
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 )من  أنت ؟(
 
 

 من أنت ؟
 
 

 !من أنت.. حینما تتردد لحظة بین الخیر و الشر.. من تكون..؟
 

 !بینهما..؟أتكون اإلنسان الخیر أم الشریر أم ما 
 

 !أم تكون مجرد احتمال للفعل الذي لم یحدث بعد..؟
 

إن النفس ال تظهر منزلتها و ال تبدو حقیقتها إال لحظة أن تستقر على اختیار، و 
تمضي فیه باقتناع و عمد و إصرار، و تتمادى فیه و تخلد إلیه و تستریح و تجد 

 .ذاتها
 

و ال ما یفعله اإلنسان عن مرض أو  و لهذا ال تؤخذ على اإلنسان أفعال الطفولة،
 ...عن جنون أو عن إكراه

 
و إنما تبدأ النفس تكون محل محاسبة منذ رشدها، ألن بلوغها الرشد یبدأ معه ظهور 

 .المرتكزات و المحاور التي ستنمو علیها الشخصیة الثابتة
 

اإلنسان  و اختیارات اإلنسان في خواتیم حیاته هي أكثر ما یدل علیه، ألنه مع بلوغ
مرحلة الخواتیم یكون قد تم ترشح و تبلور جمیع عناصر شخصیته، و تكون قد 

انتهت ذبذبتها إلى استقرار، و تكون بوصلة اإلرادة قد أشارت إلى الطابع السائد لهذه 
 .الشخصیة

 



 

 

و لهذا یقول أجدادنا.. العبرة بالخواتیم.. و ما یموت علیه العبد من أحوال، و أعمال 
ه في أیامه األخیرة هو ما سوف یبعث علیه.. تماما كما ینام النائم فیحلم و ما یشغل

 .بما استقر في باله من شواغل لحظة أن رقد لینام
 

و لهذا أیضا ال تؤخذ النفس بما فعلته و ندمت علیه و رجعت عنه، و ال تؤخذ بما 
أصالته و تورطت فیه ثم أنكرته و استنكرته، فإن الرجوع عن الفعل ینفي عن الفعل 

 .جوهریته و یدرجه مع العوارض العارضة التي ال ثبات لها
 

و قد أعطى اهللا اإلنسان مساحة كبیرة هائلة من المنازل و المراتب.. یختار منها 
علوا و سفال ما یشاء.. أعطاه معراجا عجیبا یتحرك فیه صاعدا هابطا بال حدود.. 

لطبائع، و تصفو المشارب و ففي الطرف الصاعد من هذا المعراج تلطف و ترق ا
األخالق حتى تضاهي األخالق اإللهیة في طرفها األعلى ( و ذلك هو الجانب 
الروحي من تكوینه) و في الطرف الهابط تكثف و تغلظ الرغبات و الشهوات، و 
تتدنى الغرائز حتى تضاهي الحیوان في بهیمیته، ثم الجماد في جموده و آلیته و 

یطان في ظلمته و سلبیته ( و ذلك هو الجانب الجسدي قصوره الذاتي.. ثم الش
 .)الطیني من التكوین اإلنساني

 
و بین معراج الروح صعودا و منازل الجسد و الطین هبوطا، تتذبذب النفس منذ 

والدتها، فتتسامى من هنا و تتردى هناك بین أفعال السمو و أفعال االنحطاط، ثم 
 .تستقر على شاكلتها و حقیقتها

 
 )اإلسراء – ٨٤كل یعمل على شاكلته) ( قل (
 

و متى یبلغ اإلنسان هذه المشاكلة و المضاهاة بین حقیقته و فعله فإنه یستقر و 
 .یتمادى، و یمضي في اقتناع و إصرار على خیره أو شره حتى یبلغ نهایة أجله

 



 

 

و معنى هذا أن النفس اإلنسانیة أو (( األنا )).. هي شيء غیر الجسد.. و هي 
ت شیئا معلوما بل هي سر و حقیقة مكنونة ال یجلوها إال االبتالء، و االختبار لیس

 .بالمغریات
 

و ما الجسد و الروح إال الكون الفسیح الذي تتحرك فیه تلك النفس علوًا و هبوطًا 
بحثًا عن المنزلة التي تشاكلها و تضاهیها و البرج الذي یناسب سكناها فتسكنه.. 

ار ( الشهوات) و هو مازال في الدنیا، فال یبرح هذا البرج حتى فمنا من یسكن برج الن
الممات، فتلك هي النفس التي تشاكل النار في سرها و هي التي سبق علیها القول و 

 .العلم بأنها من أهل النار
 

و ذلك علم سابق عن النفوس ال یتاح إال هللا وحده، ألنه وحده الذي یعلم السر و 
لتام المحیط یعلم أن هذه الحقیقة المكنونة في الغیب التي أخفى، فهو بحكم علمه ا

اسمها فالن، و التي مازالت سرا مستترا لم یكشفه االبتالء و االختبار بعد، و التي لم 
تولد بعد و لم تنزل في األرحام.. یعلم ربنا تبارك و تعالى بعلمه المحكم المحیط أن 

ال كل ما هو ناري شهواني سلبي تلك النفس لن تقر و لن تستریح و لن تختار إ
 .عدمي.. یعلم عنها ذلك و هي مازالت حقیقة مكنونة ال حیلة لها في العدم

 
و هذا العلم الرباني لیس علم إلزام و ال علم قهر، بل هو علم حصر و إحاطة، فاهللا 
بهذا العلم ال یجبر نفسا على شر، و ال ینهى نفسًا عن خیر، فهو یعلم حقائق هذه 

 .على ماهي علیه دون تدخل األنفس
 

فإذا جاء میقات الخلق ( و جمیع هذه األنفس تطلب من اهللا أن یخلقها و یرحمها 
بإیجادها و هي مازالت حقائق سالبة في العدم) أعطى اهللا تلك النفس الید و القدم و 

اللسان لتضر و تنفع، و أعطاها ذلك الكون الفسیح الذي اسمه الروح و الجسد لتمرح 
صاعدة هابطة تختار من منازله ما یشاكلها لتسكن فیه.. فإذا سكنت و استقرت،  فیه

و تسجلت أعمالها قبضها اهللا إلیه یوم البعث و الحساب المعلوم.. حیث تقرأ كل 



 

 

نفس كتابها، و تعلم منزلتها فال یعود ألحد العذر في أن یحتج بعد ذلك حینما یضعه 
 .األبدیة اهللا في مستقر الجنة أو مستقر النار

 
و قد أعذر اهللا و أنذر الجمیع من قبل ذلك بالرسل و الكتب و اآلیات، و أقام علیهم 
الحجة بما وهب لهم من عقل و ضمیر و بصیرة و حواس تمیز الضار من النافع و 

 .الخبیث من الطیب
 

و لهذا حینما تطالب النفوس المجرمة في النار أن تعطى فرصة أخرى، و أن ترد 
یا لتعمل الصالحات، و حینما یدعي البعض أن تعذیب تلك النفوس أبدیا إلى الدن

 .على ذنوب مؤقتة ارتكبتها في الزمن المحدود هو أمر ظالم
 

 :حینئذ یجیب ربنا متحدثا عن هؤالء المجرمین قائال
 
 )األنعام – ٢٨و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لكاذبون) ( (
 

رة إلى أن إجرام تلك األنفس لم یكن ذنبًا موقوتًا في الزمن.. و في هذا الرد البلیغ إشا
بل ألنهم لیعاودون هذا الجرم في كل زمن و مهما عاود اهللا خلقهم.. ألن ذلك 

اإلجرام حقیقة مكنونة، و لیس عرضًا محدودًا بالزمان و المكان.. و لهذا كان عقابه 
 .األبد، و لیس العذاب الموقوت

 
هناك عدالة عمیقة كامنة في هذا المصیر.. نارًا أبدیة أم جنة.. و نقول أیضا: إن 

إن كل نفس بینها و بین ذلك المصیر النهائي مشاكلة تامة، و مضاهاة و ائتالف 
في الحقائق.. فالحقائق الناریة تسكن النار و الحقائق النورانیة تسكن الجنة.. فال 

 .انهقسوة هناك و ال وحشیة، و إنما وضع لكل شیئ في مك
 

و السر اآلخر الذي ینكشف لنا أن البیئة ال یمكن أن تصنع من إنسان صالح 
( نفسه صالحة بالحقیقة) إنسانًا مجرمًا و ال العكس، و أن الكالم على أن مظالم 

. فالمجتمع یضع  ، هذا الكالم ال یصدق دینیًا و ال واقعیًا المجتمع جعلت فالنًا لصًا



 

 

ینشئ جریمة في إنسان غیر مجرم.. بمعنى أن لص للجریمة إطارها فقط و لكن ال 
هذا الزمان تعطیه إمكانیات العصر العلمیة وسائل إلكترونیة و أشعة لیزر لیفتح بها 

الخزائن، بینما نفس اللص منذ عشرین سنة لم یكن یجد إال طفاشة.. كما أن قاتل 
) بینما هو في الیوم یمكن أن یستخدم بندقیة مزودة بتلسكوب ( كما فعل قاتل كنیدي

، ثم قبل ذلك  ، ثم قبل ذلك بعدة قرون ال یجد إال عصًا أیام قریش ال یجد إال سیفًا
 .على أیام قابیل و هابیل ال یجد إال الحجارة

 
إن المجتمع و العصر و الظروف تصنع للجریمة شكلها، و لكنها ال تنشئ مجرمًا 

 .هامن عدم، و ال تصنع إنسانًا صالحًا من نفس ال صالح فی
 

و بالمثل ال یستطیع األبوان بحسن تربیتهما أن یقلبا الحقائق فیخلقا من ابنهما المجرم 
 .ابنًا صالحًا و ال العكس

 
 .و نجد في سورة الكهف حكایة عن غالم مجرم كافر، أبواه مؤمنان

 
  و أما الغالم فكان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرهقهما طغیانًا و كفرًا )) ((

 )الكهف – ٨٠( 
 

و أكثر األنبیاء كانوا من آباء كفرة، و استجابت أكثر األقوام لهؤالء األنبیاء و لم 
 .یستجب اآلباء

 
 .من الذي یستطیع أن یقلب حقائق األنفس و یغیرها؟ ال أحد سوى اهللا وحده

 
و اهللا ال یفعل ذلك إال إذا طلبت النفس ذاتها أن تتغیر و ابتهلت من أجل ذلك، ألنه 

عا على الحریة التامة و على أنه ال إكراه في الدین.. و أن من شاء أن واثقنا جمی
یكفر فلیكفر، و من شاء أن یؤمن فلیؤمن.. و أنه لن یقهر نفسًا على غیر هواها.. 

 .و أنه لن یغیر من نفس إال إذا بادرت بالتغیر و طلبت التغیر
 



 

 

 )الرعد – ١١إن اهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم)) ( ((
 

 .و تلك هي التزكیة
 
و لوال فضل اهللا علیكم و رحمته ما زكا منكم من أحد أبدًا و لكن اهللا یزكي من  ((

 )النور – ٢١یشاء)) (
 .و على اإلنسان أن یبدأ بتزكیة نفسه و تطهیرها

 
 )الشمس – ١٠، ٩قد أفلح من زكاها، و قد خاب من دساها)) ( ((
 
 )فاطر – ١٨لنفسه)) (من تزكى فإنما یتزكى  ((
 

و ال سبیل إلى تطهیر النفس و تزكیتها إال بإتقان العبادة و التزام الطاعات، و إطالة 
 .السجود و فعل الصالحات

 
و بحكم رتبة العبودیة یصبح اإلنسان مستحقًا للمدد من ربه، فیمده اهللا بنوره و یهیئ 

 .له أسباب الخروج من ظلمته
 

د الصالحین من عباد اهللا، بالتخلیة ( تخلیة النفس من و ذلك هو سلوك الطریق عن
الصفات المذمومة)، ثم التحلیة ( تحلیة القلب بالذكر و الفضائل) و التعلق و التخلق 

 .و التحقق
 

 .و التعلق عندهم هو التعلق باهللا و ترك التعلق بما سواه
 

الودود و الرءوف و التخلق هو محاولة التحلي بأسمائه الحسنى، الرحیم و الكریم و 
 .و الحلیم و الصبور و الشكور.. قوال و فعال

 
و التحقق هو أن تصل إلى أقصى درجات الصفاء و اللطف و المشاكلة، فتصبح 

 .نورانیا في طباعك أو تكاد



 

 

 
و ال سبیل إلى صعود هذا المعراج إال بالعبادة و الطاعة و العمل الصالح، و التزام 

 .لى قدم محمد العبد الكامل علیه صلوات اهللا و سالمهالمنهج القرآني و السلوك ع
 

 :و الذي یعلق على هذا الكالم فیقول
 

قولك عن النفس أنها (( السر )) هو كالم أغمضت فیه، و ألغزت و حجبت و ما 
 .كشفت

 
، و  أقول له إن نفسًا فیها القابلیة للحركة على جمیع تلك المعارج صعودًا و هبوطًا

 .تكون ربانیة أو شیطانیة أو حیوانیة أو جمادیة فیها القابلیة أن
 

 .نفس بهذه اإلمكانیات هي (( السر األعظم )) ذاته
 

 !!و من ادعى أنه أدرك السر األعظم؟
 

 .إن هي إال أصابع تشیر
 

 .و المشار إلیه ال یعلمه إال اهللا
 

 .و نحن جمیعًا ال نعلم
 
  
  
  

 
 
 
 
 

  
  



 

 

  ((نقطة من البحر المحیط))
 
 
 

في ساعات الصفاء حینما تنقشع الغواشي عن القلب و تنجلي البصیرة، و أرى كل 
شيء أمامي بوضوح، تبدو لي الدنیا بحجمها الحقیقي و بقیمتها الحقیقیة، فإذا هي 
مجرد رسم كروكي أو دیكور مؤقت من ورق الكرتون، أو بروفة توزع فیها األدوار 

ال لتقریب معنى بعید و مجرد و هي في الختیار قدرات الممثلین، أو مجرد ضرب مث
 جمیع األحوال مجرد عبور و مزار و منظر من شباك في قطار. 

 
 و هي الغربة و لیست الوطن.

 
 و هي السفر و لیست المقر.

 
أعجب تماما و أدهش من ناس یجمعون و یكنزون و یبنون و یرفعون البناء و 

كأنما هو مقام أبدي.. و أقول لنفسي ینفقون على أبهة السكن و رفاهیة المقام.. و 
أنسوا أنهم في مرور؟. ألم یذكر أحدهم أنه حمل نعش أبیه و غدا یحمل ابنه نعشه 
إلى حفرة یستوي فیها الكل؟.. و هل یحتاج المسافر ألكثر من سریر سفري و هل 

 یحتاج الجوال ألكثر من خیمة متنقلة؟.
 

 و لم هذه األبهة الفارغة و لمن؟.
 

 ترف و نحن عنه راحلون؟.و لم ال
 

هل نحن أغبیاء إلى هذه الدرجة؟. أم هي غواشي الغرور و الغفلة و الطمع و عمى 
الشهوات و سعار الرغبات و سباق األوهام؟. و كل ما نفوز به في هذه الدنیا وهمي، 

 و كل ما نمسك به ینفلت مع الریح.
 



 

 

فالشارع سد عند نهایته و كل  و الذین یتقاتلون لیسبق الواحد منهم اآلخر أكثر عمى،
العربات تتحطم و یستوي فیها السابق بالالحق، و ال یكسب أحد منهم إال وزر قتل 
أخیه.. بل إن أكثر الناس أحماال و أوزارا في هذه الدنیا هم األكثر كنوزا و األكثر 

 ثراء، فكم ظلموا أنفسهم لیجمعوا، و كم ظلموا غیرهم لیرتفعوا على أكتافهم.
 

علنا سمعنا مثل هذا الكالم و نحن نلهث متسابقین على الطریق.. فهو كالم قدیم و ل
قدم التاریخ رددته جمیع األسفار و قاله جمیع الحكماء و لكنا لم نلق له باال و لم 

 یتجاوز شحمة األذن.
 

و مازلنا نسمع و ال نسمع برغم تطور أدوات االستماع و كثرة المیكروفونات و 
 و القطات الهمس اإللكترونیة من فوق الفضاء و من تحت الثرى.مكبرات الصوت، 

 
و مازلنا نزداد صمما عن إدراك هذه الحقیقة البسیطة الواضحة و كأنها طلسم 

 مطلسم و لغز عصي على األفهام.
 

 هل نحن مخدرون؟.
 

أم هناك ما هو أقوى أثرا و أكثر شراسة من الخمور و المخدرات، هي مادیة العصر 
عت الناس بذلك الشعار المسكر؟ غامر و اكسب.. و انهب و اهرب.. و التي طب

سارع إلى اللذة قبل أن تفوتك.. و عش لحظتك بملئها طوال و عرضا و ال تفكر ماذا 
 بعد فقد ال یكون هناك بعد.

 
نعم تلك هي الخدعة التي یستدرج إلیها الكل.. إنه ال شيء سوى ما نرى و نسمع و 

ات، و أنه لیس وراء هذه الدنیا شيء و نفوسنا األمارة نذوق و نلمس من مادی
استراحت إلى هذه الفلسفة ألنها تشبع لها رغائبها و تحقق لها مشتهیاتها، و الحیوان 

 في داخلنا اختارها ألنها تشبع غرائزه.
 



 

 

و تلك النفس هي الفتنة و الحجاب و هي التي أفرزت هذه الحضارة المادیة و 
 روجتها.

 
اوود ربه: یارب كیف أصل إلیك. فقال له ربه.. اترك نفسك و تعال.. أن ألم یسأل د

یترك هذه النفس ألنها العقبة.. (( فال اقتحم العقبة. و ما أدراك ما العقبة. فك رقبة)) 
 البلد) ١٣ – ١١(
 

ال انفكاك من هذه العقبة إال باالنفكاك من طمعك.. فتفك الرقبة و تطعم المسكین و 
نفسك. و لذلك لم یطلب اإلسالم من المسلم نبذ الدنیا و إنما طلب تؤثر غیرك على 

منه قمع النفس و كبحها و شكمها.. ألن النفس هي األصل.. و الدنیا مجرد أداة 
 لتلك النفس لتختال و تزهو و تتلذذ و تستمتع.

 
إن النفس هي الموضوع و هي میدان المعركة و محل االبتالء، و الدنیا ورقة 

و مطلوب الدین هو اإلرتقاء بهذه النفس و االرتفاع بها من شهوات البطن امتحانها، 
و الفرج و من شهوات الجمع و االكتناز، و من حمى االستعراض و الكبر و التفاخر 

لیكون لها معشوق أرقى هو القیم و الكماالت، و معبود واحد هو جامع هذه 
 الكماالت كلها..

النفس و في شارع الدنیا حیث یتفاضل الناس و إنما تدور المعركة في داخل 
بمواقفهم من الغوایات و المغریات و ما تعرض علیهم شیاطینهم من خواطر السوء و 

 من فرص اللذة كل لحظة.
 

و لم یطلب اإلسالم من المسلم أن ینبذ الدنیا، بل طلب منه أن یخوضها مسلحا بهذه 
 و صحیفة أعماله. المعرفة، فالدنیا هي مزرعته و هي مجلى أفعاله

 
و قدم له فلسفة أخرى في مواجهة الفلسفة المادیة.. قدم له فلسفة استمرار و بقاء فهو 
لن یموت و یمضي إلى عدم.. بل إلى حیاة أخرى سوف تتعدد فصوال و تمضي به 



 

 

كدحا و جهادا حتى یلقى ربه: (( یا أیها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقیه)) 
 ق)االنشقا – ٦(
 

الحضارة المادیة لم تقدم لإلنسان إال الموت و حیاة تمضي سدا و تنتهي عبثا.. أما 
اإلسالم فقدم لإلنسان الخلود و حیاة تمضي لحكمة و تنتقل من طور إلى طور وفقا 
لنوامیس ثابتة من العدل اإللهي، حیث ال یذهب أي عمل سدى و لو كان مثقال ذرة 

 ل ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره. من خیر أو شر.. فمن یعمل مثقا
 

و الیوم تصل الحضارة المادیة إلى ذروة من القوة و العلم و تكتمل لها أدوات الفعل 
و التأثیر من إذاعة و تلیفزیون و سینما و مسرح و كتب و مجالت، و هي سواء 

حالف على اإلنسان كانت أمریكیة أو سوفییتیة، فهي ال تفتأ تغتال العقل و الروح و تت
بخیلها و رجلها، و لكنها برغم كل شيء ضعیفة متهافتة واهیة ألنها تغتال نفسها 

ضمن ما تغتال و تأكل كیانها، وسوف تقتتل مع بعضها البعض و تتحارب بالمخلب 
  و الناب و بالقنابل الذریة و القذائف النوویة فالطمع و الجشع حیاتها و موتها.

 
ن األرض یقف اإلسالم كمنارة في بحر لجي مظلم متالطم و على رقعة صغیرة م

 الموج یعج بالبوارج و الغواصات و حامالت الصواریخ و حامالت الرءوس النوویة.
 

و ما أكثر المسلمین ممن هم في البطاقة مسلمون، و لكنهم في الحقیقة مادیون 
اع، فهم یقتل اغتالتهم الحضارة المادیة بأفكارها و سكنتهم حتى األحشاء و النخ

بعضهم البعض و یعیشون للیوم و اللحظة و یجمعون و یكنزون و یتفاخرون و ال 
یرون من الغد أبعد من لذة ساعة، و یتكلمون بلغة سوفییتیة أو لغة أمریكیة و ال 

 یعرفون لهم هویة..
 

و قد نجد من یصلي منهم إلى القبلة خمس مرات في الیوم و لكن حقیقة قبلته هي 
 البضائع االستهالكیة. فاترینة

 
 و ال یبقى بعد ذلك إال قلیل أو أقل القلیل ممن عرف ربه.



 

 

 
و لو بقي مؤمن واحد مرابط على الحق في األربعة آالف ملیون فهو وحده أمة 

ترجحهم جمیعا عند اهللا یوم تنكشف الحقائق و ینهدم مسرح العرائس و یتمزق دیكور 
الكرتون التي ظنناها ناطحات سحاب و  الخیش و الخرق الملونة، و تنهار علب

 تنتهي الدنیا.
 

و حینئذ و عندما تهتك األستار و تقام الموازین، سوف نعرف ما الدنیا و ماذا 
 تساوي.. و ماذا یساوي كل الزمن حینما نضع أقدامنا في األبد.

 
و حینئذ سوف نتذكر الدنیا كما نتذكر رسما كروكیا، أو مسرح خیال الظل، أو 

 مثال مصنوع من الصلصال لتقریب معنى بعید بعید و مجرد.. نموذج
 

و سوف نعلم أنها ما كانت سوى النقطة التي فیها كل أمالح البحر المحیط، و لكنها 
  لم تكن أبدا البحر المحیط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  ((علم نفس قرآني))
 
 
 

 سیداتي وسادتي.. هل تعلمون ما معنى أن اهللا موجود؟
 

 معناه أن العدل موجود و الرحمة موجودة و المغفرة موجودة.
 

معناه أن یطمئن القلب و ترتاح النفس و یسكن الفؤاد و یزول القلق فالحق البد 
 واصل ألصحابه.

 
معناه لن تذهب الدموع سدى و لن یمضي الصبر بال ثمرة و لن یكون الخیر بال 

 ریمة بال قصاص.مقابل و لن یمر الشر بال رادع و لن تفلت الج
 

معناه أن الكرم هو الذي یحكم الوجود و لیس البخل..و لیس من طبع الكریم أن 
یسلب ما یعطیه.. فإذا كان اهللا منحنا الحیاة، فهو ال یمكن أن یسلبها بالموت.. فال 

یمكن أن یكون الموت سلبا للحیاة.. و إنما هو انتقال بها إلى حیاة أخرى بعد الموت 
 بعد البعث ثم عروج في السماوات إلى ما ال نهایة. ثم حیاة أخرى

 
معناه أنه ال عبث في الوجود و إنما حكمة في كل شيء.. و حكمة من وراء كل 

شيء.. و حكمة في خلق كل شيء.. في األلم حكمة و في المرض الحكمة و في 
العذاب حكمة و في المعاناة حكمة و في القبح حكمة و في الفشل حكمة و في 

 ز حكمة و في القدرة حكمة.العج
 

معناه أال یكف اإلعجاب و أال تموت الدهشة و أال یفتر االنبهار و أال یتوقف 
 اإلجالل.

 



 

 

 فنحن أمام لوحة متجددة ألعظم المبدعین.
 

 معناه أن تسبح العین و تكبر األذن و یحمد اللسان و یتیه الوجدان و یبهت الجنان.
 

تحتفل األحاسیس بكل لحظة و تزف الروح كل  معناه أن یتدفق القلب بالمشاعر و
 یوم جدید كأنه عرس جدید.

 
 معناه أال نعرف الیأس و ال نذوق القنوط.

 
 معناه أن تذوب همومنا في كنف رحمة الرحیم و مغفرة الغفار..

