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محمود مصطفى  
 
 

 
 

 
 

:تببالكا تعريف  
 النشأة

 
  حسين محمود آمال مصطفى
  25/12/1921 فى منوفية الكوم شبين فى المولد

 
 متدين) الغربية مديرية فى سكرتير (موظف األب و متوسطة األسرة

 حبه و مثابرته و إحتماله و صبره و األخالقية آماالته فى قدوة و
 ىف الفجر صالة تفته لم أوقاتها فى الصالة عل مواظبته و للعمل
) .األم آذلك و (خدمتهم فى فدائى ألوالده محب .. بالمسجد وقتها  

 
التربوى المناخ  

 
 فى محاسبة و مسئولية و حرية إنما و عنف ال و قمع ال و فيه قهر ال

 فترآنى اإلبتدائية األولى السنة فى سنوات ثالث رسبت قد و لطف
  .تعنيف أو تغليظ دون حالى على األهل
 اللعب من حرمت لذلك و .. طفل أنا و مريضًا أرقد ما آثيرًا آنت

 آلها طفولتى آانت و .. األطفال به يتمتع الذى اإلنطالق و العنيف
  .إنطواء و خيال و أحالم
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 أو مكتشفًا أو عظيمًا مخترعًا أآون بأن طفل أنا و أحلم دائمًا آنت و
 هى بها أحلم التى النماذج آانت و .. مشهورًا عالمًا أو رحاًال
  .باستير و مارآونى و أديسون و آولمبس يستوفرآر

 و الذآر حلقات حضور و البدوى السيد جوار فى طنطا فى الحياة
 .. الدراويش و المتصوفة إبتهاالت و القراقيش مذاق و الناى و المولد
  . النفسى و الفنى تكوينى فى أثر لها آان

 
الجوهرية األحداث  

 
 آان و1939 سنة ووفاته سنوات سبع لمدة بالشلل الوالد مرض آان
  . الطب آلية دخول قررت و الثانوية دراستى أآملت حينما ذلك
  .الوالدة مع القاهرة الى طنطا من ذلك بعد إنتقلنا و
 

المراهقة سنوات  
 

 جماحه أآبح و مرة لجامه يفلت .. جامح حصان بمغالبة اشبه آانت
 طويال و اقاش آان بل سهال الصراع يكن لم و .. مرات أحكمه و

  .الجراح و بالكدمات مغطى جسما وراه وخلف
 

 الدراسة
 

 تطلعى و فضولى ترضى أنها ساعتها شعرت و الطب دراسة اخترت
 ارادة الى وتحتاج صعبة الدراسة آانت و ـ األسرار معرفة و العلم الى
 عزم الى منى األمر واحتاج .. الرهبانية و اإلنقطاع من نوع و ترآيز و
 و ، يساعدنى طموحى و للعلم حبى آان و .. معاناة و ترويض و

 الى يضطرنى المعتل بدنى و .. تخذلنى الضعيفة صحتى آانت
  .الفراش فى آلخر وقت من اإلعتكاف

 
 بالمستشفى عالج الى األمر إحتاج طب الثالثة السنة فى و

 شخصيتى فى إيجابى تطور الى الطويل اإلنقطاع هذا أدى و سنتين
 موضوعات فى التفكير و القراءة على المدة هذه طول عكفت إذ.. 

.أدبية  
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 و المتأمل المفكر شخصية داخلى فى تكونت السنتين هاتين فى و
  .األديب الكاتب ولد

 
 أصبحت قد آنت شفائى بعد الطب دراسة الى عدت حينما و

 يطالع و يقرأ و يحلم و يفكر الذى الفنان أصبحت . آخر شخصًا
  . الرواية و المسرح و األدب تبآ أمهات بإنتظام

 
 و إحتراف الى تحولت أن لبثت ما التى الجديدة الهواية هذه بسبب و

 .. الطب بكلية النهائية السنوات فى الصحف فى منتظمة آتابة
 فى أآتب بدأت (أتخرج و أنجح لكى مضاعف وقت األمر إحتاج
).اليوسف روز و التحرير مجلتي  

 
 فى سبقونى قد زمالئى آان 1953 سنة فى تخرجت حينما و

  .ثالثة و بسنتين التخرج
 
 غرف فى الطويلة العزلة و المعاناة و المرض أن أقول أن أستطيع و

 الحقيقى األب آان األلم و .. مواهبى فجرت قد المستشفيات
 و آإنسان آسبتها التى المكاسب و اإليجابيات هذه لكل والباعث
.مفكر و وأديب فنان  

 
 فجر و نفسى معدن جال و أخالقى صقل الذى هو ًاأيض األلم و

 باهللا التذآير و الصحوة و التنوير أداة آان و داخلى فى الدينى الحس
.. 

 
 

  اإليمان إلى الشك من رحلتى
 

 منهجية نظر إعادة آانت إنما و آفر أو عناد أو إنكار بسبب تكن لم
  .موروثة مسلمات بدون جديد من فيها أبدأ أن حاولت

 
 قطار بدأت قد آنت إن و .. الرحلة هذه طوال باهللا صلتى أفقد مل و

 مبدأ من .. األولى الصفحة عند من أوله من الدين قطار و الفكر
  .موروثات بدون الفطرة تقوله ماذا و .. الفطرة
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 إنعكست و أرسخ عقيدة و أشد إيمان الى الرحلة من إنتهيت و
  .ألفتها التى آتاب 89 ال فى الرحلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )) اإلثم و البراءة (( 
 مصطفى محمود

 
 
 

 و المحصول صفر
 
 

 ..ال يوجد وهم يبدو آأنه حقيقة مثل الحب
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فليس هناك أمر مؤآد أآثر من !! و ال حقيقة نتعامل معها و آأنها الوهم مثل الموت

رنا وهما الموت، و مع ذلك ال نفكر أبدا بأننا سنموت، و اذا حدث و فكرنا ال يتجاوز تفكي
 .عابرا عبور النسيم

 
و العكس في حالة الحب، فرغم أن الحب دائما أمر يزينه الخيال و يضخمه الوهم و 

يجسمه التصور و تنفخ فيه الشهوات، و رغم أن الحب يشتعل و ينطفئ و يسخن و يبرد 
تقديس و و رغم أن أحواله و تقلباته تشهد بأنه وهم آبير، اال أننا نتعامل معه بالرهبة و ال

و نظل على هذا الخلط و االختالط حتى نفيق على الصدمة .. االحترام و الخضوع
فنصحو و نستعيد رشدنا أليام أو شهور أو سنوات و لكن ال نلبث أن نستسلم الى اغماء 

 .جديد
 

فنحن دائما ننسب الجمال الذي .. و سبب الخلط و االختالط هو دائما خطأ في النسبة
و لو ..  الذي تذوقناه الى صاحبته مع أنها ليست صاحبته و ال مالكتهشاهدناه و الحنان

و لكن الجمال لم يدم ألحد، ألنه منحة و اعارة من اهللا .. امتلكت امرأة جمالها لدام لها
 .فصاحبه و مالكه هو اهللا و ليس أي امرأة.. بأجل و ميقات و هو قرض يسترده في حينه

 
دة و رأفة و حلم و آرم آلها خلع و منح و أوصاف و آذلك آل ما نعشق من حنان و مو

و نحن نملكها عنه .. و هو مالكها باألصالة.. مستعارة من الودود الرؤوف الحليم الكريم
 .بالقرض و االعارة

 
و لكن العين التي تعشق الجمال تخطئ نسبته و ملكيته فتظنه لصاحبته فتعشق صاحبته و 

 .تعبد صاحبته
 

هم حتى تفيق على القبح يطل من تحت المساحيق و القسوة تظهر و هي تظل في هذا الو
من وراء األهداب فتصحو على الصدمة و تعاني و تتعذب و تندم و تعتبر و تتوب ثم 

 ..تعود فتنسى و تنزلق إلى وهم جديد
 
 

نفيق منها لحظات لنعود فنغرق في .. و تلك هي الغفلة المستمرة التي نعيش فيها جميعا
ديد و ال يسلم من هذا البالء اال نبي معصوم أو ولي عارف يحفظه ربه و سباتها من ج

 .فال يرى حيثما تولى اال وجه اهللا.. يسدل عليه آنفه
 
 )فأينما تولوا فثم وجه اهللا(
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فتلك أسماؤه .. فهو الجمال في آل جميل و هو الرأفة و الحنان و الكرم و الحلم و المودة
 الشفافة التي شفها االحساس حتى أصبحت مثل تتجلى في أواني الطين و الخزف

الكريستال المضيء تماما آما يرى الفلكي نور القمر فيعرف أنه ليس نوره بل نور 
 .الشمس تجلى عن وجهه

 
.. اهللا.. اهللا.. و هو دائم الهمس اهللا.. و هكذا ال يرى هذا العارف أينما تولى اال وجه اهللا

ناظر الى اهللا الظاهر دائما .. ى الظاهر و ليس الى المظاهرو هو ناظر دائما ال.. اهللا.. اهللا
 .متعلق بالمعاني و ليس باألواني.. ال يطرف.. في آل شيء

 
و هو لهذا ال ينقسم و ال يتشتت و ال يضيع في التلفت، و انما هو مجذوب الفؤاد الى اهللا 

 .على الدوام
 

 رانيوم و أمثاله ال يتجاوزون و لكن أمثال هذا الرجل قليل نادر مثل األلماس و اليو
 

 أفرادا و آحادا بين ألوف الماليين من الحشد المغمى عليه
 

و هي غفلة عامة غالبة ال ينجي فيها علم و ال ثقافة و ال دآتوراه و ال ماجستير، فتلك 
فنرى العالم يضع علمه في خدمة هواه، و عقله في خدمة .. أبواب غرور تزيد من الغفلة

 .فتصبح بلواه مضاعفة و صدمته قاصمة للظهر. اهبه في خدمة شهواتهعاطفته، و مو
 

و يمضي العمر في سلسلة من الغفالت و االغماءات مجموعها في الختام صفر، أو هي 
فمجموعها في النهاية بالسالب و ليس . في الحقيقة حاصل طرح و ليست حاصل جمع

يخرج من وهم الى ..  بعد سنةبالموجب فحياة صاحبها الى نقصان يوما بعد يوم و سنة
حاله مثل حال الشارب من ماء مالح، آلما ازداد شربا .. وهم و من خدعة الى خدعة

ال يحصل على سكينة و ال يبلغ اطمئنانا، و انما هو هابط دوما من قلق .. ازداد عطشا
الى قلق، و من تمزق الى تمزق، و من تشتت الى تشتت، حتى تنتهي حياته بال ثمرة، و 

 .ينتهي تحصيله بال جدوى
 

و تلك هي العقلية االستمتاعية السائدة اليوم في عالم وثني، أصنامه اللذة و الغلبة و 
 .معبود آل واحد نفسه و آتابه رأيه و دستوره مصلحته.. الهوى

 
و هي أمم .. و الحال في األمم المتخلفة و النامية أسوأ مما هو في األمم المتقدمة

و ليس حاصل جمعهم، ألنهم منفرطون )) حاصل طرح أفرادها((مجموعها أحيانا 
و عزمهم .. يضرب بعضهم بعضا.. منقسمون متباعدون آالجزر التائهة في البحر

 ..و قوتهم ال شيء.. مستهلك
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 .يتحدثون عن الوحدة

 
 .و ال وحدة اال بالواحد

 
و تخرج به األمم الذي يخرج به آل واحد من شتات نفسه . هو وحده الواحد ال اله اال هو

 .من تفرقها و يخرج به العالم من انقسامه
 

 .و القضية بالدرجة األولى قضية ايمان
 

 ..هي قضية رؤية
 

 ؟..آيف نرى العالم
 

 ؟..و آيف ننظر فيما حولنا
 

 ؟..و آيف نحب
 

و ال يبصر اال .. هل نستطيع أن نكون ذلك العارف الذي ال يرى في آل شيء اال الواحد
 . آل محبوبوجه ربه في

 
 :هل يمكن أن نكون مصداق اآلية

 
 ).أينما تولوا فثم وجه اهللا(
 

فنبذل المروءة و المعروف و المودة .. و في هذا االطار نحب و في هذا االطار نكره
 .للجميع و ال يكون لنا تعلق و ال يكون لنا حب اال اهللا و باهللا و في اهللا

 
 .ذلك هو الجهاد الصعب

 
 ..و ال اختيار

 
 .و ال طريق آخر

 
 . و آل واحد و عزمه
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 ..و آل واحد و همته

 
فلنسارع الى المجاهدة و لنشمر السواعد حتى ال يكون .. و عبرة آل حياة بختامها

محصول حياتنا صفرا و حتى ال يمضي بنا آل يوم الى نقصان و حتى ال يصبح آل يوم 
 .من أيامنا مطروحا من الذي قبله

 
ة المتحان القلوب و ليعرف الكبار أنفسهم و ليعرف الصغار أنفسهم انما خلق اهللا الغواي

 ..من البداية
 
 
 
 

 الشجرة
 
 

 .المرأة آالدنيا فيها تقلبات الفصول األربعة
 

تفيء إليها ذات يوم فتجد الظل و الخضرة و العبير و الثمر و تلجأ إليها في يوم آخر 
 .ف العطاء ال ظل و ال زهر و ال ثمرفتراها تعرت عن أوراقها و جفت فيها الحياة و توق

 
تتداول عليها األحوال تداول الليل و النهار و الربيع و الخريف و المطر و الجفاف و 

 .الجدب و النماء
 

فإن آنت عشقت الظل و الخضرة و العبير و الثمر فذلك ليس وجه المرأة فإن للمرأة آل 
 تأفل مثل الشمس و تورق و تذبل وجوه الدنيا و هي تشرق و تغرب مثل القمر و تطلع و

فإن آان ما تنورت به عيناها ذات مساء هو ما عشقت فما عشقت وجهها بل .. مثل الورد
 .وجه اهللا الذي أشرق عليها و عليك ذات مساء

 
و حيثما يشرق وجه اهللا تتنور المظاهر و يورق الشجر و يتفتح الزهر و يجود الثمر و 

 .عشاق إلى من تعلقت به النعمة و تجلى فيه الجوديبتسم الولدان و تهفو قلوب ال
 

و ننسى بارئ .. و ساعتها تخطئ أقدامنا العنوان و تخطئ ألسنتنا االسم الذي تسبح له
 ..النعمة و ننسى أنه ال أنا و ال أنت و ال هي لنا من األمر شيء
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.. نا موجودأ.. ذات مساء في لحظة تجل.. و إنما آل ما حدث أن اهللا قال بلسان المظاهر

 ..أنا بديع السماوات و األرض
 

و تنسى .. تتوقف هذه العين عند اللحظة و تتجمد عند القد و الخد و الخصر و النهد
فيذيقها اهللا الهجر و .. مصدر الجود فينساها صاحب الفضل و يشيح عنها بوجهه الكريم

الخذالن و هي في هي في القرب و يريها خيبة األمل و هي في ذروة العمل و يختم لها ب
 .غفلة الهيمان

 
و تلك هي صدمة العشاق التي أفاض فيها الشعراء و أطالوا و هي في صميمها لفتة 

رحمة من اهللا يوقظ بها الذين أخلدوا الى األرض و اتبعوا األهواء و نسوا المعشوق و 
 .االسم الجامع لكل الكماالت.. و األصل آل األصل.. المحبوب و صاحب الفضل

 
 .لك هو األآل من الشجرةو ذ

 
و النزول من سماوات المعرفة الرحيبة الى سجون .. ثم االهباط بعد األآل من الشجرة

 .اللذات و زنزانة اللحظات
 

 .تلك هي القصة التي تتكرر آل يوم منذ آدم و حواء و آلما اجتمع ابن آلدم و بنت لحواء
 

 .تتكرر الخيبة و يتكرر الخذالن
 

 .و ال جاهلو ال يعتبر عاقل 
 

و الذين أحبوا أو صدموا يعودون الى حب جديد و الى خيبة أمل جديدة و ال يشبع أهل 
 .األمل من خيبة األمل

 
و آل مرة تزداد الغواشي على الحس و يضيق مجال الرؤية و تضيق الزنزانة على 

 .صاحبها و يغرق أهل الصبابة في بحر الصبابة
 

 .بكو ال ينجو من البحر اال من عصم ر
 

انما هو بحر الظمأ الذي يجري بين ذراعي المرأة آلما شرب منه الشارب ازداد ظمأ و 
فال يبترد أبدا و ال يرتوي .. يظن أنه يرتوي و يبترد.. آلما عب منه عبا احترق احتراقا

 .و ال يسكن أبدا.. و ال يشبع أبدا.. أبدا
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 .انما عنده هو السكن

 
 .و بين يديه القرار و االستقرار

 
 :صدق أبو العتاهية في قوله

 
 طلبت المستقر بكل أرض فلم أر لي بأرض مستقرا

 
فال مقر لنا في هذه األرض و ال وطن لنا فيها و انما وطننا في بيت المعاد الذي جئنا منه 
عند شجرة الخلد حقا و ليس عند شجرة الجوع و الظمأ التي أآل منها آدم و مازلنا نحن 

 .داد جوعا على جوع و ال نعرف شبعا و ال راحةأوالده نأآل منها فنز
 

 .انما الحياة بجوعها
 

 .و شجرة األنوثة بربيعها و خريفها
 

 .و الزهور بتفتحها و ذبولها
 

 .و الشمس بطلوعها و أفولها
 

 ..آلها رموز تتكلم بلسان الحال
 

لمثلى بأنها آلها قصاصات و عينات و عبوات صغيرة تشير الى عالم آخر فيه النماذج ا
و آأنما يضع لنا .. و الكماالت و األصول لكل هذا الذي نرى أمامنا في صندوق الدنيا

 .الطاهي قطرة في ملعقة و يقول لنا ذوقوا
 

يذوق فقط و ال يفكر في أن .. ما أحلى الطهو.. اهللا.. و الحكيم هو الذي يذوق و يقول
و عبور سريع في .. نات للتذوقو عي.. ألنه يعلم أن الدنيا مناسبة للتعرف.. يجلس ليأآل

و آل حظ الراآب لفتة هنا و .. نفق أرضي من أنفاق المترو فيه صور و معروضات
 .لفتة هناك

 
أما الجلوس لألآل و الشروع في مباشرة الحياة الحقة فذلك لن يكون اال بعد انتهاء 

لخلد و الرحلة و الخروج من النفق األرضي الى السطح حيث نجد في انتظارنا نعيم ا
حيث أرض .. الجنة التي عرضها السماوات و األرض و الحياة الجديرة بأن نحياها حقا
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و ذلك حظ من اتقى و فهم و عرف، و آان بينه و بين اهللا عمار .. الكماالت و عالم المثل
 . و صلة و عهد

 
أما من قطع حبل االتصال و عاش حياة االنفصال و لم يعرف لذة الوصال و انشغل عن 

حقيقة بعالم األوهام و تعلقت همته بالصغار، فذلك حظه البقاء في النفق المظلم و ال
فليس للبعد .. نصيبه االبعاد واالهباط من نفق مظلم الى نفق آخر أشد اظالما و ال نهاية

 .و ليس لنعيم اهللا حدود آما أنه ليس لعذابه حدود.. نهاية آما أنه ليس للقرب نهاية
 

الدنيا و يتأمل عجائب صنعة اهللا و غرائب آياته يمكن أن يتصور ومن يتلفت حوله في 
عالم الملكوت الذي صنعه نفس .. آم يمكن أن يكون مذهال و مدهشا ذلك العالم الكامل

 .الصانع و وعد به أحباءه
 

 .ان عظمة الصنعة من عظمة الصانع
 

 .و ليس أعظم من اهللا
 

 .فكذلك نعيمه و آذلك عذابه
 

 .و ساعة المصير..  تجف لهم دموع من تصور يوم الجمعو أهل القلوب ال
 

و هم الباآون الراجفون الضارعون الداعون الراآعون الساجدون في هذا السامر من 
و مع ذلك يقتل .. الوالئم الكاذبة على مائدة الدنيا حيث يعلم آل من يأآل أنه سوف يموت

 .  الماءالغافلون بعضهم بعضا على اللقمة و يتنازعون على شربة
 

 .أولئك هم الصارخون في الخلوات
 

 ..خوفك.. ارزقنا.. إلهي
 

 .ضع الموت بين أعيننا
 

 .فال شيء يستحق البكاء سوى الحرمان منك و ال حزن بحق اال الحزن عليك
 

 .أنت الحق
 

 .و أنت ما نرى من جمال حيثما تطلعت عين أو استمعت أذن أو حلق الخيال
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 .الإله إال أنت

 
 .سبحانك

 
 . إني آنت من الظالمين

 
 
 
 
 
 

 العذاب ليس له طبقة
 
 
 

 .الذي يسكن في أعماق الصحراء يشكو مر الشكوى ألنه ال يجد الماء الصالح للشرب
 

و ساآن الزمالك الذي يجد الماء و النور و السخان و التكييف و التليفون و التليفيزيون لو 
 .  سوء الهضم و السكر و الضغطاستمعت إليه لوجدته يشكو مر الشكوى هو اآلخر من

 
و المليونير ساآن باريس الذي يجد آل ما يحلم به، يشكو الكآبة و الخوف من األماآن 

 .المغلقة و الوسواس و األرق و القلق
 

و الذي أعطاه اهللا الصحة و المال و الزوجة الجميلة يشك في زوجته الجميلة و ال يعرف 
 .طعم الراحة

 
هور النجم الذي حالفه الحظ في آل شيء و انتصر في آل معرآة و الرجل الناجح المش

لم يستطع أن ينتصر على ضعفه و خضوعه للمخدر فأدمن الكوآايين و انتهى إلى 
 .الدمار

 
و الملك الذي يملك األقدار و المصائر و الرقاب تراه عبدا لشهوته خادما ألطماعه ذليال 

 .لنزواته
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 .القلب نتيجة تضخم في العضالتو بطل المصارعة أصابه تضخم في 
 

 .آلنا نخرج من الدنيا بحظوظ متقاربة برغم ما يبدو في الظاهر من بعد الفوارق
 

و برغم غنى األغنياء و فقر الفقراء فمحصولهم النهائي من السعادة و الشقاء الدنيوي 
 .متقارب

 
و لو دخل آلمنا . .فاهللا يأخذ بقدر ما يعطي و يعوض بقدر ما يحرم و ييسر بقدر ما يعسر

 قلب اآلخر ألشفق عليه و لرأى عدل الموازين الباطنية برغم اختالل الموازين
 .و لما شعر بحسد و ال بحقد و ال بزهو و ال بغرور.. الظاهرية

 
و .. إنما هذه القصور و الجواهر و الحلي و الآللئ مجرد ديكور خارجي من ورق اللعب

 .كن الحسرات و اآلهات الملتاعةفي داخل القلوب التي ترقد فيها تس
 

و الحاسدون و الحاقدون و المغترون و الفرحون مخدوعون في الظواهر غافلون عن 
 .الحقائق

 
و لو أدرك السارق هذا اإلدراك لما سرق و لو أدرآه القاتل لما قتل و لو عرفه الكذاب 

 .لما آذب
 

نا في العيش بالضمير و لتعاشرنا و لو علمناه حق العلم لطلبنا الدنيا بعزة األنفس و لسعي
بالفضيلة فال غالب في الدنيا و ال مغلوب في الحقيقة و الحظوظ آما قلنا متقاربة في 

باطن األمر و محصولنا من الشقاء و السعادة متقارب برغم الفوارق الظاهرة بين 
ل واحد يتجرع منه آ.. فالعذاب ليس له طبقة و إنما هو قاسم مشترك بين الكل.. الطبقات

آأسا وافية ثم في النهاية تتساوى الكؤوس برغم اختالف المناظر و تباين الدرجات و 
 . الهيئات

 
فهناك نفس .. و ليس اختالف نفوسنا هو اختالف سعادة و شقاء و إنما اختالف مواقف

تعلو على شقائها و تتجاوزه و ترى فيه الحكمة و العبرة و تلك نفوس مستنيرة ترى 
و هناك نفوس تمضغ .. مال في آل شيء و تحب الخالق في آل أفعالهالعدل و الج

و تلك هي النفوس المظلمة .. شقاءها و تجتره و تحوله إلى حقد أسود و حسد أآال
 .الكافرة بخالقها المتمردة على أفعاله

 
.. حيث يكون الشقاء الحقيقي.. و آل نفس تمهد بموقفها لمصيرها النهائي في العالم اآلخر

 .فأهل الرضا إلى النعيم و أهل الحقد إلى الجحيم.. لسعادة الحقيقيةأو ا
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أما الدنيا فليس فيها نعيم و ال جحيم إال بحكم الظاهر فقط بينما في الحقيقة تتساوى 

 .و الكل في تعب.. الكؤوس التي يتجرعها الكل
 

 ما تفاضلت إال فما اختلفت النفوس إال بمواقفها و.. إنما الدنيا امتحان إلبراز المواقف
 .بمواقفها

 
و ليس بالشقاء و النعيم اختلفت و ال بالحظوظ المتفاوتة تفاضلت و ال بما يبدو على 

 .الوجوه من ضحك و بكاء تنوعت
 

 .فذلك هو المسرح الظاهر الخادع
 

و تلك هي لبسة الديكور و الثياب التنكرية التي يرتديها األبطال حيث يبدو أحدنا ملكاو 
 .آا و حيث يتفاوت أمامنا المتخم و المحروماآلخر صعلو

 
 .أما وراء الكواليس

 .أما على مسرح القلوب
فال يوجد ظالم و ال مظلوم و ال .. أما في آوامن األسرار و على مسرح الحق و الحقيقة

و إنما عدل مطلقو استحقاق نزيه يجري على سنن ثابتة ال تتخلف .. متخم و ال محروم
لوى الخفية يحنو بها على المحروم و ينير بها ضمائر العميان و حيث يمد اهللا يد الس

يالطف أهل المسكنة و يؤنس األيتام و المتوحدين في الخلوات و يعوض الصابرين 
ثم يميل بيد القبض و الخفض فيطمس على بصائر المترفين و يوهن .. حالوة في قلوبهم

و تلك هي الرياح .. لمسرفينقلوب المتخمين و يؤرق عيون الظالمين و يرهل أبدان ا
و .. الخفية المنذرة التي تهب من الجحيم و النسمات المبشرة التي تأتي من الجنة

 يوم تنكشف األستار و تهتك الحجب و تفترق.. المقدمات التي تسبق اليوم الموعود
 . و ال تجدي تذآرة.. يوم ال تنفع معذرة.. المصائر إلى شقاء حق و إلى نعيم حق

 
الحكمة في راحة ألنهم أدرآوا هذا بعقولهم و أهل اهللا في راحة ألنهم أسلموا إلى و أهل 

اهللا في ثقة و قبلوا ما يجريه عليهم و رأوا في أفعاله عدال مطلقا دون أن يتعبوا عقولهم 
فأراحو عقولهم أيضا، فجمعوا ألنفسهم بين الراحتين راحة القلب و راحة العقل فأثمرت 

 . بينما شقى أصحاب العقول بمجادالتهم.. ثة هي راحة البدنالراحتان راحة ثال
 

أما أهل الغفلة و هم األغلبية الغالبة فمازالوا يقتل بعضهم بعضا من أجل اللقمة و المرأة 
و الدرهم و فدان األرض، ثم ال يجمعون شيئا إال مزيدا من الهموم و أحماال من الخطايا 

 .و ظمًأ ال يرتوي و جوعا ال يشبع
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 .و اغلق عليك بابك و ابك على خطيئتك.. انظر من أي طائفة من هؤالء أنتف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن االنتحار
 
 

من العجيب أن التقدم الذي جاء بمزيد من وسائل الترف و الراحة و بمزيد من 
قد قابله اإلنسان بمزيد من الرفض و السخط و التبرم، فرأينا .. التسهيالت لإلنسان

آلما ازداد البلد مدنيًة ازداد .. ترتفع مع مؤشرات التقدم في آل بلدإحصائيات االنتحار 
عدد الذين يطلقون على أنفسهم الرصاص و يلقون بأنفسهم من النوافذ و يبتلعون السم و 

هذا غير االنتحار المستتر بالخمور و المخدرات و التدخين و .. يشربون ماء النار
 مقدمة هؤالء المنتحرين طالئع فن و فكر و في.. المنومات و المسكنات و المنبهات

 .وثقافة تعود الناس أن يأخذوا عنهم الحكمة و العلم و التوجيه
 

و وصلت الموجة إلى بالدنا فامتألت أعمدة الصحف بأخبار ابتالع السم و إطالق 
و قال المختصون إن نسبة الزيادة اإلحصائية تجاوزت .. الرصاص و الشنق و الحرق

 .و هو رقم آبير.. مائةالعشرين في ال
 

 .و االزدياد متواصل سنة بعد سنة
 

 و ما السر؟.. لماذا.. و السؤال
 

 و ما سبب االنتحار؟
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و إذا ترآنا التفاصيل جانبًا و حاولنا تأصيل المشكلة وجدنا جميع أسباب االنتحار تنتهي 
عزم أو الهمة أو أننا أمام إنسان خابت توقعاته و لم يعد يجد في نفسه ال.. إلى سبب واحد

 .االستعداد للمصالحة مع الواقع الجديد أو الصبر على الواقع القديم
 

 .إنها لحظة نفاد طاقة و نفاد صبر و نفاد حيلة و نفاد عزم
 

ما يلبث أن ينقلب إلى اتهام و إدانة لآلخرين و للدنيا ثم عداوة .. يأس.. لحظة إلقاء سالح
د و تتفاقم حتى تتحول إلى حرب من نوع مختلف للنفس و لآلخرين و للدنيا تظل تتصاع

يعلنها الواحد على نفسه و يشنها على باطنه، و في لحظة ذروة تلتقط يده السالح لتقتلع 
و لتقتلع معها االحساس المرير و ذلك بطمس العين التي تبصر و .. المشكلة من جذورها

ليد التي تفعل و القدم الذي قطع اللسان الذي يذوق و تحطيم الدماغ الذي يفكر و تدمير ا
 .يمشي

 
و هو نوع من االنفراد بالرأي و االنفراد بالحل و مصادرة جميع اآلراء األخرى بل 

 .إنكار أحقية آل وجود آخر غير الذات
 

و لهذا آانت لحظة االنتحار تتضمن بالضرورة الكفر باهللا و إنكاره و إنكار فضله و 
و في عدله و رفض أياديه و رفض أحكامه و اليأس من رحمته و اتهامه في صنعته 

 .رفض تدخله
 

 .فهي لحظة آبر و علو و غطرسة و استبداد
 

 .و ليست لحظة ضعف و بؤس و انكسار
 

 .و بدون هذا العلو و الكبر و الغطرسة ال يمكن أن يحدث االنتحار أبدا
 

 .ه إال نفسهفاإلنسان ال ينتحر إال في لحظة دآتاتورية مطلقة و تعصب أعمى ال يرى في
 

 .و االنتحار في صميمه اعتزاز بالنفس و تأله و منازعة اهللا في ربوبيته
 

في .. و المنتحر يختار نفسه و يصادر آل أنواع الوجود اآلخر في لحظة غل مطلق
 ..لحظة جحيم

 
و لهذا يقول اهللا أن من قتل نفسه يهوي إلى جحيم أبدي، ألنه قد اختار الغل و انتصر 

 .جانب الغل عند االختيار النهائي للمصيرللغل و أخذ 
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و النفس المتكبرة األمارة .. و االنفراد المطلق في الرأي عصبية و غل و نارية إبليسية

 ..بالسوء هي نار محضة و ظلمة
 

في داخل آل منا نفس أمارة ظلمانية .. و آل منا في داخله عدة احتماالت لنفوس متعددة
و نفس لوامة نورانية تحضه على الخير ثم آل المراتب .. توسوس له بالشر و الشهوات

 .النفسية علوًا و سفًال فوق و تحت هاتين المنزلتين
 

و آل نفس في حالة تذبذب مستمر بين هذه المراتب صاعدة هابطة فهي حينًا ترتفع إلى 
 .آفاق ملهمة و حينًا تهبط إلى مهاو مظلمة شهوانية

 
رت على الرفض و الكبر و الغطرسة و الغل ثم اقتلعت فإذا استق.. ثم في النهاية تستقر

هي .. أسنانها و لسانها و سمعها و بصرها و قطعت رقبتها في غل نهائي ال مراجعة فيه
 .بل إنها في ذاتها قبضة نار ال مكان لها إال في الجحيم.. قد اختارت الجحيم بالفعل

 
 )نارًا وقودها الناس و الحجارة(
 

لنفوس هي وقود النار و جمراتها و مصدر الطاقة النارية فيها، و يقول ربنا إن هذه ا
 .معنى هذا أنها أشد نارية من النار

 
و المنتحر يتصور أنه سوف يتخلص من نفسه، و لكن ال خالص و ال مهرب إلنسان من 

ذاته، فهو لن يخرج باالنتحار إلى راحة، بل هو خارج من النار الصغرى إلى النار 
 .لنار الزمنية إلى النار األبديةالكبرى و من ا

 
 .و لنتجنب هذا المصير فإننا البد أن نتجنب المشكلة أصًال

 
 .و من ليس له تعلق بشيء ال ينتحر لشيء.. و المشكلة أصًال هي التعلق

 
و ال يجوز عند المؤمنين تعلق إال باهللا فهو وحده جامع الكماالت، الدائم الباقي الذي ال 

 .نده التوقعات و ال تضيع اآلماليتغير و ال تخيب ع
 

و اهللا هو المحبوب وحده على وجه األصالة و ما نحب في اآلخرين إال تجلياته و أنواره، 
فجمال الوجوه من نوره و حنان القلوب من حنانه فنحن ال نملك من أنفسنا شيئًا إال بقدر 

 .ما يخلع علينا سيدنا و موالنا من أنواره و أسمائه
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 . في بعضنا إال هوفنحن ال نحب
 

و هو حاضر ال يغيب و ال يهجر و ال يغدر و ال يغلق بابه في وجه الجىء و ال يطرد 
 .من رحابه ملهوف

 
فالواقفون عنده مطمئنون راضون ناعمون ال يخطر لهم االنتحار على بال سعداء في 

 .جميع األحوال
 

 .إنما ينتحر الذي تعلق بغيره
 

 و ظن أن جمالها منها فتعلق بها لذاتها تعلق عبادة، و أصبح الذي تعلق بلياله و معشوقته
و نسى أنها ناقصة . يتوقع منها ما يتوقع عبد من معبود و ربط نفسه بها رباط مصير

آسائر الخلق و محل للتغير و التبدل تتداول عليها األحوال و التقلبات فتكره اليوم ما 
 .أحبته باألمس و تزهد غدًا فيما عشقته اليوم

 
و نسى أن جمالها مستعار من خالقها و أنها إعارة ألجل و حينما ينتهي األجل ستعود 

 .أقبح من القبح
 

مثل هذا الرجل المحجوب الغافل إذا أفاق على الصحوة المريرة و فاجأه الغدر و 
 .التحول، يشعر شعور من فقد آل رصيده و أفلس إفالس الموت و لم يبق له إال االنتحار

 
 رأى جمالها من خالقها ألحب فيها إبداع صنعة الصانع و لكان من أهل التسبيح و لو أنه

قالوا حقًا ال إله .. فإذا رأوها في آخر النهار ذابلة.. اهللا.. الذين يقولون عند رؤية آل زهرة
فحبهم هللا و في اهللا و روابطهم روابط مودة و معروف ال مقصد لها و ال غرض .. إال اهللا

.. الغدر ال يفاجئهم و الهجر ال يصدمهم و شأنهم آما يقول المثل العاميف.. و ال توقع
يبسطون أيديهم بالمعونة دون حساب ألي عائد و دون توقع .. اعمل الخير و ارمه البحر

 .لثمرة
 

 .هؤالء هم أهل السالمة دائمًا
 

 .و هم أهل الطمأنينة و السكينة ال تزلزلهم الزالزل و ال تحرآهم النوازل
 

 .أهل الطمأنينة اليومهم 
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يوم ال تملك نفس لنفس شيئا، و يوم ال ينفع مال و .. و هم أهل الطمأنينة يوم الفزع األآبر
 .ال بنون

 
 .و هؤالء ال يتعلقون إال باهللا

 
 .و ال يؤملون إال في اهللا

 
 .و ال يتوقعون إال من اهللا

 
لتكنولوجيا في يد اإلنسان فكلما وضعت ا.. إن المشكلة هي بالدرجة األولى مشكلة إيمان

قوة و ثروة و استغناء ازداد بعدًا و غرورًا و آبرًا و تمردًا، و ازداد تعلقًا و ارتباطًا 
و تصور أن .. باألصنام المادية التي خلقها، و ازداد خضوعًا للملذات التي يسرها لنفسه

 .قوته سوف تعصمه و علمه سوف يحميه فأمعن في غروره
 

 !ابن نوح من الطوفان ؟و هل عصم الجبل 
 

 .بل آان من المغرقين
 
 ).فال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم ( 
 

ضع يدك في يد اهللا و ال تبرح و حسبك من عالقتك بالناس أن تبذل لهم مودتك و رحمتك 
عالم االنتحار و .. فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.. على غير توقع لشيء

 .المنتحرين
 
 

 العرائسمسرح 
 
 

أشعر بالندم يا إلهي حتى نخاع العظم من أني ذآرت سواك باألمس و هتفت بغير اسمك 
 .و طافت بخاطري آلمات غير آلماتك

 
 .سمحت لنفسي أن أآون مرآة للسراب و مستعمرة لألشباح
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جهلت مقامي و نزلت عن رتبتي و ترجلت عن فرسي األصيلة ألرآب توافه األمور و 
 .ة و أزحف على بطني مع دود األرضألمشي مع السوق

 
خدعني شيطاني و استدرجني إلى مسرح العرائس الذي يديره و إلى تماثيل الطين و 

 .الزجاج و الحلي المزيفة
 

استدرجني إلى بيوت القماش و قصور الورق و قدمني إلى ناس يبتسمون للمصلحة و 
 ..يحبون للشهوة و يقتلون للطمع و يتزاوجون للتآمر

 
 وجوههم ملساء مدهونة و نظراتهم خائنة و لمساتهم ثعبانية و نساء تغطيهن رجال

المساحيق فال تبدو ألوانهن الحقيقية بشرتهن مشدوة و وجوههن مكوية و خطواتهن 
 .حربائية و أيديهن تتسلل إلى القلوب يسرقن آل شيء حتى الحقائق

 
ج معسول تغوص فيه عالم لز.. عالم جذاب آذاب يضوع بالعطور و يبرق بالكلمات

 .األرجل آما يغوص النمل في العسل حتى يختنق بحالوته و يموت بلزوجته
 

و األصوات في هذا العالم آلها هامسة مبللة بالشهوة تتسلل إلى ما تحت الجلد و تخترق 
 .الضمائر و تأآل اإليمان من الجذور

 
صال و لم أجد أحدا تذآرتك يارب و أنا أمشي في هذا العالم فشعرت بالغربة و االنف

و .. نبذوني آلهم و رفضوني آما نبذتهم و رفضتهم.. أآلمه و يكلمني و أفهمه و يفهمني
 .ملقى على رصيف أبكي آطفل يتيم بال أم.. أحسست بنفسي وحيدا غريبا مطرودا

 
 .و سمعت في قلبي صراخا يناديك

 
 ..لبيك عبدي.. انآانت آل خلية في بدني تتوب و تئوب و ترجع و سمعتك تقول في حن

 
 .و رأيت يدك التي ليس آمثلها شيء تلتقطني و تخرجني من نفسي إلى نفسك

 
 .و اختفى ديكور القماش و الورق و ذاب مسرح الخدع الضوئية

 
 .و عاد الال شيء إلى الال شيء

 
 .و عدت أنا إليك
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 .ال إله إال أنت
 

 سبحانك
 

 و ال موجود سواك
 

 .القرب منك يضيف
 

 .نك يسلبو البعد ع
 

 .ألنك وحدك اإليجاب المطلق
 

 .و آل ما سواك سلب مطلق
 

علمت ذلك بالمكابدة و أدرآته بالمعاناة و عرفته بالدم و العرق و الدموع و مشوار 
و آلما وقعت في حفرة .. الخطايا و الذنوب و أنا أقع في الحفر و أتعثر في الفخاخ

و آلما .. رأيتك تفتح لي سبيال للنجاةشعرت بيدك تخرجني بلطف و آلما أطبق علّي فخ 
وضعوني في األغالل و أحكموا علّي الوثاق شعرت بك في الوحدة و الظلمة تفك عني 

أما آفاك ما عانيت يا .. أغاللي و تربت على آتفي في حنان و إلهامك يهمس في خاطري
 .عبدي

 
قر خطاك على أما جاء اليوم الذي تثبت فيه قدمك و تت.. أما اعتبرت.. أما اتعظت
 .الطريق

 
 .فأقول باآيا

 
 .سبحانك يارب و هل هناك تثبيت إال بك و هل هناك تمكين إال بإذنك

 
 .أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين و ثبت الثابتين و مكنت أهل التمكين

 
 .تعطي لحكمة و تمنع لحكمة و ال تسأل عما تفعل

 
 .شفيعي إليك صدقي

 
 .و عذري إليك حبي للحق
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 .ي إلى عفوك رغبتي في الخيرو ذريعت

 
 .فمن خطيئاتي نبتت الحكمة آما تنمو أزهار الياسمين من األرض السبخة

 
و من دموع ندمي علمت الناس فصدقوني حينما آلمتهم ألنهم رأوا آلماتي مغموسة 

 .بدمي و من عثراتي و سقطاتي أضأت مصباحا هاديا يجنب الناس العثرات
 

 .آلمة صدق و دللته على السالمةو آل من عبر طريقي قلت له 
 

ربنا ما أتيت الذنوب جرأة مني عليك و ال تطاوال على أمرك و إنما ضعفا و قصورا 
 .حينما غلبني ترابي و غلبتني طينتي و غشيتني ظلمتي

 
 .إنما أتيت ما سبق في علمك و ما سطرته في آتابك و ما قضى به عدلك

 
 .رب ال أشكو و لكن أرجو

 
 .لتي وسعت آل شيء أن تسعنيأرجو رحمتك ا

 
 .أنت الذي وسع آرسيك السماوات و األرض

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال شيء يساوي الحرية
 
 

 : حينما رفع النبي يوسف أآف الدعاء لربه مستنجدًا من غواية النسوة قائًال
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 ).رب السجن أحب إلّي مما يدعونني إليه ( 
 

 . آان يطلب حريًة و لم يكن يطلب سجنًا
 

فما يحصل عليه من حرية في زنزانة و هو مقيد اليدين و القدمين أآثر .. نسبيةو المسألة 
فحينما تجمح الشهوة ال تبقي لصاحبها حرية . بكثير مما يتبقى له من حرية ساعة شهوة

فهو ال يرى إال على مرمى ساقين و ال يسمع إال على مرمى شفتين و ال يعي حكمة و ال 
و هو أعمى أصم مقيد الذراعين و ..  ال يرعى واجبًايبصر عاقبة و ال يحفظ عهدًا و

الساقين إلى حرآة آلية و فعل ال معقول آل هرموناته و دمه و فكره و حسه و مواهبه 
في خدمة هذه اللحظة الالمعقولة من اإلشباع و الفناء الذي يشبه السقوط في هّوة 

استفراغ القوة و إنهاك و ذلك هو منتهى السجن و منتهى استنفاد الطاقة و .. الالشيء
ثم ال يكون بعد ذلك إال الخمول و البالدة و االسترخاء و الرغبة في .. العزم و تبديد الهمة

 .النوم و الرغبة في عدم التفكير في شيء
 

تلك الزوبعة التي تعصف بالدم و تطيش بالعقل و تذيب المفاصل و تأسر الجسد و هي 
 .ذروة العبودية

 
 .وسف صارخًاو لهذا قال النبي ي

 
فالزنزانة و ال شك أرحب و .. رّب السجن أحب إلي من هذا الخضوع لهؤالء النسوة

أوسع من قبضة شهوة امرأة حينما تتسلل إلى النخاع و تعتصر المخ و تحجب العينين و 
فكأنما .. تسّد األذنين و تغلق منافذ القلب فال يعود شيء في الكون يسمع إال لهاث أنفاسها

 .و مائدة القرابين..  المحراب و الصنم و القبلةأصبحت هي
 

و هو أحب ألف مرة ألي .. و السجن هنا منتهى الحرية بالنسبة لهذا القيد الشامل المطلق
رجل في آمال و عقل النبي يوسف يريد أن يصعد و يحلق إلى السماوات فال شيء 

 .يساوي الحرية أبدًا
 

ال يساوي عقًال طليقًا و خياًال محلقًا و فؤادًا و أي لذة و أي مقابل فوري مادي أو حسي 
مرفرفًا و وجدانًا طائرًا و فكرًا مهاجرًا و قلبًا مسافرًا و أقدامًا ساعية ال تحد حرآتها 

 .حدود
 

 .نعم ال شيء يساوي الحرية
 



rami © 25

.. و أحسن استثمار للحرية أن تبذلها لوجه اهللا فتجعلها في خدمة الحق و العدل و الخير
ة للخالق تحررك من العبودية للخلق و تخلع الحاآمية عن آل الذين حكموك فال فالعبودي

بل تصبح أنت بحكم الخالفة عن اهللا حاآمًا .. يعود يحكمك أحد و ال يعود يحكمك شيء
و يطيعك البر و البحر و الريح و تنقاد .. و تصبح لكلماتك ربانية على الجميع.. على الكل

 .تاريخلك الشعوب و يستمع إليك ال
 

 آيف تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟
 

 :يقول سادتنا األآابر
 

 .منذ أن تفتح عينيك لتصحو حتى تغلقهما لتنام ال تعلق همتك بأمر من األمور الدون
 

ال تنم على غّل و ال تصَح على شهوة و ال تسع إلى طمع و ال تسابق إلى سلطة و إنما 
لحق و الصدق، و المروءة و المعونة قاصدا اجعل همك و اهتمامك في الخير و البر و ا

 .وجه ربك على الدوام
 

فإذا غلبتك بشريتك و .. حاول أن يكون فعلك مطابقًا لقولك، و سلوآك مطابقًا لدعوتك
الغوث : و قل .. ال تيأس و إنما استنجد و استصرخ ربك.. هزمك هواك في لحظة

 .ك إلى نور حضرتهيقل لك لبيك عبدي و يخرجك بيده من ظلمة نفس.. يارب
 

فإنه سوف .. فإنك إن آنت أحد عّمال اهللا في األرض و أحد سفرائه إلى قلوب الناس
و سوف .. يرحمك إذا أخطأت و يغفر لك إذا أسأت و يعيدك إلى الطريق إذا انحرفت

 .يرعاك و يتوالك ألنك من جنده و حاشيته و خاصته
 

فما جعل اهللا التوبة إال .. لغت خطاياكو ال تيأس مهما بلغت أوزارك و ال تقنط مهما ب
للخطاة و ما أرسل األنبياء إال للضالين و ما جعل المغفرة إال للمذنبين و ما سمى نفسه 

 .الغفار التواب العفو الكريم إال من أجل أنك تخطئ فيغفر
 

جدد استغفارك آل لحظة تجدد معرفتك و تجدد العهد بينك و بين ربك و تصل ما انقطع 
 .بغفلتك

 
و أنه يحب السائلين الطالبين الضارعين الرافعي .. و اعلم أن اهللا ال يمل دعاء الداعين

و إنما يمقت اهللا المتكبر المستغني المختال المعجب بنفسه الذي يظن .. األآف على بابه
ذلك الذي يكلم الناس من عل و .. أنه استوفى الطاعة و بلغ غاية التقوى و قارب الكمال

 .طراف األنامليصافحهم بأ
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يأتي .. ثم بعد التوبة و االستغفار و التخلي عن الذنوب و التبرؤ من الحول و الطول

 .التحبب و التقرب و التخلق و التحقق
 

فإذا آان هو الكريم الحليم الصبور الشكور العفو .. حاول أن تتحلى بأخالق سيدك
 .فحاول أن يكون لك من هذه الصفات نصيب.. الغفور

 
 :و قل بين دموعك.. اسجد و ابك و تضرع و توسل.. البتك نفسك األمارةفإذا غ

 
 .يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك و آمالك

 
 .يا من أخرجت النور من الظلمة

 
 يا من تكرمت على العدم

 
أخرجني من آثافتي و حررني من طينتي و خلصني من ظلمتي و قوني على ضعفي و 

 .أنت يا صانعي بيديك..  أحد سواك يستطيع أن يفعل هذافال.. أعني على نفسي
 

 :ثم يقول سادتنا األآابر 
 

فال تبرح .. فكلما عظمت األهداف طال الطريق.. إن الجهاد يطول فال تتعجل الثمر
فإنك ال تطلب نيشانًا أو جائزة و إنما تطلب وجه .. و أدم البكاء.. و أطل السجود.. الباب

 .صاحب العرش العظيم
 

 .تطلب رب السماوات
 

 .تطلب العزيز الذي ال يرام
 

و يشهد .. و ذلك مطلب ال يبلغه طالب إال بعد أن يبتلى و يمتحن و يتحقق إخالصه
 .المالئكة منزلته و يرى المأل األعلى بينته

 
 .فكيف يصحب المالئكة المقربين إال النفر الكرام الذين تخلقوا بأخالقهم
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ثم تلقي بنفسك .. إال بعد أن تلقي بمتاعك األرضي و أثقالكو آيف تصعد إلى السماوات 
و تتجرد من .. ثم تلقي بغرورك و أنانيتك و شهواتك و أطماعك.. الحيوانية من حالق
 .و تعود آما خلقك اهللا نورًا من نوره.. دواعي بشريتك

 
 .و تشاآل األبرار و الشهداء و القديسين و المالئكة.. حينئذ تبلغ الحرية حقًا

 
و ذلك معراج يحتاج إلى عمر بطوله و إلى زاد من التقوى و المحبة و الطاعة و صبر 

 .على البالء و ال يقدر على هذا إال آحاد
 

 .و لهذا خلقت الجنة
 . و لهذا آانت األآثرية ترتع في النار من اآلن

   
  

 دعاء العبد الخطاء
 
 

 ..إلهي 
 

 .إنك ترى نفسي و ال يراها سواك 
 

 .لبيت الكبير الذي تصدعت منه الجدران و تهاوت السقوف و انكفأت الموائد تراها آا
 
 

 .بيتًا مهجورًا يتعاوى فيه الذئاب و يلهو فيه القردة و تغرد العصافير 
 

 .ساعًة تتألأل فيه األنوار و تموج فيه أشعة القمر 
 

 .و ساعًة أخرى مظلمًا مطموسًا محطم المصابيح تسرح فيه العناآب 
 

 تحنو عليه يد الربيع فتتفتح الزهور على نوافذه و تصدح البالبل و تغزل الديدان مرًة
 .الحرير و تفرز النحالت الطنانة العسل

 
و مرًة أخرى يأتي عليه الزلزال فال يكاد يخلف جدارًا قائمًا لوال ذلك الحبل الممدود الذي 

 .ينزل بالنجدة من سماوات رحمتك 
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 .ك حبل ال إله إال أنت سبحان

 
و أنت الذي امتحنت و قويت و .. أنت الفاعل سبحانك و أنت مجري األقدار و األحكام 

و آل توفيق لي آان منك و .. و ما أنا إال السلب و العدم .. أضعفت و سترت و آشفت 
ما أنا إال العين و المحل و آل ما .. آل هداية لي آانت بفضلك و آل نور آان من نورك 

ما آان لي من .. قي و آل ما أظهرت فّي آان بعدلك و رحمتك جرى علي من استحقا
 .األمر شيء 

 
 ؟!و هل لنا من األمر شيء 

 
و لكني أسألك يارب أين .. يقولون إن أآبر الخطايا هي خطايا العارفين .. موالي 

و أنت الذي .. العارف أو الجاهل الذي استطاع أن يسلم من الفتنة دون رحمة منك 
  خلقتها و وصفتها بأنهاسويت نفوسنا و

 
 ) .ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي ( 
 

و هذا جبريل يقول لنبيك ال حول من معصية إال .. و أين من له الحول و القوة بدونك 
 .بعصمة اهللا و ال قوة على طاعة اهللا إال بتمكين اهللا 

 
و هل .. وبتك و هل استعصم الذين استعصموا إال بعصمتك و هل تاب الذين تابوا إال بت

 .استغفروا إال بمغفرتك 
 

لقد تنفست أول ما تنفست بك و نطقت بك و سمعت بك و أبصرت بك و مشيت .. إلهي 
 .و ضللت عندما خرجت عن أمرك .. بك و اهتديت بك 

 
فها أنا ذا و قد خلعت عن نفسي آل .. سألتك يارب بعبوديتي أن ترفع عني غضبك 

 .  طْول و لبست الذل في رحاب قدرتك الدعاوي و تبرأت من آل حْول و
 

 .إنك لن تضيعني و أنا عبدك 
 

 .لن تضيع عبدًا ذل لربوبيتك و خشع لجاللك 
 

 .و آيف يضيع عبد عند مولًى رحيم فكيف إذا آان هذا المولى هو أرحم الراحمين 
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رّب اجذبني إليك بحبلك الممدود ألخرج من ظلمتي إلى نورك و من عدميتي إلى 
فأنت العزيز حقًا الذي لن تضرك ذنوبي و لن تنفعك .. و من هواني إلى عزتك وجودك 
 .حسناتي 

 
 .إن آل ذنوبنا يارب لن تنقص من ملكك 

 
 .و آل حسناتنا لن تزيد من سلطانك 

 
 .فأنت أنت المتعال على آل ما خلقت المستغني عن آل ما صنعت 

 
 :و أنت القائل 

 
 .ء في النار و ال أبالي هؤالء في الجنة و ال أبالي و هؤال

 
 :و أنت القائل على لسان نبيك 

 
 )ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤآم ( 
 

 .و أنا المسألة .. أنا المشكلة .. فأنا المحتاج.. فها أنا أدعوك فال أآف عن الدعاء 
 

 .أنا العدم و أنت الوجود فال تضيعني 
 

فسي األمارة الطامعة في أتخطى ن.. عاوني يارب على أن اتخطى نفسي إلى نفسي 
 .حيازة الدنيا إلى نفسي الطامعة فيك في جوارك و رحمتك و نورك و وجهك 

 
لقد جربت حيازة آل شيء فما ازددت إال فقرًا و آلما طاوعت رغائبي ازدادت جوعًا و 

 .إلحاحًا و تنوعًا 
 

 شهوتي حينما طاوعت شهوتي إلى المال ازددت بالغنى طمعًا و حرصًا و حينما طاوعت
و آأنما أشرب من .. إلى النساء ازددت باإلشباع عطشًا و تطلعًا إلى التلوين و التغيير 

 .ماء مالح فأزداد على الشرب ظمًأ على ظمأ 
 

و ما حسبته حرية آان عبودية و خضوعًا للحيوان المختفي تحت جلدي ثم هبوطًا إلى 
 .ة الطينية و غلظتها درك اآللية المادية و إلى سجن الضرورات و ظلمة الحشو
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 .آنت أسقط و أنا أحسب أني أحلق و أرفرف 
 

و خدعني شيطاني حينما غلف هذه الرغبات بالشعر و زوقها بالخيال الكاذب و زينها 
بالعطور و زفها في أبهة الكلمات و بخور العواطف ، و لكن صحوة الندم آانت توقظني 

 .المرة بعد المرة على الالشيء و الخواء 
 
لم تعد الدنيا و ال نفسي الطامعة في الدنيا و ال العلوم التي تسخر لي هذه الدنيا و .. هي إل

 .مرادي و ال بضاعتي .. ال الكلمات التي احتال بها على هذه الدنيا 
 

و إنما أنت وحدك مرادي و مقصودي و مطلوبي فعاوني بك عليك و خلصني بك من 
 . فكل طلب لغيرك خسار سواك و أخرجني بنورك من عبوديتي لغيرك

 
و ما أرتضي مشوار هذه الدنيا إال لداللة هذا المشوار عليك و ما .. أنت أنت وحدك 

يبهرني الجمال إال لصدوره عنك و ما أقصد الخير و ال العدل و الحرية و ال الحق إال 
 .ألنها تجليات و أحكام أسمائك الحسنى يامن تسميت بأنك الحق 

 
فعاوني و .. أقدر عليها بدونك و نظرة ال أقوى عليها بغير معونتك و لكن تلك هجرة ال 

و هل بعد .. فليس أفقر مني .. فحسبي النية و المبادرة فذلك جهد الفقير .. اشدد أزري 
زادي .. و قد جئت إلى الدنيا معدمًا و أخرج منها معدمًا و أجوزها معدمًا .. العدم فقر 

 .وري منك منك و قوتي منك و رؤيتي منك و ن
 

و اليوم جاءت الهجرة الكبرى التي أعبر فيها بحار الدنيا دون أن أبتل و أخوض نارها 
 .فكيف السبيل إلى ذلك دون يدك مضمومة إلى يدي .. دون أن أحترق 

 
 !و هل يدي إال من يدك ؟.. و هل يدي إال من صنع يدك ؟ 

 
 و هل هناك إال يد واحدة ؟

 
 . آنت من الظالمين ال إله إال أنت سبحانك إني

 
 .سبحانك ال أرى لي يدًا 

 
 .سبحانك ال أرى سواك 

 
 .ال إله إال اهللا 
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 .ال إله إال اهللا حقًا و صدقًا 

 
 .و ذاتك هي واحدة الحسن 

 
 .الحسن آله منها 

 
 .و الحب آله لها 

 
 .و يدك هي واحدة المشيئة 

 
ي الظاهر و ظن الظانون تعدد الفعل آله منها و القوة آلها بها و إن تعددت األيدي ف

ما يرآع الكل إال على بابك و ما .. و إن تعدد المحبون و تعددت المحبوبات .. المشيئات 
و إن ظن الكافر أنه يلثم دينارًا أو يقبل خدًا .. مؤمنون و آفرة .. يلثم الكل إال أعتابك 

 .يدري فإنما هي أيادي رحمتك أو أيادي لعنتك هي ما يلثم و يقبل دون أن 
 

 .و إنما هي أسماء و أفعال و أوصاف 
 

 .و المسمى واحد 
 

 .و الفاعل واحد 
 

 .و الموصوف واحد 
 

 .ال إله إال هو 
 

 .ال إله إال اهللا 
 

 .الحمد له في األول و اآلخر 
 

 . رفعت األقالم و طويت الصحف و انتهت الكلمات 
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 الحب ما هو؟
 
 

مات الحب و ما شواهده لقلت بال تردد أن يكون القرب من ما هي عال.. لو سألني أحدآم
المحبوبة أشبه بالجلوس في التكييف في يوم شديد الحرارة و أشبه باستشعار الدفء في 

و أن .. لقلت هي األلفة و رفع الكلفة و أن تجد نفسك في غير حاجة إلى الكذب.. يوم بارد
تك دون أن تحاول أن تكون شيئا يرفع الحرج بينكما، فترى نفسك تتصرف على طبيع

و أن تصمتا أنتما اإلثنان فيحلو الصمت، و أن يتكلم أحدآما فيحلو .. آخر لتعجبها
و أال يطفئ .. و أن تكون الحياة معا هي مطلب آل منكما قبل النوم معا.. اإلصغاء

الفراش هذه األشواق و ال يورث الملل و ال الضجر و إنما يورث الراحة و المودة و 
و أن تخلو العالقة من التشنج و العصبية و العناد و الكبرياء الفارغ و الغيرة .. الصداقة

السخيفة و الشك األحمق و الرغبة في التسلط، فكل هذه األشياء من عالمات األنانية و 
و أن تكون السكينة و األمان و الطمأنينة .. حب النفس و ليست من عالمات حب اآلخر

 . آلما التقيتماهي الحالة النفسية
 

و أال يطول بينكما العتاب و ال يجد أحدآما حاجة إلى اعتذار اآلخر عند الخطأ، و إنما 
و أال تشبع أيكما قبلة أو عناق أو أي .. تكون السماحة و العفو و حسن الفهم هي القاعدة

 .ر معامزاولة جنسية و ال تعود لكما راحة إال في الحياة معا و المسيرة معا و آفاح العم
 

 .ذلك هو الحب حقا
 

.. و آيف نعثر عليه؟ لقلت نعم موجود و لكن نادر.. أهو موجود ذلك الحب.. و لو سألتم
 .و هو ثمرة توفيق إلهي و ليس ثمرة اجتهاد شخصي

 
 .و هو نتيجة انسجام طبائع يكمل بعضها البعض اآلخر و نفوس متآلفة متراحمة بالفطرة

 
 . خيرة أصال جميلة أصالو شرط حدوثه أن تكون النفوس

 
 .و الجمال النفسي و الخير هو المشكاة التي يخرج منها هذا الحب

 



rami © 33

و إذا لم تكن النفوس خيرة فإنها ال تستطيع أن تعطي فهي أصال فقيرة مظلمة ليس عندها 
 .ما تعطيه

 
لحب و ما يسمونه ا.. و ال يجتمع الحب والجريمة إال في األفالم العربية السخيفة المفتعلة

في تلك األفالم هو في حقيقته شهوات و رغبات حيوانية و نفوس مجرمة تتستر بالحب 
 .لتصل إلى أغراضها

 
أما الحب فهو قرين السالم و األمان و السكينة و هو ريح من الجنة، أما الذي نراه في 

 .األفالم فهو نفث الجحيم
 

شيء في حياتكم فالسبب أنكم و إذا لم يكن هذا الحب قد صادفكم و إذا لم يصادفكم منه 
لستم خيرين أصال فالطيور على أشكالها تقع و المجرم يتداعى حوله المجرمون و الخير 

 ..الفاضل يقع على شاآلته
 

 . و عدل اهللا ال يتخلف فال تلوموا النصيب و القدر و الحظ و إنما لوموا أنفسكم
 

العكس و ذلك باب آخر له حكمته و و قد يمتحن اهللا الرجال األبرار بالنساء الشريرات أو 
 .أسراره

 
و قد سلط اهللا المجرمين و القتلة على أنبيائه و امتحن بالمرض أيوب و بالفتنة يوسف و 

 .بالفراعين الغالظ موسى و بالزوجات الخائنات نوحا و لوطا
 

 .و ليس آل فشل نقمة من اهللا.. و أسرار الفشل و التوفيق عند اهللا
 

 .يرودوس رأس النبي يوحنا المعمدان و قدمها مهرا لبغي عاهرةو قد قطع الملك ه
 

 .و إنما هو البالء.. و لم يكن هذا انتقاصا من قدر يوحنا عند اهللا
 

فنرجو أن يكون فشلنا و فشلكم هو فشل آريم من هذا النوع من البالء الذي يمتحن 
لمظلمة التي ال حظ النفوس و يفجر فيها الخير و الحكمة و النور و ليس فشل النفوس ا

 .لها و ال قدرة على حب أو عطاء
 

و قد ال تنسجم امرأة و رجل ألن . و نفوسنا قد تخفي أشياء تغيب عنا نحن أصحابها
نفسيهما مثل الماء و الزيت متنافرتان بالطبيعة، و لو آانا مثل الماء و السكر لذابا و 



rami © 34

و المشكلة أن يصادف الرجل . .امتزجا و لو آانا مثل العطر و الزيت لذابا و امتزجا
 .المناسب المرأة المناسبة

 
تناسب النفوس و الطبائع قبل تناسب األجسام . التناسب: و ذلك هو الحب في آلمة واحدة

 .و األعمار و الثقافات
 

و قد يطغى عامل الخير حتى على عامل التناسب فنرى الرسول محمدا عليه الصالة و 
ة و عشرين عاما و يتزوج بمن تصغره بأربعين عاما السالم يتزوج بمن تكبره بخمس

فتحبه اإلثنتان خديجة و عائشة آل الحب و ال تناسب في العمر و ال في الثقافة بينهما 
 .فهو النبي الذي يوحى إليه و هما من عامة الناس

 
و نراه يتزوج باليهودية صفية صبيحة اليوم الذي قتل فيه جيشه زوجها و أباها و أخاها 

يتزوجها بعد هذه .. باب قومها و زهرة رجالهم واحدا واحدا على النطع في خيبرو ش
.. المذبحة فنراها تأوي إلى بيته و تسلم له قلبها مشغوفة مؤمنة و لم تكد دماء قومها تجف

 ..فكيف حدث هذا و ال تناسب و إنما أحقاد و أضغان و ثارات
 

 هو الذي - صلى اهللا عليه و سلم–م إنه الخير و الخلق األسمى في نفس الرسول الكري
 ..قهر الظلمة و هو الذي حقق المعجزة دون شروط

 
إنه النور الذي خرج من مشكاة هذا القلب المعجز فصنع السحر و أسر القلوب و طوع 
 ..النفوس حتى مع الفوارق الظاهرة و عدم التناسب و مع األضغان و األحقاد و الثارات

 
 .. عن التناسبإنما نتكلم نحن العاديون

 
 ..أما في مستوى األنبياء فذلك مستوى الخوارق و المعجزات

 
و ما زالت القلوب الخيرة و النفوس الكاملة التي لها حظ من هذا المستوى قادرة على 

 ..بلوغ الحب و تحقيق االنسجام في بيوتها برغم الفروق الظاهرة في السن و الثقافة
 

هو في المستوى .. سجام بالنسبة لنا نحن العاديينذلك أن الحب الذي هو تناسب و ان
 ..األعلى من البشر نفحة إلهية

 
 ..و من ذا الذي يستطيع أن يقيد على اهللا نفحاته أو يشترط عليه في هباته

 
 ..و إذا شاء اهللا أن يرحم أحدا فمن ذا الذي يستطيع أن يمنع رحمته
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 ..و الحب سر من أعمق أسرار رحمته

 
 ..  الحب آالمو ال ينتهي في

     
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 االبتهال
 
 
 

 يا منبع جميع األنوار.. إلهي
 

 !؟..ترى من نحب حينما ننظر إلى بعضنا البعض
 

 و هل نحب إال نورك أنت و أثر يديك على الصلصال 
 

 و هل يسكرنا إال نفخة روحك التي نفختها فينا
 

 و هل نطالع في آل جميل إال وجهك
 

 ية و آل قبلة رحيمة إال ترجمان رحمتكو هل آل يد شاف
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فكيف يا إلهي تضل بنا األودية و تتفرق بنا السكك و نخرج من اسمك إلى أسمائنا 
فنسجن أنفسنا في هذا الصدر أو نتوه في ذلك العنق أو نهاجر في تلكما العينين و تتسكع 

 و ما نذوق إال أيدينا على نحاس األضرحة فنلثم الشفاه و يخيل إلينا أننا نذوق خمرك
 .زجاج الكؤوس التي أودعت فيها ذلك الرحيق الخفي الذي هو سر أسرارك

 
و يخيل إلينا أننا بلغنا المنتهى و ما بلغنا إال لمس الغالف و تحسس المحارة أما اللؤلؤ 

و النور المغيب في شغاف القلوب و السر المودع في العيون فليس لنا .. داخل المحارة
رب و المطالعة و االستشراف من بعد حيث ال وصال و ال اتصال و ال منه إال حظ الق

و تلك الغيبوبة .. يأتي ذلك اإلغماء.. و إنما في الذروة من االحساس.. انفصال و ال نوال
حينما نوشك أن نكون قاب قوسين أو أدنى من لقاء .. و تلك النشوة الغامرة.. الصاحية

 .السر بالسر
 

 .تعددت األسماء و تنوعت المفاتن و اختلفت الوجوهو ال سر إال سرك و إن 
 

و أنت وحدك المعبود أينما توجهت .. إنما هو أنت وحدك المحبوب أينما توجه قلب محب
 .نظرات عابد

 
 .و أنت وحدك الرزاق و إن تعددت األيدي التي تعطي

 
 .إنما تستمد جميع المصابيح نورها من نورك

 
 .و يعطي من نورك على حسب شفافيته. عدادهآل مصباح يأخذ منك على حسب است

 
 .و لكن العطاء في األصل منك و الجمال منك و النور منك

 
 .سبحانك ال شريك لك

 
 .سبحانك و الحمد لك

 
 .سبحانك والحب لك

 
سألتك باسمك الرحمن الرحيم أن تنقذني من عيني فال تريني األشياء إال بعينك .. يارب

خذني بيدي بل بيدك أنت تجمعني بها على من أحب عند أنت و تنقذني من يدي فال تأ
ألنك أنت .. لقد اخترت.. و هناك أستطيع أن أقول.. فهناك الحب الحق.. موقع رضاك
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أنت .. و أنت الوحيد الذي توثق جميع االختيارات و تبارك آل الحريات.. الذي اخترت
 .بك الحبالحرية و منك الحرية و بك الحرية و أنت الحب و منك الحب و 

 
 .أنت الحق و الحقيقة

 
و ما عدا ذلك أضرحة و نحاس و خشب و صلصال و حجارة و أهداب و عيون و 

 .محاجر و أوثان تسجد ألوثان
 

 .ال تدعني يا إلهي في الظلمة ألثم الحجارة و أعانق الصلصال و أعبد الوثن
 

ان عانقت و ظننت بشفة الشيطان لثمت هذه األشياء و ظننت أنها شفتي و بذراعي الشيط
 .أنهما ذراعاي

 استحلفتك بضعفي و قوتك
 و أقسمت عليك بعجزي و اقتدارك

 إال جعلت لي مخرجا من ظلمتي إلى نوري و من نوري إلى نورك
 ...سبحانك

 
 ال إله إال أنت 
 .ال إله إال اهللا

 
 

 أراد أن يرحمها
 
 

 .هي صاحبة مال و جمال و دالل
 

 .ن خواتم الماس و الزمرد ما يكفي لبناء جامعةفي أناملها الرقيقة المرصعة م
 

 .و على آتفيها معطف أنيق من فراء الفيزون النادر يكفي لإلنفاق على مستشفى
 

و آلما .. و في جراج بابا ثالث عربات مرسيدس أمد اهللا في عمره و هو ال يرد لها طلبا
 .رفض لها عريسا زادها في أصابعها خاتما

 
 .لدنيا ال تعرف ماذا تريد بالضبطو هي بعد أن امتلكت ا
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 .و هي و إن آانت ال تعرف ماذا تريد فإنها تعرف تماما ماذا ترفض

 
 .و هي ترفض آل ما يطرق عليها الباب

 
أو غائم .. فهو دائما حار أآثر من الالزم أو بارد أآثر من الالزم.. حتى الطقس ترفضه

 .ثر من الالزمأآثر من الالزم أو صحو أآثر من الالزم أو رطب أآ
 

آما أن الطعام دسم أآثر من الالزم أو مملح أآثر من الالزم أو مسكر أآثر من الالزم أو 
 .ساخن أآثر من الالزم أو بارد أآثر من الالزم

 
 .و البد أن ترى في آل شيء عيبا

 
 .نوع من الدلع و سوء التربية

 
 .عقدة الترف و الوفرة

 
 .و أف من هذا

 
 .و أف من ذاك

 
 .يرن تليفونها آل ثالث دقائق.. زهقانة.. قلقانة.. متضايقة.. حرانة.. نةبردا

 
 .تبكي بال سبب

 
 ..من الضجر أحيانا

 
 .أو من عبء حرية ال تعرف فيما تنفقها و ال آيف تنفقها

 
 .أو من أثقال ثروة ال تعرف آيف تبددها

 
 .ث الفارغو العب.. أو من وطأة زمن ال معقول يجرجر وراءه العقم و الالجدوى

 
و تحملق في األثاث المترف .. رأيتها تدور آالفراشة حول غرفة نوم في معرض موبيليا

 . ألف جنيه26على السرير بطاقة بالثمن .. بعيون نائمة
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و من خالل أهدابها المطلية بالماسكارا تتأمل وسائد ريش النعام و الدوالب المكسو 

ل اليد التي تطفئ و تدير و تغير قنوات بالشاموا و االزرار اإللكترونية في متناو
 .التليفزيون المثبت في أقصى السرير و تشغل الستريو و البيك آب و الكاسيت

 
 .موش بطال.. و سمعتها تمط شفتيها و تهمس في نبرة ال مبالية

 
 .ال شك أنها سوف تحدث صاحبها في التليفون بعد دقائق في شأن هذه الغرفة

 
 .سوف تنسى الموضوعو ال شك بعد ذلك أنها 

 
 .ثم إنها لن تفاجأ آثيرا حينما تطرق بابها عربة األثاث تحمل إليها غرفة النوم األنيقة

 
.. و ال شك أنها سوف تتثاءب في ملل بعد دقائق. و ال شك أنها سوف تتمدد عليها آقطة

 .ثم ما تلبث أن تفقد الشعور بجمالها و طرافتها
 

 .ما تلبث أن تزهدهآل شيء تملكه .. فإنها آالعادة
 

و الزمن الثقيل الذي يجرجر قطار الالجدوى يضغط .. ثم يعود آابوس الملل و الضجر
 .على أعصابها

 
 .ال تحتقروها يا سادة

 
 .و لكن أشفقوا عليها

 
 .فإن اهللا لم يحتقر شيئا حين خلقه

 
امرأة مدللة لم أنها .. و لكن آل ما في األمر. و لو أنه احتقر شأنها لما خلقها من البداية

 .تجد األب الذي يؤدبها و ال األم التي تنهرها و ال الدنيا التي تقهرها
 

 ..و لكن اهللا ال يهمل أحدا
 

 .و قد آتب على نفسه في أزله الرحمة للجميع
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و قد اقتضت رحمته أن يقسو أحيانا على بعض .. و قال عن نفسه أنه الرب ال رب سواه
 ..خلقه ليصلحهم

 
 .ى أن تكون لنا عيون و ال نبصر و تكون لنا آذان و ال نسمعفإنه ال يرض

 
 .و قد شق اللحم ليفتح عيون األجنة في األرحام آما شق الرءوس ليفتح مجاري اآلذان

 
 .و قد شاء ربنا عناية منه بهذه المرأة أن يرحمها

 
 .فصحت الجميلة ذات صباح لتكتشف أنها مسلوبة نعمة البصر

 
 .ينيها تماما فلم تعد تبصر شيئاانطبقت الظلمة على ع

 
 .و صرخت و بكت و ارتعدت رعبا

 
 .و اجتمع على رأس فراشها طب األمريكان و اإلنجليز و الفرنسيين و األسبان

 
 .و تداول علماء الشرق و الغرب و انفضوا و هم يقلبون األآف يأسا و عجزا

 
 ..و ال شفاء

 
 ..و ال حل

 
 ..و ال أمل في حل

 
 .آانت تتحسس وجه حبيبها و تبكي في حرقة و تهمس.. لمطبقة المطلقةو في الظلمة ا

 
حينما آانت لي عينان و حينما آان لي بصر لم أآن .. هل تصدق أني لم أرى وجهك

 .أراك
 

 .لم أآن أرى سوى رغباتي
 

 .لم أآن أشعر إال بنفسي
 

 .لم أآن أرى أحدا
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و رغباتي .. و جمالي أنا..  وجهي أناآان العالم آله مجموعة من المرايا ال أرى فيها إال

 ..أنا
 

و أحاول أن .. اليوم فقط أحاول أن أستشف مالمحك بأناملي و أحاول أن أتعرف عليك
 .أقترب منك

 
 .و أن أعاشر وجهك بعيني.. يا حبيبي آم أتمنى أن أراك

 
 .و بكت و غسلت يديه بدموعها

 
 .صدقوها يا سادة

 
و تشعر على وجه اليقين أن هناك .. تمنى شيئا بحقفهذه أول مرة تطلب شيئا بحق و ت

 .شيئا يسعدها
 

 .و اسألوا لها الشفاء... صدقوها
 

و بسر من أسرار اهللا الذي يخفي .. بفعل من أفعال الرحمة اإللهية.. فاليوم ولدت إنسانيتها
 .رحمته في عذابه

 
 
 
 
 
 

  ))الجسد و الروح((  
محمود مصطفى للدآتور  

 
 
 
 

لجسدا و الروح عن  
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. متناغمة متناسقة وحدة في الباطن و الظاهر انسجام هو السعادة أسرار من سر  
 

 في بالنجوم يمسك الذي المحكم النظام و حنان في العتمة انسدال و الشمس غروب إن
 السواقي صوت و النهر على الشراع انسياب و السحاب خلف من القمر إطاللة و أفالآها
 القمر فضضها التي الشجرات تلف الحديقة نسمات و بقراتهل فالح حداء و البعد على

 تعزف بنفس التناسق و النظام من الجميلة الصورة هذه اقترنت إذا.. حرير من آوشاح
.بعينها السعادة فهي.. الخيرة النية و المحبة و السكينة داخلها  

 
 و توترال و الغل يعتصرها بنفس الخارجي الجمال من الصورة هذه اقترنت إذا أما

 فنحن.. االنتقام نوايا و الحقد و الحسد و الثأر قنابل داخلها تنفجر و الكراهية فيها تعشش
 خارجية حربا يخلق أن إال له حل ال هتلر أمام نحن. انفصام و تمزق و خصومة أمام

 شقاء يخلق بأن إال يهدأ لن شقاء أمام نحن.. فيها يعيش التي الداخلية الحرب تناسب
.حوله  

 
 اإلنسان بين الباطن و الظاهر بين الصلح حالة هي الممكن الوحيد معناها في السعادة إن
 اآلخر في باطنه و ظاهره من آل فينسكب. اهللا بين و اإلنسان بين و اآلخرين و نفسه و

.لغته تتكلم و له تغني الطيور آل آأنما و.. الكل آأنه و منا الفرد يصبح و وحدة، آأنهما  
 

 في الخمر تكرع التي األنس شلة عن األلسن تتداولها التي للسعادة ارجةالد الصورة أما
 في تتالثم شفاه و تتخاصر أجساد و العاريات الباهرات النساء من باقة حولها و عوامة
.تلذذ و خدر في الحشيش تتنفس أفواه و مشتعلة شهوة  

 
 للحيوان ادهاقي ترآت نفوس مع فنحن سعادة حالة ليست و شقاء حالة هي الصورة هذه
.يضاجع و يأآل أن همه آل خنزير إلرضاء حياتها آرست و يسكنها الذي  

 
.اللزج الحيوانية مخاط في لإلنسانية غرق حالة.. عبودية حالة هي  

 
 
 و المناصب وراء جريا بعضا بعضهم على يتسلقون الذين اآلخرين السعداء حالة مثلها و

.السبل بكل القوة و السلطة يلتمسون و لعقارا و الطين و المال يكدسون الذين اآلخرين  
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 و بالمال نفعل ماذا (( في هي بل السلطة أو القوة أو المال في تكون أن يمكن ال فالسعادة
)).السلطة و القوة  

 
.السلطة و القوة و المال تستخدم التي النفس في  

 
 في لكن و ستالالكري و الشينوا و العجمي بالسجاجيد المفروش البيت في ليست السعادة
.تسكنه التي النفس  

 
.. نفوسنا من)).. الداخل (( من نحن آنا إذا شيئا لنا يقدم أن يستطيع ال)) الخارج (( و

 هذا مع صلح في نكن لم إذا و.. السخية الخارجية المنحة بهذه لالنتفاع معدين غير
.معه تكييف في و الخارج  

 
 تشاء ما أعطيك سوف أرضه في طامعال للفالح اإلقطاعي يقول لتولستوي قصة في و
 دائرة في جريا اآلن من تنطلق أن لك.. ألفا.. فدان مائة.. فدادين عشرة تريد. أرضي من
 ما بكل رسمتها التي الدائرة لك فتكون الشمس تغرب أن قبل مكانك إلى بعدها تعود

 إذا أما الشمس، غروب قبل البدء نقطة إلى تعود أن شريطة.. أرض من عليه اشتملت
 دائرة في الطماع الفالح يفكر و.. الصفقة عليك ضاعت فقد تعد لم و الشمس غربت
 في قصوى سرعة و همة إلى منه يحتاج مطمع هو و.. اإلقطاعي أرض آل تشمل آبيرة
.الغروب على الباقية القليلة الساعات في آلها بها يحيط حتى الجري  

 
 في طمعا و بقوته اغترارا دائرته من وسع آلما الوقت تقدم آلما و الجري في يبدأ و

 ال ثم.. هدفه بلوغ من ثوان قبل ميتا يسقط و أنفاسه تتقطع أن النتيجة تكون و المزيد
 الحقيقية اإلنسان حاجة هي هذه و.. فيه يدفن متر في متر على إال األرض من يحصل

 و هواءأل عبدا فيعيش الحقيقة هذه ينسى هو و.. فيها يرقد أشبار بضعة األرض من
.حياته عليه تضيع أوهام و أطماع  

 
 األنيق بيته من هرب و الفالحين على أرضه فوزع الحقيقة هذه إلى تولستوي فطن قد و

.المعدمين الفقراء مع حقير آوخ في سكن و الدافئ  
 
.صوفها يغزل و لبنها يحلب عنزة على عاش الذي غاندي فعل آذلك و  
 
.ثوبه إال يملك ال.. ولد بال و زوجة بال و بيت بال عاش الذي المسيح فعل آذلك و  
 
.السعادة تكون آيف الناس ليعلموا جاءوا الذين العظام السعداء هم هؤالء و  
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 يكون وحده بذلك الشهوة آبح و النفس ردع و الرغبة قمع في السعادة إن بوذا لنا قال
.الجسد سجن من تحررها و للروح الحقيقي العتق  

 
  )).وجدها سبيلي في نفسه أهلك من (( :المسيح لنا قال و
 
 من و مني فليس منه شرب فمن بنهر مبتليكم اهللا إن: (( القرآن في لجنوده طالوت قال و
  )).مني فإنه يطعمه لم

 
.الحقيقة إلى رموز و إشارات آلها و  
 

.. الثروات و للمطامع تكديسا و مضاجعة و شربا و أآال لنشبعها الشهوة نوهب لم فنحن
.السلم درج على نصعد آما عليها نصعد و نكبحها و لنقمعها الشهوة وهبنا نماإ و  
 

.عليه التسلق و ردعه و آبحه و بقمعه وجودها الروح تؤآد الذي الضد هو فالجسد  
 
 وجودها عن تعبر و حاآمة آأميرة هويتها الروح تسترد آبحه و ردعه و الجسد بقمع و
 و.. ميراثها و بجنتها جديرة تصبح و الطين ةقبض من ذاتها تستخلص و نفسها تثبت و

