


حو� �لكاتب
�لد عدنا� ��قطا� عا� ١٩٥٦، �هو يستعمل �السم 
�لقر�  من  �لثمانيا$  �منذ  يحيى.  ها���  �لمستعا� 
�لماضي كتب عد�5ً كبير�ً من �لمؤلفا$ في مو�ضيغ 
8لك  جانب  :ال  �سياسية،  �علمية  :يمانية  مختلفة، 
تكشف  �ألهمية  غاية  في  مؤلفا$  للكاتب  يوجد 
Jيف �تباI نظرية �لتطو�، �تفند �5عا�Gتهم، �تفضح 
��أليديولوجيا$  �لد���ينية  بين  �لخفية،  �لصال$ 

�لّدموية.
 Oعماله هو :يصا� G��� لمؤلف �لرئيسي من� Rهد�

نو� �لقر�V �لكريم :لى شتى بقاI �لعالم، �5فع �لناS بذلك :لى �لتفكير ��لتفّكر 
في قضايا :يمانية �ساسية مثل �جو5 �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو� �آلخر، �كذلك 
كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �:لى حّد �آل� 
ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا :لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ 

من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�G. �بإ�8 �هللا تعالى سوR تكو� كليا$ ها��� 
 Gباإلنسا� في شتى �نحا cلقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلو� Oيحيى خال

 d5لسعا��  Oلجما��  Oلعد��  eلصد�� ��لسال�  �لسكينة  مر�تب  :لى  �لعالم 
�لتي جاG �لتعريف بها في �لقر�V �لكريم.

 fلتدين تنقلب �لمعايير فيغد� �لحق باطال ��لباطل حقا. تفر� f�� في �لمجتمعا$ �لتي ضعفت فيها
 .jلدين �لحق �تحط من قد�� l�5هللا �تز� lعن هد dلمجتمعا$ �تز5هي بعقيدتها �لضالة �لبعيد� jهذ

�ال غر�، فالخلط بين �لحق ��لباطل ��لصحيح ��لخطأ سمة �صيلة في �لمجتمعا$ �لال5ينية. 
��لر�منسية ��حدd من �لترها$ �لتي يزعم �نها من �لّصو�p. �هي تعد في �لمجتمعا$ �لتي فسقت 
عن �مر �هللا ميزd سنية تليق بأفاضل �لناS. :ال �نها، �كما سيتضح من تفصيلنا �لقوO فيها، نهج خطير 

�مر5ٍ. ��خطر ما في �لر�منسية هو �فضها للعقل �لذl تعدj نقيضا لفلسفتها.  
:� هدفنا من تأليف هذ� �لكتاp هو لفت �ألنظا� :لى حقيقة �� �لر�منسية، �:� بد$ على ظاهرها 
 dكما سنبين �� �لنجا .Gمذهب يفضي :لى مخاطر محققة للفر5 ��لمجتمع على حد سو� ،dGسيما �لبر�
 lأل�حد �لذ� tبوصفه سبيل �لهد �Vلى �لقر: Iمن شر�� هذ� �لمذهب �مر ميسو�، �8لك بالرجو
 fيّطر �� Oال يمكن بحا �Vللتأكيد على حقيقة �� من يتبع �لقر dنزله �هللا للبشر. �سنو�5 �مثلة كثير�

�لعقل �يزهد فيه ألجل مباu5 منطلقها �عمدتها �لعاطفة �حدها.
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حو� �ملؤلف

� "يحيى" في �كر� موقر� للنبيين �للذين  "���يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها

جا;ال ضد �لكفر ��إللحا;، بينما يظهر �لخاتم �لنبو5 على �لغال1 �مًز� ال�تبا. �لمعاني �لتي 

� �لكريم Aلقر� �ّD لىE 5يشير هذ� �لخاتم �لنبو�تحتويها هذI �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. 

� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ ّD�هو Aخر �لكتب �لسما�ية، 

� �لكريم ��لسنة �لّنبوية ;ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاD Oخذ �لعهد Aلكاتب لنفسه �لقر�

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوT عليها �لنظم �إللحا;ية �Eبطا� كل �لمز�عم �لتي 

تقوT عليها �لحركاO �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ5 َمهر به كتبه بمثابة Eعالٍ� عن 

    .Iهد�فه هذD

 ،Zسالته لجميع �لنا�� �Aلقر� �� جميع كتب �لمؤلف حو� هد1 �ئيسي هو تبليع نو�تد

�لنظم �إللحا;ية  �حد�نيته ��ليوT �آلخر، �عر^ تهافت ��حثهم على �إليما� بوجو; �هللا 

�فضحها على �لمإل.  

� يحيى بقبو� ��هتماT كبيرين في شتى Dنحاb �لعالم؛ من �لهند Eلى ��تحضى كتب ها

Dمريكا، �من Eنكلتر� Eلى Dند�نيسيا، �من بولونيا Eلى �لبوسنة، �من Eسبانيا Eلى �لبر�cيل، �من 

�سيا.     ��ماليزيا Eلى Eيطاليا، �من فرنسا Eلى بلغا�يا 

ترجمت ُكتب �لمؤّلف Eلى �لعديد من �لّلغاO �ألجنبية، �من بين تلك �للغاO: �إلنكليزية 

�;ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية ���لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل

��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر� في Eفريقيا)، �لغة �لّديولهي 

� هناE jقبا� كبير  .Oغيرها من �للغا�(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية 

 .Oللغا� Iلكتب بهذ� Iهذ �bعلى قر�

�جدO تقدير كبيًر� في كافة Dنحاb �لعالم. �قد كانت �لقد Dثبتت هذI �لمؤلفاO جد��تها، 

�ساهمت من جانب Aخر في تقوية Eيما� كثير  �سبًبا في هد�ية كثير من �لناE Zلى طريق �إليما

من �لمؤمنين. �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوo �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 ��فيها ��لسهولة �لموجو;� بين ثنايا سطو�ها ��لصدr �لذ5 يميز Dسلوبها ��لعمق في تنا

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذI �لمؤلفاD Oيضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدT �لقد�� على 

نقض ما فيها �;حضه.  �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد �لك 
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�لّدفا� عن �لفلسفا� �لما�ية ��آل��� �إللحا�ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 

��34 حد1 �0/ نافح منافح عن تلك �لنظريا� بعد مطالعة هذ" �لمؤلفا� فلن 

يكو/ 3لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ/ �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه �4بطاله. �ال شك 

0/ هذ" �لخصائص نابعة من قوF حكمة �لقرD/ �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 

من ���� عمله هذ� 4لى نيل �لمديح ��لثنا� 4نما هدفه �غايته هد�ية �لناM ��لسير بهم 

   .R�ّبح �0 مكسب ما� Rّ0 في طريق �إليما/، كما 0ّ/ ليس هّمه تحصيل

�على ضو� هذ" �لحقائق، فإ/ �لذين يساهمو/ في نشر هذ" �لكتب �يحثو/ 

�لناM على قر��تها لتكو/ �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو/ خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.

 Zفإّ/ �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 0نها  تشو ،Mعلى هذ� �ألسا�

�أل3ها/ �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكو` ��لترّ�� �ال تملك  تأثيًر�  

قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها� من �لقلوc،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 

�لو�ضح 0/ هذ" �لمؤلفا� لم تكن لتتر` كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا/ 

 .Mلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� dأل�بية للكاتب 0كثر من تركيزها على �لهد� Fلقو�

�من لديه �0نى شك في 3لك فيمكنه 0/ يتحّقق من 0/ �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر 0خالi �لقرD/ من خالh تأثير هذ� �لجهد �4خالصه �نجاحه.     

يتعين ���4` حقيقة مهمة، �هي 0/ �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوj في 0نحا� 

�أل�k �ما يتعرk له �لمسلمو/ من �30 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�R في شؤ�/ 

بالفكر  �لهزيمة   i4لحا هو  كّله  هذ�  من   lلخال� يضمن   Rلذ� ��لطريق  �لعالم. 

 Mلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرDنية   iألخال� 4جال�   � �إليما/  حقائق  �بيا/   Rإللحا��

قا��ين على �لتمسك بها. �بالنظر 4لى حالة �لعالم �ما ُير�� له من مزيد 

جّر" 4لى �لفسا� ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��R �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �4ال   ،Rبما هو ضر��  jلقيا� 4لى   ��لمستطا قد� 

�ألمر �الَ� حين مناl.  �خالh �لقر/ �لو�حد ��لعشرين، 

 hتكوُ/ كلّيا� ها��/ يحيى -من خال dبإ3/ �هللا تعالى سو�

نهوضها بهذ" �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوh بالّناM 4لى مر�تب 

 Fلسعا���  hلجما�� hلعد�� iلصد�� jلسكينة ��لسال�

�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 
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ها���  يحيى

�لر�منسية:
 سال� بيد 

�لشيطا�
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لى �لقر�� �لكر��

!� �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر
حة 
موضحة في ضو� 
�آليا% �لقر5نية. 
هذ' �لكتب تدعو �لنا. جميًعا !لى فهم هذ' �آليا% 
�لعيش 
فقا 

لتعاليمها. لقد تم شرA جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا% �هللا بحيث ال تبقى هنا: 89 شبهة 
9
 تر�� في Lهن �لقاJK. !� �ألسلوG �لسلس 
�لسهل 
�لرصين �لمنبعث من �لقلب هو 

من كل فئا% �لمجتمع،  ،�Kكبا
 �Kر فهم هذ' �لكتب من ِقبل �لجميع صغا �لذ8 يسَّ

� 89 صعوبة، 
هو �لذ8 جعل هذ' �لكتب كتًبا ال تستطيع 9� تتركها قبل �
بسهولة 

!تما] قر��تها. 
حتى �لذين �تخذ
� موقفا معاKضا للدين يتأثر
� بالحقائق �لمذكو�K في هذ' 
�لكتب، 
ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.


�لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم  Gكما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتا

يستطعيو� قر��تها بشكل جماعي، 9
 مناقشتها فيما بينهم 
�لتسامر حولها. !� قر��� هذ' 

�لكتب بشكل جماعي 
نقل كل فر� 9Kيه 
خبرته !لى �آلخرين 9مر مفيد جد�.

عال
� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ' �لكتب – �لتي لم تؤلَّف !ال لوجه �هللا تعالى 

لمرضاته – 
نشرها بين �لنا. ُتَعد خدمة !يمانية كبير�، أل� �أل�لة 
�لبر�هين �لتي يو�Kها 
�لمؤلف في هذ' �لكتب قوية جد� 
مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة هذ� �لدين 

تشويق �آلخرين لقر��تها 
�الستفا�� منها.

!ننا نأمل 9� يتسع 
قت �لقاJK لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذ8 نقدمه في 
نهاية هذ� �لكتاG، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 
مصا�K غنية من �لكتب في �لمو�ضيع 

�إليمانية 
�لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� 
ممتعة للغاية.

ال تر[ في هذ' �لكتب ما تر�' في بعض �لكتب �ألخر[ من jK[ شخصية للمؤلف، 
ال 
 Gفي 9سلو Kقصو 
تر[ شر
حا 
!يضاحا% مستند� !لى مصا�K مشبوهة، 
ال 89 نقص 9

�لتوقير �لو�جب �تخاL' تجا' �لمفاهيم 
�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 
ال ما يُجر �لقاJK !لى  Gأل��

.mلقنو�
�لحير� 
�لتر�� 9
 !لى �ليأ. 
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لمحتويا�

توطئة 

مقدمة


لحب 
لمشر�� �
لحب غير 
لمشر��


لقومية 
لر�منسية

�يديولوجيا� 
لر�منسية �تعد


لر�منسية باسم 
لدين


لحكمة 
لحقيقية 
لتي تنبع من 
إليما& 
لخالص


لر�منسية �
�نو

فكر- 
لحب 
لر�منسي


لعضوية 
لتي تسببها 
لر�منسية 1

ألمر


لخاتمة: سبيل 
لنجا- من مر1 
لر�منسية

خديعة 
لتطو5
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بَُّر�� #َياِتِه  ﴿ ِكَتا1ٌ 0َنَزْلَناُ- ِ,َلْيَك ُمَباَ�ٌ) لَِّيدَّ
َر 0ُْ�ُلو� �ْألَْلَبا1ِ ﴾ (7/ 29) َ�ِلَيَتَذكَّ

توطئة
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في �لمجتمعا� �لتي ضعفت فيها @
G �لتدين تنقلب �لمعايير فيغد
 �لحق 
�لبعيد, عن  �لضالة  بعقيدتها  
تز�هي  �لمجتمعا�   Nهذ Gتفر 
�لباطل حقا.  باطال 
�لحق  بين  فالخلط   ،
غر 
ال   .N@قد من  
تحط  �لحق  �لدين   V@تز�
 �هللا   Vهد


�لباطل 
�لصحيح 
�لخطأ سمة �صيلة في �لمجتمعا� �لال�ينية. 

�لر
منسية 
�حد, من �لترها� �لتي يزعم �نها من �لّصو�\. 
هي تعد في 
�لمجتمعا� �لتي فسقت عن �مر �هللا ميز, سنية تليق بأفاضل �لنا`. _ال �نها، 
كما 
�لر
منسية هو  في  ما  نهج خطير 
مرٍ�. 
�خطر  فيها،   cلقو� تفصيلنا  سيتضح من 

@فضها للعقل �لذV تعدN نقيضا لفلسفتها.  
_$ هدفنا من تأليف هذ� �لكتا\ هو لفت �ألنظا@ _لى حقيقة �$ �لر
منسية، 
للفر�  محققة  مخاطر  _لى  يفضي  مذهب   ،,gلبر�� سيما  ظاهرها  على  بد�   $_

�مر  �لمذهب  هذ�   @
شر من  �لنجا,   $� سنبين  كما   .gسو� حد  على  
�لمجتمع 
�هللا  �نزله   Vلذ� �أل
حد   kلهد� بوصفه سبيل   $lلقر� _لى  بالرجو	  ميسو@، 
nلك 
 cال يمكن بحا $lسنو@� �مثلة كثير, للتأكيد على حقيقة �$ من يتبع �لقر
للبشر. 

�$ يّطرG �لعقل 
يزهد فيه ألجل مبا�p منطلقها 
عمدتها �لعاطفة 
حدها.
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﴿ َ��ْسَتْفِزEْ َمِن �ْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك 
0َ�َْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َ�َ�ِجِلَك َ�َشاِ�ْكُهْم 

ِفي �َألْمَو�Oِ َ��َألْ�الMِ َ�ِعْدُهْم َ�َما َيِعُدُهُم 

(64 /Tإلسر��) ﴾ ��ًْيَطاُ� ِ,الَّ ُغُر� �لشَّ

مقدمـة
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ثمة خطر �قيق 
خفي يجتاc �لنا` عن �لدين 
يحوc بينهم 
بين �لخضو	 لخالقهم 

يجر عليهم صو@� شتى من �لضنك 
�ألsما� في نهاية �ألمر. 
يمكن @rية هذ� �لخطر في 
مشاهد مختلفة من حياتنا. فيمكن �$ نر�N في قبضة فاشي يلوG بها، �
 في نشيد حماسي 
 Nفي كلما� خطا\ سطرته يد @جل شا\ يعبر فيه عن عشقه لحبيبته. كل هذ 
شيوعي، �
�ألشياg تخرt من مشكا, شرير, 
�حد,. 
�خطر ما في هذ� �ألمر هو �$ كثير� من �لنا` ال 
يعد
نه خطر� �لبتة، كما يعز\ عن _�@�كهم �نه في 
�قع �ألمر حالة عقلية تناهض �لدين. بل 
يرk فيه كثير
$ فضيلة تستحق �لتشجيع 
�لتر
يج. _$ �لخطر �لذV نعينه هو �لنزعة �لر
منسية 
�لتي تغرV �لنا` �$ يحيو� طبق ما تمليه �لعاطفة ال 
فق ما يقتضيه �لعقل، �V �$ يحيو� 
فق 

شهو�تهم.
في  �لنا`  ماليين  تأثيرها  شمل  �لتي  �لجاهلية  �لثقافة  من   �gجز �لر
منسية  غد�  لقد 
�لعالم. بل هي _حدk �أل�
�� �لتي يستخدمها �لشيطا$ إلبعا� �لنا` عن صر�v �هللا �لمستقيم. 

nلك أل$ من يقع في قبضة �لنزعة �لر
منسية يفقد �لقد@, على �ستخد�w عقله. 
حين يعجز 
عن �ستخد�w عقله يجحد 
جو� �هللا 
يذهل عن lياته 
هديه 
يضل عن شريعته. 
ال يتسنى 

:$lلك بنص �لقرn
لإلنسا$ �$ يحيا حيا, مستقيمة _ال _�n �ستخدw عقله 
َر 0ُْ�ُلو� �ْألَْلَبا1ِ ﴾ (7/ 29). بَُّر�� #َياِتِه َ�ِلَيَتَذكَّ ﴿ لَِّيدَّ


بين  �إلنسا$  بين   cستفحل حا�  �n_ �لر
منسية   g��  $_  cنقو �قة  �كثر  نكو$  
لكي 

�لضيق  ��gالعتد��
�ستيعا\ جوهر �لدين، كما �نه يطيل من �مد �لنز�عا� �لعقيمة 
�لمآسي 


�لعذ�\ �لذV يلحقه �لنا` بأنفسهم في هذN �لحيا,.
�لثقافة  �ألمثلة من  بعض  في  �لنظر   cمنسية من خال
�لر �لكتا\ موضو	  يتنا
c هذ� 
�لجاهلية في �لتا@يخ �لقريب 
في حياتنا �ليومية. 
ال ينبغي ألحد �$ يظن �نه بمفاs, من هذ� 
يوقعنا   $� �لشيطا$  يريد  �لتي  �لو@طة  من  
�لحذ@   vلتحو� �لجميع  على  يتعين  بل  �لخطر، 

فيها.



12

﴿ َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن #َمُنو� َال َتتَِّخُذ�� َعُد�ِّ\ 

ُكْم 0َْ�ِلَياT ُتْلُقوَ� ِ,َلْيِهم ِباْلَمَوMَِّ_ َ�َقْد َكَفُر��  َ�َعُد�َّ

ِبَما َجاTُكم مَِّن �ْلَحقِّ ُيْخِرُجوَ� �لرَُّسوOَ َ�ِ,يَّاُكْم 

�0َ ُتْؤِمُنو� ِباهللاَِّ َ�بُِّكْم ِ,� ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَها�Mً ِفي 

 _َِّMَمْرَضاِتي ُتِسرُّ�َ� ِ,َلْيِهم ِباْلَمَو Tَسِبيِلي َ��ْبِتَغا

0َ�ََنا 0َْعَلُم ِبَما 0َْخَفْيُتْم َ�َما 0َْعَلنُتْم َ�َمن َيْفَعْلُه 

ِبيِل﴾ (�لممتحنة/ 1). ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَو�T �لسَّ

iلحب �لمشر�� 

iلحب غير �لمشر���
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_$ �لنزعة �لعاطفية بمعنى �لر
منسية قد تبد
 �حيانا في ثو\ “�لحب”. _n يزعم 
�لقوميو$ �لر
منسيو$ مثال �نهم يحبو$ �
طانهم 
لهذ� فهم يحملو$ مشاعر �لعد�g لألمم 
@ئيسا  محو@�  منها  فيجعل  فتا,  يعشق  شا\  برجل  لذلك  �لتمثيل  يمكننا   
�  .kألخر�
تد
@ عليه حياته. _$ فكر, �لحب هي �لتي تدفع هذ� �لشا\ _لى نظم �لقصائد �لتي يعبر 
_لى  معشوقه  بهاجس  مسكونا  تجعله  �لتي  
هي  بها،  
تعلقه  بمحبوبته  هيامه  عن  فيها 
 n
�@جة �النتحا@، بل 
تدفعه _لى تقديسه 
تأليهه. ثم هنا~ �لمثليو$ �
 �لمصابو$ بالشذ
 ،gلك حياn يصدهم عن $� $
�لجنسي �لذين �ستحقو� لعنة �هللا 
يصر
$ على ضاللهم �

هؤالg �يضا يزعمو$ �نهم قد 
جد
� كنز �لحب.
فاضلة  �لحب هي عاطفة  تتلفع بوصف  �$ كل عاطفة  فيظنو$  �لنا`  �ما غالب 
�لتي سلف nكرها، مقبولة  �لر
منسي، كتلك  �لتطلع   tnنما $�

طاهر, بل 
مقدسة، 


ال بأ` بها.

ال @يب �$ �لحب عاطفة @�ئعة تفضل �هللا بها على بني �إلنسا$، لكن من �لمهم 
_ليه  توجه  _لى من  �لنظر  بد من  �لكاn\، كما ال  �لحقيقي 
�لحب  �لحب  بين  �لتفريق 
عاطفة �لحب 
�لمشاعر �لتي تقوw عليها. 
ال بد لهذ� �لفحص 
�لنظر �$ يجلي �لفر� 
في  عليه  �هللا  �لنا   Vلذ� �لحقيقي  
�لحب  منحر�،  _لى حب  تقو�  �لتي  �لر
منسية  بين 

�لقرl$ �لكريم.
هذN �لقضايا سنتعر; لها بالنظر في هذ� �لكتا\، لكن �عونا �
ال نوضح معنى 

جو\ توجيه عاطفة �لحب لمن يستحقونها  $lيقر@ �لقر .$lفي �لقر gلحب كما جا�
�عتز�ال  �لحب  يستحقو$  من ال   cباعتز�  $lلقر� يأمرنا  بل  يستحقونها.  ممن ال  
منعها 
شعو@يا �
 على �ألقل �$ ال نبدV� V ميل تجاههم. لكن هؤالg �لذين يستحقو$ �لمو�, 

_نما 
جبت لهم بما تحلو� به من فضائل.

هبنا �لحيا, 
�سبغ  Vيستحق �$ نحبه حبا مطلقا. فهو �لذ Vلذ� Nحد
_$ �هللا هو 

عدنا �لخلو� في جنا� �لفر�
` �لتي ال 
علينا نعمه ظاهر, 
باطنة 
�با$ لنا سبيل �لرشا� 
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تفنى 
ال تبيد. 
هو �لذV يذهب عنا �لحز$ 
�لكر\ 
يجيب �عو�تنا. 
هو �لذV يطعمنا 

لهذ� فإ$ من يد@~ �سر�@ �لكو$ يحب �هللا  .wلسقا� g�

يسقينا 
يذهب ما بنا من أل

يحب �لذين يحبهم �هللا، 
هم عبا�N �لمخبتين �لخاضعين  Nسو� gشي Vكثر من حبه أل�
إل@��ته 
حكمه. �ما �لعصا, �لفاسقين عن �مر @بهم فال يستحقو$ �لحب، بل _$ حبهم 

جرw كبير يحذ@ �هللا منه عبا�N بقوله: 
﴿ َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن #َمُنو� َال َتتَِّخُذ�� َعُد�ِّ\ َ�َعُد�َُّكْم 0َْ�ِلَياT ُتْلُقوَ� ,َِلْيِهم ِباْلَمَوMَِّ_ َ�َقْد 

َكَفُر�� ِبَما َجاTُكم مَِّن �ْلَحقِّ ُيْخِرُجوَ� �لرَُّسوOَ َ�,ِيَّاُكْم �0َ ُتْؤِمُنو� ِباهللاَِّ َ�بُِّكْم ِ,� 

ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَها�Mً ِفي َسِبيِلي َ��ْبِتَغاT َمْرَضاِتي ُتِسرُّ�َ� ,َِلْيِهم ِباْلَمَوMَِّ_ 0�َََنا 0َْعَلُم 

ِبيِل ﴾  ِبَما 0َْخَفْيُتْم َ�َما 0َْعَلنُتْم َ�َمن َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَو�T �لسَّ

(�لممتحنة/ 1)

كما تشير �آلية �لسابقة، فإنه يتعين على �لمؤمنين �$ ال يلقو� بالمو�, _لى �لعصا, 
�لفاجرين. 
ثمة �مر مهم هنا يجب �$ نعيه 
هو �نه @غم �$ �لمؤمن ال يحمل مو�, لمن 
 wهللا. _$ عد 	لخضو�
يرفض �لدين 
يعر; عنه، _ال �نه يسعى جهدN لهد�يته _لى �إليما$ 
محبة مثل هذ� �لشخص ال تعني كر�هيته 
تمني �لشر له، بل _$ من شأ$ �لمؤمنين باهللا 
 cفيه �ستعد�� لقبو
�$ يوضحو� معنى �لدين لكل شخص يرغب في �لتعر� على �لحق 
�إل@شا�. 
يؤ�V �لمؤمن �لذV يذكر مثل هذ� �لشخص بوجو� �لجنة 
�لنا@ 
يخوفه من 

�لمو� 
�ليوw �آلخر، 
�جبه بكل عناية 
@فق 
@حمة.
_يذ�ئه.   
� ظلمه  على  �لمؤمن  تحمل  ال  للحق  �لشخص  @فض  فإ$  nلك،  
مع 
فتنته  يحا
لو�   
�  gبالعد�  N
يبا�@ مالم  بالحسنى  �لمسلمين  غير  بمعاملة  مأمو@  فالمؤمن 

:cفقا Nلك أل$ �هللا �مر عبا�n

يِن َ�َلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن Mَِياِ�ُكْم  ﴿ َال َيْنَهاُكُم �هللاَُّ َعِن �لَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي �لدِّ

�0َ َتَبرُّ�ُهْم َ�ُتْقِسُطو� ِ,َلْيِهْم ِ,�َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمْقِسِطيَن ِ,نََّما َيْنَهاُكُم �هللاَُّ َعِن �لَِّذيَن 

يِن 0َ�َْخَرُجوُكم مِّن Mَِياِ�ُكْم َ�َظاَهُر�� َعَلى ِ,ْخَر�ِجُكْم �0َ َتَولَّْوُهْم  َقاَتُلوُكْم ِفي �لدِّ
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اِلُموَ� ﴾ (�لممتحنة/ 9-8) َ�َمن َيَتَولَُّهْم َفُأْ�َلِئَك ُهُم �لظَّ

يرشدنا �هللا في هذN �آلية 
في �آلية �لتي سبقتها _لى �مر في غاية �ألهمية: 
هو 
 gجسيمة. فعلى �لمر gلك أل$ �لعو�طف توقع في �خطاn
�$ ال نسلم قيا�نا للعو�طف، 
 Nتوجيها� خالقه ال حسب ما تأمر
�$ يتصر� 
فق ما يمليه عليه عقله 
_@��ته �لحر, 

عو�طفه. كما يتعين عليه �$ يمّر$ عو�طفه على �لخضو	 لعقله 
_@��ته.
مستنقع  في  سقطو�  �لذين   cحو�� في  بالتأمل  �لحاجة   Nهذ معرفة  
يمكننا 
�لر
منسية. _n �ستعبد� �لشهو�� 
�لطموحا� 
�لعو�طف 
مشاعر �لغضب 
�لكر�هية 
تسويغ  يحا
لو$  ثم  غير عقالنية  بطريقة  يتصرفو$  فجعلتهم  �لنا`،  من  �لماليين  مئا� 
فعالهم بزعم �نه لم يكن عندهم من خيا@، قائلين مثال: "ليس بيدV حيلة. لقد شعر� 

 مشر
عية. � gال يعني سالمة هذ� �لشي gلشي� gلك" لكن حب �لمرn برغبة في عمل
 gلشيطا$ يأمرنا با@تكا\ �خطا�
 wآلثا� Gما _لى �جتر�
_$ نفوسنا �ألما@, بالسوg تؤsنا �
�كبر 
�عظم. 
حين يعصي �لعبد خالقه 
يقوc: "ليس بيدV حيلة، لقد @غبت في فعل 
nلك"، فإ$ نفسه �ألما@, بالسوg تكو$ في تلك �لحالة ���, مسخر, للشيطا$. 
يتحد� 

 :cلنا` فيقو� gهؤال cعن �مثا $lهللا في �لقر�
َ�َقْلِبِه  َسْمِعِه  َعَلى  َ�َخَتَم  ِعْلٍم  َعَلى  �هللاَُّ  0َ�ََضلَُّه  َهَو�ُ-  ِ,َلَهُه  �تََّخَذ  َمِن  ﴿ 0ََفَر0َْيَت 

ُر�َ�﴾  َ�َجَعَل َعَلى َبَصِرِ- ِغَشاَ�ً_ َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد �هللاَِّ 0ََفَال َتَذكَّ

(�لجاثية/ 23)

في �لصفحا� �لتالية سنتعر; بالفحص 
�لتحليل ألمثلة شتى للر
مانسية �لمغالية، 

�لتي هي �حد �شكاc �لر
منسية. 
سنبين �لمخاطر �لتي تجرها على �لنا` طريقة �لتفكير 

.gمن هذ� �لد� g�
هذN ثم نصف �لد
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﴿ ِ,rْ َجَعَل �لَِّذيَن َكَفُر�� ِفي ُقُلوِبِهُم 
�ْلَحِميََّة َحِميََّة �ْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزOَ �هللاَُّ َسِكيَنَتُه 

َعَلى َ�ُسوِلِه َ�َعَلى �ْلُمْؤِمِنيَن 0َ�َْلَزَمُهْم 

َكِلَمَة �لتَّْقَوt َ�َكاُنو� 0ََحقَّ ِبَها 0َ�َْهَلَها 

َ�َكاَ� �هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيTٍ َعِليًما ﴾ 

(�لفتح/ 26).

�لقومية �لر�منسية
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�لتي  �لر
منسية  �لحركة  _لى  �لر
منسية تعو� جذ
@ها  �لنزعة  �لنا` �$  بين  يشيع 

ثيقة �لصلة  cألشكا� Nمنسية _لى جانب هذ
ظهر� في �لقر$ �لتاسع عشر، _ال �$ �لر
نهاية  في  �لتي ظهر�  �لر
منسية"  "�لقومية  �لنزعا�   Nهذ 
�هم  معينة.  سياسية  بنزعا� 

�لقر$ �لتاسع عشر 
كا$ لها تأثير كبير على �لعالم _لى منتصف �لقر$ �لعشرين. 
في �لبدg يجب �$ نصرG قائلين �$ نقدنا ليس موجها _لى �لقومية في حد �nتها، 

بل نقصد بنقدنا "�لقومية �لر
منسية"، _n ثمة بو$ شاسع بين �الثنين.

�لتعصب �لقومي
جيد  شعو@  
هو  
قومه،   Nلبلد  gلمر� حب  _لى  معانيها  �ظهر  في  �لقومية  تشير 
لإلنسانية.  على ضر@   Vتنطو ال  فهي  �لدين  مع  �لقومية  تتعا@;  لم  فطالما   .	

مشر

تشبع  فيه  ترعر	   Vلذ� لوطنه  فحبه   ،	
مشر شعو@  
�بيه  ألمه   gلمر� �$ حب  فكما 
بثقافة �هله كذلك مشر
	. _ال �$ �لمشاعر �لقومية تصبح غير مشر
عة حين تخرt عن 
 Vيعا� Nبد�فع �لحب لبلد gلمر� kتصبح عاطفية �كثر مما ينبغي. فلو �نبر
قيد �لعقالنية 

$ مبر@، �
 طفق ينتهك حقو� �ألمم 
�لشعو\ �ألخرk ناظر� بعين � kلبلد�$ �ألخر�
بذلك  يتخطى  فإنه  مملتكاتهم،  يصا�@   
� �@�ضيهم  يغتصب  كأ$  
حسب،  مصلحته 
�لحد
� �لمشر
عة. �
 حين يسمح لحبه لوطنه �$ يتحوc _لى نو	 من �لعنصرية �sعما 
�$ �مته متفوقة في �صلها على ما عد�ها من �مم، فإنه يصبح بذلك صاحب موقف غير 

عقالني. 
يلفت �هللا �نتباهنا في �لقرl$ �لكريم _لى هذN �لقومية غير �لعقالنية. فـ "�لحمية" 

�لتي تتحد� عنها �آلية �لتالية سمة جوهرية للمجتمعا� �لبعيد, عن هدV �لدين:
﴿ ِ,rْ َجَعَل �لَِّذيَن َكَفُر�� ِفي ُقُلوِبِهُم �ْلَحِميََّة َحِميََّة �ْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزOَ �هللاَُّ َسِكيَنَتُه 
0َ�َْهَلَها  ِبَها  0ََحقَّ  َ�َكاُنو�   tلتَّْقَو� َكِلَمَة  0َ�َْلَزَمُهْم  �ْلُمْؤِمِنيَن  َ�َعَلى  َ�ُسوِلِه  َعَلى 

َ�َكاَ� �هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيTٍ َعِليًما ﴾ (�لفتح/ 26) . 
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�لسكينة  تتحد� كذلك عن  فهي  "�لحمية"  �لمذكو@, عن  �آلية  تتحد�  
كما 
�لتي يسكبها �هللا في قلو\ عبا�N �لمؤمنين. 
هذ� �لتجا
@ بين �لحمية 
�لسكينة في �آلية 
يقر@ خطأ 
خطل موقف من يحمل مشاعر عد�ئية تجاN �آلخرين بد�فع من حبه لعشيرته 
 wلسال�

 مجتمعه. 
على �لعكس من nلك، يريد �هللا �$ تشيع مشاعر �ألمن 
�لسكينة �

بعبا@, �خرk، _$ �لحالة �لر
حية �لتي يريدها �هللا لعبا�N هي تلك �لتي يكو$  .Nبين عبا�

فيها للعقل �لكلمة �ألخير,. 
ما  مجموعة   Vتغر بل  �لمرغوبة،  �لحالة   Nهذ مثل  بوجو�  �لحمية  تسمح  ال 
 Nلقد تحد� �هللا عن هذ
�للو$ 
�لعر� 
�للسا$.  بمجموعة �خرk �نطالقا من فو�@� 
 gثا@ها ماثلة للعيا$ في جميع �جز�l cال تز�
 wلكريم قبل 1400 عا� $lلحمية في �لقر�
 .kنتمائها لقبيلة �خر� kسو gال لشي kلعالم. فثمة شعو\ في �فريقيا تقتل شعوبا �خر�
�لشغب   
مثير يضر\  حين  مسلح   wلى صد�_  wلقد� كر,  مبا@يا�   cتتحو 
با @
� 
في 
 c
مشجعي �لفريق �لخصم حتى �لمو�. 
في �لعالم �لغربي توجد تنظيما� هدفها �أل
هو _ثا@, مشاعر �لكر�هية ضد �ألمريكيين من �صل �فريقي 
�ليهو� 
�ألتر�~ 
غيرهم من 

�ألقليا� �ألخرk، بل 
تجعل منهم هدفا لهجما� _@هابية تشنها عليهم. 

ال ينحصر �لتعصب �لقومي في طبقا� �لمجتمع �لدنيا بل نجد lثا@N ماثلة في 
تافها  حد
�يا  خالفا  تستغل  كثير,  بلد�$  فثمة  �لمجتمعا�.  بعض  من  �لعليا  �لطبقا� 
 cلدخو� _لى   c
�لد  Nنية هذ�
�لعد  cلميو�  sتؤ
فتجعل منه مسوغا لشن عد
�$ سافر. 
في حر
\ مطّولة ال يقتصر ضر@ها على شعو\ �لد
لة �لخصم بل يصل _لى شعوبها 
�لحر\  قر�@��  تتخذ  �لتي  �لحكوما�   $_ 
�لبؤ`.  �لمآسي  من  �لو�نا  لها  مسببا  هي 
هذN مصابة بد�g �لتعصب �لقومي. 
كما بّينت �آلية �لكريمة فإ$ من �متأل قلبه بالتعصب 

�لقومي عا� في ظلمة �لجهل. 
_$ �لمصابين بد�g �لتعصب �لقومي هم �يضا �لذين تسببو� في �سو�  �لكو�@� �لتي 
�فعت  لقد  
�لثانية.  �أل
لى  �لعالميتين  �لحربين  �عني  �لعشرين،  �لقر$  في  �لعالم  شهدها 
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 "�لشجاعة �لر
سية،“ �فعت  "Vلشر� �إلنجليز�"
�فكا@ �sئفة مثل "�لبطولة �أللمانية" 

با @
حكوما� هذN �لد
c _لى �لدخوc في حر
\ ال معنى لها �nقت بسببها شعو\ �

ترّمل 
يٌتِّم بسببها  Gجر

�لعالم �ألمرين 
�sهقت فيها 65 مليو$ من �أل@
�G �لبريئة، 

عشر�� �لماليين من �لبشر.
_$ �لتعصب �لقومي هو سبب هذN �لفو�جع كلها، 
نحن �آل$ نشير _ليه بـوصف 

"�لقومية �لر
منسية"

ميالM �لقومية �لر�منسية

با في �لقر$ �لثامن عشر. 
كا$ �لنا` قبلها @
�نتشر� �لنزعة �لقومية كفكر, في �
يخضعو$ لسلطة عد� كبير من ملو~ �إلقطا	. لقد �نضو� هذN �لد
c تحت @�ية �
لة 

@بية مثل فرنسا 
�نجلتر� من � c
قومية 
�حد, تتولى _��@تها حكومة مركزية. 
كانت �

لها تحوال _لى نظاw �لد
لة �لقومية. 
بنهاية �لقر$ �

لى �لد
c �عتناقا لفكر, �لقومية �

�لتاسع عشر كانت معظم �ألمم �أل
@بية قد حققت 
حدتها �لقومية. 

