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 2      مصطفى حممود- حوار مع صديقي امللحد

  

  مقدمةال

 
.. راجت بضاعة اإلحلاد .. وألن من يذهب إىل القرب ال يعود .. وألن اآلخرة غيب .. وألن املستقبل غيب .. ألن اهللا غيب 

وظن .. سهم واستسلموا لشهوام وانكبوا على الدنيا يتقاتلون على منافعها وعبد الناس أنف.. وسادت األفكار املادية 
وأصبح .. وتقاتلت الدول الكربى على ذهب األرض وخرياا .. أكثرهم أن ليس وراء الدنيا شيء وليس بعد احلياة شيء 

ا وحيجون إليها يف حلهم للكفر نظريات وللمادية فلسفات ولإلنكار حماريب وسدنة وللمنكرين كعبة يتعلقون بأهدا
 "..العلم"كعبة مهيبة يسموا .. وترحاهلم 

 
ذلك الكتيب الصغري من مخسة ماليني صفحة يف خاليا كل منا واملدون يف حيز خلوي " اجلينوم البشري"وحينما ظهر أمر 

.. فه وصحته وأمراضه ميكروسكويب يف ثالثة مليارات من احلروف الكيميائية عن قدر كل منا ومواطن قوته ومواطن ضع

الدقيق عن مستقبل مل " السفر"وبأي قلم غري مرئي كتب هذا .. ومىت ؟ .. كيف ؟ .. أفاق العامل كله كأمنا بصدمة كهرباية 
 .ومن الذي يستطيع أن يدون مثل تلك املدونات .. وبأي وسيلة .. ومن الذي كتب كل تلك املعلومات .. يأت بعد 

 
أخرياً أمكن مجع املعلومات الكاملة : رب دولة يف العامل يطالعنا يف التلفزيون ليقول يف نربات خاشعة ورأينا كلينتون رئيس أك

 ..عن اجلينوم البشري وأوشك العلماء أن يفضوا الشفرة اليت كتب اهللا ا أقدارنا

 ..باالسم يف بيانه" اهللا " هكذا ذكر 

.. وباسم العلم .. باسم الدين .. وتكلم الكثري .. وعجيج .. وضجيج .. أعقبها جدل .. كانت صحوة مؤقتة .. نعم

 ..واختلفوا 

 ..وهل هو مسير أم خمير .. وعادت األسئلة القدمية عن حرية اإلنسان 

 !وإذا كان اهللا قدر علينا أفعالنا فلماذا حياسبنا ؟

 ..وملاذا خلق اهللا الشر 

 ..وما ذنب الذي مل يصله قرآن

 ..وملاذا نقول باستحالة أن يكون القرآن مؤلفا .. لتطوروما موقف الدين من ا

 
.. واملصري .. والبعث .. عن اجلرب واالختيار .. وعادت موضوعاته .. وعاد ذلك احلوار القدمي مع صديقي امللحد ليتردد 

 ..لتصبح مواضيع الساعة .. واحلساب 
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ولتعود لتثري املوضوع من منطلق العلم الثابت .. ل هذا اللغز لتشارك يف ح.. وتعود هذه الطبعة اجلديدة يف وقتها وميعادها 
 .واليقني اإلهلي الذي ال يتزلزل .. واإلشارات القرآنية 

 ..يف ميعاده .. جاء كتابنا مرة أخرى 

 .ومرحبا مرة أخرى باحلوار اهلادئ البناء 

 
 

 مصطفى حممود
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-   دد ولم يولم يلل 1

 
 نقتات باألوهام ونضحك على أنفسنا – حنن املؤمنني السذج –وهو يعتقد أننا .. مصديقي رجل حيب اجلدل ويهوى الكال

وعاش .. وصديقي ذه املناسبة خترج يف فرنسا وحصل على دكتوراه .. باجلنة واحلور العني وتفوتنا لذات الدنيا ومفاتنها 
 .مع اهليبز وأصبح ينكر كل شيء

 
 :قال يل ساخراً

ولكل خلق .. الذي ينص على أن لكل صنعة صانعاً" السببية"وعمدة براهينكم هو قانون .. جود إن اهللا مو: أنتم تقولون 
.. والنقش يدل على النقّاش .. والرسم يدل على الرسام .. النسيج يدل على النساج .. ولكل وجود موجدا .. خالقاً 

 ..والكون ذا املنطق أبلغ دليل على اإلله القدير الذي خلقه 

أال .. من خلق اهللا الذي حتدثوننا عنه .. ومن خلق اخلالق .. أال حيق لنا بنفس املنطق أن نسأل ..  وآمنا ذا اخلالق صدقنا
 ما رأيكم يف هذا املطب دام فضلكم ؟.. وتبعاً لنفس قانون السببية .. تقودنا نفس استدالالتكم إىل هذا 

 
فتجعل منه خالقاً !  فأنت تسلّم بأن اهللا خالق مث تقول من خلقه ؟وال مطب وال حاجة.. سؤالك فاسد : وحنن نقول له 

 ..وخملوقاً يف نفس اجلملة وهذا تناقض

 .فالسببية قانوننا حنن أبناء الزمان واملكان .. والوجه اآلخر لفساد السؤال أنك تتصور خضوع اخلالق لقوانني خملوقاته 

وال ..  الزمان واملكان وال يصح لنا أن نتصوره مقيداً بالزمان واملكان واهللا الذي خلق الزمان واملكان هو بالضرورة فوق
 .بقوانني الزمان واملكان 

 .فال جيوز أن نتصوره خاضعاً لقانون السببية الذي خلقه .. واهللا هو الذي خلق قانون السببية 

 صنعها ال بد هو اآلخر يتحرك بزمبلك وتتصور أن اإلنسان الذي.. وأنت ذه السفسطة أشبه بالعرائس اليت تتحرك بزمبلك 
إين أرى يف عاملي كل .. مستحيل أن يتحرك شيء من تلقاء نفسه : قالت .. فإذا قلنا هلا بل هو يتحرك من تلقاء نفسه .. 

 .شيء يتحرك بزمبلك 

 .موجد رد أنك ترى كل شيء حولك يف حاجة إىل .. وأنت باملثل ال تتصور أن اهللا موجود بذاته بدون موجد 

سبحانه وتعاىل عن .. وأنت كمن يظن أن اهللا حمتاج إىل براشوت ليرتل على البشر وحمتاج إىل أتوبيس سريع ليصل إىل أنبيائه
 ..هذه األوصاف علواً كبرياً 

 
 وأنه أدرك أن العقل ال يستطيع أن حييط بكنه األشياء" نقد العقل اخلالص"الفيلسوف األملاين يف كتابه " وعمانويل كانت"
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وإمنا .. يف حني أنه عاجز عن إدراك املاهيات اردة مثل الوجود اإلهلي .. مهيأ بطبيعته إلدراك اجلزئيات والظواهر فقط 
كما أن ظمأنا إىل املاء هو دليلنا على .. شوقنا إىل العدل كان دليلنا على وجود العادل .. عرفنا اهللا بالضمري وليس بالعقل 

 ..وجود املاء 

 
.. والشجرة من البذرة .. إن الكرسي من اخلشب واخلشب من الشجرة : ا أرسطو فقد استطرد يف تسلسل األسباب قائالً أم

واضطر إىل القول بأن هذا االستطراد املتسلسل يف الزمن الالائي البد أن ينتهي بنا يف البدء األول إىل .. والبذرة من الزارع 
.. خالق يف غري حاجة إىل خالق .. أول أو حمرك أول يف غري حاجة إىل من حيركه سبب .. سبب يف غري حاجة إىل سبب 

 ..وهو نفس ما نقوله عن اهللا 

 
فاهللا هو الذي .. بأنه سؤال ال يرد إال على عقل فاسد".. سؤال من خلق اخلالق"أما ابن عريب فكان رده على هذا السؤال 

ونعكس .. متاماً كما نقول إن النور يربهن على النهار ..  برهاناً على اهللايربهن على الوجود وال يصح أن نتخذ من الوجود
 ..اآلية لو قلنا إن النهار يربهن على النور 

 
 :يقول اهللا يف حديث قدسي 

  ..“أنا ال يستدل علي ..  أنا يستدل يب “

اهللا ظاهر يف النظام .. وهو احلجة على كل شيء .. ألنه اهللا احلق الواضح بذاته .. فاهللا هو الدليل الذي ال حيتاج إىل دليل 
يف صدح البلبل .. يف عطر الورد .. يف جناح الفراش .. يف ريشة الطاووس .. يف ورقة الشجر .. والدقة واجلمال واإلحكام 

 .. يف هذا القصيد السيمفوين الذي امسه الكون .. يف ترابط النجوم والكواكب.. 

لكنا كمن يتصور أن إلقاء حروف مطبعة يف اهلواء ميكن أن يؤدي إىل جتمعها تلقائياً على .. ة لو قلنا إن كل هذا جاء مصادف
 .شكل قصيدة شعر لشكسبري بدون شاعر وبدون مؤلف

 
 :والقرآن يغنينا عن هذه اادالت بكلمات قليلة وبليغة فيقول بوضوح قاطع ودون تفلسف

} دأَح اللَّه و1:سورة اإلخالص} ومل يكن له كفواً أحد.  يلد ومل يولد مل. اهللا الصمد . قُلْ ه 

 
 ؟ يتوزعون بينهم االختصاصات ؟..؟ ملاذا ال يكون اآلهلة متعددين ..وملاذا تقولون إن اهللا واحد : ويسألنا صاحبنا ساخراً 

 
 .. بالعلم وليس بالقرآن .. وسوف نرد عليه باملنطق الذي يعترف به 

فمن األيدروجني تألفت العناصر .. احد ، ألن الكون كله مبين من خامة واحدة وخبطة واحدة سوف نقول له إن اخلالق و
وإطالق الطاقة الذرية اليت تتأجج ا النجوم وتشتعل " باالدماج.. "بنفس الطريقة " مندليف"االثنان والتسعون اليت يف جدول 
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 .الشموس يف فضاء الكون 

وعلى مقتضى خطة تشرحيية واحدة " مجيع صنوف احلياة تتفحم باالحتراق"الكربون كما أن احلياة كلها بنيت من مركبات 
تشريح الضفدعة ، واألرنب ، واحلمامة ، والتمساح ، والزرافة ، واحلوت ، يكشف عن خطة تشرحيية واحدة ، نفس .. 

.. حلمامة هو الذراع يف الضفدعة اجلناح يف ا.. الشرايني واألوردة وغرفات القلب ، ونفس العظام ، كل عظمة هلا نظريا 

واجلهاز .. والعنق يف الزرافة على طوله جند فيه نفس الفقرات السبع اليت جتدها يف عنق القنفذ ..نفس العظام مع حتور طفيف 
واجلهاز اهلضمي من معدة واثين .. العصيب هو هو يف اجلميع ، يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وأعصاب حركة 

واجلهاز البويل الكلية واحلالب .. عاء دقيقة وأمعاء غليظة واجلهاز التناسلي نفس املبيض والرحم واخلصية وقنواا عشر ، وأم
وهي يف النبات كما يف احليوان كما يف اإلنسان، بنفس .. مث الوحدة التشرحيية يف اجلميع هي اخللية .. ، وحويصلة البول 

 .. بنفس الطريقة املواصفات، تتنفس وتتكاثر ومتوت وتولد

 .أال تدل على ذلك وحدة األساليب .. فأية غرابة بعد هذا أن نقول إن اخلالق واحد ؟ 

 .إمنا يتعدد الناقصون .. ؟ وهل به نقص ليحتاج إىل من يكمله ؟ ..وملاذا يتعدد الكامل 

 له الكربياء واجلربوت وهذه واهللا, ولو تعدد اآلهلة الختلفوا ، ولذهب كل إله مبا خلق ، ولفسدت السماوات واألرض 
 ..صفات ال حتتمل الشركة 

 
ويقول أليس عجيباً ذلك الرب الذي يتدخل يف كل صغرية وكبرية ، فيأخذ .. ويسخر صاحبنا من معىن الربوبية كما نفهمه 

رج من مثرات من بناصية الدابة ، ويوحي إىل النحل أن تتخذ من اجلبال بيوتاً ، وما تسقط من ورقة إال يعلمها ، وما خت
وإذا .. وإذا عثرت قدم يف حفرة فهو الذي أعثرها.. أكمامها إالّ أحصاها عدداً ، وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه 

وإذا امتنع املطر فهو الذي .. وإذا تعطلت احلرارة يف تليفون فهو الذي عطلها .. سقطت ذبابة يف طعام فهو الذي أسقطها 
 ..أال تشغلون إهلكم بالكثري التافه من األمور ذا الفهم .. و الذي أهطله منعه ، وإذا هطل فه

 
وال أفهم أيكون الرب يف نظر السائل أجدر بالربوبية لو أنه أعفى نفسه من هذه املسئوليات وأخذ إجازة وأدار ظهره للكون 

 !الذي خلقه وتركه يأكل بعضه بعضاً 

مث من أين .. ى عليه ال يسمع وال يرى وال يستجيب وال يعتين مبخلوقاته ؟ هل الرب اجلدير يف نظره هو رب عاطل مغم
 للسائل بالعلم بأن موضوعاً ما تافه ال يستحق تدخل اإلله، وموضوعاً آخر مهماً وخطري الشأن ؟

كن أن تغير التاريخ إن الذبابة اليت تبدو تافهة يف نظر السائل ال يهم يف نظره أن تسقط يف الطعام أو ال تسقط، هذه الذبابة مي
فإا ميكن أن تنقل الكولريا إىل جيش وتكسب معركة لطرف آخر، تتغري بعدها موازين التاريخ .. بسقوطها التافه ذلك 

 .كله

 أمل تقتل اإلسكندر األكرب بعوضة ؟
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وعامل الغيب وحده .. وأخطر املقدمات ممكن أن تنتهي إىل ال شيء .. إن أتفه املقدمات ممكن أن تؤدي إىل أخطر النتائج 
 .هو الذي يعلم قيمة كل شيء 

 .تقدس وترتّه ربنا عن هذا التصور الساذج .. وهل تصور السائل نفسه وصياً على اهللا حيدد له اختصاصاته 

 .اء ال يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال يف السم.. إمنا اإلله اجلدير باأللوهية هنا هو اإلله الذي أحاط بكل شيء علماً 

  .اإلله السميع ايب ، املعتين مبخلوقاته 
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 -   يحاسبني  أفعالي فلماذاإذا كان اهللا قدر علي2

