوماألب.



41 

 

ممإنممثممم… ةمواحلبميفمالوقتمنفسه،موهوماألمرمالذيميتوالهماألبمعادةملديــــهماحلاجةمإىلماحلاميم

مممنممدائمةمممحايةممإىلممحاجةمميفممجعلتهممحيلتةمموقلةممالطبيعةممقوىمممواجهةممعىلممالبدائيمماإلنسانممعجزم

ـم)أب(مأكربميفمهذهمالرة،مإنهماهلل..ملقدموجدتممشاعرممبممفتعلقممحياتهممتتهددممالتيمماألخطارممهذهم

تنتابماإلنسانمأماممعجزهمعىلممواجهةمأخطارماحلياةمهذهمحلهاميفمالدينميفمظلماحلاميةممالقلقمالتيمم

اإلهليةموالتعاليممالسامويةمالتيمسنتمالقواننيماألخالقيةمالتيمتنتظممالعاملموتلبيمحاجةماإلنسانمم

يامنممإىلمالعدلماألخرويمالذيمقلاممحتققميفمعاملمالناس،موماميتبعمذلكممنماإليامنمباحلسابمواإلم

مبحياةمأخرىمهيميفماحلقيقةمامتدادمحلياةمقلامماستطاعماإلنسانمأنميشبعمفيهامكلمرغباته(م

قلنا:ملقدمكانماإلحلادموالالتدينممنترشامقبلمفرويد،مبلمإنهميفمالعرصمالذيمجاءمفيهمفرويدمم

مكانمالتدينمغريبامبنيمرجالمالعلم..مفامماجلديدمالذيملقنكمإياه؟م

ملميكنميعنينيميفمالوجودمإالمالبحثمعنمأرسارماألنا..مفأنامملميكنممقال:مملقدمذكرتملكممأينمم

مهيمنيميفمهذامالعاملمإالمالبحثمعنمأنا.م

مقلنا:مفاممالذيمعلمكمفرويدمعنماألنا؟م

قال:مملقدمقالميلميفمأولملقاءايتمبهم:)مالشخصيةماإلنسانيةممثلمكتلةماجلليدمالعائمةميفمالبحارمم

فوقمسطحمالبحرمإالمجزءمضئيل،مويبقىممعظمهاممغمورًامبالاء،ممممالقريبةممنمالقطبمالميعلوممنهام

وكذلكمالشعورميؤلفمجزءًامضئياًلممنمالعقل،مأمامالباقيموهوممامُيعرفمبالالشعورمأومالعقلمم

مالباطنمفهوماجلزءماألعظم،موليسمذلكمفحسبمبلمإنهماجلزءمالهمممنمالعقل(م

مفاممالستغربمفيه؟مقلنا:ممامذكرهمحيملمالكثريممنمالعاينمالصحيحة،مم

قال:مالستغربمفيهمأنهمادعىمأنملهمالقدرةمعىلمالغوصميفمأعامقمتلكمالبحارمالكتشافمتلكمم

الناطقمالغمورةميفمالبحارماجلليدية..مملميدعمذلكمفقطمعىلمسبيلماإلمجال،مبلمادعاهمعىلمسبيلمم

ممجيعا.مممالتفصيل،مفعممممامتومههمعىلممجيعمجبالماجلليدميفمالعامل،مبلميفمالكونم

مقلنا:مدعكممنمالتهكم،موحدثنامبامملقنك.م
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مالسلوكمم مالشخيصمهومحمور مأنمالالشعور ملقدمعلمنيم)سيديمالبجلمفرويدم!!( قال:

مغريمم موالفسيولوجية مالنفسية مالعوامل مجمموعة مهو مالالشعور مهذا مأن معلمني مثم اإلنساين..

مالحسوسةمالتيمتوثرميفمالسلوكماإلنساين..مم

تفسري،مقال:ميفمالنفسماإلنسانيةمثالثمقوى..ملنمتستطيعمأنمتفهممموعندمامسألتهمعنمالم

مالنفسمإالممنمخالهلا:ماهلو،مواألنا،مواألناماألعىل.م

سألتهمعنم)اهلو(،مفقال:مهومكلمموروث..مأومكلمماميظهرمعندماليالد..مأومكلممامهوممثبتمم

ميفماجلبّلة.م

ماحلركةماإلرادية،موالكلفمبحفظمالذات.مسألتهمعنم)األنا(،مفذكرميلمأنهمالسيطرمعىلمم

سألتهمعنم)األناماألعىل(،مفذكرميلمأنهمراسبممنمرواسبمفرتةمالطفولةمالطويلةمالتيميعيشمم

فيهاماإلنسانمالنايشءممعتمدًامعىلموالديه..مففيمتلكمالفرتةمتتكونميفماألناممنظمةمخاصةميمتدمفيهامم

متأثريمالوالدين.م

نمخالهلام)اهلو(،موالتيمكانتمخمزنةميفماألصلميفمجبلته،ممسألتهمعنمالطاقةمالتيميترصفممم

والتيمعىلمأساسهاميمكنمتفسريممجيعمحركاته..مملميمهلنيمحتىمأنتهيممنمسؤايل،مبلمأجابمعىلمم

الفور:ماجلنس..مالطاقةماجلنسيةمهيمالطاقةمالكربىمالتيميمكنممنمخالهلامتفسريممجيعمسلوكياتمم

ماإلنسان..مم

متم مالطاقة مولكنمهذه مالسلوكممقلت: مفكيفميفرسمهبا مالسن.. ممن ممتقدمة ميفممرحلة بدأ

ماإلنساين،مواإلنسانمالميبدأمشابا،مبلميبدأمطفالمصغريامممتلئامبالرباءة؟م

أجانبي،موهوميبتسممبسخرية:مأالمترىمالطفل،موهوميمصمثديمأمهمبتلكماللهفة،موذلكمم

مالشوق؟م

مقلت:مهوميتغذىمبذلك..مم

مرتبطامبالغذاءموحده..مإنمالطفلميفمذلكماحلنيميمرمممقال:ممال..ماألمرمأخطرممنمأنميكونم
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مبمرحلةمجنسيةمهيمالرحلةمالفمية..مم

ثممأضافميقول:مإنمإحلاحمالطفلميفمالصموتشبثهمبهميفممرحلةممبكرةمينممبوضوحمعنمحاجةمم

إىلماإلشباع،معىلمالرغمممنمأهنامحاجةمتنبعثمعنمتناولمالغذاءموتتأثرمبهمإالمأهنامتسعىمإىلماحلصولمم

معىلملذةممستقلةمعنمالتغذية،موبالتايلميمكنموجيبمأنمتوصفمبأهنامجنسية.م

معمالطفلمإىلممم( 1) ثممأضافميقول،موكأنهمجمنونمخياطبمنفسه:مثممتتطورمطاقةم)الّلبيدو(م

مالرحلةمالساديةمالرشجيةموالرحلةمالقضيبيةمالتيميتجىلمفيهامالشكلمالنهائيمللحياةماجلنسية.م

نا..متلكمالذاتمالواعية..مالتيمحتاولمالوازنةمبنيمالرغباتماخلاصة،ممثممبعدمذلكميأيتمدورماألم

موالواقعماخلارجيمبكلممامفيهممنمسلطةموقيمماجتامعية.م

مقلت:مفكيفميتشكلماألناماألعىل؟م

قال:مميتشكلممنمتلبسمالطفلمبشخصيةموالده..موحينئذمتنشأم)عقدةمأوديب(مكنتيجةمطبيعيةمم

نماألبمحيولمدونمحتقيقممقتضياتمهذاماحلبمفإنهميتكونميفمنفسممحلبمالولدمألمهمجنسيًا..موباممأم

الطفلمنحومأبيهمشعورممزدوج،مطرفاهماحلبموالكراهيةميفمآنمواحد،مثمميتخلصمالطفلممنمهذامم

مالرصاع.م

مقلت:مهذامالولد..موالبنت!؟م

بزيادةمتلبسهامبشخصيةمأمها..موعندمذلكمينشأمممم( 2) قال:ممتتخلصممنمالعقدةم)عقدةمأليكرتا(م

 
(ماللِّيـبيدوممصطلحميفمالتحليلمالنفيس،ميتعلَّقمبطاقةمالغرائزمالطبيعية،مأومبإثارةمذلكمالسلوكمالمتع.موكانمفرويدمأولم1)

 منماستعملمالصطلح.

ممصطلحميفمالتحليلمالنفيسمل2) ممنمأسطورةم( مكذلكمـ مـ موهوممستمد مأمها، مغريمالواعيمللبنتمنحو وصفمالشعور

إغريقية..مفإلكرتامشخصيةمأسطوريةمُعرفتميفماألساطريماإلغريقيةمبوالئهامالتامملوالدهامالزعيمماإلغريقيمأجاممنون،مقامتم

غرمأوريستيسمبعيًدامعنمالقرصماللكيمكليتمنسرتامأممإلكرتاموعشيقهامإجستوسمبقتلمأجاممنون.مفأرسلتمإلكرتامشقيقهاماألص

لتحميهممنمأمها.مكرهتمإلكرتامأمهاموعشيقهامولكنهامعاشتممعها،محتىمبلغمأوريستيسماحللم.موحينئذمعادمأوريستيسممنم

ممنفاه،ملينتقمملقتلموالدهمبقتلمأمهموعشيقهامبمساعدةمإلكرتا.متزوجتمإلكرتامفياممبعدمصديقمشقيقهامبيالديس.
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لضمري..موتكونممهمتهمالكبتموالقمعمللشهواتماجلنسيةمغريمالرغوبمفيها،موذلكمحلاميةممام

مالذاتممنمعسفمذويمالسلطانميفماخلارجماألبمأومالجتمعمأومالدينمأومالتقاليد.م

مقلت:مفغريزةماجلنسمهيمعاصمةمالغرائزمإذن؟م

تصبحمالحركمالرئيسملطاقاتهممقال:ممأجل..مفاإلنسانمينشأمحاماًلميفمأعامقهمهذهمالبذرةمالتيمم

يفماحلياة،مويغدوممههمالوحيدميفمحياتهمهومإفراغمهذهمالطاقة،مإالمأنمذلكمالميتحققمعىلمالوجهمم

األكملمحفاظًامعىلمقيممالجتمع،موخوفًاممنمتعاليممالسلطة،موهناميأيتماحللممالذيمتتحققمفيهمم

مالرغبةمحنيمخيلدماألناماألعىلميفمسباتهمالعميق.م

ملم!؟مقلت:ماحلم

قال:مأجل..موقدميكونماحللممرصحيًاموواضحًامورباممالميكون..موإذمذاكمتصبحملصورماحللممم

داللةمرمزية،مفالصورمالتيمتظهرميفماحللممرموزماحلقائقميفمالالشعور:مفالطائرمليسمطائرًامحقيقةمم

يفمالزنامممبلمرمزًامليشءمآخرمقدميكونمأمامأومأبًا،موالطريانمشبقمجنيس،موالسريمإىلمالشاملمرغبةم

بالحارم..موهكذا..مفإنمكلممامتتصورمالبرشيةمأنهمأبدعتهمأوموصلتمإليهمهوميفماحلقيقةمنوعممنمم

مالشبقماجلنيس.م

مقلت:موالدينمواألخالقموالفنم!؟م

ابتسم،موقال:مكلمهذهماألشياءمليستمإالمتعويضًامعنمالدوافعمالغريزّيةملدىماإلنسان..مم

لرعايةمالسامويةمالتيمنتصورهاميفمصورةماألبماحلنونمالذيممفالدينميستقيمأصولهممنمرغبتنامإىلمام

حيلمحملماألبماحلقيقي،مألنمهذامالميلبثمأنمخييبمآمالنامكلاممشببنامعنمالطوق،موبلغناممبلغمم

مالرجولة.م

واألخالقممامهيمإالمقواعدمأوجدهاماإلنسانملتكونمكاحلاجزمتصدمغرائزهمالتيملومانطلقتمم

 
املمالنفيسمالسويرسيمكارلميونجممصطلحم)عقدةمإلكرتا(مليصفمبهمتعلقمالبنتمالشديدمبأبيها،موعداءهاميفموقدمابتدعمالع

 نفسمالوقتمألمها.
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متامعيمأمرًاممستحياًل.ممنمزمامهامجلعلتمالنظامماالجم

أمامالفنمفقيمتهمإناممتنبثقممنمحاجةماإلنسانمإىلمأنميبتدعمأنواعًاممنمالوهممتقيهممنمالنظرمإىلمم

ماألشياءمكاممهيميفمحقيقتهامممامالميسهلمعىلماإلنسانمأنمحيتمله.م

سكتمقليال،مثممقال،موهوميرفعميديهمإىلمالسامء،موكأنهمخياطبمنفسه:مهذامهومالتسامي..مم

ألنامـمالتيمهيمالسيطرمعىلماحلركاتماإلراديةمـمتتقبلمالدافعمالغريزيموتتسامىمبه،موذلكمبأنممفام

محتيلهممنمصورتهمالتيمهومعليهامأوممنموضعهمإىلموضعمآخرمذيمقيمة.م

ثممأضافميقولمبقوة:مإنمالنبهاتمالقويةمالصادرةمعنمالصادرماجلنسيةمالختلفةمتنرصفمم

تؤديماليولمالتيمكانتمخطرةميفمالبدايةمإىلمزيادةمالقدراتممموتستخدمميفمميادينمأخرىمبحيثم

والنشاطمالنفيسمزيادةمملحوظة..ممتلكمإحدىممصادرماإلنتاجمالفني،موإنمحتليلمشخصيةماألفرادمم

ذويمالواهبمالفنيةمليدلنامعىلمالعالقاتمالتغريةمالقائمةمبنيماخللقمالفنيمواالنحرافموالعصاب،مم

اًلمأممناقصًا..موإنماجلانبماألكربملامنسميهمالطبعممركبممنممادةمالنبهاتممبقدرممامكانمالتساميمكامم

اجلنسيةمومؤلفممنمميولمثبتتممنذمالطفولةمأوماكتسبتمعنمطريقمالتساميمأبنيةمالغايةممنهامكبتمم

ماالجتاهاتمالنحرفةمالتيماستحالماستخدامها.م

،مأشارمإليها،مم( 1) ومدافنيش(مكانميفمالقاعةمالتيمنجلسمفيهاملوحةمكبريةممنمرسمم)ليوناردم

وقال:مهذهماللوحةمدليلملامأقول..ملقدمدرستمهذهماللوحةمدراسةممتمعنة..مبلمدرستممجيعماجلبلمم

الذيمكانمسطحهم)ليوناردومدافنيش(،موسميتمتلكمالدراسةم)ليوناردومدافنيشمدراسةمنفسيةمم

مجنسيةملذكرياتمطفولية(م

دافنيشمحتلياًلمنفسيًاممتكئًامعىلممالحظةمملقدمقمتميفمذلكمالبحثمالعميقمبتحليلمشخصيةمم

 
ماإليطالينيمعىلماإلطالقموهوممشهورمكرسام،مم1519م-م1452(يوناردومدافينيشم)1) ميعدممنمأشهرمفناينمالنهضة م(،

نتيجةمشغفهمالدائممللمعرفةموالبحثمالعميل،ملهمآثارمعديدةمعىلممدراسمالفنمنحات،ممعامري،موعامل..مكانتممكتشفاتهموفنونهمم

بإيطاليامامتدمألكثرممنمقرنمبعدموفاتهموإنمأبحاثهمالعلميةمخاصةميفمجمالمعلممالترشيحمالبرصياتموعلمماحلركةموالاءمحارضةم

 ضمنمالعديدممنماخرتاعاتمعرصناماحلايل..م
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وجدهتاميفمإحدىمأوراقمالرساممالعظيم..موهيمرؤيامطفولية،مفقدمروىمأنهميذكرمعندمامكانميفمم

مالهدمأنهمرأىمنرسًامينزلمعليهمويفتحملهمفمهمويرضبهمبذيلهمعىلمشفتيهمعدةممرات.م

نيش،موهومينجزمأعاملهممويفمضوءمهذهمالرؤياماكتشفتمرسمذلكمالبطءمالذيماشتهرمبهمدافم

..ملقدماكتشفتمأنهمم( 1) العظيمة،مواكتشفتمرسمتنقالتهمالكثرية،مورسمغموضمابتسامةم)اجلوكندا(م

مكانمضحيةمانحرافمجنيسمعىلممستوىمالالوعي،متأثرتمبهمحياته،موتأثرمبهمفنه.م

..مثممم( 3) للروائيمالرويسم)دستوفيسكي(مم( 2) أخرجممنمحمفظتهم)روايةماإلخوةمكرامازوف(م

:ملقدمدرستمهذهمالروايةمدراسةمحتليلية..مووجدتميفمشخصيةمهذامالكاتبمالروائيمفنانًاممقالم

وأخالقيًاموعصابيًاموآثاًم،موبقدرمماميستحقهممنمجمدموخلود،مفإنهمسجانممنمسجاينماإلنسانية،مم

موهومساديميعذبمنفسه،مويعذبماآلخرين،موجمرمميتعاطفممعماآلثمني.م

أخرجمكتبامكثرية..موراحمحيللهاممجيعامبمقاييسهمالتيموضعها،مثممقال:مهكذاموجدتممجيعمم

 
م،موانتهىممنهامبعدمذلكممم1503يطايلمليوناردومدامفنيش،موقدمبدأمبرسمماللوحةميفمعامممهيملوحةمرسمهاماإلمم:(ماجليوكاندا1)

مالفلورنيسمفرانسيسكومجيوكوندومصديقم مللتاجر مكانتمزوجة متدعىمليزا مإيطالية ملسيدة مويقالمأهنا مأربعمأعوام. بثالثمأو

 دافنشىموالذيمطلبممنهمرسمماللوحةملزوجته.

ودورمدوستويفسكيموعموما،موتعتربمتتوجياملعملمحياته..موقدمنرشتميفمفصولميفمجملةم(مهيمروايةمللكاتبمالرويسمفي2)

..موقدمعاجلتمكثريًاممنمالقضايامالتيمتتعلقمبالبرش،مكالروابطمالعائليةموتربيةماألطفالموالعالقةم1880)الرسولمالرويس(معامم

نذمإصدارها،مهللممجيعمأنحاءمالعاملممنمقبلمبنيمالدولةموالكنيسةموفوقمكلمذلكممسؤوليةمكلمشخصمجتاهماآلخرين..موم

الفكرينممتنوعةممثلمسيغموندمفرويد،موأينشتاين،موبينيدكتمالسادسمعرشمباعتبارماألخوةمكارامازوفمواحدهممنماالنجازاتم

طويلةمالعلياميفماألدبمالعالي..موهيمتدورمحولمجريمةمقتلميقرتفهامولدم)غريمرشعي(ميفمحقمأبيه،مويستغرقماألمرمفصوالًم

قبلمأنميصلمالتحقيقمإىلمالقاتلماحلقيقي،مبعدمامكانمهذامالتحقيقمقدموجهمشكوكهميفمنواحمأخرىمعدة،موالمسيامميفماجتاهماألبناءم

 اآلخرينم)الرشعيني(مللرجلمالقتيل..مومكانمموقفمدوستويفسكيممنماجلاينميبدومواضحامباجتاهمالطالبةمبالقصاص.

(مولدميفمموسكوموتويفميفمسانمبطرسربج،مروسيا..مم1881م-م1821تويفسكي(م)(مهوم)يودورمميخائيلوفيتشمدوس3)

مأثرمعميقمودائممعىلمأدبمالقرنمالعرشين. موأعاملهمكانمهلا موهومواحدممنمأكربمالكتابمالروس، ميفمأقىصم. مدائاًم شخصياته

حتليالًمثاقبًامللحالةمالسياسيةمواالجتامعيةممحاالتماليأسموعىلمحافةماهلاوية،مورواياتهمحتويمفهاًممعميقًامللنفسمالبرشيةمكاممتقدم

 .والروحيةملروسياميفمذلكمالوقت.
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البدعني..مهمممجيعامعصابيون،مكثريوماالنطواء،معىلمصداممدائمممعمالواقعمالذيمالميسمحمهلممم

ونمإلشباعهامإىلمعاملمالوهممحيثمجيدونمبدياًلمعنممؤمبإظهارمدوافعهممالغريزية..مولذلكميلجم

البارشملرغباهتم،مويستعينونمللوصولمإىلمحتويلممطالبهممالالواقعيةمإىلمغاياتمقابلةممماإلرضاءم

للتحقيقممنمالوجهةمالروحيةمعىلماألقلمبامميمكنمتسميتهمبالقدرةمعىلمالتسامي..موهذهمإحدىمم

آلياتمالدفاعمالتيمتعفيهمممنمالقصاصمأومالرض،ملكنهامـممعمذلكمـمجتعلهممرهائنمعاملمومهيمم

ملماألمدمبهمحتىميصبحممرضًامعصابيا.ملنميطوم

مقلنا:مأهكذاماخترصملكمسيدكمفرويدماإلنسان؟م

قال:ممأجل..ملألسفمهبذهمالصورةمالباهتةماحلقريةماخترصماإلنسان..مفكلمسلوكميسلكهمم

ماإلنسانمناتجمعنمتلكمالدوافعمالغريزيةمالتيميمتلئمهبامالالشعور..مم

همعليهامـممنحرصهميفمأنميكشفمدالالتمهذهممومهمةمالحللمالنفيسمـمالتيمتدربتمعىلميديم

الرموزماجلنسيةمالتيميستحيلمفيهاماإلبداعمإىلماسرتاتيجيةممنمالدعارةمالقنعة،مواهلوسماجلنيسمم

الراوغم؛مألنمكلمقائمميفمصورةمإنامميرمزمإىلمعضومالذكورة،موأنمكلمجتويفميعنيمأعضاءمالرأةمم

جلسممإنسانممنتصبمملميكنميفماألصلمغريمرمزملعضوممممالتناسلية،موأنمالعمودمأومالتمثالمالنحوتم

مالتناسل،موأنماجلزءمالداخيلممنمالبنيميرمزمإىلمرحممالرأة..موهكذا.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمترتكه،مهلمهناكمأستاذمآخرمحذركممنه،مأومنقدملكمتوجهه؟م

مدمنفسه.مقال:مإنمكانمهناكمأستاذميمكنمأنميكونمسبباميفمحتذيريممنمفرويد..مفهومفرويم

مقلنا:مهلمبلغمبهمالورعمأنمحذركممنمنفسه؟م

قال:مممثلهمالميعرفمالورع..ملقدمكانمسلوكهمهومالذيمجعلنيمأنفرممنه..ملقدمكانمأنموذجامم

مشوهامعنماإلنسان،مفلذلكمملمأتصورمأنميفممقدرةمرجلممثلهمأنميدعيمكلمتلكمالدعاوىمم

مالعريضة.م

يمرسمتمحولهمـمشخصيةممضطربةممريضةمملقدمرأيتمفيهمـمبعدمأنمذهبتمتلكماهلالةمالتم
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مجديرةمبأنمتبحثمعمنميعاجلها،مالمأنمتكونممصدًراملرسممأسسملدراسةمالنفسمالبرشية.م

لقدمكانم)فرويد(مجمموعةممنمالعقدمالنفسيةموالعاداتمالغريبة،موملميستطعمأنميشفيمعقلهمم

مالتيم مكانميتبعمأوراقه مإىلمآخرمحياته.. مالعقدمالنفسية تدخلميفمترمجةمحياتهممالباطنممنمهذه

فيحرقها..موكانميؤمنمبأنهمسيموتميفمهنايةماحلربمالعاليةماألوىل،مفامتميفمبدايةماحلربمالعاليةمم

..موكانمعرضةمم( 1) الثانية..موكانميدخنمعرشينمسيجاًراميفمالنهارمليهدئممنمثوراتهمالعصبيةم

ملهميفم مالطبعمخلةممالزمة موكانتممرارة مالفاجآت.. موكانتممملإلغامءمعىلمأثر مبغريه.. عالقاته

ألحالمهموجوهمخفيةمترمزمإىلمدالئلهاميفمرسيرتهمالباطنة..موكانتملهمرضوبممنمالقلق،متنممعىلمم

مالدينيةمم محياربمالتشبثمبالعقائد مأحواله موكانميفمأطهر مالكتومة.. باعثممنمبواعثماحلرية

يربوميفمإرصارهموشدتهمعىلمممموالعاداتماخللقية،مويتشبثمبالتفسريماجلنيسمللعقائدموالعاداتمتشبًثام

متعصبمالتعصبماللدودملذهبهمودينه.م

وكانميفمطفولتهمـمكاممذكرميلمـمينسىمنفسهمليالميفمفراشه،موكانمخيشىممنمالسفرمبالقطار،مم

وحيرضمإىلمالحطةمقبلمموعدمقيامهمبنحومساعة،موكانمدائممالعزلة،مالميسمحمألحدمأنميصاحبهمم

مطويال.م

ديقيم)أرنستمجونس(..موقدمذكرمذلكميفمكتابهم)حياةموأعاملمموفوقمذلك،مفقدمذكرميلمصم

فرويد(مخطابهمإىلمصديقملهميقول:م)لستميفماحلقيقةمرجالممنمرجالمالعلم،موالممنمرجالمم

ممكلممامم الالحظةموالمالتجربة،ملستممفكًرا،مأناملستمإالممغامًرامبطبيعةممزاجيموتكويني،مولديَّ

مة(معندمالغامرممنمفضولمومثابرةموجسارم

قلنا:مالميمكنمأنمنحكممعىلمأفكارمالشخصممنمخاللمسلوكه..مفالسلوكمـممهاممكانمم

 
،م1923(مُعِرَفمفرويدمبإدمانهمللسيجار،مومنمالعجيبمأنهمملميتخلَّصممنمإدمانهمهذامإىلمأنمُأصيبمبرسطانماحلَْلقمعامم1)

بممنمالطبيبمإعطاءهمجرعةممميتةممنمالورفنيمعامموأجرىمعدةمعملياتمالستئصاله،مإالمأنماألملموعدممالراحةمالزماهمإىلمأنمطل

 للتخلصممنمأوجاعهمومنمحياتهممنتحرًا.م1939
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ممنحرفامـمالميدلمبالرضورةمعىلمانحرافمصاحبه.م

قال:ممصدقتم..مفلذلكمطالتمصحبتيملهممعممامأراهممنمسلوكه..ملقدمكنتمأقولملنفيسم:)مم

مخذيماحلكمة..موالمهيمكممنمأيموعاءمخرجت(م

مرصفكمعنهمبعدمهذا؟مقلنا:مفاممالذيمم

أومعنمممم( 1) قال:ممالفطرة..مالفطرةموحدهامدلتنيمعىلماألوهاممالتيموقعمفيهامفرويدمعنمقصدم

مغريمقصد..مم

أوال..ملقدمرأيتماخلطرمالعظيممالذيمحتملهمأفكارمفرويدمعنماإلنسانميفمالسلوكماإلنساين..مم

متمالمهممهلامإالمإرواءمغرائزها..مملقدمساهمممامطرحهممنمفكرميفمحتويلمالبرشيةمإىلمغابةممنماحليوانام

ثممتأملتميفمالواقع،مفرأيتمأنهمالمتكادمتوجدمنظريةمواحدةمقدمأحدثتممامأحدثتهممنمم

االنقالبميفمسريمالجتمعاتمإالمنظريةمدارونممنمقبل،مونظريةمكارلمماركسمالتيمسبقتمفرويدمم

يظاهرهاميفمذلكمكثريممنمالعلامء،مميفمالزمنمولكنهامحلقتهميفمالتنفيذ..ملقدماعتنقتمآراءهماجلامهري،مم

وملميكتفوامبنصوصمنظرياته،مبلمتوسعواميفمتفسريهامعىلمهواهم،موآمنواممجيعًامبأنماألمرمالطبيعيمم

مهومأنمتنطلقمالغرائزممنممعقلها،موالمتقفمعندمحدمإالمحدماالكتفاء.م

البحثمموقدمبحثتميفمأسبابمهذاماإلقبالماجلامهريي..مفوجدتمأنهمليسمنابعاممنمدواعيم

موالعرفةموالعقل..موإناممهومنابعممنمدوافعمنفسيةمالمعالقةمهلاممبالعقلمأومبالعلم:م

لقدمرأيتمأنممنمأهمماألسبابمهومتلكمالثورةمالتيمظهرتمبنيمقومنامعىلمتعاليممالكنيسةمم

مالتيمرأينامفيهامحجرًامعىلماحلريات،موسببًامللعقدمواالنحرافاتماخللقية.م

 
(مقلنامهذا،مونحنمنشكميفممدىمصدقهمبناءمعىلمماموردمفيامميسمىم)بروتوكوالتمحكامءمصهيون(ممنمقولهم:)مجيبمأنم1)

وسيظلميعرضمالعالقاتماجلنسيةميفمضوءمالشمسملكيمالمنعململتنهارماألخالقميفمكلممكانمفتسهلمسيطرتنا..مإنمفرويدممنامم

ميبقىميفمنظرمالشبابميشءممقدس،مويصبحممههماألكربمهومإرواءمغرائزهماجلنسيةموعندئذمتنهارمأخالقه(

وشكناميفمهذامالمينفيماعتقادناماجلازممبأنمأصلممامجاءمبهمفرويدممستنبطممنمالعتقداتماليهودية،موقدمذكرنامذلكمبالتفصيلم

 رسالةم)ثامرممنمشجرةمالنبوة(يفم
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مواعيمبالعلمموبمنجزاتمالعلم..ممثممذلكماالنبهارمغريمالم

ثممجاءتماحلربمالعاليةماألوىل،مومامنتجمعنمذلكمالشبابمالسجونميفممتاريسماحلرب،مم

والذيمقىضمشبابهميفمالسجونمواخلنادقموالعتقالت،موتعرضمحلروبماليكروبات،موالغازاتمم

اهلادي،موالداعيمإىلممالسامة،ممفخرجمالميفتشمإالمعىلمإشباعمغرائزهماحليوانية،مفكانمفرويدمهوم

مهذهمالسنة،مفلذلكمكانميفمنظرهممأحدمصناعماحلضارةماحلديثةميفمالقرنمالعرشين.م

مقلنا:مأنتمملمتناقشمأفكارهممنمالداخل..مبلماكتفيتمبالنظرمإىلمآثارها؟م

قال:ممال..مملمأكتفمبآثارها..ملقدمتعمقتميفمالنهجمالذيمكانمفرويدميفكرمبه..مفوجدتمأنهمم

العلمموالعقالنية..مفقدماعتمدمفرويدميفمآرائهمعىلماحلاالتمالرضيةمالشاذةمالتيممممنهجمبعيدمعنم

كانميعاجلها،موالتيممنمخالهلامأخذميفرسمالسلوكمالتزنمالعاديملدىماألسوياءميفمضوءممامعاينهمم

ممنمالسلوكمالشاذمعندمالصابني.مم

كانتمهذهممم،مممدينةمفييناملقدمرأيتهميستخلصمنظريتهممنممعاجلةمأفرادممنمالطبقةمالتوسطةميفم

مم،مالطبقةمتتعرضملعواملمالكبتماجلنيسموأنواعمالحرماتماالجتامعيةمبالنسبةمللعالقةمبنيماجلنسنيم

وفيهمممامفيهمممنمُعقدمنفسيةمجعلتممههمماألكربموالدافعماألولملسلوكياهتممممم،مفهممليسوامبأسوياءم

مهومالدافعماجلنيس.م

يعتربهمجمردمخادممللغريزة،موليسمهاديًامإىلماحلقيقة،ممثممرأيتمأنهميشككميفمالعقل..مبلم

ووظيفتهمليسماحلدسمباحلقيقة،مبلماإلقناعمباممنعتقدهمغريزيًا،موهلذامفنتائجهمالميمكنمالوثوقمهبامم

مألهنامتربيرملتعقداتنامفهومأداةمضعيفةميفمجمالمالعرفة.م

ة،مإذمليسمبمقدورماإلنسانممثممرأيتمأنماإلرادةميفمالتحليلمالنفيسمليستمملكةممُتارسمبحريم

أنميضبطمنفسه،مفأساليبماإلنسانميفماحلياةمنتاجمرغباتمالشعوريةميفمأعامقمنفسه،موعىلمهذامم

ليسمهناكمماميسمىمبحريةماإلرادة،موملمينتجمعنمهذامالتصورمسوىماالنزالقميفمالشهوات،مم

فعمالغريزيممرضممواالستغراقميفماللذات..مبلمإنمفرويدمكانميصيحمبملءمفيه:)مإنمكبحمالدام
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مبالشخصية،مويورثماالضطراباتمالعصبية،موالسخطممنماحلياة(م

وفوقمذلكمكله،مفقدمأثبتتماألبحاثمالتجريبيةمخطأممامذهبمإليهمفرويدمحولمالطفولة،مومامم

يدورمحوهلا،مفقدمأعلنمفرويدمبأنممعارضةمرغباتمالطفلميفمصغرهموحماولةماألهلميفمأنميروضوهمم

وكمتؤثرميفمترصفاتهمإذامكرب،مولذلكمكانميرىمأنهمجيبمأنميرتكمالطفلممعىلمالنظامموأصولمالسلم

محًرامبدونمتوجيهمحتىمالميكونمذلكممصدرمعقدميفمحياته.م

وقدمروجمعلامءمالنفسموالرتبيةمهلذهمالنظريةمعىلمنحوماختذممنهاموسيلةمهلدممأصولمالرتبيةمم

إحصائياتموجتاربميفمالبيئةمنفسها،مموبناءمالشبابمحتتمهتديدمومهي،مغريمأنمالعلامءمالذينمقاموامبم

تبنيمهلممفسادمهذهمالنظريةموعدممجدواها،موأنمبعضمالعلامءماألمريكينيمأعلنمبعدمدراساتمم

،موقال:م)إنممسلكمم( 1) طويلةمبرضورةماستخداممالرضبمكوسيلةملتقويممالطفل،موقيدمالرضبم

منمالعوامل،ممنها:مالبيئةممالطفلمالميتأثرمبعاملمواحدمكاممذكرمفرويد،مولكنهميتأثرمبعددمكبريم

موالوسطمواحلالةماالجتامعية،مفالمسبيلمإلخضاعمالطفلمإىلمنسقمواحد(م

وقدمأجرىمالدكتورماسكندرمتوماسمعدًداممنمالبحوثمبمعرفةمفريقممنماألطباءمالنفسيني،مم

طفالمغريممم158انتهىممنهامإىلمأنمنظريةمفرويدمملمتكنممطلقة،موأهنممدرسواميفمجتربتهممأحوالم

رفني،ممنهممالفقراءمواألغنياء،موقدمنشأماألوالدمأصحاءممستقيمنيمبالرغمممنمالقيودمالقاسيةمممنحم

ميفمتربيتهم،مودلمذلكمعىلمأنممسلكمالطفلمالميتأثرمبالتوجيهماألبوي،موالمبالزجرمأومبالرضب.م

ممكذلكمأثبتتمالدراساتمالعلميةمباممالميقبلماجلدلمأنمالدافعماجلنيسميأيتميفممرتبةمأدنىممنم

،مثممإنمهذامالدافعماجلنيسمم( 2) كثريممنمالدوافعماألخرىمكالدافعمإىلماهلواءمأومالرشابمأومالالم

 
(مليسمالرادمهنامتأييدمهذامالرأي،موإناممالقصدمهومالردمعىلممامذهبمإليهمفرويد..مأمامالرضبميفمحدمذاته،مفهوموسيلةممنم1)

مبعدمنفاذمكلمالوسائل..مانظرم)األساليبمالرشعيةميفمتربيةماألوالد(ممنمسلسلةم)فقهماألرسةمبرؤية مإليها مالوسائلمالتيميلجأ

 مقاصدية(

ثممم،%22.8يتقدمهامدافعماألمومةمبنسبةمم،(أثبتتمالتجاربمأنمالدافعماجلنيسميأيتميفمالرتبةمالرابعةمبالنسبةمللحيوان2)

 !.م%13.8وأخريًامالدافعماجلنيسمبنسبةمم،%18.2ثمماجلوعمبنسبةمم،20.4العطشمبنسبةم
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خيضعمللرتبيةموالتوجيه،مبمعنىمأننامنستطيعمتربيةماإلنسانمعىلمالعفةمبحيثميضبطمدافعهماجلنيس،مم

مويتحكممفيه.م

بحاثمأنمهناكمموبذلكمتكونمالعفةمأمًرامليسمممكًنامفحسب،مبلمرضورًيا،مكذلكمأثبتتماألم

تنظياًممطبيعًيامللشهوةميفماإلنسانمبحيثميستطيعمكثريممنمالوسائلمكالرياضةماجلسديةمأومالروحيةمم

مأومالشعرمأومالوسيقىمأنمتستوعبه.م

كذلكمقالمالباحثون:مإنمدعوىمفرويدماألساسيةمهيمأنمالرضمالعصبيم)العصاب(مينشأمم

أنماألمورماجلنسيةمالطفوليةمالكبوتةمليستممممعنمأمورمجنسيةمطفوليةممكبوتة،مولكنمالبحثمأثبتم

وقًفامعىلمالذينمأصيبوامبعصابميفموقتمماميفمحياهتم،مولكنهامموجودةمعندمكلمإنسان،موتشكلمم

معامالمهاًماميفمحياته.م

وهكذاموجدتمأنممامدعامإليهمفرويدممنمأنمالطفلميعاينمممامأسامهمكبتماليولماجلنسية،مليسمم

يرماإلباحة،موأثارمهباماخلوفميفمالنفوسمحتىمحيولمبنيمإعدادمالشبابممإالمأكذوبة،مأرادمهبامتربم

وتربيتهمموإعدادهممإعداًدامخلقًيا،موأنمماميرميمإليهممنمتركماليولمحرةمتسلكمسبيلهامإىلممامتشاء،مم

م.م( 1) وأنمييرسمهلامهذامالسبيلمليسمإالمدعوةمرصحيةمإىلماإلباحيةم

 الشيطانية: 

مويد؟مقلنا:مفعىلممنمتتملذتمبعدمفرم

مقال:ممعىلمتلميذممنمتالميذمفرويد..مم

م؟م( 2) قلنا:معجبا..مأترتكماإلسنادمالعايلموتنزلمللنازلم

قال:مملقدمكنتممقتنعامذلكماحلنيماقتناعامتامامبتأثريمالالشعورميفمحياةماإلنسان..مولكنيمملمم

 
 جلندي،ممنشوراتمالكتبةمالعرصية.م(مانظر:مسلسلةمدراساتمإسالميةممعارصة،مالفرويّدية،مأنورما1)

معددمرجالهمبالنسبةمإىلمسندمآخرمَيرُدمبهمذلكماحلديثمبعددمأكثر..موعكسهم2) (ميرادمباإلسنادمالعايلمـمعندمالحدثنيمـممامَقلَّ

 )اإلسنادمالنازل(،ممهومالذيمكثرمعددمرجالهمبالنسبةمإىلمسندمآخرمَيِرُدمبهمذلكماحلديثمبعددمأقل.
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مأقتنعمباممطرحهمفرويدممنمطروحاتمحولمنوعمالالشعورمالسيطرمعىلماإلنسان..مم

مهلموجدتميفمهذامالتلميذممامدلكمعليه؟مقلنا:مفم

مقال:ممأجل..مم

مقلنا:ممنمهو؟م

..ملقدمجاءينميفماللحظاتمالتيمبدأمم( 1) (مإدلرمقال:ممهممكثريون..مكانمأوهلممرجلميقالملهم)م

الشكمفيهاميترسبمإيلممنمرؤىمفرويد،موقالميل،موهومهيمسميفمأذين:مأتدري..ملقدمكانمسيدنامم

..مال..مليسماألمرمكامميقول..مم( 2) إرجاعهمالسلوكماإلنساينمإىلماجلنسمفرويدمخمطئامخطأمشديداميفمم

 
م(،مُولدمأدلرميفممدينةمفيينامبالنمسا،موقدمكانماختصاصًياميفمالعيونموطبيبًاملألعصابم1937مم-مم1870َأدَلرم)(مهومألفردمم1)

م.مويفمالفرتةممامبنيمعاميم1911وم1902قبلمأنمُيصبحمطبيبًامنفسانيًّا..معملمأدلرممعمسيجموندمفرويدميفمالفرتةممنمعاميم

مالطفولة1934ومم1919 مثممأّسسممستوصفاتمتوجيه موأرشفمعىلممم، موعملممعماآلباء مبتدريبمالعّلمني، مقام مكام يفمفييّنا

مممانتقلمأدلرمإىلمنيويورك.1934نشاطاتمالعّلمنيماخلاّصةمبتعلممكيفيّةممتريضماألطفالماّلذينميعانونماالضطرابات،مويفمعامم

والكامل،موقدمأشارمأدلرميفمالبدايةمموهوميرىمأنمالقوةمالرئيسيةمللنشاطمالبرشيمبوجهمعامممامهيمإالمنضالملتحقيقمالّرفعة

إىلمهذهمالقوةمبوصفهامدافًعامنحومالوصولمإىلمالسلطة،مولكنهمساّمهاممؤخًرامالنّضالمنحومالرفعة.موسمىممدرستهمالفكرّيةم)علمم

 النفسمالفردي(،مويشارمإىلمهذهمالدرسةميفموقتناماحلارض،مأحياًنا،مبـم)علممالنفسماألدلري(

نميرىمفرويدميفمحياتهمبدايةماهنيارمنظرياته..موالذيماستمرمإىلماليوم..مفمعماجلهودمالكبريةمالتيمحاولمهبام(ملقدمقدرماهللمأ2)

أتباعمفرويدمالسيطرةمعىلممناهجمالتعليمموالرتبيةموالدوائرمالعلمية،مغريمأهناميفمسنواتمتاليةمقليلة،مانكشفمعوارها،محتىمإنم

،موعدهتممنحومأربعةمآالف،مفوجئوامبحملةم1956ءمذكرىمفرويدميفممدينةمشيكاغومعاممماألطباءمالنفسانينيمالذينماجتمعوامإلحيام

عنيفةمعىلمفرويدمومذهبه،ميتوالهامرجلممسؤولمعنممركزهمالعلميمهومالدكتورمبرسيفالمبييلممديرممعهدمالنفسياتمبواليةم

مألنيواز.

وأنمآراءهمالمتضيفمشيًئامإىلمالقيمماإلنسانيةمألنهميرتدموخالصةممحلته:مأنمالبقيةمالباقيةممنمطبمفرويدمقليلةمالميؤبهمهبا،مم

باإلنسانمإىلمأغوارمالباطن،موهيملمجانبهمالنطقيمالشاعر،موأنهمملميكنميفهممالرأة،موملميكنميتذوقمالوسيقى،موالمحيسمجاللم

مالعقيدة.

خيالية،مانتزعتممادهتاممنماألساطريممموقالمباحثمآخر:مإنمنظريةمفرويدمعنمالعقلماإلنساينمالمتقوممعىلمأكثرممنمافرتاضات

موالتخميناتمالتيمسبقمرفضهاميفمجمالمالدراساتمالتعلقةمبتاريخماإلنسان.

وقدمكشفتماألبحاثمالتيمنرشهامالكتابماليهودميفمالسنواتماألخريةمعنمعالقةمجذريةموعميقةمبنيمنظرياتمفرويدموبنيم

العلامءمبربيقهامالزائفمسنواتمطويلةمحتىمأعلنتمهذهماحلقائق،مومنمبنيمنصوصمالتلمود،موقدمظلتمهذهمالنظريةمختدعممئاتمم
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لقدمبحثتموحللت..مفوجدتمأنمالوجهمللسلوكماإلنساينمأمرمأخطرمبكثريممنمتلكمالنزواتمم

ماحلقريةمالوقوتة..مم

منظرتمإليه،موالفرحةممتألمأساريرموجهي،موقلت:مفاممالذيماكتشفت؟م

مقال:ممالشعورمبالنقص..مم

مرمبالنقصم!؟..ممامتقصد؟مقلت:مالشعوم

قال:مملقدمرأيتمأنمكلمنشاطميمكنمتفسريهمهبذهمالقوةمالدافعة..مقوةمالشعورمبالنقص..ملقدمم

م.ملقدمكتبتميفمذلكمكتابامأثبتمفيهمهذا.م.مرأيتمأنهمقوةمالدفعماألوىلمللسلوكم

.ماسمعممناولنيمكتابامكانمبيده،موقال:مهذامهومالكتاب..ملقدمسميته..م)فهممالطبيعةمالبرشية(.م

مامأقولمفيه:)مإنمكلمطفلموهوميقفمبمفردهمأعزلمعنممعونةماآلخرينمالميلبثمأنميشعرمإنمم

عاجاًل،مأومآجاًلمبعجزهمعنممعاجلةمشؤونمالعاملمالواقعي،موهذامالشعورمبالعجزمهومالقوةمالدافعةمم

م(مونقطةماالرتكازماألوىلمالتيميبدأممنهامجهادماإلنسان،موهوميقررماهلدفماألقىصملوجودهم

 
الذينمكشفوامهذامالرسمالدكتورمصربيمجرجسميفمكتابهم)الرتاثماليهوديمالصهيوينميفمعلممالنفسمونظريةمفرويد(محيثمأشارم

مواآلدابموالفنونمواجلام معىلماإلعالم مالقوىمالسيطرة ماخلطريمالذيمقامتمبه مفرويدمإىلمالرتكيز عاتميفمالغربمعىلمنظرية

واحتضاهنامعىلمهذامالنحومالريب،مبالرغمممنمأهنامملمتكنمصحيحةمعلمًيا،مبيناممأخفتتمأصواتمالنظرياتماألخرىماألكثرمقرًبام

ممنماحلقائقمالعلمية.

تحليلمالنفيسميقولمالدكتورمصربيمجرجس:م)لفتمانتباهيمحقيقةمكربى،متلكمالعالقةمالوثيقةمبنيمفرويدمرجلمالعلمموال

والفكرمالعاليممنمناحية،موبنيمالرتاثماليهوديمالصهيوينموالصهيونية،موالعملمالسيايسمالدينيمالعنرصيممنمناحيةمأخرى،م

وكاممتبديميلمليستمعالقةممصادفة،مولكنهامعالقةمأصلمومسارموهدف،موأشارمإىلمأنمفرويدموأصحابهمالذينممحلواملواءمفكرتهم

ممنمالصهيونيةم)ساخس،مرايك،مسالزمان،مزيلبورج،مشويزي،موتيلز،مفرانكل،مكاتز،مفينكل(منمبعدهمكانواممجيًعام

وأشارمإىلمعدةمعباراتموردتميفمكتاباتمهيوديةملفتتمنظرهمإىلمماميراهماآلنممنمعالقةمبنيمالصهيونيةموبنيمنظريةمفرويد،م

ينمالتيمهلامعالقةمبالتحليلمالنفيس،مبلمإىلممامذكرتهموليسمذلكمإىلممامأشارمإليهمباكانميفمبعضمخفايامالرتاثماليهوديمالصهيوم

ميفمسبيلمذلكموقائعمالايضموأحداثم مالعقلمالغريبممزيفة ماليهودية مكيفمحتتقر معن: ممارين( موايز، م)ترود، مالكتابة رصاحة

ة،مالفرويّدية،ماحلارض،مآمنةمبعدمذلكممنماالفتضاح،مومطمئنةمآخرماألمرمإىلمالتصديق.م)انظر:مسلسلةمدراساتمإسالميةممعارص

 أنورماجلندي(
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أغلقمالكتاب،مثممنظرمإيل،موقال:مالطفلمحنيميولد،ميكونمبحاجةمإىلمنوعممنمالرعايةمم

واالهتامم،موهيمرعايةمرسعانممامتستحيلميفمنظرمالطفلمإىلمنوعممنمالتسلطمعىلمنفسيتهم؛مألهنامم

ممتشعرهمبعجزه،ماألمرمالذيميولِّدملديهمشعورًامبالنقص،ممماميفيضمبهمإىلمأنميبنيملنفسهمعالًاممنم

ماخليالميكونمفيهمسيدًاممطاعًا،مويسعىمإىلمتقديممنفسهملآلخرينمعىلمأنهممركزمالقوة،موسيدمالقرار.م

قلت:مأنتمتقلدمسيدنامفرويدميفمتركيزهميفمحتليلهمللسلوكماإلنساينمعىلمسنواتمالطفولةمم

ماألوىل؟م

منعم..ملقدماكتشفتمأهنامالوّجهمللسلوكميفمالستقبل،مألنماألساليبمالتيميم تخذهاممقال:م

مالطفلمللتعويضمعنمشعورهمبالنقصمتقررمطبيعةماهلدفمالذيميوجهمنشاطهمخاللمحياتهمكلها.م

مقلت:مولكن..مهلمأمكنكمتفسريمكلمالنشاطماإلنساينمهبذامالدافع؟م

مأجل..ملقدموجدتمأنمكلمالنشاطماإلنساينمتعبريمعنمهذامالشعور..مفقطمالناسمم قال:م

مريمعنهموتعويضه..ممخيتلفونميفمطبيعةمالنقص،موطريقةمالتعبم

وقدموجدتمأنمهذامالتعويضمالميتممإالمعىلمأنقاضماآلخرينممنمخاللمقوةماإلرادة،مم

وفرضهامعىلماجلامعة،موالتسلطمعىلمالجتمع،مفالميمكنمأنمتتحققماألهدافممنمدونمالكفاح،مم

مواالقتحام..مم

مقلت:مأالميمكنمحتقيقماألهدافمعنمطريقماأللفةموالتعاونممعمالجتمع..مم

ضحكةمعالية،موقال:مال..مالميمكنمللفردمالنجاحميفممساعيه،موهومحيملمهذهمممضحكم

مالقيم..مإنمالنجاحمالميعنيمعنديمإالمشيئامواحدا..مهوماحليلولةمبنيماآلخرينموبنيمحتقيقمأهدافهم.م

مقلت:مإنمهذامجيرمإىلمالرصاع؟م

مالميمكنمللحياةمأنمتستقيممبالمرصاع..مأليستمالاديةماجلدليةمعندم لينني،موالاديةمممقال:م

مالتارخييةمعندمماركسمرصاعمعىلممطالبماإلنسانميفمهذهماحلياة؟م

مقلت:مبىل..مم
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مقال:ممالميمكنملنظريةممنمالنظرياتمأنمتنجح،موهيمتستظلمبظلمالسالم.م

مقلنا:مفهلمصحبتمهذامالصارع؟م

األخريممقال:ممأجل..موتعلمتمعىلميديه..موالمأنكرمأينماستفدتمالكثريممنمأفكاره..ملكنيميفمم

متركته.م

مقلنا:ممل؟م

قال:مملقدمعلمتمبصحبتيملهمعلمماليقنيمصدقممامقالهميلمصديقيممالفيلسوفماإلنجليزيمم

جود..ملقدمقالميل:)مبينامميذهبمفرويدمإىلمالكشفمعنمجانبمالوحشميفماإلنسان،مفإنمإدلرمم

ميذهبمإىلمالكشفمعنمجانبمالشيطانمالتمردمفيه(م

 األسطورية: 

م؟مقلنا:مفمنمصحبتمبعدهم

بعدمأنمعلممعزميمعىلمتركمصداقةم)إدلر(،موقالممم( 1) (ميونجمقال:مملقدمجاءينمرجلميسمىم)م

ميل:مهلممإيل؟م

مقلت:ممنمأنت؟م

مقال:مأنامالذيمجتدمعندهماحلقيقةمالتيمهتتميفمالبحثمعنها.م

مقلت:مماماسمك؟م

قال:ممالمهيمكماسمي..مفاسميمهوماسمماجلامعة..مفليسمهناكماسممخاصميل..مكاممأنهمليسمم

 
م(،موهومعاملمسويرسيمخمتصميفمعلممالنفسموالطّبمالنفيس،مقاممبتطويرم1961-1875(ممهومكارلمجوستافميونجم)1)

جمالمعلممالنفسمالتحلييل،مولدميفممدينةمبازلمألبمكانميعملمقسيًسا،مومنذمصغرهمكانملديهماهتامممدائممباخلرافاتمواألساطريم

استخدمميونجميفموقتممبكرممنمحياتهمالعمليةمنظرياتمالتحليلمالنفيسمالتيماستحدثهامفرويد.موتقابلماالثنانميفمم.والسحر.

م،موتوثقتمصلتهام،موشاركميونجميفمحركةمالتحليلمالنفيس.مويفموقتمالحقمبدأميونجميعتقدمأنمفرويدماهتممأكثرم1907عامم

نسان.موقدمأدىمعدممتركيزميونجمعىلماجلنسمإىلمختليهمعنمفرويدموانتهاءمصداقتهامميفممنمالالزممبالغرائزماجلنسيةميفمسلوكماإل

 م.م1943م.موأصبحمأستاًذاميفمعلممالنفسمالطبيميفمجامعةمبازلمعامم1913عامم
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مهناكماسممخاصملكلممنمتراهمممنمالناس.م

مسطحماإلنسان؟مممامقلت:مفاممترىميفماإلنسان..مأوممامترىميفماألعامقمالتيمينبنيمعليهم

التيمسلكهامبكممقال:ممأنامبسيطمجدا..موواقعيمجدا..مفلذلكملنمأسلكمبكمتلكمالتاهاتمم

مصديقيمفرويد..مم

مقلت:مفأنتمتنكرمالالشعورمإذن؟م

قال:ممال..مأنامالمأنكره..مولكنيماكتشفتمبديالمملالشعورمالذيموضعهمفرويد..مفإنمكانمم

هوممممالالشعورماجلمعيمالالشعورمالشخيصمهومحمورمنظريةمفرويدميفمبناءمالشخصيةمونموها،مفإنمم

ورمابتدائيةمالمشعورية،مأومرواسبمنفسيةملتجاربممجوهرهامعندي..مأناميونج..موهومعنديمصم

ابتدائيةمالمشعورية،مالمحتىص،مشاركمفيهاماألسالفميفمعصورمبدائية،موقدمورثتميفمأنسجةمم

منامذجمأساسيةمقديمةملتجربةمإنسانيةممركزية.ممم-مإذنمممم-مالدماغ،مبطريقةمما،مفهيمم

مبوالديهمكاممذكرمفرويد؟مقلت:مالوعيماإلنساينمعندكمإذنمليسممقصورًامعىلمعالقةمالطفلمم

قال:ممأجل..مالوعيماإلنساينمعندي..مأناميونج..مإنامميتشكلميفمظاللمخمزونمثقايفمموروثمم

يمتدمحتىمجتربةماإلنسانمالبدائيممعمالكائناتمواألشياء،موقواممهذامالخزونمهوممامأسميهمبـمم

م)الالشعورماجلمعي(مأوم)األنامطمالُعليا(م

مقلت:ماألنامطمالعليا!؟م

أجل..موهيمتتشكلممنمتلكماألساطريمالتيمحيركهامنداءمالالوعي،مفتبدوميفمأحالمممممقال:م

ماألفرادمورؤىمالفناننيمالعرافني،مكيمتعيدمالتوازنمالنفيسمللعرص.م

مقلت:مفمحورمنظريتكمينطلقممنماألنامطمالعليامإذن؟م

مقال:ممأجل..موهلامعندي..مأناميونج..ممرتبتان:م

تهام)األنامطمالعليامالشخصية(مكنمطمالظل،موالِقرانمالقدسممأمامالرتبةماألوىل،مفقدمأسميم

واألنيام،موهذهمتربزميفمشكلمشخيصمفرتىممبارشة..مفاإلنسانميلتقيمأوالًممعمظلهمأوممعموجههمم
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الذيمخيفيهمبواسطةمالشخصية،مويلتقيمبوالديهماللذينميشكالنملهمنمطمالِقرانمالقدس،مويواجهمم

مومالنفس.مأحوالمالالشعور،موهيماألنياممأم

أمامالرتبةمالثانية،مفقدمأسميتهام)أنامطمالتحول(،مكنمطماألم،مونمطمالطفل،مونمطمالبنت..مم

فنمطماألممحيملمصورةماألممالطبيعية،مواألمماألرض،مواألممالروح،مونمطمالطفلمحيملمصورةمم

نثىممالطفلماإللهمأومالطفلمالبطل،مونمطمالبنتمحيملمصورةمالعذراء،مواألنثىمالجهولة،مواألم

ماخلرافية،مواألنثىماألضحية.م

مانبثقممنمتصورمم مإنسانيًا وعىلمهذامتكونمهذهماألنامطمالشخصية،موأنامطمالتحولممرياثًا

ماإلنسانمالبدائيمللكون،موهومماميسمىمباألساطري.م

مقلت:مأراكمتعطيممصداقيةمكربىملألساطريممعمأنهمالمدليلمعليها.م

م مال.. موقال: مشديدا، مإنمملستمأدريمكيفمغضبمغضبا متزعم.. ليستماألساطريمكام

األساطريمهيمتاريخمالبرشيةماألوىل..منعممتنوسيتممالحمهمالدقيقة،موأضفىماخليالماإلنساينمعليهمم

مجوًامفضفاضًا..ملكنهميظلممعمذلكمهومتاريخماإلنسانيةماألول.مم

مقلت:مومامتقولميفماألساطريمالتيمتؤرخملآلهلة؟م

ضفىمخياالمعىلماحلقائقمالتارخييةمالتيمحتملهاممقال:مملقدمذكرتملكمأنمالعقلماإلنساينمأم

األساطري،مفلذلك،مفإنماألساطريمالرتبطةمباآلهلةمليستميفماحلقيقةمإالمتأرخياملعرصماألبطال،محنيمم

كانماإلنسانميعجبمبالقوةمواجلربوت،موالبطولةميفمشتىمألواهنامالاديةموالعنوية،مويتطورمهذامم

التقديسمتتالشىممعهامحينًامبعدمحنيماحلدودمالفاصلةمبنيمماإلعجابمعندماألجيالمإىلمنزعةممنم

الحدودمالطلق،موبنيمحقائقمالواقعماإلنساين،موخفايامالوجودمالغيبي،مفتصلمإىلمحدمعبادةماآلباء،مم

مثممتصلمإىلمتنايسمهذهماألبوة،مودخوهلاميفممرحلةمتالية.م

تراهامكامنةميفمهذهمالصورممقلت:مسلمتملكمهبذا..مفاممتقولميفمعبقريةماإلبداعمالفني..مهلمم

ماألسطورية؟م
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قال:ممأجل..مفالصورماألسطوريةمهيمالتيمتشكلمقاساًمممشرتكًامبنيمالناس..مإهنامهيمالتيمم

تطلقمقوىمالخيلةمللمبدع..مومنمهنامكانتمالروائعميفماألعاملمالفنيةمخالدةموالموطنمهلا..مذلكمم

اريخموتلتقيماألجيال،مفإذامغاصمالفنانمإىلممألهنامإناممتنبعممنمالالشعورماجلمعي،محيثمينبسطمالتم

هذهماألعامقمفقدمبلغمقلبماإلنسانية،موإذامعرضمعىلمالناسمقبسًاممنمهذامالنبعمالعظيممعرفوامأنهمم

ممنهمموهلم.م

مقلت:ملقدمذكرميلمفرويدمأنماإلبداعميعتمدمعىلمالتسامي..مم

ملميعتمدمعىلماإلسقاط.مقاطعني،موقال:مأخطأمفرويد..ماإلبداعمالميعتمدمعىلمالتسامي..مبم

مقلت:مماماإلسقاط؟م

قال:ممهومالعمليةمالنفسيةمالتيمحيولمهبامالفنانمتلكمالشاهدمالغريبةمالتيمتطلعمعليهممنمأعامقهمم

مالالشعوريةمإىلمموضوعاتمخارجيةميمكنمأنميتأملهاماألغيار.م

مقلت:مكيفميتممهذاماإلسقاط؟م

الرمزمالناتجمعنمإطالعمالبدعمحدسيًامعىلمالالشعورممقال:ممهذاماإلسقاطمالميتممإالممنمخاللمم

اجلمعي،موهلذامكانمإبداعمالرمزمأعظمموظائفمالالشعور؛مألنهمأفضلمصيغةمممكنةمللتعبريمعنمم

محقيقةمجمهولةمنسبيًا.م

 السلوكية: 

يونج(مبتلكماألحاديث،مبلمأقنعنيمهبا،مملميعدميلممنمهمميفمحيايتممبعدمأنمحدثنيمأستاذيم)م

مماألساطريمواخلرافاتمالقديمةمألحاولمأنمأجدممنمخالهلامحقيقتي..ممإالمالبحثميفم

كانمالبحثممضنيا..موكانمفكمالرموزمأكثرمصعوبة..موفوقمذلكمملميكنميلممنمالدالئلممامم

ميقنعنيمبصحةمأيممنمالتحليالتمالكثريةمالتناقضة.م

هة،مويدخلنيمميفمغمرةمتلكماجلهودمالشاقةمجاءينمأستاذيمالسادس،مليخرجنيممنمتلكمالتام

ممتاهةمأخرى.م
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مقلنا:ممنمأستاذكمالسادس؟م

م)م مرجلميقالمله م مشيخم)م( 1) (مواطسونمقال: مالسلوكيةم.. مكانمحيملمبعضمم( 2) (مالدرسة ..

اآلالتمالتيمتعودمعلامءمالطبيعةمأنمحيملوها..موقدمبدأينمبقوله:مدعمعنكمأحاديثمالعجائز،موتعالمم

مإيل،مفلنمتعرفم)أنا(ممنمدوين.م

مالممالمحمفرويد.ممم( 3) ليكممالمحمنيوتنمقلت:مولكنيمأرىمعم

مضحك،موقال:مومتىماستطاعمذلكماألبلهمالتعلقمبأحاديثمالعجائزمأنميفهمماإلنسان؟م

مقلت:موهلماستطاعمنيوتنمأنميفهمماإلنسان؟م

قال:ممأجل..منيوتنمالذيماستطاعمأنميفرسمالكونمهومالوحيدمالخولمبأنميفرسماإلنسان،مم

ممماإلنسان.مألنهمالوحيدمالذيميمكنمأنميفهم

مقلت:منيوتنميفهمماآللة..مالماإلنسان؟م

مقال:ممليسماإلنسانمسوىمآلة..مالمختتلفمعنمأيمآلة..مم

مقلت:موالعقل!؟م

م.مهلمرأيته؟م.مضحكمضحكةمهستريية،موقال:مالعقل..ممامالعقل!؟م

 
م(.معاملمنفيسمأمريكيمهومزعيممالدرسةمالسلوكيةميفمعلممالنفس،موكانم1958مم-مم1878(مهومجونمبرودسمواطسون،م)1)

ألولميفمجمالمبيولوجياموطبموسلوكمالكائناتماحليةمالدنيا،مقدمدفعهمهذامإىلمالشكميفموجودمالعملياتمالعقليةمالتيمعملهما

يدعيمعلامءمالنفسمدراستها،موأخذمعىلمعاتقهممهمةمتقديممتفسريملسلوكمكلممنمالبرشمواحليواناتميفمإطارمبدينموفسيولوجيم

 رمعاملمسلوكيات(خالصموذلكميفمكتابهم)علممالنفسممنموجهةمنظ

مومنمم(2) مالتيمترتكزمعىلمأساسممسلامتموممبادئمواحدة مالسلوكيةمعبارةمعنمجمموعةممنمالنظرياتمالفرعية الدرسة

مونظريةم مسكنر ماالرشاطماإلجرائيمبزعامة مبافلوفمونظرية ماالرشاطمالكالسيكيمبريادة منظرية مالرئيسية النظرياتمالسلوكية

 امونظريةمالعالجمالعقالينماالنفعايلمالليسمونظريةمالعالجممتعددمالوسائلمالزورس.التعلمماالجتامعيمبريادةمباندور

(النظريةمالسلوكيةممتأثرةمأساسامبنظريةمنيوتن،مممامأدىماىلمتسميتهامبـم)النظريةمالذرية(موهيمقريبة،ميفمحتليلهامالسلوكم3)

ميفمالقدار،موخمتلفمعنهميفماالجتاه.مبالفعلموردمالفعل،ممنمالشكلماليكانيكي،مفلكلمفعلمردمفعلممساوملهم

وهلذامانتقدتمالنظريةمالسلوكيةممنممنطلقمالقارنةمبالنظريةماليكانيكيةمنفسهم)نيوتن(،مفهيمتنطلق،ميفمحتليلمالسلوك،ممنم

 الثرياتمواالستجاباتممنمدونماالهتامممبجانبماالدراكميفمتفسريمالسلوك.
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مقلت:مالكلميذكرمالعقل..مويذكرمالشعور..مبلمويذكرمالالشعور..مم

تراهممنمجسمه..ممأماممامتسميهمالشعورمفالميعدومأنميكونمحصيلةممقال:ممماماإلنسانمإالممام

مثانويةملعملياتمجسمية،ميصاحبهامأحيانًا،موإنمكانمذلكمحيدثمبصورةمعرضية.م

.محتىمماركس..مذلكمم.مسكتمقليال،مثمماستأنفميقول:ملستموحديمالذيميقولمهذام

لناسمتراهمميقيمونمعالقاتمماألمحقمالشيوعيمكانميقول:)ميفماإلنتاجماالجتامعيمالذيميزاولهمام

حمددةمالمغنىمعنها،موهيممستقلةمعنمإرادهتم،موعالقاتماإلنتاجمتطابقممرحلةمحمدودةممنمتطورمم

قواهممالاديةميفماإلنتاج،موالجموعمالكيلمهلذهمالعالقاتميؤلفمالبناءماالقتصاديمللمجتمع،موهومم

والتيمتطابقهامأشكالمحمدودةممنمماألساسماحلقيقيمالذيمتقوممعليهمالنظممالقانونيةموالسياسيةم

مالاديةمهومالذيميعنيمالصفةمالعامةمللعملياتمم مفأسلوبماإلنتاجميفماحلياة الوعيماالجتامعي.

االجتامعيةموالسياسيةموالعنويةميفماحلياة.مليسمشعورمالناسمهومالذيميعنيموجودهم،مبلمإنمم

موجودهممهومالذيميعنيممشاعرهم(م

منسانملنمتبقيملهمأيميشء؟مقلت:مولكنكمبنزعمالعقلممنماإلم

قال:ممبلمأعيدهمإىلمذاته..مفمنماخلطرمومنماخلطأمأنميظلماإلنسانميبحثميفماألساطريمعنمم

مذاته..مبيناممذاتهمأمامهميستطيعمأنميرشحهامكامميشاء.م

قالمذلك،مثممنظرمإيلمليتأملمتأثريمكالمهمعيل،مثممقال:ملقدمظلتمالاديةمتعاينمضعفًاممنذمأنمم

هماحللقةمأيممنذمكانماليكانزممالعصبيمجمهوالً،مواستغلمالثاليونمهذامالضعف،ممكانتمتفتقدمهذم

مواستفادممنهمالرجعيونملنرشماجلهلموتشويشمالفكرموخلقمأساطريمعنمالطبيعةمالبرشية..مم

قالمذلك،مثممنظرمإيل،مفوجدينمالمأزالمالمأنبسمببنتمشفة،مفقال:متعالممعي..مالميمكنمأنمم

مك..مفليسماخلربمكالعيان.متقتنعمقبلمأنمترىمبعينم

مقلت:مإىلمأينمتريدمأنمتأخذين؟م

مقال:ممألستمتبحثمعنماإلنسان؟..متعالمأريكماإلنسان.م



62 

 

رستممعهميفمكثريممنمالتاهاتمإىلمأنموصلنامحجرةمسمعنامفيهامصياحمكلب..مفالتصقتمم

مبه،موقلت:مأنامأخافممنمالكالب..مهيامبنامنبتعدمعنها.م

مفهممالكالب..متعالممعي.مقال:مملنمتفهمماإلنسانمحتىمتم

..مملميطلمبهمترحيبهملنا..مبلمقادنامإىلمم( 1) (مبافلوفمدخلنامحجرةماستقبلنامفيهامرجلماسمهم)م

حيثميوجدمالكلبمالذيمأفزعنيمنباحه..مثممقرعمجرسا،مفإذامبالكلبميسيلملعابهمبقوة..مقالملنامم

مبعدمأنمأقرعماجلرس..ممبافلوف:مانظروا..ملقدمعودتمهذامالكلبمعىلمأنمالمأقدمملهمالطعاممإالم

ملقدماستطعتمأنمأستبدلمرائحةمالطعاممم متأثريمذلكمعليه..مصارماجلرسمعندهممثريا.. انظروا

مبصوتماجلرس.م

مالتفتمإىلمصاحبي،موقلت:ملقدمأخربتنيمأنكمستدلنيمعىلماإلنسان..مفأينمهوماإلنسان؟م

مأشارمإىلمالكلب،موقال:مهذامهوماإلنسان.م

مإنسانا.مقلت:مهذامكلب..موليسمم

ضحكممعمصاحبهمبافلوفمضحكةمعالية،مثممقال:منعم..مهناكمفروقمبينهام..ملكنممعمذلكمم

منستطيعمأنمندرسماإلنسانممنمخاللمدراستنامللكلب..مبلمللحرشات..مم

مقلت:مماماجلامعمبينهام؟م

قال:ممأملميفرسمنيوتنممجيعمحركاتمالكونممنمخاللمتفاحة؟..مفكذلكمنحنميمكننامأنمنفرسمم

 
م(معاملمرويسممنمعلامءمعلمموظائفماألعضاء،منالمجائزةمنوبلميفمعلمم1936مم-1849(مهومبافلوف،مإيفانمبرتوفيتشم)1)

م معام مفقدمأوضحمكيفمأنمالعصبمالعديميتحكمميفمانسيابمالعصاراتم1904وظائفماألعضاء ميفماهلضم. معنمبحثه م،

م.اهلضميةمللبطنموللبنكرياس

،موقدماكتشفمأنهميمكنملتكرارمترابطممثريمظلمبافلوفمـمخاللمالثالثنيمسنةمالتيمتلتمتلكمالفرتةمـميدرسمعملمالدماغ

صناعي،ممثلماجلرس،مأنميقومممقاممالثريمالطبيعيممثلمالطعامميفمإحداثمردمفعلمفسيولوجيممتمثلميفمسيالنمالّلعاب.موأطلقم

انمتعتمدمعىلمهذاماسممالنعكسمالرشطي.موكانمبافلوفميؤمنمبأنمكلمالعاداتمالكتسبة،مبلمحتىماألنشطةمالعقليةمالعلياملإلنس

 عىلمسلسلةممنماالنعكاساتمالرشوطة.
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مهرمالسلوكيةملإلنسانممنمخاللمالظواهرمالسلوكيةمللكالب.مكلمالظوام

قاالميلمهذا..مثممساراميبميفممتاهاتمكثرية..مومدةمطويلةممنمالزمانمرصتمأرىمفيهامنفيسمم

مكاممأرىمأيمآلة..موقدمعذبتنيمهذهمالرؤيةمكثريا..مم

قلنا:مفكيفماستطعتمأنمتتخلصممنها؟..موكيفماستطعتمأنمتتخلصممنمتأثريمهذامم

متاذ،موهومحيملممعهمذلكمالسالحماخلطري..مسالحمالعلم؟ماألسم

مقال:ممبالعلمماستطعتمأنمأختلصممنمذلكماهلذيانمالذيمكانميمألمرأيسمبه.م

مقلنا:مالعلم!؟م

قال:ممأجل..موقدمبدأتمبالفيزياء،مذلكمالعلممالذيماستندمإليهمأستاذيميفماختصارماإلنسانمم

ميفمآالتماإلنسان..مم

ميميفمالفيزياءمأطاحمبتلكمالنظرياتماآلليةمالتيمكانتمتفرسمملقدموجدتمأنمالتطورمالعلم

الكون،مفلممتعدمالادةمواضحةممتامسكةمتشّكلمحّيزًاممنمالفراغ،مكاممكانمُيعتقد،ملقدمأصبحتمعالًامم

ماألحداثمم ممن موسلسلة مالشحناتمالكهربائية، ممن موصارتمشبكة مواأللغاز، مالطالسم من

ممالعدم..مبلمإنهمالميمكنممشاهدهتا.مالحتملةمترتفعموتنخفضمحتىمتتالشىميفم

لقدمأصبحتمتلكمالذرةمالصغريةميفمفيزياءمالقرنمالعرشينمكأهنامنموذجممصغرملنظومةمم

شمسية..ميفممركزهامعددممنمالشحناتمالكهربائيةمالوجبةمتعرفمبالربوتونات،موهذهمتؤلفمم

ةمعددممنمالشحناتممالنواة،مويدورمحولمالنواةمعىلممسافاتمخمتلفة،مويفممداراتمغريممنتظمم

السالبةمتسمىمااللكرتونات.موالشحنةمالوجبةميفمكلمبروتونمتساويممتامًامالشحنةمالسالبةممنمم

ميفمالعادةممنمعددمم مأكربمكثريًا مالنواة مالربوتوناتمالتيمتتألفممنها كلماليكرتونمغريمأنمعدد

موام مللربوتونات، مبنيمالشحناتمالوجبة مالوازنة محتصل موإنام لشحناتمالسالبةممااللكرتونات،

لاللكرتوناتمالتيمتدورمحولمالنواة،مبوجودمشحناتمسالبة،مالكرتوناتمأخرىمموجودةميفمم

مالنواة.م
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والذرةمالتيمكانتمصلبةميفموضعمماديمثابتمأصبحتمبخالفمذلك،مفقدمأخذمالفيزيائيونمم

م ميطاردوهنا مم-مالحدثون مأدنجتون ميقول مإمم-مكام مالذرة مومن مالذرة، مالتصلمإىل مالسائل ىلمممن

مااللكرتون،محتىمأضاعوهاميفمالنهاية.م

والذرةمالتيمكانمُيظنمأنممعرفتهامالميمكنمالشكمفيهامأصبحتمتلكمالعرفةمخادعة،مألنهمم

مثبتمحديثًامأنهمإنامميستنتجموجودهاممنمأحداثمتقعمخارجها،ميظنمأهنامُتسبّبهاموتأيتمعنها.م

ميعدميفمالوجودمالعينيمللامدة،موإنامميفممونتيجةمهلذا،مفإنماإلدراكماحليسميفمالفيزياءماحلديثة،مملم

احلادثمالنفيسمالداخيل،مفحقيقةماألشياءمعقليةموليستممادية،مفالظاهرةمالاديةمليسمإاّلمأثرًامم

مللكيفيةمالتيمتتجىلمفيهاماحلقيقةمالروحية.م

وهكذا..ملقدمكانتمالفيزياءمالقديمةمتقولمبالتاّمسمبنيممادينيمعندمامأضغطمبأصبعيمعىلمم

لنضدةممثاًل،مأمامالفيزياءماحلديثةمفتقولم:مإنمالدفعمنايشءمعنمذراتماألصبعموذراتممطرفمام

النضدة،موذلكمالدفعميولدمتيارًامعصبيًاميصلمإىلمالدماغمينتجمعنهمشعورمباللمس،مفليسمهناكمم

معلممبيشءميقعمخارجماجلسم،مألنهمقدمحيصلمتنبيهمللجهازمالعصبيمدونموجودممنضدة.م

العرشينمبكشوفاهتاماجلديدةمملمتكملممامقاممبهم)منيوتنم(مبلمحطمتمبنيانه،ممفيزياءمالقرنم

حيثمهدممإنشتاينمبنظريةمالنسبيةمفكريتمالزمانموالكانمالطلقني،موأثبتمأنمعالقاتمالكانمم

والزمانموقواننيماحلركةمالميمكنمتعريفهامإالمبالواقفمالشخصيةمللمراقب،موليسمباحليادمكاممم

ميوتنم(مذهبمإىلمذلكم)منم

وجاءتمثورةمفيزياءماجلسيامتمعىلميدم)إيرنستمرذرفورد(محيثمأثبتمأنمالذرةمعبارةمعنمم

نواةممتناهيةمالصغرمحييطمهبامكممهائلممنماإللكرتوناتمأصبحتمتفسرياتمنيوتنمهلامتبعثمعىلمم

اإلحباط،مفاهنارتمإمرباطوريةمنيوتنموتطورتمميكانيكامالكممعىلميديم)نيلزبور(مو)فرينرهامم

مي(ميزنبم

وقدمأدتمكلمهذهمالتطوراتميفمالفيزياءمإىلمتطوراتممماثلةميفمتصورمعلمماألحياءمللحياة،مم
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فقدمكانتمالنظريةماآلليةمترىمأنماحلياةمنتيجةمعرضيةملعملياتممادية،موأنمالعقلمنشاطممتولدممنمم

آليًامم.ملكنمالعلمماحلديثمأثبتمـمباممالميدعمجماالمللشكمـمأنمأسلوبمالكائنماحليمليسم.مالدماغم

والميمكنمتفسريهمآليًا،مفاحلياةمظاهرةممنمصفتهامالتجددمواإلبداع،مواستحداثمصورمجديدةميفمم

الكائنات،مومنهامظهرتمنظرياتمالتطورمالبدع،موالتطورمالنايشء،مونظريةمالكائنماحلي،موالنظريةمم

مالعضوية.م

ئصمليستمهيممفالاءميتكونممنماألوكسجنيمواهليدروجنيمبنسبةممعينة،ملكنميفمالاءمخصام

خصائصمكلممنماألوكسجنيمواهليدروجني..موكذلكمجسمماإلنسانمفهومدماغموحلمموعظاممم

وأعصاب،مولكلممنهامخاصيةممعينة،ملكنملهممنماجتامعمهذهماألجزاءمخصائصمليستمموجودةمم

ميفمتلكماألجزاء.م

مواجلاملمموبناًءمعىلمهذامفلمميعدمكلمماديمحقيقيًا،موأصبحمالعنويمكالدين،موقيمماحلقمواخلريم

ممامصحمثبوته،موعّدمبابًاممنمأبوابماحلقيقة،موهبذامتقّوضماألساسمالعلميمهلذهمالدرسة،مفاإلنسانمم

ملميعدمشبيهًامباآللةمالمدخلمللعقلميفمسلوكياته،مفلهمعقل،مولهمغايةميسعىمإىلمحتقيقها،مومطالبمم

مهيدفمإىلمبلوغهامهيمأسمىممنممطالبماجلنسموالغذاءموالكساء.مم

ميعدم مإنماإلنسانمممفلم ماإلنسان، مبأبعاد ماحليواينمللسلوكماإلنساينمواعيًا التفسريماآليلمأو

يستجيبمللمنبه،مكاممتستجيبماآللة،ملكنهمالميعملمكاممتعمل،مفاستجابتهامآليةمأماماستجابتهمفهيمم

استجابةمفعالةمونشيطة،مفهوميدركمالوقفماخلارجي،مولذلكمفاستجابتهمالمتعتمدمعىلمقوةمذلكمم

موهذهمممالنبهم مبالغميفماالستجابة، ممؤثر موهو مالنزوعيمالذيملديه، معىلمالدافع متعتمد مما بقدر

م.م( 1) االستجابةمموجهةمإىلمغايةميمكنماستمرارهامبعدمزوالمالثريمبخالفماآللةم

 الربوبية: 

مقلنا:مإىلممنمجلأتمبعدمأنميئستممنمهذاماألستاذ؟م

 
 التفاصيلمالعلميةمالكثريةمالرتبطةمهبذاميفم)الباحثونمعنماهلل(ممنمهذهمالسلسلة.مانظر(م1)
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عاصفةمهوجاءمكادتمتقتلعنيممنماألرض..مفلمممقال:ممأنامملمأجلأ..ملكنميفمذلكماليوممهبتمم

أجدمإالمأنمأجلأمإىلمبيتممنمالبيوتمأفرمإليهممنمالعاصفة..مفلقيتمرجالمصلبامشديدا،مقالميلمبكلمم

مقوة:مأنتمالذيمتبحثمعنماإلنسان؟م

مقلت:مأجل..مم

ممم( 1) قال:ممفادخل..مأنام)فريدركمنيتشة(م

مقلت:مومنمفريدركمنيتشة؟م

اءمالتيمأطاحتمبكلممامقيلمحولماإلنسان..مأنامالذيمأحدثمأكربممقال:ممأنامالعاصفةماهلوجم

قطيعةممعمكلماالجتاهاتمالفكريةموالفلسفيةمسواءميفمالشكلمأومالضمونمأوماللغة..مأنامالذيمم

اهتمتمسقراطمبأنهموراءمالكارثةمالتيمحلَّتمباحلضارةماإلنسانية،مالحتكامهمإىلمالعقلموحده..مم

امالوسيقيةموراءمفقدانماإلنسانمسيادتهمعىلمذاتهمبرضوخهمواستسالمهمموأنامالذيماعتربتمالرتاجيديم

لقيمموأخالقموعقائدمكبلتهموأفقدتهمحريته..موأنامالعدوماللدودمللمسيحيةمعىلمالرغمممنمأننيمابنمم

قسمبروتستانتي..مأنامالذيمقلتمبأنمالسيحيةمعبارةمعنمجمموعةمأساطريمالشعبماليهودي..مبلمم

ذلتماإلنسانمبعدممامأقامتمعقائدهامعىلمبقايامتصوراتمباليةمومتناقضةمحولممقلتمبأنمالسيحيةمأم

وأنامم(..ملقدمماتماإللهمومنحنمالذينمقتلناهمالعامل..موأنامالذيمقلتميفم)هكذامتكلممزرادشت(م:)مم

الذيمقلتم:)كلماألشياءمخاضعةمللتأويل،موأيامكانمالتأويلمفهومعملمالقوةمالماحلقيقة(..موأنامم

كلمالصداقيةموكلمالضمريموكلمأدلةماحلقيقةمتأيتممنماحلواسمفقط(..موأنامالذيمممالذيمقلتم:)م

قلتمخماطبامأختي:م)إذامماممتميامأختاهمالمجتعيلمأحدمالقساوسةميتلومعيلمبعضمالرتهاتميفمحلظةمم

 
م(،موهومفيلسوفمألاين،معاملمنفس،موعاململغويات،ممتيزمبشخصيةمعدوانيةمجدًا،م1900ـمم1844(مهومفريدريكمنيتشهم)1)

مواحلداث ماأللانية، مالرومانسية ماأللانية، مالثالية مالادية، مالعارصة، موالفلسفة مالنفعية، مللمبادئماألخالقية،و محاّدا مناقدا ةمومكونه

مُعمومًا..م

مالفلس مجمال مألفكارمويف مروج ماحلداثة. مبعد موما مللمدارسمالوجودية مإهلام ماألحيان مأغلب ميف منيتشه ميعترب مواألدب، فة

 يمالفاشية.يالالعقالنيةموالعدمية،مواستخدمتمبعضمآرائهمفياممبعدممنمقبلمإيديولوج



67 

 

..موأنامالذيمقلتم:)مأشعرمأنمعيلمأنمأغسلميديمكلاممسلمتمم( 1) المأستطيعميفمالدفاعمعنمنفيس(م

ممتدين(..ممممعىلمإنسانم

مقلتمله،موقدممألينمبالرعب:مإىلمأيمعقلمحتتكمميفمكلمهذهمالدعاوى.م

ضحكمضحكةممدوية،مثممقال:عنمأيمعقلمتتحدث..مالعقلمأعجزممنمأنميدركمحقيقةمم

مالوجود.م

قلت:مالمأقصدممامفهمت..مبلمأقصدمالنطقمالعقيل..مومبادئمالفكرمالتيمتتيحملنامأنمنرسلمم

مبأحكامنا.م

يشءماسمهم)مبادئمالفكر(..مإهنامليستمسوىمرسابممنماألوهام..منعممهيممقال:مالموجودملم

قدمتكونمرضوريةمحلياةمالناس،مولكنّهامالمتستطيعمبحالممنماألحوالمأنمتعرّبمعنماحلقيقة،موالمم

مأنمتعربمإليها.م

مقلت:مإذامملمنسلمملبادئمالفكر..مفهذاميغنيمإلغاءمالعقل.م

حاجةمإليه..مبلمهومخطر..موالذيميمكنمتصّورهمعقليًامالمبدممقال:مالعقلميفمحياةماإلنسانمالمم

مأنميكونمومهًامالمحقيقةمله.م

مقلت:مهلمترىمأنماحلياةمتسريممنمدونمعقل؟م

مقال:مالشكميفمذلك..مم

مقلت:مفالموجودملعاملماحلقائقمإذنميفمهذامالوجود؟م

مقال:مكاممالموجودملعاملمالظواهر..مكالمهامعواملمومهية.م

مجودمإذن؟مقلت:مفاممهومالوم

مينحرصميفم)التغرّيمم مبتفاصيله مكله مينحرصميفم)الصريورة(.. مكّله ماحلقيقي مالوجود قال:

مالدائم(..مالتغريمالدائممهوماحلياة..موهومالطبيعة..مالثالثةمواحد..موالواحدمثالثة.م

 
 (ملكنمأمنيتهمملمتتحقق،ماذمتىلمعليهمالقساوسةميفمساعةمدفنه.1)
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مقلت:مفاممهذامالتغريمالدائم..مومامهذهمالصريورة؟م

ينمالراهن..موليسمهلامغايةمتنتهيمإليها..مبلممقال:م)الصريورة(مهيمالوجود..موهيمالواقعماآلم

مهيميفمنفسهامغاية..موهيمكّلميشء..والميشءموراءها.م

مقلت:مفالعرفةموالوجودماحلقيقيمإذنميتنافيانمويتناقضان.م

قال:ملقدمبدأتمتفهمني..مفالميمكنمأنمتكونمالعرفةماإلنسانيةممطابقةمللحقيقةمبحالممنمم

منممتناقضان.ماألحوال،مإذممهامدائاًمممتنافيام

مقلت:مفاممالفضيلةمالعظمىمالتيمحتكممالوجودمإذن؟م

قال:مهيمالقوة..مالقوةمهيمالفضيلةمالعظمىمالتيمجتكممالوجود..مبلمهيمالفضيلةمالوحيدة..مم

ولذلكمتراينمالمأدعومإالمإىلمالقوة..مالقوةموحدهامدونمالرمحةموالشفقةمهيمحمورماألخالق..مم

مولذلكمفأنام)فيلسوفمالقوة(م

دائامم:م)اخلريمهومكلمماميزيدمالشعورمبالقوة،مهومإرادةمالقوة،مهومالقوةمنفسها..موالرشممممأقولم

مهومكلممامينشأمعنمالضعف،مهومالضعف(مم

مقلت:مفأنتمتنطلقممنممذهبمالتطّورمإذن؟م

م مقال: مكانممذهبمالنشوءممأجل.. مفإن مالسكني.. مداروين مينظر مكام مإليه ولكنيمالمأنظر

مأرقىممنه..مفأنامأدعوماإلنسانمألنمالميتوقفمعندمممواالرتقاءميذكرمأنمكلمصنفم خيلقمصنفًا

ماإلنسان..مأنامأدعوهمليضحيمباإلنسان..مم

مقلت:مليصلمإىلمماذا؟م

.مذلكمماإلنسانماألعىلمواألرقى..موالذيميضحيمباإلنسانمم.مقال:مليصلمإىلم)السوبرمان(م

مالبسيطمكاممنضحيمبالغنمموالاعزمواخلنازير.م

قالمذلك،مثممالتفتمإىلمالعاصفةموراحميصيحمفيهامبقوة،موكأنهمخياطبممجعامالمأراه:مإننيمم

أدعوكممـميامنمتسميتممباسمماإلنسانمـمإىلمأنمختلعواماإلنسان..موتلبسواماإلنسانماألعىل..مفإنمم
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ماإلنسانميشءمجيبمأنمُيعىلمعليه..مفامذامعملتمممنمأجلمالعالءمعليه؟م

نمقدمخلقتمشيئًامأعىلممنها،مفهلمتريدونمأنتممأنمتكونوامجزرًامهلذاممإنمكلمالكائناتمحتىماآلم

مالدمالعظيم،موتفضلوامالرجوعمإىلماحليوانيةمعىلمالعالءمعىلماإلنسانية؟!م

مهيمخلقمهذاماإلنسانماألعىل..ممميمإنمالغايةممنماإلنسانيةمعندم

مهممنمنظمملتحصيلها؟مقلت:مإنممامتدعومإليهمممتازمورائع..مفاممأمجلمالقوة..مفاممالذيمأعددتم

قال:مذلكمالميتممإالمبطرائقمالرتبيةمالتيمترفعمالفردموتسمومبه..موبتحسنيمالنسلمالبرشي..مم

وباختيارمالمتازينممنمالرجالموالنساءمللتزواج..موأنميكونمالزواجمأساسهماختيارماألرقىممنمم

مبإرادتيهامم محتىمخيلقمالزوجان ملألرقىممنمالرجالمبرشيًا، مبرشيًا، مأرقىممنهام،ممالنساء مإنسانًا

موهكذا.م

مقلت:ملكنماحلبمهومالذيميترصفميفمالزواج؟م

قال:مفلنضحمبه..مفخريمالرجالمخلريمالنساء..مأماماحلبمفنرتكهمحلثالةمالبرش،مإذمليسمالغرضمم

ممنمالزواجمجمّردمالنسل،مبلمجيبمأنميكونموسيلةمللتساميموالرقي.م

مميسمومعىلمخالقيه.مإنمغرضمالتزاوجمهومإرادةماثننيمليخلقامإنساناًم

مقلت:ملقدمذكرتمطرائقمالرتبيةمالتيمترفعماإلنسان..مفاممهيمالقيممالتيمحتكمها؟م

قال:مإهنامتتلخصميفمأنميكونماإلنسانمحرًا..محيطممكلمالقيود..مويبددماألوهاممالثقيلةمم

الناس..مممماخلطريةمالتيمأتتمهبامالذاهبماألخالقية،موالدينية،موالفلسفية...مفاإلنسانماألعىلمفوقم

موفوقماألخالق..موفوقمالقوانني..موفوقمالتقويممالتقليديملألشياء.م

مقلت:مإنمهذاميقطعماإلنسانمعنمكلميشء؟م

المعالقةملهمبأيمشخص..موالمبأيموطن..موالمبأيمنوعممممنمقال:مذلكمصحيح..مفالسوبرمام

همعامةمممنمأنواعمالشفقةموالعطف..مهومفوقمكلمقيمة..موفوقمكلمقانون..موفوقمكلمماميعتقدم

الناس..موالميعنيهمقالمالناسمعنمهذاماليشء:مإنهمخري،مأومقالوامعنماآلخرم:مإنهمرش..مألنممهمتهمم
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أنميكونمهومخالقًامللقيم،ميضعملألشياءممنمالقيممماميريد،ممماميؤديمإىلمحتقيقمالغايةممنماإلنسانية..مم

ميفمأنميضعمرشعةمالقيممالتيميرتئيهاميفماألخالق،موالسياسةم م،موالفلسفة،موغريمذلك.مفهومحرٌّ

ليسمذلكمفقط..مبلمإنمهذاماإلنسانماألعىلمهومالذيمحيددممعتقداتمالعرصمبأكمله..موهومم

الذيميعطيمللحضارةمصورهتا..موهومالذيمخيلقمالقيمميفمحريةمتامة،مغريمآبهملاميسمىمباخلريمم

بإرادته،مويفرضمعىلمموالرش،مأوماحلقموالباطل..مفهومكلميشء،مخيُلقماألخالق،موحيّددماحلقم

الناسمماميضعمهلمممنمقيممفرضًا،موليسمعليهممهممإالمأنميطيعوه،مفالطاعةمأوىلمفضائلمالذينمم

مليسوامهمممنمطبقةماإلنسانماألعىل.م

مقلت:مأهلذامأعلنتمموتماإلله؟م

قال:مأجل..ملقدموجدتمأنماإللهمهومالوحيدمالذيمحيولمبينناموبنيمهذامالرتقي..مولذلكمم

منمالسوبرمانمهوماإلله..ملقدمقلتمعىلملسانم)زرادشت(:م)إذامكانمهنالكمآهلة،ممممأردتمأنمأجعلم

فكيفمأطيقمأنمالمأكونمإهلًا؟موإذنمفالمآهلةمهناك(..موقلتم:م)ملقدمماتتماآلهلةممجيعًا،مونريدماآلنمم

أنميعيشمالسوبرمان(..موقلتم:م)مإينمأهيبمبكمميامإخواينمأنمختلصوامعهدكمملألرض،موأنمالمم

اممنمحيدثونكممعنمأمٍلمساموي،مإهنممينفثونمفيكممالسممبذلك،مسواٌءمأعلموامبذلكمأممملممتصّدقوم

ميعلموا(م

مقلت:معرفتمتصوركمللوجود..مولإلنسان..مفاممتصوركمعنممصريمالوجودمواإلنسان؟م

قال:مأمامالوجود..مفإنهميسريميفمدوراتممتطابقة..مفهوميكّررمنفسهمباستمرار..مواإلنسانمم

مان(مهومهنايةمدورةمالوجود،مليعودمبعدمذلكمإىلمنقطةمالبداية..م)إنمالتكرارماألبديمماألعىلم)السوبرم

موعدهمبعدموجودماإلنسانماألعىل،مفسيعودمكلميشءمبالتفصيلمالدقيقممرةمومرة،مإىلممامالمهنايةمم

يدممله،محتىم)نيتشه(مسيعود،موهذهماألمةماأللانيةمالتيميعيشمبنيمظهرانيها،موالتيممتّجدمالدممواحلدم

مستعود(م

مقلت:مفأنتمتقولمبالوجودمبعدمالوت؟م
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مضحكمهبستريية،موقال:م)ليسمبعدمالوتميشء..مومامبعدمالوتمالميعنينامبعد(م

إنمالقوةمهيمكلميشء..مولذلكمفإنامأدعومإىلمالوتماإلرادي..موأناممنمالداعنيمإىلماالنتحارمم

نمأنماحلياةمملمَيُعدمهلامهدفملديه،ممحينامميكونمالوقتممناسبًامالختيارمالوت..مفمتىموجدماإلنسام

مفأحسنمخيارملهمهومأنميسلممنفسهملرحىمالوت..مم

لقدمقلتمعىلمعىلملسانم)زرادشت(م:م)مكثريممنمالناسميموتونميفموقتممتأخرمجدًا،مم

موبعضهمميموتونميفموقتممبكرمجدًا،موالمزالمهذامالقولم:م)متميفمالوقتمالناسب(ميبدومغريبًا(م

م***م

ظللتميفمصحبةمهذاماألستاذماألرعنممدةمطويلةممنمالزمن..مرباممكنتممملستمأدريمكيفم

أنفسمهبامعنمذلكمالنقصمالذيمزرعهميفمنفيسمالدير..ملقدمكنتمبقوةمنيتشةمأغطيمالنقصمالذيمم

مزرعهميفمنفيسمأولمأستاذميلم)سانمبونافنتور(م

مقلنا:مفكيفمبداملكمأنمترتكه؟م

مكانميتيهمبهمهومالذيمتركه.مقال:مأنامملمأتركه..مولكنمعقلهمالذيمم

مقلنا:ممامتقصد؟م

قال:ملقدمظهرمجنونهمبعدمأنمكانمخفيا..مفلذلكمملمأجدميفمصحبتهمإالممامحيولنيمكاممحيولمم

مالبرشيةممجيعامإىلمقطيعممنمالجانني..موحيولماألرضمإىلممارستانمكبريمالمحيويمإالمالجانني.م

مقلنا:مفكيفمختلصتممنمتأثريمأفكاره؟م

مأمذلكمأوالمبتخليصممنماإلدمانمعىلمتلكماخلمرةمالتيمسقاينممنها.مقال:ملقدمبدم

مقلت:مأيممخرة؟م

مقال:ممخرةمالغرورمالذيميسميهمقوة..مم

مقلت:ماكتشفتمإذنمبأنمالقوةمالتيميتحدثمعنهامليستمسوىمغرور؟م

قال:مأجل..مففرقمكبريمبنيمأنميسعىماإلنسانملتحصيلمالقوة..موبنيمأنميتيهمهبا..مويمحومم
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م..مإنمالقوةمتستدعيماالستفادةممنمكلمالطاقاتمواألفكارمواحرتامها..ممهبامغريهم

وقدمرأيتمأنمأولممامبدأمبهمأستاذيمالجنونمهومأنهمرفعمعنيمالثقةميفمكلماألفكارمالتيمتطرحمم

معىلماألرض..ممم

مقلت:مفهلمناقشتمأفكارهممناقشةمعقلية؟م

النهجمالذيمعلمنيمإياه..مممابتسم،موقال:مأجل..ملقدمطبقتمعىلماألفكارمالتيملقننيمإياهم

مفمحوهتاممنمذاكريتمومنمالتأثريميف.م

مقلنا:مكيف؟م

قال:مهومالميثقميفمالعقل..موالميفماحلقائق..موالميفمالظواهر..مهوميعتربهامكلهاممنماألوهام..مم

موباممأنهمطرحمآراءهمكحقائقمعقلية..مفقدماعتربهتامعىلمحسبممنهجهمجمردمرسابممنماألوهام.م

 السالم 

ك،مثممغرقميفمصمتمعميق..مانتظرناهمبرهة..مفلاممطال،مسألناه:مأهؤالءمفقطمهمممقالمذلم

مأساتذتك؟م

قال:ممال..مهناكمأساتذةمكثريون..مأستحييممنمذكرهم..مأومينعقدملساينمدونمذكرهم..مألينمم

بعدمأنملقيتمالنورموالصفاءموالسالم..مبعدمأنملقيتماإلنسان..مرصتمأنظرمإليهممباحتقار،مم

مكماألياممالتيمكنتمأجثومبنيمأيدهيممفيهامكاممجيثومالصبيمأمامممعلمه.موأخجلممنمتلم

قلنا:مفحدثنامعنمالنورموالصفاءموالسالم..محدثنامعنماإلنسان..محدثنامعنماألستاذمالذيمم

منسخممجيعمماملقنهملكمأساتذتك.م

ممقال:مملميكنمأستاذيمهذامخريجمأيمجامعة..موالمأستاذامبأيمكلية..موملمينلمأيمجائزةممنم

متلكماجلوائزمالضخمةمالتيمتعودمقومنامأنميسلموهامللمتفوقني..مم

مقلنا:مأيمأستاذمهذا!؟م
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مقال:مملقدمكانمبسيطامغايةمالبساطة..موكانملذلكميمثلمالفطرةميفمقمةمقممها.م

مقلنا:ممنمهو؟م

والصفاءمم.مفقدمكانملهممنمالقداسةمواجلاملمم.مالميمكنمأنميعرفمأحدممنمالناسممنمهومممقال:م

والسميات..ملكنيمسمعتمبعضهمميناديهمحممدا..موحقملهمهذامماألسامءممنهممامتستحييموالنورم

االسممفقدماجتمعتمفيهمأصنافمالحامد،مفالميراهمأحدممنمالناسمإالممحده..مموسمعتمبعضهممم

ميناديهمالراعي.م

مقلنا:مالراعي!؟م

مقال:ممأجل..ملقدمكانمهذاماألستاذمراعيا..موملمألقهمإالميفممرعاه..مأماممجبلممنماجلبال..مم

مقلنا:مومامالذيممحلكمإىلماجلبال..مأملمتكنمابنمالدينة؟م

قال:ممبعدمأنملقننيمأساتذيتمكلمتلكمالعارف..موبعدمأنمرأيتمآثارهامعىلمنفيسموعىلمالناسمم

ماإلنسان..مفلذلكمجلأتمإىلمتلكماجلبالمألتمسماخلالص.ممنمحويلماحتقرتماحلياة..مواحتقرتمم

مقلنا:معندمالراعي؟م

قال:ممال..ملقدمذهبتمإىلمتلكماجلبالمألطعممجثتيمللجوارح..مفلممأرضمجلسديمأنميلطخمم

مبنفاياتمتلكمالدينةماللعونة..مم

ملقدمذهبتمإىلماجلبالمألسلممجسديمللموت..مم

مقلنا:متنتحر!؟م

مم مالمتساويمأنمأعيشممقال:مملقدمصارتماحلياةـم عىلمضوءمتلكمالتعاليممالقاسيةمالتيمتعلمتهاـم

منمأجلها..مفلذلكمرأيتماالنتحارمهومالوسيلةمالوحيدةمالتيمأختلصمهباممنماحلياةمالتيمالممعنىمم

مهلا.م

مقلنا:مفكيفمملممتت..مهامأنتمبيننا؟م

..مبلممامجعلنيمبعدممقال:مملقدمأنقذينمذلكمالراعي..مثمملقننيممنمالتعاليمممامحببمإيلماحلياةم
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مذلكمأرحلمإىلمهذهمالبالدمألبحثمعنه.م

مقلنا:مهلمرحلمهوماآلخرمإىلمهذهمالبالد؟م

قال:ممأجل..مبعدمأنمبلغتهمأخبارمتلكمالفتنةمالعظيمةمالتيمتريدمأنمجتتثمأمةمحممدمتركمغنيامته،مم

..موسأموتممثممسارمإىلمهذهمالبالدمليطفئمنريانمالفتنة..مومنذمرحل،موقلبيممشتعلمشوقامإليهم

مبحرسيت،مألينمأموت،موملمأره،موملمأزددممنممعرفته.م

مقلنا:مفحدثنامعنمالتعاليممالتيمغريتكمكلمهذامالتغري.م

قال:مبعدمأنملقنتمكلمتلكمالتناقضاتمعنماإلنسان..موبعدمأنمكادميصيبنيماجلنونمالذيمم

مأصابمأستاذيمالسابعمقررتمقرارامجازمامبأنهمالمخالصميلمإالمبالوت..مم

أينمأذعتمنبأمهذامالعزمميفمتلكمالدينةمالمتلئةمبالرصاعمإالمأنهمملميأتنيمأحدمليثنينيمعنممممومعم

عزمي..مبلمرأيتمالكل..محتىمأساتذيت..ميأتونمإيل،مويباركونمهذامالقرار،مبلمويعتربونهمأصوبمم

ممقابلممبلغممنمالم الممقرارمأختذهميفمحيايت..مبلمإنمبعضهممأحرضموسائلمالتصوير..موطلبممنيـم

أغراينمبهمـمأنميأخذميلمصورةموأنامأنتحرمعىلمرشطمأنمأرميمنفيسممنمشاهقمناطحةمسحاب..مم

ملكنيمرفضت..مفلممأردمجلسديمأنميتلطخمبرتابمتلكمالدينةمالتعفن.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمختتارماجلبالموالراعي؟م

منماحلياةمالراضيةممممقال:ميفمذلكماحلنيمالذيمكنتمأبحثمفيهمعنمالوتةمالراضيةمبعدمأنميئستم

رأيتمصورةممجيلةملطبيعةمبكرمملمتغرمعليهامجحافلماإلنسان..مفقلتميفمنفيس:ملنميصلحمقرباملكمم

مإالمهذهماألرض..موتلكمالراعي..موتلكمالسامءمالتيمملمتتلطخمبعدمبمزابلمالصانع.م

مفرست..موبقلبيممنمالرسورمبالوتممامملمأجدهميفمحلطةممنمحلظاتمحيايت..مم

رمأنمبعضمالرتددمأصابنيميفمتلكماللحظةمالصعبةمالتيموقفتمفيهامبنيماحلياةموالوت..ممالمأنكم

لكنيمقهرتمذلكمالرتدد..موصممت..موملميبقمبينيموبنيمالوتمإالمنصفمخطوة..ملكنميدامملمم

مأكنمأنتبهمهلامأمسكتنيمبقوة..مالتفتمفرأيتممامكنتمأبحثمعنه..مم



75 

 

مقلنا:ممامرأيت؟م

اإلنسان..ملقدمكانمذلكمالراعيميمثلماإلنسانمخريممتثيل..مفلذلكمشعرتممقال:مملقدمرأيتمم

بانرشاحمعظيمميفمصدري..موشعرتممنمحيثمالمأدريمبأنميفماحلياةممنماجلاملموالسالمموالنورمم

موالصفاءممامتستحقممنمأجلهمأنمنعيشها..مبلمأنمنضحيممنمأجلمأنمنعيشها.م

تلمذة،موأنتماألستاذمالذيمتلقىممنمكبارممقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمجتلسمبنيميديهمجملسمالم

مأساتذةمالبرشية؟م

قال:ملقدمرأيتممنمسمتهموتواضعهموأدبهموسالمهموعلمهممامجعلنيمـمرغاممعنيمـمأجلسمم

ممعهمذلكمالجلسمالذيمملمأجلسممثلهميفمحيايت.م

مقلنا:ملقدمشوقتنامإليه،مفحدثنامعنه.م

م( 1) تفيمبحنانموقوةم:)مالمهتدممبنيانماهلل(مقال:مملقدمكانتمأولمكلمةمقاهلاميل،موهوميربتمعىلمكم

مالتفتمإليه،موقلت:مأيمبنيانمهلل؟م

مقال:ممأنت.م

مقلت:ممنمأنا؟م

مقال:ممالذيمتبحثمعنه..مأنت..مأنتمهوماإلنسان..مم

مقلت:ملكنيمملمأجدماإلنسان.م

مقال:ممألنكمكنتمتسألمالشياطنيمعنماإلنسان،موالشياطنيملنميدلوكمإالمعىلمالشياطني.م

مفهلمعندكممنمعلمماإلنسانمماميدلنيمعليه؟مقلت:مم

مقالمبقوةموثقة:مأجل..مفمنمملميعرفمنفسهمملميعرفمربه؟م

قلت:ملكنيمأراكمبسيطا..موفوقمذلكمالمأرىممعكمأيمآلةممنمآالتمالعلممالتيمكانمحيملهامم

 
ما1) م)إنمهذا ميفماحلديثم: مورد م)ختريجم( م)غريبمجدا(، مالزيلعيم: مفيه مقال مبنيانه(، إلنسانمبنيانماهللمفملعونممنمهدم

 (1/346األحاديثمواآلثارمالواقعةميفمتفسريمالكشافمللزخمرشي:
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مأساتذيت.م

مقال:ممأنامأمحلمالنور..موالنورمهوماآللةمالوحيدةمالتيمحتميكممنمظلامتماجلهل.مم

مت:مأيمنور؟مقلم

مقال:ممرسالةمريب..مم

مقلت:مرسالةمربك!؟م

مووجدتممنمالشياطنيممنمم مبحثتمأنت.. ملقدمبحثتمعنماإلنسانممثلام مأجل.. م قال:

وجدت..مولكنيمملمأستسلممكامماستسلمت..مبلمسارعتمإىلمريب..موصحتمعىلمهذاماجلبل..مم

والرضاعةموالفقر:مياممويفمالحلمالذيمأردتمأنمتسلممنفسكمفيهمللموت،موقلتمبمنتهىمالعجزمم

مرب..مأنامعاجزمأنمأعلممحقيقتيموأعلمموظيفتي..مفدلني.م

مقلت:مفهلمنزلمعليكمالالكمالذيمنزلمعىلماألنبياءميدلك؟م

قال:ممال..ملقدموجدتمراعياميفمهذهمالراعي..مكانماسمهمحممدا..موكانمأشبهمالناسمبتلكمم

المتلكمالغيوممالتيميرسلهامقوميممالشمسمالعظيمةمالتيمأضاءتمالوجود،موالمتزالمتضيئة،ملوم

م.مومنمذلكماليوممطلقتممجيعمأسامئي،موتسميتمباسممحممد.موقومك.م

مقلت:مفهلمدلكمحممدمعىلماإلنسان..موحقيقةماإلنسان؟م

موالبشارةمم مباألمل ممألين مما مالصدقمواحلقيقة ممن مشعرتميفمكالمه موقد مأجل.. م قال:

امهذاماإلنسان..موتذوقتمقولهمتعاىلم:﴿مَوَلَقْدمموالسالم..ملقدمشعرتمبالكرامةمالعظيمةمالتيمحيملهم

ْلَناُهْممَعىَلمَكِثم يَِّباِتمَوَفضَّ مَواْلَبْحِرمَوَرَزْقَناُهْممِمَنمالطَّ ْمَنامَبنِيمآَدَممَومَحَْلَناُهْمميِفماْلرَبِّ رٍيممِمَّْنمَخَلْقَناممَكرَّ

م(مم70َتْفِضياًلم﴾م)اإلرساءم:مم

ة..مولهمقربموعنايةمعندمبارئه..موفوقمذلكمشعرتمملقدمشعرتمأينمخملوقممفضل..ملهمكرامم

مأينمأنتميمإىلماهلل،مفأنامعبده،موهومريبمالذيميكلؤينموحيفظنيمويعتنيميبمويربيني..مم

ثممقرأمعيلمحممدمقولهمتعاىلموهوميصفمالقرارماإلهليمبخلقماإلنسانموبدايةمخلقهمومامحصلمم
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مَجاِعٌلميِفماأْلَْرِضمَخِليَفًةمَقاُلوامميفمتلكمالبدايةممنمأنواعمالتكريم:﴿مَوِإْذمَقاَلمرَم بَُّكملِْلَماَلئَِكِةمِإينِّ

مَأعْم ُسمَلَكمَقاَلمِإينِّ َماَءمَوَنْحُنمُنَسبُِّحمبَِحْمِدَكمَوُنَقدِّ َعُلمِفيَهامَمْنمُيْفِسُدمِفيَهامَوَيْسِفُكمالدِّ َلُممَماماَلممَأجَتْ

مِإْنمُكْنُتْممم(مَوَعلََّممَآَدَمماأْلَْساَمَءمكُم30َتْعَلُموَنم)م
ِ
مَهُؤاَلء

ِ
مَعَرَضُهْممَعىَلماْلَاَلئَِكِةمَفَقاَلمَأْنِبُئويِنمِبَأْساَمء َهامُثمَّ لَّ

ْمَتَنامِإنََّكمَأْنَتماْلَعِليُمماحْلَِكيُمم)م31َصاِدِقنَيم)م مَمامَعلَّ (مَقاَلمَيامَآَدُممم32(مَقاُلوامُسْبَحاَنَكماَلمِعْلَممَلَنامِإالَّ

اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَأْنِبْئُهْممبَِأْسم مَأْعَلُممَغْيَبمالسَّ مَأْنَبَأُهْممِبَأْساَمِئِهْممَقاَلمَأمَلْمَأُقْلمَلُكْممِإينِّ َوَأْعَلُممماَمئِِهْممَفَلامَّ

مَتْكُتُموَنم)م مُكْنُتْم مَوَما مِإْبِلم33َمامُتْبُدوَن مِإالَّ مَفَسَجُدوا مآِلََدَم ماْسُجُدوا ملِْلَماَلِئَكِة مُقْلَنا يَسمَأَبىمم(مَوِإْذ

مَوَكاَنمِمَنماْلَكاِفِريَنم)م (مَوُقْلَنامَيامَآَدُمماْسُكْنمَأْنَتمَوَزْوُجَكماجْلَنََّةمَوُكاَلمِمنَْهامَرَغًدامَحْيُثمم34َواْسَتْكرَبَ

النَِِيم)م َجَرَةمَفَتُكوَنامِمَنمالظَّ ْيَطاُنمَعنْم35ِشْئُتاَممَواَلمَتْقَرَبامَهِذِهمالشَّ اَُممالشَّ َهامَفَأْخَرَجُهاَمممِمَّامَكاَنامِفيِهمم(مَفَأَزهلَّ

مَوَمَتاٌعمِإىَلمِحنٍيم)م مَوَلُكْمميِفماأْلَْرِضمُمْسَتَقرٌّ ىمَآَدُممِمْنمم36َوُقْلَناماْهبُِطوامَبْعُضُكْمملَِبْعٍضمَعُدوٌّ (مَفَتَلقَّ

ِحيُمم)م اُبمالرَّ ُهمُهَومالتَّوَّ ِهمَكلاَِمٍتمَفَتاَبمَعَلْيِهمِإنَّ مرة(م(﴾م)البقم37َربِّ

لقدمشعرت..موهوميقرأمهذهماآلياتمبخشوعمورقة..مببدايةمتارخيي..مفأنامملمأكنميفميومممنمم

األياممحيواناموالمخليةمعصفتمهبامالرياحملتتحولمبعدمذلكمإىلمهذاماخللقمالستقيم..مبلمشعرتمم

اطهاممبأينمإنسانمخلقمقصدا..مولغاية..موأينملنمهينأميبمعيشمحتىمأحتققمبغايتيمووظيفتيمالتيمأنم

ماهللمبفطريت.م

مقلت:مإنممامتقولهميريدمأنميعصفمبكلمتلكماألكوامممنمالعارفمالعلميةمالتيمحصلتها..مم

مبلمكانتمركاماماختلطتمفيهماحلقائقمباألوهام..مم مملمتكنمتلكماألكوامممعارف.. م قال:

موتشكلممنمذلكماالختالطممامعشتهممنمرصاع..مم

مقلت:مأكانميفمتلكماألكواممأوهاما؟م

ومكانتمأوهاماموحدهاملسهلمالتمييزموالستطاعمأيمعاقلمأنميردهامبسهولة..مولكنممقال:مملم

مصدرمخطورهتامأهنامكانتمركاماممنماألوهاممزينمببعضممساحيقماحلقائق..مفصارمالناسميرونمم

مالصورةموالميرونممامبداخلها،مفيصيبهمممنمالغررميفمذلكمماميملؤهممبالرصاع.م
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ماألوهاممواحلقائق؟مممقلت:مفهلميفمإمكانكمأنممتيزمبنيم

مأجل..ملقدمذكرتملكمأنممعيمالنور..موالنورمهومالوسيلةمالوحيدةمالتيمنميزمهبامم قال:م

ماحلقيقةممنمالوهم.م

مقلت:مكيف؟م

قال:ممأرأيتملومأنامكناميفمظلمة،مووضعمأحدناميدهمعىلميشء،مفوصفهمبوصف،مأومسامهمباسم،مم

ذا..ممامهومالنهجمالسليممالذيمتراهممووصفهماآلخرمبوصفمخمتلف،موأعطاهماساممخمتلفا..موهكم

مللخروجممنممأزقماخلالفممعمأنمالكلموصفممامرأى؟م

قلت:مذلكمبسيط..منأيتمبمصباحمنسلطهمعىلمذلكمالذيماختلفنامفيه،مفنتعرفمعليهممنمغريمم

معناء.م

مقال:ممفإنممعيممثلمهذامالصباح.م

مقلت:ممنموهبهملك؟م

هذامالكون..مهبذهمالدقةمالعجيبة..موهبذهممقال:ماهلل..مريب..مهلمتتصورمأنمالذيمخلقمكلم

ماحلكمةمالراقية..موهبذهمالرمحةمالتيمالمنظريمهلا..ميغفلمعنممثلمهذا؟م

،مفعرفنامبحقيقتنا..موبالفطرةمالسليمةمالتيمخلقناممسكت،مفقال:ملقدمأرسلماهللملنامحممدامم

مخطاء.معليه..محتىمإذاممامتاهتمبنامالسبلمعدنامإليهاملنصححمماموقعنامفيهممنمأم

مقلت:ملقدمصحبتمقوماميعزلونماهللمعنمالتدخلميفممثلمهذا؟م

المتتحدثمعنمالصباحمممم( 1) ابتسم،موقال:مهلميمكنملثقفيكمموباحثيكممأنميقولوامألديسونم

لماألسطوانات..مأومعنمكلمتلكماالخرتاعاتمالتيمخدممهبامالبرشية؟م مالكهربائي،مأومعنمُمَشغِّ

 
م)1) مَأِديُسون مُتوَماسمَأْلَفا مهو لم1931م-م1847( موُمَشغِّ مالكهربائي مالصباح ماخرتاعاته: ممن مأمريكي، مخمرتع مأشهر م(

اخرتاًعا،موأجرىمجتاربميفمحقلمالطب،موكادمخيرتعمالذياع،موتنبأمباستعاملمالطاقةمم1093وسجلممامجمموعهماألسطوانات.م

َنماخرتاعاتماآلخرين،مومنهاماهلاتف،مواآللةمالكاتبة،موالولِّدمالكهربائي،موالقطارمالكهربائي.  الذرية..مإضافةمإىلمذلكمَحسَّ
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انني..مفأوىلمالناسمباحلديثمعنمهذهمالخرتعاتممنممقلت:مال..مولومقالوامذلكملكانوامجمم

ماخرتعها.م

قال:موهلذامالميصحمألحدمأنميتحدثمعنامسوىمخالقناموخمرتعنا..مفاهللماخلالقمهومالذيمم

يعرفماإلنسانموطبيعةماإلنسانموأصلماإلنسانمومركباتماإلنسان..موالبدايةمالتيمبدأمهبامتاريخمم

ُهمَعِليٌممِبَذاِتمماإلنسان..ملقدمذكرمالقرآنمالكريممهم وامَقْوَلُكْممَأِوماْجَهُروامِبِهمِإنَّ ذا،مفقالمتعاىلم:﴿مَوَأرِسُّ

ُدوِرم)م (﴾م)اللك(،موقالمتعاىلم:﴿مَيْعَلُممَخاِئَنَةمم14(مَأاَلمَيْعَلُممَمْنمَخَلَقمَوُهَوماللَِّطيُفماخْلَِبرُيم)م13الصُّ

ُدورُم مَوَمامخُتِْفيمالصُّ اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَوَيْعَلُممم(،موقم19غافر:م)مماأْلَْعنُيِ المتعاىلم:﴿مَيْعَلُممَماميِفمالسَّ

ُدورِم وَنمَوَمامُتْعِلُنوَنمَواهللَُّمَعِليٌممِبَذاِتمالصُّ م(م4التغابن:م)مممَمامُترِسُّ

قلت،موقدمشعرتمبالبشارةمتغمرمقلبي:مهلميمكنكمأنمتسلطمهذامالصباحمالذيمذكرتهمعىلمم

مالرصاع؟مممماملقنهميلمأساتذيتملتخلصنيممنم

مفالقرآنمشفاءملاميفمالصدور..مخيلصهاممنمم مأجل..ملقدمذكرمالقرآنمالكريممهذا.. قال:م

َامالنَّاُسمَقْدمَجاَءْتُكْممَمْوِعَظٌةمِمْنمم الرصاع،مويملؤهامبالسالم..ملقدمقالماهللمتعاىلميذكرمهذام:﴿مَيامَأهيُّ

ُدوِرمَوُهدًىمَوَرمْحَم َاميِفمالصُّ
ُكْممَوِشَفاٌءملِ م(م57ٌةملِْلُمْؤِمننَِيم﴾م)يونس:مَربِّ

مقلت:مأأحدثكمعاممذكرمأساتذيتملتميزميلمبنيمحقائقهمموأوهامهم؟م

قال:ممالمداعيملذلك..مفاممسأذكرهملكميكفيكمألنممتيزمبنيماحلقيقةموالوهم..مسأذكرملكمم

بسماحلقيقةممالصورةمالتيمذكرهامالصباحماهلاديموالنورمالبنيمالذيمأرسلهماهللملنا،موأنزلهمعليناملتقتم

ممنممصدرها..موالمعليكمبعدهامأنمتعرضممنهاممامتشاءمعىلممامتشاء.م

مقلت:ممامأولماإلنسان؟م

 اجلسد: 

قال:ممهذهمالطنيمالتيميتكونممنهامقالبهماألريض..ملقدمذكرماهللمذلك،مفقال:﴿مَوِمْنمآَياِتِهمَأْنمم

وم مَتْنَترِشُ مِإَذامَأْنُتْممَبرَشٌ مَمَثَلمِعيَسىمِعْنَدماهللَِّمَكَمَثِلمم20)الروم:مممنَمَخَلَقُكْممِمْنمُتَراٍبمُثمَّ (،موقالم:﴿مِإنَّ
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مَقاَلمَلُهمُكْنمَفَيُكونُم م(م59آلمعمران:م)مممآَدَممَخَلَقُهمِمْنمُتَراٍبمُثمَّ

مالذيمخلقممنهماإلنسان؟ممم( 1) قلت:مأرىمأنمكتابكمميويلماهتاممامكبريامبالرتابم

مصنعم مأنتمتعلممأنمالصانعماحلكيممإذا متقتضيهامممقال: مإالمحلكمة آلةمالميضعمفيهامشيئا

الصنعة..مولذلك،مفقدمذكرماهللمأصلمهذهماخللقةمالرتابيةملإلنسانملنحرتمهامونراعيهامونراعيمم

ممقتضياهتامحتىمالمنصطدمممعها،مفيحصلمباصطدامنامهبامالرصاع.م

مأالمترىمكيفميوضعميفمصناديقمالسلعمالتحذيراتمالختلفة؟م

مقومناميفمالنصحميفمذلكمإبداعا.مقلت:مأجل..موقدمأبدعمم

مقال:ممأترىمقومكمأكثرمنصحاممنماهلل؟م

سكت،مفقال:مإذامكانمالصانعمالبسيطمالضعيفماحلقريميذكرملناممركباتمصنعتهملنعرفمم

،مونعرفميفمنفسمالوقتمكيفمنجنبهامالضارمونقيهامالهلكات،مفإنماهللماحلكيممممنهامممكيفمنستفيدم

 
ناحيةمالعلمية،مفلومأرجعناماإلنسانمإىلمعنارصهماألولية،ملوجدناهمأشبهمبمنجممكونماإلنسانممنمترابممالمشكمفيهممنمالمم(1)

م(معنرصًا،متتوزعمبشكلمرئييسمعىل:م21صغري،ميشرتكميفمتركيبهمحوايلم)م

مبالائةممنموزنماجلسمم70بالائةمـمم65ـمأكسجنيممـمهيدروجنيمعىلمشكلمماءمبنسبةم1

مم2 موهيدروجنيم) مكربون، موأكسجنيم)Hـ )Oموتش مبروتيناتم( ممنمسكرياتمودسم،و كلمأساسمالركباتمالعضوية

موفيتامينات،موهرموناتمأوممخائر.

مـمموادمجافةميمكنمتقسيمهامإىل:مم3

(،مNa(،موالصوديومم)K(موالبوتسيومم)MG(،موالنغنزيومم)P(،مالفسفورم)S(،مالكربيتم)CLآمـمستمموادمهي:مالكلورم)م

مالوادماجلافة.بالائةممنمم80ـمم60وهيمتشكلم

(،موالتوتياءمCo(موالكوبالتم)مMN(موالنغنزيومم)I(مواليودم)Cu(،موالنحاسم)Feب.مستمموادمبنسبةمأقلمهي:ماحلديدم)

م(.مMo(موالولبيديومم)Zn)م

(مCd(،مالكادميومم)مSe(،موالسيلينيومم)مB(،موالبورم)AL(،مواأللنيومم)Fجـمـمستةمعنارصمبشكلمزهيدمهي:مالفلورم)م

م(.Crوالكرومم)م

وكلمهذهمالعنارصمموجودةميفمترابماألرض،موالميشرتطمأنمتكونمكلممكوناتمالرتابمداخلةميفمتركيبمجسمماإلنسان،م

(معنرصًاميفمتركيبمجسمماإلنسان،مومذلكمكلهميوافقممامجاءمبهم22فهناكمأكثرممنممئةمعنرصميفماألرضمبيناممملميكتشفمسوىم)

 ممالوافقة.م)معمالطبميفمالقرآنمالكريمممتأليفمالدكتورمعبدماحلميدمديابممالدكتورمأمحدمقرقوزممؤسسةمعلوممالقرآن(القرآنممتام
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مر.ماللطيفماخلبريمأوىلمبذلك،موأجدم

قلت:ممامتقولهمصحيح..مولكنمأالمترىمأنماالهتامممبالرتابماإلنساينمسيوقعكمميفمالتاهاتمم

مالتيمأوقعنيمفيهامأستاذيم)واطسون(..مشيخم)الدرسةمالسلوكية(؟م

مقال:مال..ملقدمأبرصمواطسونمبعضماحلق..مفراحميبرشمبهمبعدمأنممزجمبهمباطالمكثريا..مم

مجهمباحلق؟ممزمممقلت:مأيمحقمأبرصهم؟..موأيمباطلم

قال:مملقدمأبرصمأستاذكمعظمماآللةمالبرشيةمالتيمخلقهاماهللملإلنسانمليمتطيها،مويستغلها،مم

ويسخرهامألداءموظيفته،مفتصورمأنماإلنسانمليسمإالماآللة..مولومأنهمدققمبرصهمجيداملرأىميفمم

مأعامقمأعامقمتلكماآللةماللطائفمالتيمحجبتهمعنهامجماهرهمومباضعه.م

خطأمصاحبكمليسميفمرؤيتهملآللةمأوماكتشافهملامفيهاممنمعجائبمالصنعة..موإنامميفماختصارهمم

ماإلنسانمفياممرآه..مم

ومثلمذلكماخلطأموقعمفيهمقبلهممنمرأوامالظواهرمالكونية،مودقتها،مفتصوروامالكونمحركةممنمم

شفوهم:)مالكونمآلةممغريمحمرك،مموصاحواممعمجاليلومونيوتنمقائلني،موقدماستفزهممالغرورملاماكتم

ضخمة(..مأوم)منمالمكنمتفسريمظواهرمالطبيعةمبربطمبعضهامببعضمدونمحاجةمإىلمتدخلمقوىمم

مخارجيةمعنها(م

أومصاحوامباممصاحمبهممنمبعدهممومنمتتلمذمعليهممحنيمعرفوامالادةمالتيمهيمهيوىلمالكونمم

وأنمحركتهامحمكومةمممبأهنام)مامشغلتمحيزًاممنمالفراغ،موهيمصلبةموبسيطةموواضحةمللعيان..م

بنظاممآيلمالمخيتل،مفرتكيبمالادة،موترتيبمأجزائهامالكونةمهلاممهاممصدرمفهمماحلركةموتفسريها..مم

فاممنحسمبه،موماميفوحمعنمالزهرممنمالعطر،مأومينبثقمعنمالشمسمالغاربةممنماللون،مأوممامنشعرمم

جزاءمصغريةممنمالادة،متنطلقممبهممنمالخاوفمواآلمال..ممجيعمهذهمالظواهرممردهامإىلمحركاتمأم

يفمالفضاءمطبقًاملقواننيمحتميةمحاسمة،مهذهماألجزاءمالصغريةمهيمالتيميتولدمعنهامعلمنامهبا،مم

مفليسمالعقلمبعبارةمأخرىمإالمشعورمهذهماألجزاءمالصغريةمبذاهتا(م
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نظرممهبذامصاحمالكل..مكلممنمهبرهممعظمماآلالتمالربانية..مملقدماكتفوامباالنبهارمهبامعنمالم

مإىلماحلقائقمالتيمحتيطمهبا..موالتيمالميمكنمأنمتتحركماآللةممنمدوهنا..مم

موقدمأدىمهذاماالنبهارمإىلمتلكماألوهاممالكثريةمحولمالكونموحولماحلياةموحولماإلنسان..مم

وأخطرممامنتجمعنمذلكممامكانواميرددونهمكلمحنيممنمقوهلم:)مماممنميشءميمكنمأنميكونمم

نمالناحيةمالنظريةم؛مألنميدركمباحلواس،مومنمهنامفإنمالبحثميفمطبيعةممحقيقيًامإالموهومقابلممم

األشياءمالحسوسةموحتليلهامإىلمعنارصهاموذراهتام؛مإناممهوممعاجلةمللحقيقةمبصورةممبارشة،مأمامم

تصورمالقيمماألخالقية،موتأملماخلرباتمالدينيةمواالستمتاعمهباممثاًل،مفليسمإالمخبطمعشواءمم

مب(موجريًاموراءمالرسام

وأخطرممامنتجمعنمذلكمكلهمهومسلبماإلرادةممنماإلنسانمبعدمأنمسلبمعقله..مفالميمكنمم

مللعقلمأنميامرسموظيفتهمإنمملمتكنملهمإرادة..مم

قلت:مذكرتماحلقمالذيمذهبمإليهمواطسون..موالوهممالذيمترسبمإليه..مفهلمترىمأنمم

ملداروينمبعضماحلقمفياممذكرهممنمخلقماإلنسان؟م

م داروينمخمتلفممتاما..مداروينمملميدرسماإلنسانمكيشءمموجودمأمامه..موإناممراحممقال:م

..مفراحميتكهنمويرجممم( 1) يبحثميفماجلامجممعنمتاريخماإلنسان..مفلممهتدهماجلامجممإىلميشءم

بالغيب..مإنهممثلممؤرخمأرادمأنمخيرجمللعاملمبتاريخمحضارةممنماحلضارات،مفبحثميفمآثارها،مم

مالخطوطات،مفلممجيد..مفراحميتكهن..مويطلقمخليالهمالعنان.مممفلممجيد..موبحثميفم

قلت:مأالميمكنمأنميكونمآدممالذيمذكرمالقرآنمأنهمأولمالبرشمكانميفمأصلهمساللةممنمم

مالسالالتمالتيمذكرهامداروين؟م

 
 (مذكرنامالردمالعلميمعىلمنظريةمالتطورميفم)معجزاتمعلمية(ممنمهذهمالسلسلة.1)
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..موفوقمذلكمأخربنامأنماإلنسانمم( 1) قال:ممال..ملقدمأكدمالقرآنمالكريممأنماهللمخلقمآدممابتداءم

 
حياولمالتوفيقمبينهاموبنيممامجاءميفم(ملألسف..مفإنمبعضمالسلمنيمممنمتومهوامأنملنظريةمالتطورممصداقيةمعلميةمراحم1)

القرآن..مومنمذلكمالدكتورمعبدمالصبورمشاهنيميفمكتابهم)أيبمآدم:مقصةماخلليقةمبنيماألسطورةمواحلقيقة(،مفقدمحاولميفمدراستهم

تيمكانمالتوفيقيةمهذهمأنميميزمبنيمكلمتيم)البرش(،مو)اإلنسان(..محيثمافرتضمأنمكلمةم)برش(متطلقمعىلماألطوارمالقديمةمال

عليهاماإلنسانمقبلماستصفاءماهللمآلدمممنمبنيمبقيةمالخلوقاتمالتيميطلقمعليهام)برش(،موالبرشمبذلكمهوماسممذلكمالخلوقم

مالذيمأبدعهماهللممنمالطني.م

فبنيم)البرشمواإلنسان(معموماموخصوصاممطلقا،مفـم)البرش(ملفظمعامميفمكلمخملوقمظهرمعىلمسطحماألرض،ميسريمعىلم

قدمني،ممنتصبمالقامة،مو)اإلنسان(ملفظمخاصمبكلممنمكانممنمالبرشممكلفامبمعرفةماهللموعبادته،مفكلمإنسانمبرش،موليسمكلم

مبرشمإنسانا.

ومنمالردودمالتيمردمهبامالباحثونمعىلمهذامأنمكلمةم)برش(ميفمالقرآنمالكريممـمالذيمانطلقممنهمـممرادفةملكلمةم)إنسان(م

مذلكمأنمكلمةم)برش(ميفمالقرآنمالكريممأطلقتمعىلمالعاينمالتالية:بشكلمالملبسمفيه،مويدلمل

عىلمالرجال:مومنمالشواهدمعىلمهذامالعنىمماموردميفمقولهمتعاىلم:﴿مقالتمربمأنَّىميكونميلمولدموملميمسسنيمبرشم﴾م)آلم

(موقولهمتعاىلم:﴿مولقدمنعلمم31(،موهومالعنىمالذيمنجدهميفمقولهمتعاىلم:﴿موقلنمحاشامهللممامهذامبرشام﴾م)يوسف:47عمران:مم

(،موقولهمتعاىلم:﴿مفتمثلم103أهنمميقولونمإنامميعلِّمهمبرشملسانمالذيميلحدونمإليهمأعجميموهذاملسانمعريبممبنيم﴾م)النحل

م(موغريها.17هلامبرشامسويام﴾م)مريمم

امتَم يمَعْينًامَفإِمَّ يِبمَوَقرِّ مْحَِنمَصْومًامعىلماإلنسان:مومنمذلكمقولهمتعاىلم:﴿مَفُكيِلمَوارْشَ مَنَذْرُتملِلرَّ مَأَحدًامَفُقويِلمإيِنِّ مِمَنماْلَبرَشِ َريِنَّ

م(مفقدموردتمهذهمالكلمةمهناممرادفةملإلنسان.م26َفَلْنمُأَكلَِّمماْليَْوَممإِْنِسيًّام﴾م)مريم:

للناسمكونوامعباداميلممنمدونممعىلماألنبياء..مكاممقالمتعاىلم:﴿ممامكانملبرشمأنميؤتيهماهللمالكتابمواحلكمةموالنبوةمثمميقول

(،موهذامهومالعنىمالذيمنجدهمكذلكم79اهللمولكنمكونوامربانينيمباممكنتممتعلِّمونمالكتابموباممكنتممتدرسونم﴾م)آلمعمران:م

ءٍم مِمْنميَشْ مَقْدِرِهمِإْذمَقاُلوامَمامَأْنَزَلماهللَُّمَعىَلمَبرَشٍ ِذيمَجاَءمبِِهمُموَسىمُنورًامميفمقولهمتعاىلم:﴿مَوَمامَقَدُرواماهللََّمَحقَّ ُقْلمَمْنمَأْنَزَلماْلكَِتاَبمالَّ

ُفوَنمَكثِريًامَوُعلِّْمتُْممَماممَلْمَتْعَلُموامَأْنتُْممَوالمم َعُلوَنُهمَقَراطِيَسمُتبُْدوهَنَامَوخُتْ مَذْرُهْمميِفمَخْوِضِهْممَيْلَعُبوَن(مَوُهدًىملِلنَّاِسمجَتْ آَباُؤُكْممُقِلماهللَُّمُثمَّ

اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَيْدُعوُكْمملِيَْغِفَرمَلُكْممِمنْم91)األنعام: ِرمالسَّ
مَفاطِ َرُكْممم(،موقولهمتعاىلم:﴿مَقاَلْتمُرُسُلُهْممَأيِفماهللَِّمَشكٌّ ُذُنوِبُكْممَوُيَؤخِّ

مِمثُْلَنامُتِريُدوَنمَأْنمَتُصدُّم مَبرَشٌ مَكاَنمَيْعبُُدمآَباُؤَنامَفْأُتوَنامبُِسْلَطاٍنمُمبِنٍي(م)ابراهيم:إِىَلمَأَجٍلمُمَسّمًىمَقاُلوامإِْنمَأْنتُْممإاِلَّ (،موقولهم10وَنامَعامَّ

اَممإهَِلُُكْممإَِلٌهمَواِحٌدمَفَمْنمَكاَنمَيْرُجواملَِقاءَم مَأنَّ مِمثُْلُكْممُيوَحىمإِيَلَّ اَممَأَنامَبرَشٌ ِهمَفْليَْعَمْلمَعَمالًمَصاحِلًاموَمتعاىلم:﴿مُقْلمإِنَّ ْكمبِِعبَاَدِةممَربِّ المُيرْشِ

ِهمَأَحدًا(م)الكهف: م(م110َربِّ

ْنَساَنمِمْنمُسالَلٍةمِمْنمطِنٍي(م)الؤمنون: (،موالتيمتصورمأنمالرادم12أمامتفسريهملكلمةم)ساللة(ميفمقولهمتعاىلم:﴿مَوَلَقْدمَخَلْقنَاماأْلِ

ماجمالعمليتنيم)خلقمالبرشموخلقماإلنسان(ميفمعمليةممنهام)سلسلةمآباءمخلقواممنمطني..موكأنماآليةمتدفعمعنمالعقلماحتاملمإد

واحدة،مفاإلنسانمخلقممنم)ساللة(منسلتممن)طني(،مأي:مإنهمملمخيلقممبارشةممنمالطني،مفأمامابنمالطنيممبارشةمفهوم)أولم
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همالصورةمابتداءا..مبلمهوميمنمعلينامبذلك،مويعتربهممنمفضلماهللمعلنيا..مقالمتعاىلم:﴿مممصورمهبذم

ْنَساَنميِفمَأْحَسِنمَتْقِويمٍم َكمِبَربَِّكماْلَكِريِممم4التني:م)ممَلَقْدمَخَلْقَناماأْلِ ْنَساُنمَمامَغرَّ
َاماأْلِ (موقال:م﴿َيامَأهيُّ

اَكمَفَعَدَلَكميِفم َبَك﴾م)االنفطار:مالَِّذيمَخَلَقَكمَفَسوَّ مُصوَرٍةمَمامَشاَءمَركَّ ِذيمم8َأيِّ مالَّ (،موقال:﴿ماهللَُّ

يَِّباِتمَذلِم َرُكْممَفَأْحَسَنمُصَوَرُكْممَوَرَزَقُكْممِمَنمالطَّ اَمَءمِبَناًءمَوَصوَّ ُكُمماهللَُّممَجَعَلمَلُكُمماأْلَْرَضمَقَرارًامَوالسَّ

ماْلَعاَلِم ُكْممَفَتَباَرَكماهللَُّمَربُّ َرُكْممم64غافر:م)مممنيَمَربُّ مَوَصوَّ اَمَواِتمَواأْلَْرَضمِباحْلَقِّ (،موقال:﴿مَخَلَقمالسَّ

 (م3التغابن:م)مممَفَأْحَسَنمُصَوَرُكْممَوِإَلْيِهمالَِْصريُم

قلت:ملقدمبدأتميفمتلمذيتمعىلمأساتذةمحيتقرونمالرتاب..مفامماحلقمالذيمأبرصوهميفمذلك؟..مم

مومامالوهممالذيمترسبمإليهم؟م

ماماحلقمالذيمأبرصوهمفهومأنمأنوارمالروحمالتيمنفخهاماهللميفمجسدماإلنسانمشغلتهمممقال:ممأم

عنماجلسدموالطني..مفتصوروامالرصاعمبنيمالروحمواجلسد..موهومموضعمالوهم..مفالنورمالذيمم

نرىمبهماألشياءمالميزاحمماألشياءموجودها..مبلمإنهميزيدهاممجاال..مأالمترىمالشمسمكيفمترشق،مم

مانمبإرشاقها؟مفترشقماأللوم

فهكذامالروحمعندمامأرشقتمعىلمجسدماإلنسانمزينتهموملمتزامحه..مفلذلكمأوىلمالقرآنمالكريممم

قاَلمَلُهممم﴿مللجسدمقيمةمالمتقلمعنمقيمةمالروح..مفهوميعتربهممنمنعمماهللمعىلمعباده..مقالمتعاىل:م

مِمنْم مَسّواَكمَرُجاًلممصاِحبُهمَوهَومحُياورُهمأكفرَتمبالَّذيمَخَلَقَكمِمْنمُترابمُثمَّ )الكهف:ممم﴾مُنطَفةمُثمَّ

ُهَومالَّذيمَجَعَلمَلُكُمماألَرَضمذلوالًمفامُشواميِفممناِكِبهامَوُكُلوامِمْنمِرْزِقِهمَوِإَليِهمالنُُّشوُرمممم﴿م(،موقال:م37

 
وعممنمكتابه(مويقول:م)فخلقماإلنسانم)بدأممنمطني(،مأي:ميفمشكلممرشم90البرش(،موكانمذلكممنذممالينيمالسنني(م)ص

برشي،مثمماستخرجماهللممنهمنسالم)منمساللةممنمماءممهني(،مثممكانتمالتسويةمونفخمالروح،مفكانم)اإلنسان(مهومالثمرةميفمهنايةم

ممنه(م91الطافمعربمتلكمماألطوارمالتارخييةمالسحيقةمالعتيقة(م)ص

لقران(متعنيم)ماماستُلممنماليشءموانتُزع..مفقدمردمعليهمالباحثونمبأنمالساللةميفماللغة)انظرمالعجممالوسيط،مومعجممألفاظما

كاممتعنيمخالصةماليشء..مومعنىماآليةمهبذامهوم:م)مولقدمخلقناماإلنسانممنمخالصةممنمالطني(مم)انظر:مغزوممعاقلمالداروينية،م

 ونسفمنظريةمالتطور،متأليف:أبومصالح(
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مَعَلْيكُمم﴿م(،موقال:م15اللك:م﴾م)م ﴾ممْممَغَضِبيمُكُلوامِمْنمَطيِّباِتممامَرَزقناُكْممَوالمَتْطَغوامِفيِهمَفُيِحلَّ

م(ممم81طه:م)م

فهذهماآلياتمالقرآنيةمحتملمبنيمطّياهتاممعاينمترشيعيةمكثريةمتبنيمقيمةماجلسدموأمهيةمالحافظةمم

..مفهيمتبنيمأنماإلنسانمبتكوينهماجلسامين،موبطبيعتهمالبدنية،مجزءممنمعاملمالطبيعة،موأّنمم( 1) عليهم

احليمالرتقيميفمتكوينهموأجهزتهمممماألرضمهيممصدرمنشوئهموتكوينه..مفهومابنماألرض،مونتاجهام

م﴾مأكفرَتمبالَّذيمخلقَكمِمنمُترابمممم﴿ماجلسميةمالختلفة:م

ماجلسدمالذيمنشأممنماألرضمالميستغنيمبطبيعتهمعنمإمدادماألرضمم وهيمتبنيمأنمهذا

﴾ممَومامَجَعلناُهْممَجسدًامالميأُكلونمالطَّعاَممممم﴿ملوجوده،ممنمالطعامموالرشابمواللباسموالسكن..مم

م(.م8األنبياء:مم)م

ممامحيتاجهمموهيمتبنيمأنمالتوافقميفمالتكوينمالطبيعيمبنيماإلنسانموالطبيعةمتاممومتناسق،مفكّلم

َوبارَكمفيهاموقّدَرمفيهامأقواهَتاميفممم﴿ماإلنسانمالستمرارماحلياةممتوفرميفمعاملمالطبيعةمومتناممفيها..م

م(م15اللك:مم﴾م)مَجَعَلمَلُكُمماألَرَضمَذلوالًمممم﴿م(..مم10فّصلت:مم﴾م)مأربعِةمأّياممسواًءمللّسائلنَيمم

ّيبمومباحملكافةمبنيمموهيمتبنيمأنمكّلمماميفماألرض،ممنمخرياتموطّيبات،محاللمطم

اإلنسان،مدونمتفريقمأوممتييز،مفحكمةماهلل،موعدلهمتقضيانمبأنمتتوفرملكّلمإنسانمحاجتهموحّقهمم

امالّناسمُكُلواممِمّاميِفماألَرِضمَحالالًمَطيِّبًامممم﴿مالقررملهميفماحلياة:م م(مم168البقرة:مم﴾م)ميامَأهيُّ

ممهذاممنمالتعماجلسدّية،موالطّيباتممعىلمهؤالءمالنحرفنيمموقفهممالكريممممقدماستنكرمالقرآنموم

زقمممم﴿مالتيمأنعمماهللمهبامعىلمعباده،مفقال:م يِّباِتمِمَنمالرِّ تيمأخَرَجملِِعباِدِهمَوالطَّ َممِزينَةماهلِلمالَّ ُقْلمَمْنمَحرَّ

م(م32األعراف:مم﴾م)م

عندمذكرمالتحريفمالذيمحصلممالكريمممواعتربمالرهبانيةمبدعةمخطريةميفمالدين،مففيمالقرآنمم

ْنِجيَلمَوَجَعْلَناميِفمممم﴿مسيحية:مللمم ْيَنامبِِعيَسىماْبِنمَمْرَيَممَوآَتْيَناُهماأْلِ ْيَنامَعىَلمآَثاِرِهْممِبُرُسِلَنامَوَقفَّ مَقفَّ ُقُلوِبممُثمَّ

 
مغ(مالوسوعةماإلسالمية.(ممانظرممقاالمبعنوان:مكيفمتعاملماإلسالمممعماجلسد؟ممنمموقعم)البال1)
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ماْبِتغَم َبُعوُهمَرْأَفًةمَوَرمْحًَةمَوَرْهَباِنيًَّةماْبَتَدُعوَهامَمامَكَتْبَناَهامَعَلْيِهْممِإالَّ ِذيَنماتَّ ممالَّ اَءمِرْضَواِنماهللَِّمَفاَممَرَعْوَهامَحقَّ

ِذيَنمآَمُنوامِمنُْهْممَأْجَرُهْممَوَكِثرٌيمِمْنُهْممَفاِسُقونَم م(م27احلديد:م﴾م)مِرَعاَيِتَهامَفآَتْيَنامالَّ

 الروح: 

مقلت:مالمأرىمأنمالطنيموحدهامكافيةمألنمحتولممنماإلنسانمإنسانا؟م

أعمقممنمأنمينحرصميفمهذامالقالبمالطينيمممقال:ممصدقت..مفالفطرةمتدلمعىلمأنماإلنسانم

معماحرتامنامالعظيممله..موقدمأخربنامالقرآنمالكريممهبذهماحلقيقةمالفطرية،موأكدهاملنا،مبلمبنيملنامم

منشأهاموأصلها،مفقالمتعاىلمـممبينامأنمهلاممنمالسموموالرفعةممامالميمكنمتصوره..مولذلكمنسبهامم

ْيُتُهمَونَم م(م29احلجر:م)مممَفْخُتمِفيِهمِمْنمُروِحيمَفَقُعوامَلُهمَساِجِدينَمإليهمـم:﴿مَفِإَذامَسوَّ

مقلت:مفهلمذكرمالقرآنمحقيقةمهذهمالروحموماهيتها؟م

قال:ملقدمظلتمالبرشيةميفمدهورهاممجيعامتأكلمالفواكهمواخلرضمواللحوم،موهيمالمتعرفمم

مدوهنا.مذلكمظلتمتستفيدممنها،مبلمالمتستطيعمأنمتعيشممنممممعنارصهامومركباهتا،مومعم

وظلتمالبرشيةممنذمسالفمالدهورممتثاقلةمإىلماألرضممنجذبةمإليهاممعمأهنامالمتعلممقواننيمم

ماجلاذبية.م

وظلتمالبرشيةممنذمسالفمالدهورمواألحقابمتستفيدممنماآلالتمالتيمجهزتمهباممنمم

مالقلبموالعدةموالرئتنيموغريها..ممنمغريمأنمتعلمممنمتفاصيلمذلكمشيئا.م

مهذا؟مقلت:ممامتقصدمبكلمم

مأقصدمأنماإلنسانمعندمامالمتكونملهمالوسائلمالكافيةمالتيميبحثمهبامعنماحلقائقمم قال:م

مأومبوسائلهمم مالحدود مدونمأنمحياولمبعقله موباالعرتافمهبا ممنها والاهياتميكتفيمباالستفادة

مالحدودةمختيلها.م

مقلت:مومامالانعممنمذلك؟م

مقائقمأساطري..مومنمالعلوممخرافات.مقال:ممحتىمالميقعميفمالوهم..مفالوهممحيولممنماحلم
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مقلت:مولكنممامالانعممنممعرفتها؟م

قال:ممنحنمالمنرىمإالماأللوانمواألحجاممواألشكال..مفلذلكمالمنستطيعمأنمنرىممامملمتكنمم

لهممنمهذهماجلسومممامتستطيعممداركنامالبسيطةمأنمتدركه..مولذلكممنمالعبثمأنمنبحثمفيه..مم

،مم( 1) الذيميمكنمأنمنقعمفيهمإذاممامأردنامأنمنبحثمعنمحقيقةمالروحموهلذامقطعماهللمعناماجلدلم

مَقِليالًم مِإالَّ ماْلِعْلِم مِمَن مُأوِتيُتْم مَوَما مَريبِّ مَأْمِر مِمْن وُح مالرُّ مُقِل وِح مالرُّ مَعِن مَوَيْسَألوَنَك ممفقال:﴿

م(م85االرساء:م)م

تمتعمهبامأرواحناميفممولذلكمأمرنامبدلمالبحثمعنمالاهيةمأنمنستثمرمالطاقاتمالكربىمالتيمتم

َباِلمَفَأَبنْيَم اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَواجْلِ امَعَرْضَناماأْلََماَنَةمَعىَلمالسَّ ممأداءماألمانةمالتيمكلفنامهبا،مقالمتعاىل:﴿مِإنَّ

ُهمَكاَنمَظُلومًامَجُهواًلم ْنَساُنمِإنَّ ِمْلَنَهامَوَأْشَفْقَنمِمنَْهامَومَحََلَهاماأْلِ م(م72األحزاب:م)مممَأْنمحَيْ

ملمأدرمباممأجيبه،مفقال:ملعلكميفمرحلتكميفمالبحثمعنماإلنسانممررتمبذلكمالركامممنمالتيهمم

ميفمالتعرفمعىلمروحماإلنسان..مم

قلت:ملقدممررتمعىلمالاديني..مفرأيتمأهنممفقدمقطعوامعنمأنفسهممهذاماجلدلمحنيماعتقدوامم

نممنمجمموعةممنماألجهزةموالفعم الياتمالادية،موعندماميفقدممأنماإلنسانمجمردمكيانمماديممكوَّ

 
(مهذامهومالرسمالذيمعزامإليهمالحققونممنمالعارفنيمرسمعدممإمكانممعرفةماجلامهريمللروح،موقدمحتدثمالغزايلمعنمذلكمم1)

عندمذكرهملألرسارمالتيمخيتصمهبامالقربونموالميشاركهمماألكثرونميفمعلمهامويمتنعونمعنمإفشائهامإليهم،مفقالمالقسمماألول:م

نماليشءميفمنفسهمدقيقًامتكلمأكثرماألفهاممعنمدركهمفيختصمبدركهماخلواصموعليهممأنمالميفشوهمإىلمغريمأهلهمفيصريمأنميكوم

عنمبيانهممنمهذامالقسممفإنمحقيقتهممذلكمفتنةمعليهممحيثمتقرصمأفهامهممعنمالدرك.موإخفاءمرسمالروحموكفمرسولماهللم

فإنممنمملميعرفممرمكنهه.موالمتظننمأنمذلكمملميكنممكشوفًاملرسولماهللمباممتكلماألفهاممعنمدركهموتقرصماألوهاممعنمتصوم

الروحمفكأنهمملميعرفمنفسهمومنمملميعرفمنفسهمفكيفميعرفمربهمسبحانه؟موالميبعدمأنميكونمذلكممكشوفًاملبعضماألولياءم

صفاتماهللمعزموجلممنماخلفاياممامموالعلامءموإنمملميكونوامأنبياءمولكنهمميتأدبونمبآدابمالرشعمفيسكتونمعاممسكتمعنهمبلميفم

منهامإالمالظواهرملألفهامممنمالعلمموالقدرةموغريمهامحتىمفهمهاماخللقممتقرصمأفهامماجلامهريمعنمدركهموملميذكرمرسولماهللم

ذكرمممبنوعممناسبةمتومهوهامإىلمعلمهمموقدرهتممإذمكانمهلمممنماألوصافمماميسمىمعلاًمموقدرةمفيتومهونمذلكمبنوعممقايسة.مولوم

 (1/100منمصفاتهممامليسمللخلقممماميناسبهمبعضمالناسبةميشءمملميفهموه()مانظر:ماإلحياء:م
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ماحلياةمسينحلمويستهلكميفمترابماألرضموتنتهيمدورةموجودهميفمعاملمالطبيعةمإىلماألبد.م

وقدمذكرمهؤالءمأنمالروحمـمإنمصحمأنميكونمهناكمروحمـممامهيمإالمخواصماجلسد،مفهيمم

ملذلكمختضعمجلميعمالقواننيمالتيمحتكمه.م

واالرادةموالفكر،ممامهيمإالّموظائفمعضويةممثلهامموذكروامأنمجمموعمظواهرمالشعورموالعقلمم

كمثلممجيعمالوظائفمالبدنيةماالُخرى،موكذاماآلثارمالفكريةموالعرفيةمعندهممماهيمإالّمنتائجموآثارمم

فيزيائيةموكيميائيةمللخاليامالعصبيةموالعقلية،مومجيعمتلكماآلثارموالنشاطاتمالروحةمتظهرمبعدمم

مومتم مماتماالنسانمبطلتمشخصيته،ممظهورمالعقلمواجلهازمالعصبي، مفإذا وتمبموتماجلسد،

مواندثرمبدنه،موزالممعهمكّلممامبلغهممنمحمصولمعقيلموارتقاءمنفيسموكاملمروحي.مم

مَنْحُنمم ْنَيامَوَما مَحَياُتَنامالدُّ مِإالَّ مِإْنمِهَي مالصنف،مفقال:﴿مَوَقاُلوا قال:ملقدمذكرماهللمتعاىلمهذا

ْنَيامَنُموُتمَوَنْحَيامَوَمامَنْحُنمِبَمْبُعوِثنيَم(،موقم29األنعام:م)ممِبَمْبُعوِثنيَم مَحَياُتَنامالدُّ ممال:﴿مِإْنمِهَيمِإالَّ

م(مم37الؤمنون:م)م

مقلت:مفكيفميردمعىلمهؤالء؟م

مإنمأولمماميردمبهمعىلمهؤالءمهومالفطرة..مفالفطرةمالبرشيةمتقولمبوجودمالروح..مم قال:م

والميمكنمجلميعمأهلماألرضمأنميتفقواممموالدليلمعىلمذلكماتفاقممجيعمأممماألرضمعىلمذلك،م

م.م( 1) عىلميشءمواحدميفممثلمهذهماخلطورةم

 
(مفقدمكانمسقراطموأفالطونميعتقدانمأّنمالروحمجوهرمخالدمموجودممنذماألزل،موعندماميكتملماجلننيميفمبطنمُاّمهمتتعلقم1)

طونمأنمهناكمروحني:مإحدامهامالروحمالعاقلةموهيماخلالدةموحملهامبهمالروح،مثّممتعودمبعدمالوتمإىلمحمّلهاماألول،مويرىمإفال

مالدماغ،مواالُخرىمغريمخالدةموالمعاقلة،موهيمقسامن:مغضبيةمومستقرهامالصدر،موشهويةمومكاهنامالبطن.

موذهبمأرسطومإىلماالعتقادمبحدوثمالروحممعمحدوثمالبدن،مفعندماميتكاملمالبدنمتوجدمالروحمدونمأنمتكونمهلامسابقة

حياةمقبلمحدوثها،موعّدمثالثةمصنوفممنماألرواحممنبثّةميفمجمموعمالبدن،موهي:مالروحمالعاقلةمـمأومالنفسمالناطقةمـموهوميقولم

مبتجردها،موالروحماحلاسةمأوماحليوانية،موالروحمالغاذية،موالميقولمبتجردماألخريتني.
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مقلت:مإنمقومنامالميؤمنونمإالمبالخابر.م

.مفسيجدونمكلماألدلةمالتيمتربهنمهلممعىلمأنهمالميمكنملإلنسانمم.مقال:ممفليبحثواميفمالخابرم

م.م( 1) إىلمإنسانمأنميكونمإنسانامحتىمينفخمفيهممنمالروحمالساميةمماميتحولمبهمم

قلت:مدعناممنمقومنا..مفقدميئستممنهم..موالمهيمنيمأنميقبلوامأوميرفضوا..مفقدمتعودوامأنمم

ميقبلوامماميشاءونمقبوله،مويرفضوامماميشاءونمرفضهمسواءمقبلتهمالخابرمأومرفضته.م

مقال:ممفاممتريدممنيمأنمأحدثك؟م

مقلت:معنمرسمالروح..مم

ولمبهمالطنيمإىلمإنسان..موهبامحتملماألمانةمالعظيمةممقال:مالروحمهيمالرسمالرباينمالذيمحتم

التيمأبتمالسمواتمواألرضمأنمحتملها..موهبامحتملماخلالفة..موهباماستطاعمأنميعبدماهللمعبوديةمم

التكليف..موهبامحيب..موهباميبغض..موهباميسعد..موهباميشقى..موهباميرىمماموراءماحلجب..موهبامم

فهرسمالغرائبمالتيمختصماالسامءماإلهليةماحلسنى..مومقياسممتتجىلملهمحقائقماألشياء..موهيم)مم

موالئحةمم مالكون.. ميف مالتي مللعوامل موميزان ماجلليلة.. موصفاهتا ماالهلية مالشؤون ملعرفة مصغر

مالكونمالواسع..موفذلكةملكتابمالكونمالكبري..مم مالعاملمالكبري..موخريطةمهلذا لندرجاتمهذا

 
ّلممنهام،مفاعتربمالروحمجوهرًامأخّصمصفاتهم(مبتمييزمالروحمعنماجلسم،موحتديدمخصائصمكم1560واهتممديكارتم)مت

الفكر،موالميتصّورمفيهمإمكانمالتجّزيمواالنقسامموعدممالتجانسميفمأجزائه،مواعتربماجلسممجوهرًامأخصمصفاتهماالمتداد،مومنم

مأحوالهمالصورةمواحلركة،مويقبلماالنقسامموالتجّزيموالتغريمبطبيعته.

دمعنمصفاتمالادةموخصائصها،موهوموغريهمممنماهلنودموالصينيون..ماتفقوامع ىلمأنمحقيقةماإلنسانمهومكيانمروحيمجمرَّ

غريمالبدنمالعضويمواجلهازمالاديمالذيميؤديمالفعالياتموالنشاطاتمالادية.موهومالذيمينطقمعنهاماإلنسانمفيقولم)أنا(،مفليسم

ملستقل.)األنا(مالذاتماإلنسانيةمهيمذلكمالكيانماجلسدي،مبلمهيمذلكمالكيانمالروحيما

مالتيمتشعرمباألملمواللّذةمواخلوفموالرسورمواحلزن،موهومالقوةم والكيانماإلنساينم)الروح(مهومالقوةمالدركة،موهومالقوة

ماإلنسانم)الكيانم مأدواتميستخدمها موالدماغمإالّ ماحلّسية موليستماألجهزة ملتنفيذممآربمالنفس، مآلة ماجلسممإالّ موما الناطقة،

 ديموالتعاملممعه.الروحي(ملفهممالعاملمالام

(مذكرنامالكثريممنماألدلةمالعلميةمالرتبطةمبإثباتموجودمالروحميفمرسالةم)معجزاتمعلمية(ممنمهذهمالسلسلة،موسنرىم1)

 تفاصيلمأخرىمهلامعالقةمهبذاميفمرسالةم)الباحثونمعنماهلل(
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ماإلم مالقدرة مكنوز متفتح ممفاتيح ميفمموجمموعة مالبثوثة مللكامالت متقويٍم موأحسن ماخلفية.. هلية

م( 1) الوجودات،موالنشورةمعىلماألوقاتمواألزمان(م

مقلت:ملومكانماألمرمكذلك..ملكانمالناسمكلهممنسخةمواحدة..ملكانوامكلهممعلامءمقديسني.م

مقال:ممهناكمرسميفمالروحمجيعلمالناسمخمتلفني.م

مقلت:ممامهو؟م

والكسب..مواالختيار..مسأقرأمعليكمشيئاممنمالقرآنمالكريممرباممجييبكمعنممقال:مماإلرادة..مم

سؤالك..مفالمطاقةملعبارايتمأنمتضاهيمعباراتمالقرآن..ملقدمقالماهللمتعاىلمحيللماإلنسانمويذكرمم

ْنَساَنميِفمَكَبٍدم)م (مَيُقوُلمَأْهَلْكُتمَمااًلمم5م)م(مَأحَيَْسُبمَأْنمَلْنمَيْقِدَرمَعَلْيِهمَأَحدٌم4أرسارهم:﴿مَلَقْدمَخَلْقَناماإْلِ

م)م7(مَأحَيَْسُبمَأْنممَلْمَيَرُهمَأَحٌدم)م6ُلَبًدام)م م)م8(مَأمَلْمَنْجَعْلمَلُهمَعْيَننْيِ (مَوَهَدْيَناُهمالنَّْجَدْيِنمم9(مَولَِساًنامَوَشَفَتنْيِ

م12(مَوَمامَأْدَراَكمَماماْلَعَقَبُةم)م11(مَفاَلماْقَتَحَمماْلَعَقَبَةم)م10)م (مَأْومِإْطَعاٌمميِفمَيْوٍممِذيمم13َرَقَبٍةم)م(مَفكُّ

َبٍةم)م15(مَيِتياًممَذامَمْقَرَبٍةم)م14َمْسَغَبٍةم)م ِذيَنمَآَمُنوامَوَتَواَصْوامم16(مَأْومِمْسِكيًنامَذامَمرْتَ مَكاَنمِمَنمالَّ (مُثمَّ

مَوَتَواَصْوامِباْلَْرمَحَِةم)م رْبِ ِذيَنمَكَفُروامِبَآَياِتَنامُهْممَأْصَحاُبمم18(مُأوَلِئَكمَأْصَحاُبماْلَْيَمَنِةم)م17ِبالصَّ (مَوالَّ

م(﴾م)البلد(م20(مَعَلْيِهْممَناٌرمُمْؤَصَدٌةم)م19اْلَْشَأَمِةم)م

هذهماآلياتمبخشوعمعظيم،مثممنظرمإيل،موقال:مإنمهذهماآلياتمختربكمعنمرسممحممدمقرأم

ماإلنسان..مومنمخاللهمتعرفمرسمالروح.م

دمفيهمالبحثمعنماحلياةمالتيمخيتارها..ماحلياةمالاديةمواحلياةمملقدمخلقماهللماإلنسانميفموضعميكابم

مالعنوية..مم

وهوميفمهذهماحلياةموضعتمأمامهممجيعماألشكالموالقوالبمليختارممنهامماميتناسبممعمهواهمم

موإرادته..مم

ثممكانممنمرمحةماهللمأنمبنيملهمالنجدين..منجديماخلريموالرش..مونجديماحلقموالباطل..مم

 
 اجلليلةميفمرسالةم)أرسارماإلنسان(ممنمهذهمالسلسلة.م(ممامبنيمقوسنيممنمكالمماإلماممالنوريس،موسنرىمرشحمهذهمالعاينمم1)
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مذلكمماميتناسبممعمرضاهموإرادتهموكسبه..ممنمغريمأنمجيربميفمذلكمعىلميشء.مممليختارممنمكلم

ثممكانممنمرمحةماهللمأنمهداهمإىلمالسلوكمالصحيحمالذيمينجيهمويسعدهميفمهذهمالحالمم

مالصعبةممنماالختيار.مم

مقلت:مملمكانماألمرمكذلك؟م

لميمني،موسيكونميفممقال:مملقدمذكرماهللمذلك،مفبنيمأنمالبرشمسيتميزون..موسيكونمهناكمأهم

ممقابلهممأهلمشامل..مم

م؟م( 1) قلت:مملمكانماألمرمكذلكم

ماخْلَِبيَثمِمَنمالطَّيِِّبمَوجَيَْعَلماخْلَِبيَثمَبْعَضُهمَعىَلمم قال:مملقدمذكرماهللمذلك،مفقالم:﴿ملَِيِميَزماهللَُّ

يًعامَفَيْجَعَلُهميِفمَجَهنََّممُأوَلِئَكمُهُمماخْلَام
ُكَمُهممَجِ وَنم)مَبْعٍضمَفرَيْ م(﴾م)األنفال(م37رِسُ

مقلت:ملكنمالناسملومتركوامألنفسهممفسينحازونمالمحمالةمألهلمالشامل؟م

قال:ممال..ملقدمكانممنمرمحةماهلل..مأنمعرفماإلنسانمبهمقبلمأنميعرفهمباألشياء..ملقدمقالماهللمم

َتُهْممَوَأْشَهَدُهْممَعىَلمَأْنُفِسِهْمممتعاىلميذكرمذلكم:﴿مَوِإْذمَأَخَذمَربَُّكمِمْنمَبنِيمَآَدَممِمْنمُظُهوِرِهْممُذرِّم يَّ

امُكنَّامَعْنمَهَذامَغاِفِلنَيم)م ُكْممَقاُلوامَبىَلمَشِهْدَنامَأْنمَتُقوُلوامَيْوَمماْلِقَياَمِةمِإنَّ (مَأْومَتُقوُلوامِإنَّاَممم172َأَلْسُتمِبَربِّ

مِمْنمَبْعِدهِم ًة يَّ َكمَآَباُؤَنامِمْنمَقْبُلمَوُكنَّامُذرِّ ُلمم173ْممَأَفُتْهلُِكَنامِباَممَفَعَلماْلُْبطُِلوَنم)مَأرْشَ (مَوَكَذلَِكمُنَفصِّ

ُهْممَيْرِجُعوَنم)م م(﴾م)األعراف(م174اآْلََياِتمَوَلَعلَّ

أنمدورمالدينمالذيميتداركماهللمبهمعبادهمعنمطريقمرسلهموكلامتهمهوممممولذلكمأخربنامنبينامم

إعادةمالبرشمإىلمالفطرةماألصليةمالتيمفطروامعليها..ملقدمقالماهللمتعاىلميذكرمذلكم:﴿مَفَأِقْممَوْجَهَكمم

ِتيمَفَطَرمالنَّاَسمَعَلْيَهامالمَتْبِديَلمخِلَْلِقمام مالَّ يِنمَحنِيفًامِفْطَرَتماهللَِّ مَأْكَثَرمملِلدِّ يُنماْلَقيُِّممَوَلِكنَّ مَذلَِكمالدِّ هللَِّ

م(مم30النَّاِسمالمَيْعَلُموَنم﴾م)الروم:م

ففيماآليةمالكريمةمإشارةمإىلمأنمالفطرةماألصليةممستعدةمللخريماستعدادامجبليا،موأنمالتغيريمم

 
 (مذكرنامالتفاصيلمالكثريةمالرتبطةمهبذاميفمرسالةم)أرسارماألقدار(ممنمسلسلةم)عيونماحلقائق(1)
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مالتكليف.مالطارئمعليهامليسمناشئاممنمطبيعتهاماخللقية،موإناممنشأممنممؤثراتمخارجيةماقتضاهامم

وفطرةماإلنسانميفمذلكمتشبهمفطرماألشياءمالختلفة،مفاهللمتعاىلمخلقمالاءمطاهرًاممطهرًا،مفلومم

تركمعىلمحالتهمالتىمخلقهماهللمعليهاموملمخيالطهمماميزيلمطهارتهمملميزلمطاهرًا،مولكنهمبمخالطةمم

ملتىمخلقمعليها.مالؤثراتماخلارجيةممنماألنجاسمواألقذارمتتغريمأوصافهموخيرجمعنماخللقةمام

وقدمبينتملنامكلامتماهللمالتيمأنزهلامعىلمخاتممرسلهمهذهمالؤثراتماخلارجيةملتفادهيا،مأومم

مإلصالحممامأفسدتهمهذهمالؤثراتممنمالفطرةماألصلة.م

:)ممهيمالهدمالذيمريبمفيهماإلنسان،مكاممقالمموأولمهذهمالؤثراتمكاممخيربمرسولماهللم

أبواهمهيودانه،مأومينرصانه،مأوميمجسانهمكاممتولدمالبهيمةمهبيمةممجعاءممكلممولودميولدمعىلمالفطرةمفم

مممم( 1) هلمجتدونمهباممنمجدعاء؟(م

ومنمهذهمالؤثراتمالشياطني،موهيمأخطرمالؤثرات،مولذلكماشتدمالتحذيرممنهميفمالقرآنمم

مالؤثرميشريمقولهم ملقولمالشيطان:مالكريم،موإىلمهذا مم﴿متعاىلمحكاية مِمْن َِذنَّ مَنِصيبًاممأَلخَتَّ ِعَباِدَك

ُْممَفلَم مآَذاَنماأْلَْنَعاِممَوآَلُمَرهنَّ مَفَلُيَبتُِّكنَّ ُْم نَُّهْممَوأَلَُمنَِّينَُّهْممَوآَلُمَرهنَّ مَخْلَقماهللَِّ﴾ممَمْفُروضًامَوأَلُِضلَّ نَّ ُ ُيَغريِّ

 (مم119ـمممم118)النساء:ممنماآليةم

التيمفطرمعليهامالبرش،موالتيمتشملممممفالشيطانميفمهاتنيماآليتنيميتوعدمبتغيريمالفطرةماألصليةم

مكلميشءمحتىمماميتعلقممنهامباجلانبماخللقي.م

:مإينمخلقتممممموإىلمهذامالؤثرمـمأيضامـميشريمقولهمم يفماحلديثمالقديس:)مقالماهلّلمعّزموجلَّ

مممم( 2) عباديمحنفاءمفجاءهتممالشياطنيمفاجتالتهممعنمدينهم،موحرمتمعليهمممامأحللتمهلم(م

مأنماهللمتعاىلميميلمعليهمالرش،مويزينهمله،مفذلكمموليسممنمالؤثرم مكاممقدميتوهمـم اتماخلارجيةـم

محمالمعىلماهللمتعاىل..مفالرمحنمالرحيممأرحممبعبادهممنمأنميميلمعليهممالرش،مأوميدعوهممإليه.م

 
م(ممرواهمالبخاريمومسلم.1)

م(ممرواهمالطرباينميفمالكبري.2)
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 النفس: 

مقلت:ملقدمذكرمأساتذيتمالدوافعمالغريزيةمالتيمتسيطرمعىلماإلنسانمشعرمأومملميشعر؟م

منسميمذلكمنفسا.مممقال:ممنحنم

مقلت:مفاممالنفس؟م

مفذلكمالطنيمالبسيطمم مأوهلام.. مأما ملقدمذكرتملكمأنميفماإلنسانمركننيمأساسني: قال:

التواضعمالذيمالميقدرمعىلميشء..موأمامالثاين،مفتلكمالروحمالعلويةمالطاهرة..موقدمشاءماهللمأنمم

تنزلمتلكمالروحمالعلويةمإىلمهذهماألرض..موأنممتتطيمهذاماجلسدمالرتايب..موالرتابمـمبحسبمم

ممـمحيتاجمإىلمالددمالغذائيمالذيمحيفظمتوازنه..موألجلمهذهماحلاجةمولدتمالنفس..ممسننماهللم

مقلت:مفالنفسمهيماجلهازمالذيمخيدمموجودماإلنسانمعىلماألرضمإذن؟م

مقال:ممأجل..مم

مقلت:مقربميلمذلكمألفهمه.م

مقال:مهلميمكنمللسيارةمأنمتسريمبالموقود؟م

مقلت:مال..مالميمكنمذلك.م

التيمختربكمعنمحاجتكمللوقود،موتدلكمعليها..موهيمالتيممتألمفمكممقال:مفالنفسمهيم

ممنها.م

مقلت:مملمأفهممهذا.م

مقال:ملقدمخلقماهللمجلسدكمحاجاتمكثرية،موالميتوىلمهذهماحلاجاتمإالمالنفس.م

مقلت:مفكيفمتتوالها؟م

مقال:مبأخالقمجبلتمعليهامتسموهنامالغرائز.م

معمالغريزية..ممقلت:مفأنتمتتفقمإذنممعممنميقولمبتأثريمالدوافم

قال:مملقدمذكرتملكمأهنمممجيعامأبرصوامحقائق..مولكنهممملميكتفوامهبا،مبلمراحوامخيلطوهنامم
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مباألوهاممواخلرافاتمحتىممألوهامحتريفا..ملعلكمتعرفمماميقولهمفرويدمعنمغريزةماجلنس؟م

مقلت:ملقدمتتلمذتمعليهمزمنا..موهوميعتربمغريزةماجلنسمعاصمةمالغرائز..مم

جمعليهميفمأنميعتربهامعاصمةمالغرائزمأوممدينةممنممدهنا..مولكنماحلرجميفمأنممقال:ممالمحرم

يفرسمكلمالدوافعماإلنسانيةمعىلمأساسها..مأملميبلغمبهمالشططمأنمفرسمالدوافعمالداعيةمإىلمالبحثمم

معنمالدينمهبذامالتفسري؟م

مقلت:مبىل..مم

منفس..ممقال:ممفهذهمهيمالتاهةمالتيموقعمفيها..ملقدمخلطمبنيمالروحموالم

مقلت:ملقدمذكرتميلمأنمالروحمعندماممتتطيماجلسدمتتحولمإىلمنفس؟م

قال:ممال..مملمأقلمإهنامتتحول..موإناممقلتملك:مإهنامحتتاجمإىلمجهازماسمهمالنفسملتامرسمبهمم

حياهتامعىلمهذهماألرض..مإنمحاجتهامإىلمالنفسمتعدلمحاجتنامإىلماستعاملمأجهزةمخاصةمإذامأردنامم

مءمأومنغوصميفمأعامقمالاء.مأنمنصعدميفمالفضام

مقلت:موالروح؟م

قال:ممالروحمهيماإلنسان..موليسمهلاميفماألصلمإالموجهةمواحدهمهيمالوجهةمالتيمصدرتمم

ممنها..مفهيمالمتزالمحتنمإليها.مم

مقلت:مفكيفمتستعملمالنفسمالغرائزملتحفظمبهموجودها؟م

فسمليستمبعيدةمعنا..ممقال:مميمكنمللعقلمالجردمالتخيلمعنماهلوىمأنميكتشفمهذا..مفالنم

مولذلكميمكنمحتليلهاملعرفةمالغرائزمالرتبطةمهبا.ممم

سأذكرملكممامقالهمعلامءمالسلمنيميفمهذا..مولعلهمماستفادوامالكثريممنهممنمحكامءماألمممم

مالختلفة:مم

مأنمالوجودمالدنيويملإلنسانميتطلبموسائلمخاصةميتمكنمهباماإلنسانممنمم لقدمذكروا

ض،مكامميتطلبمرائدمالفضاءملباسمخاصاميتناسبممعمجومالقمر،مأومأيمجوممالسكنمعىلمهذهماألرم
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ميريدمأنميتعاملممعه.م

واللباسمالذيميتناسبممعمهذهماألرض،مهومهذاماجلسدمالرتايب،موخصائصهمهيمنفسمم

خصائصمالكوناتماحليةمالوجودةمعىلمهذهماألرض،مفلذلكمصارميفتقرمإىلممامحيفظه،موماميدفعمم

معنهماهلالك.م

ماحلفظموالتعهدميتطلبمأعضاءمجتلبمالغذاءموغريه،موأعضاءمتدفعمعنمالنفسماهلالك.موهذامم

وكلمهذهماألعضاءمالتيمسلحمهبامبدنماإلنسانمهيمالوسائلماألساسيةملتحقيقممتطلباتمم

مالوجودممنمالغذاءموالدفاع،مبلمليسمهناكمجزءممنمجسدماإلنسانمالميقوممهبذاماألمر.م

األعضاءميقوممهبذهمالوظائفمتلقائيامإالمأنمأصلمالغذاءموالدفاعمركبميفممومعمأنمأكثرمهذهمم

ماجلهازماإلراديملإلنسانمفتنةموابتالء.م

مفركبميفماإلنسانمجهازمالشهوةمالدافعمإىلمالغذاءمواحلفاظمعىلمالنسل.م

مكاممركبمفيهمجهازمالغضبمالدافعمإىلماحلميةمواحلفاظمعىلمالوجود.م

مكلممامتتطلبهمالنفسممنمغرائزمالوجود،مومهامالستعمالنمموهذانماجلهازانمينتظممحتتهامم

مألعضاءمالبدنميفمحتقيقممتطلباتمهذهمالغرائز.م

قالمالغزايلميرشحمرضورةمهذهمالغرائزم:)مفافتقرمألجلمجلبمالغذاءمإىلمجندين:مباطن،موهومممم

احتاجمإليه،ممممالشهوة.موظاهر،موهوماليدمواألعضاءماجلالبةمللغذاء،مفخلقميفمالقلبممنمالشهواتممام

وخلقتماألعضاءمالتيمهيمآالتمالشهواتمفافتقرمألجلمدفعمالهلكاتمإىلمجندين:مباطن،موهومم

الغضبمالذيمبهميدفعمالهلكاتموينتقمممنماألعداء.موظاهر،موهوماليدموالرجلماللتنيمهبامميعملمم

ممم( 1) بمقتىضمالغضب،موكلمذلكمبأمورمخارجة؛مفاجلوارحممنمالبدنمكاألسلحةموغريها(م

مأيمموم موليسمهناك مالنفسماحليوانية، ممع مالنفسمالبرشية مفيه متتفق مالحل مهذا مإىل األمر

خصوصيةملإلنسانميفمهذهماجلوانب،موليسمهناكمأيمجمالمللمدحمأومالذمملاميتعلقمبمتطلباتمم

 
 .3/5(ماإلحياء:1)
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مهذهمالغرائز.م

امموإنامميبدأمالتكليف،موينشأمالدحموالذمممنمغريزةمأخرىمهلامعالقةمهبذهمالغرائزممنمجهة،موهلم

عالقةمبرسموجودماإلنسانممنمجهةمأخرى،مفهيمبنيمبني،موعىلمأساسمهذهمالغريزةمتتحددمعالقةمم

ماإلنسانمبنفسه.م

مبأدواتمالتعرفمعىلمالعاملمالذيمنزلتمروحمم ماإلدراكمالزودة مهيمغريزة مالغريزة وهذه

ماإلنسانمإليه.م

منمغرائزم:)مثممالحتاجمإىلممقالمالغزايلممبيناموجهماحلاجةمإىلمهذهمالغريزةموعالقتهامباممسبقهامم

الغذاءممامملميعرفمالغذاءمملمتنفعهمشهوةمالغذاءموإلفه،مفافتقرمللمعرفةمإىلمجندين:مباطن،موهومم

مإدراكمالسمعموالبرصموالشممواللمسموالذوق،موظاهر،موهومالعنيمواألذنمواألنفموغريها(مم

مالعلوماتموالم ممع مالتعامل ماحلواسمبوسائل مإىلمهذه مباإلضافة مويمكنمموزود دركات،

إدراكهامبسهولهم)مفإّنماإلنسانمبعدمرؤيةماليشءميغمضمعينهمفيدركمصورتهميفمنفسهموهوماخليال،مم

ثممتبقىمتلكمالصورةممعهمبسببميشءمحيفظهموهوماجلندماحلافظ،مثمميتفكرمفياممحفظهمفريكبمم

سوساتميفممبعضمذلكمإىلمالبعض،مثمميتذكرممامقدمنسيهمويعودمإليه،مثممجيمعممجلةممعاينمالحم

خيالهمباحلسمالشرتكمبـنيمالحسوسات؛مففيمالباطنمحسممشرتكموختيلموتفكرموتذكرموحفظمم

م(مم

فهذهمهيمالغرائزمالتيمحيفظمهباماإلنسانموجودهمعىلمهذهماألرضمـموالتيمذكرهامعلامءمم

السلمنيمبناءمعىلمدراستهممالتحليليةملإلنسانمـموربامماستفادواميفمذلكممنمغريهم..موالمحرجمم

معليهمميفمذلك.م
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م؟ممم( 1) قلت:ممامدامماألمرممفتوحا..مفلممينكرمعىلمالعلامءمالذينمحاولوامالبحثميفمهذهمالغرائزم

قال:مألنمهذهمالغرائزمقدمتشتطموتنحرف،مويتولدمعنمانحرافهامغرائزمشاذةمتنحرفمبحقيقةمم

ماإلنسان..مفيأيتمهؤالء،مفيتصورونمأنمالشذوذمأصل،موأنماالنحرافماستقامة..مم

مقلت:مفاإلنسانممطالبمبكبتمغرائزهمإذن؟م

قال:ممال..ماإلنسانممطالبمباحلفاظمعىلماستقامةمغرائزهمحتىمالمخترجمبهمعنمالفطرةمالتيمم

مفطرمعليها..مم

ملقدمذكرمالغزايلمأمثلةمرباممتقربملكمهذا..مم

لقدمرضبممثاالمعنمحقيقةماإلنسانمـمالتيمهيمروحهمورسموجودهمـميفمبدنهمكمثلمملكميفمم

مبمنزلةمممدينم مواجلوارحموقواها مومدينتها، مومستقرها مالنفسموعالها ممملكة مفالبدن مومملكته، ته

الصناعموالعملة،موالقوةمالعقليةمالفكرةمكالشريمالناصحموالوزيرمالعاقل،موالشهوةمكالعبدمجيلبمم

مالطعاممإىلمالدينة،موالغضبمواحلميةمكاحلرسموالرشطة.مم

مالعبدماجلالبمللطعام،موالذيميمم ثلمالشهوة،مفهومكذابمماكرمخمادع،ميتمثلمبصورةممأما

مالناصح،موهوميفمعالقةمعداءمتامممعمالوزيرمالناصحمحتىمالمخيلوممنممنازعتهمومعارضتهمساعة.مم

فإذامكانمالوايلميفممملكتهممستغنيًاميفمتدبـرياتهمبوزيرهممعرضًامعنمإشارةمهذامالعبدماخلبـيث،مم

 
غريزة،مأضافمإليهامغرائزمأخرى،مومنمأمههامغريزةمالقاتلة،مالبحثمعنمالطعام،مالتملك،ماجلنس،ممم14(موضعممكدوغلمم1)

االبوة،مالراحة،مالنوم،موقدمكانممكدوغلميعربمعنمهذهمالغرائزمبالغرائزمالفطرية.مإالمأنمآراءهمهذهملقيتمبعضمالنقد،مومنمأهمم

مماموجهماليهاممنمنقد:م

همالغرائزمالفطريةممعماالجتاهمالعلميمللبحث،موكوهنامخارجةمعنمإطارمالسيطرةموالتحكم،ماذمأنمالغريزةممنم.متنايفماجتام1

ماألمورماالنفعالية.م

م(مويصلمالعدد،ميفمرأيموليممجيمس،ماىلممئةمغريزة.م36وم14.مالتشكيكميفمعددمالغرائزمالطروحةم)بنيم2

االختالف،ميفمسلوكماإلنسان،ميعودمإىلماالختالفميفمالثقافةمبنيمجمتمعمم.ميرىمعلامءماالنثروبولوجياموعلمماالجتامعمأن3

وآخر،مفتنتفيمبعضمالغرائزمعندمبعضمالجتمعات،مكغريزةمالقاتلة،ممثال،مإذمأنمبعضمالجتمعات،مكاهلنودماحلمر،ميفمكندا،م

 دليلمعىلمالفوز.ميتنازلونمعنمالمتلكاتمتعبريامعنمالفوزمبالعركة،مكانمحتديماالنسانملدافعمالتملك
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مؤمترًاملهممسلطًاممنمجهتهمعىلمهذامالعبدماخلبـيثممأدبهمصاحبمرشطته،موساسهملوزيرهموجعلهم

موأتباعهموأنصاره،محتىميصريمالعبدممسوسًامالمسائسًا،مومأمورًاممدَبرًامالمأمريًاممدِبرًا.مم

مويفمهذهماحلالةميستقيممأمرمالبلد،موينتظممالعدلمبسببه.م

معىلمالشهوم موسلطتها مالغضب، موأدبتمبحمية مالنفسممتىماستعانتمبالعقل، ة،مموهكذا

مالشهوةمم مبمخالفة مالغضبموغلوائه ممرتبة متقلل مبأن متارة ماألخرى معىل مبإحدامها واستعانت

واستدراجها،موتارةمبقمعمالشهوةموقهرهامبتسليطمالغضبمواحلميةمعليهاموتقبـيحممقتضياهتا،مم

ماعتدلتمقواهاموحسنتمأخالقها.مم

امَمْنمَخاَفمَمَقاَممموينطبقمعلممنمهذامحالهممعمنفسهمقولهمتعاىلمفيمنمملمخيضعملغرائزهم:م ﴿مَوَأمَّ

ِهمَوهَنَىمالنَّْفَسمَعِنماهْلََوىم)م ماجْلَنََّةمِهَيماْلَْأَوىم)م40َربِّ م(﴾م)النازعات(م41(مَفإِنَّ

أمامإنمكانمخالفمذلك،موأصبحماحلكمميفماإلنسانمهواهموغرائزه،مفإنهمينطبقمعليهمحينهامم

َذمِإهَلَُهمم َ َهَواُهمَوَأَضلَُّهماهللَُّمَعىَلمِعْلٍممَوَخَتَممَعىَلمَسْمِعِهمَوَقْلِبِهمَوَجَعَلمَعىَلممقولهمتعاىل:﴿مَأَفَرَأْيَتمَمِنماختَّ

ُروَنم)م ِهمِغَشاَوًةمَفَمْنمهَيِْديِهمِمْنمَبْعِدماهللَِّمَأَفاَلمَتَذكَّ
م(﴾)اجلاثية(م23َبرَصِ

ُلمَعَلْيِهْممَنَبَأمالَِّذيممإنمهذاممالثلمينطبقممتامامعىلمهذامالثلمالقرآينماجلليل،مقالمتعاىلم:﴿مَواتْم

ْيَطاُنمَفَكاَنمِمَنماْلَغاِويَنم)م امَوَلِكنَُّهمَأْخَلَدمم175َآَتْيَناُهمَآَياِتَنامَفاْنَسَلَخمِمْنَهامَفَأْتَبَعُهمالشَّ (مَوَلْومِشْئَنامَلَرَفْعَناُهمهِبَ

َبَعمَهَواُهمَفَمَثُلُهمَكَمَثِلماْلَكْلِبمِإْنم ْكُهمَيْلَهْثمَذلَِكمَمَثُلماْلَقْوِمممِإىَلماأْلَْرِضمَواتَّ ِمْلمَعَلْيِهمَيْلَهْثمَأْومَترْتُ حَتْ

ُروَنم)م ُبوامِبَآَياِتَنامَفاْقُصِصماْلَقَصَصمَلَعلَُّهْممَيَتَفكَّ ِذيَنمَكذَّ ُبوامِبَآَياِتَنامم176الَّ ِذيَنمَكذَّ (مَساَءمَمَثاًلماْلَقْوُممالَّ

(﴾م)األعراف(..مفقدماعتربماهللممنمخضعملغرائزهملتسريهمكاممتشاءمم177َوَأْنُفَسُهْممَكاُنوامَيْظِلُموَنم)م

مكلبا..مأومالمخيتلفمعنمالكلب..مم

وكذلكمهؤالءمالذينميقولونمللناس:م)إنمهذهمهيمغرائزكم..مفالمتكبتوها..م(مهمميفماحلقيقةمم

ميرموهنممكلممرةميفمهاويةممنمالبهيميةميصعبمعليهمماخلروجممنها.م

مقلت:ممل؟م
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النفسمإذامتعودتمشيئامأدمنتمعليه..مفإذامأدمنتمبانمهلامأنهماألصل..مثمميأيتممقال:ممألنم

مهؤالءمالحللونمليضموهمإىلمغرائزماإلنسان.م

مأالمترىمالدمننيمعىلمالخدراتمكيفميشقمعليهممتركها..مولومم مثممقال: سكتمقليال،

األفيون..مفهلمنرتكمهلؤالءمالحللنيممخريهتممبنيمتلبيةمغريزةمالطعامموغريزةماألفيونمالختاروام

مالجالمليفرضوامعىلماإلنسانمصاحبمالفطرةماألصليةمماميقعمفيهمضحايامالغرائزمالشاذة؟م

سكت،مفقال:مإنمهذهمالنظرةممنماألصولمالتيمجتعلمالسلمميشعرمبأنهمصاحبمإرادة..مم

مممفلذلكمالميستسلمملغرائزه..موإناممهيذهباملتستقيمممعمالفطرةمالسليمة..م

لقدمذكرمالقرآنمالكريممأصنافمالناس،موتعاملهمممعمغرائزهم..مفذكرمالغافلنيمعنمأنفسهممم

الذينمتوحدماألنامفيهممبالنفس،مفلمميدركواممنموظائفموجودهممغريمإرضاءمالشهواتموالغرائزمم

ِذيَنمَنُسم واماهللََّممالتيموضعتميفماألصلمخلدمةمالطيةمالتيمحتملهم،مقالمتعاىلم:﴿مَوالمَتُكوُنوامَكالَّ

م(مم19احلرش:م)مممَفَأْنَساُهْممَأْنُفَسُهْممُأوَلئَِكمُهُمماْلَفاِسُقونَم

والفاسقمهوماخلارجمعنمحقيقتهمالستغرقميفمشهواتهمالغافلمعنموظيفةموجوده،مواآليةمتنبهمم

إىلمأنمرسمفسوقهمهومنسيانهموغفلتهمعنماهلل،مويفمذلكمإشارةمإىلمأنممعرفةماهللمهيماألساسمم

ملذيمينطلقممنهممنميريدمأنميرتقىمعنمحجابمالنفس.موالنطلقمام

اَرٌةمم مالنَّْفَسمأَلَمَّ وقدمسمىمالقرآنمالكريممهذهمالنفسمبالنفسماألمارةمبالسوء،مقالمتعاىلم:﴿ممإِنَّ

وء()يوسف:ممنماآليةم م(م53ِبالسُّ

وهيمنفسممطمئنةممنمجهةماطمئنانمصاحبهاملامهومفيه،مفالمحتدثهمنفسهمبمالمةمأومعتاب،مم

راضمعنمحاله،مقدمكفىمالشيطانمهممالوسوسة،موكفىمنفسهممهوممالرصاع،مفنفسهممستقرةممممفهوم

ممطمئنة،موالقلبممغلفممطبوع.م

ماستسلمتمبعدمم موهيمكذلكمنفسممطمئنة،مألهنا مالنفسمنفسمأخرى، ويفممقابلمهذه

وقدمممممجوحها،موذلتمبعدمكربيائها،مفصاحبهاميفمراحةممنها،موالشيطانمالمجيدمجماالمليدخلمإليها،م
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ُتَهامالنَّْفُسمالُْْطَمِئنَُّةماْرِجِعيمِإىَلمَربِِّكمم عربمالقرآنمالكريممعنهامبالنفسمالطمئنة،مفقالمتعاىلم:﴿ممَيامَأيَّ

ْرِضيًَّةمَفاْدُخيِلميِفمِعَباِديمَواْدُخيِلمَجنَِّتيمم م(مم30ـمممم29)الفجر:مممَراِضَيًةممَّ

واألولياءموالصاحلني،موهيمالرحلةممموهذهمهيمنفوسماخلالصةممنمعبادماهللممنماألنبياءم

ماألخريةمالتيمتنتهيمإليهامالجاهدات،موهيمالرحلةماألوىلمالتيمتبدأممنهامالواهب.م

ومثلمهذهمالنفسمكالرتبةمالطيبةمالتيمهذبتموصفيتموأصلحت،مثممبذرتمفيهامالبذورمم

مامرها.مالطيبة،موالميبقىمهلامإالمالطرمالذيمينزلمعليها،مفتبسقمأشجارهاموتطيبمثم

وبنيمهاتنيمالنفسنيمماميسميهمالقرآنمالكريممبالنفسماللوامة،مقالمتعاىلم:﴿مَوالمُأْقِسُممِبالنَّْفِسمم

اَمةِم م(م2القيامة:م)ممماللَّوَّ

وهذهمالنفسمهيمالتيمتتعاملممعمصاحبها،مأوميتعاملممعهامصاحبهامكامميتعاملممعمشخصمم

مجماهدهتا.مأجنبي،مفهوميلومهامويعاتبها،موقدميضطرملعاقبتهاموم

لقدمذكرماإلماممبديعمالزمانمالنوريسممثاالممقربامهلذا،مفذكرمأنهمكانميفماحلربمالعاليةماألوىل،مم

بمعىلممهمتهمجمّدميفمواجبه،مواآلخرمجاهلمبوظيفتهممّتبٌعمهواه.مم مجنديانماثنان:مأحدمهاممدرَّ

فكرمقطمبلوازمممفكانماألولمهيتمماالهتامممكلهمباوامرمالتدريبموشؤونماجلهاد،موملميكنميم

معاشهموأرزاقه،مإلدراكهمأنمرعايةمشؤونهموتزويدهمبالعتاد،مبلمحتىممداواتهماذاممرضمإناممهوممنمم

مواجبمالدولة،موأمامواجبهمهومفالتّدربمعىلمامورماجلهادمليسمإاّل.م

وهوممعمهذامالميمتنعممنمانميقوممبشؤونمالتجهيزموبعضماألعاملمالتيمتتطلبهامحياتهمويفمم

ءملومُسئل:مماذامتفعل؟ملقال:مإنامماقوممببعضمواجباتمالدولةمتطّوعًا،موالمجييب:ماننيممهذهماالثنام

ماسعىمألجلمكسبملوازممالعيش.م

أماماجلنديماآلخر،موهوماجلاهلمبواجباتهمفلمميكنميبايلمبالتدريبموالمهيتممباحلرب،مبلمكانمم

معيشتهمويلهثموراءماالستزادةمميقول:مذلكممنمواجبمالدولة،موماميلمأنا؟!مفيشغلمنفسهمبامورم

ممنها.م
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قالمالنوريسممعقبامعىلمهذامالثالمشارحامله:)مأّماماجلنديانماالثنان؛مفأحدمهامهومالعارفمباهللمم

والعاملمبالفرائضموالجتنبمالكبائر،موهومذلكمالسلممالتقيمالذيمجياهدمنفسهموالشيطانمخشيةمم

لفاسقماخلارسمالذيميلهثموراءممهوممالعيشمحلدممالوقوعميفماخلطاياموالذنوب..موأماماآلخر:مفهومام

إهتاممالرزاقماحلقيقي،موالميبايلميفمسبيلماحلصولمعىلملقمةمالعيشمأنمتفوتهمالفرائضموتتعرضمم

لهمالعايص..موأمامتلكمالتدريباتموالتعليامت،مفهيمالعبادةمويفممقدمتهامالصالة..موأمامتلكمم

نابهماخلطايامودناياماألخالق،مومقاومتهمشياطنيمماحلربمفهيمجماهدةماالنسانمنفسهموهواه،مواجتم

ماجلنمواألنس،مإنقاذًاملقلبهموروحهممعًاممنماهلالكماألبديمواخلرسانمالبني(مم

 العقل: 

م؟م( 1) قلت:معرفتمالروحمواجلسد..موماميتولدمعنهامممنمالنفس..مفاممالعقلم

تعرفمبهمعىلمواهبممقال:ممهومالنافذةمالتيمتطلمهبامعىلمحقائقمالوجود..موهومالنورمالذيمتم

مالنور..موهومالعقالمالذيمينظممنفسكملتنسجمممعمالكونموتتخلقمبأخالقمحقيقتها؟م

مقلت:مهلمتقصدمذلكمالذيميسكنماجلمجمة؟م

مينحرصميفمقفصمم مالعقلمأرشفممنمأن مالعقل.. مال مالدماغ.. ميسكنها ماجلمجمة م قال:

م.م( 2) اجلمجمةم

 
 (مسنتحدثمبتفصيلمعنمالعقلميفمالفصلماخلاصمبه..موإناممنذكرمهنامعالقتهمبأركانماإلنسان.1)

(مممنمأحسنماألبحاثمالعلميةماحلديثةمالدالةمعىلمهذاممامذكرهمأصحابم)العلمميفممنظورهماجلديد(ممنمأنم)ويلدرمبنفيلد(م2)

ىلمأدمغةمماميربومعىلمألفممريضمىفمحالةمالوعى،مالحظمممالحظاتمم(،موخاللمعملياتمجراحيةمأجراهامع1891-1976)

مهمةمحولموظيفةمالدماغمتفوقمىفمحجيتهاموكامهلاممجيعماألدلةمغريمالبارشةمالستفادةممنمبحوثمأجريتمعىلمحيوانات،مومنم

معملياتمجراحيةمأجريتمعىلمأدمغةمأشخاصممبنجني.

ىفمإدماجممباحثماألعصابموفسيولوجياماألعصابموجراحةماألعصاب،ملقدمكانمبنفيلد،موالذىميعودملهمالفضلماألولم

قدمرشعمىفمبحوثهمالرائدةمىفمالثالثيناتممنمهذامالقرنمغريمأنماآلثارمالكاملةمالرتتبةمعىلماكتشافهمملمتتضحمإالمحنيمنرشمكتابهم

م(مthe mystery of the mindالسمىم)ملغزمالعقلم(م)م
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ضمالصدفةمأنمتنبيهممناطقممعينهمىفمالدماغمبالكهرباءمتنبيهامخفيفامحيدثماسرتجاعامبمحم1993لقدماكتشفمبنفيلدمعامم

مفجائيامللذاكرةمعندمالريضمالواعى.

لقدمساورتمبنفيلدمالشكوكمأولماألمر،مثممأخذتهمالدهشة،مفعندمامالمسمالقطبمالكهربائىمقرشةممخمشابمتذكرمهذام

مىفمم م)بيسبول( مليلحقمبجمهورمالشابمأنهمكانمجالساميشاهدملعبة مصغريميزحفمحتتمالسياج، مويراقبمولدا دينةمصغرية،

التفرجني،موهناكممريضةمأخرىمسمعتمآالتمموسيقيةمتعزفمحلناممنماألحلان..مقالمبنفليد:)مأعدتمتنبيهمالوضعمنفسهمثالثنيم

مالوضعمكان موكلاممأعدتمتنبيه موأمليتمكلماستجابةمعىلمكاتبهماالختزال، تمالريضةمتسمعماللحنممنمممرةمحماوالمتضليلها،

جديد،موكانماللحنميبدأمىفمالكانمنفسه،مويستمرممنمالالزمةمإىلممقطعماألغنية،موعندمامدندنت،ممصاحبةمالوسيقا،مكانمإيقاعهام

ميسريمبالرسعةمالتوقعةمله(م

فورمأنماجلراحمهومالسؤولملقدمكانمالرىضمحيسونمدائاممبالدهشةملتذكرمالاىضمبمثلمهذهمالتفاصيلماحلية،مويفرتضونمعىلمال

عنمتنبيهمالذاكرةمالتىممامكانتمتتاحملواله،موكانمكلممريضميدركمأنمالتفاصيلمهىممنمواقعمجتاربهمالاضية،موكانممنمالواضحم

مأنماألشياءمالتىمكانمقدمأوالهامعنايتهمهىموحدهامالتىمأودعهامىفمحمفوظاتمدماغه.

ينبهمدماغه،مولكنهمالميفعلمذلك،موىفممثلمهذهماحلاالتمملميكنمالريضميذكرموكانمبنفيلدممنموقتمآلخرمحيذرمالريضمأنهمس

مأىمردودمفعلمإطالقا.

ثممإنممالمسةمالنطقةماخلاصةمبالنطقمىفمالدماغمتؤدىمإىلمفقدانممؤقتمللقدرةمعىلمالكالممعندمالريض،مونظرامالنعدامم

باحلبسةمإالمعندمامحياولمأنميتكلممأوميفهممالكالم،مفيعجزمعنمذلك،موقدماإلحساسمىفمالدماغ،مفالريضمالميدركمأنهممصابم

روىمبنفيلدممامحدث،مفقالم:م)مأخذمأحدممساعدىميعرضمعىلمالريضمصورةمفراشةموضعتمالقطبمالكهربائىمحيثمكنتم

ضبا،مثممسحبتمأفرتضموجودمقرشةمالخماخلاصةمبالنطق،مفظلمالريضمصامتامللحظات،مثممطقطقمبأصابعهمكامملومكانمغام

القطب،مفتكلممىفماحلال،موقالم:ماآلنمأقدرمعىلمالكالم،مإهنامفراشةمملمأكنمقادرامعىلمالنطقمبكلمةم)فراشة(مفحاولتمأنمأنطقم

مبكلمةم)عثة(

لقدمفهممالرجلمبعقلهمالصورةمالعروضةمعىلمالشاشة،وطلبمعقلهممنممركزمالكالممىفمدماغهمأنمينطقمبالكلمةمالتىمتقابلم

الائلمىفمذهنه،موهذاميعنىمأنمآليةمالكالممليستممتامثلةممعمالعقل،موإنمكانتمموجهةممنه،مفالكلامتمهىمأدواتمتعبريمالفهومم

عنماألفكار،مولكنهامليستماألفكارمذاهتا،موحنيمعجزمالريضمعنمالتفوهمبالكلمةمالنسدادمالكالممعندهماستغرب،موأمرمبالبحثم

فشلميفمذلكمأيضامطقطقمبأصابعهمغضبام)إذمإنمهذامالعملماحلركىمالمخيضعملركزممعنماسممشىءممشابهمهوم)مالعثه(موعندمام

معندمامانفتحممركزمالكالممعندمالريضمرشحمجتربتهمالكاملةممستخدمامكلامتمتناسبمأفكاره،موقدماستنتجم الكالم(،موأخريا

عماالستعاضةمعنمضمريمالغائبمىفمبنفيلدمأنمالريضمحصلمعىلمكلامتممنمآليةمالكالممعندمامعرضممفاهيم،مونحنمنستطي

معمليةماالستبطانمهذهمبكلمةمعقلمفعملمالعقلمليسمعمالمآليام(م

وهكذامتوصلمبنفيلدمإىلمنتائجممماثلةمىفممناطقمالدماغمالتىمتضبطماحلركات،مقال:م)معندمامجعلتمأحدمالرىضمحيركميدهم

هممرارامعنمذلك،موكانمجوابهمعىلمالدوامم)أنامملمأحركمبوضعمالقطبمعىلمالقرشةماحلركيةمىفمأحدمنصفىمكرةمدماغهمكنتمأسأل

ميدىمولكنكمأنتمالذىمحركتها(موعندمامأنطقتهمقال:م)أنامملمأخرجمهذامالصوتمأنتمسحبتهممنىم(م
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مقلت:مفاممعالقتهمبالدماغ؟م

اغمكامميستخدمممجيعموسائلماإلدراك..مأمامهوميفمذاتهمفهومالروحممقال:مالعقلميستخدممالدمم

منفسها..موالميعرفهمإالممنميعرفمرسمالروح.م

مقلت:مهلمتستطيعمأنمتقربميلمعالقةمالروحمبالعقل..موعالقتهامممجيعامباجلسد؟م

مقال:مملنمتفهممهذامإالمإذامفهمتمأدوارمالعقل.م

مقلت:مفاممأدوارمالعقل؟م

،مفهومخدمةماإلنسانميفمهذامالوجودمالؤقتمالذيميعيشه..مودورمموهلاممأمقال:ممدوران..مأمام

مالعقلميفمهذامأنميستنبطممنمصنوفماحليلممامتيرسمبهماحلياة..موهوميفمذلكميشبهمدورمالنفس.م

،مفأنميطلمعىلمالوجودمليتعرفممنمخاللهمعىلمربمالوجود..موحقائقمالوجود..ممالثاينموأمامم

وهذامهومالدورماألصيلمللعقل..موهلذامينفيمالقرآنمالكريممالعقلمعىلمالذيمملميستعملهميفمهذامم

 
لقدمخلصمبنفيلدمذلكمبقولهم:م)إنمالقطبمالكهربائيميمكنمأنمخيلقمعندمالريضمأحاسيسمبسيطةممتنوعة،مكأنمجيعلهميديرم

همأومحيركمأعضاءهمأومخيرجمأصواتا،موقدميعيدمإىلمالذاكرةمإحساسامحيامبتجاربمماضية،مأوميومههمبأنمالتجربةمرأسهمأومعيني

احلارضةمهىمجتربةممألوفة،مأومأنماألشياءمالتىميراهامتكربموتدنوممنه،مولكنمالريضميظلمبمعزلمعنمكلمذلك،موهوميصدرم

متكرب(مولكنهميستطيعممعمذلكمأنميمدميدهماليرسى،مويقاوممهذهماحلركة.أحكامامعىلمكلمهذهماألمورمورباممقالم:مإنماألشياءم

ونتيجةممراقبةممئاتمالرىضمهبذهمالطريقةمانتهىمبنفيلدمإىلمأنمعقلمالريضمالذيميراقبمالوقفمبمثلمهذهمالعزلةموالطريقةم

ضمونمالوعيميتوقفمإىلمحدمكبريمالنقديةمالمبدممنمأنميكونمشيئامآخرمخيتلفمكليامعنمفعلماألعصابمالالإرادي،مومعمأنمم

معىلمالنشاط،مفاإلدراكمنفسهمالميتوقفمعىلمذلك.

وباستخداممهذهماألساليبمالراقبةماستطاعمبنفيلدمأنميرسممخريطةمكاملةمتبنيممناطقمالدماغمالسئوليةمعنمالنطقمواحلركةم

عقلمأوماإلرادةميفمأيمجزءممنمالدماغ،مفالدماغمهومومجيعماحلواسمالداخليةمواخلارجيةمغريمأنهمملميكنميفمالستطاعمحتديدمموقعمال

ممقرماإلحساسموالذاكرةموالعواطفموالقدرةمعىلماحلركة،مولكنهمليسممقرمالعقلمأوماإلرادة.

لقدمأعلنمبنفيلدمعنمنتائجمأبحاثهمقائالم:م)مليسميفمقرشةمالدماغمأيممكانميستطيعمالتنبيهمالكهربائيمفيهمأنمجيعلمالريضم

موالقطبمالكهربائيميستطيعمأنميثريماألحاسيسموالذكرياتمغريمأنهمالميقدرمأنمجيعلمالريضميصطنعميعتقدمأوميقررم شيئا،

القياسمالنطقى،مأومحيلممسائلمىفماجلرب،مبلمإنهمالميستطيعمأنمحيدثمىفمالذهنمأبسطمعنارصمالفكرمالنطقي،موالقطبمالكهربائيم

يعمأنمجيعلهميريدمحتريكه،مإنهمالميستطيعمأنميكرهماإلرادة،مفواضحمأذامأنميستطيعمأنمجيعلمجسممالريضميتحرك،مولكنهمالميستط

 العقلمالبرشىمواإلرادةمالبرشيةمليسمهلامأعضاءمجسدية(م)انظر:مالعلمميفممنظورهماجلديد(
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ِذيَنمَكَفُروامَكَمَثِلمالَِّذيمَينِْعُقمِباَممالمَيْسَمُعمم ممالدورماخلطري..مقالمتعاىلم:﴿مَوَمَثُلمالَّ مُدَعاًءمَونَِداًءمُصمٌّ ِإالَّ

َُذوَهامُهُزوًامَوَلِعبًامم171البقرة:م)مممُبْكٌممُعْمٌيمَفُهْممالمَيْعِقُلونَم الِةماختَّ (،موقالم:﴿َوِإَذامَناَدْيُتْممِإىَلمالصَّ

ُْممَقْوٌممالمَيْعِقُلونَم مِعْنَدماهلل58َِّالائدة:م)مممَذلَِكمِبَأهنَّ َوابِّ مالدَّ مرَشَّ ِذيَنمالمم(،موقالم:﴿مِإنَّ ماْلُبْكُممالَّ مُّ مالصُّ

امَأْومآَذاٌنمم22ألنفال:م)مممَيْعِقُلونَم (،موقالم:﴿مَأَفَلْممَيِسرُيواميِفماأْلَْرِضمَفَتُكوَنمهَلُْممُقُلوٌبمَيْعِقُلوَنمهِبَ

دُم تِيميِفمالصُّ َامالمَتْعَمىماأْلَْبَصاُرمَوَلكِْنمَتْعَمىماْلُقُلوُبمالَّ امَفِإهنَّ م(م46احلج:م)مممورِمَيْسَمُعوَنمهِبَ

ويفمالقابلميثنيمعىلممنماستعملوامعقوهلمميفمرحلةمالتعرفمعىلمرهبم..مفيسميهممذويمم

مآَلياٍتمأِلُويِلمم مَوالنََّهاِر ْيِل مَواأْلَْرِضمَواْختاِلِفماللَّ اَمَواِت مالسَّ مَخْلِق ميِف مفيقولم:﴿مإِنَّ األلباب..

مَماًءمَفَسَلَكُهمَيَناِبيَعميِفماأْلَْرِضمم(،موقالم:﴿مم190آلمعمران:م)ممماأْلَْلَباِبم
ِ
اَمء ماهللََّمَأْنَزَلمِمَنمالسَّ َأمَلْمَتَرمَأنَّ

ميِفمذَم مجَيَْعُلُهمُحَطامًامإِنَّ اُهمُمْصَفّرًامُثمَّ مهَيِيُجمَفرَتَ مخُيِْرُجمِبِهمَزْرعًامخُمَْتِلفًامَأْلَواُنُهمُثمَّ لَِكمَلِذْكَرىمأِلُويِلممُثمَّ

ٌةمأِلُويِلماأْلَْلَباِبمَمامَكاَنمَحِديثًامُيْفرَتَىمم21الزمر:م)ممماأْلَْلَباِبم (،موقالم:﴿مَلَقْدمَكاَنميِفمَقَصِصِهْممِعرْبَ

مَوُهدًىمَوَرمْحًَةملَِقْوٍممُيْؤِمُنونَم
ٍ
ء ميَشْ مَيَدْيِهمَوَتْفِصيَلمُكلِّ ِذيمَبنْيَ (،مم111يوسف:م)مممَوَلِكْنمَتْصِديَقمالَّ

ُرمُأوُلوماأْلَْلَباِبموقالم:﴿مَأَفَمْنمَيْعَلُممأَم اَممَيَتَذكَّ مَكَمْنمُهَومَأْعَمىمِإنَّ اَممُأْنِزَلمِإَلْيَكمِمْنمَربَِّكماحْلَقُّ ممنَّ

َرمُأوُلومم19الرعد:م)م كَّ اَممُهَومِإَلٌهمَواِحٌدمَولَِيذَّ (،موقالم:﴿مَهَذامَبالٌغملِلنَّاِسمَولُِينَْذُروامِبِهمَولَِيْعَلُموامَأنَّ

َذُرماآْلِخَرَةمَوَيْرُجومم52راهيم:مابم)مماأْلَْلَباِبم ْنمُهَومَقانٌِتمآَناَءماللَّْيِلمَساِجدًامَوَقاِئاًممحَيْ (،موقالم:﴿مَأمَّ

ُرمُأوُلوماأْلَْلَباِبم اَممَيَتَذكَّ ِذيَنمالمَيْعَلُموَنمإِنَّ ِذيَنمَيْعَلُموَنمَوالَّ ِهمُقْلمَهْلمَيْسَتِويمالَّ م(م9الزمر:م)مممَرمْحََةمَربِّ

مذا..مفاممعالقةمالعقلمبالروح..مومامعالقتهاممباجلسد؟مقلت:موعيتمهم

قال:ممأمامالدورماألول..مفلهمعالقةمكربىمباجلسد..مألنهممثلمالنفسمالميستخدممإالمطاقاتمم

ماجلسد.م

وأمامالثاين،مفلهمعالقةمكربىمبالروحمالسامية..مفلذلكمجتدهميشف..مفريىممنماحلقائقممامالمم

ميستطيعمالعقلمالنفساينمأنميفهمه.م

مقلت:موالدماغ؟م
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قال:ممالدماغمومجيعموسائلماإلدراكموسائلمللعقلميستخدمهامكاممتستخدممالنفسمالعدةميفمم

مهضممالطعام..موالفممألكله..مم

 القلب: 

مالروحمحلفظمالبدن..موأنمالعقلمهومم قلت:معرفتمأنمالنفسمهيمالربامجمالتيمتضعها

م؟مالقلبمالوسيلةمالتيمتدركمهبامالروحمالعامل..مفاممم

مهومالوسيلةمالتيمتتفاعلمهبامالروحممعمالعاملمتفاعالموجدانيا.ممممقال:م

مقلت:مملمأفهم.م

قال:مملإلنسانمجمموعةمعالقاتمبالعامل..مولكلمعالقةماللطائفماخلاصةمهبا..مفعالقةمالعقلمم

معممجيعموسائلماإلدراكمهيمالتعرفمعىلمهذامالعامل..مثممإنمهذامالتعرفمحيدثمآثاراممنمالقبولمم

منماحلبموالبغض،مومنماإلذعانمومنماإلباق..موالحلمالذيمخصمهبذامهومماممأومالرفض،موم

ميسمىم)القلب(م

مقلت:مالمنعرفمالقلبمإالمتلكماجلارحةمالتيمتضخمالدممإىلماجلسم.م

قال:مملعلهامتضخممعمالدممتلكمالشاعر..موليسملعقولناموالمألجهزتناماآلنمالقدرةمعىلمإنكارمم

م..مم( 1) ينكرممامملميستطعمأنميعرفهمممميشءممنمهذا..مفالميمكنمللعقلمأنم

 
لميام(منرىمأنمالعلممبدأميقرتبمنحومإثباتمعالقةمالوعيموالشاعرمبالقلب..مومنمأمجلممامقرأناميفمهذامالبحثممقاالمع1)

(..موهومعبارةمعنمحتقيقمطبيمعنمآخرماكتشافاتمالعلمماحلديثمحولموجودمعقلميفمالقلبمكتبهم1607يفمجملةمالياممةم)العددم

مالدكتورمفهدمالعريفي..م

قالمالدكتور:م)تشريمبعضمالبحوثمالرائدةمالتيمأجراهامبعضمالعلامءمإىلمأنهميوجدم)مخمآخر(مداخلماألمعاءموالقلبميعرفم

لعصبيمالداخيلموهوممستقلمعنمالخمبيدمأنهميتصلمبهميفماجلمجمةموذلكمحسبمرأيم)مايكلمفريشون(مرئيسمقسممباجلهازما

مالترشيحموعلمماألحياءماخللويةمبكولبيا.

إنمالكانمالذيمتذهبمإليهمكلمجتربةمأومخربةمهومالقلبمالمالخ.ميفمالتسعيناتماكتشفمعلامءم)علممالقلبمالعصبي(ماحلقلم

ميفمالقلبميتكونممنماجلديدماآلخ خليةمعصبيةممنمخمتلفماألنواعمإضافةمإىلمشبكةمم400.000ذميفمالظهور،ماكتشفوامعقالً

ممعقدةممنمالرسالتمالعصبية،مالربوتينات،ماخلاليامالساعدةموتؤديمعمالًممستقالًمعنمالدماغمأومالعقل.
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أمامنحن..مفموقنونممتامامباممقالملنامربنا..ملقدمقالملنام:﴿مَأَفَلْممَيِسرُيواميِفماأْلَْرِضمَفَتُكوَنمهَلُْممم

مَوَلِكْنمَتْعَمىم َامالمَتْعَمىماأْلَْبَصاُر امَفِإهنَّ مَيْسَمُعوَنمهِبَ امَأْومآَذاٌن ِتيميِفممُقُلوٌبمَيْعِقُلوَنمهِبَ اْلُقُلوُبمالَّ

ُدورِم :م)أالموإنميفماجلسدممضغة،مإذامصلحتمصلحممممم(،موباممقالمرسولماهللمم46احلج:م)مممالصُّ

ممم( 1) اجلسدمكله،موإذامفسدتمفسدماجلسدمكله،مأالموهيمالقلب(م

مقلت:مفاممالعمليةمالتيميتممهبامهذامالتفاعل؟م

ينظرمفيهامويتأملهاممنمزاويةمنوعممقال:ممالعقلمـمبوسائلمإدراكهمـميعطيممعلوماتهمللقلبملم

مالتفاعلمالذيميقابلهامبه..موالقلبمهومالذيميتفاعلممعمالعلوماتمبحسبمتوجهمصاحبه.م

مقلت:مأليستمهذهمعمليةمآليةمحتمية؟م

قال:ممال..ملتوجهمصاحبهمالذيماختارهمدورمكبريميفمحتديدمنوعماألثرمالذيمحيصلمللقلب..مم

نمحمالمخمتلفة..مثمميفكرميفمالسبيلملرصفه..مفلكلمطريقتهميفممإنهممثلمالاءمالذيمجيمعهمصاحبهممم

مذلكمالرصف.م

امَواْسَتْيَقَنْتَهامَأْنُفُسُهْممُظْلاًممَوُعُلّوًامَفاْنُظْرمم لقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهذا،مفقالم:﴿مَوَجَحُدوامهِبَ

ارةمإىلمأنمهناكمماميمكنمإدراكهمم(..مففيمهذهماآليةماإلشم14النمل:م)ممَكْيَفمَكاَنمَعاِقَبُةماْلُْفِسِدينَم

مإدراكامتامامومعمذلكميقابلمباجلحود.م

قلت:مكيفمتسميمآلةمهذهمالعمليةمقلبا..ممعمأنمالقرآنمـممنمخاللممامقرأتمعيلممنمآياتمـمم

مالميسميهمكذلك.م

قال:ممهذهممصطلحاتمدلتمعليهاماحلقائقمالقرآنية..موالمحرجميفمالصطلحات..مفنحنمم

م مونعربمعنهاممنقولميفمتعابرينا: مبمحلها.. مفنعربمعنمالرؤية مونقولم)رأتمعيناي(.. )رأيت(..

 
(مالرئيسيةميفمالخم)الدماغمالفكر(مومعقدمبالقدرمالذيمجيعلهمكالخممتاماًموهذام)الخمالقلبي(مكبريمومتسعممتامًامكاتساعمالناطقمم

 إىلمآخرمالقال.

 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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مبالجموع..مفالحلمليسمإالمخادمامللمجموع.م

مقلت:مأللقلبمكذلكمتوجهان؟م

قال:ممأجل..موجهةمدنيا..موهيمتشبهمدورمالنفس..مووجهةمعليا..موهيممتثلمدورمالروحممنمم

مجهةمتعاملةممعمحقائقمالوجود.م

عشقامللدنياموماميفمالدنياميفماحلقيقةمملميستعملمإالماجلزءماألدنىممنمقلبه..ممفالذيميمتلئمقلبهمم

مأمامالذيماستغرقتهماحلقائقمفاملمإليهامبقلبهمميالمكليامفإنهمقدماستعملمجهتهمالعليا.م

قلت:مهلميمكنماجلمعمبينهام،مبحيثميستعملماإلنسانمكالمالوجهتنيممنمغريمتناقضموالمم

مرصاع؟م

:)ماللهممانىمأسالكممرسولماهللموقدمكانممنمأدعيةممقال:ممأجل..موذلكمهومالكامل..م

حبكموحبممنمحيبكموالعملمالذىميبلغنيمحبك،ماللهمماجعلمحبكمأحبمايلممنمنفيسموأهيلمم

م( 1) والاءمالبارد(م

مقلت:مملمقالمذلك؟م

ماألعىل.مقال:ممحتىمالميسيطرماحلبماألدنىمعىلماإلنسان،مفيشغلهمعنماحلبمم

 اخلالفة: 

مقلت:مأهناكملطائفمأخرىملإلنسان؟م

قال:ممأجل..مهناكملطائفمكثرية..موهيمتربزمكلمحني..مإنمروحماإلنسانممنجممضخم..مم

مولكنهمالميربزمآللئهموأصدافهمإالملنمصدقميفمالبحثمعنها.م

مقلت:مفاممالبحرمالذيميغوصهماإلنسانمحتىمخيرجمآللئمروحه؟م

مقال:مماخلالفة.م

مخلالفة؟..مومامعالقتهامبإبرازمالقدرات؟مقلت:ممامام

 
 (مرواهمأبومنعيمميفماحللية.1)
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قال:مروحماإلنسانمبطاقاهتاممجيعاممثلمالبذرةمالتيمتوضعميفمالرتبة..مفهلميكفيهامأنمتوضع،مم

مثممالمتتعهدمبالسقي؟م

مقلت:مإهنامبذلكملنمتنتجمشيئا..مستبقىمبذرةمومتوتمبذرة.م

مقال:ممفالسقيمهومالذيمخيرجممامختتزنهممنمالطاقات؟م

السقيموالتعهدمتصنعمتلكمالبذرةمجذورامراسخةميفماألرض..موهامةمعاليةممقلت:مأجل..مبم

ميفمالسامء..موفوقمذلكمقدمتعطيناممنمالثامرممامنظلمننعممبه.م

مقال:ممفهكذامروحماإلنسان..مهيمبذرة..موتبقىمبذرةمإنمملمتتعهدمبالسقي.م

مقلت:مفاممالسقيمالذيميؤهلهامللربوز؟م

مأصنافماالختباراتمواالبتالءام ميفممقال: ممنمطاقاته مفتربز ماإلنسان.. مهبا ميواجه تمالتي

ممواجهتهامماميبنيمأصلمبذرته..مهلمهيمبذرةمطيبةمأممبذرةمخبيثة..مم

مقلت:مفامماخلالفة؟م

مالسلوكمالذيميامرسهماإلنسانمجتاهمماميواجهمبهممنمأنواعمم مإهنا مهذهمهيماخلالفة.. قال:م

ىلمللمالئكةمـمعليهممالسالممـ:﴿مَوِإْذمَقاَلمَربَُّكمم،موهلذاملامقالماهللمتعام( 1) االبتالءاتموالسؤولياتم

مَجاِعٌلميِفماألَْرِضمَخِليَفًةم﴾)مالبقرة:م َعُلمِفيَهامَمْنمُيْفِسُدمِفيَهامَوَيْسِفُكمم30لِْلَمالِئَكِةمِإينِّ (مقالوام:﴿مَأجَتْ

َماَءم()البقرة:ممنماآليةم م(م30الدِّ

مقلت:مملمقالوامذلك؟م

وضعمحرجميمكنهممنمأنميصعدمإىلمأعىلمالدرجات..مويمكنهممقال:ممألنماإلنسانموضعميفممم

ميفمنفسمالوقتمأنمينحطمإىلمأسفلمالدركات.مم

مقلت:مالمأزالمحائراميفممعنىماخلالفة..مويفمعالقةمحقيقةماإلنسانمهبا.م

قال:ماإلنسانمخملوقمكريمملغايةمرفيعة..مهومملمخيلقمكاممتتوهممالفلسفاتمليأكلمويرشبمم

 
 (مسنرىمالتفاصيلمالكثريةمالرتبطةمبأنواعماالبتالءموكيفيةممواجهتهاميفمرسالةم)أرسارماإلنسان(ممنمهذهمالسلسلة.1)
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أنواعمالتعمماميغذيمالفراغمالذيمتعاينممنهمروحه،موإناممخلقمليكونممويسيطر..مويامرسممنم

م:م( 1) خليفة..ميتوىلمإدارةماألرضموعامرهتاموتطويرها..موباممأنهمخليفة،مفإنمذلكميقتيضمأمورام

مبداًلممنمكلماالنتامءاتماألخرى،مم مانتامءماجلامعةمالبرشيةمإىلمحمورمواحدمهوماهلل، أوهلا..

مكون..موهذامهومالتوحيدماخلالصمالذيمقاممعليهماإلسالم.موااليامنمبسيدمواحدمللم

والثاين..مإقامةمالعالقةماالجتامعيةمعىلمأساسمالعبوديةمالخلصةمهلل،موحتريرماإلنسانممنمم

معبودياتماألسامءمالتيممتثلمألوانماالستغاللمواجلهلموالطاغوت.م

عدمحمومألوانماالستغاللمموالثالث..مجتسيدمروحماألخوةمالعامةميفمكلمالعالقاتماالجتامعيةمبم

والتسلط،مفاممدامماهللمتعاىلمواحدًاموالمسيادةمإالّمله،موالناسممجيعًامعبادهمومتساوونمبالنسبةمإليه،مم

مفمنمالطبيعيمأنميكونوامإخوةممتكافئنيميفمالكرامةماإلنسانّيةمواحلقوق.م

مواألمانةمتفرتضمالسؤوليةمواإلحساسم ماستئامن، ماخلالفة ماذمبدونمموالرابع.. بالواجب،

مادراكمالكائنمأّنهممسؤولمالميمكنمأنمينهضمبأعباءماالمانةمأومخيتارملامرسةمدورماخلالفة.م

واإلنسانمهبذامالفهوممالذيمجاءمبهماإلسالممللخالفةمخارجمعنمأيمنوعممنمأنواعمالتبعيةمم

والموطنموالمممأليمقّوةماجتامعيةمأيًامكانت،مبلمهومخاضعمهللموحده..مفالمقميةملنسبموالملونم

مقومية..موالمأيميشءممنمهذهماألشياءمالتيمقاممعليهامالتناحرمهبامبنيمالبرش.م

واخلالفةمهبذامالشكلمحركةمدائبةمنحومقيمماخلريموالعدلموالقّوة..محركةمالمتوقفمفيهامألهنامم

متجهةمنحومالطلق،موأيمهدفمآخرمللحركةمسوىمالطلقمسوفميكونمهدفًامحمدودًا،موبالتايلمم

مجيمدماحلركةمويوقفمعمليةمالنمو.ممسوفمم

مقلت:مفاممالفرقمبنيمهذامالفهممالذيمجاءمبهماإلسالم..موبنيمسائرمالذاهبمواألفكار؟م

قال:مالفروقمعظيمةمالميمكنمحرصها..مسأرضبملكمأمثلةمعنهاملتدركمسمومالتصورمم

ماإلسالمي،موانحطاطمسائرمالتصورات.م

 
م.12ـمم11ر:مخالفةماإلنسانموشهادةماألنبياء،مالشهيدمآيةماهللمالصدر،مصم(ممانظ1)
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هلل..مأيمانتامءماإلنسانماألولمهلل،مفهومالذيمماإلسالمميعتربماإلنسان..مكلمإنسان..مخليفةم

مخلقه..مومنهميستمدموجوده،مورزقه،موإليهميتوجهمبالعبادةموالدعاء.م

وهذاماالنتامءمجيعلهميمحوممنمخاطرهموسلوكهمكلمتلكماالنتامءاتمالضيقةمالتيممتليهامعليهامم

محدودمالكانموالزمانموالصالح.م

كون..موالمتنحرصميفمالبقعمالضيقةمالتيمولدمفيها،مأومموهلذا..مفهوميشعرمبأخوةمتنتظمممجيعمالم

مانتسبمإليها.م

امَخَلْقَناُكْممِمْنمَذَكٍرمَوُأنَثىمم َامالنَّاُسمِإنَّ قارنمهذامالفهوممالذيمينطلقممنمقولهمتعاىل:﴿مَيامَأهيُّ

م ماهللَِّ مِعْنَد مَأْكَرَمُكْم مِإنَّ ملَِتَعاَرُفوا مَوَقَباِئَل مُشُعوبًا م)مَوَجَعْلَناُكْم مَخِبرٌي مَعِليٌم ماهللََّ مإِنَّ (مم13َأْتَقاُكْم

م﴾)احلجرات(مبجميعمالفاهيممالعنرصيةمالتيمتفوحممنماألديانموالذاهبمواحلضارات..مم

إنمالقومياتموالشعوبموالقبائلمواآلباءمواألنسابمالتيمابتعدمهباماإلنسانمعنماالنتامءمهلل..مممم

كامميعنيهممفهومماخلالقة..مهومالذيمصدرممعمصداهمالضاربميفمأحقابمالتاريخمأكثرماحلروب،مم

موأبشعمالعصبيات،موأرذلماجلرائمماإلنسانية.م

مقلت:مأللخالفةمكذلكمجهتان؟م

مإىلم مجهة مأجل.. م مإىلماخلقممقال: مالطلقة،موجهة ماهللمتستدعيمالتسليمملهموحمبتهموطاعته

تستدعيمالتعاملممعهمموفقمماميقتضيهمالعدلموالرمحة،موقدمذكرمالقرآنماجلهةمالثانية،مفقالمعنمم

مَوالمَتتَّمم:﴿مداودم مالنَّاِسمِباحْلَقِّ امَجَعْلَناَكمَخِليَفًةميِفماأْلَْرِضمَفاْحُكْممَبنْيَ ِبِعماهْلََوىمَفُيِضلََّكممَيامَداُوُدمِإنَّ

َساِبمم ِذيَنمَيِضلُّوَنمَعْنمَسِبيِلماهللَِّمهَلُْممَعَذاٌبمَشِديٌدمِباَممَنُسوامَيْوَمماحْلِ مالَّ م(م26)ّص:ممم﴾مَعْنمَسِبيِلماهللَِّمِإنَّ

مقلت:ملقدمكانمداودمحاكام،موليسمكلمالناسمكذلك؟م

كلكمممسئولمعنمممم»مذلكمفقال:مممقال:مكلمإنسانملهمحكمميرتبطمبه..ملقدمذكرمرسولماهللم

رعيته،مفاالماممراعموهوممسئولمعنمرعيته،موالرجلمراعميفمأهلهموهوممسئولمعنمرعيتهموالرأةمم

راعيةميفمبيتمزوجهاموهيممسؤولةمعنمرعيتها،مواخلادممراعميفممالمسيدهموهوممسؤولمعنمم
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مسؤولمعنمرعيتهممرعيته،موالرجلمراعميفممالمأبيهموهوممسؤولمعنمرعيته،موكلكممراعموكلكممم

 مممم( 1) «م

 العبودية: 

مقلت:موعيتمكلمهذا..موأدركتممدىمتناسقه..ملكنيمملمأفهممإىلماآلنمالغايةمالعلياملإلنسان.م

ملَِيْعُبُدوِنمم ْنَسمِإالَّ مَواأْلِ نَّ قال:مملقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذهمالغاية،مفقالم:﴿مَوَمامَخَلْقُتماجْلِ

م(م56﴾م)الذريات:م

م؟مقلت:مفاممالعبوديةم

مقال:ممهيماستعاملمكلماللطائفميفمالتوجهمإىلماهللمومعرفتهموحمبته..مم

مقلت:مملمأفهم.م

قال:مملكلممامعرفناممنملطائفماإلنسانمعبوديتهماخلاصةمبه..مفللجسدمعبوديته..موللنفسمم

كذلك..موهكذا..موهلذامجتدمعباداتمالسلمنيمعباداتمجتمعمكلمذلك..مفهيمجسديةمنفسيةمم

م..ممعقليةمقلبيةمروحيةم

قلت:مأهذهمهيمالغايةمعندكم..مأنميصريماإلنسانمعبدا..مإنمالغايةمالتيموصلمإليهامقوميمم

مهيمأنميتحررماإلنسانممنمكلمالقيود..مابتداءممنمقيودماإلله..مأملمتسمعمباممصاحمبهمنيتشة؟م

ابتسم،موقال:مملقدمأوقعهممغرورهممهذاميفمعبوديةمكلميشء..معبدوامبطوهنم..موعبدوامم

معبدوامسلطاهنمموشهواهتم..ملقدمصاروامعبيدملكلميشء.مجاههم..موم

مقلت:موعابدماهلل؟م

قال:ممعبادةماهللمهيمالعبادةمالتيمحترركممنمكلماألشياءملتجعلكممتنعاممبالتوجهمإىلمربك،مم

مواالستغراقميفممشاهدتهموالتعرفمعليه.مم

مقلت:مكالمكممجيل..ملكنهميصعبمعيلمإدراكه..مولستمأدريممامسببمذلك؟م

 
م(ممالبخاريمومسلم.1)
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مقال:ممهذهمالعاينماجلليلةمحتتاجمنوعاممنمالرياضة..مولنميفهمهامإالممنممارسمتلكمالرياضة..مم

م؟م( 1) قلت:مفهلمتأذنميلمبصحبتكملتعلمنيمكيفمأمارسمهذهماألنواعممنمالرياضةم

مقال:ممليتنيمكنتمأستطيعمذلك.م

معنها؟مقلت:موملمالمتستطيع..مهامأنتمبنيمغنيامتك..مالمختف..ملنمأشغلكمكثريامم

قال:ممأنامالمأخافمعىلمهذهمالغنيامت..مبلمأخافمعىلمغنيامتمأخرىمتريدمنريانمالفتنةمأنمم

متستأصلها..مفأنامأفكرمفيهامصباحممساء.م

مقلت:مهلمتريدمأنمترحلمإليها؟م

قال:مملستمأدري..ملكنمإذامأتيتمإىلمهناممرةمأخرى،موملمجتدينمفهذاميعنيمأينمقدمذهبتمإىلمم

متلكمالغنيامت.م

موهذهمالغنيامتملنمترتكها؟مقلت:مم

مقال:ممالمختفمعىلمهذهمالغنيامت..مفاممأسهلمأنمجتدمهلامراعيا.م

م***م

قالمذلك،مثمماستغرقميفمصمتمعميق،مفسألناه:ممامالذيمحصلمبعدمذلك..مهلمعدتمم

مفزرتهميفماليوممالثاين؟م

لقمهباممنممقال:ميفمتلكمالليلةمبتمممتلئامباألشواقملتلكمالرياضاتمالتيمتصفيملطائفيمممامعم

أدران..مويفمالصباحمالباكرمملميكنميلمهممإالمأنمأصعدمللجبلمألبحثمعنمذلكمالراعيمالذيمم

مكشفميلممنمحقائقمذايتممامعجرمعنهممجيعمأساتذةمالعامل.م

مقلنا:مفهلموجدته؟م

مقال:ممال..مولوموجدتهممامكنتماآلنمبينكم.م

 
(مذكرنامتفاصيلمالرياضاتمالسلوكيةموأنواعهاموالتوفيقمبينهاميفمرسالةم)أرسارماإلنسان(..موسنرىمبعضمذلكميفمهذهم1)

 الرسالةميفمفصلم)النفس(
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مقلنا:مفأينمذهب؟م

مبعدمأنمسألتمالكل..مويئستممنمأنميدم لنيمأحد..متذكرتممامقالميلمعنمشأنممقال:م

الغنيامت،موالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلها..مفرحتمأبحثميفمالحالمالختلفةمعنمهذا،مفأطبقمم

الكلمعىلمداللتيمعىلمهذهمالبالد،مفجئتمإليها،موهامأناماآلنمبينكم..موقدمقدرماهللمأنميكونمسببمم

مممةموالعجب.منجايتمهممأنفسهممسببمهالكي..موهذامماممألينمباحلريم
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مالثاينمـمالقلبم

يفماليوممالثاين،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمكنتمم

مثلممنمسبقنيمأمحلمأسامءمكثريةممستعارة،مكنتمأحاولمهبامأنمأغطيمحقيقتيمالتيمكانتمتعذبنيمم

اهلوانممامملمأكنمأحسبملهممكلمحني..ملكنمحقيقتيمأبتمإالمأنمتتمردمعيل،موتذيقنيميفممتردهاممنمم

مأيمحساب.م

ليستمهبذهمالأساويةمتنتهيمقصتي..مهناكمجوانتممرشقةمممتلئةمبالنورموالسالمموالصفاء،مم

ملعلمحيايتمكلهامكانتمتسريمنحوها..مولعيلمملمأرسمنحومهذهمالبالدمإالمبحثامعنها.م

مقلنا:ممنمأيمالبالدمأنت؟م

قالمهلام)بنومعذرة(..موهممقوممملميعيشوامإالممقال:مأناممنمبالدمالعرب..مومنمقبيلةمفيهاميم

مبقلوهبممولقلوهبم..مولكنيمملميستقرميبمالقاممهبامإالمقليال،مفقدمجبتمالرشقموالغرب.م

مقلنا:ممل؟ممم

مقال:مأملمأقلملكممإينممنمقوممالميعيشونمإالمبقلوهبممولقلوهبم؟م

مبدونمقلب.مممقلنا:مكلنامكذلك..مبلمكلمالبرشمكذلك..مفالميمكنمألحدمأنميعيشم

قال:ممامأكثرممنمهييلمعىلمقلبهمالرتاب..مومامأكثرممنميسجنمقلبه..مومامأكثرممنميضيعمقلبه،مم

مفيصريمعضوامضامرا..محيامكميت..مأومميتامكحي.م

مقلنا:موأنتم؟م

قال:مأمامنحن،مفقدماعتربنامقلوبنا،موالتيمهيمحملمعواطفنا،مأساسموجودنا،مفلذلكمملمننشغلمم

معنهامبأيمشاغل.م

مقلنا:مفحدثنامحديثك.م
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 الرصاع 

نظرمإىلماألفقمالبعيد،موهوممشدوه،موراحميقول:ميفمتلكماألياممالتيمولدتمفيهامببنيمعذرةمم

مملمأكنمأسمعمإالمأحاديثماحلب..مكانتمالجالسمترددمكلمحني:م

مهـــلمالعـــيشمإالمأنمتـــروحموتغتـــديم

م 
ــوانم موأنـــتمبكـــأسمالعشـــقميفمالنـــاسمنشـ

م  
مالذينمتربينامعىلمأيدهيممحيفظوننامقولمالشاعر:موكانمأساتذتنامم

ــةم ــريمحمبـ ــدنيامبغـ ــتمالـ ــامطابـ مومـ

م 

موأيمنعــــيممالمــــرئمغــــريمعاشــــقم

م  

مبلمكانواميقولونملنمرأوهمجمادالميفمهذا:م

ماهلوىم مما متدر مومل متعشق ممل مأنت مإذا

م 
مسواءم مالفالة ميف موعري مفأنت

م  
مويقولونمله:م

ـدرممــاماهلـــوىم مإذامأنــتمملمتعشــقموملمـت

م 

مفكــنمحجــراممــنميــابسمالصــخرمجلمــدام

م  

مبلمكانماألمرميصلمأحيانامإىلمسبهمببذيءمالكالم،مفيقولون:م

مإذامأنـــتمملمتعشـــقموملمتــــدرممـــاماهلــــوىم

م 
ــارم ــتممحـ ــامفأنـ ــاعتلفمتبنـ ــممفـ مفقـ

م  
بلمكانوامفوقمذلكمكلهميعتربونماحلبمهومالدينمالذيميغنيمعنمكلمدين،موالميغنيمعنهمأيمم

ممتغنني:مدين،مويقولونميفمذلكمم

ممـــــامدنـــــتمباحلـــــبمإالم

م 
ــرامم ــنمالكـــ ــبمديـــ مواحلـــ

م  
مولذلك،مفإنماألخالقمعندهممتنطلقممنماحلب،موقدمقالميفمذلكمشاعرهم:م

ــنم ــامولكــ ــامفحشــ ــامأحببتهــ مومــ

م 
مرأيــــتماحلــــبمأخــــالقمالكــــرامم

م  
موهمميعتربونهممعمذلكمالدنياممالتيمالمتغنيمعنهامأيمدنيا،مويقولون:م

مرحياهنام مجنة مالغواين مإن

م 
منعزفم معنها مفأين ماحلياة منرض

م  
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ملنام مكانت مما ممالحتهن ملوال

م 
منترصفم موال مهبا منلذ مدنيا

م  
مباألرقاممم مالملوءة ميصفونملناميفمحمارضاهتممالعلمية مفكانوا مالنفسمواالجتامع، معلامء أما

والصطلحاتماحلبمعىلمأنهم)فضيلةمتنتجماحليلة،موتشجعماجلبان،موتسخيمكفمالبخيل،موتصفيمم

ي،موتطلقمبالشعرملسانمالعجم،موتبعثمحزممالعاجزموهومعزيزميدلملهمعزماللوك،ممذهنمالغبم

وترضعملهمصولةمالشجاع،موهومداعيةماألدبموأولمبابمتفتقمبهماألذهانموالفطن،موتستخرجمبهمم

دقائقمالكايدمواحليل،موإليهمتسرتيحماهلممموتسكنمنوافرماألخالقموالشيم،ميمتعمجليسهمويؤنسمم

م(1)ولميفمالنفوسموفرحميسكنميفمالقلوب(مأليفهمولهمرسورمجيم

ويذكرونملنامأنم)مأرواحمالعشاقمعطرةملطيفة،موأبداهنممضعيفة،موأرواحهممبطيئةماالنقيادمم

لنمقادها،محايشمسكنهامالذيمسكنتمإليه،موعقدتمحبهامعليه..موكالممالعشاقمومنادمتهممتزيدمم

ح،موتشوقمإىلممسامعمأخبارهممميفمالعقول،موحتركمالنفوس،موتطربماألرواح،موجتلبماألفرام

اللوكمفمنمدوهنم..مويكفيمالعاشقمالسكنيمالذيمملميذكرممعماللوكمومعمالشجعانماألبطالمأنهمم

متدورمأخباره،موتروىمم مبالعشقمفيذكرميفمجمالسماللوكمواخللفاءمفمنمدوهنم، يعشقمويشتهر

م،موالمجرىملهمرسم،موالمرفعممأشعاره،مويبقىملهمالعشقمذكرًامخملدًا،مولوالمالعشقمملميذكرملهماسم

ملهمرأس،موالمذكرممعمالناس(م

ويذكرونمأنمأبامنوفلمسئل:مهلمسلممأحدممنمالعشق؟مفقال:م)نعم..ماجللفماجلايفمالذيمم

ليسملهمفضل،موالمعندهمفهم،مفأماممنميفمطبعهمأدنىمظرف،مأوممعهمدمائةمأهلماحلجاز،موظرفمم

مأهلمالعراق،مفالميسلمممنه(م

وله:)مالمخيلومأحدممنمصبوةمإالمأنميكونمجايفماخللقة،مناقصًا،مأوممويذكرونمعنمبعضهممقم

ممنقوصمالبنية،مأومعىلمخالفمتركيبماالعتدال(م

ويذكرونمعنمبعضمالعلامءمأنهمقيلمله:مإنمابنكمقدمعشق،مفقال:)ماحلمدمهلل،ماآلنموقتمم

 
 الصبابة،مالبنمأيبمحجلة.(مهذهمالنصوصممنقولةممنمديوانم1)
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موجادتمم موحسنتمعباراته، موظرفتمحركاته، موملحتمإشاراته، مولطفتممعانيه، حواشيه،

مائله،موجلتمشامئله،مفواظبمعىلمالليح،مواجتنبمالقبيح(مرسم

أمامرواهتمموقصاصوهم،مفكانواميذكرونملنامالقصصمواألساطريمالتيمتؤيدمهذهمالرؤى،مم

وتعمقمهذهماألفكار،مفيحكونملنامعنمشيخمبخراسانملهمأدبموحسنممعرفةمباألمور،مأنهمقالمم

حلكمةمولكممحداءمونغممفهلمفيكممعاشق؟مملسليامنمبنمعمرومومنممعه:مأنتممأدباء،موقدمسمعتممام

مالبليدموالبخيل،مويبعثمعىلمم مفإنمالعشقميطلقماللسان،مويفتحمجبلة قال:مالمقال:ماعشقوا..