لتا$ فقط لم تشا@كا في هذ� �لتطو@ �لسياسي 
هما �لمانيا 
_يطاليا. فقد عّمر� �
�لحكوما� �لمحلية 
�لد
c �لتي ال تتجا
s سلطتها حد
� مدينة 
�حد, في كال �لد
لتين 

لم تنتقل _يطاليا _لى طو@ �لد
لة _ال في  .kبية �ألخر@
�طوc من مثيالتها في �لد
c �أل

بعبا@, �خرk، فقد كانت �
لتا �لمانيا  .w1871 wثم تلتها �لمانيا في عا w1870 wعا


_يطاليا �بطأ من �لد
c �أل
@بية �ألخرk في �عتنا� �ألفكا@ �لقومية 
تبنيها.
غير �$ هذ� �لوضع �لخا� قد تسبب في خلق نو	 من �لقومية في هاتين �لد
لتين 
 gطبقا لما يقوله علما
�كثر تطرفا من �لنزعا� �لقومية �لتي �نتظمت بقية �لد
c �أل
@بية. 
�الجتما	 فإ$ �نتشا@ �لمشاعر �لقومية �لمغالية �لتي ترتبط بما تحقق مؤخر� من 
حد, 

صولها _لى 
 c
قومية هو �لذV قا� _لى ظهو@ �كثر �شكاc �لقومية تطرفا في هذN �لد


�لنظاw �لفاشي.  Vsلنا� wلتين، �عني �لنظا
سد, �لحكم في هاتين �لد
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�لد
لتين  هاتين  في  �لقومي  �لتعصب  لفكر,  
جو� @ �لذين  �ألشخا�  ٌعر�  لقد 
�لقوميين  سما�   sبر� 
تتمثل  �لر
منسيين".  "�لقوميين  بـ  خا�  بشكل  �لمانيا  
في 
�لر
منسيين في تغليبهم �لشعو@ على �لعقل 
�عتقا�هم �$ ألمتهم "@
حا" غامضة خاصة 
كانت  عشر  �لتاسع  �لقر$  
بنهاية   .kألخر� �ألمم  من  
�@فع  �سمى   wمقا في  تضعها 
 ���
�لقومية �لر
منسية قد تأثر� بالنظريا� �لعنصرية �لتي لقيت فيما بعد قبوال 
�سعا 

بي على �عر�� �لعالم �ألخرk مما يخوله �لحق في @
_لى ظهو@ فكر, تفّو� �لعر� �أل

 تمثل 0لمانيا �لناEية 0حد 0سو0 تجليا� "�لقومية �لر�منسية". فقد تطو�� هذ- �لقومية �لعنصرية بفعل تأثير �لمثالية �لر�منسية، 

كما يشكل �الضطهاM ��لبؤz �لذ\ سببته نقطة سوT�M في تا�يخ �لبشرية. 
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حكم هذN �لشعو\.

ما لبثت �لقومية �لر
منسية �$ �نتشر� بسرعة 
بخاصة في �لمانيا في �لعقدين 

يوليو`  V�@الغا cبو  cمثا� �لتاسع عشر. 
طفق كتا\ من  �لقر$  
�لثاني من   c
�أل
 $�  gهؤال 
sعم  قيا�ته.  �أللما$  يتولى  �لتكوين  هرمي  عالمي   wبنظا  $
يبشر النغبيهن 
 $�
_قامة هذ� �لنظاw ممكن بسبب �لتفو� �لفطرV "للر
G" �أللمانية 
 "�لدw �أللماني" 

� تحقيق هذN �لهيمنة �$ يتخلو� عن �أل�يا$ �لتوحيدية مثل �لنصر�نية ��@� �n_ $على �أللما


يعو�
� _لى ماضيهم �لوثني.  
�لقومية  فكر,  نشر  في  
@� مهما � �لمانيا  في  �لسرية  �لجمعيا�  تنامي  لعب  لقد 
عد,  من  للعالم  �لسرية  �لجمعيا�   Nهذ @rية  
تتكو$  �لحقبة.   Nهذ  cخال �لر
منسية 
�فكا@ ضحلة منها: �نه يمكن للبشر _�@�~ �لحقيقة ال عن طريق عقولهم 
لكن بو�سطة 
 G
مشاعرهم 
غر�ئزهم، 
�$ لكل �
لة @
G فطرية 
�$ �لر
G �لفطرية أللمانيا هي @
 Vكتب �لمؤ@� �إلنجليز .Vsنظامه �لنا

ثنية. لقد مهد� هذN �لجمعيا� لظهو@ هتلر 
�ستمد� sخمها  
�لتي  �لمانيا   wلعمو �لقومية  �لحركة  "_$ ظهو@   :cيقو هو�@�  ميشيل 
�لغامضة  �لسرية  �لفلسفا�  من  عقيدتها  
�خذ�  �لسرية  �لجمعيا�   wنظا من  �لر
حي 
�لتي تمخضت  �لمتطرفة  �لعرقية   pلمبا�� �لتي �خرجت للوجو�  للجمعيا� �لسرية، هي 

عن �الشتر�كية �لقومية في �لعشرينيا� من �لقر$ �لعشرين"1. 
ال جرw �$ _سهاw �لقومية �لر
منسية �لوحيد في مسير, �لبشرية قد تمثل في �لتمهيد 


حشية في �لتا@يخ.  
لظهو@ �لنظاw �لناVs  �لذV يعد بحق �حد �كثر �ألنظة �موية 

شيز�فرينيا �لقومية �لر�منسية
بسبيل  �لحقيقة  _لى   cلوصو� �إلنسا$ على  بقد@,  �لر
منسيين  �لقوميين  _يما$   $_
للعالم يشوبها  تبني @rية  �لعقل هو �لذV حد� بهم _لى  "�لحس 
�لغريز," ال عن طريق 
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�ألمريكي غيرها@�  �لتا@يخ   nستا� �لمدقع. 
صف  �لر
حي  بؤسهم  �الضطر�\ 
تعكس 

�لتحرير   Gإلصال�" بعنو�$:   cمقا في  �لر
منسيين  للقوميين  �لر
حية  �لحالة  @يمبل 

 :cسيا" فقا

�لر
منسية في بر
 cففي مجا .sلمجا�
"لقد حا
c �لر
منسيو$ �لهر\ _لى عو�لم �لفانتاsيا 
�لعاطفة 
 cلتفكير �لقلق في هد�, �لليل �لكئيب �لمعتم“. قا�
�لر
G حا
لو� �للعب بالمو� 
نوفاليس (
هو من @
�� �التجاN �لر
منسي �أللماني في �طو�@N �أل
لى): "�لحيا, 
 gلغطا� �لر
منسية  لقد كشفت  �لجمالي.   wrلتشا� بد�ية   Nهذ
 "G
�لر  wهي سقا
عن �لقوk غير �لعقالنية للر
G �إلنسانية. لقد lمن نوفاليس �نه يمكن توحيد كل 
 cسا� خال Vلذ� �لوطني  �أل�\  
عبر   .cلخيا� بو�سطة سحر  
�لعصو@  �لعو�لم 
حر\ �لتحرير 
صل "@قص �لر
G" هذ� _لى قاعد, �لجماهير �أل
سع. 
لقد طّو@ 
للعقل  �لجمالية 
�لتي مثلت من �
c يوw @فضا  �لنزعة  �لر
منسيو$ �أللما$ مبد� 
 Nهذ في  �لشعر  
كا$  
�حد.   V@فو بعمل   Gلوضو�
 �لوحد,  لتحقيق  
محا
لة 

�لنظرية هو �لحقيقة �لمطلقة"2. 
لقد نهض بناg �لقومية �لر
منسية 
على قاعد, �لحس 
�لشعو@. 
�نتجت 
�فر���  �لخيالية  �أليديولوجية   Nهذ
�نبتت �لصلة بينهم 
بين �لو�قع 
تاهو� 
لقد  �لعقلي.  �ضطر�بهم   ��sمفا في 
بين  �لصلة  �سبا\  �لر
منسية  قطعت 
 Nبهذ 
هي  �لو�قع،  
بين  معتنقيها 
 �
�لصفة تشبه �لمر; �لنفسي �لمعر

بين  �لصلة  يقطع   Vلذ� بالشوsيفر�نيا 
عالم  في  فيعيشو$  
�لو�قع  به  �لمصابين 

لقد لعبت �لنزعة �لعاطفية �لمغالية بعقوO �لجماهير في 

0لمانيا �لناEية، ��نطلت عليها خدi �لناEية �0هد�فها 

�لال,نسانية.
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من صنع �خيلتهم.

�لحالة �لر
حية للقومية �لر
منسية 
�لتي  wجه شبه معبر, بين مر; �لفصا
ثمة �
 cلتي تتحو�
 "gطن �آلبا
" 
 "wها فكر, "�لدsبر�
تقوw على طائفة من �ألفكا@ �لمغلوطة 
 wلقد �كتسبت فكر, "�لد .wبتسليم تا Nلك _لى هو` ينقا� له �صحا\ هذ� �التجاn بعد

طن 

طن �آلباs "gخما في �لمانيا في بد�ية �لقر$ �لعشرين، فاكتسب �لدw �أللماني 

�آلباg �أللماني بموجب هذN �لفكر, قدسية كما �عتٌِبر� �ألقليا� غير �أللمانية �لتي تقيم 
بألمانيا مصا�@ تلويث للدw �أللماني 
_فسا� أل@; �آلباg �أللما$. 
لقد كا$ لهذ� �لتفكير 
صليبية  من حر\   �gجز  gلدما� _@�قة  �عتبر�  �لتي  �لناsية  �إليديولوجية  على  كبير  تأثير 
@�ية  هتلر  �خذ   w1923 wعا في  �لناsيو$  نفذها  فاشلة  �نقالبية  محا
لة  فعقب  مقدسة. 
من @�يا� �لحز\ �لناVs كانت ملطخة بدماg �لناsيين ليجعل منها معبو�� تألهه قلو\ 
�تبا	 �لحز\. 
عرفت هذN �لر�ية فيما بعد باسم " 

 "@�ية �لدw". كما �حتفظ �لناsيو$ � " Bluffing
بتلك �لر�ية كما هي 
�صبحت @مز� مقدسا تحتفي 
به جميع تجمعا� �لناsيين. 
من �لعجيب �$ @�يا� 
�خرk جديد, كانت تلصق بهذN �لر�ية �ألصلية حتى 

تنقل _ليها شيئا من قد�ستها �لمزعومة.3

�لقومية �لر�منسية 
Tقة �لدما��,�


_@�قته �كثر  wلقد �شعل �إليما$ بقدسية �لد
تكن  
لم  �لبشرية.  تا@يخ  في  �موية  �لصر�عا� 
بين   wصد� kلثانية سو�
 �أل
لى  �لعالميتا$  �لحربا$ 
�لر
منسية  �لقومية  تيا@  
كا$  
مانسيين. @ قوميين 

في �لصو�_ 0عال- ملصق Mعائي من عهد �لناEية يرمز 

,لى �لقومية �لر�منسية �يشحن �لشعب �أللماني 

بجرعة كبير_ من �لعاطفة �لر�منسية. 
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�كثر 
ضوحا في �لمانيا _ال �نه كا$ له تأثير في 
�إلنجليزية  �لمجتمعا�  في  �لزمنية  �لحقبة  نفس 
 Nهذ جر  في  تسبب  حيث  
�لر
سية  
�لفرنسية 
هذ�  صب  لقد   .\
�لحر محا@�  _لى   c
�لد
�لتيا@ �لزيت في حر�ئق صغير, كا$ يمكن حلها 
عن طريق �لدبلوماسية ليتسبب في مذبحة هائلة 

�@يقت فيها �ماg �لماليين من �لبشر. 
�لر
منسية 
نتائجها  �لقومية  lثا@  _$ فهم 
يقتضينا �@�سة تطو@�� �لحر\ �لعالمية �أل
لى. 
تلك  في  كثير,   c
� �شتر�~  من  �لرغم  فعلى 
�لحر\ _ال �$ حفنة قليلة من هذN �لد
c لعبت 
�لصر�	  جانبي  �حد  ففي  فيها.  محو@يا   �@
�
حين  في  
سيا، @
 
فرنسا  �نجلتر�  تقف  كانت 
كانت تقف على �لجانب �آلخر �لمانيا 
�لمملكة 
�لمجرية �لنمسا
ية. 
كا$ جنر�ال� �لحر\ من 
بد�ية  عند  �ستر�تيجية  على  مجمعين  �لطرفين 
 
�لعد تفريق صفو�  يمكن  �نه  مفا�ها  �لحر\ 

�ندفع �لناz بفعل تأثير �لقومية 

�لر�منسية ,لى 0تو� �لحر�1 

�لعالمية �لتي M��0تهم في 

 Tسجين مرصو{ بالدما iقا

��لدموi ��لشقاT. �ما �ضعت 

تلك �لحر���E�0 1ها ,ال بعد 

�0 ترملت #ال{ �لنساT �تيتم 

#ال{ �ألطفاM� Oمر� #ال{ 

�لمد�.
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�لقضاg عليها بشن هجوw قوV �ألمر �لذV يتيح تحقيق نصر في غضو$ �سابيع قليلة.
 Vلمبدئي �لذ� wبعد �لتقد
في عاw1914 w غز� �لمانيا فرنسا 
بلجيكا فجأ,، 
�لمانيا على  معركة حامية سحبت  في  �لجانبين  قو��  �شتبكت  �أللماني  �لجيش  حققه 
ما   cضافي خال_  wتقد  V� �لمانيا   sتحر 
لم  �لمهاجم  لجيشها  �ألمامية   vلخطو� _ثرها 
يقر\ من ثال� سنو�� 
نصف �لسنة. هاجم كل طر� �لطر� �آلخر باستمر�@ �مال 
 $
في شق جبهة �لخصم _ال �$ �لوضع بقي كما هو �
$ تغيير يذكر. 
في معركة فير�
 280.000
�لشهير, �لتي 
قعت بسبب �لهجوw �أللماني قتل 315.000 جنديا فرنسيا 
�لماني ال يتجا
s بضع كيلومتر��. 
بعد �شهر الحقة شن   wلماني مقابل تقد�  Vجند
�لفرنسيو$ 
�إلنجليز هجوما مضا�� في معركة سوw قتل فيه 600.000 جندV �لماني 
ما 

 لقد تنوسيت قيمة حيا_ �لناz بالكامل في �لحر�1 �لتي نشأ� بسبب ظهو� �لقومية �لر�منسية. 

فقد �ندفع �لقاM_ �لذين 0سكرتهم �ألفكا� �لمثالية كـ "�لر�� �أللمانية" � "�لشر{ �إلنجليز\" 

�"�لشجاعة �لفرنسية" ,لى �تخاr قر���� غير عقالنية فأ����M بذلك شعوبهم مو��M �لهال).
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حو�لي 200.000  Vنجليز_ Vيزيد على 400.000 جند
 kلك لم تتر�جع �لجبهة �أللمانية سوn مع
جندV فرنسي. 
11 كيلومتر فقط. 
�تخذ قا�, �الستر�تيجية �لعسكرية في 
�لما@شا�  �ناشيد  تلهب مشاعرهم 
حماسهم  �لجانبين، 
 G
�لتي كانت تمجد "�لر �لعسكرية 
�ألشعا@ �لحماسية 
�لفرنسية"،  "�لبسالة   
  "Vإلنجليز� "�لشر�   
 �أللماني" 
قر�@�� طائشة تسببت في قتل شعوبهم. كما عانى �كثر 
�لخنا��  في  بقائهم  بعد  �لمو�  من  نجو�  �لذين  �لجنو� 
في  يكو$   $�  $
�لسنة � لثال� سنو�� 
نصف  �لوحلة 
 Vلذ� �لعنيف  �لقصف  بسبب  
سهم r@ @فع  مقد
@هم 
بسبب  
عقلية  نفسية  �مر�ضا  �يضا  هم  عانو�  ينقطع،  ال 

�ألهو�c �لتي تعرضو� لها. 
_$ �حد نماtn  للقتل �لعبثي �لذV سببته �لقومية 
 wلهجو� في  يتمثل  �أل
لى  �لعالمية  �لحر\  في  �لر
منسية 
�لذV قا�N �لجنر�c �لفرنسي @
بر� نيفيل في �بريل من 
�لمعركة  قبل  نيفيل   Gلقد صر �لمانيا.  عاw1917 w ضد 
غضو$  في  �أللما$  صفو�  تفريق  من  "سيتمكن  بأنه 
ظر�  في  �أللما$  على  ساحقا  نصر�  
سيحقق  يومين 
�سبو	 
�حد". 
@غم �$ �لجيش �أللماني كا$ في موقف 

 .Tشهد� �لحر1 �لعالمية �لثانية ظهو� عقلية سفك �لدما

 zفقد هلك خمس �خمسو� مليونا من �لبشر بفعل هو

��منسيين مثل هتلر �ستالين �موسليني ممن �0قد�� نا� 

 ��Mلحر1 �لعالمية �لثانية بتطلعاتهم �لمثالية �لطوبا�ية فقا�

.Mلعالم كله ,لى �هد_ �لقهر ��لقسو_ ��لفسا�
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�لعقالني 
شر	 في  �لعهد غير  بهذ�   gللوفا  wتقد �لفرنسي  �لجيش   $� _ال  �فضل  
موقع 
�لهجوw في 16 �بريل، _ال �$ �لهجوw �لذV تمنو� �نتهاNg في يومين �ستمر لما يزيد على 
شهر 
نصف �لشهر �
$ نتيجة تذكر سوk مو� مئا� �آلال� من �لجنو� ثم ظهو@ 

با�@, �لتمر� في �
ساv �لجنو� �لفرنسيين في نهاية �ألمر.  
ثم ما لبثت هذN �لعقلية �لمتعطشة للدماg �$ بر�s _لى �لسطح ثانية في �لحر\ 
�لعالمية �لثانية، _ال �$ ضحاياها هذN �لمر, كانو� �كثر منهم في �لحر\ �لعالمية �أل
لى. 
_n لقي 55 مليو$ شخص حتفهم بسبب �لطموحا� �لخيالية �لتي كانت تلعب بأnها$ 


مانسيين مهو
سين مثل هتلر 
موسيلني 
ستالين.@

ال يقتصر �ثر �لر
منسية على ميد�$ �لصر�عا� �لد
لية فحسب بل لها يد طولى 
يفز	   n_ 
�لتنظيما�.  
�لقبائل   c
�لد بين مختلف   ��gعتد��
  \
يثو@ من حر ما  في 
في  يعيشو$   Vلذ� بالوضع  �لمتصلة  للعو�مل  
�ضح   ~�@�_  $
�  Gلسال� _لى  �لماليين 

بمقد�� �ألشخا7 �لذين تلعب �لر�منسية بعقولهم �تزين لهم �لعنف ��لوحشية �0 يذيقو� 

�آلخرين 0لو�نا من �لعذ�1 ��لفتك �لال,نساني تفو� تصو� �لبشر.
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ظله تلعب بعقولهم 
عو�طفهم �لشعا@�� �لعاطفية 
قصص �لبطولة 
�ألشعا@ 
�ألناشيد 
 V
�لحماسية فيسفكو$ �ماgهم 
�ماg �عد�ئهم في مسعى فوضوV يقو� �لعالم _لى مها

�لدما@.     
nكرنا في فاتحة هذ� �لكتا\ �$ �لر
منسية سالG يستخدمه �لشيطا$ ليبعد �لنا` 
عن صر�v �هللا �لمستقيم 
ليوقعهم في مستنقعا� �لبؤ`. 
يظهر هذ� �لفخ �لذV نصبه 
�لشيطا$ لإلنسانية بوضوG في �تجاN �لقومية �لرمانسية. 
يحدثنا �هللا في �لقرl$ �لكريم 

كيف يسو� �لشيطا$ �تباعه تلقاg مها
V �لرعب 
�لفوضى 
�لشنآ$:
﴿ َقاrْ� Oََهْب َفَمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفِإ�َّ َجَهنََّم َجَز#ُ�ُكْم َجَز�T مَّْوُفوً�� َ��ْسَتْفِزEْ َمِن 
 Oِْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك 0َ�َْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك َ�َ�ِجِلَك َ�َشاِ�ْكُهْم ِفي �َألْمَو��

.(64-63 /Tإلسر��) ﴾ ��ًْيَطاُ� ِ,الَّ ُغُر� َ��َألْ�الMِ َ�ِعْدُهْم َ�َما َيِعُدُهُم �لشَّ

 sستفز�
" لسلطانه  �لمنقا�ين  على  �لشيطا$  يسيطر  كيف  �لكريمة  �آلية  تبيّنن   
�لقومية  _ثا@,  
سائل  V� "جلب عليهم بخيلك @جلك�"
من �ستطعت منهم بصوتك" 

�لر
منسية.
 

�لد���ينية:�لمنطلق �لفكر\ للقومية �لر�منسية
 �@
s توصف  �لتي  
�لنظريا�  �لفلسفا�  بعض  على  �لر
منسيو$  �لقوميو$  �تكأ 

�w هذN �لنظريا� هي نظرية �لتطو@ 
�لنشوg �لتي  .gلعهم بسفك �لدما
بالعلمية لتسويغ 

 .$

ضعها شا@لس ��@

هو عالم �حياg _نجليزV، كتابا �طلق عليه �سم “�صل �ألنو�	”   ،$
�لف ��@

نشرN في عاw1859 w. قر@ ��@
$ في هذ� �لكتا\ �$ صر�عا قاسيا يجرV في �لطبيعة 
لنتائجه ظهو@� 
�ضمحالال، �لكائنا� �لحية 
تظهر في �لوجو�  
طبقا  Nتتطو@ على _ثر

$ فإ$ �لصر�	 هو @�� V�@ بحسب
 ،kبعبا@, �خر
�نو�	 جديد, من �لكائنا� �لحية. 
 w1871 wإلنسا$" نشر في عا� gخر عنو�نه "مجيl \في كتا
�` �لتطو@ في �لطبيعة. 
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$ �فكا@N بوضوG �كثر مؤكد� �$ بعض �عر�� @�� Gطر
بذلك  ليضع   kألخر� �ألعر��  من  تقدما  �كثر  �لبشر 
�عتقد  �لنظرية   Nعلى هذ gبنا
�لعلمية.  للعنصرية  �ألسا` 
�ألعر��  على   wمتقد 
بي @
�أل �ألبيض  �لعر�   $�  $
@��
�ألفريقية 
�آلسيوية �لتي 
صفها بالبد�ئية، 
بانتشا@ نظرية 

$ لقي �لعنف 
�لعنصرية �عما 
�سعا 
سريعا _لى حد @��

غد� معه "حقيقة علمية".

�لقومية  �لد�@
ينية  بين  �لصلة  تتضح  
بهذ� 
�لر
منسية، فقد كانت نظرية ��@
$ هي �ألسا` �لذV نبع منه 
لع �لقوميين �لر
منسيين 
 kير  $�  gلمر� 
يستطيع   .kألخر� �لشعو\  على  �لعرقي  بالتفو�  
هوسهم  بالصر�	 

قع في �لحر\ �لعالمية  Vلذ� gينية في مقد�@ سفك �لدما
بوضوG �ألثر �لكا@ثي للد�@

�لنمسا
يو$ بمئا�  `
�أل
لى. فقد �فع �لجنر�ال� �أللما$ 
�لفرنسيو$ 
�إلنجليز 
�لر
 $
�آلال� من �لجنو� _لى مصا@عهم �
$ مسو�. 
كا$ منطلقهم _لى nلك شعا@ ��@
�لقائل: "تتطو@ �لكائنا� �لحية عبر �لصر�	 
ترتقي �ألعر�� _لى مر�� �لسمو 
�لهيمنة 
بو�سطة �لحر\" هذ� �لضر\ من �لتفكير هو �لذV حفزهم _لى �تخاn قر�@�� �لحر\. 
_$ �لصلة بين �لحر\ 
نو�ميس �لصر�	 �لطبيعي كانت قناعة حملها مثال فر�@يش 

فو$ بيرنها@�V �حد جنر�ال� �لحر\ �لعالمية �أل
لى. صرG بيرنها@�V قائال:
�ألهمية صر�	 عناصر  في  "_نها تضاهي  بيولوجية" 
يضيف:   ,@
�لحر\ ضر  "
�لطبيعة، _n _نها تفرs قر�@�� صائبة من �لناحية �لبيولوجية 
nلك أل$ قر�@�تها تنبع 

4."gمن طبيعة �ألشيا
 $

كتب �لقائد �لعاw لجيو� �المبر�طو@ية �لنماسوية �لمجرية، �لجنر�c فر�نس با@
 ��n $في مذكر�ته �لتي سطرها بعد �لحر\ قائال: "_$ �أل�يا �
كونر�� فو$ هويتزيند@
من صر�	  �لحد  في  تسهم  قد  �لفلسفية   pلمبا��
 �ألخالقية  
�لتعاليم  �إلنسانية  �لصبغة 

لقد �M�E نظرية ����M �لعالم �هقا على �هق.
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�إلنسانية من �جل �لبقاg في صو@ته �أل
لية، 
لكنها لن تفلح في �لقضاg على هذ� �لصر�	 
بوصفه ��فعا محركا للعالم. 
على �سا` هذ� �لمبد� حدثت كا@ثة �لحر\ �لعالمية 
�لتي 

�لشعو\، مثلها في nلك مثل  c
جا�g كمحصلة للقوk �لد�فعة �لكامنة في حيا, �لد

عاصفة @عدية تحتم طبيعتها �$ تفر� حمولتها".5
مساعد  @يزلر  كير�  
كتب 
�لمستشا@ �أللماني ثيوبالد فو$ بيثما$-

هولويغس في عاw1914 w قائال:
 Eمركو ��ألEلي  �لمطلق   Tلعد��  �,"
 $_
  ،zلنا� بين  �لعالقا�  0صل  في 

كل  في  نشاهدها  �لتي   gلعد�� مظاهر 
�نحر��  lثا@  من  �ثر�  ليست  مكا$ 
جوهر  هي  
_نما  �إلنسانية  �لطبيعة 

�لعالم 
مصد@ �لحيا, �nتها".6
@�بطة   wقيا �لر
منسية  تشجع 
لو�ئها  تحت  �لمنضوين  بين  عاطفية 

 لقد �M�E معدال� �لعد��� �لعنصر\ 

��لعنف �لمصاحب له منذ ظهو� نظرية 

����M. �ال نز�O �ليو� نسمع �نرt مثل 

هذ- �لمعتقد�� �لمنحرفة في منظما� 

 zلكوكال�”� “Mيو� �لجدEمثل ”�لنا

كال�“ ��لتي تبسط يدها بالعد��� على 

�لسوM �غيرهم من �لقوميا� �ألخرt غير 

�لبيضاT. �يجب �0 نتذكر �Mئما �0 مبد0 

�لد���ينية �الجتماعية هو �لذ\ 0طلق هذ- 

�لشر�� من عقالها.
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 wمفهو مع  تماما  تنسجم   G
�لر  Nهذ
 �آلخرين.  
�حتقا@  بغض  على  تحض  
لكنها 
حقل  في   $
@�� نظرية  تطبق  
عندما   .”gلبقا� �حل  من  �ألعر��  “صر�	  لـ  
ين @��
متكأ  كانت  �نها  كما  �الجتماعية"،  "�لد�@
ينية  �سم  تأخذ  نجدها  �الجتماعية   wلعلو�
بعنو�$:   cمقا بيهل ضمن  جانيت  كتبت  �لر
منسية.  
�لقومية  �لعنصرية  لتسويغ  @ئيسا 
تقوc عن  �لمانيا" كتبت  في  �لمتطر�  �ليميني   Gلجنا� في  �لفاشية  
تطوير  "�لبيولوجيا 

هذ� �لموضو	: 
في  �لمتطر{  �ليميني  �لجنا�  في  عميقة  جذ��  �الجتماعية  "للد���ينية 
�لد�@
ينية  �سقطت  �مريكية،  �ألنجلو  �الجتماعية  �لد�@
ينية  غر�@  فعلى  0لمانيا. 

�إلنساني  غير  �لعالم  على  �الجتماعية  �إلنسانية  �لمؤسسا�  �أللمانية  �الجتماعية 
 ��gبأ$ �إلجر� cلقو�نين" للقو�" Nبحسبانها "قو�نين طبيعية" ثم �ستندتت على هذ
لألصلح"   gلبقا�" مبد�  �نها طبقت  طبيعية. كما  �إلنسا$ ظاهر,  لبني  �إلجتماعية 
�مريكية  �ألنجلو  �الجتماعية  �لد�@
ينية  تصو@�  حين  في  لكن  �لمجتمع.  على 
"�ألصلح" بأنه @جل �ألعماc �لفر� �لذV يعمل 
 $� نجد  متوحشة،  @�سمالية  غابة  في  
يعيش 
مصطلح  فهمت  �أللمانية  �الجتماعية  �لد�@
ينية 
فإ$  
هكذ�  عرقية.  منطلقا�  من  "�ألصلح" 
يبقى   $� ليس فقط سيبقى بل يجب  "�ألصلح" 
�لصر�	  حلبة  في  منافسيه  بكل  يطيح   $� بعد 

7 ."gعلى �لبقا
هيغل  _@نست   gألحيا� عالم  كا$  لقد 
ممثلي   sبر�
 �هم  من   (w1919-1834)
هيغل   sعز �لمانيا.  في  �الجتماعية  �لد�@
ينية 
عبا@,  تلخصها  �لتي  للنظرية  بطرحه  �لد�@
ينية 

 ,�نست هيغل: 0برE �لدعا_ لمذهب 

�لد���ينية �الجتماعي.
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�لتطو@  عملية  تكر@  �لثدييا�  بأ$  
�لقائلة  فر�"  كائن  "تطو@ 
�لنظرية   Nهذ $� بعد سنو�� الحقة  (تبّين  �لجنيني  تطو@ها  في 
�لبيانية �لتي    wلرسو�

@ �لخر�ئط ّs هيغل قد $�
ال �سا` لها 

�ستخدمها إلثبا� نظريته 
توضيحها).
 Monist League  “لمونيست� �سس هيغل ”عصبة 

هي جمعية هدفت _لى نشر �إللحا� 
�صبحت في ��n �لوقت 
محو@� تد
@ حوله �لمبا�p �لعنصرية 
�لقومية �لر
منسية. 
في 
�لتي  �لناsية،  �لحركة  تأثر�  �لعشرين  �لقر$  من  �لعشرينيا� 

"عصبة  هيغل  بأفكا@  هتلر،  بقيا�,  �لتكوين  طو@  في  كانت 
�لمونيست". يقوc �لمؤ@� ��نييل غاسما$ عن هذN �لتطو@�� 
�لقومية:  لالشتر�كية  �لعلمية   cألصو�” �لمعنو$:  كتابه  في 

�لد�@
ينية �الجتماعية عند _@نست هيغل 
عصبة �لمونيست �إللمانية“: 
_لى  �لعنصرية  �لنزعة   ��n أللمانية� �لد�@
ينية �الجتماعية   wقيا �لفضل في  "يرجع 
هيغل. فقد ساعد� �فكا@N على صياغة �لتوجها� �لعنصرية 
�إلمبريالية 
�لر
منسية 
�لذV حشد  هو  هيغل   $_ موحد.  �يديولوجي   gبنا في  للسامية   gلعد��
 
�لقومية 

�لعلم لمؤ�s@, �فكا@ فولكيسم �لتي كانت توصم بالغمو; 
�لالعقالنية".8
 :cما$ �يضا يقوsكتب غا


"قد يقوc قائل لو كانت �لد�@
ينية في �نجلتر� �متد��� للنزعة �لفر�ية �لقائمة على 
عالم  على  
_سقاطها  �الجتما	  عالم  من  نقلها  بعد  يمر"  �عه  يعمل  "�عه  مبد_ 
�لطبيعة، فقد كانت في �لمانيا _سقاطا للر
مانسية �أللمانية 
�لفلسفة �لمثالية. _$ 
�لشكل �لذV �تخذته �لد�@
ينية في �لمانيا كا$ �ينا علميا مزيفا يقوw على عبا�, 

�لطبيعة 
غمو; �لطبيعة مضافا _ليه �فكا@� عنصرية".9

في ��n �لمنحى كتبت جانيت بيهل قائلة: “كا$ هيغل يؤمن كذلك بالقومية 

كتا1 #خر من تأليف 

غاسما�، يعالج تطو� 

�لد���ينية �الجتماعية في 

0لمانيا بتفصيل 0كثر.
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مفهوما   wيو  c
� من  �أللمانية  �الجتماعية  �لد�@
ينية  كانت  
لهذ�  �لغامضة  
�لعنصرية 
سياسيا �عطى �لعنصرية 
�لقومية �لر
منسية بعد� علميا �sئفا”.

خاتمـة
_$ كل ما nكرنا يظهر مجد�� �$ �لر
منسية نزعة نفسية 
@rية للعالم خا@جة عن 
تقريبا  �لتي كانت  �لد�@
ينية  �يضا من حقيقة �$  له. 
يتضح هذ�  �لدين 
معا�ية   �
حد

مر��فة لإللحا� منذ �$ طرحها ��@
$ على �لنا`، هي @
مانسية ضمنية. 

@ها في صعو� �لحركة �لناsية، تكشف 
�
_$ عالقة �لقومية �لر
منسية بالد�@
ينية 

هي �$ �لر
منسية مؤnية لألفر�� 
للمجتمعا�. 
_$ ضحايا هذ�  kعن حقيقة مهمة �خر
�التجاN يسهل جرهم _لى طريقة تفكير مناهضة تماما للعقل 
�لحكمة 
�لضمير �ألصيل. 
فقد ينجر
$ مثال _لى �العتقا� بأ$ �لعر� �لذV ينتمو$ _ليه متفو� على جميع �ألعر�� 

�حتالc معظم �@�ضي �لعالم،  c

غز
 �لد \

�$ لهم �لحق في شن �لحر ،kألخر�


_با�تها.  kلشعو\ �الخر�

�نه يجوs لهم �ستعبا� �ألمم 
�لقومية  
حشية 
قسو,  يظهر  
�ضحا  تا@يخيا  مثاال  �أللمانية  �لناEية  لقد كانت 




لعها بالهدw. فعندما 
صل �لناsيو$ _لى سد, �لحكم في عاw1933 w شن 
�لر
منسية 
هتلر 
�عو�نه من �لجنر�ال� حملة لنشر �لمشاعر �لر
منسية، 
في غضو$ فتر, 
جيز, تبنى 
�لمجتمع �أللماني ترها� �لقومية �لر
منسية �لفا@غة. 
بنهاية عقد �لثالثينيا� من �لقر$ 
 wقت طويل حتى تقو
�لماضي كانت �لغالبية �لعظمى من �أللما$ تؤمن بـأنه لن يمر 
_مبر�طو@ية �لمانية (�لر�يخ �لثالث) تتمكن من حكم �لعالم �جمع 
يمتد عمرها _لى �لف 

lمن �أللما$ �$ تحقيق هدفهم يحتم عليهم تطهير �لعر� �أللماني 
تنقيته بالتخلص  .wعا
من جميع �ألقليا� �لعرقية في �لبال�. كما �عتقد
� �$ هتلر قائد ال يمكن هزيمته 
يمتلك 
قد@�� خا@قة 
سيقو�هم _لى نصر محقق. لقد سحر هتلر بخطبه �لغاضبة 
�لمهو
سة 


�لعنصرية �أللما$ 
�فقدهم �إلحسا` بالو�قع. 
�ليال  �لناsيين  تنظيم  ينظمها  كا$  �لتي  �لشهير,   tنو@يمبر مسير��  كانت  لقد 

�ضحا على غسيل �ألMمغة �لر�منسي �لذV كا$ يجرV لأللما$ في nلك �لوقت. 
لقد 
 Nهذ لينكولن   Vهنر
 ليه  
@تشا@�  بيغنت  ميشيل  �لثالثة:  �ألمريكيو$  �لباحثو$  
صف 

�للقا��g �لناsية بالعبا@�� �لتالية: 
�لتي  �لسياسية  �لمسير��  شاكلة  من  �لسمعة  سيئة   tنو@مبر مسير��  تكن  "لم 



مكمال  عنصر�  مثل  خبيثا  مسرحيا  _عد���  كانت  
لكنها   wليو� �لغر\  في  تقع 

�لر�يا�   gياsأل� �لو�$   –  gشي كل  كا$  لقد  �إلغريقية.  �لدينية  للمهرجانا� 
�لغامر, 
�لتوقيت – محسوبا   gألضو�� wستخد��
�لليلية  �لنظا@, 
�لساعة  
ضع 

�إلثا�_  من  بلغو�  �قد  �لنا`  �لفيديوكليب    ;
�ظهر� عر لقد  متناهية.  بدقة 
 Sieg Heil "نشو, مر��ين شعا@ "سيغ هيل
كل مبلغ 
هم ينشد
$ في لذ, 


يقدسو$ �لفوهر@ 
كأنما هو _له. �كانت تبد� على �جو- �لجماهير مالمح 
غبطة مجنونة. لم يكن nلك �لحاc نتيجة لقناعة �لنا` بما يقوله لهم �لفوهر@، 


nلك أل$ خطب هتلر لم تكن مقنعة �لبتة. فقد كانت خطب هتلر في �لغالب 
كانت   gإللقا� في  هتلر  طريقة   $� _ال  لها،  قيمة  
ال  
مكر@,  
صبيانية  مبتذلة 

حين   ،cلطبو� قر	  مثل  مخد@  _يقاعي  نبض  لها  
كا$  سامة  بطاقة  مشحونة 
�لنا`  lال�  
ضغط  �لجياشة  �لجماهيرية  �لعاطفة   k
عد هذ�  _لى  يضا� 
 $_ هائلة.  جماهيرية  هستيريا  �لنتيجة  تكو$  محصو@,،  منطقة  في  �لمحتشدين 
 Vية �لتي يخاطبها هتلر تغيير� للوعي كذلك �لذsليشاهد في �لتجمعا� �لنا gلمر�

ينسبه �ألطباg �لنفسانيو$ _لى تجربة نفسية غامضة".11
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 كا� هنا) شعو� بالحاجة ,لى ,يجاM �موE متميز_ إلثا�_ �لمشاعر �لقومية �لر�منسية لدt �لشعب من 

شاكلة: "�لجيش �أللماني"، "�لشعب �أللماني"، "�لعلم �أللماني" � "�لد� �أللماني"، ,لخ..
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 ��gللقا�  $_ لقلنا  �لدقة  تحرينا  
لو 
تنويم  جلسا�  بمثابة  كانت  �لناsية  �لجماهير, 
من  �لجماهير  فيها  ٌتجّر�   Vجماهير مغناطيسي 
مما  �لعاطفة  لسلطا$  
تخضع  �لتفكير  ملكة 
يسهل قيا�تها _لى جميع ضر
\ �لشر 
�لفسا�. 
 n_ �لر
منسي.  �لشخص  تضليل  يسهل  
لهذ� 

في  مناسبة   �
في ظل ظر يصبح   $� يمكنه 
كما  متحمسا.  فاشيا   
� عنصريا  
جيز  
قت 
�لنا`  يهاجم  شيوعيا  مجند�  يصبح   $� يمكنه 
 

هو ير�� �ناشيد �لما@شا� �للينينية � gألبريا�
 cمعها على _شعا wيفقد عقله _لى �@جة يقد $�

�لنا@ في جسدN في سبيل ما يعتبرN قضية عا�لة. _$ من �لممكن �$ يكو$ �لر
منسي قاسيا 
 �

ليس ثمة حد .kيبكي بحر�@, في لحظة �خر Nحشيا في لحظة ما في حين تجد


 kباألحر  
� لعو�طفه  �سير�   gلمر� 
يصبح  �لحكمة  lلة  تتعطل  ينشأ حين   Vلذ� للجنو$ 

للمشاعر غير �لعقالنية

لقد سيطر� �لنزعة �لعاطفية �لتي نفثها 

�لشيطا� في مشاعر �لناz. فقد �صاخو� 

باهتما� لخطب هتلر، بل �0ثنو� على جر�ئمه 

�لوحشية. 
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﴿ لََّعَنُه �هللاُّ َ�َقاOَ َألَتَِّخَذ�َّ ِمْن ِعَباMَِ) َنِصيًبا 

مَّْفُر�ًضا َ�ُألِضلَّنَُّهْم َ�ُألَمنَِّينَُّهْم َ�آلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ 

#�rََ� �َألْنَعاِ� َ�آلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّر�َّ َخْلَق �هللاِّ َ�َمن 

ْيَطاَ� َ�ِليָדا مِّن �Mُِ� �هللاِّ َفَقْد َخِسَر  َيتَِّخِذ �لشَّ

  (119-118 /Tلنسا�) ﴾ ُخْسَر�ًنا مُِّبيًنا

تعدM 0يديولوجيا� 

�لر�منسية
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�لتي يهيجها �لشيطا$ في �
�خله. 
�لقومية  عن  �لناشئة  �لر
منسية  lثا@  _لى  �لكتا\  من  �لسابق  �لفصل  في  تعرضنا 
�لر
منسية. 
سننظر في هذ� �لفصل _لى بعض �لتجليا� �ألخرk للر
منسية 
nلك للتعر� 

c هذN �أليديولوجيا� �لتي سنتحد� �
على بعض �لمصائب �لتي جرتها على �إلنسانية. 

