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 2016كانون الثاني تصحیح 

 

 اللقاء األول

 

 من جھات أربع من األرض خمسةٌ 

مذعوراً استیقظ (شن وي ینغ) من نومھ... إنّھا الثالثة فجراً... دقّات قلبھ 
تتسارع وھو یرفع عنھ غطاء فراشھ... صراخ زوجتھ من األلم یمأل 
ثل فضاء الغرفة. لم یكن على اإلطالق  یرغب بسماع ھذا الصوت في م

 ھذه الساعة.. 

لم یجد نفسھ إالّ أمام بیت جاره (ھُو) یطرقھ وصراخ زوجتھ یالحقھ إلى 
 ھناك... قلقاً، مرتبكاً، ینتظر أن یفتح (ھُو) الباب:

 حان الوقت؟ -
رّد (شن) باإلیجاب، والخجل ظاھٌر على وجھھ بسبب مجیئھ إلى جاره 

ً على أن یُسد ي إلیھ خدمة في ھذا الوقت، رغم أنّھ اتفق معھ مسبقا
 إیصالھما إلى المستشفى فیما لو جاءتھا آالم الطَْلق. 

 دقائق یسیرة وتكون السیارة جاھزة، حّضر نفسك وزوجتك. -
جیمس عند الظھیرة یقود بالسرعة الممكنة. تخترق سیارتھ شوارع 
نیویورك. لقد ترك كّل شيٍء مبعثراً فوق مكتبھ عندما رنَّ جرس ھاتفھ 

الكسندرا) صدیقة العائلة أنَّ زوجتھ انتقلت برفقة النقال حیث تخبره (
 جارتھا (جانیت) وبسیارتھا إلى المستشفى وھي تعاني من ألم الطَّْلق... 

العاشرة لیالً (فالنتینا) زوجة (جیكوب) بجانبھ في سیارة الالدا تضع 
 یدیھا على خاصرتھا في محاولة لتسكین األلم.

 جیكوب إعمل أيَّ شيٍء أرجوك. -
 ذلك الیوم في العاشرة لیالً، أصوات تختلط ببعضھا:مساء 
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صراخ زانتا (الفتاة الجمیلة) یشقُّ صمت اللیل.. زوجھا ھادا (الرجل 
ً في ظلمة اللیل، لیس من إضاءة وال نور إال نور  النبیل) یھرول مسرعا
ً نحو كوخ القابلة جیمبیا  القمر، یضرب األرض برجلیھ الحافیتین متوّجھا

)(Gymbia میرة.األ 

خدیجة حّضري المناشف، فوزیة، ضعي الماء على النار، وانتظري حتى 
 یْفتَر... وأنِت یا كریمة قفي فوق رأس (ملیكة) وھّدئي من روعھا... 

 كانت ھذه تعلیمات القابلة القانونیة أم أحمد...

قلٌق عمیٌق ساور جیمس وھو یقود السیارة، وھو ھل أّن زوجتھ في 
 ن، وآالم المخاض جاءتھا قبل أوانھا؟خطر؟ وما مصیر الجنی

ماذا لو كان المولود بنتاً؟.. ھذا ما رّدده (شن) في سّره، فإّن آماالً  -
 لدیھ ستُحبط... أمنیتھ أن یكون ذكراً یُضاف إلى ابنتھ الوحیدة.

جاءتھ ھذه األفكار وھو یسرع إلى الداخل لیلّف زوجتھ ببطانیة حامالً 
 صعود إلى سیارة (ھُو)...حقیبتھا ومساعداً لھا على ال

 أنفاس ھادا المتالحقة تسبق صوتھ إلى آذان جیمبیا..

 قومي جیمبیا، حاولنا جمیعاً أن نساعد زانتا لتضع المولود، ولكن لم نفلح.-

 تتأفّف جیمبیا.. لقد أیقظھا من حلٍم جمیل.

 جیمس ینزل من سیارتھ متوّسالً با� أن تتّم الوالدة على خیر..

ث سیجارتھ وھو جالٌس أمام منزلھ في بادیة من بوادي (طارق) ینف
قطر... ینظر إلى حركة النسوة وھّن یدخلن ویخرجن من المنزل، 

 وكلھن مشغوالت بوالدة (ملیكة).

ولذا، فجلوس (طارق) أمام منزلھ انتظاراً لوالدة زوجتھ وبأعصاب 
 ھادئة ال ینّم عن أّي قلق على زوجتھ، فترتیب ولیده المنتظر، ھو

 الخامس بین إخوتھ.

برھةٌ قصیرة ویسمع (شن) صریر باب غرفة العملیات... أطلّت 
 الممرضة وابتسامةٌ مضیئةٌ على وجھھا.
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 أنت؟! -
 نعم، أنا شن زوجتي في الداخل. -
 مبروك... صبيٌّ جمیل... زوجتك والمولود بصحة جیدة. -
سّمھ (تاي شان)... اقترح علیھ (ھُو) للداللة على وداعتھ كون  -

 م یعني الجبل الودیع.االس
بسرعة البرق كانا یركضان، وصال، ولكّن زانتا وبفضل قّوتھا البدنیة 
ومساعدة بعض نساء الحّي، كانت قد وضعت نیھا (الطفل الذكي)، فلم 
یسمعا إال بكاء الطفل المولود.. ھمدت أنفاس ھادا وخرج ینظر إلى 

 القمر مستمتعاً ببھجة نوره وفرح والدة زوجتھ.
د یصل جیمس إلى بھو المستشفى حتى وجد جارتھ (جانیت) ما كا

 بانتظاره، قرأت إمارات القلق على وجھھ:

 لقد أولدت وحالتھا ممتازة، فال تقلق. -
 والمولود، قال بلھفة، أقصد (ماري) ھل ھي بخیر؟ -
 وأسمیتھا ماري. -
 نعم. -
بخیر والحمد �، إنّھا في غرفة العنایة الخاصة ألنّھا ُولِدت قبل  -

 نھا. أوا
ثالثة أرباع الساعة ویخفت صوُت صراخ (ملیكة) لیحلَّ محلَّھ صوُت 
صراخ المولود معلناً خروجھ إلى ھذه الدنیا... وبھذا یكون قرار الوالدة 
ً بأّن بعض أصدقائھ  في البیت الذي اتخذه طارق قراراً صائباً، علما

حدث اآلالت نصحھ أن تتّم الوالدة في المستشفى الجدید الذي تتوفّر فیھ أ
ً أّن أم أحمد تمنّت  الطبیة، لكنّھ فّضل البیت على المستشفى، خصوصا
أن تكون الوالدة على یدیھا، وھو بالتالي یرغب تنفیذ رغبتھا لثقتھ 

 بخبرتھا في ھذا المجال.

 وقف طارق بكّل قامتھ منتظراً خروج إحدى النسوة...

 لقد رزقك هللا صبیاً. -نادتھ أّمھ -طارق -
 تعالى وقال: حمد هللا

 أسمیتھ جاسم یا أمي، ھل ھناك إمكانیة للدخول؟ -
 لحظات یا ولدي. -
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لم یطل انتظاره، دخل لیھنّيء زوجتھ، ولیأخذ ولیده بین یدیھ، حیث رفع 
 األذان في أذنھ الیمنى، وأقام في الیسرى...

ھل أستطیع الدخول؟ سأل جیمس الممرضة المسؤولة عن غرفة  -
 منھ لرؤیة ولیدتھ.حدیثي الوالدة في محاولة 

 إنّھ غیر ممكن في حالتھا ھذه، ألّن الغرفة معقّمة.. تردُّ الممّرضة.. -
 اقتنع  شن بتسمیة ولیده (تاي شان) وردَّ على (ھو).

 وھو كذلك (تاي شان) اسٌم جمیل. -
 ومن دون استئذان من أحد أسرع إلى الداخل...

دیھ عاریاً أشرقت شمس الصباح، ومن دون ثیاب حمل ھادا نیھا بین ی
تماماً كما ُولِد، وتوّجھ بھ إلى جھة الشرق من أكواخ الحّي، صوب كوخ 

 الزعیم الروحي للقبیلة (زو).

ً فنجان القھوة على الطاولة، أعصابھ  وقف (جیكوب) على قدمیھ، تاركا
المتوترة لم تساعده على البقاء بعیداً عن باب غرفة العملیات الجراحیة، 

ً إلى ھنا ك وكان ریقھ قد جّف من التوتر.. صار یذرع توّجھ مسرعا
ً آمالً انتھاء وقت العملیة  الممرَّ الموصل إلى ذاك الباب جیئة وذھابا

 بأسرع وقت.

ً لو أرى (ماري) ولو عن بُعد... أجاب جیمس، ومن  - أكون ممتنا
 خلف زجاج الغرفة ینظر إلى مولودتھ، وقلبھ یخفُق بالفرح...

 جانیت.ومادلین، أین غرفتھا؟ یسأل  -
تتوّجھ معھ، ویدخالن على (مادلین) یقبّل رأسھا، وتتبادل عیونھما 

 نظرات البھجة والرضى...

 یُد الطبیب تربت على كتفھ:

 مبروك سید جیكوب.. الصبيُّ والوالدة بخیر. -
 بكل لھفة أجاب:

 ھل أستطیع الدخول؟ -
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بالطبع ال، فاألم ما زالت في غرفة العنایة، وإن كان ال بدَّ من  -
خول فباستطاعة الممرضة أن توصلك إلى الصبي في غرفة الد

 حدیثي الوالدة.
 أكون شاكراً. -

من خلف الزجاج امتأل نظره بولیده، أراده بنتاً، فكان صبیاً یلیق بھ اسم 
 (دیفید)... وھو رزق هللا، واألمل أن تتعافى والدتھ.

*** 

ھم تّمت أطفال جاءوا إلى ھذه الدنیا في زمٍن واحد، وحسب أدیان خمسة
 مراسم انتساب كّل واحد إلى دین أبیھ...

" هللا أكبر... هللا أكبر" ھي من أولى الكلمات التي دخلت أذنَي  -
 جاسم عند والدتھ، منطلقة من فم أبیھ، آمالً أن یحفظھ هللا.

"باسم اآلب واالبن والروح القدس" صار یرّدد جیمس خلف الكاھن  -
الكنیسة مع الدعاء لھا  الذي كان یُجري مراسم تعمید ماري في

 بالتوفیق.. في مستقبل حیاتھا.
"ألبسیھ القلنسوة" خاطب جیكوب زوجتھ فالنتینا، وھو یعاون  -

 المختص الذي أجرى عملیة ختان دیفید.
"كم أتمنّى أن یكون حظّھ مباركاً" ھذا ما قالتھ في سّرھا والدة تاي  -

بلھ، وأعطاه شان، عندما باشر أحد المنّجمین "بقراءة" حظّھ ومستق
 إسماً قبیحاً (مؤقّتاً) إلبعاد عین الحاسد عنھ.

وضع ھادا ابنھ نیھا بین یدي زو، رفعھ إلى األعلى قلیالً ثم أنزلھ، 
ً وبعد ذلك یساراً، نفخ في وجھھ، تمتم بكلمات، بعضھا  أداره یمینا
بصوٍت منخفض وأخرى بصوٍت عاٍل، ثم رفع رأسھ إلى السماء 

 وبعد ذلك سلّم الطفل ألبیھ.عالمة شكر وامتنان، 
 ماري ابنة السنة األولى تنام في غرفة مزدانة باألشكال واأللوان..

سریٌر صغیر من صنٍع محلّي مركون في غرفة إخوة جاسم ینام فیھ 
 وھو مفروٌش بأغطیٍة بیضاء ناعمة...

تاي شان یتشارك وأختھ على فراش واحد محشوٍّ من صوف أغنام 
 مزرعة والده...
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ینام مع سبعٍة من إخوتھ على فراش عریض قّدمتھ للعائلة منظّمة  نیھا
 (أطباء بال حدود).

وأّما دیفید، فكان لھ سریره الخاص إلى جانب سریَري أخَویھ، حیث 
ً تكون بمتناول یدیھ  حرصت والدتھ أن تعلّق فوق سریره ألعابا

 الصغیرتین لیلھو بھا..

 صوت جاسم ولدھا."قومي یا ملیكة" اختلط صوت طارق زوجھا ب -
تمتمت في سّرھا وھي تغالب النوم: "عاوَدْتھُ آالم عسر الھضم" تقوم 
من فراشھا وھي مدركةٌ أنَّ حلیب صدرھا كان ثقیالً على معدتھ، تناولھ 

 شراب األعشاب البریة، یھدأ، یغطُّ في النوم من جدید...

على  نیھا یرضع بنھم من صدر أّمھ، لقد تّغذت في الشھرین الماضیین
حلیب األبقار، وما كان یصطاده ھادا من غزالن في البریة وأسماك من 

 النھر.

ً على حیویتھا آثرت أالّ تُرضع ماري من حلیب صدرھا،  مادلین حفاظا
فلم ینفعھا مسحوق الحلیب الذي وصفھ الطبیب، كانت في أحیاٍن كثیرة 

 ال تكفُّ عن الصراخ.

حفظ بدقة مواعید إرضاعھ، فال ساعة تاي شان البیولوجیة، جعلت أّمھ ت
یالئمھ إالّ الرضاعة من حلیب صدرھا، فاستغنت عن حلیب أبقار 

 مزرعتھم.

ً في نومھ، فإّن الحلیب الذي استحصل علیھ  على الدوام كان دیفید ھانئا
والده من المستوصف الحكومي، ساعده على النوم، ووفّر على والدیھ 

 االستیقاظ لیالً على صراخھ.

ً موعد ماري مع الطبیب لتتلقى لقاح ال تنَس  - جیمس، غداً صباحا
 الحصبة.

تاي شان تحملھ أّمھ بین یدیھا، یغفو حیناً، یتململ حیناً آخر، وھي جالسة 
على مقعد من مقاعد المركز الصحّي... تنتظر دورھا لیأخذ (تاي) لقاح 

 التیفوئید..
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یقیة، كانت لیس من لقاحات وال أثر ألّي مركز طبّي في القریة اإلفر
زانتا تھّدىء من صراخ نیھا، بأن تفرك أسنانھ ببعض األعشاب البّریة 
التي تخفّف لھ من ألمھ، وتعالج مغص بطنھ، بشراٍب كان زو قد قرأ 

 علیھ بعض التعاویذ.

ً ولم ینزعج من  جیكوب وزوجتھ یعودان مرتاحْین ألّن دیفید بقي نائما
 حقنة شلل األطفال.

عن البكاء بمجّرد أن أحّس بوخز حقنة لقاح  أّما جاسم، فلم یكفّ 
 الجدري.

جاسم یحبو على األرض، یالحق إخوتھ وھم یفّرون أمامھ، وضحكاتھم 
 تمأل فضاء الغرفة..

"رویداً رویداً" جیكوب یخاطب دیفید الذي بدأ یقف على رجلْیھ  -
 للمرة األولى من دون مساعدة أبوْیھ.

فقد تقع" كانت مادلین تنادي "ال یا جیمس، ال تتركھا تسیر وحدھا،  -
 زوجھا.

 تاي شان یحبو تارةً، ویقف أخرى، ویقع ثالثة على األرض.

ھا ھي ماري تُْعِرض عن الطعام عندما بدأت أسنانھا األمامیة الصغیرة 
 تنبُت من تحت اللثة..

ھل من شيء یجعل الطفل یلھو عن وجع أسنانھ؟ طلب جیكوب ذلك  -
 من الصیدالني...

ً على كان دیفید یض ع القطعة المطاطیة في فمھ ویضغط بھا ال شعوریا
 لثّتھ.

 ھل من وصفة خاصة لتخفیف وجع األسنان عندكم یا (تشي)؟ -
 طلب شن ذلك من جاره.

یحمل جیمس ماري بین یدیھ، وتمسك بنظارتھ وترمیھا أرضاً، أما 
جاسم فإنّھ یعبث بشارب والده، تاي شان مغرٌم باإلمساك بأذن أبیھ 

لتي یشّدھا باستمرار فتنطبع باللون األحمر، دیفید یتسلّق الیسرى ا
برجلیھ الطریتین صدر أبیھ ثم یتمّكن من شعرات صدره ویشّدھا وال 
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لیس من وقت لوالد نیھا یعطیھ لولده، فھو  یخفي جیكوب بعض األلم...
متزوج أربع نساء، وال من یدّ� إال أّمھ التي لم تكن تعطیھ كثیراً من 

ّن علیھا أن ترعى أطفالھا السبعة وتذھب إلى الحقل لزراعة وقتھا، أل
 الذرة إضافة إلى االعتناء بالبقرات.

تاي شان یمّص إبھام إصبعھ، أّما دیفید فإنّھ ینام على ظھره ویضع 
إصبع رجلھ الكبیر داخل فمھ، ماري تعبث بشعرھا وتنزل یدھا على أيِّ 

ت أمھ أذنھ الیمنى وعلّقتھا ونیھا یلعب باألقراط التي ثقبشيء تصادفھ، 
ً وقّدمھ إلى أّمھ..  بھا، وعندما بدأ بالمشي ذبح والده كتقلیٍد أفریقي دیكا

 ودیفید یحبُّ على الدوام أن یُدخل إصبعھ في أذنھ الیمنى...

ً في األسبوع تصطحبھا فیھا إلى حدیقة أطفال  خّصصت لھا أّمھا أوقاتا
الصغیرة، السیارات  في نیویورك، تلعب تحت عینھا، الدراجات

الكھربائیة، ألعاب التزحلق الذاتّي، وأنواع من آالت وماكینات التسلیة، 
 كلُّھا متوفّرة في الحدیقة:

 انتبھي یا ماري، حافظي على نظافة ثیابك...  -
یحقّق شن لتاي شان ما یرغب، یُركبھ فوق ظھر البقرة وھو یحرث 

 ً في الفضاء... فالمزرعة  األرض، فیحسُّ تاي شان أّن روحھ حلّقت عالیا
ً بكّل غبار أو  واحةُ فرحھ، یركض كیفما یشاء، یتعثّر، فیقف ملطّخا
أوحال األرض الزراعیة، فال یقف إالّ والضحكة تمأل مدى المزرعة 

 الواسعة...

نیھا یجري بسعادة خلف أّمھ مع إخوتھ جمیعاً، یساعدونھا وھي تحني 
ن النھر، یمسحون وجھ نیھا ظھرھا لزراعة الذرة، یرشقون بعضھم بطی

بھذا الطین، فینطلق صراخھ، وال یھدأ إال عندما تمسح أّمھ الطین عن 
 وجھھ بعد أن تكون قد أبعدت إخوتھ عنھ.

 ھیّا، ھیّا، تعالوا معي. -
ینادیھم الصغیر جاسم، یمسك إخوتھ بیده، وإلى ملعب الصحراء في 

ةَ صوب األفق البعید، مداه الواسع یتوّجھون جمیعاً... تعلو نفسھ متوّجھ
 ناظراً إلى ھذا األفق بعینین فیھما كلُّ الصفاء...
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تتصلّب یداه وھو یلعب بالقرب من منزلھ بتراب األرض، وتلمع عینا 
ً بأحجار صغیرة یصفُّھا لیصنع منھا  ً عندما یراه ممسكا والده فرحا

 أشكاالً مبعثرة كتبعثر أحالم الطفولة البریئة...

ً من الغابة مع نیھا لیس من أحال م كبیرة عنده، سوى أن یلعب قریبا
إخوتھ دون أن یتعّرضوا لخطر الوحوش الكاسرة، حیث تتناولھ أیدي 
 إخوتھ وھم یمازحونھ فتنطلق ضحكاتھم لیترّدد صداھا في أرجاء الغابة.

وأّما دیفید فلھ یوم السبت مخّصٌص للذھاب برفقة والَدیھ وإخوتھ إلى 
طفال، ومدینة المالھي وحلبات الجمباز والحدیقة النادي حیث مسابح األ

 المملوءة بكل ألعاب التسلیة...

یسرح دیفید ویمرح، یسبح، یتزحلق، ینفخ بالونات الھواء، یجعلھا تطیر 
 في الفضاء، یسكن الفرح في كلِّ نبض من نبضاتھ، فلیس لفرحھ حدود.

جھھ ذلك تاي شان، لوُن بشرتھ تمیل إلى الصفرة، جاسم، انطبع على و
اللون األسمر الذي جعلتھ برونزیاً حرارة الصحراء.. دیفید، أبیض على 

ً منھ لون ماري... وأّما  أشقر، ذلك أثر ثلوج موسكو علیھ، وھكذا قریبا
نیھا فلون بشرتھ سوداء، وكان أبوه یعلّمھ أن یفخر بلون بشرتھ ویلقّنھ 

 أنشودة إفریقیة تقول:

 إّن إلھنا أسود

 لھ شفاه غلیظة

 شعره أجعد ملبّد

 وعیونھ سوداء بّراقة

 إلھنا.. ھذا األسود الجمیل

یضع الغطاء على وجھھ لحظة یرید النوم، تلك عادة دیفید.. اللھّایة یجب 
أن تكون في فمھ، وإالّ فإّن عینیھ تبقى مفتوحتین من دون نوم، ھذا ما 
ّرك دأب علیھ جاسم، تاي شان یحتضن الدمیة وینام، وأّما ماري تبقى تح

 األلعاب فوق سریرھا حتى تغفو...
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جاسم ینشغل بإخوتھ وھم یدرسون، یزعجھم، یطلب منھم أن یعلّموه... 
ً من المكتبة لتعلّمھا بعض األحرف  ماري اشترت لھا أّمھا كتابا
واألشكال، دیفید، صار یمیّز بفضل أمھ شكل المربع والمثلث 

 على أصابعھ...والمستطیل، وتاي شان یعرف أن یعّد بعض األعداد 

ماري تصفّق على َوْقع الموسیقى، تاي شان یدندن عند سماعھا، جاسم 
یرفع ِرْجالً ویُنزل أخرى، ودیفید یمسك بشفتھ السفلى ویطلق نغمات 

 غیر مفھومة...

ونیھا یزداد سعادة عندما تُقام في باحة القریة حلقات الرقص یشاھدھا 
تستعر والراقصون وقلبھ یخفق بالسعادة عندما یرى النیران 

والراقصات یدورون حول أنفسھم وبأیدیھم الرماح، یرفعونھا 
 ویخفضونھا ویغنّون األغاني الخاصة بالقبیلة.

بعد الغداء، جاسم ال ینام إالّ إذا ھدھدت لھ أّمھ، وتاي شان یطرب 
لسماع صوت أمھ وھي تغني لھ، دیفید " یخشخش" بألعابھ، فیستسلم 

 وسیقى الخفیفة یأتي إلى عیون ماري مالك النوم...للنوم، وعلى َوْقع الم

ْبھُ للذھاب إلى المسجد لیعتاد على األجواء الروحیّة منذ اآلن یا  - درِّ
 طارق، قالت ملیكة.

 "الحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم". -
 أحسنَت أحسنَت یا جاسم. -

جد فیأخذه كان جاسم یتعلّق بأبیھ كلّما علم یوم الجمعة أنّھ ذاھب إلى المس
معھ، حیث یرّدد بعض آیاٍت من سورة الفاتحة، تجعل والده یمتلىء 

 غبطة لِما یسمعھ من ولده.

یعتمر القلنسوة الصغیرة، وھو واقف بجوار أبیھ داخل الكنیس الیھودي، 
 یرّدد دیفید كما بقیة المصلّین:

"فلیتمّجد ویتقّدس اسم الرّب العظیم في كلِّ العالم الذي خلقھ حسب  -
شیئتھ، ولیلتحق ملكھ أثناء حیاتكم وخالل أیامكم وأثناء حیاة كّل م

 بني إسرائیل (یعقوب) بسرعة وبالقریب العاجل".
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على َوْقِع قرع جرس الكنیسة تحضر ماري قّداس یوم األحد برفقة 
والدیھا، وترّدد مع الكاھن وھي جالسة على ركبتْي أّمھا من دون أن 

 تنشغل بأمر آخر:

في السموات لیتقّدس اسمك، لیأِت ملكوتك، لتكن مشیئتك "أبانا الذي  -
في األرض كما في السماء، ارزقنا خبزنا كفاف یومنا، واعفنا من 

 خطایانا فإنّنا نعفي، ال تعّرضنا للتجربة، بل نّجنا من الشریر".
بعد القّداس، تتناول الخبز المقّدس، وتشیر كما یفعل والداھا بإشارة 

 شعر بأنّھا في الحضرة المقّدسة.الصلیب على وجھھا وت

لم یكن من معبد یذھب إلیھ نیھا مع أبیھ، واألعمال العبادیة كانت عبارة 
عن أصنام صغیرة في الكوخ، حیث كان یعلّمھ والده أّن ھذه األصنام 
ھي التي تقّربھم من خالق الكون، إضافة إلى أّن قبیلتھ ھي القبیلة 

 المحبوبة من الخالق.

-  ً یا نیھا أّن تقالیدنا وأسلوب حیاتنا ھي أحسن التقالید  تذّكر دائما
 واألسالیب.