 
أال یقول لنا ربنا (( إن مع العسر یسرا)).. و أن الضیق یأتي و في طیاته الفرج فأي 

 لالطمئنان من هذه البشرى.بشرى أبعث 
 

و ألن اهللا سبحانه واحد.. فلن یوجد في الوجود إله آخر ینقض وعده و لن ننقسم 
على أنفسنا و لن تتوزعنا الجهات و لن نتشتت بین والء للیمین و والء للیسار و 

تزلف للشرق و تزلف للغرب و توسل لألغنیاء و ارتماء على أعتاب األقویاء.. فكل 
ه و كل الغنى عنده و كل العلم عنده و كل ما نطمح إلیه ین یدیه.. و القوة عند

الهرب لیس منه بل إلیه.. فهو الوطن و الحمى و الملجأ و المستند و الرصید و 
 الباب و الرحاب.

 
و ذلك اإلحساس معناه السكن و الطمأنینة و راحة البال و التفاؤل و الهمة و اإلقبال 

و بال فتور و بال كسل و تلك ثمرة ((ال إله إال اهللا)) في  و النشاط و العمل بال ملل
نفس قائلها الذي یشعر بها و یتمثلها، و یؤمن بها و یعیشها و تلك هي أخالق 

 المؤمن بال إله إال اهللا.
 

و تلك هي الصیدلیة التي تداوي كل أمراض النفوس و تشفى كل علل العقول و 
 تبرئ كل أدواء القلوب.

 



 

 

صیحة التحریر التي تحطم أغالل األیدي و األرجل و األعناق و هي و تلك هي 
أیضا مفتاح الطاقة المكنوزة في داخلنا و كلمة السر التي تحرك الجبال و تشق 

 البحور و تغیر ما ال یتغیر.
 

 و لم یخلق إلى اآلن العقار السحري الذي یحدث ذرة واحدة من هذا األثر في النفس.
 

تداوي شیئا و تفسد معه ألف شيء آخر.. و هي تداوي  و كل عقاقیر األعصاب
بالوهم و تریح اإلنسان بأن تطفئ مصابیح عقله و تنومه و تخدره و تلقى به إلى قاع 

 البحر موثوقا بحجر مغمى علیه شبه جثة.
 

أما كلمة ال إله إال اهللا فإنها تطلق اإلنسان من عقاله و تحرره من جمیع العبودیات 
ه بالمغفرة و تنجیه من الخوف و تحفظه من الوسواس و تؤیده بالمأل الباطلة و تبشر 

األعلى و تجعله أطول من السماء هامة و أرسخ من األرض ثباتا.. فمن استودع 
 همه و غمه عند اهللا بات على ثقة و نام ملء جفنیه.

 
وألن اهللا هو خالق الكون و مقدر األقدار و محرك المصائر.. فلیس في اإلمكان 

ع مما كان.. ألنه المبدع بال شبیه.. ال یفوقه في صنعته أحد.. فلن تعود الدنیا أبد
 مسرحا دمویا للشرور و إنما درسا رفیعا من دروس الحكمة.

 
و ألن اهللا موجود فإنك لست وحدك.. و إنما تحف بك العنایة حیث سرت و تحرسك 

 المشیئة حیث حللت.
 

صحبة و األمان.. ال هجر.. و ال غدر.. و ذلك معناه شعور مستمر باإلئتناس و ال
 و ال ضیاع.. و ال وحدة.. و ال وحشة و ال اكتئاب. و ذلك حال أهل ال إله إال اهللا.

 
یذوقون شمیم الجنة في الدنیا قبل أن یدخلوها في اآلخرة و هم الملوك بال عروش و 

ال تحركهم  بال صولجان.. و هم الراسخون المطمئنون الثابتون ال تزلزهم الزالزل و
 النوازل.



 

 

 
تلك هي الصیدلیة اإللهیة لكل من داهمه القلق.. فیها عالجه الوحید.. و فیها 

اإلكسیر و التریاق و ماء الحیاة الذي ال یظمأ بعده شاربه.. و فیها الرصید الذهبي 
و المستند لكل ما نتبادل على األرض من عمالت ورقیة زائلة متبدلة.. و فیها 

 شر و الدلیل.البوصلة و المؤ 
 

 و فیها الدواء لكل داء.
 
 

 التركیبة النفسیة اإلیمانیة
 
 

 و المؤمنون أهل حلم و صبر و تواضع و تسامح و حیاء.
 

 الفرقان) ٦٣((یمشون على األرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما)) (
 

تعرفهم بطول الصمت و تواصل الفكر و خفض الصوت و البعد عن الهرج و 
 الصخب و التالعن.

 
و تعرفهم بالتأني و االتقان و اإلحسان فیما یعهد إلیهم من أعمال، و تعرفهم بالدماثة 

 و لین الطبع و الصدق و الوفاء و االعتدال في األخذ من كل شيء.
 

 و إذا كان البد من اختیار صفة واحدة جامعة لطابع المؤمن لقلت هي:
 

دة التي تدل على ان االنسان استطاع أن یسود السكینة، فالسكینة هي الصفة المفر 
 مملكته الداخلیة و یحكمها و یسوسها.

 



 

 

و هي الصفة المفردة التي تدل على انسجام عناصر النفس و التوافق بین 
متناقضاتها و انقیادها في خضوع و سالسة لصاحبها و هي أمر ال یوهب إال 

 لمؤمن.
 

وجه.. لیس هدوء السطح بل هدوء و أنت تقرأ هذه السكینة في هدوء صفحة ال
العمق.. هدوء الباطن.. و لیس هدوء الخواء و ال سكون البالدة، و إنما هدوء 

التركیز و الصفاء و اجتماع الهمة و وضوح الرؤیة.. و كأنما الذي تراه أمامك یضم 
 البحر بین جنبیه.

 
ماقه لحظة و البحر ساكن و لكنه جیاش یطرح اآللئ و األصداف و المراجین من أع

 بعد لحظة، فهو غني الغنى الالنهائي.
 

 و هذه خاصیة المؤمن.. ذلك الهدوء المشع الثري.. لماذا..؟!
 

ألن عالقة المؤمن بماحوله عالقة متمیزة مختلفة.. عالقته باألمس و الغد و عالقته 
 بالموت.. و عالقته بالناس.. و عالقته بعمله و نظرته لألخالق.

 
المادي الواقعي هي أن تشبع رغباتك بما ال یتعارض مع حق  فاألخالق بالمعنى

اآلخرین في إشباع رغباتهم هم أیضا، فهي مفهوم مادي اجتماعي بالدرجة األولى و 
 هدفها حسن توزیع اللذات.

 
أن تقمع رغباتك و تخضع نفسك و  –فهي بالعكس  –أما األخالق بالمعنى الدیني 

برتبتك و منزلتك العظیمة كخلیفة عن اهللا و تخالف هواك و تحكم شهواتك لتتحقق 
وارث للكون المسخر من أجلك.. فأنت ال تستحق هذه الخالفة و السیادة على العالم، 

إال إذا استطعت أوال أن تسود نفسك و تحكم مملكتك الداخلیة.. و مفهوم األخالق 
یة یجنیها هنا فردي، و هدفه بلوغ الفرد درجة كماله و إن كانت هناك ثمرة اجتماع

 ذلك الفرد فإنها تأتي بالتبعیة.
 



 

 

 فالمجتمع الذي یتألف من مثل هؤالء األفراد البد أن یسوده الوئام و السالم و المحبة.
 

و األخالق بهذا المعنى هي خروج من عبودیة النفس إلى مرتبة علیا.. خروج من 
لى الكل.. من الرغبة في شيء مادي إلى الرغبة في حضرة اإلله.. خروج من الجزء إ

النسبي إلى المطلق حیث یجب أن تطلع كل العیون.. و هذا ال یمكن أن یتم إال إذا 
تم تصحیح و تكمیل بصر العین.. فأصبحت ترى كل شيء بحقیقة حجمه و نسبته 

 ال تحجبها لذة دنیویة عن رؤیة الكماالت اإللهیة.
 
 

ها و تخضعها و ال تبدأ و لهذا تبدأ األخالق الدینیة بمجاهدة الشهوات حتى تحكم
بالتسلیم لها و بإشباعها كما هو شائع، فهي لیست دعوة إلى حسن توزیع اللذات و 

إنما هي دعوة إلى الخروج من أسر الملذات، و هكذا تختلف النظرتان تماما و تؤدي 
 كل منهما إلى انسان مختلف.

 
مادي العاجل (( ألنه ال فاالنسان المادي یستهدف النزوة و اللذة الفوریة و المقابل ال

یعتقد في وجود شيء وراء الحیاة الدنیویة ))، و هو لهذا یجري وراء(( اللحظة )) و 
یلهث وراء (( اآلن ))، و لكن اللحظة متفلتة و ((اآلن)) هارب و الفوت و الحسرة 
تالحقانه في أعقاب كل خطوة یخطوها و هو متروك دائما و في حلقه غصة و في 

لما أشبع شهوته ازدادت جوعا. و هو یراهن كل یوم بال ضمان و بال لبه حسرة و ك
رصید فهو محكوم علیه بالموت ال یعرف متى و كیف و أین، فهو یعیش في قلق و 

توتر مشتت القلب متوزع الهمة بین الرغبات ال یعرف للسكینة طعما حتى یدهمه 
 الموت رغم أنفه.

 
 

تلف و أخالقیة مختلفة، فهو یرى اللذات أما االنسان المؤمن فهو تركیب نفسي مخ
الدنیویة زائلة، و أنها ال تساوي شیئا، و أنها مجرد امتحان إلى منازل و درجات 

وراءها، و أن الدنیا مجرد عبور إلى تلك المنازل و الدرجات الباقیة.. و أن الدنیا 
ال حاكم و ال كالخیال و أن اهللا هو الضمان الوحید في رحلة النیا و اآلخرة.. و أنه 



 

 

مقدر سواه.. و لو اجتمع الناس على أن یضروك لما استطاعوا أن یضروك إال 
بشيء كتبه اهللا علیك، و إن اجتمعوا على أن ینفعوك بشيء لما استطاعوا أن 

 ینفعوك إال بشيء كتبه اهللا لك.
 

و لهذا فإن المؤمن ال یفرح لكسب و ال ییأس على خسران، و إذا دهمه ما یكره قال 
في نفسه: ((و عسى أن تكرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى أن تحبوا شیئا و هو 

 شر لكم و اهللا یعلم و أنتم التعلمون)) 
 

و اهللا عنده حكیم عادل رحیم ال یقضي بالشر إال بسبب و لحكمة أو لفائدة و 
 استحقاق عادل.

 
فیه من و هو ال یحسد أحدا و ال یغبط أحدا، بل هو مشفق على الناس مما هم 

 غفلة، یقول له قلبه:
 

(( ال یغرنك تقلب الذین كفروا في البالد.. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس 
 آل عمران) ١٩٧ -١٩٦المهاد)) (

 
(( أیحسبون أنما نمدهم به من مال و بنین.. نسارع لهم في الخیرات بل ال 

 المؤمنون) ٥٦- ٥٥یشعرون)) (
 

 آل عمران) -١٨٧) ((( إنما نملي لهم لیزدادوا إثما)
 

(( ما أصاب من مصیبة في األرض و ال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على اهللا یسیر.. لكیال تأسوا على ما فاتكم و ال تفرحوا بما آتاكم و اهللا 

 الحدید) ٢٣-٢٢ال یحب كل مختال فخور)) (
 

 (( قل لن یصیبنا إال ما كتب اهللا لنا))
 



 

 

تلك اآلیات عند المؤمن هي السكینة و الهدوء النفسي و اطمئنان البال و و ثمرة 
 الثقة في حكمة اهللا و عدله و رحمته و تصریفه.

 
و مثل هذا المؤمن كلما ترك شهوة من شهواته، وجد عوضا لها حالوة في قلبه، مما 

 یلقى من التحرر الداخلي من أغالل نفسه و مما یجد من النور في بصیرته.
 
 هو یترك السعي إلى الحظوظ للسعي إلى الحقوق و یترك الدعاوى إلى األوامر.و 
 

 و یترك أهواء النفس إلى وجه الحق. 
 

و یكف عن التلهف و الحركة وراء األغراض و المناصب و الریاسات و المغانم و 
 یسكن إلى جنب اهللا.. و هل بعد اهللا مغنم؟!!

 
 أنه ناهض بالهمة على الدوام ال یفتر و و من صفات هذا المؤمن العامل لوجه اهللا

ال یكسل و ال یتواكل، بینما یفتر من یعمل لألجرو یفتر من یعمل للخوف ((یخدع 
األول نفسه باالستكفاء و یخدع الثاني نفسه بالتمني)) أما القاصد وجه ربه فإنه ال 

 یتحرك یفتر ألنه لم یربط جهاده بأجر و هو ال یكسل متواكال على مغفرة ألنه ال
بالخوف من عقاب و إنما هو عبد محب متطوع، العمل عنده سعادة، لهذا ال تجده 
متبرما و ال متسخطا و إنما هو دائما طلق الوجه مشرق البسمة متفائل، حماد لربه 

 في جمیع الحاالت ال یسب الدهر و ال ینسب لربه نقصا و ال قصورا.
 

االیمان بالقرآن و هي ثمرة التوحید.. و و هذه التركیبة النفسیة النادرة هي ثمرة 
التوحید یجمع عناصر النفس و یوحد اتجاه المشاعر نحو مصدر واحد للتلقي فیؤدي 
بذلك إلى أثر تركیبي بنائي في الشخصیة بعكس تعدد اآللهة و تعدد مصادر الخوف 

ه إلى و النفع و الضرر فإنه یؤدي إلى توزع المشاعر و انقسام النفس و تشتت االنتبا
 العدید من الجهات، و یؤدي بذلك إلى تفكیك رباط الشخصیة.

 
 و القارئ للقرآن الكریم یخرج بعلم نفس قرآني متمیز بدیع و منفرد في تربیته للمسلم.



 

 

 
و لیس عجیبا أن القرآن أقام حضارة و صنع تاریخا.. فإنه قبل ذلك أقام إنسانا و 

 أشرق علیها بسكینة ال مثیل لها. ربى نفسا بدیعة سویة متفردة في تكاملها و
 

و مثل تلك التربیة الفذة تشهد للقرآن بأنه خرج من المشكاة اإللهیة.. فال مرب مثل 
 الرب.

 
و لهذا یختلف علم النفس و علم النفس القرآني في عالج األمراض النفسیة. فعلم 

شكلها النهائي  النفس ال یرى إمكانا لتبدیل النفس أو تغییرها جوهریا ألن النفس تأخذ
في السنوات الخمس األولى من الطفولة.. و ال یبقى للطبیب النفسي دور سوى 

إخراج المكبوت فیها إلى الوعي.. أو فتح نوافذ للتنفیس و التعبیر و تخفیف الغلیان 
الداخلي.. و بهدف الوصول إلى ذلك یلجأ الطبیب النفسي إلى العالج بالتنویم 

إلیحاء أو بالتنفیس و التعبیر و الفن و اللعب أو العالج المغناطیسي أو العالج با
 باالستغراق في عمل آلي أو العالج باإلشباع المباشر.

 
و كل هذه الصور أشبه بعالج السرطان بالمراهم أو المسكنات ألنها ال تحاول أن 

تغیر من النفس شیئا، فكلها تقبل وجود الدمل النفسي على حاله ثم تقول للمریض.. 
خ أو تأوه أو ارقص أو غني لتنفس عن آالمك.. أو تضع یده على الدمل و اصر 

 تقول له.. هنا الدمل.. و هذا كل جهدهم.
 

أما الدین فیقول بإمكانیة تبدیل النفس و تغییرها جوهریا و یقول بإمكانیة إخراجها من 
ظلمة البهیمیة إلى أنوار الحضرة اإللهیة و من حضیض الشهوات إلى ذروة 

 الكماالت الخلقیة و ذلك بالریاضة و المجاهدة.
 

و یكون ذلك على مراحل.. أولها: تخلیة النفس من عاداتها المذمومة و ذلك 
باالعتراف بالذنوب و العیوب و إخراج هذه العیوب إلى النور كما قال موسى لربه 

 بعد قتل المصري خطأ:
 



 

 

 ص)القص -١٦(( رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له)) (
 

 و كما نادى یونس في الظلمات:
 

 األنبیاء) -٨٧(( ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین)) (
 

و المرحلة الثانیة: هي التوبة و قطع الصلة بالماضي و الندم على ما فات و مراقبة 
 النفس فیما یستجد من أمور و محاسبتها على الفعل و الخاطر.

 
دة المیول النفسیة المریضة بأضدادها. و ذلك بریاضة و المرحلة الثالثة: هي مجاه

النفس الشحیحة على اإلنفاق و إكراه النفس الشهوانیة على التعفف، و دفع النفس 
األنانیة إلى البذل و التضحیة و اإلیثار، و حث النفس المختالة المزهوة على 

الجة الضد التواضع و االنكسار، و استنهاض النفس الكسولة إلى العمل.. و بمع
بالضد تصل النفس إلى الوسط العدل.. و هو صراط الحكمة.. و هو حظ الصالحین 

 من البشر.
 

و ال تنجح تلك الریاضة دون طلب المدد و العون من اهللا و دون الصالة و الخشوع 
و الخضوع و الفناء في محبة اهللا ركوعا و سجودا في توحید كامل(و توحید اهللا ال 

الكاملة و االسترسال معه.. ال ترید لنفسك إال ما یطلبه هو لك) و یكون إال بطاعته 
هنا تحدث المعجزة.. فیتبدل القلق سكینة و الفزع طمأنینة و الخسة الشهوانیة عفة و 

 طهارة.. و النواقص النفسیة كماالت.
 

و ذروة العالج النفسي هي(( الذكر)) ذكر اهللا بالقلب و اللسان و الجوارح و السلوك 
لعمل.. و استشعار الحضرة اإللهیة على الدوام و طوال الوقت في كل قول و و ا

 فعل.
 



 

 

و في الذكر شفاء و وقایة و أمن و طمأنینة ألن الذكر یعید الصلة المقطوعة بین 
العبد و الرب و یربط النفس بمنبعها و یرد الصنعة إلى صانعها.. حیث هو األعلم 

 بعیوبها و األقدر على عالجها.
 

 غافر) -٦٠دعوني استجب لكم)) ((( ا
 

 البقرة) - ١٥٢(( فاذكروني أذكركم)) (
 

 فیعود النور لیغمر ظالم النفس و یحل العمار مكان الخراب.
 

و بینما یرى فروید (الطیبة) تخاذال و سلبیة و ینصح مریضه قائال له: (( كل و إال 
 فأنت مأكول)).

 
 بالصفح:نرى نحن الطیبة قوة إیجابیة.. و نأمر 

 
 البقرة) -١٠٩(( فاعفوا و اصفحوا)) (

 
 الحجر) -٨٥(( فاصفح الصفح الجمیل)) (

 
 البقرة) -٢٣٧(( و أن تعفوا أقرب للتقوى)) (

 
و بینما یرى فروید من األعمال مایساعد على تفریغ و تنفیس الغلیان النفسي.. 

 نشترط نحن العمل الصالح.
 

لى كل إنسان و موجه ألفعاله ال نقول نحن و بینما یرى أن ماضي الطفولة حاكم ع
بحاكم إال اهللا.. و نقول إننا بفضل اهللا یمكن أن نخرج من أي حكم، و بینما یقول 
بفطرة عدوانیة و بغریزة التحطیم و الهدم و بالطاقة الشهوانیة كدوافع رئیسیة، نقول 

یختار ما یشاء منذ نحن: إن اإلنسان فُطر حرا مختارا بین النوازع السالبة و الموجبة 
 البدایة.



 

 

 
و سبب كل هذه المادیة الفرویدیة و مادیة علم النفس بوجه عام هو أنهم یتعاملون 

مع النفس اإلنسانیة على أنها مادة وجسد یمكن اقتحامه بالتشریح و التجربة.. و هم 
یفعلون هذا عن إیمان بأنه ال روح هناك و ال ذات و ال نفس.. و إنما مجموعة 

ت كیمیائیة و جینات وراثیة اسمها اإلنسان و تلك هي خطیئة الحضارة المادیة، مركبا
فهذا التصور أبعد ما یكون عن الصواب ألن النفس اإلنسانیة (( ذات )) قبل كل 

شيء و ال یمكن إحالتها إلى موضوع مجرد.. و هي كالحیاة إذا أعملت فیها مبضع 
في على النظرة التحلیلیة و تتنكر بما التشریح ماتت في یدك.. و النفس دائما تستخ

تطرح في الظاهر من ردود أفعال سلوكیة و هي ال تعطي سرها أبدا حتى لصاحبها 
إذا بدأ یتدبرها كموضوع، ألنها لیست موضوعا بل هي في جوهرها (( ذات )) بكر 
إذا فضضت بكارتها و هتكت استسرارها و حاولت أن تقتحمها بالنظرة الموضوعیة 

علیك و تفلتت منك بمجموعة من البدائل السلوكیة الخادعة و تحولت إلى  استعصت
 شيء آخر.. و لم تعد (( هي )).

 
و یظل دائما الفارق بین ما ترى منها في الظاهر و ما خفى علیك من حقیقتها، 

كالفارق الهائل بین الجسد الظاهر و الروح التي تسكنه.. و أنت لن تصل أبدا إلى 
یح الجسد.. و إنما أنت على أحسن الفروض سوف تفهم الجسد أكثر كنه الروح بتشر 

 فأكثر و لكنك تظل دائما بعیدا كل البعد عن إدراك سر الروح و لغزها.
 

(( و یسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما أوتیتم من العلم إال قلیال )) 
 اإلسراء)  -٨٥(
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 )لماذا تمرض نفوسنا؟!!(
 
 

المؤمن ال یعرف شیئا اسمه المرض النفسي ألنه یعیش في حالة قبول و انسجام مع 
كل ما یحدث له من خیر و شر.. فهو كراكب الطائرة الذي یشعر بثقة كاملة في 

قائدها و في أنه ال یمكن أن یخطئ ألن علمه بال حدود، و مهاراته بال حدود.. فهو 
ف و سوف یجتاز بها العواصف و الحر سوف یقود الطائرة بكفاءة في جمیع الظرو 

و البرد و الجلید و الضباب.. و هو من فرط ثقته ینام و ینعس في كرسیه في 
اطمئنان و هو ال یرتجف و ال یهتز اذا سقطت الطائرة في مطب هوائي أو ترنحت 
في منعطف أو مالت نحو جبل.. فهذه أمور كلها لها حكمة و قد حدثت بارادة القائد 

غایتها المزید من األمان فكل شيء یجري بتدبیر و كل حدث یحدث  و علمه و
بتقدیر و لیس في االمكان أبدع مما كان.. و هو لهذا یسلم نفسه تماما لقائده بال 
مساءلة و بال مجادلة و یعطیه كل ثقته بال تردد و یتمدد في كرسیه قریر العین 

 ساكن النفس في حالة كاملة من تمام التوكل. 
 

هو نفس احساس المؤمن بربه الذي یقود سفینة المقادیر و یدیر مجریات  و هذا
الحوادث و یقود الفلك األعظم و یسوق المجرات في مداراتها و الشموس في مطالعها 
 و مغاربها.. فكل ما یجري علیه من أمور مما ال طاقة له بها، هي في النهایة خیر. 

 
في نفسه.. هو خیر.. و اذا احترقت اذا مرض و لم یفلح الطب في عالجه.. قال 

زراعته من الجفاف و لم تنجح وسائله في تجنب الكارثة.. فهي خیر.. و سوف 
یعوضه اهللا خیرا منها.. و اذا فشل في حبه.. قال في نفسه حب فاشل خیر من 

زیجة فاشلة.. فاذا فشل زواجه.. قال في نفسه الحمد هللا أخذت الشر و راحت.. و 
 لعل اهللا هللا حبها من جلیس السوء.. و اذا أفلست تجارته قال الحمدالوحدة خیر لصا

قد علم أن الغنى سوف یفسدني و أن مكاسب الدنیا ستكون خسارة علي في اآلخرة.. 
و اذا مات له عزیز.. قال الحمدهللا.. فاهللا أولى بنا من أنفسنا و هو الوحید الذي یعلم 



 

 

متى تكون شرا علینا.. سبحانه ال یسأل عما  متى تكون الزیادة في أعمارنا خیرا لنا و
 فعل.

 
و شعاره دائما: (و عسى أن تكرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى أن تحبوا شیئا و 

 هو شر لكم و اهللا یعلم و أنتم التعلمون) 
 

و هو دائما مطمئن القلب ساكن النفس یرى بنور بصیرته أن الدنیا دار امتحان و 
و أنها ضیافة مؤقتة شرها زائل و خیرها زائل.. و أن  بالء و أنها ممر ال مقر،

 الصابر فیها هو الكاسب و الشاكر هو الغالب. 