مالتلطفموحتسنيماللباسموتطييبمالطعممويدعومإىلماحلركةموالذكاءموترشيفماهلمة.مم

متوبةمبنماحلمري،ممويروونملناممنمكراماتمالحبنيمأنمليىلماألخيليلةممرتممعمزوجهامبقربم

مفقالمهلا:مهذامقربمالكذابمالذيمقال:م

مسلمتم ماألخليلية مليىل مأن مولو

م 
موصفائحم مجندل مودوين معيل

م  
مزقام مأو مالبشاشة متسليم ملسلمت

م 
مصائحم مالقرب مجانب ممن مصدى مإليها

م  
فقالت:مدعه،مفقال:مأقسمتمعليكمإالممامدنوتممنه،مفسلمتمعليه،مفأبتمفكررمعليهامذلك،مم

فلاممتقدمتمإىلمالقرب،موقالت:مالسالممعليكميامتوبة..مفطارممنمجانبمالقربمطائرمكانمهناك،موزقا،مم

مونفرممنهممجلمليىل،مفوقعتممنمأعاله،مفاندقتمعنقها،موماتتممنموقتها،مودفنتمإىلمجانبمتوبة.م

موحيكونملناممنمأمرمهبراممجورممامجعلهمنبينامالذيمنتلقىممنهمكلماحلقائق.م

مراممجور؟مقلنا:ممنمهبم

قال:مرجلمكانملهمابنمقدمرشحهملألمرممنمبعده،مفنشأمالفتىمناقصماهلمةمساقطمالروءةمخاملمم

النفسمميسءماألدب،مفغممذلكمأباهمفوكلمبهممنمالؤدبنيموالنجمنيمواحلكامءممنميالزمهمويعلمه،مم

يهميوما،مموكانميسأهلممعنهمفيحكونملهمماميغمهممنمسوءمفهمهموقلةمأدبهمإىلمأنمسألمبعضممؤدبم

فقالملهمالؤدب:مقدمكنامنخافمسوءمأدبه،مفحدثممنمأمرهممامصرينامإىلمالرجاءميفمفالحه،مقال:مم

ومامذاكمالذيمحدث؟مقال:مرأىمابنةمفالنمالرزبان،مفعشقها،مفغلبتمعليهمفهومالمهيدأمإالمهباموالمم



118 

 

له:مإينممرسمإليكمميتشاغلمإالمهبا.مفقالمهبرام:ماآلنمرجوتمفالحه،مثممدعامبأيبماجلارية،مفقالم

رسا،مفالميعدوكمفضمنملهمسرته،مفأعلمهمانمابنهمقدمعشقمابنته،موأنهميريدمأنمينكحهامإياه،موأمرهمم

أنميأمرهامبإطامعهميفمنفسهامومراسلتهممنمغريمأنميراهاموتقعمعينهمعليها،مفإذاماستحكممطمعهمفيهامم

مملتعلمنيمخربهاموخربهموالممجتتنبهموهجرته،مفإنماستعلمهامعلمتهمأهنامالمتصلحمإالمللك،مثم

تطلعهاممعىلممامأرسهمإليك،مفقبلمأبوهامذلكممنه،مثممقالمللمؤدبموالوكلمبأدبهمحضهموشجعهمم

عىلممراسلةمالرأة،مففعلمذلكموفعلتمالرأةمكاممأمرهامأبوها،مفلاممانتهتمإىلمالتجنيمعليه،موعلممم

العلمموالفروسيةموالرمايةممالفتىمالسببمالذيمكرهتهمألجلهمأخذميفماألدبموطلبماحلكمةموم

ورضبمالصوجلانمحتىممهرميفمذلك،مثممرفعمإىلمأبيهمأنهمحمتاجمإىلمالدوابمواآلالتموالطاعممم

والالبسموالندماءمومامأشبهمذلك،مفرسماللكمبذلكموأمرملهمباممطلب،مثممدعاممؤدبهمفقالمله:مإنمم

فتقدممإليهموأمرهمأنميرفعمأمرهاممالوضعمالذيموضعمبهمابنيمنفسهممنمخربمهذهمالرأةمالميدريمبهم

إيلمويسألنيمأنمأزوجهمإياها،مففعلمالؤدبمذلك،مفرفعمالفتىمذلكمألبيهمفدعامبأبيهاموزوجهمإياها،مم

وأمرمبتعجيلهامإليه،موقال:مإذاماجتمعتمأنتموهيمفالمحتدثمشيئامحتىمأصريمإليك،مفلامماجتمعامم

امإياكموليستميفمخبائكمفإينمأمرهتامبذلك،ممصارمإليهمفقال:ميامبنيمالميضعنمقدرهامعندكممراسلتهم

وهيمأعظممالناسممنةمعليكمباممدعتكمإليهممنمطلبماحلكمةموالتخلقمبأخالقماللوكمحتىمبلغتمم

احلدمالذيمتصلحممعهمللملكممنمبعدي،مفزدهاممنمالترشيفمواإلكراممبقدرممامتستحقممنك،مم

حسنمثوابمأبيهامورفعممنزلتهممففعلمالفتىموعاشممرسورامباجلاريةموعاشمأبوهممرسورامبهموأم

ملصيانهمرسهموأحسنمجائزةمالؤدبمالمتثالممامأمرمبه.م

مقلنا:مفاممكانمتأثريمهذهمالتوجيهاتمعليكم؟م

مقال:ملقدمصارمكلممنميفمتلكمالقبيلةميصيحمبقولمالشاعر:مم

مليتنيم مالصبابة مالحبون متشكى

م 
موحديم مبينهم ممن ميلقون مما محتملت

م  
م ماحلب ملذة ملقلبي مكلهامفكانت

م 
مبعديم موال محمب مقبيل ميلقها مفلم

م  
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موبقولماآلخر:م

مكلهم مجيمع ماحلب مبأن موددت

م 
مالصدرم موينفلق مقلبي ميف مفيقذف

م  
ماهلوىم ممن مفؤادي ميف مما مينقيض مال

م 
مالعمرم مينقيض مأو مباحلب مفرحي مومن

م  
موبقولماآلخر:مم

ماهلوىم ممن مخىل مأين مرسين موما

م 
مومغربم مرشق مبني مما ميل مأن مولو

م  
مقلنا:منرىمأنمكلممامذكرتهميكادميكونمسلياممالمحرجمفيه..مفلممنرممثلماحلبمعاطفةمنبيلة؟م

قال:مصدقتم..مولكنمالقبلةمالتيموجهنامإليهامقومناممألتنامبالرصاع..مفلممنكنمنشعرميفمحلظةمم

إليهمممنمحياتنامبالسالممالذيمعمرماهللمبهمكونه..ملقدمكانتمحياةمكلممناميفميدمحمبوبهمالذيمسلمم

مأمرهمجيرعهممنماهلوانممامالميذيقهمأعتىمالطغاةمألعتىمالجرمني.م

مقلنا:مأكنتممتتألون؟م

 قالمالتنبيميذكرمذلك:مقال:مكلنامكانميتأمل..مومناممنمماتمبسببمأله..ملقدمم

مذقتهم محتى مالعشق مأهل موعذلت

م 
ميعشقم مال ممن ميموت مكيف مفعجبت

م  
تميستويمفيهمكلمالناس..مإنماألمرمأخطرممنممليسمالوتموحدهمماميلقاهمالعاشقون..مفالوم

مذلكمبكثري.م

ملقدمقالميلمبعضممنمبيلمهبذهمالبليةممنشدا:م

مويذكرم مأمره محيمد مالناس ميف معاقل موما

م 
مأمحقم ماحلب ميف موهو مإال

م  
ممعيشةم مبؤس مذاق مفتى ممن موما

م 
ميعشقم محني مذاقها مإال مالناس ممن

م  
موسمعتمبعضهممينشدمبلوعةمدوهنامكلملوعة:م

مإليهمم مشوقا منأوا مإن مفيبكي

م 
مالفراقم محذر مدنوا مإن مويبكي

م  
محمبم ممن مأشقى ماألرض ميف موما

م 
مالذاقم محلو ماهلوى موجد موإن

م  
محنيم مكل ميف مباكيا متراه

م 
مالشتياقم مأو مفرقة مخمافة

م  
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موسمعتمآخرمينشد،موأناميفمأولمرحلتيمللبحثمعنمحبيبميمألمقلبي:م

متربماًم مهذا مكل مفقالْت: مشكوُت

م 
محبيم ممن مقلبَك ماهلّل مأراَح مبحبي

م  
ممام ملَشدَّ مقاَلْت ماحلبَّ مَكَتْمُت مفلام

م 
مالَقْلِبم مَشَجى مبفعِل مهذا موما مرضَت

م  
مطالباًم مفُأبعد مفتقصيني مفأدنو

م 
مذنبيم ممن مالتباعَد مفَتْعَتدُّ مرضاها

م  
ميسوؤهام موَصرْبي مُتْؤذهيا مفَشْكواَي

م 
مقريبم ممن موتنفُر مُبعدي ممن موجتزُع

م  
متعرفوهنام محيلٍة ممن مهل مقومي مفيا

م 
مريبم ممن مالشكَر مواستوِجبوا مهبا مأشريوا

م  
موسمعتمآخرمينشد،موهوميتمرغميفمالرتابموالقاممات:م

مهلمم مفقلت مهتوى مبمن مجننت مقالوا

م 
مبالجاننيم ممما مأعظم مالعشق

م  
مصاحبهم مالدهر ميستفيق مال مالعشق

م 
ماحلنيم ميف مالجنون ميرصع موإنام

م  
مينشد،موهومكالذيمأعامهمالسكر،مفصارمالميفرقمبنيمالسامءمواألرض:موسمعتمآخرمم

منفوسهمم مأشقى مما مالحبني مويح

م 
مبالحبينام ميب مالذي ممثل مكان مإن

م  
مبعشقهمم مالدنيا مهذه ميف ميشقون

م 
مدينام موال مدنيا مبه ميرزقون مال

م  
موسمعتمآخرمينشد:مم

مباهلمومم ميأنس ماحلب مقرين

م 
مالسقيمم مالقلب مفكرة مويكثر

م  
ماغتباطام مبه ميكون مما موأعظم

م 
معظيمم مومطلع مخطر معىل

م  
موسمعتمآخرمينشد:مم

مجرتم مفإن مالعذاب مفهو ماهلوى مأما

م 
معذابم مكل مفأليم مالنوى مفيه

م  
مقلنا:مفهلمرصفكمهذامعنمرحلةمالقلبمالتيمأردتمالقياممهبا؟م

اسمهممقال:مال..ملقدمجاءممنمينسخميلمكلمهذا..ملقدموجدتمرجالمكانمصديقاميل،موكانم

م)مجيل(،موقدمقالميلميردمعىلممنميريدمأنميرصفنيمعنمرحلتي:م
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مذلةًم ماحلبِّ ميف مِإن مأناٌس موقاَل

م 
موختفُضم مالفتى مَقْدِر ممن ُص متنقِّ

م  
ماهلوىم مأخا مأن مغري مصدقتْم مفقلُت

م 
ميبغُضم مليس ممستعذٌب ماهلوى ملذِل

م  
تريدمأنمتقوممبرحلةملنمتورثكمملكنمرجالمكانمممتلئامباحلكمةمناداين،موقالميل:)ميامبني..مأنتمم

إالماهلممالدائم،موالفكرمالالزم،موالوسواسمواألرق،موقلةمالطعم،موكثرةمالسهر،مثممتتسلطمعىلمم

جوارحكمفتنشأمالصفرةميفمالبدن،موالرعدةميفماألطراف،مواللجلجةميفماللسان،موالنحولميفمم

اطل،مواحلرساتمتتابع،مماجلسد،مفالرأيمعاطل،موالقلبمغائبمعنمتدبريممصلحته،موالدموعمهوم

متاما،مم مغشىمعىلمالقلبمإغشاء مفإذا مواألحشاءمتضطرم، مواألنفاسمالممتتد، والزفرتمتتواىل،

مأخرجتمإىلماجلنون،مومامأقربهمحينئذممنمالتلف(م

مقلنا:مفهلمانتصحتملنصيحته؟م

مذقتممنمالذلةمواهلوانمم مذقتمما ملومانتصحتملنصيحتهمالنتهتمقصتيمهنا..مولا قال:

ملمأصنافمالرصاع..ممواجلنونموكم

مقلنا:مفحدثنامعنمرحلتك.م

قال:ملقدمكانمأولممنممررتمبهميفمرحلتيمرجلميقالملهمعروةمبنمحزام..مكانممعيمحينهامم

رفيقميقالملهمابنممكحول،موكانمعرافمالياممة،مفرأينامعروة..موهومأحدمزمالئيمالذينمتلقواممامم

ه؛موهلمهومخبلمأومجنون؟مفقالمالبنممتلقيناممنمتربيةموتوجيه..مجلسنامعنده؛موسألناهمعاممبم

ممكحول:مألكمعلممباألوجاع؟.مقال:منعم؛مفأنشأميقول:م

مجنةم ميب موال مخبل ممن ميب موما

م 
مكذوبم مأخي ميا معمي مولكن

م  
مداوينم مالياممة ملعراف مأقول

م 
ملطبيبم مداويتني مإن مفإنك

م  
مكأنامم مرفاتًا مأمست مكبدا مفوا

م 
مطبيبم مبالوقدات ميلذعها

م  
م مال مبعيدةمعشية ممنك معفراء

م 
مقريبم ممنك معفراء موال مفتسلو

م  
ماهلوىم موال ممكر مخلفي مال معشية

م 
مغريبم مهواي مهيوى موال مأمامي

م  
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مالصبام مهبت مما مأنساك مال مفواهلل

م 
مجنوبم مالرياح ميف معقبتها موما

م  
مهزةم ملذكراك ملتغشاين موإين

م 
مدبيبم موالعظام مجلدي مبني مهلا

م  
م

م  
مجسده،موهومينشد،موالدموعممتألممقلته:مثممأخذمهييلمالرتابمعىلمم

معامرم مبن مهالل معليا ممن مخلييل

م 
مواتنظراينم ماليوم معوجاء مبصنعاء

م  
موأمجالم معندي مالذخر ميف متزهدا موال

م 
ممبتليانم ماليوم ميب مفإنكام

م  
مغداًم مإنكام معفراء معىل مألا

م 
ممعرتفانم موالبني مالنوى مبوشك

م  
مبمنم موحيكام معفراء مواشيا مفيا

م 
م متشيانموما مجئتام ممن موإىل

م  
ملفديتهم معانيًا مأراه ملو مبمن

م 
ملفداينم معانيًا مرآين ملو مومن

م  
متبينام مالقميص معني متكشفان ممتى

م 
مفتيانم ميا معفراء ممن مالرض ميب

م  
موأعظامًم مقلياًل محلاًم متريا مإذن

م 
ماخلفقانم مدائم موقلبًا مبلني

م  
ملحدثم مأعي مال متركتني موقد

م 
م مناجيته موإن مونجاينمحديثًا

م  
محكمهم مالياممة ملعراف مجعلت

م 
مشفياينم ممها مإن محجر موعراف

م  
ميعرفاهنام محيلة ممن متركا مفام

م 
مسقياينم موقد مإال مرشبة موال

م  
مساعةم مالاء ممن موجهي معىل مورشا

م 
ميبتدرانم مالواد ممع موقاما

م  
ممالنام مواهلل ماهلل مشفاك موقاال:

م 
ميدانم مالضلوع ممنك مضمنت مبام

م  
م معىل مكأنهمفوييل موياًل معفراء

م 
مسنانم محد مواألحشاء مالصدر معىل

م  
منأتم موإن محبًا مالعذري مابنة مأحب

م 
ممتداينم مما مغري مفيها مودانيت

م  
مدونهم محال مهجرها مقلبي مرام مإذا

م 
مجدالنم مهلا مقلبي ممن مشفيعان

م  
مأصبحام مثم مبىل، مقاال: مال، مقلت: مإذا

م 
ميريانم مالذي مالرأي معىل ممجيعًا

م  
م مما معفراء ممن مبهمحتملت ميل مليس

م 
ميدانم مالراسيات مللجبال موال

م  
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مالذيم معىل مالستعان مأنت مرب مفيا

م 
مزمانم ممنذ معفراء ممن محتملت

م  
مبجناحهام معلقت مقطاة مكأن

م 
ماخلفقانم مشدة ممن مكبدي معىل

م  
قالمذلك..مثممانخفضمصوتهمبعدهامبأبياتمملمنتبينها،مثممماتمبعدها،مويفمقلبهممنمالغصصمم

ممامالميعلمهمإالماهلل..مم

وقدممكثناممدةميفمذلكمالحلمنرقبممامحيصل..مثممرسنا،موبيناممنحنميفمبعضمالطريقمإذمم

مرأينامعفراءمترسعمإلينا،موهيمتردد:م

موحيكمم مالخبون مالركب مأهيا مأال

م 
منعيم محزاممبحق مبن معروة متم

م  
ملذةم مبعدك مالفتيان مهتنأ مفال

م 
مبسالمم مغيبة ممن مرجعوا موال

م  
مغائباًم مترجني مال مللحباىل: موقل

م 
مبغالمم مبعده مفرحات موال

م  
موملمتزلمترددمهذهماألبياتموتندبهمهبا،محتىمماتت..مفدفناها،مورسنا..م

مينشد:ممامرسنامإالمقليالمحتىمرأينامرجالمعىلمفراشمالوت،موهومم

مولبنىم ملبنى محب ممن مقيس معند

م 
مشديدم مصعب مواحلب مقيس مداء

م  
ميوماًم مالعوائد معادين مفإذا

م 
مأريدم ممن مأرى مال مالعني مقالت

م  
مأقيضم مثم متعودين ملبنى مليت

م 
ميعودم مفيمن متعود مال مأهنا

م  
ممنهام متضمن ملقد مقيس مويح

م 
معميدم ممنه مفالقلب مخبل مداء

م  
هذهمالعلةمبك؟مومنذمكمموجدتمهبذهمالرأة؟مماموجدت؟ممفقالملهمصاحبيمالطبيب:ممنذمكممم

مفقالممنشدامبصوتمتنفطرملهمالقلوب:م

مخلقنام مقبل مروحها مروحي متعلق

م 
مالعقدم مبمنفصم ممتنا مإذا موليس

م  
منامياًم موأصبح مزدنا مكام مفزاد

م 
مالهدم مبمنصم ممتنا مإذا موليس

م  
محادثم مكل معىل مباق مولكنه

م 
م مالقرب مظلمة ميف مواللحدموزائريت

م  
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فقالملهمصاحبي:مإنامميسليكمعنهامتذكرممامفيهاممنمالساويموالعايبمومامتعافهمالنفس،مفنظرمم

مإليهمنظرةمالالئممالؤنب،مثممأعرضمعنه،موهومينشد:م

مطالعاًم مالبدر مشبهتها معبتها مإذا

م 
مالبدرم مشبه مهلا معيب ممن موحسبك

م  
ممام ممثل مالناس معىل ملبنى مفضلت ملقد

م 
م مشهر مألف مالقدرمعىل مليلة مفضلت

م  
مأرجفتم ماألرض ممن مشربًا مشئت مما مإذا

م 
مشربم معىل متزيد مما محتى مالبهر ممن

م  
موبقيمهكذاميرددماألشعار،مويبكيمإىلمأنمفاضتمروحه،مفواريناهمالرتاب..م

م***م

ثممرسناميفمتلكمالربيةمالمتلئةمبضحاياماحلبمالدنس..مويفمالطريقمرأينامجمنونامهييلمالرتابمم

مالصبيةمجمتمعونمحولهميضحكون،موهوميردد:مممعىلمرأسه،موم

مهلام مفقلت مأيٍش معىل مجننت مقالت

م 
مبالجاننيم ممما مأعظم ماحلب

م  
مصاحبهم مالدهر ميفيق مليس ماحلب

م 
ماحلنيم ميف مالجنون ميرصع موإنام

م  
مثمميردد،موهوميبكي:م

مأبثهم ملو مالذي مليىل مهوى ممن مويب

م 
معيوهنام ميل مبكت مأعدائي ممجاعة

م  
م معن مالنفس متطيعنيمأرى مأن مأبت مليىل

م 
مجنوهنام مبليىل موجدي ممن مجن مفقد

م  
مثمميردد،موهوميضحك:م

معامرٍم مجمنون معل مأناٌس ميقول

م 
مبيام ملا مأنى مقلت مسلوًا ميروم

م  
مأقاريبم مليىل محب ميف مالمني موقد

م 
موخاليام مخايل موابن معمي موابن مأخي

م  
معداوةٍم مبيت مأهل مليىل ميقولون

م 
موماليام معدو ممن مليىل مبنفيس

م  
مخصومةٍم ممن مشذًا مليىل ميف مكان مولو

م 
مالالويام مالطي مأعناق مللويت

م  
بيناممنحنمكذلكمإذمجاءمرجل،موصاحمبقوةم)ليىل(،مفرأينامالجنونميفطن،مويعودمإليهممنمم
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عقلهممامزالمعنه،مفسألنامالرجلمعنمرسمذلك،مفقال:مهكذامالحبون..مالميرونممنمالدنيامإالممنمم

م.م(1)بمعنهم،مذهبتمعقوهلممسلموامقلوهبممله..مفإذامغام

مقلنا:مأين؟م

 
(مربامميتوهممأنمهذهمحوداثمنادرة،موأهنامكانتممرتبطةمبذلكمالزمانمدونمهذامالزمان،موهذامخطأمكبري،موقدمسئلمأحدم1)

مممالعرشين؟مالقرنمهنايةميفممجماننيمللحّبممأنمالمكنممنمهل:مم-مالصحفينيمبعضمأجراهمحتقيقمضمنم–األطباءمالنفسانينيم

،مففيمعرصناماحلايل،مالوصوفمبأنهمومكانمزمانمكلميفمممطروحمسؤالم–فأجابم:مهذامسؤالمطريف،مولكنهمعىلمطرافتهم

عرصمالادية،ميمكنمأنمتؤديمالصدمةمالعاطفيةمإيلمالعيادةمالنفسية،مولقدمُعِرضْتمعيلمحاالتممرضيةمكثرية،مكانماحلّبمهوم

ميها(السببمالرئيسمهلا،موالعاملماألكثرمتأثريًامف

وقدمقاممبعضمالصحفينيمبزيارةمإلحدىمالصحاتمالنفسية،مووقفوامعىلمبعضماحلاالتممنمضحاياماحلّبمالوهوم،ممنهام

حالةمشابمكانتمابنةمعمهمهيمالسببميفمتدهورمعقله،مووصولهمإىلمحافةماجلنون،مولامُسئلمطبيبهمالعالجمعنمسببموصولهمإىلم

قدة،مخالصتهامأنمهذامالشابم)مأحّب(مابنةمعمهمالذيمكانمعىلمخالفممعمأخيهموالدمتلكماحلالة،مأجابمبأهنامقصةمطويلةمومع

هذامالشاب،موكانتمالفتاةمعىلمعلممهبذاماخلالف،مفأرادتماالنتقاممألبيهاميفمشخصمابنمعمها،مفأومهتهمبحبهامله،محتىمإذاممام

مفيامميشبهمالفصاممالعصبي.مجاءماليوممالوعودمللزواج،مرفضته،موتزوجتمبغريه،مفُصدممهذامالشاب،مووقع

ومثلمذلكممامحدثتمبهمبعضهنمقالت:)ميفميومممنماألياممجاءينماتصالممنمصديقةميل،مختربينمفيهمبأنمصديقةملناميفمالعنايةم

الركزةمبالستشفي،مفهرعُتمإليهاموأنامالمأعلممالسبب،موحينامموصلتمإليها،موجدهتامممددةمعىلمالرسيرمدونمحراك،موقدمأصابتهام

لةمتشنجمعنيفة،متركْتمبصامتمزرقاءموسوداءمحولمعينيها،مويفممجيعمأجزاءموجهها،موعندمامسألتمشقيقتهامعنمالسبب،محام

أخذتنيمبعيدًامعنموالدهتامالنهارة،موقالتميلم:ملقدماكتشفْتمأنمخالدًاممتزوج،مولديهمولد!مأمامعنمخالدمهذا،مفهومشابمقدم

لقاءاتموعدهامبالزواجم!،موهامهيمتدخلمالستشفىممنمأجله،مولومعلممهذانمتعرفْتمعليهمعنمطريقماهلاتفم!موبعدمعدةم

ماألبوانمالنهارانمأماممغرفةمابنتهاممسببمدخوهلامالستشفىملقتالهامبدالًممنمأنميبكيامعليها!(

أنمموأغربممنمذلك،ممامُنرشميفمبعضمالصحفممنمقّصةمتلكمالرأةمالرصيةمالتيمفوجئتموهيمتفتحمدوالبممالبسهامبعد

عادتمإىلمبيتها،مبشابمخيرجممنمذلكمالدوالب،مفتعالتمرصخاهتاممستغيثةمباجلريان،موقدمحاولمالشابمإقناعهامبأنهمإناممجاءم

مبالسكتةم خلطبةمابنتهامالتيمتربطهمهبامعالقةمحبم!مولكنمالرأةمأرصتمعىلماستدعاءمالرشطة،موكانتمالفاجأة،مأنمسقطمميتًا

مالرشطةميفمأغربمحادثمحّبمغراميمجمنون(مالقلبيةمقبلمأنمينقلمإىلمقسمم

وقدمسئلماألستاذمالدكتورممصطفىمحممودمعنماحلّبمقبلمالزواجمفأجاب:)احلّبمهوماحتادمشديدمالعمق،ميؤديمالتفريقمفيهم

ديوممإىلمسلسلةممنمانفجاراتمالعذابمواألمل،مقدمتستمرمحتىمالوت،موقدمتنتهيمبتغريمالشخصيةممتامًا،موحتوهلامكامميتحولمالرا

بعدمتفجرماإلشعاعمإىلمرصاص،مأماماحلّبمبعدمالزواج،مفهوماحلّبماحلقيقيمالذيمينمومويعيش،مويتحدىمالنسيان،مويضفيمالنبلم

مواإلخالصمواجلاللمعىلمأبطاله(م)انظر:موهمماحلب،مللمسند(
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مقال:مإىلمحيثمذهبتمقلوهبم..مم

مبيناممنحنمكذلكمإذمسمعنامالجنونميردد:م

معقلهم مختلس مأمسى ممن مويح مأيا

م 
ممذهبم مكل مبه ممذهوبًا مفأصبح

م  
مجمامالم مإال ماخلالن ممن مخليعًا

م 
مجتنبيم مهيوى مكان ممن ميساعدين

م  
موراجعتم معقلت مليىل مذكرت مإذا

م 
م ممتشعبمعوزاب مهوًى ممن مقلبي

م  
مثممينشد:م

مسوىم ماحلديث مفهم معن موشغلت

م 
مشغيلم مفإنه مفيك مكان مما

م  
ملريىم محمدثي محلظ موأديم

م 
معقيلم موعندكم مفهمت مقد مأن

م  
م***م

ثممرسناميفمتلكمالربية..مفرأينامقومامحيملونمخيامهم،مويرحلونمهبا،مثمممامفتئنامحتىمرأينامم

ميصيحميفماآلثار،موبقلبهممنماألحزانمالمتطيقمأشعارهمالتعبريمعنه:مرجالمعليهمسيامماحلبمالدنسمم

محتملوام محيث ماحلي محرجات مأيا

م 
مربيعم مجادكن مال مسلٍم مبذي

م  
ماللوىم مبمنعرج مالاليت موخيامتك

م 
مربوعم متبلن ممل مبىًل مبلني

م  
مندامةًم ممني مكان مما معىل مندمت

م 
ميبيعم محني مالغبون ميندم مكام

م  
م منفٍس ممن مفإننيمفقدتك مشعاٍع

م 
ممجيعم موأنت مهذا معن مهنيتك

م  
موأرشفتم مالقريب مغري ميل مفقربت

م 
مطلوعم مهلن مما مثنايا مإليك

م  
ثممرأيناهمحيفرمحفرةميفمتلكماآلثار،مثممينزلمفيهامويرقد،مفأرسعنامإليه،مفوجدناهمقدمسلممنفسهمم

مللموت..مفلممنجدمإالمأنمهنيلمالرتابمعليه،مثممنستأنفمرحلتنا.م

إالمقليالمحتىموجدنامرجاالماشتعلتمرؤوسهممشيبا،ملكنمعقوهلممملمتزلمترتنحميفمممامرسنامم

ممتاهاتمالصبا:م
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قالمأحدهم،مواحلزنمقدمخطمعىلموجههمعالماتمسوداءمزادميفمسوادهامذلكمالشحوبمم

مالذيمامتألتمبهمقسامتموجهه:م

مالغانياتم مإىل محبيبا موكنت

م 
مالشبيبم م م مهجر م مالشيب مفألبسني

م  
م مالشبابموكنت مبليل مرساجا

م 
مالشيبم مهنار منوري مفأطفأ

م  
مقالملهمصاحبه،موهومحياوره:مم

مفإننيم مبالنساء متسألوين مفإن

م 
مطبيبم مالنساء مبأدواء مخرٌي

م  
ممالهم مقل مأو مالرء مرأس مشاب مإذا

م 
منصيبم مودهن ميف مله مفليس

م  
معلمنهم محيث مالال مثراء ميردن

م 
معجيبم معندهن مالشباب مورشخ

م  
مقالمآخر،موهومالميقلمعنمإخوانهمحزنا:مم

مماُلهم مَقلَّ ممن محُيْبْبَن مال مَأراهنَّ

م 
سام موقوَّ مفيه مالَشْيَب مرأيَن ممن موال

م  
مقالمآخر،موكأنهمخياطبممنمالميراهمأصحابه:م

مورَشخهُم مالشباَب مأن مالحتسبي

م 
مخيلدُم ماجلامُل مأن موال ميبقى

م  
مُكلَّهم محسنَِك مشطُر موخيلُق معرٌش

م 
محيمدُم ممنُه مكان مقد مما مويذمُّ

م  
مقالمآخر:م

مالغواينم ممن مالكبرُي مَيْرُجو موما

م 
موشابام مشبيبُتُه مذهَبْت مِإذا

م  
مامرسنامقليالمحتىمرأينامشابامممتلئامشبابا،ملكنهمكانميصيحمبغناءمأقربمإىلمالنواحممنهمإىلمم

مالطرب:م

مبغرِينام مُجنْت موهَي مبليىل مجننا

م 
م مال مجمنونٌة مبنا منريُدهاموأخرى

م  
وكانمبجانبهمشيخمحكيمميبدومأنهمذاقممامذاقمإخوانهممنمكأسماحلبمالسمومة،مكانميقولمم

مله:م
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مكلَّهم مزماَنك ماألنثى متأمِن مال

م 
متكذُبم ميمينًا محلَفْت مولو ميومًا

م  
موكالِمهام ميثِها محد مبطيِب متغري

م 
ماألشطُبم مالثقيُل مفهي مَسَطْت موِإذا

م  
م مغدِر ممن مخيانةًموتوقَّ

ِ
مالنساء

م 
متنصُبم ملَك ممكائٌد مفجميُعهن

م  
م***م

مامرسنامإالمقليالمحتىمرأينامنفراممنمالناسمقدمعقدوامحلقةمكحلقاتمالذكرميفمتلكمالفالة..مم

موعىلمكلممنهممسيامماجلنونمالتيميسمهاماحلبمبأهله:م

مقالمأحدهم:مم

مبيننام مخيطر مواخلطى مذكرتك

م 
مالسمرم مالثقفة ممني مهنلت موقد

م  
ملصادقم موإين مأدري مما مفواهلل

م 
مسحرم مأم مخيالك ممن معراين مأداء

م  
موقالماآلخر:م

منواهلم موالرماح مذكرتك مولقد

م 
مدميم ممن متقطر ماهلند موبيض ممني

م  
مالسيوفم متقبيل مفوددت

م 
مالتبسمم مثغرك مكبارق ملعت مألهنا

م  
موقالمآخر:م

مالوغام موحر مسلمى مذكرت

م 
مفارقتهام مساعة مكقلبي

م  
م مسمر مقدهامفشبهت مالقنا

م 
مفعانقتهام منحوي مملن موقد

م  
موقالماآلخر:م

ملعم موالصوارم مذكرتك مولقد

م 
مرشعم موالسمهرية محولنا ممن

م  
ماحلشام مففي مالعدو ممكافحة موعىل

م 
ماألضلعم معنه متضيق مإليك مشوق

م  
مشيمتيم مجرا موهلم مالصبا مومن

م 
مأرجعم معنه موكيف مالوداد محفظ

م  
موقالماآلخر:م
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م موالطبيب مذكرتك ممعبسمولقد

م 
مالسبارم مبه ممنغمس مواجلرح

م  
محديدهم مفراه مقد موجهي موأديم

م 
ميسارم معىل محذرًا مويمينه

م  
موأنهم ملقيت معام مفشغلتني

م 
ماألقطارم مبرحبها ممنه ملتضيق

م  
موقالماآلخر:م

موالردىم مالشفينة ميف مذكرتك مولقد

م 
ماألمواجم ممتوقع ممتالطم

م  
معواصفم مةالرياح مهيطل مواجلو

م 
م ممسود مالليل مداجيمو مالذوائب

م  
معسكرم ملألعادي مالسواحل موعىل

م 
موهياجم ملغارة ميتوقعون

م  
مضجةم مالسفينة مألصحاب موعلت

م 
متناجيم مألذ ميف موذكرك موأنا

م  
موقالمآخر:م

ملوامعم موالسيوف مذكرتك مولقد

م 
مالرقبم محصن محتت ميرقب موالوت

م  
مختالهم مالدروع مشفق ميف مواحلسن

م 
ممذهبم مرداء ميف مترفل محسناء

م  
موخاطريم مبالنفوس ميلعب موالوت

م 
مالستعذبم مذكرك مبطيب ميلهو

م  
موقالمآخر:م

مكأنهم موالعجاج مذكرتك مولقد

م 
مالعرسم معيش موسوء مالغنى ممطل

م  
مجندلم ميف مجمتدل مبني موالسوس

م 
ممغفرم ميف ممغفر موبني ممنا

م  
ممسفرم مصباح ميف مأين مظننت

م 
ممقمرم ممساء مأو موجهك مبضياء

م  
مكأهنام مالكفاح مأرض متعطرت

م 
مبعنربم ماجلالد مأرض ملنا مفتقت

م  
موقالمآخر:م

موقعم مواجلامجم مذكرتك ملقد

م 
متطريم مواألكف مالسنابك محتت

م  
محومم مالعجاجة مأفق ميف ماهلام

م 
منسورم مالنسور مفوق مفكأهنا

م  



130 

 

منشوةم مذكرك مطيب ممن مفاعتادين

م 
مورسورم مبشاشة معيل موبدت

م  
ملذيتم مجمالس ميف مأين مفظننت

م 
متدورم موالكؤوس مجتىل موالراح

م  
موقالمآخر:مم

متنوشنيم موالرماح مذكرتك مولقد

م 
ممغلولم موساعدي ماإلمام معند

م  
معبدهم مأنا موالذي مذكرتك مولقد

م 
ممسلولم مذؤابتي مفوق موالسيف

م  
موقالمآخر:م

مطغتم ماخلضم موالبحر مذكرتك مولقد

م 
مسفرم معىل ممنه موالورى مأمواجه

م  
مظلمتهام مجلبابة مأسدلت مليلة ميف

م 
مالبرشم مأعني معن مكوكبها موغار

م  
محيسبهام ماألمواج موسط ميف موالفلك

م 
مشفرم معىل مشفرًا مأطبقت موقد معينًا

م  
موردتم موقد مراحت محزن ممن موالروح

م 
مصدرم مبال مورد ممن ملك مفيا مصدري

م  
مخلديم ميف مينفك مال موشخصك مهذا

م 
مبرصيم مويف مسمعي مويف مفؤادي مويف

م  
موقالمآخر:م

مروعهم مبرمل مذكرتكم مولقد

م 
مومغربم ممرشق مكل مقلب ميف

م  
م محولناموبنو ممن مكالديب مبياضة

م 
مالسببم مفسيح مسدوا مبسوأدهم

م  
ممدججم مكل مهام متربي موالقضيب

م 
ممهذبم مباحلروب مأشوس مكف ممن

م  
مالدجىم ميف متلمع مالرماح موأسنة

م 
ممتلهبم مالدجى ميف مبرق مكوميض

م  
مواقعم منرس مكل مالعوايل موعىل

م 
مبمخلبم ممنه مالليث مأديم ميفري

م  
مقاصفم مرعد ملألرماج موالرعد

م 
ماألغلبم مكاهلزبر مهيدر موالبحر

م  
مبرم موالبحر مبالدما مبحر موالرب

م 
مأجربم مكلب موكل مبالفرنج

م  
ممام مشعواء مغارة مالسواحل موعىل

م 
ممهربم ممن مالنجا ميرجو ملن مفيها

م  
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مكأننيم مالقسى مباوتار موأنا

م 
موزينبم مبالرباب مأغني مفيه

م  
ممام ميدرون مأحبتي مليت موأقول

م 
مطيبم موعيش مهلو ممن مفيه مأنا

م  
موقالمآخر:م

مضجيجم مله مواحلجيج مذكرتك

م 
موجيبم مهلا موالقلوب مبمكة

م  
محرامم مبلد ميف مونحن مفقلت

م 
مالقلوبم مأخلصت مهلل مبه

م  
مممام مرمحن ميا مإليك مأتوب

م 
مالذنوبم متكاثرت مفقد مجنيت

م  
موتركيم مليىل مهوى معن مفأما

م 
مأتوبم مال مفإين مزيارهتا

م  
موقالمآخر:م

ممعبسم موالظالم مذكرتك مولقد

م 
م موحيديتموأنا مالبيوت ميف مقعيد

م  
ماهلوام ميف مقعودي ممن ميصفر مواجلو

م 
معنيديتم ميكون مخل مفيه مما

م  
معسكرم محويل موالناموس موالبق

م 
مدميمتيم مرشيب معىل ميتفاتلون

م  
مدائامًم مالزوايا ميف ميلعب موالفار

م 
مكويريتم مفوق مكالقعقاع موينط

م  
مخيمةم محلة محيوك موالعنكبوت

م 
مكويتيم مجتوز مذبابا ميصطاد

م  
ميابسم مرأيس ممثل مخبز مواألكل

م 
مبليديتم مدخيل ممن ممر موالرشب

م  
مبعوضةم مطنني منغاميت موسامع

م 
مبويمةم موصفر مرصرصة مورصير

م  
مكلامم مالفويرة متعنيق مفوددت

م 
ماخلفةم ميف ممثلها مألنك منطت

م  
ملشبههام ملعنكبوت مأيدي موحسدت

م 
مالرقةم ميف مشبهها ملك مبأصابع

م  
منغمةم مالرصارص مصوت ممن موطربت

م 
م محبيبتيمإذ مصوت منغامت ماشبهت

م  
ممعيم مأنت مال محيث مشوقًا مفبكيت

م 
مغرفتيم ميف متنعمي متتنعمني

م  
موقالمآخر:م
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موغريهام مغريي ممعشوقني مكل مأرى

م 
مويغتبطانم مالدنيا ميف ميلدان

م  
مكأننام مالبالد ميف مومتيش موأميش

م 
ممرهتنانم ملألعداء مأسريان

م  
ملذكرهام مالصالة ميف مفأبكي مأصيل

م 
م ممما مالويل ماللكانميل ميكتب

م  
مبغريهام مأهيم مال مأن مهلا مضمنت

م 
مضامنم مبغري ممني موثقت موقد

م  
ملتسمعوام مقوموا ماهلّل معباد ميا مأال

م 
مخيتصامنم ممعشوقني مخصومة

م  
ممرةم ميستجدان معام مكل مويف

م 
ميصطلحانم مثم موهجرًا معتابًا

م  
مأينامم مغريبني مالدنيا ميف ميعيشان

م 
ميلتقيانم ماألعوام مويف مأقاما

م  
مظظظم:ممم( 1) هنضمرجل،موقامميفموسطماحللقةميصيحمبتواجدمم

مملكمأنا..ملومتصبحنيمحبيبتيم

مالمختجيلممني..مفهذيمفرصتيم

مأغزومالشموسممراكبًاموخيوالم

مألكونمربًا،مأومأكونمرسوال.م

كانمهؤالءمالعاشقونممنشغلنيممتامامعنمكلممامحوهلم،مفلذلكمملميلتفتوامإلينا،موملميلتفتوامإىلمممم

ممامحوهلمممنممراعيمجمذبة،موحيواناتمهالكة،موديارمقدمحتولتمقفرامليسمفيهامسكنمألحد.م

م***م

بعدمأنميئستمأنمأجدمقلباممنسجامممعمالعقلمومتصاحلاممعهميفمتلكمالبواديمرستمنحومبالدمم

كثرمحترضا..موقلتملنفيس:مإنمهؤالءمالبدومالذينممرغوامقلوهبمميفمرمالمالصحراءمأقلمشأناممنممأم

مأنمأسلممقلبيملامسلمواملهمقلوهبم.م

وقلتملنفيس:ممامأحقرمأنمتعييشمأمةمعندممنميسومكمسوءمالعذاب،مثممالمتنالنيمبعدمذلكمم

 
 (مهذهماألبياتملنزارمقباين.1)
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مإالماجلنون.م

مرأةمبنيمالشبابموالكهولة،مرأيتهامتبكيممكانمأولممنمالتقيتمبهميفمتلكمالبالدمالتحرضةمام

بحرقةمالمتقلمعنمحرقةمعروةموقيسموكلممنممررتمهبمممنمأهلماهلوى..ماقرتبتممنها،موسألتهامم

عنمعدوهامالذيمأجرىمدموعها،مفقالت:مومنمغريه..مإنهماحلب..مأومهومالوهممالذيمسكنمقلبي،مم

مفدمره،مودمرممعهمكلمحيايت.م

مسميستلذونماحلب،مفكيفمنفرتممنه؟مقلت:ملقدممررتمبقومممنمالنام

مقالت:موكيفمالمأنفرممنمالرسابمالذيمحيسبهمظمآنمماء،مفإذامجاءهمملمجيدهمشيئا؟م

مقلت:محدثينيمعنمشأنك..مفإنميلمقلبامخاويا،موأنامأبحثمعمنميملؤه.م

:مأنامـمكاممتراينمـمفتاةميفمالتاسعةموالعرشينممنمعمري،متعرفتمعىلمشابمأثناءمم( 1) قالتم

جلامعية..موكانتمالظروفمكلهامتدعوناملكيمنكونممعًامرغممأّنهمليسممنمبلدي..متفامهناممدراستيمام

ممنذمالوهلةماألوىل..ممومعممرورماألياممتوطدتمالعالقةمبحيثمأصبحنامالمنطيقمفراقًا.م

مقلت:مهوماحلبمإذن؟م

مقالت:مبلمهومالوهم..مم

مقلت:مكيفمذلك؟م

إىلمأرسيت،مواستمرماتصالنامعربماهلاتفممقالت:مبعدمانتهاءمالدراسةمعادمإىلمبلده،موعدتم

والرسائل،مووعدينمبأنهمسيأيتملطلبميديمعندمامحيصلمعىلمعمل،موبالطبعموعدتهمباالنتظار..مم

مملمأفكرمأبدًامبالتخيلمعنهمرغممتوفرمفرصمكثريةملبدءمحياةمجديدةممعمآخر.مم

وضوع،موأناممعندمامحصلمعىلمعملماتصلميبمليخربينمأنهمآتملطلبميدي،موفاحتتمأهيلمبالم

خائفةممنمرفضهم،مولكنهممملميرفضوا..مسألنيمأيبمفقطمإنمكانمأحدممنمأهلهمسيأيتممعه،موّلامم

سألتهمعنمذلكمتغريمصوته،موقالم:مإنهمقادمميفمزيارةممبدئية..ميشءممامبداخيلمأقنعنيمبأنهمملميكنمم

 
 احلب(،ملحمدمبنمعبدمالعزيزمالسند.(ممامسنذكرهمهناممنمحكاياتم)بترصف(ممنمكتابم)وهمم1)
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ته،موكّلامماتصلتمبهمهتربممصادقًا..موأيتمبالفعل،موليتهمملميأت،مألنهمعادمإىلمبلدهموانقطعتماتصاالم

منّي،مإىلمأنمكتبتملهمخطابًا،موطلبتممنهمتفسريًا،موجاءينمالرّدمالذيمصدمني،مقال:)ملمأعدمأحبك،مم

موالمأعرفمكيفمتغرّيمشعوريمنحوك،مولذلكمأريدمإهناءمالعالقةم(م

أدركتمكممكنتممغفلةموساذجةمألننيمتعلقتمبالوهممسّتمسنوات..مماذامأقولمألهيل؟مم

مدةمقاتلة،موليستملديمرغبةميفمعملمأيميشء.مأشعرمبوحم

مقالتمذلك،مثممانرصفتمإىلمدموعها..موكأننيمملمأحدثها،موملمحتدثني..مم

م***م

ملمأرسمإالمقليالمحتىمرأيتمأختامهلا،مولكنهامأقلممنهامعمرا،مسألتهامعنمنفسها،مفقالت:مأنامم

ممبأيمممطلقاًممأثقمموالمم– مزلتممومامم– فتاةميفمالعرشينممنمعمري،مملمأكنمأؤمنمبيشءماسمهماحلّبم

،مبلمكثريًاممامكنتمأنصحمصديقايتموأحذرهنممنمفخاخماحلّبمالزائفمالذيمملمأستطعمأنممشابم

مأمنعمنفيسممنمالوقوعمفيه..منعم،موقعتمفيه..م

كانمذلكميفممكانمعام..مشابميالحقنيمبنظراته،موحياولمأنميعطينيمرقممهاتفه،مفخفقمم

،موأنهمالفارسمالذيمارتسمتمصورتهميفمخيايلمورأيتهميفممقلبيملهمبشدة،موشعرتمبانجذابمإليهم

أحالمي..موكأنهمقدمالحظممدىمخجيلموترّددي،مفأعطىمالرقمملصديقتي،موأخذتهممنهاموالدنيامم

موكنتمرصحيةمم مجدًا، مفكانممهّذبًا مطوياًل.. موحتدثنا موتعارفنا، مواتصلتمبه، متسعني، المتكاد

موصادقةممعه.م

طلبممنيماخلروجممعه..مرفضتميفمالبداية،موأفهمتهمأينمموشيئًامفشيئًامصارحنيمبحبه،موم

لستممستعدةملفقدمثقةمأهيل،موالتنازلمعنممبادئيموأخالقيمالتيممتنعنيممنمجتاوزماحلدودمالتيمم

ممنماخلطأ..مم مالصّح مأعامينمفلممأمّيز مأنماحلّب مويبدو مإقناعي، ماستطاع ملكنه ملنفيس.. رسمتها

ايت،موصارحتهمبرأييمفيهمويفمأمثالهممنمالشباب،مفلممموخرجتممعه،مفكانتمالّرةماألوىلميفمحيم

يعجبهمكالمي،موسخرممني،مبلماهتمنيمبتمثيلمدورمالفتاةمالرشيفة،موأشبعنيمجترحيًا،موكانماللقاءمم



135 

 

األولمواألخري،مفقدمقررتمالتضحيةمبحّبيممنمأجلمكرامتي،مولكنهماحتفظمبكتابميتضمنمم

ماسمي،موقدمرفضمإعادهتاميل..ممأشعارًامومذكراتميلمكتبتهامبخطي،مووقعتهامبم

مقالتمذلك،مثممانرصفتمإىلمبكائها..مم

م***م

تركتها،مورستمحتىمالتقيتمثالثةمسمعتهامحتدثمنفسها،موتقول:م)األحالممتبقىمأمامي،مم

واألوهاممتنبتميفمقلبي،موالكلامتمالتيماخرتهتامالمُتكتب،ملكنهامتوجدميفمفكريموأحاسييس،مم

عيشهاماليوم،ممنذمأنمافتقدتمالثقة،مومنذمأنمأصبحماحلّبمومهًاممحكايةمفيهامكلمالعاناةمالتيمأم

ومأساةمأهربممنهامأومأجتاهلها..ماحلّبمالميعرتفمباحلذرمأوماخلوفممنه،مفإمامأنمتطرقمأبوابمم

ماحلّبموتوهممنفسكمأنكمحتّب،موإمامأنمهتربممنهمأومتتجاهله(م

م***م

لصاحبتهامبلوعةموحزن:مإياكمأنمتغرتيممتركتها،مورستمحتىمالتقيتمرابعة،مسمعتهامتقولمم

مهبذامالوهم،مفهومملمجيلبمللقلوبمإالمالدمار،موملمجيلبمللبيوتمإالماخلراب.م

مقالتمصاحبتها:مأراكمتذمنيممامأمجعمالكلمعىلممحده.م

قالت:مكلهممحيمدهميفمالبداية،مولكنهمرسعانمماميبدومهلممعواره..ماسألينيمأنا..ملقدمكتبمم

ميفمشباكه،موكتبمأنمينالميفمذلكماألرسممنماألملممامملميذقهمأعتىمعدوملعدوه.ملقلبيمأنميقعمأسريامم

سأقصمعليكمقصتيملتكونمعربةملك..ميفمذلكماليوممالشأومماتصلتمباهلاتفمبإحدىمم

صديقايت،موردمعيلمأخوها،موجذبنيمإليهمرّقةمحديثه،مبعدهاموجدُتمنفيسممشدودةمللتفكريمفيه،مم

وتعمدتماختيارماألوقاتمالتيمالمتكونمصديقتيمموجودةمفيها..مممموالتعلقمبه..موتكررماالتصال،م

موتواعدنامعىلمالزواج.مم

وفجأة..مالحظتمهتربهممنماحلديثممعي،موانقطعتماتصاالتهميب..محاولتمبأسلوبمغريمم

مبارشمالتعرفمعىلمأسبابمهذامالتحول،مدونمفائدة..موأخريًاموبطريقمالصدفةمأخربتنيمصديقتيمم
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ميارهمعىلمإحدىمالقريبات،موسيتممزفافهاممقريبًا..مأنمأخاهامقدموقعماختم

أصابتنيمدهشةمأفقدتنيمتوازينموقدريتمعىلمالردمعليه..موفقدتمبعدهامالثقةميفمنفيسمويفمم

مكلممنمحويل..متقدمميلمالكثريونمولكننيمرفضتهمممجيعًامدونمأيممربر..م

منيملدرجةمكبريةمممالعمرميتقدمميب،ملكنيمعاجزةمعنمنسيانمهذاماجلرحمالقديم،مالذيممتكنم

مبدأتمتثريمشكوكمأهيلمجتاهي،موالمأدريمكيفمأختلصمممامأنامفيه.م

م***م

ملمأرسمإالمقليالمحتىموجدتمرجالمحيادثمآخر،ميشكومإليهمبمرارة،مويقولميفمشكواه:)..مم

مإىلمبيتيميومنيميفمم موكنتمأسافر معنمزوجتيموأوالدي، بسببمظروفمعميلمسكنتمبعيدًا

واحدًا..مكنتمأحّبمزوجتيمكثريًا،موكانتمهيمكذلك،مإالمأنمضعفممماألسبوع،موأحيانًاميوماًم

ممرتبيمحالمبينيموبنيمإحضارهاملإلقامةمعندي..م

ويفمليلةممنمالليايلماتصلتمفتاةمتريدمالتعرفميب،مفرفضتمذلك،موأفهمتهامبأينممتزوجمولديمم

تيموالتعرفمعيل،ممأطفال،موقمتمبإقفالمالسامعةميفموجهها،مومامكانممنهامإالمأنمأرصتمعىلمحمادثم

ومنمتلكماللحظةمأصابنيمصداعمملميفارقنيمتلكمالليلة،مويفماليوممالتايلماتصلتميب،مفردمعليهامم

أحدمزمالئيمفلممتكلمه،مثممرّدمعليهامالثاينموالثالث،مفلممتردمإالمأنا،مويفمساعةممتأخرةممنمالليلمم

ادثتها،موتعرفتمعليها،مويامماتصلت،موملميكنمغريي،مفرفعُتمسامعةماهلاتف،موزّينميلمالشيطانمحمم

ليتنيمملمأفعل،مفلقدمزلزلتمكياين،موزرعتمطريقيمأشواكًا،مبلملقدمفرقتنيمعنمزوجتيموأوالدي،مم

فلمميعدمهلمميفمقلبيممنماحلّبممثلممامكانمقبلمذلك،مكانمفكريميفمذلكمالشيطانمالذيممتثلميلمم

يهممألدنىمسبب،مبسببمميفمصورةمتلكمالفتاة،مفقدتمأعصايبممعمزوجتيموأوالدي،مأثورمعلم

تلكمالفتاةمالتيمزرعتمالرضمواخلوفميفمأعامقي..محاولتمأنمأقاطعهامفلممأقدر..مكانتمتلعبمم

بأعصايبمكثريًا..منسيُتمحتىمعميلممنمكثرةمالسهر،مومعمذلكمأصابنيماالكتئابمالنفيس،موذهبتمم

مإىلمعيادةماألمراضمالنفسية،موأعطوينمأقراصًامفلممينفعممعيمأيمعالج(م
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م*م**م

تركته،مفلممأرسمإالمقليالمحتىمسمعتمشابةمصغريةمتقولملصاحبتها:)ملقدمكنتممتفوقةميفمم

دراستي،ملكنيمأحببتمأحدمالشاهريمبشكلمجنوين،مفمألتمبصورهمالكبريةمحجريت،مودسستمم

مبدأمم محتدثتمعنهمزمياليت.. مإذا مبلقائه،موأثور مالصغريةميفمكلمكتبي،موكنتمأحلممدائاًم صوره

يفماالنحدارمبسببمهذاماحلّبماجلنوين،ملدرجةمأينمأخشىممنماالستمرارميفممممستوايمالدرايسم

االنحدار،مويفمنفسمالوقتمالمأستطيعمالتغلبمعىلممشاعري،موأشعرمبأننيموحديميفممشكلةمم

مهتددممستقبيل،موالمأستطيعممصارحةمأحدمهبا..م

م***م

نمالقلبمالذيممتركتهامهتذيمهبذاماهلذيان،مورستمنحومبالدمأخرىمأكثرمحترضا،مبحثامعم

ينسجمممعمالعقلمومعمكلماللطائفمالتيمأودعهاماهللميف..موهناكمفرحتمكثريا..ملقدمتصورتمأينمم

،موقدمرأيتمفيهمالورودمالتناثرة،مم( 1) قدموجدتمغايتي،مفقدموصلتميفميومميقالملهم)يومماحلب(م

 
(أوم)عيدماحلب(،مأوم)عيدمالعشاق(،مأوم)الفالنتاين(،موقدمتعودمالغربمعىلماالحتقالمبهميفميفمالرابعمعرشممنمشهرمفربايرم1)

ر،موتقامم)مشباطم(ممنمكلمعام..مويفمهذاماليوممعادةمماميتبادلونمالتهاينموالورودماحلمراءمويرتدونمالالبسمذاتماللونماألمح

ماحلفالتمالراقصةمالاجنة..م

ويرجعمأصلمهذامالعيدمإىلمالرومانمالوثنيني،مفقدمكانمالرومانمحيتفلونمهبذهماحلادثةميفممنتصفمشهرمفربايرممنمكلمعامم

احتفاالمكبريا،موكانممنممراسيمهمأنميذبحمفيهمكلبموعنزة،مويدهنمشابانممفتوالمالعضالتمجسميهاممبدممالكلبموالعنزة،مثمم

يغسالنمالدممباللبن،موبعدمذلكميسريمموكبمعظيمميكونمالشابانميفممقدمتهميطوفمالطرقات،مومعمالشابنيمقطعتانممنماجللدم

م.ميلطخانمهباممكلممنمصادفهام،موكانمالنساءمالرومياتميتعرضنملتلكماللطامتممرحبات،مالعتقادهنمبأهناممتنعمالعقمموتشفيه

القوطيم)كلوديوس(ملهممبمبالقديسمفالنتني،موالذيمتويفميفمرومامإثرمتعذيبمالقائدباإلضافةمإىلمهذا،مفقدمارتبطمعيدماحل

م.مممختليداملذكره350م،موبنيتمكنيسةميفمروماميفمالكانمالذيمتويفمفيهمعامم296حوايلمعامم

)احلبماإلهلي(مإىلمولاماعتنقمالرومانمالسيحيةمأبقوامعىلماالحتفالمبعيدماحلبمالسابقمذكره،ملكنمنقلوهممنممفهومهمالوثنيم

مفهوممآخرميعربمعنهمبشهداءماحلب،مممثالميفمالقديسمفالنتنيمالداعيةمإىلماحلبموالسالممالذيماستشهدميفمسبيلمذلكمحسبم

م.مزعمهم.موسميمأيضام)عيدمالعشاق(مواعتربم)القديسمفالنتني(مشفيعمالعشاقموراعيهمم
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:ميفمهذهمالبالدمموالقلوبمالتضامة،موملمأرمفيهمقطرةمدمعمواحدة،موالمجمنونامواحدا،مفقلتملقلبيم

سوفمتقيم..مويفمهذهمالبالدمـمالتيمالممتتلئمبغريمالورودمـمسوفممتتلئمباهلوىمالمتلئمبالسالممم

موالسكينةموالسعادة.م

لقدمبقيتمأمحلمهذهمالفكرةماجلميلةمإىلمالساء..مملمتعشممعيمهذهمالفكرةمإالمتلكمالسويعاتمم

ممنمالصباحمإىلمالساء..مثممعدتمبعدهامإىلمآالمي.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟موملمكانمذلك؟م

قال:ميفمالساء..موعندمامذبلتمتلكمالورود،موذهبمعنهامعطرهامالذيمكانتمختتالمبه،مم

وذهبمعنهامبريقممجاهلامالذيمكانتمحتلمبسببهمأرشفمالواقع..موبعدمامرميتمتلكمالورودمم

منمقنابلممموديستمباألقداممرأيتممنمدلنيمعىلممامكانمحيملهمذلكماحلبمأومذلكمالرسابم

مالرصاع.م

كانمأولممنمالتقيتمامرأة،مالمتبكيمبدموعها،مولكنمقلبهاميكادمحيرتق..معندمامرأيتهامم

مفاقرتبتممنها،مم رمحتها،مفقدمرأيتممجيعمأحزانمالعاملمختتزنميفممقلتيهاماللتنيمشحتامبالدموع،

 
الاليتميفمسنمالزواجميفملفافاتمصغريةممنمالورق،موتوضعميفمموكانممنماعتقاداهتمميفمهذامالعيدمأنمتكتبمأسامءمالفتيات

طبقمعىلممنضدة،مويدعىمالشبانمالذينميرغبونميفمالزواجمليخرجمكلممنهممورقة،مفيضعمنفسهميفمخدمةمصاحبةماالسممالكتوبم

ممضاملدةمعاممخيتربمكلممنهاممخلقماآلخر،مثمميتزوجان،مأوميعيدانمالكرةميفمالعاممالتايلميوممالعيدمأي

وقدمثارمرجالمالدينمالسيحينيمعىلمهذامالتقليد،مواعتربوهممفسدامألخالقمالشبابموالشاباتمفتممإبطالهميفمإيطاليامالتيم

كانممشهورامفيها،مألهناممدينةمالرومانمالقدسة،موالميعلممعىلموجهمالتحديدممتىمتممإحياؤهممنمجديد.مفالرواياتمالنرصانيةميفم

الصادرمأنماإلنجليزمكانوامحيتفلونمبهممنذمالقرنماخلامسمعرشماليالدي.مويفمالقرننيمالثامنمعرشممذلكمخمتلفة،ملكنمتذكرمبعض

والتاسعمعرشماليالدينيمانترشتميفمبعضمالبالدمالغربيةمحمالتمتبيعمكتبامصغريةمتسمى)كتابمالفالنتني(مفيهامبعضماألشعارم

قةمهتنئةموفيهاممقرتحاتمحولمكيفيةمكتابةمالرسائلمالغراميةموالعاطفية.مالغراميةمليختارممنهاممنمأرادمأنميرسلمإىلمحمبوبتهمبطام

م)انظر:مالوسوعةماحلرة،موغريها(

:)ملتتبعنمسننممنمقبلكم،مشربامبشرب،ممولألسف،مفقدمغزامهذامالعيدمديارمالسلمنيمليصدقمماموردميفماحلديثممنمقولهم

يامرسولماهلل،ماليهودموالنصارىم؟مقالم:مفمن؟(م)رواهمالبخاريمموذراعامبذراع،محتىملومسلكوامجحرمضبملسلكتموه،مقلنام:

 ومسلم(
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ملقدمأسأتمإم مالشفقة.. مأو مالمتستحقمالرمحة مإننيمفتاة مفقالت: معنمرسها، ىلموالديتمموسألتها

موأخوايت،موجعلتمأعينهممدومًامإىلماألرض،مالميستطيعونمرفعهامخجاًلممنمنظراتماآلخرين.م

مكلمذلكمكانمبسببي..ملقدمخنتمالثقةمالتيمأعطوينمإياهامبسببمذلكماحلبماللعني.م

بسببمذلكماإلنسانمالجردممنمالضمري،مالذيمأغراينمبكالمهمالعسول،مفلعبمبعواطفيمم

مممعهميفمالطريقماليسء..موأحاسييسمحتىمأسريم

وبالتدريجمجعلنيمأمتادىميفمعالقتيممعهمإىلمأسوأممنحدر..مكلمذلكمبسببماحلبمالومهيمم

الذيمأعمىمعينيمعنماحلقيقة،موأدىميبميفمالنهايةمإىلمفقدانمأعزممامتفخرمبهمالفتاة،مويفخرمبهمم

مل..ممأبواها،معندماميزفاهنامإىلمالشابمالذيميأيتمإىلممنزهلامبالطريقماحلالم

لقدمأضعتمهذامالرشفممعمإنسانمعديممالرشف،مإنسانمباعمضمريهموإنسانيتهمبعدمأنمأخذمم

ممنيمكلميشء،مفرتكنيمأعاينموأقايسمبعدمحلظاتمقصريةمقضيتهاممعه..مم

لقدمتركنيميفمحمنةمكبريةمبعدمأنمأصبحتمحاماًل..موآنذاكمملميكنمأحدميعلممبمصيبتيمسوىمم

انميتهربممني،معىلمعكسممامكانميفعلهممعيممنمقبلمأنمماهلل..موعندمامحاولتمالبحثمعنهمكم

يأخذمماميريد..ملقدممكثتميفمنارموعذابمطوالمأربعةمأشهر،موالميعلممإالماهللممامقاسيتهممنمآالممم

نفسيةمبسببمعصياينملريب،مواقرتايفمهلذامالذنب..موألنماحلملمأثقلمنفسيتيموأتعبها..مكنتمأفكرمم

لتيمتتحركميفمأحشائي؟..مفوالديمرجلمضعيف،ميشقىمويكدممنممكيفمأقابلمأهيلمهبذهمالصيبةمام

أجلنا،موالميكادمالراتبميكفيه..مووالديتمامرأةمعفيفة،موفرتمكلميشءميلممنمأجلمأنمأتممدراستيمم

مألصلمإىلمأعىلمالراتب.م

ملقدمخيبتمظنها،موأسأتمإليهامإساءةمكبريةمالمتغتفر،مالمزلتمأجترعممرارهتامحتىماآلن..مم

الوحشمرّقميلمأخريًامحيثمرّدمعىلممكالتيماهلاتفيةمبعدمأنمطاردته..موعندماممممإنمقلبمذلكم

علممبحميل،معرضمعىلممساعديتميفماإلجهاضموإسقاطماجلننيمالذيميتحركمداخلمأحشائي..مم
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..مبلموضعنيمأماممخيارينم:مإمامم( 1) كدتمأجّن..مملميفكرمأنميتقدممللزواجممنيمإلصالحممامأفسدهم

مأومأسقطمهذاماحلململلنجاةممنمالفضيحةموالعار..ممممأنميرتكنيميفمحمنتي،م

وّلاممرتماألياممدونمأنميتقدممخلطبتي،مذهبتمإىلمالرشطةمألخربهممباممحدثممنمجانبه،مم

وبعدمأنمبحثوامعنهميفمكلممكانموجدوهمبعدمشهرينممنمبالغي،مألنهمأعطاينماساًممغريماسمهمم

اتضحمأنهممتزوجمولديهمأربعةممنماألوالد،مماحلقيقي..ملكنهميفمالنهايةموقعميفمأيديمالرشطة،موم

مووضعميفمالسجن.م

موعندمامعلمتمأنهممتزوجمأدركتمكممكنتمغبيةمعندمامرستموراءهمكالعمياء..مم

مولكنمماذاميفيدمذلكمبعدمأنموقعتميفماهلوةمالسحيقةمالتيمجعلتنيمأتردىمداخلهام؟!م

إيلممنمسجنهمامرأةمختربينمبأننيمملقدمظنمأننيممامزلتمتلكمالفتاةمالتيمأعامهامكذبه،مفأرسلمم

إذامأنكرتمأماممالقايضمأنهمانتهكمعريضمفسوفميتزوجنيمبعدمخروجيممنمالسجن..ملكنيمم

مرفضتمعرضهمالرخيص.م

مقلت:مفامذامتفعلنيماآلن؟م

قالت:ملقدمرجعتمإىلمبيتي،مواختذهتامسجني..موهامأنامقابعةمفيهمالمأكلممأحدًا،موالميراينمم

ملتيمسببتهامألرسيت،مفأهدرتمكرامتها،مولوثتمسمعتهامالنقية..مأحد،مبسببمتلكمالفضيحةمام

لقدمأصبحموالديمكالشبحميميشممتهالكًاميكادميسقطممنماإلعياء..مبيناممأصبحتمأميمهزيلةمم

مضعيفة،مهتذيمباستمرار،موسجنتمنفسهامبإرادهتامداخلمالنزلمخشيةمكالممالناسمونظراهتم.م

م***م

مبكلممعنىمالكلمة..ممتركتهامألسمعمأخرى،موهيمتقول:مأنام فتاةمجامعية..مأحببتمشابًا

واخرتتهمحبيبًاملقلبيمورفيقًاملدريبمبموافقةمومباركةماألهل،موفياممكنامنقوممباالستعدادمللزواجمم

فوجئنامباعرتاضاتمرسمية،موعقباتمومهية،محالتمدونمإمتاممفرحتنا،ملكننامملمنستسلم،مفحاولنامم

 
 (مذكرناماحللولمالرشعيةمالرتبطةمهبذهماحلالةميفمسلسلةم)فقهماألرسةمبرؤيةممقاصدية(1)
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موى،موملمنفقدماألملمرغمموصولنامإىلمطريقممسدود.مالتغلبمعليها،موضحينامبالكثريمدونمجدم

واستمرتماللقاءاتمواالتصاالتمبيننا،مويفمذاتميوممنسينامأنفسناميفمغمرةماحلب،مفكانمم

مالشيطانمثالثنا..م

ومنمهنامبدأتمالشكلةمأومالأساةمالكربى،مفبدالًممنمتصحيحمغلطتهمأومغلطتنا،مفوجئتمبهمم

ويزعممويدعيمبأينمملمأكنمعذراء،مواختذممنمذلكمحيلةمللتهربمممميتهمنيمزورًاموظلاًممبأبشعمالتهم،م

ممنمالسؤولية،موتصحيحمغلطةمفظيعةمارتكبناهاميفمحلظةمطيش.م

كيفميمكنمأنمحيدثميلمهذا،موملميمسسنيمأحدمغريه،موقدمأقسمتملهمأينمملمأعرفمرجاًلمممم

مًا،موعادميؤكدمحبهميل.مقبلهموالمبعده،موبكيتمأمامه،موتوسلتمإليهمأالميتخىلمعني،مفواعدينمخريم

وكثرتماللقاءاتمبيننا،موكنتمأحرصمخالهلامعىلمعدممإغضابه،موكانمهوماآلمرمالناهي،مم

والقايضمواجلالد،مثممبدأميتهربممني،موينتحلماألعذار،موأخريًامطالمغيابهموانقطعتمأخباره،مم

مم.ممفأدركتمأننيمكنتماجلانيةمعىلمرشيفموالضحية،موأننيمقدمحكمتمعىلمنفيسمباإلعدام

لقدمصربت،موانتظرتمباممفيهمالكفاية،مورفضتمعرشاتمالشبانمخوفًاممنمافتضاحمأمريمم

مفتكونمهنايتي.م

مقالتمذلك،مثممغرقتميفمدموعها،موملمأتبنيممنهامسوىممامذكرتهملكم.م

م***م

رستمإىلمبالدمأخرى..مفصادفمدخويلمإليهامرؤيتيملنظرمبشعمالمزالميلحمكلمحنيمعىلمم

مذاكريت.م

مت؟مقلنا:مومامرأيم

قال:ملقدمرأيتمفتاةمصبتمعىلمنفسهامالبنزين،مثممأرسعتمإىلمرجلمكانمقريباممنها،مثممم

معانقته،مثممأشعلتمعودمالثقاب،مفاحرتقاممجيعا،موملميستطعماجلمعمالحيطنيمهباممأنميفعلوامشييئا.م

مقلنا:معجبا..مملمفعلتمهذا؟م
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..مفقدمختىلمحبيبهامعنها،ممقال:ملقدمسألتمالحيطنيمهبا،موقدمأخربوينمأنمسببمذلكمهوماحلبم

موارتبطمبأخرى..موكانتمقبلمذلكمقدمحبستمنفسهاميفمغرفتهامبمنزهلاممدةمثالثةمأيامممتتالية..مم

وقدمقالتميلمإحدىمجاراهتا:مإنمهذهمالشابةمالسكينةمملمتتوقفمعنمالبكاءمطيلةمتلكمالفرتة،مم

ممعمحبيبهامالذيمأحلقمهبامرضرًامموقدمحاولتممواساهتا،ملكنهامردتمعيلمبأهنامقدمرتبتملقاًءمأخرياًم

بالغًا..موتمماللقاءماألخريمالذيمحتولمإىلممواجهةمعنيفةمبينهام،ممثممدخالميفممشادةمكالميةمحادة،مم

وعندهامتوجهتمالفتاةمإىلممكانمقريب،موتناولتموعاءممليئًامبالبنزين،مفصبتهمعىلمجسدهامأماممم

منعها،ملكنهامانقضتمعليهموهيمتشتعلممممحشدممنمالناس،موأشعلتمالنار،موقدمحاولم)احلبيب(م

منارًا،مواحتضنتهمبكلممامأوتيتممنمقوةمليحرتقاممجيعًا..م

م***م

مامرستمإالمقليالمحتىمرأيتمشاباميطلقمالرصاصمعىلمامرأةمكانتمبجانبه،مثمميطلقمالنارمم

ممعىلمنفسهمبعدها،مفسألتمعنهام،مفقالوا:ملقدمعاشمهذامالشابميفمالسنواتماألخريةمقصةمعاطفيةم

ملمُتكتبمهلامهنايةمسعيدةمبعدمأنماصطدمتمببعضمالعوقات،مبحسبمرسالةمتركهامالنتحرانمبخطمم

ميدهيام،مقاالمفيهام:مإهناممأقدمامعىلماالنتحارمبكاملمإرادهتامموقوامهامالعقلية.مم

ثممسمعتمبعدهامبطيارمفضلماالنتحارمومعهممجيعمالركاب،محنيمعلممبوجودمرجلمعىلممتنمم

ودهامكانمقدمانتزعممنهمفتاةمحيبهامعىلمالرغمممنماعرتاضهمسلفًامعىلموجودهميفممالطائرةمالتيميقم

مالطائرة،مفاممكانممنهمإالمأنمقادمحفلةمموتممجاعيةمذهبمضحيتهاممجيعمالركاب.م

ثممسمعتمبامرأةموضعتمالسمملزوجهامقبلمزفافهاممبيوممواحدمحتىمتتمكنممنمالزواجمم

لعريسمقدمتوجهمإىلممنزلمعروسهمليعرضمعليهممكروتممبشابمآخرمحتبهممنذمفرتةمطويلة..موكانمام

الدعوةمحلفلمالزفاف،مفقدمتملهمالعروسمكوبمشايممسموم،موفورمخروجهممنمالنزلمسقطمم

معىلماألرض،مواكتشفماألطباءمأنهمماتممسمومًا.م

م***م
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بعدهامرستمإىلمإيطاليا،موبالضبطمإىلممدينةمفيهاميقالمهلام)فريونا(،موهناكمقدرماهللميلمأنمم

مأعيشمأحداثممأساةمروميوموجولييت..ملعلكممسمعتممهبا.م

مقلنا:محدثنامعنها.م

قال:مقصتهاممطويلة..ملقدمحاولمشكسبريمباممأويتممنمقوةمقرحيةمأنميعربمعنها..ملكنهميفمم

احلقيقةمملميعربمإالمعنمالظواهرمالتيمرآهامأومالتيمحاولمأنميراها..مأماماحلقيقة..موالتيمذقتممثلها..مم

منميعربمعنها.مفأعظمممنمأم

مأصحابمم لقدمكانمروميوموجوليتممثاالمعنمالرصاعمالذيميعانيهمأصحابمالقلوب..

مالقلوبمالذينمغمسوامقلوهبمميفمالطنيمالدنس..مم

مقلنا:ملقدمشوقتنا،مفحدثنا.م

قال:ملقدمكانامشابنيممنمفريوناميفمإيطاليا،موقدموقعامضحيةمعداءممريرمبنيمعائلتيهام،معائلةمم

كابيوليت..موقدمالتقىمروميو،موهوممنمعائلةممونتاجيو،مبجولييتموهيممنممممونتاجيوموعائلةم

عائلةمكابيوليت،ميفمحفلةمتنكريةمأقامتهامعائلةمكابيوليت..موحرضمروميومتلكماحلفلةمبالرغمممنمم

أنهمملمُيْدَعمهومورفاقهمإليها..مويفمتلكماحلفلةمصيلمروميومبنارمجولييت،موصليتمجولييتمبنارمم

مروميو.م

وجمالعاشقانميفماليوممالتايلمرًسامبمساعدةمالراهبملورانس،مولدىمعودةمروميوممنمموقدمتزم

حفلمزواجهمالتقىمبابنمعممجولييت،مواسمهمتايبولت..موقدمحترشمهذامبروميومحماوالًمالدخولمم

يفمقتالممعه،ملكنمروميومرفضمقتاله،موهبمصديقمروميومواسمهممريكوشيو،موقبلمالتحديمم

ونتاجيو،موعندمامحاولمروميومالتدخلملفضمالنزاع،مقاممتايبولتمبطعنممدفاًعامعنمرشفمعائلةممم

ممريكوشيومحتىمالوت،ممماميدفعمروميومإىلمقتلمتايبولت،موأسفرمذلكمعنمإبعادمروميومعنمفريونا.م

ويفمأثناءمذلكمحاولموالدمجولييتمإجبارهامعىلمقبولمالزواجممنمابنمعمهامباريس،مدونمم

يو،ملكنمالراهبملورانسمقاممبإعطائهامعقاًرامجيعلهاميفمحالةمنومممأنميدريمبأهناممتزوجةممنمرومم
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تشبهمالوتملدةمأربعموعرشينمساعةممنمأجلممساعدهتامعىلمالتخلصممنمضغوطموالدهامعليهامم

بالزواج،مثممأرسلمالراهبمإىلمروميومرسالةميفممنفاهميوضحملهمفيهاممامفعل،ملكنمرسالتهموصلتمم

مجولييت،موجترعمساًممواستلقىمإىلمجانبهاميفمالقرب،موعندمامممتأخرةمحيثمسارعمروميومإىلمقربم

ماستيقظتمجولييتمووجدتمزوجهامميًتامإىلمجانبها،مطعنتمنفسهاموماتتمهيماألخرى.مم

هذهمهيمقصةمروميوموجولييتمالظاهرة..مأمامقصتهاممالباطنة،مفالميطيقمالتعبريمعنهامإالممنمم

مق.مذاقممنمذلكماحلبممامذقت،مومامذاقهمكلمالعشام

 السالم 

قالمذلك،مثممغرقميفمصمتمعميق..مانتظرناهمبرهة،مفلاممملميستأنفمحديثهمقلنامله:ملقدمم

محدثتنامعاممرأيت،مفحدثنامعاممحصلملك.م

مقال:مكلممامرأيتمممنمآالممحصلميل..ملقدمكانمالكلممعربامعني..مم

أذاقتهممنمممبعدمأنمقطعتمكلمتلكمالفاوزمشاءماهللملقلبيمأنميمتلئمبحبمغانيةممنمالغواينم

ماهلوان،مومنمالراراة،مومنمذلةماالستعباد،ممامملمأرممثلهميفمحيايت..مم

مقلنا:مفهلمظفرتمهبا؟م

مقال:موهلميمكنمألحدمأنميظفرمبالرساب؟..ملقدمصدقممنمنصحني..مولكنيمملمأنتصح.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتفارقهامبعدمكلمتلكمالحبةمالتيموصفت؟م

التيمفارقتني..ملقدمباعتنيمبثمنمزهيدممنممتاعمالدنيا..مفارقتنيمممقال:مملمأفارقهامأنا..مبلمهيم

ملترتكمقلبيممملوءمبحرساتمالميمكنمألحدميفمالدنيامأنميتحملها.م

مقلنا:مفامذامفعلت؟م

مقال:ملقدمرحتمأفعلممامفعلمكلمالعشاق.م

مقلنا:متقصدماالنتحار؟م
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تألا..مإىلمأنمعجزمجسديممقال:مملميعدمللحياةممعنىمبعدها..ملقدمكنتمأصبحممتألا،موأميسممم

معنمحتملماألمل،مفراحميطالبنيمباخلالص.م

مقلنا:مفامذامفعلت؟م

قال:ملقدمحفرتمقربا..مورقدتمفيه..مومهمتمبرشبمماماستحرضتممنمأدويةمالوت..مم

لكنيممامإنممهمتمحتىمسمعتمصوتاميفمالقربةميرددمبلحنمعذب،مفيهممنمأحلانمالعشقممامم

اممجيعا..ملقدمكانممملوءامبالقوةموالعزةمواجلامل..موفوقمذلكمكلهممتعودتمسامعه،ملكنهمخيتلفمعنهم

مبالسالممالذيمملمأرملهموجوداممعمأيمحبمعشتهمأومرأيته..ملقدمكانمذلكمالصوتميقول:م

ممفرقةٌم مأهواء ملقلبي مكانت

م 
مأهوائيم مالعني مرأتك ممذ مفاستجمعت

م  
مأحسدهم مكنت ممن محيسدين مفصار

م 
م مرصت ممذ مالورى مموىل مموالئيمورصت

م  
مودينهمم مدنياهم مللناس متركت

م 
مودنيائيم مديني ميا مبذكرك مشغاًل

م  
مثمميقولمبعدهاممتغنيامبصوتمشجيممتحدثامعنمتأثريمتلكمالحبةمالعميقةمالعظيمة:م

م
ٍ
مامِرىء مخاِطِر معىل مَيومًا مَخَطَرْت موإْن

م 
ماهلَمُم موارحتَل ماألْفراُح، مبِه مأقاَمْت

م  
م مَثرى مِمنها مَنَضحوا مَميٍت،مولو مَقرْبِ

م 
ماجلْسمم مواْنَتَعَش وُح، مالرُّ مإليِه ملعاَدْت

م  
مَكْرِمها،م محاِئِط

ِ
ميفء ميف مَطَرحوا مولو

م 
مالّسَقمُم ملفاَرَقُه مأْشفى، موقد معلياًل،

م  
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مَمشىم مُمْقَعدًا محاهِنا، ممن بوا، مَقرَّ مولو

م 
مالُبْكمُم مَمذاَقِتها مِذكِرى مِمن موِتنِْطُق

م  
ِقم ْ مالرشَّ ميف مَعِبَقت مطيبها،مولو ممأْنفاُس

م 
مالشمم ملُه مَلعاَد مَمْزكوٌم، مالَغْرِب مويف

م  
مالِمسٍم مكّف مكأِسها، مِمْن مُخِضبْت، مولو

م 
مالنَّجمِم مَيِدِه مويف مليٍل، ميف مَضّل مَلا

م  
مَبصريًا،م م م مَغدا مأكَمٍه معىل ًا، مرِسّ مُجِلَيْت، مولو

م 
مالّصمّم مَتسمُع مَراَووِقها موِمن

م  
م مرْكبًا مأّن مأْرِضها،مولو مُتْرَب مَيّمَموا

م 
مالّسمُم ُه مرَضّ ملا مَمْلسوٌع، كِب مالرَّ مويف

م  
ماسِمها،م مُحُروَف مالّراقي مَرَسَم مولو

م 
سمُم مالرَّ مأْبَرَأُه ، مُجنَّ مُمصاٍب مَجبنِي معىل

م  
رميتممامكانممعيممنمأدويةمالوت،مورحتمأرسعمإىلممصدرمالصوت،موأنامأصيح:مهذاممامم

مأجده؟مأبحثمعنه،مفأينمم

ماهللََّمَواِسٌعمَعِليمٌم﴿ممقال:مم مَوْجُهماهللَِّمإِنَّ وامَفَثمَّ ُقمَواْلَْغِرُبمَفَأْيَناَممُتَولُّ م(مم115البقرة:م)مممَوهلِلَِّمالرَْْشِ

مقلت:ممامتقصد؟م

مقال:مكلممنمغابمعنهمحبيبهماهتم،موكلممنمفارقهمحبيبهمتأمل،موكلممنمقاطعهمحبيبهمانقطع.م

موقدمصليتمبناره..موملمآتمإىلمهنامإالمبسببه.مقلت:مأعرفمذلك..مم

قال:مفابحثمعنماحلبيبمالذيمالميغيبموالميفارقموالميقاطع..موابحثمعنمالحبةمالتيمالمم

متورثكمإالمالعزةمواخللودموالكاملمواجلامل.م
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مقلت:موأينمأجدها؟م

وم﴿مقال:ملقدمقلتملك:م ُقمَوالَْْغِرُبمَفَأْيناََممُتَولُّ مالرَْْشِ مَواِسٌعمَعِليمٌمَوهلِلَِّ ماهللََّ مإِنَّ مَوْجُهماهللَِّ ممامَفَثمَّ

م(مم115البقرة:م)م

مقلت:مومامعالقةمذلكمهبذا؟..مإنممامقرأتهميتحدثمعنماهلل.م

مقال:موهلمهناكمأحدميمكنمأنميترشفمالقلبمويتقدسمبمحبتهمغريماهلل؟م

مقلت:ماهللميعبد.م

تمالتيمالمتصحبهامالحبة..مإهناممقال:مأعظممعبوديةمتوجهمهللمهيمحمبته..مفالمخريميفماحلركام

مالمتكادمختتلفمعنمالنفاقموالرياءمواخلداع.م

قلت:ملقدمجربتماحلب،موذقتممنمآالمهممامرماينميفمهذهمالقربة..مولوالمتلكماألبياتمالتيمم

مسمعتهاممنكملكنتماآلنميفمالوتى.م

نني..مألنهمحبممقال:مذلكمهوماحلبمالدنس..مإنهمالميرميكمإالمللمقابرمأوممارستاناتمالجام

ميبدأمبالرصاع،موينتهيمبالرصاع.م

مقلت:مالرصاع!؟م

قال:مأجل..مكلمحمبميريدمأنميستويلمعىلمقلبمحمبوبه،مويستأثرمبه..مفإذامظفرمبهمسامهممنمم

مألوانمالعذابمماملعلكمرأيتمبعضه.م

مقلت:موهلمهناكمحبممقدس؟م

مقال:مأجل..موهومحبمواحد.م

مقلت:محبممن؟م

مامعداهمداءموأمل..ممقال:محبمالواحد..مفحبمكلممم

مقلت:مإينمأشعرمبجاملممامتقول..ملكنمذهنيمالميزالمكليالمدونمفهمه.م

قال:محيقملكمأنمالمتفهممهذا..مفمنمالصعبمعىلممنمارمتىميفمدنسماألدناسمأنميرتقىمإىلمم
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مقدسماألقداس.م

مقلت:مأنتمتعيدينمإىلماليأسمإذن؟م

ملنحطماهلمةمأنميطمعميفممثلمهذاماحلب.مقال:مال..مبلمأنامأنرشمفيكماهلمة..مفالميمكنمم

مقلت:مومامعالقةماهلمةمهبذا؟م

قال:مصاحبماهلمةمالعاليةميرتفعمأنميسلممقلبهمأليمكان..مإنهميبحثمعنمالحلمالناسبمله..مم

لقدمحدثمبعضمالعارفني،موكانماسمهمبرشمبنماحلارثمقال:ممررتمبرجلموقدمرضبمألفمم

لمإىلماحلبس،مفتبعتهمفقلتمله:مملمرضبت؟مفقال:مألينممسوطميفمرشقيةمبغداد،موملميتكلممثمممحم

،مفقلت:مفلومنظرتمإىلمم عاشق،مفقلتمله:موملمسكت؟مقال:مألّنممعشوقيمكانمبحذائيمينظرمإيلَّ

مالعشوقماألكربمقال:مفزعقمزعقةمخّرمميتًا..مم

مقلت:ملكنيمتعودتمأنمالمأحبمإالممنمأرى.م

قال:مواهللمالميغيبمعنمالحبنيمأبدا..مإنمملميروهمباألبصارمالدنسةمبدنسمالتبشبيه،مرأوهمم

مبالبصائرمالقدسةمبأنوارمالتنزيه..مم

قلت:ملقدمذكرتملكمأينمأشعرمبجاملمكلامتك..مولكنمعقيلمالميزالمكليالمدونمفهمه..مفهالمم

مانتقلتممنمالرتقيقمإىلمالتحقيق.م

بمالوحيدمالذيمينسجممفيهمالعقلممعمالقلبممعمالنفس..مومعممقال:ملكمذلك..مفهذامهوماحلم

ممجيعماللطائفمالتيميتكونممنهامبنيانماإلنسان.م

مقلت:ممنمالسهلمعليكمأنمتقولمهذا.م

مقال:مومنمالسهلممعيلمأنمأثبتهملك.م

مقلت:مإنكمأنمأثبتهميلمملمختلصنيمأنامفقط..مبلمستخلصمالعاملمأمجع..مهذامالعاملماألسريملقلبه.م

:مالشكمأنكممررتميفمبريةماحلبمالدنسمبالرىضموالجاننيمواحلزانىموالغافلنيممقالم

موالتومهنيموالنحرفنيموالقتلة..م
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مقلت:ملكأنكمكنتممعيميفمرحلتي.م

مقال:مملمأكنممعكمبجسدي..مولكنمحقيقتيمكانتممعك.م

مقلت:مكيفمذلك؟م

إىلمأنمجاءماليوممممقال:ملقدمكنتمأنامكلمأولئك..ملقدمصليتمبجميعمنريانماحلبمالدنس..م

الذيمحفرتمفيهمقربا..موكدتمأسلممنفيسمللموت..مولوالمأنماهللمخلصنيمبشمسماهلدايةملكنتمم

ماآلنميفمحفرةممنمهذهماحلفر.م

مقلت:ملكأنكمحتدثنيمعنمنفيس.م

مقال:ماإلنسانمواحد..موسننماهللمواحدة..ملقدمأبىماهللمإالمأنميعذبممنمرغبمعنهمإىلمغريه..مم

مبكميفمهذاماحلبمالذيمتسميهممقدسا؟مقلت:مفاممالذيمرغم

قال:مأشياءمكثرية..مالميمكنمحرصها..مولكنيمسأكتفيمبسبعةمتقابلمتلكمالسبعةمالتيمم

مصليتمبنارها.م

مقلت:مفاممهي؟م

مقال:مالصحة..موالعقل..موالفرح..مواحلضور..مواحلقيقة..مواالستقامة..مواحلياة.مم

 الصحة: 

احلبميفمأهلهمهومتلكماألدواءمالتيمالمجيدمممم..مفإنمأولممامينرشهمالصحةمقلت:مفحدثنيمعنمم

مصاحبهامهلامترياقا.م

مابتسم،موقال:ملقدمعربمشعراؤكمممنمبنيمعذرةمعىلمذلك،مفقالمأحدكم:م

ملهم مدواء مال معضال مداء ماحلب

م 
مالنحاريرم ماألطباء مفيه محيار

م  
مغلوام مالعاشقني مأن مأحسب مكنت مقد

م 
متقصريم مبالقوم مفإذا موصفه ميف

م  
مقلت:مبلممنهمممنمزادمعىلمذلك،مفراحميصيح:مم

مهكذام مباليشء مواحلب ماهلوى مما مأال

م 
مفيوصفم ماللسان مطوع مبه ميذل

م  
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مأنهم ماهلل مقىض ميشء مولكنه

م 
مأعنفم مالوت ممن ميشء مأو مالوت مهو

م  
مضنىم موآخره مسقم مفأوله

م 
مويتلفم ميشف مشوق موأوسطه

م  
موحرسةم موهم موتسهيد موروع

م 
م ميزيد موجد معىل مويضعفمووجد

م  
قال:ممصدقمالشاعر،مفاحلبميفممقياسماحلقيقةمموتمحقيقي،مفالروحمالسلوبة،مالغائبةمعنمم

نفسها،مالفانيةمعنموجودها،مالستسلمةمهلواهامروحمميتة..مولذلكميعتربمالعارفونمهذهماحلالمم

ة،موهومممرضامنفسيامالميقعمفيهمإالمضعافمالعقول،مقالمالغزايل:م)مامالعشقمإالمسعةمإفراطمالشهوم

ممرضمقلبمفارغمالمهممله(م

مقلت:مسلمتملكمهبذا..مفهلمخيلوماحلبمالذيمتدعومإليهممنمهذا؟م

مقال:مأجل..مم

مقلت:مأثبتميلمذلك.م

مقال:مممامأولممامينرشمالرضميفمالحبني؟م

مقلت:مأشياءمكثرية..ممنهامفراقمالحبوبمأومإعراضهمأومغيابهمأومبغضه..م

مدنسا..مفمنماجلنونمأنمحتبممنميفارقكمأوميعرضمعنكمأوممقال:مولذلكمكانمذلكماحلبمم

ميغيبمأوميبغض..م

مقلت:ملقدمعرفتمهذاماجلنونميفماحلبمالدنس..مفكيفمخيلومالقدسممنمهذامالدنس؟م

قال:مأمامالفراق..مفإنمحمبماهللمالميعرفه..مفاهللمالميغيبمأبدا..مبلمهومأقربمإليناممنمأنفسنا..مم

مَقِريٌبم()البقرة:ممنمملقدمقالماهللمتعاىلم مَسَأَلَكمِعَباِديمَعنِّيمَفِإينِّ يذكرمقربهممنمعبادهم:﴿مَوِإَذا

يٌب()هود:ممنماآليةم186اآليةم مَقِريٌبمجُمِ مَريبِّ َوَمامَتُكوُنمم:﴿م(،موقالمتعاىلم61(،موقالمتعاىلم:﴿مإِنَّ

مُكنَّامَعَلْيُكْممُشُهودًامِإْذمُتِفيُضوَنمِفيِهمَوَمامميِفمَشْأٍنمَوَمامَتْتُلومِمْنُهمِمْنمُقْرآٍنمَوالمَتْعَمُلوَنمِمْنمَعمَم ٍلمِإالَّ

م مِإالَّ مَوالمَأْصَغَرمِمْنمَذلَِكمَوالمَأْكرَبَ
ِ
اَمء ٍةميِفماأْلَْرِضمَوالميِفمالسَّ يِفمِكَتاٍبممممَيْعُزُبمَعْنمَربَِّكمِمْنمِمْثَقاِلمَذرَّ

ْنَساَنمَوَنْعَلُممَمامُتَوْسِوُسمِبِهمَنْفُسُهمَوَنْحُنمَأْقَرُبممَوَلَقْدمَخَلْقَنامم:﴿مممموقالمتعاىلم(،مم61يونس:م)   ُمِبنيٍم اأْلِ
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ماْلَوِريدِم مَحْبِل مِمْن م16ّق:م)  ِإَلْيِه متعاىلم(، مموقال مالمم:﴿ مَوَلكِْن مِمنُْكْم مِإَلْيِه مَأْقَرُب َوَنْحُن

ونَم مهُم:﴿مموقالمتعاىلم(،مم85)الواقعة:م(مُتْبرِصُ مُهَوممَمامَيُكوُنمِمْنمَنْجَوىمَثالَثٍةمِإالَّ َومَرابُِعُهْممَوالممَخَْسٍةمِإالَّ

مُيَنبُِّئُهْممِباَممَعِمُلوام مُهَومَمَعُهْممَأْيَنمَمامَكاُنوامُثمَّ ممممَساِدُسُهْممَوالمَأْدَنىمِمْنمَذلَِكمَوالمَأْكَثَرمِإالَّ َيْوَمماْلِقَياَمِةمِإنَّ

مَعِليمٌم
ٍ
ء ميَشْ م(م7)الجادلة:ممنماآليةم(ماهللََّمبُِكلِّ

نمأعرابًيامقال:ميامرسولماهلل،مأقريبمربنامفنناجيهمأممبعيدمفنناديه؟مفسكتمالنبيمموقدمرويمأم

اِعمِإَذامَدَعاِنم()البقرة:ممنمم مَقِريٌبمُأِجيُبمَدْعَوَةمالدَّ ،مفأنزلماهلل:﴿مَوِإَذامَسَأَلَكمِعَباِديمَعنِّيمَفِإينِّ

ممم( 1) (م186اآليةم

فأنزلماهللمعزموجل:﴿مَوِإَذامَسَأَلَكمم:مأينمربنا؟مالنبيمموسألمأصحابمرسولماهللم

اِعمِإَذامَدَعاِنم()البقرة:ممنماآليةم مَقِريٌبمُأِجيُبمَدْعَوَةمالدَّ    186 (2 )ِعَباِديمَعنِّيمَفِإينِّ

ًفا،موالمممموعنمأيبمموسىماألشعري،مقال:مكناممعمرسولماهللمم يفمَغَزاةمفجعلنامالمنصعدمرَشَ

ًفا،موالمهنبطموادًيامإالمرم فعنامأصواتنامبالتكبري.مقال:مفدناممنامفقال:م)يامأهيامالناس،مأْربُعواممنعلومرَشَ

عىلمأنفسكم؛مفإنَّكممالمتدعونمأصّمموالمغائًبا،مإناممتدعونمسميًعامبصرًيا،مإنمالذيمتدعونمأقرُبمم

إىلمأحدكمممنمُعنُقمراحلته.ميامعبدماهللمبنمقيس،مأالمأعلمكمكلمةممنمكنوزماجلنة؟مالمحولموالمم

 ( 3) باهلل(مقوةمإالمم

مسكتمقليال،مثممقال:ملقدمقالمالعارفونمالذينمذاقواملذةمهذامالقربميعربونمعنمهذا:م

مإليهمم مأحن مأين معجب مومن

م 
ممعيم موهم مأرى ممن معنهم موأسأل

م  
مسوادهام ميف موهم معيني موتطلبهم

م 
 

 (رواهمابنمَمْرُدويه،موأبومالشيخماألصبهاين.1)

 (رواهمعبدمالرزاق.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.3)
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مأضلعيم مبني موهم مقلبي مويشتاقهم

م  
قالت:ممنمعندماحلبيبمقلت:موإىلمأين؟مموقالمالشبيل:مرأيتمجاريةمحبشيةمفقلت:ممنمأين؟مم

مقالت:مإىلماحلبيبمقلت:ممامتريدينممنماحلبيب؟مقالت:ماحلبيب.م

مقلت:مواإلعراض!؟م

متحم مأن مالبليِة مفمن

م 
محتبهْم ممن محيبَك موال مَب

م  
مبوجِههم معنَك مويصدَّ

م 
متغبهم مفال مأنَت موتلح

م  
عنمعباده،مبلميقبلهم،مبلمإنهممقال:ممكلهممقدميعرضمعنكمإالماهلل..مفاهللمالكريممالميعرضم

يدعوهممبكلماألساليبمليقبلوامعليه،مرمحةممنهموتفضالمومودة..ملقدموردميفماألخبارمأنهمكانميفمم

بنيمإرسائيلمشابمعبدماهللمتعاىلمعرشينمسنةمثممعصاهمعرشينمسنة،مثممنظرميفمالرآةمفرأىمالشيبمم

عصيتكمعرشينمسنة،مفإنمرجعتممميفمحليتهمفساءهمذلكمفقال:مإهليمإينمأطعتكمعرشينمسنةمثمم

إليكمأتقبلني؟مفسمعمقائاًلميقولموالميرىمشخصًا:مأحببتنامفأحببناك،موتركتنامفرتكناك،موعصيتنامم

مفأمهلناكموإنمرجعتمإلينامقبلناك.م

مويفماألثرماإلهليممنمخطابماهللملعبادهم:م

م..م)متىمجئتنيمقبلتكم

مإنمأتيتنيمليالمقبلتك..موإنمأتيتنيمهنارامقبلتك..م

تقربتممنيمشربامتقربتممنكمذراعا..موإنمتقربتممنيمذراعامتقربتممنكمباعا..موإنمممإنم

م.ممشيتمإىلمهرولتمإليكم

المحتجبكماخلطايامعني،مفلوملقيتنيمبقرابماألرضمخطايا،مثمملقيتنيمالمترشكميبمشيئامأتيتكمم

م.مبقراهباممغفرة..مولومبلغتمذنوبكمعنانمالسامءمثمماستغفرتنيمغفرتملكم

م..ممنمهومأعظمممنيمجوداموكرمامهلمهناكمم

م.معباديميبارزوننيمبالعظائم،موأنامأكلؤهممعىلمفرشهمم
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إينمواجلنمواإلنسميفمنبإمعظيم:مأخلقمويعبدمغرييموأرزق،مويشكرمسوايمخرييمإىلمالعبادمم

نازلمورشهممإىلمصاعدمأحتببمإليهممبنعميموأنامالغنيمعنهممويتبغضونمإيلمبالعايصموهممأفقرمم

م.ميشءمإيلم

بلمإيلمتلقيتهممنمبعيدمومنمأعرضمعنيمناديتهممنمقريبمومنمتركمألجيلمأعطيتهمفوقمممنمأقم

م.مالزيدمومنمأرادمرضايمأردتمماميريدمومنمترصفمبحويلموقويتمألنتملهماحلديدم

أهلمذكريمأهلمجمالستيموأهلمشكريمأهلمزياديتموأهلمطاعتيمأهلمكرامتيموأهلمم

نامحبيبهممفإينمأحبمالتوابنيموأحبمالتطهرينمملمممعصيتيمالمأقنطهمممنمرمحتيمإنمتابوامإيلمفأم

م.ميتوبوامإيلمفأنامطبيبهممأبتليهممبالصائبمألطهرهمممنمالعايبم

منمآثرينمعىلمسوايمآثرتهمعىلمسواهماحلسنةمعنديمبعرشمأمثاهلامإىلمسبعامئةمضعفمإىلمم

م.مأضعافمكثريةموالسيئةمعنديمبواحدةمفإنمندممعليهامواستغفرينمغفرهتاملهم

م.مأشكرماليسريممنمالعملموأغفرمالكثريممنمالزللم

رمحتيمسبقتمغضبيموحلميمسبقممؤاخذيتموعفويمسبقمعقوبتيمأنامأرحممبعباديممنمم

 ( 1) الوالدةمبولدها(م

هبذاماحلديثمالودودموغريهمخياطبنامربنا،موهبذهمالعذوبةمواجلاملميدعونامإليه،ملريفعماحلجبمم

مالتيمتعتذرمهبامعنمالتقربمإليه.مالتيمحتولمبينناموبينه،مويزيلماألعذارمم

مقلت:موالبغض!؟..مإنمأخوفممامخيافمالحبمأنميبغضهمحمبه.م

قال:مملنمتلقىممنماهللمإالمالحبة..مفاهللمهومالودودمالذيمغمرماألكوانمبوده..مولذلكمالمم

ميعرضماهللمإالمعىلممنمأعرضمعنه..موالميبغضمإالممنمأبغضهمأومأبغضمالتقربمإليه.م

 العقل: 

م..ممالثاينمرفتماألول..مفحدثنيمعنممقلت:معم

 
 مجلةمأحاديثمبترصف.(ممقتبسممنم1)
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قال:ملقدمرأيتميفمبريةماحلبمالدنسمالجانني،موهممهييلونمعىلمرؤوسهممالرتاب،مورأيتمم

ماألطفال،موهمميرموهنممباحلجارة.م

مقلت:مأجل..ملقدمرأيتمذلك..موقدمأصابنيمبعضمذلك.م

مقال:ممأتدريممل؟م

بالتعجب..مأومكنتمأكتفيمبأنمأصىلممقلت:مملمأتعودمالبحثميفمأرسارماحلب..مكنتمأكتفيم

مبنارهمدونمأنمأبحثمعنمكيفيةماخلروجممنه.م

قال:مملقدمخلقماهللملكلملطيفةممنملطائفماإلنسانمحملهامالذيمالمتكملمإالمبه..موالمتستقرمم

إالمبه..موالمتسكنمإالمبه..مفإنمحتققمهلامذلكمنعمتموسعدتموسلمت..موإنمملميتحققمثارت..مم

مرةممنمثوراهتا.موقدميكونماجلنونمثوم

مقلت:مقربميلمهذا.م

قال:مملقدمخلقماهللمللمعدةمطعامامهيأهمهلاميفممطابخمالقدرةميتناسبممعهامتناسبامتاما،مفإنمم

أقبلتمعليهمسلمت،موإنمأعرضتمعنهمإىلممامالميصلحمهلامأصاهباممنماجلنونمماميمألمصاحبهامم

رضتمعنهمإىلمغريهمأصاهبامصاحبهاممباألمل..مومثلمذلكمخلقمللرئتنيمهواءممعينامتتنفسه..مفإنمأعم

ممنمالضيقمواألملممامقدميسلمهمإىلمالوت.م

مقلت:ممامتقولهمصحيح..موالميمكنمألحدمأنميشكمفيه.م

قال:مموهكذامعاملماللطائف..ملقدمخلقماهللمقلبماإلنسان..موالذيمهومحملمالواجيدمحمالمم

جتدهميطلبهميفمكلمحمل،مويبحثمعنهمممتوجهامتوجهامكليامإىلماجلاملماخلالدمالثابتمالكامل..مفلذلكمم

ميفمكلممرآة..مم

مقلت:مولكنمملميرىضمباجلاملمالزائلمالتزعزعمالناقص؟م

مقال:مالغفلةمووساوسمالشياطني..موماميلقنهمإياهمرجالمبنيمعذرة.م

مقلت:متقصدمقومي؟م
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قال:ممأجل..مويفمالبرشممثلهممكثري..مإهنممرجالمرصفوامتلكماللطيفةممنمعاملمالقدسمإىلمم

ماإلنسانممعاملم مومترغمعقلماإلنسانمالسامويموكرامة ملإلنسان.. مفصارماإلنسانمعبدا مالدنس..

مالسامويميفمأوحالمالطني.م

مقلت:مولكنمالقلبمجيدمبعضماللذةميفمذلك؟م

م..مأملمتسمعمشعراءكمموهمميرددون:م( 1) قال:ممإهناملذةمالمختتلفمعنملذةماخلمرةم

ممدامةم موسكر مهوى مسكر مسكران

م 
م ممن مإفاقة مسكرانمومتى مبه

م  
موعربماآلخرمعنمذلكمبقوله:م

ممخرام ميدها مومن ممخرا معينها ممن متسقيك

م 
مبدم ممن مسكرين ممن ملك مفام

م  
 

(منجدمبعضمالعارفنيميعربونمعنمالحبةمبالسكر،موهوممنمبابمالشاكلةمالممنمبابماحلقيقة،مواألوىلمتركممثلمهذهم1)

التعابريملامتوحيمبهممنممعانمقدمتفهممفهاممخاطئا..موقدماشتدمابنمالقيمميفمردهملثلمهذا،مفقال:م)موهذامالعنىم)أيمسقوطمالتاملكم

الناشئمعنمالحبة(مملميعربمعنهميفمالقرآنموالميفمالسنةموالمالعارفونممنمالسلفمبالسكرمأصال،موإناممذلكممنماصطالحميفمالطربمم

التأخرين،موهومبئسماالصطالح،مفإنملفظمالسكرموالسكرممنماأللفاظمالذمومةمرشعاموعقال،موعامةمماميستعملميفمالسكرم

الَةمَوَأْنتُْممُسَكاَرىمَحتَّىمَتْعَلُموامَمامَتُقوُلوَنم﴾مالذموممالذيميمقتهماهللمورسولهمقالماهللم ِذيَنمآَمنُوامالمَتْقَرُبوامالصَّ َامالَّ تعاىلم:﴿مَيامَأهيُّ

(،موعربمبهمسبحانهمعنماهلولمالشديدمالذيمحيصلمللناسمعندمقياممالساعةمفقالمتعاىلم:﴿مَيْوَممَتَرْوهَنَامَتْذَهُلم43)النساء:ممنماآلية

مُمرْم مَعذَمُكلُّ نَّ
مبُِسَكاَرىمَوَلكِ مُهْم مُسَكاَرىمَوَما مَوَتَرىمالنَّاَس ممَحَْلَها ممَحٍْل مَذاِت مُكلُّ مَوَتَضُع مَأْرَضَعْت مَعامَّ م﴾ممِضَعٍة مَشِديٌد ماهللَِّ اَب

م(،مويقال:مفالنمأسكرهمحبمالدنيا،موكذلكميستعملميفمسكرماهلوىمالذموم..مفأينمأطلقماهللمسبحانهمأومرسولهمأو2)احلج:

الصحابةمأومأئمةمالطريقمالتقدمونمعىلمهذامالعنىمالرشيفمالذيمهوممنمأرشفمأحوالمحمبيهموعابديهماسممالسكرمالستعملميفم

ُْممَلِفيمَسْكَرهِتِْممَيْعَمُهوَنم﴾م)احلجر: (،مفوصفم72سكرماخلمرموسكرمالفواحشمكاممقالمعنمقومملوطملعمرك:﴿مَلَعْمُرَكمإِهنَّ

وأربابمالرشابمالسكر،مفالميليقماستعاملهميفمأرشفماألحوالموالقاماتموالمسيامميفمقسمماحلقائقمبالسكرمأربابمالفواحشم

موالميطلقممعىلممكليممالرمحنماسامميسمىمسكرا(

ثممأشارمإىلمأنماإلنكارممتوجهملأللفاظمدونمالعاين،مفقالم:)مونحنمالمننكرمالعنىمالشارمإليهمهبذاماالسم،موإناممالنكرمتسميتهم

ذاماالسم،موالمسياممإذامانضافمإىلمذلكماسممالرشاب،مأومتسميةمالعارفمباخلمر،موالوارداتمبالكؤوس،مواهللمجلمجاللهمهب

م(م3/306بالساقيمفهذهماالستعاراتموالتسميةمهيمالتيمفتحتمهذامالباب(م)انظر:ممدارجمالسالكني:

ةميفمإنكارممامذكرهمالصاحلونمبسببمهذهماأللفاظ،مفهومملميذكرمونحنممعمتسليمناملامذكرهمابنمالقيم،مإالمأنهمالمينبغيمالبالغ

إالمعىلمسبيلمالشاكلة..موكأهنمميقولونمللمنتيشمبنشوةماخلمر،مأومنشوةماحلبمالوهوم:مدعمعنكممامأنتمفيه،موتعالمللخمرم

 احلقيقيةمالتيمالمتعدلمنشوهتامأيمنشوة،موالملذهتامأيملذة.



156 

 

مواحدةم موللندمان مسكرتان ميل

م 
موحديم مبينهم ممن مبه مخصصت ميشء

م  
 وعربمصفيمالدينماحليلمعنمذلكمبقوله:م

مكالدام مسكٌر مللعشِق

م 
مالعقولِم ميف ممتكَن مِإذا م)كالدام( مِم

م  
مالكثم ممن ماليسرُي ميبقى

م 
مبالقليلِم مظنَُّك مفكيَف م)الكثر( مِر

م  
موعربمالرشيفمالرتىضمعنمذلك،مفقال:م

ممرتعةًم مالصهباَء ميرشُب مالذي مصحا

م 
مَصحام ميقاَل مأن مأعيا ماحُلِب موشارُب

م  
:)محبكماليشءميعميمممإىلمهذامالعنىمالذيمهومحقيقةماحلبموأثره،مبقولهمملقدمأشارم

م،مم( 1) ويصم(م

أيمأنمهذامالنوعممنماحلبمجيعلمالحبممثلمالسكرانمالميرىماألشياءمعىلمحقيقتها،مفيعمىمم

عنمرؤيةمعيوبمالحبوب،مويصممعنمسامعمالعذالموالناصحني،مبلمقدميلتذمبمالمتهممونصحهممم

ماممقالمشاعركم:ملذكرهممحمبوبه،مكم

مأنتم محيث ميب ماهلوى موقف

م 
ممتقدمم موال معنه ممتأخر ميل مفليس

م  
مجاهدام منفيس مفأهنت موأهنتني

م 
ميكرمم مممن معليك مهيون ممن مما

م  
مأحبهمم مفرصت مأعدائي مأشهبت

م 
ممنهمم محظي ممنك محظي مكان مإذ

م  
ملذيذةم مهواك ميف مالالمة مأجد

م 
ماللومم مفليلمني ملذكرك محبا

م  
عنمخطابمقومهمودعوهتم،موجعلتمسببمذلكمماميقعونممموهلذامهنتمالالئكةملوطام

ُْممَلِفيمَسْكَرهِتِْممَيْعَمُهوَنم﴾)احلجر:م م(مم72فيهممنمسكرماهلوى،مقالمتعاىلم:﴿مَلَعْمُرَكمِإهنَّ

َياممتعاىلم:﴿ممفلذةمالسكرميغيبممعهامالعقلمالذيميعلممبهمالقولموحيصلممعهمالتمييز،مكاممقالمم

الَةمَوَأْنُتْممُسَكاَرىمَحتَّىمَتْعَلُموامَمامَتُقوُلوَنم﴾م)النساء:ممنماآليةم ِذيَنمآَمُنوامالمَتْقَرُبوامالصَّ َامالَّ م(مم43َأهيُّ

 
الدرداءموالوقفمأشبه،موقدمبالغمالصغاينمفحكممبوضعهموهلذامتعقبهمالعراقيمقال:موابنم(مرواهمأبومداودممنمحديثمأيبم1)

 (199أيبممريممملميتهممبكذبمبلموالمشديدمالضعفمفهومحسن.)تذكرةمالوضوعات:
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فاآليةمالكريمةماعتربتمالغايةمالتيميزولمهبامحكممالسكرمأنميعلممالسكرانمماميقول،مفمتىمم

مالسكر،مفإذامعلممماميقولمخرجمعنمحكمه.مملميعلممماميقولمفهوميفمم

قلت:مأكلمذلكماحلبمالذيمتغنىمبهمقوميممنمبنيمعذرةمملميكنمإالمنشوةمالمختتلفمعنمم

منشوةماخلمر؟م

ميمتدمم متأثريها ماخلمر مفنشوة موليسممنمفرقمبينهاممإالمفارقمزمنيمبسيط.. مأجل.. م قال:

مساعات،مبيناممنشوةماحلبمالوهوممقدممتتدمإىلمسنوات.م

موإالممتنتهي؟مممقلت:م

قال:ممإىلممامتنتهيمإليهمنشوةماخلمر..مصداعميفمالرأس،موهتتكميفماجلسد،موانتكاسةميفمالروح،مم

موجنونميفمالعقل..مم

مأنواعمم ممن مراقيا منوعا ميكون مأن مكلمأولئكمالميعدوا مبه ماحلبمالذيميتغنى مفهذا قلت:

مالسكرات،مأومصنفامممتازاممنمأصنافمالخدارت!؟م

كريمأوممدمنممخرمجيدممامجيدهمالحبمالعاشق،مفكالمهامقدميظفرمباللذة،ممقال:ممأجل..مفأيمسم

وكالمهاميعيشمعاملمالالوعيموالالعقل،موكالمهاميفماألخريميزولمعنهمذلكمالسكرمبانتهاءممدةمم

متأثريه.م

 الفرح: 

..معهديمبالحبنيميفرحونمسويعاتماللقاء،مثمممالفرحمقلت:معرفتمهذا..مفحدثنيمعنم

مالدائممالقيم.ممميتحولونمإىلماحلزنم

قال:مموحقمهلممأنمحيزنوا..مأملمتعلممأنمالقلبمالمجيدمسعادته،موالملذته،موالمفرحهمإالمبلقاءمم

محبيبه؟م

مقلت:مبىل..موقدمجربته..مم

قال:مموتعلممأنكمإنمفرحتمبيشء،مثممضاعممنك،مأومغابمعنك،محزنتمعليهمبقدرمفرحكمم



158 

 

مبه؟م

مقلت:مأعلممذلك..موأحسبمأنمالكلميعلمه.م

وتعلممأنهمإنمكانميفمحبيبكمماميسوءموماميرس،مفرحتمباممرسكممنه،مواستأتمباممساءكممقال:ممم

ممنه؟م

مقلت:مذلكمصحيح..ممفاممغرضكممنمكلمهذا؟م

مقال:مممنماجلنونمأنمتطلبمالفرحمواللذةموالسعادةمفيمنمهذامحالمحبه.م

مقلت:مفاممالبديلملذلك؟م

رىض..مذلكماحلبمالكاملمالذيممقال:مماحلبمالذيمالميأتيكممنهمإالمالفرحموالسعادةموالم

مجتتمعمفيهممجيعملذاتمالحبني،مومتوتمعندهممجيعممهوممالعاشقني..مم

مذلكماحلبمالذيميمألممجيعمأركانمالقلب،مويستغرقممجيعمزوايامالوجدان..م

ذلكماحلبمالذيميتوحدمفيهماإلنسان،مفبشاركمفيهمالعقلمالقلب،موتنسجممالنفسمفيهممعمم

ماجلسد.م

م؟..ملقدمنذرتمحيايتممجيعامللحب،مفلممأجدمحبامهبذامالوصف.مقلت:مأينمهذاماحلبم

قال:ممذلكماحلبمالميتحققمإالميفماحلبمالقدس..مفهوماحلبمالوحيدمالذيمجتتمعمعندهمكلمم

مهذهماخلصائص..ملقدمعربمعنمتلكمالكامالتماللذيذةممنمذاقه،مفقال:مم

مثامنونم مليله مكل مىف مالقلب ميسبى مكان

م 
م منفسًا متسعون موَأرجحمبل

م  
مغريهم ميْألف مثم مهبذا مهييم

م 
ميصبحم محني مفوره ممن مويسلوهم

م  
محبكمم مقبل مضائعًا مقلبى مكان موقد

م 
مويمرحم ميلهو ماخللق مبحب مفكان

م  
مَأجابهم مهواك مقلبى مدعا مفلام

م 
ميربحم مخبائك معن مَأراه مفلست

م  
مكاذباًم مكنت مإِن ممنك ماألَمانى محرمت

م 
مَأفرحم مبغريك مالدنيا مىف مكنت موإِن

م  
مسواكمموِإم مالوجود مىف ميشء مكان من

م 
مويفرحم ماجلريح مالقلب مبه ميقرَّ

م  
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مبمحبكمم ماهلوى مَأيدى ملعبت مِإذا

م 
ممتزحزحم مبابكم معن مله مفليس

م  
مدياركمم معن مغربة مَأدركته مفإِن

م 
ميربحم مليس ماحلشا مبني مفحبكم

م  
مقلبهم مسام مقد ماخللق مىف ممشرت موكم

م 
ميصلحم محلبك مِإال ميره مفلم

م  
م منار مغريكم موحمبسمهوى متلظى

م 
مَأفسحم مهو مَأو مالفردوس موحبكم

م  
مغريكمم متعلق مقد مقلب مضيم مفيا

م 
مويكدحم مجيول ممما مرمحة مويا

م  
موقالمآخرميذكرمتوحدملطائفهمعىلمحمبةماهلل:م

مفؤاديم معىل مختمت موقد مأروح

م 
مسواكام مبه محيل مأن مبحبك

م  
مطريفم مغضضت ماستطعت مأين مفلو

م 
مأراكام محتى مبه مأبرص مفلم

م  
م مال مبكيلمأحبك مبل مببعيض

م 
محراكام ميل محبك ميبق ممل موإن

م  
مبوجدم مخمتص ماألحباب مويف

م 
ماشرتاكام ممعه ميدعي موآخر

م  
مخدودم ميف مدموع ماشتبكت مإذا

م 
متباكىم مممن مبكى ممن متبني

م  
مشوقام مفيذوب مبكى ممن مفأما

م 
متباكىم مقد ممن مباهلوى موينطق

م  
عبريمعنممقداره،مفذكروامموقدمعجزمالعارفونمالذينمرزقهمماهللمهذاماحلبمالكاملمعنمالتم

بعضمالنسبمللداللةمعليه،مكاممفعلمأبومسليامنمالداراينمحنيمأخربمعنممهةمالعارفيني،مفقال:م)إنمم

مهللمعبادًامليسميشغلهممعنماهللمخوفمالنارموالمرجاءماجلنةمفكيفمتشغلهممالدنيامعنماهلل؟(مم

أومعندمامسئلممعروفمالكرخيمعنماهلمةمالتيمدفعتهمإىلماإلرادةموالجاهدةموالتبتل،مفسكتمم

معروف،مليرتكمللسائلمجماالمللتخمني،مقالمالسائلم:مذكرمالوت،مفقالممعروف:موأيميشءمم

الوت؟مفقال:مذكرمالقربموالربزخ،مفقال:موأيميشءمالقرب؟مفقال:مخوفمالنارمورجاءماجلنة،مفقال:مم

هذا؟مإنمملكًامهذامكلهمبـيدهمإنمأحببتهمأنساكممجيعمذلكموإنمكانتمبـينكموبـينهممعرفةمممموأيميشءم

مكفاكممجيعمهذا.مم
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أومعندمامسألمالثوريمرابعة:ممامحقيقةمإيامنك؟مفقالت:ممامعبدتهمخوفًاممنمنارهموالمحبًامجلنتهمم

مفأكونمكاألجريمالسوء،مبلمعبدتهمحبًاملهموشوقًامإليه،مموقالت:م

م ماهلوىمأحبك محب محبني

م 
ملذاكام مأْهٌل مألنك موحبًا

م  
ماهلوىم محب مهو مالذي مفأما

م 
مسواكام معمن مبذكرك مفشغيل

م  
ملهم مأهٌل مأنت مالذي موأما

م 
مأراكام محتى ماحلجب ميل مفكشفك

م  
ميلم مذاك موال مذا ميف ماحلمد مفال

م 
موذاكام مذا ميف ماحلمد ملك مولكن

م  
تزعممانسجاممهذاماحلبممعممقلت:محدثتنيمحديثمالواجيد،مفحدثنيمحديثمالعقل..مأملم

مالعقل؟م

مقال:ممصدقت..مأجبني..ممامالذيمجعلمقلبكمينجذبمكلماالنجذابملكلممنمأحببت؟م

مقلت:مأشياءمكثريةمالمأكادمأحصيها..مبلمالمأكادمأعرفها.م

موحاولوامم مالقلوبمعرفوها، ماهللمعىلمأرسار مالذينمأطلعهم ملكنمالعارفنيماخلرباء م قال:

مأهناممهاممتشعبتمالمتعدومثالثة.مإحصاءها،موقدموجدوامم

مقلت:مفاممهي؟م

حبماإلنسانملنفسه،مفالحبوبماألّولمعندمكلمحي:منفسهموذاته..مهذهمسنةماهلل..ممممأوهلامقال:ممم

ِوياًل()فاطر:ممنماآليةم م(م43وم﴿مَلْنمجَتَِدملُِسنَِّتماهللَِّمَتْبِدياًلمَوَلْنمجَتَِدملُِسنَِّتماهللَِّمحَتْ

منسانملنفسه؟مقلت:ممامتعنيمبحبماإلم

قال:ممكلمإنسانمفطرمعىلمحبهملدوامموجوده،موعىلمالنفورممنمعدمهموهالكه،م)فلذلكمحيبمم

اإلنسانمدواممالوجودمويكرهمالوتموالقتل،مالملجّردممامخيافهمبعدمالوتموالملجّردماحلذرممنمم

نممسكراتمالوت،مبلملوماختطفممنمغريمأملموأميتممنمغريمثوابموالمعقابمملميرضمبهموكام

كارهًاملذلك،موالمحيبمالوتموالعدممالحضمإالملقاساةمأملميفماحلياة،مومهاممكانممبتىلمببالءمم

فمحبوبهمزوالمالبالء،مفإنمأحبمالعدممملمحيبهمألنهمعدممبلمألّنمفيهمزوالمالبالء،مفاهلالكموالعدممم
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ممم( 1) ممقوتمودواممالوجودمحمبوب(م

كذلكمحيبمكاملموجوده،مألنمالناقصمموكاممأنماإلنسانمحيبمأصلموجودهمودوامه،مفإنهم

مفاقدمللكامل،موالنقصمعدممباإلضافةمإىلمالقدرمالفقودموهومهالكمبالنسبةمإليه.مم

وهوملذلكمحيبمكلمماميكملمهذامالوجود،مفهومحيبمسالمةمأعضائه،موحيبممالهموولدهمم

موعشريتهموأصدقاءه،موكلمذلكملتوقفمكاملموجودهمعليها.م

مبلمقدميتحملمالشاقمألجلهميرجعممفحبهملولدهمـممثالمـموإنمكم انمالمينالهممنهمأيمحظ،م

العتقادهمبأنهمسيخلفهميفمالوجودمبعدمعدمه،م)مفيكونميفمبقاءمنسلهمنوعمبقاءمله،مفلفرطمحبهميفمبقاءمم

منفسهمحيبمبقاءممنمهومقائمممقامهموكأنهمجزءممنهملامعجزمعنمالطمعميفمبقاءمنفسهمأبدًا(ممم

ته،م)مفإنهميرىمنفسهمكثريًامهبممقويًامبسببهمممتجماًلمبكامهلم،ممومثلمذلكمحبهمألقاربهموعشريم

فإّنمالعشريةموالالمواألسبابماخلارجةمكاجلناحمالكململإلنسان،موكاملمالوجودمودوامهمحمبوبمم

مبالطبعمالمحمالة(م

قلت:معرفتمهذا..موأحسبمأنمالكلميعرفه..مفالمأحدممنمالناسمجيادلميفمحبهملنفسه..مبلمم

محمبهمحبهملنفسهمإىلماألنانيةمالقيتة،مواألثرةمالبغيضة..مولكنمكيفمينسجمماحلبممإنمالكثريمجيم

مالقدسممعمهذا..مبلمكيفميكونممقدسا،موهوميرعىممثلمهذا؟م

مفالمينكسهاموالمم مالفطرة.. ماحلبمالقدسمهوماحلبمالذيميراعيمالفطرة،موسالمة قال:

البديلمالذيمتكفمبهمعنمكلمشططمأومميعكسها..موهوملذلكميرعىمهذهمالناحيةموهيذهبامويعطيهامم

ممجوح.م

مقلت:مكيفمجيتمعملهمكلمهذا؟م

قال:ممألنممنمعرفمنفسهموعرفمربهمعلمم)مأنهمالموجودملهممنمذاته،موإنامموجودمذاتهمودواممم

وجودهموكاملموجودهممنماهللموإىلماهللموباهلل،مفهومالخرتعمالوجدملهموهومالبقيملهموهومالكملمم
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لكاملموخلقماألسبابمالوصلةمإليهموخلقماهلدايةمإىلماستعاملماألسباب،مملوجودهمبخلقمصفاتمام

وإالمفالعبدممنمحيثمذاتهمالموجودملهممنمذاته،مبلمهومحمومحمضموعدممرصفملوالمفضلماهللمم

ممم( 1) تعاىلمعليهمباإلجياد(م

ثممهومبعدمهذامالوجودمالستفادممنماهللمهالكمعقيبموجودهملوالمفضلماهللمعليهمباإلبقاء،مم

ممهومناقصمبعدمالوجودملوالمفضلماهللمعليهمبالتكميل،مفليسميفمالوجودممنميقوممبنفسهمإالماهللممثم

مالذيمهومقائممبذاته،موكلممامسواهمقائممبه.م

فلهذامإذامأحبمالعاقلمذاتهمأحبممنميقوممهبا،مفإنمكانمالمحيبهمفهومجلهلهمبنفسهموبربه،مم

معفهاموتقوىمبقّوهتا.مفالحبةمثمرةمالعرفةمتنعدممبانعدامهاموتضعفمبضم

ومثالمهذامالبتىلمبحّرمالشمس،مفإنهملامكانمحيبمالظل،مفإنهمبالرضورةمحيبماألشجارمالتيمم

هبامقواممالظل،م)وكلمماميفمالوجودمباإلضافةمإىلمقدرةماهللمتعاىلمفهومكالظلمباإلضافةمإىلمالشجرمم

تابعملوجوده،مكاممأنموجودمممموالنورمباإلضافةمإىلمالشمسمفإّنمالكلممنمآثارمقدرته،مووجودمالكلم

م( 2)مممالنورمتابعمللشمسمووجودمالظلمتابعمللشجرم

م؟مالثاينمقلت:معرفتماألول،مووعيته،مفاممم

مقال:ممحبماإلنسانملنمأحسنمإليه.م

قلت:مصحيحمهذا،مفقدمجبلتمالقلوبمعىلمحبممنمأحسنمإليهاموبغضممنمأساءمإليها،مم

موقدمقالميفمذلكمشاعرنا:م

م ميف منفيس محمبةًمَوّقيَّْدُت مذراك

م 
متقيدام مقيدًا ماإِلحساَن موجَد مومن

م  
موقالماآلخر:م

مقلوهَبمُم مَتْسَتعِبْد مالناِس مإىل مأحسْن

م 
مِإحسانُم ماإلنساَن ماستعبَد مفطالا

م  

 
 .4/301(ماإلحياء:م1)

 .4/301(ماإلحياء:م2)



163 

 

مقاطبةًم مالناُس مماَل مبالاِل مجاَد ممن

م 
مفتانُم ملإلنساِن موالاُل مإليه

م  
مشريامإىلمهذامالسبب:)مإنماستطعتمأنمالميكونملفاجرمعندكميدامممقال:مملقدمقالمنبينام

ممم( 1) فافعل(م

يفمدعائهم:)ماللهممالمجتعلملفاجرموالملفاسقمعنديميداموالمنعمة،مفإينممموكانممماميقولهم

ماهللََّمَوَرُسولَم ُهم﴾مموجدتمفياممأوحيتهمإيلم:﴿مالمجَتُِدمَقْومًامُيْؤِمُنوَنمِباهللَِّمَواْلَيْوِمماآْلِخِرمُيَوادُّوَنمَمْنمَحادَّ

لمحسنمحبماضطراريمالممففيمهذامإشارةمإىلمأنمحبمالقلبملم،م( 2) (م22)الجادلة:ممنماآليةم

ميستطاعمدفعه،موهومجبلةموفطرةمالمسبـيلمإىلمتغيـريها.مم

مقلت:مأالمترىمأنمهذامالسببمهومعنيمالسببمالسابق؟م

قال:ممذلكمصحيح،مفاإلحسانمسببمإىلمدواممالوجودموكاملمالوجودموحصولماحلظوظمم

بماألولمذايت،مبيناممهومتبعيممالتيمهباميتهيأمالوجود..ملكنمبينهاممـممعمذلكمـمفرقا..مفاحلبميفمالسبم

يفمهذامالسبب،م)مففرقمكبريمبـنيمحبمالصحةموبـنيمحبمالطبـيبمالذيمهومسببمللصحة،مإذمم

الصحةممطلوبةملذاهتاموالطبـيبمحمبوبمالملذاتهمبلمألنهمسببمللصحة،موكذلكمالعلممحمبوبمم

ممالحبوب،ممواألستاذمحمبوب،مولكنمالعلممحمبوبملذاتهمواألستاذمحمبوبملكونهمسببمالعلم

وكذلكمالطعامموالرشابمحمبوبموالدنانريمحمبوبة،ملكنمالطعاممحمبوبملذاتهموالدنانريمحمبوبةمم

مممم( 3) ألهناموسيلةمإىلمالطعام(م

ممنمحيثمم موكلها ممنمالقلب، مالتيمحتلها مالحبوباتمراجعمإىلمالدرجة فالفرقمبنيمهذه

سانهمفاممأحبمذاتهمحتقيقًامممصدرهامترجعمإىلمحبماإلنسانملنفسه،م)فكلممنمأحبمالحسنمإلحم

بلمأحبمإحسانه،موهومفعلممنمأفعالهملومزالمزالماحلبممعمبقاءمذاتهمحتقيقًا،مولومنقصمنقصمم

 
 (مالفردوسمبمأثورماخلطاب.1)
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ماحلبمولومزادمزاد،مويتطّرقمإليهمالزيادةموالنقصانمبحسبمزيادةماإلحسانمونقصانه(مم

مالسببميفماحلبم ممقلت:موعيتمهذا..موالمأحسبمأينمأخالفكمفيه..مفكيفماكتملمهذا

مالقدس؟م

قال:ممبلمملميكتملمهذامالسبب،مبلمملميوجدمإالميفماحلبمالقدس..مفليسمهناكممنمنعمةميفمم

الوجودمإالمواهللمسببهاماألولموالبارش..مفاهللمهومالحسنمالوحيد،موكلممنمعداهمحمسنمإليه..مملقدمم

مُثمَّم َأُروَنم﴾ممقالماهللمتعاىلميذكرمذلكم:﴿مَوَمامبُِكْممِمْنمنِْعَمٍةمَفِمَنماهللَِّ مَفِإَلْيِهمجَتْ ُّ ُكُممالرضُّ مِإَذامَمسَّ

مَمامَسَأْلُتُموُهمَوِإْنمم53)النحل:م (،موأخربنامعنماستحالةمعدهملنعمهمعلينا،مفقال:﴿َمآَتاُكْممِمْنمُكلِّ

اٌرم﴾م)ابراهيم:م ْنَساَنمَلَظُلوٌممَكفَّ ماأْلِ ُصوَهامِإنَّ وامنِْعَمَتماهللَِّمالمحُتْ م(مم34َتُعدُّ

مفميكونماهللمهومالحسنمالوحيد..مونحنمنرىمالكلميامرسمهذهمالوظيفة؟مقلت:مكيم

قال:مأرأيتملومأنمملكاممنماللوكمأمرمبعضمخدمهمبأنمهيبكممامتشاءممنماألموالموالقصورمم

وأنواعمالتاع..مأكنتمترىمتلكمالنعمممنماللك،مأمممنمذلكماخلادممالبسيطمالذيمملميقممإالمباممأمرهمم

مبهماللك؟م

.مولومأنماللكمم.مأرىمكلمتلكمالنعمممنماللك..مأماماخلادممفليسمإالمعبدممأمورممقلت:مبلم

مأمرهمبقتيلملفعل؟م

قال:ممفهكذامكلماخلالئقمالتيمتراهاممنعمةمعليك..مهيميفماحلقيقةموسائطماجلودمالمعنيمم

ماجلود.م

م؟مالثالثمقلت:معرفتمالثاين،مووعيته،مفاممم

مقال:مماجلامل.م

م.مفلوالماجلاملممامسقطتمالقلوبميفمأوديةماهلوى..ممقلت:ملنمجيادلكمأحدميفمهذا.م

قال:مملقدمذكرماهللمتعاىلمهذا،مفذكرمعنمامرأةمالعزيزمأنمقلبهامقدمامتألمبحبميوسفمحتىمم

مم مَسِمَعْتمِبَمْكِرِهنَّ صارتمالممتلكممنمأمرهامشيئا،مثممذكرممجالهموتأثريهميفمالنسوة،مفقال:﴿مَفَلامَّ
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مَواِحدَم مُمتََّكًأمَوآَتْتمُكلَّ مَوَأْعَتَدْتمهَلُنَّ مَرَأْيَنُهممَأْرَسَلْتمِإَلْيِهنَّ مَفَلامَّ ينًامَوَقاَلِتماْخُرْجمَعَلْيِهنَّ مِسكِّ ٍةمِمنُْهنَّ

مَمَلٌكمَكِريٌمم﴾م)يوسف:م مَوُقْلَنمَحاَشمهلِلَِّمَمامَهَذامَبرَشًامإِْنمَهَذامِإالَّ َنُهمَوَقطَّْعَنمَأْيِدهَيُنَّ م(م31َأْكرَبْ

مقلت:مفالقرآنميقرمبه،مفكيفمتنكرهمأنت؟م

ولكنيمأنكرمأنميرىضماإلنسانمبحبسمقلبهميفمقفصمالعيونمالنجل،مأوممقال:ممأنامالمأنكره..مم

ماخلدودمالتوردة،مأوميرىضمأنميشنقمبالشعرماألشقرمالبسوط..مم

مقلت:مفاممالخرجممنمذلك؟م

قال:مماحلبمالقدس..ماحلبمالقدسمهومالوحيدمالذيمالميصلحمالقلبمإالمبه،موالمتكملمم

مه.ممطامحماإلنسانميفمالفرحماخلالدمإالمبم

مقلت:مومامعداه؟م

مقال:ممأنتمترىموأنتمتسمع..موالمشكمأنكمذقت..مم

مثممأخذمينشد:مم

معتيِقم مالرتاِب ميف موجٍه مُربَّ مأيا

م 
مرقيِقم مالرتاِب ميف مُحْسٍن مربَّ مويا

م  
مونجدةٍم مالرتاِب ميف محزٍم موياربَّ

م 
موثيِقم مالرتاِب ميف مرأٍى مربَّ مويا

م  
مهالٍكم موابُن مهالكًا محيٍّ مُكلَّ مأرى

م 
معريِقم ماهلالكنَي ميف منسٍب موذا

م  
مظاعنٌم مِإنَك م: مالداِر ملقريِب مفقْل

م 
مسحيِقم مالحلِّ منائي ممنزٍل مِإىل

م  
مقلت:مأنتمتشريمإىلماهلالك؟م

قال:مموأشريمقبلهمإىلمالذبول..مأملمترمتلكمالورودمالتيمامتألتمهبامالساحاتميفمعيدماحلب..مم

مالعني،موالميقبلمعليهمالقلب؟مكيفمحتولتميفمالساءمإىلمهشيممالمترضاهمم

مقلت:مبىل..مم

قال:مموهلذا،مفإنمالقرآنمالكريممينهىمعقولناموقلوبنامأنمتتعلقمبالفاينموالذابلمواهلالك..ملقدمم

مم
ٍ
ْنَيامَكاَمء ْبمهَلُْممَمَثَلماحْلََياِةمالدُّ قالماهللمتعاىلميشريمإىلمالدنيامبكلممامفيهاممنماحلسناواتم:﴿مَوارْضِ
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ممَأْنَزْلَناهُم
ٍ
ء ميَشْ مَعىَلمُكلِّ َياُحمَوَكاَنماهللَُّ مَفاْخَتَلَطمِبِهمَنَباُتماأْلَْرِضمَفَأْصَبَحمَهِشياًممَتْذُروُهمالرِّ

ِ
اَمء ممِمَنمالسَّ

م(مم45الكهف:م)مممُمْقَتِدراًم

مقلت:مفاممالذابل،موماماهلالك،مومامالفاين؟م

قال:ممكلممامأرسمالحبنيممنمذلكماجلاملمالغشوش..مالذيمهومأقربمإىلمالرسابممنهمإىلمم

مالاء..مم

موقيسموكثري..مم مالشكمأنكممررتميفمرحلتكمبجميلموعروة مثممقال: سكتمقليال،

موغريهممكثري.م

مقلت:مأجل..ملكأنكمكنتممعيميفمرحلتي..مم

ملقدمكنتممعك..موكنتممجيعمأولئك..ملكنيم سألتمنفيس،موقلت:مأرأيتملومأنممقال:م

الجنونمملميرمليىلمإالمبعدمأنمعمرت،موصارتمعجوزامشمطاء..مأكانميكنمهلامكلمذلكماحلب،مأومم

مكانميمكنمأنمجينمبسببها..مأومكانميمكنمأنميرىضمهبامزوجا؟م

ابتسمت،موقلت:محينذاكمسيجنمأيضا..ملكنمالمبسببمحبهمهلا،مبلمبسببمبغضهمهلا..مأملمم

ملشاعر:متسمعمقولمام

مضجيَعهام مفارٌك مالعجوَز مإِن

م 
مدموُعهام مبكًى مغري ممن متسيُل

م  
ميطيُعهام مفال مالوجَه ُد ممتدِّ

م 
ميضيعهام ميضيُفها ممن مكأن

م  
موقولماآلخر:م

مهبام مأتيَت مإِن معجوزًا متنكَحنَّ مال

م 
مهربام مممنعًا ممنها مثيابَك مواخلْع

م  
مَنصٌفم مِإهنا مفقالُوا مَأَتْوَك موإِن

م 
م مأمثَل مَذَهبامفإِن مالذي منصَفيها

م  
مقلت:مسلمتملكمهبذا،مفكلممجالمسيذبلمالمحمالة.م

مقال:ممومنمالغبنمأنمحتبمماميذبل..مألنمقلبكمسيذبلممثلمماميذبلممنمحتبه.م

مقلت:موهلمهناكميشءمالميذبل؟م
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قال:مماجلاملمالقدسمعنمالدنس..ماجلاملمالذيمالمتغريمعليهماأليامموالليايل..موالمتكرمعليهمم

مجحافلمالرضمواهلرم.م

قلت:مولكنامتعودنامعىلمأنمالمنرىماجلاملمإالميفمتناسبماخللقةموالشكلموحسنماللون،مم

موكونمالبـياضممرشبًامباحلمرةموامتدادمالقامةموغريمذلك..مم

مقال:مال..مهذامالميقولهمإالمالحبوسميفمسجنماخلياالت.م

مقلت:مكلنامسجنيماخلياالت..مم

تتحررميفمأحيانمكثريةممنمهذهمالسجون..مبلمترانامنذمممامأطبقتممقال:مومعمذلكمفإنمعقولنامم

مالعيونمعىلمحسنه.م

مأملمتسمعمشاعركم،موهوميقول:مم

مِصباٍحم مأوجٍه ميف مَخرْيَ مال

م 
مقباِحم مأنفٍس معن متسفُر

م  
مَفسادٍم معىل مُيْبنى مكاجُلْرِح

م 
الِحم مالصَّ مظاهِر مبظاهٍر

م  
ممصونٌم مماُله ملن مفُقْل

م 
م ميف مالباِحمُأِصْيَت مِعْرِضَك

م  
مقلت:مبىل..موقدمسمعتمقولماآلخر:م

ممالحمةٍم ممن ممسحًة ممٍي مَوْجِه معىل

م 
مباديام مكان ملو مالشنُي مالثياِب موحتَت

م  
مطعُمهُم مخيبُث مالاَء مأن متَر مأمل

م 
مصافيام مأبيَض

ِ
مالاء ملوُن مكاَن موإِن

م  
موقولماآلخر:مم

مفربامم مالالِح مهبوى متغرتْر مال

م 
م مقباِحمظهرْت مللمالِح مخالئُق

م  
مِصقاهلام مِحسَن ميرون مالسيوُف موكذا

م 
ماألرواُحم متتخطف ها موَبحدِّ

م  
مقال:مفاجلاملمأعمقمإذنممنمأنمينحرصميفممضيقماخلياالت.م

مقلت:مذلكمصحيح..مولكنممامالذيمجعلنامنحرصهميفممضيقماخلياالت؟م

قال:ممأشياءمكثرية..مالميمكننامحرصها..ملعلمأمههامهومالفراغمالذيمجيدهمالقلب،مفيعشقمأولمم
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منميصادفه..مإنهميفعلمنفسممامتفعلهمالعدةماجلائعةمحنيمتبحثمعنمأيمطعامميقابلهاملتمألمهنمهامم

مبه.م

مقلت:مأهكذاماحلب؟م

مقال:ممهكذاماحلبمالدنس.م

مقلت:مواحلبمالقدس؟م

فعمالذيمهومحملماحلبمالقدسميرتفعمأنميستسلممأليمإغراءممنمأيمجهةممقال:مإنمالقلبمالرتم

ممنماجلهات..مإنهمالميقبلمإالمباجلاملمالذيمالميذبل،موالصفاءمالذيمالميكدر.م

مقلت:مفأينمنجدمهذا؟م

مقال:مماهلل..ماهللمهومالبديعمواجلميلمالذيمالميسكنمالقلبموالميستقرمإالميفمحمبته.م

ماهلل.مقلت:مولكنامملمنرمم

قال:مملمنرهمبأبصارنامالقارصة..مولكناميمكنمأنمنراهمبكلملطائفنا..مبلميمكننامأنمنصحبه..مم

مويكفيمذلكمألنمنمتلئمعشقامجلامله.م

مقلت:مالميزلمذهنيمكليالمدونمفهممهذا.م

يفمأحاديثنام:)مهذامخلقمحسن..موهذامعلممحسن..موهذهمسريةمحسنة..مممقال:مألسنامنقولم

موهذهمأخالقممجيلة(؟م

مقلت:مبىل..موصدقناميفمذلك..مفنحنمنستشعرممجالمهذهماألشياء.م

مقال:ممألسنامنشعرمبجاذبيةمتربطنامببعضمالناسمممنمالتهممأجسادهممالرتاب؟م

دباء..مالذينمالمحتلومالجالسمإالممقلت:مبىل..مفنحنمنحبمالكرماءموالرمحاءموالعلامءمواألم

مبذكرهم،موالمالصنفاتمإالمبأخبارهم،موالماحلياةمإالمبعطرمأزهارهم.م

قال:مفكيفمبمنممجعمكرممالكرماءموحلمماحللامءموعلممالعلامء..موملمتكنميفمهذامالكونمم

ممكرمةموالمفضلموالممجالمإالممنهموبهموله؟م
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مقلت:مأيوجدممثلمهذا؟م

مهومالوجودماحلقيقيمالواجب..مومامعداهمظالل.مممقال:مبلمإنموجودمهذام

مقلت:مأين؟م

قال:ماهلل..مفاهللمهوماجلميلمالذيمحوىمكلممجال،موالكريممالذيمحوىمكلمكرم،مواللطيفمم

الذيمحوىمكلملطف،موالبديعمالذيمحوىمكلمبديع..مولومظللنامعىلممقدارماألنفاسمتعددمم

ميذكرمذلك:ممكامالتماهللممامانتهينا..ملقدمقالمالشاعرمالصالحمم

مبمدحهم مواصفيه متفنن مومع

م 
ميوصفم ممل مما موفيه مالزمان ميفنى

م  
 : احلضور  

م..مماممرادكممنه؟ماحلضورمقلت:موعيتمهذا،مفحدثنيمعنمم

قال:مأملمترمأولئكمالذينمرشبواممنممخرةماحلبمالدنسمكيفمانشغلوامعنملطائفهمموعنمم

محياهتمموعنممجيعمماموكلمإليهمممنممسؤوليات؟م

مبىل..ملقدمرأيتهمممنشغلنيمبذكرممنمأحبوهم..مفهممغائبونمهبممعمنمسواهم.مقلت:مم

مقال:ماحلياةمالمتستقيممبذلك..ماحلياةمالمتستقيممإالمباحلضور.م

مقلت:مملمأفهمممرادكممنماحلضور.م

اَمَءمَرَفَعَهامَوَوَضَعماْلِيَزاَنم)م مم7قال:مملقدمخلقماهللمالوازين..مفقالمتعاىلم:﴿مَوالسَّ َتْطَغْواميِفمم(مَأالَّ

واماْلِيَزاَنم)م8اْلِيَزاِنم)م (﴾)النجم(،موقالمتعاىلم:﴿مَلَقْدمَأْرَسْلَنامم9(مَوَأِقيُمواماْلَوْزَنمِباْلِقْسِطمَواَلمخُتْرِسُ

اماحْلَِديَدمِفيِهمَبْأٌسمَشِديٌدممُرُسَلَنامِباْلَبيَِّناِتمَوَأْنَزْلَنامَمَعُهُمماْلِكَتاَبمَواْلِيَزاَنملَِيُقوَممالنَّاُسمِباْلِقْسِطمَوَأْنَزْلنَم

مَعِزيٌزم)م ماهللََّمَقِويٌّ ُهمَوُرُسَلُهمِباْلَغْيِبمِإنَّ م(﴾م)احلديد(م25َوَمَنافُِعملِلنَّاِسمَولَِيْعَلَمماهللَُّمَمْنمَيْنرُصُ

مقلت:ممامعالقةمالوازينمباحلضور؟م

مكنمأنمتستقيمماحلياةمإالممقال:مملقدمخلقماهللماحلياةموكلمماميفماحلياةملرسالةممعينة..موالميم

بأداءمتلكمالرسالة..مفلذلكمكانمكلمشاغلمعنهامحجابامخطرياميتدنسمبهماإلنسان،موتتدنسمبهمم
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ماحلياة.م

مقلت:مولكنمالحبمالميمكنمأنمحيبمإالمبعدمأنميغيبميفممجالمحمبوبهمعنمكلمحضور.م

..مويفمكلمسكنةممقال:ممإالمحمبماهلل..مفإنماهللمالميغيب..مويفمكلمحركةممنمحركاتمالعبدم

ممنمسكناتهمرسالةممنماهللمإليه..موالعبدمالحبمهومالذيميفكمرموزها..مليسريممنمخالهلامإىلماهلل.مم

ملقدمقالتمرابعةمتذكرمهذا:م

محمدثيم مالفؤاد ميف مجعلتك مولقد

م 
مجلويسم مأراد ممن محسمي موأبحت

م  
ممؤانسم مللجليس ممني مفاجلسم

م 
مأنييسم مالفؤاد ميف مقلبي موحبيب

م  
 : احلقيقة 

م..مفقدمسئمتممنمأوهامماحلب.ماحلقيقةمقلت:موعيتمهذا،مفحدثنيمعنمممم

مقال:ممالمحقيقةمإالميفماحلبمالقدس..مأماممامعداه،مفوهممورساب..مأملميقلمشاعركم:مم

مُكلِّهام مبالفوارِق مَيْذَهُب ماحلبُّ

م 
موالسمراءَم مالشقراَء موجييُب

م  
مترىم مال محتى مالشوهاَء موجيِمُل

م 
م مشوهاءَمعنُي محبيبًة مالحِب

م  
قلت:مبىل..موقدمرأيتمقبلهمبديارنامببنيمعذرةمالجنون،موهوميمرمعىلمديارمليىلميقبلمجدراهنا،مم

مويقول:م

مليىلم مدياِر مالدياِر معىل مأمرُّ

م 
ماجلدارام موذا ماجلداَر مذا مأقبُل

م  
مقلبيم مَشَغْفَن مالدياِر محبُّ موما

م 
مالديارام مَسَكَن ممن محبُّ مولكن

م  
بلمسألتهممرة،مفقلتمله:مأيميشءمرأيتهمأحبمإليك؟مقال:مليىل..مقلتمله:مدعمليىل،مفقدمعرفنامم

مامهلامعندك،مولكنمسواها،مقال:مواهللممامأعجبنيميشءمقطمفذكرتمليىلمإالمسقطممنمعيني،مم

وأذهبمذكرهامبشاشتهمعندي،مغريمأينمرأيتمظبيًاممرةمفتأملتهموذكرتمليىلمفجعلميزدادميفمعينيمم

،مثممإنهمعارضهمذئٌبموهربممنهمفتبعتهمحتىمخفيامعنيمفوجدتمالذئبمقدمرصعهموأكلممحسناًم

بعضه،مفرميتهمبسهممفاممأخطأتممقتله،موبقرتمبطنهمفأخرجتممامأكلممنه،مثمممجعتهمإىلمبقيةمم
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مشلوه،مودفنتهموأحرقتمالذئب،موقلتميفمذلك:م

مبشاشةٌم محلي متبقى مأن ماهلل مأبى

م 
مصربم ميل ماهلل مشاء مما معىل مامفصربًا

م  
مروضةٍم موسط ميرعتي مغزااًل مرأيت

م 
مظهرام ملنا متراءت مليىل مأرى مفقلت

م  
مختفم موال مهنيئًا مرغدا مكل مظبي مفيا

م 
مالدهرام مترهب موال مجاٌر ميل مفإنك

م  
موصارمٌم محصنٌي محصٌن ملكم موعندي

م 
ماهلربام مأحسن مأعملته مإذا محساٌم

م  
مانتحىم مقد موذئٌب مإال مراعني مما

م 
م مالناب مأحشائه ميف موالظفرامفأعلق

م  
مغمزهتام مكتوم ميف مسهمي مففوقت

م 
موالنحرام مالذئب ممهجة مسهمي مفخالط

م  
مجوًىم موشفى مقتله مغيظي مفأذهب

م 
مالوترام ميدرك مقد ماحلر مإن مبقلبي

م  
مثممرأيتمبعدهامآخر،موهوميقول:م

مبباهبام مالمر ملريضيني موإين

م 
موالزجرم مبالشتيمة ممنها موأقنع

م  
م

م  
مبلغمبهماجلنونمعتوه،موهوميصيح:مبلمرأيتمبعدهامآخر،موقدمم

محمبتهام ميف مرأيس مبالسيف محز ملو

م 
مرأيسم منحوها مرسيعا مهيوي ملطار

م  
مقال:مملقدمكنتمأقولممثلمهؤالءمإىلمأنمعرفتماحلقيقة،مفمسحتمعنمعينيمكلموهم..مم

مقلت:مومامعرفت؟م

ذلكممقال:ممعندمامامتألمقلبيمبحبمالغواينمقرأتمكلمةميفمالقرآنمالكريممرفعتمعنيمكلم

مالوهم.م

مقلت:مكلمةمواحدة!؟م

مقال:ممأجل..مكلمةمواحدةمرفعتمكلمتلكمالزخارفمالتيمزينتمهبامأوهامماحلب.م

مقلت:مفاممهي؟م

نَمقال:مم)م م(..مفهذهماللفظةمالقصريةميفممبناهامالعظيمةميفممعناهامدلتنيمعىلماحلقيقة..ممُزيِّ
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مقلت:مأيمحقيقة؟م

مإنمكلمةم)ُزيَِّن(متشريمإىلمأنمذلكمالم زينمقدمكيسممنماألثواب،مووضعمعليهممنممقال:م

مالساحيقممامأحالهمحسنامومجيال،موإنمكانميفمأصلهمقبيحامودميام،مفالزينمليسممجيالمبالرضورة.م

وهلذاميبنيمالقرآنمالكريممكثرياممنممظاهرمالتزينيمالتيمالمتتناسبممعمكلماألذواق،مولكنمم

ماموتتعجبمممنمالميتذوقمحالوهتا.مالقلوبمالستعدةملذلكمالتزينيمتتناسبممعهاموتفرحمهبم

ومنهامتلكمالقلوبمالتيمأودعتمفلذاتمأكبادهامجوفمالثرىمخمافةمأنمتقتسمممعهاملقمةمم

العيشمأومخمافةمالسبةموالعار،موهيمتبتسممفرحا،موكأهنامختلصتممنموزرمثقيلمينوءمبهمظهرها،مم

َنملَِكِثرٍيمِمْنمم ُدوُهْممَولَِيْلِبُسوامَعَلْيِهْمممقالمتعاىلم:﴿ممَوَكَذلَِكمَزيَّ َكاُؤُهْمملرُِيْ ِكنَيمَقْتَلمَأْواَلِدِهْممرُشَ اْلُرْشِ

وَنم﴾م)األنعام:م م(م137ِدينَُهْممَوَلْومَشاَءماهللَُّمَمامَفَعُلوُهمَفَذْرُهْممَوَمامَيْفرَتُ

ةمأوممومنهامالتيماستحلتمألسنتهامالطافحةمبألوانماخلبثمسبماهللمتعاىلموكأنهمحلوىملذيذم

فاكهةمشهية،موقدمهنيمالسلمونمعنمسبهممأوممناقشتهمميفمذلكمألنمحالوةمالكفرمقدمترشبتهامم

قلوهبمموذاقتملذهتامومتكنتممنها،موفرقمكبريمبنيمجمردمالكفرموبنيمالكفرمالزينميفمالقلب،موهلذامم

نمميكونمأبعدمالناسمعنماتباعمالرسلمرجالمالدينمالذينماستحلوامصناعةمالتدينمومتكنتممم

مِعْلٍممَكذَم ِذيَنمَيْدُعوَنمِمْنمُدوِنماهللَِّمَفَيُسبُّواماهللََّمَعْدًوامِبَغرْيِ نَّاممقلوهبم،مقالمتعاىلم:﴿ممَواَلمَتُسبُّوامالَّ لَِكمَزيَّ

ِْممَمْرِجُعُهْممَفُيَنبُِّئُهْممِباَممَكاُنوامَيْعَمُلوَنم﴾م)األنعامم مِإىَلمَرهبِّ ٍةمَعَمَلُهْممُثمَّ مُأمَّ م(م108:ملُِكلِّ

ومنهامالقلوبمالرصةمالعنيدةمالتيمحتملتمألواءمالشدائدموهيمتقبضمألسنتهامبشدةمعنمدعاءمم

اهللماستغناءمعنماهللموترفعامعنهمكامميقبضماللئيمميدهمعنمالكريممحسداموتعاظاممواستنكافا،مقالمم

ُعوامَوَلِكْنمَقَسْتمُقُلوم ْيَطاُنمَمامَكاُنوامَيْعَمُلوَنممتعاىلم:﴿مَفَلْواَلمِإْذمَجاَءُهْممَبْأُسَنامَترَضَّ َنمهَلُْممالشَّ هُبُْممَوَزيَّ

م(م43﴾م)األنعام:م

ومنهامالقلوبمالتيمينقلمالقرآنمالكريممعجبماهلدهدممنها،موهوماحليوانمالصغريمالضعيفمم

صاحبماجلمجمةمالصغريةموالطاقةمالفكريةمالضعيفةمحنيمرآهامتعفرمالثرىملخلوقممثلها،مملمم
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هوماحليوانمأنمهناكممنميبيعماهللمبأشعتهماحلارقةمأومالدافئة،مقالمتعاىلم:﴿ممخيطرمعىلمبالهمقطموم

ُهْممَعنْم ْيَطاُنمَأْعاَمهَلُْممَفَصدَّ َنمهَلُْممالشَّ ْمِسمِمْنمُدوِنماهللَِّمَوَزيَّ امَوَقْوَمَهامَيْسُجُدوَنملِلشَّ ِبيِلممَوَجْدهُتَ مالسَّ

م(م24َفُهْمماَلمهَيَْتُدوَنم﴾م)النمل:م

لتيميعطيهامالقرآنمالكريمميفمذلكمهيمأنمكلماالنحرافاتمالتيموقعتمفيهاممواخلالصةمام

الدياناتموالذاهبموالنفوسممزينةموليستمزينة،مفهيمحمسنةمبأنواعماحليلموالساحيقمواحللل،مم

بيناممتربزمالدمامةمبكلممظاهرهاموالبشاعةمبكلمصورهاملكلممنمانشغلمباحلقيقةمعنمالظهر،موملمم

ملكاذبممامختفيهمالصور.متنسهمنشوةمالفرحمام

مقلت:ممامدامماألمرمهكذا،مفكيفمنميزمبنيمالزينةماحلقيقيةموالزينةمالزيفة؟م

قال:ممكلمزينةمأرستك،مأومأهلتكمعنمحقيقتك،مأومأبعدتكمعنمالوجود،مأوموضعتماحلجبمم

مبينكموبنيمربكمزينةممزيفة..مم

مقلت:مفكيفمأميزمبنيماحلقيقةموالوهم؟م

النافذةمالتيمكانتممركبةميفمعقولمالذينمآمنوامعندماممرمهبممقارون،ممممقال:ممبالبصريةماإليامنيةم

موهوميفمموكبمالزينةميسلبماأللبابموينرشماحلسدموالغبطة.م

لقدمنقلملنامالقرآنمالكريممبدقةمصورةمذلكمالوكب،موصورةمالنفوسمالتيمكانتمتلتفمبه،مم

مَقاُروُنممقالمتعاىلم:﴿مَفَخَرَجمَعىَلمَقْوِمِهميِفمِزيَنِتِهمَقاَلمام نَيامَياَلْيَتمَلَنامِمْثَلمَمامُأويِتَ ِذيَنمُيِريُدوَنماحْلََياَةمالدُّ لَّ

ملَِْنمآَمَنمَوَعِمَلمَصاحلًِم ِذيَنمُأوُتواماْلِعْلَممَوْيَلُكْممَثَواُبماهللَِّمَخرْيٌ مَعِظيٍممَوَقاَلمالَّ ُهمَلُذومَحظٍّ اَهاممإِنَّ امَواَلمُيَلقَّ

اِبُروَنم﴾م)م مالصَّ م(م80القصص:مِإالَّ

واخلالفمالذيموقعمبنيمهذينمالفريقنيمـمكاممينقلهمالقرآنمالكريممـمليسميفمأصلمالزينة،مم

فكالممنمالؤمننيموالذينميريدونماحلياةمالدنياميبرصوهناموتشتهيهامأنفسهم،ملكنمالفرقمبينهاممم

نةمالؤقتةماللطخةممحصلمفياممبعدمالزينةمومامخلفها،مفالؤمنونمكانواميشاهدونمبعيوهنممآثارمتلكمالزيم

بآالفمالعيوب،مولعلمأقلهامفرحمصاحبهامهباموانشغالهمهبامعنمربه،مبيناممالذينميريدونماحلياةمالدنيامم
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مكانتمأعينهممعميامعنمإبصارمالدىمالبعيدمالذيميبرصهمالؤمنون.م

ازعمموهلذاميصورمالقرآنمالكريممالذينمالميؤمنونمباآلخرةمبصورةماألعمهمالرتددماحلائرمبنيمنوم

نَّامهَلُْممم ِذيَنماَلمُيْؤِمُنوَنمِباآْلِخَرِةمَزيَّ مالَّ نفسهمالكثريةمالتناقضة،مقالمتعاىلميصورمهذهماحلريةم:﴿مِإنَّ

م(م4َأْعاَمهَلُْممَفُهْممَيْعَمُهوَنم﴾م)النمل:م

 : االستقامة 

..مفقدمرأيتممنمضحايامانحرافاتماحلبممامماالستقامةمقلت:موعيتمهذا..مفحدثنيمعنممم

مغضامله.ممألينمبم

قال:ممذلكماحلبمالدنس..مفالقلبمالذيمدنسمباألوهام،مواكتحلتمعينهمهبا،مالميمكنهمأنمم

ميبرصمالطريق،مفكيفميمكنهمأنميستقيممعليها.م

مقلت:مواحلبمالقدس!؟م

قال:ممليسمهناكميفمالوجودممنمحيركمالقلوبموالعقولمواجلوارحمومجيعماللطائفممثلمهذامم

حّبماهلّلمإذامم)مقال:ممأنهممممآلمحممدممعنمصادقمم.مفم.ملقدمأشارمإىلمهذامأولياءماهللموورثةمالنبوةماحلب..مم

أضاءمعىلمرّسمعبدمأخالهمعنمكّلمشاغلموكّلمذكرمسوىماهلّل،مومالحّبمأخلصمالناسمرّسامهللَّمم

أوفاهممعهداموأزكاهممعمالموأصفاهممذكراموأعبدهممنفساميتباهىمبهمالالئكةمموموأصدقهممقوالممم

معباده،ميعطيهممإذامسألوهممعندممناجاتهموتفتخرمبرؤيته،موبهميعمرماهلّلمتعاىلمبالدهموبكرامتهميكرمماهلّل

بحّقه،مويدفعمعنهممالباليامبرمحته،مفلومعلمماخللقممامحمّلهمعندماهلّلموممنزلتهملديهملامتقّربوامإىلماهلّلمإاّلمم

م(مبرتابمقدميهم

وأينمذهبمممم؟م.موأينمذهبتمالنفسماألمارةمبالسوءم.ميكونمحلبماهللمكلمهذهمالسطوةمممقلت:مكيفم

مالشيطانمالرجيممالشغوفمبالوسوسة؟م

مقال:ممأليسمالحبممطيعاملحبوبه؟م

مقلت:مبىل..مبلمإنمكلمالحبنيميزعمونمأهنممعىلمدينممنمأحبوا..موقدمقالميفمذلكمرجلممنا:م
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مِبَقلبىم مالَِّذى مَهَواَك مإنَّ

م 
مُمِطيَعام مَساِمعًا نِى َ مَصريَّ

م  
موقالمآخر:م

م مِإذا معبداًمكْن مأحَبْبَت

م 
ممطيعام مهَتوى مللذي

م  
محتىم مالوصَل متناَل ملن

م 
ماخلضوعام مالنفَس متلزم

م  
موقالمآخر:م

ميفم مفليس محتب ملن موذل ماخضع

م 
مويعقدم ميشال مأنف ماهلوى مرشع

م  
موقالمآخر:م

مقبورهمم محتى مالعشق مأهل ممساكني

م 
مالقابرم مبني مالذل متراب معليها

م  
موقالمآخر:م

م معز مذا معهدناك مهلممقالوا مفقلت

م 
مالحبينام مذل ممن مالناس ميعجب مال

م  
مإهنمم مالعشاق مذلة متنكروا مال

م 
مراضونام ماحلب مبرق ممستعبدون

م  
قال:مموباممأنممنمأحبوامالمدينملهمملميكنمهلممدين..مومنمملميكنملهمدينمملميكنملهمخلق..مومنمم

مملميكنملهمخلقمملمتكنملهماستقامة.م

مقلت:مواحلبمالقدس!؟م

عنيماالستقامة..مفالمحيركماالستقامةممثلماحلب..مفاهللمالمحيبهمإالمالستقيمون..ممقال:مذلكمم

وحمبةماهللمالمتورثميفمأصحاهبامإالماالستقامة..ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمذلك،مفقالمتعاىلم:﴿مم

مَفَسْوَفمَيْأيِتماهللَُّ مِمنُْكْممَعْنمِدينِِه ِذيَنمآَمُنوامَمْنمَيْرَتدَّ َامالَّ م()الائدة:ممنممَيامَأهيُّ بُّوَنُه
مَوحُيِ بُُّهْم

محُيِ مِبَقْوٍم

م(م54اآليةم

مقلت:مفاممالذيمحيركمفيهمماالستقامة؟م

قال:مملقدمعرفتمأنمالحبمهومالذيميسعىميفممرضاةمحمبوبه،محتىمالميراهمإالميفمأحسنمم

مأحواله.م
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مقلت:مبىل..موقدمذقته.م

امأنناملنمنظفرمبمحبتهمـمالتيمهيمغايةممقال:مملقدمذكرملنامربناممامحيبه،موماميبغضه،موأعلمنم

مالغاياتمـمإالمإذامفنىمحبناميفمحبه،مورضاناميفمرضاه.م

مم بُّ
ماهللََّمحُيِ فلذلكمرصنامنحبماإلحسان،مألنماهللمحيبمالحسنني:مقالمتعاىلم:﴿مَوَأْحِسُنوامإِنَّ

م(م195البقرة:م)   الُْْحِسننِيَم

مم بُّ
محُيِ ماهللََّ ورصنامنحبمالتوبةموالطهارة،مألنماهللمالذيمامتألتمقلوبنامبحبهمقالملنام:﴿مإِنَّ

ِريَن()البقرة:ممنماآليةم ماْلَُتَطهِّ بُّ
اِبنَيمَوحُيِ م(مم222التَّوَّ

قَم ىممورصنامنحبمالتقوىماحلاجزةمعنممعصيةماهلل،مألنماهللمقالملنام:﴿مَبىَلمَمْنمَأْوىَفمِبَعْهِدِهمَواتَّ

ماْلُتَِّقنيَم بُّ
ماهللََّمحُيِ م(م76آلمعمران:م)   َفإِنَّ

يُّوَنمَكِثرٌيمَفاَممم مَقاَتَلمَمَعُهمِربِّ ْنمِمْنمَنِبيٍّ ورصنامنحبمالصرب،مونتحمله،مألنماهللمقالملنام:﴿مَوَكَأيِّ

َامَأَصاهَبُْمميِفمَسِبيِلماهللَِّمَوَمامَضُعُفوامَوَماماْسَتَكاُنوامَواهللَُّ
اِبِرينَمَوَهُنواملِ مالصَّ بُّ

م(م146آلمعمران:م)   محُيِ

ورصنامنحبمالتوكلمعىلماهلل،مألنماهللمقالملنام:﴿مَفِباَممَرمْحٍَةمِمَنماهللَِّملِْنَتمهَلُْممَوَلْومُكْنَتمَفّظًامم

وامِمْنمَحْولَِكمَفاْعُفمَعنُْهْممَواْسَتْغِفْرمهَلُْممَوَشاِوْرُهْمميِفماأْلَم مَفِإَذامَعَزْمَتممَغِليَظماْلَقْلِبماَلْنَفضُّ ْمِر

ِلنيَم ماْلَُتَوكِّ بُّ
ماهللََّمحُيِ ْلمَعىَلماهللَِّمِإنَّ م(م159آلمعمران:م)   َفَتَوكَّ

مم بُّ
ماهللََّمحُيِ ورصنامنحبمالعدل،مألنماهللمقالملنام:﴿مَوإِْنمَحَكْمَتمَفاْحُكْممَبْينَُهْممِباْلِقْسِطمإِنَّ

م(ممم42اْلُْقِسِطنَي()الائدة:ممنماآليةم

كذامامتألتمقلوبناموجوارحنامبكلمخري..مألنمحمبوبنامالمحيبمإالماخلري،موالميبغضمإالمموهم

مالرش.م

 : احلياة 

..مفلممآتمإىلمهذهمالقربةمإالمألسلممنفيسمإىلمماحلياةمقلت:موعيتمكلمهذا..مفحدثنيمعنممم

ممشنفةماحلب.م
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منمروحماحلياةممقال:ماحلبمالدنسميسلمكمإىلممشنقةمالوت،مأماماحلبمالقدس،مفينفخمفيكمم

مماميمألكمباحلياة.م

مقلت:ملقدمعرفتمالشقماألول..مفحدثنيمعنمالشقمالثاين.م

مقال:ممأتدريممامرسمالوتمالذيمحيملهماحلبمالدنس؟م

قلت:مال..ملقدمكنتمغارقامإىلمأذقاينميفمأوحاله..مولعلمذلكممامأقعدينمعنمالبحثميفمم

مأرساره.م

م؟م( 1) قال:ممهلمتعرفمدراكوالم

تمقوميممنمبنيمعذرة،موأتيتمإىلمهذهمالبالدمسمعتمبه..موقدمامتألتممقلت:معندمامتركم

مخوفاممنممهابته..مفهوممنممصايصمالدماء.م

.موهوممجيعممصايصمالدماء..مذلكمأنهميريدمأنميقيضمعىلمم.مقال:ماحلبمالدنسمهومدراكوالم

محياتكمليمدمهبامحياةممنمحيب..مم

مقلت:مأملمتكفهمحياتهمحتىميمدمأنيابهمإىلمحيايت؟م

مال:مموكيفمتكفيهمحياته،موالوتميتهددهمكلمحني؟مقم

مقلت:مفمنمالغبنمإذنمحمبةممنميموت؟م

مالَِّذيمالمم ْلمَعىَلماحْلَيِّ قال:ممومنمالغبنمالتوكلمعىلممنميموت..ملقدمقالماهللمتعاىلم:﴿مَوَتَوكَّ

م(م58َيُموُتم﴾م)الفرقان:ممنماآليةم

مقلت:مإنممامتقولهمخطري.م

مقال:مممامخطره؟م

مكمأنواعامكثريةممنماحلبمالرشيف..موكلهامتتعلقمبموتى.مقلت:مإنمهنام

 
(مروايةمألفهامالكاتبمالربيطاينماإليرلنديمبراممستوكرميفمDrakulaأوممDracula(مدراكوالمدراكيوالم)باإلنكليزية:م1)

 ،موسميتمباسممالشخصيةمالرئيسيةمفيها،ممصاصمالدماءمالكونتمدراكوال.1897
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مقال:ممكلمحبمالميتصلمبحيمأومالمينبعممنمحيمالميمكنمأنمينرشماحلياة،مأومتنترشمبهماحلياة.م

قلت:مأنتممتذكرونمحبمنبيكمموحبماألولياءموحبمالؤمنني..مبلمتفرطونمفتزعمونمأنكممم

م( 1) جبلمأحد:)مهذامجبلمحيبنامونحبه(محتبونمكلمالكون،موتذكرونمعنمنبيكممقولهمعنمم

قال:ممكلمذلكماحلبمفيضممنمحبماهلل..مفمنمأحبماهللمأحبمالمحمالةممنمحيبهماهلل..مألستممم

متروون:م

مكلبام مالبيداء ميف مالجنون مرأى

م 
مذيالم ماإلحسان ممن مله مفجر

م  
موعنفوهم ملذاك مفالموه

م 
منيال؟م مالكلب مأنلت موقالوا:مل

م  
م مدعوا معينيمفقال: مإن مالالمة

م 
مليىلم محي ميف ممرة مرأته

م  
مقلت:مبىل..مولكنمذلكمالجنون.م

قال:ممجنونهمهومأنهمرصفمطاقةماحلبمفيهمإىلمليىل..موليىلمملمتكنمإالمليالممنمالوهم..مولومم

مأنهمرصفهامإىلمالنورملتجىلملهمكلميشء..موامتألمقلبهمباحلياةمالتيمالمحياةمتضاهيها.م

م***م

..مم( 2) صاحبيممنمحديثهمإىلمهذامالوضعمحتىمسمعتمصائحاميصيح:ميامسمنونمماموصلم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)

زة،موالذيميطلقمعليهم)سمنونمالحب(،موقدمكانممنمكبارمالعارفنيمالتحدثنيميفمالحبةماإلهلية،م(منشريمبهمإىلمسمنونمبنممح2)

مومنمأقوالهم:)مأولموصالمالعبدمللحقمهجرانهملنفسه،موأولمهجرانمالعبدماحلقممواصلتهملنفسه(

خذهمحتىمتبددمحلمهموهوموقالمأبومالطيبمالعكي:مذكرميلمأنمسمنونامكانمجالسامعىلمشطمدجلة،موبيدهمقضيبميرضبمبهمف

ميقول:

مبهم ماعيش مقلب ميل مكان

م 

متقلبه ميف ممني مضاع

م  

مفقد معيل مفاردده مرب

م 

متطلبه ميف مصدري مضاق

م  

مرمق ميب مدام مما مواغث

م 

مبه مالستغيث مغياث ميا

م  

موعنمحممدمبنممحادنمقال:مرأيتمسمنوناموقدمأدخلمراسهميفمزرمانقته،مثممأخرجمرأسهمبعدمساعةموزفرموقال:
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مأينمكنت؟..ملقدمظللنامطولمالنهارمنبحثمعنك؟م

لستمأدريمكيفمرميتممامكانممعيممنمأدويةمالوت..مثممصحبته..موقدمرأيتمفيهمالقلبمم

مامامتألمبهمقلبيممنممالكبريمالذيمامتألمبالحبةماخلالصةمالصادقةماخلالدة..موقدمأزحتمبصحبتهمكلمم

مأدرانمالدنسمالذيمعلقميبممنمآثارماحلبمالدنس.م

مقلنا:مفكيفمظهرملكمأنمتفارقه؟م

مقال:ممأنامملمأفارقه..ملكنهمهومالذيمفارقني..مومامأتيتمإىلمهذهمالبالدمإالمألبحثمعنه.م

مقلنا:ممامالذيمتقصد؟م

 
ميعاد معليال مالفؤاد متركت

م 

مرقاد ميل مفام منومي مورشدت

م  

مومنمأشعارهميفمالحبةماإلهليةمقوله:

محبكم مقبل مخايل مفؤادي موكان

م 

مويمرح ميلهو ماخللق مبذكر موكان

م  

مأجابه مهواك مقلبي مدعا ملفام

م 

ميربح مفنائك معن ماراه مفلست

م  

مكاذبام مكنت مإن ممنك مببني مرميت

م 

م مالدنيا ميف مكنت مافرحوإن مبغريك

م  

مبأرسهام مالبالد ميف ميشء مكان موإن

م 

ميملح ملعيني معيني معن مغبت مإذا

م  

متصل مال مشئت موان مواصلني مشئت مفان

م 

ميصلح ملغريك مقلبي مارى مفلست

م  

مومنهامقوله:

مقلوهبم مرجال ممع مإال معيش موال

م 

مللذكر موترتاح مالتقوى مإىل محتن

م  

معليهم مللمنايا مكؤوس مأديرت

م 

م معن مالسكرفأغفوا مذي مكإغفاء مالدنيا

م  

مبمعسكر مجوالة ممهومهم

م 

مالزهر مكاألنجم ماهلل مود مأهل مبه

م  

مبحبه مقتىل ماألرض ميف مفأجسادهم

م 

مترسى مالعال منحو ماحلجب ميف موأرواحهم

م  
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.مم.مالشجرةمالتيمغرسهامحممدمممقال:مملقدمسمعناميفمتلكماألياممبأنباءمفتنةمتريدمأنمجتتثمأصولم

وأنمبدايةماالستئصالمستكونممنمهذهمالبالد..مفلذلكمرحلمسمنونمإليها،موقدمتمهنامألبحثمم

معنه،مفلممتعدميلمحياةمإالمبصحبته.م

مقلنا:مفقدمأسلمتمإذن؟م

قال:مملقدمكنتمأقربمالناسمإىلماإلسالم..مولكنمجباالممنماحلديدموالزنكموالرصاصمالمم

منيمإعالنمإسالمي..مولستمأدريممل،موالمكيف.متزالمحتولمبينيموبم

مقالمذلك،مثممطأطأمرأسه،مواستغرقميفمصمتمعميق،مملمنشأمأنمنخرجهمعنه.مم
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 ثالثا ـ العقل 

يفماليوممالثالث،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمكنتمم

أنمأغطيمحقيقتيمالتيمكانتمتعذبنيممأمحلمأسامءمكثريةممستعارةممثلممنمسبقني،مكنتمأحاولمهبامم

كلمحني..ملكنمحقيقتيمأبتمإالمأنمتتمردمعيل،موتذيقنيميفممتردهاممنماهلوانممامملمأكنمأحسبملهمم

مأيمحساب.م

م..مم( 1) هناكمجوانتممرشقةميفمقصتيمممتلئةمبالنورموالسالمموالصفاء..مسأحدثكممعنهام

نيه..موكانتممجيعملطائفيممولكنيملنمأحدثكممعنهامحتىمتبرصوامالرصاعمالذيمكنتمأعام

متعانيهممعي.م

قلنا:محدثنامأوالمعنماألسامءمالتيمتسميتمهبا..مفالميمكنمأنمنعرفكممنمدونمأنمنعرفمم

ماسمك؟م

قال:ملقدمتسميتمبأسامءمكثريةمالمتكادمحتىص..ممنهاممامتعرفون..مومنهاممامالمتعرفون..ممنهامم

مايمبم موسيكستوس موايبيكوروس، موأرسطو، موأفالطون، موأوغسطني،ممسقراط، رييكوس،

وبويتيوس،موأنسيلممكانرتبوري،موولياممأوكام،موجونمسكوت،موتوماسماألكويني،موميتشلمم

ديممونتان،موفرانسيسمبيكون،مورينيهمديكارت،موسبينوزا،مونيكوالسمماليربانش،موغوتفريدمم

مروسو،مم مجاك موجان موتوماسمريد، مهيوم، موديفيد ملوك، موجون مبريكييل، موجورج اليبنتز،

ويلمكانت،موجورجمويلهيلممفريدريكمهيغل،موآرثرمشوبنهاور،موكريغيكارد،موفريدريكمموإمانم

نيتشه،موكارلمماركس،موفرجيه،موألفريدموايتهيد،موبريتراندمرسل،موهنريمبريغسون،موإدموندمم

هورسل،مولودفيجمفيتغينشتاين،مومارتنمهايدجر،موهانزمجورجمغادامري،موجونمبولمسارتر،مم

 
عظمىمم(استفدنامالكثريممنمالعلوماتمعنمالدارسمالفلسفيةمالواردةميفمهذامالفصلمونقدهاممنمكتبمالعالمةم)آيةماهللمال1)

مومناهجه(..م مأصوله موكتابم)النطقماإلسالمي: ماإلسالميممواجهةمحضارية(.. مككتابم)الفكر السيدمحممدمتقيمالدريس(

 باإلضافةمإىلمالكتبمالتيمأرختمللفلسفةمومدارسها..مباإلضافةمللموسوعةمالعربيةمالعالية،موالوسوعةماليهودية.
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م.مموألربتمكامومومكوين.م

موساولمم مويورجنمهابرماس، مدونالدمديفيدسن،مودانيالمدينيت،موجرييمفودور، ومنها

كريبكي،موتوماسمكون،موتوماسمناجيل،مومارثامنوسباوم،موريتشاردمروريت،موهيالريمبوتنم،مم

موجونمراولز،مووجونمسريل..موغريهامكثري.م

مقلنا:ممنمأيمالبالدمأنت؟م

وامتألتمبه..موطلقتمكلميشءممنمأجله..ملكنهاممممقال:ممنمكلمالبالدمالتيمحنتمإىلمالعقل..م

ميفمأوجمغرورهامملمتكتسبمإالماألوهام..موملمتظفرمبغريمالرساب.م

مقلنا:مكثريةمهيمالبالدمالتيمحتملمهذهمالصفات..مم

ممنمسمومهامم متغذيت.. مأفكارها مومن موترعرعت.. مبالديمالتيمنشأتمفيها مكلها قال:

مصليت.م

مجسدك.مممقلنا:منقصدمالبالدمالتيمولدمفيهام

مقال:ملقدمذكرميلمأيبمأينمولدتمبأثينة..مم

 الرصاع 

 السفسطة: 

(..موكانمزمالئيممنممالسفسطةميفمتلكماألياممتتلمذتمعىلمأولمعقلمعرفته..مكانماسمهم)م

م(مسفسطائيةمالتالميذميسمونم)م

مقلنا:مفحدثنامعنهم.م

م..مم( 1) هممثالثةمطوائف..موهممينترشونميفمكلممكانموزمانمقال:مم

 
صنفمم-2صنفمنفىماحلقائقممجلة.م-1فقدمقسمهممإىلمثالثةمأصناف:هـ(،مم456م-م384(مهكذامصنفهممابنمحزمم)1)

وامفيها.  صنفمقالوامهىمحقمعندمَمْنمعندهمحق،موهىمباطلمعندمَمْنمهىمعندهمباطل.م-3شكُّ
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أمامأوالهم..مفيمكنمأنمنسميهام)العنادية(..موهممالعاندونمالذينمالميقرونمباحلقمألهلهممعمم

امم علمهممبه..ملقدمعرفمقرآنمالسلمنيممنهجهممالعقيلمخريمتعريفمحنيمقالم:﴿مَوَجَحُدوامهِبَ

م(مم14)النمل:ممنماآليةمممَواْسَتْيَقَنْتَهامَأْنُفُسُهْممُظْلاًممَوُعُلّوًامم

م)الِعندية(..موهيمطائفةمترىمأنماحلقمكلماحلقمعندهامموأمامالثانيم مفيمكنمأنمنسميها ة..

موحدها..موأنمالباطلمكلمالباطلمعندمغريها.م

وأمامالثالثة..مفاختارتمأنمتسمىم)الالمأدرية(..موهيمالتيمتفرممنماحلقيقةمومنمالبحثمعنهامم

مومنماإلقرارمهلامبقوهلامكلمحنيم)المأدري(م

مطوائفمأنمتظهرمللوجود؟مقلنا:مفكيفمبدامهلذهمالم

قال:ملقدمظهرتمهذهمالطوائفملرتدمبكسلهامعىلماألهواءمالكثريةمالتيمحاولتمأنمتفرسمم

مالوجودموحقائقمالوجود..مم

لقدمظهرتمعندمامرأتمعجزماألفكارمعنمتفسريمالنشأةماألوىلمهلمهىممنمماءمأوممنمتراب..مم

السائدمىفمبالدنامحينذاكمعنمتلبيةممأوممنمهواءمأوممنمنار..مموظهرتمعندمامعجزمالدينمالوثنىم

.موظهرتمعندمامم.مالفطرةماإلنسانية..مفقدمكانملكلمظاهرةمكونيةمأومإنسانيةمإلهميعبدمويقدسم

معجزتمالسياسة،مفسلمتمأمرهامللحروبموالنازعات.م

يفمهذهماألجواءمظهرتمالسفسطةمكعجوزمكسولةمتقولمللجميع:مليسمهناكميشءماسمهمم

ملكممحتملونماحلقيقة.ماحلقيقة..مأومتقولمهلم:مكم

قمم(،مكانتممم410م-مقمممم480)مم(مأذكرميفمذلكماحلنيمأستاذاميلمكانماسمهم)بروتاجوراسم

فلسفتهمتدورمحولماعتبارماإلنسانممقياساملكلميشء..مفهومالذىميقررموجودماألشياء..موهومالذيمم

ممجيعا(ميقررمعدمموجودها..ملقدمكانميرددمكلمحني:م)إنماإلنسانمهوممقياسماألشياءمم

وكانميرددمكلمحنيممامذكرهميفممقدمةمكتابهم)اآلهلة(:م)معندمامنأيتمإىلماآلهلةمفإينمالمأستطيعمم

معرفةمهلمهيمموجودةمأممال؟مأومحتىمماذاميشبهماآلهلةميفمشكلهم،مأومهنالكمأسبابمعديدةمتقفمم
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ميفمطريقمهذهمالعرفة،ممنهامغموضمالشكلةموقرصمحياةماإلنسان(مم

مإىلمالتنام ماآلهلةممانظروا مملميربطممعرفة مإنه مالسكني.. م)بورتاجوراس( قضمالذيموقعمفيه

باإلنسانمكاممقالميفمنظريتهميفمالعرفة..ملقدمكانمالواجبمعليهمتقريرمموقفممنماآلهلةممتناسبممعمم

وغريممم،منظريته..ملكنهمملميفعلمفهومملميقلمبأنماآلهلةمموجودونمباإلضافةمإىلممنميؤمنونمهبمم

مإىلممنمينكرهم.مممموجودينمباإلضافةم

عىلمأنميردمعليهميفمكتابهم)القوانني(محنيمممم( 1) لقدمكانتمهذهمالقولةمهيمالتيمدفعتمأفالطونم

مهوممقياسماألشياءممجيعامبحسمأعىلممنمأيمحسمإنساين(ممم-مليسماإلنسانممم– أعلنم)أنماإللهمم

مميفمالصفمالثاينميفممدرسةمالسفسطةمدرسنامأستاذماسمهم)جورجياس(..ملقدمحاولمالسكنيم

بكلمجهودهمالعقليةمأنميثبتملنامثالثمقضايامخطرية..مأوهلامأنماليشءميفمالوجودمموجود..مم

مواستدلمعىلمذلكمبأنمكلميشءمخاضعمللتغري..مم

موالثانية..مأنهمإنموجدميشء،مفإنهمالميمكنمأنميعلم..مواستدلمعىلمذلكمبأنماحلواسمخمتلفة.مم

إيصالممعرفتهمللغري..مواستدلمعىلمذلكمبأنمموالثالثة..مأنهمإذامأمكنمأنميعرف،مفإنهمالميمكنمم

مطريقماحلواسمذاتى.م

 احلوارية: 

كنتمحينهامممم( 2) بعدمأنمامتألتمبالنهجمالذيمعلمنيمإياهمأساتذيتميفمالسفسطةممدةممنمالزمانم

أتالعبمبالكلامتموباخلطب..مألبرهنمعىلموجودمالعدمموعدممالوجود..ممللتمهذامالنهجمالذيمم

ارعها..مورحتمأبحثمعنمأساتذةمجدد..مأللقنمعقيلمالنهجمالصحيحممحيتالمعىلماحلقائقمويصم

 
 (مسنتحدثمعنممنهجهمالعقيلميفمهذامالبحث.1)

اخلامسمقبلماليالد،مثممظهرتمىفمعصورمتالية،م(مظهرتمالسفسطائيةمأولممرةمإبانمهنايةمالقرنمالسادسموبدايةمالقرنم2)

م(معىلمأعتابمالفلسفةماألوروبيةماحلديثةم1592-1532وعرفتمباسممحركةمالشكاك،مووقفمالفيلسوفمالفرنسىممونتانىم)

مكانماجلهلمالطبقمبدايةمالعلممفإنمجهلمالعامل مفلَِممالميسقطمالعلمماجلديدمكذلكموإذا هوممليعلنمأنمالعلممالقديممقدمسقط،

 النهاية،موأنمآالتمالعلممعاجزةمعنمتوفريماليقني،موستظلمكذلك.
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مالذيميدركمبهماحلقائق.م

مقلنا:مإىلمأيممدرسةمذهبت؟م

..موقدمقصدهتا..موقدمم( 1) قال:ملقدمسمعتمأنمهناكممجعيةمعقليةمتسمىم)مجعيةمحمبيماحلكمة(م

ممممم( 2) (مسقراطمكانمأولممنمالقاينمفيهامشيخمجليلموقور..مكانماسمهم)م

أنميعيدملعقيلمتوازنه،موينفيمعنهمذلكمالعقمممم( 3) استطاعمبمنهجهمالفريدميفماإلقناعملقدم

والكسلمالذيمبذرهمفيهمالسفسطائيون..ملكنماألياممملممتهله..مفقدماستطاعمالسفسطائيونمأنمم

 
(مأقصدمهبامالفلسفة..مفكلمةم)فلسفة(ممشتقةممنماللغةماليونانيةمالقديمة،موَقْدمُترتجُممبـم)حّبماحلكمة(..موالفالسفةميفم1)

 العادةميكونونممتشّوقنيملعرفةمالعامل،مواإلنسان،موالوجود،موالقيم..

ق.م(.مفيلسوفمومعلمميوناينمجعلتممنهمحياتهموآراؤهموطريقةمموتهمالشجاعة،مأحدمأشهرمم399ـمم469(مسقراطم)2)

الشخصياتمالتيمنالتماإلعجابميفمالتاريخ.مرصفمسقراطمحياتهممتاًمامللبحثمعنماحلقيقةمواخلري.مملميرتكمأيمأثرممكتوبم

فكارهمومناهجهمعنمطريقمجمالسماحلوار،مالتيمكتبهامتلميذهمرغممأنهمكانمدائاًممينهمكميفمالناقشاتمالفلسفية،موقدموصلتنامأ

أفالطون،محيثمبرزمسقراطمشخًصامرئيسًياميرشفمعىلماحلوار،مويرشحمعمليةمالبحثمعنماحلقيقة،موُعِرفتممعظممالعلوماتم

مانيسموأرسطو.معنمحياتهموتعاليمهممنمتلميذيهمالؤرخمزينفونموالفيلسوفمأفالطون،مباإلضافةمإىلممامكتبهمعنهمأريسطومف

ُولدمسقراطموعاشميفمأثينا،موكانمملبسهمبسيًطا،موُعرفمعنهمتواضعهميفمالأكلموالرشب..موكانميعلممالناسميفمالشوارعم

مواألسواقموالالعب،موكانمأسلوبمتدريسهميعتمدمعىلمتوجيهمأسئلةمإىلممستمعيه،مثممُيبنيمهلمممدىمعدممكفايةمأجوبتهم.م

ليهمهتمةمإفسادمالشبابمواإلساءةمإىلمالتقاليدمالدينية..موكانمُيلمُحمإىلمأنماحلكاممجيبمأنميكونوامُقّدَممللمحاكمةمُووجهتمإ

منمأولئكمالرجالمالذينميعرفونمكيفمحيكمون،موليسمبالرضورةمأولئكمالذينميتممانتخاهبم،موقدمقضتمهيئةمالحلَّفنيمبثبوتم

مهدوءممتناوالًمكوًباممنمسممالشوكرانالتهمةمعىلمسقراطموأصدرتمحكمهامعليهمبإإلعدام.مونفذما م.حلكممبكلِّ

كانمسقراطميؤمنمبأنماألسلوبمالسليممالكتشافماخلصائصمالعامةمهومالطريقةماالستقرائيةمالسامةمباجلدلية؛مأيممناقشةم

لطريقةماحلقائقماخلاصةمللوصولمإىلمفكرةمعامة..موقدمأخذتمهذهمالعمليةمشكلماحلوارماجلديلمالذيمعرفمفياممبعدمباسمما

مالسقراطية.

ونحبمأنمننبهمهنامإىلمأنمحياةمسقراطمالتيموصلتملنامتشريمإىلمأنملهمعالقةمبالصاحلني..مولعلمهذاممامجعلمبعضمعلامءم

السلمنيميضعماحتامالملكونهمنبياممنماألنبياء..موهومليسمبمستبعد..موماميروىمعنهممنمخالفممنهجماألنبياءمهوممنمالتحريفم

 تمورجاهلا.الذيمأصابمالديانام

(موذلكمعنمطريقمأسئلةمحمكمةمصارمةممتالحقة،ممنمنوعم:ماذامتعني؟مكيفمعرفتمذلك؟مإنمهذاماإلجراءمالذيميسمىم3)

 الطريقةمالسقراطيةممالبثمأنمأصبحممنمالطرائقمالفلسفيةمالنموذجيةمالتيمُتعنىمبالناقشةمواحلوار.م
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مجيرعوهمالسممالذيمقىضمعىلمحياتهمقبلمأنمأكملممشوارمتلمذيتمعليه.م

أنميستبدلمباآلراءمالغامضةمأفكاًرامواضحة..مماعملقدمكانمرجالمشجاعامومتواضعا..ماستطم

وكثرًياممامكانمجيادلمبعضمأعيانمأثينا،مويفضحمادعاءهممالفارغمللمعرفةمواحلكمة،مممامسببملهمم

العداوةمبينهم،مفُحكممعليهمبالوتمبدعوىمأنهميشكلمخطًرامعىلمالدولة،موبذلكمأصبحمرمًزامم

ميقةممهاممكانمالثمن..مللفيلسوفمالذيميواصلمباستمرارمبحثهمعنماحلقم

بعدموفاته..مأوماستشهاده..مبحثتميفمدفاترهمعامميرويمعقيلممنممياهماحلقيقة..مفلممأجدميفمم

مدفاترهمماميكفيني..مفرحتمأبحثمعنمتالميذهمأومتالميذمتالميذه..مم

 االستذكارية: 

م م)أكاديميةمميفمأثينا ماسمها مكان مبحدائقم)أكاديموس(.. مكانتمتتواجد سمعتمبمدرسة

أفالطون(..مأرسعتمأحثمخطايمإليها..مفوجدتمهبامرجالمضخاممكانمالناسميطلقونمعليهمم

م..موكانمهومأستاذيمالثاينمبعدمسقراط..مممم( 1) (مأفالطونماإلهليم)ملقبمم

 
ممنمأهممالفكرينميفمتاريخمالثقافةم؟ق.م(مهومفيلسوفمومعلمميوناين347م-؟م427(مأفالطونم)1) مواحًدا مُيَعدُّ مقديم،

.مُولدميفمواحدةممنمأعرقمالعائالتميفمأثينا،موتنحدرمأمهممنمنسلمالرشعماألثينيمالكبريمسولون،موكلمةمأفالطونمكنيةم.الغربية

م.تعنيمذامالكتفنيمالعريضتني،مأماماسمهماحلقيقيمفهومأرستوكليس

بمجمموعةممنماألثرياءمأنفسهممحكاًماممستبدينمعىلمم404نمرجلمسياسة،مويفمعاممكانميرغبميفمشبابهمأنميكوم ق.م،منصَّ

مأطاحماألثينيونمباحلكامم موعندما مالالأخالقية. ممنمممارساهتممالقاسية مرفضمالشمئزازه مإليهممإالمأنه ملالنضامم مودعوه أثينا،

النظرميفمالدخولمإىلمميدانمالسياسة،ملكنهمتراجعمعنممق.م.موأقاموامحكومةمديمقراطيةمأعادمأفالطون403الستبدينميفمعامم

م.ق.م.موبعدهامغادرمأثيناميفمأسفارمامتدتمعدةمسننيم399ذلكمبعدماحلكممبإعداممصديقهمسقراطميفمعامم

ق.ممحيثمأسسممدرسةمللفلسفةموالعلوممُعِرَفتمباسمماألكاديمية،موكانمالفيلسوفمالشهريم387عادمأفالطونمإىلمأثينامعاممم

م.أبرزمتالميذهمأرسطوم

منمأشهرممؤلفاتهم)الحاورات(،موقدماهتمتمحماوراتمأفالطونمباستعراضمونقدماآلراءمالفلسفية،محيثمكانتمشخصياتم

حماوراتهمتتناولمالسائلمالفلسفيةموتتجادلمحولماجلوانبمالتعارضةملوضوعمما.موقدممتيزتمالحاوراتمبقيمةمأدبيةمعاليةمإىلم

منمالعلامءميعدونمأفالطونمأعظمممنمكتبمبالنثرميفماللغةماليونانيةموواحًداممنمأعظمهمميفمأيملغةماحلدمالذيمجعلمالكثريينم

 أخرى..م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية(
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اتهمعىلمالسفسطائينيموعىلمكراتيِلسممـممثيلمـمتتلمذميفمبدايملقدمذكرميلمعندمامسألتهمعنهمأنهم

تأثرمكثرًياممتلميذمهراقليطس،مقبلمأنميرتبطمبمعلِّمهمسقراطميفمالعرشينممنمعمره..موأخربينمأنهم

مسقراطموأدىمإىلمموته؛ماألمرمالذيمجعلهميعيمأنمالدولمحمكومةمم باحُلكمماجلائرمالذيمصدرمبحقِّ

لةمينبغيمأنمتصبحمالفلسفةمأساًسامللسياسة..ممبشكلمسيئ،موأنهممنمأجلماستتبابمالنظامموالعدام

وهذاممامدفعهمللسفرمإىلممرص..مثممإىلمجنوبمإيطاليا،مالتيمكانتمُتعترَبمجزًءاممنمبالدماليونان..مم

وهناكمالتقىمبـالفيثاغوريني..مثممانتقلمإىلمصقليةمحيثمقابلم)ديونيسوس(مملكم)سرياكوسا(مم

دولةمحتكمهامالفلسفة..ملكنهامكانتمجتربةمفاشلة،مممالستبد،معىلمأملمأنمجيعلممنمهذهمالدينةم

سمأكاديميتهم م.مم( 1) رسعانممامدفعتهمإىلمالعودةمإىلمأثينا..محيثمأسَّ

السوفسطائية..موقرأتمعليهمفيهامجمموعةمملقدمكانمأولممامتعلمتهممنمهذاماألستاذمردودهمعىلمم

م مجورجياس، موحماورة مبروتاجوراس، مكمحاورة م موحماورةممحماوراته.. مهيبياس، وحماورة

مفيهامم مأوقعه مالتي ماهلاوية ممن معقيل مانتشال ميف ممنها مانتفعت موقد موغريها.. السوفسطائي..

مالسوفسطائية.م

لكنمذلك..ممعمذلك..مملميكفني..مفرحتمأطالبهمبالنهجمالبديلملنهجمالسفسطائية..مفقالمم

مآة؟مأترىمصورتنامالتيمتنعكسمعىلمالرميلمـموقدمكنامبجنبممرآةمـم:مم

مقلت:مأجل..موكيفمالمأراها؟م

مقال:مأترىمهلامحدوداموجرماموكثافة؟م

مقلت:مأماماحلدود..مفأراها..موأماماجلرمموالكثافة..مفالميمكنمأنمأراها.م

مقال:ممل؟م

مقلت:مألهنامصورةمالمحقيقة..مهيمصورةممتثلمالواقعمببعضمأبعادهمالمبكلمأبعاده.م

 
محكمممليكهاماجلديدم1) (لكنمهذامملميمنعهممنممعاودةمالكرةممراتمأخرىملتأسيسممدينتهمالفاضلةميفمسرياكوساميفمظلِّ

 شلمأيًضاميفمحماوالته؛ماألمرمالذيمأقنعهمباالستقرارمهنائيًّاميفمأثينامحيثمأهنىمحياتهمحماًطامبتالميذه.ديونيسوسمالشاب،مففم
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(..مكلمحقائقهمذاتمحدود..مولكنهاممماُلُثلمعاملَمقال:مكمثلمهذهمالصورةمهناكمعاملميدعىم)م

مدونمكثافة.م

ميعيشمأفرادهمعىلمم ممثالمـ مفاإلنسانمـ مالعاملمتتجىلمصورماحلقائقماألرضيةممجيعا، يفمهذا

األرض،مأمامهومفإنهمواحدميعيشميفمعاملماُلُثل،موهوم)أيمحقيقةماإلنسان(مشبحمهناكميمثلمكلمم

مالناسميفمكلمالعصور.م

مصعوبته..مفاممبعده؟..مومامعالقتهمبمنهجمالتفكري؟مممقلت:موعيتمهذامرغمم

مقال:مكانماإلنسانمقبلمينزلمإىلماألرضميرسحميفمذلكمالعامل..معاملمالثل..مم

مقلت:مفأنتمتذهبمإىلمأنملإلنسانموجودامقبلمهذامالوجود؟م

مأومروحماإلنسانمموجودةميفمذلكماحلني..موكانتمقدمم قال:مأجل..ملقدمكانماإلنسان..

بكلمالصورم)أومالثل(مالتيمكانتمموجودةمفيه..مولكنهامنسيتهامبعدمأنمتقولبتميفمممأحاطتمعلامم

مهذهمالادة،موهبطتمإىلمعاملماجلسد.م

مقلت:مفكيفميمكنملإلنسانمأنميستعيدمذكرياتهمالسعيدةميفمتلكمالعواملماجلميلة؟م

مقال:مهذامهوممنهجيمالذيمخصصتمبه..موأسستمهذهماألكاديميةممنمأجله.م

مهم.مقلت:مملمأفم

قال:ملقدموجدتممنمخاللمحوارايتمأنمأقلمتنبهميكفيماإلنسانملتذكرممامكانمقدمنسيه،مفيعودمم

لعرفةماحلقائقمالتيمعرفهاميفمعاملمالثل..ميمكنكمأنمتسميمهذهمالنظريةم)النظريةماالستذكارية(..مم

م.مم( 1) النسيةمألنمالفكر،مفيها،مليسمسوىماستعادةمالعلومات،موالعلممليسماالماستعادةمالحفوظاتمم

 
ميفممعاشتمأنمبعدم–(رشحمأفالطونميفمكتابهم)فيدروس(معمليةمسقوطمالنفسمالبرشيةمالتيمَهَوْتمإىلمعاملمالحسوساتم1)

سهاملذلكمالحسوس،متصبحمقادرةمعىلمدخولم..ملكنمماجلسمممممعمماحتادهامممخاللمممنمم-ممالعلويممالعامل هذهمالنفس،موعنمطريقمتلمُّ

لتهاميفمحياهتامالاضية. مأعامقمذاهتاملتكتشف،مكالذاكرةمالنسية،مالاهيةماجلليةمالتيمسبقمأنمتأمَّ

ر(مبشكلمرئييسميفمكتابهم)مينون(ممنمخاللماستجوابمالعبدمالشابمومالحظات سقراطممموقدمعربمعنمنظريتهم)نظريةمالتذكُّ

 الذيمتوصلمألنمجيدميفمنفسمذلكمالعبدممبدًأمهندسيًّامملميتعلَّمهمهذاماألخريميفمحياته.
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مقلت:مفأنتمترىمأنمالعلممصفةمذاتيةميفمروحماإلنسان؟م

قال:مأجل..موأرىمأنمالعقلمالبرشيمأسمىممنمأنميعرفماحلقائقماجلزئية،مبلمإنهميعرفمم

مالكليات؛مأيمالثلمالعامةمفقط..مفهوميعرفممنماألشياءمحقائقهامالمأعياهنا.م

..مولكنمكيفمتعتربمالعلممم( 1) جسامممقلت:مقدمأسلمملكمبأنملألرواحموجودامقبلموجودماألم

مصفةمأصيلةميفمذاتماإلنسان،مولسيتمصفةمطارئةمعليه؟م

مقال:مومامالذيميمنعممنماعتبارهمكذلك؟م

قلت:مأشياءمكثرية..ممنهامأنهملومكانمالعلممصفةمللذاتمملمجيزمأنميتخلفمحلظةمعنمالذات،مم

ذلكمأنمالذاتمالمتفقدمنفسهامإالمساعةمانعدامها..مكاممأنمالنورمالميمكنهمانميتخلفمعنماحلركةمم

مواإلرشاق..مذلكمأنمذاتهمهيماحلركةمواإلرشاق؟مم

ماستحالةمختلفمالعلممعنمالذات؟مقال:مفاممالذيميمنعممنماعتبارمم

..مثممم( 2) قلت:مأشياءمكثريةمتراهاموتشعرمهبا..مأنتمتعلممأنماإلنسانميبدأمجاهالمالميعلممشيئام

..موفوقمهذامنحنمنعلمممنمأنفسنامصفةماجلهلمالذاتية،مألنمالعلممالمم( 3) يعلم..مثممينسىممامعلمم

ةمالنسيانمالتيمتتناوبمعىلمأنفسناممحيصلملنامإالمبتعبموإرهاق..مثمميزولمبرسعةممعمهبوبمعاصفم

مفتكنسممعهاممعلوماتنا.مم

مكله،مفإنمذايتماليشءمالميمكنمأنمحيدد..مفاجلهلموالعدمموالعجزممنمذاتنا،مم وفوقمهذا

 
تَُهْممَوَأْشَهَدهُم1) يَّ َكمِمْنمَبنِيمآَدَممِمْنمُظُهوِرِهْممُذرِّ ْممَعىَلمَأْنُفِسِهْمم(مويدلمهلذاممنمالقرآنمالكريممقولهمتعاىلم:﴿مَوإِْذمَأَخَذمَربُّ

امُكنَّامَعْنمَهَذامَغافِِلنَي(م)ألعراف:َأَلْسُتمبَِربِّم م(172ُكْممَقاُلوامَبىَلمَشِهْدَنامَأْنمَتُقوُلوامَيْوَمماْلِقيَاَمِةمإِنَّ

م ماهلل مرسول مفيه ميقول محديثا مهذا ميف ماإلمامية م)بحارمويروي معام( مبألفي ماألجساد مقبل ماألرواح ماهلل م)خلق :

 (132،ص58االنوار،ج

مت2) مَواأْلَْبَصاَرم(مكامميشريمإىلمذلكمقوله ْمَع مالسَّ مَلُكُم مَوَجَعَل مَشيْئًا َهاتُِكْممالمَتْعَلُموَن مُأمَّ مُبُطوِن مِمْن مأَْخَرَجُكْم عاىلم:﴿مَواهللَُّ

 (78َواأْلَْفئَِدَةمَلَعلَُّكْممَتْشُكُروَن(م)النحل:

اُكْممَوِمْنُكْممَمْنميُم3) مَيَتَوفَّ ماهللََّمَعلِيٌممَقِديٌر(م(مكاممقالمتعاىلم:﴿مَواهللَُّمَخَلَقُكْممُثمَّ مإِىَلمَأْرَذِلماْلُعُمِرملَِكْيمالمَيْعَلَممَبْعَدمِعْلٍممَشيْئًامإِنَّ َردُّ

 (70)النحل:
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ولذلكمفهيمغريمحمدودة،مألهنامإذامكانتمحمدودةمملمتكنمذاتيةملنا..مأمامالعلممواإلرادةموالوجودمم

مفهيمحمدودة.مممموالقوةمفهيممواهبمأوممكاسب،مولذلكم

مم،موبتعبريمآخر:مإنمالتحديدميعنيمالعدمميفمبعضماجلوانب..مفلومحددنامعلممرجلمببلدهممثالم

فذلكميعنيمأنهمالميعلممعنمالبالدماألخرىمشيئا،موإذامكانمذاتمالرجلمعالامفكيفمالميعلممشيئامم

مقضممرفوض.ممعنمالبالدماألخرى؟مأفالميعنيمذلكمأنمهذامالرجلمعاملموجاهلميفمحلظة؟موهومتنام

وهلميصحمانمنقول:مانمذاتماحلرارةمهيماحلركة..مأيمالميمكنمأنمتوجدمحرارةموالمتوجدمم

حركةمأومالعكسمبأنمتوجدمحركةموالمتوجدمحرارة..مثممنقولمإنماحلرارةميمكنهامأنمالمتوجدميفمم

موقتمأوميفمحالةممعموجودماحلركة؟!م

مقلنا:مكالمكممنطقي..مفبممأجابك؟م

متسامةمعذبةمالمتزالمصورهتاممنطبعةميفمخيايل.مقال:ملقدمأجابنيمبابم

مقلنا:منقصدمإجابتهملعقلك.م

مقال:ملقدمفهمتممنمابتسامتهمماميريدمأنميقول.م

مقلنا:مفاممفهمت؟م

م..مم( 1) قال:ملقدمسلمميلممامذكرتمله..مكاممسلمتملهممامذكرميلمم

 الصورية: 

مقلنا:مفهلماقتنعتمباممعلمكمهذاماألستاذمالفاضل؟م

نملعقيلممنمالشوقمللمعارفممامملمجيدممعهممنهجمأستاذيمشيئا..ملذلكممقلت:مال..ملقدمكام

مرحتمأبحثمعنمأستاذمجديد.م

 
عيمأنمالعلمممنم(مقالمتقيمالدريسمبعدمنقدهملنظريةمأفالطونماال1) ستذكاريةم:م)مهيممرفوضةمبسببمواحدموهومأهنامتدَّ

منها،مإذامالستطعنامالقبولمهبامفياممخيصمالعلم،مفرسناهامبالقول:مانماهللمسبحانهموهبممذاتماإلنسان..مولومفرسنامهذهمالنقطة

 اإلنسانمالعقل،مولكنمهذامالعقلمحمتجبمبالنسيانموأنمالتذكرمبهميرجعهمإليه(
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مقلنا:مفبمنمظفرت؟م

العلمماألول(..مذلكمالذيماعتربهمم..مذلكمالذيمكانميسمىم)م( 1) قال:ملقدمظفرتمبأرسطوم

م(..ممتوماماألكوينيم)الفيلسوفمبحق(..موكانمدانتيميسميهم)سيدمالعارفنيم

مالتقيتمبه؟مممقلنا:مكيفم

خارجمأسوارمأثينامبالقربممنمأيكةمخمصصةملعبادةماإللهمأبولوممقال:ملقدمكنتمحينهامأسريم

..مهناكموجدتهممعمتالميذهميسري،موهومم( 2) ليكيوس..موهوممامكانمالناسميسمونهم)اللِّيسيوم(م

ميتحدث..مورسعانممامجذبنيماحلوار،مفانضممتمإليهم.م

مقلنا:مفاممأفادتكمصحبته؟م

أنامملميكنمهيمنيممنمكلمتلكمالثروةمالتيمحظيمهبامأستاذيمأرسطومإالممامكانميسميهممقال:م

م)األورجانون(م

 
سمق.م(ملدميفمستاجرا،موهيممستعمرةميونانيةموميناءمعىلمساحلمتراقيا،مومكانمأبوهمنيقوماخوم322م-م384(َأرْسطوم)1)

مالذيمأثرمإىلمحدمكبريميفمحياتهم مارتباطمأرسطومالشديدمببالطممقدونيا، مجاء طبيبمبالطماللكمامينتاسمالقدوين،مومنمهنا

موفاةم ماالمبعد ميرتكها مومل معرشينمعاما، مفيها موبقي مفيها مللدراسة مأفالطون مأكاديمية مدخل ممريبماإلسكندر.. مفكان ومصريه

مأفالطون..م

ق.م.مرماهماألثينيونمبتهمةمعدمماحرتامماآلهلة،موخوًفاممنممصريمسقراط،مهربم323يفمعاممبعدمموتماإلسكندرماألكربم

مأرسطومإىلممدينةمكلسيسم)اسمهامحالًيامكلكيس(،محيثمماتمهناكمبعدمعاممٍمواحد.

م مؤلفممامبنيمكتابموفصولمم400كانممنمأعظممفالسفةمعرصهموأكثرهممعلاممومعرفةمويقدرمماماصدرممنمكتاباتمبـ

مصغري مثالثمجمموعات: مإىل ممؤلفاته موتنقسم مم-1ة.. م ممدرسته.. مخارج ماجلمهور مكانتملعامة موقد م-2الؤلفاتمالشعبية،

هامبمساعدةمتالميذه؛ملتكونممصدًرامللمعلوماتمالتيم الذكرات،موهيمتصنيفاتممنمموادمالبحوثموالسجالتمالتارخييةمأعدَّ

ممؤلفاتمأرسطومالتيمَسلمتممنمالضياعموبقيتمحتىماآلن..مالقاالت..موهيممتم-3حيتاجهامالعلامءمالدارسون..مم ثلمتقريًبامكلَّ

 وقدمكانتمالقاالتممؤلفًةمللطالبمداخلمالدرسةمفقط.

(اللِّيسيوممكانممبنًىمرياضًياميفمأثينا،ميتلقىمفيهمالصبيةموالشبانمتدريباتمبدنية،مويستمعونملحارضاتميلقيهاممشاهريم2)

ارجمأسوارمأثينامبالقربممنمأيكةمخمصصةملعبادةماإللهمأبولومليكيوس،مإلهمالشعرميفمأساطريماإلغريق.مالعلمني..موالبنىممقاممخ

 ق.م.م335أسسمأرسطوممدرسةمشهريةمهناكمحوايلمعامم
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مقلنا:ممام)األورجانون(؟م

متلكمالؤلفاتمم قال:ملقدمكانميطلقهمعىلممجيعممؤلفاتهميفمالنطق..موالكلمةمتعنيماألداة..مألنَّ

معرفة.مكانتمتبحثمعنمموضوعمالفكرمالذيمهوماألداةمأومالوسيلةمللمم

مقلنا:مفاممالنهجمالعقيلمالذيماستفدتهممنه؟م

وخالصتهمباختصارمأنممقال:ميمكنكممأنمتسموهم)منطقماالنتزاع(..مأوم)منهجماالنتزاع(..م

مللذهنمالبرشيمنوعنيممنمالتصورات..مم

أمامأوالها،مفهيمتصوراتمأولية،مكتصورماللونمواحلجمموالطعمموالرائحة،موغريهامممامم

ميقماحلواس..مميتصورهمالذهنمعنمطرم

وأمامالثانية،مفهيمتصوراتمثانوية،موهيمالتصوراتمالتيميولدهامالذهنمالبرشيممنتزعةمإياهامم

معنمالتصوراتماألولية،موذلكممثلمالكلياتمالجردة،موتصورمالعلةموالعلولمومامأشبهمذلك.م

هممومنهجهميعتمدمعىلماعتبارمالتصوراتماألوليةمأساسامللتصوراتمالثانوية..مولذلك،مفإنم

ميستحيلمعىلمالذهنمالقياممبأيمتصورمثانويمبدونمالتصوراتماألولية..مم

وبذلك،مفإنهميعتربماإلحساسمأساسامللعلم..موهوميعتربمأنمالذهنمالميقوممبنمومذايتمإالمم

عندماميدخلمحريمهمتصورمأويل،مفيتمخضمعنمتصورمثانوي..موذلكممثلماألرضمالصاحلةمالتيمم

متزرعمفيهامالنواة.متنميمأشجارامكثريةمبعدمأنمم

مقلنا:مفهلمروىمهذامالنهجمعقلكمالباحثمعنماحلقائق.م

ابتسم،موقال:موكيفميرويه..موهوممنطقمشكيل،مهيتممبشكلمالتفكري،مويغفلممالبحثمعنمم

مادةمالتفكريموموضوعه..مولذلكمفقدمتنايسمدورمالسلبياتمالبرشيةمالتيمتدعومإىلمالضاللة،مكاممم

همالسلبيات..مولذلكمملميوفقمهذامالنطقميفمإعطائيممزيداممنممتناسىمدورمالعقلميفمحتديمهذم

مالتقدممالفكري.م

لقدمرأيتمالكثريممنمرفاقيمـمالتأثرينمبمنطقهمالشكيلمـمعىلممدىمأجيالمطويلةمينطبعمم
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تفكريهممبطابعماإلطالقمورسعةمانتزاعمالكيلممنمجزئياتمصغرية..مفكانميكفيمالواحدممنهممم

محتىمحيكممبكيلميشملممالينيممنمأمثالمتلكماألحداث.ممممأنميالحظمعدةمأحداثمجزئيةم

ثممحتولمالفكرونمإىلماالعتقادمبأنمالنطقماألرسطيمطريقمالوصولمإىلماحلقائق،مغافلنيمعنمم

أنهممنهجمللتفكري..موالتفكريمهومالطريق..مفأخذواميركبونمالقياساتمبعضهامفوقمبعضملعلهممم

ميقفونمعليهاملريواماحلقائقممجيعا.مم

أيتمأنمالقوالبمالفكريةمحتولتمعندمهذامالفريق،مإىلمأفكارماستغنوامهبامعنمالتجربة،مموقدمرم

مبلمزعموامأهنامتغنيهممحتىمعنمعقوهلم..موهكذاملفهمماجلمود.مم

وفوقمذلك،مفهوممنهجميعتمدمعىلماحلس،مفيجعلهمسلطانامعىلمالعقل..ممعمأنماإلنسانمالمم

ماإلحساس.ممميمكنهماإليامنمباحلسمدونموجودمعقلمحيكممبصدقم

مقلنا:مومامالذيمجعلكمتعتقدمهذا؟م

..ممنهامـممثالمـمأنمالصابمبالدوارمالميشكميفمأنمم( 1) قال:ملقدماكتشفتمذلكمبأدلةمكثريةم

حسهمهوممبعثماإلحساسمبحركةمالعامل..موعندممقارنةمحسهمبحسماآلخرينميكتشفمأنمالذيمم

لمأحد..موهكذامكلمإحساسممحيسمبهموحدهمالبدمانميكونمخاطئا،مفالواقعمجيبمأنمحيسمبهمكم

مخاطئمينكشفمزيفهمفورممقارنتهمبإحساسماآلخرين،مأومبإحساسمالرجلمذاتهميفمسائرماألوقات.م

مولكنماليدمتكشفمزيفمهذاممم ممقلوبة، مقدمتصابمالعنيمبالرضمفرتىماألشياء وهكذا

مماإلحساس،محنيمتلمسماألشياءملتجدهامسالة..موهكذامحيكممالعقلمبنيماألحاسيسمالختلفةم

مبمقارنتهامببعضها.مم

وقدمتبرصمالعنيمرجالمقزمامفالميرتددمالعقلممنماحلكممبأنهمطويلمالقامة،مألنهميقارنمالسافةمم

بينهموبنيمالرجل،مفيقول:مإذامكانتمالرؤيةممنمبعدمميلمتظهرمالشخصمهبذامالطولمـمنصفممرتمـمم

لعقلمدورمالسافةميفمالعنيممفالبدمانهمإذاماقرتبميظهرمذومطولمقدميتجاوزمالرتين..موهكذاميقدرمام

 
 (مسنقترصمهنامعىلمبعضها،موسنرىمالزيدممنهاميفمالفقراتمالتالية.1)
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مفإنمم ميفمالاء، مكوزنماليشء مالقواننيمالفيزيائية ميقدرمسائر مبلمهكذا ماألعضاء، واألذنموسائر

ماإلحساسمالبسيطميزعممأنهمخفيفممثلمماميتصور،مإالمأنمالعقلمرسعانممامحيكممبخالفمذلك.مم

ودةمأومباحلرارةمموعندممقارنةمسائرمالعوارضمالداخليةمقدمتشعرممجيعمأعضاءماجلسممبالربم

الشديدة،مولكنمالعقلمالميرتددميفمأنمذلكماحساسمباطلمألنهميتقارنممعمعوارضمالرض،مممامم

ميدلمعىلمزيفماإلحساس.مم

وهكذامرأيتمأنمكلممقارنةمتنطويمعىلمجمموعةممنماألحكاممالعقليةمالتيمملمنعدمنلتفتماليهامم

مامنحسمبهموأحاسيسماآلخرينمنرىمأهنامملرسعةمحتققهاموشدةموضوحها..مفبالقارنةمـممثالمـمبنيمم

تنطويمعىلماحلكممالواضحمالذيمالمنرتابمفيه،موهومأنممامأحسمبهمإنمكانمهومالواقعموجبمأالمم

خيتلفمفيهمحسماآلخرينمألهنامممنمطبيعةمواحدة،موتكشفانمعنمحقيقةمواحدة.مفالبدمأنميكونمم

العقلممنمأينمنعرفمانماحلقيقةمممم..موبدونماالختالفمبسببمآخرمهومالرضمواخلطأمومامأشبهمذلكم

واحدة،مأومانماحلقيقةمالواحدةمالمتبثماالملونامواحداممنماإلحساسمعنديموعندماآلخرين،مأومانمم

ملإلختالفمسببامخارجيا.مفلامذامالميكونماليشءمبالمسبب؟مم

مقلنا:مأهذامفقطممامجعلكمالمتكتفيمباممعلمكمإياهمأستاذكمأرسطو؟م

ءمآخر..ملقدمرأيتمأنمأرسطومينزعممنزعمأستاذهمأفالطونميفممقال:مليسمهذامفقط..مهناكميشم

اعتبارمالنفسمتسريميفمنمومذايتمحتىمتصلمإىلمالعلم..موبذلكميكونمالعقلموليدامطبيعيامللنفسمم

مضمنمحركةمجوهريةمتكاملية.م

وهذامليسمبصحيح..مفإنهمإذامكانتمحركةمالنفسمإىلمأعىلمبصورةممستمرة،مفكيفمتنتكسمم

علممشيئا،موكيفمينسىماإلنسانمأشياءمعرفها،موكيفمالميعلممأشياءمجيهلهامممحتىمالمتعلممبعدم

م؟مم( 1) بصورةمطبيعية،مبلمكيفميكونمحمتاجامإىلمالعلمم

موفوقمذلكمكله..مفقدمرأيتمأنمالنطقمالذيمدعاينمإىلمتعلمهمالميكادميغنيمعنيمشيئا.م

 
 (مسنرىمالزيدممنمالردودميفمخاللمهذامالفصل.1)
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مقلنا:مكيفمذلك؟م

باحلدود..موأنماحلدمهومالركبممنماجلنسممممقال:ملقدمرأيتمأنهميرىمبأنمالتصوراتمالمتنالمإالم

وأنمالاهيةمأسبقمعىلمالوجود،موأهنامثابتةمممم،موالفصل..موهذاممبنىمعىلمالتفريقمبنيمالوجودموالاهيةم

ىفمالادة،ممعمأهنامالمتوجدمإالمىفماألذهان،موليسمىفماخلارجمسوىماألعيان..موقدموجدتمأنميفمم

مد.مذلكمتقديرامحلقيقةمليستمثابتةمىفمالوجوم

عىلمأنمالتصوراتمالمتنالمباحلدودمأصاًل،مفاللفظمالميدلمالسامعمعىلممعناهمإنمملميكنمقدمممم

تصورمالعنى،موعلممأنمهذاماللفظمموضوعمله،مفلوماستفيدمالتصورممنهملزممالدور،موبطلمالقولمم

مبأنهمالعبارةمالكاشفة.م

ةمىفمشىءموليسمهلاممواحلدودمإذامكانتممبينةمأوممفصلةملجملمفليسمذلكممنمإدراكماحلقيقم

م.م( 1) فائدةمزائدةمعامملألسامءم

هذامعىلممستوىمالتصورات..مأمامعىلممستوىمالتصديقات..مفقدمرأيتمأنمالعلممبالقضيةمم

اجلزئيةمسابقمعىلمالعلممبالقضيةمالكلية،موليسممنمطريقميعلممبهمصدقمالكليةمإالموالعلممبذلكمم

اسمالتمثيلمالميمكنماالستداللمبقياسمميمكنممنمالعيانمبطريقماألوىل،مفحيثمالميستدلمبقيم

مالشمول.مم

والربهانمعندهمقائممعىلمالقضيةمالكلية،موالكىلمالميكونمإالمىفماألذهان،موعليهمفالميفيدمم

م..م( 2) العلممبشىءمموجودم

فلمميبقممنمالنطقمإذنمإالمصورته،موهذامالمحيتاجمإليهمسائرمالعقالء،موليسمطلبمالعلممم

معقليةمالمحتتاجمإىلماصطالحمخاص.ممموقوًفامعليه،مفالعانىمالم

 اإلرشاقية: 

 
 .10انظرمالردمعىلمالنطقينيمصم(م1)

 .م2/135(مانظرمصونمالنطق2)
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مقلنا:مفإىلممنمجلأت؟م

..مفرحميبمكثريامم( 1) (مأفلوطنيمقال:ملقدمسمعتمبأستاذمكبريمالتقيتمبهميفممرص..مكانماسمهم)م

عندمامعرفمأننيمتتلمذتمعىلمأفالطون..مسألتهمحينهامعنمالعامل،مفقال:مإنممامتراهممنمهذامالعاملمم

مالاديمجمردمأوهاممالمحقيقةمهلا..مم

مسألتهمعنمالسياسة،مفقال:مهيمأمرمتافهمالمقيمهمله.م

مسألتهمعنماجلسم،مفقال:مهومسجنممؤقتمللروح.م

رحلةمخاللمصورةممنماألوهام..مأماماحلقيقة،مفتقعمبعيًداميفممسألتهمعنماحلياة،مفقال:مهيم

كائنموحيدمكامل،مهوممصدرمكلماحلقيقةمواخلريمواجلامل..مأماماألرواحمالنقية،مفيمكنهامأنمتأملمم

مبالعودةمإىلمهناك..م

مقلت:مأنامأبحثمعنمالعرفةميفمالدنيا.م

كشفمروحي..ملقدممقال:ميفمالدنياميمكنمأنميتحققمذلكميفمبعضماألحيانمعىلمصورةم

مجّربتمهذامالكشفمالروحي..موأنامأعتربهممنهجاممنممناهجمالبحثمعنماحلقيقة.م

مقلت:ملقدمتتملذتمعىلمأفالطون..ملكنهمملميذكرميلممامذكرتهميل.م

مقال:مرباممملمتفهمه..مأنامأفهممأفالطونمجيدا..مبلمأعتربمنفيسمالوريثمالوحيدمألفالطون..مم

.مفهلمأحدثتمفيهاممامم.م( 2) منهجكم)األفالطونيةمالحدثة(مقلت:ملكنيمأسمعمالناسميسمونمم

 
؟م(مهوممؤسسمالدرسةماليونانيةمالفلسفيةمالتيمُتعرفمباسمم)األفالطونيةمالحدثة(،مقيلمأنهم270م-؟م205(مأفلوطنيم)1)

ياتهماألخريةميفمالتدريسمُولَِدميفممرص،موالتحقمبحملةمحربيةمإىلمالرشقمليتعلممالزيدمعنمالفلسفةماهلندية..موقىضمسنواتمح

ىمالتُّساعيَّات..ميعكسمتشاؤمممم54بروما..مكانميكرهمالكتابةملكنهمألقىمم حمارضةميفمستموحدات،مكلموحدةمتسعمحمارضاتمُتسمَّ

أفلوطنيمفقطمجانًبامواحًداممنمفلسفةمأفالطونمحيثمينظرمإىلمالفلسفةمكعزاءمأومهروبممنمالعامل..موكانمهذامهوماجلانبمالذيم

 بهمالرومانيونميفمعهدمأفلوطني.كانمحي

(األفالطونيةمالحدثة:مهيممذهبمفلسفيمتطّورمعنمفلسفةمأفالطون،موأخذتمأيًضامعنارصممنمأفكارمفيثاغوروس،م2)

وأرسطوموالرواقيني..موقدمأسسمأفلوطنيماألفالطونيةمالحدثة.مأمامروادماألفالطونيةماآلخرونمفهممأتباعمأفلوطنيمبورفرييم

 وبروكلس.
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مملميكن؟م

قال:مال..ملقدمصغتهامفقطمصياغةمتقرهبامألهلمعرصنا..ملقدمرأيتمأنمروحماإلنسانممتشوقةمم

لاللتقاءمباهلل،موهذامالميتحققمإالمعنمطريقمالتجربةمالروحانية،ملذلكمكانتمفلسفتيمجرًسامبنيمم

ملسيحيةميفمعهدهاماألول..ممالفلسفةماليونانيةموالفلسفةمام

لقدمأثبتمأنماحلقائقمالكربىمالمتنكشفمإالمعنمطريقماإليامنمباهللموالفضلماإلهلي،موليسمم

معنمطريقمالعقل.م

مانتفضتمقائال:مليسمعنمطريقمالعقل!؟م

مقال:مأجل..مفالعقلمحجابمعنماحلقائقمالمدليلمعليها.م

مقلت:مفارشحميلمكيفمنصلمإىلماحلقائقممنمدونمعقل.م

للحقيقةممستوياتمخمتلفة..مويعتمدمكلممستوىمعىلمحقيقةمتلكمالستوياتمالتيمممقال:م

تعلوه..موجتاوزماحلقيقةمبأكملهامهومالواحد،موالذيمهوميفمحدمذاتهمغريممعروف،مواليستطيعمأحدمم

أنميقولمإنمالواحدمهو،مألنمالواحدمهومماموراءمالوجود..مولكنمالواحدميتمددمأوميفيضمإىلمم

مدونه،مكامميسطعمالضوءمخاللمالظالم،مويصبحمأكثرمظلمةمكلامممىضمأبعد..ممالستوياتمالتيمم

والستوىماألعىلمللحقيقةمهومذلكم)العقيل(مالذيمتوجدمفيهماألشكالمكأفكارمفيامموراءمم

الوقتموالفراغ.موالستوىمالتايلمأكثرمظلمةموأقلمحقيقة،موهومالروح..موالستوىمالتايلمهومم

مسادمالادة.مالطبيعة،مالعاملمالظلممألجم

موحتتمهذهمالستوياتمالادةمالتيمليسمهلاموجودمحقيقي..مم

مقلت:مفهلميمكنمرقيماألدنىمإىلماألعىل؟م

قال:مأجل..مفنحنمنسكنمالستوياتمالدنيا..مومعمذلكمترانامنشتاقمللصعودموالعودةمإىلمم

ثمتستقرممالستوياتماألعىل..مبلميمكنمألرواحنامأنمترتكمأجسامنا،موتسبحميفمعاملمالفكرمحيم

ماألشكالمكأفكارميفمالعقلماإلهلّي.م
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 الثالوثية: 

..مم( 2) ..مموبورفرييمم( 1) أرجِيينامممبقيتممدةميفمصحبةمأفلوطني..مومنممعهمكُجوهاْنسمسكوَتْسم

وبروكلس..موغريهممكثري..مومعمأينموجدتملذةمكبريةميفمتلكماألجواءمالتيمكنتمأعيشهاممعهممم

أدريمهلممامكنتمأعيشمفيهمحقائقمعليامينبغيمالتسليمممإالمأنمعقيلممعمذلكمثارمعيل،مفلممأكنم

مهلا..مأممأهنامجمردمأوهامموخرافاتموأحالمميقظة،موليسمهلامأيمعالقةمباحلقيقة.م

يفمتلكماألياممزارنامرجلممسيحيمكانمحيملممبادئمبسيطة..مولكنهاممجيلة..مولكنهمملميكنمم

ملميستطعمأنميمزجمبينهام،مفجاءنامممقتنعامهبا..مفقدمكانتملهمأشواقمروحيةممعمعقلمفلسفي،موم

يطلبممنامأنمنعلمهممنممبادئنامماميستطيعمبهمأنمحيولمالسيحيةمإىلمديانةمممتلئةمباألشواقمالروحيةمم

مالسامية..مواإلرشاقاتمالنوارنيةمالفائضة..موالعقلمالفلسفيماحلكيم..مم

استطاعمبذكائه..مم..موقدمم( 3) كانماسممهذامالرجلمالذيمحتولمقديسامفياممبعدمهوم)أوغسطني(م

 
م(،مهومفيلسوفموالهويتمأيرلنديمعرفمبثقافتهمالواسعة،موقدمبدأمأوىلم877مم-مم810هومأرجِيينا،مُجوهاْنسمسكوَتْسم)(مم1)

الحاوالتملتحقيقمفلسفةمنرصانيةممنظمة..مومنمأشهرمكتبهمتقسيامتمالطبيعة.مأقرمنظريةمتعتمدمعىلممبادئماألفالطونيةمالحدثة،م

نتهيانمباهلل،موهومفوقمالوجودموالفكر،مواعتُرِبمأرجيينامعىلمأثرمهذهمالبادئمصاحبموكانميقولمإنمالفكرموالوجودميبدآنموي

 بدعة،موشجبتمالكنيسةمالرومانيةمالكاثوليكيةمكتاباته.

م(.مفيلسوفمينتميمإىلماألفالطونيةمالحدثة،موصفمكيفمأنممجيعماخلصائصمالتيمينسبهام304مم-م233(مهومبورفرييم)2)

تصنيفها.موكانمهلذامالوضوعمالذيمعرضهميفمكتابهممقدمةمللمقوالتمتأثريمكبريميفمالفلسفةميفمالقرونمالناسمإىلماألشياءميمكنم

الوسطى،مكاممأثارممسألةموضعمالقضايامالكليةمالتيمشغلتمأذهانمعلامءمالنطقملئاتمالسنني.موهوممنممواليدمصور،مودرسميفم

 أثينامثممسافرمإىلمرومامحيثمانضممإىلمأفلوطني.

(..موهومأحدمأهممالشخصياتمالؤثرةميفمالسيحيةمالغربية..مبلمتعتربهم430م-م354شريمبهمإىلمالقديسمأوغسطنيم)(ممأ3)

الكنيستانمالكاثوليكيةمواألنغليكانيةمقديسا،موأحدمآباءمالكنيسةمالبارزين،موشفيعمالسلكمالرهباينماألوغسطيني..مكامميعتربهم

نمأحدمالنابعمالالهوتيةملتعاليمماإلصالحمالربوتستانتيمحولمالنعمةمواخلالص..مالعديدممنمالربوتستانت،موخاصةمالكالفنيوم

موتعتربهمبعضمالكنائسماألورثوذكسيةممثلمالكنيسةمالقبطيةماألرثوذكسيةمقديسا.

)حاليامسوقمأهراس،مباجلزائر(مالتيمكانتممدينةمم354وهوميتحّدرممنمأصولمأمازيغيةمعىلماألغلب..مولدميفمتغساتمعامم

يفمإحدىممقاطعاتممملكةمروماميفمشاملمأفريقيا..موعندمامبلغماحلاديةمعرشةممنمعمرهمأرسلتهمأرستهمإىلم)مداورش(،ممدينةمتقعمم

مكلممجنويبمتغسات.مويفمعمرمالسابعةمعرشةمذهبمإىلمقرطاجمإلمتاممدراسةمعلممالبيان.م30نوميديةمتقعم



199 

 

وبعدمفرتةمقصرية..مأنمحيولممنمالسيحيةمالبسيطةمإىلمديانةمفلسفيةمعميقة،مألنهمكانميعتقدمأنمم

م.مم( 1) الديانةمالتيمينبغيمأنميبرشمهباميفمالعاملمالميصحمإالمأنمتكونممنمهذامالنوعم

ماليونانية.مبـم)األفلوطونية(،موهيممدرسةمغربيةميفماألمةماإلغريقيةمملقدممزجمبساطتهامأوالمم

 
وثنيا..مورغممنشأتهمالسيحيةمإالمأنهمتركمالكنيسةمليتبعمالديانةممكانتمأمهممونيكامأمازيغيةمومسيحيةممؤمنة،مأماموالدهمفكان

عاما..مم15الانويةمخاذالمأمه،مويفمشبابهمعاشمأوغسطنيمحياةممتعيةمويفمقرطاج،مكانتملهمعالقةممعمامرأةمصارتمخليلتهملدةم

موخالهلامولدتملهمخليلتهمابناممحلماسممأديودادتوس..م

وعلممالبيان،معلمماإلقناعمواخلطابة..موبعدمأنمعملميفمالتدريسميفمتغساتموقرطاجمكانمتعليمهميفمموضوعيمالفلسفةم

إىلمروماملظنّهمأهنامموطنمخريةمعلامءمالبيان،مإالمأنهمرسعانممامخابمظنهممنممدارسمروماموعندمامحانمالوعدمم383انتقلمعامم

أصدقاءهمالانوينيمبتقديمهملوايلمروما،مالذيمكانميبحثممملتالميذهمأنميدفعوامثمنمأتعابهمقاممهؤالءمبالتهربممنمذلك.مبعدمأنمقام

م.384عنمأستاذملعلممالبيانميفمجامعةمميالنو،متممتعيينهمأستاذامهناكمواستلمممنصبهميفمأواخرمعامم

يفمميالنومبدأتمحياةمأوغسطنيمبالتحول.ممنمخاللمبحثهمعنممعنىماحلياةمبدأميبتعدمعنمالانويةممنذمأنمكانميفمقرطاج،م

بعدملقاءمخميبممعمأحدمأقطاهبا.موقدماستمرتمهذهمالتوجهاتميفمميالنومإذمذهبتمتوجهتمأمهمإليهامإلقناعهمباعتناقممخاصة

مالسيحيةمكاممكانمللقائهمبأمربوزيوس،مأسقفمميالنو،مأثرامكبريامعىلمهذامالتحول.

ةمإالمأنهمملميعتنقمالسيحيةمفوراموقدمأعجبمأوغسطنيمبشخصيةمأمربوزيوسموبالغتهموتأثرممنمموعظاتهمفقررمتركمالانوي

مبلمجّربمعدةممذاهبموأصبحممتحمساملألفالطونيةمالحدثة.

،مبعدمقراءتهمسريةمالقديسمأنطونيوسمالكبريموتأثرهمهبامقررماعتناقمالسيحية،موتركمعلممالبيانمومنصبهميفم386ويفمصيفم

عادمم388يفمميالنو.مويفمعاممم387تعميدمابنهميفمعاممجامعةمميالنوموالدخولميفمسلكمالكهنوت،مفقاممأمربوزيوسمبتعميدهمو

مإىلمإفريقياموقدمتوفيتمأمهموابنهميفمطريقمالعودةمتاركنيماياهمدونمعائلة.

متتمتسميتهمكاهناميفمإقليممهيبوم)اليوممعنابةميفماجلزائر(،موأصبحمم391بعيدمعودتهمإىلمتغساتمقاممبتأسيسمدير..مويفمعامم

موعظةمتنسبمإليهميعتقدمأهنامأصيلة(،موقدمُعِرفمعنهمحماربتهمالانويةمالتيمكانمقدمم350أكثرممنمواعظامشهريام)وقدمتممحفظم

ماعتنقهاميفمالايض.

رغممتركهمالديرمإالمأنهمتابعمحياتهمم430تممتعيينهمأسقفاممساعداميفمهيبوموبقيمأسقفمخيبومحتىموفاتهمعاممم396ويفمعامم

مانيةمالتيمحددهاميفمديرهمأهلتهمأنميكونمشفيعمالكهنة.الزاهدةميفمبيتماألسقفيةماألنظمةمالرهب

م بيناممكانمالفاندالمحيارصونمهيبو،موُيزعممأنهمشجعمأهلمالدينةمعىلممقاومةمالفاندالموذلكمم75تويفمأوغسطنيموعمره

مالعتناقهمماالريوسية..موُيقالمأيضامأنمتويفميفماللحظاتمالتيمكانمالوندالميقتحمونمأسوارمالدينة.

مدثنامعنهموعنمفلسفتهموعالقتهامبالسيحيةميفمرسالةم)أرسارماإلنسان(ممنمهذهمالسلسلة.وقدمحت

(ممامنذكرهمهنامليسمبالرضورةمآراءمأوغسطنيموحده..مبلمنشريممنمخاللهمإىلمالسيحيةمالتأثرةمبالفسلفاتموالذاهبم1)

 الختلفة.
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ومزجهامثانيامبـم)األفلوطونيةماحلديثة(،موهيممدرسةميفمالرشقمباإلسكندرية،مهيئمهلامجومم

منمأساتذةمالفكرمالروماينماليوناين،مكاممهيئملشيخهامأنمينقلمعديداممنمثقافاتماهلندموفارسمم

مويصهرهامكلهاميفمبوتقةمواحدة.م

م.م( 1) ةملدولةمالرومانمومزجهامثالثامبالتنظيممالثالوثيميفمالوثنيةمالقديمم

)تاجاست(محيثميتواجدم)أوغسطني(..موهناكمملستمأدريمكيفمبداميلمأنمأسافرمإىلم

مانضممتمإىلممجاعةممنمالرهبانمالذينمكانمالقديسمأوغسطنيميشملهممبرعايته..مم

يفمصحبتهمعلمتماألثرمالكبريمالذيمأحدثتهماألفالطونيةمالحدثةميفمهذامالقديس..موقدمم

ممهمدعوتهمإىلماالشتغالمباهللموعدمماالنشغالمباهتامماتمالدنيامومتاعها.مأعجبنيممنمتعاليم

ولكنمالذيمملميعجبنيموظللتمفرتةمطويلةمحتتمأرسهمهومتلكمالصورمالشوهةمعنماهلل..مم

والتيمملميكنمعقيلميستطيعمأنميتقبلها..مفكنتمبنيمنارين:منارماألشواقماجلميلةمالتيمتصبهاميفمم

واألشعار..مونارمعقيلمالذيمحيرتقمألنهمملمجيدمحقيقةممنطقيةممقبولةميستطيعممنفيسمتلكمالواعظمم

مأنميسلممهلا.م

 املدرسية: 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

..موفيهامالتقيتمبأستاذمم( 2) قال:مذهبتمإىلم)نابويل(..موهناكموجدتممدرسةمدومينيكانيهم

حاولمأنمجيمعمبنيمأفكارمأرسطومالرئيسيةممعمالتوراةموالعقيدةمالسيحية..مكانماسمهم)القديسمم

 
 األدلةمالكثريةمالثبتةمهلذاميفمرسالةم)الباحثونمعنماهلل(ممنمهذهمالسلسلة.مرأينام(م1)

(منسبةمإىلمتنظيممدينيمروماينمكاثوليكيمأسسهمالقديسماألسباينم)دومينيك(ميفمأواخرمالقرنمالثالثمعرشماليالدي..موقدم2)

نينيمأولمتنظيمميؤكدمالعملمالذهني،مإذمأنماشتهرمالدومينيكانيونمبأهنمموعاظمومدرسونمومنرصون..موكانمتنظيممالدومينيكام

األنظمةمالسابقةمقدمركزتمعىلماألعاملماليدوية،موخاللمجيلممنمقياممالتنظيم،مترأسمالدومينيكانيونماألقساممالالهوتيةميفم

لسيناوية،مكثريممنماجلامعاتمالكبرية،مومنمبنيماألعضاءمذويمالشهرةميفمالتنظيممالقديسمألربتوسمماجنوسموالقديسةمكاثرينما

 والقديسمتوماماألكويني.
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ممم( 1)ممم(متوماماألكوينيم

موالفكرمم مأرسطو، ميفمالزجمبنيمفكر ميألمجهدا ممل مأنه مرأيتممنمخاللمصحبتيمله وقد

ولتمإىلمالفلسفةمالرسميةمللكنيسةممالالهويت..موقدمرأيتمكثرةمأتباعه..مبلمرأيتمأنمفلسفتهمحتم

مأوم)فلسفةمالدرسيني(ممم( 2) الرومانيةمالكاثوليكية..موكانتمتسمىمعندهام)الفلسفةمالدرسة(م

عندمامدخلتمعليهميفممدرستهمسمعتهميتحدثمإىلمتالميذهمالذينمكانواميسجلونمكلممامم

 
م(..مكانمأحدمأشهرمالفالسفةموعلامءمالالهوتمالذينمعرفتهممالعصورم1274مم-؟مم1225(مهومالقديسمتوماماألكوينيم)1)

م.الوسطىميفمالغربمبتأثريهمالبالغمعىلمالفكرمالنرصاين،موبصفةمخاصةمعىلممذهبمالروممالكاثوليك

يطاليا،موتلقىمتعليمهمبجامعةمنابويل،موانضممإىلمسلكمالرهبنةمالدومينيكاين.معنيمقسيًسامنشأمببلدةمروكاسيكامقربمكاسينومبإ

عىلميدمالقديسمألربتمالكبريمعاملمالالهوتماأللاين،مثممصارمتومامأستاًذاملالهوتميفمجامعةمباريس،محيثماشتهرمبتميزهميفم

م.اجلمعمبنيمورعهمالديني،موذاكرتهمالوسوعيةموفرطمتركيزه

ممبدأميفمتأليفمكتابهم)الدعوةمإىلمدحضمالنكرينمللعقيدة(،ميدافعمفيهمعنمعقالنيةمالعقيدةمالسيحية،مموجًهام1258مممويفمعام

صمكتاباتهمللتعليقمعىلمكتاباتمالفيلسوفماليوناينم1268ومم1259خطابهمإيلمغريمالسيحيني.مويفمالفرتةممابنيماألعوامم ممخصَّ

أشهرمأعاملهمالسمىمبحثمالهويتمشامل.موقدماهتممفيهمبرشحمالعقيدةمالنرصانيةمبتصنيفمممبدأميفمتأليفمم1265أرسطو.مويفمعاممم

وترتيبممتقن.مولكنهممالبثمأنمتوقفمعنمالتأليف،مإذمأعلنمعنمدخولهميفمجتربةموجدانيةمتركتهميوقنمأنمجمملممامفعلهمحتىم

ىملهمإثرمذلكمالفيضمالروحاين.موقدمقاممال باباميوحنامالثاينموالعرشونمبإعالنهمقديًساميفمالعاممذلكماحلنيماليرقىمإىلمماتبدَّ

 م.موحُيتفلمبعيدهميفمالسابعممنممارسممنمكلمعام..1323

ممنهجمفلسفيمم2) مُتشريمإىل موهي ماخلامسمعرشماليالديني، مالثاينمعرشموالقرن مبنيمالقرن مالفكرية مالنظومة (سادتمهذه

موالالهوتميفماجلامعاتماألوىلمالتيمظهرتميفمأوروبامالغربية.موكانوامُيسّمونمالدرسيني.لالستقصاء،ماستعملهمأساتذةمالفلسفةمم

ويعتمدمالنهجمالدريسمعىلمالتحليلمالدقيقمللمفاهيم،ممعمالتمييزمالبارعمبنيمالدلوالتمالختلفةملتلكمالفاهيم.موقدماستعملم

موضعوهامبمنهجهم،مبقصدمإجيادماحللولمللمشكالتمالعارضة.مالدرسيونمالحاكمةماالستنتاجيةمانطالًقاممنمالبادئمالتي

نشأتمالدرسيةمنتيجةملرتمجةمأعاملمأرسطومإىلمالالتينيةمالتيمهيملغةمالكنيسةمالنرصانيةميفمالعرصمالوسيط.مفهذهماألعاملم

محثتمالفكرينمآنذاكمعىلمالتوفيقمبنيم

ّدموهممنمأعاملميفمجمالمفلسفةماللغة.محيثمبينوامكيفميمكنمقّدممالدرسيونممسامهاتمقيمةميفمتطورمالفلسفة،ممنهاممامق

 خلصائصماللغةمأنمتؤثرميفمتصورنامللعامل.مكاممأهنممركزوامعىلمأمهيةمالنطقميفمالبحوثمالفلسفية.
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بمأومروحمالقدسمأنمم:ممثلاممجتسدماالبنمفإنهممنمالمكنملكلممنماألم( 1) يقوله..مكانميقولمهلمم

ميتجسد..ممتامًاممثلاممفعلماالبن..مم

ثمميستغرقميفمصمتمعميق،موكأنهميتلقىموحياممنمالسامء،مثمميقول:مإنماالبن،مالكلمةمم

األزلية،مقادرممتامًامعىلمأنميتجسدممرةمأخرى،ميفمروحمومجسدمفردمإنساينمآخرمخمتلف،ممولودممنمم

تلفمومعرقمخمتلفموميفمبلدمآخرمومزمنمآخرممتكلاًمممأممأخرىمأوممولودممنمأممومأب،ممنمجنسمخمم

لغةمأخرىمومستخدمًامنموذجًاممنمالصورةمالبرشيةمخمتلفةممتامًامعنمالسيحمليبرّشمبرسالتهموميرشحمم

مالعالقةمبنيماهللمومالعائلةمالبرشية.مم

رًاممثمميستغرقممرةمأخرى،مثمميقولمبعدها:مإنماهللمملميرصمإنسانًامألجلمأنميكونمهيوديًامذكم

منمأهلمالقرنماألولماليالديمذامطولمومعرض..ممبلماهللماختارماإلنسانمألجلمأنمتكونمهلِلَّمطبيعةمم

جنسماإلنسانمككل..مولذلكمفإنهممنمالمكنملألبمواالبنمومروحمالقدسمأنميتجسدوامثالثتهممم

ممجيعًاممعمبعضمويفموقتمواحدميفمإنسانمفردمواحدمفقط،مأوميفمعدةمأفراد..م

يماألسسمالنطقيةمالتيمينطلقممنهامهذامالدرس..مفقدمقرأتمالكتابمالقدس،موملممملمأكنمأدرم

أجدمفيهمماميذكره..مسألتهمعنمالنطقمالعقيلمالذيميربرمأقوالهمهذه..مفنظرمإيلمكاحلزين،موقال:مإنمم

احلقائقمالتيميقدمهاماإليامنمالميقوىمالعقلمعىلمالتدليلمعليها،مففيماستطاعةمالعقلمأنميتصورمم

هيةماهلل،مولكنهمالميستطيعمأنميدركمتثليثماألقانيم،مومنمدللمعىلمعقيدةمالتثليثميفماألقانيممممام

م.م( 2) حقرممنمشأنماإليامنم

ثممأضافميقول،موتالميذهميكتبون:محتىمالكنائسمالرشقيةمتقولمهذا،مفالقسمباسيلوسمم

(..مووزميلهمتوفيقمميقول:م)إنمهذامالتعليممعنمالتلثيثمفوقمإدراكنا،مولكنمعدممإدراكهمالميبطلهم

 
ـم4،مالفقراتم4والسألةمم8ـمم5،مالفقراتم3/مالسألةمم3(م)اجلزءمSumma(ممامنذكرهمهنامذكرهمالقديسمتوماميفمكتابهم)1)

6) 

 .83(مقصةمالنزاعمبنيمالدينموالفلسفة،متوفيقمالطويل:م2)
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جيدميقول:م)إنمتسميةمالثالوثمباسمماألبمواالبنموالروحمالقدسمتعتربمأعامقًامإهليةموأرسارًامم

ممم( 1) سامويةمالمجيوزملنامأنمنتفلسفميفمتفكيكهامأومحتليلهامأومأنمنلصقمهبامأفكارًاممنمعندياتنا(م

 التجريبية: 

مفممنمالعقل؟مقلنا:مفهلمظللتميفمصحبتهمبعدمأنمسمعتممنهمهذامالوقم

قال:مال..مملمأستطعمأنمأستمرمطويالميفمصحبته..مفقدمكانممعماحرتامهمالشديدمألرسطومم

موللمنطقمأبعدمالناسمعنمأرسطوموعنمالنطق..مومامكانملعقيلمأنميرىضمبصحبةممنمهذامحاله.م

مقلنا:مفإىلممنمجلأت؟م

م أعقبتمهنايةممقال:ميفمذلكماحلنيمبدأتميفمأوروبامحركةمثقافيةمكربى،متسمىمالنهضة،

مالعصورمالوسطى..موصارملكثريممنمالناسمشغفمكبريمبالعلوم..مكلمالعلوم..مم

وقدمأصابنيممنمعدوىمذلكمالشغفممامأصابني..مفلذلكمرحتمأبحثمعمنميلبيمأشواقمم

معقيلمللمعارفموأسبابمالعارفمومناهجها.م

روجرممرأيتهمقصدمأخاملهميقالملهم)ممم( 2) (مفرنسيسمبيكونموقدمدلنيمبعضهممعىلمرجلميقالملهم)م

..مكانمقدمنقلمإىلمسجنمبديرمالراهباتمبباريس..مذهبتممعهمإىلمالدير..موتوسلنامإىلمم( 3) (مبيكونم

 
 (11(اهللمواحدمأممثالوث:مجمدىممرجان:م)1)

م2) مهوم)فرانسيسمبيكون( )Baconم ،Francisمم1561)م مكانممنم1626ـ مإنجليزي، موهومفيلسوفمورجلمدولة م(،

مالؤيدينماألوائلماألساسينّيمواألكثرمنفوًذامللمذهبمالتجريبيمومنمالؤيدينمالستعاملمالطرقمالعلميةمحللمالشكالت.

يدانماللذانمأتممم(مومهامالكتابانمالوح1620م(؛ماألورغانونماجلديدم)1605منمأهممكتبهمالفلسفية:مالتقدمميفمالتعليمم)

ىمالتجديدمالكبري.موهوميفمطرقمبحثمونظرياتموإنجازاتمالعلوممالتجريبية.موكتبم كتابتهاممضمنممرشوعميفمستةمأجزاءمُيسمَّ

 بيكونمأيًضاممقاالتمذاتمطابعمهزيلمومقاالتممبتكرة.

منمالشخصياتمالرائدةميفمتطويرمم؟(.مكانمفيلسوًفاموعاًلامإنجليزًيا.موهوميعدمواحًدامم1292مم-؟مم1214(مروجرمبيكونم)3)

العلومميفمالقرونمالوسطى..مُعرفمبصفتهممؤسًسامللعلوممالتجريبيةموأحدمالباحثنيماألوائلميفمدراسةمعلممالبرصيات،موقدم

مساعدمعىلمإرساءمالقواعدمللثورةمالعلميةمالتيمظهرتميفمأوروباميفمالقرننيمالسادسمعرشموالسابعمعرشماليالديني.

مودرسمالفنونماحلرةموالفلسفةميفمجامعةمأكسفورد،مثممتركمأكسفوردميفمثالثينياتمالقرنمُولَدميفمسومر ستميفمإنجلرتا

سميفمجامعةمباريس..معادمإىلمأكسفوردموأمىضمالسنواتمالعرشمالتاليةممنمحياتهميفمدراسةممكثفةم الثالثمعرشماليالديموبدأميَدرِّ
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مالراهباتمبكلممامأمكننامأنمنتوسلمبه..مفأذنملنا..موهناكمصحبناهممدةممنمالزمان.م

ناممالتيمحتيطمبه..موالتيمم:ملنميعقلمعقلكمحتىمحتطمماألصم( 1) كانمأولممامبدأنامبهمأنمقالملنام

ممتنعهممنمالتفكريمالسليم.م

 سألتهمعنها،مفقالميل:مهيمأربعة..مم

مبغريمصورهتامم مفيعكسماحلقائق مالعقل، مينحرفمبمرآة مصنم مإنه مالطائفة.. مصنم أوهلا..

ماألصلية.مم

وثانيها..مصنممالفردمذاته..موهومصنممتفرضهمطبيعةماليولماخلاصةمبكلمواحدممنا،محيثمم

ماليولمالشخصيةمانحرافاتمبعيدةميفمفكرماإلنسان.ممتسببمهذهمم

وثالثها..مصنممالسوق..مسوقمالعرفة..موهيماألفكارماخلاطئةمالتيمتترسبمإىلمأذهاننامبسببمم

مالعباراتمالغامضة،مفعلينامتنقيةمالعباراتمحتىمنستطيعمالوصولمإىلماحلقائق.مم

أفكارمالفالسفةمالسابقني،ممورابعهامصنممالعرضم)معرضماألفكارمالقديمة(مالتيمحتتويم

 
ضممبعدهامإىلممجاعةمالفرنسيسكانمالدينيةموعادمإىلمباريسمليحثمعىلمللرياضيات،موالتقنيةموخصوًصامعلممالبرصيات..مان

ماإلصالحمالثقايفمداخلمالكنيسةموليكرسمنفسهمالكتشافمونرشمنظامملكلمالعرفة.

مالوقت،مقاممنزاعميفمداخلماجلامعةمالفرنسيسكانية،مونتجمعنهموضعمرقابةمعىلمالكتب.موسمحمرؤساءمبيكونملهم ويفمهذا

مكتابةمولكنهمممنعوهممنمنرشمأعامله.باالستمرارميفمال

وتنفيًذاملرغبةمطلبمالبابامكليمنتمالرابع،ممجعمبيكونمملخًصاملنظاممالعرفةموأرسلماللخصمالسمىمأبوسممايوسم)العملم

مم،موأصبحمهذاماللخصممنمأبرزموأهممأعاملمبيكون.1267األطول(،مإىلمالباباميفمعامم

مالثالثمعرش مالسبعينياتممنمالقرن مويفمعامممخالل مكتبمبيكونميفمعلممالفلكموالرياضياتموعلممالفيزياء. اليالدي،

م.موقبلمفرتةموجيزةممنموفاته،مأتممم1292ممانتقدتمالكنيسةمبعضممؤلفاتهموسجنميفمباريسميفمديرمالراهباتمحتىمعاممم1278

مرصاين.بيكونمكتابه:مملخصملدراساتمعلممالالهوت،موفيهمأعلنمماكانميعتربهممنمرشورمالعاملمالن

كانتمأهمماألعاملمالتيمكتبهامبيكونميفمالعلوممولكنهمكتبمأيًضاميفمالفلسفةموعلممالالهوت.موتوضحمهذهماألعاملمتأثرم

 بيكونمبالفيلسوفماإلغريقيمأرسطو،موعاملمالالهوتمالنرصاينمالقديسمأوغسطنيموابنمسينا.