یفتح شن كتاب تعالیم بوذا وھو راكع في المعبد، بجانبھ تاي شان الذي 
باً من دون أیة حركة صبیانیة، یشیر إلیھ والده بأن یرّدد  یركع أیضاً مؤدَّ

 معھ:

یّعوا وقتكم "إجعل من نفسك نوراً، إجعل تعالیمي نوراً لك... ال تض -
 في الصراع، استمتعوا بأزھار النور".

 ھیا ماري، لقد تأّخرت عن المدرسة، والباص سیصل بعد قلیل. -
 دیفید یتثاءب، یوحي ألّمھ بأّنھ تعبان، فلعلّھا تتركھ یخلد إلى النوم...

ال یا دیفید، أنت صبيٌّ مجتھد یا بني، والمجتھدون مثلك یذھبون  -
 ا، ھیّا.. وتضّمھ إلى صدرھا.باكراً إلى المدرسة.. ھیّ 

یستیقظ جاسم على صوت جلبة وأصوات إخوتھ، ھذا یلبس، وتلك تمّشط 
 شعرھا، وثالث یضع كتبھ في الحقیبة، وھو مسترخ في الفراش..

جاسم ما بالك؟ سیذھب إخوتك إلى المدرسة ویتركونك... قم، قم وال  -
 تتكاسل یا ولدي.
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رب كأس الحلیب، عین مفتحة تُمِسك بھ وتطبع قبلةً على جبینھ، یش
 وأخرى مغمضة...

 ھیّا یا نیھا، تخاطبھ أّمھ، إذھب مع إخوتك إلى معلّم القریة.. -

كان دور معلّم القریة تعلیمھم القراءة والكتابة وَسْرد أمجاد القبیلة 
 وتقالیدھا.

تاي شان، لیس ھذا حال الشطّار... إفتح عینیك جیداً واشرب كأس  -
ك إلى المدرسة ألعود وأساعد أباك في الحلیب، یجب أن أوصل

 المزرعة، ساعدني.
 تعید تمشیط شعره من جدید، تقّربھ من صدرھا وتقبّل ما بین عینیھ.

اإلكثار من تناول الشوكوال سیعّجل تسّوس أسنانك، خفّفي منھا یا  -
 ماري..

 إنّھا لذیذة یا أّمي.. ھذا ما كان یقولھ دائماً دیفید ألّمھ. -
 ا النوع من الشوكوال؟ إنّھ لذیذ.. شكراً للضیافة..جاسم، ما اسم ھذ -
أّمي، أوصي أبي عندما یذھب إلى المدینة أن یشتري لي النوع  -

 الجیّد من الشوكوال... ھذا طلب تاي شان على الدوام.
أنا أفّضل ریاضة السباحة، قالت ماري لوالدھا الذي ألحقھا بأحد  -

یة الصغار... كرة نوادي نیویورك الخاصة بریاضة السباحة  للفت
 القدم ھي الریاضة المفضلة عند جاسم.

ھیّا یا أمي لقد تأخرت على الموعد... یطلب دیفید من أمھ أن  -
 توصلھ إلى نادي كرة الطاولة.

 تاي شان یعشق لعبة كرة القدم، یمارسھا مع فتیان القریة.

 إنّھا األفضل یا أبي، حبّذا لو تشتري لي كرة. -
 إلى المدینة.أبي أنا أرغب بالذھاب  -
ال یا نیھا في المدینة اضطرابات ومشاكل وھناك خطٌر مؤّكد إذا ما  -

 ذھبنا إلیھا.
 ھذا كان طموح نیھا.

جاسم ال یفّوت فرصة حضور مسرحیات المدرسة الخاصة باألطفال. 
ودیفید ال یصّدق أّن یوم غد سیكون موعد المسرحیة التي ستُعرض على 
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التي كانت أّمھا تحرص على  خشبة مسرح المدرسة، وھكذا ماري
 أخذھا إلى أحدى صاالت السینما في نیویورك.

لم یكن نیھا یذھب إلى المدرسة لعدم وجودھا، فمعلّم القریة ھو الذي 
یقوم بشيء من التعلیم ال یفي بالحاجة.. وكان كّل طموح نیھا أن یرافق 

ء منزل أباه في زیارة الجمعیات الخیریة األوروبیة حیث یعاونھم في بنا
أو رفع حائط أو إعداد حقل لقاء أجٍر زھید، إضافةً إلى ما یحفظھ من 

 بعض الكلمات الفرنسیة أو اإلنكلیزیة.

تصدر نتائج االمتحانات... أنھت ماري دراسة المرحلة االبتدائیة بنجاح 
وبمعّدل ممتاز، وحقّق لھا والده رغبتھا باقتناء الكمبیوتر المحمول وفاًء 

 ا والدھا في حال نجاحھا..لوعٍد قطعھ لھ

ونال دیفید المرتبة ذاتھا، فكّرمھ والده بأن یقضي عطلة الصیف عند 
 أوالد خالتھ في كییف بأوكرانیا.

وجاسم لم تسع الفرحة أمھ وأباه، فكان نصیبھ من النجاح الممیّز ساعة 
 یٍد رقمیة.

تاي شان یجلس كأمیر بین الضیوف في الحفلة التي أقامھا شن لولده 
 ودعا إلیھا وجھاء القریة.

 خفّفي یا ماري من أكل "الھمبرغر"... تلك كانت توجیھات والدھا. -
 فرحة جاسم یوم الجمعة، فرحة عارمة، إنّھ موعد تناول " الكبسة".

دیفید، یأنف من تناول اللحوم، ھو أمیل إلى المأكوالت المشبعة 
 بالخضار...

معكرونة التي یتناولھا أما تاي شان، فإّن الطبق المفّضل لدیھ، ال
 بقضیبین رفیعین من خشب...

كانت األكلة المفّضلة لنیھا ھي لحم الغزالن، وكانت الفرحة تغمره 
 عندما یأتي والده بغزال اصطاده یحملھ على ظھره.
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تجتمع العائلة مع األھل واألقارب یوم الجمعة، ینحني جاسم على ید جّده 
في عید الشكر تسافر ماري مع عائلتھا یقبّلھا، ذلك من تقالید العائلة.. و

 لالحتفال بھذا العید مع جّدتھا في میامي.

تاي شان، عدا عن اللقاء األسبوعي بأقاربھ، فإّن ھناك لقاءین ینتظرھما 
تاي شان وكل أفراد العائلة، وھما عید المیالد البوذي عند اكتمال القمر 

ال القمر في یولیو في مارس من كل عام وعید التبشیر البوذي عند اكتم
 في كل عام.

وأّما دیفید فقد اعتاد كّل یوم سبت على اللقاء مع جّدتھ وجّده ألمھ أو 
ألبیھ، في منزل أھلھ أو في منزل أجداده تأكیداً للروابط األسریة 
والعائلیة... ویخامره السرور أكثر عند التقاء العائلة كلّھا بآبائھا 

 س السنة العبریة.وأجدادھا وأطفالھا في یوم عید رأ

 على وقع الموسیقى، رّدد كل من حضر الحفل:

"سنة حلوة یا ماري"، لقد أطفأت ھذا الیوم ستة عشر عاماً...  -
 امتألت الصالة بالھدایا، وغرفة الطعام بما لّذ وطاب.

حتى ساعة متأخرة من اللیل، بقي جاسم ساھراً في عید میالده مع 
 لسھرة كل أنواع المأكوالت.أصدقائھ وأقاربھ... قُّدمت خالل ا

 "أصبحت رجالً كبیراً یا دیفید"، أطفأ شمعاتھ، وعم الفرح المكان كلّھ.

نیھا كان یشارك عائلتھ في مناسبات خاّصة ومختلفة لتكریم أرواح 
 األسالف، وذلك من خالل تقدیم القرابین واألضاحي.

 .نیھا، یخاطبھ والده: إجمع صحون العشاء وضعھا خارج الكوخ. -

ً منھم أّن وضع الصحون خارج  ً في قبیلتھ ظنا كان ھذا التقلید متّبعا
الكوخ بعد العشاء وفیھا بعض الفضالت، تساعد أرواح الموتى على 

 المجيء لتنتفع بما تبقّى من فضالت الطعام.
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تاي شان جالس مع المدعوین وأمامھم على طاولة كبیرة كعكة كاكاو 
الصینیة مع صلصلة الطماطم كبیرة ووجبات األرز والمعكرونة 

 بالفلفل..

 كم ھي جمیلة تسریحة شعرك یا ماري. -
 صّدقني جورج، وجدُت أّن ھذه التسریحة ھي األنسب لوجھي.. -
جاسم یجّرب تسریحة (سبایكي) وینتظر رّد فعل األصدقاء... وأّما  -

 تاي شان فوجد أن تسریحة (لیس) ھي األحسن...
) دیفید؟ قال مصفّف ھل أقّص شعرك على تسریحة (دیغرادي -

 الشعر.
 ال، أریدھا ھذه المرة تسریحة (واكس). -

(....) العب الریال مدرید المفّضل لدى جاسم...(...) العب كرة السلة 
األمیركي، ھو األحبُّ إلى قلب ماري، أّما العب الوسط في فریق لایر 

...) مدرید (....) فھو النجم الممیّز عند تاي شان، والمھاجم البرازیلي (.
 البطل الذي ال یُنافَس عند دیفید.

 سنةً بعد سنة یكبرون...

كلُّ طموح نیھا كان الذھاب إلى المدینة، ألنّھ كان یعرف أّن في المدینة 
حیث تتوفّر الكھرباء  -رغم المشاكل األمنیة -وسائل راحة ورفاھیة

ویتوفّر التعلیم، ومّما زاد في طموحھ ھو مجيء تجار التوابل 
والمطاط إلى قراھم لشراء ھذه المنتوجات وبیعھا في  واألخشاب

األسواق األوروبیة، حیث كان یرافقھم ویتعلّم منھم بعض الكلمات 
 ویُعجب بأسلوب عیشھم ولباسھم وطعامھم.

دیفید بدأ یشعر بشيء من االستقاللیة واالعتماد على النفس، ولكن مع 
 لطمأنینة...عدم االبتعاد عن الوالدین ألنّھما مصدر األمن وا

ماري نظرتھا إیجابیة للحیاة، ویعنیھا كثیراً تعب أبیھا وأّمھا التي تعمل 
 خارج المنزل..

تاي شان، طموح، في أیام العطل كثیراً ما یساعد والده في فالحة 
 وحرث األرض، ویرى ذلك مصدر فخر لھ..
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یھ جاسم متفائل، یحّب مشاركة العائلة في القرارات، والعائلة بالنسبة إل
 مالٌذ ضروري.

ماري تعاني من َحّب الشباب، لم تنفع الكریمات كثیراً، تراھن على 
المستقبل مع التوصیة من المختصین بعدم تناول الشوكوال والكریما، 
تاي شان، لم تنفعھ إالّ الوصفات الشعبیة، فخفّفت كثیراً من تكاثر 

صدقاؤه... الحبوب، دیفید ناسبت بشرتھ بعض المراھم التي استعملھا أ
وأّما جاسم كانت الحبوب تزداد عندما كان یتناول المأكوالت المشبعة 

 بالتوابل، فما تخفُّ إالّ بعد أن یُقلع عن تناولھا...

دیفید یرى في والده قدوة صالحة، وھو عندما یرفض رأي أھلھ في 
 مسألة ما ویحاول أن یثبت رأیھ، یقوم بذلك بكل االحترام...

فھي مستعّدة لتعدیل موقفھا إذا أرشدھا والدھا إلى ماري عندما تخطئ 
ً على التوجیھ السلیم من أبوْیھا. تاي شان ال  ذلك، وھي تحصل دائما
ً یسمع منھما التوجیھات  یعاني من عدم استماع والدیھ لھ، وھو دائما

 الرصینة وجاسم یحظى بمتابعة یقظة ومتزنة من أبوْیھ...

مجموعات شبابیة، الصداقات جمیعھم یعملون على االندماج في 
 الحمیمیة تعنیھم، لفُت نظر " الجنس اآلخر" یبقى في اھتماماتھم.

 ولكن كان لكّل واحٍد منھم طبیعتھ الخاصة في ھذا الموضوع...

مراراً كان جاسم یرفض اإلصغاء إلى توجیھات األھل باالھتمام بإبنة 
ما على أمل الزواج عّمھ في محاولة إلیجاد نوع من العالقة العاطفیة بینھ

بھا في المستقبل، ورفضھ ناشىٌء من إحساس داخلّي یجعلھ ینظر إلیھا 
 كأختھ، وقد كان یصغي فقط إلى نداء قلبھ، حیث ھواه بابنة الجیران...

دیفید أحّب زمیلتھ في المدرسة، ولكنّھ كان خجوالً في اإلفصاح عن 
 حبّھ لھا...

ً إلى السینما، ماري جریئة إلى حّد الطلب من حبیبھا أ ن یخرجا سویا
 وھو كان ال یرفض طلبھا..
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أما تاي شان، فكان یوّسط زمیلةً ثانیة لتوصل إلى الزمیلة الحبیبة مدى 
 إعجابھ بھا...

جمیعھم كان یھتمون بمظھرھم الخارجي لیوحوا لمن یحبونھم أّن أناقتھم 
 ھي لكسب الوّد واالحترام.

ح وأخرى سومة لھا... فساعة للفروألّن الحیاة تجري في مقادیرھا المر
ً یتأرجحون بین محطات خمسللحزن، فإّن ھؤالء ال ة، وكما البشر جمیعا

الحیاة: فمحطة للنجاح، وثانیة للفشل، وثالثة لآلمال الكبیرة، ورابعة 
 إلحباطات لم تكن بالحسبان.

فـ(ماري) التي نبض قلبھا بكلِّ الحّب لصدیقھا جورج الذي اعتبرتھ فتى 
ھا... اكتشفت وبطریق الصدفة أنّھ مغرم بـ(روزي) صدیقتھما أحالم

 المشتركة... كادت ھذه الصدمة أن تحطّم قلبھا..

ونیھا كان لھ أخٌت یحبُّھا كثیراً وھي تكبره بسنتین أصیبت بمرض 
إیبوال وماتت لعدم توفّر العالج الالزم لھا. مما ترك في نفسھ حزناً 

 وجرحاً عمیقین.

ان أبوه المثل األعلى في حیاتھ، والوالد الحنون الذي وتاي شان الذي ك
كان یرفع عنھ متاعب الحیاة، ویشكل لھ سنداً یقیھ من غدر الزمان؛ 

 فیحقق لھ آمالھ بالدراسة، وبمعیشة مقبولة ال یحتاج فیھا إلى أحد..

وفي غفلة من الزمن، وبعیداً من كّل التوقّعات یخطف الموت ھذا الوالد 
على البیت أحزان ال تستطیع العائلة أن تتخطّاھا بسھولة،  الطیب، فتخیّم

ویجد دیفید نفسھ بال معیل وال سند تركھ في لحظة ھو أحوج ما یكون 
 إلیھ.

وجاسم، الفتى صاحب البنیة القویة، الذي كان لبیئة الصحراء دوٌر في 
صالبة عوده أعطتھ قوة جسدیة ممیّزة برزت في الریاضة التي كان 

 ا جعلھ یتفّوق على اآلخرین. یھواھا، مم
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وألنَّ الحیاة ال تبتسم باستمرار للبشر، ومن دون أّي توقع، یُصاب جاسم 
بمرض السكري... ویبدأ دورة حیاة جدیدة، فیھا الحذر من كّل ما في 

 شأنھ أن یشّكل خطراً على حیاتھ..

 وأما الفقر وضیق ذات الید، فكانا سمةً بارزةً طبعت حیاة عائلة دیفید،
ُحرم من أشیاء كثیرة؛ ألن والده الذي یعتاش مع العائلة من مدخول 
بسیط، كان ذلك سبباً من تھاوي أحالم دیفید، لم یكن بمقدوره أن یجاري 
رفاقھ فیما یلبسون أو یشترون من كمالیات كانت فوق طاقتھ؛ ألن أباه 

 كان یعجز في أحیان كثیرة عن أن یؤمن الضروریات لعائلتھ..

رغم المحن والمشاّق، وشّدة وطأة ما تعّرضوا لھ شقّوا  خمسةھؤالء ال
طریقھم في الحیاة بكثیر من الصبر والعزیمة، تخطوا كثیراً من 
المصاعب، منطلقین في الحیاة بروحیة عالیة، وعزیمة واعیة وإرادة 

 فیھا الكثیر من الوعي والمسؤولیة.
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ثانيلاللقاء ا  

 

 مقّومات الحیاة

متوّجھان إلى منزل الحكیم بناًء على موعٍد مسبق، في الطریق، ونحن 
كنا نتساءل أنا وصدیقي، بأنَّ الحكیم لم یُِجْب على سؤالنا، بل أخذنا إلى 

، فما الرابط بین خمسةال نامكاٍن آخر في اإلجابة، سرد لنا قصة الشبّ 
ة.. على كّل حال، لیس من مشكلة، سنلتقي الیوم سؤالنا وبین ھذه القصّ 

 أن نكتشف مراد الحكیم من ذلك..وال بّد 

 جلسنا إلیھ، وبادرنا على الفور:

 ؟خمسةال شّك أّن االستغراب سیطر علیكما بسردي لقصة ال -
بعید كّل البعد عن سؤالنا  إلى منحًى آخر أخذتنافعالً، أجاب صدیقي.. لقد  -

 الذي طرحناه.

 بلطٍف أجاب الحكیم:

یر منسجم مع سؤالكما، من حقّكما أن تستغربا جوابي الذي برأیكما غ -
 د، وأرجو أال ینفولكن أتمنّى علیكما عدم التسّرع في الحكم على األمور

صبركما قبل أن أوضح ھدفي.. وھذا یتطلّب مني ومنكما رحلة بحث 
 تحتاج إلى صبٍر وأناة وعدم تسّرع.

اھتمام لكالمھ...  وافقت على كالم الحكیم، ولكّن صدیقي لم یُِعْر أيَّ 
كي أستوعب الموقف، أظھرت بالحرج لھذا الموقف، ول أحسسُت ھنا
 ، بحركة خفیفة من رأسي وقلت:موافقتي

سنصغي إلیك، ألّن ثقتنا بوعیك وخبرتك في الحیاة كبیرة، وما جلوسنا  -
بین یدیك، إال ألّن لدینا رغبة عالیة باكتشاف الحقیقة، وبالطرق 

 الموضوعیة والبعیدة عن الھوى والتعّصب والعواطف.

د أن أنھیت كالمي أحسسُت أّن صدیقي وبسبب حركة مستغربة من بع
 عینیھ لم یُعجبھ ثنائي على الحكیم الذي بادر قائالً:
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إلّي  وھنا التفتَ  -..سؤالكما نھو الجواب ع خمسةإّن سردي لقّصة ال -
 ً  ... وتابع الحكیم:-أكثر صدیقي مستغربا

ؤالكما، ال بّد من توضیح ة وأنّھا فعالً ھي ردٌّ على سولتدركا أھّمیة القصّ  -
مسائل جوھریّة وأساسیّة تتعلّق باإلنسان والوجود والحیاة بشكٍل عام.. 

 وھي تمثّل مقّومات الحیاة...
 وما ھي؟ قلت..  -
ھي متعّددة ومتنّوعة.. وتمثّل المقّومات األساسیة للحیاة، ولكن قبل أن  -

 ..أعرض أھّمھا وأبرزھا، یجب أن تلتفتا إلى أمٍر مھم وأساسيّ 
 وما ھو؟ سألھ صدیقي -
ة، ھم الجنس البشرّي، بأبیضھ وأسوده، وبأممھ كلّھا، فھم خمسإّن ھؤالء ال -

شعوب األرض كلّھا، إلى أّي دین أو أرض أو تاریخ أو وطن انتموا.. 
وكّل فرد من ھذه الشعوب یشعر في قرارة ذاتھ أّن من حقّھ الطبیعي 

ً أن یتعالى العیش على ھذه األرض بكّل أماٍن وسالٍم وا ستقرار، رافضا
 علیھ أحد أو یُبعده أحد عن حقّھ في عیش كریم...

 الحكیم بسؤالي ھذا. وما السبیل لتحقیق ذلك؟ قاطعتُ  -
السبیل إلى ذلك، ھو ضرورة وجود مقّومات أساسیة، قلُت قبل قلیل ال بّد  -

من توضیحھا، وھذه المقّومات ھي األساس الستقرار الشعوب وینبغي 
ّم فإنَّ منطق، ومن ثَ لھا، ألّن عدم توفّرھا یخالف العقل وال أن تتوفّر

 النظام االجتماعي واالقتصادي والسیاسي سیختّل.
ً كانت ھذه المقّومات - إذا لم تتوفّر، فإنَّ اإلنسان سیعیش  -قلتُ  -یعني أیّا

 ؟ألیس كذلكالقلق والخوف على مستقبلھ ومصیره، 
-  ً ك، فإّن العقل البشرّي الذي یؤمن وحتى ال یحدث ذل -علّق الحكیم -تماما

بإنسانیّة اإلنسان وضع جملة من التشریعات والقوانین لخدمة ھذا 
 اإلنسان.

أّي تعایش، وأّي استقرار، وھذه الشعوب تتطاحن مع بعضھا البعض،  -
والطمع والجشع یسیطران على  ،تختلف على األرض والمعتقد والخبز
ك صدیقي وكأنّھ یرید أن یستفّز الجمیع، والكبیر یأكل الصغیر.. قال ذل

 الحكیم..
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ال بّد أن تؤمن ھذه الشعوب بالمقّومات التي  -تابع الحكیم -ورغم ذلك -
ة خمسھ، وینبغي أن یتعایشوا على أساسھا.. وھؤالء الا ذكرتَ تخفّف ممّ 

 یحتاجون إلى وجود العناصر المھّمة للتعایش. الذین ذكرُت لكم قّصتھم
 ومنھا؟ قلتُ  -
الة، أال توافقون معي أّن العدالة ھي الحّق الطبیعي لھؤالء منھا، العد -

 ة..لخمسا
 باستھزاٍء مبطن سألھ صدیقي..ك للعدالة؟ وما تفسیرُ  -
 ة جمیعاً.خمسالعدالة تعني اإلنصاف، أن ننصف ھؤالء ال -
ة الذین خمسال لألسف، یُنظر إلى ھؤالء -المبادرة بالكالم أخذتُ  -ولكن -

بشري، یُنظر إلیھم من خالل المزاج والھوى یمثّلون كما قلت الجنس ال
 والتعّصب!!

ھنا مكمن الخطأ.. أجاب الحكیم.. بل یجب أن یُنظر إلیھم من خالل عقٍل  -
 سوّي وقلب یخفق باإلنسانیة..

وكیف نقطع الطریق على الذین یحكمھم الھوى والتعّصب في نظرتھم  -
 المخالفة لروح اإلنسانیة..

 أجابني الحكیم:

على ذلك، فإنَّ أھل الرأي والمھتمین بقضایا اإلنسان،  لقطع الطریق -
ربطوا مفھوم العدالة بالحق والحریة والمساواة وعدم التمییز بین فرٍد 

 ، ألّن التمییز جریمة..كان أم أبیضَ  وفرد وإنسان، أسودَ 
التململ وعدم الموافقة في عیونھ  حانت مني التفاتةٌ لصدیقي، فقرأتُ 

 الذي بقي مسترسالً بكالمھ.على ما یقولھ الحكیم 
ألّن التمییز جریمة، فالمنطق وكذلك العقل، یرفضان التمییز على أساس  -

األصل العرقي أو الجنسیة أو اللغة أو الدیانة أو الرأي، ألیست ھي 
 معاییر صحیحة؟ قال ذلك وھو ینظر إلینا..

 أجبتھ:

لذي یرفض صحیح، ألّن إعطاء كّل ذي حّق حقّھ یعّزز الشعور اإلنساني ا -
 االستئثار.
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ً من ھنا، فإّن الدساتیر، نظرت إلى العدالة نظرة شاملة  - أحسنت، فانطالقا
 وموضوعیة ومستوعبة لكّل حاجات البشر.

 وھل العدالة أنواع؟ سألتُ  -

 قال الحكیم: 

بالطبع، ھناك العدالة القانونیّة التي تحّدد المسؤولیات.. وبموازاة ذلك،  -
التي تقضي بضرورة أن ینال الجمیع ما كانت العدالة االجتماعیة 

یستحقّون.. وال ننسى أّن العدالة السیاسیة ھي األبرز في موضوعات 
 العدالة..