ال مدخل لوسواس على قلبه و ال لهاجس على نفسه، ألن نفسه دائما مشغولة بذكر 
العظیم الرحیم الجلیل و قلبه یهمس: اهللا.. اهللا.. مع كل نبضة، فال یجد الشیطان 

 قدم و ال ركنا مظلما في ذلك القلب یتسلل منه. محال و ال موطئ 
و هو قلب ال تحركه النوازل و ال تزلزله الزالزل ألنه في مقعد الصدق الذي ال تناله 

 األغیار.
 و كل األمراض النفسیة التي یتكلم عنها أطباء النفوس لها عنده أسماء أخرى:

 
 الكبت اسمه تعفف 
 و الحرمان ریاضة 

 تقوى و االحساس بالذنب 
 و الخوف (و هو خوف من اهللا وحده) عاصم من الزلل 

 و المعاناة طریق الحكمة 
 و الحزن معرفة 

و الشهوات درجات سلم یصعد علیها بقمعها و یعلو علیها بكبحها الى منازل الصفاء 
 النفسي و القوة الروحیة 

نعمة تستدعي  و األرق.. مدد من اهللا لمزید من الذكر.. و اللیلة التي ال ینام فیها
الشكر و لیست شكوى یبحث لها عن دواء منوم فقد صحا فیها الى الفجر و قام 

 للصالة 



 

 

 و الندم مناسبة حمیدة للرجوع الى الحق و العودة الى اهللا 

و اآلال م بأنواعها الجسدي منها و النفسي هي المعونة االلهیة التي یستعین بها على 
 د فیها غوایة الدنیا فیستوحش منها و یزه

 و الیأس و الحقد و الحسد أمراض نفسیة ال یعرفها و ال تخطر له على بال 
 و الغل و الثأر و االنتقام مشاعر تخطاها بالعفو و الصفح و المغفرة 

 و هو ال یغضب اال لمظلوم و ال یعرف العنف اال كبحا لظالم 
الشكر و الحلم و  و المشاعر النفسیة السائدة عنده هي المودة و الرحمة و الصبر و

 الرأفة و الوداعة و السماحة و القبول و الرضا
 

 تلك هي دولة المؤمن التي ال تعرف األمراض النفسیة و ال الطب النفسي.. 
 

و األصنام المعبودة مثل المال و الجنس و الجاه و السلطان، تحطمت و لم تعد 
فس على ذاتها و توحدت قادرة على تفتیت المشاعر و تبدید االنتباه.. فاجتمعت الن

همتها، و انقشع ضباب الرغبات و صفت الرؤیة و هدأت الدوامة و ساد االطمئنان 
و أصبح االنسان أملك لنفسه و أقدر على قیادها و تحول من عبد لنفسه الى حر 
بفضل الشعور بال اله اال اهللا.. و بأنه ال حاكم و ال مهیمن و ال مالك للملك اال 

الخوف من كل حاكم و من أي كبیر بل ان الموت أصبح في واحد، فتحرر من 
 نظره تحررا و انطالقا و لقاء سعید بالحبیب. 

 
اختلفت النفس و أصبحت غیر قابلة للمرض.. و ارتفعت الى هذه المنزلة باالیمان و 
الطاعة و العبادة فأصبح اختیارها هو ما یختاره اهللا، و هواها ما یحبه اهللا.. و ذابت 

یة و الشخصانیة في تلك النفس فأصبحت أداة عاملة و یدا منفذة الرادة ربها. و األنان
هذه النفس المؤمنة ال تعرف داء االكتئاب، فهي على العكس نفس متفائلة تؤمن بأنه 
ال وجود للكرب مادام هناك رب.. و أن العدل في متناولنا مادام هناك عادل.. و أن 

 دام المرتجى و القادر حیا ال یموت. باب الرجاء مفتوح على مصراعیه ما
 



 

 

و النفس المؤمنة في دهشة طفولیة دائمة من آیات القدرة حولها و هي في نشوة من 
الجمال الذي تراه في كل شيء.. و من ابداع البدیع الذي ترى آثاره في العوالم من 

. و المجرات الكبرى الى الذرات الصغرى.. الى االلكترونات المتناهیة في الصغر.
كلما اتسعت مساحة العلم اتسع أمامها مجال االدهاش و تضاعفت النشوة.. فهي 

 لهذا ال تعرف الملل و ال تعرف البالدة أو الكآبة. 
 

و حزن هذه النفس حزن مضيء حافل بالرجاء، و هي في ذروة األلم و المأساة ال 
بأن اهللا معها  تكف عن حسن الظن باهللا.. و ال یفارقها شعورها باألمن ألنها تشعر

دائما، و أكثر ما یحزنها نقصها و عیبها و خطیئتها.. ال نقص اآلخرین و عیوبهم.. 
و لكن نقصها ال یقعدها عن جهاد عیوبها.. فهي في جهاد مستمر و في تسلق 

مستمر لشجرة خطایاها لتخرج من مخروط الظل الى النور المنتشر أعلى الشجرة 
 الكثیف أسفل السلم.  لتأخذ منه الحیاة ال من الطین

 
انها في صراع وجودي و في حرب تطهیر باطنیة.. و لكنه صراع هادئ واثق ال 
یبدد اطمئنانها و ال یقتلع سكینتها ألنها تشعر بأنها تقاتل باطلها بقوة اهللا و لیس 

بقوتها وحدها.. و االحساس بالمعیة مع اهللا ال یفارقها، فهي في أمن دائم رغم هذا 
مستمر ألشباح الهزیمة و لقوى العدمیة بداخلها.. فهي لیست وحدها في القتال ال
 حربها. 

 
ذلك هو الجهاد األكبر الذي یشغل النفس عن التفاهات و الشكایات و اآلالم 

الصغیرة و یحفظها من االنكفاء على ذاتها و الرثاء لنفسها و االحتفاء بمواهبها.. 
طي نفسها و العلو على ذاتها.. فهي في فهي مشغولة عن نفسها بتجاوز نفسها و تخ

رحلة خروج مستمرة.. رحلة تخطي و صعود، و دستورها هو: (أن تقاوم أبدا ما تحب 
 و تتحمل دائما ما تكره)

 
و مشاعر هذه النفس منسابة مع الكون متآلفة مع قوانینه متوافقة مع سننه متكیفة 

بساطة تلقائیة.. تلتمس بسهولة مع المتغیرات حولها.. فیها سالسة طبیعیة و 



 

 

الصداقة مع كل شيء.. و مثالها الكامل هو النبي محمد صلى اهللا علیه و سلم 
حینما كان یحتضن جبل أحد و یقول: هذا جبل یحبنا و نحبه.. فالمحبة الشاملة هي 

أصل جمیع مشاعرها.. انها في صلح دائم مع الطبیعة و مع القدر و مع اهللا.. و 
ه النفس لیست وحشة بل أنس.. و لیست خواء بل امتالء.. و الوحدة بالنسبة لهذ

لیست فراغا بل انشغال.. و لیست صمتا.. بل حوار داخلي و استشراف نوراني.. و 
هي لیست وحدة بل حضن آمن.. و عذابها الوحید هو خطیئتهاو احساسها بالبعد و 

كریم تواب  االنفصال عن خالقها.. و هو عذاب یخفف منه االیمان بأن اهللا عفو
یحب عباده األوابین المستغفرین.. و هي أقرب ما تكون الى ربها و هي ساجدة ذائبة 

حبا و خشوعا.. یقول بعض األولیاء الصالحین: نحن في لذة لو عرفها الملوك 
لقاتلونا علیها بالسیوف، و لكن أنى للملوك أن یعرفوها و هم غرقى الدنیا و سجناء 

 مادیتها. 
 

ان السبیل الى میالد تلك النفس و خروجها من شرنقتها الطینیة هو الدین و الطاعة 
و المجاهدة و ال یوجد سبیل آخر لمیالدها.. فالعلم ال یلد اال غرورا و الفن ال یلد اال 

 تألها.. و الدین وحده هو المحضن الذي تتكامل فیه النفس و تبلغ غایتها. 

 لون باختراع القنابل و الغازات السامة.و بین العلماء مرضى نفوس مشغو 
 و بین الفنانین متألهون غرقى اللذائذ الحسیة 

 و الدین وحده هو سبیل النفس الى كمالها و نجاتها و شفائها 
 

و النفس المؤمنة نفس عاملة ناشطة في خدمة الآلخرین و نجدتهم ال یقطعها تأملها 
ل عندها عبادة.. و العرق و الكدح عن الشارع و السوق و زحام األرزاق.. و العم

عالج و دواء و شفاء من الترف و أمراض الكسل و التبطل.. حیاتها رحلة أشواق و 
مشوار علم و رسالة خدمة.. و العمل بابها الى الصحة النفسیة.. و منتهى أملها أن 
تظل قادرة على العمل حتى النفس األخیر و أن تموت و هي تغرس شجرة أو تبني 

أو توقد شمعة.. تلك النفس هي قارب نجاة، و هي في حفظ من أي مرض  جدارا
  نفسي، و ال حاجة بها الى طب هذه األیام، فحیاتها في ذاتها روشتة سعادة..

  



 

 

  )مخیر أم مسیر(
  
  
  

القرآن معمار فرید.. نسیج وحده.. في الطریقة التي تصف بھا األلفاظ في رصف خاص یفجر ما 
نغم ال ینبع من حواشي الكلمات و أوزانھا و قوافیھا و إنما من باطنھا بداخلھا من نغم، و ھو 

بطریقة محیرة مجھولة تماما.. و بطریقة تؤدي إلى خشوع المستمع و إدراكھ الغامض للمصدر 
  الجلیل الذي جاءت منھ.

  
نتعقل  فنحن نصبح أسرى للقرآن بمجرد االستماع إلیھ.. و قبل أن نتعقل كلماتھ، فإذا بدأنا نتأمل و

و نحلل و نعكف على الكلمات فسوف تنفتح لنا كنوز من المعاني و المعارف و األفكار تحتاج إلى 
مجلدات لشرحھا، و لذلك سوف أكتفي بوقفات قلیلة أمام بعض المشكالت األزلیة.. كیف تناولھا 

  القرآن؟ و ماذا قال فیھا؟
  

  و أوالھا مشكلة الحریة.
  

ھا الشك و یتسلل منھا ھواة الجدل من الملحدین.. فأول ما یقولھ و الحریة ثغرة كبیرة یدخل من
  الواحد منھم لیقیم الحجة على الدین كلھ أن یھتف محتجا:

  
  (( إذا كان هللا قدر علي أفعالي. فلماذا یحاسبني؟ ))

  
  (( و إذا كان كل شيء یجري في الدنیا بمشیئة هللا فما ذنبي؟ ))

  
  و السؤال یطرح معضلة بالفعل.

  
  أصحابھ بعدم الدخول في جدل. –صلى هللا علیھ و سلم  –و قد أوصى النبي 

  
  و قال لھم إذا جاء ذكر القدر فأمسكوا..

  
ألنھ علم أن المعضلة من المعضالت الفلسفیة العالیة التي ال یتیسر الرد علیھا بعلوم عصره.. و 

یمان بالقلب على الثرثرة أن الجدل سوف ینزلق بھم إلى متاھة یضیعون فیھا.. و لذا فضل اإل
  العقلیة العقیمة..

  
و ھي وصیة ال تنسحب تماما على عصرنا، الذي دخلت فیھ الفلسفة الجامعات درسا میسرا یتلقاه 

  ابن العشرین كل یوم.
  

و بذلك أصبح السؤال مطروحا بشدة.. و في حاجة إلى جواب و رد شاف من الفلسفة و من الدین 
  و من صمیم القرآن ذاتھ.

  
و من النظرة المبدئیة للعالم بما فیھ من أرض و سماوات و نجوم و كواكب نرى أنھ یقوم على 

سلسلة محكمة من األسباب و المسببات، و أن كل شيء فیھ یجري بنظام محكم.. و إن كان لدیك 



 

 

ورقة و قلم فإنك تستطیع أن تحسب بالضبط متى تشرق الشمس و متى تغرب، ألنھا تتحرك 
  و كل شيء في الدنیا یتحرك حسب قانون.حسب قانون.. 

  
  إال اإلنسان.. فإنھ یشعر بأنھ یمشي ( على كیفھ ).

  
اإلنسان وحده ھو الحر المتمرد الثائر على طبیعتھ و ظروفھ، و لھذا یصطدم بالعالم و یصارعھ.. 

  و یستحیل في أي لحظة أن یتنبأ أحد بمصیره.
  

روید ) فاعتبر اإلرادة بسببھا حرة في الظاھر لكن و حكایة الحتمیة الداخلیة التي تصورھا ( ف
مقیدة في الباطن و أسیرة لجبریة الغرائز و آلیة الحوافز الباطنة.. عاد ھو ذاتھ فنقضھا و قال: إن 

  الغریزة ھي خام غفل تتصرف فیھ اإلرادة بالكبت أو باإلطالق أو بالتسامي.
  

إلرادة كما تتصرف اإلرادة في الظروف و ھكذا عادت الغریزة لتصبح مجرد ظرف تتحكم فیھ ا
  الخارجیة و تتحكم فیھا.. و أصبحت اإلرادة بھذا المعنى حقیقة متعالیة متجاوزة للغرائز.

  
و بالمثل حكایة الحتمیة الطبقیة التي أثارھا ( الماركسیون ) .. فاعتبروا كل إنسان ابن طبقتھ.. 

و شخصیتھ السلوكیة.. فھو یتصرف كنبیل أو  تحدد لھ طبقتھ حوافزه النفسیة و عواطفھ و رغباتھ
إقطاعي أو ( كبرولیتاري ) ال كفالن الفالني. بل ھو ال یكاد یملك نفسا فما یتخیل أنھ نفس مستقلة 

بداخلھ، ما ھي في الحقیقة إال مجموعة من األنماط السلوكیة التي استعارھا من طبقتھ.. إنھا 
و إال وسیط تظھر من خاللھ القوى اإلجتماعیة الحتمیة الطبقیة تعمل من خاللھ.. و ما ھ

  الالمعقولة في تصارعھا.
  

و ھي نظرة أوقعت الفكر الماركسي و علم النفس الطبقي في أشد التناقض.. فكیف نفسر سلوك 
رجل مثل ( تولستوي ) و ھو من النبالء اإلقطاعیین بحكم الوراثة و ھو مع ذلك لم یتصرف أبدا 

تصرف كطلیعة الفقراء و الفالحین محطما بذلك تلك الحتمیة التي  كنبیل و ال كإقطاعي، بل
سماھا (( علم النفس الطبقي )). و بالمثل ( باكونین) و ( كروبتكین ) طلیعة الفوضویة و كانا من 

  كبار األعیان. و ( ماركس ) ذاتھ ابن الطبقة البورجوازیة الذي انقلب على الطبقة البورجوازیة.
  

لفالح الذي یھمل تنقیة الدودة في مزرعة تعاونیة.. و العامل الذي یھمل صیانة و ماذا نقول عن ا
  األوتوبیسات في قطاع عام.

  
  إن ھذ الحتمیة التي یصورھا علم النفس الطبقي ھي كالم غیر دقیق و غیر علمي.

  
لى و الحقیقة أن النفس اإلنسانیة انفردت دون صنوف الوجود المادي، بأنھا تملك قدرة داخلیة ع

التملص من الالبد و الالزم.. و الضروري.. و المحتوم.. و أن اإلرادة اإلنسانیة لھا حریتھا في أن 
  تخل بأي تعاقد.. و یستحیل التنبؤ بما یجري في منطقة الضمیر.. ألنھا منطقة حرة بالفعل.

  
ملك ناصیة ال شيء یحول بین اإلنسان و بین أن یضمر شیئا في نفسھ. إنھ المخلوق الوحید الذي ی

  أحالمھ.
  

و لكن ھذه الحریة البكر الطلیقة في الداخل ما تلبث أن تصطدم بالعالم حینما تحتك بھ ألول مرة 
  في لحظة الفعل.

  



 

 

إن رغبتنا تظل حرة مادامت كامنة في الضمیر و النیة.. فإذا بدأنا التنفیذ اصطدمنا بالقیود.. و أول 
نا مثل ( الجاكتة الجبس) و یحصرنا بالضرورات و قید نصطدم بھ ھو جسدنا نفسھ الذي یحیط ب

الحاجات و یطالبنا بالطعام و الشراب لیعیش و یستمر و ال نجد مھربا من تلبیة ھذه المطالب. 
فنجري خلف اللقمة و نلھث خلف الوظیفة و نضیع في صراع التكسب و نفقد بعض حریتنا.. 

تستطیع أن تعلن عن نفسھا بدون جسد، و بعضھا و لیس كلھا.. و ھو ثمن ضروري، فرغباتنا ال 
جسدنا ھو أداة حریتنا كما أنھ القید علیھا. و لیس جسدنا وحده بل أجساد اآلخرین أیضا أدواتنا، 

فنحن ننتفع بما یصنعھ العامل و ما یزرعھ الفالح و ما یخترعھ المخترع و ما یكتبھ الكاتب و كل 
  ھذه ثمار أجساد اآلخرین و حریاتھم.

  
المجتمع أداة ھائلة موضوعة في خدمتنا بما فیھ من برید و مواصالت و نور و میاه و إن 

  صناعات و علوم و معارف.
  

و حینما یركب أحدنا قطارا فإنھ یركب في الوقت نفسھ على حریة مجھزة أعدھا لھ آالف العمال 
  و المھندسین و المخترعین و ھو یدفع في مقابل ھذا الكسب ضریبة من حریتھ.

  
و لیس المجتمع وحده ھو الذي یتقضاه ضرائب و لكن الكون كلھ.. جاذبیة األرض و ضغط 

الھواء و میاه المحیطات و السماء بكواكبھا.. كلھا تحاصره و تحاصر حریتھ و تطالبھ بنوع من 
  الوفاق معھا.

  
  و ھو بالوفاق یربح حریتھ دائما.

  
  بالوفاق مع العالم یمتطیھ كما یمتطي الجواد.

  
حینما یفطن إلى اتجاه الریح و یضع شراعھ في مواجھتھا یمتطي الریح و یسخرھا لخدمتھ..  فھو

و حینما یفطن إلى أن الخشب یمتطي الماء.. و بالمثل حینما یفطن إلى نفع الناس، و یسیر في 
  اتجاھھم یكسب الناس و یكسب معونتھم.

  
بداخلھ.. و عالم المادة حولھ الراسف إن اإلنسان یعیش مضطربا بین عالمین: عالم إرادتھ الحرة 

  المغلول في القوانین.
  

و سبیلھ الوحید إلى فعل حر ھو معرفة ھذه القوانین و الفطنة إلى استغاللھا بالوفاق معھا.. و ھو 
  دائما أمر ممكن.

  
و لھذا فالحریة حقیقة ال تنفیھا المقاومات و الظروف الخارجیة، بل إن ھذه المقاومات تؤكد 

فال یمكن أن تكشف حریتنا عن مدلولھا في الخارج إال بوجود عقبات تزحزحھا و تتغلب  الحریة
  علیھا.. إنھا تكشف عن مدلولھا من خالل صراع و بدون ھذا الصراع ال یقوم لھا معنى.

  
و الضوابط الخلقیة و القوانین االجتماعیة ال تنفي الحریة و إنما ھي أشبھ بعالمات المرور.. 

  المرور و تفسح أكبر حریة للكل.وضعت لتننظم 
  

  و أنت حینما تقیم الضوابط على شھوتك تكسب حریتك ألنك تصبح سید نفسك ال عبدا لغریزتك.
  



 

 

أما حریة القمار و السكر و العربدة و المخدرات و التبذل الجنسي فھي لیست حریات و إنما 
  درجات من االنتحار و إھدار الحیاة و بالتالي إھدار الحریة.

  
  كل اختیار ضد الحیاة ال یكون اختیارا. و
  

و كل اختیار ضد القانون الطبیعي لیس اختیارا و إنما إھدار لالختیار، و كلنا نعلم أننا إذا أردنا أن 
  نزداد حریة و نحن نسبح اخترنا السباحة مع التیار و لیس ضده.

  
حدود و مقاومات.. و أن نخلص من ھذا إلى أن حریة اإلنسان حقیقة برغم ما یقوم حولھا من 

اإلنسان حر حریة مطلقة في منطقة ضمیره، فھو یستطیع أن یضمر ما یشاء.. و حر حریة نسبیة 
  في التنفیذ، في منطقة الفعل و العمل.. بحسب ما یقوم حولھ من حدود و مقاومات.

  
.. و عالقة حریة اإلنسان با إلرادة اإللھیة و یبقى بعد ذلك اللغز األزلي في عالقة اإلنسان با

  المطلقة.
  

  و ألن القرآن كتاب دین و لیس كتاب فلسفة فإنھ یكتفي بالومض و الرمز و اإلشارة و اللمحة.
  

فیقرر أوال أن حریة اإلنسان كانت بمشیئة هللا و رغبتھ و مراده.. و أن ما یجري من حریة 
  قضت المشیئة. اإلنسان ال یجري إكراھا للخالق و ال إكراھا للمخلوق، و إنما بھذا

  
  و یقول القرآن في وضوح:

  
(( و لو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین )) ( 

  یونس ) – ٩٩
  

لقد رفض هللا أن یكره الناس على اإلیمان و كان ھذا في إمكانھ، و لكنھ أراد لإلنسان أن یكون 
  الكفر كما یشاء:حرا مختارا، یختار اإلیمان أو 

  
  الكھف ) – ٢٩(( و قل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر.. )) (

  
  البقرة ) – ٢٥٦(( ال إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي.. )) ( 

  
  السجدة) – ١٣(( و لو شئنا آلتینا كل نفس ھداھا.. )) (

  
  فصلت ) – ١٧. )) ( (( و أما ثمود فھدیناھم فاستحبوا العمى على الھدى.

  
إن هللا یتركنا و لو اخترنا العمى على الھدى.. و قد سبقت بھذا مشیئتھ. بل فعل بنا أكثر من ھذا، 

فخیرنا حتى في أن نختار.. عرض علینا ھذه األمانة ( و ھي الحریة و المسئولیة ) عرضھا 
اإلنسان األمانة التي  لنقبلھا أو نرفضھا كما نشاء و ھي األمانة التي رفضتھا الجبال فحمل

  رفضتھا الجبال. و كان بنفسھ جھوال ظلوما: 
(( إنا عرضنا األمانة على السماوات و األرض و الجبال فأبین أن یحملنھا و أشفقن منھا و حملھا 

  األحزاب ) – ٧٢اإلنسان إنھ كان ظلوما جھوال )) ( 
  



 

 

ور التي سوف یتعرض لھا بحملھا.. و لقد جھل اإلنسان تبعة ھذه األمانة و أھوالھا و مھالك الغر
كیف أنھ سیظلم بھا نفسھ و غیره.. و لكن هللا كان یعلم بھذه المحنة الھائلة.. و كان یعلم أن ھذه 

  المحنة سوف تزكي اإلنسان و تطھره و تربیھ:
  

(( و إذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا و یسفك 
  البقرة ) – ٣٠الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون )) ( 

  
و ال نعرف كیف تم ھذا العرض على اإلنسان بأن یكون حرا أو ال یكون، و ال متى تم ھذا 

العرض.. ھل حدث في مبدأ الخلق مع آدم.. أم مع األرواح قبل نزولھا إلى األرحام.. فھذا غیب 
  مطلق.

  
  لقرآن یكتفي بأن یعطي ومضة، و لمحة..و ا
  

و بھذه الحریة التي قبلھا اإلنسان مختارا حقت علیھ المسئولیة و المحاسبة، و أشار القرآن لھذا في 
  آیات حاسمة قاطعة:

  
  المدثر ) – ٣٨(( كل نفس بما كسبت رھینة )) ( 

  
  الطور ) – ٢١(( كل امرئ بما كسب رھین )) ( 

  
  اإلسراء ) – ١٣اه طائره في عنقھ.. )) ( (( و كل إنسان ألزمن

  
  سبأ ) – ٢٥(( قل ال تسألون عما أجرمنا و ال نسأل عما تعملون )) ( 

  
  اإلسراء ) – ١٥(( و ال تزر وازرة وزر أخرى.. )) ( 

  
  و ال یستطیع أحد أن یفتدي آخر أو یحمل عنھ ذنبھ و إنما لكل عملھ و على كل وزره.

  
هللا من (( ضمیر اإلنسان و نیتھ و سریرتھ )) منطقة محرمة و قدس  و بمقتضى ھذه الحریة جعل

أقداس.. ال یدخلھا قھر أو جبر.. و قطع على نفسھ عھدا بأن تكون ھذه المنطقة حراما ال یدخلھا 
  جنده.

  
  فالمبادرة بالنیة حرة تماما.