.الحقة السعادة هي هذه و.. اهللا جوار إلى الصدق مقعد و آلها، السماء ميراثها  
 

 بالمادة الشريفة ذاته اإلنسان قرن و الحيوانية الجبلة انتصرت و الطين حكم غلب إذا أما
 التي الطبيعة نار إلى و ةاآللي غلظة إلى و الضرورات سجن إلى بنفسه هبط فقد الطبيعية
 و التمزق و التعاسة هاوية تلك و.. لها و فيها و منها أصبح و بعضا بعضها تأآل

.الشتات  
 
.روحه نورانية إلى مادته قبضة من خارجا الكدح هذا هو اإلنسان طريق و  
 

  )).فمالقيه آدحا ربك إلى آادح إنك اإلنسان أيها يا(( 
 
 يهدأ ال قلق في روحه و جسده قطبي بين يتأرجح ميالده ةلحظ من دائمة مكابدة في هو و
.السقوط يعاود ثم الصعود يعاود ثم يسقط ثم يصعد.. يتوقف ال صراع و  
 
.الكمال إلى معراج له منا آل و  
 
.إيمانه و عزمه قدر على يصعد منا آل و  
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.الشهوات آبح و البطون على األحزمة ربط دون صعود ال و  
 
 في قيمة بذات تعد لم المادية اللذة فموضوعات حرمانا الحرمان في رىي ال حقا الكامل و

.. المجردة اللذات و الروحية المتع تذوق إلى العالي بإدراآه وصل قد فهو نظره
 ارتقاء فقط ليس و أذواق ارتقاء هو و.. يسيغه ال غليظا شيئا ذلك بعد الماديات فأصبحت

.عزائم و همم  
 
 إلى البشرية الصفات من الخروج.. بالخروج النفسي راجالمع هذا يسمون الصوفية و

.اإللهية الصفات  
 
 هي و.. إليه يجذبهم و األرض لهم يطوي آما أحبابه عن البشرية الصفات يطوي اهللا و

 خارجا مجذوبا منه جعلت استعداد غير على لصاحبها جاءت إذا هي و.. الصوفية الجذبة
 الصالح ليس و.. بوعي الصالح هو الكمال نأل.. الكمال دون رتبة هي و صوابه، عن
.الوعي بفقد  

 
.القدوة هم الموضوع هذا في األنبياء و  
 
.عقل بال وجهه على هائما أو مجذوبا آان واحدا نبيا نعرف لم و  
 
 الخلوة برياضات الطريق السالك يتعجل أن.. الصوفي الطريق مزالق إحدى هذه و

.معا عقله و وانيتهحي فيفقد المضنية مجاهداتها و الحادة  
 
 طريق.. الوسط طريق فاختار النفسية التزآية لهذه األمثل المنهج هو آان القرآن و

.التفريط و اإلفراط بين االعتدال،  
 

 رهبانية ال.. االعتدال جادة على النفس بضبط فنصح )).. تسرفوا ال و اشربوا و آلوا(( 
 الشريعة دستور على السلوك ضبط نماإ و.. الشهوات لعنان إطالق ال و.. الدهر صيام و
.جذب دون و تعسف دون الروحي العروج إلى يؤدي منهج هو و.. الوصايا و  
 
 هو إنما و العادات خوارق و الكرامات يديه على تجري بأن السالك المسلم يهتم ال و

.االستقامة هي آرامة أعظم.. يقول  
 
.حقا اإلنسان سمة هي االستقامة و  
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 وحدة في الباطن و الظاهر انسجام بأنها المقال بداية في وصفناها التي ةالحال تلك هي و
 و بينه و الناس بين و بينه و نفسه و اإلنسان بين الصلح حالة أنها و.. متناغمة متناسقة

.اهللا بين  
 
 

 األصنام
 
 
 

 يعد لم و.. أوثانها و بأصنامها وراءنا الجاهلية خلفنا إننا و العلم عصر في إننا نقول نحن
 غير إلى الشرك انتهى.. لبعل يسجد من ال و هبل و العزى و الالت يعبد من هناك
.رجعة  

 
 و التسابيح نرتل و البخور نحرق و نرآع و نسجد أوثان عبدة نحن بل أقول لكني و

.لها حصر ال ألصنام لحظة آل في االبتهاالت  
 

.القمر تراب على مشينا لو و.. اإللكترونات بلغة تكلمنا لو و بعينها الجاهلية في نحن  
 

 ثياب تحت تسترت و.. نوعياتها و صورها اختلفت و.. األصنام أسماء اختلفت إنما
.بعينها األصنام هي لكنها و.. األلفة  

 
 المعبود اإلله مرتبة إلى رفعناه صنم إال هو هل و.. اليوم العاري المرأة جسد يكون ماذا

.المرتجى المعشوق  
 

.بضاعة أي بها نروج مسجلة مارآة العاري مالجس صورة أصبحت لقد  
 

 إعالنات و السجائر إعالنات على يرسمها التي التاجر تعويذة هي العارية المرأة صورة
 أدوية حتى األقمشة و الحراير و الساعات و الكاميرات و البيرة و الصابون و الخمور
.األسنان معاجين و الحالقة شفرات و الزآام  

 
.المسرح و السينما أفيشات آل في مشترك عامل هي و  
 
 و بمناسبة الفاترينات جميع في و المعايدة آروت على و المجالت أغلفة على هي و

.مناسبة بدون  
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 في سبب بدون نجدها و العطر زجاجات و البونبون علب و الشيكوالته علب على هي و

.الماآينات لتروس إعالن  
 
 من طبقا لنا تقدم ع م س طائرات في و لبابا لنا تفتح سيارات إعالن في بها نفاجأ و

 إعالن في و بل.. القهوة من فنجانا لنا تقدم بن مطحنة جانب إلى و.. ابتسامة مع الجاتوه
 عارية نصف أو عارية دائما هي و.. جديدا بيتا لنبني تدعونا الصلب الحديد أسياخ عن
.بالمايوه أو  

 
 العين لشد طريقة ال و.. الجديد المعبود هذا امباستخد إال االنتباه لجذب وسيلة ال آأنما و
.الوثن بهذا بالتلويح إال  

 
 ترتل و األشعار تنشد و الدموع فيه تسفح العصري التسبيح و االبتهال و الذآر إنه

 حلقة آل الحلقات و المسلسالت تؤلف و السبعايات و الرباعيات و األغاني و المزامير
.المتفرج و المستمع شهية تثير و الذهن تشحذ  

 
 فيه يتجمع الذي األولمب جبل أو العظمى الكاتدرائية أو المعبد لعله أو الثاني الصنم أما

 العيون حولها تتحلق التي اإلستهالآية البضائع فاترينة فهو العصرية اآللهة حشد
 الذهبية الساعة و التليفيزيون و الريكوردر و للثالجة ترآع تكاد مسبحة مبهورة مشدوهة

 الصانع و يختلس الموظف و أخاه يسرق األخ و أباه يقتل االبن و. الماسي سوارال و
 فاترينة.. الوهاجة الفاترينة هذه سبيل في يزيف المزيف و يزور الصراف و يغش

 وجهها عدا ما يفنى شيء آل و.. لها يصلون الليل يسهرون و يتهجدون الكل.. األحالم
 آل من التجارة و المال حي في الفلورسنت و لنيونبا دائما المضاء اإلآرام و الجالل ذي

.مدينة  
 

 الذي السياسي المذهب و النظرية و المجردة الفكرة هيكل.. الهيكل فهو الثالث الصنم أما
 ما إال صدقا يرى ال و نظريته بنود تقوله ما إال حقا يرى ال. المتعصب المريد فيه يرآع
 أن يستحق فاسق مارق خائن فهو آخر بمذه عن يتكلم من سمع فإذا مذهبه به يأمر
 يوضع أن يجب عنده فاإلنسان معكوس منطق و مقلوب بفكر يعيش هو و.. حيا يحرق
.اإلنسان خدمة في النظرية ال النظرية خدمة في  

 
 الطنانة الشعارات و الورق قصاصات عابد و المجرد األجوف الصنم عابد هو هذا و

.مانالز هذا مجانين أحد هو و.. الكاذبة  
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 عرش على الجالس المستبد الطاغية و المطلق الحاآم و الدآتاتور هو شائع آخر صنم و
 المسبحين و المجامر و المباخر حملة و المصفقين و الهتافين بالط حوله من و السلطة
 و األناشيد تزفه. األبواق نافخي و الطبول قارعي و الكذابين و المنافقين و بالحمد

 المعين و المنقذ و الرزاق إنه.. مدارسهم في االطفال يلقن و.. انمك آل في األهازيج
 يتوجهوا أن عليهم أن و عري من يكسوهم و خوف من يؤمنهم و جوع من يطعمهم الذي
 و وصاياه يعوا و آلماته يحفظوا أن عليهم أن و.. صباح آل التحميد و بالتسبيح إليه

.رضاه يلتمسوا  
 
 عبادة)).. الذات (( صنم هو انتشارا أآثرها و لعصرا هذا أصنام أشيع آانت ربما و

.الهوى اتباع و.. النفس  
 

 و.. بشهرته يفتتن الذي الممثل و.. أناقته يعبد الذي الرجل و.. جمالها تعبد التي المرأة
 و بنفسه المعجب الذآي اللبق المتحدث و.. ببطولته المبهور البطل و.. لفنه العابد الفنان
.بماليينه الفرحان الماليين صاحب و.. بشخصيته المزهو لسهرةا نجم و.. بذآائه  

 
 دم من القرابين له تقدم ذاته في صنم المادي العصر هذا في و األحوال أآثر في المال و

.الجميع  
 
 أو القبيلة أو للعائلة )) العصبية (( هو أآبر صنم وراء )) الذات (( صنم يختفي قد و

.شرك آلها و.. عبوديات آلها و.. أصنام آلها و الملة وأ العنصر أو العرق أو الطائفة  
 
 من خالصا وجهه و قلبه أسلم و جميعا منها تحرر إذا إال هللا عبدا يكون ال اهللا عابد و

.المنازعات و التبعيات و العالئق و الشواغل جميع  
 

.الدين هو هذا )).. منازع بال (( هللا القلب  
 

 أوثانها نصبت و الجديدة بأصنامها جاءت التي العلم ليةجاه.. جاهلية فهو فيه نحن ما أما
 لها وظفت و الهياآل لها أقامت و بعل و هبل و العزى و الالت مكان أقامتها و العصرية
.القرابين و النذور لها قدرت و الكهان و السدنة  

 
 دىإح في نفسه أآثرنا لوجد صدق لحظة في أنفسنا صارحنا و أنفسنا إلى جلسنا أننا لو و

 عصر أقامها التي الخفية األثان تلك من لوثن يدري أن دون يسبح األصنام عباد خانات
.الناس قلوب في المادة  
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مناقشة بال ساخطون  
 
 
 

.الشباب بين اليوم موضة أصبح شيء آل على االحتجاج و التذمر و الرفض و السخط  
 

.اآلباء على االحتجاج يكون أحيانا  
 
.الحكام على أحيانا و  
 
.اإلجتماعي النظام على أحيانا و  
 
.آله الكون على أحيانا و  
 
.سبحانه اهللا على أحيانا و  
 

..هدف بال و بهدف قضية بال و بقضية.. تمييز بدون.. ال آلمة  
 
 و المسئولية و للواجب.. ال و.. للعمل.. ال و.. األخالق و للقيم ال و.. للنظافة.. ال أحيانا و

.النظام  
 
 على يتناآحون الذين الهيبيين مجتمع هو المتطرفة الالئية لهذه ديدالج النموذج و

 آل في يشترآون و بيرة زجاجة ثمن يتسولون و الجنسي الشذوذ يمارسون و األرصفة
 طالئع أنهم يتصورون و.. شيء آل على يبصقون و مظاهرة آل في يهتفون و إضراب
 أقفاص من فعال خرجوا أنهم لحقا و.. اإلنسانية أقفاص من خرج من أول أنهم و الحرية
.القرود أقفاص في ليدخلوا لكن و اإلنسانية  

 
 لجاهلية -سلم و عليه اهللا صلى – محمد قالها حين الكلمات أشرف من آانت.. ال آلمة و

.الخير و العدل و الحق و النور معها تحمل آلمة آانت ألنها زمانه  
 

.عدم من أمة أشادت.. ال آانت  
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.طريق و آتاب و جديدة رؤية معها.. ال آانت  
 
.يهدي شعاعا و تبني يدا آانت إنما و يهدم معوال تكن لم  

 
 الثورة.. اإلطالق وجه على ال أما.. للباطل ال و.. للظلم.. ال لنقول مندوبون جميعا نحن و

 بنشدان خطأ من الخروج.. أظلم هو ما إلى ظلم من الخروج.. للسخط السخط و للثورة
 جنبات في اآلن تردد التي الجديدة الصرخة هذه.. رؤية بدون شيء آل تهديم.. الفوضى
 ذآاء و خفاء في تعمل ماآرة عقول ورائها من و.. شبابه على دست دسيسة هي العالم
.شيء آل إلفساد  

 
 

 أن يمكن السينما في الموضة في الرواية في السياسة في الفلسفة في الفكر في الفن في
.للتهديم الخبيثة التيارات هذه و.. الخفية األيدي هذه تلمس  

 
.القصة و الرواية من اإللهية الصورة غياب  

 
 ساعات فيها نعيش و.. الكوابيس آأنها و نقرأها أو الشاشة على نراها التي الروايات تلك
 و التوهان و الضياع و الشك من بحالة نخرج و.. إله بال عالم في آأننا و مظلمة ثقيلة
.شيء آل نلعن نحن  

 
 و االنحالل و الالمباالة و الخيانة و الجنس حول واحد فلك في الروائية األفكار دوران
.األسرة روابط تحطيم بهدف ثمن بأي اللذة طلب  

 
.العواطف تحرير باسم اإلباحية إشاعة  

 
.الشذوذ و الجريمة على بالترآيز الفطرة إفساد  

 
 

.ميةالتقد و الثورة باسم الطبقات تحريض و الغوغاء تملق  
 

 لترويج الجذاب السليوفان من آغالف اإلمتاع و الطرافة و الجميل األسلوب استخدام
.الفكرية البضائع أردأ و المضامين أسوأ  
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 و العبثية و القيء و الغثيان من حالة إلى يعتنقه من آل معه يحمل الذي سارتر فكر
 بال و عناية بال دهوح ترك و الكون في به قذف اإلنسان بأن و الجدوى بعدم اإلحساس
.رعاية  

 
 تبحث هائجة جنسية غرائز مجرد اإلنسان بأن اإلعتقاد على قارئه يحمل الذي فرويد فكر
 ما أشرف بأن و.. الشيخوخة و الشباب و الطفولة في و اليقظة و النوم في اإلشباع عن
 شهواته يغلف حيوان بأنه و التناسلية أعضائه من خرج قد آداب و فنون من اإلنسان أبدع

 التهديم و غريزة فيه التخريب.. موته إلى مولده من حيوان لكنه و. الكاذبة بالمبررات
.غريزة الموت و غريزة  

 
 في المارآسي الفكر سار الجنسية بالحوافز اإلنسان سلوك تفسير في فرويد نهج على و

.المادية بالحوافز التاريخ سلوك تفسير  
 

 لتفجير مستمرة ثورة و مطلق رفض حالة إلى بالشبا ليستفز مارآوز هربت جاء ثم
 البنيان لتهديم المارآسي الفكر نداء تلبية عن البروليتاريا تكاسلت أن بعد المجتمع

 إليها قدمته الذي السخي البقشيش و الراحة رشوة إلى و الترف إلى أخلدت و االجتماعي
.الغربية الرأسمالية  

 
..اليهود من جميعا آانوا ماديةال األفكار تلك رواد أن مصادفة ليست و  
 

.الهامش على سؤال ثم  
 

 باإلنسان يؤدي موضوعية في الحياة تأمل و الوجود إلى المنصف النظر أن صحيح هل
 بأن إحساسا يخلف و الجدوى بعدم اإلحساس و العبثية و القيء و الغثيان من حالة إلى

..عناية؟ بال وحده ترك و الكون في به قذف اإلنسان  
 
التناسلية؟ أعضائه فلك في يدور اإلنسان أن صحيح له و  
 
 في نقول ماذا و.. الطبقي بالصراع التاريخ مراحل جميع تفسير الممكن من هل و

.التاريخ يشكل ذلك مع صراعهما و.. بروليتاريا آالهما و الصين و روسيا بين الصراع  
 
.. التناسلية أعضائه فلك في يدور هو هل القدس أو فيتنام في يموت فدائي في نقول ماذا و
.صرفة مثاليات و مجرد حق سبيل في آله بجسده يضحي الذي هو و  
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 من خارج قيء و وحده سارتر عند عبثية فهي.. العبثية و القيء و الغثيان خرافة أما
 من أآثر منضبط العبثية من بريء فهو الكون أما.. هو يعانيها باطنية حالة و نفسي مناخ
 أآبر هي و المجرة إلى أو فيه ما أصغر هي و الذرة إلى نظرنا سواء إلكترونية ساعة
.عوالمه  

 
 شحنة أعطى أو أخذ إذا إال مدار إلى مدار من ينتقل أن إلكترون يستطيع ال الذرة في

.إليها أو النواة من حرآته تساوي  
 
.صغره فرط من جرم له يعرف ال الذي اإللكترون حال هو هذا و  
 
 تدور و أفالك في تتحرك و تموت و تشيخ و تشب و الشموس تولد يمةالعظ المجرة في و

 ال ثابتة قوانين و مقدرة لهندسة وفقا نظام و دقة في يجري هذا آل الكوآبات حولها
.تخرق  

 
 اإللهية فالعناية.. الصحيح هو العكس بل. عناية بال الكون إلى به يقذف فلم اإلنسان أما

 بجميع سلحته فالعناية.. أمه رحم في تكوينه لحظة من بل.. ميالده لحظة من به حفت
 الذآاء و الحيلة و العضل و اليد و البصر و بالسمع سلحته.. يحتاجها التي الدفاع وسائل

.العقل و  
 
 طول األفعال ردود و اإلشعارات تنقل عصبي خط مليون آالف عشرة وحده المخ في و

.عطل بال و خطأ بال الوقت  
 
 أضعاف سبعة تبلغ العامل النسيج في وافية زيادة الكبد و رئتينال و الكليتين في و

 لمواجهة اإللهية العناية وهبته الذي )) االستبن (( االحتياطي هي الزيادة هذه و.. الحاجة
.المحتملة الطوارئ و األعطال  

 
 تلقائية في الوقت نفس في تتجدد خلية مليون ستون اإلنسان جسم من الساعة في يموت و
..بديع نظام و دقة و  
 
 داخل في.. الملليمتر من ألف من واحدا حجمها صغر في تبلغ التي الواحدة الخلية في و

 و ( الطاقة لتوليد جهازا و مخازن و مصانع اإللكتروني بالمجهر نرى الدقيقة الخلية هذه
 من جزء هو صندوق داخل هذا آل.. المختلفة األنشطة هذه لتنظيم آليا مخا و ) أرشيف

.الملليمتر من فأل  
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 عن سارتر آالم يكون ماذا و.. يكون فماذا الخالق من العناية منتهى هو هذا يكن لم إن
 على الجرأة إال.. عناية بال الوجود في به قذف الذي اإلنسان عن و الوجود في العبثية
 و مرض من اإلنسان على يجري ما هو بالعبثية سارتر مراد آان إذا و بعينها الحق
 و براآين و زالزل و أوبئة و آوارث من الحياة على يجري ما و موت ثم خةشيخو

 بدون و نصح و نمرض نحن و عارضة أمور آلها فهذه مهلكة حروب و طوفانات
 و الزالزل و القاعدة هي الصحة و االستثناء هو المرض و.. الصحة نعرف ال المرض
 و. فوائد و منافع و خير وجه له منها آل و استثنائية حوادث الطوفانات و البراآين
 هذا لوال و السنين من عدد آل توازنها األرضية الكرة تستعيد البراآين و بالزالزل
.داخلها في الهائلة بالضغوط األرض النفجرت المؤقت التنفيس و التفريج  

 
 األمراض تربي آما العزائم تشحذ المحن و التحمل، و الجلد تربي المشقات و اآلالم و

.الحصانة و ةالوقاي  
 
 نظرت و بعينيك ابتعدت فإذا عيبا قريب من يبدو الصورة في آالظل الكون في الشر و

.للصورة مكمل جزء أنه و ظل، هو العيب هذا أن اآتشفت آلية نظرة الصورة إلى  
 
 عين هو القوس اعوجاج أن آما آماله عين هو العالم نقص أن عربي ابن يقول هذا في و

 زائل عارض آله الدنيا عالم إن ثم.. رمت لما و النكسرت استقامت اأنه لو و صالحيتها
.اآلخرة في باق لخير مقدمة اهللا جعله قد و زائال و عارضا شره آان لذلك و  
 
 بقراءة رواية على الحكم و.. أخرى حياة و آخر، لفصل بداية إنما و نهاية ليس الموت و

 الرواية تتم أن إلى االنتظار جبي إنما و.. صحيحا حكما يكون ال منها واحد سطر
.عليها نحكم أن قبل فصوال  

 
 ما اهللا على نوجب آيف و.. لماذا و للجميع السعادة يحقق أن اهللا على يجب هل ثم

.نظرنا وجهات و تفكيرنا بطرق نلزمه آيف و.. نجهل  
 
 السم و الحقد و الشر فيها ينفثون هم و.. جنة يستحقونها هل جنة يريدونها الذين هؤالء و
. لحظة آل في  

 
 إال قضاء عليه يجري ال اإلنسان أن عربي ابن رأيه في يؤيده و ذلك في الغزالي يقول و
.استحقاقه جنس من  

 
  ))عينك إال منك ال و فيك يظهر ال(( 
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.ضميرك و نيتك و قلبك جنس من إال الحوادث من عليك يجري ال أنه بمعنى  
 
 ال أنت.. فمك سعة تساوي دائما الماء من جرعتك : ((المعنى هذا في لنك ميتر يقول و

 قاتال آنت إذا و السرقة حوادث إليك أسرعت لصا آنت إذا.. الطريق في نفسك إال تقابل
  )).لتقتل الفرصة تلو الفرصة الظروف إليك قدمت

 
.الممكنات أفضل دائما بحكمته اختار و العدل مقتضى على العالم صاغ اهللا إن  

 
 القانون و العدل و النظام و اإلبداع و الجمال إال للباحث يكشف ال الحياة و الكون تأمل و
.نحن نظمنا في إال الفوضى توجد ال و  
 
.. الغثيان و العبث إال ترى ال الحق عن مالت التي القلوب و قذى فيها التي العيون لكن و
.التهديم و لإلفساد إال تعمل ال و  
 

.طالئعه و الشر فرسان هم هؤالء  
 
 بها يراد سموم من لنا يدس ما أآثر فما ناقد بعقل و بحذر أيدينا إلى يصل ما آل لنقرأف

.هالآنا  
 
 فليقرأ آالمي في يشك من و رحمة آلها مشيئته بأن و خير آله اهللا بأن دائما لنثق و

.األول من أخرى مرة المقال  
 
 
 
 
 
 
 
 

الحائط في شق  
 
 
 

 نصف قطرها دائرة عن يزيد ال صغير عالم في تتجول و الحائط شق تسكن التي النملة
 بيتها إلى األرض من الخبز فتافيت نقل هو يتغير ال واحدا عمال الحياة طول تعمل و متر
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 من الفتفوتة هذه إال لها غاية ال الحياة أن و الصغير الشق هذا هو آله الكون أن تتصور
 إليه تذهب مدى أقصى افهذ التصور هذا في معذورة هي و.. ذلك وراء شيء ال ثم الخبز

.حواسها  
 

 الغرفة و الغرف إلحدى الحائط و حائط في شرخ مجرد هو الشق أن فيعلم اإلنسان أما
 من واحدة العمارة و عمارة في مثلها عشرات من واحدة هي الشقة و الشقق إحدى في

 و جمهورية عاصمة القاهرة و بالقاهرة أحياء عدة من واحد الحي و حي في عمارات
 قارات أربع مثلها و أفريقيا اسمها آبيرة قارة في أقطار عدة من قطر مجرد بدورها هذه

 بدورها األرضية الكرة و.. األرضية الكرة اسمها الفضاء في سابحة آرة على أخرى
 آلها المجموعة و.. آوآبية مجموعة في الشمس حول تدور آواآب تسعة من واحدة
.شمس مليون ألف مائة من مجرة حول الفضاء في األخرى هي تدور بشمسها  

 
.. شكال له يعرف أحد ال فضاء في بشموسها تسبح أخرى مجرة مليون ألف مائة غيرها و
 سبع من واحدة مجرد هي و الدنيا السماء أو األولى بالسماء يعرف ما يؤلف هذا آل و

 عرشه على الخالق اإلله يستوي فوقها من و قدم تطأها لم و عين عليها تطلع لم سماوات
.ذرة أصغر إلى مجرة أآبر من عليها يهيمن و األآوان هذه آل يدبر  

 
 الذين النمل أشباه الناس أآثر فما ذلك مع و.. الحقيقة وجه على اإلنسان يعلمه هذا آل

 محدودة دائرة داخل يتحرك نفسه شق داخل منغلق واحد آل محصورين سجناء يعيشون
 الحصول عند تنتهي و تبدأ الذاتية الهموم من مفرغة حلقة داخل يدور و أمتار عدة من
 اإلنسان ذلك اهللا وهب ما رغم.. ذلك وراء شيء ال ثم امرأة مضاجعة و خبز آسرة على
 ذلك غوامض من له آشف ما رغم و ذآاء و حيلة و أدوات و اختراع و خيال و علم من

.المذهل الفسيح الكون  
 

 أو قوقعته نفسه على يغلق واحد آل نمل و سالحف و قواقع ذلك من بالرغم الناس أآثر
.المآرب و األطماع و األضغان و األحقاد من ضيق مظلم جحر داخل يختبئ أو درقته  

 
 غير هناك أن نسي و بالنساء مليء العالم أن نسي قد و الغيرة من يموت الذي نرى
 غبائه و بجهله نفسه سجن لكنه و.. الجميلة األخرى األهداف و اللذات عشرات النساء
 ال عسل بقطرة يلتصق آما بها التصق واحدة نملة جحر داخل و واحدة امرأة داخل
.فكاآا لنفسه يعرف  

 
 قمقم في يقوم و ينام و يصحو الثأر و االنتقام في أآالة رغبة داخل مغلوال آخر نرى و
 على بها ينقض التي الكيفية في إال يفكر ال و خالصا لنفسه يعرف ال الكوابيس من
.دمه يشرب و لحمه لينهش مهغري  
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 قرد مثل اللذة الستدرار حيوانية محاولة في غاب و األغطية تحت تكوم قد آخر نرى و

.أنثاه أمام السرية العادة يمارس الذي الجبالية  
 
 من زنزانة نفسه على أغلق و السوداوية األفكار من دوامة في غرق قد آخر نرى و

.الخمول و اليأس و الكآبة  
 
.شيء بكل الضيق و التبرم و السخط و الرفض موقف داخل نفسه أسر قد آخر نرى و  
 
.فسيح واسع العالم لكن و  
 
 و مذهل و جديد هو ما لكل االآتشاف فرص و لها حد ال السعادة و العمل إمكانيات و

.نهاية بال لحظة آل تتجدد مدهش  
 
.القمر تراب على اإلنسان مشى قد و  
 
.لزهرةا آوآب على السفن نزلت و  
 
.المريخ إلى التليفزيونية الكاميرات ارتحلت و  
 

 من أسنانه على يعض و النملة مثل الحائط في شق داخل نفسه اإلنسان يسجن فلماذا
.ثأر على ضلوعه يطوي أو لذة عن بحثا جلده يحك أو الغيظ  

 
 الخيرات و بعضا بعضها األمم تغتصب لماذا و بعضا بعضهم الناس يسرق لماذا و

.عنها يبحث من أقدام تحت األرض في مطمورة األرزاق و حدود بال احوله  
 
 تخطيط و حكمة و نظام و جمال من فيها بما البديع الكون صورة و اليأس لماذا و

.العطاء عن يكف ال آريم.. ميزانه يخطئ ال عادل بإله توحي موزون  
 

 و الدنيا على فرجلنت برؤوسنا نطل و قوقعاتنا نكسر و.. جحورنا من نخرج ال لماذا
.نتأمل  

 
 إلى الوطن نتخطى ثم األآبر الوطن هموم لنحمل الذاتية همومنا من نخرج ال لماذا

 من جئنا الذي اهللا إلى ثم وراءها ما و الطبيعة إلى اإلنسانية نتخطى ثم.. الكبرى اإلنسانية
.المغيب غيبه إلى مصيرنا و المغيب غيبه  
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 و جبن في بالجحور نلتصق بأن نكتفي و نطير أن فنجرب أجنحة لنا أن ننسى لماذا

.داخلنا في للخنزير قيادتنا نسلم و الطين في نغرق و الوحل في نغوص  
 

.فعال أحرار أننا ننسى و المكرر الروتين و اآللية و للعادة أنفسنا نسلم لماذا  
 

..صراصير و نمل أآثرنا لماذا  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
))عصري لفهم محاولة - القرآن )) 

 
محمود مصطفى للدآتور  

 
 
 
 

 مقدمة
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 نزل آأنه و نزوله من عام أربعمائة و ألف بعد العقول يتحدى المعجزة المسلمين آتاب القرآن مازال
 يفاجأ سوف دفتيه بين و.. اليوم حروب و اليوم أسرار و اليوم شواغل و اليوم علوم عن ليتحدث اليوم
 و العلوم هذه من بلمحات الحياة و التشريح و الطب و لوجياالجيو و الطبيعة و الفلك بعلوم شغوف آل

 خفايا و الغيب عوالم في بالجديد و الطبيعة وراء ما و الروح و النفس و الباطن علوم في بالجديد
.األديان و الشرائع و الدستور و األخالق في المبهر و بالجديد و.. المادة و المكان و الزمن  

 
 تتحدث القرآن آيات نزلت حتى الشمس حول تدور آواآب سبعة عن دثونيتح الفلك علماء ظل قد و

:يوسف سورة في القمر و الشمس و آوآبا عشر أحد عن  
 

) )) [ 4 (َساِجِديَن ِلي َرَأْيُتُهْم َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َآْوَآًبا َعَشَر َأَحَد َرَأْيُت ِإنِّي َأبِت َيا ِلَأِبيِه ُيوُسُف َقاَل ِإْذ(( 
  ]يوسف

 
 على القمر و األرض مع تدور آوآبا عشر أحد بالفعل رصدت الفلكية التلسكوبات أن اليوم نعلم و

.قريبا إال يعرف لم تماما جديد أمر هو و.. الشمس حول متفاوتة شاسعة أبعاد  
 
 و البنان طرف على المرسومة البصمة عن شيئا يعلم الجاهلية أيام القدامى العرب من أحد يكن لم و
 بكل فإذا.. التوأم أخيه حتى مخلوق فيها يشارآه ال التي شخصيته على لتدل مولود آل بها ينفرد يالت

 فيه يشك آان الذي البعث يوم عن المجيد قرآنه في ربنا فيقول.. بها ينفرد التي بصمته له إنسان
 و.. هيئتهم فسال إلى الموتى يعود سوف و قبورها من األجساد تقوم سوف القيامة يوم إن الجاهليون

:البعث في يشك الذي الجاهلي لهذا يقول  
 

  ]القيامة) )) [ 4 (َبَناَنُه نَُّسوَِّي َأن َعَلى َقاِدِريَن َبَلى) 3 (ِعَظاَمُه َنْجَمَع َألَّن اْلِإنَساُن َأَيْحَسُب(( 
 
 و تتكرر ال التي المتفردة شخصيته على الدالة المعجزة للبصمة الحامل ألنه بالتسوية البنان يخص و

.البعث يوم إليه تعود سوف التي  
 

 ال و العرب يعلم يكن لم و.. يعلمون يكونوا لم.. ؟ هذا عن شيئا يعلمون األوائل العرب آان هل
 أربعمائة و ألف قبل القرآن آلمات فنزلت.. البصمة هذه عن شيئا أمريكا في ال و أوروبا في الفرنجة

.عنها لتعلن سنة  
 

.بحتا قرآنيا إعالما البنان على التي البصمة آانت  
 
 
 

 آالوتد غلظة منه أآثر األرض تحت ممتد جذر له جبل آل أن يعلمون حينذاك األرض علماء آان هل
 بشكل األرض محيط على موزعة الجبال هذه أن و ] .. النبأ) )) [ 7 (َأْوَتاًدا َواْلِجَباَل (( ثباتا ليزيده

 و الميكانيكا في اآلن معلومة قضية هذه و.. منتظما األرض دوران ليكون آثقاالت مقدر و محسوب،
 غير منسابة الحرآة تجعل و الحرآة تنظم التي هي األطراف على الدائرة الثقاالت هذه إن.. الحرآة
.قلقة  
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  ]الحديد) )) [ 25.. (ِللنَّاِس َوَمَناِفُع َشِديٌد َبْأٌس ِفيِه اْلَحِديَد َوَأنَزْلَنا(( 
 
 خاص سماوي تعدين بعملية ذلك آان و.. السماء من الحديد جاءنا فقد أخرى، قرآنية مفاجأة تلك و

 النجوم انفجار طريق عن بالفعل يحدث ذلك أن اآلن نعلم و.. القرآن يقول هكذا.. الحديد لعنصر
 ذرية بدقائق األرض إلى تقذف فإنها حرارتها شدة بسبب و ) نوفا السوبر ( الحرارة شديدة المستعرة

 تؤدي الزائدة االنفجارية طاقتها بفعل و الباطنة معادنها إلى تصل و األرض تخترق آالسهام ربةمكه
 الحديد جزيئات إنشاء فيعاد نعرفها، التي الصالبة شديدة المتماسكة المتدامجة بذراته الحديد خلق إلى
.المتدامجة الصلبة الصورة هذه على  

 
 سماوي بفعل و األرض باطن في األصلي للخام سماوي بحقن إذن بصالبته نعرفه الذي الحديد جاء
 هذه ليكتسب خاصة عناية و ربانية بإرادة مصنوع فهو.. رباني بتعدين و المستعرة للنجوم فوقي

 لماذا و.. فتاآة قتالية أسلحة و دروعا و سيوفا و مجنزرات و دبابات.. بعد فيما لتكون الفائقة الصالبة
 و المؤمن إليمان االمتحان إنه.. بالغيب رسله و ينصره من اهللا ليعلم التدبير؟ و الترتيب هذا حدث

.هزيمتهم و الكفار لدحر و الحروب في ثباته و صالبته  
 
 عبر ) البشري الجينيوم ( اآتشاف عن يعلن ) آلينتون ( األمريكي الرئيس سمعنا و عشنا قد و

 حرف مليارات ثالثة من يتألف الذي ) الجينيوم ( هذا رموز فض عن يعلن و آله للعالم اإلذاعات
 نواة في الصغر متناهي صغير حيز في هذا آل و مدونة صفحة ماليين خمسة يمأل ما هو و آيميائي
 و البدنية صفاته و اإلنساني المخلوق هذا مقدرات على تحتوي ) المللي من أجزاء بضعة ( الخلية
 و.. أحوال من عليه سيجري ما و كاتهمل و مواهبه و الضعف و القوة و المرض و الصحة من حظه
 تمأل معلومات.. إلكتروني بميكرسكوب إال ترى تكاد ال شاملة مخطوطة في بالتفصيل مدون هذا آل

..ُيرى ال الدقة في متناه حيز في صفحة ماليين خمسة  
 
 جل لقالخا إال.. الخرافي الحيز هذا مثل في و قلم بأي و المخطوطة هذه يدون أن استطاع الذي من و

:العظيم القرآن صدق و.. جالله  
 

 َشِهْدَنا َبَلى َقاُلوْا ِبَربُِّكْم َأَلْسُت َأنُفِسِهْم َعَلى َوَأْشَهَدُهْم ُذرِّيََّتُهْم ُظُهوِرِهْم ِمن آَدَم َبِني ِمن َربَُّك َأَخَذ َوِإْذ(( 
 مِّن ُذرِّيًَّة َوُآنَّا َقْبُل ِمن آَباُؤَنا َأْشَرَك ِإنََّما َتُقوُلوْا َأْو) 172 (َغاِفِليَن َهَذا َعْن ُآنَّا ِإنَّا اْلِقَياَمِة َيْوَم َتُقوُلوْا َأن

 األعراف) )) [ 174 (َيْرِجُعوَن َوَلَعلَُّهْم اآلَياِت ُنَفصُِّل َوَآَذِلَك) 173 (اْلُمْبِطُلوَن َفَعَل ِبَما َأَفُتْهِلُكَنا َبْعِدِهْم
[ 
 

.مفصل و صريح إشهاد ذاه )).. أنفسهم على أشهدهم و((   
 
 الجينيوم ( اسمه الذي اإللهي ) المانفستو ( هذا عن يحكي آما.. اإلشهاد عملية قرآنه في يروي اهللا و

 مسطورة و خالياه في مكتوبة األزل من حكايته و قصته معه و جاء مولود آل أن آيف و ).. البشري
..جيناته في  

 
 زعيم أآبر بلسان و الحكاية أصل على آله العالم شهادإ من الزمان من القرن هذا في حدث ما ثم

  ).آلينتون ( األمريكي الرئيس هو.. دولة ألآبر
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!؟..الكيمائية الحروف هذه في أودعها من و! ؟..آتبها من.. الجينات تلك  
 
 الدنيا اشترآت فقد.. القديمة التفسير آتب في جاء مما أشمل و أوسع الجديد المفهوم بهذا اإلشهاد و

 بالنسبة االستعالء و التفاخر موضوع و الساعة حديث آانت و الشهودية المظاهرة هذه في آلها
.. لهم حجة ليس و عليهم حجة أنه مع.. الدين من موقفهم على حجة منه اتخذوا قد و.. الغرب لعلماء
 هو آتب الذي إن القول من مهرب ال و معدى ال و مفر ال و.. مخلوق يكتبه أن يمكن ال آتاب فهذا
 الكيمائية بالحروف و ذاتها المخلوقة الحشوة في و الخلقة صميم في جاءت الكتابة ألن خلق الذي
.خلق الذي الخالق إال عليه يقدر ال معجز عمل هو و المخلوق لنفس  

 
 و آياته خلود و إعجازه و إحاطته و شموله و القرآن عظمة على عالمي إشهاد يوم اليوم هذا آان

 شهد فقد بالفعل، حدث ما هذه و )).. أنفسهم على أشهدهم و.. (( عصر آل في لحضورا على قدرته
 روعة يؤآد بما تأتي األيام مازالت و ) البشري الجينيوم ( هذا حكاية أقصاه إلى أدناه من آله العالم
.الزمان من قرنا عشر أربعة بطول يحدث و حدث لما استباقه و إعجازه و الكتاب هذا  

 
 من خطوة خطوة نخطوها و.. مهل على نأخذها أن أفضل و.. تنتهي ال و تبدأ القرآن مع رحلتنا و

 و الوجدان إلى تتسلل و السمع تقرع هي و القرآنية الكلمات و الحروف مع لقاء أول من.. البداية
 و الجالل و بالجمال الغامر اإلحساس هذا النهاية في لتؤلف األرواح في تستقر و القلب في تنداح

.الغيب وراء من و.. سماوات سبع فوق من يأتينا الكالم هذا بأن و لرهبةا  
 
 طبعة في يصدر الذي و ).. عصري لفهم محاولة القرآن.. ( آتاب من الجديدة الطبعة مع موعدنا و

.آالم الحب في ينتهي ال و.. مايو آتاب من خاصة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القرآني المعمار  
 
 
 
 في صفوف عدة بين صف في أجلس طفال العمر من الرابعة في أنا و القرآن مع لي لقاء أول آان و

 آلمات على الشيخ يد في يتحرك مؤشر إلى و سبورة إلى بالهة في أحملق ) محمود ( الشيخ آتاب
 الضحى و.. (( آلية في خلفه فنردد )).. سجى إذا الليل و الضحى و.. (( يتلو هو و بالطباشير منقوشة
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 نردد لكننا و.. سجى آيف ال و الضحى ما نعلم ال و.. حرفا الكالم من نفهم ال.  )).سجى إذا الليل و
.حروف مخارج و مقاطع مجرد  

 
 نشأت فقد خاصا، تربوبا تأثيرا تتلق لم و شيء، عليها يكتب لم نقية بيضاء صفحة آنذاك عقلي آان و
 و لعبا، يشبع حتى لعبي و يكره، ما يكره و يحب، ما يحب.. لحاله متروك فيها فرد آل أسرة في

 األحمر بالقلم الصفر آان و.. تعنيفا أتلقى أن دون سنوات ثالث األولى السنة في رسبت أني أذآر
 أخذت ماذا سألوني إذا آانوا و. الضحك إال يثير فال مرة بعد مرة آراساتي من صفحة آل يزين
 أصبحت التي اليومي لصفرا حكاية شرح إلى أعود ال حتى و للمهزلة اختصارا أقول آنت اليوم،
.يضحكون آانوا و.. العادة زي.. أقول آنت.. مملة لي بالنسبة  

 
 و.. حياته لكل إنما و.. تدين على قهر ال و مذاآرة على إرغام ال بيتنا، في األمور تجري آانت هكذا
.تبعته آل على  

 
 في حشرا الدين و مالعل تحشر متزمتة أسر في األطفال من آثير عرفه الذي المخ غسيل نعرف لم

.العصا و بالكرباج أطفالها عقول  
 

 دروس أتلقى مثلما مسبق تأثير دون و تماما أبيض بذهن القرآن من عبارة أول أتلقى إذن آنت
.اإلنشاء و الجغرافيا و الحساب  

 
 حكاية بهرتني آما و فيها، سابحة آالجزر القارات و المدورة األرضية الكرة حكاية بهرتني آما و
 القرآن بي فعل آذلك السماء، في معلق الكل و.. الشمس حول األرض و األرض، حول يدور قمرال

.شيئا  
 
.القرآن من عبارة أول به تلقيت الذي الشعور وصف في أحار و  
 
 من تعود الكلمات آانت آيف و.. الغامض النفسي االستقبال من النوع هذا لتشرح الكلمات أجد ال و

 إذا الليل و الضحى و.. (( صوت بال أردد فأراني وحدي أنا و ذاآرتي و عيسم فتراود نفسها تلقاء
  )).سجى

 
 جاء و: (( يردد هو و الشيخ إلقاء الليل ظالم في فأتذآر طفولتي سكون القرآنية العبارة علي تقتحم و
  )).يسعى رجٌل المدينة أقصى من

 
.الخاصة حياته له مستقل حي مخلوق آأنها و خيالي إلى العبارة تسعى  

 
 أقصى من جاء الذي الرجل هو من ال و.. الليل سجى آيف ال و الضحى ما أعلم أآن لم أنا قطعا و

.يسعى المدينة  
 
 ).. فا مي ري دو سي ال صول.. ( موسيقي سلم بمقاطع أشبه سمعي في تتردد آانت المقاطع لعل و

 و موسيقية مازورات و نغم مجرد.. الموسيقي مدلولها سوى وقع ال و لها معنى ال حروف مجرد
.الوجدان يطرب إيقاع  
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 العبارة في الباطنة الداخلية الموسيقى حكاية أدري أن دون البعيدة الطفولة تلك منذ اآتشفت لقد.. نعم

.القرآنية  
 
 بالكالم ال و بالنثر ال و بالشعر ليس إنه.. القرآني الترآيب في األسرار أعمق من سر هذا و

.فيها الباطنة الموسيقى عن تكشف بطريقة صفت األلفاظ من خاص معمار هو إنما و.. المسجوع  
 
.الظاهرة الموسيقى و الباطنة الموسيقى بين آبير فرق و  
 
 ينشد الذي البيت.. شعره في بالموسيقى اشتهر ) ربيعة أبي بن عمر ( مثل لشاعر بيتا نأخذ آمثل و
:فيه  

 
الرباب أخت القتول أتحب بي ما ليعلم صاحبي لي قال  

 
 بتشطير الشاعر صنعها خارجية هنا الموسيقى لكن و.. الموسيقى على تهتز و تطرب و تسمع أنت

.الممدودة الباء على واحدا تقفيال عبارة آل تقفيل ثم متساوية أشطار في الكالم  
 

 البحر من و ).. القافية ( التقفيالت من. داخلها من ليس و العبارة خارج من أذنك إلى تصل الموسيقى
:تتلو حينما أما.. الوزن و  
 

  ]الضحى) )) [ 2 (َسَجى ِإَذا َواللَّْيِل) 1 (َوالضَُّحى(( 
 

 فالموسيقى ذلك مع و التشطير، و الوزن و التقفية من تخلو بالتالي هي و.. واحدة شطرة أمام فأنت
؟ آيف و ؟ أين من.. فيها حرف آل من تقطر  

 
.الداخلية الموسيقى هي هذه  

 
.الباطنة قىالموسي  

 
.أدبي ترآيب أي فيه يشارآه ال القرآني المعمار أسرار من سر  

 
:تقول حينما آذلك و  
 

  ]طه) )) [ 5 (اْسَتَوى اْلَعْرِش َعَلى الرَّْحَمُن(( 
 
:لربه زآريا آلمات تتلو حينما و  
 

  ]مريم) )) [ 4 (َشِقيًّا َربِّ ِبُدَعاِئَك َأُآن َلْمَو َشْيًبا الرَّْأُس َواْشَتَعَل ِمنِّي اْلَعْظُم َوَهَن ِإنِّي َربِّ َقاَل(( 
 

:لموسى اهللا آلمة أو  
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  ]طه) )) [ 15 (َتْسَعى ِبَما َنْفٍس ُآلُّ ِلُتْجَزى ُأْخِفيَها َأَآاُد ءَاِتَيٌة السَّاَعَة ِإنَّ(( 

 
:المجرمين يتوعد هو و تعالى آلمته أو  

 
  ]طه) )) [ 74 (َيْحيى َوَلا ِفيَها َيُموُت َلا َجَهنََّم َلُه ِإنََّف ُمْجِرًما َربَُّه َيْأِت َمن ِإنَُّه((

 
 بينها من و ورائها من و الكلمات داخل من الموسيقى فيه تنبع بذاته قائم موسيقي بنيان عبارة آل

.تتم آيف تدري ال محيرة بطريقة  
 
:المذهل ) السيمفوني ( األسلوب بذلك موسى حكاية القرآن يروي حينما و  
 

 َتْخَشى َوَلا َدَرًآا َتَخاُف لَّا َيَبًسا اْلَبْحِر ِفي َطِريًقا َلُهْم َفاْضِرْب ِبِعَباِدي َأْسِر َأْن ُموَسى ِإَلى َأْوَحْيَنا َوَلَقْد(( 
) 79 (َهَدى َوَما ْوَمُهَق ِفْرَعْوُن َوَأَضلَّ) 78 (َغِشَيُهْم َما اْلَيمِّ مَِّن َفَغِشَيُهم ِبُجُنوِدِه ِفْرَعْوُن َفَأْتَبَعُهْم) 77(

  ]طه)) [ 
 

.إدراآًا تخاف ال بمعنى )) درآًا (( تخاف ال أو )) يبسًا (( مثل الرقة غاية في آلمات  
 

 نسيج هو فريد موسيقي رصف و معمار في تتراص و تصطف و خالقها يد في تذوب الكلمات إن
.الحقا و سابقا بالعربية آتب ما آل بين وحده  

 
 للتقليد واحدة محاولة ال و المتأخر، النثر و الشعر بين و بينه ال و الجاهلي، الشعر بين و بينه شبه ال

.للقرآن الكيد أرادوا الذين األعداء آثرة برغم التاريخ لنا حفظها  
 

 ال و تبرير بال ظاهرة آأنها و.. تماما بخصائصها منفردة القرآنية العبارة تبرز الزحام هذا آل في
.نعرف ما غير آخر مصدرا لها أن سوى تفسير  

 
:الجميل المنغم اإليقاع هذا اسمع  

 
) )) 15 (التََّلاِق َيْوَم ِلُينِذَر ِعَباِدِه ِمْن َيَشاء َمن َعَلى َأْمِرِه ِمْن الرُّوَح ُيْلِقي اْلَعْرِش ُذو الدََّرَجاِت َرِفيُع(( 
  ]غافر[ 

 
  ]األنعام) )) [ 95 (اْلَحيِّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت َنِم اْلَحيَّ ُيْخِرُج َوالنََّوى اْلَحبِّ َفاِلُق(( 

 
  ]األنعام) )) [ 96.. (ُحْسَباًنا َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َسَكًنا اللَّْيَل َوَجَعَل اِإلْصَباِح َفاِلُق(( 

 
  ]غافر) )) [ 19 (الصُُّدوُر ُتْخِفي َوَما اْلَأْعُيِن َخاِئَنَة َيْعَلُم(( 

 
  ]األنعام) )) [ 103.. (اَألْبَصاَر ُيْدِرُك َوُهَو اَألْبَصاُر ُتْدِرُآُه الَّ((
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  ]األعراف) )) [ 89.. (ِعْلًما َشْيٍء ُآلَّ َربَُّنا َوِسَع(( 
 

 إدراك عن العجز على داللتها و معناها في العميقة.. صياغتها و تكوينها في الجديدة العبارة هذه ثم
:الخالق آنه  

 
  ]الرعد) )) [ 9 (اْلُمَتَعاِل اْلَكِبيُر َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب ِلُمَعا((

 
  ]الرعد) )) [ 13 (اْلِمَحاِل َشِديُد َوُهَو الّلِه ِفي ُيَجاِدُلوَن(( 

 
:اإللهية القدرة وصف في االستطراد هذا ثم  

 
 َوَال َيْعَلُمَها ِإالَّ َوَرَقٍة ِمن َتْسُقُط َوَما َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ِفي َما َوَيْعَلُم ُهَو ِإالَّ َيْعَلُمَها َال اْلَغْيِب َمَفاِتُح َوِعنَدُه((
 َيْعَلُمَها َال اْلَغْيِب َمَفاِتُح َوِعنَدُه) 59 (مُِّبيٍن ِآَتاٍب ِفي ِإالَّ َياِبٍس َوَال َرْطٍب َوَال اَألْرِض ُظُلَماِت ِفي َحبٍَّة
 َرْطٍب َوَال اَألْرِض ُظُلَماِت ِفي َحبٍَّة َوَال َيْعَلُمَها ِإالَّ َوَرَقٍة ِمن َتْسُقُط َوَما َواْلَبْحِر اْلَبرِّ ِفي َما َوَيْعَلُم ُهَو ِإالَّ
  ]األنعام) )) [ 59 (مُِّبيٍن ِآَتاٍب ِفي ِإالَّ َياِبٍس َوَال

 
 صفة يقىالموس مع إنما و القرآنية، العبارة به انفردت ما آل هي ليست الباطنية الموسيقى لكن و

.الجالل هي أخرى  
 
 الشيء ذلك تلمس أن تستطيع الطوفان قصة نهاية اهللا بها روى التي المقتضبة البسيطة العبارة في و

 اْلَماء َوِغيَض َأْقِلِعي َسَماء َوَيا َماءِك اْبَلِعي َأْرُض َيا َوِقيَل: ((األلفاظ في )) الجليل )) (( الهائل(( 
  ]هود) [ ) )44.. (اَألْمُر َوُقِضَي

 
 سكون،.. صمت شيء، آل فإذا تنزل.. الرعود وقع و الجبال ثقل له لفظ آل.. الهائلة اللمسات تلك

:ختامها إلى القصة وصلت و الغضب عن الطبيعة آفت قد و هدوء،  
 

 َوِقيَل اْلُجوِديِّ َعَلى َتَوْتَواْس اَألْمُر َوُقِضَي اْلَماء َوِغيَض َأْقِلِعي َسَماء َوَيا َماءِك اْبَلِعي َأْرُض َيا َوِقيَل((
  ]هود) )) [ 44 (الظَّاِلِميَن لِّْلَقْوِم ُبْعدًا

 
 آأن و صوان صخر من المنحوتة الجليلة الهائلة األلفاظ هذه في تماما بشري غير بشيء لتشعر إنك
.األلب جبل فيها حرف آل  

 
 و اإليقاع نفس تعطي جملة، انمك جملة تؤلف أو بأخرى، آلمة تستبدل أو حرفا، تغير أن يمكنك ال

 الكلمات ذات البسيطة العبارة هذه في لنفسك جرب و حاول و.. الداللة و الثقل و الحرآة و النغم
.بكلمة آلمة تستبدل أو حرفا تغير أن العشر  

 
 وقع البالغة و الفصاحة عشقوا الذين الجاهلية عرب آذان على القرآنية العبارة وقعت لهذا و

.الصاعقة  
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 يستطيع أال و يذهل، أن آفره على مات و عاش المغيرة بن الوليد مثل جاهلي من مستغربا يكن لم و
:محمد آالم من اعتبره قد و: فيقول آفره برغم بالقرآن، إعجابه يكتم أن  

 
 ال و ليعلو إنه و لمغدق أسفله إن و لمثمر، أعاله إن و لطالوة، عليه إن و لحالوة، لقوله إن اهللا و( 

  ).عليه يعلى
 
:قال يسبه أن منه طلبوا لما و  
 

 و زوجته، و المرء بين و أخيه، و المرء بين و أبيه، و المرء بين به يفرق بقول جاء ساحر قولوا( 
  ).عشيرته و المرء بين

 
.بها يسبه آلمة عن يبحث الذي العدو لسان على حتى السحر إنه  

 
 هو فالسبب الذهول، و العجب و السحر موقع اليوم آذاننا على تقع ال القرآنية العبارة آانت إذا و

.. لغتنا أصول عن أبعدتنا مبتذلة عامية في اإلغراق و البالدة و الطفولة منذ المعايشة و األلفة و التعود
 آخرها إلى أولها من السورة يكرون محترفين مرتلين من نسمعه الذي الممل الرتيب األداء أسلوب ثم

 من البشرى موقف من الوعيد موقف من الفرح موقف من الحزن موقف فيها يختلف ال واحدة بنبرة
 المشايخ بعض بالمثل و.. العبارات تتسطح و المعاني فيها تموت رتيبة واحدة نبرة. العبرة موقف
 ُيقرأ التي الكثيرة المناسبات ثم.. قلبه في شيء ينبض أن دون ) اللعلعة ( سبيل على القرآن يقرأ ممن

 و القلب تحجر و االنتباه توزع و المشاغل فيها تعددت التي العصرية الحياة ثم.. روتينيا افيه القرآن
.األرواح صدأت و النفوس تعقدت  

 
 بكرا طفال فيها يرتد و اللزجة البيئة هذه من نفسه فيها الواحد ينزع صفاء لحظة فإن آله هذا برغم و
 اإليقاع و المذهلة النكهة و الفريد الطعم ذلك هإلي تعيد بأن آفيلة شفافيتها، على نفسه له ترتد و

 من سنة أربعمائة و ألف قرابة بعد جديد من مذهوال توقفه بأن آفيلة و.. القرآن في الجميل المطرب
.توها و لساعتها عليه تنزل آأنها و اآليات هذه نزول  

 
 ال فريدة مهذبة رقيقة بكلمة و رفيع بأسلوب امرأة و رجل بين الجنسية العالقة يصف القرآن اسمع
:لغة أي في بديال ال و مثيال لها تجد  

 
  ]األعراف) )) [ 189.. (َخِفيًفا َحْمًال َحَمَلْت َتَغشَّاَها َفَلمَّا(( 

 
.رجلها تغشاها )).. تغشاها (( الكلمة هذه  

 
 في عضهاب األلوان تذوب آما و النهار الليل يغشى آما و ظالن يمتزج آما األنثى و الذآر يمتزج أن

.التعبير في ذروة هو اثنين بين الكامل التداخل عن القرآن به يعبر الذي العجيب اللفظ هذا بعض،  
 
 و بالليل اهللا يقسم حينما صورًا و أصداًء و رنينًا السمع في فتترك القرآن في تقرؤها أخرى ألفاظ و

:فيقول النهار  
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  ]التكوير) )) [ 18 (َتَنفََّس َذاِإ َوالصُّْبِح) 17 (َعْسَعَس ِإَذا َواللَّْيِل(( 
 

.فيه ما بكل مصورا الليل هي األربعة الحروف هذه )).. عسعس((   
 

 و العصفور زقزقة تسمع تكاد إنك.. مسموع و مرئي هنا الفجر ضوء إن )) تنفس إذا الصبح و(( 
.الديك صيحة  

 
 القرآني المعمار ترى و.. تتفجر األلفاظ تسمع فإنك العقاب، إعالن و الغضب نذير اآليات آانت فإذا
 َسخََّرَها) 6 (َعاِتَيٍة َصْرَصٍر ِبِريٍح َفُأْهِلُكوا َعاٌد َوَأمَّا: (( عاد قوم عن اهللا يقول ما اسمع. جلجلة له آله

) )) [ 7 (َخاِوَيٍة َنْخٍل اُزَأْعَج َآَأنَُّهْم َصْرَعى ِفيَها اْلَقْوَم َفَتَرى ُحُسوًما َأيَّاٍم َوَثَماِنَيَة َلَياٍل َسْبَع َعَلْيِهْم
  ]الحاقة

 
 صورة و الخاوي النخل أعجاز و الخيام اصطفاق فيها تسمع و الرياح فيها تصر آلها اآليات إن

.الخراب األرض  
 
 لها التي األلفاظ و المحكمة الظالل و السريعة اللمسات بهذه مرسومة تجدها آلها القرآنية الصور و

.صورة و صوت و جرس  
 
.يترجم ال آتابا القرآن آان مجتمعة األسباب هلهذ و  
 

) 2.. (َعَرِبيًّا ُقْرآًنا َأنَزْلَناُه ِإنَّا: (( القرآن غير آخر شيء فهو األخرى اللغات في أما. لغته في قرآن إنه
.فاصل تحديد هذا في و ] يوسف)) [   

 
:مثل آية تترجم أن يمكن آيف و  
 

  ]طه) )) [ 5 (َوىاْسَت اْلَعْرِش َعَلى الرَّْحَمُن(( 
 

 فيه تنبع بناء و تكوين أمام.. معمار أمام األولى بالدرجة نحن إنما و. فقط معنى أمام لسنا إننا
 و أسرارها و العربية اللغة خصائص من حواشيها، من ال قلبها من الكلمات، داخل من الموسيقى
.خوافيها و ظاللها  

 
 األذن تالمس أن بمجرد النفس في الخشوع تحدث إنها.. عجيبة بخاصية القرآنية اآلية انفردت لهذا و
 يبدأ أن قبل من و لتوه القلب و الوجدان في يؤثر موسيقي ترآيب ألنها.. معانيها العقل يتأمل أن قبل و

.العمل في العقل  
 

 مرحلة لكنها و.. خشوعا يزداد سوف و جديدة، أشياء يكتشف سوف فإنه يتأمل و يحلل العقل بدأ فإذا
 البصيرة تؤتى قد و.. تكشفه ال قد و سرها عن اآلية لك تكشف قد و.. تحدث ال قد و تحدث قد.. يةثان
 أوال يخاطبك القرآن ألن خاشع دائما لكنك و.. البصيرة هذه تؤتى ال قد و القرآن معاني بها تفسر التي

 اللغة خلق الذي عليك هألقا.. القلب يبهر الرصف من طراز ).. فورم.. ( بنيان الكالم من فريد آمعمار
 عليه يلقي الوحي و أنت ترتجف آما يرتجف آان الذي األمي النبي محمد أبدا ليس و سرها، يعرف و
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 أي من يعرف ال و عرقا يتصبب و فيرتجف ] العلق) )) [ 1 (َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم اْقَرْأ: (( باآلية
 و سمع لما فرقا يرتجف يزال ال هو و خديجة زوجتهب يلوذ هو و.. اآلمر الصوت هذا به يلم سماوات

:هامسة الحاني بصوتها خديجة فتطمئنه الجنون نفسه على يخشى بات قد  
 

 و الضيف، تقري و.. المعدوم تكسب و. الَكل تحمل و الرحم، لتصل إنك أبدا، اهللا يخزيك ما اهللا و(( 
  )).الحق نوائب على تعين

 
 دروب يذرع.. حيرة في يترآه و األولى، القليلة الكلمات هذه بعد سنتين الوحي عنه ينقطع و

.عنه انقطع ثم عليه نزل الذي الصوت هذا أمر من يجن يكاد الملتهبة الصحراء  
 
.آامال آتابا السنتين هاتين في أللف مؤلفا محمد آان لو و  
 
 لحظة في العلوية قىالموسي ذات الكلمات تلك أنت تسمع آما سمع أمين مستمع من أآثر يكن لم لكنه و

.المضيء الفريد الترآيب هذا أمام حواسه ُصعقت و تذهل آما فذهل جالء و صفاء  
 
:أذنه في ليهتف الصوت عاد الصمت من سنتين بعد و  
 

  ]المدثر) )) [ 2 (َفَأنِذْر ُقْم) 1 (اْلُمدَّثُِّر َأيَُّها َيا(( 
 

.المعجزات أدعياء نم محمد يكن لم و. متوالية تنزل القرآن آيات بدأت ثم  
 
 من مشارآة و معجزة أنه على الناس فسره للشمس آلي آسوف حدث إبراهيم الوحيد ولده دفن يوم و

:المشهورة آلمته محمد فقال محمد لحزن الطبيعة  
 

  )).لحياته ال و أحد لموت ينكسفان ال اهللا آيات من آياتان القمر و الشمس إن(( 
 
 من األمين الصادق آان لكنه و لنفسه، للدعاية سببا حدث فيما تمسالل اإلدعاء طبعه في آان لو و

.يوم آخر إلى حياته في يوم أول  
 
.محمد يعلم ال بما محمد إلى يلقي الوحي و  
 

 ِإْذ َلَدْيِهْم ُآنَت َوَما َيَمَمْر َيْكُفُل َأيُُّهْم َأْقَالَمُهْم ُيْلُقون ِإْذ َلَدْيِهْم ُآنَت َوَما ِإَليَك ُنوِحيِه اْلَغْيِب َأنَباء ِمْن َذِلَك(( 
  ]عمران آل) )) [ 44 (َيْخَتِصُموَن

 
 اْلَعاِقَبَة ِإنَّ َفاْصِبْر َهَذا َقْبِل ِمن َقْوُمَك َوَال َأنَت َتْعَلُمَها ُآنَت َما ِإَلْيَك ُنوِحيَها اْلَغْيِب َأنَباء ِمْن ِتْلَك(( 

  ]هود) )) [ 49 (ِلْلُمتَِّقيَن
 
 ذلك في العربية إلى ترجمت قد الكتب هذه تكن لم و.. اإلنجيل و التوراة في بأسرار هإلي يلقي هو و

 ) بطرسبرج القديس ( بمكتبة مخطوط هو العربية إلى ترجم مسيحي نص أول و – البعيد العصر
.أصحابها إال يعرفها ال عبرية أسرارا الكتب هذه آانت – ميالدية 1060 عام حوالي آتب  
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:يقرأوها و مخطوطاتهم يخرجوا بأن هودالي يتحدى هو و  
 

  ]عمران آل) )) [ 93 (َصاِدِقيَن ُآنُتْم ِإن َفاْتُلوَها ِبالتَّْوَراِة َفْأُتوْا ُقْل(( 
 

.التوراة تفاصيل بعض يصحح هو ثم  
 

 و )) الحمير (( سفرهم في استخدموا يوسف إخوة إن النص يقول يوسف لقصة التوراة رواية ففي
.اإلبل هي و )) العير (( استخدموا نهمأ يروي القرآن  

 
 إلى فلسطين من يجيء لكي شاسعة صحراوية مسافات يجتاز أن عن عاجز حضري حيوان الحمار و

:أصدق و أدق حكاية هي العير حكاية و.. مصر  
 

  )).الكاذبة النساخ أقالم: (( أرميا يلعن ألم
 

 و التوراة نساخ ال و قومه ال و أصحابه ال و هو ال محمد يعلمه ال ما محمد على يلقي الوحي إن
 طسم ).. ( آهيعص: ( مثل األلغاز و بالشفرة أشبه هو ما السور فواتح من عليه يلقي هو ثم.. حفاظها

.تفسيرًا له يعلم إنه النبي لنا يقل لم مما ) عسق ).. ( حم).. (   
 
 القرآن و.. أحزانه و أزماته و يةالنفس حاالته و أشجانه فيه لبث القرآن وضع الذي هو محمدا أن لو و

 و مشاغل من فيها بما المحمدية النفس عن معزوال النهاية إلى البدء من يبدو فهو تماما هذا غير
:المحمدية لإلرادة مناقضة لتنزل اآلية إن بل.. هموم  

 
  ]طه ) )) [114.. (َوْحُيُه ِإَلْيَك ُيْقَضى َأن َقْبِل ِمن ِباْلُقْرآِن َتْعَجْل َوَلا(( 

 
 من أآثر ال فهي.. بها أخبرتنا التي النفس عن معزولة متعالية آظاهرة القرآن أمامنا يضع هذا آل

.فأخبرت سمعت واسطة  
 

.علما شيء بكل أحاط الذي اهللا من – معنى و لفظا – فهو ذاته القرآن أما  
 
 
 
 
 

مسير أم مخير  
 
 

 ما يفجر خاص رصف في األلفاظ بها تصف التي الطريقة في.. وحده نسيج.. فريد معمار القرآن
 بطريقة باطنها من إنما و قوافيها و أوزانها و الكلمات حواشي من ينبع ال نغم هو و نغم، من بداخلها
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 الذي الجليل للمصدر الغامض إدراآه و المستمع خشوع إلى تؤدي بطريقة و.. تماما مجهولة محيرة
.منه جاءت  

 
 و نتعقل و نتأمل بدأنا فإذا آلماته، نتعقل أن قبل و.. إليه تماعاالس بمجرد للقرآن أسرى نصبح فنحن
 إلى تحتاج األفكار و المعارف و المعاني من آنوز لنا تنفتح فسوف الكلمات على نعكف و نحلل

 تناولها آيف.. األزلية المشكالت بعض أمام قليلة بوقفات أآتفي سوف لذلك و لشرحها، مجلدات
فيها؟ قال ماذا و القرآن؟  

 
.الحرية مشكلة أوالها و  
 
 الواحد يقوله ما فأول.. الملحدين من الجدل هواة منها يتسلل و الشك منها يدخل آبيرة ثغرة الحرية و

:محتجا يهتف أن آله الدين على الحجة ليقيم منهم  
 

  ))يحاسبني؟ فلماذا. أفعالي علي قدر اهللا آان إذا(( 
 

  ))ذنبي؟ فما اهللا شيئةبم الدنيا في يجري شيء آل آان إذا و(( 
 
.بالفعل معضلة يطرح السؤال و  
 
.جدل في الدخول بعدم أصحابه – سلم و عليه اهللا صلى – النبي أوصى قد و  
 
..فأمسكوا القدر ذآر جاء إذا لهم قال و  
 

 أن و.. عصره بعلوم عليها الرد يتيسر ال التي العالية الفلسفية المعضالت من المعضلة أن علم ألنه
 العقلية الثرثرة على بالقلب اإليمان فضل لذا و.. فيها يضيعون متاهة إلى بهم ينزلق سوف لالجد

..العقيمة  
 
 ابن يتلقاه ميسرا درسا الجامعات الفلسفة فيه دخلت الذي عصرنا، على تماما تنسحب ال وصية هي و

.يوم آل العشرين  
 
 و الدين من و الفلسفة من شاف رد و جواب إلى حاجة في و.. بشدة مطروحا السؤال أصبح بذلك و
.ذاته القرآن صميم من  

 
 سلسلة على يقوم أنه نرى آواآب و نجوم و سماوات و أرض من فيه بما للعالم المبدئية النظرة من و

 قلم و ورقة لديك آان إن و.. محكم بنظام يجري فيه شيء آل أن و المسببات، و األسباب من محكمة
 آل و.. قانون حسب تتحرك ألنها تغرب، متى و الشمس تشرق متى طبالضب تحسب أن تستطيع فإنك
.قانون حسب يتحرك الدنيا في شيء  

 
  ).آيفه على ( يمشي بأنه يشعر فإنه.. اإلنسان إال
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 و.. يصارعه و بالعالم يصطدم لهذا و ظروفه، و طبيعته على الثائر المتمرد الحر هو وحده اإلنسان
.بمصيره أحد يتنبأ أن لحظة أي في يستحيل  

 
 مقيدة لكن الظاهر في حرة بسببها اإلرادة فاعتبر ) فرويد ( تصورها التي الداخلية الحتمية حكاية و
 الغريزة إن: قال و فنقضها ذاته هو عاد.. الباطنة الحوافز آلية و الغرائز لجبرية أسيرة و الباطن في
.ساميبالت أو باإلطالق أو بالكبت اإلرادة فيه تتصرف غفل خام هي  

 
 الظروف في اإلرادة تتصرف آما اإلرادة فيه تتحكم ظرف مجرد لتصبح الغريزة عادت هكذا و

.للغرائز متجاوزة متعالية حقيقة المعنى بهذا اإلرادة أصبحت و.. فيها تتحكم و الخارجية  
 
 تحدد.. بقتهط ابن إنسان آل فاعتبروا ) .. المارآسيون ( أثارها التي الطبقية الحتمية حكاية بالمثل و
 إقطاعي أو آنبيل يتصرف فهو.. السلوآية شخصيته و رغباته و عواطفه و النفسية حوافزه طبقته له
 ما بداخله، مستقلة نفس أنه يتخيل فما نفسا يملك يكاد ال هو بل. الفالني آفالن ال ) آبروليتاري ( أو
 الطبقية الحتمية إنها.. طبقته نم استعارها التي السلوآية األنماط من مجموعة إال الحقيقة في هي
.تصارعها في الالمعقولة اإلجتماعية القوى خالله من تظهر وسيط إال هو ما و.. خالله من تعمل  

 
 رجل سلوك نفسر فكيف.. التناقض أشد في الطبقي النفس علم و المارآسي الفكر أوقعت نظرة هي و

 ال و آنبيل أبدا يتصرف لم ذلك مع هو و راثةالو بحكم اإلقطاعيين النبالء من هو و ) تولستوي ( مثل
 النفس علم (( سماها التي الحتمية تلك بذلك محطما الفالحين و الفقراء آطليعة تصرف بل آإقطاعي،
 ( و. األعيان آبار من آانا و الفوضوية طليعة ) آروبتكين ( و) باآونين ( بالمثل و )). الطبقي
.البورجوازية الطبقة على انقلب الذي البورجوازية الطبقة ابن ذاته ) مارآس  

 
 صيانة يهمل الذي العامل و.. تعاونية مزرعة في الدودة تنقية يهمل الذي الفالح عن نقول ماذا و

.عام قطاع في األوتوبيسات  
 

.علمي غير و دقيق غير آالم هي الطبقي النفس علم يصورها التي الحتمية هذ إن  
 
 على داخلية قدرة تملك بأنها المادي، الوجود صنوف دون فردتان اإلنسانية النفس أن الحقيقة و

 أن في حريتها لها اإلنسانية اإلرادة أن و.. المحتوم و.. الضروري و.. الالزم و الالبد من التملص
.بالفعل حرة منطقة ألنها.. الضمير منطقة في يجري بما التنبؤ يستحيل و.. تعاقد بأي تخل  

 
 ناصية يملك الذي الوحيد المخلوق إنه. نفسه في شيئا يضمر أن بين و اإلنسان بين يحول شيء ال

.أحالمه  
 
 في مرة ألول به تحتك حينما بالعالم تصطدم أن تلبث ما الداخل في الطليقة البكر الحرية هذه لكن و

.الفعل لحظة  
 

 قيد أول و.. القيودب اصطدمنا التنفيذ بدأنا فإذا.. النية و الضمير في آامنة مادامت حرة تظل رغبتنا إن
 الحاجات و بالضرورات يحصرنا و) الجبس الجاآتة ( مثل بنا يحيط الذي نفسه جسدنا هو به نصطدم

 خلف فنجري. المطالب هذه تلبية من مهربا نجد ال و يستمر و ليعيش الشراب و بالطعام يطالبنا و
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.. آلها ليس و بعضها.. تناحري بعض نفقد و التكسب صراع في نضيع و الوظيفة خلف نلهث و اللقمة
 آما حريتنا أداة هو جسدنا و جسد، بدون نفسها عن تعلن أن تستطيع ال فرغباتنا ضروري، ثمن هو و
 و العامل يصنعه بما ننتفع فنحن أدواتنا، أيضا اآلخرين أجساد بل وحده جسدنا ليس و. عليها القيد أنه
 و اآلخرين أجساد ثمار هذه آل و الكاتب يكتبه ما و المخترع يخترعه ما و الفالح يزرعه ما

.حرياتهم  
 

 و صناعات و مياه و نور و مواصالت و بريد من فيه بما خدمتنا في موضوعة هائلة أداة المجتمع إن
.معارف و علوم  

 
 و العمال آالف له أعدها مجهزة حرية على نفسه الوقت في يرآب فإنه قطارا أحدنا يرآب حينما و

.حريته من ضريبة الكسب هذا مقابل في يدفع هو و عينالمختر و المهندسين  
 
 و الهواء ضغط و األرض جاذبية.. آله الكون لكن و ضرائب يتقضاه الذي هو وحده المجتمع ليس و

.معها الوفاق من بنوع تطالبه و حريته تحاصر و تحاصره آلها.. بكواآبها السماء و المحيطات مياه  
 
.دائما حريته يربح بالوفاق هو و  
 

.الجواد يمتطي آما يمتطيه العالم مع بالوفاق  
 

 و.. لخدمته يسخرها و الريح يمتطي مواجهتها في شراعه يضع و الريح اتجاه إلى يفطن حينما فهو
 اتجاههم في يسير و الناس، نفع إلى يفطن حينما بالمثل و.. الماء يمتطي الخشب أن إلى يفطن حينما
.معونتهم يكسب و الناس يكسب  

 
 الراسف حوله المادة عالم و.. بداخله الحرة إرادته عالم: عالمين بين مضطربا يعيش اإلنسان إن

.القوانين في المغلول  
 
 دائما هو و.. معها بالوفاق استغاللها إلى الفطنة و القوانين هذه معرفة هو حر فعل إلى الوحيد سبيله و

.ممكن أمر  
 
 الحرية تؤآد المقاومات هذه إن بل الخارجية، الظروف و المقاومات تنفيها ال حقيقة فالحرية لهذا و
 إنها.. عليها تتغلب و تزحزحها عقبات بوجود إال الخارج في مدلولها عن حريتنا تكشف أن يمكن فال

.معنى لها يقوم ال الصراع هذا بدون و صراع خالل من مدلولها عن تكشف  
 
 وضعت.. المرور بعالمات أشبه هي إنما و لحريةا تنفي ال االجتماعية القوانين و الخلقية الضوابط و

.للكل حرية أآبر تفسح و المرور لتننظم  
 
.لغريزتك عبدا ال نفسك سيد تصبح ألنك حريتك تكسب شهوتك على الضوابط تقيم حينما أنت و  
 

 درجات إنما و حريات ليست فهي الجنسي التبذل و المخدرات و العربدة و السكر و القمار حرية أما
.الحرية إهدار بالتالي و الحياة إهدار و االنتحار من  
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.اختيارا يكون ال الحياة ضد اختيار آل و  
 
 أن أردنا إذا أننا نعلم آلنا و لالختيار، إهدار إنما و اختيارا ليس الطبيعي القانون ضد اختيار آل و

.ضده ليس و التيار مع السباحة اخترنا نسبح نحن و حرية نزداد  
 

 اإلنسان أن و.. مقاومات و حدود من حولها يقوم ما برغم حقيقة اإلنسان حرية أن إلى هذا من نخلص
 التنفيذ، في نسبية حرية حر و.. يشاء ما يضمر أن يستطيع فهو ضميره، منطقة في مطلقة حرية حر
.مقاومات و حدود من حوله يقوم ما بحسب.. العمل و الفعل منطقة في  

 
.المطلقة اإللهية باإلرادة اإلنسان حرية عالقة و.. باهللا اإلنسان عالقة في األزلي اللغز ذلك بعد يبقى و  
 
.اللمحة و اإلشارة و الرمز و بالومض يكتفي فإنه فلسفة آتاب ليس و دين آتاب القرآن ألن و  
 

 ال اإلنسان حرية من يجري ما أن و.. مراده و رغبته و اهللا بمشيئة آانت اإلنسان حرية أن أوال فيقرر
.المشيئة قضت بهذا إنما و للمخلوق، إآراها ال و للخالق إآراها ييجر  

 
:وضوح في القرآن يقول و  
 

 – 99 )) ( مؤمنين يكونوا حتى الناس تكره أفأنت جميعا آلهم األرض في من آلمن ربك شاء لو و(( 
  )يونس

 
 حرا يكون أن لإلنسان أراد لكنه و إمكانه، في هذا آان و اإليمان على الناس يكره أن اهللا رفض لقد

:يشاء آما الكفر أو اإليمان يختار مختارا،  
 

  )الكهف – 29.. )) (فليكفر شاء من و فليؤمن شاء فمن ربكم من الحق قل و(( 
 

  )البقرة – 256.. )) ( الغي من الرشد تبين قد الدين في إآراه ال(( 
 

)السجدة – 13.. )) (هداها نفس آل آلتينا شئنا لو و((   
 

  )فصلت – 17.. )) ( الهدى على العمى فاستحبوا فهديناهم ثمود أما و(( 
 

 هذا، من أآثر بنا فعل بل. مشيئته بهذا سبقت قد و.. الهدى على العمى اخترنا لو و يترآنا اهللا إن
 أو لنقبلها عرضها ) المسئولية و الحرية هي و ( األمانة هذه علينا عرض.. نختار أن في حتى فخيرنا
 و. الجبال رفضتها التي األمانة اإلنسان فحمل الجبال رفضتها التي األمانة هي و نشاء آما نرفضها

: ظلوما جهوال بنفسه آان  
 حملها و منها أشفقن و يحملنها أن فأبين الجبال و األرض و السماوات على األمانة عرضنا إنا(( 

  )األحزاب – 72 )) ( جهوال ظلوما آان إنه اإلنسان
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 آيف و.. بحملها لها يتعرض سوف التي الغرور مهالك و أهوالها و األمانة هذه تبعة نساناإل جهل لقد
 المحنة هذه أن يعلم آان و.. الهائلة المحنة بهذه يعلم آان اهللا لكن و.. غيره و نفسه بها سيظلم أنه

:تربيه و تطهره و اإلنسان تزآي سوف  
 

 الدماء يسفك و فيها يفسد من فيها أتجعل قالوا ليفةخ األرض في جاعل إني للمالئكة ربك قال إذ و(( 
  )البقرة – 30 )) ( تعلمون ال ما أعلم إني قال لك نقدس و بحمدك نسبح نحن و
 
.. العرض هذا تم متى ال و يكون، ال أو حرا يكون بأن اإلنسان على العرض هذا تم آيف نعرف ال و
.مطلق غيب فهذا.. األرحام إلى نزولها لقب األرواح مع أم.. آدم مع الخلق مبدأ في حدث هل  

 
..لمحة و ومضة، يعطي بأن يكتفي القرآن و  
 
 في لهذا القرآن أشار و المحاسبة، و المسئولية عليه حقت مختارا اإلنسان قبلها التي الحرية بهذه و

:قاطعة حاسمة آيات  
 

  )المدثر – 38 )) ( رهينة آسبت بما نفس آل(( 
 

  )الطور – 21 )) ( هينر آسب بما امرئ آل(( 
 

  )اإلسراء – 13.. )) ( عنقه في طائره ألزمناه إنسان آل و(( 
 

  )سبأ – 25 )) ( تعملون عما نسأل ال و أجرمنا عما تسألون ال قل(( 
 

  )اإلسراء – 15.. )) ( أخرى وزر وازرة تزر ال و(( 
 
.وزره آل على و لهعم لكل إنما و ذنبه عنه يحمل أو آخر يفتدي أن أحد يستطيع ال و  
 
 قدس و محرمة منطقة )) سريرته و نيته و اإلنسان ضمير (( من اهللا جعل الحرية هذه بمقتضى و

.جنده يدخلها ال حراما المنطقة هذه تكون بأن عهدا نفسه على قطع و.. جبر أو قهر يدخلها ال.. أقداس  
 

.تماما حرة بالنية فالمبادرة  
 
 خروج لحظة اإللهي التدخل يبدأ إنما و يشاء، ما سريرته في يسر و ينوي و يضمر أن له منا آل و

 هو و.. قلبه و ضميره جنس من و نيته جنس من تيسيرات إنسان لكل اهللا فيعطي. الفعل حيز إلى النية
:فاعله دخيلة عن معبرا هذا بعد الفعل ليكون.. العدل عين  

 
 (استغنى و بخل من أما و) 7 (لليسرى هفسنيسر) 6 (بالحسنى صدق و) 5 (أتقى و أعطى من فأما((
)الليل) )) (10 (للعسرى فسنيسره) 9 (بالحسنى وآذب) 8  
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 تيسيرات الشرير فيجد القلوب لدخائل مطابقة األفعال تيسيرات يجعل بأن اهللا من آخر وعد هنا ها
 يترآه الضالل فيه يعلم من و يهديه، الهدى فيه اهللا يعلم من و.. الخير تيسيرات الخير يجد و الشر،

:تضله للشياطين  
 

  )الفتح – 18 )) ( قريبا فتحا أثابهم و عليهم السكينة فأنزل قلوبهم في ما فعلم(( 
 
:يقول نراه أخرى آيات في و  
 

  )األنفال – 23.. )) ( ألسمعهم خيرا فيهم اهللا علم لو و(( 
 

  )الصف – 5.. )) ( قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما(( 
 
:عمن القرآن في يتكلم نراه.. علما شيء بكل أحاط و.. مسبقا شيء بكل علم اهللا ألن و  
 

  )فصلت – 25.. )) ( القول عليهم حق(( 
 

  )األنبياء – 101.. )) ( الحسنى منا لهم سبقت الذين إن(( 
 

  )النحل – 36.. )) ( الضاللة عليه حقت من منهم و(( 
 

  )السجدة – 13 )) ( أجمعين ناسال و الجنة من جهنم ألمألن مني القول حق(( 
 

 و.. اآلخرين يظلم و نفسه يظلم و الدم سيسفك و األرض في سيفسد اإلنسان أن سلفا و مسبقا علم فقد
.العقوبة من متفاوتة درجات بذلك يستحق  

 
.علمه سابق في آان هذا آل  

 
 التحصيل و العلم حب أبنائك أحد في تتوسم أن يحدث آما.. لكن و.. بالحتم ال و بالجبر هذا ليس و