عنها هي �لشيوعية �لتي ال تقل سو�g عن �لقومية �لر
منسية. 

�لر�منسية �لشيوعية
ٌطرحت �لشيوعية �
c ما طرحت بزعم �نها �يديولوجية عقالنية. 
كا$ ٌمؤسساها 

فريد@يك �نجلز (w1895-1820) قد تبنيا �لفلسفة  )w1883-1818ما@كس ( c@كا
�لما�ية 
�لتي ظنا �نهما يستطيعا$ تطبيقها على حقل �لعلوw �الجتماعية لتفسير "قو�نين 
�لتا@يخ". 
لقد فّر� ما@كس بين مر�حل مختلفة من �لتا@يخ: فالد
c �لمتقدمة في nلك 
�لطو@  هذ�   $� ما@كس  تنبأ  �لر�سمالي".  "�لطو@  في  تعيش  كانت  بريطانيا  مثل  �لوقت 
�لثو@,   Nهذ بأ$  تنبأ  كما  �الشتر�كية.  مرحلة  تعقبها  ثم   cلعما� يشعلها  ثو@,  ستعقبه 
في  ستقع  
�نها  �نفسهم   cلعما� من  بمبا�@,  ستقع  �نها   V� تلقائي،  بشكل  ستحد� 
بريطانيا 
في غيرها من �لد
c �لصناعية، _ال �$ تنبؤ�� ما@كس لم  تصد�. 
�لحق �$ 
_خفا� هذN �لتنبؤ�� تجلى خالc 30 _لى 40 عاما بعد هال~ ما@كس. فلم تقع ثو@, 
في بريطانيا 
ال في غيرها من �لد
c �لصناعية �ألخرk، بل حد� �لعكس حيث تحسنت 

ظر
� �لعماc �الجتماعية 
�القتصا�ية. 

Eيف �MعاT �لشيوعية للعقالنية 
عليه يجب تصنيف نظرية ما@كس ضمن �ألخطاg �لتا@يخية �لكثير, �لتي �@تكبت 
حا
لت  فقد  يحد�،  لم  هذ�   $� _ال  _ّطر�حها.  بالتالي  
يجب  �الجتما	"  "علم  باسم 
مجموعة من �ألفر�� 
صفو� �نفسهم بـ "�لما@كسيين" 
بمشقة تحقيق نبو��g ما@كس 
�لخائبة. فرغم عدw حد
� �لثو@, �لتي تنبأ ما@كس بأنها ستحد� بشكل تلقائي، فقد 
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سعى �لما@كسيو$ _لى _حد�� هذN �لثو@, بتأسيس �لتنظيما� �لتي ستفجر هذN �لثو@, 
�لتي سعت  �لما@كسية  �لشخصيا�  
�هم   sبر� هو  لينين  
�لعنف. 
كا$  �لقو,  بوسائل 

لمر�جعة نظرية ما@كس 
�لتما` �لعذ@ لفشل تنبؤ�ته.
�كد لينين �$ �لثو@, لن تقع في �لبلد�$ �لمتقدمة مثل بريطانيا، 
لكن ستحد� في 
�لشيوعية ستصا�� نجاحا في @
سيا  بأ$  �لمتخلفة صناعيا مثل @
سيا. 
sعم  �لبلد�$ 


ستنتشر من هنالك _لى بقية �@جاg �لعالم. 

سيا 
هو يعد �لعد, @ t@خا

لتحقيق حلمه هذ� قضى لينين سنو�� كثير, ��خل 
 Vالضطر�\ �لذ�
لقياw �لثو@,. 
قد الحت �لفرصة للينين لتحقيق حلمه بسبب �لفوضى 
�حدثته �لحر\ �لعالمية �أل
لى. _ال �$ تنبؤ�� لينين منيت بالخيبة شأنها في nلك شأ$ 
تنبؤ�� �ستاNn ما@كس، _n لم ينجح �لنظاw �لذV �نشأN كما لم تنتشر �لشيوعية _لى بقية 
�نحاg �لعالم كما تنبأ. فاالتحا� �لسوفيتي �لذV �نشأN لينين يرقد �ليوw في جو� �لتا@يخ 
�ما �ألنظمة �لشيوعية �لتي فرضها �لشيوعيو$ على �لد
c �لتي �حتلوها فقد تها
� مثل 
تجربة  �سو�  �لشيوعية كانت   $�  wليو� �لعالم  في  به  �لمسلم  من  
�صبح  �لتو�.   ��
@�

سياسية في �لقر$ �لعشرين 
�كثرها فشال. 
نبو�gتها  تحقق   wبعد فقط  ليس  ثبت  قد  
قصو@ها  �لشيوعية  �لنظرية  فشل   $_

�نهيا@ �لنظاw �لذV �نشأته بل 
بإخفا� �ألسا` �لفلسفي �لذV قامت عليه. فقد برهنت 
�لفسلفة  عليها  نهضت  �لتي   pلمبا�� خطإ  على  �لعشرين  �لقر$  في  �لعلمية  �لكشوفا� 

�لما�ية 
�لتي هي �ألسا` �لذV قامت عليه �لما@كسية.
فمثال:

s .1عمت �لما@كسية �$ �لكو$ �sلي �لوجو� 
�$ �لما�, لم تخلق، _ال 
�$ نظرية �النفجا@ �لعظيم  The Big Bang theory  �لتي ظهر� في �لقر$ 
�لعشرين تدc على �$ �لما�, 
�لزمن قد خلقا من عدw. تقوc هذN �لنظرية �$ 
�لكو$ 
جد من �لعدw قبل 10 _لى 15 مليا@ سنة ماضية في شكل نشاv صغير 
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مفاجئ. 
بعبا@, �خرk، فإ$ �لحقيقة �لتي تكشف عنها نظرية �النفجا@ �لكبير 
هي �نه ال شيg يحد� بالمصا�فة �لمحضة، 
�$ ثمة حركة �
 نشاطا 
قع من 
عدw، ثم �عقبه ظهو@ �لما�, 
�لزمن. 
بهذ� تبطل هذN �لنظرية مز�عم �لما�يين 

تماما 
تثبت �$ �لزمن 
�لفعل �أل
c قد خلقهما �هللا تبا@~ 
تعالى. 
�نهما   V� ”مطلقا$“،  مفهوما$  
�لزمن  �لما�,   $� �لما�يو$  يزعم   .2
�لتي  �لنسبية  نظرية   $� _ال  تغيير،  يعتريهما  
ال  
ثابتا$   w�
�لد على  موجو��$ 
جاg بها _نشتاين �ثبتت �$ �لما�, 
�لزمن ليسا مطلقين بل ال يعد
�$ �$ يكونا 

0برE �موE �لر�منسية �لشيوعية يتمثل في صو� �لبلو�يتا�يا �هم يحطمو� �لقيوM �لتي عليهم، 

�صو� �ألشخا7 �لذين يلوحو� بقبضا� 0يديهم ��ألغاني �لثو�ية �لتي تمجد �الشتر�كية.
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تصو@�� قابلة للتغيير. 
3. يزعم �لما�يو$ �نه يمكن �ختز�c �لنشاv �لعقلي لإلنسا$ _لى تفسير�� 
ما�ية، _ال �$ �لكشف عن �قائق �لعقل �ثبت 
جو� عد, 
ظائف عقلية ال تقابلها 
�V مظاهر من مظاهر �لعقل 
شهد� على �$ 
جو� عقل �إلنسا$ سابق لوجو� 

 .G
�لما�, 
ينتمي _لى عالم �لر
�لوجو�  _لى   �gجا بل  تخلق  لم  �لحية  �لكائنا�   $� �لما�يو$  يزعم   .4
�لعلمية  �لكشوفا�   $� _ال  
ين، @�� نظرية  تزعم  كما  �لمحضة  بالمصا�فة 
 $�  wليو� �لنا`  يسلم   n_ �لزعم  هذ�  تدحض  �لعشرين  �لقر$  في  تمت  �لتي  
_لى �هللا  �لخلق  _لى نسبة  �لعين مما يقو�  للمخلوقا� تصميما بديعا ال تخطئه 

تبا@~ 
تعالى. 

نخلص من nلك _لى �لقوc بأ$ �V نظرية تدعي لنفسها �لعقالنية ثم ينها@ 
�لو�ضحة،  �لحقائق  تساندها  
�لعلم 
ال  �لعقل  تقرير��  ��عاrها هذ� في 
جه 
�لنظرية   Nبهذ �لمؤمنين  على  يتعين  _نه   .g�@�sال�
 �لرفض  تستحق  نظرية  فهي 
 Nباطل ال يسند �نها sعم  فعلو�  لهم _$  �لعقالني، 
سيتبين  للفحص  _خضاعها 

.Oلما� z0� :عر�با �لشيوعية، ما�كس (,لى �ليسا�) �0نجلز (,لى �ليمين). �في �لوسط �لترجمة �لر�سية لكتا1 ما�كس 
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�ليل. 
لو �نصا	 �لشيوعيو$ لحكم �لعقل 
�لمنطق 
�لعلم 
تركو� �لتهويم في 
عالم �ألحالw �لر
منسية لوجد
� �لف سبب 
سبب الّطر�G هذN �لنظرية 
�لتبر_ 

منها. 
 n_ عو�@ها،   gجال @غم  بالشيوعية  يتشبث  من  هنا~   cيز� ال  �نه  �لعجيب  
من 
 c

 �n~ تحا� �لعالم  �لجزg من  ثو@ية في هذ�  
نسمع بخر
t حركا�  kنر cنز� ال 
تحويل �ألحالw �لما@كسية _لى 
�قع عن طريق �لثو@, 
�لحر
\ �ألهلية 
حر\ �لعصابا� 


�إل@ها\. 
لقد سقط �التحا� �لسوفيتي 
سقطت معه �
c منظومة �لكتلة �لشرقية في حين 
 Oلك لم ٌتهجر. فال تز�n تبنت �لصين نظاما �قتصا�يا @�سماليا، _ال �$ �لشيوعية برغم
�لدماT �غم  �ليو� �ال تز�O سا�M_ في سفك  تا�يخ  �لشيوعية فاعلة حتى  �لحركا� 

يلقو$  نر�هم   n_ مجنحا.  خياال  تكو�   �0 تعد�  ال  بها  تبشر  �لتي  �لثو�_  بأ�  قناعتها 

�ألناشيد   $
ير�� 
�لهال~ 
هم  �لمحا@�   gبأنفسهم في سو�
كو$ بعقيدتهم �لبالية في @
مانسية  �لشيوعية �لحماسية 
يمسِّ


بعنا� �عمى نو�ظرهم عن @rية �لو�قع. 
بهذ� يتبين لنا �$ �لشيوعية �عو, ال تستند _لى �لعقل، 

�$ �صحابها يتشبثو$ بها ألسبا\ ال تمت _لى �لعقل بسبب. 
 kمن سبب سو بالشيوعية  �لتشبث  لهذ�   $
�لكثير  kير 
ال 
من  مزيد  بعد  لكن  �لمجنو$.  
�لهو`  �ألعمى  �لتعصب 
�ألثر  يقبع  �لمفتر;  �لتعصب  هذ�  تحت   $� يتضح  �لتقصي 

�لطاغي للر
مانسية.

من 0مثلة �لر�منسية �لشيوعية
في �لبدg ال بد من مالحظة �$ �لنا` في �لعا�, يجهلو$ 

,� �ألشخا7 �لذين يشعلو� �لنا� في 

0جساMهم ألجل فكر_ �0 مبد, ,نما 

تتلبسهم حالة متطرفة من �لنزعة �لعاطفية. 

,� عجزهم عن �لتفكير �لعقالني هو �لذ\ 

يدفعهم إلتيا� 0فعاO شاr_ يعد�نها ضربا 

من �لشجاعة.
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�لر
G �لر
منسية �لتي تسم �لشيوعية 
nلك لكثر, �ستخد�w �لشيوعيين لمصطلحا� �لعلم 

�لفلسلفة 
�لعقالنية في �حا�يثهم، _ال �$ �لشيوعيين في حقيقة �ألمر يطو@
$ �فكا@هم 
 wيخد ال  علمي  �كتشا�  كل  بعنا�  يرفضو$  نر�هم  بل  
مانسية.  @ نظر,  منطلق  من 
 c
�غر�ضهم 
يصمونه بـ "�لبرجو�sية". 
قد nهب ستالين _لى �بعد من nلك حين حا

."V@ليتا

�آلخر "�لبر "Vsصياغة هذ� �لتحامل بالتفريق �لسخيف بين �لعلم "�لبرجو�
��ألشعا�  ��لمجال�  �لمنشو���  في  �لنظر  0معنا  فلو   ،kألخر� �لناحية  
من 
 n_ ،ألناشيد �لشيوعية لتبين لنا عمق �لصلة بين �إليديولوجية �لشيوعية ��لر�منسية��

نجدهم يقدسو$ �فكا@� معينة 
يقيمو$ معها �@تباطا عاطفيا مفرطا. 
�هم هذN �ألفكا@ 

يتشبث  خير.  لكل  
بد�ية  شر  لكل  نهاية  �لشيوعي  عند  فـ"�لثو�_"  "�لثو@,".  فكر, 
�لشيوعيو$ بيأ` بفكر, خيالية هم موقنو$ بمفا@قتها للو�قع. 
ال يعرضو$ فكرتهم عن 
"�لثو@," على ميز�$ �لعقل كما ال يخطر ببالهم مثال �$ يتساgلو� قائلين:"ما هو �لهد� 
من تفجير �لثو@,؟" "ما �لمسّو� لتفجير ثو@, يلقى فيها lال� �ألبرياg مصرعهم 
يعاني 
بسببها �لمجتمع كله؟" "هل من سبيل lخر إلصالG �حو�c �لفقر�g سوk �لثو@,؟" "ما هو 
�ثر هذN �لثو@, على �القتصا�؟" "كيف ستحكم �لبال� بعد �لثو@, 
كيف ستحل صر�عاتها 

�لد�خلية 
كيف سيقضى على مهد��تها �لخا@جية؟".

�ألخير.  c
ال يرk �لشيوعي �V �همية لهذN �ألسئلة، أل$ �لثو@, هي هدفه �أل

_$ حد� �$ تكرw باإلجابة على هذN �ألسئلة فستجدN يفز	 _لى كتب لينين 
ستالين 
�لعاطفية  فاألشعا�  عقالنية.  _جابة   V� يعطيك   $�  $
�  gبلها ببغا
ية  فيها  ما  
ير�� 
�0غاني �لثو�_ �لحماسية هي �لربا� �لوحيد �لذ\ يشد- ,لى فكر_ �لثو�_. 
كثير� ما 

يتر�� في ��\ �لشيوعيين �لحديث عن "�لبال� �لجميلة �لتي تغطيها �ألsها@" 
 "�لشمس 
�لثو@,  
فكرته عن  �لشيوعي  بين  �لعالقة  تشبيه  يمكن  �نه  
�لحق  �ألفق".  على   gلحمر��
بقصة حب @
مانسية. 
ثمة معا@; للشيوعيين في �لجامعا� 
معا@; كتب 
مر�كز 
لتبجيل 
تجميل   wلتي تستخد�  sلرمو�  ��n منها @�يت  V� لى ��خل_ _�n �لفت  ثقافية 
هذN �لر
منسية. فهنا) صو�_ �لبر�ليتا�\ �لجبا� �هو يحطم �لقيوM عن نفسه، �صو� 
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لقبضا� �أليد\ �0غاني ثو�ية تحكي عن �لكفا� حتى �لمو� عن �الشتر�كية.

 Vيائهم. فغالبا ما يرتدs�

تنعكس هذN �لر
منسية �حيانا على ثيا\ �لشيوعيين 
�لشيوعي �لشا\ ستر, من �لكاكي 
غطاg للر�` من �لنو	 �لذV يرتديه �لكوماند
، مقلد� 
بذلك �لمناضل �لشيوعي من �مريكا �لالتينية، تشي غيفا@�، 
ال بد �نك 
�جد في غرفته 
ضمن متاعه �لشخصي صو@, لغيفا@�. 
�لفر� �لوحيد بين �لشيوعي 
بين طالب �لجامعة 
�لمهو
` بأحد نجوw �غاني �لبو\ يتمثل في نو	 �لنجم �لذV يمجدN كل منهما، فنجمه 

�لمحبو\ ليس مغنيا بل مقاتال من مقاتلي حر\ �لعصابا�. 

من �المثلة �ألخرk �لمثير, لر
مانسية �لشيوعيين تلذrهم �لكبير بما يتعرضو� 
له من tr0 �0لم ��ستمتاعهم بتعاطف �لناz معهم. فالشيوعي �لسجين مثال قد يدخل 

في ,ضر�1 عن �لطعا� قد يفقدN حياته لقاg تحقيق بعض �ألهد�� �لتافهة. فهو من جهة 
�لنا` معه 
من �لجهة �ألخرk يفخر لدخوله  يتلذn بما يصيبه من �لم 
يسعد بتعاطف 

 tقد��� خا�قة �ال هم لهم سو \�r 7تها كاشخاMقا E0سو0 ما في �لشيوعية هو محا�لتها ,بر� �,

خدمة �لشعب. في حين 0نهم ال يعد�� كونهم مجرمين تسببو� في هال) ماليين �لناz. �تهد{ هذ- 

._Mلقا� Tتهم فينسو� بذلك جر�ئم هؤالMعاطفيا بقا zلدعاية ,لى �بط �لنا�
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 .cمر, �ألبطاs
 Nيجد Vمنسي �لذ

يصل �الستمتا	 �لر
�لشيوعيو$ في �أللم _لى مستويا� عالية �حيانا. 
مخيفة  �عماال 
حشية  �لشيوعيو$  �@تكب  فقد 
في مظاهر�تهم، فتجدهم مثال يشعلو$ �لنا@ في 
�عمد,  _لى  منهم  
�حد�   $
يقيد  
� �جسا�هم 
 cالشتعا� سائال شديد  عليه  يصبو$  ثم  حديد, 
�ألناشيد   $
ينشد ثم  فيه  �لنا@  يشعلو$  ثم 
يتضح  �لحماسية 
هو يحتر�. 
كما  �لشيوعية 
تصرفا�  فإ$  �لمحفوظة  
�لصو@  �للقطا�  من 
�لوحشية   cألعما�  Nهذ يرتكبو$  �لذين  �ألفر�� 
_نهم   n_ �لناsيين،  تشبه كثير� تصرفا� مو�كب 
يدخلو$ في حالة من " فقد�$ �لوعي" 
�لخد@ 

�لعاطفي 
�لنفسي.
ال شيg سوk �لعنا� يبقي �لشيوعي على 
�لتي  �لمثل  شيوعيته @غم علمه باستحالة تطبيق 
باأليديولوجية  �ألعمى   wاللتز�� 
هذ�  بها.  يؤمن 
شاكلة:  من  تبجحا�  تعكسه 
�لشيوعية  كانت   $_ يهمني  "ال 

هذ� �لملصق �مز تقليد\ للر�منسية 

�لشيوعية. �هي ملصقا� تهد{ ,لى 

 �Mتهم �مباMبط �لشعو1 عاطفيا بقا�

._Mلقا� Tهؤال
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مبد� مغلوطا، 
ال يهمني _$ نجحنا �
 �خفقنا، �لمهم �نا شيوعي 
سأظل كذلك حتى 
�لمو�". 
ال جرw �$ هذ� سلو~ يعر; عنه 
يمجه كل شخص عقالني. 
يشبه هذ� 
@غم  حبها  على   Nrبقا
 بامر�,  @جل  تعلق  يعكسها  �لتي  �لجنو$  حالة  �ألعمى  �النقيا� 

خد�عها 
_nاللها له. 
 $� �آل$  تبين  قد  �نه  ال@يب 
من  نو	   kسو ليست  �لشيوعية 
يستخدمها  �لتي  �لر
منسية  �سلحة 
عقولهم  �لبشر  ليسلب  �لشيطا$ 

ليلفتهم عن عبا�, @بهم 
�إليما$ به. 
�نها  بالشيوعية  �لمؤمنين  sعم  
@غم 
مبد� 
فسلفة عقالنية _ال �$ �لشيوعية 
لصريح  �لمناقضة  باألفكا@  تحتشد 
على  �آل$  مضى  
قد  
�لعلم.  �لعقل 
�ألقل قر$ 
نصف من �لزما$ ظل فيه 
�لشيوعيو$ يستميتو$ في �لدفا	 عن 

الgهم   $� على  ليبرهنو�  عقيدتهم 


 طابع @
مانسي.n لقضيتهم

�لحقيقة ليس ثمة فر� في �لنفسية �لتي 

جمعت �لشيوعيين للتظاهر في �لصين �في 

�التحاM �لسوفييتي عن تلك �لنفسية �لتي 

ساقت �أللما� للتجمع ��لتظاهر في 0لمانيا 

�لّناEية. فكال �لفريقين كانا يندفعا� خلف 

Eعمائهما �هم فاقد� �لشعو�. 
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﴿ َ�ِ,�rَ َفَعُلوْ� َفاِحَشًة َقاُلوْ� َ�َجْدَنا 
َعَلْيَها #َباTَنا َ��هللاُّ 0ََمَرَنا ِبَها ُقْل ِ,�َّ �هللاَّ 

َال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاT 0ََتُقوُلوَ� َعَلى �هللاِّ َما 

َال َتْعَلُموَ� ﴾ (�ألعر�{/ 28).

�لر�منسية باسم �لدين 
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تتقمص   G
@ هي  بل  �nتها،  في  �لنمو  كاملة  �يديولوجية  �لر
منسية  ليست 
�يديولجيا� �خرk مختلفة لتمنحها خاصية عاطفية تتيح لها سلب عقوc �لنا`. 
كما 

�لفاشية،  
�لشيوعية  �لعصرية  مثل  �لمنحرفة  �لال�ينية  �أليديولجيا�  �لر
منسية  تختر� 

فإنها تؤثر في بعض �ألحيا$ على �صحا\ �لديانا�.
قبل �$ نلج في في هذ� �لموضو	 يحسن بنا �ستيعا\ مسألة في غاية �ألهمية، 

هي �$ �نتسا\ حركة ما _لى �لدين ال يعني �نها محقة في �عو�ها هذN. فالتا@يخ يزخر 
بأمثلة كثير, ألفر�� 
جماعا� 
�فكا@ كا$ هدفها تدمير �لدين 
�تباعه @غم تلفعها بلبو` 
�لدين. 
يقدw لنا �هللا �مثلة لهذN �لحاال� في �لقرl$ �لكريم. فجد في �لقرl$ مثال قصة 
@جل مجرw كا$ يخطط لقتل نبيg �هللا صالح. لقد تعاهد هذ� �لرجل 
�لمتآمر
$ معه 

باسم �هللا قائلين:
َلُنَبيَِّتنَُّه 0َ�َْهَلُه ُثمَّ َلَنُقوَلنَّ ِلَوِليِِّه َما َشِهْدَنا َمْهِلَك 0َْهِلِه َ�ِ,نَّا  ﴿ َقاُلو� َتَقاَسُمو� ِباهللاَِّ 

َلَصاMُِقوَ� ﴾ (�لنمل/ 49).

بـ  �هللا  @سل  يتهمو$  ��ئما  كانو�  
حا@بوهم  �لرسل  خالفو�  �لذين  �لوثنيين   $_

مخافة �هللا: kلكذ\ على �هللا" ناسبين �نفسهم _لى �لتقو� gفتر��"

�هللاَُّ  َ�َيْمُح  َقْلِبَك  َعَلى  َيْخِتْم  �هللاَُّ  َيَشِأ  َفِإ�  َكِذًبا  �هللاَِّ  َعَلى   tْفَتَر� َيُقوُلوَ�   �ْ0َ ﴿
 .(24 /tلشو��) ﴾ �ُِد� �ْلَباِطَل َ�ُيِحقُّ �ْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه ِ,نَُّه َعِليٌم ِبَذ�ِ� �لصُّ

ففرعو$ �لذV بلغت به �لوقاحة حد� جعله يدعي �أللوهية يقوc عن موسى:
Mِ Oَيَنُكْم 0َْ�  ﴿ َ�َقاOَ ِفْرَعْوُ� rَُ��ِني 0َْقُتْل ُموَسى َ�ْلَيْدiُ َ�بَُّه ِ,نِّي 0ََخاُ{ �0َ ُيَبدِّ

�0َ ُيْظِهَر ِفي �ْألَْ�ِ� �ْلَفَساMَ ﴾ (غافر/ 26). 


هذ� �ليل على �$ من �لممكن للمرg �$ يكو$ منحر� �لفكر 
�لسلو~ @غم @فعه لر�ية 
�لدين، 
�لر
منسية تأتي على @�` �النحر�فا� �لتي تنسب ظلما _لى �لدين @غم �نها ال 

تمت _لى �لدين بسبب. 
علما  نحيط   �0 �لمهم  فمن  بالدين،  �لر
منسية  �لبعض  خلط  كيف  نفهم  
لكي 
بفكر_ "�إلخال7". فاإلخال� معناN �$ تفعل شيئا تبتغي به 
جه �هللا فقط. فإ�n �ستوفى 
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في  
�لجها�  
�لزكا,   wلصيا�
 فالصال,  �هللا.  يرضاها  عبا�,  �إلخال� صا@   vلعمل شر�
 V�
سبيل �هللا 
غير nلك من �فعاc ال تكو$ عبا�, _ال _�n قصد بأ��ئها 
جه �هللا تعالى. 

:$lجه �هللا فهي باطلة بنص �لقر
عبا�, لم ير� بها 
﴿ َفَوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن �لَِّذيَن ُهْم َعْن َصَالِتِهْم َساُهوَ� �لَِّذيَن ُهْم ُيَر�ُ��َ� ﴾

(�لماعو�/ 6-4).


هذN هي �لطريقة �لتي تّشوN بها �لر
منسية �لدين. فهي توجه �لدين صو1 غايا� 
ال ير�M بها �جه �هللا، كما 0نها تقد� �لدين كتجربة عاطفية يشبع �لناz فيها حاجاتهم 

�لعاطفية، 
ال تما@` طمعا في @ضو�$ �هللا.

فهما  �لنا`  �nها$  في  تغر`  
�لمهم  �لخفي  �لفر�  لهذ�   � بتغطيته  �لر
منسية   $_

ساقت �لر�منسية �لمغلفة بغال{ 

�لدين �لعديد من 0تباعها ,لى �النتحا� 

�لجماعي في �لواليا� �لمتحد_ 

�ألمريكية. �,لى �ليسا� نشاهد صو�_ 

 80 Mفيد كو���" �لذ\ قا�M"لـ

شخصا من 0تباعه ,لى �لمو� في عا� 

1993. 0ما �لصو�_ �لموجوM_ في 

�ألعلى فهي لـ "جيم جوناz"، �في 

عا� 1978 قاM 900 شخص من 

0تباعه ,لى �النتحا�.
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مغلوطا للدين فينتج عن nلك ��sها@ �لمذ�هب �لباطنية 
�نتشا@ها. فعندما يذهل �لنا` عن 
فهم �لدين بوصفه خضوعا هللا 
يشرعو$ في �لنظر _ليه كأ��, لتحقيق "�لنشو_ �لنفسية" 
هذ�  في  �كثر  تو@طهم  �لتي  �لباطنية  �لمما@سا�  من  طائفة  
ساطهم � في  تظهر  عندئذ 

�لسلو~.
في  �هللا  �نزله   Vلذ� 
�لدين  بالر
منسية  �لُمخّد@  �لدين  بين  مقا@نة   Vنجر عندما 

�لقرl$ تستبين لنا جملة من �لفر
� هي:
1. يوجه �هللا �لنا` في �لقرl$ الستخد�w عقولهم 
_جالة مطي فكرهم في lفا� 
�لكو$ 
ما فيه من مخلوقا� لعلهم _لى @بهم يرجعو$، ,ال �0 �لنظر_ �لر�منسية للدين 
ما  تعطيل  على  تحضهم  بل  عقولهم،  �ستخد��  ,لى   zلنا� ترشد  �ال  �لعقل  تستبعد 

حباهم �هللا من ملكة �لتفكير.

فهنا~ مثال  �لذ��،  �لنفس �جلد  تعذيب  للدين  �لر�منسية  �لنظر_  تحّسن   .2

,� �لناz �لذين ُيلقو� بأنفسهم في �التجاها� 

�لمنحرفة تحت تأثير �ألحاسيس يبتعد�� 0كثر فأكثر 

عن �لدين �لحق �توجيها� �لعقل �لسليم. ��لصو�_ 

�لموجوM_ في �ألعلى هي لـ”هر{ 0بلو��يت”. �هذ� 

�لشخص يلقب بـ”�M”، �قد صد� 0تباعه 0قو�له 

فانتحر�� بشكل جماعي.
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بعض �لطو�ئف �لنصر�نية �لتي يعتقد �فر��ها 
�نفسهم  بتعريض  عيسى  من  يقتربو$  �نهم 
مثل  �لشرقية  �لديانا�  بعض  
في  للصلب. 
�لبوnية يكتسب �لمرg قدسية بتجويع نفسه 
nلك   kسو
 �لخشنة،  �ألمكنة  في  
�لرقا� 
 $lلتضحية بالنفس. �ما في �لقر� \
من ضر
فال 
جو� �لبتة لفكر, تعذيب �لمرg لذ�ته. 
�آلية �لتالية تعبر بأسلو\ بليغ عن هذ� �لفهم 

�لر
منسي: 
﴿ ِ,�َّ �هللاَّ َال َيْظِلُم �لنَّاzَ َشْيًئا َ�َلـِكنَّ �لنَّاzَ 0َنُفَسُهْم َيْظِلُموَ� ﴾ 

(يونس/ 44).

صفو, �لقوc، �$ �لتعاطي �لر
منسي مع �لدين يغذV في �إلنسا$ ميوال _لى تقديس 
�ألفر�� 
تأليههم 
_لى �لطيش 
�لتسر	 
�لحنين �لمرضي _لى �لماضي 
تدمير �لذ��. _نه 

ببساطة نهج مزيف 
مكو$ من معتقد�� 
مما@سا� ال تمت _لى �لدين بصلة.  

حمل �لنفو` على �تبا	 شريعته يفضل  Nبدال من �لسعي لمعرفة مر�� �هللا من عبا�
 $
�لنا` �تبا	 ما �لفو� عليه lباgهم من معتقد�� 
�نماv سلو~ 
طر�ئق تفكير، فال يسير
حياتهم بتقييم �لظر
� �لتي تحيط بهم بشكل عقالني بل يتشبثو$ بأنماv تقليدية من 
�لفكر 
�لسلو~. 
هذ� �نحر�� حذ@ �هللا منه مر�@� في �لقرl$ �لكريم، 
من nلك قوله 

,� 0صحا1 �ألMيا� �لباطلة 

ير�� في �لغالب 0نه من 

�لمقبوO ,لحا� �لضر� 

باألبد��، �باإلضافة ,لى 

rلك فهم يتصرفو� باسم 

�لدين. �بالتالي فهذ- هي 

نتيجة �لفهم �لّر�منسي 

للدين.
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تعالى:  
َ�َجْدَنا  َما  َحْسُبَنا  َقاُلوْ�   Oِلرَُّسو� َ�ِ,َلى  0َنَزOَ �هللاُّ  َما  ِ,َلى  َتَعاَلْوْ�  َلُهْم  ِقيَل   �rَ,ِ�َ ﴿
َعَلْيِه #َباTَنا 0ََ�َلْو َكاَ� #َباُ�ُهْم َال َيْعَلُموَ� َشْيًئا َ�َال َيْهَتُد�َ� ﴾(�لمائد_/ 104)، 


قوله: ﴿ َ�ِ,�rَ َفَعُلوْ� َفاِحَشًة َقاُلوْ� َ�َجْدَنا َعَلْيَها #َباTَنا َ��هللاُّ 0ََمَرَنا ِبَها ُقْل ِ,�َّ �هللاَّ 
َال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاT 0ََتُقوُلوَ� َعَلى �هللاِّ َما َال َتْعَلُموَ� ﴾ (�ألعر�{/ 28)، 
قوله: ﴿ 

َ�ِ,�rَ ِقيَل َلُهُم �تَِّبُعو� َما 0َنَزOَ �هللاَُّ َقاُلو� َبْل َنتَِّبُع َما َ�َجْدَنا َعَلْيِه #َباTَنا 0ََ�َلْو َكاَ� 

ِعيِر ﴾ (لقما�/ 21). ْيَطاُ� َيْدُعوُهْم ِ,َلى َعَذ�1ِ �لسَّ �لشَّ

خاتمـة
_�n �@�� �لمرg مما@سة �لدين �لذV يرضاN له �هللا، فالبد له �
ال �$ يخّلص نفسه 
ِمن  َيْدُعوَ�  َما   َّ�0َ�َ �ْلَحقُّ  ُهَو  �هللاََّ  ِبَأ�َّ  ﴿ rَِلَك  تعالى:  �هللا   cيقو �لر
منسية.  بر�ثن  من 
�ْلَكِبيرُِ ﴾ (�لحج/ 62). _$ �هللا هو �لحق 
�لو�قع  �ْلَعِليُّ  ُهَو  �0َ�ََّ �هللاََّ  �ْلَباِطُل  ُهَو  �Mُِنِه 

�لر
منسية  مثاليا�  عليهم   �nستحو� 
�لذين  "�لو�قعيو$".  _ال  يد@كها  ال  حقيقة  
هي 
�لر
منسية 
�لشيوعية، �
 �نهم ضلو�  بأيديولوجيا� منحرفة كالقومية   $
_ما �نهم متأثر
سبيل �لحكمة 
�لهدk بتفسيرهم �لمثالي للدين، �
 �نهم 
�قعو$ تحت تأثير فكر, �لحب 

�لر
منسي �لذV نستعر; له بالتحليل في �لفصل �لتالي من هذ� �لكتا\.
مما@سة  في   gلبد� �لطريقة   Nبهذ  $
يفكر �لذين  �ألفر��   gلهؤال تسنى   $_ 
حتى 
�لمما@سة   Nهذ �ستد�مة  من  يمكنهم   Vلذ� �لعقلي  �الستقر�@  _لى   $
يفتقر فإنهم  �لدين 
 $

nلك بسبب �لحالة �لر
حية �لمتقلبة �لتي تقو�هم _ليها �لر
منسية. هنا~ �نا` كثير
يشرعو$ في مما@سة �لدين تدفعهم _لى nلك حفنة من �ألفكا@ �لر
منسية لكنهم سرعا$ 
�هللا  لكن  �لدين.  من  �لمجر�,  حياتهم  سابق  _لى   $

يعو� �لمما@سة   Nهذ  $
يهجر ما 

يخاطب �لبشر قائال:
َماَ��ِ� َ��ْألَْ�ِ� َ�َما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُ- َ��ْصَطِبْر ِلِعَباMَِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميָדاِ ﴾  ﴿ 1�َُّ �لسَّ

(مريم/ 65).
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﴿ َيا 0َْهَل �ْلِكَتا1ِ َقْد َجاTُكْم َ�ُسوُلَنا ُيَبيُِّن 
ا ُكنُتْم ُتْخُفوَ� ِمَن �ْلِكَتا1ِ  َلُكْم َكِثيرً� مِّمَّ

َ�َيْعُفو َعن َكِثيٍر َقْد َجاTُكم مَِّن �هللاِّ ُنوٌ� 

َ�ِكَتا1ٌ مُِّبيٌن َيْهِد\ ِبِه �هللاُّ َمِن �تََّبَع ِ�ْضَو�َنُه 

ُلَماِ� ِ,َلى  َالِ� َ�ُيْخِرُجُهم مِِّن �لظُّ ُسُبَل �لسَّ

�لنُّوِ� ِبِإrِْنِه َ�َيْهِديِهْم ِ,َلى ِصَر�ٍ� مُّْسَتِقيمٍِ ﴾ 

(�لمائد_/ 16-15).