  
اإللھي لحظة  و كل منا لھ أن یضمر و ینوي و یسر في سریرتھ ما یشاء، و إنما یبدأ التدخل

خروج النیة إلى حیز الفعل. فیعطي هللا لكل إنسان تیسیرات من جنس نیتھ و من جنس ضمیره و 
  قلبھ.. و ھو عین العدل.. لیكون الفعل بعد ھذا معبرا عن دخیلة فاعلھ:

  
) و أما من بخل و ٧) فسنیسره للیسرى (٦) و صدق بالحسنى (٥((فأما من أعطى و أتقى (

  ) )) (اللیل)١٠) فسنیسره للعسرى (٩ب بالحسنى () وكذ٨استغنى (
  



 

 

ھا ھنا وعد آخر من هللا بأن یجعل تیسیرات األفعال مطابقة لدخائل القلوب فیجد الشریر تیسیرات 
الشر، و یجد الخیر تیسیرات الخیر.. و من یعلم هللا فیھ الھدى یھدیھ، و من یعلم فیھ الضالل 

  یتركھ للشیاطین تضلھ:
  

  الفتح ) – ١٨في قلوبھم فأنزل السكینة علیھم و أثابھم فتحا قریبا )) ( (( فعلم ما 
  

  و في آیات أخرى نراه یقول:
  

  األنفال ) – ٢٣(( و لو علم هللا فیھم خیرا ألسمعھم.. )) ( 
  

  الصف ) – ٥(( فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبھم.. )) ( 
  

  نراه یتكلم في القرآن عمن: و ألن هللا علم بكل شيء مسبقا.. و أحاط بكل شيء علما..
  

  فصلت ) – ٢٥(( حق علیھم القول.. )) ( 
  

  األنبیاء ) – ١٠١(( إن الذین سبقت لھم منا الحسنى.. )) ( 
  

  النحل ) – ٣٦(( و منھم من حقت علیھ الضاللة.. )) ( 
  

  السجدة ) – ١٣(( حق القول مني ألمألن جھنم من الجنة و الناس أجمعین )) ( 
  

بقا و سلفا أن اإلنسان سیفسد في األرض و سیسفك الدم و یظلم نفسھ و یظلم اآلخرین.. فقد علم مس
  و یستحق بذلك درجات متفاوتة من العقوبة.

  
  كل ھذا كان في سابق علمھ.

  
و لیس ھذا بالجبر و ال بالحتم.. و لكن.. كما یحدث أن تتوسم في أحد أبنائك حب العلم و التحصیل 

تیسیرات و تبعثھ إلى الخارج في بعثة.. و ترى في اآلخر العكوف على فتمده بالتسھیالت و ال
الفساد و صحبة السوء فتكتفي بما لھ من حظ محدود من التعلیم في بلده.. و لو فعلت عكس ذلك 

  لكنت ظالما، و ألكرھت أبناءك على غیر طبائعھم.
  

ھو مجرد سبق علم.. فأنت كما أن ھذا التوسم المسبق لیس فیھ عنصر إكراه و ال جبر.. و إنما 
تعلم مسبقا من أخالق ولدك بأنھ سوف ینصرف إلى اللعب و یھمل كتبھ.. فإذا انصرف إلى اللعب 

بالفعل و أھمل كتبھ فإن ذلك ال یكون إكراھا منك و ال جبرا و ال عنوة و إنما ألن ھذه طبیعتھ 
بذلك یحق علیھ العقاب صدقا و التي سبق علمك إلیھا.. و إنما تأتي التجربة فتكشف لھ نفسھ.. و 

  عدال.. فقد علم من نفسھ ما لم یكن یعلمھ:
  

  االنفطار ) – ٥(( علمت نفس ما قدمت و أخرت )) ( 
  

  و لھذا جاءت الدنیا لتكون حقل تجربة و اختبارا لمعادن النفوس:
  

  الملك ) – ٢(( خلق الموت و الحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عمال.. )) ( 



 

 

  
ألحد أعذار في أفعالھ فیقول لحظة الحساب فعلت كذا و كذا تحت تأثیر العرف و  و حتى ال تكون

  التقالید و البیئة و المجتمع و التربیة.. إلخ.. إلخ.. حسم هللا الموضوع فقال في القرآن:
  

  البقرة ) – ٢٢٥(( ال یؤاخذكم هللا باللغو في أیمانكم و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.. )) (
  

  ثانیة: و في آیة
  

  األحزاب ) – ٥(( و لیس علیكم جناح فیما أخطأتم بھ و لكن ما تعمدت قلوبكم.. )) ( 
  

و في آیة ثالثة یحدثنا عن الذین ارتدوا إلى الكفر بعد إیمانھم و یھددھم بأشد العذاب ثم یستثني 
  قائال:

  
  النحل ) – ١٠٦(( إال من أكره و قلبھ مطمئن باإلیمان.. )) ( 

  
  بلسانھ تحت تأثیر التعذیب و ظل قلبھ مؤمنا.أي من كفر 

  
  إن ما یدور في القلب ھو موضوع المحاسبة بالدرجة األولى و لیس ما یجري على مسرح الفعل.

  
ُبلى السرائر )) (    الطارق ) – ٩(( یوم ت

  
  إن السریرة ھي محل االبتالء و محل المحاسبة.

  
البیئة و التربیة كما أسلفنا في شرحنا  و السریرة ھي السر المتجاوز للظروف و المجتمع و

  المسھب.. فھي المبادرة المطلقة.. و االبتداء المطلق الذي أعتقھ هللا من كل القیود.
  

  إنھا روحك ذاتھا و ھي الكاشفة عن حقیقتك بمثل ما تكشف بصمة إصبعك عن فردیتك.
  

  و روحك فیھا من حریة هللا ألنھا نفخة منھ:
  

  الحجر ) – ٢٩فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین )) (  (( فإذا سویتھ و نفخت
  

و ألن فیك ذلك القبس من هللا و ألنھ كرمك بحریة اإلرادة، فأنت محاسب على ھذه الحریة، و ھذا 
  منتھى العطاء اإللھي و منتھى العدل أیضا.

  
  و من ھنا یأتي المزج بین الروح و بین هللا في آیات عمیقة الداللة:

  
  األنفال ) – ١٧ذ رمیت و لكن هللا رمى.. )) ( (( و ما رمیت إ

  
یأتیك النصر بیدك و بید هللا في ذات الوقت فتكون یدك لحظة االنتصار ھي ید هللا و رمیتك رمیتھ 

  و مشیئتك مشیئتھ.
  

  و من ھنا قد یعترض معترض فیقول:



 

 

  
  فلماذا ال تكون النیة ھي األخرى مقدرة؟

  
  قرآن:و الجواب على ذلك یأتي من صمیم ال

  
  البقرة ) – ١٠(( في قلوبھم مرض فزادھم هللا مرضا.. )) ( 

  
  غافر ) – ٣٤(( كذلك یضل هللا من ھو مسرف مرتاب )) ( 

  
  محمد ) – ١٧(( و الذین اھتدوا زادھم ھدى.. )) ( 

  
  الصف ) – ٥(( فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبھم.. )) ( 

  
  األعراف ) – ١٤٦بغیر الحق.. )) ( (( سأصرف عن آیاتي الذین یتكبرون في األرض 

  
و من ھذا یتبین أن هللا ترك المبادرة بالنیة دائما لك ثم بعد ذلك یأتي قضاؤه فیزیدك مرضا إذا 

أضمرت المرض في قلبك و یھدیك إذا بادرت في سریرتك بمیل إلى ھدى.. و یصرفك عن 
  الھدى إذا أضمرت الكبر.

  
بادر بما تشاء.. و بعد ذلك ینزل علیك القضاء و یحق علیك إن منطقة الضمیر متروكة دائما لك لت

  القول.
  

  و هللا ال یمكن أن یفرض علیك نیة بالسوء أو بالظلم:
  

  األعراف ) – ٢٨(( إن هللا ال یأمر بالفحشاء أتقولون على هللا ما ال تعلمون )) ( 
  

أقداس ال یدخلھا قھر..  و ھذا یدل على أن قانون الخلق األول ھو أن تكون الروح محرابا و قدس
  و ال یكرھھا هللا على شيء ال ھو و ال جنده و ال أنبیاؤه و ال أولیاؤه إن النفس حرة منزھة.

  
  إنھا(( السر األعظم )) الذي ال یعلم بھ إال هللا یوم تبلى السرائر.

  
  و في ھذا یقول حدیث نبوي شریف عن أبي بكر:

  
  و لكن بسر وقر في قلبھ )).(( ال یفضلكم أبوبكر بصالة و ال بصیام 

  
  و یقول هللا في قرآنھ:

  
 – ١٠٩(( ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم.. )) ( 

  البقرة )
  

لم یخلق هللا الحسد في قلوبھم و لم یودعھ ضمائرھم، و لكنھم یحسدونكم اختیارا من عند أنفسھم.. 
حة (( من عند أنفسھم )).. و ھي تنفي التدخل اإللھي و تقطع بوجود ھذه و العبارة ھنا صری

  المنطقة الداخلیة التي تركھا هللا حرة.



 

 

  
  و یقول هللا تعالى مخاطبا الشیطان:

  
  الحجر ) – ٤٢(( إن عبادي لیس لك علیھم سلطان إال من اتبعك من الغاوین )) ( 

  
فتحت لھ الباب اختیارا و كنت من الغاوین، و لكنھ ال إن الشیطان ال یستطیع أن یدخل قلبك إال إذا 

  یستطیع أن یقتحم علیك قلبك جبرا و قسرا.
  

إن هللا قد كفل لھذا لقلب الحمایة و لم یجعل ألحد من جند الشر أو الخیر سلطانا قاھرا علیھ إال إذا 
ي الخیر أراد صاحب ھذا القلب اختیارا أن یستضیف و یدعو و یحتضن دواعي الشر أو دواع

  فحینئذ یكون لھ ما أراد.
  

نحن أمام قدس أقداس بالفعل.. و حرم محرم تقوم علیھ األسوار و ال یدخلھ حتم و ال جبر و ال 
  إكراه.

  
  و ما یحدث لنا من إكراه بالفعل في عالم الواقع ال یمكن أن یصل إلى داخل ضمائرنا.

  
ا أو اھتف باسمك، و ال یمكنك أبدا أن یمكنك أن تجبرني بالقوة على أن أرفع یدي أو أقف مرغم

  تجبرني على أن أحبك.
  

و لھذا ال تعطینا األدیان رخصة لنقول یوم الحساب إن فالنا أغراني أو فالنا أجبرني، أو فالنا 
أكرھني أمال في أن یلقي الواحد ذنبھ على اآلخر، فقد جعل هللا من أعماق الضمیر و السریرة 

  یدخلھا جبار بجبروتھ.منطقة حراما ال یستطیع أن 
  

یمكنك أن تكره خادمك على فعل. و لكنك ال تستطیع أن تكرھھ على أن یضمر شیئا في سریرة 
  قلبھ.

  
و القرآن یعتبرك حرا مسئوال مھما أحاطت بك ظروف االستبداد فیقول إشارة إلى أمثال ھذه 

  الظروف:
  

  النساء ) – ٩٧(( ألم تكن أرض هللا واسعة فتھاجروا فیھا.. ) ( 
  

  ال أعذار.
  

  حینما تقضي اللحظة أن تختار فأنت تختار نفسك بالفعل.
  

  اإلنسان ) – ٣(( إنا ھدیناه السبیل إما شاكرا و إما كفورا )) ( 
  

  و في لفظ (( إما )) یبدو عنصر االختیار واضحا محددا.
  

  ) )) ( الشمس ) ٨) فألھمھا فجورھا و تقواھا (  ٧(( و نفس و ما سواھا ( 
  



 

 

أي فتح أمامھا سبیل الخیر و الشر و تركھا أمام الطریقین لتختار.. و لھذا قال ( فجورھا و تقواھا 
)، و لم یقل ( أو تقواھا ) ألنھ فتح الطریقین معا لیجعل للنفس االختیار و لم یجبرھا على أحد 

  الطریقین.. و لذلك أردف موضحا:
  

  ) )) ( الشمس ) ١٠دساھا ( ) و قد خاب من  ٩(( قد أفلح من زكاھا ( 
  

  فرد الفالح و الخیبة للنفس المخیرة، و في آیة أخرى یوضح األمر أكثر فیقول:
  

  البلد ) – ١٠(( و ھدیناه النجدین )) ( 
  

  أي ھدیناه مفترق طریقین یختار أیھما.
  

  إن النیة حرة.
  

  و السریرة حرة في إضمارھا لما تشاء.
  

  ات الوقت.أما الفعل فھو حر و مقدور في ذ
  

و كل واحد منا لھ نصیبھ من حریة الفعل.. و الذي یقول بالجبریة سوف یقع في مأزق حینما 
نسألھ كیف یمیز بین یده یحركھا في حریة و یكتب بھا ما یشاء.. و بین یده و ھي أسیرة ترتعش 

ي حالة قھرا في رجفة الحمى.. ھنا أمامنا حالتان واضحتان، حریة في حالة الصحة، و جبریة ف
المرض، و لو كانت الجبریة التي یقول بھا صحیحة لما أمكن أن یمیز بداھة بین الحالین.. و لما 

  أمكن أن تقوم الحالتان أصال.
  

  إن حریة الفعل إذن حقیقة.. و القدر أیضا حقیقة.
  

 و المشكلة ھي أن نحاول أن نفھم ھذا االزدواج و كیف ال یلغي القدر الحریة.. و كیف ال تلغي
  الحریة القدر.

  
ُلقي بالناس في بلبلة.   و ھذا أمر نستشفھ من اآلیات استشفافا.. فھي تلمح و ال تصرح حتى ال ت

  
  یقول هللا في كتابھ:

  
  الشعراء ) – ٤(( إن نشأ ننزل علیھم من السماء آیة فظلت أعناقھم لھا خاضعین )) ( 

  
على إیمان فتنتفي بذلك حریة االختیار التي لو شاء لفعل و لكنھ لم یفعل.. ألنھ لم یشأ أن یقھرنا 

  جعل منھا جوھر وجودنا.. فقد أراد لنا أن نكون أحرارا نؤمن أو نكفر.
  

  و لم یجعل هللا إبلیس إبلیسا.
  

و إنما إبلیس اختار لنفسھ الكبریاء و الجبروت و التعاظم حینما رفض أن یكون في خدمة آدم مثل 
  بقیة المالئكة و قال:

  



 

 

  ص ) – ٧٦ر منھ خلقتني من نار و خلقتھ من طین )) ( (( أنا خی
  

اختار إبلیس لنفسھ الغرور بغیر علم و ال حق. فاختاره هللا لیغرر بالناس و قضى علیھ قضاء من 
  جنس ضمیره.

  
  و بالمثل أبصر النقاء و الطھر في قلب محمد فاختاره نبیا للھدایة:

  
  العنكبوت ) – ٦٩(  (( و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا.. ))

  
أخفى هللا نفسھ في اإلنجیل، و أخفى نفسھ في القرآن  –لعدم القھر و الجبر  –و لھذا السبب أیضا 

ألنھ لم یرد أن یلجمنا بالتجلي القاطع الفاصل فیقھرنا على اإلیمان قھرا. فجعل من التوراة و 
  اإلنجیل و القرآن كتبا یمكن أن نؤمن بھا و یمكن أن نشك فیھا.

  
  و قال عن قرآنھ:

  
  البقرة ) – ٢٦(( یضل بھ كثیرا و یھدي بھ كثیرا.. )) ( 

  
و ضمن آیاتھ البراھین و لكنھ لم یجعلھا أبدا براھین ملزمة تأخذ بالخناق و تقھر العقل.. و إنما 

تركك دائما لترجح شیئا على شيء حرصا منھ على حریتك.. و لتقول ما ترید دون مؤثرات 
  عن دخیلتك و سریرتك و یحق علیك القول.كابحة.. فتفصح 

  
لقد أرادك أن تكون من أحد األوجھ خلیفة صغیرا لھ على األرض تحكم و تقضي في شئونك و 

  شئون اآلخرین.. لیمتحنك و یختبرك.
  

و في آیة نموذجیة یشرح القرآن ما بین القدر اإللھي و الحریة الفردیة من تالق، و یرفع ما بینھما 
صلى هللا علیھ و  –ینما یروي ما حدث من تكاسل المنافقین عن نصرة الرسول من تناقض.. ح

  و عدم الخروج معھ في غزواتھ: –سلم 
  

(( و لو أرادوا الخروج ألعدوا لھ عدة و لكن كره هللا انبعاثھم فثبطھم و قیل اقعدوا مع القاعدین ( 
غونكم الفتنة و فیكم سماعون لھم ) لو خرجوا فیكم ما زادوكم إال خباال و ألوضعوا خاللكم یب ٤٦

  ) )) ( التوبة ) ٤٧و هللا علیم بالظالمین ( 
  

ھا ھنا منافقون بالقلب ال یریدون بالنیة أن ینصروا نبیھم فیقضي علیھم هللا بمثل نیتھم فال یرید 
  لھم كما لم یریدوا ألنفسھم و یثبطھم و یكره لھم الخروج كما كرھوه ألنفسھم.

  
التماثل بین قدر هللا و سریرة اإلنسان في آیة أخرى أكثر صراحة و التي تخاطب النبي و یبدو ھذا 

(( یا أیھا النبي قل لمن في أیدیكم من األسرى إن یعلم هللا في قلوبكم خیرا یؤتكم خیرا مما أخذ 
  األنفال ) – ٧٠منكم.. )) ( 

  
  عین االختیار. ھنا یبدو الفعل اإللھي ( القدر ) دائما من جنس النیة التي ھي

  
و یبدو كیف تماثل أمر هللا و اختیار اإلنسان و انتفى التناقض.. فلم یكن التناقض إال في وھمنا 

  نتیجة عدم الفھم.



 

 

  
  و أصبح من السھل علینا أن نفھم آیتین متناقضتین في الظاھر مثل:

  
  الكھف ) – ٢٩(( فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر.. )) ( 

  
  اإلنسان ) – ٣٠إال أن یشاء هللا.. )) ( (( و ما تشاءون 

  
  ففي اآلیة األولى یصف هللا إرادة اإلنسان الحرة.

  
  و في اآلیة الثانیة یتكلم عن إرادتھ اإللھیة و ھي القدر.

  
و ما بین اإلثنین من تناقض ھو تناقض في الظاھر فقط.. فقد فھمنا أن هللا ال یرید لإلنسان إال ما 

  یرید اإلنسان لنفسھ:
  

ھ ما تولى و  ّ (( و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نول
  النساء ) – ١١٥نصلھ جھنم و ساءت مصیرا )) ( 

  
من یختار طریق السوء و یرى هللا في نیتھ اإلصرار فإنھ ال یكرھھ على الخیر و إنما یختار لھ ما 

لھ أسباب الشر تمھیدا حتى یخرج ما یكتمھ و یتلبس بفعلھ و اختار لنفسھ و یمد لھ في غیھ و یمھد 
  یحق علیھ العذاب:

  
ھ ما تولى و نصلھ جھنم و ساءت مصیرا )) (  ّ   النساء ) – ١١٥(( نول

  
  ھنا الجبر ھو عین االختیار و ال تناقض ألن إرادة هللا ھي إرادة العبد.

  
  انتفت الثنائیة.

  
  الرعد ) – ١١یغیروا ما بأنفسھم.. )) ( (( إن هللا ال یغیر ما بقوم حتى 

  
  هللا ال یغیر ما یریده بإنسان حتى یغیر ذلك اإلنسان ما یریده بنفسھ.. التطابق ھنا واضح.

  
اإلثنان.. الحریة و القدر.. ینفذ القضاء و یتم الفعل بإرادة هللا و مشیئتھ و في الوقت نفسھ باختیار 

  النساء ) – ٧٨من عند هللا )) (  اإلنسان و حریتھ بال تناقض (( قل كلٌ 
  

فأنت تشاء و لكن قدرتك على أن تشاء و تختار ھي منحة من هللا و مشیئة علیا.. حریتك ذاتھا 
  منحة و عطیة و مشیئة إلھیة.. و من ھنا كانت اآلیة:

  
  اإلنسان ) – ٣٠(( و ما تشاءون إال أن یشاء هللا.. )) ( 

  
تناقضا.. فھي تقرر أنك حر و لكن حریتك منحة و عطیة و ھي تقریر للحقیقة.. و لیست كالما م

  ھبة و مشیئة من المعطي.
  

  البقرة ) – ٧٢(( و هللا مخرج ما كنتم تكتمون )) ( 



 

 

  
هللا یخرج ما في النیة و یفضح مكتوم السرائر لیسجل على كل واحد نیتھ كما ھي دون جبر أو 

  كل واحد ( طائره في عنقھ ). إكراه.. إنھ یفضحھا فقط و یخرجھا على حالھا لیكون
  

  ثم تأتي اآلیة القرآنیة الحاسمة فتختم الموضوع:
  

  االنفال ) – ٢٤(( و اعلموا أن هللا یحول بین المرء و قلبھ و أنھ إلیھ تحشرون )) ( 
  

و معنى ھذا أن هللا یدع القلب حرا فتكون لكل إنسان سریرة ھو حر فیھا. و لكنھ یقیم سلطانھ بین 
  لبھ.المرء و ق

  
فھو یحول بین المرء و قلبھ بالتمكین أو اإلحباط لطفا منھ و رحمة لیقي أحبائھ السیئات.. و لیقدم 

  التیسیرات لكلٍّ حسب ضمیره و نیتھ و مبادراتھ.. إما للیسرى و إما للعسرى.
  

 سلم إنھ (( إذ یریكھم هللا في منامك قلیال و لو أراكھم كثیرا لفشلتم و لتنازعتم في األمر و لكن هللا
) و إذ یریكموھم إذ التقیتم في أعینكم قلیال و یقللكم في أعینھم لیقضي  ٤٣علیم بذات الصدور ( 

  ) )) ( األنفال ) ٤٤هللا أمرا كان مفعوال و إلى هللا ترجع األمور ( 
  

ھنا مثل آخر بلیغ للتدخل اإللھي اللطیف الخفي بین المرء و بین قلبھ.. فا یرید أن یحث 
المسلمین على القتال في بدر و ھم قلة ( ثلثمائة یواجھون ألفا مدججین بالسالح و الدروع ) یرید 

أن یدفع المسلمین إلى المعركة دون جبر و دون إكراه حتى یكون االختیار اختیارھم.. فیسوق إلى 
یجعل كثرة الرسول في منامھ رؤیا یظھر فیھا األعداء قلة قلیلة ال یؤبھ لھا.. و ساعة المعركة 

المشركین تبدو للمسلمین قلة لیھون من شأنھم.. كما یھون من شأن المسلمین في أعینھم.. و بذلك 
  یستدرج الكل إلى معركة لیقضي أمرا كان في علمھ مفعوال.