 و الفساد على العكوف اآلخر في ترى و.. بعثة في الخارج إلى تبعثه و التيسيرات و بالتسهيالت فتمده
 و ظالما، لكنت ذلك عكس فعلت لو و.. بلده في التعليم من محدود حظ من له بما فتكتفي السوء صحبة

.طبائعهم غير على أبناءك ألآرهت  
 

 تعلم فأنت.. علم سبق مجرد هو إنما و.. جبر ال و إآراه عنصر فيه ليس سبقالم التوسم هذا أن آما
 بالفعل اللعب إلى انصرف فإذا.. آتبه يهمل و اللعب إلى ينصرف سوف بأنه ولدك أخالق من مسبقا

 سبق التي طبيعته هذه ألن إنما و عنوة ال و جبرا ال و منك إآراها يكون ال ذلك فإن آتبه أهمل و
 علم فقد.. عدال و صدقا العقاب عليه يحق بذلك و.. نفسه له فتكشف التجربة تأتي إنما و.. إليها علمك
:يعلمه يكن لم ما نفسه من  

 
  )االنفطار – 5 )) ( أخرت و قدمت ما نفس علمت(( 
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:النفوس لمعادن اختبارا و تجربة حقل لتكون الدنيا جاءت لهذا و  
 

  )الملك – 2.. )) ( عمال سنأح أيكم ليبلوآم الحياة و الموت خلق(( 
 
 و العرف تأثير تحت آذا و آذا فعلت الحساب لحظة فيقول أفعاله في أعذار ألحد تكون ال حتى و

:القرآن في فقال الموضوع اهللا حسم.. إلخ.. إلخ.. التربية و المجتمع و البيئة و التقاليد  
 

  )البقرة – 225.. )) (قلوبكم سبتآ بما يؤاخذآم لكن و أيمانكم في باللغو اهللا يؤاخذآم ال(( 
 
:ثانية آية في و  
 

  )األحزاب – 5.. )) ( قلوبكم تعمدت ما لكن و به أخطأتم فيما جناح عليكم ليس و(( 
 
:قائال يستثني ثم العذاب بأشد يهددهم و إيمانهم بعد الكفر إلى ارتدوا الذين عن يحدثنا ثالثة آية في و  
 

  )النحل – 106.. )) ( باإليمان مطمئن قلبه و أآره من إال(( 
 

.مؤمنا قلبه ظل و التعذيب تأثير تحت بلسانه آفر من أي  
 

.الفعل مسرح على يجري ما ليس و األولى بالدرجة المحاسبة موضوع هو القلب في يدور ما إن  
 

  )الطارق – 9 )) ( السرائر ُتبلى يوم(( 
 

.المحاسبة محل و االبتالء محل هي السريرة إن  
 
.. المسهب شرحنا في أسلفنا آما التربية و البيئة و المجتمع و للظروف المتجاوز السر هي سريرةال و

.القيود آل من اهللا أعتقه الذي المطلق االبتداء و.. المطلقة المبادرة فهي  
 

.فرديتك عن إصبعك بصمة تكشف ما بمثل حقيقتك عن الكاشفة هي و ذاتها روحك إنها  
 
:منه نفخة ألنها هللا حرية من فيها روحك و  
 

  )الحجر – 29 )) ( ساجدين له فقعوا روحي من فيه نفخت و سويته فإذا(( 
 
 هذا و الحرية، هذه على محاسب فأنت اإلرادة، بحرية آرمك ألنه و اهللا من القبس ذلك فيك ألن و

.أيضا العدل منتهى و اإللهي العطاء منتهى  
 
:الداللة عميقة آيات في اهللا بين و الروح بين المزج يأتي هنا من و  
 

  )األنفال – 17.. )) ( رمى اهللا لكن و رميت إذ رميت ما و(( 



rami © 76

 
 و رميته رميتك و اهللا يد هي االنتصار لحظة يدك فتكون الوقت ذات في اهللا بيد و بيدك النصر يأتيك

.مشيئته مشيئتك  
 
:فيقول معترض يعترض قد هنا من و  
 

مقدرة؟ األخرى هي النية تكون ال فلماذا  
 
:القرآن صميم من يأتي ذلك على الجواب و  
 

  )البقرة – 10.. )) ( مرضا اهللا فزادهم مرض قلوبهم في(( 
 

  )غافر – 34 )) ( مرتاب مسرف هو من اهللا يضل آذلك(( 
 

  )محمد – 17.. )) ( هدى زادهم اهتدوا الذين و(( 
 

  )الصف – 5.. )) ( قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما(( 
 

  )األعراف – 146.. )) ( الحق بغير األرض في يتكبرون الذين آياتي عن سأصرف ((
 
 إذا مرضا فيزيدك قضاؤه يأتي ذلك بعد ثم لك دائما بالنية المبادرة ترك اهللا أن يتبين هذا من و

 إذا الهدى عن يصرفك و.. هدى إلى بميل سريرتك في بادرت إذا يهديك و قلبك في المرض أضمرت
.برالك أضمرت  

 
 عليك يحق و القضاء عليك ينزل ذلك بعد و.. تشاء بما لتبادر لك دائما متروآة الضمير منطقة إن

.القول  
 
:بالظلم أو بالسوء نية عليك يفرض أن يمكن ال اهللا و  
 

  )األعراف – 28 )) ( تعلمون ال ما اهللا على أتقولون بالفحشاء يأمر ال اهللا إن(( 
 
 ال و.. قهر يدخلها ال أقداس قدس و محرابا الروح تكون أن هو األول خلقال قانون أن على يدل هذا و

.منزهة حرة النفس إن أولياؤه ال و أنبياؤه ال و جنده ال و هو ال شيء على اهللا يكرهها  
 

.السرائر تبلى يوم اهللا إال به يعلم ال الذي )) األعظم السر(( إنها  
 
:بكر أبي عن شريف نبوي حديث يقول هذا في و  
 

  )).قلبه في وقر بسر لكن و بصيام ال و بصالة أبوبكر يفضلكم ال(( 
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:قرآنه في اهللا يقول و  
 

 – 109.. )) ( أنفسهم عند من حسدا آفارا إيمانكم بعد من يردونكم لو الكتاب أهل من آثير ود(( 
  )البقرة

 
 و.. أنفسهم عند من تيارااخ يحسدونكم لكنهم و ضمائرهم، يودعه لم و قلوبهم في الحسد اهللا يخلق لم

 المنطقة هذه بوجود تقطع و اإللهي التدخل تنفي هي و )).. أنفسهم عند من (( صريحة هنا العبارة
.حرة اهللا ترآها التي الداخلية  

 
:الشيطان مخاطبا تعالى اهللا يقول و  
 

  )الحجر – 42 )) ( الغاوين من اتبعك من إال سلطان عليهم لك ليس عبادي إن(( 
 

 ال لكنه و الغاوين، من آنت و اختيارا الباب له فتحت إذا إال قلبك يدخل أن يستطيع ال الشيطان إن
.قسرا و جبرا قلبك عليك يقتحم أن يستطيع  

 
 إذا إال عليه قاهرا سلطانا الخير أو الشر جند من ألحد يجعل لم و الحماية لقلب لهذا آفل قد اهللا إن
 فحينئذ الخير دواعي أو الشر دواعي يحتضن و يدعو و ستضيفي أن اختيارا القلب هذا صاحب أراد
.أراد ما له يكون  

 
.إآراه ال و جبر ال و حتم يدخله ال و األسوار عليه تقوم محرم حرم و.. بالفعل أقداس قدس أمام نحن  

 
.ضمائرنا داخل إلى يصل أن يمكن ال الواقع عالم في بالفعل إآراه من لنا يحدث ما و  
 

 أن أبدا يمكنك ال و باسمك، اهتف أو مرغما أقف أو يدي أرفع أن على بالقوة برنيتج أن يمكنك
.أحبك أن على تجبرني  

 
 فالنا أو أجبرني، فالنا أو أغراني فالنا إن الحساب يوم لنقول رخصة األديان تعطينا ال لهذا و

 منطقة السريرة و ميرالض أعماق من اهللا جعل فقد اآلخر، على ذنبه الواحد يلقي أن في أمال أآرهني
.بجبروته جبار يدخلها أن يستطيع ال حراما  

 
.قلبه سريرة في شيئا يضمر أن على تكرهه أن تستطيع ال لكنك و. فعل على خادمك تكره أن يمكنك  

 
 هذه أمثال إلى إشارة فيقول االستبداد ظروف بك أحاطت مهما مسئوال حرا يعتبرك القرآن و

:الظروف  
 

  )النساء – 97.. ) ( فيها فتهاجروا واسعة هللا أرض تكن ألم(( 
 
.أعذار ال  
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.بالفعل نفسك تختار فأنت تختار أن اللحظة تقضي حينما  
 

  )اإلنسان – 3 )) ( آفورا إما و شاآرا إما السبيل هديناه إنا(( 
 
.محددا واضحا االختيار عنصر يبدو )) إما (( لفظ في و  
 

  )الشمس ) )) ( 8 ( تقواها و فجورها فألهمها ) 7 ( سواها ما و نفس و(( 
 

 ، )تقواها و فجورها ( قال لهذا و.. لتختار الطريقين أمام ترآها و الشر و الخير سبيل أمامها فتح أي
.. الطريقين أحد على يجبرها لم و االختيار للنفس ليجعل معا الطريقين فتح ألنه ) تقواها أو ( يقل لم و
:موضحا أردف لذلك و  
 

  )الشمس ) )) ( 10 ( دساها من خاب قد و ) 9 ( زآاها من فلحأ قد(( 
 

:فيقول أآثر األمر يوضح أخرى آية في و المخيرة، للنفس الخيبة و الفالح فرد  
 

  )البلد – 10 )) ( النجدين هديناه و(( 
 

.أيهما يختار طريقين مفترق هديناه أي  
 

.حرة النية إن  
 
.تشاء لما إضمارها في حرة السريرة و  
 

.الوقت ذات في مقدور و حر فهو الفعل أما  
 
 نسأله حينما مأزق في يقع سوف بالجبرية يقول الذي و.. الفعل حرية من نصيبه له منا واحد آل و

 في قهرا ترتعش أسيرة هي و يده بين و.. يشاء ما بها يكتب و حرية في يحرآها يده بين يميز آيف
 لو و المرض، حالة في جبرية و الصحة، حالة في حرية ،واضحتان حالتان أمامنا هنا.. الحمى رجفة
 تقوم أن أمكن لما و.. الحالين بين بداهة يميز أن أمكن لما صحيحة بها يقول التي الجبرية آانت

.أصال الحالتان  
 

.حقيقة أيضا القدر و.. حقيقة إذن الفعل حرية إن  
 
 الحرية تلغي ال آيف و.. الحرية القدر غييل ال آيف و االزدواج هذا نفهم أن نحاول أن هي المشكلة و

.القدر  
 
.بلبلة في بالناس ُتلقي ال حتى تصرح ال و تلمح فهي.. استشفافا اآليات من نستشفه أمر هذا و  
 

:آتابه في اهللا يقول  
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  )الشعراء – 4 )) ( خاضعين لها أعناقهم فظلت آية السماء من عليهم ننزل نشأ إن(( 

 
 جعل التي االختيار حرية بذلك فتنتفي إيمان على يقهرنا أن يشأ لم ألنه.. يفعل لم لكنه و لفعل شاء لو

.نكفر أو نؤمن أحرارا نكون أن لنا أراد فقد.. وجودنا جوهر منها  
 
.إبليسا إبليس اهللا يجعل لم و  
 
 قيةب مثل آدم خدمة في يكون أن رفض حينما التعاظم و الجبروت و الكبرياء لنفسه اختار إبليس إنما و

:قال و المالئكة  
 

  )ص – 76 )) ( طين من خلقته و نار من خلقتني منه خير أنا(( 
 

 من قضاء عليه قضى و بالناس ليغرر اهللا فاختاره. حق ال و علم بغير الغرور لنفسه إبليس اختار
.ضميره جنس  

 
:للهداية نبيا فاختاره محمد قلب في الطهر و النقاء أبصر بالمثل و  
 

  )العنكبوت – 69.. )) ( سبلنا لنهدينهم فينا اهدواج الذين و(( 
 
 ألنه القرآن في نفسه أخفى و اإلنجيل، في نفسه اهللا أخفى – الجبر و القهر لعدم – أيضا السبب لهذا و
 و اإلنجيل و التوراة من فجعل. قهرا اإليمان على فيقهرنا الفاصل القاطع بالتجلي يلجمنا أن يرد لم

.فيها نشك أن يمكن و بها نؤمن نأ يمكن آتبا القرآن  
 
:قرآنه عن قال و  
 

  )البقرة – 26.. )) ( آثيرا به يهدي و آثيرا به يضل(( 
 
 ترآك إنما و.. العقل تقهر و بالخناق تأخذ ملزمة براهين أبدا يجعلها لم لكنه و البراهين آياته ضمن و

 فتفصح.. آابحة مؤثرات دون تريد ما لتقول و.. حريتك على منه حرصا شيء على شيئا لترجح دائما
.القول عليك يحق و سريرتك و دخيلتك عن  

 
 شئون و شئونك في تقضي و تحكم األرض على له صغيرا خليفة األوجه أحد من تكون أن أرادك لقد

.يختبرك و ليمتحنك.. اآلخرين  
 
 من بينهما ما يرفع و تالق، من الفردية الحرية و اإللهي القدر بين ما القرآن يشرح نموذجية آية في و

 و – سلم و عليه اهللا صلى – الرسول نصرة عن المنافقين تكاسل من حدث ما يروي حينما.. تناقض
:غزواته في معه الخروج عدم  
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 46 ( القاعدين مع اقعدوا قيل و فثبطهم انبعاثهم اهللا آره لكن و عدة له ألعدوا الخروج أرادوا لو و(( 
 اهللا و لهم سماعون فيكم و الفتنة يبغونكم خاللكم ألوضعوا و خباال إال زادوآم ما فيكم خرجوا لو) 

  )التوبة ) )) ( 47 ( بالظالمين عليم
 

 لهم يريد فال نيتهم بمثل اهللا عليهم فيقضي نبيهم ينصروا أن بالنية يريدون ال بالقلب منافقون هنا ها
.ألنفسهم هوهآر آما الخروج لهم يكره و يثبطهم و ألنفسهم يريدوا لم آما  

 
 (( النبي تخاطب التي و صراحة أآثر أخرى آية في اإلنسان سريرة و اهللا قدر بين التماثل هذا يبدو و
.. )) منكم أخذ مما خيرا يؤتكم خيرا قلوبكم في اهللا يعلم إن األسرى من أيديكم في لمن قل النبي أيها يا
  )األنفال – 70( 

 
.االختيار عين هي التي النية جنس من ائماد ) القدر ( اإللهي الفعل يبدو هنا  

 
 نتيجة وهمنا في إال التناقض يكن فلم.. التناقض انتفى و اإلنسان اختيار و اهللا أمر تماثل آيف يبدو و

.الفهم عدم  
 
:مثل الظاهر في متناقضتين آيتين نفهم أن علينا السهل من أصبح و  
 

  )الكهف – 29.. )) ( فليكفر شاء من و فليؤمن شاء فمن(( 
 

  )اإلنسان – 30.. )) ( اهللا يشاء أن إال تشاءون ما و(( 
 

.الحرة اإلنسان إرادة اهللا يصف األولى اآلية ففي  
 
.القدر هي و اإللهية إرادته عن يتكلم الثانية اآلية في و  
 
 يريد ما إال لإلنسان يريد ال اهللا أن فهمنا فقد.. فقط الظاهر في تناقض هو تناقض من اإلثنين بين ما و

:لنفسه اإلنسان  
 

 نصله و تولى ما نوّله المؤمنين سبيل غير يتبع و الهدى له تبين ما بعد من الرسول يشاقق من و(( 
  )النساء – 115 )) ( مصيرا ساءت و جهنم

 
 ما له يختار إنما و الخير على يكرهه ال فإنه اإلصرار نيته في اهللا يرى و السوء طريق يختار من

 و بفعله يتلبس و يكتمه ما يخرج حتى تمهيدا الشر أسباب له يمهد و غيه في له يمد و هلنفس اختار
:العذاب عليه يحق  

 
  )النساء – 115 )) ( مصيرا ساءت و جهنم نصله و تولى ما نوّله(( 

 
.العبد إرادة هي اهللا إرادة ألن تناقض ال و االختيار عين هو الجبر هنا  
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.الثنائية انتفت  
 

  )الرعد – 11.. )) ( بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهللا إن(( 
 

.واضح هنا التطابق.. بنفسه يريده ما اإلنسان ذلك يغير حتى بإنسان يريده ما يغير ال اهللا  
 

 باختيار نفسه الوقت في و مشيئته و اهللا بإرادة الفعل يتم و القضاء ينفذ.. القدر و الحرية.. اإلثنان
  )النساء – 78 )) ( اهللا عند من آٌل قل (( تناقض بال تهحري و اإلنسان

 
 و منحة ذاتها حريتك.. عليا مشيئة و اهللا من منحة هي تختار و تشاء أن على قدرتك لكن و تشاء فأنت
:اآلية آانت هنا من و.. إلهية مشيئة و عطية  

 
  )اإلنسان – 30.. )) ( اهللا يشاء أن إال تشاءون ما و(( 

 
 هبة و عطية و منحة حريتك لكن و حر أنك تقرر فهي.. متناقضا آالما ليست و.. حقيقةلل تقرير هي
.المعطي من مشيئة و  
 

  )البقرة – 72 )) ( تكتمون آنتم ما مخرج اهللا و(( 
 

.. إآراه أو جبر دون هي آما نيته واحد آل على ليسجل السرائر مكتوم يفضح و النية في ما يخرج اهللا
  ).عنقه في طائره ( واحد آل ليكون حالها على يخرجها و فقط يفضحها إنه

 
:الموضوع فتختم الحاسمة القرآنية اآلية تأتي ثم  

 
  )االنفال – 24 )) ( تحشرون إليه أنه و قلبه و المرء بين يحول اهللا أن اعلموا و(( 

 
 بين سلطانه ميقي لكنه و. فيها حر هو سريرة إنسان لكل فتكون حرا القلب يدع اهللا أن هذا معنى و

.قلبه و المرء  
 

 ليقدم و.. السيئات أحبائه ليقي رحمة و منه لطفا اإلحباط أو بالتمكين قلبه و المرء بين يحول فهو
.للعسرى إما و لليسرى إما.. مبادراته و نيته و ضميره حسب لكلٍّ التيسيرات  

 
 إنه سلم اهللا لكن و األمر في زعتملتنا و لفشلتم آثيرا أراآهم لو و قليال منامك في اهللا يريكهم إذ(( 
 اهللا ليقضي أعينهم في يقللكم و قليال أعينكم في التقيتم إذ يريكموهم إذ و ) 43 ( الصدور بذات عليم
  )األنفال ) )) ( 44 ( األمور ترجع اهللا إلى و مفعوال آان أمرا

 
 المسلمين يحث أن يريد فاهللا ..قلبه بين و المرء بين الخفي اللطيف اإللهي للتدخل بليغ آخر مثل هنا
 يدفع أن يريد ) الدروع و بالسالح مدججين ألفا يواجهون ثلثمائة ( قلة هم و بدر في القتال على

 في الرسول إلى فيسوق.. اختيارهم االختيار يكون حتى إآراه دون و جبر دون المعرآة إلى المسلمين
 تبدو المشرآين آثرة يجعل المعرآة ساعة و.. اله يؤبه ال قليلة قلة األعداء فيها يظهر رؤيا منامه
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 إلى الكل يستدرج بذلك و.. أعينهم في المسلمين شأن من يهون آما.. شأنهم من ليهون قلة للمسلمين
.مفعوال علمه في آان أمرا ليقضي معرآة  

 
 في إنسان لكل به قضى الذي الحرية بناموس يخل أن دون األسباب به يسوق الذي التيسير هو هذا و

.مسئول الحرية هذه عن هو و سريرته  
 

 في استعصاء المشكالت ألآبر المفتاح القرآن يعطي الخفي آالومض تضيء التي الكلمات بهذه
.االختيار و الجبر مشكلة.. الفلسفة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخلق قصة  
 

 
 اهللا و ..الصواب و الخطأ احتمال في االجتهاد لقاعدة تخضع محاولة هو الفصل هذا في جاء ما(

محمود مصطفى) الموفق  
 
 
 
 

 خطا آيف و.. حدث؟ آيف و النجوم و الشمس و القمر و األرض ميالد و.. آان؟ آيف و الخليقة مبدأ
..جاء؟ أين من و.. إنسان؟ أول األرض على  

 
.براهين و شواهد و نظريات شأنها في لها آان و العلوم فيها خاضت أمور هذه آل  

 
 أصبح الذي التطور و الجيولوجيا و العضوية الكيمياء و الفلك و ثروبولوجيااإلن و البيولوجيا علوم
..مجلدات و مجلدات.. التشريح علم و.. األجنة علم و.. بذاته قائما علما اآلن  

 
 الدين قام فما.. الخلق قصة عن القرآن يقوله ما نقرأ نحن و عنه بمعزل نكون أن يمكن ال آثير آالم و

 في اليقين إلى ليقودنا و.. العلم منتهى لنا ليقدم قام إنه بل العلم ليعادي قام ال و ياةالح عن منعزال أبدا
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 أن دون فيه نخوض أن يمكن فال.. أخيرة آلمة ليقول جاء.. الترجيح و االحتمال و الشك مقابل
.سياسة و فلسفة و دينا و علما برمتها آاملة القضية نثير أن دون و.. شيء آل في نخوض  

 
 لغز (و).. الموت لغز.. ( هما تفصيال و جملة اإلشكال فيهما قدمت و آتبتهما آتابين إلى يردني هذا و

 يضيع ال حتى فأثيرها أعود بسطور سأآتفي لذا و.. فيهما قلته ما فأآرر أعود أن يمكن ال و ،)الحياة
.الكلية الفكرة في القارئ معي أربط حتى و السياق منا  

 
 و الحياة، مسيرة عن رؤيته لنا ليروي التطور أبا).. داروين ( ألتقط و مبدئها ىإل و.. الحياة إلى أعود
 إنما و.. صواب رآه ما آل إن أيضا أقول ال آما خطأ،) داروين ( قاله ما آل إن القائلين مع أتفق ال
.التفكير و النظر إلعادة مناسبة هي  

 
 
 
 

••• 
 
 
 من و البحر و البر من العينات يجمع) داروين ( ىمض )) بيجل(( الباخرة في العالم حول رحلة في و

 أرجاء آافة في األحياء عن مالحظاته يجمع و يدون و يتأمل و يدرس و الماء فوق من و الماء تحت
.األرض  

 
:مالحظات عدة) داروين ( الحظ و  
 

.الدوام على بيئتها مع لتتالءم تكوينها من تغير و تتكيف و تتلون الحياة إن*   
 

 و.. البرد غائلة نفسه ليقي الحوت مثل تماما بالدهن مكتنز سمين القطبية، المناطق في ناإلنسا* 
 و أسود، هزيل نحيل الحارة االستوائية المناطق في هو بينما. الفراء من بمعاطف بالمثل مغطاة الدببة
.الشمس لتقيه مظلة لجلده اخترع آأنما  

 
 و عمياء فهي لهذا و.. لأللوان ال و للبصر، عندها وظيفة ال الظالم في تعيش التي الكهوف سحالي* 
.ملونة و البصر فحادة البراري سحالي أما.. لون بال  

 
 مثل تمزق و تقطع خنجرية بأسنان مزود فم: وظائفها حسب تباينت و اختلفت الحيوانات أفواه* 

) االنكلستوما ( ةدود في آما يتشبث بخطاف مزود فم و الطير، مثل يلتقط بمنقار مزود فم و النمر،
 آما تحقن بإبرة مزود فم و.. الذبابة في آما يمص بخرطوم مزود فم و.. األمعاء بجدار تمسك التي
.القارضة الحشرات في آما تقرض و تطحن طواحين و بمناشير مزود فم و.. البعوضة في  

 
 الفصائل هذه إلى اختلف و تباين و األصل هذا تطور ثم واحد، أصلها الحيوانات أن الحكاية هل

.. أرجال لنفسها طورت األرض عل دبت التي الحيوانات!.. البيئات؟ و الظروف تباين بسبب المتباينة
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 فيها تحورت الجو في طارت التي و زعانف، إلى األرجل فيها تحورت البحر إلى نزلت التي و
.أجنحة إلى األطراف  

 
.الجميع بنية في بهاتشا لنا يكشف أن بد فال صحيحا، االستنتاج هذا آان إذا  

 
.بالفعل المشرط قاله ما هو هذا و  
 

.العظمي هيكله في مختفية ضامرة أرجل عن التشريح يكشف أرجل بال الذي الثعبان ففي  
 
 الزوج هي أجنحتها أن التشريح يكشف األطراف من واحدا زوجا لها آأنها و تبدو التي الطيور و

.لجديدةا وظيفته ليالئم تحور األطراف من الثاني  
 

 العوم آيس نفس هي رئاتها أن عن التشريح يكشف برئات تتنفس و األرض على تدب التي األسماك
.الجديدة التنفس وظيفة ليالئم تحور  

 
.المجاديف يشبه ما إلى متحورة األربعة األطراف نفس هي األربع السمك زعانف  

 
 حتى خمس، السحالي في و خمس ئرانالف في و خمس القرود في و خمس فينا القدم و اليد أصابع عدد

.ضامرة أصابع خمس لها الوطاويط  
 

 في آما القرد، في آما الفأر، في آما الحوت في واحدة خطة على تسير الدموية الدورة و القلب
 القلب نفس دائما هو القلب و نوع، آل في نظائرها لها الشرايين نفس. الوطواط في آما اإلنسان،
.األربع بغرفه  

 
 نفس هو حرآة، أعصاب و حس، أعصاب و شوآي حبل و مخ من يتألف الذي العصبي هازالج و

.الكل في العصبي الجهاز  
 
 مع نظيرها لها عظمة آل.. عظمة عظمة بعظامه العظمي الهيكل و بعضالته العضلي الجهاز و

.حيوان آل في الوظيفة لتالئم الشكل في طفيفة اختالفات  
 
.حيوان آل في الرحم و المبيض و الخصية قنوات و المبيض و يةالخص نفس التناسلي الجهاز و  
 
 فترة حتى.. أشهر تسعة الحيتان في و أشهر تسعة العليا القرود في و أشهر، تسعة عندنا الحمل فترة و

.سنتان الجميع في الرضاعة  
 

 قد و رود،الق في التي الذيل فقرات نفس لإلنسان العظمي الهيكل في التشريح يكشف: أخرى خبطة ثم
.للحوض متين قاع إلى تحورت قد الذيل عضالت حتى.. وظائفها النعدام التحمت و تدامجت  

 
 سبع القنفذ في و سبع أيضا رقبتها طول برغم الزرافة في و سبع عددها اإلنسان في الرقبة فقرات و

.رقبته قصر رغم  
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 و بسمكة أشبه يكون مرحلة يف.. مراحل على يتخلق هو و أمه رحم في الجنين يمر: ثالثة خبطة و

 تماما بالشعر يتغطى ثالثة مرحلة في و.. يضمر ثم ذيل له ينمو أخرى مرحلة في و.. خياشيم له تكون
.الرأس عند صغيرة مساحة تارآا جسمه عن ينحسر الشعر يبدأ ثم آالقرود  

 
.تطورها مراحل و الخليقة مبدأ لنا آشف و.. القصة الجنين فضح لقد  

 
 التي األذن عضالت نفس ذي هي فها. آخر شيئا يكتشف البشرية األذن خلف يعبث هو و المشرط و

 أشكاال آذننا اتخذت حينما و وظيفة لها تعد لم حينما ضمرت و تليفت قد و الحمير آذان تحرك آانت
.الحرآة عن تغنيها  

 
 ( و) بكين  (و) الترنسفال ( في قردي شكل ذات بشرية جماجم عن تكشف الحفريات ذي هي ها ثم

 في متفحم خشب بقايا على بها عثر آهوف في وجدت الجماجم هذه بعض و ،)نياندرتال ( و) جاوة
.السنيين ماليين منذ استخدموها و النار اآتشفوا قد الجماجم هذه أصحاب أن على تدل مواقد  

 
.األنواع أصل في نظريته) داروين ( يكتب أن إال يبق لم  

 
 إلى اختلف و تباين واحد أصل من آلها انحدرت األنواع إن: فتقول هانفس لتكتب النظرية إن بل

.البيئات و الظروف تباين نتيجة األنواع و الفصائل من شجرة  
 
 أو شمبانزي ساللة من البشري الجنس إن يقل لم و القرد من انحدر اإلنسان إن) داروين ( يقل لم و

).للداروينية ( الدم الخفيف الكاريكاتير من عآنو انتشرت و الصحف روجتها نكتة هي إنما و نسناس  
 
 آل إنما و.. اآلخر من خرج الموجودة األجناس من أيا إن تقول ال المكتوب أصلها في النظرية لكن و

 من اإلنسان فرع يخرج لم – فرع من فرع يخرج لم.. الشجرة من مستقل فرع نهاية بذاته هو جنس
 منبع إلى األصول في يرتدان هما و األم الشجرة من حدة ىعل منهما آل خرج إنما و – القرود فرع
 و.. تصانيف من حولنا نرى ما إلى شجرتها فتفرعت البيئات بها تنوعت التي األولى الخلية هو واحد
.مثله إال يلد ال بتكوينه مستقل هو و نوعه ذروة هو صنف فكل.. صنف من صنف يخرج لم لكن  

 
.متأمال مفكرا رقيالت ظاهرة أمام) داروين ( وقف و  
 

 بين الوظيفي و الخلقي التباين إال يفسر ال بيئته و المخلوق بين التالؤم و التكيف عن آالمه إن
.األعلى إلى األدنى من ارتقاءها يفسر ال لكنه و المخلوقات  

 
 يةهاد يد بدون و بحتة مادية داخلية بحوافز حدث الترقي إن فقال.. تفسيرا لنفسه) داروين ( ابتكر و
.خارج من  

 
.الغربال آان البقاء صراع مجرد  
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 أصلح آانت مبططة بأرجل الحياة إلى خرجت التي التواليف.. تواليف و بتصانيف يلقي التزاوج آان
 على حافظت التي األخرى المائية الحيوانات و المائية، الحياة في تستمر أن استطاعت و للعوم

.ماتت البرية لألرجل القديم التصنيف  
 
 الحوافز بمجرد تلقائيا نراه الذي الترقي حدث و.. صالحية األقل مات و األصلح عاش هكذا و

.المادية الحياتية  
 
).داروين ( على الزوبعة قامت و  
 
 مات و بعضها) داروين ( نظرية من عاش و.. النظر إعادة و التمحيص من سنون و سنون مضت و

.بعضها  
 

 نتيجة األنواع و الفصائل من شجرة إلى تباينت أنها و دواح أصل من انحدرت األنواع أن حكاية
 فالوشيجة. الشواهد عليه تقوم الصحة إلى أقرب مرجحا احتماال آانت البيئات و الظروف تباين

.قربى و رحم بصلة ببعض بعضها ترتبط إنها يقول التشريح و.. بالفعل الخالئق آل تربط العائلية  
 

 من سقطت و.. مقنعة تعد فلم هادية يد بدون و وحدها الحياتية فزبالحوا حدث الترقي أن حكاية أما
.المحقق المدقق الفكر غربال  

 
 حوافز بأي و.. احتماال و جلدا أآثر الحمار أن مع آالحصان شيء الحمار شجرة من يخرج فلماذا
 بالمثل و.. الوعل من جلدا أقل و أضعف و أرهف هو و آالغزال شيء الوعل عائلة من يتطور

 و الحمام و.. الشكل الغليظ الطنان الزنبور من قدرة أقل و أضعف و أبطأ الرقيق الملون لفراشا
.النسور و الحدادى و الصقور من تهافتا و رهافة أآثر الملونة العصافير و الطواويس و اليمام  

 
.ألجملا بقاء هو آخر قانون إنما و األصلح، بقاء قانون يفسره أن يمكن ال األنواع هذه نشوء و  
 

من؟ عين في أجمل  
 

 انتقاء إنه.. األجمل األنثى يختار فيها الذآر.. بعضا بعضها عين في أجمل.. الخبيث المعلق يقول
.المادية الحياتية الحوافز أمام مازلنا إننا.. جنسي  

 
.عليه مردود قول هو و  
 

 أصلح ليس المنقوش لجناحا إن.. نفسها تطرح مازالت القضية إن األجمل؟ األنثى الذآر يختار فلماذا
.السادة الجناح من للطيران  

 
 عقل هنا.. الحوافز جميع على نفسها تفرض عليا جمالية قيمة هنا إنما و.. هنا حياتية مصلحة توجد ال

 و الفراش أجنحة و الزهر ألوان و الشجر ورق في آثاره نلمس.. مخلوقاته يجمل الذي المبدع الفنان
.الطواويس ريش  
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 لتطير مجنحة ببذور خصتها الطبيعة أن نجد إذ الصحراوية األشجار بعض أمام مذهولين نقف آما
 فنكتشف البعوض بيض نتأمل أو.. الماء في القليلة فرصها لتجد الجرد الصحاري أميال تقطع محلقة
.. يغرق ال و الماء في ليعوم للطفو، هوائية أآياسا يملك أنه  

 
 بذورها لتزود تعقل الصحاري أشجار فال لمخلوقاته يهندس و يفكر آلي عقل إال يفسره ال هذا آل

.للعوم بوسيلة بيضه ليزود الطفو في) أرشميدس ( قوانين يعرف البعوض ال و بأجنحة  
 

 الوجود يهندس قدير عليم خالق وجود إال يفسرها ال و تماما) داروين ( نظرية أمامها تعجز أمور هذه
 يد من متعمدا و مدبرا مرادا تطويرا بل تطورا، ليس أمامنا يجري ما و إنشاء، ينشئه و يصممه و

.التحسين و بالتعديل تقوم التي هي مبدعة خالقة  
 
 نقصا نعاني أننا نتصور سوف.. افتراضية خيالية حكاية نتصور سوف أآثر الكالم هذا لنشرح و

 هكذا و.. نعهاصا نرى أن دون المختلفة اآلالت نرى يجعلنا نقص هو و.. البصر حاسة في خاصا
 دون) الديزل ( و القطار و السيارة و) الحنطور ( العربة و) الكارو ( عربة و اليد عربة نرى سوف
 و. المراحل من سلسلة على بعض من بعضها تطورت أشياء هذه إن نقول سوف و.. اإلنسان نرى أن

 و الحديد مادة من أنها في تتشابه الكائنات هذه فكل. تشريحي تشابه من بينها بما ذلك على ندلل سوف
 أن نرى سوف القطار و) الديزل ( و السيارة بين و.. عجالت و جسم من تترآب و الجلد و الخشب
.البترول بزيت مرة و بالبخار مرة و بالبنزين يشتغل مرة ،)وبستم سلندر (من يتألف) موتورا ( هناك  

 
 صراعها نتيجة.. فيها داخلية بعوامل ورتتط إنها فسنقول جميعا صنعها الذي الصانع نرى ال ألننا و
.الطويلة البقاء معارك بعد األصلح بقاء و البيئة مع  

 
.نراه ال ألننا الخارجي العامل ننكر سوف و  
 

.فيها داخلي بمحرك تتحرك أنها نرى فنحن  
 
 لعوام إن قال حينما االرتقاء و النشوء عن نظريته في) داروين ( فيه وقع الذي الخطأ هو هذا و

 اآلليات بفعل تتقدم.. ترشدها هادية يد دون باطنية بحوافز تتقدم الحياة إن و داخلية عوامل هي التطور
.تخلق و تبدع هي و المبدع الخالق الصانع يد يرى ال أنه لمجرد.. داخلها المادية  

 
 لكنها و ان،إنس و حيوان و نبات من األحياء أسرة بين العائلية الوشائج اآتشفت نظرية أمام إذن نحن
.بينها الترقي حدث آيف لنا تفسر أن تستطع لم  

 
 ماء من.. الماء من بدأت الحياة بأن إجماع أمام فنحن.. الحياة مبدأ عن العلم آالم إلى انتقلنا فإذا

.. ( للحياة األول الشكل إلى معروفة غير بقوة تترآب و تتحلل و المادة فيه تختمر الذي المستنقعات
.التراب و الماء من نشأ آيف يعرف أحد ال.. )البروتوبالزم  

 
 آل بأن الفلك علماء من إجماع أمام فنحن آواآبه و شموسه و بنجومه.. آله الكون مبدأ إلى جئنا فإذا
.األولية التراب و الغاز سحب من الهواء من نشأ شيء  
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 و الشموس هي الوسط في أنوية إلى ذراتها بين الجاذبية بفعل التراب و الغاز من السحب هذه تكاثفت
.الكواآب هي حولها أصغر تكثفات إلى  

 
.موجز سريع عرض في الخلق قضية في العلم من مبلغنا هذا  

 
 لسان على جاء ماذا و الزمان؟ من قرنا عشر أربعة منذ القضية لهذه تعرض حينما القرآن قال فماذا
 ( و) بيولوجيا ( آلمة معنى هعصر ال و قومه ال و هو ال يعرف يكن لم الذي األمي النبي ذلك

؟) أنثروبولوجيا ( و تشريح و أجنة علم و عضوية آيمياء و) جيولوجيا  
 
 
 

 
••• 

 
 
 

 آما يعرضها ال علمية مسألة إلى يشير حينما هو و.. األساليب آل عن المختلف أسلوبه له القرآن
 و.. التشريحية التفاصيل وايةبر) بيولوجي ( عالم يعرضها آما ال و.. بالمعادالت) أينشتين ( يعرضها

 في تومض التي العبارة و الخاطفة اللمحة و االستعارة و المجاز و الرمز و باإلشارة يقدمها إنما
 أن يعلم لكنه و.. معاصريها على تفسيرها و فهمها يفوت قد بكلمة يلقي إنه خاطف، آبرق العقل

.التفصي يثبتها و الكلمة هذه يشرح سوف المستقبل و التاريخ  
 

)فصلت – 53)) (الحق أنه لهم يتبين حتى أنفسهم في و اآلفاق في آياتنا سنريهم((   
 
:آالمه عن يقول اهللا و  
 

)عمران آل – 7..)) (اهللا إال تأويله يعلم ما و((   
 
:القرآن عن يقول و  
 

)القيامة – 19)) (بيانه علينا إن ثم((   
 

.الدهور و األعصر مستقبل في يبينه و يشرحه سوف أنه أي  
 

الخلق؟ قصة عن القرآن قال فماذا  
 

:األول البدء في اهللا عن يقول إنه  
 

)فصلت – 11..)) (دخان هي و السماء إلى استوى ثم((   
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:شموسه و بنجومه الكون منه جاء آالدخان شيئا آان البدء في  
 

)الزمر – 5..)) (الليل على النهار يكور و النهار على الليل يكور((   
 
 ينزلق الكرة آنصفي النهار و الليل و آروية األرض أن نتصور أن إال تفسيرها يمكن ال آية هي و

 هو)) يكور (( لفظ استعمال إن بل.. المستمر الكرة هذه دوران بفعل اآلخر على منهما الواحد
:فرضا هذالتفسير علينا يفرض و.. تماما غريب استعمال  

)يس – 39)) (القديم آالعرجون عاد حتى منازل قدرناه القمر و((   
 
.حياة ال و ماء ال و فيه خضرة ال اليابس القديم النخل فرع هو العرجون و  
 

)يس - 40)) (يسبحون فلك في آل و النهار سابق الليل ال و القمر تدرك أن لها ينبغي الشمس ال((   
 

.مسارات و مجاري و طرقا فيه بأن الفضاء يصف إنه بل  
 

)الذاريات – 7)) (الحبك ذات السماء و((   
 
.المسارات هي الحبك و  
 
:آالبيضة بأنها األرض يصف و  
 

)النازعات – 30)) (دحاها ذلك بعد األرض و((   
 
.األرض شكل عن الفلكية اآلراء أحدث يوافق ما هو و) البيضة ( آالدحية جعلها أي دحاها و  
 
:الظاهر السكون وراء من الخفية الحرآة فكرة يقدم و  
 

)النمل – 88..)) (السحاب مر تمر هي و جامدة تحسبها الالجب ترى و((   
 
 عليه ما هو و مخلخال، فضفاضا ذريا تكوينا الذهن على يقترح تشبيه هو بسحابة الجبل تشبيه و

 األرض و.. حرآة حالة في ذرات من يتألف شيء آل و وهم، إال الجامدة األشكال فما بالفعل، الجبل
.حرآة حالة في بجبالها آلها  

 
 صحيح غير تفسير هو.. القيامة يوم يحدث ما تصف اآلية هذه أن من القدامى المفسرون يقوله ما و

 الجبال ترى و (( اليوم هذا مثل في يقال ال و القاطع العيان و اليقين يوم هو القيامة يوم ألن
.اليوم ذلك في لشك موجب فال)).. تحسبها  

 
)طه – 105)) (فانس ربي ينسفها فقل الجبال عن يسألونك و((   
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 إذن فاآلية.. ينسف هو و قائما الشيء فتحسب العين تنظر ألن هنا مجال ال بحق، القيامة هي هذه
.ذلك غير تكون أن يمكن ال و الدنيا في الجبال لحال وصف  

 
:األمطار لمياه يحدث ما ذلك بعد القرآن لنا يروي ثم  

 
)الزمر – 21..)) (األرض في بيعينا فسلكه ماء السماء من أنزل اهللا أن تر ألم((   

 
 ثم جوفية خزانات إلى جوفها إلى األرض سطح إلى السماء من الجوفية المياه دورة يشرح بذلك هو و

.جديد من األرض سطح إلى تعود ينابيع و نافورات إلى  
 

.الحياة ذآر يأتي ثم  
 

)األنبياء – 30..)) (حي شيء آل الماء من جعلنا و((   
 

)النور – 45..)) (ماء من دابة آل خلق اهللا و((   
 

)الكهف – 37..)) (تراب من خلقك بالذي أآفرت((   
 

)الحجر – 28)) (مسنون حمأ من صلصال من بشرا خالق إني للمالئكة ربك قال إذ و((   
 
.المختمر المنتن الطين هو المسنون الحمأ و  
 

 يقول و فيخصص يعود ثم تراب من خلقت أنها يذآر مرة و الماء من خلقت الحياة أن يذآر مرة فهو
 مع دقيق و غريب اتفاق هو و.. بالتراب المختلط المختمر المنتن الماء الدقة وجه على أو الطين من

.سنة أربعمائة و ألف بعد العلم اآتشافات  
 
:أآثر بتفصيل يروي األعراف سورة في و  
 

)) (الساجدين من يكن لم إبليس إال جدوافس آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا ثم صورناآم ثم خلقناآم لقد و(( 
)األعراف – 11  

 
زمنية مراحل على تم اإلنسان خلق أن يحدد اآلية هذه في و  
 

)األعراف – 11..)) (آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا ثم صورناآم ثم خلقناآم((  
 
:جدا طويل اإللهي بالمعنى الزمن و  
 

)الحج – 47)) (تعدون مما سنة آألف ربك عند يوما إن و((   
 
:آخر مكان في و  
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)المعارج – 4)) (سنة ألف خمسين مقداره آان يوم في إليه الروح و المالئكة تعرج((   

 
 ثم.. صورناآم ثم خلقناآم اهللا قال فإذا لنا، بالنسبة األحقاب و آاآلباد شيء هي و.. اهللا أيام إذن هذه

 من مراحل عبر جاء آدم أن هذا معنى ..آلدم اسجدوا للمالئكة فقلنا آدم بتخليق الصورة اآتملت
..األبدي اهللا بزمن أياما و بزماننا السنين ماليين استغرقت التسوية و التصوير و التخليق  

 
)نوح – 14)) (أطوارا خلقكم قد و((   

 
.لها ذروة هو جاء الخالئق من صنوف و صور آدم قبل هناك آانت أنه معناها و  
 

)اإلنسان – 1)) (مذآورا شيئا يكن لدهرلما من حين اإلنسان على أتى هل((   
 

 إنه اهللا عن القرآن يقول و. يذآر شيئا فيها يساوي اإلنسان يكن لم الدهر من بائدة مرحلة إلى إشارة
:هو  

 
)طه – 50)) (هدى ثم خلقه شيء آل أعطى الذي((   

 
.آدم في ذروتها بلغت حتى التطور مسيرة هدى إنه أي  
)األنعام – 38..)) (أمثالكم أمم إال بجناحيه يطير طائر ال و األرض في دابة من ما و((   

 
)نوح – 17)) (نباتا األرض من أنبتكم اهللا و((   

 
.النبات و الحيوان و اإلنسان بين ربط ثم الطير و الدواب أمم بين و اإلنسان أمة بين وثيق ربط  

 
)المؤمنون – 12)) (طين من ساللة من اإلنسان خلقنا لقد و((   

 
 من جاءت سالالت من خلق إنما و.. ابتداء الطين من يخلق لم اإلنسان أن إلى صريحة إشارة هي و

 تمهيدا آانت متالحقة عديدة سالالت هي.. الطين و اإلنسان بين متوسطة مرحلة هناك.. الطين
 قساب العظام خلق أن لنا فيحكي الجنين تخلق عن القرآن يحدثنا ثم.. المتفوق اإلنسان نوع لظهور
:العضالت خلق على  

 
)المؤمنون – 14..)) (لحما العظام فكسونا عظاما المضغة فخلقنا((   

 
:يقول النشأة هذه عن و العضالت نشأة على سابقة الفقري العمود نشأة أن األجنة علم في معلوم و  
 

)الزمر – 6..)) (ثالث ظلمات في خلق بعد من خلقا أمهاتكم بطون في يخلقكم((   
 

 داخل يجري أنه و.. خلق بعد من خلق.. أطوار على يتم بأنه فيصفه الرحم، داخل لخلقا لنا يكشف
 آل).. األمنيوسي الغالف (ظلمة و الرحم ظلمة و البطن ظلمة: هي الثالث الظلمات و.. ثالث ظلمات
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 األغشية ظلمات هي أو.. تشريحية حقائق هي و قلبها، في الجنين و.. األخرى داخل منها غرفة
.أخرى حقيقة هي و ذاته الجنين منها يتألف التي ةالثالث  

 
)النجم – 46 ،45)) (تمنى إذا نطفة من األنثى، و الذآر الزوجين خلق أنه و((   

 
 و أنثى أو ذآرا آان إن المولود جنس يحدد الذي هو يمنى الذي المنوي الحيوان أن اآلن نعرف و

الجنس دتحدي عوامل على يحتوي الذي وحده فهو البويضة، ليس   
 

sex determination factor 
 
 

 مئات عبر المضنية الجهود و البحوث و العلوم نتائج مع اتفقت التي الموافقات بهذه القرآن جاء آيف
!مصادفة؟!.. السنين  

 
بالباقي؟ نسلم فكيف واحدة بمصادفة سلمنا إذا و  
 
 بعد إال تظهر ال و.. صره؟ع يعرفها ال حقائق و قضايا و مشكالت أمي نبي ذهن على يخطر آيف و

سنة؟ ثالثمائة و ألف من بأآثر موته  
 
 من صورة محمد لسان على يجيء الذي الكالم ذلك في يرى الذي الملحد الغربي بالتفسير أخذنا إذا و

 علميا و جدا مهذبا اعترافا اعترفنا فقد هذا قلنا إذا.. المطلقة الحقيقة على تماما انفتح باطن عقل نشاط
.بعينه الوحي إال به االتصال و اهللا على االنفتاح ما و اهللا سوى المطلق الحق فما. .بالوحي  

 
.تنته لم القصة لكن و  
 

 في حدث ما على.. الغيب بعض على فيطلعنا.. العلم قاله ما آل من أآثر هو بما يزودنا القرآن إن
 شجرة من إال يشاء آيف غدار منها يأآل جنته أسكنه آيف و آدم خلق عند األعلى المأل في الملكوت
.المالئكة له أسجد آيف و.. له عينها واحدة  

 
:آلدم سجدوا المالئكة أن آيف القرآن لنا يروي و  
 

)الكهف – 50..)) (ربه أمر عن ففسق الجن من آان إبليس إال((   
 
:آلدم بالسجود اإللهي لألمر عصيانه مبررا غرور و آبرياء في إبليس يقول و  
 

)ص – 76)) (طين من خلقته و نار من خلقتني نهم خير أنا((   
 

 نتيجة يتعذب سوف آدم أن يعلم آان وحده اهللا لكن و.. الطين ابن تشريف في اهللا حكمة يدرك لم إنه
 جسده رغبات بين يتمزق و هائال عناء يعاني سوف أنه و الروح من و التراب من المتصارعة خلقته

.اليةالمتع ضميره و روحه سبحات و الهابطة  
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)البلد – 4)) (آبد في اإلنسان خلقنا لقد((   

 
.عناء و صراع و مستمرة مكابدة في أي  

 
 أعلى لياقات و بمواهب يفوز و المالئكة، و الجن مرتبة من أعلى مرتبة إلى المكابدة بهذه سيبلغ إنه و
.اإلثنين من  

 
.معونته و لخدمته سخرهم و المالئكة له اهللا أسجد لهذا و  
 
 آدم أن و نار من خلق أنه إال يذآر لم و الحقيقة هذه فاتته تجبره و غروره و آبريائه في بليسإ لكن و

.آدم قبل خلق أنه و طين من خلق  
 

)الحجر – 27)) (السموم نار من قبل من خلقناه الجان و((   
 
 السجود يسإبل رفض هكذا و.. ذاتها الخالصة الطاقة من أو دخان بال الصافية النار هي السموم نار و

 و رحمته في آمال تائبا اهللا إلى يرجع أن من بدال و مطرودا رجيما الربانية الحضرة من خرج و آلدم
 و العداء و الحقد أضمر ثم.. الثانية الخطيئة هي هذه و.. الرحمة هذه من تماما يئس فإنه.. مغفرته
 الذي بعينه الشيطان إنه.. لثةالثا الخطيئة هي هذه و لطرده سببا فيه تصور الذي آدم من االنتقام
.هاوية إلى هاوية من ينحدر و بخطيئة خطيئة من يخرج أن يحاول  

 
 أنها يعلم هو و الخلود شجرة بأنها يصورها و له يزينها و الشجرة من باألآل آدم يغري راح هكذا و

.الموت شجرة  
 

)طه -121)) (فغوى ربه آدم عصى و((   
 

 شأنه فيكون طاعته في الدخول يختار أن في خيره و ) روحه من فيه نفخ إذ ( الحرية آدم اهللا منح لقد
 مسئوال حرا يكون أو لسننه نفسها تسلم و الموضوعة اهللا نواميس على تجري أفالآها في النجوم شأن

.األمانة فيحمل  
 احمله و منها أشفقن و يحملنها أن فأبين الجبال و األرض و السماوات على األمانة عرضنا إنا(( 

)األحزاب – 72)) ( جهوال ظلوما آان إنه اإلنسان  
 
 حمل مخاطر يعلم آان اهللا ألن و بحملها، نفسه فظلم لجهله األمانة هذه مخاطر يدرك لم اإلنسان و

 أمره.. رحمة و منه لطفا فإنه.. الغرور مهالك في باإلنسان تلقي سوف أنها يعلم آان و.. األمانة هذه
 للناموس اإلسالم و الطاعة جنة ( الجنة له لتدوم الشجرة من يأآل بأال اهللا ةلكلم باإلسالم و بالطاعة
).اإللهي  

 
 من فيأآل) إبليس بإغراء (اإللهي األمر عن يخرج أن و مسئوال حرا يكون أن اختار اإلنسان لكن و

.العقاب عليه حق و.. اللحظة تلك منذ محاسبا أصبح و التكليف عليه وقع هكذا و.. الشجرة  
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.الموت و المرض و التعب و العرق و الكدح عالم إلى الجنة من اإلهباط و الطرد هو العقاب آان و  
 
 أصر و رحمته في طامعا تائبا اهللا إلى رجع آدم أن.. الشيطان خطيئة و آدم خطيئة بين الفرق آان و

.اهللا رحمة من يائسا العصيان على الشيطان  
 

)البقرة – 37..)) (عليه فتاب آلمات ربه من آدم فتلقى((   
 
.عقله و بإرادته فيها يحكم األرض على خليفة أقامه و.. نسله بهداية وعده و رحمته عليه اهللا أسبغ و  
 

 الدماء يسفك و فيها يفسد من فيها أتجعل قالوا خليفة األرض في جاعل إني للمالئكة ربك قال إذ و(( 
)البقرة – 30..)) (لك نقدس و بحمدك نسبح نحن و  
 
 الدم تسفك أسالف من تخليقه مراحل و نشأته شاهدوا و اآلدم هذا رأوا ألنهم الكالم ذلك المالئكة وليق
:لهم يقول اهللا لكن و الناب و بالمخلب تتصارع و  
 

)البقرة – 30)) (تعلمون ال ما أعلم إني((   
 
 درجة الروح و طينال من المتصارعة الجبلة هذه و النشأة بهذه استحق قد اإلنسان ذلك أن يعلم هو و

:للمالئكة الحقيقة هذه يكشف هو و.. للخالفة تؤهله لياقات اآتسب قد أنه و. المالئكة درجة من أرفع  
 

31 (صادقين آنتم إن هؤالء بأسماء أنبئوني فقال المالئكة على عرضهم ثم آلها األسماء آدم علم و(( 
 فلما بأسمائهم أنبئهم آدم يا قال) 32 (الحكيم مالعلي أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا) 

)البقرة) )) (33.. (األرض و السماوات غيب أعلم إني لكم أقل ألم قال بأسمائهم أنبئهم  
 

 من جعل قد اهللا أن هذا من نفهم و المالئكة، لياقات من أآبر لياقات امتلك قد و األرضي آدم ذا هو ها
 و التنزيل و الوحي بداية هي)) آلها األسماء آدم علم و (( فكلمة ..األرض على أنبيائه أول اآلدم هذا

.اإللهي التعليم  
 
 لتعلم مؤهل و معد أنه البشري العقل في أخرى صفة على نتعرف آلدم األسماء اهللا تعليم حكاية من و

 العالقات و المقادير و بالحدود علم هو البشري العلم أن و ماهيتها ليس و فقط األشياء أسماء
.الفلسفة في ثابت أمر هو و.. شيء آنه يدرك أن يستطيع ال أنه و فقط، الخارجية  

 
 و بمخلوقاته يعنى ودود رحيم رؤوف هاد و معلم و راع و مرب بمعنى )) رب (( القرآن في اهللا و

.األرزاق لها يوفر و األسباب و الحيل لها يخلق  
 
.أوالده و نسله لهداية األنبياء بإرسال آدم اهللا وعد قد و  
 

)) (يحزنون هم ال و عليهم خوف فال هداي تبع فمن هدى مني يأتينكم فإما جميعا منها اهبطوا قلنا(( 
)البقرة – 38  
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 إلى يعود و خطئه إلى اإلنسان يفطن بأن ذلك و.. اهللا لهدى اإلنسان إتباع معنى القرآن لنا يشرح و
 التي الرجعة و اإلنابة هي هذ و.. اإللهية واميسللن اإلسالم و الطاعة جنة.. أبوه ضيعها التي الجنة
 الذي األقداس قدس ( ضميره إال يملك ال أنه إلى اإلنسان يفطن أن.. القرآن في صفحة آل في تتكرر
 و خالقه إلى نفسه أمر وآل قد و.. طائعا مختارا به يتجه و هللا خالصا فيسلمه ) بالفعل حرا اهللا ترآه
 لسنن نفسها تسلم التي مداراتها في النجوم من و الجمادات من أفضل نيكو بذلك و.. لنواميسه خضع
.طواعية و اختيارا و محبة لربه نفسه هو يسلم حين على.. اختيار بال و قهرا قوانينه و اهللا  

 
 على المهيمن الخالق هو اهللا أن و.. آرها إن و طوعا إن واقعة اهللا مشيئة أن أدرك قد و هذا يفعل
.القدرة و العلم و الهداية يملك الذي الوحيد هو أنه و األسباب جميع  

 
 حياتنا قبل حياة لنا آانت آدم ذرية: نحن أننا منها نفهم القرآن في غامضة أخرى آيات فتطالعنا تعود و

.األرضية  
 

 شهدنا بلى قالوا بربكم ألست أنفسهم على أشهدهم و ذريتهم ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ إذ و(( 
 من ذرية آنا و قبل من آباؤنا أشرك إنما تقولوا أو) 172 (غافلين هذا عن آنا إنا القيامة يوم واتقول أن

) )) ( 174 (يرجعون لعلهم و اآليات نفصل آذلك و) 173 (المبطلون فعل بما أفتهلكنا بعدهم
)األعراف  

 
 إلى النزول قبل اهللا حضرة في آنا أننا منها يفهم.. غريبة واقعة اآليات هذه في لنا يفصل اهللا إن

 على أشهدنا اهللا أن و.. يدري أحد ال نفوس أو آأرواح ربما ) الملكوت و المثال عالم في ( األرحام
.اآلباء ضحية آنا بأننا آفرنا نبرر و فنكفر نعود ال حتى الشهود بهذا ميثاقا منا أخذ و ربوبيته  

 
):عمران آل ( رةسو في غموضا أآثر آيات في الميثاق هذا عن فنقرأ نعود و  
 

 لتؤمنن معكم لما مصدق رسول جاءآم ثم حكمة و آتاب من آتيتكم لما النبيين ميثاق اهللا أخذ إذ و(( 
 معكم أنا و فاشهدوا قال أقررنا قالوا ) عهدي ( إصري ذلكم على أخذتم و أأقررتم قال لتنصرنه و به
)عمران آل – 81)) ( الشاهدين من  

 
 ذلك؟ آان آيف.. بعضا بعضهم يؤيد بأن غليظا ميثاق عليهم اهللا ليأخذ موعونمج األنبياء أوالء هم ها
..متى؟ و .. أين؟ و..   

 
 أنه إلى و.. األرحام إلى النزول قبل الملكوت في عشناها روحية مرحلة إلى تشير آواشف آيات هي
..الموت بعد وجود لنا أن آما الميالد قبل وجود ثمة لنا آان  

 
 أعطانا الذي البارئ و أرواحا خلقنا الذي الخالق )).. المصور البارئ الخالق (( نهأ اهللا أسماء في و

 المادية القوالب لنا صور الذي المصور و.. لحامله الوسام براءة الملك يعطي آما الوجود رخصة
.األرحام في بها نزلنا التي  

 
 السابق الروحي الوجود هذا إلى – سلم و عليه اهللا صلى – محمد نبينا يشير شريف حديث في و

)).طينته في يجدل آدم و نبيا آنت: (( يقول حينما للميالد  
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:لمحمد القرآن في اهللا يقول و  
 

 أنا و أمرت بذلك و له شريك ال) 162 (العالمين رب هللا مماتي و محياي و نسكي و صالتي إن قل(( 
)األنعام) )) ( 163 (المسلمين أول  

 
 و مسلمين األنبياء جميع القرآن يعتبر إذ األنبياء جميع على المحمدي الوجود سبق تعني آلمات هي و

.أولهم محمد  
 
 إلى ننزل أن قبل ملكوتي عالم في فيه آنا الميالد على سابق روحي وجود على تدل إشارات هي و

.األرحام  
 
 

••• 
 
 

.السبع السماوات عن الخلق قصة في القرآن يحدثنا و  
 

)الطالق – 12.. )) (مثلهن األرض من و سماوات سبع خلق الذي((   
 

)الملك – 3.. )) (طباقا سماوات سبع خلق الذي((   
 

)المؤمنون – 17..)) (طرائق سبع فوقكم خلقنا لقد و((   
 

)النبأ – 12)) (شدادا سبعا فوقكم بنينا و((   
 
 أن مثال العلم لنا يكشف أن.. للتأمل مثيرا أمرا هناك لكن و العلم يفهمه ال سر السبع السماوات و

 البنفسجي إلى األحمر من الموجية األطوال من درجات سبع و الطيف ألوان هي ألوان سبعة الضوء
 السلم بالمثل و.. البنفسجي لفوق األحمر تحت من أخرى درجات سبع في السلم فيتكرر يعود ثم

.سبعات سبعات اتالنغم تتكرر هكذا و لألولى جوابا فتكون الثامنة تعود ثم درجات سبع الموسيقي  
 
 قبل ولد إذا أنه و السابع، الشهر في إال نموه يكتمل ال الجنين أن.. األجنة علم في أيضا نعرف و

.يموت السابع  
 
 اتفق.. للحساب زمنية آوحدة األسبوع عرفنا و سبعات، سبعات قسمناها األيام نعرف بدأنا منذ و

 أن دون عليه التقوا و السحيق الماضي منذ ذلك على األلوان و األديان و األجناس آل من الناس
.ندري ال آيف؟ و .. لماذا؟.. مكتوب اتفاق بينهم يكون  
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 عروجا لإللكترون سبعة نقالت سببها الشمس ضوء في السبعة الطيف درجات أن أخيرا نكتشف ثم
 شحنة أطلق النواة خارج فلك في اإللكترون قفز آلما).. اإليدروجين ( ذرة نواة حول سبعة أفالك في
.المناظر الطيف تعطي التي هي  

 
 التي الحرارة فرط من) اإليدروجين غاز من المكون ( الشمس باطن في القفزات هذه تحدث و

 الشمسي الضوء تطلق و ذراتها من خارجة اإللكترونات فتنفرط.. الدرجات ماليين تتجاوز
.المعروف  

 
 عودته في ثم.. السبع بالسماوات أشبه أفالك ةسبع في صاعدا يعرج) اإللكترون ( أن هذا من نفهم و

 فتنطلق.. امتصها التي الطاقة أغالل من غل من يتخلص أن له بد ال تحتها سماء إلى سماء من هبوطا
 للضوء السبعة األطياف يعطينا أن إلى.. معين طيف من ضوئية حزمة شكل على الطاقة هذه

.األبيض  
 
.سماوات سبع فيها لكونل المصغر النموذج هي و الذرة آأنما و  
 

 أن و.. حاالته جميع في درجات سبع في مرتب الوجود أن ما يوما نكتشف سوف أننا هذا معنى هل
 مثلما.. أرضين سبع و سماوات سبع.. عليين أعلى إلى سافلين أسفل من نفسه يكرر سلما هناك

 حول القرآن في ورد ام إن و.. أفالك سبعة اإللكترون و نغمات سبع الصوت و درجات سبع للضوء
 سبع عن و السبع السماوات و السبع األرضين عن و أبواب سبعة لها التي جهنم عن ( سبعة الرقم

).. الخلق أيام من السابع اليوم في عرشه على اهللا استواء عن و سمان بقرات سبع و عجاف سنوات
.الكون أسرار من الخطير السر هذا إلى إشارات هذه آل  

 
.األهمية في غاية علمية مسألة إلى مشيرا خطورته و ثقله بكل يبدو هنا رآنالق أن شك ال  

 
 

••• 
 
 
:أنه وجل عز اهللا عن نقرأ حينما القرآن في نصادفها التي األخرى العلمية اللمحة ذلك مثال و  
 

)األنعام – 95..)) (الحي من الميت مخرج و الميت من الحي يخرج النوى و الحب فالق اهللا إن((   
 
 فتخرج حياتها النخلة تجدد بهذا أنه و اإلنبات عند البلحة نواة انفالق القدامى المفسرون منها فهم قد و

.الميت النوى من الحي الساق  
 

 أن و نواتها تنفلق بأن حياتها تجدد أيضا الخلية أن التشريحي العلم لنا يكشف أن مصادفة آانت فهل
.خليتين حفتصب الخلية بها تلد التي الطريقة هي هذه  

 
 أيضا نواتها بانفالق إال المكنونة طاقتها تخرج ال الذرة أن العلم لنا يكشف أن مصادفة آانت هل و

).الموات المادة من الذرية الطاقة ميالد ( الميت من الحي منها فيخرج  
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.تأمالت مجرد هي  

 
 

••• 
 
 
:اهللا عن ياسين سورة لنا تحكي حينما نفسه الشيء و  
 

)يس – 36)) (يعلمون ال مما و أنفسهم من و األرض تنبت مما آلها ألزواجا خلق الذي((   
.زوجين من الجن و زوجين من خلقنا آما أنثى و ذآرا زوجين من النبات خلق اهللا أن نعلم و  
 
:أيضا األشياء في هي الزوجية هذه أن العلم لنا آشفه ما و نعلمه نكن لم ما و  
 

)الذاريات – 49)) (تذآرون ملعلك زوجين خلقنا شيء آل من و((   
 

.الموجبة و السالبة الشحنتان فيها فالكهرباء  
 
.قطبين إلى االستقطاب فيها المغانطيسية و  
 
.البوزيترون و اإللكترون الذرة في و  
 
.النيوترون و البروتون و  
 
.اليميني الجزيء و اليساري الجزيء.. العضوية الكيمياء في و  
 
.المضادة لمادةا و.. المادة اآلن نعرف و  
 
.يوم آل أسرارها العلم لنا يكشف الجمادات و األحياء ترآيب في اإلزدواجية الثنائية و  
 
.األسرار و بالكنوز المليء القرآن بحر من قطرات و لمحات و إشارات هي و  
 
 

••• 
 
 
 فيها ضرمت و تفجر البحار بأن القيامة ليوم وصفا القرآن في جاء ما األسرار هذه أعمق آان ربما و

:النيران  
 

)التكوير – 6)) (سجرت البحار إذا و((   
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.نارا أضرمت معناها)) سجرت و((   

 
:اإلشارة هذه إلى القرآن يعود االنفطار سورة في و  
 

)االنفطار) )) ( 4 (بعثرت القبور إذا و) 3 (فجرت البحار إذا و((   
 
:قائل من جل فيقول الحدث بهذا اهللا يقسم الطور سورة في و  
 

)الطور) )) ( 7 (لواقع ربك عذاب إن) 6 (المسجور البحر و((   
 

.حق أنه و واقع العذاب بأن القيامة يوم نارا يضرم و يفجر إذ بالبحر يقسم إنه  
 
 لغزا نظري في)) المسجور البحر (( ظل قد و.. جسامته و الحدث ألهمية نظري لفت فيه القسم و

 قراءة أثناء في األرض على الزلزالية و البرآانية ألحزمةا لتوزيع خريطة يدي في وقعت حتى عجيبا
.التأمل من لدوامة بداية الخريطة آانت و. أسراره و البرآاني النشاط عن  

 
 خمسمائة من إنه اإلحصاءات و بالرسم لنا يقول) بو ( الدآتور الجيولوجي العالم هو و فالمؤلف
 حلقة في تصطف البراآين هذه معظم أن وجد األرض على براآين من نعرف ما آل هي و برآان
 أنه هذا من أعجب و.. األطلسي بحافة خط و المتوسط البحر بطول خط في و الهادي المحيط حول
 األرض جوف أن هذا معنى و.. برآاني صخر هو و البازلت من يتكون الهادي المحيط قاع أن وجد

 هذه أن و األطلسي، و البحرالمتوسط و الهادي المحيط قاع عند السطح إلى يكون ما أقرب هو الناري
 تنفجر أن آخر و وقت بين يحدث حيث األرضية القشرة في الضعف نقاط تمثل الماء تحت األمكنة
.السطح إلى الملتهب األرض جوف من بالحمم فتقذف البرآانية البثور  

 
 و الماء حول رانالني من حلقة تشكل التي البراآين تلك أعظم من عددا لنا فيحصي المؤلف يمضي ثم

 و) آرآاتوا ( برآان و) تال ( برآان و) مايون ( برآان و) فوجياما ( برآان منها لنا يذآر الماء تحت
 البراآين و) شيمبوراز ( برآان و) آوتوباآسي ( برآان و) باريكوتين ( برآان و) أورزابا ( برآان
: مثل المحيط وسط تقوم برآانية زرج غير هذا).. رينير مونت و هود مونت و السن مونت ( الثالثة
 فيها السائحون مايراه أعجب من و.. البراآين شيدتها الجزر من مجموعة هي و) هاواي ( جزر
 ترى أن يمكنك فيها و.. النار بيت أي) هاليوما ( البالد أهل يسميها و النارية) آيالويا ( حفرة مشهد
 داخل سحيقة أعماق على النار نافورات صقتب و تفور و تغلي هي و المتوهجة الحمم العين رأي

.الفوهة  
 
 يقع منه الشمال إلى و بصقلية) أتنا ( برآان هو) فيزوف ( بعد أآبرها المتوسط البحر براآين بين و

 المالحون يسميه و األحمر بالضوء ليلة آل يلمع و مستمرة بصفة يثور الذي) سترمبولي ( برآان
.المتوسط البحر منارة  

 
 األطلسي في و).. أرارات ( جبل بينها من البراآين من أخرى مجموعة المتوسط البحر شرق في و

.برآانية جزر آلها و) فرد آاب و آزور و الكناري ( جزر  
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 في اآلخر هو يقع الزلزالي النشاط من % 80 إن فتقول دامغة أخرى بحقيقة اإلحصاءات تطالعنا ثم

.البحار قاع في تقع الزلزالية الهزات ظممع إن و الهادي المحيط يحتضن الذي الحزام  
 

 األرض جوف حيث الماء تحت و الماء حول إذن واقعة الزلزالي و البرآاني االضطراب ذروة إن
 و الدقيق األرضية القشرة توازن إال التفجر من يحفظه ال السطح، من قريب بالحرارة المتأجج الناري
 بحر فوق تميد فال ترسيها و مكانها، في القشرة هذه تحفظ أوتاد و آثقاالت تعمل التي الهائلة الجبال
.الداخل في المضطرب النار  

 
.الرواسي الجبال تلك عن القرآن يقول ذلك في و  
 

)لقمان – 10.. )) (دابة آل من فيهما بث و بكم تميد أن رواسي األرض في ألقى و((   
 
 و علمي وصف هو و) النبأ – 7)) (اداأوت الجبال و.. (( أوتاد بأنها الجبال يصف آخر مكان في و

..أوتاد بالفعل فهي دقيق  
 

 قيعان هي و الكبرى الضعف نقطة من النار حمم تدفقت الجبال هذه نسفت و اآلخرة وعد جاء فإذا
.الملتهب بجوفها األرض ألقت و البحار  

 
)الزلزلة) )) (2 (أثقالها األرض أخرجت و)1 (زلزالها األرض زلزلت إذا((   

 
 مياهه فجرت الذي)) المسجور البحر (( ذلك آان و المحيطات و البحار مياه في النيران رمتأض و

..الخالق به أقسم الذي و. نارا  
 

)النازعات – 36)) (يرى لمن الجحيم برزت و((   
 
 من فوار أتون هو األرض بطن أن و الدرجات، ألوف تبلغ األرض جوف في الحرارة أن نعلم و

 فيها يقول التي الجحيم هو الناري الباطن هذا لعل و الحمم، و المنصهرة الحجارة و المنصهر الحديد
:خالقنا  

 
)الشعراء – 91)) (للغاوين الجحيم وبرزت((   

 
)النازعات – 36)) (يرى لمن الجحيم برزت و((   

 
 إلى الجوف من.. ظهور حالة إلى بطون حالة من شيء إخراج تعني محددة دقيقة آلمة اإلبراز و
.سطحال  
 
 هو و.. الظلمانية الكثيفة األرواح إليه تتهابط سوف الذي سافلين أسفل هو الفوار الباطن هذا لعل و

.الحجارة وقودها التي النار تلك  
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.العلم بدقة البالغة روعة فيها تلتقي.. الغور بعيدة آلمات و.. لمحات و.. إشارات هي  
 
 العصر علوم أحدث بين العديدة الموافقات تلك تكون أن و.. مصادفة االلتقاء هذا يكون أن يمكن ال و
.اتفاقا و مصادفة جاءت اعتباطية عشوائية أمورا.. األزلية القرآن آلمات بين و  
 
 
 

 ماهية إلى للتوصل الكاتب من محاولة هو و طباعته تتم لم الفصل هذا في جزء يوجد: ملحوظة
.التنويه وجب لذا القرآن في المذآورة الشجرة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجحيم و الجنة  
 
 
 

 و.. الجنة في الخمر أنهار و العسل أنهار عن قرأته ما شبابي في القرآن عن انصرافي أسباب من آان
 على ثم القرآن على حكمي انسحب و سذاجات هذه فاعتبرت.. الخمر أحب ال و العسل أحب ال أنا

.آله الدين  
 
.أنا إال يكن لم.. األمر واقع في الساذج و  
 

 آنت و.. باطنها بال فما عبارته ظاهر على حتى أعكف أن ال و القرآني النص أتفهم أن أحاول لم فأنا
 شيء آل على الشهوة هذه غطت و.. شهوتي و غايتي االنصراف آان و.. أمري من عجلة في

.الوضوح شديدة آانت أمور فاتتني و.. أمامي من الحقيقة معالم فضاعت  
 

؟الجنة في القرآن يقول فماذا  
 

 مِّْن َوَأْنَهاٌر َطْعُمُه َيَتَغيَّْر لَّْم لََّبٍن ِمن َوَأْنَهاٌر آِسٍن َغْيِر مَّاء مِّن َأْنَهاٌر ِفيَها اْلُمتَُّقوَن ُوِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة َمَثُل(( 
 َخاِلٌد ُهَو َآَمْن رَّبِِّهْم مِّن َوَمْغِفَرٌة الثََّمَراِت ُآلِّ ِمن ِفيَها َوَلُهْم مَُّصفًّى َعَسٍل مِّْن َوَأْنَهاٌر لِّلشَّاِرِبيَن لَّذٍَّة َخْمٍر
  ]محمد) )) [ 15 (َأْمَعاءُهْم َفَقطََّع َحِميًما َماء َوُسُقوا النَّاِر ِفي
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. حرفية ألوصاف إيرادا ليست و.. )) اْلُمتَُّقوَن ُوِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة َمَثُل. ((مثل ضرب بأنها تبدأ اآلية و
 من آلمات في تصويرها يمكن ال لنا بالنسبة غيبية أمور الجحيم و الجنة ألن مستحيل رأم فهذا

.قاموسنا  
 

 عن خارج غيب له بالنسبة فهي له تصفها آيف فتحتار.. الجنسية اللذة عن الطفل يسألك آما تماما
 على و المثل ضرب سبيل على تقول إليه المعنى توصيل عن تعجز أن بعد و. تماما خبراته حدود
.السكر مثل شيء إنها.. التقريب سبيل  

 
.اليومية خبراته من شيئا له اخترت لقد  

 
.المعنى أبعد فما ذلك مع و  
 
.المبتذل العادي السكر طعم بين و الجنسية اللذة بين الفارق أبعد ما و  
 
.البسيط البدوي مخاطبة في القرآن موقف آان بالمثل و  
 
 مياه من يجد ما فكل. عذب ماء نبع على يعثر أن الصحراء هجير في يعيش الذي البدوي أمنية آل و
.آسنة مالحة ينابيع إال هي ما  

 
 من المثل القرآن له فيضرب.. الصحارى حر في طعمه يتغير يختمرو ما أسرع فما.. اللبن آذلك و

.يتمنى ما أعز  
 

  ]البقرة) )) [ 26.. (َفْوَقَها َفَما َبُعوَضًة مَّا َمَثًال َيْضِرَب َأن َيْسَتْحِيي َال اللََّه ِإنَّ(( 
 

.اإلمكان بقدر المستحيلة المعاني تلك تقريب هي الغاية فكل  
 
 من ألوان و التقريب من ألوان و.. المثال ضرب من ألوان إال هو ما الجحيم و الجنة عن جاء ما آل و

.الرمز  
 
:قائال الرضوان يوم ) أشعيا ( يصف القديم العهد في و  
 

 الرب السيد يمسح و خمر وليمة و سمائن وليمة الجبل هذا في الشعوب لجميع الجنود رب يصنع(( 
  )).الوجوه آل من الدموع

 
  ):أفرايم ( القديس تراتيل في و
 

 آل و.. الريحان و الفاآهة ضفائر تزينهم و العطور منهم تقطر رأيتهم.. الصالحين مساآن رأيت و(( 
  )).طهور صدر في الحسان تلقته الشهوات عن عف من

 
.األديان جميع في مشترآة صور إنها  
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:الفصل بالقول يقطع أن يلبث فما األمثلة ضباب في يترآنا ال القرآن لكن و  
 

  ]السجدة) )) [ 17 (َيْعَمُلوَن َآاُنوا ِبَما َجَزاء َأْعُيٍن ُقرَِّة مِّن َلُهم ُأْخِفَي مَّا َنْفٌس َتْعَلُم َفَلا(( 
 

.األرض بلغة عنه التعبير يمكن ال غيب إلى آلها ةالقضي يحيل إنه  
 

.بألفاظ تصويره يمكن ال مما القلب و العين منى آل هنا  
 

.بالموت هي ال و بالحياة هي ال.. فظيع شيء فهي جهنم أما  
 

  ]إبراهيم )) [ )17 (َغِليٌظ َعَذاٌب َوَرآِئِه َوِمن ِبَميٍِّت ُهَو َوَما َمَكاٍن ُآلِّ ِمن اْلَمْوُت َوَيْأِتيِه(( 
 

  ]البقرة) )) [ 24.. (َواْلِحَجاَرُة النَّاُس َوُقوُدَها الَِّتي النَّاَر َفاتَُّقوْا(( 
 

:أآثر لنا يشرح ثم  
 

) )) [ 16 (وِنَفاتَُّق ِعَباِد َيا ِعَباَدُه ِبِه اللَُّه ُيَخوُِّف َذِلَك ُظَلٌل َتْحِتِهْم َوِمن النَّاِر مَِّن ُظَلٌل َفْوِقِهْم مِّن َلُهم(( 
  ]الزمر

 
 غير على تخويفا ليس لكنه و. للتخويف األلفاظ يورد إنه فيقول.. جديدة حقيقة لنا يبين ذا هو ها

.أساس  
 

 بالفرشاة أسنانك تنظف لم إذا: له تقول و أسنانه نظافة إهمال من تحذره حين البنك تخويفك مثل إنه
.لطفلك رحمة و كمن محبة ذلك تقول.. أسنانك يأآل سوف السوس فإن  

 
.مرئية غير فيروسات و ميكروبات هي إنما.. أسنانه يأآل لن السوس.. بالطبع و  
 
 أآل من ألعن سيكون أسنانه نظافة أهمل إذا له يحدث سوف ما ألن.. أساس على آان التخويف لكن و

.السوس  
 
.يراتتحذ من سمع ما آل من أسوأ أنها يعرف.. مسوس لضرس الرهيبة اآلالم جرب من و  
 

.. آتب و قيل ما جميع من أسوأ سيكون و بالفعل يحدث سوف شيء من الرحيم العزيز تخويف إنه
.بشر قلب على خطر ال و سمعت أذن ال و رأت عين ال مما  

 
.حق الثواب و.. حق العذاب إن  

 
.معترض يعترض هنا و  
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 هباء أو ذرة يساوي ال مسكينا إنسانا !.. من يعذب و.. يعذب أن عظمته مع و اهللا رحمة مع يتنافى أال
.الالنهائية اهللا مملكة في  

 
 و القرآن عن بالتالي و العذاب فكرة قبول عن دائما يصرفني آان و دائما يشغلني آان اعتراض هو و

.آله الدين عن  
 
.عذاب آلمة معنى في نتعمق أن إلى منا يحتاج السؤال و  
 
.يعذب ال بالفعل اهللا و  
 

.يعدل فقط هو إنما  
 
 بحجة ذلك فعل أنه لو.. قتله الذي القاتل و قتيل بين و.. مظلوم و ظالم بين آخرته في ساوى أنه لو و

.. فادح ظلم المتساويين غير بين فالمساواة.. العدل عن و.. الرحمة عن يمكن ما أبعد لكان الرحمة
.فيه يقع أن عن اهللا تعالى  

 
 الذي و آالحي، الميت و آالبصير، األعمى و ود،آاألس اهللا عين في األبيض يكون أن الفوضى هي ثم

.يسمع ال آمن يسمع  
 
.الفوضى ينفي الكون و  
 

 من ألف من واحد يفوته ال الذي القانون و المحكم النظام عن لك تكشف الكون في جزئية آل تأمل
.المليجرام  

 
 من حزمة يعطي أن بد ال فهو بحساب، إال تتم ال الذرة داخل في مدار إلى مدار من إليكترون حرآة و

 قفزة الداخل إلى ليقفز أخرى حزمة يمتص أن له بد ال و مساوية، قفزة الخارج إلى ليقفز الطاقة
 لإلليكترون بالنسبة هو و العاقل اإلنسان بال فما.. إليكترون هو و.. حرآاته في محاسب إنه.. مساوية
 هوان في ليس و.. عظيم شيء فهو روحه من فيه اهللا نفخ قد و.. لإلنسان بالنسبة الفلك و آالمجرة
.اإلليكترون ال و الذرة  

 
 علم و شر و خير من حصله ما يذهب و بعث بال ترابا فيصبح ظالما و مظلوما يموت أن معنى ما ثم
.سدى حكمة و  
 

.سخافة مجرد تكون إنها  
 

 ِإلَّا ُهْم ِإْن ِعْلٍم ِمْن ِبَذِلَك َلُهم َوَما الدَّْهُر ِإلَّا ُيْهِلُكَنا َوَما َوَنْحَيا َنُموُت الدُّْنَيا َحَياُتَنا ِإلَّا ِهَي َما َوَقاُلوا(( 
  ]الجاثية) )) [ 24 (َيُظنُّوَن

 
.باطل في باطل و عبثية لعبة مجرد به تكون الحياة ألن.. خاطئ ظن هو و  
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  ]القيامة) )) [ 36 (ُسًدى ُيْتَرَك َأن اْلِإنَساُن َأَيْحَسُب(( 
 
 من يهتف و المحكمة الفلك نواميس و الكون خلق في ليتفكر إنه. أبدا هذا يقول ال أملالمت العقل و

:أعماقه  
 

  ]عمران آل) )) [ 191.. (ُسْبَحاَنَك َباِطًال َهذا َخَلْقَت َما َربََّنا(( 
 

 لنا يتضح أن بد ال و.. ما بطريقة استمرار هناك أن بد ال.. باطل إلى هذا آل ينتهي أن مستحيل
.ميقاتها في هذا آل من مةالحك  

 
 بعد لنا يحدث سوف الذي و التعذيب، لهدف تعذيب قضية ليست و منطق قضية و عدالة قضية إتها