وفي ھذا المجال ال بّد من كلمة، وھي أّن العدالة تقتضي أن تنشر ثقافتك 
وأفكارك دون أن تقتل ثقافة اآلخرین وتدّمر ما یؤمنون بھ، وھذا ما 

 ة..خمسھؤالء ال ینبغي أن یكون علیھ

ً من الضیافة.. فما كان من  ھنا اعتذر الحكیم منا وخرج لیجلب شیئا
أن طلب منّي أن نجھّز أنفسنا للخروج ونُنھي اللقاء، ألنّھ  صدیقي إالّ 
، الحكیم سیأخذنا من مكاٍن إلى مكان، ومن مفھوم إلى مفھوم بزعمھ أنّ 

طلبھ  ْعطِ لم أُ  ..سؤالنا الذي جئنا من أجلھ نولن یستطیع اإلجابة ع
 اھتماماً، بقیت صامتاً لحین دخول الحكیم الذي بادرتھ بالقول: 

 مات أخرى؟وھل من مفاھیم ومقوّ  -
من المفاھیم التي تسعى البشریة لزرعھا في واقع الحیاة، مفھوم الحریة..  -

ة حریة كاملة غیر منقوصة، لخمسولذا، كان من حّق ھؤالء الشبان ا
فمن  ..یصادرھا ألّن نظام الحیاة سیضطرب ھا أوفلیس ألحٍد أن ینال من

بدیھیات األمور أن تُصان حّریة كّل واحد منھم في التفكیر والعمل 
والمعتقد والثقافة والتنقل وفي إبداء الرأي والتعبیر، وفي حریة الحیاة 

لآلخرین.. وإنَّ التعّدي على  ة التي ال تشّكل ضرراً أو تُحدث أذىً الخاصّ 
 عني فتح الباب على مصراعیھ لالستعباد واإلكراه والقمع..ھذه الحریة ی

ومن ھنا، ارتسمت على وجھ صدیقي ابتسامة ساخرة تنّم عن عدم 
 موافقتھ على كالم الحكیم الذي كان یكمل حدیثھ:
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 مشروعة ّسمت الحریة الفكریة إلى حریة الرأي والتعبیر بأیة طریقةوقد قُ  -
أمر من األمور، إضافة  وقف تجاه أيِّ م أيِّ خاذ والتي تسمح لإلنسان باتّ 

 إلى الحریة الدینیة التي تتیح لكّل فرد اختیار المعتقد الذي یریده..
وھكذا في حریة العمل وحریة التعلیم الذي ھي حّق  -قائالً  قتُ علّ  -وأظنّ  -

 لإلنسان في التنمیة الشاملة.. 
قرار وحتى تتكامل الصیغ العملیة التي تساھم في تحقیق استبالضبط،  -

البشریة.. وضع أھل الرأي في العالم معالم مبدأ ومفھوم إنسانّي راٍق 
 وعظیم في األھمیة..

 ..وما ھو؟ سأل صدیقي -
 ھو المساواة.. -

ق ھذه وكیف تتحقَّ  ؟؟ة مساواة، وأیّ سمعت صدیقي یتمتم ویقول: مساواة
 المساواة.. قال ذلك وألقى بنظره إلى األرض..

 قي، فأكمل قائالً:لم ینتبھ الحكیم لتمتمة صدی
ة بحكم العقل واإلنسانیة وكّل الشرائع والقوانین واألنظمة ھم خمسفال

 متساوون في كرامتھم وإنسانیّتھم..
 علّقُت على ھذه الجملة فقلت:

قبل أن تنّص الدساتیر على المساواة، فقد نصَّ علیھا الواقع والمنطق،  -
 ولذا، دعت إلیھا جمیُع دساتیر العالم..

 حكیم وجھة نظري، ثم قال:أیَّد ال
ة متساوون في إنسانیّتھم وكرامتھم، كذلك متساوون خمسوكما أّن ھؤالء ال -

ً في التشریعات االجتماعیة التي تحرص على تحقیق المساواة  أیضا
یة... ومن ھنا، الفعلیة عن طریق الرعایة الصحیة واالقتصادیة والتربو

الطبقیّة، فحقوق الغنّي في القوانین تنادي بضرورة إلغاء الفوارق  فإنّ 
حیاة آمنة مستقرة وكریمة، ھي نفسھا حقوق الفقیر.. وھكذا نادت أیضاً 

 بإلغاء الفوارق الدینیة والعنصریة..
  ..؟ قلتُ وال شّك أنَّ ھذه المساواة شملت المرأة والرجل -
ظت القوانین ذلك بقوة، إضافة إلى إصدار التشریعات التي حَ بالطبع، فقد لَ  -

وق المعّوقین كداللة على المساواة بحیاٍة سلیمة مع غیر تضمن حق
 صدور التشریعات الخاصة بالشیخوخة.. إلى جانبالمعّوقین، 
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إنسانّي حضارّي تقّره  فإنَّ مبدأ المساواة، مبدأ عالميّ وباختصار، 
 الشعوب كافة وتسعى لتطبیقھ على أرض الواقع.

ل تشریعات قانونیة، ھناك الشفافیة، والبشریة تحرص الیوم، ومن خالو
وا المعلومات كاملةً غیر د على حّق المجتمع بكّل أفراده أن یتلقّ تؤكّ 

بحیث إنَّ المعلومة تُعطى للجمیع في زمٍن واحد وصیغة  منقوصة،
ة ھؤالء أن خمسوعلیھ، فإنَّ من حّق ال. لذا، كان مبدأ الشفافیة. واحدة،

  ..ا واضحة أمام أعینھمتكون أمور الحیاة كلّھا بتفّرعاتھا وتشّعباتھ
 ..والھدف من ذلك؟ سأل صدیقي -

 أجاب الحكیم:
الھدف من الشفافیة، ھي أنّھا تعلّمنا رؤیة أنفسنا وطبیعة عالقاتنا  -

ولذا، فإنَّ الشفافیة في  ھام..بكلِّ وضوح ومن غیر لَْبٍس أو إب وأوضاعنا
افةً إلى تحمل معنى االنفتاح والتواصل والمحاسبة، إضالثقافة اإلنسانیة 

أنّھا مبدأ یقول بعدم وجود أمور في الشأن العام تخفى على الناس، فمن 
. إضافة إلى أنَّ الشفافیة حّق كّل إنسان أن یعرف ما یجري من حولھ

 وجھٌ آخُر للعدالة.
 وجھي رغبتي باالستزادة، فقال: فيقرأ الحكیم 

 وجل نخلص لنقول بأّن الشفافیة ھي النقاش دون محاذیر وال خوف وال
ة إلى التصّور الجماعي خمسال حیث یقود ھذا النقاش ھؤالء الشبّان

ومن األھداف  والرؤیة المشتركة حول أمور الكون واإلنسان والحیاة..
قیّھا وتنافسھا الشریف روالكبرى للشفافیة، تطّور األمم وتقّدمھا 

ئج للوصول إلى نتائَج أكثر واقعیة وموضوعیة وإنسانیة، ألنَّ ھذه النتا
ینبغي أن تَُوظّف لخیر اإلنسان وسعادتھ وتحقیق العدالة لألمم 
والشعوب، حیث بذلك ینشأ واقٌع عالميٌّ یحقّق مصالح الشعوب 

 واستقرارھا ویُبعد عنھا الكثیر مّما یُربك أوضاعھا وحیاتھا.
ھل من أحد یرفض مبدأ  -وھو ال یحتاج إلجابتنا -توقف الحكیم لیسألنا

ر لھ أو یجرؤ على محاربتھ؟ حینھا یكون خارج اإلطار الشفافیة أو یتنكّ 
الصحیح الذي یجمع البشریة حول األسس الحضاریة واإلنسانیة 
المشتركة، وھو كمن یسبح عكس التیار، حیث في ذلك تنّكر لحّق 

 البشریة بمبدأ سوّي وسلیم..
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 الحكیم.. ثم یُكمل
ھي الرحمة..  خالق..تبقى مفردة، ھي غایةٌ في النبل واإلنسانیة وعظیم األ -

ة منذ أن ُولدوا.. خمسوالرحمة مغروسة في فطرة ووجدان ھؤالء ال
لذلك، فإنَّ من األفكار النیّرة التي یرى فیھا المجتمع إضاءة إنسانیة 
كبیرة، ھي خدمة الناس والوقوف مع معاناتھم وآالمھم، والذین تربّعت 

بل یعیشون الرحمة على عرش قلوبھم ال یعیشون ألنفسھم وحسب، 
 ألنفسھم وللناس من حولھم.

 تدّخل صدیقي ھنا، وبشيٍء من الخفّة سأل:
 وأین ھم ھؤالء؟ أین أمكنتھم، وھل فعالً موجودون؟ -

 والحكیم على عادتھ بإجاباتھ الھادئة، وصبره الممیّز، قال:
ھؤالء نراھم في كّل مكان ینتشر فیھ الجوع واأللم والفقر، وھم یقّدمون  -

، ، یقّدمونھا غیر مشروطةدماتھم مادیة أو معنویةمساعداتھم وخ
فجھودھم جھوٌد إنسانیّة نبیلة، والھدف األسمى من زرع الرحمة على 
أرض الواقع، ھو ازدھار المجتمع، ونشٌر لثقافة المحبة، لتقوى الروابط 

 وتنشأ المودة وتسود الرحمة واألُلفة بین كّل بني البشر.
 یرید أن یُثقل علینا أو یُتعب عقولنا، وذلك أنھى الحكیم كالَمھ، وكأنّھ ال

لكي نخرج من عنده، ویجلس كّل واحد مع نفسھ ویتأمل األفكار التي 
طرحھا علینا، ومدى موافقتنا أو رفضنا لھا، مع إعطائنا المجال لتكوین 
أسئلة واستفسارات جدیدة نضعھا بین یدیھ في الجلسة القادمة التي 

نظرُت إلى صدیقي الذي رأیت نظرة في حّددھا بعد یومین.. وھنا 
 عینیھ، وكأنّھ یقول:

سؤالنا الذي ننتظر  نلن یجیبنا ع -وكما في المرة السابقة -إنَّ الحكیم
 إجابةً منھ علیھ..
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 لثاللقاء الثا

 
 الحقیقة الكبرى

طوال ساعات الیومین اللذین سبقا اللقاء،  بذلُت جھوداً كبیرة ومضنیة 
، بل على العكس كان ھو عي إلى الموعد المحددإلقناع صدیقي لیذھب م

یحاول وبإصرار وعناد تقدیم حجج وبراھین وأدلة بأّن الذھاب إلى 
أو أنّھ  الحكیم غیر مفید وال یقّدم أو یؤّخر أو یضیف شیئاً إلى معلوماتنا..

 سؤالنا الذي ننتظره منھ.عن عطینا جواباً سیتحّمس لی
بعزٍم أكبر، رفضت كّل تبریراتھ لم أرضخ لتبریراتھ، وواجھت عزمھ 

، فما كان منھ وعلى مضض إالّ أن قَبَِل حاول التملّص ،وواجھتھا بقّوة
 اب إلى الحكیم.مني الذھ

في الموعد المتّفق علیھ، كان اللقاء.. ومن دون كثیر مجامالت بیننا، 
 نا، فقال:لبدأت الجلسة، وانطلق الحكیم بتوجیھ سؤال 

یاة حقیقة ال مجال للتشكیك بھا، حقیقة یقینیة ال ال شّك أّن ھناك في الح -
لالحتمال.. للصواب أو یختلف علیھا اثنان.. كلُّ شيء في الحیاة خاضٌع 

للخطأ.. أنتما ال تعرفان المستقبل، وما ھي معالم مستقبلكما، أنتما ال 
كیفیة َخْلق ھذا الكون، نعم، ھناك نظریات الطریقة العملیّة لتعرفان 

 علوماتنا.. فكثیر من متندرج كلّھا تحت خانة االحتماالت آراء، ولكنو
في ھذا ٌم واحد لَ عْ الكون والحیاة قد ال تكون حقیقة، ولكن ھناك مَ  عن

 فیھا أبداً، ھل تعرفانھا؟ سَ بْ واحدة ال لَ  لحقیقةٍ الكون 
 ً ، أبادلھ النظرة بالنظرة علّھ یساعدني باإلجابة، ینظر صدیقي إلّي متعّجبا

 ً .. انظر إلى الحكیم للداللة على عجزي عن عدم اإلجابة، ولكن عبثا
 طالباً إلیھ أن یوضح مراده.. فیقول:

عندما یعرف اإلنسان مساره في الحیاة جیّداً، فإنّھ یدرك إمكاناتھ وقدراتھ،  -
أن یفّكر، وإذا فّكر ھذا العقل وبھا یعرف نفسھ، وعندھا یترك لعقلھ 

، فإّن نتائج ما یفّكر بھ، ستكون على بعیداً عن تأثیرات البیئة والعاطفة
ً إذا كان ھّم تفكیره الكبیر ھو  درجة عالیة من الموضوعیة، وخصوصا

 البحث عن الحقیقة.. ألیس كذلك؟
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ة؟ الحقیقة في العادة ھي الشيء الملموس.. وجودك ألیس ھو الحقیقو
صدیقك الذي بجانبك ألیس ھو الحقیقة؟ الناس من حولك، البشر 

 ألیسوا ھم الحقیقة؟ بملیاراتھم،
إذاً، َمن یُطلُّ على ھذه الدنیا وینظر بعین العقل لي ولك ولھ، ولھؤالء 

 -ةخمسھؤالء الو ة، یجد الحقیقة جلیة واضحة أمام عینیھ..خمسالشبان ال
فـ "  ھم البشریة في كلِّ مكان وزمان، -كما قلٌت في اللقاء السابق

اآلخرون، ھم صورة عن رجال  ربعةمیري" تمثّل نساء العالم كلّھ، واأل
. وھكذا، فإنَّ طفولتھم جمیعاً، ھي حقیقة الطفولة في العالم. العالم كلّھ..

ھم أنفسھم في  بینھم وبین أيِّ إنسان في الدنیا،وإضافةً إلى ذلك، ال فرق 
وطریقة الوالدة، فأيُّ طفل في العالم یشبھ في طریقة خروجھ إلى  ةِ قَ لْ الخِ 

في العالم، ُولِد في عمق األدغال، أم  آخر أي طفل العالم طریقة خروج
في قمم الجبال، أو في مدن الصفیح والفقر، أو في وسط الصحراء، أو 

 في أكثر مدن العالم رقیّاً وحضارةً وتمّدناً..
ولو توقّف الناس مع ، وھو ة ھم، ھي وأنا وأنتخمسإذاً، ھؤالء ال

وعادوا بالزمن إلى أّمل، أنفسھم للحظات معدودة مع عمیق التفّكر والت
یوم أو قرن أو آالف القرون وإلى بدایة َخْلق البشریة ألدركوا أنَّ 

ة ھم نتاج ھذه خمسالبشریة خرجت للوجود بطریقة واحدة، وھؤالء ال
 الطریقة وال طریقة غیرھا..

في السیاسة واالقتصاد والمعتقدات  ،والبشریة قد تختلف على كلِّ شيء
ذلك، ولكنّھا تتفق على أمٍر واحد ال یختلف علیھ والمفاھیم وما إلى 

ة في طریقة تكّونھم خمس، وھو ھذه الحقیقة، حقیقة ھؤالء الاثنان
 وخلقھم.

 ردَّ صدیقي على الحكیم، قائالً:
 مختلفون، لوناً وبشرةً وأعراقاً، وما إلى ذلك... ولكنّھم -

 ھدوئھ المعھود، یجیب الحكیم:ب
أماكن متفّرقة وأعراق متعّددة وشعوٍب  نعم ھم مختلفون، وینتمون إلى

كاختالفھم في لون البشرة شتى، ولكنّھم على اختالفھم في الظاھر، 
ما ھو ظاھرّي، ولكّن ما تحت  ، أو شكل الوجھ والعینین، وكلّ مثالً 

البشرة أو الوجھ أو العینین ھو واحٌد في تركیبتھ، الظاھر مختلف، ولكّن 
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و الشكل أو المظھر، ولكن نحن ال نرى الباطن واحد، نحن نرى اللون أ
ما تحت ذلك، ولذا، فإنَّ التركیبة الفیزیولوجیة للبشر واحدة، وھم 

 ركیبھافإنّھم یتكّونون من النطفة الواحدة في تمتشابھون في ذلك كلّھ، 
ً حتى  ً في خلقتھا، ویسكنون مؤقتا وتالقحھا مع البویضة الواحدة أیضا

ضٍن واحد في طبیعتھ ھو الرحم، ومنھ یكتمل نمّوھم الجنینّي في مح
ً حتى یصلوا إلى  یخرجون إلى الدنیا أطفاالً ثم كھوالً، وبعد ذلك شیوخا

 نھایة العمر، وال یختلف واحد عن آخٍر في ذلك..
م اآلخر، كلّھم یحنّون على آبائھم وأّمھاتھم م، كما یتألّ یتألّ  منھم كّل واحد

ویخافون الفشل.. یبكون على  ویعطفون علیھم.. جمیعھم یأنسون للنجاح
موت عزیز، ویضحكون عند والدة الولید.. حاجاتھم متقاربة، وتركیبة 
أجسادھم واحدة.. وھكذا ینتقلون في أعمارھم من حاٍل إلى حاٍل، ویسیر 
بھم قطار العمر ویجتازون مراحل حیاتھم بعقولھم ومشاعرھم 

أیضاً، ال مجال  والحقیقة التي... المتقاربة في توّجھاتھاوعواطفھم 
لالختالف حولھا، ھي أنّھم ُخلقوا بنظام واحد، وھذا النظام الواحد ال بّد 
ان یكون لھ خالٌق واحد، وأّن العقل والمنطق والفطرة تحكم جمیعاً 

في االعتقاد بأنَّ خالقاً بوجوده وعظمتھ إضافةً بأّن للرسل واألنبیاء دوراً 
، ھو ربّنا جمیعاً، ال إلھ إال ھو، الذي أوجد ھذا الكون بكلِّ ما فیھمدبّراً 

باإلقرار بوجوده، وھو الذي یرعانا خلق كّل شيء، ونحن مأمورون 
ة، خمسطنا برعایتھ وعنایتھ.. وعلى ھذا، فإنَّ ھؤالء األطفال الویحو

جاءوا إلى ھذه الدنیا وانتسبوا إلى أدیانھم كما أراد لھم الخالق ذلك من 
، والثاني یھودّي، والثالثة مسیحیّة، والرابع دون إرادتھم، فواحٌد بوذيّ 

.. ونحن إذا نظرنا إلیھم، ینبغي أن والخامس ال ینتمي إلى دین مسلم
تكون النظرة إلیھم بعیدة عن السطحیة، بل أن نؤمن بالنظرة السماویة 
ً بإرادة الخالق، وال  إلیھم، إنّھا نظرة الخالق لھم في كونھم ُخلقوا جمیعا

 موجود آخر في طریقة الخلق والوجود. فضل لموجود على
 قلتُ  وھل خالق الجمیع، برأي الجمیع، خالٌق واحد! -
ھل تؤمنان بخالق واحد لھذا الكون؟  -قال الحكیم -قبل االسترسال باإلجابة -

كلِّ ھذه  نفإذا كان الجواب باإلیجاب نكمل الحدیث، وإال فال جدوى م
 الجلسات..
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 عن الموافقة، فقلت:تبادلت وصدیقي نظرات سریعة تنّم 
بخالق لھذا الكون، وھذا ما تثبتھ الفطرة والرسل  بالطبع نحن نؤمن بصدقٍ  -

 والرساالت السماویة، وال مجال إال اإلیمان بھ.
إذاً، نكمل، فلو لم یكن خالٌق واحد لھذا الكون، فإنَّ الكون بكلِّ ما فیھ من  -

نَّ المدبّر نظام، یختّل وال یعقل أن یكون ھناك أكثر من خالق، أل
 والمنظّم والذي یضع القوانین للكون واإلنسان والحیاة، ھو واحد، فإنْ 

 شاركھ أحد في ذلك، یحلُّ عندھا االضطراب والفوضى وعدم النظام..
وألنّھ واحٌد أحد، فإنّھ أمر باإلیمان بھ وبالعمل الصالح وبیوم العطاء، 

خلوقین على اختالف وھذا ما یتّفق علیھ كّل الم الذي ھو الیوم اآلخر..
، معتقداتھم ومشاربھم واتجاھاتھم، ولذا، فإنّھ وعد كّل من آمن بھ

وبالعمل الصالح والیوم اآلخر، وعده بالجنّة، وحرم منھا َمن تنّكر 
 ورفض ھذه المفردات عناداً..

تعني أیضاً  مَّ إنَّ أوامره الموّجھة لنا، تعني أّوالً حاجتنا إلیھ، ومن ثَ 
فما نعملھ، نعملھ ألنفسنا، وھو ال تنفعھ طاعتنا، وال  عنّا، استغناءه

یتنا، واإلنسان الذي یجاھد نفسھ ویكّد ویكافح ویعمل تضّره معص
الصالحات ویبذل الخیر، فإنَّ فوائد ذلك، تعوُد إلیھ.. فالذي یجاھد في 
وظیفتھ ویثابر على نشاطھ ویبذل أحسن أخالقھ وأفكاره وعباداتھ، فإنَّ 

بة واإلیجابیة یعود نفعھا وآثارھا علیھ، ولیس على الخالق، النتائج الطی
یھتدي لنفسھ، والذي یضّل ویبتعد عن المواقع التي  ،ألّن الذي یھتدي

 فیھا فائدتھ، فإنّھ یضلُّ على نفسھ.
ة یمثّل حقیقةً، خمسھؤالء الشبان ال قَ لْ وھنا الحقیقة الكبرى، فكما أنَّ خَ 
ى التي تصدر عنھا جمیع األشیاء، ومن فإنَّ خالقھم ھو الحقیقة الكبر

 دونھا فإنَّ كّل ما في ھذا الوجود وھٌم وخیال وضیاع...
 ألنّ حكم العقل یقول ذلك، فإّن واحد؟  ما الحكمة من وجود خالقأو

یرید لنا اإلقرار بوجوده ووحدانیّتھ، الكون ال بّد لھ من مدبّر واحد، 
والتوّجھات، وھذا یتناقض ووجود أكثر من خالق، یعني تعّدد القرارات 

 مع النظام الكوني.
من خالل النظر إلى الوجود بدقّة ندرك وحدانیّة الخالق، بدلیل أّن و

الطبیعة واحدة، والوجود واحد، وھذه الوحدة تتجلّى في الترابط 
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واالئتالف بین أجزاء الكون، إضافةً إلى التنظیم والترتیب بكلِّ إحكام 
 ودقّة.. 