  
و ھذا ھو التیسیر الذي یسوق بھ األسباب دون أن یخل بناموس الحریة الذي قضى بھ لكل إنسان 

  ذه الحریة مسئول.في سریرتھ و ھو عن ھ
  

بھذه الكلمات التي تضيء كالومض الخفي یعطي القرآن المفتاح ألكبر المشكالت استعصاء في 
  الفلسفة.. مشكلة الجبر و االختیار.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )والمحصول صفر(
  

  
  
 مثل الوھم آأنھا و معھا نتعامل حقیقة ال و الحب مثل حقیقة آأنھ یبدو وھم یوجد ال

 بأننا أبدا نفكر ال ذلك مع و الموت، من ثركأ دكمؤ أمر ھناك فلیس !!الموت
  .النسیم عبور عابرا وھما تفكیرنا یتجاوز ال فكرنا و حدث اذا و سنموت،

 
 و الوھم یضخمھ و الخیال یزینھ أمر دائما الحب أن فرغم الحب، حالة في العكس و

 و یسخن و ینطفئ و یشتعل الحب أن رغم و الشھوات، فیھ تنفخ و التصور یجسمھ
 و بالرھبة معھ نتعامل أننا اال آبیر، وھم بأنھ تشھد تقلباتھ و أحوالھ أن رغم و  یبرد

 على نفیق حتى االختالط و الخلط ھذا على نظل و ..الخضوع و واالحترام التقدیس
 أن نلبث ال لكن و سنوات أو شھور أو ألیام رشدنا نستعید و فنصحو الصدمة
  .جدید اغماء الى نستسلم

 
 الذي الجمال ننسب دائما فنحن ..النسبة في خطأ دائما ھو االختالط و الخلط سبب و

 و ..مالكتھ ال و صاحبتھ لیست أنھا مع صاحبتھ الى تذوقناه الذي الحنان و شاھدناه
 من اعارة و منحة ألنھ ألحد، یدم لم الجمال لكن و ..لھا لدام جمالھا امرأة امتلكت لو
 لیس و هللا ھو مالكھ و فصاحبھ ..حینھ في یسترده قرض ھو و میقات و بأجل هللا
 .امرأة أي

 أوصاف و منح و خلع لھاك كرم و حلم و رأفة و مودة و حنان من نعشق ماوكل 
 نملكھا نحن و ..باألصالة مالكھا ھو و ..الكریم الحلیم الرؤوف الودود من مستعارة

 .االعارة و بالقرض عنھ
 فتعشق لصاحبتھ فتظنھ ملكیتھ و نسبتھ تخطئ الجمال تعشق التي العین لكن و

 .صاحبتھ وتعبد صاحبتھ
 القسوة و المساحیق تحت من یطل القبح على تفیق حتى الوھم ھذا في تظل ھي و

 و تعتبر و تندم و تتعذب و تعاني و الصدمة على فتصحو األھداب وراء تظھرمن
 ..جدید وھم إلى تنزلق و فتنسى تعود ثم تتوب

 فنغرق لنعود لحظات منھا نفیق ..جمیعا فیھا نعیش التي المستمرة الغفلة ھي تلك و
 یحفظھ عارف ولي أو معصوم نبي اال البالء ھذا من یسلم ال و جدید من سباتھا في
  .هللا وجھ اال تولى حیثما یرى فال ..آنفھ علیھ ویسدل ربھ
  
  هللا) وجھ فثم تولوا فأینما(
 

 فتلك ..المودة و الحلم و الكرم و الحنان و الرأفة ھو و جمیل آل في الجمال فھو
 أصبحت حتى االحساس شفھا التي الشفافة الخزف و الطین أواني في تتجلى أسماؤه



 

 

 بل نوره لیس أنھ فیعرف القمر نور الفلكي یرى آما تماما المضيء الكریستال مثل
  .وجھھ عن تجلى الشمس نور

 
 ..هللا ..هللا الھمس دائم ھو و ..هللا وجھ اال تولى أینما العارف ھذا یرى ال ھكذا و

 هللا الى ناظر ..المظاھر الى لیس و الظاھر الى دائما ناظر ھو و ..هللا ..هللا..هللا
 .باألواني لیس و بالمعاني متعلق ..یطرف ال ..شيء آل في دائما الظاھر

 الى الفؤاد مجذوب ھو انما و التلفت، في یضیع ال و یتشتت ال و ینقسم ال لھذا ھو و
  .الدوام على هللا
 
 یتجاوزون ال أمثالھ و الیورانیوم و األلماس مثل نادر قلیل الرجل ھذا أمثال لكن و

 علیھ المغمى الحشد من المالیین ألوف بین آحادا و أفرادا
 ماجستیر، ال و دآتوراه ال و ثقافة ال و علم فیھا ینجي ال غالبة عامة غفلة ھي و

 عقلھ و ھواه، خدمة في علمھ یضع العالم فنرى ..الغفلة من تزید غرور أبواب فتلك
 صدمتھ و مضاعفة بلواه فتصبح .شھواتھ خدمة في مواھبھ و عاطفتھ، خدمة في

  .للظھر قاصمة
 
 أو صفر، الختام في مجموعھا االغماءات و الغفالت من سلسلة في العمر یمضي و

 و بالسالب النھایة في فمجموعھا .جمع حاصل لیست و طرح حاصل الحقیقة في ھي
 من یخرج ..سنة بعد سنة و یوم بعد یوما نقصان الى صاحبھا فحیاة بالموجب لیس
 لماك مالح ماء من الشارب حال مثل حالھ ..خدعة الى خدعة من و وھم الى وھم

 ھابط ھو انما و اطمئنانا، یبلغ ال و سكینة على یحصل ال ..عطشا ازداد شربا ازداد
 تنتھي حتى تشتت، الى تشتت من و تمزق، الى تمزق من و قلق، الى قلق من دوما
  .جدوى بال تحصیلھ وینتھي ثمرة، بال حیاتھ

 
 و الغلبة و اللذة أصنامھ وثني، عالم في الیوم السائدة االستمتاعیة العقلیة ھي تلك و

  .مصلحتھ دستوره و رأیھ آتابھ و نفسھ واحد آل معبود ..الھوى
  
 أمم ھي و ..المتقدمة األمم في ھو مما أسوأ النامیة و المتخلفة األمم في الحال و

 منفرطون ألنھم جمعھم، حاصل لیس و ((أفرادھا طرح حاصل)) أحیانا مجموعھا
 عزمھم و ..بعضا بعضھم یضرب ..البحر في التائھة آالجزر متباعدون منقسمون
 ..شيء ال قوتھم و ..مستھلك

  
 .الوحدة عن یتحدثون

 .بالواحد اال وحدة ال و
 بھ تخرج و نفسھ شتات من واحد آل بھ یخرج الذي .ھو اال الھ ال الواحد وحده ھو

 األمم
 .انقسامھ من العالم بھ یخرج و تفرقھا من



 

 

  
 .ایمان قضیة األولى بالدرجة القضیة و

 ..رؤیة قضیة ھي
 ؟..العالم نرى یفك
 ؟..حولنا فیما ننظر یفك و
 ؟..نحب یفك و

 یبصر ال و ..الواحد اال شيء آل في یرى ال الذي العارف ذلك نكون أن نستطیع ھل
 .محبوب آل في ربھ وجھ اال
 :اآلیة مصداق نكون أن یمكن ھل

 .)هللا وجھ فثم تولوا أینما(
 المودة و المعروف و المروءة فنبذل ..نكره االطار ھذا في و نحب االطار ھذا في و

 .هللا في و با و هللا اال حب لنا یكون ال و تعلق لنا یكون ال و للجمیع
 .الصعب الجھاد ھو ذلك

 ..اختیار ال و
 .آخر طریق ال و
 .عزمھ و واحد كلو

 ..ھمتھ و واحد لوك
 یكون ال حتى السواعد لنشمر و المجاھدة الى فلنسارع ..بختامھا حیاة لك عبرة و

 لك یصبح ال حتى و نقصان الى یوم آل بنا یمضي ال حتى و صفرا حیاتنا محصول
 و القلوب المتحان الغوایة هللا خلق انما .قبلھ الذي من مطروحا أیامنا من یوم

  ..البدایة من أنفسھم الصغار لیعرف و أنفسھم الكبار لیعرف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )طبقة لھ لیس العذاب(
  
 

 الصالح الماء یجد ال ألنھ الشكوى مر یشكو الصحراء أعماق في یسكن الذي
 و التلیفون و التكییف و السخان و النور و الماء یجد الذي الزمالك نكسا و.للشرب

 و الھضم سوء من اآلخر ھو الشكوى مر یشكو لوجدتھ إلیھ استمعت  لو التلیفیزیون
  .الضغط و السكر

 
 األماآن من الخوف و الكآبة یشكو بھ، یحلم ما آل یجد الذي باریس نكسا الملیونیر و

  .القلق و األرق و الوسواس و المغلقة
  
 ال و الجمیلة زوجتھ في یشك الجمیلة الزوجة و المال و الصحة هللا أعطاه الذي و

 و شيءكل  في الحظ حالفھ الذي النجم المشھور الناجح الرجل و.الراحة طعم یعرف
 فأدمن للمخدر خضوعھ و ضعفھ على ینتصر أن یستطع لم ةكمعر لك في انتصر

  .الدمار إلى انتھى و ایینكالكو
 
 ألطماعھ خادما لشھوتھ عبدا تراه الرقاب و المصائر و األقدار یملك الذي الملك و

 في تضخم نتیجة القلب في تضخم أصابھ المصارعة بطل و.لنزواتھ  ذلیال
  .العضالت

 
 .الفوارق بعد من الظاھر في یبدو ما برغم متقاربة بحظوظ الدنیا من نخرج لناك
 الشقاء و السعادة من النھائي فمحصولھم الفقراء فقر و األغنیاء غنى برغم و

  .متقارب الدنیوي
 
 دخل لو و ..یعسر ما بقدر ییسر و یحرم ما بقدر یعوض و یعطي ما بقدر یأخذ فا

 الموازین اختالل برغم الباطنیة الموازین عدل لرأى و علیھ ألشفق اآلخر قلبأحدنا 
  .بغرور ال و بزھو ال و بحقد ال و بحسد شعر لما و ..الظاھریة

 
 ورق من خارجي دیكور مجرد الآللئ و الحلي و الجواھر و القصور ھذه إنما

 .الملتاعة اآلھات و الحسرات تسكن فیھا ترقد التي القلوب داخل وفي ..اللعب
 غافلون الظواھر في مخدوعون الفرحون و المغترون و الحاقدون و الحاسدون و

 .الحقائق عن
 عرفھ لو و قتل لما القاتل أدرآه لو و سرق لما اإلدراك ھذا السارق أدرك لو و

 .بكذ لما الكذاب



 

 

 و بالضمیر العیش في لسعینا و األنفس بعزة الدنیا لطلبنا العلم حق علمناه لو و
 قلنا ماك الحظوظ و الحقیقة في مغلوب ال و الدنیا في غالب فال بالفضیلة لتعاشرنا
 الفوارق برغم متقارب السعادة و الشقاء من محصولنا و األمر باطن في متقاربة
 ..الكل بین مشترك قاسم ھو إنما و طبقة لھ لیس فالعذاب ..الطبقات بین الظاھرة
 اختالف برغم الكؤوس تتساوى النھایة في ثم وافیة أساك واحد لك منھ یتجرع

  .والھیئات الدرجات تباین و المناظر
 
 فھناك ..مواقف اختالف إنما و شقاء و سعادة اختالف ھو نفوسنا اختالف لیس و

 مستنیرة نفوس تلك و العبرة و الحكمة فیھ ترى و تتجاوزه و شقائھا على تعلو نفس
 نفوس ھناك و ..أفعالھ آل في الخالق تحب و شيء آل في الجمال و العدل ترى

 النفوس ھي تلك و ..الكأ حسد و أسود حقد إلى تحولھ و تجتره و شقاءھا تمضغ
  .أفعالھ على المتمردة بخالقھا الكافرة المظلمة

 
 الشقاء یكون حیث ..اآلخر العالم في النھائي لمصیرھا بموقفھا تمھد نفس لك و

 .الجحیم إلى الحقد أھل و النعیم إلى الرضا فأھل ..الحقیقیة السعادة أو ..الحقیقي
  
 تتساوى الحقیقة في بینما فقط الظاھر بحكم إال جحیم ال و نعیم فیھا فلیس الدنیا أما

 .تعب في الكل و ..الكل یتجرعھا التي الكؤوس
 تفاضلت ما و بمواقفھا إال النفوس اختلفت فما ..المواقف إلبراز امتحان الدنیا إنما
 .بمواقفھا إال
 على یبدو بما ال و تفاضلت المتفاوتة بالحظوظ ال و اختلفت النعیم و بالشقاء لیس و

 .الخادع الظاھر المسرح ھو فذلك .تنوعت بكاء و ضحك من الوجوه
 أحدنا یبدو حیث األبطال یرتدیھا التي التنكریة الثیاب و الدیكور لبسة ھي تلك و

 .المحروم و المتخم أمامنا یتفاوت حیث و اكصعلو اآلخر و ملكا
 مسرح على و األسرار آوامن في أما.القلوب مسرح على أما.الكوالیس وراء أما

 عدل إنما و ..محروم ال و متخم ال و مظلوم ال و ظالم یوجد فال ..الحقیقة و الحق
 السلوى ید هللا یمد حیث تتخلف ال ثابتة سنن على یجري نزیھ استحقاق مطلقو
 و المسكنة أھل یالطف و العمیان ضمائر بھا ینیر و المحروم على بھا یحنو الخفیة
 ثم ..قلوبھم في حالوة الصابرین یعوض و الخلوات في المتوحدین و األیتام یؤنس
 و المتخمین قلوب یوھن و المترفین بصائر على فیطمس الخفض و القبض بید یمیل

   ..المسرفین أبدان یرھل و الظالمین عیون یؤرق
  
 تأتي التي المبشرة النسمات و الجحیم من تھب التي المنذرة الخفیة الریاح ھي تلك و

 تھتك و األستار تنكشف یوم ..الموعود الیوم تسبق التي والمقدمات ..الجنة من
 ..      معذرة تنفع ال یوم ..حق نعیم إلى و حق شقاء إلى المصائر تفترق و الحجب

 .رةكتذ تجدي ال و
  



 

 

  
 أسلموا ألنھم راحة في هللا أھل و بعقولھم ھذا أدرآوا ألنھم راحة في الحكمة أھل و

 یتعبوا أن دون مطلقا عدال أفعالھ في رأوا و علیھم یجریھ ما قبلوا و ثقة في هللا إلى
 راحة و القلب راحة الراحتین بین ألنفسھم فجمعوا أیضا، عقولھم فأراحو عقولھم

 العقول أصحاب شقى بینما ..البدن راحة ھي ثالثة راحة انالراحت فأثمرت العقل
  .بمجادالتھم

 
  
 و اللقمة أجل من بعضا بعضھم یقتل فمازالوا الغالبة األغلبیة ھم و الغفلة أھل أما

 أحماال و الھموم من مزیدا إال شیئا یجمعون ال ثم األرض، فدان و الدرھم و المرأة
ً  و الخطایا من  .یشبع ال جوعا و یرتوي ال ظمأ

  .خطیئتك على ابك و بابك علیك اغلق و ..أنت ھؤالء من طائفة أي من فانظر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )االنتحار عن(
 

 من بمزید و الراحة و الترف وسائل من بمزید جاء الذي التقدم أن العجیب من
 فرأینا التبرم، و السخط و الرفض من بمزید اإلنسان قابلھ قد ..لإلنسان التسھیالت
ً  البلد ازداد آلما ..بلد آل في التقدم مؤشرات مع ترتفع االنتحار إحصائیات  مدنیة

 و النوافذ من بأنفسھم یلقون و الرصاص أنفسھم على یطلقون الذین عدد ازداد
 المخدرات و بالخمور المستتر االنتحار غیر ھذا ..النار ماء ویشربون السم یبتلعون

 المنتحرین ھؤالء مقدمة في و ..المنبھات و المسكنات و والمنومات التدخین و
 .التوجیھ و العلم و الحكمة عنھم یأخذوا أن الناس تعود فكروثقافة و فن طالئع

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

  .یركب رقم ھو و ..المائة في تجاوزتالعشرین
 
 .سنة بعد سنة متواصل االزدیاد و
 السر؟ ما و ..لماذا ..السؤال و
 االنتحار؟ سبب ما و
  
 االنتحار أسباب جمیع وجدنا المشكلة تأصیل حاولنا و جانباً  التفاصیل ناكتر إذا و

 العزم نفسھ في یجد یعد لم و توقعاتھ خابت إنسان أمام أننا ..واحد سبب إلى تنتھي
 .القدیم الواقع على الصبر أو الجدید الواقع مع للمصالحة االستعداد أو الھمة أو

  .عزم نفاد و حیلة نفاد و صبر نفاد و طاقة نفاد لحظة إنھا
  

 ثم للدنیا و لآلخرین إدانة و اتھام إلى ینقلب أن یلبث ما ..یأس ..سالح إلقاء لحظة
 من حرب إلى تتحول حتى تتفاقم و تتصاعد تظل للدنیا و لآلخرین و للنفس عداوة

 تلتقط ذروة لحظة في و باطنھ، على یشنھا و نفسھ على الواحد یعلنھا مختلف نوع
 ذلك و المریر االحساس معھا لتقتلع و ..جذورھا من المشكلة لتقتلع السالح یده

 و یفكر الذي الدماغ تحطیم و یذوق الذي اللسان وقطع تبصر التي العین بطمس
  .یمشي الذي القدم و تفعل التي الید تدمیر

 
 بل األخرى اآلراء جمیع مصادرة و بالحل االنفراد و بالرأي االنفراد من نوع ھو و

 تتضمن االنتحار لحظة انتك لھذا و .الذات غیر آخر وجود آل أحقیة إنكار
 في اتھامھ و رحمتھ من الیأس و فضلھ إنكار و إنكاره و با الكفر بالضرورة

  .تدخلھ ورفض أحكامھ رفض و أیادیھ رفض و عدلھ في و صنعتھ
  
 



 

 

 .استبداد و غطرسة و علو و برك لحظة فھي
 .انكسار و بؤس و ضعف لحظة لیست و
  .أبدا االنتحار یحدث أن یمكن ال الغطرسة و الكبر و العلو ھذا بدون و
 

 إال فیھ یرى ال أعمى تعصب و مطلقة تاتوریةكد لحظة في إال ینتحر ال فاإلنسان
 .ربوبیتھ في هللا منازعة و تألھ و بالنفس اعتزاز صمیمھ في االنتحار و .نفسھ

 في ..مطلق غل لحظة في اآلخر الوجود أنواع آل یصادر و نفسھ یختار المنتحر و
 اختار قد ألنھ أبدي، جحیم إلى یھوي نفسھ قتل من أن هللا یقول لھذا و ..جحیم لحظة
 .للمصیر النھائي االختیار عند الغل جانب أخذ و للغل انتصر و الغل

  
  

 المتكبرة النفس و ..إبلیسیة ناریة و غل و عصبیة الرأي في المطلق االنفراد و
  ..ظلمة و محضة نار ھي بالسوء األمارة

 
 أمارة نفس منا كل داخل في ..متعددة لنفوس احتماالت عدة داخلھ في منا لكو

 ثم الخیر على تحضھ نورانیة لوامة نفس و ..الشھوات و بالشر لھ توسوس ظلمانیة
  .المنزلتین ھاتین تحت و فوق سفالً  و علواً  النفسیة المراتب لك
 
 ترتفع حیناً  فھي ھابطة صاعدة المراتب ھذه بین مستمر تذبذب حالة في نفس لك و

 .شھوانیة مظلمة مھاو إلى تھبط حیناً  و ملھمة آفاق إلى
 ثم الغل و الغطرسة و الكبر و الرفض على استقرت فإذا ..تستقر النھایة في ثم

 ال نھائي غل في رقبتھا قطعت و بصرھا و سمعھا و لسانھا و أسنانھا اقتلعت
 مكان ال نار قبضة ذاتھا في إنھا بل ..بالفعل الجحیم اختارت قد ھي ..فیھ مراجعة

  .الجحیم في إال لھا
 
  )الحجارة و الناس وقودھا اراً (ن
 

 و فیھا، الناریة الطاقة مصدر و جمراتھا و النار وقود ھي النفوس ھذه إن ربنا یقول
  .النار من ناریة أشد أنھا ھذا معنى

 
 مھرب ال و خالص ال لكن و نفسھ، من یتخلص سوف أنھ یتصور المنتحر و

 النار من خارج ھو بل راحة، إلى باالنتحار یخرج لن فھو ذاتھ، من إلنسان
  .األبدیة النار إلى الزمنیة النار من و الكبرى النار إلى الصغرى

 
 .أصالً  المشكلة نتجنب أن البد فإننا المصیر ھذا لنتجنب و
 .لشيء ینتحر ال بشيء تعلق لھ لیس من و ..التعلق ھي أصالً  المشكلة و
  الباقي الدائم الكماالت، جامع وحده فھو با إال تعلق المؤمنین عند یجوز ال و
 



 

 

  .اآلمال تضیع ال و التوقعات عنده تخیب ال و یتغیر ال الذي
 
 و تجلیاتھ إال اآلخرین في نحب ما و األصالة وجھ على وحده المحبوب ھو هللا و

 أنفسنا من نملك ال فنحن حنانھ من القلوب حنان و نوره من الوجوه فجمال أنواره،
 .أسمائھ و أنواره من موالنا و سیدنا علینا یخلع ما بقدر إال شیئاً 

  
 .ھو إال بعضنا في نحب ال فنحن

 ال و الجىء وجھ في بابھ یغلق ال و یغدر ال و یھجر ال و یغیب ال حاضر ھو و
 لھم یخطر ال ناعمون راضون مطمئنون عنده فالواقفون.ملھوف رحابھ من یطرد

  .بغیره تعلق الذي ینتحر إنما .األحوال جمیع في سعداء بال على االنتحار
 

 و عبادة، تعلق لذاتھا بھا فتعلق منھا جمالھا أن ظن و معشوقتھ و بلیاله تعلق الذي
 أنھا نسى و .مصیر رباط بھا نفسھ ربط و معبود من عبد یتوقع ما منھا یتوقع أصبح
 فتكره التقلبات و األحوال علیھا تتداول التبدل و للتغیر محل و الخلق سائرك ناقصة
  .الیوم عشقتھ فیما غداً  تزھد و باألمس أحبتھ ما الیوم

 
 األجل ینتھي حینما و ألجل إعارة أنھا و خالقھا من مستعار جمالھا أن نسى و

 الصحوة على أفاق إذا الغافل المحجوب الرجل ھذا مثل .القبح من أقبح ستعود
 إفالس أفلس و رصیده آل فقد من شعور یشعر والتحول، الغدر فاجأه و المریرة
  .االنتحار إال لھ یبق لم و الموت

 
 أھل من لكان و الصانع صنعة إبداع فیھا ألحب خالقھا من جمالھا رأى أنھ لو و

 ..ذابلة النھار آخر في رأوھا فإذا ..هللا ..زھرة آل رؤیة عند یقولون الذین التسبیح
 ال معروف و مودة روابط روابطھم و هللا في و  فحبھم ..هللا إال إلھ ال حقاً  قالوا

 شأنھم و یصدمھم ال الھجر و یفاجئھم ال فالغدر ..توقع ال و غرض ال و لھا مقصد
 دون بالمعونة أیدیھم یبسطون ..البحر ارمھ و الخیر اعمل ..العامي المثل یقول ماك

 لثمرة توقع دون و عائد ألي حساب
 
 و الزالزل تزلزلھم ال السكینة و الطمأنینة أھل ھم و.دائماً  السالمة أھل ھم ؤالءھ.
 .الیوم الطمأنینة أھل ھم.النوازل ھمكتحر ال
 ینفع ال یوم و شیئا، لنفس نفس تملك ال یوم ..األآبر الفزع یوم الطمأنینة أھل ھم و

  .بنون وال مال
 
 .با إال یتعلقون ال ھؤالء و
 .هللا في إال یؤملون ال و
 .هللا من إال یتوقعون ال و
  



 

 

  
 ید في التكنولوجیا وضعت فكلما ..إیمان مشكلة األولى بالدرجة ھي المشكلة إن

ً، و آبراً  و غروراً  و بعداً  ازداد استغناء و ثروة و قوة اإلنسان  و تعلقاً  ازداد و تمردا
 ..لنفسھ یسرھا التي للملذات خضوعاً  ازداد و خلقھا، التي المادیة باألصنام ارتباطاً 

  .غروره في فأمعن یحمیھ سوف علمھ و تعصمھ سوف قوتھ أن تصور و
  
 !؟ الطوفان من نوح ابن الجبل عصم ھل و

  .المغرقین من انك بل
 
  
 .)رحم من إال هللا أمر من الیوم عاصم فال( 

 و مودتك لھم تبذل أن بالناس عالقتك من حسبك و تبرح ال و هللا ید في یدك ضع
  .لشيء توقع غیر على رحمتك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  الجسد و الروح عن
 

  
 .متناغمة متناسقة وحدة في الباطن و الظاھر انسجام ھو السعادة أسرار من سر
 بالنجوم یمسك الذي المحكم النظام و حنان في العتمة انسدال و الشمس غروب إن
 صوت و النھر على الشراع انسیاب و السحاب خلف من القمر إطاللة و ھاكأفال في

 التي الشجرات تلف الحدیقة نسمات و لبقراتھ فالح حداء و البعد على السواقي
 و النظام من الجمیلة الصورة ھذه اقترنت إذا ..حریر من وشاحك القمر فضضھا
 .بعینھا السعادة فھي ..الخیرة النیة و المحبة و السكینة داخلھا تعزف بنفس التناسق

 و التوتر و الغل یعتصرھا بنفس الخارجي الجمال من الصورة ھذه اقترنت إذا أما
 ..االنتقام نوایا و الحقد و الحسد و الثأر قنابل داخلھا تنفجر و الكراھیة فیھا تعشش
 حربا یخلق أن إال لھ حل ال ھتلر أمام نحن .انفصام و تمزق و خصومة أمام فنحن

 بأن إال یھدأ لن شقاء أمام نحن ..فیھا یعیش التي الداخلیة الحرب تناسب خارجیة
  .حولھ شقاء یخلق

  
 بین الباطن و الظاھر بین الصلح حالة ھي الممكن الوحید معناھا في السعادة إن

 باطنھ و ظاھره من آل فینسكب .هللا بین و اإلنسان بین و اآلخرین و نفسھ و اإلنسان
 لھ تغني الطیور لك أنماك و ..الكل أنھك و منا الفرد یصبح و وحدة، أنھما اآلخر في
  .لغتھ تتكلم و
 
 الخمر تكرع التي األنس شلة عن األلسن تتداولھا التي للسعادة الدارجة الصورة أما
 شفاه و تتخاصر أجساد و العاریات الباھرات النساء من باقة حولھا و عوامة في

  .تلذذ و خدر في الحشیش تتنفس أفواه و مشتعلة شھوة في تتالثم
 

 قیادھا ترآت نفوس مع فنحن سعادة حالة لیست و شقاء حالة ھي الصورة ھذه
 .یضاجع و لكیأ أن ھمھ لك خنزیر إلرضاء حیاتھا آرست و یسكنھا الذي للحیوان

  .اللزج الحیوانیة مخاط في لإلنسانیة غرق حالة ..عبودیة حالة ھي
 
 وراء جریا بعضا بعضھم على یتسلقون الذین اآلخرین السعداء حالة مثلھا و

 و السلطة یلتمسون و العقار و الطین و المال یكدسون الذین واآلخرین المناصب
  .السبل بكل القوة

 
 نفعل ماذا (( في ھي بل السلطة أو القوة أو المال في تكون أن یمكن ال فالسعادة

  .السلطة و القوة و المال تستخدم التي النفس في.))السلطة و والقوة بالمال
 
  



 

 