 
 :قال صديقي يف مشاتة وقد تصور أنه أمسكين من عنقي وأنه ال مهرب يل هذه املرة 

، فإذا كان هذا هو حايل ، وأن أفعايل أنتم تقولون إن اهللا يجري كل شيء يف مملكته بقضاء وقدر، وإن اهللا قدر علينا أفعالنا 
 كلها مقدرة عنده فلماذا حياسبين عليها ؟

ـَّر .. ال تقل يل كعادتك   :فليس هناك فرية أكرب من هذه الفرية ودعين أسألك .. أنا خمي

 هل خـيرت يف ميالدي وجنسي وطويل وعرضي ولوين ووطين ؟ 

 هل باختياري تشرق الشمس ويغرب القمر ؟

 ..ختياري يرتل علي القضاء ويفاجئين املوت وأقع يف املأساة فال أجد خمرجاً إال اجلرمية هل با

 ملاذا يكرهين اهللا على فعل مث يؤاخذين عليه ؟

 وإذا قلت إنك حر ، وإن لك مشيئة إىل جوار مشيئة اهللا أال تشرك ذا الكالم وتقع يف القول بتعدد املشيئات ؟

 ئة والظروف ، ويف احلتميات اليت يقول ا املاديون التارخييون ؟مث ما قولك يف حكم البي

 
أطلق صاحيب هذه الرصاصات مث راح يتنفس الصعداء يف راحة وقد تصور أين توفيت وانتهيت ، ومل يبق أمامه إال استحضار 

 ..الكفن

 :قلت له يف هدوء 

إا مقدرة يف .. ه ، ولكنها ليست مقدورة عليك باإلكراه فأفعالك معلومة عند اهللا يف كتاب.. أنت واقع يف عدة مغالطات 
أو كان هذا تقديراً .. فهل أكرهته .. مث حيدث أن يزين بالفعل .. كما تقدر أنت بعلمك أن ابنك سوف يزين .. علمه فقط 

 ..يف العلم وقد أصاب علمك 

 
ا فرية ، وتدليلك على ذلك بأنك مل ختير يف ميالدك وال يف جنسك وال يف طولك وال يف لونك أما كالمك عن احلرية بأ

 ..هو ختليط آخر .. وال يف موطنك ، وأنك ال متلك نقل الشمس من مكاا 

 ..وسبب التخليط هذه املرة أنك تتصور احلرية بالطريقة غري تلك اليت نتصورها حنن املؤمنني 

هل بإمكاين .. خلق نفسي أبيض أو أسود أو طويال أو قصرياً أكنت أستطيع أن أ.. فتقول .. أنت تتكلم عن حرية مطلقة 
 أين حرييت ؟.. أن أنقل الشمس من مكاا أو أوقفها يف مدارها 

 
حنن أيضاً ال نقول ذه .. حرية التصرف يف الكون وهذه ملك هللا وحده .. أنت تسأل عن حرية مطلقة : وحنن نقول له 
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  سورة القصص68} اء ويختار ما كَانَ لَهم الِْخيرةُ وربك يخلُق ما يش{ احلرية 

 ..ليس ألحد اخلرية يف مسألة اخللق ، ألن اهللا هو الذي خيلق ما يشاء وخيتار 

 ولن حياسبك اهللا على ِقصرك ولن يعاتبك على طولك ولن يعاقبك ألنك مل توقف الشمس يف مدارها،

 ..وهذه هي احلدود اليت نتكلم فيها .. وأنت يف هذا اال حر  .. ولكن جمال املساءلة هو جمال التكليف

 ..أنت حر يف أن تقمع شهوتك وتلجم غضبك وتقاوم نفسك وتزجر نياتك الشريرة وتشجع ميولك اخلرية

 ..أنت تستطيع أن جتود مبالك ونفسك 

 ..أنت تستطيع أن تصدق وأن تكذب 

 .. وتستطيع أن تكف يدك عن املال احلرام 

 ..تستطيع أن تكف بصرك عن عورات اآلخرين و

 ..وتستطيع أن متسك لسانك عن السباب والغيبة والنميمة 

 ..يف هذا اال حنن أحرار 

 ..ويف هذا اال نحاسب ونسأل 

 ..احلرية اليت يدور حوهلا البحث هي احلرية النسبية وليست احلرية املطلقة حرية اإلنسان يف جمال التكليف

حلرية حقيقة ودليلنا عليها هو شعورنا الفطري ا يف داخلنا فنحن نشعر باملسئولية وبالندم على اخلطأ ، وبالراحة وهذه ا
وحنن نشعر يف كل حلظة أننا خنتار ونوازن بني احتماالت متعددة ، بل إن وظيفة عقلنا األوىل هي الترجيح .. للعمل الطيب 

 ..واالختيار بني البديالت 

فنقول إن حركة األوىل .. شكل واضح وحاسم بني يدنا وهي ترتعش باحلمى ، ويدنا وهي تكتب خطاباً وحنن نفرق ب
 ..ولو كنا مسريين يف احلالتني ملا استطعنا التفرقة .. جربية قهرية ، واحلركة الثانية حرة اختيارية 

فيمكنك أن تكره امرأة ..  أي ضغط ويؤكد هذه احلرية ما نشعر به من استحالة إكراه القلب على شيء ال يرضاه حتت
ولكنك ال تستطيع بأي ضغط أو ديد أن جتعلها حتبك من قلبها ومعىن هذا أن اهللا .. بالتهديد والضرب على أن ختلع ثياا 

 ..أعتق قلوبنا من كل صنوف اإلكراه واإلجبار ، وأنه فطرها حرة 

 الذي ينطق بعبارة الشرك والكفر حتت التهديد والتعذيب ال حياسب وهلذا جعل اهللا القلب والنية عمدة األحكام ، فاملؤمن
ِإالَّ من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن { : على ذلك طاملا أن قلبه من الداخل مطمئن باإلميان ، وقد استثناه اهللا من املؤاخذة يف قوله تعاىل

  سورة النحل106} ِباِإلمياِنٌ 

 
 هذه املسألة أن بعض الناس يفهم حرية اإلنسان بأا علو على املشيئة ، وانفراد باألمر ، فيتهم والوجه اآلخر من اخللط يف

فقلت .. القائلني باحلرية بأم أشركوا باهللا وجعلوا له أنداداً يأمرون كأمره ، وحيكمون كحكمه ، وهذا ما فهمته أنت أيضاً 
 ..نية التعلو على املشيئة اإلهلية فاحلرية اإلنسا.. وهو فهم خاطئ .. بتعدد املشيئات 
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 .. إن اإلنسان قد يفعل حبريته ما ينايف الرضا اإلهلي ولكنه ال يستطيع أن يفعل ما ينايف املشيئة 

وهنا وجه آخر من .. ، ولكن مل يعط أحداً احلرية يف أن يعلو على مشيئته " فنعصيه"اهللا أعطانا احلرية أن نعلو على رضاه 
 ..ة اإلنسانية وجوه نسبية احلري

 ..وكل ما حيدث منا داخل يف املشيئة اإلهلية وضمنها ، وإن خالف الرضا اإلهلي وجانب الشريعة 

 ..ومل نأخذها منه كرهاً وال غصباً .. وحريتنا ذاا كانت منحة إهلية وهبة منحها لنا اخلالق باختياره 

 ..إن حريتنا كانت عني مشيئته 

  سورة اإلنسان30} ا تشاؤونَ ِإال أَن يشاء اللَّه وم{: ومن هنا معىن اآلية 

ألن مشيئتنا ضمن مشيئته ، ومنحة منه ، وهبة من كرمه وفضله ، فهي ضمن إرادته ال ثنائية وال تناقض ، وال منافسة منا 
 .. ألمر اهللا وحكمه 

فإن حرياتنا كانت عني .. ون كحكمه ويأمرون كأمره والقول باحلرية ذا املعىن ال ينايف التوحيد ، وال جيعل هللا أنداداً حيكم
 ..أمره ومشيئته وحكمه 

 
فهموا القضاء والقدر بأنه إكراه .. والوجه الثالث للخلط أن بعض من تناولوا مسألة القضاء والقدر والتسيري والتخيري 

 : نفسه اإلكراه بآيات صرحية وقد نفى اهللا عن .. لإلنسان على غري طبعه وطبيعته وهذا خطأ وقعت فيه أنت أيضاً 

}اِضِعنيا خلَه ماقُهنأَع ةً فَظَلَّتاء آيمن السِهم ملَيلْ عزنأْ نشسورة الشعراء4} ِإن ن  

ألنه ليس يف سنتنا .. أنه كان من املمكن أن نكره الناس على اإلميان باآليات امللزمة ، ولكننا مل نفعل .. واملعىن واضح 
 ..كراه اإل

 } يالْغ ِمن دشالر نيبيِن قَد تِفي الد اهسورة البقرة256} الَ ِإكْر  

 } ِمِننيؤواْ مكُونى يتح اسالن كِْرهت ا أَفَأَنتِميعج مِض كُلُّهن ِفي اَألرم نآلم كباء رش لَوسورة يونس99} و  

 .. ه ليس يف سنة اهللا اإلكرا

 ..وإمنا على العكس .. والقضاء والقدر ال يصح أن يفهم على أنه إكراه للناس على غري طبائعهم 

تسيري اهللا ... ويشاء له من جنس مشيئته ، ويريد له من جنس إرادته ، ال ثنائية .. اهللا يقضي على كل إنسان من جنس نيته 
 ..ى هوى قلبه وعلى مقتضى نياته هو عني ختيري العبد ، ألنه اهللا يسير كل امرئ عل

  سورة الشورى20} من كَانَ يِريد حرثَ الْآِخرِة نِزد لَه ِفي حرِثِه ومن كَانَ يِريد حرثَ الدنيا نؤِتِه ِمنها { 

  سورة البقرة10} ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادهم اللّه مرضاً { 

 }ودتاه الَِّذينى وده مهادسورة حممد17} ا ز  

 :وهو خياطب األسرى يف القرآن 

 } ا أُِخذَ ِمنكُمما مريخ ِتكُمؤا يريخ ِفي قُلُوِبكُم لَِم اللّهعسورة األنفال70} ِإن ي  
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 ..خريإن شراً فشر وإن خرياً ف.. اهللا يقضي ويقدر ، وجيري قضاءه وقدره على مقتضى النية والقلب 

 ..وال ثنائية وال تناقض .. التسيري هو عني التخيري .. ومعىن هذا أنه ال ثنائية 

 ..اهللا يسيرنا إىل ما اخترناه بقلوبنا ونياتنا، فال ظلم وال إكراه وال جرب ، وال قهر لنا على غري طبائعنا 

فَسنيسره . وكَذَّب ِبالْحسنى . وأَما من بِخلَ واستغنى . سره ِللْيسرى فَسني. وصدق ِبالْحسنى . فَأَما من أَعطَى واتقَى { 
  سورة الليل5} ِللْعسرى 

  سورة األنفال17} وما رميت ِإذْ رميت ولَِكن اللّه رمى { 

على العبد النية، .. وهذا مفتاح لغز القضاء والقدر ..  واحدةهنا تلتقي رمية العبد والرمية املقدرة من الرب ، فتكون رمية
 ..وعلى اهللا التمكني، إن خرياً فخري، وإن شراً فشر

 ..واحلرية اإلنسانية ليست مقداراً ثابتاً ، ولكنها قدرة نسبية قابلة للزيادة 

 
صالت استطاع اإلنسان أن يطوي األرض ، باختراع الوسائل واألدوات واملوا.. اإلنسان يستطيع أن يزيد من حريته بالعلم 

وبدراسة قوانني البيئة استطاع أن يتحكم فيها ويسخرها خلدمته، وعرف .. ويهزم املسافات ، وخيترق قيود الزمان واملكان 
 ..كيف يهزم احلر والربد والظالم ، وبذلك يضاعف من حرياته يف جمال الفعل 

 .. وإطالق احلرية العلم كان وسيلة إىل كسر القيود واألغالل

 
وهذه وسيلة .. واألخذ عنه بالوحي والتلقي والتأييد .. االستمداد من اهللا بالتقرب منه .. أما الوسيلة الثانية فكانت الدين 

 ..األنبياء ومن يف درم 

 ..سخر سليمان اجلن وركب الريح وكلّم الطري مبعونة اهللا ومدده 

 ..وأبرأ األكمه واألبرص واألعمى .. ومشى على املاء .. وتى وأحيا املسيح امل.. وشق موسى البحر 

 ..ونقرأ عن األولياء أصحاب الكرامات الذين تطوى هلم األرض وتكشف هلم املغيبات 

 ..فأفاض عليهم من علمه املكنون .. وهي درجات من احلرية اكتسبوها باالجتهاد يف العبادة والتقرب إىل اهللا والتحبب إليه 

 ..م مرة أخرى إنه العل

 " ..اللدين"ولكنه هذه املرة العلم 

 :وهلذا يلخص أبو حامد الغزايل مشكلة املخير واملسير قائالً يف كلمتني 

 ..اإلنسان خمير فيما يعلم 

 ..مسير فيما ال يعلم 

 ..املوضوعي أو العلم اللدني سواء كان العلم املقصود هو العلم .. وهو يعين ذا أنه كلما اتسع علمه اتسع جمال حريته 
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وجيعلون منه حلقة يف .. وخيطئ املفكرون املاديون أشد اخلطأ حينما يتصورون اإلنسان أسري احلتميات التارخيية والطبقية 
سلسلة من احللقات ال فكاك له ، وال مهرب من اخلضوع لقوانني االقتصاد وحركة اتمع ، كأمنا هو قشة يف تيار بال 

 .. وبال إرادة ذراعني

وهي كلمة خاطئة يف التحليل العلمي " حتمية الصراع الطبقي: "والكلمة اليت يرددوا وال يتعبون من ترديدها وكأا قانون 
وهذا هو الفرق بني اإلنسان ، وبني .. ، ألنه ال حتميات يف اال اإلنساين ، وإمنا على األكثر ترجيحات واحتماالت 

فيمكن التنبوء خبسوف الشمس بالدقيقة والثانية ، وميكن التنبؤ حبركاا املستقبلة على .. األجسام املادية التروس ، واآلالت و
وال .. أما اإلنسان فال ميكن أن يعلم أحد ماذا يضمر وماذا يخبئ يف نياته ، وماذا يفعل غداً أو بعد غد .. مدى أيام وسنني 