فإنّھ  دور األنبیاء في تبیان حقیقة الخلق والوحدانیةلى ویبقى أن نطّل ع
المسافات الزمنیة بین نبّي ونبّي، كان دور األنبیاء یؤّكد على  دِ عْ رغم بُ 

د على حقیقة وجود خالق لھذا الكون... كان یأتي الواحد منھم لیؤكّ 
جامعة بینھم جمیعاً.. وھي أنَّ ھناك خالقاً، وھذا الخالق ھو الذي یحّدد 

 ...للبشریة مسارھا وحیاتھا فیما ینفعھا وفیما یضّرھا
ولذا، لیس من المنطق بشيء على اإلطالق أنَّ ھذا الكون بحجمھ 

نّھ أوجد نفسھ بنفسھ، أو أّن إوتنّوعھ وبكلِّ ما فیھ، أن نقول عنھ، 
ً أوجد ھذا الكون بكلِّ ما  ً مبدعا الصدفة أوجدتھ... العقل یحكم أنَّ خالقا

 فیھ..
اإلیمان بالخالق وبوحدانیّتھ، یقتضي أن ینظر اإلنسان إلى الخالق  إذاً،

 في عظمتھ وقدرتھ..
 وكیف؟ سألت الحكیم -
النظر إلى عظمة هللا وقدرتھ، ھو أن یؤمن اإلنسان أنَّ ھذه العظمة تحنو  -

 ولذا، فإنَّ ھذه النظرة تجمع المخلوقین .على الجمیع وتحّب الجمیع
نھم، حیث عینُھ ال تنام عنھم جمیعاً، یقبلھم نظرة واحدة ال تفّرق بی ضمن

وفي ذلك ھناؤھم  بابھ، وال یعاملھم إال بالرحمة، كما ھم، فال یرّدھم عن
بھ  وعلّو درجاتھم في جنّة عالیة أعّدھا لھم، وبّشرھم بسبب إیمانھم

 والنعیم..وعملھم للصالحات بالجنّات 
 ویصمت الحكیم لبرھة، ویسألنا:

ء السابق عن أّن البشریة ولكي تستقیم حیاتھا وتنتظم حّدثتكما في اللقا -
م مسار حیاتھا في الطریق الصحیح، ألیس أمورھا وضعت القوانین لتنظِّ 

 كذلك؟
 نعم، ھو كذلك، كان جوابي الذي قابلھ صدیقي بالصمت -
ولكن، لم تسأال عن سبب استعراضي لھذه القوانین التي اندرجت تحت  -

 والحریة والمساواة والشفافیة والرحمة عناوین كثیرة، منھا، العدالة
 ، قال:ستھزاءصدیقي بشيء من اال

 ولماذا نسأل، فأنت تأخذ الحدیث بالمنحى الذي تریده..
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 ابتسم الحكیم وقال:
 ألقول: ما قصدتھ في استعراض ھذه المفردات اإلنسانیة إالّ  -

 اإلنسان یأمل أن یصل الیوم إلى عدالة أسمى، وإلى شفافیة أرقى، وإلى
اإلنسان، فكیف بالخالق، ھو أمُل مساواة كاملة، وإلى حّریة مثلى.. ھذا 

الذي خلق في البشریة روح البحث عن ھذه المفاھیم منذ أن خلقھا على 
وجھ ھذه األرض؟ ألم یأخذ الخالق على نفسھ أن یكون العادل والرحیم 

إنّھ اإللھ الواحد  والمتصف بكلِّ الصفات التي وضعھا لنفسھ حیث
رحمن الرحیم، ألیس ھو أولى من اإلنسان في تطبیق ذلك؟ ففي العادة، ال

ً فكیف ی ً مضاّداً لھ أو منافسا نافسھ الخلق، أو إّن الخالق ال یخلق شیئا
ة من عظمتھ، فلو كان معھ غیره في ، بل مثل ذرّ یكونون لیس مثلھ

فإذا السماوات واألرض الختّل النظام كلّھ كما قلنا قبل قلیل.. وعلى ھذا، 
كان اإلنسان یؤمن بالرحمة والشفافیة وكّل المفاھیم التي ذكرناھا آنفاً، 

 فھل یعقل أن ال یؤمن الخالق بذلك، وھو الذي خلق كّل شيء؟
، وھو أّن الخالق الذي نعوُد إلیھ  وما أرید التوقّف عنده أمٌر أساسيٌّ

لي جمیعنا یتّصف بصفاٍت كثیرة، ذكرتُھا لكم في سیاق الكالم، ولكن 
فلسفةٌ خاصة حول صفات الخالق، فأسماء الخالق ھي صفاتھ، ولیس 
كالبشر الذین ال تدلُّ أسماؤھم على صفاتھم، فالذي یحمل اسم "جمیل" 

یحمل اسم "كریم" قد یكون بخیالً.. وھكذا، قد یكون غیر جمیل، والذي 
فنحن البشر لیست أسماؤنا ھي صفاتنا، ولذلك من الخطأ أن نتعامل مع 

ء الخالق وصفاتھ كما نتعامل مع أسمائنا وصفاتنا.. فأسماؤنا نحن أسما
لیست أفعالنا دائماً، فقد تكون مغایرة تماماً، فعندما نقول عن فالن بأنّھ 
مؤمن ال یكفي إطالق الصفة علیھ لیكون مؤمناً، بل یجب أن یمارس 

ر ، ال العملیة اإلیمانیة بكلٍّ وعي، وھكذا عندما نقول عن إنسان بأنّھ كاف
یكون كافراً إالّ إذا جّرد نفسھ من أحكام اإلیمان وطبّق علیھا أحكام 

 وشروط الكفر.. 
إنَّ من الخطأ ذكر أسماء الخالق مجّردة عن المضمون، والمضمون ھو 
الصفة، والصفة ھي الفاعلیة، بما تعني من رعایة للكون واإلنسان 

جعل البركة في والحیاة.. ولألسف فإّن البعض رّكز على الصفات، و
ذكر األسماء من دون أن ینعكس ذلك إیجاباً على حیاتھ العملیة، ألّن اسم 
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الخالق مجّرد من الصفة ال یدفع اإلنسان أن یتمثّل ھذه الصفة ویجعلھا 
 عنواناً من عناوین حیاتھ..

فلو أّن البشریة تعود إلى الصفات وتستلھم معانیھا وتعیش روحھا 
ا تدرك أبعاد ھذه الصفات، وتعكسھا على حیاتھا، وتلتزم مفاھیمھا، فإنّھ

فعندما نعیش مضمون صفات الخالق، ولیس األسماء كأسماء مجّردة 
عن المضمون، فإنّنا بذلك نترجم إیماننا العملي بالخالق، فعندما نؤمن 
بصفة العدالة، فالعدالة تحتّم علینا أن تكون حیاتنا كلّھا عدالة ورحمة 

 ة وما إلى ذلك..ومحبّة وشفافیة وحری
إذاً، أسماء الخالق ھي صفاتھ وبالتالي ھي حافٌز لنا ألن نعیش روح ھذه 
الصفات، لینتشر العدل ویعّم السالم، وتتحقّق الحریة، ولتصبح المساواة 

 حقاً من حقوق البشر...
فالبشر إذاً، یعتبرون أّن ما یقومون بھ على صعید تحقیق العدالة ھو من 

لقھم الخالق لیتعارفوا وإنَّ أفضلھم عنده ھو ما یقّدمھ واجباتھم... وقد خ
من خیر وفضیلة وإحسان ونجاحات على األصعدة كافة.. فالعدالة تشمل 

وجاسم ودیفید وتاي شان... وھذا ما یفّكر بھ البشر، فكیف ونیھا ماري 
الخالق القادر الذي أخذ على نفسھ عھداً أن یرحم عباده جمیعاً..  ،بالخالق
  وسعت رحمتھ وعلمھ وقدرتھ كّل شيء..والذي 

 وكیف تظھر عدالتھ أیضاً؟ قلتُ  -
كلّھم من أصل واحد، فاألب  ھُ قَ لْ تتجلّى في أّن خَ  -قال الحكیم -وعدالتھ -

واحد واألم واحدة، وطلب منھم أن یتّقوه ویعبدوه ألنّھ خلقھم من نفس 
ومساعدة  واحدة، ومن عدالتھ أنّھ یأمر بالمحبة واإلحسان والعفو والخیر

عد عن الفحشاء والمنكر والظلم، ولذا، فھو ال یرحم ذوي القربى والبُ 
واحداً ویترك آخر ألنّھ رؤوف بالبشر كلّھم.. وھو لن یرزق فرداً 
ویحرم فرداً ألّن نعمتھ تشمل الجمیع وھي ال تقع تحت أي حصر، وال 

فوا وتوا من قوة أن یعّدوا نعمة الخالق أو یعریستطیع البشر مھما أُ 
وجاسم ونیھا مقدارھا.. وعلى ھذا، فعندما ننظر إلى دیفید، وماري 

... وھناك نقطةٌ فإنّنا ندرك أبعاد ھذه المفاھیم وتاي شان نظرةً سماویة
أساسیة ال بّد من ذكرھا وھي أّن من عدالة الخالق أنّھ خلق الجمیع على 

میّة أو األدیان التي ھم فیھا، والدیانات والمفاھیم سواًء كانت إسال
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مسیحیّة أو یھودیة أو غیرھا، فإنَّھا ترّوج للخیر وترفض الشّر، وتمثُّل 
 جمیعھا طریقة خاّصة في عالقة اإلنسان بالخالق.

وعلى ھذا، فإّن الخالق القادر الحكیم العادل الرحمن الرحیم أكبُر وأجلُّ 
ً آمنت بھ وحده، وھي في  ً وشعوبا وأعظم من أن یُْدِخل النار أمما

واتھا وعباداتھا تتوّجھ إلیھ وحده. ولو أراد لجعلھم أمةً واحدة.. صل
فالجمیع مشمولون برحمة الخالق، ودین الخالق تعالى الذي اختاره 
للبشریة یتلّخص باإلیمان بالخالق، والعمل الصالح، واإلیمان بالیوم 
اآلخر.. والبشر وعلى تعّدد أدیانھم ومعتقداتھم، إن آمنوا بذلك فإنّھم 

 مولون برحمة الخالق وال خوٌف علیھم أبداً.مش
ومع كّل ھذا، نجد ھناك َمْن یرى أّن الحقیقة والخالص في دین واحد ... 
فعند المسلمین، تتجلّى الحقیقة في الدین اإلسالمي وحده دون غیره، 
وعند المسیحیین، ال صالح وال طریق إلى الخالق خارج المسیح 

لیھود ھم الناجون كونھم شعب الخالق والكنیسة، وعند الیھود وحدھم ا
 المختار، وفي البوذیة والزرادشتیة ھم في الطریق الصّح.

 ھل ھذا یتوافق مع رحمة وعدل الخالق؟ 
حاشا للخالق ذلك، فالطریق إلى الخالق واحد، وكلُّ الذین یسلكون ھذا 
الطریق ینطلقون من التوحید والفطرة الصافیة غیر الملّوثة التي خلقھم 

ً ویسعون لھدف  یھا فال تغییر وال تبدیل لھا،عل ألنَّھم یرغبون جمیعا
ً آخر غیر  واحد ھو الوصول إلى الخالق وكسب رضاه ولیس شیئا
الخالق، وھم قد آمنوا بالخالق، ثم قّدموا السمع والطاعة لھ، طالبین منھ 

 المغفرة والغفران.
 

 ماذا یرید الخالق من البشر
 یحتاج بأّن الخالق غنيٌّ عن العالمین، وال -خاطبُت الحكیم -ما أعرفُھ -

ملكھ العظیم عصیان العاصین وتمّرد  عبادة البشریة، وال یھزّ 
ین.. والسؤال: إذا كان ذلك حقیقة، فما الذي یریده الخالق من المتمّرد
 البشر؟

 باطمئنان وثقٍة یجیب الحكیم:
 عنده، ولذا، أسألكما:سؤال جوھري وأساسّي وجدیر أن نتوقف  -



34 
 

 ، بحاجٍة إلینا؟ھل ھذا الخالق العظیم
 ، بدلیل أنَّ عمل العباد ال ینفعھ وال یضّره بشيء..ال، قلت -
ً أو إیجاباً، عظیم، ومن ھنا نقول: إذا كان عمل العباد یؤثّ  - ر في ملكھ سلبا

فإّن القدرة والحاكمیة والربوبیة تنتفي عنھ كلیاً، ویصبح محتاجاً، 
 والمحتاج ال یكون خالقاً.

مقصود ھو أنّني أرید القول: إنَّ من رحمة الخالق، وإظھاراً لكرمھ الو
ولطفھ ومحبّتھ أوجد البشریة منذ بدایة الخلق وإلى الیوم، وسیبقى 

 یوجدھا إلى أن یقضي أمراً كان مفعوالً.
 للحظة توقّف الحكیم عن الكالم، ووّجھ لي سؤاالً:

 اإلیجاد أفضل أم العدم؟ -
 قلت:

 ل..بالطبع اإلیجاد أفض -
 ولماذا؟ قال الحكیم -
ألّن معنى أن یكون الشيء موجوداً، أن یساھم في البناء والتطویر والتقّدم،  -

 وفي ارتقاء الحیاة بكلِّ موجوداتھا نحو األفضل واألحسن واألكثر نفعاً.
ولذا، فإّن هللا تفّضل على ھذا الكون وأوجده،  -كان ثناء الحكیم -أحسنت -

م في ھذا الكون، فوفّر لھ فرص العیش وكان اإلنسان المخلوق المكرّ 
مكاناً  عتبرالكریم، من خالل خلقھ لكوٍن یؤّمن الحیاة الطبیعیة التي تُ 

للموارد الضخمة والھائلة التي تساعده في  الستقرار اإلنسان، إضافةً 
في المسكن والملبس والمشرب تأمین ظروف عیش تحقّق لھ رغباتھ 
ء الحیاة، وقد أوجد الخالق اإلنسان والتناسل والتعاون والتعارف وبنا

وفّضلھ على كثیر من مخلوقاتھ األخرى، واعتبره أنّھ سید الكون یبنیھ 
وینظّمھ على أسس إنسانیة وحضاریة وأخالقیة وما إلى ذلك، إضافة 
ً أعطاه عقالً من خاللھ یستطیع أن یدیر ھذا  ً سویا إلى أنّھ خلقھ إنسانا

 الخیر الكثیر لھ وللحیاة من حولھ.. الكون ویبني ھذه الحیاة ویحقّق
 

 "األنا" و"ھم"
 یتدّخل صدیقي ھنا، لیقول:



35 
 

بأنَّ نظرة الخالق إلى المخلوقین ال تمییز فیھا بین مخلوق  أفھم من كالمك -
ة، جاسم ومیراي وتاي شان ودیفید خمسال نانَّ ھؤالء الشبّ أوومخلوق.. 

الحاصل الیوم أنَّ كّل في میزان واحد، ال تفاضل بینھم... ولكنَّ ونیھا 
ة، ال یعترف وال خمسأتباع دین أو مذھب أو أّن كّل واحد من ھؤالء ال

یقّر وال یؤمن بما تقول.. الكّل یقول، نفسي، ومن بعدي الطوفان، أال 
تعتقد أنَّ كّل آرائك وفلسفتك ھي مثالیات لیس لھا تطبیٌق على أرض 

 الواقع؟
 

 یجیب الحكیم:
عجبك وال تھّمك، وأنا ال أضغط علیك بقبولھا، فأنت أعرف أنَّ آرائي ال ت -

بالخیار، ولكن ما أشّجعك علیھ أن تدرس ھذه اآلراء وتحلّلھا وتناقشھا 
وتحّكم العقل في النظرة إلیھا.. وعلى أي حال، من األمور المتسالم 
علیھا أّن البشریة في نظر الخالق ال تمییز في خلقھا، الكلُّ من نفس 

لمخلوق على آخر وھذا ما علیھ تاي شان وماري واحدة وال فضل 
وجاسم ودیفید، وَخلَقھم لیتعارفوا ولیتوّحدوا وتكون نظرتھم إلى الكون 
والحیاة واإلنسان نظرة واحدة، وذلك الستقامة ھذا الوجود... وعندما 
ننطلق من ھنا، فإنّنا ننطلق من حكم العقل في ذلك، فالعقل یحكم بأّن أھّم 

بالنسبة لإلنسان ھو "األنا"، فاالھتمام یُولیھ لـ "األنا"، في ما في الحیاة 
طموحاتھا، وآالمھا وخططھا ومشاریعھا... فاإلنسان عندما یتحّرك في 
ھذه الحیاة، یتحّرك من ھذه النقطة، ألنّھ مفطوٌر على ذلك، بل ومن حقّھ 
ذلك.. ولكّن ھذا اإلنسان وكونھ جزءاً من مجموعة كبیرة، وكونھ ال 

ش بمفرده في ھذه المنظومة البشریة، فإّن ھذه "األنا" التي تعیش یعی
داخلھ وتشّكل كّل كیانھ ووجوده، كي تبقى نابضة بالحیاة، تؤمن أنّھا ھي 
نفسھا "األنا" التي یعیشھا غیرھا.. فآالمھا آالم البشریة كلّھا، وھكذا 

، وال طموحاتُھا ومشاریعھا وأفراحھا وما إلى ذلك.. فھي لیست مستقلّة
تقدر على االستقالل، وھي إذا استقلّت، ماتت اإلنسانیّة فیھا، ولم یعد لھا 
شأٌن وقیمةٌ واعتبار... فھذه "األنا" ال تعیش إالّ بالتواصل مع "األنا" 

 األخرى..
 لو توّضح لنا ھذه الفكرة أكثر، طلبُت ذلك من الحكیم.. -
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"أنا" و"ھم" یصبح كلُّ ھذا الكون ھو "نحن" أو ھو "أنا"  وعندما أقول  -
، أنتھناك تباعد، فلّما أعیش "األنا" التي ھي أنا مع "األنا" التي ھي 

أنا  أنا نیھا، ھم "أنا"، خمسةیصبح ھناك اتحاٌد وانسجاٌم.. فھؤالء ال
 جاسم، وأنا ماري ودیفید وتاي شان..

ً دون تمییز ولیس في قاموسھ مفردة "ھم"  ولذلك اختارنا الخالق جمیعا
ً واحداً، فالجمیع  ً وبشریا ً وإنسانیا ً كونیا ومن دون استثناء یؤلّفون نسیجا

بعیداً عن التعالي والتكبّر واألنانیة وحب الذات... وقد ُوِضعوا جمیعاً في 
ً للكون الكبیر، كي ال یعیشوا في وجدانھم  كرة أرضیة صغیرة قیاسا

.. ومن التباعد أو فكرة "نحن وھم"، ألنّھم في األساس ال یحتاجون ذلك.
ھنا، ال یمكن لطرف أن یستفرد بالعیش وحده من دون أن یكون للبقیة 

 حّق بالعیش...
ً من ھنا، فإّن الواقع ال یمكن أن یكون حكراً على أحد أو على  انطالقا
فئة... فاإلنسان یعیش، ویعیش معھ الجمیع في اللحظة ذاتھا، وتتحّول 

 ، ولیس ھناك آخرون...مقولة "أنا واآلخرون" إلى مقولة "نحن جمیعاً"
وھي مسألة التعالي،  لكّن ھناك خطورة واضحة تواجھ الفكرة السابقة

الناشئة من أسباب شتى، وأھّمھا االختالفات الدینیة والعقائدیة... ففي 
الوقت الذي تؤّكد فیھ األدیان في جوھرھا وصفائھا على أّن البشر في 

ل ینبّئ بغیر ذلك، فالكلُّ مستوى واحد من اإلنسانیة، نجد أّن واقع الحا
یعتدُّ بنظرة التفّوق كونھ حسب اّدعائھ یملك نظریة متقّدمة على 

 المستوى العبادّي واألخالقّي... 
ولذا، فإنَّ ھذه الفوقیة التي یمارسھا الكثیرون ھي السبب في إضاعة 
الھدف الذي ُخلِقوا من أجل تحقیقھ، والھدف ھذا، ھو أنّھم على تنّوعھم، 

منھم أن یتعارفوا ویتوّحدوا على المحبّة والوئام والتعاون والبّر  مطلوبٌ 
 واإلحسان فیما بینھم.. ال أن یتعاونوا على اإلثم والعدوان والظلم..

والسؤال.. على أيِّ أساس یتعالى جاسم على ماري، وماري على دیفید 
قیّة على الجمیع؟ إنَّ ھذا التعالي وتلك الفو نیھاودیفید على تاي شان، و

 بینھم في وقت ھم بحاجة جمیعھم لبعضھم، فلماذا التباعد؟  دُ باعِ تُ 
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اٌر لحقیقة وجود ھؤالء ومن ھنا، نعود إلى القول: إّن ھذا التعالي ھو إنك
... ووجودھم ال یمكن ألحد أن یتغاضى عنھ أو یشّك خمسةالشبان ال

لق من بوجوده لحظةً واحدة... وفي األساس لماذا ھذا اإلنكار الذي ینط
 التعالي... ولَِم ھذا التعالي؟

ونقول أیضاً... إّن األجدر باإلنسان بدل أن یتعالى، علیھ أن یطرق باب 
العقل والوجدان، واألحرى بھ إْن كان یعبد الخالق عن وعي أن یعرف 
نفسھ، ومعرفتھ بنفسھ تجعلھ یعرف ربَّھ، ومن أُولى عالمات معرفة 

من القناعات لیضعھا على مشرحة النفس أن یعید النظر في الكثیر 
الدرس والتحلیل والمناقشة لیجد مدى مالءمتھا للصواب أو الخطأ، وأن 
یطرح اإلنسان على نفسھ أسئلة جریئة، تمثّل اإلجابة علیھا شجاعةً 

 عالیة، ومن ھذه األسئلة:

 لماذا خلق هللا البشر متنّوعي األدیان واأللوان واألعراق؟  -
ر إنساٌن ما على تغییر معتقد شخص آخر ُولد على ھل من السھولة أن یقد -

دین معیّن أم أّن دون ذلك صعوبات؟ وھل ھذا األمر مطلوٌب من 
 اإلنسان، وھل ھو من المھّمات األساسیّة في الحیاة؟

 ھل ألحد أن یّدعي أنَّھ وحده یملك الحقیقة المطلقة؟  -
امھ أو معتقده ما دام یُعلن تعالیھ وأفضلیّتھ على اآلخرین، ھل طبَّق نظ -

العملي على أرض الواقع وظھرت إیجابیات تطبیقھ لیكون قدوة لغیره 
 من أصحاب االتجاھات المختلفة؟

ة معتقداتھ ناشئة من تطبیقھ لمعتقدات اآلخرین، ھل قناعتھ بأفضلیّ  -
 واكتشف أّن ما یملكھ ھو األفضل واألحسن..؟

یة والمقنعة على ھذه ولكن، قلُت، قد ال یتوفّر َمْن یملك اإلجابات الشاف -
 األسئلة.. 

إلى كثیر من التواضع وإلى اإلیمان بعمق  -قال الحكیم -ولذا یحتاج األمر -
ً في تنّوعھم  أّن ھؤالء الشبّان األربعة صورة عن البشر جمیعا
وانتماءاتھم، وھم بالتالي وإلى أّي دین أو نظام انتموا یمثّلون وحدةً في 

 ..الَخْلق ال فضل ألحد على اآلخر
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أراد الخالق برحمتھ وفضلھ وكرمھ أن یخلق الكون والحیاة واإلنسان، و
فكان لھ ما أراد... ومن العدم وبقدرتھ وضع لكّل المخلوقات نظاماً 

 خاصاً وقانوناً تسیر وفقھ لتؤّدي الوظیفة التي ُخلِقت من أجلھا... 
 فالموجودات تتكامل بنظام وانسجام في اتجاه واحد، ولم یُخلَق أيُّ 
ً وبال فائدة وھدف... بل ھناك أھداٌف حكیمةٌ تكمن وراء  موجود عبثا

 خلق اإلنسان والكون. 
ً وفّر لھ كلَّ  ً كونیا فالخالق خلق ھذا الكون بكّل ھذه الدقة وأوجد كیانا

كان ذلك من أجل أفضل مخلوق من مخلوقاتھ، وھو  وقدعناصر الحیاة، 
على البشریة، فإّن الواقع اإلنسان، ولكن مع ھذا التفّضل من الخالق 

ً بین مختلف  البشري ولألسف، َعاَدى طبیعة ھذا النظام وأوجد صراعا
مكّونات الوجود البشري منطلقاً من أسباب سیاسیّة واجتماعیّة وغیرھا، 
وأكثرھا حّدة وتشنّجاً االختالفات العقائدیّة والدینیّة، مما أحدث ذلك فرزاً 

ً وقفت خلفھ شعوٌب وأمٌم  ومجتمعات أقامت حول نفسھا سدوداً بشریا
ً إلى  ً نفسیّة جعلت التالقي والتوّحد أمراً صعباً، مضافا وحدوداً وحصونا

 ذلك نشر روح العداوة والبغضاء واإلقصاء بین الشعوب كافة...
وھذه الروح، روح اإلبعاد روح (أنا وھم) وروح اإلقصاء تضرُّ 

قصي نفسھ عن حركة ھ یُ بالمجموعة البشریة كلّھا، والذي یعیشھا فإنّ 
الوجود العامة حیث یُسقط منطق الوحدة والتواصل وااللتحاق بمسیرة 
البشریة العالمیة... وھنا أمر مھم وجوھري، وھو لماذا نحن كبشر 
نستطیع أن نتعایش مع بعضنا ونقبل بعضنا على صعید العالقات 

الخبرات التجاریة واالجتماعیة وغیرھا الكثیر من العالقات، ونتبادل 
والعادات وشتى المعارف والعلوم ونتعلّم لغات بعضنا ونقلّد بعضنا في 
المأكل والمشرب والملبس وغیر ذلك، ولكن عندما نصل إلى الدین نعمد 
إلى التكفیر واإلبعاد معتبرین أّن اآلخرین ال یمكن التعایش معھم 

ھم ونعادیھم بأدیانھم التي یؤمنون بھا وال نقبلھم على أساسھا، بل ننفر من
ویصل بنا األمر إلى حّد الكراھیة... فكیف یمكن الجمع بین األمرین... 

 إنّھا مفارقة عجیبة..
وقد غاب عن ذھن الكثیر من المجموعات البشریة بأدیانھا وتنّوعاتھا 
ونسیجھا االجتماعّي والثقافّي والعرقي أّن من أھداف الخالق أْن تتالقى 
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ّحد على المحبّة والوئام والتعاون فیما ھذه المجموعات وتتعارف وتتو
 بینھا..