.أآثر ال الدنيا في حصلها التي درجته و رتبته ستالزمه واحد آل أن هو البعث  
 

  ]الفرقان) )) [ 77 (ِلَزاًما َيُكوُن َفَسْوَف َآذَّْبُتْم َفَقْد(( 
 

:أعمى اهللا يحشره سوف الحق يبصر ال و يعقل ال و يسمع ال عاش فمن  
 

 ِلَم َربِّ َقاَل) 124 (َأْعَمى اْلِقَياَمِة َيْوَم َوَنْحُشُرُه َضنًكا َمِعيَشًة َلُه َفِإنَّ ِذْآِري َعن َأْعَرَض َوَمْن(( 
) )) [ 126 (ُتنَسى اْلَيْوَم َوَآَذِلَك َفَنِسيَتَها آَياُتَنا َأَتْتَك َآَذِلَك َقاَل) 125 (َبِصيًرا ُآنُت َوَقْد َأْعَمى َحَشْرَتِني

  ]طه
 

  )).لزاما يكون سوف (( تالزمك صفتك مجرد إنها
 

.بجهلك نفسك تعذب لكنك و.. يعذبك ال اهللا إن  
 

  ]النحل) )) [ 118 (َيْظِلُموَن َأنُفَسُهْم َآاُنوْا َوَلِكن َظَلْمَناُهْم َوَما(( 
 

 الرتبة أو الحيوان رتبة له الثانية الحياة في فهو يضاجع و يأآل أن إال له هم ال حيوانا عاش من
.يعقلون و يتأملون عاشوا ممن لغيره بالنسبة السفلى  

 
  ]اإلسراء) )) [ 72 (َسِبيًال َوَأَضلُّ َأْعَمى اآلِخَرِة ِفي َفُهَو َأْعَمى َهِذِه ِفي َآاَن َوَمن(( 

 
 الدرجة فارق من بمراحل أآثر يكون سوف اثنين بين فما.. تتضاعف و الفروق تتزايد اآلخرة في و

.إنسان و حيوان بين  
 

  ]اإلسراء) )) [ 21 (َتْفِضيًال َوَأْآَبُر َدَرَجاٍت َأْآَبُر َوَلآلِخَرُة َبْعٍض َعَلى َبْعَضُهْم َفضَّْلَنا َآْيَف انُظْر(( 
 

  ]األنعام) )) [ 124.. (الّلِه ِعنَد َصَغاٌر َأْجَرُموْا الَِّذيَن َسُيِصيُب(( 
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 مكانة و مكانته يرى حينما صاحبه على حسرة سيكون ألنه.. يحرق و سيعذب الصغار هذا إن
.آسبوا ما مقدار و خسر ما مقدار و اآلخرين  

 
  ]عمران آل) )) [ 192.. (َأْخَزْيَتُه َفَقْد النَّاَر ُتْدِخِل َمن ِإنََّك َربََّنا(( 

 
.إيالما النار من أشد اآلية هذه في الخزي يعتبر اهللا  

 
 على يصر فيه المجرم )). األسنان صرير و البكاء عالم (( اآلخر العالم هذا اإلنجيل يصف آما و

 القرآن يصف و. اآلخرون أصابها التي العالية الدرجات أمام شأنه هوان من يرى ما على ندما أسنانه
.الحق من.. اهللا من المقربون. المقربون بأنهم الدرجات تلك في الجنة أهل  

 
  ]القمر) )) [ 55 (مُّْقَتِدٍر َمِليٍك ِعنَد ِصْدٍق َمْقَعِد ِفي(( 

 
 من قلوبهم في ما اهللا نزع قد متقابلون الملك أسرة على أنهم و إليهم ينظر و يكلمهم اهللا أن لنا يروي و

.متحابين إخوانا فأصبحوا غل  
 
.سباب ال و لغو ال و آذب ال و فيها حرب ال أنه و.. السالم دار بأنها الجنة يصف و  
 
 من تجري التي الجنات وصف في التوبة سورة من السبعين و الثانية اآلية في يستطرد أن بعد و

:قائال اآلية يختم عدن جنات في الطيبة المساآن و األنهار تحتها  
 

  ]التوبة) )) [ 72 (َأْآَبُر الّلِه مَِّن َوِرْضَواٌن(( 
 
.المادية اللذات تلك آل من أعظم اهللا رضا.. الرضا مقام إن.. واضح نىالمع و  
 

.الليل في بالتهجد توصي التي اإلسراء سورة في اآلية هذه من المعنى يتأآد ثم  
 

  ]سراءاإل) )) [ 79 (مَّْحُموًدا َمَقاًما َربَُّك َيْبَعَثَك َأن َعَسى لََّك َناِفَلًة ِبِه َفَتَهجَّْد اللَّْيِل َوِمَن(( 
 

.مقامه و رتبته على يبعث واحد آل. مقامات مسألة إذن إنها  
 

.للعذاب يعذب ال اهللا  
 
 و الحسد و بالغيرة الدرجات أسافل في هم من إحساس من الصدر احتراق و العذاب يأتي إنما و

 تحرقها آما الصدور اإلحساس هذا يحرق سوف و.. منه مخرج ال الذي األبدي الخسران و الهوان
 نفسه وضع التي بالدرجة بنفسه منا الواحد ينكل.. التنكيل و النكال هو يكون سوف و.. أآثر و لنارا

.الدنيا في بأعماله إليها انحدر التي و فيها  
 
:األعراف سورة من اآليات هذه نارنا من نعرف ما غير هي اآلخرة في النار أن على يدل مما و  
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 اْلِجنِّ مِّن َقْبِلُكم ِمن َخَلْت َقْد ُأَمٍم ِفي اْدُخُلوْا َقاَل) 37 (َآاِفِريَن َآاُنوْا نَُّهْمَأ َأنُفِسِهْم َعَلى َوَشِهُدوْا(( 
 بعضهم أدرك إذا حتى ( َجِميًعا ِفيَها ادَّاَرُآوْا ِإَذا َحتَّى ُأْخَتَها لََّعَنْت ُأمٌَّة َدَخَلْت ُآلََّما النَّاِر ِفي َواِإلنِس
 الَّ َوَلِكن ِضْعٌف ِلُكلٍّ َقاَل النَّاِر مَِّن ِضْعًفا َعَذاًبا َفآِتِهْم َأَضلُّوَنا َهُؤالء َربََّنا ُألوَالُهْم ْمُأْخَراُه َقاَلْت ) بعضا
  ]األعراف) )) [ 38 (َتْعَلُموَن

 
 اثنين بين حوار يجرى أن يمكن ال نارنا مثل في و.. المعذبين بين تجرى النار في مكالمة و حوار إنه

.يحترقان  
 
  )).تعلمون ال لكن و ضعف لكل (( اآلية في العميق الثاني المعنى و
 

 العذاب أن هذا معنى و نفسه، المكان في أنهما مع اآلخر ضعف منهما الواحد يتعذب اثنين أمامنا إن
 من إنه بل حسيا، المذآور العذاب يكون أن ينفي ال هذا و.. ذاته المكان في ليس و الشخص في

 فيصاب الالفح للحر اثنان يتعرض أن يحدث آما ( الوقت نفس في حسيا و معنويا يكون أن الممكن
 ألم الصداع و ) اإلثنين عند اللياقة درجات اختالف بسبب اآلخر يتحمل حين على بالصداع أحدهما
.معنوي و حسي  

 
.نارنا من نعرف ما غير نار لكنها و نارا يكون أن ينفي ال و  
 
 أنواع رزقوا قد أنهم الجنة فاآهة يأآلون هم و يتذآرون أنهم آيف و ةالجن أهل عن القرآن يروي و

  ).الجودة في الفارق مع ( األرض على آانوا حينما الفاآهة هذه
 
 الحيض يعانين األرض آزوجات لسن ( مطهرات زوجات لكنهن و الجنة في زوجات لهم أن آيف و
  ).متسلطات غيورات شكسات المخاض و
 

:الجنة في الصالحين الءهؤ عن اآلية تقول  
 

 َأْزَواٌج ِفيَها َوَلُهْم ُمَتَشاِبهًا ِبِه َوُأُتوْا َقْبُل ِمن ُرِزْقَنا الَِّذي َهَذا َقاُلوْا رِّْزقًا َثَمَرٍة ِمن ِمْنَها ُرِزُقوْا ُآلََّما(( 
  ]البقرة) )) [ 25 (َخاِلُدوَن ِفيَها َوُهْم مَُّطهََّرٌة

 
 في هائل تفاوت مع لكن و األرض على نعرف ما آل فيها.. مقام و رجةد هي الصورة بهذه الجنة و

 بين ذآرناه الذي التفاوت مثل و األبد و الزمن بين التفاوت مثل تفاوت.. التصور يفوق تفاوت.. الرتبة
.لبالغ بالنسبة الحادة الجنسية اللذة طعم و السكر قطعة طعم  

 
 لكن و اللبن هو اللبن و عسل، من نعرف آما ال لكم و عسل فهو الجنة هذه مثل في العسل ذآر إذا و
.نساء من نعرف آما ال النساء و لبن، من نعرف آما ال  

 
 يضيء جسمها إن يحبها امرأة عن الشاعر يقول.. نعلم لما بالنسبة آالغيب مدهشة أشياء ستكون إنها
.حقائق هناك تكون أن يمكن أحالم إنها.. النور من صيغت آأنها  
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 ( ثمر لها شجرة فيها تنبت نار.. نار من نعرف آما ال نار فهي.. النار عن القرآن يروي ما لمثلبا و

 ال فأجسادهم يتحاورون و يتكلمون فيها المعذبون و.. أهلها يشربه حميم ماء فيها و ).. الزقوم شجرة
 استطاعوا لما و لحظات في دخانا لتبخرت إال و نعلمها آما األجساد آيمياء نفس لها تكون أن يمكن
.آلمة يتبادلوا أن  

 
 و الصورة و الهيئة ذات لها آيانات ربما.. آاألجساد ال لكن و أجسادا نبعث سوف أننا هذا معنى و

 في اآلن منها نتكون التي الترابية األجساد تكون لن إنها.. غيب لنا بالنسبة هي مختلفة مادة من لكن
.األرضية حياتنا  

 
.نجهلها بطريقة معنويا و حسيا المتع فتتضاع أن يمكن لهذا و  
 

 بحسب درجات و مراتب الناس يتوزع آما و نعلم عما معنويا و حسيا العذاب درجات تتضاعف آما
 آل الشقاء أو السعادة من حظوظا فيها لمن تكفل التي الحياتية مواصفاتها مرتبة لكل تكون.. لياقتهم
 جنة و الحواس متع عن سيرتفعون الذين هم لجنةا في قدرا الناس أعلى أن أتصور و قدره، حسب

 ال حيث المنتهى، سدرة في جواره إلى الخالصة الروحية الحياة درجة الرحمن لهم يختار و الحواس
 لذة و آماله في اهللا إلى النظر لذة إنما و عين حور لذة ال و شراب لذة ال و طعام لذة هي اللذة تكون
.المطلق رالخي صورة و الجمال و الحق تأمل  

 
  ]القمر) )) [ 55 (مُّْقَتِدٍر َمِليٍك ِعنَد ِصْدٍق َمْقَعِد ِفي (( الجالس لذة إنها

 
.مقامهم في من و األنبياء من المفضلين مرتبة هي و  
 
 المتع حتى ارتفاعا مشرب و مأآل من الحسية المتع من الدرجات جميع على الجنة تشتمل هكذا و

.رتبته له تؤهله ما منا آل ينال الخالصة الروحية  
 

 و الخضار سوق هي الجنة ال و نارنا هي ليست النار أن على تدلنا داللة ذات آواشف آيات هذه آل
.اإلرهابي الباطش هو اهللا ال  

 
.العادل هو و العدل عين هذا ألن درجته، و مقامه و رتبته على واحد آل يبعث سوف اهللا إنما و  
 
 منه مخرج ال أبدي تقييم في بالسقوط ثم عظيما، تفاوتا الرتب وتتفا من العذاب يتأتى سوف إنما و

.بصمتها اإلصبع تلزم آما صاحبه يلزم  
 
:يقينا و عيانا نراه سوف أآيد جحيم و أآيد عذاب هو و  
 

  ]التكاثر) )) [ 7 (ِقيِناْلَي َعْيَن َلَتَرُونََّها ُثمَّ) 6 (اْلَجِحيَم َلَتَرُونَّ) 5 (اْلَيِقيِن ِعْلَم َتْعَلُموَن َلْو َآلَّا(( 
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 لنا أرسل و المجلجلة باأللفاظ خوفنا و حذرنا فقد.. رهيبا يكون سوف العذاب هذا أن يعلم اهللا ألن و
 و منه رحمة ذلك فعل.. الكتب و اآليات و الخوارق و بالمعجزات مؤيدين منذرين مبشرين األنبياء
  )).غضبي رحمتي سبقت: (( القدسي حديثه في القائل هو و.. عطفا و حنانا

 
 يوم هو و.. الدين يوم مالك يقول أن قبل الرحيم الرحمن بأنه أوال نفسه يصف الفاتحة سورة في و

.رجعة بال العالمين على القول يحق يوم.. الغضب يوم.. الحساب  
 
.مصراعيه على الخطأ إصالح و التوبة باب فتح فقد رحيم ألنه و  
 

) 53.. (َجِميًعا الذُُّنوَب َيْغِفُر اللََّه ِإنَّ اللَِّه رَّْحَمِة ِمن َتْقَنُطوا َلا َأنُفِسِهْم َعَلى َأْسَرُفوا يَنالَِّذ ِعَباِدَي َيا ُقْل(( 
  ]الزمر)) [ 

 
:المغفرة شروط أقام ثم  

 
  ]طه) )) [ 82 (اْهَتَدى ُثمَّ َصاِلًحا َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب لَِّمن َلَغفَّاٌر َوِإنِّي(( 

 
  ]العنكبوت) )) [ 45.. (َأْآَبُر اللَِّه َوَلِذْآُر: (( قال ثم.. بالصالة أمر و
 

 و ينجيك.. الدوام على أفعالك في و ذاآرتك في المعنى هذا يشخص أن و إلهية قوة هناك أن تتذآر أن
.ذآر قلبه في ليس الذي المصلي صالة من أفضل يكون و المؤمن شرط لك يحقق  

 
 و التدين و ذآر، اسمه نفسه فالقرآن. الداللة و المعنى عميقة آلمة لقرآنا في )) الذآر (( آلمة و

:تذآر مجرد هو اإليمان  
 

  ]الزمر) )) [ 9 (اْلَأْلَباِب ُأْوُلوا َيَتَذآَُّر ِإنََّما(( 
 

  ]الصافات) )) [ 13 (َيْذُآُروَن َلا ُذآُِّروا َوِإَذا(( 
 

  ]الحجر) )) [ 9 (َلَحاِفُظوَن َلُه نَّاَوِإ الذِّْآَر َنزَّْلَنا َنْحُن ِإنَّا(( 
 

  ]القمر) )) [ 17 (مُّدَِّآٍر ِمن َفَهْل ِللذِّْآِر اْلُقْرآَن َيسَّْرَنا َوَلَقْد(( 
 

  ]الغاشية) )) [ 22 (ِبُمَصْيِطٍر َعَلْيِهم لَّْسَت) 21 (ُمَذآٌِّر َأنَت ِإنََّما َفَذآِّْر(( 
 

  ]ص) )) [ 29 (َباِباْلَأْل ُأْوُلوا َوِلَيَتَذآََّر(( 
 

  ]األعراف) )) [ 201 (مُّْبِصُروَن ُهم َفِإَذا َتَذآَُّروْا الشَّْيَطاِن مَِّن َطاِئٌف َمسَُّهْم ِإَذا اتََّقوْا الَِّذيَن ِإنَّ(( 
 
.طويلة تأمل وقفة نقف أن ينبغي هنا و  
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.المطلوب التذآر هذا هو فما  
 

 و اإلنسان نفس داخل مكنوزة مخبوءة تكون آلها المعارف إن: لنا تقول النفسية النظريات أحدث إن
 و النفس حجب بارتفاع. تذآر حقيقته في هو فالتعلم لهذا و.. شهواته و غرائزه عنه تحجبها لكن

.عدم من تعلما يكون ال و.. شفوفها  
 

.بها ولد روحه، في باطنة حقيقة يتذآر فقط هو إنما و ) 4 = 2 + 2 ( أن يتعلم ال فالطفل  
 
 الملكوت عالم.. فيه ما و القدس لعالم المبهم التذآر من نوع هو الطرب و بالجمال اإلحساس بالمثل و

.األرحام إلى النزول قبل فيه آنا الذي  
 
 إنما و.. هي جمالها ليس ألنه مقيما جماال ليس و زائر جمال هو مثال المرأة جمال فإن السبب لهذا و
 و الشيخوخة و المادة قانون يتغلب حينما يفارقها أن يلبث ما ثم.. الملكوت من عليها ينعكس ظل هو

.التراب  
 

.آأرواح حياة ثمة لنا آانت.. ميالدنا قبل  
 
:البديعة القرآنية اآلية تقول ذلك في و  
 

 َشِهْدَنا َبَلى َقاُلوْا ِبَربُِّكْم َلْسُتَأ َأنُفِسِهْم َعَلى َوَأْشَهَدُهْم ُذرِّيََّتُهْم ُظُهوِرِهْم ِمن آَدَم َبِني ِمن َربَُّك َأَخَذ َوِإْذ(( 
  ]األعراف) )) [ 172 (َغاِفِليَن َهَذا َعْن ُآنَّا ِإنَّا اْلِقَياَمِة َيْوَم َتُقوُلوْا َأن

 
.الدنيا إلى النزول قبل و الميالد قبل الغيب في آان ما تروي اآلية و  
 
.. أنفسهم على يشهدهم و إليهم ينظر آفه في الذر مثل سيخلق و يخلق و اهللا خلق مما الخالئق آل و

 في الهبوط بعد أنه يعلم ألنه غليظا ميثاقا عليهم يأخذ بهذا هو و.. شهدنا بلى فيقولون.. بربكم ألست
 أنهم األهواء و الغرائز و الشهوات و الحواس غشاوة نزول و الكثيف اللحم حجاب انسدال و األرحام
.جهالة و وآفر نكران يف يتخبطون سوف و.. تماما ينسون سوف  

 
.يذآرونهم األنبياء لهم يرسل منه رحمة.. هو و  
 
  : - سلم و عليه اهللا صلى – لمحمد يقول و
 

  ]الغاشية) )) [ 22 (ِبُمَصْيِطٍر َعَلْيِهم لَّْسَت) 21 (ُمَذآٌِّر َأنَت ِإنََّما َفَذآِّْر(( 
 
.حياة إنه اإليمان عن يقول و  
 

  ]األنفال) )) [ 24.. (ُيْحِييُكْم ِلَما َدَعاُآم ِإَذا َوِللرَُّسوِل ِلّلِه اْسَتِجيُبوْا آَمُنوْا َنالَِّذي َأيَُّها َيا(( 
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 اإلنسان فطنة هو.. األخروي بالوجود ثم األول الملكوتي بالوجود بالتذآر الدنيوي الوجود اتصال ألن
.الحياة آل الحياة هي و. بكاملها حياته إلى  

 
 العميقة صالتنا في لعلنا.. المحتاجون نحن لكن و صيامنا إلى ال و صالتنا إلى بحاجة ليس اهللا و

.حياتنا منه نستمد و.. وجودنا بنبع نتصل التوجه و بالعبادة لعلنا و نتذآر  
 

 الحي هو اهللا ألن.. اهللا ليس و. حياة لنا لتكون إليها نحتاج الذين نحن. استمداد العبادة و الصالة إن
.شيء آل عن بوجوده المستغني بذاته  

 
.الحياة به الذي الحي.. اهللا من.. منه بمدد إال حياة لنا تكون أن يمكن فال نحن أما  

 
 يشعر أن أجل من ليس و أجلنا من العبادات شرائع ووضع الفروض فرض اهللا أن هذا من نفهم و

 يفرض أو طلبا نام يطلب أن عن غنى في و.. يعذبنا أن عن غنى في و.. عنا غنى في فهو. بألوهيته
.فرضا علينا  

 
  ]النساء) )) [ 147.. (َوآَمنُتْم َشَكْرُتْم ِإن ِبَعَذاِبُكْم الّلُه َيْفَعُل مَّا(( 

 
.ذلك في له حاجة ال و خلقه تعذيب في هللا مصلحة ال  

 
 ظاهر من يبدو هذا آل عذابا، علينا يقيم ال و بطلب يطالبنا ال و فرضا علينا يفرض ال بالفعل هو و

 مطلق الرحيم هو اهللا إن الفهم، في جاهد من لكل نفسه يكشف الذي القرآن باطن أما. فقط العبارات
.لشيء يحتاج ال و شيئا يأخذ ال و العطاء مطلق يعطي الذي العدل مطلق العادل الرحمة،  

 
.رحمته عيون من فهي العذاب من ألوان الدنيا في آان إذا و  
 

  ]السجدة) )) [ 21 (َيْرِجُعوَن َلَعلَُّهْم اْلَأْآَبِر اْلَعَذاِب ُدوَن اْلَأْدَنى ْلَعَذاِبا ِمَن َوَلُنِذيَقنَُّهْم(( 
 

. الطريق في أآبر عذاب من بنفسه ينجو و يرجع و يتذآر لعله الغافل العقل إليقاظ محاوالت إنها
.درجته و رتبته واحد آل على تحق حينما. مهرب ال و مخرج منه يكون لن عذاب  

 
 و المرض و البؤس صنوف بكل فيبتليهم األرض في الغافلين يوقظ أن اهللا سنة أن القرآن من فهمن و

 و بهم رحمة هذا يفعل.. باقية حقيقة من وراءها ما و زوال من الدنيا في ما إلى يفطنون لعلهم العذاب
 لم و الدنيوية الماآل هذه آل فيهم نفذت إذا حتى.. بهم يلطف لن عادل ناموس من ينتظرهم ما يعلم ألنه

.اآلخرة في بالهالك آلمته عليهم حقت و.. ليتمتعوا آنوزه أبواب عليهم اهللا فتح.. يتيقظوا  
 

 َجاءُهْم ِإْذ َفَلْوال) 42 (َيَتَضرَُّعوَن َلَعلَُّهْم َوالضَّرَّاء ِباْلَبْأَساء َفَأَخْذَناُهْم َقْبِلَك مِّن ُأَمٍم ِإَلى َأْرَسلَنآ َوَلَقْد(( 
 ِبِه ُذآُِّروْا َما َنُسوْا َفَلمَّا) 43 (َيْعَمُلوَن َآاُنوْا َما الشَّْيَطاُن َلُهُم َوَزيََّن ُقُلوُبُهْم َقَسْت َوَلِكن َتَضرَُّعوْا ُسَناَبْأ

 األنعام) )) [ 44 (مُّْبِلُسوَن ُهم َفِإَذا َبْغَتًة َأَخْذَناُهم ُأوُتوْا ِبَما َفِرُحوْا ِإَذا َحتَّى َشْيٍء ُآلِّ َأْبَواَب َعَلْيِهْم َفَتْحَنا
[ 
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:نقمة الحقيقة في يكون قد نعمة أنه لنا يبدو فما  
 

 َوُهْم َأنُفُسُهْم َوَتْزَهَق الدُّْنَيا اْلَحَياِة ِفي ِبَها ِلُيَعذَِّبُهم الّلُه ُيِريُد ِإنََّما َأْوَالُدُهْم َوَال َأْمَواُلُهْم ُتْعِجْبَك َفَال(( 
  ]التوبة )) [ )55 (َآاِفُروَن

 
) )) [ 56 (َيْشُعُروَن لَّا َبل اْلَخْيَراِت ِفي َلُهْم ُنَساِرُع) 55 (َوَبِنيَن مَّاٍل ِمن ِبِه ُنِمدُُّهم َأنََّما َأَيْحَسُبوَن(( 

  ]المؤمنون
 

  ]عمران آل) )) [ 178 (مُِّهيٌن َعَذاٌب َوَلْهُم ِإْثًما ِلَيْزَداُدوْا َلُهْم ُنْمِلي ِإنََّما(( 
 

 الدنيا عذاب ال و.. األحوال جميع في اهللا رضا بعالمة الغامرة النعمة و الدنيا في الظاهر الخير فليس
 يكشف ال و.. لطفا البالء يكون قد و غضبا الخير يكون فقد.. حال آل في اهللا غضب بعالمة بالئها و
 تطغيك النعمة رأيت إذا و.. نعمة فهو يطهرك البالء رأيت إذا.. ضميرك صوت إال الحقيقة عن لك
.غضب فهي  

 
:الجحيم أهل عن القرآن يتكلم ثم  

 
97 (اَألِليَم اْلَعَذاَب َيَرُوْا َحتَّى آَيٍة ُآلُّ َجاءْتُهْم َوَلْو) 96 (ُيْؤِمُنوَن َال َربَِّك َآِلَمُت َعَلْيِهْم َحقَّْت الَِّذيَن ِإنَّ(( 

  ]يونس) )) [ 
 
:متوسلين ليصطرخون الجحيم عذاب بهم ينزل إذ إنهم و  
 

  ]األنعام) )) [ 27.. (ُنَكذَِّب َوَال ُنَردُّ َلْيَتَنا َيا(( 
 

  ]األنعام) )) [ 28 (َلَكاِذُبوَن َوِإنَُّهْم َعْنُه ُنُهوْا ِلَما َلَعاُدوْا ُردُّوْا َوَلْو(( 
 

.آبريائهم إلى لعادوا للدنيا ردوا لو أنهم يعلم اهللا إن  
 

.. اآليات و الخوارق ال و المعجزات ال و األنبياء ال.. لعالجه وسيلة ال لجهلا على إصرار و جهل إنه
.معرفة إلى لردهم بكاف الجحيم على مرورهم حتى ال و  
 
 و المعرفة إلى الوحيدة الوسيلة الجبارين لبعض بالنسبة فهو رحمة، الجحيم في البقاء يبدو هنا من و

.التقويم  
 

 في الرحمة مطلق الرحيم أي )).. الرحمن (( نفسه سمى لهذا و.. هجحيم في حتى دائما رحيم اهللا إن
 يستحق ال من يرحم و بالجنة يستحق من يرحم.. يستحق ال من و يستحق لمن األحوال جميع

 نوع فهو التعريف وسائل آل معه فشلت لمن و يعرف ال لمن تعريف هو رأينا آما فالجحيم.. بالجحيم
:آياته جملأ في يقول لهذا و.. الرحمة من  

 
  ]األعراف) )) [ 156.. (َشْيٍء ُآلَّ َوِسَعْت َوَرْحَمِتي َأَشاء َمْن ِبِه ُأِصيُب َعَذاِبي(( 
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:فيقول الحساب لنا يفسر و شيء، آل وسعت التي رحمته ضمن عذابه فأدخل  

 
  ]اإلسراء) )) [ 14 (َحِسيًبا َعَلْيَك اْلَيْوَم ِبَنْفِسَك َآَفى َآَتاَبَك اْقَرْأ(( 

 
.للنفس النفس مواجهة و بالنفس النفس تنكيل و للنفس النفس حساب أنه يبدو هنا الحساب و  
 

.األزلي العدل نفذ و.. القول حق و.. خالص ال و آظله عمله واحد آل لزم لقد  
 
 عند و الحروف عند الوقوف و السطحية القراءة و المتعجلة النظرة في تضيع المعاني هذه لكن و

.اظاأللف جلجلة  
 
 اآلذان تقرع.. صلصلة و جلجلة ذات رهيبة ألفاظ آلها القيامة بها اهللا وصف التي األلفاظ و

 و الراجفة، و الغاشية، و الدمدمة، و الزلزلة، و القارعة، و الواقعة، و الساعة، فهي آاألجراس،
.الصاخة و الحاقة، و الطامة، و السكرة، و الزجرة، و الرادفة،  

 
!؟ )) الصاخة (( هاسم لفظا سمعت هل  

 
 في تبرق و الشهوات تتخطفه الدنيا هذه في منا الواحد أن علم اهللا ألن.. األذن طبلة يخرق لفظ إنه

.يسمع ال أصم هو و.. يعقل ال فهو المطامع عينيه  
 

:ليوقظه ذبذبتها ارتفاع فرط من السمع تخرق تكاد التي.. الكلمة بهذه أذنه في فهتف  
 

  ]عبس) )) [ 35 (َوَأِبيِه َوُأمِِّه) 34 (َأِخيِه ِمْن اْلَمْرُء َيِفرُّ َيْوَم) 33 (لصَّاخَُّةا َجاءِت َفِإَذا(( 
 

.عذاب في شهوة يعذبنا أن عن اهللا تعالى.. حنانا و لطفا و رحمة هذا فعل  
 
 و الحق درجاتها سلم في األرواح انتظام و بموصوفها الصفة حلول و يلزم ما لزوم إال العذاب ما و
.يستحقون ال ما نوال على الناس فيه يتبارى الذي العالم هذا على الستار نسدالا  
 
 المستويات تفاوت من.. الخاصة حياته في منا آل به يشعر فيما الرتب في التفاوت لهذا مثال نعطي و

 المستويات نقصد.. أعمق شيئا نقصد إنما و.. الدخل مستويات نقصد ال.. فيها يعيش أن يمكن التي
.ذاتها وجوديةال  
 

 يضاجع و يشرب و يأآل أن همه آل جسده، متطلبات مستوى على يعيش أن يمكن منا فالواحد
.آالبهيمة  

 
 و حسد و غيرة بين النفس سعار هو آخر لسعار ليستسلم الجسدي السعار ذلك يسكت أن يمكن و

 القوة سبابأل استئثار و للشهرة تعطش و للظهور جوع و السيطرة في رغبة و شماتة و غضب
.المناصب الصطياد تربص و الممتلكات و األموال بتكديس  
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 احتيال وسيلة إال عندهم العقل يكون ال و عليها يموتون و الدرجة هذه عن يرتفعون ال الناس أآثر و

.االسباب هذه لبلوغ  
 
 و بقاءال تنازع و العدوان هو الطبيعي الشعور و غابة الناس من الكثرة لهذه بالنسبة الحياة و

 تجده منهم الواحد و.. انتهازه يمكن ما انتهاز و التهامه يمكن ما آل التهام هو الهدف و.. الصراع
 ضرام في هو و مطمع إلى مطمع يسلمه.. أخرى رغبة لهيب إلى رغبة لهيب من آالبندول يتأرجح

.ينتهي ال الرغبات هذه من  
 
 الحياة من اللون هذا بأن واضح إدراك على تصحو و الحياة هذه زيف تكتشف قليلة قلة هناك و

 تشبع ال همجية لغرائز خضوعا الشاقة األشغال و بالسخرة أشبه حياة آانت أنها و.. حرية ال عبودية
.زوال إلى آلها.. قيمة ال و معنى ال و لها مضمون ال أطماع و  
 

 أنها اآتشفت قد و ة،الهائج النفس هذه تكبيل في و الصوت هذا إسكات في القليلة القلة هذه فتبدأ
.الفهم على تشويش و الرؤية على حجاب  

 
 أن ال تحب و.. تأخذ أن ال تعطي أن هو.. آخر بمنطق لتعيش الرتبة في القليلة القلة هذه ترتفع هكذا و

.الحقيقة إدراك هي القلة هذه هموم تصبح و.. تكره  
 
 آأنه و نفسه لسعار عبدا آان حينما ماضيه منهم الواحد فيتذآر القلب سكينة تنزل القلة هذه على و

  !جحيم من خارج
 
 حقيقة أيقنوا و الروحي خالصهم بلغوا و الجسد و النفس وهم من انعتقوا قد و يموتون هؤالء مثل و

.تجربة في تبتلى آانت آأرواح ذواتهم  
 
 ألفاظ مجرد هي و بالنور الروح و بالنار النفس و.. بالتراب – الرتبة في – الجسد أشبه ما و

 يبعث رتبة على يموت من آل أن و.. حقيقية حكاية هي الرتب حكاية أن لنا تكشف لكنها و.. للتقريب
 النفوس تجردت إذا الوصف فوق العذاب يكون قد و.. تجبرا ليس و العدل عين هو هذا أن و عليها
 ال غباتبر مطلق اضطرام و بحت جوع و خالص سعار إال منها يبق لم و الترابية أجسادها من

 عكس على.. األبد إلى مصالحة ال و سالم ال و بينها هدنة ال شرسة نفوس بين عدوان ثم ترتوي
.ملكوتي عالم في الحق تتأمل و محبة في تتعايش أرواح  

 
 حقيقي نذير هي إنما الجحيم تصف حينما صلصلة و جلجلة من فيها بما القرآن ألفاظ بأن أجزم أآاد

 و.. بعمله منا آل استحقها رتبة على صدقا و عدال بأنفسنا ألنفسنا نعذبه سوف و التصور فوق بعذاب
.فيها ريب ال.. الحقيقة على يدي أضع أآاد  

 
.الحكم العدل الحق هو و.. عذاب في شهوة يعذبنا أن عن اهللا تعالى  

 
:له قال اهللا أن داود أخبار في و  
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 و صاحبني لمن صاحب و جالسني لمن جليس و أحبني لمن حبيب أني أرضي أهل أبلغ داود يا(( 
 يجدني لم غيري طلب من و وجدني بالحق طلبني من.. أطاعني لمن مطيع و.. اختارني لمن مختار

.(( 
 

.العدوان و الظلم عن تعالى و تقدس و.. رحيم رب من به أنعم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحرام و الحالل  
 
 
 

.التحريم لمجرد ليس القرآن في التحريم  
 
.التحليل لمجرد لالتحلي ال و  
 
:خبيث هو ما لكل تحريم و طيب هو ما لكل تحليل هو إنما و  
 

  ]األعراف) )) [ 157.. (اْلَخَبآِئَث َعَلْيِهُم َوُيَحرُِّم الطَّيَِّباِت َلُهُم َوُيِحلُّ(( 
 

.الخبيث الضار حرم اهللا  
 
.النافع الطيب أحل و  
 
.ناسال على تضييقا و معاقبة و تسلطا األمر يصدر لم  

 
.رحمة و محبة شريعته أقام إنما و  
 

.آلية القرآن روح منا تضيع و لها آخر ال حرفيات في نتوه فسوف الجوهرية الحقيقة هذه نفهم لم إذا  
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:اآلية هذه نأخذ المثال سبيل على و  
 

  ]النور) )) [ 30.. (َأْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغضُّوا لِّْلُمْؤِمِنيَن ُقل(( 
 

  ]النور) )) [ 31.. (َأْبَصاِرِهنَّ ِمْن َيْغُضْضَن ْؤِمَناِتلِّْلُم َوُقل(( 
 

 علينا تضييقا فيها أن لنا يخيل سوف حكمتها نتدبر أن نحاول أن دون حروفها بظاهر اآلية أخذنا لو
 ثم الجمال لنا يخلق آيف.. تنظروا ال لنا يقول ثم النواظر و العيون اهللا لنا يخلق آيف.. مبرر بدون
.البصر اغضو يقول  

 
 من لإلنسان استنقاذ أنه و اللطف غاية و الرحمة غاية هو األمر هذا أن الآتشفنا اآلية تدبرنا لو و

.عليه تضييقا أو به استبدادا ليس و األغالل من و العبودية  
 

 و فيه ُسجنت الجميل الوجه إلى نظرت إذا العين و.. حبس التعلق و.. التعلق إلى السبيل هو فالنظر
 الجميلة المحسوسات نتجاوز بأن إال انعتاق ال و االنعتاق، و الحرية لنا يريد اهللا و.. نفسها معه سجنت
..المطلقة الحرية مقام هو و اهللا مع المعية و القرب مقام إلى نظرتنا ترفعنا بهذا و خالقها إلى ناظرين  

 
 السليم بذوقنا فنتجه السليمة ةبالفطر سنتصرف هل.. ليختبرنا إال الدنيوي اإلغراء اهللا لنا خلق ما و

 و به نلتصق و األصغر الحسي الجمال عند سنقف أو وجهه و اهللا جمال إلى األعظم الجمال إلى
.فطرتنا انحراف و ذوقنا فساد على بذلك مدللين فيه أنفسنا نسجن  

 
..جميل وجه إلى نظرة مجرد ليست المسألة إن  

 
 أو المرأة تلك امتالك و الشهوة تلك إلشباع مشروع ثم ةشهو ثم رغبة تعقبها أن تلبث ما نظرة إنها
.الظهر هذا أو الصدر هذا  

 
 الصدر هذا وراء سبيله يأخذ و يتشتت و وجهته ينسى و هدفه اإلنسان فيفقد الشهوات العقل تتخطف و

.إليه يسعى آان الذي المشوار ينسى و العريان  
 

 عبد إلى و.. يتشمم آلب بحالة أشبه حالة إلى سانيةإن ذروة من هبط و حريته فقد قد اإلنسان هذا مثل
 يفكر الشهوة في مغلول عقل إلى و.. الظهر هذا أو الساقين هاتين من خالصا لنفسه يعرف ال أسير
 و نفسه على السيطرة يفقد و شهوة و جموحا محجريهما من عيناه تخرج و لعابه يسيل و اللهط في

 ال.. األبيض اللحم وراء المرتعشتان رجاله تجري و.. انالمك إلى به جاءت التي المصلحة ينسى
.يحكمها آيف يعرف  

 
 بوليس في محضر إلى أو تفيقه صدغه على صفعة إلى بصاحبها تنتهي قد الهبوط من الحالة هذه مثل

 مستشفى إلى تنتهي جنسية عالقة إلى أو نشل بحادث تنتهي ثم لذيذة بدقائق تبدأ قصة إلى أو.. اآلداب
.مزمن سري مرض لعالج المرصود الحوض  

 
.النظر من النوع هذا مثل في واضحة القرآنية اآلية حكمة و  
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.ضرر ألنه.. التحديق هذا مثل عن يعف و بالفطرة ينفر السليم الذوق و  
 
.االستثارة و اإلثارة مزالق عن ابتعادا جلبابها عليها تدني بأن المؤمنة المرأة القرآن أمر لهذا و  
 
.التحريم جوهر إلى نصل هنا و  
 

.لضرر دائما فالتحريم  
 
.غطرسة و تسلطا ال رحمة و محبة شريعته أقام اهللا و  
 
 الطبيعي ضعفنا من وقاية و العواقب من إشفاقا و.. للضرر تفاديا البصر غض من البد آان هنا من و

..أجسادنا في المرآب  
 
.الجسد من يتعرى عما البصر غض فقط ليس البصر غض و  
 
 النزول عن الترفع و الحياء هو و نعمة، و مال من الناس يد في عما للبصر غض أيضا هو اإنم و

.الغيرة و الحقد و الحسد و الشهوة مواطن إلى بالنفس  
 
 تأخذ و.. الهوى مع تميل أن و.. عائلتك أو لنفسك تتعصب أن.. التعصب اهللا عند الذنوب أآبر من و

.الجنس و العرق آبرياء و العنصرية من حمية  
 
 أن هو الدين جوهر و. مشرك فهو اهللا ليس و المحدود فهمه يعبد.. نفسه يعبد إنسان المتعصب و

 تطلعاتك و أطماعك من تتحرر و أهواءك تلجم و شهواتك تكبح و تنكرها و تتخطاها و نفسك تتجاوز
.رهاأس من ليخلصك يحرمها الدين و أغالل هذه فكل.. عنادك و آبرك و غرورك من تتخلص و  
 
.اهللا غير عبادة أو.. الشرك اهللا إلى الحرام أبغض و  
 
.أمره انتهى الشرك من ساذج قديم لون فهذا األصنام عبادة فقط ليس الشرك و  
 
  ).هبل ( و ) العزى ( و ) الالت ( غير هي اآلن األصنام و
 
.مكان آل في اآلن يعبد ما هي و المجردة األصنام هي األصنام أخطر و  
 

.نفسك إال يشغلك فال مصلحتك و هواك و رأيك تعبد أن.. صنما نفسك تتخذ أن  
 

  ] الجاثية) )) [ 23.. (َهَواُه ِإَلَهُه اتََّخَذ َمِن َأَفَرَأْيَت(( 
 
.اآلخرين دم من القرابين له ُتقدم و البخور له ُيحرق الذي اليوم إله هو هذا و  
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 اإلنسان يعبد أن في الضرر ما ؟ الضرر ما و :نقول و.. الحالل و الحرام ميزان إلى نعود سوف و
؟ مصلحته غير يرى ال و نفسه  

 
.حياة اإلنسان هذا مثل حياة تكون فلن.. بّين واضح الضرر و  
 

.صورته إال فيه ير لم جدار إلى تطلع آلما المرايا من سجن في حياته يقضي سوف  
 

 ما و نفسه إال يرى ال ألنه اآلخرين مآال أذنيه إلى تصل لن و.. يستغل و يقتل و يسرق و يكذب سوف
.مال من يكدس ما و أرض من يقتني ما و عقار من يرفع ما و يربح ما و يكسب  

 
.العدل بين و بينه حجابا و الحقيقة، بين و بينه حجابا و اهللا بين و بينه حجابا نفسه تصبح سوف  

 
:القرآن يقول هؤالء مثل عن و  
 

  ]يس) )) [ 9 (ُيْبِصُروَن َال َفُهْم َفَأْغَشْيَناُهْم َسدًّا َخْلِفِهْم َوِمْن َسدًّا ِديِهْمَأْي َبْيِن ِمن َوَجَعْلَنا(( 
 
 إال.. غشاوة آأنه اإلبصار بين و بينك تحول لدرجة بك محيط و خلفك من و يديك بين الذي السد ما و

.نفسك  
 
:أخرى سورة في يقول و  
 

  ]البلد) )) [ 13 (َرَقَبٍة َفكُّ) 12 (اْلَعَقَبُة َما َأْدَراَك اَوَم) 11 (اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم َفَلا(( 
 

 يغمض فأمرها العقبة تلك في التفكير و التساؤل على ليحضك )) العقبة ما أدراك ما و.. (( لك يقول
 أي تفعل أن لتستطيع تقتحمها أن عليك و نفسك سوى أمامك عقبة ال و.. ذاتها نفسك هي ألنها.. عليك
 استعباد إلى فطنت إذا إال تستعبد من رقبة تفك أن تستطيع لن و.. تستعبد و تستغل من رقبة كفتف خير
.أوًال نفسك فحررت بدأت إذا إال إنسانا تحرر أن تستطيع فلن.. أغاللها عنك فككت و لك نفسك  

 
.تمنح و تجود و تعطي و تحب أن تستطيع سوف.. ممكنا سيصبح خير أي أن تجد سوف ذلك بعد و  
 
:القرآن في تقرأ لهذا و  
 

  ]التوبة) )) [ 111.. (الَجنََّة َلُهُم ِبَأنَّ َوَأْمَواَلُهم َأنُفَسُهْم اْلُمْؤِمِنيَن ِمَن اْشَتَرى الّلَه ِإنَّ(( 
 

  ]البقرة) )) [ 54.. (َباِرِئُكْم ِعنَد لَُّكْم َخْيٌر َذِلُكْم َأنُفَسُكْم َفاْقُتُلوْا(( 
 

.عليها انتصروا و أنفسكم فاهزموا بمعنى  
 
:نفسه بالمعنى المسيح يقول اإلنجيل في و  
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 ربح لو اإلنسان ينتفع ماذا ألنه يجدها، أجلي من نفسه يهلك من و. يهلكها نفسه يخلص أن أراد من(( 
  )).نفسه خسر و آله العالم

 
:لداود اهللا يقول و  
 

 أنه أعلم و.. قلبك ببصر إلي انظر و عينيك بين ضعني.. نفسك بمعاداة إلي تحبب و شهوتك اقطع(( 
  )).فأهلكته إليها آلته و إال نفسه إلى عبد اطمأن ما

 
  )).تعال و نفسك اترك: (( ربه له فيقول )) ؟ إليك أصل آيف يارب (( ربه داود يسأل و
 
:لموسى اهللا يقول و  
 

  ]طه ) )) [12 (ُطًوى اْلُمَقدَِّس ِباْلَواِد ِإنََّك َنْعَلْيَك َفاْخَلْع(( 
 

 الجسد شواغل و النفس شواغل خلع و الجسد و النفس بخلع إال اهللا حضرة في الوقوف يمكن فال
.للوصول آشرط  

 
 ألنه.. الخطيئة ذروة و الحرام منتهى هو نفسه بعبادته اإلنسان يمارسه الذي الخفي الشرك آان لهذا و

.بعده كهال ال هالك ألنه و داخله في األخرى الخطايا جميع على يحتوي  
 
 آنت إذا و مشرك، فأنت مصلحتك و هواك و لنفسك عبدا آنت إذا.. شرك اهللا دون من تعبد ما آل و

 أو مجردة فكرة استعبدتك إذا و.. مشرك فأنت الجنس أو العنصر أو القبيلة أو العائلة لعصبية عبدا
 و صنم أمام آعرا فأنت أخرى فكرة أي مناقشة ترفض فأصبحت تفكيرك مسالك عليك أفسدت نظرية

.المادة من ال الفلسفة من منحوتًا و مجردًا صنمًا آان إن  
 
 لجميع شلل و العقل و البصيرة و للعين عمى ألنه تغتفر ال خطيئة الشرك القرآن اعتبر لهذا و

.نورها منبع إلى هجرتها في لها تعطيل و الروح لنمو توقف و المدارك  
 

  ]النساء) )) [ 48.. (َيَشاء ِلَمن َذِلَك ُدوَن َما َوَيْغِفُر ِبِه ْشَرَكُي َأن َيْغِفُر َال الّلَه ِإنَّ(( 
 

.. حياته مصدر و الجنين بين الصلة يفصم الذي السري الحبل بانقطاع أشبه الحقيقة في الشرك ألن
.اهللا و اإلنسان بين  

 
 إلى هتاتج و لها ظهرها أعطت و الشمس عن انصرفت الشمس عباد زهرة أن لو يحدث ماذا و

 ألن إنما و.. ذًال الشمس تعبد ال هي و.. حياتها مصدر هي فالشمس.. تموت ببساطة إنها.. مثال القمر
.حياتها الشمس  

 
  ]األنفال) )) [ 24.. (ُيْحِييُكْم ِلَما َدَعاُآم ِإَذا َوِللرَُّسوِل ِلّلِه اْسَتِجيُبوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا(( 

 
.الحق و للنور استمداد و حياة العبادة و  
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.أوامر فرض لمجرد و تجبرًا و تسلطًا بها يأمر لم و.. حياتنا فيها أن يعلم ألنه بالعبادة أمر اهللا و  
 
.أضرار من فيها لما المغيبات و المسكرات من حكمها في ما و الخمر اهللا حرم األسباب لهذه و  
 
.عدوان و تباغض و خسارة من فيه لما القمار حرم و  
 
.األهواء و الشهوات و للنزوات النفوس فيه تخضع و.. األنساب فيه تختلط فوضى ألنه الزنا حرم و  
 
.قلب سكينة و مسئولية و نظام و تنظيم ألنه الزواج أحل و  
 
 الدودة و اإلنفلونزا فيروس مستودع هو الخنزير حيوان أن اآلن نعلم نحن و. الخنزير لحم حرم و

.القلب قساوة يربي أنه و تعقيدًا، أشدها و البروتين نواعأ أغلظ أنه و الشريطية،  
 
 و الدجاج و الجمل و الحصان و األرنب و آالغزال الخضروات آآلة الحيوانات على نظرة ألقينا لو و

 و الضباع و النمور و آالسباع اللحوم آآلة الحيوانات أما.. وديعة رقيقة آلها أنها لالحظنا الحمار
.الضراوة و الوحشية و القسوة صفات في تشترك فكلها.. الصقور و النسور و الثعالب و الذئاب  

 
 الحدة مثل.. النفس في خاصة صفات نشأة و.. آطعام اللحم في اإلسراف بين عالقة هناك أن شك ال و
.القسوة و الصرامة و  
 
 على ضرره آان مافرب ترآيبًا الحيوانية البروتينات أعقد و غلظة اللحوم أآثر هو الخنزير لحم ألن و

.نعلم ال نحن و يعلم اهللا و.. األخرى اللحوم جميع من أبلغ آآله  
 
.سبب بال سنة يضع ال هو و المحيط الكلي العقل هو اهللا و  
 
.رحمة و منه محبة.. العبادة فرض و الحالل أحل و الحرام حرم و التشريع أقام لقد و  
 
.الشرائع قلب و الناموس روح يفه.. واحدة لحظة الحقيقة هذه تفوتنا أال يجب و  
 
.القتل حرم و السرقة اهللا حرم لذلك و  
 

 النَّاَس َأْحَيا َفَكَأنََّما َأْحَياَها َوَمْن َجِميًعا النَّاَس َقَتَل َفَكَأنََّما اَألْرِض ِفي َفَساٍد َأْو َنْفٍس ِبَغْيِر َنْفًسا َقَتَل َمن(( 
  ]المائدة) )) [ 32.. (َجِميًعا

 
 للناس قتًال اهللا اعتبره لهذا.. النواميس لجميع خرق هو ذنب بال اإلنسان ألخيه اإلنسان قتل ألن

.جميعًا  
 
.االنتحار حرم و  
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.. (َناًرا ُنْصِليِه َفَسْوَف َوُظْلًما ُعْدَواًنا َذِلَك َيْفَعْل َوَمن) 29 (َرِحيًما ِبُكْم َآاَن الّلَه ِإنَّ َأنُفَسُكْم َتْقُتُلوْا َوَال(( 
  ]النساء) )) [ 30

 
 و لنواميسه الخرق و عدالته من اليأس و رحمته عن العمى و باهللا الظن سوء منتهى هو االنتحار ألن

.للنفس الظلم منتهى هو و بآخرته، الجهل  
 

 َوَساءْت َجَهنََّم َلُهْم َوَأَعدَّ ُهْمَوَلَعَن َعَلْيِهْم اللَُّه َوَغِضَب السَّْوِء َداِئَرُة َعَلْيِهْم السَّْوِء َظنَّ ِباللَِّه الظَّانِّيَن(( 
  ]الفتح) )) [ 6 (َمِصيًرا

 
.ضرر ألنه الزنا حرم اهللا و  
 
الضرر؟ ما و: يقول متحرر باريسي ) مودرن ( رأي علينا يطلع سوف هنا و  
 

 ال العيون عن بعيدًا و مغلقة جدران وراء بتراض لكن زواج بدون لذة يتبادالن اثنين في الضرر أين
 بعملهما يؤذيان ال و. غرامًا و وجدًا و حبًا به يقومان يفعالنه فما.. شيء في نفسيهما على كذباني

؟ هنا الضرر أين.. مخلوقًا  
 
.الطبيعية إرادتهما حيث الطبيعي إطارهما في الجنس و الحب نضع أن البد الضرر لنفهم و  
 
.الطبيعية إرادتهما ثحي الطبيعي إطارهما في الجنس و العاطفة من جعلت الطبيعة و  
 
 جعلت و.. الدنيا عمار و النوع على اإلبقاء و للتكاثر وسائل الجنس و العاطفة من جعلت الطبيعة و

.إنتاج أدوات منهما  
 

 إنما و.. بيت بناء أو زواج في تفكير بدون اللذة يتبادالن رآنًا اعتزال و امرأة و رجل اجتمع فإذا
 و استهالك أدوات إلى إنتاج أدوات من الجنس و الحب النيحو فإنهما.. متعة اختالس لمجرد

 وسيلة مجرد منها يجعالن و حضارات و أممًا لتبني خلقت الحية الطاقات أشرف من طاقة يستهلكان
.جنسية ارتجافات إلى  

 
 اجتمعنا إننا: يقوالن سوف نفسه، الشيء يقوالن فإنهما.. جنسي شذوذ على رجالن يجتمع حينما و

.أحدًا نؤذي ال و نستمتع إننا و أحدًا، نضر ال إننا و.. رضا و حب على  
 
 إلى شاملة نظرة نظرنا و االعتبار بعين الكونية القوانين أخذنا إذا الحالين في واحد الشذوذ و

 االرتجافات من دقائق لمجرد أهدافها عن الطبيعية بالطاقة انحراف الحالين فكال.. الموضوع
 المدلهان.. الطبيعية للنواميس المخالفة درجة في و.. البشاعة درجة في فرق هو الفرق و.. الجنسية

 نفسه مع صادق بأنه منهما آل يتعلل و.. اآلخر حضن في منهما الواحد يرتمي اللذان هوى، و حبًا
.آاذبان الحقيقة في هما.. يفعل فيما  

 
.الطبيعة و الطبع مع صدقًا بالمثل آان إذا إال حقيقيًا صدقًا يكون ال نفسه مع اإلنسان صدق ألن  
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 العظيمة الكونية النواميس مع و طبيعته مع صادقًا يكون أن البد نفسه مع صادقًا اإلنسان ليكون و
 و.. ناحية في جسد إلى تحول و نفسه على انشق و انفصم و انقسم إال و الدنيا، إلى به جاءت التي
.ناحية في روح  

 
 العمر معك أعيش أن أريد: له تقول إنما و. معك أنام أن أريد :له تقول ال.. بحق رجًال تحب التي و
.آلها حياتي لرحلة مصاحبًا رفيقًا و السمي شرفًا و لبيتي سقفًا و ألوالدي أبًا تكون أن أريدك. آله  

 
 إن بل.. جولييت أنها لنفسها ادعت إن و خاطئة هي و. نفسها على تكذب فإنها هذا تفعل لم إذا و

 أشرف ابتذلت فقد هي أما.. الجوع بعذر تتعلل سوف اللقمة إلى لحاجتها عرضها بيعت التي الخاطئة
 مهدئ عن تبحث التي الحكة تلك و عابرة رعشات و تشنجات سوى دوافع بدون الطبيعة أعطتها ما
 ال.. لبيتها سقفًا و ألبنائها أبًا الرجل يريد المرأة حب ألن.. آذب هو و.. الحب بحجة آخر و وقت بين
.للحكة مؤقت دواء جردم  
 
 انفصام إلى و.. للكيان الكامل التفسخ إلى يؤدي حياة منهج و سلوك إلى ثم عادة إلى تحول إذا الزنا و

 تخريب يتم بهذا و.. ناحية في الروح و.. ناحية في القلب و ناحية في الجسد فيصبح.. الشخصية
 و للجنون نسبة أعلى أن حصاءاتاإل في نقرأ لهذا و.. الضرر غاية الضرر هو هذا و الفطرة،
 و.. التحلل غاية التحلل و الكبت عدم و الجنسية السعادة برغم روسيا في و السويد في تحدث االنتحار
 إلى الداخلي السالم فيفقده روحه أعماق في المتحلل لإلنسان يحدث الذي االنفصام ذلك هو السبب
.األبد  

 
 و محبة إنما و خلقه على التسلط في اهللا رغبة مجرد ال أسباب و لحكمة الدينية التعاليم تأتي هكذا و

.فائدة إلى تنبيها و رحمة  
 
 األسرة في تنمو أن يريد ألنه ابنته و األب و ابنها، و األم بين و األخوات، بين الزواج الدين يحرم و

 الرباط يكون أن و.. المودة و األخوة و األبوة و آاألمومة.. الشهوة غير العاطفة من أخرى ألوان
 و الغيرة معه يضرم فهو الشهوات ضرام أما ).. الباقي الوحيد الرباط هو ألنه ( التراحم هو األسري
.تنهار و داخلها من األسرة تتفجر و أختهم على اإلخوة فيقتتل التملك في الرغبة  

 
.األخوات زواج بسبب النطفة تصيب التي الوراثية األمراض غير هذا  

 
.محبوب هو ما آل إال له يحب لم و.. بالفعل آريه هو ما آل إال لإلنسان اهللا يكره لم  

 
.الكبائر آبيرة الكذب جعل و الحياة استحالت إذا ممكن لكنه مكروها الطالق جعل لذا و  
 

  ]الصف) )) [ 3 (َتْفَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوا َأن اللَِّه ِعنَد َمْقًتا َآُبَر(( 
 
.ثماإل غاية اهللا على الكذب و  
 

  ]األنعام) )) [ 21.. (َآِذًبا الّلِه َعَلى اْفَتَرى ِممَِّن َأْظَلُم َوَمْن(( 
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 هو.. تنزل لم هي و نزلت آيات بأن زعما المقدسة الكتب في التحريف و آذبا النبوة إدعاء فيكون
. للناس التضليل و اإلضرار ألنه.. الحرام منتهى  

 
 فسوف فطرتنا تطهرت إذا و الخبائث، حرم و الطيبات أحل اهللا إن.. روحها هذه و الشريعة هي هذه
.مشقة بدون و جهد بدون اهللا لها يحب ما لنفوسنا نحب  

 
 فيه يرغب و الخاصة عاطفته تمليه ما بين و شريعته و اهللا بين المؤمن قلب في التناقض يزول لهذا و

.له اهللا يتمناه ما هو لنفسه هيتمنا ما و.. له اهللا يريده ما هو لنفسه يريده بما فإذا.. عقله  
 
:قائًال بالدعاء إبراهيم يتوجه لهذا و  
 

  ]إبراهيم) )) [ 40.. (الصََّالِة ُمِقيَم اْجَعْلِني َربِّ(( 
 

.منه اهللا يطلبه ما اهللا من فيطلب  
 
.واحدًا شيئًا الرغبة و الشريعة لتصبح حتى.. للشريعة الحب منتهى و الثقة و اإليمان غاية هذا و  
 
.اهللا يرغب ما سوى رغبة لإلنسان تعود ال و  
 
.وصلوا الذين درب هذا و  
 

:قدسي حديث في اهللا يقول  
 

 رغبتك و إرادتي إرادتك و بصري بصرك و لساني لسانك و يدي يدك ربانيًا أجعلك اطعني عبدي(( 
  )).رغبتي

 
.قدرته و لمهع بأسباب اهللا أمدهم الذين المقربون و األولياء و األنبياء هم هؤالء و  
 
 
 
 
 

العمل و العلم  
 
 
 

  )).اقرأ (( آلمة هي القرآن من نزل ما أول
 

  ]العلق) )) [ 1 (َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم اْقَرْأ(( 
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.اإلسالم في نزل إلهي أمر أول إنه  

 
.يقرأ بأن إنسان لكل أمر  

 
:اهللا قال العقيدة عن الكالم قبل و الشرائع تفصيل قبل و الصيام و بالصالة األمر قبل  

 
  )).اقرأ(( 

 
 التشريف منتهى هذا و.. األمر هذا و الكلمة بهذه ابتدأ بأنه المقدسة الكتب جميع بين القرآن انفرد و

 نوع حددت اآلية و.. العلم طلب و بالقراءة أمر هو الدين في حرف أول يكون أن.. العلماء و للعلم
:المقصود العلم  

 
  ]العلق) )) [ 1 (َخَلَق الَِّذي بَِّكَر ِباْسِم اْقَرْأ(( 

 
.للضرر علمًا ليس و للنفع علم.. فاضل خير علم.. هللا و باهللا علم فهو  

 
:عليه تحض و بالعلم تأمر التي اآليات ذلك بعد توالت و  
 

  ]طه) )) [ 114 (ِعْلًما ِزْدِني رَّبِّ َوُقل(( 
 

  ]العنكبوت) )) [ 20.. (اْلَخْلَق َبَدَأ َآْيَف َفانُظُروا اْلَأْرِض ِفي ِسيُروا ُقْل(( 
 

  ]المجادلة) )) [ 11.. (َدَرَجاٍت اْلِعْلَم ُأوُتوا َوالَِّذيَن ِمنُكْم آَمُنوا الَِّذيَن اللَُّه َيْرَفِع(( 
 

  ]الزمر) )) [ 9.. (َيْعَلُموَن َلا َوالَِّذيَن َيْعَلُموَن الَِّذيَن َيْسَتِوي َهْل ُقْل(( 
 

  ]عمران آل) )) [ 18.. (اْلِعْلِم َوُأْوُلوْا َواْلَمَالِئَكُة ُهَو ِإالَّ ِإَلَه َال َأنَُّه لّلُها َشِهَد( (
 

 به يحلم ما منتهى هذا و شهادتهم قيمة حيث من المقربين المالئكة مع جواره إلى العلم أولي اهللا فجعل
.مالئكته و اهللا مع يذآر أن.. المقام رفعة من اإلنسان  

 
 به يسطر ما و بالقلم اهللا يقسم و مرة خمسين و ثمانمائة نحو القرآن في مشتقاته و العلم آلمة تتكرر و

  ]القلم) )) [ 1 (َيْسُطُروَن َوَما َواْلَقَلِم ن(( 
 
.بالعمل مقرون علم إنما و فارغًا نظريًا علمًا ليس لكنه و  
 

  ]التوبة) [ ) )105.. (َعَمَلُكْم الّلُه َفَسَيَرى اْعَمُلوْا َوُقِل(( 
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 و آمنوا الذين (( فيقول بالعمل اإليمان هذا يقرن )) آمنوا الذين (( عن القرآن فيه يتكلم مكان آل في و
.التالزم و التقارن هذا يتكرر اآليات عشرات في )) الصالحات عملوا  

 
 األعمال أن و.. العمل مع و بالعمل إال إيمان ال أنه الذهن في تماما يثبت أن به مقصود تكرار هو و

 إحسان و المطيع طاعة و الفاضل فضيلة على تبرهن التي هي و القلوب دخائل عن تفصح التي هي
.المحسن  

 
 اإلسالم يدعي أن يصح فال التعلم و بالقراءة صريح أمر هو اإلسالم في و القرآن في أمر أول ألن و

.تلر و بسمل و حوقل و المسابح حمل و صام و صلى مهما يقرأ ال جاهل  
 
 هو ال و يقرأ هو فال.. دينه و آتابه بأوليات آافر هو آسل و جهل من فيه بما اآلن العربي الشرق و

.الكسل و الجهل إال حولنا نرى ال العمل و العلم بدل و.. يعمل هو ال و يتعلم  
 
 مسلم أنه و محمد الشخصية تحقيق بطاقة في اسمه أن لمجرد الجنة أهل من أنه يتصور واحد آل و

.مصحفًا يقتني أنه و بالوراثة  
 
..يقرأ ال أنه و )).. اقرأ (( هي المصحف هذا في آلمة أول أن ينسى و  
 
:يقول اهللا أن و  
 

  ]التوبة) )) [ 105.. (َعَمَلُكْم الّلُه َفَسَيَرى اْعَمُلوْا َوُقِل(( 
 
.يتثاءب المقاهي على يتمدد إنما و يعمل ال أنه و  
 

 لجوهر أقرب هو خالق دائب نشاط و فكر و عمل و علم من فيه بما وربياأل الغربي العالم إن بل
.المزري الجهل في ألذنيه الغارق المتخاذل الكسول الشرق هذا من القرآن جوهر و اإلسالم  

 
.القرآن أهل من أننا ندعي أن قبل القرآن نفهم أن علينا  

 
 فارغة خلوة إلى أخلد قد و منهم احدالو يقول و التصوف عباءة في جهلهم و آسلهم يمسحون الذين و
 أن و العمل و بالعلم إال تكون ال المتصوف عند اهللا إلى الهجرة أن ينسى.. متصوف أنا.. خاو تأمل و

 ذوي من أصبح فإذا.. علم بما يعمل أن عليه آان علم فإذا العلم يطلب أن أوًال عليه المتصوف
 مقام من انتقل األعمال على ثابر و الحال له دام فإذا.. حال إلى حال من أعماله به ارتقت.. األعمال

 و الحال و العمل و العلم.. اهللا إلى آادحًا الصوفي عليها يتسلق التي الدرجات هي هذه و.. مقام إلى
 المصحف.. األوطان عن يدافعون و السالح يحملون مرابطين آانوا األوائل المتصوفون و.. المقام
  هؤالء بأضرحة يمتلئ األفريقي الشمال و.. يد في السالح و يد في

 
.صدورهم في شهقة آخر و طلقة آلخر حاربوا أن بعد مرابطهم في ماتوا حيث المرابطين  
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 و بالخير الدنيا عمارة على العمل و الحق إحقاق و الباطل قتال و الصدق و الشهامة و الشجاعة إن
.ذاته الدين هي بل الدين صميم من يه الضعيف نصرة و االستغالل محاربة و الناس بين العدل  

 
.العلم يلزم دائمًا البدء في لكن و  
 

 لنفسك تدعي أن قبل فيه تعيش الذي العالم قوانين لتعرف و الباطل من الحق لتعرف.. أوال )) اقرأ(( 
.إصالحه تستطيع أنك  

 
 إلى للوصول منهجًا الن يختط إنما و الحيرة ظالم في يترآنا و القراءة إلى يدعونا ال القرآن لكن و

  )).النظر و السير (( منهج هو العلم
 

  ]العنكبوت) )) [ 20.. (اْلَخْلَق َبَدَأ َآْيَف َفانُظُروا اْلَأْرِض ِفي ِسيُروا ُقْل(( 
 

 الستخراج استقرائها و المالحظات هذه في النظر ثم المشاهدات تدوين و المالحظات جمع و السير
 سنة بألف القرآن بعد )) باآون (( به جاء الذي االستقرائي المنهج هو و.. ايربطه الذي العام القانون

 لو و. مذهلة صناعات و علوم من نرى و نقرأ ما آل الغربيين العلماء يد على المنهج هذا أثمر و
.العلوم هذه إلى لسبقناهم هديه على نسير و آتابنا نتفهم أن حاولنا  

 
 الغرب به أثروا عطاء لهم آان و اإلسالم صدر في المنهج هذا إلى العرب العلماء من قلة اهتدت قد و
.الوسطى قرونه ظلمات في غارقا الغرب هذا آان أوقات في ثقافته أخصبوا و  
 
.الكيمياء في حيان بن جابر نذآر و  
 
.الطب في سينا ابن و  
 
.الفلسفة في رشد ابن و  
 
.التصوف في عربي ابن و  
 
.الرياضيات و الهندسة في الهيثم ابن و  
 
.الموشحات و الموسيقى في استحدثوه ما و األندلسيين نذآر و  
 
 في اآلن إلى العربية بأسمائها تحتفظ مازالت النجمية الكوآبات أغلب و.. العرب الفلك علماء نذآر و

.األجنبية المراجع  
 
 في مستعملة اذاته هي مازالت التقطير جهاز على حيان بن جابر أطلقها التي )) أنبيق (( آلمة و

الفعل منها يشتق و ambique الفرنسية  ambiquer يقطر أي.  
 
.إذن عمل و علم هناك آان. العرب طريق عن إال الغرب يعرفها لم الحساب في العشرية األرقام و  
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 هذه مفتاح القرآن أعطى قد و حضارة هناك آانت و عطاء هناك آان عمل و علم هناك آان حينما و

.الحضارة  
 

  )).رأاق(( 
 
 اهللا صلى – محمد إلى بتبليغه الوحي آلف ما أول و.. حروف من نزل ما أول المفتاح هذا من جعل و

 ال و – سلم و عليه اهللا صلى – محمد أمة من يكون أن يستحق ال يقرأ ال من و. أمته و – سلم و عليه
.يفهمه و القرآن يحمل أنه لنفسه يدعي أن  

 
.الدين و األثر و الفعل عن عاطل فهو ميعل بما يعمل ال و يعلم من و  
 

:البيت يبني هو و إبراهيم عن القرآن يقول  
 

) )) [ 127 (اْلَعِليُم السَِّميُع َأنَت ِإنََّك ِمنَّا َتَقبَّْل َربََّنا َوِإْسَماِعيُل اْلَبْيِت ِمَن اْلَقَواِعَد ِإْبَراِهيُم َيْرَفُع َوِإْذ(( 
  ]البقرة

 
  )).العليم السميع أنت إنك منا تقبل ربنا (( هامسًا يسبح القلب و تبني اليد و يهندس العقل

 
.بناء و إيمان و عمل و علم  

 
.القرآن يقدمه آما الحق الدين هو هذا  

 
:الكلمات بأحسن العاملين المؤمنين عن يتكلم القرآن و  
 

  ]البينة) )) [ 7 (اْلَبِريَِّة ُرَخْي ُهْم ُأْوَلِئَك الصَّاِلَحاِت َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ(( 
 

  ]فصلت) )) [ 33.. (َصاِلًحا َوَعِمَل اللَِّه ِإَلى َدَعا مِّمَّن َقْوًلا َأْحَسُن َوَمْن(( 
 
:الحساب يوم بأعمالنا يلقانا اهللا أن و تكتب و تحفظ األعمال أن يؤآد و  
 

  ]يونس) [ 61.. (ُشُهوًدا َعَلْيُكْم ُآنَّا ِإالَّ َعَمٍل ِمْن َتْعَمُلوَن َوَال(( 
 

.. َبِعيًدا َأَمًدا َوَبْيَنُه َبْيَنَها َأنَّ َلْو َتَودُّ ُسَوٍء ِمن َعِمَلْت َوَما مُّْحَضًرا َخْيٍر ِمْن َعِمَلْت مَّا َنْفٍس ُآلُّ َتِجُد َيْوَم(( 
  ]عمران آل) )) [ 30(
 

  ]البقرة) )) [ 167.. (ْيِهْمَعَل َحَسَراٍت َأْعَماَلُهْم الّلُه ُيِريِهُم َآَذِلَك(( 
 

  ]الكهف) )) [ 49 (َأَحًدا َربَُّك َيْظِلُم َوَلا َحاِضًرا َعِمُلوا َما َوَوَجُدوا(( 
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 امتحان ال الذي الوحيد االمتحان أنها و األعمال إلحراز الوحيدة الفرصة هي الدنيا أن القرآن يؤآد و
:الجحيم أهل عن يقول و.. بعده  

 
  ]فاطر) )) [ 37.. (َنْعَمُل ُآنَّا الَِّذي َغْيَر َصاِلًحا َنْعَمْل َأْخِرْجَنا َربََّنا ِفيَها َطِرُخوَنَيْص َوُهْم(( 

 
.األوان فوات بعد هذا يقولون  

 
  ]األنعام) )) [ 28 (َلَكاِذُبوَن َوِإنَُّهْم َعْنُه ُنُهوْا ِلَما َلَعاُدوْا ُردُّوْا َوَلْو(( 

 
...اعتذار ال و األمر انتهى  

 
 األعمال هذه مثل أن و صالحا عمال يكون ال باهللا اإليمان من الخالي الصالح العمل أن القرآن يؤآد و

:البوار مصيرها خالقه يجحد قلب من الصالحة  
 

  ]الفرقان) )) [ 23 (مَّنُثوًرا َهَباء َفَجَعْلَناُه َعَمٍل ِمْن َعِمُلوا َما ِإَلى َوَقِدْمَنا(( 
 
:الصالحة الكفار أعمال عن يقول و  
 

  ]إبراهيم) )) [ 18.. (َعاِصٍف َيْوٍم ِفي الرِّيُح ِبِه اْشَتدَّْت َآَرَماٍد َأْعَماُلُهْم(( 
 
..باهللا اإليمان من صاحبه قلب تجرد إذا الصالح عن الصالح العمل يتجرد آيف سائل يسأل قد و  
 

!؟..عليه يثاب حًاصال عمًال هذا عمله يكون ال آيف.. خيري لعمل الكافر تبرع إذا  
 
 عن فيعطي نفسه إلى به يقوم عمل آل يسند سوف إله بوجود يؤمن ال الذي الكافر أن الجواب و

 و الزهو هو هذا و.. يغني الذي هو و يرزق الذي هو و يتصدق الذي هو و يعطي الذي هو أنه اعتقاد
 و يعطي الذي المؤمن بعكس. .صالحًا العطاء هذا مثل يكون أن يمكن ال و بعينه الغرور و االختيال

 اليد أعطاه الذي هو و لإلحسان وفقه الذي هو اهللا أن و بالعطاء ألهمه الذي هو اهللا أن يعتقد هو
.حقا الصالح هو تواضع في العطاء هذا مثل و.. العطوف القلب و الوفير المال و الكريمة  

 
.صاحبها إيمان على داشاه لتكون تكفي ال العمل عن العاطلة النية أن القرآن يؤآد و  
 

.. عليها يصبر و الشدة اإلنسان يواجه حيث بالفعل الجهاد من البد إنما و.. تكفي ال الجهاد في الرغبة
:أمامه يثبت و الموت يواجه و  
 

 آل) )) [ 142 (الصَّاِبِريَن َوَيْعَلَم ِمنُكْم َجاَهُدوْا الَِّذيَن الّلُه َيْعَلِم َوَلمَّا اْلَجنََّة َتْدُخُلوْا َأن َحِسْبُتْم َأْم(( 
  ]عمران

 
.الصدق ينقصها نية هي فعل إلى تتحول ال التي النية و  
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 إلى حفزت صدقت إذا الرغبة ألن حقيقية رغبة آونها من أآثر نفسه و اإلنسان بين إدعاء هي و
.عمل  

 
:السبب لهذا إال الدنيا الحياة يخلق لم إنه لنا يقول اهللا و  
 

  ]الملك) [ 2.. (َعَمًلا َأْحَسُن َأيُُّكْم ِلَيْبُلَوُآْم َواْلَحَياَة اْلَمْوَت َخَلَق الَِّذي(( 
 

 و مقامها نفس آل بها تعرف تجربة و يعمل ال من و يعمل من فيه يظهر امتحانا منها جعل لقد
.فيه مراء ال مطلقا عدال الكلمة هذه آانت الحساب يوم الكلمة عليها حقت إذا حتى.. مقدارها  

 
:القرآن قولي  
 

  ]المائدة) )) [ 35.. (اْلَوِسيَلَة ِإَليِه َواْبَتُغوْا الّلَه اتَُّقوْا آَمُنوْا الَِّذيَن َأيَُّها َيا((
 
.العمل هي اهللا إلى الوسيلة و  
 
 و فقط به مبشرا و للقرآن حامال و لآليات مبلغا يكن لم السالم و الصالة عليه محمد قدوتنا و نبينا و

 مع يجوع آان و.. جيشه قائدا سيفه حامال الغزوات في يخرج من أول آان و.. العاملين ولأ آان إنما
 الغزوات إحدى في و.. األخطار يقتحم من أول آان و.. عطشوا إذا معهم يعطش و جاعوا إذا جنوده
 سن جاوز قد و جميعا خاضها معرآة عشرين و سبعا حارب قد و.. جرحوا من بين جرح أنه نعلم

 العابد هو و.. الحكيم السياسي و المخطط القائد و المحارب الجندي و المبلغ النبي فهو.. نالخمسي
 الصديق و العطوف الزوج و الحنون االب هو و.. اللسان و اليد العف األمين الصادق هو و.. الزاهد
 من نفس رآخ إلى دونها يحارب و لها يحارب الذي و عنها ينام ال الذي الدعوة صاحب هو و.. الودود
.الطاهرة أنفاسه  

 
.الدائب للعمل رمز إنه  

 
.بالعمل إال وصول ال حيث الوصول، يبتغي من آل دليل هو و  
 
.األعمال سلم على إال طريق ال و  
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  ))اهللا دنيا في سواح((  

محمود مصطفى للدآتور  
 
 
 
 
 
 
 

القديم الحب  
 

 الحرام حدود و العقاب لوائح و النواهي و األوامر ةمجموع أنه على الدين يفهمون الناس
.أبعد و أشمل و أعمق آخر فشيء الدين أما.. الدنيا شئون من آلها و.. الحالل و  

 
 شغاف يمأل الذي الدائم الحنين و الدنيا إلى به جئنا الذي القديم الحب هو حقيقته في الدين
 و عنه صدرنا الذي النبع إلى الروحي العطش و منه، جئنا الذي األصل الوطن إلى قلوبنا
 و الدنيا غواشي تطمسه حنين هو و.. حنينا و شوقا جوارحنا من جارحة آل يمأل الذي

.شهواتها و شواغلها  
 

 و الفوضى و العبث و الظلم و القبح يحيطنا لحظة إال الحنين هذا على نفيق ال و
 و زوار مجرد إنما و منه سنال أننا و عنه غرباء أننا فنشعر العالم هذا في االضطراب

 في رؤوسنا نرفع و منه جئنا الذي األصل الوطن ذلك إلى نهفو لحظتها و طريق عابري
.أنت أين.. اهللا يا.. فينا جارحة آل تهمس و السماء إلى تلقائية و شوق  
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 في الرؤوس فننكس الخسران درآات إلى ننحدر و الظلم في نتورط و نخطئ لحظة و
 لماض الحنين من الخفي الرباط ذلك.. الدين هو فذلك.. مسئولون مدانون اأنن ندرك و ندم

 اإلحساس ذلك و.. عليا ذات أمام مدينون بأننا و بالمسئولية اإلحساس ذلك و.. مجهول
 أنس في و غيبية معية في إنما و وحدنا لسنا بأننا.. الهجر و الوحدة لحظات في العميق
 شديداسوف رآنا و تلهمنا سوف عليا ذاتا و لنا،تنتش سوف خفية يدا هناك أن و خفي

.حقيقته و أصله في الدين هو فذلك.. يتدارآنا سوف عظيما و يحمينا،  
 

 و تفاصيل هي عبادات و أحكام و حالل و حرام و نواه و أوامر من ذلك بعد تبقى ما و
.القديم الحب لهذا موجبات و نتائج  

 
 لن الطاعات و العبادات آل فإن الحب ذلك غاب إذا و.. القضية رأس هو الحب لكن و

.يهوديا أو مسيحيا أو آان مسلما متدينا تصنع لن و دينا تصنع  
 

 سفاحو آان ال و.. دين أي دين على.. طامعين غزاة جاءونا الذين الصليبيون آان ما و
 اليوم إرهابيو آان ال و النصارى ملل من ملة أي على األبرياء يقتلون الذين الصرب

 اللحى أطالوا لو و الدهر صاموا لو و جميعا صلوا لو و.. مسلمين القنابل يفجرون نالذي
.شيئا الدين من بلغوا ما.. اآليات رتلوا و المصاحف حملوا و الجالبيب قصروا و  

 
 بذلك إال نبوة من بلغه ما السالم و الصالة عليه ) المعمدان يوحنا ( يحيا النبي بلغ هل و

 تقيا آان و زآاة و لدنا من حنانا و: (( ربه فيه قال الذي و منه ضيفي آان الذي الحنان
  ]13 : مريم)) [ 

 
.التقوى و الزآاة و الحنان.. نبوته أرآان آانت فتلك  

 
:يقول و أحد جبل يحتضن آان الذي السالم و الصالة عليه نبينا و  

 
..نحبه و يحبنا جبل هذا  

 
.توقيره و النبي حب موضع آان الجماد حتى  

 
:يقول عربي ابن هذا و  

 
.صنعه قد اهللا دام ما مخلوقا تحتقر ال و الخالئق جميع توقر حتى شيئا الدين من تبلغ لن  

 
:المؤمنين عن يقول ربنا هذا و  
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  ]3 : الحجرات )) [ للتقوى قلوبهم اهللا امتحن الذين أولئك(( 

 
.االمتحان موضوع دائما هي فالقلوب  

 
 هو بشر و حيوان و نبات و سماوات و أرضين من صنع ام و خلق ما حب و اهللا حب و

 األدعياء و.. الدين أهل بين به نفرق الذي المقياس هو و.. الحقة الديانات آل جوهر
.الكذبة و المشعوذين  
 

 عن بهم يبتعدون و المظاهر و القشور و التفاصيل في أتباعهم يغرقون الذين الدعاة آل و
 بعدهم بقدر الكذبة من هم.. األخالق مكارم و التقوى و الرحمة و الحب عن.. الدين روح

.عنها  
 

 حرفية في و الجدل في إلغراقهم إال الفريسيين على المسيح اعتراض آان ما و
.روحها إلى االلتفات دون الكلمات ظاهر في و النصوص  

 
 في إلغراقهم إال.. بقرة يذبحوا بأن أمرهم حينما اليهود على موسى نقمة آانت ما و

.. صفراء أم مرقشة أم هي بنية.. لونها ما و تكون بقرة أي.. السؤال و التنطع و الجدل
.بنا تهزأ لعلك أو.. هي ما لنا يبين ربك لنا ادع.. بكر أم عجوز  

 
 الدين من أخرجهم الكلمات و الحروف على التحجر و التفاصيل في الغرق و الجدل هذا

.للوما و التقريع عليه استحقوا و موسى نظر في  
 

 انحراف و الدعوة انحراف بسبب التدين روح من خرج اليوم التدين الشديد لألسف و
 ألقى مما الثانوية األمور و الخالفيات و التفاصيل و القشور في إغراقهم و الدعاة أآثر

 السطحي التدين هذا أوجد مما و التعصب، و الجدل و االختالف إلى المسلمين بأآثر
.األبله المتهوس  
 

 نبعه إلى و اإلسالم روح إلى بالعودة مضى يوم أي من أآثر اليوم مطالبون أننا أرى و
 و الخصوم مع الصدر سعة و التقوى و المودة و الرحمة و الحب فضائل إلى.. الشامل
 ليس و بالقلب القرآن قراءة و حروفها عند الوقوف عدم و النصوص معاني تدبر

.باألحداق  
 

.الفتاوى تلك آل إلى منا يحتاج ال و لوغاريتمات ليس و ألغازا ليس اإلسالم و  
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:بليغة قليلة آلمات في فقال اإلسالم عن سأله من أجاب السالم و الصالة عليه النبي و  
 

.استقم ثم اهللا إال إله ال قل  
 

.األخالق مكارم على االستقامة و التوحيد هو المطلوب آل.. ببساطة هكذا  
 

.نفسك تحب آما أخاك تحب أن.. أآثر ال بها نولد يالت البداهة و الفطرة إنها  
 

 صالح عمل في نية و الخير في رغبة و حب و مودة على يوم آل تنام هل.. نفسك إسأل
 دين على أنت مدى أي إلى ستعلم و.. ؟ تربص و حسد و آراهية و غل على أم ؟

.اإلسالم  
 

 رسالة و حب هدية تخفي أم ؟ مسدسا أم خنجرا تخفي هل ؟ ثيابك طيات في تخفي ماذا
؟ إلخوانك خير  

 
؟ لتهدم أم لتبني تخطط هل  

 
 الفتن و الدمار و الخراب إلى تدعو أم ؟ الكالم من بالنافع و القول من بالطيب تنطق هل

 ؟
 

.إصالحا إال العنف يعرف ال و مظلوم عن للدفاع إال سيفا يحمل ال الدين إن  
 

 إلى يدعوك الذي الداعية ذلك فيها يقف التي الخانة تعرف و نفسك تعرف المقاييس بهذه
.اإلجرام مع أم الدين مع.. يقف أين تعلم و.. اإلسالم  