معمالتنبيهمإىلمأهناممملميعيشاميفمعرصمواحدمكاممذكرناميفممم(ممامذكرناهمهنامهوميفماألصلملفرنسيسمبيكونمالملروجرمبيكون..1)

 ترمجتهام.
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موتسببمضغطامشديدامعىلمأذهاننا،موبالتايلمأخطاءامجسيمة.مم

مقلت:مأنتمحتتقرماألفكارمالقديمةمإذن؟م

قال:مأنامالمأحتقرها..مولكنيمأرىمأنممنهجهمميفمالتفكريملنميوصلهممإىلميشء..مولنمتتطورمم

يستقونممنهمأفكارهممهوممنطقمماإلنسانيةممامدامتمتتمسكمبه..موالنطقمالذينميعتمدونمعليه،موم

مصوريمالميفيدمعلاممجديدا،ماناممهومترسيخمللمعلوماتمالسابقةموإلزامماخلصممهبا.م

مقلت:مفامممنطقكمالبديل؟م

قال:ممنطقيمالبديلمهومالذيمينهضمبالعلم..مإنهمينطلقممنمالقياسموالتعقل،مواستخراجمم

ميظلمم مذلك موبدون مفيها، موالتعقل موتنويعها، مفيها، ماالستقراء مبعد ماجلزئيات، ممن الكليات

ماالستداللمعقيام،موبدونمأساسمثابت.مم

 الرياضية: 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

والرياضيات..مولذلكمكانملهممنمالعقلممامأرىضمبهمبعضممقال:مإىلمرجلممجعمبنيمالفلسفةمم

مملمألقهمإالمقبلمفرتةموجيزةممنموفاته..مم( 1) (مرينيهمديكارتمعقيل..مكانماسمهم)م ملألسفـم ..مولكنيـم

 
فيلسوفمفرنيسمورياضيايتموعاملميعتربمممCartesiusم(،مويعرفمأيضامبكارتيسيوسمم1650مم-مم1596(مرينيهمديكاْرْتم)1)

الالحقةمهيمنتاجموتفاعلممنممؤسيسمالفلسفةماحلديثةمومؤسسمالرياضياتماحلديثة..موالكثريممنماألفكارموالفلسفاتمالغربيةمم

ممعمكتاباتهمالتيمالمتزالمتدّرسمإىلماليوم..م

نتهم يَّاتماليسوعيَّة،موخدمميفمجيوشمَبَلَدْين،مكاممسافرمكثرًيا،موقدممكَّ ولدميفمالهاييهمقربمشاتيلريو.موتعلَّمميفمِإحدىمالُكلِّ

عايةممنمتكريسممعظمم راسة..مويفمالفرتةمبنيمماألَموالمالتيمورثهاموالتيمجاءتهمممنمتولوهمبالرِّ م،معاشم1649ومم1628وقتهمللدِّ

م،مَقبَِلمدعوةممنماللكةمكريستينام1649ديكارتمحياةمعلميَّةمهادئةميفمهولندا،موأنتجممعظمممؤلفاتهمالفلسفيَّة..مويفمأواخرمعامم

ملزيارةمالّسويدمحيثمُأصيبمبمرضمُعضالموتويفمهناك.

فاتمرئيسيةمهي:مرسالةميفم فمالعقيلمالسليممللمرءموالبحثمعنماحلقيقةميفمالعلومم)عاممملهمثالثةممؤلَّ م(م1637منهجمالتَّرصُّ

امالكتابانماآلخرانمفهام:متأمُّالتميفمالفلسفةماألُوىلم)عامم م(م1641وُيعرفمهذامالكتابمباسممشائعموهومرسالةميفمالَنَْهج..مَأمَّ

 َأصبحتمفلسفتهمُتْعَرُفمبالديكاْرتيَّة.م(.مو1644ولعلَّهمَأهّممعململديكارت،مومبادئمالفلسفةم)عامم
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مكانمخارجامحينهاممنمقرصماللكةمكريستينا..مملكةمالسويد..مم

أنميصلمإىلماحلقائقممقالميلمأولممامالتقيته:مالشكمأنكمتبحثمعنممنهجميستطيعمبهمعقلكمم

ممنمأقربمطريق،موأوثقمطريق.م

مقلت:ملقدمقرأتمماميفمعقيل..موأحسبمذلكمكافيامألنمجيعلمعقيلميعقدمصحبةممعمعقلك.م

مقال:ملنميتيحمعقيلملعقلكمصحبتهمإالمإذامختلقمبأربعمخالل.م

م؟مأوهلامقلت:مفاممم

مقال:ماالستقاللمالفكري..مم

مقلت:ممامتقصدمبذلك؟م

مقال:مجيبمأالميعتقدمعقلكمإالمبامميكونمواضحاملديهممقبوالمالمريبمفيه..مم

مقلت:مفكيفميتسنىميلمهذا؟م

مقال:مبأربعةمأركان:م

أوهلا..مأنمترفضمأفكارمالسابقنيمإذامخالفتمالعلم..مإذمأنماتباعماآلخرينميفمالعلمميشبهمم

وضوحامشديدامكانممعلوما،مماألعمىمالذيميقودهمالعميان..موهلذا،مفكلاممكانمواضحامعندمالنفسمم

محتىمولومملميكنمواضحامعندمالقدماء.م

موثانيها..مجيبمأالمتترسعميفماحلكممبيشء.مم

وثالثها..مجيبمالتخلصممنماألهواءمالداخلية..مفكاممأنمأفكارمالقدماءمتأرسمقلبمالتعلممم

مائق.ممحتىميكادمالميبرصماحلقائق،مكذلكمأهواءمالنفسمقدمتأرسمالقلبموالمتدعهميكتشفماحلقم

ورابعها..ماجعلموجدانكمحكاممعىلماألشياء،مبحيثمالمتقبلمأيميشءمإالمإذامكانمواضحامم

مماثالمأمامموجدانكممتاما.م

م؟ممثانيهامقلت:معرفتمأوهلا..مفاممم

مقال:مالتحليل.م
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مقلت:ممامتريدمبه؟م

قدرممقال:مباممأنمعلمماإلنسانمأوضحمبالبسائطممنهمبالركبات،مفالمبدمأنمحتللماحلقيقةمإىلمأكربمم

ممكنممنمالبسائط..مفالسائلمكاممتعلممقدميتضحمجزءممنهاموالميتضحمجزءمآخر..مولذلكمفإنمم

التحليلمهومالذيمينقذمالفكرممنممنمالرتدد،مويضعملكلمجزءممنمالسألةمماميناسبه،مدونماختالطهمم

مباجلزءماآلخر.م

م؟مثالثهامقلت:مفاممم

مقال:ممالتدرج..مم

مقلت:ممامتريدمبالتدرج؟م

لتحليلميؤديمإىلمتعقيدمالروابطمبنيماألجزاء..مفإنمترتيبمالفكرموالتدرجميفممقال:مباممأنمام

مالبحثمعنمالواقعماألبسطمفاألبسطمهومالذيمحيميمالتحليلممنمذلك.مم

م؟مرابعهامقلت:مفاممم

مقال:ماالستقراء..مم

مقلت:ممامتريدمبه؟مم

قال:مهوماالستقصاءمعنمكلمماميكشفمأيمجزءممنمالسألةمحتىمتشبعهمبحثاموتنقيبامفالمم

منتحولمإىلماجلزءمالثاينماالمبعدمانمننتهيممنماجلزءماألولميفمالبحث.مم

مقلت:معرفتمأصولممنهجك..مفاممفروعه؟م

ممقال:ملقدموجدتمأنممقدارمالعقلمواحدامعندمالناسممجيعا..موذلكمجعلنيمأعتقدمأنمالنهجم

الذيميبنغيمللعقلمأنميتبعهمويسريمفيهمواحدمأيضا..مولذلكمجيبمأالميكونمهناكمأيمفرقمبنيمم

مالعلوممالختلفةميفمالنهج.م

مقلت:مفأيممنهجمموحدمجيبمأنمتسريمفيهمالعلومممجيعا؟مم

قال،موبقوة:مإنهممنهجمالرياضياتمالذيميبحثمعنمالكم..مإنهممنهجمحمددموواضح..ملذلكمم
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موممحتىمالطبيعياتميفمضوءمهذامالنهج.ممجيبمبحثممجيعمالعلم

نستطيعمعىلمضوءمهذامالنهجمأنمندخلمالقياساتمالكميةميفمالعلوممالطبيعية..مبلمنستطيعمم

مأنمنحولمالرضموالقوةمواحلرارةمومامأشبهمذلكمإىلمأمورممقاسةمبالكم.م

مالعلوم.ممممإنمالطريقةمالرياضيةمـموخصوصامطريقةماجلربمـمهيمالطريقةمالوحيدةملعرفةممجيعم

مقلت:مفهالمرشحتميلممامتريدمهبذامالنهج؟م

قال:مافرتضمـمأوالمـمحالممسبقاملشكلتك..مثممعددمالنتائجمالتيمقدمترتتبمعىلمهذاماحللمم

معىلمافرتاضمصحته..مثممفتشمعنمهذهمالنتائجملرتىمهلمهيمموجودةمفعالمأممال..مم

رة؟..مفإنماجلوابمالسليممممثال،ملومطرحتمعليكممسألةمتقول:مهلماحلديدميتمددمباحلرام

لذلكمهومأنمتفرتضمأوالمحالمللمسألةمبأنهم)نعمماحلديدميتمددمباحلرارة(مثممتبحثمعنمالنتائجمم

الرتتبةمعىلمذلك؟..موأوىلمالنتائجمأنهممنممتددماحلديدمالمبدمأنميعوجماحلديدمأوميكرسمأيامماحلرمم

تظهرمأياممالشتاء،موختتفيمأياممممألنهمحديدمممتد..مأومالمبدمأنميكونمبنيمقطعماحلديدمفواصلم

مالصيف..مفهذهمهيمالنتيجةمالرتتبةمعىلماحللمالفرتض.م

وهذهمالنتائجمجتعلكمتالحظمالواقعماخلارجيملرتىمصحةمالنتيجةمخارجا،مفتعرفممدىمم

مصحةمالفرضية.مم

ثممالتفتمإيل،موقال:مأليسمهذامخرياممنممنهجمأستاذكمأرسطو..مذلكمالنهجمالعقيممالذيمم

دكمإالمجهال..م)انمالنتيجةميفممنطقهمليستمسوىمصيغةمأخرىمللمقدمة..مفإنمكانتممالميزيم

القدمةمصحيحةمفإنمالنتيجةممعلومةمبصورةمآلية..موإنمكانتمإحدىمالقدماتمباطلة،مفإنمالنطقمم

مليسمسوىموبال(م

قالميلمذلك،مثممسار،مورستممعهممدةممنمالزمانمأتتلمذمعىلميديهمكاممتتلمذتماألجيالمم

رية..ملكنمعقيلممعمذلكمومعماحرتاميمالكتشافاتهمالعلميةمالتيممتتمعىلمضوءممنهجهماجلديدممالكثم

مكنتمأرىميفممنهجهمجمموعةمنواقص..مم
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مبالصبغةمم مممامصبغممنهجه مالتجربةميفمفهمماحلقائق، مملميركزميفممنهجهمعىلمدور مأنه منها

مالصورية..موهومبذلكموقعمفيامموقعمفيهمأرسطوممنمقبل.م

رأيتمأنمتبسيطمالعلومميفيدميفمكثريممنماألحيان..مولكنهمبالرغمممنمذلكمقدممومنهامأينم

يوصلنامإىلمطرقممسدودة..مفمثال،ملومأردنامالبحثمعنمحقيقةمالوجودمأومالعدم،مالمنصلمإىلمم

نتيجة..مفليسماألمرمكاممذكرمديكارتمدائام،مبأنهميفمسبيلمالبحثمعنماحلقائقمالمبدممنمتبسيطهامم

كنة،مألنمالعلممبالبسائطمأسهلممنمالعلممبالركبات..مكالمفبعضمالبسائط،مالعلمممإىلمآخرمدرجةمممم

مهبامالمخيتلفمعنمالركباتميفمصعوبته.مم

ومنهامأنمالعلومميفمحلظةموحدهتاميفمجهةمختتلفميفمجهاتمعديدة،موليسممنمالصحيحمم

ممدىمفرقمموضعممنهجمواحدمجلميعمالعلوم،مكاممحاولمذلكمديكارت..موقدمتنبهمالتأخرونمإىلم

العلوممعنمبعضها،مفوضعواملكلمواحدممنهاممنهجامبعدماإلشارةمإىلمالنهجمالعاممالذيميشملمم

ممجيعمالعلوم.مم

باإلضافةمإىلمنواقصمأخرىمكثريةماكتشفتهامبعدمأنمصحبتمالعقلمالذيماجتمعتمفيهمم

مالعقول..موالذيمملمأرحلمهلذهمالبالدمإالمألجلمالبحثمعنه.م

م***م

مجلأتمبعده؟مقلنا:مفإىلممنمم

مم1608)ممم(ممابرانشمقال:ملقدملقيتميفمطريقيمرجالمملمتتحميلممعرفتهمبالتفصيل..مكانماسمهم)م

(..مكانمعىلمماميبدومتلميذاممنمتالميذمديكارت..مرآينممهتام،مفقال:مأنتمتبحثمعنمم1715م– 

مالستحيل..مفلذلكملكمأنمهتتم.م

مسألته:ممامتعني؟م

موهذاممامالميكون.مقال:مأنتمتريدمأنمتعلممحقائقماألمور..مم

مقلت:ممل؟..موماماحلائلمبينيموبينها؟م
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قال:ممامداممعقلكميصحبمجسمك،مويندمجممعه،مفيستحيلمأنمتعرفماحلقائق..مألنمم

محواسكموخيالكمالفارغمورغباتكمالنفسيةمستحولمبينكموبنيماحلقائق.مم

مقلت:مكيفمتتسببماحلواسميفمحجبمالعقلمعنماحلقيقة؟مم

قال:متعليلمذلكمالبسيط..مإنماهلدفمالفطريممنماحلواسمخيتلفمعنماهلدفمالذيمينشدهمم

اإلنسان،مولذلكميتورطماإلنسانميفماخلطأ..مإنمالغايةممنماحلواسمباألصلمهيماجيادمعالقةمم

مناسبةمبنيماجلسمموالعاملمالحيطمبه،محتىميبقىماجلسمممصوناممنماألخطار..مبينامميستخدممالبرشمم

لممحواسهممفياممهوموراءمهذهمالغاية،موهومالبحثمعنمالعلممبحقائقماألمور،مجهالمبأهنامإناممتنقم

مالظاهرمالساذجةمواآلثارمالسطحيةمإىلمضمريماإلنسان،محتىميتجنبهامألهنامهيمغايتهمالطبيعية.مم

إنمحواسنامـممثالمـمتشعرمباألملمإزاءمبعضماإلثاراتماخلارجية..مفهلماألملمأثرممنمآثارمتلكمم

ونجعلهمممماألمورماخلارجيةمكاممنتصورموكاممنقولمظاهرامبأنمالرضبممؤمل،مفننسبماألملمإىلمالرضب،م

صفةممنمصفاته؟..مكالمإناممهوممنممقتضياتمذواتنامنحن،مفهيمالتيمتتأثرمبالرضب،موالمدخلملهمم

بصورةماحلياةماخلارجية،مونحنمإناممنعربمعنمالرضبمأنهممؤململبيانمنوعيةمالعالقةمالتيمتربطهمم

مبأجسامنا.مم

(..مإنهمالداءمالذيممأضفمإىلمهذامأخطرمداءمحيولمبينناموبنيمالعلممباحلقائق..مإنهم)التوهمم

مجيعلنامنزعممصحةمأفكارماآلخرين،مفنتبعهممبيناممهيمباطلةمواناممختيلنامخياال.مم

أضفمإىلمهذامكلهمالرغباتمالنفسيةمفإهنامتولدماحلبموالبغضميفماإلنسان..مومهامبدورمهامم

محيجبانمنورمالعقلمويوقعانماإلنسانميفماخلطأ..مم

أثراميفمالقلبممنمالرغباتمالنفسية،مألنمالصفةممممأضفمإىلمهذامالصفاتمالنفسية..مفهيمأشدم

مالنحرفةمبذاهتامتسببماخلطأ،مدونمواسطةماحلبموالبغض.مم

ليسمذلكمفقط..مبلمإنمطاقةمالفهمم)العقل(مقدمتتسببميفماخلطأ،مذلكمألهنامبطبيعتهامحمدودةمم

منمأسبابممبينامميزعمماإلنسانمأهنامقادرةمعىلمكشفماألشياءممجيعا..موهذامالغرورمسببمخطريم
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ماخلطأمالبرشي.مم

مقلت:معرفتماألدواء..مفاممالدواء؟م

قال:مجيبمـمأوالمـمأنمتطرحمأيممسألةمبصورةممبسطة..مثممتبحثمعنمالوسائطمالشرتكة..مم

ثممحتذفمالزوائد..مثممتلخصمالعلوماتمبقدرماإلمكان..مثممتتدبرميفمنوعيةمترتيبمالعلوماتمم

ماتمالركبةممعمبعضهامحلذفمالكرراتمعنها..مثممحتذفمممعمبعضهامبدقةمتامة..مثممتقابلمالعلوم

ماألمورمغريمالفيدة..موهكذامإىلمأنمتصلمإىلممامقدميتاحملكممنماحلقائق.م

 العقالنية املادية: 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

..ملقيتهميفمأمسرتداممبنيمأعضاءممجاعتهمم( 1) (ماسبينوزامقال:مإىلمرجلممنمهولندامكانماسمهم)م

 
م(،مفيلسوفمعقالينممادي،ممنمأهممفالسفةماحلضارةمالغربيةماحلديثة،مبلمهومـممعم1677-1632(هومباروكمسبينوزام)1)

بعدمنيتشهمودريدامـمفيلسوفمالعلامنيةماألكرب..معاشميفمهولندا،مولكنهممنمأصلمماراين.مأفصحمأبوهموجدهمعنمانتامئهامماليهوديمم

موصوهلاممإىلمأمسرتداممحيثمأصبحاممنمقادةماجلامعةماليهوديةمومنمكبارمالتجارمفيها،موكاناميعمالنمباالستريادمأساسًا.

ممنمالجتمعماليهوديميفمعامم مولذلكمطرد ماحلر، مالفكر محياتهمسمعة ماكتسبميفمبدء ولدميفمأمسرتداممألبوينمهيوديني.

منًعامللعدسات.م.مثممعاشميفمعدةممدنميفمهولندامصام1656

كانمسبينوزامطوالمحياتهمداعًيامللتحررمالدينيموالسيايس..موكانميعتزمباستقالله،مورفضمعروًضاملعاشممنماللكملويسم

الرابعمعرشمملكمفرنسا،موأستاذيةمجامعيةميفمألانيا.موبالرغمممنمأنمسبينوزاموجدماالحرتامممنماجلميعمفإنهمكانممثرًيامللجدلم

مةميفمالدينموالفلسفةموالسياسة.بسببمآرائهمالشاطح

تأثرتمفلسفةمسبينوزامبالفيلسوفمالفرنيسمرينيهمديكارت،موتبنىمآراءمديكارتميفمأنمالفكرموالادةممهامالنظامانماألساسيانم

بعدمللواقع،موأنمالعاملمالاديمليسمسوىمأجزاءممنمالادةمتتحركموتتفاعلموفقمقواننيمسببية.مإالمأنهميفمكتابهماألخالقم)ُنرشم

مبأنماإللهمأومالطبيعةمهيمالادةماحلقيقية،موزعممأّنم موتهمبقليل(،مطورمأفكارمديكارتمبطرقمغريمتقليديةممتاًما.مادعىمسبينوزا

الفكرموالادةممهاممنمالصفاتمالتناهيةملإلله،موأنمكلماألشياءمالفانيةم)مثلمعقولمالبرشموأجسامهم(مجمردمأشكالمأومحاالتم

رتكمسبينوزامجماالًمأليماستثناءاتمللسببية،ممنكًراماإلرادةماحلرةمللبرشيةمواإلله..مإالمأنهمرأى،مأنمحريةممنمصفاتماإلله..مملمي

مالعقلميمكنمأنمحتققمبالفهممالعقالينملكانناميفمالطبيعةموخضوعناملقوانينهامخاصةمقانونماالنفعاالت.

لكنهمكانميرفضمصحةمالقولمبدقةمأسفارمالعهدمالقديمموقدمتعددتمروافدمفلسفةمسبينوزامفكانتممنمبينهامروافدمهيودية،مو

موهوميرفضمدعوىماليهودمأهنممشعبماهللمالختار..موقدمتأثرمكثرًيام ـموقدمذكرنامرأيهميفمهذاميفماألجزاءمالسابقةممنمهذهمالسلسلةـم
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اليهودية..موقدمكانمحينهاممطروداممهانامبينهممبسببمادعائهمبأنماهللميكمنميفمالطبيعةموالكون،مم

موأنمالنصوصمالدينيةمليستمسوىماستعاراتموجمازاتمغايتهامأنمتعّرفمبطبيعةماهلل.م

نهممنمتالميذمديكارت..موأنهممملميكنمهيمنيممنهمإالمالبحثمعنممنهجهمالعقيل..مفقدمسمعتمأم

ممنمالذينمحاولوامأنميطوروامأفكارمديكارتمومنهجه.م

عندمامالتقيتمبهمأولممرةمقالميل:ملقدمرأيتمبعدمبحثمطويلمومعاناةمقاسيةمأنمطرقممعرفةمم

ماألشياءمأربعةمالمخامسمهلا..مم

مالدنا..ممأمامأوهلا..موأدناهامفهيممامنتلقاهممنمأفواهمالناس..مكمعرفتناممثالمبيوممميم

موأمامثانيها..مفالتجربةمالجملة..مكمعرفةمالناسمـمبعدمالتجربةمـمأنمالنفطمممامحيرتق.مم

وأمامثالثها..مفمعرفةمالرابطةمبنيماجلزئياتموالكليات..مكاممنعلممباحلرارةمبعدمالعلممبوجودمم

مالنار..موهذامالطريقمأفضلممنمالطرقمالتيمسبقته.مم

مفهومالم وجدانمالذايتموالشهودمالشخيص..موهومطريقمالميأتيهمموأمامرابعها..موأعالها..

اخلطأ،مألنهممنطبقممعمالعلوم،مويأيتمبعالقةممبارشةمبنيمالفردموالعلوم،مولذلكمفهومموجبمم

م.م( 1) لليقني،موهوميتعلقمبالبسائطموالبادئماألولية،مومواردهمقليلةمجدام

مقلت:مملمكانمكذلك؟م

مأيمبالطريقمام مبالبسائط.. مألنمالعلم مواضحموحمددموموافقممعمالعلومممقال: لوجداين..

اخلارجي،مولسنامبحاجةمإىلمحجةمتدلمعىلمصحته..موهلذامفلسنامبحاجةمإىلمالبحثمعنممنهجمم

 
فةماإلسالمينيمالذينمبفالسفةمالعصورمالوسطىممنماليهودممثلمموسىمبنمميمونموابنمجربولموهذانمكاناممتأثرينمبالفالس

 مجعواميفمتصوراهتم،مهللمواخللقموالكون،مبنيماإلسالمموالشائيةمواألفالطونيةمالحدثة.

(مأنشأمسبينوزاممنظومةمفلسفيةمعىلممنوالماهلندسة،مإذمحاولمأنميستخلصماالستنتاجاتمالفلسفيةممنمعددمحمدودممنم1)

السلممهبا،موكذلكممنمالتعاريف..موهومُيعدممنمدعاةمالفلسفةماآلليةمألنهممالبدهيياتمالركزية؛مأيمالتيمتفرتضمأهناممنماحلقائق

يرىمأنمكلميشءميفمالكونممقدرمحتاًم،موكانمهدفهماألسايسمذامطابعمأخالقي،محيثمأرادمأنميرشحمكيفميمكنملإلنسانمأنمم

هماحلتمية.  يكونمحًرامعاقالًمراضيًاممرضًياميفمهذامالعاملمالذيمتسريِّ
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صحيحمللمعرفة..مفالعرفةمهيمبذاهتامدليلمعىلمصحتها،موعىلمصحةمالطريقمالؤديمإليها،مالمم

عمطريقمالعلممبذلكمالنهجمالذيمموبالتايلمفإنمالعلممهومطريقمالعلم..مالعلممبالواقمم… العكسم

ميوصلناماليه،مأيمعىلمضوئهمنستطيعممعرفةمالنهجمالؤديمإليهموإىلمغريه.مم

مقلت:مإنمهذاميستدعيمالبحثمعنمحقيقةمواضحةمجدامومتميزةممتامامعنمالباطل.مم

قال:مأجل..مفالميمكنمأنمتؤسسماحلقائقمإالمعىلماحلقائق..موكلاممكانتماحلقيقيةمواضحةمم

وحا،موأشدممتييزامعنمالباطلمكانتمأفضل..مألنمأساسمالعلممآنئذميكونمأكثرمرسوخا،ممأكثرموضم

مويكونمالعلممالنابعممنهمأشملمإحاطةمباحلياة.م

قلت،موقدمهزينمالفرح:مفاممهومذلكمالعلمماألولمالذيميتعلقمبأوسعماألشياءمإحاطةموأسامهامم

مرتبة؟م

ضوئهمنتعرفمعىلمالنهجمالصحيحمونبلغممممقال:مإنهمالعلممباهللمالذيمهيديمإىلمكلمعلم..مفعىلم

مبهممجيعماألشياء.م

مقلت:مومنمهوماهلل؟..موكيفمنصلمإليه؟م

وليسمهومالذيمتذهبممقال:مليسماإللهمكائًنامفوقمالبرش..مموليسمهومالذيمخلقمالكون..م

مإليهمالديانات..موليسمهومالذيمينشغلمبمصريمالبرش،مويرسلمهلممالعالماتموالرسائل.م

مإذن؟مقلت:مفمنمهومم

م(مDeus sive naturaديوسمسيفيمناتورام)مقالميلمبلغتهمالالتينية:مم

مقلت:متقصدم)اإللهمأيمالطبيعة(م

م.م( 1) قال:مأجل..مفباممأنمالطبيعةمهيمالنظاممالكيلملألشياء..مفإنماإللهمهومالنظاممالكيلملألشياءم

 
مناتورانزم(ذكرمالسري1) متعبريينمالتينينيم)ناتورا موالطبيعة ماستخدممللتفرقةمبنيمتصوريماإلله  naturaيمأنمإسبينوزا

naturans(،مأيم)الطبيعةمالطابعة(،مو)ناتورامناتوراتاممnatura naturata(،مأيم)الطبيعةمالطبوعة(،موالطبيعةمالطابعةمهيم

رهمبغريهمألنمشيئًامالمخيرجمعنه،مكاممأنمالعلةمالنظاممالشاململألشياءممنمحيثمهومذوموجودم رضوري،موالميمكنمأنميتممتصوُّ

ناتمالوجودةميفمالعاملم كامنةمفيهمباطنة،مأيمالميتحكممفيهميشءمخارجمعنه.مأمامالطبيعةمالطبوعة،مفهيماألوجهماجلزئيةمأومالكوِّ
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 احلسية التجريبية: 

مورحتمأبحثمعنمأستاذمآخر.م..مم( 1) اكتفيتمبقولهمهذا..موالذيمرفضهمعقيلمأياممرفضم

مقلنا:مإىلممنمجلأت؟م

..ملقيتهمم( 2) (مجونملوكمقال:مإىلمرجلمحاولمأنمجيمعمبنيمالفلسفةموالسياسة..مكانماسمهم)م

 
الطبيعةمالطابعة(مهيماإلله/الطبيعةميفمحالةماكتامل،ممنمحيثمهيمتعبريمجزئيمعنمصفاتماجلوهرمالشاملة.مويمكنمالقولمبأنم)

أمامالطبيعة/الطبوعةمفهيماإلله/الطبيعةميفمحالةمصريورةمآخذًاميفمالتحققميفمالادةم)وهذاميقابلمالعقلمالطلقمعندمهيجلمثمم

قهممنمخاللماجلدلمداخلمالطبيعةمإىلمأنميكتملميفمهنايةمالتاريخ(م)انظر:مالوسوعةماليهودي مة(حتقُّ

مإسبينوزامالعاملمبأرسه،ميفمثباتهموحركته،مإىلممبدأمواحد،موهذامالبدأمهومالقوةمالدافعةمللامدةموالساريةميفماألجسام،م وهبذا،مردَّ

موهيمالنظامم مأحد، موالميعلومعليها ميشء موالميتجاوزها مالمتتجزأ مقوة موتضبطموجودها، موالتيمتتخللمثناياها مفيها، الكامنة

نظاممليسمفوقمالطبيعةموحسبمولكنهمفوقماإلنسانمأيضًا.موُيسميمدعاةموحدةمالوجودمالروحيةممالرضوريموالكيلملألشياء،

مالتقابلمبنيمشكيلموحدةمالوجودمويؤكدم هذامالبدأم)اإلله(مويسميهمدعاةموحدةمالوجودمالاديةم)الطبيعة(،مويكتشفمإسبينوزا

(موهيمDeus sive naturaالتينيةمالشهريةم)ديوسمسيفيمناتوراممهذهماحلقيقةماألساسيةمبالنسبةملنظومتهمالفلسفيةميفمعبارتهمال

عبارةمتعنيم)اإللهمأيمالطبيعة(موالطبيعةمهيمالنظاممالكيلملألشياء،مومنمثممفإنماإللهمهومالنظاممالكيلملألشياء..م)انظر:مالوسوعةم

 اليهودية،مللمسريي(

م(ممنمالالحظاتمالتيموجههامالدريسملنهجماسبينوزا:م1)

همقّسممطرقمالعلممباحلقيقةمإىلمأربعةموجعلممنهامالوجدانمكاممجعلممنهامأقولمالناس..مومنمحقنامأنمنتساءلمعنمأنم-1

معنىمالعلم؟مأليسمهوموجدانماألشياءموكشفهامالوصولممبارشةمإليها،مكامميقولماسبينوزامذاته..مفإذامكانمكذلك،موهومكذلك،م

مالوجدانمعنمطريقمال تفكريمأوماإلحساسمأومالعلممبالعلةموالعلول،مبلمإنامميأيتمالوجدانمبعدمهذهمفالمفرقمبنيمأنميأيتمهذا

الطرقمأومبعدمغريهاممماميسببمحالةمالعلمميفمالنفس،مإذمالوجدانمهومالعلممذاته..مإذامفليسممنمالصحيحمجعلمالنتيجةممنم

مأقساممالطرقمالؤديةمإليهاموجعلهامأفضلممنها.

قيقةمالعلممنورموكشفموظهورمإالمأنهمملميتفطن،مأومملميذكر،مكيفمنستطيعمالوصولمإىلمبالرغمممنمأنهمتفطنمإىلمأنمحم-2

 منهجمصحيحمبعدمالعلممبحقيقةمواضحة.

م(،موهومفيلسوفمإنجليزيمأثَّرتمكتاباتهميفمعلممالسياسةموالفسلفة،مكانملكتابهم1704م-مم1632(مهومجونملوكم)2)

ماسمجيفرسونموهوميكتبمإعالنماستقاللمأمريكا.م(متأثريمقوّيمعىلمتوم1690رسالتانمللحكومةم)

ممالتقىمبأنطوينمأشيلمُكوبرمالذيم1666ُولدميفمرينجتونمبمقاطعةمسومرستمبإنجلرتا،موَدَرسمبجامعةمأكسفورد..مويفمعاممم

ممتورطماإليرلميفممؤامراتمضدم1679صارمفياممبعدمأولمإيرلملشافتسربي،موربطتمبنيمالرجلنيمصداقةممحيمة..مويفمعامم

م،محيثمالتقىمباألمريموليمم1683اللك،موثارتمالشكوكمحولملوكمأيضًا،مفقررمأنميرحلمعنمإنجلرتا،موانتقلمإىلمهولندامعاممم
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عندمخروجهممنمبالطماألمريموليممهبولندا..مأراينمأولمماملقيتهممقاالملهمعنمالفهمماإلنساينمرشحمم

مذهن(معندمالتعرفمعىلمالعامل.ممفيهمنظريتهمحولمالوظائفمالتيميؤدهيامالعقلم)الم

وقدمرأيتهمفيهميعرتضمعىلمالذاهبمالتيمترجعماألفكارمإىلمالفطرةموالتلقائية..مأومالتيمترىمم

أنماألفكارمتكونمجزءًاممنمالعقلمعندماليالد،موالميتممتعلمهامأوماكتساهبامفياممبعدممنمالصادرمم

ماخلارجية.مم

أخذممكاهناميفمالعقلممنمخاللماخلربة..موأنمهناكممورأيتهميذكرمبدلمذلكمأنماألفكارممجيعهامتم

منوعنيممنماخلربة:ماخلربةماخلارجية،مواخلربةمالداخلية.م

أماماخلربةماخلارجية،مفُتكتسبممنمحواسمالبرصموالتذوقموالسمعموالشممواللمس،موهيمم

ماحلواسمالتيممتدمالرءمبمعلوماتمعنمالعاملماخلارجي.مم

نمخاللمالتفكريميفمالعملياتمالعقليةمالتيمتتمملتمحيصمموأماماخلربةمالداخلية،مفُتكتسبممم

مهذهمالبيانات،موهيمالتيممتدمالرءمبمعلوماتمحولمالعقل.م

ورأيتهميذكرمفيهمأنميفمالكونمثالثةمأنواعممنماألشياء:مالعقول،موأنامطمخمتلفةممنماألجساد،مم

مثل:مالطولموالوزن،ممواإلله..مويذكرمأنملألجسادمنوعانممنماخلواص:منوعميمكنمقياسهمحسابيًامم

وهيمأشياءمتوجدميفماألجسادمذاهتا؛مونوعمآخرمكيفيممثلمالصوتمواللون،مالميوجدميفماألجسادمم

مذاهتامولكنه،مباختصار،مقوىممتتلكهاماألجسادملتعريفمالعقلمبمفاهيمماأللوانمواألصوات.م

مواألملممفهم موأنمالتعة مالتعة.. مالصاحلةمهيمحياة مأنماحلياة مفيه ميذكر ومانمجمردانممورأيته

يصاحبانمتقريبًامكلمالتجاربماإلنسانية..مويستلزممالترصفمعىلمنحومأخالقيمحتديدمأيماألفعالمم

ميمكنمأنميؤديمإىلمأكربمقدرممنمالتعةميفمموقفممعني،موذلكمقبلمممارسته..مم

 
،مصارموليمموماريمحاكميمإنجلرتا،مفعادملوكمإليهامبوصفهمأحدمالقربنيمإىلم1689واألمريةمماري،مأمريةمأورانج..مويفمعامم

فاتهميكتبمبقدٍرمكبريممنماحلريةميفمموضوعاتممثلماإلصالحمالتعليمي،موحريةمالصحافة،مالبالطماللكي..موقدمظلملوكمحتىمو

 والتسامحمالديني.
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ممورأيتهميذكرمفيهمأنماهللمقدموضعمقانونًامإهليًا،ميمكنمالتعرفمعليهمبالعقل،ميكونماخلروجمعليهم

مخطأمأخالقيًا..موكانميرىمأنمهناكمتوافقًامبنيمالقانونماإلهليمومبدأمالتعة.م

ورأيتهميذكرمفيهمأنمللناسمبطبيعتهممحقوقًاموواجباتممعينة،ممثل:ماحلريةمواحلياةموحقمم

ماللكية..مورأيتهميقصدمباحلريةمالساواةمالسياسية..مم

قيل،مفلذلكمرحتمأسألهمعنه،مفقال:مأناممملميكنمهيمنيممنمآرائهمإىلمماميتعلقممنهامبالنهجمالعم

صاحبم)النظريةماحلسية(..مأنامالذيمأسستها..موهيممدرسةمتعيدمكلمالعلوممإىلممبدأمواحدمهومم

ماحلس..م

مقلت:موالعقل!؟م

قال:مأنامالمأنكره..مولكنيمأرىمأنهمناشئممنماحلس..مأومباألحرىمكانمبروزهممتأخرامعنمم

كنهمأنميعرفمحقيقةمإالمبتجربتهاممبارشة،مفليستمهناكمماحلس..مولذلكمفأنامأرىماإلنسانمالميمم

محقيقةماستنباطيةميسريمفيهامالفكرممنماحلقائقمالعامةمإىلماحلقائقماجلزئية.مم

قلت:مولكنماحلسميعتمدمعىلمالعقل..مأالمترىمأنامنقول:مإنمكلمفلزميمتدمباحلرارة..مواحلديدمم

مفلز..مفالبدمانميمتدمباحلرارة؟مم

ذامالعموم؟..مهلممنمالتجربةمعىلماحلديدمالتيمكانتمبنيمالتجاربممقال:ممنمأينمعرفتمهم

مالتيمأجريتمعىلمكلمفلز؟..مأممأنهمجمردمختمني؟م

مقلت:مبلمهومحكممعقيل.م

قال:مالميكفيمذلكملثبتممامتريدمأنمتثبته..مبلمجيبمأنمجتربماالمتدادمعىلماحلديدمبالذاتمم

مربة.محتىميمكنكمأنمتقولمذلك..مفالعلممالمحيصلمبدونمالتجم

مقلت:معىلممامتعتمدمهذهمالنظرية؟م

مقال:معىلمثالثمقواعد..مم

م؟مأوهلامقلت:مفاممم
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قال:مقوىماالدراك..ملقدموجدتمأنميفماإلنسانمعدةمقوىممتدرجة..مهيمالتيمتوفرملهمم

العرفة..موتبدأمهذهمالقوىمبقوةماإلدراك،موهيمأوىلممراحلمالعرفة..متليهامقوةماحلفظ،موهيمالقوةمم

التيمتدخرمالعلوماتمالناجتةممنماإلدراك..متليهامقوةمالتمييز،موهيمالتيمتفصلمبنيمالعلوماتمم

لدخرة..متليهامقوةمالتقييم،موهيمالتيمتبنيمنسبةمالعلوماتمإىلمبعضها..متليهامقوةمالرتكيب،موهيممام

التيمتكلفمبجمعمالعاينمالبسيطةموتركيبها..متليهامقوةمالتجريدمأوماالنتزاعموهيممسؤولةمعنمم

ماستنباطممعنىمكيلممنماخلصائصماجلزئيةمالتيمتالحظهاميفممنظرمواحد.مم

م؟مالثانيةمدةممقلت:مفاممالقاعم

مقال:مالتقسيم..مم

مقلت:ممامتريدمبه؟م

قال:ملقدمرأيتمأنمالتصورات..ممجيعمالتصورات..مإمامأنمتكونمبسيطةممنشأهامحسمواحد،مم

وذلكممثلمتصورماحلرارة..موإماممركبةممنشأهامعدةمأحاسيس..موذلكممثلمتصورماجلسمية،مألنهمم

مإنامميأيتممنمتصورماحلجمموالوزنموغريها.مم

مالنورممورأيتمأنمام موذلكممثلمتصور ميكشفمعنموجودميشء، مقدميكونممثبتا، لتصور

مواحلرارة..موقدميكونممنفياميكشفمعنمعدمه،موذلكممثلمتصورنامللظالمموالربودة.مم

ورأيتمأنمالفكرةمالتيميستوعبهامالذهنمبسببمالتصورمتدعىمبـم)الفهوم(،مبيناممارتباطمهذامم

مفمثالم م)اخلاصية(.. احلرارة،ممفهوممذهني،مولكنهاممنمجانبمآخرمممالتصورمبمنشئهميسمىمبـ

مخاصيةمللنار.م

والتصورمأيضامقدميكونمتصورملذاتميشء،موقدميكونمتصورامحلاله،موقدميكونمتصورامم

ملعالقتهمبسائرماألشياء.م

م؟مالثالثةمقلت:مفاممالقاعدةمم

مقال:مفقهماللغة..مم
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مقلت:مومامعالقتهمهبذا؟م

فقهماللغة..مألنماللغةمهيمالتيمتكشفمبقدرمممقال:مالميمكنمفهممالعملياتمالعقليةممنمدونم

ممامعنمالتصورات،موتكونممقياسامأميناملعرفةمطبيعتها.م

مقلت:مكيفمذلك؟م

قال:مباممأنمتصورماإلنسانميعتمدمعىلماإلحساسميفمالبداية،مفإنمالرجلمالبدائيميعربمعنهمم

رمالحسوسة..مكذلكممأوال،مفالطفلممثالمللفردمالبدائيموهومالميعربمأولممامينطقمإالمعنماألموم

األمممالتوحشة،ممثالمللجامعةمالبدائية،مفالمنجدميفملغتهممتعابريمختصماألمورمالعقلية،موكلاممم

متقدمتماألمةمباجتاهماحلضارة،مكلاممزادتمتعابريملغتهامالتيمتكشفمعنمأمورمعقلية.م

مقلت:معرفتممنهجكمالعقيل،مفاممحقيقةمالعلم؟م

وحيس..مفالذايت،مهوممعرفةمنسبةمالتصوراتمالذاتيةمإىلممقال:ميقسممالعلممإىلمذايتموتعقيلم

بعضهاممعرفةممبارشة..موالتعقيل،مهومالعرفةمالتيمحتتاجمإىلماستداللموتفكر..مواحليس،مهومالعرفةمم

الناشئةممنماإلحساس،موهومبالرغمممنمقلةمقيمتهمالفلسفيةملعدممإفادتهماليقنيمفإنهمذاتمقيمةمم

يفمكلمشؤوننا،موخاصةميفمالعلوممالطبيعيةمالتيممردمتصوراهتامفيهاممعمليةمألننامنعتمدمعىلماحلسمم

متكونممخارجمالذهن.م

بعدمأنمسمعتممنهمهذامصحبتهممدةممنمالزمنمأتدربمعىلميديه..ملكنيمرسعانممامانرصفتمم

عنه،مفقدمالحظتمتعلقهمالشديد..مبلمتطرفهمالشديدمباجتاهمتقييمماحلس..موقدمنتجمعنمتطرفهمهذامم

مأمران..مم

أوهلام..مفتنايسمدورمالعقلموالسابقياتمالفكرية،مالتيميكشفهامالعقل،ميفمبناءمرصحمممأمام

م.مم( 1) العرفة،موهذامخمالفمللواقعمالشهودم

وثانيهام..مأنهمجعلمالنهجمالعلميمخاضعامللتجربةمالادية،متتشابهممعمسائرمالتجاربمالتيمم

 
 (مسنرىمتفاصيلمهذاميفمالبحثمالثاينممنمهذامالفصلمعندمحديثنامعنمالنظريةماإلسالميةمالشاملة.1)
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يفصلمبنيمأنواعمالتجربةمحسبممجتريمعىلمالادة..موهذامخمالفمللرأيمالعلميمالسديدمالذيم

م.مم( 1) اختالفمالوادم

وبالتايلمفإنمعقيلمرفضمنظريته،مألينمرأيتمأنهممنمدونموجودمعقلميكشفمعنمصحةمأومم

مزيفماالحساسمالميمكننامأنمنثقمبهمونستثمرهميفمسبيلمحتصيلمالعلم..م

يفمالدرجةمممموقدمرأيتمأنملوكمذاتهمتنبهمإىلمهذهمالالحظةمفجعلمالعلممالناشئممنماإلحساسممم

مالثالثةممنماألمهيةمبعدمالعلممالذيمحيصلمبالوجدانموالعلممالذيمينشأممنماالستدالل.م

 املثالية الفلسفية: 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

قال:مإىلمرجلمدينمكانممطرانامإنجليكانيا..موكانميفمنفسمالوقتمفيلسوفا..مكانميقالملهمم

مأيرلندا..م..ملقيتهمبمسقطمرأسهممم( 2) (مجورجمباْركيلم)م

 
هورهاماستعامالميضفيمعليهامالوقارم(ومنمهنامقالمجونمديويمعنملوك:)مإنمكلمةم)خربة(محنيماستعملتمعندمبدءمظ1)

بولغمـمبغريمشكمـميفمجانبهامالتصلمبالالحظة،مكاممنرىممثالمعندم)بيكنمولوك(مونستطيعمأنمنلتمسمهلذهمالبالغةمتعليالمرسيعام

سفيميفمكوهنامحدثتميفمالظروفمالتارخييةمالتيمحدثتمفيهام)أيمإهنامكانتممنموحيمالظروفماخلارجية(مذلكمألنمالفكرمالفل

كانمقدمتدهورمحتىمبلغمصورةماستبيحممعهامالظنمبأنماعتقاداتنامعنمأمورمالواقعميمكن،مبلمينبغيمأنمنحصلهامبالتدليلمالعقيلم

وحدهماالمإذامكانتممستندةمإىلمأقوالمالنقاد،مفتولدتمعنممعارضةمهذهمالنظرةمالتطرفةمنظرةمأخرىمتساوهياميفمقرصمنفسهامعىلم

اكماحليسموحدهميمكنمأنميقررملنامعىلمنحوممرضممامعسانامنريدمأنمنعتقدهمعنمأمورمالواقع،مفأدتمجانبمواحد،موهيمإنماإلدر

هذهمالفكرةمعندم)بيكن(موبعدمذلكمعندم)لوك(مإىلمامهالمالدورمالذيمتؤديهمالرياضةميفمالبحثمالعلميمكاممأدتمعندملوكمإىلم

ناملاميقوممبنيمأفكارناممنمعالقات،معىلمأنمهذهمالعرفةماألخريةمتقسيمميوشكمأنميكونمفاصالمبنيممعرفتنامألمورمالواقعمومعرفت

ـمبناءًامعىلممذهبهمـمتعودمفرتتكزميفمهنايةماألمرمعىلمالالحظةماخلالصةمسواءمكانتمتلكمالالحظةمداخليةمأممخارجيةمنتجمعنم

الفكرمإىلمروابطمخارجيةمتصلمهذهمذلكممذهبميردماخلربةمإىلمإحساساتمهيمالقوماتمالتيمتتألفممنهامكلممالحظةمكامميردم

القوماتمعىلمأنمالفروضميفماالحساساتمويفمروابطهاممعامأنمتكونمعقليةمفقطمأيمأنمتكونمنفسيةمخالصة(م)النطقمنظريةم

 البحث(.

م(مهوممطرانمإنجليكاينموفيلسوف،مُولدمىفمأيرلندا..موقدمحاولمربطمالعلممالسائدم1753مم-مم1685(هومجورجمباْركيلم)2)

 عرصهمبالسيحية.ميفم
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مقالميلمأولمماملقيته:مالشكمأنكمكنتمعندمذلكماألعمىمالذيميقالملهم)جونملوك(م

مقلت:مأجل..مولكنهمملميكنمأعمى.م

مقال:ممامداممالميرىمإالماحلسمفهومأعمى.م

مقلت:مومامترىمأنت؟م

مقال:مأنامالمأرىمإالمالعنى..مم

محمسوس.مقلت:مولكنمهناكمأشياءمحمسوسة..مبلمكلممامحييطمبنامم

مقال:مكلممامنراهممنمأشياءمماديةمليسمإالمأفكارمأومأحاسيسمنشعرمهبامجتاهها..مم

قلت:مفأنتمـمهبذاماالعتبارمـمالمتعدمالتفاحةمشيئًامسوىملوهنا،موشكلها،موملمسها،مووزهنا،مم

موطعمها،موخواصهاماألخرىمعىلمالنحومالذيمندركهمبأحاسيسنا.مم

ارمالتيمنشعرمهبامالمتوجدمإالميفمخميلتنا..موهيمتتغريممقال:مأجل..مكاممأنماخلصائصمأوماألفكم

بتغريمالشخصمالذيميتلقاها..مفالياهمالدافئةمنفسهامتبدومساخنةملليدمالباردة،موتبدومباردةملليدمم

الساخنة..موهكذامفإنماخلصائصمالتيمنشعرمهبامماهيمإالمأفكارمتعتمدمعىلمالعقلمالذيميتلقاها،مم

موليسمهلاموجودممستقل.م

مامالذيمجعلكمتعتقدمهذاممعمأنمالكلميعتقدمأنماألشياءمالاديةمالحسوسةمتتكونممنممقلت:مم

مادة،موالادةمهيماليشءمالذيمتوجدمفيهماخلصائصمالختلفة،مومنمالفرتضمأنمالادةمتوجدمخارجمم

مالعقل،مومستقلةمعنه.م

ممليئام موجدناه ماحلس ماختربنا موإذا ماحلس، معىل ميرتكز مالبرش ميدركه مما مكل مإن ممقال:

بالتناقضات..مفالبرصميرىماليشءمالقريبمكبريا،موإذامابتعدمعنهمحسبهمصغريا..مواألذنمتسمعمم

مأومباألحرىمتعتقدمأهنامتسمعهمم الصوتمضعيفامإذامكانمبعيدامعنها،موإذاماقرتبماليهامسمعتهمعالياـم

معاليامـموهكذا..م

مفإذامكانماإلحساسميتناقضمفكيفمنطمئنمإليه؟م
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جدهمليسمسوىمالتصور،موالتصورمالميعدومأنميكونمفكرةممثمملدىمحتليلماإلحساسمنم

مواقعمم موليدة متكون مال مقد مالفكرة مهذه مأن منجد مالتعمق ملدى مولكن مالشعور، تعيشمداخل

موضوعي..مبلموليدةمهاجسةمنفسيةمأومقوةمعلويةمتبعثهاميفمنفوسنا..مأليسمأولئكمالواقعيونمم

مكلماألفكارمبعيدةمعنمالواقع؟ممميعرتفونمبوجودمأفكارمالمواقعمهلا..مفلامذامالمجيعلونم

سكتمقليال،مثممقال:ملندعمالتصوراتمالساذجة..مولندرسمالعارفمالبرشية،مهلمهيمذاتمم

قيمةمبعدمالتناقضمالذيمنجدهمبينها؟مفهيمالمتقوممإالملكيمتنهار..مفكمممنمقضيةمكانتممنمم

ضمعليهامفرتةمحتىممالسلامت،مأصبحتممنماخلرافات،موكمممنمفكرةمأمجعمعليهامالفكرون،موملممتم

ماصبحتممهجورة.م

فالواقعيونمالميتمكنونممنمادعاءمالصحةميفمأيمجزءممنممعلوماهتمممامدامتمسائرماالجزاءمم

مقدمتبخرتممعمحرارةمالزمن!م

مقلت:مأالمترىمأنممامتقولهممثالية؟م

مقال:مإنمكانتمالثاليةمتعنيمأنمالوجودمالميعنيمسوىمالتصور،مفأناممثايل،موفلسفتيممثالية.م

ملت:مفأنتمتنكرمبقولكمهذامالعامل..ممقم

قال:مأنامالمأنكرمالعامل،موالمأيمحقيقةمموضوعيةمفيه..مولكنيمأنكرمأنمتكونمحقيقةماألشياءمم

هيمالوجوداتمالستقلةمعنا،مالقائمةمبذاهتا..مإنمهذاموهممكبري..مإنمحقيقتهامالمتعدومأنمتكونمم

ميقوم موكلمما متصوراتمتتفاعلمداخلمشعورمكلممنا، مالناسمعنمالعلمموالصناعةممجمموعة له

والتاريخمواالكتشافاتموالنشاطاتمالاديةمحقيقةمالمريبمفيها،مولكنامنسألمعنممعنىماحلقيقة؟مم

ماهنممحيسبونمأنممعناهامالوجودمالاديمالكثيف،مولكنيمأقولمإنممعناهامالوجودمالذهنيماللطيف.م

لامءموالفالسفةموالناسممقالمذلك،مثمماستغرقميفمصمتمعميقمقالمبعده:مكلمماميقولهمالعم

مجيعامصحيح،مولكنهمالميعنيموجودمواقعمخارجمالشعور..مبلمإنمكلمماميذكرونهمتصوراتمم

مشعوريةمحمضة.م
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ملمتطلمصحبتيملهمطويال..مفقدمرأيتمأنممامذهبمإليهممنممنهجميكادميقيضمعىلمكلمالعلوم..مم

مبلميكادمحيولنيمإىلمالسفسطة..مم

باسات..مفمعرفةمأخطاءماحلسموتناقضاتهمبسيطةملنمأويتممأماممامذكرهممنمأدلةمفهيمجمردمالتم

نورمالعقل..مومامدمنامآمنامبدورمالعقلمالذيمالمخيضعمللحسموإناممبالعكسمخيضعماحلسمله،مفإنمم

م.مم( 1) بمقدورنامكشفمتناقضاتماحلسمببساطةممتناهيةم

واجلهل،مألنممأماماستداللهمبإمكانيةمخطأمالعارفمالبرشية،مفإنهمنوعممنماخللطمبنيمالعرفةم

العارفملنمختطئمألهناممشاهداتممبارشةمللواقع..موهناكمفرقمكبريمبنيمتبنيمخطأمعقيدة،موبنيمم

تبنيمخطأمعلم..مالعلممالمخيطئ،مبيناممختطئمالعقيدةمإذمأنمالثانيةمختضعمللشهواتموالتطوراتمم

مالاديةمبيدمأنمالعلممالنابعممنمالعقلمليسمكذلك.م

الضخمةممنمالعلوماتمالتيمالميرتددمأحدمفيهاموالمحيتملمممويكفينامحجة:متلكمالجموعةم

أهنامقدمختطئميفميومممامإطالقاممثلماإليامنمبوجودمحقيقةمالكونموالسننمالعامةمفيه،موالقواننيمم

مالرياضيةمالتيمحتكمه،مالميمكنموالمنحتملمانمختطئميفميومممنماأليام.مم

 الشكوكية التجريبية: 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

قال:مإىلمفيلسوفمأسكتلنديمأثرموتأثرمبالشكوكيةموالتجريبية..مفصارمشكوكيامجتريبيا..مكانمم

..مسألنيمأولممامالتقيتهمقائال:مإذامكانمكّلمماميعرفهماإلنسانمجمردمفكرةمم( 2) (مديفيدمهيومميقالملهم)م

 
 (مسنرىماألدلةمالثبتةمهلذامعندمعرضنامللنظريةماإلسالمية.1)

م(مفيلسوفمأسكتلندي..مُولدميفمأدنربهموقىضمغالبيةمسنيمحياتهميفمالكتابة،مومنم1776م-م1711(مهومديفيدمهيومم)2)

له:مرسالةميفمالطبيعةمالبرشيةميفمالفرتةموقتمآلخر،مكانميقّدممخدماتهميفمبعثاتمدبلوماسيةميفمفرنساموأقطارمأخرى.موأعظممأعام

م،موملمجتذبمإليهامإالماهتامًمامضئيالً،معندمامُنرشت.مولكنمشهرةمهيوممطبقتماآلفاقموبخاصةميفمفرنسا،م1740،م1739بنيم

فيةمعنمبعدمأنمنرشمعدًدامأكربممنمأعاملهميفمالفلسفة،موالدينموالتاريخ.موكانتمهذهماألعاملمتضممبنيمدفتيها:مموضوعاتمفلس
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معنميشءمما،مفكيفمالسبيلمإىلمالتأكدممنموجودميشءميفمالعاملميتطابقممعمتلكمالفكرة؟مم

ملمأجدمباممأجيبه،مفقال:مإنمالوجودمحيدثمبحصولمإدراكه..مفاليشءمالموجودملهمإالمعندمامم

ميدركهمعقلماإلنسان.م

قلت:متقصدمأنماألشياءمالاديةمليستمسوىمأفكارممرسومةميفمالعقل،موليسمهلاموجودمم

ممستقل.م

اجلمعمبنيممقال:مأجل..مهذاممامفهمتهممنمنظرياتملوكموباركيل..ملقدمرأيتممنمخاللم

ميمكنمم مبالبالمفكرة فلسفتهاممأنممجيعمحمتوياتمالعقلمإناممهيمانطباعاتموأفكار..موقدمختطر

ماالهتداءمإىلمأصلهامالتمثلميفمانطباعمسابق.م

وهلذامجيدرمباإلنسانمأنمحيددماالنطباعمالذيمأنتجمالفكرةموأعطاهاممعنىممعيًنا،مفالفكرةمالتيمم

مأصلهامالبدمأهنامعديمةمالعنى.ممختطرمبالبالممنمغريمأنمنستدلمعىلمم

مسكتمقليال،مثممقال:مكيفميمكنمالتأكدممنمأنمالستقبلمسوفميكونممثلمالايض؟مم

مقلت:ممامتقصد؟م

مقال:مهلمستامرسمقواننيمالطبيعةمعملهامعىلمالنوالمالسابقمنفسه؟مم

مقلت:مهذامهومالظاهر.م

مالنوالمنفسه..مقال:مالمنستطيعمأنمنؤكدمأهناممجيعامسوفمتستمرميفمالسريمعىلمم

قالمذلك،مثممانرصفمعني..مفانرصفتمإىلممؤلفاتهمأدرسهامألبحثمعنماألساسمالذيمم

انطلقممنهميفمأفكارهمتلك..مفوجدتهمعديممالثقةمبالتأملمالفلسفي..مولكنهميؤمنمأنمكلممعرفةمم

جديدةمتأيتمنتيجةمللخربة،موأنمكلماخلرباتمالمتوجدمإالميفمالعقلمعىلمشكلموحداتمفرديةممنمم

اخلربة..مووجدتهميعتقدمأّنمكلممامَمّرمبهمالفردممبارشًةممنمخربةمملميكنمأكثرممنمحمتوياتمشعورهمم

 
،م1754م(،موكتابمهيوممعنمتاريخمبريطانيام)1751م(.موبحثمفيامميتعلقمبمبادئمالسلوكماألخالقيم)1748الفهمماإلنساينم)

 م(1762،م1759م(؛متاريخمإنجلرتام)1756
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مالشعورمم مووجدتهميعتقدمبوجودمعاملممامخارجممنطقة ميتضمنهمعقلهماخلاص.. مأومما اخلاص،

ماإلنساين،مولكنمملميطرأمعىلمذهنهمأّنمهذاماالعتقادمكانممنمالمكنمإثباته.مم

ية،مأماموحداتمموقدموجدتهميطلقم عىلموحداتماخلربةماحليويةمالفّعالةماسممالدركاتماحلسِّ

اخلربةماألقلمحيويةموفعاليةمفقدمأطلقمعليهاماسممالعتقداتمأوماألفكار..مفالكلامتموالدركاتمم

هلاممعانيهامعندمالشخصمإذامكانتمهلامعالقةممبارشةمبوحداتمهذهماخلربة..موكانتمكلموحدةممنمم

ميزةمعنمبقيةمالوحداتماألخرىممجيعها،معىلمالرغمممنمأنمالوحداتمعادةممامماخلربةممنفصلةممتم

ممُتارسموجُتربمعىلمأهناممرتبطةمبعضهامببعض.م

موقدموجدتهميرىمأنمهناكمثالثةممبادئمتربطماألفكارمالتحدةمبعضهامببعض..مم

إىلمممأوهلامالتشابه..مفإذاممامتشاهبتموحدتانممنماخلربة،مفإنمالتفكريميفمواحدةمقدميؤديم

مالتفكريميفماألخرى.م

وثانيهامالّتامسمأومالتجاور..مفإذاممامتالزمتموجتاورتموحدتانمالواحدةممعماألخرى،مفإنمم

مالتفكريميفمواحدةمقدميثريمالتفكريمعنماألخرى.م

وثالثهامالسببموالنتيجةم)األثر(..مفإذاممامسبقتموحدةمواحدةمباستمرارموحدةمأخرى،مفإنمم

ميفمفكرةمالوحدةمالثانية.مفكرةمالوحدةماألوىلمستظهرمم

وقدموجدتهمهيجممعىلممبدأمالسببيةمالذيميقررمأنهمالميمكنمأنمحيدثمأوميظهرمإىلمعاملمم

الوجودميشءممنمغريمسبب..موقدمكانمهيومميعتقدمبدلمذلكمأنهمبالرغمممنمأنمحدًثامواحًداميسبقمم

مين.ممدائاًممحدًثامآخر،مإالمأنمهذامالميثبتمأنماحلدثماألولمسّببماحلدثمالثام

ووجدتهميرىمأنمالتزامنمالتواصلمبنيمحدثني،مينشئمتوقًعامبأنماحلدثمالثاينمسوفميتممم

حدوثهمبعدماألول..مولكنمملميكنمهذامشيًئامأكثرممنماعتقادمراسخ،مأومعادةمعقليةمعلمتنامإياهامم

ماخلربة،موملميستطعمأحدمأنميربهنمأنمهناكمارتباطاتمسببيةمبنيماالنطباعات.م

منم مبنىمهيوم مالرأيمالقائلمبأنمالعقلميفمموقد مرافًضا معنماألخالقياتمعىلماخلربة، ظريته
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استطاعتهمالتمييزمبنيمالفضيلةموالرذيلة..موقدمفحصمالظروفمالتيمكانمفيهامالناسميتحدثونمعنمم

األخالقيات،موختممأقوالهمبأنماليزاتمالفاضلةمعندمالناسمهيمتلكمالتيمكانتمسائغةمأومنافعةمم

مهلم.م

 ة: النسبية الذاتي 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

مم( 2) (مإيامنويلمَكاْنطم..مكانماسمهم)م( 1)ممم(مقال:مإىلمفيلسوفمألاين،مكتبميفم)نقدمالعقلماخلالصم

ملقيتهمبربوسيامالرشقية..موالتيمُتعرفماآلنمبكالينينغرادميفمروسيا..مم

لقيتهميفميفمجامعةمكونجزبريج،موهوميصيحميفمطلبتهمومنمحرضممعهمممنمسائرمالناسمقائال:مم

اعملوامعقولكممأهيامالبرش!ملتكنملكمماجلرأةمعىلماستخداممعقولكم!مفالمتتواكلوامبعدماليومموالمم

 
ةم(حوىمكتابم)منقدمالعقلماخلالص(مخالصةمجتربةمإيامنويلمكانطمالفلسفية..مبلمأدىمإىلمتغيريمخارطةمأوروبامالفكري1)

موالفلسفية.

وقدمأدىمهذامالكتابمبفالسفةممشهورينمكانوامقدمسلموامبمطلقيةمالعقلمالنظريموسيادةمأحكامهمإىلمتغيريمآرائهممبصورةم

تامةمبعدمقراءته،مإذمسلممنيتشهمبكلمماميفمثنايامالكتابمواعتربمامجاءمبهممنمثورةمعقليةمقضيةممسلاًممهبا،مأمامشوبنهورمفقدماعتربم

همأعظمممامأنتجهماألدبماأللاينموأكثرهمشهرة،موكانملهمرأيممشهورممفادهمأنماإلنسانميبقىمطفالًميفممعرفتهمحتىمالكتابمعىلمأن

يقرأمكانطمويفهمه،موأتىمهيجلمبعدهمملريبطمالفلسفةمكلهامبمعرفةمكانطمإذمقالم)لكيميكونمالرءمفيلسوفًامفالمبدممنمأنميدرسم

 كانط(

م(،مفيلسوفمألاين،مُولدموعاشميفمكونجزبريجميفمبروسيامالرشقيةم)ُتعرفماآلنم1804-1724(مهومإيامنويلمَكاْنطم)2)

م،موبعدمذلكمعملم1755ممحتىمعامم1746بكالينينغرادميفمروسيا(..موقدمعملمبالتدريسمبالقربممنمكونجزبريجممنمعامم

يد،مألنهمأنشأماخلطوطماألساسيةمعاًمامحتيموفاته..موقدمكانمعملهمفاحتةملعهدمجدم50بالتدريسميفمجامعةمكونجزبريجمنحوم

مللتطوراتمالفلسفيةممنذمذلكماحلني.

أنمأداءمالفردممم-1إضافةملعملهمنقدمالعقلماخلالص،مكتبميفمعلمماجلاملموعلمماألخالق.مويفمعلمماألخالق،محاولمإيضاح:مم

سنفعله،مفإنمالتنبؤاتمالمتتعارضممعمممإذامافرتضنامأنمبوسعمالعلامءمالتنبؤمباممم-2لواجبهمأكثرمأمهيةممنمإسعادمنفسهمأوماآلخرين.مم

مميلنامنحومحريةماإلرادة.ملذامفإنمتنبؤاتمالعلامءمليسمهلامأيمتأثريمعىلموجوبمأنمنعيشممتحّلنيمباألخالق.

م(.مثممنرشمتعليقاتمإضافيةمحولمَعَمَليْهمالرئيسينيم1788كانمعملهمالرئييسميفمجمالماألخالقمهومكتابهمنقدمالعقلمالعميلم)

 م(1790نمنقدماحلكمم)حتتمعنوا
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مبشكلمإجيايبمم ميفماحلياة موانخرطوا موانشطوا محتركوا موالكتوب.. مللكسلموالقدور تستسلموا

م..مفاهللمزودكممبعقولموينبغيمأنمتستخدموها.ممتبرصم

سألهمبعضهممحينهامعنمالتنوير،مفأجاب:مإنهمخروجماإلنسانمعنممرحلةمالقصورمالعقيلمم

موبلوغهمسنمالنضجمأومسنمالرشد.م

سألهمآخرمعنمعالقةمالتنويرمباإليامن،مفأجاب:معندمحدودمالعقلمتبتدئمحدودماإليامن..ملكنمم

ملقادةمأوملرجالمالدين.ماحذرواممنمالطاعةمالعمياءملم

سألهمآخرمعنمالقصورمالعقيل،مفأجاب:مإنهمالتبعيةملآلخرين،موعدممالقدرةمعىلمالتفكريمم

مالشخيصمأومالسلوكميفماحلياةمأوماختاذمأيمقرارمبدونماستشارةمالشخصمالويصمعلينا.م

اقرتبتممنهمأنا،موسألتمسؤايلمالعتادمالذيمتعودتمأنمأسألمبهمالعقول،مقلتمله:مكيفمم

متسنىمللعقلمأنميبلغمحقائقماألشياءمبلوغامالمشكممعه.ميم

مابتسم،موقال:مأنتمالمتعرفني..مم

مقلت:مرأيتك..مولكنيمالمأزالمالمأعرفك.م

مقال:مولذلكموجهتميلمهذامالسؤال..مولومأنكمعرفتنيملامسألتمهذامالسؤال.م

مقلت:ممل؟م

مقال:مألنممنهجيمالعقيلمينطلقممنمإلغاءمهذامالسؤال.م

ممامتريدمقوله.مقلت:مفرسميلمم

قال:محيناممرأيتممشاكلمعديدةممتنعمعنمبلوغمحقيقةمالعرفة،مفعلتممامفعلمغاليلومبالنسبةمم

إىلماهليئة؛مفبدالممنمانميقولماألرضممركزمالعاملموالشمسمتدورمحوهلا،مقال:مانمالشمسمهيمم

موكذلكمنجحتمحنيمقلت:مم الركزمواألرضمتدورمحوهلا،مفنجحموحلتممشاكلهمالعلمية..

اسمحتىماللحظةمكانوامحيسبونمانماحلقائقمهيمالركزموالفكرميدورمحوهلا.مولكنمبدأتمأقول:ممالنم

الفكرمهومالركزمواحلقائقمتدورمحوله،موأبسطماحلقائقمهوماإلحساس..مفامميزعمهمالناسمحولمم
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اإلحساسمانهمانعكاسماحلقيقةمعىلمالذهن،مولكنمأقولمبلمهومصبغةمالذهنمللحقائق..مأنامأقول:مم

أنمهناكمحقائقمنحسمهبا،مولكنمملميكنممنمالمكنماإلحساسمهباماالميفمحدودمالزمانممصحيحم

والكان..مولدىمالتعمقمأكثرممنمهذا،منرىمأنمالزمانمالميعنيمسوىمنسبةماإلنسانمإىلماألحداث..مم

موأمامالكانمفهومنسبةماإلنسان..مأيمالفكر..مإىلماألشياء.م

مس،موالكانمالقريبميعني:مقريبمإليه..مونستطيعممفاليومميعني:متقارنمإحسايسممعمدورةمالشم

تشبيهمالزمانموالكانمبظرفمبلورمنضعمفيهمالاءمفيصطبغمالاءمبلونمالظرف،مفنعتقدمنحنمأنماللونمم

منمالاء،مولكنمالظرفمفقطمواهبماللون،موكذلكمنحنمنزعمماحلقيقةميفمالزمانموالكان،موالواقعمم

ممانيةموالكانية،مالمأنماحلقائقمهيمالتيمتعيش.مهومأننامنحنمنعيشمعربمالحدوديةمالزم

مقلت:مفأنتمتعتربماحلقيقةمهيماإلحساسممصبوغامبصبغةمذاتيةمهيمصبغةمالزمانموالكان.مم

الميمكنمأنمتعرف،مألننامالمممم-مأومكاممهيميفمذاهتامممم-مقال:مأجل..مفاحلقيقةمكاممهيميفمواقعهامم

لتيمتعيشمضمنموقتموحملمحمدودين..ممنملكمإالمأداةمحمدودةمللمعرفة،موهيمأداةمالذهنمام

مفاحلقيقةمإناممتعرفمبنسبةممعينة.م

تأملميفموجهيمقليال،مثممقال:مولذلكمفإنمبحوثماليتافيزيقيام)الغيب(مبعيدةمعنمإحاطةمم

اإلنسان،مألهنامجمردةمعنمالزمانموالكان..مأمامبحوثمالرياضياتمفإهنامأيضامالمتعكسماحلقائق،مم

إذمأهنامتكريرمحلقيقتيمالزمانموالكان..مفاحلسابمجمموعةمأعداد،ممممولكنهامصحيحةمحسبمأفكارنام

والعددمليسمإالمانعكاسمالذهنمعىلمشاشةماألشياء..موكذلكماهلندسة،مفهيمحتديدملألماكنمم

مالقريبةموالبعيدةمونوعمقرهباموبعدهامعني.مم

مقلت:مفأنتمتفرقمبنيمالعلومميفمعالقتهامباحلقيقةمالجردة؟م

موجدم ملقد مأجل.. مهيممقال: ممادة معىل محتتوي مالطبيعيات.. مكل مالطبيعيات.. مأن ت

اإلحساساتموصورةمهيمالزمانموالكان..موأنمالرياضياتمحتتويمعىلمصورةمـموهيمالزمانمم

موالكانمـمولكنمبدونممادة..مأمام)اليتافيزيقيا(مفالمحتتويمموضوعاهتامعىلمصورةموالمعىلممادة.م
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منمالذاتيةموالوضوعية،موهيملذلكمالممتثلمإالممولذلك،مفإنممعارفنامعنمالطبيعياتممزجيةمم

بعضماحلقيقة..مأماممعارفنامعنمالرياضيات،مفهيمذاتيةمبحتة..مفرغممأننامنعتقدمهبامألهنامجزءممنمم

تركيبمأذهانناملكنهاممعمذلكمالمتعكسمحقيقةموراءها..موأماممعارفنامعنمالغيبم)ميتافيزيقيا(مم

مفإهنامالمذاتيةموالمموضوعية.م

حبتيملهمطويال،مفقدمانرصفتمعنهمبعدممدةمقصرية..مفلممأجدمعندهمماميسدمحاجةممملمتطلمصم

معقيل..مم

نعم..مالنظريةمالنسبيةمالتيمتعتربمأساسممنهجه،مصحيحةمعلميا،مإذامأريدممنها:مأنمالعلممبكلمم

األشياءمغريمممكنملنا،موكذلكمالعلممبكنهماألشياء..مولكنمإذامأريدمهبامالتشكيكميفمصحةمعلمنامم

اهرمبعضماألشياء،مفإنمذاتمالعلممينفيمهذامالنوعممنمالتشكيكمإذمأنهمحنيميكشفملنامعنممبظوم

ميشءميعطيناماطمئنانامبالغمالشدةمبه،مبحيثمينقطعمالتشكيكمفيه.م

ومنمهنامكانمخطأمكانطمالكبري،محنيماعتربمالزمانموالكانممنممتصوراتمالنفسمالبرشيةمم

األشياءمالمألمرمإالملتعرفها..مذلكمأنمالزمانموالكانممومنمإضافاهتامالنهائيةمالتيمتضفيهامعىلم

بدورمهامحقائقميكشفمعنهاممالعقلمالبرشي..مويثقمبوجودمهاميفماخلارجمكامميثقمبوجودمأيميشءمم

آخر..مومامهومالفرقمبينهامموبنيمموادمالتصوراتموكيفمجازملكانطمأنميعتقدمأنمتصورماحلرارةمم

مزماهناممنمنتائجمالذهن.مممنمنتائجماخلارجمولكنمتصورممكاهناموم

هذامباإلضافةمإىلمأنمالذهنمالبرشيميتصورمإىلمجانبمالزمانموالكانمأمورامأخرىمكالشدةمم

والضعفموالنوعموالكيف،مفالذهنميتصورممكانموزمانماحلرارةمويتصورمأيضامالفرقمبنيماحلرارةمم

موالربودة،موبنيماحلرارةمالشديدةموالضعيفة..موهكذا.مم

زمكاينمرشطمأسايسملإلحساس،مإذماإلحساسممرشوطمبالتنظيم؛ممصحيحمأنمالتصورمالم

وهوممرشوطمبتصورمالزمكانمفهومينبئمعنمقدرةمالذهنمعىلمالفهممقدرةمقبلية..مولكنمليسممنمم

الصحيحمأنمهذامالتصورمجمردمإضافةمذاتيةميضيفهامالذهنمعىلماألشياء،مبلمهومكشفمقبيلمجيدهمم
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م.م( 1) الذهنموجيدماألشياءمبهم

 املثالية: اجلدلية  

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

قال:مإىلمفيلسوفمألاين..مهومأحدمأكثرمالفالسفةماأللانمتأثرًياميفمالذاهبمالفلسفيةماحلديثة..مم

م)م ماسمه مهيغلمكان مفريدريك مويلهلم مهيمم( 2) (مجورج ممنه مسمعتها مكلمة مأول مكانت ..

 
(باإلضافةمإىلمهذامهناكماعرتاضانموجهامإىلممنطقمكانط،مأحدمهاممنمزاويةمعلمم)اجتامعمالعرفة(موالثاينممنمزاويةمعلمم1)

م)نفسمالعرفة(..موبالرغمممنمعدممصحةمهذينماالعرتاضنيمبصفةمتامة،مفإنمفيهاممقيمةماعرتاضيةمنسبية.م

الفكرماألورويبمالتيممتخضمعنهامالعرصمالكانتي..موأنهمملميكنمواقعياميفمنظرتهمإىلمالعرفةمممأهنامليستماالمقائمةملقوالتمم-1

إذمأحالمالعرفةمإىلم)تصوريةمتركيبية(مونظرمإىلمالعقلمعىلمأنهم)عقلمخالص(،مواىلماإلنسانمعىلمأنهم)كائنمجمرد(مـمبالمتاريخ..م

معىلماإلطالقمكاممي مفالميوجدميفمالواقعماالماإلنسانمعىلمحنيمأننامالمنجدمإنسانامجمردا مأنمنجدمعقالمخالصا.. ستحيلمعلينا

مبمختلفمالعايريماالجتامعيةم معقله موالذيميتأثر مباآلخرين، ممنمخاللماحتكاكه موندرسه مالتاريخمالذيمنشاهده مأو التحرض،

موتصاغمشخصيتهميفمقالبمثقايف،مأوميفمصورةماجتامعية.م

يفموسعناماكتسابممعرفةمخارجمإطارمالبادئمالكانطية،موأنمالذهنمالبرشيمليسمقائمةملقدمثبتميفمالفيزياءماحلديثةمأنمم-2

منحرصةممنمالقوالتميكدسمالعقلميفمداخلهامكلمالتجارب،مبلمإنممبادئمالعرفةمتتغريمبتغريممضموهنامويمكنمتكييفهاممعم

 ومناهجه،مللمدريس(عاملمأعقدمبكثريممنمعاملمميكانيكامنيوتن.م)انظر:مالنطقماإلسالمي:مأصولهم

م(مولدميفمعائلةمبروسيةمتنتميمإىلمالبورجوازيةمالصغرية،مكانم1831م-م1770(مهومجورجمويلهلممفريدريكمهيغلم)2)

والدهمموظفًاميفمالدولةمالربوسية..مبعدمأنمأهنىمدراساتهمالثانويةميفممدينتهماألصليةمشتوتغارتمدخلمإىلمكليةمالالهوتمالشهريةم

وهناكمدرسمالتاريخموفقهماللغةماأللانيةموالرياضياتمبصحبةمصديقهمهولدرلنيمالذيمسيصبحمشاعرًامكبريًامميفممدينةمتوبنغني.

مفياممبعد،موقدمنشأتمبينهاممصداقةممحيمةموعميقة.

مالستقبلم مفالسفة مَمع مصداقة محيثمربطته ميفمفورتيمبريغ(، مالربوتستانتية مالكنيسة مشتيفتم)كلية ميفمتوبينغر متعليَمه أتم

مريكمشيلنغموفريدريكمهولدرلني.مبعدمذلكمجذبتهموسحرتهمأعامِلمسبينوزا،مكانت،مومروسو،مومالثورةمالفرنسية.فريد

مللفلسفةميفمجامعةمبرلنيممنذمعامم1801وبدأمسلكمالتدريسماجلامعيمعامم ممحتىم1818م،ميفمجينا.موقدمعملمأستاًذا

موفاته.

تطورمصيغمالوعي،موتشملمِصيَُغمالوعيمهذهماختالفاتمثريةممم(ممع1807تناولميفمأولمكتابمنرشمله،مظواهرمالروحم)

وحمريةمحلاالتمالعقل،مومناظَرمللعامل،مومواقفمأخالقية،مونظراٍتمدينيةمنرصانية،موأنواًعامللنشاطمالطبيعي،موصيًغاملتنظيامتم

ماجتامعية.

موتارخييًامحتركمخاللمتناقضموحلملستوياتمنضجمأكرب.وقدمحاولمأنميوضحمكيفمتممالتقدممفيامماعتربهمتسلسالًمرضورًيامم
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ميدرم( 1) )ديالكتيك(م مالذي مالعقل مأنتمتبحثمعن مفقال: معنها، مسألته ماألشياء..مم.. محقائق ك

موضالتكمعندي..مم

استبرشتمكثرياملقولهمهذا،موطلبتممنهمأنميبنيميلماآلليةمالتيمأدركمهباماحلقائق،مفقال:ملتفهممم

تلكماآلليةمحتتاجمإىلممعرفةمثالثةممعاٍنمكربى..مهيمالفكرة،موالروح،موالطبيعة..موهذهمالعاينمم

هومالذاتمالكليةمالتيمتنتظممكلميشء،موكلمممالثالثةمترجعمإىلممعنىمواحدمهومالطلق..موالطلقم

ماألشياءمإناممهيمتطورمونمومديالكتيكيمهلذهمالذاتمالكلية.م

مقلت:مفكيفمنصلمإىلمهذهمالذاتمالكلية؟م

قال:ملنمتصلمإليهامحتىمتعرفمأنمحركةمالتغريموالتطورمتسريموفقمدوراتملولبيةمصاعدة،مم

 
م(،مأنميبنيمنوعماجلدلمنفسهميفمتطويرمالنظرياتمالفلسفيةمعنماحلقيقة.م1816مم-مم1812وحاولميفمكتابهمالثاين،معلممالنطقم)

مالعلوممالفلسفيةم) مأقسام:مصيغ1817واحتوتمموسوعة موتشتملمعىلمثالثة ممكثفة. مالفلسفيميفمصورة منظامه ةمقصريةمم(،

م) ماحلق مفلسفة ماألخري مكتابه موحلل مالروح. موفلسفة مالطبيعة موفلسفة مالنطق، معن مللنظمم1821للكتابة ماجلديل مالتطور م(،

االجتامعية،مواألخالقية،موالقانونية.موبعدموفاةمهيجل،منرشمتالميذهمحمارضاتهمعنمفلسفةمالتاريخ،موالدين،موالفن،موعنمتاريخم

 الحارضاتمبصورةمأساسية،ممنممذكراهتم.الفلسفة.موقدمأعادوامكتابةم

م(مكلمةم)ديالكتيك(ممأخوذةممنمالكلمةماليونانيةم)دياليغو(مومعناهامالحادثة،مأومالجادلةموالناظرة.1)

ثممصارتممصطلحًامعلميًامعندمفالسفةماإلغريق،ميدّلمعىلمحركةمالتغريموالتطورمالالحظةميفمأشياءمهذامالكون،مسواٌءممنهمم

لكملعللموقوىمخارجةمعنمالكون،مأومتصورمأهنامناجتةمعنمدوافعمذاتيةمكامنةميفمضمنمهذهماألشياء،مكأنمعنارصممنمأخضعمذ

مالكونمتتجادلمفياممبينهاميفمحركةمدائمة.

موالديالكتيكمعندمسقراطمهوماألسلوبماجلديلمبنيمفريقنيممتعارضنيممتناظرينميفمموضوعمما.

ممنهاممماميراهميفماآلخرمحمالًملتوجيهمواستغلهمأفالطونأسلوبًامللوصولمإىلم احلقيقة،ممنمخاللمبياننيممتعارضني،ميكشفمكلٌّ

مالنقدمإليه،مأوماالعرتاضمعليه.

وارتقتمالجادلةمأومالناظرةمعندمالسلمنيمفصارتمهلامأصولموقواعدموآداب،مواقترصتمعىلمماميكونمبنيمفريقنيميتجادالنم

مويتناظرانمحولمموضوعمما.

سوفماأللاينم)هيجل(مفأخذمكلمةم)ديالكتيك(موفقممصطلحمفالسفةماإلغريقمالدالةمفيهمعىلمحركةمالتغريمثممجاءمالفيل

والتطورمالالحظةميفمأشياءمهذامالكون،موقامميفمذهنهمتصورمخاصمهلذهماحلركةمالدائمةميفمالكون،محتىمظنمهذامالتصورمقانونًام

مالقانونمنظامًامللقوةمثابتًا،مختضعملهمالعملياتمالنطقيةمالفكرية،موعلمي اتمالكون،موحركةمالتاريخماإلنساين،ملكنهماعتربمهذا

 الغيبيةمغريمالادية،مالهيمنةمعىلمالكونموالترصفةمفيه.
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هام)الطرحية(مأوم)أطروحة(..موأمامالثانية،ممكلمدورةممنهامذاتمثالثممراحل،مأمامأوالها،مفسميتم

مأومم مالنفي(، م)نفي مأو م)اجلميعة( مفسميتها مالثالثة، موأما م)النفي(.. مأو م)النقيضة( فسميتها

ممم( 1) )الرتكيب(م

واحلركةماجلدليةميفمهذامالطلقمالذيمهومالذاتمالكلية،متنطويمعىلمثالثممراحلميفمثالثمم

نقيضه،مثمممركبمالوضعمونقيضهمبعدمتوحدمهاممحلظات،مهيمالوضعماألول،مثممانقالبهمإىلم

مبسقوطمالتناقضمبينهام،موارتفاعهاممهبذامالتوحدمإىلممامهومأسمىممنمالوضعمونقيضه.م

موهكذامدواليكمتتكررمحركةماجلدلية،مفيكونميفماألشياءمكلهامتطورمونمو.م

الروح،مأومالطبيعة،ممأيمأنماحلالةماألوىلمالتيميكونمعليهامالطلق،مأومتكونمعليهامالفكرة،مأومم

ممعمم متتفاعل م)الطرحية( مأسميها مالتي ماحلالة موهي ماإلنساين.. مالجتمع مأو مالطبيعي، مالكائن أو

أضدادهامونقائضها،مفتنقلبمإىلمالطرفماآلخرمالذيمتقعمفيهمأضدادهامأومنقائضها،موبذلكميتممم

مثممتتفام م)النقيضة(.. مالتيمأسميها موهيماحلالة مالثانية، ممعممالتحولمإىلماحلالة مالثانية علماحلالة

أضدادهامأومنقائضها،مفينشأممنمردودماألفعالمتغريمهلا،مولكنمالمإىلمذاتمالطرفمالذيمسبقمأنمم

تركتهميفمالتغريماألول،مبلمإىلمتغريمصاعدمجيمعمبنيمالطرحيةموالنقيضةممجعًامتوفيقيًا،موهبذاماجلمعمم

هيماحلالةمالتيمأسميهاممتسقطمصفاتموعنارصمدنيامخسيسة،موبذلكمحيصلماالرتقاء،موهذهم

م)اجلميعة(..موحُيذُفمالتناقضميفمهذهماحلالةمإذميتممامتصاصهميفمشموٍلمأعىل.م

مثممإىلمم مالثالثةم)اجلميعة(ممنمجديدم)طرحية(متتغريمإىلم)نقيضة(مجديدة، ثممتغدوماحلالة

م)مَجِعيٍة(مجديدٍةمصاعدة..موهكذامدواليكمتذهبمالدوراتمصاعدة.م

مومطريقماحلقيقة..موهذامهوم)الديالكتيك(..ممالتفتمإيل،موقال:مهذامهم

قالمذلك،مثممالتفتمإىلمبرعممشجرةمأمامه،موقال:مهذام)الربعم(ممثالمأعتربهم)طرحية(..متأيتمم

 
(مقدمختتلفماأللفاظمالعربةمعنمهذهمالراحلمعنمالعرفنيمبجدليةم)هيجل(ممثلمالتعبريمالتايلم:م)الوضع،مونفيه،مومؤتلفم1)

 الوضعمونفيه(



232 

 

الزهرة،مفتنفيه،موتصبحمالزهرةمبالتايلم)نقيضة(..مثممتأيتم)الثمرة(مالتيمهيماجلميعة،موهيمأسمىمم

ممنمالربعمموالزهرة.م

مالذيميعرفمبهممنهجك..مفاممالثالية؟مقلت:مفهمتمالديالكتيكمم

قال:مأناممنمفئةمالثاليني،مالذينميؤمنونمبالغيبيمالجردممنماحلسيات،مالممنمفئةمالاديني،مفأنامم

مأؤمنمبإلٍه..مواهللميفمتصوريمهومالوجودمغريمالتناهي،موهومالطلق،موهوماحلقيقةمالكاملة.م

همقدميوصلنيمإىلمبعضماحلقائق..مولكنهمقدممبقيتميفمصحبتهممدة..مإىلمأنمبانميلمأنمماميذكرم

ميوصلنيميفمنفسمالوقتمإىلمكثريممنمالرسابمواألوهام..مم

فقدمرأيتهمأنممذهبهممنمالناحيةمالعقليةمالنطقيةممبنيمعىلماجتامعماألضدادمأومالتناقضاتمم

ستحالةممسواءميفمحالةماصطراعهاممأوميفمحالةمائتالفهاميفماجلميعة،مومنطقمالعقلمحيكممجازمًامبام

م.مم( 1) اجتامعماألضدادمأومالتناقضاتميفميشءمواحدموزمنمواحدم

 
نماألصولمالعقليةمالبدهيةمالقررةملدىمالفالسفةموالناطقةموسائرمالعقالءموالفكرينمأنمالنقيضنيمكالوجودموالعدم،م(مم1)

وكإجيابماليشءموسلبه،مالمجيتمعانميفميشءمواحدمووقتمواحد،مواجتامعهامممستحيلمعقالً.موالميرتفعانممعًاممنميشءمواحدم

..مفالميكونماليشءمالواحدميفمالوقتمالواحدمموجودًامومعدومًاممعًا،موالمموجبًاميفموقتمواحد،موارتفاعهامممعًاممستحيلمعقالًم

وسالبًاممعًاممنماجلهةمالتيميكونمفيهامموجبًا..موالميكونماليشءمالواحدميفمالوقتمالواحدمغريمموجودموغريممعدومممعًا،مأومغريم

مموجبموغريمسالبممعًا.

معًاميفميشءمواحدمووقتمواحد،مواجتامعهامممعًاممستحيلمعقالً.مفالميكونمأمامالضدانمكاألبيضمواألسود،مفالمجيتمعانم

اليشءمالواحدمبالذاتمأبيضموأسودممعًاممنماجلهةمنفسهاميفموقتمواحد..ملكنمالضدينمقدميرتفعانممعًاميفموقتمواحد،مفيكونم

مألوان.ماجلسممالمأبيضموالمأسودممعًاميفموقتمواحد،إذمقدميكونمأمحرمأومأصفرمأومغريمذلكممنم

ومنمالالحظمأنماجلدليةمقدمنسفتمهذاماألصلمالعقيلمالنطقيمنسفًامكليًا،مفأقامتمالوجودمكلهمعىلمفكرةماجتامعماألضدادم

مأومالتناقضاتمواحتادها.

ويفمادعاءماحتادماألضدادموالتناقضاتماستهانةمبالغةمبالعقلمالبرشي،موإقامةممذهبمكاململبنيماإلنسان،معىلمأمرمباطلم

مالبطالن.مواضح

إنماللحظةمالتيميكونمفيهاماليشءممتحركًا،مالميمكنمأنميكونمفيهامساكنا،مواللحظةمالتيميكونمفيهامساكنًامالميمكنمأنميكونم

مفيهاممتحركًا.
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ورأيهميشتملمعىلمأنمالتغرياتمتذهبمصاعدًةممرتقيةمباستمرارمإىلممامهومأسمى،مولكنمم

قمهذاماالدعاء،مفهومإنمصدقمبمثاٍلمأومبعدٍدممنماألمثلة،مالميصدقمبأمثلةمكثريةمالمم الواقعمالمُيصدِّ

مألنميكونمقانونًامشاماًل.محتىص،مفهومإذنمالميصلحمم

ولئنمسلمناميفمتغرياتمالجتمعمالبرشي،مبأنمالتطرفميفم)الديكتاتورية(مالفرديةميفمالجتمعمم

ردمفعٍلمعنيف،ميدفعمبالجتمعمإىلمحريةمممم-مدونمحتميةممم– قدمينشأمعنهمنقمةميفمالجتمع،مويتولدمعنهمم

رجعةمتوفيقيةمبنيمالديكتاتوريةممماجتامعيةمسمتهامالفوىض،مثمميتولدمعنمهذهمالفوىضماالجتامعيةم

واحلريةمالرسفة،موهيمأفضلممنهام..مفمنمالطرحيةموالنقيضةمتولدتماجلميعة..مولكنمذلكمملميتممم

مإالممنمخاللموعيمالناس،مودونمأنمتكونمرضورةمحتمية.م

الجتمع،ممفكيفمنطبقماحلركةمالتغرييةمالصاعدةمحيناممتسوءمحالةماجلميعةمالتوفيقيةمهذهميفم

مثممالديمقراطيةمم مالرسفة، مثمماحلريةماالجتامعية مأخرى، ممرة مالتطرفة مالديكتاتورية فرتجعمإليه

مالعتدلة؟!م

 
ولكنماليشءمالواحدمقدمتتداولمعليهماحلركةموالسكونمبلحظاتممتتابعاتممهاممصغرتمودقتمهذهماللحظات،موقدمينخدعم

ملسفة،مفيظنمأنمالسكونمكامنميفماحلركة،مفيعتربمذلكممنماجتامعمالنقيضني،موليسماألمرمكذلك.بذلكمبعضمأهلمالفم

مالظواهرمالضوئيةم مالذيمينجممعنه وقدميمثلممدعوماجتامعمالضدينمأومالنقيضنيمبتامسمالسالبموالوجبميفمالكهرباء،

مليسامضدينموالمنقيضنيممنطقيني.واحلركية،ملكنمالتمثيلمهبذاممتثيلمباطل،مفالسالبموالوجبميفمالكهرباءم

إنمالسالبمالنطقيمللكهرباءمهومالمكهرباء،مويصدقمذلكمبأيميشءمغريمكهرباءميفمالوجود،مفاخلشبمواحلجرموالرتابم

موالثلجمواللحمواحلالوةموالالسةمواخلشونةموغريمذلكمكلهامليستمبكهرباء.

مل مالسالبمالنطقي مفليسمهو مالكهرباء، مالسلكمالسالبميف مللقوةمأما ممنافرة مأخرى مقوة معىل ممشتمل مهو مإنام لكهرباء،

مالكهربائية.

فالوجبموالسالبميفمالكهرباءمقوتانممتنافرتانممتقابلتان،مإذاممتاسامتفاعال،مفأنتجامبحسبمقواننيمإنتاجهاممظواهرمضوئيةم

مأومحركية،مكالذكرمواألنثى،مومامينتجمعنهام.

كلهامإذامتالقتمأوممتاستمأوماجتمعتمكانتمذاتمآثاٍرمما،موآثارهامختضعملقواننيمإنمالقوىمالتنافرةموالتآلفةموالتفاوتةم

 خاصةمبكلممنها.م)انظر:مكواشفمزيوف،محلبنكة(
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م؟م( 1) أليستمهذهمدوراتممتناظرة،موليستمبصاعدةمكاممزعمماالدعاءم

 اجلدلية املادية: 

مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

عدمأنمنزعمعنهامالثالية..مفحوهلامإىلممقال:مإىلمرجلمتعرفونهممجيعا..ماستعملمجدليةمهيجلمبم

ممادية.م

ممم( 2) (مكارلمماركسمقلنا:متقصدم)م

قال:مأجل..ملقدمأخذمهذامالرجلممنمهيجلمآراءهميفماجلدليةمبعدمأنمحذفممنهامنظرهتامم

مالثالية،مالرتبطةمباهلل،موأضافمإليهامنظرتهمالادية،مفصارممذهبهمالفلسفيماجلذريم)الاديةماجلدلية(م

م معىل ماالجتامعية،مموبناء موالنظم مواألخالق، موالسياسة، موالقانون، مالدين، مجعل ذلك

والفلسفة،موالفن،مآثارًاميفمالوعيماإلنساينمللجدليةميفمحركةمالادةموتطورها،موجعلمهذهمكلهامم

مصناعةمإنسانية،موجعلماإلنسانمنتاجمالادةميفمحركتهاماجلدلية،موجعلمالفكرمفيهمنتاجهاماألعىل.م

بعملهمهذامقدمأوقفمآراءمهيجلمعىلمقدميها،مبعدمأنمكانتمعندهمواقفةمعىلمموقدمأخربينمأنهمم

رأسها..مقالميل:مإنمهيجلملاماعتربمجدليتهممنطلقةممنماهللمإىلمكلماألكوان،مفإنهمبذلكمقدمعكسمم

حقيقةماألمر،مإذمحقيقةماألمرميفمادعائيمهومأنماهللممنماخرتاعمالفكرماإلنساين،مومنمابتكاراتهمالتيمم

مبقمعىلماحلقيقةموالواقع.مالمتنطم

ملكلمالتغرياتميفمالطبيعةمويفمالتاريخمم ميعتربمنظامماجلدليةمأساسًا وقدمرأيتم)ماركس(

اإلنساينمبصفٍةمعامة،مويعتربهمأساسًامتتغريمعىلموفقهمالجتمعاتماإلنسانية،ممنمجمتمعمإقطاعيمإىلمم

 
(ماستشهدم)برنال(مبنظريةمالرغباتمالكبوتةملفرويدميفمردمهذامالديالكتيك،مفقالم:مإننامنجدمالدولمالديالكتيكيةمأبعدممام1)

غريزةمهيمالطرحيةموالكبتمهومالنقيضةموالتساميمهوماجلميعة،مثمميقولمبرنالم:مهذاممجيل،مولكنمتكونمعنماحلتميةمفيها،مفال

افرضمأنمالريضمأصيبمباجلنونمبدالًمعنمكونهمقدماستطاعمأنميتسامى.مافرضمأنهمقتلمنفسه،مأينمتكونمإذنمهذهمالواءمةمبنيم

 ميفمهذهماحلالةم؟!م)انظر:مكواشفمزيوف،محلبنكة(األضدادمبنيماجلميعة؟!مأينميكونمالتقدمممنماألدنىمإىلماألعىل

 بتفصيلمالردمعىلمجدليتهميفمرسالةم)الباحثونمعنماهلل(ممنمهذهمالسلسلة.وقدمذكرنام(مسبقمالتعريفمبه..م2)
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يمفيهمكلمالطبقات،موالممجمتمعمبورجوازيمإىلمجمتمعماشرتاكيموأخريًامإىلمجمتمعمشيوعيمتنتهم

محاجةمفيهمإىلمسلطةمحاكمة.م

ورأيتهميعطيمهذهمالتغيرياتمالتيمذكرهامصفةمالقانونماالجتامعيماحلتمي،مليقنعمقطعانمم

اجلندممنمالشيوعينيمبأنمالنهايةممضمونةمهلم،مفهممالذينمسيقبضونمعىلمناصيةماألمرميفمكلمم

مالجتمعات.م

نظرهتامماديةمرصفة،مأي:مالمترىمالوجودمكلهمإالممورأيتهميطلقمعليهاموصفم)الادية(مألنم

مادةمفقط،موتعللمحوادثمالكونمتعلياًلمماديًا،موترفضمأيممؤثرمغيبي،مأومخارجمعنمحدودمم

الؤثراتمالادية..موهذامالرفضمقدمجعلمالاركسينيميلتزمونمتلقائيًامعدممحاجةمالكونملعلممسابٍقمم

عمواإلتقانموالعناية،مورغممكلمروائعماحلكمةمموحكمةمواختيارموقدرة،مرغممكلمظواهرماإلبدام

الباديةمفيهملكلممتدبرممفكر،مورغممنظاممالوحدةمالسيطرمعليه،موالدالةمعىلموحدهمالنظَّم،مورغممم

تصاريفهماهلادفةمإىلمغايةممثاليةمعظيمة،موالتيمالميالحظمفيهامأيةمعشوائية،مأومأيمختبطمعىلمغريمم

مهدى،مبخالفمحالمالصادفات.م

مفكيفمفرسمالكونمبجدليتهمهذه؟مقلنا:مم

قال:ملقدمذكرميلمأنممادةمالكونماألوىلمقدمتطورتمتطورًامذاتيًا،مضمنمنظامم)جدليةمهيجل(مم

حتىمتكاململلكونمنظامهمالرائع..مثممظهرتميفماألرضماحلياةمنتيجةمحلركةمالتطورموفقماجلدلية..مم

مهماحلايلمالشاهد..ممثممظهرماإلنسانمبالتطورمالذايت،موتدرجميفمكاملهمحتىمبلغموضعم

وذكرميلمأنمتطورمالادةمخيضعملعواملمونظمممنمالادةمنفسها،ميفهمهاماإلنسانممنهامبعدمم

وقوعها..موأنمتطوراتمالكونمالمختضعممطلقًامخلطةمفرضتمعليهاممنمخارجهاممسريمهلا،ممدبرمم

مألمرها،مبلمختضعملقواننيمحركةمالادة.م

 السالم 
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مقلنا:مفإىلممنمجلأتمبعده؟م

قال:مملمأجلأمإىلمأحد..ملقدمجرفنيمتيارمالدياليكتيكيةمبسياطه..مإىلمأنمأسلمنيماليأسمإىلممامم

مأسلمكممإليه.م

مقلنا:ماالنتحار!؟م

منفسهمخاويا..مفراحميطالبنيمم مالذيمالمأستطيعمالعيشممنمدونهـم قال:مأجل..مفقدموجدمعقيلـم

مباخلالص..موملمأجدماخلالصمإالميفمالوت.م

مك؟مقلنا:مكيفمكانمذلم

قال:ميفمتلكماألياممكنتميفمباريسممنشغالمبالتفرجمعىلممرسحياتم)صمويلمبيكيت(مم

األيرلنديمو)أوجنيميونسكو(مالروماينمزعيميمحركةمالالمعقول..موفجأة..موبعدمأنمرأيتممامم

رأيتممنمحقارةمحياةمالعقل..موبعدمأنمذقتممنمرشابمالالمعقولممامذقت..مأصابتنيمإغامءةمم

تمصيحةمشديدةمتعالتمأصداؤهاميفمكلممكان..موملمينقذينممنهامإالمذلكمالنورممالوت..مالتيمأعقبم

موالسالممالذيمحدثتكممعنه..موالذيمجئتمإىلمهذهمالبالدمباحثامعنه.م

مقلنا:مكيفمتممذلك؟م

قال:ميفمالرسحمالذيمأهنيمفيهمالعقل..موالذيمأصابتنيمفيهمإغامءةمالوتمالتيمكادتمتقيضمم

مستعملنيمكلموسائلهمموأساليبهمموأسباهبم..ملكنهمممجيعامملميرتدواممعيل..مهرعمالكلمإلنقاذيمم

مإالمبالفشلمالذريع.م

لكنمرجالمظهرميفمذلكماحلني..ملستمأدريمهلمكانممعناميفمالرسحميتفرجمعىلممامنتفرجمم

معليه..مأممأنهمسمعمصيحتيمالقوية..مفأرسعمإلنقاذي..مم

ممم( 1) اقرتبممني..مثممراحميرتلمهذهماآليةممنمالقرآنم :﴿مَوالمَتْقُفمَمامَلْيَسمَلَكمِبِهمِعْلٌممِإنَّ

 
م(مذكرنامهنامبعضماآلياتمالقرآنيةمالتيمتتحدثمعنمالعقل..موالتيمسنحاولماستنباطمالعاينمالواردةمفيهاميفمهذامالبحث..1)

 والمخيفىموجهمالرمزيةمفياممنذكرهمهنا.
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مُأوَلِئَكمَكاَنمَعْنُهمَمْسُؤواًلم مَواْلُفَؤاَدمُكلُّ ْمَعمَواْلَبرَصَ م(مم36االرساء:م)مممالسَّ

َهاِتُكْممالمَتْعَلُموَنمَشْيئًام مَأْخَرَجُكْممِمْنمُبُطوِنمُأمَّ َوَجَعَلممثمميعقبهامبآيةمأخرىمتقولم:﴿مَواهللَُّ

ْمَعمَواأْلَْبَصاَرمَواأْلَْفِئَدَةمَلَعلَُّكْممَتْشُكُرونَم م(مم78النحل:م)مممَلُكُممالسَّ

تِيمم ْيِلمَوالنََّهاِرمَوالفلكمالَّ اَمَواِتمَواألْرِضمَواْختاِلِفماللَّ ميِفمَخْلِقمالسَّ ثمميعقبهامهبذهم:﴿مإِنَّ

ِريميِفماْلَبْحِرمِباَممَينَفُعمالنَّاَسمَوَمامأَم مِفيَهاممجَتْ مَفَأْحَيامِبِهمألْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَامَوَبثَّ
ٍ
مِمْنمَماء

ِ
اَمء نَزَلماهللَُّمِمْنمالسَّ

مَوألَْرِضمآلَياٍتملَِقْوٍممَيْعِقُلونَم
ِ
اَمء مالسَّ ِرمَبنْيَ َحاِبماْلَُسخَّ َياِحمَوالسَّ يِفمالرِّ ٍةمَوَترْصِ مَدابَّ ﴾مممِمْنمُكلِّ

م(م164)البقرة:مم

مَأْكَثَرمالنَّاِسممثمميعقبهامهبذهم:﴿مم الرمتِْلَكمآَياُتماْلِكَتاِبمَوالَِّذيمُأنِزَلمِإَلْيَكمِمْنمَربَِّكماحلقمَوَلِكنَّ

ْمَسمم1الَمُيْؤِمُنوَنم)م َرمالشَّ ماْسَتَوىمَعىَلماْلَعْرِشمَوَسخَّ مَعَمٍدمَتَرْوهَنَامُثمَّ اَمَواِتمِبَغرْيِ (ماهللَُّمالَِّذيمَرَفَعمالسَّ

م ُكْممُتوِقُنوَنم)ممَواْلَقَمَرمُكلٌّ مَربِّ
ِ
ُلماآلَياِتمَلَعلَُّكْممِبِلَقاء ُرماألَْمَرمُيَفصِّ ىمُيَدبِّ (مَوُهَومم2جَيِْريمأِلََجٍلمُمَسمًّ

ميُم ماْثَننْيِ مالثََّمَراِتمَجَعَلمِفيَهامَزْوَجنْيِ مَوَأهْنَاًرامَوِمْنمُكلِّ ماألَْرَضمَوَجَعَلمِفيَهامَرَوايِسَ ْغيِشممالَِّذيمَمدَّ

يْم ُروَنم)ماللَّ ميِفمَذلَِكمآلَياٍتملَِقْوٍممَيَتَفكَّ (مَويِفماألَْرِضمِقَطٌعمُمَتَجاِوَراٌتمَوَجنَّاٌتمِمْنمم3َلمالنََّهاَرمِإنَّ

ُلمَبْعَضَهامَعىَلمَبْعٍضميِفماأُلم مَواِحٍدمَوُنَفضِّ
ٍ
مِصْنَواٍنمُيْسَقىمِباَمء ُكِلممَأْعَناٍبمَوَزْرٌعمَوَنِخيٌلمِصْنَواٌنمَوَغرْيُ

م(م﴾م)الرعد(م4يِفمَذلَِكمآلَياٍتملَِقْوٍممَيْعِقُلوَن)مممإِنَّم

اٌبمَوِمْنُهمَشَجٌرمِفيِهمُتِسيُموَنمم مَماًءمَلُكْممِمْنُهمرَشَ
ِ
اَمء ثمميعقبهامهبذهم:﴿مُهَومالَِّذيمَأْنَزَلمِمَنمالسَّ

ْيُتوَنمَوالنَِّخيَلمَواأْلَْعَناَبمَوِمنْم10)م ْرَعمَوالزَّ ميِفمَذلَِكمآَلََيًةملَِقْوٍمممم(مُيْنِبُتمَلُكْممِبِهمالزَّ مالثََّمَراِتمِإنَّ ُكلِّ

ُروَنم)م ميِفمَذلَِكمم11َيَتَفكَّ َراٌتمِبَأْمِرِهمِإنَّ ْمَسمَواْلَقَمَرمَوالنُُّجوُممُمَسخَّ ْيَلمَوالنََّهاَرمَوالشَّ َرمَلُكُمماللَّ (مَوَسخَّ

ُروَنمم(مَوَمامَذَرَأمَلُكْمميِفماأْلَم12آَلََياٍتملَِقْوٍممَيْعِقُلوَنم)م كَّ ميِفمَذلَِكمآَلََيًةملَِقْوٍممَيذَّ ْرِضمخُمَْتِلًفامَأْلَواُنُهمإِنَّ

امَوَتْسَتْخِرُجوامِمْنُهمِحْلَيًةمَتْلَبُسوهَنَامَوَترَم13)م َرماْلَبْحَرملَِتْأُكُلوامِمْنُهمحَلاًْممَطِريًّ ىماْلُفْلَكمم(مَوُهَومالَِّذيمَسخَّ

م(﴾م)النحل(م14َفْضِلِهمَوَلَعلَُّكْممَتْشُكُروَنم)مممَمَواِخَرمِفيِهمَولَِتْبَتُغوامِمنْم

ميِفمَذلَِكمآلَيًةملِقَم مَماًءمَفَأْحَيامِبِهمألْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَامِإنَّ
ِ
اَمء ْوٍمممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَواهللَُّمَأنَزَلمِمْنمالسَّ



238 

 

ًةمُنْسِقيُكْمممِمَّم65َيْسَمُعوَنم)م مَلُكْمميِفماألَْنَعاِممَلِعرْبَ مَفْرٍثمَوَدٍممَلَبًنامَخالًِصامَسائًِغامم(مَوإِنَّ اميِفمُبُطونِِهمِمْنمَبنْيِ

اِرِبنَيم)م ميِفمَذلَِكمآلَيًةمم66لِلشَّ (مَوِمْنمَثَمَراِتمالنَِّخيِلمَواألْعَناِبمَتتَِّخُذوَنمِمْنُهمَسَكًرامَوِرْزًقامَحَسًنامإِنَّ

َجِرمَومِمَّامَيْعِرُشوَنمم(مَوَأْوَحىمَربَُّكمِإىَلمالنَّحْم67لَِقْوٍممَيْعِقُلوَنم)م َباِلمُبُيوًتامَوِمْنمالشَّ ِِذيمِمْنماجْلِ ِلمَأْنماختَّ

اٌبمخُمَْتِلٌفمَأْلَواُنهُم68)م مالثََّمَراِتمَفاْسُلكِيمُسُبَلمَربِِّكمُذلالمخَيُْرُجمِمْنمُبُطوهِنَامرَشَ مُكيِلمِمْنمُكلِّ ِفيِهمممم(مُثمَّ

ميِفمَذلَِكمآلَيةًم ُروَنم)مِشَفاٌءملِلنَّاِسمإِنَّ مِإىَلمم69ملَِقْوٍممَيَتَفكَّ اُكْممَوِمْنُكْممَمْنمُيَردُّ مَيَتَوفَّ مَخَلَقُكْممُثمَّ (مَواهللَُّ

ماهللََّمَعِليٌممَقِديٌرم)م م(﴾م)النحل(م70َأْرَذِلماْلُعُمِرملَِكْيمالمَيْعَلَممَبْعَدمِعْلٍممَشْيًئامِإنَّ

اممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَأَفَلْممَيِسرُيواميِفماأْلَْرضِم امَأْومآَذاٌنمَيْسَمُعوَنمهِبَ مَفَتُكوَنمهَلُْممُقُلوٌبمَيْعِقُلوَنمهِبَ

ُدوِرم)م تِيميِفمالصُّ َامالمَتْعَمىماألَْبَصاُرمَوَلِكْنمَتْعَمىماْلُقُلوُبمالَّ م(﴾م)احلج(م46َفِإهنَّ

ُلم َقمَخْوًفامَوَطَمًعامَوُيَنزِّ مُيِريُكْمماْلرَبْ مَفُيْحِيمِبِهمممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَوِمْنمآَياِتِه مَماًء
ِ
اَمء ِمْنمالسَّ

ميِفمَذلَِكمآلَياٍتملَِقْوٍممَيْعِقُلوَنم)م امِإنَّ م(م﴾م)الروم(م24األْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَ

َكاَءمم َبمَلُكْممَمثالمِمْنمَأْنُفِسُكْممَهْلمَلُكْممِمْنمَمامَمَلَكْتمإيامنُكْممِمْنمرُشَ ثمميعقبهامهبذهم:﴿مرَضَ

ُلماآلَياِتملَِقْوٍممَيْعِقُلوَنمميِفمَمامَرَزْقَناُكْمم اُفوهَنُْممَكِخيَفتُِكْممَأنُفَسُكْممَكَذلَِكمُنَفصِّ َفَأْنُتْممِفيِهمَسَواٌءمخَتَ

م(م﴾م)الروم(م28)م

اَمَواِتمَواألَْرِضمآلَياٍتملِْلُمْؤِمننَِيم)م ميِفمالسَّ مِمْنمم3ثمميعقبهامهبذهم:﴿مِإنَّ (مَويِفمَخْلِقُكْممَوَمامَيُبثُّ

ٍةم مِمْنمِرْزٍقمَفَأْحَيامِبِهمم4آَياٌتملَِقْوٍممُيوِقُنوَنم)مَدابَّ
ِ
اَمء مِمْنمالسَّ ْيِلمَوالنََّهاِرمَوَمامَأنَزَلماهللَُّ (مَواْختاَِلِفماللَّ

َياِحمآَياٌتملَِقْوٍممَيْعِقُلوَنم)م يِفمالرِّ امَوَترْصِ م(﴾م)اجلاثية(م5األَْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَ

مَوَتنَسْوَنمَأنُفَسُكْممَوَأْنُتْممَتْتُلوَنماْلِكَتاَبمَأَفالمَتْعِقُلوَنممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَأَتْأُمُروَنم النَّاَسمِباْلرِبِّ

مالبقرة(م)ممم44)م

امَأنَزْلَناُهمُقْرآًنامَعَرِبيًّامَلَعلَُّكْممَتْعِقُلوَنم)م ميوسف(م)ممم2ثمميعقبهامهبذهم:﴿مِإنَّ

ماألنبياء(م)ممم10امِفيِهمِذْكُرُكْممَأَفاَلمَتْعِقُلوَن)مثمميعقبهامهبذهم:﴿مَلَقْدمَأنَزْلَنامِإَلْيُكْممِكَتابًم

ْيِلمَوالنََّهاِرمَأَفاَلمَتْعِقُلوَنم)م ِذيمحُيِْيمَوُيِميُتمَوَلُهماْختاَِلُفماللَّ مم80ثمميعقبهامهبذهم:﴿مَوُهَومالَّ
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مالؤمنون(م)م

مِمْنمُنْطَفٍةم ِذيمَخَلَقُكْممِمْنمُتَراٍبمُثمَّ مخُيِْرُجُكْممِطْفاًلممثمميعقبهامهبذهم:﴿مُهَومالَّ مِمْنمَعَلَقٍةمُثمَّ ُثمَّ

مِمْنمَقْبُلمَولَِتْبُلُغوامَأَجالمُمَسمًّم ملَِتُكوُنوامُشُيوًخامَوِمْنُكْممَمْنمُيَتَوىفَّ ُكْممُثمَّ ملَِتْبُلُغوامَأُشدَّ ىمَوَلَعلَُّكْمممُثمَّ

مغافر(م)ممم67َتْعِقُلوَنم)م

بُِعوامَمامَأنَزَلماهللَُّمَقاُلوامَبْلمَنتَّبُِعمَمامَأْلَفْيَنامَعَلْيِهمآَباَءَنامَأَوَلْومَكاَنممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَوِإَذامِقيَلمهَلُْمماتَّم

مالبقرة(م)ممم170آَباُؤُهْممالَمَيْعِقُلوَنمَشْيًئامَوالَمهَيَْتُدوَنم)م

ِذيمَيْنِعُقمِباَمماَلمَيْسمَم ِذيَنمَكَفُروامَكَمَثِلمالَّ مُبْكٌمممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَوَمَثُلمالَّ ُعمإالمُدَعاًءمَونَِداًءمُصمٌّ

مالبقرة(م)ممم171ُعْمٌيمَفُهْمماَلمَيْعِقُلوَن)م

ِذيَنمالمَيْعِقُلوَن)م ماْلُبْكُممالَّ مُّ مِعنَْدماهللَِّمالصُّ َوابِّ مالدَّ مرَشَّ ماألنفال(م)ممم22ثمميعقبهامهبذهم:﴿مِإنَّ

امَوهَلُْمممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَوَلَقْدمَذَرْأَنامجِلََهنََّمم نِسمهَلُْممُقُلوٌبمالمَيْفَقُهوَنمهِبَ مَواإْلِ نِّ َكِثرًيامِمْنماجْلِ

مُهْممم مُأْوَلِئَك مَأَضلُّ مُهْم مَبْل مَكاألْنَعاِم مُأْوَلئَِك ا مهِبَ مَيْسَمُعوَن مال مآَذاٌن مَوهَلُْم ا مهِبَ وَن مُيْبرِصُ مال َأْعنُيٌ

ماألعراف(م)ممم179اْلَغاِفُلوَن)م

مَوَلْومَكاُنواماَلمَيْعِقُلوَنممثمميعقبهامهبذهم:﴿م مَّ َوِمْنُهْممَمْنمَيْسَتِمُعوَنمِإَلْيَكمَأَفَأْنَتمُتْسِمُعمالصُّ

ميونس(م)ممم42)م

امَلَيقُم مَماًءمَفَأْحَيامِبِهمألْرَضمِمْنمَبْعِدمَمْوهِتَ
ِ
اَمء َلمِمْنمالسَّ ممثمميعقبهامهبذهم:﴿مَوَلئِْنمَسَأْلَتُهْممَمْنمَنزَّ وُلنَّ

م(م﴾م)العنكبوت(م63احْلَْمُدمهلِلَِّمَبْلمَأْكَثُرُهْممالمَيْعِقُلوَنم)ماهللَُّمُقْلمم

مُجُدٍرمَبْأُسُهْممَبْينَُهْممَشِديم
ِ
َنٍةمَأْومِمْنمَوَراء يًعامِإالميِفمُقًرىمحُمَصَّ

ٌدممثمميعقبهامهبذه:﴿مالمُيَقاِتُلوَنُكْمممَجِ

ُم َسُبُهْمممَجِيًعامَوُقُلوهُبُْممَشتَّىمَذلَِكمبَِأهنَّ م(م﴾م)احلرش(م14ْممَقْوٌممالمَيْعِقُلوَن)محَتْ

مفانتبهت..مأومباألحرىمانتبهمعقيلمالذيمصارميشعرمبأنملهموجوداموحياةموحقيقةمووظيفة..مم

التفتمإىلمالقارئمأبحثمعنه..مفإذامبهمرجلميفممنتهىمالنورموالسالمموالصفاء..مسألته:ممنمم

مأنت؟م
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مقال:مأناممسلم.م

مقلت:مالمأريدمدينك..مأريدماسمك.م

مال:ملقدمانمحىماسميميفماسممديني..مفرصتمالمأعرفمإالمبه.مقم

مقلت:مبممسامكمأبواك؟م

قال:ملقدمسميتمأسامءمكثرية..ممنهام)ابنماهليثم(..مومنهام)ابنمخلدون(..موأناماآلنممأسمىمم

ممم( 1) بنيمقوميم)تقيمالدريس(م

مقلت:ملقدمسمعتكمتقرأمكالماميمجدمالعقل.م

مالعقول..موعلمنامكيفمنستعملهاملنصلمهبامإىلماحلقائق.مقال:مذاكمكالممريب..مالذيمخلقملنامم

مانتفضتممنممكاين،موقلت:مهلمحقاممامتقول؟..مهلميمكنمللعقلمأنميصلمإىلماحلقائق؟م

مقال:مأجل..ملقدمدلنامربنامعىلمالنهجمالذيميصلمبنامإىلمذلك.م

محلقائق.مقلت:ملقدمصحبتمالكثري..مولكنيمملمأجدمعندهممماميريضمعقيلمأومماميوصلهمإىلمام

قال:مذلكمألنمعندهممبعضمالعقل..مالمكلمالعقل..مويستحيلمعىلمبعضمالعقلمأنميصلمم

إىلماحلقائقمالكاملة..مإنهميفمأحسنمأحوالهميصلمإىلمحقائقموقتيةمأومحقائقممشوهةمقدمينتفعمهبامم

مبعضماالنتفاع،مالمكلماالنتفاع.م

مقلت:مهالمقربتميلمهذا؟م

مسلوبمغريهم؟مقال:مبأسلوبمأهلمهذامالعرص..مأممبأم

مقلت:ممامدمناميفمهذامالعرص..مفالميصحمأنمنستعملمأسلوبمغريهممنمالعصور.م

قال:مإنممثلمكلممنملقيتممنمالفكرينموالباحثنيممثلمقوممضلتمهبممالطرق..موكانملدهيممم

سيارةمجمهزةمبكلماآلالتمالتيمتستطيعمأنمتقطعمهبممالطريق..ملكنهممانشغلوامعنمقيادهتامبالبحثمم

 
(مأشريمبهمإىلمالعالمةماجلليلمآيةماهللمحممدمتقيمالدينمالدريس،موالذيماستفدناممنمكتبهمالتخصصةميفمهذامالجالمكثرياميفم1)

 هذامالفصل.
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ها..مفانشغلمكلمطرفممنهممبجزءممنماألجزاء..موراحميستغرقمفيهمناسيامالقصدمالذيممعنمأجزائم

مصممتمالسيارةممنمأجله.م

ذهبمبعضهممإىلمالرائي..موذهبمآخرونمإىلمالعجالت..موراحمآخرونميقيسون..موراحمم

.ممآخرونمجيربون..موراحمآخرونميوجهونمأبصارهممإىلمغريماجلهةمالتيمكانتمالسيارةمقابعةمفيها.م

مثمميصيحونمبملءمأفهم:ميامقوممليسمهناكمسيارة..مفلامذامتبحثونمعنها؟..مم

وكلمهؤالءمملميتعبمأحدممنهممنفسهمليتساءلمعنممقرمالقيادةمالكاملمالذيمالمتسريمالسيارةمم

مالسريمالصحيحمإالمبه.م

مهنضتممنممكاينمقائام،موقلت:مهامأنامبنيميديك..مفدلني..مفقدمانقطعتميبمالسبل.م

الطريقمهومأنمتعرفمأنملكمعقال..موأنمهذامالعقلمقدمزودمبالنورمالذيمهييئهمممقال:مأولم

مإلدراكماحلقائق..مم

إنممثلمذلكممثلممنميدخلمبيتامتكتنفهمالظلامت..مفإنمأولميشءميفعلهمهومأنميتحسسمعنمم

مالصباح..مفإذاموجدهماستضاءمبهميفماكتشافمسائرماألشياء..مم

دسةمـميذكرماإلنسانمـمكلمحنيمـمبعقله،مليتخذهممصباحامموهلذا،مفإنماإلسالممـمبمصادرهمالقم

ميكشفمبهمحقائقمالوجود.مم

مقلت:ملقدمسمعتكمتقرأمعيلمالنصوصمالكثريةمالتيمتذكرمفضلمالعقلموأمهيته.م

قال:متلكمنصوصمالقرآنمالكريم..مإنهمالكتابمالذيميدلنامعىلمالنورموعىلممصادرمالنور..مم

موطاقاتنامكامميدلنامعىلمالكونموكيفيةماالتصالمبه.موهوميدلنامعىلمذواتنامم

مقلت:مفهلماهتديتممبتلكماآلياتمإىلمالعقل؟م

مقال:مملمهنتدملعقلمواحد..مبلماهتدينامإىلمعقولمكثرية..مم

مقاطعتهمقائال:معقولمكثرية!؟..مكيفمذلك؟..مالمأعرفمإالمأنملإلنسانمعقالمواحدا.م

لكنماألدوارموالناهجمالتيمقدميستعملهامختتلفممقال:منعممهومعقلمواحدممنمحيثمالاهية..موم
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ماختالفامجيعلممنمالعقلمعقوالمكثرية.م

مقلت:مأالمحيدثمالرصاعمبينها؟م

قال:محيدثمالرصاعملومكانممنشئهاممتعددا..موباممأنممنشئهامواحد،مفإهناممتتلئمبالسالممالذيمم

ميمتلئمبهمكلمركنممنمأركانمالوجود.م

مىمعقيلمكليالمدونمفهمه.مقلت:مفهالموضحتميلمهذا،مفإينمأرم

قال:مرسممعيمإىلم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مففيهامتسمعمالعقولمالغذاةمبعقلماإلسالم..مم

موفيهامترىمالسالمماجلميلمالذيميغمرهاممجيعا.م

مقلت:مأكاديميةمالعقلمالسلم!؟..مملمأسمعمهباممنمقبل.م

ممجيعمفرتاتمالتاريخمبذلمم..مولكنماإلعالمميفمممقال:مهيمأكاديميةمأسسهامحممدمرسولماهللم

معىلمكلمم ميمرون مفلذلكمتراهم مأحد.. ميبرصها مفال معليها، مترابمالنسيان مليهيل مجهده كل

ماألكاديمياتمعداها.م

ممنمم مالكثري مويف مالعقول، ممن مالكثري معىل مأتتلمذ مأن ميل مكتب ملقد مصدقت.. قلت:

ماألكاديميات..ملكنيمملمأسمعمأحداممنهمميذكرها.م

مرتىمفيهامماميرضيك..مأناممتيقنممتاما.مقال:مرسممعيمإليها..موسم

مقلت:ممامالذيمجعلكمتتيقن؟م

مقال:ملقدممرمعيلمالكثريممنمأمثالك..موهمماآلنمبحمدماهللمأساتذةميفمهذهماألكاديمية.مم

 : املدارك احلسية 

رسنامإىلمأولمقسمميفم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..موكانماسمهم)الداركماحلسية(..مسألتمم

:ميفمهذامالقسمميتعلممالطلبةمكيفميستفيدونممنممداركهمماحلسيةميفمتغذيةممالدريسمعنه،مفقالم

معقوهلممبالعارف.م

 قوة احلس: 
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مقلت:مأالمترىمأنماحلسمأضعفممنمأنمأصلمبهمإىلماحلقائق؟م

قال:مال..مبلماحلسمهومأولمالداركمالتيمنصلمهبامإىلماحلقائق،موهلذامفإنمالقرآنمالكريممحيثمم

معنده،موإنامملنعربممنهمإىلمغريه.مممعىلماستعامله..مالملنقفم

اسمعمإليه،موهوميقولمموجهامالعتابمالشديدمللذينمملميستعملواممداركهمميفمالعبورمهبامإىلمم

ماهللَِّمَيأْممم:﴿ماحلقائقمم َمًدامِإىَلمَيْوِمماْلِقَياَمِةمَمْنمِإَلٌهمَغرْيُ ْيَلمرَسْ ممِتمُقْلمَأَرَأْيُتْممِإْنمَجَعَلماهللَُّمَعَلْيُكُمماللَّ
ٍ
يُكْممِبِضَياء

ماهللَِّمم71َأَفاَلمَتْسَمُعوَنم)م َمًدامِإىَلمَيْوِمماْلِقَياَمِةمَمْنمِإَلٌهمَغرْيُ (مُقْلمَأَرَأْيُتْممِإْنمَجَعَلماهللَُّمَعَلْيُكُممالنََّهاَرمرَسْ

وَنم)م ْيَلمَوالنََّهاَرملَِتْسُكُنوامِفيِهمم(مَوِمْنمَرمْحَِتِهمَجَعَلمَلكُم72َيْأِتيُكْممبَِلْيٍلمَتْسُكُنوَنمِفيِهمَأَفاَلمُتْبرِصُ ُمماللَّ

م)م مَتْشُكُروَن مَوَلَعلَُّكْم مَفْضِلِه مِمْن مم﴾م(م73َولَِتْبَتُغوا مويقول مَآَياٌتممم:﴿م)القصص(.. ماأْلَْرِض َويِف

وَنم)م20لِْلُموِقننَِيم)م مِرْزُقُكْممَوَمامُتوَعُدوَنم)م21(مَويِفمَأْنُفِسُكْممَأَفاَلمُتْبرِصُ
ِ
اَمء مم22(مَويِفمالسَّ (مَفَوَربِّ

مِمْثَلمَمامَأنَُّكْممَتنِْطُقوَنم)م ُهمحَلَقٌّ مَواأْلَْرِضمِإنَّ
ِ
اَمء امَنُسوُقممَأَومَلْممم:﴿م)الذاريات(..مويقولمممم﴾م(م23السَّ مَيَرْوامَأنَّ

وَنم)م (مَوَيُقوُلوَنمم27اْلَاَءمِإىَلماأْلَْرِضماجْلُُرِزمَفُنْخِرُجمِبِهمَزْرًعامَتْأُكُلمِمْنُهمَأْنَعاُمُهْممَوَأْنُفُسُهْممَأَفاَلمُيْبرِصُ

ِذيَنمَكَفُروامِإياَمهُنُْممَواَلمُهْممُيْنَظُروَنمم(مُقْلمَيْوَمماْلَفْتِحماَلمَيْنَفُعمالَّم28َمَتىمَهَذاماْلَفْتُحمإِْنمُكْنُتْممَصاِدِقنَيم)م

ُْممُمْنَتِظُروَنم)م29)م َأَفاَلمَيْنُظُروَنمِإىَلممم:﴿م)السجدة(..مويقولمم﴾م(م30(مَفَأْعِرْضمَعنُْهْممَواْنَتِظْرمِإهنَّ

ِبِلمَكْيَفمُخِلَقْتم)م مَكْيَفمُرفَِعْتم)م17اإْلِ
ِ
اَمء َباِلم18(مَوِإىَلمالسَّ (مَوِإىَلمم19َكْيَفمُنِصَبْتم)م(مَوِإىَلماجْلِ

ْلَنامَعَلْيَكمِكَتاًباميِفمِقْرَطاٍسمَفَلَمُسوُهمممم:﴿م)الغاشية(..مويقولمممم﴾م(مم20اأْلَْرِضمَكْيَفمُسِطَحْتم)م َوَلْومَنزَّ

مِسْحٌرمُمِبنٌيم)م ِذيَنمَكَفُروامِإْنمَهَذامِإالَّ م)األنعام(ممم﴾م(مم7ِبَأْيِدهِيْممَلَقاَلمالَّ

َوَلَقْدمَذَرْأَنامجِلََهنََّممممم:﴿معملموسائلمإدراكهميفمالعبورمإىلماحلقائق،مفيقولممويبنيمعاقبةممنمملميستم

امَوهَلُْممَآذَم وَنمهِبَ ماَلمُيْبرِصُ ْنِسمهَلُْممُقُلوٌبماَلمَيْفَقُهوَنمهِبَامَوهَلُْممَأْعنُيٌ مَواإْلِ نِّ اٌنماَلمَيْسَمُعوَنممَكِثرًيامِمَنماجْلِ

مُأوَلِئَكمُهُمماْلَغاِفُلوَنم)مهِبَامُأوَلِئَكمَكاأْلَْنَعاِممم ُأوَلئَِكمممم:﴿م)األعراف(..مويقولمممم﴾م(م179َبْلمُهْممَأَضلُّ

امَكاُنوامممَلْمَيُكوُنوامُمْعِجِزيَنميِفماأْلَْرِضمَوَمامَكاَنمهَلُْممِمْنمُدوِنماهللَِّمِمْنمَأْولَِياَءمُيَضاَعُفمهَلُُمماْلَعَذاُبممَم

ْمَعمَوَمامَكانُم وَنم)مَيْسَتِطيُعوَنمالسَّ مَعنُْهْممَمامَكاُنوامم20وامُيْبرِصُ وامَأْنُفَسُهْممَوَضلَّ ِذيَنمَخرِسُ (مُأوَلِئَكمالَّ
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وَنم)م وَنم)م21َيْفرَتُ ُْمميِفماآْلَِخَرِةمُهُمماأْلَْخرَسُ م)هود(ممم﴾م(م22(ماَلمَجَرَممَأهنَّ

مقلت:مفالعقلمالسلممإذنميؤمنمباحلسمويستسلممله.م

ملهماحلس،موبنيماستسالمهمله.مقال:مفرقمكبريمبنيمإيامنهمبامميقوم

مقلت:ممامالفرقمبينهام؟م

قال:ماإليامنمبمداركماحلسمفطرةمبرشية..مفكلمالناسميفممعظممأحواهلمميؤمنونمبشهادةمم

احلس،ميؤمنونمبأنممامرأوهمبأعينهممأومسمعوهمبآذاهنم،مأومأحسوهمبجلودهممأومشموهمبأنوفهممأومم

مذاقوهمبألسنتهممهومكاممشهدتمبهمهذهماحلواس.مم

األوهامممامينرصفمبهمعنممولكنماالستسالمميشءمآخر..مألنماحلسمقدميعرضملهممنم

ماحلقيقة..مولذلكمفإنمالعاقلمهومالذيمجيعلمإحساسهمتبعاملعقله..مالمعقلهمتبعامإلحساسه.م

مقلت:مملمأفهم..مماذامتقصد؟م

قال:مإنمالعاقلمهومالذيميعرتفمبأنمحواسنامالمتعطينامعلاًممحميطًامباممنشاهد،مإناممتعطينامجانبًامم

مجزئيًامإالمأنهمحقموهومكاٍفملناميفممعامالتنامالدينيةموالدنيوية.مممنه..موهذامالذيمتعطيناهموإنمكانمم

مثالمدلكمأننامنعرفماآلنمبسببماآلالتمالتيمتزيدممنمقوةمحواسنامأنمماميبدوملنامصلبًاممنمم

األجساممليسمهومبالصالبةمالتيمنراها،موإناممهوممكونممنمذراتمبينهامفراغاتمكبرية..ومثلمذلكمم

لكمقبلمثامينممذ حنيمنرىمالشمسمقدمغربتمأومأرشقتمتكونمقدمفعلتمممامنراهمسائاًل..مونحنم

دقائقممنمرؤيتنامهلامترشقمأومتغرب..مبلميذكرونمأنمكثريًامممامنراهممنمنجوممالسامءميكونمقدمانفجرمم

وتبددممندمآالفمالسنني،مولكنمباممأننامالمنرىماليشءمإالمحنيمينعكسمالضوءممنهمعىلمأعيننا،موباممم

ممتبعدمعناممالينيمالالينيممنماألميال؛مفإنمضوءهامالميصلنامإالمبعدمآالفممنممأنمهذهماألجرام

مالسننيمتكونمهيميفمأثنائهامقدمماتت؛مفاممنراهممنهامإناممهومتارخيهامالمحارضها.م

لكنناميفممعالمالتناماليوميةمويفمديننامإناممنتعاملممعماألشياءمبحسبممامتبدوملنا؛مفأوقاتمم

المتعتمدمعىلماحلقائقمالفلكيةمالتيميتحدثمعنهامعلامءمالفلكموإناممتعتمدممممالصالةموالصياممواحلجم
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م.مم( 1) عىلمماميظهرملناممنهام

ِإْذمُيِريَكُهُمماهللَُّميِفمَمَناِمَكمَقِلياًلمممم:﴿ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهذا،موبنيممغزاهموفائدته،مفقالمم

ُدوِرم)مَوَلْومَأَراَكُهْممَكِثرًيامَلَفِشْلُتْممَوَلَتَنازَم ُهمَعِليٌممبَِذاِتمالصُّ ماهللََّمَسلََّممِإنَّ (مَوِإْذمم43ْعُتْمميِفماأْلَْمِرمَوَلِكنَّ

مَأْمًرامَكانَم ماهللَُّ ُلُكْمميِفمَأْعُينِِهْمملَِيْقيِضَ َمْفُعواًلمَوِإىَلماهللَِّمممُيِريُكُموُهْممِإِذماْلَتَقْيُتْمميِفمَأْعُينُِكْممَقِلياًلمَوُيَقلِّ

ماْلَتَقَتامِفَئٌةمُتَقاِتُلميِفمَسِبيِلماهللَِّمممم:﴿م)األنفال(..موقالمممم﴾م(مم44اأْلُُموُرم)مُتْرَجُعمم َقْدمَكاَنمَلُكْممَآَيٌةميِفمِفَئَتنْيِ

ميِفمَذلَِكملَم مِإنَّ مَيَشاُء مَمْن ِه مِبَنرْصِ ُد مُيَؤيِّ مَواهللَُّ مَرْأَيماْلَعنْيِ مِمْثَلْيِهْم مَيَرْوهَنُْم مأِلُويِلممِعرْبَمَوُأْخَرىمَكاِفَرٌة ًة

م)آلمعمران(ممم﴾م(م13اأْلَْبَصاِرم)م

مقلت:مفهمتمهذا..مولكنمكيفميكونماحلسمتابعامللعقل؟م

قال:ماالسالممبنصوصهمالقدسةمأوىلمجانبماحلسمأمهيةمكربى،محيثمدعامإىلمالنظرموالسريمم

كربملدورمالعقلمالذيميوجهماحلسمويمحصممأموالتحركموالتثبت،مولكنهممعمذلكمأوىلماهتاممام

منتائجه،موالذيملوالهميصابمالفكرمبالشللمالكامل.مم

مقلت:مكيفمذلك؟م

الماحلس،موأصبحناممثلمأولئكماحلسينيمالذينمملممقال:ملنفرتضمأننامأبعدنامالعقلمعنمجمم

يعرتفوامبدورمالعقلميفمتوجيهماحلس،مفسوفمنرىمكيفمنتخبطميفمالضالالتمحتىمالمنستطيعمم

كشفمأيمحقيقةممهاممضؤلتمبواسطةماحلس.مبلمإنمنكرانمالعقلميدعونامإىلمالتشكيكميفموجودمم

التشكيكمالتام..مأفليسممنمالمكنمأنمتكونممممأيةمحقيقةموراءماحلس،موينتهيمباإلنسانمإىلمالثاليةمأوم

رؤيتناملألمورمأشبهميشءمبرؤيةماحلاملميفممنامه،مأوليسممنمالمكنمأنميكونماإلحساسمنابعاممنمم

 
اإلسالمممامخيالفماحلقائقمالعلميةم(مذكرمالدريسمأنمبعضمالشبابميفمأحدمالؤمتراتمبربيطانيامذكرمأنمرجالًمزعممأنميفم1)

ورضبملذلكممثالًمبافرتاضنامأنمالشمسمتتحركمواألرضمثابتة؛مألننامنقولممثالً:مإنموقتمالظهرمحينيمعندمامتصريمالشمسميفم

كبدمالسامء،مقال:مفقلتمله:مألسَتمجتدميفمجرائدكمماليوميةممواقيتمطلوعمالشمسموغروهبا؟مفلومأنمالناسمالتزموامباحلقائقم

الفلكيةموحدهاملامجازمهلمماحلديثمعنمرشوقموغروب؟مألنهمإذامكانتمالشمسمثابتةمبالنسبةملألرض؟مفكيفميقالمإهنامرشقتم

 أومغربت؟مفالعلامءمأنفسهمميسمونمهذامباحلركةمالظاهريةمللشمس،موهيماحلركةمالتيمنعتمدهاميفمحياتناماليومية.
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ذاتماألعصابموليسممنماحلقائقماخلارجية؟مفإنمملميكنمهناكمنورملدىمالنفسمحيكممبأنممصدرمم

فأيمحجةمتقدرمعىلمإثباتماحلقائقموراءمممماإلحساسمحقيقةمخارجيةمبصورمجازمة،ملومملميكنمهذام

ماإلحساس؟م

قلت:ملقدمرأيتمبعضمالفالسفةموالعامةميتعللميفمعدممإيامنهميوجودماهللمبمداركماحلس..مم

م.مم( 1) فهوميرىمأنهمالمينبغيمأنميؤمنمإالمبامميرىم

معقوهلممسجينةمم ابتسم،موقال:ملقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهؤالءماألغبياءمالذيمجعلوا

اِعَقُةمَوَأْنُتْممممم:﴿مم،مفقالممحواسهم َوِإْذمُقْلُتْممَيامُموَسىمَلْنمُنْؤِمَنمَلَكمَحتَّىمَنَرىماهللََّمَجْهَرًةمَفَأَخَذْتُكُممالصَّ

م)البقرة(ممم﴾م(م55َتنُْظُروَنم)م

مقلت:ملكنمهؤالءميدعونمأنمهذامأمرميقتضيهمالنهحمالعلمي.مم

عدممتصديقهممباممالمتراهمأعينهممللزمهمممممقال:ملقدمكذبواميفمذلك..مفإهنمملومكانوامصادقنيميفم

أنمالميؤمنوامبحوادثمالتاريخ،موللزمهممأنمالميصدقوامبوجودميشءميفماألماكنمالتيمتبعدمعنهممم

ُبعدًامالمترىممامفيهامأعينهم..مبلمللزمهممأنميذهبواممذهبمبعضمالفالسفةمالذينمكانواميقولونمم

يقولون:ممنميدرينامأنهممامزالمموجودًامحنيمنغمضمعنهممإهنممإنامميؤمنونمبامميرونممامدامواميرونه،موم

مأعيننامأومنلفتمعنهمأنظارنا؟م

 ضعف احلس: 

رأيتميفمالقاعةمامرأةمختاطبمامرأةمبفخرمواعتزازمقائلة:مالمشكمأنكمالمتعرفيني..مأنامزرقاءمم

م)أبرصممنمزرقم مفقالت: مبرصها، مالعربماألمثالميفمقوة مالتيمرضبتمهبا مالرأة مأنا اءممالياممة..

مالياممة(..مأنامالتيمقالميفمالنابغة:مم

مَنَظرْتم مإذا ماحليِّ مَفَتاة مكحكم مواْحكم

م 
مالثََّمدم مَواِرِد اٍع مرِسَ ممَحَاٍم مإىل

م  
مَوُتْتِبُعهُم مِنيٍق مَجانِبَا ُه محَيُفُّ

م 
َمدِم مالرَّ مِمَن مُتْكَحْل ممل مالزجاجة مِمْثَل

م  
 

 )الباحثونمعنماهلل(ممنمهذهمالسلسلة.الردمالفصلمعىلمهذهمالشبهةميفمرسالةممانظر(م1)
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م ماحْلَاَمُم مَهَذا مَلْيَتاَم مَأاَل مَلَنامقاَلْت

م 
مَفَقدِم منِْصَفُه مَأْو اَمِتَنا ممَحَ مإىل

م  
مذَكَرْتم مَكاَم مفألَفْوُه مَفَحسُبوُه

م 
مَيِزدِم مومل مينقص ممَلْ موتسعني متسعا

م  
قالتمهلامصاحبتها،موهيمحتاورها:مكفيمعنمغروركميامأختي..مفالعنيممهاممقدرتمعىلمم

مأنمجتاوزه.مممالرؤية،مفهيمخملوقمعاجزمخلقماهللملهمجماالمحمدودامالميمكنهام

مقالت:مأنتمتقولنيمذلكملامترينممنمضعفمبرصك..مولومأنمبرصكمكانمأقوىممامقلتمهذا.م

ابتسمتمصاحبتها،موقالت:مالشكمأنكمملمختفظيمالدروسمالتيملقنهاملنامأساتذتناميفمهذهمم

مالكلية.م

مقالتمزرقاء:مأيمدرسممنها؟م

مقالتمصاحبتها:مدرسم)ضعفمالداركماحلسية(م

زرقاء:ملقدمدرستمعظمةمهذهمالداركمالتيممنماهللمهبامعلينا..مفلممأحتجمإلدراكممقالتم

مضعفها..مفالميمكننيمأنمأمحدماهللمعىلمالضعف.م

مقالتمصاحبتها:موالميمكنكمأنمتستفيديممنميشء،موأنتمالمتعرفنيمضعفه.م

مقالتمزرقاء:مكيفمذلك؟م

مينصبهاملكمضعفه.مقالتمصاحبتها:مألنكمقدمتقعنيميفمفخاخماجلهلمالتيمم

قالتمزرقاء:مفلنفرضمأينمسلمتملكمباممذكرت..مفاذكريميلممنمضعفمبرصيمماميكفنيمم

معنماالغرتارمبه.م

قالت:مسأذكرملكمسبعاممنمأنواعمالنقصانمالتيملقننامإياهامعلامؤناموأساتذتنامليحفظوامهبامم

معقولناممنمأنمتقعمضحيةمألخطاءممداركناماحلسية.م

مقالتمزرقاء:مفاممهي؟م

)اعلموامأنمنورمممم:مملقدمقالمالغزايل،موهوميلقننامضعفمحاسةمالبرصممقارنةمبالعقل:م( 1) لتمقام

 
 (ممامنذكرهمهناممستفادمبترصفممنمرسالةم)مشكاةماألنوار(مأليبمحامدمالغزايل.1)
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برصمالعنيمموسوممبأنواعمالنقصان:مفإنهميبرصمغريهموالميبرصمنفسه،موالميبرصممامبعدممنه،موالمم

يبرصممامهوموراءمحجاب..مويبرصممنماألشياءمظاهرهامدونمباطنها؛مويبرصممنمالوجوداتمم

كلها..مويبرصمأشياءممتناهيةموالميبرصممامالمهنايةمله.مويغلطمكثرياميفمإبصاره:مفريىممبعضهامدونمم

مالكبريمصغرياموالبعيدمقريباموالساكنممتحركاموالتحركمساكنا(م

ثممقالممتسائال:م)فهذهمسبعمنقائصمالمتفارقمالعنيمالظاهرة..مفإنمكانميفماألعنيمعنيممنزهةمم

مهومأوىلمباسممالنورمأممال؟(معنمهذهمالنقائصمكلهامفليتمشعريمهلمم

ثممأجاب:م)اعلموامأنميفمقلبماإلنسانمعينامهذهمصفةمكامهلاموهيمالتيميعربمعنهامتارةمبالعقلمم

وتارةمبالروحموتارةمبالنفسماإلنساين..مودعمعنكمالعباراتمفإهنامإذامكثرتمأومهتمعندمضعيفمم

عنمالطفلمالرضيعموعنمالبهيمةموعنممالبصريةمكثرةمالعاين،مفنعنيمبهمالعنىمالذيميتميزمبهمالعاقلمم

الجنون.مولنسمهم)عقال(ممتابعةمللجمهورميفماالصطالحمفنقول:مالعقلمأوىلمبأنميسمىمنوراممنمم

مالعنيمالظاهرةملرفعةمقدرهمعنمالنقائصمالسبع(م

مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورماألول.م

همويدركمصفاتممقالت:مالقصورماألولمهومأنمالعنيمالمتبرصمنفسها،موالعقلميدركمغريم

نفسه..مإذميدركمنفسهمعالاموقادرا..مويدركمعلممنفسه..مويدركمعلمهمبعلممنفسهموعلمهمبعلمهمم

مبعلممنفسهمإىلمغريمهناية..موهذهمخاصيةمالمتتصورملاميدركمبآلةماألجسام.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالثاين.م

والممامقربممنهامقرباممفرطا،مبيناممممقالت:مالقصورمالثاينمهومأنمالعنيمالمتبرصممامبعدممنهام

العقلميستويمعندهمالقريبموالبعيد:ميعرجميفمتطريفهمإىلمأعىلمالسمواتمرقيا،موينزلميفمحلظةمإىلمم

ختومماألرضنيمهربا..مبلمإذامحقتماحلقائقميكشفمأنهممنزهمعنمأنمحتوممبجنباتمقدسهممعاينمم

نورماهللمتعاىل،موالمخيلوماألنموذجمعنممممالقربموالبعدمالذيميفرضمبنيماألجسام،مفإنهمأنموذجممنم

محماكاة،موإنمكانمالميرقيمإىلمذروةمالساواة.مم
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مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالثالث.م

قالت:مالقصورمالثالثمهومأنمالعنيمالمتدركمماموراءماحلجب،موالعقلميترصفميفمالعرشمم

مىمكترصفهميفمعالهمموالكريسموماموراءمحجبمالسموات،مويفمالألماألعىلمواللكوتماألسم

اخلاصمومملكتهمالقريبةمأعنيمبدنهماخلاص..مبلماحلقائقمكلهامالمحتتجبمعنمالعقل،موأمامحجابمم

العقلمحيثمحيجبمفمنمنفسهملنفسهمبسببمصفاتمهيممقارنةملهمتضاهيمحجابمالعنيممنمم

منفسهمعندمتغميضماألجفان.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالرابع.م

عمهومأنمالعنيمتدركممنماألشياءمظاهرهاموسطحهاماألعىلمدونمباطنها؛ممقالت:مالقصورمالرابم

بلمقوالبهاموصورهامدونمحقائقها،مبينمميتغلغلمالعقلمإىلمبواطنماألشياءموأرسارهامويدركمم

حقائقهاموأرواحها،مويستنبطمسببهاموعلتهاموغايتهاموحكمتها،موأهناممنمخلق،موكيفمخلق،موملمم

وعىلمأيممرتبةميفمالوجودمنزل،مومامنسبتهمإىلمخالقهامومامنسبتهاممخلق،مومنمكمممعنىممجعموركب،مم

مإىلمسائرمخملوقاته.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورماخلامس.م

قالت:مالقصورماخلامسمهومأنمالعنيمتبرصمبعضمالوجوداتمفقطمدونممجيعمالعقوالت،مم

احلرارةموالربودةممبلمدونمكثريممنمالحسوسات،مفهيمالمتدركماألصواتموالروائحموالطعومموم

مكالفرحمم مالنفسانية مبلمالصفاتمالباطنة ممنمالسمعموالبرصموالشمموالذوق، والقوىمالدركة

والرسورموالغممواحلزنمواألملمواللذةموالعشقموالشهوةموالقدرةمواإلرادةموالعلممإىلمغريمذلكممنمم

لوانمواألشكالممموجوداتمالمحتىصموالمتعد؛مفهومضيقمالجالمخمترصمالجرىمالمتسعهمجماوزةماألم

ومهامأخسمالوجودات:مفإنماألجسامميفمأصلهامأخسمأقساممالوجودات،مواأللوانمواألشكالمم

ممنمأخسمأعراضها.م

بيناممالوجوداتمكلهامجمالمالعقل؛مإذميدركمهذهمالوجوداتمالتيمعددناهامومامملمنعدها،موهومم
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رسارمالباطنةمعندهمظاهرة،مماألكثر:مفيترصفميفممجيعهاموحيكممعليهامحكامميقينامصادقا..مفاألم

والعاينماخلفيةمعندهمجلية.مفمنمأينمللعنيمالظاهرةممساماتهموجماراتهميفماستحقاقماسممالنورمكالمم

إهنامنورمباإلضافةمإىلمغريهاملكنهامظلمةمباإلضافةمإليه..مبلمهيمجاسوسممنمجواسيسهموكلهمم

خبارهامفيقيضمفيهامبامميقتضيهممبأخسمخزائنهموهيمخزانةماأللوانمواألشكالملرتفعمإىلمحرضتهمأم

مرأيهمالثاقبموحكمهمالنافذ.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالسادس.م

قالت:مالقصورمالسادسمهومأنمالعنيمالتبرصممامالمهنايةمله،مفإهنامتبرصمصفاتماألجسام،مم

واألجساممالتتصورمإالممتناهية،موالعقلميدركمالعلومات،موالعلوماتمالميتصورمأنمتكونمم

اهيه..مفهومـممثالمـميدركماألعدادموالمهنايةمهلا؛مبلميدركمتضعيفاتماإلثننيموالثالثةموسائرمممتنم

األعدادموالميتصورمهلامهناية،مويدركمأنواعاممنمالنسبمبنيماألعدادمالميتصورمالتناهيمعليها:مبلمم

تقفممميدركمعلمهمبالشىءموعلمهمبعلمهمباليشء،موعلمهمبعلمهمبعلمه..مفقوتهميفمهذامالواحدمالم

معندمهناية.م

مقالتمزرقاء:مفاذكريميلمالقصورمالسابع.م

قالت:مالقصورمالسابعمهومأنمالعنيمتبرصمالكبريمصغريا،مفرتىمالشمسميفممقدارمجمن،مم

والكواكبميفمصورمدنانريممنثورةمعىلمبساطمأزرق،مبينامميدركمالعقلمالكواكبموأنمالشمسمأكربمم

لكواكبمساكنة،مبلمترىمالظلمبنيميديهمساكنا،مممنماألرضمأضعافاممضاعفةمكثرية؛موالعنيمترىمام

وترىمالصبيمساكناميفممقداره،موالعقلميدركمأنمالصبيممتحركميفمالنشوءموالتزايدمعىلمالدوام،مم

والظلممتحركمدائام،موالكواكبمتتحركميفمكلمحلظمأمياالمكثرية،موأنواعمغلطمالبرصمكثرية،مم

موالعقلممنزهمعنها.م

 : القوانني املنطقية 

بعدمأنمتعرفتميفمالقسمماألولميفم)أكاديميةمالعقلمالسلم(معىلمالداركماحلسية،موالضوابطمم
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التيمحتكمها،مرستممعمالدريسمإىلمقاعةمأخرىمكتبمعىلمباهبام)قاعةمالقواننيمالنطقية(مفسألته:مم

مأهذهمهيمالقاعةمالتيميدرسمفيهاممنطقمأرسطو؟م

مسطو(مقال:مليسمهناكميفمالدنياميشءماسمهم)منطقمأرم

قلت:مكيفمتقولمذلك؟..ملقدمرأيتمأرسطوموتتملذتمعىلميديه..مبلمحفظتمعىلميديهمم

م)األورجانون(م

مقال:مفهلمابتدعممنطقهمابتداعا..مأممأنهماكتشفهماكتشافا..مأممأنهموصفهموصفا؟م

مقلت:مرباممأليقماأللفاظمأنمتعتربهمواصفامأومضابطا.م

لسيبويه..مفنقولم)عربيةماخلليل(مأوم)عربيةممقال:مفهلميمكنمأنمننسبمالعربيةمللخليلمأوم

مسيبويه(؟م

مقلت:مالعربيةمأوسعممنمأنمتنحرصميفمهذينمالرجلني.م

قال:مفكذلكمالنطق..ملقدمجبلماهللمعليهمالعقول..مفالميصحمأنميوصفمبهمفردمدونمفرد..مم

موالمأمةمدونمأمة.م

مقلت:مفامماحلاجةمإىلمتدريسهمإذن؟م

ألهواءمعنماحلقائق..مكاممينحرفماللحنمباأللسنمعنممقال:مألنمالعقولمقدمتنحرفمهبامام

ماإلعراب..مفتحتاجمإىلمماميقومها..مسأرضبملكممثاالمعىلمذلكممنمالقرآنمالكريم..مم

م﴾ممملقدمكانممنمجمادالتماليهودملرسولماهللم
ٍ
ء مِمْنميَشْ مَعىَلمَبرَشٍ قوهلمم:﴿مَمامَأْنَزَلماهللَُّ

أنميردمعليهم،مفقالم:﴿مقلمَمْنمَأْنَزَلماْلِكَتاَبمممرسولهم(..موقدمأمرماهللم91)األنعام:ممنماآليةم

ْمُتْمممَم َعُلوَنُهمَقَراِطيَسمُتْبُدوهَنَامَوخُتُْفوَنمَكِثريًامَوُعلِّ اممَلْممالَِّذيمَجاَءمِبِهمُموَسىمُنورًامَوُهدًىملِلنَّاِسمجَتْ

مَذْرُهْمميِفم م(مم91مَخْوِضِهْممَيْلَعُبوَنم﴾م)األنعام:ممنماآليةمَتْعَلُموامَأْنُتْممَوالمآَباُؤُكْممُقِلماهللَُّمُثمَّ

..مكيفماستعملمالقرآنمالكريممالنطقمهنامللردمعليهم..مفالذيميلزمممنمقوهلممذلكمم( 1) انظرم

 
 (انظرميفمهذاممقاالمبعنوانم)معايريمالعقالء(،مأ.د.مجعفرمشيخمإدريسمرئيسماجلامعةماألمريكيةمالفتوحة.1)
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هومأنماهللمملمينزلمالتوراةمعىلمموسى..ملكنماليهودميؤمنونمبأنمالتوراةمكالمماهلل؛مولذلكمسأهلممم

ِذيمَجاَءمِبِهمُموَسىم﴾مم)األنعام:ممنممالقرآنمالكريممسؤاالًماستنكارياًم ،مفقالم:﴿مَمْنمَأْنَزَلماْلِكَتاَبمالَّ

م(م91اآليةم

ُروَنماْلُقْرآَنمَوَلْومَكاَنمِمْنمم وهلذامنزهماهللمتعاىلمالقرآنمالكريمممنمالتناقض،مفقالم:﴿مَأَفالمَيَتَدبَّ

ماهللَِّمَلَوَجُدوامِفيِهماْختاِلفًامَكِثريًام﴾م)الم (..مفهذهماآليةمالمتقولمفقطمإنمالقرآنمالكريممم82نساء:مِعنِْدمَغرْيِ

المتناُقضمفيه،مبلمجتعلمعدممهذامالتناقضمدلياًلمعىلمكونهممنمعندماهللمتعاىل؛مألنهمالميمكنملخلوقمم

أنميكتبمكتابًاميفمحجممالقرآنمالكريمموتعددمموضوعاتهموخطورهتاموالدةمالطويلةمالتيمنزلمفيها،مم

مناقض.ممثممالميكونمفياممقالمتم

م***م

عهديممطالبامجمتمعنيمحولمأستاذين،مفتعجبتممنمذلك،موقلت:مدخلنامالقاعة،مفرأيتم

مباحللقاتمأنمالميكونمهلامإالمشيخمواحد.م

قال:مأحيانامحتتاجمإىلمشيخنيمأومأكثر..مليكملمأحدمهامماميقرصمفيهماآلخر..مأالمترىمغرفمم

م؟مالعملياتمكيفمجيتمعمفيهاممجوعماألطباءممنمكلمالتخصصاتم

مقلت:مبىل..ملكنمذلكميفماألجساد.م

قال:موالعقولمأوىلممنماألجساد..مفالمتصحماألجسادمإالمبصحةمالعقول..مأملمتسمعماحلكمةمم

مالتيمتقولم)اجلسممالسليممالميكونمإالملصاحبمالعقلمالسليم(؟م

مقلت:مهمميقولونم)مالعقلمالسليمميفماجلسممالسليم(م

للعقل..مفقدموامعليهماجلسد..مولومأهنممفطنواملقدموامالعقول..ممقال:ملقدمقالوامذلكماحتقارامم

مفالمحيفظماألجسادممثلمالعقول.م

م

م؟مفمنممهامهذانمالشيخانمقلت:مم



253 

 

،مفرجلممنمعلامءمالسلمنيميقالملهم)ابنمحزم(..موأمامالثاين،مفيقالملهم)أبوممأوهلاممقال:مأمام

محامدمالغزايل(م

م***م

احلمدمهللمربمالعالني،مم:م( 1) األولم)ابنمحزم(ميقولماحللقة،مفسمعتمشيخهامتقدمتممنم

بديعمالسامواتمواألرضمومامبينهام،مذيمالعرشمالجيد،مالفعالملاميريد،موصىلماهللمعىلمحممدمعبدهمم

وخاتممأنبيائهمورسلهمإىلمعبادهممنماألنفسماحليةمالقابلةمللموت،ممنماإلنسمواجلن،مبالدينمالذيمم

هيمدارمالنعيممالرسمديممنمأطاعهمويدخلمالنارمالتيمهيمحملممماجتربهممبه،مليسكنماجلنةمالتيم

العذابماألبديممنمعصاه؛مومامتوفيقنامإالمباهللمتعاىل،موالمحولموالمقوةمإالمباهلل،معزموجل..مأمامم

مبعد:مم

فإنماألولمالواحدماحلقماخلالقمجلميعمالوجوداتمدونه،ميقولميفموحيهمالذيمآتاهمنبيهموخليلهمم

مَوِكيٌلمالقدسم:﴿ماهللَُّ
ٍ
ء ميَشْ مَوُهَومَعىَلمُكلِّ

ٍ
ء ميَشْ م(م62الزمر:م)ممممَخالُِقمُكلِّ

مِقَيامًامَوُقُعودًامَوَعىَلمُجُنوهِبِْممم ِذيَنمَيْذُكُروَنماهللََّ وقالممثنيامعىلمعبادهممنمأويلماأللبابم:﴿مالَّ

َنامَمامم اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَربَّ ُروَنميِفمَخْلِقمالسَّ َخَلْقَتمَهَذامَباطاًِلمُسْبَحاَنَكمَفِقَنامَعَذاَبمالنَّاِرم(مم)آلممَوَيَتَفكَّ

م(م191عمران:م

مْحَُنم)م ْنَساَنم)م2(مَعلََّمماْلُقْرَآَنم)م1وقالمممتنامعىلمعبادهم:﴿مالرَّ مم4(مَعلََّمُهماْلَبَياَنم)م3(مَخَلَقماإْلِ

مالرمحن(مم)م

ِذيمَخلَموقالمآمرامعبادهم:﴿مم ْنَساَنمِمْنمَعَلٍقم)م1َقم)ماْقَرْأمِباْسِممَربَِّكمالَّ (ماْقَرْأمَوَربَُّكمم2(مَخَلَقماإْلِ

ِذيمَعلََّممِباْلَقَلِمم)م3اأْلَْكَرُمم)م ْنَساَنمَماممَلْمَيْعَلْمم)م4(مالَّ مالعلق(م)ممم5(مَعلََّمماإْلِ

هذهماآليات،مفإهنامجامعةملوجوهمالبيانمالذيمامتنمبهماهللمتعاىلمعىلمالناطقنيممنمخلقهممتدبروامم

 
إليهمباأللفاظمالعاميةمواألمثلةمالفقهية(مالبنمحزم،محتقيق:مإحسانمعباسم(مهذهممقدمةم)التقريبمحلدمالنطقموالدخلم1)

م)بترصف(..موقدمذكرناهاملامفيهاممنماألدلةمعىلمرشعيةمتعلممهذامالعلممووجهماحلاجةمإليه.
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مبهمعىلمسائرماحليوان،مفضالممنهمتعاىلميؤتيهممنميشاء..مواهللمذومالفضلمالعظيم.ممموفضلهمم

وقدموجدنامأنماهللمعزموجلمعددميفمعظيممنعمهمعىلممنمابتدأماخرتاعهممنمالنوعماإلنسىمم

لذيمم(..موهومام31تعلمهمأسامءماألشياء؛مفقالمتعاىلم:﴿مَوَعلََّممآَدَمماأْلَْساَمَءمُكلََّها()البقرة:ممنماآليةم

بانتمبهمالالئكةمواإلنسمواجلنممنمسائرمالنفوسماحلية،موهومالبيانمعنممجيعمالوجودات،معىلمم

اختالفموجوهها،موبيانممعانيها،مالتيممنمأجلماختالفهاموجبمأنمختتلفمأسامؤها،مومعرفةمم

وقوعمالسمياتمحتتماألسامءمفمنمجهلممقدارمهذهمالنعمةمعندمنفسه،موسائرمنوعه،موملميعرفمم

مهاملديه،مملميكنميفضلمالبهائممإالميفمالصورة؛مفللهماحلمدمعىلممامعلمموآتى،مالمإلهمإالمهو.ممموقعم

ومنمملميعلممصفاتماألشياءمالسميات،مالوجبةمالفرتاقمأسامئها،موحيدمكلمذلكمبحدودها،مم

فقدمجهلممقدارمهذهمالنعمةمالنفيسة،مومرمعليهامغافالمعنممعرفتها،ممعرضامعنها،موملمخيبمخيبةمم

ميسريةمبلمجليلةمجدا.م

مقالمبعضمالتالميذ:مكيفمتقولمهذا،موملمنرمأحداممنمالسلفمالصالحمتكلممفيه؟مم

قالمابنمحزم:مإنمهذامالعلمممستقرميفمنفسمكلمذيملب..مفالذهنمالذكيمواصلمبامممكنهماهللمم

وهكذامسائرممتعاىلمفيهممنمالفهم،مإىلمفوائدمهذامالعلم..مواجلاهلمكاألعمىمحيتاجمإىلمأنمينبهمعليه..مم

العلوم..مفاممتكلممأحدممنمالسلفمالصالح،مرىضماهللمعنهم،ميفممسائلمالنحو،ملكنملامفشامجهلمم

الناس،مباختالفماحلركاتمالتيمباختالفهاماختلفتمالعاينميفماللغةمالعربية،موضعمالعلامءمكتبمم

،مموكالممنبيهممالنحو،مفرفعوامإشكاالمعظيمة،موكانمذلكممعينامعىلمالفهمملكالمماهللمعزموجل،مم

وكانممنمجهلمذلكمناقصمالفهممعنمربهمتعاىل،مفكانمهذاممنمفعلمالعلامءمحسناموموجبامهلممم

أجرا..موكذلكمالقولميفمتواليفمكتبمالعلامءميفماللغةموالفقه؛مفإنمالسلفمالصالحمغنوامعنمذلكمم

كله،ميرىمذلكممممكلهمباممآتاهمماهللمبهممنمالفضلمومشاهدةمالنبوة،موكانممنمبعدهممفقراءمإىلمذلكم

حسامويعلممنقصممنمملميطالعمهذهمالعلومموملميقرأمهذهمالكتبموأنهمقريبمالنسبةممنمالبهائم،مم

،موجازمعليهمموكذلكمهذامالعلممفانممنمجهلهمخفيمعليهمبناءمكالمماهللمعزموجلممعمكالممنبيهمم
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دممذموم،موباحلرىمإنمممنمالشغبمجوازامالميفرقمبينهموبنيماحلق،موملميعلممدينهمإالمتقليدا،موالتقليم

مسلمممنماحلرية،منعوذمباهللممنها.م

قالمآخر:ملقدمذكرتمبأنمهذامالعلممموجودميفمذهنمكلمإنسان،مفهلمهومكسبماكتسبه،مأممم

مأنهممعرفةمولدمهباموفطرمعليها.م

قالمابنمحزم:مبلمهوممنمالعلممالذيماكتسبه..ملقدمقالماهللمتعاىلميشريمإىلمهذام:﴿مَواهللَُّمم

مَلَعلَُّكْمممَأْخَرَجكُم ْمَعمَواأْلَْبَصاَرمَواأْلَْفِئَدَة َهاتُِكْممالمَتْعَلُموَنمَشْيئًامَوَجَعَلمَلُكُممالسَّ ْممِمْنمُبُطوِنمُأمَّ

م(م78النحل:م)مممَتْشُكُرونَم

مقالمالتلميذ:مفكيفمتسنىمللعقلمأنميصلمإليها؟م

:مالعقلمهومالوسيلةمالتيمتدركمهباماحلقائق..مأومهومالنورمالذيمإذامسلطممم( 1) قالمابنمحزمم

عىلماحلقائقمظهرتملهموجتلت..مولذلكمفإنمتلكماحلقائقميكشفهامنورمالعقلمللنفسمكامميكشفمم

مضوءمالشمسمألوانماحلقول..مم

مموقدمكانمخطأماإلنسانماألكربمغفلتهمعنممصدرمالنورموتوجههمإىلماألحكاممزاعاممأهنامهيم

حقيقةمالنور،مفراحميبحثمعنممصدرميقيِّممبهمتلكماألحكام..مولومكانماإلنسانمقدمتذكرمبأنمالذيمم

يساعدهمعىلمالبحثمليسماالمهذامالنور،موانهملومافتقدهمأصبحمكالجنونموالنائممحيثمالميفهامنمم

البرشية،مممأمراموالميعلامنمشيئا،موأنهمأشبهميشءمبنورماإلرادةمونورماحلريةمالذينممتلكهاممالنفسم

مومتلكمهباممالقدرةمعىلماالختيارموهيمبذاهتامقدرةمذاتيةمالمتعلل..م

لومفعلماإلنسانمذلكمإذاملتخلصمعنمسلسلةمالمتنتهيممنمالشاكلمالعلميةمالتيمأحاطتمم

مبنظريةمالعرفة.م

ذلكمألنهمحينذاكمجيدمأنمالبحثمعنهمرضبممنماإلرسافموالرتفمالفكري..مإذمماممنمممم

عىلموجودمقوةملإلنسانمتساعدهمعىلمالبحث،موهيمبالتايلمتنريمطريقهمإىلمممبحثماالموهوميؤكدم

 
 وليسمالبنمحزممكاممهومظاهر.م،(ممامنذكرهمهناممنمالتعليالتمللمدريس1)
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ماحلقيقة،موتلكمالقوةمهيمالعقل،موهومنورممقدسمعنماإلحاطةمبهممنملدنمالذات..مم

معمليةمم موالتيماستهدفتمنقدمالعقلـم التفتمإيل،موقال:مومنمهنامكانتمعمليةم)كانط(مالنقديةـم

نورمالعقل،مذلكمالنورمالذيمملميستطعم)كانط(مذاتهمالقياممبعمليةممموغلةميفماجلهلمإذمأنمالغفلةمعنمم

النقدمبدونموجودهملديه..مإنمالغفلةمعنهمفقطمكانتمالسببميفمالتوجهمإىلمالسابقياتمالذهنية،مم

مكتصورمالزمانموالكانموالعلةمو..مو..ملينقدهاموينتهيمبالتايلمإىلمنظريةمالنسبيةمومنطقهمالوضعي.مم

نميتذكرمبوجودمنورمجيعلهميقيمماألشياءمويعتمدمعىلمتقييمهمهذا،موأنمذلكممولومأنم)كانط(مكام

النورمهومالذيميكشفملهمعنمالزمانموالكانموالعلةموالسبب،مإذاملنقدماألشياءمبه،موملميزعممانهمم

استطاعمنقدهمهو،مغافالمعنمأنمالعقلمالميمكنماإلحاطةمبه،مفكيفميتاحملهمنقده،موبأيميشءمينقدمم

م؟مأبعقلهمأممبجهله؟موالعقلمالميشككميفمذاتهمواجلهلمالميمكنهمنقدمالعقل..مماإلنسانمعقلهم

ومنمهنامـمأيضامـمأصابم)ديكارت(مدوارمعنيفميفممسريتهمعربمالعقولمإذمأنهمشككمنفسهمم

يفممعلوماتهمالنظرية..موحنيمزعممأنهمختلصممنهامقاممليبنيمرصحمالعلممعىلمقواعدمجديدة،مفلممم

تا،موجرمإليهمانتقاداتمكبريةممنملدنممعارضيهممنماحلسيني..مورغممانمميرمحتتمرجليهمحجرامثابم

م)ديكارت(معقيلمالتفكريمفإنهمأيضامخمطئميفممنهجه،موينشأمخطئهممنمأمرين:مم

أوهلام:متشكيكهميفمأنمتكونمسابقياتهمالفطريةمناشئةممنمالنفسمأوممنمقوةمشيطانيةمداخلها..مم

الغامضةمالتيمملمتتنورمبعلمماإلنسان..مأماماحلقائقممموملميعلممأنمتشكيكهمإناممهوميفمالتصوراتم

الواضحةمالتيمأحاطمهبامعلممالبرشمفلمميمكنمالتشكيكمفيهامأبدا..موهلذامعادم)ديكارت(منفسهمم

مفاعرتفمبالنفس،موعللماعرتافهمبأنهمجيدهامظاهرةممميزةمأمامهمبحيثمالميمكنهمإالماالعرتافمهبا.م

لذيمكانممعهميفمحلظةمتشكيكهميفمالعقل،موإالمفكيفمموثانيهام:مغفلتهمعنمحقيقةمالنورمام

استطاعمأنميبلغمبالتشكيكممرحلةممتقدمةممنهمبرتتيبمالنتائجمعىلماألسباب..مكيفماستطاعمأنمم

يقول:ميمكنمأنميكونمهناكمشيطانممضللمللفكر؟..ممعمأنمعلمهمباستلزاممسببملألفكارمم

ديةمالسببملكلميشء(موأنمعلمهمبأنمماخلاطئةمإناممهومنايشءممنمحكممعقيلممسبقموهو:م)المبم
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الشيطانميقوممباإلضالل،ميقوممعىلمأساسموجودمضاللةموهداية،موقبحمالضاللةموحسنماهلداية،مم

موكلمهذهماألحكاممعقلية.مم

إنممثلم)ديكارت(ميفمذلكممثلمالذيميشككميفموجودمالشمس،مثمميريناماحلقولموالواحاتمم

موجودةملامكانتمهلامظاللموارفة..مإنمجمردمرؤيةممالضاءةمبالشمس،مويقولملومكانتمالشمسم

احلقولموالواحاتمدليلمعىلموجودمالشمس،موإنمذاتمالظاللمالوارفةمهليمدليلمعىلموجودها..مم

فكيفميستدلمهباممعىلمعدمموجودمالشمس؟موهكذامالقدرةمعىلمالتشكيكمنوعممنمإثباتمنورمم

مالعقل.م

له،مإناممشككميفمركامماجلهلمالذيمجتمعمموالواقع:مإنم)ديكارت(مملمحياولمالتشكيكميفمعقم

فوقمالنفسمالبرشيةموزعمماإلنسانمأهنامعلمموعقل..ملذلكمفإنمتصورهمللعقلمخيتلفمعنمالعقلمم

الذيمأرشدمإليهمالدين،مفإنهمزعممأنمالعقلمإناممهومكلمماميفمالنفسمالبرشيةممنمتصورات،مأمامم

منورمالعقلموينقدها.ماإلسالممفريىمانمالتصوراتمليستماالممعقوالتميكتشفهامم

وهكذامترونمكيفماضطربتموتناقضتممقاييسمالبرشمحنيمزعمتمأنمالسبقاتمذاهتامم

مالعقل،مبيناممالعقلمهو:ممامينورمللنفسمتلكمالسبقاتمالعلمية.م

قالمتلميذمآخر:موعينامهذا..مفحدثنامعنمخصائصمهذهماألحكاممالتيمنجدهاميفمعقولنا..مممم

ممنمالشبهاتمحوهلامماميرفعمالثقةمعنها.مفقدمرأيناممنماألساتذةممنميبثمم

مقال:ملألحكاممالعقليةمالسليمةمأربعةمخصائصمكربىمترفعمكلمشبهة.م

م؟مأوهلامقالوا:مفاممم

..مفجميعماحلقائقمالنطقيةمثابتةمجازمةمالمتقبلمالريب..مإذمأنمذاهتامالكشف،مماجلزممقال:م

ثمميشككمفيه؟مومنمهناممموالكشفميعنيممالمسةمالواقعموشهوده..مفكيفمجيدماالنسانمالواقعم

فإنماحلكممبقبحمالظلم،موحسنمالتضحية،مومجالماآلدابمليستمأحكامامتقبلمالريب،موالذيمم

يرتابمفيهامحياولمالفرارمعنهامبتغيريمموضوعاهتامبحيثمتصبحماألحكاممليستمهيمالتيمتغريت،مم
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حتىمجيعلهممبلمموضوعاهتامفقطمتبدلت،مفمثال:مالذيميقول:مانمالظلممحسنميغريممعنىمالظلمم

م.مم( 1) يساويممعنىمالعدلمثمميقولمبأنهمحسنمم

م؟مالثانيةمقالوا:مفاممم

..مفاألحكاممالعقلمشاملةمالمختصص،مفإذامكانتمالرذيلةمقبيحة،مفليسمهناكممالشمولمقال:مم

فرقمبنيمأنمتكونمصادرةممنمكبريمأومصغري،مويفمأيمعرصموأيمزمان..موإذامكانتماحلادثةمبحاجةمم

مالقدممأمموجودمكرةممإىلمعلةمحمدثةموسببمموجم مفالمفرقمبنيمأنمتكونماحلادثةمرميمكرة د،

األرض..مواذامكانتمالصدفةمحمالةميفموجودمساعةميد،مفإهنامحمالةمأيضاميفمصنعممخماإلنسان..مم

مصحيحة،مفالمفرقمانمتكونميفمأيموقتموأيممكان.ممم25=م5×م5وإذامكانتممعادلةمم

م؟مالثالثةمقالوا:مفاممم

تتفقمعليهامعقولمالبرش،مفالعقلمهومالعقلميفمأيمإنسانمكان..مم..مفأحكاممالعقلممالعموممقال:مم

ومامهومفضيلةمأومرذيلةمهنامفهيميفمكلممكانمولدىمكلمإنسانمفضيلةمأومرذيلة..ماذهبوامإىلممنمم

شئتممفسوفمالمجتدونمالفضيلةميفماخليانةموالنفاقموبيعماألوطانموإيثارمالنفسمعىلماآلخرين..مم

والفداءموالشجاعةمواإلباءممنممعاينمالرذيلة..مومنمهنامفإنممموسوفمالمجتدونممعاينمالتضحيةم

األمممتتبارىمهبذهمالقيم،موجتعلممنهاممقياسامحيتجونمبهموينتهونمإليه،موترتكزمأجهزةمإعالمهممم

عىلماالدعاءمبأهنمميمثلونمالفضيلةموالعدل،موأنمأعداءهمميمثلونمالزيفموالباطل..موهكذامم

قياساملكلمأحكامهم،مفالميمكنمأنمنتصورمرجالمعاقالميفممأصبحمالعقلمحجةمبنيماألفرادمومم

ماألرضمحيكممعقلهمبإمكانمالصدفةمأومصحةمالتناقضموالتشكيكميفموجودمالذاتموغريها.م

م؟مالرابعةمقالوا:مفاممم

..مفأحكاممالعقلمالمتتطورمحسبمتطورماألوضاعماالقتصاديةمأوماالجتامعيةمأوممالثباتمقال:مم

الفسيولوجية..مألهنامتكشفمعنماحلقائقماخلارجيةممتامامكاممالمتتغريمالرآةموهيمتعكسمصورمم

 
 ائلمالسالم(معندمالكالممعنماحلسنموالقبح.(مانظرمرسالةم)أرسارماألقدار(ممنم)رس1)
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ماحلياةمالناشطةماحلركات..مم

لكمأنمتلكمموهنامختتلفمالرؤيةماإلسالميةميفمالعرفةمعنمالنظرياتمالذاتيةموالديالكتيكية..مذم

النظرياتمحسبتمالعقلموليداملنفسمالادةمالتطورة،مفادعتماهنامتتطورمأيضا،موملمتستطعمتلكمم

الفلسفاتماكتشافمحقيقةمالعقلمالتيمالمتعدومأنمتكونمطاقةممنمنورمزودتمهبامالنفسمللكشفمم

عنماحلقائقمبصورةممبارشة..مولذلكمفإنمحكمهممشهودممتيقنمثابتموانمأيمحكمميتغريمأومم

اناممهومصحيحمممم4=م2×م2تصورمفيهمالتغيريمهلومليسمبحكممالعقل..مومنمهنامالميمكنمالقول:مبأنمميم

إذمهذامالقولممم5=م2×م2اليوممويمكنمانميتطورمغدامحسبمتطورماالوضاعمالسياسيةمفيصبحم

ممضحكمبذاتهملدىمكلمنفسمعاقلة.مم

امغدامفحيثمموأيضامكانمالزعممبأنمالقولم)أنماحلادثمبحاجةمإىلمسبب(مصحيحماليوم،مأمم

حيكممالبالدمنظممجديدةميفماالقتصاد،مفإنماحلادثميمكنمانمحيدثمبالمسبب،مكانمهذامالزعممم

مقوالممرفوضامبذاته،موهكذا.م

قالمتلميذممنمالتالميذ:منراكمتعاتبمكانتموديكارت..ممعمأنمالنطقمالذيمتدرسنامإياهمليسمم

منمتأليفمأرسطوماليوناين؟مإالموليدمالبيئةمالتيمولدمفيهامهذانمالرجالن..مأليسمهوممم

قالمابنمحزم:موماماحلرجميفمذلك..مإنمالنطقممنمالعارفماإلنسانيةمالعامة،مكعلمماحلسابمم

واهلندسة،مفإنمكنامنجيزمألنفسنامأنمنستفيدممنمعلمماحلسابمىفمالفرائضمفلامذامالمنستفيدممنمم

مالنطق؟م

حهاملنا،مفرأوامفيهامأمواراممقالمآخر:مولكنمعلامءمالسلمنيمنظرواميفمتلكمالكتبمالتيمترشم

معظاما؟م

قالمابنمحزم:ملقدموجدتمأنممواقفمالطالعنيملتلكمالكتبمأربعمطوائف..موقدماخرتتمم

ملنفيسمولكممأرشفهاموأعالها.م

م؟مالطائفةماألوىلمقالوا:مفمنمم
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قال:مهممقوممحكموامعىلمتلكمالكتبمباهنامحمتويةمعىلمالكفرمونارصةملإلحلاد،مدونمانميقفوامم

يهامأوميطالعوهامبالقراءة..موهؤالءمهممالقصودونمبقولهمتعاىلم:﴿مَوالمَتْقُفمَمامَلْيَسمَلَكممعىلممعانم

مَمْسُؤواًلم مَعْنُه مَكاَن مُأوَلِئَك مُكلُّ مَواْلُفَؤاَد مَواْلَبرَصَ ْمَع مالسَّ مإِنَّ مِعْلٌم موهممم36االرساء:م)ممِبِه ..)

مَحاَججْم
ِ
وَنمِفياَممَلْيَسمَلُكْممِبِهممالقصودونمبقولهمتعاىلم:﴿مَهامَأْنُتْممَهُؤالء اجُّ ُتْممِفياَممَلُكْممِبِهمِعْلٌممَفِلَممحُتَ

(..موهممالقصودونمبقولهمتعاىلم:﴿مُقْلمَهاُتوامم66آلمعمران:م)مممِعْلٌممَواهللَُّمَيْعَلُممَوَأْنُتْممالمَتْعَلُمونَم

م(مم111ُبْرَهاَنُكْممِإْنمُكْنُتْممَصاِدِقنَي()البقرة:ممنماآليةم

منطلبممنمهذهمالطائفةمإزالةمهذامالباطلممنمنفوسهمماجلائرةماحلاكمةممممونحنمـم يفمجملسنامهذاـم

مقبلمالتثبيت،مالقابلةمدونمعلم،مالقاطعةمدونمبرهان..مم

م؟مالطائفةمالثانيةمقالوا:مفمنمم

قال:مهممقومميعدونمهذهمالكتبمهذياناممنمالنطق،موهذراممنمالقول..موهؤالءمـمكأكثرمم

:)مالناسمممماداةممامجهلوه،موذمممامملميعلموه..موالميصدقمعليهممإالمقولهممالناسمـمرساعمإىلممعم

ممم( 1) كإبلممائةمالمجتدمفيهامراحلة(م

م؟مالطائفةمالثالثةمقالوا:مفمنمم

قال:مهممقوممقرأوامهذهمالكتبمبعقولممدخولة،موأهواءممشوبة،موبصائرمغريمسليمة..موقدمم

م منقلمالرشع،ممأرشبتمقلوهبمملذلكمحبماالستخفاف، مواستوبأوا ممركبمالعجز، واستالنوا

موقبلوامقولماجلهال،مفوسموامأنفسهممبفهمها،موهممأبعدمالناسمعنهاموعنمدرايتها..م

ونحنمـميفمجملسنامهذامـمنصححممامأخطأوامفيه..معسىمأنميكونمذلكمسبباميفمهدايةممنمم

مالقسمماألسنى.مممسبقتملهماهلدايةميفمعلمماهللمعزموجل،مفيفوزمباحلظماألعىل،موحيوزم

م؟مالطائفةمالرابعةمقالوا:مفمنمم

قال:مهممقوممنظروامبأذهانمصافية،موأفكارمنقيةممنماليل،موعقولمسليمة،مفاستناروامهبا،مم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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ووقفوامعىلمأغراضهامفاهتدوامبمنارها،موثبتمالتوحيدمعندهممبرباهنيمرضوريةمالمحميدمعنها،مم

مانقساممالخلوقاتموتأثريماخلالقمفيهام وتدبريهمإياها،مووجدوامهذهمالكتبمالفاضلةمموشاهدوا

كالفريقمالصالحمواخلدينمالناصحموالصديقمالخلصمالذيمالميسلممعندمشدة،موالميفتقدهمم

صاحبهميفمضيقمإالموجدهممعه..مفلمميسلكوامشعباممنمشعابمالعلوممإالموجدواممنفعةمالكتبمم

فائدهتامغريممفارقةمهلم،مبلمألفوهاممأمامهممومعهم،موالمطلعوامثنيةممنمثنايامالعارفمإالمأحسوامبم

مهلممكلممستغلق،موتليحمهلممكلمغامضميفممجيعمالعلوم.م

وهؤالءمهممأنتم..موقدمقصدناميفمجملسنامهذامـمأناموأخيمالغزايلمـمأنمنبسطملكمممامتعقد..مم

مونكشفملكمممامغمض..مم

الكتب،مألهنامممموقدمكانممنهجيميفمذلكمالتبسيطموالتيسري..موقدمرأيتمتعقيدمالرتمجةميفمتلكم

وردتمبألفاظمغريمعاميةموالمفاشيةماالستعامل،موليسمكلمفهممتصلحملهمكلمعبارة..مفلذلكمم

موالعاملمم مالعاميمواخلايص، ميستويميفمفهمها مبسيطة مالعاينمبألفاظمسهلة مهذه رأيتمأنمأورد

مواجلاهل.م

اقته،موخيففهمموهذامبناءمعىلممذهبيميفمأنمالعاملمهومالذيميسهلمالعلممجهده،مويقربهمبقدرمطم

مامأمكن..مبلملومأمكنمأنمهيتفمبهمعىلمقوارعمطرقمالارة،مويدعومإليهميفمشوارعمالسابلة،مويناديمم

مبلملومتيرسملهمأنمهيبمالالملطالبه،موجيزيماألجورملقتنيه،مويعظممم عليهميفمجمامعمالسيارة،

ةمواألذى،ملكانمذلكمماألجعالمعليهمللباحثنيمعنه،مويسنيممراتبمأهله،مصابراميفمذلكمعىلمالشقم

محظامجزيال،موعمالمجيدا،موسعياممشكورامكريامموإحياءمللعلم.م

مالصحةمم مذو متناوله مإن مالقوي، مالكتبمكالدواء مهذه مرأيتمأن مفقد مهذا.. مإىل باإلضافة

والستحكمة،موالطبيعةمالسالة،موالرتكيبمالوثيق،موالزاجماجليد،مانتفعمبهموصفىمبنيتهموأذهبمم

وعدلمكيفياته؛موإنمتناولهمالعليلمالضطربمالزاج،مالواهيمالرتكيب،ممماخالطهموقوىمحواسه،م

أتىمعليه،موزادهمبالء،مورباممأهلكهموقتله..مولذلكمفإنممنهجيميفمتدريسهامهومربطهامبالدينمم
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بمصادرهمالقدسة..محتىمالميضلممنمشاءتملهمنفسهمالضاللة،موهوميرىممنمأمثلتهامماميتناسبمم

ممعمهواه.م

مجك..مونحنمنقدره..مفامممنهجمأخيكم)الغزايل(؟مقالوا:مهذاممنهم

مقالمابنمحزم:مهامهومأمامكم..موسيحدثكم..مفخريممنمحتدثمعنماإلنسانملسانه.م

م***م

مقالمذلك،مثممالتفتمإىلمالغزايل،موقال:ملقدمجاءمدورك..مفهلممحدثهممعنممنهجك.م

نطق..موالذيمألفتممقالمالغزايل:مقبلمأنمأذكرملكمممنهجيمأحبمأنمأبنيملكممرسماهتامميمبالم

مفيهمكاممتعلمونمجمموعةمكتب..ممنهام)حمكمالنظر(..مومنهام)معيارمالعلم(موغريها..م

لقدمبلغماهتامميمهبذامالعلممأنمذكرتمبأنماحلقائقمالميمكنمأنمتعرفميفمأيمعلمممنمالعلوممم

)الستصفي(مالتيمرشحتمفيهاممعىلموجههامإالمإذامكانمالنطقمميزاهنا..موقدمقلتميفممقدمةمكتايبمم

مالعقولمم ممدارك مالقدمة مهذه ميف منذكر مالفقه:) مألصول ممقدمة موجعلته مإمجاالً.. مالنطق علم

وانحصارهاميفماحلدموالربهان،مونذكرمرشطماحلدماحلقيقي،مورشطمالربهانماحلقيقي،موأقسامهامم

وليستمهذهمالقدمةممنممعىلممنهاجمأومجزءمممامذكرناهميفمكتابمحمكمالنظر،موكتابممعيارمالعلم،مم

مجلةمعلمماألصول،موالممنممقدماتهماخلاصةمبه،مبلمهيممقدمةمالعلوممكلها،مومنمالمحييطمهبامفالمم

ممم( 1) ثقةمبعلومهمأصاًل(م

قالمبعضمالتالميذ:منحنمنعرفمكلمذلك..موقدمرأيناممنميرميكمبسببهمبالعظائم..مفهذامم

فيامممجعُهممنمطبقاتمأصحابمممم-مريميقولمماإلماممالعالمةمالحدثمأبومعمرومبنمالصالحمالشهرزوم

رُهمالشيخمأبومزكريامالنوويم يفمفصلمعقدهمبعنوان:م)مفصٌلميفمبيانمأشياءممهمٍةممم– الشافعيموقرَّ

ُأنكرتمعىلماإلماممالغزايلميفممصنفاته،موملميرتضيهامأهلممذهبِهممنمالشذوذميفممصنفاتهم(..موممامم

مإماممهوملُهمممذكرهمفيهمقولهمعنك:م)مفكيفمَغَفَلمالغزايلم عنمشيخهمإمامماحلرمنيموِمنمقبلِهمِمنمكلِّ

 
 .م1/10(مقدمةمالستصفي:1)
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م،مولحلهميفمحتقيقماحلقائِقمرافٌعموُمعظِّم،مثممملميرفعمأحٌدممنهممبالنطِقمرأسًا،موالمبنىمعليهمم ُمقدِّ

ًا،مولقدمأتىمبخلطةمالنطقمبأصولمالفقهمبدعًةمعُظَممشؤمهامعىلمالتفقهة،محتىمكُثَرمفيهممبعدمم ُأسَّ

مفلسفةمواهللمالستعان(مذلكمالتم

وقالمالعالمةمأبومبكرمبنمالعريبمالالكي:)مشيخنامأبومحامدمدخلميفمبطونمالفالسفةمثممأرادمم

موضعمآخرم:م)ميوجدميفمكالممأيبمحامدمونحوهممنمأصولممأنمخيرجممنهممفاممقدر(..موقالميفم

اممفعلتمطائفةممعنممواضعهمكممهؤالءمالفالسفةمالالحدةمالذينمحُيرفونمكالمماهللمورسولهم

مالقرامطةموالباطنية(م

قاطعهمالغزايل،موقال،موهوميبتسم:مبلمقالميفمصديقيموحبيبيمابنمرشد:م)إنهمـمأيمأنامـمملمم

مومعمم مومعمالصوفيةمصويف، مأشعري، مبلمهوممعماألشعرية ممنمالذاهبميفمكتبه، يلزمممذهبا

مالفالسفةمفيلسوف،محتىمأنهمكاممقيل:مم

موإنملقيتممعديامفعدناينمممممميوماميامنمإذامالقيتمذاميمنم

مقالمالتلميذ:مأجل..موقدمقالمغريهممثلممامقال،مأومقريبامممامقال،مأومأعظممممامقال.م

قالمالغزايل:مالمينبغيمللعاملمأنمخيافممنمآراءمالرجالمفيهمأومنقدهممله..ملقدمكنتميفمموقفمم

ملوموقفوامفيهملفعلواممامفعلت.م

مقالمالتلميذ:مكيفمذلك؟م

ذلكماحلنيمماميسمىمبالفلسفة،مأومعلومماألوائل..موكانمالناسمحوهلامخمتلفنيمملقدمانترشميفمم

مإىلمثالثمطوائف.م

مقالوا:مفاممالطائفةماألوىل؟م

بالرفضمالكيل..مبلمبتأليبممقال:مهممالحافظونمالتشددونمالذينمراحواميقابلونمتلكمالعلوممم

..موملمتكنمعالقةمهؤالءمبتلكممالرأيمالعاممعليها،موتكفريمأومتبديعمكلممنميبحثمأومخيوضمفيهام

الثقافاتمإالمعالقةماحلكممالسبقميفممعظمماألحيان،موهلذامملميكنمنقدهممهلامإالمنقدامظاهريامالمم
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ميعتمدمالربهانمالعلمي،موالماحلجةمالنطقية،ألنمالنطقمنفسهممنمالفلسفة.م

يقماجلاهلميرضمموأنامشخصيامأعتربمهذامالتيارمسببامالنتشارماألفكارمالضللة..مفهممكالصدم

مصاحبهمأكثرمممامينفعه.م

انظروامـممثالمـمإنمهؤالءمأنكروامكونمخسوفمالقمرمعبارةمعنمانمحاقمضوءمالقمرمبتوسطمم

ماهلندسةمواحلسابموالنطقموالفلكموغريها..موكانمم مبلمأنكروا األرضمبينهموبنيمالشمس..

الثقافاتماألجنبية،ممعمأهنامالمتصادمممدافعهممإىلمذلكممجيعامهومكونممصدرمذلكمهومكوهناممنم

مالنصوصمالرشعية.م

لقدمقلتميفمبعضمكتبيمأقررهذا:م)وأعظممماميفرحمبهماللحدةمأنميرصحمنارصمالرشعمبأنمم

هذاموأمثالهمعىلمخالفمالرشع،مفيسهلمعليهمطريقمإبطالمالرشع(،ممعمأنمالرشعمملميتعرضمهلذهمم

مالعلوممتعرضملألمورمالرشعية.مالعلوممنفياموالمإثباتا،والميفمهذهمم

وقدمانجرمعنمهذامالنهجمنوعممنمالشعورمبالتصادممبنيمالعقلموالدين،مفإنمتلكمالقضاياممنمم

الوضوحموالدقة،موبراهينهاممنمالوضوحموالقوةمبحيثمالميمكنمرفضها؛مورفضمالعلامءمهلامم

يفمأوروبامعندماممممبحجةممنافاهتامللدينمكذبمعليه،موخدمةمللملحدينموالشككني،موهوممامحصلم

أنكرتمالكنيسةمالكثريممنمالكشوفمالعلميةمالتيمتتناىفممعمموروثاهتاماليونانيةموغريها،مممامأدىمم

مإىلمالنفورممنمالكنيسة،موالتمكنيملإلحلاد.م

مهلاموجودمواقعيمخطري..مفاممالطائفةمالثانية؟م ملألسفـم مقالوا:مهذهمالطائفةماألوىل..موالميزالـم

معكسم مطائفة مهم مالفلسفاتممقال: متلك ميف مورد ملا مالكيل مالقبول ميرون مفهم األوىل..

والثقافات..مبلميرونمطرحمالدينمبسببهامواالنخداعمبمظاهرها..ملقدمقلتمواصفامهذهمالطائفةمم

يفممقدمةمكتايبم)هتافتمالفالسفة(م:م)مأمامبعد،مفإينمرأيتمطائفةميعتقدونميفمأنفسهممالتميزمعنمم

ةموالذكاءمقدمرفضواموظائفماإلسالم،مواستحقروامشعائرمالدين،مماألترابموالنظراءمبمزيدمالفطنم

بلمخلعوامبالكليةمربقةمالدينمبفنونممنمالظنونميتبعونمفيهامرهطاميصدونمعنمسبيلماهلل،مويبغوهنامم
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معوجا(م

وقدمرأيتمأنمذوبانمهذامالتيارميفمتلكمالثقافاتمالميرجعمإىلمحتكيممالوازينمالعقليةمبقدرمم

ياالتموأسبابمالنفسية..ممنهامإطنابمطوائفممنممتبعيهمميفموصفممرجوعهمإىلمأوهامموخم

معقوهلممودقةمعلومهم،موأهنمممعمكلمذلكمالذكاءممنكرونمللرشعممتنصلونممنمتكاليفه.م

ومنهاممصادرهتممالعامةمعىلممطالبهممالعرفيةماستدراجامهلم..مفقدمكانوامإذاممامأوردوامعليهممم

مبأنمهذهمالعلوممغامضةم ،موأهنامأعىصمالعلوممعىلماألفهاممالذكية،موالميمكنممإشكاالمتذرعوا

التوصلمإىلمفهمهامإالمبتقديممالرياضياتموالنطق،موهذامكلهماستدراجمنفيسمللوصولمهبممإىلمم

محالةماالنبهارمالتاممالؤديمإىلمامخلضوعمالكيل.م

حتىمظنممنممومنهاماخللطمبنيمالعلوممالطبيعيةمواهلندسيةموالنطقيةممعماآلراءماليتافيزيقية،م

مينظرميفممنطقهممفرياهممستحسنامأنمسائرمعلومهمممؤيدةمبتلكمالرباهني.مم

ومنهامماممزجهم)إخوانمالصفا(مبتصانيفهممالستمدةممنمالفلسفةماليونانيةممنماحلكممالنبويةمم

والكلامتمالصوفيةماستدراجامللعامةمإىلممقاصدهم،ممعمالعلممأنمانتشارمآراءمتلكماجلمعيةميفمذلكمم

مكانمواسعامشامالمكلمفئاتمالجتمع،كاممتشريمإليهمرسائلهم.ماحلنيمم

وقدمرأيتمـمكاممترونممعيمـمأنممجيعمهذهماألسبابمالمترجعمإىلمبراهنيمعقلية،مأومحججمم

منطقية،موإناممهومحالةممنماالنبهارمالساذج،موالتأثرمالعاطفيمالذيمالمحيكمهمالعقل،موالميستندمإىلمم

ماحلجة.م

مالثة؟مقالوا:مفاممالطائفةمالثم

مقال:مهيمالطائفةمالتيماخرتتمأنمأنتسبمإليها.م

مقالوا:مومامتقولمهذهمالطائفة؟م

مقال:مهذهمالطائفةمتريدمأنمتكونموسطامبنيمالطائفتني..مفتسدمالفسدة،موجتلبمالصلحة.م

مقالوا:مأيممفسدة؟م
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فةممقال:ممفسدةمالطائفةماألوىلمالتيمحترممالسلمنيمعلومامملمحيرمهامالرشع..مومفسدةمالطائم

الثانيةمالتيمتريدمأنمتستغلمالعقلملترضبمالدين..ممعمأنمالدينمعنيمالعقل..مبلمالمعقلمبالمدين..مم

موالمدينمبالمعقل.م

مقالوا:موأيممصلحة؟م

قال:ملقدمرأيتميفمتلكمالعلومممصالحمكثريةميمكننامأنمنستفيدممنهامفيها..مفمنمعلومهمممم

ممهيئةمالعامل،موالميتعلقميشءممنهامباألمورممالرياضيات..موهيمتتعلقمبعلمماحلسابمواهلندسةموعلم

الدينية،مبلمهيمأمورمبرهانيةمالمسبيلمإىلمجمامحدهتامبعدمفهمها..مبلمإهناممنمالفروضمالكفائيةممامم

مداممحيتاجمإليها.م

ومنهامالعلوممالطبيعية..موهيمتشملمالطبموالكيمياءموالفلكموغريها..موهيمالمتتعرضمم

متهمميفميشءممنهامإالمباممهدىمإليهمالدليلمالعلمي.مللدين..مولذلكمالمينبغيمخمالفم

ومنهامالعلوممالسياسية..موهيمتبحثمعنماحلكممالصلحيةمالتعلقةمباألمورمالدنيويةموالمم

عالقةملذلكمبالدين..مبلميمكنماالستفادةممنمأبحاثهممفيهامباعتبارهاممستمدةمـمكاممأرىمـممنمم

مالأثورةمعنمسلفماألنبياء.مكتبماهللمالنزلةمعىلماألنبياء،مومنماحلكممم

مالنفسموأخالقهامم محرصمصفات مإىل ميرجع مفيها موكالمهم ماألخالقية.. مالعلوم ومنها

وأجناسهاموأنواعهاموكيفيةممعاجلتهاموجماهدهتا..موأنامالمأرىمردهامباعتبارهامالمتناقضمالرشع،مم

ودهممأيمعرصممنممبلمإنمكالمهممفيهاممأخوذممنمكالممالصوفيةموالتأهلنيمالذينمملمخيلوممنموجم

العصور،مولذلكمفإنماالستفادةممنهممتلقملزيدممنمالتجاربموالفوائدمالتيمملممتنعنامالرشيعةممنمم

ماألخذمهبا.مم

ومنهامالعلومماإلهلية..موأكثرمأغاليطهممفيها..موأنتممتعلمونمأينمناظرهتمميفمهذهمالعلوممم

عليهممببيانمتناقضهم..ملقدمقلتمممممعتمدامالنطقمالذيموضعوهمهممبأنفسهم..مويفمذلكممتامماحلجةم

يفممقدمةمالكتابمالذيموضعتهمهلذمالغرض:)مونناظرهمميفمهذامالكتابمبلغتهم،مأعنيمبعباراهتممم
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يفمالنطق،مونوضحمأنممامرشطوهميفمصحةممادةمالقياسميفمقسممالربهانممنمالنطق،مومامرشطوهمم

ميفمعلومهمماإلهلية(ميفمصورتهميفمكتابمالقياس..مملميتمكنواممنمالوفاءمبيشءممنهمم

ومنهامالعلوممالنطقية..موالتيموجهمإليكماللومميلمبسببها..موهيمتتعلقمبالنظرميفمطرقماألدلةمم

والقاييسمورشوطمممقدماتمالربهانموكيفيةمتركيبها،موالميتعلقميشءممنهامبالدينمإالممامحشيتمم

بيمالنطقية،كمعيارممبهممنمأمثلةمتتناقضموتتعارضممعماألصولمالدينية،موألجلمذلكمألفتمكتم

مالعلمموغريه،وحشوهتامبدالممنمذلكمباألمثلةمالفقهية.م

م..مأملميكنمعندنامماميكفي؟م؟مقالمبعضمالتالميذ:مولكنمملمذلكم

مابتسممالغزايل،موقال:مولكنممامالانعممنمقبوهلا؟م

مقال:مألنمالذيمكتبهاموقاهلامليسممسلام.م

مأنمام ميامولديـم محلكمةمضالةمالؤمنمأنىموجدهامفهومأحقمهبا..ممابتسممالغزايل،موقال:مأملمتعلمـم

مقالمالتلميذ:مولكنهممفالسفة..موليسوامحكامء؟م

قالمالغزايل:مإنممثلممنمينكرمعىلمهؤالءمبسببمكوهنممفالسفةمكمنميسمعممنمالنرصاينمم

ممقولهم:م)المإلهمإالماهللمعيسىمرسولماهلل(،مفينكره،مويقول:هذامكالممنرصاين،موالميتوقفمريثامميتأملم

م.مأنمالنرصاينمكافرمباعتبارمهذامالقولمأومباعتبارمإنكارمنبوةمحممدمم

قالمبعضمالتالميذ:موعينامهذا..موبوركمفيك..مفحدثنامعنمالنهجمالذيمتريدمأنمنتعلمممنمم

مخاللهمهذامالعلم.م

قال:ملقدمرأيتمـمكامموضحملكممزمييلمابنمحزممـمأنماألحكاممالعقليةمإذامجتردتممنمسلطةمم

.مقالمتعاىلم:﴿مفِْطَرَتماهللَِّمم.ماحلسمومالوهممالمتكادمختطئ،مألهنامفطرةمفطرماهللمالناسمعليهامحكممم

مَأْكَثَرمالنَّاِسمالمَيعْم يُنماْلَقيُِّممَوَلِكنَّ ِتيمَفَطَرمالنَّاَسمَعَلْيَهامالمَتْبِديَلمخِلَْلِقماهللَِّمَذلَِكمالدِّ )الروم:ممممممَلُمونَمالَّ

م(..مانظروامكيفمسمىماهللمالعقلمدينا..م30اآليةممنمم

ولكونمأحكاممالعقلمالجردمدينا،مفإنمالتناقضمبنيمأحكاممالعقلموأحكاممالرشعممستحيلة..مم

بلمإنمأساسمالرشعمالعقل..مفالعقلمكاألسموالرشعمكالبناء..مولنميغنيمأمسممامملميكنمبناء..مم
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مولنميثبتمبناءممامملميكنمأمس.م

اعاتهمالرضوريةملألحكاممالعقليةمـمعقل..مفالرشعمعقلممنماخلارج،مموالرشعمـمبسببممرم

موالعقلمرشعممنمالداخل..مومهاممتعاضدانمبلممتحدان.م

ومبسببمهذاماالحتادمبنيمأحكاممالعقلموأحكاممالرشع،مفإنممتجيدمالعقلممتجيدمللرشع،مم

مممنمذمهمفسببهمإىلمأنممذمممضعماهلل..مأماموإعاملهمأعاململلرشع،مونبذهمنبذمللرشع..مألنمكليهامممنموم

الناسمنقلواماسممالعقلمإىلمالجادلةموالناظرةمبالناقضاتمواإللزامات،مفاستخدموامالعقلميفمغريمم

مامخلقمله،مفلذلكمكانمالذمممنصبامعىلماالستخداممالسيئمالمعىلمالحلمفإنمم)نورمالبصريةمالتيمم

أثنىماهللمتعاىلمعليهم؛موإنمذممفامممهباميعرفماهللمتعاىل،مويعرفمصدقمرسله،مالميتصورمذمه؟،وقدم

مالذيمبعدهمحيمد؟(م

مقالمبعضمالتالميذ:موعينامهذا..مفاممالنهجمالذيمتريدمأنمتعلمنامإياه؟م

قال:ملقدموفقنيماهللمبعدمأنمكتبتميفمالنطقممامتعرفون..مفكتبتمكتابامحاولتمفيهمأنمأكتبمم

مالنم ممن مأحد مولنميعرتضمعليه ماجلميع.. مكتايبم)القسطاسممالنطقمبأسلوبميفهمه مإنه اس..

مالستقيم(..موقدمجعلتهمـمبتوفيقماهللمـماليزانمالذيمينفيماخلالفمعنماخللق.م

قالمبعضمالتالميذ:ملقدمرأيتمالكتاب..مولكنيمرأيتمأنمتلكمالوازينمالتيموضعتهامفيهمم

ممطابقةمللموازينمالنطقيةماليونانية.م

ابمأنميأيتمباجلديدمالجرد..مإنمتلكمالوازينممابتسممالغزايل،موقال:مالميمكنمألحدميفمهذامالبم

متتفقمفيهامالعقولممجيعا،مولومخالفتهاملكنتمجمنونا.م

مقالمالتلميذ:مفاممفعلتمإذن؟م

مقال:متقريبمالصياغةموربطهامبمصادرنامالقدسة..ملقدمفعلتمذلكملصنفنيممنمالناس..مم

،مفخلطوامبنيمحقهاموباطلها،ممأمامأوهلام..مفالذينماستهوهتممالفلسفةمباممفيهاممنمعلوممعقليةم

موظنوامالتناقضمبنيمالعلوممالنقليةمواألحكاممالعقلية.م
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موأمامثانيهام،مفالعلامءماحلرفينيمالذينمرفضوامالنطقمباعتبارهمفلسفةموعلاممغريبنيمعنمالدين.م

لقدمقلتميفممقدمةمكتايبمهذام:م)الميتصورمأنميفهممذلكماليزانمثممخيالفمفيهمأهلمالتعليممم

استخرجتهممنمالقرآنموتعلمتهممنه،موالمخيالفمفيهمأهلمالنطق،مألنهمموافقملامرشطوهميفممألينم

النطقمغريمخمالفمله،موالمخيالفمفيهمالتكلم،مألنهمموافقملاميذكرهميفمأدلةمالنظريات،وبهميعرفمم

ماحلقميفمالكالميات(م

مقلت:ملقدمشوقتنامإىلمهذهمالوازين..مفاممهي؟م

مميزانمالتعادل..موميزانمالتالزم..موميزانمالتعاند.مممقال:مهيمثالثةمموازين:م

مقلت:مفاممميزانمالتعادل؟م

م..مم( 1) قال:ملهمثالثةمأشكالم

م مَيْأيِتمممأمامأوهلام،مفاليزانماألكرب..موومثالهمقولهمتعاىلمعىلملسانمإبراهيمم ماهللََّ :﴿مَفإِنَّ

امِمَنماْلَْغِرِبم()البقرة:ممنماآليةم ِقمَفْأِتمهِبَ ْمِسمِمَنمالرَْْشِ (،موصياغةمهذاماليزانمهي:مكلمم258ِبالشَّ

أصل؛موإهليمهومالقادرمعىلماإلطالع،موهذامأصلمممنميقدرمعىلمإطالعمالشمسمفهوماإلله،مفهذام

إهليمهوماإلله،مويمكنمصياغتهمرمزيامهكذام:مأمهيمب،ممبالرضورةمأنمآخر؛مفلزمممنمجمموعهامم

مهيمج،إذنم:أمهيمج.موبمم

م مإبراهيم معن متعاىل مقوله مومثاله ماألوسط.. مفاليزان مالثاين، ممموأما مُأِحبُّ مال ﴿:

؛مم(،موصياغةمهذاماليزانمهيم:مأنمالقمرمآفل،مواإللهمليسمبآفلم76اآْلفِِلنَي()األنعام:ممنماآليةم

م:مأمليستمج.مويمكنمصياغتهمرمزيامهكذام:أمهيمب،موجمليستمب،إذنممممفالقمرمليسمبإله..م

مقلت:مفاممالفرقمبنيمهذاماليزانمواليزانماألكرب؟م

جزئياتمالوصوفمكلها،ممقال:مالفرقمبينهاممواضح..مفالصفةميفماليزانماألكربمعامةمتشملم

كلمالتباينمبحيثمينفيمممشيئنيممتبايننيمبخالفممامهيمعليهميفماليزانماألوسطمحيثمتنحرصميفم

 
 بأشكالمقياسمأرسطوماالقرتاينمالثالثة.(مهذهمالوازينمالثالثةمالشكلةمليزانمالتعادلمتشبهمماميعربمعنهميفمالنطقمم1)
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معنمأحدمهامماميثبتملآلخر.م

مقلت:مفاممالشكلمالثالثممنمأشكلمميزانمالتعادل؟م

مَقْدِرِهمِإْذمم قال:ماليزانماألصغر..مومثالهممنمالقرآنمالكريممقولهمتعاىلم:﴿مَوَمامَقَدُرواماهللََّمَحقَّ

مُقْلممَم
ٍ
ء مِمْنميَشْ ِذيمَجاَءمِبِهمُموَسىمُنورًامَوُهدًىملِلنَّاِسممَقاُلوامَمامَأْنَزَلماهللَُّمَعىَلمَبرَشٍ ْنمَأْنَزَلماْلِكَتاَبمالَّ

برش،موقدمأنزلمعليهممم(،مووجهمالوزنمهبذاماليزانمهومأنمموسىمم91ت()األنعام:ممنماآليةم

الكتاب،مإذنمبعضمالبرشمأنزلمعليهممالكتاب..موصياغتهمالرمزيةمهي:مبمهيمأ،موبمهيمج،مم

مإذنمبعضمأهيمج.م

الصفاتمالذاتيةممقمبنيمهذاماليزانمومامقبلهمأتهميستخدمميفمالتخصيصموالتمييزمبنيموالفرم

يشرتكمفيهامإالمقسمممنمهذهممالتيمتشرتكمفيهامعموممجزئياتماجلنسموالصفاتمالعرضيةمالتيمالمم

ماجلزئيات.م

مقلت:مفامماليزانمالثاين؟م

تابعملهميفمكلممهومالزمملليشءم..موهومـمكاممعرفهمالغزايلمـمأنمكلممام( 1) قال:مميزانمالتالزمم

منفيماللزوم،مووجودم مفنفيمالالزمميوجبمبالرضورة اللزومميوجبمبالرضورةموجودممحال،

منتيجةمهلام.مالالزم،مأمامنفيماللزوممووجودمالالزممفالمم

م ماهللَُّ مِإالَّ مآهِلٌَة مِفيِهاَم مَكاَن مَلْو م:﴿ متعاىل مبقوله ممثاال ممنمموقدمرضبمله م()االنبياء: َلَفَسَدَتا

لفسدتا،مفهذامأصل،مم،موصياغةمهذاماليزانمهيمأنهملومكانميفمالسمواتمواألرضمإهلانمم(م22اآليةم

منفيماإلهلني،موإثباتماإللهمالواحد.مومعلوممأهناممملمتفسدا،موهذامأصلمآخر؛مفيلزمممنهاممرضورةمم

مقلت:مفامماليزانمالثالث؟م

مبأنم)كلممامانحرصميفمقسمني،مفيلزمممنممقال:مميزانمالتعاند..موهومم ثبوتممـمكامميعرفهمالغزايلـم

ممنحرصة،مالممنترشة(مأحدمهامنفيماآلخر،مومنمنفيمأحدمهامثبوتماآلخرمبرشطمأنمتكونمالقسمةمم

 
 الرشطيمالتصل.(موهذاماليزانمهومالسمىميفمالنطقمبالقياسم1)
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اَمَواِتمم مالسَّ مِمَن مَيْرُزُقُكْم مَمْن متعاىلم:﴿مُقْل ممثاالممنمالقرآنمالكريممبقوله وقدمرضبمله

اُكْممَلَعىَلمُهدًىمَأْوميِفمَضالٍلمُمِبنيٍمَواأْلَْرِضمُقِلمم امَأْومِإيَّ (،مووجهماالستداللمبهمم24سـبأ:م)ممماهللَُّمَوِإنَّ

مبني،مومعلوممأنناملسناميفمضالل،موالنتيجةمهي:مأنتمممهو:م)إنامأومإياكمملعىلمهدىمأوميفمضاللم

مضالون(م

ملقاييسمالنطقية..ممقالمبعضمالتالميذ:مإنممامذكرتهممنمالوازينمالعقليةمهيمنفسمام

أمامهذهماألساميمممم قال:ملقدمذكرتملكممذلك..ملقدمذكرتميفمكتايبم)القسطاسمالستقيم(:)م

القرآن؛موأمامأصلمالوازينمفقدمسبقتمإىلممفأنامابتدعتها،مومامعنديمأينمسبقتمإىلماستخراجهاممنمم

ذكرهتا،موعندمبعضماألممماخلاليةممالتأخرينمأساممسوىممامماستخراجها،موهلامعندممستخرجيهاممنمم

وعيسىمـمصلواتماهللمعليهاممـمأساممأخرمكانوامقدمتعلموهاممنمصحفممالسابقةمعىلمبعثةمحممدم

موموسىمـمعليهاممالسالممـ(مإبراهيممم

مقالمالتلميذ:مفهلمسندرسميفمهذامالفرعمهذهمالوازين؟م

يمكنمللمحاورمأنمحياور،ممقال:ميفمهذامالفرعمستتدربونمعىلمهذهمالوازينموغريها..مفالم

موعقلهمالميعرفمكيفميزن،موكيفميتثبتممماميزن.م

 : التجارب امليدانية 

عندماممرسنامإىلمقسممآخرميفم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مكانماسمهم)قسممالتجاربماليدانية(..مم

رأيتمهذامالقسم،مقلتمللمدريس:مالشكمأنمهذامالقسمممنمتأسيسمفرنسيسمبيكونمالذيمعاشمم

م(..مفهومالذيميعزىمإليهمفضلمنشوءمطريقةمالبحثمالعلميماحلديثمم1626-م1561)مممامبنيم

م.م( 1) العتمدةمعىلمالنهجمالتجريبيم

لستمأدريمكيفمجذبنيمبعضهممجذبامشديدا،موقال:مكيفمتقولمهذا..مإنممامتقولهمخيالفمم

 
(استفدناممنمبعضمالادةمالعلميةمهناممنممقالمبعنوانم)شبهةمسبقمالغربمللمسلمنيميفموضعممناهجمالبحثمالعلمي(،م1)

 لألستاذمعبدمالرحيممالرشيف،ممنمموقعم)موسوعةماإلعجازمالعلميميفمالقرآنموالسنة(
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ممجيعماحلقائق،مومجيعماألدلة.م

مقلت:ممنمأنت؟م

النهجمالتجريبيمأعمقموأخطرممنمأنمخيتصمبمنممممقال:مأنامرجالمكثريونمكلهمميشهدونمبأنم

ذكرت..مفالتجربةميفماألمورماخلاضعةمللتجربةمفطرةمأصليةميفمالعقلماإلنساين،مواإلنسانميلجأمم

إليهامبشكلمتلقائيمإذامأمكنهمذلكمليتأكدممنمصحةمأحكامه،مأومليختربمبعضمالقضايا،موربامميفعلمم

.ملقدمقالمكلودمبرناردميؤكدمهذام:)مإننيمأعتقدمأنممذلكمدونماالعتامدمعىلمقـواعدممعينةملذلك.م

كبارمالجربنيمقدمظهروامقبلمأنمتوجدمالقواعدمالعـامةملفنمالتجريب،مومنمثمميبدوميلمأنهمالمحيقمم

ألحدمأنميقولميفمحديثهمعنمبيكونمإنهماخرتعمالنهجمالتجريبي،مذلكمالنهجمالذيماستخدمهمم

ممم( 1) ابمعجزمعنهمبيكون(مجاليلومموتورشييلمعىلمنحومجديرمباإلعجم

وقالتمزيغريدمهونكهم:)مإنماإلغريقمتقيدوامدائاًممبسيطرةماآلراءمالنظرية،موملميبدأمالبحثمم

..موقالت:)مملميكنممستوىمروجرمم( 2) العلميمالقائممعىلمالالحظةموالتجربةمإالمعندمالعرب(م

يمأخذهامعنمالعربممبيكونمالعلميميفمالكيمياءمأرفعممنممعارصيهمأالمأنهمرأىميفمالتجربةمالتم

السبيلماحلقيقيمللوصولمإىلمنتائجمحاسمةميفمالعلوممالطبيعيةموخاصةميفمالكيمياء،موهكذامكانمم

روجرمعلاًمممتوهجـًامسطعميفمسامءمالقرونمالوسطىمالظلمةمويفمحناياهمروحمالشاعرماألندليسمم

اًلمللتعـديلمإذاممـاممابنماخلطيبمالذيمقالم:ممبـدئيـًامجيبمأنميكـونمكـلمبرهـانممتـوارثمقـابم

ماتضـحمحلواسنامعكسه(مم

،مفقال:)مم( 3) وقدماضطرم)فونمكريمر(ملالعرتافمبدورمالسلمنيميفمحقلمالعرفـةمالتجريبيةم

مضمنمدائرةمم مالتجريبية مالعرفة ميفمحقل مجليًا ملنا مالعربميبدو مبه منشاطمفكريمقام مأعظم إن

 
 .38(النطقماحلديثمومناهجمالبحثمد.محممودمقاسممصم1)

 –مبريوتم–ماجليلمدارم–مبيضونمفاروقمترمجةم–م401اهللمتسطعمعىلمالغرب(مصم(م)شمسم2)

 (وإنمكانمهذاماإلنصافممنهممقدمةملاميريدمأنميصلمإليهممنمإقناٍعمللقارئمبتفوقماجلنسماآلرايمواليوناينمعىلمغريه.3)
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مواجم منشاطًا مُيبدون مكانوا مفإهنم مواختباراهتم، مُيالحظونمممالحظاهتم محني معجيبني تهادًا

ويمحصون،موحنيمجَيمعونموُيرتبونممامتعلموهممنمالتجربة،مأومأخذوهممنمالروايةموالتقليد،مم

مالروايةمم منطاق ميف ماألمر ميكون معندما متأثريًا ميكون مما مالبحثمأكرب ميف مأسلوهبم ولذلكمفإن

ممم( 1) والوصف(م

ويؤكدم)الدكتورمفرانتزمروزنتال(مأنمالسلمنيمكانوامينظرونمإىلمالتجربةموالالحظةمعىلمأهنامم

ذاتمقيمةمفريدةميفمالبحثمالعلمي،موأننامنجدمأمثلةمهائلةملذلكميفماحلضارةماإلسالميةميفمحقولمم

الطبيبمعىلممالعرفةمالتنوعة،موينقلمهذهمالعبارةمعنمابنمأيبمأصيبعةمعنمالرازيم)متىمكانماقتصـارمم

التجـاربمدونمالقيـاسموقـراءةمالكتبمُخـذل(ممماميدلمعىلمأنمالتجربةمكانتمعندماألطباءمم

منترشةمبشكلمكبري،موأنهمكانمحيمدمللطبيبمأنميضممإىلمجتاربهمالعلميةمالقراءةمالنظريةموالقياسمم

مالعقيل.مم

ةميفمذلكممقالمذلك،مثممانرصف،مليرتكنيملصاحبيمالدريسمالذيمسارميبميفمفروعمكثريم

ممم( 2) القسم،مشدمانتباهيممنهامرجلميقالملهم)ابنماهليثم(م

كانمهذامالرجلمحملمإعجابمالكثريين،ممنهمم)زيغريدمهونكه(،مالتيمقالت،موهيمتتحدثمم

عنه:م)لقدمعّلممإقليدسموبطليموسمبأنمالعنيمالجردةمترسلمأشعًةمإىلماألشياءمالتيمتريدمرؤيتهامم

االدعاءمخاطئمألنهمليسمهناكمأشعًةمتنطلقممنمالعنيمليتحققمالنظرممفجاءمابنماهليثمموأعلنمأنمهذامم

مبلمإنمشكلماألشياءمالرئيةمهيمالتيمتعكسماألشعةمعىلمالعنيمفتبرصهامهذهمبواسطةمعدستها(م

وقدمسمعتممنمابنماهليثممقولهمـموهومجيمعميفمإجيازمبنيماالستقراءموالقياس،مويقدممم

طماألسايسميفمالبحوثمالعلميةمالصحيحةموهومأنميكونمماالستقراءمعىلمالقياس،موحيددمفيهمالرشم

 
 .15(مناهجمالعلامءمالسلمنيميفمالبحثمالعلميمفرانتزمروزنتالمصم1)

هـمسكنميفممرصمواستوطنمفيهامم354محممدمبنماحلسنمبنماهليثم،موهوممهندسممنمأهلمالبرصةمولدمعامم(مأشريمبهمإىل2)

هـملهمتصانيفميفماهلندسةموترمجتمبعضممصنفاتهمإىلممم430عىلمبابماجلامعماألزهرمفانقطعمللتصنيفمواإلفادةمإىلمأنمتويفمعاممم

 .م84،م83/م3ألعالمماأللانيةممثلمكيفيةماإلظاللموالرايامالحرقة..مانظرما
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الغرضمطلبماحلقيقةمـم:مونبتدئميفمالبحثمباستقراءمالوجـودات،موتصفحمأحوالماُلْبرَصات،مم

ومتييزمخواصماجلزئيات،مونلتقطمباستقراءممامخيصمالبرصميفمحالماإلبصار،مومامهوممطردمالمم

مثم ماإلحساس، مكيفية ممن ميشتبه مال موظاهر مالتدرجمميتغري، مالبحثموالقاييسمعىل ميف منرتقي م

والتدريبممعمانتقاءمالقدمات،موالتحفظممنمالغلطميفمالنتائج،مونجعلمغرضناميفممجيعممامنستقريهمم

ونتصفحهماستعاملمالعدل،مالماتباعماهلوى،مونتحرىميفمسائرممامنجيزهموننتقدهمطلبماحلقمالماليلمم

ممعماآلراء.م

:مليسممم( 1) ثنيمعنه،موقدمرآينمشديدماإلعجابمبمنهجهمقالميلمصاحبيمالدريس،موهومحيدم

ذلكمفقط..مبلمإنمابنماهليثممقدمعمقمتفكريهمإىلممامهومأبعدمغورًاممماميظنمأولموهلةمفأدركممامقالمم

مبهممنمبعدهم)ماك(مو)كارلمبريسون(موغريمهاممنمفالسفةمالعلممالحدثنيميفمالقرنمالعرشين.مم

ويبنيموظيفةمأجزائهمالختلفة،مويستعملمأجهزةممبتكرةممومنممميزاتهمأنهمكانميرشحماجلهاز،م

لرشحماالنعكاسمواالنعطاف،موتدلمجتاربهموحساباتهمأنهماستطاعمأنمجيمعمبنيممقدرتهمالرياضية،مم

موكفايتهمالعلميةمالمتازة،ميدلمعىلمذلكمصنعهملألجهزة،مواستعامهلاميفمأغراٍضمخمتلفة.م

ناظر(..مفهومينتقلممنمالتجربةمإىلمالقياس،مويستنبطممكاممأنهماعتنيمبالقياسمكامميفمكتابهم)الم

ممنمذلكمقضاياممهمة،مويرشحمظواهرمخطريةميفمالضوء.م

م***م

رأيتميفمتلكمالقاعةمالكثريممنمالشخصياتمالسلمةمالكبريةمالتيمكانمهلامالفضلمالعظيممعىلمم

غريمأنمتشعرمبأيمتناقضمماحلضارةماإلنسانية،موقدمرأيتهاممجيعامتستعملمهذامالنوعممنمالداركممنمم

بينهموبنيممعرفتهامباهللموإيامهنامبه،موقدمدعاينمالفضولميفمبعضمالجالس،مفسألتمبعضمأولئكمم

،مفابتسم،موقال:مهلميمكنمألذنكمم( 2) العلامءمعنمرسمعدمماستعامهلممهذامالنهجميفمالتعرفمعىلماهللم

 
 .76(مانظر:ممناهجمالبحثميفمالعلومماإلسالميةممصطفىمحلميمصم1)

 الردمالفصلمعىلمهذهمالشبهةميفمرسالةم)الباحثونمعنماهلل(ممنمهذهمالسلسلة.مانظر(م2)
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مأنمتدركمالبرصات،مأوميمكنملذوقكمأنميدركمالشمومات؟م

م..مفلكلممنهامميدانهمالذيمالميمكنهمأنميتجاوزه.مقلت:مكالم

قال:مفكيفمتريدممنمعيوننامالقارصة،موقدراتنامالحدودة،موجتاربناماحلقريةمأنمتتطلعملعرفةمم

مالذيمليسمكمثلهميشء.م

مإنمالتجربةمتقتيضمالتكرار..موليسمربكمإالمواحد.م

مقالمذلك،مثممانرصفمعنيمهبمةمعجيبةمإىلمجتاربه.م

 : سانية اخلواطر النف 

رسنامإىلمقسممآخرميفم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مفوجدتمرجالممنشغالمعنمكلميشء،مم

فقصدته،موقلتمله:مماماهلممالذيمجعلكمتنعزلمعنمالكل؟..ماذكرهميلملعلميفمطاقتيمأنمأمألمم

مقلبكمبأنواعمالسلوى.م

مقال:مأنامملمأجلسمهناممهتامموالمحزينا،مبلمجلستممتعلام.م

مأرىمأمامكمأيمأستاذ.مقلت:معىلممن؟..مالمم

مقال:معىلمنفيس..مإنممنمملميتتلمذمعىلمنفسهمالميصلحملهمأنميتتلمذمعىلمأيمأستاذ.م

مقلت:منفسكمإنمتتلمذتمعليهامساقتكمإىلمأنواعمالرشور.م

قال:متلكمالنفسماألمارة..مأمامالنفسمالطمئنة،مفإهنامالمتسوقكمإالمإىلماخلريمالذيمالمخريمم

مبعده.م

مذلكمحتىميكونمهلاممنمالداركممامتستطيعمأنمتصلمبهمإىلماحلقائق.مممقلت:ملنمتطيقمالنفسم

مقال:مصدقت..موقدموهبماهللمالنفسممنمالداركمماميمكنهامأنمتصلمبهمإىلماحلقائق.م

مقلت:مملمأسمعممنميقولمهبذا.م

مقال:منفسكمتقوله.م

مقلت:منفيس!..مكيف؟م
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مالكثريمممنمخيالفكمفيها؟مقال:مأالمترىميفمنفسكمأشياءمكثريةمتوقنمهباممعمأنمهناكمم

مقلت:مذلكمصحيح.م

مقال:مفلمنمختضع؟..مأملمتقولهمنفسك،مأمملاميقولهمغريك؟م

ميفمذلك.مةممقلت:مبلمأخضعملنفيس..مولكنيمأعتربمنفيسمأحيانامخمطئم

مقال:مخطأمنفسكميفميشءممنماألشياءمالميدلمعىلمخطئهاممطلقا.م

مقلت:مذلكمصحيح.م

ممنممداركمالعقل؟مممقال:مفكيفمتنفيمأنمتكونمالنفسممدركام

مقلت:مألهنامختطئ.م

مقال:موحواسكمكذلكمختطئ..مومعمذلكمتعتربهاممدركامصحيحا.م

مقلت:ملقدمألزمتنيماحلجة..ملكنمكيفمأتقيماخلطأ؟م

قال:ميفمهذامالقسمممنم)أكاديميةمالعقلمالسلم(مندرسمهذا..مفنضعمالضوابطمالتيمحتميمم

مللعقول.مالنفسممنماألخطاءمالتيميمكنمأنمترسهبامم

مقلت:مفهالمذكرتميلمبعضها.م

قال:مأمههامهوممحايةمالنفسممنماألهواء..مألنمهذامهومالذيميدعماإلنسانمخيضعمللظروفمم

ويتطورمحسبها..مفمتىممامأحبماإلنسانمشيئامتأثرمبهمبقدرمحبهمله،مووجبمعليهمأنميعطيممنمذاتهمم

مانبنيمخمتلفنيميفمالنفس.ممتنازالًمله،مفطبيعةماحلبمختتلفمعنمالعرفة،مألهنامميمثالنمجم

صحيحمأنماإلنسانمالميقدرمعىلممتييزمذلكميفمكلموقت،موصحيحمأنمذلكمبحاجةمإىلمأنواعمم

منمالتجردمالوضوعيموالنقدمالذايت،مكاممأنهمبحاجةمإىلمالتفكرمالمنهج.مإالمأنهملدىمممارسةمالتمييزمم

عنمأحدمها،ممميزينمعنممفرتةمطويلةميسهلمذلكمعىلمالنفسمحتىميبدومالعلممواحلبمبعيدينم

مبعضهام..م

مقلت:مفهالمرضبتميلممثاالميقربميلمهذا؟م
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م..ممافرتاقمالعرفةمعنماحلبمقال:مسأرضبملكمأمثلةمعنمم

فمنمأمثلةمذلكمأنمالعرفةمتفرتقمعنماحلبميفمأننامنحبمكثرياممنماألشياءمونعلممأهنامغريمم

حلبمفينسينامالعلممبالوت،مونعملممموجودةمفعال..مإننامنحبماخللودمحتىمأنهمقدميطغىمعلينامهذامام

كاممأننامنعلممباخللود..موأننامنحبمالسيطرةمونعملميفمكثريممنماحلاالتممدفوعنيمهبذاماحلب،مبلمم

مزاعمنيمأننامنملكمالسيطرةمفعال،مولكنمالعلمماحلقيقيميكشفملنامخالفمهذامالواقع.مم

حيحةموكلمعقائدنامموتفرتقمالعرفةمعنماحلبمأيضامحيناممنحبمأنمتكونمكلممعارفنامصم

موافقةمللحق..مبيدمأنامنواجهميفمكثريممنماألوقاتمحقائقمتكرهنامعىلمإعاةمالنظرميفممعارفنامم

موعقائدنامواالعرتافمبخطئهامكليامأومجزئيا.مم

وتفرتقمالعرفةمعنماحلب،معندمامنحبمأنمتكونمكلمأممماألرضمختدمممصاحلناماخلاصةميفمم

مفهاممتاما!..محنيمنعلممأنمطائفةمكبريةممنهامختالم

إنمهذهماألمثلةمتوضحمالفارقمالكبريمبنيماحلبموالعرفة،مإالمأنهمرغمموجودمهذامالفارقمم

مبينهام..مفمثالمحنيمحيبماإلنسانمذاتهمخيادعمنفسهمعنمم ميفمالتمييز مبالغا يواجهمالفردمغموضا

اآلخرين..ممممنقائصها،موحياولماجيادمتربيراتمألخطائهامويريدمأنميوقعممسؤوليةممامتصدرمعنهامعىلم

وحنيمحيبمالرءمأبناءهميغمضمعينامعنمكلممامفيهمممنمسيئاتمحتىميصبحوامجمموعةمحسناتمم

يفمعينيه!..موهكذامحيناممحيبماإلنسانممبدأميركزمنظرهمإىلمحماسنهمحتىمحيذفمدورمعقلهمكلياميفمم

سانممنقدمالبدأمأومحتىميفمتطويرهموينقلبمإىلمإنسانمممسوخ..مونعرفممنمذلكمكله:مأنماإلنم

يستطيعمأنميميزمالفكرةمالنابعةممنمكشفمالواقع،موالفكرةمالنابعةممنمحبمالنفسموهواها،مألنمم

ماألوىلممتثلمجانبمالقوةموالثانيةمجانبمالضعفميفماإلنسان.مم

مقلت:مولكنماإلرادةمقدمتقهرماحلب..موتعيدمللنفسمتوازهنا.م

م.ممقال:مولكنماإلرادةممعمذلكمقدمتقهرهاماألهواء..مفتضللمالنفس.م

إنمالعقلمبمثابةممصباحممنريممتلكهمالنفس،موتنرصفمفيهملرؤيةماحلقائقموكشفها؛ممتىممامم
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تريدموكيفممامتريد؟مفإذامملميردماإلنسانمرؤيةممجالمالعدل،موحسنماآلداب،مواستحالةمالتناقضمم

ميمكنهمأالميعرفمذلكمفعال،مبأنمالميستعملمالصباحمالذيمأوتيهمأوميدسهمحتتمالرتاب.مم

قةمقدمختفىمعلينا،مإالّمأنهممنمالؤكدمعمليامأنناملسناميفمكلمحلظةمنعلمممجيعمأحكاممموهذهمحقيم

العقل،موأنناميفمأيمحلظةمنريدمالتعرفمعليهامفهيمالمتعىصمعلينا،موهذهمحجةمكافيةمعىلمأنمالعقلمم

ميدخلمضمنمحريةمالفردمواختيارهمفيستخدمهمحيناملعرفةماحلقائقمويدعهمعاطالمحينامآخر..مم

ماألشياءممألستم محولكممن مفيام متفكر مأن ممكان مويفمكل ميفمكلمحلظة مأنكمقادر ترى

واألشخاصمبصورةممنهجية،موتستعملميفمتفكريكممقاييسكمالعقليةمالثابتة؟مكاممأنمبإمكانكمأنمم

تتوجهمإىلمأمورمأخرىموالمتفكرممنهجياموعقالنياميفمأيميشء..منعم،مإنمهناكمحلظاتمالميمكننامم

همروحيمقوي،مأوممإالمأنمنعرفمأحكاممالعم قل،مكتلكماللحظاتمالتيمنقعمفيهامحتتمتأثريمموجِّ

نشاهدمجتربةمعمليةمحادة،مإالمأننامرسعانممامنعودمإىلمحالتنامالسابقةمحيثمخيضعمالعقلملترصفنامم

موإرادتناممنمجديد.م

مقلت:موعيتمهذامالضابطموأدركتمأمهيته..مفهلمهناكمغريه؟م

سةممفصلةمللنفسمللتعرفمعىلمنواحيمضعفهاممقال:مهناكمالكثري..مإنمهذاميستدعيمدرام

موقوهتا..مم

مقلت:مفهلمأشارمقرآنكممإىلمهذا؟م

مقال:مأجل..مأشارمإىلمجمامعه،مونحنمندرسهامهنا..مم

مقلت:مهالمرضبتميلممثاالمعىلمذلك.م

َلْتمَلُكْمممم:﴿مقال:ممنمذلكممثالمقولهمتعاىلم مَبْلمَسوَّ مَكِذٍبمَقاَل مِبَدٍم مَعىَلمَقِميِصِه َوَجاُءوا

ممَجِيٌلمَواهللَُّماْلُْسَتَعاُنمَعىَلمَمامَتِصُفوَنم)م َقاَلممم:﴿م)يوسف(..موقالمتعاىلمم﴾م(م18َأْنُفُسُكْممَأْمًرامَفَصرْبٌ

م)م ُتمباَِمممَلْمَيْبرُصُم95َفاَممَخْطُبَكمَيامَساِمِريُّ امم(مَقاَلمَبرُصْ ُسوِلمَفَنَبْذهُتَ وامِبِهمَفَقَبْضُتمَقْبَضًةمِمْنمَأَثِرمالرَّ

َلْتميِلمَنْفيِسم)م مممم:﴿م)طه(..موقالمممم﴾م(م96َوَكَذلَِكمَسوَّ َ وامَعىَلمَأْدَباِرِهْممِمْنمَبْعِدمَمامَتَبنيَّ ِذيَنماْرَتدُّ مالَّ ِإنَّ
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َلمهَلُْممَوَأْمىَلمهَلُْمم)م ْيَطاُنمَسوَّ م)حممد(ممم﴾م(مم25هَلُُمماهْلَُدىمالشَّ

فهذهمالنصوصموغريهامتشريمإىلمأنمللنفسمالبرشيةممقدرةممتوهييةمكبرية،مفهيمتقوممـممثالمـمم

بتهدئةمالنفسموتسكينهامحنيمهتجممعليهامالصائب..موهيمحتاولمالتخفيفمعنمالنفسمبامميدعىمم

حنيمحيبمميفمعلممالنفسم)بأحالمماليقظة(مفتسليهامبآمالممستحيلةموأماينمغريمممكنةمالوقوع..موم

محتىمخترتعمالنفسمم مإليه، متربيرمكلمالوسائلمالؤدية مالطاقة محتاولمهذه ممجا محبا اإلنسانمشيئا

ممعلوماتمليستمواقعية،مأومتفسريمالعلوماتمالتيمالمتالئممبلوغممامأحبمبامميالئمها،موهكذا..مم

 : اخلربات البرشية 

كثريينميلتفمهبممشبابممرسنامإىلمقسممآخرميفم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..مفرأيتمشيوخام

موصبية،مفسألتمالدريسمعنهم،مفقال:مهذامقسمم)اخلرباتمالبرشية(م

مقلت:مفاممعالقةمهذامالقسممبالعقل؟م

مقال:مإنمهذامالقسممجيعلممنمالعقلمالواحدمعقوالمكثرية.م

مقلت:مكيف؟م

قال:مالميمكنمللعقلمالواحدمأنميصلمإالمإىلمبعضماحلقائق..مولذلكمفإنماهللمجعلملهممنمم

مالعقولمالعينةممامينوبمعنهميفمالبحثمعنمغريها..مم

قلت:مولكنماألوهاممقدمتترسبممنمهذامالطريق..مبلمالمتكادمتترسبماألوهامممنمغريمهذامم

مالطريق.م

تمييزمبنيماحلقائقمواألوهام..مولذلكمفإنمالعاقلممقال:ملقدمجعلماهللميفمالعقولمالقدرةمعىلمالم

هومالذيميستقبلمكلماخلربات،مثمميصفيهاميفمغربالمعقلهمليميزمالصادقممنهاممنمالكاذب،مواحلقمم

ممنهاممنمالباطل.م

مقلت:مأالميمكنمأنمنستغنيمعنمهذامالنوعممنمالدارك؟م

مقال:ملوماستغنينامعنهمملمنصلمإىلمأيمحضارة؟م
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مضارةمهبذا؟مقلت:مومامعالقةماحلم

قال:ماحلضارةمتتأسسمعىلماخلرباتمالختلفة..مفكلمعاملميبدأمباممانتهىمإليهمغريه..مباإلضافةمم

مإىلمأنمالعلوممخيدممبعضهامبعضا..موالميمكنملشخصمواحدمأنميتخصصميفمالعلومممجيعا.م

مقلت:مإنمهذاميستدعيمالبحثمعنماخلرباء.م

موسم مبالبحثمعنهم ماهلل مأمرنا موهلذا مصدقت.. مقال: متعاىل مفقال مَخَلَقممم:﴿مؤاهلم.. الَِّذي

مْحَُنمَفاْسَأْلمِبِهمَخم ماْسَتَوىمَعىَلماْلَعْرِشمالرَّ اٍممُثمَّ اَمَواِتمَواأْلَْرَضمَوَمامَبْيَنُهاَمميِفمِستَِّةمَأيَّ مم﴾م(م59ِبرًيام)مالسَّ

مِرَجااًلمُنوِحيمِإَليْممم:﴿م)الفرقان(..موقالمم ْكِرمِإْنمُكْنُتْمماَلممَوَمامَأْرَسْلَنامِمْنمَقْبلَِكمِإالَّ ِهْممَفاْسَأُلوامَأْهَلمالذِّ

م)النحل(ممم﴾م(م43َتْعَلُموَنم)م

مقلت:مفكيفميميزمالدجالمعنماخلبري؟م

قال:ميفمهذامالقسممنبحثمعنمهذا..مفنميزمبنيمالدجالمواخلبري..مبلمنميزمبنيمأقوالماخلبريمم

منفسها..مفقدميدخلمفيهامالدجلممنمحيثميشعر،مومنمحيثمالميشعر.م

م:مإنمهذاميستدعيمالشكميفماخلرباء.مقلتم

مقال:ماألصلميفمهذاموغريهمالشك..مفالميمكنمأنمنتيقنمإالمباممتثبتماألدلةمصدقه.م

 : الفيوضات الربانية 

بعدمأنماستفدتمالكثريممنماخلرباتموالعارفميفمقسمم)اخلرباتمالبرشية(مرستممعمم

مكم مالعقلمالسلم(.. ميفم)أكاديمية مالفيوضاتممصاحبيمالدريسمإىلمقسممآخر م)قسم ماسمه ان

الربانية(،موقدمرأيتمفيهممجوعامكثريةمترفعمأبصارهامنحوميشءمالمأراه..مسألتمالدريسمعنه،مفقال:مم

مهذامالقسممهومأرشفماألقسامموأعالهاموأقدسها.م

مقلت:ممامالعقلمالذيمحيكمه؟م

مقال:مهومفوقمالعقول..مولذلكمالمجتدمالعقولمإالمالتسليممله.م

مقمالعقول؟مقلت:مأهناكميشءمفوم
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قال:مأجل..مهناكممنماحلقائقممامتعجزمالعقولمعنمإدراكه،مفلذلكمتداركهاماهللمبلطفه،مم

موأفاضمعليهامعربموسائطمهدايتهمماميدهلامعىلمذلك.م

مقلت:ممثلمماذا؟م

مقال:مخالقمالكونممثال..مم

مقلت:ملكنمالعقلميدلمعليه؟م

وفرقمكبريمبنيمأنمتؤمنمبوجودممقال:مالعقلميدلمعليه..ملكنهمالميستطيعمأنميعرفمبه..م

ماليشء،موبنيمأنمتعرفه.م

مقلت:مملمأفهم.م

مقال:مإذامطرقمبابكمطارق..مقدميعرفمعقلكمبأنمهذامالطارقمإنسانمعاقلممريدمحي..مم

مقلت:مذلكمصحيح..م

قال:مولكنهميقفمعندمهذاماحلد..مفالميستطيعمأنميعرفممنمهذامالطارق..موهلمهومصديقمم

مأومعدو..موهلميريدمبطرقهمأنميكرمكمأومهيينك..مم

مقلت:مذلكمصحيحمأيضا.م

مقال:مفكيفمتتعرفمعليه؟م

قلت:ملذلكموسيلتان..مأمامإحدامها،مفأنمأفتحملهمالباب،مفأراه..موأمامالثانيةمفأنمأنصبمم

معنه.مممأجهزةمختربم

مقال:مأجهزةموسيطةمتعرفكمبه.م

مقلت:مأجل..ممثلمالكامرياتموغريها.م

قال:مفقدمفعلماهللمهذامبنا..ملقدمأرسلملنامعربمأنبيائهمورسلهممنميعرفنامبهموبحقائقمالوجودمم

مالكربىمالتيمتضعفمعقولنامعنمالوصولمإليها.م

مقلت:ملكنممامأسهلمالدعاوىميفمهذامالباب.م
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ملعقولمهذهمالدعاوى.مقال:مومامأسهلمأنممتيزمام

مقلت:مكيفممتيزمبينها؟م

قال:ملقدمجعلماهللملوسائطمهدايتهمماميدلمعليهم..مفلذلكميسلكمالعقلممعهمممسلكمم

التمحيصموالشكمإىلمأنميتيقنمصدقهم..مفإذامتيقنمصدقهمماستطاعمأنميستفيدممنمالعارفمالتيمم

مالميمكنمأنميصلمإليهاممنمغريمطريقهم.م

مهمالعارفمجلميعمالناس؟مقلت:مولكنمملمملمتتحمهذم

قال:مإذامكانممجيعمالناسمقدمعجزتممداركهممعنمأبسطماألشياء،مفكيفمتصلممداركهممم

مالحدودةمإىلمهذهماألمورماخلطرية؟م

مقلت:مفامميدرسميفمهذامالقسم؟م

مقال:متدرسمالضوابطمالتيميمكنمللعقولمأنمتستفيدمهباممنمهذهمالفيوضات.م

مذهمالفيوضات..مقلت:مأرىممجوعامكثريةمتلتفتمحولمهم

قال:موحقمهلا..مأرأيتملومأنمقادمامقدمماألرضممنمكوكبمآخر..مأالمترىمأنمالناسمم

مسيلتفونمحولهميسألونه؟م

مقلت:مبىل..مذلكمصحيح.م

مويعلمممامسيحلمباألرضموالكونمم مالقادمميعلممرسماألزلمواألبد.. مكانمهذا مفإذا قال:

مواإلنسان.م

مقلت:مإنماالهتامممهبذامسيشتد.م

مضمأنمهذامالقادممرجلمرحلممنماألرضموسارميفمالكون،مثممجاءمبأخباره.مقال:مفلنفرم

مقلت:ماألمرمالمخيتلف..مونحنمنرىمالبرشميرصفونمأمواالمكثريةمألجلمبعضمهذا.م

قال:مفهؤالءمالذينمتراهمميلتفونمحولممصدرمالنورمواهلدايةميفعلونمهذا..ملقدمعلموامأنمم

عنهمميفمهذهمالرحلةمالعظيمةمالتيمتعرفمالبرشمماهللماختارمرجالمهومأفضلهمموأكملهمملينوبم
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مبحقائقمالوجود.م

 : اإلرشاقات الروحية 

رسنامإىلمقسممآخرميفم)أكاديميةمالعقلمالسلم(..ملستمأدريمكيفمخطرمعىلمبايلمعندمامم

وطئتمأولمعتبةمهذامالقسمم)أفلوطني(..مسألتمصاحبيمالدريسمعنه،مفقال:مهومكغريهمفقهمم

م.م( 1) وماختلطتمعليهمأمورمأمورا،موغفلمعنمأمور،مأم

مقلت:مفاممفقه؟م

قال:ملقدمعرفمأنممنممداركمالعقولممداركمخفيةمالميفطنمهلامكثريممنمالناسمبسببمم

مكثافتهم.م

مقلت:مفاممأخطأ؟م

مقال:مملميكنمللمسكنيمماميعصممبهمتلكمالداركممنماخلطأمالذيميعرتيمهذامالنوعممنمالعقل.م

مالعقل؟مقلت:مفهلميفماإلسالممماميعصممهذامم

مقال:مأجل..مففيماإلسالممتتكاملمالعقولموالمتتناقض.م

مقلت:مفأينمأجدمفقهمهذا؟م

مالنوعممنمالعقلمكيفيةمم قال:ميفمهذامالقسم..ميفمهذامالقسمميلقنماألساتذةممنميريدمهذا

محتصيله..مويعلموهمميفمنفسمالوقتمكيفيةمحتصينهممنماخلطأمالذيمقدميقعمفيه.م

ةمتربعمعىلمعرشهامرجلمممتلئمباألنوار،مسألتمصاحبيمعنه،ممدخلنامإىلمالقسم،مفرأينامحلقم

فقال:مهذامرجلممنمأهلماهلل،مراضمنفسهميفمذاتماهلل،موقدموهبهماهللملذلكممنمالعلوممالتيمحتارمم

مفيهامالعقولممامالميمكنمإدراكهمإالمبالعقلمالذيمأدركمبه.م

مقلت:مومامالعقلمالذيمأدركمبه؟م

 
مبحسبمماموصلمإلينامالمبحسبمحقيقةماحلال،مألنمماموصلمإليناممنمتراثمالدارسمالقديمةمالميمكنم1) اجلزمم(مهذا

 بصحته..مفقدميكونمالتحريفمأومالدسمقدمدخله.
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لمإليهمإالممنمحصلمالتقوىمالتيمنصمعليهامقولهمتعاىلممقال:مهوملبملبابمالعقول..موالميصم

مَعِليٌمم﴾م)البقرة:ممنماآليةم
ٍ
ء ميَشْ ُقواماهللََّمَوُيَعلُِّمُكُمماهللَُّمَواهللَُّمبُِكلِّ م(مم282:﴿مَواتَّ

مقلت:مفاممعالقةمالتقوىمهبذامالنوعممنمالعقول؟م

فهممحقيقةمهذامالعقل،موالمعالقتهممقال:متعالمبناملنستمعمهلذامالرجلمالنورمبنورماإليامن،مفلنمتم

مبالتقوىمإالمباالستامعمإليه،مواالستفادةممنه.م

مقلت:ممنمهومأوال؟م

قال:مهومرجالمكثريون،مامتألتمهبممهذهماألمةمالباركة..موالكثريمهناميسميهم)التوسم(،مم

موبعضهمميسميهم)اخلرض(م

مقلت:ممل؟م

ميِفمَذلَِكمم ِمنَيم﴾م)احلجر:مقال:مأمامالتوسم،مفلقولهمتعاىلم:﴿مإِنَّ (،موقدموردمم75آَلياٍتملِْلُمَتَوسِّ

ممم( 1) :م)إنمهللمعباًداميعرفونمالناسمبالتوسم(ممميفمتفسريمهذامقولهمم

وأماماخلرض،مفهومرجلمآتاهماهللممنمالعلمماللدينممامرأىمبهماحلقائق،موقدمذكرماهللمهذامالعلممم

مآتَم مِعَباِدَنا مِمْن مَعْبدًا مَفَوَجَدا م:﴿ مفقال مِعْلامًمالذيمآتاه، ا مَلُدنَّ مِمْن مَوَعلَّْمَناُه مِعنِْدَنا مِمْن مَرمْحًَة ممْيَناُه

م(م65الكهف:م)م

:ماعلموامأنمالقلبممثلمالرآة،مواللوحمالحفوظممثلمم( 2) اقرتبناممنمالرجل،مفسمعناهميقولم

الرآةمأيضا؛مألنمفيهمصورةمكلمموجود،موإذامقابلتمالرآةمبمرآةمأخرىمحلتمصورمماميفمإحدامهامم

خرى،موكذلكمتظهرمصورمماميفماللوحمالحفوظمإىلمالقلبمإذامكانمفارغاممنمشهواتمالدنيا،مميفماألم

فإنمكانممشغوالمهبامكانمعاملماللكوتمحمجوبامعنه،موإنمكانميفمحالمالنوممفارغاممنمعالئقمم

 
(:مإسنادهم10/268(رواهمالطربيموالقضاعيميفممسندمالشهابموالطرباينميفمالعجمماألوسط،موقالماهليثميميفمالجمعم)1)

 حسن.