 ..والترجيح والتخمني ، وذلك على فرض توفر املعلومات الكافية للحكم ميكن معرفة هذا إال على سبيل االحتمال 

وقد أخطأت مجيع تنبؤات كارل ماركس ، فلم تبدأ الشيوعية يف بلد متقدم كما تنبأ ، بل يف بلد متخلف ، ومل يتفاقم 
 من هذا فتحت البالد الشيوعية الصراع بني الرأمسالية والشيوعية ، بل تقارب االثنان إىل حالة من التعايش السلمي ، وأكثر

ومل تتصاعد التناقضات يف اتمع الرأمسايل إىل اإلفالس الذي توقعه كارل ماركس ، بل على .. أبواا لرأس املال األمريكي 
 ..العكس ، ازدهر االقتصاد الرأمسايل ووقع الشقاق واخلالف بني أطراف املعسكر االشتراكي ذاته 

ورأينا صراع العصر الذي حيرك التاريخ هو .. عها دالة بذلك على خطأ منهجه احلتمي أخطأت حسابات ماركس مجي
وكلها شواهد على فشل .. الصراع الالطبقي بني الصني وروسيا ، وليس الصراع الطبقي الذي جعله ماركس عنوان منهجه 

ذلك نتيجة خطأ جوهري ، هو أن الفكر وجاء كل .. الفكر املادي يف فهم اإلنسان والتاريخ ، وختبطه يف حساب املستقبل 
 ..وأن حريته حقيقة .. ونسي متاماً أنّ اإلنسان حر .. املادي تصور أن اإلنسان ذبابة يف شبكة من احلتميات 

 
 ..أما كالم املاديني عن حكم البيئة واتمع والظروف ، وأن اإلنسان ال يعيش وحده وال تتحرك حريته يف فراغ 

إن حكم البيئة واتمع والظروف كمقاومات للحرية الفردية إمنا يؤكد املعىن اجلديل هلذه احلرية :  هذا الكالم نقول رداً على
 ..ال تؤكد ذاا إالّ  يف وجه مقاومة تزحزحها.. فاحلرية الفردية .. وال ينفيه 

ملعىن املفهوم للحرية، ألنه لن تكون هناك أما إذا كان اإلنسان يتحرك يف فراغ بال مقاومة من أي نوع فإنه ال يكون حراً با
  ..عقبة يتغلب عليها ويؤكد حريته من خالهلا 
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-   لماذا خلق اهللا الشر3

 
 :قال صاحيب ساخرا

املرض .. كيف تزعمون أن إهلكم كامل ورمحن ورحيم وكرمي ورءوف وهو قد خلق كل هذه الشرور يف العامل 
امليكروب والسم واحلر والزمهرير وآالم السرطان اليت ال تعفى الطفل الوليد وال والشيخوخة واملوت والزلزال والربكان و

 .الشيخ الطاعن

 .إذا كان اهللا حمبة ومجاال وخريا فكيف خيلق الكراهية والقبح والشر 

 .آلراءواملشكلة اليت أثارها صاحيب من املشاكل األساسية يف الفلسفة وقد انقسمت حوهلا مدارس الفكر واختلفت حوهلا ا

 .وحنن نقول أن اهللا كله رمحة وكله خري وأنه مل يأمر بالشر ولكنه مسح به حلكمة

 
 قُلْ أَمر ربي ِبالِْقسِط وأَِقيمواْ وجوهكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد ”28“ِإنَّ اللّه الَ يأْمر ِبالْفَحشاء أَتقُولُونَ علَى اللِّه ما الَ تعلَمونَ {
 .28-األعراف} ”29“

 
 .اهللا ال يأمر إال بالعدل واحملبة واإلحسان والعفو واخلري وهو ال يرضى إال بالطيب

 فلماذا ترك الظامل يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق؟

.. واحلرية اقتضت اخلطأ وال معىن للحرية دون أن يكون لنا حق التجربة واخلطأ والصواب .. ألن اهللا أرادنا أحرارا 

 . تيار احلر بني املعصية والطاعةواالخ

 .وكان يف قدرة اهللا أن جيعلنا مجيعا أخيارا وذلك بأن يقهرنا على الطاعة قهرا وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية االختيار

 وهذه وهلذا تركنا خنطيء ونتأمل ونتعلم.. ويف دستور اهللا وسنته أن احلرية مع األمل أكرم لإلنسان من العبودية مع السعادة 
 .هي احلكمة يف مساحه بالشر

 ..ومع ذلك فإن النظر املنصف احملايد سوف يكشف لنا أن اخلري يف الوجود هو القاعدة وأن الشر هو االستثناء 

وباملثل .. فالصحة هي القاعدة واملرض استثناء وحنن نقضي معظم سنوات عمرنا يف صحة وال يزورنا املرض إال أياما قليلة 
 جمملها بضع دقائق يف عمر الكرة األرضية الذي حيصى مباليني السنني وكذلك الرباكني وكذلك احلروب هي الزالزل هي يف

 .تشنجات قصرية يف حياة األمم بني فترات سالم طويلة ممتدة

 
مث أننا نرى لكل شيء وجه خري فاملرض خيلف وقاية واألمل يريب الصالبة واجللد والتحمل والزالزل تنفس عن الضغط 

املكبوت يف داخل الكرة األرضية وحتمي القشرة األرضية من االنفجار وتعيد اجلبال إىل أماكنها كأحزمة وثقاالت تثبت 
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واحلروب .. القشرة األرضية يف مكاا، والرباكني تنفث املعادن والثروات اخلبيثة الباطنة وتكسو األرض بتربة بركانية خصبة 
 كتل وأحالف مث يف عصبة أمم مث يف جملس أمن هو مبثابة حمكمة عاملية للتشاكي تدمج األمم وتلقح بينها وجتمعها يف

البنسلني الذرة الصواريخ الطائرات النفاثة كلها خرجت من أتون .. وأعظم االختراعات خرجت أثناء احلروب .. والتصاحل 
 .احلروب

 .ومن سم الثعبان خيرج الترياق

 .ومن امليكروب نصنع اللقاح

جدادنا ماتوا ملا كنا اآلن يف مناصبنا، والشر يف الكون كالظل يف الصورة إذا اقتربت منه خيل إليك أنه عيب ولوال أن أ
ولكن إذا ابتعدت ونظرت إىل الصورة ككل نظرة شاملة اكتشفت أنه ضروري وال غىن عنه وأنه .. ونقص يف الصورة 

 .يؤدي وظيفة مجالية يف البناء العام للصورة

 .إن الصحة تظل تاجا على رؤوسنا ال نراه وال نعرفه إال حينما منرض.. ا أن نعرف الصحة لوال املرض وهل كان ميكنن

 .وباملثل ما كان ممكنا أن نعرف اجلمال لوال القبح وال الوضع الطبيعي لوال االشاذ

ني صالحيته ولو أنه إن نقص الكون هو عني كماله مثل اعوجاج القوس هو ع: وهلذا يقول الفيلسوف أبو حامد الغزايل
 .استقام ملا رمى

 .أا هي اليت تفرز الناس وتكشف معادم.. وظيفة أخرى للمشقات واآلالم 

 
 اجلود يفقر واإلقدام قتال... لوال املشقة ساد الناس كلهم 

 
 .واالبتالء الذي تتحدد به مراتبنا عند اهللا.. إا االمتحان الذي نعرف به أنفسنا 

 
 .لها ليست سوى فصل واحد من رواية سوف تتعدد فصوهلا فاملوت ليس اية القص ولكن بدايتهامث إن الدنيا ك

 
 .وال جيوز أن حنكم على مسرحية من فصل واحد وال أن نرفض كتابا ألن الصفحة األوىل مل تعجبنا

 ..احلكم هنا ناقص

 !لذي يتصوره السائل الذي يسخر منا؟مث ما هو البديل ا.. وال ميكن استطالع احلكمة كلها إال يف آخر املطاف 

 .هل يريد أن يعيش حياة بال موت بال مرض بال شيخوخة بال نقص بال عجز بال قيود بال أحزان بال آالم

 !هل يطلب كماال مطلقا؟

 .ولكن الكمال املطلق هللا

 !وماذا ينقصه ليجده يف واحد آخر غريه؟.. وملاذا يتعدد .. والكامل واحد ال يتعدد 
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 .هذا أن صاحبنا لن يرضيه إال أن يكون هو اهللا ذاته وهو التطاول بعينهمعىن 

 .هو وأمثاله ممن ال يعجبهم شيء.. ودعونا نسخر منه بدورنا 

 ..هؤالء الذين يريدوا جنة 

 ماذا فعلوا ليستحقوا جنة؟

 . فيكونوماذا قدم صاحبنا لإلنسانية ليجعل من نفسه اهللا الواحد القهار الذي يقول للشيء كن

 : إن جديت أكثر ذكاء من األستاذ الدكتور املتخرج من فرنسا حينما تقول يف بساطة

 ".خري من اهللا شر من نفوسنا"

 ..إا كلمات قليلة ولكنها تلخيص أمني للمشكلة كلها 

تمل فغرقت فمضى يسب فاهللا أرسل الرياح وأجرى النهر ولكن ربان السفينة اجلشع مأل سفينته بالناس والبضائع بأكثر مما حت
ولكن جشع النفوس وطمعها هو الذي قلب .. اهللا أرسل الرياح رخاء وأجرى النهر خريا ! .. وما ذنب اهللا؟.. اهللا والقدر 

 .هذا اخلري شرا

 .ما أصدقها من كلمات مجيلة طيبة

 ".خري من اهللا شر من نفوسنا"
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-   وما ذنب الذي لم يصله قرآن4

 
 ..رأسه هرش صاحبنا الدكتور 

 : مث قال يف هدوء وهو يرتب كلماته.. كان من الواضح أنه يبحث يل يف الدكتوراه عن حفرة أو مطب يدق عنقي فيه 

وما مصريه .. ما ذنبه .. ومل يأته نيب .. وما رأيك يف هذا اإلنسان الذي مل يصله قرآن ومل يرتل عليه كتاب ..  حسنا -
ماذا يكون حظه بني يدي إهلكم يوم .. أو زجني يف الغابات ..  أقاصي القطبني مثل اسكيمو يف.. عندكم يوم احلساب 

 .القيامة

 :  قلت له-

فاهللا أخربنا بأنه مل حيرم أحدا من رمحته ووحيه .. فقد بنيت أسئلتك على مقدمة خاطئة ..  دعين أصحح معلوماتك أوال -
 .وكلماته وآياته

 . فاطر“ ”24“يها نِذير  وِإن من أُمٍة ِإلَّا خلَا ِف“

 . النحل“ ”36“ ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمٍة رسوالً “

 
 ..والرسل الذين جاء ذكرهم يف القرآن ليسوا كل الرسل

 :واهللا يقول لنبيه عن الرسل.. وإمنا هناك آالف غريهم ال نعلم عنهم شيئًا 

“هِمنو كلَيا عنصن قَصم مهِمن  كلَيع صقْصن ن لَّمغافر“”78“م م . 

 .واهللا يوحي إىل كل شيء حىت النحل

 . النحل“ ”68“ وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتا وِمن الشجِر وِمما يعِرشونَ “

وقد .. وقد يكون انشراحا يف الصدر .. را يلقيه اهللا يف قلب العبد وقد يكون نو.. وقد يكون الوحي كتابا يلقيه جربيل 
 .يكون حكمة وقد يكون حقيقة وقد يكون فهما وقد يكون خشوعا ورهبة وتقوى

 .وما من أحد يرهف قلبه ويرهف مسعه إال ويتلقى من اهللا فضالً

 . ولو كثرتأما الذين يصمون آذام وقلوم فال تنفعهم كتب وال رسل وال معجزات

 .وأنه ال يسأل عما يفعل.. واهللا قال أنه خيتص برمحته من يشاء 

 .وقد يريد اهللا حلكمة أن ينذر أحدا وأن يعذر آخر فيقبل منه أهون اإلميان

 .ارمبا كانت جمرد لفته من ذلك الزجني البدائي إىل السماء يف رهبة هي عند اهللا منجية ومقبولة أكثر من صالتن.. ومن يدرينا 

 .على أن القراءة املتأملة ألديان هؤالء الزنوج البدائيني تدل على أنه كان هلم رسل ورساالت مساوية مثل رساالتنا

ويصفونه بأنه واحد أحد مل يلد ومل يولد وليس له كفو وال " موجاىي " يف قبيلة املاو ماو مثالً نقرأ أم يؤمنون بإله يسمونه 
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وأنه خالق رازق وهاب رحيم يشفي املريض وينجد املأزوم ويرتل .. ف إال من آثاره وأفعاله وأنه ال يرى وال يعر.. شبيه 
 .املطر ويسمع الدعاء ويصفونه بأن الربق خنجره والرعد وقع خطاه

مث .. ومن أين جاءهم هذا العلم إال أن يكون يف تارخيهم رسول ومبلغ جاء به .. هو إهلنا بعينه " موجاىي "أليس هذا الـ 
 .قادم عليه العهد كاملعتاد فدخلت اخلرافات والشعوذات فشوهت هذا النقاء الديينت

وأنه " مبويل " ويقولون أن كل شيء يف الغابة يتحرك بإرادة " مبويل" ويف قبيلة نيام نيام نقرأ أم يؤمنون بإله واحد يسمونه 
 .لربكة واألمانويكايفء األخيار بالرزق وا.. يسلط الصواعق على األشرار من البشر 

وأنه يف السماء ويف كل مكان وأنه .. ويصفونه بأنه خفي وظاهر " جوك " ويف قبيلة الشيلوك يؤمنون بإله واحد يسمونه 
 .خالق كل شيء

 .أو األعلى.. الذي يف السماء .. وهي كلمة ترمجتها احلرفية " نياالك " ويف قبيلة الدنكا يؤمنون بإله واحد يسمونه 

 .ذه العقائد إال أا إسالمماذا نسمي ه

 .وماذا تكون إال رساالت كان هلا يف تاريخ هؤالء األقوام رسل

 .إن الدين لواحد

 
“هرأَج ماِلحاً فَلَهِملَ صعِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و نآم نم اِبِئنيالصى وارصالنواْ واده الَِّذينواْ ونآم الَ  ِإنَّ الَِّذينو ِهمبر ِعند م

 . البقرة“ ”62“خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

 
حىت الصابئني الذين عبدوا الشمس على أا آية من آيات اهللا وآمنوا باهللا الواحد وباآلخرة والبعث واحلساب وعملوا 

 .الصاحلات فلهم أجرهم عند رم

 .ومعلوم أن رمحة اهللا تتفاوت

وهناك .. من يولد أعمى وهناك من يولد مبصرا وهناك من عاش أيام موسى ورآه رأي العني وهو يشق البحر بعصاه وهناك 
وليس من رأى .. وليس اخلرب كالعيان .. أما حنن فال نعلم عن هذه اآليات إال مسعا .. من عاش أيام املسيح ورآه حيىي املوتى 

 .كمن مسع

ا باملعجزاتومع ذلك فاإلميان وعدمه ليس رهن. 