  
 لكن و الكریستال و الشینوا و العجمي بالسجاجید المفروش البیت في لیست السعادة

 .تسكنھ التي النفس في
 ..نفوسنا من .الداخل  من نحن آنا إذا شیئا لنا یقدم أن یستطیع ال الخارج و

 ھذا مع صلح في نكن لم إذا و ..السخیة الخارجیة المنحة بھذه لالنتفاع معدین غیر
  .معھ تكییف في و الخارج

  
 ما أعطیك سوف أرضھ في الطامع للفالح اإلقطاعي یقول لتولستوي قصة في و

 جریا اآلن من تنطلق أن لك ..ألفا ..فدان مائة ..فدادین عشرة ترید .أرضي من تشاء
 التي الدائرة لك فتكون الشمس تغرب أن قبل مكانك إلى بعدھا تعود دائرة في

 قبل البدء نقطة إلى تعود أن شریطة ..أرض من علیھ اشتملت ما بكل رسمتھا
 یفكر و ..الصفقة علیك ضاعت فقد تعد لم و الشمس غربت إذا أما الشمس، غروب
 منھ یحتاج مطمع ھو و ..اإلقطاعي أرض آل تشمل بیرةك دائرة في الطماع الفالح

 الباقیة القلیلة الساعات في ھاكل بھا یحیط حتى الجري في قصوى سرعة و ھمة إلى
  .الغروب على

 
 في طمعا و بقوتھ اغترارا دائرتھ من وسع آلما الوقت تقدم آلما و الجري في یبدأ و

 ال ثم ..ھدفھ بلوغ من ثوان قبل میتا یسقط و أنفاسھ تتقطع أن النتیجة تكون و المزید
 اإلنسان حاجة ھي ھذه و ..فیھ یدفن متر في متر على إال األرض من یحصل
 الحقیقیة

 و ألھواء عبدا فیعیش الحقیقة ھذه ینسى ھو و ..فیھا یرقد أشبار بضعة األرض من
  .حیاتھ علیھ تضیع أوھام و أطماع

 
 بیتھ من ھرب و الفالحین على أرضھ فوزع الحقیقة ھذه إلى تولستوي فطن قد و

 .المعدمین الفقراء مع حقیر آوخ في سكن و الدافئ األنیق
 .صوفھا یغزل و لبنھا یحلب عنزة على عاش الذي غاندي فعل ذلكك و
 .ثوبھ إال یملك ال ..ولد بال و زوجة بال و بیت بال عاش الذي المسیح فعل ذلكك و
  .السعادة تكون یفك الناس لیعلموا جاءوا الذین العظام السعداء ھم ھؤالء و
 

 وحده بذلك الشھوة بحك و النفس ردع و الرغبة قمع في السعادة إن بوذا لنا قال
  .الجسد سجن من تحررھا و للروح الحقیقي العتق یكون

 
 )).وجدھا سبیلي في نفسھ أھلك من  :((المسیح لنا قال و
 و مني فلیس منھ شرب فمن بنھر مبتلیكم هللا إن (( :القرآن في لجنوده طالوت قال و

  .)) مني فإنھ یطعمھ لم من
  
 



 

 

 .الحقیقة إلى رموز و إشارات آلھا و
 و للمطامع تكدیسا و مضاجعة و شربا و أآال لنشبعھا الشھوة نوھب لم فنحن

 درج على نصعد آما علیھا نصعد و نكبحھا و لنقمعھا الشھوة وھبنا إنما و..الثروات
  .السلم

 
 .علیھ التسلق و ردعھ و بحھك بقمعھ وجودھا الروح دكتؤ الذي الضد ھو فالجسد

 عن تعبر و حاآمة أمیرةك ھویتھا الروح تسترد آبحھ و ردعھ و الجسد بقمع و
 و بجنتھا جدیرة تصبح و الطین قبضة من ذاتھا تستخلص و نفسھا تثبت و وجودھا
 السعادة ھي ھذه و ..هللا جوار إلى الصدق مقعد و لھا،ك السماء ومیراثھا ..میراثھا

  .الحقة
 
 الشریفة ذاتھ اإلنسان قرن و الحیوانیة الجبلة انتصرت و الطین حكم غلب إذا أما

 نار إلى و اآللیة غلظة إلى و الضرورات سجن إلى بنفسھ ھبط فقد الطبیعیة بالمادة
 و التعاسة ھاویة تلك و ..لھا و فیھا و منھا أصبح و بعضا بعضھا لكتأ التي الطبیعة
  .والشتات التمزق

 
 .روحھ نورانیة إلى مادتھ قبضة من خارجا الكدح ھذا ھو اإلنسان طریق و

  .)) فمالقیھ آدحا ربك إلى آادح إنك اإلنسان أیھا یا ((
 
 ال قلق في روحھ و جسده قطبي بین یتأرجح میالده لحظة من دائمة مكابدة في ھو و

 .السقوط یعاود ثم الصعود یعاود ثم یسقط ثم یصعد ..یتوقف ال صراع و یھدأ
 .الكمال إلى معراج لھ منا لك و
  .إیمانھ و عزمھ قدر على یصعد منا لك
 
 .الشھوات آبح و البطون على األحزمة ربط دون صعود ال و
 بذات تعد لم المادیة اللذة فموضوعات حرمانا الحرمان في یرى ال حقا الكامل و

 اللذات و الروحیة المتع تذوق إلى العالي بإدراآه وصل قد فھو نظره في قیمة
 و أذواق ارتقاء ھو و ..یسیغھ ال غلیظا شیئا ذلك بعد المادیات فأصبحت ..المجردة

  .عزائم و ھمم ارتقاء فقط لیس
 
 البشریة الصفات من الخروج ..بالخروج النفسي المعراج ھذا یسمون الصوفیة و

 .اإللھیة الصفات إلى
 و ..إلیھ یجذبھم و األرض لھم یطوي ماك أحبابھ عن البشریة الصفات یطوي هللا و

 منھ جعلت استعداد غیر على لصاحبھا جاءت إذا ھي و ..الصوفیة الجذبة ھي
 الصالح ھو الكمال ألن ..الكمال دون رتبة ھي و صوابھ، عن خارجا مجذوبا
 .القدوة ھم الموضوع ھذا في األنبیاء و.الوعي بفقد الصالح لیس و ..بوعي

 .عقل بال وجھھ على ھائما أو مجذوبا انك واحدا نبیا نعرف لم و



 

 

 الخلوة بریاضات الطریق السالك یتعجل أن ..الصوفي الطریق مزالق إحدى ھذه و
 .معا عقلھ و حیوانیتھ فیفقد المضنیة مجاھداتھا و الحادة

 طریق ..الوسط طریق فاختار النفسیة التزآیة لھذه األمثل المنھج ھو انك القرآن و
  .التفریط و اإلفراط بین االعتدال،

 
 ال ..االعتدال جادة على النفس بضبط فنصح ..)) تسرفوا ال و اشربوا و واكل (( 

 على السلوك ضبط إنما و ..الشھوات لعنان إطالق ال و ..الدھر صیام و رھبانیة
 و تعسف دون الروحي العروج إلى یؤدي منھج ھو و ..الوصایا و الشریعة دستور

  .جذب دون
 
 ھو إنما و العادات خوارق و الكرامات یدیھ على تجري بأن السالك المسلم یھتم ال و

 .حقا اإلنسان سمة ھي االستقامة و.االستقامة ھي آرامة أعظم ..یقول
 في الباطن و الظاھر انسجام بأنھا المقال بدایة في وصفناھا التي الحالة تلك ھي و

 بین و بینھ و نفسھ و اإلنسان بین الصلح حالة أنھا و ..متناغمة متناسقة __وحدة
  .هللا وبین بینھ و الناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )الحائط في قش(
 

 قطرھا دائرة عن یزید ال صغیر عالم في تتجول و الحائط شق تسكن التي النملة
 من الخبز فتافیت نقل ھو یتغیر ال واحدا عمال الحیاة طول تعمل و متر نصف

 غایة ال الحیاة أن و الصغیر الشق ھذا ھو لھك الكون أن تتصور بیتھا إلى األرض
 التصور ھذا في معذورة ھي و ..ذلك وراء شيء ال ثم الخبز من الفتفوتة ھذه إال لھا

  .حواسھا إلیھ تذھب مدى أقصى فھذا
 
 و الغرف إلحدى الحائط و حائط في شرخ مجرد ھو الشق أن فیعلم اإلنسان أما

 العمارة و عمارة في مثلھا عشرات من واحدة ھي الشقة و الشقق إحدى في الغرفة
 عاصمة القاھرة و بالقاھرة أحیاء عدة من واحد الحي و حي في عمارات من واحدة

 و أفریقیا اسمھا آبیرة قارة في أقطار عدة من قطر مجرد بدورھا ھذه و جمھوریة
 و ..األرضیة الكرة اسمھا الفضاء في سابحة آرة على أخرى قارات أربع مثلھا
 و مجموعة في الشمس حول تدور آواآب تسعة من واحدة بدورھا األرضیة الكرة

 ألف مائة من مجرة حول الفضاء في األخرى ھي تدور بشمسھا لھاك المجموعة
  .شمس ملیون

 
 لھ یعرف أحد ال فضاء في بشموسھا تسبح أخرى مجرة ملیون ألف مائة غیرھا و

 واحدة مجرد ھي و الدنیا السماء أو األولى بالسماء یعرف ما یؤلف ھذا لك و..شكال
 اإللھ یستوي فوقھا من و قدم تطأھا لم و عین علیھا تطلع لم سماوات سبع من

 أصغر إلى مجرة بركأ من علیھا یھیمن و األآوان ھذه لك یدبر عرشھ على الخالق
  .ذرة
 
 النمل أشباه الناس ثركأ فما ذلك مع و ..الحقیقة وجھ على اإلنسان یعلمھ ھذا لك

 داخل یتحرك نفسھ شق داخل منغلق واحد لك محصورین سجناء یعیشون الذین
 و تبدأ الذاتیة الھموم من مفرغة حلقة داخل یدور و أمتار عدة من محدودة دائرة
 رغم ..ذلك وراء شيء ال ثم امرأة مضاجعة و خبز آسرة على الحصول عند تنتھي

 رغم و ذآاء و حیلة و أدوات و اختراع و خیال و علم من اإلنسان ذلك هللا وھب ما
  .المذھل الفسیح الكون ذلك غوامض من لھ شفك ما
 
 نفسھ على یغلق واحد لك  نمل و سالحف و قواقع ذلك من بالرغم الناس ثركأ

 األطماع و األضغان و األحقاد من ضیق مظلم جحر داخل یختبئ أو أودرقتھ قوقعتھ
  .المآرب و

 غیر ھناك أن نسي و بالنساء مليء العالم أن نسي قد و الغیرة من یموت الذي نرى



 

 

 و بجھلھ نفسھ سجن لكنھ و ..الجمیلة األخرى األھداف و اللذات عشرات النساء
 بقطرة یلتصق ماك بھا التصق واحدة نملة جحر داخل و واحدة امرأة داخل غبائھ
  .اكفكا لنفسھ یعرف ال عسل

 
 في یقوم و ینام و یصحو الثأر و االنتقام في الةكأ رغبة داخل مغلوال آخر نرى و

 بھا ینقض التي الكیفیة في إال یفكر ال و خالصا لنفسھ یعرف ال الكوابیس من قمقم
  .دمھ یشرب و لحمھ لینھش غریمھ على

 
 مثل اللذة الستدرار حیوانیة محاولة في غاب و األغطیة تحت تكوم قد آخر نرى و

 .أنثاه أمام السریة العادة یمارس الذي لجبالیةا قرد
 من زنزانة نفسھ على أغلق و السوداویة األفكار من دوامة في غرق قد آخر نرى و

 السخط و الرفض موقف داخل نفسھ أسر قد آخر نرى و .الخمول و الیأس و الكآبة
 السعادة و العمل إمكانیات و .فسیح واسع العالم لكن و.شيء بكل الضیق و التبرم و
 بال لحظة آل تتجدد ومدھش مذھل و جدید ھو ما لكل االآتشاف فرص و لھا حد ال

  .نھایة
 
 .القمر تراب على اإلنسان مشى قد و
 .الزھرة آوآب على السفن نزلت و
 .المریخ إلى التلیفزیونیة الكامیرات ارتحلت و

 من أسنانھ على یعض و النملة مثل الحائط في شق داخل نفسھ اإلنسان یسجن فلماذا
  .ثأر على ضلوعھ یطوي أو لذة عن بحثا جلده یحك أو الغیظ

 
 الخیرات و بعضا بعضھا األمم تغتصب لماذا و بعضا بعضھم الناس یسرق لماذا و

 .عنھا یبحث من أقدام تحت األرض في مطمورة األرزاق و حدود بال حولھا
 تخطیط و حكمة و نظام و جمال من فیھا بما البدیع الكون صورة و الیأس لماذا و

 .العطاء عن یكف ال ریمك ..میزانھ یخطئ ال عادل بإلھ توحي موزون
 و الدنیا على لنتفرج برؤوسنا نطل و قوقعاتنا نكسر و ..جحورنا من نخرج ال لماذا
  .نتأمل

 
 إلى الوطن نتخطى ثم بركاأل الوطن ھموم لنحمل الذاتیة ھمومنا من نخرج ال لماذا

 الذي هللا إلى ثم وراءھا ما و الطبیعة إلى اإلنسانیة نتخطى ثم ..الكبرى اإلنسانیة
 .المغیب غیبھ إلى مصیرنا و المغیب غیبھ من جئنا

  
 و جبن في بالجحور نلتصق بأن نكتفي و نطیر أن فنجرب أجنحة لنا أن ننسى لماذا

 .داخلنا في للخنزیر قیادتنا نسلم و الطین في نغرق و الوحل في نغوص
 .فعال أحرار أننا ننسى و المكرر الروتین و اآللیة و للعادة أنفسنا نسلم لماذا
  _ ..صراصیر و نمل ثرناكأ لماذا

  



 

 

  )القدیم لحبا(
  
  

 حدود و العقاب لوائح و النواھي و األوامر مجموعة أنھ على الدین یفھمون الناس
 و أشمل و أعمق آخر فشيء الدین أما ..الدنیا شئون من لھاك و ..الحالل و الحرام

  .أبعد
 

 یمأل الذي الدائم الحنین و الدنیا إلى بھ جئنا الذي القدیم الحب ھو حقیقتھ في الدین
 الذي النبع إلى الروحي العطش و منھ، جئنا الذي األصل الوطن إلى قلوبنا شغاف
 تطمسھ حنین ھو و ..حنینا و شوقا جوارحنا من جارحة آل یمأل الذي و عنھ صدرنا
  .شھواتھا و شواغلھا و الدنیا غواشي

 
 و الفوضى و العبث و الظلم و القبح یحیطنا لحظة إال الحنین ھذا على نفیق ال و

 زوار مجرد إنما و منھ لسنا أننا و عنھ غرباء أننا فنشعر العالم ھذا في االضطراب
 نرفع و منھ جئنا الذي األصل الوطن ذلك إلى نھفو لحظتھا و طریق عابري و

  .أنت أین ..هللا یا ..فینا جارحة آل تھمس و السماء إلى تلقائیة و شوق في رؤوسنا
 
 الرؤوس فننكس الخسران درآات إلى ننحدر و الظلم في نتورط و نخطئ لحظة و

 من الخفي الرباط ذلك ..الدین ھو فذلك ..مسئولون مدانون أننا ندرك و ندم في
 ..علیا ذات أمام مدینون بأننا و بالمسئولیة اإلحساس ذلك و ..مجھول لماض الحنین

 في إنما و وحدنا لسنا بأننا ..الھجر و الوحدة لحظات في العمیق اإلحساس ذلك و
 سوف علیا ذاتا و تنتشلنا، سوف خفیة یدا ھناك أن و خفي أنس في و غیبیة معیة

 في الدین ھو فذلك ..یتدارآنا سوف عظیما و یحمینا، سوف شدیدا ناكر و تلھمنا
  .حقیقتھ و أصلھ

 
 ھي عبادات و أحكام و حالل و حرام و نواه و أوامر من ذلك بعد تبقى ما و

  .القدیم الحب لھذا موجبات و ونتائج تفاصیل
 
 الطاعات و العبادات آل فإن الحب ذلك غاب إذا و ..القضیة رأس ھو الحب لكن و

  .یھودیا أو مسیحیا أو آان مسلما متدینا تصنع لن و دینا تصنع لن
 
 انك ال و ..دین أي دین على ..طامعین غزاة جاءونا الذین الصلیبیون انك ما و

 انك ال و النصارى ملل من ملة أي على األبریاء یقتلون الذین الصرب سفاحو
 الدھر صاموا لو و جمیعا صلوا لو و ..مسلمین القنابل یفجرون الذین الیوم إرھابیو

 ما ..اآلیات رتلوا و المصاحف حملوا و الجالبیب قصروا و اللحى أطالوا لو و
 .شیئا الدین من بلغوا



 

 

 إال نبوة من بلغھ ما السالم و الصالة علیھ ) المعمدان یوحنا ( یحیا النبي بلغ ھل و
 و اةكز و لدنا من حنانا و )) :ربھ فیھ قال الذي و منھ یفیض آان الذي الحنان بذلك

  . )) 13مریم (( .تقیا انك
  

 .التقوى و اةكالز و الحنان ..نبوتھ انكأر انتك فتلك
 :یقول و أحد جبل یحتضن آان الذي السالم و الصالة علیھ نبینا و

 ..نحبھ و یحبنا جبل ھذا
  .توقیره و النبي حب موضع انك الجماد حتى

  
 
 :یقول عربي ابن ھذا و

 قد هللا دام ما مخلوقا تحتقر ال و الخالئق جمیع توقر حتى شیئا الدین من تبلغ لن
 .صنعھ

 :المؤمنین عن یقول ربنا ھذا و
  . 3الحجرات)) للتقوى قلوبھم هللا امتحن الذین أولئك (( 

   
 .االمتحان موضوع دائما ھي فالقلوب

 و حیوان و نبات و سماوات و أرضین من صنع ما و خلق ما حب و هللا حب و
 و ..الدین أھل بین بھ نفرق الذي المقیاس ھو و ..الحقة الدیانات لك جوھر ھو بشر

  .الكذبة و المشعوذین األدعیاء
 
 یبتعدون و المظاھر و القشور و التفاصیل في أتباعھم یغرقون الذین الدعاة لك و

 من ھم ..األخالق مكارم و التقوى و الرحمة و الحب عن ..الدین روح عن بھم
  .عنھا بعدھم بقدر الكذبة

 
 حرفیة في و الجدل في إلغراقھم إال الفریسیین على المسیح اعتراض انك ما و

  .روحھا إلى االلتفات دون الكلمات ظاھر في و النصوص
  
 في إلغراقھم إال ..بقرة یذبحوا بأن أمرھم حینما الیھود على موسى نقمة انتك ما و

 أم مرقشة أم ھي بنیة ..لونھا ما و تكون بقرة أي ..السؤال و التنطع و الجدل
 ..صفراء
 .بنا تھزأ لعلك أو ..ھي ما لنا یبین ربك لنا ادع ..بكر أم عجوز

 من أخرجھم الكلمات و الحروف على التحجر و التفاصیل في الغرق و الجدل ھذا
  .اللوم و التقریع علیھ استحقوا و موسى نظر في الدین

 
 و الدعوة انحراف بسبب التدین روح من خرج الیوم التدین الشدید لألسف و

 األمور و الخالفیات و التفاصیل و القشور في إغراقھم و الدعاة ثركأ انحراف



 

 

 أوجد مما و التعصب، و الجدل و االختالف إلى المسلمین ثركبأ ألقى مما الثانویة
  .األبلھ المتھوس السطحي التدین ھذا
 
 إلى و اإلسالم روح إلى بالعودة مضى یوم أي من ثركأ الیوم مطالبون أننا أرى و

 مع الصدر سعة و التقوى و المودة و الرحمة و الحب فضائل إلى ..الشامل نبعھ
 القرآن قراءة و حروفھا عند الوقوف عدم و النصوص معاني تدبر و الخصوم

  .باألحداق لیس و بالقلب
 
 .الفتاوى تلك لك إلى منا یحتاج ال و لوغاریتمات لیس و ألغازا لیس اإلسالم و
 قلیلة لماتك في فقال اإلسالم عن سألھ من أجاب السالم و الصالة علیھ النبي و

  :بلیغة
 
  .استقم ثم هللا إال إلھ ال قل
 

 .األخالق مكارم على االستقامة و التوحید ھو المطلوب لك ..ببساطة ھكذا
 .نفسك تحب ماك أخاك تحب أن ..ثركأ ال بھا نولد التي البداھة و الفطرة إنھا

 عمل في نیة و الخیر في رغبة و حب و مودة على یوم لك تنام ھل ..نفسك إسأل
 على أنت مدى أي إلى ستعلم و ..؟ تربص و حسد و راھیةك و غل على أم ؟ صالح

  .اإلسالم دین
 

 و حب ھدیة تخفي أم ؟ مسدسا أم خنجرا تخفي ھل ؟ ثیابك طیات في تخفي ماذا
 و القول من بالطیب تنطق ھل ؟ لتھدم أم لتبني تخطط ھل ؟ إلخوانك خیر رسالة
  الفتن؟ و الدمار و الخراب إلى تدعو أم ؟ الكالم من بالنافع

 
 .إصالحا إال العنف یعرف ال و مظلوم عن للدفاع إال سیفا یحمل ال الدین إن

 یدعوك الذي الداعیة ذلك فیھا یقف التي الخانة تعرف و نفسك تعرف المقاییس بھذه
  .اإلجرام مع أم الدین مع ..یقف أین تعلم و ..اإلسالم إلى
 
 .فتوى أو فلسفة أو فقھ إلى حاجة في لست و ..دلیلك البداھة و الفطرة إن

 و األدیان لجمیع الصافي الجوھر و ..روحھا و القضیة قلب ..الحب إنھ .یفتیك قلبك
  .الرساالت لك
 
 تابعة ھي و ..غیر ال الدنیا شئون لتنظیم فھي النواھي و األوامر و الشرائع أما

 في عملھا یتوقف سوف و ..الناس بین الحب و العدل و السالم إشاعة ..العام لإلطار
 .سلطان أو حكم ألحد یعود ال حینما..اآلخرة

  .)) القھار الواحد  ..الیوم الملك لمن (( 
  



 

 

 الملوك ملك أمر أصبح اآلن األمر ألن ..األوامر آل و الشرائع آل وظیفة انتھت
 ألحد یعد لم و ..بطشھ البطش و عدلھ، العدل و تصریفھ، التصریف و مباشرة،
  .یظلم أو یطغى أن في الحریة

 
 .زمانھا و بوظائفھا محدود إذن الشرائع مجال و
 .السالم عبد بن العز ..العظیم اإلسالمي الفقیھ قال آما و

 فإنھ المنكر ازدیاد إلى مؤدیا الشریعة تطبیق أصبح إذا البلوى شیوع زمان في
 تستأجر أن یمكنك و مكالمحا أبواب على الزور شھود ( تطبیقھا عدم بالمسلم یحسن

  .) خصمك ید بھ لتقطع واحد أي
 
 ألن التتار عسكر على الخمر حد تطبیق بعدم السالم عبد بن العز أفتى ھنا من و

 بینما ..خیر و فائدة ذلك في و الناس عن شرھم تكف سوف غیبوبتھم و سكرھم
 .المنكر من مزید ذلك في و الضرر و األذى معاودة إلى بھم تؤدي سوف إفاقتھم

 أنھا و الدنیا في المصالح إقامة ھي الشرائع حكمة أن العظیم الفقیھ ذلك فھم لقد
 .زمانھا و بوظائفھا محدود مجالھا أن و مطلق حكم لھا لیس و بالمنافع مرتبطة

 في السارق على القطع حد السالم و الصالة علیھ النبي یطبق لم نفسھ المعنى بھذا و
  .المجاعة عام في الخطاب بن عمر یطبقھ لم ماكالحرب سنوات

 
 بقطع یطالبون الذین السطحیین و الدعاة من للغوغائیین یقال الكالم ھذا نفس و

 اإلسالمي الفقھ أن یعلمون ال ھم و ..الموجود للفساد عالجك الجلد و الرجم و األیدي
 عصر باعترافھم فالعصر ..الغوغائي و السطحي الفھم ھذا على یوافقھم ال نفسھ

 ..القائم للظرف مالئما آخر فقھا یستوجب بالتالي و البوى، شیوع و الفساد شیوع
 یسرق الذي الكبیر و فالوزیر ..نكرا المنكر یزید سوف العادیة الحدود تطبیق ألن

 و التقلیدیة الفقھیة القطع شروط علیھ تطبق لن العموالت طریق عن المالیین مئات
 في و یده تقطع سوف جنیھات خمسة یسرق الذي النشال بینما القطع من یعفى سوف

 و عموالت من الملتویة بالطرق ینھبوا و یسرقوا بأن للكل تشجیع و فاحش ظلم ذلك
 .المنكر عموم على حض ذلك في و ..خالفھ و تزییف و اختالس و رشوة

  
  