و)كيمياءمالسعادة(،م(ممامنذكرهممنمحقيقةمالعلمماللدينمواالستداللملهممستفادممنممراجعمخمتلفةمللغزايلممنهام)اإلحياء(،مم2)

 و)معارجمالقدسميفممعرفةمالنفس(
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ماحلواسمطالعمجواهرمعاملماللكوت؛مفظهرمفيهمبعضمالصورمالتيميفماللوحمالحفوظ.م

واسمكانمبعدهماخليال؛ملذلكميكونمالذيميبرصهمحتتمسرتمالقرش،موليسمموإذامأغلقمبابماحلم

بموتمصاحبهمملميبقمخيالموالمحواس..مويفمممم-مأيمالقلبمممم-مكاحلقمالرصيحممكشوفامفإذامماتمم

ذلكمالوقتميبرصمبغريموهمموغريمخيال،مويقالملهم:﴿مَلَقْدمُكْنَتميِفمَغْفَلٍةمِمْنمَهَذامَفَكَشْفَنامَعْنَكمم

َكماْلَيْوَممَحِديدٌمِغَطاَءَكمم م(م22ّق:م)مممَفَبرَصُ

مقالملهمبعضمالتالميذ:مفمتىمحيجبمالقلبمعنممطالعةمعاملماللكوت؟م

التفتمإليه،موقال:ماعلممأنهمماممنمأحدمإالمويدخلميفمقلبهماخلاطرمالستقيم،موبيانماحلقمعىلمم

يعرفممنمأينمجاء؛ممسبيلماإلهلام..موذلكمالميدخلممنمطريقماحلواس،مبلميدخلميفمالقلب،مالمم

ألنمالقلبممنمعاملماللكوت،مواحلواسمخملوقةمهلذامالعاملم)عاملماللك(،مفلذلكميكونمحجابهمعنمم

ممطالعةمذلكمالعاملمإذامملميكنمفارغاممنمشغلماحلواس.م

مقالمتلميذمآخر:مفمتىميطالعمالقلبمعاملماللكوت؟م

لنومموالوتمفقط،مبلمتنفتحمباليقظةممالتفتمإليهممبتسام،موقال:مالمتظننمأنمهذهمالطاقةمتنفتحمبام

لنمأخلصماجلهادموالرياضة،موختلصممنميدمالشهوةموالغضبمواألخالقمالقبيحةمواألعاملمم

مالرديئة.م

فإذامجلسميفممكانمخال،موعطلمطريقماحلواس،موفتحمعنيمالباطنموسمعه،موجعلمالقلبمم

لبهمإىلمأنميصريمالمخريممعهممنمنفسه،مم(مبقماهللمم– اهللمم-ميفممناسبةمعاملماللكوت،موقالمدائامم:م)ماهللمم

والممنمالعامل،مويبقىمالميرىمشيئامإالماهللمسبحانهموتعاىلمانفتحتمتلكمالطاقة،موأبرصميفماليقظةمم

الذيميبرصهميفمالنوم؛مفتظهرملهمأرواحمالالئكة،مواألنبياء،موالصورماحلسنةماجلملية،موانكشفملهمم

:م)مزويتممممرشحهموالموصفه،مكاممقالمالنبيممملكوتمالسامواتمواألرض،مورأىممامالميمكنمم

يلماألرض،مفرأيتممشارقهامومغرهبا(،موقالماهللمعزموجلم:﴿مَوَكَذلَِكمُنِريمِإْبَراِهيَممَمَلُكوَتمم

اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَولَِيُكوَنمِمَنماْلُوِقننِيَم (،مألنمعلومماألنبياءمـمعليهممالسالممـمم75األنعام:م)ممالسَّ
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امالطريق،مالممنمطريقماحلواس،مكاممقالمسبحانهموتعاىلم:﴿مَواْذُكِرماْسَممَربَِّكممكلهامكانتممنمهذم

(،مومعناه:ماالنقطاعمعنمكلميشء،موتطهريمالقلبممنمكلميشء،مم8الزمل:م)ممَوَتَبتَّْلمِإَلْيِهمَتْبِتيالًم

مواالبتهالمإليهمسبحانهموتعاىلمبالكلية.م

ـم معليهممالصالةموالسالممـممممقالملهمتلميذمآخر:مأليسمهذامخاصامباألنبياءم

قال:مهيميفماألصلمخمتصةمباألنبياء..مولكنملورثةماألنبياءمحظممنها..مولذلكمالميفتحمهلممم

ميفمهذامالبابمإالمماميؤيدمالنبوةمويؤكدها..مم

مقالملهمالتلميذ:مفكيفمنعرفمهذهمالطريق،مونتأكدممنموجودها؟م

حتصلمبالذوقمملمحتصلمبالتعليم..موالواجبممقال:مهذهمالطريقمالمتفهممإالمبالتجربة،موإنمملمم

ُبوامِباَممم التصديقمهبامحتىمالمحترمممنها..مومنمملميبرصمملميصدق،مكاممقالمسبحانهموتعاىلم:﴿مَبْلمَكذَّ

ِذيَنمِمْنمَقْبِلِهْممَفاْنُظْرمَكْيَفمكَم َبمالَّ النِِيَممَلْمحُيِيُطوامِبِعْلِمِهمَوَلَّامَيْأهِتِْممَتْأِويُلُهمَكَذلَِكمَكذَّ مماَنمَعاِقَبُةمالظَّ

م(مم11(،موقالم:﴿مَوِإْذممَلْمهَيَْتُدوامِبِهمَفَسَيُقوُلوَنمَهَذامِإْفٌكمَقِديٌم()االحقاف:ممنماآليةم39يونس:م)م

مقالمتلميذمآخر:مأالميمكنمأنمتبسطملنامهذامحتىمنفهمهمأوال.م

مالقلبميفمبعضمموإناممحتصلميفمم-مالتفتمإليه،موقال:ماعلممأنمالعلوممالتيمليستمرضوريةم

ختتلفماحلالميفمحصوهلا،مفتارةمهتجممعىلمالقلبمكأنهمألقىمفيهممنمحيثمالميدري،ممم-ماألحولم

موتارةمتكتسبمبطريقماالستداللموالتعلم.م

فالذيمحيصلمالمبطريقماالكتسابموحيلةمالدليلميسمىمإهلامًا،موالذيمحيصلمباالستداللمم

ميسمىماعتبارًامواستبصارًا.مم

لبمبغريمحيلةموتعلممواجتهادممنمالعبدمينقسممإىلمماميدريمالعبدمأنهمكيفممثممالواقعميفمالقم

حصلملهمومنمأينمحصل،موإىلمماميطلعممعهمعىلمالسببمالذيممنهماستفادمذلكمالعلمموهومم

ممشاهدةماللكماللقىميفمالقلب.م

مفيسمىموحيًا،موالمخيتصمبهم مالثاين، ميفمالروع..موأما مونفثًا مفيسمىمإهلامًا إالممأماماألول،
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وهومالكتسبمبطريقماالستداللمممم-ماألنبياء..مبيناممخيتصمباألولماألولياءمواألصفياء..موالذيمقبلهمم

مخيتصمبهمالعلامء.مممم-م

مقالمالتلميذ:مأالميمكنمأنمتفرقملنامبنيممنهجماألولياءمومنهجمالعلامءمبمثالمحمسوس؟م

مالتفتمإليه،موقال:مسأرضبملكممثالنيمقدميقربانملكمهذا:م

،مفهو:مأنهملومفرضنامحوضًامحمفورًاميفماألرض،مفإنهمحيتملمأنميساقمالاءممنمفوقهممأمامأوهلامم

بأهنارمتفتحمفيه،موحيتملمأنمحيفرمأسفلماحلوضمويرفعممنهمالرتابمإىلمأنميقربممنممستقرمالاءمم

الصايف،مفينفجرمالاءممنمأسفلماحلوضمويكونمذلكمالاءمأصفىموأدوم،موقدميكونمأغزرموأكثر..مم

قلبممثلماحلوض،موالعلمممثلمالاء،موتكونماحلواسماخلمسممثالماألهنار..موقدميمكنممفذلكمالم

أنمتساقمالعلوممإىلمالقلبمبواسطةمأهنارماحلواسمواالعتبارمبالشاهداتمحتىميمتلئمعلاًم،مويمكنمم

أنمتسدمهذهماألهنارمباخللوةموالعزلةموغضمالبرص،مويعمدمإىلمعمقمالقلبمبتطهريهمورفعمطبقاتمم

معنهمحتىمتنفجرمينابيعمالعلمممنمداخله.ماحلجبمم

مقالمالتلميذ:مفكيفميتفجرمالعلمممنمذاتمالقلبموهومخالمعنه؟مم

قال:مكاممأنمالهندسميصورمأبنيةمالدارميفمبياض،مثممخيرجهامإىلمالوجودمعىلموفقمتلكمم

ميفماللوحمم مإىلمآخره ممنمأوله مالعامل مالسمواتمواألرضمكتبمنسخة مفكذلكمفاطر النسخة،

الحفوظ،مثممأخرجمإىلمالوجودمعىلموفقمتلكمالنسخة،موالعاملمالذيمخرجمإىلمالوجودمبصورتهمم

تتأدىممنهمصورةمأخرىمإىلماحلسمواخليال،مفإنممنمينظرمإىلمالسامءمواألرضمثمميغضمبرصهميرىمم

صورةمالسامءمواألرضميفمخيالهمحتىمكأنهمينظرمإليها،مولومانعدمتمالسامءمواألرضموبقيمهوميفمم

لوجدمصورةمالسامءمواألرضميفمنفسهمكأنهميشاهدمهاموينظرمإليهام،مثمميتأدىممنمخيالهمأثرممممنفسهم

إىلمالقلبمفيحصلمفيهمحقائقماألشياءمالتيمدخلتميفماحلسمواخليال.مواحلاصلميفمالقلبمموافقمم

للعاملماحلاصلميفماخليال،مواحلاصلميفماخليالمموافقمللعاملمالوجودميفمنفسهمخارجًاممنمخيالمم

منسانموقلبه،موالعاملمالوجودمموافقمللنسخةمالوجودةميفماللوحمالحفوظ.ماإلم
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فكأنمللعاملمأربعمدرجاتميفمالوجود:موجودميفماللوحمالحفوظموهومسابقمعىلموجودهمم

أيموجودمصورتهميفمممم-ماجلسامين،مويتبعهموجودهماحلقيقي،مويتبعموجودهماحلقيقيموجودهماخليايلمم

وبعضمهذهممم-مأيموجودمصورتهميفمالقلبمم-موجودهمالعقيلممويبتعموجودهماخليالمم-ماخليالم

مالوجوداتمروحانيةموبعضهامجسامنية،موالروحانيةمبعضهامأشدمروحانيةممنمالبعض.م

وهذاماللطفممنماحلكمةماإلهلية،مإذمجعلمحدقتكمعىلمصغرمحجمهامبحيثمتنطبعمصورةمم

دهاميفماحلسموجودمإىلممالعاملموالسمواتمواألرضمعىلماتساعمأكنافهامفيها،مثمميرسيممنموجوم

اخليال،مثمممنهموجودميفمالقلبمفإنكمأبدًامالمتدركمإالممامهومواصلمإليك،مفلومملمجيعلمللعاملمكلهمم

مالعجائبميفمالقلوبمم مفسبحانممنمدبرمهذه ميباينمذاتك، مثااًلميفمذاتكملامكانملكمخربممما

اخللقمجاهلةمبأنفسهاممممواألبصارمثممأعمىمعنمدركهامالقلوبمواألبصار،محتىمصارتمقلوبمأكثرم

موبعجائبها.م

مقالمالتلميذ:موعينامهذا..مفاذكرملنامالثالمالثاين.م

قال:مالثالمالثاينميتجىلممنمخاللمهذهماحلكاية..مفقدمرويمأنمأهلمالصنيموأهلمالروممتباهوامم

بنيميديمبعضماللوكمبحسنمصناعةمالنقشموالصور،مفاستقرمرأيماللكمعىلمأنميسلممإليهممصفةمم

أهلمالصنيممنهامجانبًاموأهلمالروممجانبيًامويرخىمبينهممحجابميمنعماطالعمكلمفريقمعىلمممملينقشم

اآلخرمففعلمذلك،مفجمعمأهلمالرومممنماألصباغمالغريبةممامالمينحرص،مودخلمأهلمالصنيممنمم

غريمصبغموأقبلوامجيلونمجانبهممويصقلونه،مفلاممفرغمأهلمالروممادعىمأهلمالصنيمأهنممفرغوامم

بماللكممنمقوهلمموأهنممكيفمفرغواممنمالنقشممنمغريمصبغ؟مفقيل:موكيفمفرغتمممأيضًامفعجم

منمغريمصبغ!مفقالوا:ممامعليكممارفعواماحلجاب،مفرفعواموإذامبجانبهمميتألألممنهمعجائبمالصنائعمم

الروميةممعمزيادةمإرشاقموبريق،مإذمقدمصارمكالرآةمالجلوةملكثرةمالتصقيلمفازدادمحسنمجانبهممم

متقصيل.مبمزيدمالم

فكذلكمعنايةماألولياءمبتطهريمالقلبموجالئهموتزكيتهموصفائهمحتىميتألألمفيهمجليةماحلقمم
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بنهايةماإلرشاقمكفعلمأهلمالصني،موعنايةماحلكامءموالعلامءمباالكتسابمونقشمالعلومموحتصيلمم

منقشهاميفمالقلبمكفعلمأهلمالروم.م

االعرتاضمالذيمقدميوجهملكلممممقالمتلميذمآخر:مكلممامذكرتهمنجدممنمنفوسنامقبوله..مولكنم

ذلكمهومأنماألمرملومكانمكاممذكرماألولياءمالستوىمالناسميفمالتعرفمعىلماحلقائق..مذلكمأنملكلمم

مإنسانمالرآةمالتيميبرصمهباماحلقائق.م

ميستدعيمالبحثمعنماحلجبمالتيمحتولمبنيممرائيمالناسمم مإنمهذا موقال: التفتمإليه،

تدعيمإالمالتأملميفمرسمعدممانكشافماألشياءمللمرآةماحلسيةممواحلقائق..موإدراكمذلكمبسيطمالميسم

ممعموجودها،مووجودماألشياءمحوهلا..مفأخربينمعاممتراهممنمأسبابمذلك.م

قالمالتلميذ:ملقدمبحثتميفمهذا..مووجدتمأنمالرآةمالمتنكشفمفيهامالصورةمخلمسةمأمور..مم

.موالثاينمخلبثهموصدئهممأحدهامنقصانمصورهتامكجوهرماحلديدمقبلمأنميدورمويشكلمويصقل.م

وكدورتهموإنمكانمتاممالشكل..موالثالثملكونهممعدواًلمبهمعنمجهةمالصورةمإىلمغريهامكاممإذامم

كانتمالصورةموراءمالرآة..موالرابعمحلجابممرسلمبنيمالرآةموالصورة..مواخلامسمللجهلمباجلهةمم

مورةموجهتها.مالتيمفيهامالصورةمالطلوبةمحتىميتعذرمبسببهمأنمحياذىمهبامشطرمالصم

مقال:مفهكذاممرآةمالقلب..مفهيمحتجبمعنماحلقائقمباألسبابماخلمسةمالتيمذكرهتا..م

مأمامأوهلا،مفهومنقصاهناميفمذاهتامكقلبمالصبيمفإنهمالمينجىلملهمالعلوماتملنقصانه.مم

وأمامالثاين،مفلكدورةمالعايصمواخلبثمالذيميرتاكممعىلموجهمالقلبممنمكثرةمالشهوات،مم

معمصفاءمالقلبموجالءهمفيمتنعمظهورماحلقمفيهملظلمتهموتراكمه.ممفإنمذلكميمنم

وأمامالثالث،مفأنميكونممعدواًلمبهمعنمجهةماحلقيقةمالطلوبةمفإنمقلبمالطيعمالصالحموإنمم

مبمرآتهمشطرمم مفإنهمليسميتضحمفيهمجليةماحلقمألنهمليسميطلبماحلقموليسمحماذيًا كانمصافيًا

يلمالطاعاتمالبدنيةمأومبتهيئةمأسبابمالعيشةموالميرصفممالطلوب.مبلميكونممستوعبماهلممبتفصم

فكرهمإىلمالتأملميفمحرضةمالربوبيةمواحلقائقماخلفيةماإلهلية،مفالمينكشفملهمإالممامهوممتفكرمفيهممنمم
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دقائقمآفاتماألعاملموخفايامعيوبمالنفسمإنمكانممتفكرًامفيها،مأوممصالحمالعيشةمإنمكانممتفكرامم

اهلممباألعاملموتفصيلمالطاعاتممانعًامعنمانكشافمجليهماحلقمفاممظنكمفيمنممفيها.موإذامكانمتقييدمم

مرصفماهلممإىلمالشهواتمالدنيويةمولذاهتاموعالئقهامفكيفمالميمنعمعنمالكشفماحلقيقي؟.م

وأمامالرابع،مفاحلجاب..مفإنمالطيعمالقاهرملشهواتهمالتجردمالفكرميفمحقيقةممنماحلقائقمقدمم

حمجوبًامعنهمباعتقادمسبقمإليهممنذمالصبامعىلمسبيلمالتقليدموالقبولممالمينكشفملهمذلكملكونهم

بحسنمالظن،مفإنمذلكمحيولمبينهموبنيمحقيقةماحلقمويمنعممنمأنمينكشفميفمقلبهمخالفممامتلقفهمم

منمظاهرمالتقليد..موهذامحجابمعظيممبهمحجبمأكثرمالتكلمنيموالتعصبنيمللمذاهب،مبلمأكثرمم

كوتمالسمواتمواألرضمألهنممحمجوبونمباعتقاداتمتقليديةممجدتممالصاحلنيمالتفكرينميفمملم

ميفمنفوسهممورسختميفمقلوهبمموصارتمحجابًامبينهمموبنيمدركماحلقيقة.م

وأماماخلامس،مفاجلهلمباجلهةمالتيميقعممنهامالعثورمعىلمالطلوب،مفإنمطالبمالعلممليسمم

بممطلوبهمحتىمإذامتذكرهامورتبهامميمكنهمأنمحيصلمالعلممبالجهولمإالمبالتذكرمللعلوممالتيمتناسم

يفمنفسهمترتيبًامخمصوصًاميعرفهمالعلامءمبطرقماالعتبار،مفعندمذلكميكونمقدمعثرمعىلمجهةمالطلوبمم

فتنجىلمحقيقةمالطلوبملقلبه،مفإنمالعلوممالطلوبةمالتيمليستمفطريةمالمتقتنصمإالمبشبكةمالعلوممم

ميأتلفامويزدوجانمعىلموجهماخلصوصمماحلاصلة،مبلمكلمعلممالمحيصلمإالممنمعلمنيمسابقنيم

مفيحصلممنمازدواجهاممعلممثالث.مم

التفتمإىلمالتلميذ،موقال:مهذهمهيماألسبابمالانعةمللقلوبممنممعرفةمحقائقماألمور..موإالمم

فكلمقلبمفهومبالفطرةمصالحملعرفةماحلقائقمألنهمأمرمرباينمرشيفمفارقمسائرمجواهرمالعاملمهبذهمم

ماخلاصيةموالرشف.مم

م***م

يفمهنايةمهذهمالقاعةموجدنامرشطةمحتملمبعضمالناسمإىلمسجوهنا،مفسألتمالدريسمعنه،مم

مفقال:مهؤالءمقومماستغلوامقدراتمالعقل..مفراحواميستعملوهناميفمغريممامخلقتمله..مم
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مقلت:مولكنمملميسجنون؟م

مقال:مهممأوىلمبالسجنممنماللصوص.م

مقلت:مكيفمذلك؟م

ملصبيمصم مرجالمجاء مأن مأرأيتملو مفنونممقال: ميعلمه موراح مسليمة غريمصاحبمفطرة

مالتلصص..معىلممنمتقعمتبعةمرسقةمالصبي؟م

مقلت:مالشكمأهنامتقعمعىلممعلمه.م

مقال:مفهكذاماألمرممعممنمحيتالمللعقولموحيتالمعليها.م

م***م

سألنامصاحبنامعنمرسمفراقهملصاحبهمالدريس،موألكاديميةمالعقلمالسلم،مفقال:ميفمذلكمم

كلمالكدوراتمالتيمحتولمبينيموبنيماإلسالم..مجئتمإىلمأكاديميةمالعقلمماليوممالذيمأزحتمفيهم

السلممفوجدهتاممغلقة،مفسألتمعنها،موعنمأساتذهتا،مفأخربينمبعضمالثقاتمأهنممساروامإىلمهذهمم

موامالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلماإلسالمموالسلمني.مؤمالبالدمليدرم

وهامأنتممترونمالصريمالذيمرصنامموقدمحرضتمإىلمهذهمالبالدمبمجردمأنمسمعتمذلك..م

مإليه.م

م
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مرابعامـمالنفسم

يفماليوممالرابع،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مالملتتألوامببعضممامم

هيمالنفوسمالتيمكنامهنتديمهبدهيا،مونتحركمممامأصابنيممنمآالم..مولكنملتعلمواممنمنحن..مومم

محتتمأوامرها،مونصارعمكلميشءممنمأجلمتلبيةمشهواهتا.م

المشكمأنكممتعرفونه..مإنهماسممذلكمالرجلمالذيمممم( 1) لقدمكانماسميميفمتلكماأليامم)سارتر(م

امم..منعم..مهيمتلكمالتيمختترصمالوجودميفماإلنسان..موأحيانم( 2) ارتبطمبامميسموهنام)الوجودية(م

مكثريةميفمشهواتماإلنسان.م

كنتمكاممكانمسائرمأساتذيت:م)ُسوِرينمكريكيجارد(مذلكمالفيلسوفمالدنامركيمالالهويتمم

الربوتستانتيمالذيمُيعّدهمأصحابناممؤسسمحركتنا،مو)فريدريكمنيتشه(،مالذيمالمشكمأنكممم

متعرفونه،مذلكمالذيمصاحمبموتماإلله.م

الوجودينيمكألبريمكامو،موجابرييلممارسيل،مموكنتمكاممكانمسائرمأصدقائيممنمالفكرينم

 
م(مومارسمالتدريسميفم)اهلافر(مثمميفمالعهدمالفرنيسمبـم)برلني(،م1905(مأشريمبهمإىلم)جانمبولمسارمتر(مولدمعامم)1)

م) مبمؤلفاتم)هورس1940واعتقلمعام ميفمفلسفته متأثر مالتدريسموقد ممهنة مثممختىلمعن ميفمالسجن، مكاملة مولبثمسنة ل(م(

ممعمنقيضمطريفممعىلموصارمتزعمها،مالتي(مالوجودية)مإىلمذلكمعنمعدلمثمممأمره،مابتداءميفممشيوعياًممكانموقدم…و)هيجدر(

اآلخرموهيامجهمأشدممهامجة،ملكنهمكانميعتقدمبأنمالستقبلملالشرتاكية،مألنمظروفهاممحياربمالفريقنيممنمكلمولذامالشيوعية،

باقية،مولسارترممكانمخاصميفم)باريس(ميرتادهممريدوه،موهلممأشكالمغريبةموهيئاتمخاصةممنمحيثماللبسموغريه،مولسارترم

ماميميلمإىلمصبمآرائهميفمالقوالبمالقصصية،مآراءمخاصةمحولم)الكون(مو)اإلنسان(مو)النظام(مو)األخالق(موغريها،موكثريًام

ممامجيعلمفهممآرائهمأصعب،موالوجوديةمليستممبدءًاماخرتعهمهومبلمكانتممنمذيمقبلموإناممنفخمفيهاموجعلمهلامقوالبمجديدة.م

 (وغريهام..مالعاليةمالعربيةمالوسوعة:مانظر)

عرشموالعرشينماليالديني.موسميتمالوجوديةمألنمم(الوجودية:محركةمفلسفيةمظهرتميفمأوروبامأثناءمالقرننيمالتاسع2)

ممعظممأعضائهاماهتمواممبدئًيامبطبيعةمالوجودمأومالكينونة،مفقصدوامبمصطلحمالوجودمالوجودمالبرشي.

مالفيلسوفمالدنامركيم مكريكيجارد، مُسوِرين معرشممها مالتاسع مالقرن ممفكري ماثننيممن مجهود ممن منشأتمالوجودية وقد

مالفيلسوفماأللاين.الالهويتم موفريدريكمنيتشه، ممؤسسماحلركة، مالعالية..ممالربوتستانتيمالذيمُيعّد مالعربية مالوسوعة )انظر:

 وغريها(
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موكارلمياسرب،مومارتنيمهايدجر،مونيقوالسمبريدييف،مومارتنمبوبر.م

كنتمكهؤالءممجيعامأصيحميفمداخيلمبموتماإلله،موكلمالقيم،موكلمالبادئ،موكلماألخالق..مم

موكلمماميمنعمالنفسمالمتلئةمبالشهوات،مويقفميفمطريقها.م

مه،مفراحتمتزاحممدماغهموقلبه..موتريدمأنمحترمهامممنمالوجود..مملقدمكنتمكمنمامتألتمبطنم

هكذامكنت..موهذهمهيمصوريتمالكاريكاتورية..مأومهيمصوريتماحلقيقية..مفأنامملمأكنمإالمم

مبطناممليئامبأصنافماللعبموالشهوات..مم

نعم..مأنامذلكمالرجل..موتلكمهيمحقيقتي..مولكنيملنمأحدثكممعنمنفيس..مفالمشكمأنكممم

مونمالكثريمعني..مأنامأريدمأنمأحدثكممعنمرسمرحلتيمإىلمهذهمالبالد.متعرفم

..ملقدمم( 1) لعلكممالمتصدقونمأننيمـمأنامسارترمـمجئتمإىلمهذهمالبالدمبحثامعنمالحاسبيم

موجدتميفمالحاسبيمالاءمالذيمكنتمأبحثمعنه..مأومكانتمنفيسمومجيعملطائفيمتبحثمعنه..مم

مقلنا:مفمنمأينمتبدأمقصتك؟م

قال:مبعدمأنمترشبتمكلمتلكمالبادئ،موامتألمعقيلمبذلكمالتمردمالذيمأوحتهمإليهمنفيس،مم

قررتمأنمأصريمأستاذامأللقنماألجيالممامكنتمقدملقنته،مواقتنعتمبه،مورستمحيايتممجيعامعىلمم

مهديه.م

لقدمكنتمأصيحميفمتالميذيمبكلمصويت:مليسمالوجودمإالمأنتم..مولوالمأنتمملامكانمهناكمممم

مود.مأيموجم

وكنتمأقولمهلم:ماإِلنسانمأقدمميشءميفمالوجود..مومامقبلهمكانمعدمًا..مومامبعدهمسيكونمم

معدما..مم

األديانموالنظرياتمالفلسفيةمأنمحتلممشكلةماإِلنسان..مموكنتمأقولمهلم:ملقدمعجزتمكلم

مألهنامكانتمتبحثمعنمالالإنسان.مم

 
 (مأشريمبهمإىلمالحاسبي،موهيمالشخصيةمالتيمجعلناهاممقابلةملسارترميفمهذامالفصل،موسنرتجممهلامعندماحلديثمعنها.1)
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محتىملومكانممممالكيلملذواتكممبكلمحرية..مفالمحيقموكنتمأقولمهلم:مأعيدوامم ألحدممهاممكانـم

مـمأنميتحكممفيكم.مممم( 1) اهللمنفسهملومفرضناموجودهم

وكنتمأقولمهلم:مأثبتواموجودكممكاممتشاءون،موبأيموجهمتريدون،مدونمأنمتراعوامأيمقيد،مم

ممهاممكانمذلكمالقيد..مفالقيدمليسمإالمقيدا.مم

ود..مدينيةمكانتمأمممجالبيبمالايض..موتنكرواملكلمالقيموكنتمأقولمهلم:ماطرحوامعنكمم

مالناسمم مسلوك متوجه مثابتة مقيم مبوجود متؤمنوا مفالمينبغيمأن ممنطقية.. مأم مفلسفية مأم اجتامعية

موتضبطه..مإناممكلمإنسانميفعلمماميريد،موليسمألحدمأنميفرضمقياًممأومأخالقًاممعينةمعىلماآلخرين.م

اماألمحقمالغبيميفممانطلقمأهيموكنتمأقولملكلممنمجيادلممنمتالميذيمفياممأطرحهممنمأفكار:مم

يفماعتبارمالناسمرشًا،مدونمأنميكونمألحدمعليكممممعملممامتريدمأومتشتهيموهتوى،ممهاممكانمذلكم

حسبممزاجك،موأنتمالذيمتصنعمفكرةمالرش،موأنتمممسلطان،مفأنتمالذيمتصنعمفكرةماخلريم

م.مالقبيحموأنتمالذيمختلقمفكرةماحلسنموفكرةممممالذيمختلقمفكرةماحلقموفكرةمالباطل،م

مكنتمأقولمهلممهذاموغريمهذا..مإىلمأنمامتألوامهبذهماخلرافاتمالتيممألتمالعاملمرصاعا.م

مقلنا:مفاممكانتمنتيجةمهذهمالدروسمالتيملقنتهاملتالميذك؟م

قال:مسأذكرملكممبعضمالآيسمالتيمرأيتهاميفمتالميذي..موقدمكانتمهيمالسببمالذيمجرينمم

ملحاسبيمإلنقاذيملكنتماآلنميفمعدادمالوتى.مإىلماالنتحار..مولوالمأنمقيضماهللمام

م

 الرصاع 

 
منمالدينمإىلمقسمني:م)وجودية(مملحدة،مو)وجوديةممسيحية(..موالالهوتيونممنم(متنقسممالوجوديةممنمحيثمموقفهام1)

الوجودينيمالمحياولونمأنميؤسسوامالدينمعىلماألدلةمالعقلية.مفالعتقدمالدينيميفمرأهيممليسممشكلةمتتطلبمإثباًتامأومرفًضا،مولكنم

كاملةمبوساطةمكلمفردميفمغيابمالدليلمالقنع.موينبعممتتطلبمقراًرا،ممثلممجيعمالقراراتمالبرشيةماألخرى،مجيبمأنمتتخذمبحرية

 اهتامممالوجوديمبالدينممنماهتاممممبدئيمبالتجربةمالبرشيةمالدينية.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية..موغريها(
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قالمذلك،مثممغرقميفمصمتمعميق..مملمنشأمأنمنفسدهمعليه..مقالمبعده:مملقدمكنتمأسريممرةمم

يفمبعضمبالدنا..موهناكمرأيتمتلميذاممنمتالميذيمخياصممامرأةميظهرمعليهامالفقرمواحلاجةمم

ال،مبلميطلبممنهامبعدمذلكمأنممتيضملهمعىلممخماصمةمشديدة،مثمميستويلمعىلممامبقيمهلاممنممم

مبعضماألوراق..مم

وقدمأثرميفمذلكمالنظر،مفأرسعتمإىلمذلكمالتلميذمالذيممامإنمرآينمحتىمأرسعمإيلميصافحنيمم

مبكلمحرارة،موكأنهمملمحيصلممنهمأماممعينيممامحصلممنمالقسوةموالشدة.م

مامبشدة؟مسألته:ممامخربمهذهمالرأة،مومامعالقتكمهبا..مأراكمختاصمهم

قال:ممال..مبلمهيمالتيمختاصمنيمبشدة..ملقدمكنتمأقرضتهامقبلمفرتةمبعضمالال..مبفائدةمم

كاممتعلم..موأناماآلنمآيتمكلمحنيمآلخذممنهاممنمالفوائدمماماستحققتهمعليها..موهيمدونمالناسمم

ممتاطلنيمكلمحني..موتتعاملممعيمكاممرأيت.م

مشديد؟مممقلت:مأالمترىمحاهلا..مإنمحاهلامعىلمماميبدوم

مقال:ممالمهيمنيمحاهلا..ميمكنهامأنمتعملمأشياءمكثريةملتسددممامعليهاممنمحقوق.م

مقلت:مولكنيمأعلممأنكمسليلمأرسةمغنية!؟م

مقال:ممأجل..مولوالمذلكممامكانميلمهذامالالمالذيمأقرضتهمإياهامكاممأقرضتمغريها.م

مقلت:مأالميمكنمأنمتساحمهامفيامموجبمعليهاممنمحقك؟م

ماذا؟مقال:مممقابلممم

مقلت:ممامتقصد؟م

ممدرستكمأنمالمنعطيممنمغريمأنمنأخذ..مفاممالذيمتريدينمأنمآخذممنها؟ممميفمقال:مملقدمتعلمنامم

ملمأجدممامأجيبهمبه..مفقال:مأنتمتعلممـميامأستاذمـمأينممنمتالميذكمالنجباء..موأنامممنونملكمم

مالثروةمالتيمورثتها.مبثروةمكبريةممنمالالمكنتمأنتمسببها..مبلملوالكملضاعتممنيمم

مقلت:مكيف؟م
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قال:مملقدمكنتمصاحبمقلبمرقيق..موقدمتعلمتممنكمأنمالرقةمالمتتناسبممعماالقتصاد..مم

فلذلكمختلصتممنهامكامميتخلصمالرءممنمالداءمالقاتل..موكانمختليصممنهامبركةمعىلممايل،مفقدمناممم

مكاممنامممالمقومي..مم

م***م

فاز،مألتفرجمعىلمقناةممنمقنواتنامالحرتمةمالختصةمميفمذلكمالساءمقدرماهللمأنمأشغلمالتلم

باألخبار،موقدمفوجئتمإذمرأيتمنفسمذلكمالتلميذميرصفمأمواالمضخمةمعىلممشاريعمسمتهامم

تلكمالقناةم)مشاريعمخريية(..ملقدمامتألتممنمالعجبممنمذلكماخلرب..مولكنيمعجبيمزالمعندمامم

ورياءمليعرفمبنفسه،موبرشكاتهموخدماتهمالتيممرأيتهميظهرمعىلمالتلفاز،موهومممتلئمفخراموكربام

ميقدمهامللبرشية.م

م***م

يفميوممآخرمرأيتمإعالنامبأنمبعضمتالميذيميريدمأنميقدممحمارضةميفمبعضمالنواديمالعلمية،مم

مموضوعمم مفوجئتمبأن موقد مالحارضات.. ميفمقاعة ممكانا ميل موأرسعتمأحجز فرسينمذلك،

نسيةمالثلية(،مويريدونمبهماليلماجلنيسمإىلماجلنسممالحارضةمكانمحولمماميطلقمعليهمقومنام)اجلم

مالامثل.مم

وقدمأطنبمهذامالتلميذميفممربراتمهذامالنوعممنماالنحرافمحتىماعتربهماألصلموالفطرةمم

مالتيمالمتستقيمماحلياةمإالمبمراعاهتا.م

تقززممبعدمانتهاءمالحارضةمدعينامإىلماحتفالميفمذلكمالناديمالعلمي،موقدممألينمذلكماحلفلمبالم

موالغثاء..مفقدمرأيتمفيهممنمألوانمالبهيميةموالشذوذممامتنفرممنهمالنفوس.م

لستمأدريمكيفمخطرمعىلمبايلمأنمأقرتبممنممجاعةممنمضيوفمذلكماحلفلمممنمكانميبدومم

معليهممالوقار..موممامسمعتهممنمحديثهم:م

مالسلوكمم قالمأحدهم:ممنمالعجبمأنمأولئكماهلمجينيممنمالسلمنيمينكرونمعلينامهذا
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مويعتربونناممنحرفنيمعنمالفطرة.م

قالمآخر:معنمأيمفطرةميتحدثون؟..مهلماطلعوامعىلمالربنامجمالذيمجبلمعليهمكلمالبرشمم

محتىميمكنهممادعاءممثلمهذهمالدعاوىمالعريضة؟م

يدنامفرويدممنمأنمالفردميمرمبمرحلتني:ماألوىلمحبممقالمآخر:ملعلهممملميسمعواممامذكرمسم

نفسماجلنس،موالثانيةمحبماجلنسماآلخرمأومالغاير..موقدمذكرمأنممكوناتمحبماجلنسماآلخرمم

لدىمالثيلمتكونمضعيفةممقارنةمبمكوناتمحبمنفسماجلنسمالقويةملديهممماميدفعهمإىلماالنسجاممم

موممارسةماحلبممعمنفسماجلنس.م

ملميسمعوامبأنمبعضمعلامئنامالكبارماكتشفمأنمدماغمالرجالمالثلينيمتكونممقالمآخر:مولعلهممم

النطقةماألماميةمفيهمأكربممنممثيلتهاميفمالرجالمغريمالثليني،موهذامقدميكونمناجتًامعنمزيادةمهرمونمم

مالذكورةميفمدمماألمميفمفرتةماحلمل.مم

البيولوجيةملإلنسانمويشرتكممممقالمآخر:مباممأنمالقردمالشمبانزيمأقربماحليواناتممنمالناحيةم

منماجلينات،مفقدمأجرىمالعلامءمجتارهبممعىلمالشمبانزيمواكتشفوامأنمالشمبانزيممم%م98معهميفم

)بونوبوس(مينشغلميفمبعضماألحيانمبسلوكمجنيسممثيلمبنيمالذكور،مربامملتوطيدماالنتامءاتمم

مالفريقية،مأيمليكّونمعدةمذكورمفريقًامواحدًامضدمالذكورماآلخرين.مم

واكتشفوامـمأيضامـمبأنمهناكمنسبةمبسيطةممنماخلرافمتكونممثليةممائةمبالائةموالمتقرتبممنمم

مالنعاجمأبدًا.م

وهلذا،مفإنمالشذوذماجلنيسمليسممنبعثًامعنمظروفماجتامعية،مألنمالشمبانزيمواخلرافمم

يحًاممتترصفمحسبمالطبيعةموالمتتحكممفيهامالوانعماالجتامعيةممثلماإلنسان.موإذامكانمهذامصحم

مفالمبدمأنميكونمالشذوذماجلنيسمموروثًامعنمطريقماجلينات.مم

مقالوامذلك..مثممانرصفوامببهيميةمللشهواتمالشاذةمالتيمظلتماألجيالمتلعنها..م

م***م
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يفميوممآخرمرستمإىلمعيادةملألمراضمالنفسية..موهناكمرأيتمامرأةميفمالعرشيناتممنمم

م..مم( 1) يتمعمرهامكانتميفميومممنماألياممتلميذةممنمتلميذام

اقرتبتممنها،مفوجدتمحالتهاميفمغايةماالهنيار..مانتظرتمإىلمأنمحتسنتمحاهلا،مثممرحتمم

أسأهلامعنمرسممامأصاهبا..مفأجابتم؛موالدموعمتنهمرممنمعينيها،مقالتم:ممشكلتيمالوحيدةمأننيمم

أعيشمبقلقمواضطراب،موالمأدريممتىمسينفصلمعنيمصديقي،موالمأستطيعممطالبتهمبالزواجمم

ألينمأخشىممنمموقفميتخذه،موُنصحُتمبالعملمعىلمإنجابمطفلممنه،ملعلمهذامالطفلمممني،م

ميرغبهميفمالزواج..ملكنهمملميفعل..مم

قالتمذلك،مثممأخذتمتصيحمهبستريية:مهامأنتمتراين..مالمينقصنيماجلامل..موالمالال..مومعمم

ذلكمملمأنجحميفمإقناعهممهذاموذاكمفأنامأبذلمكلمالسبلم؛ممنمتقديممخدمات..موإنفاقمأموال..مومعمم

مبالزواج..مم

التفتتمإيل،موقالت:مهذامرسممريض،موسببمقهري..مإننيمأشعرمبأننيموحديميفمهذامم

الجتمع،مفليسميلمزوجميساعدينمعىلمأعباءماحلياة،مويلمأهلمولكنموجودهمموعدمهممسواء،مم

متعذبتموشقيت..موليتنيمبقيتمبدونمطفلمألننيمالمأريدمأنميتعذبمويشقىميفمهذهماحلياةمكاممم

م***م

يفميوممآخرممررتمعىلممركزممنممراكزماألمن..موهناكمرأيتمالكثريممنمتالميذيميساقونمم

م..مم( 2) بشدةممنمطرفمبعضمالرشطةم

ملمألتفتمإىلميفمالبدايةملذلك..مفقدمكانمهذاممنماألمورمالعادية..ملكنمبعضمتالميذيمراحمم

فإنهمرئيسمعصابتنا..مإنهمقائدنامالروحيمميصيحمبقوةميفمالرشطة:مأرسعوا..موخذوامذلكمالرجل..مم

 
 .10(انظرم:ممشاهدايتميفمبريطانيا:مد.معبدماهللماخلاطر،مصم1)

ممنمالدراساتم2) ماستفدنا ميفمظلماحلضارةم( ممنممقالمطويلمبعنوانم)ظلممالرأة مالفقرة ميفمهذه واإلحصائياتمالواردة

 الغربية(،مموقعمإسالميات.
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مالذيماستلهمناممنهممجيعممامسلكناهممنمسلوك.م

مأرسعتمالرشطةمإيل،مواقتادتنيممعهم..مم

محاولتمبكلمالطرقمأنمأمتلصممنمأيدهيم..مفلممأستطع..مم

استدعيتمحماميماخلاص..مفجاء..مومعهمدفاتريمالقواننيمالتيمتتيحملهمأنمخيلصنيممنمالقيودمم

ميدمتالميذيمأنميغلوينمهبا.مالتيميرم

مجلسمالحاميممعمالحقق،مورحتمأسمعممنمحديثهامممامندىملهمجبيني:م

مقالمالحامي:مبأيمقانونمسقتممموكيلممعمالجرمني.م

مانتهاكمم مإال مدور ممن مليسمهلا مخطرية معصابة معن مفرتة ممنذ منبحث منحن مالحقق: قال

ماألعراض..مفهيمتتحرشمبالنساء..موتغتصبهن..موتبيعهن.م

بالائةممنمضابطاتممم80قدمكشفممسحماستطالعيمأعدتهموزارةمالداخليةمالربيطانيةمأنملم

مالرشطة،مأيمبنسبةمأربعةمإىلممخسة،ميتعرضنمللمضايقاتمخاللمنوباتمالعملمالرسمية.م

ضابطةميفمعرشممديرياتمأمنميفمإنكلرتاموويلز،موأرشفتمممم1800لقدمشاركميفماالستطالعمم

مبروان(م م)جنيفر مالدكتورة مأمنمممعليه ممديرية ميف ماللحقة مالوحدة ميف ماجتامعية مباحثة وهي

م)نيوهامبشاير(مم

أالمترىمـمحرضةمالحاميمـمأهنامنسبةممفزعة؟..متصورمأربعةمأمخاسمالرشطياتمـمعفوامم

ضابطاتمالرشطةمـميتعرضنمللمضايقات..مومتىم؟مخاللمنوباتمالعملمالرسمية..مخاللمم

م!م( 1) العملمعىلمحفظماألمنم

مقالمالحامي:مولكن..مم

قاطعهمالحققمبقوةمقائال:مهذاميفمحقمحامياتماألمن..مأماميفمحقمالساهراتمعىلممصلحةمم

مالرىضمفهناكمأفعالميندىمهلاماجلبني.م

 
 (م5170(مجريدةمالرشقماألوسطمعدد:م)1)
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بالائةممنمالمرضاتممممم60لقدمأشارتمدراسةمصدرتمعنممجعيةمعلممالنفسمالربيطانيةمإىلمأنمم

ملتحرشممنممرضاهنمالرجال.مالاليتمتمماستطالعمآرائهنمقدمعاننيممنمام

وقدمدعتمالباحثةمالنفسيةمالربيطانيةمسارةمفينيزمخاللممؤمترمجلمعيةمعلممالنفسمالربيطانيةمم

عقدميفملندنمإىلمرضورةمصياغةمتوجيهاتمولوائحمداخليةمتلزممالمرضةمباإلبالغمعنممجيعمم

إىلماحلدممنمتلكممممحاالتمالتحرشماجلنيسمالتيمتعاينممنهامخاللمالعمل،معىلمأملمأنميؤديمذلكم

مالظاهرةمالسيئةملهنةمالتمريضمومؤامرةمالصمتمالتيمحتيطمهبا.م

وقدمأشارتمالدراسةمإىلمأنمالرجالم)الرىض(مالميتورعونمعنماإلتيانمبأفعالميندىمهلامم

م..م( 1) اجلبنيمخاللمقياممالمرضاتمبمساعدهتممم

؛موالمكلمتلكمالقواننيمممالتفتمإيل،موقال:مانظر..مالماقرتابمالوت،موالمأجواءمالستشفىم

الصارمةماستطاعتمأنممتنعمهؤالءمالرىضممنمالقياممبتلكماألفعالمالتيموصفتهامالدراسةمبـم)مم

ميندىمهلاماجلبني(مم

نظرمإىلمالحامي،موقال:مليسمالتحرشموحدهمهومالذيمتتعرضملهمنساؤنامالسكيناتممنمم

مأصحابمالنفوسمالرشهة.م

مغتصاب..ممهناكممامهومأخطرممنمذلك..مهناكماالم

مجرائممالعنفمأنممعدلمم مالوطنيمالذيمينارصمحقوقمضحايا لقدمأعلنممركزمالضحايا

مم68000امرأةمبالغةميفمالدقيقةمالواحدةم؛مأيمم1.3االغتصابميفمالوالياتمالتحدةمأصبحميبلغم

مامرأةميفمالعام.م

مموأضافمالركزمأنمواحدةممنمكلمثامينمبالغاتميفمالوالياتمالتحدةمتعرضتملالغتصابم

مليكونمإمجايلممنماغتصبنماثنيمعرشممليونامومائةمألفمامرأةمعىلماألقل.م

مم18بالائةممنمحاالتماالغتصابممتتملفتياتمتقلمأعامرهنمعنممم61ويشريمالسحمإىلمأنم
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معاما.ممم11بالائةممنمكلمحاالتماالغتصابممتتمضدمأطفالمتقلمأعامرهممعنممممم29عامًا،موأنمم

م.م( 1) بالائةمممم59االغتصابمعنمالعاممالذيمسبقهمبنسبةمموأظهرتماألرقاممزيادةممعدلمم

وتقولمدراسةمأمريكية:مإنمجرائمماالغتصابمشأنمهجامتمواعتداءاتمالغرباء،متنخفضمم

مخاللمالشتاءم؛مألنمالناسمالمخيرجونمكثريًا..موبالتايلمفإنمفرصمااللتقاءمتكونمأقل.م

مقالمالحامي:ملكن..مم

هناكممامهومأخطرممنمذلك..مهناكماستغاللمالرأةمممقاطعهمالحقق،موقال:مليسمذلكمفقط..م

ميفمالتجارةماجلسدية..م

لقدماستغلتمالرأةمجسديًامحتىمظهرمماميسمىمبتجارةمالرقيقماألبيض..موقدمبلغتمأرباحهامم

مبالاليني.م

قبلمأياممألقتمالرشطةمالتشيكيةمالقبضمعىلمأربعةمرجالموامرأةمكانواميشكلونمعصابةمم

شيكياتمإىلمالغربمعنمطريقموعدهنمبالعملميفمالغناءموالرقصميفممالستدراجمالفتياتمالتم

النواديمالليليةممقابلمرواتبممغريةمفياممكانماهلدفممنمذلكمإجبارهنمعىلمممارسةمالدعارةمأومم

مالشاركةميفممتثيلمأفالممجنسية.م

وذكرتمبالنكامكوسينوفامالتحدثةمالصحافيةمباسممرئاسةمالرشطةمالتشيكيةمأنمالعصابةمم

فتاةمتشيكية،موأنمأحدمأفرادهامأجنبيممنمدولةممنمجنوبمرشقمأوروبامغريمأنهممم25درجتماستم

انتحرمقبلمإلقاءمالرشطةمالقبضمعليه،مأمامزعيممالعصابةمفألقتماإلنرتبولمالقبضمعليهميفمبرشلونهمم

موسيسلممإىلمالقضاءمالتشيكيمالحقا.مم

ومتصديرمالفتياتممنمتشيكياممورغممهذامالنجاحمللرشطةمالتشيكيةمإالمأنمظاهرةماستدراجمأم

ومنمدولمأوروبامالرشقيةماألخرىمبمختلفماألساليبمالمتزالمتعتربممنمالظواهرمالقلقةمالتيمم

تعيشهامهذهمالدولممنذمسقوطماألنظمةمالشيوعيةمفيها،مومامأعقبمذلكممنمتراجعممستوياتمم

 
 .542(ممجريدةمصوتمالكويتمالعددم1)



302 

 

مالعيشةموسهولةماالنتقالمعربماحلدودمواللهثموراءمالالمبأيمثمنمكان.م

مبيعمنصفممليونمامرأةمإىلمموم مالدوليةمأنهمجيريمسنويا يؤكدمتقريرمحديثملنظمةماهلجرة

مالعدد،مأمامم شبكاتمالدعارةميفمالعامل،موأنمالنساءممنمدولمأوروبامالرشقيةميشكلنمثلثيمهذا

مأعامرهنمفترتاوحمبنيمالثامنةمعرشةمواخلامسةموالعرشينم

مالرقيقماألبيضممنظمةمبشكلمموتعرتفممنظمةمالرشطةماألوروبيةم)أوروبول(مبأنم جتارة

جيد..مأمامالنظامتمغريماحلكوميةمالهتمةمهبذهمالسألةموبعضماألجهزةماألمنيةميفمأوروبامالرشقيةمم

فتؤكدمأنمالكثريممنمالنساءميقعنميفمفخماالستدراجمالذيمجيريمعادةمعنمطريقمنرشمإعالناتمم

ةمإىلممربياتمأومنادالتميفمالطاعممممكثفةميفمخمتلفمالصحفميفمدولمأوروبامالرشقيةمعنماحلاجم

أوممغنياتمأومراقصاتمأومعارضاتمأزياءمللعملميفمالغربمأوميفمبعضمالدولمالبلقانيةمبعروضمم

موبعدموصولمالفتياتمإىلم)أماكنمالعمل(متصادرمجوازاتمسفرهنموحيتجزنملعدةمم مغرية..

نسممعمكثريممنمالرجالممأسابيعميتعرضنمخالهلاملإلهاناتموالتعذيب،مثممجيربنمعىلمممارسةماجلم

إىلمأنميروضنممتامًا،مثمميبيعهنمالقوادونمإىلمعصاباتمخمتلفة،ماألمرمالذيمجيعلمعودهتنمإىلمم

مبلداهننمأومالوصولمإىلمالرشطةمصعبا.م

وتؤكدمالعديدممنمالصادرمالتابعةملتجارةمالرقيقماألبيضميفمأوروبامأنمالعديدممنمالدولمم

رقمبالنسبةمللكثريممنمالنساء،موالسيامماللوايتميستدرجنممنمموالناطقميفمالبلقانمغدتممفرتقمطم

ماألكثرممجاالًمم مفالنساء مالبيضاء، موروسيا مأوملدوفيا مكأوكرانيا مالدولمالستقلة مجهورياتمرابطة

يرسلنمإىلمأوروبامالغربيةموالسياممإىلمالانياموفرنساموإيطاليا،ميفمحنيمأنماألقلممجاالموجاذبيةمم

مونانموالرشقماألوسط.ميرسلنمإىلمتركيامواليم

ويؤكدمالكسندرملوناسماجلنرالميفمالرشطةمالرومانيةمالذيميرتأسمالركزماإلقليميملكافحةمم

اجلريمةمالنظمةمأنممدينةمبرتشكومالواقعةميفمالبوسنهمواهلرسكمواقليممكوسوفومأصبحاممنمالعاقلمم

جتارمبأجسادهنمترتاوحممالرئيسيةملتجارةمالرقيقماالبيض،موأنمأغلبمالفتياتماللوايتمجيريماالم
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معامًا.ممم24-م18أعامرهنمبنيمم

ومأكدمخرباءميفماألمممالتحدة،مأنمجتارةمالرقيقماألبيض،مأصبحتمحتتلمالركزمالثالثمعاليًا،مم

مبنيمالنشاطاتمغريمالرشوعة.م

وجاءميفمندوةمعقدهاممسؤولونممنممكتبماألمممالتحدةملكافحةماجلريمةموالخدراتميفمم

فيهامخرباءمدوليون،مومسؤولونممنماإلنرتبول،مورشطةماسكوتالنديارد،مأنممالربازيل،موشاركم

هذهمالتجارةمحتققمعوائدمبلغتمأكثرممنمسبعةمملياراتممنمالدوالراتميفمالعاممالواحد،مويبلغمم

عددمضحاياهامأكثرممنمأربعةممالينيمشخص،مهياجرونممنمبالدهممبصورةمغريممرشوعةمسنويًا،مم

ملمالربازييلمإىلموصفمالدعارةمبأهنام)مرضمالعرص(ماألمرمالذيمدفعموزيرمالعدم

بعدمأنمانتهىمالحققممنمرسدهمهلذهماإلحصائياتموالدراساتمالتفتمإىلمالحامي،موقال:مأالمم

مترىماجلرائممالعظيمةمالتيموقعمفيهامموكلك؟م

ممقالمالحامي:مأنامملمأركمتسندملهمأيمجريمة..مملمأركمإالمتذكرمالدراساتمالختلفةمالتيمتشريم

مإىلمازديادممعدالتماجلريمة.م

مقالمالحقق:ملقدمثبتمباألدلةمالقطعيةمأنمموكلكمضليعمبكلماجلرائممالتيموقعت.م

مجامعيمم مأستاذ مهذا مالحقق.. ملعلكمأخطأتمحرضة موقال: موالتفتمإيل، مالحامي، اهتز

محمرتم..ملهممؤلفات..مولهمتالميذمكبار..مم

ساقوهمإىلمهذامالحل..ملقدمرأيناممنمخاللمممقاطعهمالحقق،موقال:متالميذهمالكبارمهممالذينم

دراسةمإحصائيةمجلميعماجلرائممأنملوكلكمضلعمفيها..مفالقائمونمهبامإمامتالميذهمالبارشون..موإمامم

متالميذهمغريمالبارشين.م

مقالمالحامي:مغريمالبارشين!؟م

األبممقالمالحقق:مأجل..مهممالذينمتتلمذوامعىلمكتبهموأفكاره..ملقدمكانمموكلكمهوم

الروحيملكلمهذهمالعصابات..مولذلكمفإنممنمالعدالةمأنميزجمبهميفمالسجنمالذيميزجمإليهمم
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مالجرمون.م

مقالمذلك،مثممنادىمبصوتمعال:مليدخلمالشاهدماألول.م

مالحققمأنمم مفقال:ميؤسفنيمحرضة دخلمبعضمتالميذي،مفسألهمالحققمعنمعالقتهميب،

مكابمهذهماجلرائم.مأخربكمبأنمهذاماألستاذمهومالذيمجرينمإىلمارتم

مقالمالحقق:مكيفمذلك؟م

قال:ملقدمقدمتماجلامعةمالتيميدرسمفيهامبنفسممملوءةمبالطهر..مكنتمأسكنميفمالريف..مم

وكنتمأحرصمالناسمعىلماألعراض..ملكنمهذامالرجلمالذيميقفمأمامكمبقيميلقيميفمروعيمم

مإىلمالكبت..موالكبتممكلمحنيمبأنهمالموجودمليشءماسمهمالطهارة..مبلمإنمالطهارةمالمتؤديمإالم

مهومأممالعقد..موأمماخلطايا.م

موتعلمتمعىلميدهمأنمالغايةمتربرمالوسيلة..مم

موبنيتممنمهذهمالتعاليمممجيعامفلسفةمحيايتمودستورها..مم

موتلكمالفلسفةموذلكمالدستورمهومالذيمقادينمإىلمهنا.م

وثالثامورابعا..موهكذامبقيتممبعدمأنمأدىلمهذامالتلميذمبشهادته،ماستدعيمالحققمتلميذامثانيامم

طيلةماليوممأسمعمتالميذيمالجرمني..موأرىماجلرائممالتيمارتكبوهامعىلمضوءمالتعاليممالتيملقنتهممم

مإياها.م

محرضةمالحققمم بعدمأنمانتهىمالشهود..مابتسممالحامي،موقال:مومعمذلكمكله..مفإنمالقانونـم

ملمذلك..ممـميقفميفمصفمموكيل..موكلمهذهمالدفاترمالتيممعيمتقوم

قالمذلك،مثممفتحمدفاتره..موراحميرسدمالقواننيمالتيمتربئنيموتربئمأمثايلممنماألساتذةمم

موالفكرينموالزعامءمالروحينيمللعصاباتموالجرمني..مم

ملمجيدمالحققمماميقول،مفلذلكمأمرمبإطالقمرساحي..موهومينظرمإيلمنظرةمممتلئةمباحلقد..مم

رونمإيلمنفسمالنظرة..موكأهنمميرونمالجرمماألكربميطلقمموكانمزمالؤهموزميالتهممنمالرشطةمينظم
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مرساحهمبينامميزفمبالجرمنيمالصغارمظلامتمالسجون.م

م***م

يفميوممآخرمرستمإىلممستشفىمكبريملعيادةمبعضمأقاريبمالرىض..موهناكمحصلممامحصلمم

ميفماليوممالسابق..م

مقلنا:مكيفمذلك..مهلماهتمكمالرىضمبأنكمسببمأدوائهم؟م

لقدمصاحميفمالكثري..مبعضهممكانممريضامبالسيالن..موبعضهممكانممريضامممقال:مأجل..م

بالزهري..موبعضهممكانممريضامبالسفلس..موبعضهممكانممريضامبأنواعمالرسطانمالختلفة..مم

موبعضهممكانممريضامباأليدز..مم

مقلنا:مومامعالقتكمأنتمهبذهماألمراض؟م

مقال:مسأحدثكممباممحصل..موستكتشفونمعالقتيمهبا.م

نامأسامعنامإليه،مفراحميقول:مبمجردمدخويلمالستشفى..موبعدمأنمصاحميفمالرىضمبامممأصخم

ذكرتملكمقبضتمعيلميدمشديدة،موأدخلتنيمقاعةمالمختتلفمعنمقاعةمالتحقيقات..مولكنيمملمأرمم

مفيهامأحداممنمالرشطة.م

ربامممممقالميلماجلالسمعىلممكتبها:ماسمحملنامحرضةمالربوفيسورمأنمنوجهمإليكمهتمةمخطرية..م

مملمتوجهميفممجيعمالتاريخملغريك.م

مقلت:مائذنواميلمأنمأستدعييمالحاميمالذيميتوىلمالدفاعمعني.م

مقال:ملنمحتتاجمإليه..مم

ماالهتاماتمدونمحضورمم مبتوجيه مالمتسمحملكم مالقواننيمالديمقراطية مإن مكيف.. قلت:

مالحامني.م

انني..مولذلكملنمحتتاجممقال:منحنمنعلمممامسيقولهمالحامي..مونحنمنعلمممامتقولهمالقوم

مللمحامي.م
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مقلت:مفلنمأخضعمللحكممإذن.م

قال:مأنتمحرميفمذلك..منحنملنمنحاكمكملنسجنكميفمسجوننا..مفليسملدينامسجون..مم

مولكنامنحاكمكملضمريك..ملتسجنميفمسجونمنفسك.م

مقلت:ممامفعلتمحتىمأسجنميفمسجنمضمريي.م

كمألخربك..مأومألخربمضمريكممقاممأحدهم،موقال:مأنامالدكتورم)بركمجونز(..مأقفمأمامم

م.م( 1) بأنممخسنيممليونمشخصميصابونمبمرضمالسفلسمكلمعاممم

ملعامم)م م(مـمحسبمتقريرممنظمةمالصحةمم1998وقدمبلغمعددمالصابنيمالسجلنيمرسميًا

م مالوفياتمم-مالعالية معدد موبلغ ممالينيمشخص.. ممخسة مم-محوايل مالتقرير )ممم-محسبمذات

م(مشخص.ممم159,000

أنامطبيبمخمتصمبمرضمالسيالن..مإنمهذامالرضممنمأكثرماألمراضممقاممآخر،موقال:موم

م موقدميصابمبه ميفمالوقتماحلارض، مانتشارًا مليونمشخصميفمكلمعام،ممم500-م200العدية

سنة..موغالبيتهمممنمطالبمالدارسمممم28وم15معظمهمميفمسنمالشبابمممنمترتاوحمأعامرهممبنيمم

مواجلامعات.م

يرتاوحمعددماإلصاباتمالسجلةمرسميًامبالسيالنمممم-ممثاًلمممم-مففيمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمم

ممالينيمإصابة.م5وم4مامبنيمم

مأماميفمالربازيلمفتسجلميوميًامحوايلمعرشينمألفمإصابةمجديدةميفمالعياداتموالستشفيات.م

مألفمرجلموامرأةموطفل.ممم500ويفمفرنساميقدرمعددمالصابنيمبالسيالنمسنويًامبـمم

م(محسبمتقريرممنظمةمالصحةمالعاليةمحوايلمم1998الصابنيمبالسيالنملعامم)موقدمبلغمعددمم

ممخسةممالينيمشخص.م

مأمامالوفياتمفيبلغمعددهممحسبمذاتمالتقريرمثامنيةمآالفمشخص.م

 
 م.م1974(محسبمإحصائيةمجرتمعامم1)
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قاممآخر،موقال:مأنامطبيبمخمتصمبمرضماهلربسمالزهري،مأومالقوباءمالتناسلية..مإنمهذامم

النتشارميفمسلسلةماألمراضماجلنسية..موقدمتضاعفمعددممالرضمحيتلمالرتبةماخلامسةممنمحيثمام

م(..مففيمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمتسجلمسنويًامم1970الصابنيميفمالعاملمهبذامالرضممنذمعامم)م

ممليونمشخص.ممم25مليونمإصابةمجديدة،مويقدرمعددمالصابنيمفيهامبحوايلمم

سية..مويفماليابانميفوقمعددممبالائةممنمجمموعةماألمراضماجلنمم15وتشكلمهذهماإلصاباتم

ماإلصاباتماجلديدةمبالقوباءمعدةممراتمعددماإلصاباتمبالسيالنموالسفلس.م

ميشكلماهلربسمالتناسيلم مالغربية معربممم20ويفمأوربا ممنمجمموعماألمراضمالتناقلة بالائة

مم(.م1980اجلنس،مفقدمتممرصدمأكثرممنمعرشةمآالفمحالةميفمبريطانياموحدهامعامم)م

دكتورم)مورس(مـموهومأستاذمالفريوساتمالطبيةميفمكليةمطبمجامعةممانشسرتمموقدمذكرمالم

بربيطانيامـمأنمنتيجةمالدراسةمالتيمقاممهباميفمبريطانيامتشريمإىلمأنمانتشارمهذامالرضميزدادميومًامبعدمم

مم30-م15يوم،موأنمأكثرماإلصاباتمبهمتقعمبنيمالشبابموالشاباتمالذينمترتاوحمأعامرهممبنيم

هذامالرضميتناسبمطرديًاممعماجلنسموطرقمممارستهموازديادهميفمالجتمعمبطرقمغريممممسنة..موأنم

مصحيحة،مفيامميقلمبالقابلمعندمالذينمحيبونمالعفافمويسعونمإليه.م

موكوبنهاجنمم موأمسرتدام مبروكسل ممثل: مأخرى معالية معواصم مالرضمإىل مانتقل وقد

موستوكهوملموبرلنيموباريسموجنوبمإفريقية(مم

وقال:مأنامطبيبمخمتصمبمرضماإليدز..مالشكمأنكمالحظتمأنمعددماإلصاباتممقاممآخر،مم

مبوباءماإليدزممنذماكتشافهميفمأوائلمالثامنيناتمحتىميومنامهذاميفمتصاعدممستمرموخميف.م

فحسبمإحصاءاتممنظمةمالصحةمالعاليةمالتيمكشفمالنقابمعنهاميفمالؤمترمالعاليماخلامسمم

م(،مفإنمعددماإلصاباتمبمرضماإليدزمم1989يالمبكندامعامم)مضدممرضماإليدزمالنعقدميفممونرتم

مإصابة.ممم70,000م(مملميتجاوزمم1985حتىمعامم)م

مإصابة.ممم300,000م(،مليصبحمحوايلمم1988وم1986ثممارتفعمهذامالعددممامبنيمعاميم)م
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إصابةمومليونمممم700,000م(ممامبنيمم1990وم1989ويقدرمعددماإلصاباتممامبنيمعاميم)م

مإصابة.مونصفمالليونمم

وقدمبينتممنظمةمالصحةمالعاليةمبأنهمإذامملميستطعماألطباءمإجيادموسيلةمفعالةمللقضاءمعىلمهذامم

مالوباءميفمالسنواتمالقبلة،مفإنمعددماإلصاباتمسيبلغميفمأواخرمهذامالقرنممخسةممالينيمإصابة.م

متواضعةممممولكنميبدومأنمتوقعاتممنظمةمالصحةمالعاليةمعنمعددمالصابنيمهبذامالرضمكانتم

مليونمممم35إصابةم)ممم70,930,000م(مم1998جدًا..مفقدمبلغمعددمالصابنيمباإليدزمبنهايةمعامم)م

مم2,285,000مليونممصابممنماإلناثمتقريبًا(،موبلغمعددمالوفياتمممم34مصابممنمالذكور،موم

مم(.م1999شخص..موذلكمحسبماإلحصاءاتمالصادرةمعنمالنظمةمنفسهامعامم)م

مبقسوة،مفصحتمفيهم:مومامعالقتيمأنامبكلمهذا؟مقالوامذلك،مثممنظروامإيلمم

قالماجلالسمعىلمالكتب:مألستمأنتمالذيمفتحتمهلممكلماألبوابموالنوافذمليتمتعوامباممم

ممتليهمعليهممنفوسهمممنمشهواهتم؟م

مألستمأنتمالذيمكنتمتلقنهمماألفكارمالتيمختلصهمممنمالرباءةموالطهرموالعفاف؟م

ملممنممتسكمباألخالقموالتزممهبا؟ميمبالتخلفمكمممرمألستمأنتمالذيمكنتمتم

ملمأجدمباممأجيبهم،مفقالواممجيعا:مأنتمجمرم،موإنمبرأتكممجيعمحماكممالدنيا..موأنتمقذرمولومم

ماغتسلتميفممجيعمبحارها.م

مقالوامذلك،مثممانرصفوا..موقدمتركواميفمنفيسمخدوشامكثريةمملمتستطعماألياممأنممتحوها.م

م***م

تلممأجريتمالشهرية..موقدمفوجئتمإذمرأيتميفمرصيديمميفميوممآخر..مذهبتمإىلمالبنكمألسم

مبلغامضخامممنمالال..مفسألتمالقائمنيمعمنمأرسلهمإيل،مفوجدتهمتلميذاممنمتالميذيمالقدامى..مم

مأرسلهميل،موتركممكتوبامقالميلمفيه:مشكراميامأستاذ..مفأناممدينملكمبثرويتمالضخمة.م

:مهامأنتمترينمجدوىمتعاليمك..مهامملستمأدريمكيفمدبماألملمإىلمنفيس..ملقدمقلتمهلام
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مهومتلميذممنمتالميذكمالنجباءميعرفمالوفاء..مويتعاملمبه.م

لكنمضمرييمالذيمبدأتماحلياةمتدبمإليهمدعاينمللبحثمعنمهذامالتلميذم)الويف!(..موقدمم

ماكتشفتمماممألينمألا..مم

اكتسابهمهلا..مممنعم..مصارمهلذامالتلميذمثروةمضخمةممنمالال..مولكنمعندمامبحثتميفمكيفيةم

مويفمكيفيةمإنفاقهممنهاموجدتمماممألينمبالتقزز.م

لقدمكانمصاحبمرشكاتمكثرية..ممنهامرشكاتمربا..مومنهامرشكاتممتاجرةميفماألعضاءمم

مالبرشية..مومنهامرشكاتمومهيةمتصدرممجيعمأنواعمالسموم..مم

مبالغممنمالالمالمختطرممباإلضافةمإىلمقنواتممنحرفةمكثريةمكانميديرها..موكانتمتدرمعليهم

معىلمالبال.م

ومممؤملكنيممعمكلمذلكمكلهمقبضتمالال..مومتتعتمبهمبرهةممنمالزمان..مإىلمأنمجاءماليوممالشم

مالذيمقررتمفيهمالتخلصممنماحلياة.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟مم

قلت:مكنتمأسريميفمذلكماليومميفمشارعممنمشواعممدينتنامالعريضة..مكانتمالسياراتمم

يةمتسريمبرسعةمجنونية..موفجأةمحدثمأماميمحدثمأليم..مراحمضحيتهمصبيممالضخمةمالقوم

مصغريمتفوحمعيناهمبكلمعطورمالرباءة.م

عندمامرأيتمجثتهمالشوهةمامتألتمألا..موشعرت..مولستمأدريمكيف..مبأننيمأحدمالذينمم

مخططواملقتلمهذهمالرباءة..مم

موقدموجدتماألمرمكاممتصورت..مأومكاممحدثتنيممشاعري..مم

قبضمعىلماجلاين..موكانمشاباممراهقا..موكانتمعالقتهميبمعالقةموطيدة..مفهومتلميذممملقدم

كتبيموأفكاري..موعندمامسئلمعنمسببمسوقهمبتلكمالرسعةمقالمبكلمبساطة:ملقدموجدتمم

راحتيموسعاديتمومتعتيموهوىمنفيسميفمهذامالنوعممنمالسياقة..مفلذلكمرحتمأرفعمرسعتيمإىلمم



310 

 

ماحلدمالذيمرأيتم.م

مأنمنضحيمبكلميشءممنمأجلمأنمنلبيممقالمذلم ميامأستاذـم ك،مثممالتفتمإيل،موقال:مأملمتعلمناـم

ممامتطلبهمنفوسنا.م

صمت..موتدخلمالحاميمالوكلميبمليدافعمعني..ملكنيمقلتمللمحامي:مدعهميتحدث..مم

مودعهمميرمونني..مفأنامجمرم..موالمحيقمللمجرممأنميتالعبمبالقواننيمالتيمتربئه..مم

ممهذامملمأجدمأحداميقبضمعيل..مأوميودعنيمأيمسجن..مملكنيممعمقويلم

كانمالناسميفمالطرقاتمينظرونمإيلمنظرةمازدراءمواحتقار..مويتمنونممنمكلمقلوهبمملومم

مأللقنماألجيالمكيفمخيضعونمم مالتيمكنتمأجلسمعليها يزحيوينممنمتلكمالكرايسمالكثرية

ملنفوسهمموشهواهتممولومعىلمحسابمكلمحقائقمالوجود.م

م***م

انميلمصديقميفمتلكماأليام..مكانمفيزيائيامكبريا..مكانماسمهم)لويسمديمبرويل(..موهوممكم

م معام منوبل مجائزة معىل م)الفيزياءمم1929احلائز معنوانه مكان مبه.. مخياطبني مكأنه مكتابا مكتب ..

واليكروفيزياء(..ممقالمفيه:م)ميتطلبمجسدنامالتوسعمزيادةميفمالروح(..موقالم:م)هلمسنستطيعمم

ىلمهذهمالزيادةمبنفسمرسعةمتقدممالعلم؟مالشكمأنممصريمالبرشيةممتوقفمعىلمذلك(..مماحلصولمعم

وقالم:م)مواآلنميفمهذاماجلسدمالذيماتسعمأكثرمممامينبغيمبقيتمالروحمكاممكانتمأضألممنمأنممتألهمم

وأضعفممنمأنمترشده..مإنمهذاماجلسدمالتخممينتظرمإضافةميفمالروح،موإنماآللةمتتطلبمتصوفا..مم

منسانيةمتئن،متكادمتسحقهامأثقالمالتقدممالذيمصنعته(..ممإنماإلم

عندمامقرأتمهذهمالكلامتمقررتمأنمأبحثمعنمالروحمالتيمتردعمالنفس..موكانمأولممامم

بدأتمبهمالكتابمالقدس..ملكنيمملمأجدمفيه..موالميفمالكنيسة..موالميفماألديرةمإالمماممألينمبالغثاءمم

م..مم( 1) 

 
 لمالسابقةمالكثريةممنماألدلةمعىلمهذا،مولذلكمملمنحتجمإىلمإعادتهمهنا.(مذكرناميفمالرسائ1)
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مولذلكمقررتمأنمأنتحر.م

مصحناممجيعا:متنتحر!؟م

قال:مأجل..مبعدمكلمهذهماآلالمموالرصاع..مخطرمعىلمبايلمأنمأنتحر..مفلمميعدمللحياةمعنديمم

مأيممعنى.م

وقدمقدرماهللمأنميكونمأحدمتالميذيمهومالنفذملامخطرمعىلمبايل..ملقدمكانميعملميفممستشفىمم

رأيتهمملميكنمخطرمعىلمبايلمممنممسشفياتمواشنطنمالكربى..مكانماسمهم)متيموثيمكيلم(..معندمامم

بعدمأنمأنتحر..مولكنيمبعدمأنمسمعتمحديثهممعمبعضمرفاقهمخطرمعىلمبايل..مسأنقلملكممبعضمم

م..موسأذكرملكممبعدهاممامفعلتممعمهذامالتلميذ:ممم( 1) مامسمعتممنمحوارم

قالمأحدهم:مأناممنماهلند..موقدماجتمعممؤمترماالحتادمالدويلمجلراحيمالخمواألعصابمم

مموأمجعمأعضاؤه..موكانوامأربعةمآالفمطبيبمعىلماختاذمقرارمينصمممم1989أكتوبرمممم13-م8ىممنممبنيودهلم

عىلمأنهميفمحاالتماألمراضمغريمالقابلةمللشفاء..موىفمالرحلةماألخريةمحيقمللطبيبمبعدممناقشةمم

واضحةموقرارممنمالريضمأومأقربمأقاربهمأنمحيدمتدخلهممنمهذامالعالجمبشكلهمالناسبمإىلمقدرمم

مإلمكانملنوعيةماحلياةمالتيمتقرتبممنمهنايتها.ممام

قالمآخر:مكنتممعهميفمهذامالؤمتر،موقدمنصمأيضامعىلمأنهممنمالواجبمالعنايةمبالريضمالذيمم

معىلمحافةمالوتمحتىمالنهاية..مولكنمبطريقةمتسمحمللمريضمبالحافظةمعىلمكرامته.مم

ةمآالفمطبيبممنمخمتلفمدولممقالمآخر:مكنتممعهم..موكانمالقرارمالذيموافقمعليهمأربعم

مالعاملمعىلمأنممنمحقمالطبيبميفمإيقافمعالجمالريضمالذيمأصبحمميئوسًاممنمشفائه.مم

مقالمتيموثيمكيل:ملقدمأبدعناميفمبالدنام)اليوتانيجا(مم

 
(ممانظر:م)القتلمالرحيم:مهلمهومرغبةمإنسانيةمأممدعوةمشيطانية؟؟(،مالدكتورمحممدمالسقامعيد،مموسوعةماإلعجازمالعلميم1)

مالرابعةمعرشة.السنةمم1992يوليومم694يفمالقرآنموالسنة،موانظر:مجملةم)زهرةماخلليج(ميفمعددهامرقمم

 وقدمذكرنامالسألةمبتفصيلميفمرسالةم)مأدويةممنماألرض(ممنمسلسلةم)ابتسامةماألنني(م
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مقالوا:مومام)اليوتانيجا(؟م

مقال:متستطيعونمتسميتهام)مالقتلممنمأجلمالرمحةم(مأوم)مالقتلميأسًاممنمالشفاءم(مم

مقالوا:موضحممامتريد.م

حويلملعرفتمممم1991قال:ملومقرأتمممامنرشتمجملةم)..؟(الطبيةماألمريكيةميفممارسمعامم

ممعناها.م

مقالوا:مفامذامكتبتمعنك؟م

دياين(مالتيمكانتممصابةمبرسطانممقال:ملقدمرويتمأنامالطبيبم)تيموثيمكيل(مقصةمالريضةم)م

حادميفمالدم،موقررتمأالمتتناولمجرعةمالدواءمالكيميائيمالخصصمهلا،موالتيموصفهامهلامالطبيبمم

العالج..مونظرًامالقتناعيمبأنمدياينمقدماختذتمبالفعلمالقرارماحلكيم،مفقدموصفتمهلامالحاليلمم

مالكيميائيةمالتيمساعدهتامعىلمالتخلصممنمحياهتا.مم

موا:موصفتمهلامماميقتلها.مقالم

قال:مأجل..موىفميوليوميفمنفسمالعاممرفضتمهيئةمالحلفنيمإدانتيمبتهمةممساعدةمالريضمم

(موهىماستفتاءمواليةمواشنطنمعىلممرشوعمقانونميبيحممم119عىلماالنتحار..مثممجاءتم)مالبادرةم

ميفمالوالياتمالتحدة.ممممممارسةمالقتلمالرحيم،مليصبحمأكربمدليلمعىلمتزايدمالتأييدمهلذهمالفكرةم

مقالوا:مفهلمجيدمهذامتأييدامشعبيامعندكم؟م

م معام مففي مذلك.. معىل ميقترصماألمر مومل مأجل.. مجاكممم1990قال: مالطبيبمالتقاعد كان

كينعوركاتابمحديثمالعناوينمالرئيسيةميفمالصحفمعندمامساعدمجانيتمإدكيز،موهيمسيدةمم

انمباستخداممآلةماالنتحارمالتيماخرتعها..مممصابةمبمرضمعضالمعىلماالنتحارميفممدينةمميتشجم

موالتيممنمخالهلاميستطيعمالريضمحقنمنفسهمبامدةمسامةممنمخاللمأنبوبةمخاصة.مم

ساعدمالطبيبمكيفورماثننيممنممرضاهمعىلماالنتحارمأيضًاميفمميتشجانمممم1991وىفمسبتمربمعاممم

مىلماالنتحار.ممالتيمليسملدهيامأيمقواننيمحديةممتنعمتدخلمالطبيبملساعدممرضاةمعم
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(ممFinal Exitنرشتممجعيةمهيملوكمكتابمديريممهفريم)مالخرجماألخريمم1919وىفمأبريلم

الذيميصفمأكثرممنمطريقةملالنتحار،مويقدممبيانيًامكاماًلمباألقراصمالتيميستطيعمالشخصمتناوهلامم

مالكتابميفممقدمةمأكثرمالكتبممبيعًاميفمالوم الياتمملالنتحارموعددها،مورسعانممامأصبحمهذا

مالتحدةماألمريكية.م

وقدمامتدحممؤيدومالكتابممضمونمالكتابمواعتربوهممادةمقيمةملساعدةمالريضماليئوسمم

منمشفائهم..مخاصةمالصابنيمباإليدزمالذينمخيشونمفقدمالسيطرةمعىلمأنفسهمموعدممكيفيةمم

مموهتم.مم

مبلمإنمانتشارمالكتابمعىلمهذامالنحومقدميدفعمأصحابماألمراضمالعصبيةمبقوةمإىلماالنتحار.مم

قالمآخر:مأناممنمهولندا..مولنامطرقناماخلاصةمبالقتلمالرحيم..مفعندناميعطيمالريضمحماليلمم

ممدقيقةمم30هبدفمقتلهمرمحةمبه..موهذهمالعقاقريمتصيبمالريضمبغيبوبةمعميقةمالمإفاقةممنهامخاللم

معىلمأنمتضعمحدًامحلياتهميفمغضونمعدةمساعات.مم

قالمآخر:مأناممنمبلده..موقدمأصدرناموثيقةمخاصةمبـم)الليثامنميا(،موصدرتمعنمأطباءمم

اجلمعيةماهلولنديةماللكيةملألدوية..موهيمتنصمعىلمأنهمجيبمعدمممنحمالريضمأيمعقاقريمخاصةمم

بمأنميواجهمبإعطاءمالريضمالزيدممنممباهللوسةمأومالتشنجات..موإنمحصلماحتاململلتقيؤمفيجم

مالعقاقري.مم

عامًاممضتمقبلمأنمتصبحماليوتانجيامعماًلممقبواًلميفمالنظاممالطبيماهلولنديممم20ومنذمنحوم

كانمالريضمالذيميطلبمتطبيقماليوثانييمعليهمخياطرمبمواجهةمموتمأقلمراحةموكرامة..مففيمم

ضعمحدمآلالممالريضميلجئونمإىلمإصابةممذلكمالوقتمكانماألطباءمالذينميشعرونمباأليسملوم

الريضمبنسبهمنقصمالسكرممنمخاللمحقنمبجرعاتممضاعفةممنماألنسولنيموحقنهمبعقاقريمم

مأخريمتساعدمعىلمإصابةمنوبةمقلبية،موأحيانًامكانوامخينقونمالريضمبالوسائد.مم

قميفمغيبوبةممقالمآخر:مأماماآلنمفيتممختيريمالريضمبنيمحقنمبعقارمساممحتتماجللدمحتىميغرم
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كاملةميعقبهامحقنمآخرمبموادمتساعدمعىلمارختاءمالعضالتممنمأجلمشلمعملماجلهازمالتنفيسمم

عالوةمعىلمطرقمأخريميتممخالهلامقتلمالريضماليئوسممنمشفائهمعىلمعدةممراحلمتستغرقمعدةمم

مساعاتممنمخاللمعقاقريمسامةمأيضًا.م

مونخشىمأنمخيرجماألمرم مفيصبحماألطباءمممقالمآخر:مواألمرميزدادمشدة.. عىلمالسيطرة..

منفذيمإعداممأكثرممنهممأطباء..موخاصةمإذامأصبحماألمرمبيدمالطبيب،موملميعدمالريضمهومصاحبمم

القرار..مفإنمذلكمسيفتحمالبابمأماممممارساتمغريممرشوعةمالمأولمهلاموالمآخرموقدميصعبمم

ةمعندمالكثريينملدرجةمأنهمموقفها..موليسمبعيدًامعنماألذهانمجتارةماألعضاءمالتيمأصبحتمرائجم

ميمكنمالتأكيدمعىلمأنمهناكمطرقامخاصةمهبذهمالتجارة.مم

م***م

بعدمأنمسمعتمهذامالكالم..موبعدمأنمامتألتمقناعةمبأنهمالميصلحميلمإالماالنتحار..مذهبتمم

إىلمهذامالتلميذميفمالستشفىمالذيميعملمفيه،مفعرفتهمبنفيس،موبكوينمكنتميفميومممنماألياممأستاذامم

.مفلمميكرتثمكثرياملعرفتي..مبلممامزادمعىلمأنمحتدثممعيمبربودةمعنمطلبي،مفأخربتهمبه..مفلمممله.م

يبدومعليهمـممعمغرابةمهذامالطلبمـمأيمتعجب..مبلماكتفىمبأنمطلبممنيممبلغاممنمالال..مومعمم

سهمأكثرممأنهمكانممبلغامكبريامإالمأينمقبلتمبه،مفقدمكانميلممنماجلبنمماميمنعنيممنمممارسةمماميامرم

مالناسممنمأساليبماالنتحار.م

بعدمأنمسلمتهمالالمأعطاينمذلكمالعقار،مووصفميلمبدقةمالكميةمالتيمأستعملهاممنه..مم

مووصفميلممامسيحدثميلمبالضبط.م

مقلنا:ممامدمتممعنا،مفأنتمملمتتجرأمعىلماستعامله؟م

مقال:مال..مبلماستعملته.م

ميكمالعقارمالقاتل.مقلنا:مفقدمغشكمتلميذكمإذن..مأخذممالكمدونمأنميعطم

مقال:مال..ملقدمأعطاينمالعقارمالقاتل..مولكنيمملمأستعملهمبالكيفيةمالتيمحددها.م
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مقلنا:ممل؟م

قال:ملقدمسقطتمالقارورةممنميديمفجأة..مال..مليسمفجأة..مبلمبعدمسامعيملصوتممجيلمم

ُتَهامالنَّْفُسم (ماْرِجِعيمِإىَلمَربِِّكمَراِضَيًةمم27اْلُْطَمِئنَُّةم)مكانميرددممنمقرآنمالسلمنيمهذهماآليةم:﴿مَيامَأيَّ

م(﴾م)الفجر(م30(مَواْدُخيِلمَجنَّتِيم)م29(مَفاْدُخيِلميِفمِعَباِديم)م28َمْرِضيًَّةم)م

لستمأدريمكيفمرستمقشعريرةملذيذةمإىلمجسميممجيعاموأنامأسمعمهذهمالكلامت..موقدمم

ميفمبيتمالنورموالسالمموالطمأنينةموالصفاء.مغصتمبعدهاميفمغيبوبةمعميقة..موملمأستفقمإالموأنامم

مقلنا:مفحدثنامعنمحديثكممعه.م

 السالم 

امتألموجهمصاحبنامبالسالمماجلميل،مثممقال:ملقدمكانمأولممامسمعتهممنمذلكمالسلممهومحتيةمم

السالم..مالنطلقةممنموجهمممتلئمبالسالم..وكانمأولممامقالميل:ملقدمشاءماهللمأنميمدميفمعمركمم

مقائقمالسالمممامحجبكمعنهمالرصاع.ملرتىممنمحم

مقلت:مومامحقائقمالسالم؟..موماماحلجبمالتيمحالتمبينيموبينها؟م

قال:مالسالممهومالذيميمألمكيانكمكلهمبالطمأنينةمواالستقرار،مفتشعرمبأنمكلميشءميفمحملهمم

م.مالذيميصلحمله..مأومتشعرمبأنمكلميشءمهوميفمحالتهمالتيمخلقهماهللمعليهامملميغريموملميبدلم

مقلت:مفامماحلجبمالتيمحتولمبينيموبنيمهذامالسالم؟م

مقال:مأولماحلجبمهومالنفس..مم

مقلت:مولكننامالميمكنمأنمنعيشممنمدونمنفوسنا..مأملمخيلقماهللملنامالنفوسملنعيشمهبا؟م

مقال:مملنعيشمهبا..مالملنعيشمهلا.م

مقلت:مملمأفهم.م

مقال:ممفرقمكبريمبنيمأنمتعيشملتأكل،موبنيمأنمتأكلملتعيش.م
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قلت:ملقدمقرأتمهذا..مولكنيمضحكتمعليه،موسخرتممنه،مورحتمألقنمتالميذيممامم

مخيالفه.م

مقال:ممفامذامرأيتممنمتالميذك؟م

ملمأجدممامأجيبهمبه،مفقال:ملقدمخلقماهللملناممعمنفوسنامالتيمالمتشبعمأومالمتريدمأنمتشبعمعقوالمم

لمذلكمينبغيمأنميراعى..مموأرواحاموقلوباموفوقمذلكمخلقممعنامبرشاموحيواناتموأفالكا..موكم

مفالمينبغيمللعاقلمأنميرتكملنفسهمالعنانملتصارعمنفسها،موتصارعممامحوهلا.م

مقلت:مولكنمالكبتمنفسهمرصاع.م

مقال:ممال..مليسمالكبتمرصاعا..مالكبتمعالمةمالسالممالكربى.م

مقلت:مكيفميكونمذلك؟..موالكابتمإنامميصارعمنفسهمالتيمبنيمجنبيه.م

مفمذلكمالرشطيميفمحملهمسليامممعاىفمدليلمعىلماالستقرارموسببمله.مقال:ممأالمترىمأنموقوم

مقلت:مومامعالقةمالرشطيمباممنحنمفيه؟م

قال:ممأليسمالرشطيمهومالذيميقوممبالكبت..مفيكبتمكلمالنزعاتمالرشيرةمالتيمتريدمأنمم

متغذيمهوىمالنفسمعىلمحسابمالعقلموالقلب..موالكون؟مم

مقلت:مقدميصحممامتقول.م

مقال:ممبلمالميصحمإالممامأقول.م

مقلت:مأنتمعىلمثقةمكبريةمبنفسك؟م

محلقائقمإالمبه.مقال:ممأجل..مذلكمأنممعيمالنورماألزيلمالذيمالمتكشفمام

مقلت:مومامهذامالنور؟م

مكالممريبمالذيمأنزلهمإيلمكاممأنزلهمإىلمكلمالبرشمليحتموامبأنوارهممنمالظلامتمالتيمم قال:م

متوقعهممفيهامنفوسهمموشياطينهم.م

مقلت:مفهلمحتدثمربكمعنمالنفس،موتلكمالغرائزمالتيممتتلئمهبا؟م
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الحلمالذيمقدميرتعمفيهمالشياطني..موهيمالحلممقال:ممأجل..ملقدمذكرمريبمالنفس..موبنيمأهنامم

اَهام)م (مَفَأهْلََمَهامُفُجوَرَهامم7الذيمقدميرفعمصاحبهامإىلمأعىلماجلنان..مقالمتعاىل:﴿مَوَنْفٍسمَوَمامَسوَّ

اَهام)م8َوَتْقَواَهام)م اَهام)م9(مَقْدمَأْفَلَحمَمْنمَزكَّ م(﴾م)الشمس(م10(مَوَقْدمَخاَبمَمْنمَدسَّ

اىلميفمهذهماآليةمأنماهللمتعاىلمخلقمالنفسمسويةممستقيمةمعىلمالفطرةمالقويمة،مملقدمأخربماهللمتعم

وبنيمأهناميفمأصلمخلقتهاممستعدةمألنمتوظفمماموهبمهلاممنمطاقاتميفمسبلماخلرب..مكاممأهنامم

يِنمَحنِيًفامِفْطَرَةماهللَِّ ِتيمَفَطَرمممستعدةمألنمتوظفهاميفمسبلمالرش،مكاممقالمتعاىلم:﴿مَفَأِقْممَوْجَهَكملِلدِّ مالَّ

:)مكلممولودميولدمعىلمممم(،موكاممقالمرسولماهللمم30النَّاَسمَعَلْيَهامالمَتْبِديَلمخِلَْلِقماهللَِّم﴾م)الروم:مم

سانه،مكاممتولدمالبهيمةمهبيمةممَجَْعاءمهلمحتسونمفيهاممنمم انهمأومُيَمجِّ دانهمأومُيَنرصِّ الفطرة،مفأبواهمهُيَوِّ

عنمربهمعزموجل:)ميقولماهللمعزموجل:مإينمخلقتمعباديمُحَنفاءممممحاكياممم،موقالمم( 1) جدعاء؟(م

مفجاءهتممالشياطنيمفاجتالتهممعنمدينهم(م

موأخربمأنهملنميفلحمإالممنمحافظمعىلمسالمةمفطرةمنفسه،مفلمميدنسهامبأيمدنس..مم

مالتفتمإيل،موقال:مأتدريمماممثلمذلك؟م

مقلت:مماممثله؟م

وعقولمسليمةمكلفوامبالدخولمإىلمأرضمختتلطممقال:ممإنممثلهمكمثلمقوممهلممأجساممسليمةمم

فيهامأشعةمالشمسمالطيبةمباألشعةماخلبيثة..موقدمزودواملذلكمبامميقيهمممنمأوزارماألشعةماخلبيثة..مم

مكاممزودوامبامميمكنهمممنماالنتفاعمباألشعةمالطيبة.م

ذلكمممملكنمبعضهممملميرضمهذامالوضع،مفراحميقتحمماألشعةماخلبيثةمبوجههمالعاريمزاعاممأنم

مالقناعمالذيميضعهمعىلموجههمنوعممنمالكبتمحيرممالنفسممنمحقهاميفمالتمتعمبأنواعماألشعة.م

مأتدريممامحيصلمهلذا؟م

مقلت:مأجل..مالشكمأنهمسيحرتقمبتلكماألشعة.م

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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قال:ممفهكذاماألمرمبالنسبةملنفوسنا..ملقدمخلقماهللمهلامماميتناسبممعها..موأباحهمهلا..موخلقمم

موحرمهمعليها.ممامالميتناسبممعها،ممم

مقلت:ممامداممالميتناسبممعها،مفلممخلقه؟م

قال:ممهومالميتناسبممعهاممنماجلهةمالتيمتريدمأنمتتناولهممنمخالهلا،مولكنهميتناسبممعهاممنمم

محيثممنفعتهمالعامة.م

مقلت:مملمأفهم.م

مقال:ممأليستمالكهرباءموسيلةمنافعةممنموسائلماحلياة؟م

مرضوراهتا.مقلت:مبلمقدمصارتمرضورةممنمم

مقال:ممفمنمأرادمأنميلمسمالتيارمالكهربائيمبيديهمالعاريتني؟م

مقلت:مستصعقهمالكهرباءمبلهيبها.م

قال:مموهكذامالنفس..مإهنامإنمتناولتماألشياءممنمحملها،موبالسبلمالتيمأبيحتمهلا،مفإهناملنمم

ا،مفإهناملنمجتنيممتظفرمإالمبالسعادةموالسالمموالصفاء..مولكنهامإنمأبتمإالمأنمتركبمنفسهاموهواهم

مإالممامجينيهماجلريءمعىلمالكهرباءمأوماجلريءمعىلماألشعةمالسامة.م

مقلت:مكالمكممعقول..مفهلموردميفمكتابكممالقدسمماميدلمعىلمهذا؟م

قال:ممأجل..ملقدمسمىماهللمتعاىلمتلكمالشاعرمالتيمجتذبمالنفوسمإىلماهلاويةم)هوى(،مفقالمم

امَمْنمَطَغىم)م ْنَيام)م(مَوَآثَم37:﴿مَفَأمَّ ماجْلَِحيَممِهَيماْلَْأَوىم)م38َرماحْلََياَةمالدُّ امَمْنمَخاَفمَمَقاَممم39(مَفإِنَّ (مَوَأمَّ

ِهمَوهَنَىمالنَّْفَسمَعِنماهْلََوىم)م ماجْلَنََّةمِهَيماْلَْأَوىم)م40َربِّ م(﴾م)النازعات(م41(مَفإِنَّ

اع..مفكيفميتحققمالسالمممقلت:مولكنماحلياةمالتيممتتلئمبقمعمهوىمالنفسمحياةمممتلئةمبالرصم

ممعمهذامالرصاع؟م

قال:ممهومرصاعمحمدودمومؤقت..موالنفسمالتيمتقدممعليهمتنالممنماللذةممامينالهمذلكمالذيمم

مانترصمعىلمأعدىمأعدائه.م
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مقلت:مولكنمالرصاعميظلمرصاعا؟م

قال:مالسالممالميتحققمإالمهبذامالنوعممنمالرصاع..مأالمترىمالعاملمالميتحققملهممرادهممنمم

مالكاملمالعلميمإالمببذلماجلهد،مومصارعةمنزواتماهلوىمالتيمتدعوهمإىلمالركونمإىلمالراحة؟م

مقلت:مبىل..مفالميمكنمألحدمأنميتمكنممنميشءممامملميبذلمجهدهمفيه.م

ْنَساَنميِفمَكَبٍدم﴾م)البلد:م (..مفاإلنسانمالبدمأنميكبدمم4قال:ممولذلكمقالمتعاىلم:﴿مَلَقْدمَخَلْقَناماأْلِ

مويتعبمإىلمأنميتحققملهممراده..مممميفمحياتهم

مقلت:موعيتممامذكرته..مفهالمحدثتنيمعنممطالبمالنفسماألمارة..موعنمكيفيةمقمعها.م

مقال:ممذلكمعلممطويل..موالعلممالميكفيموحدهمفيه..مبلمالمبدممعهممنمتربيةموجماهدة..مم

مقلت:مفهلمتدلنيمعىلممنمأرىمفيهمممامتتحدثمعنه؟م

،مولنحاولمأنمم( 1) مثلك..مولذلكمسأمرمبكمعىلمبعضمتالميذيمابتسم،موقال:ممأنامأستاذم

نختربهممباممتشاءممنمأنواعماالختبار..ملرتىمكيفمحتولتمنفوسهممإىلمنفوسمطاهرةمطيبةمممتلئةمم

مبالسالمماجلميل.م

مقلت:ميرسينمذلك..ملكنمأخربينممنمأنتمحتىمأعرفممعممنمأسري..موتالميذممنمسألتقي.م

مأنامالحاسبيم امالرجلمالذيمتعاملممعمنفسهمكامميتعاملمالغريمممعمغريمه..مم..مأنم( 2) قال:م

 
مللتعاملممعمالنفس..موهيمخريمردمعىلمالذاهبم1) ماإلسالمية مالنظرة مالبحثماألسسمالتيمتقوممعليها ميفمهذا (مذكرنا

 ذا،مفقدمأفردنامهلامفصوالميفمرسالتيم)أرسارماإلنسان(مو)أرسارماحلياة(الوجودية..مأمامالتفاصيلمالرتبطةمهب

(أشريمبهمإىلمأيبمعبدماهللماحلارثمبنمأسدمالحاسبيمالبرصي،مأحدمعلامءمالسلوكمالكبار،مسميمالحاسبيمألنهمكانمحياسبم2)

مـ.ه243نفسه.مومهومأستُاذمأكثِرمالبغداديني؛مومهوممنمَأهلمالبرصة.مماتمببغدادمسنةم

رويممنمورعهمأنهمكانمإذاممدميدهمإيلمالطعاممفيهمشبهةمحتركمإصبعهمعرق،مفكانميمتنعممنه..موقالماجلنيد:ممريبميومًا،مفرأيتم

فيهمأثرماجلوع،مفقلت:م)يامعم،مندخلمالدارموتتناولمشيئًا(،مفقال:منعم،مفدخلتمالدار،مومحلتمإليهمطعامًا،ممنمعرسمقوم؛مفأخذم

ارًا،مثممقامموألقاهاميفمالدهليزموفر،مفلاممرأيتهمبعدمأيام،مقلنملهميفمذلك،مفقال:مإينمكنتمجائعًامأنمأرسكملقمةموأدارهاميفمفيهممر

بأكيلموأحفظمقلبك،مولكنمبينيموبنيماهللمعالمة:مأالميسوغنيمطعامامفيهمشبهة،مفلمميمكننيمابتالعه،مفمنمأينمكانمذلكمالطعام؟م
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محاسبتهاموجاهدهتامإىلمأنماستقامتمعىلمطريقماهلل..موأسألماهللمأنميثبتنيمعىلمذلك.م

مقلت:مفهلمستدلنيمعىلمالطريقمالتيمرستمفيها؟م

مقال:ميرسينمذلك..مفالمهدفميلميفماحلياةمإىلمالداللةمعىلمهذا.م

منتحدثمفيه.مقلت:مفاخرتملنامجملسامم

ام)كليةممبكمإىلمكليةمخمتصةمهبذا..مإهنممقال:مأنامجمردمفرد..موحديثيموحدهمالميكفي..مسأسريم

التهذيبموالرتقي(موفيهامفروعمكثرية..مسأمرمبكمعىلمبعضها..ملتبرصمكيفمعالجماإلسالممالنفسمم

محقالمعظياممهلا.ممنمأدوائها..موكيفمملميكتفمبذلك،مبلمراحميغرسمفيهاممنمالكارمممامجعلهامم

مقلت:ممنمأسسمهذهمالكلية؟م

م..مإنهمذلكمالرجلمالذيمملمتعرفمالبرشيةممربياممثله.مقال:مومنمغريه؟..مإنهمحممدمم

 : اهلدي اإلهلي 

ْرممم:﴿مكانمأولمقسمميفم)كليةمالتهذيبموالرتقي(مقسممكتبمعليهممنمالقرآنمهذهماآليةم َفَذكِّ

ُكْممَأْعَلُممِباَمميِفمُنُفوِسُكْممِإْنمَتُكوُنواممم:﴿م)ق(،م(موهذهماآليةمم﴾م(م45ِباْلُقْرَآِنمَمْنمخَيَاُفمَوِعيِدم)م َربُّ

اِبنَيمَغُفوًرام)م ُهمَكاَنملأِْلَوَّ نَيمَفِإنَّ
ُلمِمَنماْلُقْرَآِنمَمامُهَوممم:﴿م)اإلرساء(،موهذهماآليةمم﴾م(م25َصاحِلِ َوُنَنزِّ

مَخَساًرام)مِشَفاٌءمَوَرمْحٌَةملِْلُمْؤِمننَِيمَواَلمَيِزيُدمالظَّالِِم )اإلرساء(،مفسألتمالحاسبيمعنه،ممم﴾م(م82نَيمِإالَّ

مفقال:ميفمهذامالقسمملنمتسمعمإالمالقرآن.م

مقلت:موهلمللقرآنمكلمهذهمالقوةميفمهتذيبمالنفس؟م

م.مومامداممكذلك،مفإنهميشفيممنمكلمالعللمالنفسية.م.مقال:ملقدموصفماهللمالقرآنمبكونهمشفاءم

مقلت:مكيفمذلك؟م

 
ثممقلتمله:متدخلماليوم،مفقال:منعم،مفقدمتماليهمكرسًامكانتملنامفأكل،موقال:مإذامممفقلت:مإنهممحلممنمدارمقريبميلممنمالعرس،

 قدمتمإيلمفقريمشيئًامفقدمممثلمهذا.

 منممؤلفاته:م)الرعايِةمحلقوقماهلل(،مو)مائيةمالعقلموحقيقةممعناه(،موغريها.

 والمخيفىمرسماختيارناملهميفمهذامالفصل.
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.مولذلكمفإنمالذيمم.مآنمصياغةمخاصة،مفهومخياطبمالنفسممنمجذورهامقال:ملقدمصيغمالقرم

مأدمنمعليهموالتزمهمتأدبمعىلميديهمالمحمالة.م

م.م.م.موكلممنمتربواميفمحجرمهذهماألمةمملميتهذبوامإالمبالقرآنم.مإنمكلممنمرباهممرسولماهللمم

عنممممرويمأنمالنجايشمطلبممنمجعفرمبنمأيبمطالبمأنميسمعهمشيئًامممامجاءمبهمالرسولمم

اهلل،مفقرأمعليهمصدرًاممنم)كهيعص(مفبكىمالنجايشمحتىماخضلتمحليتهموبكتمأساقفتهمحتىمم

اخضلتمحلاهممحنيمسمعواممامتالمعليهم،مثممقالمهلممالنجايش:مإنمهذاموالذيمجاءمبهمعيسىمم

مة،مانطلقامفالمواهللمالمأسلمهممإليكامموالمُيكادون.ممليخرجممنممشكاةمواحدم

وعنماألصمعيمقال:مأقبلتممنمجامعمالبرصةمفطلعمأعرايبمعىلمقعودملهمفقال:مممنمالرجل؟مم

قلت:ممنمبنيمأصمع،مقال:ممنمأينمأقبلت؟مقلت:ممنمموضعميتىلمفيهمكالممالرمحن،مفقال:ماتلمم

مفتلوتم متعامم﴾موالذارياتمم:﴿معىّل مبلغتمقوله مفلام مُتوَعُدوَنممم:﴿مىل مَوَما مِرْزُقُكْم
ِ
اَمء مالسَّ َويِف

)الذاريات(،مقال:محسبك،مفقاممإىلمناقتهمفنحرهامووزعهامعىلممنمأقبلموأدبر،موعمدمإىلمم﴾م(م22)م

سيفهموقوسهمفكرسمهامووىل،مفلاممحججتممعمالرشيدمطفقتمأطوفمفإذامأنامبمنمهيتفميبمم

واصفرمفسّلممعيّلمواستقرأمالسورة،مفلاممبلغتممبصوتمرقيقمفالتفت،مفإذامأنامباألعرايبمقدمنحلم

مممم:﴿ماآليةمصاح،موقال:مقدموجدنامماموعدنامربنامحقًا،مثممقال:موهلمغريمهذا؟مفقرأتمم
ِ
اَمء مالسَّ َفَوَربِّ

مِمْثَلمَمامَأنَُّكْممَتْنِطُقوَنم)م )الذاريات(،مفصاحموقال:ميامسبحانماهللممنمذامم﴾م(م23َواأْلَْرِضمِإنَُّهمحَلَقٌّ

ضبماجلليلمحتىمحلف،مملميصدقوهمبقولهمحتىمأجلؤوهمإىلماليمنيمقائلهامثالثًا،موخرجتممالذيمأغم

ممعهامنفسه.م

م***م

.مأردتمأنمأتكلم،مفقالميلمالحاسبي:ملقدمذكرتملكمأنمم.مسمعنامصوتامعذباميرتفعمبالقرآنم

النفوس،موهيذبوهنامم.مفهلممنسمعمإىلمالقرئني،موهممخياطبونم.مهذامالقسممالميوجدمفيهمإالمالقرآنم

مبكالممرهبا.م
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اَمَواِتمممم:﴿م.مفسمعتهميرددممنمالقرآنمهذهماآلياتمم.ماقرتبناممنمالقرئم امَعَرْضَناماألَماَنَةمَعىَلمالسَّ ِإنَّ

مَجُهوم مَظُلومًا مَكاَن ُه ماإلنسانمِإنَّ مَومَحََلَها مِمنَْها مَوَأْشَفْقَن محَيِْمْلنََها مَأْن مَفَأَبنْيَ َباِل اًلم﴾ممَواألْرِضمَواجْلِ

.م:﴿مَوِإْنمُكنُتْممَعىَلمَسَفٍرمَومَلْمجِتُدوامَكاِتبًامَفِرَهاٌنمَمْقُبوَضٌةمَفِإْنمَأِمَنمَبْعُضُكْممَبْعضًامم.م(م72)األحزاب:مم

َهاَدَةمَوَمْنمَيْكُتْمَهامَفِإنَّم ُهمَوالمَتْكُتُموامالشَّ مَربَّ مالَِّذيماْؤمُتَِنمَأَماَنَتُهمَوْلَيتَِّقماهللََّ مباَِمممَفْلُيَؤدِّ ُهمآِثٌممَقْلُبُهمَواهللَُّ

مم.م(م283َتْعَمُلوَنمَعِليٌمم﴾م)البقرة:مم ماهللََّمَيْأُمُرُكْممَأْنمُتَؤدُّواماألَماَناِتمِإىَلمَأْهلَِهامَوِإَذامَحَكْمُتْممَبنْيَ .م﴿مإِنَّ

ماهللََّ مَيِعُظُكْممِبِهمِإنَّ ماهللََّمنِِعامَّ ُكُموامِباْلَعْدِلمِإنَّ (..م﴿مَيامم58مَكاَنمَسِميعًامَبِصريًام﴾م)النساء:ممالنَّاِسمَأْنمحَتْ

ُسوَلمَوخَتُوُنوامَأَماَناِتُكْممَوَأْنُتْممَتْعَلُموَنم﴾م)األنفال:مم ِذيَنمآَمُنوامالمخَتُوُنواماهللََّمَوالرَّ َامالَّ .م﴿مَقْدمم.م(م27َأهيُّ

ِذيَنمُهْمميِفمَصاَلهِتِْممَخاِشُعونَم1َأْفَلَحماْلُْؤِمُنوَنم)م ْغِومُمْعِرُضوَنم)م2م)م(مالَّ ِذيَنمُهْممَعِنماللَّ (مم3(مَوالَّ

َكاِةمَفاِعُلوَنم)م ِذيَنمُهْمملِلزَّ ِذيَنمُهْمملُِفُروِجِهْممَحافُِظوَنم)م4َوالَّ مَعىَلمَأْزَواِجِهْممَأْومَمامَمَلَكْتمم5(مَوالَّ (مِإالَّ

م)م مَمُلوِمنَي مَغرْيُ ُْم مَفِإهنَّ ماْبَتَغىمَورَم6َأْياَمهُنُْم مَفَمِن م)م( ماْلَعاُدوَن مُهُم مَفُأوَلِئَك مَذلَِك مُهْممم7اَء ِذيَن مَوالَّ )

اِفُظوَنم)م8أِلََماَناهِتِْممَوَعْهِدِهْممَراُعوَنم)م ِذيَنمُهْممَعىَلمَصَلَواهِتِْممحُيَ (مُأوَلِئَكمُهُمماْلَواِرُثوَنمم9(مَوالَّ

ِذيَنمَيِرُثوَنماْلِفْرَدْوَسمُهْممِفيَهامَخالُِدوَنم)م10)م ْنَساَنمُخِلَقمَهُلوًعامم(﴾مم11(مالَّ ماإْلِ )الؤمنون(..م﴿مِإنَّ

مَجُزوًعام)م19)م ُّ ُهمالرشَّ مَمُنوًعام)م20(مِإَذامَمسَّ ُهماخْلَرْيُ مالَُْصلِّنَيم)م21(مَوِإَذامَمسَّ ِذيَنمُهْممَعىَلمم22(مِإالَّ (مالَّ

مَمْعُلوٌمم)م23َصاَلهِتِْممَداِئُموَنم)م ْممَحقٌّ ِذيَنميِفمَأْمَواهِلِ اِئِلمَوالَْْحُروِمم)م24(مَوالَّ ِذيَنمم25(ملِلسَّ (مَوالَّ

يِنم)م ُقوَنمِبَيْوِممالدِّ ِْممُمْشِفُقوَنم)م26ُيَصدِّ ِذيَنمُهْممِمْنمَعَذاِبمَرهبِّ مم27(مَوالَّ ْممَغرْيُ
ِ مَعَذاَبمَرهبِّ (مإِنَّ

ِذيَنمُهْمملُِفُروِجِهْممَحافُِظوَنم)م28َمْأُموٍنم)م مَعىَلمَأْزَواِجهِم29(مَوالَّ ُْممم(مِإالَّ ْممَأْومَمامَمَلَكْتمَأْياَمهُنُْممَفِإهنَّ

م)م مَمُلوِمنَي م)م30َغرْيُ ماْلَعاُدوَن مُهُم مَفُأوَلئَِك مَذلَِك ماْبَتَغىمَوَراَء مَفَمِن مأِلََماَناهِتِْممم31( مُهْم ِذيَن مَوالَّ )

ِذيَنمُهْممِبَشَهاَداهِتِْممَقاِئُموَنم)م32َوَعْهِدِهْممَراُعوَنم)م ِذينَم33(مَوالَّ افُِظوَنمم(مَوالَّ مُهْممَعىَلمَصاَلهِتِْممحُيَ

م(﴾م)العارج(م35(مُأوَلِئَكميِفمَجنَّاٍتمُمْكَرُموَنم)م34)م

رأيتمالجتمعنيمحولهممستغرقنيماستغراقامتاما،مورأيتمعىلموجوهمبعضهممدموعامكثريةمم

.مورأيتمبعضهمميمسكمورقةميكتبمفيهامشيئا،مفاقرتبتممنه،مفرأيتهميضعمجداولممملوءةمم.متنحدرم
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م.مأنتمتنشغلمعنمكالممربكمبعدمثروتك؟م.م.مفقلتملهمخمتربا:ممامتفعلميامرجلم.مقامامأرم

.مأنامرجلمكنتممرسفامم.م.مالمتسئميبمالظنم.مقالميلمـموالدموعمتنحدرممنمعينيهمـم:مالميامأخيم

.موقدمنبهتنيمهذهماآلياتمإىلموجوبمإرجاعمم.م.موقدمأخذتمأمواالمكثريةمبغريمحقم.معىلمنفيسم

.موقدمعاهدتماهللميفمهذامالجلسمأالمأخرجممنهمإالمبعدمأنمأردمكلمحقمم.مألصحاهباماحلقوقم

م.مفألنمأذوقمفقرمالدنيامخريممنمأنمأذوقمفقرماآلخرة.م.ملصاحبهمحتىملومافتقرتم

م***م

.مبىلميامم.م:مبىلميامربمقدمآنمتركته،مورستمإىلمجملسمآخر،مفرأيتمرجالميرددمبينهموبنيمنفسه:مم

مدمآن.م.مبىلميامربمقم.مربمقدمآنم

.مكانمشاطرًاميقطعمالطريقمبنيمم.مفسألتمالحاسبيمعنمشأنه،مفقال:مهذامالفضيلمبنمعياضم

قولهمتعاىلم:﴿مَأمَلْمممم.موكانمسببمتوبتهمأنهمارتقىمبعضماجلدرانمفسمعمتاليًاميتلوم.مأبيوردمورسخسم

ِذيَنمُأوُتواماْلِكَتاَبمِمْنممممَيْأِنملِلَِّذيَنمَآَمُنوامَأْنمخَتَْشَعمُقُلوهُبُْمملِِذْكِرماهللَِّمَوَمامَنَزَلم مَواَلمَيُكوُنوامَكالَّ ِمَنماحْلَقِّ

،مفلاممسمعهامقال:مم(﴾م)احلديد(م16َقْبُلمَفَطاَلمَعَلْيِهُمماأْلََمُدمَفَقَسْتمُقُلوهُبُْممَوَكِثرٌيمِمنُْهْممَفاِسُقوَنم)م

م:منرحل،موقالمبعضهمممبىلميامربمقدمآنمفرجع،مفآواهمالليلمإىلمخربٍةمفإذامهبامسابلة..مفقالمبعضهم

حتىمنصبحمفإنمفضياًلمعىلمالطريقميقطعمعلينا..مقال:مففكرت،موقلتمأنامأسعىمبالليلميفمم

العايص،موقومممنمالسلمنيمهاهنامخيافوين،مومامأرىماهللمساقنيمإليهممإالمألرتدع،ماللهممإينمقدمم

متبتمإليكموجعلتمتوبتيمجماورةمالبيتماحلرام.م

م***م

سمآخر،مفرأيتمرجالميتوسطمحلقة،موهوميقرأمعليهممالقرآن،موبعدممتركته،مورستمإىلمجملم

أنمانتهىمسألهمأحدهممقائال:ميامشيخنامعنمرسمتأثريمالقرآنميفمقمعمالشهواتماخلسيسةمالتيممتتلئمم

مهبامالنفوس.م
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مبالرتغيبموالرتهيبمم( 1) فأجابهم ماحلسنة موالوعظة ملقدمجعلماهللميفمالقرآنممنماحلكمة :

.مم.موالرتغيبميفماآلخرةمواألمثالموالقصصمالتيمفيهامأنواعمالعربمواالستبصارموالتزهيدميفمالدنيامم

وكلمذلكميرغبمالقلبمالسليممإذامأبرصمذلكمفياممينفعهميفممعاشهمومعاده،مويرغبمعامميرضه،مم

م.م.مفيصريمالقلبمحمبامللرشد،ممبغضامللغيم

إرادته،مويعودممفالقرآنممزيلملألمراضمالوجهةملإلراداتمالفاسدة،مفيصلحمالقلب،مفتصلحمم

إىلمفطرتهمالتيمفطرمعليها،مفتصلحمأفعالهماالختياريةمالكسبيةمكامميعودمالبدنمبصحتهموصالحهمإىلمم

احلالمالطبيعيمفيصريمبحيثمالميقبلمإالماحلقمكاممأنمالطفلمالميقبلمإالماللبن،مفيتغذىمالقلبممنمم

ثبتمملكهمكامميتغذىمالبدنمباممماإليامنموالقرآنمبامميزكيهمويقويهمويؤيدهمويفرحهمويرسهموينشطهمويم

مينميهمويقويه.م

وكلممنمالقلبموالبدنمحمتاجمإىلمأنميرتبى،مفينمومويزيدمحتىميكملمويصلح،مفكاممأنمالبدنمم

حمتاجمإىلمأنميزكومباألغديةمالصلحةملهمواحلميةمعامميرضهمفالمينمومإالمبإعطائهممامينفعهمومنعممامم

يتممصالحهمإالمبذلك،موالمسبيلملهمإىلمالوصولمإىلمميرضهمفكذلكمالقلبمالميزكوموالمينموموالمم

ذلكمإالممنمالقرآن،موإنموصلمإىلميشءممنهممنمغريهمفهومنزرميسريمالمحيصلملهمبهممتاممالقصود،مم

موكذلكمالزرعمالميتممإالمهبذينماألمرين.مم

 : اهلدي النبوي 

التهذيبموالرتقي(مرستممبعدمأنمجتولتمعىلمحلقاتمكثريةميفمقسممالقرآنممنمكليةم)كليةم

ماهللَُّمَعىَلماْلُْؤِمننَِيممممم:﴿ممعمصاحبيمالحاسبيمإىلمقسممآخرمكتبمعليهممنمالقرآنمهذهماآليةم َلَقْدمَمنَّ

يِهْممَوُيَعلُِّمُهُمماْلِكَتاَبمَواحلِْم َوِإْنمَكاُنواممممْكَمةَمِإْذمَبَعَثمِفيِهْممَرُسواًلمِمْنمَأْنُفِسِهْممَيْتُلومَعَلْيِهْممَآَياِتِهمَوُيَزكِّ

م)آلمعمران(ممم﴾م(م164ِمْنمَقْبُلمَلِفيمَضاَلٍلمُمِبنٍيم)م

فسألتمالحاسبيمعنها،مفقال:ميفمهذهماآليةميذكرماهللمالوظائفمالتيمكلفمهبامرسولماهللمم

 
 .1/45إغاثةماللهفانمالبنمالقيم:م(مهذاماجلوابممنقولمبترصفممن:م1)



325 

 

م..م

مقلت:مفاممعالقتهامبالتهذيبموالرتقية؟م

م..ملماهللممقال:مالميوجدميفمالعاملمرجلموضعمخطةممتكاملةمللتهذيبموالرتقيةممثلمرسوم

مقلت:مفأينمأجدمهذهماخلطة؟م

.مثمماجتهدواميفمم.م.متلكمالتيماجتهدمالعلامءميفممتييزمالوثوقممنهاممنمغريهم.مقال:ميفمأحاديثهم

.مثمماجتهدواميفماستنباطمالكيفياتمالعمليةمالتيمجتعلممنهامم.ممعرفةمالعاينمالعظيمةمالتيمحتملهام

مواقعامملموسا.م

م.مفخريمجوابملكمأنمترىموتسمع،مفليسماخلربمكالعيان.م.متعالمأردتمأنمأسأل،مفقالميل:مم

رستممعهمإىلمأولمحلقةمكانمجيلسمفيهامشيخمعرفتمفياممبعدمأنماسمهم)عبدمالوهابمم

ممم( 1)ممم(مالشعراينم

:)منرضماهللمامرأمسمعممنامشيئامفبلغهمكاممسمعهمفربممبلغمممقالمرسولماهللمكانميقول:م

 
م(،مولدميفمقلقشندةم)بمرص(مونشأمم1565م-م1493هـم=مم973م-م898عبدمالوهابمالشعراينم)مالشيخ(منشريمبهمإىلم1)

مبساقيةمأيبمشعرةم)منمقرىمالنوفية(موإليهامنسبته:م)الشعراين،مويقالمالشعراوي(موتويفميفمالقاهرة.

مالرض م)االجوبة ممنها متصانيف، مالطالبنيمإىلممراتبمالعلامءمله مو)إرشاد مو)أدبمالقضاة( موالصوفية( مالفقهاء معنمأئمة ية

ميفمالواثيقموالعهود( مالورود مو)البحر م(، مآدابمالعبودية ميفممعرفة مالقدسية مو)االنوار مالنفوسمواالسامعمم،العالني( و)هبجة

مدية(مالذيمرجعنامإليهميفمهذامالحل،موغريها.واالحداقمفيامممتيزمبهمالقومممنماآلدابمواالخالق(،مو)العهودمالحم

وننبهمهنامإىلمأنمبعضماخلرافاتمدستميفمكتبه،موقدمنبهمهومإىلمذلك،موأشارمإليهمالؤرخمعبدماحليمبنمالعامدماحلنبيلميفمكتابهم

)شذراتمالذهبميفمأخبارممنمذهب(معندمترمجته،مفقال:م)وحسدهمطوائفمفدسوامعليهمكلامتمخيالفمظاهرهامالرشع،موعقائدم

موامعليهمالقيامة،موشنَّعواموسبُّوا،مورموهمبكلمعظيمة،مفخذهلمماهلل،موأظهرهماهللمعليهمموكانمزائغة،مومسائلمختالفماإِلمجاع،موأقام

مواظبًامعىلمالسنة،مومبالغًاميفمالورع،مُمؤثِرًامذويمالفاقةمعىلمنفسهمحتىمبملبوسه،ممتحمالًملألذى،مموزعًامأوقاتهمعىلمالعبادة؛ممام

م مُيسَمُع موكان موإِفادة.. موتسليٍك معىلممبنيمتصنيٍف مبالصالة ماجلمعة مليلة محييي موكان موهنارًا، مليالً مدويمكدويمالنحل لزاويته

وملميزلممقياًممعىلمذلك،ممعظَّاًمميفمصدورمالصدور،مإِىلمأنمنقلهماهللمتعاىلمِإىلمدارمكرامته(م)شذراتمالذهبميفمأخبارممم،الصطفىمم

 (م8/374منمذهب:
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مممم( 1) أوعىممنمسامع(م

ومعنىمنرضماهللم:مالدعاءمبالنضارةموهيمالنعمةموالبهجةمواحلسنمتقديرهممجلهماهللموزينهمممم

مباألخالقماحلسنةمواألعاملمالرضية.مم

مممم( 2) هممنه(مويفمرواية:م)فرباممحاملمفقهمليسمبفقيهموربمحاملمفقهمإىلممنمهومأفقممم

ويفمرواية:)ماللهممارحممخلفائيمقالواميامرسولماهللمومامخلفاؤكم؟مقالمالذينميأتونممنمممم

مممم( 3) بعديميروونمأحاديثيمويعلموهنامللناس(م

أنمنسمعممم:مأخذمعلينامالعهدمالعامممنمرسولماهللم( 4) بعدمأنمروىمهذهمالنصوصمقالم

أحاديث،موذلكمبكتبنامكتبماحلديثموإرساهلاممالناسماحلديث،مونبلغهمإىلمالبالدمالتيمليسمفيهام

ممم.مإىلمبالدماإلسالمم

م***م

..معندمامجلسنامم( 5) انتقلنامإىلمحلقةمأخرى،مكانميطلقمعىلمشيخهاملقبم)ابنمأيبمالدنيا(م

..مم.مونريدممنكمأنمحتدثنامعنمنبينام.مسمعنامسائالميسألمقائال:منحنمجتارمقدمناممنمبالدمبعيدةم

مخصنامهبا.موعنمالتوجيهاتمالتيمم

ممقالمرسولماهللممابتسممابنمأيبمالدنيامابتسامةمهادئة،موكأنهميرحبمهبمممنمخالهلا،مثممقال:مم

 
 رفوعا.(مرواهمأبومداودموالرتمذيموابنمحبانميفمصحيحهمم1)

 (مهيمللطرباين.2)

 (مهيمللطرباين.3)

 (مهذهمالنصوصممنقولةمبترصفممنمكتابم)العهودمالحمدية(ملعبدمالوهابمالشعراين.4)

هـ،مم281م-م208(مممأشريمبهمإىلمأيبمبكرمعبداهللمبنمحممدمبنمُعبيدمبنمسفيانمبنمقيسمالعروفمبابنمأيبمالدنيا،مالبغداديم)5)

الحدث،مصاحبمالتصانيفمالشهورةمالفيدة،مكانممنمالوعاظمالعارفنيمبأساليبمالكالمموماممم(،موهوماحلافظ،894م-م823

مم164يالئممطبائعمالناس،مإنمشاءمأضحكمجليسه،موإنمشاءمأبكاه..موثقهمأبوحاتمموغريه..مصنّفمالكثريمحتىمبلغتممصنفاتهم

ملشدةموغريها.م)الوسوعةمالعربيةمالعالية(مصنفًاممنها:مالعظمة؛مالصمت؛ماليقني؛مذممالدنيا؛مالشكر؛مالفرجمبعدما

 والمخيفىمرسماختيارناملهمهنا،مفهوممنمالؤلفنيمالكثرينميفماألحاديثمالرتبطةمباألخالق.م
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ثالثمممم:)مثالثةمالمينظرماهللمإليهمموالميزكيهمموهلممعذابمأليم(مقالمالراوي:مفقرأهامرسولماهللمم

بلموالنانموالنفقمممرات..مقالمالراوي:مفقلت:مخابواموخرسواممنمهمميامرسولماهلل؟مقالم:م)السم

ممم( 1) سلعتهمباحللفمالكاذب(م

ورجلممم،موعائلممستكربمم،م:)مثالثةمالمينظرماهللمإليهمميوممالقيامةمأشيمطمزانمم( 2) ويفمروايةم

مجعلماهللمبضاعتهمالميشرتيمإالمبيمينهموالميبيعمإالمبيمينه(م

رجلمعىلمفضلمم:)مثالثةمالميكلمهمماهللميوممالقيامةموالميزكيهمموهلممعذابمأليمم:مممموقالمم

مممم( 3) ماءمبفالةميمنعهمابنمالسبيل(م

ورجلمبايعمممم،مويفمروايةم:م)يقولماهللملهماليوممأمنعكمفضيلمكامممنعتمفضلممامملمتعملميداكم

مم،مرجالمسلعةمبعدمالعرصمفحلفمباهللمألخذهامبكذاموكذامفصدقهمفأخذهاموهومعىلمغريمذلكم

مامماميريدموىفملهموإنمملميعطهمملميفمله(مورجلمبايعمإمامامالميبايعهمإالمللدنيامفإنمأعطاهممنهم

ورجلمحلفمممم،مويفمرواية:)مورجلمحلفمعىلمسلعةملقدمأعطيمهبامأكثرمممامأعطيموهومكاذبم

ورجلممنعمفضلمماءمفيقولماهللملهميومممم،معىلميمنيمكاذبةمبعدمالعرصمليقتطعمهباممالمامرئممسلمم

مالقيامةماليوممأمنعكمفضيلمكامممنعتمفضلممامملمتعملميداك(م

مم،موالشيخمالزاينممم،موالفقريمالختالممم،م:)مأربعةميبغضهمماهللم:مالبائعماحلالفممموقالمرسولماهللمم

ممممم( 4) واإلمامماجلائر(م

خيرجمإليناموكنامجتاراموكانميقولم:م)ياممعرشمالتجارمإياكممممموعنمواثلةمقال:مكانمرسولماهللمم

ممم( 5) والكذب(م

 
 (مرواهممسلممواألربعة.1)

 (مهيمللطرباينميفمالكبري.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.3)

 (مرواهمالنسائيموابنمحبانميفمصحيحه.4)

 الطرباينمبإسنادمالمبأسمبه.(رواهم5)
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م( 1)ممم:)ماحللفممنفقةمللسلعةمممحقةمللكسبممموقالمرسولماهللمم

مممم( 2) :)مالتاجرمالصدوقماألمنيممعمالنبينيموالصديقنيموالشهداء(ممموقالمرسولماهللمم

وإذاممم،محدثوامملميكذبوامم:)مإنمأطيبمالكسبمكسبمالتجارمالذينمإذامموقالمرسولماهللم

وإذامكانمعليهممممم،موإذامباعوامملميمدحواممم،موإذاماشرتوامملميذمواممم،موإذاموعدوامملمخيلفواممم،مائتمنوامملمخيونوام

مممم( 3) وإذامكانمهلممملميعرسوا(ممم،مملميمطلوام

مم،مفإنمصدقمالبيعانموبينامبوركمهلامميفمبيعهامممم،م:)مالبيعانمباخليارممامملميتفرقاممموقالمرسولماهللمم

مبيعهامم مبركة مويمحقا مفعسىمأنميربحا مللسلعةمممحقةمم.موإنمكتامموكذبا ممنفقة ماليمنيمالفاجرة .

ممم( 4) للكسب(م

فاستجابواملرسولماهللمممم،مإىلمالصىلمفرأىمالناسميتبايعونمفقالم:م)ياممعرشمالتجار(ممموخرجمم

قالم:م)إنمالتجارميبعثونميوممالقيامةمفجارامإالممنماتقىموبرممفممم،مورفعوامأعناقهمموأبصارهممإليهممم

ممم( 5) وصدق(م

 : املستقيم   الرصاط 

بعد أن جتولت عىل حلقات كثرية سمعت فيها من هدي حممد وتربيته للنفوس،  

رست مع املحاسبي إىل قسم آخر يف )كلية التهذيب والرتقي(، وقد رأيت عىل  ومتكنه منها،  

اَط املُْْسَتِقيَم ) }الفتة بابه هذه اآلية:  َ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ  6اْهِدَنا الرصر اَط الَّ ( رِصَ

الرنَي ) عنه وعن رس اآلية    [، فسألت املحاسبي7،  6]الفاحتة:    {(7املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

إن النفس اإلنسانية حتتاج إىل نامذج ممتلئة بالطهر والعفاف  التي وضعت عىل بابه، فقال: 

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)

 (رواهمالرتمذيمبسندمحسن.2)

 (رواهمالبيهقيموغريه.3)

 (رواهمالبخاريمومسلم.4)

 (رواهمالرتمذيموابنمحبانمواحلاكمموصححوه.5)
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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. 

 راقية التي كنت سمعتها يف القسمني السابقني؟ قلت: أال تكفي تلك التعاليم ال

 . ولكن للشيطان منافذه التي حيول هبا اخلري رشا، واهلداية ضاللة. .قال: بىل 

 قلت: أيمكن ذلك؟ 

. وقد وقع يف هذه األمة من ذلك كثري من الرصاع نتيجة انحرافهم عن  .قال: أجل 

إىل   ه.. لقد أشار رسول اهلل الرصاط املستقيم الذي أمروا بااللتزام به، والتمسك بحبل

يوما خطا فقال: هذا سبيل    ذلك، ففي احلديث عن ابن مسعود قال:  خط لنا رسول اهلل  

اهلل، ثم خط خطوطا عن يمني اخلط ويساره وقال: هذه ُسبل، عىل كل سبيل منه شيطان  

بُِعوُه َواَل  }يدعوه، ثم تال:    اطِي ُمْسَتِقياما َفاتَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه  َوَأنَّ َهَذا رِصَ ُبَل َفَتَفرَّ َتتَّبُِعوا الس 

اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن    .(1)[ يعني اخلطوط التي عن يمينه ويساره153]األنعام:    {َذلُِكْم َوصَّ

قلت: ما دام األمر كام وصفت، وأن الشيطان قد مزج اخلري بالرش، فصار الرش خريا،  

 ن بينهام؟واخلري رشا، فكيف متيزو

من الوصايا واإلشارات ما يستطيع به كل عاقل   قال: لقد ترك لنا رسول اهلل 

 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؟ 

. فتلك الوصايا من الوضوح والدقة ما ال يمكن للشياطني  .. يستحيل ذلك .ل: ال قا 

 الوصول إليه.. وهي فوق ذلك حممية باملحكم من القرآن، وبام تقتضيه الفطر السليمة. 

 قلت: فهال انتقلت من اإلمجال إىل التفصيل. 

 
 .والدارميموالنسائيمأمحدمرواهممم(1)
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بأهل بيته الذين حددهم بدقة   قال: لقد وردت الوصايا الكثرية من رسول اهلل 

:  متناهية، واعتربهم متمسكني بحبل اهلل، وأهنم لن يرتكوه أبدا، فقد ورد يف احلديث املتواتر

كتم به لْن تضليوا بعدي : كتاب اهللي حبٌل ممدوٌد ِمن السامء إىل   )إيني تركت فيكم ما إْن متسي

فانظروا كيف ختلفوين   ،احلوضولْن يفرتقا حتيى يردا عيلي  ، وعرتيت أهل بيتي ،األرض

 (1)فيهام(

قلت: ولكن أال يمكن أن يكون يف هذا احلديث دعوة إىل االهتامم هبم وحمبتهم دون  

 اعتبارهم أوصياء عىل الدين، أو حافظني للرصاط املستقيم؟

سأرضب لك مثاال عن وصية من تلك الوصايا، وهو منقول بالتواتر، وأخربين  قال:  

من حجة الوداع، ووصوله إىل مكان   د يف احلديث بعد عودته عن فهمك له، لقد ور

  ، يسمى غدير خم قرب اجلحفة جنوب املدينة.. هناك أمر احلجاج الذين معه بالتوقف 

وعددهم حوايل عرشة آالف من الصحابة، وفيهم صفوهتم املهاجرون واألنصار أصحاب  

ورد من فات عن هذا املوضع..   القرار يف املسلمني.. ثم أمر بانتظار املتأخرين من الناس

أما بعد..  )حتى عاد الفائت ووصل املتأخر ثم خطب مودعاا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال:  

وإين تارك فيكم ثقلني:    ، أهيا الناس إنام أنا برش يوشك ان يأتيني رسول ريب عز وجل فأجيب

أوهلام كتاب اهلل عز و جل فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهلل تعاىل واستمسكوا به..  فحث  

. ]ثم[ قال: وأهل بيتي أذكركم اهلل يف أهل بيتي.. أذكركم اهلل يف  . عىل كتاب اهلل ورغب فيه

منني من أنفسهم؟ قالوا  ) ألست أوىل باملؤ(، ثم قال: أهل بيتي.. أذكركم اهلل يف أهل بيتي

. هل تتصور  .(2)  بىل! قال من كنت مواله فعىل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه(

 
محديثمممانظروالرتمذيموغريهم،موقدمنصماأللباينمعىلمصحتهمماحلديثممتواتر،موقدموردمبصيغمكثريةمرواهمأمحدمومسلممممممم(1)

 اجلامع.مصحيحميفمم2458:ممرقمم

 .احلديثموردمبصيغمكثريةموهوممتواترمومرويميفمكثريممنمكتبمالسنةممم(2)
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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؟ 

 ذلك هبذه الكلية؟ .. ولكن ما عالقة  كام ذكرتقلت: األمر 

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  

. وبعضهم صوره بصورة الضعيف املتهالك السلبي.. وهكذا دب االنحراف  . من األمم

 مة نتيجة بعدها عن الرصاط املستقيم الذي أوصاها به.إىل هذه األ 

 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.. 

ة يف هذا القسم، وقد امتألت تعظيام لتلك النفوس الطاهرة  جتولت عىل حلقات كثري

 نبيها. سنة ا ورهب املمتلئة بالقداسة، والتي مثلت بجدارة كتاب

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  

حتى كأين أنظر إليهم، فتثاقل عن جوابه، ثم قال: يا مهام اتق اهلل وأحسن، فإن اهلل  املتقني 

مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون، فلم يقنع مهام هبذا القول حتى عزم عليه فحمد اهلل  

أما بعد، فإن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ خلق اخللق  )، ثم قال: وأثنى عليه وصىل عىل النبي 

يا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، النة ال ترضه معصية من عصاه، وال تنفعه  حني خلقهم غن

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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عىل العلم النافع هلم. نزلت أنفسهم منهم يف البالء  عام حرم اهلل عليهم، ووقفوا أسامعهم 

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  

مون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها  أعينهم، فهم واجلنة كمن قد رآها، فهم فيها منع 

معذبون.. قلوهبم حمزونة، ورشورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة، وحاجاهتم خفيفة،  

وأنفسهم عفيفة.. صربوا أياما قصرية أعقبتهم راحة طويلة، جتارة مربحة، يرسها هلم  

ليل فصافون  رهبم.. أرادهتم الدنيا ومل يريدوها، وأرسهتم ففدوا أنفسهم منها.. أما ال

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  

ري  أهنا نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع قلوهبم، وظنوا أن زف

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،  

خولطوا! ولقد خالطهم أمر عظيم! ال يرضون من أعامهلم القليل، وال  ويقول: قد 

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  

ن، واغفر يل ما ال يعلمون.. فمن عالمة  تؤاخذين بام يقولون، واجعلني أفضل مما يظنو

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،  

عىل وجل، يميس ومهه   ونشاطا يف هدى، وحترجا عن طمع.. يعمل االعامل الصاحلة وهو 

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  

لعمل..  حتب.. قرة عينه فيام ال يزول، وزهادته فيام ال يبقى، يمزج احللم بالعلم، والقول با 

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  

من  يف الذاكرين، وإن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني.. يعفو عمن ظلمه، ويعطي 

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،  

ر، وال ينابز بااللقاب، وال يضار باجلار، وال يشمت باملصائب، وال يدخل  وال ينسى ما ذك 

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..  

اس من نفسه.. بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن  أتعب نفسه آلخرته، وأراح الن

 (1)  )دنا منه لني ورمحة، ليس تباعده بكرب وعظمة، وال دنوه بمكر وخديعة..

 : العقل 

للنفوس،ممرستممممممحممدموتربيتهمآلممبعدمأنمجتولتمعىلمحلقاتمكثريةمسمعتمفيهاممنمهديمم

معمالحاسبيمإىلمقسممآخرميفم)كليةمالتهذيبموالرتقي(،موقدمرأيتمعىلمالفتةمبابهمهذامالنصمم

)البقرة،موغريهامكثري(،مفسألتمالحاسبيمعنه،مفقال:ميفمهذامممم﴾م(م44َأَفاَلمَتْعِقُلوَنم)مم:﴿مالعجيبم

م.مفرتبىمالنفوسممنمخاللمذلك.م.مالقسممختاطبمالعقولمبامموضعماهللمفيهاممنمالداركم

.مفرأيتمتالميذامكثريينممتحلقنيميفمحلقمخمتلفة،موهمميفممنتهىماألدبمم.مدخلنامقاعةمالدرسم

 
ذكرتماخلطبةمبطوهلامألمهيتها،موالستمدادهامالتامممنمالقرآنمالكريم،مولتصويرهاملشخصيةماإلنسانمالسلممبأرقىمممم(1)

 .صورهام
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موالمأساتذةمكباراميرشفونمعليهم..مبلمكانوامكلهممموالنظام،موقدمتعجبتممنمذلكمإذمملمأرممراقبنيم

م.م( 1) يفمسنمالراهقة..مومعمذلكمكانوامكلهمميفمحكمةمالشيوخمواتزاهنمموانضباطهمم

:مالسعاةماحلقيقيةمهيمالسعادةمم( 2) اقرتبناممنمحلقةممنماحللقات،مفسمعنامشيخهامالشابميقولم

رامبالمحزن،موغنىمبالمفقر،موكامالمبالمنقصان،ممالتيمالمتعنيمإالمبقاءمبالمفناء،مولذةمبالمعناء،مورسوم

وعزامبالمذل..موفوقمذلكمتكونمأبدماآلباد،موعىلموجهمالمتنقصهمترصمماألحقابمواآلماد،مبلملومم

قّدرنامالدنياممملوءةمبالّدرر،موقّدرنامطائرًامخيتطفميفمكلمألفمسنةمحبةمواحدةممنها،ملفنيتمالّدررمم

موملمينقصممنمأبدماآلبادميشء.م

دةمالمنحتاجمإىلماستحثاثمالنفوسمعىلمطلبها،مإذمأنمكلميتسارعمإىلممامهوممامهذهمالسعممفمثلم

أقلممنهامبكثري،موالميرصفهمعنهامكونمالطريقمإليهاممتوعرًا،موحموجًامإىلمتركملذاتمالدنيا،مواحتاملمم

لدنيويةممأنواعممنمالتعبمهنا..مفإنمالدةميفماحتاملمالتعبممنحرصة،موالفائتمفيهامقليل..مواللذاتمام

ممنرصمةممنقضية..موالعاقلميتيرسمعليهمتركمالقليلمنقدًاميفمطلبمأضعافهمنسيئة.مم

 
(مسنذكرمهنامـممنمخاللمماموردميفمكتبمالسلوكماإلسالميةمـممامبنىمعليهماإلسالممتعاملهممعمالنفس،موهوممماماشرتكتم1)

 تالفمتوجهاهتا.يفمذكرهممدارسمالسلوكماإلسالميةمباخ

مالبحثممنمكتابم)ميزانمالعمل(ملإلماممأيبمحامدمالغزايل،ممعمالترصفمالذيميقتضيهم2) (استفدنامالكثريممنممادةمهذا

مالقام.

وقدمقالمالغزايلميفممقدمةمهذامالكتابم:)ملامكانتمالسعادةمالتيمهيممطلوبماألولنيمواآلخرينمالمتنالمإالمبالعلمموالعمل،م

دممنهاممإىلماإلحاطةمبحقيقتهمومقداره،مووجبممعرفةمالعلمموالتمييزمبينهموبنيمغريهمبمعيار،موفرغناممنه،موجبموافتقرمكلمواح

معرفةمالعملمالسعد،موالتمييزمبينهموبنيمالعملمالشقي،مفافتقرمذلكمأيضًامإىلمميزان،مفأردنامأنمنخوضمفيهمونبنيمأنمالفتورمعنم

طريقمحتصيله،مثممنبنّيمالعملمالسعدموطريقه.موكلمذلكمبطريقةمترتقىمعنمحدمطريقمطلبمالسعادةممحاقة،مثممنبنّيمالعلممو

التقليدمإىلمحدمالوضوح،ملوماستقىصمبحقيقتهموطّولمالكلممفيهمارتقىمإىلمحدمالربهانمعىلمالرشوطمالتيمذكرناهاميفم)معيارم

مالعلم(،موإنمكناملسنامنطّولمالكالممبه،مولكنمنرشدمإىلمأصولهموقوانينه(

الكتابميفممجلتهمخريمماميبنيمالنظرةماإلسالميةمللتعاملممعمالنفس،موهوميفمنفسمالوقتميردمعىلمالقوالتمالختلفةمالتيمو

متربرمللنفسمسلوكاهتامالعشوائيةمغريمالنضبطة.

 واستفدنامكذلكممنمكتابم)تفصيلمالنشأتنيموحتصيلمالسعادتني(مللراغبماألصفهاين.
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ولذلكمترىماخللقمكلهمميفمالتجاراتموالصناعات،موحتىميفمطلبمالعلم،محيتملونممنمم

الذلمواخلرسان،موالتعبموالنصب،مماميعظمممقاساتهمطمعًاميفمحصولملذةمهلمميفمالستقبل،متزيدمم

يفماحلالمزيادةمحمدودة،مفكيفمالميسمحونمبرتكهميفماحلالمللتوصلمإىلممزايامغريممعىلمماميفوهتممم

ممقدرةموالمحمدودة.مم

قالمآخر:مإنمسببمفتورماخللقمعنمطلبمهذامالنوعممنمالسعادةمهومضعفمإيامهنممباليوممم

ماآلخر،موإالمفالعقلمالناقصمقاضمبالتشمريملسلوكمطريقمالسعادةمفضاًلمعنمالكامل.م

مقدمتأملتمفرقمالناسميفمأمرماآلخرةمفوجدهتممأربعمفرق:ممقالمآخر:مملم

أمامأوالها،موهيمأكملمالفرقموأعقلها،موأحقهامبنيلمالسعادة،مفهيمالفرقةمالتيماعتقدتمم

احلرشموالنرشمواجلنةموالنار،مكاممنطقتمهبامالرشائع،موأفصحمعنموصفهمالقرآن،موأثبتواماللذاتمم

لموسمواللبوسموالنظورمإليه،موغريمذلك..مواعرتفوامماحلسيةممجيعهاممنمالطعومموالشمومموالم

بأنهميضافمإىلمذلكمأنواعممنمالرسور،موأصنافممنماللذاتمالتيمالمحييطمهباموصفمالواصفني،مم

م( 1) فهيم)ممامالمأعنيمرأتموالمأذنمسمعتموالمخطرمعىلمقلبمبرش(م

لعمل،موهذامهومقولممواعتقدوامأنمذلكمجيريمأبدًامبالمانقطاع،موأنهمالمينالمإالمبالعلمموام

مالسلمني..موهومماميملؤهممبالسالمموالسعادةموالطمأنينة.م

وأمامالثانية،مفقومماعرتفوامبنوعممنماللذةمالمختطرمعىلمقلبمبرشمكيفيتها،موسموهاملذةمعقلية،مم

 
قالم:)ملامخلقممأحاديثمكثريةممنهاممامرويمعنمابنمعباسمـمريضماهللمعنهمـمعنمالنبيم(موردمهذامالوصفمللجنةميفم1)

ماهللمجنةمعدنمخلقمفيهاممامالمعنيمرأتموالمأذنمسمعتموالمخطرمعىلمقلبمبرش،مثممقالمهلا:متكلميمفقالت:﴿مَقْدمَأْفَلَحماْلُْؤِمُنوَن(

ىلمفيهامثامرهاموشقمفيهامأهنارهامثممنظرمفيهامفقالمهلا:متكلميمفقالتم:﴿م(،مويفمروايةم:)خلقماهللمجنةمعدنمبيدهمود1)الؤمنون:

م)الؤمنون: مالُْْؤِمنُوَن( مَأْفَلَح مإسناديم1َقْد مالطرباينميفماألوسطموالكبريموأحد مرواه مفقال:)وعزيتمالمجياورينمفيكمبخيل( ،)

 الطرباينميفماألوسطمجيد.
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..موهذامالقولميتناىفممعمم( 1) وأماماحلسياتمفأنكرواموجودهاممنماخلارجمإالممنمطريقمالتخييلم

سمالتيمترىمأهنامالمتستغنيمعنماللموسممنماللذاتموالنظورممنهاموالطعوممممتطلباتمالنفم

موغريه.م

وأمامالثالثة،مفذهبوامإىلمإنكارماللذةماحلسيةممجلة،مبطريقماحلقيقةمواخليال،موزعموامأنمالتخيلمم

المحيصلمإالمبآالتمجسامنية،موالوتميقطعمالعالقةمبنيمالنفسموالبدن،مالذيمهومآلتهميفمالتخيلمم

ممولذاتمموسائرماالحساسات،موالميعودمقطمإىلمتدبريمالبدنمبعدمأنمأطرحه،مفالميبقىملهمإالمآالم

مليستمحسيةمولكنهامأعظمممنماحلسية.مم

وأمامالرابعة،مفهمممجاهريممنماحلمقى،مذهبوامإىلمأنمالوتمعدممحمض،موأنمالطاعةموالعصيةمم

مالمعاقبةمهلام،مويرجعماإلنسانمبعدمموتهمإىلمالعدم،مكاممكانمقبلموجوده.مم

يهممشهواهتم،مواستوىلمموقدمرأيتمأنمالدعاةمهلذامالذهبمالميعدونمكوهنممبّطالنيمغلبتمعلم

عليهممشيطاهنم،مفلمميقدروامعىلمقمعمهواهم،موملمتسمحمهلممرعونتهممبأنميعرتفوامبالعجزمعنمم

مقاومةماهلوى،مفتعللواملنقصاهنممبأنمذلكمواجبموأنهماحلق،مثممأحّبوامأنميساعدهممغريهم،مم

مإىلمالبطالةمومامجلبتمعليهمالنفسممنماتباعماهلوىمالذيمهومأشدمحامم لملألمحقمعىلممفدعوا

مالسارعةمإىلمالتصديقمبه.م

قالمآخر:ملقدمحتدثمشيخنامأبومحامدمعنمهذامالصنفمالرابعمكثريا،موذكرمعلةمماموقعوامفيهمم

النقدمخريممنمالنسيئة..مولذاتمالدنياميقني..مموردمعىلممقوالهتم..مومنمأشهرهامادعاءهممأنم)م

 
ومموبنيمهذامالتخييلمبأنمالنومميتكدرمبالتنبه،موذلكمالمتكدرمله،مبلمهومعىلم(موفرقمهؤالءمبنيمطريقمالتخيلميفمحالةمالن1)

التأبيد،موذكروامأنمهذامقارصمعىلمطائفةممنمالشغوفنيمبالحسوسات،موالذينمالتفاتمنفوسهمممقصورمعليها،موالميسمونمإىلم

اللتذاذمإنامميقعمباممحيصلميفمنفسماإلنسانممنماللذاتمالعقلية،موذكروامأنمهذامالميفيضمإىلمأمرميوجبمفتورًاميفمالطلب،مفإنما

التأثرمباللموسموالنظورموالطعومموغريه،مواليشءماخلارجمسببميفمحصولماألثر،موليستماللذةممنماألثرماخلارجمبلممنماألثرم

يفماليشءمماحلاصلمعندمحضورماخلارج.مفإذامأمكنمحصولماألثرميفمالنفسمدونماليشءماخلارج،مكامميفمحالةمالنوم،مفالمأرب

 اخلارج..م)انظر:مميزانمالعمل(
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م(مولذاتماآلخرةمشك!!..موالميرتكماليقنيمبالشكم

مِمْنُهمموقدماعتربم مأنمهذامالقياسمفاسد..موأنهمالمخيتلفمعنمقياسمإبليسمىفمقولهم:﴿مَأَنامَخرْيٌ

م(..مفظنمأنماخلرييةمىفمالنسب..م12ألعراف:ممنماآليةمام)مممَخَلْقَتنِيمِمْنمَناٍرمَوَخَلْقَتُهمِمْنمِطنيٍم

موقدمذكرمأنمعالجمهذامالغرورميتممبأمرين:مالتصديقماإليامين..موالربهان.م

مَوَأْبَقىم﴾م)القصص:ممنممممديقمالتصمأمامم فهومأنميصدقماهللمتعاىلمىفمقولهم:﴿مَوَمامِعْنَدماهللَِّمَخرْيٌ

مَمَتاُعماْلُغُروِرم﴾م)آلمعمران:ممنماآليةم60اآليةم ْنَيامِإالَّ ((..موتصديقمم185(،موقولهم:﴿مَوَماماحْلََياُةمالدُّ

مفياممجاءمبه.مممالرسولمم

ياسه،موأنمقوله:مالدنيامنقدمواآلخرةمنسيئةممقدمةمم:مفهومأنميعرفموجهمفسادمقمالربهانموأمام

صحيحة،موأمامقوله:مالنقدمخريممنمالنسيئة.مفهومحملمالتلبيس..موليسماألمرمكذلك..مبلمإنمكانمم

النقدممثلمالنسيئةميفمالقدار..موالقصودمفهومخري..موإنمكانمأقلممنها..مفالنسيئةمخريممنه..مفإنمم

رمهًامليأخذمعرشةمنسيئة،موالميقولم:)مالنقدمخريممنمالنسيئةمفالممالكافرمالغرورميبذلميفمجتارتهمدم

أتركه(،موإذامحذرهمالطبيبمالفواكهمولذائذماألطعمةمتركمذلكميفماحلالمخوفًاممنمأملمالرضميفمم

الستقبل؛مفقدمتركمالنقدموريضمبالنسيئة..موالتجارمكلهمميركبونمالبحارمويتعبونميفماألسفارمنقدًامم

بحمنسيئة،مفإنمكانمعرشةميفمثاينماحلالمخريًاممنمواحدميفماحلالمفانسبواملذةممألجلمالراحةموالرم

الدنياممنمحيثممدهتامإىلممدةماآلخرة،مفإنمأقىصمعمرماإلنسانممائةمسنة،موليسمهومعرشمعشريمم

منمجزءمألفمألفمجزءممنماآلخرة،مفكأنهمتركمواحدًامليأخذمألفمألفمبلمليأخذممامالمهنايةملهمم

منمحيثمالنوعمرأىملذاتمالدنياممكدرةممشوبةمبأنواعمالنغصاتمولذاتممموالمحد،موإنمنظرم

ماآلخرةمصافيةمغريممكدرة،مفإذنمقدمغلطميفمقوله:م)النقدمخريممنمالنسيئة(م

فمنشأمهذامالغرورمـمكاممترونمـمهومقبولملفظمعامممشهورمأطلقموأريدمبهمخاص،مفغفلمبهمم

منمالنسيئة،مأرادمبهمخريًاممنمنسيئةمهيممثلهممالغرورمعنمخصوصممعناه،مفإنممنمقال:مالنقدمخريمم

موإنمملميرصحمبه.م

أنماليقنيمخريممقالمآخر:مولكنمالشيطانمالميكتفيمهبذا..مبلمهوميفزعمإىلمقياسمآخرمهو:م)م
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م(ممنمالشك..مواآلخرةمشك..موالدنياميقنيم

..مألنممقالمآخر:مإنمهذامالقياسمالمخيتلفمعنمالذيمقبله..مبلملعلهمأكثرمفسادًاممنمالذيمقبلهم

كالمأصليهمباطل،مإذماليقنيمخريممنمالشكمإذامكانممثله،موإالمفالتاجرميفمتعبهمعىلميقنيموربحهمعىلمم

شك،موطالبمالعلمميفمطلبهمعىلميقنيمويفمإدراكهمرتبةمالعلممعىلمشك،موالصيادميفمترددهمعىلمم

وكلمذلكمتركممممالقتنصمعىلميقنيمويفمالظفرمبالصيدمعىلمشك،موكذاماحلزممدأبمالعقالءمباالتفاقم

اليقنيمبالشك،مولكنمالتاجرميقول:مإنمملمأجترمبقيتمجائعًاموعظممرضري،موإنماجترتمكانمتعبيمم

قلياًلموربحيمكثريًا؛موكذلكمالريضميرشبمالدواءمالبشعمالكريهموهوممنمالشفاءمعىلمشكمومنمم

افهممنمالرضمممرارةمالدواءمعىلميقني،مولكنميقول:مرضرممرارةمالدواءمقليلمباإلضافةمإىلممامأخم

موالوت.م

وهكذاممنمشكميفماآلخرةمفواجبمعليهمبحكمماحلزممأنميقول:مأياممالصربمقالئل،موهومم

منتهىمالعمرمباإلضافةمإىلمماميقالممنمأمرماآلخرة،مفإنمكانممامقيلمفيهمكذبًا؛مفامميفوتنيمإالمالتنعممم

مبقيتميفمالعدم،موإنمكانممأياممحيايتموقدمكنتميفمالعدمممنماألزلمإىلماآلنمالمأتنعم،مفأحسبمأينم

مامقيلمصدقًا،مفأبقىميفمالنارمأبدماآلبادموهذامالميطاق،موهلذامقالمعيلمـمريضماهللمعنهمـملبعضمم

ماللحدين:مإنمكانممامقلتهمحقًامفقدمختصلتموختلصنا،موإنمكانممامقلناهمحقًامفقدمختلصناموهلكت.م

(،مفهومأيضًامخطأمبلمذلكميقنيمماآلخرةمشكمأنممقالمآخر:مأماماألصلمالثاينممنمكالمه:موهوم)م

لعلمأقلهامهوماإليامنمتقليدًاملألنبياءموالعلامء،موذلكميزيلممم( 1) عندمالؤمنني،موليقينهمأدلةمكثريةم

الغرورموهوممدركميقنيمالعوامموأكثرماخلواص،مومثاهلمممثالممريضمالميعرفمدواءمعلته،موقدمم

اتفقماألطباءموأهلمالصناعةممنمعندمآخرهممعىلمأنمدواءهمالنبتمالفالينمفإنهميطمئنمنفسمالريضمم

صحيحمذلكمالرباهنيمالطبية،مبلميثقمبقوهلممويعلممبه،مولومبقيممإىلمتصديقهمموالميطالبهممبتم

سواديمأوممعتوهميكذهبمميفمذلكموهوميعلممبالتواترموقرائنماألحوالمأهنممأكثرممنهمعددًاموأغزرمم

 
 (مسنرىمالتفاصيلمالكثريةمالرتبطةمهبذاميفمرسالةم)أرسارماحلياة(ممنمهذهمالسلسلة.1)
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منهمفضاًلموأعلمممنهمبالطب،مبلمالمعلمملهمبالطب،مفيعلممكذبهمبقوهلمموالميعتقدمكذهبممبقوله،مم

ه،مولوماعتمدمقولهموتركمقولماألطباءمكانممعتوهًاممغرورًا،مفكذلكممنمموالميغرتميفمعلمهممبسببم

نظرمإىلمالقرينمباآلخرةموالخربينمعنهاموالقائلنيمبأنمالتقوىمهومالدواءمالنافعميفمالوصولمإىلمم

ماألنبياءمم موهم موالعقل، موالعرفة ميفمالبصرية مرتبة ماهللموأعالهم مخريمخلق موجدهم سعادهتا،

والعلامءمواتبعهممعليهماخللقمعىلمأصنافهم،موشذممنهممآحادممنمالبطالنيمممواألولياءمواحلكامءم

غلبتمعليهممالشهوةمومالتمنفوسهممإىلمالتمتع،مفعظممعليهممتركمالشهواتموعظممعليهممم

ماآلخرةموكذبواماألنبياء،مفكاممأنمقولمالصبيموقولمم االعرتافمبأهنمممنمأهلمالنار،مفجحدوا

بمإىلمماماتفقمعليهماألطباءمفكذلكمقولمهذامالغنيمالذيماسرتقتهممالسواديمالميزيلمطمأنينةمالقلم

مالشهواتمالميشككميفمصحةمأقواهلاماألنبياءمواألولياءموالعلامء.م

آياتمالربمتعاىلمالدالةمعىلموجودهموقدرتهمممم( 1) قالمآخر:موفوقمذلك،مفلومتأملمهذامالشاكم

ذلكمحقمالشكمفيهموأنمخالقمهذاممومشيئتهمووحدانيتهموصدقمرسلهمفياممأخربوامبهمعنهملعلممأنمم

العاملمهومربمالسمواتمواألرض،ميتعاىلمويتقدسمويتنزهمعنمخالفممامأخربتمبهمرسلهمعنه،مم

ومنمنسبهمإىلمغريمذلكمفقدمشتمهموكذبهموأنكرمربوبيتهموملكهمإذممنمالحالمالمتنعمعندمكلمذيمم

ميسمعموالميبرصموالميتكلمممفطرةمسليمةمأنميكونماللكماحلقمعاجزامأومجاهالمالميعلممشيئاموالم

والميأمرموالمينهيموالميثيبموالميعاقبموالميعزممنميشاءموالميذلممنميشاءموالميرسلمرسلهمإىلمم

أطرافممملكتهمونواحيهاموالميعتنيمبأحوالمرعيته،مبلميرتكهممسدى،موخيليهمممهال..مإنممثلمهذامم

ململكماحلقمالبني.ميقدحميفمملكمآحادمملوكمالبرشمواليليقمبه،مفكيفمجيوزمنسبهملم

وإذامتأملماإلنسانمحالهممنممبدإمكونهمنطفةمإىلمحنيمكاملهمواستوائهمتبنيملهمأنممنمعنيمبهمم

هذهمالعناية،مونقلهمإىلمهذهماألحوال،مورصفهميفمهذهماألطوارمالميليقمبهمأنمهيملهمويرتكهمسدىمالمم

ميأمرموالمينهاهموالميعرفهمبحقوقهمعليهموالميثيبهموالميعاقبه.م

 
 .22(مهذامالدليلممنقولمبترصفممنم)اجلوابمالكايف(مالبنمالقيممص1)
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تأملمالعبدمحقمالتأململكانمكلمماميبرصهمومامالميبرصهمدليالملهمعىلمالتوحيدموالنبوةمممولوم

والعاد،مبلمإنماالنسانمنفسهمدليلمعىلموجودمخالقهموتوحيدهموصدقمرسلهموإثباتمصفاتمم

مكامله.م

قالمآخر:موالشيطانمالميكتفيمهبذا،مبلميلجأمإىلمقياسمآخرميوسوسمبهملنمامتألتمنفوسهممم

لقدمأحسنماهللمإليكممبنعممالدنيا..موكلمحمسنمفهومحمب..موكلمماتميقولمهلممفيهم:م)ممبحبمالشهوم

م(محمبمفهومحمسنم

مبلمربامميكونمم مليسمحمبًا.. مولكنه مفقدميكونميفمالظاهرمحمسنًا.. مكامميقول، وليسماألمر

اإلحسانمسببمهالكهمعىلماالستدراج..موذلكمحمضمالغرور..ملقدمقالماهللمتعاىلميبنيمفسادمهذامم

مَأْكَرَمِنم)م َمُهمَفَيُقوُلمَريبِّ ُهمَفَأْكَرَمُهمَوَنعَّ ْنَساُنمِإَذامَماماْبَتاَلُهمَربُّ اماإْلِ امِإَذامَماماْبَتاَلُهمم15القياسم:﴿مَفَأمَّ (مَوَأمَّ

مَأَهاَنِنم)م مَبْلماَلمُتْكِرُموَنماْلَيِتيَمم)م16َفَقَدَرمَعَلْيِهمِرْزَقُهمَفَيُقوُلمَريبِّ وَنمَعىَلمَطَعاِممم(مَواَلم17(مَكالَّ اضُّ محَتَ

اَثمَأْكاًلمَلًّام)م18اْلِْسِكنِيم)م َ بُّوَنماْلَاَلمُحبًّاممَجًّام)م19(مَوَتْأُكُلوَنمالرتُّ
(﴾م)الفجر(..موقالم:﴿مم20(مَوحُتِ

مِحْزٍبمِباَممَلَدهْيِْممَفِرُحوَنم)م (مم54ْمَرهِتِْممَحتَّىمِحنٍيم)م(مَفَذْرُهْمميِفمغَم53َفَتَقطَُّعوامَأْمَرُهْممَبْيَنُهْممُزُبًرامُكلُّ

مِمْنمَماٍلمَوَبننَِيم)م مِبِه ُهْم اَممُنِمدُّ اِتمَبْلماَلمَيْشُعُروَنم)م55َأحَيَْسُبوَنمَأنَّ ميِفماخْلَرْيَ (﴾مم56(مُنَساِرُعمهَلُْم

ُبمهِبََذاماحْلَِديِثمَسَنْسَتْدِرُجُهْممِمْنمَحْيُثماَلم (مم44مَيْعَلُموَنم)م)الؤمنون(..موقال:﴿مَفَذْريِنمَوَمْنمُيَكذِّ

مَكْيِديمَمِتنٌيم)م ُروامِبِهمَفَتْحَنامَعَلْيِهْممَأْبَواَبمم45َوُأْميِلمهَلُْممإِنَّ مَنُسوامَمامُذكِّ (﴾م)القلم(..موقالم:﴿مَفَلامَّ

مَحتَّىمِإَذامَفِرُحوامِباَممُأوُتوامَأَخْذَناُهْممَبْغَتًةمَفِإَذامُهْممُمْبِلُسوَنم)م
ٍ
ء ميَشْ مراف(م(﴾م)األعم44ُكلِّ

مقالمآخر:ملكنممممينشأمهذامالنوعممنمالغرور؟م

قالمآخر:مهومقياسممنمأقيسةمإبليسمجعلهممينظرونممرةمإىلمنعمماهللمتعاىلمعليهمميفمالدنيا..مم

فيقيسونمعليهامنعمماآلخرة،مومرةمينظرونمإىلمتأخريمعذابماهللمعنهمميفمالدنيامفيقيسونمعذابمم

ُبَناماهللَُّمِباَممَنُقوُلمَحْسُبُهْمممماآلخرةمكاممأخربماهللمتعاىلمعنهم،مفقالم :﴿مَوَيُقوُلوَنميِفمَأْنُفِسِهْممَلْواَلمُيَعذِّ

م)م مالَِْصرُي مَفِبْئَس مَيْصَلْوهَنَا مفقراء..مم8َجَهنَُّم مالؤمننيموهم مإىل مينظرون مومرة م)الجادلة(.. م﴾ )
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ماهللَُّمَعَلْيِهْممِمْنمَبْينِنَم مَمنَّ
ِ
(..مويقولون:﴿مم53ام﴾م)األنعام:ممنماآليةمفيزدروهنممويقولون:﴿مَأَهُؤالء

م(م11َلْومَكاَنمَخرْيًامَمامَسَبُقوَنامِإَلْيِهم﴾م)االحقاف:ممنماآليةم

م***م

انتقلنامإىلمحلقةمأخرى،موقدمالتفممجعممنمالشبابميتذاكرون،موقدمكانمهلمممنمالوقارمم

اموخضوعهاملهمالمموالسمتمواهليبةمماممألينمتعظياممهلم،مقالمأحدهم:مإنماستسالممالنفسملرهبم

ميقفمبينهاموبنيمسعادهتاموملذاهتا.م

قالمآخر:ملقدمقالمشيخنامأبومحامدميفمحوارهمللطوائفمالتيمامتألتمبالعبوديةملنفوسهامم

يذكرهامباللذاتمالتيمفاتتهامبسببمذلكم:)مإنمهذهمالفرقة،موإنمأنكروامالسعادةماآلخروية،مفلممم

لدنيويةمالعزةموالكرامة،موالكانةموالقدرة،موالسالمةممينكروامالسعادةمالدنيوية،موأعىلمالسعاداتمام

منمالغموممواهلموم،مودواممالراحةموالرسور..موهذامأيضًامالميفوزمبهماإلنسانمإالمبالعلمموالعمل..مم

فالمخيفيملذةمالعاملميفمعلمه،موفياممينكشفملهميفمكلمحلظةممنممشكالتماألمور،مالمسياممإذامكانمم

مانكشافممميفمملكوتمالسمواتمواألرض،م ممنمملميذقملذة مالميعرفه موهذا واألمورماآلهلية..

الشكالت..مثممإهناملذةمالمهنايةمهلا،مألنمالعلوممالمهنايةمهلا،موالممزامحةمفيها،مألنمالعلوماتمتتسعمم

للطالبموإنمكثروا،مبلماستئناسمالعاملميزيدمبكثرةمرشكائه،مإذامكانميقصدمذاتمالعلم،مالمحطاممم

فإنمالدنيامهيمالتيمتضيقمبالزامحة،مبلميزدادمسعةمبكثرةمالطالب..مثمممعمأهناممالدنيامورئاستها،م

أوىفماللذاتمعمنمأنسمهبا،مفهيمأدومها،مإذمالنعممهبامعليهمهوماهلل،مولكنمعندماكبابهمعىلمالطلبمم

وجتردهمله.مولذلكمالمترىممجاعةممنمالرؤساءموالوالة،مإالموهمميفمخوفمالعزلميتشوقونمأنمم

كعزمالعلامء..موأمامالعملمفلسنامنعنيمبهمإالمرياضةمالشهواتمالنفسانية،موضبطممميكونمعزهمم

الغضب،موكرسمهذهمالصفات،ملتصريممذعنةمللعقل،مغريممستوليةمعليه،مومستسخرةملهميفمترتيبمم

احليلمالوصلةمإىلمقضاءماألوطار.مفإنممنمقهرمشهواته،مفهوماحلّرمعىلمالتحقيق،مبلمهوماللك.مم

الزهادملبعضماللوك:م)ملكيمأعظمممنمملك(،مفقال:مكيف؟مقال:م)منمأنتمممولذلكمقالمبعضم
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عبدهمعبدي(،موأرادمبهمأنهمعبدمشهواته،موشهواتهمصارتممقهورةمله..مفعبدمالشهوات،مالعاجزمم

عنمكرسهاموقهرها،مرقيقموأسريمبالطبع،مالميزالميفمعناءمدائمموتعبممتواتر،مإنمقىضموطرهميومًامم

مخيلوميفمقضائهامعنمأخطار،موعالئقمومشاق،ميضطرمإىلمتقلدها،مفتقليلممعجزمعنهمأيامًا.مثممالم

الشهواتمتقليلمألسبابمالغموم،موالمسبيلمإىلمإماطتهامإالمبالرياضةموالجاهدة،موهومالرادمم

بالعمل..مفإذنمالعاملمالعاملمأحسنمالناسمحاالً،معندممنمرأىمالسعادةممقصورةمعىلمالدنيا.مفإنمم

حد،موليسميفيمجدواهامبمشاقها.مفالمعنميفماتباعمالشهوات،موالعرضممالدنيامليستمتصفومألم

عنمالنظرميفمالعقوالت،مشقّيميفمالدنيامباتفاق،موشقّيميفماآلخرةمإالمعندمرشذمةممنماحلمقى،مالمم

م( 1) يؤبهمهلم،موالميعبأمهبم،موالميعدونميفممجلةمالعقالءمرأسًا(م

 : الطب 

.موقدمرأيتممكتوبامعىلمبابهم)عيادةمم.مانمأشبهمبالعيادةمانتقلنامبعدمقسمماحلكمةمإىلمقسممآخرمكم

،مفسألتمالحاسبيمعنه،مفقال:مهذهمالعيادةمحتاولمأنمتشخصمعيوبمم( 2) عيوبمالنفسمومداوهتا(م

مالنفس..ملتقوممبعدمذلكمبعالجها.مم

مقلت:مفمنمطبيبها؟م

..مقدمتمبهممنم)نيسابور(ملامم( 3) قال:مرجلممنمأهلماهللميقالملهم)أبومعبدمالرمحنمالسلمي(م

 
 (مانظر:م)ميزانمالعمل(مللغزايل.1)

 (مممهذاماسممالكتابمالذيماستفدناممنهمالعاينمالتيمسنذكرها،موهومأليبمعبدمالرمحنمالسلمي.م2)

(مممأشريمبهمإىلماإلمامماجلليلمحممدمبنماحلسنيمبنمحممدمبنمموسىماالزديمالسلميمالنيسابوري،مالعروفمبأيبمعبدمالرمحنم3)

مهـ(م412م-مم325السلميم)

احلديثموالتصوف،مولقيمشيوخمعرصهمفيهام.مفرحلميفمالطلبمإىل:مالعراق،موالري،مممرصفمأبومعبدمالرمحنممههمإىلمالدراسة

ومهدان،مومرو،مواحلجاز،موغريهاملكتبماحلديث،مولقاءمالشيوخ،مكاممجرتمبذلكمعادةمعرصه،مفوقمتتلمذهملشيوخمنيسابور..م

 والفكر.ونيسابورميومئذممنمأمهاتمالدنماإلسالمية،مالتيمبلغتمقمتماالكتاملميفمالعمرانم
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مرأيتمفيهممنمحكمةموعلمموقدرةمعىلمالتأثريمواإلصالح..م

وقدمقدرماهللمبمنهموكرمهمأينمبمجردمأنمقدمتمبه،موسمعمبهمالناس..ماهنالوامعليه..مواستفادوامم

ممنه..موتربوامعىلميديه..مم

ميفمحيايت..ممقالمذلك،مثممطلبممنيمأنمندخلمتلكمالعيادةمالعجيبةمالتيمملمأرممثلهامم

رأيناممجعاممنمالناسمملتفنيمحولمالشيخمكاممتلتفماهلالةمحولمالشمس..مكانواموكأنمعىلمم

مرؤوسهممالطري..مم

مجلسناممعماجلمعمنسمعموصفاتمالطبيبماحلكيم..مم

قالمأحدماحلارضين:ميامشيخ..مأشكومإليكمنفيسمفإهنامتطلبمكشفمالرضمممنمالميملكه،مم

موهتتممبالرزقموقدمتكفلماهللمهلامبالرزق.ممموترجومالنفعمممنمالميقدرمعليه،م

قالمالسلمي:مفعاجلهامبالرجوعمإىلمصحةماإليامنمباممأخربماهللميفمكتابه..مفقدمقال:﴿مَوِإْنمم

مَقِديٌرم)م
ٍ
ء ميَشْ مَفُهَومَعىَلمُكلِّ مَفاَلمَكاِشَفمَلُهمإالمُهَومَوِإْنمَيْمَسْسَكمبَِخرْيٍ (مَوُهَومم17َيْمَسْسَكماهللَُّمِبرُضٍّ

ٍةميِفماأْلَْرِضمم17(﴾م)األنعام:م18َقاِهُرمَفْوَقمِعَباِدِهمَوُهَوماحْلَِكيُمماخْلَِبرُيم)مالْم (..موقالم:﴿مَوَمامِمْنمَدابَّ

ميِفمِكَتاٍبمُمِبنيٍم َهامَوُمْسَتْوَدَعَهامُكلٌّ (..مثممانظرمإىلمضعفمم6هود:م)مممإالمَعىَلماهللَِّمِرْزُقَهامَوَيْعَلُممُمْسَتَقرَّ

لتعلممأنمكلممنميكونمحمتاجامالميقدرمعىلمقضاءمحاجةمغريه..مومنميكونمعاجزامماخللقموعجزهممم

مالميمكنهمانميصلحمأسبابمغريه.م

مقالمآخر:منفيسمألفتماخلواطرمالرديئةمحتىماستحكمتمفيهامالخالفات.م

قالمالسلمي:مفعاجلهامبردمتلكماخلواطرميفماالبتداء،ملئالمتستحكم..موذلكمبالذكرمالدائم،مم

ومالزمةماخلوف،موبعلمكمأنماهللميعلممماميفمرسكمكامميعلمماخللقمماميفمعالنيتك،مفتستحيممنهمم

 
بلغتمتصانيفهممئةمأومأكثر،ممنهام)حقائقمالتفسري(مو)طبقاتمالصوفية(مو)مقدمةميفمالتصوف(مرسالة،مو)مناهجمالعارفني(م

مالالمتية(مو)آدابمالفقرمورشائطه(مو)بيانمزللمالفقراءمومناقبمآداهبم(مو)الفتوة(م ميفمغلطاتمالصوفية(مو)رسالة و)رسالة

 ومداواهتا(،مومنهماستفدناممامسنذكرهميفمهذامالحلممنماألدويةمالروحانية.مو)آدابمالصحبة(..مو)عيوبمالنفس
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مأنمتصلحمللخلقمموضعمنظرهم،موالمتصلحمموضعمنظرماحلق.م

:م)أولمالذنبماخلطرة،مفإنمتداركهامصاحبهاممممحدثنيمشيخيموقدويتمإبراهيمماخلواص،مقالم

مبالكراهيةموإالمصارتمسقطماهلوىمفتصدمالعقلموالعلمموالبيان(م

موالتواينمواإلرصارموالتسويفموتقريبماألملمم مالغفلة منفيسماستحكمتمفيها قالمآخر:

موتبعيدماألجل.م

مقالمالسلمي:مفعاجلهامبدواءماجلنيد.م

مقال:مومامدواؤه؟م

سبيلمإىلماالنقطاعمإىلماهلل؟..مفقالم:م)مبتوبةمحتلماإلرصار،موخوفممقال:ملقدمسئل:مكيفمالم

يزيلمالتسويف،مورجاءميبعثمعىلمقصدممسالكمالعمل،موذكرماهللمعىلماختالفماألوقات،موإهانةمم

النفسمبقرهباممنماألجل،موبعدهامعنماألمل(،مقيل:مفبمميصلمالعبدمإىلمهذا؟مفقالم:م)مبقلبممفردمم

مفيهمتوحيدمجمرد(م

مر:منفيسماستحكمتمفيهامرؤيتهامألعامهلا،موإعجاهبامهبا،مفانشغلتمهبامعنمكلميشء.مقالمآخم

قالمالسلمي:مفعاجلهامبرؤيةمفضلماهللمعليهاميفممجيعماألحوالمتسقطمعنكمرؤيتهاملنفسها..مم

محدثنيمشيخيمالواسطيمقالم:م)مأقربمميشءمإىلممقتماهللمرؤيةمالنفسموأفعاهلا(م

مانشغلتمبعيوبمالناسمعاممهباممنمعيبها.مقالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفقدمم

قالمالسلمي:مفعاجلهامبمحبةمالصاحلنيمواالئتامرمبأوامرهم..موأخربهامأنمأقلمحسنةمتفعلهامم

أنمتسكتمعنمعيوبمالناسموتعذرهممفيهاموتسرتمعليهممخزاياهمملعلماهللمأنميصلحهامهلاممامم

لممسرتماهللمعورتهمومنمتتبعمعورةمم:م)منمسرتمعىلمأخيهمالسممابتليتمبهممنمعيوهبا..مفقدمقالم

مأخيهمالسلممتتبعماهللمعورتهمحتىميفضحهميفمجوفمبيته(مم

وحدثنيمشيخيم)زاذانمالداينى(مقالم:م)رأيتمأقواماممنمالناسمهلممعيوبمفسكتوامعنمم

عيوبمالناس،مفسرتماهللمعيوهبم،موزالتمعنهممتلكمالعيوب..مورأيتمأقوامامملمتكنمهلممعيوبمم
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مالناسمفصارتمهلممعيوب(ممماشتغلوامبعيوبم

قالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهناماشتغلتمبتزينيمالظواهر..موالتخشعممنمغريمخشوع..مم

موالتعبدممنمغريمحضور.م

:م)مممقالمالسلمي:مفعاجلهامباالشتغالمبحفظماألرسار،مليزينماهللمأنوارمباطنها..مفقدمقالم

ممنمأصلحمرسيرتهمأصلحماهللمعالنيتهم(م

ملكمنفيس..مفإهنامتطلبمالعوضمعىلمأعامهلا.مقالمآخر:مأشكومم

قالمالسلمي:مفعاجلهامبرؤيةمتقصريهاميفمعملها،موقلةمإخالصها..مفإنمالكيسميفمعملهممنمم

مأعرضمعنمطلبماألعراضمأدباموتورعا..موأعلمهامأنممامقدرمهلامسيأتيهامدنياموآخرة.مم

ملطاعة.مململذةممامالمجتدممكمنفيس..مفإهنمقالمآخر:مأشكوملم

ي:مذلكممنمسقممالقلب،موخيانةمالرس..مفعاجلهامبأكلماحلالل،مومداومةمالذكر،ممقالمالسلمم

وخدمةمالصاحلنيموالدنوممنهم،موالترضعمإىلماهللمتعاىلميفمذلك..مليمنمعىلمقلبكمبالصحةموزوالمم

مظلامتماألسقاممفتجدمعندمالذكرملذةمالطاعة.م

موالنومموالكسل.مقالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهنامالمحتنمليشءمكاممحتنمللراحةمم

قالمالسلمي:مالكسلممرياثمالشبع..مفإنمالنفسمإذامشبعتمقويت..مفإذامقويتمأخذتمم

بحظهاموغلبتمالقلبمبوصلهامإىلمحظها..مفعاجلهامبالتجويعمفإهنامإذامجاعتمعدمتمحظها،مم

وضعفتمفغلبمعليهامالقلب،مفإذامغلبمعليهاممحلهامعىلمالطاعةموأسقطمعنهامالكسل،مولذلكمم

:م)مماممألمابنمآدمموعاءمرشاممنمبطنهمبحسبمابنمآدمملقيامتميقمنمصلبهمفإنمكانممممممقالمالنبيم

موالبدمثلثمللطعامموثلثمللرشابموثلثمللنفس(م

موتباهيمم موتفاخر موتتكربمبه مبالعلم.. متطلبمالرئاسة مفإهنا ملكمنفيس.. مأشكو قالمآخر:

موتتطاول..م

وعاءمألحكامه..موعاجلهامبرؤيةمممقالمالسلمي:مفعاجلهامبرؤيةممنةماهللمعليهاميفمأنمجعلهام
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تقصريهاميفمشكرمنعمةماهللمعليهامبالعلممواحلكمةموالتزاممالتواضعمواالنكسارموالشفقةمعىلماخللقمم

أنهمقالم:م)منمطلبمالعلممليباهىمبهمالعلامء،مأومليامرىمبهمممموالنصيحةمهلم..مفإنهمروىمعنمالنبيمم

ممقعدهميفمالنار(مالسفهاء،مأومليرصفمبهموجوهمالناسمإليهمفليتبوأمم

اَممخَيَْشىماهللََّمم وقالمبعضمالسلفم:م)ممنمازدادمعلاممفليزددمخشية،مفإنماهللمتعاىلميقولم:﴿مِإنَّ

(..موقالمرجلمللشعبيم:م)مأهيامالعامل(،مفردمعليهم:م)مإناممالعاملمم28ِمْنمِعَباِدِهماْلُعَلاَمُءم()فاطر:ممنماآليةم

ممنمخيشىماهلل(م

مفإهنامكثريةمالكالم.مممقالمآخر:مأشكوملكمنفيس..م

مباممتتكلممبه..موأنهممكتوبمعليها..موأهنامم مبأهناممؤاخذة مبإخبارها مفعاجلها قالمالسلمي:

مَعَلْيُكْممحَلَافِِظنَيم)م (مَيْعَلُموَنمَمامم11(مِكَراًمامَكاِتِبنَيم)م10مسئولةمعنه..مفاهللمتعاىلميقولم:﴿مَوِإنَّ

(..مم18ّق:م)ممامَيْلِفُظمِمْنمَقْوٍلمإالمَلَدْيِهمَرِقيٌبمَعِتيدٌم(﴾م)االنفطار(..مويقولم:﴿ممَم12َتْفَعُلوَنم)م

مالنَّاِسمَوَمنْم ميِفمَكِثرٍيمِمْنمَنْجَواُهْممإالمَمْنمَأَمَرمبَِصَدَقٍةمَأْومَمْعُروٍفمَأْومِإْصالٍحمَبنْيَ ممويقولم:﴿مالمَخرْيَ

م(مم114النساء:م)مممْجرًامَعِظيامًمَيْفَعْلمَذلَِكماْبتَِغاَءمَمْرَضاِتماهللَِّمَفَسْوَفمُنْؤِتيِهمأَم

المتكثرمالكالممموقال:م)ممم( 1) :م)موهلميكبمالناسمعىلممناخرهممإالمحصائدمألسنتهمم(مممويقولمممم

بغريمذكرماهللمفإنمكثرةمالكالممبغريمذكرماهللمقسوةمالقلبموإنمأبعدمالناسممنماهللمتعاىلمالقلبمم

م( 2) القايس(م

مدحتمالرايضمعنهمفوقماحلد،موإذامغضبتممقالمآخر:مأشكوملكمنفيس،مفإهنامإنمرضيتم

مذمته،موجتاوزتماحلد.م

قالمالسلمي:مفعاجلهامبرياضتهامعىلمالصدقمواحلقمحتىمالمتتعدىميفممدحممنمرىضمعنهمم

والميفمذمممنمسخطمعليه،مفإنمأكثرمذلكممنمقلةمالباالةمباألوامرموالنواهي..موقدمقالمرسولماهللمم

 
م(مممرواهمأمحدموالرتمذيموالنسائيموابنمماجهمكلهمممنمروايةمأيبموائلمعنممعاذموقالمالرتمذيمحديثمحسنمصحيح.م1)

م(مممرواهمالرتمذيموالبيهقي،موقالمالرتمذيمحديثمحسنمغريب.م2)



347 

 

م(ممم:م)احثواميفموجوهمالادحنيمالرتابممم

مقالمآخر:مأشكوملكمنفيس..مفإهنامتستخريماهللمتعاىلميفمأفعاهلا،مثممتتسخطمعليهمفياممخيتارمهلا.م

قالمالسلمي:مفعاجلهامبإعالمهامبأهنامالممتعلمممنماألشياءمإالمظواهرها..مأماماهللمفإنهميعلممم

علنهاموحقائقها..موأعلمهامبأنمحسنماختيارماهللمهلامخريممنماختيارهاملنفسها..مفإنماهللمهومالدبر،مم

موالممدبرمسواه..موأعلمهامبأهنامسخطهامللقضاءمالميغريمالقىض.مم

لكمنفيس..مفإهنامكثريةمالتمني..موليسممتنيهامإالماعرتاضمعىلماهللمتعاىلميفممقالمآخر:مأشكومم

مقضائهموقدره.م

قالمالسلمي:مفعاجلهامبإعالمهامأهنامالمتدريمماميعقبهمالتمني..مأجيرهامإىلماخلريمأممإىلمالرش..مم

ذلكممأممإىلمالرضامأممإىلمالسخط..مفإذامأيقنتمذلكمرجعتمإىلمالرضاموالتسليم،مفتسرتيح..مولم

:م)مالميتمننيمأحدكممالوتملرضمنزلمبهموليقلماللهممأحينيممامكانتماحلياةمخرياميلممممقالمالنبيمم

)مإذاممتنىمأحدكمممم{صىلماهللمعليهموسلمم}وتوفنيمإذامكانتمالوفاةمخرياميلم(مولذلكمقالمالنبيم

مفلينظرمماميتمنىمفإنهمالميدريمماميكتبملهممنمأمنيتهم(م

مأشكومإليكمنفيسم موهيمجتعلمقلبيممثلممقالمآخر: مالذنوبموالخالفات.. مفهيمكثرة ..

ماحلجارةمالصلبةمالقاسية.مم

موعاجلهامم موأطرافمالنهار.. مالليل مآناء موالتوبة ماالستغفار، مبكثرة مفعاجلها مالسلمي: قال

بمداومةمالصيامموالتهجدمبالليلموالناسمنيام..موعاجلهامبخدمةمأهلماخلريموجمالسةمالصاحلنيمم

قسوةمقلبهمممرممعمالذاكرين..مفقدمرويمفإنمرجالمشكيمإىلمرسولماهللموحضورمجمالسمالذكم

فقال:م)أدنهممنمجمالسمالذكر(..موقال:)إينمألستغفرماهللميفماليوممسبعنيممرة(،موقال:)مإنمالعبدمم

إذامأذنبمنكتميفمقلبهمنكتةمسوداء،مفإنمتابمواستغفرماهللمذهبتمفإنمأذنبمثانيامفكتميفمقلبهمنكتةمم

مَبْلممميصريمالقلبمغيثامالميعرفممعروفاموالمينكرممنكرا(،مثممقرأمالنبيمأخرىمإىلمانم :﴿مَكالَّ

م(م14الطففني:م)مممَراَنمَعىَلمُقُلوهِبِْممَمامَكاُنوامَيْكِسُبونَم



348 

 

مقالمآخر:مأشكومإليكمنفيسمورسورهاملنميمدحها..موطلبهامالراحة.مم

نيميدهيا،موأعلمهامبتقصريهامفيامممقالمالسلمي:مذلكممنمنتاجمالغفلة..مفعاجلهامبالتيقظملامبم

أمرتمبه،موارتكاهباممامهنيتمعنه..موأعلمهامأنمهذهمالدارمسجن..موالمرسورموالمراحةميفمم

مقال:م)مالدنيامسجنمالؤمنموجنةمالكافر(..ممممالسجن..مفإنمالنبيمم

حدثنيمأستاذيمداودمالطائيمقالم:م)مقطعمنياطمقلوبمالعارفنيمأحدماخللودين(،موقالمرجلمم

مرشماحلايف:ممامىلمأراكممهموما؟مفقالم:م)مألينممطلوبه(ملبم

قالمآخر:مأشكومإليكمنفيس..مواتباعهامهواها،موموافقتهاملواضعمرضاها..موحرصهامعىلمم

ممراداهتا.م

ِهمَوهَنَىمالنَّْفَسمَعِنماهْلََوىم)م امَمْنمَخاَفمَمَقاَممَربِّ (مم40قالمالسلمي:مفعاجلهامبقولهمتعاىلم:﴿مَوَأمَّ

مم مإالمم41اجْلَنََّةمِهَيماْلَْأَوىم)مَفإِنَّ
ِ
وء اَرٌةمِبالسُّ مالنَّْفَسمأَلَمَّ (﴾م)النازعات(..موأعلمهامبقولهمتعاىلم:﴿مإِنَّ

مَغُفوٌرمَرِحيٌمم)م مَريبِّ مِإنَّ (﴾م)يوسف(..محدثنيممطرمالداريمقالم:م)ملنحتماجلبالمم53َمامَرِحَممَريبِّ

مفس(مباألظافريمأهونممنمزوالماهلوىمإذاممتكنميفمالنم

مقالمآخر:مأشكومإليهامنفيسمواسرتواحهامإىلممعارشةماألقران..موميلهامإىلمصحبةماإلخوان.م

قالمالسلمي:مفأعلمهامبأهنامستفارقمكلمصاحب..موأنهمالميدوممهلامإالمصحبةمرهبا..مفقدمم

:م)معشممامعشتمفإنكمميتموأحببتممنمشئتمفإنكممفارقهممممقالمللنبيممممرويمأنمجربيلمم

مواعملممامشئتمفإنكمجمزىمبه(م

حدثنيمأبومالقاسمماحلكيممقالم:م)مالصداقةمعداوةمإالممامصافيت،مومجعمالالمحرسةمإالممامم

مواسيت،موالخالطةمختليطمإالممامداويت(م

 : السياسة 

يبمعبدمالرمحنمالسلميمرسنامإىلمقسممآخرممبعدمأنماستفدتممامشاءماهللملنامأنمأستفيدميفمعيادةمأم
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..مفسألتمالحاسبيمعنه،مفأخربينمأنمهذامالقسممخاصمم( 1)مم(مكتبمعىلمبابهمم)هتذيبماألخالقم

م( 2) برجلمجاءمبهممنمالريميطلقمعليهم)ابنممسكويه(م

فسألتهمعنمالفرقمبنيمهذاموالذيمقبله..مفقالميل:مذاكمرجلميقصدهمالكل..مأمامهذامفرجلمم

اصممنمالناس..موهممصنفمحينمإىلماحلكمةمالعقليةمويميلمإليها..موالميؤتىمميقصدهمصنفمخم

مإليهمإالممنمقبلها.م

دخلنامقاعةماحلكمةمالتيمتربعمفيهامابنممسكويهمحييطمهباممجعمقليلممنمالناس..موقدمكانممنمم

محسنمحظنامأنمحظرنامالدرسممنمأوله..مم

مالرصاطمالستقيممومدحماخللقمماحلمدمهللمالذيمأرشدمإىلمبدأمابنممسكويهمدرسهمبقوله:م)م

متمامملكارمماألخالق،موأدبهمفأحسنمتأديبهمعىلماإلطالق..ماللهمممممالعظيمموأرسلمنبيهمحممدامم

إنامنتوجهمإليكمونسعىمنحوكمونجاهدمنفوسناميفمطاعتكمونركبمالرصاطمالستقيممالذيمهنجتهمم

نامالدرجةمالعيلمبرمحتكمملنامإىلممرضاتكمفأعنمبقوتكمواهدنامبعزتكمواعصمنامبقدرتكموبلغم

م( 3) والسعادةمالقصوىمبجودكمورأفتكمإنكمعىلممامتشاءمقدير(م

ثممقال:مغرضناميفمهذامالدرسمأنمنحصلمألنفسنامخلقامتصدرمبهمعناماألفعالمكلهاممجيلة،مم

 
 بنممسكويه.مالذيماستفدناممنهمالعاينمالتيمسنذكرها،موهوم(مممهذاماسممالكتابمال1)

ممأشريمبهمإىلمأيبمعيلمأمحدمبنمحممدمبنميعقوبممسكويهم)ت2) هـ(،موهوممؤرخمبحاثة،مأصلهممنمالريموسكنمم421(م

عىلمخزانةمكتبممأصفهانموتويفمهبا..ماشتغلمبالفلسفةموالكيمياءموالنطقممدة،مثممأولعمبالتاريخمواالدبمواالنشاء..موكانمقيام

مابنمالعميد،مثممكتبمعضدمالدولةمبنمبويه،مفلقبمباخلازن،مثمماختصمببهاءمالدولةمالبوهييموعظممشأنهمعنده.

وقالمأبومحيانميفممجلةموصفه:م)لطيفمااللفاظ،مسهلمالأخذ،ممشهورمالعاينمشديدمالتوقي،مضعيفمالرتقي،ميتطاولمجهدهم

مثمميقرص(

ه(،مولهم)هتذيبمم372اهلمم(ميفمالتاريخ،مانتهىمبهمإىلمالسنةمالتيمماتمفيهامعضدمالدولةم)ممنمكتبهم)جتاربماالممموتعاقب

االخالقموتطهريماالعراق(،مومنهماستفدناميفمهذامالطلب،مو)طهارةمالنفس(مو)آدابمالعربموالفرس(مو)الفوزماالصغر(ميفم

وم)نديمماالحبابموجليسماالصحاب(مو)احلكمةممعلممالنفس،مو)ترتيبمالسعادات(ميفماالخالق،مو)رسالةميفمماهيةمالعدل(

 اخلالدة(،موم)االدويةمالفردة(مو)االرشبة(موغريمذلك..معاشمعمرامطويال..م)انظر:ماألعالممللزركيل(

 (مممهذهممقدمةمكتابم)هتذيبماألخالق(.م3)
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موتكونممعمذلكمسهلةمعلينا،مالمكلفةمفيهاموالممشقة،مويكونمذلكمبرتتيبمتعليمي.م

منفوسنامماهي،موأليميشءمأوجدتمموقدمرأيتمأنمحسنمطريقميفمم مأوالـم ذلكمهومأنمنعرفـم

فينا،مأعنيمكامهلاموغايتها،مومامقواهاموملكاهتامالتيمإذاماستعملناهامعىلممامينبغيمبلغنامهبامهذهمالرتبةمم

العلية،موماماألشياءمالعائقةملنامعنها،مومامالذيميزكيهامفتفلح،مومامالذيميدسيهامفتخيبمفإنماهللمم

اَهام)متعاىلميقولم:م اَهام)م8(مَفَأهْلََمَهامُفُجوَرَهامَوَتْقَواَهام)م7﴿مَوَنْفٍسمَوَمامَسوَّ (مَوَقْدمم9(مَقْدمَأْفَلَحمَمْنمَزكَّ

اَهام)م م(﴾م)الليل(م10َخاَبمَمْنمَدسَّ

م***م

.مولكنمأهمممامسمعتهممنه،مواستفدتمم.مثممأخذميتحدثمعنمحقيقةمالنفسموقواهامباممهبرينم

حلكامءممنمأمهلمسياسةمنفسهمالعاقلةموتركمسلطانمالشهوةميستويلمعليهامممنهمكثريامقوله:م)لقدمشبهمام

برجلممعهمياقوتةممحراءمرشيفةمالمقيمةمهلاممنمالذهبموالفضةمجاللةمونفاسة..موكانمبنيميديهمنارمم

متضطرممفرماهاميفمحباحبهامحتىمصارتمكاسامالممنفعةمفيها،مفخرستممنافعها.مم

العاقلةمإذامعرفتمرشفمنفسهاموأحستمبمرتبتهاممنماهللمعزوجلممفقدمعلمناماآلنمأنمالنفسمم

أحسنتمخالفتهميفمتربيةمهذهمالقوىموسياستهاموهنضتمبالقوةمالتيمأعطاهاماهللمتعاىلمإىلمحملهاممنمم

مكرامةماهللمتعاىلمومنزلتهاممنمالعلوموالرشفموملمختضعمللسبعيةموالمللبهيمية.م

مسبم مالتيمسميناها مالنفسمالغضبية معىلمحسنممبلمتقوم مإىلماألدبمبحملها موتقودها عية

طاعتها..مثممتستنهضهاميفمأوقاتمهيجانمهذهمالنفسمالبهيميةموحركتهامإىلمالشهواتمحتىميقمعمم

مهبذهمسلطانمتلكموتستخدمهاميفمتأديبهاموتستعنيمبقوةمهذهمعىلمتأبىمتلك(م

اهللممامأودعمم.مفقدمعرفتمأنمم.ملقدمحمتمهذهمالكلامتمعنمنفيسمتوهممالرصاعمبنيمقوىمالنفسم

مفينامتلكمالقوىمالتيمنراهاممتناقضةمإالملنستعملمبعضهاميفمإصالحمبعض.م

 : الرتبية 

بقيتممدةمأستمعمإىلمسياسةمالنفسمالتيمنطقمهبامابنممسكويه..مإىلمأنمطلبممنيمصاحبيمم
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مالحاسبيمأنمنسريمإىلمرجلملهمطرقهماخلاصةميفمخماطبةمالنفوس..مم

كانمبالغمالذكاءموالفطنة..مقويمممم( 1) ميقالملهم)بديعمالزمان(مملمنرسمإالمقليالمحتىمرأينامرجالم

احلجةموالدليل..ملهمقدرةمكبريةمعىلمالغوصميفمأعامقمالنفوس..مولهمقدرةمكبريةمعىلمالتحاورمم

ممعها.م

كانمخياطبمأطفاال..ميقولمهلممبلطفموحنان:مكانمياممامكانميفمقديممالزمان..موسالفمم

لهمثرواتمطائلة،موخزائنمهائلة،محتويممجيعمأنواعماجلواهرمممالعرصمواألوان..مكانمهناكمسلطانم

واأللاسموالزمرد،ممعمكنوزمخفيةمأخرىمعجيبةمجدًا..موكانمهذامالسلطانمصاحبمعلٍممواسعمم

مجدًا،موإحاطةمتامة،مواطالعمشاملمعىلمالعلوممالبديعةمالتيمالحتد،ممعممهاراتمفائقةمالمتعد.م

مالسلطانمموباممأنمكلمذيممجالموكامٍلمحيبمأنميم شَهدمالغريممجاَلهموكامَله..مفكذلكمهذا

العظيم،مأرادمأنميفتحممعرضًامهائاًلملعرضممصنوعاتهمالدقيقةمكيمُيلفتمأنظارمرعيتهمإىلمأهبةمم

سلطنته،موعظمةمثروته،موُيظِهرمهلمممنمخاللهمخوارقمصنعتهمالدقيقةموعجائبممعرفتهموغرائبها،مم

مليشاِهدمالكلممجاَلهموكامَله.م

هماحلكمةمبدأمهذامالسلطانمبتشييدمقرصمفخممشامخمجدًا،موقّسمهمبشكلمبارعمموألجلمهذم

مقسٍممبمرصعاتمخزائنهمالتنوعة،مومّجلهمباممعملتميداهممنمألطفمآثارمم إىلممنازلمودوائرممزّينًامكلَّ

مإبداعهموأمجلها،مونّظمهمونسقهمبأدقمدقائقمفنونمعلمهموحكمته.م

ائدمفاخرةمهبيجةمتضمممجيعمأنواعمأطعمتهماللذيذة،مموبعدمأنمأمتهموكمله،مأقامميفمالقرصمموم

وأفضلمنَِعمهمالثمينة،مخمصصًاملكلمطائفةمماميليقمهبامويوافقهاممنمالوائد،مفأعّدمبذلكمضيافةمم

فاخرةمعامة،ممبينًامسخاءموإبداعاموكرمًامملميشهدملهممثيل،محتىمكأنمكلممائدةممنمتلكمالوائدمقدمم

مالدقيقةموآثارها،مباممَمّدمعليهاممنمنِعٍممغاليةمالمحتىص.مامتألتمبمئاتممنملطائفمالصنعةمم

ثممدعامأهايلمأقطارممملكتهمورعاياه،مللمشاهدةموالتنزهموالضيافة،موعّلممكبريمُرُسلمالقرصمم

 
 السلسلة.(مأشريمبهمإىلماإلماممبديعمالزمانمالنوريس..موقدمحتدثنامعنهممراتمكثريةميفمهذهم1)
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الكّرمنيمماميفمهذامالقرصمالعظيمممنمحكٍممرائعة،موماميفمجوانبهمومشتمالتهممنممعانمدقيقة،مم

ستاذامبارعًامعىلمرعيته،مليعّلممالناسمعظمةمباينمالقرصموصانعممامفيهممخمصصًامإياهممعلاًممرائدًاموأم

مالرصعاتمالنتظمةمم مهذه متعنيه موما ملكلمالداخلنيمرموَزه مومعّرفًا مموزونة، منمنقوشمبديعة

واإلشاراتمالدقيقةمالتيمفيه،مومدىمداللتهامعىلمعظمةمصاحبمالقرصموكاملهمالفائقمومهارتهمم

امتممراسيممالترشيفاتمبامميفمذلكمآدابمالدخولموالتجول،موأصولمالسريممالدقيقة.ممبينًامهلممتعليم

موفقمماميريضمالسلطانمالذيمالمُيرىمإالّممنموراءمحجاب.م

وكانمهذامالعلمماخلبريميتوسطمتالمذتهميفمأوسعمدائرةممنمدوائرمالقرصمالضخم،موكانمم

ممساعدوهممنترشينميفمكٍلممنمالدوائرماألخرىمللقرص.م

ممهذامبإلقاءمتوجيهاتهمإىلمالشاهدينمكافةمقائاًل:)مأهيامالناسمإنمسيدناممليكمهذاممبدأمهذامالعلم

القرصمالواسعمالبديع،ميريدمببنائهمهذا،موبإظهارممامترونهمأماممأعينكمممنممظاهر،مأنميعّرفمنفسهمم

مإليكم،مفاعرفوهمواسعوامحلسنممعرفته.م

إليكم،مفحببوامأنفسكممإليه،مباستحسانكمممإنهميريدمهبذهمالتزييناتماجلاملية،مأنمحيببمنفسهم

مأعاملهموتقديركمملصنعته.م

وهوميتوددمإليكممويريكممحمبتهمبامميسبغهمعليكمممنمآالئهمونعمهموأفضالهمفأحبوهمبحسنمم

مإصغائكممألوامرهموبطاعتكممإياه.م

موهوميظهرملكممشفقتهمورمحتهمهبذاماإلكراممواإلغداقممنمالنعممفعّظموهمأنتممبالشكر.م

ريدمأنميظهرملكمممجالهمالعنويمبآثارمكاملهميفمهذهمالصنوعاتماجلميلةمالكاملةمفأظهروامموهوميم

مأنتممشوقكمموهلفتكممللقائهمورؤيته،مونيلمرضاه.م

وهوميريدممنكممأنمتعرفوامأنهمالسلطانمالتفردمباحلاكميةمواالستقالل،مباممترونممنمشعارهمم

مجيعمالصنوعات..مفكلميشءمله،موخاصمممماخلاص،موخامتهمالخصص،موطرتهمالتيمالمتقلدمعىلم

به،مصدرممنميدمقدرته..مفعليكممأنمتدركوامجيدًا:مأنمالمسلطانموالمحاكممإالّمهو،مفهومالسلطانمم
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مالواحدماألحدمالذيمالمنظريملهموالممثيل(م

هكذامخاطبمهذامالعلممالكبريمالداخلنيمللقرصموالتفرجنيمعليه،ملكنمالداخلنيمانقسموامم

مإىلمفريقني:م

مامالفريقماألول..مفكانممنمأصحابمالعقولمالنرية،موالقلوبمالصافيةمالطمئنة،مالذينممأم

أدركوامقدرمأنفسهم..مكانمهؤالءمحيثاممجتولواميفمآفاقمذلكمالقرصميرسحونمبنظرهممإىلمعجائبه،مم

وهمميرددون:مالبدمأنميفمهذامشأنًامعظياًم..موالبدمأنموراءهمغايةمسامية..مفعِلموامأنمليسمهناكمم

عبث،موليسمهومبلعب،موالمبلهومصبياين..مومنمحريهتممبدئواميقولون:ميامُترىمأينميكمنمحلمم

ملغزمالقرص،موماماحلكمةميفممامشاهدناهمونشاهده؟!م

وبيناممهمميتأملونمويتحاورونميفماألمر،مإذامهبمميسمعونمصوتمخطبةماألستاذمالعارفمم

رموحلممجيعماأللغاز،مفأقبلوامإليهممرسعني،مموبياناتهمالرائعة،مفعرفوامأنملديهممفاتيحممجيعماألرسام

وقالوامله:مالسالممعليكممأهياماألستاذ..مإنممثلمهذامالقرصمالباذخمينبغيمأنميكونملهمعّريفمصادقمم

ممدققمأمنيممثلك،مفالرجاءمأنمتعّلمنامممامعّلمكمسيُدنامالعظيم.م

رهمماألستاذمبخطبتهمالذكورةمآنفًا،مفاستمعوامإليهمخاشعني،موتم قّبلوامكالمهمبكلمرىضممفذكَّ

واطمئنان،مفغنموامأياّممغنيمة،مإذمعملوامضمنممرضاةمسلطاهنم،مفريضمعنهممالسلطانمباممأبدوامم

منمرىضمورسورمألوامره.مفدعاهمماىلمقرصمأعظمموأرقىماليكادميوصف،موأكرمهممبسعادةمم

مدائمة،مبامميليقمبالالكماجلوادمالكريم.م

م.ممهذامحالمالفريقماألول..موهذامجزاؤه.م

أمامالفريقمالثاين..مفكانمأهلهممنمالذينمفسدتمعقوهلم،موانطفأتمجذوةمقلوهبم،مفاممإنمم

مأنفُسهمممنمم متشتهيه ميلتفتونمإالملا مفلمميعودوا مالقرص،محتىمغلبْتمعليهممشهواهُتم، دخلوا

مساّدينمآذاهنممعنممجيعمتلكمم ماللذيذة،مصارفنيمأبصارهممعنممجيعمتلكمالحاسن، االطعمة

معىلمالأكوالتمماالرشاداتم مفأقبلوا موتوجيهاتمتالميذه.. مالعظيم، ممنمذلكمالعلم الصادرة
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برشاهةموهنم،مكاحليوانات،مفأطبقتمعليهممالغفلةموالنومموغشيهممالُسكُر،محتىمفقدوامأنفسهممم

لكثرةممامأفرطواميفمرشبممامملميؤذنمهلممبهمفأزعجوامالضيوفماآلخرينمبجنوهنمموعربدهتم،مم

واننيمالسلطانمالعظمموانظمته،ملذامأخذهممجنودهموساقوهمماىلمسجنممفأساءواماالدبممعمقم

مرهيبملينالوامعقاهبمماحلق،مجزاًءموفاقًامعىلممامعملواممنمسوءماخُللق(م

حكىمبديعمالزمانمهذهماحلكاية،مثممالتفتملألطفالماللتفنيمبه،موقال:ماىلمهنامانتهتمالقصةمم

مالتيمختتزهنا..مفامميوحيمإليكممالقرص؟ميامأبنائي..موسأختربمذكاءكمميفممعرفةمالعربمم

قالمطفلممنماألطفالماللتفنيمبه:مإنمالقرصمـمسيدنامـميشريمإىلمهذامالعاملمالذيمنعيشمفيه..مم

فهذامالعاملمالسقفمهبذهمالسامءمالتأللئةمبالنجوم،موالفروشمهبذهماالرضمالزّينةمباالزهارمالتجددةمم

مامربنامالعظيم.مكلميوم..مليسمإالمقرصامبديعهمبناهملنم

مقالمبديعمالزمان:مومامتوحيمإليكممأوصافمذلكمالقرصمالتيموصفتهاملكم؟م

قالمطفلمآخر:مأماممنازلمذلكمالقرصمفقدمفهمتممنهامتعددمالعواملمالتيمتزينتمكلممنهامم

وانتظمتمبامميالئمهاممنمخملوقاتماهلل..موأمامالصنائعمالغريبةميفمذلكمالقرصمفهيممعجزاتمم

اإلهليةمالظاهرةميفمعالناملكلمذيمبرصموبصرية..موأماماألطعمةماللذيذةمالتيمفيه،مفهيمعيونممالقدرةمم

الرمحةماالهليةمالتيمتشاهدميفمكلممكانمويفمكلمزمان..موأمامومطبخمذلكمالقرصمهومسطحمم

ماالرضموقلبهامالذيميّتقدمنارًا.م

م؟مقالمبديعمالزمان:موماميوحيمإليكممذلكمالسلطانمالعظيممصاحبمالقرصم

قالمطفلمآخر:مالشكمأنهميدلنامعىلماهللمتعاىل..مفهومسلطانماألزلمواألبد..موهوماللكمم

مَوِإْنمِمْنمم ْبُعمَواأْلَْرُضمَوَمْنمِفيِهنَّ اَمَواُتمالسَّ القدوسمذوماجلاللمواالكراممالذيم:﴿مُتَسبُِّحمَلُهمالسَّ

مُيَسبُِّحمِبَحْمِدِهم()االرساء:ممنماآليةم مِإالَّ
ٍ
ء م(م44يَشْ

ملمبديعمالزمان:مومامتوحيمإليكممتلكمالكنوزماخلفية؟مقام

مقالمطفلمآخر:مأعظممالكنوزمهيمجتلياتمأسامءماهللماحلسنىمالقدسة.م
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مقالمبديعمالزمان:مومنمذاكمالعلمماحلكيم؟م

م.مقالمطفلمآخر:مالشكمأنهمسيدنا،موسيدمالكوننيمحممدمم

مقالمبديعمالزمان:مفمنممساعدوه،مومنمتالميذه؟م

مساعدوهمهمماالنبياءمـمعليهممالسالممـموتالميذهمهمماالولياءمالصاحلون،مممقالمطفلمآخر:م

موالعلامءماألصفياء.م

مقالمبديعمالزمان:مفمنمخدممذلكمالسلطان؟م

مقالمطفلمآخر:مالشكمأهنممالالئكةمالكراممـمعليهممالصالةموالسالم.م

مقالمبديعمالزمان:مفمنمالذينمُدُعوامإىلمدارمالضيافة؟م

مممنحن..منحنمالبرشمهممالذينماستضافناماهللميفمهذامالقرصمالدنيوي.مقالمطفلمآخر:مإهنم

مقالمبديعمالزمان:مفمنمالفريقان؟م

مألنفسهمممائدةمغريممائدةمم مأوهلام،مفهممأهلماإليامنمالذينمملميرتضوا قالمطفلمآخر:مأما

أهواءهمممالقرآن..موأمامثانيهام،مفهممأهلمالكفرموالطغيان..مالصّممالبكممالضالونمالذينماتبعوام

موالشيطان،مفاممعرفواممنماحلياةمإالّمظاهرها،مفهممكاألنعاممبلمهممأضلمسبياًل.م

ممنمم مأنمتكونوا مفاجتهدوا مونجحتمميفماالختبار.. مأبنائي.. مصدقتمميا قالمبديعمالزمان:

مأصحابمالفريقماألول..مأولئكماألبرارمالسعداءمالذينمأنصتوامإىلمالعلممالعظيممواألستاذماجلليل.م

لفريقمالذيمأدىمالوظائفمالتنوعةمللعبوديةميفمهذامالسجدماألكربمالسمىمبدارمالدنيا،ممذلكمام

حتىماختذوامصورةمأحسنمتقويم،مواعتلواممرتبًةمتفوقممجيعمالخلوقاتمقاطبة،ماذمأصبحوامخلفاءمم

مأمناءميفماألرض،مباممُاودعمفيهمممنماإليامنمواألمانة..م

قبضةماالختبارميدعوهممرهبممالكريممإىلمالسعادةممموبعدمانتهاءممدةماالمتحانمواخلروجممنم

األبديةموالنعيممالقيممثوابًامإليامهنم،مويرزقهممالدخولمإىلمدارمالسالممجزاءمإسالمهم،مويكرمهممم

بنعٍممالمعنيمرأتموالمإذنمسمعتموالمخطرتمعىلمقلبمبرش،مإذمالشاهدممم-موقدمأكرمهممم-م
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مالرآة،مالبدمأنميظلمباقيًامويميضمإىلماألبد.مالشتاقمجلاملمرسمديموالعاشقمالذيميعكسهمكم

مهذهمهيمعقبىمتالميذمالقرآن..مالّلهّمماجعلناممنهم!.م

أمامالفريقماآلخرموهممالفجارمواألرشارمالذينممامإنمدخلوامقرصمهذامالعاملمحتىمقابلوامم

مورم مبالعبثية مبالتفاهةموحّقروها مالوجوداتمكلها مواهتموا مكلها، فضواممبالكفرمدالئلمالوحدانية

جتلياتماألسامءماإلهليةمعىلمالوجوداتمكلها،مفارتكبوامجريمةمكربىميفممدةمقصرية،ممماماستحقوامم

معذابًامخالدًا.م

قالمذلك،مثممالتفتمإلينا،موقال،موكأنهمخياطبني:مفيامنفيسماحلائرة..مويامصديقيمالغرممم

مارةمبالسوءمورعايتهاممباهلوى..مأحتسبونمأنممهمةمحياتكممحمصورةميفمتلبيةممتطلباتمالنفسماألم

بوسائلماحلضارةمإشباعاملشهوةمالبطنموالفرج؟..مأممتظنونمأنمالغايةممنمإدراجممامأودعمفيكمممنمم

لطائفممعنويةمرقيقة،موآالتموأعضاءمحساسة،موجوارحموأجهزةمبديعة،مومشاعرموحواسمم

مهذهماحلياةمممتجسسة،مإناممهيملجردماستعامهلامإلشباعمحاجاتمسفليةملرغباتمالنفسمالدنيئةميفم

مالفانية؟محاَشموكال!!م

ويامصديقيماحلميم،مويامنفيسماالمارةمبالسوء..ماستجمعوامعقولكم،موالمهتدروامرأسممالمم

عمركم،موالمتبددوامطاقاتمحياتكممواستعداداهتامهلذهمالدنيامالفانيةمالزائلة،مويفمسبيلملذةمماديةمم

كٍةمأدنىممنمأخسمحيوان،معلاًممأنمرأسممالكمممومتاعمحيواين..مفالعاقبةموخيمة،ماذمُترّدونماىلمَدرَم

مأثمنممنمأرقىمحيوان!م

م***م

بعدمأنمبقيناممدةمنستمعمحلكمةمهؤالءماحلكامءمقالميلمالحاسبي:مالشكمأنكمتريدمأنمترىمم

متأثريمهذهمالتعاليمميفمالواقع.م

مع.مقلت:ملقدمطرقتمماميفمنفيس..مفأنامأشعر،موكأينمأعيشميفمبرجمعاجيمالمعالقةملهمبالواقم

مقال:متعالممعي..موسرتىمالنفوسمالطهرة،موكيفمتتحولممعهاماحلياة..مم
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..موقدمرأيتمفيهاممنمطهارةمالنفوسموسامحتهامولطفهامومجاهلامم( 1) رستممعهمإىلمحمالمكثريةم

ممامالميمكنمالتعبريمعنه..مم

مومتحوها..ملقدمرأيتممقابلمكلمصورةممنمالصورمالتيمرأيتهاممنمتالميذيمصورةمتنسخهامم

موأنملذهتامم ماإلنسان.. مبيد مأيقنتممنمخاللمكلمذلكمأنماهللموضعمنفسماإلنسان وقد

موسعادهتامالمتتحققمإالميفماختياراهتامالرفيعة..موأنمحريتهاماحلقيقيةمالمتكمنمإالميفمعبوديتها.م

مقلنا:مفقدمأسلمتمإذن؟م

نمقطعها..موقدمجئتممقال:مملميبقمبينيموبنيماإلسالممإالمشعرةمواحدة..ملكنملستمأدريممم

مهنامأبحثمعمنميصلنيمهبا.م

مقلنا:مأملمتكنممعهم؟م

قال:مبىل..ملقدمكنتممعهم..مولكنيميفماليوممالذيمأردتمأنمأكرسمفيهماخلراساناتمالسلحةمم

مالتيمكانتمحتولمبينيموبنيمإعالنمإسالميمملمأجدمأحداممنهم.م

مقلنا:مأينمذهبوا؟م

اءوامإىلمهذهمالبالدمليقمعوامالفتنةمالتيمتريدمأنممقال:ملقدمأمجعممجيعممنمسألتهممعىلمأهنممجم

تستأصلمدينمحممدممنماألرض..ملكنمقدريمرماينمإىلمهذهماحلفرةمالتيمترون..مفصارمسببمم

محيايتمهممسببممويت.م

 
 الشواهدمالكثريةمالثبتةمهلذاميفمرسالتيم)أرسارماإلنسان(مو)أرسارماحلياة(ممنمهذهمالسلسلة.مانظر(م1)
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مخامسامـماألرسةم

يفماليومماخلامس،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمكنتمم

محلمأسامءمكثريةممستعارةمصحبتنيمزمنامطويالمإىلمأنمالتقيتمالنورموالسالممممثلممنمسبقنيمأم

موالصفاء،مفطلقتمأسامئيممجيعا..موجئتمإىلمهذهمالبالدمأبحثمعنماسمميل.م

م..مالشكمأنكممتعرفونه..مم( 1) لقدمكانمآخرماسمميلمهوم)توماسمروبرتممالتوس(م

كيكها،مألنماليزانيةمالتيمتتطلبهاممإنهمذلكمالرجلمالذيمبدأمبالدعوةمإىلمإبادةماألرسةموتفم

م.مم( 2) ويتطلبهامنسلهاملنميكفيهمماموضعماهللميفماألرضممنمبركاتم

وهومالرجلمالذيمأوحتمأفكارهمبعدمذلكمللكثريممنمالجرمنيمبأنميبحثواميفمالوسائلمالتيمم

 
ماشتهرمبمقالتهمعنممبادئمعلمم1834م-مم1766(أشريمبهمإىلمتوماسمروبرتممالتوسم)1) م(،موهوماقتصاديمبريطاين،

الكتابمعىلمأنمأعدادمالسكانميفمالعاملممتيلمإىلمالزيادة،مبيناممكمياتمم..موتقوممفكرتهماألساسيةميفمهذام1798السكانمسنةم

مالطعاممتقل،مكاممكانميعتقدمأنماحلروبمواألمراضمستفتكمباألعدادمالزائدةممنمالبرش،ممامملميتممحتديدمالنسل.

وفشلتمتنبؤاتممالتوسموأوحتممقالةممالتوسمالذكورةمإىلمتشارلزمداروينمفكرةمالعالقةمبنيمالتطّورموالبقاءملألصلح..م

ميفمالتحققمخاللمالقرنمالتاسعمعرش،محيثمأمكنمعنمطريقموسائلمالزراعةمالتقدمةمإنتاجمالطعاممالكايفملعظممالناس.م

ُولَدممالتوسميفممدينةمرسيمبربيطانيا،موكانميرغبميفمأنميكونمرجلمدين،مإالمأنهمبعدمخترجهميفمجامعةمكمربدجمعملم

 مموبقيميفمهذهمالوظيفةمإىلمأنمتويف.1805دمالسيايسميفمكليةمرشكةماهلندمالرشقيةمعاممأستاًذامللتاريخمواالقتصام

(مثبتمبطالنمهذهمالنظريةمومامدعامإليهمأصحاهبا،مبلمثبتمخالفممامتدعومإليهمهذهمالنظرية،مفقدمتضاعفمسكانمأوربام2)

أوربا،موالمالوالياتمالتحدةمبالجاعاتمالتيمممنذمأنمأقدمم)مالتوس(معىلمنظريتهمعدةممرات،مومعمذلكمملمتصبمإنكلرتا،موال

كانمينذرمهبام)مالتوس(.مبلمعىلمالعكسممنمذلكمزادماإلنتاجمزيادةمرهيبة،محتىمإنمالفائضممنمالطعامميفمأورباموالوالياتم

ولمبحرقمالتحدةمبلغمجباالًممنمالقمحمواجلبنمواللحم،موأهنارًاممنماللبنموالزبد.مومنمأجلمذلك،مقامتمحكوماتمهذهمالد

مالفائضمأومرميهميفمالبحر؛محتىمالمينخفضمالسعرميفمالسوقمالعالي!!!.

موألجلممامسبق،مأصبحتمكثريممنمالدولمتدعومإىلمزيادةمالنسلمواإلنجابموحتثمعليه،موتزيلماألسبابمالتيمتعوقمذلك.

م(ممتنعمذلك.موهذهمإسبانيامحتظرم1968فهذهمإيطاليامتصدرمقانونًامضدممنعماحلملمالراقب،مفقدمصدرتمرسالةمبابويةمعامم)

،مإنمملمحيصلمتوازنمبزيادةمعددم-أيمالقرنماحلايلمم-بيعموسائلممنعماحلمل.موهذهمألانيامحتذرممنمانقراضماأللانميفمالقرنمالقادممم

مالواليد.

رتكيةموهتديداهتا،موهذامالرئيسماليوناينمحيضمعىلمإنجابمالزيدممنماألبناء؛مإلقامةمقواتممسلحةمضخمةملواجهةمالقواتمال

 منماللوايتمأنجبنمنحومثالثةمعرشممولودًا.م-عىلممستوىمالدولةمم-وهذهمزوجةمرئيسمفرنساماختارتماألمهاتمالثالياتم
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م.موالمعالقةملألرسةمهبا.م.م.مالمعالقةمهلامباألرسةم.مجتعلممنمالرأةمجمردممتعةم

الرجلمالذيمجعلممنمالوالدينمفردينمحريصنيمشحيحنيمينظرونمإىلمأوالدمهامكاممموهوم

مينظرونمإىلماللصوصموالشحادذينموالجرمني.م

.مبلمكلمعاطفةميفمم.م.مونزعممنامكلمعاظفةمإنسانيةم.موهومالرجلمالذيممألنامباألنانيةمواحلرصم

م.مم( 1) والدهامالكائناتماحليةمالتيمتضحيمفيهاماألمهاتمواآلباءمبأنفسهاممنمأجلمأم

 الرصاع 

مهذامهومالرجلمالذيمسميتمباسمه..مم

ملقدمصبتمعيلممجيعملعناتهممنذمرأيتمالنورمالختلطمبالظالمميفمهذامالوجود،مبلمقبلمذلك..مم

لقدمحدثتنيمأميمالتيمطرحتممجيعمجالبيبمحيائهامعنمذلكماليوممالذيمأتاهاموالديمفيه،مم

زواج،موطلبممنهامأنمتلقينيممنمبطنهامإىلممزابلممقبلمأنميقرتنامبذلكمالعقدمالزيفممنمعقودمالم

مواشنطن..مم

ملميكنمبينيموبنيممزابلمواشنطنميفمتلكماألياممإالمخطوةمواحدة..موهيمخطوةمقدرمالمم

مخطوةمتكليف..مم

لقدمتوفيتمزوجةموالدي..مولستمأدريمكيف..مرباممتكونمأميمهيمالتيمقتلتها،مفقدمكانتمم

اموبنيمأنمتقرتنمبأيب..موكانمفوقمذلكمهومالسببميفممزوجةمأيبمهيماحلجابمالذيمحالمبينهم

مإرصارمأيبمعىلمأنمترمينيمأميميفممزابلمواشنطن.م

مقلنا:مملمنفهممكلممامتذكره..مفمنمكانتمأمكمإنمملمتكنمهيمعينهامزوجةمأبيك؟م

قال:مال..ملقدمكانمأيبمـمكاممكانمأكثرمقومنامـمزيرمنساء..موملميكنمالقانونمـمكاممملميزلمـميراعيمم

هذهمالناحيةمفيه..مفلمميكنمالقانونمـمكاممملميزلمـميبيحمتعددمالزوجات..مفلذلكمكانمالرجلمغاليامم

 
م(مانظرميفمهذامكتابامرائعامهلارونمحييمعنوانهم)التضحيةمعندمالكائناتماحلية(1)

 



360 

 

المتلئمبالشهواتمإالمبعدمممبنيمالنساء..موباممأنمأيبمملميرمأميمإالمبعدماقرتانهمبزوجته،موملممتألمقلبهم

مذلكماالقرتان،مفقدمراحميتخذهامخليلةمبعدمأنمحيلمبينهموبنيمأنميتخذهامزوجة.م

مقلنا:مفلممملميطلقمزوجته،مويقرتنمبأمك؟م

قال:ملقدمكانمرجالمينتميمإىلمعائلةمحمافظةمهلامعالقةمبالكنيسة..موأنتمتعلممموقفمالكنيسةمم

م..مم( 1) منمالطالقمم

أنمأيبمذهبميفمتلكماألياممإىلمصاحبملهممنمرجالمالدين،مواعرتفمبنيمملقدمأخربينمالثقاةمم

يديه،موامتألتمعيناهمبالدموع،موهوميعرتفمله،موبعدهامطلبممنهمأنمحيلملهمهذاماإلشكالمالذيمم

موقعتمفيهمحياته،موهذامالرصاعمالذيمدبمإىلمنفسه.م

يقرتنمبالثانيةمكامماقرتنممملقدمكانمبنيمأمرين،مكالمهامالمتبيحهمالكنيسة:مأمامأوهلام،مفهومأنم

باألوىل،مفيلبيممقتضياتمنفسهموقلبه،مكامميلبيممامتطلبهممنهمأميمـمأيممعشوقتهمـمكلمحني..موأمامم

الثاين،مفأنميطلقمزوجتهمليقرتنمبأميماقرتانامرشعيامجيعلممنمولدهمـمالذيمهومأنامـمولدامرشعيامم

ممعرتفامبهمعندماجلميع.م

نميفموجههمانتفاضةمعظيمة،موقال:ممامهذهماهلرطقاتمالتيمممامقالمهذامحتىمانتفضمرجلمالديم

متتحدثمهبا..مم

قالمأيب:مأناممامفعلتمإالمأنمشكوتمإليكمحايل،مواعرتفتمبنيميديك،مثممذكرتملكممامم

متومهتهممنمحلول.م

قال:مإنمكالماحللنيماللذينمذكرهتامممهامحلمأهلماهلرطقة..مأولئكمالذينميتبعونمالارقمالذيمم

(..مأمامنحن..منحنمالذينمرشفنامبالسيح..مالسيحمالذيمصلبممنمأجلنامليخلصنامميقالملهم)حممدم

 
حدثماالنفصاممبنيمالكنيسةموالدولةمفأباحتمالترشيعاتمالوضعيةم(مظلمالطالقمحمرمًاميفمظلمالكنيسةمزمنًامطويالًمحتىمم1)

الطالقمثممتبعتهامبعضمالطوائفمالسيحية،مأمامتعددمالنساءمفإنهممازالمحمرمًاموإنمنظرتمإليهمبعضمالطوائفمعىلمأنهممباحمومام

 زالواميامرسونهمبشكلمرسيميفمبعضمالوالياتماألمريكية.
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ممنمخطايانا..مفالمنقبلمتلكماحللول.م

لقدمقالملنامالسيحملنام:)ممنمبدأماخلليقةمذكرًاموأنثىمخلقهامماهلل،ممنمأجلمهذاميرتكمالرجلمم

ذمليسامبعدماثننيمبلمجسدمواحد،ممأباهموأمهمويلتصقم)ويلزم(مبامرأتهمويكونماالثنانمجسدًامواحدًامإم

م(ممم5مم-ممم4/مممم19متىم:ممممفالذيممجعهماهللماليفرقهماإلنسان()م

م***م

معىلمعالقةمبالكتابمالقدس،مباعتبارهميفماألصلمسليلمرجالمم مرغممكونهمزيرمنساءـم كانمأيبـم

كثريينممنمرجالمالكنيسة،مولذلكمراحميبحثميفمالكتابمالقدسملعلهمجيدممامحيلملهممشكلته..مم

وكممكانمفرحهمعظياممحينامموجدمفيهمأنمإبراهيممكانممتزوجًاممنمسارةموهاجرموقطورة،موكانملهمم

ذلكمرسارىمكثريةملقولهم:)مأمامبنومالرسارىماللواتىمكانتمإلبراهيممفأعطاهممإبراهيممعطايامممممعم

م(م6:مم25ورصفهممعنمإسحاقمابنهمرشقًامإىلمأرضمالرشقموهومبعدمحى(م)تكوينمم

م(م1:مم12ووجدمفيهمأنمموسىمكانممتزوجًاممنممديانيةموحبشيةم)عددمم

ني،مومهامليئةموراحيلموزلفةموبلهة،مكامممووجدمفيهمأنميعقوبمكانممتزوجًاممنمحرتنيموأمتم

مومامبعده(ممم29يفم)تكوين:مم

ووجدمفيهمأنهمكانملداودمنساءمهن:مأخينوعمماليزرعبليةموأبيجايلمومعكةموحجيثموأبيطالمم

وعجلة..مهؤالءمستة..مويضافمإليهامبثشبعمامرأةمأوريااحلثىمالتىمأنجبممنهامسليامن،مكامميفم)مم

م(م5ـم1:مم3صموئيلمالثانىمم

فيهمأنهمكانملسليامنم)سبعممائةممنمالنساءمالسيدات،موثالثممائةممنمالرسارى(،مكامممووجدمم

م(م3:مم11يفم)اللوكماألولمم

بلمملمجيدمفيهمفوقمذلكمكلهمأيمنصممنمنصوصمالتوراةمحترممالتزوجمبأزيدممنمامرأةمواحدة،مم

يمها،مبلممولومكانمحرامًاملرصحمموسىمبحرمته،مكاممرصحمبسائرمالحرماتموشددميفمإظهارمحترم

مالتيمكانتممنمغنيمةمم مأنماألبكار مففيها متفيدمجوازهممنممواضع.. وجدمأنمنصوصمالتوراة
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الديانيني،مكانتماثنتنيموثالثنيمألفًا،موقسمتمعىلمبنيمإرسائيل،مسواءمكانوامذويمزوجاتمأومملمم

ميكونوا،موالميوجدمفيهمختصيصمالعزب.م

اءمهذامالنص:)موإذامخرجتمإىلمالقتالممبلموجدميفمالبابماحلاديموالعرشينممنمسفرماالستثنم

معمأعدائكموأسلمهممالربمإهلكميفميدكموسبيتهممورأيتميفممجلةمالسبينيمامرأةمحسنةموأحببتها،مم

وأردتمأنمتتخذهاملكمامرأة،مفأدخلهامإىلمبيتكموهيمحتلقمرأسهاموتقصمأظفارها،موتنزعمعنهامم

أمهاممدةمشهرمثممتدخلمإليهاموترقدممعهاممالرداءمالذيمسبيتمبهموجتلسميفمبيتكموتبكيمعىلمأبيهاموم

ولتكنملكمامرأة،مفإنمكانتمبعدمذلكمالمهتواهامنفسكمفرسحهامحرةموالمتستطيعمأنمتبيعهامبثمنمم

ممويكونمممبغوضةممواألخرىممحمبوبةممالواحدةممامرأتانمملرجلممكانمموإنممذليتها،مم والمتقهرهامأنكمقدم

ممابنمميعملمميستطيعممفالممأوالدهممبنيممرزقهمميقسمممأنمموأرادممبكرًا،ممالبغوضةممابنمموكانممبنونمممنهممهلامم

ومالبكرمويعيطهممنمكلممهمممأنهمممالبغوضةمممابنممميعرفمممولكنهمممالبغوضة،مممابنمممعىلمممويقدمهمممبكراًمممالحبوبةم

م( 1) مامكانملهمالضعفممنمأجلمأنهمهومأولمبنيهموهلذامجتبمالبكورية(م

أنمأستاذةمالهوتميفمجنوبمإفريقيامَدَعْتمإىلمالسامحممم( 2) ثممقرأمأيبميفمبعضمالصحفم

للبيضمبتعددمالزوجات،ملواجهةمارتفاعممعدلمالطالقميفمالبالد،موهوممنمأعىلمالعدالتميفمم

العامل،موقرأمأنماألستاذةم)الندمان(مقالتم:)مليسمهناكمسوىمعددمحمدودمللغايةممنمالرجالميفمم

اآلنمحانمالوقتمكيمختتارمالرأةمزوجًاممنمبنيمالرجالممالعامل،مفقدمُقِتلمبعضهمميفماحلروب،موم

مالتزوجني،موأنمتتفاوضممعمزوجتهمعىلمأنمُتصبحمفردًاممنمأفرادمأرسته(م

بلموجدمأنمهذامالوقفمملميتبناهممجيعمالسيحيني،مفقدمظهرممنهممرجالمدينميبيحونمالزواجمم

جة،مومنمهؤالءمفرقةماالنمنابتستمممرةمثانيةموثالثةمورابعة،مبلمويبيحونماجلمعمبنيمأكثرممنمزوم

Ananabaptistesموالورمونم،Mormonsموهؤالءمظلواميامرسونمالتعددمحتىمأوائلمم..

 
 السيحيةممنمالتعددمبتفصيلميفمرسالةم)النبيمالعصوم(ممنمهذهمالسلسلة.(مذكرنامتفاصيلمموقفمالكنيسةمو1)

 (.13099(مصحيفةماحلياةميفمالعددم)2)
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.مبلمظهرتمدعواتممنمالفكرينموالعلامءمتدعومإىلمإباحةمالتعددمالزوجات،مم.مالقرنمالتاسعمعرشم

لعاليتنيمالتيمقتلمموبخاصةمبعدمأنمعانتمأوروباممنمنقصمشديدميفمعددمالرجالمنتيجةمللحربنيمام

فيهاممأكثرممنمثامنيةموأربعنيممليونمرجل..موكذلكمالنتشارمالفواحشموزيادةمعددماللقطاء،مومنمم

،مومبنملنديسممFerdinand Dryfus،موفردينامندمدريفوسممBoul Bureouهؤالءمبولمبريومم

Ben Lindseyم،موغريهم..م

)ممنمبدأماخلليقةمذكرًاموأنثىمموفوقمذلكموجدممنميبنيملهمحقيقةممقصدمالسيحمعندمامقالم:م

خلقهامماهلل،ممنمأجلمهذاميرتكمالرجلمأباهموأمهمويلتصقم)ويلزم(مبامرأتهمويكونماالثنانمجسدًامم

مواحدًامإذمليسامبعدماثننيمبلمجسدمواحد،مفالذيممجعهماهللماليفرقهماإلنسان(م

الكالممهناممنعممملقدمقالملهمهذامالرجل:مإنمهذهمالعبارةمليسمفيهامأيممنعمللتعدد،مبلمغايةم

مم-ممم3:مممم19الطالقمالمغري..موهذاممامسألهمالفريسيونممنمالبداية،مفقدموردمهكذامالنصمكامميفممتىم)مم

(:م)موجاءماليهمالفريسيونمليجربوهمقائلنيمله:مهلمحيلمللرجلمانميطلقمامرأتهملكلمسبب؟ممم5

وقال:ممنماجلمهذاميرتكممفأجابموقالمهلم:مأمامقرأتممانمالذيمخلقممنمالبدءمخلقهاممذكراموانثى،مم

مالرجلمأباهموأمهمويلتصقمبامرأته،مويكونماالثنانمجسدامواحدا(م

هذاممامعناهمالسيح،مفكاممأنمإحتادمالرجلمبزوجتهمليسمحقيقيًامبلمجمازًامفكذلكممنمالمكنمم

مبكلمسهولةمأنميكونماحتادهمبامرأةمأخرىمويصريامجسدًامواحدًامأيضًا.م

رمهبامإىلمالكنيسةملكنهماصطدممبرجلميقالملهم)القسمممحلمأيبمكلمهذهمالنصوص..موسام

رشوش(..مسمعهميعظميفمالكنيسةميقول:)ميسوعمأعلنمأنمالذيمخلقهمممنمالبدءمخلقهممرجاًلمم

مومامرأة،موملومأرادماهللمالرجلمأنمتكونملهمأربعمزوجاتمخللقممنمالبدءمأكثرممنمحواء(م

كنيسةمأخرىمفسمعمواعظهام)القسمسوجيارت(ممحاولمأيبمأنميقنعه..مفلمميقتنع..مسارمإىلم

يقولممفاخرًامبترشيعمالكنيسةميفمقرصمالزواجمعىلمواحدةم:م)السيحيةمتسمحملنامبواحدةمفقط،مومم

ملذلكمارتيضمأفضلهنممنمأولمقذيفة(م
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م***م

انتقلمأيبميبحثميفماحللمالثاين،موكانمأسوأماحللنيمعنده..مفلمميكنميرىضمأنميطلقمزوجتهمم

مبفعلمسحرمأميمراحميبحثميفمالنصوصمالتيمتبيحملهمأنميطلقها.ممماألوىل..ملكنهم

وكممكانتمفرحتهمشديدةمعندمامقرأميفمالكتابمالقدس..مويفمسفرمالتثنيةمهذامالنصم:م)ِإَذامم

امَفِإْنمملْمجَتِْدمنِْعَمًةميِفمَعْيَنْيِهمألَنَُّهمَوَجَدمِفيَهامَعْيَبميَشْم َجمهِبَ مَوَكَتَبمهلَامِكَتاَبممَأَخَذمَرُجٌلماْمَرَأًةمَوَتَزوَّ
ٍ
ء

ِإْنممَطالٍقمَوَدَفَعُهمِإىلمَيِدَهامَوَأْطلَقَهامِمْنمَبْيِتِه،مَوَمَتىمَخَرَجْتمِمْنمَبْيِتِهمَذَهَبْتمَوَصاَرْتملَِرُجٍلمآَخَرمفَم

ُجُلماألَِخرُيمَوَكَتَبمهلَامِكَتاَبمَطالٍقمَوَدَفَعُهمِإىلمَيِدَهامَوَأْطلَقَهام ُجُلممممَأْبَغَضَهامالرَّ ِمْنمَبْيِتِهمَأْومِإَذامَماَتمالرَّ

ُلمالِذيمَطلَقَهامَأْنمَيُعوَدمَيْأُخُذَهاملَِتِصرَيملهُم ََذَهاملُهمَزْوَجًةمالمَيْقِدُرمَزْوُجَهاماألَوَّ مَزْوَجًةمماألَِخرُيمالِذيماختَّ

َسْت(م)تثنيةمم م(م4-م1:مم24َبْعَدمَأْنمَتَنجَّ

ينمنزلتمهذهمالرشيعةمعليهممالميزالونميبيحونمموكانتمفرحتهمأعظممعندماموجدماليهودمالذم

م..مم( 1) الطالقمم

(مـ:)مالمم19ـمم17/مم5أخذمهذهمالنصوصممعه..موأخذممعهامقولمالسيحمـمكامميفم)متى:م

تظنوامأينمجئتمالنقضمالناموسمأوماألنبياء،ممامجئتمألنقضمبلمألكملمفاينماحلقمأقولملكممإىلمم

واحدمأومنقطةمواحدةممنمالناموسمحتىميكونمالكلممأنمتزولمالسامءمواألرضمالميزولمحرفم

فمنمنقضمإحدىمهذهمالوصايامالصغرىموعلممالناسمهكذاميدعىماصغرميفمملكوتمالسموات،مم

موأماممنمعملموعّلممفهذاميدعىمعظيامميفمملكوتمالسموات(م

أخذمهذهمالنصوص،موذهبمإىلمبعضمالقسيسنيميرتجاهممأنميطلقوامزوجته،مألجلمأنمم

 
موتنتهيم1) محاخامية.. ميفمحمكمة ماليهودية محسبمالرشيعة ميتم مالطالق مبأن ماليهودية معن ميفمموسوعته مالسريي مذكر )

ىميفمم ىمم24/3التوراةم»سفريمكريتوت«مأيمكتابمالطالقم)تثنيةمماإلجراءاتمبأنميعطيمالرجلمزوجتهمقسيمةمطالقمُتسمَّ (،موُتسمَّ

يفمالتلمودم»جيط«،مويكونميفمحضورمشهودمأومأماممحمكمةمرشعيةم)بيتمدين(.موتتلخصموظيفةمالحكمةميفمالتأكدممنمأنم

نمالقسيمةملكلممنماإلجراءاتمتتفقممعمالقانونمالديني،موالمتتناىفممعه،مثمميسجلمكاتبمالحكمةمالطالق،مويعطيمنسخةمم

 الزوجني..موالطالق،محسبمالرشيعةماليهودية،ممنمحقمالرجل،ميامرسهممتىمأراد.م)انظر:مالوسوعةماليهودية(
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.مفواجهوهممجيعامبامموردميفممتىمعىلملسانمالسيحمعندمامسألهماليهودمعنمالطالقمميتزوجمعشيقته.م

فقالم:م)وقيلممنمطلقمإمرأتهمفليعطهامكتابمطالق.موأمامأنامفأقولملكمم:مانممنمطلقمامرأتهمإالمم

(..مولاماعرتضماليهودمعليهمم31:مم5لعلةمالزنامجيعلهامتزنى،ممومنمتزوجممطلقهمفإنهميزنى(م)متىم

نيم:م)مفلامذامأوىصمموسىمأنميعطىمكتابمطالقمفتطلق؟(مقالمالسيحمهلمم:م)إنمموسىممنممقائلم

مأجلمقساوةمقلوبكممأذنملكممأنمتطلقوامالنساء..ملكنممنمالبدءمملميكنمهذا(م)متى(م

مصاحمفيهم:مفامماحلل؟..ملقدمتعلقمقلبيمبالرأةماألخرى..مفاممأفعل؟م

ذامأردتمأنمتدخلماللكوتمهومأنمتتخلصممقالملهمبعضمالرهبان:مأقوممحلملكميامأخيمإم

ممنمالرغبةميفمالنساء.م

مقالمأيب:مكيف..مدلني..مم

قالمالراهب:ملقدمقالمالسيحميعلمنامذلكم:م)مألنهميوجدمخصيانمولدوامهكذاممنمبطونمم

مملكوتمم مأنفسهممألجل مخصيانمخصوا مالناسمويوجد مخصيانمخصاهم مويوجد أمهاهتم،

م(م12/م19بل(م)متى:مالسموات،ممنماستطاعمأنميقبلمفليقم

مقالملهمأيب:مأنامالمأطيقمذلك..مم

قالملهمبعضمالقسيسني:مفاتركمزوجتكمزوجة..مواختذمالثانيةمعشيقة..موإنمشئتمأنمتضممم

مإليهامغريهامفافعل.م

مقالمأيب:مولكنمالرشيعةمحترممالزنا..م

نمامرأةممقالمالقسيس:مأترىمأنكمأطهرممنماألنبياء..مأملمتقرأمأنمداودمملميكنميناممإالمىفمحضم

الثانىمممماألربابمسلممأهلمبيتمداودمللزنىم)صموئيلممم(..موأنمربم4-م1:مم1عذراء:م)ملوكماألولمم

(..موأنمرأوبنيمزنىمبزوجةمأبيهمم13(،موأنمابنمداودمزنىمبأختهم)صموئيلمالثانى:مممم12-م11:مم12

إليهاممم(..موأنمشمشونمذهبمإىلمغزةمورأىمهناكمامرأةمزانيةمفدخلم49؛مم22:م35بلهةم)تكوينم

م(..موأن..مم34-م33:مم16والفجورم)حزقيالمممم(،موأنمحزقيالمشجعمالنساءمعىلمالزنىم1:مم16)قضاةمم



366 

 

سارمأيبمهبذهمالرخصةمالتيمأعطاهمإياهامرجالمالدينمتاركامالقسسميعددماألدلةمعىلمإباحةمم

مالزنا..ممم

لكنمأميمملمترتضمأنمتظلمجمردمعشيقة..مفلذلكمعملتميفماخلفاءممامعملتملتتحولمإىلمم

موزوجةموحيدةمتستأثرمبأيب.مممزوجة..م

م***م

هبذهمالأساويةمتبدأمحياةموالدي..موليسمعندمهذاماحلدمتنتهي..مفاآلالممالتيمعشتهامالمتكادمم

تنتهي..مولذلكمرأيتممنمإخواينموأخوايتمـمالذينمالمأدريمهلمهممإخواينمفعال،مأممالمماممألمم

محيايتمبالرصاع.م

مانك؟مقالمرجلممنا:مكيفمتقولمهذا؟..مأتشكميفمإخوم

قال:ملستمالوحيدمالذيمشكميفمذلك..مالكلمعندناميشكميفمذلك..محتىمأيبمكانميشكميفمم

كونمإخواينمأوالدامله..ملقدمولدوامبعدمفرتةمطويلةممنمزواجه..مويفمتلكمالفرتةمكانمالرصاعمبينهمم

أميمموبنيمأميمقدمبلغمأشده..مفقدماختذمأيبممنماخلليالتممامشغلنهمعنا..مولوالمأنهمكانمجيدمعندم

ممنمالالموالسكنممامعادمإلينا..مم

وكانتمأميملتحميمنفسهاممنماجلنونمالذيمكادميلممهباميفمتلكمالفرتةمقدمالتجأتمإىلماخلمرمم

حتتسيهامكاممحتتيسمالياه..موظلتمحتتسيهامحتىمأدمنتمعليها..موكانتمخترجمأحيانامفرتاتمطويلةمم

مروجها..مممنمالليلموالنهارمالمنراهاموالمنعلممماذامفعلتميفمخم

الهممأننامملمنكنمنعرفمإالمشيئامواحدامهومأهنامكانتمتنتقمممنمأيبمبالطريقةمالتيمأمىلمعليهامم

مشياطيهامأنمتنتقممهبا.م

م***م

مقلت:محدثتنامعنمأمك..مفحدثنامعنمإخوانكمالذينمتشكميفمأخوهتمملك.م

رسلهماهللمعىلمأيبممقال:ملقدمكاينميلمأختانموأخوان..موكانواممجيعامهمماالنتقامماإلهليمالذيمأم
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موأمي..مم

مقلت:مكيف؟..موهلميمكنمللولدمأنميكونمنقمةمعىلموالديه؟م

قال:ميفمجمتمعاتنامالميكونمإالمذلك..مفنحنميفممجيعممصادرمفكرنامالمننهلمإالممنمالنابعمالتيمم

التمردممتغذيمفينامالعقوق..مليسمعىلمآبائنامفحسب..مبلمعىلمكلميشء..محياتنامكلهامتعتمدمعىلم

موالرصاع..موالميمكنمأنمنخيلموالديناممنمهذامالرصاع.م

مقلنا:مفحدثنامعنمإخوانك.م

..موكانمأصلحمإخواين..مفقدمكانممتوجهامتوجهامدينيا،مولكنهمكانممعمذلكممأوهلممقال:مأمام

ممتلئامبالعقوق..موقدمكانميربرمعقوقهمباممجيدهميفمالكتابمالقدسممنمدعوةممبارشةمأومغريممبارشةمم

مقوق.مللعم

مكامميفم)لوقا:م مَأَحٌد،مَومَلْمُيْبِغْضمَأَباُهمم26:مم14وكانميصيحمفينامكلمحنيمبقولهـم :)مِإْنمَجاَءمِإيَلَّ (ـم

ُهمَوَزْوَجَتُهمَوَأْوالََدُهمَوِإْخَوَتُهموَأَخَواِتِه،مَبْلمَنْفَسُهمَأْيضًا،مَفاَلمُيْمِكُنُهمَأْنمَيُكوَنمِتْلِميذم مًاميِلم(مَوُأمَّ

مِجْئُتمأللقيمَسالمًامَعىَلماألَْرِض..مَمامِجْئُتمأللقيممويصيحمم باممصاحمبهمالسيح:)مالَمَتُظنُّوامَأينِّ

َها،مَواْلكَم مِجْئُتمألَْجَعَلماإِلْنَساَنمَعىَلمِخاَلٍفمَمَعمَأِبيِه،مَواْلِبْنَتمَمَعمُأمِّ نََّةمَمَعممَساَلمًا،مَبْلمَسْيفًا..مَفِإينِّ

م(م34:مممم10مَحَاهِتَا(م)متى:مم

مَأْنمَتُكوَنمَقِدماْشَتَعَلْت؟م(مم بلمجعلتموهميقولم:)مِجْئُتمألُْلِقَيمَعىَلماألَْرِضمَنارًا،مَفَلَكْممَأَودُّ

م(م49:مممم12)لوقامم

م***م

وأمامأخيمالثاين،مفقدمكانمعىلمعكسمأخيماألول..مكانمشابامشيوعيامملحدامالمعالقةملهمم

ممنمالثليني..مبلمكانممنمدعاهتممالكبار..ممبالدين..موالمعالقةملهمباألخالق..موفوقمذلكمكانمم

..موقدمسعىممعمرفاقهمألنميقرمالربلانماهلولنديمترشيًعامم( 1) لقدمكانمحيملمجنسيةمهولنديةم

 
 (مالعلوماتمالتيمنذكرهامهناممنقولةممنممقالمبعنوانم)االهنياُرماالجتامعيميعصفمبالجتمعمالغريب(ميفمموقعماأللوكة.1)
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ميسمحمبزواجمالشواذ،مويعرتفمبحقهمميفمكلمماميتصلمبالزواجماحلقيقي..م

أوَلمزواجمرسميمموقدماستطاعممعمرفاقهمالشواذمأنميعقدميفمالعاصمُةماهلولنديةم)أمسرتدام(مم

بنيمالشواذميفمالعامل،موسطمحضورموزراءماحلكومةموالواطننيماهلولنديني،مباإلضافةمإىلمإذاعةمم

مالزواجمعىلماهلواءممبارشة.م

م***م

مقلنا:محدثنامعنمأخويك..مفحدثنامعنمأخواتك.م

مم،مفقدمكانمهلاممنمالتحررممام( 1) قال:مأمامأختيماألوىل..مفقدمكانماسمهام)سيمونمديمبوفوار(م

عمقتمبهماهلوةمالتيمكانتمتعيشهامأرستنا،موقدمانتمتمإىلمبعضمحركاتمحتريرمالرأةمالتيمنشأتمم

يفمالستينات،موالتيمبدأتمبالطالبةمبضامناتمقانونيةمللمرأةميفمجمالمظروفمالعملمواحلقوقمم

مالسياسيةمحتتمشعارم)حتريرمالرأةممنمسلطةمالرجل(م

متكتفمبذلك،م ممل مانتصاراهتا ميفمغمرة ممفهوممجديدممنممملكنها بلمحتولتمإىلماستخدام

م(مFeminism)األنثوية(،مأوم)النسوية(مأوم)النسوانية(،مأومكاممنعربمعنهميفمبالدنام)م

 
يفمباريسملعائلةمبرجوازية،موالدهامكانمحماميامخرسمأمالكهميفمم1908ار(،مولدتمعامم(مأشريمبهمإىلم)سيمونمديمبوفوم1)

احلربمالعاليةماألوىل..مأمامأمهامفعملتمعىلمتلقينهامهيموأختهامالصغرىممبادئمالكاثوليكية،موالتيمماملبثتمديمبوفوارمأنم

مأعلنتمكفرهامهبا.