 ".سحر مفترى " واملكابرون املعاندون يرون العجب من أنبيائهم فال يزيد قوهلم على أن هذا 

فلم تزده هذه .. توراة وإجنيل وقرآن وبلغته .. وال شك أن صاحبنا الدكتور القادم من فرنسا قد بلغه من الكتب ثالثة 
.. ف كله أحاله على شخص جمهول يف الغابات مل يرتل عليه كتاب وحىت يهرب من املوق.. الكتب إال إغراقًا يف اجلدل 

ملتمسا بذلك ثغرة يف العدل اإلهلي أو .. وما بالكم ذا الرجل الذي مل يصله قرآن ومل يرتل عليه كتاب .. وراح يسألنا 
 .مومهًا نفسه بأن املسألة كلها عبث
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 .وال يدري آخر بتلك اآليات إال مسعا.. ا يشهد اهللا واحدا على آياته ملاذ" .. وملاذا تتفاوت رمحة اهللا " وهو لذلك يسألنا 

 : وحنن نقول أا قد ال تكون رمحة بل نقمة أمل يقل اهللا ألتباع املسيح الذين طلبوا نزول مائدة من السماء حمذرا

 . املائدة“ ”115“به عذَابا الَّ أُعذِّبه أَحدا من الْعالَِمني  ِإني منزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد ِمنكُم فَِإني أُعذِّ“

 .ذلك ألنه مع نزول املعجزات يأيت دائما تشديد العذاب ملن يكفر

 .وطوىب ملن آمن بالسماع ودون أن يرى معجزة

 .والويل للذين شاهدوا ومل يؤمنوا

 .يصبح نقمة ال رمحةويوم احلساب .. فالقرآن يف يدك حجة عليك ونذير 

وقد .. وعدم إقامة هذه احلجة البينة على االسكيمو ساكن القطبني قد يكون إعفاء وختفيفًا ورمحة ومغفرة يوم احلساب 
 .عند اهللا كافية لقبوله مؤمنا خملصا.. تكون لفتة إىل السماء من هذا االسكيمو اجلاهل ذات ساعة يف عمره 

 .كثر مما يرحم آخر فهو أمر يؤسسه اهللا على علمه بالقلوبأما ملاذا يرحم اهللا واحدا أ

 . الفتح“ ”18“ فَعِلم ما ِفي قُلُوِبِهم فَأَنزلَ السِكينةَ علَيِهم وأَثَابهم فَتحا قَِريبا “

.. فمنا من التف حول نوره . .وعلم اهللا بنا وبقلوبنا ميتد إىل ما قبل نزولنا يف األرحام حينما كنا عنده أرواحا حول عرشه 

.. فاستحق الرتبة الدنيا من ذلك اليوم وسبق عليه القول .. ومنا من انصرف عنه مستمتعا بامللكوت وغافالً عن مجال خالقه 

 .هذا كالم أهل املشاهدة

 ..وما نراه من تارخينا القصري يف الدنيا ليس كل شيء 

 .مه إال العليمومعرفة احلكمة من كل أمل وحرمان أمر ال يعل

ال أملك إال أن أجيبه بأن اهللا اختار له ثوبا خرتيريا ألن نفسه خرتيرية وأن .. ملاذا خلق اهللا اخلرتير خرتيرا .. والذي يسألين 
 .خلقه هكذا حق وعدل

 مقدور كل وكل ما نرى حولنا من استحقاقات هي عدل لكن معرفة احلكمة الكلية وإماطة اللثام عن هذا العدل أمر ليس يف
 .واحد

 .ويوم تنصب فيه املوازين وينبئنا العليم بكل ما اختلفنا فيه.. ولعل هلذا السبب هناك آخرة 

 .فقد قال اهللا يف كتابه أنه لن يعذب إال من أنذرهم بالرسل.. ومع هذا فسوف أرحيك بالكلمة الفصل 

 . اإلسراء“ ”15“وما كُنا معذِِّبني حتى نبعثَ رسوالً “

 .هل أرحت واسترحت

 ..مث دعين أقول لك يا صاحيب 

إن أعجب ما يف سؤالك أن ظاهره يوهم باإلميان واإلشفاق على الزجني املسكني الذي فاته ما يف القرآن من نور ورمحة 
 واملخادعة فسؤالك أقرب ما يكون إىل االستدراج.. مع أن حقيقتك هي الكفر بالقرآن وبنوره ورمحته وهداه .. وهدى 
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 .فأنت حتاول أن تقيم علينا حجة هي عندك ليس هلا أي حجة.. بعينها " اللكاعة " وفيه مناقضة للنفس هي 

 .أال ترى معي يا صاحيب أن جهاز املنطق عندك يف حاجة إىل إصالح
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 -    الجنة والنار5 

 
  ببطء ليلقي بالقنبلة كان صديقنا الدكتور واثقا من نفسه كل الثقة هذه املرة وهو يلوك الكلمات

  “ النار خالدين فيها أبدا “ كيف يعذبنا اهللا وهو الرمحن الرحيم على ذنب حمدود يف الزمن بعذاب ال حمدود يف األبد -

 ..ومن حنن وماذا نساوي بالنسبة لعظمة اهللا حىت ينتقم منا هذا االنتقام 

 .بل هو الالشيء بعينه ..  اهللا أهون من ذلك بكثري وما اإلنسان إال ذرة أو هبأة يف الكون وهو بالنسبة جلالل

 .وحنن نصحح معلومات الدكتور فنقول 

 .. وإن شاننا عند اهللا ليس هينا بل عظيما ..  إننا لسنا ذرة وال هبأة يف الكون -أوال 

 .. أمل ينفخ فينا من روحه 

 ..أمل يسجد لنا املالئكة 

 : عنا أمل يعدنا مبرياث السماوات واألرض ويقول 

  .“ ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال “

 .إن فينا إذا من روح اهللا 

 .. وحنن بالنسبة للكون لسنا ذرة وال هبأة 

 .إننا نبدو بالنظر إىل أجسادنا كذرة أو هبأة بالنسبة للكون الفسيح الواسع 

 ..ال حنتوي على هذا الكون ونستوعبه بعقلنا وندرك قوانينه وأفالكه ونرسم لكل كوكب مداره ولكن أ

 .. مث يرتل رائد الفضاء على القمر فيكتشف أن كل ما استوعبناه بعقلنا على األرض كان صحيحا 

 .وكل ما رمسناه كان دقيقا 

حنتوي عليه وأن الشاعر كان على حق حينما خاطب اإلنسان أال يدل هذا على أننا بالنظر إىل روحنا أكرب من الكون وأننا 
 :قائال 

 وفيك انطوى العامل األكرب*** وحتسب أنك جرم صغري 

 
 .وإن اإلنسان كما يقول الصوفية هو الكتاب اجلامع والكون صفحاته 

 .إذا اإلنسان عظيم الشأن كبري اخلطر

 . وهو من روح اهللا 

 .وأعماله تستوجب احملاسبة 

 .. ن الذنب احملدود يف الزمان الذي حياسبنا اهللا عليه بعذاب الالحمدود يف األبد أما ع



 
 21      مصطفى حممود- حوار مع صديقي امللحد

 .فمغالطة أخرى وقع فيها الدكتور العزيز الواثق من نفسه 

 ..فاهللا يقول عن هؤالء املخلدين يف النار حينما يطلبون العودة إىل الدنيا ليعملوا غري ما عملوا 

 :يقول سبحانه 

 .“ ملا وا عنه وإم لكاذبون  ولو ردوا لعادوا“

 .. أي أن ذنبهم ليس ذنبا حمدودا يف الزمان بل هو خصلة ثابتة سوف تتكرر يف كل زمان 

 .ولو ردوا لعادوا إىل ذنبهم وإم لكاذبون 

 .هي إذن صفحة مؤبدة يف النفس وليست سقطة عارضة يف ظرف عارض يف الدنيا 

 :وهو يقول عنهم يف مكان آخر 

  .“أال إم هم الكاذبون .. بعثهم اهللا مجيعا فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أم على شيء  يوم ي“

هنا لون آخر من اإلصرار والتحدي يصل إىل أم يواجهون اهللا بالكذب واحللف الكذب وهم بني يديه يوم املوقف العظيم 
 .. يوم ترفع احلجب وينكشف الغطاء 

 .ف وهذا غاية اجلربوت والصل

 .. بل أمام ذنب مستمر يف الزمان وبعد أن يطوى الزمان وكل زمان . ولسنا هنا أمام ذنب حمدود يف الزمان 

 .حنن هنا أمام نفس حتمل معها شرها األبدي 

 .ومن هنا كان تأبيد العذاب هلذه النفس عدال 

 :وهلذا تقول عنهم اآلية يف صراحة 

  “ وما هم خبارجني من النار “

 :ن عريب ويقول اب

 .وتصبح تلك النار يف اآلباد املؤبدة بيئتهم املالئمة .. إن الرمحة بالنسبة هلؤالء أم سوف يتعودون على النار 

 ..وال شك أن هناك جمانسة بني بعض النفوس ارمة وبني النار 

ة والثورة واملشاعر فبعض تلك النفوس هي يف حقيقتها شعلة حسد وحقد وشهوة وغرية وغل وضرام من الغضب والنقم
 .اإلجرامية احملتدمة وكأا نار بالفعل 

ودون أن تضرم .. زال تستطيع أن حتيا ساعة دون أن تشعل حوهلا حربا .. مثل تلك النفوس ال تستطيع أن تعيش يف سالم 
 .ألن النريان هي بيئتها وطبيعتها .. حوهلا النريان 

 ..حلكم العدل ويكون هذا املصري من قبيل وضع الشيء يف مكانه ومثل تلك النفوس يكون قرارها يف النار هو ا

 .فلو أا أدخلت اجلنة ملا تذوقتها 

 أمل تكن ترفض السالم يف األرض ؟
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 .. وينبغي أن نفهم النار واجلنة يف اآلخرة فهما واسع األفق 

فاهللا يقول إن املذنبني يتكلمون ويتالعنون وليس ما جيري فيها هو احلريق باملعىن الدنيوي . فالنار يف اآلخرة ليست شواية 
 .. وأن النار فيها شجرة هلا مثر 

 .كما أن فيها ماء محيما يشرب منه املعذبون .. هي شجرة الزقوم اليت خترج من أصل اجلحيم 

 ..مثل تلك النار اليت فيها شجرة الزقوم وفيها ماء 

 :ويتكلم فيها الناس فال بد أا نار غري النار 

ما دخلت أمة لعنت أختها حىت إذا اداركوا فيها مجيعا قالت أخراهم ألوالهم ربنا هؤالء أضلونا فآم عذابا ضعفا من  كل“
 .“النار قال لكل ضعف ولكن ال تعلمون 

 :إم يتكلمون وهم يف النار وهي نار 

 “وقودها الناس واحلجارة “

 ..هذه النار إذا من قبيل الغيب 

 .وما ورد عنها إشارات 

 ..وال جيب أن يفهم من هذا الكالم أننا ننكر العذاب احلسي ونقول بالعذاب املعنوي 

 .فإن العذاب احلسي صريح ال جيوز الشك فيه وحنن نؤمن بوجوده 

 ..كما أن كيفية تلك النار وأوصافها التفصيلية .. وإمنا نقول إن تفاصيل هذا العذاب وكيفيته 

 .. نار غري النار .. و يف اإلشارات القرآنية فهي على ما يبد.. هي غيب جمهول 

 ...كما أن أجسامنا يف حتملها لتلك النار هي غري األجسام الترابية اهلشة اليت لنا اآلن 

 .. فهي ليست سوق خضار وبلح ورمان وعنب .. ونفس الشيء يف اجلنة 

 .ذهان وإمنا تلك األوصاف القرآنية هي جمرد إشارات وضرب أمثلة وتقريب إىل األ

 “ مثل اجلنة اليت وعداملتقون فيها أار من ماء غري آسن وأار من لنب مل يتغري طعمه “

 .أي أننا نضرب مثال يقرب فهم اجلنة إليك ولكن احلقيقة أن التفاصيل غيب " .. مثل اجلنة " 

  .“ فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون “

  .“سموات واألرض  جنة عرضها ال“

 .فهي ال ميكن أن تكون جمرد حديقة 

  .“ وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة “

 :ومخر.. فهي غري فاكهتنا املقطوعة واملمنوعة 

  .“ ال يصدعون عنها وال يرتفون “
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 فهي غري مخرنا اليت تصدع الرأس وترتف العقل 

 :ويقول القرآن عن أهل اجلنة 

 “هم من غل  ونزعنا ما يف صدور“

 .ها هنا نفوس طهرت بطريقة ال نعلمها 

اجلنة إذا هي األخرى غيب وليس يف هذا الكالم أي إنكار للنعيم احلسي فنحن نؤمن بأن اجلنة نعيم حسي ومعنوي معا كما 
 . أن النار عذاب حسي ومعنوي ولكن ما نريد تأكيده أن تفاصيل هذا النعيم أو العذاب وكيفياته غيب 

 .ة ليست سوقا للفاكهة واخلضار وال النار فرنا لشوي اللحم وأن اجلن

 . وإن التعذيب يف اآلخرة ليس جتربا من اهللا على عباده وإمنا هو تطهري وتعريف وتقومي ورمحة 

 “ ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم “

 .فاألصل هو عدم العذاب 

 . اجلاحد املنكر الذي فشلت معه كل وسائل اهلداية والتعريف والتفهيم واهللا ال يعذب العارف املؤمن وإمنا ينصب عذابه على

  .“ ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب لعلهم يرجعون “

لعلهم .. " سنة اهللا أن يذيق هؤالء من العذاب األصغر يف الدنيا إليقاظهم من غفلتهم وإلزعاجهم من هذا املم والسبات 
 " .يرجعون 