�لحكمة �لحقيقية 

�لتي تنبع من �إليما� 

�لخالص
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�ليومية.  في حياتنا  �لر
منسية  lثا@  �لكتا\ سنحلل  يلي من صحائف هذ�  
فيما 
لكن ال بد لنا قبل �لولوt في هذ� �لموضو	 �$ نفصل �لقوc في معنى فكر, "�لحكمة" 

�لتي �كثرنا من nكرها فيما سلف من صفحا� هذ� �لكتا\. 
�لغالب  في  يعز\  �لذكي  
�لشخص  �لحكيم  �لشخص  بين   Vلجوهر� �لفر�   $_
مجتمعاتنا  في   wعا بوجه   wتستخد  "gلذكا�" فكلمة   .Gفا� خطأ  
هذ�  �لمالحظة،  عن 

ير�� بها �إلشا@, _لى مضاg �لعقل 
هي جد مختلفة عن �لحكمة. _$ �لحكمة هي صفة 
�لمؤمن �لذV يستطيع _�@�~ lيا� �هللا �لخفية �لمبثوثة في �لكو$ 
ما فيه من مخلوقا� 
بما يتيح له فهم �لعالم �لذV يحيط به، _ال �$ �V محا
لة للتعامل مع هذN �ألشياg من 
خالc �العتما� �لصر� على قد@, �لعقل على �حتسا\ �لنتائج 
�لمقدما�، ستنتهي ال 
�إليما$   Vلقو� �لمؤمن  فهو صفة   gلذكا� �ما  للو�قع.  ميكانيكي ضّيق  _لى تصو@  محالة 
بربه، 
�لذV يحيا 
فق تعاليم �لقرl$. فالذكاg سمة فسيولوجية يمتلكها كل �لنا` مع 
�ختال� في �نصبتهم منها، _ال �$ �لحكمة صفة ال تكو$ _ال للمؤمنين. �ما غير �لمؤمنين 

فال نصيب لهم منها. 
�ستخد�ما  
�لمنطق  �لعقل  ملكا�  من   Nعند ما   wستخد�� للمؤمن  �لحكمة  تتيح 

_$ يكن nكيا، ال يسلم من �نحر�� �لتفكير  ،Nال حكمة عند Vلشخص �لذ�
@�شد�. 

فسا� �لحكم. 
لو تتبعنا  �لفالسفة غير �لمؤمنين عبر �لتا@يخ فسنرk �نهم قد طرحو� 
�شخا�  �نهم  
�حد. 
@غم حقيقة  بشأ$ موضو	  �حيانا  
متعا@ضة  بل  متباينة  �فكا@� 
 ~�@�_ عن  عاجزين  يجعلهم  مما  �لحكمة  
تنقصهم  �إليما$  من  ٌعٌطل  �نهم  _ال   gكياn�
�لحقيقة. 
�لحق �$ بعضهم قد �
قع �لبشرية في �خطا يأتي �
نها �لحصر. 
لو نظرنا في 
 cجا@

فالفسة  $
�لتا@يخ �لحديث لوقعنا على شو�هد كثير, على nلك. لقد �
قع مفكر

لة ال ينقصهم �لذكاg من �مثاc ما@كس 
�نجلز 
لينين 
تر
تسكي، �
قعو� ماليين من �
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�لبشر في �
خم �لكو�@�، 
nلك لعجزهم عن �ستخد�w عقولهم بكفاg,. فالحكمة ضما$ 

�لخير 
�لسعا�,، 
سبيل _لى بلو� هذN �لفضائل.  wللسال

 Nالنتبا�
يمكننا �لذكاg، _لى جانب �شياg �خرk، من �لتفكير 
�لتصو@ 
�لتركيز 

مباشر, �نشطة عمليه. لكن _لى جانب هذN جميعا، يمتلك �لشخص �لحكيم فهما عميقا 

يستطيع بهذ� �لذكاg �$ يمّيز بين �لحق 
�لباطل. 
لهذ� فإ$  ،Nبمفر� gلذكا� Nال يوفر

�لشخص �لحكيم يمتلك @rية تسمو كثير� على @rية �لشخص �لذكي. 
_$ �صل �لحكمة، كما سلفت �إلشا@,، عمق �إليما$ باهللا 
�لخو� منه. 
�لذين 
�لتي  �لحالة   Nلعلوية. _$ هذ� �لرrية   Nيهبهم @بهم هذ  N�
يتقو$ @بهم 
يقفو$ عند حد

يشير �هللا _ليها في �لقرl$ بقوله:
﴿ َما َجَعَل �هللاُّ ِمن َبِحيَرٍ_ َ�َال َسآِئَبٍة َ�َال َ�ِصيَلٍة َ�َال َحاٍ� َ�َلـِكنَّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� 

َيْفَتُر�َ� َعَلى �هللاِّ �ْلَكِذ1َ 0َ�َْكَثُرُهْم َال َيْعِقُلو�َِ ﴾ (�لمائد_/ 103)

تنتج من �فتقا@ معظم �لنا` _لى 
�إليما$ �لحق بعد �$ �@خى ليل �لكفر 

سد
له على حياتهم. 
من  �هللا  lتاها  �لتي  �لحكمة   $_
 pمبا� 
فق  
يحيو$  بالغيب  يخشونه 
من   �@فع  �لحق  �لمؤمن  تجعل   $lلقر�
�هم   $_
 كثير,.   Nبوجو �لمؤمن  غير 
 ~�@�_ هي  �لحكمة   Nهذ مكونا� 
كل  على  �لد�ئمة  �هللا  لهيمنة  �لمؤمن 
 gشي كل   $� بحقيقة  
عيه 
 �ألمو@ 

﴿  ِيا 0َيَُّها �لَِّذيَن #َمُنوْ� َ,� 

َتتَُّقوْ� �هللاَّ َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا 

َ�ُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم 

َ�َيْغِفْر َلُكْم َ��هللاُّ �rُ �ْلَفْضِل 

�ْلَعِظيِم ﴾

 (10 :Oألنفا�)
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يأتي _لى �لوجو� 
فق �لقد@ �لذV قد@N �هللا تبا@~ 
تعالى 
�ستشعا@N لمعية �هللا 
@قابته 
في كل لحظة من لحظا� حياته. باإلضافة _لى �$ �لحكمة تمنح �لمؤمن �لقد@, على 

 .cألحو�� cتبد
 �
�لتكيف مع تغير �لظر

عيه 
قد@ته �لفائقة على �لتحليل 

فطنته  Nصالة فكر�
_$ عمق بصير, �لمؤمن 

نبل �خالقه 
قو, شخصيته 
@صانة �فعاله 
�قو�له، كل �rلئك مر�
� طبيعي لما �
تي 
من حكمة. (لمزيد من �لتفصيل حوc هذ� �ألمر يرجى مطالعة كتا\: �لحكمة في نظر 

�لقر#� �لكريم  لها@
$ يحيى). 

�لرفيعة �لتي 
صفناها تنطبق على �لمجتمع بكامله. تصو@  تصو@ �$ هذN �لمز�يا 

 عمل. � cقو V� قبل �$ يقدمو� على $
�لمنافع �لتي تعو� على مجتمع قو�مه �فر�� يفكر

جو�  _لى  بحاجة  جميعا  �ننا   wجر ال  بالحكمة.   Nفر��� يتسم  مجتمع  
ضع  في  تأمل 
�نا` حكماg من حولنا لضما$ @�حتنا 
صحتنا 
�مننا 
هنائنا. كما �$ 
جو� �ألشخا� 
للمشكال�   cلحلو� _يجا�  
في  
�الضطر�\  �لفوضى  منع  في  عنه  غنى  ال   gلحكما�
�لتي تنبت منها هذN �لظو�هر. 
من nلك يتضح �$ مفتاG �لحل ألV مشكلة هو �إلقر�@ 

بالحاجة _لى �لحكمة.
�إلنسا$  يستطيع  
بالحكمة  �إلنسا$،  يقتنيه   gهم شي� �لحكمة هي   $� ال @يب 

nلك أل$ �لخلق �لذV ينميه �إليما$ في شخصية �إلنسا$،  Nنفع �آلخرين �كثر من غير
يجعل هدفه �ألسمى هو _@ضاg خالقه. 
يبدV مثل هذ� �لشخص صفا� �لمؤمن �لحق 
�لتي 
صفها �لقرl$ في جميع �طو�@ حياته، فيد�فع عن �لمستضعفين 
يرفق بالمشر�ين 

ال   cلعد� شأ$   gعال_ عن  �لمسئولية  
يستشعر  
�لمحتاجين  �لسبل  بهم  �نقطعت  
من 
يرضى �$ يرk _نسانا تنهشه مخالب �لمسغبة. 
تمكنه حكمته من تطبيق تعاليم �لقرl$ في 
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 $
حياته 
�ستشعا@ مسئوليته �الجتماعية. _ننا جميعا ننشد �مثاc هؤالg �لنا` �لذين يسخر

في �سد�g �لنصح 
�لتوجيه. 
ثمة  ��gنسب �إلجر�� nتخا�
عقولهم لتذليل �لمشكال� 


 عمل.� cلنا` من قو� gخير كثير فيما يصد@ عن هؤال
 Vلذ� �لد�هم  �لخطر   ~�@�_ علينا  �لسهل  من  يجعل  �لحكمة  ألهمية  _�@�كنا   $_

من �لمفيد  wلمجتمع بوجه عا�
يشكله غيا\ �لحكمة، 
هذ� �لخطر يهد� كال من �لفر� 

في هذ� �لصد� �$ نمعن �لنظر في �لمشكال� �لتي  ينشئها غيا\ �لحكمة. 
�لفصل  في  عنه  تحدثنا   Vلذ� �لر
حي  �لفسا�  هو  �لحكمة  نو�قض  �هم  �حد   $_

�لسابق من هذ� �لكتا\، �عني �لر
منسية.

 ما�r تعني �لر�منسية في �لحيا_ �ليومية؟
سبق �$ قلنا _$ �لر
منسية هي �$ يتصر� �لشخص 
فق ما تمليه عليه عو�طفه 

حي @  g�� 
�لر
منسية  
�لحكمة.  �لعقل   wباستخد� _ليها  يتوصل  �لتي  �لحقائق  
فق  ال 

من �لعالما� �لمهمة 

على �0 �لمرT �بتعد عن 

�لتوكل �لوقوi في بوتقة 

�ألحاسيس �لمختلفة 

مثل �لحز� ��لتشا�� 

��العتقاM بأنه ال مخر� 

 Oمن حالة �لكآبة. ��لحا

0نه على �إلنسا� �0 يثق 

في �هللا تعالى �يحسن 

�لظن به مهما كا� �لوضع 

�لذ\ هو فيه. 
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�لمجتمعا�  �فر��  من  فر�  كل  من  متمكن 
�لوثنية 
�لملحد,. 
@غم تفا
� تأثير �لر
منسية 
من شخص آلخر _ال �$ بعض �ألشخا� �كثر 
يأبه  ال  لمن  سبيل  
ال  �آلخرين.  من  عاطفية 
نفسه  يحمي   $� للدين  يكتر�  
ال   $lللقر
الجتثا�  سبيل  
ال  �لر
منسية.   @
شر من 
�لر
منسية _ال بالتصر� بحكمة، �V بالتصر� 
 ،$lلقر� تضمنها  �لتي  �لخلقية  �لتعاليم  
فق 
ال   $lلقر�  kهد 
فق  يحيا  ال  من  أل$  
nلك 

يمكنه �ستخد�w عقله بفعالية.
@غم كو$ �لر
منسية مرضا @
حيا _ال �نها 
معيا@ شائع جد� في �لمجتمعا� �لجاهلة يحكم 
على  �ثر�  
قد  عدمها.   
� �إلنسا$  خيرية  على  به 
 gببط يتسمو$  �لذين  �ألشخا�  معه  �صبح  _لى حد  �لمجتمعا�  هذ�  في  �لنا`  �غلب 

�النفعاc �لعاطفي عرضة لالتهاw بتحجر �لقلب 
قسو, �لمشاعر. 
هل يمكن للر
منسية �$ تكو$ بريئة جد� 
غير ضا@, كما هو معتقد؟ لو �جبنا عن 
هذ� �لسؤ�c بصد� فسنكتشف �$ �لر
منسية تفضي _لى مآال� 
خيمة. 
قد @�ينا في 
�لفصوc �لسابقة من هذ� �لكتا\ �آلثا@ �لو�ضحة للر
منسية على �لصعيد �الجتماعي _ال 
�$ لها �يضا lثا@� مدمر, جد� على �لحيا, �ليومية. 
�لر
منسية هي �حد �هم �سبا\ معانا, 

بعض �لنا` 
شكا
�هم �لناشئة من قضايا كثير, يعجز
$ عن �إلتيا$ بحلوc لها. 
في   vمبسو �لمضال�  كافة  من   tلمخر�
 �لمشكال�  جميع  حل  
أل$  لكن 

عليه  تغلب  �لذ\  �إلنسا�   �,

�لمشاعر ال يستطيع �0 يتخلص من 

فهو  �بذلك  0بًد�.  ��لحز�  �لضيق 

يظلم نفسه بنفسه. 
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�لقرl$، فإ$ �لمجتمعا� �لتي تتخذ من �لقرl$ منا@ هد�ية تنعم بجميع �لفو�ئد �لتي تجلبها 
ا ُكنُتْم ُتْخُفوَ� ِمَن  �لحكمة: ﴿ َيا 0َْهَل �ْلِكَتا1ِ َقْد َجاTُكْم َ�ُسوُلَنا ُيَبيُِّن َلُكْم َكِثيرً� مِّمَّ
�تََّبَع  َمِن  ِبِه �هللاُّ  َيْهِد\  َ�ِكَتا1ٌ مُِّبيٌن  ُنوٌ�  َقْد َجاTُكم مَِّن �هللاِّ  َكِثيٍر  َ�َيْعُفو َعن  �ْلِكَتا1ِ 

ِصَر�ٍ�  ِ,َلى  َ�َيْهِديِهْم  ِبِإrِْنِه  �لنُّوِ�  ِ,َلى  ُلَماِ�  �لظُّ مِِّن  َ�ُيْخِرُجُهم  َالِ�  �لسَّ ُسُبَل  ِ�ْضَو�َنُه 

مُّْسَتِقيمٍِ ﴾ (�لمائد_/ 16-15).

 gية �شخا� لهم �ستعد�� للبكاr@ لنا` هذ� على� wلى يو_
�عتدنا منذ �ياw يفاعتنا 
ألV سبب، كأ$ يبكو$ مثال بسبب حا�ثة ظلم قر�
� عنها في �لصحف �
 @rية شخص 
�لنا` يعبر
$ عن تعاطفهم مع �آلخرين   gهؤال kحين نر
�لتفزيو$.  جائع على شاشة 
نفتر; فيهم حيا, �لضمير، في حين �$ مثل @�, �لفعل �لعاطفية هذN ال تكو$ ��n قيمة 
_�n لم تتجا
s سكب �لعبر�� 
توجيه �التهاما�. _$ ما ال تعكسه @�, �لفعل �لعاطفية 
هذN هو �الهتماw �لنشط 
�لجا� بخير �لمحر
مين 
معاناتهم، _n يجد هؤالg �ألشخا� 

�لتعاطف مع شخص مبتلى لكن ال يفعلو$ �V شيg لتفريج كربته. كما  gمتعة في �لبكا

,� حاال� �لتشا�� ��نعد�� �ألمل ��لحز� ��الضطر�1 �غيرها 

من �لمشاعر هي 0حاسيس يسببها �لشيطا� لإلنسا� في هذ- 

�لدنيا، �يتركه يتخبط فيها بال خال7. ,� �لتوكل على �هللا 

تعالى يجلب �الطمئنا� �يخلص �إلنسا� من جميع �لمشاكل. 
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يفضلو$ -على مستوk �لال
عي- �$ يحيو� في حالة من �لر
منسية �لمجر�,. 
من �لمثير 

فقد�$ �ألمل 
�لحز$ 
�ليأ` 
�الكتئا\ 
غير nلك  wrلنا` ينزعو$ _لى �لتشا� gهؤال $�

من �لمشاعر �لسلبية �لتي �
قع �لشيطا$ فيها بني �إلنسا$ عن طريق �لر
منسية. 
  $� gخر مهم في هذ� �ألمر يتعين �لنظر فيه، فلو كا$ على �لمرl لكن ثمة جانب
�ماw شاشا�  �لدمو	  بذ@�   gالكتفا� من  بدال  شيئا  
يفعلو�  ينهضو�   $� عليهم   Gيقتر

ال تؤخر، فسيحا
لو$ �لهر\ من nلك بانتحاc �ألعذ�@ كأ$  wلتلفزيو$ ألنها ال تقد�

يقولو�: "ما�n عسى �$ نفعل؟" 
 "_نما �نا فر� 
�حد 
�ليد �لو�حد, ال تصفق". 

 تلك مشكلة � Nبأ$ يوحو� بأ$ هذ wrلتشا� gيفاقم �ألشخا� �لعاطفيو$ من غلو�
معقد, 
تستعصي على �لحل مما يدفع �مثالهم من �آلخرين _لى _بد���n g �لشعو@ بفقد�$ 

�ألمل.
_لى  بالر
منسية  ترتبط  قيمتها حين  تفقد  �لحميد,  �لخلقية  �لسجايا  من  كثير�   $_
 gلكنه قد يسا $lحد يجعلها خطر, �حيانا. فالرحمة مثال شعو@ �خالقي حض عليه �لقر
�لظالم 
يمتدG فعاله 
يتقبل ظلمه  �ستخد�مه من قبل شخص عاطفي يبدV تعاطفا مع 
�لعاقل �V مسو�  ألV موقف �
 سلو~  
عد
�نه. 
في مقابل nلك ال يرk �لشخص 

 فكر, ترتبط بالر
منسية، 
nلك ألنه طالما تغلغلت هذN �لنزعة �لعاطفية في مسا@\ �
 cألحو�� 
قت بحسب  V� في  �لسطح  _لى  تطفو  قد  �ألشد خطر�  فإ$ جو�نبها   G
�لر

 .�

�لظر
يبين  �لعاطفة.  
بين  
�لنبل  �لرحمة  بين   �
�لفر _لى  �إلشا@,  علينا  يتعين  
�آل$ 
�هللا تبا@~ 
تعالى في �لقرl$ �لكريم �$ مشاعر �لرحمة 
�لنبل 
�لسماحة تتجلى بأفضل 
للموقف  �لمباشر  �لنقيض  هي  
�لر
منسية   .wلسال� عليهم  �لرسل  �شخا�  في  صو@ها 

يحض عليه. 
�لمؤمنو$ ليسو� عاطفيين 
لكنهم يتسمو$  $lيمتدحه �لقر Vألخالقي �لذ�
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بنبل �لمشاعر 
عمق �إلنسانية.  
بعبا@, �خرk، �ألنبياg �فر�� متزنو$ 
يتحلو$ بحكمة 
@فيعة 
مز�يا خلقية سامية.  
قد تحد� �هللا في �لقرl$ عن سمّو خلق نبي �هللا _بر�هيم 

.(75 /Mهو) ﴾ ٌِمُِّنيب -ٌ� عليه �لسالw: ﴿ ِ,�َّ ِ,ْبَر�ِهيَم َلَحِليٌم �0ََّ
يجب �$ ال ننسى �$ �لر
منسيين يكتفو$ بإبد�g �لتعاطف مع �آلخرين لكنهم ال 
يفعلو$ شيئا إلنقاnهم مما هم فيه. في حين يستفر� �لشخص �لرحيم 
سعه في _عانة 
 Nهذ

�ألخذ بأيديهم لتجا
s �لصعا\. 
�آلخرين على تجا
s� sماتهم 
حل مشكالتهم 

هي �لرحمة �لفعلية 
�لحب �لحقيقي. 

كيف تحجب 
�لر�منسية نو� �لحكمة

لقد �
�	 �هللا في نفس كل _نسا$ مشاعر مثل �لحب 
�لرحمة 
�لشفقة 
�لخو�. 
يجعل   Vلذ� هو  �لمشاعر   Nهذ �متال~   $_

�إلنسا$ _نسانا. 
ما نو� �لتأكيد عليه هنا هو �نه 
كي يستنى للمرg �$ يحيا حيا, @
حية سعيد, 
عو�طفه   wماs �متال~  من  له  بد  فال  
متزنة 
عقيدته   kهد
 مقر@��  
فق  يوجهها   $�


حكمته. فالحب مثال 
هبه �هللا لإلنسا$ كي 
من  خلقه   Vلذ� هللا  �لحب  هذ�  �كثر  يصو\ 
حيا,   Nعد

 عليه  
با@~  برsقه  
تكفل   wعد
سرمدية ��ئمة �لسعا�,، كما �$ �لحب عاطفة 
يتعين صرفها لمن يحبو$ �هللا 
يحبهم �هللا، �عني 

﴿ �لَِّذيَن ُينِفُقوَ� ِفي 

 T�َّر رT�َّ َ��لضَّ �لسَّ

َ��ْلَكاِظِميَن �ْلَغْيَظ 

َ��ْلَعاِفيَن َعِن �لنَّاzِ َ��هللاُّ 

ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن ﴾ 

(cl عمر�$: 134)
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�لمؤمنين. فُيحب �لشخص لقربه من �هللا 
خشيته له 
�لتز�مه بعز�ئمه. فكل صنو� �لحب 
 gعليه �$ يو�� �عد� wلمؤمن محر�
هذN توجه _لى �هللا 
لألشياg �لتي تتجلى فيها صفاته. 

�هللا 
�عد�g �ينه.
منه  �لخو�  _لى  �لمؤمن  �هللا  
جه  كما 

$ غيرN ألنه هو �لذV بيدN نو�صي �لنا` � Nحد

 c

�لقو, جميعا بيد �هللا. 
سنتنا cفالحو .gألشيا�

شعو@ �لغضب كمثاc ثا$، فالغضب شعو@ يشحذ 
مسئولية �لمؤمن تجاN _خوته في �إلنسانية 
يدفعه 
_لى مد�فعة �لظلم 
�لتصدV ألعد�g �هللا 
�عد�g �ينه 
 $� _ال  
�لطغيا$.  �الستبد��  
جه  في  
�لوقو� 
بالمسئولية  _حساسه  بد�فع  يتصر�  حين  �لمؤمن 
خلق.  
نبل   cعتد��
  gبذكا nلك  يفعل  فإنه 
من  نفو@  
لديه  �لظلم  من  �لتوقي  شديد  فالمؤمن 

 كما 
صف � ، wحب �النتقا
�لقسو, 
�لفظاظة 

�لقرl$، ال يدفع �لسّيئة بالسّيئة. 
لكن �لشخص �لذV يتصر� بد�فع �لشعو@ 
 
به، � �لصغير, تحل  للمصيبة  قد يغضب بسهولة 

,� �إلنسا� �لذ\ يتخلى عن �لعقل �ُيسلم نفسه للمشاعر 

سرعا� ما يثو� غضبا �يمتلئ قلبه حقًد� بل قد يلجأ ,لى 

�لعنف. �لذلك فاإلنسا� �لمؤمن يكظم غضبه كما 0مر �هللا 

تعالى، �يكو� في جميع 0حو�له �سًطا. 
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يشتعل  
قد  ما،  شخص  بها  يجابهه  للمعا@ضة 
عليه  يمأل   Vلذ� فالغضب  مفاجئ.  بشكل  غضبا 
�قطا@ نفسه يعمي بصيرته بل 
يدفعه _لى �لتصر� 

بطيش 
نز�. 

كما @�ينا، فإنه يتوجب على �لمؤمن �0 
 _M��, �فق  ,ياها  �هللا  حبا-  �لتي  �لعو�طف  يوجه 


�ال  يحب  �ال  عليه  يتعين   ،kخر� 
بعبا@,  �هللا. 

يغضب 
�ال يخا� _ال على �لنحو �لذV يريدN �هللا، 
ألنه _$ لم يفعل فما �تبع هدk �هللا �لذV �نزله، بل 
@�يف  صنيع  
هو  sمامه.  
سلمها  لعو�طفه  �نقا� 

للوثنية. 
�لمشاعر   Nهذ �لحكمة  توجه  ال  حين  _نه 
�لمركوs, في فطر, �إلنسا$، ينجم شّر �لر
منسية 
 N@فكا�
 
تصرفاته   N@حو�
 سلوكه  على  فتغلب 

مقا@بته لألمو@ بوجه عاw. فإ�n كا$ �ألمر كذلك 
لبو`  
يلبس  �لحكمة  �قطا@  من  �إلنسا$   tيخر

 Tلعاطفيو� هم �لذين يبقو� عاجزين عن فعل 0ّ\ شي� zلنا�

�يكتفو� بالّند1 ��لبكاT، يكثر�� من �لشكوt �يزعجو� 

 zيتكثف عندهم �إلحسا zلنا� Tغيرهم بسلوكهم هذ�. هؤال

 iبالشفقة على 0نفسهم، حتى ,نهم قد يجعلو� من �لموضو

 .tلشكو�� Tلبسيط سببا للبكا�
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�لطغيا$ �لعاطفي. فالعاطفة تطمس nكاg �مثاc هؤالg �لنا` 
تعمي عقولهم، _n ينزعو$، 

$ ��نى �كتر�� لهدk �لقرl$، للفناg في شخو� من يحبو$، �
 �لفر� �لشديد من �

�جهم �
 �V �حد من �لنا`، 
@بما تملكهم �لغضب. 
لن يسعنا طبعا s� 
@rسائهم �
�$ نرجو سالمة �لتصر� 
حكمته من شخص تتلبسه هذN �لحالة �لر
حية أل$ �لحكمة 


عند �مثاله تكو$ قد @�نت عليها سحب كثيفة من �لعاطفة �لمنفلتة. Nعند
سما�   sبر� 
تتجلى  بالو�قع،  �إلحسا`  لبا`  �إلنسا$  عن  تنز	  �لر
منسية   $_
�لشخص �لعاطفي في @غبته في �لعيش في عالم منبت �لصلة بالو�قع فهو شخص يعيش 

�لخياال�، 
لهذ� تتعذ@ محا
@ته �
 _سد�g �لنصح _ليه، �
 مشا
@ته  wفي عالم من �ألحال

ال  @شد  _لى   Vيهتد ال  ألنه 
 �0 ��لحق  نصحا.  يقبل 
من  نوi مخفف  �لر�منسية 

�لذ\  �لعقلي  �الضطر�1 

�لنفسانيو�   Tألطبا� يسميه 

(ينقطع  "�لشز�فرينيا" 

عن  بالشز
فرينيا  �لمصابو$ 
�لو�قع 
يعيشو$ في عالم من 

صنعهم هم).
مالحظة  
يمكن 
في  �لعاطفي  �لشخص 
يشاهد  
هو  يبكي  شخص 
فهذ�  تلفزيونيا،  فيلما 
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�حد  لمعانا,   gلبكا�
 �لحز$   gبد�_ _لى  تدفعه  بد@جة  �لو�قع  من  تماما  منفصل  �لمشاهد 
�لممثلين في �لفيلم @غم حقيقة �$ هذ� �لممثل يتقاضى �جر� عن ���ئه لد
@N في �لفيلم، 

قد تكو$ حياته �لفعلية �sخر, بألو�$ �لبؤ` �لخلقي. 
هذN حالة يأنف �لشخص �لحكيم 
من �لمصير _ليها، كما �نها تظهر لنا _لى مدk يمكن للعقلية �لر
منسية �$ تصرw �سبا\ 
 kيتبد Vلذ� Vكيف تقحمه في لجج �لتفكير غير �لسو
�لتو�صل بين �لشخص 
�لو�قع، 

على صفحة حياته �ليومية.  
_$ �لحقيقة �لماثلة ألعيننا هي �$ �لكثر, من �ألشخا� �لعاطفيين يقنعو$ بالجلو` 
 gبالبكا يقنعو$   n_ ساكنا.  يحركو�   $�  $
� من حولهم  �ألحد��  مسا@  على   tلتفر�


�لعويل 
�لتشكي بدال من مو�جهة �لوضع �لذV يكرهو$. فمثال، قد يسمع �لو�حد من 
هؤالg �$ �حد �قا@به قد تعر; لحا�� سير، لكنه بدال من _حسا$ �لظن باهللا 
�ألمل في 
�$ تتفتق هذN �لمحنة عن منحة، 
بدال من �لتفكير في طريقة لمد يد �لعو$ للمصا\، فإنه 


يشر	 في �لبكاg. فهو ال  gيصا\ باإلغما
 
يسأc عما ُقدw للمصا\ من مساعد, �
 $� 
_$ كا$ قد جرk �ستدعاg �لطبيب �
ثمة قد@� كافيا من �لد
�g، فهو ال يتحر~ 
معه  �لنا`  لتعاطف  يتطلع  بل  للمساعد, 

هو كأنه هو �لمصا\. 
منه  قريب  شخص  �صيب   $_  
�
�لمريض  فبدال من _سعا�  بعلة مفاجئة، 

�ستدعاg سيا@, �السعا�، فإنه سيركض 
�لبلبلة  ببله حوc �لمكا$ محدثا جو� من 

﴿ ِ,نَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌ� َعَلى 

�لَِّذيَن #َمُنوْ� َ�َعَلى َ�بِِّهْم 

ُلوَ� ِ,نََّما ُسْلَطاُنُه َعَلى  َيَتَوكَّ

�لَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َ��لَِّذيَن ُهم ِبِه 

ُمْشِرُكوَ�  ﴾

(�لنحل: 100-99)
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سأله شخص  
لو  هذ�.  �لغبي  بتصرفه  
�الضطر�\ 
�لتي  �لعاطفة  أل$  جو�با  يستطيع  فلن  يحد�  عما 
تقمصته تحوc بينه 
بين �ستخد�w عقله 
تعزله عما 

حوله من �لبشر. 

 _�n �صيب هو نفسه بمر;، فإنه يعلم �$ �
�لطبيب  _لى  �لذها\  يتحاشى  لكنه  ما  مشكلة  ثمة 
فرقا من �$ يخبرN �لطبيب بخطو@, حالته. _نه ال يو� 

لذ�  @حابه،  في  يحيا   Vلذ� �لسعا�,  جو  يفقد   $�
فهو غير @�غب في تشخيص حالته �لمرضية، فيفو� 

بذلك فرصة �لشفاg من ��ئه.
لهذ�  �ألمثلة  من  �لعديد  ضر\  نستطيع  _ننا 
هذ�   $� كيف  لنبّين  �لرشيد  غير  �لعاطفي  �لسلو~ 
قد  ضا@,  مآال�  _لى  يفضي  �لعقالني  غير  �لسلو~ 
تكو$ �حيانا مسألة حيا, �
 مو�. _$ �لشيطا$ يدفع 
�مثاc هؤالg �لنا` _لى �النزعاt بما يحد� حولهم 

يجعلهم هم  �لتصر�  على  �لقد@,  يفقدهم  بشكل 
 Nجهتهم هذ�
 n_ لو �نهم
 .gلعز��
بحاجة _لى �لعو$ 
ما  حيالها   �

�تخذ بحكمة  معها  تعاملو�  �لحو��� 
يلزw من قر�@��، النجلت هذN �لحو��� 
لخرجو� 

منها سالمين غانمين.
 $

هكذ� نرk �$ �ألشخا� �لعاطفيين يعجز

من 0هم خصائص �لشخص �لعاطفي بقا�- عاجزً� 

عن حل �لمشاكل �لتي تعترضه في حياته، �هو 

يسا�i ,لى �لوقوi في حالة من �ليأz. 0ما 

�لشخص �لذ\ ال تحركه عو�طفه بل يتحر) 

�فقا لما يليه عليه عقله، �يكو� متوكال على 

�هللا تعالى فيمكنه �0 يوجد لكل مشكلة عد�Mً ال 

.Oيحصى من �لحلو
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عن تسخير قد@�تهم �لعقلية إليجا� حلوc لما يعتر; سبيلهم من مشكال� 
ال يمكنهم 
ليكونو� بذلك عبئا  يقو�هم 
يرعاهم  _لى من  �نفسهم بحاجة  قيا�, �آلخرين ألنهم هم 

على �آلخرين. 

في �لقرl$ �لكريم يبين �هللا تعالى �لشقة بين هؤالg �لنا` 
�لمؤمنين: 

﴿ َ�َضَر1َ �هللاُّ َمَثًال �َُّجَلْيِن 0ََحُدُهَما 0َْبَكُم َال َيْقِدُ� َعَلَى َشْيTٍ َ�ُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُ- 
ههُّ َال َيْأِ� ِبَخْيٍر َهْل َيْسَتِو\  ُهَو َ�َمن َيْأُمُر ِباْلَعْدOِ َ�ُهَو َعَلى ِصَر�ٍ�  0َْيَنَما ُيَوجِّ

مُّْسَتِقيمٍِ ﴾ (�لنحل/ 76).

في   $
يشهر بل  بعو�طفهم،   gألشيا�
 �لحو���  مع  يتعاملو$  ال  �لمؤمنين   $_

جهها سيو� �لحكمة 
"يأمر
$ بالعدc"، كما تشير �آلية �عالV� ،N �نهم يحرصو$ 
على �$ تعامل �ألمو@ بشكل الئق 
إليمانهم  _ال  nلك  
ما  
صحيح. 
من  بهم   cينز ما  بأ$   wsلجا�
حو��� قد سبق به �لقد@ 
�نه ال 
حوc لهم 
ال قو, _ال باهللا. 
هكذ� 
 cالعتد�� حد   $
s
يجا ال  فإنهم 
لخالقهم  بفضل خضوعهم  
nلك 
تستفزهم  ال  _نه  به.  
ثقتهم 

ال  صو�بهم  فتفقدهم  �لحو��� 
يجد �ليأ` 
�لتشاwr _لى نفوسهم 
�هللا  بأ$  مؤقنو$  ألنهم  سبيال 

سيجعل بعد �لعسر يسر�. 
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لو �نك @غبت في تنبيه شخص 
 g�@
 �نسياقه  يشكله  لما  عاطفي 
عو�طفه 
مشاعرN من خطر على حياته 
لن  بل  _ليك،  �صغى  لما  �لر
حية، 
 $_ .cيتنبه لما تقو $� gيخطر له �بتد�
عقل �لشخص �لعاطفي مغلق في 
جه 
 

 �قتر�G مخالف لموقفه �� V�@ V�
�لفو@  على  يشعر  تجعله  بد@جة  @�يه 


يتسخط  wفيتبر gبأنه يعامل بشكل سّي

 ينكفئ على �nته. 
هكذ� فإنك ال تستطيع �نتقا� �لشخص �لعاطفي � gفي �لبكا 	يشر
�

فضال عن �$ تبذc له �لنصح 
�لمشو@,.
 
_$ غلبة �لشعو@ 
�لعاطفة تجعل �لشخص سريع �النفعاc يرk في كل تصويب �

جرحا لكر�مته، 
لذلك يتوجس هؤالg �لنا` خيفة من  N@نصح �نتقاصا من قد 
توجيه �
�$ ثمة معا$ خفية في كل ما يقاc لهم، فيسا@عو$ _لى سوg �لتفسير 
�لتهويل 
�لمبالغة. 

على 
جوههم  $

ثم يظهر
$ �حتجاجهم 
يمسكو$ عن �لكالw بد
$ توضيح 
ينز
سيما غضب طفولي. 
يصعب عليهم مما@سة �لنقد �لذ�تي �
 تصحيح �خطائهم لعجزهم 
�لقوc فإ$ �صحا\  �لو�قع. 
كما �سلفنا  �لعقالني �
 لخوفهم من مو�جهة  �لتفكير  عن 

ظلما  قد@هم  من  �نتقاصا  لهم   cتقا كلمة  كل  في   $
ير �ألشخا�  من  �لنفسية   Nهذ

�تهم. 
يتحد� �هللا في �لقرl$ عن مثل n يتقوقعو$ في
لهم فينزعجو$ 
يصيبهم �ليأ` 

�لشخص �لذV يختا@ �لشقاg لنفسه: 
ُر َمن َيْخَشى َ�َيَتَجنَُّبَها �ْألَْشَقِى ﴾   (�ألعلى / 11-10). كَّ ﴿ َسَيذَّ
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ما  �لعقلية 
�نسياقهم 
@�g عو�طفهم يقضي على  لقو�هم  �لنا`   gتعطيل هؤال  $_

لهم إل�@�~  فال سبيل  �مرهم  من  يصلحو�  لم   $_ 
_نهم  فشيئا.  لديهم من حكمة شيئا 


 �لعيش 
فق مبا�ئه 
مقر@�ته. 
مثلما �
ضح �لنبي صلى �هللا عليه � Nجوهر

G �لدين @


�لشخص   .wلسال�
 �لصال,  عليه   cقا كما   
� له“  العقل  لمن  Mين  ”ال  فإنه  
سلم 

�لعاطفي �لعاطل عن �لحكمة ال يمكنه _صد�@ �حكاw سليمة 
ال يستطيع �لتفكير بشكل 

مستقر 
متماسك. _$ �
ضح �ألشياg بالنسبة _لى �لمؤمن تمثل للشخص �لعاطفي متاهة 

ملؤها �لغمو; 
�لتضا@\. فهو يصا@	 بنفس قد تملكها �لخو�. 
ال يمكن للشخص 


�لتي هي منا@�� هد�ية لمن �
تو� �لحكمة، 
ال  ،$lلعاطفي كذلك �$ يد@~ معاني �لقر�


ال يفهم �لحكمة �لمستتر, في كل ما يجرV على  N@يعتبر بها. _نه ال يقد@ �هللا حق قد

صفحة �لكو$ من حو���، 
ال يسعه _�@�~ �سبا\ 
جو� �لعالم، 
ال �لنا@ 
�لجنة. _نه ال 

 Nكل نو�يا
يد@V معنى ال _له _ال �هللا. 
_$ كل فكر, تجوc بخاطر مثل هذ� �لشخص، 

�إلنسا� �لعاطفي يقيم جميع 0حد�� يومه تقييما سلبيا، 

يحز� أل\ سبب �يغضب أل\ سبب، �يند� أل\ 

سبب. ��بما يقيم هذ- �ألحد�� تقييما عكسيا.
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 .kثنية _لى �خر

�غر�ضه 
جميع فعاله تأخذN من 
�لنا` بها عن سبيل   cلتي يستخدمها �لشيطا$ ليجتا� 
هذN هي _حدk �لوسائل 
�هللا. 
في �لقرl$ يحذ@نا �هللا �$ �لشيطا$ لن يألو� 
سيلة تتاG له ليسو� بها �لنا` _لى 

نا@ جهنم: 
َ�ُألَمنَِّينَُّهْم  َ�ُألِضلَّنَُّهْم  مَّْفُر�ًضا  َنِصيًبا   (َMِِعَبا ِمْن  َألَتَِّخَذ�َّ   Oََ�َقا �هللاُّ  ﴿ "لََّعَنُه 
ْيَطاَ�  َ�آلُمَرنَُّهْم َفَلُيَبتُِّكنَّ #�rََ� �َألْنَعاِ� َ�آلُمَرنَُّهْم َفَلُيَغيُِّر�َّ َخْلَق �هللاِّ َ�َمن َيتَِّخِذ �لشَّ

ْيَطاُ�  َ�ِليָדا مِّن �Mُِ� �هللاِّ َفَقْد َخِس َ� ُخْسَر�ًنا مُِّبيًنا َيِعُدُهْم َ�ُيَمنِّيِهْم َ�َما َيِعُدُهُم �لشَّ

(119-118 :Tلنسا�) ﴾ "ِ��ًالَّ ُغُر�,ِ

يعلق  
ال  نفسه،  _لى  مدخال  للشيطا$  يتر~  ال  �آليا�   Nهذ معنى  يد@~  من   $_
 cعد
بحبائل �لعاطفة، بل يستعين بحكمته على @rية �لو�قع بجالg ثم يتصر� باتز�$ 

في مقابل nلك ترk �لو�قعين في شر�~ �لر
منسية 
قد �طرحو� عقولهم  .kفق ما ير

�لوثنية  لجج  عبر  قاصد  في سير  يز�لو$  
ال   ،N@

غر �لشيطا$  قيا�هم إل@��,  
�سلمو� 

.Vألبد� gلكئيبة صو\ �لشقا�
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﴿ َ�َلِئْن rَ0َْقَنا �ِإلْنَساَ� ِمنَّا َ�ْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه ِ,نَُّه 
ْتُه  َمسَّ  T�ََّضر َبْعَد   Tَنْعَما rَ0َْقَناُ-  َ�َلِئْن  َكُفوٌ�   zٌَلَيُئو

ِ,الَّ  َفُخوٌ�  َلَفِرٌ�  ِ,نَُّه  َعنِّي  يَِّئاُ�  �لسَّ rََهَب  َلَيُقوَلنَّ 

اِلَحاِ� �0َُلِئَك َلُهْم  ـَّ �لِذيَن َصَبُر�� َ�َعِمـُلو� �لص

.(11-9 /Mهـو) ﴾ ٌَِمْغِفَرٌ_ 0َ�َْجٌر َكـِبير

0نو�i �لر�منسية 
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تطرG �لر
منسية على �لعقل حجابا كثيفا 
تجعل صاحبها صيد� سهال للشيطا$. 
�لنا`  من  �لدين  نعمة  من  �لمحر
مين   Vليهد �لر
منسية   ,��� �لشيطا$   wيستخد

�لقسم �أل
c من  �لفسا� 
�النحر��. 
قد عرضنا في  �لو�$  _لى مختلف  
�لمجتمعا� 
هذ� �لكتا\ بعض �ألمثلة الستر�تيجية �لشيطا$ 
@�ينا كيف �ستغلت �يديولوجيا� مثل 

�لقومية �لر
منسية 
�لشيوعية مبد� �لر
منسية لتقو� �لنا` 
�لمجتمعا� _لى �لدما@.
_ننا نشاهد في حياتنا �ليومية �لو�نا شتى من �لر
منسية. 
سنعر; في �لصفحا� 

�لتالية _لى �ألنماv �لرئيسة للر
منسية.