تعرفتمعىلممم1929تمجامعةمتضممالذكورمفقطمحينها،مويفمعاممدرستمالفلسفةميفمجامعةم)أكولمنورمالمسوبراير(موكان

،ملكنم1980جانمبولمسارترمالذيمكانموقتهامطالبميفمقسممالفلسفة،مونشأتمقصةمحبمبينهامماستمرتمحتىموفاةمسارترمعاممم

مبدونمأنميلتزمامبالزواج.م

عملتمممم1943مم-1941سا.ميفماألعوامممدرستمبوفوارمالفلسفةميفمثانوياتمخمتلفةميفمإرجاءمفرنمم1943مم-1931يفماألعواممم

نرشتمروايتهاماألوىلم)الدعوة(،.مهذهماألعواممكانتممهمةميفمصقلمم1943كربوفيسورم)أستاذهمجامعيه(ميفمالسوربون.معامم

كتبتم)مباركةماالنفصالمعنمسارتر(،موبهموصفمم1981شخصيتهامكفيلسوفةمومفكرة،مالسيامميفمالجالمالنسوي.ميفمعامم

مللتيارمالنسويممامقبلمعاممصعبمللسنواتما ،موقدماشتهرتمبصورةم1968ألخريةمالتيمعاشهامسارتر.متعتربمديمبوفوارمأمًا

ودفنتمإىلمجانبمجانمبولممم1986.متوفيتمبوفوارميفمباريسمعاممم1949خاصةمبفضلمكتاهبام)اجلنسماآلخر(مالذيمنرشتهمعاممم

 سارتر.م
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لقدممارستمهذهماألختمالتمردةمكلمماملقنوهامإياهممنمدروسمملمتزدمإالميفمتفككمأرستنا..مم

لقاممامتسميهم)السلطةمملقدمكانتمكلمحنيمتصيحمفينامبأهناماألفضل..موأهنامترفضمرفضاممطم

األبوية(،موكانتمتذكرملنامكلمحنيمأنمالجتمعاتماإلنسانيةمكانتميفمالبدايةمأمومية،مثمماستوىلمم

معليهامالرجال.م

بلمإنمالتمردموصلمهبامإىلمدرجةمالوقاحةمفذكرتملنامأنمالرأةميمكنهامأنمتستغنيمعنمالرجلمم

مهبامإىلمأنمتقعمأسريةملنواديمالثليات.ميفمكلميشءمحتىميفمالعالقاتماجلنسية..موقدمأدىمذلكمم

مترحلمإىلمم ممعمأعضاءمحركتهاـم وملمتكتفمأختيمباخلرابمالذيمسببتهمألرستنا..مبلمراحتـم

مالعاملمأمجعملتبرشمبالتخلصممنمعبءماألرسة،موالدعوةمإىلم)أنمالنظامماألرسيمضدمطبائعمالبرش(م

لطالب..ملقدمأقنعوامالجتمعاتمموقدمحتققمألختيموللحركةمالتيمتنتميمإليهامالكثريممنمام

مكلمم متثار مالتيمينبغيمأن محقوقماإلنسان ممنمقضايا مالسلوكمالذيميامرسونه مأنمهذا الختلفة

مالرصاعاتممنمأجلها.م

بلمقدماستطاعوامأنميقنعوامالكثريممنمجمموعاتمذلكمالعاملمالذيمالميعرفمإالماستهالكمم

موهيمقيممومبم ممنمقيم، مبجدوىمماميدعونمإليه ادئمالمتدعومإالمللشذوذموالسلوكممبضائعنا

ماالجتامعيمالنايفمللطبيعة.مم

مالفاهيمموالبادئمالنسوانيةمم مبدأتميفمتبنيمهذه مأنمحركتها ممنمكلمذلكمهو واألخطر

وصياغتهاميفموثائقمرسميةمتضفيمعليهامالصفةمالقانونيةموالرشعية،ملتحاولمبعدمذلكمأنمتصنعمم

ممنهامقضيةمدولية.م

امالعادةمحتديدمالفاهيممالرتبطةمبدورمالرجلموالرأةمداخلها،مطالبتممبلمإهناميفمغمرةمسعيهم

بمخاطبةماهللمعزموجلمبضمريم)هي(ممعتربةمأنمخماطبةماخلالقمبضمريمالذكرمفقطمإهانةمللنساءمم

موحتقريممنمشأهنن.م

لقدمكانتممنمنتائجمتلكمالصيحاتمالشيطانيةمأنمختربمبنيانماألرسةميفمبالدنا،مويفمبالدمم



370 

 

فتلكماحلركاتمالتحرريةمملمجتعلممنمالرأةمعندناممعواًلمهلدممأرسهتامفقط،موإناممجعلتهامممكثرية..م

ممعوالمهلدمممقوماتمجمتمعهاممنماألساس.م

وقدمظهرمنتيجةملذلكمأشكالمشاذةممنمالتعايشمبنيمامرأةموامرأة،مأومبنيمرجلمورجلمم

فتممجيعهامرشعيةمقانونيةمموحتىمبنيمأكثرممنمرجلموامرأة،مبلمإنمبعضمالدولماإلسكندنافيةمأضم

عىلممثلمهذهماألشكال،موسمحتمهلؤالءمالشواذمبتبنيماألطفالموتنشئتهمموسطمهذامالعبثمم

ماإلنساينمغريماألخالقي.م

سكتمقليال،مثممقال:منعم..مليستمكلماألرسمحصلمهلاممامحصلمهلؤالء..مولكنمالقوةمالتيمم

مرمالبرشية..ممينترشمهبامهؤالءمالمتبرشمإالمباخلرابمالعظيممالذيمينتظم

لقدمبدأتمأماراتمهذاماخلرابمتظهرمعىلماألرسمعندنا..مفلمميبقمذلكمالزواجمالتقليديمم

الذيمتباركهمالكنيسة..موالذيميتممبنيمرجلموامرأةمكامماعتادتمالبرشيةممنذمنشأهتا..مإالميفمبيئاتمم

هش،ممحمدودة..ملقدمحلمحملهمشكلمقانوينمجديدميفرغممؤسسةمالزواجممنممضموهنامبشكلممدم

فبدالًممنمالزواجمالكنيسمأومحتىمالدينمالذيميفرضمعىلمطرفيهمتبعاتمقانونيةميضيقمهبامكالمها،مم

ظهرمعندنامشكلمجديدممنمالعالقةمبنيمالرجلموالرأةمضمنمماميسمىمبزواجمالعقود،موهومليسمم

يوميةمبنيممزواجًاممنماألساسمإالمأنمطرفيهميلجآنمإليهملتنظيممتوزيعمالنفقاتمومسئولياتماحلياةمالم

طرفنيمغالبًامماميكونانمقدمتعارشاملدةمسابقةممعارشةماألزواج،مولكنمدونمأنميتممتسجيلمهذهمم

العالقاتمعىلمأهنامعالقاتمزواجمقدمتؤديمعندماالنفصالممثاًلمإىلماقتساممثروةمالطرفنيمبالتساويمم

مكاممهوممتبعمعندمالطالقممنمزواجمكنيسمأوممدين.مم

م***م

مأختكمالثانية.مقلنا:مفحدثنامعنمم

..موقدمعاشتمحياهتاممجيعاممنشغلةمعنمم( 1) قال:ملقدماشتغلتمالسكينةميفمبعضمدورمالسينامم

 
 كتابم)التوبةموظيفةمالعمر(مللشيخمحممدماحلمد.(استدفنامالعلوماتمعنمالفناناتمالواردةمهناممنم1)
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منفسهاموعنمأهلها..موقدمانتهتميفماألخريمإىلممصحةمنفسية..مم

مالمأزالمأذكرمجيداماليومماألولمواألخريمالذيمزرهتامفيهمقبلمأنمتنتحر..مم

الكثريةمالخدرةمالتيمرشبتها:مأهالم)برجييتممملقدمكانتمتردد،موهيمحتتمتأثريماألقراصم

باردو(..مأهالمبالمثلةمالفرنسيةمالشهورة..مألستمأنتمالذيمقالملكمالصحفي:ملقدمكنِتميفميوممم

منماألياممرمزًامللتحررموالفساد..مفأجبتهمقائلة:مهذامصحيحمكنتمكذلك،مكنتمغارقةميفمالفسادمم

فارقةمأنمالناسمأحبوينمعارية،مورمجوينمعندمامتبت..ممالذيمأصبحتميفميومممامرمزًامله..ملكنمالم

عندمامأشاهدماآلنمأحدمأفالميمالسابقةمفإننيمأبصقمعىلمنفيس،موأقفلماجلهازمفورًا،مكممكنتمم

مسافلة.م

ثممالتفتتمإىلمجهةمأخرى،موقالت:مأهالم)مارلنيممونرو(..مأهالمبممثلةماإلغراءماألمريكيةمم

ود..مألستمالرأةمالتيمقيلمعنها:م)إهنامأسطورةمهوليودمالتيمالممالتيمتعدمأشهرمممثلةميفمتاريخمهوليم

مخيبومنورها،موالمينطفىءموهجها،موالمينقطعماحلديثمعنها(م

لقدمكنتمأظنمأنكمفارقتماحلياةممنذمسبعةموثالثنيمعامًا..مكيفمظهرملكمأنمتعودي..مم

محدثينيمعنمسببموفاتك..مفقدممتميفمظروفمغامضة..مم

مواكتشفمالحققمالذيمتناولممملقدمذكرمالحققونمأهنمم وجدوكمجثةمهامدةميفممنزلك،

قضيتكمأنكممتممنتحرة،مووجدمرسالةمحمفوظةميفمصندوقماألماناتميفمماهناتنميفمنيويورك،مم

وجهتهامإىلمفتاةمتطلبمنصيحةممنكمعنمالطريقمإىلمالتمثيل..مقلتمفيهامختاطبينهاموختاطبنيمكلمم

،ماحذريمكلممنمخيدعكمباألضواء؛مإينمأتعسمامرأةمممنمترغبمالعملميفمالسينام:)ماحذريمالجدم

لمالبيت،مواحلياةمالعائليةمالرشيفَةمعىلمكلميشء،مم عىلمهذهماألرض؛مملمأستطعمأنمأكونمأمًا،مإينمأَفضِّ

إنمسعادةمالرأةماحلقيقيةميفماحلياةمالعائليةمالرشيفةمالطاهرة،مبلمإنمهذهماحلياةمالعائليةمهليمرمزمم

مسانية(مسعادةمالرأة،مبلماإلنم

وقلتميفمهنايةمالرسالةم:م)لقدمظلمنيمالناس،موإنمالعملميفمالسيناممجيعلمالرأةمسلعةمرخيصةمم
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تافهةممهاممنالتممنمالجدموالشهرةمالزائفة..مإينمأنصحمالفتياتمبعدممالعملميفمالسيناممويفمالتمثيل؛مم

مإنمهنايتهنمإذامكنمعاقالتمكنهايتي(م

أهالمبالفنانةماإليطاليةمالعاليةم)داليدا(..مأهالمبالفنانةمالتيممالتفتمإىلمجهةمأخرى،موقالت:م

أغنيةمممم200أغنيةمبالفرنسية،مومممم400مليونماسطوانة،موالتيمغنتمممم85وصلتممبيعاتمأغانيهامإىلمم

أغنيةمبلغاتمخمتلفةممنهاماأللانية،مواألسبانية،مواليابانية،موالعربية..مأهالمبالتيممم20باإليطالية،موم

مم30ئزمالعالية..مأهالمبالتيمتركتمللدنيامأغاينمكثرية،مخلفتمثروةمتقدرمبأكثرممنمحصدتماجلوام

ممليونمفرنكمفرنيس..م

مأجيبيني..مهلمعشتمحياةمسعيدةمرغممكلمتلكمالثروةمواجلاهم؟مم

لقدمعلمتمأنكمملمتؤسيسمأرسة،موملمتنجبيمطفاًل،مأومطفلة،ممعمأنماإلنجابمكانمحلممم

محياتك.مم

ـم أنكمكنتممدمنةمللمخدرات،متلجئنيمإليهامكلمحنيمللخالصممموقدمعلمتمـمفوقمذلكم

ممنماالكتئاب،موالوحدة،موالعذابمالنفيس.م

م،محماولةماللحاقمبحبيبكمم1967وقدمعلمتمـمفوقمذلكمكلهمـمأنكمحاولتماالنتحارمعاممم

)لويفيمتانكر(مالذيمقتلمنفسهمبمسدسه،مفلممتطيقيمالعيشممنمدونه،مفتجرعتمموادمسامة؛مرغبةمم

نتحار،مولكنمحماولتكمباءتمباإلخفاقميفمالرةماألوىل..مولكنيمصممتمونجحتمأخريا..مميفماالم

موقدمتركتمورقةمكتبتمفيهام:م)احلياةمالمحتتمل،مساحموين؛ماحلياةمأصبحتمبالنسبةميلممستحيلة(م

منالتممنمالالمم مالتي مالشهرية، ماألمريكية مأهالمبالفنانة موقالت: مأخرى، التفتمإىلمجهة

القممامجعلهامأشهرمفنانةميفمهذامالعرص..مالفنانةمالعظيمةم)مادونا(..مهلمتعلمنيمموالشهرةمواالنطم

أنمشهرتكمقدمطبقتماخلافقني؟..موأنمثروتكمالميمكنمتقديرها..مأجيبيني..مهلموجدتمالراحةمم

مواالستقرار؟م

لقدمسمعتمأنكمرصحتمبأنكمتعيشنيمحالةماكتئابمعميق،موذلكمبعدمأنماكتشفتمأنهمملمم
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مسنماألربعنيمسوىمثالثمسنوات،مذلكمالسنمالتعارفمعليهملدىماألطباءمبأنهمميبقمبينكموبنيم

مآخرمفرصةملإلنجابمبالنسبةمللمرأةمدونممشكالت.م

وسمعتمبأنكمرصحتملجلةمنمساويةمبأنكمنادمةمندمًامشديدًامعىلمالسنواتمالتيمأضعتهامم

ألولمالذيمملميستمر،مموراءمالغناءمهناموهناكمدونمأنمتفكريمأنمتتزوجيممنمجديدمبعدمزواجكمام

مودونمأنمتفكريميفمإنجابمطفلمأومأكثرميمألونمعليكمحياتكمبعدمأنمتنرصفمعنكماألضواء.م

مقالتمذلك،مثممراحتمترصخمهبستريية..موقدمسمعتمأهنامماتتمبعدمتلكمالكلامت..مم

م***م

مقلنا:محدثتنامعنمأرستك..مفحدثنامعنكمأنت.م

مقال:مماذامعسايمأقولملكم..مم

عمإخواينموأخوايت،موملميبقمإالمأنا،موملميبقممعيمإالمذلكماألبمالشوه،ممبعدمأنمخرجممجيم

وتلكماألممالنحرفة..مقررتمأنمأكونممستقيام،مفطلبتملنفيسمزوجة..ملقدمكانتمالفطرةمحتثنيمم

معىلمأنمأختذمزوجة..مم

ملكنيمملمأمتتعمبذلكمالزواجمإالمشهرامواحدا..مبعدهامانقلبتمحيايتمإىلمجحيم..مم

فرضتهمعيلمزوجتيمهومالتخلصممنموالدي..مفلممتكنمتطيقمأنمترىموجهيهام..ممممكانمأولممام

موقدماضطررتملذلكمـموقدمشاخامـمإالمأنمأرميهامميفمبعضمديارمالعجزة..مم

مقالمرجلممناممستغربا:مترميموالديكميفمديارمالعجزة!؟م

مابتسم،موقال:مرباممالميوجدميشءمأرحممهلامميفمتلكمالديارممنمديارمالعجزة..مم

لعلكممملمتسمعوامباممقالمالنائبمالديمقراطيماألمريكيم)كلودبري(ميفممعرضمتعليقهمعىلمم

تقريرمأعدتهمجلنةميفمجملسمالنوابماألمريكي،مبعدمدراسةماستمرتمستمسنواتمجاءمفيها:م)إنمم

م)م مأعامرهم مجتاوزت مومسنة، ممسن ممليون ممن مخطرية،مم65أكثر مإلساءات ميتعرضون عامًا(

ممجسديًامونفسيًا،موترسقمأمواهلمممنمقبلمذوهيم(مفيرضبونمويعذبونمعذاباًم
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وقدمأكدمالتقريرمأنماإلساءةمللمسنني،متأخذمعدةمأشكال،ممنهامالرضبمواإلمهالمواحلرمانمم

ممنمالطعامموالرشاب،موقدميصلماألمرمإىلمالقتلمأحيانًا.م

مأحدمملقدمقالممعلقامعىلمهذام:م)مإنموضعمالسننيميفمأمريكامعاٌرموطنيممرعب(،موقال:م)مالم

يدركمحتىماآلنمأبعادمهذهمالشكلةمالرعبة،موالميرىمأحدمأنميعرتفمباممجيري،ملقدمجتاهلنامالشكلةمم

ألهنامخميفة،ملدرجةممتنعناممنماالعرتافمبوجودها،موالمنريدمأنمنصدقمأنممثلمهذهماألشياء،ميمكنمم

مأنمحتدثميفمدولةممتحرضة(م

اتمالعائليةميفمجامعةم)مالوير(:م)لقدمموقالتمالدكتورةم)سوزانمستايتمرت(مأستاذةمالدراسم

تعودنامطوالمتارخينامعىلماإلساءةمللمسنني،مإننامنميلمإىلمالعنفمالبدين،موقدمأصبحمهذامجزءًامثابتًامم

منمطبيعةمعائالتمكثريةمتيسءمللمسنني،مبالعنفمواالضطهاد،موأصبحمإمهاهلمموعدممالرفقمهبم،مم

ممم( 1) عاتماألوربية(مأومحتىمنجدهتمممنماألمورمالشائعةميفمالجتمم

مقالمالرجل:مأحيصلمهذاميفمأمريكامالتحرضة؟م

قال:مليسميفمأمريكاموحدهامحيصلمهذا..ميفمكلمتلكمالبالدمالمتلئةمبالرصاعمحتدثمكلمم

الغرائب..ماسمحواميلمأنمأذكرملكممبعضممامحيصلمهناكمممامرأيتهمأومشاهدتهمأومسمعتمبهملرتوامم

ممدىماالنحطاطمالذيموصلنامإليه.م

عامًا(مبسلسلةمم81سمعتمبهميفمتلكمالبالدمأنمامرأةمقامتمبتقييدمأبيهامالبالغممنمالعمر)ممممام

موربطتهمأمامماحلامم،موأخذتمتعذبهملعدةمأيام.م

مأحدمم ميف ممناوبًا ميعمل مكان مله، مصديقًا مأن مبريطانيا ميدرسميف مكان ميل مصديق وحدثني

فأحبمأنميعزيمأرسةمالتوىف،ممممالستشفياتمهناك،موكانمقدمتويفمرجلممسنميفمتلكمالليلةمعنده،م

واتصلمبولدهميفمالساعةمالثانيةمعرشةملياًل،موعزاهمبوفاةموالدهمعىلموجل..مفاممكانممنماالبنمإالمأنمم

امتعضممنمهذاماالتصالموقال:مأتتصلميبميفمهذهمالساعةمالتأخرةممنمالليل،ملتخربينمبوفاةمم

 
 (105(مانظرممقاالمبعنوان:مالسنونميفمدينناموحضارهتم،مخلالدمابنمناجممالرشيف،مجملةماألرسة،مالعددم)1)
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ملدةمثالثةمأيام،مضعوهميفمالثالجة،مموالدي؟!موماذامتنتظرممنيمأنمأفعل؟!..مأناممسافرمصباحاًم

موسأراجعكممحنيمعوديت،ممنمأجلماستالمماجلثة.م

م***م

مهلماطمأنتمزوجتكمبعدمم مالعجزة.. محصلمبعدمأنمرميتموالديكميفمديار مفامذا قلنا:

مذلك؟..موهلموجدتماالستقرارمالذيمكنتمحتلممبه؟م

مالرصاعم؟مقال:مكيفمأجدماالستقرارميفمتلكمالبالدمالتيمملمتكنمتعرفمإالمم

مقلنا:مفأيمرصاعمجديدمحصلملك؟م

مقال:متلكماجلريمةماخلطريةمالتيمتسمىم)اخليانةمالزوجية(..مم

مقلنا:مكيفمحصلمذلك؟م

قال:ممامأسهلمأنمتقعماخلياناتميفمجمتمعاتنا..مفقدمكانمفيهاممنمالتفتحمواالنحاللممامييرسمم

مكلمسبلمالرذيلة..مم

جمخيونونمزوجاهتمميفمأوروبا،موأنمنسبةمممنماألزوامم%م75أنمم( 1) لقدمجاءميفماإلحصائياتم

أقلممنمالتزوجاتميفعلنماليشءمذاته..مويفمكثريممنمهذهماحلاالتميعلممالزوجمبخيانةمزوجتهمم

وتعلممالزوجةمبخيانةمزوجها،مومعمهذامقدمتستمرمالعالقاتمالزوجيةمالشكليةمدونمأنميطرأمعليهامم

مأيمانفصام.م

مانة؟مقلنا:مفامممصريمزواجكمبعدماكتشافكمللخيم

مقال:مالطالق..ملقدمرحتمللمحاكممأسعىملتطليقمزوجتي.م

مقلنا:ملكنكمذكرتمموقفمالكنيسةممنمالطالق..مم

مقال:ملقدمرضختمالكنيسةمأخريا..موصارتمتقرمبالطالق..موحتكممبه..موتوافقمعليه..مم

 
مالصادرم1) ماإلحصائيةمصحيفةمالرشقماألوسطمالتيمتصدرميفملندنميفمعددها مالوافقمم15/7/1400(نرشتمهذه هـ

 م.مم29/5/1980
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الفضائحمالتيممومعمذلك،مفلمميكنميلماهتامممبالكنيسة،موالماهتامممبمعرفةمرأهيا..مفقدمكانتمم

ممتألمأذينممنمأخبارمرجاهلامماميردعنيمعنمااللتفاتمإليها.م

مقلنا:مفكيفمصارمالجتمعمينظرمإليكمبعدمتطليقكملزوجتك؟م

قهقهمبصوتمعال،موقال:مكلمالذينمقاموامباإلجراءاتمالرتبطةمبتطليقيملزوجتيمكانواممنمم

مالطلقنيمأومالطلقات.م

مقلنا:مهيممصادفةمغريبةمإذن؟م

م..مليستممصادفةمغريبة..مالطالقمعندناميكادميساويمالزواج..ممقال:مالم

مقاالمحتتمعنوانم)بريطانياماجلديدة:مأزماتمزوجيةموعائليةممم( 1) لقدمنرشتمبعضمصحفنام

وارتفاعمحاالتماخليانات..معىلمأنواعها(مجاءمفيهم:م)بريطانيةممقبلةمعىلمأزمةماجتامعيةمكبرية..مم

ملم منرشتمأمسميف مرسمية مالطالقمموتتحدثمأرقام منسبة مزيادة مالخاوفممن متزايد معن ندن

مم30وانخفاضمنسبةمالزواجموارتفاعمنسبةماخليانةمالزوجيةمبنيمالطرفنيموتقولماألرقامممامييل:م

عامًامعليهممأنميتوقعوامسلسلةمعملياتمممم24ومممم20بالائةممنماألزواجمالذينمترتاوحمأعامرهممبنيمم

مهاتمالطلقاتمإىلممليونموربعمالليونمأم،موالرقمممعامًاماآلتية..مارتفعمعددماألممم15طالقمخاللمم

بالئةممنماألزواجماجلددميرفضونماإلنجابمخاللمالسنواتمالثالثماألوىلممم50مرشحمللزيادة..مم

ممنمزواجهم..مم

م(مالمم1900أماميفمأمريكا..مفنسبةمالطالقميفمازديادممطردمفبيناممكانتمنسبةمالطالقمسنةم)م

(مأماماآلنمفنسبةمالطالقميفمأمريكامم%م40م(ملتصبحم)م1948النسبةميفمعامم)م(مقفزتمم%م10تتجاوزم)م

م(ممنمالزجياتمتنتهيمبالفشلموالطالق.م%م70تتجاوزم)م

مقلنا:مفاممأسبابمذلك؟م

متتجاوزمم منسبتها مأن ملكم مذكرت موقد مالزوجية، ماخليانة ممنها: ممعروفة.. ماألسباب قال:

 
 .م1980/م26/5الوافقمم12/7/1400ظر:مصحيفةمالرشقماألوسطميفمعددهامالصادرم(ان1)
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رجلمفيهمأيماستعدادملتحملمأيةممسؤوليةمم(..مومنهامالتكاليفمالباهظةميفموقتمليسملدىمالم%م75)م

المعنمالزوجةموالمعنماألطفال،مفهوميريدمأنميستمتعمبالرأة،ملكنمالميريدمأنمتنجب،موإذامأنجبتمم

الميعرتفمهبذامالولد،موالمينفقمعليه..مومنهامالعمل،مفالرجلميعملموالرأةمتعمل،موبالتايلمليسمم

مسبابمالكثرية..ممبينهاممعالقةمزوجيةمحقيقية..موغريهاممنماألم

م***م

مقلنا:مفاممحصلمبعدمتطليقكملزوجتك؟م

قال:متزوجتمأخرى..مثممأخرى..مثممأخرى..مإىلمأنميئستممنمأنمأجدمامرأةمحمرتمةمأكونمم

ممعهامبيتامممتلئامبالسالم..مم

موعندماميئستممنمذلكمجلأتمإىلممامجلأمإليهمرفاقي.م

مقلنا:ماالنتحار.م

مالذيمأهنيمبهمحيايتمالمتلئةمبالرصاع.مقال:مأجل..ملقدمكانمهوماحللمالوحيدمم

مقلنا:مفحدثنامكيفمتممختطيطكملالنتحار؟م

مقال:مملميكنماألمرمصعبا..مفاممأسهلمأنميصنعمالصارعونمأدويةمالوت.م

مقلت:مأيمدواءماستعملته؟م

،مم( 1) قال:ملقدمذهبتمإىلممجعيةممنممجعياتماالنتحار..مكانتمتسمىم)طائفةممعبدمالشمس(م

مائفمالتيمتدعومإىلماالنتحار،موتيرسمالسبلمإليه.موقدمكانتممنمالطوم

 
(موهيمطائفةمتتواجدميفمكنداموأوروباموخاصةمفرنساموسويرسا..موأصحاهباميعتقدونمأنماالنتحارماجلامعيميفمطقوسم1)

نمالواحدممنهممأنميولدممنمجديدميفمكوكبمالشعرىماليامين. ممعينةميمكَّ

منمأعضاءمهذهمالطائفةمقتىلممنتحرينميفمأحدمالشاليهاتميفمسويرسا..مويفمجبالماأللبمبفرنسام(مشخصًام48وقدموجدم)

..موكانم1997م..مويفمكويبكمبكندامعثرمعىلمجثثمخلمسةممنتحرينميفممارسمم1995شخصًاممنمأتباعهاميفمديسمربمممم16انتحرمم

ضًا..مانظرممقاالمبعنوانم)ظاهرةماالنتحار(مألوزجانمقدمسبقمذلكمالعثورمعىلممخسةمأطفالمآخرينميفممدينةممونرتيالمبكندامأي

مهـ.1423يشار،ممنشورميفمموقعمعشتارم/مالتاريخ:م
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مالطائفةممنمأدويةمالوتمومناهجهممامرحتمبهمأحاولمالتخلصممنمم وقدمسلمتنيمهذه

نفيس..ملكنممنمسوءمحظيمأوممنمحسنهمأنماهللمأنقذينممنمأنميكونممصرييمهوماالنتحارمبالرغممم

ممنمأينمأعددتمكلمعدته.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

 السالم 

قدمسقطتمقارورةمالوتممنميديمفجأة..مال..مليسمفجأة..مبلمبعدمسامعيملصوتممقال:ملم

مجيلمكانميرددممنمقرآنمالسلمنيمهذهماآليةم:﴿مَوِمْنمآَياِتِهمَأْنمَخَلَقمَلُكْممِمْنمَأْنُفِسُكْممَأْزَواجًامم

ميِفمَذلَِكم ًةمَوَرمْحًَةمِإنَّ ُروَنم﴾م)الروم:ملَِتْسُكُنوامِإَلْيَهامَوَجَعَلمَبْينَُكْممَمَودَّ م(م21مآَلياٍتملَِقْوٍممَيَتَفكَّ

مقلنا:مومامحصلمبعدها؟م

قال:ملقدمأغميمعيلمبعدمأنمحصلتميلمبعضمتلكماللذاتمالتيمحدثتنيمعنهامتلكمالطائفة..مم

موملمأفطنمإالموأناميفمبيتمرجلممنمالسلمنيمكانميسكنمواشنطن..مولكنهمكانمأغربمالناسمعنها.م

بيته،موجدتهموأهلمبيتهممجيعامبجانبي..مشعرتمبراحةمعظيمةمملمأشعرممبعدمأنمفتحتمعينايميفمم

بمثلهاميفمحيايت..ملقدمالحظتمابتسامتهممالعذبةموهممينظرونمإيل،مبلمإينمسمعتمتكبريهممم

بمجردمأنمفتحتمعيناي..ملقدمكربواماهللمومحدوهمعىلمنجايتممعمأينمملمأكنمأعرفهم،موملميكونوامم

ميعرفونني.م

مجل:ماحلمدمهللمعىلمنجاتك.مبعدهامقالميلمالرم

نظرتمإليهمخجال،موقلت:ممنمأنت؟..موكيفمأنقذتني؟..ملقدمرشبتمالدواءمالذيمالمحيتاجمم

مشاربهمإىلمأيمدواءمبعده..مفلممخلصتني؟م

ابتسم،موقال:مأنامأخممنمإخوانك..مأرسلنيماهللمإليكميفموقتمأحوجممامتكونمفيهمإيل..موأنامم

مإليكمحتىموصلتمإىلمتلكماحلال.مممأعتذرمإليك،مألينمملمأرسعمبالجيءم
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مقلت:ممنمأنت؟م

قال:مأنامرجلممنمهذهمالبالد..مكانمقلبيمممتلئامبالربودة..موكانمصدريممملوءامبالظلامت..مم

رباممكنتممثلكممتاما..ملكنماهللمشاءمأنمأتعرضمللشمسمالتيمالميتعرضمهلامأحدمإالمأطعمتهممنمم

مظلمة.ماألنوارممامخيلصهممنمكلمبردمومنمكلمم

مقلت:مالمأعيمكثريامممامتقول..مفاذكرميلماسمك.م

قال:ملقدمكنتمأسمىمأسامءمكثرية..ممرةمفرويد،مومرةمنيتشة..ملكنيمبعدمأنمتعرضتملتلكمم

م.م( 1) أمنيمالدينماألشعةمتسميتمباسممحممد..مولكنمأصحايبميأبونمإىلمأنميدعوننيمم

األسامءمالتيميتخذهامأولئكممقلت:ملقدمسمعتمبمثلمهذهماألسامء..مأليستمهذهماألسامءمهيمم

ماإلرهاببونممنمأكلةمحلوممالبرش؟م

ابتسم،موقال:مأنتمترددممامكنتمأرددمأنامزمنامطويال..موإنمشئتمأريتكممنممقااليتمماميبنيمم

ملكمأينمملمأختلفمعنكميفمهذامالوقف.م

قلت:مفكيفمحتولتمعنمقولك؟..موأيمسحرمهذامالذيمرميمعليك،مفجعلكمترتاجعمعنمم

مآرائك؟م

:مكنتمصحفيا..موقدمشاءماهللمأنمأرسلمإىلمبقعةممنمبقاعمذلكمالعامل..موقدمودعتمأهيلممقالم

مالتيمكنتمم عندمإرسايلموداعممنمسيفارقهممفراقامالميعودمبعده..مولكنيمعدتمإليهممباحلياة

مأفتقدها..مم

 
(مأشريمبهمإىلمالفرسمالفقيهمالحدثمأمنيمالدينمأومأمنيماإلسالممالشيخمأبومعيلمالفضلمبنماحلسنمبنمالفضلمالطربيسم1)

مالطويسمالسبزواريمالرضويمالقلبمبـ)الشهدي(..م

موولدهمريضمالدينمأبومنرصمحسنيمبنمالفضل،مصاحبم مكانمقدسمرسه مله: مبعدمالرتمجة قالمصاحبم)رياضمالعلامء(

األخالق(موسبطه:مأبومالفضلمعيلمبنماحلسنمصاحبم)مشكواةماالنوار(موسائرمسلسلتهموأقربائهممنمأكابرمالعلامءمم)مكارم

مويرويمعنهممجاعةممنمأفاضلمالعلامء،ممنهممولدهمالذكور،موابنمشهرمآشوبموالشيخممنتجبمالدين،موالقطبمالراوندي(

 ته،محتىمخترجممنهامالكثريممنمالعلامءماألفاضل.وسببماختيارناملهمهنامهومماماشتهرمعنهممنماهتاممهمبأرس
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لقدمكنتمأعيشمقبلمأنمأذهبمإىلمتلكمالبقعةمكاممتعيشمالقططموالكالب..مبلمكاممتعيشمم

واجلعالن..مبلمكانتمحيايتميلمالمختتلفمعنمحياةمأيمهبيمةممنمهبائممالغابمالمهممهلاممماخلنافسم

ممنماحلياةمإالماقتناصمماممتألمبهمغرائزها.م

ولكنيمعندمامذهبت،مورأيتممنمأهلماهللممنمرأيتمامتألتمبأشواقمرفيعةمسامية،موامتألتمم

منفيسمبسالممالمأرىمأنمهناكميفمالدنيامسالماميعدله.م

،مثممابتسممبلطف،موقال:ماعذرين..ملقدمانشغلتمباحلديثمعنمنفيسمعنمتعريفكممقالمذلكم

مهبؤالء..مم

أشارمإىلمالحيطنيميب،موقال:مهؤالءمهممأهيل..ملقدمكناممتفرقنيممتفككنيميصارعمبعضنامم

بعضا..مولكنيمبمجردمأنمرجعتمجعلتمأولمأهدايفمأنمتكونميلمأرسةمكامملكلممسلممأرسة..مم

منسانمالسالمموهوميعيشميفمأجواءمالرصاع.مفالميمكنمأنميرىماإلم

بمجردمأنمعدتمذهبتمإىلموالديماللذينمأرسلتهاممإىلمدورمالعجزة،مفأسكنتهامممعي،موهامم

مهامأمامك..ملقدمقامامليالمطويلةميدعوانماهللملكمبالشفاء..مولعلممامتظفرمبهممنمالعافيةمملميكنمإالمم

مبسببمتلكمالدعواتمالباركةمالتيمدعوامهباملك.م

مأشارمإىلمأربعمنسوة،موقال:مهؤالءمهنمزوجايت..مم

مانتفضتممنمفرايش،موقلت:مأنتمتعددمالزوجات..مهذامماميؤخذمعىلمالسلمني؟م

قال:مأجل..مهمميقولونمذلك..موهمميتالعبونمبذلكمالقول..ملقدماختذتمالصحافةممنمم

بلمأنميمنماهللممزواجيمهبؤالءمالزوجاتماألربعممادةمللسخريةممعمأهننمأنفسهنمكنمصديقايتمقم

معىلمباإلسالم..مم

لقدمكنتميفمتلكماجلاهليةماجلهالءمأعيشممعهنممجيعاممعيشةماألزواج..موكانمالكلميعلممم

ذلك،موملمينكرمأحدمعيلمذلك..مولكنيمبمجردمأنمنظرتمإليهنمنظرمالرمحة،مفخريهتنمبنيمالفراقمم

نمتلغيماألخرى..ميفمذلكماحلنيمموبنيمالزواجميبماخرتنممجيعامالزواجميب..مكلهن..مملمتردمإحداهنمأم
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مقامتمالدنياموملمتقعد.م

لقدمكتبتمالصحافةممامشاءمهلامأنمتكتبممعمأنماحلريةمالتيمتدعيهامجتعلمأليمشخصماحلريةمم

يفمأنمخيتارمالعيشةمالتيميريد..مولكنمتلكمالصحافةمالمتلئةمبالتناقضاتمتقدرممعيشةماخلليالتمم

مفة.مالبئيسة،موحتتقرممعيشةمالزوجاتمالرشيم

أذكرمممنمكتبميفمذلكمصديقاميلمكانممسؤوالمكبريا..مكانممنمأكربممسؤويلمهذامالبلد..مكانمم

ممعمم معالقات مله موكانت ماالنحراف.. مأنواع مبكل ممملوءة محياته موكانت م)جونسون(، اسمه

صحفياتموغريهنمكانممعاونوهمحيرضوهننمله،موذاتممرةمـموبمرآيمـمأحرضمجونسونمثالثمم

مزرعتهمبتكساس،موأرصمعىلمتوظيفهنميفمالبيتماألبيضمليبقنيمرهنمممفتياتمدفعةمواحدةممنم

مإشارته.م

،موأعيدمانتخابهمم1933وكانممنهمم)فرانكلنيمروزفلت(مـمالذيمحكممهذهمالبالدممنذمعامم

ـملقدمكانمهذامالرجلمالقعدمذامعالقاتمنسائيةممتعددة،معىلمالرغمممنمممم1940للمرةمالثالثةميفمعاممم

مبكريسمطبي.مممأنهمكانممقعداميتحركم

م)مارلنيمم مالراحلة ماإلغراء مممثلة م معشيقاته موكانممنمأشهر وكانممنهمم)جونمكيندي(..

مونرو(،موالتيملقيتممرصعهاميفمحادثمغامضمقيلمإنهممنمتدبريمالخابراتمالركزيةماألمريكية،مم

كتبهمموكانمشقيقهم)روبرت(معىلمعالقةمهومأيضامبامرلنيممونروميفمذاتمالوقت،موكانميقابلهاميفممم

مأثناءمعملهممدعيامعامامهلذهمالبالد.م

مبزوجتهمم مارتباطه مأثناء مالنساء معرشاتممن ممع معالقاتمأخرى مكيندي مجون مأقام وقد

)جاكلني(..مومنمعشيقاتهمسكرتريتانممهامالشقراءم)فيدل(موالسمراءم)مفادل(موالثالثةمكانتمفتاةمم

متعملميفمعصاباتمالافياموتدعىم)جوديثمكامبل(م

منهممماملقيتمبعدمأنمهداينماهلل..موبعدمأنمهدىماهللمهؤالءمالنسوةمالطيبات،ممكلمهؤالءملقيتمم

مفرحنميبدلنماحلياةماخلبيثةميفمالبيتماخلبيثمباحلياةمالطيبةميفمالبيتمالطيب.م
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أشارمإىلمجمموعةمأوالدموبنات،موقال:مهؤالءمهممأوالدي..موهممـمكاممترىمـمقدمنورماهللمم

عليكميفمفرتةممرضك..مكلمواحدممنهمميسقيكممنمبرهمماميرسماهللممقلوهبممباإليامن..ملقدمتداولوامم

ملكمالشفاء.م

نظرتمإليهممنظرةمامتنان،مفبادلوينمبنظراتمجعلتنيمأرىماحلياةمبصورةمأمجلمبكثريممنمم

مالصورةمالتيمكنتمأنظرمهبامإليها.م

م***م

بعدمأنميرسماهللميلمالشفاءمالتام،مورصتمأهنضممنمفرايشمكاممينهضماألصحاء،مطلبتممنمم

أنميأذنميلميفمالعودةمإىلمبيتي..مذلكمالبيتمالملوءمبالظلامت،مفقال:مال..مالمينبغيمأنممممأمنيمالدينم

متذهبماآلن..مأنتميفمحالةمنقاهة..موينبغيمأنمتظلمهنا.م

مممتنملك..ميكفينيمذلكماإلزعاجمالذيمسببتهملكم.مممقلت:مشكرا..ملقدمشفيتممتاما..موأنام

قال:مومنمقالملكمبأنكمأزعجتنا..مبالعكسمنحنمرسرنامكثريا..ماحلمدمهلل..ملقدموسعماهللمم

م.م( 1) علينا..مومنموسعماهللمعليهمينبغيمأنميوسعمعىلمغريه..مهكذامعلمناماإلسالمم

لقدماختذتميفمهذامالبيتمبيتامخاصامبأيمضيفميأتيني..مواستفدتمذلكممنمالسلمنيمالذينمم

أنماهللمممعشتممعهم..مفلذلكمالميسببميلمالضيوفمأيمحرج،مأمامالطعام،مفقدمأخربنامنبينام

:)مالضيفميأيتمبرزقهمويرحتلمبذنوبمالقومميمحصمعنهممميبعثممعمالضيفمرزقه،مفقالم

:)مإذامدخلمالضيفمعىلمالقوممدخلمبرزقه،موإذامخرجمخرجمبمغفرةمذنوهبممم،موقالمم( 2) ذنوهبمم(م

:)مإذامأرادماهللمبقوممخريامأهدىمإليهممهديةمالضيفمينزلمبرزقهنمويرتحل،موقدمم،موقالم( 3) (م

 
(مننبهمهنامإىلمأناماقترصناميفمهذامالفصلمعىلمبعضممامرشعهماإلسالمميفمهذامالباب،مأمامالتفاصيل،مفقدمأفردناهامـمأوالمـم1)

مرسةمالسلمة(بسلسلةمفقهيةممفصلةمهيم)سلسلةمفقهماألرسةمبرؤيةممقاصدية(موالتيمطبعتمأجزاؤهامحتتمعنوانم)مكتبةماأل

 والثاينمأنمالكثريممنمالتفاصيلمالرتبطةمبالوضوعميفمهذهمالسلسةمطرقناهميفمرسالةم)رمحةمللعالني(

م(ممرواهمأبومالشيخ.2)

م(ممالديلمي.3)
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:)مالرزقمأرسعمإىلمالبيتمالذيميؤكلمفيهممنمالشفرةمإىلمسناممم،موقالمم( 1) غفرماهللمألهلمالنزل(مم

ممم( 2) البعري(م

،مفقال:م)مإنمأرسعمصدقةمإىلمالسامءمأنميصنعمالرجلمطعامامجيدا،مثمميدعومإليهممأخربممبلمممم

م( 4) :)مإنممنمموجباتمالغفرةمإطعاممالسغبان(م،موقالمم( 3) ناساممنمإخوانه(م

باممهومأعظمممنمذلك،مفقال:)مأطعموامالطعام،موأفشوامالسالممتورثواماجلنانمممبلمأخربم

:)ممنمذبحملضيفهمم،موقالمم( 6) جائعامأطعمهماهللممنمثامرماجلنةم(م:)ممنمأطعمممسلاممم،موقالمم( 5) (م

ممم( 7) ذبيحةمكانتمفداهممنمالنارم(م

،موعىلمم( 8) عنمفضلممطعممالطعام،مفقال:)مخريكمممنمأطعممالطعامموردمالسالم(ممموأخربمم

ممم( 9) :)مالمخريمفيمنمالميضيفم(معكسمذلك،مقالمم

هينئونهمبشفائي،موهينئوينممثله..موقدمتعجبتمميفممساءمذلكماليوممقدممأقاربمكثريونملحمدمم

ملامرأيتممنماللحمةمالتيموصلتمبنيمقلوهبم،موهيممامملمأجدهميفمالبيئةمالتيمكنتمأعيشمفيها.م

سألتمحممدامعنمرسمهذا،مفقال:مإنمالفضلملامتراهممنمهذهماللحمةمالتيموصلتمقلوبنامم

باإليامنمواإلسالممننفرممنمبعضنامنفورامتاما،مممملإلسالم..ملقدمكناميفمجاهليتنامقبلمأنميمنماهللمعلينام

لكنيمبمجردمأنمجئتممنمتلكمالبالدمالطيبةمرحتمأبحثمعنمأقاريبموأجددمعالقايتممعهممم

 
م(ممأبومالشيخميفمالثوابموأبومنعيمميفمالعرفة.1)

م(ممابنمماجةمموالبيهقي.2)

م(ممابنمأيبمالدنياميفمكتابماإلخوان.3)

مالبيهقيميفمالشعب.(مم4)

م(ممالطرباين.5)

م(ممأبومنعيمميفماحللية.6)

م(مماحلاكم.7)

م(ممأبوميعىل،مواحلاكم.8)

م(ممأمحد،موالبيهقي.9)
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موأمتنها،موقدممنماهللمعىلمكثريممنهممباإلسالممبسببي.م

مقلت:مأفيمنمرأيتممنمليسممسلام؟م

مقال:مأجل..مفيهممالسلم،موفيهممغريمالسلم.م

مملمتفرقمبينهمميفممعاملتك؟مقلت:مولكنكمم

قال:مهكذامعلمناماإلسالم..ملقدمحدثتمأسامءمقالت:مقدمتمعيلمأميموهيممرشكةميفمعهدمم

،مفقلت:ميامرسولماهلل،مقدمتمعيلمأميموهيمراغبةممقريشمإذمعاهدهم،مفاستفتيتمرسولماهللمم

مممم( 1) أفأصلمأمي؟مقالم:م)نعم،مصيلمأمك(م

يِنممبلمإنمالقرآنمالكريممذكرمهذا،مفقدمقام ِذيَنممَلْمُيَقاتُِلوُكْمميِفمالدِّ لمتعاىلم:﴿مالمَيْنَهاُكُمماهللَُّمَعِنمالَّ

ماْلُْقِسِطنيَم بُّ
ماهللََّمحُيِ وُهْممَوُتْقِسُطوامِإَلْيِهْممِإنَّ م(م8)المتحنة:مممَومَلْمخُيِْرُجوُكْممِمْنمِدَياِرُكْممَأْنمَترَبُّ

ولتمهبذهمالسهولةمممامكنتمعليهمإىلمماممقلت:مولكن..مأليسمالطبعميغلبمالتطبع..مفكيفمحتم

مرصتمإليه؟م

مالسلمنيمختاطبمأركاينمم مالتيموردتميفممصادر مألينمسمعتمالنصوصمالقدسة قال:

مجيعا..مختاطبمنفيسموعقيلموقلبيموروحي..مفلذلكمملمأجدمإالمأنمأخضعمهلا،موألتذمبذلكمم

ماخلضوعمبلذةمالمتعدهلاملذة.م

مثرتمفيكمكلمهذامالتأثري.مقلت:مفأسمعنيمهذهمالنصوصمالتيمأم

مقال:مأولممامهزينممنمالنصوصمهومماموردميفمالقرآنمالكريمممنمالتشديدميفمقطعمالرحم:م

فالقرآنميقرنمتقوىماهللمبالرحم،موكأنهميقولم:)مالمتقوىملنمملميصلمرمحه(،مقالمتعاىل:﴿مَيامم

ِذيمَخَلَقُكْممِمْنمَنْفسٍم ُكُممالَّ ُقوامَربَّ َامالنَّاُسماتَّ مِمنُْهاَممِرَجاالًمَكِثريًاممَأهيُّ مَواِحَدٍةمَوَخَلَقمِمْنَهامَزْوَجَهامَوَبثَّ

مَكاَنمَعَلْيُكْممَرِقيبًا(م)النساء:م ماهللََّ ِذيمَتَساَءُلوَنمِبِهمَواأْلَْرَحاَممِإنَّ مالَّ ُقواماهللََّ (مأيمواتقوامم1َونَِساًءمَواتَّ

ماألرحاممأنمتقطعوها.مم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)
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ْيُتْممَأْنمُتْفِسُدواميِفمموهوميقرنمبينهاموبنيماإلفسادمم يفماألرض،مقالمتعاىلم:﴿مَفَهْلمَعَسْيُتْممإِْنمَتَولَّ

مَأْرَحاَمُكْم(م)حممد:م مِميَثاِقِهمم22اأْلَْرِضمَوُتَقطُِّعوا مَبْعِد مِمْن ماهللَِّ مَعْهَد مَيْنُقُضوَن ِذيَن (،موقالم:﴿مالَّ

وَن(م)البقرة:مَوَيْقَطُعوَنمَمامَأَمَرماهللَُّمِبِهمَأْنمُيوَصَلمَوُيْفِسم (،مويفمم27ُدوَنميِفماأْلَْرِضمُأوَلِئَكمُهُمماخْلَارِسُ

ِذيَنمَيْنُقُضوَنمَعْهَدماهللَِّمِمْنمَبْعِدمِميَثاِقِهمَوَيْقَطُعوَنمم موضعمآخرممامهومأشدممنمذلك،مقالمتعاىلم:﴿مَوالَّ

مِبِهمَأْنمُيوَصَلمَوُيْفِسُدوَنميِفماأْلَْرِضمُأوَلئِم اِر(م)الرعد:مَمامَأَمَرماهللَُّ ْعَنُةمَوهَلُْممُسوُءمالدَّ (،مم25َكمهَلُُمماللَّ

اُفوَنمُسوم ُْممَوخَيَ ِذيَنمَيِصُلوَنمَمامَأَمَرماهللَُّمِبِهمَأْنمُيوَصَلمَوخَيَْشْوَنمَرهبَّ َءممويفممقابلمذلكمقالمتعاىلم:﴿مَوالَّ

َساِب(م)الرعد:م م(م21احْلِ

دمعىلمقطعمالرحم،موتعتربهممنمالكبائرمالتيمموتأكيدامهلذهمالعاينموردتماألحاديثمالنبويةمتشدم

مرتبتمعليهامالعقوباتمالتيمتنزجرمهلوهلامالنفوس:م

:)مإنماهللمتعاىلمخلقماخللقمحتىمإذامفرغممنهممقامتمالرحمممممففيماحلديثمقالمرسولماهللمم

فقالتم:مهذاممقاممالعائذمبكممنمالقطيعة،مقالمنعممأمامترضنيمأنمأصلممنموصلكموأقطعممنمم

:)ماقرءوامإنمشئتمم:﴿مَفَهْلمَعَسْيُتْممِإْنممممقالتمبىل،مقالمفذاكملك(،مثممقالمرسولماهللممممقطعكم؟م

ْيُتْممَأْنمُتْفِسُدواميِفماأْلَْرِضمَوُتَقطُِّعوامَأْرَحاَمُكْمم)م ُهْممَوَأْعَمىمم22َتَولَّ ِذيَنمَلَعنَُهُمماهللَُّمَفَأَصمَّ (مُأوَلئَِكمالَّ

م( 1) (﴾م)حممد(م23َأْبَصاَرُهْمم)م

أنميعجلماهللملصاحبهمالعقوبةميفمالدنياممعمماممم-مأيمأحقمم-م:)مماممنمذنبمأجدرمموقالم

ممم( 2) يدخرميفماآلخرةممنمالبغيموقطيعةمالرحم(م

م( 3) :)مالميدخلماجلنةمقاطع(ممموقالمم

م( 4) :)مإنمأعاملمبنيمآدممتعرضمكلممخيسموليلةممجعةمفالميقبلمعملمقاطعمرحم(ممموقالمم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.1)

 (مرواهمالرتمذيموقال:محديثمحسنمصحيحموابنمماجهمواحلاكم،موقالمصحيحماإلسناد.2)

 البخاريمومسلم،مقالمسفيانم:ميعنيمقاطعمرحم.(مرواهم3)

 (مرواهمأمحدمبسندمرواتهمثقات.4)
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:)إنهمأتاينمجربيلمعليهمالسالممفقالم:مهذهمليلةمالنصفممنمشعبانموهللمفيهامعتقاءممممموقالمم

منمالنارمبعددمشعرمغنممكلبمالمينظرماهللمفيهامإىلممرشكموالمإىلممشاحنموالمإىلمقاطعمرحمموالمم

م.م( 1) والمإىلمعاقملوالديهموالمإىلممدمنممخر(احلديثممم-ميمإزارهمخيالءممأممم-مإىلممسبلمم

م( 2) :)ثالثةمالميدخلونماجلنةممدمنماخلمرموقاطعمالرحممومصدقمبالسحر(ممموقالمم

:)يبيتمقومممنمهذهماألمةمعىلمطعممورشبموهلومولعب،مفيصبحوامقدممسخواممموقالم

فيقولون:مخسفمالليلةمببنيمفالنممقردةموخنازير،موليصيبنهممخسفموقذفمحتىميصبحمالناس،مم

وخسفمالليلةمبدارمفالنمخواص،مولرتسلنمعليهممحجارةممنمالسامءمكاممأرسلتمعىلمقومملوطمم

عىلمقبائلمفيهاموعىلمدور،مولرتسلنمعليهممالريحمالعقيممالتيمأهلكتمعادامعىلمقبائلمفيهاموعىلمم

م.م( 3) باموقطيعتهممالرحم(مدورمبرشهبمماخلمرمولبسهمماحلريرمواختاذهممالقيناتموأكلهممالرم

ونحنمجمتمعونمفقال:م)ياممعرشمالسلمنيماتقوامممموعنمجابرمقالم:خرجمعلينامرسولماهللم

اهللموصلوامأرحامكممفإنهمليسممنمثوابمأرسعممنمصلةمالرحم،موإياكمموالبغيمفإنهمليسممنمم

عقوبةمأرسعممنمعقوبةمبغي،موإياكمموعقوقمالوالدينمفإنمريحماجلنةميوجدممنممسريةمألفمعاممم

جارمإزارهمخيالءمإناممالكربياءمهللمربممواهللمالمجيدهامعاقموالمقاطعمرحمموالمشيخمزانموالم

م( 4) العالني(م

فقالم:م)المجيالسناماليوممقاطعمرحم(،مفقاممفتىممموعنهمقال:مكنامجلوسامعندمرسولماهللم

منماحللقةمفأتىمخالةملهمقدمكانمبينهاممبعضماليشءمفاستغفرمهلامفاستغفرتملهمثممعادمإىلمالجلسمم

 
 (مرواهمالبيهقي.1)

 (مرواهمابنمحبانموغريه.2)

 (مرواهمأمحدمخمترصاموابنمأيبمالدنياموالبيهقي،مويفمتتمةماحلديثم:)موخصلةمنسيهامجعفر(3)

 (مرواهمالطرباينميفماألوسط.4)
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م( 1) مقوممفيهممقاطعمرحم(م:)مإنمالرمحةمالمتنزلمعىلمممفقالمالنبيمم

م( 2) :)إنمالالئكةمالمتنزلمعىلمقوممفيهممقاطعمرحم(مممويفمحديثمآخرمقالمم

م( 3) :)الرحمممعلقةمبالعرشمتقولم:ممنموصلنيموصلهماهللمومنمقطعنيمقطعهماهلل(ممموقالمم

:)قالماهللمعزموجلم:مأناماهللموأنامالرمحنمخلقتمالرحمموشققتمهلاماسامممنماسمي،مموقالمم

مأيمقطعته.ممم( 4) صلهاموصلتهمومنمقطعهامقطعتهمأومقالمبتته(مفمنموم

:)إنممنمأربىمالرباماالستطالةميفمعرضمالسلممبغريمحق،موإنمهذهمالرحممشجنةمممموقالمم

م( 5) منمالرمحنمعزموجلمفمنمقطعهامحرمماهللمعليهماجلنة(م

تقولميامربمإينمقطعت،ميامربمإينمأيسءمإيل،مممم( 7) منمالرمحنممم( 6) :)إنمالرحممشجنةممموقالمم

صلممنموصلكموأقطعممنمقطعكمميامربمإينمظلمت،ميامربميامرب،مفيجيبهام:مأالمترضنيمأنمأم

م( 8) ؟(م

متمسكةمبالعرشمتتكلممبلسانمذلقم:ماللهممصلممنموصلنيممم( 9) :)الرحممحجنةمموقالم

واقطعممنمقطعني،مفيقولماهللمتباركموتعاىلم:مأنامالرمحنمالرحيمموإينمشققتمالرحمممنماسميمم

 
األصبهاين،مويؤيدمهذاممامرواهمالطرباينمبسندمصحيحمعنماألعمشمقال:مكانمابنممسعودمجالسامبعدمالصبحميفم(مرواهم1)

 حلقةمفقالم:مأنشدماهللمقاطعمرحمملامقاممعنهمفإنامنريدمأنمندعومربناموإنمأبوابمالسامءممرجتةممغلقةمدونمقاطعمرحم(

 (مرواهمالطرباين.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.م3)

 همأبومداودموالرتمذيموقالمحديثمحسنمصحيح.(مروا4)

 (مرواهمأمحدمبإسنادمصحيح.5)

 (مالشجنةمبكرسمأولهموضمهموإسكانماجليمم:مالقرابةمالشتبكةمكاشتباكمالعروق.6)

 (أيممشتقملفظهاممنملفظماسمهمالرمحن.7)

 (مرواهمأمحدمبإسنادمجيدمقويموابنمحبانميفمصحيحه.8)

 وختفيفمالنونم:مصنارةمالغزل،مأيماحلديدةمالعقفاءمالتيميعلقمهباماخليطمثمميفتلمالغزل.(ماحلجنةمبفتحماحلاءمواجليمم9)
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م( 2) بتكته(ممم( 1) فمنموصلهاموصلتهمومنمبتكهام

:مالرحممتقولماللهممإينمبكمفالمأقطع،مواألمانةمتقولمم:)ثالثممتعلقاتمبالعرشمممموقالمم

م( 3) اللهممإينمبكمفالمأخان،موالنعمةمتقولماللهممإينمبكمفالمأكفر(م

:)الطابعممعلقمبقائمةمالعرشمفإذاماشتكتمالرحمموعملمبالعايصمواجرتئمعىلمموقالم

م( 4) بعثماهللمالطابعمفيطبعمعىلمقلبهمفالميعقلمبعدمذلكمشيئا(ممم-متعاىلمممم-ماهللمم

:)منمكانميؤمنمباهللمواليومماآلخرمفليكرممضيفه،مومنمكانميؤمنمباهللمواليوممممموقالم

م( 5) اآلخرمفليصلمرمحه،مومنمكانميؤمنمباهللمواليومماآلخرمفليقلمخريامأومليصمت(م

م( 6) :)ممنمرسهمأنميبسطملهميفمرزقهمأومينسأملهميفمأثرهمفليصلمرمحه(ممموقالمم

امتصلونمبهمأرحامكم،مفإنمصلةمالرحممحمبةميفماألهلمم:)متعلمواممنمأنسابكممممموقالم

م،مأيمهبامالزيادةميفمالعمر.م( 7) مثراةميفمالالممنسأةميفماألثر(م

:)منمرسهمأنميمدملهميفمعمرهمويوسعملهميفمرزقهمويدفعمعنهمميتةمالسوءمفليتقماهللمممموقالمم

م( 8) وليصلمرمحه(م

:)إنمالصدقةموصلةمالرحمميزيدماهللمهبامميفمالعمرمويدفعمهباممميتةمالسوءمويدفعمهباممممموقالمم

م( 9) الكروهموالحذور(م

 
 (مالبتكم:مالقطع.1)

 (مرواهمالبزارمبإسنادمحسن.2)

 (مرواهمالبزار.3)

 (مرواهمالبزارمواللفظملهموالبيهقي.4)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.م5)

 (مرواهمالبخاري.6)

 (مرواهمالرتمذي.7)

 عبدماهللمبنمأمحدميفمزوائدمالسندموالبزارمبإسنادمجيدمواحلاكم.(مرواهم8)

 (مرواهمأبوميعىل.9)
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قلتم:مأنتمالذيمتزعممموهوميفمنفرممنمأصحابهمفممموعنمرجلممنمخثعممقال:مأتيتمالنبيمم

أنكمرسولماهلل؟مقالم:منعم،مقلتم:ميامرسولماهللمأيماألعاملمأحبمإىلماهللم؟مقالماإليامنمباهلل،مقلتمم

:ميامرسولماهللمثممماذام؟مقالم:مثممصلةمالرحم،مقلتم:ميامرسولماهللمأيماألعاملمأبغضمإىلماهللم؟مم

المقطيعةمالرحم،مقلتم:ميامرسولماهللمثممماذاممقالم:ماإلرشاكمباهلل،مقلتم:ميامرسولماهللمثممماذام؟مقم

م.م( 1) ؟مقال:مثمماألمرمبالنكرموالنهيمعنمالعروفم

وهوميفمسفر،مفأخذمبخطاممناقتهمأومبزمامها،مثممقال:مياممموعرضمأعرايبملرسولماهللم

،مثمممأخربينمبامميقربنيممنماجلنةمويباعدينمعنمالنار؟مفكفمالنبيمم-مأوميامحممدمم-مرسولماهللم

مميفمأصحابه،مثممقال:ملقدموفقمهذامأوملقدمهدي،مقال:مكيفمقلتم؟مفأعادها،مفقالمالنبيممممنظرم

،مويفمرواية:مم( 2) :)متعبدماهللمالمترشكمبهمشيئاموتقيممالصالةموتؤيتمالزكاةموتصلمالرحم،مدعمالناقة(م

م:)مإنممتسكمباممأمرتهمبهمدخلماجلنة(ممموتصلمذامرمحك،مفلاممأدبرمقالمرسولماهللمم

)إنماهللمليعمرمبالقوممالديارموينميمهلمماألموالمومامنظرمإليهمممنذمخلقهممبغضامم:موقالم

م( 3) هلم(،مقيل:موكيفمذاكميامرسولماهلل؟مقالم:)بصلتهممأرحامهم(م

:)إنهممنمأعطيمالرفقمفقدمأعطيمحظهممنمخريمالدنيامواآلخرة،موصلةمالرحمممموقالم

م( 4) عامر(موحسنماجلوارموحسنماخللقميعمرنمالديارمويزدنميفماألم

:ميامرسولماهللممنمخريمالناس؟مقالم:)مأتقاهممللربموأوصلهممللرحم،موآمرهممممموقيلملهمم

م( 5) بالعروفموأهناهممعنمالنكر(م

بخصالممنماخلريم:مأوصاينمأنمالمأنظرمإىلممنمهومفوقيمممموعنمأيبمذرمقالم:مأوصاينمخلييلمم

 
 (مرواهمأبوميعىلمبإسنادمجيد.1)

 (مرواهمالبخاريمومسلممواللفظمله.2)

 (مرواهمالطرباينمبإسنادمحسن.3)

 (مرواهمأمحدمبسندمرواتهمثقاتمإالمأنمفيهمانقطاعا.4)

 بيهقي.(مرواهمأبومالشيخموابنمحبانموال5)
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منهم،موأوصاينمأنمأصلمرمحي،موإنمموأنمأنظرمإىلممنمهومدوين،موأوصاينمبحبمالساكنيموالدنومم

أدبرت،موأوصاينمأنمالمأخافميفماهللملومةمالئم،موأوصاينمأنمأقولماحلقموإنمكانممرا،موأوصاينمم

م( 1) أنمأكثرممنمالمحولموالمقوةمإالمباهللمفإهنامكنزممنمكنوزماجلنة(م

أم؟مممرجلمفقال:مإينمأذنبتمذنبامعظياممفهلميلممنمتوبة؟مفقال:مهلملكممنمموأتىمالنبيم

م.م( 2) قالم:مال،مقال:موهلملكممنمخالةم؟مقالمنعم،مقال:مفربهام

م( 3) :)ليسمالواصلمبالكافئمولكنمالواصلمالذيمإذامقطعتمرمحهموصلها(ممموقالمم

وأتاهمآخر،مفقال:ميامرسولماهللم:مإنميلمقرابةمأصلمويقطعوننيموأحسنمإليهممويسيئونمإيلمم

مم-مأيمالرمادماحلارمم-مكاممقلتمفكأناممتسفهمماللموأحلممعليهمموجيهلونمعيل،مفقالم:)مإنمكنتم

م( 4) والميزالممعكممنماهللمظهريمعليهمممامدمتمعىلمذلك(م

،مأيمالذيميضمرمعداوةميفمم( 5) :)أفضلمالصدقةمصدقةمعىلمذيمالرحممالكاشح(موقالم

مكنايةمعنمباطنه.ممم-مأيمخرصهمممم-مكشحهمم

جلنةمبرمحته(مقالوام:مومامهيمم:)ثالثممنمكنمفيهمحاسبهماهللمحساباميسرياموأدخلهماموقالم

يامرسولماهلل؟مقالم:)متعطيممنمحرمك،موتصلممنمقطعك،موتعفومعمنمظلمكم؛مفإذامفعلتمم

م( 6) ذلكميدخلكماجلنة(م

فأخذتمبيدهمفقلت:ميامرسولماهللمأخربينممموعنمعقبةمبنمعامرمقال:ملقيتمرسولماهللم

 
 (مرواهمالطرباينموابنمحبانميفمصحيحهمواللفظمله.1)

 (مرواهمابنمحبانمواحلاكم.2)

 (مرواهمالبخاريموغريه.3)

 (مرواهممسلم.4)

 (مرواهمالطرباينموابنمخزيمةميفمصحيحهمواحلاكمموقال:مصحيحمعىلمرشطممسلم.5)

 (مرواهمالبزارموالطرباينمواحلاكمموصححه.6)
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م( 1) ،مواعفمعمنمظلمك(مبفواضلماألعامل؟مفقالم:)ميامعقبةمصلممنمقطعك،موأعطممنمحرمكم

:)أالمأدلكمعىلمأكرممأخالقمالدنيامواآلخرةم:مأنمتصلممنمقطعك،موتعطيممنممموقالم

م( 2) حرمك،موأنمتعفومعمنمظلمك(م

:)إنمأفضلمالفضائلم:مأنمتصلممنمقطعك،موتعطيممنمحرمك،موتصفحمعمنممموقالم

م( 3) شتمك(م

:)مأالمأنبئكممبامميرشفماهللمبهمالبنيانمويرفعمبهمالدرجات؟(مقالوا:منعمميامرسولممموقالم

اهلل؟مقالم:)محتلممعىلممنمجهلمعليك،موتعفومعمنمظلمك،موتعطيممنمحرمك،موتصلممنمم

ممم( 4) قطعك(م

م ماخلمموقال موقطيعةمم:)أرسع مالبغي مالرشمعقوبة موأرسع مالرحم، موصلة مالرب مثوابا ري

م( 5) الرحم(م

:)ماممنمذنبمأجدرمأنميعجلماهللملصاحبهمالعقوبةميفمالدنياممعمماميدخرملهميفممموقالم

اآلخرةممنمقطيعةمالرحممواخليانةموالكذب،موإنمأعجلمالربمثواباملصلةمالرحممحتىمإنمأهلمالبيتمم

م( 6) ممويكثرمعددهممإذامتواصلوا(مليكونونمفجرةمفتنمومأمواهلم

م***م

مقلت:مفكيفمظهرملكمأنمخترجموالديكممنمدورمالعجزةملتضمهاممإليك؟م

قال:ملقدمامتألتمبالعاينمالعظيمةمالتيموردتميفمالنصوصمالقدسة..موالتيمحتثمعىلمالرب،مم

 
مبإسنادينمأحدمهامرواتهمثقات.(مرواهموأمحدم1)

 (مرواهمالطرباينمبسندمحمتجمبه.2)

 (مرواهمالطرباين.3)

 (مرواهمالبزارموالطرباين.4)

 (مرواهمابنمماجه.5)

 (مرواهمالطرباين.6)
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موحتذرممنمالعقوق،مومنمالعواقبماخلطريةمالتيمتنتظرمالعاقني.م

مقلت:مفاذكرميلممنهامبعضممامأثرمفيكمهذاماألثرمالعظيم.م

بالربمبالوالدين..موالممممقال:ممنمذلكمماموردميفمالقرآنمالكريمممنماقرتانمعبادةماهللموتوحيدهم

ُكوامِبِهمَشْيئًامَوِباْلَوالَِدْيِنمِإْحَسانًامَوبِِذيمم( 1) يقرنمالهممإالمبمثلهم :مقالمتعاىلم:﴿مَواْعُبُدواماهللََّمَوالمُترْشِ

اِحِبمِباجْلَم ِبيِلمَوَمامماْلُقْرَبىمَواْلَيَتاَمىمَواْلََساِكنِيمَواجْلَاِرمِذيماْلُقْرَبىمَواجْلَاِرماجْلُُنِبمَوالصَّ ْنِبمَواْبِنمالسَّ

ممَمْنمَكاَنمخُمَْتاالًمَفُخورًا(م)النساء:م بُّ
ماهللََّمالمحُيِ (،موقالمتعاىلم:﴿مُقْلمَتَعاَلْوامَأْتُلمم36َمَلَكْتمَأْياَمُنُكْممإِنَّ

ُكوامِبِهمَشْيئًامَوِباْلَوالَِدْيِنمِإْحَسانًام(م مُترْشِ ُكْممَعَلْيُكْممَأالَّ َممَربُّ (،موقالمم151)األنعام:ممنماآليةمَمامَحرَّ

ماْشكُم مَأِن مَعاَمنْيِ ميِف مَوفَِصاُلُه مَوْهٍن مَعىَل مَوْهنًا ُه مُأمُّ ممَحََلْتُه مِبَوالَِدْيِه ْنَساَن
ماأْلِ ْيَنا ميِلممتعاىلم:﴿مَوَوصَّ ْر

ماْلَِصرُي(م)لقامن:م مَتْعُبُدوام14َولَِوالَِدْيَكمِإيَلَّ اُهمَوِباْلَوالَِدْيِنممم(،موقالمتعاىلم:﴿مَوَقىَضمَربَُّكمَأالَّ مِإيَّ ِإالَّ

اموَم مَواَلمَتنَْهْرمُهَ امَفاَلمَتُقْلمهَلاَُممُأفٍّ امَأْومِكاَلمُهَ مَأَحُدمُهَ مِعنَْدَكماْلِكرَبَ امَيْبُلَغنَّ ُقْلمهَلاَُممَقْواًلمَكِرياًمممِإْحَساًنامِإمَّ

م23)م مَوُقْل مْحَِة مالرَّ مِمَن لِّ مالذُّ مَجَناَح مهَلاَُم مَواْخِفْض م)م( مَصِغرًيا َيايِن مَربَّ مَكاَم ماْرمَحُْهاَم (﴾مم24َربِّ

م(مم23)االرساء:م

انظرمكيفمهنىماهللمتعاىلمحتىمعىلمجمردمأنميقالمهلاممأف،مولومعلمماهللمشيئامأدنىممنم)أف(مم

لنهىمعنه..مثممأمرمبأنميقالمهلاممالقولمالكريم:مأيماللنيماللطيفمالشتملمعىلمالعطفمواالستاملةمم

اموميلهاممومطلوهبامممامأمكنمسياممعندمالكرب،مألنمالكبريميصريمكحالمالطفلملامموموافقةممرادمهم

يغلبمعليهممنماخلرف،مفريىمالقبيحمحسنامواحلسنمقبيحا،مفإذامطلبتمرعايتهموغايةمالتلطفمبهمم

ميفمهذهماحلالةموأنميتقربمإليهمبامميناسبمعقلهمإىلمأنميرىض.م

فضمهلاممجناحمالذلممنمالقولمبأنمالميكلمهاممإالممبعدمالقولمالكريممبأنمخيممم-متعاىلمممم-مثممأمرمم

 
تعاىلم:﴿م(مويفمذلكميقولمابنمعباسم:مثالثمآياتمنزلتممقرونةمبثالثمملمتقبلممنهامواحدةمبغريمقرينتها:مإحداهام:مقولهم1)

ممنماآلية ُسوَلم﴾م)الائدة: مالرَّ مَوَأطِيُعوا ماهللََّ (،مفمنمأطاعماهللموملميطعمرسولهمملميقبلممنه..موالثانيةمقولهمتعاىلم:﴿م92َوَأطِيُعوا

ممنماآلية م﴾م)البقرة: َكاَة مالزَّ مَوآُتوا الَة مالصَّ متعاىلم43َوَأِقيُموا مقوله مالثالثة ميقبلممنه.. ميزكممل مفمنمصىلمومل ميِلم(، ماْشُكْر :﴿مَأِن

 (،مفمنمشكرماهللموملميشكرموالديهمملميقبلممنه.14َولَِوالَِدْيَكم﴾م)لقامن:ممنماآلية
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معماالستكانةموالذلمواخلضوعموإظهارمذلكمهلاممواحتاملمماميصدرممنهام،مويرهياممأنهميفمغايةمم

التقصريميفمحقهامموبرمها،موأنهممنمأجلمذلكمذليلمحقري،موالميزالمعىلمنحومذلكمإىلمأنميثلجمم

م.م( 1) همبالرضاموالدعاءمخاطرمها،مويربدمقلبهاممعليه،مفينعطفامعليم

وقدمرضبماهللمتعاىلمنموذجامللربمبإبراهيممـمعليهمالسالممـمفقدمذكرمالقرآنمالكريممخطابهمم

اٍف،موإشفاٍقمبالغ،موحرصمأكيد؛مرغبةميفمهدايتهمونجاته،موخوفًاممنمغوايتهمم ألبيهمبلطفمشفَّ

يقًامَنِبّيًام)موهالكه..ميقولماهللمتعاىلم:﴿مَواْذُكْرميِفماْلِكَتاِبمِإْبَراِهيَمم ُهمَكاَنمِصدِّ (مِإْذمَقاَلمألَِبيِهمَيامم41ِإنَّ

مَوالمُيْغنِيمَعنَْكمَشْيئًام)م مَقْدمَجاَءيِنمِمْنماْلِعْلِممَماممَلْمم42َأَبِتممِلَمَتْعُبُدمَمامالمَيْسَمُعمَوالمُيْبرِصُ (مَيامَأَبِتمِإينِّ

اطًامَسِوّيًام)م ِبْعنِيمَأْهِدَكمرِصَ مْحَِنمَعِصّيًاممم(م43َيْأِتَكمَفاتَّ ْيَطاَنمَكاَنملِلرَّ مالشَّ ْيَطاَنمِإنَّ َيامَأَبِتمالمَتْعُبْدمالشَّ

ْيَطاِنمَولِّيًام)م44)م مْحَِنمَفَتُكوَنملِلشَّ َكمَعَذاٌبمِمْنمالرَّ مَأَخاُفمَأْنمَيَمسَّ م(﴾م)مريم(م44(مَيامَأَبِتمِإينِّ

باهمرغممكفرهمباهلل..مورغممشدتهممانظرمهذهمالرقةمالتيمخياطبمهبامإبراهيممـمعليهمالسالممـمأم

عليه..ملقدمذكرمالقرآنمجوابماألبمالشديدمالبنه،مفقالم:﴿مَقاَلمَأَراِغٌبمَأْنَتمَعْنمآهِلَتِيمَيامِإْبَراِهيُممم

(..مومامكانممنمإبراهيممـمعليهمالسالممـمإالمأنمردمم46َلئِْنممَلْمَتْنَتِهمأَلَْرمُجَنََّكمَواْهُجْريِنمَمِلّيًا(م)مريم:م

ُهمَكاَنميِبمَحِفّيًا(م)مريم:م مِإنَّ م(م47عليهمبكلمرقةم:﴿مَسالٌممَعَلْيَكمَسَأْسَتْغِفُرمَلَكمَريبِّ

مالزمماالستغفارمألبيهمإىلمأنمهنيمعنمذلك،مم معليهمالسالمـم بلمذكرمالقرآنمالكريممأنمإبراهيمـم

مَعنْم َأممممقالمتعاىلم:﴿مَوَمامَكاَنماْستِْغَفاُرمِإْبَراِهيَممأِلِبيِهمِإالَّ مهلِلَِّمَترَبَّ مَلُهمَأنَُّهمَعُدوٌّ َ مَتَبنيَّ اُهمَفَلامَّ َمْوِعَدٍةمَوَعَدَهامِإيَّ

اٌهمَحِليٌمم﴾م)التوبة:م مِإْبَراِهيَممأَلَوَّ م(م114ِمْنُهمِإنَّ

وهذهمالرباءةمالتيمذكرهاماهللمعنمإبراهيممـمعليهمالسالممـمليستمبراءةممنماإلحسانمإليه،مأومم

ءةممنماتباعهمعىلمكفرهمونرصتهمعليه..مكاممقالمتعاىلميويصمالؤمننيم:﴿مماألدبممعه،مبلمهيمبرام

ْنَيامَمْعُروفم َكميِبمَمامَلْيَسمَلَكمِبِهمِعْلٌممَفالمُتِطْعُهاَممَوَصاِحْبُهاَمميِفمالدُّ ِبْعممَوإِْنمَجاَهَداَكمَعىَلمَأْنمُترْشِ ًامَواتَّ

مَمْرِجعُم مِإيَلَّ مُثمَّ م(مم15ُكْممَفُأَنبُِّئُكْممباَِممُكْنُتْممَتْعَمُلوَن(م)لقامن:مَسِبيَلمَمْنمَأَناَبمِإيَلَّ

 
 (مانظر:مالزواجرمعنماقرتافمالكبائر.1)
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..مفقدماعتربمالعقوقممنمأكربمالكبائر..مموبمثلمهذهمالوصايامالعظيمةمأوصانامرسولماهللم

؟(مقلنا:مبىلميامرسولماهلل،مقالمم-مثالثامم-م:)أالمأنبئكممبأكربمالكبائرممففيماحلديثمقالمرسولماهللمم

قوقمالوالدين(،موكانممتكئامفجلسمفقالم:)مأالموقولمالزورموشهادةمالزور(،مم:)ماإلرشاكمباهلل،موعم

م( 1) فاممزالميكررهامحتىمقلنامليتهمسكت(م

م( 2) :)الكبائر:ماإلرشاكمباهلل،موعقوقمالوالدين،موقتلمالنفس،مواليمنيمالغموس(ممموقالمم

مالكبائرمعندمميفمكتابهمالذيمكتبهمإىلمأهلماليمنموبعثمبهمعمرومبنمحزمم:م)وإنمأكربممموذكرمم

اهللميوممالقيامةماإلرشاكمباهلل،موقتلمالنفسمالؤمنةمبغريمحقموالفرارميفمسبيلماهللميوممالزحف،مم

م.م( 3) وعقوقمالوالدين،مورميمالحصنة،موتعلممالسحر،موأكلمالربا،موأكلممالماليتيم(احلديثم

وكيفميلعنممم:)إنممنمأكربمالكبائرمأنميلعنمالرجلموالديه(،مقيلم:ميامرسولماهللمموقالم

م( 4) الرجلموالديه؟مقالم:)ميسبمأبامالرجلمفيسبمالرجلمأباه(م

ويفمرواية:)منمالكبائرمشتممالرجلموالديه(،مقالوام:ميامرسولماهللموهلميشتممالرجلموالديهمم

م( 5) ؟مقال:)نعم،ميسبمأبامالرجلمفيسبمأباهمويسبمأمهمفيسبمأمه(م

:)إنماهللمحرممعليكممعقوقماألمهاتمووأدمالبناتمومنعاموهات،موكرهملكممقيلمممموقالمم

م( 6) وقالموكثرةمالسؤالموإضاعةمالال(م

:)ثالثةمالمينظرماهللمإليهمميوممالقيامةمالعاقملوالديه،مومدمنماخلمر،موالنانمعطاءه،مممموقالمم

 
 (مرواهمالبخاريمومسلم.م1)

 (مرواهمالبخاري.2)

 (مرواهمابنمحبانميفمصحيحه.3)

 (مرواهمابنمحبانميفمصحيحه.4)

 سلم.م(مرواهمالبخاريموم5)

 (مرواهمالبخاريموغريه.6)
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م( 2) النساء(ممنمممم( 1) وثالثةمالميدخلونماجلنةم:مالعاقملوالديهموالديوثموالرجلةم

عليهمماجلنةم:ممدمنماخلمر،موالعاقملوالديه،ممم-متباركموتعاىلمم-م:)ثالثةمحرمماهللمموقالم

م،مأيمالزناممعمعلمهمبه.م( 3) والديوثمالذيميقرماخلبثميفمأهله(م

:)يراحمريحماجلنةممنممسريةممخسامئةمعامموالمجيدمرحيهممنانمبعملهموالمعاقموالمممموقالم

م( 4) مدمنممخر(م

م( 5) ثةمالميقبلماهللمعزموجلممنهممرصفاموالمعدالمعاقمومنانمومكذبمبقدر(م:)ثالموقالمم

:)أربعمحقمعىلماهللمأنمالميدخلهمماجلنةموالميذيقهممنعيمهام:ممدمنماخلمر،موآكلمموقالم

م( 6) الربا،موآكلممالماليتيممبغريمحق،موالعاقملوالديه(م

م موقال موعقوق مباهلل، مالرشك م: معمل ممعهن مينفع مال ممنمم:)ثالثة موالفرار الوالدين،

م( 7) الزحف(م

،مفقال:ميامرسولماهللمشهدتمأنمالمإلهمإالماهللموأنكمرسولماهللمموجاءمرجلمإىلمالنبيم

:)ممنمماتمعىلمهذاممموصليتماخلمسموأديتمزكاةممايلموصمتمرمضان،مفقالمرسولماهللم

عيهممامملميعقممكانممعمالنبينيموالصديقنيموالشهداءموالصاحلنيميوممالقيامةمهكذا،مونصبمأصبم

م( 8) والديه(م

بعرشمكلامت،مقال:)مالمترشكمباهللمشيئاموإنمقتلتمممموعنممعاذمقالم:مأوصاينمرسولماهللمم

 
 (مالرجلة:مالرتجلة،مأيمالتشبهةمبالرجال.1)

 (مرواهمالنسائيموالبزارمواللفظملهمبإسنادينمجيدينمواحلاكمموصححه.2)

 (مرواهمأمحدمواللفظملهموالنسائيموالبزارمواحلاكمموصححه.3)

 (مرواهمالطرباينميفمالصغري.4)

 (مرواهمابنمأيبمعاصممبإسنادمحسن.5)

 (مرواهماحلاكمموصححه.6)

 (مرواهمالطرباينميفمالكبري.7)

 (مرواهمأمحدموالطرباينمبإسنادينمأحدمهامصحيح،موابنامخزيمةموحبانميفمصحيحيهاممباختصار.8)
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م.م( 1) وحرقت،موالمتعقنموالديكموإنمأمراكمأنمخترجممنمأهلكمومالك(احلديثم

:)أربعمحقمعىلماهللمأنمالميدخلهمماجلنةموالميذيقهممنعيمهام:ممدمنماخلمرموآكلممممموقالم

م( 2) الربا،موآكلممالماليتيممبغريمحق،موالعاقملوالديه(م

م( 3) :)الميلجمحظريةمالقدسممدمنممخرموالمالعاقموالمالنانمعطاءه(موقالمم

سم:مفشقمذلكمعيلمم:)الميدخلماجلنةممدمنممخرموالمعاقموالممنان(،مقالمابنمعباممموقالمم

؛مألنمالؤمننيميصيبونمذنوبامحتىموجدتمذلكميفمكتابماهللمعزموجلميفمالعاقم:﴿مَفَهْلمَعَسْيُتْممم

ِذيَنمآَمُنوامالم َامالَّ ْيُتْممَأْنمُتْفِسُدواميِفماأْلَْرِضمَوُتَقطُِّعوامَأْرَحاَمُكْم(مويفمالنانم:﴿مَيامَأهيُّ ُتْبِطُلوامممإِْنمَتَولَّ

مَواأْلََذى()البقرة:ممنماآليةمَصَدَقاِتُكمْم اَمماخْلَْمُرمم264مِباْلَنِّ ِذيَنمآَمُنوامِإنَّ َامالَّ (،مويفماخلمرم:﴿مَيامَأهيُّ

مُتْفلُِحوَن(مم مَلَعلَُّكْم مَفاْجَتنُِبوُه ْيَطاِن مالشَّ مَعَمِل مِمْن مِرْجٌس مَواأْلَْزالُم مَواأْلَْنَصاُب َواْلَْيرِسُ

م( 4) (م90)الائدة:م

مورم مهلذا مويفمموتكميال ماألعامل، مبأفضل موتقرنه مالرب، محتثمعىل دتمالنصوصمالكثرية

:مأيمالعملمأحبمإىلماهلل؟مقال:)الصالةمعىلموقتها(،مقيل:مثممأي؟مماحلديث:مسئلمرسولماهللمم

ممم( 5) قال:)مبرمالوالدين(،مقيل:مثممأي؟مقال:)اجلهادميفمسبيلماهلل(م

ممم( 6) هممملوكامفيشرتيهمفيعتقه(م:)مالمجيزيمولدموالدهمإالمأنمجيدمممويفمحديثمآخر،مقالمممم

فاستأذنهميفماجلهاد،مفقال:مأحيموالداك؟مقال:منعممقال:)فيهامممموجاءمرجلمإىلمنبيماهللم

 
 (مرواهمأمحدموغريه.1)

 (مرواهماحلاكمموصححه.2)

 (مرواهمأمحد،مورواهمالبزارمإالمأنهمقالم:)الميلجمجنانمالفردوس(3)

 رواهمالطرباينمبسندمرواتهمثقات.(م4)

 (رواهمالبخاريمومسلم.5)

 (رواهممسلمموأبومداودموالرتمذيموالنسائيموابنمماجه.6)
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،مفقال:مأبايعكمعىلماهلجرةمواجلهادمم..مويفمروايةمقال:مأقبلمرجلمإىلمرسولماهللم( 1) فجاهد(م

ممبلمكالمهامحي،مفقالمأبتغيماألجرممنماهلل،مقال:)فهلممنموالديكمأحدمحي؟(،مقال:منعم،م

ممم( 2) :)فتبتغيماألجرممنماهلل(مقال:منعممقالم:)مفارجعمإىلموالديكمفأحسنمصحبتهام(م

وجاءهمرجل،مفقالم:)جئتمأبايعكمعىلماهلجرةموتركتمأبويميبكيان(،مفقالم:)مارجعمإليهاممم

ممم( 3) فأضحكهاممكاممأبكيتهام(م

:مفقال:مهلملكمأحدمباليمن؟مقال:ممورويمأنمرجالممنمأهلماليمنمهاجرمإىلمرسولماهللمم

مممم( 4) أبوايمقال:مأذناملكمقال:مالمقال:م)فارجعمإليهاممفاستأذهناممفإنمأذناملكمفجاهدموإالمفربمها(م

وأتاهمرجل،مفقال:مإينمأشتهيماجلهادموالمأقدرمعليه،مقال:مهلمبقيممنموالديكمأحد؟مقال:مم

ممم( 5) ال:م)قابلماهللميفمبرها،مفإذامفعلتمذلكمفأنتمحاجمومعتمرموجماهد(مأميمقم

وأتاهمطلحةمبنممعاويةمالسلمي،مفقال:ميامرسولماهللمإينمأريدماجلهادميفمسبيلماهلل،مقال:مأمكمم

ممم( 6) :)مالزممرجلهامفثمماجلنة(مممحية،مقال:منعم،مفقالمالنبيمم

وقدمجئتمأستشريك،مفقال:مهلملكممنمموأتاهمجامهة،مفقال:ميامرسولماهللمأردتمأنمأغزو،م

ممم( 7) أم؟مقال:منعممقالم:)مفالزمهامفإنماجلنةمعندمرجلها(م

ممم( 8) وقيلمله:ميامرسولماهللممامحقمالوالدينمعىلمولدمها؟مقالم:)ممهامجنتكمونارك(م

 
 (رواهمالبخاريمومسلمموأبومداودموالرتمذيموالنسائي.1)

 (مهذهمالروايةملسلم.2)

 (رواهمأبومداود.3)

 (رواهمأبومداود.4)

ميعىلموالطرباينميفم5) مأبو مثقاتم(رواه مرواته موبقية مابنمحبان منجيحموثقه مبن مميمون مجيد الصغريمواألوسطموإسنادمها

 مشهورون.

 (رواهمالطرباين.6)

 (رواهمابنمماجهموالنسائيمواللفظملهمواحلاكمموقالمصحيحماإلسناد.7)

 (رواهمابنمماجه.8)
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ممم( 1) :)ممنمرسهمأنميمدملهميفمعمره،مويزادميفمرزقهمفليربموالديهموليصلمرمحه(ممموقالمم

ممم( 2) والديهمطوبىملهمزادماهللميفمعمره(م:)ممنمبرمممموقالمم

:)مإنمالرجلمليحرممالرزقمبالذنبميصيبه،موالميردمالقدرمإالمالدعاء،موالميزيدميفمممموقالم

ممم( 3) العمرمإالمالرب(م

:)معفوامعنمنساءمالناسمتعفمنساؤكم،موبروامآباءكممتربكممأبناؤكم،مومنمأتاهممموقالممم

ممم( 4) طال،مفإنمملميفعلمملميردمعىلماحلوض(مأخوهممتنصالمفليقبلمذلكمحمقامكانمأوممبم

،مثممرغممأنفه،مقيل:ممنميامرسولماهلل؟مقال:)ممنمأدركمم( 5) :)مرغممأنفه،مثممرغممأنفهممموقالمم

ممم( 6) والديهمعندمالكربمأومأحدمهامثممملميدخلماجلنة(م

معليهمالصالةمومالسالممممموصعدمالنبيمم النرب،مفقال:مآمنيمآمنيمآمني،مثممقالم:)مأتاينمجربيلـم

ـمفقال:ميامحممدممنمأدركمأحدمأبويهمفامتمفدخلمالنارمفأبعدهماهلل،مفقلمآمني،مفقلتمآمني،مفقال:مم

يامحممدممنمأدركمشهرمرمضانمفامتمفلمميغفرملهمفأدخلمالنار،مفأبعدهماهلل،مفقلمآمنيمفقلتمآمني،مم

ممم( 7) المومنمذكرتمعندهمفلمميصلمعليكمفامتمفدخلمالنارمفأبعدهماهللمفقلمآمنيمفقلتمآمني(مقم

:)ممنمأعتقمرقبةممسلمةمفهيمفداؤهممنمالنار،مومنمأدركمأحدموالديهمثممملميغفرملهمممموقالمم

ممم( 8) فأبعدهماهلل(م

ىلمغارمـمم،مفقال:م)انطلقمثالثةمنفٍرمممنمكانمقبلكممحتىمآواهممالبيتمإموحكىمرسولماهللمم

 
 (رواهمأمحدمورواتهمحمتجمهبمميفمالصحيح.1)

 واألصبهاين،موقالماحلاكممصحيحماإلسناد.م(رواهمأبوميعىلموالطرباينمواحلاكمم2)

 (رواهمابنمماجهموابنمحبانميفمصحيحهمواللفظملهمواحلاكممبتقديمموتأخريموقالمصحيحماإلسناد.3)

 (رواهماحلاكمممنمروايةمسويدمعنمأيبمرافعمعنهموقالمصحيحماإلسنادمقالماحلافظمسويدمعنمقتادةمهومابنمعبدمالعزيزمواه.م4)

 لصقمبالرغامموهومالرتاب.(رغممأنفه:مأيم5)

 (رواهممسلم.6)

 (رواهمالطرباينمبأسانيدمأحدهامحسنمورواهمابنمحبانميفمصحيحه.7)

 (رواهمأمحدممنمطرقمإحدهامحسن.8)
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أي:مدخلوامالغارمللمبيتمفيهمقال:مـمفانحدرتمصخرٌةممنماجلبلمفسدتمعليهممالغار،مفقالوا:مإنهمم

المينجيكمممنمهذهمالصخرةمإالمأنمتدعواماهللمبصالحمأعاملكم،مقالماألول:ماللهممكانميلمأبوانمم

حًدامهبذامالغبوقممنممشيخانمكبريانموكنتمالمأغبُِقمقبلهاممأهاًلموالممااًلمـمأي:مالمأقدممعليهاممأم

احلليبمـمقال:مفنأىميبمطلبمالشجرميوًمامـمأي:ماستطردممعمغنمهميفمالرعىمإىلمأنمبُعدمعنممكانهمم

عىلمغريمالعادةمـمقال:مفلممأرحمعليهاممـمأي:مملمأرجعمعليهاممـمحتىمناما،مفحلبتمهلاممغُبوقُهاممم

أومماالً،مفلبثتموالقدحمعىلميديمممفوجدهتاممنائمني،مفكرهتمأنمأوقظهامموأنمأغبقمقبلهاممأهالًم

أنتظرماستيقاظهاممحتىمبرقمالفجرموالصبيةميتضاغونمعندمقدميمـمأي:ميتصاحيونمببكاءممنمشدةمم

مقال:مفاستيقظامفرشبامغُبوقُهام،ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكمابتغاءموجهكمففرجمعّناممامنحنمم اجلوعـم

م..مم( 1) احلديثممممفيهممنمهذهمالصخرة،مفانفرجتمالميستطيعونماخلروجممنه(م

:)ممنمأصبحممطيًعامهللميِفموالديهمأصبحملهمبابانممموعنمابنمعباسمقالم:مقالمرسولماهللم

مبابانمم مومنمأمسىمعاصًيامهللميِفموالديهمأصبحمله مفواحًدا مفتوحانممنماجلنةموإنمكانمواحًدا

لامهموإنمظلامهمممفتوحانممنمالنارموإنمكانمواحًدامفواحٌد(،مقالمرجل:موإنمظلامهم؟مقالم:)موإنمظم

ممم( 2) وإنمظلامه(م

 
(مرواهمالبخاريمومسلم..موتتمةماحلديث:)مقالماآلخرم:ماللهممكانتميلمابنةمعممكانتمأحبمالناسمإيلمفأردهتامعىلمنفسهام1)

حتىمم،ألتمهبامسنةممنمالسننيمفجاءتنيمفأعطيتهامعرشينمومائةمدينارمعىلمأنمختيلمبينيموبنيمنفسهامففعلتفامتنعتممنيمحتىم

فانرصفتمعنهاموهيمأحبمالناسمم،فتحرجتممنمالوقوعمعليهام،إذامقدرتمعليهامقالتمالمأحلملكمأنمتفضماخلاتممإالمبحقه

فانفرجتمالصخرةمغريمم،بتغاءموجهكمفافرجمعناممامنحنمفيهإيلموتركتمالذهبمالذيمأعطيتها..ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكما

مأهنممالميستطيعونماخلروجممنها.

فثمرتمأجرهمحتىمم،وقالمالثالثم:ماللهممإينماستأجرتمأجراءموأعطيتهممأجرهممغريمرجلمواحدمتركمالذيملهموذهب

رىممنمأجركممنماإلبلموالبقرموالغنمموالرقيق،مفقلتمكلممامتمم،فجاءينمبعدمحنيمفقالميامعبدماهللمأدمإيلمأجريمم،كثرتممنهماألموال

فأخذهمكلهمفاستاقهمفلمميرتكممنهمشيئا..ماللهممإنمكنتمفعلتمذلكمم،فقلتمإينمالمأستهزئمبكم،فقالميامعبدماهللمالمتستهزئميب

 ابتغاءموجهكمفافرجمعناممامنحنمفيه،مفانفرجتمالصخرةمفخرجواميمشون(

 (مرواهمالبيهقيميِفمشعبماإليامن.2)
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قالم:م)َماممنمولدمبارمينظرمِإىَلموالديهمنظرمرمحةمإالمكتبملهمبكلمنظرةمممموعنهمأنمرسولماهللمم

ممم( 1) حجةممربورة(،مقالوام:موإنمنظرمكلميومممائةممرة؟مقالم:)منعم،ماهللمأكربموأطيب(م

تضيفمإليهماألمرمبالربمبعدممممبلمإنمالنصوصمالقدسةمالمتكتفيمباحلثمعىلمالربميفماحلياة،مبلم

،مفقال:ميامرسولماهلل،مهلمبقيممنمبرمأبويميشءممالوفاة،مففيماحلديثمأنمرجالمجاءمرسولماهللمم

:)منعممالصالةمعليهام،مواالستغفارمهلام،موإنفاذمعهدمهاممنمممأبرمهامبهمبعدمموهتام؟مزمفقالم

،مفقالمالرجل:ممامأكثرمهذاميامرسولممبعدمها،موصلةمالرحممالتيمالمتوصلمإالمهبامموإكراممصديقهام(م

ممم( 2) :)مفاعملمبه(ممماهللموأطيبه،مفقالمم

سكتمقليال،مثممقال:ملقدمأثمرتمهذهمالنصوصمثامرامعظيمةميفمواقعمالسلمني..مفكانتمم

الجتمعاتمالسلمةميفممجيعمفرتاتمالتاريخمتراعيهاموحتافظمعليها،موختشىمالعواقبمالوخيمةمالتيمم

مالعقوق،موترجومالثامرمالطيبةمالتيمجيرهامالرب.مجيرهامم

 ***م

مدةممنمالزمانمأرىمفيهامالسالمموهومينرشمأشعتهمالدافئةماجلميلةممممأمنيمالدينمبقيتميفمأرسةمم

عليهامإىلمأنمجاءمذلكماليوممالشؤوممالذيماستأذننيمفيهمأنميسريمإىلمهذهمالبالدمليساهمميفمرفعمم

الفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالسلمني،موقدماستأذنتهميفمأنمأحرضممعه،ملكنهمأبى،موقالميل:مأنامم

م.موالمأريدمأنمأزجمبكميفمأيميشءميرضك.م.مدممنمهذهمالفتنةمأممالملستمأدريمهلمأعوم

.موقدمم.ملكنيمبعدمفراقهميل،مأظلمتمالدنياميفمعيني،مفلممأجدمإالمأنمأحلقه،موهامأنامذامبينكمم

.موأنامالمآسفمعىلميشءميفمحيايتمإالمعىلمذلكمالذيمفتحماهللمبهمعيلمم.مقدرماهللممنمشأنناممامترونم

مقا،موأضاءمبهمعيلممنماألنوارممامكانممظلام.ممنماألبوابممامكانممغلم

 
 (رواهمالبيهقيميِفمشعبماإليامن.1)

 (رواهمأبومداودموابنمحبانميِفمصحيحه.2)
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مالجتمعمممـمممسادسام

يفماليوممالسادس،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..ماعذروين،ملقدمم

كنتممثلممنمسبقنيمأمحلماسامممستعارا،مألينممنذمذلكماليوممالذيمالتقيتمفيهمبالنورموالسالممم

موالصفاء،مرصتمأستحييممنماالسممالذيمسامينمبهمأهيلمرغممأنفي..مم

(مالمشكمأنكممتعرفونه..مإنهمذلكمالرجلمالذيمكانمملقدمكانماسميميفمتلكماأليامم)هابرم

يصيحمبملءمفيهميفماألسواقموالجامعمقائال:مإنممامذكرهملكممكلماحلكامءممنمأنماإلنسانممدينمم

مالتيمم مالبديلة مفإنماحلكمة مولذلك، معدوماإلنسان!.. مفاضح،مألنماإلنسانمبطبعه بالطبعمخطأ

الميريدمشيئاماالملنفسه،موهوملذلكمحياربمموضعتهامهيم)اإلنسانملإلنسانمذئب(..مفاإلنسانم

ماآلخرينمأبدا.مم

وعىلمهذاماألساس،مفقدمكنتمأرىمأنهمالمحململألخالقميفمقلبماإلنسان..مبلماألخالقمم

متابعةمللمنافعمفقط.مم

وكنتمأرىمأنمأساسماحلكممهوماالستبداد،مواحلكممعنمطريقمالقوة،موذلكمألنمالناسمم

نمالعيشمبسعادةمفالبدممنمتقريرماألمنمالذيميعتربممنممحيثمحياربمبعضهممبعضا،مالميستطيعوم

مأهممالرضوراتمله.مم

وتقريرماألمنمإنامميمكنمبأنميتنازلمالكلمعنمحرياهتممويسلموهامبيدمرجلمواحدمحيكمهممممم

مبالقوة..موالمجيوزمأنميوضعمهلذامالواحدمأيمقانونموالمحيددمبأيمقيد.مم

اإلنسانمإناممجاءمإىلمألجلمذلكمأرىمبأنموكانماسميميفمتلكماأليامم)نيتشة(..موقدمكنتم

احلياةمليتمتعمباممفيها،موكلممامهييءملهمطريقمالتمتعمفهومخريم)وافقماحلقمأومخالفه(،موماميقالمم

عنمتساويماخللقمبعضهمممعمبعضمخطأ،مبلماحلقمانميفمالناسمسادةموعبيدا،موعىلمالعبيدم

مأنمهييئواموسائلمالراحةمللسادة.مم

مذتمعىلمأساتذةمكثريينمكلهمممألوينمبالرصاع..مموفوقمذلكمكلهمتتلمممم
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مالرصاعمم ممظاهر معاينتممن مبعضمما معن مسأحدثكم موإنام ماآلن.. معنهم مأحدثكم لن

ماالجتامعيملتعرفوامقيمةمالسالممالذيمجئتمإىلمهذهمالبالدمباحثامعنه.م

 الرصاع 

مبعدمصمتمعميق،متنفسمصاحبنامالصعداء،مثممقال:م

 العنرصية: 

هرمالرصاعمالتيمعاينتهاموعانيتممنهام)العنرصية(..مذلكمالداءممكانمأولممظهرممنممظام

اخلبيثمالذيمجيعلممنماإلنسانموحشامكارسامالميبرصمإالمنفسه،موالميعظممإالمنفسه،موالميرتفعمم

مإالمبنفسه.م

مالداءميفممجيعمالدارس..مكلهاملقنتنيمأصولهمومبادئهمم ولألسف..مفقدمتتملذتمعىلمهذا

ميمخترجهممنمالقوةمإىلمالفعل..مومنماإليامنمإىلمالعمل..موالسلوكاتماألخالقيةمالتم

فإنمالكالمميفمذلكمطويلمممل،مورباممتعرفونه،ممم( 1) لنمأحدثكممعىلمماملقنتنامتلكمالدارسم

ورباممتسمعونممنمبعضمرفاقيممنمحيدثكممعنه..مولذلكمسأكتفيمبذكرمبعضممامرأيتميفمبلديمم

ماألول..مأمريكا..ممممم

يفمأمريكامتلكمالتيمتعتربمنفسهامأمامحلقوقماإلنسان..مبيناممهيميفماحلقيقةمميفمتلكماألياممكنتمم

مليستمسوىمأممالنتهاكمحقوقماإلنسان.م

لقدمكانمالتمييزمالعنرصيمجزءاممنماحلياةماليوميةمالتيميعيشهامالواطنماألمريكيميفمخمتلفمم

سةمالتيميتميزمهبامالشارعممقطاعاتماحلياةماإلنتاجية،ماالقتصاديةموالسياسيةمحتىمأصبحمالسمةمالرئيم

ماألمريكي.م

وحتىممنتصفمالقرنمالايض،مكانمالكثريممنمالؤسساتموالنواديموالقاهيمتضعميافطاتمم

 
 (مسنرىمبعضمالنامذجمعنهميفمفصلم)العامل(ممنمهذهمالرسالة.1)
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ُكِتَبمعليهامباخلطمالعريضم)يمنعمدخولمالزنوجموالكالب(..موكانمعىلمالزنجيماألمريكيمم

مملميكنممنممقعدمفارغمليفسحمالجالم مإذا ميفماحلافلة أماممجلوسمنظريهممالوقوفممنممقعده

م)األمريكيماألبيض(م

وكثريممنممؤسساتماخلدماتمالعامةميفمالقاطعاتماجلنوبيةميفمالوالياتمالتحدةمومنهامم

الطاعممكانتمالمتقّدممالوجباتمإىلمالزنوجمإالموهممواقفون،موجرتمأولمعمليةمجلوسمقرسيمم

زنجيًامواحلكمممم53،موكانتمحصيلةمذلكماجللوسمالقرسيمإلقاءمالقبضمعىلم1960يفمعامم

معليهممبالسجنممدةمأربعةمأشهرميفمواليةم)نورثمكارولينا(م

وإىلمجانبماالضطهادمالعنرصيمالذيمكانميعيشهمالسكانمالسودميفمالوالياتمالتحدة،مكانمم

الظلمماالقتصاديماألكثرمبشاعة،مففيمالستيناتمكانميعيشمأكثرممنمعرشينممليونمزنجيميفمم

ةممنمالصفيحمواألخشابميفممدنمالوالياتمالتحدةمالشامليةمهربًاممبيوتمسكنيةمفقريةمقذرةممبينم

منمظلممالتفرقةمالعنرصيةميفماجلنوب،مففيمهذهماألماكنمكانمالظلمماالقتصاديميرتجممإىلمبطالةمم

وفقر،مكاممكانميرتجممإىلمبحثممضنمعنمالعمل،موعنمأماكنمصاحلةمللسكن،موجعلتمهذهمم

ممم نمالطاعونمالقيمميفموسطمالدنمالكربىمالميستطيعمماألسبابممنمالزنجيماألمريكيمنوعًا

ماخلروجممنهامواالنتقالمإىلممكانمأكثرمصحةموعافية.م

ويفمالوقتمالذيمكانتماألمممالتحدةمتصدرممواثيقمحقوقماإلنسانممركزةمعىلممفاهيممأكثرمم

ءميفممرقيامللحريةمالفرديةممنمجمردمحقمالعملموالساواةموالعتقد،مكانمأصحابمالبرشةمالسمرام

الميستطيعونماجللوسميفمالباصاتمالعامة،موكانتمالقواننيممم1955الوالياتمالتحدةمحتىمعامم

متقيضمبعدممجلوسمالزنوجميفمالباصاتمالتيمتّقلمالبيض.م

يفممدينةممونتغمريماجلنوبيةمجمردممم1955وكانتمقائمةمالطالبمالتيمرفعهامالسودميفمعامم

ولومباجللوسميفمالؤخرة،موأنميعاملوامبتهذيبمولياقةممالسامحمهلممباجللوسميفمالباصاتمالعامةم

كمعاملةمالبيض،مواضطرمالسودمإىلمطلبممساعداتمإنسانيةممنماليابانملرشاءمباصاتمخاصةمم
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مبعدممقاطعتهمملألخرىمالملوكةمللدولة.م

ومامتشهدهمالدنماألمريكيةممنمفرتةمألخرىمهومبمثابةمنسخةمطبقماألصلمعنمجولةمحدثتمم

تيناتميفمعهدمالرئيسمليندونمجونسونمحيثمانفجرمالغضبماألسودمبعدمأنمقامتمميفمأواخرمالسم

السالتمالحليةمبتحقريهمموإذالهلم،ممماماضطرمالرئيسماألمريكيمألنميدفعمباجليشمالفيدرايلمإىلمم

الشوارعملضبطماألوضاعميفمديرتويتموشيكاغومونيويوركمومدنممتعددةمأخرى،محيثمكانتمم

ماتمالدوالراتمإىلمجانبمعرشاتمالقتىلمواجلرحىموالفقودين.ماخلسائرمالاديةمبمليارم

مملمتنطفىم منارمالعنرصيةموظلتمتتحركمحتتمالرمال،مموعىلممدىمالسنواتمالتيمتلت، ء

والداللةمعىلمذلكمتكرارمحوادثمالعنفمالعنرصيمخاللمالسنواتمالعرشينمالاضيةمبنيمالبيضمم

وادثمحادثةممقتلم)يوسفمهادكنز(مالفتىمموالسودميفمأكثرممنممدينةمأمريكية،موأبرزمهذهماحلم

(موالتيموقعتميفمم1990األسودمالذيمملميبغمالسادسةمعرشةميفمحيم)بروكلني(ميفمنيويوركم)م

وضحمالنهار،معندمامأطلقممجاعةممنمالبيضمالنارمعىلميوسفموبعضمأصدقائهمالذينماختلفوامم

ممعهممعىلمرشاءمسيارةممستعملة.م

بارتفاعممم1999قيقاتمالفدراليةم)إف.ميب.آي(معاممواعرتفمتقريرمصادرمعنممكتبمالتحم

جرائممالكراهيةمواجلرائممالقائمةمعىلمأساسمعنرصيمداخلمالوالياتمالتحدة،ممشريامإىلمأنهمم

مالتقريرماىلمأنمم8000ترتكبمحوايلم جريمةممم4292جريمةمسنوًياممنمتلكماجلرائم.موأشار

جريمةمبدافعمديني،ممم1411ارتكابمنحومبدوافعمتتعلقمبلونمالبرشة،مكاممتممم1999ارُتكبتميفم

جريمة،مفضالمعنماجلرائممذاتمالطابعماإلثنيةمالتيممم1317بيناممتممتقديرماجلرائمماجلنسيةمبنحوم

ملتلكمألسباب.ممم1999معاقامتعرضوامالعتداءاتمعاممممم19جريمة،ممشرًيامإىلمأنمممم829بلغتمنحومم

نحنمالقوةماألوىل(معنمالسود:ممسكتمقليال،مثممقال:ملقدمقالم)أندرومشايري(ممؤلفمكتابم)م

)إهنممهناميفمأمريكاميعيشونمكأفرادمغرباءموأجانبمعىلمأرضمولدواموترعرعوامفيها،موالميعرفونمم

سواها..ميمكننامالنظرمإىلمأمريكامعىلمأهنامدولةمتتكونممنمشعبني:مالبيضموهمماألغلبيةمالسيطرة،مم
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موالسودموهمماألقليةمالضطهدة(م

تمجورنالمتقريرًامعنموضعمالسودميفمجمالمالرشطةمذكرتممونرشتمصحيفةم)وولمسرتيم

وهذهمهيمالرةمالرابعةممم-مفيهمأنمرشطياممنمأصلمأفريقيموصلمإىلمرتبةمكابتنميفممدينةمسنسنايتم

مالرتبةم مأسودمهلذه مممامجعلممم-مالتيميصلمفيها مالرتقية، ولكنمبعضمالبيضماعرتضمعىلمهذه

مالسلطاتمالقضائيةمتتدخلمللنظرميفمالقضية.مم

أماميفمالدنماألخرىمفاحلالمليستمأفضل،مففيمواليةمنيويوركمحيثميبلغماألمريكينيمم

بالائةممنمقوةمم11.4بالائةممنمعددمسكانمالوالية،مولكنهممالميؤلفونمأكثرممنمم28.7األفارقةم

مبالائة.مم6.6الرشطة،مأمامالذينموصلوامإىلمرتبةمقياديةمفلمميتجاوزمم

ممامبلغوهميفمالعرصماحلارضمفإهنممالميزالونميعانونممنمممويقولمالتقريرمإنمالسودمبالرغمم

العقباتميفمالتوظيفموالرتقياتموالضايقاتممنمزمالئهممالبيضمالذينميعرتضونمعىلمترقيةمم

مزمالئهممالسود،محتىمإنمبعضهمميرفضمإطاعةمأوامرمرئيسمأسود.م

فموشغبمموقدمانفجرتماألوضاعماألمنيةميفممدينةملوسمأنجلوسمحيثماندلعتمأعاملمعنم

إثرمقياممحمطاتمالتلفازمبعرضمرشيطملبعضمرجالمالرشطةممنمالبيضموهمميرضبونمأحدمالسودمم

وهومرودينمكينجمبعنفمووحشية..موكانتمنتائجمهذهماالضطراباتمأنمقتلمثامنيةمومخسونممنهممم

م ماجلرحى معدد موبلغ مرشطيًا، م2382عرشون ممنهم مواعتقلممم220، مخطرة، محالة ميف جرحيًا

مليونا،ممم785حماًلمجتاريًا،موقدرتماخلسائرمالاليةمبمم5537مرتماحلرائقمشخصًا،مودم13505

موساهمممنمرجالمالرشطةمواحلرسمالقوميموجنودمالبحريةمواحدموعرشونمألفًا.م

إنمالواطننيمالسودمالميزالونممم-ممديرمجملسمالصحةمالعقليةمبشيكاغومم-موذكرمكارلمبيلم

مكمجزءًاممنمالمشعورهممالحبط.ميتعرضونميوميًاملإلهانةموالعنفمبحيثمأصبحمذلم

ويعرتفمنيكسونمبأنمالحاكمماألمريكيةمحاولتمفرضمحصصممتيزيةمعىلمأساسمالعرقمم

يفمالَقبولميفماجلامعاتموالتوظيفموالرتقية،موتغاضتمعنمالتمييزميفمإشغالمالوظائفمالعامةمم
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بلمباألقلمموالقطاعماخلاصموإبراممالعقودممعماحلكومةمممامجعلماجلامعاتموبعضمالوظائفمتقم

مكفاءةملتغطيةماحلصصماخلاصةمباألعراق.م

مومنمهذهمم ميفمالجتمعاتمالغربية.. ممجاعاتممتطرفة وقدمظهرتميفمالسنواتماألخرية

اجلامعاتممجاعةمتطلقمعىلمنفسهام)األحرار(،موالتيمتتزعممحربًامعرقيةمودينيةمضدمالسودموبقيةمم

شعبماهللممم-مالبيضمم-مزعممهؤالءمأهنمماللوننيمالذينمالمينحدرونممنمأصولمشاملمأوروبية،مويم

مفلسطنيمم مأرض موليست ماليعاد مأرض مهي ماألمريكية مالتحدة مالواليات موأن الختار،

م)إرسائيل(.ويبلغمتعدادمهذهماجلامعةممنمعرشةمآالفمإىلمأربعنيمألفًا.م

مأخرىمتطلقمعىلمنفسهام)حليقيمالروس(موهيممجاعةمم محركة ويشبهمهذهماجلامعةمأيضًا

تنطلقممنممنطلقاتمعنرصيةمحاقدةمعىلمكلماألجناسمغريمالبيض،موقدمقدمتمممسلحةممتطرفةمم

م.م1995.مبرناجمًامخاصًامعنمهؤالءميفمصيفمعامممH.B.Oحمطةمالتلفزيونمم

وقدمأوردتموكالةماألنباءمالفرنسيةمتقريرًاممنملوسمأنجلوسممفادهمأنمجرائممالكراهيةمضدمم

ماممالايضميفمواليةمكاليفورنيامعنمالعاممالذيمسبقه.ماآلسيوينيمقدمارتفعتمبنسبةمثامننيمبالئةميفمالعم

وقدمنقلتمالوكالةمعنمالتقريرمالسنويمالثاينمللتجمعمالقانوينمألسيوييمالحيطماهلادىمم

األمريكينيمبأنمهناكمأربعمئةموثامنمومخسنيمحالةماهتامممثبتةمحلوادثمضدماألسيوينيممعموجودمم

واحلاجزمالثقايفموعدمموجودمسجالتمكاملةملدىممممحاالتمكثريةمالمتصلمإىلمالرشطةمبسببماللغةم

مالرشطة.مم

ومنمالطريفمأنمالتجمعميوجهماللوممللخطابمالسيايسمالعاديمللمهاجرينمالذيميتسببمم

يفمإثارةمالعواطفموأعاملمالعنفمضدماآلسيويني..مومنماألمثلةمعىلمذلكمأنمحاكممواليةمأريزونامم

سببمالعرقمبالرغمممنمارتفاعمهذهماجلرائمميفمماستخدممحقمالنقضمضدمقانونمحياربمالكراهيةمبم

مواليتهمبأكثرممنممخسمئةميفمالئةميفماخلمسمسننيمالاضية.م

وتشهدمفرنسامتطرفًامعرقيامحيثمارتفعتمالطوائفمالتطرفةمبنسبةممخسنيميفمالئةميفمالفرتةمم
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بعةمهلامبينهامم،مفهناكممئةمواثنتنيموسبعنيمجمموعةمترتبطمهبامثامنمئةمفرقهمتام1995حتىمممم1983منمم

ممخسمعرشةمطائفةمتتميزمبخطورهتامالشديدةمعىلماألوضاعمالعامة.م

 اجلريمة: 

سكتمقليال،مثممقال:مالمتشكومجمتمعاتناممنمالعنرصيةمفقط..مهناكممامالميقلمخطرا..مإنهمم

ماجلريمة..ماجلريمةمبكلمأنواعها..مم

نمذلك،مفقال:م)مملقدمحتدثمالباحثماإلجتامعيماألمريكيم)لويلمفاكنت(ميفمدراسةملهمعم

مبيوتماعتقالموعقابمبدلمم مقدماختارتمأنمتبنيملفقرائها مأنمالوالياتمالتحدة وواقعماألمر

ختطتمالوازنةمالسنويةملدائرةممم1994الستوصفاتمودورماحلضانةموالدارس..مهكذامومنذمعامم

هممالسنةممالسجونميفمكاليفورنيام)السؤولةمعنممراكزماإلعتقالمللمحكومنيمالذينمتتجاوزمعقوبتم

الواحدة(مالوازنةمالخصصةملختلفمفروعمجامعةمالواليةمفقدمتقدمماحلاكمم)بيتمويلسون(معاممم

بمرشوعمموازنةميلحظمفيهمإلغاءمألفموظيفةميفمالتعليممالعايلممنمأجلمحتويلهاماىلمثالثةممم1995

أعلنتموزارةممم1999/م8/م22آالفموظيفةمحارسمسجنمجديدة،موالسببمواضحمفمثالميفم

مم1998األمريكيةم)أنمعددمالبالغنيمالسجوننيمأومالذينمخارجمالقضبانمبكفالةمبلغمعامممالعدلم

يفمالائةممنماألمريكينيممعمهنايةمعاممممم3ألفمشخص،موتعنيمهذهماألرقاممأنمممم900مخسةممالينيموم

مإماميكونوامداخلمالسجنموإمامخارجمالقضبانمبكفالة(مممم1998

عدواهامالريعةمإىلمالدارس،محيثمشاعتمظاهرةمممملمتكتفماجلريمةمبالشوارع..مبلمانتقلتم

مإطالقمالنارمعىلمالدرسنيموالدرساتموعىلمالتالمذةمبشكلمالفتمملميشهدملهمالعاملممثيال.م

العلوماتمالتالية:م)الحظماخلبريميفمعلمممم1998لقدمتناقلتموسائلماإلعالمميفممارسم

وتريةمالعنفملدىمالشبابمزادتمإىلمدرجةممممدراسةماجلرائمم)رونالدمواينر(منماجلامعةماألمريكيةمأنم

ممنمقانونمالشارعمأوم)التعاليممم مالستوحاة مالعقلية موغلبة مالنارية، ماألسلحة مبسببمثقافة كبرية

التوراتية(معىلماألخالقموالبادئماإلنسانية..موأظهرتمدراسةمكشفمعنهامالبيتماألبيض،مأنمم
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م.م1997نفمخطرةمعامممواحدةممنمكلمعرشممدارسمرسميةمأمريكيةمشهدتمأعاملمعم

وكتبمأحدمكبارمصحافييمنيويوركممتعجبا:م)هناكمحربمحقيقيةميفمشوارعمالوالياتمم

ألفمشخصمكلمتسعةمعرشمشهرا،موهومالعددممم45التحدة.مويسقطمقتىلمبالرصاصمماميقاربم

نفسهمالذيمسقطمخاللمتسعةمأعوامممنمحربمفيتنام،مهذاميكشفمأمراضمالجتمعماألمريكيمم

الستعصية،موالعنرصيةمالتفشيةميفمداخله،موالتبايناتماإلجتامعيةمالواضحة،مإنمدلمهذامعىلميشءمم

فيدلمعىلمتفجرماللحمةماألرسية،موإفالسمالنظاممالرتبوي،مواسترشاءمالخدرات،موعنمعدممم

فاعليةمالنظاممالقضائي،موعنمقوةماللوبياتمالدمرةمداخلمالجتمعاتماالمريكيه،موخصوصامم

مالصهيوين.ممماللويبم

وهذاميدلمايضاعىلماإلرهابمالدمويمالذيميطالمخمتلفمالرشائحموالطبقات.مفمثالميفمسنةمم

ألفمشخص،مهذاميعنيمممم175شخصموجرحمممم38317قتلماإلرهابمالداخيلماألمريكيمممم1991

مقتيالميفماليوممالواحد.ممم105حصولمم

ولرتمجةمهذهماألرقاممعىلمالواقعملنفهممنتائجمهذاماإلرهاب،ميكفيمأنمنقارنمطبيعةمالقتىلمم

بلغمعددمحاالتمالقتلمبأسلحةمممم1990بالسالحمبنيمأمريكاموبعضمالدولماألوروبية،مففيمسنةمم

مفقطماىلم مم10567اليدميفمالوالياتمالتحدة مبيناممبلغميفمبريطانيا حالةمويفمالسويدممم22حالة

حالة..موهذاممامدفعمالكثريمممم87حالةمويفماليابانمممم68حاالتمويفمكندامممم10ويفماسرتاليامممحالة،م13

منمالحللنيماألمريكينيممنمإطالقموصفامهلذهماحلالةماإلرهابيةمبأهنام)حربمحقيقيةميفمكلمبيت(مم

ممدينةمشيكاغومم أوم)اإلرهابمعىلمالذات(..ملذلكمرصحمبصوتمعالم)كولانميونغ(معمده

،مالذيمرفضمبإرصارمجتريدممواطنيهممنمأسلحتهممحيثمقال:م)قدمأكونمجمنونامإذامماألسودمالبرشةم

صادرتماألسلحة،ميفماحلنيمالذيمنحنمفيهمحمارصونمبأناسمعدوانيني(مممامجعلمجلنةمأمنمم

منتجاتماالستهالك،مالتيمبارشتمعمليةمإحصاءمحلوادثمإطالقمالنارماىلمالتوصلمإىلمنتيجةمم

ألفمشخصميصابونممم200تحدةموفقمالتقديراتمالختلفةمحوايلممفادهامأنميفمالوالياتمالم
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مبالرصاصمسنويا.م

بالطبعمالميتضمنمهذاماإلحصاءمعددمالضحايامالجهولةمالذينميعاجلونمبعدمإصابتهممبعيدامم

مليونمقطعةممنماألسلحةممم211عنمأعنيماحلكومةمالفيدرالية،مكاممينترشميفمالوالياتمالتحدةم

ممسدسمخمتلفماألنواع.ممممليونممم67النارية،مبينهامم

مكتابم)م مالذيمأصدر مالكاتبم)جيلمديالفون( مالعنفميفممviolente Ameiqueيقول )

حطممالنظاممالقضائيماألمريكيمالتعثرمرقاممقياسياممرعبامبوجودمأكثرمم1994أمريكا:م)ففيمهنايةم

منممليونمشخصممنماألمريكينيميتعفنونموراءمقضبانمالسجون،موهومأعىلممعدلماعتقاالتمم

ىلمسطحمهذامالكوكب.ممعماإلشارةمإىلمأنمثالثمأرباعمالتهمنيمالميعتقلونموالميضعونمداخلممعم

السجونمألسبابمقانونيةممعينة.مواالسوأممنمالنظاممالقضائيمهومنظاممالسجونمالذيميصنعمم

بالائةممنمالعتقلنيمم60)جمرمنيمحمرتفني(محقيقينيمحمكومنيمهنائيامبالعودةمإىلماألجرام.مفأكثرممنمم

مم108نفذوامبالسابقمحكاممبالسجن،موبناءمعىلمدراسةمأجريتمعىلممستوىمالوالياتمكلهامهناكمم

مليونممرة.مهذاميعنيمأنمأمريكامتقبعمحتتممسلسلماإلرهابمممم109ألفمجمرممتممإيقافهممحوايلمم

واجلريمةمالداخليةموالسؤولمعنهامالشعبماألمريكيمبامتياز.موأمريكاممتخلفةمأكثرممنمأيةمدولةمم

يةمأومأيةمدولةممنمدولمالعاملمالثالثمالتهممبالتخلف.مويكفينامحتاليلموتنظرياتممنمالتأمركنيممعربم

التصهيننيمالذينميستهزئونمبشعوهبممويريدونمإقناعهامبالتجربةماألمريكيةمالرائعة،موهذهماألرقاممم

مألكربمدليلمعىلمروعةمالتجربةماألمريكية.م

لجتمعماألمريكيمويفمكلمآلياتمحركته،مبلمكانممإذنماإلرهابمالداخيلممستفحلميفمجذورمام

ركيزةمنشأةمهذامالبلد،مسواءممنمخاللمالرصاعاتمبنيمالغزاةمالبيضمفياممبينهممأومرصاعهمممعمم

مأمريكيامم مإنمالغازيماألمريكيمأصبحممواطنا أصحابماألرضماحلقيقيونممنماهلنودماحلمر..

خاللماإلضطهادمالرشسمضدماألفارقةممبمقدارمماموسعمأرضهموقتلمأصحاهباماحلقيقيني،مأوممنم

والتيممامزالتمتغذيهمالعتقداتمالتوراتيةموالقواننيماألمريكيةمالتيمتعتمدمعىلمالعهدمالقديمميفمم
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مترشيعاهتا.مم

بعنوانم)ضحايامالعنفميفمالقواننيماألمريكية(ممم1989وحسبمتقريرمرسميمصدرمعامم

عصابةممسلحةممعروفةممم5500مريكامحتدثمأحدمكاتبيمالتقريرم)ليوناردمجيفري(معنمأنميفمأم

مالعصاباتمأومم مهذه موتقوم مالتحدة. مالواليات مكل ميف مأفرع موله ممنظم تنترشماليوم،وبعضها

ألفمعمليةمقتلميفمالسنة،موالقتىلممعظمهمممنمالسود،موأخذتمهذهماليليشياتمممم25اليليشياتمبـمم

ميةمبكمياتمكبريةممنماألسلحةممتبنيمدوهلامومقوانينهاماخلاصةمهبامداخلمالوالياتمالتحدة.وهيمحمم

التطورة،ومأكدمكثريممنمالطلعنيمأهنمميملكونمكمياتموافرةممنمأسلحةمالدمارمالشاملمتفوقمم

م مأحداث مبعد ماخلبيثة ماجلمرة ماستخدام مولعل مالتحدةممم11اخليال.. مالواليات مداخل سبتمرب

ائهملدليلمساطعمعىلمماألمريكيةمواإلرباكمالذيمأصابمالؤسساتماحلكوميةمواالجتامعيةممنمجرم

ذلك.موتممإثباتمأنمهذهماجلمرةماخلبيثةمالستخدمةمهيمأمريكيةمداخليةمبحتةمصنعتمعىلميدمم

اإلرهابيونماألمريكيون..مكاممهلذهماليليشياتمنفوذهاماالنتخايبمواالجتامعي،موهيممتارسمالعنفمم

ضموتدمريماحلكومةمماهلستريي،موتطمعمإىلمجتهيزمجيشاممنماإلرهابينيمللزحفمعىلمالبيتماألبيم

مالفيدراليةمفيهمواحتاللمالبالد.م

 االنحالل:   

سكتمقليال،مثممقال:مباإلضافةمإىلمهذامهناكممامالميقلمخطرا..مبلملعلهمأخطرماجلميع..مإنهمم

ملنمأطيلمعليكممم االنحاللموالتفسخمالذيمأهنكمجمتمعنا،موحولهمإىلمماخورمكبريمللرذيلة..م

متعرفونه،موعانيتمممنه.ممماحلديثميفمهذا،مفالشكمأنكمممجيعام

لقدمأصبحتممالرأةمالحرتمةمبسببهمإىلمكائنمالمهدفملهميفماحلياةمإالمإرضاءمالنزواتمالشاذةمم

مللمنحرفني..مم

عنوانم)مامرأةمبالديموالعشقمواجلنسم(:م)لنتحدثمملقدمكتبمبعضهمميقولميفمهذامحتتم

هلامغريممعنىمواحدمإنهمالعنىممعنمحريةمالرأة..مدعوينمأعرتفملكممفورًامإنمحريةمالرأةمليسم



411 

 

اجلنيس..مالرأةميفمنظريمهيممصعبماألشواقموالشهوات..مهيمخملوقةمغراميةمالممعنىمهلامخارجمم

مالوجدموالعشقمواجلنس..(م

وكتبميقول:)ممامهيمحريةمالرأةم؟محريتهاماحلقيقيةمهيمحريةمالعالقةماجلنسيةممعماجلنسمم

نسنيممعًا..موالرجلممامهومدوره؟معليهمأنمحيرضمماآلخر،مأومحتىممعمبناتمجنسها،مأوممعماجلم

الرأةمعىلماحلرية.مإننيمأطلبمالمرأةمبالديماحلقمبأنمتصادقمرجاًلمفجأةمفإذاماشتهتهمحققتمم

شهوهتا..مإننيمأطلبمالمرأةمبالديمكرسمطوقماالضطهادمالعائيلموالدينيمواألخالقيموحريتهامم

جنسيةمقبلمالزواجم)ولاذامليسمبعدهمأيضًا(..ممميفمأنمتكونمحرةمبالمحدود..محرةميفماقامةمعالقةم

محرةميفمتغيريمحبيبهاممتىمضجرتممنه..محرةميفمالترصفمبجسدهامدونمقيدموالمرشط(م

أتدرونممامنتيجةمهذاماالنحاللمالذيمقامتمكلممدارسناموصحفنامووسائلمإعالمنامحترضمم

معليهمبكلمالوسائل؟م

مإنماإلحصاءاتميفمذلكمتكادمتصيبنامباجلنون..مم

:)مهناكممليونمحالةماعتداءمجنيسمعىلمممم1983قولم)الريدرزمداجيست(ميفمعددمأغسطسممتم

األطفالميفمكلمعامميفمالوالياتمالتحدةماألمريكية..موانترشتماألمراضماجلنسية..ميفمالوالياتمم

(مويفمكلمعاممتضافمإىلمالقائمةمالعتيدةمأكثرممنمم1983التحدةمعرشينممليونمهربسم)عامم

هربس..موأخريًامظهرممرضمااليدزمالذيميصيبمالخنثنيمأساسًا.موقدمبلغمممنصفممليونمحالةم

(موالعددميتضاعفمكلمم1983حالةم)حتىمهنايةمأكتوبرمممم2600عددمالصابنيميفمالوالياتمالتحدةمم

ستةمأشهر..موااليدزميقتلمالصابمبهميفمخاللمعامنيمأومثالثة..موالمعالجملهمبلموالميعرفمسببهمم

محتىماآلن..م(م

افةمإىلمهذا،مفإنمهناكماآلالفممنمالفتياتمالصغرياتمالالئيميعاننيممنماحلملمسنويًاممباإلضم

نتيجةملعدمممعرفتهنمبوسائلممنعماحلملممعرفةمجيدة..مولذامقاممكبارمالربنيموالسؤولنيمبوضعمم

برامجممنعماحلملميفمالدارسمالثانوية،مثممقاموامبعدمذلكمبتدريسهاملطلبةماإلعدادي..موأخريًامم
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صلوامإىلمقرارمتدريسهاميفمالدارسماالبتدائيةمبعدمأنموجدوامأنمالطالباتمالصغرياتمجدًامهنممتوم

الالئيميقعنمبالدرجةماألوىلمفريسةمهلذاماحلمل..موملميعدمهيممالسؤولنيمأنميعممالبغاء،مولكنمم

ممههمممنصبمفقطمعىلمنرشموسائلممنعماحلملمبنيماألطفال.م

مإىلمإبام حةماإلجهاضمولومعىلممضض..موانترشتمحاالتممواضطرتمالقواننيمالغربية

مالعددميفمم االجهاضمحيثميتمميفمأمريكامإجهاضممليونمامرأةمسنويًا..مويتممماميقاربمهذا

مأوروبا..م

وتذكرماإلحصائياتمأنمأغلبمحاالتماالنتحارمهيممنمالفتياتمالصغرياتمالالئيميعشنمم

محياةمقلقةمويائسة.م

 العنف: 

لمخطرا..مإهنامالعنفمالامرسمضدمالقرص..ملقدمظهرتميفممبالناسبة..مهناكمظاهرةمالمتقم

عرصناملألسف،موألولممرةميفمتاريخمالطبمحاالتممجاعيةملرضبماألطفالمالصغارمرضبًامم

موحشيًاميؤديميفمكثريممنماألحيانمإىلمالوفاةمأومإىلمتشوهاتمجسديةموعقلية.م

يكنممعهودًاممنمقبلمممموقدمحتدثتمالجالتمالطبيةمبإسهابمعنمهذامالرضماجلديدمالذيمملم

موأسمتهم)مرضمالطفلمالرضوب(مالذيماكتشفهمالدكتورمكيمبممنذممخسةموعرشينمعامًامفقط.م

جملةمهيكساجنيمالطبيةمأنهمالميكادميوجدممستشفىملألطفالميفمأوروباموأمريكامإالممتذكرموم

موأحيانًاممنمآبائهم.موبهمعدةمحاالتممنمهؤالءماألطفالمالرضوبنيمرضبًاممربحًاممنمأمهاهتممم

طفلممرضوبمرضبًاممم6500دخلمإىلمالستشفياتمالربيطانيةمأكثرممنمم1967ويفمعامم

بالائةممنهم،موأصيبمالباقونمبعاهاتمجسديةموعقليةممم20مربحًامأدىمإىلموفاةمماميقربممنم

مممزمنة..موقدمأصيبمالئاتمبالعمىمكاممأصيبممئاتمآخرونمبالصمم..مويفمكلمعامميصابمالئاتم

ممنمهؤالءماألطفالمبالعتهموالتخلفمالعقيلمالشديدموالشللمنتيجةمالرضبمالربح.م

ميفممدينةمم ماألطفالميفممستشفياتمبريستولمالتحدة مآبيلمرئيسمأقسام ويتساءلمالدكتور
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بريستولمبربيطانيا:مهلمهؤالءماآلباءمواألمهاتموحوش؟موينتهيميفممقالهمإىلمأنمهؤالءماألمهاتمم

خطريةمأدتمهبنمإىلمرضبمأطفاهلنمرضبًاممميتًا..مأوممؤديًامإىلمعاهاتممميواجهنمأزماتمنفسيةم

مستديمة..مويقولمأنمأغلبمهؤالءماألمهاتملسنمجمرماتمبطبيعتهنمولكنموجودماألممبدونمم

زوجمواضطرارهامللعملمواخلروجمثممعودهتاممرهقةمإىلمالنزلملتواجهمالطفلمالذيمالميكفمعنمم

ا..موقدملوحظمأنمكثريًاممنمهؤالءماألمهاتميكرهنمأوالدهنممالرصاخميفقدهاماتزاهناموعواطفهم

مكرهًامشديدًامحيثمينغصمهؤالءماألطفالمعىلمأمهاهتنمحياهتن.م

وقدمنرشتمالصحفمقصةمالشابموالشابةماللذينمقامامببيعمطفلتهاممالبالغةممنمالعمرمستةمم

يقومانمببيعمطفلتهام؟مبأهنامممأشهرميفمأمريكامبثامننيمدوالرًا،موقدمأجابماألبوانمعندمامسئال:ملاذامم

المجيدانممنمالالمماميكفيمإلعاشتهاممفكيفمهبامممعمالطفلةموأنهممنماخلريملطفلتهاممأنمجتدممنمم

م!مممم( 1) يعوهلامبدالًممنهاممرغممأهناممحيبانمالطفلةمولكنهامممضطرانملبيعهامم

ون(معرضتممخربًاممفادهمأنممطلقةمبريطانيةماسمهام)مانيسمجاكسممم( 2) ونرشتمبعضماجلرائدم

ابنهامالوحيدمللبيعمبمبلغمألفمجنيهموالبلغميشملممالبسمالطفلموألعابه،موقدمقالتمبأهنامستبيعمم

مابنهامألهنامالمتستطيعماإلنفاقمعليه،موليسملدهيامدخلمإلعاشته.م

واألكثرمفظاعةموبشاعةممنمكلمهذامأنميرتكبماألبمالفاحشةمبطفلتهموتقولمجملةمهيكسامم

ءاتماجلنسيةمعىلماألطفالممنمآبائهممأكثرمبكثريمممامهوممعروفمومدون..ممجونمالطبيةمأنماالعتدام

مكاممأنمكثريًاممنماألمهاتمواآلباءميقومونمبتسميممأطفاهلممبإعطائهممالسمومموالعقاقريماخلطرية.م

 السالم 

مسكتمقليال،مثممقال:مبعدمأنمعاينتمكلمهذاموتألتمله،مرحتمأبحثمعاممبحثتمممجيعامعنه.م

 
 .م3/2/97الوافقمم1977/م22/1(نرشتمذلكمصحيفةم))مالسعوديمجازيتم((ممعمنرشمصورةماألبوينمالشابنيميفم1)

 .م7/1980/م27الوافقمم1400/م15/9الصادرم(جريدةمالرشقماألوسطميفمعددهام2)
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مالوت!؟مقلنا:مم

مقال:مأجل..موملميصعبمعيلمأنمأجدممجعياتمالوت..م

مقلنا:مأيممجاعةمقصدتممنها؟م

قال:ملقدمقصدتممجاعةم)جيممجونز(..مالقسم)مجيممجونزم(..مالشكمأنكممتعرفونه..مإنهمم

قسممهووس،مومدمنمللمخدرات،مأقاممألتباعهممزرعةمضخمةمومجعهممفيها،موأباحمهلمماجلنس،مم

وظنوامأنماحلياةمداخلمهذهمالزرعةمهيمالسعادة،موأنمهذامهومالنعيممالقيم..مممموأتاحمهلممالخدرات،م

مباالنتحار..مم مالقسمإقناعهم مواستطاعمهذا موأصاهبمماإلحباط، مخابمظنهم، مفرتة ولكنمبعد

شخصًامعىلماالنتحار،موكانمبينهممكثريممنماألطفالموكبارمممم918ممأقدممم1978وبالفعلمويفمعاممم

مالسن.م

ءممدينةمجويانامبواليةمسانمفرانسيكومبالوالياتمالتحدة،موكانمأكثرمملقدمكانممقرمهؤالم

أعضاءمالطائفةممنمالزنوجمالساخطنيمعىلمالنظامماالجتامعي،موالذينمكانواميعانونممنمالتفرقةمم

مالعنرصيةمالتيميعاملهممهباماألمريكانمالبيض.م

مانضممتمإىلمهذهماجلمعيةمالمليشءمإالمألتناولمالوتمعىلمأيدهيم..مم

لكنمقدرماهللمأنقذين..موملمينقذينمإالملريينيممنمالنورموالسالمموالصفاءممامملمأكنمأدركملهمأيمم

موجود.م

يفمذلكمالحلمالذيمكنتمفيهميفمبرزخمبنيمالوتمواحلياةمرأيتمالسالممالذيمجئتمإىلمهذهمم

مالبالدمأبحثمعنه.م

مقلنا:مكيفمكانمذلك؟م

أعرفمإىلماآلنماسمه..مولكنهمكانمرجالممقال:ملقدممحلنيموأناميفمسكراتمالوتمرجلمالم

معظياممممتلئامبكلممعاينماإلنسانيةموالنبل..م

لقدممكثممعيمفرتةمطويلةميداوينيممنمجروحي،مويواسينيممنمآالمي..موفوقمذلكمكلهمم



415 

 

يمدينممنمالعارفمالرتبطةمبجوهرماهتامميميفماحلياةممامأحالمالجتمعميفمعينيمكخاليامالنحلمالتيمم

موتتواصلموتتعاونملتؤديمالرسالةمالتيمكلفتمهبا.متتآلفمم

موفوقمذلكمكلهمأراينمعيناتمواقعيةممنمهذامالجتمع..مجعلتنيمأمتلئمتفاؤالمومهة..مم

مقلنا:مفحدثنامعنمالجتمعمالبديلمالذيمعرضهمعليك.م

قال:ملقدمسألتهمعنمذلك،مفقال:مهومجمتمعميقوممعىلمأربعةمأصولمكربىمتفتقرمإليهاممجيعمم

ماتماإلنسانيةمإالمالجتمعاتمالستظلةمبظلماإلسالم.مالجتمعم

مالتآلف،موالتكافل،موالتنارص،موالتناصح.مسألتهمعنها،مفقال:مهي:مم

سألتهمعنموجهماحلرصمفيها،مفقال:مإنمأفرادمالجتمعمالميمكنمأنميستقيممبغريمتوفرمهذهمم

ماألربع:م

اةمأفرادمالجتمعمحمبةمومودةمم.مفهومتلكماخلصالمالطيبةمالتيممتألمحيم.م.موهوماأللفةم.مأمامأوهلام

مواستقرارا..مفالميسمعونمإالمماميرضيهم،موالميرونمإالمماميطمئنهم.م

م.مم.موأمامثانيها،مفألنهمالميمكنملجتمعمأنميعيشمالسالمموفيهماجلائعموالعاريم

م.مم.موأمامثالثها،مفألنهمالميمكنملجتمعمأنميعيشمالسالمموفيهمالظلومموالستضعفم

م.م.مالميمكنملجتمعمأنميعيشمالسالمموفيهمالجرمموالنحرفممموأمامرابعها،مفألنهم

.مففيهمعندمذكرماخلصالمم.مثممذكرميلمأنمالقرآنمالكتابمالقدسمللمسلمنيمأشارمإىلمهذهماألربعم

مَرَقَبٍةمَأْومِإْطَعامم:﴿مالوجبةمللنجاةممنمعذابماهللم ٌمميِفمَيْوٍمممَفاَلماْقَتَحَمماْلَعَقَبَةمَوَمامَأْدَراَكمَماماْلَعَقَبُةمَفكُّ

م ِذيَنمآَمُنوامَوَتَواَصْوامِبالصَّ مَكاَنمِمَنمالَّ َبٍةمُثمَّ مَوَتَواَصْواممِذيمَمْسَغَبٍةمَيِتياًممَذامَمْقَرَبٍةمَأْومِمْسِكينًامَذامَمرْتَ رْبِ

م(م17ـمممم11)البلد:ممم﴾مِباْلَْرمَحَِةمم

مَرَقَبٍةمممم:﴿مممفقولهم إشارةمإىلمالنرصة،مألنمأعظممنرصملألخمألخيهمأنميفكمرقبتهممنمقيدمممم﴾مَفكُّ

ممنماستعبده.م

َبٍةمممم:﴿موقولهم إشارةممإىلمركنممم﴾مَأْومِإْطَعاٌمميِفمَيْوٍممِذيمَمْسَغَبٍةمَيِتياًممَذامَمْقَرَبٍةمَأْومِمْسِكينًامَذامَمرْتَ
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مالتكافلماالجتامعي.م

مَوَتَواَصْوامِباْلَْرمَحَِةممم:﴿موقولهم رْبِ ِذيَنمآَمُنوامَوَتَواَصْوامِبالصَّ مَكاَنمِمَنمالَّ إشارةمإىلمالتناصحممم﴾مُثمَّ

مؤمنني،موالتآلفمبينهم..مفالرمحةمهيمأساسماأللفة.مبنيمالم

 التآلف: 

مقلنا:مفحدثنامعنمالتآلف.م

م..ممالرمحةموالحبةمقال:مسألتهمعنه،مفقال:متتأسسماأللفةماالجتامعيةميفماإلسالممعىلمأساسني:مم

اِرمُرمَحَاُءممم:﴿مأمامأوهلام،مفأشارمإليهمقولهمتعاىلم اُءمَعىَلماْلُكفَّ ِذيَنمَمَعُهمَأِشدَّ ُسوُلماهلِلمَوالَّ ٌدمرَّ حُمَمَّ

م(مم29)الفتح:مممم﴾مَبْيَنُهْممم

م.م.موقدمربىماألمةمعليهمتلكمالتوجيهاتمالقوليةموالعمليةمالكثريةملرسولماهللمم

عىلمالقسوةمم.موكانميلوممم.ممعاملةمكلهامرمحةمورقةموتلطفميعاملمالصبيةممممالرسولممفقدمكانمم

فكانمحيملمالصبيانمويقبلهممويرتكهمميركبونهمويضعهمميفمحجره،موحيملهممعىلممم،مواجلمودم

م.معاتقهمحتىموهومبنيميديمربهميفمالصالةم

وعندهماألقرعمبنمحابسمالتميمى،ممم،ماحلسنمأوماحلسنيمبنمعىلمموعندمامقبلمرسولماهللم

ثممقال:مممفنظرمإليهمرسولماهللمم،مقطممفقالماألقرعم:مإنميلمعرشةممنمالولدممامقبلتممنهممأحداًم

ممم( 1) )منمملميرحممالمُيرحم(م

وُأَماَمُةمبنتمالعاصمعىلمعاتقهمفصىلمفإذامركعممموعنمأبىمقتادةمقال:مخرجمعلينامالنبىم

م.م( 2) وضعهاموإذامرفعمرفعهام

صالةماألوىل،مثممخرجمإىلمأهلهموخرجتممعهممموعنمجابرمقال:مصليتممعمرسولماهللم

مولدان،م مواحدممفاستقبله مأحدهممواحد ْى مفمسحمخدي،مم.مفجعلميمسحمخدَّ مأنا موأما مقالم: .

 
 (رواهمالبخاريمومسلم.1)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.2)
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م.مم( 1) فوجدتمليدهمبردًامأومرحيًامكأناممأخرجهاممنمجونةمعطارم

.موخيربمعنماألجرمالعظيممالذيمأعدهماهللملنميكفلمم.مالنزلةمالعظيمةمممكفالةماليتيمميويلمممموكانمم

ممم( 2) شارمبالسبابةموالوسطىموفرجمبينهاممشيئامـم(ميتيام،مفقال:)مأناموكافلماليتيممىفماجلنةمهكذامـموأم

باليتامىممامحدثمبهمابنمأبىمملكيةمأنمابنمالزبريمقالمالبنمجعفر:مأتذكرمإذاممممومنمعنايتهمم

م.م( 3) فحملناموترككممم،مأناموأنتموابنمأبىمعباس؟مقالم:منعممممتلقينامرسولماهللمم

وهومعائدممنمإحدىمسفراته،مفحملممممفالثالثةمصبيةمصغارمكانوامخرجواملتلقىمالرسولمم

عبدماهللمبنمجعفرمعىلمدابتهمـمحيثمأنمجعفرمكانمقدماستشهدمىفممؤتةمـمهوموابنمعمهموتركمابنمم

مالزبريمألبيه.م

فكانتميديمتطيشميفمممويقولمعمرمبنمأبىمسلمة:مكنتمغالمًامـميتياًممـمىفمحجرمالنبيم

:)يامغالممسمماهللموكلمبيمينكموكلممماميليك(ممفاممزالتمتلكمممصفحةمفقالميلمرسولماهللمالم

م.م( 4) طعمتيمبعدم

م.مم.موهذاموغريهملاموردميفمالنصوصمالكثريةممنماحلثمعىلمرمحةماليتامىمواالهتامممهبمم

.مفقدمرويمأنهموقفمبينهنموقدمجئنميبايعنهمعىلمأنميأمترنمم.مبالنساءممومنمذلكمرمحتهم

فقلن:م)اهللمورسولهمممم،م:)مفيامماستطعتنموأطعتن(مممفقالمهلنمالرسولمممم،مامرماهللموجيانبنمنواهيهمبأوم

ممم( 5) أرحممبناممنمأنفسنا(م

ممم( 6) يقول:م)اللهممإينمأحرجمحقمالضعيفنيم:ماليتيمموالرأة(ممموكانمم

 
 (مرواهممسلم.1)

 (مرواهمالبخارىموأبومداودموالرتمذىموابنمحبان.2)

 (مرواهمالبخارى.3)

 (مرواهمالبخاري.4)

 (مرواهمالرتمذىموالنسائىموابنمماجة،موقالمالرتمذىم:محسنمصحيح.5)

 ابنمماجةموأمحد.(مرواهم6)



418 

 

وبذلممم،مبنيمنسائهمىفمبيتهمالثلماألعىلمىفمالودةموالوادعةموتركمالكلفةمموكانتمحياتهم

م.مواجتنابمُهْجرمالكالممومرهممم،مالعونةم

.مرويمأنمأبامذرمخرجمإىلمالناسميومًامومعهمغالمًاميرتدىمحلةمم.مباألرقاءمممومنمذلكمرمحتهمم

يقول:م)هممأخوانكمموخولكم،مجعلهممممممثلمحلته،مفسئلمعنمذلكمفقالم:مسمعتمرسولماهللمم

اميأكلموليلبسهممماميلبسموالمتكلفوهمممفمنمكانمأخوهمحتتميدهمفليطعمهمممممم،ماهللمتعاىلمحتتمأيديكمم

ممم( 1) منمالعملمماميغلبهممفإنمكلفتموهممفأعينوهم(م

مممم( 2) :)ممامخففتمعىلمخادمكممنمعملهمكانملكمأجراميفمموازينك(ممموقالمم

،مفأشارمإليهممالثاينمالذيميقوممعليهمالتآلفماالجتامعيميفماإلسالم،موهومالحبةممماألساسموأمامم

بُّوَنمَمْنمَهاَجَرمِإَلْيِهْمممممقولهمتعاىلم:﴿م
اَرمَواإِلياَمَنمِمنمَقْبِلِهْممحُيِ ُءوامالدَّ ِذيَنمَتَبوَّ م(م9)احلرش:ممم﴾مَوالَّ

.مففيماحلديثمقالمم.موقدموردتمالنصوصمالكثريةمتبنيمفضلمالحبةميفماهللمبنيمالؤمننيم

لهمأحبمإليهممماممثالثممنمكنمفيهموجدمهبنمحالوةماإليامن:مأنميكونماهللمورسوم:)ممممرسولماهللمم

سوامها،موأنمحيبمالرءمالمحيبهمإالمهلل،موأنميكرهمأنميعودميفمالكفرمبعدمأنمأنقذهماهللممنه،مكامميكرهمم

م( 3) ممأنميقذفميفمالنار(م

سبعةميظلهمماهللميفمظلهميوممالمظلمإالمظله:مإماممعادل،موشابمنشأميفمعبادةمم:)مموقالم

بالساجد،مورجالنمحتاباميفماهللماجتمعامعليه،موتفرقامعليه،مورجلمماهللمعزموجل،مورجلمقلبهممعلقمم

دعتهمامرأةمذاتمحسنمومجال،مفقال:مإينمأخافماهلل،مورجلمتصدقمبصدقة،مفأخفاهامحتىمالمم

م( 4) ممتعلممشاملهممامتنفقميمينه،مورجلمذكرماهللمخاليًامففاضتمعيناه(م

ابونمبجاليل؟ماليوممأظلهمميفمظيلميومممإنماهللمتعاىلميقولميوممالقيامة:مأينمالتحم:)مممموقالمم

 
 (رواهمابنمحبانميفمصحيحهموهوميفممسلممباختصار.1)

 (رواهمأبوميعىلموابنمحبانميفمصحيحه.2)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.3)

 (مرواهمالبخاريمومسلم.4)



419 

 

م( 1) ممالمظلمإالمظيل(م

أنمرجاًلمزارمأخاملهميفمقريةمأخرىمفأرصدماهللملهمعىلممدرجتهمملكًامفلاممأتىمم:)مموذكرم

قال:مهلملكمعليهممنمنعمةمترهبا،مقال:مالمغريمممم،معليهمقال:أينمتريد؟مقال:أريدمأخًاميلميفمهذهمالقريةم

ماهللمقدمأحبكمكاممأحببتهمفيه(م مرسولماهللمإليكمبأنَّ م( 2) أينمأحببتهميفماهللمعزموجل،مقالم:مفإينِّ

م( 3) مموقال:)مالتحابونميفمجاليل،مهلمممنابرممنمنورميغبطهممالنبيونموالشهداء(م

م ماألساس مهذا ملرعاية ماإلسالم مرشع موالترشيعاتمموقد ماألحكام ممن مالكثري وحتقيقه

:)مالؤمنميألفممقالم.موالتيمجتعلممنماإلنسانمملتزمامإنسانامحمبوباممألوفامكامم.م( 4) واآلدابم

ممم( 5) ويؤلفموالمخريمفيمنمالميألفموالميؤلفموخريمالناسمأنفعهممللناس(م

نةمحتىمموالذيمنفيسمبيدهمالمتدخلواماجلم:)ممومنمذلكمماموردميفماحلديثممنمقولهم

ممتؤمنوا،موالمتؤمنوامحتىمحتابوا،مأوالمأدلكممعىلميشءمإذامفعلتموهمحتاببتم؟مأفشوامالسالممبينكم(م

م( 6) 

َكملِلنَّاِسمَوالممَتِْشمممم:﴿ممنمقولهمالبنهممممومنمذلكمماموردميفمموعظةملقامنمم ْرمَخدَّ َوالمُتَصعِّ

مخُمَْتاٍلمَفُخوٍرمم مُكلَّ بُّ
ماهللََّمالمحُيِ م(م18)لقامن:ممم﴾ميِفماأْلَْرِضمَمَرحًامإِنَّ

ومنمذلكمماموردميفمالقرآنمالكريمممنمالتنبيهمإىلمكثريممنمأصولماآلدابماالجتامعية،مكآدابمم

ِذيَنمِمْنمممم:﴿متعاىلمماالستئذان،مكامميفمقولهم َوِإَذامَبَلَغماأْلَْطَفاُلمِمْنُكُمماحْلُُلَممَفْلَيْسَتْأِذُنوامَكاَمماْسَتْأَذَنمالَّ

ماهللَُّمَلُكْممآَياِتِهمَواهللَُّمَعِليٌممَحِكيٌممم ُ م(م59)النور:ممم﴾مَقْبلِِهْممَكَذلَِكمُيَبنيِّ

 
 (مرواهممسلم.1)

 (مرواهممسلم.2)

 (مرواهمالرتمذي،موقال:محديثمحسنمصحيح.3)

 دمالرشعيةملرتبيةماألوالد(ممنمسلسلةم)فقهماألرسةمبرؤيةممقاصدية((مذكرنامالكثريممنهامبتفصيلميفم)األبعا4)

(ممالدارقطنيميفماألفرادموالضياءمعنمجابر،مويفمحديثمآخر:»مالؤمنميألفمويؤلفموالمخريمفيمنمالميألفموالميؤلفم«م5)

مرواهمأمحدموالطرباينميفمالكبري.

 (مرواهممسلم.6)
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ٌجمَوالمَعىَلماأْلَْعَرِجمَحَرٌجمَوالمَعىَلممَلْيَسمَعىَلماأْلَْعَمىمَحرَممم:﴿متعاىلممأومآدابمالزيارةمكامميفمقولهمم

َهاتُِكمْم مَأْومُبُيوِتمماْلَِريِضمَحَرٌجمَوالمَعىَلمَأْنُفِسُكْممَأْنمَتْأُكُلوامِمْنمُبُيوِتُكْممَأْومُبُيوِتمآَباِئُكْممَأْومُبُيوِتمُأمَّ

تُِكْممَأْومُبُيوِتمَأْخَوالُِكْممَأْومُبُيوِتممِإْخَوانُِكْممَأْومُبُيوِتمَأَخَواتُِكْممَأْومُبُيوِتمَأْعاَمِمُكْممَأوْم مُبُيوِتمَعامَّ

ُهمَأْومَصِديِقُكْممَلْيَسمَعَلْيُكْممُجَناٌحمَأْنمَتْأُكُلواممَجِيعًامَأْومَأْشَتاتم ًامَفِإَذامَدَخْلُتْمممَخاالِتُكْممَأْومَمامَمَلْكُتْممَمَفاحِتَ

يَّم
ماهللَُّمَلُكُمماآْلياِتمَلَعلَُّكْممَتْعِقُلوَنممُبُيوتًامَفَسلُِّموامَعىَلمَأْنُفِسُكْممحَتِ ُ ًةمِمْنمِعْنِدماهللَِّمُمَباَرَكًةمَطيَِّبًةمَكَذلَِكمُيَبنيِّ

م(مم61)النور:ممم﴾م

ُحواميِفمالََْجالِِسمممم:﴿متعاىلممأومآدابمالجالس،مكامميفمقولهم ِذيَنمآَمُنوامِإَذامِقيَلمَلُكْممَتَفسَّ َامالَّ َيامَأهيُّ

ِذيَنمُأوُتوامامَفاْفَسُحوامم ِذيَنمآَمُنوامِمْنُكْممَوالَّ ْلِعْلَمممَيْفَسِحماهللَُّمَلُكْممَوِإَذامِقيَلماْنُشُزوامَفاْنُشُزوامَيْرَفِعماهللَُّمالَّ

م(م11)الجادلة:مممم﴾مَدَرَجاٍتمَواهللَُّمِباَممَتْعَمُلوَنمَخِبرٌيمم

مَأْنَكَرمممَواْقِصْدميِفمَمْشيَِكمم:﴿متعاىلمأومآدابمالكالم،مكامميفمقولهم َواْغُضْضمِمْنمَصْوتَِكمإِنَّ

ِذيَنمآَمُنوامالمَتْرَفُعوامَأْصَواَتُكْممممم:﴿موقولهمتعاىلمم،م(م19)لقامن:مم﴾ماأْلَْصَواِتمَلَصْوُتماحْلَِمرِيم َامالَّ َيامَأهيُّ

َبَطمَأْعاَمُلُكْممَوَأْنُتمْم َهُروامَلُهمِباْلَقْوِلمَكَجْهِرمَبْعِضُكْمملَِبْعٍضمَأْنمحَتْ مَوالمجَتْ المَتْشُعُروَنممممَفْوَقمَصْوِتمالنَِّبيِّ

م(م2)احلجرات:ممم﴾م

ماهللََّممَوِإذَممم:﴿متعاىلممأومآدابمالتحية،مكامميفمقولهمم امُحيِّيُتْممِبَتِحيٍَّةمَفَحيُّوامِبَأْحَسَنمِمنَْهامَأْومُردُّوَهامإِنَّ

مَحِسيبًامم
ٍ
ء ميَشْ م(مم86)النساء:ممم﴾مَكاَنمَعىَلمُكلِّ

َوالممَتِْشميِفماأْلَْرِضمَمَرحًامِإنََّكمَلْنمخَتِْرَقماأْلَْرَضمَوَلْنمممم:﴿مأومآدابماليش،مكامميفمقولهمتعاىلمم

م(ممم37)االرساء:ممم﴾مَباَلمُطواًلمَتْبُلَغماجْلِم

َعُلوامُدَعاَءمممم:﴿متعاىلممأومآدابمالتعاملممعمخمتلفمأصنافمالناسمبامميناسبهم،مكامميفمقولهمم المجَتْ

مَبْعِضُكْممَبْعضًامم
ِ
ُسوِلمَبْينَُكْممَكُدَعاء م(م63)النور:ممنماآليةممم﴾مالرَّ

أصولمهذهماآلدابموفروعها،موقدمقالمهلمممرة:)مإنكمممميعلممالصحابةمموقدمكانم

ميفمم محتىمتكونمكأنكممشاَمُة مِرحالكم، موأصلحوا ملباَسكم، مفأحِسنوا قادمونمعىلمإخوانكم،



421 

 

َش(م مالُفحَشموالمالَتَفحُّ ماهللمالمحُيبُّ ،موالنصوصمواألمثلةمعىلمذلكمكثريةمتفيضمم( 1) الناس،مفإنَّ

مهبامكتبمالسنة.م

محيمالتآلفماالجتامعيممنمكلمالنغصاتمالتيمقدمتؤثرميفمالعالقاتممفقدمم.مم.مباإلضافةمإىلمهذام

ِذيَنمَآَمُنوامإِْنمَجاَءُكْممَفاِسٌقمِبَنَبٍإمَفَتَبيَُّنوامممم:﴿م،مومنمذلكممامنصمعليهمقولهمتعاىلمماالجتامعيةم َامالَّ َيامَأهيُّ

مَفَعْلُتمْم مَعىَلمَما مَفُتْصبُِحوا مبَِجَهاَلٍة مَقْوًما مَلْومم6َناِدِمنَيم)ممَأْنمُتِصيُبوا ماهللَِّ مِفيُكْممَرُسوَل مَأنَّ (مَواْعَلُموا

َنُهميِفمُقُلوبِكُم ياَمَنمَوَزيَّ ماهللََّمَحبََّبمِإَلْيُكُمماإْلِ َهمِإَلْيُكُمماْلُكْفَرممُيِطيُعُكْمميِفمَكِثرٍيمِمَنماأْلَْمِرمَلَعنِتُّْممَوَلِكنَّ ْممَوَكرَّ

اِشُدوَنم)مَواْلُفُسوَقمَواْلِعْصَياَنمُأوَلئِم (مَوِإْنمم8(مَفْضاًلمِمَنماهللَِّمَونِْعَمًةمَواهللَُّمَعِليٌممَحِكيٌمم)م7َكمُهُممالرَّ

امَعىَلماأْلُْخَرىمَفَقاتُِلوام ِتيمَتْبِغيمممَطاِئَفَتاِنمِمَنماْلُْؤِمننَِيماْقَتَتُلوامَفَأْصلُِحوامَبْيَنُهاَممَفإِْنمَبَغْتمِإْحَدامُهَ الَّ

ماْلُْقِسِطنَيم)مَحتَّىمَتِفيَءمِإىَلم بُّ
ماهللََّمحُيِ (مِإنَّاَممم9مَأْمِرماهللَِّمَفإِْنمَفاَءْتمَفَأْصلُِحوامَبْينَُهاَممِباْلَعْدِلمَوَأْقِسُطوامإِنَّ

ُقواماهللََّمَلَعلَُّكْممُتْرمَحُوَنم)م مَأَخَوْيُكْممَواتَّ َامالَّذِم10اْلُْؤِمُنوَنمِإْخَوٌةمَفَأْصلُِحوامَبنْيَ يَنمَآَمُنواماَلمَيْسَخْرمم(مَيامَأهيُّ

مَواَلم امِمنُْهنَّ مَخرْيً مَعَسىمَأْنمَيُكنَّ
ٍ
امِمنُْهْممَواَلمنَِساٌءمِمْنمنَِساء مَتْلِمُزواممَقْوٌممِمْنمَقْوٍممَعَسىمَأْنمَيُكوُنوامَخرْيً

ياَمنِم الُِوَنممممَأْنُفَسُكْممَواَلمَتَناَبُزوامِباأْلَْلَقاِبمِبْئَسمااِلْسُمماْلُفُسوُقمَبْعَدماإْلِ َوَمْنممَلْمَيُتْبمَفُأوَلئَِكمُهُممالظَّ

ُسوامَواَلمَيْغتَممم(م11)م مِإْثٌممَواَلمجَتَسَّ مَبْعَضمالظَّنِّ مِإنَّ ِذيَنمَآَمُنواماْجَتنُِبوامَكِثرًيامِمَنمالظَّنِّ َامالَّ ْبمَبْعُضُكْمممَيامَأهيُّ

مَأَحُدُكْممَأْنمَيْأُكَلمحَلَْممم بُّ
اٌبمَرِحيٌمم)مَبْعًضامَأحُيِ ماهللََّمَتوَّ ُقواماهللََّمِإنَّ َامم12َأِخيِهمَمْيًتامَفَكِرْهُتُموُهمَواتَّ (مَيامَأهيُّ

مَأْكَرَمُكْممِعنْم امَخَلْقَناُكْممِمْنمَذَكٍرمَوُأْنَثىمَوَجَعْلَناُكْممُشُعوًبامَوَقَباِئَلملَِتَعاَرُفوامِإنَّ َدماهللَِّمَأْتَقاُكْمممالنَّاُسمِإنَّ

مام م)احلجرات(ممم﴾م(م13هللََّمَعِليٌممَخِبرٌيم)مإِنَّ

يدركمأنمبقاءمهذهمالةمرهنيمبتآلفمالقلوبمالتيمالتقتمعىلماحلبميفممموكانمرسولماهللم

اهلل،موأنمحتفهاميفمتناحرمقلوهباملذلكمكانمحيذرممنمأنميذرماخلالفمقرنهمفيقول:م)االمختتلفوامم

ممم( 2) فتختلفمقلوبكم(م

 
مالستدرك«.(ممأبومداودموأمحدمواحلاكمميفم»م1)

 (مرواهمالبخاري.2)
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.مفعنمعبداهللمبنمعمرمقالم:مهّجرتمإىلمرسولمم.متتنامىمممجيتثمبذرةماخلالفمقبلمأنممموكانمم

يعرفميفموجههمالغضبمممميومامفسمعمأصواتمرجلنيماختلفاميفمآية،مفخرجمرسولماهللمممماهللمم

ممم( 1) فقالم:م)إناممهلكممنمكانمقبلكممباختالفهمميفمالكتاب(م

 التكافل: 

م.م( 2) .مذلكمالذيمسميتهمالتكافلمم.مقلنا:مفحدثنامعنمثانيهام

التكافلمهومإعانةماألخمألخيهمإعانةمخترجهممنمالعوزمإىلمالغنى..ممقال:ملقدمسألتهمعنه،مفقال:مم

وهومركنمأسايسمألنمحياةماإلنسانمالمتقوممإالمبحياةمهذاماجلسدموصحته،موتوفرمماميلزمهمومامم

مونحومذلك.ممميقتضيهمبقاؤه،موذلكمكلهميقتيضمتوفرمماميلزمممنمقوتمومأوىم

موهذامالواجبمالميتحققمإالمبتوفرمالرتبيةمالتيمتشعرمالفردمبمسؤوليتهمعىلماجلامعة..م

بُّوَنمممم:﴿متعاىلممويشريمإىلمهذممنمالقرآنمالكريممقولهمم
ياَمَنمِمْنمَقْبِلِهْممحُيِ اَرمَواأْلِ ُأوامالدَّ ِذيَنمَتَبوَّ َوالَّ

ِرِهْممَحاَجًةممِمَّامُأوُتوامَوُيْؤِثُروَنمَعىَلمَأْنُفِسِهْممَوَلْومَكاَنمهِبِْمممَمْنمَهاَجَرمِإَلْيِهْممَوالمجَيُِدوَنميِفمُصُدوم

مَنْفِسِهمَفُأوَلِئَكمُهُمماْلُْفلُِحوَنمم م(مم9)احلرش:ممم﴾مَخَصاَصٌةمَوَمْنمُيوَقمُشحَّ

تركواممففيمهذهماآليةمإخبارمعنماإليثارمالذيمحتىلمبهماألنصارملامقدممالهاجرونمإليهم،مبعدمأنمم

يفمبالدهممكلمماميلزمملنفقتهم،مفوجدوامهلممإخوانامهلمماقتسمواممعهممزادهم،مبلمآثروهممعىلمم

مأنفسهم.م

وقدمحفظتملنامكتبماحلديثمبعضممامفعلهماألنصارممعمالهاجرين،مفعنمأَنسممقال:مقالمم

أحسنمبذالًممممالهاجرون:)ميامرسولماهلّلممامرأيناممثلمقوممقدمنامعليهم،مأحسنممواساةميفمقليلموالم

:)مميفمكثري،ملقدمكفونامالؤنةموأرشكوناميفمالهنأ،محتىملقدمخشينامأنميذهبوامباألجرمكله(،مفقالمم

 
 (مرواهممسلم.1)

 (مخصصنامالتكافلمبفصلمخاصميفمرسالةم)عدالةمللعالني(ممنمهذهمالسلسلة.2)
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م( 1) ال،ممامأثنيتممعليهممودعوتمماهلّلمهلم(م

دعاماألنصارمأنممموظلوامهكذامحتىمبعدمأنمفتحماهللمعىلمالؤمنني،موقدمرويمأنمالنبيم

مإم مفقالوا:)مال، مال،مميقطعمهلممالبحرين، مإما مقال:) المأنمتقطعمإلخوانناممنمالهاجرينممثلها(،

ممم( 2) فاصربوامحتىمتلقوينمفإنهمسيصيبكممأثرة(م

قالتماألنصار:)ماقسممبينناموبنيمإخواننامالنخيل(،ممففيماحلديث:مبلمرويمأكثرممنمذلك،م

ممم( 3) فقال:)مال(،مفقالوا:)مأتكفونامالؤنةمونرشككمميفمالثمرة؟(ممقالوا:)مسمعناموأطعنا(م

بلمرويمأكثرممنمذلك،مفقدمكانماألنصارممنمحرصهممعىلماحلفاوةمبإخواهنممالهاجرينمأنهمم

ممامنزلممهاجريمعىلمأنصاريمإالمبقرعة.م

وكانمالهاجرونميفمقمةماالستغناء،مكاممكانمإخواهنمماألنصارمفيقممالبذل،مفقدمرويمأهنمملامم

بنيمعبدمالرمحنمبنمعوفموسعدمبنمالربيع،مفقالمسعدملعبدمممقدموامالدينةمآخىمرسولماهللم

هم اميلممالرمحن:)مإينمأكثرماألنصارمماال،مفأقسمممايلمنصفني،مويلمامرأتانمفانظرمأعجبهاممإليك،مفسمِّ

أطلقها،مفإذامانقضتمعدهتامفتزوجها(،مفقالمعبدمالرمحن:)مباركماهللملكميفمأهلكمومالك،مأينمم

مسوقكم؟؟(مم

فدلوهمعىلمسوقمبنيمقينقاع،مفاممانقلبمإالمومعهمفضلممنمأقطموسمن،مثممتابعمالغُدَو..ثممم

سقَتمإليها(،ممم:)مَمْهَيْم؟(،مقال:)متزوجُت(،مقال:)مكممجاءميومًاموبهمأثرمصفرة،مفقالمالنبيم

م( 4) قال:)منواةممنمذهب!(م

َوُيْطِعُموَنممم:﴿متعاىلموقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذامالتكافلمبصورةمأخرىممجيلة،مفقالم

َعاَممَعىَلمُحبِِّهمِمْسِكينًامَوَيِتياًممَوَأِسريًامِإنَّاَممُنْطِعُمُكْمملَِوْجِهماهللَِّمالمُنِريُدمِمْنُكْممَجَزاًءم مم﴾مُشُكوراًمَوالمالطَّ

 
م(ممرواهمأمحد.1)

م(ممرواهمالبخاري.2)

م(ممرواهمالبخاري.3)

م(ممرواهمالبخاري.4)
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م(مم9ـمممم8)االنسان:م

ففيمهاتنيمالكريمتنيمإخبارمعنمإيثارمهؤالءمالحاويجممنمالؤمننيمغريهممبالطعامممعمحبهممم

ملهموحاجتهممإليه،مثممهممالميطلبونمعىلمذلكمجزاءموالمشكورا.م

عندمامسقىمللفتاتني،مثممأوىمإىلمالظلممنمغريمممموهومموقفميشبهمكثريامموقفمموسىمم

ممممتعاىل:مأوميشعرمغريهمأنهمفعلمشيئا،مقالممأنميشعرمنفسهمم مِإينِّ مَفَقاَلمَربِّ مِإىَلمالظِّلِّ مَتَوىلَّ َفَسَقىمهَلاَُممُثمَّ

مَفِقريٌم مِمْنمَخرْيٍ َامَأْنَزْلَتمِإيَلَّ
م(مم24)القصص:ممملِ

وهذهمالواقفمـميفمحقيقتها،مويفمحقيقةماإلسالممـمليستمشيئامثانوياممستحبا،موإناممهيمم

:)ممامآمنميبممنمباتمشبعانموجارهمجائعمإىلممبممنمواجباتمالدين،مفقدمقالممواجبممنمواجم

:)مأياممأهلمعرصةمباتمفيهممامرؤمجائعمفقدمبرئتممنهممذمةماهللمم،موقالمم( 1) جنبهموهوميعلممبه(م

ممم( 2) وذمةمرسوله(م

بلمنصمالقرآنمالكريممعىلمهذاميفممواضعمخمتلفةمبصيغممشددةمتدلمعىلمأنماألمرمليسمم

موكوالملرغباتمالناس،موإناممهومواجبممنمواجباتمالدين،مفالميصحمأنميموتمالناسمجوعامم

ميفمنفسمالوقتمالذيممتتلئميهمخزائنمالكثريين،مولومدفعوامالزكاة.م

فالواجبمهومإغناءمالحتاجنيمبأدنىممامجيبمإغناؤهممبه،مومامالزكاةمإالموسيلةملذلك،مإنمم

ماجلميعمماميكفيهم.مكفتمفبها،موإنمملمتكفموجبميفمأموالمم

مَنْفٍسمِباَممَكَسَبْتمَرِهيَنٌةممممتعاىل:موالقرآنمالكريممحيضمعىلمهذامويرصحمبهمويشريمإليه،مقالمم ُكلُّ

مَأْصَحاَبماْلَيِمنِيميِفمَجنَّاٍتمَيَتَساءُلوَنمَعِنماْلُْجِرِمنَيمَمامَسَلَكُكْمميِفمَسَقَرمَقاُلواممَلْمَنُكمِمَنمام لَُْصلِّنَيممِإالَّ

يِنمَحتَّىمَأَتاَناماْليَموَم ُبمِبَيْوِممالدِّ ِقنُيمَفاَممممَلْمَنُكمُنْطِعُمماْلِْسِكنَيمَوُكنَّامَنُخوُضمَمَعماخْلَاِئِضنَيمَوُكنَّامُنَكذِّ

اِفِعنيَم م(مم48ـمممم38)الدثر:مممَتْنَفُعُهْممَشَفاَعُةمالشَّ

 
م(ممالبزار،موالطرباينميفمالكبري.1)

م(مممسلم.2)
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يفمجهنم،مبلمتقرنمهذهممممفقدماعتربمتعاىلمعدممإطعاممالساكنيممنماجلرائممالتيمتسببمالدخولم

ماجلريمةمبرتكمالصالة،مثممتقدممعىلمالتكذيبمبالدين،مثمميتوعدونمبعدممنفعمالشافعنيمفيهم.م

بلمملميعفمالقرآنمالكريمممنمهذامالواجبمحتىمالعامةممنمالناسمالذينمالميملكونممامم

هذاماألمرمميطعمونمغريهم،مألنهمملميأمرمباإلطعاممفقط،مبلمأمرمباحلضمعىلماإلطعام،مليشملم

اَثمممتعاىل:ماجلميع،مقالم َ وَنمَعىَلمَطَعاِمماْلِْسِكنِيمَوَتْأُكُلوَنمالرتُّ اضُّ مُتْكِرُموَنماْلَيِتيَممَواَلمحَتَ مَبلمالَّ َكالَّ

بُّوَنماْلَاَلمُحّبًاممَجّاًم
م(مم20ـمممم17)الفجر:مممَأْكاًلملًَّّامَوحُتِ

ميِفمممالقيامةمالشديدة:موقالتعاىلموهوميذكرمموقفاممنممواقفمم ماجْلَِحيَممَصلُّوُهمُثمَّ ُخُذوُهمَفُغلُّوُهمُثمَّ

مَعىَلمَطعَم ُهمَكاَنماَلمُيْؤِمُنمِباهللَِّماْلَعِظيِممَواَلمحَيُضُّ اِمماْلِْسِكنِيممِسْلِسَلٍةمَذْرُعَهامَسْبُعوَنمِذَراعًامَفاْسُلُكوُهمِإنَّ

ماخْلَاِطُئونَمَفَلْيَسمَلُهماْلَيْوَممَهاُهَناممَحِيٌممم مِمْنمِغْسِلنٍيمالمَيْأُكُلُهمِإالَّ م(م37ـمممم30)احلاقة:مممَواَلمَطَعاٌممِإالَّ

بلمنجدمهذاميفمسورةمكاملةمتكادمتكونمخاصةمهبذاماجلانبميعتربممنمالمحيضمعىلمطعاممم

يِنمَفَذلَِكمالَِّذيمممتعاىل:مالسكنيممكذبامبالدين،مقالمم ُبمِبالدِّ ِذيمُيَكذِّ ممممَأَرَأْيَتمالَّ ماْلَيِتيَممَواَلمحَيُضُّ َيُدعُّ

ِذيَنمُهْممُيَراُؤوَنمَوَيْمَن ِذيَنمُهْممَعنمَصاَلهِتِْممَساُهوَنمالَّ ْلُمَصلِّنَيمالَّ ُعوَنممَعىَلمَطَعاِمماْلِْسِكنِيمَفَوْيٌلملِّ

م(م7ـمممم1)الاعون:ماْلَاُعوَنمم

الركنممنمالبذل،موهيمثالثمموقدمذكرمالعلامءمدرجاتمالؤمننيميفمقيامهممبامميتطلبهمهذام

مدرجات:م

:موهيمأدناهامأنمتنزلهممنزلةمعبدكمأومخادمكمفتقوممبحاجتهممنمفضلةممالك،مفإذامماألوىلم

سنحتملهمحاجةموكانتمعندكمفضلةمعنمحاجتكمأعطيتهمابتداءموملمحتوجهمإىلمالسؤالمفإنمم

مأحوجتهمإىلمالسؤالمفهومغايةمالتقصريميفمحقماألخوة.م

منزلةمنفسكموترىضمبمشاركتهمإياكميفممالكمونزولهممنزلتكمحتىمتسمحمم:مأنمتنزلهممالثانيةم

مبمشاطرتهميفمالالمقالماحلسن:مكانمأحدهمميشقمإزارهمبـينهموبـنيمأخيه.م

وهيمالعليامأنمتؤثرهمعىلمنفسكموتقّدممحاجتهمعىلمحاجتكموهذهمرتبةمالصّديقنيمممالثالثة:م
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مومنتهىمدرجاتمالتحابـني.م

 التنارص: 

م.مذلكمالذيمسميتهمالتنارص.م.معنمثالثهامممقلنا:مفحدثنام

م مفأجابنيمقائال: هومنرصةماألخمألخيهميفممواقفمالشدةممقال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،

واحلاجة،مألنماألمنمركنمأسايسميفماحلياةمالميقلمعنمركنمالغذاء،مولذلكممجعماهللمتعاىلمبينهامميفمم

مَمَكاٍنمَفَكَفَرْتمبِمممم:﴿مقولهمم َبماهللَُّمَمَثاًلمَقْرَيًةمَكاَنْتمآِمَنًةمُمْطَمِئنًَّةمَيْأِتيَهامِرْزُقَهامَرَغدًامِمْنمُكلِّ َأْنُعِمممَورَضَ

همم،موقالمتعاىلميفمذكرمنعمم(م112)النحل:مممم﴾ماهللَِّمَفَأَذاَقَهاماهللَُّملَِباَسماجْلُوِعمَواخْلَْوِفمباَِممَكاُنوامَيْصَنُعونَم

م(مم4)قريش:ممم﴾مالَِّذيمَأْطَعَمُهْممِمْنمُجوٍعمَوآَمنَُهْممِمْنمَخْوٍفمممم:﴿معىلمقريشم

ألنمأسبابماهلالكمالمتصيبماإلنسانممنمجهةماجلوعموحده،مبلمتصيبهمأيضاممنماألعداءمالذينمم

ميرتبصونمبه،مبلمإنمهذاماجلانبمأكثرمرضرامباإلنسانممنمجانبماجلوع.م

ْممَوَأْنُفِسِهْمميِفمممم:﴿معاىلموقدمأشارمإىلمهذامالركنمقولهمتم ِذيَنمآَمُنوامَوَهاَجُروامَوَجاَهُدوامِبَأْمَواهِلِ مالَّ إِنَّ

ِذيَنمآَمُنوامَومَلْمهُيَاِجُروامم وامُأوَلِئَكمَبْعُضُهْممَأْولَِياُءمَبْعٍضمَوالَّ ِذيَنمآَوْوامَوَنرَصُ َمامَلُكْممِمْنممَسِبيِلماهللَِّمَوالَّ

م
ٍ
ء مَعىَلمَقْوٍممَبْيَنُكْممممَواَلَيِتِهْممِمْنميَشْ مِإالَّ يِنمَفَعَلْيُكُممالنَّرْصُ وُكْمميِفمالدِّ َحتَّىمهُيَاِجُروامَوإِِنماْسَتْنرَصُ

م(م72)ألنفال:مممم﴾مَوَبْينَُهْممِميَثاٌقمَواهللَُّمباَِممَتْعَمُلوَنمَبِصرٌيمم

سلمممففيمهذهماآليةمالكريمةمحضمعىلمنرصمالؤمننيمبعضهممبعضا،مفالميصحمأنمينعممالم

مباألمنميفمالوقتمالذيميصابمإخوانهمبكلمأنواعمالبالء.م

وهومحيضمعىلمرعايةمهذامالركن:)مالسلممأخومالسلممالميسلمهموالمخيذله(،ممموقدمقالم

:)ممانرصمأخاكمظالًامأوممظلومًا(،مقيل:ميامرسولماهلل!مأنرصهممظلومًا،مفكيفمأنرصهمموقالم

م( 1) فذلكمنرصكمإياه(مظالا؟(،مقال:)ممتنعهممنمالظلم؛مم

تعاىلميفمتربيرماألمرمباجلهادمموألجلمحتقيقمهذامالركنمرشعماإلسالمماجلهادميفمسبيلماهلل،مقالم

 
موأمحد.(ممرواهمالبخاريم1)
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محلفظهام ملألرواحمالتيمجاءتمالرشيعة مإزهاقا ماهللَِّممم:﴿ممعمكونه مَسِبيِل ميِف مُتَقاِتُلوَن مال مَلُكْم َوَما

مم
ِ
َجاِلمَوالنَِّساء امِلِمَأْهُلَهاممَواْلُْسَتْضَعِفنَيمِمَنمالرِّ َنامَأْخِرْجَنامِمْنمَهِذِهماْلَقْرَيِةمالظَّ ِذيَنمَيُقوُلوَنمَربَّ َواْلِوْلَداِنمالَّ

م(م75)النساء:مممَواْجَعْلمَلَنامِمْنمَلُدْنَكمَولِّيًامَواْجَعْلمَلَنامِمْنمَلُدْنَكمَنِصرياًم

القتالميفماإلسالممممموقدموردمهذامالتربيرميفممواضعمخمتلفة،موكلهامتنطلقممنمأنمالغرضممنم

ليسمالقصودممنهمالتوسعموالماالستعامرموالسيطرة،موإناممالقصدممنهمنرصةمالستضعفني،مقالمم

ِهْممَلَقِديرٌممم:﴿متعاىلم ماهللََّمَعىَلمَنرْصِ ُْممُظِلُموامَوِإنَّ مم:﴿موقالمتعاىلم،مم(م39)احلج:مممُأِذَنملِلَِّذيَنمُيَقاَتُلوَنمِبَأهنَّ

م ميِف ماْلُْعَتِدينَمَوَقاِتُلوا بُّ
مالمحُيِ ماهللََّ مِإنَّ مَوالمَتْعَتُدوا مُيَقاِتُلوَنُكْم ِذيَن مالَّ ماهللَِّ ،مم(م190)البقرة:ممَسِبيِل

مَعْنمَسِبيِلماهللَِّمَوُكْفٌرمِبِهممم:﴿موقالتعاىلم ْهِرماحْلََراِممِقَتاٍلمِفيِهمُقْلمِقَتاٌلمِفيِهمَكِبرٌيمَوَصدٌّ َيْسَألوَنَكمَعِنمالشَّ

مِمَنماْلَقْتِلمَوالمَيَزاُلوَنميُمَواْلَم مِعنَْدماهللَِّمَواْلِفْتَنُةمَأْكرَبُ َقاتُِلوَنُكْممَحتَّىممْسِجِدماحْلََراِممَوِإْخَراُجمَأْهِلِهمِمْنُهمَأْكرَبُ

مَفُأوَلِئَكمَحبَِطْتممَيُردُّوُكْممَعْنمِدينُِكْممإِِنماْسَتَطاُعوامَوَمْنمَيْرَتِدْدمِمنُْكْممَعْنمِدينِِهمَفَيُمْتمَوُهَومَكاِفرٌم

ْنَيامَواآْلِخَرِةمَوُأوَلِئَكمَأْصَحاُبمالنَّاِرمُهْممِفيَهامَخالُِدونَم م(مم217)البقرة:مممَأْعاَمهُلُْمميِفمالدُّ

مم:﴿متعاىلموحتقيقمهذامالركنميستدعيمبذلماجلهدميفمحتصيلمالقوةمبأنواعهامالختلفة،مكاممقالمم

وامهَلُْممَماماْسَتَطْعُتْمممِم ُكمْمَوَأِعدُّ مَوَعُدوَّ ماهللَِّ ٍةمَوِمْنمِرَباِطماخْلَْيِلمُتْرِهُبوَنمِبِهمَعُدوَّ )ألنفال:ممنمممْنمُقوَّ

وامممم:﴿م(،موقالمذاماممنمملميعدملألمرمعدته،مواعتبهمكاذاميفمدعواهم60اآليةم َوَلْومَأَراُدواماخْلُُروَجمأَلََعدُّ

ًةمَوَلِكْنمَكِرَهماهللَُّماْنبَِعاَثُهْممفَم م(م46)التوبة:مممَثبََّطُهْممَوِقيَلماْقُعُدوامَمَعماْلَقاِعِدينَمَلُهمُعدَّ

ومماميدخلميفمهذامالبابم)ذبماألخمعنمأخيهميفمغيبتهممهاممقصدمبسوءمأومتعرضملعرضهمم

بكالممرصيحمأومتعريضمفحقماألخوةمالتشمريميفماحلاميةموالنرصةموتبكيتمالتعنتموتغليظمم

ومنفرمللقلبموتقصريميفمحقماألخوة..مفأخسسممممالقولمعليه،موالسكوتمعنمذلكمموغرمللصدرم

بأخميراكموالكالبمتفرتسكمومتزقمحلومكموهومساكتمالمحتركهمالشفقةمواحلميةمللدفعمعنكمم

ومتزيقماألعراضمأشدمعىلمالنفوسممنممتزيقماللحوممولذلكمشبههماهللمتعاىلمبأكلمحلومماليتةمم
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مَأَحُدُكْممَأْنمَيْأُكَلمحَلَْممأَمممم:﴿مفقالم بُّ
ممم( 1) ((م12)احلجرات:ممنماآليةممم﴾مِخيِهمَمْيتًاممَأحُيِ

 التناصح: 

م.مذلكمالذيمسميتهمالتناصح.م.مقلنا:مفحدثنامعنمرابعهام

هومالركنمالرابعممنماألركانمالتيميقوممعليهامبنيانممقال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:م

غذاءمقدميكفيممالجتمعميفماإلسالم،موهومأسايسممنمحيثمأنماإلنسانمليسمجسدامفقطمحيتاجمإىلمم

أمرهمالتكافل،مأوممحايةمقدميكفيمأمرهامالتنارص،مولكنهمروحموعقلمحيتاجمإىلمتعليمموتوجيهموتربيةمم

مونصح،موكلمذلكميستدعيموجودمهذامالركن.م

يقولمالغزايلميفمبيانماحلاجةمإىلمهذامالركن:)ممومنمذلكمالتعليمموالنصيحةمفليسمحاجةمم

ال،مفإنمكنتمغنيًامبالعلممفعليكممؤاساتهممنمفضلكممأخيكمإىلمالعلممبأقلممنمحاجتهمإىلمالم

وإرشادهمإىلمكلممامينفعهميفمالدينموالدنيا،مفإنمعلمتهموأرشدتهموملميعملمبمقتىضمالعلممفعليكمم

ممم( 2) النصيحة(م

وقالمذومالنون:)مالمتصحبممعماهللمإالمبالوافقة،موالممعماخللقمإالمبالناصحة،موالممعمالنفسمم

ممعمالشيطانمإالمبالعداوة(ممإالمبالخالفة،موالمم

وقدمردمالغزايلمعىلممنماعتربمهذامسببامللوحشةمبنيمالؤمنني،مفقال:)ماعلممأنماإِلحياش:مإناممم

حيصلمبذكرمعيبميعلمهمأخوكممنمنفسهمفأمامتنبـيههمعىلممامالميعلمهمفهومعنيمالشفقةموهوماستاملةمم

ممفإنممنمينبهكمعىلمفعلممذمومممالقلوب،مأعنيمقلوبمالعقالء،موأماماحلمقىمفالميلتفتمإليهم

تعاطيتهمأومصفةممذمومةماتصفتمهباملتزكيمنفسكمعنهامكانمكمنمينبهكمعىلمحيةمأومعقربمحتتمم

ذيلكموقدممهتمبإهالكك،مفإنمكنتمتكرهمذلكمفاممأشدممحقكموالصفاتمالذميمةمعقاربمم

دغمالظواهرمموحياتموهيميفماآلخرةممهلكاتمفإهنامتلدغمالقلوبمواألرواحموألهامأشدممماميلم

 
م.2/181(مماإلحياء:م1)

م.2/182(مماإلحياء:م2)
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ممم( 1) واألجسادموهيمخملوقةممنمنارماهللمالوقدة(م

ِذيَنمآَمُنوامَوَتَواَصْواممم:﴿موقدمأشارمالقرآنمالكريممإىلمهذامالركنميفمقولهمتعاىلم مَكاَنمِمَنمالَّ ُثمَّ

مَوَتَواَصْوامِباْلَْرمَحَةِم رْبِ احِلَاِتمَوَتَواَصْوامممم:﴿م(،موقالتعاىلم17)البلد:مممِبالصَّ ِذيَنمآَمُنوامَوَعِمُلوامالصَّ مالَّ ِإالَّ

رْبِم مَوَتَواَصْوامِبالصَّ م(م3)العرص:مممِباحْلَقِّ

مبقولملقامنم مالركنماإلشارة مالبنهمموإىلمهذا مَوْأُمْرممم:﴿ميفموصيته الَة مالصَّ مَأِقِم مُبَنيَّ َيا

مَعىَلم مَذلَِكمِمْنمَعْزِمماأْلُُموِرممِباْلَْعُروِفمَواْنَهمَعِنماْلُْنَكِرمَواْصرِبْ م(مم17)لقامن:ممم﴾ممَمامَأَصاَبَكمِإنَّ

ُكْنُتْمممم:﴿موقدماعتربمالقرآنمالكريممهذامالركنمخاصةممنمخصائصمهذهماألمة،مفقالمتعاىلم

ٍةمُأْخِرَجْتملِلنَّاِسمَتْأُمُروَنمِبالَْْعُروِفمَوَتنَْهْوَنمَعِنماْلُْنَكِرمَوُتْؤِمُنوَنمبِم مُأمَّ )آلمعمران:ممنممم﴾ماهللَِّمَخرْيَ

م(مم110اآليةم

ُيْؤِمُنوَنمِباهللَِّمَواْلَيْوِمممم:﴿مواعتربمأداءمهذامالركنممنمعالماتمالؤمننيمالصادقني،مفقالمتعاىلم

ام اِتمَوُأوَلِئَكمِمَنمالصَّ نَيماآْلِخِرمَوَيْأُمُروَنمِبالَْْعُروِفمَوَينَْهْوَنمَعِنماْلُنَْكِرمَوُيَساِرُعوَنميِفماخْلَرْيَ مم﴾محِلِ

َواْلُْؤِمُنوَنمَواْلُْؤِمَناُتمَبْعُضُهْممَأْولَِياُءمَبْعٍضمَيْأُمُروَنمِبالَْْعُروِفممم:﴿م(،موقالمتعاىلم114)آلمعمران:م

َكاَةمَوُيِطيُعوَنماهللََّمَوَرُسوَلُهمُأوَلئَِكمَسرَيْم الَةمَوُيْؤُتوَنمالزَّ مممَحُمَوَينَْهْوَنمَعِنماْلُْنَكِرمَوُيِقيُموَنمالصَّ ُهُمماهللَُّمإِنَّ

اِكُعوَنمممم:﴿م(،موقالمتعاىلم71)التوبة:ممم﴾ماهللََّمَعِزيٌزمَحِكيٌممم اِئُحوَنمالرَّ التَّاِئُبوَنماْلَعابُِدوَنماحْلَاِمُدوَنمالسَّ

مِبالَْْعُروِفمَوالنَّاُهوَنمَعِنماْلُْنَكِرمَواحْلَافُِظوَنمحِلُُدوِدماهللَِّ اِجُدوَنماآْلِمُروَن ِمم_السَّ مم﴾مماْلُْؤِمننَِيمَوَبرشِّ

م(م112)التوبة:م

ممم:﴿ماألساسية،مقالمتعاىلممبلماعتربهممنمصفاتمالرسولم ُسوَلمالنَِّبيَّ ِذيَنمَيتَّبُِعوَنمالرَّ الَّ

ْنِجيِلمَيْأُمُرُهْممِباْلَْعُروِفمَوَيْنَهاهُم مالَِّذيمجَيُِدوَنُهمَمْكُتوبًامِعْنَدُهْمميِفمالتَّْوَراِةمَواأْلِ يَّ َعِنماْلُْنَكِرممممْماأْلُمِّ

ِتيمَكاَنْتم ُهْممَواأْلَْغالَلمالَّ مَعَلْيِهُمماخْلََباِئَثمَوَيَضُعمَعنُْهْممِإرْصَ ُم يَِّباِتمَوحُيَرِّ مالطَّ مهَلُُم لُّ
َعَلْيِهْممممَوحُيِ

مُأولَم مَمَعُه مُأْنِزَل مالَِّذي مالنُّوَر َبُعوا مَواتَّ وُه مَوَنرَصُ ُروُه مَوَعزَّ مِبِه مآَمُنوا ِذيَن مَفالَّ ماْلُْفِلُحوَن مُهُم مم﴾مئَِك

 
م.2/183(مماإلحياء:م1)
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م(مم157)األعراف:م

نَّاُهْمممم:﴿مواعتربهمبعدمذلكممنمعالماتمصحةمالتمكنيميفماألرض،مقالمتعاىلم ِذيَنمإِْنمَمكَّ الَّ

مَعاِقَبةُم َكاَةمَوَأَمُروامِبالَْْعُروِفمَوهَنَْوامَعِنماْلُْنَكِرمَوهلِلَِّ الَةمَوآَتُوامالزَّ مم﴾مماأْلُُموِرميِفماأْلَْرِضمَأَقاُموامالصَّ

م(مم41)احلج:م

:)مالدينمالنصيحة(مثالثا،مقلناممهذامالتناصحمركناممنمأركانمالدين،مفقالمموقدماعتربم

الدينمنصيحة،مثممممم،مفقدماعتربمم( 1) لن؟مقال:)مهللمولكتابهمولرسولهموألئمةمالسلمنيموعامتهم(م

معدممنمالنصيحةمالنصيحةمألئمةمالسلمنيموعامتهم.م

.مفالمحيصلمالرصاعمم.موقدموردميفماإلسالمماآلدابمالكثريةمالتيمجتمعمبنيماأللفةموالنصيحةم

بينهام،مومنمذلكمأنمتكونمالنصيحةميفمرسمالميطلعمعليهمأحد،مألنممامكانمعىلمالألمفهومتوبـيخمم

فهومشفقةمونصيحة،مقالمالشافعي:)ممنموعظمأخاهمرسًامفقدمنصحهمموفضيحةمومامكانميفمالرسم

وزانهمومنموعظهمعالنيةمفقدمفضحهموشانه(،موقيلملسعر:مأحتبممنمخيربكمبعيوبك؟مفقال:مإنمم

منصحنيمفياممبـينيموبـينهمفنعمموإنمقّرمعنيمبـنيمالألمفال.مم

عالنمكاممأنمالفرقمبـنيمالداراةممقالمالغزايل:)مفالفرقمبـنيمالتوبـيخموالنصيحةمباإِلرسارمواإلِم

والداهنةمبالغرضمالباعثمعىلماإِلغضاء.مفإنمأغضيتملسالمةمدينكمولامترىممنمإصالحمأخيكمم

مفأنتممدارموإنمأغضيتمحلظمنفسكمواجتالبمشهواتكموسالمةمجاهكمفأنتمم باإِلغضاء

ممم( 2) مداهن(م

م***م

مقلنا:مفكيفمكانتمهنايةمصحبتكمهلذامالرجلمالفاضل؟م

م مصحبتكممقال: مكانتمهناية مأنمتستأصلمم.مكام مالتيمتريد ممنميصيحمبالفتنة ملقدمسمعنا .

 
م(ممرواهممسلم.1)

م.2/182(مماإلحياء:م2)
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م.مم.م.مفلممألبثمحتىمرأيتمصاحبيمهيرولملقمعهامالميلويمعىلميشءم.مالسلمنيم

.مفقدمعلمتمكاممعلمتممبأنمالفتنةمتريدمأنمتنطلقممنمهذهمم.موقدمجئتمإىلمهذهمالبالدمبحثامعنهم

مالبالدملتشملمغريها.م

م
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 ة سابعا ـ الدول 

ميفماليوممالسابع،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مم

أنامرجلمكتبملهمأنميكونممواطنامبسيطاميفمأنظمةمحكممكثرية..متعاملتممعهمكامميتعاملمم

مبلمأستعملممنمم مالغفلونممعمفئرانمالتجارب..مإىلمدرجةمأينمرصتمأطلبمالوت.. اخلرباء

ولوالمأنمأمدينماهللمبلطفه..موأراينممنمالسالمممامأراينملكنتماآلنميفمعدادممالوسائلمماميصلنيمبه..مم

مالوتى.م

وقدمشاءماهللماللطيفماخلبريمأنميكونممنقذيمهومنفسهممنميريدمأنمينفذميفمحكمماإلعدام..مم

موإىلماآلنمالميزالمعقيلمكليالمدونمإدراكمهذاموفهمه.م

مقلنا:ممنمكانمهذامالذيمأنقذك؟م

عمنمأنقذينمحتىمأحدثكممعمنمأرداين،موجعلنيمبكاملماختياريمأطلبممقال:ملنمأحدثكممم

مالوت.م

 الرصاع 

مقلنا:مفمنمهومالذيمأرداك؟م

مقال:ملقدمذكرتملكممأهنممكثريون.م

 الثيوقراطية: 

مقلنا:مفمنمأوهلم؟م

م.م( 1) قال:مالثيوقراطيونم

 
(نسبةمللثيوقراطية،موتعنيمحكومةمالكهنةمأوماحلكومةمالدينية..موتتكونمكلمةمثيوقراطيةممنمكلمتنيممدجمتنيممهام)ثيو(م1)

ليهمفإنمالثيوقراطيةمهيمنظاممحكمميستمدماحلاكممفيهمسلطتهمأومباألحرىمرشعيتهموتعنيمالدينمو)قراطية(موتعنيماحلكم..موع

 مبارشةممنماإلله..محيثمتكونمالطبقةماحلاكمةممنمالكهنةمأومرجالمالدين.
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مقلنا:مثيوقراطيون!؟..ممامتعني؟م

عنماهللميفمحكممعباده..مكانتمهلمممقارممممقال:مهممرجالمكثريونمكانواميزعمونمأهنممينوبونم

كثرية..موكانمآخرهاممقرماسمهمالكنيسة..مكانمفيهامرجالمكثريونمالمأزالممتعجباممنمالتناقضاتمم

مالتيمكانوامحيملوهنا،موالتيمكانتممتلؤينمبالرصاع.م

فهمممنمجهةمأصحابمألسنةمعذبةميقولونملنامهبامكلمحنيم:)ممنمرضبكمعىلمخدكماأليمن،مم

مهماأليرس(مفأدرملم

ومنمجهةمأخرىمكانوامحيملوننامكلمحنيمعىلمأنمتظلموجوهناممستديرةمهلم،مليصفعوهاممتىمم

مشاءوا،موباممشاءوا.م

ممأرادمأنمينرشماألمنمىفمربوعمممم574أذكرميفمبعضمتلكماألياممأنم)ترشلسمالتاسع(مأرادمسنةمم

ةمبالرغبةمىفمتزويجممالبالد،مفهادنم)اهلوجونوث(،موأدنىمزعامءهمممنمحرضته،موتوجمهذهماحلركم

مأختهممنمزعيممهلم،مفأثارمهذامالسلكمثائرةمالكنيسة.م

موىفمليلةمالزفافمأقبلممجوعم)اهلوجونوث(مترتىمإىلمباريس،مفأطلقمالرصاصمعىلمزعيمهم.م

وعندئذموطدمعزمهمعىلمالتنكيلمبمنمحاولماغتياله،موخشيتم)الكنيسة(ممغبةمذلك،مفعقدتمم

مممذبحةميبيدونمفيهاممم1572أغسطسمسنةمم24النيةمعىلمأنمجتعلمعيدم)القديسمبارثلميو(مىفم

مخصومهم.م

وىفممنتصفمالليلمدقمناقوسم)كنيسةمسانمجرمان(مممؤذنامببدءمالذبحة..مفإذامبأرشافمم

حلرسماللكىمومجوعماجلامهريمتنقضمعىلمبيوتم)اهلوجونوث(موالفنادقمالتىممالكاثوليكموام

مآوهتم،موتأتىمعىلممنمهبامذبحا.م

مفلاممأصبحمالصباحمكانتمشوارعمباريسمجترىمبدماءمألفنيممنمالنفوس.م

وتطايرتمأنباءمالذبحةمالروعةمإىلماألقاليم،مفإذامهبامتستحيلمـمبدورهامـمجمزرةمجترىمبدماءمم

مفممنمهؤالءمالساكني..مبلمقيل:مإنمهذهمالذبحةمقدمأودتمبحياةمنيفموعرشينمألفا.مثامنيةمآالم
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مالسيحيةمالكاثوليكيةمكلها،مفكادمم وقدمأثارموقوعمهذهمالذبحةمالغبطةموالرضامىفمأوروبا

)فيلبمالثاين(مجينممنمفرطمالفرحمعندمامبلغتهمأنباؤها،مواهنالتمالتهانىمعىلم)ترشلسمالتاسع(مم

.موكادم)البابامجرجيورىمالثالثمعرش(ميطريممنمالرسور،محتىمإنهمأمرمبسكمأوسمةممبغريمحساب.م

ملتخليدمذكراهامتوزعمعىلموجوهمالشعبموعيونه.م

وقدمرسمتمعىلمهذهماألوسمةمصورته،موإىلمجانبهمملكميرضبمبسيفهمأعناقماللحدين،مم

موكتبمعىلمهذهماألوسمةم)إعدامماللحدين(مم

القمالدافعموإقامةمالقداسمىفمشتىمالكنائس،مودعامالفناننيمإىلمموإىلمجانبمهذامأمرمالبابامبإطم

متصويرممناظرمالذبحةمعىلمحوائطمالفاتيكان،موأرسلمهتنئتهماخلاصةمإىلم)ترشلس(م

هذامليسمإالممشهدامواحداممنممشاهدمالدماءمالتيمكانتمتسيلمإلرضاءمهنممالكنيسةمورجالمم

القديممبحربماإلبادة،ماإلبادةمالتىمالمتبقىمىفمديارممالدينمالذينمكانوامحييونمكلمحنيموصايامالعهدمم

ماألعداءمإنساناموالمحيوانا..محتىملومكانماألعداءممواطنون.م

لقدمكانمأولئكمالرجالمالذينمسفكوامتلكمالدماءميعتربونمأنفسهمميقدمونمقرابنيميطلبونمم

مهبامرضوانمالرب.م

ءمبسواء..مأسوهتمميفمذلكممامملقدمكانواميعترصونمأعناقمالضحايامكامميامرسونمالصالةمسوام

وردميفمسفرم)يشوع(معندمامقالمللشعب:ماهتفوامألنمالربمقدمأعطاكممالدينة،مفتكونمالدينةموكلمم

ممامفيهامحمرمامللرب.م

وكانمحنيميسمعمالشعبمصوتمالبوقمأنمالشعبمهتفمهتافامعظيام،مفسقطمالسورمىفمم

ممكانه،موصعدمالشعبمإىلمالدينة،مكلمرجلممعموجهه.م

وأخذوامالدينة،موحرموامكلممامىفمالدينةممنمرجل،موامرأة،ممنمطفلموشيخ،محتىمالبقرمم

موالغنممواحلمري،مبحدمالسيف،موأحرقوامالدينةمبالنارممعمكلممامهبا(م

ملقدمكانميشوعمهومأسوهتم..موكانميشوعمهومرجلمالدولةمالذيمصلينامبنارهمفرتاتمطويلة.م
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دينموالدولةمملميكنميقيممأيموزنمللحياةمالدنيا،مبلمموباممأنميشوعمالذيمكانميمثلمرجالمالم

كانمحيتقرهامويزدرهيامويدعومإىلمإمهاهلاموعدممااللتفاتمإليهاميفمسبيلماحلصولمعىلم)اخلالص(،مم

ـميفمصورتهمالكنسيةمـمملميكنميسعىمإىلمحتسنيمأحوالمالبرشمعىلماألرض،مأومإزالةمممم( 1) فإنمالدينم

القتصاديةمالتيمتقعمعليهم،موإنامميدعومإىلمالزهدميفماحلياةمالدنياممالظاملمالسياسيةمواالجتامعيةموام

برمتها،موتركمكلميشءمعىلممامهومعليه،مألنمفرتةماحلياةمالدنيامأقرصموأضألموزنًاممنمأنمحياولمم

اإلنسانمتعديلمأوضاعهمفيها.مإنامميسعىمجاهدًامإىلماخلالصممنهامدونمأنميعلقمبروحهميشءممنمم

مهمهوممنماآلثاممالتيمحياولمالتطهرونمالنجاةممنهامبالرهبنةمواعتزالماحلياة.ماآلثام.موالتاعمذاتم

بلمأكثرممنمذلكم:مإنماحتاملمالشقةميفماحلياةمالدنيا،مواحتاملمماميقعمفيهاممنمالظاملمهوملونمم

منمالتقربمإىلماهللميساعدمعىلماخلالص.مومنمثممدعتمالكنيسةمالفالحنيمللرضامبالظاملمالتيمم

يفمظلماإلقطاعموعدممالثورةمعليهاملينالوامرضوانماهللميفماآلخرةموقالتمهلمم:م))مخدمممممكانتمتقعم

مسيدينميفماحلياةمالدنيامخريمممنمخدممسيدًامواحدًام((!م

ومنمجهةمأخرىمكانمهذامالدينمحيرصمكيانماإلنسانميفمنطاقمحمدودمحمصورمأشدماحلرصمم

ممعناهامالسلبي.مليربزمجانبماأللوهيةميفمأكملمصورة..مألوهيةماهللمبم

كاممتعرضهامالكنيسةمباحلقمممم_ومنمثممفإنمفاعليةماإلنسانمحمصورةميفمالطاعةملألوامرماإلهليةمم

مالمتتعداهامإىلماإلنشاءمألنهمليسملإلنسانمأنمينشئمشيئًاممنمعندمنفسه.ممم_أومالباطلمم

انممومنمثممكذلكمكانمثباتماألوضاعميفمأوروباميفمالعصورمالوسطىملفرتةمطويلةممنمالزمممم

مالسيايسمواالقتصاديمواالجتامعيموالفكريموالروحيمعىلمم مالفساد بكلمماحتملممنمألوان

مأساسمأهنامقدرماهللمالذيمالمجيوزمللناسمتغيريهمإناممينبغيماخلضوعملهموالحافظةمعليهمتقربًامإىلماهلل.م

ة،ممقالمرجلممنا:مكيفمتقولمذلكمعنمالكنيسة،موهيمالمتزالمأزهدمالناسميفمالرئاسةموالسلطم

يِسيُّوَنمم وهيمالمتزالمترويمكلمحنيمقصةمالسيحمالتيمرواهاماللهمممتى،مفقال:م)َفَذَهَبماْلَفرِّ

 
 (ماستفدنامالكثريممنمالعلوماتمالتارخييةمالواردةمهناممنمكتابم)العلامنية(ملحمدمقطب.1)
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مِحْزِبمِهريُم
ِ
وُدَس،ممَوَتآَمُروامَكْيَفمُيْوِقُعوَنُهمبَِكِلَمٍةمَيُقوهُلَا.مَفَأْرَسُلوامِإَلْيِهمَبْعَضمَتاَلِميِذِهْممَمَعمَأْعَضاء

،مَواَلمُتَبايِلمِبَأَحٍدمألَنََّكمالَممَيُقوُلوَنمَلُه:مَياُمَعلِّم ُم،مَنْعَلُممَأنََّكمَصاِدٌقمَوُتَعلُِّممالنَّاَسمَطِريَقماهلِلميِفماحْلَقِّ

مَأْممالَ؟مفَم ْزَيُةملِْلَقْيرَصِ مَأْنمُتْدَفَعماجْلِ ممَأْدَرَكمَيُسوعُمُتَراِعيمَمَقاَماِتمالنَّاِس،مَفُقْلمَلَنامِإَذْنمَمامَرْأُيَك؟مَأحَيِلُّ

ُموامَلُهمِديَنام ْزَيِة!مَفَقدَّ ُبوَننِي؟مَأُرويِنمُعْمَلَةماجْلِ رِّ َاَذامجُتَ
اماْلَُراُؤوَن،ملِ َ رًا.مَفَسَأهَلُْم:ملَِْنممَمْكَرُهْممَوَقاَل:م)َأهيُّ

!مَفَقاَلمهَلُْم:مِإَذْن،مَأْعُطوامَماملِلْم وَرُةمَوَهَذامالنَّْقُش؟مَأَجاُبوُه:ملِْلَقْيرَصِ ،مَوَمامهلِلِممَهِذِهمالصُّ ملِْلَقْيرَصِ َقْيرَصِ

ُكوُهمَوَمَضْوا،مَمْدُهوِشنَيممِمَّامَسِمُعوا(م)متى:م م(م21-م15/م14هلِلِ،مَفرَتَ

كاممأنم)بولس(مكررمنفسممامقالهمالسيدممالسيح،مفأمرهممباخلضوعمأليةمحكومةمتبسطممممممم

هممإناممهومبَقَدرممنماهلل،ممسلطاهنامعليهم،موأالمحياولوامإثارةمالفتن،مألنمتسلطمهذهماحلكوماتمعليم

ومنمثممالمينبغىمالتمردمعىلمسلطاهنا،مبلمعليهممدفعماجلزيةمواجلباياتمدونمأىمتذمرم:م)لَِتْخَضْعمم

منفسمللسالطنيمالعالية،مفإنهمالمسلطانمإالممنمماهلل،موالسالطنيمالكائنةمإناممرتَّبهاماهلل،مفمنمم كلُّ

عاندونمجيلبونمدينونةمعىلمأنفسهم،مألنمخوفمالرؤساءمميقاوممالسلطانمفإنامميعاندمترتيبماهلل،موالم

ليسمعىلمالعملمالصالحمبلمعىلمالرشير،مأفتبتغىمأالمختافممنمالسلطان؟مافعلماخلريمفتكونملديهمم

ممدوحامألنهمخادُمماهللملكمللخريمفأمامإنمفعلَتمالرشمَفَخْفمفإنهمملميتقلدمالسيفمعبثامألنهمخادُممم

ذمالغضبمعىلممنميفعلمالرش،مفلذلكميلزمكمماخلضوعملـهمالممنمأجلمماهللمالنتقُممالذىمُيْنفِم

الغضبمفقطمبلممنمأجلمالضمريمأيضا،مفإنكممألجلمهذامُتوُفونماجلزيةمأيضا،مإذمهممُخّدامماهللمم

محقهم:ماجلزيةملنميريدماجلزية،مواجلبايةملنميريدماجلباية،موالهابةمم واملكلٍّ الواظبونمعىلمذلكمبعينه،مأدُّ

مـهمالهابة،موالكرامةملنملـهمالكرامة(ملنملم

قال:ممامتقولهمصحيحممنمحيثمالنظرية..مولكنمالتطبيقمكانمخمتلفاممتاما..ملقدماستطاعتمم

-م858الكنيسةمبنفوذهامأنمجتعلماللوكمواألباطرةمطوعمإرادهتا..موأعلنمالبابام)نقوالماألول(م)م

نمجعلمالرسولمبطرسمأولمرئيسمهلا،موإنممم(مبيانًامقالمفيهم:م)إنمابنماهللمأنشأمالكنيسةمبأم867

أساقفةمرومامورثوامسلطاتمبطرسميفمتسلسلممستمرممتصلم)ولذلك(مفإنمالبابامممثلماهللمعىلمم
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ظهرماألرضمجيبمأنمتكونملهمالسيادةمالعلياموالسلطانماألعظممعىلممجيعمالسيحينيمحكامًامكانوامم

مأومحمكومني(م

م)إنممم1085-م1073البابويةممنم)موأعلنمالبابامجرجيوريمالسابعمالذيمتوىلم مم(مقائال:

الكنيسةمبوصفهامنظامًامإهليًامخليقةمبأنمتكونمصاحبةمالسلطةمالعالية،مومنمحقمالباباموواجبهمأنمم

خيلعماللوكمغريمالصاحلني،موأنميؤيدمأوميرفضماختيارماحلكاممأومتنصيبهممحسبممقتضياتمم

ماألحوال(م

دمكالم..ملقدمكانمواقعًامعاشتهمأوروبامعدةمقرون..ممالتفتمإىلمصاحبنا،موقال:مملميكنمذلكمجمرم

لعلمأبرزمماميشريمإىلمتلكمالفرتةممامحدثمبنيم)جرجيوريمالسابع(مهذامواإلمرباطورماأللاينمم

)هنريمالرابع(مإذمأنمخالفًامنشبمبينهاممحولممسألةم)التعيينات(مأومماميسمىم)التقليدمالعلامين(،مم

وردمالبابامبخلعماألمرباطورموأصدرمقرارمحرمانمضده،مكاممممفحاولماإلمرباطورمأنمخيلعمالبابا،م

أحلمأتباعهموأمراءممملكتهممنموالئهمملهموألبهممعليه،مفعقدماألمراءمجممعًامقررومفيهمأنهمإذامملمحيصلمم

اإلمرباطورمعىلمالغفرةملدىموصولمالبابامإىلمألانيامفإنهمسيفقدمعرشهمإىلماألبد،مفوجدماإلمرباطورمم

إىلماسرتضاءمالبابا،موملميستطعمأنمينتظرمحتىميصلمالبابامإىلمألانيامفسافرمإليهميفممنفسهممضطرًام

)كانوسا(،موظلمواقفًاميفمالثلجميفمفناءمالقلعةمثالثةمأيامميفملباسمالرهبانممتدثرًامباخليشمحايفمم

مالقدمنيمعاريمالرأسمحتىمتعطفمعليهمالبابا،مومنحهممغفرته!م

لكم)هنريمالثاين(موبنيم)توماسمبكت(مرئيسمأساقفةممويفمبريطانيامحصلمنزاعمبنيمالم

كنرتبريمبسببمدستورمرسمهماللكميقيضمعىلمكثريممنماحلصاناتمالتيميتمتعمهبامرجالمالدين،مم

ثممإنمرئيسماألساقفةماغتيلمفثارتمالسيحيةمعىلمهنريمالثاينمثورةمعنيفة،مفاعتزلماللكميفمم

درمأمرهمبالقبضمعىلمالقتلة،موأعلنمللبابامبراءتهممنممحجرتهمثالثةمأيامماليذوقمفيهامالطعام،مثممأصم

اجلريمةموألغيمالدستور،موردمإىلمالكنيسةمكلمحقوقهاموأمالكهامومعمذلكمملمحيصلمعىلمالغفرةمم

حتىمجاءمإىلمكنرتبريمحاجًاممظهرًامندمه،موسارماألميالمالثالثةماألخريةممنمالطريقمعىلماحلجرمم
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اه،مثمماستلقىمعىلماألرضمأماممقربمرئيسماألساقفةمالقتولممالصوانمحايفمالقدمنيمحتىمدميتمقدمم

وطلبممنمالرهبانمأنميرضبوهمبالسياط،موتقبلمرضباهتمموحتملمكلماإلهاناتميفمسبيلماسرتضاءمم

مالباباموأتباعه.م

 امليكافيللية: 

مقلنا:معرفنامالثيوقراطيني..مفمنمغريهم؟م

م.م( 1) قال:مقومميسمونم)ميكافيليني(م

مميكافيليون!؟..ممامتعني؟مقلنا:مم

قال:مهممقومميقودهممرجلمكانميقالملهم)مكيافييل(..موكانميقودهممكتابمكانميقالملهمم

م)األمري(م

قالمرجلممنا:ملكنمالذيمأعلمهمهومأنمالكلمكانميبغضممكيافييل..مبلمإنماسمهمأصبحمم

لكاردينالمبولس(مممامممالزمًامللرشمدائاًممحتىميفمالفنونمالشعبية..موأولممنمهاجمممكيافييلمهوم)ام

أدىملتحريمماإلطالعمعىلمكتابماألمريمونرشمأفكاره،موكذلكمأنتقدمغانتيهميفممؤلٍفمضخممأفكارمم

مضمنمالكتبمالمنوعةموأحرقتمكلمنسخةممنه.ممم1559مكيافييل،مووضعتمرومامكتابهمعاممم

ورممابتسم،موقال:ملقدمكانمكلمذلكمجمردمدعايةمللكتابموألفكارمالكاتب..مفعندمامبزغمنم

عرصمالنهضةميفمأرجاءمأوروبامظهرممنميدافعمعنممكيافييلمويرتجممكتبه..ملقدممدحهمجانمجاكمم

 
ملكيافييلم)1) منسبة )Niccolò Machiavelliم مولدميفمفلورنسا ميفم1469مايومم3(، موُتويفميفمفلورنسا يونيومم21،

موالؤسسمللتنظريمالسيايسم1527 مالرئيسية مأصبحممكيافييلمالشخصية موقد مفيلسوفمسيايسمإيطايلمإبانمعرصمالنهضة.. ،

اإلطالق،مكتابماألمري،موالذيمكانمعماًلمالواقعي،موالذيمأصبحتمفياممبعدمَعّصَبمدراساتمالعلممالسيايس.مأشهرمكتبهمعىلم

هدفممكيافييلممنهمأنمكتيبمتعليامتمللحكام،مُنرَشمالكتابمبعدمموته،موأيدمفيهمفكرةمأنمماهوممفيٌدمفهومرضوري،موالتيمكانم

معبارةمعنمصورةممبكرةمللنفعيةموالواقعيةمالسياسية.م

السياسيةميفماجلمهوريةمالرومانية،مفلورنسا،موعدةمواليات،موالتيموألفممكيافييلمالعديدممنم)الطارحات(محولماحلياةم

 منمخالهلامبرعميفمرشحموجهاتمنظرمأخرى.
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روسو،موفيخته،موشهدملهمهيغلمبالعبقرية..مبلمإنممكيافييلماعتربمأحدماألركانمالتيمقاممعليهامم

عرصمالتنويرميفمأوروبا..موقدمأختارمموسولينيمكتابماألمريمموضوعًامألطروحتهمالتيمقدمهامم

للدكتوراه..موكانمهتلرميقرأمهذامالكتابمقبلمأنميناممكلمليلة..موهكذاممنمسبقهمممنماللوكمم

مواألباطرةمكفريدريكموبسامركموكريستيناموكلممنمينشدمالسلطة.م

مقلنا:معرفنامالكاتبموالكتاب..مولكنامملمنعرفممذهبماحلكممالذيمحيملهمويدعومإليه.م

همليسمسوىمجوابامعنمسؤالمواحدمهو:م)كيفممقال:مكلمالكتاب..موكلمالذهبمالذيمحيملم

محلاكٍممأومأمريمُملهممأنميبدأمأومحُيافظمعىلمُملكهموحكومته؟(م

مقلنا:مفكيفمأجابمميكافييلمعىلمهذامالسؤالماخلطري؟م

قال:ميرىممكيافييلمأنمالقيمموالبادئماألخالقيةمجيبمأنمختضع،مأومُيتخىلمعنها،ملصالحمم

العاملمالذيميعايشهماألمريمجيبمأنميظلمعىلممامهومعليه،ممماألهداف..موعليهمفهومينصمعىلمأنم

ورجالمهذامالعاملمالحيسنونمواليسيئون.مومهمُةماألمريمهيمأنمحيصلمعىلمأفضلمالنتائجممعمم

مهؤالءمالرجال،ممنمدونمأنميعملمعىلمتثقيفهممأومتنويرهم.م

األمريمجيبمأنميظهرمممموقدمجتاهلممكيافييلمأيمترابٍطمبنيماألخالقموالسياسة،مكاممشّدَدمعىلمأنم

بمظهرمالرحيم،موالتدين،مواألمني،مواألخالقي.مولكنمواقعيًا،مفإنممركزهمالمُيؤهلهملكيميمتازمم

مبأيممنماخلصالمالسالفة.م

لقدماستطاعممكيافييلمأنميعريم)السياسة(ممنمذلكمالقناعماألخالقيمالستمدممنمالدين،مم

موكشفهامعاريةممنمكلمأثرمللدينمأوماألخالق!م

مرشعماجلريمةمالسياسيةموجيعلهامأصاًلمينبغيمللحكاممأنميتبعوه!مجاءميم

لقدمكانماحلكامميسريونميفمسياستهممعىلمأساسمأنمالغايةمتربرمالوسيلة،موالغايةمطبعًامهيمم

ممالنظيفةممغريممغايتهممملتحقيقممالنظيفةممغريممالوسائلمميستخدمونممحنيمم– غايتهممهم!مولكنهممكانوام

لبادئمواألخالقيات،مأماممكيافييلمفإنمموامممالقيمممممنمممنبيلمممكلمممحتوىمممبراقةمممعباراتممموراءممميسترتونممم– 
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وهومخطريميفمذاتهمأنهمأعطىمالوسائلماخلسيسةميفمالسياسةمرشعيةمرصحيةمممم-ماجلديدمالذيمأتىمبهم

مالمواربةمفيهاموالمإنكار.م

ايتهممقالمرجلممنا:مماذامأضافممكيافيليلممنمعندهمإىلمالواقع؟مأملميكنمالواقعمخسيسًاميفمغم

ووسائله؟مفكلممامفعلممكيافيلىلمأنهمكانمرصحيًامبالدرجةمالتيمكشفمهبامالقناعمعنمالواقعمالزيفمم

موجعلهمحقيقةمواقعة!م

قال:مالفارقمالعميلمكبري..موقدمالميتضحمالفرقميفمالبداية،مألنمالبدايةمتكونمجمردممطابقةمم

..محنيمترتكبمالنكرموأنتممالتطبيقممممعممم– ممويزدادممم– النظريةمللواقعمالوجود..مولكنمالفارقميتبنيمم

شاعرمبأنهممنكر،مفستقتصدميفمارتكابهمفالمتلجأمإليهمإالمحتتمضغطمقاهر،موستقفميفمارتكابهمعندمم

مم،ماحلدمالذيمترىمأنهمالميطيحمبسمعتكمكلهامأماممالناس،موقدمحتاولمالرجوعمعنهميفميومممنماأليامم

دميفمارتكابه،مولاذامتقفمعندمحدممنممأمامحنيميكتسبمالنكرميفمحسكمالرشعيةمفلامذامتقتصم

ماحلدودم؟!م

ونظرةمإىلمماموقعميفمأياممموسولينىموهتلر،موماموقعميفمالدولمالشيوعيةممنذمالثورةمالشيوعيةمم

حتىماليوم،مكفيلةمبأنمترينامإىلمأيممدىمانحدرتمالسياسةم)اليكافيلية(ميفمتربيرمالوسيلةمبالغاية،مم

ماممنمسلطان!موكلتامالوسيلةموالغايةممامأنزلمهبم

يفمفاشيةمموسولينىمونازيةمهتلرمكانتمالغايةمهيمالتجمعمالقوميموالعزةمالقوميةموإحاللمم

مقوميةمكلممنهاممكاهنام)حتتمالشمس(م

ويفمسبيلمهذهمالغايةم)التيمقدمتكونممرشوعةميفمذاهتامإذامخلتممنمالعدوانمعىلماآلخرينمم

األلوفممنمالعارضنيمباسمم)حركاتمالتطهريم(مم(ماستباحمكلممنمالرجلنيمأنميقتلمألوفًامومئاتمم

و)وحدةمالصفم(مو)القضاءمعىلمالثورةالضادة(مو)القضاءمعىلمالطابورماخلامس(مومامأشبهمذلكمم

ممنمالتعالت،موفتحتممعسكراتمالتعذيب،موذاقمالشعبمكلهمويالتماجلاسوسيةمواإلرهاب.م

يقعمعىلمالناسممنمجراءماللكيةممويفمالثورةمالشيوعيةمكانتمالغايةمإزالةمالظلمم)!!(مالذيم
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الفرديةموالرصاعمالطبقيمواستئثارمالطبقةمالالكةمباحلكمموالسلطانموالنافعمعىلمحسابمالطبقةمم

الكادحةم!موإقامةمالعدل)!(مبالوسائلمالنبيلةم)!(مالتيمتدعيهامهذهمالثورة،مومنمبينهامذبحمثالثةمم

وإخضاعمالشعبمكلهمأللوانممنمممالينيمونصفممليونممنمالسلمنيميفمعهدمرجلمواحد،م

ماإلرهابمنادرةميفمالتاريخ!م

مفهيمالتيمتبيحماحرتافمالعارضةمواحرتافمالتأييدمم مالرأساملية مالليربالية مالديمقراطية أما

بحسبمموضعمكلمحزبممنماحلكمم:هلمهومبداخلهمأممخارجه،مبرصفمالنظرمعنماحلقموالعدلمم

نمالساسةمعىلمشعوهبمميفمالدعايةماالنتخابيةم)مموالصلحةمالوطنيةمأومالقومية..موتبيحمالكذبممم

وغريماالنتخابيةم(موتبيحماستخدامموسائلماسرتاقمالسمعمبحجةمالحافظةمعىلماألمن،موهيمتقوممم

أساسًامعىلممساندةمالطبقةمالرأسامليةميفمامتصاصمدماءمالكادحنيموإنمأخرجتمذلكمكلهميفمم

ممرسحيةمطريفةماسمهام)احلريةمواإلخاءموالساواة!(م

موهذامكلهميفمالسياسةمالداخلية..م

أماميفمالسياسةماخلارجيةمفاألمرمأدهىموأمر..مفالقرنماجلاهيلمالعرشونمهومالذيمشهدمأبشعمم

محاالتمقانونمالغابمالتيميأكلمالقويمفيهامالضعيف!م

يفمحربنيمعاليتنيممتتاليتنيمشهدمالناسمأفظعمفنونمالعدوانميفمالتاريخ،ممنمغازاتمسامةمم

وتدمريممجاعيموقتلمللنساءمواألطفالموالشيوخموالدنينيمغريمالحاربني..إىلمأنممموقنابلمحمرقةم

كانتمالقمةمقنبلتىمهريوشياممونجازاكيمالذريتني،ماللتنيممامتزاالنمحتىماليوممبعدمأكثرممنمأربعنيمم

سنةممنمإلقائهامتنتجانمأجنةممشوهةمبفعلماإلشعاعمالذريمالسام،موذلكمغريماخلرابمالدمرمالذيمم

دثتاهموقتمإلقائهامميفممساحةمكبريةممنماألرضمقتلتامفيهامكلممنمعليهاممنماألحياءممنمالبرشممأحم

موالدوابموالشجر،موحرمتاماحلياةمفيهامألجلمغريممعلومم!م

والقنبلةمالذريةملعبةمصغريةمإىلمجوارمالدمراتمالتيماخرتعتمبعدمذلكموالتيمهتددماحلياةميفمم

مالهاماآلدميونم!مأيمحربمتاليةمتقوممبنيمالوحوشمويصم
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موذلكمإىلمإباحةمالكذبمالدويلمواخليانةمعىلمأهنامعملةم)رشعيةم(ميفمعاملمالسياسةمالدولية!م

تربممالعاهداتملكيمتنقض!مويعلممالربمونممجيعًامأهنامحربمعىلماألوراق!موأنهملنميتقيدمهبامم

مان!مأيمطرفمإالمريثاممجيدمالفرصةمالسانحةمللخروجمعليهاموإلقائهامطعمةمللنريم

وتتكونمعصبةملألممموهيئةملألمممكلتامهامستارمللسياسةمالعدوانيةمالتيمتتخذهام)الدولمم

مالعظمى(مضدمالدولمالصغار!مم

وذلكمبخالفمالوسائلمالفرديةمالتيمتستخدمهام)الدولمالعظمىم!(مبطريقهامالبارشملتنفيذمم

م)غاياهتام(مالنبيلة!م

ياميفمنفسهاممنم)النبل(مماحتركمبهممميالديةموجدتمروسممم1956حنيمقامتمثورةمالجرمسنةمم

الدباباتمالشاهقةمهتدممبهمالبيوتمعىلمأصحاهبامأحياءموتردمهمميفمالركاممألهنممجترأوامفطلبوامأنمم

يمنحوامحريةمالترصفمبأنفسهمميفمأمرمأنفسهممدونموصايةمالدولةمالروسيةمعليهم..مفهلمتقاوممم

مالردةمإالمبالقتلماجلامعي؟!م

الخابراتماألمريكيةمفاألرضمكلهامجمالملؤامراهتامبغريمحساب..منريدمانقالبامهنًا..ونريدممأمامم

تغريًامهناك!مورسعانممامتنقلبماألرضموتتغريماألحوالموكلمالوسائلمحالل!مالكذبموالغشمم

ةميفمموالتصفيةماجلسديةمورشاءمالضامئرمبالالم!مالهممأنمتنفذمالغاية..والغايةموالوسيلةمكلتامهامغارقم

ماألوحال!م

 العلامنية: 

مقلنا:معرفناماليكافيليني..مفمنمغريهم؟م

مقال:مالعلامنيون.م

مقلنا:ممامتريدمهبم؟م

قال:مبعدمأنمانترشتمأفكارمميكافييلميفمالصلحةمالجردةمأخذماللوكمواألباطرةميتمردونمم

خالصةمهلممعىلممعىلمذلكمالسلطانمالقاهرمالذيمتستذهلممبهمالكنيسة،مويطالبونم)بالسلطةمالزمنية(مم
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أنمتقترصمالكنيسةمعىلمالسلطةمالروحيةمفحسب،موكانممستندهمميفمذلكمنظريةماحلقماإلهليمم

مالقدس.م

يقولمرندال:م)نشأتمنظريةماحلقماإلهليمللملوكميفمأولمعهدهامكمحاولةملتحريرماحلكومةمم

أنملهمحقًامإهليًاميفمالسيطرةممالدنية،مأوالعلامنيةممنمرقابةمالباباموالكهنة،مكاممأهنامكانتمردًامعىلمدعواهمم

ممم( 1) عىلماألمورمالزمنية(م

مونظريةماحلقماإلهليمتستندمإىلمنظريةمرومانيةمقديمةمتعرفمبنظريةم)العقدماالجتامعي(مم

ممكلمممبأنمممالقولمممعىلممم– ممالدنيةممماحلقوقمممجملةممميفمممضمنتمممكامممم– وقدمكانتماإلمرباطوريةمالرومانيةمم

،مغريمأنمالشعبمتنازلمبموجبممالروماينممللشعبمميعودانممالقواننيمموضعمميفممحقمموكلممالسلطةم

قانونمشهريمعنمهذهماحلقملإلمرباطور،موهومتفسريمطبيعيملجرىمالتاريخمالروماينمفجميعمم

حقوقمالشعبمالروماينمومجيعمسلطاتهمانتقلتمإىلماإلمرباطور،مولهموحدهمحقم)إصدار(مالقواننيمم

موحقمتفسريها.م

ينميفمالقرونمالوسطىمانتبهماإلمرباطورمإىلمهذهمالنظريةمموعندمامتممإحياءمالقانونمالرومام

واختذهامسالحًامضدمسيطرةمالكنيسة،مثممتبعهميفمذلكممجيعماألمراء..موهكذامنشأتمنظريةمالعقدمم

االجتامعيمالقائلةمبأنمكلمسلطةممدنيةمترتكزميفمأساسهامعىلمالشعب،موأنمالشعبمقدمحوهلامإىلمم

موظائفمالرضورية.ماحلاكممليمكنهممنمالقياممببعضمالم

مقلنا:مفاممالضريميفمهذهماألفكار؟م

مقال:ملقدمكانتمهذهماألفكارموقوداملنريانمكثريةمالمنزالمنحرتقمهبا.م

مقلنا:مكيفمذلك؟م

قال:ملقدمكانتمتلكماألفكارمحتملممعاولمخطريةمهتدممهبامكلمالقيممالنبيلة..موأوهلامأنمم

وينفونمالرساالتموالوحي،موينفونماحلياةمم)الفكرينماألحرار(مبدأوامهيامجونمفكرةماأللوهليةم

 
 ..م1/277(متكوينمالعقلماحلديث:1)
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اآلخرةمواجلنةموالنار..مويقولونمإنمهذهمكلهامأوهاممتبنتهامالبرشيةميفمغيبةممنمالعقل،مواآلنموقدمم

مصحامالعقلمفقدمآنماألونملنبذهاموتركهامللهمجمالتأخرين.م

اإلنسان..موأهناممبلمانترشتماألفكارماإلغريقيةمالقديمةمالتيمتذكرمأنماآلهلةميفمرصاعمدائمممعمم

تريدمأنمتقهرماإلنسانموتكبتهموحتطمهملكيمالميطمحميفمأنميكونممقتدرًاممثلها،مفالمتفتأمكلاممحققمم

نجاحًامأنمتصبمالكوارثمفوقمرأسهملكيمالميستمتعمبثمراتمنجاحه،موهوممنمجانبهمدائممم

مديد.مالتحديملآلهلة،مكلامموقعميفمحفرةممنمحفائرهامعادميستجمعمقواهمليصارعهاممنمجم

متلكمم متزعم مإذ ممبارشة، مالعنىمبصورة مهذا ملبيان مبروميثيوسمالشهرية وتكفيمأسطورة

األسطورةمأنم)زيوس(مإلهماآلهلةمخلقماإلنسانممنمقبضةممنمطنيماألرضمثممسواهمعىلمالنارمم

القدسةم)التيمترمزمإىلمالعرفة(مثمموضعهميفماألرضمحماطًامبالظالمم)الذيميرمزمإىلماجلهل(مفأشفقمم

كائنمأسطوريميسمىمبروميتوس،مفرسقملهمالنارمالقدسةملكيمينريملهمماحوله،مفغضبمممعليهم

زيوسمعىلماإلنسانموعىلمبروميثيوسمكليهام..مفأمامبروميثيوسمفقدموكلمبهمنرسًاميأكلمكبدهمم

مبالنهار،مثممتنبتملهمكبدمجديدةمبالليلميأكلهامالنرسمبالنهارميفمعذابمأبدي!م

يوسم)باندورام(م)مالتيمترمزمإىلمحواءم(ملكيمتؤنسموحشتهم)يفمموأماماإلنسانمفقدمأرسلملهمزم

ظاهرماألمر!(موأرسلممعهامهديةمعبارةمعنمعلبةممقفلة،مفلاممفتحهامإذامهيممملوءةمبالرشورمالتيمم

مقفزتممنمالعلبةموتناثرتمعىلمسطحماألرضملتكونمعدوًامدائاًمموحزنًاملإلنسانم!م

مإىلمهذهم مرصحية مالعاملمممويشريمجوليانمهكسيلمإشارة ميفمكتابم)اإلنسانميف األسطورة

(،مفيقولمإنمموقفماإلنسانماحلديثمهومذاتمالوقفممMan in the modern worldاحلديثم

الذيممتثلهمهذهماألسطورةمفقدمكانماإلنسانمخيصعمهللمبسببماجلهلموالعجز،مواآلنمبعدمأنمتعلممم

يهممنمقبلميفمعرصماجلهلموالعجزمموسيطرمعىلمالبيئةمفقدمآنملهمأنميأخذمعىلمعاتقمنفسهمماكانميلقم

معىلمعاتقماهلل،مويصبحمهوماهلل(م

مقلنا:مفاممالصدرمالذيمهربمإليهماإلنسانمبعدمهربهممنماهلل؟م
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قال:ملقدماجتهمالفكرمالنسلخممنمالدينمإىلمالبحثمعنممصدرمآخرمللقيمماإلنسانيةمغريمالدين!مم

حدثمفياممبعدمحنيمامتدماخلطمالنحرفممممذلكمأنمأوروبامملمتكنمقدمانسلختمبعدممنمالقيممذاهتامكامم

فازدادمبعدًاموانحرافًا،مأومملمتكنمقدمسنحتمالفرصةمللرشيرينمأنميعلنواماحلربمالنظمةمعىلمكلمم

ممقوماتم)اإلنسانم(مكاممسنحتمهلممبعدمظهورمالداروينيةموإعالنمحيوانيةماإلنسان!م

هوممصدرمالقيمماإلنسانيةمفقدممففيمتلكمالفرتةموجدم)الفكرماحلرم!م(مأنهمإنمأقرمبأنمالدينم

وجبمعليهمأنمحيافظمعليهموالمهيامجهموالميسعىمإىلمحتطيمهم!مفينبغيمإذنمأنميبحثمذلكمالفكرمم

عنممصدرمآخرميستمدممنهمالقيممويسندهامإليه،ملكيمالميقولمأحدمإنهمالميمكنماالستغناءمعنمم

وأفكارم)جانمجاكممم،مةمالدينم!موعىلمهذامالضوءميمكننامفهممفلسفةم)أوجستمكومت(ممنمناحيم

روسو(ممنمناحيةمأخرى،مفكالمهامجيهدمنفسهمليقولمللذينميقفونممدافعنيمعنمالدين:مهامقدمم

وجدناممصدرًامآخرمتنبعممنهمالقيممالرضوريةمحلياةماإلنسانمغريمالدينموجدناهميفم)الطبيعة(مويفمم

الدين..مفدعونامإذنممنمممنمممم_يفمإثباتمالقيمموترسيخهاممم_)النفسمالبرشيةم(موهوممصدرمأفضلمم

الدين،موتعالواممعنامإىلمتلكمالصادرم)احلرةم(مالتيميقبلمعليهاماإلنسانمإقبااًلم)طبيعيًا(م)وذاتيًام(مم

مدونمأنمحيسمبالقهرمالفروضمعليهممنمقوةمأعىلممنه!م

لقممويفمالوقتمذاتهماجتهمهذام)الفكرمالتحرر(مإىلمعبادةمالطبيعةمبدالًممنمعبادةماهلل،مونسبةماخلم

إليهامبداًلممنماهلل..مويفمذاتمالوقتمكذلكماجتهمالفنمإىلممناجاةمالطبيعةمبداًلممنممناجاةماهللمم

موتأليههامبدالًممنمتأليةماهلل.م

موعندمامجاءتمالثورةمالصناعيةمجاءممعهامالزيدممنمإبعادمالدينمعنماحلياة..م

نمنفوذمكبريميفمحياةممكانمماميزالمللديمم_أوماإلقطاعيمكامميسمونهمم_ففيمالعهدمالزراعيم

مالناس.م

كانماللوكمقدماستقلوامعنمسطانمالبابا،موقامتم)علامنيةماحلكمم(مبفصلمالدينمعنمالسياسةمم

)مأيمإقصاءمرجالمالدينمعنمالتدخلميفمشؤونمالسياسةم(مولكنمالكنيسةمكانمماميزالمهلامسطانمم
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متبارات.مضخممعىلمأخالقمالناسموعاداهتمموأفكارهممرغممكلمالرصاعاتموكلماالعم

هزاتمعنيفةميفمحياةمالناس..مفقدممم_أومأريدمهلامأنمحتدثمممم_ولكنمالثورةمالصناعيةمأحدثتم

عملتمهذهمالثورةمعىلمإخراجمالرأةمإىلمالعملموإفسادمأخالقمالرجلممعها،مواستغاللمقضيةمم

الساواةممعمالرجلميفماألجرملبثمروحمالرصاعميفمنفسمالرأةموإحراجمصدرهاممنمقوامةمالرجلمم

والعملميفمالبيتموالتفرغملألمومة،مومامنتجمعنمذلكمكلهممنمحتطيمماألرسةموترشيدماألطفالمم

موالفوىض..مونسبةمذلكمإىلمالتطورمالذيمهيدممماميشاءممنمالقيممويلغيمماميشاء!م

وكانتمالطامةمالعظمىمهيمالداروينيةموإبعادماإلنسانمذاتهممنمعاملماإلنسانموإحلاقهمبعاملمم

ملمتعدمهناكمحاجةمإىلمالقيممأصاًل..مالمالدينموالماألخالقموالمالتقاليدمالستمدةمممماحليوانم!مفعندئذم

ممنمالدين.م

قالمرجلممنا:مولكنمأالمترىميفمالنظاممالعلامينممنمالصالحممامقىضمبهمعىلمتلكماآلثارمم

ماخلطريةمالتيمأنشأهاماحلكممالديني؟م

اإلقطاعيمهومالسائد،موكانتمالكنيسةمقدمأومهتمملقدمكانمـميفمظلماحلكممالدينيمـمالنظامم

الناسمأنهمهومالنظاممالرباينمالدائممالثابتمالذيماليتغري،مألنمأوضاعمالناسمفيهمهيماألوضاعمالتيمم

قدرهاماهللممنذماألزلموريضمعنهامواقتضتممشيئتهمأنميظلمالناسمعليهامإىلماألبدم!موأنهممنمريضمم

مفقدماستحقممنماهللماجلنةموالرضوان!مباممفيهممنمهوانمومذلةموشظفمومشقةمم

قال:مذلكمصحيح..مولكنمالناسمحنيمخرجواممنمالدينمعىلمخطمالعلامنيةمملميستبدلوامم

باإلقطاعمماهومخريممنه،مسواءميفمالرأسامليةمأومالشيوعية،مبلمظلوامينتقلونممنمجاهليةمإىلمجاهليةمم

مجديد.مممحتىمهذهماللحظة،موكلاممحاولوامأنميصلحوامالظلممجاءوامبظلمم

ميرشعونموحنيمم ميفمأيدهيممالالموالسلطان، مسادة موعبيد، مإىلمسادة فهممينقسمونمأواًل

يرشعونمفإهنمميضعونمالقواننيمالتيمتضمنممصلحتهمموتسخرماآلخرينمهلم،موعبيدمليسميفمم

أيدهيمممالموالمسلطان،مفالميرشعون،مإنامميقعمعليهممماميضعهمالسادةممنمترشيعات،مويسخرونمم
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ممواالضطرابمماخلبلمميصيبهمممأخرىممجهةممومنم..مالسلطانممأصحابمملصلحةمم-مأبوممأمممرضوامم– 

مرؤيةمماممنتيجةمموالتخبطم معن موالعجز ماإلحاطة معن مالبرشيموالعجز مالبرشيمواجلهل لقصور

مالستقبلمالذيمينبنيمعىلماحلارض،منعممولكنهممعمذلكمغيبمالميمكنمالتنبؤمبهمعنميقني.م

 الديمقراطية: 

ماممغريها؟مقلنا:معرفنامالعلامنية..مفم

م( 1) ممقال:مكذبةمتسمىم)الديمقراطية(م

م؟ممم( 2) قلنا:مالمنسمعمعنهامإالمطيبا،مفكيفمتصفهامهبذام

مقال:مألهنامكذلك..مإهنامأكربمكذبةميامرسهامالستبدونمليلعبوامهبامعىلمأذقانمشعوهبم.م

مقلنا:مكيفمذلك؟م

مقال:ملذلكمقصةمطويلةملنمتفهموامآخرهامحتىمتفهموامأوهلا.م

 
م)1) ماألول مالشق م: مشقني ممن مويتكون ماألصل، ميونانى مالديمقراطية ممصطلح )Demoskratiaمبالعربية:م موتعنى )

ما م: مالعرب ملسان مىف موالشعب مالديمقراطيةم)الشعب(، ممن مالثانى مالشق مأما مشعوب.. مواجلمع مالعظيمة، لقبيلة

(Demoskratia.مفيعنىمحكممأومسلطةمبمعنىمالتحكممىفمالصريمالشخىص،موأحيانامتعنىممصريمالغري:)م

موجمموعمالشقنيميعنىم:محكممالشعب،مأومسلطةمالشعب.

مىمممامهومعليهمىفماللغاتماألوربيةماحلية.ويالحظمأنمالكلمةمىفمالنطقمالعربىمهلامأقربمإىلمأصلهاماليونان

أنمالديمقراطيةممهىمم-وهوممنمأبرزممفكرىمعرصمالنهضةموممنمسامهوامىفمإرساءمنظريةمالديمقراطيةم-ويرىممنتسكيوم

محكممالشعب،مأوممنميمثلونهموفقمقواعدمنيابيةمخاصة،مفإذامكانماحلكممىفمأيدىمفئةممنمأغنياءمالشعب،مفتلكمهىماألرستقراطية.