 
.فتوى أو فلسفة أو فقه إلى حاجة في لست و.. دليلك البداهة و الفطرة إن  

 
.يفتيك قلبك  

 
.الرساالت آل و األديان لجميع الصافي الجوهر و.. روحها و القضية قلب.. الحب إنه  

 
 لإلطار تابعة هي و.. غير ال الدنيا شئون لتنظيم فهي النواهي و األوامر و الشرائع أما

.. اآلخرة في عملها يتوقف سوف و.. الناس بين الحب و العدل و السالم إشاعة.. العام
.سلطان أو حكم ألحد يعود ال حينما  
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  )).القهار الواحد هللا.. اليوم الملك لمن(( 
 

 الملوك ملك أمر أصبح اآلن األمر ألن.. األوامر آل و عالشرائ آل وظيفة انتهت
 الحرية ألحد يعد لم و.. بطشه البطش و عدله، العدل و تصريفه، التصريف و مباشرة،

.يظلم أو يطغى أن في  
 

.زمانها و بوظائفها محدود إذن الشرائع مجال و  
 

.السالم عبد بن العز.. العظيم اإلسالمي الفقيه قال آما و  
 

 يحسن فإنه المنكر ازدياد إلى مؤديا الشريعة تطبيق أصبح إذا البلوى شيوع نزما في
 واحد أي تستأجر أن يمكنك و المحاآم أبواب على الزور شهود ( تطبيقها عدم بالمسلم

  ).خصمك يد به لتقطع
 

 سكرهم ألن التتار عسكر على الخمر حد تطبيق بعدم السالم عبد بن العز أفتى هنا من و
 سوف إفاقتهم بينما.. خير و فائدة ذلك في و الناس عن شرهم تكف سوف همغيبوبت و

.المنكر من مزيد ذلك في و الضرر و األذى معاودة إلى بهم تؤدي  
 

 مرتبطة أنها و الدنيا في المصالح إقامة هي الشرائع حكمة أن العظيم الفقيه ذلك فهم لقد
.زمانها و وظائفهاب محدود مجالها أن و مطلق حكم لها ليس و بالمنافع  

 
 في السارق على القطع حد السالم و الصالة عليه النبي يطبق لم نفسه المعنى بهذا و

.المجاعة عام في الخطاب بن عمر يطبقه لم آما الحرب سنوات  
 

 و األيدي بقطع يطالبون الذين السطحيين و الدعاة من للغوغائيين يقال الكالم هذا نفس و
 ال نفسه اإلسالمي الفقه أن يعلمون ال هم و.. الموجود فسادلل آعالج الجلد و الرجم
 و الفساد شيوع عصر باعترافهم فالعصر.. الغوغائي و السطحي الفهم هذا على يوافقهم
 الحدود تطبيق ألن.. القائم للظرف مالئما آخر فقها يستوجب بالتالي و البوى، شيوع
 طريق عن الماليين مئات يسرق الذي الكبير و فالوزير.. نكرا المنكر يزيد سوف العادية

 بينما القطع من يعفى سوف و التقليدية الفقهية القطع شروط عليه تطبق لن العموالت
 للكل تشجيع و فاحش ظلم ذلك في و يده تقطع سوف جنيهات خمسة يسرق الذي النشال
 و يفتزي و اختالس و رشوة و عموالت من الملتوية بالطرق ينهبوا و يسرقوا بأن

.المنكر عموم على حض ذلك في و.. خالفه  
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 ترجم و تريد من يد لتقطع زور شهود أربعة تشتري أن يمكنك محكمة أي باب على و
.تشاء من  

 
!؟..المرتشين و اللصوص من آله عالم في من يد يقطع من ثم  

 
 لبثا و اإلذاعات فيه تحض الذي الوقت في بالرجم الزاني معاقبة في يقال الشيء نفس و

 تدفع و العلني الفحش على الصناعية األقمار عبر الجو من الهابط الخارجي التليفزيوني
 هذه مثل في الحدود إطالق و جانيا ليس و عليه مجني فالشباب.. الفسق إلى دفعا بالشباب
.. هي و للرجم الفقهية الشروط استيفاء استحالة عن فضال.. ظلم البلوى شيوع من الحال

 هؤالء و.. واردة غير هنا فالعقوبة.. اإلدخال عملية شهدوا أنهم حلفوني شهود أربعة
 األفق ضيق متحجرا فهما يباشرون و زورا و القول من إفكا يقولون الغوغائيون الدعاة

.مستنير مسلم فقيه أي به يقول ال  
 

.للظروف تقديره و مرونته و اإلسالم عقالنية هؤالء ينسى و  
 

 مجموع في القرآن روح يغفلون و سياقها من مقطوعة واحدة آية القرآن من يأخذون و
.رحمة آخره و رحمة أوله آتاب هو و نصوصه و آياته  

 
:آياته صريح في اإلنجيل يقل ألم  

 
.فاقلعها عينك أعثرتك إن و فاقطعها يدك أعثرتك إن  

 
 فقهاء من أحد يقل لم ذلك مع و.. تزني التي العين فقء و تسرق التي اليد بقطع أمر هو و

 بالروح قالوا و سوره و اإلنجيل آيات مجموع داخل اآلية وضعوا إنما و.. بهذا المسيحية
 اآتفوا و.. المغفرة و العفو و الرحمة و المحبة روح هي و.. آتابهم في تشيع التي العامة

.الغرامة و التأديب و السجن مثل التعزيرية بالعقوبات  
 

 و مكانها و زمانها إطار في الشرائع إلى النظر نيكو الرحمة و الحب من المفهوم بهذا
 في إلسعادنا الشرائع لنا خلق سبحانه فهو.. اهللا أوجبها التي الرحمة إطار في و ظروفها
 ال و حجارة رؤوسنا داخل يضع لم و آلماته لنتدبر العقل لنا خلق و لتعذيبنا ليس و الدنيا

 هي تكون أن النصوص بروح أراد و.. تفكير بال و تدبر بال آلية في تنفذ آالت جعلنا
.شيء آل الرحيم الرحمن باسمه بدأ و.. حروفها على الحاآمة  

 
.محبة أوسطه و حمد آخره و رحمة أوله إسالمنا و  
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 تنهد بدونها التي الربانية النفحة هو و.. ديمومته سر هو و الوجود روح هو الحب و
.لمعنىا ينعدم و النعمة تزول و جميعها الشرائع أرآان  

 
 معنى أي لدينك ال و معنى لفضائلك ال و معنى لوجودك يعود ال قلبك في الحب بدون و

.اعتمرت و حججت و صمت و حوقلت و بسملت و اللحى أطلت مهما  
 

 و العدل حب و الخير حب و الحق حب هو.. هنا بالحب المقصود أن البيان عن غني و
 سبحانه فهو.. مسمياته و الحسنى اهللا سماءأ جميعها هي و العليا المثل حب و الجمال حب

 و الحكم العدل هو و الحق هو و.. األرض و السماوات في األعلى المثل له الذي وحده
 في آمال آل و جماله إلى يرتد الكون في جمال آل و.. األرض و السماوات بديع هو

.آماله إلى يرتد الخلق  
 

 نجيء أن قبل و نولد أن قبل ربنا خاطبنا أن منذ عليه ُفطرنا الذي القديم الحب هو هذا و
:بنا هاتفا الدنيا إلى  

 
.بربكم ألست  

 
:الكريم وجهه إلى حب و بتعلق ننظر نحن و جميعا فقلنا  

 
.شهدنا بلى  

 
 ال بدونه و.. الملل آل أساس و العقائد آل روح و األديان آل حقيقة هو الحب هذا و

.لدينونة معنى ال و لدين معنى  
 

 فكر آل و رفيع إبداع آل و عظيم فن آل وراء الدافعة الطاقة هو النبيل شوقال هذا و
.بطولة آل و فداء آل و استشهاد آل و ملهم  

 
 التي هي و.. لنا الكون تسخير و المالئكة سجود اقتضت التي هي فينا النورانية هذه و

.نحياها بأن جديرة عذابها و مشقاتها رغم حياتنا جعلت  
 

؟ ونفاعل نحن فماذا  
 

؟ ماذا على و.. زيودا و أحنافا و شوافع و شيعة و سنة نختلف زلنا أما  
 



rami © 137

 أثناء الجانبين على ترسل األيدي على و.. يشمله أو الكوع إلى يصل الوضوء ماء على
 واحد أذان و.. جلباب أم لحية و.. حجاب أم نقاب على و.. الصدر على تضم أو الصالة
 اإلمام ننتظر و.. متى بها نخافت و متى بالصالة جهرن و.. أذانين أم الصالة إلقامة
.الريان عند أو البنك في أموالنا نضع و.. السياسي أم الفقيه نولي و.. ننتظر ال أم الغائب  

 
 عليكم تهيل و جب في بكم تلقي أن تريد التي األيدي ترون أال.. تختلفون فيم.. سادة يا

.آذانكم في يدوي اهللا آالم تسمعون أال.. ؟ التراب  
 

  ]92 : األنبياء )) [ فاعبدون ربكم أنا و واحدة أمة أمتكم هذه إن(( 
 

:يقول هو و تهديده و وعيده تسمعون أال  
 

  ]38 : محمد )) [ أمثالكم يكونوا ال ثم غيرآم قوما يستبدل تتولوا إن و(( 
 

.خالفنا استمر إذا يفعل أن ليوشك إنه و  
 

.جانب آل من التآمر علينا أطبق و قتراببا الموت آذن قد و الخالف فيم و  
 

 أوجزه.. النهار نور من أوضح و أبسط دينهم.. فطرة أهل و توحيد أهل يختلف آيف و
:آلمات في نبيهم  

 
.استقم ثم اهللا إال إله ال قل  

 
 مكارم على االستقامة فقط إنما و.. نقابا ال و لحية ال و جلبابا ال و عمامة يذآر لم

 و ؟ حالل أم حرام البنوك هل و.. فضول ذلك عدا ما آل و.. اهللا وحيدت على و األخالق
؟..حالل أم حرام الموسيقى هل و ؟ حالل أم حرام التصوير هل  

 
؟..حالل أم حرام الغناء هل و  

 
.المتاهات و التفاصيل هذه في بنا يدخل لم  

 
 أنشدته و مدينةال قدومه عند السالم و الصالة عليه للنبي األوالد و البنات غنت قد و

 و له لوجدنا النبي زمان على آاميرات هناك آانت لو و.. فاستزادها الشعر الخنساء
.الصور مئات الكرام لصحابته  
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 الهابط و الوضيع هناك و الصدور له تنشرح الذي الفنون من الرفيع و الجديد هناك و
.الشرائع قبل النفوس ترفضه و األذواق تعافه الذي  

 
.ظروف و أحوال زمان لآ في تستجد و  

 
.متغيرات و مالبسات تطرأ و  

 
.الحسن حسن على و القبيح قبح على األذواق تختلف ال ثم  

 
.دليله المؤمن قلب إنما و فتاوى إلى السليمة الفطر أهل يحتاج ال و  

 
 يبثون و شيء آل في فيشككون الناس في السوء تجار بها يمشي جديدة تجارة هي إنما

 آل من يجعلون و األحقاد يبذرون و المخاوف يشيعون و الخالفات ونينشر و الوسواس
.ألخيه خصيما إنسان آل من يجعلون و لألخرى عدوة طائفة  

 
.الرديئة األزمنة في تزدهر و التخلف مع تروج تجارة هي و  

 
.األزمان أردأ في شك بال نحن و  

 
 يتنادى و الفاسدة تهمببضاع األرصفة السوء تجار يمأل و يشتد أن الظالم يوشك إذ و

 آل من العداوات علينا تزحف بينما.. جذاذات و شراذم الناس ليشتتوا الشقاق أبالسة
 يرحمكم استقيموا و.. انتبهوا أن.. بالكل أصيح أن إال أملك ال.. غفلة في نحن و جانب
.. الواحد عباد نحن منا بالوحدة أولى فليس.. الصفوف ضموا و.. الفرج سدوا و.. اهللا
 واحدة قبلتنا و واحد نبينا و واحد إله هو إنما و عليها نختلف اآللهة من آثرة عندنا فليس
 و مشغوفون البيت أهل بحب فكلنا شيعة و سنة بين خالف ال و.. واحدة صالتنا و

.. شيعة و سنة أعيننا في هو و الجنة أهل شباب سيد هو علي سيدنا و مغرمون بسيرتهم
 ما و تعاونوا ما معهم هو بل النصارى ضد ليس إسالمنا و.. ابضاعتن ليست الطقوسية و

 ال و لهم ملة ال وحوش هم بل بنصارى ليسوا البوسنة مسلمي قتلوا الذين و.. تحابوا
 بحق عيسى أتباع و.. أعداءآم أحبوا يقول الذي إنجيلهم لمنعهم نصارى آانوا لو و.. دين
 األنبياء جميع طريق و موسى قطري هو و واحد طريق على هم بحق محمد أتباع و

 و أهواءهم اتبعوا و توراتهم خانوا اليهود صهاينة لكن و واحدة أنبيائه لجميع اهللا فكلمة
 بل نصرانية صليبية ليس اليوم صليبية و.. دستورهم البروتوآوالت و التلمود من اتخذوا

.يهودية صهيونية صليبية  
 

.واحدا صفا تماسكوا و تآخوا و تحابوا و تناصحوا و اتفقوا.. لكم أقول و  
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 الذي بأنفسنا ما فإن.. بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال إنه يقول ربنا آان إذا و
 و النفس عبادة و الرأي عبادة و الطائفية و العصبية و األنانية هذه هو نغيره أن ربنا يريد
 لشبر إال ترى ال عمياء غبية ضيقة شخصانية على االنغالق و الدنيا حب و الهوى عبادة

.أمامها واحد  
 

 طلب إنما و.. لينصرنا الليزر و اإللكترونيات و الذرة تكنولوجيا حيازة ربنا منا يطلب لم
 دون روسيا انتهت آيف بأعيننا أرانا قد و.. بأنفسنا نغيرما أن.. البسيط الواحد الطلب هذا

 من انهزمت آيف و. .رصاصة عليها تطلق أن دون أقدامها على رآعت آيف و حرب
 يكفي ما الهيدروجينية القنابل من ظهرها على و فانهارت نفوسها داخل من.. الداخل
.تطغى حينما العمالقة األمم نهاية تكون فكذلك.. مرات عدة األرضية الكرة لتفجير  

 
 و األرضية الكرة آنوز نصف من أآثر فيها إسالمية دولة 47 إلى النداء بهذا أتوجه و

 أنتم و عجيب منظرآم.. لهم أقول و.. يومه مصروف يقترض و طعامه يتسول أغلبها
:عليكم ينادي هو و الصالة حادي تسمعوا أال.. آلمة على تجتمع ال الشاردة آاإلبل  

 
.الصفوف ضموا و.. الفرج سدوا و.. اهللا يرحمكم استقيموا  
.دقائق خمس لمدى تعليمات ال حياة سنة يريدها إنما  

 
.بعض بخناق بعضكم ممسكون أنتم و لكم صالة ال و لحياته مؤشر هي المسلم فصالة  

 
 و قصعتها على األآلة تداعى آما األمم عليكم تداعت فقد اتحدوا و تحابوا و فاجتمعوا

.بددا تفرق و انفرط الذي السيل آغثاء لكن و آثير أنتم  
 

؟ الطوفان عليكم يأتي أن قبل.. اجتمعتم فهال  
 

؟ رشيد رجل فيكم أليس  
 

 انقضت فإذا.. مكة في واحدة آعبة إلى بالماليين تتوجهون الصالة في أراآم.. لكم عجبت
 من منكم و.. واشنطن آعبته من فمنكم.. الطرق بكم تفرقت و الجميع انفرط الصالة
 آعبته من منكم و.. إسرائيل آعبته من منكم و.. جنيف آعبته من منكم و.. باريس آعبته

.نفسه آعبته من منكم و.. ايه آي السي آعبته من منكم و. .الدولي النقد صندوق  
 

؟ اآلخر على حرب منكم آل و تنتظرون نجاح فأي  
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 تبقى ما و محيط ورائكم من اهللا و الباب على فالموت أقدامكم من ألبعد النظر أرسلتم هل
 في تالدوالرا ماليين ال و جاه ال و بنون ال و مال يغني يعود ال ثم.. لحظة عمرآم من

.لندن و لوآسمبورج و نيويورك بنوك  
 و عداواتكم أآتاف على.. أآتافكم على الكبرى دولتها تقيم أن سادة يا إسرائيل قررت لقد

.تفرقكم  
 

.القادمة القليلة السنوات في ذلك يكون أن قررت و  
؟ منتهون أنتم فهل  
؟ اإلبادة هي أم  

 

النار و الجنة بين الرفيع الخيط  
 
 
 

 نتوجه و.. واحدة آعبة حول نطوف و.. واحدا إلها نعبد !.. المسلمين نحن أمرنا عجيب
.. آمين: جميعا نقول و.. واحدا صفا المسجد في نصطف و.. واحدة قبلة إلى صالتنا في
 منا آل و ! اآلخر إسالم عن يختلف به، خاص إسالم منا لكل ذلك مع و.. واحد نفس في

  !الخاص بمفهومه حياته يف يباشره و طريقته، على اإلسالم يفهم
 

 نفسها الشيعة إن بل دروز، و أباضية و شيعة و سنة إلى اإلسالمية الجماعة تفرقت قد و
 منها خرج و بكتاشية، و بهرة و علوية و إسماعيلية و عشرية اثنى و زيدية إلى تفرقت
 ! محمد على نزلت و أخطأته الرسالة أن اعتقدوا و هللا، ابنا فيه رأوا و عليا، عبدوا غالة
 بين و.. تزد لم و.. بالخالفة أولى آان بل: قالت و االعتدال جانب التزمت األآثرية و

 مدخلين بين الناس اختلف المذهب و الطريق عن بعيدا و الفرق تعددت هؤالء و هؤالء
.الصوفي المدخل و األصولي، السلفي المدخل.. لإلسالم  

 
 و بالنصوص، الحرفي االلتزام في و الشكلية في األصوليون تمادى السلفي المدخل في و

 و نقابها: للمرأة و.. جلبابه تقصيره و لحيته، إطالقه طريقة: المسلم سلوآيات ظاهر في
 النفس، مجاهدة و الباطن، بتطهير الصوفية اهتمت بينما.. ذاتها الشريعة هي و.. حجابها

 و الصبر و الصدق و إلخالصا و التوبة مقامات.. المقامات تحصيل و الخلقية التربية و
 و الظاهر، ألهل الظاهر ترآت و.. الورع و التقوى و المحاسبة و المراقبة و الشكر

.القشر ليس و اللب غايتنا و القلب، عمدتنا نحن: قالوا  
 

  !فهم و فهم بين شتان لكن و مسلمون الكل و
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 مجموع في آان بل المسلكين، هذين من أي في ينحصر لم القرآن أن اآلن أرى أنا و
 و.. الباطن طهارة و الظاهر طهارة بين األمين الجامع و بينهما، العدل الوسط يمثل آياته

.تماما اإلسالم أفسدت الحزبية و المذهبية أن  
 

 بضع أو سياقها، من مبتورة واحدة آية في القرآن غير شيء آياته مجموع في القرآن و
.ضرورته في نزل متشدد حكم أو مناسبة، في نزلت آيات  

 
 بعضا، بعضه يفسر فهو.. آياته بمجموع آله القرآن خالل من إال اإلسالم فهم يمكن ال و

.ثانية آية تفصله آية في أجمل ما و أخرى، آية توضحه آية في غمض ما و  
 

؟.........العام القرآني السياق أما.. لضرورة إال القرآن في يجيء ال التشديد و  
 

.السماحة و المغفرة و العفو فهو  
 

 َسمَّاُآُم ُهَو ِإْبَراِهيَم َأِبيُكْم مِّلََّة َحَرٍج ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما اْجَتَباُآْم ُهَو((.. 
  ]78 : الحج.. )) [ َقْبُل ِمن اْلُمْسِلميَن

 
 : النور )) [ َحَرٌج َمِريِضاْل َعَلى َوَلا َحَرٌج اْلَأْعَرِج َعَلى َوَلا َحَرٌج اْلَأْعَمى َعَلى َلْيَس((

61[  
 

 هو )) للقرآن الصحيح التفسير إلى المؤشر هو و (( السالم و الصالة عليه النبي سلوك و
 و.. للنصوص الحرفي الفهم عند وقوف ال و تنطع، و تشدد ال و تزمت ال بعينه، االحلم
 يبتغي ما منها نال و بامرأة اختلى آيف للرسول يحكي جاء الذي الرجل حكاية: آمثال
 فنزلت للصالة، قام و يعلق لم و – السالم و الصالة عليه – النبي فأطرق.. مباشرة دون

:اآلية  
 

 ِذْآَرى َذِلَك السَّيَِّئاِت ُيْذِهْبَن اْلَحَسَناِت ِإنَّ اللَّْيِل مَِّن َوُزَلًفا النََّهاِر َطَرَفِي الصََّالَة َوَأِقِم(( 
  ]هود) )) [ 114 (ِللذَّاِآِريَن

 
 اعترافه، رغم الزنا حد النبي عليه يقم لم و النوافل، من اإلآثار و بالصالة الرجل فنصح

.التوبة و الصالة تجبرها التي و تغفر، التي الذنوب أي ، ))اللمم (( من حدث ما اعتبر و  
 

 و الزانية، )) المجدلية (( يرجم أن رفض حينما – السالم عليه – بالمسيح هذا يذآرنا و
  !بحجر فليرمها خطيئة بال منكم آان من: حوله لمن الق
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 الرديء العصر ذلك بعده من – السالم و الصالة عليهما – نبينا ال و المسيح يشهد لم و
 و السينما أفالم و اإلذاعة أغاني و اإلعالم أجهزة فيه تدعو الذي و فيه، نعيش الذي
 و علنا، الزنا تباشر التي الفضائية ألقمارا و.. الحرة العالقات إلى – التليفزيون تمثيليات
 قضاء في المسارعة إلى الحرآة و الكلمة و بالصورة الشباب تغري و نهارا، جهارا

  !الحرام المتع في التسابق إلى و الشهوات،
 

!!؟ البلوى فيه شاعت الذي العصر هذا من الشريعة موقف يكون ماذا  
 

!!؟ األرض تحت جب في يدخل هل.. منالال بعيد الزواج و.. الشباب يفعل ماذا و  
 

!؟ عليهم مجني أم جناة، الحال هذا في شبابنا هل و  
 

 بالء الخمر آانت حينما القرآني، بالمبدأ عمال شريعتنا، في مكان له البلوى شيوع فقه و
 و عليه، تغلظ ال و الخمر شارب تعاتب مخففة، اآليات فنزلت الدعوة، أول في شائعا
 حد يقيم أن سألوه الذي اإلسالمي بالفقيه هذا يذآرنا و.. مراحل على ريمالتح في تتدرج
 السكر غيبوبة في ترآه آثر و فرفض، – إسالمه بعد ذلك و – التتري الحاآم على الخمر
 عودته و الشرب عن امتناعه و عليه الشريعة تطبيق إن: قال و الناس، عن ظلمه ليكف

.ظلمه و جبروته إلى بعودته أشد، كرمن إلى تؤدي سوف عافيته، و وعيه إلى  
 

  )) !عبادة الظالم نوم: (( العوام يقول هذا في و
 

 مبادئ من مقررا مبدأ أصبحت و.. مثال الفقيه ذلك آلمة سارت اليوم ذلك منذ و
.. أولى تطبيقها عدم آان أشد منكر إلى الشريعة تطبيق أدى إذا إنه.. أنصاره له: االجتهاد

 هو و نزولها، من قصده و بها، اهللا مراد إطار في اإلسالمية الشريعة فهم من البد أنه و
:يقول تعالى فاهللا. شقاءهم ليس و العباد أمر صالح  

 
 و.. األوائل المفسرين عند االجتهاد شأن آان هكذا و )).. لتشقى القرآن عليك أنزلنا ما(( 

 االنغالق و التحجر و التشدد يظهر لم و.. التفكر و التدبر و الفهم و العقل شأن آان هكذا
 التي األصولية الدعوات ظهور و االجتهاد، توقف و التخلف قرون مع إال األلفاظ، على

.الجلد و الرجم في و الغلظة في بعضا بعضها يسابق و بعضها، على تزايد  
 

 ال و عينيه، سواد و المسلم قلب حبة فهي الشريعة، أمر من تهوين آالمنا في ليس و
 و الكلمة على الغيرة هي إنما و.. الطاعة و السمع إال ربه آلمة أمام العابد سلمالم يملك

 ظلم إلى ذريعة فتكون حقها، غير في تستعمل و وجهها، غير على تفهم أن من قداستها
.عمى في يطبقونها الذين من للشريعة حبا أشد نحن بل.. بريء  
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 و المسلمين مطاردة في و القسوة في تنافسوا و الغالظ، األصولية دعاة تكاثر لقد و

  !دينهم من نفروهم حتى بالنصوص، إرهابهم
 

 من و فيه، البلوى شيوع من نعيشه، الذي العصر هذا شأن سيكون ماذا مسبقا يعلم اهللا و
 آل من اإلسالم على األعداء تكالب و االنحالل، و البطالة و الفقر و الفساد انتشار

.بوارهم و تشتتهم و انقسامهم و المسلمين حال هوان و جانب،  
 

 التشريعية آياته تغطي بحيث آفاقه، تعدد و رحابته و القرآن عمق عن يكشف هذا آل و
 لحياة األصلح الوجه على التشريع فهم إيثار و التسامح روح عن يكشف و.. العصور آل

.المسلمين  
 

 ورتهاضر في إال الغلظة رفض و الجمود، عدم و المرونة عن أيضا يكشف هو و
 فهم أمام الناس اختلف لهذا و.. القصاص فيتوجب بغيا و ظلما القاتل يقتل حين القصوى
 القرآن من يشهدوا لم القوم فغالظ.. تفسيره لون في قارئ آل نفس انعكست و ، القرآن
 الفهم أمام التفسير آفاق انفساح و التشريع، رحابة شهدوا الرحماء و.. النكال آيات إال

 الكتاب بسبب اختلفوا ما و.. واحد يقرأونه الذي الكتاب و اختلفوا، و.. رحماأل و األرحب
 مرضى و المتشددة، الفرق و األصولية الحكومات مشكلة هذه و ! نفوسهم بسبب بل

  !جنس آل من التشفي هواة و القلوب، مرضى و النفوس
 

 و.. المعادن لتختبر و النفوس، لتمتحن و القلوب، لتمتحن التلوين بهذا اآليات نزلت لقد و
 جبروت، أو لظلم ذريعة القرآن يصلح ال و.. الحجة هو و الكل، على الشاهد هو القرآن

.بعينه الرحمة قاموس هو بل  
 

 بغلظتهم اختاروا فما.. آفرهم على أعمالهم شهدت النفاق و الشقاق أهل من المختلفون و
 القرآن من اتخذوا و نتقامية،اال رغباتهم آثروا و نفوسهم، اختاروا بل حكما، القرآن

  !لقساوتهم ذريعة و ستارا
 

:لرسوله خطابه في العظيم اهللا صدق و  
 

  ]طه) )) [ 2 (ِلَتْشَقى اْلُقْرآَن َعَلْيَك َأنَزْلَنا َما(( 
 

 و الخالف هذا لكل بابا ال و للشقاء، بابا يكون أن يمكن ال و النعيم، إلى الباب هو فالقرآن
 اختلفت إنما و.. القساوة و اإلجرام و اإلرهاب هذا لكل بابا ال و.. اماالنقس و الفرقة

.تفسر و تفهم و تقرأ التي النفوس  
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:قرآنه عن ربنا قال لهذا و  

 
  ]البقرة) )) [ 26 (اْلَفاِسِقيَن ِإالَّ ِبِه ُيِضلُّ َوَما َآِثيرًا ِبِه َوَيْهِدي َآِثيرًا ِبِه ُيِضلُّ(( 

 
 و إلجرامهم ذريعة القرآن من اتخذوا الذين الزمان، هذا ميمجر و فساق أآثر ما و

 أمام و الناس أمام آشفهم و.. بقرآنه اهللا أضلهم الذين هم هؤالء و ! إلرهابهم ستارا
.آفرهم و ضاللهم فضح و نفوسهم،  

 
:الناس عن ربنا قال الطبائع، اختالف و النفوس اختالف بحكم االختالف، من مفر ال و  

 
 َألْمألنَّ َربَِّك َآِلَمُة َوَتمَّْت َخَلَقُهْم َوِلَذِلَك َربَُّك رَِّحَم َمن ِإالَّ) 118 (ُمْخَتِلِفيَن َيَزاُلوَن َوَال((.. 

  ]هود) )) [ 119 (َأْجَمِعيَن َوالنَّاِس اْلِجنَِّة ِمَن َجَهنََّم
 

 وصف وتثب سببه و الدنيا، إلى تجيء و النفوس تولد أن قبل من أزلي، االختالف هذا و
 و أزال، لنفسها النفوس أرادته ما هو الوصف هذا و األزل، من اهللا علم في النفوس تلك
 و الحرية على البشر فطر لقد و.. الخلق لكل الخير إال يريد ال فاهللا. لها اهللا أراده ما ليس

.أهوائهم حسب اختلفوا أن النتيجة آانت و االختيار،  
 

 على مخلوق آل خاتمة لتكون و الطيب، من الخبيث ميزلي )) خلقهم لذلك و: (( ربنا قال
.نيته وفاق  
 

 استلزم و القليل، إال الجنة يدخل لم و جهنم، بهم امتألت أن النهاية في العاقبة آانت و
 العدل، مقتضى آان هذا ألن المنازل، و الرتب تفاضل و التصنيف، و )) الفرز (( األمر

.العادلين أعدل اهللا و  
 

 و القتيل، و القاتل يستوي أن.. اختالفهم رغم اهللا عند يستووا أن اآلخر لالبدي آان و
 في )) شاي حفلة (( للجميع اهللا يقدم أن و الفاجر، و البر يستوي أن و المظلوم، و الظالم

  !المحال األمر هو و.. ببعثهم احتفاال اآلخرة
 

.آبيرا علوا العبث ذلك مثل عن ربنا تعالى  
 

 لن الجنة داخل أن ذلك معنى و )).. ربك رحم من إال مختلفين يزالون ال و: (( ربنا قال
 تهب التي الجميلة الربيعية النسمة هي تلك و رحمته، و اهللا بفضل بل وحده بعمله يدخلها
 الرحمن اهللا بسم.. الفاتحة مفتتح أول من.. صفحة آخر إلى القرآن في صفحة أول من
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 ربنا اختار لقد و. الحساب يتم أن بعد العالمين رب هللا الحمد و.. آلمة آخر إلى.. الرحيم
 لهلكنا ربك رحمة لوال و خلقه، بقلوب أعلم هو و.. الخلق من استحقها من لرحمته

.جميعا  
 

 للحق أسلموا الذين بين.. المختلف و المؤتلف بين الرفيع الخيط ذلك الجنة و النار بين و
 ليس و.. اقتتلوا و تفرقوا و أعرضوا نالذي بين و الخير، آتيبة في معه انسجموا و

 إال إله ال شعار حملوا الذين أآثر فما ! الجنة دخول سيكون بالبطاقات ال و بالشعارات
  !نفوسهم هوى سوى لشيء يسلموا لم و المسلم بطاقة حملوا و خانوه، و اهللا

 
 الذين و.. آخرها إلى آياته أول من السائدة القرآنية النغمة هي االعتدال و الوسطية تظل و

 ما القرآن من أخذوا إنما – بالباطن األخذ في تطرفوا الذين و بالظاهر، األخذ في تطرفوا
.آله به يأخذوا لم و ناسبهم،  

 
 ما – األرض على يمشي الذي الحي القرآن هو و – السالم و الصالة عليه – محمد و

 مجاذيب مثل الوجد كرةس في الوعي عن غائبا مجذوبا عرفناه ال و إرهابيا، عرفناه
 ربه، مع قلبه و الناس مع عقله الذهن، حاضر متنبها، يقظا عرفناه إنما الصوفية، الطرق

.لحظة خالقه عن يغفل ال ذلك مع و بالدنيا، يلتحم و الواقع يعيش  
 

 أصابه من.. آالسيف رفيع خط بل.. يسار ال و فيه يمين ال.. المستقيم الصراط هو ذلك و
 و.. مثاال و قدوة اختاره و جميعا، لنا أسوة اهللا جعله لهذا و.. اإلسالم جادة عرف فقد

:لرسول يقل لم ما له قال و.. نبيا أرسله  
 

 األمثل، الوسط هذا من اقترابه بقدر مسلم فهو أخطأ من و )). عظيم خلق لعلى إنك و(( 
.االعتدال من حظه بقدر األخالق صاحب هو و  

 
 الودود، الرحيم، الحليم، الكريم،.. هللا الحسنى سماءاأل هي أصلها في األخالق و

 النافع، العدل، الحكم، الرزاق، الغفار، الغفور، العفو، البر، الشكور، الصبور، الرؤوف،
 من العبد يحصل ما بقدر و.. األعلى المثل هللا و.. مثلى أخالق هذه فكل.. الرشيد الهادي،

.حقا مسلما اهللا عند يكون و.. ربانيا عبدا اهللا عند يكون األخالق هذه  
 

 تلك جمعية و )). مستقيم صراط على ربي إن.. اهللا بأخالق تخلقوا: (( الحديث في و
 توحيده و شيء، آل في هللا اإلسالم جانب إلى ديانتنا في الحقيقية األصولية هي األخالق

 شره، و هخير القدر و رسله و بكتبه اإليمان و طاعته، و عبادته و تسبيحه و تمجيده، و
..الحساب و البعث و اآلخرة و  
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 ال و آاذبة، بمظهرية ال و بتطرف، ال و بإرهاب لها دخل ال و.. األصولية هي هذه
..فجة بشكليات  
 

 ثم باهللا آمنت: قل: (( واحدة جملة في هذا آل – السالم و الصالة عليه – النبي يجمع و
  )).استقم
 

 آلمة في اإلسالم مقررات آل و قامة،االست آلمة تحت األخالق مكارم آل فيضع
 و تنطعا و حذلقة و فلسفة ليس و بساطة، و فطرة دين اإلسالم أن لتأآيد ذلك و.. اإليمان

  !آلمات ثالث هو بل.. هذا آل من أبسط فاألمر.. جدال
 

 و.. بتنطع ال و بجدل لهم حاجة ال و ببداهتهم هذا يفهمون السليمة النيات أصحاب و
 الخيط ذلك االثنين بين و.. الدين في ليست و فيهم، المشكلة.. الخبيثة النيات أصحاب

.النار و الجنة بين الرفيع  
 

 )) مبعدون عنها أولئك الحسنى منا لهم سبقت الذين إن: (( الجنة أهل في ربنا قال لذلك و
– مبعدون النار عن أي –  

 
 عالم إلى ينزلوا أن قبل نم و.. نفوس مجرد هم و الدنيا إلى نزولهم سبق أمرا هذا آان

.سافلين أسفل دنيا و االبتالء و االمتحان  
 

 باالمتحان اهللا قضى إنما و.. قديم من النار أهل اآلخرون و.. قديم من الجنة أهل إذن هم
.عذر ألحد يكون ال حتى و.. الحجة تنقطع حتى االبتالء و  

 
 ؟ متى و ؟ تفاضلنا آيف و ؟ الخلق قبل األزل ذلك في آنا آيف: السؤال ذلك بعد يبقى و

؟ أين و  
 

 تلك و! ؟ زمان ال و مكان ال حيث و.. حيث ال حيث.. األزل في متى ال و أين، ال أنه أم
 و الموت بعد إال الستار عنها يكشف لن و اهللا، إال يعلمها ال التي الغيب أسرار من

.لهآ مصيرنا فيها و.. فصوال ممتدة القصة و.. مستمر العرض و.. البعث  
  !بالهزل األمر فليس.. قلوبكم على أيديكم ضعوا
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الفصل ساعة  

 
 

 
 َوَأْشَفْقَن َيْحِمْلَنَها َأن َفَأَبْيَن َواْلِجَباِل َواْلَأْرِض السََّماَواِت َعَلى اْلَأَماَنَة َعَرْضَنا ِإنَّا (( ربنا قال

  ]األحزاب) )) [ 72 (َجُهوًلا اَظُلوًم َآاَن ِإنَُّه اْلِإنَساُن َوَحَمَلَها ِمْنَها
 

!؟ األرض و السماوات منه أشفقت الذي ذلك في اإلنسان فعل فماذا  
 

!؟..إليه آلت التي الخالفة في الخليفة فعل ماذا  
 

!؟..عاتقه على أخذها التي األمانة في فعل ماذا و  
 

 ال: قالت و.. األمانة تلك مسئولية تحمل أن الجبال و األرض و السماوات رفضت لقد
.. حسبنا رب يا أنت.. رب يا معك شئوننا في تصريف ال و األمر، لنا يكون أن نريد

..شيء على نستخلف ال و بأمرك نعمل.. تشاء آيف تصرفنا  
 

 يكون أن و تصريف، و حرية له تكون أن.. مقتضياتها قبل و الخالفة قبل فقد اإلنسان أما
.مملكته في ستقالليةا له تكون أن و رأي له يكون أن و عمل، له  

 
 جميعا األرض في ما و السماوات في ما له سخر و الحرية و العقل فأعطاه اهللا أعانه و

؟ حدث فماذ.. األسباب في له مد و.. منه  
 

 ال بما تعهد فقد.. المسئولية لتك قبوله في بنفسه جهوال ظلوما آان بأنه القرآن له تنبأ لقد
.يقدر ال ما حمل و يستطيع،  

 
.النبوءة تلك على الحوادث صادقت دق و  
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 و المبيدات و بالنفط األنهار و البحار لوث.. فأفسدها األرض في يده اإلنسان أطلق لقد

 األزوت أآاسيد و الكبريت بغازات الجو لوث.. الثقيلة المعادن سموم و المصانع مخلفات
 و النووي للموت مخازن البحر و األرض قلب من اتخذ و.. الرصاص و الكربون و

 تسلمه الذي الميراث فأتلف.. المهلكة لصناعاته القاتلة النفايات فيه يدفن الذري الرعب
.مواله و سيده من  

 
 وجوهها من اللذة طلب و الشرائع فخرق الشرائع إلى يهدونه الرسل اهللا له أرسل و

 قننت و الفسق بشرعية تطالب الشواذ من قبائل خرجت و !! السحاق و باللواط الشاذة
 تطالب علنية مظاهرات في تسير و بالنساء، النساء زواج و بالرجال، الرجال زواج
 المخالفات هذه تقنين العجيب زماننا في رأينا و.. المرخصة النوادي لها تتخذ و بحقوقها
 جميع في األسوياء و الشواذ بين المساواة تقرر الكونجرس مراسيم و عيوننا، أمام يحدث

.الجيش فوظائ حتى الوظائف  
 

 أقمارا و مؤسسات للزنا أقام و مملكته، شريعة الجنسية الحرية من فجعل اإلنسان تفنن و
 من مواآب و األلوان من أبهة في أوضاعه بجميع إخراجه في أبدع و تنشره، فضائية
 بث و عاريات، عرضهن و جنس آل من الفاتنات و الجميالت له استأجر و الزخرف
 إلى )) استقباله هوائي (( يوجه من لكل و )) طبقا (( ترييش من لكل مباحا العهر
 شرآات تنافست و نشرها و الجديدة الصناعة هذه بحماية آبرى دول قامت و.. الفضاء

.وراءها المسرح جرى و الجديدة الموضة إلى السبق في السينما  
 

 رفضت تيال باسنجر آيم األمريكية الممثلة حكاية.. أمريكا من جاء خبر آخر قرأنا و
 عليها فرفعت ).. هيلينا فيلم ( عليه تعاقدت الذي فيلمها في العارية المشاهد بعض تنفيذ

 ألنها الممثلة تدفعها دوالر ماليين 8 بغرامة القاضي حكم جاء و تعويض قضية الشرآة
.المخرج أراده آما السيناريو تنفيذ عن امتنعت و الداخلية مالبسها خلع رفضت  

 
.. الفجور ترفض و بالعفة تتمسك التي هي الغرامة تدفع التي أصبحت و األوضاع انقلبت

  !العقاب أقصى توقيع تستدعي التي الجريمة هو )) الشرف (( أصبح و
 

  !اإلسالم بالد بعض في حتى.. المساءلة إلى يدعو الذي هو الحجاب أصبح و
 

.الحجاب خلع ضترف ألنها الجنسية من بالحرمان البرلمان نائبة عوقبت ترآيا في و  
 

 اصطنعت و )) ! اإلنسان حقوق (( الحرآي اسمها شريعة الظلم أصبح السياسة في و
 مكيال، النامية للدول.. مكيال من أآثر فيه للعدالة يكون للعالم جديدا نظاما العظمى الدول
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 حسب على إنما و.. إنسان لكل اإلنسان حقوق تكون ال و.. مكيال العظمى للدول و
 العظمى للدول العاجلة المصلحة مقتضى على و.. عليهم أم معهم.. اإلنسان هذا موقف

.لساعة ساعة من تتغير المصالح و.. ساعتها الشأن ذات  
 

 أصبح األخالقيات و المثل في العلني الغش هذا و المعايير، و القيم في العلني الغش هذا
.اليوم عالم في القاعدة هو  

 
 الوقت طول النازل إلى يسير خطا لرأيناه.. بيانيا خطا فةالخلي هذا لسلوك تصورنا إذا و

.سحيق غور إل انحدار إلى انحدار من يسير.. اآلن إلى آدم بداية من  
 

 اإلنسان هذا نصيب عن يعبر الذي اآلخر البياني الخط إلى ننظر ذلك من العكس على و
 األآثر و األقوى و األغنى إلى.. الوقت طول صاعدا فنجده اإللهية، النعمة من الجاحد

.شيء آل في حظا  
 

 عليه اهللا أفاءه الذي العلم من و األرض ثمار من و الولد، و المال من اإلنسان هذا نصيب
.. المواصالت.. الطب.. الزراعة.. الصناعة.. المعرفة فروع جميع في ساللته على و

.دائما لزيادةا في آان الثقافة.. الفنون.. الفلك.. الفيزياء.. الكيمياء.. الدفاع  
 

 السفن أرسل و القمر، على مشى.. آدمي مليون آالف ستة اهللا ببرآة أصبح ) آدم ( الواحد
 وراء ما إلى الفلكية الكاميرات أرسل و المشتري و أورانوس و الزهرة و المريخ إلى

 زرع و الكون، أرجاء في الخفية األشعات تقيس الفضائية المجسات أرسل و الشمس
 من المبتكر الجديد استولد و الوراثية بالهندسة المحصوالت ضاعف و كنةبالمي األرض
 و التليفزيون و الصاروخ و الطائرة و القطار و السيارة اخترع و الثمار، و الفواآه
 و الطب في األعاجيب صنع و المذهلة الكمبيوترية الذاآرة و الحسابات اخترع و الفاآس

.الجراحة  
 

 و األمعاء و الكلية و الكبد و الجلد و الشعر زرع و ياءاألح في الموتى قلوب زرع
 الحيوانات فيها يحفظ بنوآا أنشأ و الدماغ في البصر و السمع أجهزة زرع و الرئتين
 الطلب تحت تكون و سنوات لتعيش الصفر تحت حرارة درجة في البويضات و المنوية

.جديدة أجياال منها يستولد أن يريد حينما  
 

 و األطفال شلل و التيفوس و التيفود على يقضي أن أوشك و دريالج على قضى و
 على شموسا يرى فأصبح العمالقة، الفلكية المناظير طريق عن بصره امتد و.. الجذام

 فأصبح المجهر، طريق عن األصغر العالم بصره اخترق و ضوئية، سنة مليون 15 بعد
 ضوضاء فالتقط المجرات وراء ما إلى سمعه امتد و الفيروسات و الميكروبات يرى
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 و روافع و )) ونشات (( إلى تعملقت فقد ذراعه قوة أما.. الكون به بدأ الذي االنفجار
 شبكة.. أخيرا و.. هائلة تدميرية قوة إلى تحولت و هيدروجينية و ذرية قنابل و صواريخ
 نشر و اإللكترونية للتجارة العالم أطراف بها يتصل التي العجائب عجيبة.. االنترنت
 و اللواط و الدعارة نشر في استعملها.. ؟ اإلنسان بها فعل فماذا.. المعارف و العلوم

.اإللكتروني التخاطب طريق عن الفوري الفسق  
 

 تلك آل مصدر يدرك لم و هذا، لكل األوحد الصانع أنه ظن انتصاره نشوة في و
 عندي علم على أوتيته اإنم: (( قارون قال مثلما قال و.. المعارف و العلوم و اإللهامات

(( 
 

 ما ربنا له يكشف لم و ألهمت التي المالئكة ال و أعطت، التي الخفية اإللهية اليد ير لم
  ]هود) )) [ 37 (َوَوْحِيَنا ِبَأْعُيِنَنا اْلُفْلَك َواْصَنِع: (( قال حينما لنوح آشف

 
 فكانوا المخترعين هؤالء آل أما.. السفن صناعة علم ربه عن يتلقى أنه يعلم نوح فكان

 فكانت غرورا، فامتألوا اخترعوا و ابتكروا و أبدعوا الذين هم أنهم ظنوا و محجوبين
 غنى، ازداد آلما بطرا يزداد فكان اإلنسان هذا بتالبيب أخذت التي الغطرسة تلك النتيجة

 البياني الرسم هذا آان و !.. علما ازداد آلما آفرا يزداد و قوة، ازداد آلما تجبرا يزداد و
 و الثروة و القوة من المزيد و المزيد امتالآه إلى يشير أبدا صاعدا خطا.. العجيب
 و جحوده و سفالته إلى يشير مستمر انحدار في نازل خط يقابله الوقت طول المعرفة

  !!جحودا ازداد نعمة اهللا زاده آلما.. آفره و قسوته
 

 من اآلن نقترب إننا.. أذهانكم في آلنا تدور أنها شك ال هذا لكل الطبيعية العاقبة و
 هذا على ربنا صبر قد و الصبور، أنه نعلم الحسنى أسمائه من فربنا.. الحرجة اللحظة
 هذا و.. اآلن إلى البشر أول آدم أيام من اإلنسان هذا عمر هي سنة ماليين ثالثة الجحود

 يزال ما و يعطي الرب يزال ما و.. حليم آريم رب إال عليه يقدر ال الصبر في فلكي رقم
..يكفر و.. يجحد اإلنسان  

 
 و المصلحين و المؤدبين و المعلمين و الرسل و األنبياء من بمدد ربنا أمده قد و

 و مضطهدين المؤمنين من مهزومة مستضعفة قلة سوى المدد هذا يثمر لم و.. الناصحين
 فاجرة فترسةم علمانية آثرة من استهزاء و سخرية محل و.. مكان آل في مضروبين

 شاملة آارثة.. واحد شيء إال إذن يبق فلم.. الكلمة و الجاه و األسباب و السلطة تملك
 و المسيح بنزول خاتم إعالم أو.. غفلته في السادر اإلنسان لهذا إيقاظ و تأديب وقفة تكون

 و األرض ربنا به يهدم الذي العام الغضب قبل األخيرة الرحمة ليكون المهدي ظهور
  !فيها ما و فيها من على السماوات يطوي
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 في بالفعل نعيش أننا و آاشفة، اهللا دون من لها ليس التي اآلزفة أزفت قد أنه أشعر و
 نعيش التي الصغرى الكوارث أن و.. منها نقترب أننا أو.. الكبرى األحداث هذه زمان
 و ولالسي آوارث و البراآين تفجر و الزالزل آثرة و الطقس اضطراب مثل فيها

 هي البشري العلم تتحدى التي الفيروسات و األمراض ظهور و األعاصير و الفيضانات
 في يحدث آان ما و.. متسارع بإيقاع اآلن تسير التاريخ عجلة إن. المنذرة المقدمات

 إلى اليدوية الطاقة عصر من االنتقال.. قليلة سنوات في اآلن يحدث أصبح السنين ألوف
 ألوف استغرق الكهرباء عصر إلى البترول عصر إلى بخارال عصر إلى الفحم عصر
 الكمبيوتر عصر إلى اإللكترونات عصر إلى الذرة عصر من التاريخ يقفز اآلن.. السنين
 تبقى ما أن يعني هذا و.. سنوات بضع في الوراثية الهندسة عصر إلى الفضاء عصر إلى

 إلى نهرول بالفعل أننا و.. قصير تاريخي حيز في مضغوطا يكون سوف تطور من
.النهاية  

 
.. ماليينها و السنوات أللوف عليه هو ما على التاريخ يستمر أن اآلخر االحتمال و

 و أآثر، الكون يلوث و آفرا، يزداد و علما اإلنسان يزداد و هو، آما رتابة في يمضي
 بال بحماقات الكون يغزو و جبروته، و قواه في يتعملق و أآثر، و أآثر األرض في يفسد
 صنوف آل تطارد و بعضا، بعضها يقاتل جبارة ديناصورات إلى البشر يتحول و.. نهاية
 بواب، بال العزبة و مكون، بال الكون آان إذا إال يصلح ال احتمال هو و.. غباء في الحياة
 هذا في شيء فكل مستحيل، أمر هو و.. عقل بال الوجود و صاحب، بال األرض و

 اهللا بأن يشهد و الملهم التدبير و المحكمة بالهندسة ينطلق مجرةال إلى الذرة من الوجود
 قد و.. ذرة مثقال يظلم ال و يسهو ال و يغفل ال و ينام ال و يغيب ال حاضر ماثل شاخص
 آل على سيطرت و طغت حينما األرض من مسحها و األولى الدناصير ربنا أهلك
.محجوب آافر عناد أو غبي علماني تفكير إال ينكره ال مثال لنا ضرب و الحياة، صنوف  

 
.. العمياء المتخبطة العبثية بتلك يقول ال و االحتمال هذا ينفي شواهد من أيدينا بين الذي و

 و.. ينام ال الذي الحي اهللا.. خلقته التي الذات هي عينه و.. أعمى ليس و بصير فالكون
 شيء ال و.. استمرار و خفاء في شيء آل يحكم الحوادث في و التاريخ في منطق هناك

.سدى يذهب  
 

 يقينا مقبلون فنحن.. سادة يا القليل إال يبق لم و الكثير مضى فقد قلوبكم على أيديكم ضعوا
.آبرى أحداث على  
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  !فضلك من هدوء لحظة
 

 
 

 تشنجات عليه تنهال الراديو فتح إذا.. يجدها ال الزمان هذا في هدوء لحظة عن الباحث
 فتح إذا و.. األعاصير و السيول و الزالزل أخبار و صدام، تهديدات و ل،إسرائي قادة

 صحف طالع إذا و.. النجوم حرب و الباتمان و العنف مسلسالت عليه تنهمر التليفزيون
 موسيقى عن بحث إذا و اإليدز و البقر جنون و البورصة انهيار أخبار تفاجئه الصباح
 تتقافز آليب الفيديو لقطات عليه نزلت عواطفه لها تهدأ أغنية أو أعصابه عليها يريح

 الشباك فتح إذا و.. متواصل إزعاج في إيقاعتها تتسارع و رقصاتها تتشنج و صورها
..الباعة صراخ و الميكروفونات أصوات و السيارات أبواق آذانه في قرقعت  

 
 لم األتوبيس ىإل هاربا انطلق إذا و.. الزحام خنقه الطريق إلى نزل و الشباك أغلق إذا و

 طالب طابور وجد لوظيفة ليتقدم أسرع و شهاداته و أوراقه حمل إذا و.. لقدم موقعا يجد
 و عمل، في قريبا احتمال ال و.. ثمنها يجد لم شقة عن بحث إذا و.. الشارع يسد الوظائف

 في ُيسقط المشوار آخر في و.. السماء من يأتي سريع حل في أمل ال و زواج، في أمل ال
 إلى سنة ستين إلى أو فراشه إلى البيت إلى أدراجه يعود أن سوى حال يجد ال و.. هيد

 إلى و.. آلثوم أم صوت في الهادئ الشدو إلى.. انتهى جيل إلى و بعيد ماض إلى الوراء
.. آليب فيديو بدون.. العود مع هادئة دندنة إلى و.. الوهاب عبد صوت في الرخيم الحنان

 زرار مس إذا و.. صنعة بدون العذبة البساطة إلى و.. افتعال دونب البكر الجمال إلى و
.. الناعم الخيال و.. الحلم إلى.. شوبان إلى ينقله سوف فإنه البعيد الزمان ذلك في الراديو

 لإليجار شقق و.. مريحة المواصالت و.. خالية أيامها الشوارع و.. الرحبة السماوية و
 آل هي النيل شاطئ على جلسة و.. زيادة و يكفي لمرتبا و.. النوافذ من الفتاتها تتدلى

.المراد  
 

 هذه لماذا و! ؟ الراقصون يتشنج لماذا و.. المغنون يصرخ لماذا و!! ؟ للدنيا حدث ماذا
!؟ اآلذان تخرق التي النحاسية الموسيقى و المزعجة اإليقاعات  

 



rami © 153

 لصوت ضرورتها ما.. سمعية بالدة و.. فاسد ذوق و.. فني فقر عن تفصح األمور هذه
!؟ بالفعل جميل  

 
 و.. ؟ الموهبة رخص و البضاعة سوء لوال.. إليه الداعي ما.. الفج التسويق هذا و

.. القيم انعدام و.. الفن رخص و.. الناس رخص مع.. الطاحن الغالء على معي اضحكوا
.البضاعة تفاهة و  

 
:ربكم آلمات تأملوا و.. الضنك بهذا سادة يا معاقبون إننا  

 
  ]طه) )) [ 124 (َضنًكا َمِعيَشًة َلُه َفِإنَّ ِذْآِري َعن َأْعَرَض َوَمْن(( 

 
 )) اإلعراض و )).. (( الضنك.. (( البليغة الكلمة هذه في آله تلخص قد اليوم عالم أليس
 علماني هو ما آل في تماما غرق و رباني هو ما آل عن تماما أعرض قد العالم أليس! ؟

  !آله العالم مستوى على الكالم و.. زائل و عاجل و شهواني و دنيوي و مادي و
 

..وراء فيما ال و.. بعد فيما ينظر أحد ال.. شيئا يلهف أن و شيئا يغنم أن يريد متعجل الكل  
 

 الحساب و.. أساطير النار و الجنة و.. خرافة الموت بعد ما و.. أحد ببال يخطر ال الموت
 البعض و موتور منهم البعض.. الدينية شعاراتال يحملون الذين و.. عجائز حدوتة
 مع ليس فهو.. الحائط جوار إلى يمشي و سجادته يبرح ال منهم المخلص و.. مأجور

 هو و.. العاقبة من مشفق و.. الرآب عن منفصل و مشدوه هو إنما و.. ألحد ليس و.. أحد
.بالفرجة اآتفى و.. داخله في بعذابه احتفظ و فمه أغلق قد  

 
 إلى فقراء.. الحقيقة إلى فقراء آلهم.. فقراؤه و أغنياؤه: العالم آل و.. ضنك في سالنا و

.النبل إلى فقراء.. الحكمة  
 

.الهالك و العاجل و بالزائل متعلقة األنظار أآثر و  
 

.ملهاة الدنيا و  
 

 اليوم و.. األنبياء و بالرسل خلقه يوقظ آان الماضي في فاهللا. مجزرة إلى سائرة هي و
 النذر تلك معهم تجد لم فإذا.. السيول و األعاصير و الزالزل و بالكوارث وقظهمي هو

.بعضا بعضهم يفني و بعضا بعضهم يأآل الحروب و المجازر إلى بهم ألقى شيئا  
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 خرابا العامرة المدن تدع و اليابس و األخضر تأآل فناء حروب المستقبل حروب و
.بلقعا  

 
 و تغني فالمغنية! ؟ يهم ماذا! ؟ يهم ماذا و. المفني الصراع و الرعب حافة على نحن و

 يرقصون األلوف و.. الضوء بقعة تحت.. أفعواني إيقاع في.. المسرح على تتلوى
..وعي دون الصالة في آاألشباح  

 
..تقول ماذا  

 
 آأفاع يتلوى و يهتف و يصفق و يصرخ الكل إنما و.. تقول ما إلى يصغي أحد ال

 ترقص بدائية قطعان إلى الكل حول قد الهمجي اإليقاع و لدفوفا و الطبول و.. مسحورة
.غيبوبة شبه في  

 
 هذا من جزءا تصبح ثم قدميك و اتزانك تفقد أن إال معهم تستمع أنت و تملك ال و

.البدائية الكهوف إحساس الجو على خيم قد و.. المفتون الالوعي  
 

 لم و.. العقل تبخر هل! ؟ ألولا اإلنسان آهوف إلى عدنا و.. فجأة الحضارة انتهت هل
 نهاية هي تلك.. سادة يا.. نعم! ؟ الدفوف و الطبول على تتلوى و تعوي غرائز إال تبق

.اليوم علمانية  
 

.اإليمان بنهاية العالم احتفالية هي تلك و  
 

.للهوى نفسه أسلم الذي بالعقل احتفالية  
 

.للحيوان قياده أسلم الذي اإلنسان و للغرائز عرشها عن نزلت التي الحكمة و  
 

!!!؟..يهم ماذا و  
 

...!!!يهم شيء ال  
 

.للفجر اليوم نرقص إننا  
 

.يكون ما غدا ليكن و  
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 الموجة فنون و جاآسون و مادونا إبداعات و )) الدش (( سهرات في تعلمنا هكذا
.أوروبا و أمريكا من علينا القادمة الفضائيات و األقمار برامج و الجديدة الشبابية  

 
..فيه نعيش الذي العجيب العصر هو ذلك و  

 
 هذا لشباب الغيبوبة صناعة في تخصصت – العالم يحكم الذي العمالق القطب – أمريكا
 طريق عن و العلمي الخيال أساطير و الرعب و. العنف و الحب أفالم طريق عن.. العالم

 و.. لمشتريا و زحل و المريخ و القمر إلى المنطلقة الصواريخ و الفضائية الرحالت
 من و الفياجرا و الشباب إآسير و الهلوسة عقاقير تنتج آيميائية ترسانة طريق عن

.الميالتونين أآذوبة خرجت أمريكا  
 

 صناعة انتشرت أمريكا من و.. الشواذ نوادي و الجاز و الديسكو خرج أمريكا من و
 به بتحار مشروعا سالحا و الحكومات أآثر في مقررة صناعة لتصبح الغيبوبة

.متاعبها عن الشعوب به تشغل و األزمات  
 

 رقصات على و الديسكو و الموسيقى أنغام على )).. اللذيذ الهروب (( اسمه سالح
.المادونا  

 
 يحلم مراهق آل بل غيبوبة إغماء و لذة ساعة في مشاآله من يهرب أن يكره أحد ال و

.إليه يسعى و اللذيذ الهروب بهذا  
 

.العالم الكبار بها يدير التي هي يةاإلبليس الفكرة هذه و  
 

 االسم لكن و.. ثرواته و الخليج لبترول )) اللذيذ النهب (( هي آانت الخليج حرب و
 نصرة و الضعفاء نجدة و الشعوب تحرير عن مبهرة شعارات آان النهب لهذا المعلن

 تدير التي بةالخال الجذابة األسماء آخر إلى.. الخ.. الخ.. الشرعية إعادة و الديمقراطية
.النفوس تسكر و الرؤوس  

 
 

 الهروب و.. اللذيذ االستعمار و.. اللذيذ النهب لهذا اإلبليسية األداة دائما هو اإلعالم و
..اللذيذ  

 
  ))...يسطرون ما و القلم و ن(( 
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 و يحيي، و يميت الذي القلم ذلك يسطر ما أعجب ما و.. القلم يصنع ما أعجب ما و
.يضل و يهدي و يخرب، و يبني و ينيم، و وقظي و يفتن، و يسحر  

 
  )).التيه (( هذا صناعة تجيد عظيمة أقالم اآلن هناك و

 
 و.. أسمائها بغير األشياء تسمية في تتفنن و.. الدوار للشعوب تصنع عالمية مؤسسات و

.الغيبوبة فنون و الشذوذ و للجريمة تروج و.. تفاهات على المجد هاالت تسبغ  
 

 الزيف لكشف )) فلتر (( مستمع آل أذن في يكون أن العصر هذا لزوميات من أصبح و
 و.. العسل الكلمات و.. العسل المشاهد في خاصة.. المشاهد و المرائي و الكلمات في

..العسل في النوم بها يقصد التي.. العسل الوعود  
 

ال فتحت إذا و  C. N. N عتسم ما وراء فيما البحث هو هدفك اجعل محطة أي أو ..
 تحسن ال و خبر آل و آلمة آل من األهداف وراء فيما و.. المقاصد وراء فيما البحث

.الفطن حسن من هو اآلن الظن سوء فإن.. الظن  
 

 تلك تحقيق ترى ال و تصحو ال فقد الطنانة الوعود و األماني و الشعارات على تنم ال و
 و أوسلو اتفاقات و نتانياهو دوعو مثل.. ضدها إلى تنقلب بها تفاجأ قد و.. أبدا الوعود
 هذا آل ضع و األوحد األمريكي القطب يطلقها التي اإلنسان حقوق شعارات و مدريد
 السالم مقابل في األرض.. ترى سوف و األفعال في انظر و المهمالت سلة في الكالم
 ال مقابل في السالم: ثم السالم، مقابل في السالم: ثم السالم، مقابل في األمن: تصبح
 على يوم آل )) اللزق و القص (( اتفاقات و.. السياسي آليب الفيديو هو هذا و.. شيء

.يشجب عاجبه مش اللي و.. العربي الصف و.. العربي الوعي مقاس  
 

 من يضاء اآلن اإلعالمي المسرح و آلينتون عصر في العالمي السياسي التياترو هذا و
 األضواء ضباب في تتهادى الفاتنة مادوناال و الهتاف و بالتصفيق تضج الصالة و جديد

 بإيقاعها تدق الطبول و النفوس تسكر و الرؤوس تدير الموسيقى و.. األفعواني برقصها
.مونيكا إنها.. اللذيذ الدوار من دوامة في الكل لتأخذ ترتعش الدفوف و الهمجى  

 
 من غاللة يف الكل تلف و العروق إلى تتسلل السحري الغيبوبة عقار من أخرى جرعة و

..النسيان  
 

 أحد عاد ال و.. نفسه يعرف الحضور من أحد عاد فما.. صاح يا األنس ليالي بورآت و
..مستقبله أو ماضيه أو حاضره أو زمانه أو.. بمكانه يدري  
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..هذا من أآثر بنا يفعل و بيت آل يدخل خطير جهاز التليفزيون أن شك ال و  
 

 زرار على تضغط.. آنترول الريموت اسمه الذي اإلصبع هذا و.. السحرية العلبة هذه
 على تضغط و.. شخصيا لك لترقص تأتي برجير الفولي من راقصة فرقة فتستدعي

 أخرى ضغطة و أنغامه روائع لك ليغني قبره من بريسلي ألفيس بها فتستدعي آخر زرار
 أآبر سانل على الكالم من عبوات أحلى في السياسية األآاذيب من آوآتيل بها تستدعي و

 في المعاني تنقلب و المفاهيم تختلط و الحق ثوب الباطل فيها يلبس العالمية الشخصيات
..شيئا تفهم تعود ال و الناعم الجذاب الحلو التزييف من متاهات في بك يلقي و عقلك  

 
 قد تكون.. الشيطانية العلبة تلك تطفئ حينما و عصرنا في اإلبليسي اإلعالم هو هذا و

..تدري أن دون آخر رجال أصبحت  
 

 لتشكيل الخفية المطاردة هذه من معفي أحد ال و.. محصن أحد ال و.. عصرنا هو هذا و
.مثاليته و قيمه محو و نفسه زلزلة و أفكاره  

 
 لكل و مساء صباح تهاجمنا التي المنظورة غير الجيوش بهذه يحتشد حولنا الفضاء و

.مصالح آبرى دولة  
 

.أغراض آبرى دولة لكل و  
 

.بلدك في و فيك أطماع و بلدك من و منك مطالب آبرى دولة لكل و  
 

 صناعة أصبحت األرض قبل الفكر على االستيالء و العقل غزو و الغيبوبة صناعة و
.الصغار و الكبار لعبة أصبح الشعوب في بعد عن التحكم و.. العصر  

 
 الذي )) السياسي المطبخ  ((قلب في نحن بل! ؟ فيها نزال ال أننا أم السياسة تجاوزنا هل

.مصائرها فيه تطبخ و اهتماماتها و الشعوب توجيهات فيه تطبخ  
 

.أآثر لتعرف جديد من المقال اقرأ و  
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 ضيافة
 
 

 
 البستان خدود على الورد حمرة سالت و البراعم تفتحت و النوار تبسم و الشمس طلعت

 جديد صباح جاء و األغصان أعواد مع ةالحريري النسائم رقصت و العصافير زقزقت و
.دما تسيل فاألرض المبهجة الجميلة االحتفالية هذه من الرغم على و.. وليد  

 
 الناس يقتل لماذا.. يده في ما يغتصب لماذا.. اآلخر أرض على منا الواحد يعتدي لماذا

..؟ بعضا بعضهم  
 

 خلقهم، الذي الكريم يافةض في آلهم الخلق و.. خيراته الخيرات و اهللا أرض األرض إن
.شيء ألي مالك أنه يدعي أن أحد يستطيع ال و شيئا منهم أحد يملك ال  

 
 فال.. أنوفهم رغم يرحلون و عنه يتخلون سوف أرض قيراط على أيديهم وضعوا الذين و

 بهم أتى.. تقصر أو تطول لبرهة الرحمن ضيوف الخلق آل و.. اهللا سوى هنا مالك
.عملهم إال شيئا يملكون ال عرايا إليه ونيعود و عرايا خالقهم  

 
..خلود دار ليست و عبور دار و.. إقامة ليست و ضيافة إنها  

 
.عبور مجرد.. عبور و مرور حالة في مرتحل مسافر الكل و آوبري مجرد  

 
 يبني أو خيمة يزرع هو و.. المسافر متاع هو بسيطا قليال متاعا إال يحتاج ال المسافر و

.القش من موائد و آراسي يستعمل و مؤقتا آوخا  
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 جذور األرض في يمد و سحاب ناطحات و أبراجا و عمارات يبني اآلن الكل لكن و
 البقاء بوهم فرحا تياها فيها يسكن و.. باألسمنت الحدائق يلطخ و الحديد، و الخرسانة

.األرض في الخلود و األزلي  
 

 يرفع و الرخام معارج يصنع و بالذهب التوشية و الزخرفة على الماليين ينفق هو و
 و يبتز و يختلس و يده إليه تمتد ما آل يسرق و ليتوسع جاره يقتل ثم المرمر أعمدة
 و مسافر إنه و.. إقامة ليست و.. ضيافة أنها ينسى و.. أمالآه ليضاعف يزيف و يزور
.. محالة ال بهما الحق أنه و قبل من القبر إلى جده و أبيه جثة حمل أنه ينسى و.. مرتحل

.األرض في خلد واحد بشر يوجد ال أنه و  
 

.العامة الغفلة و العامة السفاهة من حالة إنها  
 

:يقول إذ العظيم اهللا صدق و  
 

  ))عزما له نجد لم و فنسي قبل من آدم إلى عهدنا لقد و(( 
 

.البشر آل في العامة الصفات هي العزم ضعف و الغفلة و النسيان  
 

.. عنادا و حقدا و تكبرا و جحودا و نسيانا و غفلة البشرية لسالالتا أآثر إسرائيل بنو و
 و فعصوا.. أزلية ملكية و أبدي حق لهم أنها ظنوا الميعاد أرض في اهللا أسكنهم حينما و

 عهود به تجدد آعربون.. اللبناني الجنوب على قذائفهم من بالمئات اعتدوا و أفسدوا
.الوئام و السالم  

 
.مواثيقهم و عهودهم دائما آانت هكذا و  

 
 
 
 
 

 العماليق
 
 

 
.العماليق و العملقة عصر في اآلن نحن  
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 التي الهيدروجينية و الذرية القنابل تملك دول ظهور إلى أدت التي العلم في العملقة
 اآلخر الجانب في و.. البيئة تدمر و الشعوب على تقضي و الحياة بها تمحو أن تستطيع

 اإلرهاب من لون الغاشمة العملقة تلك في و.. النظيفة المياه دتج ال و القوت تملك ال دول
.جماعات أو أفراد أو تنظيمات أي من إرهاب أي أمامه يتضاءل الدولي  

 
 الذي هو أنه و.. ملكهم الذي هو اهللا أن يعلمون ال الوسائل تلك امتلكوا الذين هؤالء و

:ثرائه عن قال الذي قارون مثل هم و.. العلم آتاهم  
 

.األرض بخزائنه و به اهللا فخسف )).. عندي علم على أوتيته إنما ((  
 

 ينحتون آانوا الذين ثمود قوم.. الماضي عماليق مع تعامله في أيضا اهللا شأن هذا آان و
:ربهم لهم قال الذين عاد قوم و.. فارهين بيوتا الجبال من  

 
 : الشعراء )) [ جبارين بطشتم بطشتم إذا و ) 129 ( تخلدون لعلكم مصانع تتخذون و(( 

129 – 130[  
 

:محذرا لهم قال و  
 

  ]132 : الشعراء )) [ تعلمون بما أمدآم الذي اتقوا و(( 
 

 ما اإلنسان علم الذي سبحانه وحده منه بمدد إال حصلوه الذي العلم ما و القوة وسائل فما
.يعلم لم  

 
:الزخرف سورة في قال و  

 
  ]8 : الزخرف )) [ األولين ثلم مضى و بطشا منهم أشد فأهلكنا(( 

 
  ]36 : ق )) [ بطشا منهم أشد هم قرن من قبلهم أهلكنا آم و(( 

 
 و.. غبروا الذين و مضوا الذين.. هؤالء مثل في اهللا سنة هو االستئصال و اإلهالك إن

 مثل عليها جرى ما و روسيا.. ( ظهرانينا بين التي الدول مثل بقوتهم يتألهون الذين
  ).قريب
 

 إذا التوازن إلعادة يسلب، الذي هو و يعطي، الذي فهو التذآرة لعموم اهللا إال آالم ما و
.بوسائلهم الناس على تألهوا و الضعفاء على األقوياء تجبر و المعايير، اختلت  
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 ساآنيها بعض ترى آأنما و الفلسطينية القرى بتمشيط تقوم إسرائيل أن اآلن نسمع و

 تزرع نراها ثم.. آلخر حين من فرزها يلزم القمل من صنوف و الحشرات من آصنوف
 و.. حولها نووية لبحوث محاولة أي بتدمير تبادر و النووية، ترسانتها حدودنا في
 و.. ليبيا و العراق و آوريا و باآستان و إيران تهديد في السياسية األمريكية اآللة تستخدم
 لتكون و.. الجبروت و العزة دهاوح لها ليكون.. نووية قوة نشأة مظنة فيه مكان أي

.المنطقة في الوحيد الديناصور  
 

 ليقول واحدة بضربة األرض من محاها و جميعا الديناصورات اهللا أهلك ذلك قبل من و
 في أيضا يجري اإلنسان عالم في يجري ما إن و الكونية السنن في استثناءات ال إنه بذلك

.الخالئق سائر و الحيوان عالم  
 

 أنواعا ربنا عليها يسلط وبائي بشكل البعوض فيها يتكاثر التي االستوائية اآناألم في و
 في حتى طبيعة آل في ذلك أمثال نرى و.. تأآلها و تجتذبها المضيئة الحشرات من

 الكل اهللا خلق فقد.. الميكروسكوبية الدقائق عالم في و البكتيرية و الميكروبية المزارع
.اآلخرين دون بالحياة جنس لينفرد ليس و الكل ليعيش  

 
.مخلوقاته آل عن المدافع الحافظ الخالق فهو  

 
.لبالمرصاد ربك إن و  

 
.رقيب معكم إني.. انتظروا و  
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  !الديمقراطية أبطال

 
 
 

 الصفات أهم من الخصم رأي إلى االستماع و الشورى و البيعة و االنتخاب أن في شك ال
 االنفراد بينما اإلسالم، في أساس الرأي في التعددية و اإلسالم، صميم في المعروفة

.تفصيال و جملة اإلسالم في مرفوضة القهر و الديكتاتورية و بالرأي  
 

؟ من ضد و ؟ من مع و ؟ يقف أين مسلم آل يفهم أن يجب و  
 

 سوف و دينه، يخسر سوف بل الديمقراطية، ضد وقف إذا آثيرا المسلم يخسر سوف و
.فسهن يخسر  
 

 الذي السالم، عليه نوح أيام منذ إليها غيرنا سبقنا قد و ديانتنا، الديمقراطية أن الحقيقة و
 سالح ال و له قوة ال المديد، عمره من سنة تسعمائة مدى على بالحسنى قومه يدعو ظل
 هم بينما يسمع، و فيه يقول مفتوح برلمان في بالكلمة يدعوهم الحجة، و الرأي إال

.بالرجم يهددونه و همن يسخرون  
 

 النبي نوح آان و.. اليوم مستعمري أجداد أجداد هم الهمج البهم هؤالء آان األيام تلك في
.بلسانه المتحدث و اإلسالم رسول هو السالم عليه  

 
 مازال اهللا آان.. األنبياء سلسلة آخر في السالم و الصالة عليه محمد النبي خرج حينما و

:الشيء نفس له يقول  
 

  )).فليكفر شاء من و فليؤمن شاء فمن ((
 

  )).نذير إال أنت إن(( 
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  )).بمسيطر عليهم لست مذآر أنت إنما(( 

 
  )).بجبار عليهم أنت ما و(( 

 
.إسالمي تراث فهي للديمقراطية الحقيقية األصول هي تلك و  

 
..الديمقراطية: لكم قالوا فإذا  

 
 يلتفون سوف لكنهم و.. منكم بها أولى نحن و لوائها حملة نحن و لنا، الديمقراطية: قولوا

.للحكم نظرية فيه ليس اإلسالم إن: فيقولوا أخرى بمكيدة ليخرجوا  
 

 للحكم نظرية على القرآن نص فلو مزيته، و اإلسالم فضيلة تلك و: نقول سوف و
 بطوله التاريخ و.. بموتها فماتوا مارآسيتهم الشيوعيين سجنت آما النظرية هذه لسجنتنا

 و نظرية، في حشره يمكن ال المتطورة المتجددة حاجته و المستمرة تغيراته و عرضه و
 األفضل و. منه ينسلخ و الجامد الثوب يشق أن – آالثعبان – يلبث ال قالب، في سجنته لو
 و العدل، مثل.. األمثل للحكم عامة مبادئ و عامة، توصيات و عام، إطار هناك يكون أن

 السوق، قوانين و الفردية، الملكية احترام و اإلنتاج، حرية و ارة،التج حرية و الشورى،
.لدستور يخضعوا و باالنتخاب الحكام يأتي أن و.. المواطن آرامة و  

 
 أن يجب ما هو و.. التاريخ لمتغيرات يخضع سوف أمر فهو الدستور هذا تفاصيل أما

.لوقته يترك  
 

 مسبقا تفكيرا عليهم فرضت و الناس رتفكي على المصادرة حاولت التي األيدولوجيات و
.فشلها ثبت.. العباقرة من ذاك أو هذا به قال مسبقا نهجا و  

 
 للحكم عامة مبادئ و عامة، توصيات و عام، بإطار جاء فقد.. القرآن فعله ما هذا و

 بالشكل زمان آل ليأتي.. العصور عبر الناس الجتهاد التفاصيل باقي ترك و.. األمثل
..يالئمه الذي السياسي  

 
 أيام من.. تدع و منه تأخذ عظيما محصوال تجد سوف اإلسالمي االجتهاد خضم في و

 و نبي بن مالك: زمان إلى المودودى، و البنا حسن و األفغاني و عبده محمد الشيخ
 و الغزالي محمد الشيخ و الوزير علي بن إبراهيم إلى الزنداني، و عبود بن المهدي

 من موسوعة.. المجد أبو آمال و عمارة محمد الدآتورين و رشدي يس و الشعراوي
.ينفد ال الفهم من بمدد يقرأها من تمد سوف الفكر  
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 تعمل؟ أن المرأة على اإلسالم يحرم أال: آلخر وقت من البعض به يخرج الذي السؤال و

.ترديده عن يكفون ال هم و  
 

.آالمكم تثبت القرآن من واحدة آية هاتوا: لهم أقول و  
 

.النبي لنساء آان البيوت في بالقرار للنساء القرآني األمر و  
 

  )).النساء من آأحد لستن النبي نساء يا: (( باآلية آخر مكان في مشفوعا آان و
 

.السالم و الصالة عليه الرسول لزوجات خصوصية إذن تلك و  
 

 مامنه واحدة آل إن!.. ؟ بوتيك لها بوش زوجة أو تعمل، ريجان زوجة رأيتم هل و
.زوجها الوحيد عملها  

 
 صاحب األنبياء، خاتم و البشر، سيد زوجة بال فما.. علمانيين رؤساء زوجات هن و

!؟ زوجها غير آخر عمل لها يكون أن يجوز آيف.. الكبرى الرسالة  
 

 من و األمة، نساء من مثلهن آن من على إال تنسحب ال هي و واضحة، هنا الخصوصية
 دولة ألنها اإلسالمية الدولة يرفض الذي السخيف اآلخر مالكال و. ظروفهن مثل في آن
 حينما – المثل و السادة هم و – بكر أبي و الخطاب بن عمر آلمة مرددوه يفهم لم.. دينية

:بيعته صبيحة منهم الواحد يقول  
 

  )).فقوموني أخطأت إن و فأعينوني، أصبت إن(( 
 

 ديمقراطي، مدني حكم هو إنما و.. ماإلسال في إلهيا حكما ال و.. إذن لحاآم عصمة ال
.ُيراجع و صاحبه يخطئ  

 
 مع اجتهاد ال: الشهيرة بمقولته العقل اجتهاد أمام منيعا سدا يقف اإلسالم أن قولهم و

.نصوص آله القرآن بل.. النصوص أآثر ما و.. النص  
 

 جاء دق و السارق، يد قطع من صرامة و تحديدا أآثر نص القرآن في يوجد ال: لهم أقول
..فيه استثناء ال مطلقا القرآن في النص هذا  

 
.. )).أيديهما فاقطعوا السارقة و السارق و((   
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 في يطبقه فلم النص فهم في – السالم و الصالة عليه – النبي اجتهد فقد ذلك مع و

 لم استثناءات هي و. المجاعة عام في يطبقه فلم الخطاب بن عمر فيه اجتهد و الحروب
 في حتى العقل إعمال جواز و االجتهاد، جواز على المثل بذلك فضربا رآن،الق في ترد
!؟ عبادة أو حكما تمس ال التي األخرى النصوص بال فما.. الشريعة نصوص من نص  

 
 عدوا اإلسالم من ليجعلوا الدين و الفن بين خلقوه الذي التناقض و.. الفن حكاية عن أما

 يتبعهم إنهم: القرآن عنهم قال الذين لشعراءا و الشعر حتى: أقول فإنني.. للجمال
: (( قائال فاستثنى عاد.. يفعلون ال ما يقولون إنهم و يهيمون، واد آل في إنهم و الغاوون،

 جميعا فهي.. آلها الفنون على هذا ينطبق و )).. الصالحات عملوا و آمنوا الذين إال
 فن هو للخير منها يدعو ام آل.. قبيح قبيحها و حسن، حسنها.. القاعدة لنفس تخضع
 في حتى يطبقونها قاعدة هي و قبيح، فن هو اإلفساد و للفساد يدعو ما آل و حسن،
 الرديء الفن و.. هابطة و رديئة إنها الفنية األعمال من آثير عن يقولون فهم.. الغرب

..مستمرة المعرآة و.. مكان آل في هو آما متهم، عندهم  
 

 بفتاوى ليس و العصر، بأسلحة خصومه تقاتل و الدين جددت آتيبة إلى حاجة في لكنا و
 بطبيعته هو و.. سلطاتهم اآلخرين ينازع إسالم هو السياسي فاإلسالم.. مضت سنة ألف
 أرضه يحرر أن يريد. يحرر أن يريد بل يحكم، أن يريد ال اإلسالمي الفكر و أرضا يريد

 يسترد أن يريد و.. تغريبها و ابغسله اآلخرون قام عقوال يحرر أن يريد و.. المغتصبة
 خطف و الطائرات بتفجير ليس و البينة، و بالحجة و الطيبة بالكلمة.. بيته و أسرته

..الرهائن  
 
..بالحروب ال بالسياسة  

 
 الحوار لهذا الفرصة يعطوا لن لكنهم و.. العسكري باالشتباك ال الحضاري، بالحوار

 يصرخ عنف بصيحة يتعللون و لفة،متخ زعامة من سقطة ينتظرون هم و الحضاري،
 من إنها ليقول آخر عميل يتطوع ثم عميل، يفجرها ملغومة عربة أو ضال، منبر بها
 بها ليثيروا )).. اهللا حزب (( أو.. )) محمد شباب (( أو ، ))اإلسالمي الجهاد (( عمل

..أهله و اإلسالم على األصفر و األحمر و األبيض ثائرة  
 

 الخالفة سقوط منذ السنين عشرات منذ مبيت العدوان أن مونيعل العلم أهل لكن و
 في جمعهم و العالم أقطار من اليهود مطاريد تهجير و بلفور، وعد منذ و العثمانية،

 القلعة داخل في الميكروبية و الكيميائية و النووية الترسانة إقامة و إسرائيل،
..منافس عربي سالح أي تحطيم و.. اإلسرائيلية  
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.مستمرة المعرآة و. اليوم لهذا قديم من طونيخط هم  
 

..سهلة معرآة تكون لن و.. الدين يوم إلى زمان من بقى ما بطول تستمر سوف و  
 

  !أبطالها من آانوا من.. لهم طوبى و
 

األمل أنشودة  
 

 
 

.الناس هم الناس ال و الدنيا هي تعد لم الدنيا  
 

 في غريب أجنبي بأنك لشعرت مثلي القرن هذا من العشرينيات مواليد من آنت لو و
 األم و أباه يقتل االبن.. شريرة أفالما تشاهد سينما قاعة في أنك أو.. ناسك و بلدك و بيتك