 .. مل تفلح كل الوسائل فإذا 

 ..وظل املنكر على إنكاره مل يبق إال مواجهته بالعذاب احلق لتعريفه 

 ..والتعريف باحلق هو عني الرمحة 

 .. ولو أن اهللا تركهم على عماهم وجهلهم وأمهلهم لكان يف حقه ظلما 

 .عناية  .. فالعرض على النار بالنسبة هلؤالء اجلهال..سبحانه وتعاىل عن ذلك علوا كبريا 

 .. وكل أفعال اهللا رمحة 

 .يرحم اجلاهل باجلحيم تأديبا وتعليما 

 .ويرحم العارف باجلنة فضال وكرامة 

 “ عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء “

 .فجعل رمحته تسع كل شيء حىت العذاب 

 .. مث دعونا نسأل الدكتور 

 الظاملني واملظلومني وبني السفاحني وضحاياهم فقدم للكل حفلة شاي يف أيكون اهللا أكثر عدال يف نظره لو أنه ساوى بني
 .اآلخرة 
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 .وهل العدل يف نظر الدكتور أن يستوي األبيض واألسود 

 ..أال يعذبنا اهللا بالفعل يف دنيانا ؟: وللذين يستبعدون عن اهللا أن يعذب نقول 

 .وماذا تكون الشيخوخة واملرض والسرطان إال العذاب بعينه 

 !!؟..ومن خالق امليكروب 

  .أليست مجيعها إنذارات بأننا أمام إله ميكن أن يعذب 
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-   وحكاية اإلسالم مع المرأة6

 
 :قال صديقي الدكتور 

 أال توافقين أن اإلسالم كان موقفه رجعيا مع املرأة ؟-

 وبدأ يعد على أصابعه 

.. والضرب واهلجر يف املضاجع .. واحلجاب والطالق يف يد الرجل ..  حكاية تعدد الزوجات وبقاء املرأة يف البيت -

 .ونصيب الرجل املضاعف يف املرياث .. وحكاية الرجال قوامون على النساء .. وحكاية ما ملكت أميانكم 

 
 :قلت له وأنا أستجمع نفسي 

وأظنك تعرف متاما أن اإلسالم جاء .. سالم من قبل اإل.. ولنبدأ من البداية .. والكالم فيها يطول .. التهم هذه املرة كثرية 
على جاهلية ، والبنت اليت تولد نصيبها الوأد والدفن يف الرمل ، والرجل يتزوج العشرة والعشرين ويكره جواريه على البغاء 

ن العار واملوت وكان إنقاذ للمرأة م.. فكان ما جاء به اإلسالم من إباحة الزواج بأربع تقييدا وليس تعديدا .. ويقبض الثمن 
 .واالستعباد واملذلة 

وهل املرأة اآلن يف أوروبا أسعد حاال يف االحنالل الشائع هناك وتعدد العشيقات الذي أصبح واقع األمر يف أغلب الزجيات 
تعة هلا حقوق الزوجة واحترامها من أن تكون عشيقة يف السر ختتلس امل.. أليس أ كرم للمرأة أن تكون زوجة ثانية ملن حتب 

 .من وراء اجلدران 

 .ومع ذلك فاإلسالم جعل من التعدد إباحة شبه معطلة وذلك بأن شرط شرطا صعب التحقيق وهو العدل بني النساء 

 “ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم “ .. “ وإن خفتم أال تعدلوا فواحدة “

 . من حريص كاألنبياء واألولياء ومن يف درم فنفى قدرة العدل حىت عن احلريص فلم يبق إال من هو أكثر

 .أما البقاء يف البيوت فهو أمر وارد لزوجات النيب باعتبارهن مثال عليا 

  .“ وقرن يف بيوتكن “

 وهي إشارة إىل أن الوضع األمثل للمرأة هي أن تكون أما وربة بيت تفرغ لبيتها وألوالدها

أتكون أحسن حاال أو أمة .. ع واملكاتب وأطفاهلا يف دور احلضانة واملالجئ وميكن أن نتصور حال أمة نساؤها يف الشوار
 .النساء فيها أمهات وربات بيوت واألطفال فيها يتربون يف حضانة أمهام واألسرة فيها متكاملة اخلدمات 

 .الرد واضح 

.. انت يف اإلسالم فقيهات وشاعرات وقد ك.. ومع ذلك فاإلسالم مل مينع املقتضيات اليت تدعو إىل خروج املرأة وعملها 
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 .وخيرجن للعلم .. وكانت النساء خيرجن يف احلروب 

 إمنا توجهت اآلية إىل نساء النيب كمثل عليا ، وبني املثال واملمكن والواقع درجات متعددة 

 .وقد خرجت نساء النيب مع النيب يف غزواته 

 .ف هو أمر ال غبار عليه وينسحب على هذا أن اخلروج ملعونة الزوج يف كفاح شري

 .أما احلجاب فهو لصاحل املرأة 

 .وقد أباح اإلسالم كشف الوجه واليدين وأمر بستر ما عدا ذلك 

 .ومعلوم أن املمنوع مرغوب وأن ستر مواطن الفتنة يزيدها جاذبية 

ال خيالط زوجته إال مرة يف الشهر وبني القبائل البدائية وبسبب العري الكامل يفتر الشوق متاما وينتهي الفضول ونرى الرجل 
 .وإذا محلت قاطعها سنتني 

وعلى الشواطئ يف الصيف حينما يتراكم اللحم العاري املباح للعيون يفقد اجلسم العريان جاذبيته وطرافته وفتنته ويصبح أمرا 
 .عاديا ال يثري الفضول 

 .شيء عادي ال يثري وال شك أنه من صاحل املرأة أن تكون مرغوبة أكثر وأال تتحول إىل 

أما حق الرجل يف الطالق فيقابله حق املرأة أيضا على الطرف اآلخر فيمكن للمرأة أن تطلب الطالق باحملكمة وحتصل عليه 
 .إذا أبدت املربرات الكافية 

 .وبذلك يكون هلا حق الرجل يف الطالق .. وميكن للمرأة أن تشترط االحتفاظ بعصمتها عند العقد 

وعندهم تدفع دوطة ..  فالزوجة عندنا تأخذ مهرا –طي الزوجة حقوقا ال حتصل عليها الزوجة يف أوروبا واإلسالم يع
وعندهم تفقد هذا احلق مبجرد الزواج ويصبح الزوج هو القيم على .. والزوجة عندنا هلا حق التصرف يف أمالكها ..

 . أمالكها 

 .أما املرأة السوية فلها عند الرجل املودة والرمحة .. اشز فقط أما الضرب واهلجر يف املضاجع فهو معاملة املرأة الن

وهو يتفق مع أحدث ما وصل إليه علم النفس العصري .. والضرب واهلجر يف املضاجع من معجزات القرآن يف فهم النشوز 
 .يف فهم املسلك املرضي للمرأة 

 :وكما تعلم يقسم علم النفس هذا املسلك املرضي إىل نوعني 

 وهو تلك احلالة املرضية اليت masochism"ماسوشزم " وهو ما يسمى يف االصطالح العلمي " سلك اخلضوعي امل" 
 .تلتذ فيها املرأة بأن تضرب وتعذب وتكون الطرف اخلاضع 

 :والنوع الثاين هو

ليت تلتذ فيها  وهو تلك احلالة املرضية اsadism" سادزم " وهو ما يسمى يف االصطالح العلمي " املسلك التحكمي " 
 .املرأة بأن تتحكم وتسيطر وتتجرب وتتسلط وتوقع األذى بالغري
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ومثل هذه املرأة ال حل هلا سوى انتزاع شوكتها وكسر سالحها اليت تتحكم به ، وسالح املرأة أنوثتها وذلك جرها يف 
 ..املضجع فال يعود هلا سالح تتحكم به 

 :ومن هنا كانت كلمة القرآن ..  يف اخلضوع والضرب فإن الضرب هلا عالج أما املرأة األخرى اليت ال جتد لذا إال

  .“ واهجروهن يف املضاجع واضربوهن “

 .اعجازا علميا وتلخيصا يف كلمتني لكل ما أتى به علم النفس يف جملدات عن املرأة الناشز وعالجها 

واام املستشرقني لإلسالم .. نا إىل قضية الرق يف اإلسالم اليت أشار إليها السائل فإا جتر" ما ملكت أميانكم " أما حكاية 
 .بل كان الدين الوحيد الذي دعا إىل تصفية الرق .. واحلقيقة أن اإلسالم مل يدع إىل الرق .. بأنه دعا إىل الرق 

دعو العبيد دعوة صرحية وما قاله بولس الرسول يف رسائله إىل أهل افسس وما أوصى به العبيد لوجدناه ي.. ولو قرأنا اإلجنيل 
 .إىل طاعة سادم كما الرب 

 " .أطيعوا سادتكم خبوف ورعدة يف بساطة قلوبكم كما الرب .. أيها العبيد " 

 .ومل يأمر اإلجنيل بتصفية الرق كنظام وإمنا أقصى ما طالب به كان األمر باحملبة وحسن املعاملة بني العبيد وسادم 

ومن وصايا التوراة أن البلد اليت تستسلم بال حرب يكون .. نصيب األحرار أسوأ من نصيب العبيد ويف التوراة املتداولة كان 
حظ أهلها أن يساقوا رقيقا وأسارى واليت تدافع عن نفسها بالسيف مث تستسلم يعرض أهلها على السالح ويقتل شيوخها 

 .وشباا ونساؤها وأطفاهلا ويذحبوا تذبيحا 

 .قة ثابتة قبل جميء اإلسالم وكانت األديان السابقة توصي بوالء العبد لسيده كان االسترقاق إذا حقي

 .فرتل القرآن ليكون أول كتاب مساوي يتكلم عن فك الرقاب وعتق الرقاب 

ألن تسرحيهم فجأة وبأمر قرآين يف ذلك الوقت وهم .. ومل يأمر بتسريح الرقيق .. ومل حيرم القرآن الرق بالنص والصريح 
الف بدون صناعة وبدون عمل اجتماعي وبدون توظيف يستوعبهم كان معناه كارثة اجتماعية وكان معناه خروج مئات اآل

وهو أمر أسوأ من . مئات األلوف من الشحاذين يف الطرقات يستجدون الناس وميارسون السرقة والدعارة ليجدوا اللقمة 
وكان مصدر الرق يف ذلك العصر هو استرقاق .. جود منه الرق ، فكان احلل القرآين هو قفل باب الرق مث تصفية املو

 .األسرى يف احلروب فأمر القرآن بأن يطلق األسري أو تؤخذ فيه فدية وبأن ال يؤخذ األسرى أرقاء 

  .“وإما فداء ..  فإما منا بعد “

 .وإما تأخذ فيه فدية .. فإما أن متن على األسري فتطلقه لوجه اهللا 

الفعل فتكون تصفيته بالتدرج وذلك جبعل فك الرقاب وعتق الرقاب كفارة الذنوب صغريها وكبريها أما الرقيق املوجود ب
 .وذا ينتهي الرق بالتدريج 

 .أباح له اإلسالم أن يعاشرها كزوجته .. وإىل أن تأيت تلك النهاية فماذا تكون معاملة السيد ملا ملكت ميينه 

ار إليها السائل وال شك أن معاشرة املرأة الرقيق كالزوجة كان يف تلك األيام اليت أش" ما ملكت أميانكم " وهذه حكاية 
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 .تكرميا ال إهانة 

 .وينبغي أال ننسى موقف اإلسالم من العبد الرقيق وكيف جعل منه أخا بعد أن كان عبدا يداس بالقدم 

  .“ إمنا املؤمنون إخوة “

  .“ هو الذي خلقكم من نفس واحدة “

  .“ بعضا أربابا من دون اهللا  ال يتخذ بعضنا“

مث زوجه من .. وقد ضرب حممد عليه الصالة والسالم املثل حينما تبىن عبدا رقيقا هو زيد بن حارثة فأعتقه وجعل منه ابنه 
 .احلرة سليلة البيت الشريف زينب بنت جحش 

وليقول بالفعل وباملثال أن رسالته  .. وليجعل من حترير العبيد موقفا يقتدى به.. كل هذا ليكسر هذه العنجهية والعصبية 
 .عتق الرقاب 

ويف البالد اليت ال . ويف البالد املسيحية . أما أن الرجال قوامون على النساء فهي حقيقة يف كل مكان يف البالد اإلسالمية 
 .تعرف إهلا وال دينا 

إىل اليوم ، ويف فرنسا احلكام رجال ، ويف يف موسكو امللحدة احلكام رجال من أيام لينني وستالني وخروشوف وبوجلانني 
لندن احلكام رجال ، ويف كل مكان من األرض الرجال هم الذين حيكمون ويشرعون وخيترعون ، ومجيع األنبياء كانوا 

رجال ، وكما ......" مع أن التلحني صنعة خيال ال حيتاج إىل " رجاال ، ومجيع الفالسفة كانوا رجاال ، حىت امللحنني 
 . حىت صناعة الطهي واحلياكة واملوضة وهي ختصصات نسائية تفوق فيها الرجال مث انفردوا ا :  العقاد ساخرا يقول

فهي ظواهر عامة يف كل بقاع الدنيا حيث ال حتكم شريعة إسالمية وال .. وهي ظواهر ال دخل للشريعة اإلسالمية فيها 
 .حيكم قرآن 

 .أة حبكم الطبيعة واللياقة واحلاكمية اليت خصه ا اخلالق إمنا هي حقائق أن الرجل قوام على املر

 . وإذا ظهرت وزيرة أو زعيمة أو حاكمة فإا تكون الطرافة اليت تروى أخبارها واإلستثناء الذي يؤكد القاعدة 

لنصيب يف واإلسالم مل يفعل أكثر من أنه سجل هذه القاعدة وهذا يفسر لنا بعد ذلك ملاذا أعطى القرآن الرجل ضعف ا
 .وألنه هو الذي يعمل .. ألنه هو الذي ينفق وألنه هو الذي يعول .. املرياث 

 .كان موقف اإلسالم من املرأة هو العدل 

 :الذي يؤثر عنه قوله .. وكانت سرية النيب مع نسائه هي احملبة واحلدب واحلنان 

 " .حبب إيل من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة " 

فذكر النساء مع الطيب والعطر والصالة وهذا غاية اإلعزاز ، وكان آخر ما قاله يف آخر خطبة له قبل موته هو التوصية 
 .بالنساء 

وإذا كان اهللا قد اختار املرأة للبيت والرجل للشارع فألنه عهد إىل الرجل أمانة التعمري والبناء واإلنشاء بينما عهد إىل املرأة 
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 .م هي تنشئة اإلنسان نفسه أمانة أكرب وأعظ