مىفمحالةم مأما مأومحكممالشعبمباسممالشعب، ممتثيلمالشعب، ميستطيعمكلمشخصموفقمقواعدمخاصة ففىمالديمقراطية

األرستقراطيةمفإنماحلكممحمصورمىفمطبقةممعينةمأومعدةمطبقاتمالميتعداها..موأحسنمشكلمللحكمماألرستقراطىمهومذلكم

ماحلكممالذىميقرتبممنماحلكممالديمقراطى.م

فهومالذىميقوممعىلمهيئاتمتتوسطمبنيماللكموالشعب،موتكونمهلاماختصاصاتمم-ىفمرأىممونتسكيومم-أماماحلكمماللكىم

محمدودةمحتديدامدقيقامحيدممنمسلطانماللك.م

مدمحسنمسعفان،مروحمالقواننيملونتسيكو،مصم مبعدها،ماهليئةمالرصيةمالعامةمللكتاب،متراثماإلنسانية،م28)انظر: ،موما

 م(م1995

 منمكتابمبعنوانم)الديمقراطية(ممللدكتورمصالحمالرقيب.م(ماستفدنامهنام2)
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مفحدثنامعنمأوهلا.مقلنا:مم

قال:مالمشكمأنكممتعرفونمأنمأولممنممارسمالديمقراطيةمكنظاممحكممهمماإلغريقميفمم

مدينتيمأثيناموإسبارطةمخاللمالقرننيماخلامسموالرابعمقبلماليالد،موذلكمبعدمتطورمسيايسمطويلمم

اسممماستغرقمحوايلمسبعةمقرون،محيثمكانتمتقومميفمالدينةمحكومة،ميطلقمعليهاماصطالحًا:م

محكومةمالدينة.م

لقدمكانمأفرادمالشعبممنمالرجالمجيتمعونمكلهمميفمالدينة،مويشاركونممجيعًاميفمحكمها،مم

أيمجيتمعونميفمهيئةممجعيةمعمومية،ميتشاورونمفيهاميفمكلمأمورماحلكم،ممثل:مانتخابماحلاكممم

مساعدمعىلمموإصدارمالقوانني،مواإلرشافمعىلمتنفيذها،مووضعمالعقوباتمعىلمالخالفني،موربامم

هذاماالجتامعمالعام:مقلةمعددمالسكان،موبساطةماحلياة،موسهولةمالشاكلمويرسها،موقدمتوزعتمم

االختصاصاتمالترشيعيةموالتنفيذيةموالقضائيةمعىلماهليئاتمالتالية:ماجلمعيةمالشعبيةم)العمومية(،مم

موالجلسمالنيايب،موالحاكممالشعبية.م

ممم مالشعبميفمهاتنيمالدينتنيمكان م)حكمممفحكم موكانتمالتسمية ممبارشة، مبصورة طبقًا

مالشعب(ممطبقةمبصورةممبارشة،مومنطبقةمعىلمالواقعمانطباقًامكاماًل.مم

ولكنمهذهمالصورةممنمحكممالشعبم)الديمقراطية(مقدمانتهتمبانتهاءمحكومةمالدينةميفمأثينامم

م.م( 1) وإسبارطةماليونانيتنيم

اإلقطاعمالذيمظلمحيكمهامأكثرممنمألفممممبعدمذلكمبفرتةمطويلة..موبعدمأنمعرفتمأوربامنظامم

عامميفمظلماإلمرباطوريةمالرومانيةموالقانونمالروماين،مولامآمنتمأوربامبالديانةمالسيحية،مملمتغريمم

السيحيةممنمواقعماحلياةميفماجلانبمالترشيعيموالقانوينمشيئًامبلممارسمرجالمالدينمالنصارىمم

مظلمالنظامماإلقطاعيموالطغيانمالكنيسمملميكنمللشعبممظلاًمموطغيانًامجتاهمالشعوبماألوربية،مويفم

مقيمةمأوموزن،مبلمكانميتعرضمألبشعمأنواعمالظلمموالطغيان.م

 
 .م121ممصم1976(انظرمالديمقراطيةماألثينيةمأ.هـ.م.مجونز،مترمجةمد.معبدمالحسنماخلشاب،ماهليئةمالرصيةمالعامةم1)
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بعدمأنمكانمالشعبميعاينممنمظلمموطغيانماللوكمواألمراءمالذينمكانواميامرسونماحلكممم

طلق،محيثمتقولمهذهممالستبدماستنادًامإىلمنظريةمالتفويضماإلهليمالتيمُاخرتعتملتربيرمسلطاهنممالم

النظرية:م)إنماللوكميستمدونمسلطاهنمممنمتفويضماهللمهلممسواًءمكانمتفويضًاممبارشًامأومغريمم

مبارش(،موكانمالشعبميعاينمأيضًاممنمظلمماإلقطاعينيمورجالمالكنيسة،مونتيجةمالظاملمالرتاكمةمم

مسيس(متفجرتمالثورةمالفرنسية،مورفعمشعار:م)اشنقوامآخرمملكمبأمعاءمآخرمقم

لقدمختلصتمأورباممنمظلمماإلقطاعمواألمراءمواللوكمورجالمالكنيسة،مولكنهاماستبدلتمم

مالنظاممم مهو مآخر، محكم مبنظام مقرون ملعدة معىلمصدرها مجاثاًم مالذيمكان مالظامل ماحلكم نظام

مالديمقراطيمالذيمأخذتهممنمتراثهاماإلغريقيمالروماين.م

احلديثةميفمأخذهامبمبدأمسيادةمالشعبمهومنظريةم)العقدممواألساسمالذيماستندتمإليهمأوربامم

االجتامعي(مالتيمصاغهامكلممنمتوماسمهوبز،موجونملوك،موجانمجاكمروسو..موجوهرمهذهمم

النظرية:م)أنمالناسميفمأولمأمرهممكانواميعيشونمحياهتممالفطريةمالبدائيةمحياةمغريممنظمة،مختلومم

أوممؤسسةمتنظمممعامالهتمموأمورمحياهتم،مثممممنمالترشيعمالذيمحيكمهم،موليسمهناكمدولةم

نتيجةمتطورماحلياةماحتاجمالناسمإىلمدولةموترشيعمحاكم،مألجلمذلكمعقدوامفياممبينهممعقدًامتنازلوامم

بمقتضاهمعنممجيعمحقوقهممأومبعضهامللمجموع،ممنمأجلمإقامةمالسلطةمالتيمحتكمهمموتنظممم

مشؤونمحياهتمموحتفظمحقوقهمموحرياهتم(م

سبمهذامالتصورمقامتمبناءمعىلماإلرادةمالشعبية،مفالشعبمهومصاحبمالسيادةمموالسلطةمحم

موالسلطة.م

وبعدمنضالموكفاحماستمرمفرتةمطويلةممنمالزمانماستقرتمالديمقراطيةميفمأوربامعىلمصورهتامم

ماحلالية،معىلماختالفمبينهاميفماجلزئياتمالميؤثرميفمصورهتامالعامةمومبادئهامالرئيسية.م

مالضريميفمهذا..مأليسممنمحقمالشعبمأنمحيكممبالقواننيمالتيمتتناسبممعممقالمرجلممنا:مفامم

ممصاحله؟م
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قال:مذلكمصحيح..مولكنمالتاريخميفمالقديممواحلديثمملميذكرملنامأنمهذهماخلصيصةمقدمم

حتققت،مفالديمقراطيةمكنظاممللحكممكانتمدومًامنظامًامطبقيًا،مأيمكانتمومازالتمطبقةمواحدةمم

امومشيئتهامعىلمباقيمطبقاتمالجتمع..مولذلكمذكرتملكممأنمالديمقراطيةممهيمالتيمتفردمإرادهتم

مالمتعدومكوهنامكذبةمتفننمالستبدونميفمالتالعبمهبا.م

مقلنا:مكيفمذلك؟م

كانتمالطبقةمالكونةممنماألمراءموالنبالءموأرشافمالقومممم-معندماإلغريقمم-مقال:ميفمالقديمم

عةمصاحبةم مم-موهمماألغلبيةمم-ماإلدارةمالعليا،مبيناممكانمبقيةمأفرادمالشعبمهيمالطبقةماحلاكمةمالرشِّ

مالممتلكممنماألمرمشيئًا.م

ويفماحلديثمنجدمطبقةمكبارماألغنياءممنمأصحابمرؤوسماألموالمهممالذينميشكلونمم

عةمصاحبةماإلرادةمالعليا،مفهيمالتيممتلكماألحزابمووسائلماإلعالممالتيمم الطبقةماحلاكمةمالرشِّ

ملعامموتوجههملصالحمالقلةماحلاكمة.متصنعمالرأيمام

إنمالديمقراطيةملعبةماألقليةمسواءمكانتمفئةمأومطبقة،موليستمحكومةمالشعبمأوماألغلبيةمم

مكاممجاءميفمتعريفها،موكامميتوهممكثريممنمالناس.م

مكالديمقراطيةمالقيرصية،مم مللنظممالستبدة، مكثرية مفإنمالديمقراطيةمقدمتملنامصورًا وهلذا

مم.م1852بونابرت،مونظامملويسمنابليونمممموكنظاممنابليونم

يفمالنظاممالديمقراطيمالممم-مبكلمأفرادهمأومأكثرهممم-مباإلضافةمإىلمهذا،مفإنمالجلسمالنيايبم

يستطيعمأنميسّنمترشيعًامصاحلًامنافعًا،ملتعذرماتفاقمعقولممجيعمالنوابمعىلمترشيعمواحد،موّلامم

جلنةمقانونية،موهلاممقررمواحد،محتىميمكنممممأدركمهؤالءمالنوابماستحالةمذلك،مجعلواميفمالجلسم

،مثممم-مأعضاءماللجنةمالقانونيةمم-موضعمالنظامممنمواحد،مثمميعرضمللنقاشممنمعددمحمدودم

يعرضمعىلمالجلسمالملوضعه،موإناممإلقراره،مبعدمنقدهممنمعدةمأشخاص،موبعدمذلكميصبحمم

د،موناقشهمعدةمأشخاص،ممقانونًاممنمقبلمالجلس.موحقيقةماألمر:مأنمواضعمالقانونمشخصمواحم
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مفيكونمواضعمالقانونمبضعةمأفراد،مالمالشعبموالمأكثريته،موالمالجلسمالنيايبمالنتخبمنفسه.م

هممواضعومالقوانني،مفإنمالقانونمأومالنظاممممم-مممثيلمأكثريةماألمةممم-موعىلمفرضمأنمنوابماألمةمم

يهامعالقاتماألمةميفممالذيموضعوهمالميصلحمألنميعنيمالصلحةموحيددمالفسدة،مالتيمتقوممعلم

الجتمع،مألنمالنظاممأومالقانونممصدرهمالعقل،موالعقلموحدهمالميملكمذلك،مألنمعقولمالناسمم

ممتفاوتةمومتباينةممنمحيثماألفكارموحتديدمالصالحموالفاسد.م

مواحلرياتملألفراد،مم ماحلقوق متقرير معىلممبدأ متقوم مالديمقراطية مفإن مهذا، مإىل باإلضافة

انتهامومحايتها،مولقدمظهرتمهذهماحلقوقمواحلرياتميفمالبدايةمحلاميةماألفرادممووجوبمضامهناموصيم

معىلمسلطانمم يفممواجهةمسلطةمالدولة،مواستمدتمدعائمهاممنمالنظرياتمالتيمأوردتمقيودًا

الدولةمكنظريتيمالقانونمالطبيعيموالعقدماالجتامعي،مولقدماستقرتمأخريًامهذهماحلقوقمواحلرياتمم

ممنمام لنظاممالديمقراطي،مإذمقررهتاممنمقبلمإعالناتماحلقوقمالختلفةمعقبمموأصبحتمجزءًا

موظهرتميفمشكلمنصوصمدستوريةميفمصلبمم موالفرنسية، مواألمريكية الثوراتماإلنجليزية

القواننيماألساسية،موهوممامأخذتمبهمأغلبمالدساتري.موقررهامأيضًامميثاقمهيئةماألمم،مواليثاقمم

مم.م1948ديسمربمممم15ممالعاليمحلقوقماإلنسانمالصادرميفم

مقالمرجلممنا:ممامأمجلمهذا..مفلممتعيبه؟م

مقال:مأنامالمأعيبه..مولكنيمأذكرمخطورته.م

مقالمالرجل:مفاممخطورته؟م

م مالديمقراطية مالتيمكفلتها مفيامميتعلقمباحلرية يفمجمالممقال:مسأرضبملكممثاالمعىلمهذا

م..مماألخالقم

بالقانونمالديمقراطي..مفالسلوكمممأنتمتعلممأنمحريةماإلنسانميفمأنميفسدمحريةممكفولةم

اجلنيسممسألةمخاصةمإىلمأبعدمحدودماخلصوصية،مالميتدخلمالقانونمبشأهنا،مأيمتدخلمإالَّميفمم

م مأيمعالقة مأما مالمباالتفاق، مباإلكراه متقع مألهنا ماالغتصاب، مهيمجريمة مواحدة عىلممم-محالة
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مدخلمألحدممنمالناس..ممتقعمباالتفاقمفالمدخلمللقانونمهباموالمدخلمللمجتمعموالمم-ماإلطالقم

فسواءمكانتمهذهمالعالقةمسويةمأومشاذة،موسواءمكانتممعمفتاةمملمتتزوجمأوممعمامرأةممتزوجة،مفهذامم

مشأنماألطرافمأصحابمالعالقة،موليسمشأنمأحدمآخر.م

موتعطيهامم مبالقانون، موحتميها مالغرب، ميفمبالد مالديمقراطية مهبا مالتيمتقر تلكمهيماحلرية

مالرشعيةمالكاملة.م

اميفمجمالمالسلوكماألخالقي..مأماماحلرياتماالقتصادية،مفقدمأعطتمالديمقراطيةمالفردممهذم

حريةممطلقةميفمالكسبموالتملكموالثراءمواإلنفاق،مدونمضوابطموالمقيود،مومنمهنامكانمالربامم

واالحتكارموالكسادموالبطالة،مواإلرسافميفمإنفاقمالالمولومكانمعىلمالفسادموالرذيلة،موظهرمم

ونمعىلمأموالمالناس،ميأكلوهنامبالقامر،موالرشوةمواستغاللمالسلطة،موعربمالصنوعاتممالحتالم

موالبغاء،مم مالعهر مومنمخاللمدور موالذوقماإلنساين، مللفطرة مالفسدة مبالواد موالتجارة التافهة،

وصاالتمالرقصموالتعريمواالنحالل،مومنمخاللماحلروبمالصطنعةمإلجيادمأسواقمترصيفمم

مومنمخاللممؤسساتماجلنسموالسينامموالودةممفائضماإلنتاجممنم السالحمووسائلمالدمار،

موالتقاليعمالفسدةملألخالقموالطباع.م

باإلضافةمإىلمهذا،مفإنمعدمموجودمرشوطمجيبمتوافرهاميفمالشخصمالذيميريدمترشيحمنفسهمم

نممللحكمميفمالديمقراطيةمجيعلمطالبمالسلطةميتنافسونمعليها،مبلميتقاتلونممنمأجلها،مويسلكوم

يفمسبيلمالوصولمإىلماحلكممكلمالوسائلمالالأخالقيةمالتيممنمشأهنامالتأثريمعىلمالناخبنيمورشاءمم

أصواهتممباألموالمالبذولةمللعامة،موالناصبمالوعودةمللكتابموالصحفينيموالساسةموالزعامءمم

مونحوهممممنميسريميفمموكبمالنفاقمللشخصمأوماحلزبمالرشحمللحكم.م

نمغريمالؤهلنيمعلميًاموإداريًاموخلقيًامثممإنمانعداممهذهمالم منمخاللمأمواهلممم-مرشوطممتكِّ

منمالوصولمإىلماحلكم،موأمثالمهؤالءميكونونملعنةممم-مالطائلةموموكبمالنافقنيمالسائدينممعهمم

معىلمشعوهبمموبلداهنم،مكاممنرىميفمواقعنامالعارص.م
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مالدم يمقراطيةمتؤكدمأنمنسبةممإنماألنظمةموالترشيعاتمالتيمتصدرمعنمالجالسمالربلانية

األغلبيةمالتيمتوافقمعىلمهذهمالترشيعاتمواألنظمةمنسبةمتافهةمجمردةممنمالقيممواألخالق،منسبةمم

خاضعةمألهواءمورغباتمشياطنيماإلنسمواجلنمالذينمهيمهممتفكيكمروابطماألرسةموالجتمع،مم

يحممامالميقبلهممنملديهمموهدممقواعدماحلقموالعدلمواألخالق.موإال:مبامذامنفرسمالقواننيمالتيمتبم

مسكةممنمعقلمأومذرةممنمحياء،مكقواننيمإباحةماللواط،موعقدمالرجلمالزواجمعىلمرجلمآخرمكاممم

يعقدمالزواجمبنيمالرجلموالرأة،موإباحةمالزناموالرباموالقامر،موإباحةمالرشوباتمالكحوليةمالدمرةمم

كمممامتقشعرممنهمالفطرموالعقولممللفردموالجتمع،موالسببةمللضياعموفقدانماإلحساس،مونحومذلم

مالسليمة.م

 الفاشية: 

مقلنا:معرفنامالديمقراطيةموأوزارها..مفاممغريها.م

م.م( 1) قال:مالفاشيةم

مقلنا:ممامالفاشية؟م

قال:مهيمالصورةمالفاضحةمللديمقراطيةمواليكافيليةموالعلامنية..مإهنامشكلممنمأشكالمم

ممجيعمعىلمم ممعها مويسيطر متامة، مسيطرة ميسيطرمعىلماحلكومة مدكتاتور احلكوماتمالتيميرأسها

مالنشاطاتمالسياسيةمواالقتصاديةموالدينيةمواالجتامعية.مم

موم مالتطرفمالوطني، مأشكال ميغذيمكلمذلكمبكافة مللعسكرية،مموهو السياساتمالنازعة

موالتوّسع،موالغزومواضطهادماألقليات.م

مقلنا:مفكيفميسمحمهلذامبالرور؟م

 
ام..م(ميطلقممصطلحم)فاشية(ملكلمنظاممحكم،مأوممفهوممسيايس،ميشبهمحكممبنيتومموسوليني،موأدولفمهتلرموسياساهت1)

م،مويفمألانيامبقيادةمهتلرممنم1943ممإىلمسنةم1922فقدمقامتمحكومتانمفاشيتانميفمكلممنمإيطاليا،مبقيادةمموسولينيممنمسنةم

 م.م1945ممإىلمسنةم1933سنةم
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قال:ميستغلمالفاشيونمبرباعةممامحيصلميفمالدولةممنمأزمات..مفهمميأتونمإىلمالسلطةمـميفمم

ممأغلبماحلاالتمـمعىلمإثرمحدوثماهنيارماقتصاديمبالبالدمأومهزيمةمعسكريةمأومكارثةمأخرى..م

ويكسبماحلزبمالفايشمتأييًدامشعبًياملاميبذلهممنموعودمبأنهمسينعشماالقتصاد،موسيسرتدمكرامةمم

البالد..موقدميستغلمالفاشيونمخوفمهذهمالشعوبممنماألقلياتمأوممنميشءمما..مونتيجةملذلكمم

مقدميستحوذمالفاشيونمعىلمالسلطةمعنمطريقمانتخاباتمسلميةمأومعنمطريقمالقوة.م

يستويلماحلزبمالفايشمعىلمالسلطة،ميتسلممأعضاؤهمالوظائفمالتنفيذيةموالقضائيةمموبعدمأنمم

والترشيعيةميفماحلكومة..مويفمأغلبماحلاالتميتوىلمرئاسةماحلكومةمشخصمواحدمـموغالًبامم

مايكونمذامنزعةماستبداديةموجاذبيةملدىماجلامهري..موأحيانًا،متتوىلمقيادةماحلكومةمهيئةممنمأعضاءمم

ميسمحمالفاشيونمبقياممحزبمآخرمأوممعارضةملسياستهم.ماحلزب..موالم

ويؤديمشغفمالفاشينيمبتمجيدمالوطنيةمإىلمازديادمالروحمالعسكرية..موقدمجينحون،معندمامم

متزدادمالقواتمالسلحةمقوة،مإىلمغزومبالدمأخرىمواحتالهلا.م

..مموتسمحمالفاشية،مبلموتشجعمالنشاطماالقتصاديماخلاص،ممامداممخيدممأهدافماحلكومةم

مالعامليةمم مالنقابات مالفاشية موحترم ماإلنتاج. ميضطرب مال محتى ماإلرضابات؛ ماحلكومة وحتظر

وتستعيضمعنهامبشبكةممنمالنظامتميفمالصناعاتمالكربى..مويطلقمعىلمهذهمالنظامتمالتيمم

تتكونممنمالعاملموأصحابماألعامل،ماسممالؤسسات.ملكنهامختتلفمعنمتلكمالتيمتنشأميفمبالدمم

مأخرى.م

ضميفمالؤسساتمالفاشيةمأنممتثلمالعاملموأصحابمالعملممًعا.مويفمحقيقةماألمرمفإنممويفرتم

هذهمالؤسساتمختضعملسيطرةماحلكومة،موعنمطريقهامحتددماحلكومةماألجور،موساعاتمالعمل،مم

موأغراضماإلنتاج.م

لسفرممواحلريةمالشخصيةميفمهذامالنظامممقيدةمتقييًدامشديًدا،مفعىلمسبيلمالثال،متقيدماحلكومةمام

إىلمالبالدماألخرى،موحتدممنمأيماتصالمبشعوهبا،موهتيمنمعىلمالصحفمووسائلماالتصالمم
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األخرىميفمبلدها،موتبثمالدعايةمللرتويجملسياساهتا،مومتارسمرقابةمصارمةمعىلمالطبوعاتملقمعمم

اآلراءمالناوئةمهلا..مويفرضمعىلمكلماألطفالمااللتحاقمبمنظامتمالشباب،محيثميتدربونمعىلمم

سرياتمويتعلمونمالفاهيممالفاشية..موتسحقمالرشطةمالرسيةمأيةممقاومة..موقدمتؤديمالعارضةممالم

مإىلمالسجنموالتعذيبموالوت.م

ويعتربمالفاشيونمكلمالشعوبماألخرىمأدنىممنمقوميتهممالتيمينتمونمإليها،ملذلكمقدمم

م.متضطهدماحلكومةمالفاشيةمأومتقتلمحتىمالغجرمأوممنمينتمونمإىلمأقلياتمأخرىم

مقلنا:مأليستمهذهمالكلمةمالتيمكانميناديمهبام)بنيتومموسوليني(؟م

فال:م)بنيتومموسوليني(مملميكنمإالمداعيةممنمدعاهتا..مأمامهيمكواقعموتطبيقمفقدمكانتمأسبقمم

موأطولمعمرا.م

 السالم 

بعدمأنمذكرملنامصاحبناممامذكرممنمأنظمةماحلكممالختلفةمسكتمسكوتامعميقا،مقطعناهمبقولنا:مم

مريها؟مفاممغم

قال:محسبكمممامسمعتم..ملقدمكانمكلماسمممنمتلكماألسامءمقنبلةمنوويةمجثمتمعىلمكياينمم

موكيانمالالينيملتفجرنا،موتفجرممعنامكلمخصائصماإلنسانمالتيمجعلهاماهللمله.م

مقلنا:ملقدمذكرتملنامأنكمحاولتمالتخلصممنمحياتك.م

األمراءمواللوكموالستبدونممقال:مأجل..معندمامرأيتمأنمحيايتمأصبحتمجمردمعددميستغلهم

ليمألوامحياةمالبرشمظلامموقهرا..موعندمامرأيتمأنمصويتمأصبحموسيلةممنمالوسائلمالتيمينفخمهبامم

الستبدونمكريماستبدادهم..معندمامرأيتمهذامرأيتمأنمكأسمالوتىمأحىل،موأنمالقربمأسلم..مم

مفلذلكمجلأتمإىلممامجلأتممإليهممجيعا.م

مقلنا:مفاممفعلت؟م
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قال:مملميصعبمعيلمالبحثمعنمالوت..مفقدمعرفتممامحتبهماألنظمةمومامتبغضه..موعرفتمم

أنمالوتميرتصدمكلممنمتبغضه..مفلذلكمرحتمأصيحمبه..مومامأرسعمأنمهبتمرصاصةمنحوي،مم

مفأردتني..مولستمأدريمهلمكانممنمسوءمحظيمأوممنمحسنةمأنمالرصاصةمملمجتهزمعيلممتاما.م

مقلنا:مكيفمنجوتممنها؟م

ل:ميفمغمرةمجراحي،موبعدمأنمظنممنمصوبمرصاصتهمنحويمأنهمقتيلمجاءينمرجلمممتلئممقام

مبالسالمموالنورموالصفاء،موراحميمسحمعىلمجراحيمجرحامجرحامإىلمأنمبرئتممتاما.م

وملميكتفمهذامالرجلمالفاضلمبأنميمسحمعىلمجراحي..مبلمراحميملؤينمبمعاينماحلكومةمم

م موالتي مهبا.. ماهلل مأمر مالتي موالنبيونمالعادلة مالصديقون ممنممسمومم،ممثلها مخلفاؤهم ممتثيلها يعيد

م.م( 1) الصاحلنيم

ذهماحلكومة،موصوتاميدعمها..موقدمانترشتمممتهدمهلموملميعدميلمهممبعدمذلكمإالمأنمأكونملبنةمم

يفممهةمعجيبة..ملكني،مويفمغمرةمرسوريموقويتمبحثتمعنمالرجلمالذيمنفخميفممنماهلمةممامنفخمم

هلذهمالبالدمليدرأمفيهامالفتنةمالعظيمة..موقدمقدمتملقدومه،موساقتنيممفإذاميبمأسمعمأنهمقدمجاءم

ماألقدارمإىلممامساقتكممإليه.م

مقلنا:مفحدثنامعنمهذهماحلكومةمالتيمبعثتمفيكمكلمهذهماهلمةممعمأنكمملمترها.م

م..م( 2) قال:مسيطولميبماحلديثملومحدثتكممعنهام

مقلنا:مالممناصملناممنماحلديثمعنها.م

 
(ملألسفمالشديدمملميسمحمالطغاةموالستبدونموالظلمةمالذينمحكمواماألمةماإلسالميةملفرتاتمطويلةمبقيامممثلمهذهم1)

.مواألسفماألخطرم.احلكومةماإلهليةمالتيميعممنورهاموعدهلاماألرضممجيعا،مولكنمذلكمالميعنيمعدممقيامها،مفاهللموعدمبذلك

منمهذامهومعىلممنميشوهمهذهماحلكومةمالعادلةمبنسبةمتطبيقهاميفمالواقعمالتارخييماإلسالميمحرصامعىلمالتاريخموعىلماحلكامم

 مالدولةمالتيمأرادهاماهللمهلم.الظلمةمالذينمحالوامبنيماألمةموبني

(محتدثنامعنمهذاموماميرتبطمبهممنمتفاصيلميفمرسالةم)عدالةمللعالني(..مولذلكماكتفينامهنامببعضماألسسمالتيمتقومم2)

 عليهامالنظاممالسيايسميفماإلسالم،موقدمخلصناهمبترصفممنمالرسالةمالذكورة.
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مممعىلمأربعةمأسس:مالدستور،مواحلاكم،موالرعية،موالتنظيامت.مقال:مهيمحكومةمتقوم

 الدستور: 

مقلنا:مفحدثنامعنمالدستور.م

قال:ملقدمسألتمعنمهذامصاحبيمالسلممالمتلئمبالسالم،موقدمذكرميلمأنمالنظاممالسيايسميفمم

اإلسالممخيتلفمعنمكلماألنظمةميفمنقطةممهمةموخطريةمغفلتمعنهامكلماألنظمة،مبلمهناكممنمم

مراحمحيارهبامأوميشوهها.م

سألتهمعنها،مفقال:مإنهمنظاممينطلقممنمأنمالعبادمعبادماهلل..موالمحيقمألحدمأنمحيكمهممإالمم

ممنمم ماْلَفاِصِلنَيم﴾م)األنعام: مَخرْيُ مَوُهَو ماحْلَقَّ مَيُقصُّ مهلِلَِّ مِإالَّ ماحْلُْكُم م﴿مِإِن رهبممالذيمخلقهم..

مُهَومَلُهماحْلَْمُدميِفماأْلُوىَلمَواآْلِخَرِةمَوَلُهماحْلُْكُممَوِإَلْيِهمُتْرَجُعوَنم﴾ممم(..م:﴿مَوُهَوماهللَُّمالمِإَلهَم57اآليةم ِإالَّ

مَوْجَهُهمَلُهماحْلُْكُممم70)القصص:م مَهالٌِكمِإالَّ
ٍ
ء ميَشْ مُهَومُكلُّ (..م:﴿مَوالمَتْدُعمَمَعماهللَِّمِإهَلًامآَخَرمالمِإَلَهمِإالَّ

م(م88:مَوِإَلْيِهمُتْرَجُعوَن(م)القصصم

ورهبممالذيمخلقهممأنزلمعليهممبفضلهموكرمهمورمحتهمماميدهلممعىلممراضيهمليجعلوهمدستورمم

حياهتممالذيمعليهمتقام،موبهمتستقر،مفالمحيقمألحدمأنميتجاوزهمأوميقدممرأيهمعليه،مقالمتعاىلم:﴿مم

مَيَدْيِهممِم ًقاملَِامَبنْيَ مُمَصدِّ َنماْلِكَتاِبمَوُمَهْيِمًنامَعَلْيِهمَفاْحُكْممَبْيَنُهْممِباَممَأْنَزَلماهللَُّممَوَأْنَزْلَنامِإَلْيَكماْلِكَتاَبمِباحْلَقِّ

َعًةمَوِمْنَهاًجامَوَلْومَشاَءماهللَُّ مَجَعْلَنامِمنُْكْممرِشْ ملُِكلٍّ مَجاَءَكمِمَنماحْلَقِّ ًةممَواَلمَتتَِّبْعمَأْهَواَءُهْممَعامَّ مجَلََعَلُكْممُأمَّ

اِتمِإىَلماهللَِّمَمْرِجُعُكْمممَجِيًعامَفُيَنبُِّئُكْممباَِممُكْنُتْممِفيهِمَواِحَدًةمَوَلكِْنملَِيبْم ممُلَوُكْمميِفمَمامَآَتاُكْممَفاْسَتِبُقواماخْلَرْيَ

َتِلُفوَنم)م َعْنمَبْعِضمَمامم(مَوَأِنماْحُكْممَبْينَُهْممِباَممَأْنَزَلماهللَُّمَواَلمَتتَّبِْعمَأْهَواَءُهْممَواْحَذْرُهْممَأْنمَيْفِتُنوَكمم48خَتْ

م مَوِإنَّ مِبَبْعِضمُذُنوهِبِْم مُيِصيَبُهْم مَأْن مُيِريُدماهللَُّ اَم مَأنَّ مَفاْعَلْم ْوا مَتَولَّ مِإَلْيَكمَفِإْن ماهللَُّ مِمَنمالنَّاِسممَأْنَزَل َكِثرًيا

م(م﴾م)الائدة(م50لَِقْوٍممُيوِقُنوَنم)م(مَأَفُحْكَمماجْلَاِهِليَِّةمَيْبُغوَنمَوَمْنمَأْحَسُنمِمَنماهللَِّمُحْكاًممم49َلَفاِسُقوَنم)م

مسألته:مولكنمهذامالذيمتنصمعليهماحلكوماتمالدينية؟م

قال:مال..ماحلكوماتمالدينيةمزعمتمأهنامتنوبمعنماهلل..ملقدماحتالتمعىلمالرعايامباسمماهللمم
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ملتلبيممصاحلها.م

مقلنا:مفاممعالقةمهذامبالدستور؟م

اآلالتمالكثريةمالتيميتزاحممالناسمعليهامابتغاءممقال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مأرأيتمم

ممامفيهاممنمرفاه؟م

مقلت:ممامهبا؟م

قال:مألستمجتدممعهاممنمالدفاترمماميوضحمغرضها،مووجوهماستعامهلا،موأساليبه..موكيفيةمم

متصحيحمماميقعمهلاممنمأعطاب..موكيفيةمجتنبمتلكماألعطابمقبلمحصوهلا؟م

مساوئ.مقلت:مأجل..موذلكممنمالحاسنمالممنمالم

قال:مأرأيتملومأنممؤسسةمماماخرتعتمجهازاممعقدامغايةمالتعقيد..مولهممنماالستعامالتممامم

ميتأثرمألبسطمم مجيعله مللعطبمما ميفمنفسمالوقتممنماالستعداد موكانمفيه الميمكنمحرصه..

مالؤثرات..م؟م

لنممممقلت:مإنممثلمهذاماجلهازمقدمالمحيتاجمدفرتامفقط..مإنهمحيتاجمفوقمذلكمإىلمتدريبمخاصم

ميمتلكه.م

مقال:ممنميقوممبذلكمالتدريب..مومنميعنيمعليه؟م

مقلت:ماجلهةمالصنعةمهيماجلهةمالسؤولةمعنمذلك.م

مقال:مولومقرصتماجلهة؟م

مقلت:متقصريهامالميغتفر..مبلمتكونمإساءهتامبالتقصريميفمهذامناسخةملحاسنهاميفمصناعته.م

الفريدمالعجيب..مإنهمآلةممعقدة..مبلمممقال:مفهكذاماألمرممعمصنعةماهلل..ماإلنسان..مبنيانماهللم

هومأعقدماآلالت..مولوممجعناممجيعمعقولمآالتمالدنيا..ممفلنمتعدلمعقلمجمنونممنمجماننيمبنيمم

مآدم..مم

مقلت:مسلمتملكمهبذا..مفاممتريدممنه؟م
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قال:مهلمترىماهللمالرمحنمالرحيممالذيمخلقمهذهماآللةمالعجيبة..موأمدهامبكلممامحتتاجه..مم

مأبسطمالؤسساتممالبسيطموالم ميفمالوقتمالذيمالمتقرصمفيه ميمكنمأنميقرصميفمهذا، عقد..

موأحقرها؟م

سكت،مفقال:موهلذا..مفنحنمالسلمنيمنعتقدمأنماهللمتعاىلمبرمحتهمأرسلمإىلمالبرشية..ميفمكلمم

فرتةممنمفرتاتمتارخيها..مويفمكلمأمةممنمأممهامماميدهلامعىلمالطريقمالصحيحمالذيمتعبدمبهمرهبا،مم

مسمبهمحياهتا:مومتارم

يَنمَوُمْنِذِريَنمم ِ ًةمَواِحَدًةمَفَبَعَثماهللَُّمالنَِّبيِّنَيمُمَبرشِّ لقدمذكرماهللمتعاىلمذلك،مفقالم:﴿مَكاَنمالنَّاُسمُأمَّ

م مالنَّاِسمِفياَمماْخَتَلُفوامِفيِهمَوَماماْخَتَلَفمِفيِهمِإالَّ ملَِيْحُكَممَبنْيَ ِذيَنمُأوُتوُهمِمْنممَوَأْنَزَلمَمَعُهُمماْلِكَتاَبمِباحْلَقِّ مالَّ

َاماْخَتَلُفوامِفيِهمِمَنماحْلَم
ِذيَنمَآَمُنواملِ مِبِإْذنِِهمَواهللَُّمهَيِْديممَبْعِدمَمامَجاَءهْتُُمماْلَبيَِّناُتمَبْغًيامَبْينَُهْممَفَهَدىماهللَُّمالَّ قِّ

اٍطمُمْسَتِقيٍمم)م م(﴾م)البقرة(م213َمْنمَيَشاُءمِإىَلمرِصَ

صريمبنيمإرسائيلمـمباعتبارهممنموذجاملرسالةممنمرساالتماهللمـمفياممأنزلمموقالمتعاىلمعنمتقم

ِذيَنمُأوُتوامَنِصيًبامِمَنماْلِكَتاِبمُيْدَعْوَنمِإىَلمِكَتاِبماهللَِّملَِيْحُكَممَبيْم ممإليهمممنمكتاب:﴿ممأمَلْمَتَرمِإىَلمالَّ نَُهْممُثمَّ

مَفِريٌقمِمْنُهْممَوُهْممُمْعِرُضوَنم)م ُهْممم23َيَتَوىلَّ اًمامَمْعُدوَداٍتمَوَغرَّ مَأيَّ َنامالنَّاُرمِإالَّ ُْممَقاُلوامَلْنممَتَسَّ (مَذلَِكمِبَأهنَّ

وَنم)م م(﴾م)آلمعمران(م24يِفمِدينِِهْممَمامَكاُنوامَيْفرَتُ

ْحِتمَفإِْنمَجاُءوَكمَفاْحُكْممَبْيَنُهْممَأْومأَم اُلوَنملِلسُّ ُعوَنملِْلَكِذِبمَأكَّ ْعِرْضمموقالميصفهمم:﴿مَسامَّ

محُيِم ماهللََّ مِباْلِقْسِطمإِنَّ مَبْيَنُهْم مَحَكْمَتمَفاْحُكْم مَوِإْن مَشْيًئا وَك مَفَلْنمَيرُضُّ مُتْعِرْضمَعنُْهْم مَوِإْن ممَعنُْهْم بُّ

ْوَنمِمْنمبَم42اْلُْقِسِطنَيم)م مَيَتَولَّ مُثمَّ ُموَنَكمَوِعْنَدُهُممالتَّْوَراُةمِفيَهامُحْكُمماهللَِّ ْعِدمَذلَِكمَوَمامم(مَوَكْيَفمحُيَكِّ

ِذيَنمَأْسَلُمواملِلَِّذيَنمم43ُأوَلِئَكمِباْلُْؤِمننَِيم)م امالنَِّبيُّوَنمالَّ امَأْنَزْلَنامالتَّْوَراَةمِفيَهامُهًدىمَوُنوٌرمحَيُْكُممهِبَ (مِإنَّ

مَوَكانُم مِباَمماْسُتْحِفُظوامِمْنمِكَتاِبماهللَِّ انِيُّوَنمَواأْلَْحَباُر بَّ مَفاَلمخَتَْشُوامالنَّاَسممَهاُدوامَوالرَّ مَعَلْيِهمُشَهَداَء وا

وامِبَآَيايِتمَثَمًنامَقِلياًلمَوَمْنممَلْمحَيُْكْممباَِممَأْنَزَلماهللَُّمَفُأوَلئَِكمُهُمماْلَكاِفم (مَوَكَتْبَنامم44ُروَنم)مَواْخَشْوِنمَواَلمَتْشرَتُ

مبِم مَواْلَعنْيَ مِبالنَّْفِس مالنَّْفَس مَأنَّ مِفيَها ممَعَلْيِهْم نِّ مِبالسِّ نَّ مَوالسِّ مِباأْلُُذِن مَواأْلُُذَن مِباأْلَْنِف مَواأْلَْنَف اْلَعنْيِ
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مَفُأوَلِئَكمُهمُم اَرٌةمَلُهمَوَمْنممَلْمحَيُْكْممِباَممَأْنَزَلماهللَُّ َقمِبِهمَفُهَومَكفَّ الُِوَنممَواجْلُُروَحمِقَصاٌصمَفَمْنمَتَصدَّ مالظَّ

ْيَنامَعىَلمَآَثاِرِهمْم45)م ْنِجيَلمِفيِهمُهًدىمممم(مَوَقفَّ مَيَدْيِهمِمَنمالتَّْوَراِةمَوَآَتْيَناُهماإْلِ ًقاملَِامَبنْيَ بِِعيَسىماْبِنمَمْرَيَممُمَصدِّ

مَيَدْيِهمِمَنمالتَّْوَراِةمَوُهًدىمَوَمْوِعَظًةملِْلُمتَِّقنَيم)م ًقاملَِامَبنْيَ ْنِجيِلمباَِممم46َوُنوٌرمَوُمَصدِّ (مَوْلَيْحُكْممَأْهُلماإْلِ

م(﴾م)الائدة(م47َأْنَزَلماهللَُّمِفيِهمَوَمْنممَلْمحَيُْكْممباَِممَأْنَزَلماهللَُّمَفُأوَلئَِكمُهُمماْلَفاِسُقوَنم)م

وعىلمهذامالنهجموالسنةماإلهليةمأنزلمالقرآنمالكريممليؤديمالوظيفةمالتيمأدهتامسائرمالدساتريمم

مَيَدْيِهمِمَنماْلِكَتاِبمَوُمَهْيِمًنامَعَلْيِهممماإلهلية،مقالمتعاىل:﴿مَوَأْنَزْلَنامِإَلْيَكماْلِكَتاَبم ًقاملَِامَبنْيَ مُمَصدِّ ِباحْلَقِّ

مَجَعْلَنامِمنْم ملُِكلٍّ مَجاَءَكمِمَنماحْلَقِّ َعًةمَوِمْنَهاًجاممَفاْحُكْممَبْينَُهْممِباَممَأْنَزَلماهللَُّمَواَلمَتتَِّبْعمَأْهَواَءُهْممَعامَّ ُكْممرِشْ

مَمْرِجُعُكمْممَوَلْومَشاَءماهللَُّ اِتمِإىَلماهللَِّ ًةمَواِحَدًةمَوَلِكْنملَِيْبُلَوُكْمميِفمَمامَآَتاُكْممَفاْسَتِبُقواماخْلَرْيَ ممجَلََعَلُكْممُأمَّ

َتِلُفوَنم)م مَأْهَواَءُهْممَواْحَذْرُهْممم(مَوَأِنماْحُكْممَبْينَُهْممباَِممَأْنَزَلماهللَُّمَواَلمَتتَّبِعْم48مَجِيًعامَفُيَنبُِّئُكْممِباَممُكْنُتْممِفيِهمخَتْ

ْوامَفاْعَلْممَأنَّاَممُيِريُدماهللَُّمَأْنمُيِصيَبهُم ممَأْنمَيْفِتُنوَكمَعْنمَبْعِضمَمامَأْنَزَلماهللَُّمِإَلْيَكمَفِإْنمَتَولَّ ْممِبَبْعِضمُذُنوهِبِْممَوِإنَّ

م(﴾م)الائدة(م49َكِثرًيامِمَنمالنَّاِسمَلَفاِسُقوَنم)م

ىلمكلمخالفمللمنهجمالذيماختارهملعبادهمجاهلية،مفقالم:﴿مَأَفُحْكَممموقدمسمىماهللمتعام

م(﴾م)الائدة(م50اجْلَاِهِليَِّةمَيْبُغوَنمَوَمْنمَأْحَسُنمِمَنماهللَِّمُحْكاًمملَِقْوٍممُيوِقُنوَنم)م

ابتسمت،موقلت:مهلمترىمأنماهللمينزلممنمعلياءمعرشه..مليحكممهذهمالذراتمالتائهةمالسامةمم

م)برشية(م؟م

ابتسممصاحبي،موقال:مأليسماهللمهومالذيمخلقمالنملموالنحلموالبعوضمووحيداتماخللية،مم

موأمدهامبالفطرةمالسليمةمالتيمتتيحمهلامأنمحتياماحلياةمالسليمة؟م

قدمالمتقولمبعضمالدياناتمالحرفةمهبذا..مأمامتصورنامنحنمالسلمني،مفيقوممعىلمهذا،مفاهللمم

ماْلَقيُّوُممم مُهَوماحْلَيُّ هومالقيوممالذيميقوممبهمكلميشءممنماخللقمواألمر..مقالماهللمتعاىلم:﴿ماهللَُّمالمِإَلَهمِإالَّ

اَمم مِبِإْذنِِهمَيْعَلُممَماممالمَتْأُخُذُهمِسَنٌةمَوالمَنْوٌممَلُهمَماميِفمالسَّ ِذيمَيْشَفُعمِعنَْدُهمِإالَّ َواِتمَوَماميِفماأْلَْرِضمَمْنمَذامالَّ

اَمَواِتم مِباَممَشاَءمَوِسَعمُكْرِسيُُّهمالسَّ مِمْنمِعْلِمِهمِإالَّ
ٍ
ء مَأْيِدهِيْممَوَمامَخْلَفُهْممَوالمحُيِيُطوَنمِبيَشْ مَواأْلَْرَضممَبنْيَ
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ماْلَعِظيُم(م)البقرة:مَوالمَيُؤوُدُهمِحْفُظُهاَمم م(مم255مَوُهَوماْلَعيِلُّ

لقدمأخربنامربنامأنمحركاتمالنحلمالتيمتتحركهاملتصنعمذلكمالشفاءمالرباينمالعجيبمالمم

َباِلمم ِِذيمِمَنماجْلِ تتحركهامإالمانطالقاممنمالوحيماإلهلي،مقالمتعاىلم:﴿مَوَأْوَحىمَربَُّكمِإىَلمالنَّْحِلمَأِنماختَّ

َجِرمَومِمَّامَيْعِرُشوَنم)مُبُيوًتامَوِمَنمم مالثََّمَراِتمَفاْسُلِكيمُسُبَلمَربِِّكمُذُلاًلمخَيُْرُجمِمْنمم68الشَّ مُكيِلمِمْنمُكلِّ (مُثمَّ

ُروَن)م ميِفمَذلَِكمآَلََيًةملَِقْوٍممَيَتَفكَّ اٌبمخُمَْتِلٌفمَأْلَواُنُهمِفيِهمِشَفاٌءملِلنَّاِسمِإنَّ م(﴾م)النحل(م69ُبُطوهِنَامرَشَ

منمالنحلمالبسيطمحيتاجمإىلماهللميفمحركاته..مفكيفمنستغنيمنحنمعنه؟مفإذامكام

قلت:ملقدمعرفتماهلل،موعرفتمأنهمأرفعممنمأنمينزلمإىلمعرشمقيرصمليحكممبدلمقيرص..مم

مفلذلكمقالملنامالكلمة:م)مدعوامماملقيرصملقصري،مومامهللمهلل(م

مقال:مأماملقيرصمهلل،مأممليسمهلل؟م

مقلت:ممامتقصد؟م

رشمالذينمحيكمهممقيرصمعبادمهلل..مخلقهمماهللموصورهممووهبهمممنمأفضاهلمممقال:مأليسمالبم

مماموهبهم؟م

مقلت:مصحيحممامتقول.م

مقال:مفهممهلل..موليسواملقيرص.م

مقلت:مولكنمقيرصمهومالذيمحيكمهم.م

قال:مأرأيتملومأنمرجالمسطامعىلمبيتك..موجلسمعىلمعرشك..موراحميأمركموينهاكمأكنتمم

ميكمالممناصملكممنها؟متعتقدمأنمطاعتهمواجبةمعلم

مقلت:مال..مطاعتيملهمجريمة..مفكيفمأرىضملنمسطامعيلمأنميتملكني.م

قال:مفكذلكمقيرص..موكذلكمكلمالقيارصة..ملقدمخلقناماهللمأحرارا،مفرحنامنبيعمحريتنامم

مللمستبدينمليحرقونامبنرياهنم..مثممننسبمذلكمكلهمهلل.م

 اخلليفة: 



462 

 

مفحدثنم معنماألساسماألول.. محدثتنا ماألنظمةممقلنا: مفيه مالذيمتتنازع مفهو مالثاين.. معن ا

موالذاهبمومتتلئمرصاعا.م

قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقالمـموهوميشريمإىلمالسامءمـم:مأالمترىمالسامء..موأقامرهامم

موكواكبهامونجومهاموجمراهتا؟م

مقلت:مبىل..مومامعالقتهامهبذا؟م

مفالقمرمتابعمللكوكب.م مأالمترىمكيفمنظمماهللمالكون.. موالكوكبمتابعمللنجم..ممقال: .

موالنجممسائرممعمالجرةميتحركموفقمحركاهتا..مفالميشذمعنهاموالمينحرف.م

مقلت:مبىل..مفاممعالقةمذلكمباممنحنمفيه؟م

قال:مإنماحلركاتمالنتظمةمتستدعيمنقطةممركزيةمأومحمورا..موالميمكنمأنمتنظمماحلركاتمم

ممنمدونمذلك.م

مالنقطةمالركزية؟مقلت:مأتقصدمأنمالركنمالثاينمهومتلكمم

قال:مأجل..مفالميكفيمالدستورموحدهمألكثرمالناس..مفلذلكمهممحيتاجونمإىلممنمينظممم

محياهتمموحركاهتم.م

مقلت:مذلكممتفقمعليهمعندمالبرشممجيعا..مفاممميزةمالنظامماإلسالميميفمهذا؟م

الوظيفةممممقال:مميزةماإلسالمميفمهذامأنهموضعمالقواننيمالتيمتتيحملشخصممامأومجلامعةممامهذهم

ماخلطريةمالتيمتتوقفمعليهامحياةمالناس.م

مقلنا:مفاممهذهمالضوابط؟م

متندرجمضمنهاممسائرمالضوابط،مم مالقرآنمالكريممضابطنيمعظيمنيملذلك، ملقدمذكر قال:

مَحِفيٌظمَعِليٌم(مممموذلكميفمقولهمتعاىلمعىلملسانميوسفمم :﴿مَقاَلماْجَعْلنِيمَعىَلمَخَزاِئِنماأْلَْرِضمِإينِّ

م(مم55)يوسف:م

ملقدمذكرماهللميفمهذهماآليةمالكريمةمضابطنيمعظيمني،مأمامأوهلام،مفاحلفظ،موأمامالثاين،مفالعلم.م
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أماماحلفظ،مفيتمثلميفممجيعماألخالقمالتيمجتعلممنموكلتمإليهمهذهمالهمةمالميسعىمحلظمم

منفسه..مبلميسعىمحلفظمماموكلمبهممنمشؤونمالرعية..مم

وأمامالعلم..مفيتمثلميفممجيعمالقدراتمواخلرباتمالتيممتكنهممنمأداءموظيفته..مفالميمكنمأنمم

مالمينفعمنفسه،مفكيفمينفعمغريه؟مممتؤدىموظيفةممنموظائفمالوجودمباجلهل..مفاجلاهلم

مقلت:مفأينممثلمهذامالرجل..مإنهمكالدرةماليتيمة.م

مابتسمممصاحبي،موقال:مجلمجنابماحلقمأنمخييلماألرضممنمأصحابمالقدراتمالختلفة.م

مقلت:مفاممالذيمحيولمبينهمموبنيمالوصولمإىلمالناصبمالتيمهممأهلمهلا؟م

لونمبينهمموبينها..ملقدمذكرماهللمذلكمفقالممقال:مأصحابمالنفوسمواألهواءمهممالذينمحيوم

حاكيامعنمبنيمإرسائيلموعنرصيتهممالتيمحالتمبينهمموبنيمقبولماحلاكممالذيمرضيهماهللمهلم..مم

مهَلُُمماْبَعْثمَلنَم اِئيَلمِمْنمَبْعِدمُموَسىمِإْذمَقاُلواملَِنِبيٍّ مِمْنمَبنِيمإرِْسَ لًِكامُنَقاِتْلمماممَمقالمتعاىلم:﴿مَأمَلْمَتَرمِإىَلمالإََْلِ

مُنقَم مُتَقاتُِلوامَقاُلوامَوَمامَلَنامَأالَّ اِتَلميِفمَسِبيِلماهللَِّمميِفمَسِبيِلماهللَِّمَقاَلمَهْلمَعَسْيُتْممِإْنمُكِتَبمَعَلْيُكُمماْلِقَتاُلمَأالَّ

مُكِتَبمَعَلْيِهُمماْلِقَتاُلم النَِِيممَوَقْدمُأْخِرْجَنامِمْنمِدَياِرَنامَوَأْبَناِئَنامَفَلامَّ مَعِليٌممِبالظَّ مَقِلياًلمِمنُْهْممَواهللَُّ ْوامِإالَّ َتَولَّ

ماهللََّمَقْدمَبَعَثمَلُكْممَطاُلوَتمَملًِكامَقاُلوامَأنَّىمَيُكوُنمَلُهمالُْْلُكمَعَلْيَن246)م امَوَنْحُنمم(مَوَقاَلمهَلُْممَنِبيُُّهْممِإنَّ

مِبالُْْلِكمِمْنُهمَومَلْمُيْؤَتمَسَعةًم ْسِمممَأَحقُّ ماهللََّماْصَطَفاُهمَعَلْيُكْممَوَزاَدُهمَبْسَطًةميِفماْلِعْلِممَواجْلِ مِمَنماْلَاِلمَقاَلمِإنَّ

م(﴾م)البقرة(م247َواهللَُّمُيْؤيِتمُمْلَكُهمَمْنمَيَشاُءمَواهللَُّمَواِسٌعمَعِليٌمم)م

ميهماهللمهلم.مومعمذلكمملميقبلوامإىلمأنمرأوامالعجزةمالتيمتدهلممعىلمأنهماحلاكممالذيمرضم

وملميكنماألمرمقارصامعىلمبنيمإرسائيل..مفأكثرماألمممواجهتمأنبيائهامالذينمهممأرشفمم

الناسموأقدرمالناسمعىلمحتملممثلمهذهمالسؤولياتمبالتكذيبمواالحتقارملسببمبسيطمكهذامم

مالسببمالذيمأوردهمالقرشيونميفمرفضهمملحمدم مَقاُلوامَهَذامم..مقالمتعاىلم:﴿مَوَلَّامَجاَءُهُمماحْلَقُّ

امِبِهمَكاِفُروَنم)م مَعِظيٍمم)م30ِسْحٌرمَوإِنَّ َلمَهَذاماْلُقْرَآُنمَعىَلمَرُجٍلمِمَنماْلَقْرَيَتنْيِ (﴾مم31(مَوَقاُلوامَلْواَلمُنزِّ

م)الزخرف(م
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َمِعيَشَتُهْممموقدمردماهللمعليهممهذامالنطق،مفقالم:﴿مَأُهْممَيْقِسُموَنمَرمْحََةمَربَِّكمَنْحُنمَقَسْمَنامَبْينَُهْممم

امَوَرمْحَةُم ْنَيامَوَرَفْعَنامَبْعَضُهْممَفْوَقمَبْعٍضمَدَرَجاٍتملَِيتَِّخَذمَبْعُضُهْممَبْعًضامُسْخِريًّ مممميِفماحْلََياِةمالدُّ َربَِّكمَخرْيٌ

م(﴾م)الزخرف(م32مِمَّامجَيَْمُعوَنم)م

اشدينممولألسفمفإنممامحصلملألممماألخرىمحصلمألمتنامالتيمأعرضتمعنماخللفاءمالرم

اهلادينمالهدينيمالذينمارتضاهمماهللمهلم،مواستبدلتمهبممظلمةموطوغيتموملوكامشوهوامدينماهلل،مم

موانحرفوامبه.م

 الرعية: 

مقلنا:محدثتنامعنماألساسمالثاين..مفحدثنامعنمالثالث..مم

قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مالرعية..مالرعيةمهممالذينميتشكلممنهممنظاممالسياسةمم

مم.ميفماإلسالم

مقلت:مويفمغريماإلسالم..مفالميمكنمأنميكونمهناكمنظامممنمغريمرعية.م

قال:مالمأقصدمبالرعيةمالشعبمالجردمعنمحريةمالرأي،موقوةماإلرادة،مونفاذمالعزيمة..مبلمم

أقصدمالشعبمالمتلئمباحلريةموالوعيموالقدرةمعىلمأنمتكونملهمإرادتهماحلرةمالتيمهياهباماحلاكم،مم

محساهبا..مبلمالميمكنمللحاكممأنمحيكممالرعيةممنمدوهنا.موحيسبمهلامم

مقلت:متقصدماالنتخاب؟م

مقال:مالمأقصدماالنتخابموحده..مبلمأقصدمكلمماميربطمالرعيةمبراعيهامحتىمعزلهمإنمأرادت.م

مقلت:مأيفماإلمكانمذلك؟م

مقال:مأجل..مبلمجيبمعىلمالرعيةمأنمتعملمعىلمعزلمراعيهامإنمأساء..مم

مةمشأناميفمالنظامماإلسالمي..مفاممهو؟..موماممنطلقاته؟مقلت:منرىمأنمللرعيم

:مالبيعةملنمتوفرتمفيهماألهلية..مم( 1) قال:مللرعيةميفمالنظاممالسيايسماإلسالممأربعممسؤولياتم

 
 (ممحتدثنامعنمهذهمالسؤولياتمبتفصيلميفمرسالةم)عدالةمللعالني(ممنمهذهمالسلسلة.م1)
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موالطاعةميفمالعروف..موالعصيةميفمالنكر..موعزلممنمملمتتوفرمفيهماألهلية.م

 التنظيامت: 

ميقوممعليهمالنظاممالسيايسماإلسالمي..مممقلنا:مفحدثنامعنماألساسمالرابعمالذيم

قال:ملقدمسألتمصاحبيمعنه،مفقال:مأرأيتملومأنمرسامامرسممعىلملوحتهمصورةمحلديقةمم

مفجعلمأوراقمم ملكنهمتالعبمباأللوان.. مبديعا.. متنسيقا مونسقها مبأمجلمالزهورمواأللوان، زينها

ماألشجارمسوداء..موجعلمالياهممحراء..موجعلمالشمسمخرضاء؟م

ممشكمأنمهذامرساممهازل.مقلت:مالم

قال:مال..مهومرساممجاد..مولكنهمأرادمأنميبدع..موقدمرأىمأنمكلمالرسامنيميرسمونماألوراقمم

مخرضاء،مفراحمحيوهلامإىلمسوداء.م

مقلت:مفهذامجمنونمإذن.م

مقال:مملمترمجنونه؟م

مقلت:مألنماإلبداعمالميكونمبالتالعبمبحقائقماألشياء..م

مقال:مففيمميكونمإذن؟م

متنسيقهمواختياراتهمواإلحياءاتمالتيمتعربمعنهامصوره..مقلت:ميفمم

مثممأضفتمقائال:ممامتريدمبكلمهذا؟م

قال:مأريدمأنمأبنيملكمالعالقةمبنيمالتنظيامتموالدستور..مفالدستورمماإلهليمدورهمأنميبنيمم

فطرماألشياءموحقائقهامحتىمالميتالعبمالساسةمهبا..موأمامالتنظيامت،مفدورهامأنمجتعلمصورةمم

مةممجيلةمحيةمممتلئةمبالسعادة.ماحليام

مقلت:مفاممعالقةمهذامبالنظاممالسيايسماإلسالمي؟م

قال:مكاممأنماإلسالممتشددميفمدستورهمالذيمحيفظمحقائقماألشياء،مفإنهميفممقابلمذلكمتفتحمم

تفتحامتامامعىلمكلممامخيدمماحلياةممنمتنظيامت..مفاحلياةمالمتستقيممإالمبالتنظيامتمالصاحلةمالتيمم
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مرعيةمحياهتا.متيرسمللم

م***م

بعدمأنمذكرملنامصاحبناممنمأنباءمالنظامماإلسالميممامذكرمسألناهمعنمصاحبه،مفقال:ملقدمم

مكثتممعهمفرتةممنمالزمنميرشحميلمجوانبمالسالممالتيمخيتزهناماإلسالمميفممجيعممبادئهمونظمه..مم

ثمتمعىلمقلبيممويفماليوممالذيمقررتمفيهمبكلمقوايمأنمأحطممتلكماخلراساناتمالسلحةمالتيمجم

وعقيلموحالتمبينيموبنيماإلسالم..ميفمذلكماليوممملمأرمصاحبي..مفرحتمأسألمعنه،موأمعنميفمم

السؤال،موقدمدلنيمالناصحونمعىلمأنهمقدممهذهمالبالد،موقدمقدمتمألجله،موهامأنتممترونممامم

مأصابناممنمالبالء.م

كمالبادئمالعظيمةمالتيمجاءمموأنامالمأحزنمعىلمفواتممامفاتنيممنمالدنيا،مولكنيمأحزنمعىلمتلم

مهباماإلسالممكيفمتشوهمهذامالتشويه.م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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مثامنامـمالعاملم

يفماليوممالثامن،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مفاسمعوين..موأرجومم

أنمتصربوامعىلممامسأذكرهملكمممنممآس..مفأنامالمأذكرهاملكممإالمألنفسمعنمصدريمبعضمتلكمم

ماآلالممالتيمتنهشه،موأطفئمتلكماحلرائقمالعظيمةمالتيممتألمقلبيمباخلراب..مم

نمضحيةمألفكارمسوداويةمكثريةمجعلتهمتلميذاملإلجرامموأستاذاممنممأنامرجلمكتبملهمأنميكوم

أساتذته..موملمأكنموحديميفمذلك..ملقدمكنتميفمأمةممنمالناسمالمتفكرمإالمبالعقلمالذيمأفكرمبه،مم

موالممتارسممنماألساليبمإالممامأمارسهممنماألساليب.م

ا..موألجلهامجئتممليسمعندمهذاماحلدمتقفمقصتي..مهناكمجوانبممرشقةممجيلةمختمتمهبم

إىلمهذهمالبالد..مولكنماهللمقدرمأنمأصىلمببعضمالنريانمالتيمكنتمأصليهامغريي..موأنامراضمم

بذلك،ممطمئنمله..مألينمعىلمحسبممامذكرميلمالنورموالطهرموالسالمملنمألقىميفمحيايتمإالمثامرممامم

مغرستهمفيها.م

امأتيتمهنامإالمألستبدلممولكنيممعمذلكممتأسفمأسفامالميمكنمأنميكونملهمحد..مألينممم

تلكمالثيابمالدمويةمالتيمولدتمهبامونشأتمعليهامورستميفمحيايتممجيعاموأنامألبسها..مبثيابمم

أخرىمممتلئةمبالطهرموالسالمموالصفاء..مثيابمقدمتكفرمتلكماجلرائممالكثريةمالتيمارتكبتهامكاممم

مارتكبهامأساليفميفمحقماإلنسانية.م

مقلنا:ممنمأنت؟م

تمبأسامءمكثرية..مفمنمأسامئيمنريون..مومنهامشارون..مومنهامهتلر..مومنهاممقال:مملقدمتسميم

منابليون..مومنهامبوش..مومنهامأسامءمكثريةمستعرفوهنامعندمرسديملقصتي..م

مقلنا:مفمنمأيمالبالدمأنت؟م

مقال:مممنمكلمتلكمالبالدمالتيمتصدرماإلجرام،موتتعاملممعمالبرشمكاممتتعاملممعماحلرشات.م

مفمتىمولدت؟مقلنا:مم
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قال:مممنمقديم..ممنمزمنمطويل..مالمأذكرماليوممبالضبط..مولكنيمأذكرمأنهميفماليوممالذيمم

مبدأتمأميزمفيهمقدمتميلمآالفمالقرابنيمالبرشية..موعمدتمبالسباحةميفمدمائها..م

 الرصاع 

يفمذلكماحلنيمجاءمالكاهنمورتلمعيلمآياتمكثريةممنمالكتابمالقدس..مكانتمأولممرةمم

هامبالكتابمالقدس..مسأقرأمعليكممأولممامطرقمسمعيممنها..مولعلكممتعذروينميفمذلكممأسمعمفيم

التوجهمالؤملمالذيمتوجهتمإليهميفمحيايت..موكيفمالمأتوجهمإليه..موقدمبدأمالكاهنمحيايتمبأنمم

مأسمعنيمهذهمالنصوصمالمتلئةمبالقداسة:م

واميِفم5:مم9لقدمأسمعنيممنمسفرم)حزقيال:م مالَِْديَنِةمَخْلَفُهمَواْقُتُلوا.ماَلمم(مقولمالرب:)ماْعرُبُ

مَواْلَعْذَراَءمَوالطِّْفَلمَوالنَِّساَء.مَوَلِكْنماَلم ابَّ ْيَخمَوالشَّ ََأْفمُعُيوُنُكْممَواَلمَتْعُفوا.مَأْهِلُكوامالشَّ مَتْقَرُبواممَترَتَّ

َمُة،مَواْبَتِدُئوامِمْنَمْقِديِس.مَفاْبتَم مِإْنَساٍنمَعَلْيِهمالسِّ ُيوَخماْلَْوُجوِديَنمَأَماَمممِمْنمَأيِّ َجاَلمَوالشُّ َدُأوامهُيْلُِكوَنمالرِّ

م مِإىَل مَفاْنَدَفُعوا ماْخُرُجوا. مُثمَّ مِباْلَقْتىَل، مَساَحاِتِه مَواْمأَلُوا ماهْلَْيَكَل ُسوا مَنجِّ مهَلُْم: مَوَقاَل الَِْديَنِةمماهْلَْيَكِل.

ُعوامَيْقُتُلون(م مَورَشَ

م م مالِْْدَيانِيِّنَيملَِبنِيممم1:مم31وأسمعنيممنمسفرم)العدد: مِمَن ماْنَتِقْم ُوَسى:
ملِ بُّ مالرَّ (:)مَوَقاَل

ُزوامِمنُْكْممِرَجااًلمجُمَنَّدِم ْعِب:مَجهِّ مِإىَلمَقْوِمَك.مَفَقاَلمُموَسىملِلشَّ اِئيَل،مَوَبْعَدَهاممَتُوُتمَوَتنَْضمُّ يَنممإرِْسَ

مَذَكٍر؛مَوَقَتُلوامملَُِحاَرَبِةماْلِْدَيانِيِّنَيمَواالْنِتَقاِمملِم مَوَقَتُلوامُكلَّ بُّ مِمنُْهْم..ممَفَحاَرُبواماْلِْدَيانِيِّنَيمَكاَممَأَمَرمالرَّ بِّ لرَّ

مام ْيِف.ممَمَعُهْممُمُلوَكُهُمماخْلَْمَسَة:مَأِوَيمَوَراِقَممَوُصوَرمَوُحوَرمَوَرابَِع،مَكاَممَقَتُلوامَبْلَعاَممْبَنمَبُعوَرمبَِحدِّ لسَّ

مبَم اِئِمِهْممَوَمَواِشيِهْممَوَساِئَرمَأْمالَمَوَأرَسَ اِئيَلمنَِساَءمالِْْدَياِنيِّنَيمَوَأْطَفاهَلُْم،مَوَغنُِمواممَجِيَعمهَبَ كِِهْم،ممُنومِإرْسَ

مام مَواألَْساَلِبمِمَن ماْلَغَناِئِم مَعىَلمُكلِّ مَواْسَتْوَلْوا مَوُحُصوهِنَا، مِبَمَساِكنَِها مُكلََّها مُمُدهَنُْم لنَّاِسممَوَأْحَرُقوا

م مالَُْخيَِّم، مِإىَلمَخاِرِج ْم
اِئيَلماِلْسِتْقَباهِلِ مإرِْسَ مَقاَدِة مَوُكلُّ مَفَخَرَجمُموَسىمَوَألَِعاَزاُر َفَأْبَدىممَواحْلََيَواِن..م

ماْلَِئاِتماْلَقاِدِمنَيمِمَنماحْلَرْم
ِ
ماألُُلوِفمَوُرَؤَساء

ِ
ِب،مَوَقاَلممُموَسىمَسَخَطُهمَعىَلمَقاَدِةماجْلَْيِشمِمْنمُرَؤَساء
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اِئيَلملِم مَنِصيَحَةمَبْلَعاَممَأْغَوْيَنمَبنِيمِإرْسَ َباِعِهنَّ مِباتِّ ُنَّ َاَذاماْسَتْحَيْيُتُممالنَِّساَء؟مِإهنَّ
ممهَلُْم:ملِ ِعَباَدِةمَفُغوَر،مَوُكنَّ

.مَفاآلَنماْقُتُلوامم بِّ ىماْلَوَبُأميِفممَجَاَعِةمالرَّ ،مَفَتَفشَّ بِّ مَذَكٍرمِمَنماألَْطَفاِل،مَواْقُتُلوامَأْيضًاممَسَبَبمِخَياَنٍةملِلرَّ ُكلَّ

مَعْذَراَءممَلْمُتَضاِجْعمَرُجاًل(مم ماْمَرَأٍةمَضاَجَعْتمَرُجاًل،مَوَلِكِنماْسَتْحَيْوامَلُكْممُكلَّ مُكلَّ

مَقْدمَوَهَبُكمُم16:مم6وأسمعنيممنمسفرم)يشوع:م بَّ مالرَّ ْعِب:ماْهِتُفوا،مألَنَّ مم(:)مَقاَلمَيُشوُعملِلشَّ

َهِبم ِةمَوالذَّ مَغَناِئِمماْلِفضَّ امُكلُّ ..مَأمَّ بِّ مًاملِلرَّ مَمامِفيَهامحُمَرَّ مَوآنَِيِةمالنَُّحاِسمماْلَِديَنَة.مَواْجَعُلواماْلَِديَنَةمَوُكلَّ

ْعُب،مَوَنَفَخماْلَكَهَنُةميِفم َفُظمىِفمِخَزاَنِتِه.مَفَهَتَفمالشَّ مَوحُتْ بِّ ُصملِلرَّ ماألَْبَواِق.مَوَكاَنممَواحْلَِديِد،مَفُتَخصَّ

م وُرميِفمَمْوِضِعِه.مَفاْنَدَفَعمالشَّ ْعِبمَلَدىمَساَمِعِهْممَصْوَتمَنْفِخماألَْبَواِقمَعِظياًم،مَفاهْنَاَرمالسُّ ْعُبممُهَتاُفمالشَّ

ُرواماْلَِديَنَةمَوَقَضوْم مِإىَلمِوْجَهِتِه،مَواْسَتْوَلْوامَعَلْيَها.مَوَدمَّ مَمْنمِفيَهاممَنْحَوماْلَِديَنِةمُكلٌّ ْيِفمَعىَلمُكلِّ مالسَّ امِبَحدِّ

مَوَأْطَفاٍلمَوُشُيوٍخمَحتَّىماْلَبَقِرمَواْلَغَنِممَواحْلَِمرِي(ممم
ٍ
مِمْنمِرَجاٍلمَونَِساء

(مقولمالربم:)مجتازىمالسامرةمألهناممتردتمعىلمإهلها،مممم16:مممم13وأسمعنيممنمسفرم)هوشع:مم

م(ممبالسيفميسقطون،محتطممأطفاهلم،مواحلواملمتشقم

(مقولمالربم:)موحتطممأطفاهلممأماممعيوهنمموتنهبمم16:مم13وأسمعنيممنمسفرم)إشعيا:م

مبيوهتمموتفضحمنساؤهم(م

(مقولمالربم:)محنيمتقربممنممدينةملكيمحتارهبامم10:مم20وأسمعنيممنمسفرم)التثنية:م

استدعهاماىلمالصلح.ممفإنمأجابتكمإىلمالصلحموفتحتملكمفكلمالشعبمالوجودمفيهاميكونملكمم

للتسخريمويستعبدملك.مموإنمملمتسالكمبلمعملتممعكمحربامفحارصها.موإذامدفعهامالربمإهلكمم

إىلميدكمفارضبممجيعمذكورهامبحدمالسيف.موأمامالنساءمواألطفالموالبهائمموكلمماميفمالدينةمكلمم

غنيمتهامفتغتنمهاملنفسكموتأكلمغنيمةمأعدائكمالتيمأعطاكمالربماهلك.مهكذامتفعلمبجميعمالدنمم

مالبعيدةممنكمجدامالتيمليستممنممدنمهؤالءماألمممهنا(م

م(:)مألنمإهلنامنارًامآكلة(مم29:مممم12وأسمعنيمقولمبولسميفمرسالتهمإىلمالعربانينيم)م

م(:)ميامإلهمالنقامتم:ميامرب.ميامإلهمالنقامت(م1:مممم94وأسمعنيممامجاءميفممزمورم)م
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م لمَأْنَتمَوُشُيوُخمم(مقولمالربملوسىم:)متدخم21-م18/م3وأسمعنيممنمسفرم)اخلروج:

َدَنا،مَفَدْعَنامَنمْم انِيِّنَيمَقْدمَتَفقَّ مِإَلَهماْلِعرْبَ بَّ مالرَّ مَوَتُقوُلمَلُه:مإِنَّ اِئيَلمَأَماَممَملِِكمِمرْصَ يِضمَمِسرَيَةمَثاَلَثِةممإرِْسَ

َنا.مَوَلِكنَّنِيمَعامِلٌم
مِإهَلِ بِّ ُممَذَباِئَحملِلرَّ ِةمَوُنَقدِّ يَّ اٍمميِفماْلرَبِّ ٌة.ممَأيَّ مَلْنمُيْطِلَقُكْممَماممَلْمُتْرِغْمُهمَيٌدمَقِويَّ مَملَِكمِمرْصَ مَأنَّ

تِيمَأْصنَُعَهامِفيَها،مَوَبْعَدمَذلَِكمُيْطِلُقُكْم.مَوَأْجَعُلمهَم مِبَجِميِعمَوْياَليِتمالَّ ُبمِمرْصَ مَيِديموَأرْضِ َذاممَفَأُمدُّ

نَي،مَفاَلمخَتْم يِّ ْعَبمحَيَْظىمِبِرىَضماْلرِْصِ اممالشَّ ماْمَرَأٍةمِمْنمَجاَرهِتَ ُرُجوَنمَفاِرِغنَيمِحنَيممَتُْضوَن،مَبْلمَتْطُلُبمُكلُّ

ٍةمَوَذَهٍبمَوِثَيابًامُتْلِبُسوهَنَامَبنِيُكْممَوَبَناتُِكْممَفَتْغَنُموَنمَذلَِكممِم يِّنَي(مَأْومَنِزيَلِةمَبْيِتَهامَجَواِهَرمِفضَّ مَنماْلرِْصِ

ْعُبميِفمِثَياهِبِْممَمَعاِجنَُهْممَوَعِجينَُهْممم36-م34/م12وأسمعنيممنمسفرم)اخلروج:مم مالشَّ (:)مَفرَصَّ

ٍةمَوَذَهبًامَوِثَياباًم نَيمآنَِيَةمِفضَّ يِّ َتِمَر،مَومَحَُلوَهامَعىَلمَأْكَتافِِهْم،مَوَطَلُبوامِمَنماْلرِْصِ مبَِحَسِبمَقْوِلممَقْبَلمَأْنمخَيْ

محَيْظَم ْعَب مالشَّ بُّ مالرَّ مَوَجَعَل مِمَنممُموَسى. مَفَغنُِموا مَطَلُبوُه، مَما مُكلَّ مَفَأْعَطْوُهْم نَي، يِّ ىمِبِرىَضماْلرِْصِ

يِّنَي(م ماْلرِْصِ

مِإهَلُُكْممَلُكْممِمرَياثًامممم16:مممم20وأسمعنيممنمسفرم)التثنيةمم بُّ تِيمهَيَُبَهامالرَّ ُعوِبمالَّ (:)مأمامُمُدُنمالشُّ

نَيمَواْلَكنَْعانِيِّنَيممَفاَلمَتْسَتْبُقوامِفيَهامَنَسَمًةمَحيًَّة،ممبَم ثِّيِّنَيمَواألَُموِريِّ
ُروَهامَعْنمِبْكَرِةمَأِبيَها،مَكُمُدِنماحْلِ ْلمَدمِّ

مِإهَلُُكْم(مم بُّ نَيمَواْلَيُبوِسيِّنَيمَكاَممَأَمَرُكُممالرَّ يِّ وِّ
نَيمَواحْلِ يِّ مَواْلِفِرزِّ

ِذيمَأْرَسَلنِيمممم(:)مَوَقاَلمَصُموِئيُلممم3:مممم15وأسمعنيممنمسفرم)صموئيلماألول:مم لَِشاُوَل:مَأَنامالَّ

م ماجْلُُنوِد:مِإينِّ .مَهَذامَمامَيُقوُلُهمَربُّ بِّ اِئيَل،مَفاْسَمِعماآلَنمَكاَلَممالرَّ َبَكمَمِلكًامَعىَلمإرِْسَ مألَُنصِّ بُّ مُمْزِمٌعممالرَّ

اِئيِليِّنيَم ماإِلرْسَ ىمهَلُْمميِفمالطَِّريِقمِعنَْدمُخُروِجِهْمممممَأْنمُأَعاِقَبمَعاَملِيَقمَجَزاَءمَماماْرَتَكَبُهميِفمَحقِّ ِحنَيمَتَصدَّ

مَماَلُه.ماَلمَتْعُفمَعْنمَأَحٍدمِمْنُهْممَبِلماْقُتْلهُم .مَفاْذَهِبماآلَنمَوَهاِجْممَعاَملِيَقمَواْقِضمَعىَلمُكلِّ ْمممِمْنمِمرْصَ

عًا،مَبَقرًامَوَغَنامًم م،ممِجَاالًمَومَحرِيًا(ممَجِيعًامِرَجاالًمَونَِساًء،مَوَأْطَفاالًمَوُرضَّ

مقلنا:مفاممأورثتكمهذهماآلياتمالقدسة؟م

قال:مملقدمأورثتنيمسبعةمخالل..مكانتمحيايتمكلهامممتلئةمهبا..مإىلمأنملقيتمالنورموالسالممم

موالصفاء..مم
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م***م

 احلروب: 

مقلنا:مفاممأوهلا؟م

مقال:ممحبماحلروب..مم

مقلنا:محبماحلروب!؟م

للحروب..مالميرتاحميلمجفنمإالمإذامسمعتمأصواتمالدافعممقال:ممأجل..ملقدمرصتمعاشقامم

والرصاص..محتىمأين..موإىلمفرتةمقريبة..مكنتمآيتمبالتفجراتمألناممعىلمأصواهتا..ملقدمكانتمم

مأصواتمالتفجراتمهيمالصوتمالذيميملؤينمبالراحةموالطمأنينة.م

مقلنا:مولكنماحلروبمالمجتلبمإالمالدماء؟م

قال:مموقدمكنتمأحبمالدماء..مبلمملميكنمحبيمللمتفجراتمإالملكونمالتفجراتمهيمالسببمم

ماألكربملكثرةمالدماء..مم

(ممليونا..مم22لقدمحرضتماحلربمالعاليةماألوىل،موتلذذتمبدماءمالقتىلمالذينمبلغمعددهمم)م

يمهبا..مملميكنممباإلضافةمإىلمأعدادمكثريةممنماجلرحىمسالتممنهممدماءمكثريةملكنيمملمأكنمأكتفم

ميكفينيمإالمدماءمالقتىل.م

لذلك،موبعدمسنواتمقليلةمشاركتميفماحلربمالعاليةمالثانيةموالتهمتمدماءمماميزيدمعىلمم

م(ممليونا.م70)م

مليسمهذامفقطممامرشبتممنمدماء..مهناكمدماءمكثرية..مكثريةمجدا..مأكثرمممامتتصورون..مم

ماءمأكثرممنمعرشينممليوناممنمدماءمملقدمرشبتممعمصديقتيمالفضلةمبريطانيامالعظمىمدم

مالصينينيمالذينمرفضوامأنميضعوامالتاجمعىلمرأسمهذهمالصديقةمالفضلة..مم

وعندماماندلعتماحلربمالعنيفةميفماهلندمالصينيةمبنيمشطريمفيتناممواستمرتملدةمثالثنيمم

م)م مقتيل مألف مومائتي مماليني مثالثة ممن مأكثر مدماء مرشبت ممدينمم3.200.000عامًا، مبني )



472 

 

(مبنيممدينمم7.453.000وعسكري،موسبعةممالينيموأربعامئةموثالثةمومخسنيمألفمجريحم)م

م(.م400.000وعسكري،موأربعامئةمألفمعاجزم)م

ممزهاءمستةممالينيموسبعامئةمم1972إىلمسنةمممم1961وعندمامألقىمالطريانماألمريكيممنمسنةمم

نيةمرشبتمدماءمم(معىلممنطقةماهلندمالصيم6.727.000وسبعةموعرشينمألفمطنممنمالقنابلم)م

مكثرية..مكثريةمجدا..مالميمكنمإحصاؤها.م

وعندمامألقتمالطائراتماألمريكيةمواحدموسبعنيممليونملرتًامممنمالوادمالكيمياويةمالسامةمم

عىلممنطقةميفمجنوبمفيتناممتوازيممساحةمإيرلندامالشامليةمرشبتمدماءمكثرية..مكثريةمجدا..مالمم

ميمكنمإحصاؤها.م

لتيمكانتمتشتعلميفمأيممنطقةممنممناطقمالعامل..مكنتمأرسع،مموهكذاميفمكلماحلروبمام

موأمحلمملعقتيمومجيعمالوسائلمالتيمأبدعناميفمصناعتهامألغرتفممنمتلكمالدماءمماميملؤينمبالرسة.م

 االستعالء: 

مقلنا:معرفناماألول..مفاممالثاين؟م

مقال:ماالستعالء..مالكربياء..مالتضخم..مم

محبكمللدماء..موبالكتابمالقدسمبعدمذلك؟مقلنا:ممامعالقةمهذامبالدماء،موبم

قال:مكلمذلكممرتابط..مكلمذلكمسلسلةميؤديمبعضهامإىلمبعض..مربامميوجدميفمالسلسلةمم

مبعضماخليوطماخلفية..ملكنماحلقيقةمهيمأنمكلمهذهماحللقاتممرتابطةمتشكلممجيعامسلسلةمواحدة.م

مقلنا:مفأظهرملناممامخفيممنمهذهماخلطوط.م

الكتابمالقدسميعتربماليهودمشعبماهللمالختار..موأهنممجنسمأرقىممنممممقال:مأنتممتعلمونمأنم

مغريهمممنماألجناس؟م

مقلنا:منعلممذلك.م

قال:مولذلكمأتاحمالربمهلذامالشعبمـمعىلمحسبمالكتابمالقدسمـمأنميبيدمكلماألغيار..مم
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مويقيضمعليهممبالمرأفةموالمرمحة.م

عليه..مولكنمذلكمـمعىلمحسبمممقلنا:مذلكمصحيح..مومامقرأتهممنمالكتابمالقدسميدلم

مالكتابمالقدسمـمخاصمباليهود،مفكيفمانتقلمإىلمغريهم؟م

مقال:مأالمتعرفونمالنطق؟م

مقلنا:منعرفه.م

مقال:مفمنطقوامهذهمالقضيةملتعرفواماحللقةمالفقودة.م

مقلنا:ممنطقملنامأنت.م

كلهاممقال:ملقدمأعطتنيمالقدماتمالتيمذكرهتاملكممنتيجةممهمة..مكانتمحيايتموحرويبم

ممتوجهةمإليها.م

مقلنا:ممامهي؟م

قال:ماالستعالء..ملقدمرصتمأشعرمـمبأسبابمكثريةمـمأننيممنماجلنسماألعىل..ممنمالدممم

األرقى..موقدمأشعرينمهذامالشعورمبأنمغرييمأغيار..موانطالقاممنمتلكمالقدماتمرحتمبكلممامم

مأوتيتممنمقوةمأسعىملحومالغريمواستئصالهموالتالعبمبه..مم

موحديميفمذلك..مكلمتارخينامكانميمثلني..مكانميمثلموقاحتيموكربيائيموتضخمي.مولستمم

لقدمذكرمبعضهممهذاماالستنتاج،مفقالميفممقالهمبعنوانم)األنجلوسكسونيةمعقدهمالحوريةمم

وفلسفةمالتفوق(:)مكانتممطاردةممهاجريمأوروبامللهنودماحلمرميفمالعاملماجلديدماألمريكيممشاهبةمم

راةميفممطاردةمالعربينيمالقدماءمللكنعانينيميفمفلسطنيمحسبمإدعائهم،موقدمأوجدمملامجاءتمبهمالتوم

التشابهميفمهذهمالتجربةمقناعةموفلسفةمووجداناممتشاهبامومشرتكامبنيمالكيانمالصهيوينموالوالياتمم

مالتحدةماألمريكيةميفمالعرصماحلديث(م

الذيمعمقهميفمنفيسمالبعدممممسكتمقليال،مثممقال:ملكنيملرشاهتيمللدماءمملميكفنيماالستعالءم

الديني..مولذلكمرحتمأبحثميفمالعلومموالفلسفاتمعامميعمقمهذاماالستعالءمالذيمامتألتمبهمم
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منفيس.م

مقلنا:مفهلموجدتمفيهامماميرضيك؟م

قال:مأجل..مفاممأسهلمأنمتطوعوامالعلمملامتشاءون..مفقطمعرفوامالباحثنيممامتريدونمأنمم

منفوسم ميمأل مما موأنيلوهم ماخلضوع،ممتستنتجوه.. مكل ملكم مخيضعون موسرتوهنم مالرشهة.. هم

مويفيدونكممبكلممامتريدون.م

مقلنا:مفحدثنامعنمالنتائجمالتيمخرجمهبامهؤالءمالباحثون.م

:مملقدماعتربمهؤالءمالباحثونمـمبوحيممنامـماألساسمالبيولوجيمالعْرقيمأساسًاموحيدًامم( 1) قالم

النظريةمشبهمالعلمية،مونظريةمأخرىمشبهمعلميةموهيممبنيمهذهمممموأكيدًاملتصنيفمالبرش..موتممالزجم

الداروينيةماالجتامعية،موكانتمالثمرةمهيمالنظريةمالغربيةميفمالتفاوتمبنيماألعراقمذاتمالطابعمم

مالدارويني.م

مماجلنسمالبرشيمبأرسهمإىلمأعراق..ملكٍلممنهامسامتهمم وهذهمالنظريةم)شبهمالعلمية!؟(مُتقسِّ

.مومنمثمميمكنمتصنيفمالبرشمإىلمأعراقمراقيةمعليا..موهممعىلممالتيميمكنمحتديدهامعلميًا.م

م،موبخاصةمالنورديون..موأعراقمدنيا:موهممالزنوجموالعربمواليهود.مم( 2) اخلصوصماآلريونم

 
 (مانظرم)الوسوعةماليهودية(مللمسريي.1)

،مأيم)آري(،ممشتقةممنماللغةمالسنسكريتيةمومعناهام)سيِّد(،موقدماسُتخدممالصطلحميفمبدايةماألمرمAryan(كلمةمآريان2)

(منظريةممفادهاممم1900ـمممم1823يرانيةمثمماهلنديةماألوربية،مإذمطرحمالعاملماأللاينمماكسممولرم)لإلشارةمإىلمجمموعةممنماللغاتماإل

ىم)آرياس(مكانميتحدثماللغةماهلنديةماألوربيةمالتيمتفرعتمعنهاماللغاتماهلنديةماألوربيةماألخرىممجيعًام أنمهناكمجنسًامُيسمَّ

مابتداًءمباهلندوستانيةموانتهاءمباإلنجليزية.

ُتخدممالصطلحملإلشارةمإىلمالشعوبماهلنديةماألوربيةمالتيمانترشتميفمجنوبمآسياموشاملماهلندميفمالعصورمالقديمة.مكامماس

ميضعماآلرينيممقابلم1882ـم1816وكانمجوزيفمجوبينوم) مما مفكانمعادًة مالفكرة، مهذه (ممنمأهممالفكرينمالذينمأشاعوا

مواهليلينيةممقابلمالسامية.الساميني،موكانمثمةمَتراُدفمُمفرَتضمبنيماآلريةم

معربم موإيران ماهلند مشامل مانترشممن ماجلنسماآلري مهذا مأن مإىل مفذهبوا مالفهوم مبتطوير مالغربيون مالعْرقيون مالفكرون وقام

مباجلاملموالذكاءموالشجاعةموعمقمالتفكريموالقدرةمعىلمالتنظيمم اإلستبس،مإىلمأوربا،موهومجنسميتسممـمحسبمنظريتهممـ

موبأن مهيوستونمسـتيوارتمتشـامربلنيمالسيايس، مونبه موالسود. معىلمالسامينيموالصفر موبتفوقه مالؤسسماحلقيقيمللحضارة ه
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مقلنا:مواليهود!؟..مأملمتكنمتزعممأهنممشعبماهللمالختار؟م

حفرةمالكربياءممممقال:مملقدمكانتمكربياؤهممهيمالسببميفموضعهمميفمهذامالحل..ملقدمحفروام

ميفمالعقيدةمالسيحية..مفسقطواميفمتلكماحلفرة..موأسقطواممعهممكثرياممنمالشعوب.م

مقلنا:مفاممنتيجةمهذامالتفريقمبنيماألدنىمواألعىل؟م

كلمالشعوبممممقال:مملقدماعتربمهؤالءمالباحثونمبوحيممنامالعنرصماآلريماألبيضممتفوقامعىلم

مفقط..مبلملهمجانتمعميلمخطري.ممماألخرى..موهذامالتفوقمليسملهمجانتمنظريم

مقلنا:ممامهو؟م

قال:مملقدممأعطوامهذامالعرقمالختارممنماحلقوقمماميتجاوزمأيةممنظوماتمقيمية،موأيمحديثمم

مالساواة.ممممعنم

مبالوسائلمالشبيهةمبوسائلمالعلممـمم وقدمذهبمهؤالءمالباحثونمإىلمأبعدممنمذلكمحنيمأثبتواـم

تلفةميؤديمإىلمتدهورمالعْرقماألسمىمالذيمجيبمأنمحيتفـظممأنمالتزاوجمبنيمأعضاءماألجناسمالخم

مبنفسـهمقويًامنقيًامحتىميضـمنملنفسهمالبقاءموالتامسكمالعضوي.م

وقدمكانممنمالطبيعيمبعدمهذامأنميصنفمأعضاءماألجناسماألدنىمباعتبارهممغريمنافعنيممنمم

التامسكميؤذيمالصلحةمممممممنظورمالطلقمالعْرقيمألهنممخطرمعىلممتاسكمالعْرقموعىلمجتانسه،موعدم

وإىلمزيادةمقوةمالدولةميفممقدرهتامممالعليامللدولة،مألنمالتامسكميؤديمإىلمزيادةمالكفاءةماإلنتاجية،م

معىلمالبقاءمواالنتشارمواهليمنة.م

ملقدمأثمرتمهذهماألفكارمكثرياممنمالراراتمالذيمصيلمبرشمكثريمبنارها:مم

مقدس..مبلمإىلمإله..مالمجيوزممسهمبأيمحالممتعاظمت..مبلمحتولتمإىلممأنمذاتمالدولةمممممنهام

منماألحوال..مبلمأصبحمالدفاعمعنممصلحةمالدولةمالقومية..مظالةمكانتمأمممظلومة..ممسألةمالمم

 
(مإىلمأنمالنوردينيمهممأرقىماآلريني،مفهمماجلنسمالسيد،مأماماليهودموالسودموالعربمفيشغلونمأدنىمدرجاتم1927ـمم1855)

 السلممالعْرقي.ممانظرم)الوسوعةماليهودية(مللمسريي.



476 

 

تقبلمالنقاش،مالمختضعمأليممعيارية..مواعتربماالنحرافمعنمهذاماهلدفمالنهائيمالطلقمخيانةمم

مالعظمى..موليسمهلاممنمعقوبةمإالمماإلعدام.مم

أنممؤسساتمبريوقراطيةمقوية..محكوميةموغريمحكومية..متولتمكثريًاممنمالوظائفممممهامومنم

التيمكانتمتتوالهاماألرسةميفمالايض،موتقوممبعمليةماالختيارمبالنيابةمعنماإلنسانمالفرد،ماألمرمم

مالذيمزادميفمضمورماحلسماخللقيموانكامشمرقعةماحلياةماخلاصة.م

معنممصلحةمالدولة..موالتيمموهذهمالؤسساتمالبديلةمصارتمترىمنفم سهامذاتًاممطلقًةمُتعربِّ

ذمالطلوبممنهامتنفيذهمبأقلمم معنمإرادةمالشعب..موقدمجعلتمجلممههامأنمتنفِّ هيمبدورهامُتعربِّ

مالتكاليفموأكثرمالوسائلمكفاءة،مدونمأنمتأخذمأيةماعتباراتمُخلقية.مم

فونمهذامالصطلح..مإنهمالممتزايدممعدالتمالتجريدميفمالجتمع..مالشكمأنكممالمتعرممومنهام

يعنيمذلكمالذيميريدهمالصوفيةممنمالتجردمهلل..مبلمهوميعنيمالتجردملتلكمالؤسساتمالتيمالمم

متعرفمالقيمموالمتؤمنمهبا.م

لقدمنجحتمعملياتمالتجريدمالتزايدةميفمجعلمالقيمةماألخالقيةمشيئًامبعيدًامللغايةمالمعالقةمم

لهمبفعلماإلنسانمالبارش..مسأرضبملكمممثاًلمعىلمذلكممنمصناعةماألسلحةمالكيامويةمالفتاكة..مم

ممعمليةمإنتاجمام مُتقسَّ مكامميفمغريهامكثريـم لبيدمالبرشيممففيمصناعةمهذامالنوعممنماألسلحةماخلطريةـم

لمحلقةمتؤديمإىلممامبعـدهاموحسب..موألهنامجمردمم إىلمعـدةموظائفمصـغرية،مكلموظيفةمُتشـكِّ

حلقة،مفهيمحمايدةممتامًاموالممعنىمهلا،مإذمالميوجدمأيممضمونمخلقيملعمليةمإضافةمحملولمآلخر..مم

ة..موالعاملمأوممومنمثم،متظلمالنهايةماألخالقية،موالتيمهيمحرقمالبرشموإبادهتممبعيدةمللغايم

الوظفمالسئولمعنمهذهماحللقةمسيبذلمقصارىمجهدهميفمأداءمعملهمالوكلمإليهمدونمأيةمأعباءمم

أخالقية،مومنمثممتستمرماآللةماجلهنميةميفمالدورانممنمخاللماحللقاتموالرتوس،موالميتحملمم

ليستممسئوليةممأيمشخصممسئوليةمإبادةمالبرش،مإذمأنممسئوليةمالعاملمأومالوظفممسئوليةمفنيةموم

مأخالقية.مم
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أستطيعمأنمأقولملكممبأنممامتممإنجازهميفماحلضارةمالغربيةماحلديثةمهومالقضاءمعىلمالشخصيةمم

التقليديةمذاتمالوالءملطلقمُخلقيمثابتميتجاوزمعاملمالادةموالتاريخ،موحلَّتمحملهامالشخصيةمم

هامأليةمثوابتمأوممطلقاتموالتحررةمماحلركيةمالتغريةموالتقلبةممعمحركةمالادة،موالتيمالموالءمعندم

ممنمأيةمقيممأومغائية،مفهيمتعيشميفمعاملمالواحديةمالاديةمالعقمممنمالقيممالتجاوزة.مم

ىممنمخاللمإمربياليةمداروينيةممليئةمباليقينيةمالعلميةمتوظِّفمم هذهمالشخصيةميمكنمأنمتتبدَّ

ىممنمخاللم إذعانمأدايتمفتصبحمشخصيةمنمطيةممالكونمواإلنسانملصاحلها،مويمكنمهلامأنمتتبدَّ

تعاقديةمبرمجاتيةمذاتمُبعدمواحد،متستبطنممتامًامالنامذجمالسائدةميفمالجتمعموالتيمتروجهاماألجهزةمم

األمنيةمللمجتمعموضمنمذلكماإلعالم،موهيمشخصيةمنسبيةمهزيلةممهتزةمالمتثقميفمذاهتاموالمم

ههامحسبمماميصدرمهلاممنمأوامرمتأيتمهلاممنممرؤيتهاموالمهويتهاموالممنظوماهتا،مولذاميتحددمَتوجُّم

عل،مويتحددموالؤهاماستنادًامإىلمالصلحةمالاديةمالتغريةمالتيميتممتعريفهاممدنيًاموقوميًاموعلميًامم

وموضوعيًاممنمخاللماجلهاتمالسئولةمواللجانمالتخصصةموالسوبرمن،مومنمثمميمكنهامأنمم

قةممتناهية.موهيمشخصيةمذاتمعقلمأدايتمالمتفكرميفممتطيعماألوامرمالربانيةموتنفذمالتعليامتمبدم

الغاياتموإنامميفمالوسائلمواإلجراءاتموحسب،مويفمأحسنمالسبلمإلنجازممامأوكلمهلاممنممهاممم

مدونمتساؤلمعنممضموهناماألخالقيمأومهدفهاماإلنساين.مم

ةمإبادةمموحيناممظهرمهذامالنوعممنمالشخصية،مأصبحممنمالمكنمأنمتقررمالدولةموأعضاءمالنخبم

معنارصمتراهامغريمنافعةميفمالجتمعمأوميفموطـنمآخـرمأومقارةمبأرسها.م

مجريمة،مإذمالمتوجـدمقواننيممطلـقةمخارجـةمعنمالدولـة،مم وملميعـدمهذامـمهبذهماالعتباراتـم

أومهـيمـمبتعبريمآخرمـمجريمةمقانونيةممرشوعةمتكتسبممرشوعيتهاممنمأنمالدولةمتوافقمعليهامم

مشـجعمعليهـقال:،موترضبمعىلميـدمكـلممنميعارضهامأومحيجممعنماقرتافها.مموتباركها،مبلمتم

لقدمأثمرمكلمهذاموجودممؤسساتممتخصصةملتنفيذماجلريمة،موهيممؤسساتمبريوقراطيةمم

منفصلةمعنمالقيمة،متتجاوزماخلريموالرش،موالمتسألمعنمالسببموإناممعنمالوسيلة،موالعاملونميفمم



478 

 

رارمقتلماألطفال،معىلمسبيلمالثال،مبأنفسهم،موالمينفذونمممثلمهذهمالؤسـساتمالميتخذونمقم

جريمةمالقتلمبأيدهيممفاللجانمالتخصصةمالتيمتضممالسوبرمنمجتتمعمعىلمأعىلممستوىموتناقشمم

السألةمبطريقةمعلميةموبريوقراطيةمويفملغةمحمايدةموتتخذمالقراراتميفمضوءممامتراهمهيمالصالحمم

ألمر،مالمبالقتلمأومالتصفيةماجلسديةموإناممبالقياممبعملياتم)التطهريممالعام.مثمميصدرماألمرميفمهنايةمام

ممالقرارمإىلممئاتمالتفاصيلمم العْرقي(مأوم)احللمالنهائي(مأومخدمةم)مصلحةمالدولةمالعليا(.مثممُيقسَّ

التيميقوممهبامآالفمالوظفنيمالتنفيذينيممنماجلنودموالعاملموالفالحنيموالهنينيمالذينملنميشعروامم

امالطفلمالذيمسُيقَتلميفمغاباتمفيتناممأوميفمخميامتمالالجئنيمالفلسطينينيمأوميفممعسكراتممهبذم

ماالعتقالمالنازية.مم

مقلنا:موالضمريماخللقي..مأالميمكنمأنميتكلم؟م

قال:ممربام..مولكنمهذهماحلضارةماللعينةمعملتماإلنسانمكيفميسكتمضمريه..ملقدمأعطتهمم

عىلمإسكاتمحسهماخلُلقي..مفاإلنسانماحلديثمأصبحمبوسعه،مبحسهمممنماآللياتممامجيعلهمقادرًام

العميل،مومنمخاللماحلساباتمالرشيدةموالتسويغمالعلميمالوضوعيمالحايدمالصارمموالنسبيةمم

الكاملةمالتيمجتعلماألمورممتساوية،متربيرمأيميشءموقبولمأيموضع،مفتمكنمالتضحيةمباجلزءميفمم

موالعجزةميفمسبيلممسبيلمالكل،مواألقليةميفمسـبيلماألم غلبية،موالرىضميفمسـبيلماألصـحاء،

الشباب.مومعمسيطرةمحبمالبقاء،مباعتبارمأنمالبقاءمقيمةممطلقـة،مفإنماجلميـعميمـكنمأنميتعـاونوامم

معمالدولـةممنمقبيلمتقليلماخلسائر..مإذمالمتوجدمقيمممطلقةمأوممرجعيةممتجاوزةميمكنمللفردمأنمم

اكممالبرشمواألمممكافةممنممنظورها..مثممتتكفلمالؤسساتمميؤمنمهبامويموتممنمأجلهاموحيم

ماإلعالميـةمللدولـةمبتصفيـةمكلممامتبقىممنمأحاسيسمإنسانيةمأومأخالقيةممتخلفة.م

مقلنا:مإنممامتطرحهممنمفلسفةمخطري..مفهلموقعميفمتارخينامماميؤكدمذلك؟م

تممنمالدماءمحتتمظلممقال:ممليسممامأطرحهمفلسفة..مهومواقع..مواقعممريرمعشته..ملقدمرشبم

ماالستعالءممامملمأرشبممثلهميفمحيايتممجيعا.م
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لنامأنفسنا..منحنماإلنسانمالغريب..مإىلمسوبرمانملهمحقوقممطلقةمتتجاوزماخلريمم لقدمَحوَّ

والرش،مومنمأمههامحقماالستيالءمعىلمالعاملموحتويلهمإىلمجمالمحيويمحلركتنامونشاطنا،موحتويلمم

مطبيعيةمأومبرشية.ممممالعاملمبأرسهمإىلممادةمخام،م

ومنمهذامالنطلقماعتربنامشعوبمآسياموإفريقيامالصفراءموالسوداءمالتخلفةمجمردممادةمبرشيةمم

ُتوظَّفميفمخدمتنا،مكامماعتربنامالعاملمجمردممادةمطبيعيةمُتوظَّفميفمخدمةمدولمأورباموشعوهبامالبيضاءمم

رممشاكلنامله..مبلمملمتفرقمالرؤيةممالتقدمة،مواعتربنامالكرةماألرضيةمجمردمجمالمحيويملنامنصدِّم

العرفيةمالعلامنيةماإلمربياليةمالشاملةميفمهنايةماألمرمبنيمشعوبمآسياموأفريقياموشعوبمالعاملمالغريب،مم

فاجلميعممادةمبرشية،منافعةمأومغريمنافعة،مرضوريةمأومفائضة..مفكانمالعاملمُينظرمهلممباعتبارهممم

ملفائضم القيمة،مأمامالتعـطلونمفهمممادةمبرشيةمفائضة.موُصنِّفمممادةمبشـريةمنافعة،مومصدرًا

الجرمـونم)ويفممرحلةمأخرى،مالعوقـونموالسـنون(ممادًةمبرشيًةمغريمنافعة.موهذهمالادةمجيبمأنمم

)مُتعالج(،موكانتمالوسيلةماألساسيةمللمعاجلةمهيمتصديرمالادةمالبرشيةمالفائضةمإىلممكانمآخرمم

مإنمأمكنم)معمعدمماستبعادم)ماحللولماألخرىم(مإنماستلزمماألمر(ملتحويلهامإىلممادةمنافعةمم

 االستعباد: 

مقلنا:مفاممالثالث؟م

مقال:ماالستعباد.م

 .م( 1) قلنا:ماالستعبادم!؟..ملقدمألغتمأمتناماالستعباد..مذلكمالذيمرشعهماإلسالمم

نظرمإلينامبحزن،موقال:مالمشكمأنكممالمزلتممخاضعنيملتلكمالخدراتمالتيمخدرنامهبامم

مومنا.مقم

 
انظرمبتفصيلمالوقفماإلسالميممنمالرق،موالعامالتمالرحيمةمالتيمرشعهامجتاهمالرقيقميفمرسالةم)رمحةمللعالني(ممنممم(1)

هذهمالسلسلة..مونحبمأنمنذكرمهنامفقطمبأنممامحصلميفمالتاريخماإلسالميممنممآسمحولمالرقيقمالميتحملهماإلسالمماإلهلي،م

 معمعىلمتأسيسهماحلكاممالظلمةموعلامءمالسوء.وإناممهومنتاجملإلسالممالبرشيمالذيماجت
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مقلنا:ممامتقول؟م

قال:مملقدمأخطأتممخطأين..مأماماخلطأماألول،مفهومإلغاءمأمتناملالستعباد..موأماماخلطأمالثاين،مم

مفترشيعماإلسالممله..مم

مقلنا:مهذاممامنعلمه..مويعلمهمكلمالناس.م

قال:مملقدمكنتمأقولمذلك..مولكنيمعندمامعرفتماحلقيقةممنممصدرهامعرفتمأنمقومنامم

ميقوموامبعملمجليلمكإلغاءمالرق،موعرفتمأنماإلسالممأعظممرمحةممنمأنميرشعه.مممأقسىمقلوباممنم

قلنا:مكيف؟..ملقدموردميفمالنصوصمالقدسةمللمسلمنيمالكثريممنمالنصوصمالتيمتتحدثمم

معنمالرق.م

مقال:مقارنوامتلكمالنصوصمباممأسمعنيمالكاهنممنمالنصوص.م

عومإىلماستعبادماإلنسانملإلنسان..مملقدمقرأتميفمكتابمالسلمني،مفلممأجدمحرفامواحداميدم

بلموجدتهممجيعاميدعومإىلمحتريرمالرقاب،موإلغاءمالرق،مويعتربمذلكممنمقمممالعبودية..ملقدمقرأتمم

مَرَقَبٍةم﴾م)البلد:م م(م13ـمممم10فيهم:﴿مَفالماْقَتَحَمماْلَعَقَبَةمَوَمامَأْدَراَكمَماماْلَعَقَبُةمَفكُّ

مبمالتيمتعممهبامالبلوىمعىلمحتريرمالرقاب..مموقرأتمفيهمترتيبهمالكفاراتمعىلمالذنوم

موقرأتمفيهماألمرمباإلحسانمإىلمالرقيقموالتعاملماإلنساينممعهم..مم

لكنمالكاهنمالذيملقننيمالكتابمالقدسمملميلقنيمكلمةمواحدةمحتويمهذهمالعاينماجلليلة..مم

مدهم..ممبلمعكسمذلكمملمأجدميفمالكتابمالقدسمإالمأمرمالرقيقمباخلضوعمالتاممألسيام

(:)مأهيامالعبيدمأطيعوامسادتكممحسبماجلسدمبخوفمم5عددممم6لقدملقننيمماموردميفم)مأفسسمم

مورعدةميفمبساطةمقلوبكممكاممللمسيح(م

م)لوقا:م ميف مما ميبطئمم45عددمم12ولقنني مسيدي مقلبه ميف مالعبد مذلك مقال مأن مولكن (:)

مقدومه.فيبتدئميرضبمالغلامنمواجلواريمويأكلمويرشبمويسكر(م

(:)موأمامذلكمالعبدمالذيميعلممإرادةمسيدهموالميستعدموالمم47عددمم12)لوقاممولقننيمماميفم
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ميفعلمبحسبمإرادتهمفيرضبمكثريا(م

(:)مالمتشتهمبيتمقريبك..المتشتهمامرأةمقريبكموالمعبدهمم17عددممم20)خروج:مولقننيمماميفمم

موالمأمتهموالمثورهموالممحارهموالمشيئاممماملقريبك(م

مماموردميفمم مبتفصيلممملـم سفرمالتثنيةممنمالرشيعةمالتيمأوحىمهبامالربمإىلمموسىممثممعلمنيـم

مم21فيامميتعلقمبالسبيموالنساءمالرساري..موالميزالميعلقمبذهنيمإىلماآلنممامجاءميفم)التثنيةم

(:)مإذامخرجتملحاربةمأعدائكمودفعهممالربمإهلكمإىلميدكموسبيتممنهممسبيامم14-م10عددم

(مفحنيمتدخلهامإىلمم12مالسبيمامرأةممجيلةمالصورةموالتصقتمهبامواختذهتاملكمزوجةم)مورأيتميفم

بيتكمحتلقمرأسهاموتقلممأظفارهاموتنزعمثيابمسبيهامعنهاموتقعدميفمبيتكموتبكيمأباهاموأمهامشهرامم

منمالزمانمثممبعدمذلكمتدخلمعليهاموتتزوجمهبامفتكونملكمزوجة.موانمملمترّسمهبامفأطلقهامم

مالمتبعهامبيعامبفضةموالمتسرتقهاممنمأجلمانكمقدمأذللتها(ملنفسها.مم

ثممأخربينمبخربمرحبعاممالذيمملميكتفمبثامينمعرشمزوجة،مبلمضممإليهامستنيمرسية،مفصارمم

مم،مجمموعمنسائهمورساريهمبعدمتزوجهمبمعكةمبنتمأبشالوممتسعةمعرشمزوجةموأكثرممنمستنيمرسيةم

ممماكتفىمهبذا؟موالمأدريمهلمزادمعنمذلكمبعدمزواجهمبمعكةمأم

(مخربهم:)موأحبمرحبعامممعكةمبنتممم21عددمم11لقدمجاءميفمسفرم)أخبارماألياممالثاين:م

ابشالوممأكثرممنممجيعمنسائهمورساريهمألنهماختذمثامنيةمعرشمامرأةموستنيمرسيةموولدمثامنيةموعرشينمم

مابناموستنيمابنة(م

يدعومإىلمحتريرمالرقابمواإلحسانمملقدملقننيممجيعمهذهمالنصوص..موملميلقنيممعهامأيمنصمم

مإليهممواعتبارمذلكممنمالتقربمإىلماهلل..مملمأجدمأيميشءممنمهذا.م

مهذامعىلممستوىمالنصوصمالقدسة..مم

أمامعىلممستوىمالواقع..مفقدمقدرماهللمأنمأقرأمرحلةمكرستيانمسنوكماهلولندي..مالمشكمأنكممم

نمالتاسعمعرشماليالدي،منالمشهادةمالدكتوراهمسنةممالمتعرفونه..مإنهمأحدمالرّحالةماألوربيني،ميفمالقرم
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م(مم1882م(ممنمجامعةمليدن،موزارماجلزيرةمالعربية،مودخلممكةموبقيميفماحلجازمسنةم)م1880)م

مباأللانية،موتكلمميفمهذهمالرحلةمعنمالرقمالذيمرآهمم ستةمأشهر،موكتبمحوادثمرحلتهمهذه

هماإلسالميةمإالمأنهمقالمعنه:)مإنمالذيمموشاهدهميفماحلجاز،مومعمأنهمليسمهومالرقمبجميعمآدابم

وهيممم-مم(مUncle Tom –Cabin)ميدخلمسوقمالرقيقمبتصوراتمأوروبيةمويفمذهنهمكابينةمالعممتومم

سيأخذمانطباعًامسيئًا،موسوفميغادرمالسوقمممم-مإشارةمإىلمالرقيقمالذيمكانمُيرسلمإىلمالعاملماجلديدمم

هومانطباعمخاطئ،مومعماألسفمفإنممعظمممموهوممشمئزممنمسوءمالنظر،موهذاماالنطباعماألويلم

مالسترشقنيمالرّحالةمملميصّورواملنامإالمانطباعاهتمماألولية،موهذامهوممصدرماخلطأملدهيم(مم

إىلمأنمقال:م)موعىلمالعموممفإنمالرقيقميفمالعاملماإلسالميمالمخيتلفمكثريًامعنماخلدمموالُعاّملمم

لحلّيةميعرفمهذاممتامًا،مويعلممكذلكمأنمإلغاءمميفمالجتمعماألورويب،موإنمالذيميعرفمالظروفمام

الرقيقميعنيمثورةماجتامعيةميفماجلزيرةمالعربية.موهناكمالعديدممنماألوربينيمالذينميعرفونمجيدًامم

شؤونمالرشق،مالميريدونمأنميقولوامذلكمبرصاحة؛ملئالميتهممهؤالءمبأهنممضدماالجتاهمالسائدمم

ميًا،موبأهنممضدماالجتاهمالبنيمعىلممشاعرمإنسانيةمنبيلة(معمومًا،مالداعيمإىلمحتريرمالرقيقمهنائم

ثمميقولم:)مإنمخدعةممامُيسمىمحركةمحتريرمالرقيق،مليسمَسَبُبهاماهتاممًامشعبيًاملغايةمرشيفة،مم

ولكنهملعبةمخطرةممزّيفة،ميقوممهبامرجالمالسياسةمالكبار،مألغراضمغريمإنسانية،موذلكممنمأجلمم

فًامضّدماإلسالم(مأنميتخذمالعاملمالسيحيمموقم م( 1) فًامعدائيًامخاطئًامومزيَّ

يفمذلكمالوقت..موقبله..موالذيمنعممفيهمالرقيقميفمبالدماإلسالممباممالمينعممبهماألحرارمم

موهممم مالقداسة، مشعار ممعهم موحيملون ماألحرار.. مليسرتقوا مالعامل مجيوبون مقومنا مكان عندنا..

ميسرتقونمأحرارمالعامل.م

لقدماعتربمالربتغاليونماقتناصماألفارقةممنمالشواطىءماإلفريقيةموبيعهممعماًلممقدسًا،مإذمتممم

 
مالعزيز:م1) معبد ماللك مدارة مطبع مالشيوخ، معىل مد. موترمجة مرخونية، مهو مسنوك ممّكة، متاريخ ممن (صفحات

 330،مم326،مم2/323هـ(:1419)
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بعدماختطافهمماقتيادهممإىلمأورباموتعميدهم،مثممجرىمبيعهمموتسخريهممللعملميفمضياعماألمراءمم

ماإلقطاعيني.م

ألرواحمهؤالءمموقدمكانمنطرماألوربينيمإىلمهذاماألمرمنظرةمعاديةمطبيعية،مفالسيحيةمإنقاذم

البابويماعتربمغريمالنصارىمكفارًاممم1455الزنوجمأمامأجسادهممفتبقىميفمالرق،مومرسوممسنةم

ينبغيمإذالهلممواسرتقاقهم،موهكذامتطلعمالربتغاليونمإىلماألفارقةمنظرةمالسيدمللعبد،موجرىمم

ريمالسودممالقنصمواالختطافمباسممالسيحموالقديسني،موملميفكرماألوربيونميفمهذامالوقتمبتنصم

مإعامرمم مويف ماألعامل مأشق ميف موتسخريهم ماختطافهم ماهتاممهم مجل مكان موإنام مبتحريرهم، أو

مواستغاللمالعاملماجلديد.م

لقدمنقلملنامأحدمالعارصينمللحمالتمالربتغاليةمصورةمحيةملامفعلهمالربتغاليونمباألفارقةمم

السيحموالقديسنيمممعندماماشتبكواممعهم،مووضحملنامكيفمأنمعملياتمالقنصمقدممتتمباسمم

والقديسات،مفقال:م)كانمرجالنامهيتفونم)القديسةمياجور،مالقديسمجورج(،مويسقطونمعليهممم

فيقتلونمأومخيطفونمكلممنمتقعمعليهمأيدهيم،موقدمتشاهدمهناكمأمهاتمهيربنمبأطفاهلن،موأزواجًامم

عضهممأنمميفرونمبزوجاهتم،موكلممنهمميبذلمقصاراهمللنجاة،ميقفزمبعضهمميفمالبحرمويرىمبم

خيتبىءميفمأركانمأخصاصهم،موخبأمالبعضمأطفاهلممحتتمالشجريات،محيثمكانمرجالناميعثرونمم

عليهم.مواهللمالذيميمنحمكلمإنسانمماميستحقممنمجزاء،موهبمرجالنامآخرماألمرمالنرصمعىلمم

ممأعدائهم،متعويضًامهلممعىلممامبذلوهممنمعناءميفمخدمتهمأخذواممئةمومخسةموستنيمبنيمرجالمونساءم

موأطفالموملمحيسبمالقتىلميفمهذامالعدد(م

مالدولمم موتنافست منطاقها مواتسع مالربتغالية ماحلمالت مالوقتمرشاسة مبمرور وازدادت

األوربيةميفمجلبمالرقيقممنمإفريقيامودخلتماليدانمإىلمجانبمالربتغالموهولنداموإنجلرتامثممم

منمأورباموآسيامزيادةمطبيعيةممفرنسا،مونجحمهؤالءميفمتفريغمالقارةممنمسكاهنا،مفبيناممحققتمكلمم

مالمبأسمهبا،مظلمعددمسكانمالقارةماإلفريقيةممستمرًامعندمالائةممليونمنسمة.مم
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مالتيميملكهاماألوربيونممنمأوربامم لقدمجرىمنقلماألفارقةممنمقراهممإىلمالزارعمالكبرية

ملياتممواألمريكتنيمأومحتىميفممورشيوسمورينونموسيشل،موقدمتنافستمالدولماألوربيةميفمعم

االسرتقاقمواالختطافموازدهرتمالدنموالوانىءماألوربيةمإىلمدرجةمكبريةمومنمبينهامليفربولمم

موبيستولمونانتموبوردوموإشبيلية.م

وملمتقترصمجتارةمالرقيقمعىلمالقراصنةموالغامرين،مبلمتورطمفيهاماللوكمواألمراءمورجالمم

وقمأعدادمالناسمالتورطنيميفمجتارةمم:م)تفم1862السياسةموالدينملقدمجاءميفمتقريرمخاصمبعامم

الرقيقموكميةماألموالمالوظفةمهبامطاقتنامعنمالتقديرموتعتربممدينةمنيويوركمحتىماأليامماألخريةمم

اليناءمالرئييسميفمالعاملمهلذهمالتجارةماآلثمةمبيدمأنممدينتيمبورتالندموبوسطنمتأتيانمممم1862منمعاممم

مصنيف(موحدمهاميفمالرتبةمالثانيةممنمذلكمالتم

وقدمبلغتمأرباحمجتارةمالرقيقمأرقامًامخيالية،موقدمقاممجونمهوكنرمعىلمسبيلمالثالمبثالثمم

رحالتمإىلمغربمإفريقياميفمستيناتمالقرنمالسادسمعرشمواختطفمأفارقةموباعهمملإلسبانممنمم

أمريكاموأغرتمأرباحهمالطائلةمملكةمبرطانيامإليزابيتماألوىل،مفأرسلتميفمطلبهموعرضتمعليهمم

غبتهاميفممشاركتهميفمهذهمالتجارةماآلثمةمفوافقممنمفورهموقدمتمهلذامالغرضمسفينةمحتملماسمممرم

)السيح(مأوم)يسوع(موبالفعلمأبحرمهوكنرمعىلمظهرمالسفينةمالكبريةم)يسوع(مالختطافمورسقةمم

ممالزيدممنماألفارقة،موعادمإىلمإنجلرتامبإيراداتمهائلةمجعلتماللكةمإليزابيتممتنحهملقبمفارس،م

واختارمهوكنرمأنميكونمشعارمالنبالةماخلاصمبهمعىلمشكلمإفريقيممقيدمبالسالسلماألمرمالذيمم

ميفضحمالطبيعةمالساديةمالعدوانيةمللرجلماألوريبماألبيض.م

وشهدتمهذهمالقرونماستنزافًاملواردمإفريقيامالبرشيةموالادية..موكمثالممقربملذلكممامقاممم

(ممليونمدوالرممنمالطاطموالعاج،مويقدرمم20نممجعهمحوايلم)ممممم1906بهماللكمليوبولدمالثاينمحتىمم

قدمبلغممم1953،م1887البلجيكيونمأنمحجممرأسمالالماألجنبيمالتدفقمإىلمالكونغومبنيمعامم

(ممليونمجنيهميفمالعاممم27(ممليونمجنيهمكاممحققماحتادمكانتجامأرباحًامسنويةموصلتمإىلم)م5700)م
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صادرمالطبيعيةماإلفريقيةمكالفوسفاتموالذهبموالبرتولممالواحد،مونزحمرأسمالالماألجنبيمالم

مالزنكموالنحاسمواحلديدموالبوكسايتموالقصديرمورواسبمالترب(م

وهكذامفقدمجرىمقنصماألفارقةممنذمالقرنماخلامسمعرشماليالديمباسممالسيحموتممنقلمم

ارقةموإدخاهلمميفمموبيعماألفارقةميفمأقايصماألرضموأدانيهامباسممالسيح،مورغممتعميدمهؤالءماألفم

السيحيةمغصبًاموبمجردموصوهلممإىلممواينءمالشحنموالتفريغمفإنمعبوديتهممظلتمقائمة،موادعىمم

السيحيونماألوربيونمأنمالسيحيةمقدمخلصتمأرواحهممفقط..مأمامأجسادهممفتبقىميفمالرق،مم

حنيمواآلالتممولذلكمملمتأخذمالرمحةمأومالشفقةمقلبمالرجلماألبيضمفسخرمالسودميفمإدارةمالطوام

مويفمجرمالعرباتموشقمالطرقموحفرمالناجممومحلماألثقالمومامإىلمذلكممنمأعاملمشاقة.م

نظرمإلينا،موقال:مكيفمتقارنونمبنيماإلسالمموهؤالء..مإنماإلسالممجيعلممنمأعظمماجلرائممم

ثالثةمأنامخصمهمميوممالقيامةمومنمكنتمخصمهمخصمتهم:مماسرتقاقماألحرار..ملقدمقالمحممدم:)مم

جلمأعطىميبمثممغدر،مورجلمباعمحرامفأكلمثمنه،مورجلماستأجرمأجريامفاستوىفممنهموملميوفهممرم

م( 1) أجره(م

قلنا:مدعناممنماإلسالم..موحدثنامعنماالستعبادمالذيمعانتممنهمالبرشيةميفممراحلمكثريةممنمم

متارخيها.م

عمفرتاتمم،مفوجدتمأنممعاملةمالسيدملرقيقهماتسمتميفممجيم( 2) قال:مملقدمبحثتميفمالتواريخم

التاريخ..ممامعداميفمتلكمالفرتةمالقدسةمالتيمظهرتمكفلتةميفمتاريخمالبرشية..مبالقسوةمواجلربوتمم

وجمافاةماإلحساسماإلنساينموالشاعرماآلدمية،محيثمكانميتعاملممعهممكامميتعاملممعماألثاثمم

مواألدواتمواآلالتماجلامدة.م

امماحلريةميفمإبقائهمعىلمقيدماحلياة،مأومجتويعهمموملميكنمللرقيقمأدنىمحقمإنساين،مبلمكانملالكهممتم

 
 (مرواهمابنمماجة.1)

 (مانظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،مبترصف.2)
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موتعذيبهموالتنكيلمبه.م

وقدممنعتمأكثرمالقواننيمالزواجمبالرقيق،موكثرًياممامعاقبتمالطرفنيمالتزوجنيمباحلرقميفمم

النارممًعاموهممأحياء،ميفمحنيمكانتمتسمحمللرجالمأنميقضوامشهواهتمممعممنميشاءونممنمالنساءمم

مالرقيق.م

إجبارمالرقيقمعىلمأداءمأشقماألعامل،محتتمرضباتمالسياطماللهبة،موكانمجزاءمممموقدمبولغميفم

منميمتنعمعنمذلكمتعليقهممنمرجليه،مووضعماألجساممالثقيلةميفميديه،مورضبهمأومكّيممواضعمم

حساسةممنمجسمه،موقدميعمدونمإىلمملءمفمهموأذنيهمبالزيتمالغيل،مأومقطعملسانهموأعضائهمم

مبأفظعمالصور.موالتمثيلمبه،مأومقتلهمم

مهذامعندمالقدماء..ميفمذلكمالتاريخمالغابر..مم

مقلنا:مذلكمجربوتمالقدماء..موقدمتغريماألمرمكثريامعندماألممماحلديثة..مم

متقصدونماألممموالشعوبموالدولمالتيمعايشتمالنهضةماألوروبية..ممنذمأواسطمم قال:م

ميالدي؟مالقرنماخلامسمعرشماليالدي،موحتىممنتصفمالقرنمالتاسعمعرشمالم

مقلنا:مأجل..ملقدماختلفماألمرمفيهامكثريا..مم

قال:ممصحيحمذلك..ملقدموضعتمكلمدولةممنمتلكمالدولموضعتمـميفمزمنممامُيسمىمم

مقانوًنامخاًصاميرتقيمبأحوالمالرقيقمويفصلمحدودممعاملتهم،موعرفمهذامم عرصمالدنيةموالنهضةـم

األرقاءمالسودموبيانماألحكاممالتعلقةمهبم.ممممالقانونمبالقانونماألسود،ملكونهمخمتًصامبمعاجلةمأحوالم

مإالمأنمتلكمالقواننيمملمحتدثمتغرياتمجذريةميفمالطريقةمالتيميعاملمهبامالرقيق:م

لقدمكانممنممقتىضمالقانونماألسودمالفرنيس،مأنمالزنجيمإذاماعتدىمعىلمأحدماألحرارمأومم

مارتكبمجريمةمالرسقة،معوقبمبالقتل،مأومبعقابمبدينمآخرمشديد.مم

قيقممنمسيدهممرةمأوممرتني،مفإنمالقانونميسمحمللسيدمبقطعمأذينمم أمامإذامأبقمـمأيمهربمـمالرَّ

مرقيقهموكّيهمباحلديدمالحمّيميفمالنار،مفإذامأبقمالثالثةمُقتل.م
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ًَمبهمأيًضاميفمإنجلرتا،محيثمنّصمالقانونماألسودمفيهامعىلمأنمم قيقماآلبقممعمواًل وكانمقتلمالرَّ

قيقمومتادىميفمإباقهمُقتل.مم ممنمأبقممنمالرَّ

موكانمغريممسموحمللملونني،مأنمحيرضواميفمفرنساملطلبمالعلمموالثقافة.م

ممحيثمم1789يفمسنةمممموظلماحلالميفمفرنسامعىلمالوصفمالسابقمحتىمقياممالثورةمالفرنسيةم

ملمجترؤمعىلمإلغاءمالرق،مبلممنحتمصفةمالواطنةملكلممقيممعىلمأرضهاممهاممكانملونهمأومعرقه،مم

ممأصدرمجملسمالثورةمالفرنيسمقراًرامبإلغاءمالرقميفممجيعمالستعمراتمالفرنسية،مم1791ويفمعامم

منسية.مومساواةممجيعممنمفيهاميفماحلقوقموالواجباتممعممتتعهممباجلنسيةمالفرم

لكنمحنيمتوىلمنابليونماحلكم،مالحظمانخفاضمصادراتمالستعمراتمالفرنسيةمالتيمتعتمدمم

ممبالعودةمإىلماسرتقاقمالزنوج،مفثارمالزنوجميفمم1802عىلماليدمالعاملةمالزنجية،مفأصدرمقراًرامعاممم

مالستعمراتموقاومواممدةمثالثمسنواتمفقىضمنابليونمعىلمثورهتمموأعادهممإىلمالرق.م

ممصدرمقرارميفمفرنسامبإلغاءمالرقميفمالستعمراتمالفرنسيةمـممرةمأخرىمـمم1884عاممويفم

متاشًياممعمقراراتممشاهبةماختذهتامقبلمفرتةموجيزةمكلممنمبريطانيامثممالربتغال،مفتبعتهامهولندامم

مم.م1860والدنامركمعاممم

حدةماألمريكيةمكانممهذاميفمفرنسا..مأماميفمأمريكا،مففيمالعرصماألولممنمتاريخمالوالياتمالتم

كثريممنمسكاهنامـموبخاصةمأهلماجلنوبمـميملكونمالرقيق،مإذمكانمجتارمالرقيقممنمأهلماجلنوبمم

يقومونمبحمالتممنظمةمومسلحةمإىلمالقارةماإلفريقيةموخيتطفونمالرجالموالنساءميفممدامهاتمم

ـموبخاصةماجلنوبيةمموغاراتممفاجئةمعىلمقراهممومساكنهم،موجيلبوهنممقرًسامإىلمالدنماألمريكيةمم

مـمليبيعوهمميفمأسواقمالرقيق.م

وكانتممعاملةمهؤالءمالختطفنيمالغصوبنيميفممنتهىمالفظاعةموالقسوةمواهلمجية،موكانممنمم

مقتىضمالقانونماألسودماألمريكيمأنمللسيدمكلماحلقميفماإلبقاءمعىلمرقيقهمحًيامأومإماتته،مبلمرّصحمم

اخلروجممقانوهنممبأنهمليسمللرقيقمروحموالمعقلموأنمحياتهمحمصورةميفمذراعيه،مكاممأنهمليسملهمحقمم
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إىلمالشوارعمـموقتمشدةماحلّرمـمإالبترصيحمقانوين،موإذامشوهدمأكثرممنمسبعةمأرقاءمجمتمعنيميفمم

شارعمواحد،مكانملكلمرجلمأبيضماحلقميفمإلقاءمالقبضمعليهمموجلدهم،مولومكانمخروجهممم

مبلمم موبيعه، موإجارته مللسيدمرهنمرقيقه مجييز موكانمالقانونمأيًضا مبترصيحمقانوين، إىلمالشارع

موالقامرةمعليه.م

ممحنيمأصدرمأبراهامملنكولنمم1863وظلماألمرمعىلمهذاماحلالمحتىمشهرمينايرممنمعامم

قيقميفموالياتماجلنوبماألمريكي،موكانمم رئيسمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمإعالًنامبتحريرمالرَّ

مم.م1865هذامالقرارممنمأسبابماغتيالهمعاممم

مماتفاقيةمم1926تمالدولمالشرتكةميفمعصبةماألمممعاممموبعدمانتهاءماحلربمالعاليةماألوىلموّقعم

تقيضمبمالحقةمجتارةمالرقموالعاقبةمعليها،موالعملمعىلمإلغاءمالرقيقمبجميعمصوره،مويفمعاممم

قموجتارةمالرقيق،موقدمالتزمتمم1948 ممأصدرتمهيئةماألمممالتحدةمإعالًنامعالًيامتضمنمحظرمالرِّ

مهبذاماإلعالنمأكثرمدولمالعامل.م

ما:مهامقدمانتهتمالأساةمأخريا..موعادتملإلنسانمحريته.مقلنم

ابتسم،موقال:معنمأيمحريةمتتحدثون؟..مليسمهناكممعمالصارعنيميشءماسمهم)حرية(..مإنمم

الذيمحيملميفمعقلهموقلبهموروحهمومجيعملطائفهممجيعمأنواعمالكربياءميستحيلمأنميرتكملغريهمفرصةمم

ميتنعممفيهامبحريته.م

انتهاءمعرصمالرقيقمإالمبعدمأنمرأوامالرقيقمالحدودمالميكفي..مفراحوامممإنمقومنامملميعلنوام

ميسرتقونمالشعوب.م

مقلنا:ميسرتقونمالشعوب؟م

قال:ممأجل..مهمميسرتقونمالشعوبمالستضعفة،مويمكننونمألنظمةماالستبدادمفيهامأنمتتوىلمم

ممهمةماسرتقاقمشعوهبا..مليحولواممنممجيعمالعاملمسوقمنخاسة.م

مائام؟مقلنا:منراكممتشم
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مقال:ممهذهمهيماحلقيقةمالتيمعشتها،موكنتميفميومممنماألياممأحدمفصوهلا..مم

أنا..موكثريممنمقوميمـمإنمملمأقلمكلمقوميمـمكنامننظرمإىلمتلكمالشعوبمالسمراءمأومالسوداءمم

.موكيفمالمنكونمكذلك،مونحنمملمنكنمنتغذىمإالمعىلماألفكارمالتيممتلؤناممنظرةمممتلئةمباالحتقار.م

مية.مبالعنرصم

أذكرمأنامكناميفمالذكرىمالسنويةمللقديسمنقوالمالتيمحيتفلمهباماألوربيونميفمغربمأوربا..مم

كانميمثلملنامالقديسمالطيبميفمصورةمكاهنمأبيضمعىلمجوادمأبيضميوزعمالصدقات،مبيناممخادمهمم

بطرسماألسودمالذيمحيملماحلقيقةمالسوداءمينرشماخلوفموالرعبموخيطفماألطفالماألشقياء،مم

اللحظةمالتيمهيممفيهامالعبدمبإمساكمالطفلميتبعهمالقديسمويمنعماالعتداءمعليهموسطمهتليلممويفم

موتصفيقماحلارضينموصيحاهتم.م

مفقدموردميفمالعهدمالقديممم مكاممتعلمونميفمالكتابمالقدسـم هذهمالنظرةمالعنرصيةمهلامأصوهلاـم

مأبرصهمعىلمهذهماحلالمفلامماستيقظممأنمنوحًامسكرميومًامثممتعرىمونامميفمخبائه،مفاتفقمأنمابنهمحاماًم

نوحموعلممأنمحامًامقدمأبرصهمعاريًامدعامعليهمولعنمنسلهمالذينمهممكنعان..ماسمعوامهذهمالكلامتمم

(:)مكانمبنومنوحمالذينمخرجواممنمالفلكمسامًاموحامًامم27:مممم18منمممم9القدسةممنمسفرمالتكوينم)م

نوح.مومنمهؤالءمتشعبتمكلماألرض..ممويافثموحامموهومأبومكنعان.مهؤالءمالثالثةمهممبنوم

وابتدأمنوحميكونمفالحًاموغرسمكرمًا.مورشبممنماخلمرمفسكرموتعّرىمداخلمخبائهمفأبرصمحاممم

أبومكنعانمعورةمأبيهموأخربمأخويهمخارجًا.مفأخذمساممويافثمالرداءمووضعاهمعىلمأكتافهاممومشيامم

يبرصامعورةمأبيهام،مفلامماستيقظمنوحممنممإىلمالوراءموسرتامعورةمأبيهاممووجهامهامإىلمالوراء.مفلمم

مخرهمعلمممامفعلمبهمابنهمالصغري،مفقالمملعونمكنعانمعبدمالعبيدميكونمألخوته،موقالممباركمالربمم

مإلهمسامموليكنمكنعانمعبدًامهلم.مليفتحماهللمليافثمفيسكنميفممساكنمسامموليكنمكنعانمعبدًامهلم(مم

ساطريمانترشتميفمأجزاءممتفرقةممنمالعاملمموتفرعتمعنمحكايةمالعهدمالقديممحكاياتموأم

وكلهامتعيلمالرجلماألبيضموحتطممنماألسود،مبيناممتعرتفمهذهماحلكاياتمللرجلماألبيضمبالنقاءمم
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والطهارةمالمتعرتفمبأنماألسودممنمالبرشموإذاماعرتفتمفإنملونهماألسودمالمبدمأنميكونمآيةمغضبمم

ماهللمعليه.م

هامالرجلماألبيض،مأنماهللمقدمخلقماخللقمسودًامكلهممموجاءميفمإحدىماألساطريمالتيماختلقم

وهيأمهلمممجيعًامالفرصةملكيميتطهروامفاغتسلمالبيضموابيضتمأجسامهم،مأمامالزنوجمفلممينظفوامم

مإالمراحاتمأيدهيم.م

وتذهبمقصةمأخرىمإىلمأنممنمأساءمالعملمصارمأسود،موأعطيمقلياًلممنماللباس،مومنمكانمم

للونموكانمأكثرمحظًاممنمالالبس،مأماممنمأحسنمفقدمظلمأبيضماللونممأقلممنهمسواءًامكانمأسمرمام

موأعطيموفرةممنمالالبس.م

وتذهبمأسطورةمثالثةمإىلمأنماهللمرأىمثالثةمزنوجميبكون،مولكيمينفىمعنهمماحلزنمسمحمهلممم

أنميغتسلوامليصريوامذويمبرشةمبيضاء،مفلمميفعلمذلكمإالمواحدممنهممدونمأخويهماآلخرين..مم

رمأبيضماللونممجيلمالنظر،مفأكلتمالغريةمقلبمأحدمأخويه،مولكنمالاءمقدمنفذمفمسحمموهذامصام

بدنهمبرتبةماألرضماحلمراءمفصارملونهمأمحرمأمامالثالثمفلمميستطعمإالمغسلمراحتيميديهموقدميهمم

موهيماألجزاءمالوحيدةميفمجسمهمالتيمأصبحتمبيضاء.م

سمعتممأنهمقيلمعنيمبعنيموسنمبسن،مممم(:)م25/م6قلنا:مولكن..مقدمسمعنامأنميفمإنجيلممتىم)م

وأمامأنامفأقولملكممالمتقاوموامالرش،مبلممنملطمكمعىلمخدكماأليمنمفحولملهماآلخرمأيضًامومنمم

مأرادمأنمخياصمكمويأخذمثوبكمفاتركملهمالرداءمومنمسخركممياًلمواحدًامفاذهبممعهماثنني(م

(:)مكلممنملهمم29/مم25ضحكمضحكةمعاليةموقال:مواقرأواميفمنفسماإلنجيلم)إنجيلممتىمم

يعطيمفيزدادمومنمليسملهمفالذيمعندهميؤخذممنهموالعبدمالبطالماطرحوهمإىلمالظلمةماخلارجيةمم

مهناكميكونمالبكاءمورصيرماألسنان(م

قلت:ملكنمأكثرمقومناماآلنمالميعرفونماإلنجيل..مويفمحالممعرفتهمملهمالميسمعونمإالممامم

مقرأناهملك.م
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كفيمتلكمالنظرةمالملوءةمباالستعالء..ملعلكممقرأتممماممقال:ممإنمذلكمالنصمالميكفيمالميم

ذكرهمسيمونزميفمكتابهم)لونمالبرشةموأثرهميفمالعالقاتماإلنسانية(..ملقدمذكرمأنمنظرةماألوريبمم

األبيضمإىلماإلفريقيماألسودمتتلخصميفمأنم)ملونمالزنجيماألسودميدلمعىلمسخافةمعقله..مم

..مالزنوجمسطحيونمومتعلقونمباحليلموأدواتمالزينة..ممالزنوجمشهوانيونموألجسامهممرائحةمنتنةم

الزنوجمعراةموبدائيونمومعادونمللحضارةمالدنية..مالزنوجموثنيونممتعددوماآلهلةموجيبمإدخاهلممم

ميفمالسيحيةمغصبًا(م

 االستعامر: 

مقلنا:مفاممالرابع؟م

مالقدس.مقال:ممهومنتيجةملكلممامسبق..موهومنتيجةمتلكمالقراءاتمالقدسةمللكتابمم

مقلنا:ممامهو؟م

مقال:مماالستعامر..مم

قلنا:ملقدمكانميلقنملنامبأنماالستعامرممامهومإالمنوعممنماالنتشارمالذيمالميقصدممنهمإالمم

مالتعمري.م

مقال:ممصدقواميفمهذامالتعبري.م

مقلنا:مفلممتنظرمإليهمإذنمنظرةمتشاؤمية؟م

مفم مللمستعمرين.. مليسمللمستعمراتموإنام مفيه مالتعمري مألن م مالستعمراتممقال: متكن لم

مالسكينةمجتنيممنمقدوممتلكماجلحافلممنماجليوشمسوىماخلرابموالدمارمواالستعبادمواإلبادة.م

م.م( 1) قلنا:مفحدثنامعنمقصتكممعماالستعامرم

قال:مميفمالبدءمكانتماإلمرباطوريةمالرومانيةمأكربمدولةماستعامريٍةميفمالتاريخمالقديم،مفقدمم

م منحومعام مالبحار موراء مفيام َعَها مكانتماإلمرباطوريةمم264بدأتمتوسُّ مويفمأوجمجمدها، ق.م..

 
 وكتابم)االستعامرمومالتنصريميفمإفريقيامالسوداء(،ملعبدمالعزيزمالكحلوت.(مانظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية،م1)
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هذهمممالرومانيةممتتدممنمشاميلمبريطانيامإىلمالبحرماألمحرمواخلليجمالعريّب..مولكنمالقدرمملمهيملم

ماالمرباطورية،مفقدمقيضمعليها،موكانممنمرمحةماهللمبعبادهمأنمقيضمعليها.م

بعدمقرونمطوال..موبعدمأنمأحسمالاردمالروماينمالذيميسكننامأنهمأصبحملهممنمالقوةمماميعيدمم

مبهمجمدمرومامبدأماالستعامرممنمجديد.م

شفنيمللبحثمعنممبدأتمالربتغالموأسبانياميفمالقرنماخلامسمعرشماليالديمبإرسالممستكم

طرقمبحريةمجديدةمإىلماهلندموالرشقماألقىص،محيثمكانمالسلمونمهييمنونمعىلمالطرقمالربيةمم

ويسيطرونمعىلمالتجارةمبنيمآسياموأوروبا..موكانماألوروبيونميطمحونمإىلمالسيطرةمعىلمتلكمم

كلممنمغريبممالتجارة،مفقدمنجحتمالربتغالميفمالسيطرةمعىلمالربازيل،موأنشأتممراكزمجتاريًةميفمم

إفريقيامواهلندموجنوبمرشقيمآسيا..كاممنجحتمأسبانياميفمالسيطرةمعىلمأجزاءممماميعرفماليوممم

مبالوالياتمالتحدة،مواحتلتممعظممأجزاءمأمريكامالالتينية.م

ممنمم ماآلسيوية مالتجارة موالربيطانيون ماهلولنديون مانتزع مالسابعمعرشماليالدي، ويفمالقرن

نجحواميفماحتاللمجزرماهلندمالرشقيةماهلولنديةم)إندونيسيا(موأصبحمممالربتغاليني،موذلكمبعدمأنم

نماهلولنديونموالربيطانيونموالفرنسيونممنماحتاللمبعضمم ميفماهلند،مومتكَّ لإلنجليزمنفوٌذمقويُّ

مالناطقميفمأمريكامالالتينية.م

يفمكندا،ممباإلضافةمإىلمذلك،ماحتلمعدٌدممنمالهاجرينمالربيطانينيموالفرنسينيمبعضمالناطقمم

ماهلولندينيموالربيطانينيموالفرنسينيمادَّعوامملكيةمبعضمأجزاءممنمالوالياتمالتحدة..مويفمم كاممأنَّ

هنايةمالطاف،ممتكنماإلنجليزممنمإنشاءمثالثمعرشةممستعمرةميفمتلكمالبالد،مودخلمالربيطانيونمم

ينيماألربع،مواستمرمذلكمموالفرنسيونميفمرصاعٍممعىلمأمريكامالشامليةمُسّميمحروبماهلنودموالفرنسم

م.مويفمآخرمتلكماحلروب،مانترصتمبريطانيامونجحتميفمم1763ممحتىمم1689الرصاعممنمعاممم

ماحتاللممعظممالمتلكاتمالفرنسيةميفمأمريكامالشاملية.م

تمعدًداممنمم مبريطانيامَضمَّ رماالستعامرماألورويبميفمبدايةمالقرنمالتاسعمعرشممعمأنَّ ملميتطوَّ
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اليا،موقدمكانتمنيوساوثمويلزمأولممستعمرةمأسرتاليةمتممتأسيسهاميفمالقرنممالستعمراتميفمأسرتم

الثامنمعرش..موكانممعظممالستوطننيماألوائلممنمالسجناءمالذينمُأبعدوامإىلمأسرتاليامعقاًبامهلم.مم

وقدمأوقفمإرسالمالسجناءمإىلمتلكمالناطقميفممنتصفمالقرنمالتاسعمعرش،موبحلولمذلكمم

مُأنشئتممم موغريبممالتاريخ، محاليًا(، م)تسامنيا مديمنزالند موفان مكوينزالند ميف مجديدة ستعمراٌت

مم.مم1840أسرتالياموجنوبيها،موفكتوريا.مأمامنيوزيلندا،مفإهنامملمتصبحممستعمرةمبريطانيةمإالمعاممم

مالقوميةمم موظهور مالصناعية مالثورة مساعدت مفقد مهذا.. مكل مبعد مالنفوسمالثائرة مهتدأ مل

ممنمماألوروبية،معىلمتطورماالم ستعامرميفمهنايةمالقرنمالتاسعمعرشموبدايةمالقرنمالعرشينميفمكلٍّ

إفريقياموآسيا،مففيمهاتنيمالقارتني،مسعتمالدولمالصناعيةمإىلماحلصولمعىلمالوادماخلامملصانعها،مم

واألسواقملنتجاهتامالصناعية،مكاممسعتمإىلمهاتنيمالقارتنيمبوصفهامممناطقماستثامرمجديدة،مم

مارمجديدةمتقوهياميفممنافستهاملألقطارماألوروبيةماألخرى.موللبحثمعنمأقطم

ممنمبلجيكاموفرنساموألانياموبريطانياموإيطالياموالربتغالموأسبانيا،موملميبقمم فاقتسممإفريقيامكلٌّ

منمالناطقماإلفريقيةممستقلةمإالمإثيوبياموليبرييا..مأمامبريطانيا،مفقدمسيطرتمبدورهامعىلماهلندمم

اآلنمبامليزيا..مكامماحتلتمفرنساماهلندمالصينية،موكانتماهلندمالصينيةمالفرنسيةمموبورمامومامُيعرفم

عماهلولنديونميفماهلندمالصينيةمالرشقية.مأمامالوالياتمم تضممكاّلممنمكمبودياموالوسموفيتنام،موتوسَّ

موأسبانيم موبريطانيا موألانيا موكانمهناكمتنافٌسمكبريمبنيمفرنسا ماحتلتمالفلبني.. مفقد اممالتحدة،

موالوالياتمالتحدةمللسيطرةمعىلمجزرمالحيطماهلادئ.م

تمم ويفمهنايةمالقرنمالتاسعمعرشموأوائلمالقرنمالعرشين،مأنشأتماليابانمإمرباطوريًةمضمَّ

عتماليابانمإمرباطوريتهامم1945مم-ممم1939كورياموتايوان،موخاللماحلربمالعاليةمالثانيةم)م م(،موسَّ

مالتيم مهذهمممعىلمحسابمبعضمالستعمراتمالصغرية مإالمأنَّ مدولمغربية. معليها كانتمتسيطر

م.موحتولتمهذهمالناطقممرًةمأخرىمإىلمم1945اإلمرباطوريةمسقطتمبعدمأنمُهزمتماليابانمعامم

ممستعمراتمغربية.م
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مقلنا:منعرفمتاريخماالستعامر..مفاممجرائمهمالتيمتدينهممنمأجلها؟م

ستعمرونمممتلئونمإىلمأذقاهنممكرباممقال:ممكثرية..ماالستعالءمالميولدمإالماخلبث..موقدمكانمالم

واستعالء..موهلذامراحواميفرضونمأسلوبمحياهتممعىلمالستعمرات،مفقدمكانواميؤمنونمبتديّنمم

مستوىمثقافةمالناطقماُلستعَمرةمقياًسامإىلمثقافتهم..مبلمحاولمبعضمهؤالءماحلكاممأنمُيغرّيواممنمم

مإم مَعَمدوا مكام مالناطقمالتيمَيستعِمروهنا، ميفمتلكممديانة مالرسمية ماللغة ىلمجعلملغتهمماألجنبية

مم الستعمرات.مويفمعددممنماحلاالت،محاولماحلكاممالستعمرونمأنمحيلوامثقافتهمماخلاصةمحملَّ

مالثقافةمالحلية.مم

أمامالسياسةماالقتصاديةمالتيممارسهاماالستعامر،مفقدمكانتمممتلئةمباجلشع..مففياممبنيمالقرننيمم

ماليالديني،مظهرمنظامماقتصاديميفمأوروبامُيدعىمالركنتاليةم)أيمالنزعةمماخلامسمعرشموالثامنمعرشم

مالناطقمالستعمرةمم مبتشكيلماقتصاد مقامتمالقوىماألوروبية مالنظام، مهذا مويفمظلِّ التجارية(..

حسبمحاجاهتامالتجارية..مفعىلمسبيلمالثال،مسنَّتمبريطانيامعدًداممنمالقواننيميفمالقرنمالسابعمم

سيطرهتامعىلماقتصادممستعمراهتامالثالثمعرشةميفمأمريكامالشاملية.موقدمكانمبعضمممعرشملتقويةم

هذهمالقواننيمحيرصمالتجارةمبنيمالستعمراتمالربيطانيةممعمالتجارمالربيطانينيمفقط،كاممكانتمم

ميفمم مالصناعة مقّلصتممن مفقد ماألخرى، مالقوانني مأما مفقط. مبريطانية مسفٍن ماستخدام تشرتط

الربيطانينيمكانواميريدونمأنمتعتمدمالستعمراتمعىلمالسلعمالصنَّعةميفمبريطانيا.ممممالستعمراتمألنَّم

ولتشجيعماألمريكينيمعىلمتصديرمالسلعمالتيمحتتاجمإليهامبريطانيا،معمدمالربيطانيونمإىلمإعطاءمم

ماألخرىمم موقدمأدارتمالقوىماألوروبية ماألمريكيني. مالصادراتمللتجار امتيازاتمجتاريةمهلذه

مبالطريقةمنفسها.مممجتارهتام

مقلنا:ملقدمذكرتمأنماالستعامرمكانموليداملتلكمالقراءاتمالتيمسمعتهاممنمالكاهن؟م

قال:ممأجل..ملقدمكانتمتلكمالقراءاتمرسمكلمأنواعمالبالدء..ملقدمامتزجتمتلكمالنصوصمم

ممعممامامتألتمبهمنفوسناممنمرصاعموأحقادملنمألمالعاملمبكلمأنواعمالبالء.م
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منمالبرشينممنمقومناميذهبونملناطقمالستعمراتمليمألوهامبالبشارة؟مقلنا:مولكنامنرىمأم

قال:مصدقتم..مإهنمميذهبونملتلكمالناطقمليقولوامهلممبكلموقاحة:مدعوامملككمماألريضمم

مليأخذهمالستعمر،موتنالوامبدلهمملكوتمالسامء..ممم

كانتمالبعثاتممبلمكانمهلممفوقمهذامدورمأخطرمبكثري..ميقولمالدكتورموالرتمرودين:م)قدم

السيحيةمجزءًاممنمقوىماالستعامرمإىلمحدمكبري،ممثلهاميفمذلكممثلمالكتشفنيموالتجارمواجلنود،مم

وربامميكونمهناكمجمالمللمجادلةمحولممامإذامكانتمالبعثاتمالتبشرييةميفممستعمرةممامهيمالتيمم

حقيقةمأنممممجلبتمقوىماالستعامرماألخرىمأممأنمالعكسمهومالصحيح،مولكنمليسمهناكمشكميفم

البعثاتم)التبشريية(مكانتمأدواتماالستعامرممنمالناحيةمالعملية،موقدمكانمجونستونمالغامرمم

اإلمربيايلمبكرهمتلكمالبعثاتم)التبشريية(ملكنهمقالميفمالثناءمعليها:م)كلمموقعملبعثةمتبشرييةمهومم

متدريبمعىلماالستعامر(م

التبشرييةميفمإفريقيامبالقول:م)جاءمالرجلماألبيضمإىلمموقدمعلقمسيمونزمعىلمدورمالبعثاتم

مإفريقياموبيدهماإلنجيل،موأصبحماإلنجيلمبيدمالزنجي(م

مإنمهذاماألسلوبميذكرنامبالناديلمالقرمزية..مم

مقالوا:ممامالناديلمالقرمزية؟م

قال:مملقدمذكرمايستبانممونتجو،موهومإفريقيمهربممنممزرعةمكوبيهميفمالقرنمالتاسعمعرشمم

شعبهمقدموقعميفمحبائلمالرقمبواسطةماللونماألمحر،محيثمجاءمالبيضمبمناديلمقرمزية،موأخذواممأنمم

يلوحونمهباممنمسفنهم،مفاستثارتمهذهمالناديلمالسودموصعدوامإىلمالسفنماألوربيةمليحصلوامم

معىلمهذهمالناديلمالقرمزيةمفوقعواميفمالرق.م

ميلةموسطماحلدائقماخلرضاءمالحاطةمموهكذامفعلمالبرشون..مإهنممحنيميقيمونمالكنائسماجلم

باألشجارمالباسقةمالميقصدونمبذلكمخدمةمالرب،موإناممخدمةمالقوىماالستعامريةمالتيمارتأتمم

وقفماالسرتقاق،مواستعامرمالقارةملرضوراتماقتصاديةمبحتة،مفأرادتمتوجيهمرضبتهاماألخريةمم
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اإلفريقيموتفريغهممنمإفريقيتهممالقاصمةموهيماالستحواذمعىلماألرضموالثرواتمالطبيعيةموتقزيممم

موثقافتهموتراثه.م

وقدمشهدممطلعمالقرنمالتاسعمعرشمبدايةمالتدفقماالستعامريمللقارةماإلفريقية،موهومنفسمم

التاريخمالذيمشهدمتدفقماإلرسالياتمالتنصرييةمإىلمالقارة،مومنمهذهمالبعثاتمالتنصرييةممجعيةمم

ثممامتدتمإىلممنطقةمالبحرياتمممم1868زائرمسنةمماآلباءمالبيضمالتيمتأسستميفمكلممنمنيجرييامواجلم

ومنهاممجعيةمشهودةمهيوه،مومجعيةمبرلنيمالتنصريية،مومجعيةملندنمممم1885وإىلمغربمإفريقيامممم1878

مالتنصريية،مومجعيةمآباءمالكنيسةماإلنجليزية..مباإلضافةمإىلممجعياتمالرومانمالكاثوليك..موغريها.م

ممامرسناهامبكلموقاحة،موهيمقريبةممنماالستعامر.مممسكتمقليال،مثممقال:مهناكمجريمةمأخرىم

مقلنا:ممامهي؟م

مقال:ممالنفي..ماإلخراجممنماألرض..ماإلبعادمعنها..مم

مقلنا:ممامتعني؟م

قال:مملقدمكانممنماألساليبمالتيممارسناهممعممنمنعتربهممحرشاتموأوباشاموهباءمهومالنفيمم

يًامودينيًام)البيوريتان(مإىلمأمريكا،مونقلناممواإلخراجممنماألرض..ملقدمبدأنا،مفنقلنامالساخطنيمسياسم

موتبعتهامم موأسرتاليا. مإىلمأمريكا الجرمنيموالفاشلنيميفمحتقيقماحلراكماالجتامعيميفمأوطاهنم

معملياتمنقلمأخرىمهتدفممجيعًامإىلمحتقيقمصالحمالسوبرمن..ماإلنسانمالغريب..ممم

ممادةماسـتعامليةمرخيصة.مممنهامنْقلمسـكانمأفريقيامإىلماألمريكتنيملتحـويلهممإىلمم

ومنهامنْقلمجيوشمأوربامإىلمكلمأنحاءمالعامل،موذلكمللهيمنةمعليهاموحتويلهامإىلممادةمبرشيةمم

موطبيعيةمُتوظَّفملصالحمالغرب.مم

ومنهامنْقلمالفائضمالبرشيممنمأوربامإىلمجيوبماستيطانيةمغربيةميفمكلمأنحاءمالعامل،ملتكونمم

ملغربية.مركائزمللجيوشمالغربيةمواحلضارةمام

ومنهامنْقلمكثريممنمأعضاءماألقلياتمإىلمبالدمأخرى..منقلمالصينينيمإىلمماليزيا..مونقلماهلنودمم
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إىلمعدةمأماكن..مونقلماليهودمإىلماألرجنتني..مكلمذلكمكشكلممنمأشكالماالستعامرماالستيطاين،مم

مإذمأنمهذهماألقلياتمتشكلمجيوبًاماستيطانيةمداخلمالبالدمالتيمتستقرمفيها.مم

منهامنْقلمكثريممنمالعنارصمالقاتلةممنمآسياموإفريقياموحتويلهممإىلمجنودممرتزقةميفماجليوشمموم

مم132الغربيةماالستعامرية،ممثلماهلنودميفماجليوشمالربيطانية..مويفماحلربمالعاليةماألوىل،متممهتجريمم

إىلمجتنيدمبعضهمممممألفًاممنمخمتلفمأقطارمالغربملسدمالفراغمالناجممعنمجتنيدمالفرنسيني،مباإلضافةم

ممبارشًةمللقتال.مم

ويفمهذاماإلطارمالعريف،ممتتمعمليةماالستيطانمالصهيونيةمالتيمهيميفمجوهرهامتصديرمم

إلحدىممشاكلمأورباماالجتامعية..متلكمالعضلةمالتيمتسمىمالسألةماليهودية..ممإىلمالرشق،مفيهودمم

يمكنمتوظيفهميفمخدمتهاميفمفلسطني،ممأوربامهممجمردممادة،مأومفائضمبرشيمالمنفعملهمداخلمأوربامم

والعربمأيضًاممادةمأومكتلةمبشـريةمتـقفمضدمهـذهمالصالحمالغربية،موفلسطنيمكذلكممادة،مفهيمم

ليستموطنًاموإناممهيمجزءمالميتجزأممنمالطبيعة/الادةمُتطَلقمعليهمكلمةم)األرض(.مفتممنقلمم

كلميشءمبامميتالءمممعممصالحماإلنسانممممالعربممنمفلسطنيموُنقلماليهودمإليها،مومتتمإعادةمصياغةم

مالغريب.مم

لقدممتتمـمنتيجةمهلذامأيضامـمعملياتمنقلمضخمةمبعدماحلربمالعاليةماألوىل،مفُنقلمسكانمم

يونانيونممنمتركيامإىلماليونان،موسكانمأتراكممنماليونانمإىلمتركيا،مكاممُنقلمسكانمألانممنمبروسيامم

مالرشقيةمبعدمضمهامإىلمبولندا.مم

العملياتمهيمالتيمأوحتمهلتلرمبعملياتمنقلماليهودمخارجمالرايخ..مبلمإنهميفمالسننيمممموهذهم

رممهلرمجنرالمبالنمأوستملنقلم مليونًام)غريمألان(ممنمأورباممم31األخريةممنمحكممالرايخمطوَّ

مالرشقيةموتوطنيمألانمبدالًممنهم.مم

 اإلبادة: 

مقلنا:مفامماخلامس؟م
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منسميهمبلغتنامالتيمهذبنامهباماجلريمةم)التطهري(مقال:ماإلبادة..مالقتل..مأوممامم

مقلنا:ممامتعني؟م

قال:مملقدمسامهتمكلمتلكماألفكار..مالقدسة..موالعلمية..موالفلسفية..موغريها،ميفمنزعمم

مالقداسةمعنمالبرشمكافة،موحتويلهممإىلممادةمليستمهلامقيمةممطلقة،موالمعالقةمهلامبأيةمقيم.م

مام ميرسمعملياتماإلبادة مما مالميمكنمموهذا مدماء مكثرية.. مدماء مالتيمسالتمفيها لضخمة

مإحصاؤها..مم

مأوىلمم مفهي مالستوطننيمالبيض، مهيمعقيدة مالتطهرية مكانتمالعقيدة مالشاملية.. يفمأمريكا

األيديولوجياتماإلمربياليةماإلباديةمالتيمكانتمتغطيهامديباجاتمدينيةمكثيفة..محيثمكانمهؤالءمم

اجلديدمباعتبارهم)صهيونماجلديدة(مأوم)األرضمالعذراء(مفهيممالتطهرونميشريونمإىلمهذامالوطنمم

)أرضمبالمشعب(،موكانمالستوطنونميشريونمإىلمأنفسهممباعتبارهمم)عربانيني(،موللسكانمم

األصلينيمباعتبارهمم)كنعانيني(مأوم)عامليق(موكلهاممصطلحاتمتوراتيةمإبادية،ماستخدمهاممعظممم

مءمالعامل.ممالستوطننيمالبيضمفياممبعدميفمكلمأرجام

وكانمكلمهذاميعنيمإبادةمالسكانماألصلينيمحتىميمكنمللمستوطننيمالبيضماالستقرارميفمم

ماألرضماخلاليةماجلديدة..مم

مقلنا:مفهلمتممبعضمهذا؟م

مبلمتممالكثريممنه..ملقدمتممإنجازمهذاممنمخاللمالقتلمالبارش،مأوممنمخاللمنقلمم قال:م

كيميأخذهاماهلـنود،مفينترشمالوباءمبينهـممممم( 1) مصابةمباجلدريماألمراضمالختلفةمكأنمُترَتكمأغطيةمم

 
ميفمعامم1) مالؤرخونمأنه ميذكر أمرمالقائدماألمريكيم)الربيطاينماألصل(مجفريمأهرستمبرميمبطانياتمكانتمم1763(

لوباءمالذيمنتجمعنهمموتمتستخدمميفممصحاتمعالجماجلدريمإىلماهلنودماحلمرمهبدفمنرشمالرضمبينهممممامأدىمإىلمانتشارما

مالالينيممنماهلنود،مونتجمعنمذلكمشبهمإفناءمللسكانماألصلينيميفمالقارةماألمريكية.م
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ويتممإبادهتمممتامًا..وكانتماحلكومةمالربيطانيةميفمعرصماللكمجورجمالثالثمتعطيممكافأةمماليةمم

ملكلممنمحيرضمفروةمرأسمهنديمقرينةمعىلمقتله.م

مم1830بعدمعامممواستمرتمهذهمالتقاليدمالغربيةماإلباديةمبعدماستقاللمأمريكا،مبلمتصاعدتمم

حنيمأصدرمالرئيسمجاكسونمقانونمترحيلماهلنود،موالذيمتممبمقتضاهمجتميعممخسنيمألفًاممنمم

هنودمالشريوكيممنمجورجياموترحيلهممأثناءمفصلمالشتاءمسريًامعىلماألقداممإىلممعسكرماعتقالمم

صمهلمميفمأوكالهوما،موقدمماتمأغلبهمميفمالطريق..موهذامشكلممنمأشكالماإلبادةم عنمممُخصِّ

مطريقمالتهجري،مفهومـمشكاًلمـمنقلممنممكانمآلخرمولكنهمحقيقةمنقلممنمهذامالعاململلعاملماآلخر.م

)الركبةماجلرحية(ممممWounded Kneeوقدموصلتمالعمليةماإلباديةمإىلمقمتهاميفممعركةمونديدمينمم

نمجمموعمم..موكانتمالثمرةمالنهائيةملعملياتماإلبادةمهذهمأنهمملميبقمسوىمنصفممليونممم1890عاممم

م مبنحو مُيقـدر ماألصلينيمالذيمكان مم6.5السكان معـام ماإلنسانممم1500مليون لدىموصول

األبيض،مأيمأنهممتتمإبادةمسـتةممليونممواطنمأصيل..موهومرقممسحريمالميذكرهمأحدمهذهمم

م.مم( 1) األيام،مإذامملمنحـسبمنسبةمالتزايدمالطبيعيم

مليونمعندممم2سكاهناماألصلينيمموقدمتكررمنفسمالنمطميفمأسرتاليامالتيمكانميبلغمعددم

ألف.موالمتزالمعمليةمإبادةممم300،موملميبقممنهممسوىم1788استيطانمالبيضمللقارةميفمعامم

السكانماألصلينيممستمرةميفمالربازيلموأماكنمأخرى،موإنمكانمبشكلمأقلممنهجيةموخارجمنطاقمم

مالدولة.م

منم معمليات مالشاملية مأمريكا ميف ماالستيطانية مبالتجربة مالسودمموترتبط ماألفارقة مماليني قل

 
وقدمكانتمهذهماحلادثةمأولموأكربماستخداممألسلحةمالدمارمالشاملمبشكلهامالشاملمضدماهلنودماحلمر،محتىمأنمالقنابلم

عىلمهريوشيامموناكازاكيمملمتكنماكثرمفتكاممنمجرثومةماجلدريمالستخدمةمممالنوويةمالتيمأطلقتمبعدمذلكمبامميزيدمعنمقرنمونيف

 منمعددمضحاياماهلنودميفمتلكمالجزرة.م%5ضدماهلنود،محيثمقتلممنماليابانينيم

(ُيقدرمالبعضمأنمالعددمالفعيلمالذيمتممإبادتهممنذمالقرنمالسادسمعرشمحتىمبدايةمالقرنمالعرشينمقدميصلمإىلمعرشاتم1)

 .الاليني
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لألمريكتنيملتحويلهممإىلمعاملةمرخيصة،موقدمتممنقلمعرشةممالينيمتقريبًا،مومعمهذامجيبمأنمم

تعلموامأنمكلمأسريمكانميقابلهمبوجهمعاممعرشةمأمواتمكانواميلقونمحتفـهممإمامبسببماإلهناكمم

مبتهممبالرض.ممواإلرهاقموسوءماألحوالمالصحية،مأوممنمخاللمإلقائهمميفمالبحرمإلصام

وكانتمأعاملمالسـخرةماالسـتعامريةميفمأفريقيامذاهتـامالمتقلمقسوة،مففيمكتابهمرحلةمإىلمم

مأندريهمجيدمكيفمأنمبناءمالسكةماحلديدمبنيمبرازفيلموالبوانتمالسوداء..مم1927الكونغوم)م (،مُيبنيِّ

نمتعلموامهناممكيلوممرت..ماحتاجتمإىلمسبعةمعرشمألفمجثة..مويمكنمأممم140وهيممساحةمطوهلامم

مأيضًامأنمحفرمقنالمالسويسمبنفسمالطريقةموحتتمنفسمالظروفموبنفسمالتكلفةمالبرشية.مم

مبعملياتمم مالواطننيماألوربينيمالذينمهلممعالقة وقدموردميفمإحدىمالدراساتمأنمعدد

اممالتطهريمالعْرقيمواإلبادةمداخلمأوربا،مإمامكضحايامأومكجزارين،ميصلمإىلممائةممليون،مفإذامأضفنم

إىلمهذامعددمالتورطنيميفمعملياتمالقمعمواإلبادةماالستعامريةميفمالكونغوموفلسطنيمواجلزائرمم

موفيتنامموغريهاممنمالبلدانمفإنمالعددمحتاًممسوفميتضاعف.مم

سكتمقليال،مثممقال:مأرجومأنممتلكوامأنفسكم..مفسأذكرملكممنموذجامقريبامرأيتهموعشتهمم

مإلبادةمالنازية..مممنمعملياتماإلبادةمالنظمة..مإنهمام

م؟م( 1) قلنا:مالكلمينكرمعىلمالنازيةم

 
(كلمةم»نازي«ممأخوذةمباالختصارموالترصفم)هبدفمالتهكم(ممنمالعبارةماأللانيةم»ناشيونالمسوشياليستيشمدويتشم1)

مالقومية«،مNational Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei» (NSDAPأربايرتباريتم مأيم»االشرتاكية ،)

وهيْمنتمعىلممقاليدماحلكمميفمألانيا،موعىلمالجتمـعماأللاينمبأسـره.مواحلركةموهيمحركةمعْرقيةمداروينيةمشمولية،مقادهامهتلرم

النازيةمهيمحركةمسياسيةموفكرية،مضمنمحركاتمسياسيةمفكريةمأخرىمحتملمنفسمالسامت،مظهرتمداخلمالتشكيلماحلضاريم

سمالغريبمبعدماحلربمالعاليةماألوىل.مكانتمالنواةماألساسيةمللحركةمالنازيةمهيمحزبمص ىم»حزبمالعاملماأللان«مُأسِّ غريمُيسمَّ

بعدمهزيمةمألانياميفماحلربمالعاليةماألوىلموإذالهلامعىلميدمالدولمالغربيةمالنترصة.مم1918يفمجومالبطالةموالثورةماالجتامعيةمعامم

اكي،متدعـومإىلمملكيةموكانمالنظِّرماألسايسمللحزبمهومجوتفريدمفيدرمالذيمنادىمبعقيدةمهلامصبغةمقوميةمقويةموطابعماشـرت

الدولةملألرضموتأميممالبنوك.موكانممنمأوائلممنمانضمملعضويةمهذاماحلزبمحماربونمقدامىممثلمرودولفمهسموهرمانم

جورنج،مومثقفونمحمبطونممثلمألفريدمروزنربجمومب.ج.مجوبلزموهتلرمنفسه،موشخصياتمأخرىممثلميوليوسمسرتاخير.موقدم
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قال:ممأصدقكممالقول..مملمتكنمالنازيةمسوىماللحظةمالتيمتبلورمفيهامالنموذجمالغريبملإلبادةمم

موأفصحمعنمنفسهمبشكلمفاضح،مدونمزخارفمأومديباجات..مولذامأذهلتماجلميع.مم

النازيونمـمحينهامـمُيدركونممتامامملقدمكنتميفمذلكماحلنيمأرشبمالدماءممعمالنازيني..موكانمم

مللتشكيلماحلضاريماإلمربيايلمالغريبمم مطبيعية مثمرة ممها ماإلبادية أنمنظامهممالنازيموممارساته

ماحلديث.مم

لقدمعشتممعمهتلر،موعرفتممنمصحبتهمموقفهممنمأوىلمجتاربماإلنسانمالغريبماالستعامريةمم

انميعتربهامجتربةممثاليةمأوحتملهمبكثريممنمماالستيطانية،مأيمجتربتهميفمأمريكامالشاملية..ملقدمكم

م.مم( 1) أفكارهمالتيموضعهامموضعمالتنفيذمفياممبعدم

 
إىلمالخاوفمالكامنةملدىمقطاعاتمكبريةممنماأللانممنمالشيوعينيموالبالشفة،موإىلمحنقهامازدادتمعضويةماحلزبمألنهمتوجهم

عىلممعاهدةمفرسايمالتيمأذلتمألانياموحولتهامإىلمماميشبهمالستعمرة،موعىلممجهوريةموايامرمالتخاذلةمالتيمقبلتمهذامالوضع،م

القلقموعدممالطمأنينةمنتيجةمتآكلمالجتمعمالتقليدي.مورغمموإىلمإحساسماجلامهريمبالضياعميفمالجتمعماحلديثموإحساسهممب

ىم»حزبمالعامل«،مفإنهمملميضممكثريًاممنمالعاملمبنيمأعضائه،موملمينضمملهممنمالعاملمسوىمالعاطلنيمعنم أنماحلـزبمكانمُيسمَّ

يم»حزبمالعاملماأللاينماالشرتاكيمالقومي«موترأمم1920العمل.موُأعيدمتنظيمماحلزبمعاممم سهمهتلرمالذيمحصلمعىلمتأييدموُسمِّ

لودندورفم)بطلماحلربمالعاليةماألوىل(موعديدممنمرجالمالصناعةمالذينمرأوامأنمبإمكانمهتلرمتقويضمدعائممالنظاممالسيايسم

مالقائم،مالذيمملميكنميسمحمهلممباتباعمسياسةمرأسامليةمحرةممتامًا،مكاممأهنممرأوامأنموجودهميمثلمالفرصةمالوحيدةمأمامهمملوقف

تقدممالشيوعيني.موقدمتزايدمنفوذماحلزبممعماتساعمنطاقمالكسادماالقتصادي.موحلمكتابمهتلرمكفاحيمحملمبرنامجمجوتفريدم

مومادية.م فيدرم)الذيمحتولمإىلمجمردمناطقمبلسانمهتلر(،مكاممتراجعماخلطابماالشرتاكيموحلمحملهمخطاٌبمنازٌيمأكثرمتبلورًا

 )انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسريي(

م1) بةمإليه،مكثريًاممامكانميعربِّ (موكأدلةمعىلمذلكميذكرمالؤرخمجونمتوالندمأنمهتلر،ميفمأحاديثهماخلاصةممعمأعضاءماحللقةمالقرَّ

عنمإعجابهمبالستوطننيماألمريكينيموطريقةممعاجلتهمملقضيةماهلنودماحلمر.مفقدمقاموامبمحاولةمترويضهممعنمطريقماألرس،مأمام

مرضوخمفكانميتممإبادهتمممنمخاللمالتجويعمأومالقتالمغريمالتكافئ.مهؤالءمالذينمرفضوامال

ويقولميواقيممفستمإنمحروبمهتلرمالقاريةمالستمرةمكانتمحماكاةمللنموذجماالستعامريمالغريبميفمأمريكامالشاملية.موبالفعلم

رينيماإلسبان(مبغزومأمريكامالوسطىمرصحمهتلرميفمإحدىمخطبهمبأنهمحنيمقاممكورتيزموبيزاروم)ومهاممنمأوائلمالقوادماالستعام

ممنمأيمسندمقانوينموإنامممنماإلحساسمالداخيلمالطلقم مذلكمانطالقًا والوالياتمالشامليةممنمأمريكاماجلنوبية،مفهممملميفعلوا

انمينبعممنمبالتفوق.مفاستيطانماإلنسانماألبيضمألمريكامالشاملية،مكاممأكدمهتلر،مملميكنملهمأيمسندمديموقراطيمأومدويل،موإناممك
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ولعلمأكربمدليلمعىلمأنماإلبادةمترضبمبجذورهاميفمحضارتنامالتعفةمبالدماء،موأهنامملمتكنمم

مالنازينيمالذينمقاموامم مأعداء موسلوكماحللفاء، ممنمفكر مالحظتموه مما معىلمالنازيني، مقصورة

مكمتهممبعدماحلرب:مبمحام

فإرنستممهنجواي،مالكاتبماألمريكي،مكانمُيطالبمبتعقيمماأللانمبشكلممجاعيمللقضاءمم

معىلمالعنرصماأللاين..م

قالمترششل:مإنهمينويمجتويعمألانياموتدمريمالدنماأللانيةموحرقهاموحرقممم1940ويفمعامم

مغاباهتا..مم

مكليفتونمفاديامنم عنمهذامالوقفماإلباديمبشكلممتبلور..مفقدمشنممحلةمكراهيةمممم( 1) وقدمعربَّ

ضاريةمضدماأللانمتشبهميفمكثريممنمالوجوهماحلملةمالتيمشنهامالغربمضدمالعربميفمالستينيات،مم

م)إرضاممم ماهلدفممحلته مجعل ملقد ميفمالوقتماحلارض.. مالسلمنيمواإلسالم مضد والتيميشنها

وإناممضدماأللانمككل..مفالطريقةمالوحيدةمألنميفهممممالكراهيةمالمضدمالقيادةمالنازيةموحسب،م

األلانممامنقولمهومقتلهم..مفالعدوانمالنازيمالمتقوممبهمعصابةمصغرية..موإناممهـومالتعبريمالنهـائيمم

دملقوىمأكربممنه،مواهلرطقةمالتيميناديمهبامهتلرمم عنمأعمقمغرائزمالشعبماأللاين،مفهتلرمهومجَتسُّ

 
اإليامنمبتفوقماجلنسماألبيض.مولذاميفمجمالمتربيرهمللحربمالرشسةمالتيمشنهامعىلمرشقمأوربامقالمهتلر:م)مإنمهناكمواجبًام

مواحدًا:مأنمنؤلنمهذهمالبالدممنمخاللمهجرةماأللانماالستيطانيةموأنمننظرمإىلمالسكانماألصلينيمباعتبارهممهنودًاممحرًا(

التيمختوضهامألانيامضدمعنارصمالقاومةميفمرشقمأوربامالمختتلفمكثريًامعنمكفـاحمالبيـضميفمأمريكـاموأكدمهتلرمأنماحلربم

مالشـامليةمضــدماهلنودماحلمر.مومنمهنامكانمهتلرميشريمإىلمأوربامالرشقيةمباعتبارهامأرضًامعذراءموصحراءممهجورة.

مهـذ ميفمنورمربج، مأثنـاءمحماكمته مألفريدمروزنربج، مالنازيةموالشـروعمالغريبموقدمبنيَّ مالعضـويةمبنيمالعنصـرية مالعالقة ه

ماالستعامريم مكتابمعن ميف م)السوبرمان( ماألعىل( م)اإلنسان ممصطلح معىل ممرة فمألول متعرَّ مأنه مإىل ممثالً مفأشار اإلمربيايل،

ماألمري ممنمكتاباتمالعامل ممأخوذ م)اجلنسمالسيد( مأو موأنممصطلحم)اجلنسمالتفوق( كيماألنثروبولوجيماإلنجليزيمكتشنر،

كامممم-ماديسونمجرانتموالعاملمالفرنيسمالبوج،موأنمرؤيتهمالعْرقيةمهيمنتيجةمأربعامئةمعامممنمالبحوثمالعلميةمالغربية،مفالنازيةمم

 جزءممنماحلضارةمالغربية.م)انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسريي(م-أكدمروزنربجملحاكميهم

أهممالجالتماألمريكية،مورئيسمإحدىمالوكاالتماألدبيةمالتيمأنشأهتاماحلكومةمم(مكانمحمررمجملةمالنيوميوركر،موهيممن1)

 األمريكيةمإبَّانماحلربمبغرضماحلربمالنفسية.
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لمهذاماحلديثمالمخيتلفمكثريًامعنماحلديثمعنمعبءمالرجلماألبيضممعام(،مومثممم2000عمرهامم

موعنماخلطرماإلسالميمومنمقبلهماخلطرماألصفر.م

وقدماشرتكمبعضمالزعامءموالُكتَّابماليهودميفمهذهماحلملة،مفرصحمفالديمريمجابوتنسـكيمم

لممبأنممصلحـةماليهودمتتطلبماإلبادةمالنهائيةمأللانيا،مفالشعبماأللـامم1934عـامم ينمبأرسهمُيشكِّ

مهتديدًاملنا.م

سكتمقليال،مثممقال:مالمشكمأنكممقرأتممكتابمالكاتبماألمريكيمتيودورمكاوفامنمبعنوانمم

)البدممنمإبادةمألانيا(..مإنهممنمأهممالكتبمالحرضةمعىلماإلبادة،موقدماستفادتممنهمآلةمالدعايةمم

لمتربيرًاملفكرةماإلبادةمالنازيةمنفسها.ممالنازية،موبيَّنتمأبعادمالؤامرةماإلباديةمضدماأللان،موهم موممامشكَّ

لقدموردميفمهذامالكتابمأنمكلماأللان،ممهاممكانمتوجههممالسيايسم)حتىملومكانواممعـادينمم

للنازيـة،مأومشـيوعيني،مأومحتىمحمبنيملليهود(مالميستحقونماحلياة،مولذامالبدممنمجتنيدمآالفمم

مىميتسنىمإبادةماجلنسماأللاينممتامًامخاللمستنيمعامًا!مماألطباءمبعدماحلربمليقوموامبتعقيمهممحتم

وكانمهناكمأحاديثمكثريةمعنمرضورةمهدممألانيا،موعنمحتويلمألانيامإىلمبلدمرعوية،مأيمهدممم

مكلمصناعاهتامومؤسساهتاماحلديثة.م

موملميكنمكلمهذامجمردمكالم..مم

أللوفممنمالدنينيممنمالرجالمملقدمنجحتمغاراتماحللفاءمعىلمالدنماأللانيةميفمإبادةممئاتمام

واألطفالموالنساءموالعجائزموحتطيممكلمأشكالماحلضارةمواحلياة..موقدمبلغمعددمضحايامالغاراتمم

مألفمقتـيل.مممم200عىلممدينةمدرسدنماأللانيةموحـدهامم

كامماسـتمرتمالنزعةماإلباديةمبعدماحلرب،فقامتمقواتماحللفاءمبوضعممئاتماأللوفممنمم

ممDEFS (1 )ممعسكراتماعتقالموتممإمهاهلممعنمعمد،مفتممتصنيفهممعىلمأساسمأهنممماجلنودماأللانميفم

مأيم)قواتممعاديةمتممنزعمسالحها(مبدالًممنمتصنيفهمم)أرسىمحرب(مم

 
 (.disarmed enemy forces(موهيماختصارمعبارةم)ديسمآرميدمإنيميمفورسيزم1)



504 

 

وإعادةمالتصنيفمهذهمملمتكنمتعنيمسوىمحرماهنمممنمالعاملةماإلنسانيةمالتيمتنصمعليهامم

جنديمألاينمنحبهمميفممم793.239ماتفاقياتمجنيفماخلاصةمبأرسىماحلرب،موبالفعلمقىضم

ألفمنحبهمميفممعسكراتماالعتقالمممم167،كاممقىضمم1945معسـكراتماالعتـقالماألمريكيةمعاممم

مم13.5الفرنسيةمنتيجًةمللجوعموالرضمواألحوالمالصحيةمالسـيئة،مويفمالوقتمذاتهمكانميوجدم

متوزيعهامعليهم.مممليونمطردمطعامميفمخمازنمالصليبماألمحر،متعمدتمسلطاتماحللفاءمعدممم

يمم وملمتقترصماإلبادةمعىلمالتصفيةماجلسديةمبلمكانتمهناكمإبادةمثقافية،مفقدمقامماحللفاءمباممُسمِّ

حمكمةمممم545)عمليةمنزعمالصبغةمالنازيةمعنمألانيا(مللقضاءمعىلمالنازينيميفماحلياةمالعامة،مفُأقيمتمم

مهمماثنانموعرشونمألفًا.ممدائمةمعىلماألقلميتبعهامطاقمممنمالفنينيموالسكرتاريةمعددم

وقامماألمريكيونمبتغطيةمثالثةمعرشممليونمحالةم)أيممعظممالذكورماأللانمالبالغني(،موتممم

توجيـهماالهتـاممإىلمثالثةممـالينيموسبعامئةمألف،مُأجريتمهلممحماكامتمعاجلة،موأدينمتسعامئةمم

بتهمةمارتكابمجرائمممحكاًمم169.282وثالثونمألفًاممنهم،موصدرتمأحكاممبشأهنمممنمبينهام

حكـاًمموالفرنسـيونممم22.296نازيةمالمجمردمالتعاونممعمالنظاممالنازي.موأصـدرمالربيطانيـونم

مم141،مكانمقدمتممطردمم1945حكاًم،موالروسمثامنيةمعرشمألفمحكم.موبحـلولمعـاممممم17.353

،موُزجمبعددمأكربممألفمألاينممنموظائفهم،ممنمبينهمممعظممالدرسنيميفممنطقةماالحتاللماألمريكيةم

ممنمهؤالءميفمالسجن.مم

وتظهرمنفسمالنزعةماإلباديةميفماستجابةماحللفاءملليابان،مفقبلماكتشافمالقنبلةمالذرية،مكانمم

متلوماألخرىمبشكلمم مبتحطيمممدنماليابانمالواحدة اجلنرالماألمريكيمكورتيسميلممايميقوم

،مقامتمالطائراتمم1945مارسممنهجيمملميسبقملهممثيلميفمالتاريخ..مفخاللمعرشةمأيامميفم

ميلممربعممنمأكربمأربعممم32،متممخالهلامإغراقم11.600األمريكيةمبطلعاتمجويةمبلغمعددهام

مدنميابانيةمبالقنابل،موهوممامأدَّىمإىلمحمومهذهمالساحاتموكلممامعليهاممنمالوجودموتسببتميفمم

تسببتميفماندالعمم،مفم1945مايومم25.مأمامالغاراتماجلويةمعىلمطوكيوميومم150.000مقتلم
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عاصفةمناريةمضخمةمحتىمأنمقائديمالطائراتمالقاتلةمكانواميشمونمرائحةمحلممالبرشمالحرتقمم

وهممعىلمارتفاعمآالفماألقدام.موأدَّتمهذهمالغاراتمإىلممقتلماآلالفموترشيدممليونمشخصمم

معىلماألقل.مم

وكانتمعمليةماإلبادةممنمالشمولملدرجةمأنماجلنرالمجروفزمالسئولمعنممرشوعمماهناتنمم

مإلنتاجمالقنبلةمالنوويةمكانمخيشىمأالمجيدمأيمهدفمسليمميمكنمأنمُيلقيمعليهمبقنابلهمويدمره.مم

ورغممأنمالوالياتمالتحدةمكانتمتعرفمأنماليابانينيمكانوامقدمبدأواميفكرونمبشكلمجادميفمم

مبعدمأنمتممإنفاقممإهناءمام حلرب،مفقدمرأىماجلنرالمجروفزمرضورةماستخداممالقنبلةممهاممكانماألمرـم

بليونمدوالرمبحساباتماليوممـمكاممأنمترومانمكانمممم26بليونمدوالرميفمتطويرهاموهوممامُيعادلمممم2

يشعرمبعدممالثقةميفمنفسهمأماممترششلموستالني،مولذامكانميودمأنميذهبملالجتامعمهبمموهوميفمم

موقعمقوة،مخصوصًاموأنمالدبمالرويسمكانمقدمبدأميفمالتضخم.مومنمثم،مكانمالبدممنمإلقاءمم

القنبلةمالذريةمبغـضمالنـظرمعنمعـددمالضحـايامأومحـجممالتدمـري.موكانماجلـنرالمجروفـزم)مم

حمظوظًام(م)كاممتقولمبعضمالدراسات(مإذموجدمضالتهمالنشودةميفمهريوشياممالتيمكانميقطنهامم

لمالدينةمإىلمجهنممحقيقيةمبعدماالنفجارممألممم280 فمنسمة،مووجدمأهنامحماطةمبتاللميمكنمأنمحُتوِّ

ألفمآخرونمممم130ألفممدينموماتمممم70إذمأهنامسرتكزماحلرارة،موبالفعلمُقتلمفورموقوعماالنفجارمم

مبعدمعدةمشهورممتأثرينمبحروقهمممنماإلشعاع.مم

ىمعىلمناجازاكي،مأدَّتمهيماألخـرىمإىلمموكأنمهريوشياممملمتكنمكافية،مفُألقيتمقنبـلةمأخرم

ألـفمآخرين،مغريممئاتماأللوفماآلخرينمالذينملقواممرصعهممفياممبعد،مفاممبنيمألانيـامممم70مقـتلمم

مواليابـانمتممإبـادةموإصـابةمحوايلممليوينمشخصممعظمهمممنمالدنيني.مم

الةميفماخلاناتمالرتكية،ممومثلمهذامكانميقوممبهمالنظاممالسـتالينيمضدمالشعوبماإلسالميةمالسم

موالتيمأصبحتماجلمهورياتمالسوفيتيةماإلسالمية:م

نمسوىمم لقدمكانمعددمشعبمالتتارموحدهميساويمعددمسكانمروسيا،مأماماآلنمفهومالمُيكوِّ



506 

 

نسبةممئويةمضئيلة،مومصريهمهبذامالمخيتلفمكثريًامعنممصريمالسكانماألصلينيميفمأسرتالياموأمريكامم

مالشاملية.مم

رمالنظاممالستالينيميفمعملياتماإلبادةمالنهجيةموالنظمةمألعدائهمالطبقينيممثلمموقدماستمم

الكوالكمالذينمقاوموامحتويلممزارعهممإىلممزارعممجاعية،مبلمتممإبادةمكثريممنمأعضاءماحلزبمم

مالشيوعيمممنمعارضوامالديكتاتور.مم

السخرة.موقدمبلغممموكانتماإلبادةمتأخذمأشكااًلمخمتلفةممثلماإلعدامموالعملميفممعسكراتم

مليونمعىلماألقلميفممعسكراتماجلوالج:مهذامحسبمممم12مليون،مماتممنهممممم20عددمالضحايامم

مليونًا!موبعدممم50التقديراتمالحافظة،مأمامأعداءمالنظاممالستالينيمفيقولونمإنمعددمالضحايامبلغم

البوسنةمواهلرسكممحوايلمنصفمقرنمالمتزالمعملياتماإلبادةموالتطهريمالعْرقيمعىلمقدمموساقميفمم

موالشيشانموالمتزالمبعضمالدولمالغربيةمتراقبمهذامبحيادمغريمعادي.م

مقلنا:مفحدثنامعنماإلبادةمالنازيةمالتيماعتربهتامالنموذجماألمثلمالذيمجتلتمفيهمدمويةمقومنا.م

م؟م( 1) قال:مالمشكمأنكممتعرفونمالغجرم

مقلنا:موكيفمالمنعرفهم..ممامهبم؟م

ملقدمكانواممنمالشعوبم التيمشملتهممعنرصيتناموكربياؤنا..مفرحنامنبيدهممبكلمماممقال:م

مأتاحتملناموسائلناممنمقدراتمعىلماإلبادة.م

 
ميفماهلند،مويعيشوم1) لٌةممنمالناسمعاشمأسالفهممأصالً نماليومميفمكلمجزءممنمالعاملمتقريبًا.موقدم(مالغجرمجمموعٌةممتجوِّ

ال..مواليعرفمعددمالغجرمألهنمممنتظمونميفممجاعاتمصغرية،مويتجنبونماالتصالم استقرمبعضهم،مولكنمالكثريينممازالوامُرحَّ

مأنحاءمالعاملمبنيممليونموستةمماليني.موتعيشمأكربمأعدا دمالغجرميفمباجلهاتمالرسمية.موترتاوحمتقديراتمأعدادمالغجرميفمكلِّ

أوروبامالرشقية.موتوجدمجمموعاتمكثريةممنهممتشملمالكايلميفمأسبانيا،موالانوشميفمفرنسا،موالسنْتميفمألانيا.موقبائلمُروممهيم

مأنحاءمالعاملمتقريبًا.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية(  اجلامعةماألكربممنمالغجر،موتعيشميفمكلِّ
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م؟م( 1) قلنا:مملمنكنمنعلممأنماإلبادةممستمهذامالشعبمالسامل..ملقدمكنامنتصورهامخاصةمباليهودم

لليهود،ممقال:ممذلكممنمتالعبناموتالعبمإعالمنامباحلقائق..مفنحنمملمنشهرمإبادةماليهودمحبام

وإنامملنوظفهمميفمإبادةمشعوبمأخرىمواستغاللمشعوبمأخرى..مأمامالغجر..مفلممنرمهلممأيمم

موظيفة،مفلذلكمملمنسقطمعليهممأيمدمعة.م

مقلنا:مفحدثنامعنمإبادةمهذامالشعبمالطيب.م

قال:ممملقدمكانتمإبادةمالغجرمُمدرجةميفمبرنامجمألانيامالنازية..موكانملدىمرشطةمإقليممبافاريامم

قسٌممخاصمبشئونمالغجرميتلقىمنسخًاممنمقراراتمالحاكممالكّلفةمبالبتمممم1899لاينممنذمعاممماألم

م مالقسممعام لمهذا مثممحتوَّ مالغجر.. إىلممركزموطنيممقرهممم1929يفمالخالفاتمالتيميرتكبها

ميونيـخ،موُحظرمعىلمالغـجرممنذمذلكمالتاريخمالتنقلمبدونمترصيحمالرشطة،موكانمالغجرمالذينمم

دمأعامرهممعىلمالسادسةمعرشةموالميعملونمجُيربونمعىلمالعململدةمسنتنيميفممركزممنممراكزمميزيم

،موهومتاريخموصولمهتلرمإىلماحلكم،مزادتمتلكمالقيودمشدةمم1933التأهيل..موابتداًءممنمعامم

هنمممورصامة،موُطردمالغجرمالذينمالمحيملونماجلنسيةماأللانية،موُزّجمبالباقنيميفمالعتقالتمبحجةمأم

م)غريماجتامعيني(مم

ثممبدأماالهتامممبالبحثميفماخلصائصمالِعرقيةمللغجر،مفأعلنمالدكتورمهانزمجلوبكهمـمأحدمم

ـمأنمالدممالذيمجيريميفمعروقمالغجرم)دمممم1936السامهنيميفمصياغةمقواننيمنورمربجمـمعامم

دم)إذمملميستطعممأجنبي(،مثممصنَّفهمماألستاذمهانزمف.محينثرميفمفئةممستقلةممتثلممزجيًامعرْم قيًامغريمحمدَّ

نفيمأصلهمماآلري(..موبلغتماخلصائصمالعْرقيةملدىمالغجرممنماألمهيةمدرجةمأهلتهامألنمتصلحمم

موضوعًاملرسالةمدكتوراه،موممامقالتهمإيفامجوستنيممساعدةمالدكتورمريرّتميفمقسمماألبحاثمالِعرقيةمم

 
ة(مبكلمةم)اليهود(محتىميستقرميفماألذهانمأنمالنازينيمملميبيدوامسوىماليهود.موقدمساعدم(ارتبطتمعبارةم)اإلبادةمالنازي1)

اإلعالممالغريبموالصهيوينمعىلمترسيخمهذهمالفكرةمحتىمأصبحمدورمالضحيةمحكرًامعىلماليهود.مبلمتطورماألمرمإىلمحدمأنهمإذام

مالنازيةمملمتكنممقصورةمعىلما مأنماإلبادة ليهود،موإناممهيمظاهرةمشاملةمممتدةمتشملمالغجرموالسالفممامأرادمباحثمأنميبنيِّ

 والبولندينيموغريهم،مفإنهميصبحمهدفًامهلجوممرشس.م)انظر:مالوسوعةماليهودية،مللمسريي(
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لمخطرًامبالغًامعىلمصفاءماجلنسممبوزارةمالصحةم)عندممناقشةمرسالتها(مإنمالدممالغجريم)يُم شكِّ

ماأللاين(مم

همطبيبمُيدَعىمالدكتورمبورتيشممذكرةمإىلمهتلرميقرتحمفيهامفرضماألشغالمالشاقةمعىلمم ووجَّ

لونمخطرًامعىلمنقاءمدممالفالحنيماأللان(م مالغجرموتعقيمـهممباجلملةمنظرًامألهنمم)ُيشكِّ

تفاقممأوضاعمالغجرمإذموصمهممبأهنممم،مصدرمقرارمأدىمإىلم1936ديسمربمعاممم14ويفم

ُشنتممحالتماعتقالمممم1938وخاللمعاممممم1937)جمرمونممعتادونمعىلماإلجرام(،مويفمهنايةمعاممم

صمهلممجناحميفممعتقلمبوخنولد،موكانتمقوائممالوفياتميفمم مجاعيةمعديدةمضدمالغجر،موُخصِّ

وسنموداومترجنموناتلزفايلرممكثريممنمالعسكراتمحتويمأسامءمغجريةمُيذَكرممنها:مماوهتاوسنموجم

وفلوسنبورج.مويفمرافنسربوك،مراحتمكثرياتممنمنساءمالغجرمضحاياملتجاربمأطباءمالرشطةمم

م(.ممssالعسكريةماهلتلريةماإلس.مإس.م)م

،مأصدرممهلرمبنفسهمأمرًامبنقلممقرمالركزمالوطنيملشئونمالغجرمإىلمبرلني،مم1938ويفمعامم

ريمكانمقدماستقرمهبممالقامميفمقريةممانفويرتمحيثمكانواممويفمالسنةمنفسهاماعُتقلمثالثامئةمغجم

(،ممZيملكونماحلقولموالكروم.موقدمأمرممهلرمبتصنيفمالغجرميفمالفئاتمالتالية:مغجريمرصفم)م

مالغجريم)م مالعْرق مم+(،مZMوخاليسميغلبمعليه ماآلري مالعْرق ،مم(م-مZM)موخاليسميغلبمعليه

م.مم(مZM)موخاليسميتساوىمفيهمالعْرقانمالغجريمواآلريمم

مقلنا:مفكيفممتتمحماوالتمإبادةمهذامالشعب؟م

مهناكمأساليبمخمتلفةملذلك..ممنهامإزالةمالقدرةمعىلماإلنجـاب..مومنهاماخـتطافمم قال:م

ماألطفال..مومنهاماإلبادةمعنمطريقمالزجميفمالعتقـالت..مومنهاماإلبادةمعنمطريقماإلفناء.مم

متميفممستشفىمبرسلدورفمم رياتممتزوجاتممنمغريمالغجر،مملبرينفلدمنساءمغجممم-ملقدمُعقِّ

محوامل،مويفمرافنسربوك،مقاممأطباءماإلس.مإس.مبتعقيممم وماتمبعضهنمعىلمأثرمتعقيمهنموهنَّ

ممائةموعرشينمفتاةمغجريةمصغرية.مم
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وكانممنمأمثلةماإلبادةماجلامعيةمعنمطريقماالعتقالمترحيلممخسةمآالفمغجريممنمألانيامإىلمم

العيشةميفمهذاماجليتـوممنمالفظاعـةمبحيثمملمينجمأحدممنممجيتوملودزميفمبولندا،موكانتمظروفم

مهؤالءمالغجرممنماهلالك.مم

ومعمذلكمفإنمالطريقةمالتيمكانميؤثرهامالنازيونمهيمطريقةماإلفناءمالبارش،موقدماختذمقرارمم

لممامُعرفمباسمم)فرقماإلعدام(،مولكيممم1941إبادةمالغجرمباإلفناءميفمربيعمعامم عندمامُشكِّ

ممجعمالغجرميفمأماكنمحمددة،مفمنذمصدورمقرارممهلرميفمممميتحققمذلكم ،مم1938ديسمربمممم8كانميتعنيَّ

مم1939نوفمربمم17كانتمأماكنمسكنىمالغجرمقدمأصبحتممعروفةملدىمالرشطة،مثممجاءمقرارم

موُرحلمم ماحلبسميفممعسكراتماالعتقال، ليحظرمعليهممتركممنازهلممأومليضعهممحتتمطائلة

امفالقوامحتفهمميفممعتقالتمالوتميفمبلزكموتربلينكاموسوبيبورممثالثونمألفمغجريمإىلمبولندم

مومايدانك،مشأهنممشأنمآالفمآخرينمُرحلواممنمبلجيكاموهولنداموفرنسامإىلممعتقلمأوشفيتس.مم

ويرويمهويس،مقائدمالعتقل،ميفممذكراتهمأنهمكانمبنيمالعتقلنيمشيوخميناهزونمالائةمسنةممنمم

ةممنماألطفال،مكذلكميرويمبعضمالسجناءمالذينمنجواممنممالعمرمونساءمحواملموأعدادمكبريم

اهلالك،مكامميرسدمكولكاموكرواسميفمكتاهباممالعنونممصنعمالوت،مقصةممذبحةمالغجرمالرهيبةمم

م.مم1944يوليهمعاممممم31التيموقعتميفمليلةمم

ويفمبولندا،مكانمالغجرمُيقتلونميفممعسكراتمالوتمأومُيعدمونميفمالرباري..موامتدمنطاقمم

القتلمإىلماالحتادمالسوفيتيمعندماماندلعتمنريانماحلربمبنيماأللانموالسوفييت،مفكانتمفرقمم

اإلعداممالتابعةملإلس.مإس.متسريممعماجليوشماأللانية،موكانتمالقبورماجلامعيةممتألممناطقمالبلطيقمم

امنامئةممُأعدممرميًامبالرصاصميفمسيمفريوبولمثمم1941ديسمربمم24وأوكرانياموالقرم..مويفمليلةم

غجريممنمالرجالموالنساءمواألطفال..موحيناممزحفتماجليوشمالنازية،مكانمالغجرمُيعتقلونمأومم

مُيعدمونميفمغابةمم مواليهود مالغجر مكان مويفميوغسالفيا، مُيقتلون.. ُيرحلونمإىلمالعسكراتمأو

مباجنيس.مم
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مقلنا:مفقدمأبيدمكممكبريممنمهذامالشعبمعىلمحسبممامتذكر؟م

عددممنمأبيدوا..مألنهممنمالصعبمتقديرمعددمالغجرمالذينمكانوامممقال:ممالميمكنمتصورم

ممنمتقاريرمفرقمم يعيشونميفمأوربامقبلماحلربمالعاليةمالثانيةموعددمضحايامهذهماحلرب..ملكنميتبنيَّ

مُتقدرمم مبينام مألفمغجري، مثالثامئة مبلغ موالقرم موأوكرانيا ميفمروسيا مالضحايا مأنمعدد اإلعدام

ددمالقتىلممنمالغجرمبثامنيةموعرشينمألفًاميفمالرصبموحدها.مأمامعددممالسلطاتماليوغسالفيةمعم

الضحاياميفمبولندا،مفمنمالصعبمتقديرهموإنمكانمالؤرخمتيننباومميؤكدمأنمالشعبمالغجريمفقدمم

معىلماألقلممخسامئةمألفممنمأبنائه.مهذا،ممعمالعلممبأنمالشعبمالغجريمشعبمعريقموكثريمالنسل.م

ومهامماختلفتمالنسب،مفإنمنسبةممنمُأبيدممنمالغجرمإىلمعددهممالكيلميفوقمموعىلمكلمحال،مم

منسبةممنمُأبيدممنماليهود.م

مقلنا:مفحدثنامعنمإبادةماليهود..مأممأنكمتنكرها؟م

قال:ممالميمكننيمأنمأنكرماجلريمة..مألنممنمأنكرماجلريمةمكانممرصامعليها..مولكنيمأنكرمأنمم

متتخذماجلريمةمذريعةمجلريمة.م

ممامتقصد؟مممقلنا:م

قال:ممأنتممتعلمونمماميفعلهمقومنامبذلكمالشعبمالساملمالذيمطردممنمأرضهممنمأجلمأنمم

يسكنهاماليهود..موليسمهلمممنممربرملذلكمإالمأنمهذامالشعبمتعرضمجلريمة..مومامداممقدمم

متعرضمجلريمة،مفالمبدمأنميدفعمشعبمآخرمالمعالقةملهمباجلريمةمالثمن.م

ؤالءمالذيمزجوامهبذامالشعبميفمتلكماألرضمالطيبةمالقدسةممسكتمقليال،مثممقال:مإنمهم

ملينجسوهامملميفعلوامإالممامكانميودمهتلرمفعله..مولكنماألمرمقرصمبه..مفراحميرسعمإىلمحلماإلبادة.م

لقدمكانمجوهرمالفكرمالنازي،ممتمثاًلميفمكتاباتمأدولفمهتلرموغريهممنمالفكرينمالنازيني،مم

آرثرمبلفورمصاحبمالوعدمالشهورموغريهممنمالساسةموالفكرينمممالمخيتلفمكثريًامعنمفكرمسريم

االستعامريني..مفكٌلممنمهتلرموبلفورميدورمداخلماإلطارماإلمربيايلمالِعرقيمالبنيمعىلماإليامنمم
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بالتفاوتمبنيماألعراق،موعىلمحلممشـاكلمأوربامعنمطريقمتصـديرها..موكالمهاميؤمنمبفكرةمم

ماليهودمعنرصًامغريممرغوبمفيهمويؤكد،ممنمثم،مرضورةممالشـعبمالعضوي،موكالمهاميرىميفم

وضعمحلمهنائيمللمسألةماليهوديةميفمأوربا،موكالمهامالميلتزممبأيةممنظومةمأخالقيةمسوىممنظومةمم

النفعةمالاديةمومنظومةمالرصاعمالداروينية،موقدمتمماحللمالنهائيميفمحالةمبلفورمبنقلماليهودمخارجمم

م.ممإنجلرتاموأوربامإىلمفلسطنيم

مبالطرقمم مبشكلمهنائيمأيضًا، ماليهودية مأنمحيلممسألته ماألمر، ميفمبداية وقدمحاولمهتلر،

االستعامريةمالسلميةمالبلفوريةمالتقليدية،مأيمالتخلصممنمالفائضمالبرشيماليهوديمعنمطريقمم

تصديرهمإىلمرقعةمأخرىمخارجمألانيا.موكانمهتلرميدركمأنمالنقلمهومجزءممنمالنظومةمالغربيةمم

(مإىلمأنهمتممإفراغمبروسيامالرشقيةممنمم1940يقةمحلهامللمشاكل.مفقدمأشارم)يفمأغسطسموطرم

ألفمهيوديممنمممم600سكاهناماأللانمبعدماحلربمالعاليةماألوىل،موتساءلمعنموجهمالرضرميفمنقلمم

مليـونمغريمألاينممنممم31أرايضمالرايخم)وكانمهناكممرشوعمنازيمترانسـفرييمأكربموهـومنقلم

ا،موهيمعبارةمبلفوريةمالمختتلفمعنمتلكمالعبارةمالتيموردتميفموعدمبلفورمحيثممتتممرشقمأوربم

ماإلشارةملسكانمفلسطنيمالعربمعىلمأهنمم)اجلامعاتمغريماليهودية(مم

كمهتلرملتنفيذمخطته،محيثمقاممبشحنمعرشةمآالفمم وداخلمهذامالتصورمالبلفوريمالغريبمحترَّ

،مولكنماحلدودمالبولنديةمكانتمم1938أكتوبرمم28مهيوديموأرسلهممعربماحلدودمإىلمبولنداميفم

مموصـدةمدوهنـم،مفبولندامهيماألخرىمكانتمتودمالدفاعمعنممصاحلهامالادية.مم

ماحلكممالنازي،مم مالتيمتستهدفمهتجريماليهـودمحتىمهناية واسـتمرتمالحاوالتمالنازية

موتممتشجيعهمم موإكوادور ماألخرىملتوطينهمميفمسوريا متلو مإىلمممفُبذلتمالحاولة عىلماهلجرة

ىم)مرشوعممدغشقر(مهيدفمإىلمتأسيسمدولةمم فلسطني..موكانمهناكممرشوعمصهيوينمنازيمُيسمَّ

هيوديةميفمتلكماجلزيرةماألفريقية،مولكنممعظممهذهمالرشوعاتمفشلت،موملمُتطرحمبدائلمأخرى،مم

منمحمدودًا.ممفالجالماالستعامريماحليويمأللانيامبعدمهزيمتهاميفماحلربمالعاليةماألوىل،مكام
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يفمذلكماحلنيمملمتكنمالدولمالغربيةمـمالتيمتتباكىمحتىماآلنمعىلمضحاياماإلبادةمـمترحبمم

مبالهاجرينماليهودمأومغريهم.مم

وكانمهتلرميسميمخطةمالنقلمهذهم)احللمالشامل(مو)احللمالنهائي(،مولكنمهذاماحللمالنهائيمم

ىماستبعادماليهودمبطريقةمغريمبلفورية،موتتميَّزممالبلفوريمملميكنممتاحًامهلتلر،مولذامملميكنمأمـامهمسوم

بكوهنامأكثرمحدةمومنهجيةموتبلورًاموسوقية،مومعمهذاميميلمكثريممنمالعلامءمإىلمالقولمبأنم)احللمم

النهائيمالنازيمللمسألةماليهودية(مظلمذامطابعمبلفوريمحتىمالنهاية،مأيمحلمهنائيممنمخاللمم

آسياموأفريقيامأومإىلممعسكراتمالعملموالسخرةميفمألانيا،ممممالتهجريمالقرسيمإمامإىلمالستعمراتميفم

مالتيمملمتكنماألوضاعمفيهامختتلفمكثريًامعنماألوضاعمالسائدةميفمالستعمرات.مم

مقلنا:مفحدثنامعنمتلكماألعدادمالضخمةممنماليهودمالتيمأبادهامالنازيون.م

مولكنميلم مالتيموصفتمهبا.. مأنامملمأحرضمتلكمالعملياتمبالدقة م مأصدقاءمكثريينممقال:

حرضوا..موقدمأخربوينمأخبارامخمتلفة..موأنامالمأستطيعمأنمأصدقهمممجيعا،موالمأنمأكذهبمممجيعا..مم

فقدمتعلمتممنمالنورموالسالمموالصفاءمعندمامالتقيتمبهمأنهممنماجلريمةمأنمنتهممالجرممباممملمم

ميرتكبهممنماجلرائم.م

بعدممم1933االعتقالميفمألانيامعاممكلممامأعلمهممنمذلكمأنهمعندمامأقيمتممعسكراتم

استيالءمالنازينيمعىلماحلكم،مكانمالبوليسمالرسيماأللاينم)جستابو(ميقوممبالقبضمعىلمخصوممم

احلكومةمالنازيةمواحتجازهمميفمهذهمالعسكرات،موحنيمعظممنفوذماجلستابوموُأعطيماحلريةمم

فُقبضمعىلممجاعاتمبأكملهاممالطلقةميفمالترصف،مأصبحتمعملياتمالقبضمتتممعىلمنطاقمواسع،مم

مثممُأرسلتمإىلممعسكراتماالعتقال.مم

وملمتكنمهذهمالعملياتمموجهةمضدماليهودمبالذات،موإناممكانمُيعتقلمكلممنميشكلمخطرًامم

عىلمالدولةماجلديدةمبغضمالنظرمعنمدينهمأومجنسيته..موقدموقعتمأولمحادثةمموجهةمضدماليهودمم

هيوديميفمهذهمالعسكراتميفمداخاوموبوخنوالد..ممممعندمامُوضعمعرشونمألفممم1938يفمنوفمربمم
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مومنممعسكراتماالعتقالمالشهريةماألخرى،ممعسكرمبرجنمبلسن.م

وممامأعلمهمبدقةميفمهذامأنهمُأقيمتمستةممعسكراتملالعتقالمواإلبادةميفمبولندا،موقدمُأرسلمم

حاءمأوربا..ممإىلمهذهمالعسكراتمكثريممنمالضحاياماليهودموالغجرموالسالفموغريهم،ممنمكلمأنم

وقدمذكرميلمأنمكلممعسكرمكانممزودًامبأدواتممتنوعةملإلبادةممثلمفرقمإطالقمالنريان،موأدشاشمم

م.م( 1) الياهمالتيمتطلقمالغاز،موالحارقم

وممامأعلمهمبدقةمأنممعسكراتماالعتقالمملمتكنمخمصصةملليهودموحدهم،موإناممكانتمأداةمم

منمأدواتمالنظاممالنازيمُتستخَدمملتحقيقمأهدافهمالقومية،مبلمإنمعددمضحاياهاممنمغريماليهودمم

ميفوقمعددمضحاياهاممنماليهود.مم

ادة..مالكلممارسممسكتمقليال،مثممقال:ملاذاميالممالنازيونموحدهممعىلممعتقالتماإلبم

ماالعتقال..موالكلممارسماإلبادة..مم

المشكمأنكممتعلمونمأنهممنذمبدايةمالتشكيلماحلضاريمالغريبماحلديثمأصبحتممعسكراتمم

 
(يذكرمالسرييمأنمالكثريممنمالباحثنيميثريمالشكوكمحولموجودمأفرانمالغازمأصالًموقدمصدرتمعدةمدراساتمموثقةميفم1)

مهذامالشأن.

.ميفمأفرانمالغاز.مإذمتشريممعظممالدراساتمإىلمأنماستخداممZyclon Bُتثارمالشكوكمحولماستخداممغازمزايكلونميبمكامم

مالبدممنمهتويتهاملدةمعرشمساعاتم مثلمهذامالغازميتطلبماحتياطاتمفنيةمعالية،ممكلفةمللغايةم)جيبمأنمتكونمالغرفةمحمكمةممتامًاـم

صلممصنوعةممنماإلسبستوسمأومالتيفلون(.مومثلمهذهماالحتياطاتمملمتكنممتوفرةملأللانمبعدماستخدامهامـمجيبمأنمتكونمالفام

ميفمتقريرمليوشرتم مكلمهذا موقدمورد ميعنيماستحالةماستخدامهمعىلمنطاقمواسع.  Leuchterحتتمظروفماحلرب،موهومما

Report(ومماملهمداللتهمأنمكثريًاممنمحكوماتم،مالذيمكانميعملممستشارًاملواليةمميسوريموكانممتخصصًاميفممثلمهذهماألمورم

مالوالياتمالتحدة،مالتيمكانتمتستخدممهذامالغازميفمعملياتمإعداممالجرمني،مقررتماالستغناءمعنه،مبسببمتكلفتهمالعالية(.

القابرموثمةمنظريةمتذهبمإىلمأنمُغرفمالغازمالوجودةمإناممكانتمُغرفمغازملتعقيمماخلارجنيموالداخلنيمإىلمالعسكر.مأمام

اجلامعيةمفهيممقابرماآلالفمالذينملقوامحتفهممبعدمانتشارماألوبئةمكالالرياموالتيفود،موهومأمرمُمتوقَّعميفمظلمظروفماحلربموفقرم

الرعايةمالصحية.مويرىمأنصارمهذهمالنظريةمأنماإلبادةمملمتكنمعمليةممنظمةممقصودةممتتمدفعةمواحدة،موإنامممتتمنتيجًةملعنارصم

نفسهامبسببمظروفماحلربممثلمسوءمالتغذيةمواألوبئةموغريها،موأنممنمُأبيدوامبطريقةممنهجيةممنظمةمأعدادممخمتلفةمفرضت

 صغريةمجدًا،موهيمقضيةمخالفية.م)انظر:مالوسوعةماليهوديةمللمسريي(
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مإىلمم ماحلمر ماهلنود ماألصليني مأمريكا مسكان منقل متم محيث ممتكررًا، منمطًا مواإلبادة االعتقال

أومغريممبارش..موكانتمعمليةمالنقلمذاتمممممعسكراتماعتقالممنعزلةممتهيدًامإلبادهتممبشكلممبارشم

طابعمإبادي.موكانمالسود،مالذينمجيريماصطيادهمميفمأفريقيامونقلهممإىلمأمريكا،ميتمموضعهمميفمم

معسكراتمأيضًا،مويسكنونميفممساكنمهيمأقربممامتكونمإىلممعسكراتمالسخرة..مويفماحلربمم

احقةممنمالواطننيماألمريكينيممنمأصلممالعاليةمالثانية،موضعتمالوالياتمالتحدةمالغالبيةمالسم

م)األبارهتايد(مم ماللونية مالتفرقة مقامتمحكومة مويفمجنوبمأفريقيا ياباينميفممعسكراتممماثلة..

مالبيضاءمبوضعمالواطننيماألصلينيميفممعازلممجاعية..مم

مقلنا:موالنازية..مماذامفعلت؟م

ىمالوقفماحلياديمالداروينيممقال:مميفمالنازيةمالتيممتثلمقمةماإلنسانيةمبمفهومنامالغريبم ..متبدَّ

يفمموقفمالنازينيممنمالعلم،موزعمهممانفصالهمعنمالقيمةموعنمالغائيةماإلنسانية،ميفمواحدممنمم

أهممالفاهيممالطبيةم)العلميةمالحايدة(ميفمالقرنمالتاسعمعرش،موهوممفهومم)الصحةمالعْرقية(،مالذيمم

يموعىلمبقائهم)فهاممرسمتفوقهمورقيه(معنممينطلقممنمرضورةماحلفاظمعىلموحدةمالشعبمالعضوم

متعبريًامعنماهنيارمالعْرقموانحطاطه(؛مم طريقمالتخلصممنمالعنارصمالضارةمأومغريمالنافعةم)التيمُتعدُّ

وثمةمكتاباتمعديدةمبجميعماللغاتماألوربيةميفمهذامالوضوع.مومنمأهممالفاهيممالرتبطةمبالصحةمم

ىم)القتلمالرحيم(،مأيمالتخلصممنمالعوقنيممممeuthenesiaالعْرقيةممفهومماليوثينيجيامم أوممامُيسمَّ

موغريهمم)مثلمالرىضمبأمراضممزمنة(مم

سكتمقليال،مثممقال:مأذكرمجيدامأنهميفمتلكماألياممالتيمصارتمالدماءمفيهامكاألمطار..مبلمم

ممكالسيولمواألهنار..مأصدرتمالنخبةمالنازيةمعدةمقواننيملضامنمالصحةمالعْرقية،مفوضعوامالبرشم

محتتمتصنيفاتمخمتلفة..ميمكنمتقسيمهامإىلمثالثةمأقسام:م

أمامالقسمماألول،مفهممالستهلكونمالذينمالمنفعماقتصاديمهلم..ممثلمالعتوهنيموالتخلفنيمم

عقليًاموالصابنيمبانفصاممالشخصيةمواألطفالمالعوقنيمواألفرادمالتقدمنيميفمالسنموالصابنيمم
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مأثناءممبالسل،موالرىضماليئوسممنمشفائهم م..موكانمُيَضممهلؤالءماجلنودماأللانمالذينمأصيبوا

لمعبئًامعىلمميزانيةمالدولة.م مالعملياتمالعسكرية،مفعالجهممكانمُيشكِّ

وأمامالثاين،مفهممالنحلون،موهممالشيوعيونموالشواذمجنسيًاموعددمكبريممنمأعداءمالجتمعمم

والعاهراتموالجرمنيمومدمنيمممالذينميتسمونمبالسلوكمغريماالجتامعي،ممثلممدمنيمالكحولم

مالخدراتمومنمالممأوىمهلم.م

وأمامالثالث،مفهممأعضاءماألجناسمالدنياممثلمالسالفموالغجرمواليهودمواألقزام،مفهممغرباءمم

داخلمالفولكماأللاينموالميوجدممربرمقويملوجودهممإالمباعتبارهمممادةمخامًامُتوظَّفملصالحمم

مهم،مثلمالبولنديني،ميشغلونمالجالماحليويمأللانيا.ماجلنسماآلريماألرقى،مخاصًةمأنمبعضم

..مأيميفماليوممالتايلملتوقيعمالعاهدةممعمالفاتيكان،مأصدرمالنازيونمم1933يوليهمم14ويفم

ىم)قانونمالتعقيم(ملنعمبعضمالقطاعاتمالبرشيةممثلمالعوقنيموالرىضمالنفسينيمم مُيسمَّ قانونًا

ممالوراثيموالتشوهماخللقيمواإلدمانمالتطرفمللكحولمموالرىضمبالرصعموالعمىمالوراثيموالصمم

ممنمالتكاثر،موبالفعل،متممتعقيممأربعامئةمألفممواطنمألاين..مم

،مصدرمقانونمبمنعمالعالقاتماجلنسيةمبنيماليهودموأعضاءماألعراقمغريمم1935ويفمعامم

مالراقيةممنمجهةمواأللانممنمجهةمأخرى،موذلكمللحفاظمعىلمالنقاءمالعْرقي.م

عامًاميراعيمفيهمالواطنمواجبمالتمتعمبصحةمجيدة،موُطلبممنممم1939بعدهامُأعلنمعامم

كلمطبيبمأومدايةمأنمُتبلغمعنمأيممولودمجديدممعوق،موبدأتمعمليةمالقتلمالوضوعيم)أومم

العلميمأومالحايد(مهلؤالءمالذينمالميمكنمشفاؤهمممثلمالعوقنيموغريهممحتتمعنوانممرشوعمم

وظهرتموثائقمتبنيمأنهمُقتلمسبعونمألفممعوقموعاجزميأكلونموالمينتجون..مم(،ممT4عنهم)يتمفورمم

لونمعبئًامعىلماالقتصادمالوطنيمم كانوامحينهاميسموهنمم)آكلونمغريمنافعني(..موالذينمكانوامُيشكِّ

ويعوقونمالتقدممحسبمرؤيتناماالستعالئية..موقدممتتمإبادهتممبمقتىضمبرنامجم)جتنبمالعدوىمم

ماثيم(..مأيمبرنامجمإبادةمالجرمنيموالتخلفنيمورباممالسنني.موالقضاءمعىلماجلرم
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متوفريمم مإىل مـ مالرصينة ماأللانية مالعلمية مالدراسات مإحدى ميف مجاء مكام مذلكمـ مأدَّى وقد

مكيلومجرامًاممنمالربىميفمالعام.ممم239.067.020

ةماخلطريةممأذكرمأنمجلنةمـميفمذلكماحلنيمـمكانتمقدمُأنشئتمللعالجمالعلميملألمراضمالوراثيم

مفكانوامم ممستشفيات، مإىل مُيرسلون موغريهم مهؤالء موكان مالشوهني، ماألطفال مبقتل أوصت

يوضعونميفمعنابرمخاصةمثمميتمماإلجهازمعليهممعنمطريقمأفرانمغازمخمبأةمعىلمهيئةمأدشاش،مم

وحمارقمحلرقماجلثث،موقدمُطبِّقمالعيارمنفسه،مبعضمالوقت،معىلماجلنودماأللانماجلرحىميفمم

،مإذمأنمعمليةمعالجهممكانتمسُتكلفمالدولةمالكثري،مثممُطبِّقتمعملياتماإلبادةمهذهمماحلربم

مبصورةمأوسعمعىلمأرسىماحلرب.م

وقدمُصنِّفماليهودمـمحينهامـمباعتبارهمممرىض،موذلكمنظرًاملعدممنقائهممالعْرقي،مومنمثممم

نمجهةمأخرى،متمممأصبحممنمالرضوريمإبادهتم،مشأهنممشأنمالعنارصماأللانيةمغريمالنافعة.مومم

توسيعمنطاقمبرنامجمالقتلمالحايدمأومالعلميمليضممالجرمنيمكافة،مهيودًاموغريمهيود..موكانمم

اليهودمُيعتربونمأيضًامذويماستعدادمإجراميمطبيعيمبسببماختالطمخصائصهممالوراثية.مولذا،مم

مُطبقمالربنامجمعىلماليهودمالوجودينميفمالستشفياتممجيعًا.م

احليادمالعلميمالذيماتسمتمبهمعملياتماإلبادة،متلكمالتجاربمالعلميةممومنمأهممجتلياتم

معنمأيةمم التيمكانمالنازيونمجيروهنامعىلمخنازيرمالتجاربمالبرشيةموهيمجتاربممنفصلةممتامًا

ممنظوماتمقيمية:م

لقدمكانمالنازيونمخيتارونمبعضمالعنارصمالتيمهلامأمهيةمجتريبيةمخاصةمإلجراءمالتجاربمم

ذاميتممبسهولةمويرسموسالسة؛مألنمالبرشمحتولوامإىلممادةمحمايدةميفمعقولمالقائمنيممعليها،موكانمهم

معىلمهذهمالتجارب.مم

وممامأذكرممنمذلكمأنمالطبيبمهانسمإيسيلمكانميقوممبعملياتماستئصالمدونمختديرمليدرسمم

أثرها،موُأجريتمجتاربمأخرىمعىلمنزالءممعسكراتماالعتقالمالمتقلمرهبةمعنمجتاربمإيسيل..مم
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وكانمبعضهممُيطَلقمعليهمالرصاصمالختبارمفعاليتهميفماحلرب،موُعّرضمآخرونملغازاتمسامةميفمم

عملياتماختبارية..موكانمالبعضميوضعونميفمغرفةممفرغةممنماهلواءملعرفةمالدةمالتيميستطيعمم

اإلنسانمخالهلامأنميظلمحيًاموهومعىلمارتفاعاتمعاليةمأومبدونمأوكسجني..موكانماألوكسجنيمم

لمتدرجييًاموخيفضمالضغط،مفتزدادمآالممخنازيرمالتجاربمالبرشيةمشيئًامفشيئًامحتىمتصبحمآالمًاممُيقلم

الميمكنماحتامهلامحتىمتنفجرمرئاهتم..مكاممكانمالضغطمالداخيلمعىلمأغشيةمطبالتماآلذانميسببمم

مهلممعذابًاميوصلهممإىلمحدماجلنون.م

أبحاثهمإىلمدرجةمعالية،مفقاممبتزويدمموكانمالدكتورمرارش،موهومعاملمنازيمآخر،مشموليًاميفم

غرفمالضغطميفمالنهايةمبمربداتمجتربمعيناتهمعىلممواجهةمرشوطمأقربممامتكونمإىلماالرتفاعاتمم

مالعالية.مم

وكانمهذامالدكتورممسئوالًمعنمالكثريممنمجتاربمالتجميدمالتيميتعرضمفيهاماألشخاصمإىلمم

فةممدةممقاومتهم،موبقائهممأحياء،مومامالذيممالربدمالشديدمالستمرمحتىمالوت،موكانماهلدفممعرم

يمكنمصنعهمإلطالةمحياةمالطيارينمالذينميسقطونميفممياهممتجمدة..موكانمبعضمنزالءمداخاومم

ضمنمضحايامرارشمأومضمنمخنازيرمجتارية..مفكانميتممغمرمالضحاياميفموعاءمضخم،مأومكانوامم

مُيرتكونمُعراةميفماخلارجمطوالمالليايلمالثلجية.م

،محدثتمموجةمبردمشديدة،مفرُتكمبعضمالسجناءمعراةميفماخلالءمم1943اخرمشتاءمعامممويفمأوم

أربعمعرشةمساعة،مجتمدتمخالهلامأطرافهمموسطوحمأجسامهمماخلارجيةموانخفضتمدرجةمم

حرارهتممالداخلية،موكانمأسلوبمالعملمهومجتميدمالسجناءمتدرجييًاممعممتابعةمالنبضموالتنفسمم

مغريمذلك.مودرجةماحلرارةموضغطمالدمموم

وكانتمهناكمجتاربمأخرىممنمبينهامتدفئةمأشخاصممثلجني..موبناًءمعىلمتقريرمرارش،مم

ُأجريتمأكثرممنمأربعامئةمجتربةمعىلمثالثامئةمضحية،موقدمماتممنمهؤالءمزهاءمتسعنيمشخصًامم

معدٌدمممنمبقى،مأماماآلخرون،مفقدمُقتلواملكيالميتحولوامإىلمشهودممزعم جنيممنتيجًةملعاجلتهم،موُجنَّ
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فياممبعد..موقدمتوصلمرارشمإىلمحقائقمعلميةمجديدةمتتحدىمكثريًاممنمالقوالتمالعلميةمالسائدةمم

يفمعرصه،موُأجريتمبالطبعمجتاربمالمحرصمهلامعىلمنزالءمأحياءميفممعسكراتماالعتقال،ممنمبينهامم

زرعمالغرغرينامممماحلقنمبالسممأومباهلواءمأومالبكرتيا،ممعظمهاممؤملموكلهامقاتلة،مكاممُأجريتمجتاربم

ميفماجلروحموترقيعمالعظامموجتاربمالتعقيم.م

ويفماإلطارمالتجريبيمنفسهمكانميتمماختيارمالتوائمموإرساهلممإىلمالطبيبمالنازيمالشهريمم

الدكتورممنجلمإلجراءمجتاربمعلميةمفريدةمعليهم،مالميمكنمللعلامءماآلخرينمالقياممهبامنظرًاملعدممم

فصلمالتوأمنيمويضعهامميفمغرفتنيممنفصلتني،مثمميعذبمأحدمهاممتوفرمالعيناتمالالزمة.مفكانميم

أحيانًامليدرسمأثرمعمليةمالتعذيبمعىلماآلخر،مبلمكانميقتلمأحدمهاملدراسةمأثرمهذهمالعمليةمعىلمم

اآلخر..ملقدمقالمبريمومليفيميذكرمذلك:م)إنمألانيامالنازيةمهيمالكانمالوحيدمالذيمكانمبوسعمم

مثتىمتوأمنيمُقتالميفمنفسماللحظة(مالعلامءمأنميدرسوامفيهمجم

وقدمأجرىمبعضمالعلامءمجتاربمعىلمأخماخمالضحايا،موقدماختارمد.مبرجر،مالتابعمإلدارةمم

هيودية(متمممم30آسيوينيمـمم4هيوديًامـمبولنديانمـمم79اإلس.مإس.معددًاممنمالعيناتمالبرشيةم)م

ألستاذمالدكتورمهريتمالذيممإرساهلمملعسكرمأوشفيتسمثممقتلهممبناءمعىلمطلبمعاملمالترشيحمام

أبدىمرغبةمعلميةمحقيقيةميفمتكوينمجمموعةمكاملةموممثلةممنماهلياكلمالعظميةماليهودية..مكاممكانمم

مهتاًممبدراسةمأثرمالغازاتماخلانقةمعىلماإلنسان..مأمامالدكتورمبرجرمنفسهمفكانممهتاًممباآلسيوينيمم

نمجمموعتهماخلاصة.م مومجامجهم،موكانمحياولمأنميكوِّ

ذكرمأنهموردمإىلمعلممالربوفسورمهالريوفوردنمأنباءمعنمإبادةمبعضمالعنارصمالبرشيةم)التيممأم

المتستحقماحلياة(،مفقالمللموظفمالسئولمبشكلمتلقائي:مإنمكنتممستقتلونمكلمهؤالء،مفلامذامالمم

تعطوننامأخماخهممحتىميمكنماستخدامها؟،مفسأله:مكممتريد؟مفأجاب:معددمالمحيىص،مكلاممزادمم

دمكانمأفضل.مويقولمالربوفسورمالذكورمإنهمأعطاهممبعدمذلكماألمحاضمالالزمةموالقواريرممالعدم

اخلاصةمبحفظماألخماخ.موكممكانتمفرحةمالربوفسورمحينامموجدمأخماخممعوقنيمعقلينيم)يفمغايةمم
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اجلامل(مو)أخماخمأطفالممصابةمبأمراضمالطفولةمأومتشوهاتمخلقية(،موقدمالحظمأحدمالعاملنيمم

منممراكزمالبحوثمأنمعددمأخماخماألطفالمالتوفرةمإلجراءمالتجاربمأخذتمتتزايدمبشكلمميفممركزمم

مملحوظ،مونتيجًةمهلذامتمماحلصولمعىلمموادممهمةمتلقيمالضوءمعىلمأمراضمالخ.م

مالتجاربموُتدرسمبعنايةمم مالتيمجُترىمعليها مالنافعة ماالستعاملية مالبرشية مالادة وإىلمجوار

اكمالادةمالتيمالمُيرجىممنهامنفعمأومرض،موكانمأمثالمهؤالءمُيبادونمموموضوعيةموحياد،مكانتمهنم

ببساطةمشديدةممنمخاللمعملياتمالتصفيةماجلسديةمالرسيعة،مالتيمتقوممهباممجاعاتمخاصةمأومم

فرقممتنقلةمتقفموراءمخطوطماجليوشماأللانية..موكانتمطريقةماإلبادةمهذهمرسيعةموغريممكلفةمم

يةمُيلقىمفيهامبالضحايامبعدمأنمحيفروهامبأنفسهم..مكاممكانتماإلبادةمتتمممإذمكانتمُتقامممقابرممجاعم

أحيانًامبواسطةمسياراتمجمهزةمبحجرةمغازميتممالتخلصمفيهاممنمالضحايامدونمحاجةمإىلمنقلهممم

إىلممعسكراتماإلبادة،موقدمتممالتخلصمهبذهمالطريقةممنمجرحىماحلربماأللانمممنمالمُيرجىمهلممم

مليةممتريضهممالكثري،مكامممتتمإبادةمأعدادمكبريةممنمأعضاءمالنخبةمالثقافيةممشفاءمأومستتكلفمعم

مالبولندية،موالفائضمالسكاينمالرويس.م

حتىمبعدمقرارماإلبادةمعىلمطريقةمالتصفيةماجلسدية،مكانمديدنمالنازينيمدائاًممهوماحلرصمم

منمأيةمموادمنافعةمممالكاملمعىلمممتلكاتمالدولةموخدمةممصاحلها،مولذامكانميتممجتريدمالضحايام

محتىممنماحلشواتمالذهبيةمالتيميفمأسناهنم،موقدمساهممهذاميفمحتسنيمميزانمالدفوعاتماأللاين.مم

وقدمكانتمعمليةمالتوظيفمعميقةمإىلماحلدمالذيمالميتصورمومفقدمكانتمالبقايامالبرشيةم)مثلمم

هيدةماألسعار،موملميكنمالرمادممالشعر(مُتستخَدمميفمحشومالراتب،موُيقالمإهنامكانتممرحيةمللغايةموزم

البرشيمُيستخَدممكشكلممنمأشكالمالسامدموحسب،موإناممكامدةمعازلةمأيضًا،موكانتمالعظاممم

البرشيةمُتطحنموُتستخَدمميفمأغراضمصناعيةممفيدةمخمتلفة.مبلمُيقالمإنمبعضماألنواعمالفاخرةمم

ممنمالصابونمُصنعتممنمالشحوماتمالبرشية.م

مشاعممنمأنماإلبادةمالنظمةمقضتمعىلمستةممالينيمهيودي؟مقلنا:مفامممدىمصحةمماميم
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قال:ممقدميكونمذلكمصحيحا..موقدمالميكونمصحيحا..مفأنامملمأحصمالعددمبالضبط،مألينمم

كنتممهتاممبرشبمدماءمالقتىلممنمغريماهتامممبأعراقهمموالمدياناهتم..مكانتمالدماءممتشاهبةمبالنسبةمم

مودي.مميل..مفلممأكنمأميزمبنيمهيوديموغريمهيم

لكنمالذيمأعلمهمأنمعددمضحاياماحلربمكانممامبنيممخسةموثالثنيممليونًامومخسنيممليون،مم

وأنماالحتادمالسوفيتيمخرسميفماحلربمالعاليةمالثانيةممامبنيمسبعةمعرشموعرشينممليونًامبنيممدنينيمم

الصينيونمماميزيدمموعسكريني،موخرسمالبولنديونمنحوممخسةممالينيمبعضهمممنماليهود،موخرسمم

معىلمعرشةممالينيمماتوامجوعًامأومقتاًلمعىلميدماالحتاللمالياباين.م

والذيمأعملهمكذلك..موهومممامخيصمالنهجمالذيمذكرمبهمذلكمالعددمالضخم..مهومأنمأهممم

معسكراتماالعتقال..مهوممعتقلمأوشفيتس..موالذيماشتهرمبأنمعددمضحاياهمهومأربعةمماليني،مم

ممليونمهيودي،موالباقونمغريمهيود..مملميكنملهمسندميمكنمالوثوقمبه.مممنهمممليونمونصفمم

مالالينيميفمأوشفيتسمهيماعرتافاتمرودولفمهسمأثناءمم مهذه ماألسايسمإلبادة فالسند

حماكامتمنورمربج،موقدمثبتمأنمكثريًاممنمأدلةماالهتاماتميفمحماكامتمنورمربجمهيميفممعظمهامم

سهم،مبعدمأنمظلواميفماألرسمعامنيمأوميزيدمتعرضوامفيهامماعرتافاتميدينمخالهلامالتهمونمأنفم

للتعذيبمواالمتهان..موقدماسُتبعدمعددمكبريممنمالوثائقموالشهاداتمالتيمكانممنمشأهنامحتطيممم

األساطريمالتيمحاولماحللفاءمنسجها..موهناكممنمالبحوثمماميشريمإىلمأنمالعددماإلمجايلمالميمكنمم

قضوامحتفهممالممنمخاللمأفرانمالغازموإناممبسببماجلوعمممليون،موأهنممم1.6أنميزيدمعىلم

تممتغيريمالالفتةمالوضوعةمعىلممم1994والرض،موالوتمأثناءمالتعذيب،مواالنتحار..مويفمعامم

العسكر،مفبعدمأنمكانتمالالفتةمالقديمةمتتحدثمعنممقتلمأربعةممالينيمرجلموامرأةموطفلمم

مصفمفقط.مأصبحتمالالفتةماجلديدةمتتحدثمعنممليونمونم

قالمذلك،مثممفجأةمصارميضحكمضحكاتمهستريية،مثممقال:مأتعلمونممامختتزنهمخزائنمم

مالجرمنيممنمأسلحةماإلبادة؟م
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مثممأجابمنفسهمقائال:مإهنامأكثر..مأكثر...مأكثرمبكثريممنمخمازنماخلبز..موالاء..مواهلواء..مم

ماميكفيملتدمريماألرضمكلهاممممإنمالبرشمالعاشقمللدماءماليومممنمالقنابلمالذريةمواهليدروجينيةم

م(ممرةمونصف!م12)م

(مم270(مصاروخًامعابرمالقارات،موم)م1520مم)م1974وكانميفمحوزةماالحتادمالسوفييتيمعاممم

(مصاروخًامم200(مصاروخًاممتوسطةمالدى،موم)م700صاروخًامنوويًامخاصًامبالغواصات،موم)م

مقصريةمالدى!!م

(مصاروخًامخاصًامم544القارات،موم)مم(مصاروخًامعابرم1054أمامأمريكامفقدمكانملدهيام)م

(ممنمالصواريخمالقصريةمم1000(ممنمالصواريخمالتوسطةمالدى،مو)م1000بالغواصات،موم)م

مالدى.م

م:مأنمالخزونمم1972وقدمذكرممعهدمالدراساتماالسرتاتيجيةمبلندن،ميفمدراسةمنرشهامعاممم

ت.(ميفمحنيمأنمممالنوويملكلمشخصمعىلموجهماألرضميبلغممخسةمعرشمطنًاممنممادةم)ت.من.م

مخمزونمالوادمالغذائيةمالميزيدمعنمنصفمطنمللشخصمالواحد.م

ويضيفمالتقرير:مإنمحجمماإلنفاقاتمالعسكريةميفمالعاملميساويمالدخلمالقوميملدولمالعاملمم

مبالائةممنممزانيتهامعىلمالسالح.ممم60ومممم30الثالث،موأنمالدولمالتخلفةمتنفقممامبنيمم

هذاماالخرتاعماجلديد:م)قنبلةمالنيرتون(موالتيمالمتصيبمالعامراتممواألغربممنمكلمذلكمهومم

والصانعمواآلالتمبأيمسوءميذكر،مولكنهامتفنيماإلنسانمواألحياءموتسلبهمماحلياةميفمحلظاتمم

مقصرية.م

 Ghlostridiumوهناكمسالحمساممرهيبمكيامويمبيولوجي،ميستخرجممنمجرثومةماسمها:م

Botulinus(مم225أونسمأيمحوايلم)مم8غذائيًاممميتًا،مويكفيمماممقدارهمم،موهيمتسببمعادةمتسمامًم

مغرامًاملقتلمكلمسكانمالعامل.م

.(مفيكفيمأنمنضعممنهامكيلوغرامًامواحدًاميفمخزانممياهممL. S. Dديمم-ماسمم-مأماممادةم)الم
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لتعطيلمسكانممدينةمبأرسهامبالتأثريمعىلماألجسامموالعقولممعًا..ميقولمالدكتورم)جرودنمتيلور(مم

.(ميفماحلرب،مألهناممL. S. Dديمممم-ماسمممم-ميطاين:)لقدمأوىصماجلنراالتماألمريكانمباستعاملم)الممالربم

أنمهذامالسالحمممم-مأيماجلنراالتماألمريكانم-متؤثرمعىلمعزيمةموإرادةمالقاومةمعندماألعداءممدعنيمم

مهومسالحمإنساينمالميسببمإراقةمالدماء(م

ماألمريم م)إنمالوالياتمالتحدة ممتلكمكميةمخمزونممنمغازاتمموتقولمبعضمالصادر: كية

األعصابمالقاتلةمتكفيمإلبادةمسكانمالعاملممجيعًا..محتىمولومكانمعددهممأكثرمممامهوماآلنمبثالثنيمم

مالعاملمالغريبمبسبعمأومثامنممراتميفمجمالماألسلحةمم مرة،موأنمروسياممتلكمقدرةمتفوقمقدرة

مالكيامويةمواجلرثومية(م

 اإلرهاب: 

مقلنا:مفاممالسادس؟م

م..مم( 1) ل:مماإلرهابمقام

مقلنا:مذلكمالذيمرميمبهمالسلمون..موذلكمالذيمنحنمحتتمأرسه.م

مقال:ممأجل..مولومأينمأشكميفممدىممصداقيةماإلرهابمعىلماإلسالممأومعىلمالسلمني..مم

مقلنا:مفهلمكنتمأرهابيا؟مم

قال:ممأكثرممماميمكنمأنمتتصوروا..موملمتكنمتلكمالنصوصمالقدسةموحدهامهيمالسببميفمم

موييلمإىلمإرهايب..موإناممأخبارمتلكمالبطوالتمالكثريةمالتيمأخربينمهبامالكاهن..ممحتم

خصصملهمالكتابمالقدسمأربعمسورمكاملةميفمممالعظيم..موالذيمم( 2) وأوهلامخربمشمشونم

 
ن،مأومالقصدم(منقصدمباإلرهابمـمهنامـموهوممامصارميفهممبهميفمالكثريممنمالجامع:مهومالعنفمالستعملمحتتممظلةمدي1)

 منهمتبليغمفكرةمأومنظامملهمعالقةمبالدين.

اسممعربي،موهومتصغريملكلمةم)شمس(،موهوماسمملشخصمُيشارمإليهمأحيانًامبأنهمآخرمالقضاة،ممSamson(شمشونم2)

مفقدمكانمقاضيًاممنمقبيلةمدانممدةمعرشينمسنة،م)لكنممنمالكتبمماميشريمإىلمصموئيلمأيضًامباعتبارهمآخرمالقضاة(
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سفرمالقضاةمتبدأممنمالتباشريمالتيمسبقتممولده،موتنتهيمبوفاته..ملقدمكانتمقصتهمبالنسبةميلمم

ميميريدهامالرب..منموذجامللبطولةمالتم

بعدهامأخربينمالكاهنمعنمتلكمالبطوالتمالعظيمةمالتيمقاممهباممحلةمالصليبمالذينمذهبوامم

إىلمبالدمالسلمنيمليطهروهاممنمالرجس،مويمألوهامبربكاتمالسيح..ملقدمحدثنيمعاممذكرهمستيفنمم

معنمأحداثماليومماألولممنمدخولمالصليبينيمم م)تاريخماحلروبمالصليبية( رنسيامنميفمكتابه

قالم:م)مويفمالصباحمالباكرممنماليوممالتايلماقتحممبابمالسجدمثلةممنمالصليبيني،ممالقدس،مفم

فأجهزتمعىلممجيعمالالجئنيمإليه،موحيناممتوجهمقائدمالقوةمريموندماجيلميفمالضحىملزيارةمساحةمم

العبدمأخذميتلمسمطريقهمبنيماجلثثموالدماءمالتيمبلغتمركبتيهموتركتممذبحةمبيتمالقدسمأثرامم

يفممجيعمالعامل،موليسممعروفامبالضبطمعددمضحاياهامغريمأهنامأدتمإىلمخلومالدينةممنممعميقام

مسكاهنامالسلمنيمواليهودمبلمإنمكثريممنمالسيحينيماشتدمجزعهمملامحدث(مم

ووصفميلمبانفعالممامذكرهمكثريممنمالؤرخنيممنمأحداثمالذبحةمالبطوليةمالتيمحدثتميفمم

ها،موكيفمأهنممكانواميزهونمبانفسهممألنمركبمخيوهلممكانتممالقدسميوممدخولمالصليبينيمإليم

ختوضميفمدماءمالسلمنيمالتيمسالتميفمالشوارع..مبلمقدمكانممنموسائلمالرتفيهملدىمالصليبينيمم

مأنميشووامأطفالمالسلمنيمكاممتشوىمالنعاج.م

امبأرسىممووصفميلممامفعلمريتشاردمقلبماألسدميفماحلملةمالصليبيةمالثالثةمعندماحتاللهملعكم

ميفمحاميةمعكا،موقدملقيتممم2700السلمنيمفقدمذبحم أسريممنمأرسىمالسلمنيمالذينمكانوا

مزوجاتموأطفالماألرسىممرصعهمماىلمجوارهم.م

وحدثنيمباممرواهمابنماالثري..مذلكمالؤرخماإلسالميمالثقة..ميفمتارخيهمعنمدخولمالصليبنيمم

 
شريمقصتهممنذمالبدايةمإىلماجتبائه،مفأمهمكانتمعاقرًاممثلمسارةمثممجاءممالكمالربم)كامميفمقصةمإبراهيممأيضًا(،مفعرفموتم

أبواهمقبلموالدتهمأنهمسيصبحممنمالنذورينمأيمشخصًامُيكرسمحياتهمللعبادةموينذرهامللرب،مفيمتنعمعنمرشبماخلمرمأومحلقم

مبقوتهماجلسديةماخلارقة.مرأسهمأوملسمجلدمميت.موقدماشتهرمشمشون

 وقدمذكرنامقصتهمبالتفصيلمومامحتويهممنمالدالالتميفمرسالةم)الكلامتمالقدسة(ممنمهذهمالسلسلة.
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دسمهنارميومماجلمعةملسبعمبقنيممنمشعبان،ممللقدسميفماحلروبمالصليبيةمفقال:)مملكمالفرنجمالقم

وركبمالناسمالسيف،مولبثمالفرنجميفمالبلدةمأسبوعاميقتلونمفيهمالسلمني،مواحتمىممجاعةممنمم

السلمنيمبمحرابمداود،مفاعتصموامبه،موقاتلوامفيهمثالثةمأيامموقتلمالفرنجمبالسجدماألقىصممامم

السلمنيموعلامئهمموعبادهمموزهادهممممنمفارقمميزيدمعىلمسبعنيمألفاممنهمممجاعةمكبريةممنمأئمةمم

ماألوطانموجاورمبذلكمالوضعمالرشيف(م

وحدثنيمباممذكرهمغوستافملوبونميفمكتابهم)احلضارةمالعربية(منقالمعنمرواياتمرهبانمم

ومؤرخنيمرافقواماحلملةمالصليبيةمعىلمالقدسممامحدثمحنيمدخولمالصليبينيمللمدينةمالقدسةمم

ممنمجمازرمدموية:م

ذلكمقولمالراهبم)روبرت(،موهومشاهدمعيانملامحدثميفمبيتمالقدسمواصفامسلوكممممومنم

قومهم)مكانمقومنامجيوبونمالشوارعمواليادينموسطوحمالبيوتملريووامغليلهمممنمالتقتيل،موذلكمم

كاللبؤاتمالتيمخطفتمصغارهام!مكانواميذبحونماألوالدموالشبابمويقطعوهنممإربامإربا،موكانوامم

كثريينمبحبلمواحدمبغيةمالرسعة،موكانمقومناميقبضونمكلميشءمجيدونه،مفيبقرونمميشنقونمأناسامم

بطونمالوتىمليخرجواممنهامقطعامذهبيةمفيامللرشهموحبمالذهبموكانتمالدماءمتسيلمكاألهنارميفمم

ممم( 1) طرقمالدينةمالغطاةمباجلثث(م

نيمالعربمموحكىميلمعنمكاهنمأبوسم)مريموندمدامجيلم(مقولهمشامتا:)حدثممامهومعجيبمبم

عندماماستوىلمقومنامعىلمأرسارمالقدسموبروجها،مفقدمقطعتمرؤوسمبعضهممفكانمهذامأقلممامم

يمكنمأنميصيبهمموبقرتمبطونمبعضهممفكانواميضطرونمإىلمالقذفمبأنفسهمممنمأعىلماألسوارمم

وحرقمبعضهمميفمالنار،مفكانمذلكمبعدمعذابمطويل،موكانمالميرىميفمشوارعمالقدسموميادينهامم

كداسممنمرؤوسمالعربموأيدهيمموأرجلهم،مفالميمرمالرءمإالمعىلمجثثمقتالهم،مولكنممسوىمأم

 
 .325(احلضارةمالعربية،مص1)
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م.م( 1) كلمهذامملميكنمسوىمبعضممامنالوا(م

وقالمواصفاممذبحةممسجدمعمر:)ملقدمأفرطمقومناميفمسفكمالدماءميفمهيكلمسليامن،مم

هنامتريدمأنمموكانتمجثثمالقتىلمتعومميفمالساحةمهناموهناك،موكانتماأليديمالبتورةمتسبحمكأم

ميكتفمالفرسانمم مومل ميعرفمأصلها.. ماتصلتمذراعمبجسمممل مفإذا معنها، تتصلمبجثثمغريبة

مالقدسممنمم ممجيعمسكان معىلمإبادة مفيه مأمجعوا ممؤمترا مفعقدوا مبذلك، م)!( الصليبيونماألتقياء

السلمنيمواليهودمومخوارجمالنصارىمالذينمكانمعددهممستنيمألفامفأفنوهممعىلمبكرةمأبيهمميفمم

مثامنيةمأيام،موملميستبقواممنهممامرأةمومالمولدامومالمشيخا(مم

يقولم:م)موعملمالصليبيونممثلمذلكميفممدنمالسلمنيمالتيماجتاحوهامففيمالعرةمقتلواممجيعمم

منمكانمفيهاممنمالسلمنيمالالجئنيميفماجلوامعمومالختبئنيميفمالرساديبمفأهلكوامصربامماميزيدمم

رمالروايات،موكانتمالعرةممنمأعظمممدنمالشاممبعددمالسكانمبعدمأنممعىلممائةمألفمإنسانميفمأكثم

ممم( 2) فرمإليهامالناسمبعدمسقوطمأنطاكيةموغريهامبيدمالصليبيني(م

بعدهامقدرماهللميلمأنمألتقيمرجالمحدثنيمبتفصيلمعنمحماكممالتفتيش..مومامرآهمفيهاممنمم

مالشاهدمممامتقشعرملهماألبدان.م

مقلنا:ممامحماكممالتفتيش؟مم

متسميهمممقم ممن معىل مللقبض مالكاثوليكية مالرومانية مالكنيسة مأنشأهتا مهيئات مهي م ال:

 
 .م326(احلضارةمالعربية،مص1)

 .396(احلضارةمالعربية،مص2)
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..موقدمأقيمتمهذهمالحاكمميفمكثريممنمأجزاءمأوروبا،ملكنمم( 2) الارقني،موحماكمتهممم( 1) الهرطقنيم

 
عتقداتمالكنيسة،مأومالنظاممالرتبطمهبا.موقدم(ماهلرطقةممصطلحمكنيسميشريمإىلمرأي،مأومفكرةممبتدعة،متتعارضممعمم1)

كانتمالكنيسةميفموقتممنماألوقاتمتعاقبمالهرطقنيمبالنفيموالتعذيبمأومحتىمبالوت..موتقوممالكنائسماآلنمأحياًنامبطردم

 الهرطقني.م)الوسوعةمالعربيةمالعالية(

للقانونموالنظاممابتداًءممنمعهدمحكمماإلمرباطورمالروماينم(ومربرمهذهمالحاكممهومأنمتعاليممالكنيسةمكانتمتعدمأساًسام2)

م..مولذلكمكانماخلروجمعىلمتعاليممالكنيسةمجريمةمضدمالدولة،موحاولماحلكاممالدنيونم337ممإىلمعاممم306قسطنطني،ممنمعاممم

ملئاتممنمالسننيماستئصالماهلرطقة.

اتممعينةممنمالرومانمالكاثوليكمضدمكنيستهم.موبعدمأنموخاللمالقرننيمالثاينمعرشموالثالثمعرشماليالدينيمثارتممجاع

مرفضمبعضماحلكاممالدنينيمأومعجزوامعنممعاقبةمالهرطقني،متولتمالكنيسةمهذهمالهمة.

م،مأنشأمالبابامجرجيوريمالتاسعمحمكمةمخاصةمللتحقيقممعمالتهمني،موإجبارمالارقنيمعىلمتغيريممعتقداهتم.م1231يفمعامم

لتمجلنةمالكرادلةمالتابعةمللمكتبمالبابويمعمليةمالتحقيق.موعملمرهبانممنمالدومينيكانموالفرنسيسكانمم،متوم1542ويفمعاممم

مقضاةميفمتلكماهليئات.

وقدمكثرتمحماكممالتفتيشميفمفرنسا،موألانيا،موإيطاليا،موأسبانيا.مونظًرامألنمالحققنيمكانواميقومونمبأعامهلممرًسامفكثرًياممام

مموُعّذبمبعضمالتهمني،موُحكممعىلمالارقنيمالذينمرفضوامتغيريممعتقداهتممبالوتمحرًقا.مويفمالقرنمأساءواماستخداممسلطاهت

مالسادسمعرشماليالديمحّولمقادةمالكاثوليكمنشاطمحماكممالتفتيشمألنصارمالذهبمالربوتستانتي.