 و ترید من ید لتقطع زور شھود أربعة تشتري أن یمكنك محكمة أي باب على و
 !؟..المرتشین و اللصوص من لھك عالم في من ید یقطع من ثم .تشاء من ترجم

 و اإلذاعات فیھ تحض الذي الوقت في بالرجم الزاني معاقبة في یقال الشيء نفس و
 الفحش على الصناعیة األقمار عبر الجو من الھابط الخارجي التلیفزیوني البث

 إطالق و جانیا لیس و علیھ مجني فالشباب ..الفسق إلى دفعا بالشباب تدفع و العلني
 استیفاء استحالة عن فضال ..ظلم البلوى شیوع من الحال ھذه مثل في الحدود

 ..اإلدخال عملیة شھدوا أنھم یحلفون شھود أربعة ..ھي و للرجم الفقھیة الشروط
 زورا و القول من إفكا یقولون الغوغائیون الدعاة ھؤالء و ..واردة غیر ھنا فالعقوبة

 .مستنیر مسلم فقیھ أي بھ یقول ال األفق ضیق متحجرا فھما یباشرون و



 

 

  .للظروف تقدیره و مرونتھ و اإلسالم عقالنیة ھؤالء ینسى و
 في القرآن روح یغفلون و سیاقھا من مقطوعة واحدة آیة القرآن من یأخذون و

 .رحمة آخره و رحمة أولھ آتاب ھو و نصوصھ و آیاتھ مجموع
 :آیاتھ صریح في اإلنجیل یقل ألم
 .فاقلعھا عینك أعثرتك إن و فاقطعھا یدك أعثرتك إن
 من أحد یقل لم ذلك مع و ..تزني التي العین فقء و تسرق التي الید بقطع أمر ھو و

 و سوره و اإلنجیل آیات مجموع داخل اآلیة وضعوا إنما و ..بھذا المسیحیة فقھاء
 و العفو و الرحمة و المحبة روح ھي و ..تابھمك في تشیع التي العامة بالروح قالوا

  .الغرامة و التأدیب و السجن مثل التعزیریة بالعقوبات تفواكا و ..المغفرة
 

 مكانھا و زمانھا إطار في الشرائع إلى النظر یكون الرحمة و الحب من المفھوم بھذا
 الشرائع لنا خلق سبحانھ فھو ..هللا أوجبھا التي الرحمة إطار في و ظروفھا و

 داخل یضع لم و لماتھكلنتدبر العقل لنا خلق و لتعذیبنا لیس و الدنیا في إلسعادنا
 بروح أراد و ..تفكیر بال و تدبر بال آلیة في تنفذ آالت الجعلنا و حجارة رؤوسنا

 لك الرحیم الرحمن باسمھ بدأ و ..حروفھا على مةكالحا ھي تكون أن النصوص
  .محبة أوسطھ و حمد آخره و رحمة أولھ إسالمنا و .شيء

 
 تنھد بدونھا التي الربانیة النفحة ھو و ..دیمومتھ سر ھو و الوجود روح ھو الحب و

 .المعنى ینعدم و النعمة تزول و جمیعھا الشرائع أرآان
 أي لدینك ال و معنى لفضائلك ال و معنى لوجودك یعود ال قلبك في الحب بدون و

  .اعتمرت و حججت و صمت و حوقلت و بسملت و اللحى أطلت مھما معنى
 
 حب و الخیر حب و الحق حب ھو ..ھنا بالحب المقصود أن البیان عن غني و

 و الحسنى هللا أسماء جمیعھا ھي و العلیا المثل حب و الجمال حب و العدل
 ھو و ..األرض و السماوات في األعلى المثل لھ الذي وحده سبحانھ فھو ..مسمیاتھ

 الكون في جمال آل و ..األرض و السماوات بدیع ھو و الحكم العدل ھو و الحق
  .مالھك إلى یرتد الخلق في مالك لك و جمالھ إلى یرتد

 
ُطرنا الذي القدیم الحب ھو ھذا و  أن قبل و نولد أن قبل ربنا خاطبنا أن منذ علیھ ف

  :بنا ھاتفا الدنیا إلى نجيء
 

 .بربكم ألست
 :الكریم وجھھ إلى حب و بتعلق ننظر نحن و جمیعا فقلنا
 .شھدنا بلى

 ال بدونھ و ..الملل آل أساس و العقائد آل روح و األدیان آل حقیقة ھو الحب ھذا و
  .لدینونة معنى ال و لدین معنى

 



 

 

 لك و رفیع إبداع لك و عظیم فن لك وراء الدافعة الطاقة ھو النبیل الشوق ھذا و
 .بطولة لكو فداء لك و استشھاد لكو ملھم فكر

 ھي و ..لنا الكون تسخیر و المالئكة سجود اقتضت التي ھي فینا النورانیة ھذه و
  .نحیاھا بأن جدیرة عذابھا و مشقاتھا رغم حیاتنا جعلت التي

 
 ؟ فاعلون نحن فماذا

  ؟ ماذا على و ..زیودا و أحنافا و شوافع و شیعة و سنة نختلف زلنا أما
 

 الجانبین على ترسل األیدي على و ..یشملھ أو الكوع إلى یصل الوضوء ماء على
 و ..جلباب أم لحیة و ..حجاب أم نقاب على و ..الصدر على تضم أو الصالة أثناء
 و ..متى بھا نخافت و متى بالصالة نجھر و ..أذانین أم الصالة إلقامة واحد أذان

 في أموالنا نضع و ..السیاسي أم الفقیھ نولي و ..ننتظر ال أم الغائب اإلمام ننتظر
  .الریان عند أو البنك

 
 تھیل و جب في بكم تلقي أن ترید التي األیدي ترون أال ..تختلفون فیم ..سادة یا

 علیكم
 .آذانكم في یدوي هللا المك تسمعون أال ..؟ التراب

 
 92 : األنبیاء ))فاعبدون ربكم أنا و واحدة أمة أمتكم ھذه إن((
 :یقول ھو و تھدیده و وعیده تسمعون أال
  38 : محمد)) أمثالكم یكونوا ال ثم غیرآم قوما یستبدل تتولوا إن و((
  
 .خالفنا استمر إذا یفعل أن لیوشك إنھ و
 .جانب لك من التآمر علینا أطبق و باقتراب الموت آذن قد و الخالف فیم و
 ..النھار نور من أوضح و أبسط دینھم ..فطرة أھل و توحید أھل یختلف یفكو

  :لماتك في نبیھم أوجزه
 
  .استقم ثم هللا إال إلھ ال قل
 
 مكارم على االستقامة فقط إنما و ..نقابا ال و لحیة ال و جلبابا ال و عمامة ركیذ لم

   ..فضول ذلك عدا ما آل و ..هللا توحید على و األخالق
  
 حرام الموسیقى ھل و ؟ حالل أم حرام التصویر وھل ؟ حالل أم حرام البنوك ھل و
  .المتاھات و التفاصیل ھذه في بنا یدخل ؟لم..حالل أم حرام الغناء ھل ؟و..حالل أم
 
 أنشدتھ و المدینة قدومھ عند السالم و الصالة علیھ للنبي األوالد و البنات غنت قد و

 و لھ لوجدنا النبي زمان على امیراتك ھناك انتك لو و ..فاستزادھا الشعر الخنساء



 

 

 لھ تنشرح الذي الفنون من الرفیع و الجدید ھناك و.الصور مئات الكرام لصحابتھ
 قبل النفوس ترفضھ و األذواق تعافھ الذي الھابط و الوضیع ھناك و الصدور
  .الشرائع

 
 .ظروف و أحوال زمان لك في تستجد و
 .متغیرات و مالبسات تطرأ و
 .الحسن حسن على و القبیح قبح على األذواق تختلف ال ثم
  .دلیلھ المؤمن قلب إنما و فتاوى إلى السلیمة الفطر أھل یحتاج ال و
 

 و شيء لك في فیشككون الناس في السوء تجار بھا یمشي جدیدة تجارة ھي إنما
 و األحقاد یبذرون و المخاوف یشیعون و الخالفات ینشرون و الوسواس یبثون

  .ألخیھ خصیما إنسان لك من یجعلون و لألخرى عدوة طائفة لك من یجعلون
 
 .الردیئة األزمنة في تزدھر و التخلف مع تروج تجارة ھي و
  .األزمان أردأ في شك بال نحن و
 
 یتنادى و الفاسدة ببضاعتھم األرصفة السوء تجار یمأل و یشتد أن الظالم یوشك إذ و

 لك من العداوات علینا تزحف بینما ..جذاذات و شراذم الناس لیشتتوا الشقاق أبالسة
 استقیموا و ..انتبھوا أن ..بالكل أصیح أن إال أملك ال ..غفلة في نحن و جانب

 عباد نحن منا بالوحدة أولى فلیس ..الصفوف ضموا و ..الفرج سدوا و ..هللا یرحمكم
  ..الواحد

 
 قبلتنا و واحد نبینا و واحد إلھ ھو إنما و علیھا نختلف اآللھة من آثرة عندنا فلیس
 البیت أھل بحب فكلنا شیعة و سنة بین خالف ال و ..واحدة صالتنا و واحدة

 في ھو و الجنة أھل شباب سید ھو علي سیدنا و مغرمون وبسیرتھم مشغوفون
  ..شیعة و سنة أعیننا

 
 تعاونوا ما معھم ھو بل النصارى ضد لیس إسالمنا و ..بضاعتنا لیست الطقوسیة و
 لھم ملة ال وحوش ھم بل بنصارى لیسوا البوسنة مسلمي قتلوا الذین و ..تحابوا ما و
 أتباع و ..مكأعداء أحبوا یقول الذي إنجیلھم لمنعھم نصارى آانوا لو و ..دین ال و

 طریق و موسى طریق ھو و واحد طریق على ھم بحق محمد أتباع و بحق عیسى
 و توراتھم خانوا الیھود صھاینة لكن و واحدة أنبیائھ لجمیع هللا فكلمة األنبیاء جمیع
 الیوم صلیبیة و ..دستورھم البروتوآوالت و التلمود من اتخذوا و أھواءھم اتبعوا
  .یھودیة صھیونیة صلیبیة بل نصرانیة صلیبیة لیس

  
  
 



 

 

  .واحدا صفا تماسكوا و تآخوا و تحابوا و تناصحوا و اتفقوا ..لكم أقول و
 
 بأنفسنا ما فإن ..بأنفسھم ما یغیروا حتى بقوم ما یغیر ال إنھ یقول ربنا انك إذا و
 و الرأي عبادة و الطائفیة و العصبیة و األنانیة ھذه ھو نغیره أن ربنا یرید لذيا

 غبیة ضیقة شخصانیة على االنغالق و الدنیا حب و الھوى عبادة و النفس عبادة
  .أمامھا واحد لشبر إال ترى ال عمیاء

 
 إنما و ..لینصرنا اللیزر و اإللكترونیات و الذرة تكنولوجیا حیازة ربنا منا یطلب لم

 انتھت آیف بأعیننا أرانا قد و ..بأنفسنا نغیرما أن ..البسیط الواحد الطلب ھذا طلب
 و ..رصاصة علیھا تطلق أن دون أقدامھا على عتكر یفك و حرب دون روسیا

 القنابل من ظھرھا على و فانھارت نفوسھا داخل من ..الداخل من انھزمت یفك
 األمم نھایة تكون فكذلك ..مرات عدة األرضیة الكرة لتفجیر یكفي ما الھیدروجینیة

  .تطغى حینما العمالقة
 
 األرضیة الكرة آنوز نصف من أآثر فیھا إسالمیة دولة 47 إلى النداء بھذا أتوجھ و

 و عجیب مكمنظر ..لھم أقول و ..یومھ مصروف یقترض و طعامھ یتسول وأغلبھا
 ینادي ھو و الصالة حادي تسمعوا أال ..لمةك على تجتمع ال الشاردة اإلبلط أنتم

  :علیكم
 

 .الصفوف ضموا و ..الفرج سدوا و ..هللا یرحمكم استقیموا
 .دقائق خمس لمدى تعلیمات ال حیاة سنة یریدھا إنما

 بخناق بعضكم ممسكون أنتم و لكم صالة ال و لحیاتھ مؤشر ھي المسلم فصالة
  .بعض

 
 قصعتھا على لةكاأل تداعى ماك األمم علیكم تداعت فقد اتحدوا و تحابوا و فاجتمعوا

 .بددا تفرق و انفرط الذي السیل غثاءك لكن و ثیرك وأنتم
 ؟ الطوفان علیكم یأتي أن قبل ..اجتمعتم فھال__أن قبل ..اجتمعتم فھال
  ؟ رشید رجل فیكم ألیس

 
 فإذا ..مكة في واحدة آعبة إلى بالمالیین تتوجھون الصالة في مكأرا ..لكم عجبت
 و ..واشنطن آعبتھ من فمنكم ..الطرق بكم تفرقت و الجمیع انفرط الصالة انقضت

 و ..إسرائیل بتھكع من منكم و ..جنیف عبتھك من منكم و ..باریس عبتھك من منكم
 من منكم و ..ایھ آي السي عبتھك من منكم و ..الدولي النقد صندوق عبتھك من منكم

  .نفسھ عبتھك
  

  ؟ اآلخر على حرب منكم آل و تنتظرون نجاح فأي
  



 

 

  
 ما و محیط ورائكم من هللا و الباب على فالموت أقدامكم من ألبعد النظر أرسلتم ھل

 مالیین ال و جاه ال و بنون ال و مال یغني یعود ال ثم ..لحظة مكعمر من تبقى
  .لندن و سمبورجكلو و نیویورك بنوك في الدوالرات

 
 تافكأ على ..تافكمكأ على الكبرى دولتھا تقیم أن سادة یا إسرائیل قررت لقد

 .القادمة القلیلة السنوات في ذلك یكون أن قررت و.وتفرقكم عداواتكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )الشیطان و نفسي و أنا(
 

 :نفسي لي قالت
 و أقوال من إلیھ تعجل ما و تختار فیما جنتك و نارك ..جنبیك بین جنتك و نارك
 یدك إلیھ تمتد ما و عمل من إلیھ تبادر ما و أفعال و أقوال من إلیھ تبادر وما أفعال

  ..وحرام حالل من
 

 إلى بك یھوي الذي ھو لسانك و مصیرك بھا تصنع و قبرك بھا تحفر التي ھي یدك
 ..تفعل ما أنت و تقول ما أنت ..علیین أعلى إلى بك یصعد أو الھاویة

 .ساعتك قبل ساعتك تعلم و قیامتك قبل قیامتك تشھد و مسكنك تعلم تفعل ماذا انظر
  :مستنكرا شیطاني لي قال
 
 الذي الشؤم الوسواس ھذا ..ساعتك من أنت أین و قیامتك من اآلن أنت أین و

 و زھرتھا اقطف ..الدنیا في مازلت أنت ..فتى یا حولك انظر ..فیھ وتبیت تصحو
 في فأنت عشت ما أنت و ..عمرك بطول ممتدة التوبة فرص وأمامك بلذاتھا انعم

 لألیام اضحك و أمورك تعقد ال ..الذنب غافر و التوب الغفارقابل التواب رعایة
 ..لك تضحك

 ..لمةك لك أتحسب أنا و قلت
 أقوالي آخر ھو اآلن أقول ما أن أدراني من و ..لعین یا علي تضحك أو لي تضحك

 بدأت و قیامتھ قامت فقد مات من و الیوم میت أني و أفعالي ختام ھو اآلن ماأفعل و
 .ساعتھ

 ..هللا غضب من با أعوذ ..شیطاني قال
 تصنع أن إال یبق لم لحیاة،كا موت و الموتك حیاة فیھ، تعیش الذي الكابوس ھذا ما

 .رجل یا الیوم ھذا من أنت أین ..فیھ تتمدد فناك لك تنسج و تابوتا لنفسك
 :قلت

 .بعد الیوم بعد أن یدریني من و
  

 .شیطاني قال
 لھ تخیب ال الذي المتنبي أنك أم لإلصباح فالقا و لألرواح قابضا نفسك من أقمت ھل

 تعیش أنكك یومك عش ..هللا عباد من عبد إال أنت ما رجل یا غرزك الزم ..نبوءة
 ..أبدا
 :قلت
 آلخرتك اعمل و أبدا تعیش أنكك لدنیاك اعمل ..قالوا بل ..لئیم یا ھكذا قالوھا ما
  ..الحقائق لك تقلب فیك أرأیت ..غدا تموت أنكك
  
  



 

 

 
 :شیطاني قال
 .مصلحتك دائما انك مرادي و ..الموت لنفسك أنت أردت و الحیاة لك أردت إنما
 :قلت
 المقیم ھمك و الشاغل شغلك انك الجحیم في ھاكھال و مرادك انك النفوس موت بل

 .الجحیم یاسمسار
  

 .أحد یكلمني انك أم ..؟؟ أحدا لمكأ آنت ھل
  .أتخیلھ ..خیاال انك أم ..بحق حوارا انك ھل
 
 حدیث فھو ..الرباني اإلعجاز من نوع ھو و ..فیھا شك ال حقیقة النفس حدیث إن

 إلكتروني جھاز أي یستطیع ال و ..سواك علیھ یطلع ال و غیرك یسمعھ ال داخلي
 یكون أن یمكن اآلخر الطرف و ..طرف فیھ النفس و ..علیك یسجلھ أن بشري
 و ..ربھ آلمھ األنبیاء أبو الكلیم إبراھیم و ..الشیطان یكون أن ویمكن ..ذاتھا النفس
  .مستواھا و قدرھا حسب على نفس لكل المكالمة ترتفع ھكذا

 
  144 آیة األعراف سورة في موسى مكلما ربنا یقول
الَ  (( َ ا ق َ ى ی َ ِّي مُوس ن ِ ُكَ  إ ت ْ ی َ ف َ ط َى اصْ ل َ ِ  ع اس َّ َتِي الن اال َ س ِ ر ِ ي ب َمِ ال َ ك ِ ب َ ْ  و ذ ُ َخ ا ف َ ُكَ  م ت ْ ی َ ُن آت آ َ نَ  و  مِّ
ا َّ ینَ كِ الش ِ   .)) ر

 
 الشیطان یكون أن یمكن ..الشیطاني المستوى من النفس وساوس تكون حینما و

 یكون أن یمكن ..المالئكي المستوى إلى النفس ترتفع حینما و ..الحدیث في طرفا
 .المتحادثین مستوى ارتفع الحدیث مستوى ارتفع لماك و ..مالئكیا المتحدث القرین

 .علومھا للنفس و علومھا للذرة و علومھا للفیزیاء أن آما علومھ للغیب و
 .المؤلفین خیال بنات من خیالیة روائیة شخصیة لیس و حقیقة الشیطان و
  
 أمام بضحایاه فعل بما الشیطان یعترف سوف القیامة تقوم حینما الزمان آخر في و

  .الخالئق لك من المجتمع الحشر أمام و المأل
 
الَ  (( َ ق َ انُ  و َ ط ْ ی َّ ا الش َمَّ يَ  ل ِ ُض رُ  ق ْ م َ َّ  األ ِن َ  إ ّ ُمْ  هللا آ َ د َ ع َ دَ  و ْ ع َ ِّ  و ق َ ح ْ مْ  ال ُ ك ُّ دت َ ع َ و َ مْ  و ُ ُك ت ْ ف َ ل ْ َخ أ َ ا ف َ م َ  و
م لِيَ  انَ ك ُ ك ْ ی َ ل َ ٍ  مِّن ع ان َ ط ْ ل َّ  سُ ِال َن إ مْ  أ ُ ُك ت ْ و َ ع َ ُمْ  د ت ْ ب َ ج َ ت ْ اس َ َالَ  لِي ف ُومُونِي ف ل َ ُومُواْ  ت ل َ م و ُ ك َ ُس نف َ ا أ  مَّ

اْ  َ ن َ مْ  أ ُ خِك ِ ر مُصْ ِ ا ب َ م َ مْ  و ُ نت َ خِيَّ  أ ِ ر مُصْ ِ ِّي ب ن ِ تُ  إ ْ َر ف َ آ آ َ م ِ ِ  ب ُمُون ت ْ آ َ ر ْ َش ن أ لُ مِ ْ ب َ َّ  ق ِن ینَ  إ ِ الِم َّ َھُمْ  الظ  ل
ابٌ  َ ذ َ لِیمٌ  ع َ   .22 إبراھیم )) أ

  
 قرونا و أجیاال استغرقت التي للوجود الكبرى الدراما على الختام ستار ینزل ھكذا و

 ..السالم و الصالة علیھ الرسل آخر هللا عبد بن محمد الخاتم إلى الخلق أول آدم من
  .الولدان لھ یشیب جامع مشھد و القلوب لھا تتصدع ھائلة لماتك في



 

 

 
 آخر نسمع سوف و الجحیم قلب في یتكلم ھو و ساعتھا الشیطان نرى سوف و
 .لماتھك
 .)) ألیم عذاب لھم الظالمین إن ((
 .أسطورة لیس و حقیقة الشیطان إن
  .حق العذاب و.حق النار و
 

 یتصور آما ..الستار تنزل و الحضور بعدھا یصفق ..سادة یا أوبرا لیست إنھا
 .الفن عشاق المتحضرون األوروبیون

 على فیھ أجاب الذي التلیفزیوني الحدیث في میتران الرئیس تصوره ماكلیس األمر و
 :میتران فأجاب ..الرئیس سیادة یا تراه حینما  تقول ماذا ..سألھ الذي المذیع
  . Sorry .. لھ أقول سوف

 
 .فرنسیة بساطة في میتران الرئیس قال ھكذا

 .مكالمتھ على یقوى سوف أظنھ ال و ..هللا یرى سوف میتران الرئیس أن أظن ال و
 .لینطق لب فیھ یبقى أو الرھیب المشھد ذلك أمام رشد لھ یجتمع سوف أظنھ ال و
  
 التي اإلبادة حرب أیام أنساه ال مشھدا میتران الرئیس من شھدت ما آخر انك و

 .البوسنة مسلمي على الصرب أعلنھا
 األرض في المسلمین مصارع بعینیھ لیرى فرنسا من مسرعا جاء قد و رأیتھ

 .اعتداد و ثقة في حولھ یتلفت وقف و ..األوروبیة
 .األوروبیة األرض من للمسلمین النھائي الطرد یوم جاء أخیرا
  .شفتاه تنطق لم إن و ..عیناه نطقت ھكذا

 
 .ساعتھا نفسي في لھ قلت و

 .الرئیس سیادة یا بعد القصة تنتھ لم بل
 .بالسرطان مات و میتران حیاة انتھت قد و
 ثم آوسوفا حرب في ثانیا فصال لھا فشاھدنا ..فصوال تعددت بل القصة تنتھ لم و

 و إسرائیلیة مساندة و أمریكي بتمویل روسیا تخوضھا الشیشان حرب في ثالثا فصال
  .أوروبي سكوت

 
 .األیام ھذه مكان لك في المسلمین على معلنة الحرب و
 .عدد بال اإلنس شیاطین من أعوان للشیطان و
 .البطولة بأوسمة صدورھم لیزین یوم لك یختارھم شھداء  و
 ستار تنزل حینما ..الزمان آخر إلى فصوال تتعدد سوف و ..مستمرة الحرب و

  .القیامة یوم ھو جامع مشھد في الحقائق وتعلن ..الختام
 



 

 

 لما الفضول شدید ..ساعتھا میتران السید لرؤیة الفضول شدید بأني أعترف و
 في الكومیدي حدیثھ في زعم ماك . ..Sorry.. العالمین لرب سیقول ھل..سیقول

 ..جمیعا هللا لیرحمنا التلیفزیون
  

 ..الجبابرة على یشق مشھد فھذا
 .أمثالنا الضعفاء بال فما
 .الفرنسیة البساطة بھذه ..قالھا یفك أعجب زلت ما و

 سوف أنھ أبدا ببالھ یخطر لم و ..سیقع واقع عن یتحدث أنھ یتصور لم قطعا إنھ
 .الدینیة الكتب تروي ماك یحدث

 لیقف الموت من یقوم سوف إنھ لھ قلت إذا دھشة في فمھ یفتح العادي األوروبي و
 ..العالمین رب ..هللا یدي بین

 تلك ھناك انتك لما و ..استعمار ھناك انك لما ..بھ آمن و بذلك أیقن أنھ لو و
 السود مع حروبھ في األبیض الرجل زاولھا التي المنظمة اإلبادة و البشعة المجازر

  ..مكان لك في المسلمین مع و ..وآسیا أفریقیا في
 
 ال و الموت بعد قیام ال بأنھ الظالمین لیقین التاریخ صفحات یمأل انك الظلم إنما و

  .مساءلة ال و حساب
 
 أن یمكن أنھم لھم خطر الذین و ..یحاسبون ال و یموتون ال أنھم ظنوا لھمك الكبار و

 جنة انتك آما ..لھم اآلخرة جنة أن و ..اكملو سیبعثھم هللا أن یقینھم انك یموتوا
  .بھ أقنعھم و الوھم ذلك لھم صنع شیطانھم و ..لھم الدنیا

 
 .المیزان و الحساب و بالبعث آمن من ثركأ المصریین قدماء انك و
 .إنسانیة الشعوب أآثر المصریون انك لھذا و