 في عالنية مغشوشة منتجاتها تبيع الشرآات و زوجته يحرق الزوج و ابنها تقتل
 أويت حكومات عن تقرأ و.. التلوث عن اإلعالم وسائل آل في الكالم و.. األسواق
 القديم االستعمار عن بديلة شرعية آأدوات تستعمله و تموله و عليه تنفق و اإلرهاب
 جرائمها تزاول محترمة مؤسسات له الشر ترى و.. استغالله و الثالث العالم إلخضاع

 و معلقة حدائق في الوراثية بالهندسة الزراعة تشاهد و.. القانون حراسة في و عالنية في
 و.. الجفاف شديدة المطيرة أفريقيا غابات و.. الحرارة شديد دنلن شتاء و.. صوبات
 األشعة عن و األوزون طبقة في خرق عن الناس ويتكلم.. مستمر تصحر في األرض
 التي السيجارة عن و.. الجلد سرطان تسبب و األرض إلى تتسلل التي البنفسجية فوق
 رعب عن و.. البنكرياس و دةالمع و البروستاتا و الثدي و الحلق و الرئة سرطان تسبب
 بسبب فجأة اآلسيوية الدول تصيب اإلفالس و الفقر ضربات و.. البورصة اسمه جديد
 حروب بدون النامي العالم إلفقار مستترة حروب و.. العمالت تدهور و البورصة هبوط

 ينتشر و إسرائيل اسمها أصبح التي المافيا عن تسمع و بيعها و العمالت شراء بمجرد و
 صنع مناصب في و الحكومات في تتغلغل و األخطبوط آأذرع العالم في واطنوهام

 عن و.. شرها يتفاقم و صوتها يعلو و حكومة آل في المدمر آالوباء تتسلل و القرار
 إن.. شيء آل فيه ينهار شامل فساد أو وشيك زلزال أو آارثة من يقترب الذي العالم
 غريب أنت إنما و.. تعرفهم الذين الناس هم عادوا ام الناس و.. الدنيا هي تعد لم الدنيا
 تطلب و فيه تختفي جب عن لنفسك تبحث مذعور مواطن و.. لغتهم تفهم ال أجنبي و فيهم

..أيامك بقية الستر اهللا من  
 

..المديد عمرها من الثانية األلفية ختام في دنيانا هذه و  
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 و.. الرعب و.. األوبئة و ثةالخبي األمراض و.. الجريمة و.. الفساد و االنحالل

.. العالم يحكم وحيد قطب أمريكا و الوجهين ذات السياسة و.. الشرير العلم و.. اإلرهاب
 و الفتن ينشر.. قبور نباش و.. دراآوال.. دمها على يتغذى جلدها تحت طفيل إسرائيل و

 يستعملها لذيا هو بينما.. أمالآها على تستعمله أنها تظن أمريكا و.. األحقاد و الحروب
..أطماعه على  

 
.الدمار و الحروب و القسوة من هاوية إلى يدري أن دون ينحدر العالم و  

 
.الثراء و القوة و الوفرة رغم تسود البغضاء و الكراهية و  

 
 يزيد ما و يكفيها ما فعندها الحروب إلى ال و الغزو إلى حاجة في ليست القوية أمريكا و

.ذاك و هذا دتهد فلماذا.. آفايتها على  
 

؟ الضعفاء تخيف و العالم تروع طائراتها و بوارجها و أساطيلها ترسل لماذا  
 

؟ آريه عمالق إلى تتحول أن تريد لماذا  
 

 البرغوث يثير آيف و.. األمريكي الطاغوت على اإلسرائيلي الحقد يسيطر آيف و
؟..الفيل غضب  
 

 يحفظه صاحب للكون إنما و.. نريد آما نعبث سادة يا الكون هذا في وحدنا لسنا لكننا و
 و أرضنا ميالد قبل من و أمريكا قبل من السنين مليارات منذ و.. الفناء و الدمار من

 لهذه بالنسبة عابرة لحظة إال األرض هذه على حياتنا ما و موجود، الكون و.. شمسها
 أن تلبث ما الماء وجه على ظهرت فقاعة مجرد إال أمريكا قارة ما و.. البائدة األحقاب

.أراضين اختفت و قارات ظهرت ما أآثر ما و تزول و تنفجر  
 

 يحيط الالنهائي أبده في اهللا و.. جوفه في الزمن يبتلع األزل و شيء آل يبتلع الزمن و
 أن يلبث ال و.. الصافي الغدير سطح عكر زبد و رغوة إال العلمانيون ما و.. آله بالوجود

.صفائه في ربنا وجه يتجلى و.. جديد من رقراقال الماء يصفو و.. جفاء يذهب  
 

 أقول.. سبيال يهتدون ال و حيلة يملكون ال و يتعذبون و يعانون الذين للضعفاء أقول و
:لهم  
 

.شيء آل الدّوار اإللهي الناموس يغير سوف و اصبروا و اهللا اتقوا  
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.ازرعها: له أقول شجرة يزرع أن يستطيع لمن و  

 
.تخف ال و قلها: له أقول.. حق آلمة يقول و النصح ليبذ أن يستطيع لمن و  

 
.يدك على يدي: له أقول جدارا يقيم و أمال يبني أن يستطيع لمن و  

 
 أقوى هو للذي الجبابرة األقوياء و لخالقه الكون دعوا و ينفع و يفيد بما أنفسكم اشغلوا و

..ءالسما في ال و األرض في شيء يعجزه ال الذي القهار للجبار منهم  
 

..عليه يعيننا و القتال هذا أدوات لنا يوفر فسوف نقاتل أن لنا اهللا أراد إذا و  
 

 صانع ال و سواه حاآم ال و.. سواه بحق موجود فال.. بعدالته آمنوا و بربكم ثقوا و
 آانوا فما دبروا و صنعوا أنهم المدعون ادعى إن و سواه لألقدار مدبر ال و سواه للتاريخ
 إال حلموا حينما آانوا ما و غضبه إال ظلموا حينما آانوا ما و.. أدواته إال الوقت طيلة

.عفوه وسائط إال عفوا حينما آانوا ما و حلمه  
 

.األمل و األنشودة و التسبيحة هو المنان الودود الكريم ربنا و  
 

.األمر إليه و األمر منه  
 

.به إال قوة ال و حول ال و  
 

 تسعه سوف دنياه فاتته من و مشيئته ارتضوا و له واأسلم و وسعكم ابذلوا و فاجتهدوا
..أآرم اآلخرة و.. آخرته  

 
 يدوم ال بأنه ثقوا و الحسنات موازينه في تبخس ال و المروءات عنده تضيع ال ربكم و

.رب الدنيا في و آرب  
 

.آالؤه تقدست و أسماؤه تبارآت هو إال إله ال سبحانه  
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اليوم الرياضة  

 
 
 

 حب على النشء بتربية السنين ألوف منذ المثالية جمهوريته في أفالطون ىناد حينما
 الطالب، منهج في ثابتة حصصا الرياضة و الموسيقى من جعل و الرياضة و الموسيقى

 تنمية و الذوق لتربية الوسيلة هي فالموسيقى نظر، وجهة له آانت و فلسفة صاحب آان
.الكريم الخلق و الشجاعة تنمية و الجسد اللكم الوسيلة هي الرياضة و الجمالي، الحس  

 
 ترفع و بالفعل الجمالي الحس تربي الرفيعة الموسيقى من ألوانا رأينا و عشنا قد و
 و.. األخالق آمال في و األجسام آمال في الرياضة تفعله ما أيامنا على رأينا آما.. الذوق
 نقرأ أصبحنا و.. اختلفت ضةالريا و.. اختلفت الموسيقى و.. اختلف العصر أن يبدو لكن
 المشجعون فيها يتقاتل و القتلى عشرات فيها يسقط تشستر دور في عالمية مباراة عن

 أخرى عالمية مباراة في أشد معارك رأينا و الفارغة، الزجاجات و العصي و بالسكاآين
 دنابل في و جرائم مسرح إلى الرياضي األستاد تحول و الدنمارك في ثالثة و إيطاليا في

 أو الزمالك مرمى في دخلت الكرة ألن القلبية بالسكتة موتى يسقطون المتفرجين رأينا
 و الحكم على و الالعبين على يعتدون و اللكمات يتبادلون المشجعين رأينا و األهلي،

.األلفاظ بأقذع ذلك و هذا يسبون  
 

 الحقن تعاطي و الغش إلى يلجأون مشهورين أبطاال اللجنة تكتشف أوليمبياد آل في و
.حق وجه بدون منافسيه على واحد آل ليتفوق الممنوعة  

 
 هارودنج تونيا الجليد على التزلج أوليمبياد بطلة رأينا أمريكا من جاء خبر آخر في و

 و آاريجان نانسي لمنافستها آمين بعمل ليقوم جالوا جيف البلطجي زوجها ترشو
.الملعب دخول من تمنعها و تكسحها ضربة اليمنى الرآبة مفصل على يضربها  

 
 و دوالر آالف خمسة رشوة منها تلقى إنه يقول و زوجته، على البلطجي يعترف و

 آل تناولتها فضيحة انفجرت و.. األآمل الوجه على مهمته أنجز إذا أخرى بآالف وعودا
 و سماسرة لها أصبح و مفترسة، تجارة إلى تحولت نفسها الرياضة إن ثم.. الصحف
 تتحرك عصابة و صحفي ملحق و دعاية مكتب و محترف مدير طلب لكل أصبح
 التنس نجوم و.. الدوالرات لماليين مفتوحا بابا البطولة أصبحت و ذهب، أينما لحراسته
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شهرة نجوم و ماليين أصحاب أصبحوا القفز و الجري و السباحة و المالآمة و  Super 
Stars و بالغش لو و سبيل بأي.. الكأس إلى الوصول هو السائد العرف أصبح و 

.أفالطون عنه تكلم الذي غير آخر شيئا الرياضة أصبحت و.. اإلجرام و التدليس  
 

 و الشم و اإلجرام هاوية إلى النجومية قمة من يسقطون مارادونا مثل نجوما رأينا و
.شيء آل يفقدون ثم المخدرات  

 
 قصائد و.. فاجنر و شوبان و بيتهوفن فسيمفونيات.. أآثر للموسيقى حدث ما آان و

 و الصافي وديع و آلثوم أم و الحليم عبد و الوهاب عبد أمثال أصوات و الشوقيات
 و الخصور و الصدور يهزون راقصون و راقصات المسرح لتحتل تراجعت فيروز
 و زار إلى الغناء حول الذي الغربي الديسكو ظهر و يطبل، طبال و يصفق آورس
 السميعة أمراض من السمع فقدان و طرشال أصبح و عجيج و ضجيج و صراخ
 يعتزلن آبيرات ممثالت رأينا و.. المسرح و السينما في حدث الشيء نفس و.. المدمنين

.العام الطريق في فاضح بعمل أشبه و فاحشا و هابطا أآثرها أصبح المتاحة األفالم ألن  
 

 شوارزنجر مثل ( اماإلجر و الرعب ألفالم السينما تلتقطهم اآلن األجسام آمال أبطال و
  ).أمثاله و

 
 نظام في تحولت الفنون باقي و المسرح و السينما و الغناء و الموسيقى و الرياضة و

 بورصة تفرضها التي القبلة إلى اتجهت و األمريكية المواصفات إلى السوق اقتصاد
.الدوالر يحكمها و هوليوود  

 
 حل و آالمه لسحب و يسمع ما و يرى ما ألنكر حيا اليوم بعث أفالطون أن لو و

 و الموسيقى بين عالقة هناك تعد فلم. األسواق في الخضار بيع عليها فضل و جمهوريته
 بورصة نرى أصبحنا إنما و.. الحميدة األخالق تنمية و الرياضة بين ال و الذوق، تنمية
 األخالق و.. يطيع الكل و مواصفاتها تفرض ستريت ريجنت و نيويورك بورصة مثل
 و بالغش لو و الطالع في المكاسب دامت ما.. يهم ال.. النازل في األذواق و.. النازل في

.بالعهر لو و باإلجرام لو  
 

 الجيدة العملة تطرد المزيفة فالعملة قليلة، لكنها و استثناءات هناك زالت فما أعمم ال و
 أآثر لها تروج مريضة نفوسا و أآثر، زبائن لها تجد المريضة الفنون و بأول، أوال

.قليل السوق في الجيد و.. فأآثر  
 

 في مدمر أثرها أن إال.. القوة وسائل و التكنولوجيا و العلوم في أمريكا تفوق رغم و
.استثناء بال آلها الفنون مجاالت  
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 بها نزل و الراقي الفن خانة من الرياضة أخرج الذي هو األمريكي التسويق أسلوب و
 لكن و تكنولوجيتها و علومها أمريكا عن نأخذ أن أفهم أنا و.. اإلجرام و الغش ساحة إلى

.فنونها عنها نأخذ بأن نرضى آيف أفهم ال  
 

 ؟ لندن و باريس و واشنطن غير لها تصلون أخرى قبلة تجدون أال.. الفنانين لكل أقول و
 التي روحنا و به تفردنا الذي تاريخنا لنا أليس.. ؟ خاص عطاء و جذور و ذاتية لنا أليس

؟ األنبياء ورثة و الوحي مهبط ألسنا.. ؟ تراثنا و فضائلنا لنا أليس.. ؟ أيضا بها تفردنا  
 

 الرخيصة التجارة و التهريج و الزمر و الطبل هذا في نحن أين و ؟ تفعلون فيما نحن أين
؟ لون آل من المغشوش و المستورد وراء الجري و األعمى التقليد و  

 
 الطوفان في ضاعت التي ماهيتكم من و جوهرآم من و كم،أنفس من أنتم أين و نحن أين

!؟  
 
 
 
 

 
 
 

الشيطان و نفسي و أنا  
 
 

 
:نفسي لي قالت  

 
 و أفعال و أقوال من إليه تعجل ما و تختار فيما جنتك و نارك.. جنبيك بين جنتك و نارك
 و حالل من يدك إليه تمتد ما و عمل من إليه تبادر ما و أفعال و أقوال من إليه تبادر ما

..حرام  
 

 إلى بك يهوي الذي هو لسانك و مصيرك بها تصنع و قبرك بها تحفر التي هي يدك
..تفعل ما أنت و تقول ما أنت.. عليين أعلى إلى بك يصعد أو الهاوية  
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.ساعتك قبل ساعتك تعلم و قيامتك قبل قيامتك تشهد و مسكنك تعلم تفعل ماذا انظر  
 

:مستنكرا شيطاني لي قال  
 

 و تصحو الذي الشؤم الوسواس هذا.. ساعتك من أنت أين و قيامتك من اآلن أنت أين و
 و بلذاتها انعم و زهرتها اقطف.. الدنيا في مازلت أنت.. فتى يا حولك انظر.. فيه تبيت
 الغفار التواب رعاية في فأنت عشت ما أنت و.. عمرك بطول ممتدة التوبة فرص أمامك

..لك تضحك لأليام اضحك و أمورك تعقد ال.. الذنب غافر و التوب قابل  
 

..آلمة آل أتحسب أنا و قلت  
 

 ما و أقوالي آخر هو اآلن أقول ما أن أدراني من و.. لعين يا علي تضحك أو لي تضحك
.ساعته بدأت و قيامته قامت فقد مات من و اليوم ميت أني و أفعالي ختام هو اآلن أفعل  

 
..اهللا غضب من باهللا أعوذ.. شيطاني قال  

 
 تصنع أن إال يبق لم آالحياة، موت و آالموت حياة فيه، تعيش الذي الكابوس هذا ما

.رجل يا اليوم هذا من أنت أين.. فيه تتمدد آفنا لك تنسج و تابوتا لنفسك  
 
:قلت  
 

.بعد اليوم بعد أن يدريني من و  
 
.شيطاني قال  

 
 له تخيب ال الذي متنبيال أنك أم لإلصباح فالقا و لألرواح قابضا نفسك من أقمت هل
..أبدا تعيش آأنك يومك عش.. اهللا عباد من عبد إال أنت ما رجل يا غرزك الزم.. نبوءة  

 
:قلت  
 

 آأنك آلخرتك اعمل و أبدا تعيش آأنك لدنياك اعمل.. قالوا بل.. لئيم يا هكذا قالوها ما
..الحقائق آل تقلب آيق أرأيت.. غدا تموت  

 
:شيطاني قال  
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.مصلحتك دائما آان مرادي و.. الموت لنفسك أنت أردت و الحياة لك أردت إنما  
 
:قلت  
 

 يا المقيم همك و الشاغل شغلك آان الجحيم في هالآها و مرادك آان النفوس موت بل
.الجحيم سمسار  
 
 
 
 

••• 
 

.أحد يكلمني آان أم.. ؟؟ أحدا أآلم آنت هل  
 

.أتخيله.. خياال آان أم.. بحق حوارا آان هل  
 

 داخلي حديث فهو.. الرباني اإلعجاز من نوع هو و.. فيها شك ال حقيقة النفس حديث إن
 أن بشري إلكتروني جهاز أي يستطيع ال و.. سواك عليه يطلع ال و غيرك يسمعه ال

 و.. ذاتها النفس يكون أن يمكن اآلخر الطرف و.. طرف فيه النفس و.. عليك يسجله
 المكالمة ترتفع هكذا و.. ربه آلمه األنبياء أبو مالكلي إبراهيم و.. الشيطان يكون أن يمكن

.مستواها و قدرها حسب على نفس لكل  
 

:144 آية األعراف سورة في موسى مكلما ربنا يقول  
 

 مَِّن َوُآن آَتْيُتَك َما َفُخْذ َوِبَكَالِمي ِبِرَساَالِتي النَّاِس َعَلى اْصَطَفْيُتَك ِإنِّي ُموَسى َيا َقاَل(( 
  ]األعراف) )) [ 144 (َنالشَّاِآِري

 
 في طرفا الشيطان يكون أن يمكن.. الشيطاني المستوى من النفس وساوس تكون حينما و

 المتحدث القرين يكون أن يمكن.. المالئكي المستوى إلى النفس ترتفع حينما و.. الحديث
.المتحادثين مستوى ارتفع الحديث مستوى ارتفع آلما و.. مالئكيا  

 
.علومها للنفس و علومها للذرة و علومها للفيزياء أن آما علومه للغيب و  

 
.المؤلفين خيال بنات من خيالية روائية شخصية ليس و حقيقة الشيطان و  
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 المأل أمام بضحاياه فعل بما الشيطان يعترف سوف القيامة تقوم حينما الزمان آخر في و
.الخالئق آل من المجتمع الحشر أمام و  

 
 َآاَن َوَما َفَأْخَلْفُتُكْم َوَوَعدتُُّكْم اْلَحقِّ َوْعَد َوَعَدُآْم الّلَه ِإنَّ اَألْمُر ُقِضَي َلمَّا َطاُنالشَّْي َوَقاَل(( 
 َأَنْا مَّا َأنُفَسُكم َوُلوُموْا َتُلوُموِني َفَال ِلي َفاْسَتَجْبُتْم َدَعْوُتُكْم َأن ِإالَّ ُسْلَطاٍن مِّن َعَلْيُكم ِلَي

 َعَذاٌب َلُهْم الظَّاِلِميَن ِإنَّ َقْبُل ِمن َأْشَرْآُتُموِن ِبَمآ َآَفْرُت ِإنِّي ِبُمْصِرِخيَّ َأنُتْم َماَو ِبُمْصِرِخُكْم
  ]إبراهيم) )) [ 22 (َأِليٌم

 
 من قرونا و أجياال استغرقت التي للوجود الكبرى الدراما على الختام ستار ينزل هكذا و

 في.. السالم و الصالة عليه الرسل آخر اهللا عبد بن محمد الخاتم إلى الخلق أول آدم
.الولدان له يشيب جامع مشهد و القلوب لها تتصدع هائلة آلمات  

 
.آلماته آخر نسمع سوف و الجحيم قلب في يتكلم هو و ساعتها الشيطان نرى سوف و  

 
  )).أليم عذاب لهم الظالمين إن(( 

 
.أسطورة ليس و حقيقة الشيطان إن  

 
.حق النار و  

 
.حق العذاب و  

 
 يتصور آما.. الستار تنزل و الحضور بعدها يصفق.. سادة يا أوبرا ليست إنها

.الفن عشاق المتحضرون األوروبيون  
 

 على فيه أجاب الذي التليفزيوني الحديث في ميتران الرئيس تصوره آما ليس األمر و
:ميتران ابفأج.. الرئيس سيادة يا تراه حينما هللا تقول ماذا.. سأله الذي المذيع  

 
له أقول سوف .. Sorry . 

 
.فرنسية بساطة في ميتران الرئيس قال هكذا  

 
.مكالمته على يقوى سوف أظنه ال و.. اهللا يرى سوف ميتران الرئيس أن أظن ال و  

 
.لينطق لب فيه يبقى أو الرهيب المشهد ذلك أمام رشد له يجتمع سوف أظنه ال و  



rami © 175

 
 أعلنها التي اإلبادة حرب أيام أنساه ال مشهدا نميترا الرئيس من شهدت ما آخر آان و

.البوسنة مسلمي على الصرب  
 

 األرض في المسلمين مصارع بعينيه ليرى فرنسا من مسرعا جاء قد و رأيته
.اعتداد و ثقة في حوله يتلفت وقف و.. األوروبية  

 
.األوروبية األرض من للمسلمين النهائي الطرد يوم جاء أخيرا  

 
.شفتاه تنطق لم إن و.. اهعين نطقت هكذا  

 
.ساعتها نفسي في له قلت و  

 
.الرئيس سيادة يا بعد القصة تنته لم بل  

 
.بالسرطان مات و ميتران حياة انتهت قد و  

 
 فصال ثم آوسوفا حرب في ثانيا فصال لها فشاهدنا.. فصوال تعددت بل القصة تنته لم و

 سكوت و إسرائيلية مساندة و أمريكي بتمويل روسيا تخوضها الشيشان حرب في ثالثا
.أوروبي  

 
.األيام هذه مكان آل في المسلمين على معلنة الحرب و  

 
.عدد بال اإلنس شياطين من أعوان للشيطان و  

 
.البطولة بأوسمة صدورهم ليزين يوم آل يختارهم شهداء هللا و  

 
 و.. ختامال ستار تنزل حينما.. الزمان آخر إلى فصوال تتعدد سوف و.. مستمرة الحرب و

.القيامة يوم هو جامع مشهد في الحقائق تعلن  
 

.. سيقول لما الفضول شديد.. ساعتها ميتران السيد لرؤية الفضول شديد بأني أعترف و
العالمين لرب سيقول هل ..Sorry.. التليفزيون في الكوميدي زعمفيحديثه آما.  

 
..جميعا اهللا ليرحمنا  
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..الجبابرة على يشق مشهد فهذا  
 

.أمثالنا الضعفاء بال فما  
 

.الفرنسية البساطة بهذه.. قالها آيف أعجب زلت ما و  
 

 يحدث سوف أنه أبدا بباله يخطر لم و.. سيقع واقع عن يتحدث أنه يتصور لم قطعا إنه
.الدينية الكتب تروي آما  

 
 بين ليقف الموت من يقوم سوف إنه له قلت إذا دهشة في فمه يفتح العادي األوروبي و

..العالمين رب.. هللا يدي  
 

 المجازر تلك هناك آانت لما و.. استعمار هناك آان لما.. به آمن و بذلك أيقن أنه لو و
 و أفريقيا في السود مع حروبه في األبيض الرجل زاولها التي المنظمة اإلبادة و البشعة

..مكان آل في المسلمين مع و.. آسيا  
 

 حساب ال و الموت بعد قيام ال بأنه الظالمين قينلي التاريخ صفحات يمأل آان الظلم إنما و
.مساءلة ال و  

 
 أن يمكن أنهم لهم خطر الذين و.. يحاسبون ال و يموتون ال أنهم ظنوا آلهم الكبار و

 الدنيا جنة آانت آما.. لهم اآلخرة جنة أن و.. ملوآا سيبعثهم اهللا أن يقينهم آان يموتوا
.به أقنعهم و الوهم ذلك لهم صنع شيطانهم و.. لهم  

 
.الميزان و الحساب و بالبعث آمن من أآثر المصريين قدماء آان و  

 
.إنسانية الشعوب أآثر المصريون آان لهذا و  

 
.للبعث الناس إنكار حكاية التاريخ قدم قديم إفك إنه  

 
..آفرا أآثرها آانت بأسا أقواها و تقدما الشعوب أآثر و  

 
 رسالة أول آانت و.. الفضاء إلى األرض جو من خرج حينما جاجارين ظن آان هكذا و

 لم و.. غيري هنا ألحد وجود ال.. نهاية بال فضاء في أنا.. الروسي الشعب إلى أرسلها
 في الشيوعية اإلذاعة أبواق رددت و.. سواي أحد ال.. إلها أجد ال أتلفت حيثما و.. اهللا أجد

.السماوات في إلها يجد مل أنه و اليقين بالخبر جاء جاجارين أن.. لفورها موسكو  
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 سوف المالئكة موسيقى أن و استقباله شرف في اهللا سيجد أنه جاجارين تصور هل

.الملكي السالم له تعزف  
 

 في لكن و.. الفضاء في ليس.. تصادم حادث في بشهور ذلك بعد جاجارين مات قد و
 بعد لكن و. .ينكره آان ما ساعتها رأى و.. ضال آلب آأي موسكو أزقة في و.. األرض
 سره مع دفن و.. الخفقان عن قلبه توقف و الخرس لسانه أصاب أن بعد.. األوان فوات

.النسيان ظالم في  
 

.مغيبة غيوبا و ظنونا و طالسم الموت بعد ما سيظل و  
 

 التواصل يستحيل و مرتحل آل خلف الدائري الباب يغلق أن بعد إال السر يكشف لن و
 سوف و الحقيقة له تتجلى سوف المطلقة الوحدة ظالم في و.. األحياء من أحد بين و بينه

 ما و.. انتهت حياته و.. أغلق األعمال فكتاب.. الندم ينفع لن ساعتها و.. شيء آل يرى
.القلوب نياط له تتقطع سوف بقى  

 
.يفهم ال لمن الويل و  

 
 معنى ال أزلية مطلقة حقيقة ألنه لكن و بوجوده يؤمنون المسلمين ألن ليس موجود اهللا إن

.بدونها لشيء  
 

.الحياة و الحرية و المودة و الرحمة و الجمال سر هو اهللا  
 

 و الوليد ابتسامة على و الفجر إشراقة على و الوردة على مطبوعة الحسنى أسماؤه و
 و.. الحكم العدل فهو.. الحكم صولجان على و الميزان آفتي على و الربيع إطاللة على
 و السماوات نور فهو يظلم و الكون ينطمس و الرحمة تستحيل و العدل يستحيل بدونه

.األرض  
 

 من أحد من أمسكهما إن زالتا لئن و تزوال أن األرض و السماوات يمسك الذي هو و
.بعده  

 
 أين ال و آم ال و آيف فال.. عنده يتوقف العقل و.. إليه تنتهي الفلسفة و.. به يبدأ الدين إن

.!!متى ال و  
 

..هو.. إنما و  
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..هو إال إله ال و  

 
.ندما البكاء إال العين تملك ال و.. السجود إال العقل يملك ال و  

 
.الصحف جفت و األقالم رفعت  

 
..الرحمة ألنفسكم و لنا اسألوا  

 
.النجاة ألنفسكم و لنا التمسوا و  

 
..التوسل إال يبق لم  

 
 
 
 
 

 
  ))اللغوي االستعمار(( 

 
 

 
 

 حيثما و العربية اللغة منها تختفي تكاد المصري الشارع في المحالت أسماء و الالفتات
 على و اليمين على.. إيطالية أو إنجليزية أو فرنسية أسماء إال ترى ال بعينيك ذهبت
 بيتزا.. شارم بوتيك.. أورينتال رستوران.. آونتيننتال أوتيل.. مكتسح ثقافي غزو اليسار

 آويك.. تاون آريم آيس.. آابوتشينو آافيه ..دليشس حلواني.. مادونا عصير.. ايطاليانو
.. اليف هاي سراير.. ستاندرد ميكانيكي.. رن آويك عجالتي.. رومانتيك آوافير.. فود

 تجد إنما و.. المساجد في أبدا هذا تجد ال و.. الخ.. الخ.. مودرنا أزياء.. شيك ترزي
 مسجد و.. حمنالر مسجد و.. الرحمة مسجد.. الفصحى العربية و العربية األسماء

 مسجد و.. التوبة مسجد و.. محمود مسجد و.. قباء مسجد و.. الرضوان مسجد و.. التقوى
..المغفرة  
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 في و.. العربي النطق يضبط مازال الذي هو و.. المنطقة هوية حفظ الذي هو اإلسالم
 و للطابع الحافظ و األصالة مؤشر هو المسجد آان اإلغتراب و التفرنج من الفوضى هذه

.العربي الميراث  
 

 باللون التلون و االنسالخ و الضياع من المنطقة حفظ الذي هو الدين أن أعتقد زلت ما و
.المستعمرون أراده الذي  

 
 المستعمر رأينا و العكس حدث أن.. لإليقاع الضابط الديني العامل هذا نتيجة من آان و

 و المصرية اللهجة لميتع و المصري الذوق يتشرب و العربي باللون يتلون الذي هو
.المصرية األآلة و المصرية النكتة  
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(( يحكم الشيطان )) 
محمود مصطفى. د  

 
 
 
 
 

الزمان هذا أفيون  
 
 

 شيء على الجرائد و المجالت صفحات و السينما و اإلذاعة و التليفزيون أجهزة تتبارى
 ليجلس أحشائه و أعصابه و أذنيه و عينيه شد. نفسه من اإلنسان سرقة هو خطير واحد

 تماما، أعصابه تخدرت قد و السينما، أو الراديو أو التليفزيون أمام آالمشدوه متسمرا
 و القاتل، من: متسائال ذهنه يكد و المسلسلة، مع بعينيه يسبح راح و آليا بنجا أخذ آأنه
 في عاريةال األفيشات و آامبل، ريتشارد و الجواسيس، قاهر بين و. الهارب من

 إلى الواحد يعود و الليلة، و اليوم ينتهي الجرائد في الصارخة العناوين و المجالت،
 لم آأنه دفين حزن و السبب، مجهول داخلي توتر و فراغ و خواء حالة في هو و فراشه
. قط اليوم ذلك يعش  

 
 أخرج و نفسه، من سلب أنه و منه، سلب الحياة حق أن و بالفعل، يعش لم أنه الحقيقة و

 من. اإلطالق على تهمه ال تساؤالت و مضحكة، عجيبة مغامرات في به ألقي و عنوة
 في الذئب (( رواية في زوجها آاردينالي آلوديا تخون لماذا و! هانم شهيرة قتل الذي

 يا ارحمني رواية في الحقيقة أين و الذهب؟ عبيد مسلسلة في الكنز أين و ؟ )) فراشي
  حبيبي؟

 
 و للمتفرجين، السرية العادة يشبه بما تقوم األجهزة هذه تظل و. اليوم تلو اليوم يمر و

 منهوآي الليل آخر الفراش إلى بهم تلقي ثم التعب، درجة إلى مفتعلة نشوات في تغرقهم
 ال أنه و. تماما مجوف بأنه يشعر لماذا. بالضبط به ماذا منهم الواحد يدري ال األحاسيس،

 هو إنما و يسمعه، ان يريد ما يسمع ال و يقوله، أن يريد ما ليقو ال أنه و أبدا، يعيش
 آان ما ينسى و تماما عليه يغمى حتى محموما دورانا به تدور تظل أرجوحة في يربط
 و القلب منه يمأل آان ما و يسمعه، أن يريد آان ما و يقوله، أن يريد آان ما و فيه، يفكر
 الغريبة األجهزة هذه إلى اإلحساس و قلالع مربوط أعجم حيوان إلى يتحول و. العقل
. آذب في آذب آلها حياة له تفتعل التي  
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 الذي الميكانيكي المادي العصر هذا سمات من هي بل عالمية، ظاهرة الظاهرة هذه و

. الجماعي للقتل أدوات إلى اإلعالم أجهزة فيه تحولت  
 الخياالت تخنق و حرير، نم بحبال العقول فيه تخنق. الرائع الجميل القتل من نوع هو و

. انرس أرسوال و باردو، بريجيت شعر من بجدائل الشفاه فيه تخاط و. الفواحة بالعطور  
 المسموح العارية المساحة من المخرجون زاد األفيون لهذا المتفرج مقاومة زادت آلما و
 من آمية و رواياتهم، في أآثر الدم من آمية سكبوا و ساقيها، من و الممثلة صدر من بها

.الناس أعصاب على أآثر المشتعل البترول  
 
 رقصات و الهيبز، و الخنافس ظاهرة مثل متشابهة ظواهر في األعصاب تنفجر حينما و

 البخار ذلك نتائج دائما فهي الالعنين، و الغاضبين و الساخطين أدب و المجنونة، الجرك
 و اإلعالم، عنكبوت ةأسير تعيش بأن عليها قضي التي الشباب جماهير في المضغوط
 الجميلة القضبان ذي السجن ذلك. الجرائد و السينما و اإلذاعة. اسم األلف ذي األخطبوط

 عن و المصير معرآة عن معزولة لتعيش الروايات و المجالت في العارية األذرع من
.يوم آل العالم مساحة على تجري التي الموت و الحياة مأساة في برأي اإلدالء  

 
 و الهيروين، و الحشيش، و الماريجوانا، و الهلوسة عقار عن الكالم يدور حينما و

 أخطر و انتشارا أآثر مخدرات دائما ينسون فإنهم تروجه، التي العصابات و الكوآايين،
.أثرا  

 
 و نومه، غرفة واحد آل على تقتحم و الباب، عقب تحت من بيت آل تدخل مخدرات
 التي اإلعالم وسائل هي تلك. شفتيه إلى الشاي جانفن و معدته إلى الصباح إفطار تزاحم
 تميتهم و وقتهم، بقتل الناس تقتل أن على – مكتوب غير بتعاقد – بينها فيما تكاتفت

.التسلية اسمها التي اللذيذة الغامضة الكلمة تلك و البذيئة، النكتة و اإلثارة و بالضحك  
 
 العمر فما العمر، يسفك و للحظات،ا دم يراق و اإلنسان، يقتل الوقت قتل شعار تحت و
 من يبقى لم قتلت إذا عابرة زمنية فسحة إال اإلنسان ما و. محدود وقت إال النهاية في

.شيء أي اإلنسان  
 
 غير اإلتفاق هذا على يتمرد و الخط، على يخرج أن آاتب و مفكر آل مسئولية و

 البحث و تعليمهم و يفهمبتثق الناس وقت إلحياء شريفة محاولة في الوقت بقتل المكتوب
 إلى واحد آل إعادة و مصيرهم، مأساة في الناس إشراك و التسلية عن ال الحق، عن
 شعارات رفع و حياته، من سرقته و نفسه من سلبه ال وعيا و ثراء ازداد قد و نفسه

.مكنونها عن اإلنسانية الروح لتفسح الحرية  
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 على األحاسيس و العيون يفتح بهمن إلى أفيون من تتحول أن اإلعالم وسائل على
 الفكر، مائدة إلى معطل عقل آل يدعو و الرأي وليمة إلى قارئ آل يدعو و الحقيقة،
 الدموع المسيل للغاز آخيمة ال عندها تقف محطة آل عند الحماس تحشد آرحلة فتكون

. للتعمية تطلق دخان قنابل أو الناس على مضروبة  
 

 شعار و صدق صحيفة و صدق آلمة رهن مستقبله و تاريخه و اإلنسان حضارة إن
.أبدا وحده بالخبز ليس و نعيش، فبالحق. صدق  

 
: اآلن المطروح السؤال آان إذا و  
  اليوم؟ صحافة هي ما

:الجواب لكم أقول فهأنذا  
 

.الحق نقول أن  
 
.الجد نقول أن و  
 
.الصحيح و النافع و المفيد نقول أن و  
 
.وقته نقتل أن ال القارئ وقت نحيي أن و  
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الحقيقي السلطان  
 
 

.أنت من لك أقل تفكر فيم لي قل  
 

 مشغول أم السندات؟ و األسهم تكديس و العقارات امتالك و المال بجمع مشغول أنت هل
 و الحشم و الخدم من موآب في التحرك و السلطات جمع و المناصب على بالتسلق

 أن غايتك آل و الحواس لذات و المتع موائد و الحريم همك آل أن أم السكرتيرات؟
..المسرات و الغنى و السطوة و القوة لك تكون  

 
. عبد و مملوك فأنت همك هذا آان إذا  

. نهاية ال و لها شبع ال التي لرغباتك عبد و شهواتك، و ألطماعك مملوك  
. غيرك تسود نأ تحاول أن قبل أوال نفسك على سيدا تكون أن هو للسيادة الوحيد فالمعنى

 زمام على تقبض و طمعك أغالل من تتحرر أن. نفسك مملكة على ملكا تكون أن
.شهوتك  

 
 خياله يكون ال أهوائه و نزواته و طمعه من المتحرر شهوته، زمام على القابض و

 و العمارات، و األطيان و الفدادين و الطاس، و الكأس و الحريم يحتلها مستعمرة
.السكرتيرات و المناصب  

 
.الناس طغمة عليها يرتمي التي الدنيا في يفكر ال الحقيقي اإلنسان  

 
 ال و. عبودية طريق عن سيادة يبلغ ال و مملوآا، يكون بأن سيدا يصبح أن يمكن ال هو و

 فهذه. شاغر منصب أو عريان ساق أو لقمة أمام لعابه يسيل و الدهماء ينحني آما ينحني
. الطالع سكة ال النازل سكة  

 
 آانت لو و حتى و بكوات، و بشوات أسماؤهم آانت لو و حتى البدروم سكان هؤالء و

. السعادة و العزة أصحاب ألقابهم،  
 

. الطلب و التدني عن النفس عزة هي الحقيقية فالعزة  
 
 سيدا ذلك مع لكن و شأن، صاحب ال و باشا، ال و بك، ال بسيطا، رجال تكون أن ممكن و

. نفسك مملكة تسود أن استطعت ألنك السالطين، جالل و الملوك عزة فيك حقيقيا،  
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 آل على المحبة صولجان يمنحك و. الناس على السلطان اهللا يعطيك سوف ساعتها و
. القلوب  

 
  سلطانه؟ بلغ آم.. البسيط.. العريان غاندي إلى انظر

 
 ستقع زمنية قنبلة آأن و الخوف من البريطاني العموم مجلس فيجتمع بالصوم يهدد آان
. السحر آأنها و. يقولها آلمة على هندي مليون أربعمائة يجمع آان و. لندن على  

 
. الحقيقي السلطان هو هذا  
. يزول ال الذي الحقيقي الملك هو هذا  

 
.زوال إلى مصيرها العمارات و الثروات و الكنوز و القصور و الحريم  

 
 تصبح ثم آخرين، ورثة إلى ثم.. الورثة إلى تنتقل سوف. تابوتك إلى معك تأخذها لن

.الزمن مع خرائب  
 

 آما. الدهر مدى اسمك على علما تظل و تابوتك في تصاحبك فسوف الماليين محبة أما
. األلسن على غاندي اسم جاء آلما بالشذا تضوع عطرة الذآرى تفوح  

 
.تستغني أن الحقيقي الغنى  

 
. نزوة تسوقك أال و رغبة، يكعل تستولي أال و أحد، يملكك أال الحقيقية الملكية و  
.يوم آل القلوب دولة في محبة قيراط تكسب أن الحقيقية السلطنة و  
 

 ثم الماليين، تسخرهم الماليين، يملكون الذين و. تملكهم األرض يملكون الذين أن تذآر
 معهم يأخذون ال ثم. القلق و الذبحة و بالضغط تقتلهم ثم لتكثيرها، عبيدا منهم تجعل
. مليما  

 
 

.حقا الفقراء هم هؤالء صدقني  
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السعادة تنبع أين من  
 
 

 و خيمته المسافر يحمل. أعوام إلى يحتاج األقدام على اليمن إلى السفر آان سنة ألف منذ
.اهللا على يتوآل و المكسر الخبز و البلح و التمر زآائب و زواده و زاده  

 
 جوعان، ذئب أنياب من الموت ليهع يطل األحراش و الوهاد و الجبال و الفيافي بين و
 فإذا.. العظام يثلج قارص برد أو الظهر، يقصم الفح حر أو متربص، طريق قاطع أو

. فرحة تدانيها ال التي الفرحة هي و جديد، من ولد قد فهو سالما وصل  
 
. المطهمة الخيول في إال الصعلوك على يمتاز يكن لم أيامها على المليونير و  

 البرق سرعة هي هذه آانت و شهور، في األعوام تختصر التي لسيارةا هو الفرس آان
. زمان  

 
. البحر أهوال إلى البر أهوال من لننتقل الشراعية السفن عرفنا و  

 فإذا. الرحمة يعرف ال غول إلى نفسه أسلم أنه أدرك قد و بأنفاسه فيمسك المسافر يقلع
 شكرا هللا سجد و األحضان، استقبلته و المزامير، و الطبول له دقت األمان بر إلى وصل
. الوصول فرحة من  

 
 طول نشعر و بالقطار، ساعات في أسوان و القاهرة بين المسافة نقطع فنحن اليوم أما

 نسب بدأنا سالمين وصلنا إذا حتى ساعاتنا، إلى ننظر و البطء، و الضجر و بالملل الوقت
. ساعة نصف تأخرنا ألننا نلعن و  
 
 الضباب ألن الشكوى مر نشكو و دقائق، في بيروت إلى لنصل النفاثة الطائرة نرآب و
.دقائق عشر وصولنا أخرت العواصف و  
 
 ما: سنقول و تعجال و ملال أآثر نكون سوف المريخ إلى بالصواريخ غدا نسافر حينما و

الوقت؟ قيمة الصواريخ مصلحة في يعرفون أال اللكع؟ الصواريخ هذه  
 
. بالفعل قتالو قيمة تتضاعف سوف و  

 في لجولة عظيمة مهلة الشهر سيكون و العالم، حول للدوران آافية الساعة ستكون
. الشمسية المجموعة  

. السعادة تتضاءل سوف لكن و اإلمكانيات، تزداد سوف و  
. الطمع ازداد اإلمكانيات ازدادت آلما و  
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.العجلة ازدادت السرعة ازدادت آلما و  
 
. الشكوى ازدادت الترف ازداد آلما و  

. ثراء ازداد آلما طمعا يزداد الذي الغني حكاية مثل تماما  
 و منها، المزيد إلى و إليها االفتقار ازداد ازدادت آلما المادية، المكاسب شأن هذا و

. التعاسة ازدادت بالتالي  
 

.المادية اإلمكانيات بازدياد فيها عبرة ال و الجيب، ليس و القلب موطنها السعادة ألن  
 
 أصلها في هي و باهللا عالقته و بنفسه اإلنسان عالقة من و. الضمير من تنبع لسعادةا

.ماديا شعورا ليست و ديني شعور  
 
 و تحوطه العناية أن و معه، اهللا أن و وحده ليس بأنه اإلنسان إحساس من تنبع هي و

. واجباته بكل يقوم أنه و يسعفه، الخير اإللهام  
 
 في الدوالرات من ماليين عدة و طائرة و باخرة يملك ونيرملي ينتحر أن يمكن لهذا و

 و لها، حد ال داخلية بسكينة وجهه يضيء الكفاف على يعيش الذي الراهب تجد حين
 أنها و حكمة، و معنى للحياة بأن يؤمن ألنه سعادة، و محبة في اآلخرين نجدة إلى يسارع

.الرحيم العادل خلقها إنما و عبثا، تخلق لم  
 
 
 
 

التواضع بعض  
 
 

 أدمغة.. صناعية أقمار.. طائرات.. صواريخ. شك ذلك في ما العلم عصر في نحن
.. إليكترونية  

 
 العلمية االختراعات و الوسائل هذه فكل. شك ذلك في ما الجهل عصر في نحن و

. أنفسنا على التجسس في و أنفسنا قتل في نستخدمها  
 
.. المختار اهللا شعب أنا.. القمر إلى أسبق سوف الذي أنا. غرور في يقول يقتل ال الذي و
..سامي جنس أنا.. آري جنس أنا.. أبيض أنا.. باطل على اآلخر و حق على أنا  
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 هو فإذا العلم، يفتضح و العلم، يضيع العدوان و الكبرياء و االستعالء و الغرور بين و

.أطفال لعب من يصنعون بما الجهالء تفاخر  
 
. آالنهار واضحا جوهريا راأم نجهل أن الجهل أجهل و  
 على.. سلفة على يعيش أنه و.. مخلوق أنه العبقري المخترع و العظيم العالم يجهل أن

 هذا يملك ال أنه و.. محدود بأجل سلفة و قرض هي يعيشها التي القليلة السنوات.. قرض
.أجله في يمد أن يستطيع ال و القرض  

 
 هي خطوة، آل و فكرة، آل و خاطر، لآ و أنفاس، خفقة آل و ،))قلب نبضة (( آل

. الرصيد من ينفق قرش هي.. سلفة.. قرض  
 لحظة منذ لنا أعطي مطلق عطاء هو إنما و.. جهدا فيه نبذل لم و نملكه ال رصيد هو و

. الميالد  
 

.الزهر على الفجر ندى ينزل آما الخاطر يجيئه إنما و يخترع ال المخترع  
 
 الشجر يورق آما عقله فيورق الشعر إلهام عليه يهبط ماإن و عدم، من يؤلف ال الشاعر و
. الربيع في  
  الربيع؟ هبة أنها أو أزهاره الشجر يمتلك فهل

 
. هبة ذاته العلم و  

 تضيء آانت التي هي و السنين، بماليين تكتشف أن قبل من األزل منذ موجودة الكهرباء
. الصواعق و بالبروق السماء  

 
 طاقة و الراديو إشعاع آذلك و. موجودة فهي بها، نأت لم و الكهرباء نخترع لم نحن
.الحديد مغناطيسية و الذرة  

 
..أيدينا تحت موجودة آنوز هذه آل  

 
.نطلبها أن دون وهبناها التي الهبات بعض هي و  
 

.صنفنا ألفنا، صنعنا، ابتكرنا،. اخترعنا: نقول إنما و هذا ندرك ال العلماء نحن  
 

 هبة أيضا هو نعيشه الذي العمر إن.. بداهة و وضوحا أآثر و أخطر هو ما ندرك ال ثم
.فيها نجتهد لم و نطلبها لم  
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. جميلة لتولد تجتهد لم الجميلة  

.قويا ليولد يجتهد لم القوي و  
.البصر حاد ليولد يجتهد لم البصر الحاد و  
 إنما و.. الحي الجسد اسمه الذي المعجز الملغز المعقد الشيء هذا بصيانة نقوم ال نحن و
. محيرة بأساليب بنفسه نفسه بصيانة يقوم الذي هو  

 
 اخترعنا نحن.. نقول و.. الوقت طول نتبجح ذلك مع و.. نملكه ال شيك من ننفق نحن
 نحن.. خطأ على اآلخرون و حق على نحن.. عظماء نحن.. عباقرة نحن.. صنعنا نحن
 ال ثروات على قتتلن ثم منحط، جنس هم و سامي جنس نحن.. حيوانات هم و بيض
. جميعا فيها لنا فضل ال و نملكها  

.الجسماني تكويننا في حتى لنا فضل ال و  
 

 أوجدها، الذي الخالق من محدودة هبة على تعيش و تموت و تولد مخلوقات مجرد نحن
. موت هناك آان لما حقيقة أنفسنا نملك آنا لو و  
 
. القصة يفضح الذي هو الموت لكن و  
. نملكه نكن لم نملكه آنا ما أن لنا يكشف الذي هو  

. باقية حقيقة ال زائرة هبة بجمالها فإذا الجميلة جمال تفضح التي هي الشيخوخة  
 
. النهار آشمس العين ملء الشاخصة األولية الحقيقة هذه نجهل العلماء نحن لكننا و  
 و القلوب محبةال مألت و السالم حل و الحروب النتهت البسيطة الحقيقة هذه أدرآنا لو و

. واحدة أسرة في العالم ليجمع التواضع أشرق  
 

. وهب الذي الوهاب إلى شكر إلتفاتة اللتففتنا الحقيقة هذه أدرآنا لو  
 

!الجاهلية؟ عصور أظلم العصر هذا اعتبرت إذا أخطئ هل  
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الغيب عالم  
 
 
 

 أو باإلنجليزية خماض آتابا يتأبط منهم الواحد تجد الناس من نوعا اليوم تصادف أنت
 فإذا النكشير، في مصنع آمدخنة الدخان ينفث ضخما سيجارا فمه من يبرز و الفرنسية،
 مع و.. أوروبية برطانة يتكلم معووج بلسان و بالالتينية عليك رد بالتحية يدك رفعت
  :خيالء و انبعاج آلها نبرة في لك يقول لغات عدة من المتناثر الفتات و المتصاعد الدخان

 التدهور و االستطايقي الفكر و الدجوماطيقية في لوفافر جوستاف يقوله ما قرأت هل -
 مجلة ملحق في.. الثيوقراطية المجتمعات في السيكوباتية االنحرافات و الرومانطيقي

). شفتيه يقلب و ( رائع مقال إنه".. الميتافيزيقا"  
 

.. تعال.. شو الهورس في آأس على أدعوك دعني.. الطريق وسط هكذا نقف مالنا
.البيرة أآواب على ممتعا حديثا سيكون  

 
 

 و.. منقرض ديناصور آالم إلى يستمع آأنه دهشة في حملق صائم بأنك له اعتذرت فإذا
 مستشفى من لتوه هارب بمعتوه ظفر آأنما و ضاحكا انفجر بل قهقه، ثم تماما فاه فغر

:المجاذيب  
صائم؟ إنك تقول -  
:إشفاق في مرةال هذه يقهقه عاد و  
 استخفافا، بيده أشاح ثم.. ال هذه في حقا تعتقد هل.. األيام هذه يصوم من هناك هل و -

.اسم عن لها يبحث أن عنده تستحق ال فالمسألة  
 
.األساطير و.. الخرافات و.. األديان هذه طبعا يقصد هو و  
 هناك نأ و.. تحاسب و قبرك من تصحو و تبعث ثم تموت سوف أنك حقا تصدق هل -

 إلها؟
 
 

:متسائال حوله يتلفت راح ثم  
هو؟ أين -  

.تاآسي سائق عن يبحث آأنه و. اهللا أين يقصد  
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 العلم؟ و النور عصر في الغيبيات هذه يصدق من هناك زال أما الغيبيات؟ هذه أتصدق -
 ولتكن بيرة، ال ويسكي آأس على الدعوة لتكن.. تعال.. الدروشة هذه من رجل يا أفق
.رائعة خنزير لحم يحةشر معها  
 بالنفس، الثقة ربما و التوازن تفقدك لدرجة اللغات بجميع شعواء حملة عليك يحمل و

 و. المعدة في التهابات بسبب الشرب و األآل من ممنوع بأنك خجل في لتتعلل فتعود
:فلسفته في هو يسوق  

 
 

 نؤمن أن يصح ال و الغيبيات، لهذه نستسلم أن يصح ال و العلم، عصر في نحن أخي يا -
 بالتلسكوب، شاهدناه و بالميكروسكوب، رأيناه و الخمس، بحواسنا أمسكناه إذا إال بشيء

.انتهى أمر هذا بغيب اإليمان يصح ال. بالراديو التقطناه و بالرادار، رصدناه و  
 هؤالء من عادة اآلن نسمعها آلمات هي.. السذج شغلة اآلن هو و انتهى، أمره الغيب

.المثقفين  
 
 
 أقول األوروبية الرطانة و العالية الياقات و السيجار أصحاب من المثقفين هؤالء لمثل و
:هدوء في  

 
 

 لي فليقل إال و. بالغيب بليغ اعتراف هو ذاته العلم و.. الغيب عصر هو العصر هذا بل -
 الإ عنها نعرف ال و الكهرباء عن نتكلم إننا الكهرباء؟ هي ما.. العلماء هؤالء من واحد
 نتكلم. غيب فهي ذاتها الكهرباء أما.. حرآة و مغناطيسية و ضوء و حرارة من آثارها
 و غيب فهو.. اإللكترون هو ما نعرف ال و إلكترونية صناعات نقيم و اإللكترون عن

 بل. غيب لنا بالنسبة هي و. شيئا آنهها عن نعلم ال و نستقبلها و الالسلكية الموجة نطلق
 البداهات أولى هي و أفالآها في الكواآب و الشمس و باألرض مسكت التي الجاذبية إن
.الغيب ذروة هي  

 
 
 أي ماهية ال و آنه يعرف ال لكنه و عالقات و مقادير و آميات إال يعرف ال العلم و

.شيء  
 ال.. روحك.. نفسك.. ذاتك لكن.. مواصفاتك و وزنك و عرضك و طولك تعرف أنت

.واقع أي من واقعية أآثر هي ذلك مع و.. غيب إنها. شيئا عنها تعرف  
 آيف أولى باب من و اهللا؟ بذات المعرفة يدعي فكيف ذاته يعرف ال منا الواحد آان إذا و

 ينفيها؟
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 و اإلنسان قبل األول البدء في.. المادة آانت البدء في. المادي المفكر يقول حينما و

 الغيب هي زمنية منطقة على بعينها الجرأة هو آالمه يكون أال.. النبات و الحيوان
. المطلق  

 آالمه معنى يكون أال.. بعد يولد لم جيل سبيل في الموجود بالجيل نضحي: يقول حينما و
  الغيب؟ سبيل في بالواقع التضحية

 
 الدعارة و بالغيب، الزنى عصر في نحن لألسف بل الغيب عصر في نحن صدقوني
.األوروبية الرطانة و الية،الع الياقات و السيجار أصحاب يد على بالعلم  

 
 
 
 

الكهرباء بسلك نفسه شنق الذي  
 
 

.األرض على تلتقيا أن تستطيعا لم و الفضاء في تصافحتا و التقتا أمريكا و روسيا  
 له جارا لينقذ خطوات بضع يقطع أن يستطع لم و القمر إلى ميل مليون ربع قطع اإلنسان
.القدس و آمبوديا و فيتنام في يموت  
 يزداد يوم آل و الكواآب، بين المسافات من أآبر أصبحت الناس قلوب بين اتالمساف
. بعدا و تجافيا أخيه عن األخ  

 
 ثم يربيها و يسمنها و يزرعها أصبح الميكروبات بقتل نفسه يشغل أن بدل اليوم إنسان
. جاره على ليلقيها ميكروبية قنبلة منها يصنع  

.جنون في ضاحكا أسلوبه بنفس جاره عليه يجاوب و  
 فترقد عليك أرميه للشلل غازا اآتشفت لقد سبقتك لقد جدواها؟ ما و.. ميكروبية قنبلة -

. آالمعتوه يهلل و اآلخر فيصفق ظهره، على قلبوه صرصور مثل مشلوال  
 واحدة بضغطة أستطيع و حولك فلك في اآلن تدور مدارية صواريخ عندي أنا.. قديمة -

.آالمطر الموت عليك أنزل أن زر على  
 

.ساخرا لسانه اآلخر فيخرج  
 في تفجرها و صواريخك تصطاد مضادة صواريخ اخترعت فقد أوانها، فات لعبة هذه -

.الهواء  
:اآلخر فيهتف  
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.المضادة الصواريخ ضد مضادة شبكة بنيت فقد تستطيع، لن -  
:صاحبنا فيقهقه  

. الشبكة ضد شبكة بنيت أنني أبله يا نسيت -  
: األول فيصرخ  

 التي القارة لتمزيق يكفي الذرية القنابل من مخزونا عندي أن تذآر حمار أنت.. اهاه -
.تسكنها  
:الثاني فيصرخ  
 األرضية الكرة لشطر يكفي األيدروجينية القنابل من مخزونا عندي أن أيضا أنت فلتذآر
.نصفين آلها  

 
 و رعاتالمخت و العقل، و بالعلم يجرى أنه الهستيري الحوار هذا في ما أعجب و

 و مارآات و دوالرات و ذهبا ينزف حوار أنه و اإللكترونية األفخاخ و المبتكرات،
.نهاية بال فرنكات و روبالت  

 
 يعرف ال الحيلة قليل عريانا و جائعا المظاهرة هذه وسط يمشي البسيط الشارع رجل و

.الغد عليه يطلع بماذا  
 

  العلم؟ عصر هذا هل
الجهل؟ عصر أو  
. علمال جهل أنه أو  

 
! الكهرباء؟ بهذه نفعل فماذا.. الكهرباء يعطينا اهللا  
.نور إلى نحولها آيف نفكر ال إننا  
 الطاقة هذه نحول آيف نفكر المختبرات و المعامل في الوقت طول مشغولون لكننا و

.ظالم إلى الكهربائية  
.لينتحر عنقه على الكهرباء سلك بها يلف طريقة أذآى في يفكر العالم  

 
!الجهل لمع إنه  
.األسود العلم إنه  
. ثعابين إلى العصي فرعون سحرة به يحول آان الذي األسود السحر مثل مثله و  

!دين بال علم ألنه  
.قلب بال عقل و  
 

. نووية مخالب فأصبحت مخالبنا طالت لقد  
.ذرية أنيابا فأصبحت أنيابنا نمت و  
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. الغاب حيوان قلب. حاله على قلبنا ظل و  
.تنين إلى اإلنسان تطور  

 
!اآلخر قبل الزناد على يضغط من. الحماقة يبدأ بمن مرهونة اآلن النهاية و  
 بقلب التسامي تجاه إلى المضاد االتجاه إلى التطور فيقود الكارثة إلى يفطن من أو

.عضالته متانة و يديه لقوة اعتبار بدون. روحه و اإلنسان  
 
 
 
 
 
 

اللذة قطار  
 
 

.. الماشية من رؤوس بضعة و أرض قطعة إنسان فيه يطمح ما أقصى آان سنة ألف منذ
 هي الثري ذلك به يحلم ما أقصى آان و.. العصر ذلك في األمثل الثري هو هذا آان
.الشياآة أهل و الوجهاء مجتمع بها ليدخل حصان يجرها مطهمة عربة  

 
 من اعتبارنا في هو و)) عربجي (( إنه الحصان و العربة يملك من عن نقول اليوم و

.الدون الناس  
 

 بالعمارات استبدلوا ثم.. العمارات باألرض استبدلوا فقد الوجاهة و الشياآة أهل أما
.. الجيب بحجم شيكات دفتر أو سندات دفتر مجرد بالشرآات استبدلوا ثم.. الشرآات
.مشروع أي في باإلسهام ذاته تلقاء من يتوالد مال رأس مجرد  

 
 و الكراج أمر انتهى ثم.. مرسيدس عربات آراج حلهم ليحل المواشي إسطبل انتهى و

 أو خاصة طائرة يمتلك منهم الواحد صار و.. الدون الناس و للسوقة األغنياء ترآه
. باخرة أو لليخوت مرسى  

 
 يملكون الذين الوجهاء األغنياء يظهر و الفقراء أمالك من الطائرات تصبح غدا و

 عشاء)) إند الويك (( رحلة تصبح و لصناعية،ا األقمار و الفضائية السفن و الصواريخ
.المريخ في ساهرا  
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 أصبحت زمان أحالم و غريبة، بسرعة حال إلى حال من الناس انتقل و استدار الزمن
.للكل متاحة اآلن  

 
 في الصالح الرجاء رأس عبر الهند من السفن تحمله آانت الذي الحبهان و الفلفل و

 و المجوهرات مع الخزائن في يوضع و بالذهب وزنلي باألخطار محفوفة مهلكة رحالت
 نقرأ آنا التي الهندي الحرير مناديل مثله و.. الماليين أصحاب موائد على إال يظهر ال

 متناول في ليصبح نزل هذا آل.. بلزاك و زوال روايات في اللوردات بيوت في عنها
.السوقة  

 
.الفقراء عطارة اآلن الحبان و الفلفل و  
 
 للمنديل، ليرة نصف إلى فهبط السوق من التريلين و الداآرون و النيلون طرده الحرير و
 الدخل مستويات من إنسان أي)). المحالت (( عامالت و للخدم متاحة زينة أصبح و

 جدتي بها تحلم آانت التي الترف وسائل من آثير على يحصل أن اآلن يستطيع البسيطة
.اللعاب لها يسيل و جدي و  
 
 جميع على مستمرة الشكوى و القاعدة هي مازالت التعاسة و موجود البؤسف ذلك مع و

 وجوه و اإلذاعات أخبار و الكتب و األغاني و الصحف أعمدة بذلك تشهد.. المستويات
.شيء بكل الضيقة صدورهم و الدائمة مشاآساتهم و الشارع في المتجهمة المربدة الناس  

 
 به يحلم آان ما يمتلك آاد ما هو و أسعده قد هيسعد سوف أنه اإلنسان تصور مما شيء ال

 عما تماما غافل اآلخرين أيدي في ما إلى متطلع دائما هو و.. غيره طلب و فيه زهد حتى
 لكنها و.. أجمل و أحلى زوجته أن مع جاره زوجة في يرغب و زوجته ينسى.. يده في

 و ممنوع آل على هاشهيت تتفتح و دائما نهمها يتجدد التي و تشبع، ال التي الرغبة
. مجهول  

 
 ال و الشقاء، سبب باعتبارها منها الخالص و الرغبة قتل على ديانته بوذا أقام لهذا و

 السكينة من حالة إلى الوصول و قتلها و الرغبة من بالخالص إال الشقاء من خالص
. الرغبات جميع عن العازفة و شيء آل في الزاهدة الداخلية  

 
 و الطبيعة هذه لها و الدنيا خلق إنه فيقول القرآن في أعمق بشكل قيقةالح لنا يكشف اهللا و

)). متاع (( فهي الخاصية  
)). متاع الدنيا الحياة هذه إنما((   
 أن خالقها أرادها آما الدنيا خصائص من.. تنفذ التي المستهلكة اللذة هو)) المتاع (( و

.ميالدها لحظة تموت و تنفذ مستهلكة لذاتها جميع  
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..فنائها جرثومة لذة آل في  

 
..تقتلها أن تلبث ما العادة و الضجر و الملل  

 
 آل جعل لهذا و.. قرار دار ال انتقال دار أرادها ألنه للدنيا، اهللا أرادها التي الطبيعة هي
 أرادها إنما و حقيقية لذات تكون أن اللذات لهذه يرد لم ألنه.. استقرار ال و قرار بال لذة

 صدق و العفة و النبل و الشهامة بها تختبر إثارة مجرد.. النفوس عادنلم امتحان مجرد
. المخلصين إخالص و الصادقين  

 
 شهوة من تخرجه التي الهستيريا هذه عن يكف و تماما يستريح سوف هذا يدرك الذي و

 لترمي جنون من تجره و رغبة، أتون في به لتلقي رغبة من تقوده و شهوة، في به لتلقي
.نجنو في به  

 
 يعمل و قلبه يطهر و روحه يستصفي و نفسه يروض أن يحاول و يستريح و يريح سوف
.. حقيقة اللذة فيه تكون الذي العالم سيكون بأنه أنبيائه جميع اهللا به وعد الذي اآلخر للعالم

. حقيقيا األلم و  
 
 و بةبالتجر و تماما علم ألنه الدنيا، هذه لذات من يفوته سوف ما على يندم لن هو و

 عرف و التاريخ قرأ قد هو و.. آالسراب األصابع من تتفلت خادعة لذات أنها الممارسة
 بالعملة الجنيهات من مئات عدة عن الحالي بالحساب اآلن يزيد ال قارون مال أن

 الجنيهات مئات يملك من أآثر ما و.. باالسترليني خزائنه جميع قدرت هكذا و.. النحاسية
.قارون من أغنى التاريخ بحساب أنه مع.. فيه ولد الذي اليوم يلعن و الفقر، يشكو و اآلن  

 
..األزلية الخدعة إنها  

 
..لخدمتها تكرسك التي هي و تمتلكك التي هي باألرض فإذا األرض بامتالك تحلم  

 
 و أآثر مطالب أبواب لك يفتح بالمال فإذا الحاجة من يحررك سوف المال أن تتصور
 لحراسة ماليين ثالثة إلى احتجت.. مليونا احرزت آلما و.. أآثر اجاحتي إلى يلقى بالتالي
..ضمانه و المليون هذا  
.نهاية ال و المفرغة الحلقة تدور و  
.فيه نمتحن الذي الكذاب عالمنا طبيعة هذه و  
 

أبدا نتعلم ال ذلك مع و.. هذا نعلم آلنا  
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 يوجا
 
 
 

..اإلنسان هو ما ألعرف التشريح علماء وراء سعيت  
 
 يفتح هو و.. العظم و اللحم و المصارين و األحشاء في ينقب هو و المشرط وراء رتس

 إلى نصف آل يقطع ثم نصفين، المخ يقطع هو و.. نهايتها حتى األعصاب يتتبع و القلب
.نصفين  

 
 حقيبة فتحت آأنما و شيء إلى أصل لم التشريح آتب من صفحة آالف ثالثة بعد و

 مكاني في واقفا مازلت أني اآتشفت المطاف نهاية في و بة،حقي ثم حقيبة داخلها فوجدت
.قط الداخل إلى ألج لم الخارج، من نفسه الباب على أدق  

 
 ثيابه ليس يحجبه الذي القناع أن الآتشف اإلنسان ذلك آسوة أتحسس الوقت طول آنت

 هنفس هو أما.. ثياب آلها عظامه و شحمه و لحمه و.. آخر ثوب جلده إنما و.. وحدها
.الدم و اللحم من السميكة األقمشة هذه تحت.. بعيد.. فبعيد  

 
.الجلد من قرطاس في األحشاء من مجموعة اإلنسان إن التشريح آتب لي قالت  

 
 عواطفه، أما قلبه، أما.. ثيابه وصفت إنما و اإلطالق، على اإلنسان لي تصف لم لكنها و

.األحياء نحن فينا إنها.. الكتب تلك في ليست فإنها  
 

 و اللسان و الفم من يتألف الذي الجسدي البوق ذلك في الداخل من ينفخ الذي الزامر إنها
 خفية خيوط تحرآها خشبية دمى هي آأنما تتحرك و فتنطق الرجلين و اليدين و الشفتين

.خباء وراء من  
 

 في غاية دائما لكنها و.. تشاء آما سمها.. أنا ال.. النفس.. الروح.. اإلرادة.. العاطفة إنها
.البساطة و الوحدة  

 
..وحدة هناك األعضاء من المتعدد العديد هذا وراء  
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 و النوافذ المتعدد الترآيب المعقد الجسدي المعمار داخل من يتكلم فقط واحد دائما هناك
 من عدد بال الماليين و األنسجة من المؤلفة األلوف هذه من بالرغم فقط واحد.. الشرفات
.الخاليا  

 
 مرة لمست نبات و حيوان و إنسان من فيها يتعدد بما حولك الطبيعة إلى رتنظ فإذا

. وحدة وراء يخفى الحياة أشكال من المختلف الشتيت فهذا.. الوحدة من ثانيا نوعا أخرى  
 

 لنا أننا، مصادفة هي ال و.. واحد جسمك ترآيب و جسمي ترآيب أن مصادفة ليست
 سبع بها طولها على الزرافة رقبة أن و.. رالعصفو و الحوت و للحصان مثلما رئتان
 في ملتحم متدامج ضامر مثله ذيل لك القرد ذيل أن و.. تماما القصيرة رقبتك مثل فقرات

 األصابع من نفسه العدد لها أذرعك مثل أذرع هي الخفافيش أجنحة بالمثل و.. مؤخرتك
.ستارةآال عليها مشدود جلدها أن به تمتاز ما آل المفاصل، و العظام و  
 
 آالآما و.. معدنية أمالح و ماء و آربون.. ذاتها المواد من تتألفان الشجرة و أنت و

.فحم إلى باالحتراق تتحوالن  
 
.تراب إلى فتستحيل بالموت تنهدم الحياة أنواع آل و  
 

 منها تترآب التي نفسها المواد على يحتوي التراب هذا إن: الفلكي لك يقول هذا، من أآثر
 دائما تجد النجوم بين السماء في أوغلت مهما إنك و.. الكواآب و لنجوما و الشمس
..ذاتها المواد و نفسه، الشيء  

 
.أولية واحدة مادة من العالم آل  

 
.مصادفات هذه آل تكون أن يمكن ال  

 
 أنه و العظيم، المتسع الكون هذا في نسيج وحدة هناك أن إلى تشير إصبع هي إنما و

 ليست الواقع في فإنها األشياء في االختالف و التعدد و ظاهرةال الكثرة من بالرغم
.واحد لشيء مختلفة تراآيب و عمائر مجرد هي إنما و.. مختلفة  

 
 شكل على مرة و حرارة، شكل على مرة و آهرباء، شكل على مرة الطاقة تظهر آما

.ذاته الواحد الشيء دائما هي و مغناطيسية، شكل على مرة و ضوء،  
 

..الوحدة  
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..اليوجا موضوع هو هذا  
 
 أال)).. األشياء في الوحدة إدراك و االتحاد (( هو بالهندية يوجا لكلمة الحرفي المعنى و

 أنتم و.. خدعة فهذه.. جميعا تتقاتلون ثم.. هم و هي و هو و أنت أنها الدنياعلى إلى تنظر
 باآلخرين توقعه ذيال األلم و.. تدري ال حيث من عليك يقع لآلخر يقع ما و واحد، جميعا

.األعماق أعمق في تحس ال حيث يجرحك  
 

.واحدة لفطر أساسي تخريب هو اآلخرين بين و بينك الصراع هذا  
 

.شي آل لتحتضن ذراعيك تفتح أن فعليك وجودك بكل تعيش أن أردت إذا  
 
 و.. أنت هم الناس و.. أنت هي حولك فالطبيعة غربة، في تكون لن توجهت حيثما و

.أنت النجوم و.. أنت هي الوردة  
 

.واحد شيء هم و أنا و أنت  
 

الوحدة؟ هذه تدرك أن تستطيع هل  
 

 أخضعت و.. تقاليدك من تحررت إذا إال تدرآها أن تستطيع ال إنك تقول اليوجا علوم
.تماما عقلك و غرائزك و عواطفك و جسدك  

 
 البد.. أوال دالمتعد صوت إسكات من بد فال داخلك في الواحد صوت تسمع أن أردت إذا
.العقل و الرغبة و الغريزة و النفس و الجسد صوت إسكات من  

 
.المعروفة الرياضية التمرينات هي و )) الهاتايوجا (( علوم به تختص الجسد إخضاع و  
 
 و التأمل على تمرينات هي و )).. الراجايوجا (( علوم به تختص العقل إخضاع و

.الرآيز  
 
 صوت داخلك في الصمت أعماق من تسمع فسوف شيء آل إسكات استطعت إذا و

..الواحد  
 

 لحن داخلك في يعزف سوف.. االشياء بين و بينك الحميمة بالقرابة تشعر سوف
 و.. عناصره و عناصرك بين العميق التوافق تدرك إذ العالم، بين و بينك االنسجام
 عليه تحصل وفس باليمين يفوتك ما.. للتعجل داع هناك يعد فلم قدسية طمأنينة تسودك
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 الواحد لهذا قديمة هندية صالة في و)).. اتمان (( الواحد هذا يسموا الهند في و باليسار
:السنسكريتي الشعر يقول  

 
قاتل أنه القاتل ظن إذا  

 
قتيل أنه المقتول و  
 

..أساليبي من خفى ما يدريان فليسا  
 

يموت لمن الصدر أآون حيث  
 
يقتل لمن السالح و  
 
طيري لمن الجناح و  
 
وجودي في يشك لمن أآون حيث و  
 

..نفسه الشك حتى شيء آل  
 
الواحد أنا أآون حيث و  
 
.األشياء أنا و  
 
 عنه يعبر أن منهم آل حاول و الخفي، الواحد بهذا المفكرين جميع شعر آأنما و

 (( اسمه آان نيتشه فلسفة في و ،))اإلرادة (( اسمه آان شوبنهور فلسفة في.. بطريقته
 فلسفة في و ،))المادة ((مارآس فلسفة في و ،))المطلق (( هيجل فلسفة في و ،))القوة

.اهللا اسمه السماوية األديان جميع في و ،))الحية الطاقة (( برجسون  
 

 يحرك الكون ذلك خباء داخل شيئا هناك أن على تشير التي األصابع جميع اتفقت
.أسماء خالف هو الخالف آل و.. خيوطه  

 
 تنطق ال.. تأمل.. تسميته يمكن ال ما تسمي أن تحاول ال.. اليوجا ومعل تقول لهذا و

.الصمت صوت إلى باإلصغاء عليك.. بحرف  
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 الخالق يخلط لم.. الصمت وراء من الذي بذلك تعريف أصدق و بأجمل اإلسالم جاء ثم
 و القاتل من فجعلت الوجود وحدة في شيء آل الهندية اليوجا خلطت آما بالمخلوق

 و.. الشعر ضباب في الجزاء يضيع و المسئولية معه تضيع واحد شيئا السكين و القتيل
.. المخلوقات وحدة و الخالق لوحدة صورة أرقى و التوحيد صور أنقى القرآن قدم إنما

..شيء آمثله ليس.. سبحانه.. عليها فمتعال هو أم.. منه ألنها فتوحدها  
 
 
 
 
 

آبارا أنفسهم ظنوا الذين العيال  
 
 

 و. الزحام في أمه عنه تاهت يتيم صغير طفل مثل البكاء في الرغبة تراودني اأحيان
 علمنا في أطفالنا بين و بيننا يذآر آبير فرق ال أطفال جميعا أننا اللحظات تلك في أشعر

.أخالقنا و معارفنا و  
 

 أ حروف في مازلنا أننا لوجدنا قليال فكرنا لو و. بعلومنا السماوات اخترقنا أننا إلينا يخيل
.الجهل و التساؤل و الحيرة من واحدة عتبة على آأوالدنا أننا و .. ث . ت . ب.   