 .وإنه من األعظم لشأن املرأة أن تؤمتن على هذه األمانة 

  !!فهل ظلم اإلسالم النساء ؟
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-   هل الدين افيون 7

 
 :قال يل صاحيب الدكتور وهو يغمز بعينيه 

 ...!!وما رايك يف الذين يقولون ان الدين افيون 

 ..لى ظلمهم وفقرهم وحيلموا باجلنة واحلور العني وانه خيدر الفقراء واملظلومني ليناموا ع

 ..يف حني يثبت االغنياء على غناهم باعتبار انه حق 

 .؟...وان اهللا خلق الناس درجات 

 ..وما رايك يف الذين يقولون ان الدين مل يرتل من عند اهللا 

 ؟..لى طبقة وامنا هو طلع من االرض من الظروف والدواعي االجتماعية ليكون سالحاً لطبقة ع

 ..وهو يشري بذلك اىل املاديني وافكارهم 

 :قلت 

 ..فالدين يف حقيقته اعباء وتكاليف وتبعات .. ليس ابعد من اخلطأ القائل بان الدين افيون 

 ..وبالتايل ليس مهرباً من املسئوليات وليس افيوناً .. وليس ختفيفاً وحتلالً 

 ..وديننا عمل وليس كسل 

 “ى اهللا عملكم  وقل اعملوا فسري“

 ..وحنن نقول بالتوكل وليس التواكل 

 ..والتوكل يقتضي عندنا العزم واستفراغ الوسع 

 . وبذل غاية الطاقة واحليلة 

 .مث التسليم بعد ذلك لقضاء اهللا وحكمه 

 “ فاذا عزمت فتوكل على اهللا “

 ..العزم اوالً 

 “ اعقلها وتوكل “فظ اهللا والنيب يقول ملن اراد ان يترك ناقته سائبة توكالً على ح

 ..أي ابذل وسعك اوال فثبتها يف عقاهلا مث توكل 

 ..وحماسبة للنفس ومراقبة للضمري . والدين صحو وانتباه ويقظة 

 .وليس هذا حال اكل االفيون . يف كل فعل ويف كل كلمة وكل خاطر 

 . ومسئولياته امنا اكل االفيون احلقيقي هو املادي الذي ينكر الدين هرباً من تبعاته
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 ..وانه الحسيب وال رقيب وال بعث بعد املوت . ويتصور ان حلظته ملكه 

 ..واين هذا الرجل من املتدين املسلم الذي يعترب نفسه مسئوالً عن سابع جار . فيفعل ما خيطر على باله 

 ..واذا جاع فرد يف امته او ضربت دابة عاتب نفسه بانه مل يقم بواجب الدين يف عنقه 

 ..من الظروف والدواعي االجتماعية .. ليس صحيحاً ان ديننا خرج من االرض و

 ..ليكون سالحاً لطبقة على طبقة وتثبيتاً لغىن االغنياء وفقر الفقراء 

 ...والعكس هو الصحيح 

 ..فاالسالم جاء ثورة على االغنياء والكانزين املال واملستغلني الظاملني 

 ..لة بني االغنياء حيتكرونه ويتداولونه بينهم فامر صراحة باال يكون املال دو

 ..وامنا يكون حقاً للكل 

 “ والذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب اليم “

 .. يف املائة “ 2٬5 “واالنفاق يبدا من زكاة اجبارية 

 .مث يتصاعد اختيارياً اىل كل ما يف اجليب وكل ما يف اليد 

 ..كفافك .. بقي لنفسك اال خبزك فال ت

 “ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو “

 ..والعفو هو كل ما زاد على الكفاف واحلاجة 

 ..وذا مجع االسالم بني التكليف اجلربي القانوين والتكليف االختياري القائم على الضمري 

 ..وهذا اكرم لالنسان من نزع امالكه بالقهر واملصادرة 

 ..نفاق اىل ما فوق التسعني يف املائة بدون ارهاق ووصل اىل اال

 .بل جاء ثورة صرحية على كل الظاملني . ومل يأت االسالم ليثبت ظلم الظاملني 

 ..وجاء سيفاً وحربا على رقاب الطواغني واملستبدين 

 ..اما التهمة اليت يسوقها املاديون بأن الدين رجعي وطبقي بدليل االيات 

 “ على بعض يف الرزق  واهللا فضل بعضكم“

 “ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات “

 ..فنحن نرد بان هذه االيات تنطبق على لندن وباريس وبرلني وموسكو 

 ..مبثل ما تنطبق على القاهرة ودمشق وجدة 

 ..واذا مشينا يف شوارع موسكو فسوف جند من يسري على رجليه 

 ..ومن يركب عربة موسكوفتش . ومن يركب بسكليت 
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 ..ن يركب عربة زمي فاخرة وم

 ..وماذا يكون هذا اال التفاضل يف الرزق بعينه والدرجات والرتب االقتصادية 

 ..والتفاوت بني الناس حقيقة جوهرية 

 ..ومل تستطع الشيوعية ان تلغي التفاوت 

 ..ومل يقل حىت غالة املادية والفوضوية باملساواة 

 .. متساويني واملساواة غري ممكنة فكيف نساوي بني غري

 ..الناس يولدون من حلظة امليالد غري متساوين يف الذكاء والقوة واجلمال واملواهب 

 ..يولدون درجات يف كل شيء 

 ..واقصى ما طمعت فيه املذاهب االقتصادية هي املساواة يف الفرص وليس املساواة بني الناس 

 ..دىن للمعيشة ان يلقى كل واحد نفس الفرصة يف التعليم والعالج واحلد اال

 ..وهو نفس ما حتض عليه االديان 

 ..اما الغاء الدرجات والغاء التفاوت فهو الظلم بعينه واالمر الذي ينايف الطبيعة 

 ..والطبيعة تقوم كلها على اساس التفاضل والتفاوت والتنوع يف مثار االرض ويف البهائم ويف الناس 

  ..وقصري التيلة. يف القطن جند طويل التيلة 

 ..ويف احليوان واالنسان جند الرتب والدرجات والتفاوت اكثر 

 ..التفاضل .. هذا هو قانون الوجود كله 

 ..فلو كان مجيع الناس يولدون خبلقة واحدة وقالب واحد ونسخة واحدة . وحكمة هذا القانون واضحة 

 .ملا كان هناك داع مليالدهم اصال 

 .. عن الكل وكان يكفي ان نأيت بنسخة واحدة فتغين

 ..وكذلك احلال يف كل شيء 

 ..والنتهى االمر اىل فقر الطبيعة وافالسها 

 ..وامنا غىن الطبيعة وخصبها اليظهر اال بالتنوع يف مثارها وغالا والتفاوت يف الواا واصنافها 

 ..ومع ذلك فالدين مل يسكت على هذا التفاوت بني االغنياء والفقراء 

 .ضاع وجعل للفقري نصيباً من مال الغين بل امر بتصحيح االو

 ..وقال ان هذا التفاوت فتنة وامتحان 

 “ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصربون “

 .سوف نرى ماذا يفعل القوي بقوته 
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 ؟...هل ينجد ا الضعفاء او يضرب ويقتل ويكون جباراً يف االرض 

 ..وسوف نرى ماذا يفعل الغين بغناه 

 ؟.. يعطف وحيسن ؟ او..هل يسرف ويطغى 

 ..وسوف نرى ماذا يفعل الفقري بفقره 

 ..هل حيسد وحيقد ويسرق وخيتلس 

 ..او يعمل ويكد وجيتهد لريفع مستوى معيشته بالشرع والعدل 

 ..وقد امر الدين بالعدل وتصحيح االوضاع باملساواة بني الفرص 

 .تاً لتصحيح ما مل جير تصحيحه يف االرض وهدد بعذاب االخرة وقال ان االخرة ستكون ايضاً درجات اكثر تفاو

 “ ولالخرة اكرب درجات واكرب تفضيال “

 
 .وللذين يتهمون اإلسالم بالرجعية السياسية نقول إن اإلسالم أتى بأكثر الشرائع تقدمية يف نظم احلكم 

يساوي الفرد الواحد يف اإلسالم فماذا .. وسبق ميثاق حقوق اإلنسان وتفوق عليه .. احترام الفرد يف اإلسالم بلغ الذروة 
 .إنه يساوي اإلنسانية كلها 

  .“ من قتل نفا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا “

احدا ظلما يف سبيل إذا قتل احلاكم فردا و.. ال تغين املنجزات وال اإلصالحات املادية وال التعمري وال السدود وال املصانع 
 . هذا اإلصالح ، فإنه يكون قد قتل الناس مجيعا

فالفرد يف اإلسالم له قيمة مطلقة بينما يف كل املذاهب .. ذروة يف احترام الفرد مل يصل إليها مذهب سياسي قدمي أو جديد 
آمن يف ماله ورزقه وملكيته " وال غيبة ال جتسس " ويف أسراره .. والفرد يف اإلسالم آمن يف بيته .. السياسية له قيمة نسبية 

 .وحريته 

 .كل شيء حىت التحية حىت إفساح الس حىت الكلمة الطيبة هلا مكان يف القرآن 

 .وقد ى القرآن عن التجرب والطغيان واإلنفراد باحلكم 

 " .وهو من هو يف كماله وصالحيته " وقال اهللا للنيب 

  .“ وما أنت عليهم جببار “

  .“لست عليهم مبسيطر .. إمنا أنت مذكر  فذكر “

  .“ إمنا املؤمنون إخوة “

 :وى عن عبادة احلاكم وتأليه العظيم 

  .“ ال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا “

  .“ وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه “
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 :وى عن الغوغائية ومتلق الدمهاء والسوقة واجلري وراء األغلبية املضللة وقال أن 

  .“ بل أكثر الناس ال يعلمون “

  .“ بل أكثرهم ال يعقلون “

  .“ أكثر الناس ال يؤمنون “

 "يكذبون  . " “ إن يتبعون إال الظن وإن هم إال خيرصون “

  .“ إن هم إال كاألنعام بل هم أضل “

 :وى عن العنصرية والعرقية 

  .“ إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم “

  .“ واحدة  هو الذي خلقكم من نفس“

وباملعىن العلمي كان اإلسالم تركيبا جدليا جامعا بني مادية اليهودية وروحانية املسيحية ، بني العدل الصارم اجلاف الذي 
من ضربك على خدك األمين فأدر له األيسر : وبني احملبة والتسامح املتطرف الذي يقول . السن بالسن والعني بالعني : يقول 

. 

 بني التوراة اليت حرفت حىت أصبحت كتابا ماديا ليس فيه حرف واحد عن اآلخرة ، وبني اإلجنيل الذي وجاء القرآن وسطا
مال إىل رهبانية تامة ، ونادى القرآن بناموس الرمحة اجلامع بني العدل واحملبة فقال بشرعية الدفاع عن النفس ولكنه فضل 

 .العفو والصفح واملغفرة 

  .“عزم األمور  وملن صرب وغفر إن ذلك ملن “

وإذا كانت الشيوعية سحقت هذه احلرية .. وإذا كانت الرأمسالية أطلقت للفرد حرية الكسب إىل درجة استغالل اآلخرين 
 .فإن اإلسالم قدم احلل الوسط .. متاما 

  .“ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب “

وللفقري نصيب يؤخذ زكاة وإنفاقا .. وإمنا له فيها نصيب ..  أرباحه كلها الفرد حر يف الكسب ولكن ليس له أن يأخذ مثرة
وذه .. وهذا النصيب ليس تصدقا وتفضال وإمنا هو حق اهللا يف الربح .. جربا واختيارا % 90 يف املائة إىل 2.5من 

 .املعادلة اجلميلة حفظ اإلسالم للفرد حريته وللفقري حقه 

 :ب حينما خاطب أمة اإلسالم قائال وهلذا أصاب القرآن كل الصوا

  .“ وكذلك جعلناكم أمة وسطا “

 .فقد اختار اإلسالم الوسط العدل يف كل شيء 

ويتجاوزمها ويزيد عليهما " اليمني واليسار " وهو ليس الوسط احلسايب وإمنا الوسط اجلديل أو التركيب الذي جيمع النقيضني 
االعتدال الوسط الذي نسميه الصراط املستقيم من خارج عنه " صراط " ا فيه ولذلك ليس يف اإلسالم ميني ويسار وإمن.. 
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 .باليمني أو اليسار فقد احنرف 

ومل يقيدنا القرآن بدستور سياسي حمدد أو منهج مفصل للحكم لعلم اهللا بأن الظروف تتغري مبا يقتضي االجتهاد يف وضع 
با مفتوحا أمام املسلمني لألخذ والعطاء من املعارف املتاحة يف كل عصر دساتري متغرية يف األزمنة املتغرية ، وحىت يكون ال

 .دون انغالق على دستور بعينه 

ومل يكبلنا بنظرية وهذا سر من .. وهلذا اكتفى القرآن ذه التوصيات السياسية العامة السالفة كخصائص للحكم األمثل 
 .أسرار إعجازه وتفوقه وليس فقرا وال نقصا فيه 

 .سة أخرى من تقدمية القرآن اليت سبقت كل التقدميات وتلك مل

بأن اإلسالم مل يكن أبدا دين جتمد وحتجر وإمنا كان دائما وأبدا دين نظر وفكر .. ونرد على القائلني بأن الدين مجود وحتجر 
 .وتطوير وتغيري بدليل آياته الصرحية 

  .“ قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق “

  “خيرج من بني الصلب والترائب .. خلق من ماء دافق .. ر اإلنسان مم خلق  فلينظ“

  . “ أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت وإىل السماء كيف رفعت وإىل اجلبال كيف نصبت وإىل األرض كيف سطحت “

.. سماء وأفالكها أوامر صرحية بالنظر يف خلق اإلنسان ويف خلق احليوان ويف خلق اجلبال ويف طبقات األرض ويف ال

 .والتشريح والفسيولوجيا والبيولوجيا وعلم األجنة 

وهو ما نعرفه اآلن .. أوامر صرحية بالسري يف األرض ومجع الشواهد واستنباط األحكام والقوانني ومعرفة كيف بدأ اخللق 
 .بعلوم التطور 

 .وال خوف من اخلطأ 

 .د ويصيب بأجرين فاإلسالم يكافئ الذي جيتهد وخيطئ بأجر والذي جيته

 .واحلق أننا ختلفنا حينما هجرنا أوامر ديننا .. وليس صحيحا ما يقال من أننا ختلفنا بالدين وتقدم الغرب باإلحلاد 

وحينما كان املسلمون يأمترون ذه اآليات حقا كان هناك تقدم وكانت هناك دولة من احمليط إىل اخلليج وعلماء مثل ابن 
 .د يف الفلسفة وابن اهليثم يف الرياضيات وابن النفيس يف التشريح وجابر بن حيان يف الكيمياء سينا يف الطب وابن رش

وما زالت جممعات النجوم وأبراجها حتتفظ إىل اآلن بأمسائها العربية يف املعاجم األوروبية .. وكانت الدنيا تأخذ عنا علومنا 
 ومل يتقدم imbiquer. ومنه الفعل من كلمة أمبيق العربية  imbiqueوما زالوا يسمون جهاز التقطري بالفرنسية .. 