 .للبعث الناس إنكار حكایة التاریخ قدم قدیم إفك إنھ
  ..فراك ثرھاكأ انتك بأسا أقواھا و تقدما الشعوب أآثر و
 
 أول انتك و ..الفضاء إلى األرض جو من خرج حینما جاجارین ظن انك ھكذا و

 ھنا ألحد وجود ال ..نھایة بال فضاء في أنا ..الروسي الشعب إلى أرسلھا رسالة
 أبواق رددت و ..سواي أحد ال ..إلھا أجد ال أتلفت حیثما و ..هللا أجد لم و ..غیري

 یجد لم أنھ و الیقین بالخبر جاء جاجارین أن ..لفورھا موسكو في الشیوعیة اإلذاعة
  .السماوات في إلھا
 

 سوف المالئكة موسیقى أن و استقبالھ شرف في هللا سیجد أنھ جاجارین تصور ھل
 .الملكي السالم لھ تعزف

 لكن و ..الفضاء في لیس ..تصادم حادث في بشھور ذلك بعد جاجارین مات قد و
 و ..ینكره آان ما ساعتھا رأى و ..ضال آلب آأي موسكو أزقة في و ..فیاألرض



 

 

 و ..الخفقان عن قلبھ توقف و الخرس لسانھ أصاب أن بعد ..األوان فوات بعد لكن
  .النسیان ظالم في سره مع دفن

 
 .مغیبة غیوبا و ظنونا و طالسم الموت بعد ما سیظل و
 یستحیل و مرتحل لك خلف الدائري الباب یغلق أن بعد إال السر یكشف لن و

 لھ تتجلى سوف المطلقة الوحدة ظالم في و ..األحیاء من أحد بین و بینھ التواصل
 و ..أغلق األعمال فكتاب ..الندم ینفع لن ساعتھا و ..شيء لك یرى سوف و الحقیقة
  .یفھم ال لمن الویل و.القلوب نیاط لھ تتقطع سوف بقى ما و ..انتھت حیاتھ

 
 ال أزلیة مطلقة حقیقة ألنھ لكن و بوجوده یؤمنون المسلمین ألن لیس موجود هللا إن

  .بدونھا لشيء معنى
 
 .الحیاة و الحریة و المودة و الرحمة و الجمال سر ھو هللا
 الولید ابتسامة على و الفجر إشراقة على و الوردة على مطبوعة الحسنى أسماؤه و

 العدل فھو ..الحكم صولجان على و المیزان آفتي على و الربیع إطاللة وعلى
 نور فھو یظلم و الكون ینطمس و الرحمة تستحیل و العدل یستحیل وبدونھ ..الحكم

  .واألرض السماوات
 
 أحد من أمسكھما إن زالتا لئن و تزوال أن األرض و السماوات یمسك الذي ھو و

 .بعده من
 و مك ال و یفك فال ..عنده یتوقف العقل و ..إلیھ تنتھي الفلسفة و ..بھ یبدأ الدین إن
 !!.متى ال و أین ال
 ..ھو ..إنما و
 ..ھو إال إلھ ال و
 .ندما البكاء إال العین تملك ال و ..السجود إال العقل یملك ال و

 .الصحف جفت و األقالم رفعت
 ..الرحمة ألنفسكم و لنا اسألوا

 .النجاة ألنفسكم و لنا التمسوا و
  ..التوسل إال یبق لم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )آبارا أنفسھم ظنوا الذین العیال(
  
 

 و .الزحام في أمھ عنھ تاھت یتیم صغیر طفل مثل البكاء في الرغبة تراودني أحیانا
 في أطفالنا بین و بیننا یذآر آبیر فرق ال أطفال جمیعا أننا اللحظات تلك في أشعر
  .أخالقنا و معارفنا و علمنا

 
 في مازلنا أننا لوجدنا قلیال فكرنا لو و .بعلومنا السماوات اخترقنا أننا إلینا یخیل

 و التساؤل و الحیرة من واحدة عتبة على آأوالدنا أننا و .. ث . ت . ب .أ حروف
  .الجھل

 
 أبي؟ یا القمر بھذا جاءوا أین من :القمر على یشاور ھو و طفلك لك یقول

 أحد ال أنھ خالصتھا افتراضات و نظریات علیھ تتلو و .ثیرك بكالم علیھ تجاوب و
  .نفسھ أینشتین حتى ال و .الحقیقة یعرف

 
 .موتھ منذ ذھب أین مات الذي جده عن طفلك یسألك و
 .مولده قبل انك أین ولد الذي اخیھ عن و

 .جوابا تعرف فال
 .أین إلى ال و .أین من ال و .الموت بعد ماذا ال و المیالد قبل ماذا یعرف أحد فال
 .الكھرباء فتقول ھذا؟ ما یقول و الكھرباء على لك یشاور و
 .جوابا تجد فال الكھرباء ھي ما یسأل و
 .الكھرباء أتت أین من یسأل و
  

 .النور ما تدري ال أنت و .النور وابور و النور یناتماك عن طویلة حكایة لھ فتحكي
 ماھیة على یدلك أن یستطیع واحدا فیھم وجدت ما لھمك الطبیعة علماء سألت لو و

 .فاراداي ال و أفوجادرو، ال و نیوتن، حتى ال و نھھ،كو النور
  .الدوام على أجھلنا ما و
 

 .النفس ھي ما ندري ال نحن و المراجع فیھ آتبنا و النفس علم ابتكرنا
 .الزمن ھو ما نعرف ال نحن و الزمن لنقیس الساعات اخترعنا و
  .قشرتھا إال عنھا نعرف ال مازلنا و السنیین مالیین منذ األرض سكنا و
 
 و .بصورة واحد كل یحكیھ و روایتھا في فیختلفون الواحدة الحادثة شھود یجتمع و

 السنین ألوف علیھ مر الذي التاریخ بال فما ساعة علیھا تمر لم التي الحادثة ھذاشأن
  .الحقیقة عن دائما أبعدنا ما و.تخییل لھاك المجلدات، فیھ تبتك و



 

 

 
 .معارفنا و علمنا في أطفالنا بین و بیننا الفارق أقرب ما و.نعلم ما أقل ما و

 المربیین و األوصیاء نحن – أخالقنا في أطفالنا بین و بیننا الفارق أقرب ما بل
  .منتفع ید تمسھا أن یطیق ال و لعبتھ الطفل یحتضن ماك كھأمال یحتضن منا لك و 
 
 .الملیم على لعابھ یسیل من و الطماع، و ولكاأل و الشره، و البخیل فینا و
 .یسرق الكبیر و یخطف الطفل و
 .یقتل الكبیر و یضرب الطفل و
 .سكینھ و عصاه یمد الكبیر و باإلیذاء یده یمد الطفل و
  .ذریة بقنبلة یرمي العظیم الكبیر و بحصاة یرمي الطفل و
 
  بارا؟ك أنفسھم ظنوا الذین العیال من العالم ھذا على أبكي أن ذلك بعد لي یحق أال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  المساواة عدم قانون
 

 .مساواة فیھا لیس الدنیا
 .شيء أي في مساواة ال
 .الجمال و الرائحة و الشكل حیث من مختلفة رتبة لھا وردة لك
 .وردتان تتساوى ال
 جود فولي و ..جودفیر و .. جیزة و ..السكالریدس نجد القطن عائلة نفس في و

 .الواحدة العائلة في أخوان یتساوى ال ..التیلة قصیر و التیلة وطویل ..فیر
 الدرجات و الرتب عشرات مثال البلحك واحدة عائلة في نجد ھةكالفا في و

 ..عیشا  بلح و الرشیدي و األسیوطي و الحیاني و السماني و الزغلول..واألصناف
  .مذاق و نكھة و طعم لھ صنف لك و
 
 ل; و نوع ألف من ثركأ النمل; الواحدة الحشرة من لنا یصنفون الحشرات علماء و

 .مصنف و مصنف مائة من أآثر فیھا إن لنا یقولون النمل أسر من أسرة
 األسود و األحمر و الغبي، و الذآي فنجد ..التفاضل و التفاوت یزداد اإلنسان في و
 الكثیف و األصلع و السمین، و القصیر و الطویل و األشقر، و األبیض و األصفر و

 من و ..خشب من بحنجرة یولد من و ذھب من بحنجرة یولد من نجد و ..الشعر
  ..قبیحا یولد من و جمیال یولد

 
 .مختلفة إصبع بصمة یحمل إنسان لك إن بل
  .ذاتھ في رتبة ھو إنسان لك و
 
 من ثروة و شیك، و صرف إذن و تموین بطاقة میالده لحظة یتسلم إنسان لك

 .بھ الخاصة والتسھیالت المواھب
 او للتجدد قابلة غیر محدودة المخ خالیا من بعدد مولود لك یولد ھذا من ثركأ و

 ھذه من عدد منا واحد لكل و ..یستحدث ال الخالیا ھذه من یموت ما التكاثر،و
  .اآلخر عن مختلفا الخالیا ھذه من عددا یوھب واحد لك و ..ثروتھ لك ھي الخالیا

 
 المساواة عدم أن و ..التفاوت و التفاضل قانون على تقوم لھاك الدنیا أن ھذا معنى و

 لك الجماد حتى ..الجماد و اإلنسان و الحیوان و النبات في ..شيء لك في ھوالقاعدة
 ھندستھا لھا و الجزئي، وزنھا و الذري، وزنھا لھا و الخاصة، بلورتھا لھا فیھ مادة

  .عددھا و اإللكترونات توزیع في الخاصة
 
  .اإلطالق على مساواة ال

 .لخالئقھ الكون خالق أراد ھكذا
 .درجات یخلقنا أن – یعلمھا لحكمة – أراد ھو



 

 

 .نفوسنا على لیظھرنا و لیختبرنا الضعیف و القوي فینا خلق لعلھ و
 .یساعده؟ و علیھ یعطف و علیھ یحنو أو الضعیف القوي لكیأ ھل
 لو الزوال؟ مصیرھا أن و بأجل، ھبة انھا و الخالق، من قوتھ أن القوي یدرك ھل

 أنھ یعلم ألنھ الضعیف، لنجدة قوتھ یوظف الذي المؤمن سیكون فإنھ ھذا أدرك
  .منھ أضعف ما یوما سیصبح

 
 یضرب یمضي و ھو، عنفوانھ العنفوان و ھو، قوتھ القوة أن إلیھ سیخیل أنھ أم

  .وبالشمال بالیمین
 
 .منھ أعلى لقوة وجودا یتصور ال الذي المنكر الملحد فھو ھذا فعل لو
 تحس أن بین و ..قوي بأنك تحس أن بین ..شعرة فرق ..بسیط الفرق أن الواقع و

 .منحة و عطیة قوتك أن و ..القوة ھذه وھبت أنك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  مصادفة آانت ھل
  
 

 المواد أخالط من ..مصادفة خلق اإلنسان أن یقول أن المادي للمفكر دائما یحلو
 تفاعل بالمصادفة حدث سنة ملیون آالف خمسة منذ المستنقعات طین في المتخمرة

 حولت یفكال و التفاعل، ھذا حدث یفك لنا یقول ال ھو و ..الخلیة نشأة إلى أدى
 إننا و حدث، قد البد األمر ھذا إن یقول ھو إنما و ..حیة خلیة إلى الطین المصادفة

    ..جدا طویل زمن سنة ملیون آالف فالخمسة ندھش، أن یجب ال
  
 ملیون آالف خمسة مدى بأصابعھ یلھو و اتبةك آلة على یدق جلس قردا أن لو و 

  .لشكسبیر بیتا یكتب أن بالمصادفة سیحدث البد فإنھ الزمان من سنة
 

 إلى الطین تحول تدبیر ال و فیھا إحكام ال فردیة بمصادفة أنھ آمنا و صدقنا ..حسنا
 ..بعد؟ ماذا و ..حیة خلیة

 الوحید الكائن تطور أخرى بمصادفة إنھ لیقول مخھ فیھرش یعود المادي المفكر إن
 ثالثة عشوائیة بخبطة إنھ لیقول رأسھ فیھرش یعود ثم .الخالیا متعدد آائن إلى الخلیة
 ..سكتین إلى الحیاة طریق تفرع
 الحیوانیة الحیاة سكة و ..األرض في الثابت النمو اختارت التي النباتیة الحیاة سكة
 .الطموح المغامر بنسلھا الجو و البحر و البر تقتحم راحت و ةكالحر اختارت التي

 إلى الكالب بھا لیحول أخرى مصادفات بمجموعة یخرج و قفاه فیھرش یعود ثم
  .قرود إلى نسانیس، إلى زراف إلى خیول، حمیر،إلى

 
 لبنانیا فیلما مخمور ھو و یكتب ثالثة درجة سینمائي مؤلف یخجل مصادفات ھي و

  .روایتھ في یكتبھا أن – ساقطا
 
 لجد بالمصادفة حفید أنھ یعتقد الذي و بالخجل، یؤمن ال الذي المادي المفكر لكن و

 غوریال، إلى الشمبانزي بھا یحول المصادفات من سیال فیخلق یعود حمار
 و المشكلة من انتھى فقد الصعداء یتنفس و یدیھ یفرك ثم ..إنسان إلى والغوریال

 .بالمصادفة یموت و بالمصادفة خلق اإلنسان أن أثبت
  
  

 قد مادمنا مزاجنا على و اعتباطا نعیش المادیون المفكرون یترآنا ال لماذا أفھم ال و
 خبط نھایتھا إلى بدئھا من الحیاة مادامت و بالمصادفة نموت و بالمصادفة جئنا

  .التراب إال بعدھا لیس و ..عشواء خبط في عشواء
 
  



 

 

  
 معرآة في ببعض بعضھم الناس یضربون و الدمویة الحروب ھذه یثیرون لماذ

 لھا؟ نھایة ال مذاھب
  السحق؟ و الجبر و القھر و العنف ھذا لماذا

 
 الدنیا إلى بنا جاءت المصادفات من مھزلة ھي إنما ..ھناك حق ال و ماذا أجل من و

 بال العدم و التراب و الصمت یكون ثم ..معنى بدون علینا تقضي ھي ثم حكمة بدون
 قتل لماذا و الجنون ھذا فلماذا ..یعتقدون ھكذا و ..یقولون ھكذا ..حساب بال و بعث

  عقیدتھم؟ ھكذا انتك إذا ..الناس ذبح و الناس
 
 .مناقشة إلى تحتاج ال فھي الساذجة، المصادفات حكایة أناقش لن و
 فنان أمام أننا لنعرف نقوشھ و ألوانھ و بنسجھ فراش جناح إلى ننظر أن یكفي و

 ھي إنما و ..للمصادفة واحد خطا ال و واحدة بقعة تترك لم ملھمة وریشة مبدع
  .األلوان و الخطوط من رائعة سیمفونیة

 
 یسانك لھا بیضة آل أن ننظر حینما فنكتشف الماء على بیضھا تضع تافھة بعوضة

 لتعویم الھوائیة یاسكاأل ھذه لتصنع أرشمیدس قوانین البعوضة علم من ..للطفو
  الماء؟ على بیضھا

 
 ..أجنحة بذرة لكل فإذا ..بذورھا تنثر ھي و الصحارى أشجار

 الھوائي؟ الحمل قوانین األشجار علم من
 آالف و مئات تقطع أن بذورھا على أن عقل بال التي األشجار تلك تكأدر یفك و

 األجنحة؟ بھذه فزودتھا ماء عن بحثا الصحارى في األمیال
 لیخرج؟ البیضة في مكان أضعف على بمنقاره یدق أن الكتكوت علم من
  

 األنظار؟ عن لتختفي بیئاتھا بألوان تتلون فراحت التنكر فنون الحشرات علم من
 الشمع من الجمیلة الدقیقة السداسیة البیوت ھذه لتبني العمارة قوانین النحل علم من

  مسطرة؟ بدون و حاسبة آالت بدون
 

 نصفھا إلى األرضیة الكرة نصف من السنویة الھجرة رحلة في الطیور یھدي من
  ارھا؟كأو إلى عائدة ..رادار بدون و بوصلة بدون اآلخر

 
 .بیضھا لتضع البحار و المحیطات عبر تھاجر التي األسماك مثلھا و

 رحلة ھدى الذي ھو أنھ و .خالقا ھناك أن مكابرة بدون و ببساطة نعترف ال لماذا
  !لھدف اإلنسان خلق و لحكمة شيء آل خلق أنھ و .اإلنسان إلى الخلیة من التطور

  
  



 

 

 
 شيء لك في اإلبداع ترى التي السلیمة السویة الفطرة و البداھة إلى نعود ال لماذا
 ..السماء في المجرات و الشموس إلى الفراش، جناح إلى الشجر ورق إلى الذرة من

    ..البسیطة النتیجة إلى فنصل
  
 یمكن ال اإلنسان و ..سدى یكون أن یمكن ال الخلق ھذا مثل و اإلبداع ھذا مثل إن
 الجد أن أم ..بعده ما للموت و ..بقیة للقصة إنما و ..عبثا لیموت عبثا یخلق أن

 یقتتلون الذین المادیین المفكرین أحفاده في لھا عالج ال التي آثاره خلف قد الحمار
  .الخواء في یدورون و الھباء على

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )السعادة تنبع أین من(
  
 

 المسافر یحمل .أعوام إلى یحتاج األقدام على الیمن إلى السفر آان سنة ألف منذ
 .هللا على لكیتو و المكسر الخبز و البلح و التمر ائبكز و زواده و وزاده خیمتھ

 ذئب أنیاب من الموت علیھ یطل األحراش و الوھاد و الجبال و الفیافي بین و
 یثلج قارص برد أو الظھر، یقصم الفح حر أو متربص، طریق قاطع جوعان،أو

 .فرحة تدانیھا ال التي الفرحة ھي و جدید، من ولد قد فھو سالما فإذاوصل ..العظام
 .المطھمة الخیول في إال الصعلوك على یمتاز یكن لم أیامھا على الملیونیر و
 سرعة ھي ھذه انتك و شھور، في األعوام تختصر التي السیارة ھو الفرس انك

  .زمان البرق
 
 .البحر أھوال إلى البر أھوال من لننتقل الشراعیة السفن عرفنا و

 .الرحمة یعرف ال غول إلى نفسھ أسلم أنھ أدرك قد و بأنفاسھ فیمسك المسافر یقلع
 سجد و األحضان، استقبلتھ و المزامیر، و الطبول لھ دقت األمان بر إلى وصل فإذا
  .الوصول فرحة من شكرا 
 
 نشعر و بالقطار، ساعات في أسوان و القاھرة بین المسافة نقطع فنحن الیوم أما

 سالمین وصلنا إذا حتى ساعاتنا، إلى ننظر و البطء، و الضجر و بالملل الوقت طول
  .ساعة نصف تأخرنا ألننا نلعن و نسب بدأنا

 
 ألن الشكوى مر نشكو و دقائق، في بیروت إلى لنصل النفاثة الطائرة بكنر و

  .دقائق عشر وصولنا أخرت العواصف و الضباب
 
 :وسنقول تعجال و ملال ثركأ نكون سوف المریخ إلى بالصواریخ غدا نسافر حینما و
 الوقت؟ قیمة الصواریخ مصلحة في یعرفون أال اللكع؟ الصواریخ ھذه ما
  .بالفعل الوقت قیمة تتضاعف سوف و
 

 في لجولة عظیمة مھلة الشھر سیكون و العالم، حول للدوران افیةك الساعة ستكون
 .السعادة تتضاءل سوف لكن و اإلمكانیات، تزداد سوف و.الشمسیة المجموعة

 .الطمع ازداد اإلمكانیات ازدادت لماك و
  
 .العجلة ازدادت السرعة ازدادت لماك و
 .الشكوى ازدادت الترف ازداد لماك و

  .ثراء ازداد لماك طمعا یزداد الذي الغني حكایة مثل تماما



 

 

  
 و منھا، المزید إلى و إلیھا االفتقار ازداد ازدادت لماك المادیة، المكاسب شأن ھذاو

 فیھا عبرة ال و الجیب، لیس و القلب موطنھا السعادة ألن.التعاسة ازدادت بالتالي
  .المادیة اإلمكانیات بازدیاد

 
 أصلھا في ھي و با عالقتھ و بنفسھ اإلنسان عالقة من و .الضمیر من تنبع السعادة
 و وحده لیس بأنھ اإلنسان إحساس من تنبع ھي و.مادیا شعورا لیست و دیني شعور

  .واجباتھ بكل یقوم أنھ و یسعفھ، الخیر واإللھام تحوطھ العنایة أن و معھ، هللا أن
  
 
 الدوالرات من مالیین عدة و طائرة و باخرة یملك ملیونیر ینتحر أن یمكن لھذا و

 حد ال داخلیة بسكینة وجھھ یضيء الكفاف على یعیش الذي الراھب تجد حین في
 و معنى للحیاة بأن یؤمن ألنھ سعادة، و محبة في اآلخرین نجدة إلى ویسارع لھا،

  .الرحیم العادل خلقھا إنما و عبثا، تخلق لم أنھا و حكمة،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  )السلطان الحقیقي(
  
  
  

  .أنت من لك أقل تفكر فیم لي قل
 

 أم السندات؟ و األسھم تكدیس و العقارات امتالك و المال بجمع مشغول أنت ھل
 و الخدم من بموك في التحرك و السلطات جمع و المناصب على مشغولبالتسلق

 لك و الحواس لذات و المتع موائد و الحریم ھمكأن كل  أم والسكرتیرات؟ الحشم
  .المسرات و الغنى و السطوة و القوة لك تكون أن غایتك

 
 .عبد و مملوك فأنت ھمك ھذا انك إذا

 .نھایة ال و لھا شبع ال التي لرغباتك عبد و شھواتك، و ألطماعك مملوك
 تسود أن تحاول أن قبل أوال نفسك على سیدا تكون أن ھو للسیادة الوحید فالمعنى
 .غیرك

 زمام على تقبض و طمعك أغالل من تتحرر أن .نفسك مملكة على ملكا تكون أن
 ال أھوائھ و نزواتھ و طمعھ من المتحرر شھوتھ، زمام على القابض و.شھوتك

 و األطیان و الفدادین و الطاس، و الكأس و الحریم یحتلھا مستعمرة خیالھ یكون
  .السكرتیرات و والمناصب العمارات،

  
 .الناس طغمة علیھا یرتمي التي الدنیا في یفكر ال الحقیقي اإلنسان

 .عبودیة طریق عن سیادة یبلغ ال و ا،كمملو یكون بأن سیدا یصبح أن یمكن ال ھو و
 منصب أو عریان ساق أو لقمة أمام لعابھ یسیل و الدھماء ینحني ماك ینحني ال و

  .الطالع سكة ال النازل سكة فھذه .شاغر
 
 لو و حتى و بكوات، و بشوات أسماؤھم انتك لو و حتى البدروم سكان ھؤالء و
 التدني عن النفس عزة ھي الحقیقیة فالعزة.السعادة و العزة أصحاب ألقابھم، انتك
  .الطلب و 
 
 ذلك مع لكن و شأن، صاحب ال و باشا، ال و بك، ال بسیطا، رجال تكون أن ممكن و

 مملكة تسود أن استطعت ألنك السالطین، جالل و الملوك عزة فیك حقیقیا، سیدا
 .نفسك

 على المحبة صولجان یمنحك و .الناس على السلطان هللا یعطیك سوف ساعتھا و
  سلطانھ؟ بلغ مك ..البسیط ..العریان غاندي إلى انظر .القلوب لك
 
  



 

 

  
 زمنیة قنبلة أنك و الخوف من البریطاني العموم مجلس فیجتمع بالصوم یھدد انك

 أنھاك و .یقولھا لمةك على ھندي ملیون أربعمائة یجمع انك و .لندن على ستقع
  .السحر

 
 .الحقیقي السلطان ھو ھذا
 .یزول ال الذي الحقیقي الملك ھو ھذا

  .زوال إلى مصیرھا العمارات و الثروات و الكنوز و القصور و الحریم
 
 تصبح ثم آخرین، ورثة إلى ثم ..الورثة إلى تنتقل سوف .تابوتك إلى معك تأخذھا لن

  .الزمن مع خرائب
 
 .الدھر مدى اسمك على علما تظل و تابوتك في تصاحبك فسوف المالیین محبة أما
  .األلسن على غاندي اسم جاء لماك بالشذا تضوع عطرة رىكالذ تفوح ماك
 

 علیك تستولي أال و أحد، یملكك أال الحقیقیة الملكیة و .تستغني أن الحقیقي الغنى
  .نزوة تسوقك أال و رغبة،

 
 .یوم لك القلوب دولة في محبة قیراط تكسب أن الحقیقیة السلطنة و
 المالیین، تسخرھم المالیین، یملكون الذین و .تملكھم األرض یملكون الذین أن ركتذ
 یأخذون ال ثم .القلق و الذبحة و بالضغط تقتلھم ثم لتكثیرھا، عبیدا منھم تجعل ثم

  .ملیما معھم
 

  .حقا الفقراء ھم ھؤالء صدقني