ومع كّل ذلك، وألّن عنصر االعتداد بالنفس مستحكٌم بالمجموعات 
البشریة والمنتمیة إلى أدیان وعقائد شتى لم تطرح على نفسھا سؤاالً 
أساسیّاً ومھّماً، وھو: ھل تحّولت النظریة التي یؤمنون بھا إلى فعل؟ وما 

لعملّي لھذه النظریة علیھم وعلى الناس من حولھم ھي آثار التطبیق ا
وعلى مجتمعاتھم كلّھا؟ وھذه األسئلة ناشئةٌ من حقیقة واقعیة، وھي أّن 
قیمة النظریة تظھر من خالل التطبیق والسیر حسب مقتضیاتھا، وإّن 
عدم التطبیق یجعلھا نظریة تحلّق في الفضاء من دون أن تؤّدي أيَّ دور 

ة... وستبقى البشریة تتخبّط فیما ھي فیھ إلى أن تحترم إیجابّي في الحیا
العقل وتنظر بواقعیة إلى األمور، وتعمل بكّل إخالص لترجمة النظریة 
إلى واقع عملّي في الحیاة، لتخرج البشریة من كھوف األحقاد والتخلّف 

 إلى نور الحّق...
ھا ومن أولى خطوات السیر في ھذا الطریق أن تزیل البشریة من نفوس

ً لكي  كامل الخوف من بعضھا البعض، وأن تؤمن بأنّھ لیس مطلوبا
تتقارب شعوب األرض مع اختالف أدیانھا، أن یترك أتباع أّي دین 
ً آخر أو یتخلّوا عما یؤمنون بھ... وھذا شبھ مستحیل،  دینھم لیتبعوا دینا
وإْن حدث شيٌء من ھذا، فإنّھ بقي محصوراً في أفراد وجماعات كان 

 وفھا وقناعاتھا التي دعتھا لتغییر عقائدھا...لھا ظر
الیوم أّن أعداد المسلمین والیھود والمسیحیین  نجدبل على العكس 

والبوذیین تتزاید نتیجة تزاید نَِسب الوالدات عند أتباع الدیانات، وإّن 
إنقاص ھذه األعداد ضرٌب من المستحیل فیما لو استُْعِملت أسالیب 

ِرفت لھا المیزانیات الضخمة، بدلیل أّن شعوباً التبلیغ أو التبشیر وصُ 
بأكملھا ال تدین بأّي دین، دخلت في اإلسالم عن غیر ھذا الطریق، بل 
عن طریق التعامل التجاري الذي أوجد ثقة عالیة بین التّجار المسلمین 
وبین شعوب تلك البلدان التي قصدوھا، بسبب األخالقیة الممیّزة التي 

لتّجار، حیث وجدت ھذه الشعوب فیھم الصدق واألمانة تمیّز بھا ھؤالء ا
والوفاء ونظافة الكّف وطھارة القلب، ولذا دخلت في دین الخالق 
أفواجاً... وقد یكون حدث شبیھٌ لمثل ھذا األمر عند غیر المسلمین من 
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المسیحیین والیھود والبوذیین، تقاربت الظروف في ھذا المجال أو 
 اختلفت...

تبلیغ لیسا الوسیلة لتغییر أدیان الشعوب وإدخالھا في أدیان فالتبشیر أو ال
أخرى... ألّن البشریة بأدیانھا المختلفة تسیر في اتجاھاٍت متعّددة ولیس 
في اتجاه واحد، فأتباع كّل دین كثرة، وال یستطیع فریٌق مھما بذل من 
ً آخر ... ومن المناسب ھنا أن نذكر أّن األدیان  جھود أن یغلب فریقا

ً لم تأِت لتلغي بعضھا بعضاً، بل لتكمل بعضھا.. ع ندما جاءت تباعا
ولكن ما العمل والوقت یباعُد بین الجمیع... وما السبیل لیقبل كلُّ واحد 

 باآلخر ولیعتبره أنّھ مكّمٌل لھ؟
 ما الحل؟ قلت.. -
الحلُّ لن یكون إالّ بالعودة إلى البدایة... وإذا عرفنا سّر البدایة ُحلَّت كلُّ  -

لمشاكل أكانت دینیّة أو اجتماعیّة أو مادیّة أو سیاسیّة أو غیرھا... ا
 وعندما نقبل البدایة فإنّنا نفھم المشكلة ونبادر إلى حلّھا...

وجاسم وماري ودیفید، عودة إلى حّل ونیھا وبالعودة إلى بدایة تاي شان 
اختیار  المشكلة.. كلُّ واحد من ھؤالء ُولَِد في البدایة ولیس لھ إرادةٌ في

ً في بطن أّمھ، وھذه إرادة الخالق  دینھ، أُعطي لھ وھو ما زال جنینا
 تعالى في خلقھ...

إذاً، لیس من حاجة إلى أن یعمل أحد على تغییر دین أحد... وإذا ما 
استوعبت البشریةُ ھذا المنھج اإللھي في خلق الخالق تعالى في تنّوع 

وا علیھ، انتفت العداوات البشر وانصھارھم في دین الخالق الذي ُخلِق
 واألحقاد أیضاً... 

ویبقى أن تقتنع المجتمعات بفكرة إصالح نفسھا قبل إصالح غیرھا، 
فذلك أجدى وأنفع للبشریة... إّن أیّة أمٍة لن تأتي إلیھا أمةٌ أخرى إذا لم 
تجد فیھا األحسن، وتجد تطبیق ما تطرحھ من نظریات ومفاھیم واقعاً 

 عملیاً على األرض...
ومن ھنا، كانت ضرورة أن یغیّر اإلنسان نفسھ نحو األفضل، ألّن 
الخالق ال یغیّر داخل اإلنسان إال إذا بادر اإلنسان لتغییر نفسھ وسلوكھ 
ومساراتھ نحو األفضل، ألّن كّل عمل یعملھ، وكّل فكرة یفّكر فیھا ھي 
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 لھ وبعد ذلك لغیره، فغیُره لن یؤمن بفكرتھ إذا لم یجد صوابیة ھذه
 الفكرة واالنعكاس العملّي اإلیجابّي على سلوكھ...

 قلُت للحكیم:
ال شّك أنَّ ما ذكرتھ صحیح، وھو أّن أحكام الخالق مغایرة ألحكام البشر،  -

 .وأّن رحمتھ تشمل الجمیع
 صدیقي لیقول: قاطعنيی

-   ً ً على أرض الواقع مختلف تماما وأنا ما زلُت متمّسكاً  ما نراه عملیا
نَّ أتباع الدیانات مختلفون حول ھذه الرحمة، فالبعض ، بدلیل أبرأیي

اآلخرین على اعتبار أّن نظامھ أو دینھ،  علىیحتكرھا لنفسھ ویحّرمھا 
 ھو األفضل والذي ینبغي اتباعھ، وأمام ھذه األفكار، ال بّد من التساؤل
ما ھو الدین أو النظام الذي یُعمل بھ الیوم والذي طُبِّق بطریقة تُظھر أنّھ 

 ألفضل واألحسن؟ا
 أجاب الحكیم:

إشكال منطقّي ومعقول ومقبول، وما ینبغي أن نؤمن بھ ھو أنّھ لیس ألحد  -
أن یّدعي ذلك أو یستطیع أن یحسم األمر لصالحھ، فال المسلمون 
مقتنعون بأّن اإلسالم یُطبَّق بالطریقة التي یریدھا النّبي محّمد وال 

رت بالتطبیق والممارسة كما تجذّ  عیسى النبيّ المسیحیة التي جاء بھا 
 النبيّ مفاھیمھا، طُبِّقت كما أراد الخالق جاء بھا، وال الیھودیّة التي شّرع 

 .موسى
إذا كان ھدف األدیان ھو نشر العدل وترسیخ القیم اإلنسانیة من ھنا، 

العلیا في الواقع العملّي، وإیجاد المجتمع المثالي الذي ینطلق من مفاھیم 
اة والحریة، فإذا كان ھذا الھدف لم یتحقّق، بل على العدالة والمساو

العكس، فإنَّ كّل دین یعتبر أنّھ الفرقة الناجیة، فإنَّ األدیان بدل أن 
لذا، ال بّد من تتقارب فإنّھا تتباعد، وبدل أن تتحابَّ فإنّھا تتباغض.. 

 ..لتقارب والتعاونا
وقبول بعضھم ھو إسقاط الحواجز فیما بین البشر،  إلى ذلك، السبیلو

ً إلى خالق واحد.. وما ینبغي  البعض، واإلیمان بأنّھم یعودون جمیعا
معرفتھ ھو أنَّ الذین یضعون الحواجز ھم نوٌع من البشر وفي نظرتھم 
ً یعمل على  ً غرائزیا ً بشریا للخالق ولإلنسان وللحیاة، یعیشون َصلَفا
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لمقیتة مكاناً ترسیخ روح التعالي جاعلین للغرور اإلنساني واألنانیّة ا
 واسعاً في مساحة الحیاة... 

یحاول أن یقفز و ھذا النوع من البشر وضع أحكامھ في مقابل أحكام هللاو
للبشر جمیعاً..  لخالقفوق الحقائق لیغیّب حقیقة رحمة وعدالة ومساواة ا

أمام ھذا، فاإلنسان المتجّرد عن الھوى والتعّصب الذي رھن حیاتھ 
ھا، فإنّھ رغم المعّوقات والتحّدیات ورغم طغیان للحقیقة، وللحقیقة وحد

سلطة األعراف والتقالید والموروثات، فإّن عقلھ سینتفض لیطرح على 
نفسھ أسئلة محوریّة، تشّكل لدیھ رغبةً جامحةً في البحث عن الحقیقة، 
والحقیقة ھي ھدف كلِّ الباحثین عن االطمئنان الداخلّي واالستقرار 

مھمة جلیلةً وعظیمةً تجعل من اإلنسان إنساناً  النفسّي، وھذا یُعتبر
 مسؤوالً یعرف كیف یعیش حیاتھ بكلِّ جدارة..

 وما ھي ھذه األسئلة؟ سألتُ  -
أمام ھذا، ال بّد لعقل اإلنسان أن یطرح على نفسھ أسئلة محوریة و -

 وأساسیة، ھي:

 لماذا یعتقد كلُّ واحد من الناس أنَّ دینھ أفضل من دین اآلخرین؟  -1

كم ِمَن البشر في ھذه الحیاة اختار دینھ من دون أيِّ توجیھ أو وصایة  -2
 من أھلھ وبیئتھ.

ھل درس كلُّ فرد في البشریّة األدیان األخرى وقارن بینھا وبین  -3
 دینھ، وما ھو الوقت المطلوب لدراسة ھذه األدیان وعلى حساب ماذا؟

 ة أم تفّرقھا؟ھل األدیان التي تتحّدث عن العدالة تجمع البشریّ  -4

ھل ما وصلت إلیھ البشریّة من تقّدم على مستوى حقوق اإلنسان أو  -5
على مستوى اإلنتاجات العلمیة والتقنیة كان بسبب اعتقادات الناس 

 الدینیّة، أم لم یكن لذلك أيُّ دور یُذَكر؟

ھل األدیان دیٌن واحد، ولھا ھدٌف واحد، أم أھداٌف مختلفة؟ وإذا  -6
ً و احداً، فلماذا االختالفات بین البشر؟ وإن كانت األدیان كانت دینا

 متعّددة، فلماذا الخالق الواحد یرسل أدیاناً متعّددة؟
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بالتالي  ھيویجدر الوقوف عندھا والتأّمل فیھا، وإذاً، ھي أسئلة عمیقة، 
تحّرك عقل اإلنسان لیدرك المدى الذي علیھ أن یبلغھ لیفھم حقیقة 

 في الحیاة على بصیرة من أمره. األمور وطبیعتھا، لیسیر

ھذه األسئلة التي یطرحھا العقل تبحث عن الحقیقة وتصبو إلیھا، وھي و
بالتالي تحّمل أيَّ فرد من البشریّة وإلى أيِّ دین أو نظام أو اتجاه انتمى، 
مسؤولیّة أن یحاكم قناعاتھ الفكریّة، وھل ھي تسیر في الطریق إلى 

 لحقیقة ھو بدایة الطریق نحو الحّق.الحقیقة أم ال؟ ألنَّ حبَّ ا

 ؟ قلت..ومن ھنا، فإنَّ الوصول إلى الحقیقة یمثّل القیمة -

 علّق الحكیم:

ً  بل القیمة  - صل الحقیقة، والذي یبحث عن الحقیقة یفي البحث عن  أیضا
في إدراكھ إلى درجة من الوعي تؤھّلھ ألن ال یقبل بالمسلّمات إالَّ بعد 

 وتمحیصھا ونقدھا ومحاكمتھا. التدقیق فیھا ودراستھا

وال شكَّ أنَّ الذي یرید الوصول إلى الحقیقة ستعترض طریقھ صعاٌب 
ً ویقوم أخرى، قد  في مكان ویُصیب في  یُخطئجّمة، سیتعثّر أحیانا

آخر.. وھو یسبح في بحثھ عن الحقیقة وكأنَّھ في بحر متالطم األمواج، 
ولكن یتحامل على نفسھ  فتقذفھ موجةٌ وتأخذه أخرى، ینال منھ التعب

ویوظّف أقصى طاقاتھ في سبیل الوصول إلى برِّ األمان.. ھذا اإلنسان 
، فال یُؤثم على رفضھ ُمسلَّمة ما واعتقاده بأخرى، الخالقكبیٌر في عین 

ألنَّ الھدف ھو الحّق، والحّق وحده، فھو ال یشكُّ ألجل الشك، أو أنَّ 
ت ورفض للمسلّمات لمجّرد شّكھ شكُّ جحود ونكران أو تضییع للوق

ً ما یُرضي وجدانھ وضمیره وما یكون  الرفض، ھو یرفض لیقبل الحقا
سبحانھ وتعالى، مثل الطفل الذي یحاول أن الخالق معذوراً فیھ أمام 

یمشي ویقع، فھل یُغضب والدیھ؟ ھو یحاول أن یمشي، كذلك الباحث 
 فإنّنا نفرح لبحثھ وقع أو وصل...

وبنبرة ممزوجة بالرفض لما یطرحھ الحكیم، ھنا، یتدّخل صدیقي 
 فیقول:



44 
 

وَمن یجرؤ أن یبحث عن الحقیقة؟ الحقیقة التي یّدعي بعُض البشر دون  -
 بشر آخرین أنّھم یملكونھا؟

ق أنَّ ھناك َمن یشّجع على البحث والتدقی -أیّھا الحكیم -وھل تظنُّ 
قادات ، بل وغیر مقبول، ألّن االعتوالتحلیل، أبداً، ھذا غیر ممكن

في نفوس البشر صنعتھا األعراف والتقالید وھي الحاكمة، فال الراسخة 
 دور ال للعقل وال للمنطق، وال ألّي رأي یعارض رأیاً آخر..

 یجیب الحكیم:
إذا كان بعض البشر یذھبون إلى ما تقولھ من رفض للبحث عن الحقیقة   -

یرید من ومن رفٍض لتحریك العقل باتجاه ھذه الحقیقة، ولكن الخالق 
ً عن الحقیقة، ألنَّھ سبحانھ یحبُّ لھم أن یتنافسوا  النّاس أن یبحثوا دوما

وجود  إلغاء ویتسابقوا، ولیس التنافس والتسابق من أجل إلغاء أدوار أو
بعضھم، بل من أجل أن یُثبت كلُّ واحد من ھذه البشریّة أنَّھ یعیش عملیّاً 

ة والتجربة أنَّ الدین الذي دینھ ونظامھ الذي یؤمن بھ، لیثبت بالممارس
ینتمي إلیھ یعیش في قلب الحیاة، ویعطي للحیاة حیویّتھا وقّوتھا ویجعلھا 
تسیر في الخطِّ المستقیم الذي ال انحراف وال اعوجاج فیھ، ومن ثمَّ فإنَّ 

 سبحانھ وتعالى..الخالق ذلك یُثبت أنَّھ دیٌن یُوصل إلى 
لیس ھناك رأٌي واحد یلتقي علیھ ولكن ما نعرفھ أّن التنّوع یعني أنّھ 

، الجمیع، وقد یحدث التنافس ألجل أن یسّجل فریق نقطة على فریق
 ویلغيوھذا ما یجعُل ھناك تباعداً ونفوراً یساھم في تعمیق االختالف، 

 التقارب والتفاھم..
لكي یثبت كلُّ فریق إیجابیّة ما یؤمن فإذا كان ھذا االختالف بین البشر، ف

ھ إلى الخالق، فإنَّ ھذا التنّوع في األدیان والنظم ال یمثّل بھ وھو یتوجّ 
حیث جمیعھم مشكلة، ما دام في التنّوع سعٌي لخیر البشریة وصالحھا، 

ً یؤمنون بأدیانھم وأنبیائھم وكتبھم السماویة،  بأنَّ البشریة  وخصوصا
ما یدفع إلى وھذا  وھدف واحد في الحیاة، تتوّجھ إلى خالق واحد،

ھذا ما یفرضھ منطق األمور الذي ینظر إلى دل التنافر، والتالقي ب
المجموعة البشریة باعتبارھا وحدةً تتساوى في الخلق الذي أبدعھ 
الخالق... وھي مع الوحدة في خلقھا وإنسانیّتھا تشّكل معجزة من 
معجزات الخلق وُسنّة من سننھ، كونھا متعّددة في شعوبھا وأممھا، 
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ً في دین الخالق الواحد،  والبشریة مع وحدة خلقھا، تظھر وحدتھا أیضا
ھي شرائع متعّددة، لكن االت الدینیة، ورغم تعّدد الشرائع بتعّدد أمم الرس

فالخالق یخلق البشر بأدیان  من مصدر واحد، إلیھ تعود ال إلى سواه..
ً وماري ف مختلفة ومن دون إراداتھم.. الخالق وحده جعل جاسم مسلما

 ونیھا على ما ھو علیھ من دین غیر معروف، اً،مسیحیة وتاي شان بوذی
 ً خلقھم ووضع في كّل واحد منھم فطرة صافیة نقیّة.. ، ودیفید یھودیا

واإلنسان عندما یأتي إلى الدنیا، فإّن إدراكھ یكون صفراً ال یعي شیئاً 
عن المعتقدات واألدیان والمذاھب، فیقوم أبوه وأّمھ بزرع ما یؤمنان بھ 

فسھ ُزرعت فیھما وتمّسكا بھا كما تمّسك آباؤھم من معتقدات في ن
وأجدادھم من قبل، مسلَمْین كانا أو مسیحیَّْین أو یھودیَّْین أو بوذیَّْین أو 

من دون أن یھتّم ھذا أو إفریقیین ال یعرفان دیناً، من السیخ والھندوس، 
، وقد الذي جاء إلى الدنیا حدیثاً إن كان إیمانھ على صواب أو على خطأ

، ة دینھینبغي على اإلنسان رغم ذلك أن یبحث عن صحّ بأنّھ  ھنا قالیُ 
وھذا ما یكون عادةً في عھد الشباب، ولكن في األغلب األعم تكون 
مرحلة الشباب، مرحلة االھتمام بأولویات أخرى، قد یكون الدین 

ً أنَّ اعتقاده  ،والبحث عن صّحة االنتماء في آخر االھتمامات وخصوصا
ھو برأیھ اعتقاٌد صحیٌح ال تشوبھ شائبة، ویشعر باطمئنان  بما یؤمن بھ،

باالنتماء إلى ھذا االعتقاد، وال یرى مبّرراً ألن یبّدلھ أو أنّھ بحاجة 
لیذھب إلى اعتقاد آخر، ولیس من شيء في فطرتھ یدفعھ لیبّدل ما ھو 

 مستقّر في عقلھ ووجدانھ لیندفع نحو بدیل اعتقادي آخر.. 
تراٍث  إلىا یعتقد أنّھ سائٌر في طریق الصواب استناداً فكما كّل واحد منّ 

ومعتقدات ومفاھیم، ھو كذلك مرتبط بتاریخ وتراث ومعتقدات یجد فیھا 
الصّحة والصواب واالعتقاد الذي یرضى عنھ الخالق ویرفع درجتھ في 

 الجنة من خاللھ.
تبطة فإذاً، مسألة أن یغیّر اإلنسان معتقده، لیست مسألة سھلةً، فھي مر

 بالتربیة والبیئة والوراثة والتوجیھ والتعلیم وما إلى ذلك..
ً بأنّھ  یستطیع أن یقوم بذلك بعد أن یصل إلى مرحلة وقد یُقال أیضا

ھذا الرأي، ال یستند إلى أیّة واقعیة، ألنَّ ولكنَّ االستقرار في حیاتھ، 
وفّرت إذا ت ھذادةً ما تكون بین الخمسین والستین، مرحلة االستقرار عا
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لإلنسان مرحلة استقرار في حیاتھ، ألنّھ قد یموت وھو یسعى خلف 
 معیشتھ، وخصوصاً مع ھذا الفقر المستشري في أغلب بقاع العالم.

ً ُحفَِر في عقلھ ووجدانھ دیٌن ھذا من جھة ، ومن جھة ثانیة لو أّن إنسانا
وعلى مدى ثالثین عاماً، كم یستلزم من الوقت حتى یستطیع أن یمحو 

ا إذا كان ھناك حافٌز یدعوه زیل ما ُحفِر فیھ طوال ھذه السنوات، ھذوی
ھناك رأٌي یذھب إلى أّن أتباع األدیان وكونھم مخلوقین على لذلك، و

ألنَّ  فطرة صافیة، ھم أسلموا عقولھم وقلوبھم للخالق سبحانھ وتعالى
مره تعالى، وإطاعة أوا للخالقاإلسالم بمعناه الحقیقّي ھو تسلیم اإلنسان 

ن نظام م الخالقما رسمھ  ونواھیھ، وبااللتزام الحقیقي والعملّي لكلِّ 
وإنَّ إسالم اإلنسان للخالق، ھو انقیاده ومنھج وخطّ في ھذه الحیاة، 

وانصیاعھ وقبولھ بما یوّجھھ الخالق إلیھ.. إضافةً إلى تطبیق ما یصدر 
ده.. ویظھر عن الخالق، وبذلك یسلّم اإلنسان وجوده وحیاتھ كلّھا لھ وح

ھذا التسلیم في عالقة اإلنسان بالخالق، وفي عالقتھ مع سائر الناس ومع 
عندما یسلم وذلك الكون من حولھ.. وھذا التسلیم ھو في صالح اإلنسان، 

اإلنسان للخالق في جمیع حیاتھ وأموره ووجوده، فذلك یعود بالفائدة 
 علیھ من خالل ما یكافئھ الخالق علیھ.

 الخالق بحاجة لإلنسان؟ -يقال صدیق -یعني -
 یبتسم الحكیم، ویقول:

الخالق ال یكافىء اإلنسان على التسلیم ألنّھ بحاجة إلیھ، بل ألّن أبداً،  -
عل الخیرات لف یة لوحدة الھدف، ویدفع اإلنسانالتسلیم یدفع اإلنسان
أحسن الجزاء، وذلك من خالل  اویجازیھ علیھ والصالحات التي یثیبھ
رفع درجتھ في ھ وقضاء بعض حوائجھ في الدنیا وتحقیق بعض أمنیات

 الجنة..
وعلى ھذا، فإنّھ ینبغي أن یركز في ذھن اإلنسان أنّھ عندما یُسلم أمره 

 .للخالق، فإنّھ یُسلم أمره للغني المطلق
اإلسالم ھو النظام الذي وضعھ الخالق لجمیع البشریة، والذي نقلھ و

وھو بالتالي دیُن كلِّ إنساٍن على  یاء والمرسلون إلى األمم جمیعاً..األنب
وجھ األرض منذ بدء الخلیقة، أسلم للخالق وخضع إلراداتھ واتّبع نھجھ 

 وشریعتھ، وھو دین األنبیاء جمیعاً..
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 :تدّخل صدیقي، وكأنّھ یرید تسجیل نقطة
 ما تقولھ أنت، ال یؤمن بھ أتباع األدیان األخرى؟  -

 رّد الحكیم:
أیة رسالة سماویة  َمن اتّبع نبیّاً من األنبیاء، أو على العكس تماماً، ألّن كلّ  -

ألنّھ أظھر الخضوع والتسلیم للخالق، وقَبِل الكلمة اإللھیة یُعتبر مسلماً، 
بكلِّ الرضى، ولذا، فإّن كّل األدیان تُسّمى إسالماً، وكّل أتباعھا 
ى ومعتنقیھا یُعتبرون مسلمین، على اعتبار أنَّ اإلسالم ھو دیٌن واحٌد أت

عیسى أعلنوا لھ إیمانھم  النبيّ بھ األنبیاء من عند الخالق.. فأنصار 
موسى لقومھ یتّضح أّن  النبيّ بالخالق وأنّھم مسلمون.. وفي خطاب 

إیمانھم بالخالق یقتضي أن یكونوا مسلمین.. وھكذا عندما خاطب یونس 
قومھ بأن یأتي إلیھ أتباع بلقیس مسلمین.. وھذا ما خاطب بھ الخالق 

نبّي محّمداً بأنَّ الكتاب الذي أنزلھ علیھ ھو ھدًى ورحمة وبشرى ال
 للمسلمین..