 .الغرب باإلحلاد بل بالعلم 

وإمنا وقع اخللط مما حدث يف العصور الوسطى من طغيان الكنيسة وحماكم التفتيش وحجرها على العلم والعلماء وما حدث 
 .من سجن غاليليو وحرق جيوردانو برونو 

فتصور النقاد السطحيون أن هذا .. لبابوات عن أهدافها النبيلة فكانت عنصر تأخر حينما حكمت الكنيسة واحنرف ا ا
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واهللا مل يقم بينه وبني املسلمني أوصياء وال .. فاإلسالم ليس بابوية وال كهنوت .. ينسحب أيضا على اإلسالم وهو خطأ 
 .وسطاء 

 .اريخ مكذبا هذه املزاعم السطحية وحينما حكم اإلسالم بالفعل كان عنصر تقدم كما شرحنا وكما يقول الت

 :وآيات القرآن الصرحية حتض على العلم وتأمر بالعلم وال تقيم بني العلم والدين أي تناقض 

  .“ وقل رب زدين علما “

  .“ هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون “

  .“ شهد اهللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم “

 .كة وأويل العلم يف اآلية مقترنني بشرف امسه ونسبته جعل اهللا املالئ

 :والعلماء يف القرآن موعودون بأرفع الدرجات " اقرأ " وأول آية يف القران وأول كلمة كانت 

  .“ يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات “

 .مرة وتتكرر كلمة العلم ومشتقاته يف القرآن حنوا من مثامنائة ومخسني 

 .فكيف يتكلم بعد هذا متكلم عن تناقض بني الدين والعلم أو حجر من الدين على العلم 

والقرآن بريء من مة التحجري .. والنظر يف الدين وتطوير فهمه مطلوب ، وتاريخ اإلسالم كله حركات إحياء وتطوير 
ألن اهللا واحد ولن يتطور إىل اثنني .. لب الشريعة ما عدا جوهر العقيدة وص.. على الناس وكل شيء يف ديننا يقبل التطوير 

لن يصبح القتل فضيلة وال السرقة حسنة وال الكذب حلية .. وكذلك الشر شر واخلري خري .. هذا أمر مطلق .. أو ثالثة 
 .يتحلى ا الصاحلون 

 .وفيما عدا ذلك فالدين مفتوح للفكر واالجتهاد واإلضافة والتطوير 

 .ين منطقي يقبل اجلدل واحلوار وحيض على استخدام العقل واملنطق وجوهر اإلسالم عقال

 " .أفال يفقهون " .. " أفال يعقلون .. " ويف أكثر من مكان ويف أكثر من صفحة يف القرآن نعثر على التساؤل 

 " .أولو األلباب " وأهل الدين عندنا هم 

  .“ شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون “

  .“أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون ا أو آذان يسمعون ا  “

 .احترام العقل يف لب وصميم الديانة 

 .واإلجيابية عصبها والثورة روحها 

 .مل يكن اإلسالم أبدا خانعا وال سلبيا 

  .“ وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم “

  .“صفا كأم بنيان مرصوص  إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله “
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والقتال والثبات وعدم النكوص على األعقاب ، ومواجهة اليأس واملصابة واملرابطة يف .. واجلهاد بالنفس واملال واألوالد 
 .صلب ديننا 

ز مثل فكيف ميكن لدين ذه املرونة والعقالنية والعلمية واإلجيابية والثورة أن يتهم بالتحجر واجلمود إىل من صديق عزي
  .الدكتور القادم من فرنسا ال يعرف من أوليات دينه شيئا ومل يقرأ يف قرآنه حرفا 
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-   الروح 8

 
 .قال صديقي الدكتور وهو يعلم هذه املرة أن اإلشكال سيكون عسريا 

ا يقول وماذ.. ما دليلك على أن اإلنسان له روح وأنه يبعث بعد موت وأنه ليس جمرد اجلسد الذي ينتهي إىل تراب _ 
 دينكم يف حتضري األرواح ؟

 :قلت بعد برهة تفكري 

 الشك أن السؤال اليوم صعب والكالم عن الروح ضرب يف تيه واحلقائق املوجودة قليلة ولكنها مع ذلك يف صفنا حنن -
 .وليست ي صفكم 

 :ومضيت برهة أغرقت فيها يف التفكري مث قلت مردفا 

 ..اليت تساعدنا على التدليل على وجود الروح إن أول املؤشرات ..  فكر معي قليال -

 .أن اإلنسان ذو طبيعة مزدوجة 

 :اإلنسان له طبيعتان 

طبيعة خارجية ظاهرة مشهودة هي جسده تتصف بكل صفات املادة ، فهي قابلة للوزن والقياس متحيزة يف املكان متزمنة 
حلظة إىل حلظة فاجلسد تتداول عليه األحوال من صحة إىل بالزمان دائمة التغري واحلركة والصريورة من حال إىل حال ومن 

مرض إىل مسنة إىل هزال إىل تورد إىل شحوب إىل نشاط إىل كسل إىل نوم إىل يقظة إىل جوع إىل شبع ، وملحق ذه 
 .الطبيعة اجلسدية شريط من االنفعاالت والعواطف والغرائز واملخاوف ال يكف حلظة عن اجلريان يف الدماغ 

 . هذه الطبيعة واالنفعاالت امللحقة ا تتصف خبواص املادة نقول إن جسد اإلنسان ونفسه احليوانية مها من املادة وألن

 .ولكن هناك طبيعة أخرى خمالفة متاما لألوىل ومغايرة هلا يف داخل اإلنسان 

.. ه الثابتة وأقيسته ومقوالته هي العقل مبعايري.. طبيعة من نوع آخر تتصف بالسكون والالزمان والالمكان والدميومة 

من عقل وضمري وحس مجايل وحس أخالقي " والضمري بأحكامه ، واحلس اجلمايل ، وال أنا اليت حتمل كل تلك الصفات 
." 

 .والـ أنا غري اجلسد متاما وغري النفس احليوانية اليت تلتهب باجلوع والشبق 

وبأنه هنا وبأنه كان .. لذات والكينونة والشخوص واملثول يف العامل الـ أنا هي الذات العميقة املطلقة وعن طريق هذه ا
وليس فيه ماض .. وهو شعور ثابت ممتد ال يطرأ عليه التغري ال يسمن وال يهزل وال ميرض وال يتصف بالزمان .. دائما هنا 

 .بالدميومة ..  شعور بالدوام وإمنا يتمثل يف.. مستمر ال ينصرم كما ينصرم املاضي " آن " إمنا هو .. وحاضر ومستقبل 

هنا نوع آخر من الوجود ال يتصف بصفات املادة فال هو يطرأ عليه التغري وال هو يتحيز يف املكان أو يتزمن بالزمان وال هو 



 
 39      مصطفى حممود- حوار مع صديقي امللحد

بالعكس جند أن هذا الوجود هو الثابت الذي نقيس به املتغريات واملطلق الذي نعرف به كل ما هو .. يقبل الوزن والقياس 
 . يف عامل املادة نسيب

 .وأصدق ما نصف به هذا الوجود أنه روحي وأن طبيعته روحية 

 .ولنا أن نسأل بعد ذلك 

 .أي الطبيعتني هي اإلنسان حقا 

 .هل اإلنسان باحلقيقة هو جسده أو روحه 

 .ولنعرف اجلواب علينا أن نبحث أي الطبيعتني هي احلاكمة على األخرى 

ان هو جسده ، وأن اجلسد هو احلاكم وأن كل ما ذكرت من عقل ومنطق وحس مجايل وحس يقول لنا املاديون أن اإلنس
اليت امسها الذات أو الـ أنا كل هذه ملحق باجلسد ثانوي عليه تابع له يأمتر بأمره ويقوم " التخريفة " أخالقي وضمري وهذه 

 .على خدمته ويتوىل إشباع شهواته وأهوائه 

وهو خطأ ، فاحلقيقة أن اجلسد تابع وليس متبوعا مأمور وليس آمرا أال جيوع اجلسد فنرفض هذا كالم إخواننا املاديني 
 !أال يتحرك بشهوة فرتجره ؟.. إمداده بالطعام ألننا قررنا أن نصوم هذا اليوم هللا 

 ساعة إىل ساعة من.. أال نصحوا يف الصباح فيبدأ اجلسد تلقائيا يف تنفيذ خطة عمل وضعها العقل وصنف بنودها بندا بندا 
 من التابع هنا ومن املتبوع ؟ 

أين جسده هنا .. وحلظة التضحية بالنفس حينما يضع الفدائي حزام الديناميت حول جسده ويتقدم ليحطم الدبابة ومن فيها 
الية متاما ال ميكن إن الروح تقرر إعدام اجلسد يف حلظة مث.. ومن الذي يأمر اآلخر .. أين املصلحة املادية اليت حيققها مبوته .. 

وال ميلك أي قوة ملواجهته ، ال ميلك .. أن يفسرها مذهب مادي بأي مكسب مادي واجلسد ال يستطيع أن يقاوم هذا األمر 
 .وأي الطبيعتني هي اإلنسان حقا .. وهنا يظهر أي الوجودين هو األعلى .. إال أن يتالشى متاما 

ما جيري اآلن من حوادث البتر واالستبدال وزرع األعضاء .. و الوجود الثانوي وعندنا اليوم أكثر من دليل على أن اجلسد ه
وما نقرأه عن القلب اإللكتروين والكلية الصناعية وبنك الدم وبنك العيون وخمازن اإلكسسوار البشري حيث جيري .. 

 .تركيب السيقان واألذرع والقلوب 

 فيجدها ختلع طقم األسنان والباروكة والنهود الكاوتشوك 2000ولن تكون نكتة أن يدخل العريس على عروسه سنة 
 .والعني الصناعية والساق اخلشبية فال يتبقى منها إال هيكل مثل شاسيه السيارة بعد نزع اجللد والكراسي واألبواب 

اق أو ذلك إىل هذه الدرجة جيري فك اجلسم وتركيبه واستبداله دون أن حيدث شيء للشخصية ألن هذه الذراع أو تلك الس
فها هي تنقل وتستبدل وتوضع مكاا بطاريات ومسامري .. الشعر أو العني أو النهد كل هذه األشياء ليست هي اإلنسان 

فاإلنسان ليس هذه األعضاء وإمنا هو الروح اجلالسة على عجلة القيادة لتدير .. وقطع من األلومنيوم دون أن حيدث شيء 
 . هذه املاكينة اليت امسها اجلسد 
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 .ولكنها ليست املخ .. إا اإلدارة اليت ميثلها جملس إدارة من خاليا املخ 

قفاز تلبسه .. فاملخ مثله مثل خاليا اجلسد يصدع باألوامر اليت تصدر إليه ويعرب عنها ولكنه يف النهاية ليس أكثر من قفاز هلا 
 .هذه اليد اخلفية اليت امسها الروح وتتصرف به يف العامل املادي 

 :نفهم من هذه الشواهد كلها أن اإلنسان له طبيعتان 

 .طبيعة جوهرية حاكمة هي روحه 

 .وطبيعة ثانوية زائلة هي جسده 

وما حيدث باملوت أن الطبيعة الزائلة تلتحق بالزوال والطبيعة اخلالدة تلتحق باخللود فيلتحق اجلسد بالتراب وتلتحق الروح 
 .بعاملها الباقي 

 .دم دليال آخر على وجود الروح من اخلاصية اليت تتميز ا احلركة ولعشاق الفلسفة نق

 .فاحلركة ال ميكن رصدها إال من خارجها 

وهلذا .. ال ميكن أن تدرك احلركة وأن تتحرك معها يف نفس الفلك وإمنا ال بد من عتبة خارجية تقف تقف عليها لترصدها 
 أن تعرف هل هو واقف أم متحرك ألنك أصبحت قطعة واحدة معه تأيت عليك حلظة وأنت يف أسانسري متحرك ال تستطيع

 .ال تستطيع ادراك هذه احلركة إال إذا نظرت من باب األسانسري إىل الرصيف الثابت يف اخلارج .. يف حركته 

الوقوف ال تدرك حركة مثل هذا القطار وأنت فيه إال حلظة شروعه يف .. ونفس احلالة يف قطار يسري بنعومة على القضبان 
 .أو حلظة إطاللك من النافذة على الرصيف الثابت يف اخلارج 

كما ال ميكنك رصد األرض .. وباملثل ال ميكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن ميكنك رصدها من القمر أو األرض 
 .وأنت تسكن عليها وإمنا تستطيع رصدها من القمر 

 .ال تستطيع أن حتيط حبالة إال إذا خرجت خارجها 

ذا ما كنا نستطيع إدراك مرور الزمن لوال أن اجلزء املدرك فينا يقف على عتبة منفصلة وخارجة عن هذا املرور الزمين وهل
ولو كان إدراكنا يقفز مع عقرب الثواين كل حلظة ملا استطعنا أن ندرك هذه الثواين أبدا ، " .أي على عتبة خلود " املستمر 

 . بدون أن يالحظ شيئا وال نصرم إدراكنا كما تنصرم الثواين

هو الذي يالحظ الزمن من " أي خالد " وهي نتيجة مذهلة تعين أن هناك جزءا من وجودنا خارجا عن إطار املرور الزمين 
ويوم يسقط اجلسد ترابا سوف .. عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه وهلذا ال يكرب وال يشيخ وال يهرم وال ينصرم 

 .ه حيا حياته اخلاصة غري الزمنية هذا اجلز هو الروح يظل هذا اجلزء على حال

وكل منا يستطيع أن حيس بداخله هذا الوجود الروحي على صورة حضور ودميومة وشخوص وكينونة مغايرة متاما للوجود 
 .املادي املتغري املتقلب النابض مع الزمن خارجه 