 
أبي؟ يا القمر بهذا جاءوا أين من: القمر على يشاور هو و طفلك لك يقول  

 
 أحد ال أنه خالصتها افتراضات و نظريات عليه تتلو و. آثير بكالم عليه تجاوب و

. نفسه أينشتين حتى ال و. الحقيقة يعرف  
.موته منذ ذهب أين مات الذي جده عن طفلك يسألك و  
.مولده قبل آان أين ولد الذي اخيه عن و  
.جوابا تعرف فال  

 
. أين إلى ال و. أين من ال و. الموت بعد ماذا ال و الميالد قبل ماذا يعرف أحد فال  
.الكهرباء فتقول هذا؟ ما يقول و الكهرباء على لك يشاور و  
. جوابا تجد فال الكهرباء هي ما يسأل و  
.الكهرباء أتت أين من يسأل و  
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 لو و. النور ما تدري ال أنت و. النور وابور و النور ماآينات عن طويلة حكاية له فتحكي
 و النور ماهية على يدلك أن يستطيع واحدا فيهم وجدت ما آلهم الطبيعة علماء سألت
.رادايفا ال و أفوجادرو، ال و نيوتن، حتى ال و آنهه،  

 
.الدوام على أجهلنا ما و  

.النفس هي ما ندري ال نحن و المراجع فيه آتبنا و النفس علم ابتكرنا  
 
.الزمن هو ما نعرف ال نحن و الزمن لنقيس الساعات اخترعنا و  
 
.قشرتها إال عنها نعرف ال مازلنا و السنيين ماليين منذ األرض سكنا و  
 
 هذا و. بصورة واحد آل يحكيها و روايتها في لفونفيخت الواحدة الحادثة شهود يجتمع و

 آتبت و السنين ألوف عليه مر الذي التاريخ بال فما ساعة عليها تمر لم التي الحادثة شأن
.تخييل آلها و المجلدات، فيه  

 
.الحقيقة عن دائما أبعدنا ما و  
 
.نعلم ما أقل ما و  
 
.معارفنا و علمنا في أطفالنا بين و بيننا الفارق أقرب ما و  
 

 منا آل و المربيين و األوصياء نحن – أخالقنا في أطفالنا بين و بيننا الفارق أقرب ما بل
.منتفع يد تمسها أن يطيق ال و لعبته الطفل يحتضن آما أمالآه يحتضن  

 
.المليم على لعابه يسيل من و الطماع، و األآول و الشره، و البخيل فينا و  
 
.يسرق الكبير و يخطف الطفل و  
 
.يقتل الكبير و يضرب الطفل و  
 
.سكينه و عصاه يمد الكبير و باإليذاء يده يمد الطفل و  
 
.ذرية بقنبلة يرمي العظيم الكبير و بحصاة يرمي الطفل و  
 

!آبارا؟ أنفسهم ظنوا الذين العيال من العالم هذا على أبكي أن ذلك بعد لي يحق أال  
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فورا جنيه ألف تكسب آيف  
 
 
 
 

..اطمئن  
 

 األجوبة مع عنوانك و اسمك مع أرسله و الصفحة أسفل في الكوبون اقطع لك أقول لن
 إعالن أو)) سيجال(( عليها تنفق مسابقة إلى الموضوع أحول لن و.. آذا االستفتاء على
)).رابسو (( جوائزه توزع  

 
.جد الموضوع إنما  

 
.بسيطة أمثلة من لنبدأ و. بجد معك أفكر سوف و  
 
.تتدفأ آيف فكرت أنك بد ال الشديد دالبر هذا مثل في و  
 
 يخبط ظل و.. ذهنه أعمل و.. برد موجة أول داهمته عندما البدائي اإلنسان فكر آذلك و

 صك من مصادفة شرارة أول اندلعت و.. شارد هو و بحجر حجرا يخبط و بيده جبهته
.العجيبة الظاهرة هذه في المذهول اإلنسان حملق و.. بالحجر الحجر  

 
 و جاف قش بعود مساء ذات الشرارة أمسكت حتى.. لعبة ذلك بعد اتخذها قد أنه كش ال و

.نارا أضرمته  
 يرقص و النار يشعل و األخشاب، يجمع و يحتطب آيف اليوم ذلك منذ اإلنسان تعلم و

.يتدفأ و طعامه يطهو و حولها،  
 

.الفحم اآتشف ثم  
 

.البترول اآتشف ثم  
 

.لالشتعال القابل الطبيعي الغاز اآتشف ثم  
 

.الكهرباء اآتشف ثم  
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.التكييف جهاز اآتشف ثم  
 
.حيلته و يديه هي لإلنسان طبيعية ثروة أول آانت و  
 
.األدوات صنع يديه طريق عن و  
 
.الفحم الستخراج األرض حفر و األشجار قطع األدوات بهذه و  
 
 مما يأخذ إنما و شيء في يديه يعمل ال بعيدا بالجلوس اآتفى ذآاء أآثر رجل هناك آان و

.ليبيعه العامل جمعه  
 

 التي األيدي بين بالوساطة يقوموا أن سوى شيء أي يعملون ال ذآاء أآثر أناس ظهر ثم
.البائع و العامل يربحه ما تفوق سمسرة العملية هذه مقابل في يقبضون و تعطي، و تأخذ  

 
.مصانع إلى لتتحول اإلنتاج أدوات تعقدت ثم  

 
 أسياخا و حديدا منها فيخرج التراب تحتها يوضع التي الحاوي ةقلع هو المصنع أصبح و
 جيب في معظمه يدخل هائل ربح مع.. تكييف أجهزة و سيارات و صلب صفائح و

.المصنع صاحب  
 

 و الترويج و التسويق و اإلعالن وظيفتها الشرآات اسمها بهلوانية مؤسسات ظهرت ثم
 تكسب و المشتري بين و المصنع بين لوساطةبا تقوم.. المنتجات تلك في التجارة و البيع
.المصنع صاحب و الصانع يكسبه مما أآثر اإلثنين من  

 
 المال رأس أصبح فقد الشرآة يؤسس و المصنع يشتري أن قدرته في السائل المال ألن و

 أن إال عليه ما فقط.. شيء في صاحبه يعمل أن بدون التكاثر و التوالد على قادرا بذاته
 فسوف شرآة به أسس أو مصنعا به أقام فإذا.. سنة آل مئوية نسبة له فيلد نكب في يودعه
 اضطراب على البورصة في به يقامر وقف إذا و.. الربح من أآبر نسبة على يحصل
 و السياسة أزمات مع و الطلب و العرض إلى اختالف مع صعودا و نزوال األسعار
 سوف ألنه الكل أآثرمن يكسب فسوف الشعوب و الناس تتداول التي الغنى و الفقر حمى
 ال الذي الورق و الذهب سعر في و التجارة في يتاجر سوف و ذاتها، الفلوس في يتاجر
.حال على يستقر  

 
 من به يحلمون آانوا مما شيء آل بأموالهم اشتروا الذين الجدد األذآياء و األغنياء و

 فبدأوا حد، عند تقف تكن لم مثرواته ألن حد، عند يقفوا لم متاع و قصور و دور و أرض
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 فيدفعونها لصالحهم السلطة يحرآون ثم الحكومات و األحزاب يشترون ثم الذمم يشترون
 مصادر و جديدة، أسواقا لتكون استعمارها و المتخلفة البالد غزو و الجيوش تجييش إلى

.القوة و للثروة جديدة  
 
 لم األغنياء فاألقوياء اآلن، نراه ما هو البشري الذآاء هذا من محزنة صورة آخر و

 ثم السالح تصنع بأن الكبرى الدول اآتفت إنما و.. يحاربوا أن في حتى يفكرون يعودوا
 في الفتن بإشعال األذآياء تطوع و.. بعضا بعضها به لتقتل الصغيرة الفقيرة لألمم تبيعه
 و هندوسال بين.. نارها أوقدوا الخالفات نامت آلما. البائسة الصغيرة الدول هذه

 و الكاثوليك بين و نيجيريا، في المسيحيين و المسلمين بين و الهند، في المسلمين
 صغارا الصغار على تبقي و السالح تأآل مشتعلة الحرب لتظل ايرلندا، في البروتستانت

.أغنى األغنياء و أآبر الكبار تجعل و  
 
 من و.. فيزداد يربح ندهع من إن.. سائدا القديم القانون ظل االشتراآية دعاوي برغم و

.صغرا يزداد الصغير و آبرا يزداد الكبير.. فأآثر أآثر يخسر عنده ليس  
 
.. الكبار مع معارآهم في تخلفا يزدادون الذين المتخلفين يهدد السريع بتطوره العلم و

 الكبار أيدي في تتطور التي العلمية األدوات إلى بالنسبة قرود، إلى يتحولوا بأن يهددهم
.أرباب أنصاف و عمالقة إلى ولهمفتح  

 
 أصبحت إنما و.. األيديولوجيات و المبادئ بحكم تتصرف تعد لم الكبرى الدول و

 دول مواجهة في أآبر تصير و آبرى تظل أن يجب و آبرى آونها بحكم تتصرف
 األقدام تدوس.. الكبار بين الصراع حلبة في و أآبر تكون أن تحاول)) آبرى(( أخرى
.حياتهم تدوس و مصالحهم، تدوس و.. الصغار  

 
.القصة هذه من شيئا فهمت هل  

 
.السياسة من شيئا فهمت لقد  

 
 طريقتين هناك أن و. حيلته و عقله و يديه باستخدام دائما يكسب آان اإلنسان أن فهمت و

 تكسب أن و عقلك، عمل و يديك عمل طريق عن الشريفة بالحيلة تكسب أن للكسب،
 ألف تكسب أن اإلمكان في أن و عقولهم، و اآلخرين أيدي طريق عن الخبيثة بالحيلة
 يساوي للناس نفعا أو إمتاعا أو اختراعا أو آشفا أو عمال تقدم بأن ذلك و.. بشرف جنيه
 بدأ فقد. قليل العلم من حظك بأن تتعلل أن لك يصح ال و.. لك عذر ال و.. القيمة تلك

 و الكهربائي المصباح لنا اخترع ثم جرائد،ال يبيع صبيا حياته العظيم المخترع أديسون
 محل في يعمل صبيا حياته فاراداي مايكل العظيم الكهرباء عالم بدأ آما.. الجراموفون
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 أجهزة جميع أساسها على اخترعت التي الكهرباء قوانين اآتشف ثم آتب، تجليد
.بعد فيما الالسلكي  

 
 أي في اجتهاد أي و.. الجري إتقان دمجر من هائلة ثروة جمع بيليه البرايزيلي الالعب و

.ثمرته يؤتي أن البد.. اللعب في اجتهادا آان لو و شيء  
 

.شيء أي في بجد اعمل  
.بجد فالعب لعبت إذا و  
.اآلن من فورا ابدأ و  
 
 و المدارس من محروم أنت و الجامعات و المدارس في العلم بأن آسلك تبرر ال

 علب من أرخص األرصفة على متاح هو و.. اتالمكتب و الكتب في فالعلم.. الجامعات
.السجائر  

.مجانا الكتب دور في هو و  
 
.تبدأ أن عليك ما آل.. عقل آل في اهللا أودعها موهبة االبتكار على القدرة و  
 

 أن تظن ال و.. شيء في يديك و بذهنك اآدح و.. فورا المقهى على المألوف مقعدك غادر
 في يجتهد أن بدون و التمني بمجرد واحد أي رأس على وقعت قد)) جنيه األلف(( 

.آسبها  
 
.للجن تسخيرك من أسهل لذآائك تسخيرك أن تأآد و  
 
.السحر مفعول من أقوى ذآائك مفعول بأن ثق و  
 
 آيف و.. آبرى دول قامت آيف لتعلم جديد من المقال فاقرأ آالمي في شككت إذا و

 بساط دون للقمر اإلنسان دصع آيف و.. الحاوي قبعة تصنعه ال ما المصنع صنع
 على اليومية جلستك في جالسا ظللت إذا قرد إلى تتحول بأن مهدد أنك آيف و.. سليمان
 أسرار يفض رهيب علمي سباق في حولك من العالم و.. شيء في ذهنك تجهد ال المقهى
 يزداد و قوة، األقوياء فيزداد.. األعاجيب صناعة في النووية القوى يسخر و الذرة،

.القرود من أقل أو القرود مكانة في المتخلفون يصبح أن إلى.. ضعفا ضعفاءال  
 

.خدعتك بأني تشعر هل  
.خدعتك لكنت هذا غير قلت آنت لو بل  

.صدقني  
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مصادفة آانت هل  

 
 
 

 المتخمرة المواد أخالط من.. مصادفة خلق اإلنسان أن يقول أن المادي للمفكر دائما يحلو
 نشأة إلى أدى تفاعل بالمصادفة حدث سنة مليون آالف سةخم منذ المستنقعات طين في

 إلى الطين المصادفة حولت آيف ال و التفاعل، هذا حدث آيف لنا يقول ال هو و.. الخلية
 ندهش، أن يجب ال إننا و حدث، قد البد األمر هذا إن يقول هو إنما و.. حية خلية

 و آاتبة آلة على يدق جلس قردا أن لو و.. جدا طويل زمن سنة مليون آالف فالخمسة
 أن بالمصادفة سيحدث البد فإنه الزمان من سنة مليون آالف خمسة مدى بأصابعه يلهو
.لشكسبير بيتا يكتب  

 
 خلية إلى الطين تحول تدبير ال و فيها إحكام ال فردية بمصادفة أنه آمنا و صدقنا.. حسنا
..بعد؟ ماذا و.. حية  

 
 الوحيد الكائن تطور أخرى بمصادفة إنه ليقول مخه فيهرش يعود المادي المفكر إن

. الخاليا متعدد آائن إلى الخلية  
 

.. سكتين إلى الحياة طريق تفرع ثالثة عشوائية بخبطة إنه ليقول رأسه فيهرش يعود ثم
 التي الحيوانية الحياة سكة و.. األرض في الثابت النمو اختارت التي النباتية الحياة سكة

.الطموح المغامر بنسلها الجو و البحر و البر تقتحم حترا و الحرآة اختارت  
 

 حمير، إلى الكالب بها ليحول أخرى مصادفات بمجموعة يخرج و قفاه فيهرش يعود ثم
.قرود إلى نسانيس، إلى زراف إلى خيول، إلى  

 
 لبنانيا فيلما مخمور هو و يكتب ثالثة درجة سينمائي مؤلف يخجل مصادفات هي و

.روايته في هايكتب أن – ساقطا  
 
 حمار لجد بالمصادفة حفيد أنه يعتقد الذي و بالخجل، يؤمن ال الذي المادي المفكر لكن و

 إلى الغوريال و غوريال، إلى الشمبانزي بها يحول المصادفات من سيال فيخلق يعود
 خلق اإلنسان أن أثبت و المشكلة من انتهى فقد الصعداء يتنفس و يديه يفرك ثم.. إنسان
.بالمصادفة يموت و صادفةبالم  
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 جئنا قد مادمنا مزاجنا على و اعتباطا نعيش الماديون المفكرون يترآنا ال لماذا أفهم ال و
 في عشواء خبط نهايتها إلى بدئها من الحياة مادامت و بالمصادفة نموت و بالمصادفة

.التراب إال بعدها ليس و.. عشواء خبط  
 

 مذاهب معرآة في ببعض بعضهم الناس يضربون و الدموية الحروب هذه يثيرون لماذ
لها؟ نهاية ال  

 
السحق؟ و الجبر و القهر و العنف هذا لماذا  

 
 الدنيا إلى بنا جاءت المصادفات من مهزلة هي إنما.. هناك حق ال و ماذا أجل من و

 بال العدم و التراب و الصمت يكون ثم.. معنى بدون علينا تقضي هي ثم حكمة بدون
 الناس قتل لماذا و الجنون هذا فلماذا.. يعتقدون هكذا و.. يقولون هكذا.. حساب بال و بعث
عقيدتهم؟ هكذا آانت إذا.. الناس ذبح و  
 
.مناقشة إلى تحتاج ال فهي الساذجة، المصادفات حكاية أناقش لن و  
 
 و مبدع فنان أمام أننا لنعرف نقوشه و ألوانه و بنسجه فراش جناح إلى ننظر أن يكفي و
 رائعة سيمفونية هي إنما و.. للمصادفة واحد خطا ال و واحدة بقعة تترك لم ملهمة يشةر
.األلوان و الخطوط من  

 
 آيسان لها بيضة آل أن ننظر حينما فنكتشف الماء على بيضها تضع تافهة بعوضة
..للطفو  

 
 على بيضها لتعويم الهوائية األآياس هذه لتصنع أرشميدس قوانين البعوضة علم من
لماء؟ا  
 

..أجنحة بذرة لكل فإذا.. بذورها تنثر هي و الصحارى أشجار  
 

الهوائي؟ الحمل قوانين األشجار علم من  
 
 آالف و مئات تقطع أن بذورها على أن عقل بال التي األشجار تلك أدرآت آيف و

األجنحة؟ بهذه فزودتها ماء عن بحثا الصحارى في األميال  
 

ليخرج؟ البيضة في مكان أضعف على بمنقاره يدق أن الكتكوت علم من  
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األنظار؟ عن لتختفي بيئاتها بألوان تتلون فراحت التنكر فنون الحشرات علم من  
 

 بدون الشمع من الجميلة الدقيقة السداسية البيوت هذه لتبني العمارة قوانين النحل علم من
مسطرة؟ بدون و حاسبة آالت  

 
 اآلخر نصفها إلى األرضية الكرة نصف من السنوية الهجرة رحلة في الطيور يهدي من

أوآارها؟ إلى عائدة.. رادار بدون و بوصلة بدون  
 
.بيضها لتضع البحار و المحيطات عبر تهاجر التي األسماك مثلها و  
 

 التطور رحلة هدى الذي هو أنه و. خالقا هناك أن مكابرة بدون و ببساطة نعترف ال لماذا
!لهدف اإلنسان خلق و لحكمة شيء آل خلق أنه و. اإلنسان إلى الخلية من  

 
 من شيء آل في اإلبداع ترى التي السليمة السوية الفطرة و البداهة إلى نعود ال لماذا
 فنصل.. السماء في المجرات و الشموس إلى الفراش، جناح إلى الشجر ورق إلى الذرة
 و.. سدى يكون نأ يمكن ال الخلق هذا مثل و اإلبداع هذا مثل إن.. البسيطة النتيجة إلى

..بعده ما للموت و.. بقية للقصة إنما و.. عبثا ليموت عبثا يخلق أن يمكن ال اإلنسان  
 
 الذين الماديين المفكرين أحفاده في لها عالج ال التي آثاره خلف قد الحمار الجد أن أم

.الخواء في يدورون و الهباء على يقتتلون  
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مسير أم مخير  
 
 

 و آتبك آل في تردده الذي قرارك إلى وصلت آيف.. استغراب في دائما القراء يسألني
.مسير ال مخير اإلنسان بأن مقاالتك  

 
 و األسرة و االسم و الموت و بالميالد عليه محكوم هو و مخيرا اإلنسان يكون آيف
 و شخصيته له تشكل التي األشياء هذه في اختيار ال و قوة، ال و له حول ال و البيئة،

.تصرفاته  
 
 و البيئة بين حتمية عالقة يقيمون حينما البداية منذ أولي خطأ في يقعون القراء و

 حتمية توجد فال خاطئ، تفكير هو و الشخصية، بين و تقاليدها و األسرة بين و.. السلوك
 الفرق هو هذا و احتمال و ترجيح – األآثر على – يوجد إنما و.. اإلنسانية األمور في
.الحديد برادة و اإلنسان بين الفرق هو هذا و الجماد و نساناإل بين  

 
 خطوط في تراص و جبرية و حتمية في المغناطيسي المجال خطوط تطاوع الحديد برادة
.المغناطيس حول نرشها حينما حتما المجال  

 
. ترجيحا أو احتماال آونها على تزيد ال بظروفه عالقته فإن اإلنسان أما  

 
 و.. احتمال مجرد اآلخر هو محافظا ينشأ أن محتمل محافظة عائلة في ينشأ الذي االبن
 محطما التقاليد، على ثائرا متمردا انقلب قد و االبن هذا فنرى العكس، يحدث ما آثيرا
..لها  

 
 يقال الكالم نفس و.. اإلنسانية المسائل و الميكانيكية اآللية المسائل بين الفرق هو هذا و
.. البيئة في  

 
.البيئة يشكل أيضا اإلنسان لكن و.. اإلنسان تشكل البيئة  

 
 مشاآل اإلنسان أخضع آيف ترينا سوف حولنا العصري المجتمع في سريعة نظرة و

 الهواء يكيف فهو يسودها أن استطاع و علمه و بعقله المسافات و البرد و الحر
.الهاتف و البرق و السريعة بالمواصالت المسافات يهزم هو و بالمكيفات،  
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 لها ذاتها في صلبة إرادة لكنه و.. البيئة حتميات تشكلها سلبية هالمية آتلة ليس اإلنسان
.األحداث توجيه في حريتها  

 
 ها.. تقاليده و اسمه مقتضيات و بيئته و أسرته تحكمه طفال ولد الذي اإلنسان هو هذا و
 في انقالبا فيصنع جديد مجتمع إلى ينتقل و أسرته و بيئته و اسمه يغير و يهاجر ذا هو
.أساسه من يغيره و الجديد المجتمع هذا  

 
.التاريخ يغير بالكتاب فإذا.. آتابا فيترك يموت ذا هو ها و  
 
 يموت التي الطريقة في و بها يولد التي الطريقة في الحيلة قليل اإلنسان أن صحيح و
 و يهدم و يبني أن ىعل القدرة اهللا أعطاه.. حضارة يصنع موته و ميالده بين لكنه و.. بها

 الخير مقاليد سلمه و.. يدمر و يعمر و يفجر و يخترع و يبتكر و يفكر و يتحرر و يحرر
.االختيار حرية و الشر و  
 
 العكس على هي بل الحرية عدم على دليال تقوم ال الظروف ضغوط و البيئة حواجز و

 العالم هذا مثل في و.. تعقبا بال عالم في للحرية معنى فال.. الحرية هذه وجود على دليل
 من بحريته يشعر مقاومات لرغباته توجد ال إذ حرا، اإلنسان يسمى ال عقبات بال الذي
.عليها التغلب خالل  

 
 عن تكشف فهي.. عليها تتغلب التي العقبات خالل من إال نفسها عن تعبر ال الحرية و

.الفعل مقاومة و الفعل خالل من جدلية بصورة نفسها  
 
.العكس ليس و الحرية أدلة من العقبات و العوائق و الضغوط انتآ لهذا و  
 
 المادة و التخيير مطلق مخير حر اهللا إن يقول بأن المشكلة يحل الغزالي الفيلسوف و

 مسير مخير أنه أي.. المنزلتين بين منزلة في اإلنسان و.. التسيير منتهى مسيرة الجامدة
.اربمقد مسير بمقدار مخير.. الوقت ذات في  

 
 منطقة في.. ضميره منطقة في الحرية مطلق حر اإلنسان إن أقول لكالمه توضيحا و

 و يدك، يقبل أو باسمك يهتف أن على خادمك تجبر أن تستطيع فأنت.. النية و السريرة
 منطقة هي و الكراهية و الحب فمنطقة.. يحبك أن على تجبره أن تستطيع ال لكنك

 جنده وضع و الحصار عنها رفع و القيود آل من اهللا حررها حرة منطقة السريرة
..خارجها  

 
.الباب له فتحت و أنت دعوته إذا إال قلبك الشيطان يدخل ال  
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.المحاسبة و المسئولية مناط ألنها حرة النية هذه اهللا أراد قد و  
 

 و الظروف طريق عن اإللهي التدخل فيها يتم التي المنطقة فهي الفعل منطقة أما
.صاحبه نية حسب معسرا أو ميسرا ما أمرا اهللا ليجعل لمالبساتا و األسباب  

 
 َبِخَل َمن َوَأمَّا) 7 (ِلْلُيْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه) 6 (ِباْلُحْسَنى َوَصدََّق) 5 (َواتََّقى َأْعَطى َمن َفَأمَّا(( 

)الليل() )) 10 (ِلْلُعْسَرى َفَسُنَيسُِّرُه) 9 (ِباْلُحْسَنى َوَآذََّب) 8 (َواْسَتْغَنى  
 

 يكتمه ما منا آل ليخرج.. لألخيار الخير أسباب يمهد و.. لألشرار الشر أسباب اهللا يمهد
.بفعله يتلبس و نيته و سريرته عن يفصح و  
 
 باألسباب اإلنسان يستدرج فاهللا للتخيير، مناقضا أو منافيا اإللهي التسيير يكون ال بهذا و

.باختياره يتلبس و تهدخيل و نيته عن يفصح و يكتمه ما يخرج حتى  
 

.أنفسنا أمام يكشفنا و اختيارنا و إرادتنا يفضح بإرادته اهللا  
 
 فاهللا.. تناقض دون.. الوقت ذات في مسيرا مخيرا اهللا آتاب في اإلنسان يكون ثم من و

 ما و قلوبنا في نخفيه ما و ألنفسنا نريده ما أنفسنا على نكتب حتى لنا يقدر و لنا يريد
 و األسباب خالل من استدراجا إنما و إآراه، أو جبر دون األعماق مقأع في نختاره

.المالبسات و الظروف  
 
 هو اختياره و اهللا إرادة هي إرادته تكون بأن الحرية ذروة يبلغ أن منا الواحد إمكان في و

 هي حياته الذي الرباني العبد يكون بأن.. شريعته و اهللا أمر هو عمله و اهللا اختيار
:المسيح عنه قال الذي الحب إنه.. تكليفا ال اختيارا و حبا اهللا فيعبد اإللهي، الناموس  

 
)).مكانه من النتقل مكانك من انتقل للجبل قلت و ايمان ذرة قلبك في آان لو((   

 
 فيحقق ألحبابه، ذاته من اهللا يعطي آذلك نحب لمن نفوسنا ذات من نعطي أن يحدث آما
.حقا راألحرا فيكونون يشاءون ما لهم  
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سبعة الرقم لغز  
 
 

 السنة و.. راحة يوم منه يجعلون و) السبت ( األسبوع من السابع اليوم يقدسون اليهود
 يسمونه و األربعون و التاسع العام أي 7 * 7 آذلك و.. السبت سنة يسمونها و السابعة
.العيد عام  

 
.السابع اليوم في احاستر ثم أيام ستة في العالم خلق اهللا إن التوراة لنا تقول و  
 
 آتاب يفتح القيامة يوم اهللا إن الرؤيا سفر في الالهوتي يوحنا لنا يقول اإلنجيل في و

 سبع تحدث و أبواق سبعة في المالئكة من سبعة فينفخ السبعة، األختام يفض و األقدار،
.الدنيا بها تنتهي آوارث  

 
 بها مرت عجاف ليال سبع و للجحيم، أبواب سبع و سماوات، سبع عن القرآن يحدثنا و

 سبعين و عاد، قوم على المهلكة الرياح فيها سخرت ليال سبع و يوسف، نبوة أيام مصر
 يقول و ذراعا، سبعون طولها جهنم في سلسلة و. اهللا مع لميقاته موسى جمعهم رجال
).العظيم القرآن و المثاني من سبعا أتيناك لقد و: ( الكريم للنبي  

 
.السابع اليوم في العرش على استوى ثم أيام ستة في العالم خلق اهللا إن يقول و  
 

 فالنور. أعجب هو ما لنا يقول نجده فإنا العلم إلى جئنا و جانبا المقدسة الكتب وضعنا فإذا
 ذلك بعد يأتي ثم. البنفسجي إلى األحمر من الطيف، ألوان هي ألوان سبعة من يتزلف
 متتاليات في هكذا و البنفسجي، فوق إلى راألحم تحت من منظورة غير ألوان سبعة

.سباعية  
 
 تأتي ثم.. فا مي، ري، دو، سي، ال، صول،: نغمات سبع من سلمها يتزلف الموسيقى و

 هكذا و أخرى، نغمات سبع السلم بنا فيرتفع يعود و لألولى، جوابا فتكون الثامنة النغمة
.سبعات سبعات  

 
 سبع في الذرة من خارجا اإللكترون فزيق الشمس قلب داخل األيدروجين ذرة في و

 حزمة يبث مستوى آل في للطاقة، مستويات سبعة تقابل مدارات سبع له لتكون قفزات
.السبعة الضوء أطياف من طيف هي الطاقة، من  

 
.يعيش ال ذلك قبل ولد إذا و السابع، الشهر في إال نموه يكتمل ال أمه بطن في الجنين و  
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.المولود)) بسبوع((  االحتفال توارثنا قد و  
 

.اتفاق بينها يكون أن دون األمم جميع في ذلك نجد أسابيع، إلى أيامنا قسمنا نحن ثم  
 
 يقبل ال و تربيعي، جذر له ليس و القسمة، يقبل ال فريدا رقما سبعة رقم نجد نحن و

.حسابية وحدة ذاته في فهو. الحسابي التحليل  
 
 في و التسابيح، في و التمائم، و األحجبة و السحر طالسم جميع في مستعمال نجده و

.األوراد قراءة  
 
 و الذوق، و اللمس، و الشم، و البصر، و السمع، حاسة. حواس سبع لإلنسان نجد و

.المكان في الوضع إدراك حاسة و الزمن، إدراك حاسة  
 
 في آذلك هي و الزرافة، في آذلك هي و القنفذ في آذلك هي. سبعا الرقبة فقرات نجد و

 في الطول أقصى بين الرقبة طول تفاوت من بالرغم و الخفاش، و الحوت و اإلنسان
.القنفذ في القصر أدنى و الزرافة  

 
.مصادفات هذه آل هل  

 
.الرقم نفس على المصادفات هذه آل تجتمع أن يجوز فكيف واحدة مصادفة صحت إذا و  
 

 في و الكون هيكل بناء يف جوهري و مهم رقم أنه و. داللة له رقم أنه نعترف أن يجب
.اإلنسان تكوين  

 
.التأمل و التفكير يثير لغز أنه و  
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الكذاب الواقع  
 
 
 

..الحقيقة هو دائما ليس الواقع في نراه ما  
 

..اليد لمس نلمسه و العين رأي نراه ما حتى  
 

 وه العكس أن فالحقيقة ذلك مع و األرض، حول يوم آل تدور بأعيننا الشمس نرى فنحن
.الشمس حول تدور التي هي األرض و الصحيح،  

 
.حجما أصغرها أنه مع حجما، الكواآب أآبر السماء في القمر نرى نحن و  
 
 ذرات عن عبارة الحقيقة في أنه مع متدامج، صلب بأنه فنشعر الحديد نلمس نحن و

 لنا يخيل ما و.. بعدا السماء نجوم بين آما الذرة و الذرة بين و مخلخل، فراغ في منثورة
 الذرة بين الكهربائي المغناطيسي الجذب قوى الحقيقة في هو تدامج و صالبة أنه باللمس

.الحديد ليس و بأصابعنا القوانين نلمس نحن.. الذرة و  
 
 فوق يوجد ال أنه مع تحت، أنها على األرض و فوق، أنها على السماء إلى ننظر نحن و
.جوانبها آل من باألرض تحيط السماء و.. تحت ال و  
 
 آلوح شفاف الكونية لألشعة بالنسبة أنه مع اختراقه، يمكن ال شيء لنا بالنسبة الهرم و

.خالله من تنفذ و خالله من ترى الزجاج،  
 
 جحيم الفضاء أعماق لبرودة بالنسبة هو البرودة في غاية أنه نظن الذي القطبين صقيع و

.ملتهب  
 
 التي فالقبلة.. أآثر و أآثر األذن و اللسان و نالعي علينا تكذب اإلنسانية الحقائق في و

.سرقة مشروع آانت أنها النهاية في نكتشف حب مشروع البداية في تصورناها  
 
.الحب ذروة أنها الجميع يكتشف الكراهية ذروة بأنها الجميع أحس التي القتل جريمة و  
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 الحقيقي الدافع يكون قد بجمالها إحساسها لفرط زوجته من خيانة أنه للزوج يبدو قد ما و
 باستدراج منه الخالص تحاول بالنقص، شعورها و بقبحها الزوجة إحساس هو له

.أخرى إلى خيانة من االنتقال و الرجال، إعجاب  
 

.انتحارا آان أنه نفسه البطل يعلم قد بطولة أنه على باإلجماع الجرائد عنه تكتب ما و  
 
 التزييف من شبكة في الحق يغرق و ثر،أآ األمور تتعقد االجتماعية الحقائق في و

.لها حد ال سذاجة بظاهرها األمور على الحكم يصبح و اإلرادات، آل فيها تشترك  
 
 تكتب و السلطة، ورائهم من و عصر آل في المؤرخون يكتب التاريخية الحقائق في و

.يقولوا أن األقوياء يريد ما أقالمهم  
 

..الحقيقة إلى الوصول أصعب ما و  
 

 يوم آل تتفتح وردة حياة عن أآيدة حقيقة إلى الوصول من أسهل المريخ إلى لوصولا إن
 إلى الوصول من أسهل الفضاء متاهات في نجم أبعد إلى الوصول إن بل.. نافذتك عند

.منك شبر بعد على امرأة قلب في يهمس ما حقيقة  
 

 أنه الحقيقة و فعنايد المجد حب أن فنظن نفسها، عواطفنا حتى علينا تزين عقولنا إن بل
 الذي أن حين في القسوة إلى تدفعنا التي هي العدالة أن نظن و.. الذات حب و الغرور
.الحقد و الحسد هو يدفعنا  

 
الحقيقة؟ أدرآت لقد.. يقول أن يستطيع الذي من  

 
نفسه؟ عرف أنه يدعي أن يجرؤ الذي من  

 
.أعلم اهللا.. نقول أن التواضع باب من ليس  

 
 تحت يجري ما حتى الجهل آل نجهل إننا.. الدنيا في األآيدة الوحيدة لحقيقةا هي إنما و

.أبصارنا و أسماعنا  
 
 فراح الحق، امتلك أنه واحد آل تصور قد و.. لرأي فريق آل يتعصب جهلنا برغم و

.لآلخرين المحارق و المشانق ينصب  
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 الحياة ألصبحت و ،قلوبنا في الحب و الرحمة باب النفتح قدرنا و جهلنا أدرآنا لو و
.نحياها بأن جديرة األرض على  

 
!نعرف؟ ال أنا نعرف متى  

 
 
 
 
 
 

امبراطور أنت  
 

 
 إنك و.. شروان أنو آسرى حياة من بذخا أآثر حياة تعيش إنك لك قلت إذا تصدقني ال

.الحقيقة لكنها و.. مصر فرعون و. الرومان قيصر و. فارس امبراطور من ترفا أآثر  
 

 يجرها آارو عربة آان النقل وسائل من يقتنيه أن مصر فرعون تطاعاس ما أقصى إن
..حصان  

 
!طائرة في مقعدا تحجز و قطارا، ترآب أن تستطيع و خاصة، عربة عندك أنت و  
 
 بيتك تضيء أنت و.. الزيت قناديل و بالشموع قصره يضيء آان فارس إمبراطور و

!بالكهرباء  
 
.القرب في الماء إليه يحمل و.. السقا من يشرب آان الرومان قيصر و  
 
!أنابيب في الماء إليك يجري و حنفيات من مرشحة مياها تشرب أنت و  
 
.فراغه و لهوه أوقات في له تعزف موسيقية فرقة عنده آانت الرشيد هارون و  
 
 أذنك إلى تحمل و الموسيقية، الفرق آالف إلى توصلك الراديو مفاتيح عندك أنت و

!فن آل و صوت آل من ممتعال و المطرب و المبهج  
 
..أراجوز عنده آان غليوم اإلمبراطور و  
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.أراجوز بمليون يسليك تليفزيون عندك أنت و  
 
!السيزاما و سكوب السينما عندك و  
 
..الفرنسي المطبخ أصناف أفخر يقدم طباخ عنده آان عشر الرابع لويس و  
 
 و ياباني، مطعم و ي،ألمان مطعم و صيني، مطعم و فرنسي، مطعم بيتك تحت أنت و

 و مربات و معلبات، و مخلالت مصنع و مسمط، و آشري، محل و محشي، محل
!حلويات  

 
 من مائتين على تزيد تكن لم ثروته آل إن التاريخ لنا يقول العالم أغنياء أغنى قارون و

.شهر في اآلن تكسبه أن تستطيع مبلغ هو و.. النحاسية بالعملة الجنيهات  
 
.. للواحدة فرنكات بعشرة بباريس بيجال في معروضات اآلن تجدهن فةالخلي جواري و

.أوآازيون لون آل من بيض و سود و سمر و شقر  
 
 و الصيف قيظ في الخليفة وجه على العبيد بها يروح آان التي النعام ريش مراوح و

 لزر سحرية بلمسة جنة إلى بيتك تحول هواء مكيفات مكانها اآلن عندك آب، لهيب
!ئيآهربا  

 
.إمبراطور أنت  

 
..لك بالنسبة هالفيت و جرابيع األباطرة هؤالء آل و  
 
.فيها نمرح التي النعم برغم جدا تعساء فنحن لهذا و.. جدا أغبياء أباطرة أننا يبدو لكن و  
 

 عنده من و.. عربتان عنده لمن حسد في ينظر إنما و بها، يستمتع ال عربة عنده فمن
 من يموت يكاد طائرة عنده من و.. طائرة يمتلك جاره نأل حاله، على يبكي عربتان
 إلى ينظر و يترآها جميلة زوجة عنده من و.. مطار عنده أوناسيس ألن الغيرة و الحقد
..جاره زوجة  

 
.حسدا و حقدا بعضا بعضنا يقتل و بعضا، بعضنا يسرق النهاية في و  
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 ال بأنه نصرخ ثم.. بيوتنا في لمالنابا نشعل و.. الرخاء هذا آل على ذرية بقنبلة نلقي ثم
..المصانع العمال يحطم و.. الجامعات الطلبة يحطم و.. اجتماعية عدالة توجد  

 
.الحروب آل وراء الحقيقي الدافع هو – العدالة ليس و – الحقد و  
 
 ما إلى ينظر لن واحد آل ألن بعضا، بعضهم يقتل فسوف لألفراد الرخاء تحقق مهما و
.أبدا الناس يتساوى لن و غيره، يد في ما لىإ إنما و يده، في  

 
 تثور سوف و أضعاف، ثالثة أجره ارتفع من إلى تنظر فسوف ضعفين راتبك ارتفع فإذا
.مسدسات شراء في راتبك تنفق و تحتج، و  
 

.حيوانات بغرائز نفكر مازلنا لكننا و.. صحيح هذا.. أباطرة أصبحنا لقد  
 

..محبته في تخلف و.. معيشته في اإلنسان ارتقى.. آحضارة تأخرنا و آمدينة تقدمنا  
 

..إمبراطور أتعس لكنك و.. صحيح هذا.. إمبراطور أنت  
 
:فيها تقول مضحكة بطاقة تترك و نفسك تقتل سوف و  
 

.)أباطرة السوبر(من آله عالم في إمبراطورا أعيش أن أستطع لم.. الفقر بسبب انتحرت  
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اةالمساو عدم قانون  

 
 
 
 

.مساواة فيها ليس الدنيا  
 
.شيء أي في مساواة ال  

 
.الجمال و الرائحة و الشكل حيث من مختلفة رتبة لها وردة آل  

 
.وردتان تتساوى ال  

 
 و.. فير جود فولي و.. جودفير و.. 7 جيزة و.. السكالريدس نجد القطن عائلة نفس في و

.الواحدة العائلة في أخوان يتساوى ال.. التيلة قصير و التيلة طويل  
 
.. األصناف و الدرجات و الرتب عشرات مثال آالبلح واحدة عائلة في نجد الفاآهة في و

 صنف آل و)).. عيشا (( بلح و الرشيدي و األسيوطي و الحياني و السماني و الزغغلول
.مذاق و نكهة و طعم له  

 
 أسرة آل و نوع ألف من أآثر آالنمل الواحدة الحشرة من لنا يصنفون الحشرات علماء و
.مصنف و مصنف مائة من أآثر فيها إن لنا يقولون النمل أسر من  

 
 و األسود و األحمر و الغبي، و الذآي فنجد.. التفاضل و التفاوت يزداد اإلنسان في و

 الكثيف و األصلع و السمين، و القصير و الطويل و األشقر، و األبيض و األصفر
 يولد من و.. خشب من بحنجرة يولد من و ذهب من ةبحنجر يولد من نجد و.. الشعر
..قبيحا يولد من و جميال  

 
.مختلفة إصبع بصمة يحمل إنسان آل إن بل  

 
.ذاته في رتبة هو إنسان آل و  
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 و المواهب من ثروة و شيك، و صرف إذن و تموين بطاقة ميالده لحظة يتسلم إنسان آل
.به الخاصة التسهيالت  

 
 التكاثر، او للتجدد قابلة غير محدودة المخ خاليا من بعدد مولود لآ يولد هذا من أآثر و
 آل هي الخاليا هذه من عدد منا واحد لكل و.. يستحدث ال الخاليا هذه من يموت ما و

.اآلخر عن مختلفا الخاليا هذه من عددا يوهب واحد آل و.. ثروته  
 
 هو المساواة عدم أن و.. اوتالتف و التفاضل قانون على تقوم آلها الدنيا أن هذا معنى و

 مادة آل الجماد حتى.. الجماد و اإلنسان و الحيوان و النبات في.. شيء آل في القاعدة
 الخاصة هندستها لها و الجزئي، وزنها و الذري، وزنها لها و الخاصة، بلورتها لها فيه
. عددها و اإللكترونات توزيع في  

 
.اإلطالق على مساواة ال  

 
.لخالئقه الكون قخال أراد هكذا  

 
.درجات يخلقنا أن – يعلمها لحكمة – أراد هو  

 
.نفوسنا على ليظهرنا و ليختبرنا الضعيف و القوي فينا خلق لعله و  
 

.يساعده؟ و عليه يعطف و عليه يحنو أو الضعيف القوي يأآل هل  
 

 دركأ لو الزوال؟ مصيرها أن و بأجل، هبة انها و الخالق، من قوته أن القوي يدرك هل
 ما يوما سيصبح أنه يعلم ألنه الضعيف، لنجدة قوته يوظف الذي المؤمن سيكون فإنه هذا

.منه أضعف  
 
 و باليمين يضرب يمضي و هو، عنفوانه العنفوان و هو، قوته القوة أن إليه سيخيل أنه أم

.بالشمال  
 

.منه أعلى لقوة وجودا يتصور ال الذي المنكر الملحد فهو هذا فعل لو  
 
 أنك تحس أن بين و.. قوي بأنك تحس أن بين.. شعرة فرق.. بسيط الفرق أن قعالوا و

.منحة و عطية قوتك أن و.. القوة هذه وهبت  
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 الطريق مفرق هو و.. سلوآين بين و عقليتين بين هائل فرق هو البسيط الفرق هذا لكن و
.اإللحاد و اإليمان بين  

 
.. بالفعل طريقها لتختار لمخلوقاته لقالخا أتاحها التي الفرصة هي الدنيا أن يبدو و

..حقيقتنا على يعّرفنا و.. نفوسنا على ليظهرنا  
 
 آل يتصور و.. نعلم ال نحن لكن و.. قيمته و منا واحد آل استحقاق البداية من يعلم هو و
 و المحنة تكون أن بالدنيا أراد لهذا و.. الجنة يستحق الذي الفاضل الكامل أنه منا

.. الزمن انتهى و الدنيا انتهت إذا حتى.. قيمته و نفسه واحد آل فيه يعرف الذي االمتحان
 مراتبها و منازلها النفوس نزلت و.. الحقة درجاتها في النفوس ترتيب أعيد و

 في البث أنه و.. بالفعل األسفل أنه األسفل علم و.. العدل أنه نفس آل علمت.. الصحيحة
 و الجحيم هو هذا و.. مكانه هذا ألن.. ذلك في ظلم ال و.. األبد إلى السفلى المنزلة هذه
.حق هو  

 
 هو هذا و العليا، الرتبة إال الجنة ما و السفلى، الرتبة إال الجحيم ما و.. حق الجنة أن آما

..بطبيعتها تتفاضل و تتفاوت أعمال بين الطبيعي التفاضل و التفاوت  
 
.بعينها لعدالةا هو و الوجود قانون هو التفاضل و التفاوت قانون و  
 
.المتساويين غير يتساوى أن بعينه الظلم إنما و  
 
 فرد آل يمنح أن و التسهيالت، و الفرص بين يساوي أن هو األرضي العدل قصارى و

 بين يساوي أن له يصح ال و يستطيع ال لكنه و.. التعلم فرصة و الكساء و الدواء حق
.ذواتهم الناس  

 
.األدنى و األعلى هناك يظل سوف الدنيا تنتهي أن إلى و  
 
.األدنى و األعلى هناك يكون سوف اآلخر العالم في و  
 
 يحاول حين على.. الحقيقية منازلها تنزل سوف األبد عالم في األرواح أن الفرق آل و
 و غدرا اآلخر على يعلو أن يحاول و يستحق، ال ما يغتصب أن الدنيا في إنسان آل
.غيلة  

 
 



rami © 222

الملك شرج راعي  
 

 
 الطبيب عن الفقرة هذه الفراعنة طب عن غاليونجي بول الدآتور آتاب في ما رفأط من
)).خوي((   

 
 القصر طبيب: األلقاب هذه أمامه و سقارة معابد جدران على مدونا اسمه وجد قد و

.. الطب إله لدى المبجل.. العقرب سم على المسيطر.. الملكي القصر أطباء عميد الملكي،
.الشرج راعي.. القبلي و البحري الوجهين أطباء آبير.. أنونيس لدى المقرب  

 
 الناسور و البواسير أن يعني هذا و تيتي، الملك شرج راعي هو)) خوي (( الطبيب آان

 األهمية من آانت أنها و الملوك، أمراض من آانت أنها و التاريخ، قدم قديمة مشكلة
.الملك شرج راعي منهم الواحد بأن األطباء آبار يلقب أن لدرجة  

 
 هناك آان سنة آالف بثالثة ذلك فقبل البواسير، آالم من أصرخ الذي إذن وحدي أآن لم

.تيتي اسمه البواسير من مثلي يصرخ عظيم فرعون  
 

 البواسير جراحة آالم جربوا الذين و.. لي السلوى بعض فيها التاريخية الحقيقة هذه آانت
.الجراحة تلك تثيرها التي العذاب زوبعة في سلوى لحظة قيمة يعرفون  

 
.تيتي الملك حال هو حالي أن أسعدني قد و المستشفى سرير على جانبي الكتاب وضعت  

 
 أني تصورت قد و المورفين حقنة فيه لتغرس الممرضة إلى لهفة في ذراعي أعطيت و

.فعال تيتي الملك  
 
.األبدية عمر في سنة آالف ثالثة تعني ماذا و  
 

)) خوي (( الطبيب أن األمر في تغير ما آل.. لحظات ثالث من أآثر ال.. شيء ال إنها
 و.. الشبراويشي مستشفى المكان و.. صبيح عبداهللا الدآتور اآللهة سليل المبجل اآلن هو

.الجراحة إجراء من ساعات بعد 69 يناير الزمان  
 
.بنفسه يذآرني اآلن األلم و  
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 قد و.. مفتوحتين بعينين معاناته من بدال باأللم أحلم أصبحت أني المورفين فعله ما آل و
.آله الليل بطول حلما آان  

 
.جهنم في ألقي الذي الكافر تيتي الفرعون أني أرى آنت الحلم في و  
 
..نار من خوازيق على يضعونني الزبانية حولي اجتمع جهنم نار في و  
 
.منصهر آنحاس حمراء فوقي السماء و  
 
.يرحمون ال الزبانية و  
 
.األبد بطول يكون سوف العذاب و  
 
.جراحة أنها تماما نسيت الحلم في و  
 
.العذاب من نهائية ال دراما المؤقت األلم من لي صور الذي المورفين بتأثير هذا آان و  
 
 أتألم أني اآتشف و المورفين ضباب يتبخر و الصبح علي يطلع أن مفاجأة أسعد آانت و
.تشفى سوف جراح من  

 
.الرحيم اإلله حمدت و  
 

.شيء فيه يدوم ال الذي الزمن اهللا يهبنا أن أجمل ما  
 

.ذآرى يصبح ثم يمضي شيء آل  
 

.شاي فنجان حول أحاديث و تروى طريفة مقالة إلى تتحول اآلالم أشد  
 

.معجزة حياتنا أليست  
 
 لحظة آل تتلوث الشرج مجرى في مفتوحة جراح تلتئم و تشفى أن أآبر معجزة أليست و
.. يود صبغة بدون و بنسلين بدون تلقائيا تلتئم و تشفى.. تفضال من الجسم يلفظه بما

.األنسجة في الخالق وضعها التي اإللهية بالقدرة  
 



rami © 224

 و الحلق و الفم عند.. مخرجه عند و الجسم مدخل عند جنده آل حشد اهللا أن عجب من و
 األنفاس و الملوث اللعاب مجرى في هي و تلتئم و المفتوحة الجراح تشفى اللوزتين

.ساحر بلمسة مكانهما فيلتئم اللوزتان تقطع و.. الجراثيم و باألتربة لمحملةا  
 
 المفتوحة الجراح تلتئم القتالة بالميكروبات تموج الفضالت تخرج حيث الشرج عند و

.أسلحته بأمضى سلحنا الذي القادر بقدرة  
 
 من ةشبك أقوى الخالق وضع حيث الشرج منطقة حول اآلالم في السبب هو هذا لعل و

 البيض الكرات من الماليين رصد و الليمف و الدم من أنهارا و قنوات نشر و األعصاب
.عليه تبقي فال وافد ميكروب آل تلتهم التي الحارسة الخاليا و  
 
.الرحمة و العناية في شاك يشك هذا بعد و  
 
 ىإل قذفنا و عون، بدون العالم في بنا ألقي قد إننا سارتر مثل سطحي مفكر يقول و

.رعاية بال و عناية بال لنترك الوجود  
 
 لعرف الوجود درس آما اإلنسان درس و األدب تعلم آما الطب تعلم سارتر أن لو و

.آخر آالما لقال و نفسه حقيقة  
 
 حقيقة الوجود و فاإلنسان.. الطب بكلية اآلداب آلية إلحاق فكرة أحيانا لي تخطر لهذا و

 الخاليا على مكتوبة الروح مالمح و. اآلخر إدراك ندو. األول إدراك يمكن ال و. واحدة
.أرسطو آتب في ليست و  
 
..الورد بتالت و الحمام مناقير على و الشجر أوراق على مكتوبة اإللهية العناية شفرة و  
 

 عن االختفاء على أقدر ليجعلها األخضر الغصن بلون خضراء اهللا يجعلها التي الدودة
.الصحراء بلون الصفراء السلحفاة و.. الوردة بلون الملونة الفراشة و.. عدوها  

 
 عليه منصوبة آمظلة سوداء فتصبح االستوائية الشمس في تتلون التي الزنجي بشرة
.الشمس لفح لتقيه الوقت طول  

 
 خلف الوقت طول الشمس تختفي حيث الشمال ألهل الشفافة البلورية البيضاء البشرة و

 أي عن شعاعة آل إلى حاجة في الجسد جعلت لدرجة الضوء يشح حيث و الضباب،
.الزجاجية الشفافة البشرة تلك مثل طريق  
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 و سمكة آل و.. آغواصات اإلنسيابية الصياغات تلك العناية صاغتها التي الحيتان أجسام
.تريد آما تغوص و لتطفو بالهواء يمتلئ و يفرغ آيسا الطبيعة منحتها قد  

 
 الحشرة.. وظائفها حسب صورة و صورة ألف على ةالعناي شكلتها قد و الحشرات أفواه
 آالبعوضة تلدغ التي الحشرة و. خرطوم صورة على فمها تشكل آالذبابة تمتص التي
 الطبيعة زودتها آالصرصور تقرص التي الحشرة و.. إبرة صورة على فمها تشكل

.مبارد و بمناشير  
 
 في تقع ال حتى آالبات و فبخطاطي الطبيعة زودتها األمعاء على تتطفل التي الدودة و

.الفضالت تجرفها و األمعاء تجويف  
 
 أآثر تبيض اإلسكارس فدودة نسله، من الخالق أآثر مخلوق على األعداء تكاثر آلما و
.دودة مليون من أآثر تنجب و الشهر، في بيضة مليون من  

 
 مجنحة ابذور لألشجار اهللا خلق العيون تندر و الماء يشح حيث الصحاري متاهات في و

 ترحل و األرض، من شبر و شبر ألف في تحط و األربع الجهات في الرياح مع لتطير
.الصحاري تذرع استكشاف بعثات آأنها و شاسعة مسافات  

 
 ألتراسونيك بأمواج الطبيعة زودته الليل في إال يطير ال الذي األعمى الخفاش و

.طريقه بها يستكشف  
 
 إلى ليخرج فينقرها البيضة في مكان أضعف لىإ الغريزة ترشده الوليد الكتكوت و

.الوجود  
 
 آأنه و يشلها و بالسم فيحقنها فريسته عند العصبية المراآز مكان يعرف الزنبور و

.التشريح درس ماهر جراح  
 
 يكتشفها أن قبل المحصوالت تخزين و الزراعة اآتشاف إلى فطرته قادته الذي النمل و

.السنين بماليين اإلنسان  
 
 و األبواب اإلنسان يعرف أن قبل بيوتها في الهواء تكييف عرفت التي الترميت رةحش و

.الشبابيك  
 

.الرعاية و العناية و الرحمة أثر فيها تجد حولك الطبيعة في تخطوها خطوة آل إن  
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.سارتر يقول آما معين بال لنعاني الدنيا إلى بنا يقذف لم  
 

.الرحيم ةرحم إلى بإصبعها تشير الكون في ذرة آل إن  
 

 تلفت و الداء مكان إلى تشير بوصلة و مؤشر هو إنما و.. عبثا لنا اهللا يخلقه لم األلم حتى
.إليه النظر  

 
.المرض موضع على يدك يضع الجسد ألم  

 
.نفسك عن للبحث يدفعك النفس ألم و  
 
 أن يمكن ال و شيء، آل ليست فالدنيا شامل، إدراك إلى آفاقك يفتح و يلهمك الروح ألم و

 آخر عالم وراءها يكون أن البد إنما و. المظالم و اآلالم هذه آل فيها و شيء آل تكون
.عقابه ظالم آل يجد و أصحابها، إلى الحقوق فيه ترد سماوي  

 
 و صالبة اإلرادة تزداد و الشخصية تنمو مجاهدته و عليه الصبر و مغالبته و باأللم و

.والنبات وانالحي غير آخر شيئا اإلنسان يصبح و إصرا،  
 

.المستشفى سرير على تعلمت ما أآثر ما  
 
.آالمه و المرض أليام شكرا و  
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الخلف إلى التقدم  
 
 

 و القطارات و الصلب صنع و الكهرباء، و البخار األوروبي الرجل اآتشف حينما
.ظمةالع و بالسعادة شعورًا امتأل نهارًا ظالمها فأحال المدن أضاء و الطائرات،  

 
 المتخلفين العبيد ماليين إلى السيد نظرة إليها نظر السوداء أفريقيا في قدمه وضع حينما و

 الحيوانات هؤالء بيد األخذ واجب عليه بأن شعر و. المتوحشين المتبربرين المتأخرين،
.العشر الوصايا و العلم و المعرفة نور إلى  

 
:واحد لكل يقول نظيفة ثياب في األوروبي المبشر وقف حفاة عراة زنوج بين و  
 
..تسرق ال  

 
ماذا؟ نسرق: يتساءل بجواره عريان آل نظر و  
 
 و يصطاده، لمن الشجر على يمرح الطير و جسده، على خرقة حتى يملك أحد ال

..يقطفها لمن دانية الفاآهة و يزرعها، لمن مجانًا األرض  
 

لماذا؟ و ماذا نسرق  
 

.اهللا جنة الغني يدخل أن نم إبرة ثقب يدخل أن الجمل على أسهل  
 
الغني؟ هو من لكن و  
 

.أآثر عقارات و سندات عنده الذي.. أآثر نقود عنده الذي.. يملك الذي  
 
. نقودًا نعرف ال و. ملكية نعرف ال و. أقل يملك من ال و أآثر يملك من بيننا ليس لكن و
.عقارات و سندات يملك من بيننا ليس و  
 

!الوحشية و ةالبربري و التأخر عين هذا  
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. أغنياء بعضكم و فقراء بعضكم يجعل سوف. النقود األوروبي الرجل لكم يصك سوف
 معنى فتعرفون األحقاد بينكم تنشأ هكذا و. يملك ال بعضكم و يملك بعضكم يجعل سوف

.العشر الوصايا  
 
العشر؟ بالوصايا يعمل ال نفسه األوروبي الرجل بال ما لكن و  
 

 لماذا بالده؟ إلى الشاطئ على المتراصة البواخر في يشحنها و ابةالغ خيرات يسرق لماذا
 على يكذب لماذا و. بألف يزني و واحدة يتزوج لماذا المناجم؟ في بالسخرة العبيد يقتل
!اهللا؟ على و علينا و نفسه  

 
 تتحالف و األمراض، تحصدهم المتبربرين المتوحشين بين رتابة في تسير الحياة ظلت و

.المستعمرين رصاص و األفاعي، و الحيات و الصفراء، الحمى و رياالمال عليهم  
 
.عالميتين حربين في نفسه قتل مهمة األوروبي الرجل تولى و  
 
.حطم أقام آلما و هدم، بنى آلما. أقامها التي المدينة حصاد تولى و  
 
.ذرة إلى آهرباء من و صواريخ، إلى طائرات من تتقدم ظلت يديه في األدوات لكن و  
 
.بالفعل السيد أصبح أنه تأآيدًا ازداد قد و بالثقة، شعورًا امتأل قد اليوم ذا هو ها و  
 

!!من؟ سيد  
 

!لنفسه عبد و الطبيعة على سيد  
 
.يوم آل النفس لهذه عبودية يزداد هو و  
 

 العربة و الغسالة و الثالجة تستعبده و الفاترينات، في االستهالآية البضائع تستهويه
.الترانزيستور و لريكوردر،ا و البويك،  

 
 رأسمالي بلد على نفسها تفرض الشخصي الترف و االستهالآية البضائع سيطرة و

.آروسيا اشتراآي بلد على نفسها تفرض آما آأمريكا  
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 و السيطرة أجل من و فرد، لكل االستهالآية البضائع و الترف من مزيد أجل من و
 حقيقة إنما و. مذاهب مسألة المسألة تعد فلم ثالثة، حرب تقوم سوف اآلخرين في التحكم
.يتأخر يوم آل هو و. تأخر إنما و يتقدم لم اإلنسان أن المسألة  

 
.عبدها إلى ثم خادمها إلى صانعها من هو تحول و تقدمت التي هي يديه في األدوات  

 
 ما آل و فاترينة، في أطفال لعب من أآثر ليست االستهالآية البضائع هذه آل لكن
.شكلي تقدم هو تقدم من اإلنسان زهأحر  

 
 أآثر آان أرسطو و أفالطون و سقراط أيام سنة، ألفي من أآثر منذ أثينا، في اإلنسان و

 و نفسه، يعرف آيف يبحث آان. بالفعل التقدم إلى الصحيح طريقه يعرف آان و. تقدمًا
 يصل يفآ و العدالة، يحقق آيف و الحرية، يحقق آيف و عبوديتها، من يتخلص آيف
.حرية في اآلخر يناقش واحد آل آان و. اهللا معرفة إلى  

 
.الرصاص اآلخر على يطلق واحد فكل اليوم أما  

 
.حدود بال الجشعة النفس تلك نهم يشبع آيف لكن و نفسه، يعرف آيف يفكر أحد ال و  
 
.الالنهائي طمعها يخنقها االستهالآية، البضائع رآام تحت فشيئًا شيئًا تدفن النفس و  
 

.نتأخر نحن  
 

.البنوك في تلقائيًا األموال تنمو آما حسابي باطراد القوة في تنمو أيدينا في األدوات  
 
.اإلنسان ينمو أن إنما و األدوات، تنمو أن ليس التقدم لكن و  
 

.غضبه على نفسه، على يسيطر أن إنما و اآلخرين، على اإلنسان يسيطر أن ليس  
 

.الرحمة يمتلك أن بل القوة، اإلنسان يمتلك أن ليس  
 

 الشرق، على مذهبه الغرب يفرض أن ال و الغرب، على مذهبه الشرق يفرض أن ليس
.آلمته واحد آل ليقول الصدور ترحب أن إنما و  
 

 إلى و تحت، إلى و وراء، إلى لكن و بسرعة، نسير و صواريخ نرآب اآلن أننا صحيح
 حيوانات.. الحيوانات آل من اسًاافتر أآثر حيوانات فيه نعود آثيف دغل إلى و خلف،
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 و هائلة، أبدان لها فأصبحت التوازن فيها اختل مسوخ. نووية أنيابها و ذرية مخالبها
.هزيلة أرواح و ضئيلة، قلوب  

 
.ينقرض سوف الذي الجديد الديناصور هو اآلن البشري الجنس  

 
 ضخم هائل وانحي السنين ماليين منذ األرض على آان آيف لتعرفوا التاريخ اقرأوا و

 آان أنه السبب و. هلك و انقرض ثم الديناصور، اسمه الحيوانات، جميع يحكم آالجبل،
ً.مغفال و جدُا قويًا  

 
 
 
 
 
 
 

التساؤالت على الرد  
 
 

 البعض و.. األخيرة مقاالتي حول تساؤالت و جادة تعليقات القراء من أحيانا تصلني
.. الناس يشهد أن محاوال عاما ينعشر منذ لي صدرت قديمة آتب من عبارات يلتقط
..لمفكر تغتفر ال جريمة و تناقض من ياله.. مؤمنا أصبحت ثم ملحدا آنت آيف  

 
 ال أسن مستنقع أو مكانها، من تنتقل ال رخام قطعة هو عندهم األمثل المفكر أن يبدو و

.تتطور ال آلية راآدة خاملة حياة أو ماؤه، يتجدد  
 
 ال و يصححه فال خطأه الكاتب يكتشف أن في الذمة و ةالفضيل منهم الواحد يتصور و

.عنه يرجع  
 
 ( الخطأ على لو و الثبات و التعصب و الجمود و الفكرية العجرفة في الكمال يتصور و

).صالحهم في الخطأ هذا أن طالما  
 
 المفكر هو هذا لقالوا و باألحضان، ألخذوني اإللحاد إلى تحولت مؤمنا آنت لو و

.الذاتي النقد رائد هو هذا ..بحق الشريف  
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 أسود، األبيض فرأوا األلوان عمى أصابهم هواهم غير على لذواتنا نقدنا آان لّما لكن و
.خيانة الذمة و رذيلة، الفضيلة رأوا و  
 
 ثم.. أحد في بالمسلمين الهزيمة أنزل و بشراسة اإلسالم ضد الوليد بن خالد حارب لقد و

 بال متناقض رجل إنه أحد يقل فلم المسلول، اهللا سيف أصبح و الدعوة لواء حمل و آمن
.مبدأ  

 
 الدين نفس اعتنق ثم بضراوة بدايتها في اإلسالمية الدعوة الخطاب بن عمر حارب و

.ذمته في ال و صدقه في ال و إيمانه في أحد يشكك فلم.. حاربه و سفهه و سبه الذي  
 
 و أمامه، الملموس الواضح البسيط، بالساذج يؤمن بطبيعته، مندفع شبابه في اإلنسان و

 أمامه، الموجود غير بشيء تطالبه ال ألنها المادي، الفكر و المادية إلى يستريح فهو لهذا
 من للحكمة استخالصا الذهن تجهد ال و تتجاوزه، ال و المحسوس القريب من تبدأ فهي
 تلقائيا تطورت التي المادة سوى شيء ال.. حكمة وجود في تعتقد ال إنها بل.. ورائه

.الخاصة الجدلية بقوانينها  
 
 الجدلية قوانينها المادة في وضع الذي من نفسه يسأل أن حتى يحاول ال المادي المفكر و

.هذه  
 
.غيبيات ألنه الدين يرفض هو و  
 
.أذنيه إلى الغيبيات في غارق نفسه هو و  
 

.اآلخر هو الغيبيات في غرق إليه يحتكم و به يتشدق الذي نفسه العلم إن بل  
 

 عن نعلم ال و.. اإللكترون أحد يرى لم و.. حقيقة أنه على اإللكترون عن يتكلم العلم
.غيب فهو ذاته اإللكترون أما.. آثاره إال اإللكترون  

 
.. االستقبال جهاز و اإلرسال عمود في آثارها إال عنها نعلم ال الالسلكية الموجة بالمثل و
.آنهها أحد يعرف لم و األثيرية الموجة تلك أحد يرى لم  

 
 الهوية مجهولة فهي ذلك مع و فيها شك ال طاقة األخرى هي ذاتها الكهرباء إن بل

 حرآة إلى ضوء إلى حرارة من الظاهرة آثارها مجموعة إال عنها نعرف ال و.. تماما
.مغناطيسية  
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.ناآالم يعجبهم لم غيب هويته إن و بآثاره عرفناه بالمثل اهللا إن لهم قلنا فإذا  
 

 المادة تطورت ثم المادة آانت البدء في.. (( عجيبة جرأة في يقول المادي المفكر إن بل
 في متربعا الخلق بداية لحظة موجودا آان آأنه و )) الفكر و الحياة صور آافة إلى

.الدنيا ميالد على يتفرج بلكون آرسي  
 

.. نظريات و حتماالتا و افتراضات إال يملك ال و.. غيب من يبدأ و غيب عن يتكلم هو
.بالغيبية يتهمنا ثم  
 هم إنما و.. اقتناعا يريدون ال ألنهم إلقناعهم، وسيلة ال المادية دراويش هم هؤالء و

 و مخل تبسيط من فيه ما إلى استراحوا و عليه، تشنجوا و العقائدي الجمود اختاروا
..الكونية للحقائق ساذج تلخيص  

 
 و حساب، ال و بعث ال و هناك، مسئولية ال أنه نساناإل اعتقاد من للراحة أبعث ليس و
.المخابرات و البوليس سوى حسيب ال و عليه رقيب ال يشاء ما يفعل أن له أن  

 
 هواه على ينطلق أن يريد الذي المندفع الشباب قلب إلى أقرب المادية العقيدة هذه مثل و
.مساءلة بال و ضوابط، بال و مرور، عالمات بال  

 
 من فيها بما المتقدمة حياتنا أعطانا الذي هو المادي اإللحادي الفكر أن حاصحي ليس و

 عطاء هي األشياء فهذه.. تليفزيون و راديو و صواريخ و طائرات و عربات و قطارات
 الفكر رجل يطلبه آما الدين رجل يطلبه.. له مذهب ال و.. للكل متاح تراث العلم و.. العلم
.يسار و يمين من  

 
 صدر في راياته يرفع آان آما الوثنية الفرعونية مصر في راياته يرفع العلم آان

.اإلسالم  
.العلم يناقض الدين أن صحيحا ليس و ملكيته أحد يدعي أن يستطيع ال بشري تراث العلم  

 
  )).اقرأ (( القرآن من آية أول في بالعلم يأمر ديننا و

.السماوية مناتعالي به نزلت حرف أول في التعلم و بالعلم صريح أمر  
 ال أنه اهللا شهد (( المالئكة درجة في القرآن في هم و األنبياء، ورثة هم عندنا العلماء و
)عمران آل – 18..)) (العلم أولوا و المالئكة و هو إال إله  

 
 أن يريد إنما و.. العلم ما ال و الدين ما يعرف ال العلم و الدين بين تناقضا يتصور الذي و

الرفض أسهل ما و. للرفض ررامب لنفسه يختلق  
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 إنذار

 
 

.المقاعد على األحزمة اربطوا  
 

 االرتفاع أو الهبوط في بدأت آلما طائرة آل في األحمر بالنور تظهر التي العبارة هذه
 الحضارة عربة في تظهر العبارة هذه مثل بأن اآلن أشعر.. يقع خطيرا تغييرا بأن منذرة
..أسفل مرحلة إلى بالهبوط منذرة الزمان هذا في بشريال الجنس نحن جميعا نرآبها التي  

 
 إنما و.. نرتفع ألننا ليس.. المقاعد على األحزمة نربط أن يجب بأننا.. النذير هذا أسمع
.نتدهور و.. نهبط و.. نهبط ألننا  

 
 و العراق قتال.. أنجوال في الدم أنهار.. نيجيريا في الجماعي القتل.. فيتنام في المذابح
 القنابل تفجير.. لبنان في األهلية الحرب.. األردن في الالجئين حرق و إيران

 في الموت تحمل مدارية صواريخ إطالق و.. البحر تحت و األرض تحت الهيدروجينية
.األرض حول أحزمة  

 
 لم و يستحي يعد لم.. بأنيابه يلوح و مخالبه البشري الوحش يخرج الغرب و الشرق في
 و الحرية باسم يتكلم الذي المهذب الديبلوماسي أسلوب إلى أيلج يعد لم.. يخجل يعد

..االستعباد و االستغالل من الشعوب تحرير و الديموقراطية  
 
 الفلسفي المنطق يسوق و البراقة النظرية الشعارات يردد و السالم راية يرفع يعد لم

 و.. تسود أن تريد آبرى دول أمام بنا فإذا.. حقيقته عن فجأة النقاب آشف إنما و.. المحكم
..غير ال السلطة على تتصارع قوى  

 
 عدوهما يبادالن مما أآثر العداوة بعضهما يبادالن عمالقان منه خرج الشيوعي المعسكر
 على حبر مجرد آأنه و ذاتها الشيوعية منطوق بذلك مناقضين.. الرأسمالية المشترك

 و.. بروليتاريا.. هائالن كرانمعس هنا فها الطبقات، صراع يحرآه التاريخ يعد لم.. ورق
.يتصارعان آالهما و بروليتاريا  

 
 و فيتنام أرض على التاريخ في جريمة أبشع علنا تمارس بدأت بدورها الرأسمالية و

.أفغانستان في الشيوعية و.. لبنان في وجهها عن آشفت الصهيونية  
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.عضالتها تستعرض البحار تذرع راحت األساطيل و  
 
.الرعب بث في تتنافس و الجو في تزمجر قتانطل الطائرات و  
 
.التجسس في تتسابق راحت الصناعية األقمار و  
 
.مدى منك أطول أنا.. لآلخر يقول صاروخ آل.. الصواريخ و  
 

..القوة.. القوة.. القوة  
 

.. الموت وسائل البتكار.. القوة لصناعة العلم تسخير إلى انتهت المادية الحضارة
 فائض و.. للسالح ترصد الماليين و.. قارات تفترس الفاقة و يةالتغذ نقص و المجاعة
.سعره ليرتفع البحر في يلقى القمح  

 
 بنا تهبط الحضارة عربة بأن أشعر و.. إفالسها أعلن إن و. المادية الحضارة أفلست لقد
..أسفل و أسفل و أسفل إلى  

 
.حقالما للخطر استعدادا المقاعد على األحزمة نربط أن علينا إن و  
 
 التشدق عن نكف و األآاذيب ترويج عن نكف و بالحقيقة أنفسنا نواجه أن علينا و

.لها وجود ال بحريات  
 

.اإلنكشارية و المرتزقة عصور عادت فقد  
 
.راية أي تحت يقتلون ألنهم مرتباتهم يقبضون ألوف هناك و  
 
 و متكأل تتجسس )) مزدوجا جاسوسا تكون آيف.. (( فن إلى تحولت الجاسوسية و

.أآثر يدفع من لحساب و بذمتين تعمل و ضدها  
 
 في األقوياء تحكم تبرير و الصحفي لالستهالك و للسلطة ذرائع إلى تحولت المذاهب و

؟..بالضعفاء األقوياء استبداد و للضعفاء، األقوياء ظلم و الضعفاء،  
 
.حقيقي إفالس إعالن هذا و  
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 ماضون نحن و قنبلة، صنعت قد آانت إن و إنسانا تصنع أن المادية الفلسفة عجزت لقد
 هذه. آخر اتجاه في آلها الحضارية المرآبة دفة تغيير إلى نبادر لم إن محقق سقوط إلى

 اهللا خلقها ذات و بروح لإلنسان تعترف فلسفة نحو لكن و.. مادية فلسفة نحو ليس المرة
.بالخلود جديرة حرة  

 
 

.خصبها من عليه تضيف و يعطيه ما لآ العلم من تأخذ روحية فلسفة إلى العودة  
 
!!الشرق من إال الفلسفة هذه مثل تخرج أين من و  
 

 و السالم يسود هل و جديدة شمس تشرق هل و أخرى مرة فينبع اإللهام يعود فهل
.النهاية؟ هوة إلى نهبط أننا أم اإلسالم  
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حمودمجموعة مقاالت بقلم الدآتور مصطفى م  
 
 

 
 
 
 

المخيف الظالم  
 
 
 

 ترى ال أنك صافية ليلة في السماء تتأمل وأنت بالك على خطر هل
 استخدمت مهما محتوياتها من أقل وربما % 5 إال السماء هذه من
 ضوء منها يخرج ال مظلمة .. استشعار وأدوات ومجسات مناظير من

  ..حدود بال مترامية ممتدة واألتربة العوالق من وسحب
 
 مجموع هي المظلمة السوداء المادة هذه أن الفلك رجال يقولو

 الفضاء في سابحة آونية وفقاعات البارد الغاز وسحب الكوني الغبار
 .. ميتة نجوم وبقايا ونيازك سوداء وثقوب جوفاء مادية وآتل

 مثل سحابية تجمعات في هائمة ذرات وفتافيت دقيقة وجسيمات
 النيوترينو وجسيمات والكوارآات ريوناتوالبا والنيوترونات البروتونات

 مذهلة عات سر في األخرى الناحية من وتخرج األرض تخترق التي
 آالنجوم العمالقة الكبرى األجسام عدا هذا .. الخفية السهام مثل

 في تدور التي واألقمار والتوابع والكواآب والمجرات والشموس
  .أفالآها

 
 النجوم أن سببه آان لخفيةا السوداء المادة هذه وجود وافتراض

 بمجموع تكفي ال العمالقة المجرية والكتل والكواآب والشموس
 ال الجذبي وتأثيرها .. آكل الكون مجموع بتماسك لالحتفاظ آتالتها
 لتسبح وتوابع مجرات من الهائلة الكونية العناقيد شمل لجمع يكفي
 هذه وجود لوال تنفرط أن بد ال وآان .. نراها آما متحاضنة أسرة في

  .المفترضة المادة
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 الموجودة الكتل جمع فحاصل ، وإحصائية حسابية معضلة والمعضلة
 اآس ألشعة ومجساتنا الفضائية وآاميراتنا بمناظيرنا والمرئية
 مجموع إن تقول هابل ومنظار الحمراء تحت واألشعة جاما وأشعة
 تماسكال هذا يفسر الذي المقدار من بكثير أقل الموجودة المادة
 أن البد لكان الموجودة المادة آل هو نرى ما أن ولو القائم الجذبي
 وال وينطفئ ويبرد ويضيع الفضاء في ويتناثر بددا الكون هذا ينفرط
 قبضة هناك لتكون الكتلة من أدنى حد فهناك .. شمل له يجتمع
 تسعين من أآثر أن االفتراض من البد وآان .. الكوني البنيان تمسك
 ضوء أي منها يخرج وال منظورة وغير خافية الكون مادة من ئةالما في
 لتكون نراها ال أننا رغم قطعا موجودة تكون أن البد وأنها .. عليها يدل
المرئي بالكون تمسك التي الملحوظة القبضة تلك هناك  

 
 لتتماسك الكتلة من أدنى حدا هناك أن يؤآدون الجاذبية وعلماء
 والكواآب والشموس والنجوم مجراتال من الهائلة األسرة هذه

 الالنهائي الفضاء هذا في متحاضنة وهي نراها آما ولترحل واألقمار
. 
 

 وتنكمش بعضها على تنهار المجموعة فإن أآبر الكتلة آانت فإذا
) الهرس (من درجة أقصى عليها ويجري وتنصهر وتتضاغط وتتكدس
  .يةنار عجينة إلى وتتحول حرارتها درجة وترتفع الجذبي

 
 وتتناثر وتتمدد فتنفجر تعود ثم.. الصغر من أقصى حد إلى تنضغط ثم
 تنتشر ثم .. الكون به بدأ الذي األول االنفجار قصة لتعيد الفضاء في
 ومجرات وشموس نجوم صورة على وتتشكل السبع السماوات في

  .اآلن المشهود عالمنا في هي آما .. مرتحلة سابحة
 

 .. القوة هذه تخمد حتى االنفجار قوة لبفع وتتباعد تتمدد وتظل
 الجاذبة القوة .. قوتين بين المتعادل بالكون يسمى ما فينشأ

 مليارات عدة الكون هذا ويستمر المرآزية الطاردة والقوة المرآزية
  .السنين من أخرى

 



rami © 238

 القوة على المرآزية الطاردة القوة وتغلبت التباعد استمر فإذا
 وتضعف تضعف تظل القبضة فإن الكتلة غرص بسبب المرآزية الجاذبة

 لغة في المفتوح الكون هو وذلك .. الفضاء في بددا الكون يتناثر ثم
 شمل له يجتمع ال دائما تناثر وفي أبدا تمدد في فهو .. الفلك علماء

. 
 

 ينهار الكون فإن المادية الكتلة ضخامة بسبب العكس حدث وإذا
 االنفجار نقطة إلى غطويتضا ينكمش ثم ثقله بسبب بعضه على
  .الفلكيين لغة في المغلق الكون نموذج هو وذلك ز .األول

 
  :القران في الساعة عن ربنا يقول

 
  " .بغتة إال تأتيكم ال واألرض السماوات في ثقلت" 

 
 آلمة في الكوني واالنهيار " الثقل " بين وتعالى سبحانه فيربط

 الذي وسبحان .. لكثيرينا تفوت بليغة علمية إشارة وهي" .. ثقلت"
 الترجمة هي " .. تثاقل " فكلمة .. وعلما رحمة شئ آل وسع

لكلمة الحرفية  Gravitation.  البيان معجزة وهذه الجاذبية أي. 
  .عجائبه تنتهي ال الذي الدقيق القرآني

 
 الكون لمجموع المادية الكتلة أن هذا آل من المستفاد والمعنى

 نرى ال وألننا .. نهايته تحدد سوفو سلوآه تحدد سوف التي هي
 .. ضوءا يشع الذي الجزء إال منها نشهد وال المادة هذه مجموع
 إال ندرآها وال المظلمة السوداء المادة جانب نماما علينا ويخفي
 لحظة ستأتي متى نعلم لن فإننا .. حساباتنا من واستنتاجا تخمينا
 طها أشرا علمن أننا رغم الساعة تقوم ومتى الجذبي االنهيار

" بغتة إال تأتيكم ال "القرآني البيان لدقة أخرى لفتة وتلك وعالماتها
 .. لحدوثها توقعنا رغم حساباتنا تدرآها ولن بها نفاجأ سوف أننا أي

 هو .. بوسائلنا ندرآه لن الحسابات هذه في ناقص عنصر فهناك
  بالضبط وآتلتها ومداها المظلمة السوداء المادة

 
 آميا تحديدها إلى سبيل ال التي المعادلة في" س "هي وهذه
  .العلماء يواجه الذي التحدي هو وهذا
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 المظلمة السوداء المادة هذه مقدار" بالضبط "نعلم لن أننا أي

 فلكي جنون وهناك االنهيار ساعة نحدد أن نستطيع لن وبالتالي
 آل بين محموم سباق وهناك .. السوداء المادة هذه حول اآلن
 لهذه الحقيقة الماهية إلى للوصول الفلكية األبحاث ومراآز صدالمرا
وآتلتها وآميتها السوداء المادة  

 
  البحث مراآز آل بين أشده على والخالف

 
 .. السماوات تمال وأنها حقيقية أنها على متفقون آلهم ولكن

.ماهيتها وفي .. مقدارها في االختالف غاية مختلفون ولكنهم  
 

 .. الساعة عن لموسى اهللا خطاب في القرآنية ةللدق أخرى ولفتة
 بما نفس آل لتجزى أخفيها أآاد آتية الساعة إن لموسى ربنا يقول

 أي .. أخفيها يقول وال " أخفيها أآاد " ربنا يقول) طه– 15 (تسعى
  .آتية أنها سنعلم أننا

 
 الشك آتية أنها يعلمون اآلن فالفلكيون .. الدقة في غاية والكلمة
 مقدار يعلمون ال ولكنهم .. للكتلة التراآمية بالزيادة مرتبطة وأنها
 ضوء منها يخرج ال التي المظلمة المادة بسبب .. الكلية الكتلة هذه
 االنهيار موعد حساب يستطيعون ال وبالتالي .. المناظير تدرآها وال

  مجهول الكلي الرقم الن بالضبط
 

) القمر– 1" (القمر وانشق الساعة اقتربت .. "مثل وايات  
 

) الشورى – 17" (قريب الساعة لعل يدريك وما"   
 

 إلى إشارات .. آلها ) القيامة – 6" ( القيامة يوم أيان يسأل"
 الشمس وجمع القمر وخسف البصر برق فإذا " التحديد استحالة
  )القيامة – 9 – 8 – 7 " ( والقمر
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 فيه ينهار يالذ الجذبي االنهيار في إال والقمر الشمس يجمع وال
 تهرسها واحدة عجينة إلى آله الكون ويتحول المرآز بجاذبية االثنان

  ..هرسا الجاذبية
 

 .. لغرابتها البصر تخطف خارقة مشهدية حالة ستكون أنها شك وال
 إلى يتحول لم وإذا المشاهدة على قادرا المشاهد ظل إذا هذا
  .مسحوق أو بودرة

 
 أمامها يتضاءل المقاييس بكل آبرى آارثة فهو وصفه يمكن ال واألمر
 وانهيارات وصواعق وبراآين وزالزل وأعاصير سيول من نرى ما آل

  .جليدية
 

  .بعدها ماذا اهللا إال يعلم ال التي النهاية إنها
 

 أن إال ويحسب ويسجل ويقيس يرصد الذي الفلك عالم يملك وال
 لحاسباتا من لديه تجتمع التي فاألرقام .. والذعر بالرجفة يصاب

 مظلمة مادة هناك أن .. مؤآد باحتمال تنبئ الضخمة الكمبيوترية
 أآثر تشكل الخفية المادة هذه وأن والكون الفضاء جنبات تمال خفية
 من% 5 من أقل الكون هذا من بأعيننا نراه ما وأن الكون من 95 من

 هذه من خفية هاالت في غارقة المجرات وأن .. الكلي محتواه
 عفريتا هناك وأن .. المربى في الفستق حبات تغرق آما المادة
 من فشيئا شيئا الكون هذا مادة على يضغط األذرع ماليين له ماردا

 من هائل آمعمار شئ آل فيها ينهار سوف التي الحرجة اللحظة
  .نحدد أن نستطيع ال ؟ ..متى القش

 
  تسعف ال الضخمة والكمبيوترات

 
.بعد تظهر لم واألرقام  

 
  .التخمين إال كنمل وال

 
.نهايته إلى حثيثا يسير العظيم الكون هذا إن تقول األرصاد آل ولكن  
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؟ أنت من  
 
 

؟ أنت من  
 
 

!؟..تكون من.. الشر و الخير بين لحظة تتردد حينما.. أنت من  
 

!؟..بينهما ما أم الشرير أم الخير اإلنسان أتكون  
 
!؟..بعد يحدث لم الذي للفعل احتمال مجرد تكون أم  

 
 تمضي و اختيار، على تستقر أن لحظة إال حقيقتها تبدو ال و منزلتها تظهر ال النفس إن
.ذاتها تجد و تستريح و إليه تخلد و فيه تتمادى و إصرار، و عمد و باقتناع فيه  

 
 عن أو مرض عن اإلنسان يفعله ما ال و الطفولة، أفعال اإلنسان على تؤخذ ال لهذا و

...إآراه عن أو جنون  
 
 ظهور معه يبدأ الرشد بلوغها ألن رشدها، منذ محاسبة محل تكون النفس تبدأ إنما و

.الثابتة الشخصية عليها ستنمو التي المحاور و المرتكزات  
 
 اإلنسان بلوغ مع ألنه عليه، يدل ما أآثر هي حياته خواتيم في اإلنسان اختيارات و

 انتهت قد تكون و شخصيته، عناصر جميع تبلور و ترشح تم قد يكون الخواتيم مرحلة
 لهذه السائد الطابع إلى أشارت قد اإلرادة بوصلة تكون و استقرار، إلى ذبذبتها

.الشخصية  
 
 ما و أعمال و أحوال، من العبد عليه يموت ما و.. بالخواتيم العبرة.. أجدادنا يقول لهذا و

 استقر بما فيحلم نائمال ينام آما تماما.. عليه يبعث سوف ما هو األخيرة أيامه في يشغله
.لينام رقد أن لحظة شواغل من باله في  

 
 بما تؤخذ ال و عنه، رجعت و عليه ندمت و فعلته بما النفس تؤخذ ال أيضا لهذا و

 و أصالته الفعل عن ينفي الفعل عن الرجوع فإن استنكرته، و أنكرته ثم فيه تورطت
.هال ثبات ال التي العارضة العوارض مع يدرجه و جوهريته  
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 و علوا منها يختار.. المراتب و المنازل من هائلة آبيرة مساحة اإلنسان اهللا أعطى قد و
 الطرف ففي.. حدود بال هابطا صاعدا فيه يتحرك عجيبا معراجا أعطاه.. يشاء ما سفال

 حتى األخالق و المشارب تصفو و الطبائع، ترق و تلطف المعراج هذا من الصاعد
 و) تكوينه من الروحي الجانب هو ذلك و ( األعلى طرفها في اإللهية األخالق تضاهي

 تضاهي حتى الغرائز تتدنى و الشهوات، و الرغبات تغلظ و تكثف الهابط الطرف في
 في الشيطان ثم.. الذاتي قصوره و آليته و جموده في الجماد ثم بهيميته، في الحيوان
).اإلنساني التكوين من الطيني الجسدي الجانب هو ذلك و ( سلبيته و ظلمته  

 
 منذ النفس تتذبذب هبوطا، الطين و الجسد منازل و صعودا الروح معراج بين و

 تستقر ثم االنحطاط، أفعال و السمو أفعال بين هناك تتردى و هنا من فتتسامى والدتها،
.حقيقتها و شاآلتها على  

 
)اإلسراء – 84 )) (شاآلته على يعمل آل قل((   

 
 و يتمادى، و يستقر فإنه فعله و حقيقته بين المضاهاة و المشاآلة هذه اإلنسان يبلغ متى و

.أجله نهاية يبلغ حتى شره أو خيره على إصرار و اقتناع في يمضي  
 
 شيئا ليست هي و.. الجسد غير شيء هي )).. األنا (( أو اإلنسانية النفس أن هذا معنى و

.بالمغريات االختبار و بتالء،اال إال يجلوها ال مكنونة حقيقة و سر هي بل معلوما  
 
 بحثًا هبوطًا و علوًا النفس تلك فيه تتحرك الذي الفسيح الكون إال الروح و الجسد ما و

 من فمنا.. فتسكنه سكناها يناسب الذي البرج و تضاهيها و تشاآلها التي المنزلة عن
 الممات، حتى البرج هذا يبرح فال الدنيا، في مازال هو و) الشهوات ( النار برج يسكن
 من بأنها العلم و القول عليها سبق التي هي و سرها في النار تشاآل التي النفس هي فتلك
.النار أهل  

 
 أخفى، و السر يعلم الذي وحده ألنه وحده، هللا إال يتاح ال النفوس عن سابق علم ذلك و

 و فالن، اسمها التي الغيب في المكنونة الحقيقة هذه أن يعلم المحيط التام علمه بحكم فهو
 تنزل لم و بعد تولد لم التي و بعد، االختبار و االبتالء يكشفه لم مستترا سرا مازالت التي
 لن و تقر لن النفس تلك أن المحيط المحكم بعلمه تعالى و تبارك ربنا يعلم.. األرحام في

 هي و ذلك عنها يعلم.. عدمي سلبي شهواني ناري هو ما آل إال تختار لن و تستريح
.العدم في لها حيلة ال مكنونة حقيقة مازالت  
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 بهذا فاهللا إحاطة، و حصر علم هو بل قهر، علم ال و إلزام علم ليس الرباني العلم هذا و
 على األنفس هذه حقائق يعلم فهو خير، عن نفسًا ينهى ال و شر، على نفسا يجبر ال العلم
.تدخل دون عليه ماهي  

 
 بإيجادها يرحمها و يخلقها أن اهللا من تطلب األنفس هذه جميع و ( الخلق ميقات جاء فإذا
 و لتضر اللسان و القدم و اليد النفس تلك اهللا أعطى) العدم في سالبة حقائق مازالت هي و

 هابطة صاعدة فيه لتمرح الجسد و الروح اسمه الذي الفسيح الكون ذلك أعطاها و تنفع،
 أعمالها تسجلت و استقرت، و سكنت افإذ.. فيه لتسكن يشاآلها ما منازله من تختار
 منزلتها تعلم و آتابها، نفس آل تقرأ حيث.. المعلوم الحساب و البعث يوم إليه اهللا قبضها
 مستقر أو الجنة مستقر في اهللا يضعه حينما ذلك بعد يحتج أن في العذر ألحد يعود فال
.األبدية النار  

 
 الحجة عليهم أقام و اآليات، و الكتب و سلبالر ذلك قبل من الجميع أنذر و اهللا أعذر قد و
 من الخبيث و النافع من الضار تميز حواس و بصيرة و ضمير و عقل من لهم وهب بما

.الطيب  
 
 إلى ترد أن و أخرى، فرصة تعطى أن النار في المجرمة النفوس تطالب حينما لهذا و

 ذنوب على أبديا وسالنف تلك تعذيب أن البعض يدعي حينما و الصالحات، لتعمل الدنيا
.ظالم أمر هو المحدود الزمن في ارتكبتها مؤقتة  

 
:قائال المجرمين هؤالء عن متحدثا ربنا يجيب حينئذ  

 
)األنعام – 28 )) (لكاذبون إنهم و عنه نهوا لما لعادوا ردوا لو و((   

 
 بل.. لزمنا في موقوتًا ذنبًا يكن لم األنفس تلك إجرام أن إلى إشارة البليغ الرد هذا في و

 حقيقة اإلجرام ذلك ألن.. خلقهم اهللا عاود مهما و زمن آل في الجرم هذا ليعاودون ألنهم
 ليس و األبد، عقابه آان لهذا و.. المكان و بالزمان محدودًا عرضًا ليس و مكنونة،
.الموقوت العذاب  

 
 آل إن.. جنة أم أبدية نارًا.. المصير هذا في آامنة عميقة عدالة هناك إن: أيضا نقول و

.. الحقائق في ائتالف و مضاهاة و تامة، مشاآلة النهائي المصير ذلك بين و بينها نفس
 ال و هناك قسوة فال.. الجنة تسكن النورانية الحقائق و النار تسكن النارية فالحقائق
.مكانه في شيئ لكل وضع إنما و وحشية،  
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 نفسه ( صالح إنسان من تصنع أن يمكن ال البيئة أن لنا ينكشف الذي اآلخر السر و
 جعلت المجتمع مظالم أن على الكالم أن و العكس، ال و مجرمًا إنسانًا) بالحقيقة صالحة
 و فقط إطارها للجريمة يضع فالمجتمع. واقعيًا ال و دينيًا يصدق ال الكالم هذا لصًا، فالنًا
 إمكانيات تعطيه الزمان هذا لص أن بمعنى.. مجرم غير إنسان في جريمة ينشئ ال لكن