ديثة.مولكنمملمينتقدمإالمعددمقليلممنمالناسميدينمأتباعمالكاثوليكيةمحاليًامحماكممالتفتيشمألهنامانتهكتمقواعدمالعدالةماحل

مأساليبمحماكممالتفتيشمأثناءمفرتةمالقرونمالوسطى.م)انظر:مالوسوعةمالعربيةمالعالية(

وقدمذكرماألستاذماإلماممحممدمعبدهميفمكتابم)اإلسالمموالنرصانيةم(:مأنمالكنيسةماألسبانيةمغضبتمالنتشارمفلسفةمابنمرشدم

اليهود،مفصبتمجاممغضبهامعىلماليهودموالسلمنيممًعا،مفحكمتمبطردمكلمهيوديمالميقبلمالعمودية،موأفكاره،موخصوًصامبنيم

وأباحتملهمأنميبيعممنمالعقارموالنقولمماميشاءمبرشطمأالميأخذممعهمذهًباموالمفضة،موإنامميأخذماألثامنمعروًضاموحواالت.م

ماحهم،موربامماغتاهلمماجلوعمومشقةمالسفر،ممعمالعدمموالفقر.وهكذامخرجماليهودممنمأسبانيامتاركنيمأمالكهمملينجوامبأرو

ممعىلمالسلمنيم)أعداءماهللم!(مبطردهمممنمإشبيليةمومامحوهلامإذامملميقبلوامالعمودية،م1052وحكمتمالكنيسةمكذلكمسنةم

يةممعمالعلمموالدنيةمبرشطمأالميذهبواميفمطريقميؤديمإىلمبالدمإسالميةمومنمخالفمذلكمفجزاؤهمالقتل.م)اإلسالمموالنرصان

مالطبعةمالثامنة(.-مم37م-م36ص

وملميكنماضطهادهامموجًهامإىلمالوثنينيموالخالفنيميفمالدينمفحسبمبلمموجًهامإىلمالسيحينيمالذينمهلممرأيمأوممذهبم

مخيالفممذهبماحلكام،مأوممذهبمالكنيسةمالعتمدةملدهيم.

مالرصيم)آريوس(موأتباعهمالذينمعارضوامالقولمبألوهيةمالسيح،ميفموالذينمقرأوامتاريخمالسيحيةميعرفونمماذامجرىمللعامل

م(موكيفمقررمهذامالجمعمـمبعدمأنمطردممنمأعضائهمكلمالعارضنيمـموهمماألكثريةمـمإدانةم)آريوس(م325جممعمنيقيةمالشهورم)
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محمكمةمالتفتيشماألسبانيةمكانتمهيماألكثرمشهرة.مم

مإلرهابم)اهلراطقة(ماخلارجنيمعنمملقدمبدأتمهذهمالحاكمماإلسبانيةمىفمالقرنمالثالثمعرشم

الكنيسة..موقدمحصلمأشنعمفصوهلامبعدمسقوطمغرناطةمووقوعمالسلمنيمفريسةملحتالمنقضمكلمم

ممبنيمأبىمعبدماهللمالصغريموفرديناند،موالتىماشرتطمم1491العهودموالواثيقمالتىموقعتمىفمعامم

هيهات..مفهؤالءمالمعهدمهلمموالمممفيهامالسلمونمأنميوافقمعليهامالبابا،مويقسممعىلمذلك،مولكنم

م.م( 1) ذمةم

 
داممعىلمكلممنمأخفىمشيئًاممنمكتاباتموإحراقمكتاباته،موحتريمماقتنائها،موعزلمأنصارهممنمكلمالوظائف،مونفيهم،مواحلكممباإلع

دممذهبه. م)آريوس(مومنمأيَّ

موباستمرارماالضطهادمللداعنيمإىلمالتوحيدماختفواممتاًماممنمالجتمعاتمالسيحية،موملميبقملدعوهتممأثر.

ذهبمبكلممامولامظهرممذهبمالربوتستانتميفمأوروبامـمعىلميدم)لوثر(موغريهمـمقاومتمالكنيسةمالكاثوليكيةمأتباعمهذامال

م(مالتيم1572أغسطسمعاممم24أوتيتممنمقوة،موعرفمتاريخماالضطهادممذابحمبرشيةمرهيبة،ممنمأمههاممذبحةمباريسم)يفم

دعامفيهامالكاثوليكمالربوتستانتمضيوًفامعليهمميفمباريسمللبحثميفمتسويةمتقربمبنيموجهاتمالنظر،مفاممكانممنمالضيفنيمإالم

لليل،مفقتلوهممخيانةموهممنيامم!مفلاممطلعمالصباحمعىلمباريسمكانتمشوارعهامجتريمبدماءمأنمسطوامعىلمضيوفهممحتتمجنحما

مهؤالءمالضحايام!مواهنالتمالتهاينمعىلم)تشارلسمالتاسع(مبغريمحسابممنمالبابا،مومنمملوكمالكاثوليكموعظامئهم.

يك،موملميكونوامأقلموحشيةممنهم.م)انظرموالعجيبمأنمالربوتستانتملامقويتمشوكتهم،مقاموامبدورمالقسوةمنفسهممعمالكاثول

م(.52م-م51)السيحية(مللدكتورمأمحدمشلبيمص

لقدمقالم)لوثر(مألتباعه:م)منماستطاعممنكممفليقتل،مفليخنق،مفليذبح،مرًسامأومعالنية،ماقتلوامواخنقوا،مواذبحوا،ممامطابم

م(.710لكم،مهؤالءمالفالحنيمالثائرين(م)األيديولوجيةماالنقالبيةمص

)فيدهام(مأنمهذهماحلروبمكانتممليئةمبالفظائع:مألنمرجالمالالهوتم)الطيبني(مكانواممستعدينمدائاًممأنميضعواممويذكر

الزيتمعىلمالنار،موأنمحييواموحشيةماجلنودمعندماميساورهممأيمترددمأومضعف،مفقدميكونماجلنودمقساة،مولكنهممكانواميميلونم

مالالهوم مرجال مأما مالرمحة، مإىل مبعضماألحيان ماالنقالبيةميف م)األيديولوجية ماخليانة! ممن منوًعا موالرمحة ماالعتدال تمفاعتربوا

 (716ص

(ممامجاءمىفمالعاهدة:)..متأمنيمالصغريموالكبريمىفمالنفسمواألهلموالالمإبقاءمالناسمىفمأماكنهممودورهممورباعهمموإقامةم1)

قىمالساجدمكاممكانتمواألوقافمكاممكانت،موأالميدخلمرشيعتهممعىلممامكانت،موالمحيكممعىلمأحدممنهممإالمبرشيعتهم،موأنمتب

نرصانىمدارمالسلم،موالميغصبوامأحدامموأالميؤخذمأحدمبذنبمغريه،موأالميكزهممنمأسلممعىلمالرجوعمللنصارىمودينهم،موالم

،موالميمنعمينظرمنرصانىمعىلمدورمالسلمني،موالميدخلممسجداممنممساجدهم،مويسريمىفمبالدمالنصارىمأمنامىفمنفسهموماله
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وكيفميكونمهلممعهدمأومذمة،موهممتالميذمتلكماحلكاياتمالطويلةمالمتلئةمباخليانات،موالتيمممم

ميعجمهباموبأبطاهلامالكتابمالقدس؟م

لقدمهدفتمتلكمالحاكممالقدسةمإىلمتنصريمالسلمنيمبإرشافمالسلطاتمالكنسية،موبأبشعمم

السلمنيمملميقبلوامالتنصري،مفقدمبدأمالقتلموالتنكيلمفيهم،مفثاروامىفمغرناطةممالوسائل،موباممأنم

م معام موىف مرمحة، مبال ماإلسبان مفمزقهم ممرسومامم1501وريفها، مالصليبيان ماللكان مأصدر م

خالصته:)مإنهملامكانمالربمقدماختارمهاملتطريمغرناطةممنمالكفرةم)يعنيانمالسلمني(،مفإنهمحيظرمم

يهامويعاقبمالخالفونمبالوتمأوممصادرةماألموال(،مفهاجرتممجوعمالسلمنيمموجودمالسلمنيمفم

إىلمالغربملينجوامبدينهم،مومنمبقىممنمالسلمنيمأخفىمإسالمه،موأظهرمتنرصه،مفبدأتمحماكممم

التفتيشمنشاطهامالوحشىمالروع،مفحنيمالتبليغمعنممسلممخيفىمإسالنهميزجمبهمىفمالسجون،مم

بةممظلمةمعميقةمتغصمباحلرشاتمواجلرذانمويصفدمفيهامالتهمونمموكانتمالسجونموحشيةمرهيم

مباألغاللمبعدممصادرةمأمواهلمملتدفعمنفقاتمسجنهم.م

مقلنا:مفحدثنامعاممأخربكمالرجلممنممشاهداته.م

قال:مملقدمكانمذلكمالرجلمكولنيال..مورسممعرفتهمألرسارمتلكمالحاكممهومأنهمعندماحتاللمم

روةمالفرنسيةمحاولمإلغاءمحماكممالتفتيش،ملكنمرهبانم)اجلزويت(ممنابليونمإسبانيامبعدمقياممالثم

أصحابمهذهمالحاكمماستمروامىفمالقتلموالتعذيب،مفشملمذلكماجلنودمالفرنسينيمالختطفيني..مم

 
مؤذنموالممصىلموالمصائمموالمغريهمىفمأمورمدينه(،مومعمقسممفرديناندموإيزابيالمعىلمكلمهذامإالمأنماأليامنموالعهودمملمتكنمعندم

ملكىمالنصارىمسوىمستارمللغدرمواخليانة،موقدمنقضتمكلمهذهمالرشوطموملميرتددمالؤرخمالغربى)بروسكوت(مأنميصفهامبأهنام

مبندا،مفمنعومالسلمنيممنمالنطقمبالعربيةمىفماألندلس،مم،الغدرماإلسبانىأفضلممادةملتقديرم فنقضماإلسبانمهذهمالعاهدةمبندا

وفرضوامإجالءمالسلمسنمالوجودينمفيهاموحرقممامبقىممنهم،موزادمالكردينالم)أكزيمينيس(معىلمذلك،مفأمرمبجمعمكلممام

متبقىممنمالفكرماإلنسانىموأحرقهاميستطيعممنمكتبمالسلمنيموفيهاممنمالعلومممامالميقدرمب مما يقولمم،ثمنمبلمهىمخالصة

غوستافملوبونممتحرسامعىلمفعلةمأكزيمينيس:)مظنمرئيسماألساقفةمأكزيمينيسمأنهمبحرقهممؤخراممامقدرمعىلممجعهممنمكتبم

األثارمالتىممتألمبالدممأعدائهمالعربم)أىمثامننيمألفمكتاب(محمامذكراهمممنماألندلسمإىلماألبدمفاممدرىمأنممامتركهمالعربممن

 اسيانيةميكفىملتخليدماسمهممإىلماألبد(
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فأرسلمالريشالم)سولت(ماحلاكممالعسكرىمالدنىمصاحبيمهذامامدريدمالكولونيلم)ليمونكى(مم

ممديرمالديوان،موبعدمتفتيشمالديرمملميعثروامعىلمشىء،مفقررمممعمألفمجندىموأربعامئةممدفع،موهاجم

موأمرمم مقلقة، مالبعضمنظرات مبعضهم مإىل مالرهبان منظر موحينئذ مفحصماألرض، الكولونيل

الكولونيلمجندهمبرفعماأليسطةمفرفعوها،مثممأمرمبأنميصبوامالاءمىفمكلمغرفةمعىلمحدة،مفإذامبالاءمم

هناكمباباميفتحمبطريقةمماكرةمبواسطةمحلقةمصغريةمميترسبمإىلمأسفلمإحدىمالغرف،مفعرفمأنم

وضعتمبجوارمرجلممكتبمالرئيس..مفتحمالباب،مواصفرتموجوهمالرهبان،موظهرمسلمميؤدىمم

مإىلمباطنماألرض.م

لقدمذكرميلمذلكمالكولونيلممشاهداته،مفقال:)مفإذامنحنمىفمغرفةمكبريةممربعة،موهىمعندهممم

بهمحلقةمحديديةمضخمةمربطتمبسالسلمكانتممقاعةمالجكمة،موىفموسطهامعمودممنمرخامم

الفرائسمتربطمهبامرهنمالحاكمةموأماممذلكمالعمودمعرشم)الدينونة(موهومعبارةمعنمدكةمجيلسمم

عليهامرئيسمحمكمةمالتفتيش،موإىلمجوارهممقاعدمأخرىمأقلمارتفاعاملبقيةمالقضاة،مثممتوجهنامإىلمم

تلكمالغرفممسافاتمكبريةمحتتماألرض،ممآالتمالتعذيبمومتزيقماألجسادمالبرشية،موقدمامتدتمم

رأينامغرفامصغريةمىفمحجمماإلنسان،مم،مموقدمرأيتمهبامماميستفزمنفسىمويدعونىمإىلمالتقززممامحييتم

بعضهامعمودى،موبعضهامرأسىمفيبقىمسجنيمالعموديةمواقفامفيهامعىلمرجليهممدةمسجنهمحتىمم

ىماجلثةمبالسجنمالضيقمحتىمتبىلمميقىضمعليه،مويبقىمسجنيماألفقيةمممددامهبامحتىمالوت،موتبقم

ويتساقطماللحممعنمالعظم،مولترصيفمالروائحمالكرهيةمالنبثقةممنماألجداثمالباليةمتفتحمكوةمم

صغريةمإىلماخلارج،موقدمعثرنامعىلمعدةمهياكلمبرشيةمالمزالتمىفمأغالهلامسجينة،موالسجناءمكانوامم

عني،موكانمالسجناءمعراةمزيادةمىفممرجالمونساءموأطفالموشيوخاممامبنيمالرابعةمعرشمإىلمالسبم

النكايةمهبم،موانتقلنامإىلمالغرفماألخرى،مفرأيناممامتقشعرمهلولهماألبدانمعثرنامعىلمآالتملتكسريمم

العظامموسحقماجلسم،موعثرنامعىلمصندوقمىفمحجممالرأسممتاماميوضعمفيهمرأسمالعذبمبعدمم

فيقطرمالاءمالباردمعىلمرأسهممنمأعىلممأنميربطمبالسالسلمقىميديهموقدميهمفالميقوىمعىلماحلركة،م
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الصندوقمنقطةمنقطة،موقدمجنمالكثريونممنمهذاماللونممنمالعذاب،موعثرنامعىلمآلةمتسمىمم

السيدةماجلميلة،موهىمعبارةمعنمتابوتمتناممفيهمصورةمفتاةممجيلةممصنوعةمعىلمهيئةماإلستعدادمم

وكانواميطرحونمالشابمالعذبمملعناقممنمينامممعهاموقدمبرزتممنمجوانبهامعدةمسكاكنيمحادةمم

فوقمهذهمالصورةمثمميطبقونمعليهمبابمالتابوتمبسكاكينهموخناجرهمفإذامأغلقمالبابممزقمالشابمم

إربا،مكاممعثرنامعىلمآلةملسلماللسانمولتمزيقمأثداءمالنساءموسحبهاممنمالصدورمبواسطةمكالليبمم

مناثرماللجمممنمالعظم(مفظيعةموجمالدممنماحلديدمالشائكملرضبمالعذبنيمالعراةمحتىميتم

ومنمأنواعمالتعذيبمالتيمحدثنيمعنهامهذامالكولنيل:ممألمالبطنمبالاءمحتىماالختناق،موربطمم

يدىمالتهمموراءمظهره،موربطهمبحبلمحولمراحتيهموبطنهمورفعهموخفضهممعلقامسواءمبمفردهمأومم

أغلبماألحكاممممعمأثقالمتربطمبه،مواألسياخمالحمية،مومتزيقماألرجل،موفسخمالفك،موكانتم

ماللكنيمم ممع متنفيذه ميشهدون مالذين ماألحبار معند مغالبا مكان مالذى ماحلكم موهو باإلحراق،

مالكاثوليكينيمىفم)حفالتماإلحراق(م

بعدمقدرماهللميلمأنمألتقيمببعضماجلنودمالذينمساروامإىلمبالدمالعاملماإلسالمي..موكانممنهممم

وامهيزجونمهبامعندمذهاهبممالحتاللمليبيا..ممجنديمإيطايل،مأخربينمعنماألناشيدمالعذبةمالتيمكانم

وكانممنهام:)ميامأماهمصلمصالتكموالمتبكىمبلماضحكىموتأمىلمأالمتعلمنيمأنمإيطاليامتدعونىمم

وأنامذاهبمإىلمطرابلسمفرحاممرسورامألبذلمدمىمىفمسبيلمسحقماألمةماللعونة،موألحاربماألمةمم

تبكىمعىلمولدك،موإنمسألكمأحدمعنمعدمممماإلسالمية،مسأقاتلملحومالقرآن،موإنمملمأرجعمفالم

محزنكمعىلمفأجيبيهمإنهمماتمىفمحماربةماإلسالم(م

مفقال:)مشنقمم ماجلنديمالذيمشهدمهذهماحلربمعنمبعضممشاهداته، بعدهامحدثنيمهذا

(مامرأةممنمنساءماألرشافمم1200اإليطاليونميفمهذهماحلربمأكثرممنمعرشينمألفًا،موكانمنحوممنم)م

قبلموصولماجليشماإليطايل،مفأرسلوامقوةميفمأثرهنموسحبوهنمإىلمبلدةممقدمفررنمإىلمالصحراءم

)الكفرة(محيثمخالمهبنمضباطماجليشمالطلياين،موأنزلوامالعراتمبسبعنيمأرسةمرشيفةممنمأرشافمم
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)الكفرة(ماللوايتمكانتمالشمسمالمترىموجوههنممنمالصونموالعفاف،موقتلمقائدمالطليانمم

ىلمهتكمأعراضمالسيداتمالذكورات،موقالمذلكمالقائدمالذيممشيوخمتلكمالبلدةمالذينماحتجوامعم

أرشفمعىلمتنفيذمأمرماإلعدام:م)ليأتمحممدمهذامنبيكممالبدوي،مالذيمأمركممباجلهاد،موينقذكممم

ممنمأيدينا(م

وحدثنيمالراسلمالنمساويم)هرمانمدنول(،مقال:م)َقَتَلمالطليانميفمغريمميدانماحلربمكلمم

م(محيًامكاماًلخلفمبنكمم1911أكتوبرمسنةمم26،موأحرقواميفم)م(مسنةم14عريبمزادمعمرهمعىلم)م

مروما،مبعدمأنمذبحوامأكثرمسكانه،موكانممنمبينهممالنساءموالشيوخمواألطفال(م

وقالميلمآخر،موهوممدينمكانمشاهدمعيان:م)مرجوتمطبيبنيمعسكرينيممنمأطباءمالستشفىمم

مبعضمالرىضمالصابنيمالطروحنيمعىلماألرضمحتتمحم مالشمسمفلمميفعال،ممأنمينقلوا رارة

فلجأتمإىلمراهبممنمكبارممجعيةمالصليبماألمحر،موهوماألبم)يوسفمفيالكو(،موعرضتمعليهمم

األمر،موأخربتمشابًامفرنسيًامأيضًامبذلك،ملكنماألبمحولمنظرهمعنيمونصحمالشابمبأنمالميزعجمم

منفسهمبشأنمعريبميفمسكراتمالوتموقال:م)دعهميموت(م

صاحبمكتابم)وثائقمإبادةمممم( 1) بـم)برتولوميمديمالسمكازاس(ممبعدهامقدرماهللمأنمألتقيم

..ملعلكممتعرفونه..مإنهمذلكمالكتابمم( 2) هنودمالقارةماألمريكيةمعىلمأيديمالسيحينيماألسبان(م

 
منمأرسةماشتهرتمبالتجارةمالبحرية.موكانموالدهممم،مميفمقشتالةماألسبانيةمم1474(ولدم)برتولوميمديمالسمكازاس(معاممم1)

غرناطةموسقوطماألقنعةمعنمممأيميفمالسنةمالتاليةملسقوطمم1493قدمرافقمكولومبوسميفمرحلتهمالثانيةمإىلمالعاملماجلديدمعامم

وجوهماللوكماألسبانموالكنيسةمالغربية.مثممعادمأبوهممعمكولومبوسمبصحبةمعبدمهنديمفتعرفمبرتولوميمعىلمهذامالعبدمالقادمم

منمبالدماهلندماجلديدة.مبذلكمبدأتمقصتهممعمبالدماهلندموأهلهاموهومماميزالمصبياميفمقشتالهميشاهدمماميرتكبهماألسبانممنمفضائعم

بالسلمنيموماميريقونهممنمدمهمموإنسانيتهمميفمالعاملماجلديد.ملقدمجرىمكلمالدمنيمباخلربماليقنيمأماممعينيمهذامالراهبمالثائرم

 سكانمالقارةماألمريكية.م،وبعثاتمتبشريهام:مدممالسلمنيمودمماهلنودم،عىلمأخالقمأمتهمورجالمكنيستهام

السمكازاس.مترمجةمسمريةمعزميمالزين.ممنممنشوراتمالعهدمالدويلمم(مهذامالكتابممنمتأليفمالطرانمبرتولوميمدي2)

مللدراساتماإلنسانية.
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ماليلءمبالدماء..موفيهمروايةمشاهدمعيانمإلبادةممالينيمالبرشميفماألمريكتني.م

لقدمذكرميلمهذامالكاتبمالناقممكيفمكانمالسيحيونماإلسبانميسمونمالجازرمعقاباموتأديبامممم

وذكرميلمأنمأولممامكانواميفعلونهمعندماميدخلونمقريةمأوممدينةمهومم،ملبسطماهليبةموترويعمالناسم

مارتكابمجمزرةمخميفةمفيها..مجمزرةمترجتفممنهامأوصالمهذهمالنعاجمالرهفة.مم

رياممامكانميقفمالقاتلموالبرشميفمحملمواحد..مأمامالقاتل،مفهوميذبحمضحيتهمموذكرميلمأنهمكثم

أومحيرقهامأوميطعمهامللكالب..مأمامالبرشمالواقفمأمامهمفهومحريصمعىلمأنمالمتلفظمالضحيةمم

فريكضمإليهامالهثامجيرجرمأذيالمجبتهموغالظتهموثقلمدمهمم،مأنفاسهامقبلمأنميتكرممعليهامبالعامدم

مأومالتهمتمالكالبمنصفمأحشائها.مم،ممنمنضجمجسدهامبالنارمأوماغتسلتمبدمهاملينرصهامبعدمأم

وذكرميلمكيفمكانمالسيحيونماإلسبانميتفننونمويبتدعونمويتسلونمبعذابمالبرشموقتلهم..مم

ثممخيبطونمرأسهمبالصخرمأومم،ممذكرميلمكانوامجيرونمالرضيعممنمبنيميديمأمهمويلوحونمبهميفماهلواءم

نمبهمإىلمأبعدمماميستطيعون..موإذامجاعتمكالهبممقطعوامهلامأطرافمأولممأوميقذفوممم،مبجذوعمالشجرم

ورموهمإىلمأشداقهامثممأتبعوهامبباقيماجلسد..موكانواميقتلونمالطفلمويشوونهمممم،مطفلمهنديميلقونهم

ممنمأجلمأنميأكلوامحلممكفيهموقدميهمقائلني:م)إهنامأشهىمحلمماإلنسان(م

ثمةممنميقولمانهمم،ممالذينمأبادهمماألسبانمالسيحينيموذكرميلمأنمأحدامالميعلممكممعددماهلنودمم

ومهاممكانمممم،مومنهمممنميقولماهنممأكثر..مأمامالسمكازاسمفيعتقدمأهنمممليارممنمالبرشم،مممائتاممليونم

وهامقدمصارواماآلنمأثراممم،مالرقممفقدمكانتمتنبضمبحياهتممقارةمأكربممنمأوروبامبسبعةمعرشممرةم

 
ومماميدلمعىلمأمهيةمالكتابممامقالهمالؤرخمالفرنيسمالشهريم)مارسيلمباتييون(ممعنممؤلفمالكتابم)برتولوميمديمالسم

كولومبوس(موأنهمرباممكانمالشخصيةمالتارخييةممكازاس(:مإنهمأهممشخصيةميفمتاريخمالقارةماألمريكيةمبعدممكتشفهام)كرميستوف

التيمتستأهلماالهتاممميفمعرصماجتياحمالسيحينيماألسبانمهلذهمالبالد..مولوالمهذامالطرانمالكاهنمالثائرمعىلممسيحيةمعرصهمومام

م،قدماكتشفملنامالقارةارتكبهممنمفظائعمومذابحميفمالقارةماألمريكيةملضاعمجزءمكبريممنمتاريخمالبرشية..مفإذامكانمكولومبوسم

فانمبرتولوميمهومالشاهدمالوحيدمالباقيمعىلمأنهمكانتميفمهذهمالقارةمعرشاتمالالينيممنمالبرشمالذينمأفناهممالغزاةمبوحشيةمالم

 شاكاميفمإنسانيةمالبرشمالذينمارتكبوها(م،يستطيعمأنميقفمأمامهامالممستنكرامهلام
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مبعدمعني.مم

لونمعىلمالقرىمفالميرتكونمطفالمأومحامالمأومامرأةمتلدمإالمويبقرونمموذكرميلمكيفمكانواميدخم

بطوهنممويقطعونمأوصاهلممكامميقطعونماخلرافميفماحلظرية،موكانواميراهنونمعىلممنميشقمرجالمم

مأوميقطعمرأسهمأوميدلقمأحشاءهمبرضبةمسيف.مممم،مبطعنةمسكنيم

مينتزعونمالرضعممنمأمهاهتممويمسكوهنمممنم أقدامهممويرطمونمموذكرميلمكيفمكانوا

رؤوسهممبالصخور،مأوميلقونمهبمميفماألهنارمضاحكنيمساخرين.موحنيميسقطميفمالاءميقولون:مم

ينظموهنامم،مم)عجبامإنهمخيتلج(..موكيفمكانواميسفدونمالطفلموأمهمبالسيفموينصبونممشانقمطويلةم

..موهناكممثمميشعلونمالنارموحيرقوهنممأحياءمم،مكلمجمموعةمثالثمعرشممشنوقامم،مجمموعةمجمموعةم

ممنمكانميربطماألجسادمبالقشماليابسمويشعلمفيهامالنار.م

وذكرميلمأنهمكانملدهيممفنونمكثريةمللتعذيب..مفبعضهممكانميلتقطماألحياءمفيقطعمأيدهيممم

ثمميقولمهلم:م)مهيامامحلوامالرسائل(مأيم:مهيامأذيعوامم،مقطعامناقصاملتبدومكأهناممعلقةمبأجسادهمم

وامإىلمالغابات..مأمامأسيادماهلنودمونبالؤهممفكانواميقتلونمبأنمتصنعمماخلربمبنيمأولئكمالذينمهربم

وتوقدمحتتهممنارمهادئةمم،ممثمميربطمهؤالءمالساكنيمهبام،ممهلمممشواةممنمالقضبانميضعونمفوقهامالذراةم

ممنمأجلمأنمحيترضوامببطءموسطمالعذابمواألملمواألنني.مم

األسيادمفوقمالشواة،موباممأهنممكانواممموذكرميلممنممشاهداتهمأنهمشاهدممرةمأربعةممنمهؤالءم

ميفمم مفقدموضعوا منائام، مالذيمكان ماألسبانية مأزعجممفوضمالرشطة مشديدا يرصخونمرصاخا

مثممأرضموامالنارماهلادئةمحتتهم.مممم،محلوقهممقطعاممنماخلشبمأخرستهمم

إليهممقالميلميصفمتلكمالشاهدمالتيمرآهامبنفسه،موالتيمأودعمبعضهاميفمكتابهمالذيمأرشتم

ورأيتمفظائعمارتكبهامالسيحيونمأبشعممنها..مأمامالذينمهربوامإىلمالغاباتمممم،م:)مرأيتمذلكمبنفيسم

وذرىماجلبالمبعيدامعنمهذهمالوحوشمالضاريةمفقدمروضمهلممالسيحيونمكالبامسلوقيةمرشسةمم

وكانتمكلاممرأتمواحداممنهممانقضتمعليهمومزقتهموافرتستهمكاممتفرتسماخلنزير.مم،محلقتمهبمم
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وحنيمكانماهلنودميقتلونممسيحيامدفاعامعنمأنفسهممكانمالسيحيونميبيدونممائةممنهممألهنممم

ميعتقدونمأنمحياةمالسيحيمبحياةممائةمهنديمأمحر(م

هذامبعضممامذكرهميلم)برتولوميمديمالسمكازاس(..موقدمذكرميلمغريهمـموقدمأراينمبعضمم

ـموكانتمالادةمالعلميةمحتتهامماميىل:م)ممالصورةملامرافقمإكتشافمجزيرةمهايتىمعىلميدماإلسبانم

وانشغلمضباطمإسبانم)خلفاءمالستكشفمصاحبماحلملة(مباكتشافمجزيرةمهاييتىموإحتالهلامم

وكانتممامتزالمأرضمجمهولة،موقدمتوىلمهذهمالهمةمكلممنمدينغومفالسكيزموبانفليومدونارفيزمم

ذيبمسكانماجلزيرةمبقطعمأناملهمممفأبدياممنمرضوبمالوحشيةممامملميسبقملهممثيلممتفنينيمىفمتعم

وفقءمعيوهنمموصبمالزيتمالغىلموالرصاصمالذابمىفمجراحهممأومبإحراقهممأحياءمعىلممرأىمم

مومسمعممنماألرسىمليعرتفوامبمخابىءمالذهبموليهتدومإىلمدينمالحبة!!(م

قة،ممومقدمحاولمأحدمالرهبانمإقناعمالزعيمم)هايتهاى(مباعتناقمالدينموكانممربوطامإىلمالحرم

فسألهمالزعيمماهلندىمقائال:موهلمىفماجلنةمإسبان؟مفأجابه:مم،مفقالملهمإنهمإذامتعمدميذهبمإىلماجلنةم

فاممكانممنمالزعيمماهلندىمإالمقال:مأنامالمأريدمأنمأذهبمإىلممكانمم،ممنعمممادامواميعبدونمإلهماحلق!م

مأصادفمفيهمأبناءمهذهماألمةمالتوحشة!!م

الماإلنكاموالايامواألزتيكمأنمقابلممسيحيونمهنديةموكانتممومنمأمثلةممامفعلهمهؤالءمىفمأطفم

حتملمبنيمذراعيهامطفالمتقوممبإرضاعهموباممأنمالكلبمالذىمكانميرافقهممكانمجائعامفقدمانتزعوامم

مالطفلممنمبنيمذراعىمأمهمورموهمللكلبمالذىمأخذمينهشهمعىلممرأىممنمأمه.م

هنمممامإنمكانماالطفالمالذينمولدوامموعندمامكانمبنيمالسجناءمبضعمنساءموضعنمحديثا،مفإم

محديثاميأخذونمىفمالرصاخميمسكوهنمممنمسيقاهنممويرصعوهنممىفمالصخور.م

وذكرميلمأنهمعندموصولماجلنودمإىلمالقريةمبعدماإلفطارمعىلمالعشبمراودتماإلسبانمفكرةمم

اإلسبانىممجديدة،موهىمالتحققمممامإذامكانتمسيوفهممقاطعةمبالدرجةمالتىمتبدومهبا..مفجأةميستلمم

سيفهمورسعانممامحيذومالائةماآلخرونمحذوهمويرشعونمىفممتزيقمأحشاءموذبحمهذهمالشياةممنمم
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الرجالموالنساءمواألطفالموالشيوخمالذينمكانومجالسنيممطمئننيميتفرجونمىفمعجبمعىلماجليادمم

مكانممواإلسبان..موىفمثوانممعدودةمملميبقمأحدممنمهؤالءمعىلمقيدماحلياةمحتىمسالمالدممىفمكلم

مكامملومأنهمقدمجرىمذبحمقطيعمكاملممنماألبقار.مم

وقدموصلماحلدمىفمأمريكامىفمعهدمهجرةماأليرالندينيمالربتستانتمأنمصدرمقانونمجييزمإبادةمم

متفسريمم موفق مأرضماليعاد مكانتمهى مأمربكا مألن مفيه، ميتواجدوا ممكان مكل مىف ماحلمر اهلنود

مالربوتستانتمللكتابمالقدسموقتها.م

.ملقدممارسماإلنجليزمإبادةمشاملةمكاملةمىفمم.مالسلوكماإلرهايبمقارصامعىلمأمريكامملميكنمهذامم

محقمالسكانماألصلينيمألسرتاليا..م

لقدمقالميلمالقسمفرانزغريس:م)مإنمااألمممالنرصانيةموأكثرممنمذلكمتاريخمالكنيسةمبالذاتمم

إنمم،مملعاملمالقديمممرضجمبالدماءمةمملطخ،مولرباممأكثرمترضخامووحشةممنمأىمشعبموثنىمأخرمىفمام

أممامذواتمحضاراتمزاهيةمباهرةمقدمأزيلتموأبيدتموحميتمببساطةموسهولةممنمالوجود،موكلمم

مذلكمبإسممالنرصانية(م

مقلنا:ماحلمدمهلل..ملقدمانتهىمكلمذلكمبظهورمهذهماحلضارةمالمتلئةمبالسالم.ممم

مبينينجمبجيورجيا؟مهلمتسمعونمبالدرسةمالعسكريةميفمنورثممضحكمضحكةمعالية،موقال:مم

مقلنا:مال..ممامهبا؟م

قال:مملقدمكنتمأحدمضباطمهذهمالدرسةموأحدمأساتذهتا..مونحنمنقوممفيهامبتدريبمالضباطمم

مورجالمالرشطةميفمبلدانمأمريكامالالتينيةمالتحالفةممعمالوالياتمالتحدة..مم

القمع..ممإنمهدفمهذهمالدرسةماألوحدمهومتدريبمالضباطموالرشطةمعىلماستخدامموسائلمم

وقدماعرتفتموزارةمالدفاعماألمريكيةمبأنمالكتبمالدراسيةمالقررةميفمهذهمالدرسة،ممازالتمحتىمم

،متويصمباستخداممالتعذيب،مواإلعداماتمبدونمحماكمة،موالشانتاج،مم1991ـمممم1982بنيمعاميمم

مموبشكلمأكثرمعمومية،ماستخداممكلمأساليبمالعنفمبغيةماحلصولمعىلمالعلوماتممنمالعارضنيم
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موأعضاءماليليشيامالسياسية،مأومالعاملنيميفمصفوفمحربمالغوار.م

وبشكلمممم1992ووفقامللسلطاتمالعسكرية،مفقدمأجرىمتعديلمعىلممناهجمالدرسةممنذمعاممم

،مليعرفمحقيقةمالناهجموحقيقةمم1996رسي،موكانمعىلمالرأيمالعامماألمريكيمأنمينتظرمحتىمعاممم

م الكونغرسمعنمدورمالخابراتمالركزيةماألمريكيةميفممهذهمالدرسة،موذلكمبعدمحتقيقمأجراه

مغواتيامال.م

ألفمطالبممنماثنيمعرشمممم60،مبتدريبمم1946ولقدمقامتمهذهمالدرسةممنذمتأسيسهامعاممم

إىلمنورثمبينينج..موقدمبلغتممم1984بلدا،موكانممقرمالدرسةميفمالبدايةميفمبانامامثممنقلتمعامم

ات،محيثمكانتمالوالياتمالتحدةممنغمسةمبعمقميفمدعمممالدرسةمذروةمجمدهاميفمأعواممالستينم

مأومم مأحزابمسياسية ممقاومة مواجهت محيث مالالتينية، مأمريكا ميف مللشيوعية مالعادية االنظمة

ميليشياتممسلحةمفجرتمحروبمالغوار،موقدمأصبحمعددممنمهؤالءمالضباطمبعدمأنمأصبحوامم

ماجلنرالم منورييغا مبينهم ممن مدول، مرؤساء مطبقتهممممجالدينممشهورين، مشكلوا موقد البانامي،

ماخلاصة،مباعتبارهممتلقوامتعليمهمميفممنعمالعصيانموالقدرةمعىلمانتزاعمالعلوماتممنمالتهمني.مم

وتتألفمالكتبمالتعليميةمالجرمةمهذه،موالتيمأصبحتممعروفةمبفضلمالبنتاغونموالصحافةمم

ماألمريكيةممنمسبعةمكتب،ممكتوبةمباللغةماالسبانية.م

همالكتبمحتملمالعناوينمالتاليةم:)ممعاجلةممصادرمالعلومات،مالتجسسممبعضمفصولمهذم

الضاد،ماالرهابموحربمالعصاباتميفمالدن(،ميفمهذهمالفصولمجيريمتنبيهمالطلبةمالتدربنيمعىلمم

أنمالتعاونممعمخمربمحمتملمسوفميصبحمأسهلمبكثريمفيامملومجرىماحتجازموالديهمأومأقربائه،مم

تالعماخلوفممنمقلبه،مواغداقمالكافآتممعليهميفمسبيلمالقضاءمعىلمعدو،ممواعتقاله،موتعذيبه،مواقم

وهتديدهمبالسجنمواالعدام،موالتظاهرمبتنفيذمذلكمأوماستخداممماميسمىمسريومماحلقيقة..مكلمم

هذهماالجراءاتمقدمتؤديمإىلمنفسمالنتيجة،موجيبمأنمالميرتددمالضابطمالذيميعالجمهذاماالمرميفمم

العلوماتمالتيميقدمهامالتعامل،موالتيمتقودمإىلماعتقالمأومأرسمأومموتمممتقديمماهلدايا،ممقابلم
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مأعضاءمحربمالغوار.مالذينمتطلقمعليهمماحلكوماتمدائامماسممالجرمني.م

 العوملة: 

م؟م( 1) قلنا:مفاممالسابعم

م..مم( 2) قال:ممالعولةم

مقلنا:مأليستمالعولةمشيئامطيبا؟..مفكيفمجتعلهمخبيثا؟م

 
اجلامعةماإلسالمية،مم-هذامالطلبممنمكتابم)العولة(مللدكتور:مصالحمالرقب(استفدنامالكثريممنمالعلوماتمالواردةميفم1)

 ،مباإلضافةمإىلممصادرماألخرى..2003-هـ1423الطبعةماألوىل:

(العولة:مالكلمةمهبذهمالصيغةمالرصفيةمملمتردميفمكالممالعرب،موهيمتدلمعىلمحتويلماليشءمإىلموضعيةمأخرى،مومعناها:م2)

ممستوىمالعامل،موقدمقررمجممعماللغةمالعربيةمبالقاهرةمإجازةماستعاملمالعولةمبمعنىمجعلماليشءمعاليًا.وضعماليشءمعىلم

مMondialisationوهيميفمأصلهامترمجةملكلمة الفرنسية،مبمعنىمجعلماليشءمعىلممستوىمعالي،موالكلمةمالفرنسيةمم

اإلنجليزيةمالتيمظهرتمأوالًميفمالوالياتمالتحدةماألمريكية،مبمعنىمتعميمماليشءمممGlobalisationالذكورةمإّناممهيمترمجة(م

توجيًهامواحًداميفمإطارمحضارةمواحدة،موتوسيعمدائرتهمليشملمالكل.مفهيمإذاممصطلحميعنيمجعلمالعاملمعالًامواحًدا،مموجًهام

مولذلكمقدمتسمىمالكونيةمأومالكوكبة.

ومنمخاللمالعنىماللغويمنعرفمأنمالعولةمإذامصدرتممنمبلدمأوممجاعةمفإهنامتعني:متعميممنمطممنماألنامطمالتيمختصم

مذلكمالبلدمأومتلكماجلامعة،موجعلهميشملماجلميعمأيمالعاملمكله.

هي:مإكساُبماليشءمطابَعمالعالية،وبخاصةمجعلممGlobalisationاملماجلديدمويبسرتمأّنمالعولةموقدمجاءميفمالعجممالع

منطاقماليشء،مأومتطبيقهمعاليًا.

وهذامالصطلحماستخدمهممم-New World Orderوقدمأطلقمعىلمالعولةمبعضمالكتابموالفكرينمالنظاممالعاليماجلديدمم

طابموجههملألمةماألمريكيةمبمناسبةمإرسالهمالقواتماألمريكيةمإىلماخلليجم)بعدميفمخم-األبم-الرئيسماألمريكيمجورجمبوش

م(مويفممعرضمحديثهمعنمهذامالقرار،محتّدثمعنمفكرةم:عرصمجديد،موحقبةم1990أسبوعمواحدممنمنشوبماألزمةميفمأغسطسمم

جديد(ميكونممتحررًاممنماإلرهاب،مللحرية،موزمنمللسالمملكلمالشعوب.موبعدمذلكمبأقلممنمشهرمأشارمإىلمإقامةم)نظاممعاليمم

موأكثرمأمناميفمطلبمالسالم،معرصمتستطيعمفيهمكلمأمممالعاملمأنمتنعممبالرخاءموتعيشميفمتناغم.

بأنماللفظةمذاتممضامنيمسياسيةمبحتة،مولكنميفماحلقيقةمتشملممضامنيممم-النظاممالعاليماجلديدمم-ورّبامميوحيمهذاماإلطالق

مجتامعيةموتربوية،مبمعنىمآخرمتشملممضامنيمتتعلقمبكلمجوانبماحلياةماإلنسانية.سياسيةمواقتصاديةموثقافيةموا

ومنمأحسانمتعاريفمالعولةمهومأهنام)منظومةممنمالبادئمالسياسيةمواالقتصادية،مومنمالفاهيمماالجتامعيةموالثقافية،مومنم

هبامإكراهمالعاملمكلِّهمعىلماالندماجمفيها،موتبّنيها،موالعملماألنظمةماإلعالميةموالعلوماتية،مومنمأنامطمالسلوكمومناهجماحلياة،مُيرادمم

 هبا،موالعيشميفمإطارها(
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معندمامتصدرممنمالطيبني..مولكنهاممتتلئمباخلبثمإنمصدرتممنماخلبثاء.مقال:ممهيمطيبةمم

مقلنا:ممامتعني؟م

مقال:ممالعولةمهيمتوجيهمالعاملموجهةممعينةمتلغيمكلماخلصوصيات..مم

مقلنا:مومامالرضرميفمذلك؟..ممامالرضرمعىلممنمملكمزمامماحلضارةمأنميعممهامعىلمغريه؟م

ثمعىلمالسالممواجلاملموالنورموالصفاءممتتلئمالعولةممقال:ممعندماميتفقمأهلمالعاملمعىلمالبحم

بكلمهذهمالعاينمالسامية..مولكنهمعندماميصبحمزماممالعاملمبيدماحلمريمواألسودمواخلنافس،مفإنمم

البرشمالسكنيمسيتحولميفمظلمهذامالسخمإىلممحريموأسودموخنافس..مبلميفرضمعليهمأنميصريمم

ممحرياموأسوداموخنافس.م

مها..ممقلنا:مفحدثنامعنم

قال:ممهيمقديمةمقدمماإلنسان..ملقدمكانتمكثريممنمالشعوبمالتمردةمالمتلئةمبالرصاعمحتلممم

بأنمتفرضمنفسهامعىلمغريها..موتنعتمغريهامبالرببريةموالبدائيةموالتخلف..مولكنمالوسائلمملمم

مة..ممتكنمتتيحمهلامهذامالنوعممنمالسيطرة..مفلذلكماستبدلتهامباالستعامرمواالسرتقاقمواإلبادم

مبنيماالحتادمم ماحلربمالباردة مانتهاء مبعد موخاصة مالعرص.. مالظروفمهتيأتميفمهذا لكن

م معام ماألمريكية مسياسيًامم1961السوفيتيموالوالياتمالتحدة مالسوفيتي مسقوطماالحتاد مثم م،

م،مومامأعقبهممنمانفرادمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمبالرتبعمعىلمعرشمم1991واقتصاديًامعامم

م.م( 1) العاملمالعارصموانفرادهامبقيادتهمالسياسيةمواالقتصاديةموالعسكريةمممالصدارةميفم

 
(ميذكرمالباحثونمأنمهناكمأربعةمعنارصمأساسيةمأدتمإىلمبروزمالعولة..مأوهلامحتريرمالتجارةمالدولية..محيثمحصلميفمهذام1)

اميةميفمسوقمعاليةمواحدة،ممفتوحةملكافةمالقوىماالقتصاديةمالعرص..مويفمهذهمالفرتةمبالذاتمتكاملماالقتصادياتمالتقدمةموالن

ميفمالعاملموخاضعةملبدأمالتنافسماحلر.

وثانيهامتدفقماالستثامراتماألجنبيةمالبارشة..محيثمحدثتمتطوراتمهامةمخاللمالسنواتماألخريةممتثلتميفمظهورمأدواتم

ماآل ماحلاسب مأنظمة مإىل مإضافة مومتعددة، ممستحدثة ممالية مهذهمومنتجات مانتشار مكفلتمرسعة موالتي ماالتصال مووسائل يل
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مقلنا:مفقدمصارتمأمريكامإذنمهيمأستاذمالعاملمالذيميفرضمعليهمماميريد؟م

مقال:ممليتهامقبلتمهبذامالدور..مإذنملكانتممنمأهلمالسالم.م

مقلنا:مفاممالذيمعملت؟م

امبالرصاعميستعملونمكلمأنواعمالسياطممقال:مملقدمراحتممعمإخواهناموأخواهتامممنمامتألوم

ليفرضوامعىلمالعاملمنمطاممعيناممنماحلياة..مجيعلمالعاملمكلهمعبيداملسيدمواحدمهومعنيمذلكمالسيدمم

مالذيمالمتزالمدماءمعبيدهمتسيلمعىلمأرضه.م

قلنا:مدعناممنمهذامالتشاؤم..ملقدمسمعنامبأنمالعولةمتبرشمباالزدهارماالقتصاديموالتنميةمم

يةملكلماألممموالعيشمالرغيدمللناسمكلهم،مواالنتعاش،ونرشمالتقنيةماحلديثة،موتسهيلمموالرفاهم

احلصولمعىلمالعلوماتمواألفكارمعربماالستفادةممنمالثورةمالعلوماتيةماحلديثة،موإجيادمفرصمم

لالنطالقملألسواقماخلارجية،موتدفقماالستثامراتماألجنبيةمالتيمتتمتعمبكفاءةمعالية،موبالتايلمم

م.مشماالقتصادمالوطنيموالقوميمينتعم

ممنمم معليه مجبلوا مبعدمما متدركوا مأمل مأالمتعرفونمقومنا؟.. موقال: معالية، ضحكمضحكة

مالتالعبمعىلماحلقائق؟م

لقدمذكرتمماالزدهارماالقتصاديموالتنمية..موسأذكرملكمممامقامتمبهمالرشكاتماجلشعةمم

 
ممنم مالعموالتمالكتسبة ممن مإيراداهتا معىل مكبري محد مإىل متعتمد مشاملة، مبنوك مإىل مالتقليدية مالبنوك النتجات،وحتّولتمأنشطة

مالصفقاتماالستثامريةممنمخارجمموازنتها.م

جي،وهومميزةمبارزةمللعرصمالراهن،وهذامالتقدممالعلميمجعلموثالثهامالثورةمالعرفية،موتتمثًلميفمالتقدممالعلميموالتكنولو

مالعولة،م مبرزتمظاهرة مومنمثّم ماألفراد، مكاممسّهلمحركةماألموالموالسلعمواخلدمات،وإىلمحدممامحركة العاملمأكثرماندماجًا،

معيةمدونمغريها.واجلديرمبالذكرمأّنمصناعةمتقنيةمالعلوماتمترّتكزميفمعددمحمدود،مومنمالدولمالتقدمةمأومالصنام

مالعرصمبأّنهمعرصمالعولةمفمنماألصحموصفهمبأنهمعرصمالرشكاتم ورابعهامتعاظممدورمالرشكاتممتعددةماجلنسيات:مهذا

متعددةماجلنسياتمباعتبارهامالعاملماألهممهلذهمالعولة.ويرجعمتأثريمهذهمالرشكاتمكقوةمكربىممؤثرةموراءمالتحوالتميفمالنشاطم

ماالقتصاديمالعالي.

. 
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ملتحققمهذاماالزدهارموالتنمية..مم

النمورماآلسيوية..مكأندونيسياموماليزيا..مإنمهذهمالدولمملمتستطعممالشكمأنكممتعرفونم

حتقيقمالصالحماالقتصاديةمالطلوبةملشعوهبامبسببمبسيطمهومأنمالرشكاتمالتعددةماجلنسياتمم

م)جورجمسورش(مم ماللياردير مالعولة.. مرموز مأحد موهو ماألجانب.. مالستثمرين أرسلتمأحد

مالتجارةمالتنمويةموإحباطها.مليتالعبمبالبورصةمممامأدىمإىلمرضبمم

لقدمأدىلمجورجمسوروشمنفسهمبشهادةمالذعةمأماممالكونغرسماألمريكيمقالمفيها:)مبدالمم

منمأنمتترصفمأسواقمالالممثلمالبندول،مفإهنامترصفتممثلمكرةمالتهديممالعدنية،موراحتمم

واصلمتقريبممتقوضمدولةمتلوماألخرى،موعليهمفإّنماستخالصناماألخريمبأنمأسواقمالالمسوفمتم

مالعاملمبعضهمإىلمبعضمهوماستخالصممثريمللجدلمواخلالف(م

إّنمهذهمالرشكاتمتعدماألرضمكلهامسوًقامكبريًامهلا،مباممفيهامومنمفيها،مبحيثمتتنافسميفمم

اقتساممهذهماألرايضمدونمأيماعتبارملقيممأومأخالق،موهيمنادرًاممامتدخلميفمشكلماستثامراتمم

متم موإنام ماألمد، مطويلة ماألجلمممبارشة ميفماستثامراتمقصرية دخلمبامميعرفمباألموالمالطائرة،

ورسيعةمالفوائدموالتيمحتققمهلامعوائدمهائلة،مدونمأنميكونملذلكممردودمعىلمالتنميةمالحلية..مم

مالتسهيالتمم ممن ميكفيها مما متأخذ مذلك مقبل مفإهّنا ممبارشة، ماستثامرات موقدمت محدث وإن

محتظىمهبامرؤوسماألموالمالحلية،موهومماميعرقلمموالضامناتمالسياسيةمواالقتصاديةمالتيمالم

االقتصادمالحيل،مزيادةمعىلمذلك،مفإنممعظممأنشطتهامتقترصمعىلمالسلعماالستهالكيةمذاتمالعائدمم

ماألرسعمنتيجةمللنمطماالستهالكيمالسائد.م

لقدمأدىمتطورمهذهمالرشكاتموتضخمهامإىلمتعميقمالعولةماقتصاديًا،موتعددمأنشطتهاميفمكلمم

جاالت:ماالستثامرمواإلنتاجموالنقلموالتوزيعموالضاربة،مووصلماألمرمإىلمأهّنامقدمصارتمتؤثرممالم

يفمالقرارمالسيايسموالبعدمالثقايفموالعريف،مويفمظلمالعولةماستطاعتمهذهمالرشكاتماالستفادةمم

صمممنمفروقماألسعار،ممنمنسبةمالرضائب،ممنممستوىماألجورملرتكيزماإلنتاجميفمالكانماألرخم
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موبعدمذلكمينقلماإلنتاجمإىلمالكانمالذيميكونمفيهممستوىماألسعارمأعىلمويتممتسويقهمهناك.م

أضيفوامإىلمهذامأنمهذهمالعولةمالجنونةمركزتمالثروةمالاليةميفميدمقلةممنمالناسمأومقلةممنمم

مل،مممليارديرميفمالعاملميمتلكونمثروةمتضاهيمماميملكهمأكثرممنمنصفمسكانمالعاممم358الدول،مفـمم

بالائةممنمممم84بالائةممنمالناتجمالعاليماإلمجايل،موعىلمممم85بالائةممنمدولمالعاملمتستحوذمعىلمممم20ومم

مم5،19بالائةممنمالدخراتمالعالية..مونكتشفممنمهذامأّنمم85التجارةمالعالية،مويمتلكمسكاهنام

ممنطقةممنمالعاملميعيشمفيهاممبالائةممنمالتجارةمالدوليةمتنحرصميفممم08بالائةممنماالستثامرمالبارشموم

م.مبالائةمفقطممنمسكانمالعاملممم82

أضيفوامإىلمهذامسيطرةمالرشكاتمالعمالقةمعمليًامعىلماالقتصادمالعالي..مإّنممخسمدولمـمم

رشكةممنممم172الوالياتمالتحدةماألمريكيةمواليابانموفرنساموألانياموبريطانيامـمتتوزعمفياممبينهام

رشكةمكربىملتلكمالدولمتستأثرمممم350كاتمالعاليةمالعمالقة..موهناكممأصلممائتيمرشكةممنمالرشم

بالائةممنمالتجارةمالدولية..موقدمبلغتماحلصةمالئويةمألكربمعرشمرشكاتميفمقطاعممم40باممنسبتهم

بالائةممنمممم85بالائةممنمالسوقمالعالي،موبلغتمهذهمالنسبةمممم86االتصاالتمالسلكيةموالالسلكيةمم

بالائةميفمقطاعماألدويةمالبيطرية،مممم60بالائةممنمقطاعماحلاسباتموممم70ماميقربممنممقطاعمالبيدات،موم

مبالائةميفمقطاعمالبذورمالتجارية.ممم34بالائةممنمقطاعماألدويةمالصيدالنية،موممم35وم

أضيفوامإىلمهذامتعميقمالتفاوتميفمتوزيعمالدخلموالثروةمبنيمالناس،مبلمبنيمالواطننيميفمم

تزالمطاقاتمشعوبمالعاملمإىلمطاقةمدفعملاكينةماحلياةمالربامجاتيةماالستهالكيةممالدولةمالواحدة،مواخم

مالعولةمم معن مأولئكمالدافعوناألغبياء مكان ملقد مالسيطرة.. مالغربية موالسياسة للقوىمالرأساملية

يراهنونمعىلمأنمالعولةمستؤديمإىلمارتفاعممستوىمدخلمالفردمعىلمالستوىمالعالي،موبالتايلمختفمم

لكنماحلقائقمواألرقام،متكشفتمعنمواقعممؤملمم،ممرةمالفقرمالتيمتعاينممنهامكثريممنمدولمالعاملمظاهم

ففيمالوقتمالذيمازدادممعدلمدخلمالفرد،مفإّنهمصاحبمهذهمالزيادةماتساعميفماهلوةمم،مخمتلفم

ممالشاسعةمبنيممستوىمالدخلميفمالدولمالغنيةموالدولمالفقرية،مفامزالمدخلمأكثرممنممليارينمإنسانم
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دوالرًاميفمالشهر،مماميعنيمأنمخطرمالفقرممازالميطلمبرأسهمالقبيحمعىلمدولمكثريةمممم60الميزيدمعىلمم

م.ميفمالعاملم

أضيفوامإىلمهذاماستئثارمقلةممنمسكانمالدولةمالواحدةمبالقسمماألكربممنمالدخلمالوطنيمم

حمذلكمأنمموالثروةمالحلية،ميفمالوقتمالذيميعيشمأغلبيةمالسكانمحياةمالقلةموالشقاءمويوضم

عرشينمبالائةممنمالفرنسينيميترصفونمفيامميقربممنمسبعنيمبالائةممنمالثروةمالوطنية،موعرشينمم

مبالائةممنمالفرنسينيمالمينالونممنمالدخلمالوطنيمسوىمنسبةمستةمبالائة.م

أضيفوامإىلمهذامالنمومالطردمللبطالة،موانخفاضماألجورموماميرتبطمهباممنمتقليصميفمقدرةمم

الستهلكنيمواتساعمدائرةمالحرومني،موقدمدلتماإلحصائياتمعىلمحقائقمخطرية،مففيمالعاملمم

(ممليونمشخصميعانونممنمالبطالةموهذامالرقمميفمازدياد،مويفمالسنواتمالعرشةماألخريةمم800)م

كلمممم-ميفمالتوسطممم-مرشكةممنمأكربمالرشكاتمالعاليةمعىلمترسيحمأربعامئةمألفمعاملمممم500عملتمم

مالرغمممنمارتفاعمأرباحمهذهمالرشكاتمبصورةمهائلة،مفإحدىمهذهمالرشكاتممنحتممسنة،معىلم

حممليوننيمم60للمسامهنيمفيهاممبلغممخسةممليونمدوالرملكلممنهم)م (موالرشكاتماألمريكيةمترسِّ

ممنمالعامل.م

ونتيجةملذلكمظهرتمعدائيةمكثريممنممنظامتمالجتمعمالدينمالغربية،موخاصةميفمالوالياتمم

للعولة،موخاصةمالنظامتمالعاملية،مواحتاداتمالشغلمالتيمتراقبمأثرمعولةماالقتصادمعىلممالتحدةمم

ممعدالتمأجورمالعامل،موعىلمنسبةمالبطالةميفمالغرب.م

موبيرسمم متسمح مفالعولة ماجلريمة مدائرة ماتساع مإىل ميقود محتام مالبطالة مالناتجمعن مالفقر إّن

(مومتكنمالتهربنيممنمدفعمالرضائبممنمنقلممللعصاباتمبأّنمتشكلمشبكةمدوليةمعربم)اإلنرتنتم

ممم1990أمواهلممإلكرتونيامإىلمأمكنةمأخرى،مفمنمروسياموحدهاموصلمإىلمالعاملمالغريبممنذمعاممم

مخسونممليارمدوالرمبطريقةمغريمرشعية،مويقدرمخرباءماألمنمأنمثروةممنظامتمالافياميفمالنمسامم

ريمعىلمحسابمالدولةمالتيمبدأتمتئنمحتتمموحدهامتتجاوزمتسعةمعرشممليارمدوالر،مكلمهذامجيم
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ميعنيمضعفماخلدماتماالجتامعيةموالتعليميةمم ضائقةمالفقرملتقلصمالرضائبموهروهبا،موهذا

والصحيةمالتيمتقدمهامالدولة،موتتضاعفمحدةممشكلةمالفقر،وتصبحمأشّدمخطورة،وبالنتيجةمفإّنمم

مرشعيةمهذهمالدولةمواستقرارهاميصبحانممهددان.م

مم-موخاصةمالناميةمممم-مذامفرضمالسياساتماالقتصاديةموالزراعيةمعىلمدولمالعاملممأضيفوامإىلمهم

هبدفمتعطيلمالتنميةماالقتصادية،موإبقائهامسوقًاماستهالكيةمرائجةمللمنتجاتمالغربية،موتسليممم

إرادهتامالسياسيةمللقوىماحلاكمةميفمأمريكا..مففيمبعضمالدولمانخفضتممعدالتمالنمومعاممم

الائةموارتفعتممعدالتمالبطالةمبنسبةمخطريةمأدتمإىلمحدوثممشكالتممبممم100ممبأكثرممنمم98

ماجتامعيةمعديدةممنمأمههامزيادةمنسبةمالفقرمواألمية.م

أضيفوامإىلمهذامإضعافمقوةممواردمالثروةمالاليةمالعربيةمالتمثلةميفمالنفط،محيثمتممإضعافمم

أسوةمبتجارةممم-متجارةمالدوليةمأمهيتهمكسلعةمحيناممتمماستثناؤهممنمالسلعمالتيمختضعمحلريةمالم

منمختفيضمالرضائبموالقيودماجلمركيةمالفروضةمعليهممنمالدولمالستهلكة،مفامممم-مالعلوماتم

مالنفطموالشتقاتمم مترفضماعتبار ماألمريكية مالوالياتمالتحدة مالدولموعىلمرأسها زالتمهذه

ائبمالباهضةمالتيمتفرضهاممالبرتوكيامويةممنمالسلعمالتيمجيبمحتريرهاممنمالقيودماجلمركيةموالرضم

الدولمالستهلكة،موبذلكمجتنيمهذهمالدولماألرباحماهلائلةممنموراءمذلك،موهيمتعادلمثالثةمأمثالمم

العائداتمإىلمالدولمالنتجةميفمالوقتماحلارض،مبلمأصدرمالكونجرسماألمريكيمترشيعًاميقيضمم

مالنفطمأومتثبيتها.مبفرضمالعقوباتمعىلمدولميفممنظمةمأوبيكمإذامشاركتميفمرفعمأسعارمم

وذلكمبأنمتطرحميفماألسواقمسلعمم،ممأضيفوامإىلمهذامظهورمعمليةماإلغراقمالتيمترتبطمبالسعرم

أومعنمسعرمالثيلميفمسوقمالدولةمم،ممستوردةمبأسعارمتقلمكثريًامعنمسعرمالثيلميفمالسوقمالحيلم

ويتممتداوهلاملفرتةمممم،مجمأومانخفاضمسعرمالبيعمعنمسعرمتكلفةماإلنتام،ممالنتجةمهلذهمالسلعةموتصدرهام

تلكمهيماحلاالتمالثالثمالتيمتعتربمفيهامالسلعمم،مهبدفماسرتدادمنفقاهتاموحتقيقمالربحم،مزمنيةم

مالستوردةمبمثابةمسلعمأوموارداتمإغراق.مم
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أوماحلدممنهامعىلمبعضمم،موهذهمالشكلةمظهرتممعمدخولمالعولةموإلغاءمالتعرفةماجلمركيةم

حدوثمذلكمألنمالدولمكانتمتتحكمميفمسعرمالسلعةمبزيادةمممحيثمكانمقدياًممالميمكنم،مالسلعم

مماميؤديمإىلمزيادةمسعرمالنتجمالستوردمعنمالنتجمالحيلمأومعىلماألقلميساويهميفمم،مسعرماجلامركم

فإننامسنشهدمحاالتمإغراقمكثرية،موكذلكمم،ممولكنممعمفتحماألسواقمأماممالتجارةمالعاليةم،ممالثمنم

مىمستصلمعواقبها.مجتاوزاتمالمنضمنمإىلمأيممدم

سكتمقليال،مثممراحمخياطبمنفسه،مويقول:مملمنكتفمبكلمهذا..مأنتمـميامنفيسمـمتعلمنيمم

جشعيموحريص..مفلذلكمملمأكتفمبأكلمكلمتلكماألموال..مأنامالمتكفينيماألموال..ممثلاممالمم

متكتفينيمالدماء..مم

مقلنا:مفاممفعلت..مأوممامفعلمقومنامبعدمكلمهذا؟م

منفم ملقدمرحنا م مهلا،ممقال: ماحلاكمةموالشعوبمالتابعة مالسياسيةمعىلماألنظمة رضمسيطرتنا

والتحكمميفممركزمالقرارمالسيايسموصناعتهميفمدولمالعاملمخلدمةممصاحلنامعىلمحسابممصالحمم

الشعوبموثرواهتامالوطنيةموالقوميةموثقافتهامومعتقداهتامالدينية..ملقدمقالمأحدمزمالئيميفماإلجراممم

رئيسمالدراءمالتنفيذينيميفمبنكمبنسلفانيام:)ميفمالعولةمنحنمنقررممنمالذيمممم)جونمبوتنغ(،موقدمكانم

مسيعيشمونحنمنقررممنمالذيمسيموت(م

ملمنكتفمبكلمهذا،مبلمرحنامنخططمللتدخلمالعسكريموإعالنماحلربميفمأيةمبقعةممنمالعاملمم

لحماألمريكيةممتفكرمباخلروجمعىلمسيطرتنا..ميقولمصموئيلمهنتنغتونميفمدراستهمالسامةم)الصام

ومتغرياتماألمن(م:)مإّنمالغربمبعدمسقوطماالحتادمالسوفيتيمبحاجةمماّسةمإىلمعدومجديدميوحدمم

دولهموشعوبه،موإنماحلربملنمتتوقف،محتىملومسكتمالسالحموُأبرمتمالعاهدات،مذلكمأنمم

ونممحربًامحضاريًةمقادمًةمستستمرمبنيمالعسكرمالغريبمالذيمتتزعمهمأمريكاموطرفمآخر،مقدميكم

معاملماإلسالممأومالصني(م

وملمنكتفمبكلمهذا..مبلمرحنامنفرضمثقافتنامبكلمتشوهاهتامورصاعاهتامعىلمالعاملمأمجع..مإّنمم



545 

 

موكقيمةمم مالغربية،كأساسملتطوره، مالنفعية مأمجعمأنميعتمدمالعايريمالادية متريدممنمالعامل ثقافتنا

تبقىمهنامهومليستمخصوصيةمقومية،مممماجتامعيةموأخالقية،موهبذامفإّنممامتبقىمجيبمأنميسقط،مومام

بلممفهومماخلصوصيةمنفسه،موليسمتارخيامبعينهمبلمفكرةمالتاريخ،موليسمهويةمبعينهاموإناممكلمم

ماهلويات،وليسممنظومةمقيميةمبلمفكرةمالقيمةموليسمنوعامبرشيا،موإّناممفكرةماإلنسانمالطلقمنفسه.م

جامعةمكولومبياموالسئولمالسابقميفمملقدمدعامدافايدمروشكويفم)أستاذمالعالقاتمالدوليةمبم

حكومةمالرئيسماألمريكيمكلينتون(مالوالياتمالتحدةمإىلماستغاللمالثورةمالعلوماتيةمالكونيةمم

للرتويجمللثقافةموالقيمماألمريكيةمعىلمحسابمالثقافاتماألخرى،مألّنماألمريكانمأكثرماألمممم

مرمعىلمقيادةمالعامل.معدالًموتساحمًاموهممالنموذجماألفضلمللمستقبل،مواألقدم

ويقولمشرتاوسمهوبميفمكتابه)توازنمالغد(:)مإّنمالهمةماألساسيةمألمريكامتوحيدمالكرةمم

األرضيةمحتتمقيادهتا،مواستمرارمهيمنةمالثقافةمالغربية،موهذهمالهمةمالتيمالمبدممنمإنجازهامبرسعةمم

ميفممواجهةمنمورمآسياموأّيمقوىمأخرىمالمتنتميمللحضارةمالغربية(م

لمناعوممتشومسكي:م)إّنمالعولةمالثقافيةمليستمسوىمنقلةمنوعيةميفمتاريخماإلعالم،متعززمميقوم

مسيطرةمالركزماألمريكيمعىلماألطراف،مأيمعىلمالعاملمكله(م

ويقولمبلقيزر:م)العولةمـمكامميدعيمروادهامـمهيمانتقالممنممرحلةمالثقافةمالوطنيةمإىلمثقافةمم

اماغتصابمثقايفموعدوانمرمزيمعىلمسائرمالثقافاتماألخرى،ممعليامجديدةمعالية،موهيميفمحقيقتهم

وهيماخرتاقمتقنيميستخدمموسائلمالنقلمواالتصالمهلدرمسيادةمالثقافاتماألخرىمللشعوب،مم

موفرضمالثقافةمالغربية(م

مقلنا:مولكن..مالمنرىملقومنامأيمأسلحةمثقافيةميوجهوهنامنحومشعوبمالعامل.م

مفلم ملقدمتطورتماألسلحة.. موقال: ملقدمصارممضحك، مالقديمة.. ممتعدمجتديماألسلحة

ماإلعالممهوموسيلةمهذامالعرص..مالوسيلةمالتيمتفرضمهباممامتريدمعىلممنمتريد.م

وقدمهيمنتمرشكاتنامعىلماإلعالمميفمالعاملمأمجع..مفمعظممموادموجتهيزاتمالصناعةمالتقليديةمم



546 

 

عة،موعىلمرأسهامالوالياتمممنمالورق،مواحلرب،موآالتمالطباعة،موآالتمالتصويرمبيدمالدولمالصنم

م.مالتحدةماألمريكيةم

ومجيعمموادموجتهيزاتماالتصالماحلديثةمبيدمالجموعةمنفسهامويتحكممفيهامكليًاممركزمواحدمم

م.مللهيمنة،مومجيعموسائلمجتهيزاتمالعلوماتمواحلاسوب،موغزومالفضاءم

والوسيقى،مومتتعهامموفوقمذلكمكلهاممتشاهدونهممنمالتفوقماألمريكيميفمصناعةماألفالمم

بسوقمخارجيةمضخمةميفمظلمانتشارمالتلفزيون،مواألقامرمالصناعة،وقنواتمالفضاءمالتيمأدخلتمم

مالبثمالتلفزيوينمإىلمكلمبيتميفمالعامل.م

تشريمإحصاءاتممنظمةماليونسكومعنمالوطنمالعريبمإيلمأّنمشبكاتمالتليفزيونمالعربيةمم

سوريامونصفمهذاماإلمجايلمكامميفمتونسمواجلزائر،مأماميفممتستوردممامبنيمثلثمإمجايلمالبثمكامميفمم

بالائةموتبلغمالربامجمممم58,5لبنانمفإنمالربامجماألجنبيةمتزيدمعيلمنصفمإمجايلمالوادمالبثوثةمإذمتبلغمم

بالائةممنمجمموعمالربامجمالثقافية،موالمتكتفيمبذلك،مبلموغالبمهذهمالربامجمممم69األجنبيةميفملبنانمم

 رمجة،موثلثامبرامجماألطفالمتبثمبلغةمأجنبيةممنمغريمترمجةميفممعظمها.ميبثممنمغريمتم

قلنا:مإنممامتذكرهممجيل..مفهومالميدلمإالمعىلمالنشاطمالعظيممالتيمتبديهمشعوبناميفمهذهمم

مالجاالت.م

مالذينميروجونمالعولةمحياولونمجادينمتعميممم مإنمعمالءنا منشاطمخمرب.. مولكنه م قال:

رمالغريبمالعلامينمليصبحمالعاملمجزءًاممنمالنظومةمالعلامنيةمالعاليةمالتيمتتمّيزممالفلسفةمالاديةموالفكم

بخصائصممعينةموتظهرمبثقافةمواحدة،متتجاوزمالسالممبكلمأبعادهمالثقافيةموالسياسيةمواالجتامعيةمم

مواالقتصاديةمواخللقية.مم

دمثقافةماالستهالكمالتيماستخدمتمكأداةمقويةمفاعلةم مالعولةممتجِّ يفمإطالقمشهواتمممإّن

متشويهمالتقاليدمواألعرافمالسائدةميفمالعاملماإلسالميم م.ماالستهالكمإىلمأقىصمعنان،مومنمثمَّ

وهيمتشيعمماميسمىمبأدبماجلنسموثقافةمالعنفمالتيممنمشأهنامتنشئةمأجيالمكاملةمتؤمنمممم
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مالم ميرتّتبمعىلمذلكممنمانتشار موما معاديةموطبيعية، موكظاهرة رذيلةممبالعنفمكأسلوبمللحياة

مواجلريمةموالعنف.مم

فتاه،موسيدةممرصية..تبنيمممم1472يفمدراسةمأعدهاممركزمدراساتمالرأةموالطفلمبالقاهرةمعىلم

بالائةمأفالمممم85بالائةمهباممشاهدمجنسية،ممم75بالائةمأفالمًامجنس،ممم85أّنماألفالممالتيميشاهدهنا:م

بالائةمأفالمامممم21فيةمقديمةموحديثة،ممبالائةمأفالمًامعاطممم68بالائةمأفالممفضاء،مممم23عنفموحروب،م

بالائةمفقطممنمعينةمالبحثميشاهدنمنرشاتماألخبارموبرامجمثقافيةموترفيهية،وملميذكرّنمممم6أخرى،م

ماألفالممالعلمية،مألهنامملمتنلممنهنمأيماهتاممميذكر.م

عولةممكاممأثبتتمالدراساتماحلديثةمأنمشبكةمالعلوماتمالدوليةم)اإلنرتنت(مأكربمقوةمدافعةمللم

الدويةملصناعةماجلنس.ويرىممعهدمفوريسرتملألبحاثم)كيمربدجمماساشوسيتس(مأّنمصناعةمم

البورنومعىلمشبكةمالعلوماتمالدوليةمتبلغمنحوممليارمدوالرمسنوياممنمحيثمالقيمة،موأهّناممرشحةمم

للتعاظم..مفشبكةمالعلوماتمالدوليةمتزيلمبرضبةمواحدة،مأكربمعقبتنيمتعرتضانمبيعمالصورمم

واخلدماتماجلنسية:ماخلجلمواجلهل..فاألمرمالمحيتاجمأكثرممنمأنميلقيمنظرةمعىلم)دليلماجلنسمم

يفمالعامل(،موهومموقعمعىلمشبكةممعلوماتمالدوليةمليجدمعروضًاممفّصلةمعنمالواخريمووكاالتمم

تأجريمالرافقاتموالنواديمالليليةميفممئاتمالدنمالكربىمحولمالعامل،موتتيحمشبكةممعلوماتمم

لدوليةمأيضامللناسمجتاوزمالرقابةمالحليةمواحلصولمعىلمصورميرغبوهناممنمأيممكانميفمأرجاءممام

مالعمورة.م

موالعنويةمم مالادية ممنمالثقافة ممميزة منوعية مانتشار مالثقافة مفمنمآثارمعولة ليسمذلكمفقط..

وغناءمممماألمريكيةمحيثمسيطرتمالثقافةماألمريكيةمالشعبيةمعىلمأذواقمالبرش،مفأصبحتمموسيقىم

مايكلمجاكسون،موتليفزيونمرامبو،موسيناممداالسمهيماآللياتموالنامذجمالسائدةميفمخمتلفمأنحاءمم

مالعامل،موأصبحتماللغةماإلنجليزيةمذاتماللكنةماألمريكيةمهيماللغةمالسائدة.م

ليسمذلكمفقط..مفمنمآثارمالعولةمالثقافيةمانتشارماألزياءموالنتجاتماألمريكية،مألّنمهذهمم
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محتملميفمطياهتامثقافةممغايرةمتسحقمثقافاتماألمممالستوردةمهلا.مالسلعمم

 السالم 

بعدمأنمحدثنامصاحبنامالثامنمباممحدثنامبهممنمالآيسمممامذكرتملكمالكثريممنهمسألناهمعنمم

التقائهمبمنموصفهمبالنورموالسالمموالصفاء،مفابتسممابتسامةمهادئةمامتألتمهلامأساريرموجههمم

زالمأذكرمذلكماليوممجيدا..مإنهميومممميزميفمحيايتموقفتمفيهمعىلمحافةمبنيممإرشاقا،مثممقال:مالمأم

الوتمواحلياة..مملميكنمبينيموبنيمالوتمحينهامإالمكلمةمواحدة،مأومإشارةمواحدة،مولكنماهللمقدرمم

أنميمدميفمعمريمألسمعممنمالكلامت،موأرىممنماألنوار،ممامجعلمحليايتممعنىمجديدامملمأكنمم

مأشعرمبه،مبلمملمأكنمأتصورمأنملهموجوداميفمهذهماحلياة.مممأراه،موملمأكنم

مقلنا:مفلممملمتتبعمهذامالنورموالسالمموالصفاء؟م

قال:ممذلكملشقائي..ملقدمكانمأماميموبنيميدي..مولكنمجبالمالكربياءمالتيمسيطرتمعىلمم

مممكلملطائفيممنعتنيممنماتباعه،مبلمحرضتنيمعىلمخالفه.م

ملقائه؟مممأجلممممنمممالوتمممرضيتمممالذيمممالرحلمممهذاممماسمممممام:ممقلنام

م.م( 1) مممطّهريممممرتىضمبممموانتهتمممبمحمد،مممبدأتمممكثريةمممأسامءمممأنهممميلمممذكرممملقدم:ممقالم

م.ممعهمممحديثكمممعنمممفحدثنام:ممقلنام

مقلنا:مفأينمهوماآلن؟م

قال:مملقدمقدممإىلمهذهمالبالدملدرءمالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلها..موقدمجئتمعىلمأثرهمأبحثمم

مألقاه..مبلمألقىمبدلهمالوتمالذيمأذقتهمللماليني.معنه..مولكنماهللمقدرمأنمالمم

مقلنا:مفحدثنامعنمحديثكممعه.م

 
مإبانممإيرانمميفممماإلسالميةممالثورةممشورىمميفمممالؤسسممالعضوممم،إسالميمموفيلسوفممعامل(مم1979مم-مم1920)مممطّهريمممرتىضمم(1)

موالعقائديةمالتأصيليةماإليرانية..مصاحبمالؤلفاتماإلسالميةممجهوريةمالنظرينمومنمالشاه،منظاممسقوطممنماألخريةماأليام

 .اخلمينیماهللموروحمالطباطبائيمحسنيمحممدماإلسالميموالفيلسوفمالفرسمتالمذةمأبرزموأحدماإلسالمية،موالفلسفية
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أرشقموجههمبابتسامةمعذبه،مثممقال:ميفمذلكماليوممقدرماهللمأنمأسريمإىلمبعضمبالدمالسلمنيمم

ميفممهمةممنممهامتمالدماءمالتيمملمأكنمأسريمإالممنمأجلها.م

..مرأيتممجعاممنمالناسمملتفامحولمرجلممولكني..موأنامأمرميفمزقاقممنمأزقةمالسلمنيم

ممنهم..مكانمذلكمالرجلمهومالنورموالسالمموالصفاء..مم

امَخَلْقَناُكْممِمْنمَذَكٍرمَوُأْنَثىمم َامالنَّاُسمإِنَّ لقدمكانمأولممامشدينمإليهمآيةممنمالقرآنمتقولم:﴿مَيامَأهيُّ

مأَم مإِنَّ ملَِتَعاَرُفوا مَوَقَباِئَل مُشُعوبًا مَوَجَعْلَناُكْم مَخِبرٌي مَعِليٌم ماهللََّ مِإنَّ مَأْتَقاُكْم ماهللَِّ مِعْنَد مم﴾مْكَرَمُكْم

م(م13)احلجرات:م

سألتهمعنها،مفذكرميلمأنمهذهماآليةمتذكرمركنامأساسياممنمأركانمالعالقاتمالتيمأمرماهللمأنمم

محتكممالعامل.م

ستعامرممقلتمله:ملكنمالعالقاتمالتيمأراهامحتكممالعاملمهيمعالقاتمالكراهيةمواحلروبمواالم

م.مم.مواالستغاللمواالستعبادمواإلبادةم

.مأمامالعالقاتمالتيمأمرماهللمأنمم.مقال:متلكمعالقاتمالشياطنيمالتيمنفختهاميفمأجواءمبنيمآدمم

م.مم.متقوممعىلماألرض،مفيستحيلمأنمتفوحممنهامروائحمالدماءم

مغريمحقمملقدمذكرماهللمتعاىلمذلك،مفقالمخمربامعنمخوفمالالئكةممنمأنمتسيلمدماءمبنيمآدمميفم

َوِإْذمَقاَلمَرُبَكملِلَماَلِئَكِةمِإينمَجاِعٌلميِفماألَرِضمَخِليَفًةمَقاُلوامَأجَتَعُلمِفيَهامَمنمُيفِسُدمِفيَهامَوَيسِفُكمممم:﴿م

ُسمَلَكمَقاَلمِإيِنمَأعَلُممَمامالَمَتعَلُموَنم﴾م)البقرة:مم َماَءمَوَنحُنمُنَسِبُحمبَِحمِدَكمَوُنَقدِّ م(م30الدِّ

َبامُقْرَباًنامم مِإْذمَقرَّ وذكرمقصةمأولمدممسالمعىلماألرض،مفقالم:﴿مَواْتُلمَعَلْيِهْممَنَبَأماْبَنْيمَآَدَممِباحْلَقِّ

اَممَيَتَقبَُّلماهللَُّمِمَنمم امَومَلْمُيَتَقبَّْلمِمَنماآْلََخِرمَقاَلمأَلَْقُتَلنََّكمَقاَلمِإنَّ (مَلئِْنمَبَسْطَتمم27اْلُتَِّقنَيم)مَفُتُقبَِّلمِمْنمَأَحِدمِهَ

ماْلَعاَلنَِيم)م مَأَخاُفماهللََّمَربَّ مَيَدَكملَِتْقُتَلنِيمَمامَأَنامِبَباِسٍطمَيِدَيمِإَلْيَكمأِلَْقُتَلَكمِإينِّ مُأِريُدمَأْنمَتُبوَءمم28ِإيَلَّ (مِإينِّ

الِِم َعْتمَلُهمَنْفُسُهمَقْتَلمَأِخيِهمم29نَيم)مِبِإْثِميمَوِإْثِمَكمَفَتُكوَنمِمْنمَأْصَحاِبمالنَّاِرمَوَذلَِكمَجَزاُءمالظَّ (مَفَطوَّ

يَنم)م َيُهمَكْيَفمُيَواِريمَسْوَأَةمَأِخيِهمم30َفَقَتَلُهمَفَأْصَبَحمِمَنماخْلَارِسِ (مَفَبَعَثماهللَُّمُغَراًبامَيْبَحُثميِفماأْلَْرِضملرُِيِ
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(﴾مم31َفُأَواِرَيمَسْوَأَةمَأِخيمَفَأْصَبَحمِمَنمالنَّاِدِمنَيم)مممَقاَلمَيامَوْيَلَتامَأَعَجْزُتمَأْنمَأُكوَنمِمْثَلمَهَذاماْلُغَراِبم

م)الائدة(م

.مووضعمالرشائعمالتيمحتفظمالدماءمم.موقدمعقبماهللمعىلمهذهمالقصةمبالتشديدميفمأمرمالدماءم

اِئيَلمَأنَّم.مأيمدماءممنمكلممنميتعرضمهلام ُهمَمْنمَقَتَلمم.مقالمتعاىلم:﴿مِمْنمَأْجِلمَذلَِكمَكَتْبَنامَعىَلمَبنِيمإرِْسَ

اَممَأْحيَم اَممَقَتَلمالنَّاَسممَجِيًعامَوَمْنمَأْحَياَهامَفَكَأنَّ مَنْفٍسمَأْومَفَساٍدميِفماأْلَْرِضمَفَكَأنَّ امالنَّاَسممَجِيًعاممَنْفًسامِبَغرْيِ

مَكِثرًيامِمنُْهْممَبْعَدمَذلَِكميِفم مِإنَّ ُفوَنم)مممَوَلَقْدمَجاَءهْتُْممُرُسُلَنامِباْلَبيَِّناِتمُثمَّ ِذيَنمم32اأْلَْرِضملرَُْسِ (مِإنَّاَممَجَزاُءمالَّ

ْممَوَأْرُجُلُهْمممحُيَاِرُبوَنماهللََّمَوَرُسوَلُهمَوَيْسَعْوَنميِفماأْلَْرِضمَفَساًدامَأْنمُيَقتَُّلوامَأْومُيَصلَُّبوامَأْومُتَقطََّعمَأْيِدهِيم

ْنَيامَوهَلُْمميِفماآْلَِخَرِةمَعَذاٌبمَعِظيٌمم)مِمْنمِخاَلٍفمَأْومُيْنَفْوامِمَنماأْلَْرِضمَذلَِكمهَلُم مم33ْممِخْزٌيميِفمالدُّ (مِإالَّ

ماهللََّمَغُفوٌرمَرِحيٌمم)م ِذيَنمَتاُبوامِمْنمَقْبِلمَأْنمَتْقِدُروامَعَلْيِهْممَفاْعَلُموامَأنَّ م(﴾م)الائدة(م34الَّ

م.مم.مقلت:مأعرفمتلكمالقصةم

.مم.مادئمعظيمةمسارمهبامأهلماهللميفمكلماألزمنةم.مإهناممبم.مقاطعني،موقال:مهيمليستمجمردمقصةم

م.مم.م.مكلهمميصيحونمباممصاحمبهمابنمآدمماألولم.مويفمكلمالبالدم

هذامالذهب،موحثمعىلماتباعه،مفقال:م)إهنامستكونمفتنةميكونممملقدمذكرمرسولماهللم

والايشممم،موالقائممخريًاممنمالايشمم،مواجلالسمخريًاممنمالقائممم،مالضطجعمفيهامخريًاممنماجلالسم

خريًاممنمالساعي(مقالمالراوي:ميامرسولماهللممامتأمرين؟مقال:)ممنمكانتملهمإبٌلمفليحلقمبإبله،مم

ومنمكانتملهمأرٌضمفليحلقمبأرضه(،مقيلم:مفمنمملميكنملهممم،مومنمكانتملهمغنُممفليحلقمبغنمهم

همعم ةميشءممنمذلك؟مقالم:م)فليعمدمإىلمسيفهمفليرضبمبجدِّ مثمملينجومماماستطاعمالنجاء(مممم،مىلمحرَّ

مبيتيموبسطميدهمليقتلني!مقالم:مفقالمم قالمسعد:مقلت:ميامرسولماهللمأرأيتمإنمدخلمعيلَّ

مَيَدكَمرسولماهللمم ممم( 1) (م28.م﴾م)الائدة:م.م:م)كنمكابنمآدم(موتالم:﴿مَلِئنمَبَسطَتمِإيَلَّ

يصبحممم،مًامكقطعمالليلمالظلمم:)مإنمبنيميديمالساعةمفتنممويفمحديثمآخرمقالمرسولماهللم
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والايشمممم،مويميسممؤمنًامويصبحمكافرًام؛مالقاعدمفيهامخريممنمالقائمممم،مالرجلمفيهاممؤمنًامويميسمكافراًم

فإنممم،موارضبوامسيوفكممباحلجارةمم،مواقطعوامأوتاركممم،مفاكرسوامقسيَّكممم،مفيهامخريممنمالساعيم

مُدِخلمـميعنيمعىلمأحدممنكممـمفليكنمكخريمابنْيمآدم(مم

:)ميامأبامذر!(مقلتم:ملبيكميامرسولماهللممويفمحديثمآخرمعنمأيبمذرمقالم:مقالمرسولماهللمم

وسعديكمـموذكرماحلديثمـموقالمفيهم:م)كيفمأنتمإذامأصابمالناسمموتميكونمالبيتمفيهمم

مأومممم،مبالوصيف؟(مقلتم:ماهللمورسولهمأعلم،مأومقالممامخارماهللميلمورسولهم قال:م)معليكمبالصربم(ـم

قالم:م)مكيفمأنتمإذامرأيتمأحجارممم،مربمـمثممقالم:م)ميامأبامذرم!م(مقلتم:ملبيكموسعديكمقالمتصم

قال:)معليكمبمنمأنتممنه(:مقلت:مياممم،مالزيتمقدمغرقتمبالدم؟(مقلتم:ممامخارماهللميلمورسولهم

أفالمآخذمسيفيمفأضعهمعىلمعاتقيم؟مقالم:م)مشاركتمالقوممإذنم(،مقلت:مفاممتأمرينم؟مممم،مرسولماهللم

ممم( 1) فألقمثوبكمعىلموجهكميبوءمبإثمكموإثمه(ممم،م)إنمخشيتمأميبهركمشعاعمالسيفمممقال:م

.مومامرسمم.م.مفامممذهبه؟م.مقلت:مأرىمكلمهذهماألحاديثمتدلمعىلممذهبمابنمآدمماألولم

ماالهتامممبه؟م

.موأمامرسماالهتامممبه،مفهومأنهميمثلمالفطرةمالسليمةماألصليةمالتيمم.مممقال:مأماممذهبهمفهومالسالم

اهللمخلقهمعليها..ملكنمالشياطنيمونفوسهممالدنسمبدنسماألهواءمأبتمإالمأنمتغرقهمميفممفطرم

ممستنقعاتمالدماء.م

.مويرميهامعىلممنميستحقمم.مقلت:مولكنيمأرىممنمالسلمنيممنمحيملمأسلحةمومتفجراتم

مومنمالميستحق.م

م.مالمكابنمآدمماألول.م.مقال:مهومكابنمآدممالثاينم

متعاليمممنمالقرآن.مقلت:مهوميزعممأنهمأخذمهذهمالم

.ملقدمذكرماهللمالنامذجمالكاملةمالتيمانترصمفيهاماإلنسان،موانترصتمفيهامم.مقال:ممنمأيمموضع؟م
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احلقائق،مفلمميذكرمقطرةمدممواحدة،ملقدمقالماهللمتعاىلميذكرمهؤالءمالرجالماألفاضلم:﴿مَأمَلْمَيْأِتُكْممم

ِذيَنمِمْنمَقْبِلُكْممَقْوِممُنوٍحمَوَعادٍم ماهللَُّمَجاَءهْتُْممُرُسُلُهْممممَنَبُأمالَّ ِذيَنمِمْنمَبْعِدِهْمماَلمَيْعَلُمُهْممِإالَّ َوَثُموَدمَوالَّ

امَلِفيمَشم امَكَفْرَنامِباَممُأْرِسْلُتْممِبِهمَوِإنَّ ممِمَّامَتْدُعوَنَنامِإَلْيِهممِباْلَبيَِّناِتمَفَردُّوامَأْيِدهَيُْمميِفمَأْفَواِهِهْممَوَقاُلوامِإنَّ كٍّ

اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَيْدُعوُكْمملَِيْغِفَرمَلُكْممِمْنمُذُنوِبُكْممم9يٍب)مُمرِم مَفاِطِرمالسَّ (َقاَلْتمُرُسُلُهْممَأيِفماهللَِّمَشكٌّ

مَكاَنمم وَنامَعامَّ مِمْثُلَنامُتِريُدوَنمَأْنمَتُصدُّ مَبرَشٌ ىمَقاُلوامِإْنمَأْنُتْممِإالَّ َرُكْممِإىَلمَأَجٍلمُمَسمًّ ُدمآَباُؤَنامَفْأُتوَناممَيْعبُمَوُيَؤخِّ

مَعىَلمَمْنمَيَشاُءمِمْنمم10ِبُسْلَطاٍنمُمِبنٍي)م مَيُمنُّ ماهللََّ مِمْثُلُكْممَوَلكِنَّ مَبرَشٌ (َقاَلْتمهَلُْممُرُسُلُهْممإِْنمَنْحُنمِإالَّ

مِبِإْذِنماهللَِّمَوَعىَلماهللَِّ ْلماْلُْؤِمُنوَن)مِعَباِدِهمَوَمامَكاَنمَلَنامَأْنمَنْأِتَيُكْممِبُسْلَطاٍنمِإالَّ َلمم11مَفْلَيَتَوكَّ مَنَتَوكَّ (َوَمامَلَنامَأالَّ

لُم ْلماْلَُتَوكِّ مَعىَلمَمامآَذْيُتُموَنامَوَعىَلماهللَِّمَفْلَيَتَوكَّ نَّ ِذيَنمم12وَن)مَعىَلماهللَِّمَوَقْدمَهَداَنامُسُبَلَنامَوَلَنْصرِبَ (مَوَقاَلمالَّ

مَلنُْخِرَجنَّكُم ملُِرُسِلِهْم ممَكَفُروا مَلُنْهلَِكنَّ ُْم مَرهبُّ مِإَلْيِهْم مَفَأْوَحى ِتَنا مِملَّ ميِف مَلَتُعوُدنَّ مَأْو مَأْرِضَنا مِمْن ْم

النَِِي)م مَوِعيِد)م13الظَّ مَوَخاَف مَمَقاِمي مَخاَف ملَِْن مَذلَِك مَبْعِدِهْم مِمْن ماأْلَْرَض (﴾مم14(َوَلُنْسِكَننَُّكْم

م)إبراهيم(م

سلمهومالبينم.مانظرم .موموقفماألقواممأهنممردُّوامأيدهيمميفمأفواههم،مم.ماتم.مإنممامجاءمبهمالرُّ

ممِمَّامَتْدُعوَنَنامِإَلْيِهمُمِريٍبم﴾مم امَلِفيمَشكٍّ امَكَفْرَنامِباَممُأْرِسْلُتْممِبِهمَوِإنَّ موقالوام:﴿مِإنَّ

مِبِإذِنماهلِلمَوَعىلم أِتَيُكممِبُسلَطاٍنمِإالَّ سلم:﴿مَوَمامَكاَنمَلَنامَأنمنَّ ِلمموكانمجوابمالرُّ اهلِلمَفلَيَتوكَّ

مَعىَلمَمامآَذيُتُمُوَنام﴾مم نَّ َلمَعىَلماهلِلمَوَقدمَهَداَنامُسُبَلَنامَوَلنَصرِبَ ماُلؤِمُنوَنم*مَوَمامَلَنامَأالَّمَنَتَوكَّ

ِتَنامَفَأوَحىمِإَليِهممم ميِفمِملَّ مالذينمكفرواملرسلهمم:﴿ممَلُنخِرَجنَُّكممِمنمَأرِضَنامَأومَلَتُعُدنَّ فاكمردُّ

مالظَّالنَِِي﴾ممرَم ُممَلنُهِلَكنَّ مهبُّ

م.مهلمأسالمهؤالءماألفاضلمقطرةمدممواحدة،موهمميبلغونمدينماهللمللبرشية.م.مانظرم

م.مم.ملقدمذكرماهللمالنامذجمالتفصيليةمهلذام

قالمتعاىل:﴿ممم،مأنهمكانمرصحيًامجدًاميفمدعوتهمحنيمأعلنملقومهمطريقتهممفذكرمعنمنوحم

َقاميمَوَتذِكرِييمِبآَياِتماهلِلمَفَعىَلماهلِلممَواتُلمَعَليِهممَنبَأمُنوٍحمإِم مَعَليُكمممَّ ذمَقاَلملَِقوِمِهمَيامَقوِممإِنمَكاَنمَكرُبَ
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مَواَلمُتنِظُروم ماقُضوامِإىَلَّ ًةمُثمَّ ماَلمَيُكنمَأمُرُكممَعَليُكممَغمَّ َكاَءُكممُثمَّ لُتمَفَأمجُِعوامَأمَرُكممَومرُشَ ِنم﴾ممَتَوكَّ

م(ممم71)يونس:مم

ملميكنمقياممنوحمبعملمانقاليبمأومعدواين،موإناممكانمممنوحمأنمالذيمكربمعىلمقوممواضحمهنام

وهلذامقالم:مإنمكانمهذامالعملمجريمةميفمنظركممفإينمأحتملممم.مذنبهمهوممقامهموتذكريهمبآياتماهللم

ًةمثُم مالَمَيُكنمَأمُرُكممَعَليُكممَغمَّ َكاَءُكممُثمَّ مَوالَمُتنِظُروِنممتبعةمعميلم:﴿مَفَأمجُِعوامَأمَرُكممَورُشَ ماقُضوامِإىَلَّ مَّ

م(ممم71﴾م)يونس:م

استمرميفمدعوتهمالطويلةماستمرارًامسلميًامبحيثمأنهمرفضمقومهمممومعنىمهذامأنمنوحًام

م.مهذهمالدعوةموحاولوامأنمينالواممنهمملميعزممعىلمقتاهلممإناممعزممعىلمالصربمإىلمأنميقتلمهوم

منمبعده،مقالمتعاىلم:﴿مَوِإىَلمَعاٍدمَأَخاُهْممُهوًدامَقاَلمَياممممممهودمونفسمهذاماألسلوبمانتهجهمم

ُهمَأَفاَلمَتتَُّقوَنم)م امَلَنَراَكميِفمم65َقْوِمماْعُبُدواماهللََّمَمامَلُكْممِمْنمِإَلٍهمَغرْيُ ِذيَنمَكَفُروامِمْنمَقْوِمِهمِإنَّ (مَقاَلمالأََْلُمالَّ

امَلَنُظنَُّكمِمَنماْلكَم ماْلَعاَلنَِيمم66اِذِبنَيم)مَسَفاَهٍةمَوِإنَّ (مَقاَلمَيامَقْوِممَلْيَسميِبمَسَفاَهٌةمَوَلِكنِّيمَرُسوٌلمِمْنمَربِّ

مَوَأَنامَلُكْممَناِصٌحمَأِمنٌيم)ممم(م67)م م(﴾م)األعراف(م68ُأَبلُِّغُكْممِرَسااَلِتمَريبِّ

ضمنوحمنفسهمللموتم.مانظرم ممم،م.مهناكمعرَّ أنهممازالمممم.موهذاميعنيم.مأمامهنامفإنمهودًامينصحمويبنيِّ

ميأملمبإيامنمقومه.م

ومنمهذهمالقارنةمالبسيطة،منعلممنجاحمالدعواتمالميمكنمأنميكونمإالمعنمطريقمالتبليغمم

.مألنمالذيمالمم.ممادامتميفممرحلةمالتكوينمم،مسواءمأقبلهامالناسمأممملميقبلوهامم،مالكاملمآلياتماهللم

إالمأنهمسينقضمعليكمحتاًممممم،ملقوةمقدمتتمكنمأنمترغمهمعىلمرأيكمباممم،ميقبلمالرأيمعنمطريقماإلقناعم

ممتىمسنحتملهمالفرصةمليثبتملكمأنهمملميؤمنمبفكرتك.م

قالمتعاىلم:﴿مَوَلَقدمَأرَسلَنامُموَسىمِبآَياِتَنامَوَلَقْدمَأْرَسْلَناممممممموسىموهذامنفسهممامحصلممعمم

اٌبم)م(مِإىَلمِفْرَعْوَنمَوَهاَماَنمَوَقارُم23ُموَسىمِبَآَياِتَنامَوُسْلَطاٍنمُمِبنٍيم)م مم24وَنمَفَقاُلوامَساِحٌرمَكذَّ (مَفَلامَّ

ِذيَنمَآَمُنوامَمَعُهمَواْسَتْحُيوامنَِساَءُهْممَوَمامَكيْم مِمْنمِعْنِدَنامَقاُلواماْقُتُلوامَأْبَناَءمالَّ ممَجاَءُهْممِباحْلَقِّ ُدماْلَكاِفِريَنمِإالَّ
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َلمِدينَُكْممَأْومَأْنمُيْظِهَرمممم(مَوَقاَلمِفْرَعْوُنمَذُرويِنمَأْقُتْلمُموَسىم25يِفمَضاَلٍلم)م مَأَخاُفمَأْنمُيَبدِّ ُهمِإينِّ َوْلَيْدُعمَربَّ

َساِبمم26يِفماأْلَْرِضماْلَفَساَدم)م ماَلمُيْؤِمُنمِبَيْوِمماحْلِ ٍ مُمَتَكربِّ مَوَربُِّكْممِمْنمُكلِّ مُعْذُتمِبَريبِّ (مَوَقاَلمُموَسىمِإينِّ

م(﴾م)غافر(مم27)م

وجيعلممنهاممممنمآلمفرعونمليوضحمأهدافمموسىممبعدمهذهمالحاورةميتدخلممؤمنم

التهمةمالوجهةمإليه،مويثبتمأنمتلكمالتهمةمالمجيوزمأنمتؤديمبهمإىلمالقتلم:﴿مَوَقاَلمَرُجٌلمُمْؤِمٌنمِمْنمم

ماهللَُّمَوَقْدمَجاَءُكْممِباْلبَم َ ُكْممَوِإْنمَيُكمَكاِذًباممَآِلمِفْرَعْوَنمَيْكُتُممِإياَمَنُهمَأَتْقُتُلوَنمَرُجاًلمَأْنمَيُقوَلمَريبِّ يَِّناِتمِمْنمَربِّ

ٌفمكَم ماَلمهَيِْديمَمْنمُهَومُمرْسِ ماهللََّ اٌبممَفَعَلْيِهمَكِذُبُهمَوِإْنمَيُكمَصاِدًقامُيِصْبُكْممَبْعُضمالَِّذيمَيِعُدُكْممإِنَّ ذَّ

َنامِمْنمَبْأِسماهللَِّمِإْنمَجاَءَنام(مَيامَقْوِممَلُكُمماْلُْلُكماْلَيْوَممَظاِهِريَنميِفماأْلَْرِضمَفَمْنمَيْن28)م (﴾مم29.م)م.مرُصُ

م)غافر(م

م مأهدافمموسى مالؤمن مالرجل ح موضَّ معنهامملقد مللمألممم،مودافع ميؤكد مأن واستطاع

المجيوزمأنمتكونمهتمةم!مألهنامدعوةمواضحةممممالجتمعنيمأماممفرعونمأنمالتهمةمالوجهةملوسىمم

حمهذممم،موأهدافمساميةميدعومالناسمإليهام هماألهدافمبأهنامانتقالممنمعبادةمفرعونمإىلمعبادةممثمموضَّ

ماهلل.م

لامدخلمالرجلمالؤمنماليدانمليدافعمعنمموسىمأماممممم،مفلومأنملوسىمذنبًامغريمقولهم)ريبماهلل(م

م.مأعظممطاغيةمعىلموجهماألرضم

مَأَخاُفمم.مَذُرويِنمَأْقُتْلمُموَسىم.مولومنظرتميفمقولهمتعاىلمعىلملسانمفرعونم:﴿م ُهمِإينِّ َوْلَيْدُعمَربَّ

َلمِديَنُكْممَأْومَأْنمُيْظِهَرميِفماأْلَْرِضماْلَفَساَدم)م (﴾م)غافر(ملوجدتمفيهاممعاٍنمكثريةمترشدنامم26َأْنمُيَبدِّ

لميَّةم ويفمنفسمفرعونمبصورةممم،موترينامتأثريهاميفمنفوسمالناسمعامةمم،مإىلمأمهيةمدعوةمموسىمالسِّ

.مفلومأنمفرعونماستطاعمأنميوجهمهتمةمالقتلملوسىمأومأنهماستطاعمأنميثبتمأنملوسىمذنبًامم.مخاصةم

يدينهملاماحتاجمإىلمأنميقول:م)ذروينمأقتلمموسى(،مأيمأنهملاماحتاجمأنميلتمسمرضامبطانتهمم

م.موموافقتهامعىلمتنفيذمحكممالقتلمعىلمموسىم
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أنميستشريمبطانتهمممم،ممعمغطرستهممم،مدفعمفرعونممم،ميدمعنمكلمالتهممالبعمممولكنمموقفمموسىمم

ألنهمواجهمالضمريماإلنساينمودخلمإىلمأعامقهمعىلممشهدممنمممم،ميفمهذامالوضوعمالذيمأصبحمخطرياًم

مفرعونموبطانته.م

مموسىمملمجيدمشيئًاميتَّهمهمبهممم،مففرعونم غمللقياممضدِّ دممنمكلممسوِّ لذلكماضطرمممم،مهذامالذيمُجرِّ

فقدمُفِهَمممنمكالممفرعونمعىلمموسىمأنمآراءمموسىموأفكارهممم،محلقمبالباطلمرصاحةمأنميواجهمام

مخطريةمألنممثلمهذهماآلراءمقادرةمعىلمتغيريمنظامه.م

مم،مفإنمفرعونمالمينظرمإليهمبأنهميريدمتغيريمهذهماألوضاعمبالقوةمم،مومادامميبغيمتغيريماألوضاعم

ألنهمالمجيدميفمنظامهمقوةمتستطيعمأنمتواجهممموإناممينظرملوسىمبأنهمقادرمعىلمتغيريمهذهماألوضاعم

التيمكادتمأنمتقنعممم،موكذلكمالمتستطيعممواجهةمضامئرمالناسموعقوهلممم،ماألفكارمالتيميبيِّنهام

لذاموجدمفرعونمأنماستمرارمهذهمممم.مبأفكارمموسىمالربانيةمتاركةمنظاممفرعونمالفاسدموراءهامظهرياًم

ايلمسقوطًامحلكمه،ملذامطلبمفرعونمقتلمموسىمقبلمأنمماألفكارميعنيماهنيارًاملنظامهمودينهموبالتم

م.ميبلغمذروةمأهدافهم

إنماإلحساسمبقوةماحلجةميفمنفوسمالناسمهومالذيممحلمفرعونموحيملمكلمالذينمخيافونمم

بلمإهنمميتمنونمممم،معىلمنظمهمميفمكلممكانموزمانممنمقوةماحلجةمأكثرممنمخوفهمممنمقوةمالسالحم

م.مدونمترددمأنمحيارهبممالدعاةمليبطشوامهبممم

وإننامنرىمأنمكلمالطواغيتمعندماميريدونمأنمحيكموامعىلمأيمداعيةميلجؤونمإىلماهتامهمم

م.مفهمميفتشونمدائاًمميفمسجلهمالتارخييملعلهممجيدونمفيهمماميدنيهممم،مباإلرهابمأوماالغتيالم

وفرعونمنفسهمملمينَسمأنميرجعمإىلمسجلمموسىمالتارخييمعلَّهميتمكنممنمالعثورمعىلميشءمم

فلممينسمأنميلوحمأماممالناسمبفعلةمموسىمحيثمقالم:﴿مَأمَلْمُنَربَِّكمِفيَنامَولِيًدامَوَلِبْثَتمِفيَنامممم،مهمبهميدينم

تِيمَفَعْلَتمَوَأْنَتمِمَنماْلَكاِفِريَنم)م18ِمْنمُعُمِرَكمِسننَِيم)م َقاَلمَفَعْلُتَهامِإًذامَوَأَنامممم(م19(مَوَفَعْلَتمَفْعَلَتَكمالَّ

نَيم)م الِّ م(﴾م)الشعراء(مم20ِمَنمالضَّ
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وأنمهذاماألمرممم،مأيمأنمالقتلمحدثمخطأمم،ميريدمهبذامأنمالقتلمحدثممنمموسىممنمالوكزم

عوةماجلديدةمالتيمهيمموضعمالنزاعم م.مليسملهمعالقةمباحلادثماجلديدموهومالدَّ

َقاَلمم.مقالمتعاىلمحيكيمقصتهممعممنمأرسلمإليهمم:﴿مم.مممشعيبموهذامنفسهممامحصلممعمم

ِذيَنمَآَمُنوامَمَعَكمِمْنمَقْرَيِتَنامَأوْم وامِمْنمَقْوِمِهمَلُنْخِرَجنََّكمَيامُشَعْيُبمَوالَّ ِذيَنماْسَتْكرَبُ مالَّ ميِفممالأََْلُ مَلَتُعوُدنَّ

ِتَنامَقاَلمَأَوَلْومُكنَّامَكاِرِهنَيم)م ْينَم88ِملَّ اَناماهللَُّمِمْنَهامم(مَقِدماْفرَتَ ِتُكْممَبْعَدمِإْذمَنجَّ امَعىَلماهللَِّمَكِذًبامإِْنمُعْدَناميِفمِملَّ

مِعْلاًممَعىَلماهللَِّ
ٍ
ء ميَشْ َنامُكلَّ َنامَوِسَعمَربُّ مَأْنمَيَشاَءماهللَُّمَربُّ َناماْفَتْحمَبْيَنَوَمامَيُكوُنمَلَنامَأْنمَنُعوَدمِفيَهامِإالَّ ْلَنامَربَّ َنامممَتَوكَّ

ماْلَفاحِتِنَيم)م مَوَأْنَتمَخرْيُ مَقْوِمَنامِباحْلَقِّ م)األعراف(ممم﴾م(م89َوَبنْيَ

.مإنمهذامالتهديدممنمالألمالستكربينممنمقوممشعيبملشعيبمباإلخراجممنمقريتهممأومم.مانظرم

وابمموهلذامكانمجممم،مالرجوعمإىلمملَّةمقومه،مملميكنمإالمبسببممفارقتهمهلذهماللةمأومإعالنهمهلذهمالفارقةم

مقوةموجرأةم:﴿م اَناممشعيبمحاساًممإذمقالمبكلِّ تُِكْممَبْعَدمِإْذمَنجَّ ْيَنامَعىَلماهللَِّمَكِذًبامإِْنمُعْدَناميِفمِملَّ َقِدماْفرَتَ

م﴾ماهللَُّمِمْنَهامم

ْنِجيَلم.ممالسيحموهكذامكانم ْكَمَةمَوالتَّْوَراَةمَواإْلِ مم.مقالمتعاىلمعنهم:﴿مَوُيَعلُِّمُهماْلِكَتاَبمَواحْلِ

مَأْخُلُقمَلُكْممِمَنمالطِّنِيمَكهَم48)م ُكْممَأينِّ مَقْدمِجْئُتُكْممِبَآَيٍةمِمْنمَربِّ اِئيَلمَأينِّ مم(مَوَرُسواًلمِإىَلمَبنِيمإرِْسَ ْيَئِةمالطَّرْيِ

امِبِإْذِنماهللَِّمَوُأْبِرُئماأْلَْكَمَهمَواأْلَْبَرَصمَوُأْحيِيماْلَْوتَم ىمِبِإْذِنماهللَِّمَوُأَنبُِّئُكْممِباَممَتْأُكُلوَنممَفَأْنُفُخمِفيِهمَفَيُكوُنمَطرْيً

ميِفمَذلَِكمآَلََيًةمَلُكْممِإْنمُكْنُتْممُمْؤِمننَِيم)م ِخُروَنميِفمُبُيوِتُكْممإِنَّ مِمَنمم49َوَمامَتدَّ مَيَديَّ َامَبنْيَ
ًقاملِ (مَوُمَصدِّ

َممَعَلْيُكمْم ِذيمُحرِّ مَلُكْممَبْعَضمالَّ ُقواماهللََّمَوَأِطيُعوِنم)ممالتَّْوَراِةمَوأِلُِحلَّ ُكْممَفاتَّ (مم50َوِجْئُتُكْممِبَآَيٍةمِمْنمَربِّ

اٌطمُمْسَتِقيٌمم)م مَوَربُُّكْممَفاْعُبُدوُهمَهَذامرِصَ مَريبِّ ماهللََّ مِعيَسىمِمْنُهُمماْلُكْفَرمَقاَلمَمْنمم51إِنَّ مَأَحسَّ (مَفَلامَّ

امُمْسِلُموَنم)مَأْنَصاِريمِإىَلماهللَِّمَقاَلماحْلََواِريُّوَنمنَم مَواْشَهْدمِبَأنَّ َنامَآَمنَّامِباَمممم(م52ْحُنمَأْنَصاُرماهللَِّمَآَمنَّامِباهللَِّ َربَّ

اِهِديَنم)م ُسوَلمَفاْكُتْبَنامَمَعمالشَّ َبْعَنامالرَّ م(﴾م)آلمعمران(م53َأْنَزْلَتمَواتَّ

مسلمونمم.مجاءمباآليةممنمربهموشهدمهومواحلواريونمبأهنمم.مهكذامكانتمدعوةمالسيحم

مواهللمخريمالاكرين.ممم،مومكرماهللممم،مفمكرمالكافرونممم،مومؤمنونمباممأنزلماهللم
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.مأالمترىمأنهمكانمم.م.مأنامالميعنينيمإالمحممدم.مقلت:مأنامالميعنينيمكلممنمذكرتممنماألنبياءم

مخمتلفامعنهم؟م

مم.مإنمجمردمحكايةمالقرآنملتلكماألخبارمكافميفمتقريرماحلقائقمالتيم.م.مذلكميستحيلم.مقال:مالم

.مم.م.ملقدمقالماهللمتعاىلمبعدمذكرهملألنبياءمـمعليهممالسالممـمخياطبمرسولهم.محتملهامقصصهمم

َةمَفِإْنمَيْكُفْرمهِبَام ِذيَنمَآَتْيَناُهُمماْلِكَتاَبمَواحْلُْكَممَوالنُُّبوَّ مموخياطبممجيعمهذهماألمةمبخطابهم:﴿مُأوَلِئَكمالَّ

ام ْلَنامهِبَ مَفَقْدمَوكَّ
ِ
ِذيَنمَهَدىماهللَُّمَفِبُهَداُهُمماْقَتِدِهمُقْلماَلمم89َقْوًمامَلْيُسوامهِبَامِبَكاِفِريَنم)مَهُؤاَلء (مُأوَلِئَكمالَّ

مِذْكَرىملِْلَعاَلنَِيم)م م(﴾م)األنعام(م90َأْسَأُلُكْممَعَلْيِهمَأْجًرامإِْنمُهَومِإالَّ

م.مم.مقاتهميفممنتهىمكاملهمويفمعالممم،م.مفقدمجتىلمالسالمميفمحياةمرسولماهللمم.مباإلضافةمإىلمهذام

يُتممَفاعَلُموامَأنَّاَممَعىَلمَرُسولَِنامالَبالُغماُلِبنُيم﴾مم.ملقدمعربماهللمتعاىلمعنمهذام .مفقالم:﴿مَفإِنمَتَولَّ

م(م92)الائدة:م

أصحابهمبيشءممنمأعاملممموقبلمأنميتكونمالجتمعماإلسالميمالتميزمملميأمرمرسولماهللم

نمالجتمعمالستقبلمالتميزمالذيمخضعمحلكامممالعنفمبالقتالمأومالقتل..موإم ناممكانمذلكمحنيمتكوَّ

ذمأمرماهللمهبمموعليهممرعايةملاميقتضيهماحلقموالعدل.م ماإلسالمموسيطرمعىلمالجتمعمفنفَّ

سكتمقليال،مفقلت:ملقدمذكرتميلمأنماآليةمتتحدثمعنمأساسممنمأسسمالعالقاتمالدوليةمم

مالعالقاتمأسسامغريمماموضعهمقومنا.م.مفهلموضعماإلسالممهلذهمم.ميفماإلسالمم

م.مم.مقال:مقومكموضعوامللعاملمعالقاتمأهلكتهموتريدمأنمتبيدهم

مقلت:مواإلسالم؟م

مقال:ماإلسالممهومالوحيدمالذيموضعمالعالقاتمالتيمحتفظمالسالمميفمالعامل.م

مقلت:معىلممامتتأسسمهذهمالعالقات؟م

مشهادة.مقال:معىلمأربعةمأسس:مالتعارف،موالتدافع،موالتعايش،موالم

 التعارف: 
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مقلت:مفحدثنيمعنماألساسماألول.م

قال:ملقدمعربمالقرآنمالكريممعنمهذاماألساس،مفقالمـموهوميقررماألساسمالذيمتقوممعليهمم

امَخَلْقَناُكْممِمْنمَذَكٍرمَوُأْنَثىمَوَجَعْلَناُكْممُشُعوبًامَوَقَباِئَلم َامالنَّاُسمِإنَّ ممالعالقاتماالجتامعيةمـم:﴿مَيامَأهيُّ

ماهللََّمَعِليٌممَخِبرٌيم﴾م)احلجرات:ملِتَم مَأْكَرَمُكْممِعْنَدماهللَِّمَأْتَقاُكْممِإنَّ م(م13َعاَرُفوامِإنَّ

فهذهماآليةمالكريمةمتقررمأنمالعالقةمالتيمينبغيمأنمتربطمالبرشمفياممبينهممهيمعالقةمالتآلفمم

ملميعتربمالخالفةميفمالعرقمواللونمبنيمم..موانطالقاممنمهذا،مفإنماإلسالممم( 1) الؤسسةمعىلمالتعارفم

البرشميفمأّيميشء،مفكّلمالناسمعندماهللمعّزموجّل،مويفمنظرمنظامماإلسالمموقانونه،مسواسية،مالمم

فرقمبنيمعريبموأعجمي،موبنيمتركيموأورويب،مأومبنيمأسودموأبيض،موبنيمأصفرموأمحر،مإاّلمم

معصيانهممبالتقوىمالتيمهيم موخمافة مورضوانه، مرمحته مرجاء موتعاىل، ماهللمسبحانه العملمبطاعة

موعقابه..م

ولذلك،مفإّنمالتمييزمالعنرصيمالقائممعىلمالعرقمواللونمممامحّرمهماإلسالم،مواعتربهمعصبيةمم

:)مليسممناممنمدعامإىلمعصبية،موليسممناممنمقاتلممممجاهليةممنتنة..مففيماحلديثمقالمرسولماهللمم

:)ممنمقاتلمحتتمرايةمعّمّية،ميدعوممم.موقالم.م( 2) ة،موليسممناممنمماتمعىلمعصبية(معىلمعصبيم

ممم( 3) عصبية،مأومينرصمعصبية،مَفِقْتَلٌةمجاهلية(م

.مفلذلكمملميقممم.مباإلضافةمإىلمهذا،مفإنماإلسالممأمرمبحفظممامأودعماهللميفمالبرشممنمتنوعم

ملكمعىلمبال.م.مبلمملمخيطرمهلممذم.مالسلمونمبأيمنوعممنمأنواعماإلبادةم

 التدافع: 

م.مفامماألساسمالثاين؟م.مقلنا:معرفناماألساسماألولم

 
(ماستفدنامالكثريممنمالادةمالعلميةميفمهذامالطلبممنممقالممهممللسيدمأمحدمإدريسمالشهداينمبعنوانم)مفهوممالتسامحم1)

 لغرب(بنيماإلسالمموا

 (مرواهمأبومداود.2)

 (رواهممسلم.3)
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م.مم.م( 1) قال:ملقدمذكرميلمصاحبيمأنهم)التدافع(م

م.مومامعالقتهمبالعالقاتمالعالية؟م.مقلنا:ممامالتدافع؟م

َوَلْواَلمَدْفُعماهللَِّمالنَّاَسمَبْعَضُهْممِبَبْعٍضممم:﴿مقال:ملقدمسألتهمعنهمفقال:ملقدمعربماهللمعنه،مفقالم

ماهللََّمُذومَفْضٍلمَعىَلماْلَعاَلنَِيم)م .موعربمعنهميفمموضعمآخر،مم.م)البقرة(ممم﴾م(م251َلَفَسَدِتماأْلَْرُضمَوَلِكنَّ

ُْممُظِلُموامَوإِممم:﴿مفقال،موهوميربرمرسماإلذنمبالقتالمم ِهْممَلَقِديٌرممُأِذَنملِلَِّذيَنمُيَقاَتُلوَنمِبَأهنَّ ماهللََّمَعىَلمَنرْصِ نَّ

مالنَّام39)م مَوَلْواَلمَدْفُعماهللَِّ َناماهللَُّ مَأْنمَيُقوُلوامَربُّ مِإالَّ مَحقٍّ ِذيَنمُأْخِرُجوامِمْنمِدَياِرِهْممبَِغرْيِ َسمَبْعَضُهْممم(مالَّ

َمْتمَصَواِمُعمَوِبَيٌعمَوَصَلَواٌتمَوَمَساِجُدمُيْذَكُرمِفم ُهممِبَبْعٍضمهَلُدِّ ماهللَُّمَمْنمَيْنرُصُ نَّ يَهاماْسُمماهللَِّمَكِثرًيامَوَلَيْنرُصَ

مَعِزيٌزم)م ماهللََّمَلَقِويٌّ َكاَةمَوَأَمُروامِباْلَْعُروِفمم40إِنَّ اَلَةمَوَآَتُوامالزَّ نَّاُهْمميِفماأْلَْرِضمَأَقاُموامالصَّ ِذيَنمِإْنمَمكَّ (مالَّ

م)احلج(ممم﴾م(م41ِقَبُةماأْلُُموِرم)مَوهَنَْوامَعِنماْلُْنَكِرمَوهلِلَِّمَعام

م)م مبه مجاء مالذي ماحلضارات( م)رصاع منفسه مهو مأليسمالتدافع مفلبسممقلتمله: صامويل

م؟م( 2) (مهنتنجتونم

 
(ماستفدنامهناممنممقالممهممبعنوان:مالعولةموالعاليةميفمضوءمسننماهللمالكونية،مإبراهيممشوقار،مجملةمالتجديدم/ماجلامعةم1)

 هـمالعددمالرابعمعرش.1424اإلسالميةمالعاليةمبامليزيا،مالسنةمالسابعةم/ممجادىماآلخرةم

(مأستاذمعلوممسياسيةم1927أبريلمم18(م)ولدمSamuel Phillips Huntingtonصامويلمفلبسمهنتنجتونم)(هوم2)

مالالعبنيمالسياسينيم مبأن مأطروحته مثم ميفمانقالباتمالدول، موبحوثه مالدنية، مواحلكومة مبنيمالعسكر مللعالقة مبتحليله اشتهر

الدولمالقومية.ممؤخرًاماستحوذمعىلماالنتباهملتحليلهمللمخاطرمالركزينيميفمالقرنماحلاديموالعرشينمسيكونواماحلضاراتموليسمم

عىلمالوالياتمالتحدةمالتيمتشكلهاماهلجرةمالعارصة.موهومأستاذمبجامعةمهارفارد.مبرزماسممهنتنجتونمأولممرةميفمالستيناتم

يديةملنظريمالتحديثموالتيمبنرشهمبحثمبعنوانم)النظاممالسيايسميفمجمتمعاتممتغرية(،موهومالعملمالذيمحتدىمالنظرةمالتقل

مكانتمتقولمبأنمالتقدمماإلقتصاديموماإلجتامعيمسيؤدوامإىلمقياممديمقراطياتممستقرةميفمالستعمراتمحديثةماإلستقالل.

،مهنتنجتونمأشعلمنقاشًاممستعرًامحولمالعاملميفمالعالقاتمالدوليةمبنرشهميفمجملةمفورينمأفريزم)العالقاتماخلارجية(م1993يفمم

م مبديناميكيةممقاالً مأخرىممتعلقة مسياسية متناقضتممعمنظرية مالقالة موهذه موالتأثريمبعنوانم)رصاعماحلضارات( شديدماألمهية

السياسةماجلغرافيةمبعدماحلربمالباردةملصاحبهامفرانسيسمفوكوياماميفمكتابةم)هنايةمالتاريخ(مالحقًامقاممهنتنگتونمبتوسيعممقالتهم

اعماحلضاراتموإعادةمصياغةمالنظاممالعالي(مالقالةموالكتابمعرضاموجهةمنظرهمأنمبعنوانم)رصم،1996إىلمكتاب،مصدرميفم

رصاعاتممامبعدماحلربمالباردةمستحدثمأكثرموأعنفممايكونمعىلمأسسمثقافيةم)غالبًامحضارية،ممثلماحلضاراتمالغربية،م
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م.مم.مقال:ماإلسالممالميأيتمبالرصاعموالميدعومإىلمالرصاعم

مقلت:مفاممالفرقمبينهام؟م

مقال:مأخربينمأوالمعنممرادهممبرصاعماحلضارات.م

(،مفقال:)مإنمشعورماالنتامءمإىلمحضارةممعينةمملمفلبسمهنتنجتونمصامويمقلت:ملقدمعربمعنهم)م

سوفميكونملهمشأنممتزايدميفمالستقبل،موسوفميصوغمالعاملمإىلمحدمكبريمالتفاعلمبنيمحضاراتمم

ستمأومسبعمهيماحلضاراتمالتالية:ماحلضارةمالغربية،مواحلضارةمالكونفوشيوسية،مواحلضارةمم

حلضارةماألرثوذكسية،مواحلضارةمالالتينيةمـماألمريكية،مورباممماليابانية،مواحلضارةماإلسالمية،موام

احلضارةماألفريقية..موالرصاعاتمالهمةمالقادمةمسوفمتقوممعىلمطولماخلطوطمالثقافيةمالتيمم

متفصلمبنيمهذهماحلضاراتم(م

مالفروقمبنيماحلضاراتمهيمفروقمأساسيةمتتلخصميفمالتاريخمم وهوميرىمانطالقاممنمهذامأنَّ

قافة،موأهممالفروقمهومالدين..مفالدينممركزيميفمالعاملماحلديث،مورباممكانمهومالقوةممواللغةموالثم

مللتبديلمأوماحللولمم مالفروقمالثقافيةمليستمقابلة موهذه مالتيمحتركمالناسموحتشدهم، الركزية

الوسط،مومعمحتديدمالعالقاتمالختلطةمبمقياسمدينيمأومإثنيمفستنشأمحتالفاتميفمصورةممتزايدةمم

مام مبنيممتستغل مصدام مسيحدث مذلك معىل موبناًء مالشرتكة، ماحلضارية مواهلوية مالشرتك لدين

ماحلضارات.م

ولامكانمهناكمصداممعسكريميمتدمعمرهمقرونًامبنيمالغربمواإلسالممفإنهمليسممنمالرجحمم

أنمينحرس،موإذامأضفنامإىلمذلكمالتفاعلمالعنيفمبنيماحلضارةمالغربيةمواحلضارةمالكونفوشيوسيةمم

 
لماحلربمالباردةمومعظممالقرنمالعرشين.مهذاماإلسالمية،مالصينية،ماهلندوكية..(مبدالًممنماألسسمالعقائديةمكاممكانماحلالمخال

مالتصنيفمالثقايفمسيصفمالعاملمبطريقةمأفضلممنمالنظرةمالتقليديةمللدولمالختلفةمذاتمالسيادة.

وخلصمإىلمالقولمبأنهملكيمنفهممالنزاعميفمعرصنامويفمالستقبل،ماخلالفاتمالثقافيةمجيبمأنمُتفهم،موالثقافةم)بدالًممنمالدولة(م

ممالقبولمهبامكطرفموموقعمللحروب..ملذلكمفقدمحذرمأنماألمممالغربيةمقدمتفقدمزعامتهامإذامفشلتميفمفهممالضبيعةمجيبمأنميت

 غريمالقابلةمللتوفيقملإلحتقاناتمالتناميةمحاليًام)انظر:مالوسوعةماحلرة(



561 

 

ممنمام ماحلضارةممفإنه مهيدد موالكونفوشيوسية محتالفمبنيماحلضارتنيماإلسالمية لمكنمأنمينشأ

ممTHE WEST AND THE RESTالغربية،مويبرشمبظهورمصداممحضاراتمبنيمالغربموالبقيةمم

عىلمحدمتعبريه،موبناًءمعىلمذلكمفإنهمخياطبمالساسةمالغربينيمحمذرًا:م)معىلمالغربمأنمحيدممنمم

متوسيعمالقوةمالعسكريةمحلضاراتممعاديةمحمتملة،مخصوصًامالكونفوشيوسيةمواإلسالم(م

م.مفاممالتدافع؟م.مالتفتمإيل،موقال:مهذامهومرصاعماحلضاراتم

ميتعاملممعهممإالمبمنطقماللصوصية.ممم.موالم.مقال:ماللصمالميتصورمالناسمإالملصوصام

م.مماممرادكممنمهذا؟م.مقلت:مملمأفهمم

.مفالوجوداتمم.مقال:مالتدافعمسنةمإهليةمكونيةمقامتمعليهامحكمةمالوجودمالثنائيميفماخلالئقم

م متعاىل مقال مكام ممزدوجة، ممتقابلة مم:﴿مكلها ُروَن مَتَذكَّ مَلَعلَُّكْم مَزْوَجنْيِ مَخَلْقَنا
ٍ
ء ميَشْ مُكلِّ مم﴾مَوِمن

م(م49لذاريات:مم)ام

م.مفإنممنطقمأهلمالسالمميستدعيمالتعاملمالسلميممعمهذهمالزوجية.مم.موباممأنماألمرمهكذام

.مم.م.موعىلمصورهمومستوياتهم.موالتعاملمالسلميميقتيضمالتعرفمعىلمأسبابمالتدافعمومصادرهم

موعىلمغاياتهموأهدافه.م

م.مأسبابمالتدافعمومصادرهمقلت:مفحدثنيمعنمم

مم:﴿معىلمحكمةماهللميفماختالفمالناسمكامميشريمإىلمذلكمقولهمتعاىلممقال:ميقوممالتدافعمأساسًامم

ًةمَواِحَدًةمَوالَمَيَزاُلوَنمخُمَْتِلِفنَيمم (،محيثميبنّيمالقرآنمأنمم118)هود:مممم﴾مَوَلْومَشاَءمَربَُّكمجَلََعَلمالنَّاَسمُأمَّ

ضًامماالختالفمبنيمالبرش،موهومأهممعنرصمبهميتحققمالغرضممنموجودماإلنسان،مليسممناقم

مالتنازعمم ميفيضمإىل مألنه ممعمرضورته، ميفمالجتمع ممعارضملوجوده مولكنه ماإلنسانية لطبيعته

موالتدافع،مفيقتيضمهتذيبهمبالضوابط.م

ويقررمالقرآنمأنممصدرمالتدافعمهوماإلنسانمنفسهمالتيمأهلمهاماهللمفجورهاموتقواها..مأيمأنهمم

جتمعمبتدافعمالنفسموجيعلممنمذلكمممصدرمداخيل،موليسمخارجيًا،ملذلكميربطمالقرآنمتدافعمالم
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ماهللََّماَلممم:﴿مسنةممطردة،مفمتىمتغرّيمماميفمالنفسمغرّيماهللمتعاىلمماميفمالجتمعممنمحالمقالمتعاىلمم إِنَّ

وْامَمامِبَأْنُفِسِهْممم ُ مَمامِبَقْوٍممَحتَّىمُيَغريِّ ُ م(م11)الرعد:مممم﴾مُيَغريِّ

سنة،مويكونمفعلماهللمتعاىلممطردًاممعمموهذاميدلمعىلمأنماإلنسانمنفسهمهومالحركمهلذهمالم

فعله،ماألمرمالذيميقطعماحلجةمعىلماألممميفمانحطاطها،مويدفعهامإىلمالشاركةمالفاعلةميفمصياغةمم

مالعولةموتشكيلهاموتفسريها،مالمأنمتتخلفمبحجةمأنمذلكمهومقضاءماهللموقدره.م

م.مصورمالتدافعمومستوياتهمقلت:مفحدثنيمعنمم

م.م.م.مولكنهامتتجىلميفمثالثةممستوياتهمرئيسةم.مالتدافعمكثريةمقال:مصورمم

،مفهومالتدافعميفمإطارمالنفسماإلنسانية،موهذامهوماألساسموالصدر،موينشأمبسببهممأوهلامأمام

رصاعمداخيلميفمالنفسمبنيمنوازعماخلريمالتيميباركهاماهللمتعاىلمونوازعمالرشمالتيميوّلدهامالشيطان..مم

.مقالمتعاىلمعنمم.مالكريممعنمهذامالرصاعمبأساليبمخمتلفةموعرضهمبصورةممتعددةموقدمعرّبمالقرآنمم

مم:﴿مالنفسماإلنسانيةم اَها مَخاَبمَمنمَدسَّ مَوَقْد اَها، مَأْفَلَحمَمنمَزكَّ مَقْد مَوَتْقَواَها، مُفُجوَرَها مم﴾مَفَأهْلََمَها

م(م10-م8)الشمس:مم

مم﴿مم:مهوىمالنفس(،مقالمتعاىلموينظممالقرآنمهذامالستوىممنمالتدافعمبمحاربةمماميسميهمبـم)م

م ِهمَوهَنَىممم:﴿م(،موقالم26)ص:مم﴾مَوالمَتتَِّبِعماهْلََوىمَفُيِضلََّكمَعنمَسِبيِلماهللَِّ امَمْنمَخاَفمَمَقاَممَربِّ َوَأمَّ

ماجْلَنََّةمِهَيمالَْْأَوىمم م(م41-م40)النازعات:مممم﴾مالنَّْفَسمَعِنماهْلََوىمَفإِنَّ

جتمعمالواحد،موهوممستوىمتابعملألول،موبهمينشأمرصاعمم،مفهومالتدافعميفمظلمالمالثاينموأمامم

بنيمالناسمولومكانوامحتتممظلةماإليامن،مولذلكمينظمهمالرشعمببيانماحلقوقمووضعماحلدود..موقدمم

وضعمالقرآنمالكريمممبادئمخمتلفةمحاًلمهلذامالستوىممنمالتدافع،مبوصفهممبدًأمللشورى،مومبدأمم

ماألمرمبالعروفموالنهيمعنمالنكر.مم

ماهللََّمَيْأُمُرمِباْلَعْدِلمَواإِلْحَساِنممم:﴿م.مكاممقالمتعاىلم.موأمجعمهذهمالبادئمهوممبدأمحتقيقمالعدلم إِنَّ

ُروَنمم مَواْلُنَكِرمَواْلَبْغِيمَيِعُظُكْممَلَعلَُّكْممَتَذكَّ
ِ
مِذيماْلُقْرَبىمَوَيْنَهىمَعِنماْلَفْحَشاء

ِ
م(م90)النحل:مممم﴾مَوِإيَتاء
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ةماالجتامعّيةميفمتوزيعمالثروةموالتوازنمبنيماحلقوقموالواجبات،ممومنمأهممصوره:مالعدالم

ودفعمالظاملموالطغيان..مأومكاممعربمعنمذلكمابنممسكويهمبقوله:م)إنمالعدالةمموجودةميفمثالثةمم

مواضع:مأحدهامقسمةماألموالموالكرامات،موالثاينمقسمةمالعامالتماإلرادية،مكالبيعموالرشاءمم

مممم( 1) مةماألشياءمالتيموقعمفيهامظلمموتعد(موالعاوضات،موالثالثمقسم

ِرَمنَُّكْممَشَنآُنمممم:﴿موالعدلممطلوبميفماإلسالم،مولوممعماألعداء،مكامميقررهمقولهمتعاىلمم َواَلمجَيْ

م(م8)الائدة:مممم﴾مَقْوٍممَعىَلمَأالَّمَتْعِدُلوْاماْعِدُلوْامُهَومَأْقَرُبملِلتَّْقَوىمم

احلضاريمبنيماألمممأومالشعوبمالختلفة،موالذيميشارمإليهمبـمم،مفهومالتدافعمالثالثموأمام

)الرصاع(مأوم)صدامماحلضارات(،موهوميفمالواقعمليسمصدامًاميفممجيعماألحوال،موإناممينقلبمم

رصاعًاموصدامًامعندمامخيرجمعنمضوابطمالقانونمالرشعيمأومالفطريمالذيمتتحاكممإليهماألمممم

ملتنظيممالعالقاتمبينهم.م

.مولهمجتلياتممتعددةممثل:مالكفرمواإليامن،مم.مالستوىممنمالتدافعمصورًامخمتلفةمويتخذمهذام

.موهومتابعمبصورةمم.ماحلقموالباطل،مالقويموالضعيف،مالعدلموالظلم،ماالستكبارمواالستضعافم

َوَلْومَشاَءمَربَُّكمممم:﴿مأساسيةمللمبدأماألولممنمالتدافع،مأيماختالفمالناسمالذيميشريمإليهمقولهمتعاىلمم

ُهْمممَجِيًعاممآلمَم م(م99)يونس:مممم﴾مَنمَمنميِفماألَْرِضمُكلُّ

وهذامالستوىمهوماألهمميفمهذهمالستوياتمكلهاميفمنظرمالقرآن،مألنمبهمتتميزمالواقعموتتحددمم

مِفْتَنًةمَوِإَلْيَنامُتْرَجُعوَنمممم:﴿مالدرجاتميفمالدارين،موهيمالغايةممنمقولهمتعاىلمم مَواخْلَرْيِ ِّ مم﴾مَوَنْبُلوُكممِبالرشَّ

م(م35)األنبياء:مم

واألصلميفمهذامالنوعممنمالتدافعمكامميقررماإلسالممهومأنميكونمباحلسنى،مكامميشريمإليهمقولهمم

ِتيمِهَيمَأْحَسُنمممم:﴿متعاىلمم يَِّئُةماْدَفْعمِبالَّ اْدَفْعمممم﴿ممم:م(،موقولهم34)فصلت:مممم﴾مَوالمَتْسَتِويماحْلََسَنُةمَوالمالسَّ

يَِّئةَم ِتيمِهَيمَأْحَسُنمالسَّ م(م96)الؤمنون:مممم﴾ممَنْحُنمَأْعَلُممِباَممَيِصُفوَنممِبالَّ

 
 .م125(هتذيبماألخالقموتطهريماألعراق،ص1)
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وقدميكونمالتدافعمبالواجهةمالسلحةملدفعمالظلمموالطغيان،مليحقماهللماحلقمويبطلمالباطل،مم

َوَلْوالمَدْفُعماهللَِّمالنَّاَسمَبْعَضُهممِبَبْعٍضممم:﴿موحيصلمالنرصموالتمكني،موهومماميشريمإليهمقولهمتعاىلم

َمْتمَصم ُدِّ ماهللََّمهلَّ ُهمِإنَّ ماهللَُّمَمنمَينرُصُ نَّ ممَواِمُعمَوِبَيٌعمَوَصَلَواٌتمَوَمَساِجُدمُيْذَكُرمِفيَهاماْسُمماهللَِّمَكِثرًيامَوَلَينرُصَ

مَعِزيٌزمم م(م40)احلج:مممم﴾مَلَقِويٌّ

ويرسممالقرآنمالكريمملتنظيممهذامالستوىممنمالتدافعمقواعدمعامة،ميمكنماعتبارهام)أسسمم

مظاممالدويل(مالسالمميفمالنم

م.مم.ممنهامتكريمماإلنسانممطلقًامبرصفمالنظرمعاّمميدينمبهممنماعتقادم

مومنهامجعلمالتعارفمالغايةممنمتفريقمالناسمإىلمشعوبموقبائل..مم

ِذيَنمُيَقاتُِلوَنُكْمممم:﴿مومنهامحتريممالبدءمبالعدوانمكامميقررهمقولهمتعاىلم َوَقاِتُلوْاميِفمَسِبيِلماهللَِّمالَّ

مالُْْعَتِديَنممَوالَمَتْعتَم بِّ
ماهلّلَمالَمحُيِ م(مم190)البقرة:مممم﴾مُدوْامإِنَّ

ْممَوالَمَتنُقُضوْاماألَْياَمَنمَبْعَدممم:﴿مومنهامالوفاءمبالعهد،مكاممقالمتعاىلم َوَأْوُفوْامبَِعْهِدماهللَِّمِإَذامَعاَهدتُّ

ماهللََّمَيْعَلُممَمامَتْفَعُلوَنمم م(م91)النحل:مممم﴾مَتْوِكيِدَهامَوَقْدمَجَعْلُتُمماهللََّمَعَلْيُكْممَكِفياًلمإِنَّ

موغريهاممنمالبادئمالتيمحتفظمالسالممالعالي.م

م.ملغايةممنمالتدافعمامقلت:مفحدثنيمعنمم

قال:مإنمغايةمالتدافعميفمالقرآنمالكريممهوماالجّتاهمنحومالتوازنمبإحداثمالتغيري،ملذلكمفهومم

تابعملسنةماحلركةمالشاملةمللوجودمكله..مفالكونمكلهمخاضعملسنةمالتغيريمبطريقةمأومأخرى،مقالمم

مَهالٌِكمِإالّمَوْجَهُهمممم:﴿متعاىلمم
ٍ
ء ميَشْ مَمْنمَعَلْيَهامَفاٍنمَوَيْبَقىمممم:﴿متعاىلمممم(،موقالم88)القصص:مممم﴾مُكلُّ ُكلُّ

م(م27-م26)الرمحن:مممم﴾مَوْجُهمَربَِّكمُذوماجْلَالِلمَواإِلْكَراِممم

فصورمالتدافعممتعددةمولكنمغايتهامواحدةمهيمإجيادمتوازنمبشكلمما،ممثلمإظهارماحلقمالذيمم

والغنىموالفقر،موالسالبممهومغايةمالتدافعمبنيماحلقموالباطل،مومثلهمالتدافعمبنيمالقوةموالضعف،مم

موالوجب.م
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وأهممملحظميفممسألةمالتغيريماالجتامعيممنمالوجهةمالقرآنيةمهومأنهممهمةممجاعيةمترتبطمهبامم

أسبابمرقيماألمممأومانحطاطها،موجعلماهللمكلمذلكمموقوفًامعىلمفعلماإلنسانموحركته،مكاممقالمم

مَمامِبَقْوٍممَحتَّممم:﴿متعاىلمم ُ ماهللََّمالَمُيَغريِّ وْامَمامِبَأْنُفِسِهْمممإِنَّ ُ .مفاإلنسانمهومالذيميبدأمم.م(م11)الرعد:مممم﴾مىمُيَغريِّ

ميفمالتغيري،موفعلماهللميطردموينعكسممعمفعله.م

 التعايش: 

م.مفامماألساسمالثالث؟م.مقلنا:معرفناماألساسمالثاينم

م.مم.مقال:ملقدمذكرميلمصاحبيمأنهم)التعايش(م

مبالعالقاتمالعالية؟م.مومامعالقتهمم.مقلنا:ممامالتعايش؟م

قال:مالتعايشمهومأنميعيشمالبرشممجيعامـممهاممكانتمألواهنمموأدياهنممـميفمتآلفموأخوةمم

م.م.مومودةم

ًةمَواهللَُّممم:﴿ملقدمذكرماهللمذلك،مفقالم ِذيَنمَعاَدْيُتْممِمْنُهْممَمَودَّ مالَّ َعَلمَبْيَنُكْممَوَبنْيَ مَأْنمجَيْ َعَسىماهللَُّ

يِنمَومَلْمخُيِْرُجوُكْممِمْنمِدَياِرُكْممم7وٌرمَرِحيٌمم)مَقِديٌرمَواهللَُّمَغفُم ِذيَنممَلْمُيَقاِتُلوُكْمميِفمالدِّ (ماَلمَينَْهاُكُمماهللَُّمَعِنمالَّ

ماْلُْقِسِطنَيم)م بُّ
ماهللََّمحُيِ وُهْممَوُتْقِسُطوامِإَلْيِهْممِإنَّ ِذيَنمَقام8َأْنمَترَبُّ يِنمم(مِإنَّاَممَيْنَهاُكُمماهللَُّمَعِنمالَّ َتُلوُكْمميِفمالدِّ

ُْممَفُأوَلئَِكمُهُممالظَّم ْوُهْممَوَمْنمَيَتَوهلَّ الُِوَنممَوَأْخَرُجوُكْممِمْنمِدَياِرُكْممَوَظاَهُروامَعىَلمِإْخَراِجُكْممَأْنمَتَولَّ

م)المتحنة(ممم﴾م(م9)م

 الشهادة: 

م.مفامماألساسمالرابع؟م.مقلنا:معرفناماألساسمالثالثم

م.مم.م( 1) )الشهادة(مممقال:ملقدمذكرميلمصاحبيمأنهم

م.مومامعالقتهمبالعالقاتمالعالية؟م.مقلنا:ممامالشهادة؟م

مِجَهاِدِهمُهَوماْجَتَباُكْممممم:﴿مقال:ملقدمسألتهمعنهمفقال:ملقدمعربماهللمعنه،مفقالمم َوَجاِهُدواميِفماهللَِّمَحقَّ

 
 م،مومامنذكرهمهنامخمترصمملخصممنمرسالةم)مفاتيحمالدائن((محتدثنامعنهاميفمحمالمخمتلفةممنمرسائلمالسال1)
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َةمَأِبيُكْممم يِنمِمْنمَحَرٍجمِملَّ ُكُمماْلُْسِلِمنَيمِمْنمَقْبُلمَويِفمَهَذاملَِيُكوَنممَوَمامَجَعَلمَعَلْيُكْمميِفمالدِّ ِإْبَراِهيَممُهَومَسامَّ

َكاَةمَواْعَتِصُموامبِم الَةمَوآُتوامالزَّ ُسوُلمَشِهيدًامَعَلْيُكْممَوَتُكوُنوامُشَهَداَءمَعىَلمالنَّاِسمَفَأِقيُموامالصَّ اهللَِّممالرَّ

(،مفهذهماآليةمتبنيمرسمالشهادةمورشوطهاموكيفيةمم78احلج:م)مممالنَِّصريُمُهَومَمْوالُكْممَفنِْعَمماْلَْوىَلمَونِْعَممم

محتقيقها.م

م؟مرسمالشهادةمقلت:مفاممم

قال:ملقدمكانمالصاحلونميذكرونمأربعممراحلملسريمالسالكني:مأوهلامالسريممنمالنفسمإىلمم

ماهلل،موهيمرحلةمالبحثمعنماهلل.م

 .مةماهللموثانيها:مسريماإلنسانممنماهللميفماهلل،مبحثامعنمممعرفم

 .موثالثها:ممسريماإلنسانممعماهللمإىلمخلقماهللم

 .مورابعها:ممسريماإلنسانممعماهللمبنيمخلقماهلل،مإلنقاذمخلقماهللم

مقلت:مفأيمسريممنهامحيققمالشهادةمالتيمهيموظيفةماألمةمووظيفةمساستها.م

ةمم.موهيمرحلتهممإلنقاذمخلقماهللممنمعبوديم.مقال:مهيمالرحلةماألخريةممنمسريمالسالكنيم

مالشيطان.م

مبأيديمم موجتعلها ماألرض، ماجليوشمالتيمتفتحمأقطار مالتيمتسريمفيها مأهيمالرحلة قلت:

مالسلمني؟م

.مواألمةمالتيمحيكمهاماإلسالممم.م.مالشهادةمأخطرممنمهذام.م.مليستمهذهمهيمالشهادةم.مقال:مالم

مالمتبحثمعنماالستيالءمعىلماألرايض،موإناممتبحثمعنماالستيالءمعىلمالعقولموالقلوب.م

قدمنصتمالنصوصمالقطعيةمعىلمحريةماالعتقادموالتعبد،مفلكلمذيمدينمدينهمومذهبه،مالمموم

مجُيربمعىلمتركهمإىلمغريه،موالمُيضغطمعليهمليتحولممنهمإىلماإلسالم.م

وملمتذكرمالنصوصمالقدسةمهذهماألحكامممنمبابمالتوجيهمفقط،مبلموردميفمالنصوصممامم

يةمأوممنمالناحيةمالترشيعية..مفاإلكراهمالمجيوزممطلقامبأيممحييلهامأمرامعمليامسواءممنمالناحيةمالنفسم
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ماهللََّمهَيِْديمَمْنمَيَشاُءممممصفةمكانت،مفقدموردمقولهمتعاىل:م (مم272)البقرة:مَلْيَسمَعَلْيَكمُهَداُهْممَوَلِكنَّ

يفمسياقمذكرمالصدقاتمونحوهاممنمأنواعمالنفقاتموالصالت،موقدمروىمسعيدمبنمجبريممرسالمم

يفمسببمنزولمهذهماآليةمأنمالسلمنيمكانواميتصدقونمعىلمفقراءمأهلمالذمةمفلاممكثرمفقراءمالسلمنيمم

لصدقةمعىلممنمم:(مالمتتصدقوامإالمعىلمأهلمدينكم)مفنزلتمهذهماآليةممبيحةملمقالمرسولماهللم

مليسممنمدينماإلسالم.م

وروىمابنمعباسمأنهمقال:مكانمناسممنماألنصارمهلممقراباتممنمبنيمقريظةموالنضري،موكانوامم

مالميتصدقونمعليهممرغبةممنهمميفمأنميسلموامإذاماحتاجوا،مفنزلتماآليةمبسببمأولئك.م

سهمالقناعةماإليامنيةمموباممأنممثلمهذاماألمرمالمتكفيمفيهمالترشيعاتمالدينية،مبقدرممامتؤسم

والتوجيهمالرتبوي،موردتمالنصوصمالقرآنيةمالكثريةمختربمأنماإليامنمنعمةممنماهللمهيبهملنمشاءممنمم

معباده،موأنماإلكراهمالمينتجمالؤمنني،مبلمقدمينتجمالنافقني.م

ةممفلهذامتعمقمالنصوصميفمنفوسمالؤمننيمأنمإكراهمالناسمعىلماإليامنمتدخلميفمالشيئةماإلهليم

َوَلْومَشاَءمَربَُّكمآَلَمَنمَمْنميِفماأْلَْرِضمُكلُُّهْمممَجِيًعامَأَفَأْنَتممممالتيمشاءتمهذاماالختالف،مقالمتعاىل:مم

حريصامعىلمإيامنمممم(،مقالمابنمعباس:كانمالنبيمم99)يونس:مممُتْكِرُهمالنَّاَسمَحتَّىمَيُكوُنوامُمْؤِمننَِيمم

ؤمنمإالممنمسبقتملهمالسعادةميفمالذكرماألول،موالميضلمإالمممجيعمالناس،مفأخربهماهللمتعاىلمأنهمالميم

م.م( 1) منمسبقتملهمالشقاوةميفمالذكرماألولم

وهيمختربنامأنمتبنيماحلقموالضاللموالرشدموالغيمكافموحدهمللداللةمعىلماإليامن،مفالمم

(مم256)البقرة:مالمإكراهميفمالدين،مقدمتبنيمالرشدممنمالغيممحاجةملوسيلةمأخرى،مقالمتعاىل:م

موكأنمهذهماآليةمحتثمالؤمنمعىلمأنميكونمنموذجامللرشد،مفذلكموحدهمكافمللهدايةمإىلماحلق.مم

منعمةمإهليةمهيبهاماهللمتعاىلملنميشاءممنمعباده،مفهومالذيميرشحمهلامم وهيمختربمأنماهلدايةم

ماهللََّمهَيِْديمَمْنمَيَشاءُمممالصدور،مقالمتعاىلمم (،موقالمتعاىل:ممم272)النساء:مممَلْيَسمَعَلْيَكمُهَداُهْممَوَلِكنَّ

 
م.م3/337القرطبي:مم(1)
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ماهللََّمهَيِْديمَمْنمَيَشاُءمَوُهَومَأْعَلُممِباْلُْهَتِدينَم (،موقالمم56)الكهف:مإِنََّكماَلمهَتِْديمَمْنمَأْحَبْبَتمَوَلِكنَّ

ذِممتعاىل:م مالَّ مَعىَل ْجَس مالرِّ َعُل مَوجَيْ ماهللَِّ مِبِإْذِن مِإالَّ مُتْؤِمَن مَأْن ملَِنْفٍس مَكاَن ماَلممَوَما يَن

م(م100)يونس:مَيْعِقُلونَم

وهيمختربمأنماهلدايةممصلحةمشخصية،موالضاللممرضةمشخصية،مودورمالؤمنمهومالدعوةمم

مِمْنممللمصلحةموالتنفريممنمالرضة،مالماإللزاممبذلك،مقالمتعاىل:م َامالنَّاُسمَقْدمَجاَءُكْمماحْلَقُّ ُقْلمَياَأهيُّ

م ماْهَتَدى مَفَمْن ُكْم مَعَلْيُكْمممَربِّ مَأَنا مَوَما مَعَلْيَها مَيِضلُّ اَم مَفِإنَّ مَضلَّ مَوَمْن ملَِنْفِسِه مهَيَْتِدي َفِإنَّاَم

مَفَمْنماْهَتَدىمَفِلَنْفِسِهمم(وقالمتعاىل:مم108ٍَ)يونس:مِبَوِكيلم امَأْنَزْلَنامَعَلْيَكماْلِكَتاَبملِلنَّاِسمِباحْلَقِّ ِإنَّ

مَعلَم مَفِإنَّاَممَيِضلُّ م(م41)الزمر:مْيَهامَوَمامَأْنَتمَعَلْيِهْممِبَوِكيلٍمَوَمْنمَضلَّ

ْرمممموهيمختربمأنمدورمالؤمنمهومالدعوةمالمالسيطرةمعىلممنميدعوهمأومإكراهه،مقالمتعاىل:مم َفَذكِّ

ٌرمَلْسَتمَعَلْيِهْممِبُمَسْيِطرٍم اَممَأْنَتمُمَذكِّ م(م21)عبس:مممإِنَّ

وهيمختربمأنماإليامنموالكفرمحريةمشخصيةمتتبعممشيئةمصاحبهامالماإللزامماخلارجي،مقالمم

النَِِيمَناًرامأَمممتعاىل:مم امَأْعَتْدَناملِلظَّ ُكْممَفَمْنمَشاَءمَفْلُيْؤِمْنمَوَمْنمَشاَءمَفْلَيْكُفْرمِإنَّ مِمْنمَربِّ َحاَطمهِبِْمممَوُقْلماحْلَقُّ

مَيْسَتغِم مَوِإْن اِدُقَها مَوَساَءْتممرُسَ اُب َ مالرشَّ مِبْئَس ماْلُوُجوَه مَيْشِوي مَكالُْْهِل
ٍ
مِباَمء مُيَغاُثوا يُثوا

م(م29)الكهف:مُمْرَتَفًقام

.مولكنيمالمأزالمأتساءلمعنمرسمالشهادةمالتيمهيموظيفةمهذهمم.مقلت:معرفتمهذامووعيتهم

ماألمةمنحومسائرماألمم.م

هبدهياماألمم،مبلمحتنملسلوكمممقال:مالشهادةمتتحققمبأنمتكونماألمةمنموذجامصاحلامهتتديم

مسبيلها.م

مقلت:مفكيفمتتحققمهذهمالشهادةميفممنتهىمكامهلا؟م

مقال:مبأربعموظائفمكربىمتشرتكماألمةممعمأويلمأمرهاميفمحتقيقها.م

مقلت:مفاممأوهلا؟م
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م.مالقوةمقال:مم

مقلت:متقصدمامتالكماألمةمألنواعمأسلحةمالدمارمالشامل.م

ملبهمالسالممالشامل.مقال:مأقصدمامتالكماألمةمألنواعمماميتطم

مقلت:مفامميتطلبمالسالممالشامل؟م

مقال:ميتطلبمحتققماإلنسانموالجتمعمواألمةمبأرفعممراتبمالكاملمالمكن.م

مقلت:ميفمأيمجمال؟م

مقال:ميفمكلمالجاالت:مالعرفية،مواخللقية،موالرافقية.م

مقلت:مفاممالوظيفةمالثانيةمالتيمتتطلبهامالشهادة؟م

م.مالعدلمقال:مم

ممعمالرعية؟مقلت:مالعدلمم

.مفالعدلماحلقيقيمالميعرفمتنوعمالكاييل،موالميفرقمبنيماألمم..مم.م.مالعدلممعمالعاملم.مقال:مالم

ِرَمنَُّكْممَشَنآُنمَقْوٍممَعىَلمأَممتعاىل:مقالم اِمنَيمهلِلَِّمُشَهَداَءمِباْلِقْسِطمَوالمجَيْ ِذيَنمآَمُنوامُكوُنوامَقوَّ َامالَّ ممَيامَأهيُّ الَّ

ماهللََّمَخِبرٌيمِباَممَتْعَمُلونَم ُقواماهللََّمِإنَّ حيملنكممممم(،مأيمالم8الائدة:م)مممَتْعِدُلواماْعِدُلوامُهَومَأْقَرُبملِلتَّْقَوىمَواتَّ

مُبْغضمقوممعىلمتركمالعدلمفيهم،مبلماستعملوامالعدلميفمكلمأحد،مصديقامكانمأومعدًوا.م

مقلت:مولكنمكيفمتؤمرونمهبذا،موأنتممتؤمرونميفمنفسمالوقتمببغضمالكافر؟م

مقال:ملقدمأمرنامببغضمكفره،مالمببغضمحلمهمودمهموروحه.م

مقلت:مفاممالفرقمبينهام؟م

.مفهلمترىمم.مكالفرقمبنيمبغضمالطبيبملريضه،موبغضهملرضهم.مهومم.مقال:مالفرقمبينهاممعظيمم

ممنمفرقمبينهام؟م

.مفالطبيبمإنمأبغضمالريضممنعهمنصحه،مبلملعلهمحيبماستمرارمم.مقلت:مالمشكميفمذلكم

م.مأمامإنمأبغضممرضه،مفإنهميتوسلمبكلمماملديهممنمصنوفمالعالجملريحيهممنمعلته.م.مالرضمبهم
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مأنمنفعلم مفكذلكمأمرنا موبذلكم.مقال: مفالعدلمينطلقممنممنابعمالنفسمم.ميكونمالعدلمم. .

مالطاهرة،موليسمجمردمطالءميتالعبمبهمالقضاةموالحامونميفمحماكمكم.م

م( 1) يقررمهذا:)مدعوةمالظلوممـموإنمكانمكافًرامـمليسمدوهنامحجاب(ممملقدمقالمم

محولنا؟مقلت:مفاممالوظيفةمالثالثةمالتيمجتعلممنمهذهماألمةمشهودامعدوالمعىلماألممممنمم

م.مالرخاءمقال:مم

مقلت:مهلماإلسالمميأمرمبالرتف؟م

مقال:مالرتفمرخاءمالطغاةمالتجربين..موالرخاءمترفمالعبيدمالتواضعني.م

مقلت:مفكيفميكونموظيفةممنموظائفمالشهادة؟م

قال:مكيفميستطيعممدربمالنمورمواألسودمأنميتسلطمعىلمقوىمالسبعيةميفمالنمرمواألسدمم

.مفيجعلممنمذلكمالذيمخيافهمالناسمعىلمنفوسهمموسيلةمرزقهمالتيمم.مواللهومليوجههامإىلماللعبم

محيافظمهبامعىلمحياته؟م

مقلت:ممامأسهلمذلكملقدمعرفمشهواتمالنمرمواألسد،مفراحميتالعبمبهممنمخالهلا.م

قال:مفكذلكممنمحييطمبكمممنماألقوام،ماستعبدهتممالدنيا..مفالميقادونمبمثلمنظرهممإليهم..مم

مملكها.مأومنظرهمملنميم

مقلت:مفاممالوظيفةمالرابعةممنموظائفمالشهادة؟م

م.مالسامحةمقال:مم

مقال:ممامالسامحة؟م

متعاىلم ملقوله ماإليامين مالتطبيق مهي مِمَنممقال: ْشُد مالرُّ َ مَتَبنيَّ مَقْد يِن مالدِّ ميِف مإِْكَراَه ماَل ﴿:

﴾)البقرة:م م(م256اْلَغيِّ

إنمهذهماآليةمرصحيةمبأنهمالمإكراهموالمقهرميفماعتناقمالدين،موإناممذلكممرتوكملعقلماإلنسانمم

 
م(مرواهمأمحد.1)
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وتفكريهمغريمالأسورملتعصبمأومهوىمأومتقليدمأومحظمنفس..مفمنمرشحماهللمصدرهملإلسالممم

 دخله،مومنمختممعىلمسمعهموبرصه،متركموشأنهمدونمقرسمعىلمالدين.م

مممنمالذنوب..مواعتربمالكرهمعىلماإلسالممغريممسلم..مألنمموهلذاماعتربماإلكراهمعىلماإلسالم

ماإلسالممالميكونمإالمعنمقناعة.م

وقدمرويميفمسببمنزولماآليةمالسابقةمأنمالرأةمالتيمكانتمالميعيشمهلامولدمجتعلمعىلمنفسهامم

ءنام)مأيممإنمعاشمأنمهتوده،مفلاممأجليتمبنومالنضري،مكانمفيهمممنمأبناءماألنصار،مفقالوا:مالمندعمأبنام

م.م( 1) المندعهمميعتنقونماليهودية(،مفنزلتماآليةمتنهاهممعنمذلكم

مانظر..ممم

رغممأنمحماوالتماإلكراهمكانتممنمآباءميريدونممحايةمأبنائهمممنمالتبعيةمألعدائهممالحاربنيمم

الذينمخيالفوهنمميفمدينهمموقوميتهم،مورغممالظروفماخلاصةمالتيمدخلمهباماألبناءمدينماليهوديةمم

مللمخالفنيميفمموهممصم محينذاكممنمموجاتماالضطهاد مالعاملمكله مكانميسود مورغممما غار،

تمرعاياهامحيًنامبنيمم الذهب،مفضاًلمعنمالدين،مكاممكانميفممذهبمالدولةمالرومانيةمالتيمخريَّ

التنرصموالقتل،مفلاممتبنتمالذهبماللكاينمأقامتمالذابحملكلمَمنمالميدينمبهممنمالسيحينيممنمم

موغريهم.ممماليعاقبةم

م..مم( 2) رغممكلمهذا،مرفضمالقرآنماإلكراهمم

لقدمقالمالقرآنميفمآيةمأخرى:﴿مَوَلْومَشاَءمَربَُّكمآَلََمَنمَمْنميِفماأْلَْرِضمُكلُُّهْمممَجِيًعامَأَفَأْنَتمُتْكِرُهمم

م(﴾)يونس(م99النَّاَسمَحتَّىمَيُكوُنوامُمْؤِمننَِيم)م

لعظام..موقدمأمرمالقرآنمباالقتداءمباألنبياء:﴿ممويذكرمالقرآنمعنمنوح،موهومنبيممنماألنبياءمام

 
(ممرواهمأبومداودموالنسائيموابنمأيبمحاتمموابنمحيانميفمصحيحه،موهكذامذكرمجماهدموسعيدمبنمجبريموالشعبيمواحلسنم1)

م.م1/310كثري:البرصيموغريهممأهنامنزلتميفمذلك،مانظر:مابنم

م(ممغريمالسلمنيميفمالجتمعماإلسالمي،ميوسفمالقرضاوي،مبترصف.2)
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َيْتمَعَلْيُكمْم مَوآَتايِنمَرمْحًَةمِمْنمِعْنِدِهمَفُعمِّ َأُنْلِزُمُكُموَهامَوَأْنُتْمممممَقاَلمَيامَقْوِممَأَرَأْيُتْممِإْنمُكْنُتمَعىَلمَبيَِّنٍةمِمْنمَريبِّ

م(م28هَلَامَكاِرُهوَن﴾م)هود:م

امَأْنَزْلَنامعَم مموقال:﴿مِإنَّ مَفِإنَّاَممَيِضلُّ مَفَمِنماْهَتَدىمَفِلَنْفِسِهمَوَمْنمَضلَّ َلْيَكماْلِكَتاَبملِلنَّاِسمِباحْلَقِّ

م(م41َعَلْيَهامَوَمامَأْنَتمَعَلْيِهْممِبَوِكيٍل﴾م)الزمر:م

مَعَليْم مَأْنَت مَوَما مَعَلْيِهْم مَحِفيٌظ ماهللَُّ مَأْولَِياَء مُدوِنِه مِمْن َُذوا ماختَّ ِذيَن مِبَوِكيٍل﴾مموقال:﴿َوالَّ ِهْم

م(م6)الشورى:م

مَوِعيِد﴾مم مخَيَاُف مَمْن مِباْلُقْرآِن ْر مَفَذكِّ مِبَجبَّاٍر مَعَلْيِهْم مَأْنَت مَوَما مَيُقوُلوَن مِباَم مَأْعَلُم وقال:﴿َنْحُن

م(مم45)ّق:م

م(م22وقال:﴿مَلْسَتمَعَلْيِهْممِبُمَصْيِطٍر﴾م)الغاشية:م

م مَوَما ُكوا مَأرْشَ مَما ماهللَُّ مَشاَء مِبَوِكيٍل﴾مموقال:﴿مَوَلْو مَعَلْيِهْم مَأْنَت مَوَما مَحِفيظًا مَعَلْيِهْم َجَعْلَناَك

م(م107)األنعام:م

ماْلَبالُغمَواهللَُّمم ُسوِلمِإالَّ وقدمقرصتماآلياتمدعوةمالرسولموالذينممعهمعىلمالبالغ:﴿مَمامَعىَلمالرَّ

امَفاَممَأْرَسْلَناَكمَعَلْيِهْممَحِفيظًامِإْنمَعَلْيَكمم(..م﴿مَفِإْنمَأْعَرُضوم99َيْعَلُممَمامُتْبُدوَنمَوَمامَتْكُتُموَن﴾م)الائدة:م

ماْلَبالُغم﴾م)الشورى:ممنماآليةم م(مم48ِإالَّ

ففيمهذهماآلياتمترصيحمبأنمدورمحممدموالذينممعهممقصورمعىلمالتبليغمالمأزيدممنمذلك،مم

ممعنمموأنهمُأرسلممبلغًا،موملمُيرسلمحفيظًامعليهم،ممسؤواًلمعنمإيامهنمموطاعتهم،محتىميمنعهم

ماإلعراض،مويتعبمنفسهمإلقباهلممعليه.م

وهذامالوعيمجيعلمالسلمميعاملماآلخرمباممتتطلبهماألخالقموالقيمممنمغريمأنميؤثرمفيهممامم

ميرىمعليهماآلخرممنمانحرافمعنممنهجه.م

م***م

م.مسألناه:مفكيفمبداملكمأنمتفارقه؟م.مبعدمأنمحدثنامصاحبنامعنمأحاديثمصاحبهممم
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.مفجاءملينقذمإخوانهمم.مسمعمنبأمالفتنةمالتيمتريدمأنمتستأصلمالسلمنيمقال:ملقدمذكرتملكممأنهمم

.مولكنمقدرماهللمأبىمإالمأنميضعنيميفمهذهماحلفرةمم.م.موملمأجدمبعدمأنمفارقنيمإالمأنمأبحثمعنهم.ممنهام

مالتيمكنتمحفرتممثلهامكثرياملكلممنمتومهتهممأعداءميل.مم

م

م
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متاسعامـمالكونم

ال:مسأحدثكمماليوممأنامعنمحديثي..مأنامرجلمولدمحيثمميفماليوممالتاسع،مقاممرجلممنا،موقم

..موحيثميوجدمهنرممنمأكربمأهنارمم( 1) توجدمأضخممغابةممداريةممطريةميفمالعامل..مغاباتماألمازونم

م..مهنرماألمازون..مم( 2) العاملم

مواحليواناتمالكثريةم موبنيمتلكمالنباتاتمالتنوعة.. مولدتمونشأتمم( 3) يفمتلكمالياه.. ..

موتربيت..مم

قدمامتألمقلبيمبحبمكلممامحويلمحتىمرصتمالمأفرقمبنيماإلنسانموالياهمواألشجارمموم

مواألزهارموأيمحيوانمأليفمأوممتوحش..مم

لقدممألتمطبيعةماألمازونماجلميلةمأركانمقلبي..مفكنتمأسبحمفيهامريبممنمغريمأنمأشعر..مم

رها..موذلكمالنسيممالعليمممرباممكاممتسبحهمالطيورمبتغاريدها..مواألزهارمبرحيقها..موالياهمبخريم

مهببوبهمكلمحنيمحامالمروحماحلياةمإىلمأنفاسناموحياتنا.م

 
منمحوضمهنرماألمازونمم²مليونمكممم5,2(متعتربمغابةماألمازونمالطريةمأكربمغابةماستوائيةممطريةميفمالعامل،متغطيمنحوم1)

دور،ميفمأمريكاماجلنوبية.ميقعمثلثامالغابةمالطريةمتقريبًاميفمالربازيل.مكاممحتتلمالغابةمالطريةمأيًضامأجزاءممنمبوليفيا،موبريو،موإكوا

دلماحلرارةمسم،مويبلغممع445ومم130وكولومبيا،موفنزويال،موغايانا،موسورينامموغيانامالفرنسية.ميرتاوحممعدلمالطرمسنوًيامبنيمم

 °م..27حوايلم

ماألمازونم2) مهنر مطول ميبلغ ماجلنوبية. ميفمأمريكا مهنر موأهم مالنيل، مهنر مبعد مالعامل مأهنار مأطول مثاين ماألمازون مهنر ميعترب )

 كمموحيتويمعىلمكميةممنمالاءمأكثرممنمأيمهنرمآخرمـمأكثرممنمأهنارمالسيسيبيموالنيلمويانجتيسمجمتمعة.6,437

زونمالطريةمتشكيلةمواسعةممنمالنباتاتمواحليواناتمأكثرممنمأيممكانميفمالعامل،محيثمتعيشمفيهام(متضممغابةماألمام3)

نوًعامأومأكثرممنمم280عرشاتماآلالفممنمأنواعمالنباتاتمالختلفةمهناك.محيتويماهلكتارمالواحدممنمأرضمالغابةمالطريةمعىلم

مالنباتاتماالقتصادية ممن مالعديد مويوجد مالختلفة. موالكاكاو،مماألشجار مالربازييل ماجلوز متنتج موهي مالطرية. مالغابة ميف الهمة

نوعممنمالطيورمالغابةمالطرية.مكاممحتتويمأهنارمالنطقةمم1,500والكورارم)عّقارممهم(مواألناناسموالطاط.ميستوطنمأكثرممنم

مليوًناممنمم30غابةمماميقربممنمنوعممعروفممنماألسامك،موباإلضافةمإىلمذلك،ميعتقدمالعلامءمأنميفمالم3,000عىلمحوايلم

 احلرشاتمالختلفة..



575 

 

مالعاليةم مأصعدمقممماألشجار موأتأملممم( 1) كنتمأحيانا التيمكانتممتألمأرضماألمازون..

الطبيعةماجلميلةمالتيماختلطمفيهامكلممجيلموتناسق..مفأشعرمبأنمتلكماألرضمبغاباهتامومياههامهيمم

ممنهامتتنفس،موهبامحتيا..ممممرئةماألرضمالتيم

ملمأكنمأتصورميفميومممنماألياممأنممنمالبرشممنميفكرميفمأنميغريمعىلمرئةماألرضمليطعنهامم

برماحه..مويقتلماألرضممنمخالهلا..ملكنيمرأيته..موعشتممعهممعاركمعنيفة..مسأحدثكممعنهامم

د..موالذيمكانمماليوم..موسأحدثكممكذلكمعنمذلكمالرجلمالذيمجئتممنمأجلهمإىلمهذهمالبالم

سببمإنقاذيممنمموتمحمتممكانميرتبصميب..موكانمسببمذلكميفممألمقلبيمباألملميفمانتصارمم

مالسالممعىلمالرصاع..موانتصارماخلريمعىلمالرش..موانتصارماحلياةمعىلمالوت.م

 الرصاع 

يفمذلكماليومموصلتنامأولمجريدة..ملستمأدريمتارخيهامبالضبط..مفقدمكنامنعيشمالطبيعةمم

مة..موالطبيعةمكانتمتفرضمعلينامأنمنعيشممنمدونمأنمنعرفمكممعشنا،موكممبقيملنا..مممالحضم

ملمنكنمحينهامنعرفماجلرائدممعمأننامكنامنتقنمالقراءةموالكتابة..مفلذلكممحلتمتلكماجلريدةمم

مإىلمقمةممنمقممماألشجارمالتيمكنتمأعشقها..مورحتمأقلبمصفحاهتامبلهفةموشوق..مم

فحاهتامحتىمهالتنيمأرقاممكثريةمكادتمتسقطميبممنمقمةمتلكمملكنيممامإنمقلبتمبعضمصم

م:م( 2) الشجرةمالعاليةم

بالائةميفمالسنواتمممم28لقدمقرأتمأنمإنتاجماحلبوبمانخفضميفمإفريقياملكلمفردمبمعدلم

م،ماألمرمم1900بالائةممنمغاباهتاممنذمعامممم90اخلمسموالعرشينمالاضية..موأنمإثيوبيامفقدتم

 
مرًتا،مكامميرتفعمم50(مترتفعمبعضماألشجارميفماألمازون،موُتدعىمالشواهقمفوقمبقيةمأشجارمالغابةمويصلمارتفاعهامإىلم1)

 مرًتا.مم50وم20الغطاءمالعلويملألشجارمإىلمارتفاعميرتاوحمبنيم

م،موالذيمعقدميفمريوديم1992يمالثاينملألمممالتحدةمحولمالبيئةموالتنميةمعاممم(هذهماإلحصاءاتمذكرتميفمالؤمترمالعال2)

 جانريوميفمالربازيل،موقدماجتمعمفيهمثالثونمألفممشاركمباممفيهمممئةمزعيم.
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الذيممكنممليارمطنممرتيممنمالرتبةمالفوقيةممنماالنجرافمسنويا..موأنمحيواناتماسرتاليامم

بالائةممنمحيواناهتاماألصيلة..موأنماحلياةمالبحريةمممم28واجهماالنقراض،موكانمقدمانقرضمماألصليةمتم

عامامكيمتتخلصممنمعرشةممالينيمبرميلممنمالنفطمالتيمانسكبتمممم180يفماخلليجمالعريبمحتتاجمم

بالائةممنماألهنارمالنترشةميفمأنحاءمالعاملمتعدمملوثة،مكاممتلتقطممم10أثناءمحربماخلليج..موأنم

ممليونمطنممنمالنفاياتمسنويا.مممم6.5الحيطاتمم

ممستنفثمالبلدانمالناميةميفممم2025وفوقمذلكمقرأتمأنمالدراساتمتتوقعمأنهمبحلولمعامم

اهلواءمأربعةمأضعافمكميةمثاينمأكسيدمالكربونمالتيمتنفثهامالدولمالتقدمةماليوم،مكامميتوقعمأنمتفقدمم

مودةمحاليا.ممبالائةممنماألجناسمالوجممم25األرضمأكثرممنمم

وقرأتمبأنماإلنسانميفمدولمالشاملميستهلكممنمالياهمويولدممنماللوثاتمبامميزيدمعنمم

عرشينمضعفامعنمالواطنميفمدولماجلنوب..موأنمالتلوثمالذيميسببهممواطنمأمريكيمواحدميزيدمم

هالكممعىلمذاكمالذيميسببهممواطنمعاديممنمدولمالعاملمالثالثمبعرشينمإىلممائةممرة،مويامثلماستم

هنديامممم35صينيامأومممم13األمريكيمالواحدمللطاقةمماميستهلكهمثالثةميابانيني،مأومستةممكسيكيني،مأومم

مإثيوبيا.مممم499بنغالدشمأومممم153أومم

نوعاممنمممم36وقرأتمأنماإلحصاءاتمتشريمإىلمأنمالعاملمقدمخرسميفمعاممواحدمفقط،محوايلمم

نوعامآخرمللخطر،مأمامالغاباتمممم311تعرضممممنوعاممنمالطيورمباإلضافةمإىلممم94احليواناتمالثديية،مم

بالائةمسنويامنتيجةماالستنزافموتلوثماهلواءمالنتجملألمطارممم2فهيميفمتناقصممستمرمبمعدلم

بالائةممنمالطبقةمالعليامكلمعقد،موذلكمممم7احلامضية،موكذلكمالرتبةمفإهنامتتناقصمباستمرارمبمعدلمم

هناكمالستمرمبالزراعةمالكثيفةمأومالريمالكثيف،ممبسببماالنجرافموالتآكلمبشكلممستمرمنتيجةماإلم

ممماميؤديمإىلمملوحةمالرتبةموتصحرها.مم

وقرأتمأنماستخداماتمالياهمالسيئةمتؤديمإىلمندرةمالياهمونضوهبا،معدامعنماالنخفاضمم

مالطبيعيماحلاصلميفممنسوبمالياهميفمباطنماألرض،ماألمرمالذيمهيددمالبرشيةمبخطرمحقيقي.مم
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طنممنمالنفاياتمالسامةممكدسةمبالقربمممم30000ممعثرمعىلمممم1990يفمعامممممأنهممم( 1) وقرأتم

ألفمطنمممم350منمميناءمسيهانومكفيلميفمكمبوديا،مويلقيمجممعمماريتسامللطاقةميفمبلغاريامسنويًامم

ممنمغازاتمثاينمأكسيدمالكربيتماحلمضيةميفمهنرمماريتسا.م

مموفاةمميفم(ممممم1967م– م1953نيم)موقرأتمأنمالنفاياتمالزئبقيةميفمبحرماليابانمتسببتممامبم

مألفمشخصمبأرضارمصحية.مممممم20،موإصابةمماألشخاصممممنمممالعديدم

طنممنمالكياموياتميفمهنرمالراينمبسويرسا،مممامتسببمممم30ممتدفقمممم1986وقرأتمأنهميفمعاممم

طمانخفضمبنسبةمم500يفمقتلم بالائة،مممم70ألفمسمكةمتقريبًا،مومعدلمالصيدميفمالبحرمالتوسِّ

مدينةمساحليةمتصبمفيه،مدونممعاجلة،مممم120بالائةممنممياهمالجاريملاميقربممنممممم85بسببمأنمم

ممليونمسائح.ممم100إضافةمإىلمنفاياتمنحومم

شخصمبتأثريمسحابةمسامةممنممصنعممم6300ماتمأكثرممنممممم1984وقرأتمأنهميفمعامم

ممتسببمحريقميفممصنعمكيامويميفممم1990كاربايدمللمبيداتماحلرشيةميفمبوبالمباهلند.ميفمعامم

مكم.مممم300كازاخستانميفمإطالقمسحابةمسامةمامتدتمإىلمالصنيمأكثرممنمم

نمالنبعثممنمعوادممم(مطنممنمأولمأكسيدمالكربومم350وقرأتمأنماجلّوميتلوثمسنويًامبـم)م

السيارات،موهومأخطرمالغازاتمعىلمالصحة،مفإذاماستنشقموتغلغلميفمالدم،معطلماألوعيةمالدمويةمم

ممماميسببمالوفاة.م

بعدمأنمقرأتمتلكماإلحصائيات..مامتألتمحزنا..مورحتمأبحثمعنمكيفيةممواجهةمهؤالءمم

ملمجيرؤمأحدمعىلممدارمالتاريخمعىلممالجرمنيمالذيميريدونمأنمخينقواماألرض،مويقتلوامالرباءةمالتيمم

مأنميفكرميفمأنميفعلها..مم

م***م

ذهبتميفمأعامقمتلكمالغاباتمالربيئة..محيثمكانميلمفيهامصديقمعاشمكعيشتي،موأحبمم

 
 م.مم2000(منمكتابمجينيسملألرقاممالقياسيةم/مطبعةم1)



578 

 

الطبيعةمكحبيمهلا..موكانممعمذلكمحريصامعليهامحرصامالميقلمعنمحريصمعليها..موالفرقمبيننامم

ثرمأنميقوممبالدفاعمعنها..مولذلكمملميكنمهيدأملهمبال..ممأننيمآثرتمأنمأعيشمالطبيعة..مأمامهومفآم

م.مونذيراموالميستقرمبهمجسم..ملقدمكانميرحلمكلمحني..مولكلمحمل..ممبرشامم

يفمذلكماليوممالتقيتهميفمأوجمنشاطه..مفقدمدعامنفراممنمأصحابهممنمبالدمخمتلفةمكانمهلمممنمم

رمزمبهمحلبهمللطبيعةمونضالهممنمماحلرصمعىلمالطبيعةممامله..موكلهممكانميرتديماألخرض..ميم

مأجلها.م

معندمامرآينمصاحبيماستقبلني،موالتزمني،مثممعرفنيمبأصدقائه،موعرفهمميب..مم

وعىلمثرىمتلكمالغابةمجلسنامجملسامرباممملمأجلسممثلهميفمحيايت..ملكأنهمكانممأمتا..ملقدمبلغنيمم

مبمثلهميفمحيايت.ممميفمذلكمالجلسممنمأخبارمالرصاعمالتيميواجهمهبامالكونممامملمأسمعم

بدأمأحدهمماحلديث،موقال:متعرفونماهتامميمباهلواء،مولذلكمسأحدثكممعنه..مسأحدثكممم

م..مم( 1) عنمذلكمالركنمالركنيممنمأركانماألرضم

أنتممتعلمونمأنماهلواءمالذيمفوقماألرضممكونممنماألوكسجنيموالنرتوجنيمواألرجونمم

مم3/م100الاء،موثاينمأومكسيدمالكربونمبنسبةمموالنيونموالكنسيونموالكريبتون،موهوحيتويمبخارم

م.م10000بالائة،مأومنحوثالثةمأجزاءممنمممم1منمم

باإلضافةمإىلمالغازاتمالنادرةمالتيمتظهرمنفسهاميفمشكلماأللوانماحلمراءموالزرقاءمواخلرضاءمم

م مويوجدمالنرتوجنيمبنسبة منسبةممم78بالفتاتماإلعالن.. ميفماهلواء،ميفمحنيمحتدد متقريبًا بالائة

مبالائة.ممم21األوكسجنيمعادةمبم

وتعلمونمأنماألوكسجنيمهوممنسمةماحلياةملكلماحليواناتمالتيمفوقماألرض..مومنمرمحةمم

اهللمأنمهذامالعنرصمذامالنشاطمالبالغممنمالوجهةمالكيامويةمقدمأفلتممنماالحتادممعمغريهموتركميفمم

بالائةممثاًلمممم50نماألوكسجنيمبنسبةمماجلوبنفسمالنسبةمتقريبًا،مالالزممجلميعمالكائناتماحلية..مفلوكام

 
 ةم)ابتسامةماألنني((ماقتبسنامبعضماحلوارمالواردمهناممنمرسالةم)مرقيةماجلسد(ممنمسلسل1)
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بالائةمفإنممجيعمالوادمالقابلةملالحرتاقميفمالعاملمتصبحمعرضةممم21أومأكثرممنماهلواءمبداًلممنم

ملالشتعالملدرجةمأنمأولمرشارةممنمالربقمتصيبمشجرةمالبدمأنمتلهبمالغابةمحتىملتكادمتنفجر.مم

ه..مبلمأردتمأنمأحدثكممعنمالجرمنيممأنتممتعلمونمكلمهذا..موأنامملمأردمأنمأحدثكممعنم

الذينميريدونمأنميتالعبوامهبذهمالثروةماألرضيةمالضخمة..مإهنمميريدونمبجشعهمموحرصهممأنمم

مخينقواماألرض،مويستلواممنهامروحماحلياةممقابلمحضارةمتافهةمحقريةممليئةمبالشذوذ.م

مقلنامله:ملقدمأخفتنا..ممامالذيمحصل؟م

التيملوماستمرت..مفإنماألرضملنميبقىمهلامهذامالوجودماحليممقال:ممحصلتمالصيبةموالطامةمم

مالذيمترونه.م

سأرضبملكممأمثلةمرباممتقربملكمماخلطرمالذيمهيددمهواءماألرض..مهواءماألرضمالذيمم

مصارملعبةمبيدمالجرمني:م

ماحليواناتمم مزفر ممن ماجلو مالذيميدخل مذلكماهلواء مالكربون.. مثاينمأكسيد متعرفون أنتم

ميلماالحرتاق؟موالنباتاتموحماصم

مقلنا:منعرفه..مماذامحصلمله؟م

قال:ملقدمعدلتمهذهماحلضارةمالخربةممنممقاديرهمتعديالمكبريا،مفزادمحمتوىماجلوممنمهذامم

بالئةميفمالقرنماألخري،موهوممستمرميفمالزيادةممنمجراءمماميقوممبهماإلنسانممنممم25الغازمبمعدلم

ابمالروج،ممماميزيدممنمإنتاجه،مويقللممنممحرقموقودمالستحاثات،موقطعمأشجارمالغاباتموأعشم

ماستهالكه.م

سكتمقليال،مثممقال:مليسمهذامفقط..ماألوزونمأيضاممسهمالتخريب..مالمشكمأنكممتعرفونمم

ماألوزون..مم

(،موهوممOم3قالمأحدنا:مأجل..مإنهمذلكمالشكلممنماألكسجنيمالؤلفممنمثالثمذراتم)م

جةمخمرشةملألغشيةمالخاطية،موالمسيامميفمجهازممغازمعجيب،مفهوميفمطبقاتماجلومالدنياممادةممهيم
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التنفس،موهوميفمطبقاتماجلومالعلياممادةمحافظةمواقيةمبسببمقدرتهماالمتصاصيةمالقويةملألشعةمم

فوقمالبنفسجيةماآلتيةممنمالشمسم؛مفهوميستبعدممعظمماإلشعاعمفوقمالبنفسجيمالذيمتقلمأطولمم

ممكنمأنمخيربمالادةماحلية.مممنانومرتات،موهوماإلشعاعمالذيميممم310موجاتهمعنمم

قال:مواألوزونميتولدميفمطبقاتماجلومالعليامعندماميتممامتصاصماألشعةمالشمسيةمالقصريةمم

ماألكسجنيماجلزيئيميفمتلكمم الوجهممنمقبلماألكسجنيماجلزيئي،مولكنهميتحولمثانيةمإىلمهذا

يمحيفزهامعددممنمالغازاتممالطبقاتماجلويةمالعليامنفسهامبفعلمالتفاعالتمالكيميائيةمالضوئيةمالتم

(ممCIO(موأكسيدمالكلورم)مCI(موالكلورم)مNO2(موثاينمأكسدمالنرتوجنيم)مNOوالمسياممالنرتيكم)م

وتزدادممقاديرماحلفازاتمالنرتوجينةمبزيادةمانطالقمالغازاتممنمعوادممحمركاتمالطائراتمالتيمم

مقاديرماحلفازاتمالكلوريةمممحتلقميفماجلومالعلوي،موبزيادةماستعاملماألسمدةماآلزوتية،مكاممتزدادم

،ممCI3مCF2وممCFCI3بزيادةماستعاملمالغازاتمالحتويةمعىلمالكلورموالمسياممالفلوروكربونياتمم

وهيمثابتةميفمالطبقاتماجلويةمالسفىل،مولكنهامرسعانممامتتفككميفمالطبقاتماجلويةمالعليامبفعلمم

ماإلشعاعمفوقمالبنفسيجيممطلقةمكلورهامالفعال.م

مكلهموغريهم مباممفيهاماإلنسانمإىلماآلثارمالرضةملألشعةمفوقممموهذا م يعرضماألحياءممجيعًا

مالبنفسجية.ممم

قالمالسائل:مولكنماألوزونميوجدميفماألصلميفممستوىمصعيدماألرضممنمجراءمتسللهمم

ممنمالطبقاتماجلويةمالعليا.م

نيةمالتيممجزءمبالبليون(،مولكنماحلفازاتمالنرتوجيممم30ــمممم10قال:مولكنمبرتاكيزمغريممؤذيةم)مم

تفككهميفماجلومالعلويمتساعدمعىلمتوليدهميفماجلومالسفيل،موالمسياممتلكماألكاسيدماآلزوتيةمم

واهلدروكربونياتمالتيمتصدرهامعوادممالسيارت،مفتبدأمآثارهمالضارهمبزيادةمهجامتمالربو)معندمامم

هموتأخريهملنموممبالليون(مباإلضافةمإىلمختريبمم300جزءًامبالبليون(موهتييجماحلنجرةم)مم150يبلغم

مالنبات.ممم
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مقالمالسائل:مهذامصحيح..موالبرشيةمتشكوميفمهذامالعرصممنمكثرةمهذهمالعلل.م

قال:مليسمهذامفقط..ملقدمذكرناماألشعةمفوقمالبنفسجية،مفلنذكرمنوعًامآخرممنماإلشعاعمم

الشميسمأالموهوماألشعةمحتتماحلمراء،موهيمأشعةمتسقطممنمالشمسمعىلمسطحماألرض،مم

فيمتصها،مثمميعيدمإصدارهامإىلماألعىل،مفيمتصممعظمهامثاينمأكسيدمالكربونموبخارمالاءماللذانمم

ملبثانمأنميعيدامإصدارهاميفماجتاهماألرضمويفماجتاهمالفضاءماخلارجي.مميفماجلو،مثممالميم

وهكذاميقوممبخارمالاءموثاينمأكسيدمالكربونمبدورممالءةمحتافظمعىلمدفءمسطحماألرض،مم

موتعرفمهذهمالظاهرةمإمجاالًمبتأثريمالدفيئةم)البيتمالزجاجي(مم

وىماهلواءممنمثاينمأكسيدمميزيدمحمتمم-موالسيامميفمالدنمم-مواحرتاقمالفحمموالنفطموالغازم

الكربون،مفريفعمدرجةمحرارةماهلواءمالوضعية،مويزيدممنمدرجةمحرارةممالعاملمعىلموجهماإلمجال،مم

ممنمالشمسموانعكاساهتامم مسقوطماألشعةمحتتماحلمراء، مباليزانماحلراريمالذيميضمنه خماًل

مالتكررةمبنيماألرضمواجلو.مم

مقالمالسائل:مفنسبماهلواءميفماجلوممعرضةمخلطرمشديد؟!مم

قال:مال..مليستممعرضةمفقط..مبلمهيمتعيشميفمخطرمشديد..موإذامملمتنتبهمالبرشية،موظلتمم

مجتريمالهثةموراءممامتسميهمحضارة،مستقومماألرضمبأعظممإرضابميفمتارخيها.م

مقالمالسائل:مإرضاب؟!مم

مزيملتذيقنامبعدهمالفناء.ممقال:مأجلمستخلعماألرضمهذامالغالفمالغام

سكتمقليال،مثممقال:مليسمذلكمفقط..مبلمإنمالكثريممنمالدنمالكربىممعرضةماآلنمجلومم

مخانقمفظيع،مسريميمأهلهاميفمبطونمالستشفياتمأومبطونمالقابر..مم

إنمتلوثمالدنممامزالميفمازديادممستمر،مفوسائلمالنقلممنمسياراتموشاحناتمتنفثمم

بالائة(مماميدنسماهلواء،مثمممنمطائراتموقطاراتموبواخرميفمأماكنمممم56)مممعوادمهامأكثرممنمنصفم

موجودها..مم
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وييلموسائلمالنقلميفمماألمهيةممصادرماالحرتاقماألخرىمالثابتةممثلمحمطاتمتوليدمالطاقةمم

بالائة(مثممحرائقمالغاباتمممم15بالائة(،متليهامالصانعمالختلفةم)مممم22الكهربائيةموأجهزةمالتسخنيم)م

مبالائة(.مممم2بالائة(مثممحماصيلمترميدمالفضالتمالصلبةم)ممم5اصيلمالزارعم)موحمم

مقالمأحدماحلارضين:مفاممهذهمالعنارصمالغريبةمالتيمجتتاحممدننام؟م

قال:مبكلمأسف..مهيمكثرية..مولكنمأمههامستة:مأولمأكسيدمالكربون،مواجلسيامتمالعلقة،مم

ماسيدمالنرتوجني،مواألوزون.مموأكاسيدمالكربيت،مواهلدروكربونياتمالغازية،موأكم

ويقدرممامينطلق،ميفماهلواءمفوقمالوالياتمالتحدةموحدهاممنمهذهماألصنافمبمئةموأربعةمم

وتسعنيممليونمطنممرتي..موثمةمصنفمسابعممنمالدنساتميضممالوادمالسامةماخلطرةمالتيمتنفثهامم

ميفماهلواءمبعضمالصانعمخلاصة.م

م..موماممصدره؟مقالمالسائل:مفاممأولمأكسيدمالكربون؟م

قال:مهوممذلكمالغازمالساممالشهور،مومصدرهمالرئييسمهومماالحرتاقممغريمالكاململلوقودمم

مالكربوين،موالمسيامميفمالسيارت.مم

مقالمالسائل:مفامماجلسيامتمالعلقةميفماهلـواء؟..موماممصدرها؟م

وممقال:مهيمجسيامتمصلبةمأومسائلة،ميرتاوحمحجمهامبنيمماميمكنممنمدخانموسناجمأم

هباب،موبنيممامالميرىمإالمبالجهرماإللكرتوين..موهذهماجلسيامتمالدقاقميمكنمأنمتبقىممعلقةميفمم

ماجلوممددًامطويلة،موأنمحتملمإىلممسافاتمبعيدةمتذروهامالرياح.م

ومصادرهامالرئيسيةمأجهزةماحرتاقمالوقودمالثابتة،مكأجهزةمالتدفئةموتوليدمالطاقة،مالتيمتنتجمم

،مكاممتنتجمجزءًامكبريًاممنمالغازاتممغريمالرئيةمالتيمالمتلبثمأنمتتحولمإىلممجلماجلسيامتمالرئيةم

ضبائب،موتنضممإىلمذلكمذريراتمالرملمواحلىصمواألسمنت،ممماميبقىمعالقًا،مويمكنمأنمحيملمم

إىلممسافاتمبعيدة،مويعيشمأكثرممنمبليونمنسمةميفممناطقميتجاوزمالتلوثمباجلسيامتمفيهاماحلدودمم

ماممنظمةمالصحةمالعالية.مممالتيمتسمحمهبم
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مقالمالسائل:مفامماألكاسيدمالكربيتية..موماممصدرها؟م

ممركباتمم موسائر مالكربيتيك(، مومحضمالسلفوريكم) مالكربيت، مثاينمأكسيد مأمهها قال:

السلفات،موهيمتصدرممنمالوقودمالكربوينموجلهمملوثمبالكربيت،مكاممتصدرممنمبعضمأنواعمم

مالصانع.م

لتيممجعتهاممنظمةمالصحةمالعاليةموبرنامجمالبيئةمالعاليمعاممسبعةمموتدلمبعضمالعلوماتمام

وثامنني،معىلمأنمأكثرممنمستمئةممليونمإنسان،ميعيشونميفممناطقمحرضية،ممعدلمالتلوثمفيهامم

مبثاينمأكسيدمالكربيتميفوقمالقاديرمالتيمتسمحمهبامالنظمة.مم

م؟مقالمالسائل:مفامماهلدروكربونياتمالغازية..موماممصدرهام

قال:مهيمغازاتمغريمسامةميفمحدمذاهتا،موبالقاديرمالتيمتوجدمهبا،مولكنهامتعتربممنمأهممم

ممدنساتماهلواءملدورهامميفمتشكيلماألوزونموسائرمالؤكسدات.م

وجلمهذهمالغازاتمينطلقميفمالناطقماحلرضية،محيثمتوجدممصانعمتلميعمالعادن،مومعاملمم

مزولنيموالديزل،مومؤسساتمالتنظيف.ممالدهانات،موالطابع،موحمطاتمتوزيعمالغام

مقالمالسائل:مفامماألكاسيدمالنرتوجيية..موماممصدرها؟م

مالتيمحيرتقمهبامم مالنرتوجنيمباألكسجنيميفماحلراراتمالعالية مهيمتتشكلممنماحتاد قال:

مالوقود..موخطرهاميتمثلميفمدورهاميفمتوليدماألوزون.مم

مقلت:مفهلمهناكمغازاتمأخرى؟م

لميوممتظهرمغازاتمجديدة..مومعهامأمراضمجديدة..مواقرتابمجديدممقال:مكثريةمجدا..موكم

ملألرضممنمحافةماهلاوية.م

قاممرجلممنماحلارضينمكانميلبسمبذلةمعرصية،موقال:مأالمترىمأنكمتبالغميفمالتخويف..مم

إنمهذهمالغازاتمالتيمتذكرهامليسمهلامأيمتأثريمعىلمصحةماإلنسان..مإنمجلسمماإلنسانممنمالطاقةمم

ميستطيعمبهمأنميتعاملممعها..مفلذلكمكفمعنمهذامالتخويف..موعدمإىلمالواقع.ممامم
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،مم1952غضبمالحارضمغضبامشديدا،موقال:مالمشكمأنكمالمتذكرممامحدثميفملندنمعاممم

يوممأدىمالدخانمالقاتلمإىلمموتمأربعةمآالفمنسمة..موالمشكمأنكمالمتذكرممامحدثميفمدونورا،مم

بنسلفانيا،محيثممرضمنصفمسكانمالدينة،موماتمعرشونممنهمممتلكمالدينةمالصناعيةميفمغريبمم

بعدمدخانماستمرممخسةمأيام،موبقيماألحياءممنهمميعانونممنماعتاللميفمالصحة..موالمشكمأنكمم

المتذكرممامحدثميفممدينةمنيويوركمسنةمثالثمومخسنيمحنيمماتممئتامنفسممنمجراءممستوىمم

مأكاسيدمالكربيتمواجلسيامتمالعلقة.مم

لمشأنًامعنمهذهمالكوارثمالصارخة،متلكماآلثارمالطويلةماألمدمعىلمسكانمالدنممنمموالميقم

جراءمتلوثماهلواء،ممنمعللمتنفسيةممزمنةمكالنفاخمالرئويموالتهابمالقصباتم)مالشعبماهلوائية(مم

ممم… 

ليسمذلكمفقط..مفقدمنقصتمالقدرةمعىلمأداءمالتامرينماجلسميةميفماألصحاءممنمالكبارمم

واألطفالمعىلمالسواء..موازدادتمنسبةمالوفياتممنماألمراضماألخرىمكالرسطانموأمراضمم

مالقلب..موازدادمحدوثمالربوموفرطمالتحسسموأمراضماجلهازمالتنفيسميفماألطفال.م

وهمميقدرونمرضيبةمالتلوثمالتيميدفعهامسكانمالوالياتمالتحدةمكلمعاممبخمسةمعرشمم

مومخسةمعرشممليونميوممناقصماإلنتاجية.مألفموفاة،موسبعةممالينيميومممرض،مم

ملشعوهبممم محيملوهنا مالتي مالخاطر مإىل مالدول مهذه متنبهوا ممل مفلم ماجلمع: ممن مرجل قال

مولألرض؟م

ابتسم،موقال:ممنمنخاطب..ملقدمأعمىمأهلماألرضماجلشعمواحلرص..مفصاروامالميعرفونمم

مإالمالثرواتمواألموال..موالمهيمهممبعدهامأيميشء.م

مثممكيفممأخرجمورقةممنمحمم مالجال.. فظته،موقال:مسأقرأمعليكممبعضمجهودناميفمهذا

مووجهت.م

مبعدمبحوثمدقيقةمعلمنامأنم الدولمالصناعيةمالتقدمة،موباألخصممنظرميفمالورقةموقال:
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الوالياتمالتحدةماالمريكية،متساهممبالنصيبماألكربميفمتلوثمالبيئةمالطبيعية،مفهذهمالدولمالتيمم

مم1,6مليارمطنمسنويا(مبمعدلمممم2,5العاملمتنتجمثالثةمأرباعمفضالتهمم)ميسكنهامأقلممنمربعمسكانمم

طنممللفردميفمالسنةمأيمعرشةمأضعافمماميعودمإىلمالدولمالنامية.موبلغماستهالكمالوالياتمالتحدةمم

ووصلمانبعاثمغازمثاينماوكسيدممممم2000بالائةممنماالستهالكمالعاليميفمممم26منممصادرمالطاقةمم

م.م2001مليارمطنميفمممم4مليارمطنموأوروبامممم5,7بالائةممنمانبعاثمالعاملم(مإىلمممم24الكاربونمفيهام)مم

ومعمذلكمفإنمهذهمالدولمتتهربميفمالؤمتراتمالدوليةممنمااللتزاممبإجراءاتمفعالةمللحدمم

منمالتلوثمبدعوىمتأثريمذلكمعىلمرفاهيةمشعوهبا،مكاممحدثميفممؤمترماألمممالتحدةمالعنيمبالبيئةمم

م.مم1992ذيمُعقدميفمريومديمجانريوميفمالربازيلميفمحزيرانم)يونيو(مموالتنميةمالم

عىلمخفضمانبعاثممم1997وعىلمالرغمممنماتفاقممؤمترمتغريمالناخميفمكيوتوميفماليابانميفم

الغازاتمالضارةمالسببةملظاهرةماالحتباسماحلراريمإالمأنمالعديدممنمالدولمالصناعيةمشهدتمم

ـمم2001كسيدمالكاربونميفمعاممارتفاعاميفمانبعاثمغازمثاينماوم وبنسبمخمتلفةمكامممم1990مقارنةمب

بالائة(ممم6بالائة(مومإيطاليام)مم21بالائة(موكندا)مم11بالائة(مواليابانم)مم18يفمالوالياتمالتحدةم)م

مبالائة(موغريها.مممم113بالائة(موهولندا)ممم12بالائة(موبلجيكام)ممم49بالائة(موالربتغالم)ممم42واسرتاليا)م

وحرضهمممم2000ترشينمالثاينم)نوفمرب(مممم13مترماألمممالتحدةمللمناخميفمالهايميفمموُعقدممؤم

دولة.مونوقشمالربوتوكولمالذيمأقرميفمكيوتوموالقايضمبتخفيضمالغازاتممم180مندوبونممنم

.موكانتمم1990مقارنةممعممستوياهتاميفمم2012-م2008بالائةميفمالفرتةمم5الضارةمبأكثرممنم

بمالوالياتمالتحدةماألمريكيةمللتجاوبممعماالتفاقمإالمأنمذلكمملمماألنظارممتوجهةمإىلممندوم

محيدث،مونتيجةملذلكمفشلمالؤمترميفمالتوصلمإىلماتفاق.مم

أعلنتمالوالياتمالتحدةمتراجعهامعنمبروتوكولمكيوتوممدعيةمأنهمممم2001ويفمآذارم)مارس(مم

األرضمعىلمالدولمممباهضمالتكلفةموظاملمألنهميفرضمخفضمالغازاتمالسببةمالرتفاعمحرارةم

الغنيةمفقط!مفياممأعلنماالحتادماألورويبمانتقادهمهلذامالوقفموممتسكهمبالربوتوكولموتصميمهمعىلمم
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وهومموعدمانعقادمالقمةمالثانيةملألرضميفمجوهانسبورغميفممم2002الصادقةمعليهمبحلولمعامم

مجنوبمأفريقيا.مم

مم2002أيلولم)مسبتمربم(مممم4ىلممآبم)أغسطسم(مإممم26وعقدتمقمةماألرضمالثانيةمميفمالفرتةمم

مالواسعمم مورغمماحلضور مالستديمة( مالتنمية م) يفمجوهانسبورغميفمجنوبمأفريقيامحتتمشعار

للحكوماتموالنظامتمغريماحلكوميةمإالمأنمنتائجمالقمةمجاءتمخميبةملآلمالمألسبابمعدةمأبرزهامم

ثمنجحتميفمتعطيلممالضغوطموسياسةمالرتهيبموالرتغيبمالتيممارستهامالوالياتمالتحدة.حيم

وضعمجدولمأعاململرشوعاتمووثائقمتقودمالعاملمإىلمحلولمعادلةملشاكلمالناخموالبيئةموالتنميةمم

يفمحماولةمإلحباطمموضوعمسخونةماألرضممنمأنمحيظىمباألولويةمالتيميستحقها.مألنمالوالياتمم

السخونة،موعنممبالائةممنمتلكمم30-م25التحدةمستحاكممعندئذمعىلممسؤوليتهامالتيمترتاوحم

مانسحاهباممنمبروتوكولمكيوتو.مم

وقدمأثارتمالنتائجمالضعيفةمللقمةمغضبمالنظامتمالعاليةمحلاميةمالبيئةموانسحبتممنهامم

النظامتمغريماحلكوميةمونظمتمتظاهرةماحتجاجامعىلمنتائجمالفاوضاتمالتيماعتربهتاميفمخدمةمم

اخلرييةمالدوليةماالتفاقمبأنهم)انتصارمممالرشكاتمالتعددةماجلنسية.موقدموصفتممنظمةمأوكسفامم

مللجشعموالصالحمالذاتية،مومأساةمحتلمبالفقراءموالبيئة(مم

ممانبعاثممأنمم2003-م12– م2وذكرمتقريرمجلنةمالبيئةمالتابعةملالحتادماألورويبمالذيمنرشميفم

ممبعاممممقارنةمم2010معاممميفممالائةمميفممنصفممفقطممسينخفضمماألورويبمماالحتادمميفممالدفيئةممالغازاتم

ةمجيبمأنمختفضمدولماالحتادمانبعاثمهذهممبموجبممالذيممكيوتوممبروتوكولممخيالفمموهذامم1990

مبالائةميفمالعاممالذكور.ممم8الغازاتمبنسبةمم

ويفمنفسميوممإعالنمالتقريرمأعلنتمروسيامأنمبروتوكولمكيوتوميفمصيغتهماحلاليةمالميمكنمم

بأنمروسيامتريدمالصادقةممم2004-م5-م22ميفمالصادقةمعليه،مولكنمأعلنمالرئيسمالرويسمبوتنيم

برسعةمعىلمبروتوكولمكيوتومجاءمهذامالوقفمبعدمأنمقدمماالحتادماألورويبمتنازالتمكبريةملروسيامم
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مبالوافقةمعىلمانضاممهاملنظمةمالتجارةمالعالية.ممم

مانبعام مالوضعمإىلمنمومقطاعمالنقلمالذيماعتربهمسبباممهامميفمزيادة ثمموعزىمالتقريرمهذا

الغازاتمالدفيئة.مإضافةملذلكمسيكونمانبعاثمغازمثاينماوكسيدمالكاربونممنمهذامالقطاعمأعىلمم

.موطبقامللتقريرمفانمخطةماالحتادماألورويبمم1990مقارنةمبعاممم2010بالائةميفمعاممم34بنسبةم

مبالنسبةمالنبعاثمهذهمالغازاتمملمتنجز.م

م***م

:ماألمرمبالنسبةمللامءمالمخيتلفمعنهمبالنسبةممبعدمأنمأهنىماألولمحديثه،مقاممرجلمثان،موقالم

للهواء..مفالاءمالذيمجعلهماهللمسببامللحياةموركناممنمأركاهنا..موالاءمالذيممألماهللمبهمأرضه..مم

يتعرضماليومملخاطرمكثريةمجتعلنامندقسمنواقيسماخلطر..مفاخلطرمالحدقمبالاءمحمدقمباحلياةمم

منفسها.م

خاطرملتدركواماألخطارمالتيمتنتظرماألرضممنمطرفمموسأحدثكمماآلنمعنمبعضمهذهمالم

مهذهمالعصاباتمالجرمةمالتيمالمتعرفمإالمالرصاع.م

مهناكمثالثةممصادرمكربىملتلوثمالاء..مم

أمامأوهلا..موهيمأقلهامخطرا..مفمياهمالرصفمالصحي،موهيمتتكونممنمفضالتماإلنسان،مم

ماالم ميفمغسلمالالبسمأو مالذيماستخِدم موالاء مبحلولمعاممموالقاممة، مأنه مرأينا موقد ستحامم..

م،ممنمالحتملمأنمتنتجمالدولمالصناعيةمكميةممنممياهمالرصفمالصحي،مقدمتبلغمضعفيمم2020

مم.م1990الكميةمالتيمكانتمتنتجهاميفمعـــــاممم

ويمرممعظمممياهمالرصفمالصحيممنمخاللمحمطاتمالعاجلةمالتيمتزيلماألجساممالصلبة،مم

النيرتوجني،موالفوسفور.مويمرمبعضهامخاللمأحواضمللتطهريمقبلمموتلكمالوادمالذائبةممثلم

ترشيحهاممنمخاللمحقولمالرتشيحمإىلماألرض،موتذهبمالبقيةممنممياهمالرصفمالصحيمدونمم

ممعاجلةممبارشةمإىلمجماريمالياهمأومالحيط.م
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جلليدمموأمامالثاين..مفهيمالوادمالكيميائيةموالنفاياتمالزراعية..محيثميرسيمماءمالطرمأومام

النصهرممنماألرايضمالزراعيةمإىلمجماريمالياهمحاماًلممعهمالخصباتمالكيميائية،مومبيداتماآلفاتمم

مالتيمقدميستخدمهامالزارعونمعىلماألرض.مم

وأمامالثالث..موهومأخطرهاممجيعا..مفتلكمالنفاياتمالكثريةمالتيمتفرزهامأنواعمالصناعاتميفمم

غممالبالدمالتقدمة..محيثمحتتويمهذهمالم نفاياتمعىلمالكثريممنمالوادمالكيميائيةموالسامة،موُتفرَّ

مكمياتمكبريةممنمهذهمالنفاياتمالكيميائيةميفمأنظمةمالياهممبارشة.مم

باإلضافةمإىلممامينتجمعنمحرقمالفحم،موالنفطموأنواعمالوقودماألخرى،مويفمحمطاتمتوليدمم

م.مالطاقة،موالصانع،موالسياراتممنمأكسيدمالكربيتموالنيرتوجنيم

ورباممتلوثمبعضمالصناعاتمالاءمبطريقةمأخرىمعندمامتستخدممكمياتمكبريةممنمالياهمم

لتربيدمالعدات،محيثمجتعلماحلرارةمالناجتةمعنمالعداتمالاءمساخنا،موتستخدممحمطاتمتوليدمم

ساخنممالكهرباءمغالًبامالاءملتكثيفمالبخارمالذيميديرمالعَنَفاتم)التوربينات(،موحيناممُيفرغمالاءمالم

ميفمالنهرمأومالبحرية،مربامميسببمالتلوثماحلراريمالذيميمكنمأنميرضمبحياةمالنباتمواحليوان.م

مقالمرجلممنماجلمع:مفامماألخطارمالتيمقدمتنجممعنمهذامالنوعممنمالتلوث؟م

قال:ممكثريةمالميمكنمحرصها..موسأقترصملكممعىلمواحدممنها..مرباممسمعتممبه..مورباممملمم

متسمعوا..مألنمهناكممنميريدمأنمالمتسمعوامبه..مم

إنمالطرماآلن..مويفممناطقمكثريةمـمخاصةمىفمالبيئاتمالصناعيةمـمملميعدمذلكمالطرمالطاهرمم

اممطرًاممحضيًامهيلكماحلرثموالنسل،مفقدمبلغممالنظيفمالمتلئمبالصحة..ملقدمصارتمالسامءممتطرنم

ممعاليةمماألمطارمممياهممجتعلممعاليةممدرجةم األسماهليدروجينيمللمطرمىفمبعضمالناطقمالصناعيةم

فقدمفقدتممئاتممنمالبحرياتمىفمأمريكامالشامليةموشاملمغربمممكثرية،ممأرضارممحمدثهمماحلموضةم

أوربامـمنتيجةمارتفاعمدرجةممحوضةممياههامبسببمالطرماحلميضمـممعظمممامهباممنمثرواتمسمكيةمم

مخاليةممتامًاممنماألسامكمممم90وأصبحتمم ممثالـم بحريةمىفممنطقةمجبالمأدرونداكمىفمواليةمنيويوركـم
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مدةملياهمالبحرياتموهيممحوضةمقاتلةملألحياء.ممحتتمتأثريماحلموضةمالتزايم

والميقترصمتأثريمالطرماحلميضمعىلماألرضارمبمياهماألهنارموالبحرياتموإنامميمتدمتأثريهمإيلمم

خماطرمكثريةمفقدمأعلنمفريقممنمالباحثنيمىفمجامعةمنيوهاممبشريمبالوالياتمالتحدةماالمريكيةمم

عندمسمكمالسالون،موهلذاميفقدمقدرتهمعىلمإجيادمم(مأنمالطرماحلميضميمنعمحاسةمالشمم1985)م

طريقةمنحومجماريماألهنارمالعلياممنمأجلموضعمبيضةموإمتاممعمليةمالفقس،مكاممبدأتمترضمم

األمطارماحلمضيةمبالحاصيلمالزراعيةمحتتمتأثريمترسبمكمياتمكبريةممنمالوادماحلمضيةمىفمالرتبةمم

موضيةمالتزايدةمالتىمترضمبلمتقتلمالنباتاتمإذمتعملمممماميغريممنمتركيبهامالكيامويمىفماجتاهماحلم

منهامالتىمممم"األيوناتمالوجبةمممم"احلموضةمالزائدةمىفمالرتبةمعىلمإفقارمالرتبةمنتيجةمإزالةمالكاثيوناتمم

متعتربمالقاعدةماألساسيةملتغذيةمالنباتاتممثلمالكالسيومموالغنيسيومموالبوتاسيوم.مم

مالكثريممنماألشجارموالنباتاتمحيثمتصابمبظاهرةمالوتممكامميؤديمالطرماحلميضمإىلمتدمريم

ممالعرضةمممالعلويةممماألوراقمممتتلفمممإذممميقولونمممكاممممواقفهممماألشجارممممتوتمممحيثممم Diebackالرتاجعيممم

مماألوراقمماىلممذلكممبعدممالتأثريممينتقلممثمممفيهامماخلرضاءممالادةمميقتلممالذىمماحلميضممللمطرمممبارشةم

مم560(مأنممساحةممنمالغاباتمتقدرمبنحوم1980االحتاديةم)ممألانيامممنممتقريرممأوضحممفقدممالتحتيةم

منمجمموعممساحاتمالغاباتميفمألانيامقدمدمرتمأومأتلفتمبدرجاتمممم%م7رم7ألفمهكتارمأيمحوايلمم

ممتفاوتهمنتيجةمالطرماحلميضموالضبابماحلميض.م

عمواحلرصمموعندمامنتساءلمعنمسببمهذاماالنحرافميفماحلفاظمعىلمطهارةمالياه،منجدهماجلشم

عىلمالكسبمبغضمالنظرمعنمالفاسدماحلاصلة،مفعندمامنستخدمماألسمدةمالكيامويةموالبيداتمم

احلرشيةممثاًلمبدرجةمكثافةمعالية،مخوفاممنماجلوائح،موحرصامعىلمالكسب،موسعيامإىلمزيادةمم

هلذهمممإنتاجيةمالحاصيلمالزراعيةمنصلمإىلمإفسادمالبيئةمواإلنتاجممعًا،مألنماالستخداممالكثفم

معنمإنتاجمم مفضاًل موإفسادمها، مالياه مومصادر مإىلماهلواء ممنها الكياموياتمترسبمكمياتمكبرية

محماصيلمملوثةمكيامئيا.م



590 

 

(محذرممنمتفاقممم1988ويفمتقريرمصادرمعنمدولمجمموعةمالتعاونماالقتصاديماألوريبم)م

مالتقريرم مودعا مالكياموية، ماألسمدة متكثيفماستخدام معن مالناجم ممنمممالتلوثمالائي ماحلد إىل

ماالستخداممالكثفم)اإلرساف(مهلذهماألسمدةمالكيامويةملامهلاممنمخماطرمكبريةمعىلماألحياءمالائية.مم

مفقدمأثبتتمم مأيدهيمماآلثمةمإىلمالبحارموالحيطات.. مبلممدوا ملميكتفمالبرشمبكلمهذا..

ارصمالعدنيةمالسامةممبالائة(ممنمبعضمالعنممم400الدراساتماحلديثةمأنمماءمالبحارمقدمتلوثمبنسبة)م

ممثلمعنرصمالزئبقمنتيجةممامتقذفهمالصانعممنمخملفاهتامالصناعيةميفممياهمالبحار.م

حتىماألسامكمملمتسلمممنمالتلوث،فقدمسجلتمأرقامامعاليهممنمالعديدممنماللوثاتمالعدنيةمم

ممثلمالزئبقموالرصاصموالزرنيخ.م

نماإلرسافميفماستعاملمالثروةمالائية..ممباإلضافةمإىلمهذامكله..مفإنمهناكمخطرامعظياممنتجممم

بسببماجلشعمواحلرص..مهذاماخلطرمهوممامحيصلماآلنممنماستنزافمكميمونوعيملكثريممنممم

مالواردمالطبيعيةممنمخاللماالستعاملمالفرطمهلاموعدممكفايةممإجراءاتمجتديدها.م

بالائةمفقطممنممم2,5فبالنسبةمللمياهمالعذبةمحتتويماألرضمعىلمكمياتممنها،متبلغمنسبتهام

بالائةممياهمجوفيةممتاحةمأوممياهمسطحية،موتتباينمكمياتماألمطارممم0,5جمموعمالياهموحوايلم

الساقطةمتباينامكبريامعىلممستوىمالعاملمحيثمتستلممالنطقةمالعربيةميفمشاملمأفريقياموغربمآسيامم

مكمياتمقليلةمجداممنها.م

عمزيادةممالياهمالستخدمةمبمعدلمأعىلممنممعدلمموإذاماستمرمتلوثمالياهمعندمالعدلماحلايلممم

..مفسيؤديمذلكمإىلماستنزافمالياهمالعذبةميفموقتمم( 1) نمومالسكانميفمأجزاءمعديدةممنمالعاملم

مقريب.م

بالائةممنمالياهمالعذبةمالتوفرة،موإذامبقيماستهالكمالفردمممم54فعىلممستوىمالعاملمتستهلكمحاليامم

 
مالنموم1) مستممراتمنتيجة ماستهالكمالياه متزايد مبينام مالاضية مالسبعنيمسنة مثالثممراتمخالل مالعامل متضاعفمسكان )

 الصناعيموزيادةماستخداممالياهميفمالريموارتفاعمالستوىمالعايش.
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بالائةممنهامنتيجةمالنمومالسكاينموحده،موإذموصلممم70هالكمفيمكنماستمم2025ثابتامحتىمعامم

مبالائةميفمالسنةمالذكورة.مممم90استهالكمالفردمإىلممستوىمالدولماألكثرمتقدمامفيمكنماستهالكمم

بلداميعاينممنمالضغطمعىلمالياهمممم31مليونمإنسانميعيشونميفمممم508كانمهناكمممم2000يفمعاممم

بلداميعاينمممم48مليارمإنسانميعيشونميفمممم3نميرتفعمالعددمإىلممأممم2025أوممنمشحتهامويتوقعميفمعاممم

ميعانونممنمشحةمالياهمويزدادمم منمهذهمالظروف،موسوفميتضاعفمعددماألشخاصمالذينم

دولةمناميةميقطنمفيهامممم88وأولئكمالذينميعشونميفمظروفمالضغطمعىلمالياهمستممرات،موهناكممم

مياهمفيهاممعوقامجديامللتنميةماالجتامعيةمواالقتصادية.مبالائةممنمسكانمالعاملميعدمالنقصميفمالممم40

م***م

قاممآخر،موقال:محتىمذلكماجلوماهلادئمالبسيطمالذيمعاشهمأسالفنامعىلمهذهماألرضممنذمم

معرشاتماآلالفممنمالسننيميريدمأنميستلممنا..مم

إنمالتلوثمالصويتميزامحناميفمكلمحمل..مففيمكلمحملمتسمعونمهديرمحمركاتمالطائرات،مم

مالبيوتمموصم مإىل مدخلتم مفإذا موالستودعات.. موالصانع خبمالسياراتموالقطاراتموالسفن

وجدتممأنفسكممحمارصينمبأصواتمالرباداتموالغساالتموالرائيموالذياعموالوسيقىمالصاخبةمم

مببيوتكممأومبيوتماجلريانممنمحولكم.م

مقاممرجلممنماجلمع،موقال:مملمنكنمنحسبمأنمللصوتمتلوثا.م

رجماألرضمعنمفطرهتامالتيمفطرتمعليهامتلوثمورصاع..ملقدمحّذرتممقال:ممكلممامأخم

م(ممنمأنمالضجيجمهوممصيبةمالعاملمالعارص.م1967منظمةماليونسكو،مومنذم)م

عامًاممنمالزمنمأصبحمالصخبمأكثرمخطرا،موارتفعتمقيمتهميفممم33وبعدممرورمأكثرممنم

مبمعدلم مالعامل مالكربىميف مالدن مالم15م-م12معظم مقيمة مأّما مب، مفارتفعتممد. مالذاتية ضجيج

مبالائة.ممم20-ممم15(ممراتموانخفضتمإنتاجيةمالعملمبنسبةمممم4مم-ممم3وبمعدل)مم

مقالمآخر:ممامالخاطرمالتيميسببهامهذامالتلوثمالصويت؟م
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قال:مملقدموجدناممنمخاللمالبحثمالستقرئمللواقعمأنمللضجبجمتأثريامخطريامعىلمصحةمم

بةمأمراضمالقرحةمالعدية،مواجلملةمالعصبيةمالنفسيةمماإلنسان،مفهوميلعبمدورًامهامًاميفمارتفاعمنسم

موأمراضمالقلبماألوعيةمالدموية.م

(مثالثمامرأةممنمالعصبيةمم3(مرابعمرجلموكل)ممم4ففيمالجتمعاتماألوربيةميعاينموسطيًامكل)مم

مالناجتةمعنمالضجيجموالصخبمالرتفعيني.م

فسيةميقصدهاممنممووفقًاملإلحصائيات،مفإنمكلمخامسممراجعملستشفياتماألمراضمالنم

جراءمتعرضهمللضجيج..مأّمامحاسةمالسمعمفهيماألكثرمترضرًاممنمالضجيج..موُيعتقدمأنهممنمبنيمم

(مم5شخصًاممنمسوءمالسمع،مأّمامهذامالعدلميفمالدنمفيصلمإىلم)ممم30-م20كلممائةمقرويميعاينممنم

ممخسةمأضعافهميفمالريف.م

دمالراحةمأثناءمالنومموإىلمالضجرمموهذاميؤديمإىلمانخفاضمنسبةماالستيعابمالدرايسمومردوم

موالقلقمخصوصًامعندماألطفالمفتزدادمعصبيتهم.مم

ماإلمجايلمم مالتأثري مودراسة ملوصف مالضجيجي( م)الرض ممصطلح ماألطباء ماخرتع وقد

للضجيجمعىلماإلنسانموذكروامأنممنمأهممأعراضهمالصداع،موالقيئموالعصبيةموالقلق..موميفمم

مالسمع.ممممحاالتمليستمنادرةمنقصممؤقتملدرجةم

وقدمازدادمبشكلمملفتملالنتباهمعددامألمراضمالهنية،موبشكلمخاصمخطرمالسكتاتمم

القلبيةموالدماغيةمالبّكرةمعندمكبارمالسنموتسارعمشيخوخةماجلسمموكلمهذامأدىملرتاجعمنوعيمم

يفمجودةمالوسطمالطبيعيمالجاورمـمأيمظروفمحياةمالناسمـمويعتقدماخلرباءمأنمالصخبمالرتفعمم

مسنة.مممم12-ممم8دنمالعمالقةميقرّصمعمرمالبرشمنحومميفمالم

وفوقمهذا،مفقدمأثبتمالعلامءمأنمالضجيجميؤثرمعىلمالطبيعةمتأثريامخطريا،مفهوميقلصممنمم

أعامرماألشجارميفمالدينةمالتيمهيمأقرصمعمرًامممًامهيمعليهميفمالريف،منظرًامإلرتفاعمكثافته،مفلومم

د.بملامأستطاعمالبقاءمحيًامأكثرممنمعرشةمأيام،مممم100-معرّضنامالنباتاتمإىلمصخبمكثافتهمتساويمم
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حيثمتبدأماألزهارمواألوراقمبالذبولمحتتموطأتهموميلتجممنموها،مأّمامالطيورمفتجربمعىلمهجرةمم

أعشاشهاموتركمبيوضها،مومتتنعمعنمرعايةمفراخها،مبلمقدميؤديمالصخبمالرتفعماىلمتشققمم

مالبيوضموختثرها.م

مبالعضالتمم مبتغيرياتميفمضغطمالدمموالرضر مالثدياتمفيتسببمالضجة معندمفصيلة أّما

القلبية،موقدمتؤديمإىلمالوتميفمهنايةمالطافمنتيجةمللشللمالقلبي..موتكفمبعضمالفئرانمعنمم

التكاثر،موقدميلتهممبعضهامصغاره..موحتتمتأثريمالضجيجمتتعرضماحلواملممنمالثعالبميفمم

ةمإىلماإلجهاضمأومالطرحيةمأومالوالدةمالبّكرة،موهذاممامقدميؤديميفمحالةمممرحلةممامقبلمالوالدم

ممزارعمتربيةماحليواناتموإكثارهامخلسائرمإقتصادية.مم

باإلضافةمإىلمذلك،مفالضجيجميقيضمعىلميرقاتمبعضماحلرشاتمو)أمربيونات(مبعضمم

هتامعىلمالتوجةميفممالطيورمويشّققمقشورمبيوضها،موتفقدمبعضماحليواناتمحتتمتأثريمالضجيجمقدرم

ماألفقموالتقديرمالصحيحمألماكنمتواجدها.م

م***م

مأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمبإخواننامعىلمهذهماألرضممنمم قاممآخر،موقال:م

النباتات..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتمالغابات،موهيمتتعرضمللقطعمبمعدالتمم

غاباتمالعاملمخاللمتسعيناتمالقرنمالايض..مويفممبالائةممنممم2,5متصاعدة..محيثمتممتدمريم

مم1,2بالائةممنمم50األربعنيمسنةماألخريةمانخفضتمحصةمالفردممنمأرايضمالغاباتمأكثرممنم

مهكتار،موهذاميعودمإىلمالنقصميفمأرايضمالغابات،موإىلمالزيادةمالسكانية.ممم0,6هكتارمإىلمأقلممنمم

مم142000ومم1979منممساحتهاميفمم2كممم75000فمثالمفقدتمالغاباتمالداريةمالرطبةم

مبالائة.ممم90وهبذامارتفعتمنسبةمالفقدمإىلمممم1989يفمممم2كمم

بالائةممنمالتنوعمالبيولوجيمالباقيميفمالعامل..مممم50إنمهذهمالغاباتمالتيميتالعبمهبامحتتويمعىلم

وعندماستمرارممعدالتمالقطعماحلاليةمميمكنمأنمختتفيمالغاباتمالداريةماألوليةمالباقيةميفمغضونمم
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لعاملمفإنممسنة..مومامملميتوقفمأوميتباطأمبشكلمأسايسممعدلمالفقدانماجلينيمللنباتاتميفمامم50

صنفامنباتيامـمميمثلمحوايلمربعمجمموعماألصنافميفمالعاملمـميمكنمأنميفقدميفمحلولممم60,000

م.مم2025

أذكرمأينمكنتمأعيشميفمغابةممنمالغاباتمقبلمأنمتأيتماألياديماللوثةمبالرصاعملتدمرماحلياةمم

يقطعونماألشجار،ممممالتيمكنامنعيشهاممعمإخوانناممنمالنباتاتمواحليوانات..ملقدمصحتمفيهم،موهمم

موحيرقوهنا:مملمتفعلونمهذا؟م

مقالوا:مألجلماحلياة.م

قلت:مألجلماحلياةم!؟..مإنمالنباتمهوماحلياة..مولومغابمالنباتمغابتماحلياةمكلها..مأالمم

مفكلمنباتممنمبالينيمالبالينيممنمم مالشمسية.. تعلمونمأنمالنباتمهومالثبتمالرئييسمللطاقة

وهوملذلكممصدرمالطاقةمم،ماعلمحيويملتثبيتمالطاقةمالشمسيةمالنباتاتماألرضيةمعبارةمعنممفم

مالرئيسمعىلماألرض.م

،ممفالنباتميستغلمالطاقةمالضوئيةم،موالنباتمهومالصانعمالرئيسمللغذاءموالدواءمعىلماألرضم

الغذاءمالتناسبممعممممم( 1) وثاينمأكسيدمالكربونمليكونملناموللكائناتماحليةمغريمذاتيةمالتغذيةممم،موالاءم

ملختلفة..محاجاتنامام

،ممابحثوا..مفستجدونمأنممجيعمالوادمالكربوهيدراتيةمعىلماألرضممصدرهاماألصيلمالنباتم

موكلمالبرتولمم ماألصيلمالنبات.. موالفيتاميناتممصدرها مالربوتينية موالواد مالدهنية ومجيعمالواد

موالفحممواخلشبمواألوراقموالطاطممصدرهاماألصيلمالنبات.م

ثبتمنسبتاماألكسجنيموثاينمأكسيدمالكربونميفمالغالفماجلويمموفوقمذلكمكله،مفإنمالنباتميم

مبمقدارهمالوحيدمالذيمالمتصلحماألرضمإالمبه.م

مقالمبعضماجلمع:مفبممأجابوك؟م

 
 (مأيمغريمالقادرةمعىلمتصنيعمغذاءهاممنمخاماتهماألوليةمكامميفعلمالنبات.1)
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مقال:مملقدمتبادلوامضحكاتمساخرة..مثممراحواميقطعونموحيرقون..مم

مقالمالرجل:مفامذامفعلت؟م

عدمسنني..موقدمهالنيمماموجدت..ممقال:مملقدمخرجتممنمتلكمالغابة..موملمأعدمإليهامإالمبم

ملقدموجدتمغابتنامحتولتمإىلمصحراء..مفقدمغزهتامالرمال،موملمتعدمتصلحمليشء.م

مقالمالرجل:مهلميمكنمهذا؟م

مم20قال:ممأالمتعلم..مأالمتعلمونممجيعامأنمالتصحرمهيلكمـمحسبمبعضماإلحصائياتمـم

مم-مسنةمممكلممميفمممأنهممم– رمليةمجدباء،مكامممممألفمميلممربعممنماألرايضماخلرضاءمسنويًا،مفيحيلهامإىلمقفارم

ممالفرصة،مممتحّيناًمممهبا،ممميرتبصممممربع،مممميلمممألفممم70ممبحوايلممتقدرمممأخرى،ممممساحاتممماخرتاقمممحياولم

م.مالرمالممموأغرقتهاممماجلدبمممرضهباممممحايتها،مممعنمممأصحاهبامممأعنيمممغفلتمممفإذام

ليسمالتصحرموحدهمهوممامهيددماألرضمنتيجةمقطعمأشجارها..مهناكمآثارمأخرىمالمتقلمممم

نوعممم6000إىلمم4000خطرا..ملقدموردميفمبعضماإلحصائياتمأنهمخيتفيممنمالوجودمكليامبنيم

حيواينمكلميوم،ممماميوفرمجواممنمعدممالتوازنمالبيئيميفمتلكمالناطق،موسيحرمممخسمسكانمالعاملمم

مالزمملّريمأراضيهمموزراعةمحماصيلهممبسببمذلك.ممنمالاءمالم

م***م

مأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمبإخواننامعىلمهذهماألرضممنمم قاممآخر،موقال:م

احليوانات..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتمأنممعدلمانقراضماحليواناتمالربيةموصلمم

-م1600دمكلمعرشمسنواتمبنيمعاميممإىلممستوىمقيايس،مفبعدمأنمكانمينقرضممنهامصنفمواحم

مرةممنماالنقراضمالطبيعي،موهذامممم100-م50،مأصبحمانقراضماألصنافمالربيةمأرسعمبـمم1950

مهيددمبحدوثمفجواتمكبريةميفمشبكةماحلياة.م

فالكثريممنماحليواناتمالفقريةمماليوممإمامنادرةمأوممهددامباالنقراض..مباإلضافةمإىلمأنمالثروةمم

لحيطاتمتتعرضماليوممإىلماالستنزافم؛مإذمتصادمسنويامكمياتمكبريةممنها،ممالسمكيةميفمالبحارموام
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بالائةميصادمعىلمحسابمحدودهمممم44لذامباتمربعمماالحتياطيممستنزفمأوميفمخطرماالستنزافموم

مالبايولوجية.مم

سكتمقليال،مثممقال:مليتماألمرمتوقفمعندمحدماالنقراض..ملقدموصلماألمرمهبذهمالدنيةمم

بالفطرةمالسليمةمللحيوانات..مفراحتمتطعمهامالسمومملكيمتكتنزمحلامموشحام..ممممإىلمأنمتتالعبم

مفكانمعاقبةمذلكمأنممتردتماحليواناتمالتيمملمتتعودمالتمرد..ملعلكممسمعتممبجنونمالبقر.م

مقالمأحدهم:مسمعنامبه..مولكنامالمنعرفمقصتهمبالضبط.م

غريبةمعىلمقطعانماخلرافممممقال:ممقصةمهذامالداءمبدأتمعندمامظهرتميفموقتمسابقمأعراضم

متقيضمم مبه ماخلرافمالصابة مألن ال.. مالرضماألكَّ مآنذاك مأسموه مما موعرفمالعلامء الربيطانية،

الساعاتمالطوال،موهيمحتكمنفسهامعىلمأعمدةمحظائرها،موجرىمالبحثمعنمأسبابمالرض،مم

فممفاكتشفمالحققونمأنمعظامماخلرافموسقطها،متطحنموتقدممكمكمالتمبروتينيةميفمعلم

ماألبقار،موهكذاماشتبهميفمأنماجلراثيممالسببةملرضماألكالمكانتمتنتقلمهبذهمالصورةمإىلماألبقار.م

ممحظرتماحلكومةمالربيطانيةمإضافةمنفاياتماخلرافموسقطهاموعظامهامم1988ويفمعامم

السحوقةمإىلمعلفماألبقار،مولكنمهذامالتدبريمملميتمماحرتامه،موهكذامتفاقمتماألمورمواسترشىمم

مرضمبنيماألبقار،موأصبحمهيددمباالنتقالمإىلماإلنسان.مالم

مماكتشفمالعلامءموجودمعالقةمبنيممرضماجلنونمالبقريمومرضمم1996ويفممارسممنمعاممم

مكروتزفلتمـمجاكوبمأومالتهابمالدماغماإلسفنجيمالذيميصيبماإلنسان.م

إىلماألغنام،ممممرصحمالعلامءمبوجودماحتاملمكبريمبانتقالممرضمجنونمالبقرمم1996ويفميوليومم

واحتاملمانتقالهمإىلماإلنسانمعنمطريقمأكلمأنسجةمالدماغمواحلبلمالشوكيموالرصانمالتابعةمم

لألغنام..مومنمالقائلنيمهبذهمالنظريةمالربوفيسورمريتشاردمالييسمأخصائيمعلمماجلراثيمميفمجامعةمم

مأيدز.م

مقالمرجلممنماجلمع:مإنممامتتحدثمبهمعجيب.م
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هذامبكثري..مإنمالوايشموالدواجنماآلنمتسمنمبالنفاياتمالختلفةممقال:ممهناكممامأخطرممنم

دونممراعاةملألرضارمالتيمقدمتنجممعنمذلك..مفهيمتسمنمـممثالمـمبفضالتمالدجاج..موهيمـمم

كامميذكرمالختصونمـمغالبًاممامتتضمنمنوعنيممنمأنواعمالبكتريياميتسببانميفمإصابةماإلنسانمببعضمم

وجودمطفيلياتميفممعدةماإلنسان،مويساعدانمأيضامعىلمجتمعمالرواسبمممماألمراض،مكامميتسببانميفم

التيمختلفهاماألدويةمالبيطرية،مفضاًلمعنموجودمترسباتممعادنمحتتويمعىلمنسبةمعاليةممنمالوادمم

مالسامةممثلمالزرنيخموالرصاصموالكادمسيومموالزئبق.م

المكنمأنمتنتقلمإىلمجسمممموتنتقلممثلمهذهمالبكترييامإىلمالوايشمبكلمسهولة،مكاممأنهممنم

ماإلنسانمعندمتناولهمحلومامملوثةمبروثمالوايشمأثناءمذبحهاميفمالسالخ.مم

ومنمناحيةمأخرى،مفقدمأفادممركزممكافحةماألمراضموالوقايةممنهاميفمواليةمأتالنتامبأنهمتوجدمم

حالةمم9000وممليونمحالةممرضيةمنامجةمعنمتناولمالوادمالغذائية،مم80يفمالوالياتمالتحدةمفقطم

معنمتناولمبعضماألصنافممنماألغذية،وم مأيضا منامجة منامجةمعنممم4وفاة مالينيمحالةممرضية

حالةممنمهذهماحلاالتمإىلموفاةممم1000ـمم500اإلصابةمببكترييامسالونيالمحيثمانتهتممامبنيم

باتمممالينيمشخصمبالتهاممم6ـمممم4الريض،مكاممتتسببمالبكتريياممنمالنوعمالنطويميفمإصابةممامبنيمم

ممنهممسنويا.ممم100حادةميفمالعدةمويقتلمم

أمامالبكتريياممنمنوعمإيمكواليموالذيمتمماكتشافهميفمبعضماللحومماللوثة،مفإهنامتوديمبحياةمم

ألفمشخصميفمأمريكاممم20شخصًامسنويامفضالمعنمأهنامتتسببميفمإصابةممامالميقلمعنمم250

أنممرضهممناجممعنمتناوهلممحلومامممريضًامعىلماألقلمثبتمم17سنويامبأمراضمخطرية،موهناكم

مملوثةممنمإنتاجمرشكةمواحدة.م

ليسمذلكمفقط،مبلمقدمدأبممربومالوايشمعىلماستخداممخملفاتمالحاصيلمالزراعيةموقشارةمم

اخلرضاواتموعالئقماحلبوبموالوادمالداخلةميفمصناعةماخلبزمواخلمرميفمتسمنيمالوايش،موذلكمم

ارمرطلمسنوياممنمخملفاتمالسالخممثلمالدماءموالعظاممممليمم40باإلضافةمإىلماستخداممحوايلم
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واألمعاءمباإلضافةمإىلممالينيمالقططموالكالبمالسقيمةمالتيميويصماألطباءمالبيطريونمبأنميكونمم

لمحلوممهذهمم مآهلامالقتلمالرحيممأومالتيمُيسلمهامهلممالقائمونمعىلممالجئماحليوانات،محيثمحتوَّ

لوكياتمالوايشمواخلنازيرمالتيمرسعانممامتتحولممنمحيواناتمماحليواناتمإىلمعلفممماميعرتيمسم

مآكلةملألعشابمإىلمحيواناتمآكلةمللحوم.مم

وفوقمذلكمكله..مفقدموردتناماألخبارمبأنمالزارعني،مومثلهممالرشكاتمالنتجةملألعالفمم

ة،ممبدأواميفماستخداممأومحماولةماستخداممفضالتماألطعمةماجلافةمالستخرجةممنمحاوياتمالقاممم

موالغبارمم ميفمحمابسمالشحوم مالتجمعة موزيتمالقيلموالشحوم وخملفاتمالطاعمممنمالشحوم

التصاعدممنممصانعماإلسمنت..موحتىمأوراقماجلرائدموالورقمالقوىمالستخرجممنمالنباتات،مم

مكاممأجرىمالباحثونمبعضمالتجاربمعىلمسامدمالوايشمواخلنازيرموالرواسبمالطينية.مم

والمتتوافرميفمالوقتمالراهنمأيمإحصائياتمدقيقةمحولمعددمالزارعنيمالذينميطعمونمم

مواشيهممبفضالتمالدواجن،ملكنميعتقدمبأنمهذهمالظاهرةمقدمعمتميفمنصفمالوالياتمالتحدةمم

أومثالثةمأرباعها،موبالرغمممنمالرائحةمالكرهيةمالنبعثةممنمفضالتمالدجاجموالديكمالرومي،مفإنهمم

مم8ـمم4دامهامكعلفمبعدمتكديسهامعىلمنحومسليمموإخضاعهاملدةمترتاوحممامبنيميمكنماستخم

درجةمفهرينهايت،موهيمدرجةمعاليةمتكفيملقتلمممم170ـمممم160أسابيعملدرجةمحرارةمترتاوحممامبنيمم

البكترييا،موقدمذكرمبعضمالزارعنيمبأهنمميقدمونملدواجنهممسامدمالوايشماخلاممدونمإخضاعهامم

مأليمتصنيع.مم

ميفمأعقابمموقدم ازدادماالهتامممبمكوناتمأعالفماحليواناتميفمالوالياتمالتحدةممؤخرًا

الضجةمالتيمقدمأثارهاميفمبريطانيامموضوعمجنونمالبقرموالخاوفمالتيمانتابتمالشعبماألمريكيمم

منمأنمتنتقلمالعدوىمإليهم،موقدملقيممئاتممنمالربيطانينيمحتفهممنتيجةمتناوهلممحلومماألبقارمم

ماللوثة.م

مليونمممم90بالائةممنمرؤوسمالوايشميفمأمريكاموالبالغمعددهاممم75وتفيدماإلحصائياتمبأنمم
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رأسمظلتمتأكلمخملفاتمالسالخ،موأنماحلظرمالفروضمعىلمتقديممالنتجاتمالثانويةملصانعمم

اللحوممقدميدفعممريبمالوايشمومصانعماألعالفمإىلماللجوءمإىلممضافاتممثلمالسامدموخملفاتمم

موكمفيها.مأخرىممشكم

م***م

قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمبالغذاءمالذيمجعلهماهللمم

قواممحياتنا..مفوجدتمالعجبمالعجاب..ملقدمرأيتهمميتفننونميفمالتالعبمبهموتلويثهمم

مبكلممامشاءتمهلممنفوسهمممنمأنواعماللوثات..مم

رفونمحلوىماألطفالمكالشوكوالتهممسأرضبملكممأمثلةمتؤكدملكممهذا..مالشكمأنكممتعم

موالبسكويتمورقائقمالبطاطسماجلاهزةموغريهاممنمالقرمشات..مم

قالوا:موكيفمالمنسمعمهبا..موهيممنمأهمممامأنتجتهمهذهماحلضارة..مواعتربتهممنمعالماتمم

متقدمهامعىلمسائرماحلضارات.م

لسموم..موآخرمماممقال:ملقدمأثبتتمالدراساتمالكثريةممامختتزنهمتلكماحللوياتممنمفنونمام

قرأتميفمهذامدراسةمبريطانيةمقامتمهباميفممطلعمهذامالعامم)ممجعيةمالرشاكةمبنيماألطباءموالرىض(مم

بالائةممنمهؤالءماألطفالميعيشونمعىلممم25عىلمثامنامئةمطفلمبريطاين،موكشفتمهذهمالدراسةمأنم

ةمفكرةمحولمكميةمالفواكهممبالائةممنهممليستملدهيممأيممم75احللوياتمورقائقمالبطاطسماجلاهزة،موم

واخلرضمالتيمحتتاجهامأجسامهم،مكامماعرتفممائتانممنهممأهنممأثناءمذهاهبممإىلمالدرسةمالميتناولونمم

مفطوراممنزليا،مبلميتناولونمبدالممنهمحلوياتمورقائقمبطاطسمجاهزة.مم

بنيممكاممأشارتمدراسةمبريطانيةمأخرىممتتمعىلمألفموسبعامئةمفتىموفتاةمترتاوحمأعامرهمم

بالائةممنهممممم80الرابعةموالثامنةمعرشةمكانتمبعنوانم)مالتغذيةموأنظمةمالطعاممالعامة(مإىلمأنمحوايلمم

يتغذونمعىلماألطعمةماجلاهزة،ممثل:مرقائقمالبطاطسمالقلية،موالبسكويت،موالشكوالته.مكاممأنمم
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ماألم مأن مإىل مباإلضافة مالقبولمصحيا، مضعفمالستوى م مهو مأطعمتهم ماللحميف طفالمممستوى

ميستهلكونمكثرياممنماألمالحمالعدنيةمالضافة.مم

وأوضحتمالدراسةمأنمواحداممنمبنيمكلممخسةممنمالذينمشملهممالبحثمملميتناولوامالفواكهمم

عىلماإلطالقمخاللمفرتةمإجرائهمالتيماستغرقتمأسبوعا،موقدمحذرتمتلكمالدراسةممنمأنمتناولمم

صحيةمخطريةميفمالستقبل؛محيثمإنمالغذاءمغريممالصغارملثلمتلكماألطعمةمقدميسببمهلمممشاكلمم

مالصحيمأحدمأهممأسبابمارتفاعممعدالتماإلصابةمبأمراضمالرسطانموالقلبموالرشايني.مم

ويفمبحثمأجرتهمهيئةمالوادمالغذائيةمبربيطانيامتوصلتميفمنتائجهمإىلمأنهممقابلمكلمطعاممم

مأهنامكوارثمغذائية!!ممممصحيمواحدميتناولهماألطفالممنماألسواق،ميوجدمعرشةمتصنفمعىلم

ويعدمهذامالتقريرمرضبةمقويةملصناعةماألغذية؛مإذميوجهماهتاماتمللرشكاتمالعاملةميفمهذامم

الجالمبأهنامتقوضمالنظاممالغذائيملألطفالمعنمطريقمقيامهامبزيادةممعدالتمالسكرموالدهونمم

موالوادمالضافةمومكوناتماللحميفماألطعمةمالتيمتنتجها.مم

،مفإنمهذهمالرشكاتمتقوممأيضامبمعاجلةمأومنزعمالوادمالغذائيةمواألليافممنمموطبقامللتقريرم

هذهماألغذية،موحذرتممنمأنمالقرمشاتمواحللوىموالرشوباتمالغازيةمحتتويمعىلمنسبمعاليةمم

ممنمالسكرموالدهون.مم

بالائةمفقطممنمالعددماإلمجايلمالذيمشملهمالبحثمللمنتجاتممم1كاممأومضحتمالدراسةمأنم

مالدهونممالغذام ممنخفضة مأهنا ملتظهر معنمحمتوياهتا ملألطفالمقدمزودتمبمعلوماتمواضحة ئية

موالسكرمواللح.مم

يفممم– وإذامفحصناممكوناتمأغذيةماألطفالمكالبسكويتموالشوكوالتهمواحللوياتموجدنامم

ممالكونات،ممضمنممكتبتمممقدممماللونةمممالوادممأوممالنكهاتمممأوممماحلافظةممالوادممورقمممماسممم– أكثرماألحيانم

ةممهاممكانتمنسبتهامضئيلة!!،مومثالمهذهمماحلساسيممأمراضممتسببمممعظمهاممأنممعلميًّاممثبتمموقدم

م(.ممE322األرقامم)ليسثنيمصويامم



601 

 

امعىلمالصحة،مأومتسببمآالمًامم وهذهمالوادموبحسبمتلكماألرقاممإمامأنمتكونمخطرةمجدًّ

م.ممحادةميفمالعدة،مأومارتفاعًاميفمضغطمالدممأومأهنامغريمضارةمعىلمالصحةم

مقالوا:مإنممامتقولهمخطري..مم

مامتدمألساسياتماحلياة..مالشكمأنكممم مليسمذلكمفقط..مإنمرصاعمهذهماحلضارة قال:م

مسمعتممباممحصلمللملح؟م

مقالوا:ممامالذيمحصلمله؟م

قال:ممأنتممتعلمونمأنماللحمرضوريملتنظيممجسمماإلنسان،موهوميدخلميفماتصالماألعضاءمم

وبناءمالعضالت..مكامميساعدميفمتنظيممنظاممالناعةمويمنعمنمومالبكترييامالضارةموالفريوساتمم

والفطرياتموالطفيلياتمويعملمعىلمزيادةمثباتمالنظاممالعوي..موهومبذلكمأحدمالعنارصمالهمةمم

اإلنسانمواحليوانموحتىمالنبات،مفهوميعملمعىلمموازنةمكميةمالاءمباجلسممواخلاليامالتيمممحلياةم

يتكونممنهامأعضاءماجلسم،موهوممهمملعمليةمالتمثيلمالغذائيميفماخللية..ملذامفإنمتناولماللحمم

موبكمياتممعتدلةمرضوريمجدًامللبقاءمعىلمقيدماحلياة.مم

مافعممنه.مولكنمهذهمالنافعمالمتتحققمإالميفمالنم

مقالوا:مأهناكمملحمضار؟م

ممتواجدمومنترشمبكثرة،ممم مأحدمها منوعانممنماألمالح: مففيماألسواقماليوم مأجل.. قال:

ومعلبمبشكلمأنيقموهوملحممكررممضافمإليهماإليودين..موالثاينمقدماليكونممعبأمبعلبمأنيقة،مم

موهوملحمالبحر.مم

مقالوا:مفاممالفرقمبينهام؟مم

مؤالمالبدممنممعرفةممكوناتمكلمنوعممنمهذينمالنوعني:ممقال:ملإلجابةمعىلمهذامالسم

بالائةممنمكلوريدمالصوديوممممم99،9أمامالنوعماألول،موهواللحمالكررماألنيق،مفإنهميتكونممنممم

بالائةمإيودينمالبوتاسيوممأومالكالسيوم،موتضافمإليهممادةماإليودينملتعزيزمنقصماإليودينمممم0.1وم
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ماحلقيقةمجمردمسدمنقصمهلذهمالادةميفماللحمالكرر..مكامميضافمإليهمميفمهذامالنوعممنماللح،موهيميفم

مادةمسليكيتماألمونيوممللمحافظةمعىلمإنسيابيةماللحموعدممتكتله،موممامهومممعروفمأنممادةمم

مسيليكيتماألمونيومممادةممرضةمبالصحة.مم

معادنمأخرىممنهاممبالائةمممم5بالائةممنمكلوريدمالصوديومموممم95أماماللحمالبحري:مفيتكونممنم

عنرصامممم70النغنيزموالكالسيومموالفوسفورمواإليودينم)منممصدرهمالطبيعي(،مإضافةماىلمأكثرممنمم

ممعدنيامآخر.مم

فمنمالفرقمبنيمهذهمالكوناتميتضحملنامالفرقمالشاسعمبنيمهذينمالنوعنيممنماللح،مفاللحمم

الصوديوم،موهومفقريممنمالعادنممالكررمهوممملحمالمحيتويمعىلمأكثرممنممادةمواحدةمهيمكلوريدمم

األخرىمالرضوريةمحلياةماخللية،ملذامنرىمرشكاتمإنتاجمهذامالنوعممنماللحمحتاولمسدمالعجزمم

الكبريمللمعادنمبإضافةماإليودينمبهموالدعايةمهلذهماإلضافةموكأهنامميزةمإضافية،موهيميفماحلقيقةمم

مممليستمأكثرممنمحماولةمسدمالعجزمالكبريمبيشءمصغريمجدًا.م

ويفممقابلمذلك،مفإنماللحمالبحريمحيتويمـمإضافةمإىلماإليودينمـمعىلممعادنمكثريةمجدًا،مم

موبصورةممتوازنةمكاممخلقهاماهللملناميفمالطبيعةمومتوافقةممعمحياةماإلنسان.م

معدنامحيتاجهاممم80ويفمالقابل،مفإنمملحمالبحرمحيويمإضافةمإىلماإليودينمعىلممايقاربم

بالائةمم27يته،موإلمتاممعمليةمالتمثيلمالغذائيمبأفضلمأداء،مولوعلمنامأنماجلسممللحفاظمعىلمحيوم

منماللحمالوجودمباجلسمميفمالعظامموذلكملنقصهاميفمالدممالناتجمعنمعدممكفايةممانتناولهممنمملحمم

ممتكامل.مم

كاممأنمالشخصمالذيمينتاولماللحمالكررمعادةممامحيدثملهمرشاهةميفمتناولماللحمألنممممم

الميشعرمبالكفايةممنمالعادنمالحليةماألخرى،موبذلكميرتاكممكلوريدمالصوديوممباجلسممماجلسمم

ممسببًاممشاكلمللكليتني.م

غمممم18غميفماليوممالواحد،ملكنممعدالتماستهالكهمتصلمإىلمممم3-م2فالفردمالبالغمحيتاجممامبنيمم
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متها.ميوميًا،موهذهمالزيادةمتسببمإرهاقاموتعبامللكىل،مويسببممتاديمذلكمضعفمكفائم

وتظهرمأعراضمزيادةماللحمعىلمشكلمتوتراتمعصبيةموعضليةمونفسيةموصداعمممستمرمم

مويفمنفسمالوقتميتفاقممنقصمالعادنماألخرىمم موالكآبةموالضيقموالضجر، مبالقلقم وشعور

مباجلسمممسببًاممشاكلمصحيةميفممناطقمأخرىمباجلسم..موخاصةممنهامالعظام.م

منماخلمرية؟مسكتمقليال،مثممقال:مالمشكمأنكممتعرفوم

مقالوا:مومنمالميعرفها..مهيمالوسيطمالذيمنستعملهميفمأغذيةمكثرية.م

مقالةمتساءلمم1984(معاممEast Westقال:ملقدمنرشمالكاتبمرونالدمكوتسيشميفمجريدةم)م

فيها:)ملاذامتؤديماخلمريةمالتعارفمعليهامإىلمبعضماألمراض؟(،مثممأجاب:)ممنمالعروفمعندمامم

يئاتماخلبز،مفإنماجليزيئاتمالتيمتنتجمتكونممماثلةمللجزيئاتمالسببةممختمرماخلمريةمتتفجرمجزم

مللرسطان(مم

وجدمأنمالطاقةمالبيولوجيةمالتيمممJean Glaude Vincentورجوعامإىلمالباحثمالفرنيسم

متصدرممنمالعجينةمالخمرةممماثلةمللتيمتسببماخلاليامالرسطانية.م

ختمرمالعجينةمترسلمإشاراتمإلكرتونيةمإىلمموهناكمباحثانمألاينموفرنيسموجدامأنمالرسعةميفمم

ماجلسممملينبهمبحدوثمردمعىلمهذهماإلنفجاراتموهوممنممسبباتمالرسطان.م

ومنمالؤسفمأنمالكثريممنمأنواعماخلبزميطلقمعليهماخلبزمالصحيمواألسمرمالكاملموالبيتامم

مورقائقماخلبزمالالحمومجيعهامتستخدممفيهاماخلمريةمالرسيعةمالصناعية.م

يال،مثممقال:مليسمذلكمفقط..ملقدمامتدمجنونمهذهماحلضارةمإىلمالياهمالتيمالمتستقيمممسكتمقلم

احلياةمإالمهبا..مفقدمذكرتمبعضمالدارساتمعىلمأنمحواىلممليونمأمريكيميرشبونمالياهمالتيمم

(ممradon(ممو)مarsenicحتتويمعىلمبعضمالوادمالكيميائيةمالؤديةمإىلمالرسطان،ممثلممادةمالزرنيخم)م

(،ملذلكميقرتحموضعمإعادةمتصفيةممchorineوالذيمهوممعنرصمإشعاعيمغازي،مومادةمالكلور)م

م(ملتنظيفمالاء.مKDF(،مأومالكربونم)مOsmosisالاءمبطريقةماألسموزيةم)م
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وذلكمألنماالوساخموالصداءمالوجودميفماالنابيبموالسخاناتمتذوبميفمالاءمالذيميمرمم

مأثبتتمالبحوثموالدراساتمأنم موقد ميفمالبالستيكمتذوبميفمممفيها، مالوجودة مالكيامئية الواد

مالقواريرممعمالاءمالوجودةمفيها.م

م***م

قاممآخر،موقال:ممأمامأنا،مفقدمبحثتمفياممتفعلهمهذهمالدنيةمباألرضمنفسها..مفوجدتمالعجبمم

العجاب..مإنمهذهمالدنيةماآلثمةمتتالعبمباألرض..مويوشكملوماستمرمهباماألمرمهكذامأنمحيصلمم

رضممامحصلمللبقرممنماجلنون..موحينهاملنممتيزمبنيمشامهلاموجنوهبامورشقهاموغرهبا..مولنمملألم

ممتيزمبنيمالشمسموالريخ..موحينهاملنمتبقىماحلياةمعىلماألرض.م

مقالوا:مأخفتنا..ممامالذيمحيصل؟م

ملقدمأثبتتمالدراساتمأنهمباإلضافةمإىلمالتلوثمالبيئي،مالذيمخيصمالبيئةمالطبيعيةمم قال:م

راكزمالسكنيةموالصناعيةموالستوياتمالعاليةممنمالتلوثمالبايولوجيم)الفضالتمالعضوية(مموالم

ثمةمأيضامزيادةمحادةميفمالتلوثمالكيميائيموالفيزيائي،مإذميشملماإلنتاجمالصناعيمعىلمعرشاتمم

مماآلالفممنمالوادمالكيميائية،موتضافمإليهامسنوياممئاتمأخرىمجديدةممنمالوادمالكيميائيةمالتيم

يؤديمإنتاجهامواستعامهلامإىلماطرادمزيادةمحدةمالتلوث.مكاممأنمهناكمتأكيداتممتزايدةمعىلمخطرمم

،مم1981،م1980التلوثمالفيزيائيممثلمارتفاعماحلرارةم)منمادفأمسنواتمالائةمسنةماألخريةم:م

سنةمفقط(موالضوضاءمواإلشعاعموالتلوثمممم11حدثتمهذهميفمممم1990،مم1987،1988،مم1983

ميس.ممالكهرومغناطيم

وأثبتتمالدراساتمأنمتغريمالناخمسوفمتكونملهمتأثرياتممهمةمعىلمالبيئة،مفهناكمسيناريومم

درجةممئويةميفمالقرنماحلايلمبسببمالتلوثموهوممعدلمملممم5,8يتوقعمارتفاعمحرارةمجوماألرضم

سنةمالاضية،مويتوقعمارتفاعممستوىممياهمالبحارمنصفممرتمممم10,000تصلمإليهماألرضمخاللمم

منتيجةملذوبانمالياهمالتجمدة،موهومأكربممنمالزيادةمخاللمالقرنمالايض.مممم2100يفمسنةمم
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بأنمالتغريميفمالناخمهيددممم2003وقدمحذرمعلامءمسويرسيونميفمدراسةمنرشتميفمهنايةمعامم

مناطقمالتزحلقمعىلماجلليدميفمأوروباموشاملمأمريكامواسرتالياموأنممستوىمالثلوجميفممناطقمم

بامسوفمينخفضمبشكلمحادميفمالثالثنيمأوماخلمسنيمسنةمالقادمة.منتائجممرياضةمالشتاءميفمأوروم

ارتفاعممستوىممياهمالبحارمسوفمتتمثلميفمزيادةمالفيضاناتموتعريةمالسواحلموارتفاعمملوحةمم

مالطبقاتمالصخريةمالائيةمواألهنارموفقدانماألرايضمالزراعيةمالساحليةمونزوحمالسكانموغريها.م

مم70000-م50000الرتبةمتتعرضملالستنزاف،مفسنويا،ميتممفقدانمباإلضافةمإىلمهذا،مفإنم

موالتعدينموالصيانةممم2كمم مالنشاطاتماإلنشائية، مالعاملمنتيجة منماألرايضمالزراعيةماجليدةميفم

مليونمهكتارميفمالغالبممنماألرايضماجليدةمبالتملحممم1,5والتصحرموالتملح،موسنوياميصابم

موخيرجممنمنطاقماإلنتاجميفمالعامل.م

 سالم ال

بعدمأنممألمصاحبناماألمازوينمآذاننامآالمامباممينتظرماألرضممنمخرابمعىلميدمالعصاباتمم

الجرمةمالتيمالمتعرفمإالمالرصاع،مسألناه:موماذامفعلتمبعدمانتهاءمذلكماللتقى..موبعدمأنمسمعتمم

ممامسمعتممماميمتلئمالقلبملهمألا.م

التيمأصابتني..ملقدمشعرتمأنماألرضممقال:ممالمأستطيعمأنمأصفملكممتلكمالشاعرمالؤلةمم

مفيهامسهامهم..موأنمسهامهمميوشكمأنمتفعلممفعوهلاميفمم حتترض..موأنمالجرمنيمقدمأنفذوا

ماألرض،مفتموت،مويموتمكلممامعليهاممنمحياة.م

موقدمكانتمم موحيوانايت..وأجوائي.. موهنري.. مالتشائمةمعدتمإىلمغابتي.. بتلكمالشاعر

حناتمضخمةممزودةمبأحدثماألجهزةمتقتحممتلكمالغابات..مثمممالفاجأةمعظيمةمإذمرأيتمشام

تنزلمبجنودهامالرتزقة،موتعملمفيهامقطعامومتزيقا..مورأيتهمميضعونمبدلماألشجارمآالهتممالتيمم

متنرشماخلرابموالسمومموالدمار..مم
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أرسعتمإليهم..موصحتمفيهممبكلمقوة،ملكنهممملميأهبواميل،موملميصغواملامأقول،مبلمإنمأحدمم

سهممأرسعمإيل،مومنمدونمأنمأدريممامحيصلمهوىمإىلمرأيسمبمطرقته..موقدمكانميمكنمأنممحرم

يكونميفمذلكمحتفيملوالمأنماهللمأرسلمإيلمصاحبيممعمإخوانهممنمأحبابمالطبيعة،موأنقذوينممنمم

مبنيمأيدهيم.م

بقيتممدةميفمبيتمصاحبيمالمأكادمأفيقمحتىمتعودماآلالممإيلممنمجديد..موقدمكانميزيدميفمم

ليمتلكماألصواتمالزعجةمالتيمنسمعهاممنمتلكمالرشكاتمالتيماجتمعتممجيعاملتدمرماحلياةميفممأم

مغابتناموهنرنا.م

بعدمأنممتاثلتمللشفاء،موذاتميومممنماألياممرأيتهميصيلمعىلمطريقةمالسلمنيميفمصالهتم..مم

مملمأكنمأعرفمحينهامالسلمني..موالماإلسالم..مم

عل،مفأجابنيمبأنهمكانميصيل،موأخربينمأنهمصارممسلامممنذممفلذلكمأرسعتمإليهمأسألهمعامميفم

فرتةمطويلة..مولكنهمكانميكتممإيامنه..مفسألتهمعنمرسمتركهملدينهمواختيارهماإلسالم،مفقالميل:مأنتمم

تعلممأننيمالمأختلفمعنكميفمحبكملاممألماهللمبهمهذهماألرضممنمخريات..موتعلمممدىمحريصمم

مينامأدينمبه..مألينمعلمتمأنهمدينماهللمالذيماختارهماهللملعباده.معليها..مولذلكماخرتتماإلسالممدم

موهناكمم مالسيحية.. موهناك موالصينية.. ماهلندية.. ماألديان مهناك مكثرية.. ماألديان قلت:

ماليهودية..موهناكماألديانمالبدائية..مفلمماخرتتماإلسالمممنمبينهاممجيعا.م

اسمالطبيعة..موقلتملنفيس:مالميمكنمأنممقال:مملقدمانطلقتممنمحبيمللكون..مولاميسميهمالنم

يكونمالدينمالذيمخيتارهماهللملعبادهمإالممتوافقاممعمهذهمالطبيعةمومعمهذامالكون..مفالدينمالذيمهومم

مأمرماهللمالميمكنمأنميتناقضمأوميتصارعممعمخلقماهلل.م

ومامإنموضعتمهذامالقياسمحتىمرحتمأبحثميفماألديان..مويفمكتبهامالقدسة..موبنيمم

المدينها..مفبدأتمبالسيحية..مثممبالبوذية..مثممباليهودية..موملمأجدمعندهاممجيعاممامأبحثممرجم

معنه..مم
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مقلت:مواإلسالمم!؟م

قال:ممأصدقكمالقولمأينمملمأكنمأفكرمأبداميفماإلسالم..مفقدمكنتمأسمعمعنهممامجعلنيمأنفرمم

دينمالذيمأختارهموأعيشممنمممنهمنفورامتاما،ملكنماهللمقدرمبأنميكونمالدينمالذيمأنفرممنهمهومالم

مأجلهموأجعلهمرسالتيمالكربىميفماحلياة.م

مقلت:مكيفمحصلمذلك؟م

قال:ممبيناممكنتمذاتميوممأسريميفمغابةممنمالغاباتمالعذراءمإذاميبمأرىمرجالموقوراميقرأمم

مَواْلَبْحِرمباَِممَكَسَبْتمَأْيِديمالنَّاسِم ِذيممبخشوعمقولهمتعاىلم:﴿مَظَهَرماْلَفَساُدميِفماْلرَبِّ ملُِيِذيَقُهْممَبْعَضمالَّ

ُهْممَيْرِجُعوَنم﴾م)الروم:م (..مثمميرددها،مويبكي،مفاقرتبتممنه،موقلت:ممامتقرأ؟..مومامم41َعِمُلوامَلَعلَّ

مبالكمتبكي؟م

قال:مأقرأمكالممريب..موأبكيلمألفعالنا..ملقدمحذرنامربناممنمالفسادمالعظيممالذيميشملمالربمم

ماألمارةمبالسوء..موهامنحنمنرىممامحذرممنهمحيصلملنا.ممموالبحرمإنماسرتسلناممعمنفوسنام

مقلت:مأدينكممهيتممبالكون؟..مملمأرميفماألديانمهذاماالهتامم.م

مابتسم،موقال:معجيبمهذا..مإذامملمهيتممدينماهللمبأكوانماهلل،مفبممهيتم؟م

مقلت:مالدينميصفمالطقوسمالتيميعبدمهباماإلله.م

ظمعىلمفطرةماهللمالتيمفطرمهباماألشياء..منحافظمعىلممقال:ممإنمأهممالطقوسمعندنامهيمأنمنحافم

موفطرةمم مالنبات.. موفطرة ماألصوات.. موفطرة مالاء.. موفطرة ماهلواء.. موفطرة ماإلنسان.. فطرة

ماحليوان..موفطرةمالغذاء..موفطرةماألرض..موفطرةمكلميشء.م

فيدممنها..مأوممألنمتغيريمالفطرةمرصاع..مواهللمملمخيلقناملنصارعماألشياء..موإناممخلقناملنستم

مليستفيدمبعضناممنمغريمرصاع..مم

تِيمَفَطَرمالنَّاَسمم مالَّ يِنمَحنِيفًامِفْطَرَتماهللَِّ لقدمقالماهللمتعاىلميذكرملنامهذام:﴿مَفَأِقْممَوْجَهَكملِلدِّ

مَأْكَثَرمالنَّاِسمالميَم يُنماْلَقيُِّممَوَلِكنَّ م(م30ْعَلُموَن(م)الروم:مَعَلْيَهامالمَتْبِديَلمخِلَْلِقماهللَِّمَذلَِكمالدِّ
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وأخربنامأنمدورمالشيطانماألكربمهومتغيريمالفطرةموحتريفهاملينشأممنمحتريفهامكلمأنواعمم

مإَِناًثامَوِإْنمَيْدُعوَنمم الرصاع،مقالمتعاىلمخمربامعنموعيدمالشيطانموحمذراممنهم:﴿مِإْنمَيْدُعوَنمِمْنمُدونِِهمِإالَّ

مَشْيَطاًنامَمِريًدام)م مِمْنمِعَباِدَكمَنِصيًبامَمْفُروًضام)م(مَلَعَن117ِإالَّ َِذنَّ مَوَقاَلمأَلخَتَّ نَُّهْممم118ُهماهللَُّ (مَوأَلُِضلَّ

مَخْلَقماهللَِّ نَّ ُ ُْممَفَلُيَغريِّ مَآَذاَنماأْلَْنَعاِممَوآَلَُمَرهنَّ ُْممَفَلُيَبتُِّكنَّ ْيَطاَنمَولِمَوأَلَُمنَِّينَُّهْممَوآَلَُمَرهنَّ يًّامممَوَمْنمَيتَِّخِذمالشَّ

اًنامُمِبيًنام)م مُخرْسَ مَفَقْدمَخرِسَ مُغُروًرامم119ِمْنمُدوِنماهللَِّ ْيَطاُنمِإالَّ (مَيِعُدُهْممَوُيَمنِّيِهْممَوَمامَيِعُدُهُممالشَّ

م(﴾م)النساء(م120)م

انظر..مكيفمهددمالشيطانمبتضليلمالعبادمودعوهتمملتغيريمخلقماهلل..موهامهومينفذموعيده..مم

نحولممنمجنةماهللمالتيماستضافنامفيهاممستنقعاممنمالستنقعاتمومزبلةممنمموهامنحنمننساقموراءهملم

مالزابل.م

مكانميتكلممبتأثرمعظيم،مفقلت:مولكن..مأليسممنمقومكممنمنرشممثلمهذاماخلراب؟م

قال:ممولذلكمأنامأبكي..ملومكانماألمرممنمغريهممفقطمهلان..مفأولئكمليسمهلمممنمالدينممامم

م مهذه معن ميعلمونممينهاهم مبل ماخلطرية.. مالتحذيراتماألهلية ميعلمون مقومي مولكن اجلرائم..