هي املفتاح الذي يقودنا إىل الوجود .. واليت أمسيتها حالة حضور هذه احلالة الداخلية اليت ندركها يف حلظات الصحو الباطين 
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 ...الروحي بداخلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذي امسه الروح 

ودليل آخر على طبيعتنا الروحية هو شعورنا الفطري باحلرية ، ولو كنا أجساما مادية ضمن إطار حياة مادية تكمنا القوانني 
 . هناك معىن هلذا الشعور الفطري باحلرية املادية احلتمية ملا كان

 .لنا الروح إذا تعلو على الزمن وتتخطى املوت وتتخطى احلتميات املادية 

 .ماذا عن البعث إذا 

 .مل يعد أحد بعد املوت ليخربنا ماذا جرى له 

 .ومل يأت يوم البعث لنقدم دليال ملموسا أو شاهد عيان 

 .نه حقيقة دينية يرجحها العقل والعلم وكل ما ميكن قوله يف موضوع البعث أ

 ملاذا يرجحها العقل والعلم ؟

بعد النهار يأيت الليل مث يعود من .. ألن شواهد الوجود وظواهره تشري مجيعها إىل أن هناك عودا على بدء ودورة لكل شيء 
 .جديد فيأيت النهار ، والشمس تشرق مث تغرب مث تعود فتشرق 

بعد اليقظة ونوم ..الربيع مث تعود فتتكرر الدورة من جديد فيأيت الصيف مث اخلريف مث الشتاء اخلالصيف واخلريف والشتاء و
واهللا .. ألن هناك عودا لكل شيء .. وهذا يرجح أنه بعد رقود املوت هناك صحوة بعث .. الليل نعود فنستيقظ من جديد 

 .يسمي نفسه يف القرآن املبدئ املعيد 

  .“ كما بدأكم تعودون “

  .“يبدأ اخللق مث يعيده “

 .أال يدور كل شيء يف فلك من الذرة إىل ارة ، حىت احلضارات هلا دورات والتاريخ له دورات 

الدليل اآلخر على البعث هو النظام احملكم الذي ليس فيه بادرة خلل واحدة من أكرب ارات حىت أصغر الذرات حىت 
حىت اإللكترون املتناهي يف الصغر ال يستطيع أن ينتقل .. نون يهيمن على كل شيء اإللكترون الذي ال يرى جند النظام والقا

وكأنه راكب قطار ال يستطيع ،،،،، .. من فلك إىل فلك يف الذرة إال إذا أعطى أو أخذ مقدارا من الطاقة يساوي حركته 
 من اجلزاء رد أنه ضلل ،،،،، إن فكيف نتصور يف هذا النظام ،،،،، يهرب قاتل أو يفر ظامل.. أي مكان بدون تذكرة 

 .هكذا يقول العدل .. العقل يتصور أنه البد سيلقى جزاءه حتما ، وإن هناك البد عاملا آخر يسوى فيه احلساب 

 .وحنن مفطورون على حتري العدل وعلى حب العدل والبحث عن العدل وحماولة حتقيق العدل 

 .ومع ذلك فالعدل يف الدنيا غري موجود 

.. فال بد أن الظمأ إىل العدل يدل على وجود العدل .. ا يقول أهل الفكر إذا كان الظمأ إىل املاء يدل على وجود املاء وكم

 .فإن مل يكن موجودا يف دنيانا فال بد أن له يوما وساعة تنصب فيها موازينه 

 .كل هذه مؤشرات تشري وترجح أن هناك بعثا وحسابا وعاملا آخر 
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 .دق القرآن يف غري حاجة إىل هذه االستدالالت ألنه آمن بقلبه وأراح نفسه من اجلدل واملؤمن الذي يص

 :وما الروح ,, يبقى بعد ذلك أن نسأل 

 “ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال “

 .هي لغز وال أحد يعلم عنها شيئا 

 .رآن ذكرت معها كلمة من أمر ريب والعجيب أنه كلما جاء ذكر الروح يف الق

  .“ يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده “

  .“ يرتل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده “

  .“ ترتل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر “

 “ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا “

 . كلما ذكرت الروح" .. من أمر ريب " .. " ره من أم" .. " من أمرنا " دائما كلمة 

 أيكون أمر اهللا روحا ؟

 وكلمة اهللا روحا ؟

 :أمل يقل اهللا عن املسيح عليه السالم أنه 

  .“ كلمة منه امسه املسيح عيسى بن مرمي “

 :وأنه 

  .“ كلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه “

 . ملعىن واحد هل هي ألفاظ مترادفة.. الروح .. األمر .. الكلمة 

 .هي جمرد إشارات 

 .وال أحد يعلم احلقيقة إال العليم 

 .يبقى بعد ذلك سؤالك عن حتضري األرواح 

 .وحتضري األرواح عندنا أمر مشكوك فيه 

 .مشكوك فيه أنه ظواهر الغرفة املظلمة سببها حضور روح فالن أو عالن 

.. ا العقل الباطن للوسيط والقوى الروحية للوسيط ذاتهإن تلك الظواهر مصدره: ومفكر كبري مثل هنري سودر يقول

 .والشيء حيضر باملرة 

إن الذي يتلبس الوسيط أثناء التحضري هي أرواح سفلية تعرف بعض األشياء عن املوتى : ويقول املفكرون اهلنود 
 .وتستخدمها يف السخرية بعقول املوجودين والضحك عليهم 

حيضر يف تلك اجللسات ليس الروح ولكن القرين ، وهو اجلن الذي كان يصاحب امليت ويقول الصوفية املسلمون إن الذي 
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وهو الذي .. وألن اجلن معمر فإنه يبقى حيا بعد موت صاحبه .. وهو حبكم هذه الصحبة يعرف أسراره .. أثناء حياته 
 . اجلن يف عدائهم لإلنسان حيضر اجللسات ويفشي أسرار صاحبه ويقلد صوته وعاداته ليسخر من املوجودين على عادة

أما السادة فإم ال يتركون عاملهم وحيضرون ذه .. إننا إذا دققنا جرس املكتب فإن الذي حيضر هو اخلادم : وهم يقولون 
فالذي حيضر يف اجللسات ويهرج على املوجودين هي األرواح السفلية واجلن ومن يف .. السذاجة وباملثل يف عامل األرواح 

 . مستواهم 

ولكنها قد تتصل مبن حتب يف احللم أو يف .. أما األرواح البشرية فهي يف عامل آخر هو عامل الربزخ وال ميكن استحضارها 
 .اليقظة إذا توفرت الظروف املالئمة 

أنه ال يوجد دليل واحد على أن :ومن اجللسات الكثرية اليت حضرناها ومما مجعنا من خربة خاصة يف هذا املوضوع نقول 
 .ظواهر الغرفة املظلمة سببها حضور الروح املطلوبة 

 .ورمبا كان رأي الصوفية املسلمني أكثر اآلراء تفسريا ملا حيدث 

 .واملسألة ما زالت قيد البحث 

 .والكلمة األخرية مل تقل بعد .. ولألسف الشعوذات يف هذا املوضوع أكثر من احلقائق 

 .والقرين .. واألرواح السفلية ال شك أنك سوف تضحك على كلمات مثل اجلن 

 ..فإذا كنت ال تؤمن بروحك أنت فكيف يتوقع منك أن تؤمن جبين .. ولك عذرك 

 .وإذا كنت ال تؤمن باهللا فكيف ينتظر منك أن تؤمن بشياطينه 

اء عرب ومع ذلك لو كنت ولدت منذ مئة سنة وجاءك رجل حيدثك عن أشعة غري منظورة خترق احلديد ، وصور تنتقل يف اهلو
أمل تكن تضحك وتقهقه وتستلقي على قفاك أضعاف ما .. احمليطات يف أقل من ثانية ، ورائد فضاء ميشي على تراب القمر 

هذا رجل هارب من مستشفى ااذيب ومع ذلك فيا هلا من حقائق ملء السمع والبصر .. وتقول لنفسك .. تضحك اآلن 
  اآلن
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-   هل مناسك الحج وثنية 9

 
صاحيب وهو يفرك يديه ارتياحا ويبتسم ابتسامة خبيثة تبدي نواجذه وقد ملعت عيناه بذلك الربيق الذي يبدو يف وجه قال 

 .املالكم حينما يتأهب لتوجيه ضربة قاضية 

ذلك البناء احلجري الذي تسمونه الكعبة وتتمسحون به .  أال تالحظ معي أن مناسك احلج عندكم هي وثنية صرحية -
 ..واهلرولة بني الصفا واملروة ، وتقبيل احلجر األسود .. وله ، ورجم الشيطان وتطوفون ح

وحكاية السبع طوفات والسبع رمجات والسبع هروالت وهي بقايا من خرافة األرقام الطلسمية يف الشعوذات القدمية ، 
 ..وثوب اإلحرام الذي تلبسونه على اللحم 

 .لكن ال حياء يف العلم ال تؤاخذين إذا كنت أجرحك ذه الصراحة و

 .وراح ينفث دخان سيجارته ببطء ويراقبين من وراء نظارته 

 :قلت يف هدوء 

  أال تالحظ معي أنت أيضا أن يف قوانني املادة اليت درستها أن األصغر يطوف حول األكرب ، -

مس حول ارة ، وارة حول اإللكترون يف الذرة يدور حول النواة ، والقمر حول األرض ، واألرض حول الشمس ، والش
 .. أي أكرب من كل شيء " .. اهللا أكرب " أال نقول .. وهو اهللا " األكرب مطلقا " جمرة أكرب ، إىل أن نصل إىل 

وأنت اآلن تطوف حوله ضمن جمموعتك الشمسية رغم أنفك وال متلك إال أن تطوف فال شيء ثابت يف الكون إال اهللا هو 
 .. والكل يف حركة حوله الصمد الصامد الساكن 

 .. وهذا هو قانون األصغر واألكرب الذي تعلمته يف الفيزياء 

 ..أما حنن فنطوف باختيارنا حول بيت اهللا 

 .. وهو أول بيت اختذه اإلنسان لعبادة اهللا 

 ..فأصبح من ذلك التاريخ السحيق رمزا وبيتا هللا 

 وتقولون أنه أفاد البشرية ، ولو عرفتم لشكسبري قربا لتسابقتم إىل أال تطوفون أنتم حول رجل حمنط يف الكرملني تعظمونه
 .. زيارته بأكثر مما نتسابق إىل زيارة حممد عليه الصالة والسالم 

أال تضعون باقة ورد على نصب حجري وتقولون أنه يرمز للجندي اهول فلماذا تلوموننا ألننا نلقي حجرا على نصب 
 ..شيطان رمزي نقول أنه يرمز إىل ال

" أال تعيش يف هرولة من ميالدك إىل موتك مث بعد موتك يبدأ ابنك اهلرولة من جديد وهي نفس الرحلة الرمزية من الصفا 

 ..إىل املروة وهي النبع الذي يرمز إىل احلياة و الوجود " الصفاء أو اخلواء أو الفراغ رمز للعدم 
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  ..من العدم إىل الوجود مث من الوجود إىل العدم 

 .. أليست هذه هي احلركة البندولية لكل املخلوقات 

 .أال ترى يف مناسك احلج تلخيصا رمزيا عميقا لكل هذه األسرار 

 صول ال سي دو ري مي فا مث بعد 7دعين أسألك ما السر يف أن درجات السلم املوسيقي ..  الذي تسخر منه 7ورقم 
 وإمنا نعود إىل سبع درجات أخرى وهلم جرا ، وكذلك درجات 8د فال جن.. املقام السابع يأيت جواب الصول من جديد 

 وإذا ولد 7 واجلنني ال يكتمل إال يف الشهر 7 وكذلك تدور اإللكترونات حول نواة الذرة يف نطاقات 7الطيف الضوئي 
 .. تفقوا  وضعوها كذلك دون أن جيلسوا وي7قبل ذلك ميوت وأيام األسبوع عندنا وعند مجيع أفراد اجلنس البشري 

 .أم أن كل هذه العلوم هي األخرى شعوذات طلسمية..أال يدل ذلك على شيء 

هل أنت وثين ؟ فلماذا تلومنا إذا قبلنا إذا قبلنا ذلك احلجر األسود الذي محله نبينا حممد عليه .. أال تقبل خطابا من حبيبتك 
وإمنا حنو املعاين .. نا ال نتجه مبناسك العبادة حنو احلجارة ذاا ألن.. ال وثنية يف ذلك باملرة . الصالة والسالم يف ثوبه وقبله 
 .العميقة والرموز والذكريات 

أما ثوب اإلحرام الذي نلبسه . إن مناسك احلج هي عدة مناسبات لتحريك الفكر وبعث املشاعر وإثارة التقوى يف القلب 
متاما كما نأيت إىل .. لدنيا وللتجرد التام أمام حضرة اخلالق على اللحم ونشترط أال يكون خميطا فهو رمز للخروج من زينة ا

: أال تشترطون أنتم لبس البدل الرمسية ملقابلة امللك وحنن نقول .. الدنيا يف اللفة وخنرج من الدنيا يف لفة وندخل القرب يف لفة 

مللوك وألنه ال يصلح يف الوقفة أمامه إال إنه ال شيء يليق جباللة اهللا إال التجرد وخلع مجيع الزينة ألنه أعظم من مجيع ا
وألن هذا الثوب البسيط الذي يلبسه الغين والفقري واملهراجا واملليونري أمام اهللا فيه معىن آخر لألخوة .. التواضع التام والتجرد 

 .رغم تفاوت املراتب والثروات 

 ..واحلج عندنا اجتماع عظيم ومؤمتر سنوي 

 .ؤمتر الصغري الذي نلتقي فيه كل أسبوع ومثله صالة اجلمعة وهي امل

 .وهي أبعد ما تكون عن الوثنية .. هي كلها معان مجيلة ملن يفكر ويتأمل 

ولو وقفت معي يف عرفة بني عدة ماليني يقولون اهللا أكرب ويتلون القرآن بأكثر من عشرين لغة ويهتفون لبيك اللهم لبيك 
وأحسست بذلك .. ا دون أن تدري وتذوب يف اجلمع الغفري من اخللق  لبكيت أنت أيض–ويبكون ويذوبون شوقا وحبا 

 .الفناء واخلشوع أمام اإلله العظيم مالك امللك الذي بيده مقاليد كل شيء 
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