��لحز� �لتشا�� 
�لهانئ،  �لسعيد  �لعيش  
@غبة في  cبالجما �لبشر ميال 
كلفا  @كز �هللا في طبيعة 

لهذ� فإ$ من �لطبيعي �$ يرغب �إلنسا$ في �لتخلص من �أل
ضا	 �لكريهة �
 في تحويلها 

سالمة �لر
G عو�مل مهمة  cلحق �$ @�حة �لبا�
_لى �
ضا	 محببة بأسر	 ما يمكن. 

�هو�ئهم،  
@غباتهم  يصد@
$ عن مشاعرهم  �لنا` حين  لكن  
�لجسد.  �لعقل  لصحة 
�لحز$ 
�لخو� 
�لقلق. فحين  �لقرl$، فستطحنهم مشاعر  لتعاليم  �كتر��  
في غيرما 
ال يد@~ �لمرg طبيعة �لقد@ 
ال يستوعب معنى �$ يكل �لمرg �مرN هللا 
يخضع إل@��ته 
خضوعا كامال كما علمنا �لقرl$، يغد
 في حالة من �لصر�	 �لمستمر مع �لقلق �لناشئ 
من جهله بما سيحد� له �
 لمن يحيطو$ به في �V لحظة. في حين �نه _�n عا� حياته 

فق منهج �هللا 
طبق �لشريعة �لتي جاg بها �لقرl$، فإنه سيكو$ بمفاs, من هذ� �لقلق 
ما 

عد�N من مشاكل. 
قد بين �هللا هذN �لحقيقة بو�سطة @سله 
nلك بقوله: 
َلُه  َفِإ�َّ  rِْكِر\  َعن  0َْعَرَ�  َ�َمْن  َيْشَقى  َ�َال  َيِضلُّ  َفَال  ُهَد�َ\  �تََّبَع  َفَمِن   ...﴿

َمِعيَشًة َضنًكا َ�َنْحُشُرُ- َيْوَ� �ْلِقَياَمِة 0َْعَمِى ﴾ (طه/ 124-123).
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كما تبين �آلية �عالN، فإ$ كثير� من �لنا` يعرضو$ عن lيا� �هللا فتستحيل حياتهم 

تعاسة. 
فو� nلك، 
طالما �نهم يعتقد
$ �$ �لصدفة هي �لقانو$  gلك _لى شقاn بسبب
�لذV يحر~ �لحيا, فإنهم يضيقو$ n@عا بما يصا�فهم من عقبا� على �لرغم من �$ ثمة 
�حتماال �$ تنطوV هذN �لحو��� غير �لسا@, على فو�ئد 
منافع لهم. _$ �nهانهم مشغولة 
�بد� بهاجس �لخو� من فقد�$ �لوظيفة 
�لسقوv في 
هد, �لفقر، 
بهاجس �لخو� من 
�لخد�	 
�لمر;. فإ$ طمعو� في �لمجد خافو� �$ تنالهم سهاw �لسخرية، 
�$ تطلعو� 
_لى �لوفاg خشو� �$ يقابل 
فاrهم بالعقو�. 
تتقمصهم حالة من �لتشاwr حين تلوG لهم 
_مكانية تلقيهم �خبا@� غير سا@, في �V لحظة، �
 �$ تمتد _ليهم يد شخص ما �
 لسانه 
لحظا�   $� العتقا�هم  قلقين  مهمومين  سعا�تهم  غمر,  في  تر�هم  بل  
�لضير.  باألnية 
lيا�   kحد_ في  �هللا  
يبين  �لوصف كابو` حقيقي.  بهذ�  _$ حياتهم   .w
تد �لفرG ال 

�لقرl$ مقد�@ �لقلق 
�لضنك �لذV يحس به �لذين ال يلقو$ للقرl$ باال:  
﴿  َفَمن ُيِرMِ �هللاُّ �0َ َيْهِدَيُه َيْشَرْ� َصْدَ�ُ- ِلِإلْسَالِ� َ�َمن ُيِرMْ �0َ ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَ�ُ- 
َماT َكَذِلَك َيْجَعُل �هللاُّ �لرِّْجَس َعَلى �لَِّذيَن َال  عَُّد ِفي �لسَّ َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّ

ُيْؤِمُنو�َِ ﴾ (�ألنعا�/ 125).


nلك  ،cحة �لبا�@
ال غر�بة في فقد�$ �لمحر
مين من نعمة �لدين للشعو@ باألمن 
 gلوفا�
ألنهم يخالطو$ �شخاصا تجر�
� من �خال� �لقرl$، كالحنا$ 
�لرحمة 
�إليثا@ 
 ،knأل�

�لتضحية 
�لتو�ضع. _$ �لشخص �لعاطفي يتأkn من �لعيش في بيئة تزخر بالغش 

ال تنبت صد�قة _ال على تربة  ،Vال يمد �هلها �يديهم بالعو$ لآلخرين _ال بمقابل ما�


جه بالغضب 
�لسخط، بيئة يسو�ها �لظلم 
�لمنفعة، 
ال تبد@ فيها من �حد غلطة _ال 

تنتصب فيها سو�  �لغيبة 
�لنميمة 
�لخد�	.  لكن _�n حد� �$ تيسر للشخص �لعاطفي 
�لعيش في بيئة تالئمه ما كا$ ثمة تغيير يذكر، فهنا~ على �لد
�w ما يزعجه 
يضايقه. 
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فسو�g كا$ �لطقس حا@� �
 با@�� �
كا$ ممطر� �
 عاصفا، فإ$ هذ� �لشخص �لعاطفي 

�لضيق، 
ما nلك _ال مصد�قا لقوله تعالى:  wئم �لتبر��

َيْكِسُبو�َِ ﴾ (�لتوبة/ 82).  ِبَما َكاُنوْ�   Tَكِثيرً� َجَز� َ�ْلَيْبُكوْ�  َقِليًال  ﴿ َفْلَيْضَحُكوْ� 

في lية �خرk يبين �هللا سلو~ �لكفر بأنه: 

رَُّجُز�ًعِا ﴾ (�لمعا��/ 20). ُه �لشَّ ﴿ ِ,�rَ َمسَّ
مهم  lخر  سبب  هو  �إليما$  من  �لمحر
مو$  يشتهي  ال  بما   Gلريا� جريا$   $_
للتعاسة �لتي تكتنفهم. فقد تعد �مر�, @
منسية 
جبة لز
جها ثم تتلبسها حالة من �لحز$ 
من  �لضر\  هذ�  على  
�ألمثلة  طبخها.  لجو�,  
مدحا   gطر�_ 
جها s من  تسمع  لم   $_

�لسلو~ كثير,.
_$ �لشخص �لذV يقّيم 
ضعا ما بشكل سطحي 
يتعامل معه بعاطفية ال يمكنه 
_�@�~ حقيقة �$ هذN �لمحنة �لتي �لمت به قد تتحوc _لى منحة في نهاية �ألمر. هب 
مثال �$ شخصا ما غضب ألنه لم يد@~ حافلة كا$ يريد �$ يسافر فيها _لى جهة ما ، 
 gلحافلة قد تتعر; لحا�� سير بعد لحظا� من تحركه؟ فلربما شا� Nهذ $� N�@�� فمن
�لنا` 
يندبو$  �لسير هذN. يتسخط  ينجو من حا�ثة  بالحافلة حتى  له �$ ال يلحق  �هللا 

 جر� �ألمو@ على غير ما يتمنو$، في حين �$ من �لخير � N
حظهم _$ �صابهم مكر
لهم حجب  �هللا  فلو كشف  بذلك.  قد سبق  �لقد@  �لنحو أل$  هذ�  على  �ألمو@  جريا$ 
�لغيب فأ@�هم حقيقة ما يسمونه سوg حظ لتبين لهم �$ حزنهم لم يكن تصرفا @شيد�، 


لعلى 
جوههم �لبشر 
�لحبو@.
عليه فإ$ من �لعقل �$ يؤسس �لمرg حياته على �لخضو	 إل@��, �هللا. 
_$ �لمؤمنين 
�لذين لديهم هذ� �لوعي يحيو$ في بحبوحة من �ألمن 
@�حة �لباc، ينتظر
$ ما يتكشف 

عنه �لقد@ برضا 
هد
g كمن يشاهد فيلما. 
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سلطة  ال  �نه  �لنا`  من  كثير  يظن 
�لميال�  مسألتي  في  _ال  حياتهم  في  للقد@ 

�لمو� 
ساعته �لمحتومة. _نهم يظنو$ �$ 
�ألمو@ تجرV على سنن �لمصا�فة �لمحضة 
يدفعهم  
هم  
هو  بالقد@.  لها   vتبا@� 
ال 
_لى �لتمر� على �ختيا@ �هللا لهم، 
يسلمهم 
_لى مشاعر �ليأ` 
�لسخط. 
لهذ� فإ$ عمر 
�لنا`  من  �لعاطفيو$   Nيجد  Vلذ�  @
�لسر
قصير جد�، 
nلك ألنهم في غمر, سعا�تهم 
ثانية  فيرتكسو$  محزنة  حا�ثة   $
يتذكر
يكو$  لن  �لنا`   gهؤال
�لكئيبة.  لتعاستهم 
في  حالهم  من  بأحسن  �آلخر,  في  مآلهم 

�لحيا, �لدنيا: 
﴿  َقاُلو� َ�بََّنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوُتَنا َ�ُكنَّا َقْوًما 

َضالِّينَِ ﴾ (�لمؤمنو�: 106).

 Nعبا� يختبر  قد  �هللا   $� صحيح 
بشيg من �لو�$ �لمعانا, في �لحيا, �لدنيا، _ال �$ �لمؤمن �لحق ال يستسلم لمشاعر �ليأ` 
�هللا   $� يعلم  فهو   .wلهمو�  Nطوقته مثل هذ �n_ بعاطفية  يتصر�  
ال  wrلتشا�
 
�لحسر, 

�لعويل.  gكيف يصنع ساعة �لمحنة، كما يعلم �$ �لحل ال يتمثل في �لبكا kيريد �$ ير
Mََعاُ-   �rَ,ِ �ْلُمْضَطرَّ  ُيِجيُب  ﴿  0َمَّن  �هللا:  �لعو$ من  �لتضر	 
طلب  في  �لحل  يكمن  بل 
ـُر��َِ ﴾ (�لنمل/  0َِ,َلٌه مََّع �هللاَِّ َقِليًال مَّا َتَذكَّ وTَ َ�َيْجَعُلُكْم ُخَلَفاT �ْألَْ�ِ�  َ�َيْكِشُف �لسُّ

�لشخص �لذ\ يتوتر بسرعة �يغضب بال سبب 

�يصيح بطريقة مبالغ فيها ��لذ\ ُيقد� على 

,لحا� �لضر� بنفسه �0 باآلخرين كلها مؤشر�� 

�عالما� تدO على 0ّ� هذ� �لشخص يتحر) 

بعو�طفه �ليس بعقله.
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62). فهو 
�ثق من �$ فرt �هللا قريب 
�$ �عاNg مستجا\ 
قد 
عد �هللا عبا�N �لمؤمنين 

في �لقرl$ بما يلي: 
﴿  0ََال ِ,�ّّ 0َْ�ِلَياTَ �ِهللا َال َخْوٌ{ َعَلْيِهْم َ�َال ُهْم َيْحَزُنوَ� �لِذيَن #َمُنو� َ�َكاُنو� َيتَُّقوَ� 
 Eُِلَك ُهَو �لَفْوrَ ْنَيا َ�ِفي �آلِخَرِ_ َال َتْبِديَل ِلَكِلَماِ� �ِهللا َلُهُم �لُبْشَرt ِفي �لَحَياِ_ �لدُّ

�لَعِظيمُِ ﴾ (يونس/ 64-62). 


هكذ� فإ$  .gبال
فحكمة �هللا تعالى كثير� ما تختفي 
@�g �حد�� تبد
 لنا شر� 
�إليما$ 
�لرضا بقضاg �هللا 
قد@N يفر� في �لنفس �لسكينة 
�لهد
g. �ما �لر
منسية فإنها 
مع  يتعاملو$  
تجعلهم  تعالى،  �هللا  بيد  �مرهم كله   $� _�@�~ حقيقة  �لنا` عن  تحجب 
�ألمو@ بفرG غامر �
 حز$ جا@�. 
يبين �هللا في �لقرl$ �$ هؤالg �لنا` مذبذبو$ بين 


�$ �لفر� بينهم 
بين �لمؤمنين هو:  ،@
�ليأ` 
�لغر
﴿  َ�َلِئْن rَ0َْقَنا �ِإلْنَساَ� ِمنَّا َ�ْحَمًة ُثمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه ِ,نَُّه َلَيُئوzٌ َكُفوٌ� َ�َلِئْن rَ0َْقَناُ- 
يَِّئاُ� َعنِّي ِ,نَُّه َلَفِرٌ� َفُخوٌ� ِ,الَّ �لَِّذيَن  َلَيُقوَلنَّ rََهَب �لسَّ ْتُه  َنْعَماT َبْعَد َضرT�َّ َمسَّ

اِلَحاِ� 0ُْ�َلـِئَك َلُهم مَّْغِفَرٌ_ 0َ�َْجٌر َكِبيرٌِ ﴾  َصَبُر�ْ� َ�َعِمُلوْ� �لصَّ

.(11-9 /Mهو)

سرعة �لغضب

كثر, تشكي، �ما  gبكا
 wrتشا
يبد
 فرv �لعاطفة عند �لنساg في صو@, حز$ 
عند �لرجاc فيتمثل في سرعة �لغضب 
�لسلو~ �لعد
�ني. فإ$ 
جد �لشخص �لعاطفي 
�لسيا@��،  موقف  في  له  �لمخصص  �لمكا$  في  سيا@ته  
قف � قد  ما  �$ شخصا  مثال 
 $�

@كل �لسيا@, �لمعتدية برجليه. 
مثاn cلك �يضا _�n حد�  Gفي �لصيا 	فإنه يشر
�صطدw به شخص خطأ 
هو يمشي في �لطريق فإ$ ثائرته تثو@ 
يستشيط غضبا. 
من 
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�لنا` من ال يملك نفسه من �لغضب 
�النفعاc �لشديد _�n نسي �لمفتاG ��خل بيته �
تعطل في �لطريق بسيا@ته بسبب ��sحاw حركة �لمر
@ فيطلق للسانه �لعنا$ 
يلفظ بما 
ثائر,  لها  تثو@  �sئد مع مشكال� ال   cبانفعا �لعاطفي  �لشخص  يتعامل  له. 
هكذ�  بد� 

�لشخص �لعقالني. 
في �لغالب فإنه ال يؤVn بذلك �حد� غير نفسه.
_$ �لغضب �لر
منسي لدk �لرجاc يتجلى في حاال� كثير,، 
قد �صبح في بعض 
�لمجتمعا� سمة تميز �لشبا\، 
قد �صبحت حالة نفسية تعر� في هذN �لمجتمعا� 
من  
�كثر  �لز�ئد,.  
�لر
منسية  �لغضب  على   wتقو ثقافة  
هي  �لشبا1“.  بـ”ثقافة 
يحملو$ هذN �لثقافة تتميز شخصياتهم بعدw �لتو�s$، فهم يمكن �$ ينفعلو� في �ية لحظة 

أل�نى سبب، بل يمكن �$ يهجم على غيرN فيثخنه جر�حا �
 يو�V به _لى �لمستشفى 

 حتى ير�يه قتيال. 
�لغريب �$ �لشخص �لذV يهاجمه قد يكو$ غريبا عنه لم يرN من �

قبل على �إلطال�. 
�لصحف مليئة بهذN �لحو��� 
�لجر�ئم.   
 cفجأ, تنتابه موجة من �النفعا
فالشخص يمكن �$ يبد� مساNg في غاية �لسعا�,، 
�لطريق،  في  يكو$  من  منهم  
هنا~  ضربا.  
يشبعهم  
�قربائه  �صدقائه  على  فيهجم 

بمجر� �$ يشك �$ �حد� ”ينظر _ليه شز@�“ يهجم عليه 
ُيعمل فيه �لسكين. 
ال @يب 

�$ قتل _نسا$ بغير حق من �كبر �لجر�ئم عند �هللا تعالى.      
 $� 
يمكن  لحظة،   V� في  يثو@   $� يمكن  بركا$   cالنفعا�
 �لغضب  سرعة   $_

يتمخض عن عو�قب 
خيمة. 
 knيمكن �$ يلحق �أل
فاإلنسا$ �لعاطفي يثو@ أل�نى حركة يعتبر �نها خطأ بحقه، 
 .Ng�s_  ,
بإنسا$ ال يعرفه ال لشيg _ال ألنه �عتبر نظرته _ليه غير بريئة 
تحمل مشاعر �لعد�

ضح �ألمثلة �لالعقالنية هذN يتجلى في �لسلو~ �لبهيمي �لذV يبد@ من بعض مشجعي �

 gعلى �شخا� ال يعرفونهم �عتد� gهؤال Vيعتد n_ ،عند نهاية مبا@�, ما wفر� كر, �لقد
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يكا� �$ يؤ�V بحياتهم. 
يستعملو$ في nلك شتى �لوسائل من �لسو�طير 
�لسكاكين 

باال  �

�لهر�
��. لقد طمست �لر
منسية �لشيطانية عقوc هؤالg �لنا` 
ضمائرهم فغد

� بهناg �لعيش sعلى �لمجتمع. لكن �هللا يرشد �لمؤمنين _لى �جتنا\ مكائد �لشيطا$ ليفو

 :cحة �لبا�@

ْيَطاِ� ِ,نَُّه  ْلِم َكآفًَّة َ�َال َتتَِّبُعوْ� ُخُطَو�ِ� �لشَّ ﴿  َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن #َمُنوْ� �Mُْخُلوْ� ِفي �لسِّ

َلُكْم َعُد�ٌّ مُِّبينٌِ ﴾ (�لبقر_/ 208).

�لشخص  شعو@   $_ 
�لعقالنية.  �لعاطفة   vفر بين  هنا  نفر�   $�  V@
�لضر 
من 
بقيمة  
عيا  �كثر  تجعله   @
قاسية 
شر تصرفا�  يلقى من  ما   cحيا gلشحنا�
 بالغضب 
 ،@
�لقسو, 
�لشر  Nعلى هذ gلقضا� �لوسع في   cلى بذ_ 
�لخير 
تدفعه  wلسال�
 cلعد�

هذ�   .gلضعفا�
  gألبريا� لحقو�  صونا 
لإلنسا$  تعالى  �هللا  منحه   Vلذ� �لشعو@ 
�إل@��,  
توجهه  �لعقل  يحكمه   $� يتبغي 
صاحبه  على  
باال  يكو$  ال  حتى 

يعجز   .cالعتد�� يتوجب  حيث  فيغالي 

تمثل �لمناسبا� �لرياضية �بشكل 

خا7 كر_ �لقد� مناسبة تتضخم فيها 

�لمشاعر �لعاطفية. �في هذ- �لحاال� 

يصبح كثير من �لناz تحت سيطر_ 

عو�طفهم. �بسرعة يمكن �0 يغضب 

�لشخص �0 يشن هجوما عد��نيا، �0 

يجهش بالبكاT. �في 0غلب �ألحد�� 

يفقد�� �لتحكم في تصرفاتهم 

فيلحقو� �لضر� ببعضهم �لبعض.
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�ألشخا� �لذين ال يمتلكو$ _@��, قوية 
حكمة عاقلة عن كبح جماG عو�طفهم، كما 
من   kخر� lية  في  �لمؤمنين  �هللا  
يحذ@  
تضليله.  �لشيطا$  لغو�ية  سهال  هدفا   $
يغد

 :cلشيطا$ فيقو�
ُخُطَو�ِ�  َتتَِّبُعو�  َال  #َمُنو�  �لَِّذيَن  0َيَُّها  ﴿  َيا 
َفِإنَُّه  ْيَطاِ�  �لشَّ ُخُطَو�ِ�  َيتَِّبْع  َ�َمن  ْيَطاِ�  �لشَّ

�هللاَِّ  َفْضُل  َ�َلْوَال  َ��ْلُمنَكِر   Tِباْلَفْحَشا َيْأُمُر 

0ََبًد�  0ََحٍد  مِّْن  ِمنُكم  Eََكا  َما  َ�َ�ْحَمُتُه  َعَلْيُكْم 



81

ي َمن َيَشاT َ��هللاَُّ َسِميٌع َعِليمٌِ ﴾ (�لنو�/ 21). َ�َلِكنَّ �هللاََّ ُيَزكِّ

عاطفة �لرحمة �لشيطانية
_$ �ألشخا� �لذين تنطلي عليهم مكائد �لشيطا$ قد يستخدمو$ ما 
هبهم �هللا 
من مشاعر �لرحمة بطريقة منحرفة. 
_$ تصو@ معنى �لرحمة �لمناقض إل@��, �هللا _نما هو 
شعو@ شيطاني بالرحمة. _$ �ألشخا� �لعاطفيين ال يتخذ
$ من �لقرl$ معيا@� للرحمة، 

بل يقتد
$ في nلك بانفعاالتهم هم، 
هذ� هو سبب �نحر�� فهمهم لهذN �ألمو@.
 
فبعض �لنا` مثال يتأثر
$ جد� لأللم يصيب شخصا lخر �
 لمو� طفل صغير �
حيو�$ برp لطيف، لكن هنا تتجلى �لرحمة �لشيطانية فتقو� �إلنسا$ _لى �لتمر� على �هللا 

�لتجديف عليه. �ما �لشخص �لحكيم فال يغشاN مثل هذ� �لشعو@ �لضاc ألنه اليرk في 


سيلة لتقريب �لعبد من @به. Nلمو� خطر� ماحقا بل يعد�
_$ �لمؤمن يقيس �لرحمة 
�لعطف بمعيا@ �لخير �لذV تجلبه في �لد�@ �آلخر,. فقد 

 يصحح خطأN @غبة في نفعه � Nخر �$ ينتقدl مؤمن Nتقتضيه �لر�فة �لتي يشعر بها تجا
�لطر� عن �خطاg �آلخرين  �ما غض  �لحقيقية.  �لرحمة  �لدنيا 
�آلخر,. 
هذN هي  في 

�لجر�ئم في نا@  gألخطا� Nتلقي بهم هذ $� cمساعدتهم على �@تكابها @غم �حتما 
�
جهنم في يوw �لقيامة ، فهي قسو, 
تجر� من معاني �لرحمة 
�لشفقة. 
من �ألمثلة على 

 �أل\ �لذV يمنع 
لدN من �لصياw بدعوk �نه ”ال يتحمل �لجو	 
�لعطش“ � wلك �الn
بالرغم �نه بلغ �لسن �لذV يمكنه من ���g هذN �لفريضة. 
من �لعو�طف �لشيطانية كذلك 
�$ �لو�حد يكو$ عندN �حد من �قا@به �
 ضيوفه فال يوقضه لصال, �لصبح في 
قتها حفاضا 

على @�حته 
حرصا على عدs_ wعاجه. 
�آلخرين  مصلحة  مر�عا,  عن  تغفل  ال  �لمؤمنين  �هللا  عبا�  تميز  �لتي  �لرحمة   $_
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مصيرهم عند �هللا تعالى، فهي @حمة ينبغي �$ تكو$ مقر
نة برضاg �هللا. فمن مقتضيا� 
�لرحم في بعض �ألحيا$ �$ يتوجه �لمؤمن _لى غيرN بالنصيحة 
�إل@شا� 
@بما 
جب في 

�لتقريع، فال يصح �$ ير�N يرتكب _ثما �
 باطال فال يحر~ ساكنا 
ال تثو@  wحقه �للو
في ��خله مشاعر �لرحمة خوفا عليه من عذ�\ �هللا. في مثل هذN �لحاال� عليه �$ يتذكر 

�لنهي عن �لمنكر. _$ هذN هي �لرحمة  �
ما
@� في �لقرl$ �لكريم من �ألمر بالمعر

nلك  wللو�
�لحقيقية.  فالمؤمنو$ قد ينطلق منهم ما يغضب غيرهم من كالw �لنصح 
لعلمهم بشد, �لعذ�\ �لذV يمكن �$ يلحق هؤالg يوw �لقيامة. 
لذلك فإ$ �حب �لنا` 

هم  ،kلهد�
_لى �هللا هم �لذين يتبعو$ �ألخال� �لفاضلة 
يأمر
$ غيرهم باتبا	 �لرشد 
من بين �لذين 
عدهم بالجنة 
حسن �لمآ\. 
يجب �$ ال ننسى �$ �لقسو, �لحقيقية هي 

خطايا 
�الكتفاg بد
@ �لمشاهد  wثاl لالمباال, بما يقترفه غيرنا ممن نسو� �آلخر, من�

�لسلبي.
_$ �لرحمة �لشيطانية تسبب �لظلم 
تقو� _لى �لباطل. فالمؤمن �لحكيم يتحر~ 
فق 
ما يمليه عليه _يمانه 
تبعا لما �مر به @به، �ما �إلنسا$ �لعاطفي فتسيطر عليه مشاعر �لرحمة 
�لتضحية.   G
�نه يتصر� من منطلق @ �لشيطانية فيتصر� ليرضي شعو@N هو 
_$ بد� 

عندما يوضع في �حد �لمو�قف �لصعبه فإنه ال يقيس ما يفعله بمقيا` �لحق 
�لباطل 
ال 
 $lين �لقرsألهم من هذ� كله ال ينظر _لى �ألمر بمنظا@ مو��

�لحكمة،  cبمقيا` �لعد

من  نفسه   Vير�  $� يمكن  
هكذ�  �لجاهلية.  �لمشاعر  من  كتلة  تحركه  بل  
�حكامه 
حوله في �لمخاطر 
�لمهالك بسبب �لتقييم �لخاطئ لألمو@ 
�لقر�@�� غير �لحكيمة �لتي 
بد�فع  تعامل مع �ألمو@  �نه  يتوهم  �لقرl$ تجعله  فبعدN عن مو�sين  تبعا لذلك.  يتخذها 

�لرحمة، 
لكنها @حمة شيطانية. 
 sألنانية هي من �بر� $_
_$ �لظلم 
�لشعو@ �لشيطاني بالر�فة قرينا$ ال يفترقا$، 



83

سما� �لشخص �لعاطفي. فهو يعتقد �نه يتصر� من منطلق �لتضحية بينما �لحقيقة �نه 
 .cلهذ� فإننا ال نتوقع من �لشخص �لعاطفي �$ يتصر� بعد
يلبي حاجا� نفسية بد�خله. 

ضع يضر بمصالحه �
 مصالح شخص �ثير  g�s_ جد نفسه
فهو يجو@ في �لحكم _$ 
 gقد يجنح _لى _خفا
لديه. فهو ال يمكن �$ يكو$ شاهد صد� _�n طلبت منه شها�,، 

�لحقيقة _�n تعلق �ألمر بالشها�, ضد �حد �قربائه. 
 $�  $lلقر� في  جميعا  �لنا`  �هللا  �مر  
قد   ،cلعد� صفاته  �هم  فمن  �لمؤمن  �ما 

�لقسطا` �لمستقيم، ليس فقط في حق �صدقائهم 
�قا@بهم، بل �يضا  cيحكمو� بالعد

تجاN �عد�ئهم 
خصومهم: 
�ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد�T ِهللاِّ َ�َلْو َعَلى 0َنُفِسُكْم 0َِ�  ﴿  َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن #َمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ
 �0َ tْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن ِ,� َيُكْن َغِنيָדا 0َْ� َفَقيًر� َفاهللاُّ 0َْ�َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعوْ� �ْلَهَو�

َتْعِدُلوْ� َ�ِ,� َتْلُو�ْ� 0َْ� ُتْعِرُضوْ� َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ� ِبَما َتْعَمُلوَ� َخِبيًرِ� ﴾ 

 .(135 /Tلنسا�)


في lية �خرk يدعو �هللا �لنا` ليكونو� شهد�g بالحق بقوله: 
�ِميَن هللا ُشَهَد�Tَ ِبالِقْسِط َ�َال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُ� َقْوٍ�  ﴿  َيا 0َيَُّها �لِذيَن #َمُنو� ُكوُنو� َقوَّ

َعَلى 0َالَّ َتْعِدُلو�..ِ. ﴾ (�لمائد_/ 8).

غير �ننا يجب �$ نعر� �نه من غير �لممكن �$ ينفذ �لمؤمن هذ� �ألمر �لو�@� في 
�آلية �لكريمة تنفيذ� كامال ال نقص فيه. فالضعف �إلنساني سمة ال تنفك عن �إلنسا$ 

مهما غالب �لو�حد منا نفسه فهو يبقى محكوما بسيطر, �لعاطفة _لى حد ما، 
خصوصا 
 
فيما يتعلق بنفسه �
 بأقربائه �
 بمن يحبهم. فهو يمكن �$ يحابي �
 يغض �لطر� �

يحيد عن قوc �لحق.  
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�لشعو� باالمتنا�
_$ �المتنا$ �
 ”�لشكر“ هو �حد �قوk �لمشاعر �لتي يحسها �إلنسا$، فاإلنسا$ 
منذ �لوال�, 
في مر�حل حياته كلها في حالة تلق مستمر للنعم. 
يميل �إلنسا$ بطبعه 
_لى �لتوجه بالشكر 
�المتنا$ _لى مصا�@ هذN �لنعم. لكن �هللا يبين في �كثر من موضع 
في �لقرl$ �$ �هللا هو �لمستحق �أل
c للشكر 
�لحمد. 
في �لحقيقة فإ$ �هللا تعالى هو 
مصد@ هذN �لنعم كلها، بيد �$ �ألسبا\ �لموصله لهذN �لنعم تختلف 
تتعد�، فاالعتر�� 
بالمنة 
�لشكر يبقى هللا 
حد، 
يكو$ نابعا بصد� من �لجنا$ ظاهر� بالقوc على �للسا$، 


حدN �ليل على صد� �لعبو�ية:  Nحمد

في �لقرl$ نجد �$ شكر �هللا 
﴿  َيا 0َيَُّها �لَِّذيَن #َمُنوْ� ُكُلوْ� ِمن َطيَِّباِ� َما Eَ�َْقَناُكْم َ��ْشُكُر�ْ� ِهللاِّ ِ,� ُكنُتْم ِ,يَّاُ- 

َتْعُبُد��َِ ﴾ (�لبقر_/ 172)، 

ا Eَ�ََقُكُم �هللاُّ َحالًال َطيًِّبا َ��ْشُكُر�ْ� ِنْعَمَت �هللاِّ ِ,� ُكنُتْم ,ِيَّاُ- َتْعُبُد��َِ ﴾  ﴿  َفُكُلوْ� ِممَّ
(�لنحل/ 114). 

 nتخا�  wعد
بالعبا�,   Nفر��_ �لعبو�ية هللا هو   vتبين �$ شر �لكريم   $lلقر� 
lيا� 
من  هي  �لنعم  جميع   $� يعلم   Nحد
 فالشاكر هللا   .Nحد
 له  �لشكر  
توجيه  له   gشركا

بهذ� فهو يوقن �$ ال _له _ال �هللا 
�$ �ألمر كله تحت  ،Nحد
 Nهي بيد
عند �هللا تعالى، 
سلطته. 
�لمؤمن �لذV ترسخ في قلبه حقيقة �$ �لقو, هللا 
�$ �لعظمة هللا 
�$ �ألمر كله 
بيد �هللا ال شك �$ _يمانه يصبح على �@جة عالية من �لقو, 
�لمتانة. 
هذN هي صو@, 


�ثنى عليه.   $lمدحه �هللا في �لقر Vلمؤمن �لذ�
 Nهذ _ليه  ترشد   Vلذ�  kلهد� من  �لنقيض  على  �لعاطفيين  �ألشخا�  سلو~   $_

�لشخصية  �لما�ية  �لوسائل  _لى  يصيبهم   Vلذ� �لخير  ينسبو$  �لنا`   gفهؤال �آليا�. 
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 ،kبعبا@, �خر
�لتي سخرها �هللا إليصاc هذN �لنعم _ليهم. فهم يشكر
نه 
يثنو$ عليهم، 
 Nهذ  $� ناسين  �إللهية،  
�لقد@,  �لقو,  _ليهم  ينسبو$  شتى  lلهة  ألنفسهم  ينصبو$  _نهم 

�ألسبا\ ال تملك لهم نفعا 
ال ضر� _ال بإn$ �هللا.
ما  هو  �لفضل  بصاحب  �لسليم  غير  
�لشعو@  �لنعم  لمصا�@  �لخاطئ  �لفهم  هذ� 
نجدN عند �لر
منسيين. فهم يشعر
$ بالضآلة تجاN من �سدk _ليهم �V خدمة من �لنا` 

�لشكر بال  Gفهم يغدقو$ عليهم �لمد (...gحد �ألغنيا� 
( كأ$ يكو$ مدير �لعمل، �

قع �لر
منسيين في مشقة كبير,، 
هو بال شك موقف � Vهذ� �لموقف هو �لذ
حسا\. 

ال يليق بالمؤمن �$ يضع نفسه فيه. 

Tالنطو��

 �لعجز عن �لتو�صل مع �آلخرين. � gمنسية عند بعض �لنا` في �النطو�
تتمثل �لر
�لحالة   Nهذ عليه  تنطبق   Vلذ� 
�لشخص 
نفسه  على  منكفئا  به  عالم خا�  في  يعيش 
حوله  يحد�  لما  باال  يلقي  
ال  
مشاكلها 

لهذ� فهو بسبب ضعف شخصيته عاجز عن 

�ألما$  gمن �لد� t
�لتصر� 
يخا� �لخر

قد   .Nهذ �لمصطنعة  عزلته  في   Nيجد  Vلذ�
قويا مع  �$ من ال يكو$  �لكريم   $lلقر� بين 
يو�جه   $� يمكنه  ال  قوية  شخصية   �n نفسه 
�لمحيط �لذV يعيش فيه مو�جهة سليمة، 
ال 
يمكنه �$ يذلل �لصعا\ �لتي تعتر; سبيله، 

﴿  �هللاُّ َ�ِليُّ �لَِّذيَن #َمُنوْ� 
ُلَماِ� ِ,َلى  ُيْخِرُجُهم مَِّن �لظُّ

�لنُُّوِ� َ��لَِّذيَن َكَفُر�ْ� 0َْ�ِلَيآُ�ُهُم 

اُغوُ� ُيْخِرُجوَنُهم مَِّن �لنُّوِ�  �لطَّ

ُلَماِ� 0ُْ�َلـِئَك 0َْصَحا1ُ  ِ,َلى �لظُّ

�لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ� ﴾

(�لبقر_: 257).
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يتوكل على �هللا 
ال  بيدN.  فمن ال  يأخذ  _لى من  باستمر�@ في حاجة  يبقى عاجز�  بل 

لهذ�  ،Nكأنه في مو�جهة �لعالم بمفر�
يستمد �لعو$ 
�لقو, منه يشعر بالوحد, 
�لعزلة 

�لسبب فهو يخا� باستمر�@ �$ يخرt من �لعالم �لذV صنعه لنفسه.     
�لتي   Nهذ �الكتئا\  
حالة 
 $� يمكن  �لر
منسي  �لشعو@  سببها 
�الضطر�\.  _لى  بصاحبها   Vتؤ�

�لحاال� �لمخصوصة �لتي يمر بها 
�لعزلة،  هي:  �لعاطفيو$  �ألشخا� 

�النهيا@  �لمعنويا�  تدني  �لتوتر، 
�لنا`   gهؤال  wيعد 
ال  �لعصبي. 
سببا للحز$. فالفتا, �لتي تتند@ عليها 
في  �لليل  تنفق  قد  مثال  صديقتها 
 Vعن �لسبب �لذ crفي �لتسا
 gلبكا�
�فع صديقتها للتند@ بها.، 
تتساعل 
�ألخرk لما�n لم تكن عيناها ملونتين 
مثل عيني صديقتها، 
لما�n لم يكن 
قو�مها �كثر طوال. فهي تشغل بالها 

تقض  تؤ@قا  �لتي  �ألسئلة  بمئا� 
مضجعها.        
غالبا ما تجد �لو�حد من 

هو  wلظال� �لنا` جالسا في   gهؤال
�لحزينة  �لقصائد  نظم  في  منهمك 

�لناz �لعاطفيو� تكو� نفسياتهم يائسة مضطربة، �هم 

في �لعاM_ قد �نقطعت صلتهم بالدين. ��هللا تعالى يدعو 

�لناz ,لى �لتوكل ��لعيش في طمأنينة.  
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محدقا في �لجد@�$ لساعا� غا@قا في �حالw �ليقظة، �
 يتمشى في �لمطر 
هو يتنهد 

تجد   
�  .tمتهد يتحد� بصو�  بالدمع 
هو  مغر
@قتا$   Nعينا
يبكي سر�   
� بمر�@, 

�لو�حد يبالغ في شر\ �لخمر 
�لتدخين. 
�لسبب في nلك كله �نهم يعيشو$ في عالم 

��خلي مكفر مظلم يقو�هم _لى عدw �الطمئنا$ 
�لخلل �لنفسي 
�لبدني. 
في �لو�قع فإ$ 

كل ما يلحق هؤالg من �لشقاg هو بسبب سلوكهم �لذV يغضب �هللا سبحانه 
تعالى.  