متفاصيلها..مولكنممعمذلكمانساقواموراءمالشياطني،موراحوامخيربونمويدمرونممامأمرماهللمبحفظه.م

مقلت:مأرىمأنملدينكمشأنا..مفهلمتأذنميلميفمصحبتكمألتعرفمعليهممنمخاللك.م

ديني..مأنامبرشمخمطئممقرص..ملكنيمسأدلكمعىلمقومممقال:ممأنامأضعفممنمأنمأمثلملكم

حرصوامعىلمأنميعيشواماإلسالم..مرسمإليهم..مفسرتىممنمخالهلمماإلسالم..موترىممنمخالهلممم

ممجيعامتلكمالشمسمالعظيمةمالتيمامتألتمسالما..مومألتماألرضمسالما.م

م***م

مونظاماموصفاءممرستمكاممطلبممني..مفوجدتمأرضا..موكأهنامغريماألرض..مممتلئةممجاالم

موسالما..ملقدمخيلمإيلمأينميفماجلنة،مولستمعىلمهذهماألرض.م

مالصباحمم مهلمقمتمهذا مويقول: محيدثمصاحبه، مرجالمسمعته ملقيتمفيها مأولمما كان
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مبقياساتماهلواء؟م

قالمالثاين:ممأجل..موقدموجدهتامبحمدماهللمعىلمحسبمالفطرةماألصليةمالتيمخلقهاماهلل..مم

موالمأيمنقصان..موملميطغمفيهاميشءمعىلميشء..ممفليسمهناكمأيمزيادة،مم

اَمَءمم قالماألول:ماحلمدمهلل..مهذامفضلممنماهلل..ملقدمأمرناماهللمبإقامةمالوازين..مفقالم:﴿مَوالسَّ

مَتْطَغْواميِفماْلِيَزاِنم)م7َرَفَعَهامَوَوَضَعماْلِيَزاَنم)م واماْلِيَزاَنمم(مَوَأِقيُمواماْلَوْزَنمِباْلِقْسِطمَواَلمخُتْرِسُم8(مَأالَّ

م(﴾م)الرمحن(م9)م

مقالمالثاين:مولكنيمسمعتمأنمالغالفمالحيطمباألرضمبدأميترسبمإليهمالطغيان..مممم

امم مَوُهْممَعْنمآَياهِتَ محَمُْفوظًا مَسْقفًا اَمَء مكيف..ملقدمقالماهللمتعاىلم:﴿مَوَجَعْلَنامالسَّ قالماألول:م

وظائفمرضوريةمالستمرارماحلياة،مفهوميدمرمممم(..مإنمذلكمالغالفميؤديم32ُمْعِرُضوَن(م)االنبياء:م

الكثريممنمالنيازكمالكبريةموالصغرية،مويمنعهاممنمالسقوطمعىلمسطحماألرضموإيذاءمالكائناتمم

احلية،مولوالموجودهملسقطتممالينيمالنيازكمعىلماألرضمجاعلةممنهاممكانًامغريمقابلمللعيش،مم

متمللكائناتمبالبقاءمآمنةمعىلمقيدماحلياة.مولكنمخاصيةماحلاميةمالتيميتمتعمهبامهذامالغالفمسمحم

 درجةممئويةمحتتمالصفر.ممم270وهومحيميماألرضممنمبردمالفضاءمالجمدمالذيميصلمإىلمم

موهوميصفيمشعاعمالضوءماآليتممنمالفضاءمالؤذيمللكائناتماحلية.مم

وفوقمذلكمهومالميسمحمإالملإلشعاعاتمغريمالضارةممثلمالضوءمالرئيمواألشعةمفوقمم

مية،موموجاتمالراديوامبالرور..موكلمهذهماإلشعاعاتمأساسيةمللحياة.ممالبنفسجم

مبشكلمجزئيمفقطمعربمالغالفماجلويمم مالتيميسمحمبمرورها مفوقمالبنفسجية فاألشعة

مرضوريةمجدًاملعمليةمالتمثيلميفمالنباتات،مولبقاءمالكائناتماحليةمعىلمقيدماحلياة.م

فيتممتصفيتهاممنمخاللمطبقةماألوزونميفمممأمامغالبيةماإلشعاعاتمفوقمالبنفسجيةمالركزة،م

مالغالفماجلوي،موالمتصلمإالمكميةمحمدودةمورضوريةممنمالطيفمفوقمالبنفسجيمإىلماألرض.مم

قالمالثاين:ملقدمقاممالجرمونمأصحابمالبطونمالكبريةمبإرسالمبعضمالغازاتمالتيمأثرتميفمم
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مطبقةماألوزون..مويوشكمأنمتقتلماحلياةملوماستمرماألمرمهكذا.م

مقالماألول:ممفهيامبنا..مالبدمأنمنرصخميفمالعاملمحتىميكفمعنمجرائمه..مم

مسارا..مورستمخلفهاممإىلمأنمغابامعنيمولستمأدريمأينمغابا..م

م***م

رستميفمتلكماألرضمالنظيفةماجلميلة..مفرأيتمشيخامكبريامكانمخياطبمابنه،مويقول:ميامم

كاممغادرهاممنمقبلنا..موأنامالمأوصيكمبيشءممبني..ميوشكمأنميأتينيمأمرماهلل..موأغادرمهذهمالدنيام

مكاممأوصيكمهبذهمالياهمالتيمرزقناماهلل..محافظمعليها..مواعبدماهللمبحفظكمهلا..مم

فقدمجعلماهللمالاءمرسمحياةماألرض،موهلذاميربطمالقرآنمالكريممبنيمالطرموحياةماألرض،مم

م
ٍ
مِمْنمَماء

ِ
اَمء ٍةمم﴾ممفيقول:﴿مَوَمامَأْنَزَلماهللَُّمِمَنمالسَّ مَدابَّ مِفيَهامِمْنمُكلِّ مَفَأْحَيامِبِهماأْلَْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَامَوَبثَّ

ميِفمم164)البقرة:ممنماآليةم امإِنَّ مَماًءمَفَأْحَيامِبِهماأْلَْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَ
ِ
اَمء (،موقالمتعاىل:﴿مَواهللَُّمَأْنَزَلمِمَنمالسَّ

مَماًءمَفَأْحَيامِبِهمم65َذلَِكمآَلَيًةملَِقْوٍممَيْسَمُعوَنم﴾م)النحل:م
ِ
اَمء َلمِمَنمالسَّ (،موقال:﴿مَوَلِئْنمَسَأْلَتُهْممَمْنمَنزَّ

مَبْلمَأْكَثُرُهْممالمَيْعِقُلوَنم﴾م)العنكبوت:م مهلِلَِّ ماحْلَْمُد مُقِل ماهللَُّ امَلَيُقوُلنَّ مَمْوهِتَ مَبْعِد (،مم63اأْلَْرَضمِمْن

مالَِّذيمَأْحَياَهامممموقال:﴿مَوِمْنمآَياِتِهمَأنََّكمَتَرىماأْلَْرَضم ْتمَوَرَبْتمإِنَّ َخاِشَعًةمَفِإَذامَأْنَزْلَنامَعَلْيَهاماْلَاَءماْهَتزَّ

مَقِديٌرم﴾م)فصلت:م
ٍ
ء ميَشْ ْيِلمَوالنََّهاِرمَوَمامَأْنَزَلمم39لَُْحِييماْلَْوَتىمِإنَُّهمَعىَلمُكلِّ (،موقال:﴿مَواْختاِلِفماللَّ

مِرْزٍقم مِمْن
ِ
اَمء مالسَّ مِمَن مَيْعِقُلوَنم﴾ممماهللَُّ مآَياٌتملَِقْوٍم َياِح يِفمالرِّ امَوَترْصِ مَمْوهِتَ ماأْلَْرَضمَبْعَد مِبِه َفَأْحَيا

م(م5)اجلاثـية:م

نظرمإىلمصفحةمالاءمالعذبةمأمامه،موقال:ميامبني..ملقدممنماهللمعلينامبأنمحفظملنامطهارةمالياهمم

مفإياكمأنمتسمعمللشياطنيمالتيمتسعىملتدمريهاموتلويم ملقدمقالماهللمتعاىل:﴿مموصالحها، ثها..

ُبوَنم)م ِذيمَترْشَ (ممَلْومَنَشاُءمَجَعْلَناُهمم69(مَأَأْنُتْممَأْنَزْلُتُموُهمِمَنماْلُْزِنمَأْممَنْحُنماْلُْنِزُلوَن)م68َأَفَرَأْيُتُمماْلَاَءمالَّ

ِذيمَأْرَسم70ُأَجاًجامَفَلْواَلمَتْشُكُروَنم)م مَيَدْيمم(م﴾)سورةمالواقعة(،موقال:﴿مَوُهَومالَّ َياَحمُبرْشًامَبنْيَ َلمالرِّ

مَماًءمَطُهورًام﴾م)الفرقان:م
ِ
اَمء مَماًءمَطُهورًام﴾مم48َرمْحَِتِهمَوَأْنَزْلَنامِمَنمالسَّ

ِ
اَمء (،موقالم:﴿مممَوَأْنَزْلَنامِمَنمالسَّ
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مَعلَم48)الفرقان:ممنماآليةم ُل مَوُيَنزِّ مِمْنُه مالنَُّعاَسمَأَمَنًة يُكُم مُيَغشِّ مَماًءمم(،موقال:﴿مِإْذ
ِ
اَمء مالسَّ مِمَن ْيُكْم

ِبَطمَعىَلمُقُلوِبُكْممَوُيَثبَِّتمِبِهماأْلَْقَداَمم﴾م)م ْيَطاِنمَولرَِيْ َرُكْممِبِهمَوُيْذِهَبمَعْنُكْممِرْجَزمالشَّ م(م11ألنفال:ملُِيَطهِّ

ِذيمَسَقاَنامَعْذًبامُفَراًتامِبرَممموكانمم َبماْلَاءمَقاَل:)ماحْلَْمدمهلِلَِّمالَّ َعلُهمِمْلًحامُأَجاًجاممِإَذامرَشِ مْحَِتِهمَومَلْمجَيْ

مممم( 1) ِبُذُنوِبَنا(م

تغريمالاءمإىلمالذنوب..موانظرمإىلمهذامالعاملمالذيمأعامهمالطمع..مفراحممممانظرمكيفمأرجعم

يصارعمفطرةماهللميفمالاء،مفيجعلممنمسببماحلياةمسببامللموت،موجيعلممنمذلكمالاءمالعذبمم

مالفراتمسمومامومستنقعات.م

عنمالبولميفمالاءممموهومينهانامعنمإيصالمأيمأذىمللمياه..ملقدمهنىمممعمللنبيماسم

بلموردماألمرمممم( 3) ،موقال:)مالميبولنمأحدكمميفمالاءمالدائممالذيمالمجيريمثمميغتسلمفيه(م( 2) الراكدم

ممم( 4) :)مالميبولنمأحدكمميفمالاءمالراكد(ممطلقا،مفقالمم

عنمالنفخميفمالرشاب،مفقال:)مإذامرشبمأحدكممفالميتنفسميفماإلناء،موإذامأتىممموهناهام

،موقال:)مإذامرشبمأحدكممفالميتنفسميفمم( 5) اخلالءمفالميمسمذكرهمبيمينهموالميتمسحمبيمينه(م

،موعندمامقالملهمرجلممعقبامعىلمم( 6) اإلناء،مفإذامأرادمأنميعودمفلينحماإلناءمثممليعدمإنمكانميريده(م

 
م(مابنمأيبمحاتم.1)

موالسالونيالموالشيجالم2) مكالكولريا مالكثريممنمالبكرتيا ملنمو ممالئام ميعتربمجوا مالراكد مالاء مأن مهلذا مالصحية موالفائدة م )

موالليبتوسبايراموغريها.م

هتامخارجمجسممزيادةمعىلمأنمكثرياممنمالديدانمكالزحارماألميبيموالديدانمالستديرةموالبلهارسيامحتتاجمإلكاملمدورةمحيام

 اإلنسان،مويساعدمالتبولموالتربزمعىلمنمومهذهمالديدانمورسعةمتكاثرهاموانتشارها.م

م(ممالبخاريمومسلم.3)

 (ممابنمماجه.4)

م(ممالبخاريموالرتمذي.5)

م(ممابنمماجه.6)
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ممم( 1) :)أهرقها(مي:مالقذاةمأراهاميفماإلناءمقالملهممهذامالنهم

سكتمقليال،مثممقال:موإياكميامبنيمأنمتغرتمبكثرةممامرزقناماهللممنمالياه،مفتعبثمهبا..مفإنهمالمم

يرضمالنعمةميشءمكامميرضهاماإلرساف..ملقدمقالمتعاىلمحيذرناممنماإلرسافم:﴿مَيامَبنِيمآَدَممُخُذوامم

م ِفنَي(م)ألعراف:مممِزيَنَتُكْممِعنَْدمُكلِّ ماْلُرْسِ بُّ
ُفوامِإنَُّهمالمحُيِ ُبوامَوالمُترْسِ م(م31َمْسِجٍدمَوُكُلوامَوارْشَ

م***م

تركتهمينصحمابنه،مورستميفمتلكمالبلدةماجلميلة..موقدمامتألتمإعجابامبذلكماهلدوءمالذيمم

ملتفامحولمرجلميقرأمميعمهاممعمأهنامكانتمممتلئةمبكلممعاينماحلياة..موبيناممأنامأسريمإذاميبمأرىممجعامم

مَقاُلوامم ماجْلَاِهُلوَن مَخاَطَبُهُم مَوِإَذا ِذيَنمَيْمُشوَنمَعىَلماأْلَْرِضمهومنًا مالَّ مْحَِن مالرَّ قولهمتعاىلم:﴿مَوِعَباُد

م(م63)الفرقان:مَسالماًم

ثممرأيتمشيخاموقوراميفرسماآلية،موبعدمأنمفرسها،مسألهمبعضهم،موقال:ممامرسمهذاماالقرتانمم

ميةمبنيمالشيةماهلينةموخطابمالسالم؟مالواردميفماآلم

مأنتممتعلمونمماموردميفمالرشيعةممنمالرشائعمالناهيةمعنمكلمتلوثمصويتمم قالمالشيخ:

مزعج..موهذاممنمهذامالباب..مفللتلوثمالصويتممصدران:ماألصواتمواحلركات،مفاألصواتمم

ميمثلهامالكالم،مواحلركاتميمثلهاماليش..مفلذلكممجعتماآليةمبينهام.م

رجلممنماحلارضين:مصدقتمفهناكممنميميش،مفتندكماألرضممنمحتتمقدميه،موهناكممممقالم

ممنميميشمخفيفاملينامالمتشعرمبهماألرض،موالميتأذىمبهممنمحوله.م

،موقدمسمعمالنبيمم( 3) والقصدم( 2) قالمالشيخ:موهلذاموصفماهللمتعاىلممشيةمالصاحلنيمباهلونم

جلبةمخارجمالسجدمفقال:)ممامشأنكم؟(،مقالوا:)ماستعجلنامإىلمالصالة(،مفقال:)مالمتفعلوا،ممم

 
م(ممالرتمذي،موقال:حديثمحسنمصحيح1)

:إذامأتيتممالصالةمفالمتأتوهاموأنتممتسعونموأتوهام(ممأيمبسكينةمووقارممنمغريمجتربموالماستكبار،مكاممقالمرسولماهللّم2)

 وعليكممالسكينةمفاممأدركتمممنهامفصلوامومامفاتكممفأمتوام«

ممبني.(مموهومأنميميشممقتصدًأممشيًامليسمبالبطيءمالتثبط،موالمبالرسيعمالفرطمبلمعدالًموسطًامبني3)
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ممم( 1) إذامأتيتممالصالةمفعليكممبالسكينة،مفاممأدركتممفصلوا،مومامسبقكممفأمتوا(م

قالمالسائل:معرفناماألول..مفاممالثاين،موملموردمالتعبريمعنهمبقولهمتعاىلم:﴿مَوِإَذامَخاَطَبُهُممم

م(؟مم63)الفرقان:ماِهُلوَنمَقاُلوامَسالماًماجْلَم

قالمالشيخ::ملقدمذكرمتعاىلمـمبالنسبةمللصوتمـمأمرين:مأماماألول،مفهومتسليممعبادمالرمحنمم

معىلماجلاهلنيموإعراضهممعنهم،موأمامالثاين،مفهوماألمرمبغضمالصوت.م

نمموهذانممهاممصدرامالضجيجميفماألصوات،مفاألولميسدمذرائعمالصخبمواخلصام،مألم

مأساسمالضجيجمهومماخلصام.م

قولهمموأمامالثاين،مفتشريمإليهمكلمالنصوصمالتيمتنهىمعنمرفعمالصوتمفوقممامحيتاجمإليه،مكم

ِذيَنمم مأومَلئَِكمالَّ وَنمَأْصَواهَتُْممِعْنَدمَرُسوِلماهللَِّ ِذيَنمَيُغضُّ مالَّ تعاىلميذكرمفضلمغضمالصوتم:﴿مِإنَّ

م(مم3َوىمهَلُْممَمْغِفَرٌةمَوَأْجٌرمَعِظيٌمم﴾م)احلجرات:ماْمَتَحَنماهللَُّمُقُلوهَبُْمملِلتَّقْم

ماحْلُُجَراِتمَأْكَثُرُهْممالممممويعيبمعىلمغريهمممنمالغالظ،مفيقول:م
ِ
ِذيَنمُيَناُدوَنَكمِمْنمَوَراء مالَّ ِإنَّ

م(م4)احلجرات:مَيْعِقُلونَم

داتمموهلذامهنىمالرشعمعنمكلمماميسببمالضجةموالصخبمورفعمالصوتميفمكلمأنواعمالعبام

ماهللم( 2) يفمجمتمعماإلسالمم اختيارمطريقةملتبليغمالناسمدخولموقتممم..موعندمامأرادمرسولم

الصالةماستشارمأصحابهميفمذلك،مورفضماقرتاحاتمبعضهممباستعاملمالناقوسمأومالطبولمأومم

األجراس،مواختارماألذانمبصوتماإلنسان،مألنهمأدعىمإىلماهلدوءموالسكينةموالبعدمعنمالصخب،مم

مقينهمبالالًمألدائهمألنهمأندىمصوتًا!موطلبمتلم

 
م(ممالبخاري.1)

م)الطبموالرشيعة(مرسالةمجامعيةمدمشقم2) مومنمالراجعمالتيميمكنماالستفادةممنهاميفمهذا:مد.محممدمخالدمسلطان: (م

،ممد.مأمحدمشوقيمالفنجري:م)الطبمالوقائيميفمماإلسالم(ماهليئةمالرصيةمالعامةمللكتاب،مد.محممدمالرصيموآخرون:ممقالةم1985

،مالصيديلمعمرمحممودمعبدم1997،مم1كانونمممم137ضجيجمواألصواتمالعالية(مالجلةمالطبيةمالعربيةمدمشقمعمم)خماطرمالتعرضملل

 .موبحثمللدكتورمحممدمنزارمالدقر.1990اهلل:م)الطبمالوقائيميفماإلسالم(مالدوحةم



614 

 

وعندمأداءمالسلمملصالتهمأمرهمالشارعمأالميرفعمصوتهمبأكثرممنمالطلوبمويفمحدممتوسطمم

مَذلَِكمَسِبيالًممتعاىل:ممقبول،مكاممقالم اِفْتمهِبَامَواْبَتِغمَبنْيَ َهْرمِبَصالِتَكمَوالمخُتَ )االرساء:ممنممَوالمجَتْ

م(م110اآليةم

وهذاميرسيميفمكلميشء،مفقدموردمالنهيمعنمرفعمالصوتمأكثرممنمحاجةمالستمعني،مقالمم

عونمسميعاممعىلمأنفسكم،مفإنكممالمتدعونمأصمموالمغائبا،مإنكممتدم( 1) :)ميامأهيامالناس:مأربعوام

ممم( 2) قريبا،موهوممعكم(م

عنمرفعمالصوتمأثناءمتالوةمالقرآنميفمالساجد،ملئالميؤثرمبعضهممعىلممموقدمهنىمالنبيم

:)مإنمأحدكممإذامقاممإىلمالصالةمفإنهميناجيمربهمفليعلممأحدكممماممقراءةمالبعضماآلخر،مفقالم

إذامكانمأحدكمميفمصالتهمم:)م،موقالم( 3) يناجيمربه،موالمجيهرمبعضكممعىلمبعضميفمالصالة(م

ممم( 4) فإنهميناجيمربهمفلينظرمأحدكممماميقولميفمصالتهموالمترفعوامأصواتكممفتؤذوامالؤمنني(م

م***م

تركتمالشيخ،مواجلامعةماللتفةمحوله،مورست..موملمأرسمإالمقليالمحتىمرأيتمشيخامكبريامقدمم

محملهامشجريةمبجهدموعناء،ممأعيتهماأليام،مومعمذلكمرأيتهمحيملمفأسه،مثممحيفرمحفرة،مثمميضعميفم

مفاقرتبتممنه،موقلت:مأيفمهذامالسنمحتملمالفأس؟م

مقال:مموماميلمالمأمحلها..مإينمالمأريدمأنمألقىماهللمإالمويفميديممنمآثارمالعملمماميقربنيمإليه.م

مقلت:مأليسملكممنمالولدممنميقوممبدلكمهبذا؟م

مقال:مموهلميستطيعمولديمأنميصيلمبديل؟م

موهذامالعمل؟مممقلت:متلكمالصالة..م

 
مفقوامهبا.م(مماربعوامهبمزةمالوصلميفمأولهموسكونمالراءموفتحمالباءمومعناه:متركماليشءموالعنىمهنا:مار1)

م(ممالبخاريمومسلم.2)

م(ممالطرباينموأمحد.3)

م(ممالبغوي.4)
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قال:ممكالمهامبالنسبةمإيلمصالة..مبلمإنمهذامالذيمأفعلهمإذامحسنتمفيهمالنية،مسيكونملهممنمم

..ملقدمقال:م)مماممنممسلمميغرسمماألجورممامالميمكنمتصوره..ماسمعملاميقولمرسولماهللم

..مانظرممامحيملهمهذامم( 1) غرسامأوميزرعمزرعًامفيأكلممنهمطريمأومإنسانمأومهبيمةمإالمكانملهمبهمصدقة(م

ماحلديثممنمترغيب..مم

قالملنا:م)مإذامقامتمالساعةمويفميدمأحدكممفسيلةمفإنماستطاعمأالمتقوممالساعةمممبلمإنهم

م( 2) حتىميغرسهامفليغرسها(م

وقالم:)ممنمنصبمشجرة،مفصربمعىلمحفظهاموالقياممعليهامحتىمتثمر،مفإنملهميفمكلميشءمم

م( 3) وجل(ميصابممنمثمرهامصدقةمعندماهللمعزمم

لقدمكانتمهذهمالنصوصموغريهامكثريمهيماحلاديمالذيمجعلمالؤمننيميتقربونمإىلماهللمم

باستنباتمالنباتموعامرةماألرضمبفضل..ملقدمروىمأنمرجاًلممرمبأيبمالدرداءموهوميغرسمجوزة،مم

يلممفقال:مأتغرسمهذهموأنتمشيخمكبريموهيمالمتثمرمإالميفمكذاموكذامعاما،مفقالمأبومالدرداء:م)مامعم

مأنميكونميلمأجرهامويأكلممنهامغريي؟(م

هنانامأنمنقطعماألشجارمإالمللرضورةمالشديدة..مففيماحلديث:)ممممومعمهذامكله،مفإنمنبينامم

م( 4) منمقطعمسدرةمصوبماهللمرأسهميفمالنار(م

مقاطعتهمقائال:مأمنمالرضوراتماحلروب..مففيماحلروبمعندنامحترقمالغابات،موتقتلماحلياة.م

يويصمأصحابهمأنمالمحياربوامإالممنمحارهبم..مممماحلروب..ملقدمكانمقال:ممال..محتىميفم

يويصمأصحابهميفماحلرب،مممموباممأنماألشجارمالمحتارب،مفالمحيقمألحدمأنمحيارهبا..ملقدمكانم

 
 (مرواهمالبخاري.1)

 (مرواهمالبخاريميفماألدبمالفردموأمحد.2)

 (رواهمأمحد.3)

 (مرواهمأبومداود.4)
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م( 1) ويقولمهلم:)موالمتعقرنمشجرًامقدمأثمر،موالمحترقنمنخاًل،موالمتقطعّنمكرمًا(م

ممبلمإنمالقرآنمالكريمماعتربمإتالفماحلم رثممنماإلفسادميفماألرض،مقالمتعاىلم:﴿مَوِإَذامَتَوىلَّ

ماْلَفَساَدم﴾م)البقرة:م بُّ
م(م205َسَعىميِفماأْلَْرِضملُِيْفِسَدمِفيَهامَوهُيِْلَكماحْلَْرَثمَوالنَّْسَلمَواهللَُّمالمحُيِ

م***م

تركتمالشيخممعمفأسهموشجرياتهمورست،مفوجدتمرجالمحيملمعىلمهبيمةمبعضمالتاع،مثممم

إليهامكلمحني،مفاقرتبتممنه،موسألتهمعنمرسمترصفهمهذا،مفقال:مأنامأعرفمدابتي..موأعرفممممينظرم

مالطاقةمالتيمتستطيعمحتملها،مفلذلكمتعودتمأنمأنظرمإىلموجههامألرىممدىمحتملها.م

مقلت:مأنتمرجلمرقيقمالقلب.م

مقال:ممكلممسلممينبغيمكذلك..موإالمفسينالممنمعذابماهللمماميعيدملقلبهمرقته.م

مومامعالقةمالعذابمهبذا؟مممقلت:م

ممحتذيرامشديداممنمتعذيبماحليوانمأومإرهاقه..مبلمإنهممقال:مملقدمحذرنامرسولماهللم

علمنامكيفيةموضعماحلملمعليها،ممماميكونمعوًنامهلامعىلمالسري،موختصيصمكلمدابةمباممتطيقه،مم

حالمعنمالنزولمعنها،موتقديممعلفهامعىلمأكلمصاحبهام مالرِّ ،موكذامالباردةمإىلمسقيها،مموالبادرةمحللِّ

ماليَدمم،مففيماحلديثمقالمرسولماهللم( 2) كلمذلكمشفقةمعليهاموإبقاءمهلام رواماألمحال،مفإنَّ :)مأخِّ

ْجَلمُموَثَقة(م ممم( 3) ُمْغلقٌة،موالرِّ

رهاملكمملُتْبلغكمممقالمموم :)مإياكممأنمتتخذوامظهورمدوابكمممنابر،مفإنماهللمعزموجلمإناممسخَّ

،مويفمم( 4) تكونوامبالغيهمإالمبشقماألنفس،موجعلملكمماألرض،مفعليهامفاقضوامحاجتكم(مإىلمبلدمملمم

 
 (رواهمحممدمبنماحلسن.1)

واب،مللشيخمالعالمةمحممدمبنمعبدم2) -م831الرمحنمبنمحممدمالسخاويم)(ممانظرميفمهذا:محتريرماجلوابمعنمرضبمالدَّ

م(902

م(ممرواهمالطرباينموالبزارموغريمها.3)

م(ممرواهمأبومداود.4)
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ملماهللم مقالمرسو موابتدعوهامرواية مالدوابمسالة، مهذه ماركبوا موالمتتخذوهاممم( 1) :) سالة،

مممم( 2) كرايس(م

مهلممورواحل،موهمموقوف،مفقالمالنبيممممويفمروايةمأنهمم معىلمدوابِّ :)اركبوهامسالة،مممرَّ

زلوامعنهامسالة،موالمتتخذوهامكرايسمألحاديثكمموجمالسكم،مفُربممركوبةمخريممنمراكبها،مموانم

ممم( 3) وأكثرمذكًرامهللمعزموجل(م

ومماميدخلميفمهذامالبابمماموردممنمالنهيمعنمركوبمثالثةميفمآنمواحد،مففيماحلديثمعنمم

مسعيد:)مالميركبمالدابةمم،مويفمروايةمأيبم( 4) أنميركبمثالثةمعىلمدابة(مممجابرمقال:)مهنىمرسولماهللمم

مفوقماثنني(م

لعنمممويفمحديثمآخر:مأنهمرأىمثالثةمعىلمبغل،مفقال:ملينزلمأحدكممفإنمرسولماهللم

م.م( 5) الثالثم

بلموردممامهومأخطرممنمذلك،مففيماحلديث:مإذامرأيتممثالثةمعىلمدابةمفارمجوهممحتىمينزلمم

ممم( 6) أحدهم(م

 
َوَداعةمَوَدعة؛مأي:مسكنموترفه،مم-بالضم–(ممأي:ماتركوهامورفهوامعنهامإذامملمحتتاجوامإىلمركوهبا.موهوم)افتعل(ممنمَوُدعم1)

م.م5/166النهاية:م

مواحلاكم،موابنمحبان،ميفم»صحاحهم«موغريهم.(ممرواهمابنمخزيمة،م2)

(ممرواهمابنمخزيمة،موابنمحبانموغريمها،موهذامكلهمعندمانتفاءماحلاجة،مأمامعندهاموللرضورة،مفالمحرج،موقدموردميفم3)

ناقتهمالقصواءمحتىمأتىمالوقفمبعرفة،مفجعلمبطنمناقتهمالقصواءمإىلمالصخرات،ممم:)مثممركبممحديثمجابرميفمصفةمالنبيمم

وجعلمَحبَْلمالشاةمبنيميديه،مواستقبلمالبيت،مفلمميزلميدعومحتىمغربتمالشمسموذهبتمالصفرةمقلياًل،مثممدفعمرسولماهللم

مص،موأردفمأسامةمخلفه()رواهمالبخاريمومسلم(

م(ممرواهمالطرباينميفماألوسط.4)

م(ممرواهمابنمأيبمشيبةممنممرسلمزاذان.5)

ذهمالنصوصمعىلممامإذامكانتمالدابةمغريممطيقةمللثالثة،مفإنمأطاقتهممجاز.مقالمابنم(ممرواهمالطرباين،موقدممحلمالفقهاءمه6)

(:)محيملمماموردميفمالزجرممنمذلكمعىلممامإذامكانتمالدابةمغريممطيقةمكاحلامرممثال،موعكسهم12/520حجرميفمفتحمالباريم)

معىلمعكسهمكالناقةموالبغلة(
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مابماهلل.مقلت:مولكنيمملمأرميفمهذهمالنصوصمأيمهتديدمبعذم

قال:ممإنماهللمأرسلمرسولهملناملنطيعهمونلتزممأوامره..موإالمفإنمالعذابمالشديدملنمعصاه..مم

وقدموردميفماحلديث:)معذبتمامرأةميفمهرةمملمتطعمهاموملمتسقها،موملمترتكهامتأكلممنمخشاشمم

ممم( 1) األرض(م

ذلكمتصويرامخميفا،مفقال:)مدنتممنيمالنارمحتىمقلت:مأيمربموأناممعهم،مفإذامممموصورمم

مممم( 2) امرأةمحسبتمأنهمقال:مختدشهامهرة:مقالممامشأنمهذه؟مقالوا:محبستهامحتىمماتتمجوعا(م

ممففيماحلديثمأنمالنبيمممم_وهيمقطعمأطرافماحليوانمممم_ومثلمذلكممنمعذلماحليوانمالثلةمم

،مويفمروايةمله:)مهنىمرسولماهللمم( 3) جههمفقال:)ملعنماهللمالذيموسمه(ممّرمعىلممحارمقدموسمميفموم

معنمالرضبميفمالوجهموعنمالوسمميفمالوجه(ممم

:)ممنمقتلمعصفورامعبثاًمعّجمإىلماهللميوممالقيامةميقول:ميامربمإنممويفمحديثمآخر،مقالم

ممم( 4) فالنامقتلنيمعبثاًموملميقتلنيممنفعة(م

مّرمبفتيانممنمقريشمطرياًمأومدجاجةميرتاموهنا،موقدمجعلوامممموقدمرويمعنمعبدماهللمبنمعمرمأنهم

لصاحبمالطريمكلمخاطئةممنمنبلهم،مفلاممرأوامابنمعمرمتفرقوا،مفقالمابنمعمر:ممنمفعلمهذا؟مم

م.م( 5) لعنممنماختذمشيئاًمفيهمالروحمغرضاممملعنماهللممنمفعلمهذا،مإنمرسولماهللمم

هناكميفمالقابلمجزاءملنمأحسنمإىلمممقلت:مأليسميفمدينكممإالمالعذابمواللعن؟..مأليسم

 
مذهبمالعلامءمكافةمجوازمركوبمثالثةمعىلمدابةمإذامكانتممطيقة((:)ممذهبناموم9/135وقالمالنوويميفمرشحممسلمم)

موحكىمالقايضمعياضممنعهمعنمبعضهمممطلقامً،موقالمابنمحجر:)ملميرصحمأحدمباجلوازممعمالعجز(م

م(ممرواهمالبخاريمومسلم.1)

م(ممرواهمالبخاري.2)

م(ممرواهممسلم.3)

م(ممرواهمالنسائيموابنمحبانميفمصحيحه.4)

مريمومسلم.(ممرواهمالبخا5)
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ماحليوانات؟م

لقدممقال:مماعذرين..ملقدماكتفيتمبجوابك..موملمأذكرملكمماموردميفمفضلمالرمحةمبالكائنات..مم

وردميفمنصوصنامالقدسةمماميرغبميفماجلزاءمالذيمأعدمللتعاملمالساملممعمالكائنات،موماميرهبمم

ممعهامالصارعون:ممميفمنفسمالوقتممنمالتعاملممعهامكامميتعاملم

فقال:)مإينمأنزعميفمحويضمحتىمإذاممألتهمألهيلموردمعيلمممفقدمجاءمرجلمإىلمرسولماهللم

مم:)ميفمكلمذاتمكبدمحرىمأجر(مالبعريملغرييمفسقيته،مفهلميلميفمذلكممنمأجر،مفقالمرسولماهللمم

مممممم( 1) 

وعنمحممودمبنمالربيعمأنمرساقةمبنمجعثممقال:ميامرسولمإنمالضالةمتردمعىلمحويضمفهلميلمم

ممم( 2) قها،مفإنميفمكلمذاتمكبدمحراءمأجراًم(مفيهاممنمأجرمإنمسقيتها؟مقال:)مأسم

مبيناممرجلميميشمبطريقماشتدمعليهماحلر،مفوجدممويفمحديثمآخرمقالمرسولماهللم (:

بئراًمفنزلمفيهامفرشب،مثممخرج،مفإذامكلبميلهثميأكلمالثرىممنمالعطش،مفقالمالرجل:ملقدمبلغمم

فهمماء،مثممأمسكهمبفيهمحتىممهذامالكلبممنمالعطشممثلمالذيمكانمبلغممني،مفنزلمالبئرمفمألمخم

رقي،مفسقىمالكلب،مفشكرماهللمله،مفغفرله،مقالوا:يامرسولماهللمإنملناميفمالبهائممأجراًم؟مفقال:ميفمم

ممم( 3) كلمكبدمرطبةمأجر(م

غفرمالمرأةممومسةممرتمبكلبميلهثمكادميقتلهمالعطش،مفنزعتمممتعاىلمأنماهللمموأخربم

م.م( 4) فغفرمهلامبذلكمممخفها،مفأوثقتهمبخامرها،مفنزعتملهممنمالاءم

قال:)ماخليلملثالثة:ملرجلمأجر،مولرجلمسرت،موعىلمممويفمحديثمآخر،مأنمرسولماهللم

رجلموزر.مفأمامالذيملهمأجرمفرجلمربطهاميفمسبيلماهللمفأطالميفممرجمأومروضةمفاممأصابتميفمم

 
م(ممرواهمأمحد.1)

م(ممرواهمابنمحبانميفمصحيحه،مورواهمابنمماجةموالبيهقي.2)

م(ممرواهممالك،موالبخاري،مومسلم،موأبومداود،موابنمحبانميفمصحيحهمإالمأنهمقال:مفشكرماهللملهمفأدخلهماجلنة.3)

م(ممرواهممسلم.4)
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رشفنيممممطلبهامذلكممنمالرجمأومالروضةمكانتملهمحسنات،مولومأهنامقطعتمطيلهامفاستنتمرشفامأوم

كانتمأرواؤهاموأثارهامحسناتمله،مولومأهناممرتمبنهرمفرشبتممنهموملميردمأنميسقيهامكانمذلكمم

م( 1) حسناتمله..(م

تركته،مورست،مفسمعتمرجالميتحدثمعنماحليواناتمالنقرضة،موكأنهميبكيهامويندهبا،موممامم

:..مولذلكموردتمالنصوصمممم( 2) سمعتهممنهمقولهميفمتعليلمحتريمماإلسالمملبعضمأنواعماحليواناتم

مبإباحةماحليواناتمالتيميكثرموجودهامأوميسهلمتنميتها،مبخالفماحليواناتمالتيميندرموجودها.م

متدعومإىلماالستعاضةمهبامعنماحليواناتمالحرمةمحفاظامعىلمم ممنمخاللمهذامالتسيريـم وكأهناـم

ممتناممممتعاىلمرغبميفمأكلها،مقالممالبيئة،مبلمإنمالقرآنمالكريمميصفممنمحماسنماحليواناتمالبحريةمماميم

َرماْلَبْحَرملَِتْأُكُلوامِمْنُهمحَلاًْممَطِرّيًامَوَتْسَتْخِرُجوامِمْنُهمِحْلَيًةمَتْلَبُسوهَنَامَوَتَرىممممعىلمعباده:م ممَوُهَومالَِّذيمَسخَّ

م(مم14ل:ماْلُفْلَكمَمَواِخَرمِفيِهمَولَِتْبَتُغوامِمْنمَفْضِلِهمَوَلَعلَُّكْممَتْشُكُروَن(م)النحم

فاآليةمالكريممتصفمحلمماحليواناتمالبحريةمبكونهمطريا،موكأهنامبذلكمتثريمالشهيةمإىلمطلبهمم

موالرغبةمفيه.م

ويفمآيةمأخرىمختصمصيدمالبحرمباإلباحة،مويفمذلكمإشارةمأيضامإىلمالرتغيبميفمالتمتعمبنعممم

مَلُكْمممتعاىل:﴿مم،مقالماهللميفمالبحر،مليحصلمالتوازنمبنيمالربموالبحر،موحيفظمالتنوعميفمكليهامم ُأِحلَّ

مَمامُدْمُتْممُحُرمًامَواتَّم َممَعَلْيُكْممَصْيُدماْلرَبِّ يَّاَرِةمَوُحرِّ ِذيممَصْيُدماْلَبْحِرمَوَطَعاُمُهمَمَتاعًامَلُكْممَولِلسَّ ُقواماهللََّمالَّ

وَن(م)الائدة:م رَشُ م(م96ِإَلْيِهمحُتْ

م***م

موم مقريب.. ممطعم مفذهبتمإىل مهذهممأحسستمببعضماجلوع، مأطعمة ممن طلبتمطعاما

احلضارة،مفرأيتمصاحبمالطعممالميعرفه..مطلبتمآخر..مفلمميعرفه..مفسألتهممتعجبا:مفلممفتحتمم

 
م(ممرواهمالبخاريمومسلم.1)

 رسالةم)أكوانماهلل(ممنمسلسلةم)عيونماحلقائق((ماقتبسنامهذامالنصممنم2)



621 

 

مالطعممإذن..ممامدمتمالمتعرفمهذهماألنواعممنماألغذية؟م

مقال:ممفتحتهمإلطعاممالناسممقابلمماميرزقنيماهللمبواسطتهمممنمرزق.م

فلممملمحترضمهلمممنمالطعاممالطيبممامجيعلهمميرغبونممقلت:ممامدمتمقدمنويتمهذهمالنية..م

ميفمملءمخزائنكمبالذهبموالفضة؟م

مقال:مالطعاممالطيبمعندنامهوماحلاللمالذيمملمخيرجمعنمالفطرةمالتيمفطرماهللمالناسمعليها.م

مقلت:مأللطعاممفطرة؟م

نممقال:ممأجل..ملقدمجعلماهللملكلميشءمفطرتهماخلاصةمبه..مونحنمنصارعهمإنمأخرجناهمعم

تِيمَفَطَرمالنَّاَسمَعَلْيَهامالمَتبْم يِنمَحنِيفًامِفْطَرَتماهللَِّمالَّ ِديَلممفطرته..ملقدمقالماهللمتعاىلم:﴿مَفَأِقْممَوْجَهَكملِلدِّ

مَأْكَثَرمالنَّاِسمالمَيْعَلُموَن(م)الروم:م يُنماْلَقيُِّممَوَلِكنَّ م(م30خِلَْلِقماهللَِّمَذلَِكمالدِّ

مَعىَلمَقْرَيٍةمَوِهَيمممموقدمذكرماهللمالطعامموطلبم ِذيمَمرَّ منامأنمنحافظمعىلمأصالته،مفقالم:﴿مَأْومَكالَّ

مَبَعثَم امَفَأَماَتُهماهللَُّمِماَئَةمَعاٍممُثمَّ ُهمَقاَلمَكْممَلِبْثَتمَقاَلممَخاِوَيٌةمَعىَلمُعُروِشَهامَقاَلمَأنَّىمحُيِْييمَهِذِهماهللَُّمَبْعَدمَمْوهِتَ

اِبَكممَلْمَيَتَسنَّْهمَواْنُظْرمِإىَلممِحَاِركَمَلِبْثُتمَيْومًامَأْومبَم ممْعَضمَيْوٍممَقاَلمَبْلمَلِبْثَتمِماَئَةمَعاٍممَفاْنُظْرمِإىَلمَطَعاِمَكمَورَشَ

مَلهُم َ مَتَبنيَّ مَنْكُسوَهامحَلاًْممَفَلامَّ ماهللََّممَقامممَولِنَْجَعَلَكمآَيًةملِلنَّاِسمَواْنُظْرمِإىَلماْلِعَظاِممَكْيَفمُنْنِشُزَهامُثمَّ َلمَأْعَلُممَأنَّ

مَقِديٌر(م)البقرة:م
ٍ
ء ميَشْ م(م259َعىَلمُكلِّ

مقلت:مهذهمقصة..مفكيفماكتشفتممنهامماماكتشفت؟م

قال:مممامدامماهللمقدمحفظمللرجلمطيلةمتلكمالسننيمالطوالمـمبمعجزةمـمطعامه..مفإنمذلكمم

ميعنيمأنمالطعاممالميصحمأكلهمإالمطيبامملميتسنه.م

ممنكمأطعمةمقدمتسنهت؟مقلت:مولكنيمملمأطلبمم

قال:مإنماألطعمةمالتيمخترجمعنمفطرةماهللمتولدممتسنهة..مفلذلكمنحنمالمندخلمبطوننامإالمم

مالطعاممالذيمبقيمعىلمفطرته.م

مقلت:مأالمتسمعونمباهلندسةمالوراثية؟م
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قال:ممنحنمنسمعمهبندسةمكلميشءمإالماهلندسةمالتيمتغريمفطرةماهللميفماألشياء..مفهذهمالمنسمعمم

مهبا.مم

مقلت:مفأعطنيممنمالطعاممالطيبمالذيمملميتسنهممامأمألمبهمبطني.م

مقال:ممسأعطيكمماميكفيكمويمتعك.م

م***م

بعدمأنمسددتمجوعيمبأطيبمطعاممذقتهميفمحيايتمسمعتمنداءمالصالة..مفرأيتمالناسمم

مجيعامهيرعونمإليها،مفأرسعتمحيثمهيرعون..مودخلتمأولممرةميفمحيايتمالسجد..موهناكمم

رأيتمخطيباميقفمعىلمالنربمحيدثمالناسمعنماألرضموعنمحفظماألرض،موعنمالسالمممعمم

انظروامـمأهيامالؤمنونمـمكيفمقدمماهللمتعاىلماإلفسادميفماألرضمماألرض،موكانمممامسمعتهمقولهم:)مم

مَجاِعٌلميِفمم عىلمسفكمالدماءميفمهذهماآليةمالكريمة..مقالمتعاىلم:﴿مَوِإْذمَقاَلمَربَُّكملِْلَمالِئَكِةمِإينِّ

َماَءمم َعُلمِفيَهامَمْنمُيْفِسُدمِفيَهامَوَيْسِفُكمالدِّ ُسمَلَكمماأْلَْرِضمَخِليَفًةمَقاُلوامَأجَتْ َوَنْحُنمُنَسبُِّحمبَِحْمِدَكمَوُنَقدِّ

مَأْعَلُممَمامالمَتْعَلُموَنم﴾م)البقرة:م م(مم30َقاَلمِإينِّ

انظروامكيفمعاتبمصالحمقومهمعندمامتركواممامجعلماهللمهلمممنمالساكنمالسهلة،موراحوامم

َبْتمَثُمودُم( 1) ينحتونماجلبالمالتيممامخلقهاماهللمللسكنم (مِإْذمَقاَلمم141ماْلُْرَسِلنَيم)م..مقالمتعاىلم:﴿مَكذَّ

مَلُكْممَرُسوٌلمَأِمنٌيم)م142هَلُْممَأُخوُهْممَصالٌِحمَأاَلمَتتَُّقوَنم)م ُقواماهللََّمَوَأِطيُعوِنم)م143(مِإينِّ (مم144(مَفاتَّ

ماْلَعاَلنَِيم)م مَعىَلمَربِّ ُكوَنميِفمَمامَهاُهَنامَآِمننَِيمم(مَأُترْتَم145َوَمامَأْسَأُلُكْممَعَلْيِهمِمْنمَأْجٍرمإِْنمَأْجِرَيمِإالَّ

َباِلمُبُيوًتامم148(مَوُزُروٍعمَوَنْخٍلمَطْلُعَهامَهِضيٌمم)م147(ميِفمَجنَّاٍتمَوُعُيوٍنم)م146)م (مَوَتنِْحُتوَنمِمَنماجْلِ

ُقواماهللََّمَوَأِطيُعوِنم)م149َفاِرِهنَيم)م ِفنَيم)م150(مَفاتَّ يَنمُيْفِسُدوَنميِفمم(مالَّذِم151(مَواَلمُتِطيُعوامَأْمَرمالرُْْسِ

م(﴾م)الشعراء(م152اأْلَْرِضمَواَلمُيْصِلُحوَنم)م

 
(مرويميفمالتفسريمأهنممكانواميتخذونمتلكمالبيوتمالنحوتةميفماجلبالمأرًشاموبطًراموعبًثا،ممنمغريمحاجةمإىلمسكناها،م1)

 وكانوامحاذقنيممتقننيملنحتهامونقشها.
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وانظروامكيفمعاتبمشعيبمقومهمعىلمإفسادهمميفماألرض،مقالمتعاىلم:﴿مَوِإىَلمَمْدَيَنمَأَخاُهْممم

ُهمَقْدمَجاَءْتُكْممَبيَِّنةٌم ُكْممَفَأْوُفواماْلَكْيَلمَواْلِيَزاَنممُشَعْيًبامَقاَلمَيامَقْوِمماْعُبُدواماهللََّمَمامَلُكْممِمْنمِإَلٍهمَغرْيُ مِمْنمَربِّ

مُكْنتُم مَلُكْممإِْن مالنَّاَسمَأْشَياَءُهْممَواَلمُتْفِسُدواميِفماأْلَْرِضمَبْعَدمِإْصاَلِحَهامَذلُِكْممَخرْيٌ ْمممَواَلمَتْبَخُسوا

وَنمعَم85ُمْؤِمننَِيم)م اٍطمُتوِعُدوَنمَوَتُصدُّ مرِصَ مَمْنمَآَمَنمِبِهمَوَتْبُغوهَنَامم(مَواَلمَتْقُعُدوامِبُكلِّ ْنمَسِبيِلماهللَِّ

م(م86ِعَوًجامَواْذُكُروامِإْذمُكْنُتْممَقِلياًلمَفَكثََّرُكْممَواْنُظُروامَكْيَفمَكاَنمَعاِقَبُةماْلُْفِسِديَنم)م

وانظروامهذامالوعيدمالشديدمالذيمأخربماهللمبأنهمكتبهميفمكتبمبنيمإرسائيل،مقالمتعاىلم:﴿مِمْنمم

مَنْفٍسمَأْومَفَساٍدميِفماأْلَْرِضمَفَكَأنَّمَأْجم ُهمَمْنمَقَتَلمَنْفًسامِبَغرْيِ اِئيَلمَأنَّ اَممَقَتَلمالنَّاَسممِلمَذلَِكمَكَتْبَنامَعىَلمَبنِيمِإرْسَ

مَكِثرًيامِمنُْهْممَبْعَدمَذلَِكمممَجِيًعامَوَمْنمَأْحَياَهامَفَكَأنَّاَممَأْحَيامالنَّاَسممَجِيًعامَوَلَقْدمَجاَءهْتُْممُرُسُلَنامِباْلَبيَِّناِتم مِإنَّ مُثمَّ

ُفوَنم)م م(﴾م)األعراف(مم32يِفماأْلَْرِضمَلُرْسِ

لنميفسدممنهمميفماألرض،ممموانظروامهذهمالعقوبةمالشديدةمالتيمرشعهاماهللمألمةمحممدم

اِرُبوَنماهللََّمَوَرُسوَلُهمَوَيْسَعْونَم ِذيَنمحُيَ يِفماأْلَْرِضمَفَساًدامَأْنمُيَقتَُّلوامَأْومُيَصلَُّبواممممقالمتعاىلم:﴿مِإنَّاَممَجَزاُءمالَّ

ْنَيامَوهَلُم َعمَأْيِدهِيْممَوَأْرُجُلُهْممِمْنمِخاَلٍفمَأْومُيْنَفْوامِمَنماأْلَْرِضمَذلَِكمهَلُْممِخْزٌيميِفمالدُّ ْمميِفماآْلَِخَرِةممَأْومُتَقطَّ

ِذيَنمَتاُبوامِمْنمقَم33َعَذاٌبمَعِظيٌمم)م مالَّ ماهللََّمَغُفوٌرمَرِحيٌمم)م(مِإالَّ (﴾مم34ْبِلمَأْنمَتْقِدُروامَعَلْيِهْممَفاْعَلُموامَأنَّ

م)األعراف(م

تدبروامكلمهذهماآلياتمومتعنوامفيهاملتعلموامأنماهللمتعاىلمائتمننامعىلمهذهماألرض..مائتمننامم

معليهاملنحفظهامونحافظمعليها.م

مفريوحمذلكمام لضيفميفسد،موخيرب،ممهلميرىضمأحدكممأنميدخلمبعضمالناسمبيته،

موحيطم..مهلمترضونملبيوتكممأنمتقلبمرأسامعىلمعقب..مم

مقالواممجيعا:مال..موالمكرامةملنمخربموأفسد.م

قال:ممفبيتماهللمهومهذهماألرض..مونحنمضيوفمفيها..موليسمعىلمالضيفمإالمأنمحيفظمدارمم

مضيفه.م
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ممممالسابقة..ممومنمملمحيفظها،مفلنميكونمجزاؤهمإالممامأخربماهللمعنهممنمنبأماألم

ملقدمذكرماهللمنبأمسبأ..مالشكمأنكممتعرفوهنا..مم

قالمرجلممنماجلمع:مأجل..مومنمالمتعرفمحضارةمسبأ..مفهيمحضارةمراقية،موقدمكانتمم

هلاممنماجلناتممامتنبهرملهماألبصار،مكاممقالمتعاىلميصفهام:﴿مَلَقْدمَكاَنملَِسَبٍأميِفمَمْسَكنِِهْممآَيٌةمَجنََّتاِنمم

مَغُفوٌرم﴾م)سبأ:مَعْنمَيمِم م(م15نٍيمَوِشاَمٍلمُكُلوامِمْنمِرْزِقمَربُِّكْممَواْشُكُروامَلُهمَبْلَدٌةمَطيَِّبٌةمَوَربٌّ

قالماخلطيب:مولكنهممبإعراضهممعنماهللموانحرافهممعنمسبيلهمأدركتهممسنةماهللمفيمنمحادمم

وامَفَأْرَسْلَنامَعَلْيِهْممَسْيَلماْلَعِرِمممعنماهلل،مقالمتعاىلميبنيماحلالمالتيمانتقلوامإليها،موسببهام:﴿مَفَأْعَرُضم

مِمْنمِسْدٍرمَقِليٍلم﴾م)سبأ:م
ٍ
ء مُأُكٍلممَخٍْطمَوَأْثٍلمَويَشْ مَذَوايَتْ ْلَناُهْممبَِجنََّتْيِهْممَجنََّتنْيِ (،مفهذامالذيمم16َوَبدَّ

إىلممصارمإليهمأمرمتينكماجلنتنيمإليهمبعدمكفرهممورشكهممباهلّلموتكذيبهمماحلقموعدوهلممعنهم

الباطل،مفبعدمالثامرمالنضيجةموالناظرماحلسنةموالظاللمالعميقةمواألهنارماجلاريةمتبدلتمإىلمشجرمم

ماألراكموالطرفاءموالسدرمذيمالشوكمالكثريموالثمرمالقليل.م

قالمرجلممنماجلمع:مإنمقومناماآلنميتيهون..مويعتربونمحضارةمالسبأينيمبدائيةمبالنسبةملامم

موصلتمإليهمحضارهتم.م

اخلطيب:مالقرآنمالكريمميعمممنموذجمسبأمعىلمكلمالقرىمواحلضاراتمواألمممالتيممقالم

انحرفتمعنمسبيلماهلل،مقالمتعاىلميبنيمسنتهميفمذلكم:﴿مَوَكْممَأْهَلْكَنامِمْنمَقْرَيٍةمَبِطَرْتمَمِعيَشَتَهامم

مَقِلياًلمَوُكنَّام (،موقالم:﴿مم58َنْحُنماْلَواِرِثنَيم﴾م)القصص:مَفِتْلَكمَمَساِكُنُهْمممَلْمُتْسَكْنمِمْنمَبْعِدِهْممِإالَّ

ميِفمَذلَِكمآَلياٍتمأِلُوم يِلمالنَُّهىم﴾ممَأَفَلْممهَيِْدمهَلُْممَكْممَأْهَلْكَنامَقْبَلُهْممِمَنماْلُقُروِنمَيْمُشوَنميِفمَمَساِكنِِهْممِإنَّ

مِمْنمَمَساِكم128)طه:م مَلُكْم َ مَتَبنيَّ مَوَقْد مَوَثُموَد مَأْعاَمهَلُْممم(،موقالم:﴿مَوَعادًا ْيَطاُن مالشَّ َنمهَلُُم مَوَزيَّ نِِهْم

يَنم﴾م)العنكبوت:م ِبيِلمَوَكاُنوامُمْسَتْبرِصِ ُهْممَعِنمالسَّ (،موقال:﴿مأوممَلْمهَيِْدمهَلُْممَكْممَأْهَلْكَنامِمْنمم38َفَصدَّ

ميِفمَذلَِكمآَلياٍتمَأفَم م(م26المَيْسَمُعوَنم﴾م)السجدة:مَقْبلِِهْممِمَنماْلُقُروِنمَيْمُشوَنميِفمَمَساِكنِِهْممإِنَّ

جلسماخلطيبمجلسةمخفيفة،مثممقامميقول:مفاحذروامأهيامالؤمنونممنمأنمتضيعوامأمانةمم
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األرضمالتيمأمرماهللمبحفظها..موإياكممأنمتدبمإليكممأدواءماألممممنمحولكم..مأولئكمالذيمم

م.مخيربونماألرض،مويقتلونماحلياة،مويغريونمخلقماهلل،مويصارعونمفطرةماهللم

مقالمرجلممنماجلمع:مولكنماحلضارةمقدمتستدعيمبعضممامذكرت.م

مقالماخلطيب:مكلمحضارةمخربتماحلياةموبدلتمالفطرةمداءموختلف..مم

مقالمالرجل:ملقدمعشتميفمتلكمالقرى..مورأيتمأنمالرضورةمتستدعيمماميترصفونمفيه.م

مجيعمالرافقممممقالماخلطيبممتوجهامللسائل:مأيفمإمكانمتلكمالعقولمالتيماستطاعتمأنمتوفرم

مومجيعمأنواعمالرفاهمأنمخترتعملألرضممامحيفظمهلامسالمها؟م

مقالمالرجل:مأجل.م

مقالماخلطيب:مفلممملمتفعل؟م

مقالمالرجل:مإنمذلكميستدعيممصاريفمضخمةموأمواالمكثرية.م

قالماخلطيب:ملقدمذكرتملكمأنمأولئكمالميفكرونمإالميفمجيوهبمموخزائنهم،مولذلكمالمم

زائدمأنمخيربوامكلميشء..مإنمأولئكمالمخيتلفونمعنمعادموعنمثمودموعنمممهيمهمميفمسبيلمدينارم

مكلمالقرىمالتيمذكرهاماهلل.م

قالمذلك،مثممقاممللصالة،موقمتممعهم،موكانتمأولممرةمأصيلمفيهاميفمحيايت..مومنذمذلكمم

ماليومموأنامأمحدماهللمعىلمنعمةماإلسالممدينمالسالم.م

م***م

مصاحبك،مفهلمأسلمتمأنت؟مقلنا:ملقدمحدثتنامعنمإسالممم

قال:ممال..موقدمكنتمقريباممنماإلسالم..ملكنماهللمشاءمأنميفارقنيمصاحبيمإىلمهذهمالبالدمم

مقبلمأنمأقتنعماقتناعامكليامباإلسالم..مفالدينمـمكاممأرىمـمليسممنمالسهولةمالبتمفيه.م

مقلنا:مإىلمأينمذهبمصاحبكمهذا؟م

قبلمجميئهمأنمفتنةمتريدمأنمتقيضمعىلمالفئةمالتيمممقال:مملقدمجاءمإىلمهذهمالبالد..موقدمذكرميلم
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حيفظماهللمهبامأرضه..مولذلكمتركمأشجارهموأهنارهموجاءمإىلمهذهمالبالد..موجئتمعىلمأثرهمأبحثمم

معنه،موقدمشاءماهللمأنمأموتمدونملقائه.م

م

م

م

م



627 

 

معارشامـماهللم

حديثي..مرباممكانمهومأهممميفماليوممالعارش،مقاممرجلممنا،موقال:مسأحدثكمماليوممأنامعنم

األحاديثموأرشفهاموأوالهامبإطالةمالكالممفيه..مولكنيممعمذلكملنمأطيلمعليكم..مسأتركملكممم

الوقتمالكايف..موأتركملنفيسمكذلكمالوقتمالكايفملنستقبلمفيهمالوتمالذيمينتظرناميفمأيمحلظةمم

م.مم( 1) منمحلظاتمهذاماليومم

بالتعرفمعىلمالبدعمالعظيممالذيمأبدعمهذامالكون..مممميفمالبدايةمأذكرملكممأينمامرؤمعاشمحيلمم

مفلمميكنميرتاحميلمبال،موالمهيدأميلمخاطرمإالمباألحاديثمعنهموفيه.م

ولكنيممعمتلكماهلمةمكنتمالمأقعمإالميفمأيديمقطاعمالطرقمالذينميمألونمعقيلمباألوهاممم

مواخلرافاتموالرصاع.م

المعقيلمإالممامينقشونهمبفؤوسهممموكنتمضعيفاممستسلاممأمامهم..مفالمأجدميفمقلبيموم

مومعاوهلم..مم

وكنتمأتعذبملذلكمكثريا..مبلموصلميبماألمرمإىلمماموصلمبكمممنماإلقداممعىلماالنتحار..مم

ولوالمأنمقيضماهللميلممنمالنورموالسالمموالصفاءممنمأنقذينملكنتماآلنميفمعدادمالوتى..موقدمم

مهومنفسهمسببممويت..موأنامراضمبذلكممستلمممشاءماهللمالذيمالمرادملشيئتهمأنميكونمسببمحيايتم

مممله..مولكنيممعمذلكممتأملمألنمعقيلموقلبيمملميصلمإىلممرادهمبعد.م

 الرصاع 

مقلنا:محدثنامعنمأولمشأنك.م

 اخلرافة: 

 
لوضوعمهيمرسالةم)الباحثونمعنماهلل(ممنمهذهم(ماخترصنامالكالمميفمهذامالفصل،مألنمهناكمرسالةممطولةمخاصةمهبذاما1)

 السلسلة.م
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..مكلهامملمتكنمتلقننيمإالممالقبائلمالبدائيةمقال:ميفمالبدايةمكنتمامرؤامضمتنيمقبائلمكثريةممنمم

ماخلرافة..مم

بحكممطبيعتيمالستسلمةمالتيمذكرهتاملكممأسمعموأطيع..موفوقمذلكمكلهمومعهمموكنتم

مأتعذب..مفلمميكنمللخرافةمأنمتنشئميفمنفسكموالميفمعقلكمسالما.م

مقلنا:محدثنامعنمهذهمالفرتةممنمحياتك.م

مابتسم،موقال:مهيمفرتةمأقربمإىلماجلنونممنهامإىلمالعقل..مماذامسأحدثكممعنها؟مم

قالمذلك،مثممغرقميفمصمتمعميقمقطعهمبقوله:ميفمالبدايةمكنتمفرداممنمقبيلةممتعددةمم

ماآلسيويةمم مالقارة مأقطار موبعض مواألمريكتني موأفريقية مأسرتاليا متستوطن مكانت الفروع

 .م(1)وجزائرهام

يفمتلكمالقبائلمحيوانامنجعلهمطوطام،مونعتربهمأباملنا،مأومنزعممأنمأباناممموكنامنتخذمألنفسنام

مكتقديسمم منقدسه مأومحجرا مالطوطمميفمبعضماحلاالتمنباتا ميكون موقد األعيلمقدمحلمفيه،

 األنصاب.م

وكانميفمعرفنامأنمالقبيلةمإذاماختذتمطوطاممهلامحرمتمقتلهموأكلهميفمأكثرماألحوال..موحرمتمم

رمواإلناثمالذينمينتمونمإيلمذلكمالطوطممولوممنمبعيد..موقدميكونمللقبيلةممالزواجمبنيمالذكوم

الكربيمبطونممتفرقةمتتعددمطواطمها،موجيوزمالزواجمبنيمالنتمنيمإليها،مولكنهممحيرمونهميفمم

 الطوطممالكبري.م

مقلنا:مفقدمكانتملكممآهلةممتعددةمإذن؟م

ممترشدينميفموسطهام موكنا مآهلةمكثريةمجدا.. مإالمبسخطمممابتسم،موقال: المنريضمأحدها

ماآلخر..مم

لقدمكانممنمآهلتنامأربابمالطبيعة،مأوماألربابمالتيمتتمثلمفيهاممشاهدمالطبيعةموقواهامكالرعدمم

 
 (ماستفدنامالكثريممنمالعلوماتمالتارخييةمالرتبطةمهبذاممنمكتابم)اهلل(ملعباسمحممودمالعقاد.1)
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موالربقموالطرموالفجرموالظالمموالينابيعموالبحارموالشمسموالقمرموالسامءموالربيع.م

ماألم موهيماألربابمالتيمتقرتنمبأسامء مأربابمإنسانية، مالحبوبنيمموكانممنها بطالموالقادة

موالرهوبني،مممنمنحسبهمممنمالقادرينمعيلماخلوارقموالعجزات.م

وكانممنهامأربابماألرسة،موهمماألسالفمالغابرون،ميعبدهممأبناؤهمموأحفادهمموحييونمم

مذكراهممباحلفالتموالواسممالشهودة.م

مأربابمالعاين،مكربمالعشقموربماحلربموربمالصيدموربمالعم دلموربمموكانممنها

ماإلحسانموربمالسالم.م

موكانممنهامأربابمالبيتمكربمالوقدموربمالبئرموربمالطعام.م

وكانممنهامأربابمالنسلمواخلصبموهيمعيلماألغلبماألعمميفمصورةماإلناث،موكنامنسميهامم

مباألمهاتماخلالدات،موقدمترقتممعمالزمنمإيلمواهباتماخللودمبعدمهبةماحلياة.م

مننسبمإليهامخلقمالسامواتمواألرضمواإلنسانمواحليوان.ممموكانممنهامآهلةماخللقمالتيم

وكانممنهاماآلهلةمالعليا،موهيمآهلةماخللقمالتيمتدينمعبادهتامبرشائعماخلريموحتاسبهممعليهامم

موجتمعمالثلمالعليامللمحاسنمواألخالق،موتضمنمالسعادةماألبديةملألرواحميفمعاملمالبقاء.م

مقلنا:مفهلمانتهتمرحلتكمعندمهذاماحلد؟م

مقال:ملقدمبدأتمرحلتيمهبذا..موملمتنتهمبه.م

مقلنا:مفحدثنا.م

يفمفرتةمكانتمفيهامممتلئةمباألفكارمالطعمةمممماليونانمقال:ملقدمقدرماهللميلمأنمأرحلمإىلمبالدممقال:مم

مباخلرافات.م

مقلنا:مفاممرأيت؟م

قال:ملقدموجدهتاميفمتلكمالعهودمالسحيقةمممتلئةمبجميعمأنواعمالعقائدمالبدائيةمقبلمأربابمم

)األوليمب(مالذينمخلدواميفمأشعارمهومريموهزيود..ملقدمعبدواماألسالفموالطواطممومظاهرمم
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الطبيعةموأعضاءمالتناسلمومزجوامالعباداتممجيعامبطالسممالسحرموالشعوذة..مواستمدواممنمم

م)كريم ممنمأقدمممجزيرة مالرواسبمالتيمشاعتمبيتمأهلماجلزيرة مالنيازكموحجارة معبادة ت(

عصورهامالربكانية..مفرمزوامهبامإيلمأربابمالرباكنيموالعواملمالسلفية..مواختذهامبعضهمم)طوطم(مم

مينتسبونمإليهامانتسابماألبناءمإيلماآلباء.م

مويسم ماآلثام مأقبح ميقرتفون مأمرهم ممبدأ ميف ماألوليمب مأرباب مكان مألغلظمملقد تلمون

الشهوات..موقدمقتلمزيوسمأباهم)كرونوس(موضاجعمابنته،موهجرمسامءهمليطاردمعرائسمالعيونمم

والبحار،مويغازلمبناتمالرعاةميفماخللوات،موغارممنمذريةماإلنسان،مفأضمرملهمالرشمواهلالك،مم

موضنمعليهمبرسم)النار(مفعاقبمالاردمبرومثيوسمألنهمقبسملهمالنارممنمالسامء.م

صوروهمخالقامللدنيامأومخالقاملألربابمالتيمتساكنهميفمجبلماألوليمبموتركبممعهمموملميتم

متنمالسحاب،مفهومعيلماألكثرموالدملبعضها،مومنافسمألندادهممنها،موتعوزهمأحيانامرمحةماآلباءمم

مونبلمالعداوةمبنيماألنداد.م

كاكممنمموملميزلم)زيوس(إيلمعرصم)هومري(مخاضعامللقدرممقيدامبأوامره،معاجزامعنمالفم

مقضائه.م

لقدمصورهملنامالشاعرمالتدينمعيلممثالمأقربمإيلمخالئقمالرمحةمواإلنصاف،مومثالمالكامل،مم

ولكنهمنسبماخللقمإيلمأربابمأقدمممنهمومنمسائرمالعبوداتماألولبية..موهيم)جيا(مربةماألرضمم

ممو)كاوس(مربمالفضاءمو)أيروس(مربمالتناسلموالحبةمالزوجية،موجعلمأيروسمجيمعمبنيم

األرضموزوجهامالفضاءمفتلدممنهمالكائناتمالسامويةمواألرضيةموآخرهامأربابماألوليمب،موعيلمم

مرأسهمم)زيوس(ماللقبمبأيبماألرباب.م

مقلنا:مفهلمظللتمطولمعمركميفمبالدماليونان،مواكتفيتمباممعندهاممنماآلهلة؟م

،موبحثتميفممعابدهاموخمطوطاهتا،موالتقيتمبرجالمدينها..موقدمماهلندمزرتمقال:مال..ملقدم

الدياناتماهلنديةمالقديمةمتعودمإىلمأزمنةمأقدمممنمالعرصمالذيمدونتمفيهمأسفارهامموجدتمأنم
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مالعروفةمبالكتبمالفيدية..مم

لقدمرأيتممنمخاللمالبحثمالستوعبمالستقيصمأنم)اهلل(ميفمالدياناتماهلنديةمالقديمةمملمم

حدا..مبلمكانمأنواعامشتيممنماآلهلة..ممنهامآهلةممتثلمقوىمالطبيعةموتنسبمإليها..مفيذكرونمميكنموام

الطر،مويشتقونممنهماسمم)المطر(..مويعتربونهماإللهمالذيميتوجهونمإليهميفمطلبمالغيث..مومنمم

مهنامكانم)أندر(مهومإلهمالسحاب،مألنهممشتقممنمكلمةم)أندر(مبمعنيمالطر،مأومبمعنيمالسحاب.م

ويذكرونمإىلمجانبم)أندر(مإلهمالنار..موإلهمالنور..موإلهمالريح..موإلهمالبحار..موجيمعوهنامم

ممجيعاميفمديانةمشمسيةمتلتقيمبأنواعمشتيممنمالديانات..مم

..موهوميعنيم)العطي(..ملقدمبقيتمآثارممنممDevaوأقدمماألسامءمعندهممكانماسمم)ديفا(م

نيةموبعضماللغاتماألوربيةماحلديثة..مفكلمةم)ديو(مالفرنسيةممهذاماالسمميفماللغاتماليونانيةموالالتيم

DieuوكلمةمديتيممDeityماليونانيةمالقديمةممأخوذةممنمأصلهاممم اإلنجليزية،موكلمةم)زيوس(

ماهلنديمالتقدم.م

باإلضافةمإىلمهذا،مفقدمرأيتمالربمهيةمالقديمةمتشتملمعيلمعبادةماألسالف..مكاممتشتملمعيلمم

عية..مولذلكمفإنمتقديسماللكمعندهممتقليدمموروثممنمتقديسمجدمالقبيلة..ممعبادةمالظاهرمالطبيم

موقدمحتولمإيلمتقديسمالرئيسماألكربميفمالدولةمبعدمأنمحتولتمالقبيلةمإيلماألمة.م

مالوجودموتناسخمم وقدموجدتمأنمعبادةم)الطوطم(متعززتميفماهلندمبعقيدهتمميفموحدة

عبدواماحليوانمعيلماعتبارهمجدامحقيقيامأومرمزيامماألرواحمكاممتعززتمبعقيدةماحللول..مفلذلكم

،مفآمنوامبأنماهللميتجىلميفمكلمموجود،مأومخيصمبعضمم( 1) لألرسةمثممللقبيلة..مثممتطوروامأكثرم

ماألحياءمباحللولمفيه..موآمنواممعمذلكمكلهمبتناسخماألرواح.مم

 
ليسم(ممهذاممامعربمبهمالعقاد..مويعربمبهمعلامءممقارنةماألديانمعادةمعندمبحثهمميفمتاريخماألديان..مونحنمنرىمأنماألمرم1)

مَبِشريًام امَأْرَسْلنَاَكمبِاحْلَقِّ َوَنِذيرًامَوإِْنمخاضعامللتطورمالتوهم..موإناممهومخاضعملتأثريمرسلماهللموالدعاةمإليه،مكاممقالمتعاىلم:﴿مإِنَّ

مَخالمفِيَهامَنِذيٌرم ٍةمإاِلَّ  (24)فاطر:مِمْنمُأمَّ
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اهلمجيةمهلذاممورأيتمالطوطميةمعاشتمعندهمميفمأرقيمالعصورمكاممعاشتميفمعصورم

االمتزاجمبنيماالعتقادماحلديثمواالعتقادمالقديم..ملكنهممخلصواميفماألخريمإىلماإليامنمباإللهمم

الواحد،موإنماختلفواميفمالنهجمالذيمسلكوهميفمالتعرفمعليه..مفلمميكنمإيامهنممبهمعيلماألساسمم

مالذيمقاممعليهمإيامنمالشعوبماألخرىمبالتوحيد.م

مدماهلند؟مقلنا:مفإىلمأينمرحلتمبعم

..موقدمكنتمآملممنمخاللمضخامتهاموكثرةمشعوهباموتراميممالصنيمقال:مبعدماهلندمقصدتمم

مأطرافهامأنمأجدمفيهاممجيعمأنواعمالتصوراتمعنماإلله..مم

لكنيمملمأجدهممـمعربمتارخيهممالطويلمـمحيبونماخلوضميفممباحثمماموراءمالطبيعة..موهلذامم

مولمالعاملةموأدبمالبيتمواحلضارة.مفإنمالتدينمبينهمميكادميكونمرضباممنمأصم

أمامالعبادات..مفأشيعهامبينهممعبادةماألسالفمواألبطال..موأرواحمأسالفهمممقدمةمبالرعايةمم

عيلممجلةماألرواحمالتيميعبدوهنا،مويمثلونمهبامعنرصمالطبيعةمأوممطالبمالعيشة..موهلذا،مفإنهمالمم

نمقربانهمإيلمروحمسلفهمالعبود..موهومحيتويمميقدرمالصينيمقربانامهومأغيلمقيمة،موأحبمإيلمنفسهممم

األغذيةمواألرشبةمواألكسيةموالطيوب،مومنهمممنمحيرقمورقمالنقدمهبةمللروحمالتيميعتقدونمأهنامم

محتتاجمإيلمكلميشءمكانتمحتتاجمإليه،موهيميفمعاملماألجساد.م

ريضممواخلريموالرشمعندهممهومماميريضماألسالفمأوميسخطهمممنمأعاملمأبنائهم..مفاممأم

السلفمفهومخريمومامأسخطهممفهومرش..موقدمخيتارونمفرداممنمأفرادماألرسةمينوبمعنمجدهمم

العبودمفيطعمونهمويكسونهمويزدلفونمإليهموحيسبونمأنمروحماجلدمهيمالتيمتتقبلمهذهمالقرابنيميفمم

مشخصمذلكماحلفيد.م

..مفالسامءمموتتميشمعبادةمالعنارصمالطبيعيةمجنبامإيلمجنبممعمعبادةماألسالفمواألبطالم

والشمسموالقمرموالكواكبمآهلةممعبودةمأكربهامإلهمالسامءم)شانجميت(..مويليهمإلهمالشمس..مفبقيةمم

ماألجراممالساموية..مفالعنارصماألرضية.م
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وهمميتقربونمإيلم)شانجميت(مبالذبائح،مويبلغونمصلواهتممبإشعالمالنارمعيلمقممماجلبال،مم

فحويمالرسالةمالتيميرفعهامإليهمعباده،موالمحيسنونممم-مامممامأودعهمالكاهنمدواخينهمم– فيعلمماإللهم

مالرتمجةمعنهامكاممحيسنهامالكهان.م

وإلهمالسامءمعندهممهوم)اإلله(مالذيميرصفماألكوان،مويدبرماألمور،مويرسمملكلمإنسانمم

م)ين(معنرصمم مالذيمالمحميدمعنه..موإنامميداولمتركيبمالوجودممنمعنرصينممها جمريمحياته

نرصماحلركة..موقدميفرسمعنرصمالسكونمبالراحةموالنعيمموعنرصماحلركةممالسكونمو)يانج(معم

بالشقاءموالعذاب..مفهاممهبذهمالثابةميقابالنمعنرصيماخلريموالرشموإهليمالنورموالظالمميفماألديانمم

مالثنائية.م

وقدمامتزجتمعبادةماألسالفمبعبادةمالعنارصمالطبيعيةميفمالقرنمالعارشمحنيمتسميمعاهلمم

)ابنمالسامء(..مويقالمإنهماستعارمالفكرةممنمكاهنمياباينمأرادمأنميزدلفمإليهمفعلمهممالصنيمباسمم

ممراسممتأليهماليكادميفمبالده..مفنقلهامالعاهلمإيلمبالدمالصني.م

وقدمأرادمالفيلسوفم)شوهستي(ميفمالقرنمالثاينمعرشمأنمينشيئمبوذيةمصينيةمتوفقممذهبمم

دينمالمإلهمفيهموالمخلودمللروح،مووضعم)يل(مموضعمممبوذاميفمأمورموختالفهميفمأمور،مفدعامإيلم

م)كارما(ماهلنديةمأومالقانونمأومالقضاءموالقدر.م

وسميمدوالبمالزمنم)تاييش(مألنهمهومالحركمجلميعمالكائنات،موجعلمالقانونموالدوالبمم

قدحمممموالادةمأوم)وويش(مقواممالعاملمظاهرةموخافية..موإناممينشأمالوعيمأوماإلدراكميفماإلنسانممنم

القانونمللامدةمكاممينقدحماحلجرممنمالزناد،مفيخرجمالرشرمثممينطفئمفيموت..موتزولماألرواحمكاممم

تزولماألجسادممتيم)نضجت(مكاممتنضجمالثمرةميفمأجلهامالعلوم..موقدميبطئمالنضجمفيطولمبقاءمم

مالروحمفهيمإذنمطيفمأومشبح،مكأهنامالثرةميفمحالةمالعفنمواإلمهال.م

ق.مم(مأقامواملهماهلياكلموعبدوهمعيلمسنتهمميفمعبادةمأرواحممم478سم)مولامماتمكنفشيوم

األسالفمالصاحلني،موأوشكوامأنميتخذوامعبادتهمعبادةمرسميةمعيلمعهدمأرسةمهانميفمالقرنمالثاينمم
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موكانتمم ملذكراهميفمالدارسمومعاهدمالتعليم، متقديممالقرابنيموالضحايا موأوجبوا قبلماليالد،

ابةممدارسميؤمهامالناسملسامعمالدروسمكامميؤموهنامألداءمالصالة..موملمتزلممهياكلهميفمالواقعمبمثم

بمراسممقربانيةمممم1906عبادتهمقائمةمإيلمالعصورمالتأخرةمبلمإيلمالقرنمالعرشين..مفخصوهميفمسنةمم

كمراسمماإللهماألكربم)شانجميت(مإلهمالسامءمألنهميفمعرفهمم)ندمالسامء(مومنمملميؤمنماليوممبربوبيتهمم

وهومالسابعمممم– الصينينيمالتعلمنيمفلهميفمنفسهمتوقريميقربممنمالتأليه،موقدمجعلواميوممميالدهمممنمم

عيدامقوميامحيجونمفيهمإيلممسقطمرأسه،موينوبمعنمالدولةممم-موالعرشونممنمشهرمأغسطسم

مموظفمكبريميفمحمفلمالصالةمأماممحمرابه.م

م!؟ماليابانمقلنا:مالشكمأنكمرحلتمبعدمالصنيمإىلمم

م مأجل.. مكموقفمالصنيمعيلممقال: مالدينية مالرسالة ممن مموقفماليابان موجدتمأن وقد

اإلمجال..مفقدمتشاهبتمعقائدهمميفمأصوهلاموعبدواماألرواحمواألسالفموالعنارصمالطبيعية..مم

وإذامكانمألهلماليابانمسمةمخصوصيةميفمالعباداتمفهيمأهنمماختاروامربةمأنثيملعبادةمالسلفمم

أموكامي(مالتيمم-مكربهاموأعالها..موتلكمالربةمهيم)اميرتاسواماألعيلمحنيموحدواماألسالفميفمأم

مالمتزالممعبودةمإيلماليوم.م

ويؤخذممنماألساطريماليابانيةمأهنامكانتمربةمالغزاةمالذينمأغاروامفياممقبلمالتاريخمعيلمجزيرةمم

كيوشو،موأخضعوامأهلهاموطردوهمممنهزمنيمإيلماجلبال،موكأنمأهلمكيوشوماألولونميعبدونمإلهمم

وو(مفهبطمهذاماإللهمهبزيمتهممإيلمالرتبةمالتاليةملرتبةمالربةمالسلفية..مثممممم-منوممم-ميحموالطرم)سوسامالرم

موالمغزوة،مم مبنيمالفريقنيمبعدمتنايسماإلحنموالرتاتموامتزاجمالقبائلمالغازية انعقدتمالوئام

مفأصبحماإلهلانمأخوينموأصبحتم)أميرتاسو(مهيمكربيماألخوين.م

أنمهذهمالربةمخلقتمالكونمأومخلقتماإلنسان،مألهنمميعتقدونمأنممموالميعتقدماليابانيونم

عهدهامقدمسبقتهمعهودممديدةمتنازعمفيهاماألمرمعرشاتماأللوفممنماألرباب..موهذهمأربابمم

موالشياطنيممنمعنارصماخلريموالرشمعندماألمممم مواجلنة ماألرواحموالالئكة عندهممهيمبمثابة
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(..موهيمكلمةمتطلقمعيلمكلمرائعمخارقمللعادةمبالغميفممالكتابية..مويسمونمالواحدممنهام)كاميم

القوةمأوماجلامل..مثمماستسلمتمهذهماألربابمبعدمكفاحمطويلموصارماألمرمإيلمالربةمالكربيمم

مبرضوانممنمخالقمالسامواتمواألرضني.م

نوميكوتو(موزوجتهموأختهمإهلةممم-مأماماخللقمفهوممنسوبمعندهممإيلمإلهمالسامءم)أزاناجيم

نوميكوتو(..مفولدامجزرماليابانموألقحاهامببذورماآلهلة،موجاءمأبناءماليابانمم-مناميماألرضم)أزام

مإهليون.ممم-موليسماليكادموحدهممم– اآلدميونممنمساللةماآلهلة..مفكلهمميفمالنسبماألعيلمم

ويفمإحديمالرواياتماألسطوريةمأنمربةماألرضماحرتقتموهيمتضعمإلهمالنارمفجردمربمم

ار،مفانبعثتممنموميضمسيفهمومنمرضباتهمرهطممنمأربابمالزوابعممالسامءمسيفهمورضبمبهمإلهمالنم

والربوقموالرعود..موملمترجعماألرضمإىلمخصبهامإالمبعدمشفاءمربتهاموخروجهاممنمهاويةمالظالممم

ملتلدمالاءموالطميموعنارصمالزرعمواحلياة.م

منمموينسبونماخللقميفمروايةمأخريمإيلم)أزاناجي(موحدهموهوميبحثمعنمرفيقةمصباه..مفم

وو(مممم-منوممم-معينهماليرسيمخلقتمالشمسمومنمعينهماليمنيمخلقمالقمر،مومنمعطستهمخلقم)سوسام

ربمالرياحمواألمطار..مولكنهمأعجبممنمبنيمأبنائهمبالشمسمدونمشقيقيهامفخلعمعليهامعقدامم

ميتألألمباجلواهرموبوأهامأرفعمعرشميفمالسامء.م

ماليابانيةماألصليةمشمسيةمسلفيةممجعتممعنيمام مالسامءمحيثممفالديانة لتوحيدمأوالميفمإله

تصورهمأبامللخليقةمبمفردهمأوممشاركةمزوجه،مثمممجعتهاميفمالربةمالواحدةمعيلماعتبارهامربةمخمتارةمم

مبنيمأرباب.م

 التحريف: 

قالمرجلممنا:منراكمملمتقصدمإالمالدياناتماألرضيةمالمتلئةمباخلرافة..مفلممملمتقصدمماميسمىمم

مالساموية..مملمملمتقصدماليهوديةممثال،مفهيمأقدممالدياناتمالسامويةمكامميقال؟مبالدياناتمم

متنفسمالصعداء،مثممقال:ممنمالصعبمالتحدثمعنماإللهمعندماليهودمبصفةمعلمية..م
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مقلنا:ممل؟م

قال:ملقدمكانملكلمعرصمإهله..مولكلممجاعةمهيوديةمإهلها..مومنمالصعبمأنمحيرصمهذامم

محارص..مم

لكنيممعمذلكمسأذكرملكممبعضممامقالمرجلمخبريميفماليهوديةماستفدتممنهمكثريا..مإنهمم

ممم( 1) رجلممنمالسلمنيمالتقيتمبهمكانماسمهم)عبدمالوهابمالسريي(م

صلميفم)اإلله(مالذيميؤمنمبهماليهودمهومأنهمإلهمواحدممأنماألممم( 2) وقدمحدثنيمهذامالرجلماخلبريم

مم المجسدملهموالمشبيه..مالمتدركهماألبصار..موتعتمدمعليهمالخلوقاتمكافة..موالميعتمدمهومعىلمأيٍّ

ممنها،مإذمهوميتجاوزهاممجيعًامويسمومعليها.مم

م مروحمالكون مفهو معنمقدرته.. موالتاريخمليستمإالمتعبريًا مالطبيعة غريمموأنمكلممظاهر

مالنظورة،مالساريةمفيه،موالتيممُتدهمباحلياة؛موتسمومعليهموتالزمهميفمآنمواحد.مم

مالذينمخلَّصوامم وأخربينمأنمالتوحيدميفماليهوديةموصلمإىلمذروتهمعىلميدمبعضماألنبياء

التصورماليهوديملإللهممنمالشوائبمالوثنيةمالتيمعلقتمبه،مفصارمأكثرمإنسانيةموشموالًموسموًا،مم

موقوميةموتعاليًا.ممموأقلمعزلةم

وأخربينمأنمهذامالتيارمالتوحيديماستمرميفمخمتلفمفرتاتمتاريخماليهودية..موتدلمعىلمبعضمم

آثارهممنمالصلواتماليهوديةمدعاءمالشامع،مأيمشهادةمالتوحيدماليهوديةموقصائدممثلم)آينممأمِّني(مم

 
معبدمالوهابمالسرييم)1) م موما1938-2008( ماليهود ممؤلفمموسوعة موهيمأحدمأهمماألعاملم( موالصهيونية، ليهودية

الوسوعيةمالعربيةميفمالقرنمالعرشين..ماستطاعممنمخالهلامإعطاءمنظرةمجديدةمموسوعيةمموضوعيةمعلميةمللظاهرةماليهوديةم

مالتفسريية.ممبشكلمخاص،مومجتربةماحلداثةمالغربيةمبشكلمعام،ممستخدمًاممامطورهمأثناءمحياتهماألكاديميةممنمتطويرممفهوممالنامذج

،موحصلمعىلمالاجستريميفماألدبم1959..مخترجممنمكليةماآلدابمعامم1938ولدميفممدينةمدمنهورميفممرصميفمأكتوبرمعامم

،موعىلمالدكتوراهممنمجامعةم1964اإلنجليزيمالقارنممنمجامعةمكولومبيامبمدينةمنيويوركمبالوالياتمالتحدةماألمريكيةمعامم

.ممصدرتملهمعرشاتمالدراساتموالقاالتمعنمإرسائيلمواحلركةمالصهيونية،مويعتربمواحدًاممنم.1969رجترزمبنيوجريزيمعاممم

 أبرزمالؤرخنيمالعالينيمالتخصصنيميفماحلركةمالصهيوينة.

م(ممانظرممادةم)إله(ممنمموسوعةماليهودية،مللمسريي.م2)
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همالرب(مالتيمتؤكدمفكرةمالتوحيد.مم م)إينممؤمن(مو)جيدال(م)تنزَّ

أنمالتصورماليهوديملإللهمقدمتراكممعليهميفمفرتاتمالتاريخمالطويلةممامانحرفمبهممموأخربينم

انحرافاتمكثريةمخطرية..محتىمغدامالتوحيدمجمردمطبقةمواحدةمضمنمطبقاتمخمتلفة..مفالعهدمم

القديم،مكاممهوممنمخاللممصادرهمالتعددة،ميطرحمرؤىممتناقضةملإللهمتتضمنمدرجاتمخمتلفةمم

مبعدمماميكونمعنمالتوحيد.ممنماحللولمبعضهامأم

ىماحللوليةميفماإلشاراتمالعديدةمإىلماإلله،مالتيمتصفهمككائنميتصفمبصفاتمالبرش،مم وتتبدَّ

فهوميأكلمويرشبمويتعبمويسرتيحمويضحكمويبكي،مغضوبممتعطشمللدماء،محيبمويبغض،مم

نمغريمممتقلبماألطوار،مُيلحقمالعذابمبكلممنمارتكبمذنبًامسواءمارتكبهمعنمقصدمأومارتكبهمعم

ـمممم10/م32قصد،مويأخذماألبناءمواألحفادمبذنوبماآلباء،مبلمحيسمبالندممووخزمالضمريم)خروجمم

(،موهومليسمعالًامبكلميشء،مولذامفهوميطلبممنمم24ـمم23/م2(،موينسىمويتذكرم)خروجم14

أعضاءممجاعةميرسائيلمأنميرشدوهمبأنميصبغوامأبوابمبيوهتممبالدممحتىمالمهيلكهمممعمأعدائهممم

م(..مم14ـمممم13/م12رصينيمعنمطريقماخلطأم)خروجمممنمالم

د،مولكنهميفمالوقتمنفسهميأخذمأشكااًلمحسيةمحمددة،مفهوميطلبمإىلماليهودمم وهومإلهممتجرِّ

سًامليسكنميفموسطهمم)خروجمم (،مكامميسريمأماممم8/م25)مجاعةميرسائيل(مأنميصنعواملهممكانًاممقدَّ

دهيممالطريق،مأماميفمالليلمفكانميتحولمإىلمممجاعةميرسائيلمعىلمشكلمعمودمدخانميفمالنهارمكيمهيم

م(.م22/م21/م13عمودمنارمكيمييضءمهلمم)خروجمم

ـممم30/م22(ميعلِّمميديمداودمالقتالم)صمويلمثاينم4ـمم3/م15وهومإلهماحلروبم)خروجم

(،موهومإلهمقويمالذراعمم12ـمم1/م31(،ميأمرماليهودمبقتلمالذكور،مبلماألطفالموالنساءم)عددم35

(،موهوميعرفمأنماألرضمالمُتنالمإالمبحدمالسيف.مم18ـمممم16/م7حممأحدًام)تثنيةمميأمرمشعبهمبأالميرم

ولذا،مفهوميأمرمشعبهمالختارمبقتلممجيعمالذكورميفمالدنمالبعيدةمعنمأرضماليعاد،م)مأمامسكانمم

(موذلكمم18ـمم10/م20األرضمنفسهامفمصريهمماإلبادةمذكورًامكانوامأممإناثًامأممأطفاالً(م)تثنيةم
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منيةمعمليةممفهومة.ممألسبابمسكام

مبتغريمم مفهيمتتغريَّ مولذا مختتلفمباختالفمالزمانموالكان، ماإلله والقاييسماألخالقيةمهلذا

االعتباراتمالعملية،مفهوميأمرماليهودم)مجاعةميرسائيل(مبالرسقة،مويطلبممنمكلمامرأةمهيوديةميفمم

بًاموتضعوهنامعىلمبنيكممممرصمأنمتطلبممنمجارهتامومنمنزيلةمبيتهام)أمتعةمفضةموأمتعةمذهبموثيام

م(م22/م3وبناتكممفتسلبونمالرصيني(م)خروجمم

وهكذا،مفإننامنجدممنذمالبداية،مأنمفكرةماإللهمالواحدمالتساميمتتعايشممعمأفكارمأخرىمم

متناقضةممعها،ممثلمتشبيهماإللهمبالبرش،مومثلمفكرةمالشعبمالختار،مفهيمأفكارمتتناقضممعمفكرةمم

مإللهمباعتبارهمإلهمكلمالبرشمالذيميسمومعىلمالعالني.ممالوحدانيةمالتيمتطرحمفكرةمام

ويفمإطارمهذهمالرؤيةملإللهمليسممنمالغريبمأنميسقطمأعضاءممجاعةميرسائيلميفمعبادةمالعجلمم

،موأنميقبلمالعهدمالقديممعنارصموثنيةممثلمالرتافيممم( 1) الذهبيم)ويتزعمهامهارونمأخومموسى(م

يةمحلوليةممرشكةمالمختتلفمكثريًامعاممجاءميفمالعهدممواإليفودم)األصنام(،موكلهامتعبريمعنمرؤم

مالقديم..موهلذامليسممنمالغريبمأنمنجدمشعائرمتدلمعىلمالثنويةميفمالعبادةماليرسائيلية.م

ورغممأنماإلله،محسبمبعضمنصوصمالعهدمالقديم،ميفصحمعنمنفسهميفمالطبيعةموالتاريخمم

م موهومأيضًا مالنظامميفمالطبيعة، مفهوممصدر مالطبيعةممويتجاوزمها، الذيمجيعلمالتاريخميفمنظام

مالطبيعيةمأومم م)الكونية ميتحولممنمكونهمحقيقةممطلقةمتعلومعىلمالادة منجده مإالمأننا وتناسقها،

التارخيية(ميصبحمامتدادًاملامهومنسبي،موامتدادًامللشعبماليهوديمعىلموجهماخلصوص..مفيصبحمم

ًامخاصًاممقصورًامعىلمالشعبماليهوديموحده،مماخلالقمامتدادًاملوعيماألمةمبنفسها،مفيظلمإهلًامقوميم

(محتىمتصبحموحدانيةماإللهممنموحدانيةمم7/م6بيناممنجدمأنمللشعوبماألخرىمآهلتهام)خروجم

مالشعب.مم

ولذا،منجدمأنمالشعبمككل،موليسماإلنسانمذومالضمريمالفردي،ميشهدمعىلموحدانيةماإللهمم

 
 ،موينسبمالعبادةمللسامري.م(ممحسباممينصمالكتابمالقدس..مأمامالقرآنمالكريممفهوميربئمهارونم1)
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مثلماالختيارموالوعدماإلهليموأرضماليعادمميفمصالةمالشامع،مويظهرماالجتاهمنفسهميفمأفكارمدينيةم

سةموخمتارةممتامًاممثلمالشعبم)وتالُحمماإللهمباألرضموالشعبمهومالثالوثمم التيمتصبحممقدَّ

ماحللويل(.مم

وهلذا،مظلتماليهوديةمدينمالشعبماليهوديم)مجاعةميرسائيل(موحده،مونجدمأنمالغرضمم

بنيممجيعمالشعوبمليكونمالستودعماخلاصمممماإلهليميرتكزميفمهذامالشعبمدونمسواه،مفقدماختريممنم

لعطفمهيوه..مكاممأنمجمرىمالطبيعةمأومتاريخمالبرشميدورمبإرادةماإللهمحولمحياةمومصريماليهود..مم

سمالذيمالميمكنمفهممتاريخمالكونمبدونه،مكاممم ويتضحمهذاميفممفهوممالتاريخماليهوديمالقدَّ

ىميفمرؤيةمآخرماألياممحيثمترتبطمصورةماآلم خرةموالنشورميفمكتبمالرؤىم)أبوكاليبس(،مويفمميتبدَّ

ماحللويلممعمظهورمم مثمميتعمقماالجتاه ماليهودمعىلمالعالني، مبسيادة مالعهدمالقديم، بعضمأجزاء

اليهوديةمالتلموديةماحلاخامية..مويزدادماحللولماإلهلي،مفنجدمأنمالقداسةمتتعمقميفماحلاخاماتممنمم

محيثميتساوىم مالشفوية، مالرشيعة ممفهوم مويصبحمممخالل مالبرشي، مباالجتهاد الوحيماإلهلي

احلاخاماتمذويمإرادةممستقلةميقارعونماإللهماحلجةمباحلجة،موجُتَمعمآراؤهمميفمالتلمودمالذيمم

ميصبحمأكثرمقداسةممنمالتوراةم)التيميفرتضمأهناممعادلةملإللهموحتويمرسمالكون(.م

خامات(مُشبِّهتمباللوجوسمموقدمبلغماحللولماإلهليمدرجةمأنمالشناهم)التيمتضممتفسريماحلام

سة،مكانتمموجودةميفمعقلهممنذماألزل..موُتستخَدممم يفمالالهوتمالسيحي،مأيمأهنامكلمةماإللهمالقدَّ

مكلمةم»ابنماهلل«ملإلشارةمإىلمالشعبماليهودي،مأيمأنهمهومأيضًاماللوجوس.مم

ثرمموخيلعمالتلمودمعىلماإللهمصفاتمبرشيةمبشكلمعام،موهيوديةمبشكلمخاص،موبشكلمأكم

متطرفًاممنمالتوراة.مم

وقدمجاءميفمالتلمودمأنهمبعدموصولمالاشيَّح،مسيجلسماإللهمعىلمعرشهميقهقهمفرحًاملعلومم

شأنمشعبه،موهزيمةمالشعوبماألخرىمالتيمحتاولمدونمجدوىمأنميكونمهلامنصيبميفمعمليةمم

مالدرام ميف مومركزية مقداسة ميزدادان ماليهودي موالتاريخ ماليهودي مالشعب مأن مأي مامماخلالص،
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الكونية..مويقيضماإللهموقتهموهوميلعبممعمحوت،مويبكيممنمأجلمهدمماهليكل،مويندممعىلمم

فعلته،موهوميلبسمالعامئم،موجيلسمعىلمعرشه،مويدرسمالتوراةمثالثممراتميوميًا..موتنسبمإىلمم

ماإللهمصفاتماحلقدموالتنافس،موهوميستشريماحلاخاماتميفمكثريممنماألمور.م

وإىلمدرجةموحدةمالوجودميفمتراثمالقبَّااله،مفهومتراثميكادميكونممممويصلماحللولمإىلممنتهاه،م

خاليًاممتامًاممنمأيمتوحيدمأومجتاوزمأومعلوملإلله،موبحيثمالميصبحمهناكمفارقمبنيماجلوهرماإلهليمم

سموجوهرمبقيةمالبرش،مم واجلوهرماليهودي،مويصبحمالفارقماألسايسمهومبنيماجلوهرماليهوديمالقدَّ

سةم)حلمفيهاممويصبحمالفرقمبنيمم اليهودمواألغيارمفرقًامميتافيزيقيًا،مفاليهودمقدمُخلقواممنممادةممقدَّ

اإللهمبروحه(مخمتلفةمعنمتلكمالادةم)الوضيعةمالعادية(مالتيمُخلقتممنهامبقيةمالبرش.مويكتسبمم

اإللهمصفاتمبرشية،مولذامفهوميغازلمالشعبماليهوديم)بنتمصهيون(مويدخلممعهم)أوممعها(ميفمم

مطفيةمقويةمذاتمإحياءاتمجنسية،موهيمفكرةمأصبحتمأساسيةميفمالرتاثمالقبَّايل.معالقةمعام

وتتضحمالنزعةمنفسهاميفمقصةماخللقميفمالرتاثمالقبَّايل،مفاإللهمالمخيلقمالعاملممنمالعدم،موإناممم

صدرتمعنهمالتجلياتمالنورانيةمالعرشةم)سفريوت(مالتيمتأخذمصورةمآدمماألولمأومالقديمم)آدممم

أنمصورةماإللهمهيمصورةماإلنسان،موتستقلمالتجلياتمالعرشةممتامًامعنماخلالقمحتىممممقدمون(مأيم

أنهميتحدثممعمالشخيناهم)التجيلمالعارش(..مكاممأنمالتجيلمالذكرملإللهميطاردمالتجيلمالؤنث،مم

مالتجيلمم مليتوحد ماليهود مالتيميبذهلا مهيمالحاولة مالقبَّايل، محسبمالفكر مالشامع، وتصبحمتالوة

ميمبالتجيلماألنثوي،موجيتمعانممعًامبالعنىماجلنيس.ممالذكورم

ويفمداخلمالرتاثمالقبَّايل،ميصبحمالتجيلمالعارشم)شخيناه(مالذاتماإلهليةموالتعبريماألنثويمم

معنماإلله،موهومنفسهممجاعةميرسائيل،مأيمأنمالزواجمبنيماخلالقموالشعبميصبحمهنامتوحدًامكاماًل.مم

لهمعىلمالعالني،مثممتصلماحللوليةمإىلمذروهتاموالرشكمإىلممويقوممهذامالشعبمبتوزيعمرمحةماإلم

قمته،محنيميصبحماإلنسانماليهوديمرشيكًاملإللهميفمعمليةماخللقمنفسها،مويزدادماإللهماعتامدًامعىلمم

ماإلنسان.مم
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مماألوعيةميفمالقبَّاالهماللوريانية،متتفتتمالذاتماإلهليةمنفسها،مم وبعدمعمليةمالسقوط،موهَتشُّ

وتتوزعمالرشاراتماإلهلية،موالميتأتىملإللهمأنميستعيدمكاملهموحيققمذاتهمإالممنمخاللمشعبهمم

املمماليهودي..مفاليهود،مبآثامهم،ميؤخرونمعمليةماخلالصمالتيمتؤديمإىلمخالصمالعاملموإىلماكتم

اإلله،موهم،مبأفعاهلمماخلرية،ميعجلونمهبا..مولذا،مفاألغيارمواإللهميعتمدونمعىلمأفعالماليهودمم

مالذينميشغلونممكانةممركزيةميفمالعمليةمالتارخييةموالكونيةمللخالص.مم

ويظهرمهذامالنزوعماحللويلمالتطرفميفمأحدمالتعليقاتمالقبَّاليةميفمأحدمكتبمالدراشمعىلمم

(،محيثمجاءمفيها:)مأنتممشهودي،ميقولمالرب،موأناماهلل(،مم12/م43أشعياءم)ممإحدىمفقراتمسفرم

وهيمفقرةمتؤكدموحدانيةماإللهموتساميه.موهيموإنمكانتمتتحدثمعنمعالقةمخاصة،مفإهناممعمم

هذامأبعدممامتكونمعنماحللوليةمأومالرشك.مولكنمكاتبمالدراشماحلاخاميميفرضمالطبقةماحللوليةمم

رضًامفيفرسهامبقوله:م)حيناممتكونونمشهوديمأكونمأناماإلله،موحيناممالممعىلمالطبقةمالتوحيديةمفم

متكونونمشهوديمفكأننيملستماإلله(،موكأنمكينونةماإللهممنمكينونةمالشعبموليسمالعكس.مم

بلمإنمكاملماإللهميتوقفمعىلمالشعب،مإذمقالمأحدماحلاخامات:م)حيناممينفذماليهودمإرادةمم

مفإهنمميضيفونمإىلماإللهم ماإلله،مفهممكامملومأهنممماإلله، يفماألعايل.موحينامميعيصماليهودمإرادة

ميضعفونمقوةماإللهمالعظمىميفماألعايل(م

ورغممأنمكاتبمالدراشميستخدممدائاًممعبارةم)كامملومأن(ملتأكيدمبعدهامالجازي،مفإنمتكرارهامم

البارشةمالتيمالمحتتاجممموارتباطهامبالفاهيمماألخرىمينقلهاممنمعاملمالجازمإىلمعاملمالعقائدماحلرفيةم

مأيمتفسري.م

وعىلمأيةمحال،مفإنمالتيارمالتوحيديمظلملدةمطويلةمأساسيًاميفمالنسقمالدينيماليهودي،مبلمم

كانميكتسبمأحيانًامقوةمكاممحدثممنمخاللمالتفاعلممعمالفكرمالدينيماإلسالمي،مكاممهوماحلالمم

ممنمسعيدمبنميوسفمالفيوميموموسىمبنمميمون..موكثريم ًاممامحاولماحلاخاماتمالوقوفمممعمكلٍّ

ضدماالجتاهماحللويلمالشعبيم)الفلكلوري(،مفحاولوامأنميفرسوامالطبائعمالبرشيةملإللهمبأهنامجمردمم
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حماولةملتبسيطماألمورمحتىميفهمهامالعامة.مبلمُيالَحظمأنمعبارةم)كامملومأن(مكانتمتضافمحتىميفمم

بعمالجازيمللخطاب،مولكنمهذامالتحفظمتآكلممالتفسرياتمالقبَّاليةماحللوليةماألوىلملتأكيدمالطام

بالتدريجموتغلغلتمالقبَّاالهمذاتماألصولمالشعبيةميفمصفوفمالعامةمثمميفمصفوفمالؤسسةمم

احلاخاميةمنفسهاموسيطرمفكرمحلويلمحريفممتطرف.مومعمتغلغلمالقبَّاالهمذاتماألصولمالشعبيةمم

نصريملليهودية،محيثمفقدتماليهوديةمموالغنوصيةموالتيماكتسبتمأبعادًاممسيحية،محدثتمعمليةمتم

مهويتهامواكتسبتمهويةمشبهممسيحيةمجديدةمتستندمإىلمتشويهمالعقائدمالسيحية.م

ومعمبداياتمالعرصماحلديث،مكانتماحلسيديةمأوسعمالذاهبمانتشارًا،موهيمشكلممنمم

ميفمالدورمالذيميلعبم مبكلممامحتملممنمرشكموثنوية.مويتضحمهذا مالتطرفة هممأشكالماحللولية

التساديكمفإرادتهممعادلةمإلرادةماإلله،مفهومالوسيطمبنيماليهودمواخلالق،موهومحملمالقداسة،موهومم

ماإلنسانمالتقيمصاحبمالقدرةمالذيميمكنهمالنطقمباسمماإللهموالتحكممفيهموالتأثريميفمقراراته.م

ائرمبنيمموقدمتبنَّىمالفيلسوفماليهوديممارتنمبوبرمرؤيةمحلوليةملإلله،مفتحدثمعنماحلوارمالدم

رمممكنمداخلمإطارمحلويلمقومي.مكاممم الشعبمواإللهمباعتبارمأهناممطرفانممتساويان،موهذامَتصوُّ

نجدمفرقًامهيوديةمحديثةممثلماليهوديةمالحافظةمواليهوديةمالتجديديةمتبنيانمتصوراهتاممالدينيةمعىلمم

س،ممعمإسقاطمفكرةماإللهممتامًام)حلوليةمموتماإلم له(،مأوموضعهاميفممأساسمفكرةمالشعبمالقدَّ

ممرتبةمثانويةم)حلوليةمشحوبماإلله(.مم

ويصلماألمرمإىلمحدمأنمحاخامًامإصالحيًاممثلمإيوجنيمبوروفيتزميتحدثمعنمحربمعاممم

باعتبارمأهنامملمتكنمهتددمدولةمإرسائيلمفحسب،موإناممهتددماإللهمنفسهمباعتبارمأنماإللهممم1967

نانمجوهرًامواحدًا،مفم منمأصابمجزءًاممنمهذاماجلوهرمبسوءم)أرضمدولةمموالشعبمواألرضمُيكوِّ

مإرسائيلمعىلمسبيلمالثال(،مفقدمأصابمالذاتماإلهليةمنفسها.مم

بلمإنمبعضمالفكرينمالدينينيماليهودميتحدثونمعنم)الهوتمموتماإلله(،موهيمحماولةمم

عممالوصولمإىلمنسقمدينيمخالممتامًاممنمأيمجوهرمإهليممفارق،مفهيمحلوليةمبدونمإله.موقدمتم فرَّ
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منمهذام)الهوتماإلبادة(مأوم)الهوتممامبعدمأوشفيتس(مالذيميذهبمدعاتهمإىلمأنماإللهمرشيرمم

ألنهمهجرمالشعبماليهودي..مكامميذهبونمإىلمأنمالطلقمأومالركيزةمالنهائيةمهومالشعبماليهوديمم

لكمهيمالدولةمم)دونماإلله(موأنمالقيمةماألخالقيةمالطلقةمهيمالبقاء،موأنماآلليةماألساسيةمإلنجازمذم

مالصهيونية،مفكأنمالدولةمالصهيونيةمهيماإللهمأوماللوجوسميفماحللوليةمالصهيونيةمبدونمإله.م

 الضالل: 

مقالمرجلممنا:مفهالمتركتماليهودمإىلمالسيحيني.م

قال:ملقدمفعلت..موقدمكانمأولممامقصدتهمالكتابمالقدس..ملكنيموجدتهمبعهديهممتضاربامم

ميفمذلكمغايةمالتضارب..مم

(:م)اذكرواماألولياتممنذمالقديممالينماناماهللمم9/مم46فبيناممقرأتمهذامالنصميفم)إشعياء:م

موليسمآخر.مااللهموليسممثيل(م

يمالماعودماخربمافرايممألينماهللمالمم(:م)مالماجريممحومغضبم9/ممم11وهذامالنصميفم)هوشعمم

مانسانمالقدوسميفموسطكمفالمآيتمبسخط(م

م(:م)مالممثلملكميامربمعظيممانتموعظيمماسمكميفماجلربوت(م6/ممم10وهذامالنصميفم)إرميامم

م(:م)مبمنمتشبهوننيموتسووننيمومتثلوننيملنتشابه(م5/ممم46وهذامالنصميفم)إشعياءم

متشبهوننيمفأساويهميقولمالقدوس(م(:م)مفبمنمم25/ممم40وهذامالنصميفم)إشعياءمم

م(:م)مفبمنمتشبهونماهللموأيمشبهمتعادلونمبه(م18/ممم40وهذامالنصميفم)إشعياءم

(:م)مليسماهللمانسانامفيكذب.والمابنمانسانمفيندم.هلميقولمم19/ممم23وهذامالنصميفم)عددمم

موالميفعلماوميتكلمموالميفي(م

مفهذهمالنصوصممجيعامتدلمعىلمتقدسماهللموتنزهه..مم

مقرأتممعهامالكثريممنمالنصوصمتصفماهللمباممالميمكنمأنميوصفمبهمإله..مولذلكممإالمأينم

ملميصعبمعليهممأنميرسموهميفمالكنائسموالعابدمبصورةمرجلمعجوزمذيمحليةمطويلةمبيضاءميظهرمم
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معليهمالشيبموالعجزموالتعب..م

ملقدمكانمهلذهمالصورةمسندهاممنمالكتابمالقدس..م

(منبأمم28-م24/مم32..مففيم)تكوينمبالعجزمتيمتصفماهللمففيمالكتابمالقدسمالنصوصمالم

مصارعةميعقوبمهللم:م)مفبقيميعقوبموحده.وصارعهمانسانمحتىمطلوعمالفجر..موقالماطلقنيمم

مألنهمقدمطلعمالفجر.فقالمالماطلقكمانمملمتباركني(م

هكذامينصمالكتابمالقدسمعىلمأنميعقوبمحاربمالربموهزمه..مبلمأوثقه..مبلمإنمالربمم

مالربميفممطلبممنهم مبرغبة مطلوعمالفجر موالمأعلمممامعالقة مقدمطلع.. أنميطلقهمألنمالفجر

ماالنرصافموحمايلةميعقوبمحتىميطلقهم؟مم

(مأنمالربمـموالقصودمهنامهوميسوعمـمعجزمعنمصنعممعجزةم:مم5/مم6ويفم)مإنجيلممرقسم

مهم(م)وملميقدرمانميصنعمهناكموالمقوةمواحدةمغريمانهموضعميديهمعىلممرىضمقليلنيمفشفام

ويفمسفرمالقضاةمملميستطعمالربمأنميطردمسكانمالوادي،مألنممركباهتممحديدية..مففيمم

 (:م)م19/ممم1)القضاةمم

موكانمالربممعمهيوذامفملكماجلبلمولكنمملميطردمسكانمالواديمالنمهلمممركباتمحديد(م

(:م)مفاستيقظمالربمم65/ممم78..مففيم)الزمورمميسكرموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمم

مكنائممكجبارممّعيطممنماخلمر(م

(م:م)النميفميدمالربمكاسامومخرهامخمتمرةممآلنةمرشابامممزوجاموهومم8/مم75ويفم)مزمورم

ميسكبممنهاملكنمعكرهاميمصهميرشبهمكلمارشارماالرض(مم

(م:م)مقدمرأيتميامربمالمم22/ممم35..مففيم)مزمورمينامموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمم

ماستيقظموانتبهماىلمحكميمياماهليموسيديماىلمدعواي(مممممتسكتميامسيدمالمتبتعدمعنيم

م(:م)مفاستيقظمالربمكنائممكجبارممّعيطممنماخلمر(ممم65/ممم78ويفم)ممزمورم

م(:م)ماستيقظ.لاذامتتغاىفميامرب.مانتبه.مالمترفضماىلماالبد(م23/ممم44ويفم)ممزمورم
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ممنممسكنمقدسه(ممم(:م)ماسكتواميامكلمالبرشمقداممالربمألنهمقدماستيقظمممم13/ممم2ويفم)مزكريام

(:مم23-م20/ممم6،مففيم)قضاةميميشمعىلمعكازموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمالربمم

)فقالملهممالكماهللمخذماللحمموالفطريموضعهاممعىلمتلكمالصخرةمواسكبمالرق.ففعلمكذلك.مم

فمّدممالكمالربمطرفمالعكازمالذيمبيدهمومسماللحمموالفطريمفصعدتمنارممنمالصخرةمواكلتمم

والفطري.وذهبممالكمالربمعنمعينيه.مفرأىمجدعونمانهممالكمالربمفقالمجدعونمآهميامماللحممم

سيديمالربمالينمقدمرأيتممالكمالربموجهاملوجه.مفقالملهمالربمالسالمملك.المختف.المم

ممتوت(م

(:م)ايضاماذامرستميفمواديمظلمالوتمالماخافمرشامالنكمانتممعي.مم4/ممم23ويفم)ممزمورم

مني(معصاكموعكازكممهاميعزيانم

..مففيم)رسالةمبولسمإىلمأهلمكرونثوسممجاهلموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

م(م:م)النمجهالةماهللماحكمممنمالناس.موضعفماهللماقوىممنمالناس(مممم25/ممم1األوىلمم

مم50..مففيم)إرميامعندهمخزانة،موفيهامآالتمالرجزموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

مآالتمرجزهمالنمللسيدمربماجلنودمعمالميفمارضمالكلدانيني(م):م)فتحمالربمخزانتهمواخرجمم25/م

(م:م)ورصخماىلمالربمم20/ممم17ملوكم1..مففيم)ميسيئموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمم

موقالماهيامالربماهليمأيضاماىلماالرملةمالتيمانامنازلمعندهامقدماسأتمبإماتتكمابنها(م

(:م)فقالمموسىمللربملاذاماسأتماىلمعبدكمولاذامملماجدمنعمةميفمم11/مم11ويفم)العددم

معينيكمحتىمانكموضعتمثقلممجيعمهذامالشعبمعيّل(مم

(:م)فاخذتمم10/مم11..مففيم)زكريامينقضمالعهدموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

مذلكماليومموهكذاممعصايمنعمةموقصفتهامالنقضمعهديمالذيمقطعتهممعمكلماالسباطمفنقضميفم

معلمماذلمالغنممالنتظرونميلماهنامكلمةمالرب(م

مم42)إشعياءمم.مففيميصيحمكالوالدةموينخرموخيرب.موفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم
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(:م)مالربمكاجلبارمخيرج.كرجلمحروبمينهضمغريته.هيتفمويرصخمويقوىمعىلمم16-م13/م

ماصيح.م ماخربماجلبالمماعدائهمقدمصمتممنذمالدهرمسكتمجتلدت.كالوالدة انفخموانخرممعا

موانشفماآلجاممواسريمالعميميفمطريقمملمم واآلكاممواجففمكلمعشبهامواجعلماالهنارميبسا

موالعوجاتممستقيمةمهذهمم يعرفوها.يفممسالكمملميدروهامامشيهم.اجعلمالظلمةمامامهممنورا

ماالمورمافعلهاموالماتركهم(م

(م:م)ماىلممتىميامربمم1/مم13مزمورمم..مففيم)مينسىموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

متنساينمكلمالنسيان.اىلممتىمحتجبموجهكمعني(م

م(:م)مفسمعماهللمانينهممفتّذكرماهللمميثاقهممعمابراهيممواسحقمويعقوب(م24/مممم2ويفم)خروجم

(:م)موكلممم9-م1/مم28..مففيم)العددميأكلماخلرفانموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

نيمارسائيلموقلمهلم.قرباينمطعاميممعموقائديمرائحةمرسوريمم(ماوصمبم2الربمموسىمقائال.م)م

(موقلمهلم.هذامهومالوقودمالذيمتقّربونمللربمخروفانمحوليانمم3حترصونمانمتقربوهميلميفموقته.م)م

(ماخلروفمالواحدمتعملهمصباحامواخلروفمالثاينمتعملهمبنيمم4صحيحانملكلميوممحمرقةمدائمة.م)م

(محمرقةمم6يقمملتوتمبربعماهلنيممنمزيتمالرضمتقدمة.م)م(موعرشمااليفةممنمدقم05العشاءين.م)م

(مموسكيبهامربعماهلنيمللخروفمم7دائمة.هيمالعمولةميفمجبلمسيناء.لرائحةمرسورموقودامللرب.م)م

م)م مبنيمالعشاءينمم8الواحد.يفمالقدسماسكبمسكيبممسكرمللرب. (مواخلروفمالثاينمتعمله

(مويفميوممالسبتمخروفانمحولّيانمم9بم)مكتقدمةمالصباحموكسكيبهمتعملهموقودمرائحةمرسورمللرم

مصحيحانموعرشانممنمدقيقمملتوتمبزيتمتقدمةممعمسكيبه(م

مالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم مليالموفيه منار موعمود مففيم)ممعمودمسحابمهنارا ..

(:م)مموكانمالربميسريمامامهممهناراميفمعمودمسحابمليهدهيمميفمالطريقموليالمم21/ممم13خروج:م

مهلم.لكيميمشوامهناراموليال(مميفمعمودمنارملييضءمم

..مففيم)إشعياءمميصفرمللذبابمويعملمحالقًامويصفقموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمم



647 

 

(:م)ويكونميفمذلكماليوممانمالربميصفرمللذبابمالذيميفماقىصمترعممرصموللنحلمم20-م18/ممم7

رمويفمكلمم(فتأيتموحتلممجيعهاميفماالوديةماخلربةمويفمشقوقمالصخوم19الذيميفمارضماشورم)م

(يفمذلكماليوممحيلقمالسيدمبموسىممستأجرةميفمعربمالنهرمم20غابمالشوكمويفمكلمالراعي.م)م

مبملكماشورمالراسموشعرمالرجلنيموتنزعماللحيةمايضا(م

(:م)فريفعمرايةملالممممنمبعيدمويصفرمهلمممنماقىصماالرضمفاذامهممم26/مم5ويفم)إشعياءم

مبالعجلةمياتونمرسيعا(م

م)مفحزنمالربمانهمعملماالنسانميفماالرض.وتأسفميفمقلبه(ممم(:م6/ممم6ويفم)التكوينمم

(م:م)موانامايضاماصّفقمكّفيمعىلمكّفيمواسكنمغضبي.انامالربمم17/مم21ويفم)حزقيالم

متكلمت(م

مم16..ممففيم)صموئيلمالثاينمميأمرمالناسمبسبماألنبياءموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربمم

وية.دعوهميسبمالنمالربمقالملهمسّبمداودمومنمم(م:م)مفقالماللكمماميلمولكمميامبنيمرصم10/م

مابنيمالذيمخرجممنمم11يقولملاذامتفعلمهكذا.م)م (موقالمداودمالبيشايموجلميعمعبيدهمهوذا

ماحشائيميطلبمنفيسمفكممباحلريماآلنمبنياميني.دعوهميسبمالنمالربمقالمله(م

-م15/مم9ينم..مففيم)تكومحيتاجمعالمةمليتذكرمهباموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

(:م)اينماذكرمميثاقيمالذيمبينيموبينكمموبنيمكلمنفسمحّيةميفمكلمجسد.مفالمتكونمايضامالياهمم16

طوفاناملتهلكمكلمذيمجسدمفمتىمكانتمالقوسميفمالسحابمابرصهامألذكرمميثاقامابديامبنيماهللمم

موبنيمكلمنفسمحّيةميفمكلمجسدمعىلماالرض(ممم

ممعالمةمعىلمالبيوتمالتيمانتممفيهامفأرىمالدممم(:م)مويكونملكممالدم13/مم12ويفم)مخروجم

مواعربمعنكممفالميكونمعليكممرضبةمللهالكمحنيمارضبمارضممرص(م

مم1..مففيم)ميخاميولولمويبكيمويرصخمويصِوتموفيهمالنصوصمالتيمتدلمعىلمأنمالربم

(:م)ممنماجلمذلكمانوحموأولول.ماميشمحافياموعريانا.ماصنعمنحيبامكبناتمآوىمونوحامكرعالمم8/م
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ملنعام(مام

(:م)مانامعرفتمسخطهميقولمالربمانهمباطل.ماكاذيبهمفعلتمباطال.مم32-م30/ممم48ويفم)إرميامم

منماجلمذلكماولولمعىلمموآبموعىلمموآبمكلهمارصخ.يؤّنمعىلمرجالمقريمحارس.مابكيمعليكمم

بكاءميعزيرميامجفنةمسبمةمقدمعربتمقضبانكمالبحرموصلتماىلمبحرميعزيرموقعمالهلكمعىلمجناكمم

مافك(مموعىلمقطم

(:م)موابطلممنمموآبميقولمالربممنميصعدميفممرتفعةمومنميبخرمم36-م35/ممم48ويفم)إرميامم

آلهلته.ممنماجلمذلكميصّوتمقلبيملوآبمكنايمويصوتمقلبيملرجالمقريمحارسمكنايمالنمم

مالثروةمالتيماكتسبوهامقدمبادت(م

 اإلحلاد: 

مالسيحية؟مقلنا:مالشكمأنكمقصدتماإلسالممبعدمأنميئستممنمم

مقال:مليتنيمفعلتمذلك..ملومفعلتمذلكملكانتمـمرباممـمحيايتمخمتلفةممتامامعاممترونهماآلن.م

مقلنا:مفمنمقصدتمإذن؟..منراكمقدمجلتمعىلممجيعماألديان.م

مقال:مبعدمأنمامتألتمبالرصاعمهربتممنماهللمالذيمنذرتمحيايتمكلهامللبحثمعنه..مم

مقلنا:مكيف؟م

اآلالممالقاينمرجلمكانميقالملهم)آرثرمشوبنهاور(..مقالميلمبلهجةمحادة:ممقال:ميفمغمرةمتلكمم

إنماإللهمليسمشيئامسوىمصنيعةممنمصنائعمالبرش،مابتكروهاملتفسريممامهومجمهولملدهيمممنمظواهرمم

طبيعيةمأومنفسيةمأوماجتامعية،موكانمالغرضممنهمتنظيممحياةمجمموعةممنمالناسمحسبمماميراهمم

وليسمحسبماحلاجاتماحلقيقيةمللناسمالذينمعنمجهلمقرروامبااللتزاممممؤسسمالدينممناسبا،م

مبمجموعةممنمالقيممالبالية.م

ثممأضافميقول:ممنمالستحيلمأنمتكونمكلمهذهمالدياناتممنممصدرمواحد..مفااللهمالشديدمم

مصيبةمعىلمالرصينيمالقدماء،موقتلمكلممولودمأولمليخرجماليهودممنممم12البطشمالذيمأنزلم
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ومليسمنفسمااللهمالذيمينصحكمبأنمتعطيمخدكماآلخرمليتعرضمللصفعمدونمانممأرضممرصمهم

متعملمشيئا.م

مقلتملهمبنفسماللهجةمالتيمخاطبنيمهبا:مفاممتقولميفمهذهماحلياةمومعجزاهتا؟م

مابتسممبخبث،موقال:مالمشكمأنكمالمتعرفمتشارلزمداروين.م

مقلت:ممامبه؟م

موالتطورمواالرتقاء.مقال:ملقدمحلمالشكلة..مفاحلياةممنمصناعةمالصدفةمم

مقلت:مواإلله؟م

قال:ملقدمأعلنم)فريدريكمنيتشه(مموته..موأعلنمأنمالدينمفكرةمعبثية،موجريمةمضدماحلياةمم

إذمأنهممنمغريمالعقولمانميعطيكماخلالقمجمموعةممنمالغرائزمومالتطلعات،مويفمنفسمالوقتميصدرمم

مالوت.متعاليممبحرمانكممنهاميفماحلياةمليعطيكمإياهاممرةمأخرىمبعدمم

مقلت:مولكنماحلياةمالمتستقيمممنمدونمإله؟م

مقال:مالشكمأنكمالمتعرفمكارلمماركس!؟م

مقلت:ممامبه؟م

قال:ملقدماكتشفمذلكمالفيلسوفمالعظيممأنمالدينمأفيونمالشعوب..مإنهمجيعلمالشعبمم

كسوالمومغريممؤمنامبقدراتهميفمتغيريمالواقع..مواكتشفمأنمالدينمتمماستغاللهممنمقبلمالطبقةمم

مورجوازيةملسحقمطبقةمالبسطاء.مالبم

مقلت:مولكنمالنفسماإلنسانيةمتطلبمإهلا..مالفطرةمالمتستقيمممنمدون؟م

مقال:مالمشكمأنكمالمتعرفم)سيغموندمفرويد(؟م

مقلت:ممامبه؟م

قال:ملقدماكتشفمهذامالعبقريمالعالمةمأنمالدينموهممكانتمالبرشيةمبحاجةماليهميفمبداياهتا..مم

ومحماولةممنمالالوعيمللوصولمإىلمالكاملميفمشخصممثلمأعىلممواكتشفمأنمفكرةموجودمااللهمهم
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بديلملشخصيةماألبمإذمأنماألنسانميفمطفولتهمينظرمإىلموالدهمكشخصممتكاملموخارق،مولكنمم

بعدمفرتهميدركمأنهمالموجودمللكاملمفيحاولمالالوعيماجيادمحلمهلذهماألزمةمبخلقمصورةمومهيةمم

مليشءماسمهمالكامل.م

م***م

)آرثرمشوبنهاور(موأصحابهممدةممنمالزمنمإىلمأنمامتألتمباليأسممنموجودماهلل..ممظللتممعمم

وهناكمشعرتمبفراغمعظيم..مملمأجدمللحياةمأيممعنىمأومطعم..مفلذلكمرحتمألتمسمالوتمم

موأبحثمعنه.م

وقدمالقاينميفمطريقيموأنامأبحثمعنمالوتمرجلميقالملهم)هونجمينجمشني(مكانمزعياممم

مكانميعرفملدىمأعضاءمطائفتهمبالعلممشني.ملكنيسةمخالصماهلل،موم

عندمامرأيته،مورأيتمالوتميفمعينيهمقالميل:مإنماهللمسيأيتمإىلماألرضميفمطبقمطائرميفمضاحيةمم

مداالس..مفتعالملتنظرمإىلمذلكماحلدثمالعظيم.م

يفماليوممالوعودمذهبتمفلممأجدمغريه..مملمأجدمغريم)هونجمينجمشني(،مفسألته،مفقالميل:مإنمم

مم24سيظهرمعىلمشاشةمالقناةمالثامنةمعرشةمويفمأجهزةمالتلفازمالنترشةميفمالعاملممنتصفميوممماهللم

ممارسمالساعةمالعارشةمصباحًا.ممم31مارس،مويفميوممم

انتظرتمذلكمالوقتمبلهفةمفلممأجدمغريه..مملمأجدمغريم)هونجمينجمشني(،مفسألته،مفقالميل:مم

مالميمكنكمأنمتعرفماهللمإالمبعدمأنممتوت.م

مملمحيرضمأجيلمبعد.مممقلت:م

مقال:مأجلكمبيدك..ميمكنكمأنمتقربه،مويمكنكمأنمتبعده.م

مقلت:مفكيفمأقربه؟م

مأعطاينمقارورةمصغرية،موقال:متناولممنمهذهمالقارورة،موسرتىمالوتمالذيميقربكممنماهلل.م

أخذتمالقارورةممنميده،مورستمهبامإىلمبعضماحلدائق..ملكنيممامإنممددتمبفمهامإىلمفميمم
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مْحَُنممم:﴿مصوتاميرددمبصوتممجيلمهذهمالكلامتمحتىمسمعتم مُهَومالرَّ َوِإهَلُُكْممِإَلٌهمَواِحٌدماَلمِإَلَهمِإالَّ

ِحيُمم)م تِيمجَتِْريميِفمم163الرَّ ْيِلمَوالنََّهاِرمَواْلُفْلِكمالَّ اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَواْختاَِلِفماللَّ ميِفمَخْلِقمالسَّ (مإِنَّ

مماْلَبْحِرمِباَممَيْنَفُعمالنَّاَسمَوَمامَأْنَزَلماهللَُّمِمَنمالم مِفيَهامِمْنمُكلِّ امَوَبثَّ مَفَأْحَيامِبِهماأْلَْرَضمَبْعَدمَمْوهِتَ
ٍ
مِمْنمَماء

ِ
اَمء سَّ

مَواأْلَْرِضمآَلََياٍتملَِقْوٍممَيْعِقُلوَنم)م
ِ
اَمء مالسَّ ِرمَبنْيَ َحاِبماْلَُسخَّ َياِحمَوالسَّ يِفمالرِّ ٍةمَوَترْصِ (مَوِمَنمم164َدابَّ

ِذيَنممالنَّاِسمَمْنمَيتَِّخُذمِمْنمُدوِنمام مُحبًّامهلِلَِّمَوَلْومَيَرىمالَّ ِذيَنمَآَمُنوامَأَشدُّ ماهللَِّمَوالَّ بُّوهَنُْممَكُحبِّ
هللَِّمَأْنَداًدامحُيِ

ماهللََّمَشِديُدماْلَعَذاِبم)م َةمهلِلَِّممَجِيًعامَوَأنَّ ماْلُقوَّ م)البقرة(ممم﴾م(م165َظَلُموامِإْذمَيَرْوَنماْلَعَذاَبمَأنَّ

 السالم    

القوةموالدفءمواحلنانممامجعلنيمأصيحممنمحيثمالمأشعر:مهذامهوماإللهممممكانمللصوتممنم

م.مفدلوينمعليه.م.مالذيمظللتمطولمعمريمأبحثمعنهم

م.ممامالذيمتطلبهممني؟م.مأقبلمإيلمالرجلمالقارئ،موقال:مهامأنذامبنيميديكم

.مولكنيمملمأجدمم.م.ملقدمظللتمطولمعمريمأبحثمعنهم.مقلتمبلهفةموحزن:مأنامأبحثمعنمريبم

مثيمإالمالرساب.مميفمبحم

.موليسميلممنمدورمإالمالتبشريمباإللهماحلقيقيمالذيمم.م.مجئتممنمبالدمبعيدةم.مقالميل:موأنامحممدم

محاولمقطاعمالطرقمأنمحيجبواماخللقمعنه.م

.مم.م.موالملنفيسمأنمتطمئنمإالمبصحبتهم.م.مفالميمكنملروحيمأنمتسموم.مقلت:مفهلممدلنيمعليهم

ما.موإياكموأحاديثماللصوصمفقدممألوينمأوهامم

.موجلمجنابماحلقمأنميرتكمالدنيامبالمم.مقال:مجلمجنابماحلقمأنميرتكماللصوصموحدهمم

م.مإنمكرممالكريممورمحةمالرحيممولطفماللطيفميأبىمذلك.م.مهادميدلمعليهم

م.مفلمنمهي؟م.مقلت:مأراكمتذكرمأسامءمكثريةم

ملريبممنماألسامءمماميدلمعليهم.مقال:مهيمأسامءمريبم مونحنمنتعرفمعليهممنمخالهلا،مم.م. .



652 

 

َامالنَّاُسمم ونتعاملممعهمعىلمأساسها..مفباممأنماهللمغني،مفنحنمفقراءمإىلمفضله،مقالمتعاىلم:﴿مَيامَأهيُّ

ماحَلِميُدم﴾م)فاطر:م مْحَةِم15َأْنُتُممالُفَقَراُءمِإىَلماهلِلمَواهلُلمُهَومالَغنِيُّ مُذومالرَّ مم(،موقالمتعاىلم:﴿مَوَربَُّكمالَغنِيُّ

م﴾مم م مآَخِريَن مَقْوٍم ِة يَّ مُذرِّ مِمْن مَأنَشَأُكْم مَكاَم مَيَشاُء مَما مَبْعِدُكْم مِمْن مَوَيْسَتْخلْف مُيْذِهْبُكْم مَيَشْأ إِْن

ماهلِلمَيْرُزُقُكْممِمْنمم123)األنعام:م َامالنَّاُسماْذُكُروامنِْعَمَةماهلِلمَعلْيُكْممَهلمِمْنمَخالٍقمَغرْيُ (،موقالم:﴿مَيامَأهيُّ

اَمم مُتْؤَفُكوَنم﴾م)فاطر:مالسَّ مَواألَْرِضمالمِإلَهمِإالمُهَومَفَأينَّ
ِ
م(مم3ء

ويِنمَولْنممموقالمم يمَفَترُضُّ فيامميرويهمعنمربهمَتَباَرَكمَوتعايلم:)مَيامِعَباِديمِإنَُّكْمملْنمَتْبُلُغوامرَضِّ

لُكْممَوآِخَرُكمْم مَأوَّ مَوِإْنَسُكْممَوِجنَُّكْممَكاُنوامعىلمَأْتَقيمَقلِبممَتْبُلُغوامَنْفِعيمَفَتْنَفُعويِن،مَيامِعَباِديملْومَأنَّ

لُكْممَوآِخَرُكْممَوِإْنَسُكْممَوِجنَُّكْمممم،مَرُجٍلمَواِحٍدمِمْنُكْممَمامَزاَدمَذلَكميِفمُملكِيمَشْيًئام مَأوَّ َيامِعَباِديملْومَأنَّ

لُكْممَوآِخَرُكْممممم،مْيًئامَكاُنوامعىلمَأْفَجِرمَقلِبمَرُجٍلمَواِحٍدمَمامَنَقَصمَذلَكمِمْنمُملكِيمَشم مَأوَّ َيامِعَباِديملْومَأنَّ

اممَوِإْنَسُكْممَوِجنَُّكْممَقاُمواميِفمَصِعيٍدمَواِحٍدمَفَسَأُلويِنمَفَأْعَطْيُتمُكلمِإْنَساٍنمَمْسَألَتُهمَمامَنَقَصمَذلَكممِمَّم

يُكْمممَيامِعَبادِممم،مِعنِْديمِإالمَكاَممَيْنُقُصمالِْخَيُطمِإَذامُأْدِخلمالَبْحرَم مُأَوفِّ اَممِهَيمَأْعاَمُلُكْممُأْحِصيَهاملُكْممُثمَّ يمِإنَّ

مِإالمَنْفَسه(م مَذلَكمَفالمَيُلوَمنَّ امَفلَيْحَمِدماهلَلمَوَمْنمَوَجَدمَغرْيَ اَهامَفَمْنمَوَجَدمَخرْيً ِإيَّ
ممم( 1) 

مإنمحلديثمربكمحالوةم مفدلنيمعليهم.مقلت: ماحلسنىم.م. موعرفنيمبأسامئه ملعيلمأحيطمم.م. .

متهمعلام.مبمعرفم

م(مم110.مقالمتعاىل:﴿مَوالمحُيِيُطوَنمِبِهمِعْلاًم﴾)مطه:م.مقال:مريبمأعظمممنمأنمحياطمبهمعلامم

إنمالبرشمالذينمعجزوامعنممعرفةمأبسطمأرسارمالكوناتمكيفميطمعونميفماإلحاطةمبربمم

مالكونات.م

م.ملعيلمأعربممنهامإىلمذاته.م.مقلت:مفسمميلمأسامءمربكم

.ملقدمقالمم.مبجميعمعقوهلمموطاقاهتممأعظمواممنمأنمحيرصوامأسامءمرهبممقال:مالبرشممجيعام

ماحْلَِميُدم)م ماهللََّمُهَوماْلَغنِيُّ اَمَواِتمَواأْلَْرِضمإِنَّ (مَوَلْومَأنَّاَمميِفماأْلَْرِضمِمْنمَشَجَرٍةمم26تعاىلم:﴿مهلِلَِّمَماميِفمالسَّ

 
 (مرواهممسلم.1)
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ُهمِمْنمَبْعِدِهمَسْبعَم ماهللََّمَعِزيٌزمَحِكيٌمم)مَأْقاَلٌممَواْلَبْحُرمَيُمدُّ م(﴾م)لقامن(م27ُةمَأْبُحٍرمَمامَنِفَدْتمَكلاَِمُتماهللَِّمإِنَّ

مَعْبُدَكمممم،م:)مَمامَقاَلمَعْبٌدمَقطُّمويفماحلديثمعنمرسولماهللمم مِإينِّ مَأْومُحْزٌنم:ماللُهمَّ ِإَذامَأَصاَبُهمَهمٌّ

مُحْكُمَكمم،مَناِصَيتِيمِبَيِدكَمم،ماْبُنمَعْبِدَكماْبُنمَأَمِتَكم مَقَضاُؤكَمم،مَماٍضميِفَّ ماْسٍممُهَوممم،مَعْدٌلميِفَّ َأْسَأُلَكمِبُكلِّ

يَتمِبِهمَنْفَسَكمم،مَلَكم َأْوماْسَتْأَثْرَتمِبِهميِفمِعْلِمممم،مَأْومَعلْمَتُهمَأَحدًامِمْنمَخْلِقَكمم،مَأْومَأْنَزْلَتُهميِفمِكَتاِبَكمم،مَسمَّ

َعَلمالُقْرآنَممم،ماْلَغْيِبمِعنَْدكَم يممم،مَرِبيَعمَقْلبِيمممَأْنمجَتْ ِإالمَأْذَهَبمممم،مَوَذَهاَبممَهِّيممم،مَوِجاَلَءمُحْزيِنممم،مَوُنوَرمَبرَصِ

ُهمَوَأْبَدَلُهمَمَكاَنمُحْزنِِهمَفَرحًا(م ممم( 1) اهلُلممَهَّ

م.م( 2) قلت:مفسمميلممنمأسامئهممامأطيقم

 الواحد: 

(،مم1)اإلخالص:م.موصفمنفسه،مفقال:﴿مُقْلمُهَوماهللَُّمَأَحٌدم﴾م.مهومالواحدماألحدمقال:مريبم

اُرم﴾م)الرعد:مم مَوُهَوماْلَواِحُدماْلَقهَّ
ٍ
ء ميَشْ م(م16وقالم:﴿مُقِلماهللَُّمَخالُِقمُكلِّ

مقلت:ممنمهومالواحدماألحد؟م

قال:مهومالذيمتفّردمبكلمكامل،موجمدموجالل،مومجال،مومحد،موحكمة،مورمحة،موغريهاممنمم

جهممنمالوجوه،مفهوماألحدميفمحياته،ممصفاتمالكامل،مفليسملهمفيهاممثيلموالمنظري،موالممناسبمبوم

وقيوميته،موعلمه،موقدرته،موعظمته،موجالله،مومجاله،مومحده،موحكمته،مورمحته،موغريهاممنمم

م.موهومموصوفمبغايةمالكامل،موهنايتهممنمكلمصفةممنمهذهمالصفات..م.مصفاتهم

 العيل: 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنمذلكمحسنميدلمعليهمكلميشءم

يقولميفمكتابهمالكريممواصفامنفسه:﴿مَوالمَيُؤوُدُهمِحْفُظُهاَممَوُهَوممم.م.ماألعىلمالعيلممقال:مريبمهوم

 
 (مرواهمابنمحبان.1)

(مسنذكرمهنامملخصامخمترصاملبعضماألسامءماحلسنىموسنرىمالتفاصيلمواألدلةمالرتبطةمهباميفمرسالةم)الباحثونمعنماهلل(م2)

 منمهذهمالسلسلة.
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ماْلَعِظيُم﴾م)البقرة:مم م(م1(،موقال:﴿مَسبِِّحماْسَممَربَِّكماألَْعىَل﴾م)األعىل:مم255اْلَعيِلُّ

مقلت:ممنمالعيلماألعىل؟م

ميقدرماخلالئقمم.موهومالذيمالم.مقال:مهومالذيمالمرتبةمفوقمرتبتهمومجيعمالراتبممنحطةمعنهم

مِعْلاًم﴾)مم مِبِه مببعضممعاينمصفةمواحدةممنمصفاته،مقالمتعاىل:﴿مَوالمحُيِيُطوَن كلهممأنمحييطوا

.موهومالذيمقهرمبعزتهموعلوهماخللقمكّلهم،مم.م(..موهومليسمكمثلهميشءميفمكلمنعوتهم110طه:م

اجتمعماخللقمعىلمإجيادمم.مفلوم.مفنواصيهممبيده،مومامشاءمكانمالميامنعهمفيهمممانع،مومامملميشأمملميكنم

ممامملميشأهماهللمملميقدروا،مولوماجتمعوامعىلممنعممامحكمتمبهممشيئتهمملميمنعوه.م

 األول، واآلخر، والظاهر، والباطن: 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنمذلكمحسنمتدلمعليهمكلماحلقائقم

مَمام.ماألول،مواآلخر،موالظاهر،موالباطنمقال:مريبمهوم اَمَواِتممم.مقالمتعاىلم:﴿مسبََّحمهلِلَِّ يِفمالسَّ

مم1َواأْلَْرِضمَوُهَوماْلَعِزيُزماحْلَِكيُمم)م
ٍ
ء ميَشْ يِيمَوُيِميُتمَوُهَومَعىَلمُكلِّ اَمَواِتمَواأْلَْرِضمحُيْ (مَلُهمُمْلُكمالسَّ

مَعِليٌمم)م2َقِديٌرم)م
ٍ
ء ميَشْ اِهُرمَواْلَباِطُنمَوُهَومبُِكلِّ ُلمَواآْلَِخُرمَوالظَّ م(م﴾م)احلديد(م3(مُهَوماأْلَوَّ

م.م.مويأخذهامأخذاًممم،مفيهزهامهزاًممم،مقلت:مإنمهذامالنصمالذيمتلوتهميتناولمالقلوبم

مم،موالمحتسمبغريماهللممم،موالمترىمإالماهللممم،م.مإنهمجيولمهباميفمالوجودمكلهمفالمجتدمإالماهللم.مقال:مأجلم

والممتوجهًامإالملوجههممم،موالممرجعًامإالمإليهمم،موالمتعلممهلاممهربًاممنمقدرتهموالمخمبأممنمعلمهم

مالكريم.م

مقلت:مفامممعنىمهذهماألسامء؟مم:م

فقالمخماطباملربه:م)أنتماألولمفليسمقبلكميشء،موأنتماآلخرمممقال:ملقدمفرسهامالنبيم

ممم( 1) فليسمبعدكميشء،موأنتمالظاهرمفليسمفوقكميشء،موأنتمالباطنمفليسمدونكميشء(م

مقلت:مففرسميلممامقال؟م

 
 (مرواهممسلم.1)
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.موهومالظاهرمم.م.موهوماآلخرمفليسمبعدهميشءم.ميشءمقال:مإنهميعنيمأنماهللمهوماألولمفليسمقبلهمم

م.م.مفليسمفوقهميشء..موهومالباطنمفليسمدونهميشءم

مالزمانم مكلمحقيقة ممستغرقًا ماألولمواآلخر مكلمحقيقةمم.مهو موالباطنممستغرقًا .والظاهر

م.مومهاممطلقتان.م.مالكانم

مقلت:مإنمهذاميعنيمأنماهللمهومالوجودمالوحيدميفمالكون.م

م.مم.م.موكلميشءميستمدموجودهممنهم.مهومصاحبمالوجودماحلقيقيميفمالكونممم.مإنماهللم.مقال:مأجلم

مقالمذلك،مثممأخذمينشدمبصوتمعذب:م

ماهللمقــــلموذرمالوجــــودمومــــامحــــوىم

م 
ــاملم ــوغمكــ ــادًامبلــ ــتممرتــ مإنمكنــ

م  
ــهم ــلمدونماهللمأنمحققتـــــــ مفالكـــــــ

م 
معــــدممعــــىلمالتفصــــيلمواإلمجــــالم

م  
ــام مواعلـــــممبأنـــــكموالعـــــواملمكلهـــ

م 
ماضـــــمحاللملـــــوالهميفمحمـــــومويفمم

م  
ممــــنمالموجــــودملذاتــــهممــــنمذاتــــهم

م 
مفوجــــودهملــــوالهمعــــنيمحمــــالم

م  
موالعــــــارفونمبــــــرهبممملميشــــــهدوام

م 
مشــــيئًامســــوىمالتكــــربمالتعــــالم

م  
ــام مورأوامســــواهمعــــىلماحلقيقــــةمهالكــ

م 
ــتقبالم ــايضمواالســـ ــالموالـــ مًَميفماحلـــ

م  

مقلت:مإنملامتقولهمتأثريامعظيامميفمالنفسمالميمكنموصفه.م

فامماحتفالهمبيشءميفمهذامالكونمغريماهللم؟مممم،مإنمهذهماحلقائقمإذاماستقرتميفمقلبم.مم.مقال:مأجلم

إالمماميستمدهممنمتلكماحلقيقةممم-محتىمذلكمالقلبمذاتهمم-موكلميشءمالمحقيقةملهموالموجودم

التفردمبكلممقوماتمالكينونةمممم،محيثمالميكونموالميبقىمإالماهللممم،مالكربى؟موكلميشءموهممذاهبم

م؟مم( 1) والبقاءم

 
رتبطةمهبذاموأمثالهميفمرسالةم)أكوانماهلل(ممنمسلسلةم)عيونم(ميفمظاللمالقرآن،مسيدمقطب..موقدمرددنامعىلمالشبهاتمال1)

 احلقائق(ممنم)رسائلمالسالم(
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م.منماستقرارمهذهماحلقيقةميفمقلبمليحيلهمقطعةممنمهذهماحلقيقةموإم

 اخلالق، البارئ، املصور: 

مقلت:مفزدينممنمأسامءمربك.م

ُرمَلُهماألَْساَمُءمم.مم.ماخلالق،مالبارئ،مالصورمقال:مريبمهومم قالمتعاىلم:﴿مُهَوماهلُلماخَلالُِقمالَباِرُئماُلَصوِّ

اَمَواِتمَواألَْرِضمَوُهَومالَعِزيُزماحَلِكيُمم﴾م)احلرش:م (،موقالم:﴿مَذلُِكُممم24احُلْسنَىمُيَسبُِّحمَلُهمَماميِفمالسَّ

مَفاْعُبدُم
ٍ
ء ميَشْ ُكْممالمِإَلَهمِإالمُهَومَخالُِقمُكلِّ مَوِكيٌلم﴾)األنعام:ماهللَُّمَربُّ

ٍ
ء ميَشْ (،موقالمم102وُهمَوُهَومَعىَلمُكلِّ

مَوِكيٌل﴾م)الزمر:م
ٍ
ء ميَشْ مَوُهَومَعىَلمُكلِّ

ٍ
ء ميَشْ َامالنَّاُسماْذُكُروامم62:﴿ماهللَُّمَخالُِقمُكلِّ (،موقالم:﴿مَيامَأهيُّ

ماهللَِّمَيْرُزُقُكْممِمنَم مَواألْرِضمالمِإَلَهمِإالمُهَومَفَأنَّىمُتْؤَفُكوَنممنِْعَمَتماهللَِّمَعَلْيُكْممَهْلمِمْنمَخالٍِقمَغرْيُ
ِ
اَمء مالسَّ

ُروَنم(م)النحل:ممم3(م)فاطر:م ُلُقمَأَفالمَتَذكَّ ُلُقمَكَمْنمالمخَيْ ُلُقماهللَُّمم17(،موقالم:﴿مَأَفَمْنمخَيْ (،موقالم:﴿مخَيْ

مَقِديٌرم(م)النور:م
ٍ
ء ميَشْ ماهللََّمَعىَلمُكلِّ َتاُرمَمامَكاَنمهَلُُممم(،موقالم:﴿مم45َمامَيَشاُءمإِنَّ َوَربَُّكمخَيُْلُقمَمامَيَشاُءمَوخَيْ

ُكوَنم﴾م)القصص:م مُيرْشِ مَعامَّ مَوَتَعاىَل ماهللَِّ مُسْبَحاَن ُة رَيَ
مَبَناٍتمم68اخْلِ مخَيُْلُق ممِمَّا َذ َ ماختَّ موقالم:﴿مَأِم ،)

م)الزخرف:م م16َوَأْصَفاُكْممِباْلَبننَِي﴾م مَخالُِقمُكلِّ اُرم(ممم(،موقالم:﴿مُقِلماهللَُّ مَوُهَوماْلَواِحُدماْلَقهَّ
ٍ
ء يَشْ

مالمِإَلَهمِإالمُهَومَفَأنَّىمُتْؤَفُكوَنم﴾م)غافر:م16)الرعد:م
ٍ
ء ميَشْ ُكْممَخالُِقمُكلِّ م(مم62(،موقالم:﴿مَذلُِكُمماهللَُّمَربُّ

مقلت:مفاممتعنيمهذهماألسامء؟م

.موالمم.ماهللمم.مفالميشءممنم.مقال:مإهنامجتعلكمترىمكلميشءممنمتصميمماهللموصناعتهموخلقهم

م.مم.ميشءمإالمباهللم

م:مالقابض،مالباسط،ماخلافض،مالرافع،مالعز،مالذل،مالانع،مالعطي،مالضار،مالنافعم

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنمهذاممجيلميملؤينمبالسالمم

القابض،مالباسط،ماخلافض،مالرافع،مالعز،مالذل،مالانع،مالعطي،مالضار،ممقال:مإنمريبمهوم

ْنمَذامالَِّذيمُيْقِرُضماهللََّمَقْرضًامَحَسنًامَفُيَضاِعَفُهمَلُهمَأْضَعافًامَكِثرَيًةمَواهللَُّمَيْقبُِضمم.مقالمتعاىل:﴿ممَم.مالنافعم

مَوَلْومَشاءمجَلََعَلُهمم245َوَيْبُسُطمَوِإَلْيِهمُتْرَجُعوَن﴾م)البقرة:م مالظِّلَّ (،موقالم:﴿مَأمَلْمَتَرمِإىَلمَربَِّكمَكْيَفمَمدَّ
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مَجَعلْم مَقَبْضَناُهمِإَلْيَنامَقْبضًامَيِسريًا﴾م)الفرقان:مَساِكنًامُثمَّ ْمَسمَعَلْيِهمَدلِياًلمُثمَّ (،موقالم:﴿مم46-م45َنامالشَّ

ْزَقملِِعَباِدِهمَلَبَغْواميِفماأْلَْرِضم﴾م)الشورى:م ْزَقمم27َوَلْومَبَسَطماهللَُّمالرِّ مَربََّكمَيْبُسُطمالرِّ (،موقالم:﴿مِإنَّ

مَوَيْقِدُرمإِم مَيَشاُء مَبِصريًام﴾م)اإلرساء:ملَِْن مَخِبريًا مَكاَنمِبِعَباِدِه ُه اَمَواِتمم30نَّ (،موقالم:﴿مَلُهمَمَقالِيُدمالسَّ

مَعِليٌمم﴾م)الشورى:م
ٍ
ء ميَشْ ُهمِبُكلِّ ْزَقملَِْنمَيَشاُءمَوَيْقِدُرمِإنَّ م(مم12َواأْلَْرِضمَيْبُسُطمالرِّ

مالَمَقابَِضملَِامموكانمالنبيم َبَسْطَتمَواَلمَباِسَطملَِامَقَبْضَتمَوالَمَهاِدَىمميدعو،مفيقولم:)ماللَُّهمَّ

َبملَِم َامَأْعَطْيَتمَوالَمُمَقرِّ
ملَِْنمَهَدْيَتمَوالَمُمْعِطَىملَِامَمَنْعَتمَوالَمَمانَِعملِ امَباَعْدَتمملَِامَأْضَلْلَتمَوالَمُمِضلَّ

مَمامَأْعَطيْم ْبَتموأعوذمبكمِمْنمرَشِّ َامَقرَّ
مَمامَمَنْعَتممنا(مَوالَمُمَباِعَدملِ م( 1) َتَنامَورَشِّ

ْرمَلَنام ْعُرمَفَسعِّ ماهللََّمُهَوممَفَقاَلمَرُسوُلماهللَِّمم،مورويمأنمالنَّاسمقالوا:مَيامَرُسوَلماهللَِّمَغاَلمالسِّ :)مِإنَّ

اِزُقموإينمألَْرُجومَأْنمَأْلَقيماهللََّمَوَلْيَسمَأَحٌدممِم ُرماْلَقابُِضماْلَباِسُطمالرَّ نُْكْممُيَطالُِبنِيمِبَمْظَلَمٍةميِفمَدٍممماْلَُسعِّ

ممم( 2) َوالَمَماٍلم(م

ْيِلملَِيُتوَبمُميِسُءمالنََّهاِرمَوَيْبُسُطمَيَدُهمِبالنََّهاِرملَِيتُممموقالمم مَيْبُسُطمَيَدُهمِباللَّ مَوَجلَّ ماهللََّمَعزَّ وَبمم:)مِإنَّ

ْمُسمِمْنمَمْغِرهِبَم ْيِلمَحتَّىمَتْطُلَعمالشَّ ممم( 3) ا(مُميِسُءماللَّ

مَقَبَضمَأْرَواَحُكْممِحنَيمَشاءَم ماهللََّ اَلِة:)مِإنَّ َهامِحنَيممم،موقالمألصحابهمِحنَيمَناُموامَعِنمالصَّ َوَردَّ

مممم( 4) َشاَء(م

ٍةمِمْنمِعَباِدِهمَقَبَضمَنِبيََّهامَقْبَلَهامم مِإَذامَأَراَدمَرمْحََةمُأمَّ مَوَجلَّ ماهللََّمَعزَّ َفَجَعَلُهمهَلَامَفَرًطامَوَسَلًفامموَقاَل:م)مِإنَّ

مَعْيَن مَفَأْهَلَكَهامَوُهَومَيْنُظُرمَفَأَقرَّ هَبَامَوَنِبيَُّهامَحيٌّ ٍةمَعذَّ مَيَدهْيَامَوِإَذامَأَراَدمَهَلَكَةمُأمَّ ُبوُهممَبنْيَ ُهمهِبََلَكِتَهامِحنَيمَكذَّ

ممم( 5) َوَعَصْوامَأْمَرُه(م

 
 (مرواهمأمحد.1)

 (مرواهمالرتمذيموقالمحسنمصحيح،مورواهمأبومداودموابنمماجهموأمحد.2)

 (رواهممسلم.3)

 (رواهمالبخاري.4)

 (رواهممسلم.5)
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مقلت:مماميعنيمكلمهذا؟م

.مفهومالذيمم.مهومالتفردمبكلمتدبريمحيصلميفمالكونموربماخللقممجيعاممقال:ميعنيمأنمريبم

.مم.م.موهومالذيميبسطماألرواحميفماألجسادمعندماحلياةم.ميقبضماألرواحمعنماألشباحمعندمالامتم

.موهومالذيمم.موهومالذيميقبضمالصدقاتممنماألغنياء..موهومالذيميبسطماألرزاقمللضعفاءم

.مم.م.موهومالذيميقبضهمعنمالفقراءمحتىمالميبقيمطاقةم.مقيمفاقةميبسطمالرزقمعىلماألغنياءمحتىمالميبم

وهومالذيميقبضمالقلوبمفيضيقهامبامميكشفمهلاممنمقلةممباالتهموتعاليهموجالله..موهومالذيمم

ميبسطهامبامميتقربمإليهاممنمبرهمولطفهمومجاله.م

يرفعممم.موهومالذيم.م.موهومالذيميرفعمالؤمننيمباإلسعادم.موهومالذيمخيفضمالكفارمباإلشقاءم

م.موهومالذيمخيفضمأعداءهمباإلبعاد.م.مأولياءهمبالتقريبم

م.مم.م.موهومالذيميسلبهمممنميشاءم.موهومالذيميؤيتماللكممنميشاءم

 الرب، الوهاب، الكريم: 

م.مفاممغريه؟م.م.موهوميملؤينمبالسالمم.مقلت:مإنمتفردمربكمبكلمهذامعظيمم

مم.مقالمتعاىلم:﴿م.مالرب،مالوهاب،مالكريممقال:مإنمريبمهوم ُهمُهَوماْلرَبُّ امُكنَّامِمْنمَقْبُلمَنْدُعوُهمِإنَّ ِإنَّ

ِحيُم﴾)الطور:م مَكِريٌم﴾مم28الرَّ مَغنِيٌّ مَريبِّ اَممَيْشُكُرملَِنْفِسِهمَوَمْنمَكَفَرمَفإِنَّ (،موقال:﴿مَوَمْنمَشَكَرمَفِإنَّ

ًةمِإنََّكمَأْنَتماْلوَم40)النمل:مم اُب﴾م)آلمعمران:مم(،موقال:﴿مَوَهْبمَلَنامِمْنمَلُدْنَكمَرمْحَ (،موقالم:﴿مم8هَّ

م(م53َوَمامِبُكْممِمْنمنِْعَمٍةمَفِمَنماهللَِّ﴾م)النحل:م

مقلت:مماميعنيمهذا؟م

قال:مإنمريبمهومالربمالوهابمالكريممالذيمشملمالكائناتمبأرسهامبربه،موهباته،موكرمه،مفهومم

صفممجيعمالنعممم.موآثارمهذامالوم.مموىلماجلميل،مودائمماإلحسان،موواسعمالواهب..موصفهمالربم

مالظاهرة،موالباطنة،مفالميستغنيمخملوقمعنمإحسانهموبرهمطرفةمعني.م

 الرمحن الرحيم: 



659 

 

م.مفاممغريه؟م.م.موهوميملؤينمباألملم.مقلت:مإنمهذامحسنم

َنامَوِسْعَتمم.مقال:مإنمريبمهومالرمحنمالرحيممالذيموسعمكلميشءمرمحةموعلامم .مقالمتعاىلم:﴿مَربَّ

مَرمْحًَةمَوِعْلامًم
ٍ
ء ميَشْ ءم﴾م)األعراف:م7﴾م)غافر:مُكلَّ ميَشْ م(م156(،موقالم:﴿مَوَرمْحَتِيمَوِسَعْتمُكلَّ

وقدمورداممقرتننيميفممواضعممنمالقرآنمالكريممللداللةمعىلمسعةمالرمحةموشموهلا،مكاممقالمم

ِحيِم﴾م)الفاحتة:م مْحَِنمالرَّ مالرَّ ِحيِم﴾م)الفم1تعاىل:﴿مِبْسِمماهللَِّ مْحَِنمالرَّ (،مم3احتة:م(،موقالمتعاىل:﴿ممالرَّ

ِحيُم﴾م)البقرة:م مْحَُنمالرَّ مُهَومالرَّ (،موقالمتعاىل:﴿مم163وقالمتعاىل:﴿مَوِإهَلُُكْممِإَلٌهمَواِحٌدمالمِإَلَهمِإالَّ

ِحيِم﴾م)فصلت:م مْحَِنمالرَّ م(م2َتْنِزيٌلمِمَنمالرَّ

واماهللََّممبلمإنماهللمتعاىلمجعلماسممالرمحنمعلاممعىلمالذاتماإلهليةمالقدسة،مقالمتعاىل:﴿مُقِلماْدعُم

مْحََنمَأّيًامَمامَتْدُعوامَفَلُهماأْلَْساَمُءماحْلُْسنَى﴾م)االرساء:ممنماآليةم (،موقالمتعاىل:﴿مَوَلَقْدمم110َأِوماْدُعوامالرَّ

ِبُعويِنمَوَأطِم مْحَُنمَفاتَّ مَربَُّكُممالرَّ اَممُفِتْنُتْممِبِهمَوِإنَّ م(مم90يُعوامَأْمِري﴾م)طـه:مَقاَلمهَلُْممَهاُروُنمِمْنمَقْبُلمَيامَقْوِممِإنَّ

ومماميدلمعىلمداللتهمللذاتمأنماهللمتعاىلمنسبماللكمللفظماجلاللةمالدالمعلمالذات،مكاممقالمم

مالنَِّعيمِم مَجنَّاِت ميِف احِلَاِت مالصَّ مَوَعِمُلوا مآَمُنوا ِذيَن مَفالَّ مَبْيَنُهْم محَيُْكُم مهلِلَِّ مَيْوَمِئٍذ مالُْْلُك ﴾ممتعاىل:﴿

مْحَِنمَوَكاَنمَيْومًامَعىَلماْلَكاِفِريَنمم(مونسبهمإم56)احلج:م ملِلرَّ ىلمالرمحن،مكاممقالمتعاىل:﴿مالُْْلُكمَيْوَمئٍِذماحْلَقُّ

مَلُهمم26َعِسريًا﴾م)الفرقان:م مْحَُنمَوَريِضَ مَمْنمَأِذَنمَلُهمالرَّ َفاَعُةمِإالَّ (،موقالمتعاىل:﴿مَيْوَمِئٍذمالمَتْنَفُعمالشَّ

مَمْنمَأِذَنمَلُهمم(،موقالمتعم109َقْوالً﴾م)طـه:م وُحمَوالاَْلئَِكُةمَصّفًامالمَيَتَكلَُّموَنمِإالَّ اىل:﴿مَيْوَممَيُقوُممالرُّ

مْحَُنمَوَقاَلمَصَوابًا﴾م)النبأ:م م(مم38الرَّ

ِذيَنمم مْحَِنمالَّ مَوِعَباُدمالرَّ وهلذامتردمنسبةمالعبادمإىلمالرمحنمسواءممنمالبرش،مكاممقالمتعاىل:﴿م

(،مأوممنمالالئكة،مم63ِضمَهْونًامَوِإَذامَخاَطَبُهُمماجْلَاِهُلوَنمَقاُلوامَسالمًا﴾م)الفرقان:مَيْمُشوَنمَعىَلماأْلَرْم

مْحَِنمِإَناثًامَأَشِهُدوامَخْلَقُهْممَسُتْكَتُبمَشَهادَم ِذيَنمُهْممِعَباُدمالرَّ ْمممكاممقالمتعاىل:﴿مَوَجَعُلوامالاَْلِئَكَةمالَّ هُتُ

م(م19َوُيْسَألوَن﴾م)الزخرف:م

تهمعىلمالذاتمتعنيمشموليتهملكلميشء،مفكلميشءمقائممباهلل،موهلذاميربطمالقرآنمالكريممموداللم
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كلمالظاهرمبرمحانيةماهللمسواءممامكانممنهاممنمبابمالرمحةماخلالصة،مكقولهمتعاىل:﴿ممَجنَّاِتمَعْدٍنمم

ُهمَكاَنمَوْعُدُهمَمْأِتيّم مْحَُنمِعَباَدُهمِباْلَغْيِبمِإنَّ ِتيمَوَعَدمالرَّ م(مم61ًا﴾م)مريم:مالَّ

أوممنمبابمالرمحةمالمزوجةمباآلالممعىلمحسبممامتقتضيهماألسامءماحلسنىمواحلكمةماإلهلية،مممم

مْحَِنمَفَتُكوَنممكاممقالمتعاىلمعىلملسانمإبراهيمم َكمَعَذاٌبمِمَنمالرَّ مَأَخاُفمَأْنمَيَمسَّ :﴿مَيامَأَبِتمِإينِّ

ْيَطاِنمَولِّيًا﴾م)مريم:م م(م45لِلشَّ

الرمحن،موملميقلماجلبارموالمالقهار،مللداللةمعىلمأنمالعذابمالميتناىفمممفقدمذكرمإبراهيمم

معمالرمحةماإلهلية،مكاممالميتناىفمالكيمأوماحلقنةمأومالدواءمالرمإذاموضعتميفممواضعهامالتيمتقتضيهامم

محكمةماجلسمممعمرمحةمالطبيب.م

ُذمِمْنمُدوِنِهمآهِلَم
ِ مالمُتْغِنمَعنِّيمَشَفاَعُتُهْممَشْيئًاممولذلكمقالمتعاىل:م﴿مَأَأختَّ مْحَُنمِبرُضٍّ ًةمِإْنمُيِرْدِنمالرَّ

(،مفقدمنسبمإرادةمالرضمإىلمالرمحنمليدلمعىلمأنمهذامالرضرميفمحقيقتهمم23َوالمُيْنِقُذوِن﴾م)ّيـس:م

مرمحة،ماقتضاهمالتدبريماإلهلي.م

مِشيَعةٍم مِمْنمُكلِّ مَلَنْنِزَعنَّ مْحَِنمِعِتّيًا﴾م)مريم:مومثلمذلكمقولهمتعاىل:﴿مُثمَّ مَعىَلمالرَّ ُْممَأَشدُّ (،مم69مَأهيُّ

امم مْحَُنمَمّدًامَحتَّىمِإَذامَرَأْوامَمامُيوَعُدوَنمِإمَّ الَلِةمَفْلَيْمُدْدمَلُهمالرَّ اْلَعَذاَبمموقالمتعاىل:﴿مُقْلمَمْنمَكاَنميِفمالضَّ

مَمَكانًامم اَعَةمَفَسَيْعَلُموَنمَمْنمُهَومرَشٌّ امالسَّ م(مم75َوَأْضَعُفمُجْندًا﴾م)مريم:مَوِإمَّ

.مففيماحلديثمم.موقدموردتمالنصوصمالكثريةممالتيمتقربملنامحقيقةمهذهمالصفاتمالعظيمةم

رأىمامرأةمتبحثمعنمولدها،مفجعلتمكلامموجدتمصبيًامأخذتهمفألصقتهمممأنمرسولماهللم

:)ممماهلّلممبصدرهاموهيمتدورمعىلمولدها،مفلامموجدتهمضمتهمإليهموألقمتهمثدهيا،مفقالمرسولم

أترونمهذهمطارحةمولدهاميفمالنارموهيمتقدرمعىلمأنمالمتطرحه؟(،مقالوا:)مالميامرسولماهلّل(،مقال:)مم

 ممم( 1) ممفواهلّلِ،مهللُّمأرحُممبعبادهممنمهذهمبولدها(م

أخربنامبأنمهذهمالرمحةمالتيموقفتهامهذهماألممليستمسوىمجتلممنمممبلمإنمرسولماهللم

 
م(ممرواهمالبخاري.1)
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:)مجعلماهلّلمالرمحةممائةمجزءمفأمسكمعندهمتسعةموتسعنيمجزءًاموأنزلممجتلياتمرمحةماهلل،مقالمم

يفماألرضمجزءًامواحدًا،مفمنمذلكمترتاحمماخلالئق،محتىمترفعمالدابةمحافرهامعنمولدهامخشيةمم

ممم( 1) ممأنمتصيبه(م

مْحَُنمَعىَلماْلَعْرِشماْسَتَوى﴾م)طـه:موقدمأخربمام (،مويفمذلكمإشارةمإىلمم5لقرآنمالكريممأنم﴿الرَّ

مأنممملكةمهذامالكونمالواسعةممبنيةمعىلمأساسمالرمحةماإلهليةمومنتهيةمإليها.م

فاهللمتعاىلميفمتلكماآليةمالكريمةمملمخيرتممنمأسامئهمإالمهذاماالسمماجلليلمالذيمجيمعمبنيمم

ىمالرمحةموكامهلاموالعلميةمعىلمالذاتمليدلمعىلمهذامالعنى،مفإنهمإذامقيل:)محكمممالداللةمعىلممنتهم

اللكمالشجاع(مدلمذلكمعىلمانمأكربممنجزاتمهذاماللكممؤسسةمعىلمشجاعته،موإنمقيل:)محكممم

ماللكمالعادل(مدلمذلكمعىلمأنمأبرزمماميظهرميفممملكتهمهومعدله،موهكذا.م

 الودود: 

م.مفاممغريه؟م.مليهمكلميشءمقلت:مإنمهذامجلميلميدلمعم

م مهو مريب مإن م.مالودودمقال: متعاىل مقال م﴾ممم:﴿م. ماْلَِجيُد ماْلَعْرِش مُذو ماْلَوُدود ماْلَغُفوُر َوُهَو

مَرِحيٌممَوُدوٌدم﴾م)هود:م15-م14)الربوج:م مَريبِّ مُتوُبوامِإَلْيِهمِإنَّ (،مم90(،موقال:﴿مَواْسَتْغِفُروامَربَُّكْممُثمَّ

مم ام)موقالم:﴿مإِنَّ مْحَُنمُودًّ احِلَاِتمَسَيْجَعُلمهَلُُممالرَّ ِذيَنمَآَمُنوامَوَعِمُلوامالصَّ (﴾م)مريم(،موقالم:﴿مم96الَّ

بُّوم
بُُّهْممَوحُيِ

مِبَقْوٍممحُيِ مِمنُْكْممَعْنمِدينِِهمَفَسْوَفمَيْأيِتماهللَُّ ِذيَنمَآَمُنوامَمْنمَيْرَتدَّ َامالَّ ٍةمَعىَلماْلُؤْمَيامَأهيُّ ِمننَِيممَنُهمَأِذلَّ

مُيْؤِتم اُفوَنمَلْوَمَةماَلِئٍممَذلَِكمَفْضُلماهللَِّ مَواَلمخَيَ اِهُدوَنميِفمَسِبيِلماهللَِّ ٍةمَعىَلماْلَكاِفِريَنمجُيَ يِهمَمْنمَيَشاُءممَأِعزَّ

م(﴾م)الائدة(م54َواهللَُّمَواِسٌعمَعِليٌمم)م

عنمربهمقولهملعباده:)مإذامتقربمإيلمالعبدمشربامتقربتمإليهمذراعاموإذامممموحيكيمرسولماهللمم

،موقوله:)ميامابنمآدممقممإيلمأمشمم( 2) ممتقربمإيلمذراعامتقربتمإليهمباعاموإذامأتاينميميشمأتيتهمهرولة(م

 
مومسلم.(ممرواهمالبخاريم1)

م(ممرواهمالبخاري.2)
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ممم( 1) ممإليكموامشمإيلمأهرولمإليك(م

م،مأخلقمويعبدمغريي،ممويفماألثرماإلهليميقولماهللمتعاىل:)مإينمواجلنمواإلنسميفمنبإمعظيم

م( 2) وأرزقمويشكرمسواي(م

ويفمأثرمآخر:)مابنمآدم،ممامأنصفتني،مخرييمإليكمنازل،مورشكمإيلمصاعد،مأحتببمإليكمم

مبالنعمموأنامعنكمغني،موتتبغضمإيلمبالعايص،موأنتمفقريمإيل(م

ويفمأثرمآخر:)ميامابنمآدممماممنميوممجديدمإالميأتيكممنمعنديمرزقمجديد،موتأيتمعنكمم

الئكةمبعملمقبيح،متأكلمرزقيموتعصيني،موتدعوينمفأستجيبملك،موتسألنيمفأعطيك،موأناممالم

مممأدعوكمإىلمجنتيمفتأبىمذلك(م

ويفمأثرمآخر:)ميامابنمآدممإنكممامدعوتنيمورجوتنيمغفرتملكمعىلممامكانممنكموالمأبايلميامم

ومأتيتنيمبقرابةماألرضممياممابنمآدمملممم،مابنمآدمملومبلغتمذنوبكمعنانمالسامءمثمماستغفرتنيمغفرتملكم

خطايامثمملقيتنيمالمترشكميبمشيئامألتيتكمبقراهبامممم-مبضممالقافموجيوزمكرسهامأيمقريبمملئهامممم-م

ممم( 3) مممغفرة(م

م.مولكنمأالمترىمفيهمتشجيعامللعصاةمعىلممعاصيهم؟م.مقلت:مإنمهذاممجيلم

تعاىلمبغريممامم.مإنماهللمتعاىلمهومالذيموصفمنفسهمبذلك،مومنماخلطرمأنمنصفماهللمم.مقال:مالم

موصفمبهمنفسه..م

ُفوامممم﴿مفاهللمتعاىلمخياطبمالرسفنيمعىلمأنفسهممبألوانمالذنوبمقائال:م ِذيَنمَأرْسَ ُقْلمَيامِعَباِدَيمالَّ

مالرَّم ماْلَغُفوُر مُهَو ُه مإِنَّ ممَجِيعًا ُنوَب مالذُّ مَيْغِفُر ماهللََّ مإِنَّ ماهللَِّ مَرمْحَِة مِمْن مَتْقنَُطوا مال مَأْنُفِسِهْم ﴾مميمُمحِمَعىَل

،مفاهللمتعاىلمعرفمنفسهمهلؤالءمالرسفنيمبكونهمغفورامرحيام،مومنماخلطأمأنمنعرفهممم(م53الزمر:م)م

 
م(ممرواهمأمحد.1)

م(ممرواهماحلكيمموالبيهقي.2)

م(ممرواهمالرتمذي.3)
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مهلممبغريممامعرفهممبه.م

بلمإنمهذامالتعريفمهومالذيمحيركمالقلوبمللسريمنحوماهلل،مويكبحمالغرائزمعنممعارضةمم

ابمالدمموالال،مفطلبهممالرحيممالودود،موقدمرويمأنمعليًاماألسديمحارب،موأخافمالسبيل،موأصم

األئمةموالعامةمفامتنع،موملميقدروامعليهمحتىمجاءمتائبًا،موسببمتوبتهمأنهمسمعمرجاًلميقرأمهذهمم

نُممماآلية::﴿م ماهللََّمَيْغِفُرمالذُّ ُفوامَعىَلمَأْنُفِسِهْممالمَتْقنَُطوامِمْنمَرمْحَِةماهللَِّمِإنَّ ِذيَنمَأرْسَ مموَبممَجِيعاًمُقْلمَيامِعَباِدَيمالَّ

ِحيمُم ُهمُهَوماْلَغُفوُرمالرَّ ،مفوقفمعليه،مفقال:)ميامعبدماهللمأعدمقراءهتامفأعادهامعليه،مم(م53الزمر:م﴾م)مإِنَّ

 فغمدمسيفه،مثممجاءمتائبًا.م

،مفقال:مإنمأسلمتمأضفتك؛مفمّرممويروىممنمهذامأنمجموسيًاماستضافمإبراهيمماخلليلمم

عمهمإالمبتغيـريمدينهمونحنممنمسبعنيمسنةمنطعمهممالجويس،مفأوحىماهللمتعاىلمإليه:ميامإبراهيممملمتطم

عىلمكفره،مفلومأضفتهمليلةمماذامكانمعليك؛مفمرمإبراهيمميسعىمخلفمالجويسمفردهموأضافه؛مفقالمم

لهمالجويس:ممامالسببمفياممبداملك؟مفذكرمله؛مفقالملهمالجويس:مأهكذاميعاملنيمثممقال:ماعرضمم

معيلماإلسالممفأسلم.مم

مجعلتماألولميستهنيمبكلمصعبميفمسبيلماهلل،ممولذلكمقالمالغزايل:)ممفهذهمالعرفةمباهللم

اعلممأنمالعملمعىلمالرجاءمأعىلممنهمعىلماخلوف،مألنمأقربمالعبادمإىلماهللمتعاىلمأحبهممله،مواحلبمم

ممم( 1) مميغلبمالرجاء،مواعتربمذلكمبملكنيمخيدممأحدمهامخوفًاممنمعقابهمواآلخرمرجاءملثوابه(م

مالنصوصمم مالسلوكمورد مأو ماهللممنممساوئميفماالعتقاد مالقنوطممنمرمحة ميتضمنه ولا

،مفحرممم(م53المَتْقنَُطوامِمْنمَرمْحَِةماهللَِّ()الزمر:ممنماآليةمم﴿متعاىلميفماآليةمالسابقة:مكاممقالمبتحريمه،م

مأصلماليأس.م

مالمَيْيَأُسمِمْنمَرْوِحماهللَِّممإِنَّهُممم﴿متعاىل:مكاممقالممبلماعتربماليأسممنمروحماهللممنمصفاتمالكافرين،مم

ماْلَقْوُمماْلَكاِفُروَن﴾م)يوسف:ممنماآليةم م(م87ِإالَّ

 
م(مماإلحياء.1)
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َوَذلُِكْم  مم﴿مكاممقالمتعاىل:موأخربمتعاىلمأنمكفرمالكافرينموضالهلممناتجمعنمسوءمظنهممبرهبم،مم

ي  ِذي َظَنْنُتْم ِبَربرُكْم َأْرَداُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلَارِسِ َبْل   ﴿م(، وقال تعاىل: 23فصلت: ﴾م)منَ َظن ُكُم الَّ

َن َذلَِك يِف ُقُلوِبُكْم َوَظنَ  ُسوُل َوامْلُْؤِمُنوَن ِإىَل َأْهِليِهْم َأَبداا َوُزير   َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب الرَّ
ِ
ْوء ْنُتْم َظنَّ السَّ

 (  12الفتح: ﴾م)مَوُكْنُتْم َقْوماا ُبوراا 

قاءماهلل،مبخالفماليأسممنمرمحته،مفإنماإلنسانميكرهمموذلكمألنماستشعارمرمحةماهللمحيببميفملم

:)مإنمشئتممأنبأتكم:ممامأولمماميقولماهللمتعاىلمللمؤمننيميوممالقيامةمومامملقاءممنمالمحيبه،مقالم

أولمماميقولونمله؟مقلنا:منعمميامرسولماهلل.مقال:مإنماهللمتعاىلميقولمللمؤمننيمهلمأحببتمملقائي؟مم

فيقول:مقدموجبتملكمممم،مفيقول:ممل؟مفيقولونمرجونامعفوكمومغفرتكمفيقولون:منعمميامربنا.م

ممم( 1) مممغفريت(م

قبلممموهلذاموردماألمرمبحسنمالظنمباهللمخاصةميفمموقفماالحتضار،موقدمسمعمالنبيم

ممم( 2) ممموتهمبثالثةمأيامميقول:)مالميموتنمأحدكممإالموهومحيسنمالظنمباهللمتعاىل(م

وإينمممم،معىلمشابموهوميفمالوتمفقال:مكيفمجتدك؟مقال:مأرجوماهللميامرسولماهللمممودخلمم

:)مالمجيتمعانميفمقلبمعبدميفممثلمهذامالوطنمإالمأعطاهماهللمماميرجوموأمنهممفقالمممم،مأخافمذنويبم

ممم( 3) مم(مممامخيافم

مسواءمممموقدمأخربمم موالذيميعتمدمعىلممعرفةمرمحةماهللمالواسعةـم عنمتأثريمحسنمالظنمباهللـم

ميفمالسلوكمأوميفمتنزلمفضلماهللمعليه:م

مالسلوكي:)محسنمالظنممنمحسنمالعبادة(م :)مإنمأفضلمم،موقالم( 4) مفقالمعنمتأثريه

 
م(ممرواهمأمحدمالطرباينميفمالكبريموفيهمعبيدماهللمبنمزحرموهومضعيف.1)

م(ممرواهمأمحدمومسلم.2)

م(ممرواهمالرتمذي،موقال:مغريب.3)

م(ممرواهمأبومداودمواحلاكم.4)
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مممم( 1) ممنكميب(ميقولماهللملعبادهمأنامعندمظممم،مالعباداتمحسنمالظنمباهللمتعاىلم

وقالمعنمتأثريهميفمتنزلمفضلماهللمعليه:)مقالماهللمتعاىل:مأنامعندمظنمعبديميبموأناممعهمحيثمم

وإنمظنمرشامممم،م:)مقالماهللمجلموعال:مأنامعندمظنمعبديميبمإنمظنمخريامفلهم،موقالمم( 2) مميذكرين(م

ممم( 3) ممفله(م

عنمتأثريمحسنمالظنمباهللميفماآلخرةمبقوله:)مأمرماهللمتعاىلممبعبدمإىلمالنارمفلامموقفمممموأخربمم

أنامعندمم،مفقالماهللمتعاىلمردوهمم،معىلمشفريهامالتفتمفقال:مأمامواهللميامربمإنمكانمظنيمبكمحلسنام

م( 4) ممظنمعبديميب(م

فإذامأدخالماجلنةمرفعممممويروىميفماألثرمأنمرجلنيمكاناممنمالعابدينممتساويـنيميفمالعبادة،مقال:م

أحدمهاميفمالدرجاتمالعىلمعىلمصاحبه،مفيقول:ميامربممامكانمهذاميفمالدنيامبأكثرممنيمعبادةمفرفعتهمم

ميفمعليـني،مفيقولماهللمسبحانه:مإنهمكانميسألنيميفمالدنيامالدرجاتمالعىلموأنتمكنتمتسألنيمم عيلَّ

مالنجاةممنمالنار،مفأعطيتمكلمعبدمسؤله.م

انطممنمرمحةماهللميعتقدميفماهللممامالميليقمبهمممامينزهمعنه،مبينامممنمأحسنمظنهممورسمهذامأنمالقم

باهلل،موإنمقرصميفمسلوكه،مفإنمذلكمالتقصريمملميؤثرميفمحسنممعرفتهمبربه،مولذلكمقالمعيلملرجلمم

مأخرجهماخلوفمإىلمالقنوطملكثرةمذنوبه:)ميامهذاميأسكممنمرمحةماهللمأعظمممنمذنوبك(مم

مرمبتحبيبماهللمإىلمعباده،موذلكمالميكونمإالمبذكرفضلهمورمحته،موقدمأوحيمموهلذاموردماألم

:)مأحبنيموأحبممنمحيبنيموحببنيمإىلمخلقي(،مفقال:)ميامرب،مكيفمماهللمتعاىلمإىلمداودم

أحببكمإىلمخلقك؟(،مقال:)ماذكرينمباحلسنماجلميلمواذكرمآالئيموإحساينموذكرهممذلكمفإهنممم

مالميعرفونممنيمإالماجلميل(مم

 
مرواهمالبغوي.(مم1)

م(ممرواهمالبخاري.2)

م(ممرواهمأمحدموفيهمابنمهليعة.3)

م(ممرواهمالبيهقي.4)
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ويروىمأّنمرجاًلممنمبنيمإرسائيلمكانميقنطمالناسمويشّددمعليهم،مفيقولماهللمتعاىلميوممم

مله:)ماليوممأويسكممنمرمحتيمكاممكنتمتقنطمعباديممنها(ممممالقيامةم

 العفو، التواب، الغفور: 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنممامتذكرهممجيلم

ُلماهللمَسيَِّئاهِتِْممَحَسَناٍتمم.م.مقال:مإنمريبمهومالعفومالتوابمالغفورم قالمتعاىلم:﴿مَفُأْوَلِئَكمُيَبدِّ

م مَرِحياًم﴾ مَغُفوًرا ماهلل م﴾مم71)الفرقان:مَوَكاَن ِحيُم مالرَّ مالَغُفوُر مَأَنا مَأينِّ مِعَباِدي مَنبِّْئ م:﴿ موقال ،)

مَربََّكمَلَشِديُدمالِعَقاِبم﴾مم49)احلجر:م مَربََّكمَلُذومَمْغِفَرٍةملِلنَّاِسمَعىَلمُظلِمِهْممَوإِنَّ (،موقالم:﴿مَوِإنَّ

مْحَِةم﴾م)الكهف:م6)الرعد:م م(م58(،موقالم:﴿مَوَربَُّكمالَغُفوُرمُذومالرَّ

:)مَقاَلماهللم:مَياماْبَنمآَدَممِإنََّكمَمامَدَعْوَتنِيمَوَرَجْوَتنِيمَغَفْرُتمَلَكمَعىَلمَمامَكاَنمِفيَكمَواَلمممموقالمم

ماْسَتْغَفْرَتنِيمَغَفْرُتمَلَكمَوالَمُأَبايِلممم،مُأَبايِلم مُثمَّ
ِ
اَمء َياماْبَنمآَدَممِإنََّكمممم،مَياماْبَنمآَدَممَلْومَبَلَغْتمُذُنوُبَكمَعَناَنمالسَّ

امَمْغِفَرًة(م ُكميِبمَشْيًئامألََتْيُتَكمِبُقَراهِبَ مَلِقيَتنِيمالَمُترْشِ ممم( 1) َلْومَأَتْيَتنِيمِبُقَراِبماألَْرِضمَخَطاَيامُثمَّ

وقال:)مهللمأفرحمبتوبةمالعبدممنمرجلمنزلممنزالموبهممهلكةمومعهمراحلته،معليهامطعامهمم

نومةمفاستيقظ،موقدمذهبتمراحلته،مفطلبهامحتىمإذاماشتدمعليهماحلرممورشابه،مفوضعمرأسهمفنامم

والعطش،مقال:مأرجعمإىلممكاينمالذيمكنتمفيه،مفأناممحتىمأموتمفرجعمفناممنومة،مثممرفعمرأسهمم

فإذامراحلتهمعنده،معليهامزادهموطعامهمورشابه،مفاهللمأشدمفرحامبتوبةمالعبدمالؤمنممنمهذامبراحلتهمم

م( 2) وزاده(مم

 ُظ: احلَفي 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنممامتذكرهممجيلميملؤنامباألملموالقوةم

مَحِفيٌظم﴾مم.مقال:مإنمريبمهوماحلفيظمالذيمحيفظمكلميشءم
ٍ
ء ميَشْ .مقالمتعاىلم:﴿مَوَربَُّكمَعىَلمُكلِّ

 
 (مرواهمالرتمذي.1)

م(ممرواهمالبخاريمومسلم.2)
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َُذوامِمْنمُدوِنِهمَأْولَِياَءماهللَُّمَحِفيٌظمَعَلْيِهْممَوَمامَأْنَتم21)سبأ:م ِذيَنماختَّ َعَلْيِهْممِبَوِكيٍلم﴾ممم(،موقال:﴿مَوالَّ

ْوامَفَقْدمَأْبَلْغُتُكْممَمامُأْرِسْلُتمِبِهمِإَلْيُكْممَوَيْسَتْخِلُفمم6)الشورى:م (،موقالمعىلملسانمهود:﴿مَفِإْنمَتَولَّ

مَحِفيٌظم﴾مهود:م
ٍ
ء ميَشْ مَعىَلمُكلِّ مَريبِّ وَنُهمَشْيئًامِإنَّ ُكْممَوالمَترُضُّ مَقْومًامَغرْيَ م(م57َريبِّ

 يل: اجلليل، اجلم 

مقلت:مإنممامتذكرهممجيلميملؤنامبالطمأنينةمواالستقرار..مفاممغريه؟م

ماجَلاَمل(مممقال:مإنمريبمهومماجلليلماجلميل،مقالمم بُّ
ماهلَلممَجِيٌلمحُيِ .مفالميشءمأكملمم.ممم( 1) :)مِإنَّ

.مفكلمكاملمومجالميفمالخلوقممنمآثارمصنعتهموكاملمقدرتهموبديعمم.ممنماهلل،موالميشءمأمجلممنماهللم

ولهمالنعمةمالسابغةمممم،ملهمالفضلمكلهمعىلمخلقهممم،م.مفالمنحيصمثناءمعليهمهومكاممأثنىمعىلمنفسهم.ممتهمحكم

بلمأفعالهمكلهامالممم،موالميفمأوامرهمسفهمم،مليسميفمأفعالهمعبثمم،موالسطوةمالدامغةمم،مواحلجةمالبالغةم

ووعدهمحق،موعدلهمظاهرميفمسائرمممم،مكالمهمصدقممم،مخترجمعنمالصلحةمواحلكمةموالفضلموالرمحةم

موإنممنعمأومعاقبمفبعدلهموحكمته.ممم،موكرمهمونعمتهممم،ماخللق،مإنمأعطىمفبفضلهمورمحتهم

 العليم، اخلبري، اللطيف: 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنمهذاممجيلميمألمالقلبمحمبةموتعظيامممم

َوِعنَْدُهممم:﴿م.مقالمتعاىلم.مإنمريبمهومالعليمماخلبريماللطيفمالذيمأحاطمبكلميشءمعلامممقال:م

مَوالَبْحِرمَوَمامَتْسُقُطمِمْنمَوَرَقٍةمِإالمَيْعَلُمهَم امَوالمَحبٍَّةممَمَفاِتُحمالَغْيِبمالمَيْعَلُمَهامِإالمُهَومَوَيْعَلُممَماميِفمالرَبِّ

ْيِلمَوَيْعَلُممَماممميِفمُظُلاَمِتماألَْرِضمَوالمَرْطٍبم اُكْممِباللَّ َوالمَيابٍِسمِإالميِفمِكَتاٍبمُمِبنٍيمَوُهَومالَِّذيمَيَتَوفَّ

مُيَنبُِّئُكْممبِم مِإَلْيِهمَمْرِجُعُكْممُثمَّ مَيْبَعُثُكْممِفيِهملُِيْقىَضمَأَجٌلمُمَسّمًىمُثمَّ اَممُكْنُتْممَتْعَمُلوَنم﴾ممَجَرْحُتْممِبالنََّهاِرمُثمَّ

ِمُلمم60-م59:م)األنعامم اَعِةمَوَمامخَتُْرُجمِمْنمَثَمَراٍتمِمْنمَأْكاَمِمَهامَوَمامحَتْ مِعلُممالسَّ (،موقالم:﴿مِإَلْيِهمُيَردُّ

م﴾مم مَشِهيٍد مِمْن مِمنَّا مَما مآَذنَّاَك مَقاُلوا َكاِئي مرُشَ مَأْيَن مُيَناِدهِيْم مَوَيْوَم مِبِعلِمِه مِإال مَتَضُع مَوال مُأْنَثى ِمْن

َلِكِنماهللمَيْشَهُدمِباَممَأْنَزَلمِإَلْيَكمَأْنَزَلُهمبِِعلِمِهمَواَلالِئَكُةمَيْشَهُدوَنمَوَكَفىمِباهللمممم(،موقالم:﴿م47)فصلت:م

 
 (رواهممسلم.1)
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مالنساء:م م﴾م) م﴾مم166َشِهيدًا مالَعِليُم ِميُع مالسَّ مَوُهَو مَوالنََّهاِر ماللْيِل ميِف مَسَكَن مَما موقالم:﴿مَوَلُه ،)

ْمَسمَوالَقَمَرمُحْسَبانًامَذلَِكمَتْقِديُرمم(،موقالم:﴿مَفالُِقماإِلْصَباِحم13)األنعام:م مَوَجَعَلماللْيَلمَسَكنًامَوالشَّ

(،موقالمم54(،موقالم:﴿مخَيُْلُقمَمامَيَشاُءمَوُهَومالَعِليُممالَقِديُرم﴾م)الروم:م96الَعِزيِزمالَعِليِمم﴾م)األنعام:م

مِإَلٌهمَويِفماألَْرِضمِإَلٌهمَوُهَوم
ِ
اَمء (،موقالم:﴿مم84احَلِكيُممالَعِليُمم﴾م)الزخرف:م:﴿مَوُهَومالِذيميِفمالسَّ

ُلَقمِمْثَلُهْممَبىَلمَوُهَوماخَلالُقمالَعِليُمم﴾مم اَمَواِتمَواألَْرَضمِبَقاِدٍرمَعىَلمَأْنمخَيْ َأَوَلْيَسمالِذيمَخَلَقمالسَّ

مَوهُم81)ّيس:م مَيْفَتُحمَبْيَنَنامِباحلَقِّ َنامُثمَّ م(م26َومالَفتَّاُحمالَعِليُمم﴾م)سبأ:م(،موقالم:﴿مُقلمجَيَْمُعمَبْيَنَنامَربُّ

مَوَقْدمَهَداِنمَوالمَأَخاُفمَمامم ميِفماهللَِّ وينِّ اجُّ ُهمَقْوُمُهمَقاَلمَأحُتَ وقالميفمبيانمسعةمعلمه:﴿مَوَحاجَّ

ُروَن﴾م)م مِعْلاًممَأَفالمَتَتَذكَّ
ٍ
ء ميَشْ مُكلَّ مَشْيئًامَوِسَعمَريبِّ مَأْنمَيَشاَءمَريبِّ ُكوَنمِبِهمِإالَّ (،موقالمم80األنعام:مُترْشِ

اَناماهللَُّمِمنَْهامَوَمامَيكُم ِتُكْممَبْعَدمِإْذمَنجَّ ْيَنامَعىَلماهللَِّمَكِذبًامِإْنمُعْدَناميِفمِملَّ وُنمَلَنامَأْنمَنُعوَدمِفيَهاممتعاىل:﴿ممَقِدماْفرَتَ

مِعْلاًممَعىَلماهللَِّ
ٍ
ء ميَشْ َنامُكلَّ َنامَوِسَعمَربُّ مَأْنمَيَشاَءماهللَُّمَربُّ مَوَأْنَتممِإالَّ مَقْوِمَنامِباحْلَقِّ َناماْفَتْحمَبْيَنَنامَوَبنْيَ ْلَنامَربَّ مَتَوكَّ

ماْلَفاحِتِنَي﴾م)ألعراف:م مم89َخرْيُ
ٍ
ء ميَشْ مُهَومَوِسَعمُكلَّ اَممِإهَلُُكُمماهللَُّمالَِّذيمالمِإَلَهمِإالَّ (،موقالمتعاىل:﴿ممِإنَّ

م(مم98ِعْلاًم﴾م)طـه:م

 السميع البصري: 

م.مفاممغريه؟م.ماممجيلميمألمالقلبمحمبةموتعظياممقلت:مإنمهذم

مفيسمعمالرسمم مالسميعمالذيمالميعزبمعنمإدراكهممسموعموإنمخفي، مإنمريبمهو قال:

والنجوى،مبلممامهومأدقممنمذلكموأخفى،مويدركمدبيبمالنملةمالسوداءمعىلمالصخرةمالصامءميفمم

.ميسمعمم.مداعنيمفيستجيبمهلممالليلةمالظلامء..ميسمعممحدماحلامدينمفيجازهيم..مويسمعمدعاءمالم

بغريمأصمخةموآذانمكامميفعلمبغريمجارحةمويتكلممبغريملسانموسمعهممنزهمعنمأنميتطرقمإليهمم

َنامَتَقبَّلمِمنَّامِإنََّكمَأْنَتممم:﴿م.مقالمتعاىلم.ماحلدثانم َوِإْذمَيْرَفُعمإِْبَراِهيُممالَقَواِعَدمِمَنمالَبْيِتمَوِإْساَمِعيُلمَربَّ

ِميُعمالَعِليُمم﴾م)البقرة:م مَنَذْرُتملَكمَماميِفمَبْطنِيمم127السَّ مِإينِّ (،موقالم:﴿مِإْذمَقالِتماْمَرَأُتمِعْمَراَنمَربِّ

رًامَفَتَقبَّلمِمنِّ ِميُعمالَعِليُمم﴾م)آلمعمران:محُمَرَّ مم35يمإِنََّكمَأْنَتمالسَّ (،موقالمعنمدعاءمزكريام:﴿مقالمَربِّ



669 

 

م﴾م)آلمعمران:م
ِ
َعاء ًةمَطيَِّبًةمِإنََّكمَسِميُعمالدُّ يَّ م(م38َهْبميِلمِمْنملُدْنَكمُذرِّ

َْنممَحَِدُهمَفُقوُلوام:ماللهمَّمموقالمرسولماهللم
َنامَلَكماحْلَْمدُمم:)مَوِإَذامَقاَلم:مَسِمَعماهللملِ َيْسَمِعممم،مَربَّ

ماهللمَتَعاىَلمَقاَلمَعىَلملَِساِنمَنِبيِِّهمم ممم( 1) :مَسِمَعماهللملَِْنممَحَِدُه(ممماهللمَلُكْمم؛مَفإِنَّ

وهومالبصريمالذيميشاهدمويرىمحتىمالميعزبمعنهممامحتتمالثرى،موإبصارهممنزهمعنمأنمم

طباعمالصورمواأللوانميفمذاتهمكاممينطبعميفمميكونمبحدقةموأجفان،مومقدسمعنمأنميرجعمإىلمانم

محدقةماإلنسان،مفإنمذلكممنمالتغريموالتأثرمالقتيضمللحدثان.م

نمممتعاىلمعنمموسىمقالم ميِلمَأْمِريمَواْحُلْلمُعْقَدًةممِّ ْ ْحميِلمَصْدِريمَوَيرسِّ مارْشَ :﴿مَقاَلمَربِّ

مَوِزيرًاممِّنْم َسايِنمَيْفَقُهوامَقْويِلمَواْجَعلميلِّ ْكُهميِفمَأْمِريمَكْيممملِّ َأْهيِلمَهاُروَنمَأِخيماْشُدْدمِبِهمَأْزِريمَوَأرْشِ

-م25ُنَسبَِّحَكمَكِثريًامَوَنْذُكَرَكمَكِثريًامِإنََّكمُكنَتمِبَنامَبِصريًامَقاَلمَقْدمُأوِتيَتمُسْؤَلَكمَيامُموَسىم﴾م)طه:م

ُعوُكْممِإىَلمالنََّجاِةمَوَتْدُعوَننِيمِإىَلمالنَّاِرمم(،موقالمعىلملسانممؤمنمآلمفرعونم:﴿مَوَيامَقْوِممَماميِلمَأدْم35

اِرمالم ماْلَغفَّ مِعْلٌممَوَأَنامَأْدُعوُكْممِإىَلماْلَعِزيِز مَمامَلْيَسميِلمِبِه َكمِبِه مِباهلِلمَوُأرْشِ اَممممَتْدُعوَننِيمألَْكُفَر مَأنَّ َجَرَم

ْنَيامم ِفنَيمُهْممَأْصَحاُبممَتْدُعوَننِيمِإَلْيِهمَلْيَسمَلُهمَدْعَوٌةميِفمالدُّ مالرُْْسِ َنامِإىَلماهلِلمَوَأنَّ مَمَردَّ َوالميِفماآلِخَرِةمَوَأنَّ

ماهلَلمَبِصرٌيمِباْلِعَباِدم﴾م)غافر:م ُضمَأْمِريمِإىَلماهلِلمِإنَّ (،مم44/م41النَّاِرمَفَسَتْذُكُروَنمَمامَأُقوُلمَلُكْممَوُأَفوِّ

ىماهللَُّمم َهاَدِةمموقالم:﴿مَوُقِلماْعَمُلوامَفَسرَيَ دُّوَنمِإىَلمَعامِلِماْلَغْيِبمَوالشَّ َعَمَلُكْممَوَرُسوُلُهمَواْلُْؤِمُنوَنمَوَسرُتَ

م(م﴾م)التوبة(م105َفُيَنبُِّئُكْممِباَممُكْنُتْممَتْعَمُلوَنم)م

 احلكيم: 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنمهذامعظيمميمألمالقلبممهابةم

ْمَتَنامِإنََّكمَأْنَتمم.مقال:مإنمريبمهوماحلكيمم .مقالمتعاىلم:﴿مَقاُلوامُسْبَحاَنَكمالمِعْلَممَلَنامِإالمَمامَعلَّ

َنامَواْبَعْثمِفيِهْممَرُسوالًممم(،موقالمعىلملسانمنبيهمإبراهيمم32اْلَعِليُمماحْلَِكيُم﴾م)البقرة:م :﴿مَربَّ

م ماْلِكَتاَب مَوُيَعلُِّمُهُم مآَياتَِك مَعَلْيِهْم مَيْتُلو م﴾ممِمنُْهْم ماحْلَِكيُم ماْلَعِزيُز مَأْنَت مإِنََّك يِهْم مَوُيَزكِّ ْكَمَة َواحْلِ
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مم﴿م:م(،موقالم18(،موقال:﴿ممَوُهَوماْلَقاِهُرمَفْوَقمِعَباِدِهمَوُهَوماحْلَِكيُمماخْلَِبرُي﴾م)األنعام:م129)البقرة:م

ُتنَامآَتْيَناَهامِإْبَراِهيَممَعىَلمَقْوِمِهمَنْرَفُعمَدَرَجاٍتممَم َكمَحِكيٌممَعِليٌم﴾ممَوِتْلَكمُحجَّ مَربَّ ْنمَنَشاُءمِإنَّ

مَخرْيًامم83)األنعام:م مَفَقْدمُأويِتَ ْكَمَة
ْكَمَةمَمْنمَيَشاُءمَوَمْنمُيْؤَتماحْلِ (،موقال:﴿مُيْؤيِتماحْلِ

مُأوُلوماأْلَْلَباِب﴾م)البقرة:م ُرمِإالَّ كَّ م(مم269َكِثريًامَوَمامَيذَّ

 احلكم، العدل: 

مغريه؟م.مفاممم.مقلت:مإنمهذامعظيمم

مإنمريبمحكممعدلم مبعدلهموقسطهمم.مقال: مفهومالذيمحيكممبنيمعبادهميفمالدنيامواآلخرة .

فاليظلمممثقالمذرة،موالمحيملمأحدًاموزرمأحد،موالمجيازيمالعبدمبأكثرممنمذنبه،مويؤديماحلقوقمم

ممم:﴿مإىلمأهلها،مفالميدعمصاحبمحقمإالموصلمإليهمحقه..موهومالعدلميفمتدبريه،موتقديرهمم مَريبِّ ممِإنَّ

اٍطمُمْسَتِقيٍم﴾)مهود:م م(م56َعىَلمرِصَ

ْلَممَعىَلمَنْفيِسمممموقالمرسولماهللمم ْمُتمالظُّ مَحرَّ فيامميرويهمعنماهللمتباركموتعاىل:م)مَيامِعَباِديمِإينِّ

ًمامَفاَلمَتَظاَلُوام مِإالَّمَمْنمَهَدْيُتُهمَفاممم،مَوَجَعْلُتُهمَبْيَنُكْممحُمَرَّ َيامِعَباِديمممم،مْسَتْهُدويِنمَأْهِدُكمْمَيامِعَباِديمُكلُُّكْممَضالٌّ

مُأْطِعْمُكمْم مَفاْسَتْطِعُمويِن مَأْطَعْمُتُه مَمْن مِإالَّ مَجاِئٌع مَكَسْوُتُهممم،مُكلُُّكْم مَمْن مِإالَّ مَعاٍر مُكلُُّكْم مِعَباِدي َيا

ُنوَبممَجِيًعامَفاْسَتْغِفُرويِنمممم،مَيامِعَباِديمِإنَُّكْممخُتِْطُئوَنمِباللْيِلمَوالنََّهارِممم،مَفاْسَتْكُسويِنمَأْكُسُكمْم َوَأَنامَأْغِفُرمالذُّ

ويِنمَوَلْنمَتْبُلُغوامَنْفِعيمَفَتْنَفُعويِنممم،مَأْغِفْرمَلُكمْم يمَفَترُضُّ ممَيامِعَباِديمَلْومَأنَّممم،مَيامِعَباِديمِإنَُّكْممَلْنمَتْبُلُغوامرَضِّ

َلُكْممَوآِخَرُكْممَوِإْنَسُكْممَوِجنَُّكْممَكاُنوامَعىَلمَأْتَقىمَقْلِبمَرُجٍلمَواِحٍدمِمنُْكْممَمامَزاَدمَذلَِكميِفممُم ْلكِيممَأوَّ

َلُكْممَوآِخَرُكْممَوِإْنَسُكْممَوِجنَُّكْممَكاُنوامَعىَلمَأْفَجِرمَقْلِبمَرُجٍلمَواحِممم،مَشْيًئام مَأوَّ ٍدمَمامَنَقَصممَيامِعَباِديمَلْومَأنَّ

َلُكْممَوآِخَرُكْممَوِإْنَسُكْممَوِجنَُّكْممَقاُمواميِفمَصِعيٍدمَواِحٍدممم،مَذلَِكمِمْنمُمْلِكيمَشْيًئام مَأوَّ َيامِعَباِديمَلْومَأنَّ

مَكاَممَيْنُقُصماْلِم ْخَيُطمِإَذامُأْدِخَلممَفَسَأُلويِنمَفَأْعَطْيُتمُكلمِإْنَساٍنمَمْسَأَلَتُهمَمامَنَقَصمَذلَِكممِمَّامِعنِْديمِإالَّ

اَهامم،ماْلَبْحرَم يُكْممِإيَّ مُأَوفِّ امَفْلَيْحَمِدماهلَلم،مَيامِعَباِديمِإنَّاَممِهيمَأْعاَمُلُكْممُأْحِصيَهامَلُكْممُثمَّ مم،مَفَمْنمَوَجَدمَخرْيً
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مِإالَّمَنْفَسُه(م مَذلَِكمَفاَلمَيُلوَمنَّ َوَمْنمَوَجَدمَغرْيَ
م( 1) مم

 الرزاق: 

م.مفاممغريه؟م.مقلت:مإنمهذامعظيمم

ِذيمخُيِْرُجمم.مقال:مإنمريبمهومالرزاقمالذيمرزقمكلميشءم مالَّ .مقالمتعاىلم:﴿مَأالمَيْسُجُدوامهلِلَِّ

ماْلَعْرشِم اَمَواِتمَواألَْرِضمَوَيْعَلُممَمامخُتُْفوَنمَوَمامُتْعِلُنوَنماهللَُّمالمِإَلَهمِإالمُهَومَربُّ اْلَعِظيِم﴾مممماخْلَْبَءميِفمالسَّ

مِرْزُقُكْممَوَمامُتوَعُدوَنم﴾م)الذريات:م(،م26)النمل:م
ِ
اَمء ْنمِمْنممم،م(م22وقال:﴿مَويِفمالسَّ وقال:﴿مَوَكَأيِّ

ِميُعماْلَعِليُم(م)العنكبوت:م اُكْممَوُهَومالسَّ ِمُلمِرْزَقَهاماهللَُّمَيْرُزُقَهامَوِإيَّ ٍةمالمحَتْ وقال:﴿مَوَمامِمْنممم،م(م60َدابَّ

ٍةميِفماأْلَْرِضمِإالمَعىَلماهللَِّ م(مم6مِرْزُقَهام(م)هود:مَدابَّ

فالرزاقمهومالذيميتوىلمتنفيذماألرزاقمحلظةمبلحظة..مرزقماخلالئقمعليهمفليسمهلمماعتامدميفمم

مم،مودورهممفقطمأنميعبدوهموالميرشكوامبهمأحداممم،مضمنمرزقهمموسيؤديهمكامموعدممم،مالرزقمإالمعليهم

مَواإِلنَسمِإالملَِيْعُبدُم نَّ ْزٍقمَوَمامُأِريُدمَأنمُيْطِعُموِنممقالمتعاىلم:﴿مَوَمامَخَلْقُتماجْلِ وِنمَمامُأِريُدمِمْنُهمممِّنمرِّ

ِةماْلَِتنُيم﴾م)الذاريات:م اُقمُذوماْلُقوَّ زَّ ماهللََّمُهَومالرَّ (،موقال:﴿مَوَمْنمَيتَِّقماهللََّمجَيَْعْلمَلُهمخَمَْرجًامَوَيْرُزْقُهمم57إِنَّ

ْلمعَم َتِسُبمَوَمْنمَيَتَوكَّ مَقْدراممِمْنمَحْيُثمالمحَيْ
ٍ
ء ميَشْ ماهللََّمَبالُِغمَأْمِرِهمَقْدمَجَعَلماهللَُّملُِكلِّ ىَلماهللَِّمَفُهَومَحْسُبُهمِإنَّ

مممم،م(م3(م)الطالق:م
ٍ
ء ميَشْ ْزَقملَِْنمَيَشاُءمَوَيْقِدُرمِإنَُّهمبُِكلِّ اَمَواِتمَواأْلَْرِضمَيْبُسُطمالرِّ وقال:﴿مَلُهمَمَقالِيُدمالسَّ

م(م12َعِليٌم(م)الشورى:م

م***م

مامإنموصلمحممدممنمحديثهمإىلمهذامالوضعمحتىمسمعنامصوتاميرصخميفمالربيةمبأنمأمةمحممدمم

.مثممقامممرسعا،موهومم.م.مفاممإنمسمعمحممدمذلكمحتىمتغريموجههم.ممهددةمبحربمداخليةممدمرةم

م.ملبيكمريب.م.ميصيح:ملبيكمريبم

م.مم.مإىلمهذهمالبالدم.مفأخربوينمبأنهمرحلمم.م.مفسألتمبعضممنممرمبنامعنهم.متعجبتممنمقولهمهذام
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.ملقدمم.م.ملقدمصارتمذكراهمذكراملربهم.ممكثتممدةمأحاولمأنمأتسىلمعنمصحبتهملكنيمملمأطقم

.موهامأنتممم.م.موقدمجاءتميبماألشواقمإىلمهذهمالبالدم.مأشعلميفمقلبيممنمنريانماألشواقممامكامنام

مترونممامحصلملنا.م

م.مم.موأنامالمآسفمعىلميشءميفمحيايتمكاممآسفمعىلمفراقهم

م
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ميةماهلدام

بعدمأنمانتهتماألياممالعرشة،موانتهتمأحاديثمأصحايبمالعرشة،مويفمالليلةمالتيمينفذميفمم

مصباحهامحكممإعدامنامحصلتمأشياءمعجيبة..مسأقصهامعليكمباختصار:م

لقدمكانميفمحراستناميفمذلكمالغارمرجلمصلبمشديد،مملمنكنمنعرفممنهمإالمالطعاممالبسيطمم

ساء..موكانمبينهام،مويفمالوقتمالذيمنشتغلمفيهمباممقصصتهممالذيمكانمحيرضهملناميفمالصباحموالم

ملكممنماألحاديثميتصنتمعلينامباهتامممكبري،موكانمأحيانامهيتزملاميسمع،موكأننامنخاطبهمبه.م

مهذامالرجلمالذيمملمنترشفمبمعرفةماسمه،مكانمهومسببمنجاتنا..مم

سريمخلفه،موأنمالمننحرفمنحومميفمتلكمالليلة..مجاءناممتخفيامملثاممكعادته،مثممطلبممنامأنمنم

مأيمجهة،مكلمذلكموهوممشهرمسالحهمنحونا.م

ظنناميفمالبدءمأنمحكمماإلعداممسينفذمعليناميفمتلكمالليلة،مفرسنا،موقدممألتناممشاعرممنمم

موقفمبنيمالوتمواحلياة..مم

يفمتلكماللحظاتمكدتمأصيحممنمكلمقلبي،موبكلممشاعريم)المإلهمإالماهللمحممدمرسولمم

لكنمجباالممنماحلديدموالزنكموالرصاصموقفتميفمحنجريت،مومنعتنيممنمأنمأنطقمباممماهلل(..موم

مظللتمطولمعمريمأحلممبأنمأنطقمبه.م

رسنامخلفماحلارس..موقدمتعجبنامإذمأنهمسلكمبناممسالكمكثرية..مكلمذلك،موهوميشهرمم

مسالحهميفموجوهنا،مويصيحمفينامبكلمقوةمبأنمنرسع..مم

دناممغارةمالمختتلفمعنمالغارةمالتيمكنامفيه،مفأشارمإلينامأنممبعدممسريةمأكثرممنمساعتنيموجم

ندخلمإليها،مفدخلنا..مبعدهامنظرمفياممحوله،مثممدخلمخلفنا،موأماطماللثاممعنموجهه،مفإذامبهموجهمم

مالمخيتلفمعنموجوهمقومناملوالمتلكماللحيةمالطويلةمالتيممتيزمهبامالكلميفمتلكماجلبال.م

إنجليزيةمفصيحة..موكأنهممنمغريمتلكمالبالد،موقالملنا:ماسمحواميلمأنمأعرفكمممثممنطقمبلغةمم

مبنفيس.م
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قالمأحدنامـممقاطعاملهمـم:مالمشكمأنكممنمالخابراتمالـم)..؟(..موالمشكمأنمقومنامقدمم

مأرسلوكمإلنقاذنا.م

صبممقالمالرجل:مأماماألول..مفقدمأصبتمفيه..مفأناممنمالخابراتمالتيمذكرت..مبلمأنامذوممنم

ممهمميفمتلكمالخابرات..موأمامالثاين،مفقدمأخطأتمفيه.م

متعجبناممنمجوابهمهذا،موقلنا:مفاممالذيمجعلكمخترجممنمذلكمالحل؟م

قال:منعممأنامأردتمأنمأنقذكم..ملكنمالمتنفيذاملامطلبتممنمالخابرات..مبلمتنفيذملامطلبهمم

ممنيمقلبيموعقيلموروحي،موريبمبعدمذلكمكلهموقبله..ممم

مفأنتممسيحيممتدينمإذن..مهلذامجئتملتنقذنا؟مقلنا:مم

قال:مقبلمساعاتمكنتممسيحيا..ملكنيماآلن..مواآلنمفقطمأرصحمبأعظممشهادةمكتبماهللمم

ميلمأنمأشهدها.م

مقلنا:مأيمشهادة؟م

مقال:مالمإلهمإالماهللمحممدمرسولماهلل.م

مقلنا:مأأسلمت؟م

مقال:مإنمأحاديثكممالتيمحتدثتممهبامهيمالتيمجعلتنيمأسلم.م

قلنا:مكيفمتسلم،موأنتمترىممنمالسلمنيممامترى..مإنمحكمماإلعداممكانمسينفذمفينامهذامم

مالصباحملوالمأنمأرسلكماهللملنا؟م

نظرمإىلمخارجمالغارة،موكأنهميتهيبمممامسيذكره،مثممقال:مأتدرونممنمكانمسينفذمفيكممحكممم

ماإلعدام؟م

مقلنامبصوتمواحد:مأولئكمالسلمون.م

ملمون..مولكنمبوحيمممن؟مقال:منعم..مأولئكمالسم

مقلنا:مبوحيممنمنفوسهممالتيمامتألتمبالرصاع.م
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مقال:مالنفوسموحدهامالمتكفيملصناعةمالرش..مكلمرشمحيتاجمإىلمركنني:مالنفسموالشيطان..مم

مقلنا:منعرفمالشيطان..مولكنامالمنستطيعمأنمننسبماألمرمإليه..مفالشيطانمغيبمالمشهادة.م

مأقصدمشيطانمالشهادة.مقال:مالمأقصدمشيطانمالغيب..مبلمم

مقلنا:موهلميفمالشهادةمشياطني؟م

مقال:مأنتممأدرىممنيمهبم.م

مقلنا:مفمنمهؤالءمالشياطنيمالذينمأوحوامللمسلمنيممامأوحوا؟م

مسقطتمدموعمحارةممنمعينيه،موقال:ملقدمكنتمقبلمساعةمأحدهم.م

مقلنا:مأنت؟م

مقال:مأجل..مأملمأذكرملكممأينممنمخمابراتم)...؟(؟م

الخابراتمإالمأهناماجلهةمالتيمتتنصتملألحداثملتتعرفممنمخالهلامعىلممقلنا:مالمنعرفم

مصانعيماألحداث.م

مقال:مأخطرمالخابراتمهيماجلهةمالتيمتصنعماألحداث.م

مقلنا:مملمنفهم.م

قال:مالشكمأنكمملنمتفهموا..مفمثلمهذهماألرسارمالميعرفهامإالممنموصلمإىلمالدرجاتمم

مالشيطانية.مالعلياميفمسلممالراتبمم

مقلنا:مفقدمكانملكمحظممنمهذهمالراتبمإذن.م

مقال:مأجل..مولذلكمانتدبتممعمأفرادمكثريينمهلذهمالرسالة..مم

مقلنا:مأيمرسالة؟م

مأخرجمكامرياممتطورةممنمجيبه،موقال:مإنمكلمماممرمبكمممنمأحداثممسجلمهنا.م

مقلت:مأسجلتمكالمنا؟م

ماكمة.مقال:مال..مسجلتمكلممامحصلممعكمممنمخطفموعنفموحمم
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مقلنا:ممل؟م

قال:ملنشوهمالشمسمالتيمالميمكنمألحدميفمالدنيامأنميطمعميفمتشوهيها..ملقدمأرسلنيمم

قومي..مألسجلمكلممامحيصل..محتىمساعةماإلعداممنفسها..مليعرضمذلكمكلهمعىلمالعاملمكله..مم

ملتمتلئمقلوبمالعاملمأحقادامعىلمحممدمودينمحممد.م

ميفمسبيلمهذا؟مممقلنا:مأهانمعىلمقومنامأنمتراقمدمائنام

قال:مإهنمميريدونمأنمحيولوكممإىلمقديسني..مثممحيولوامبعدكم،موبسببكم،مهذهماألرضمإىلمم

مأطالل.م

مقلنا:ملكنمكيفماستطعتمأنمتقنعمأولئكمالغالظمبأنكمأحدهم؟م

مقال:موهلميصعبمعىلمالراعيماخلبريمأنميقتادمقطيعمماشيته.م

مشيةممنمالذئاب.مماميميزمبهمالامممقلنا:مولكنمالراعيممنهم..ممأفلمميكنملهممنمالعقلم

قال:مبلمالراعيممنا..مإنمالقائدماألعىلملكلمالجموعاتمالتيمتروهناميفمهذهماجلبالممناموبنا..مم

مإنهمعىلموجهمالتحديدمالسؤولماألكربمالذيملستمسوىمضابطممنمضباطمكتيبته.م

مقلنا:مفهومالذيمأرسلكمإذن.م

منمأمرهممبأنمينفذوامكلممامأطلبه.مقال:مأجل..ملقدمأرسلنيملذلكمالقطيع..مبعدمأم

مقلنا:مولكنكمخرجتمبنامخائفا..مكانميفمإمكانكمأنمخترجمبنامونحنميفمغايةماألمن.م

قال:مأنتمالمتعرفمالقائدمالكبري..مإنهمالميثقميفمأحدممنمالناس..مفلذلكمينصبمعىلمكلمم

مالفشل،موالميرىضمبه.مخبريممنمالخربينمماميضمنمبهمنجاحممجيعمخمططاته..مإنهمالمحيبمم

مقلنا:مفسيعلممالقائدمالكبريمبفرارنامإذن.م

مقال:مأجل..مولذلكممجعتكممهنامألخربكممهبذا.م

مقلنا:مفسيكافئونكمعىلمإنقاذكملنامإذن.م

قال:مسيكافئوننيمبالقتل..مسيقتلوننيمقبلمأنميسمعميبمأحدممنمالناس..مثمميرتبوامسيناريومم
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مخاصاملينفذوامبهمخططهم.م

مهم.مقلنا:مملمنفم

قال:ميفمالبدءمكانتمخطتهم..موالتيموكلتممعمبعضمالناسملتنفيذها..مأنمتعدموا..مثممتنرشمم

صورمإعدامكممإىلمالعاملمأمجع..مليصبحمكلمواحدممنكممقديسامومسيحا..مثمميرمىمعىلمالسلمنيمم

مالذينمصلبوكمممنماللعناتممامرميمعىلماليهود.م

مرى؟مقلنا:ملقدمأفشلتمهذهماخلطة..مفامماخلطةماألخم

مأيضامم موهنا مإنقاذكم.. موحيلتهم مبقوهتم ماستطاعوا مأهنم ميزعمون مثم مسيقتلونني.. قال:

مسيظفرونمبكلمأنواعماإلكبار..مولكنممعمذلكمدونممامكانواميطلبون.م

مقلنا:مفاممالذيمدعاكمإىلمهذهمالتضحية؟م

ابتليتممبه..موملممقال:ممامسمعتهممنكممهومالذيمدعاينمإىلمهذا..مأناماإلنسانمالذيمبيلمبكلممامم

مأجدممنقذا،مفهرعتمإىلمالرصاعمأبحثمفيهمعنمالنقذ..موقدمدلنيممامحدثتموينمبهمعنمالنقذ.م

مقلنا:مولكنكمستموت.م

قال:مالمهيمنيمأنمأموتمبعدمأنمعرفتمالنقذ..مإننيمسأموتممطمئنامبعدمأنموضعتمرجيلمم

ميفمالطريقمالصحيحمالذيمتبدأمبهموالديتمالثانية.م

مكنمأنمتفرمبنفسكموتدعنا..مفلعلماهللمأنميقدرملكمالنجاة؟مقلنا:مأالميمم

قال:مليتمذلكمكانمممكنا..مالميمكنمأنمخيرجمأحدممنمهذهماجلبالمإالممنمكانملهممنماخلربةمم

ممامظللنامطولمعمرنامنتدربمعليه.م

مقلنا:مفلممالمترجعمإىلمأصحابكمبعدمأنمتنقذنا،مثممختربهممبفرارنا..موأنكمظللتمتالحقنا.م

أنتممالمتعلمونمقانونمهذهمالوظيفة..مإنمهذهمالوظيفةمالمتطلبممنمالخطئمأنميعتذر،ممقال:مم

موإناممتطلبممنهمأنميقدممرأسه.م

مقلنا:ميعزمعلينامأنممتوتمبسببنا.م
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قال:مويعزمعيلمأنمأتركممنمكانمسبباميفمحيايتميذوقمالوتمقبلمأنميضعمرجلهميفمبالدمالسالممم

مالتيموضعتمرجيلمفيها.م

..مثممأعطانامخطةمالفرار..مفرسنامخلفهمنقطعمالسالكموالهالكمإىلمأنموصلنامإىلممقالملنامذلكم

مأرضمعراءمكانتمقريبةممنمقاعدةممنمقواعدمالبالدمالتيمتنرشمالرصاع،موحترشمأنفهاميفمكلميشء.م

مهناك..مقالملنا:ماذهبواماآلن..مفلنمتتعرضوامهنامأليمسوء..مم

هلمكانواممنماإلنسمأمممنماجلن..مأحاطوامبنا،مثمممممفجأة..مرأينامجنودامكثريين..ملسنامندريم

مطلبواممنامأنمنرفعمأيدينا..مففعلنا.م

تقدممقائدهمممنا،موسألنامعنا،مفأخربناه،مفقال:ممنمالفروضمأنمتكونوامهذهمالساعةميفمتلكمم

مالغارة،موأنمينفذمفيكمماإلعدامميفمالصباح،مفكيفمجئتم؟م

مقلنا:ملقدمأنقذنامهذامالضابطمالباسل.م

قرتبممنه،مثممنظرمإليهممليامواحلقدميبدومعىلمعينيه،موقالملهمبصوتمأقربمإىلماهلمسممنهممام

مإىلماجلهر:ممامالذيمفعلتهمأهيامالجنون؟..ملقدمأحبطتمكلميشء..مم

قالمذلك،مثممأشارمإىلمبعضماجلنودمإشارةمخفيةمبأنميطلقمعليهمالنار،مففعل،مفصحنا:مإنمهذامم

مهومالذيمأنقذنا،مفكيفمتقتلونه؟م

ملميلتفتمإلينا..مبلمأخذنامإىلمداخلمالقاعدة،موهناكمالتقينامبمنمعرفنامماذامنفعل،مومامينبغيمم

مقوله،موأخربناميفمنفسمالوقتمبأنمأيمجتاوزممناملامطلبممناملنميعرضنامإالمللموت.م

عندمامصحنا:مإنممامتفعلونهمجريمة،مقالواملنا:مإنماألمنمالقوميميقتيضمهذا..موليسميفمم

مق..مفإمامأنمتتعهدوامأمامنامباممطلبنا،موإمامأنمتقدموامرؤوسكمملنمحيصدها.ماحلربمأخالم

مملمنجدمإالمأنمنخضعمهلم..مم

يفمذلكمالساء..مرأينامعىلمشاشاتمالتلفزيونممشاهدمالبطولةمالتيمتممهبامإنقاذناممنمبنيمأسنانمم

اموالذيمقتلممنممأكلةمحلوممالبرش..مورأيناميفمنفسمالوقتمكيفميكرممذلكمالقائدمالذيمأهاننم
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مأنقذنا.م

مورأينامبعدمأياممجحافلمالطائرات،موهيمتدكمتلكمالغارة،مومنمكانميسكنمتلكمالغارة.م

م***م

مقلت:مفاممفعلمأصحابك؟م

مقال:ملقدمقدرماهللميلمأنمأزورهمممجيعا.م

مقلت:مفحدثنيمحديثهم.م

مقال:معمنمتريدمأنمأحدثك؟م

م)األنا(مقلت:محدثنيمعنمأوهلم..مذلكمالذيمراحميبحثمعنمم

..موجدهتامممعاميفممرعىممالذيمجعلهماهللمسببامهلدايتهممقال:ملقدموجدتهممعمأستاذهموصديقهم

منمالراعيمالطاهرة..مكاناميتناجيان،موترشقمبتناجيهاممالشموس،موتتفتحماألزهار،موتقبلماألغناممم

معىلممرعاهاماخلصيب.م

مقلنا:مفهلمحتدثتمإليهام؟م

ليهام،ملكنيمسمعتهامميتحدثانمعنممعانمراقيةموحقائقممقال:مملقدماقرتبتممنهام،مألحتدثمإم

عاليةمومواجيدمرفيعة،مفلممأشأمأنمأقطعمحديثهام..ماكتفيتمبالسامع..مثمماكتفيتمباالنرصاف،موأنامم

أمحلميفمقلبيمغبطةمعظيمةملذلكمالذيماستطاعمأنميقهرممجيعمماملقنهمأساتذته،مويقهرممجيعمذلكمم

مرضات..مثمميرىضمبتلكمالراعي..موبصحبةمذلكمالراعي.ممماجلاهمالذيممتتلئمبهمقاعاتمالحام

م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم)القلب(م.مقلت:محدثنيمعنمثانيهمم

قال:مموجدتهممعمصديقهمسمنونمالحب..موجدهتامميتحدثانميفمعواملممنماجلاملمملميطقمعقيلمم

مأنميفهمها.م

م)العقل(م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالممم.مقلت:محدثنيمعنمثالثهمم

.موعىلمحقائقمكانمم.مقال:مموجدتهممعمصديقهمالدريس..موجدهتامميتحدثانميفممداركمالعقولم
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مهلاممنمقوةمالدليلموعظمةماحلجةممامكانمعقيلممعقوالمعنمإدراكه.م

.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم)النفس(موأرسارمهتذيبهامم.مقلت:محدثنيمعنمرابعهمم

موترقيتها.م

بي..موجدهتامميتحدثانميفمعواملمالتطهريموالرتقيمالتيمكنتممقال:موجدتهممعمصديقهمالحاسم

مقدمحدثتكمعنمبعضها..موسأحدثكمعنمالباقيميفمباقيمرحلتي.م

م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم)األرسة(م.مقلت:محدثنيمعنمخامسهمم

م.موقدمرأيتهمكونمأرسةمصاحلةمممتلئةمبعطرماإليامن.م.مقال:ملقدمالتقيتمبهم

مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم)الجتمع(م.مم.مقلت:محدثنيمعنمسادسهمم

.موقدمرأيتهميسعىممعمإخوانهملتكوينمالجتمعمالصالحمبالواصفاتمالتيمم.مقال:ملقدمالتقيتمبهم

موضعهاماإلسالم.م

م.مذلكمالذيمراحميبحثمعنمسالمم)العامل(م.مقلت:محدثنيمعنمسابعهمم

ميمقتلمفيها.م.موقدمشهدتميفماألخريمتلكماللحظاتماألليمةمالتم.مقال:ملقدمالتقيتمبهم

مقلت:ممنمقتله؟موملمقتله؟م

مقال:ملقدمأفشىمبعضماألرسارمالتيمهنينامأنمننرشها..مفقدممدمهمقربانامهلا.م

مقلت:مأتلكمالتيمذكرهتاميلممنمقصةمإنقاذكم؟م

مقال:مال..ملقدمرأىمصاحبيممامهومأخطرممنمذلك..ملقدمذكرهميلمعندمزياريتمله.م

مقلت:مومامرأى؟م

نتباهنامصورةمجلبالمومغاراتمالمختتلفمعنماجلبالموالغاراتممقال:ميفمتلكمالقاعدةمشدمام

مالتيمكنامفيها..مم

مقلت:مومامرسها؟م

مقال:ملقدمبحثمصاحبيمهذامعنمرسها،موكانتممعرفتهملرسهامسببمقتله.م



681 

 

مقلت:مفقدمذكرملكمهذامالرس؟م

قال:مأجل..ملقدمرأىمصاحبيمرجالمذامحليةمطويلةميرتددمعىلمتلكمالقاعدةملريسلمكلماحلنيمم

ممنمالبياناتمالرسيةممامتتنافسممجيعمأجهزةماإلعالممعىلمنرشه.م

مقلت:مأتقصد..!؟م

مقال:مأجل..م

مقلت:ملقدمكنامضحاياممؤامرةمحمكمةمإذن؟م

مقال:موالمزلتم..موالمزلتم.م

مقلت:مفحدثنيمعنمتاسعهمم)األمازوين(مذلكمالذيمعشقمأكوانماهلل.م

األمازون..موهناكمالتقيتمبهممعمصاحبه..مومعهاممنفرممقال:مملقدمشاءماهللمأنمأذهبمإىلمغابةمم

كثريممنمالناس..موقدمرأيتهمميزمعونمعىلمتأسيسممجعيةمكبريةمتضممأهلمالسالمممنمأهلمالللمم

والنحلمليحفظواملألرضمسالمهاموحياهتا..موحيفظوامألكوانماهللممامأودعهاماهللممنمأرسارمإبداعهمم

موقدرته.م

مكمالذيمراحميبحثمعنماهلل.م.مذلم.مقلت:مفحدثنيمعنمعارشهمم

م.ممألتهمسكينةموسالما.م.م.مممتلئامبأنوارممنماإليامنم.مقال:ملقدموجدتهميفمصحبةماهللم

مقلت:مفاممأخبارمالفتنةمالتيمأرادتمأنمتستأصلمالسلمني؟م

مبنورماحلكمة.مممامقال:ملقدمأطفأماهللمظلامهتم

مقلت:مكيفمكانمذلك؟م

م.مفلممأكلفمبحكايةمحكايتهاملك.م.مأهلهام.مستسمعهاممنمم.مقال:ملذلكمحكايةمطويلةم
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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  

 خلقها له ربه. واجلن، ليعيش اإلنسان حمجوبا عن ربه، وعن عوامل اجلامل التي 

حتاول أن تضع بني يدي القارئ أنوار   -كام تصف الواقع بمرارته وآالمه  - وهي 

 ه العظام. ءالسالم اجلميل التي أنقذ اهلل هبا عباده عرب رسله الكرام، وأوليا 

واقع الرصاع بآالمه ومهومه وأحزانه.. كام تصف واقع    - بحيادية تامة  –فهي تصف  

 وسعادته.  السالم بكل آماله وأفراحه

. ال الدين  .والسالم الذي تصفه هذه الرواية هو املنطلق من الدين اإلهلي احلقيقي 

 وحاولت أن ختلطه بدين اهلل..  ، البرشي املزيف الذي تفننت الشياطني يف صناعته
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