 منذ اللص نفس بينما الخزائن، بها ليفتح ليزر أشعة و إلكترونية وسائل العلمية العصر
 مزودة بندقية يستخدم أن يمكن اليوم قاتل أن آما.. طفاشة إال يجد يكن لم سنة عشرين
 ذلك قبل ثم سيفًا، إال يجد ال قريش أيام في هو بينما) آنيدي قاتل فعل آما ( بتلسكوب

.الحجارة إال يجد ال هابيل و قابيل أيام على ذلك قبل ثم عصًا، إال يجد ال قرون عدةب  
 

 من مجرمًا تنشئ ال لكنها و شكلها، للجريمة تصنع الظروف و العصر و المجتمع إن
.فيها صالح ال نفس من صالحًا إنسانًا تصنع ال و عدم،  

 
 ابنًا المجرم ابنهما من فيخلقا الحقائق يقلبا أن تربيتهما بحسن األبوان يستطيع ال بالمثل و

.العكس ال و صالحًا  
 
.مؤمنان أبواه آافر، مجرم غالم عن حكاية الكهف سورة في نجد و  
 

)الكهف – 80 )) (آفرًا و طغيانًا يرهقهما أن فخشينا مؤمنين أبواه فكان الغالم أما و((   
 
 يستجب لم و األنبياء لهؤالء ألقواما أآثر استجابت و آفرة، آباء من آانوا األنبياء أآثر و

.اآلباء  
 

.وحده اهللا سوى أحد ال يغيرها؟ و األنفس حقائق يقلب أن يستطيع الذي من  
 
 واثقنا ألنه ذلك، أجل من ابتهلت و تتغير أن ذاتها النفس طلبت إذا إال ذلك يفعل ال اهللا و

 و فليكفر، يكفر أن شاء من أن و.. الدين في إآراه ال أنه على و التامة الحرية على جميعا
 نفس من يغير لن أنه و.. هواها غير على نفسًا يقهر لن أنه و.. فليؤمن يؤمن أن شاء من
.التغير طلبت و بالتغير بادرت إذا إال  

 
)الرعد – 11)) (بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهللا إن((   

 
.التزآية هي تلك و  
 

)) يشاء من يزآي اهللا لكن و أبدًا أحد من منكم زآا ما رحمته و عليكم اهللا فضل لوال و(( 
)النور – 21(  
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.تطهيرها و نفسه بتزآية يبدأ أن اإلنسان على و  
 

)الشمس – 10 ،9)) (دساها من خاب قد و زآاها، من أفلح قد((   
 

)فاطر – 18)) (لنفسه يتزآى فإنما تزآى من((   
 
 إطالة و الطاعات، التزام و العبادة بإتقان الإ تزآيتها و النفس تطهير إلى سبيل ال و

.الصالحات فعل و السجود  
 
 له يهيئ و بنوره اهللا فيمده ربه، من للمدد مستحقًا اإلنسان يصبح العبودية رتبة بحكم و

.ظلمته من الخروج أسباب  
 
 من النفس تخلية ( بالتخلية اهللا، عباد من الصالحين عند الطريق سلوك هو ذلك و

 و التخلق و التعلق و) الفضائل و بالذآر القلب تحلية ( التحلية ثم ،)المذمومة الصفات
.التحقق  

 
.سواه بما التعلق ترك و باهللا التعلق هو عندهم التعلق و  
 
 و الرءوف و الودود و الكريم و الرحيم الحسنى، بأسمائه التحلي محاولة هو التخلق و

.فعال و قوال.. الشكور و الصبور و الحليم  
 
 نورانيا فتصبح المشاآلة، و اللطف و الصفاء درجات أقصى إلى تصل أن هو التحقق و
.تكاد أو طباعك في  

 
 التزام و الصالح، العمل و الطاعة و بالعبادة إال المعراج هذا صعود إلى سبيل ال و

.سالمه و اهللا صلوات عليه الكامل العبد محمد قدم على السلوك و القرآني المنهج  
 
:فيقول الكالم هذا على يعلق الذي و  
 

.آشفت ما و حجبت و ألغزت و فيه، أغمضت آالم هو )) السر (( أنها النفس عن قولك  
 

 فيها و هبوطًا، و صعودًا المعارج تلك جميع على للحرآة القابلية فيها نفسًا إن له أقول
.جمادية أو حيوانية أو شيطانية أو ربانية تكون أن القابلية  
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.ذاته )) األعظم السر (( هي مكانياتاإل بهذه نفس  
 
!!األعظم؟ السر أدرك أنه ادعى من و  
 

.تشير أصابع إال هي إن  
 
.اهللا إال يعلمه ال إليه المشار و  
 
.نعلم ال جميعًا نحن و  
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)) المحيط البحر من نقطة ((  
 
 
 

 شيء آل أرى و البصيرة، تنجلي و القلب عن الغواشي تنقشع حينما الصفاء ساعات في
 رسم مجرد هي فإذا الحقيقية، بقيمتها و الحقيقي بحجمها الدنيا لي تبدو بوضوح، أمامي
 قدرات الختيار األدوار فيها توزع بروفة أو الكرتون، ورق من مؤقت ديكور أو آروآي
 الاألحو جميع في هي و مجرد و بعيد معنى لتقريب مثال ضرب مجرد أو الممثلين،
. قطار في شباك من منظر و مزار و عبور مجرد  

 
.الوطن ليست و الغربة هي و  
 
.المقر ليست و السفر هي و  
 

 ينفقون و البناء يرفعون و يبنون و يكنزون و يجمعون ناس من أدهش و تماما أعجب
 في أنهم أنسوا لنفسي أقول و.. أبدي مقام هو آأنما و.. المقام رفاهية و السكن أبهة على

 فيها يستوي حفرة إلى نعشه ابنه يحمل غدا و أبيه نعش حمل أنه أحدهم يذآر ألم. مرور؟
 من ألآثر الجوال يحتاج هل و سفري سرير من ألآثر المسافر يحتاج هل و.. الكل؟
.متنقلة؟ خيمة  

 
.لمن؟ و الفارغة األبهة هذه لم و  
 
.راحلون؟ عنه نحن و الترف لم و  
 

 عمى و الطمع و الغفلة و الغرور غواشي هي أم. درجة؟ال هذه إلى أغبياء نحن هل
 و وهمي، الدنيا هذه في به نفوز ما آل و. األوهام؟ سباق و الرغبات سعار و الشهوات

.الريح مع ينفلت به نمسك ما آل  
 
 آل و نهايته عند سد فالشارع عمى، أآثر اآلخر منهم الواحد ليسبق يتقاتلون الذين و

.. أخيه قتل وزر إال منهم أحد يكسب ال و بالالحق، السابق فيها ييستو و تتحطم العربات
 فكم ثراء، األآثر و آنوزا األآثر هم الدنيا هذه في أوزارا و أحماال الناس أآثر إن بل

.أآتافهم على ليرتفعوا غيرهم ظلموا آم و ليجمعوا، أنفسهم ظلموا  
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 قدم قديم آالم فهو.. الطريق ىعل متسابقين نلهث نحن و الكالم هذا مثل سمعنا لعلنا و
 يتجاوز لم و باال له نلق لم لكنا و الحكماء جميع قاله و األسفار جميع رددته التاريخ
.األذن شحمة  

 
 مكبرات و الميكروفونات آثرة و االستماع أدوات تطور برغم نسمع ال و نسمع مازلنا و

.الثرى تتح من و الفضاء فوق من اإللكترونية الهمس القطات و الصوت،  
 
 و مطلسم طلسم آأنها و الواضحة البسيطة الحقيقة هذه إدراك عن صمما نزداد مازلنا و

.األفهام على عصي لغز  
 

.مخدرون؟ نحن هل  
 
 العصر مادية هي المخدرات، و الخمور من شراسة أآثر و أثرا أقوى هو ما هناك أم

 سارع و.. اهرب و بانه و.. اآسب و غامر المسكر؟ الشعار بذلك الناس طبعت التي
 ال فقد بعد ماذا تفكر ال و عرضا و طوال بملئها لحظتك عش و.. تفوتك أن قبل اللذة إلى

.بعد هناك يكون  
 

 نذوق و نسمع و نرى ما سوى شيء ال إنه.. الكل إليها يستدرج التي الخدعة هي تلك نعم
 إلى استراحت رةاألما نفوسنا و شيء الدنيا هذه وراء ليس أنه و ماديات، من نلمس و

 اختارها داخلنا في الحيوان و مشتهياتها، لها تحقق و رغائبها لها تشبع ألنها الفلسفة هذه
.غرائزه تشبع ألنها  

 
.روجتها و المادية الحضارة هذه أفرزت التي هي و الحجاب و الفتنة هي النفس تلك و  
 

 يترك أن.. تعال و نفسك اترك.. ربه له فقال. إليك أصل آيف يارب: ربه داوود يسأل ألم
 13 – 11)) (رقبة فك. العقبة ما أدراك ما و. العقبة اقتحم فال.. (( العقبة ألنها النفس هذه
)البلد  

 
 تؤثر و المسكين تطعم و الرقبة فتفك.. طمعك من باالنفكاك إال العقبة هذه من انفكاك ال

 قمع منه طلب إنما و االدني نبذ المسلم من اإلسالم يطلب لم لذلك و. نفسك على غيرك
 لتختال النفس لتلك أداة مجرد الدنيا و.. األصل هي النفس ألن.. شكمها و آبحها و النفس

.تستمتع و تتلذذ و تزهو و  
 

 امتحانها، ورقة الدنيا و االبتالء، محل و المعرآة ميدان هي و الموضوع هي النفس إن
 من و الفرج و البطن شهوات من بها االرتفاع و النفس بهذه اإلرتقاء هو الدين مطلوب و
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 معشوق لها ليكون التفاخر و الكبر و االستعراض حمى من و االآتناز، و الجمع شهوات
..آلها الكماالت هذه جامع هو واحد معبود و الكماالت، و القيم هو أرقى  
 من بمواقفهم الناس يتفاضل حيث الدنيا شارع في و النفس داخل في المعرآة تدور إنما و

 اللذة فرص من و السوء خواطر من شياطينهم عليهم تعرض ما و المغريات و الغوايات
.لحظة آل  

 
 بهذه مسلحا يخوضها أن منه طلب بل الدنيا، ينبذ أن المسلم من اإلسالم يطلب لم و

.أعماله صحيفة و أفعاله مجلى هي و مزرعته هي فالدنيا المعرفة،  
 
 لن فهو بقاء و استمرار فلسفة له قدم.. المادية سفةالفل مواجهة في أخرى فلسفة له قدم و

 و آدحا به تمضي و فصوال تتعدد سوف أخرى حياة إلى بل.. عدم إلى يمضي و يموت
 – 6)) (فمالقيه آدحا ربك إلى آادح إنك اإلنسان أيها يا: (( ربه يلقى حتى جهادا

)االنشقاق  
 

 أما.. عبثا تنتهي و سدا تمضي حياة و الموت إال لإلنسان تقدم لم المادية الحضارة
 وفقا طور إلى طور من تنتقل و لحكمة تمضي حياة و الخلود لإلنسان فقدم اإلسالم
 من ذرة مثقال آان لو و سدى عمل أي يذهب ال حيث اإللهي، العدل من ثابتة لنواميس

. يره شرا ذرة مثقال يعمل من و يره خيرا ذرة مثقال يعمل فمن.. شر أو خير  
 
 و الفعل أدوات لها تكتمل و العلم و القوة من ذروة إلى المادية الحضارة تصل ماليو و

 آانت سواء هي و مجالت، و آتب و مسرح و سينما و تليفزيون و إذاعة من التأثير
 و بخيلها اإلنسان على تتحالف و الروح و العقل تغتال تفتأ ال فهي سوفييتية، أو أمريكية
 و تغتال ما ضمن نفسها تغتال ألنها واهية متهافتة ضعيفة شيء آل برغم لكنها و رجلها،
 بالقنابل و الناب و بالمخلب تتحارب و البعض بعضها مع تقتتل وسوف آيانها، تأآل
.موتها و حياتها الجشع و فالطمع النووية القذائف و الذرية  

 
 موجال متالطم مظلم لجي بحر في آمنارة اإلسالم يقف األرض من صغيرة رقعة على و

.النووية الرءوس حامالت و الصواريخ حامالت و الغواصات و بالبوارج يعج  
 
 اغتالتهم ماديون الحقيقة في لكنهم و مسلمون، البطاقة في هم ممن المسلمين أآثر ما و

 و البعض بعضهم يقتل فهم النخاع، و األحشاء حتى سكنتهم و بأفكارها المادية الحضارة
 من أبعد الغد من يرون ال و يتفاخرون و يكنزون و جمعوني و اللحظة و لليوم يعيشون

..هوية لهم يعرفون ال و أمريكية لغة أو سوفييتية بلغة يتكلمون و ساعة، لذة  
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 فاترينة هي قبلته حقيقة لكن و اليوم في مرات خمس القبلة إلى منهم يصلي من نجد قد و
.االستهالآية البضائع  

 
.ربه عرف ممن القليل أقل أو قليل إال ذلك بعد يبقى ال و  
 
 ترجحهم أمة وحده فهو مليون آالف األربعة في الحق على مرابط واحد مؤمن بقي لو و

 و الخيش ديكور يتمزق و العرائس مسرح ينهدم و الحقائق تنكشف يوم اهللا عند جميعا
.الدنيا تنتهي و سحاب ناطحات ظنناها التي الكرتون علب تنهار و الملونة، الخرق  

 
 و.. تساوي ماذا و الدنيا ما نعرف سوف الموازين، تقام و األستار تهتك عندما و حينئذ و

.األبد في أقدامنا نضع حينما الزمن آل يساوي ماذا  
 
 نموذج أو الظل، خيال مسرح أو آروآيا، رسما نتذآر آما الدنيا نتذآر سوف حينئذ و

..مجرد و بعيد بعيد معنى لتقريب الصلصال من مصنوع مثال  
 
 لم لكنها و المحيط، البحر أمالح آل فيها التي النقطة سوى آانت ما أنها نعلم سوف و

.المحيط البحر أبدا تكن  
 

)بتصرف(  
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))قرآني نفس علم((  
 
 
 

موجود؟ اهللا أن معنى ما تعلمون هل.. وسادتي سيداتي  
 

.وجودةم المغفرة و موجودة الرحمة و موجود العدل أن معناه  
 

 واصل البد فالحق القلق يزول و الفؤاد يسكن و النفس ترتاح و القلب يطمئن أن معناه
.ألصحابه  

 
 و مقابل بال الخير يكون لن و ثمرة بال الصبر يمضي لن و سدى الدموع تذهب لن معناه
.قصاص بال الجريمة تفلت لن و رادع بال الشر يمر لن  

 
 ما يسلب أن الكريم طبع من ليس و..البخل ليس و ودالوج يحكم الذي هو الكرم أن معناه
 يكون أن يمكن فال.. بالموت يسلبها أن يمكن ال فهو الحياة، منحنا اهللا آان فإذا.. يعطيه
 بعد أخرى حياة ثم الموت بعد أخرى حياة إلى بها انتقال هو إنما و.. للحياة سلبا الموت
.نهاية ال ما إلى السماوات في عروج ثم البعث  

 
 و.. شيء آل وراء من حكمة و.. شيء آل في حكمة إنما و الوجود في عبث ال أنه معناه
 و حكمة العذاب في و الحكمة المرض في و حكمة األلم في.. شيء آل خلق في حكمة
 القدرة في و حكمة العجز في و حكمة الفشل في و حكمة القبح في و حكمة المعاناة في

.حكمة  
 

.اإلجالل يتوقف أال و االنبهار يفتر أال و الدهشة تموت أال و اإلعجاب يكف أال معناه  
 

.المبدعين ألعظم متجددة لوحة أمام فنحن  
 

.الجنان يبهت و الوجدان يتيه و اللسان يحمد و األذن تكبر و العين تسبح أن معناه  
 

 يوم آل الروح تزف و لحظة بكل األحاسيس تحتفل و بالمشاعر القلب يتدفق أن معناه
.جديد عرس آأنه جديد  



rami © 252

 
.القنوط نذوق ال و اليأس نعرف أال معناه  

 
..الغفار مغفرة و الرحيم رحمة آنف في همومنا تذوب أن معناه  

 
 فأي الفرج طياته في و يأتي الضيق أن و)).. يسرا العسر مع إن (( ربنا لنا يقول أال

.البشرى هذه من لالطمئنان أبعث بشرى  
 
 على ننقسم لن و وعده ينقض آخر إله الوجود في يوجد لنف.. واحد سبحانه اهللا ألن و

 للشرق تزلف و لليسار والء و لليمين والء بين نتشتت لن و الجهات تتوزعنا لن و أنفسنا
 آل و عنده القوة فكل.. األقوياء أعتاب على ارتماء و لألغنياء توسل و للغرب تزلف و

.. إليه بل منه ليس الهرب و.. يديه ين إليه نطمح ما آل و عنده العلم آل و عنده الغنى
.الرحاب و الباب و الرصيد و المستند و الملجأ و الحمى و الوطن فهو  

 
 و اإلقبال و الهمة و التفاؤل و البال راحة و الطمأنينة و السكن معناه اإلحساس ذلك و

 نفس في ))اهللا إال إله ال ((ثمرة تلك و آسل بال و فتور بال و ملل بال العمل و النشاط
 إله بال المؤمن أخالق هي تلك و يعيشها و بها يؤمن و يتمثلها، و بها يشعر الذي قائلها
.اهللا إال  

 
 آل تبرئ و العقول علل آل تشفى و النفوس أمراض آل تداوي التي الصيدلية هي تلك و

.القلوب أدواء  
 
 أيضا هي و األعناق و األرجل و األيدي أغالل تحطم التي التحرير صيحة هي تلك و

 تغير و البحور تشق و الجبال تحرك التي السر آلمة و داخلنا في المكنوزة الطاقة مفتاح
.يتغير ال ما  

 
.النفس في األثر هذا من واحدة ذرة يحدث الذي السحري العقار اآلن إلى يخلق لم و  
 
 و بالوهم تداوي هي و.. آخر شيء ألف معه تفسد و شيئا تداوي األعصاب عقاقير آل و

 موثوقا البحر قاع إلى به تلقى و تخدره و تنومه و عقله مصابيح تطفئ بأن اإلنسان تريح
.جثة شبه عليه مغمى بحجر  

 
 الباطلة العبوديات جميع من تحرره و عقاله من اإلنسان تطلق فإنها اهللا إال إله ال آلمة أما
 و األعلى بالمأل تؤيده و الوسواس من تحفظه و الخوف من تنجيه و بالمغفرة تبشره و
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 عند غمه و همه استودع فمن.. ثباتا األرض من أرسخ و هامة السماء من أطول تجعله
.جفنيه ملء نام و ثقة على بات اهللا  

 
 مما أبدع اإلمكان في فليس.. المصائر محرك و األقدار مقدر و الكون خالق هو اهللا وألن
 دمويا مسرحا الدنيا تعود فلن.. دأح صنعته في يفوقه ال.. شبيه بال المبدع ألنه.. آان

.الحكمة دروس من رفيعا درسا إنما و للشرور  
 
 تحرسك و سرت حيث العناية بك تحف إنما و.. وحدك لست فإنك موجود اهللا ألن و

.حللت حيث المشيئة  
 
 ال و.. غدر ال و.. هجر ال.. األمان و الصحبة و باإلئتناس مستمر شعور معناه ذلك و

.اهللا إال إله ال أهل حال ذلك و. اآتئاب ال و وحشة ال و.. دةوح ال و.. ضياع  
 

 بال و عروش بال الملوك هم و اآلخرة في يدخلوها أن قبل الدنيا في الجنة شميم يذوقون
 تحرآهم ال و الزالزل تزلزهم ال الثابتون المطمئنون الراسخون هم و.. صولجان
.النوازل  

 
 و اإلآسير فيها و.. الوحيد عالجه فيها.. القلق مهداه من لكل اإللهية الصيدلية هي تلك

 ما لكل المستند و الذهبي الرصيد فيها و.. شاربه بعده يظمأ ال الذي الحياة ماء و الترياق
.الدليل و المؤشر و البوصلة فيها و.. متبدلة زائلة ورقية عمالت من األرض على نتبادل  

 
.داء لكل الدواء فيها و  
 
 

اإليمانية النفسية الترآيبة  
 
 
.حياء و تسامح و تواضع و صبر و حلم أهل المؤمنون و  
 

)الفرقان 63)) (سالما قالوا الجاهلون خاطبهم إذا و هونا األرض على يمشون((  
 

 الصخب و الهرج عن البعد و الصوت خفض و الفكر تواصل و الصمت بطول تعرفهم
.التالعن و  
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 و بالدماثة تعرفهم و أعمال، من إليهم يعهد مافي اإلحسان و االتقان و بالتأني تعرفهم و
.شيء آل من األخذ في االعتدال و الوفاء و الصدق و الطبع لين  

 
:هي لقلت المؤمن لطابع جامعة واحدة صفة اختيار من البد آان إذا و  
 

 مملكته يسود أن استطاع االنسان ان على تدل التي المفردة الصفة هي فالسكينة السكينة،
.يسوسها و يحكمها و الداخلية  

 
 و متناقضاتها بين التوافق و النفس عناصر انسجام على تدل التي المفردة الصفة هي و

.لمؤمن إال يوهب ال أمر هي و لصاحبها سالسة و خضوع في انقيادها  
 
.. العمق هدوء بل السطح هدوء ليس.. الوجه صفحة هدوء في السكينة هذه تقرأ أنت و

 و الصفاء و الترآيز هدوء إنما و البالدة، سكون ال و الخواء هدوء ليس و.. الباطن هدوء
.جنبيه بين البحر يضم أمامك تراه الذي آأنما و.. الرؤية وضوح و الهمة اجتماع  

 
 بعد لحظة أعماقه من المراجين و األصداف و اآللئ يطرح جياش لكنه و ساآن البحر و

.الالنهائي الغنى غني فهو لحظة،  
 
!؟..لماذا.. الثري المشع الهدوء ذلك.. المؤمن خاصية هذه و  
 

 عالقته و الغد و باألمس عالقته.. مختلفة متميزة عالقة بماحوله المؤمن عالقة ألن
.لألخالق نظرته و بعمله عالقته و.. بالناس عالقته و.. بالموت  

 
 خريناآل حق مع يتعارض ال بما رغباتك تشبع أن هي الواقعي المادي بالمعنى فاألخالق

 حسن هدفها و األولى بالدرجة اجتماعي مادي مفهوم فهي أيضا، هم رغباتهم إشباع في
.اللذات توزيع  

 
 تخالف و نفسك تخضع و رغباتك تقمع أن – بالعكس فهي – الديني بالمعنى األخالق أما

 للكون وارث و اهللا عن آخليفة العظيمة منزلتك و برتبتك لتتحقق شهواتك تحكم و هواك
 استطعت إذا إال العالم، على السيادة و الخالفة هذه تستحق ال فأنت.. أجلك من رالمسخ
 بلوغ هدفه و فردي، هنا األخالق مفهوم و.. الداخلية مملكتك تحكم و نفسك تسود أن أوال
.بالتبعية تأتي فإنها الفرد ذلك يجنيها اجتماعية ثمرة هناك آانت إن و آماله درجة الفرد  

 
.المحبة و السالم و الوئام يسوده أن البد األفراد هؤالء مثل من تألفي الذي فالمجتمع  
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 الرغبة من خروج.. عليا مرتبة إلى النفس عبودية من خروج هي المعنى بهذا األخالق و
 النسبي من.. الكل إلى الجزء من خروج.. اإلله حضرة في الرغبة إلى مادي شيء في
 و تصحيح تم إذا إال يتم أن يمكن ال هذا و. .العيون آل تطلع أن يجب حيث المطلق إلى

 دنيوية لذة تحجبها ال نسبته و حجمه بحقيقة شيء آل ترى فأصبحت.. العين بصر تكميل
.اإللهية الكماالت رؤية عن  

 
 
 بالتسليم تبدأ ال و تخضعها و تحكمها حتى الشهوات بمجاهدة الدينية األخالق تبدأ لهذا و
 دعوة هي إنما و اللذات توزيع حسن إلى دعوة ليست فهي ،شائع هو آما بإشباعها و لها
 إلى منهما آل تؤدي و تماما النظرتان تختلف هكذا و الملذات، أسر من الخروج إلى

.مختلف انسان  
 

 يعتقد ال ألنه (( العاجل المادي المقابل و الفورية اللذة و النزوة يستهدف المادي فاالنسان
 يلهث و )) اللحظة(( وراء يجري لهذا هو و ، ))يويةالدن الحياة وراء شيء وجود في

 تالحقانه الحسرة و الفوت و هارب)) اآلن ((و متفلتة اللحظة لكن و ، ))اآلن (( وراء
 و حسرة لبه في و غصة حلقه في و دائما متروك هو و يخطوها خطوة آل أعقاب في
 فهو رصيد بال و ضمان بال يوم آل يراهن هو و. جوعا ازدادت شهوته أشبع آلما

 مشتت توتر و قلق في يعيش فهو أين، و آيف و متى يعرف ال بالموت عليه محكوم
.أنفه رغم الموت يدهمه حتى طعما للسكينة يعرف ال الرغبات بين الهمة متوزع القلب  

 
 

 اللذات يرى فهو مختلفة، أخالقية و مختلف نفسي ترآيب فهو المؤمن االنسان أما
 درجات و منازل إلى امتحان مجرد أنها و شيئا، تساوي ال هاأن و زائلة، الدنيوية
 الدنيا أن و.. الباقية الدرجات و المنازل تلك إلى عبور مجرد الدنيا أن و وراءها،
 مقدر ال و حاآم ال أنه و.. اآلخرة و النيا رحلة في الوحيد الضمان هو اهللا أن و آالخيال
 اهللا آتبه بشيء إال يضروك أن استطاعوا الم يضروك أن على الناس اجتمع لو و.. سواه
 اهللا آتبه بشيء إال ينفعوك أن استطاعوا لما بشيء ينفعوك أن على اجتمعوا إن و عليك،
.لك  

 
 في قال يكره ما دهمه إذا و خسران، على ييأس ال و لكسب يفرح ال المؤمن فإن لهذا و

 و لكم شر هو و شيئا واتحب أن عسى و لكم خير هو و شيئا تكرهوا أن عسى و: ((نفسه
)) التعلمون أنتم و يعلم اهللا  

 
 استحقاق و لفائدة أو لحكمة و بسبب إال بالشر يقضي ال رحيم عادل حكيم عنده اهللا و

.عادل  
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 يقول غفلة، من فيه هم مما الناس على مشفق هو بل أحدا، يغبط ال و أحدا يحسد ال هو و
:قلبه له  

 
)) (المهاد بئس و جهنم مأواهم ثم قليل متاع.. البالد في آفروا الذين تقلب يغرنك ال(( 

)عمران آل 197 -196  
 

)) (يشعرون ال بل الخيرات في لهم نسارع.. بنين و مال من به نمدهم أنما أيحسبون(( 
)المؤمنون 55-56  

 
)عمران آل -187)) (إثما ليزدادوا لهم نملي إنما((   

 
 إن نبرأها أن قبل من آتاب في إال نفسكمأ في ال و األرض في مصيبة من أصاب ما(( 
 آل يحب ال اهللا و آتاآم بما تفرحوا ال و فاتكم ما على تأسوا لكيال.. يسير اهللا على ذلك

)الحديد 23-22)) (فخور مختال  
 

))لنا اهللا آتب ما إال يصيبنا لن قل((   
 
 في الثقة و البال اطمئنان و النفسي الهدوء و السكينة هي المؤمن عند اآليات تلك ثمرة و

.تصريفه و رحمته و عدله و اهللا حكمة  
 
 يلقى مما قلبه، في حالوة لها عوضا وجد شهواته، من شهوة ترك آلما المؤمن هذا مثل و
.بصيرته في النور من يجد مما و نفسه أغالل من الداخلي التحرر من  

 
.األوامر ىإل الدعاوى يترك و الحقوق إلى للسعي الحظوظ إلى السعي يترك هو و  
 
. الحق وجه إلى النفس أهواء يترك و  
 
 و المغانم و الرياسات و المناصب و األغراض وراء الحرآة و التلهف عن يكف و

!!مغنم؟ اهللا بعد هل و.. اهللا جنب إلى يسكن  
 
 ال و يفتر ال الدوام على بالهمة ناهض أنه اهللا لوجه العامل المؤمن هذا صفات من و

 األول يخدع ((للخوف يعمل من يفتر لألجرو يعمل من يفتر بينما يتواآل، ال و يكسل
 لم ألنه يفتر ال فإنه ربه وجه القاصد أما)) بالتمني نفسه الثاني يخدع و باالستكفاء نفسه
 عقاب من بالخوف يتحرك ال ألنه مغفرة على متواآال يكسل ال هو و بأجر جهاده يربط
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 و متسخطا ال و متبرما تجده ال لهذا سعادة، عنده العمل متطوع، محب عبد هو إنما و
 يسب ال الحاالت جميع في لربه حماد متفائل، البسمة مشرق الوجه طلق دائما هو إنما

.قصورا ال و نقصا لربه ينسب ال و الدهر  
 
 التوحيد و.. التوحيد ثمرة هي و بالقرآن االيمان ثمرة هي النادرة النفسية الترآيبة هذه و

 أثر إلى بذلك فيؤدي للتلقي واحد مصدر نحو المشاعر اتجاه يوحد و فسالن عناصر يجمع
 الضرر و النفع و الخوف مصادر تعدد و اآللهة تعدد بعكس الشخصية في بنائي ترآيبي
 و الجهات، من العديد إلى االنتباه تشتت و النفس انقسام و المشاعر توزع إلى يؤدي فإنه
.الشخصية رباط تفكيك إلى بذلك يؤدي  

 
.للمسلم تربيته في منفرد و بديع متميز قرآني نفس بعلم يخرج الكريم للقرآن القارئ و  
 
 ربى و إنسانا أقام ذلك قبل فإنه.. تاريخا صنع و حضارة أقام القرآن أن عجيبا ليس و

.لها مثيل ال بسكينة عليها أشرق و تكاملها في متفردة سوية بديعة نفسا  
 
.الرب مثل مرب فال.. اإللهية المشكاة من خرج بأنه للقرآن دتشه الفذة التربية تلك مثل و  
 
 ال النفس فعلم. النفسية األمراض عالج في القرآني النفس علم و النفس علم يختلف لهذا و

 السنوات في النهائي شكلها تأخذ النفس ألن جوهريا تغييرها أو النفس لتبديل إمكانا يرى
 فيها المكبوت إخراج سوى دور النفسي للطبيب ىيبق ال و.. الطفولة من األولى الخمس

 الوصول بهدف و.. الداخلي الغليان تخفيف و التعبير و للتنفيس نوافذ فتح أو.. الوعي إلى
 أو باإليحاء العالج أو المغناطيسي بالتنويم العالج إلى النفسي الطبيب يلجأ ذلك إلى

 العالج أو آلي عمل في غراقباالست العالج أو اللعب و الفن و التعبير و بالتنفيس
.المباشر باإلشباع  

 
 تغير أن تحاول ال ألنها المسكنات أو بالمراهم السرطان بعالج أشبه الصور هذه آل و
 أو اصرخ.. للمريض تقول ثم حاله على النفسي الدمل وجود تقبل فكلها شيئا، النفس من
 هنا.. له تقول و ملالد على يده تضع أو.. آالمك عن لتنفس غني أو ارقص أو تأوه
.جهدهم آل هذا و.. الدمل  

 
 من إخراجها بإمكانية يقول و جوهريا تغييرها و النفس تبديل بإمكانية فيقول الدين أما

 الكماالت ذروة إلى الشهوات حضيض من و اإللهية الحضرة أنوار إلى البهيمية ظلمة
.المجاهدة و بالرياضة ذلك و الخلقية  
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 باالعتراف ذلك و المذمومة عاداتها من النفس تخلية: أولها.. مراحل على ذلك يكون و
 قتل بعد لربه موسى قال آما النور إلى العيوب هذه إخراج و العيوب و بالذنوب
:خطأ المصري  

 
)القصص -16)) (له فغفر لي فاغفر نفسي ظلمت إني رب((   

 
:الظلمات في يونس نادى آما و  
 

)األنبياء -87)) (الظالمين من آنت إني سبحانك أنت إال إله ال((   
 
 مراقبة و فات ما على الندم و بالماضي الصلة قطع و التوبة هي: الثانية المرحلة و

.الخاطر و الفعل على محاسبتها و أمور من يستجد فيما النفس  
 
 النفس برياضة ذلك و. بأضدادها المريضة النفسية الميول مجاهدة هي: الثالثة المرحلة و

 إلى األنانية النفس دفع و التعفف، على الشهوانية النفس إآراه و اإلنفاق ىعل الشحيحة
 و االنكسار، و التواضع على المزهوة المختالة النفس حث و اإليثار، و التضحية و البذل

 الوسط إلى النفس تصل بالضد الضد بمعالجة و.. العمل إلى الكسولة النفس استنهاض
.البشر من الصالحين حظ هو و.. الحكمة صراط هو و.. العدل  

 
 و الخشوع و الصالة دون و اهللا من العون و المدد طلب دون الرياضة تلك تنجح ال و

 إال يكون ال اهللا توحيد و(آامل توحيد في سجودا و رآوعا اهللا محبة في الفناء و الخضوع
 تحدث هنا و) لك هو يطلبه ما إال لنفسك تريد ال.. معه االسترسال و الكاملة بطاعته
 و.. طهارة و عفة الشهوانية الخسة و طمأنينة الفزع و سكينة القلق فيتبدل.. المعجزة
.آماالت النفسية النواقص  

 
 و السلوك و الجوارح و اللسان و بالقلب اهللا ذآر)) الذآر(( هي النفسي العالج ذروة و

.فعل و قول آل في الوقت طوال و الدوام على اإللهية الحضرة استشعار و.. العمل  
 
 و العبد بين المقطوعة الصلة يعيد الذآر ألن طمأنينة و أمن و وقاية و شفاء الذآر في و

 و بعيوبها األعلم هو حيث.. صانعها إلى الصنعة يرد و بمنبعها النفس يربط و الرب
.عالجها على األقدر  

 
)غافر -60)) (لكم استجب ادعوني((   

 
)البقرة -152)) (أذآرآم فاذآروني((   
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.الخراب مكان العمار يحل و النفس ظالم ليغمر النور فيعود  

 
 فأنت إال و آل: (( له قائال مريضه ينصح و سلبية و تخاذال) الطيبة (فرويد يرى بينما و

)).مأآول  
 

:بالصفح نأمر و.. إيجابية قوة الطيبة نحن نرى  
 

)البقرة -109)) (اصفحوا و فاعفوا((   
 

)الحجر -85)) (الجميل الصفح فاصفح((   
 

)البقرة -237)) (للتقوى أقرب تعفوا أن و((   
 
 نشترط.. النفسي الغليان تنفيس و تفريغ على مايساعد األعمال من فرويد يرى بينما و

.الصالح العمل نحن  
 
 بحاآم نحن نقول ال ألفعاله موجه و إنسان آل على حاآم الطفولة ماضي أن يرى بينما و
 عدوانية بفطرة يقول بينما و حكم، أي من نخرج أن يمكن اهللا لبفض إننا نقول و.. اهللا إال
 اإلنسان إن: نحن نقول رئيسية، آدوافع الشهوانية بالطاقة و الهدم و التحطيم بغريزة و

.البداية منذ يشاء ما يختار الموجبة و السالبة النوازع بين مختارا حرا ُفطر  
 
 مع يتعاملون أنهم هو عام بوجه النفس علم مادية و الفرويدية المادية هذه آل سبب و

 يفعلون هم و.. التجربة و بالتشريح اقتحامه يمكن وجسد مادة أنها على اإلنسانية النفس
 آيميائية مرآبات مجموعة إنما و.. نفس ال و ذات ال و هناك روح ال بأنه إيمان عن هذا
 ما أبعد التصور فهذا المادية، الحضارة خطيئة هي تلك و اإلنسان اسمها وراثية جينات و

 إلى إحالتها يمكن ال و شيء آل قبل )) ذات (( اإلنسانية النفس ألن الصواب عن يكون
 النفس و.. يدك في ماتت التشريح مبضع فيها أعملت إذا آالحياة هي و.. مجرد موضوع

 أفعال ردود من الظاهر في تطرح بما تتنكر و التحليلية النظرة على تستخفي دائما
 ليست ألنها آموضوع، يتدبرها بدأ إذا لصاحبها حتى أبدا سرها تعطي ال هي و سلوآية

 استسرارها هتكت و بكارتها فضضت إذا بكر )) ذات (( جوهرها في هي بل موضوعا
 من بمجموعة منك تفلتت و عليك استعصت الموضوعية بالنظرة تقتحمها أن حاولت و

  )).هي (( تعد لم و.. خرآ شيء إلى تحولت و الخادعة السلوآية البدائل
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 آالفارق حقيقتها، من عليك خفى ما و الظاهر في منها ترى ما بين الفارق دائما يظل و
 الروح آنه إلى أبدا تصل لن أنت و.. تسكنه التي الروح و الظاهر الجسد بين الهائل
 لكنك و فأآثر أآثر الجسد تفهم سوف الفروض أحسن على أنت إنما و.. الجسد بتشريح
.لغزها و الروح سر إدراك عن البعد آل بعيدا دائما تظل  

 
 -85 )) (قليال إال العلم من أوتيتم ما و ربي أمر من الروح قل الروح عن يسألونك و(( 

) اإلسراء  
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 ((  ))اإللهي المكر
 

 – سنة 17 – أخيها مع اشترآت الصف، جنايات 801 )) إبراهيم سليمة (( الحادث بطل
 تقول هكذا.. ميت هو و أعضاءه أآلت و عليه هجمت ثم خنقا، و ضربا زوجها قتل في

.الجثة تشهد آما الوقائع شهدت هكذا و.. القاضي و النيابة وآيل أمام المفصلة اعترافاتها  
 

 و الباردة، القشعريرة بتلك معهم شعرت و قرأوه، الذين األلوف مع الحادث قرأت
.وحشيته في الغريب الحادث هذا معرفة إلى ضولالف  

 
.المدى هذا إلى بإمرأة الغل يبلغ أن يمكن هل  

 
.الميتة يأآل الذي الوجه هذا صورة تكون أن يمكن ماذا و  
 

 آصفين جميلة أسنانها المالمح، دقيقة وسيمة، إمرأة بالقناطر النساء سجن في طالعتني
 و.. عميقا هادئا نوما تنام و تصوم، و تصلي.. طمأنينة و سكينة وجهها على.. لؤلؤ من

.مكانه ضل صوفي رجل آأنها و.. اهللا حكمة و اهللا أمر و اهللا رحمة عن آله آالمها  
 

الحد؟ هذا إلى الباطن الظاهر يخالف أن أيمكن  
اللسان؟ و اليد و العين تكذب و الصور، تخدع أن أيمكن  
تمويها؟ آلها الحياة تصبح أن أيمكن  

  جميلة؟ وجوها البشعة للحقائق اهللا خلقي آيف و
  المخفي؟ الشر هذا آل الباطن من أخرج الذي الدافع ما و
. عليه هي ما على النفس آشف و الحجاب هتك الذي ما و  

.. عليها تزوج الزوج  
..البدو في عادي أمر هذا  
.أزواجهن النساء تأآل أن دون البيئة تلك في يتكرر هو و  

..ردها مث الزوجة طلق الزوج  
.الجديدة الزوجة أمام معاملتها يسيء آان  
!للكرامة؟ و للنفس غضبة أهي  

 
 الطالق أثناء متعددين رجال مع متعددة عالقات على آانت بأنها اعترفت الزوجة لكن و

..آرامة لنفسها تحفظ لم فهي  
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 نالمطمئ الوديع، السمح الجميل الوجه ذلك على النفسي الخراب هذا آل يبدو ال آيف

.قديس وجه آأنه الهادئ  
 

 الصورة جذاب العضل، مفتول فاتنا جميال آان.. مرة ذات رأيته جميال رجال تذآرت
 ثم.. حياء في بنظراته يجفل آان و.. خفيضة بنبرة يتكلم مهذبا آان و.. سينما نجم آأنه
.الكهربائية بالصدمات يعالج مجنون أنه بعد فيما لي تبين  

 
.. مطلقا خرابا الرجل باطن آان  
.الخواء حقيقته آانت و  
 تخدع و الصور تكذب أن يمكن المدى هذا إلى.. الداخل من مجوفا و تماما فارغا آان و

.األشكال  
  )).أعمالكم و قلوبكم إلى ينظر إنما و أشكالكم إلى ال و صورآم إلى ينظر ال اهللا إن(( 

 
 يدري يكن لم (( صالحهالي الحلوى من بهدية زوجته إلى الزوج عاد الجريمة ليلة في

.. غزل لحظة في قتلته )).. ضبع مع ليلة آل ينام أنه الطويلة المعاشرة سنوات برغم
الشجاعة؟ واتتها آيف  
. باستمرار علي يلح السؤال نفس  
  ثيابها؟ غير في الحقائق تتنكر آيف
..الحق الباطل يلبس و  
. الجمال القبح يلبس و  
.الحب الجريمة تلبس و  
 وردة في السم يضع آيف البشعة؟ النفوس لهذه الجميلة العبوات هذه الخالق قيخل آيف و
حرير؟ من أقنعة في المتفجرات يخفي و عقرب، في العسل يضع و  

:اآلية مصداق أهذا  
).البقرة – 721 )) (تكتمون آنتم ما مخرج اهللا و((   

 
 خباياها ليفضح بعضب بعضها يمتحنها و النفوس، اهللا به يستدرج الذي اإللهي المكر أهو
 إذا و جالدا الجميلة بالمرأة فإذا بشاعتها، يكشف و حقائقها ليخرج و مكتوماتها، و

..مالآا الدميم بالرجل  
 

.الحق على أنها يقينها و.. ضمير تأنيب أو بندم تشعر ال هي  
نفسه؟ منا الواحد يعرف أال أيمكن  
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 رجليه إحدى دخلت لو و حتى ةالجن إلى صار أنه إلى يطمئن ال أنه أبوبكر قال لقد
 أن من خوفا.. اهللا مكر من خوفا ذلك و.. بعد تدخل لم الثانية الرجل مادامت الجنة،
 آان شرا.. األبدية النار به يدخله نفسه في مكتوما شرا األخيرة اللحظة في اهللا يكشف
.عنه يدري أو به يدري أن دون نفسه في أبوبكر يكتمه  

 
..التقوى ذروة هي تلك و  

..اهللا خوف  
..الشوائب من خلوها و نقائها، و النفس براءة إلى اإلطمئنان عدم و التواضع و  
..األعمال بصالح الغرور عدم و  
..باالمتحان فجأة يفتضح أن يمكن الذي المكتوم خوف و  
 
..الدعاوي أهل من أبوبكر يكن لم  
..صالحا أو منزلة لنفسه يدعي يكن لم  
..قالحقائ أهل من آان إنما و  
 
 شيئا عنها يعلمون ال مكتومة حقيقة فيهم تظهر أن من دائما خوف في الحقائق أهل و

..رجفة في نفوسهم أمام فهم المهالك، إلى بهم تؤدي  
..رجفة في اهللا أمام و  
..باهللا و بالنفس الحق العلم هو ذلك و  

..المطلسم الغيب هي و )).. األعظم السر(( هي فالنفس  
 دائم مكر في هي و.. المعاناة خالل من إال له تنكشف ال.. هاصاحب عن حتى غيب هي

..وجه ألف تخفي و وجوهها، من وجها تظهر  
 
..القول صح إن المكر ذروة سبحانه هو و.. تام خفاء و مطلق غيب اهللا و  

:قال و بالمكر؟ نفسه اهللا وصف لماذا  
).الاألنف – 30 )). (الماآرين خير اهللا و اهللا يمكر و يمكرون و((   
..مكرنا و اهللا مكر بين الفرق ما و  
..اهللا يمكر آيف و  
 

.. الحقيقة إلظهار يمكر اهللا  
..إلخفائها نمكر نحن و  
..آله سوءا مكرنا و آله، خيرا اهللا مكر آان لهذا و  

.. ظلمة مكرنا و نور اهللا مكر  
..ظلم مكرنا و عدل اهللا مكر  
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 تمتص و الميتة، تأآل التي اللؤلؤية اناألسن من الصفين هذين مكر من أسوأ هناك هل و
!الموت؟ تضمر و بالحب، توشوش و البارد الدم  

 
.. صوتها هو.. عليها ينم آان العجيبة المرأة هذه مظهر في واحد شيء  
 يخرج آأنه و الدوام، على رتيبا حادا عاليا يخرج الذي المعدني النحاسي الصوت ذلك
.يشعر قلب من ليس و معدنية أنبوبة من  

..غضب ال و فرح ال و حزن فيه يبدو ال صوت  
..المشاعر جميع من مجرد معرى صوت  
 غير شيئا هناك بأن دائما اإلحساس يعطيك.. انفعال أي عن يشف ال أملس أقرع صوت
..ينطق جماد أمام إنك و يتكلم، إنساني  
..الكراهية عن تتكلم آما الحب عن تتكلم  
..الرتيبة النحاسية النبرة و الجامد الوجه بنفس تقامهان عن تتكلم آما اهللا رحمة عن تتكلم  
 ملقنا أو.. جنا أو.. شيطانا.. داخلها في يتكلم آخر شخصا هناك أن يسمعها لمن يخيل
..خباء وراء من يتكلم  

 
..الشياطين تتلبسنا أن يمكن هل  
 و اآلةمش هناك تكون أن البد إنه و أشباهها، على إال تتسلط ال الشياطين إن يقول اهللا

..اآلخر على واحد ليتسلط اثنين بين مجانسة  
 – 112 )) (غرورا القول زخرف بعض إلى بعضهم يوحي الجن و اإلنس شياطين(( 

).األنعام  
..المشاآلة بحكم التأثر و التواصل يمكن حيث مثله، شيطان على إال يتسلط ال الشيطان  

..عليهم للشيطان مدخل فال اهللا عباد أما  
..إلبليس يقول فاهللا  
).الحجر – 42 )) (سلطان عليهم لك ليس عبادي إن((   
  ).مثله شيطان ألنك.. ( قائلين عليه نرد فنحن.. الشيطان علي تسلط.. يقول لمن حجة فال

 
 إال يمكر ال فاهللا.. العدل عين هو بل نقول.. العدل ينافي اإللهي المكر أن يتصور لمن و

.بماآر  
).األنفال – 30  )) (اهللا يمكر و يمكرون((   
).الطارق – 16 ،15 )) (آيدا أآيد و آيدا، يكيدون((   

 
 شيئا يخفي آخر إنسانا نفسه في شيئا يخفي الذي اإلنسان على يسلط اهللا أن األمر حقيقة و
 الكفتين آلتا ففي.. تماما مضبوط ميزان أمام نحن بل.. العدل منتهى هذا و.. نفسه في
.شيئا تخفي ماآرة نفس  
..الحقيقة تظهر ببعض بعضهما اإلثنين تماآر من إنه ثم  
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..الدنيا هي هذه و  
..خلقها لهذا و  

..الحق إلحقاق  
.بالحق إال األرض و السماوات خلق ما  
.. بشاعة و شر و جريمة دم من يبدو ما برغم الدنيا خلق أمر في الخير عين هذا و

..بالخواتيم فالعبرة  
..استحكمت مهما زائلة الدنيا شرور و  
..باق خير عن الختام في لنا يكشف سوف مادام زائل لشر أهمية ال و  
 
 عمق في حوله الدنيا في يجري ما تأمل لو و هادئا، تفكيرا األمر في منا الواحد فكر لو و

 و محسوب، شيء فكل عبث، و هزل من الظاهر في يبدو ما برغم جاد األمر أن ألدرك
.دقيقة بموازين يجري شيء آل  

 
 نحن.. ذآاء و.. بفطانة يخطط أنه يتصور فينا واحد آل و.. الماهرون ماآرونال نحن و

 الشطرنج مآزق خالل من أنفسنا نكشف و بعضا، بعضنا يكشف ندري، أن بدون
 الدنيا اسمه الذي المتسلسل الفعل هذا عبر نفتضح و المقادير، فيها تزجنا التي المتوالية

.المكتوم ظهر دق و نموت ثم.. باقية فينا تبقى ال حتى  
 
..القدم إلى الرأس من الرجفة تصيبهم القضية لب اإلدراك تمام يدرآون الذين و  
..عبثا ليس الدنيا هذه في يجري ما إن  
.مخيفة بصورة جاد األمر إن بل  

 
.. جهنم إلى السويد في متحضر إنسان يذهب آيف.. دائما يسألنا الذي الماآر الرجل و

 و جهنم إلى التكنولوجيا أستاذ اللطيف الجميل النظيف ضاألبي الرجل ذلك يذهب آيف
الجنة؟ إلى الكعبة عند يبكي مغفل حاج يذهب  

 
 من إنه.. اآلن من الجنة إلى بالفعل الكعبة عند يبكي الذي الحاج ذلك ذهب لقد: له نقول
 صاحبك أما.. المطلق الكلي بالعلم اتصل و المسألة روح أدرك لقد.. الجنة في اآلن
 يدرك لم.. ذاتها بالمسألة مشغوال مازال.. المنجنيز و الحديد و بالنحاس يشتغل الفماز

..روحها  
 
 و الحديد آشف عن يمنعنا لم اهللا و ذلك بعد له قيمة ال لكن و.. الدنيا في يفيد أمر هذا و

.به أمرنا بل المنجنيز  
).الحديد -25 )) (للناس منافع و شديد بأس فيه الحديد أنزلنا و((   
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..الحديد في المنافع بإدراك أمر ذلك و  
 
 آخر نفع عن بحثا المسألة روح إلدراك ذلك وراء التوغل منا يقتضي اهللا دين لكن و

 آل ليسا المنجنيز و فالحديد اآلخرة، نفع و الدنيا نفع بين المسلم يجمع بذلك و.. باق
 عميق آخر لمع بسبب يبكي فهو.. مغفال ليس الكعبة عند يبكي الذي فالحاج.. شيء
 صاحبنا من أعلى العلم من عتبة على واقف هو و.. بربه علمه و بنفسه علمه هو.. تعلمه
.المنجنيز و الحديد عند علمه وقف الذي السويد في التكنولوجيا أستاذ  

 
 معارفه توقفت الذي اآلخر العارف هذا من.. بربه العارف و بنفسه العارف هذا أين و

قوانينها؟ و المادة عند  
..المادة رب عن غفل و المادة عرف الذي هو الحقيقي المغفل إن  

 
 أآثر وحدها مصر في و المدارس في و الكتب في هو و سهل المادية العلوم تحصيل و
.دبلوم و ماجستير حامل ألف مائة من أآثر و دآتوراه، حامل آالف عشرة من  
 العارفين من عنهم يقال أن يمكن ممن العشرات أو اآلحاد من البلد هذا في آم لكن و

.بربهم العارفين و بنفوسهم  
 

..شاب أنا و الطب علوم حصلت لقد  
 إال يبلغها ال ذروة فتلك.. بربي و بنفسي معرفة إلى أصل أن أن دون أآتهل هأنذا و

..األفراد  
:ربهم عنهم قال الذين هؤالء  

.)مريم – 58 )) (بكيا و سجدا خروا الرحمن آيات عليهم تتلى إذا((   
..الكعبة عند باآيًا سجد الذي صاحبنا حال ذلك  

 
 المتحضر الذآي اللطيف النظيف صاحبنا بين و بينها درجة و منزلة و مرتبة تلك و

 ملك صاحب األرض، سادة من سيد هذا.. سماوات سبع السويدي التكنولوجيا أستاذ
 بال ملك واتالسما في له اآلخرين و األولين على سيد ذلك و.. محدود زمن في محدود
..بالتناه أبد في حدود  

 
بالحقيقة؟ المغفل هو فمن  
بالحقيقة؟ الفائز هو من و  
 
 سادتها و الدنيا أهل له يبتسم أمر السماوات و الجنة ذآر و.. مادي عصر في نحن لكن و

..العاجل بالربح إال الدنيا هذه في يهتم أحد ال و سذاجتنا على فيه يضحكون و الماآرون،  
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..اإللهي بالمكر.. الماآرين هؤالء مع اهللا يتعامل أن العدل قتضىا لهذ و  
).النمل – 50 )) (مكرًا مكرنا و مكرًا مكروا و((   

 
.علوًا ليس و استدراج هو.. علو و غنى و رخاء من فيه هم ما و  

). القلم – 44 )) (يعلمون ال حيث من سنستدرجهم((   
 )) (يشعرون ال بل الخيرات في لهم نسارع بنين، و مال من به نمدهم أنما أيحسبون(( 
).المؤمنون – 56 ،55  
 – 46 )) (الجبال منه لتزول مكرهم آان إن و مكرهم اهللا عند و مكرهم مكروا قد و(( 

).إبراهيم  
 

 شعر إذا و المنطق حلقات عنقه حول نحكم رآنا إذا حجج له تنفد ال الذي الذآي صاحبنا و
. يصرخ أن بثيل ما يسكته أن يوشك بمنطقنا  

 هل و.. شيئا أساوي ال أنا و اهللا يعذبني لماذا و.. اهللا عظمة جوار إلى أنا أساوي ماذا و
تافهة؟ ذرة إال أنا  

 
 لخر نفسه بتفاهة و ربه بعظمة حقًا شعر لو ألنه مفتعل انكسار و آاذب تواضع هو و

 و المالحاة هي إنما. .الهيبة تلك أمام بالخشوع لشعر و العظمة، هذه أمام باآيًا ساجدًا
.الجدل  

 
:فنقول مكره على نرد و  

 و مالئكته، لك أسجد و روحه، من فيك نفخ فقد الشأن، هين ال و ربك عند تافهًا لست
 آنت شئت إن.. الحرية منحك و الخلود، و التسرمد أعطاك و آلها، أآوانه لك سخر
.شيطانيًا آنت شئت إن و.. ربانيًا  
.آله هذا من الشأن هوان فأين  

 
 فيتمسكنون الحجج بهم تتقطع و الحائط إلى ظهرهم يصبح حينما الماآرين تحايل هو بل
..يارب ذباب إال نحن هل.. يتهامسون و يتخافتون و يتماوتون و  
..يتطاول أن للتراب هل و  
 
 أنه بالفعل منهم الواحد أحس لو و تعذبه؟ و به تحفل أن يساوي شأن عندك للطين هل و

 و الحال غير حال اهللا مع له لكان اإلحساس هذا من أقواله و أعماله نطلقتلوا و تراب،
.الشأن غير شأن  

 
..المكر لكنه و  
.أمكر فاهللا.. تماآروا مهما و  
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!!نفوسنا؟ تمرض لماذا  

 
 

 آل مع انسجام و قبول حالة في يعيش ألنه النفسي المرض اسمه شيئا يعرف ال المؤمن
 في و قائدها في آاملة بثقة يشعر الذي الطائرة آراآب وفه.. شر و خير من له يحدث ما
 يقود سوف فهو.. حدود بال مهاراته و حدود، بال علمه ألن يخطئ أن يمكن ال أنه

 الجليد و البرد و الحر و العواصف بها يجتاز سوف و الظروف جميع في بكفاءة الطائرة
 و يرتجف ال هو و طمئنانا في آرسيه في ينعس و ينام ثقته فرط من هو و.. الضباب و
.. جبل نحو مالت أو منعطف في ترنحت أو هوائي مطب في الطائرة سقطت اذا يهتز ال

 األمان من المزيد غايتها و علمه و القائد بارادة حدثت قد و حكمة لها آلها أمور فهذه
 و.. آان مما أبدع االمكان في ليس و بتقدير يحدث حدث آل و بتدبير يجري شيء فكل
 و تردد بال ثقته آل يعطيه و مجادلة بال و مساءلة بال لقائده تماما نفسه يسلم لهذا هو

. التوآل تمام من آاملة حالة في النفس ساآن العين قرير آرسيه في يتمدد  
 
 الحوادث مجريات يدير و المقادير سفينة يقود الذي بربه المؤمن احساس نفس هو هذا و
.. مغاربها و مطالعها في الشموس و مداراتها في جراتالم يسوق و األعظم الفلك يقود و

. خير النهاية في هي بها، له طاقة ال مما أمور من عليه يجري ما فكل  
 

 زراعته احترقت اذا و.. خير هو.. نفسه في قال.. عالجه في الطب يفلح لم و مرض اذا
 خيرا اهللا ضهيعو سوف و.. خير فهي.. الكارثة تجنب في وسائله تنجح لم و الجفاف من
 فشل فاذا.. فاشلة زيجة من خير فاشل حب نفسه في قال.. حبه في فشل اذا و.. منها

 من لصاحبها خير الوحدة و.. راحت و الشر أخذت هللا الحمد نفسه في قال.. زواجه
 يفسدني سوف الغنى أن علم قد اهللا لعل هللا الحمد قال تجارته أفلست اذا و.. السوء جليس

.. الحمدهللا قال.. عزيز له مات اذا و.. اآلخرة في علي خسارة ستكون دنياال مكاسب أن و
 و لنا خيرا أعمارنا في الزيادة تكون متى يعلم الذي الوحيد هو و أنفسنا من بنا أولى فاهللا
.فعل عما يسأل ال سبحانه.. علينا شرا تكون متى  

 
 شر هو و شيئا تحبوا أن عسى و لكم خير هو و شيئا تكرهوا أن عسى و: (دائما شعاره و
) التعلمون أنتم و يعلم اهللا و لكم  

 
 و بالء و امتحان دار الدنيا أن بصيرته بنور يرى النفس ساآن القلب مطمئن دائما هو و

 هو فيها الصابر أن و.. زائل خيرها و زائل شرها مؤقتة ضيافة أنها و مقر، ال ممر أنها
. الغالب هو الشاآر و الكاسب  
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 العظيم بذآر مشغولة دائما نفسه ألن نفسه، على لهاجس ال و قلبه على سواسلو مدخل ال
 موطئ ال و محال الشيطان يجد فال نبضة، آل مع.. اهللا.. اهللا: يهمس قلبه و الجليل الرحيم
. منه يتسلل القلب ذلك في مظلما رآنا ال و قدم  
 تناله ال الذي الصدق مقعد في ألنه الزالزل تزلزله ال و النوازل تحرآه ال قلب هو و

.األغيار  
:أخرى أسماء عنده لها النفوس أطباء عنها يتكلم التي النفسية األمراض آل و  
 

  تعفف اسمه الكبت
  رياضة الحرمان و
  تقوى بالذنب االحساس و
  الزلل من عاصم) وحده اهللا من خوف هو و (الخوف و
  الحكمة طريق المعاناة و
  معرفة الحزن و
 الصفاء منازل الى بكبحها عليها يعلو و بقمعها عليها يصعد سلم رجاتد الشهوات و

  الروحية القوة و النفسي
 و الشكر تستدعي نعمة فيها ينام ال التي الليلة و.. الذآر من لمزيد اهللا من مدد.. األرق و

  للصالة قام و الفجر الى فيها صحا فقد منوم دواء عن لها يبحث شكوى ليست
  اهللا الى العودة و الحق الى للرجوع حميدة ةمناسب الندم و
 على بها يستعين التي االلهية المعونة هي النفسي و منها الجسدي بأنواعها م اآلال و

  فيها يزهد و منها فيستوحش الدنيا غواية
  بال على له تخطر ال و يعرفها ال نفسية أمراض الحسد و الحقد و اليأس و
  المغفرة و الصفح و بالعفو تخطاها شاعرم االنتقام و الثأر و الغل و
  لظالم آبحا اال العنف يعرف ال و لمظلوم اال يغضب ال هو و
 الرأفة و الحلم و الشكر و الصبر و الرحمة و المودة هي عنده السائدة النفسية المشاعر و
الرضا و القبول و السماحة و الوداعة و  
 

.. النفسي الطب ال و لنفسيةا األمراض تعرف ال التي المؤمن دولة هي تلك  
 
 على قادرة تعد لم و تحطمت السلطان، و الجاه و الجنس و المال مثل المعبودة األصنام و

 انقشع و همتها، توحدت و ذاتها على النفس فاجتمعت.. االنتباه تبديد و المشاعر تفتيت
 نساناال أصبح و االطمئنان ساد و الدوامة هدأت و الرؤية صفت و الرغبات ضباب
 اال اله بال الشعور بفضل حر الى لنفسه عبد من تحول و قيادها على أقدر و لنفسه أملك
 آل من الخوف من فتحرر واحد، اال للملك مالك ال و مهيمن ال و حاآم ال بأنه و.. اهللا

 سعيد لقاء و انطالقا و تحررا نظره في أصبح الموت ان بل آبير أي من و حاآم
. بالحبيب  
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 و بااليمان المنزلة هذه الى ارتفعت و.. للمرض قابلة غير أصبحت و نفسال اختلفت
 ذابت و.. اهللا يحبه ما هواها و اهللا، يختاره ما هو اختيارها فأصبح العبادة و الطاعة
 هذه و. ربها الرادة منفذة يدا و عاملة أداة فأصبحت النفس تلك في الشخصانية و األنانية
 وجود ال بأنه تؤمن متفائلة نفس العكس على فهي االآتئاب، داء تعرف ال المؤمنة النفس
 الرجاء باب أن و.. عادل هناك مادام متناولنا في العدل أن و.. رب هناك مادام للكرب
. يموت ال حيا القادر و المرتجى مادام مصراعيه على مفتوح  

 
 من شوةن في هي و حولها القدرة آيات من دائمة طفولية دهشة في المؤمنة النفس و

 من العوالم في آثاره ترى الذي البديع ابداع من و.. شيء آل في تراه الذي الجمال
 آلما و.. الصغر في المتناهية االلكترونات الى.. الصغرى الذرات الى الكبرى المجرات
 تعرف ال لهذا فهي.. النشوة تضاعفت و االدهاش مجال أمامها اتسع العلم مساحة اتسعت
. الكآبة أو البالدة تعرف ال و الملل  

 
 تكف ال المأساة و األلم ذروة في هي و بالرجاء، حافل مضيء حزن النفس هذه حزن و

 و دائما، معها اهللا بأن تشعر ألنها باألمن شعورها يفارقها ال و.. باهللا الظن حسن عن
 نقصها لكن و.. عيوبهم و اآلخرين نقص ال.. خطيئتها و عيبها و نقصها يحزنها ما أآثر
 خطاياها لشجرة مستمر تسلق في و مستمر جهاد في فهي.. عيوبها جهاد عن يقعدها ال

 الطين من ال الحياة منه لتأخذ الشجرة أعلى المنتشر النور الى الظل مخروط من لتخرج
. السلم أسفل الكثيف  

 
 يبدد ال واثق هادئ صراع لكنه و.. باطنية تطهير حرب في و وجودي صراع في انها

 بقوتها ليس و اهللا بقوة باطلها تقاتل بأنها تشعر ألنها سكينتها يقتلع ال و ااطمئنانه
 القتال هذا رغم دائم أمن في فهي يفارقها، ال اهللا مع بالمعية االحساس و.. وحدها
. حربها في وحدها ليست فهي.. بداخلها العدمية لقوى و الهزيمة ألشباح المستمر  

 
 و الصغيرة اآلالم و الشكايات و التفاهات عن النفس يشغل الذي األآبر الجهاد هو ذلك

 عن مشغولة فهي.. بمواهبها االحتفاء و لنفسها الرثاء و ذاتها على االنكفاء من يحفظها
.. مستمرة خروج رحلة في فهي.. ذاتها على العلو و نفسها تخطي و نفسها بتجاوز نفسها
)تكره ما دائما تتحمل و تحب ام أبدا تقاوم أن: (هو دستورها و صعود، و تخطي رحلة  

 
 بسهولة متكيفة سننه مع متوافقة قوانينه مع متآلفة الكون مع منسابة النفس هذه مشاعر و
 آل مع الصداقة تلتمس.. تلقائية بساطة و طبيعية سالسة فيها.. حولها المتغيرات مع

 أحد جبل حتضني آان حينما سلم و عليه اهللا صلى محمد النبي هو الكامل مثالها و.. شيء
 في انها.. مشاعرها جميع أصل هي الشاملة فالمحبة.. نحبه و يحبنا جبل هذا: يقول و
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 وحشة ليست النفس لهذه بالنسبة الوحدة و.. اهللا مع و القدر مع و الطبيعة مع دائم صلح
 بل.. صمتا ليست و.. انشغال بل فراغا ليست و.. امتالء بل خواء ليست و.. أنس بل

 الوحيد عذابها و.. آمن حضن بل وحدة ليست هي و.. نوراني استشراف و داخلي حوار
 االيمان منه يخفف عذاب هو و.. خالقها عن االنفصال و بالبعد احساسها خطيئتهاو هو
 الى تكون ما أقرب هي و.. المستغفرين األوابين عباده يحب تواب آريم عفو اهللا بأن
 لو لذة في نحن: الصالحين األولياء بعض وليق.. خشوعا و حبا ذائبة ساجدة هي و ربها
 الدنيا غرقى هم و يعرفوها أن للملوك أنى لكن و بالسيوف، عليها لقاتلونا الملوك عرفها

. ماديتها سجناء و  
 

 و الطاعة و الدين هو الطينية شرنقتها من خروجها و النفس تلك ميالد الى السبيل ان
.. تألها اال يلد ال الفن و غرورا اال يلد ال فالعلم. .لميالدها آخر سبيل يوجد ال و المجاهدة

. غايتها تبلغ و النفس فيه تتكامل الذي المحضن هو وحده الدين و  
.السامة الغازات و القنابل باختراع مشغولون نفوس مرضى العلماء بين و  
  الحسية اللذائذ غرقى متألهون الفنانين بين و
  شفائها و نجاتها و الهاآم الى النفس سبيل هو وحده الدين و
 
 عن تأملها يقطعها ال نجدتهم و الآلخرين خدمة في ناشطة عاملة نفس المؤمنة النفس و

 و عالج الكدح و العرق و.. عبادة عندها العمل و.. األرزاق زحام و السوق و الشارع
 علم مشوار و أشواق رحلة حياتها.. التبطل و الكسل أمراض و الترف من شفاء و دواء
 على قادرة تظل أن أملها منتهى و.. النفسية الصحة الى بابها العمل و.. خدمة رسالة و

.. شمعة توقد أو جدارا تبني أو شجرة تغرس هي و تموت أن و األخير النفس حتى العمل
 طب الى بها حاجة ال و نفسي، مرض أي من حفظ في هي و نجاة، قارب هي النفس تلك
..سعادة روشتة هاذات في فحياتها األيام، هذه  
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الروح و النفس  
 
 
 
 

 نقول و.. روحه طلعت فالنًا إن فنقول الروح، و النفس بين دائما نخلط الدارجة اللغة في
 روحه أن أو له، توسوس روحه أن أو تتعذب روحه أن أو آذا، تشتهي روحه فالنًا إن

 آلها و.. ملت و ضجرت أو اشتاقت و تاقت روحه أن أو اطمأنت، روحه أن أو زهقت،
.الروح ليس و النفس تخص أحوال آلها و خاطئة، تعبيرات  

 
.روحه ليست و نفسه هي الموت و الحشرجة عند الميت بدن من تخرج فالتي  

 
:الموت ساعة للمجرمين القرآن في المالئكة يقول  

 
)األنعام – 93 )) (الهون عذاب تجزون اليوم أنفسكم أخرجوا((   

 
.الروح ليس و النفس هي الموت قتذو التي و  
 

)عمران آل – 185 )) (الموت ذائقة نفس آل((   
 
 و البدن، من خروجها رحلة هو الموت فتذوقها.. تموت ال لكن و الموت تذوق النفس و

 عن و الموت، بعد باقية هي و الحياة، بطول موجودة هي و الميالد، قبل موجودة النفس
 تولد أن قبل اآلباء ظهور من الذرية أخذ إنه: اهللا يقول اأصحابه ميالد قبل األنفس وجود

.الكفر على أباه وجد ألنه آفر بأنه أحد يتعلل ال حتى ربوبيته على أشهدها و  
 

 بربكم ألست أنفسهم على أشهدهم و ذريتهم ظهورهم من آدم بني من ربك أخذ إذ و(( 
 آباؤنا أشرك إنما تقولوا أو غافلين، هذا عن آنا إنا القيامة يوم تقولوا أن شهدنا بلى قالوا
 لعلهم و اآليات نفصل آذلك و المبطلون، فعل بما أفتهلكنا بعدهم من ذريًة آنا و قبل من

)األعراف – 174 ،173 ،172 )) (يرجعون  
 

 بأن عذر ألحد ليس و بالميالد، أجسادها تالبس أن قبل األنفس فيه أحضرت مشهد فذلك
 استقرت بهذا و.. الربوبية فيه طالعت مستقل مشهد نفس لكل انآ فقد أبيه، آفر بعلة يكفر
.جميعًا فطرتنا الربوبية حقيقة  
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 ال و تتعذب، ال و تمل ال و تضجر ال و تهوى ال و تشتهي ال و توسوس، ال الروح إن ثم
.الروح ليس و النفس أحوال من آلها تلك إنما. انتكاسا ال و هبوطا تعاني  

 
:القرآن يقول  

 
)المائدة – 30)) (أخيه قتل نفسه له عتفطو((   

 
)ق – 16)) (نفسه به توسوس ما نعلم و اإلنسان خلقنا لقد و((   

 
)الشمس – 8 ،7)) (تقواها و فجورها فألهمها سواها، ما و نفس و((   

 
)يوسف – 18)) (جميل فصبر أمرًا أنفسكم لكم سولت بل((   

 
)التوبة – 118)) (إليه إال هللا من ملجأ أال ظنوا و أنفسهم عليهم ضاقت و((   

 
)التوبة – 55)) (أنفسهم تزهق و الدنيا الحياة في بها ليعذبهم اهللا يريد إنما((   

 
)البقرة – 130)) (نفسه سفه من إال إبراهيم ملة عن يرغب من و((   

 
)الحشر – 9)) (المفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق من و((   

 
)النساء – 128) (الشح األنفس أحضرت و((   

 
)يوسف – 53)) (بالسوء ألمارة النفس إن نفسي أبرئ ما و((   

 
 للنفس و األمارة، الطبيعة و الفجور و الوسواس و بالشح القرآن في المتهمة هي فالنفس

 ملهمة و لوامة بأنها فتوصف تتطهر، و تتزآى أن يمكن فهي عروج، و ترق القرآن في
.مرضية و راضية و مطمئنة و  
 

 و عبادي، في فادخلي مرضية، راضية ربك إلى ارجعي المطمئنة، النفس يأيتها(( 
)الفجر 30 – 27)) (جنتي ادخلي  

 
 ال و التشريف، و التنزيه و التقديس من عالية بدرجة دائما فتذآر القرآن في الروح أما

 أو رفعة أو تدنس أو تطهر أو شوق أو شهوة أو هوى أو عذاب من أحوال لها يذآر
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 ال و.. الموت تذوق أنها أو الجسد من تخرج أنها يذآر ال و ملل، أو رضج أو هبوط
.اهللا إلى منسوبة دائما تأتي إنما و اإلنسان إلى تنسب  

 
:مريم عن اهللا يقول  

 
)مريم – 17)) (سويا بشرا لها فتمثل روحنا إليها فأرسلنا((   

 
:آدم عن يقول و  
 

)الحجر – 29)) (جدينسا له فقعوا روحي من فيه نفخت و سويته فإذا((   
 

.آدم روح يقول ال و )) روحي (( يقول  
 

.دائما لنفسه الروح ربنا فينسب  
 

)المجادلة – 22 (اهللا من أي)) منه بروح أيدهم و((   
 
:السالم و الصالة عليه النبي على نزوله و القرآن عن يقول و  
 

)الشورى – 52)) (أمرنا من روحا إليك أوحينا آذلك و((   
 
.القرآني اإللهي الكلم هنا بالروح يقصد و  
 

)غافر - 15)) (التالق يوم لينذر عباده من يشاء من على أمره من الروح يلقي((   
 

)النحل – 2)) (عباده من يشاء من على أمره من بالروح المالئكة ينزل((   
 
.اإللهي األمر و اإللهية الكلمة هي هنا الروح و  
 
 عليها تجري ال و اهللا إلى و اهللا من حرآة في دائما يه و اهللا، إلى تنسب دائما الروح و

 أو هوى أو لشهوة محال تكون أن يمكن ال و.. البشرية الصفات ال و اإلنسانية األحوال
.عذاب أو شوق  

 
.عالية بأوصاف الروح توصف لهذا و  
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.األمين الروح و.. القدس روح إنه: جبريل عن القرآن فيقول  
 
 من روح أي)) منه روح و مريم إلى ألقاها آلمته و اهللا سولر (( إنه عيسى عن يقول و
)النساء – 171 (اهللا  

 
.صاحبها إلى تنسب دائما فهي النفس أما  

 
)النساء – 79)) (نفسك فمن سيئة من أصابك ما و((   

 
)اإلسراء – 15)) (لنفسه يهتدي فإنما اهتدى من و((   

 
)التوبة – 118)) (أنفسهم عليهم ضاقت و((   

 
)يوسف – 54)) (نفسي أبرئ ما و((   

 
)طه – 96)) (نفسي لي سولت آذلك و((   

 
)الحشر – 9)) (المفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق من و((   

 
)البقرة – 130)) نفسه سفه من إال إبراهيم ملة عن يرغب من و((   

 
.اإللهية الذات هي فتلك اهللا إلى النفس تنسب حينما و  
 

)عمران آل – 28 ())نفسه اهللا يحذرآم و((   
 

 يصح ال و شبيها له يتخيل أن اإلنسان يستطيع ال مما هو و شيئ آمثله ليس اهللا هو ذلك
..نفوسنا على اإللهية النفس نقيس أن  

 
.الغيب غيب هي اإللهية فالنفس  

 
:القيامة يوم لربه عيسى يقول  

 
)المائدة – 116)) (نفسك في ما أعلم ال و نفسي في ما تعلم((   

 
..البتة آخر شيء لكنها و اللفظ في إال اإلنسانية النفس مع تتشابه ال اإللهية فسفالن  
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)الشورى – 11)) (شيء آمثله ليس((   

 
)اإلخالص – 4)) (أحد آفوا له يكن لم((   

 
:إذن السؤال و  
 

الروح؟ من منا آل نصيب ما  
 
جسدا؟ و روحا لنا إن نقول حينما نعني ماذا و  
 

جسده؟ و بروحه نام آل نفس عالقة ما ثم  
 

.آدم خلق قصة في القرآن ذآرها التي النفخة فهو الروح من نصيبنا أما  
 

71)) (ساجدين له فقعوا روحي من فيه نفخت و سويته فإذا طين، من بشرا خالق إني(( 
)ص – 72 ،  
 
 داخل في فيتكرر يعود آدم صورة في النفخ و التصوير و التسوية أمر من حدث ما و

 حتى ربانية نفخة ثم تصوير، و تسوية منا لكل فيكون.. منا لكل الجنينية حياةال في الرحم
 الحياة من الثالث الشهر في يكون ذلك و النفخة، هذه لتلقي المحل يستعد و األنسجة تتهيأ

..حال إلى حال من النفخة بهذه الخلق ينتقل و الجنينية،  
 

:المراحل هذه عن ربنا يقول  
 

 ثم لحما العظام فكسونا عظاما المضغة فخلقنا مضغة العلقة فخلقنا لقةع النطفة خلقنا ثم(( 
)المؤمنون – 14)) (الخالقين أحسن اهللا فتبارك آخر خلقا أنشأناه  

 
 نقلة إلى إشارة)).. الخالقين أحسن اهللا فتبارك آخر خلقا أنشأناه ثم: ((النفخة عند فيقول
 أحسن إال عليه يقدر ال و يبلغه ال وىمست إلى بالعظام المكسوة المضغة بها نقل هائلة

.الربانية بالنفخة ذلك و.. الخالقين  
 
.آدم نسل عن أخرى آية في تسويته بعد الجنين في النفخ هذا عن يتكلم و  
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 السمع لكم جعل و روحه من فيه نفخ و سواه ثم مهين، ماء من ساللة من نسله جعل ثم(( 
)السجدة – 9 ،8)) (األفئدة و األبصار و  
 
 بهذه إنه و.. الروحية النفخة هذه ثمار من هي الفؤاد و البصر و السمع أن هذا من نفهم و

.. معنى هو هذا و مستوى، إلى مستوى من و نشأة إلى نشأة من اإلنسان ينقل المواهب
)).الخالقين أحسن اهللا فتبارك آخر خلقا أنشأناه ثم((  

 
 النفخة هذه من يأخذ منا آل و.. النفخة هذه من نصيبنا هو إذن الروح هذه من نصيبنا إن

.استعداده قدر على  
 
 و الجسد و.. المثل من عالم و قيم و ضمير و خيال منا للواحد يصبح النفخة هذه بفضل و

.المثال سماء و الواقع بأرض أشبه فينا الروح  
 
 المغناطيسي بالمجال الحديد ذرة بعالقة أشبه هي جسده و بروحه منا آل نفس عالقة و
.القطبين ذي  

 
 حمأة إلى الجسد، إلى هبوط و انجذاب إما استقطاب، حالة هو دائما للنفس يحدث الذي و

 حينما الحيوانية الجسدانية للنفس يحدث ما هو هذا و الشهوات، و الغرائز طين و الواقع
 إلى الروح، إلى صعود و انجذاب إما و آثافتها، في التراب تجانس و الطين تشاآل

 و الروح تشاآل حينما للنفس يحدث ما هو و الربانية، األخالق و القيم و لمثالا سماوات
 بين استقطاب و تذبذب و حرآة في الحياة طوال النفس و.. شفافيتها و لطفها في تجانسها
 تغلبها مرة و طينتها، و ناريتها عليها تطغى مرة.. الجسدي القطب بين و الروحي القطب
.طهارنها و شفافيتها  

 
 القوتين بهاتين تمتحن و النفس فتبتلى االبتالء، و االمتحان مجال هما الروح و الجسد و

 ليظهر و رتبتها و حقيقتها عن تفصح و سرها، لتخرج أعلى إلى و أسفل إلى الجاذبتين
.شرها و خيرها  

 
 نفسه، هو يحاسب و يبعث و يولد الذي و ،))نفسه((هي اإلنسان حقيقة أن نفهم هنا من و
 األشواق و األحزان و األحوال من عليه يجري ما و نفسه، هو يبتلى و يمتحن يالذ و

 في السماوات و األرض مثل تماما مجال مجرد فهما روحه و جسده أما.. نفسه هي
 لهذه اهللا أعطى فكما.. ملكاته و مواهبه إلظهار لإلنسان بالنسبة حرآة مجال آونهما
 و سرها عن تكشف و تعمل و لتحيا، روحا أعطاها آذلك) جسدا (عضالت النفس
.شرها و خيرها تباشر و مكنونها  

 



rami © 278

 و تستحضر، ال فاألرواح خاطئة، آلمة)) األرواح تحضير ((آلمة تكون المعنى بهذا و
 فينا ينفخ هو و وحده، اهللا إلى منسوب نور الروح ألن تستحضر، أن روح ألي يمكن ال
 أو حشره يمكن ال و يعود اهللا إلى و اهللا من النور هذا و.. به لنستنير النور هذا

 أن صح إذا هذا.. األرواح ليس و األنفس فهي يستحضر و يحشر ما أما.. استحضاره
 من يكون يحضر ما أن الظن أغلب و.. جلساتهم في أنفسا يستحضرون الناس هؤالء
 لجنا من قرين حياته في له منا آل و ،)القرناء (حياتها في األنفس لهذه المصاحب الجن

 و صوته يقلد أن يستطيع و أسراره يعرف الطويلة الصحبة هذه بحكم هو و يصاحبه،
 يدهش و المظلمة، التحضير غرفة في الوسيط يالبس الذي هو الجن هذا و إمضاءه،

.خوارق يحسبونه بما الموجودين  
 

.استحضارها يمكن فال األرواح أما  
 

.ربها إال يحضرها ال و يحشرها فال األنفس أما  
 
 تشاآل حتى ترتقي أحوالها أحسن في هي إنما و روح، إلى تتحول أن يمكن ال النفس و

 النوراني المثال من تقترب ما بقدر و الربانية، باألخالق تتخلق ما بقدر تجانسها و الروح
).اإلنسان في اهللا نفخها التي الروح(  
 

 في إبليس تجانس و الشياطين، تشاآل حتى تهبط و تتدنى أن النفس لهذه يمكن آذلك
.ناريته  

 
 اهللا يقربها التي هي لطفها في الروح تجانس و تشاآل حتى تتزآى و تتطهر التي النفس و
 مليك عند صدق مقعد في (( ستكون إنها عنها يقول التي هي و القيامة، يوم عرشه من

)القمر – 55)) (مقتدر  
 

.اهللا جوار إلى مكانها ربانية نفسا تصبح الترقي و التطهر بهذا ألنها..   
 

 يقول الذين فهم الشيطاني الدرك إلى غلظتها و بفجورها تهبط التي المظلمة النفوس أما
:القيامة يوم ربهم عنهم  

 
)المطففين – 15)) (لمحجوبون يومئذ ربهم عن إنهم((   

 
 الروح أما. الجحيم و الظلمة قاع في السفلية النارية النفوس مع مكانهم سيكون هؤالء و
 و منه هي و إليه، تنسب اهللا نور من نور هي إنما و جحيم، أو جنة في لها مكان فال
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 في األعلى المثل هي إنما و.. مكافأة ال و معاقبة ال و محاسبة ال و ابتالء عليها اليجري
:اآلية  

 
)النحل – 60)) (الحكيم العزيز هو و األعلى المثل له و((   

 
)الروم – 27)) (الحكيم العزيز هو و األرض و السماوات في األعلى المثل له و((   

 
 أمر من و اهللا من آونه من نورانيته و قدسيته يستمد الذي النوراني المثال عالم ذلك و
.اهللا  

 
 – 85)) (قليال إال العلم من أوتيتم ما و ربي أمر من الروح قل الروح عن يسألونك و(( 

)اإلسراء  
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