ال شك �$ هؤالg �لنا` ال يستطيعو$ �$ ُيغّلقو� على �نفسهم �ألبو�\ 
يعيشو� في 

بيوتهم بمعزc عن �لمجتمع، هم مضطر
$ للتعامل معه 
�لخو; فيه، بيد �نهم يخالطو$ 

من 0نو�i �لشطحا� �لعاطفية ما ُيقد� عليه بعض �لشبا1 من �لتعلق �لشديد 

ببعض نجو� "0غاني �لبو1"، فيدخلو� في حاال� من �لغيبوبة. �هذ- �لعاطفية 

�لثائر_ كثيًر� ما تكو� سببا في تصرفا� غير معقولة، ,r ُيصا1 بعض �لشبا1 

في �كح �ألغاني باإلغماT ��لغيبوبة فيحملو� ,لى �لمستشفيا�، �كثيًر� ما 

شاهدنا rلك في �لتلفزيو� �0 على صفحا� �لّصحف.
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مجتمعاتهم �لتي يعيشو$ فيها بحالتهم �لعاطفية �لمنحرفة هذN، فيغضبو$ أل�نى مالحظة 
 
� �نتقا�  لهم   cيقا  wكال كل  في   $�  $

يتصو@  sستفز�� ألبسط  
يستجيبو$  نقد   
�
�ستنقا� من شأنهم، 
ال يستنتجو$ من �لحديث _ال ما قد يكو$ �ساg لهم. هم يغضبو$ 
أل�نى سبب 
يسوg مز�جهم فجأ,. ترk �عينهم تفيض من �لدمع �ماw �بسط �لحو��� 


يجهشو$ بالبكاg عندما يخلو$ بأنفسهم.   
 
� عقلية خطير,،  بأمر�;  _صابتهم  في   cلرجا� عند  �لعاطفي  �لغلو  يتسبب  
قد 
يدفعهم _لى _ظها@ �نحر�فا� 
شذ
n جنسي يصل بهم حد مما@سة �للو�v مع غيرهم من 

هذ� �النحر�� �لذV يقع فيه هؤالg �ألشخا� يعبر
$ عنه 
فق طبيعة �لمحيط  .cلرجا�
فسا�   �

�ظهر �لعنا$  ألنفسهم  �طلقو�  متفسخا  �لمجتمع  كا$  فإ$  فيه،  يعيشو$   Vلذ�
�خالقهم 
�مزجتهم، 
_$ كا$ �لمجتمع غير nلك تقوقعو� ��خل �نفسهم يتعذبو$ بنا@ 

جد
� �نفسهم في مكا$ مناسب �نفجر� عقدهم 
فسا�هم. فإ�n �تيحت لهم �لفرصة 
�لنفسية فتمخضت عن منكر 
فحش 
@��g, ال حد لها.  
هذN �لمظاهر �لغريبة تنتشر 

�ليوw في كثير من �لمجتمعا�. 
 cلجنسي من خال� _لى سوg عاقبة هذ� �النحر��  �لكريم يشير �هللا   $lلقر� 
في 

,� �ألشخا7 �لذين تسيطر عليهم 

�لعو�طف �يتقوقعو� على 0نفسهم 

�ينز�� بعيد� عن �آلخرين في حالة من 

 Eالضطر�1 يعمد�� 0حيانا ,لى تجا��

جميع �لقيم �ألخالقية �يخوضو� حيا_ 

ملؤها �لشذ�r ��النحر�{. ��لصو�_ 

�لمو�Eية تبين مشهًد� لمسير_ لمجموعة 

من �لشو�r جنسيا. �هذ� نمو�r على 

�النحطا� �ألخالقي �لذ\ ترtM فيه 

        .Tهؤال
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�لكلما� �لتي قالها نبي �هللا لوv لقومه: 
َما  �ْلَفاِحَشَة  0ََتْأُتوَ�  ِلَقْوِمِه   Oََقا  rْ,ِ ﴿  َ�ُلوًطا 
َلَتْأُتوَ�  َسَبَقُكم ِبَها ِمْن 0ََحٍد مِّن �ْلَعاَلِميَن ِ,نَُّكْم 

َقْوٌ�  0َنُتْم  َبْل   Tلنَِّسا�  �ِ�Mُ مِّن  َشْهَوً_   Oَلرَِّجا�

مُّْسِرُفو�َِ ﴾ (�ألعر�{/ 81-80). 


�تبا	  �هللا   kهد عن  �البتعا�   $� 
�لحق 
في حمأ, هذ�  �لنا`  يسلك   Vلذ� �لشيطا$ هو 
�لسلو~ �لفاضح. 
يحذ@ �هللا �لنا` في �لقرl$ من 

 :cلشيطا$ فيقو� `

سا g�@
مغبة �النسيا� 
َحَالًال  �َألْ�ِ�  ِفي  ا  ِممَّ ُكُلوْ�   zُلنَّا� 0َيَُّها  ﴿  َيا 
ْيَطاِ� ِ,نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ  َطيِّبًا َ�َال َتتَِّبُعوْ� ُخُطَو�ِ� �لشَّ

وTِ َ��ْلَفْحَشاT �0َ�َ َتُقوُلوْ�  مُِّبيٌن ِ,نََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ

َعَلى �هللاِّ َما َال َتْعَلُمو�َِ ﴾ 

(�لبقر_/ 169-168).

_$ جميع �شكاc �لر
منسية 
�لغلو �لعاطفي 
�لذين  �ألشخا�  كافة  على  معينة  بد@جة  تنطبق  �لسابقة  �لصفحا�  في  nكرناها  �لتي 
تنكر
� للعقل 
�سلمو� sماw �مو@هم للعو�طف. 
يمكن �$ نأخذ على nلك مثاc �إلنسا$ 
�لعصبي سريع �لتوتر 
�لهيجا$، فبالرغم من �نه يظهر خشونة 
غلظة في حاال� غضبه 
_ال �نه بذلك يخفي حقيقة عاطفيته �لمفرطة 
عجزN بلبا` �لغضب 
�لعصبية. فمثل هذ� 
�لعاجزين.   gلضعفا� 
يوقع نفسه في مو�ضع  gلبكا� �لشخص قد تصيبه فجأ, موجة من 
بآفة ضعف  لإلصابة  معّر;  �لمؤمن  
 من حكمة � �إليما$  من   w
�$ كل محر 
�لحق 

,� �لناz �لذين يتخلو� عن نو� �لعقل ��لمنطق 

يقعو� فريسة للعو�طف، �يبد��� حيا_ تتميز 

باالنحر�{.
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�لعقل 
�لشخصية �لناشئ من �لغلو �لعاطفي �لذV يتجلى في �شكاc مختلفة من �لسلو~ 

�لبيئة 
�لوضع �لماثل. �
�لمنحر� بحسب �لظر

باهللا  باإليما$  قلوبهم  عمر�  �لذين  �لمؤمنو$  منها  سلم  قد  lفة  �لر
منسية   $_
أل$  �لمؤمن  ضد  �لر
منسية   Gسال  wيستخد  $� �لشيطا$  يستطيع  
ال  منه.  
�لخو� 

�لمؤمن محصن ضد هذ� �لسالG، يقوc �هللا تعالى: 
﴿  ِ,�َّ ِعَباMِ\ َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌ� ِ,الَّ َمِن �تََّبَعَك ِمَن �ْلَغاِ�ينَِ ﴾ 

(�لحجر/ 42).

فالمؤمنو$ يملكو$ شخصيا� قوية 
عز�ئم صلبة 
ثقة في �لنفس، 
هي صفا� 
تنبع من _يمانهم �لمتين 
�@تباطهم بالقرl$ �لكريم 
�حتكامهم _لى �لعقل 
�لحكمة. 

�لتي تغلب عليها  �لمجتمعا�  تنتشر بشكل كبير في  �لر
منسي  _$ فكر, �لحب 
�لعاطفة. 
يعيش �لنا` في هذN �لمجتمعا� �لحاال� �لر
منسية بد@جا� متفا
تة، فتمتد 
من �لعالقا� �لعائلية _لى عالقا� �لصد�قة، 
لعل �كثر هذN �لمظاهر �نتشا@� هي عالقة 

�لحب بين �لرجل 
�لمر�,.

فكر, �لحب �لر
منسي �لتي تنتشر على نطا� 
�سع، 
تعد �لسبب في �لكثير من 

�النحر�فا� سو� نفر� لها قسما خاصا بها. 
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﴿  َ�ِمَن �لنَّاzِ َمن َيتَِّخُذ ِمن �Mُِ� �هللاِّ 0َنَد�Mً� ُيِحبُّوَنُهْم 
ِّ َ�َلْو َيَرt �لَِّذيَن  َكُحبِّ �هللاِّ َ��لَِّذيَن #َمُنوْ� 0ََشدُّ ُحبָדا هللاِّ

َ_ ِهللاِّ َجِميعًا �0َ�ََّ �هللاَّ  َظَلُموْ� ِ,rْ َيَرْ�َ� �ْلَعَذ�1َ �0ََّ �ْلُقوَّ

َشِديُد �ْلَعَذ�1ِِ ﴾ (�لبقر_/ 165).

فكر_ �لحب �لر�منسي
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 wنبين حقيقة مفهو �لر
منسي �$  بنا قبل �$ نتحد� عن مفهوw �لحب   يحسن 
�لحب عند �لمؤمنين. _$ �لمؤمن يد@~ �$ �هللا هو معبو�N �أل
حد فيتوجه _ليه بقلب عامر 

�نعم عليه بالعقل 
�سبغ عليه   Nهد�
بالحب. 
ال غر�بة في nلك، فاهللا هو �لذV خلقه 
نعمه ظاهر, 
باطنة، فاهللا تعالى قد مّن عليه بجميع ما يحتاt _ليه 
هو �لذV يو�لي عليه 
خير�ته، ففي هذN �لدنيا ما ال يحصى 
ال يعد من �لنعم. 
�لعبد حين يخضع إل@��, خالقه 

عليه فإ$ �هللا هو �لذV يستحق محبة �لمؤمنين  .Vألبد� Nضا@
يكو$ مستحقا لحب �هللا 


$ سائر �ألشياg، يقوc �هللا تعالى: ﴿  َ�ِ,َلى َ�بَِّك َفاْ�َغبِْ ﴾ (�لشر�/ 8).�
�لبعض ينبغي �$ يكو$ هللا 
في �هللا.  �لنا` تجاN بعضهم  
�لحب �لذV يشعر به 
فيحب �لمؤمن �ألشخا� �لذين يدينو$ هللا بالطاعة، 
هذ� هو �لحب �لحقيقي ألنه حب 
��خل  �لحب  لعاطفة  �لمثير,  �ألسبا\  
من  �لنا`.   gهؤال في  تتجلى  �لتي  �هللا  لصفا� 
 Ng�s_ نفسه  يملك  ال  خا@�   cجما من  �لمقابل  �لطر�  في  �لشخص   Nير� ما  �إلنسا$ 
�لحب  nلك  توطد  �لمقابل  �لطر�  من  �ستجابة  �لشعو@  هذ�  
جد  �nفإ في حبه،  فيقع 

جرفهما في قا@\ 
�حد. لكن ينبغي �$ يكو$ �لمهم هنا توجيه عاطفة �لحب هذN _لى 
�إلنسا$ مصد@  يعر�  فعندما   .N@مصد
 cلجما� �لعلم 
خالق  مستحّقها 
هو صاحب 

خالقه 
صفاته يد@~ �$ جميع ما ير�N من @
عة 
_بد�	 _نما يمثل صو@� متعد�,  cلجما�
 Nشتى في عبا� cلعظيمة تتجلى بأشكا� �لصفا� �إللهية   Nلقد@, �إللهية. فهذ� لتجليا� 


تنعكس في كثير من مخلوقاته.
 Vلحب �لذ�
لهذN �ألسبا\ جميعا ينبغي �$ ال ُيختص 0حد من ��M �هللا بالحب. 
 �n_ من تجليا� �لقد@, �إللهية. �ما N@ينبغي �$ يكو$ باعتبا gبعض �ألشيا Nنشعر به تجا
�حب �إلنسا$ شخصا �
 شيئا ما بمعزc عن �هللا تعالى 
نظر _ليه على �نه 
جو� مستقل 

عنه، 
�حبه كحبه هللا �
 �شد حبا فإ$ nلك يصبح من �ظهر عالما� �لشر~.  
 \nتنشأ من �لحب �لكا
هنا~ �لو�$ شتى من �لوثتية �لتي تشيع في �لمجتمعا� 
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غير �لمشر
	. _$ تقديس �لمرg ألبيه �
 ألبنه �
 ألسرته �
 ألسالفه بشكل منفصل عن 

في �آلية ��ناN يبين  .	
حب �هللا _نما هو تعبير عن �شكاc �لحب �لخاطئ 
غير �لمشر
نبّي �هللا _بر�هيم عليه �لسالw كيف �$ حب �لوثنيين لبعضهم بعضا قد �
قعهم في �إلعر�; 

 :wبر�هيم عليه �لسال_ cيتوجهو$ _ليها بالعبا�,، يقو wصنا� nتخا�
عن �هللا 
ْنَيا ُثمَّ َيْوَ�  َ_ َبْيِنُكْم ِفي �ْلَحَياِ_ �لدُّ َّMهللاَِّ 0َْ�َثاًنا مََّو� �ِ�Mُ نََّما �تََّخْذُتم مِّن,ِ Oََ�َقا  ﴿
ِبَبْعٍض َ�َيْلَعُن َبْعُضُكم َبْعًضا َ�َمْأَ��ُكُم �لنَّاُ� َ�َما َلُكم مِّن  �ْلِقَياَمِة َيْكُفُر َبْعُضُكم 

نَّاِصِرينَِ ﴾ (�لعنكبو�/ 25).

في  
شنآ$   ,
عد� _لى   cستتحو �لمو�,   Nهذ  $� كيف   $lلقر� يخبرنا  
هكذ� 
عرصا� �لقيامة. 
�لسبب �$ �لنا` حين يهيمو$ ببعضهم بعضا فإنهم في �لو�قع يما@سو$ 
�لوثنية 
هو ما سو� ير�يهم في عذ�\ مقيم يوw �لقيامة، �ما �لمؤمنو$ فإ$ قلوبهم ال 
تقبل �$ تحب _نسانا �
 شيئا من �ألشياg كحب �هللا �
 �شد حبا، 
في �آلية �لكريمة يبين 

�هللا تعالى مصير من يشر~ مع �هللا �ناسا lخرين في �لمو�,: 
﴿  َ�ِمَن �لنَّاzِ َمن َيتَِّخُذ ِمن �Mُِ� �هللاِّ 0َنَد�Mً� ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ �هللاِّ َ��لَِّذيَن #َمُنوْ� 
َ_ ِهللاِّ َجِميعًا �0َ�ََّ �هللاَّ  ِّ َ�َلْو َيَرt �لَِّذيَن َظَلُموْ� ِ,rْ َيَرْ�َ� �ْلَعَذ�1َ �0ََّ �ْلُقوَّ 0ََشدُّ ُحبָדا هللاِّ

َشِديُد �ْلَعَذ�1ِِ ﴾ (�لبقر_/ 165).

توضح �آلية �لكريمة �$ �لمؤمنين يحبو$ �هللا �كثر من �V شيl gخر، 
معنى هذ� 
ال يمكن �لقوc �$ �لذين توجد في قلوبهم محبوبا� �خرk غير �هللا هم �لمؤمنين. 
من 
يقوc غير nلك يكو$ _ما غير صا�� في _يمانه �
 لم يعر� �هللا حق معرفته. 
�لذV يفهم 
من نهاية �آلية �$ �لمشركين �نا` لم يعرفو� �هللا معرفة جيد, �
 لهم به معرفة مشوهة 


ناقصة. 
هؤالg �لنا` لم يقد@
� �هللا حق قد@N ﴿  ُقْل 0ََفَغْيَر �هللا َتْأُمُر�ِني 0َْعُبُد 0َيَُّها �لَجاِهُلوَ� 
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ِمَن  َ�َلَتُكوَننَّ  َعُمَلَك  َلَيْحَبَطنَّ  0َْشَرْكَت  َلِئْن  َقْبِلَك  ِمْن  �لِذيَن  َ�ِ,َلى  ِ,لْيَك  �0ُِحي  َ�َلَقْد 

 
�لَخاِسِرينَِ ﴾ �لزمر/ 65-64. 
لذلك فهم يوجهو$ مشاعر �لمو�, _ما _لى �نفسهم �

�لز
جا� �
 _لى �نا`   
� t�
sأل� 

 �إلخو, �� gألبنا� 
� gخرين مثل �آلباl `لى �نا_
يعتبر
نهم قد
, في حياتهم �
 _لى �نا` قد �نبهر
� بهم 
خطفو� �بصا@هم. 
بعض �لنا` 
 cمحسوسة مثل �لما gقد تكو$ �شيا
 ،gلى جانب محبوبيهم هؤال_ kخر� gيتعلقو$ بأشيا


�لسمعة 
�لمكانة. Nغير محسوسة مثل �لجا kخر� gشيا� 

 �لبيت �
 �لسيا@, ��
صفو, �لقوc �$ �لحب �لذV ال يسترشد باإليما$ _نما هو ضر\ من �لوثنية أل$ فيه 
نسبة �أللوهية لغير �هللا. 
هو بهذ� �لوصف حب @
منسي ألنه ليس في صلة باهللا تعالى. 


في �لقرl$ يبين �هللا تعالى �نه ال خير في مثل هذ� �لحب 
�$ �لفوs فوs �آلخر,: 
َهِب  َهَو�ِ� ِمَن �لنَِّساT َ��ْلَبِنيَن َ��ْلَقَناِطيِر �ْلُمَقنَطَرِ_ ِمَن �لذَّ ﴿  Eُيَِّن ِللنَّاzِ ُحبُّ �لشَّ
ْنَيا َ��هللاُّ ِعنَدُ-  َمِة َ��َألْنَعاِ� َ��ْلَحْرِ� rَِلَك َمَتاiُ �ْلَحَياِ_ �لدُّ ِة َ��ْلَخْيِل �ْلُمَسوَّ َ��ْلِفضَّ

ُحْسُن �ْلَمآ1ِِ ﴾ (#O عمر��/ 14).

يتعين علينا �$ نحب هذN �ألشياg بوصفها مخلوقا� هللا، 
�$ ند@~ �$ �هللا  _نه 
�هللا  عظمة  فيه  تتجلى  شعو@  �إلنساني  
�لحب  
نعمة.  منه  تفضال   gألشيا�  Nهذ 
هبنا 

عة خلقه. ففي �لقرl$ يخبرنا �هللا �نه خلق �إلنسا$ "في �حسن تقويم". 
لذلك فمن @

�لضر
@V �$ نغذV في قلوبنا حب �هللا من خالc طاعته 
�اللتز�w باألخال� �لطاهر,. 
ال 
يمكن مقا@نة �لحب �لذV يشعر به �لمؤمن بالحب �لذV يشيع في �لمجتمعا� �لال�ينية، 

فحب �لمؤمن شعو@ جليل 
عميق 
مشر�. 

في �لصفحا� �لقا�مة سو� نتحد� عن �
لئك �لذين لم يستطيعو� �$ يعيشو� 
عند  بشكل خا�  نتوقف  �لبشر، 
سو�  قلو\  على  بها  �هللا  �غد�  �لتي  �لحب  نعمة 
�لعالقا� �لعاطفية بين �لرجل 
�لمر�,، 
هو مثاc جيد لتحوc �لمو�, �لطاهر, _لى شر~ 
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يسو� �صحابه _لى �لمهالك. 
 

Tلنسا�� Oلحب �لوثني بين �لرجا�
_$ قياw @�بطة مشتركة بين @جل 
�مر�, خا@t _طا@ �لشكل �لذV يرضاN �هللا من 
�هم �لسبل �لموصلة _لى �لوثنية، 
تتمثل سو�g في �لعالقا� �لز
جية �
 في �لعالقا� �لتي 

هي تنتشر يوما بعد يوw في �لمجتمع. ففي مثل هذ� �لنو	 من  ،t�
تقوw خا@t _طا@ �لز
�لحب �لر
منسي يؤله �لطرفا$ بعضهما �لبعض �آلخر 
ينصر� كل همهما 
تفكيرهما 
فمثل  �إللهية.  �لرقابة  مستقلة عن حضو@  عملية  في  �آلخر  للبعض  بعضهما   gضا@_ _لى 
هؤالg �ألشخا�، عندما يفتحو$ عيونهم صباحا بدc �$ يتوجهو� بالشكر 
�لحمد هللا 
يسعو$  يحبو$، 
هم  في من  للتفكير  فكرهم 
خيالهم  يوجهو$  فإنهم  تعالى خالقهم، 
كذلك _لى غر` هذ� �لحب 
@عايته في قلوبهم بدc �$ يتعهد
� هذN �لقلو\ �فيها خشية 
هللا تعالى 
خو� منه �w هي خالية من nلك، 
هم ال يخلصو$ هللا �لحب قد@ _خالصهم 

لمحبوبيهم.  
من  �لنو	  
هذ�  �لمعبو�.  بمثابة  يحب  من  يتخذ  منهم  �لو�حد  فإ$  
باختصا@، 
�لر
منسيين   gهؤال من  �لو�حد  تجد  _نك  حتى  �لنا`،  بين  كبير,  بد@جة  شائع  �لحب 
يخاطب معشوقه سو�g في ما يكتبه من شعر �
 في ما يقوله لها من كالw معسوc قائال 
"�نا �عبد~"، "�ينما يممت تبعني خيالك 
@�فقتني nكر�~، 
ال طاقة لي على نسيانك". 

ينسى هؤالg �$ �لذV ينبغي �$ يالsمهم 
يكو$ في خو�طرهم �نى يممو� هو �هللا سبحانه 


تعالى @\ �لسمو�� 
�أل@;. 

�لمقبوc يصبح ملعونا عند  cلحد �لمعقو� s
_$ هذ� �لحب �لر
منسي �لذV يتجا
�لر
منسي  �لحب  هذ�  يزّين  
�لشيطا$  �لشر~.   \
يصبح ضربا من ضر بل  تعالى،  �هللا 
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يتبعو$  خلفه  يسعو$  �لنا`  فأكثر  
لذلك  عليه،  
يحثهم  �لنا`  �عين  في  
يجمله 
 :Nخطا

ْيَطاُ� 0َْعَماَلُهْم َفُهَو َ�ِليُُّهُم  ﴿  َتاهللاِّ َلَقْد 0َْ�َسْلَنا ِ,َلى 0َُمٍم مِّن َقْبِلَك َفَزيََّن َلُهُم �لشَّ
�ْلَيْوَ� َ�َلُهْم َعَذ�1ٌ 0َِليٌمِ" ﴾ (�لنحل: 63)، 

0َْعَماَلُهْم  ْيَطاُ�  َلُهُم �لشَّ َ�َثُموMَ َ�َقد تََّبيََّن َلُكم مِّن مََّساِكِنِهْم Eَ�َيََّن   �Mًَ�َعا... ﴿
ِبيِل َ�َكاُنو� ُمْسَتْبِصِرينَِ ﴾ �لعنكبو�/ 38. ُهْم َعِن �لسَّ َفَصدَّ


�لقرl$ �لكريم ينبهنا بشكل خا� _لى �$ �لعاطفة �لر
منسية هذN كثير� ما تنشأ 

جته 
قد s $لمر�, بالنسبة _لى �لرجل قد تكو� Nهذ
تجاN �لمر�, لما لها من جاnبية. 
 �nقد تكو$ �مر�, �حبها عن بعد على طريقة ”�لحب �ألفالطوني“. فإ
تكو$ عشيقته 
�هللا  nكر  
�نسته  فيها  _ال  يفكر  ال  
�صبح  
قلبه  عقله  �لرجل  على  �لمر�,   Nهذ ملكت 

�فسد� عليه عبا�ته 
ُقدw حبها على حب �هللا تعالى فإ$ nلك يعني �$ هذ� �لشخص 
هذ�   $� �لشر~. 
ال شك  في  
قع  قد 
�لخطر ال يقتصر على �لرجاc بل يشمل 

�لنساg �يضا.    
�لعالقو$  يد@~  ال  �لغالب  
في 
بحباc �لحب �لر
منسي جسامة �لخطر 
�لذV يعرضو$ �نفسهم له، فما يتلقونه 

�لعالقة �لر�منسية �لتي تربط �لمر0_ بالرجل كثيًر� 

ما يمّيزها �لحز� ��لدموi ��لتشا��. �كل ��حد 

منهما ال يرt في �لعالم من حوله سوt صو�_ 

�لطر{ �آلخر، �يمكن �0 يصر{ �لساعا� 

�لطو�O مطرًقا يفكر في نظر�ته �كلماته. �هذ� 

ما يدفع بصاحبه ,لى حالة من �لحز� �غيا1 

�لوعي.
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�بو�\  يفتح  �ضفا@هم  نعومة  منذ  �لمجتمع  من 
بأنفسهم  فيلقو$  �مامهم  مصر�عيها  على  �النحر�� 
_لى �لمهالك 
هم يحسبو$ �نهم يحسنو$ صنعا. _$ 
بعدهم عن �لدين 
شر
�هم عن طريق �هللا يقو�هم _لى 
يعرفو$  _نهم ال   .$
مز�لق خطير, 
لكنهم ال يشعر
 wغضبه، فعد
�نهم بفعلهم هذ� يستنزلو$ سخط �هللا 

_يمانهم باهللا يعمي بصائرهم 
يصم  �nlنهم. 

قد يدفع �لحب �لر
منسي طرفيه _لى �لتصر� 
شخصا$  يندفع  فقد  �حيانا.  للذ��  مدمر  بشكل 
حين  �نه  
nلك  �النتحا@.  _لى  �لحب  بينهم  يجمع 

$ �لتئاw شمل عشيقين مثال فإنهما � �
تحوc �لظر
قد يتر�يا$ من حالق 
قد تشابكت �يديهما طمعا في 
”تخليد“ حبهما 
”جمع @
حيهما كي يخلد� معا“ 
 k@� 
ما  �لعقالنية.  غير  �لد
�فع  من  nلك  لغير   
�
 wلمحر� _نهما بصنيعهما  باهللا.   nلعيا�
بنفسيهما في قعر جهنم  يلقيا$  �نهما  �لمسكينا$ 
�لممقو� هذ� يعتقد�$ �نهما سو� يجتمعا$ في عالم lخر 
غا\ عنهما �نهما سو� 
يلقيا$ �هللا 
سو� يذهب عنهما غر
@ �لحب �لر
منسي حين يبصر�$ ملك �لمو� 
هما 

�لصحف  
قتذ�~.   wلند�  Vيجد  $� هيها�  
لكن   wلند� فيركبهما  بنفسيهما،  يجو��$ 
�لفشل في عالقة عاطفية 
يتركو$  ينتحر
$ بسبب  �لذين  �لمحبين  
لئك � بأخبا@  مليئة 

@�gهم @سائل تحكي تجا@بهم �لر
منسية �لحالمة، 
هي �مثلة حية تكشف _لى �ية �@جة 

تقو� �لر
منسية صاحبها _لى تعطيل مد�@كه �لعقلية 
مشاعرN �إلنسانية �لسليمة.

من �لحاال� �لتي نالحظها لدt �لشبا1 0ّ� 

كل طر{ يصّب كل تفكير- في �لطر{ �آلخر، 

�,t0� �r منه نقصا في �الهتما� به لّفه �لحز� 

��لكدُ�. 
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شخص ينتحر بسبب 0ّ� حبيبته هجرته، �شخص #خر يقتل نفسه بسبب 0ّ� ظر�{ �لحيا_ لم تمكنه من ,تما� �لز��� 
بمن يحّب، �شخص #خر يلحق �ألtr بنفسه أل� حبيبه ال يهتم به كما ينبغي، �شخص #خر يحا�O قتل نفسه بسبب 
�لمشاكل �لتي يعيشها مع �Eجته... هذ� �لنوi من �ألخبا� يطالعنا من حين آلخر في �لصحف ��لتلفزيو� �في مو�قع 

�ألخبا�. �ال شك 0ّ� جميع هذ- �لحاال� سببها �لعو�طف �لتي تعصف بالرجل ��لمر0_. �في �ألعلى تظهر نما�r متنوعة 
لهذ� �النحر�{. في �لخبر �لموجوM في بد�ية �لصفحة باإلنكليزية؛ شخص يقتل نفسه بعد �0 قتل �Eجته. �في �ألعلى 
 Tهؤال iلى �ليسا� شا1 يقتل نفسه بحامض �لسولفيريك ألنه �قع في خصا� مع حبيبته. �ال �يب 0ّ� �لشيطا� خد,

�لناz �0ضّلهم عن سو�T �لسبيل. 

جريد_ حّريت، 01. 06. 2000  جريد_ حريت، 30. 01. 1999

 جريد_ صبا�، 21. 10. 2000

�نتحا� عاشقني من 

طال1 �جلامعة 

 يكتب �سم حبيبته بدمه 

rهبا ,¢ 
"قا�7" معا 

لكي يضعا حد� 
حلياִדما هنا)
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      _$ �لذV �لشخص �لذV �عمته �لمشاعر 
 Nيعبد _لها  
جته s من  
�تخذ  �لدنيا  في  �لر
منسية 
 wليو� nلك  عذ�\  من   Vيفتد لو  �لقيامة   wيو يو� 
ينقذ نفسه، فعنذئذ تنكشف �لحجب  بز
جته حتى 
 Vلدنيو� �لحب  
�بط @ 
تذهب  �لحق  
يحصحص 
موقف  �لكريمة  �آلية  
قد صو@�   .gهبا �لر
منسي 

:gهؤال
ُر�َنُهْم َيَوMُّ �ْلُمْجِرُ� َلْو َيْفَتِد\ ِمْن َعَذ�1ِ  ﴿  ُيَبصَّ
َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه َ�َصاِحَبِتِه 0َ�َِخيِه َ�َفِصيَلِتِه �لَِّتي ُتْؤ�يِه 

َ�َمن ِفي �ْألَْ�ِ� َجِميًعا ُثمَّ ُينِجيهِِ ﴾ 

(�لمعا��/ 14-11)، 


في lية �خرk يصو@ �لقرl$ �لموقف نفسه فيقوc تعالى: 
﴿  َيْوَ� َيِفرُّ �ْلَمْرTُ ِمْن 0َِخيِه 0ُ�َمِِّه 0َ�َِبيِه َ�َصاِحَبِتِه َ�َبِنيِه ِلُكلِّ �ْمِرٍ� مِّْنُهْم َيْوَمِئٍذ 

َشْأ� ٌُيْغِنيهِِ ﴾ (عبس/ 37-34).


�لرجاc ضحايا لوهم �لحب �لر
منسي  gفي �لغالب يكو$ صغا@ �لسن من �لنسا

بشرعه،  
�لتقيد  باهللا  �إليما$  نعمة  من  
يحرمهم  
ضمائرهم  عقولهم  يعطل   Vلذ�

فينحد@
$ في مها
V �لوثنية.
تعمل 
سائل �إلعالw من سينما 
تلفزيو$ على فر; �لموضوعا� �لعاطفية على 
�لمشاهدين غا@سة في �nهانهم فكر, �$ �لعاطفة ميل طبيعي مركوs في نفس �إلنسا$. 

�لشيطا$ يعلم تماw �لعلم �$ �لر
منسية مر; يمنع �لنا` من �لتفكير �لسليم 
يحجب 
�بصا@هم عن @rية �لو�قع 
تذكر �هللا 
عن �لتفكر في علة 
جو�هم 
مآلهم يوw �لقيامة. 

يَِّئاِ� َجَز�T َسيَِّئٍة  ﴿ َ��لَِّذيَن َكَسُبوْ� �لسَّ
ِبِمْثِلَها َ�َتْرَهُقُهْم rِلٌَّة مَّا َلُهم مَِّن �هللاِّ ِمْن 

َعاِصٍم َكَأنََّما 0ُْغِشَيْت ُ�ُجوُهُهْم ِقَطعًا 

مَِّن �للَّْيِل ُمْظِلمًا 0ُْ�َلـِئَك 0َْصَحا1ُ 

�لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ� َ�َيْوَ� َنْحُشُرُهْم 

َجِميعًا ُثمَّ َنُقوOُ ِللَِّذيَن 0َْشَرُكوْ� َمَكاَنُكْم 

 Oَ0َنُتْم َ�ُشَرَكآُ�ُكْم َفَزيَّْلَنا َبْيَنُهْم َ�َقا

ُشَرَكآُ�ُهم مَّا ُكنُتْم ِ,يَّاَنا َتْعُبُد�َ�﴾ 

(يونس: 28-27)
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ليحذ@ �لذين يظنو$ �$ �لوثنية تنحصر فقط في �تخاl nلهة من حجر �
 من خشب �$ 
يقعو� في �لوثنية �
 �$ يكونو� ممن يقولو$ يوw �لقيامة: 

﴿  ُثمَّ َلْم َتُكن ِفْتَنُتُهْم ِ,الَّ �0َ َقاُلوْ� َ��هللاِّ َ�بَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكينَِ ﴾ (�ألنعا�/ 23).

حب �لمؤمنين
يحب �لمؤمنو$ �هللا @بهم 
ال ير
$ في �لنا` 
غيرهم من خلق �هللا سوk �نعكا` 
لعظمة �هللا. _نهم ال يحبو$ _ال هللا 
في �هللا، ألنهم يقر�
$ في �لمخلوقا� صفا� �هللا عز 

جّل، 
هم ال يحبو$ شيئا بشكل مستقل 
بمعزc عن �هللا، بل _$ كل شيg في حياتهم 

في صلة بخالقه، 
هذ� من عالما� �إلخال� في �إليما$ 
مؤشر على صدقه. 
_$ حب �لمؤمن صا� شفا� ينير �لقلب 
nلك أل$ محبوبه هو �هللا تعالى. 
لهذ� 
ال تذهب نفس �لمؤمن حسر�� لفقد حبيب من �لنا` �
 �لماc ألنه يؤمن باهللا مالك 
_لى  بالنسبة  �لمهم   $_ �لزمن.   @
بمر يبلى  
ال  يمو�،  ال  �هللا حي   $_  .gألشيا�
 �لنا` 
�لمؤمن هو �$ يكو$ قريبا _لى �هللا ما ستطا	 _لى nلك سبيال، 
لهذ� فإ$ نفسه ال تغتم 

هو يعر� �$ ما �خذN منه �هللا تعالى _نما هو بمثابة �متحا$، فهو  ،gمن �ألشيا gلفقد شي
لم يأخذ منه سوk تجل من تجلياته سبحانه. _$ �لمؤمن _�n عا� في هذN �لدنيا 
في قلبه 
هذN �لقناعة 
في عقله هذ� �لفهم فإنما يعيش حيا, كلها سعا�, في �لدنيا 
ير�s �لخلو� 
في �آلخر, بفضل من �هللا. 
_�n ترسخت هذN �لمفاهيم لدk �لمؤمن فلن يجد �لحز$ _لى 

 :cفيقو $lلعظيمة �لو�ثقة �لمطمئنة يحدثنا �هللا في �لقر� G
قلبه سبيال. 
عن هذN �لر
 ﴾ َيْحَزُنو�َِ ُهْم  َ�َال  َعَلْيِهْم  َخْوٌ{  َفَال  �ْسَتَقاُمو�  ُثمَّ  �هللاَُّ  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ�,ِ  ﴿

(�ألحقا{/ 13).
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﴿  ِ,�َّ �هللاَّ َال َيْظِلُم �لنَّاzَ َشْيًئا َ�َلـِكنَّ 
�لنَّاzَ 0َنُفَسُهْم َيْظِلُمو�َِ ﴾ 

(يونس/ 44).
 

 �ألمر�� �لعضوية

�لتي تسببها �لر�منسية
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حيا، فهي �يضا تحد� @
مثلما �$ �لر
منسية تلحق بمن تلبس بها �kn عقليا 
�عتالال صحيا عضويا. 
�برs هذN �ألعر�; �لمرضية �لتغير�� �لفسيولوجية �لو�ضحة �لتي 
ليس بوسع �لشخص _خفاgها. 
_$ تعبير�� 
جه �لشخص �لعاطفي 
حركة يديه 
نبر, 

صوته كل nلك يبّين �$ شخصيته �
 شخصيتها تخضع لتأثير �لعاطفة.