إذاً، الدین یمثّل كتاباً واحداً، ھو اإلسالم، ومنھ كانت النُّظم التي آمن بھا 
البشر جمیعاً، وھم بعباداتھم یتوّجھون إلى الخالق الواحد األحد حیث 

وھو محسٌن یعمل  فالذي یُسلم وجھھ للخالقسلمون وجوھھم لھ، یُ 
الصالحات ویعیش فكرة الخیر ویمارسھا، فھو تمّسك بحٍب متین فیھ 

 نجاتھ في الدنیا واآلخرة..
وھنا، ینبغي أن یحترم أتباع ونظاٍم ما بما یؤمن بھ أتباع نظام آخر، 

 ألنّھم یعودون إلى خالق واحد، ھو إلھ الجمیع وربُّ الجمیع..
ً من ھذا، فلیس ألحٍد أن یعتدَّ بدینھ، وینظر إلى اآلخرین على  وانطالقا

أنّھم من دیٍن أقّل شأناً، فلیس ھناك من دیٍن أعلى ودیٍن أدنى، ھو دیٌن 
ً للخالق في عباداتنا وأخالقنا وإنسانیّتنا ومفاھیمنا  واحد نسلّم بھ جمیعا

 وكّل وجودنا..
ھي م مع كتبھاء بھ األنبیاء ما جمن تذكیركما بأنَّ الدین واحد، وال بّد و

عضھا بعضاً ویصّدق بعضھا بعضاً، ومن ھذه األنظمة ما أنظمةٌ یُكمل ب
كانت قوانینھا تحاكي عقلیّات وإدراك مجتمٍع ما في زمٍن ما، قد ال تكون 

وواسعة.. وفي زمٍن آخر ومع تطّور اإلدراك، فإنَّ قوانین ھذه شاملة 
وأشمل،  بركاألنظمة تطّورت أكثر، وجاءت لتلبّي حاجة اإلنسان بشكٍل أ
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حتى استقّرت ھذه األنظمة في زمٍن تاریخي آخر على ما استقّرت 
 علیھ..

ھممُت ألطرح سؤاالً، ولكّن صدیقي قاطعني.. بأنّھ مرتبطٌ بموعد، 
وعلیھ أن یغادر، وألنّي مالزٌم لھ على الدوام.. اعتذرُت من الحكیم، 

حّدد لنا آخر.. تجاوب الحكیم مع طلبي و اك لقاءٌ على أمل أن یكون ھن
 موعداً بعد أربعة أیام..
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 رابعالاللقاء 

 
 ً  الجنّة لنا جمیعا

طوال األیام األربع®®ة الت®®ي س®®بقت اللق®®اء ب®®الحكیم... كن®®ت أن®®اقش ص®®احبي 
بالموضوعات التي طرحھا الحكیم، فلم أجد عنده أيَّ رغبة في االس®®تماع 
ھ أو الح®®®وار.. حاول®®®ت مع®®®ھ كثی®®®راً أن أجذب®®®ھ إل®®®ى م®®®ا ص®®®ار عقل®®®ي یقبل®®®

ووج®®داني قریب®®اً من®®ھ... ولك®®ْن ك®®لُّ مح®®اوالتي ب®®اءت بالفش®®ل... وألنّن®®ي 
رفضت أن ألقي سالحي وحتى یسمع ص®®احبي م®®ن الحك®®یم م®®ا ق®®د احتم®®ل 
أنّھ یكسر غروره، وفي الوقت نفسھ یُشبع رغبتي ف®®ي المعرف®®ة، مارس®®ُت 

 أن یذھب مع®®ي إل®®ى الحك®®یم... ال®®ذي تذّمرعلیھ إلحاحاً شدیداً.. قَبِل وعلى 
 بادرتُھ بالسؤال التالي:

وك®®ون ال®®دین واح®®داً وم®®ا بناًء على م®®ا طرحتم®®وه ف®®ي الجلس®®ة الس®®ابقة..  -
ج®®اء ب®®ھ األنبی®®اء م®®ع كت®®بھم ھ®®ي أنظم®®ة یُكم®®ل بعض®®ھا بعض®®اً، ولك®®ن م®®ا 

وب®®أّن الجن®®ة ل®®ھ السبب برأیكم أنَّ البعض یّدعي بأنّھ یحمل مف®®اتیح الجنّ®®ة 
 ریق للسیر باتجاه الجنة؟وحده دون غیره؟ وكیف تحّددون معالم الط

  یجیب الحكیم: 
 ھناكإنَّ  محلُّ اھتمامي، وفي الجواب أقول ھو في األساسھذا السؤال،  -

لیس ألحد مھما َعال شأنھ أْن یرفضھا، وھي أّن الجنّة في األساس  حقیقةً 
ً ألحد، وھذه الجنة ھي من فضلھ تعالى  ھي ُملك الخالق ولیست ملكا

. وال ننسى أّن الجنّة لم تُخلق إالّ للناس ولیست یھبھا لعباده دون حساب.
لھ.. وأّن الجنة ال فائدة لھا من دون الناس. ولذا، كان من رحمتھ وعدلھ 
أن یدلَّ البشر على الطریق الذي من خاللھ یحّددون مواقعھم في الجنة، 
ویصلون إلیھا من خالل ما رسمھ لھم من قوانین ووضعھ لھم من 

لمھا من خالل أنبیائھ ورسلھ الذین بعثھم للناس مفاھیم، توّضحت معا
ھم، وفي أيِّ  كافة في مھمة واضحة، وھي تبیان ما ینفعھم وما یضرُّ

 مسار ینبغي أن یسیروا، وما یعود علیھم بالسعادة والشقاء... 
إذاً، خلقنا هللا وھو غنيٌّ عنا، ولكن نحن دائماً نسمع أّن الحیاة لالختبار، 

لیختبرنا، وكیف یختبرنا ونحن لم یكن لنا سابق عھد وكأّن هللا خلقنا 
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بالحیاة، ولم نطلب الحیاة، فھو سبحانھ خلقنا من غیر إرادتنا.. فكیف 
 یخلقنا من غیر إرادتنا ومن ثَمَّ یختبرنا؟

الحیاة اختیار، ولیست اختباراً، بمعنى أّن الخالق أوجدنا لكي نختار 
وإن أسأنا نزلت الدرجة...  الدرجة،مواقعنا في الجنّة، إْن أحسنّا ارتفعت 

، فیھا ما تشتھي أنفسھم، وھي ما یجازي الخالق ھا البشرھي جنان یدخل
 بھا عباده.

فلیس األمر محصوراً باالختبار أو االمتحان، بدلیل أّن األب واألم 
عندما ینجبان أوالداً، فإنّھما ال یختبران ھؤالء األوالد حتى یعطوھم 

طفة، بل على الفور ومنذ اللحظة التي یأتون فیھا الحّب والحنان والعا
إلى الحیاة، بل وھم أجنّة، یعطیان أصفى العاطفة وأنبل المشاعر، وأشّد 
الحنان، حتى ولو أّن ھؤالء في المستقبل لم یكونوا على قدر من الوفاء 
ألھالیھم، فاألھل یعطون بال منّة وال ینتظرون من األوالد مقابَل 

 رعایتھم وتربیتھم...لمحبّتھم لھم ول
وھذا ما یعملھ المخلوق الضعیف، فكیف بالخالق الذي ھو أرأف من األم 
على ولدھا؟ إنّھ یعطي وال یبخل في العطاء، حیث ھو غنّي عن الخلق 

 أجمعین...
أعطى اإلنسان اآللیة التي من خاللھا یحّدد مرتبتھ ودرجتھ  والخالق

لمعروف واإلحسان والعمل وموقعھ في الجنّة، ألھمھ طریق الخیر وا
الصالح، وبھا یرتقي درجات في الجنة ودلّھ على طریق الشّر والفساد 
واالنحراف لیتجنّبھ، وأوضح للنفس فجورھا وتقواھا، ومن خالل سلوك 

تھبط درجتھ في الجنة، وھناك الحسرة الكبرى واأللم طریق الفساد 
صالحاً، ونظر إلى والمعاناة عندما یرى النعیم األوفر لمن عمل عمالً 

درجتھ حیث النعیم الذي ھو فیھ ال یُرضي طموحاتھ... ومع ذلك، فإّن 
من اآللیة التي أعطاھا الخالق لإلنسان أیضاً أْن فتح لھ باب العودة إلیھ، 
وھذا الباب یرتفع بھ إلى درجة في الجنة عالیة إذا ما اقترب من طریق 

عنھ، فكان نداؤه للذین  الخیر وسار بھ، وجانََب طریق الشّر وابتعد
ییأسوا،  ابتعدوا وأسرفوا على أنفسھم بالمعاصي والموبقات، أالّ 

 فلیعودوا إلیھ، ألنّھ مع التوبة یغفر الذنوب كلّھا..
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إذاً، الجنّة للناس جمیعاً، وبأیدیھم یرتقون في درجاتھا العالیة أو 
 ینحدرون إلى األسفل.

، كونھم صورة عن البشریة كلّھا.. ةة جمیعھم في الجنّ خمسفإنَّ الشبّان ال
ة في الجنّة، إذا ما استعملوا ھذه اآللیة، وإّن اختالفھم في خمسھؤالء ال

أدیانھم ومعتقداتھم ال یؤثّر شیئاً في عملیة اختیارھم لمواقعھم في الجنّة، 
أْن یّدعي أحٌد في الكون أنّھ وحده یحمل  یرفضولذا، فإنَّ العقل السلیم 

، ألنَّ مفاتیحھا بید الخالق وبأّن الجنة لھ وحده دون غیره مفاتیح الجنّة،
 وحده یتصّرف بھا كیفما یشاء.

التوقّف عند الیوم اآلخر، تتراءى أمام  أنَّھ عند وما أودُّ أن أشیر إلیھ
اإلنسان مباشرة مسألة الجنة والنار، ولألسف یكون التركیز على النار 

ول على الجنّة دونھ عقبات ألّن البعض یزعم أنَّ الحص، ھو الغالب
كثیرة، وھذا ما یرسِّخ في الذھن فكرة خاطئة مفادھا أّن الخالق ینتظر 
البشریة في ھذا الیوم لیعّذبھا وینتقم منھا ویخلّدھا في جھنّم... ومبعث 

لمفھوم العدل  البشري ھذا التصّور الخاطئ نابٌع عن عجز اإلدراك
كأنَّ ھذا اإلدراك البشري ینظر والرحمة التي خصَّ الخالق بھا نفسھ، و

إلى رحمة هللا كما ینظر إلى رحمة حاكم أو ملك، وھذا منتھى القصور 
 والتقصیر في التفكیر...

وإلثبات خطأ ھذا التفكیر، ال بّد من طرح سؤال جوھرّي ومحورّي، 
 وھو، ھل أّن الخالق خلق البشریة لیُدخلھا إلى الجنّة أم إلى النار؟

ا خلقنا كبشر، وضعنا في الجنّة.. ألنَّ الجنّة ھي الموطن إّن الخالق عندم
ً من الجنّة ھو أن یأتي اإلنسان  األصلي لنا جمیعاً... وما یسبّب خروجا
منّا بأمور تخالف أوامر الخالق كالظلم والتعّدي وكّل ما یعود بالضرر 
ً أم  ً كان أم اقتصادیا على اإلنسان نفسھ وعلى المجتمع، ضرراً اجتماعیا

ً وما إلى ذلك... ولكن إذا التفت اإلنسان إلى سوء فعلھ ت ً أم أخالقیا ربویا
وعاد إلى رشده واستغفر وتاب، فإنَّ الخالق وبدافٍع من سعة رحمتھ 

 وكرمھ یُعیده إلى الجنّة وإلى الموقع الذي كان فیھ...
 ؟ قال صدیقي..أنَّ الجمیع في الجنة ما الدلیل على -

 یجیب الحكیم:
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، فإنّنا نقّدم ھذا المثال، وھو لو أنَّ طفالً مات ما أقولى صّحة كاستدالل عل -
عاماً... ومھما كانت دیانة والدیھ، فإنَّ العقل  14أعوام أو  10بعمر 

یحكم بأنّھ لن یدخل النار لعدم إدراكھ، وبالتأكید سیذھب إلى الجنة... ألنَّ 
لدلیل على الجنة ھي موطنھ األصلي.. إنَّ منطق األمور یحكم بذلك، وا

ً من  ذلك أنّنا كبشر نتمنّى الخیر والسعادة ألّي مخلوق بشرّي انطالقا
محبّتنا اإلنسانیة، فكیف بالخالق الذي خلقنا؟ ما حجُم حبِّ اإلنسان أمام 

ھناك رأي آخر نعم  حبِّ الخالق، أو عاطفة اإلنسان أمام عاطفة الخالق؟
ر بحیث إّن أعمالھ في الدنیا أّن اإلنسان لیس بالجنة وال بالنا ،وھو السائد

 ھي التي تحّدد موقعھ في اآلخرة.

فإنَّ الخالق برحمتھ یقّدم للبشریة حوافز تُعینھم  واستكماالً لرأیي، أقول،
على السكن في موطن الجنة حین محا السیئة بالحسنة، وجعل الحسنة 
بعشر أمثالھا، وأفاض كرمھ على اإلنسان عندما ینوي فعل الخیر وال 

"إنّما األعمال بالنیات لھ ألمٍر ما، فإنّھ یجازیھ على نیّتھ دون فعلھ یفع
، وھكذا إذا نوى السیئة ولم یفعلھا، فإنّھ ال یسّجل ولكّل امرئ ما نوى"

 علیھ أیة خطیئة.

 

 ھي للجمیع... إالّ الذین أخرجوا أنفسھم منھا

 یعلّق صدیقي ویقول:  واضح وبلھجة متمّردة، تغرابباس

جنّة للجمیع، ھذا ما ال أفھمھ، كیف ھي للجمیع؟ المحسن أن تكون ال -
والمسيء مع بعض، المجرمون والقتلة مع األتقیاء والقدیسین، كیف 

 ذلك؟
 یتوّجھ الحكیم بالجواب لصدیقي:

ھنا، قد یخطر على البال سؤال، وذلك ما خطر في بالك تماماً، وھو: إذا  -
... ھل ھذا الفضل ینالھ كان الخالق خلق الجنّة في األساس لجمیع الناس

الظالمون والمنحرفون والذین ال یحترمون كرامة اإلنسان، أو الذین 
ینشرون الحروب ویسفكون الدماء، ویستبیحون ثروات الشعوب وأموال 
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الفقراء، أو الذین یرّوجون للمخّدرات أو ما شاكل ذلك من مساوئ وآثام 
 وما ال یرضاه عقٌل وال أخالٌق وال دین؟

شّك أّن ھؤالء خرجوا بأیدیھم من موطنھم األصلي  .. الالبالطبع 
الجنة... وھؤالء  ألّن الخالق عادل قد فتح لھم باب التوبة، فإن عادوا 
إلى رشدھم عادوا إلى جنّتھم، وإن تمّردوا وأبوا وأصّروا على ارتكاب 
لقدر الكبائر والذنوب، فإّن الخالق بعدلھ یُذیقھم مسَّ النار ویُدخلھم إلیھا با

الذي یقّدره حسب ظلمھم وأعمالھم ألنّھم رفضوا رحمةَ الخالق، وبادلوا 
ً علیھ كونھ ألزم نفسھ بنصرة  حبَّھ لھم باإلعراض عن حبِّھ، فكان حقّا
المظلوم والضعیف أن یعاقب الذین ظلموا اآلخرین وظلموا أنفسھم.. 

َرْفِع فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لن ینساھم الخالق من فضلھ ومن 
درجتھم في الجنّة، أما الذین رفضوا أوامره وعاشوا االستعالء 

 واالستكبار في أنفسھم، فإنَّھ لن ینصرھم ولن یساویھم بالذین آمنوا بھ...
وعلى ھذا، وباستثناء ھؤالء الظالمین، فإّن الجنة للجمیع، وإلى أي دین 

لعدالة وفي انتموا، بشرط ان یعملوا بوصایا دینھم في الحّق والخیر وا
رفض الظلم والتعّدي، وفي القبول باحترام كلِّ إنسان مھما كان عرقھ 

 ولونھ ونسبُھ، وفي نشر الفضیلة واألخالق اإلنسانیة...
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى، فلیس ھناك من دلیل ساطع یستطیع احٌد 
ى أن یعلنھ من أّن الخالق خلق األقوام والشعوب واألمم والملل لیُدخلھا إل

ً ورفضت الظلم والمنكر  النار... خاّصةً إذا ما آمنت بھ وعملت صالحا
 واالنحراف.
ً ورفضوا  ولكّن البعض یرى أنّھم وإن آمنوا بالخالق وعملوا صالحا

وما  المنكر، ولكنّھم سیدخلون النار بسبب معتقداتھم الدینیة وعباداتھم...
یحھا، وھي أّن الفكر نَّ ھناك حقیقة ال بّد من توضینبغي التوقّف عنده أ

أو المعتقد ھو أساس موروث، فكما ورث المسلم إسالمھ من أبویھ، 
فكذلك المسیحي والیھودي وغیرھما ورثوا أدیانھم، وبذلك ال یمتاز أحٌد 
على أحٍد في ھذه المسألة، فكما المسلم یصوم ویصلّي ویحّج ویدفع 

، فكذلك  یدخل الجنة -حسب معتقده –وبحسب ھذه العبادات الزكاة،
غیره من أتباع بقیة الدیانات فإنّھم یقومون بعبادات خاصة بھم یعتقدون 

 أنّھا طریقھم إلى الجنة...
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، أو تاي شان أو ماري أیّة میزة أو نیھا وعلى ھذا، فلیس لدیفید أو جاسم
على بعضھم بسبب معتقداتھم الدینیة، وإنّما یمتاز الواحد منھم على 

عٍل خیّر وسلوك مستقیم تجاه محیطھ والناس من اآلخر فیما یقوم بھ من ف
حولھ... ووجھةُ النظر ھذه ترى أْن لیس ألحد أن یستكثر على الخالق 

، حیث جنّتھ ال یمكن لعقل بشرّي أن نّتھأن یُدخل البشر الصالحین ج
یعرف مدى حجمھا واتساعھا فھي للذین ینفقون، ویدفعون السیئة 

م، ویعطون َمن حرمھم، ویصلون َمن بالحسنة، ویعفون عّمن یسيء إلیھ
قطعھم، وإذا ما وقعوا في خطیئة، فإنّھم سرعان ما یتذّكرون خالقھم 
ویعودون إلى صوابھم ویستغفرون، ھؤالء وعدھم الخالق جنّة 

 ورضواناً ومغفرة، ثواباً لھم على عظیم أخالقھم ومسیرتھم..
على الخالق أن  أیّھا الحكیم أنَّ بعض البشر یستكثرون -قلتُ  -أال ترى -

یُدخل جمیع الخلق إلى الجنة، إال الظالمین طبعاً، ألنّھم ال یدركون مدى 
 عظمة ورحمة الخالق؟

ولذا، فإنَّ مّما ال شّك فیھ أّن خیر الخالق في الدنیا  -أجاب الحكیم -أحسنت -
كثیر ال حّد لھ، وخیره في اآلخرة أكثر، لذا، لیس صحیحاً تضییق رحمة 

.. واألساس عند الخالق الجنة، ولیس جھنّم، ألنّھ الخالق ورضوانھ.
تحّدث عن ِكبَِر حجم الجنّة، ولم یتحّدث عن حجم النار ألنّھا صغیرة 
ً إلى الجنّة، ألّن رحمة الخالق ال ترید ألناس ُخلقوا في ھذه الدنیا  قیاسا
وأبدع الخالق في خلقھم أن یدخلوا النار. وھم قد جاھدوا من أجل عیشھم 

الھم، وتعّرضوا للبالءات والمحن والحروب والمصائب وعیش عی
واألمراض واألزمات والقھر والحزن والخوف، ولم یظلموا أو یُعیثوا 
في األرض فساداً، ھؤالء عاشوا الطھارة بدرجات عالیة وتوّكلوا على 
الخالق في أمور حیاتھم، وأقصى طموحاتھم انحصرت بأن یكونوا أناساً 

الصدق واإلنسانیة... ألم یكِف ھؤالء ما تحّملوا  یعیشون في حیاتھم بكلّ 
 من عذابات في الدنیا حتى تكون جھنّم بانتظارھم في اآلخرة ...؟!

 الجنّة.. مستوى واحد أم مستویات؟

 ھنا تدّخلت ألسأل الحكیم:
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ولیس كلّھم، ألّن ھناك أناساً أخرجوا أنفسھم  في الجنة أغلب الناسإذا كان  -
كن ھل جمیع الذین في الجنّة في مستوى واحد منھا بسبب ظلمھم، ول

 ومرتبة واحدة؟
 یجیب الحكیم ویقول:

لیسوا في مستوى واحد، وھذا یعود إلیھم، ففي الجنة كما قلنا قبل قلیل،  -
نحن في الدنیا، ألسنا على كوكب مراتب ومستویات، وھذا أمٌر طبیعّي، ف

لشمس نفسھا، والكون واحد، ألسنا كلّنا نتنفّس الھواء ذاتھ، ونستفید من ا
بعناصره الضروریة مسّخر لنا؟ ولكن ھل نحن في مستوًى واحد من 
العیش؟ بالطبع ال، إنّنا نرى أّن ھناك تفاوتاً كبیراً ومستویات مختلفة بین 
بني البشر، فمنّا من یعیش في األكواخ، ومنّا َمن یعیش في القصور، 

إذا أردنا أن نعّدد ومنّا َمن ال یجد قوت یومھ، وآخرون متخمون.. و
األسباب لھذا التفاوت، فھي كثیرة وكثیرة جداً، ولكن إنَّ ُجْھَد اإلنسان 
وكفاءتھ وعملھ واھتمامھ بنفسھ على صعید تحقیق آمالھ وطموحاتھ، ھو 
الذي یضعھ في درجة أعلى من غیره، ألنّھ بذل وكدح حتى صار إلى ما 

 :صار إلیھ.. وبالعودة إلى موضوع الجنّة، نقول
صحیح أنَّ الجمیع وبرحمة من الخالق تعالى ھم في الجنة إالّ من رفض 

... ولكّن عدالتھ تقتضي بأالّ یكون الجمیع بظلمھ لآلخرین إلیھا الذھاب
یحصل علیھا نتیجة  في مرتبة واحدة في ھذه الجنّة، ألنَّ لكلٍّ درجاتٌ 

 عملھ، ولھذا، فإّن وجود المراتب والمستویات خاضٌع لعمل وجھد
وإنتاج كّل فرد... فعملُھ الصالح وارتقاؤه في ھذا العمل أو انخفاض 

 .مستوى ھذا العمل ھو الذي یحّدد مرتبتھ في الجنة..
وقد أوجد الخالق الفرصة للجمیع، بأْن أوجدھم في عالم یقّدمون فیھ 
أفضل ما عندھم لتزداد درجاتھم في الجنّة، وجعل لھم الحیاة اختیاراً، 

ما الذي یرفع من م مستوى مكانتھم.. والسؤال: اختیاراتھ حیث تحّدد لھم
 الدرجات؟ 

ً لتقّدم األمم والمجتمعات، أو  العلم الذي ینشره اإلنسان لیكون سببا
األخالق التي یرّسخھا في المجتمع لتحّصن المجتمع من الضیاع، أو 
أفعال البِّر التي یقوم بھا لتخفّف عن المتعبین والمحرومین والضعفاء، 
كّل ذلك مما یرفع من مرتبة اإلنسان في الجنّة.. وألّن الحیاة قصیرة فإنَّ 
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على اإلنسان استغالل كّل ساعة ودقیقة في عمل الخیر، وعمل الخیر 
لیس محصوراً في األعمال الكبرى، أو ببذل المال الكثیر، بل البسمةُ في 
یق، وجھ اآلخرین ھو من عمل الخیر، وھكذا في إزالة الحجر عن الطر

م لمن یستفید أو في نصیحة یسدیھا أحٌد لمن یحتاج إلیھا، أو رأي یُقدَّ 
منھ، أو حتى مجّرد إشارة واحدة تصدر من إنسان تشّكل فائدة إلنساٍن 
آخر... أو القیام بدافع الشفقة لمساعدة حیوان یتألّم، أو االھتمام والرعایة 

ك من عمل الخیر بشجرة أو نبتة تؤّمن الحفاظ على البیئة... كلُّ ذل
 والعمل الصالح الذي یرفع من مقام اإلنسان...

والمجال مفتوح أمام الجمیع لنیل الدرجات، وال یشّكل التفاوت 
حة أو المرض، االجتماعي من حیث الغنى أو الفقر، أو من حیث الصِّ 

ً أمام اإلنسان لالرتقاء نحو الدرجات األعلى في الجنة... فالمحتاج  عائقا
الذي یتبّرع بدرھم واحد في فعل الخیر من أصل عشرة دراھم یملكھا 
 فإّن الخالق یعطیھ من الثواب بمقدار ما یمثّلھ ھذا الدرھم من مقدار كبیر

، فنسبة الفقیر حسب .. فالمسألة مسألة نسبة وتناسبعند ھذا الفقیر
مكانتھ وقدراتھ، وھي قد تتعادل مع نسبة الغنّي الذي یملك آالف أو 

 مالیین المرات أكثر مما یملكھ الفقیر.
في حساب الخالق فیما یختّص بنیل الدرجات، لیس ھناك فرٌق بین 
إنسان وإنسان، فالفرصة متاحةٌ أمام الجمیع رغم الفروقات بینھم في 

 نا تبرز عدالة وشفافیة وعظمة ورحمة الخالق.شتى المجاالت، وھ
یرضى بأیّة منزلة في الجنة، ویقول، أنا غرفة  -علّقتُ  -ولكّن البعض -

 صغیرة تكفیني، ھل من سلبیات لھذا التفكیر؟
ھناك سلبیات، وھؤالء یضیّعون فرصة غالیة على  -تابع الحكیم -بالطبع -

درجاتھم وعلّو أنفسھم، وألّن الفرصة متاحة أمام الجمیع  لرفع 
مقاماتھم، فمن الخطأ أْن یرضى اإلنسان بأیّة درجة في الجنة، ألّن ھذا 
الرضا سیقلّل من حماسھ لفعل الخیر الذي بھ تعلو الدرجات حیث ھذا 
الرضا بالقلیل یساھم في التقلیل من نجاحات الحیاة في بعض المناحي، 

یطر األنانیة ویغیب النفع فیخفُّ اإلبداع إنسانیاً وأخالقیاً واقتصادیاً، وتس
 العام عن المجتمع...
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ً في سعیھ نحو آخرتھ، تماماً  من ھنا، ضرورة أن یكون اإلنسان طموحا
كما ھو طموٌح في سعیھ لتحسین معیشتھ في الدنیا، فھو ألجل أن یزید 
راتبھ الشھري أكثر مما ھو علیھ، فإنّھ یكافح ویسھر اللیالي، ویخضع 

في ورش عمل ویخضع المتحانات كفاءة  لدورات تدریبیة ویساھم
ویبذل جھوداً في شتى االتجاھات لینال ترقیة على الراتب قد ال تساوي 

صحیٌح أنَّ سعي اإلنسان في تحسین من قیمة الراتب...  % 20أو  10
معیشتھ ھو بحدِّ ذاتھ عمٌل صالح یُثاب علیھ اإلنسان، إضافةً إلى أنَّ 

ً  ھناك مجاالت أخرى إذا استثمرھا ً أیضا ومن ھذه  ،فإنَّ فیھا ثوابا
وشیئاً من أعمالھ  المجاالت أن یصرف جزءاً من وقتھ وبعضاً من طاقتھ

في فعل الخیرات، وتحسین أخالقھ والمساھمة في نمّو مجتمعھ، والسعي 
لحّل الخالفات بین الناس، والمساھمة في نشر الفضیلة للحّد من انتشار 

انب المظلوم في وجھ الظالم، وإعطاء المخّدرات والفساد، والوقوف بج
الصورة األفضل عن التربیة الصحیحة ألسرتھ وأطفالھ والسیر في 
الطرق التي تعّزز صلة الرحم، وتُعین الضعیف وتواسي المریض، 
وترفع عن المتعبین ھمومھم وكروبھم وآالمھم، وغیر ذلك كثیر... وھذه 

ي سبیلھا، من أجل أمٍر األخالقیات وغیرھا تستحّق أن یجاھد اإلنسان ف
 أبدي ال یزول، لترتفع درجتھ ویسمو مقاُمھ في الجنّة...

 یقول صدیقي تعلیقاً على كالم الحكیم:
وھل الفرصة متاحة للجمیع، ألنّنا نرى تفاوتاً في القدرات واإلمكانات بین  -

 شخٍص وشخص؟
 یجیب الحكیم:

الفرصة  حتى مع وجود ھذا التفاوت في اإلمكانات والقدرات، تبقى -
بمتناول الجمیع، وكلُّ ثانیة أو دقیقة أو ساعة یقّدم فیھا اإلنسان شیئاً من 
الخیر أو من العمل الصالح ترفع من درجتھ في الجنّة، ألّن عدالتھ 
اقتضت ذلك، وھذه العدالة ال تقبل أن یكون احٌد ما، وآخر غیره لم یبذل 

لمرتبة ذاتھا في الجھد الذي بذلھ أن یكون معھ في الدرجة نفسھا وا
الجنة... فالمسألة إذاً، لیست مسألة أن تدخل البشریة إلى الجنّة، فھذا 
برحمة الخالق حاصل، ولكن المسألة ھي مسألة المرتبة والمقام في 
الجنّة التي تشّكل الحافز الكبیر لإلنسان أن یحصل من خالل سعیھ 



58 
 

سمى، ومن وعملھ وجھده في الحیاة على المرتبة األعلى والمقام األ
 .المؤّكد أّن رحمة الخالق فتحت الباب واسعاً ولم تغلقھ أمام الخلق

 العمل الصالح ورفع الدرجة في الجنة
 

 انتھزُت فرصة ارتشاف الحكیم الماء، ألقول:
 من المالحظ دوماً اقتران اإلیمان بالعمل الصالح، ما سبب ھذه المالزمة؟ -

 یجیب الحكیم:
دتان مقترنتان على الدوام، فال انفصال بینھما، العمل الصالح واإلیمان مفر -

فلیس ِمن عمٍل صالح من دون إیمان، وال إیمان من دون عمل صالح، 
وقد بّشر الخالق الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالخیر الكثیر، والرأي 
 المتداول أّن اإلیمان الحقیقي ھو العمل الصالح، وال یقتصر ھذا العمل

بل یستمرُّ لما بعد الممات فیما یتركھ اإلنسان من على الحیاة،  الصالح
صدقة أو علٍم أو ذریٍّة أو منفعٍة عامٍة یعود خیُرھا ونفعھا على كثیٍر من 

 الناس أو قلیل...
ومن ھنا، فإّن العمل الصالح المنطلق من روحیّة اإلیمان، یحقّق لإلنسان 

ً وھدوءاً داخلیاً، وھذا ما یحفّزه على الدوام بأن یبقى  استقراراً نفسیا
 سائراً في طریق الخیر والبذل والعطاء..

والعمل الصالح المنطلق من عمق اإلیمان لیس محصوراً في مجال من 
المجاالت أو جھة من الجھات، إنّھ یبدأ من أقّل األمور قیمة إلى أكبرھا 
ً من ھذا المفھوم، فلیس أحٌد من الناس  وأفضلھا... وھكذا، وانطالقا

ل الصالح بنفسھ، بل إّن الناس جمیعاً یشتركون في ذلك، إذا یختصر العم
 ما اعتبرنا من العمل الصالح، كفَّ األذى، والنیة الصادقة، وغیر ذلك

 ... مّما ذكرناه قبل قلیل
والعمل الصالح حافٌز مھمٌّ الستقامة المجتمعات، وتأمین الحاجات لمن 

 یعیش تحت وطأتھا.. 
 إلى ھذا الرأي، وال یُولون العمل الصالح أيَّ  ولكّن البشر ال یذھب جمیعھم -

 اعتبار أو اھتمام، قال صدیقي.
ال نستطیع أن نعّمم، بل ینبغي أن نقول، بعض البشر، وعدم اھتمام ھذا  -

البعض بالفكرة، ال یُسقط الفكرة وال یُضعفھا، المھم أنَّ اإلنسان العاقل 
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رار لھ وللمجتمع من السوّي ھو َمن یطبّق ھذه الفكرة ألنّھا مصدر استق
حولھ، ومن ھنا، فإّن الخالق جعل ثواب العمل الصالح، جنّة عرضھا 

وذلك فیما یبذلھ اإلنسان من جھد في سبیل الخیر  ،السماوات واألرض
والحق واإلنسان والحیاة، فالمال ال قیمة لھ إذا لم یبذلھ اإلنسان بل ویبقى 

لم ینشره العالِم، یُصبح حبیس أعداداً ورقیة أو أرصدة بنكیة.. والعلم إذا 
الصدور دون أن یعرف الطریق إلى النور... وكّل ما یندرج كقیمة 
مادیة أو معنویة إذا لم تأخذ ھذه القیمة طریقھا ألن تكون عمالً صالحاً 

 . فإنّھا ال تحمل معنى القیمة اإلیجابیة مبذوالً لمن یستحّق ھذا العمل
في عقلھ  اإلنسان الح ھو بما یعیشھواألھمیة األكبر في بذل العمل الص

في نظرتھ إلى الحیاة، لیمیّز بین ما یفنى وبین ما یبقى، لیعطي كّل جھده 
لما یبقى، وال تكون حیاتھ لما یفنى ویزول ویتالشى مع الظالم، 
ً وأّن العمر قصیر، وذلك، كّل ما عند البشر یفنى ویزول، أما  خصوصا

 ما عند الخالق، فإنّھ باٍق وخالد.
وما ال یقّل أھّمیة، ھو أّن العمل الصالح یترك تأثیره اإلیجابي على 
السلوك الفردّي والذاتي، حیث یطھّر اإلنسان نفسھ بالبّر والتقوى 
واالبتعاد عن اإلثم والعدوان، وعلى السلوك الجماعي، وذلك عندما یقوم 
المجتمع على أسٍس من الرحمة والتعاون والخیر والصدق واألمانة 

سخاء والتواضع، وغیر ذلك مّما یحقّق للحیاة إشراقة وضیاًء، ویمنح وال
 اإلنسانیّة استقامة وعدالً وخیراً عمیماً..

وقد أخذ الخالق تعالى عھداً على نفسھ بأْن وعد الذین یقومون باألعمال 
الصالحة أن یجزیھم أحسن الثواب، ویجزیھم وافر العطاء لما قّدموه في 

د منھ بعٌض من العباد، وعلى ھذا فإّن أجرھم عند الدنیا من خیر استفا
هللا لن یضیع، وذلك بما یرفع من درجاتھم ومقاماتھم في الجنّة.. وھؤالء 
وإن بذلوا جھدھم لینالوا من خیرات الدنیا، ولكنّھم لم ینسوا حساباتھم 
الروحیة، ووجدوا أّن الجائزة الكبرى ھي عند الخالق، وذلك بنیلھم 

یة في الجنّة حیث لم یرضوا بدرجات متدنّیة فیھا، بل كان الدرجات العال
ھّمھم نیل الدرجات العلیا فیھا، وھذا ال یكون إالّ بأن یضغطوا على 

 أنفسھم، فیعطون أفضل ما عندھم، ویبذلون أحسن ما لدیھم. 
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ولذا، فإنّھم لم یعیشوا الجنّة على أساس األنساب أو األدیان أو المذاھب، 
سلوك العملّي وقُرب ھذا السلوك من الخالق، ورضى بل على أساس ال

الخالق عن صاحب السلوك، حیث یتجّسد الجانب العمليُّ في شخصیّتھ 
بالعمل الصالح، ویتحّرك في خطّ مواقع رضى الخالق، ویبتعد عن 
مواقع غضبھ... ورضاه یتجّسد باإلیمان األفضل والعمل األحسن، 

العمل ال یبقى في األرض، لیكون ونتائج الرضى، ھي تلك الجنة، ألّن 
مجّرد فعل عادي ینتھي بموت اإلنسان، فیموت ویذھب مع الزمن، بل 

 إلى الخالق.. الذي ینفع البشریة والمجتمع یرتفع ھذا العمل 
 

 فلسفة األنات
 وعندي فلسفة خاصةٌ مرتبطةٌ بالعمل الصالح..

 ما ھي؟ سألُت الحكیم.. -
 قال الحكیم:

لنفسي، وھي مستمّدة من النظام، والجدید فیھا فقط ھو إنّھا فلسفة وضعتھا  -
 التعبیر اللفظي، وھي فلسفة األنات؟

 األنات؟ باستھجان رّد صدیقي.. -
نعم األنات.. واألنات لفظة مشتقّة من الحسنات.. والحسنات ھي فعل  -

الخیر، والسیئات ھي فعل الشّر، ودور الحسنات ھي في تقلیل السیئات 
ا كمصطلح نسان إلى ذلك سبیالً.. وقد أردتُھطاع اإلأو إزالتھا إذا است

للداللة على اكتساب اإلنسان نتیجة أفعالھ الخیّرة درجات عند هللا أعلى 
من غیره على مستوى الحیاة وعلى مستوى الجنّة، وذلك عندما یقوم 
بتعزیز قدراتھ الفكریة والعملیة والروحیة واإلنسانیة وما إلى ذلك 

الخیر، لیعود النفع على البشر وعلى الحیاة وعلى وتوظیفھا في طریق 
 الكون..

 ..ولماذا األنات؟ قلتُ  -
 رّد الحكیم:

لیس في الحیاة شيء ال فائدة منھ، بل كّل ما في الحیاة ھو لفائدة وخیر  -
اإلنسان، إال إذا أراد اإلنسان أن یضیّع ھذه الفائدة ویدیر ظھره لوجودھا 
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ھنا كانت ضرورة أن یستثمر اإلنسان  غیر عابئ بإیجابیّاتھا، ولذا، من
 كّل خیرات ھذا الوجود، لیستفید منھا ھو وغیره من حولھ...

وكسب "األنات" ھي عملیة سباق في الخیرات، َمن یسرع أكثر في ھذا 
السباق یحصل على "أنات" أكثر، وَمن یعرف كیف یضع خطواتھ على 

السیر بأمن  الطریق محاذراً أن یتعثّر أو یسقط، سیصل إلى نھایة
.. وكما أّن حیاة وسالم، وعندھا سیحصد ما فشل غیره في حصاده

مرتبطة بالمال، والمال ھو الذي یحّدد لھ طبیعة  اإلنسان في الدنیا
ومستوى معیشتھ إن كانت عادیة أو متوسطة أو على مستوى من 
الرفاھیة عاٍل، فكذلك في اآلخرة، فإّن مستوى اإلنسان في الجنة في 

التي  "األنات"لى أو في موقع أدنى، مرتبط بمستوى تحصیل موقع أع
 في الدنیا.. الحسناتنطلق علیھا 

ولذلك فإّن "األنات" تعني الوزن، وكما أّن ھناك عملة في الدنیا، 
فـ"األنات" ھي عملة اآلخرة لیس بمعنى النقود، بل بمعنى أنَّ "األنات" 

الدنیا یحّدد كیفیة الدرجة في الجنة، وھي نظام في  التي تحّددھي 
التعامل مع الناس من حولنا، أو كیفیة اتخاذ القرارات في حیاتنا وعلى 

 أّي أساس نتّخذھا، وبالتالي كیف نتسابق على نیل "األنات"..
رات والمخّدرات) ھى هللا تعالى عنھما وھما (المسكفلو أخذنا مفردتین ن

اإلنسان من كسب  لوجدنا أنَّ الخالق حّرمھما ألنّھما تمنعانمثالً، 
، حیث إنَّ االنغماس في ھاتین المفردتین السیّئتین، تصّدان "األنات"

اإلنسان عن أن ینتبھ إلى نفسھ وأنّھا بحاجة ألن یرتفع مستواھا في 
الجنة، فستغرق ھذه النفس بما یصّدھا عن فعل الخیرات والعمل 

 الصالح..
كلِّ شيء وعدالتھ واإلنسان عندما یؤمن بأنَّ رحمة الخالق أوسع من 

ً ویرزقھم جمیعاً  تشمل الجمیع، وأّن البشر متساوون عنده، یحبّھم جمیعا
"آنات" وھكذا عندما یعتقد أن ال  لكویغفر لھم ذنوبھم جمیعاً، ففي ذ

مخلوق أو موجود أكبر من الخالق، منھ یستمّد البشر القوة والرزق 
اف ال یقدرون على والحیاة والخیر وكّل ما في الوجود، وأّن البشر ضع

" ً نات" یستحقھا اإلنسان من أشيء أمام قّوتھ وعظمتھ، ففي ذلك أیضا
خالل عباداتھ، فال یستعلي على إیمان ومعتقدات وعبادات اآلخرین، 
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فكما أّن الخالق یقبل منھ أعمالھ وعباداتھ فھو یقبلھا من غیره أیضاً، 
نات" تُعلي من أفسقوط الشعور باألفضلیّة على الغیر یعطي اإلنسان "

درجتھ في الجنة وتجعلھ في أعلى علیّین، لَِما رّوض علیھ نفسھ من 
المحبة واالحترام والتقدیر لمن یعیش وإیاھم في حیاة واحدة یشترك فیھا 

 معھم بما وھبھ الخالق لھذا الوجود من قدرات وخیرات وما إلى ذلك..
 .مرتبط بالعمل الصالح؟ قلت. إذاً، إنَّ تحصیل األنات -
طبعاً، "اآلنات" الكثیرة التي یحصل علیھا اإلنسان ھي من خالل العمل  -

ومع أّن "األنات" مفرُدھا "آنة" إالّ أن الخالق ال .. الصالح الذي یبذلھ
یتعامل بھا، ألنّھ سبحانھ وعدنا بمضاعفة الحسنات، فالخالق ال یعاملنا 

لى أساس أنَّ على أساس الحسنة بالحسنة أو اآلنة باآلنة، بل یعاملنا ع
َمن یأتي بالحسنة، فالخالق یضاعفھا لھ بعشر أمثالھا.. ولكن إذا أقدم 
اإلنسان على الشّر، یتعامل معھ بالمفرد، أي سیئة بسیئة... وھذا من 

 فضل وكرم الخالق...
الھدف ھو جمع "األنات"، وبقدر ما یجمع اإلنسان من "أنات" بقدر ما 

ساحة میدان لعمل الخیر للحصول  فالحیاة، ..ترتفع درجتھ في الجنة
على "األنات" حتى ال یعیش اإلنسان ھناك الحسرة والندامة على ما 

السعادة والھناء لما  ھناكفّرط من تركھ لكسب "األنات" في الدنیا، أو 
تجمیع نسبة "آنات" أعلى حیث ھناك وقّدمت یداه من فعل الخیرات، 

ض السماوات یفرح المؤمنون ویعیشون في جنّة عرضھا كعر
 واألرض..

أنھى الحكیم كالمھ، وحانت مني نظرة لصدیقي، الذي قرأُت في عینیھ، 
أنَّ كّل ما قالھ الحكیم، دخل من األذن الیمنى وخرج من الیسرى، فلم 
یقتنع بشيء مما قالھ، وكان ھذا ظاھراً أثناء الحدیث في حركات رأسھ، 

ً وشماالً، و لكن ألنَّ حّجتھ ضعیفة لم وقلب شفتیھ، واستدارة وجھھ یمینا
یستطع التعلیق كثیراً على كالم الحكیم.. ومن دون أن أطلب من الحكیم 
موعداً، ولِما رآه من حرصي على الحضور، حّدد لي لقاًء جدیداً بعد 

 أسبوع..
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 سادساللقاء ال

 

 أھّمیة األخالقیات
ً مّرت  أّن  لفت صدیقي نظري إلى أمٍر، وھوو، أیّام األسبوعسریعا

الحكیم، تحّدث عن اإلیمان بالخالق والعمل الصالح ولكن لم یتناول 
مفردة مھّمة، وھي األخالقیّات، فاألزمة الیومیة ھي أزمة أخالق، ھناك 

من العبادات ولكن ھناك قلیل من األخالق.. أثنیت على صدیقي كثیر 
ّن أحسست أنّھ متحّمس للذھاب معي إلى الحكیم، ولكنّھ فاجأني بأ يالذ

ولھ فلسفتھ الخاصة في الحیاة، لذا، طلب مني  ،ھذه األمور ال تعنیھ
، ولما كان الوقت وقت غداء، وّجھُت لھ دعوةً م وحیداً الذھاب إلى الحكی

لتناول الطعام، قَبَِل دعوتي، ولما كان المطعم یقع بعد منزل الحكیم، 
أنّي توّجھُت مباشرةً إلى منزل الحكیم، نظر إلّي نظرة استغراب وك

وضعتھ في موقف حرج، ھل یتركني ویعود وحیداً من حیث أتى أم 
ثم نذھب إلى  مدة قصیرةیدخل.. أفھمتھ بأنّنا سنجلس مع الحكیم ل

 الغداء..
 .. على أمل أال تطول جلستنا مع الحكیم..انزعاجقبل باألمر الواقع على 

جلسنا إلى الحكیم، وطرحت علیھ اإلشكال الذي أشار إلیھ صدیقي، 
 فقال:

كالٌم سلیم، فاألخالقیات ھي األساس، ولذا، ال بّد من أن أشیر إلى أنَّ  -
ً مضماراً  الختیار اإلنسان موقعھ في الخالق جعل الحیاة وكما قلنا سابقا

الجنة لیُقدم على العمل الصالح بھدف االرتقاء بمرتبتھ في الجنّة... ولكّن 
ً أنَّ  الروح األخالقیة العالیة، قرن العمل الصالح ب الخالقالصحیح أیضا

 ..ألنَّ استقامة المجتمع تتوقّف على الممارسة األخالقیة
ومن ھنا تأتي األھّمیة البالغة لألخالقیات، لما لھا من ارتباط وثیق مع 

انعكاسھا اإلیجابي على الواقع الحیاتي  نمرتبة اإلنسان في الجنّة، وم
تعود في جوھرھا إلى سبب ش... واألزمة األخالقیة القائمة الیوم، یالمع

رئیسّي وھو عدم ربطھا بالمرتبة في الجنّة... ولذا، فإّن اإلنسان الیوم 
صار مادیّاً لدرجة غاب معھا العنصر األخالقي الذي ال یعنیھ في تعاملھ 



65 
 

مع اآلخرین إالّ المصلحة الذاتیة وبالتالي لیست الجنة ودرجاتھا حاضرة 
 في ذھنھ وعقلھ...
یق األخالق باآلخرة وبالجنة في ذھن البشریة فإّن كثیراً فإذا ارتبط تطب

، وروح الشّر ستتضاءل وعندھا خفّ من المساوئ ستزول، واألنانیة ست
یمكن للبشریة أن تعیش الشعور السامي في رّد اإلساءة باإلحسان، وفي 
مسامحة اآلخرین على أخطائھم، وفي تقدیرھا لظروفھم ورحمتھا 

ھذه المواقف األخالقیة باآلخرة وأّن مرتبةً في  لضعفھم، مع ربطھا لكلّ 
 الجنة أعلى ستكون من نصیب من یسیر في ھذا المسار...

ومن ھنا، فإّن األخالق لیست مسألة غیبیّة وحسب، فكما ھي لآلخرة ھي 
للدنیا أیضاً، فصاحب األخالق الجیّدة یعیش مع نفسھ والمجتمع بسالم، 

رھا اإلیجابیة على حیاتھ الیومیة وذلك عندما تترك ھذه األخالق أثا
 والعملیة، وعلى ثقتھ بنفسھ...

، طریق الخیر وطریق الشرّ  إلى أرشدھاوالنفس  َخلَقَ والخالق عندما 
 استقامةل دور أثنى على اإلنسان الذي یزّكي نفسھ، وانتقد الذي یعطّ 

النفس، حیث ربط استقامتھا باألخالقیات التي ھي األساس المتین إلیجاد 
ساٍن سوّي، وربطھا أیضاً بالحّق والباطل، فالحّق ھو البناء، بناء الذات إن

وبناء الكون، والباطل ھو الدمار، دمار كّل ما ھو خیٌر وفضیلة وإنسانیة 
كریمة... فاألخالقیات تبدأ ترجمتھا من "الجھاد األكبر" الذي ینّمي في 

طلّع إلى اإلنسان روح الخیر والصالح، ویحّول الحیاة إلى واقع یت
صناعة إنسان بعیٍد عن القلق والخوف، إنساٍن یجد الفرصة أمامھ 

 مفتوحةً بالعمل األصلح لیرتقي أعلى الدرجات في الجنة...
 یعلّق صدیقي:

 جھاد أكبر، ماذا یعني؟ -
 قال الحكیم:

یعني أّن اإلنسان ، واألصغر بالحسابات المادیة، ألنَّ ھناك جھاداً أصغرَ  -
اً مادیة محّددة ووفّر إمكانات معیّنة فإنّھ قد ینال من إذا ما استوفى شروط

ألنّھ معركة مع النفس،  خصمھ وینتصر علیھ، أما األكبر، فإنّھ األصعب
والمعركة مع النفس تكون قساوتھا كبیرة، فأنت تضغط وتقسو على 

نفسك وتصّدھا عن على خصمك، ولكنّك تحتاج إلى جھٍد كبیر لتضغط 
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دھا عن الخیر والعمل الصالح وااللتزام كّل ما یشینھا، ویُبع
باألخالقیات، ولذا، فإنَّ االنتصار علیھا، یكون جھاداً أكبر.. والجھاد 

اإلنسان بما یُوحیھ األكبر یكون باألخالقیات، واألخالقیات ھي أن یقوم 
ً من الناس، فتُنسب إلى  لھ عقلُھ بأفعال فاضلٍة تلقى قبوالً واستحسانا

لح، وھي بالتالي تََعاَمُل اإلنسان مع اآلخرین التعامل الخیر والعمل الصا
الصحیح، الذي ھو في األساس تعامل اإلنسان مع نفسھ ومع المجتمع، 

اتھ التي وبذلك یكون المجتمع صورةً عن ھذا اإلنسان حسب أخالقیّ 
 یتحلّى بھا..