ثمة تغيير�� �خرk تعترV �لشخص �لر
منسي مثل تساقط �لشعر 
ظهو@ �لشيب 
 Nتجعد
 
�ستغالظه  
جفافه  
مر
نته  لرطوبته  �لجسم  
فقد�$  لبريقه،  �لشعر  
فقد�$ 
فسا�  �يضا  �لتأثير��  
من  .k

�لعد بااللتهابا�  لإلصابة  قابلية  عنه  ينشأ  مما  
تشققه 
لو$ �لبشر, بسبب �لتأخر في تجد� �لخاليا، 
�صفر�@ لو$ �لوجه، كما تفقد �لعين بريقها 

حيويتها. 
�لسبب في كل هذ� هو �لر
منسية. 
ثبت كذلك �$ �ألشخا� �لر
منسيين 
معرضو$ �
$ غيرهم للهرw �لمبكر 
nلك بسبب تعّرضهم للتوتر 
�إلجها� �لعقلي لفتر�� 

طويلة. 
�لبدنية  �لتأثير��  
ال يقتصر تأثير �لشعو@ �لعاطفي �لمبالغ فيه على ما nكرنا من 
�لفيزيولوجية بل _$ حالة �لتشاwr �لتي يسبح فيها هذ� �لشخص تنعكس على حياته بشكل 
كامل فتتضاcg حيويته 
يتناقص نشاطه، 
تقل عندN �لرغبة في �لحيا, . كما يالحظ عليه 
 kليس كل هذ� سو

جهه، 
يتغلفا$ بغشاg من �لقسو,. 
�نطفاg نو@ �لحيا, من عينه 

�لشيg �لقليل.  

قلقهم  خوفهم  فإ$  �الشخا�   gلهؤال تحد�  �لتي  �لتغيير��   Nهذ _لى  
_ضافة 
 ،c�
s
 gنما هي _لى فنا_

كو�بيسهم تز��� عندما يعرفو$ �$ هذN �لدنيا ليست ��@ قر�@ 

عندما يعلمو$ �نهم يسير
$ _لى نهايتهم �لمحتومة باتجاN �لمو� 
�آلخر, 
ال يملكو$ 
حيلة لدفع هذ� �لمصير عن �نفسهم. _نهم ال يفهمو$ �$ �هللا تعالى يمكن �$ يكو$ قد@ 
 ،gعلى شي $
لهم �لخير في �لمر; 
�لكبر، 
لذلك تر�هم هائمين على 
جوههم ال يلو
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ال يستعد
$ لشيg من �مو@ �لمستقبل. هذ� �لخو� �لد�ئم 
�لقلق �لمزمن يجعلهم يئنو$ 
طو�c �لوقت في سجو$ �جسامهم �لمنهكة.  


�لحق �$ �ألطباg قد �شا@
� _لى �$ هنا~ طائفة من �ألمر�;، مثل �أل@� 
فقد�$ 
�ألمر�;  من  
غيرها  
�لقلب  
�لكلى  �لمعد,  
�مر�;   wلد� ضغط  
�@تفا	   �لشهية 
 kألمر�; �ألخر� �لحساسية 
�إلكزيما 
�لسد� 
بعض  �لباطنية، 
�مر�; جلدية مثل 
مثل �لسرطا$ 
�لهز�c سببها مشاكل نفسية مثل �لحز$ 
�لقلق 
�إلجها�. 
في مو�جهة 
هذN �لضغوv فإ$ �لجسم يستهلك �قصى ما يمكن من �لطاقة، 
_�n لم يوضع حد لها 


تو�صلت لفتر�� طويلة فإنها تكو$ سببا في �ختالc �لوظائف �لحيوية للجسم. 

يتحد� �ألخصائيو$ عن �آلالw �لتي تسببها �لضغوv �لنفسية على �لنحو �لتالي: 
 .wالl
 �ضطر�با�  من  عنها  يتولد  
ما  �لنفسية   vلضغو� بين  
ثيقة  عالقة  ”ثمة 
فاالضطر�با� �لتي تتولد من �لضغوv �لنفسية �لمتر�كمة تتسبب في ضيق �أل
عية 
 Vلتي تتدفق _لى �ماكن محد�, في �لدما�. فالذ� wفي كمية �لد cختال�
�لدموية 
 wلكن عد
يعيش حالة من �لتوتر قد يحتاt _لى كميا� �كبر من �أل
كسيجين 

�لمشاكل �لنفسية �لتي تسببها �لعو�طف تقوM بد��ها ,لى مشاكل فيزيولوجية، �قد تتحوO ,لى 0مر�� حقيقية.
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 $sمتو� بشكل   wلد�  cصو

 Vكا� _لى �لدما� هو �لذ

يسبب تلك �آلالw �لتي تعقب 
تصاحبها.   
� �لتوتر��   Nهذ
فإ$  �لتوتر  حالة  
في 
ما�تي   sبإفر�  wيقو �لجسم 

�لنو@��@ينالين  �أل�@ينالين 
على  سلبا  تؤثر�$  �للتين 

بالتالي  �لعصبي،   wلنظا�
يالحظ sيا�, عالما� �لتوتر 
�لعضال�   kمستو على 
يتسبب  
�ألعصا\. 
هكذ� 
�أللم في قلق شديد، 
�لقلق 
�لخو�  _لى  يقو�   N@
بد
من  يضاعف  �لخو�  
هذ� 

شد, �أللم“12. 

�لقلق  
�لخو�  �لتوتر  عندهم  يكثر  �إليما$  من  قلوبهم خا
ية  تكو$  �لذين   $_

�إلجها�، 
هذ� كله يتسبب في ضعف �لذ�كر,، 
قلة �لتركيز 
عدw �لقد@, على �لتحليل 

في  �لنفس.  في  �لتحكم  على  �لقد@,   wعد
 �لمنطقية  غير  
�لتصرفا�  لألمو@  �لسليم 

حا، @
�لنفسية عقال  �لصحة  تر�N غاية في  باإليما$  قلبه عامر�  فإ$ من يكو$  �لمقابل 

 .g

�لهد $sمن �لتو� cعلى �حسن حا
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_$ �لسكينة �لحقيقية 
�لسعا�, �لد�ئمة ال تحصال$ _ال بالتوكل على �هللا 
�لتسليم 
له في كل صغير, 
كبير, من �مو@ حياتنا. 
�لمؤمنو$ هم في سعا�, ��ئمة ألنهم �
كلو� 
بنعمة �إليما$  �نعم �هللا عليهم  �مرهم _لى �هللا 
_لى ماخلقه من مقا�ير. 
لذلك فإ$ من 

عصمو� من هذN �ألمر�; 
من تأثير�تها �لمدمر,. 
ال يمكن �لتخلص مما جلبته �لر
منسية من �حز�$ _ال بالتوكل على �هللا 
�لعيش 
في كنف �إليما$. 
يصو@ �هللا تعالى �لمؤمنين �لذين �نعم عليهم بالجنة 
هم يحمد
نه 

فيقوc سبحانه:
﴿  َ�َقاُلو� �ْلَحْمُد ِهللاَِّ �لَِّذ\ rْ0ََهَب َعنَّا �ْلَحَزَ� ِ,�َّ َ�بََّنا َلَغُفوٌ� َشُكو�ٌِ ﴾ 

(فاطر/ 34).
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ي ُهللا لَِّذيَن تََّقْو ِبَمَفاَ�ِتِهْم َال  ﴿  َ�ُيَنجِّ
 ﴾ َِ�وُ$ َ�َال ُهْم َيْحَزُنو ُهُم لسُّ َيَمسُّ

لزمر/ 61.

لخاتمة: سبيل لنجا( 

من مر3 لر�منسية
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"� ��� ما يصا� به ��لئك 
لذين يفضلو� 
لعيش بمعز� عن �خال� 
لدين �قيمه 

من 
لخلل في 
لشخصية هي 
لر�منسية، �� 
لعاطفة 
لُمفرطة. �من 
لخطإ 
العتقا% بأنه 

ال يمكن 
لتخلص من هذ9 
لحاال= �� �نها �جد= مع �ال%; 
إلنسا�. "� هذ9 
لسمة 

يكتسبها 
لشخص سو
F عن �عي �� عن غير �عي. فلو فكر هؤالF جيد
 أل%Dكو
 �نه 


%تهم �ال D" جة عنDلتي تنتابهم خا

لغضب  � Fلبكا
ليس صحيحا �� حاال= 
لحز� �


 كا� 
لشخص يعاني حزنا �قلقا شديدين S" ،لكS لدليل على

Fها �ية حيلة. �U" يملكو�

��عطي مبلغا من 
لما� يكفي حاجته �يلبي جميع مطالبه فإ� حالته تنقلب بسرعة �يغمر9 


لحبوD. �لذلك فإ� 
لمرF يعيش هذ9 
لحاال= من 
لحز� لموقف ما يتخذ9 من � Wلفر



لكريم:  �Yلقر

لمجتمع �بسبب ظلمه لنفسه بترZ ما �مر به 

َهللا َال َيْظلُِْم لنَّاَ; َشْيًئا َ�َلِكنَّ لنَّاَ; 9َْنُفَسُهْم َيْظِلُموَ�﴾ يونس/44 .      َّ�@ِ  ﴿


لحقائق. فهم يعيشو� %�ما في  
لر�منسيين ال يدDكو� هذ9  بيد �� 
ألشخا_ 

جو من 
لكآبة �
لحز�، �مهما كا� 
لمحيط 
لذ` يعيشو� فيه البد �
جد�� ألنفسهم 

بأيديهم،  
لناd يظلمو� �نفسهم   Fلحقيقة �� هؤال
ما يحزنهم �يكدD صفو حياتهم. �


آلية 
لكريمة تبين هذ9 
لحقيقة: �

 Aَ@ِ َمْت 9َْيِديِهْم  Aَ9َْقَنا لنَّاَ; Iَْحَمًة َفِرُحو ِبَها َ�ِ@ْ� ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة ِبَما َقدَّAَ@ِ�َ  ﴿

 .36/Kلر� ﴾�ُهْم َيْقَنُطوَ

لكي يسلم 
إلنسا� من خطر 
لر�منسية فإ� عليه 
لتفطن لحيل 
لشيطا� ��العيبه، 


لذ` تسببه 
لر�منسية ال يليق  fإليما� باهللا تعالى. فاإلحبا
�هو �مر ال يتأتى "ال بتعميق 
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 Mلجمالّنعم �مظاهر  PIQ@ من �إلنسا �لمستمر يمنعا KTلتشالمشاعر لمبالغ فيها � �@

 ،Qلّسو Yفيها سو Yال ير Mلجماإلنسا� محاطا بآالZ مظاهر  �لموجوQ( في لكو�. فبينما يكو

هللا تعالى Iحمة �شفقة باإلنسا� 9حاطه بنعم ال تحصى �ال تعد. 9ما � .)Qسعا ّ̀ �بالتالي يفقد 9

لنعم. aبهذ )Qهللا تعالى سعا �لنعم، فيشكر� aفال تغيب عنهم هذ �لمتفكر�� �لصاQقو �لمؤمنو
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لعثوD على  يعجز9  �� يكو� حكيما ال  بالمسلم  
لصا%� في "سالمه، فحر`  بالمسلم 


لتي تعترi سبيله، �حر` به كذلك �� يكو� نموSجا �مثاال لمن  
لحلو� للمشاكل 

حوله من 
لناS� .dلك أل� 
إليما� يسكب في نفس 
لمؤمن 
لرضا �
لقناعة، كما �� 

نقاF سلوكه هذ
 �صفا9F يشع مند
حا لينشر 
لبشر �
لحبوD على من حوله حتى في �حلك 


لنوl من 
لسلوZ يثمر حيا; مشّرفة مشرقة ها%ئة طيبة في  

للحظا=. �ال شك �� هذ


لحيا; 
لدنيا �في 
آلخر;. "� 
لحز� �
لقلق �
لتشاno �غيرها من Yفا= ال تعرm طريقا 

"لى حيا; 
لمؤمن: 

 ﴾"�وُ$ َ�َال ُهْم َيْحَزُنوَ ُهُم لسُّ ي هللاَُّ لَِّذيَن تََّقو ِبَمَفاَ�ِتِهْم َال َيَمسُّ ﴿  "َ�ُيَنجِّ

لزمر: 61). )

فالمؤمنو� يعيشو� في سعا%; �طمأنينة ��ما�، �هي كلها نعم يمن بها 
هللا تعالى 


لقيامة على عبا9% 
لصالحين. فهم يصلو� سعا%تهم في 
لدنيا بسعا%تهم 
لتي يرجونها  nيو

 D

لد في  
لمؤمنين  سيصيب  
لذ`  
لنعيم  
صفا � �تعالى   ZDتبا 
هللا  �يقو�  
آلخر;.  في 


آلخـر; بقوله: 

 .11 /�إلنسا ﴾ Iًَ�َلقَّاُهْم َنْضَرً( َ�ُسُر� Kِْلَيْو﴿  َفَوَقاُهُم هللاَُّ َشرَّ Aَِلَك 

�في Yية �خرq يصف 
هللا 
لفر� بين 
لمؤمنين �غير 
لمؤمنين فيقو�: 

َتْرَهُقَها  َغَبَرٌ(  َعَلْيَها  َيْوَمِئٍذ   aٌَ�ُ�ُجو مُّْسَتْبِشَرٌ(  َضاِحَكٌة  مُّْسِفَرٌ(  َيْوَمِئٍذ   aٌُ�ُجو  ﴿

َقَتَرٌ( 9ُْ�َلِئَك ُهُم ْلَكَفَرُ( ْلَفَجَرُ( ﴾ عبس/ 42-38. 


لذ`  
ألبد`   �

لعذ  �
�لو من  فيها  �ما  جهنم  بحقيقة  
لكافر��  يفاجأ  
لقيامة   nفيو


ستحقو9 بطاعتهم للشيطا� �
تباعهم خطا9 في 
لحيا; 
لدنيا، �ما 
لمؤمنو�، فيلقو� نعيما 
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مقيما �هناF سرمديا في جنا= 
لخلد: 

﴿  َيْوKَ َيْأtِ َال َتَكلَُّم َنْفٌس ِ@الَّ ِبِإAِْنِه َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َ�َسِعيٌد َفَأمَّا لَِّذيَن َشُقوْ َفِفي 

َ�َأل3ُIْ ِ@الَّ َما  tَُماَ� َمِت لسَّQَ َلُهْم ِفيَها َ�ِفيٌر َ�َشِهيٌق َخاِلِديَن ِفيَها َما Iِلنَّا

َشا$ Iَبَُّك ِ@�َّ Iَبََّك َفعَّاMٌ لَِّما ُيِريُد 9َ�َمَّا لَِّذيَن ُسِعُد�ْ َفِفي ْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما 

 ﴾ Aٍبَُّك َعَطاً$ َغْيَر َمْجُذ�Iَ $3ُ ِ@الَّ َما َشاIَْأل�َ tَُماَ� َمِت لسَّQَ

   .(108-105 /Qهو)
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�نهيا� �لّد���ينية
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لقد ظهر& �لنظرية �لّد��$ينية، يعني نظرية �لتطو� بهد� �فض فكر� �لخلق، بيد نها لم تنجح في 
=لك، $ُ�عتبر& مجر8 سفسطة خا�جة عن نطا1 �لعلم. $هذ- �لنظرية تّدعي + �لكائنا& �لحية تولد& 
ثبت �لعلم  ّ+ �لكو+ $�لكائنا&  +ّبطريق �لمصا8فة من �لكائنا& غير �لحية، $قد تم �8ها $نقضها بعد 
�لحية تحتوJ على نظمة غاية في �إلعجاH. $على هذ� �لنحو ثبت �لعلم كذلك + �هللا تعالى هو خالق 

�لكو+ $خالق جميع �لكائنا& �لحية.        
$هذ- �لنظرية ال تقوP سوO على مناقضة �لحقائق �لعلمية $�ألكا=يب �لتي ترتدJ لباL �لعلم $جملة 
من �لتزييفا&، $قد تم �لقياP بحملة $�سعة على نطا1 �لعالم لكي تبقى هذ- �لّنظرية قائمة على قد�مها، 

غير + هذ- �لحملة لم تتمكن من TخفاS �لحقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�& خالZ �لثالثين سنة �لماضية في 8نيا �لعلم تبّين بأ+ نظرية �لتطو� تمثل كبر خديعة 
 &�S1980 بأّ+ �إل8عا Pعتباً�� من عا� aجريت بشكل خافي تا�يخ �لعلم. $قد ثبتت �ألبحاc �لتي 
�لّد��$ينية عا�ية تماما من �لّصحة، $قد تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا� �جاZ �لعلم.  ففي 
�لواليا& �لمتحد� بشكل خاa، صرe �لكثير من علماS �لبيولوجيا $�لكيمياS �لحيوية $علم �لحفريا& 
صل �لكائنا& �لحية هو �لخلق.   +ّ$غيرها من �لعلوP �ألخرO بأ+ �لد��$ينية $صلت Tلى طريق مسد8$ $

$�ليوP تؤكد �لتطّو��& �لعلمية بأ+ �لكو+ $جميع �لكائنا& �لحية قد ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا$لنا مسألة �نهيا� نظرية �لتطو� $8الئل �لخلق في مو�ضع كثير� من عمالنا، $سو� ُنو�صل 
ينا نه من �لفائد� � iلى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضوT لكن بالنظر$  .Oخر Zعما=لك  في 

Tير�8 ملخص لذلك في هذ� �لموضع يضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من + هذ- �لنظرية تعو8 في جذ$�ها Tلى �لتا�يخ �إلغريقي �لقديم، Tال نها شهد& $سع 
�نتشا� لها في �لقر+ �لتاسع عشر . كا+ هم تطو� شهدته �لنظرية هو صد$� كتاn تشا�لز ��8$ين "صل 
�ألنو�i" �لذJ صد� عاP 1859. في هذ� �لكتاn ينكر ��8$ين + �ألنو�i �لمختلفة على �أل�o قد 
نها قد تنوعت $�ختلفت بسبب $ qجميع �لكائنا& �لحية لها جد مشتر +خلقها �هللا. يقوZ ��8$ين 

�ختالفا& طا�ئة متد�جة تت عليها عبر �ألHما+.
 ."oفتر�T" 8نها مجرT حقيقة علمية ثابتة، بل J$كما يقر ��8$ين نفسه، فإ+ نظريته ال تقوP على 
عال$� على =لك، يعتر� ��8$ين في فصل مطوZ من كتاn بعنو�+ "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" 

ماP �لعديد من �ألسئلة �لحرجة. O$لنظرية تتها� +
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عقد ����ين �ماله على �الكتشافا� �لعلمية �لتي كا� يظن 
%نها ستزيل �لعقبا� �لتي تو�جهها نظريته، &ال %� ما %ثبتته هذ� 

�الكتشافا� جا5 عكس ما تمنا� �لرجل.
�تظهر هزيمة ����ين %ما= �لعلم �لحديث من خال8 ثال6 

نقاA �ئيسية:
1-لم تتمكن هذ� �لنظرية بأD �سيلة من �لوسائل %� تفسر كيف 

.Iأل��على �جه  Kلحيا�نشأ� 
2-ال يوجد %D �كتشاO علمي يد8 على قد�K "�لتقنيا� �لتطو�ية" 

�لتي تفترضها �لنظرية على �لتطو� في %D حا8 من �ألحو�8.
3-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال�عا5�� �لتي تقو= عليها 

نظرية �لتطو�.
سنناقش في هذ� �لفصل هذ� �لنقاA �لثال6 �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: 
صل �لحيا�
 Iأل��ظهر� على سطح  Kلحية قد تطو�� عن خلية �حيد�لكائنا� �لتطو� %� جميع �تقو8 نظرية 
�لبد�ئية منذ 3.8 ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيدK %� ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة ��ألنو�\ 
�لحية؟  �&`� كا� هذ� �لتطو� قد حد6 فعًال فلما`� لم تظهر عالئمه في �لسجال� �إلحاثية ، هذ� سؤ�8 
لم تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. &ال %� �لسؤ�8 �أل�8 �لذD بقي يو�جه هذ� �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با 

عليه حتى �آل�، هو كيف نشأ� "�لخلية �أل�لى".
تفسر نظرية �لتطو�، �لتي ال تعترO بالخلق �ال تقبل بوجو� خالق، نشو5 �لخلية �أل�لى على %نها 
%تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ� �لنظرية تكو� �لما�K �لحية قد نشأ� 
من ما�K غير حية نتيجة للعديد من �لمصا�فا�، �من �لمؤكد %� هذ� �لزعم ال يتو�فق مع %بسط قو�عد 

علم �ألحيا5.

�لحيا� تنشأ من �لحيا�
����ين &لى %صل �لحياK. فقد كا� �لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحياK في عصر�  lلم يتطر ،mلكتا� �في هذ
يعتمد على �إلفتر�I بأ� �لكائنا� �لحية `�� بنيا� بسيطة جدً�. لقد القت نظرية �لنشو5 �لتلقائي �لتي 

��ين�� شا�لز 
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�نتشر, في �لقر'$ �لوسطى، '�لتي تقو& %$ �لمو�" غير �لحية تجمعت من تلقا� نفسها لتشكل كائن حي، 
�لتي نتجت عن هذ3 �لنتيجة هي %$ �لحشر�, تنشأ عن بقايا  ,��جًا '�سعًا في 9لك �لزمن. من �العتقا"'<
�لجر9�$ تأتي من �لقمح. هنا يجد> بنا %$ نتعرD لتجربة مضحكة قاA بها �لبعض، حيث تم  $%' ،Aلطعا�

'ضع بعض �لقمح على قطعة 'سخة من �لقماJ، 'كا$ �لمنتظر %$ يخرG جر9�ً بعد برهة من �لزمن.
'من �لمنطلق 9�ته كا$ يعتقد %$ �لديد�$ تخرG من �للحم؛ Oال %نه لم يلبث �لعلم %$ %ثبت %$ �لديد�$ ال 

.R"لمجر�تخرG من �للحم بشكل تلقائي، 'Oنما يحملها �لذباT بشكل يرقانا, ال ترS بالعين 
�العتقا" سائد�ً في �لزمن �لذZ كتب فيه "�>'ين كتاT "%صل �ألنو�V" ، فقد كا$ يعتقد  �كا$ هذ

�العتقا" مقبو� علميًا. �بأ$ �لبكتريا جا�, Oلى �لوجو" من ما"R غير حية 'كا$ هذ
�لتي تدحض %سا] نظرية  Rلكثير�لم يطل �لوقت حتى %علن باستو> نتائج ">�ساته �لطويلة '%بحاثه 

:1864 Aلسو>بو$ عا��>'ين. قا& باستو> في محاضرته �لتي %علن فيها عن �نتصا>�ته في "
"ال يمكن %$ تستفيق نظرية �لنشو� �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي %صابتها بها هذ3 �لتجربة �لبسيطة." 

13

�لمد�فعو$ عن �لنظرية �لد�>'ينية �كتشافا, باستو> لوقت طويل. Oال %$ ماجا� به باستو> باإلضافة  A'قا
�لحية، %بقيا فكرR 'جو" �لحياR على سطح  R"لما��لعلمي من �لبنية �لمعقدR لخلية  Aلتقد�Oلى ما كشف عنه 

�أل>D عن طريق �لصدفة في مأgh لم تستطع �لخر'G منه.

�لمحا�ال� �لعاجز في �لقر	 �لعشرين
�لمشهو> %لكسند> %'با>ين.  Z<لتطو�O$ %'& من تبنى موضوV منشأ �لحياR في �لقر$ �لعشرين كا$ 
�لعلمية في �لثالثينيا, من 9لك �لقر$، حا'& من خاللها Oثبا, Oمكانية  ���لعالم بالعديد من �آل> �تقدA هذ
تطو> خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. Oال %$ ">�ساته لم تنته Oال بالفشل، مما حد� بأ'برين تقديم 

�لتالي: l��العتر
 " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل'لى  %كثر �لنقاm غموضًا في ">�سة تطو> �ألنظمة �لحية".14

 Rشهر T<لتجا�حمل �لتطو>يو$ بعد %'برين مسؤ'لية حل مشكلة منشأ �لحياR. 'كا$ %كثر هذ3 
 ,�hلغا��لعالم بدمج عد" من  �تلك �لتي قاA بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عاA 1953. قاA هذ
�لبد�ئي لأل>D، '%ضاO lليها مقد�> من �لطاقة. من خال&  uلمنا��لتي يفترD %نها كانت موجو"R في 
�ألمينية (�لجزيئا, �لعضوية) �لتي تتو�جد في  Dلحمو�هذ3 �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد" من 
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تركيب �لبر�تينا�.
 4ال 2نه لم تمض عد� سنو�� حتى ثبت بطال% هذ" �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� ��ئد� في تقد� نظرية 

�لتطو�، فالمناB �لذA �ستخد� في هذ" �لتجربة كا% مختلفًا جد�ً عن �لظر�8 �أل�ضية �لحقيقية.15
�بعد فتر� من �لصمت �عتر8 ميللر 2% �لمناB �لذA �ستخدمه في تجربته كا% غير حقيقيًا.16

لقد با�I جميع محا�ال� �لتطو�يين في 4ثبا� نظريتهم في �لقر% �لعشرين بالفشل. يعتر8 �لعالم 
�لجيولوجي باN� من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ" �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل�K" عا� 

:1998
"ها نحن �ليو� نغا�N �لقر% �لعشرين �N% 2% نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد2نا �لقر% معها �هي : كيف 

بد�2 �لحيا� على �أل�K؟"17

�لبنية �لمعقد� للحيا�
�لسبب �لرئيسي �لذA �2قع نظرية �لتطو� في مأVW "كيف بد�2 �لحيا�" هو 2% �لكائنا� �لحية، حتى 
 A2 ً من�لحي 2كثر تعقيد�لكائن �حد� من �لو�لتعقيد. فالخلية �على بنيا� في غاية  Aلبسيطة منها، تنطو�
منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن ألA مختبر كيميائي مهما بلغت �Nجة تطو�" %2 

ينجح في تركيب خلية حية من خال_ تجميع عدN من �لمو�N �لعضوية مع بعضها.
4% �لظر�8 �لمطلوc توفرها لتركيب خلية حية هي 2كثر بكثير من 2% ُتعرK. فإمكانية تركيب 2حد 
�لبر�تينا� �لتي تعتبر حجر �ألساf في �لخلية بشكل عشو�ئي هي 1 4لى 10950 �هذ� بالنسبة لبر�تين 

مكو% من 500 حمض 2ميني؛ �في �لرياضيا� يعتبر A2 �حتما_ 2صغر من 150 مستحيًال!
4% جزIA �لـ DNA �لذA يتو�جد في نو�� �لخلية ��لذA يخز% �لمعلوما� �لو��ثية، هو في حد 
o�ته بنك معلوما� معجز. فلو 2% �لمعلوما� �لمشفر� في جزDNA IA قد 2فرغت كتابة فإنها ستشغل 

مكتبة عمالقة مكونة من 900 مجلد�ً من �لموسوعا� كال منها يتألف من 500 صفحة.
�هنا تنشا مشكلة 2خرp مثير�: فجزIA �لـ DNA ال يمكنه 2% يتضاعف 4ال بمساعد� بعض 
�لبر�تينا� �لمختصة (�ألنزيما�)، �هذ" �ألنزيما� ال يمكن 2% تتشكل بد��ها  4ال من خال_ �لمعلوما� 
�لمشفر� في جزIA �لـ DNA. �بما 2% كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر��A 2% يتو�جد� في 
�لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة 2% �لحيا� قد نشأ� من تلقاI نفسها 4لى 
طريق مسد�N. �قد �عتر8 �لبر�فسو� ليسلي ��2جيل ، �هو تطو�A مشهو� من جامعة سانت ياغو 

كاليفو�نيا بهذ" �لحقيقة من خال_ موضوw نشر في مجلة �لعلو� �ألمريكية عا� 1994:
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"من �لمستحيل (' تكو' �لبر�تينا	 ��لحمو! �آلمينية، �كالهما جزيئا	 معقد�، قد نشأ	 من تلقا� 

نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا'. (ضف 3لى عد4 3مكانية تو�جد (حدهما �1' �آلخر . �هكذ� 

�من �لنظر� �أل�لى يجد (حدنا (نه من �لمستحيل (' تكو' �لحيا� قد نشأ	 من خال@ عمليا	 كيميائية 
بحتة"18

ال شك (نه I3� كا' من �لمستحيل (' تنشأ �لحيا� من (سباG طبيعية، فال بد (نها قد "خلقت" بيد 
خالق. هذS �لحقيقة تلغي نظرية �لتطوO ، ��لتي تهدP بالدOجة �لرئيسية 3لى 3نكاO �لخلق، من (ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�

�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية 1��Oين هي (' كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا	  
تطوOية" ثبت (نها في �لحقيقة ال تملك (W قو� تطوOية.

 Sلطبيعي". �قد ضمن هذ�إلصطفا� �لتي خر] بها على فكر� "� Oلتطو�ين في خدعة �O�1 عتمد�لقد 
�لفكر� في كتابه: "(صل �ألنو�\ ، عن طريق �الصطفا� �لطبيعي..."

يقو@ قانو' �الصطفا� �لطبيعي (' �لكائنا	 �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي �لتي  يمكن 
(' تبقى في معركة �لحيا�. على سبيل �لمثا@، عندما تهاجم �لحيو�نا	 �لمتوحشة قطيعًا من �لغزال'، فإ' 
�لغزال' �ألقوd ��لتي يمكنها (' تركض بسرعة (كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى على قيد �لحيا�. �هكذ� 
يتشكل قطيع جديد من �ألقويا� ��لسريعين فقط. �لكن، �لنفتر! (ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن 

!� �لطفر�� �لو��ثية ال يمكن بأ� حا� من 

 : DNA جديد# لـ ��ألحو�� *� *� تظيف معلوما

فاألجز�0 �لتي تكو� �لمعلوما� �لجينية عندما تنز+ من 

*ماكنها !ما *� يحد> لها خر�8 *7 تنتقل !لى قسم 

@خر من �لـ DNA، فالطفر�� �لو��ثية ال يمكن *بد� 

*� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� *7 �� تمنحه 

 �خاصية !ضافية. ما يحد> من جر�0 �لطفر�

�لو��ثية *مو� غير عاKية كأ� تخرJ �لرجل من 

�لظهر *7  تخرJ �ألO� من �لبطن.      
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�� بأ� شكل من �ألشكا� ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.�لهؤال& �ألقويا& من قطيع �لغزال! "! يتطو
�ين نفسه كا! قلقًا بشأ! هذ/ �لحقيقة �لتي �ضعها �لذلك نقو� "! هذ/ �لفكر; ال قو; تطو�ية لها. �9

في كتابه "صل �ألنو�A حيث قا�:
"ال يمكن لقانو! �الصطفا& �لطبيعي "! يحقق شيئًا مالم تحدH تغيير�G فر9ية Fيجابية".19

تأثير الما��

�ين �إلجابة على هذ� �لسؤ�� من خال� �لفهم ��9 ���لكن كيف حتدH هذ/ "�لتغG�S �إلRابية"؟ حا

�ين، فإ! �لكائناG �حلية تو�H صفاִדا ��لبد�ئي للعلوa b cلك �لوقت. فحسب نظرية الما�[ �لذ� عا\ قبل �9

�لf �كتسبتها خال� حياִדا eF �ألجيا� �لتالية ، �هذ/ �لصفاG تتر�كم من جيل d eFخر لتشكل "نو�A جديد; من 

�لكائناG �حلية. فحسب الما�[، �لز��فاG هي كائناG تطو�G عن �لظبا& عندما كانت جتاهد من "جل �لوصو� 

eF �لثما� �لf حتملها �ألشجا� �لعالية، فطالت �قبتها من جيل d eFخر حi �ستقرG على هذ� �لطو�.

 cثها عن �لطعاj &ملا& "ثنا� b كتابه فقا� "! �لدبب غطست b ين مثاًال مماثًال���9 9���باقتفا& "ثر/، "
فتحولت  eF حيتا! على مر �ألجيا�".20

Fال "نه ما لبثت "! ظهرG قو�نني �لو��ثة على يد �لعاq ماند� b �لقر! �لعشرين، مما "حبط "سطو�; �متد�9 

.��لصفاG عt �ألجيا�. �هكذ� سقط �الصطفا& �لطبيعي كدعامة من 9عاماG نظرية �لتطو

�لد��ينية لجديد� �لطفر

�ينية ��ينيو! بتطوير "نظرية تركيبية جديد;" "� ما يدعى بـ "�لد���من "جل �لوصو� eF حل، قاc �لد�

ليس هنا� $# مكسب حصل لنظرية لنشو� 

إل�تقا� من فكر� النتقا� $� الختيا� لطبيعي. �

;لك أل9 هذ7 آللية لم تعمل في يو2 من أليا2 

على تطوير لمعلوما� لجينية $� @غنائها لد> 

 Dنه ال يمكن أل# نو@   .D$# نوD من ألنو

$9 يتغير @لى نوJ Dخر مختلف عنه؛ بمعنى 9$ 

لتطو� ال يمكن $9 يغير نجم لبحر فيصبح 

 �$ ،DOألسما� فتصبح ضفاسمكة، $� يغير 

يغير لضفاDO فتصبح تماسيح $� يغير لتماسيح 

    .فتصبح طيو�



120


لد
�	ينية 
جلديد� نظرية "
لطفر
�"	هي تشوها�  
لعشرين. �ضافت  
لقر�  
لثالثينيا� من  
جلديد�" ) 'اية 

جينية تطر� على 
لكائن 
حلي 	حتد: بفعل تأث7
� خا�جية مثل 
لتعر3 12 
إلشعاعا� 	�خطا, ) تضاعف 


لطبيعية. �

لـ  DNA، باإلضافة 12 
لطفر


لنظرية 
جلديد�  Fهذ Hجلديد�.تقو

ليوI عن نظرية 
لتطو� هو  
لد
�	ينية  Jفع

لذK يقف مد LMلنمو
 	

 FذP  ملعقد�
ـأ� 
ملاليني من 
ألحيا, 
ملتو
جد� على سطح 
أل�3 قد جا,� نتيجة لطفر
� طر�� على 
ألعضا, 


حلقيقة 
لعلمية تأ] ) عكس  ��
لعيو� 	
لرئا� 	
ألجنحة، �K 2ضطر
با� 	�
ثية. 2ال 	 �
Mآل

لكائنا� مثل 


ملطلوd. فالطفر
� c تكن ) يوI من 
ألياb2 Iابية تؤ`K 12 تقوية 	تعزيز 
لقد�� 
حليوية  
لكائن 
حلي،  Fالجتا


	2منا  12 2'اكها 	2ضعافها..

 K`ئي فيها سيؤ
�K تغي7 عشو	 jمل بنية معقد� جدk DNA ,Kجز ��
لسبب 	�
, هذ
 ببساطة هو 	

:oكالتا pملوضو

جلينا� �
نغاناتا�  cعا qيشر .j7كب jضر�


لطفر
� ) معظمها ضا�� 	مهلكة ) بعض 
ألحيا� أل'ا  J:. ثاني	حلد

جلينية نا`��  �
�	ًال، 
لطفر"

تغ7
� عشو
ئية ، 	�K تغ7 غ7 منظم، عال	� على 
ملنظم ، ) �K كائن حي �
قييتنحد� به tو 
ألسو, 

	ال ترتقي به 12 
ألفضل. فاPز� 
أل�ضية 
لy قد تصيب �حد 
ألبنية على سبيل 
ملثاH، ستتسبب ) تغي7 

لبنا,."21 ( Jحتسين �بالطبع ما لن يكو 

إلطا� 
لعاP Iا، 	هذ (

�K `ليل على 	جو` طفر� كانت 
لسبب ) تغي7 
لشفر� 
لو�
ثية tو 
ألفضل.  dغيا Jليس غريب 
Pذ


عت}� من تقنيا� 
لتطو� ال  yل

لطفر�  �� jM2 Jضح
على 
لعكس فجميع 
لطفر
� كانت ناكسة . �صبح 	


لشائعة للطفر� ) 
لعصر 
حلديث  �
جتلب على 
لكائن 
حلي 2ال 
ملزيد من 
لضعف 	جتعله عاجزj. ( من 
لتأثر

مر3 
لسرطا�). 	طبيعي �� ال تكو� تقنية مدمر� من تقنيا� "
لتطو�"، كما ال ميكن لـ "
الصطفا, 
لطبيعي 


لتقنيا� تنتفي  Fجو` هذ	بانتفا, 	لطبيعة. 
�� ينجز شيئJ بنفسه. 	هذ
 يع� �نه ال يوجد تقنيا� تطو� )   "

عملية 
لتطو�.
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�لسجال	 �إلحاثية: 

ال �ليل على �جو� �شكا� مرحلية

نظرية  �ال�عا��� �ضوح�  سينا�يو  �كثر  �ملستحاثا� على  �ليل  سجل  يوجد �&  �حلقيقة ال   

�لتطو�.

حسب نظرية �لتطو�، فإ3 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �& �3 �لكائنا� �لسابقة قد حتولت 

JK كائنا� �خرH، �كل �ألنو�F نشأ� ֲדذB �لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ3 هذB �لتحوال� �ستغرقت ماليني 

�لسنني.

 ��RK كا3 هذ� �الفتر�Q حقيقي ، فمن �لضر��& �جو� عد� كبN من �ألنو�F �ملرحلية �لM عاشت 

 Sمل صفا� �لسلحفاV Sكة �نصفه سلحفاX البد من �جو� كائن نصفه Yلطويلة. على سبيل �ملثا� Yلتحو� Sفتر

باإلضافة JK صفا� �ألXاb �لV Mملها �صًال. �� كائنا� نصفها طN ��لنصف �آلخر [��حف، �& حتمل بعض 

 Sلطو� �ملرحلي، فهي كائنا� عاجز� صفا� �لطيو� باإلضافة JK صفا� �لز��حف �لM حتملها �صًال. �مبا �eا 

غN مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو3 على هذB �ألشكاY �خليالية Kسم "�ألشكاY �لتحولية"

 .Fملاليني بل �لباليني منها �بشكل متنو� bحيو�نا� كتلك حق�، فيجب �3 يكو3 هنا bلو كا3 هنا

��ألهم من Rلك oب �3 حتمل سجال� �ملستحاثا� بقايا هذB �ألحيا� �لغريبة. يقوY ����ين  كتابه "�صل 

 �.ّ- علما( �ألحيا( �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو

للطفر�	  مفيد  نمو12  عن  يبحثو-  �خذ��  قد 

�ألحيائية  للطفر�	  �لذبا9  عرَّضو�  �ألحيائية حيث 

�لمساعي  تلك  نهاية  في  �نه  .ال  �لقر-،  بد�ية  منذ 

2با9  على  .ال  �لحصو�  يتم  لم  ��لمجهو��	 

مريض، �عليل، �غير تاI. �يوجد في �ألعلى �على 

�ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة   P�صو  ��ليسا

تعرضت   Sخر� فاكهة  2بابة  توجد  �ليمين  �على 

��سها،  من  سيقانها  �خرجت  �ألحيائية  للطفر�	 

�ما في �على �ليمين فتوجد 2بابة فاكهة قد خرجت 

لما  نتيجة  بالطبع  �2لك   Uمشو بشكل  �جنحتها 

تعرضت له من طفر�	 �حيائية.

122



122

�ألنو��":
"0/� كانت نظري� صحيحة، فالبد من #جو� عد�� كب�� من �ألنو�� �ملختلفة �ل� تصنف ضمن فئة 

#�حد<، #هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال5 �إلحاثية". 22

�ما� ��
	ين تتبد�
 �بالرغم من جميع محا#ال5 �لتطوBيين �لجا�< في 0يجا� مستحاثا5 تدعم تصو�Bتهم في #جو
مخلوقا5 تحولية في منتصف �لقرM �لعشرين  في جميع IنحاK �لعالم، 0ال Iنهم لم يجد#� I يًا منها . لقد 
Iثبتت جميع �لمستحاQ �لتي �كتشفت IثناK �لحفريا5 �لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد�B#ينية 

تمامًا: لقد نشأ5 �لحيا< فجأ< #بتشكل تاU ال #جو� ألT شكل تحولي.
:Wلحقيقة عندما قا� Xبهذ Derek Ager يريك ]غر� Tلعالم �إلنجليز� ،Bلتطو� Kحد علماI قرI

�لنقطة هي Iننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�K على مستو_ �ألنو�� I# �لترتيب �لزمني 

�لمر< تلو �لمر<، لم نجد تطوB تدBيجي I# مرحلة �نتقالية، #0نما ظهوB مفاجئ لمجموعة من �لكائنا5 
على حساI fخر_.23

هذ� يعني MI �لسجل �إلحاثي يبرهن MI جميع �لكائنا5 �لحية قد ظهر5 على �ألhB بشكل مفاجئ 
بأشكالها �لتامة، #�#TI M طوB تحولي، #هذ� عكس 
�إل�عاK �لد�B#يني تمامًا #0ثبا5 قوT على حقيقة �لخلق. 
فالتفسير �لوحيد لنشوK �لكائنا5 �لحية بشكل مفاجئ 
على سطح �ألhB بشكلها �لكامل #�#M تطوB عن 
Iجد�� سابقين، 0نما يعني MI هذX �ألنو�� قد خلقت 
 TBلتطو�  Kألحيا� عالم  �لحقيقة   Xهذ #يقر  خلقًا. 

�#غالئس فيوتويما:
"�لخلق #�لتطوB، #بينهما �لتفسير�5 �لمحتملة 

عن Iصل �لكائنا5 �لحية. فإما MI تكوM �ألنو�� 

قد ظهر5 على سطح �ألhB بتكوينها �لكامل، I# ال تكوM. 0/� لم يكن �ألمر كذلك فهذ� يعني Iنها قد 

تطو5B عن Iنو�� #جد5 مسبقًا من خالW بعض عمليا5 �لتحوI .Wما 0/� كانت قد ظهر5 بشكلها 
�لكامل ، فالبد Iنها قد خلقت خلقًا.24
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	�لمستحاثا� تثبت )' �لكائنا� �لحية قد نشأ� بشكلها �لمكتمل على سطح �أل��، 	هذ� يعني 
)' ")صل �ألنو�:" ليس كما يدعي �7�	ين، 5نه خلق 	ليس تطو�.

قصة تطو� �إلنسا�

�لموضو: �لذF يحا	E مؤيد	� نظرية �لتطو� �لكال@ به �7ئمًا هو موضو: )صل �إلنسا'. يدعي 
�لد��	ينيو' )' �إلنسا' �لحالي قد تطو� عن نو: من )شباH �لقرI7. 	خالE هذH �لعملية �لتطو�ية �لمزعومة، 
�لتي يفتر� )نها �ستغرقت من 4-5 ماليين عامًا، ظهر� ")شكاE تحولية" تفصل بين �إلنسا' �لحديث 

:�	)جد�H7، كما يزعمو'. 	حسب هذH �لصو�I �لخيالية �لبحتة، صنفت هذH �ألشكاE في )�بعة فئا
1-)	ستر�لوبيثيكو]
2-هومو هابيليس.
3-هومو )�يكتو]
4-هومو سابينس

يطلق �لتطو�يو' على �لجد �أل	E لإلنسا' " )	ستر�لوبيثيكو]" 	يعني "قر7 جنو_ 5فريقيا".	�لحقيقة 
هو )' هذ� �لمخلوd ليس 5ال نوعا من �لقر	7 �لقديمة �لمنقرضة. )ثبتت �ألبحاb �لو�سعة �لتي )جر�ها 
 ،Iلمتحد� �عالما �لتشريح ، �للو�7 سولي e	كرما' 	�لبر	فسو� تشا�لز )	كسنا�7، من 5نكلتر� 	�لواليا
على مستحاثا� )	ستر�لوبيثيكو] )' هذH �لمستحاثا� تعو7 5لى )نو�: عا7ية من �لقرI7  �لتي �نقرضت 

	�لتي ال تحمل )F شبه مع �إلنسا'.25
	�لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو' هي "هومو" 	تعني "�إلنسا'" 	حسب نظرية �لتطو�، فإ' ساللة 
 Iبتركيبهم لهد Iلتطو�يو' خطة مثير� �لهومو )كثر تطو��ً من ساللة )	ستر�لوبيثيكو]. 	هنا �ختر: 
مستحاثا� من هذH �لمخلوقا� 		ضعها بترتيب معين. 5ال )' تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت 	جو7 
)F عالقة تطو�ية بين هذH �لفئا� �لمختلفة. يقوE )حد )هم �لمعلقين على نظرية �لتطو� 5يرنست ماير 

في كتابه "من �لمناظر�� �لطويلة:
 " تعتبر �ألحجية �لتا�يخية �لتي تتكلم عن )صل �لحياI )	 )صل �لهومو سابينس )حجية صعبة حتى )نها 

26".Iألخير� �تتعا�� مع �الكتشافا

	من خالE �لسلسلة �لتي 	ضعها �لتطو�يو' فإ' �لفئا� �أل�بع: )	ستر�لوبيثيكو]، هومو هابيليس، هومو 
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�0يكتو-، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها �لبعض. �ال �� �الكتشافا� �ألخير� �لتي ظهر� على يد 

علما= �لمستحاثا� �لبشرية قد �ثبتت �� هذ5 �لفئا� �أل0بعأ2ستر�لوبيثيكو- ، هومو هابيليس، هومو 
�0يكتو-، هومو سابينيس قد عاشت في بقاB مختلفة من �لعالم 2في ?من �2حد.27

عال�2 على هذ�، فإ� �ألجز�= �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو �0يكتو-" لم تنقرD حتى 2قت 
قريب جدً�، �ما �لنياند0تاليين �2لهوموسابينيس فقد تعايشو� في ?من �2حد 2في منطقة �2حد�.28

هذ� �الكتشاQ يدحض �الPعا= بأ� �حد منهم يمكن �� يكو� جد�ً لآلخر. يفسر عالم �ألحيا= 
�لقديمة ستيفن جاV غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها0فاP0 �لنهاية �لمسد�P2 �لتي 2صلت �ليها 

:V0نظرية �لتطو0، بالرغم من �نه عالم تطو
ما^� سيكو� مصير فكرتنا �^� كا� هنا[ تز�من معيشي لثال\ من فئا� �لهومو (�إلفريقي �2أل2ستر�لوبيثيكو- 

�لقوV �2لهومو هابيليس) 2ثبت �� �حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟ �ضف �لى �� �حد� من هؤال= لم يثبت 
29.D0فتر� حياته على سطح �أل kخال V0تطو kتحو V� عليه

 Pنصفه �نسا� 2نصفه قر mمخلو Pينص على 2جو Vلذ� Vباختصا0، �� سينا0يو �لتطو0 �لبشر kنقو
�2لذV قاs على �ستخد�s �لعديد من �لصو0 �لخيالية �لتي ظهر� في �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو0، ليست 

�ال قصة ال �سا- لها من �لصحة �لعلمية.
2بالرغم من كو� �لعالم سولي ?2كرما�، �ألكثر شهر� في �لمملكة �لمتحد�، عالمًا تطو0يًا، �ال �نه 
�عترQ في نهاية �بحاثه، �لتي �ستغرقت عد� سنو�� �2لتي تنا2لت بشكل خاv مستحاثا� �2ستر�لوبيثيكو- 

.P2عن مخلوقا� شبيهة بالقر Bلمد� 15 عامًا، �نه ال يوجد شجر� بشرية تتفر
صنف ?2كرما� �لعلوs ضمن طيف �سما5 "طيف �لعلوs" يتد0{ من �لعلوs �لتي يعتبرها علمية لينتهي 
 sلتي تقو� V� – "علمية" sلتي يعتبرها غير علمية. 2حسب طيف ?2كرما�، فإ� �كثر �لعلو� sفي �لعلو
على بيانا� 2معلوما� ملموسة- هي �لفيزيا= �2لكيميا=، تليهما �لعلوs �لبيولوجية 2في �لد0جة �ألخير� 
�لعلوs �الجتماعية. 2في نهاية �لطيف تأتي �لعلوs "غير �لعلمية" �2لتي يحتل مكانها "�إل�0P[ �لحسي 
 ."Vسة �2لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – 2يليها "�لتطو0 �لبشرPلمفر�" – 2هي مفاهيم �لحاسة �لسا�

2يشر� لنا ?2كر عمله هذ�:
نتحوk من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  �لى تلك �لمجاال� �لتي يشغلها علم �ألحيا=  نحن هنا �^�ً 

�الفتر�ضي، مثل �إل�0P[ �لحسي �لمفر�، �2 �لتفسير �لتا0يخي للمستحاثا� �إلنسانية، �2لتي يبد2 فيها 

كل شي= جائز بالنسبة للتطوV0، حيث يكو� �لتطوV0 مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو0 �لمتناقضة 
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في �قت ��حد.30
لقد �نحد$� قصة �لتطو$ �لبشر" لتصل �لى مستو� �لتفسير�� �لمتحيز� لبعض �لمستحاثا� �لتي 

�ستخرجها بعض �ألشخا7 �لذين تعلقو� بهذ1 �لنظرية بشكل *عمى.

�لمعا�لة �لد���ينية
�لى جانب كل ما تنا�لنا1 �لى �آلE من *Fلة تقنية ، نوE* F نوجزـ  �E شئتمـ  �بمثا@ ��ضح بحيث 

يمكن حتى لألطفا@ *E يفهمو1 ، كيف *E �لتطو$يين *�لو عقيد� خرفاK فاسد� . 
تزعم نظرية �لتطو$ *E �لحيا� تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم فإE �لذ$�� �لجامد� 
�غير �لو�عية �جتمعت �شكلت *�ًال خلية، ثم جاK� �لذ$�� نفسها بطريقة *� بأخر� بالكائنا� �لحية 
�ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربوE ��لفسفو$ ��أل\�� ��لبوتاسيو] �هي   :Eلبشر. �لنفكر �آل��
�لمفر�F� �ألساسية في بنية �لكياE �لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر� كومة �لذ$�� هذ1 بأ" من 
�_� ما شئتم ، �لنتنا�@  Fتشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في هذ� �لصد E* لعمليا�، فإنها ال يمكن�
بالبحث ��الستقصاK، باسم �لتطو$يين �تحت عنو�E "�لمعاFلة �لد�$�ينية"، �لزعم �لذ" ينافحوE عنه في 

�ألصل، �ال *نهم ال يستطيعوE* E يجهر�� به:
��أل�كسجين   Eلكربو�� ��أل\��  �لفسفو$  مثل  عناصر  من  �فير�  كميا�   Eلتطو$يو� فليضع 
��لحديد ��لماغنسيو] �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، �Fخل *عد�F هائلة من �لبر�ميل 

�لى  حتى  �ليضيفو�  �لعظيمة. 
*نه من   Eلبر�ميل ما ير�� هذ1 
�Fخل هذ�   1Fلضر�$" �جو�
�لمزيج من مو�F ال توجد حتى 
في �لظر�c �لطبيعية. �ليفعمو� 
 E�dلمزيج بقد$ ما يشا� هذ� 
من �ألحماe �ألمينية، ��لبر�تين 
(�حتما@ تشكل �لوحد� �لو�حد� 
قو�   10 بنسبة  تصاFفيًا  منه 
950 ). �ليمّد�� هذ� �لمزيج 
بالحر�$� ��لرطوبة بالنسبة �لتي 

مزيفمزيف

126



126

ير�نها مناسبة، �ليخفقو� ما شا&�� من �ألجهز� �لمتطو��، �ليقّيضو� على ��� هذ� �لبر�ميل صفو� علما� 
 .��لعالم، �لينتظر هؤال� �لخبر�� في مكانهم هذ� �بشكل مستمر مليا��1، بل تريليونا1 �لسنين بالتنا
من �أل. Aلى �البن، �من جيل Aلى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في �> يستخدمو� كافة ما يعتقد�> في 
�جو�G من �لظر�F من �جل تشكل �لكائن �لحي. Aّنهم مهما فعلو�،  ليس بمقد��هم بالطبع �>  ���ضر
 �� �لنحل �� Gألسو� �ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم �> يأتو� بو�حد� من �لّز��فا1 �
� Mهو� �أل��كيد �� �لزنابق � G�1 �� �لخيل �� حيتا> يونس �� �لو���عصافير �لكنا�يا �� �لبالبل �� �لببغا
 �� �لبطيخ �� �لتين �� �لزيتو> �� Rلشما� �� �لتمر �� �لطماطم �� Tلبرتقا� �� Mلمو� �� Mهو� �لقرنفل ��
� �لفر�شا1 مختلفة �أللو�> �ماليين من �ألنو�U �لحية � V�� � �لطو��يس �� طيو� �لدُّ� Xلخو� ��لعنب �
من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم �> يأتو� �لو بخلية من هذ� �لكائنا1 �لحية �لتي �حصينا عد�Gً منها، ال 

بو�حد� منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو �> �لذ��1 غير �لو�عية ليس بوسعها �> تجتمع فتشكل خلية حية، �ال تستطيع 
�> تتخذ قر�ً�� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر���1 �خرa تباًعا فتأتي بكيا> �لعلما� 
�لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر�ني، ممن ير�قبو> بنية �لخلية �dتها فيما بعد تحت �لمجهر. Aّ> �لخلية 
تد. فيها �لحيا� فقط بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. �ما نظرية �لتطو� �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع �لعقل ��لمنطق. �A <AعماT �لفكر �لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو�يو>، ليظهر 

بجال� هذ� �لحقيقة مثلما في �لنموVd �لو��G �عال�. 

�لتقنية �لموجو� في �لعين ��أل��
 h��Gإل� �Gفهو جو ،RMلم تستطع نظرية �لتطو� �> تأتي له بتفسير جا iآلخر �لذ� Uما �لموضو�

 .<dأل���لفائقة �لموجو�G في �لعين 
بإيجاM عن سؤ�T هو: كيف تبصر  بالعين، نوG �> نجيب  �لمتعلق   Uلموضو� Aلى   Vلولو� �قبل 

�لعين ؟ 
 �Gلخاليا �لموجو� Rتقو�A> �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، 
هنالك بتحويل هذ� �ألشعة Aلى Aشا��1 كهربية، تصل Aلى نقطة تسمى مركز �إلبصا� موجو�G بالجز� 
�لخلفي للمخ. �هذ� �إلشا��1 �لكهربية، بعد مجموعة من �لعمليا1 يتم �لتقاطها كصو�� في هذ� �لمركز 

�لكائن في �لمخ. �بعد هذ� �لمعلومة فلنفكر: 
A> �لمخ محجو. عن �لضو�، بمعنى �> �Gخل �لمخ ظالًما �Gمًسا، �ال يتأتى للضو� �> ينفذ Aلى حيث 
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يوجد �لمخ. ��لموضع �لذ' يسمى مركز �إلبصا� موضع حالك �لظلمة ليس �لضو� ببالغه 
صال، �لعله 
مظلم بد�جة لم نصاAفها قط. =ال 
نكم في هذ7 �لظلمة �لحالكة تشاهد�2 عالما مضيئا متوهجا.

�جة من �لنقا� ��لجوGA تعجز حتى تقنية �لقر2 �لحاA' ��لعشرينـ  �غم A فضال عن كونه منظًر� على
كل �إلمكانياM ـ 
2 تأتي بمثلها. �نظر�� مثال =لى �لكتاJ �لذ' بين 
يديكم �آل2، ��نظر�� =لى 
يديكم 

يتم منظًر� بهذ� �لنقا� ��لجوGA في 
' موضع �

سكم ��نظر�� حولكم. ��لتي تمسك �لكتاJ، ثم ��فعو� 
Yخر؟ =2 شاشة 
كثر 
جهزG �لتلفاS تطوً�� ��لتي تنتجها شركة 
جهزG �لتلفاS �أل�لى على مستوQ �لعالم، 
 Zال] �لمهندسين يسعو2 للوصوY� \من �لنقا�. �منذ مائة عا �ال يمكن 
2 تمنحكم صو�G بهذ� �لقد
=لى هذ� �لنقا�، �من ثم ُتشيَّد �لمصانع ��لمؤسساM �لعمالقة، �ُتجرQ �ألبحا_، �يتم تطوير �لخطط 
��لتصميماM. �لتنظر�� ثانية =لى شاشة �لتلفاS، �في �للحظة �cتها =لى �لكتاJ �لذ' بين 
يديكم، فسو] 
تر�2 
2 هناd فرقًا شاسعًا في �لنقا� ��لجوGA. فضال 
2 شاشة �لتلفاS تبد' لكم صو�G ثنائية �ألبعاA، في 

حين 
نكم تتابعو2 مناظر ثالثية �ألبعاM�c A عمق. 
 G��منذ سنو�M طو�Z يسعى عشر�M �آلال] من �لمهندسين لتصنيع شاشاM جهاS تلفاS تعطي صو
�hية �لعين. نعم لقد 
مكنهم تصميم نظا\ تلفاS ثالثي �ألبعاA، غير 
نه  GAلى جو= Zلوصو�� ،Aثالثية �ألبعا
2 ��تد�� �لنظا�G. �مع 
2 هذ7 �ألبعاA �لثالثة �صطناعية. فالجهة �A Aيته ثالثي �ألبعاh�ليس في �إلمكا2 
 GAبد� منظر في جو

ما �لجهة �ألمامية فتبد� �كأنها صو�G من ��i. �ال يتشكل  ،Gلخلفية تظل عكر�

  .Sفي �لكامير� ��لتلفا G��نقا� �لمنظر �لذ' تر�7 �لعين. �يحد_ بالطبع 
2 تضيع �لصو
 GAفي �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ' يتسم بالجو ��ها هم �لتطو�يو2 يزعمو2 
Y 2لية �إلبصا

حد لكم =2 �لتلفاS �لموجوA في حجرتكم،  Zما قا �c= 2فة . ��آلAلنقا�، =نما تشكلت بمحض �لمصا��
 �cما ،G�
2 �لذ��M تجمعت �جا�M بالجهاS �لذ' يشكل هذ7 �لصو� ،MفاAنما قد تشكل نتيجة مصا=
تعتقد�2 فيه؟! كيف لذ��M غير ��عية 
2 تصنع ما لم يتأM آلال] �ألشخاm مجتمعين 
2 يصنعو7 ؟! 
=2ّ �آللة �لتي تشكل منظًر� هو 
كثر بد�ئية مما تر�7 �لعين، لو 
نها ال تتشكل مصاAفة، فإنه من �لو�ضح 
 .2cكذلك بالنسبة لأل Zفة، ��لحاAهما لن يتشكال محض مصا�للغاية 
2 �لعين ��لمنظر �لذ' تر�7 بد�
فاأل2c �لخا�جية تجمع �ألصو�M �لمحيطة بو�سطة صو�2 �أل2c، �تقو\ بتوصيلها =لى �أل2c �لوسطى، 
 Mها بتحويل هذ7 �لذبذبا�لتقو\ هي �ألخرQ بتقوية �لذبذباM �لصوتية �نقلها =لى �أل2c �لد�خلية، لتقو\ بد�
=لى =شا��M كهربية، �=�سالها =لى �لمخ. �عملية �لسمع 
يضا كما هو �لشأ2 في عملية �إلبصا� تتم في 

مركز �لسمع �لموجوA في �لمخ. 
 Mكذلك عن �لصو J2 �لمخ محجو
��لوضع �لذ' في �لعين يسر' كذلك على �أل2c. بمعنى 
مثلما هو محجوJ عن �لضو�، فالصوM ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شدG �لضجيج خا�s �لمخ، 
فإ�A 2خله ساكن تما\ �لسكو2. ��غم هذ� فإ2 
نقى �ألصو�M ُتلتقط في �لمخ. �لو 
نكم تسمعو2 
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سيمفونيا� 
�/كستر� في مخكم �لذ( ال ينِفذ "ليه �لصو�، فإنكم تشعر�� بكل صخب 
حد �أل�سا� 
�لمزBحمة. �"@� ما قيس مستو= �لصو� �لذ( بد�خل �لمخ باستخد�: جها7 حسا6 في تلك �للحظة، 

فسيتضح 
نه ُيطبق عليه �لسكو� �لتا:. 
�على نحو ما �ستخدمت �لتقنية 
مال في �لحصوN على صو/L نقية، فإ� �لمساعي نفسها تتو�صل 
منذ عشر�� �لسنين بالنسبة كذلك للصو�. �ُتعد 
جهزL تسجيل �لصو� �
شرطة �لكاسيت �كثير من 
�ألجهزL �إلليكتر�نية، ��ألنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو�، بعض ثما/ هذV �لمساعي. �لكن على 
�لرغم من كل �لتقنيا�، �_ال^ �لمهندسين ��لخبر�\ �لعاملين بحقلها، لم يتأ� �لوصوN "لى صو� بنقا\ 

شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبر= شركا� �ألنظمة  Bجو
�جوLB �لصو� �لذ( تلتقطه �أل@�. �تأملو� 

نه  �
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو�، حتما يضيع شطر منه، 
� يحدc تشوb بالطبع �لو قليال، 
حينما تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد 
� تسمعو� له صريًر� قبل 
� تبد
 �لموسيقى. في حين 

� �ألصو�� �لتي من نتاf �لتقنية �لموجوLB بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى B/جا� �لنقا\، �ال تشوبها 
شائبة. �ال تلتقط 
@� "نسا� 
بًد� �لصو� بشكل به صرير 
� تشويش. �
يا ما كانت طبيعة �لصو� فإنها 
تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�N على @�� �لكيفية منذ 
� ُخلق �إلنسا� �"لى يومنا هذ�. 
�"لى �آل� ليس ثمة جها7 بصر( 
� صوتي من صنع بني �إلنسا� يلتقط �لصو/L ��لصو� بشكل حسا6 

�ناجح مثل �لعين ��أل@�. 
�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا/ ��لسمع. 

لمن تعو� حاسة �إلبصا� 

��لسمع ��خل �لمخ ؟

من @� �لذ( بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا� �7قزقة �لعصافير، �يتنسم 
عبير �لو/�B؟ "� �لتنبيها� �آلتية من عيني �إلنسا� �
@نيه �
نفه تمضي "لى �لمخ في صو/L "شا/L كهربية. 
�"نكم لتطالعو� تفصيال� كثيرL في كتب علم �ألحيا\ ��لطبيعة ��لكيميا\ �لحيوية، بيد 
نكم ال يمكن 

ال �هي: من @� �لذ( بالمخ   nهم حقيقة ينطو( عليها هذ� �لموضو

� تصاBفو� في 
( موضع قط 
يتلقى هذV �ألشا/�� �لكهربية �يد/كها على 
نها صو/L �صو� �/�ئحة �"حسا6. "� ثمة حاسة توجد 
 Bلحاسة. بالطبع ال تعو� Vهذ Bنف، لمن تعو
 �
 �@
 �
بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله ��B حاجة "لى عين 
على ما يشكل �لمخ من 
عصاp �طبقا� Bهنية �خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�/ 

� يجيبو� على هذV �لتساqال�، أل�  ،LBكل شي\ ليس سو= ما �
�لماBيين �لد�/�ينيين ممن يظنو� 
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هذ) �لحاسة �نما هي �لر�# �لتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتا� �لى عين حتى تر	 �لصو��، 
�ال 89+ حتى تسمع �لصو6. �عال�� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة �لى مخ كيما تفكر. �+ كل 
�مرB يطالع هذ) �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه 9+ يفكر في �هللا عز �جل �لذ> جمع بمكا+ حالك �لظلمة 
 ،Cضيا� Eظال�� بعد� سنتيمتر�6 مكّعبة، �لكائنا6 كافة بصو�� ثالثية �ألبعاG 6�8 9لو�+  �Gخل �لمخ يقدَّ

�يخشا) �يلو8 به.

عقيد� ما�ية

�+ ما تنا�لنا) �لى �آل+ بالبحث ��لتدقيق ليظهر 9+ نظرية �لتطو� ما هي �ال Tعم يتعا�R بوضو# مع 
�الكتشافا6 �لعلمية، �يجافي Tعم �لنظريةـ  فيما يتعلق بأصل �لحيا�ـ  �لمنطق �لعلمي. فليس ألية Yلية 
تطو� قط طرحتها �لنظرية 9> تأثير تطو�>. �تكشف �لحفريا6 9+ �لكائنا6 �لحية لم تمر بمر�حل بينية 
تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. �في هذ) �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو� جانبا باعتبا�ها فكر� مجافية للعلم. 
ال سيما �9+ كثيًر� من �ألفكا� �لتي ظهر6 على مد�� �لتا�يخ، مثل فكر� 9+ �أل�R هي مركز �لكو+، 
قد ُحذفت من 9جند� �لعلم. في حين 9+ نظرية �لتطو� ُيتشبث بها �بإصر�� في هذ) �ألجند�، حتى �نه من 

�لناk من يسعى إلظها� 9> �نتقاG موجه �لى �لنظرية �كأنه هجوi على �لعلم ! ِلَم  هذ� �8+؟! 
�+ �لسبب في هذ� �لوضع �نما هو تكو+ عقيد� جاTمة لنظرية �لتطو� ال يمكن �لنكوl عنها بالنسبة 
�تخلص هذ) �أل�ساn �خالصًا 9عمى للفلسفة �لماGية، �تتبنى �لد���ينية كذلك  .nسا��لى بعض �أل

ألنها �لتفسير �لماG> �لوحيد للطبيعة �لذ> يمكن �إلتيا+ به. 
�9حيانا يعترفو+ صر�حة بهذ�، �يعتر� �يتشا�G لونتين (Richard Lewontin)ـ  عالم �لو��ثة 
 iثم عالم في �لمقا ،E��في �لوقت �8ته تطو�> با�T،ـ  بأنه "ماG> في �لمقاi �أل Gلشهير بجامعة ها�فر�

:Eلذ> يليه"، �8 يقو�
"�+ لنا �يمانا بالماGية، �هو �يما+ �ستباقي (�عتُنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشيC �لذ> يدفعنا �لى 
�إلتيا+ بتفسير ماG> للعالم، ليس هو 9صوE �لعلم �قو�عد)، بل على �لعكس من 8لك فإنناـ  بسبب من 
�مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ماG> للعالم. �نظر� �لى كو+ �لماGية  Eيةـ  نختلق 9صوGخالصنا سلفا للما�

صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن 9+ نسمح بدخوE تفسير �لهي �لى �لساحة".31
�ُتعد هذ) �لكلما6 �عتر�فا6 صريحة بأ+ �لد���ينية مولوG يحيا في سبيل �إلخالl للفلسفة �لماGية. 
�لهذ� �لسبب يعتقد�+ 9+ �لما�G �لجامد�  .�Gلما� 	قط سو Gجو��هذ� �لمولوG يفترR 9نه ما من 
عديمة �لوعي �نما خلقت �لحيا�. �يذهبو+ �لى 9+ ماليين �ألنو�� �لحية �لمختلفة مثل �لطيو� ��ألسما� 
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��لز��فا" ��لنمو� ��لحشر�" ��ألشجا� ��أل�ها� �حيتا� �لبا� ��لبشر �نما تشكلت من ��خل �لما�� 
�لجامد� �بالتفاعال" �لحا�ثة ��خل �لما�� :�تها؛ +7 بالمطر �لساقط، ��لبر0 �لخاطف. +ما في حقيقة 
�ألمر فإ� هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق على �لسو�C. بيد +� �لد���نيين يستمرئو� �لمنافحة عن هذ� �لر+7 

ُبغية "عدK �خو� تفسير �لهي �لى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 Nيد�كو� هذ Pما من ال ينظر�� �لى +صل �لكائنا" �لحية �في +:هانهم حكم ما�7 مسبق، فسو+
�لحقيقة �لجلية. ��لكائنا" �لحية كافة �نما هي من صنع خالق :7 قو� �علم �عقل معجز. �نه �هللا �لذ7 خلق 

�لكو� كله من �لعدK، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة +� قصو�، �خلق �لكائنا" �لحية كافة �صّو�ها.
 

�� نظرية �لتطو� هي �شد 

�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم
يتعين هنا +� نوضح +� +يما �نسا� ُيعِمل عقله �منطقه ��� +حكاK مسبقة ���� �لوقوY تحت تأثير 
+7 +يديولوجية، سيد�[ بسهولة �يسر +� نظرية �لتطو� �لتي تذكرنا بخر�فا" �لمجتمعا" �لتي عاشت 

بمنأ` عن �لعلم ��لحضا��، ليست سو` �عم يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقدK تبيانه، فإ� من يؤمنو� بنظرية �لتطو� يعتقد�� +� �ألساتذ� �لذين يفكر�� �يعقلو� 
�يخترعو�، ��لطالf �لجامعيين ��لعلماC مثل �ينستين هوبل (Einstein Hubble)، ��لفنانين مثل 
فر�نك سيناتر� (Frank Sinatra) �تشا�لتو� هيستو� (Charlton Heston)، يضاP �ليهم كائنا" 
مثل �لغزال� �+شجا� �لليمو� ��هو� �لقرنفل، سوP يخرجو� مع مر�� �لزما� من مزيج من كثير من 
 Pلذ��" ��لجزئيا" ��لمو�� غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما �+� من يؤمنو� بهذ� �لَخَر�
هم علماC �+ساتذ� �+ناm على قد� من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ� �ستخد�K تعبير "+شد �لسحر 
تأثيًر�ً في تا�يخ �لعالم" بالنسبة �لى نظرية �لتطو� سيكو� �ستخد�ًما في محله. �: �نه ليس في تا�يخ �لعالم 
�عتقا� +� �عم qخر سلب عقو� �لبشر بمثل هذN �لد�جة �حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل ��لمنطق، 
�كأنه +سد� ستاً�� +ماK +عينهم، حا� ��� +� ير�� �لحقيقة �لتي كانت ��ضحة بجالC. ��ّ� هذ� لغفلة 
�عدK بصير� ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا�� بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم �عبا�� +هل سبأ للشمس 
 Kموسى عليه �لسال Kلأل�ثا�، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، �عبا�� قو Kبر�هيم عليه �لسال� Kعبا�� قو�
 �qمن :هب. �هذ� �لوضع في حقيقته �نما هو حماقة +شا� �ليها �هللا تعالى في �لقر Nللعجل �لذ7 صنعو
�لكريم. �ينبئنا �لمولى عز �جل في كثير من qياته بأ� من �لناm من سيستغلق عليه �لفهم �يتر��� �لى 

حا� يعجز�� فيه عن �wية �لحقائق. �من بين هذN �آليا" قوله تعالى:
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﴿ِ,�َّ �لَِّذيَن َكَفُر&ْ� َسَو�ٌ$ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم َ�ْ� َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم 

َ&َعَلى َسْمِعِهْم َ&َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ&ٌ/ َ&َلُهْم َعَذ�4ٌ عِظيٌم﴾ [�لبقر/: 7-6]


قوله �يضا :

﴿َلُهْم ُقُلو4ٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ&َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر&َ� ِبَها َ&َلُهْم @َ?�ٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها  

[179 :Cألعر�� ] ﴾�َْ&َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلو�َضلُّ ُ�َبْل ُهْم َ �ُ�ْ&َلـِئَك َكاَألْنَعاِ

�ما في سو0/ �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز 
جل بأ" �
لئك �لنا� قد ُسحر
� بحيث �نهم لن يؤمنو� حتى 

لو �0
� �لمعجز�9، 67 يقو4 سبحانه 
تعالى:

َرLْ َ�ْبَصاُ�َنا  َماِ$ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� ِ,نََّما ُسكِّ ﴿ َ&َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ�&َ�﴾ [�لحجر: 15-14]


7" �متد�> هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا9 عريضة من �لنا� بهذ� �لقد0، 
�بتعا> �لنا� عن 
�لحقائق بهذN �لد0جة، 
بقاM هذ� �لسحر منذ 150 عاما، لهو 
ضع مثير للحير/ 
�لدهشة بد0جة ال يمكن 
شرحها بكلما9، ألنه من �لممكن �" يستسيغ �لعقل �عتقا> شخص �
 عد/ �شخاQ لسينا0يوها9 

�ألمو0 غير �لمنطقية، 7ال �" �عتقا> �لكثيرين من �لبشر في كافة  Mلهر��
 Xمز�عم حافلة بالَخَر
مستحيلة 
�نحاM �لعالم بأ" �لذ9�0 �لال
عية 
�لجامد/ قد �جتمعت بقر�0 فجائي، فأتت بالكو" �لذZ نر�N يعمل 
 Zبكوكب �أل0^ �لذ

نظا` متقن غاية �التقا"،  Z<يكشف عن تنظيم غير عا
بنظا` ال تشوبه شائبة، 
يختص بكافة �لسما9 �لمناسبة للحيا/، 
بكائنا9 حية مز
>/ بأنظمة معقد/ تفوe �لحصر، ليس له من 

تفسير سوh �نه سحر.
كما �" �هللا عز 
جل ينبئنا من خال4 تلك �لحا>ثة �لتي 
قعت بين موسى عليه �لسال` 
فرعو"، 
بأ" بعض �ألشخاQ ممن ينافحو" عن �لفلسفة �إللحا>ية، يؤّثر
" على �لنا� بما يصنعونه من �لسحر. 
فحينما قص موسى عليه �لسال` نبأ �لدين �لحق على فرعو"، طلب فرعو" 7لى موسى �" يلتقي بسحرته 

حينما �لتقى موسى �لسحر/ �مرهم �" يبا>0
� هم باستعر�^ مها�0تهم.  .�في موضع يحتشد فيه �لنا


�آلية �لتي تسر> هذN �لحا>ثة تقو4:

ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر&ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاWِ َ&�ْسَتْرَهُبوُهْم َ&َجا$&� ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾  ﴿ َقاXَ َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ
[116:Cألعر��]

 Mجميعا باستثنا �
على نحو ما تبدh تمكن سحر/ فرعو" بما صنعوN من خدo �" يسحر
� �لنا .
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موسى +�لذين )منو� به. $ال �# �لبرها# �لذ!  �لقا� موسى في مو�جهة ما �لقا� هؤال� على حد �لتعبير �لو��� 

بالقر)# �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ#"، �! �ّنه �بطل تأثير�، يقو- تعالى:

﴿ َ�َ%ْ�َحْيَنا ِ)َلى ُموَسى َ%ْ� َ%ْلِق َعَصاَ" َفِإَ�� ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ�  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل 

َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ� َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ [�ألعر�.: 119-117] 

+على نحو ما +�� في �آلياH، + مع $���F �# ما فعله هؤال� �ألشخاB �لذين سحر+� �لنا@ من 

قبل +�ثر+� عليهم $نما هو $فك، باR+� بالذ- +�لضعَّة. +�+لئك �لذين يؤمنو# بمز�عم خرقا� $لى �قصى 

 Sعنها، فسو Uمن �لعلم +بتأثير �لسحر في عصرنا �لر�هن، +ينذ�+# حياتهم للدفا Sجة تحت غال��

يسقط شأنهم +ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ� �لمز�عم، +]لك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، 

+"يبطل تأثير �لسحر". 

+يشرj مالكوh موجريدf (Malcolm Muggeridge) �لذ! ظل ينافح عن نظرية �لتطو� حتى 

ناهز �لستين من عمر�، +كا# فيلسوفًا ملحد�ً، +لكنه ���F �لحقائق من بعد �لوضع �لذ! ستتر�n $ليه 

نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: 

"$نني �نا نفسي صرH مقتنعا بأ# نظرية �لتطو� ستكو# $حدn مو�� �لمز�j �لموجو�y بكتب تا�يخ 

�لمستقبل ال سيما في �لمجاالH �لتي ُطبقت فيها. +سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة +�لحيرy �عتنا| 

فرضية متهرئة يكتنفها �لغمو~ بسذ�جة ال يصدقها عقل" .32

للغاية،  �لقريب  �لمستقبل  �لبشر في  ببعيد، بل على �لعكس من ]لك، فإ#  �لمستقبل ليس  +هذ� 

سيد�كو# �# �لمصا�فاH ليست $لهًا +سوS يتم �العتر�S بأ# نظرية �لتطو� $نما هي �كبر خدعة +�شد 

�نو�U �لسحر في تا�يخ �لعالم. +سرعا# ما بد� هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا@ في شتى �نحا� 

�أل�~، +باH �لكثير+# ممن +قفو� على سر خدعة �لتطو�، يتسا�لو# بدهشة +حيرy كيف �نطلت هذ� 

�لخدعة عليهم.
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا الَّ َما َعلَّْمَتَنا

نََّك َ#ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾ِ

[ 	لبقر�: ٣٢ ]
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