وعلى ھذا، فإّن األخالق تحبّذ من األفعال ما یُنسب إلى الخیر، وتنبذ 
 ا، ما ھو سبٌب للشرور والمفاسد..منھ

ومن ھنا، فكلُّ َمن تحلّى باألخالق النبیلة، تمیّز باختیاره لألفضل 
واألحسن واألكمل، وساھم مساھمة فّعالة في بناء الوجود اإلنساني على 

ن قد خاض فعالً في ، وبھذا یكوقواعد متینة وصلبة من الخیر والفضیلة
تتّفق البشریة یع النظم واألدیان، ولذا، الجھاد األكبر. وھذا ما علیھ جم

جمیعھا، بانتمائھا ألدیان سماویة أو غیر سماویة، بأّن العمل األخالقي 
الذي یمارسھ اإلنسان، ھو شرطٌ أساسّي الستقامتھ أّوالً، ومن ثّم لصالح 
واستقامة المجتمع ثانیاً، ومن دون ذلك، فإّن الحیاة تعیش الفوضى 

اإلنسان مصدراً للمفاسد، بدل أن تُلقى على  والجشع والطمع، ویصبح
عاتقھ مھمة إعمار الكون، ألّن إعمار الكون ال یكون إال بالتخطیط، 
إضافة إلى العمل الصالح الذي یقّوي أسس المجتمع، ویجعلھا متینة 
قادرة على الصمود أمام كّل األنواء والمشاكل والمصاعب.. ومن 

ألخالقیات دوٌر توجیھي إرشادّي الجدیر ذكره أّن دور األدیان في ا
ً بمعنى أّن اإلنسان إذا رفض  وترغیبّي وتشجیعي، ولیس دوراً إلزامیا

فإنّھ یقدر على ذلك، وبالتالي ال یكون إنساناً  ،توجیھات األدیان األخالقیة
أخالقیاً، وعلى ھذا فإّن األدیان تشّجع على األخالقیات وھي مغروسة 

ي فطرتھ یذھب باتجاه األخالق لیعیشھا في فطرة اإلنسان، فالذي یربّ 
 ممارسة وفعالً، وَمن یعادي الفطرة یذھب باالتجاه المعاكس لألخالق.

ھدٌف وغایة، وھو أن یصل اإلنسان كفرد وأن تصل لألخالقیات و
البشریة إلى سعادة حقیقیّة، وھذه السعادة ال تنتھي بانتھاء حیاة اإلنسان، 
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 تمتّع بخیرات الجنّة وعلّو مقاماتھ فیھا..وإنّما تالزمھ في آخرتھ وھو ی
ً أو وھماً، وحتى یحقّق اإلنسان و ً أو سرابا ھذا كي ال تكون أحالما

الھدف من األخالقیّات ینبغي أن یكدح ویجاھد ویرّوض النفس، ویعیش 
اإلیثار والفضیلة ویدرك معنى الخیر، ویقّدم المصلحة العامة على 

 حسان بكلِّ وجوھھ..مصلحتھ الخاصة، ویبادر إلى اإل
یرى البعض أنَّ تحقیق السعادة وھناء الروح ال یكونان إال  ولكنْ 

باالنسحاب من المجتمع، واالنكفاء عن الناس، والبعد عن مواجھة 
األخالق لیست انعزاالً عن ألّن ممارسة  خاطئھذا منطق  ..الحیاة

ى الصوامع الحیاة، لیكون اإلنسان فاضالً، فلیس مطلوباً منھ أن یذھب إل
وأماكن العبادة ویُنھي حیاتھ فیھا لیكون إنساناً أخالقیّاً، بل علیھ أن یعیش 
في قلب الحیاة، بكّل آمالھا وآالمھا، وحلوھا ومّرھا، ومتاعبھا 
وأفراحھا، وشقائھا وسعادتھا.. إْن كان فقیراً فإنّھ ال یمّد یده لیسرق، بل 

ٍد لیقي نفسھ شّر العوز یعمل ویعمل حتى یقّدم أقصى ما عنده، من جھ
والحاجة، وإن كان غنیّاً، فإنّھ ال یعیش في األبراج العاجیة ینظر إلى 
الناس من فوق، من دون أن یقّدم لھم أیّة مساعدة، وإن كان عالماً، فإنّھ 
یقّدم طاقاتھ لینزع الجھل من النفوس ویزرع بدالً منھا أنوار العلم، وإن 

ج من جھلھ، بأن یتعلّم ویبذل لذلك أقصى كان جاھالً، فإنّھ یسعى للخرو
ما لدیھ، وإن كان ذا سلطة، فإنّھ یبسط العدل بدل الظلم، وإن كان 
مسؤوالً، فال یستغّل موقع المسؤولیة لمنافعھ الذاتیة والشخصیة، وإن 
كان كبیراً، فیرحم َمن دونھ، وإن كان شابّاً، فال یُسرف في شبابھ، وال 

الئھ، بل یتواضع، لینمو شبابھ على الحق ییضیع في زھو الشباب وخُ 
 والوعي..

 
 اإلعداد الُخلُقي

 غیر واقعّي..علّق صدیقي، یبقى كّل ما قلتھ  -ولكن -
 یقول الحكیم:

ولیصل اإلنسان إذا لم تنزل األخالق إلى أرض الواقع،  یبقى غیر واقعيّ  -
موقع إنسانّي متقّدم، فإّن من شروط ذلك أن یعیش  ىفي حیاتھ إل
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ق ممارسة عملیّة، واعیة مدركة لألمور، ألّن الممارسة األخالقیة األخال
 .اإلیجابیة تتقّوم بھا النفس ویتقّوم بھا المجتمع

في أن یرفض اإلنسان سیطرة الشھوة  نوصالُح النفس وتھذیبھا یتمثّال
المحّرمة علیھ، وطغیان جشع الماّدة على كیانھ ووجوده، والرضوخ 

 والمفاسد..لنداءات الشّر والنقائص 
إّن اإلنسان الذي یندفع لصالح نفسھ، ھو الذي رفض التعالي والغرور 
واالستعالء، وتخلّص من كلِّ ما یُعیبھ ویُشینھ ویلصق بھ صفات 

 النقائص والبُعد عن الحّق والخیر والرشاد..
دُّ نفسھ أخالقیّاً، یُدرك أّن االلتزامات األخالقیّة تكلّفھ واإلنسان الذي یُعِ 

حارب أھواءه التي تصرفھ عن فعل الخیر، ویتحّدى مشاعر السوء أن ی
ً االنسیاق خل نداءاتھا التي تذھب بھ إلى الودیان السحیقة حیث  فرافضا

 ھالُك النفس وعذابھا..
ً صالحاً،  ه ألن یكون إنسانا ومن ھنا، فإنَّ األخالقیّات تربّي الفرد وتعدُّ

 ي فعل الخیر قِّمة الصالح..وتربّي المجتمع لیكون المجتمع الذي یرى ف
 

 حریة النفس... باألخالقیّات
أیّھا الحكیم عن الجھاد األكبر، فھل من ربط بین ھذا  -قلتُ  -تحّدثتَ  -

 المفھوم وبین حریة النفس في مجال األخالقیات؟
 قال الحكیم:

إّن عظمة النفس اإلنسانیّة تكمن في عدم خضوعھا لِما یُذلّھا، وإذالل  -
تحّررھا من البخل والطمع والعبودیّة للشھوة النفس یظھر في 
النفس  تتحّدى.. وبھذه الحّریة وھنا الجھاد األكبر والخضوع للھوى

الخوف والقلق واالضطراب... فتُنفق من دون خوف، وتعطي من دون 
قلق، وتساعد من دون اضطراب، فلیس من األخالقیّات الخوف من 

ً لمن یحتا جون للمسكن والدواء الفقر في حال اإلنفاق، وخصوصا
والمطعم وغیر ذلك، ولیس من األخالقیّات أن یجد إنساٌن انحرافاً ما في 
االجتماع واالقتصاد والسیاسة من دون أن یواجھ ھذا االنحراف في 
سبیل تأكید فكرة العدل في الواقع االجتماعي، ولیس من األخالقیّات أن 

ل على زیادة التلّوث یساھم اإلنسان في تدمیر الطبیعة، من خالل العم
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ً في إنقاص  الذي یعّجل في انتشار األمراض واألوبئة التي تكون سببا
عمر اإلنسان وزیادة الوفیات، إضافة إلى تدمیر الغابات، وانقراض 

 أنواع من الحیوان یشّكل وجودھا توازناً في النظام البیئي..
التي ال وإنَّ من حریة النفس أن تتخلّص من ضغط األعراف والتقالید 

ً من أسباب االختالف  تشّكل قیمة إضافیة لألخالقیات، بل تكون سببا
اإلنساني، وذلك عندما یقّدس البعض األنساب واألحساب، ویجعلون 
للمال قیمة أكثر من قیمة اإلنسان، ویؤّكدون على الجاه والشھرة، من 

 دون أدنى اھتمام لمن ھم دون مستواھم األخالقّي واإلنسانّي...
، فقیمة اإلنسان تنبع فیما یقّدمھ من عمل نافع وصالح، ومن ُخلُق ولذا

رفیع وصلة دائمة بالخالق تردعھ عن أن ینساق خلف ما یضّر بإنسانیّتھ 
 والناس من حولھ..

وھكذا، بقدر ما یقّدمھ اإلنسان من خیٍر مادي أو معنوّي، بقدر ما یرتقي 
ب عالیٍة في الجنّة بإنسانیّتھ إلى األعلى، وبقدر ما یحرز من مرات

لمن عاش ھذه األخالقیّات ومارسھا وأیقن أنّھا طریق  لخالقاّدخرھا ا
 خالص دنیا وآخرة..

وأخیراً، إنَّ األخالقیّات شعوٌر إنسانّي عام، تعیشھ جمیع الشعوب على 
اختالف أدیانھا ومللھا وطوائفھا، وھي إذا ما عاشت ھذه األخالقیات 

الخیر والعدل والحق والكرامة والمساواة، فإّن  وانطالقاً مّما تؤمن بھ في
 عھداً للبشریة جدیداً سیظلّلھ السالم والوئام والحب. 

 وجاسم... ونیھا ن ودیفیداوھذا ما ینبغي أن یكون علیھ ماري وتاي ش
 

 لیكون اإلنسان أحسن..
ً أفضل وأحسن ف من خالل األخالقیات، یسعى اإلنسان لیكون إنسانا

اس صوبھ وصوب ما یؤمن بھ ویكون أیضاً قد ساھم في وبذلك تندفع الن
استقرار الواقع وبناء المجتمع، لذا، ولكي یكون اإلنسان أفضل، یجب 
أن یعیش األخالقیّات ممارسة عملیة في حیاتھ، یطبّق ما یقول، ویفعل 
ما یؤمن بھ في االتجاه اإلیجابي من عالقتھ مع َمن حولھ وفق ما تقتضیھ 

 شتركة..مصالح الناس الم
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أن یكون اإلنسان أحسن، أن یستلھم المعاني الطیّبة ویترجمھا سلوكاً و
یعطي عن نفسھ صورة اإلنسان الذي ال ینبض قلبھ إال بالمحبّة، وال 

مساراتھا عن األحقاد والضغائن،  یعرف إالّ االتجاھات التي تبتعد في
األحقاد یتمنّى الخیر لكّل الناس، ویطلب من الخالق أن ینزع من صدره 

ولیمارس اإلنسان إنسانیّة نبیلة وكریمة . والضغائن على كّل الناس
وخیّرة، ینبغي أن یعرف الحّق من الباطل، والعدل من الظلم، والكرم 

والشجاعة من الجبن، والكرامة من الذّل.. أن یعرف المعنى  ،من البخل
إلیجابّي اإلیجابي من السلبّي في كّل أمور الحیاة، فینحاز مباشرة إلى ا

ً من دون أّي خلل أو  ً واستقراراً وثباتا ألّن فیھ ما یحقّق للمجتمع سالما
 اھتزاز..

وعلى ھذا، فاإلنسان األحسن، ھو اإلنسان المنصف الذي ال یُنزل نفسھ 
منزلة یشعر بأنّھ أفضل من اآلخرین، مھما كان معتقده وموقعھ 

 ً في إنسانیّتھم،  ومنصبھ.. ینظر إلى الناس على أنّھم متساوون جمیعا
فجمیعھم إخوةٌ لھ، یتفاضلون فیما بینھم بما یقّدمھ أحٌد لآلخر، من علم 

 وبّر وخیر وفضیلة..
نظرتھ المتساویة ھذه، قال صدیقي، نظرة لكّل الناس أم ھي خاصة فقط  -

 بالذین ینتمي إلیھم في دینھ ونظامھ؟
ین من دینھ كّل اآلخراألفضُل ھو اإلنسان المحّب، الذي یكره لآلخرین  -

ما یكرھھ لنفسھ، ویحّب لھم ما یحبّھ ونظامھ أم من غیر دینھ ونظامھ 
لنفسھ، فیُسقط الحواجز بینھ وبینھم، فال ینظر إلیھم إالّ أنّھم إخوة لھ، 

 یقّدم لھم أغلى ما عنده..
ً أّن أّي أٍخ لھ في  وھو الذي نزع الغّش من قلبھ، یعتقد اعتقاداً جازما

 ونفسھ ودلیلھ ال یخونھ وال یظلُمھ..  اإلنسانیّة ھو عینھ
یرتقي بنفسھ لیصَل َمن قطعھ، ویعطي َمن حرمھ، ویعفو عّمن ظلمھ، 
إنّھ بذلك یساھم في نشر الحّب والوّد والوئام بین الناس.. وعندھا تسقط 

 الكثیر من العصبیّات والعداوات وغیرھا بین ھؤالء الناس..
أو فعل أو موقف، ألّن األذى إذا یجاھد، لیكّف أذاه عن اآلخرین، بقول 

انتفى من واقع الناس، اندفعوا لیقیموا أفضل العالقات المبنیّة على الثقة 
 وعّما فیھ خیر المجتمع.. 
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ھو إنساٌن أحسن، ألنّھ یبذل طاقاتھ وإمكاناتھ في سبیل الخیر والنفع 
 العام، یحارب كّل الظواھر السلبیّة التي تدّمر المجتمعات، ویسعى لمن
وقع فریسة بین براثن ھذه الظواھر السلبیّة لینقذه ویخلّصھ ویعیده إلى 

 إنسانیّتھ وإلى أخذ دوره كامالً في الحیاة..
یبذل ما یستطیعھ لیكون أبعد ما یكون عن االستعالء والتكبّر والغرور، 
ألّن ھذه األخالق السلبیّة تزرع البغض والكره في النفوس.. وتضع 

ً لوجھ  أمام التنافر وعدم اللقاء.. یتواضع لیكون تواضعھ الجمیع وجھا
 تآلفاً للقلوب، ولیزرع في النفوس معنى إنسانیاً نبیالً وكریماً..

، فال یخون الخالق وال یخون ھو األمین، فال یفّرط بما أؤتمن علیھ
ً للناس یعودون إلیھ لیھّدئ من أمانات الناس وعھده معھم ، یبقى مرجعا
 سھم..روع قلوبھم وخوف نفو

یؤمن بأّن الخلق جمیعھم عیال الخالق الحنون علیھم، وأحبّھم إلیھم 
أنفعھم لعیالھ، ببذل المعروف والعمل الصالح والصدقة الكریمة والبسمة 
األحسن، والنظرة األفضل، واإلحسان بالكلمة وبالمال وبالموقف 
ً والحیاة ً والمجتمع جمیعا  وبالنصیحة وبالتضحیة من أجل الناس جمیعا
بكّل ما فیھا.. وبذلك یؤمن أّن الخلق كلّھم من أٍب واحد، وھو آدم، ومن 
أم واحدة وھي حّواء، وأّن منشأھم من التراب وإلى التراب یعودون، 
ومن التراب مرة جدیدة یعودون لیروا ما قّدمت أیدیھم من خیر أو من 
سوء، فیكون یوم العطاء لبعضھم، ویوم الحسرة والندامة لبعض آخر 

 ..ى ما قّصرعل
منفتٌح ال یفصلھ الدین أو المذھب الذي ینتمي إلیھ عن غیره من الذین 

 ینتسبون إلى أدیان ومذاھب أخرى..
ال یعیش االنغالق والتقوقع على الذات، فال یُخرج اآلخرین من دائرة 
وجوده ویحتكر الوجود لنفسھ دون غیره، معتبراً أّن اتجاھاتھ الفكریة 

وحدھا تحقّق السعادة والھناء والبعید عنھا، بعیٌد عن ھي االتجاھات التي 
 النھج، وطریق الصواب...

عقلیّتھ عقلیة وحدویّة، تتصّدى للتفرقة والتباعد والشحناء، یجمع الناس 
على المحبّة، وال یفّرقھم على الكره، یُصلح فیما بینھم، وال یزرع في 

، فال تستوي ي تدمیھم وتعّكر لھم صفو حیاتھمصفوفھم األشواك الت



72 
 

الحسنة والسیئة عنده، ویدفع األذى باإلحسان لمن آذاه على أمل أن 
 یكسب وّده وحبّھ ویحّول عداوتھ إلى صداقة..

قریٌب من الناس، ال یتجبّر وال یتكبّر، یضّم دموعھم إلى دموعھ، 
وآالمھم إلى آالمھ، یحترم الغنيَّ بقدر ما الغنّي یوظّف مالھ في خدمة 

م الفقیر حیث الفقیر ال یدفعھ فقره إلى التعّدي والسرقة، الناس، ویحتر
فیقف إلى جانبھ لیرفع من مستواه، ولیُخرجھ من فقره إلى ظروف 

 مناسبة وواقع أفضل..
، وإن تصّدق، فإنّھ یتصّدق من دون أذىً  .. إْن أحسَن، فإنّھ یُحسن بال منٍّ

ً إلى فعل الخیر، ویدعو اآلخرین مھما كانت  مستویاتھم إلى میّاٌل دوما
فعل الخیر، ویكون دوماً في المقّدمة حیث ال یُؤخذ علیھ بأنّھ یقول ما ال 

 یفعل..
ال یجامل في الحّق، ألّن المجاملة في الحّق، ال تجعلھ حقّاً، بل تجعلھ 

 ..ریاًء وتزلّفاً، ألّن الحّق أحقُّ أن یُتّبع
یّة من مشاعره مرھفة، حنوٌن، عطوٌف، یؤلمھ ما تتعّرض لھ البشر

مشاكل وغیر ذلك، فیبادر للمساعدة والدعم بكّل ما أُوتي من قّوة من 
دون أن یفّكر ولو للحظة أّن َمن تعّرضوا للنكبات من دیٍن غیِر دینھ 

 ومعتقد غیر معتقده..
قناعاتھ ال تكون برأیھ ھي الحقیقة، ھو یسعى إلى الحقیقة دوماً، وقد 

 الً عنھا، یسعى للوصول إلیھا..تكون ھناك حقیقةٌ أخرى عند غیره، غاف
 یألف الناس ویألفونھ، وھو الصورة األحسن عن اإلنسان األحسن..

وھكذا، أن یكون الواحد أحسن، أالّ یعلو على اآلخرین ألنّھ ینتمي إلى 
 دین ما أو نظام ما.. وأن یُحّس بداخلھ أنّھ لیس أفضل منھم لھذا السبب..

صدیقي نظرة اعتذار بأنّنا تأّخرنا عن  إلى ھنا، انتھى اللقاء، نظرُت إلى
الغداء، شكرنا الحكیم على أمل اللقاء بعد یومین وخرجت مع صدیقي 

 إلى المطعم مباشرةً..
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 بعسااللقاء ال
 

 العبادة
اللقاء بالحكیم الیوم كان بعد یومین من اللقاء السابق، وحرصت فیھ 

عي متذّمراً ومتأفّفاً كالعادة أن یرافقني صاحبي الذي في كّل مّرة یأتي م
ألنّھ یحتّج بأّن ما یطرحھ الحكیم ال یتوافق مع رغباتھ وال یُرضي عقلھ، 
إضافةً إلى أنّھ لم یُجبنا على سؤالنا الذي طرحناه علیھ منذ البدایة.. وھذه 
ً رغم إلحاحي لم یتجاوب معي، فما كان مني إال أن توّجھُت  المّرة أیضا

 ..وحدي إلى اللقاء
 ك؟ باردني الحكیم بالسؤال..أین صدیق -

ق الباب الذي فُتح، فإذا بصدیقي یدخل علینا ویأخذ قبل أن أُجیب طُرِ 
 مكانھ..

 نا الحكیم بقولھ:رفي بدایة الجلسة، باد

 استمعتما إلى ما طرحتھ علیكما في الجلسة السابقة، ھل من تعلیق؟

نَّ حیث یعتقد أمقوالت الحكیم، كثیٍر من صدیقي وإن كان رافضاً ل
 ..متالحكیم لیس واقعیاً في كالمھ، فإنّھ الذ بالص

 فإنّني أجبُت الحكیم بقولي: أما أنا
ال تعلیق ولكن عند الحدیث عن األدیان والنظم یتبادر الحدیث عن  -

 ؟العبادة، فما ھي معالم موضوع العبادة
 یجیب الحكیم:

بادة، وھو ذكر أمٍر مھّم یتّصل بالعھذا السؤال، ال بّد من  نعفي الجواب  -
أّن العبادات التي جاء بھا األنبیاء، ھي عبارة عن مواصفات إذا ما 

ویسود  األمنطُبِّقت بشكل سلیم، فإنّنا نحقّق حیاة سلیمة ومستقیمة یعّمھا 
فیھا السالم، وعلى ھذا، فكثیٌر من العبادات إن لم تكن كلّھا ھي 

دم اإلنسانیة، لإلنسان ویخالنفسیة مواصفات للدین الذي یقّدم الراحة 
وبالتالي فإنَّ ھذه المواصفات تحفّز اإلنسان على فعل  ویحقّق الطمأنینة

فكلُّ َمن ینتمي إلى دین معیّن یعیش عبادتھ حسب الطریقة التي  ..الخیر
 حّجاً.نظّمھا دینُھ الذي یعتقد بھ، إن كانت صالةً أو صیاماً أو 
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بحسب الظروف  تطبیقھا من نبّي آلخر، فَ لِ اختُ  والمواصفات ھذه
، إضافة وبحسب توجیھات الخالق واألوضاع التي حكمت بیئة كّل نبيّ 

 إلى مسألة إدراك وعي الناس الذي صار یتطّور من نبيٍّ إلى آخر..
في ظّل الحیاة المألى  ، إنّھلنقول -یُكمل الحكیم -ونعود إلى السؤال

ى بالمصاعب والمشاكل، وفي ظل االضطراب الذي یعیشھ اإلنسان عل
المستوى الشخصي والعام، وأمام الكثیر من اإلحباطات واآلالم التي 
تعانیھا البشریّة، ورغم المحاوالت الجاّدة والمدروسة والمنظّمة لوضع 
البرامج والحلول من أجل رفع اآلالم عن اإلنسان وإیجاد واقع اجتماعّي 
تنحصر فیھ المصاعب ضمن دوائر ضیّقة... یبقى اإلنسان بحاجة إلى 
القّوة المطلقة التي ھي خارج الحّس یلجأ إلیھا ویتوّسل بھا.. آمالً أن 

في تحقیق أمنیاتھ وطموحاتھ وتزیل عنھ آالمھ،  تعطیھ القّوة لتساعده
وتبعث الھناء والطمأنینة والسعادة في قلبھ.. وھذه القّوة المطلقة ھي 
الخالق الذي یحرص اإلنسان على نیل رضاه من خالل تقدیم فروض 

لطاعة التي تتمظھر في شكل عبادات متنّوعة ومختلقة یقّدمھا اإلنسان ا
ً في ھذا المجال.. وھذا ما أراده الخالق من الخلق، بأن طلب  مخلصا

لیس ألنّھا مفیدة للخالق، بل  منھم أن یعبدوه ویعودوا إلیھ في عباداتھم..
 ھي لصالحھم..

ھي أّن الخالق ال ھنا نقطة أساسیة ال بّد من إلقاء الضوء علیھا، وو
یحتاج إلى الشكر من خالل تقدیم العبادة، ولكن دور العبادة األساسي 
ً ال  یشّجع المخلوق على عدم القیام بالمنكر، وكون اإلنسان ضعیفا
یستطیع ومھما عاش حالة القوة في نفسھ إالّ أن یعلن حاجتھ إلى قوة 

ً للرجوع إلیھا ولو لم یعرفھا إال من خالل آثارھا،  مطلقة بحاجة دوما
 وھي قوة الخالق..

ً أّن الخالق موجود یراقبھ  والعبادة ترویٌض للنفس لیتذّكر اإلنسان دوما
ویرعاه، وأنّھ سیحفظ لھ موقعھ ومكانتھ ودرجتھ في الجنة، إضافة إلى 
أّن العبادة تشّجعھ على فعل الخیر وتذّكره دائماً للخروج من المفاسد إلى 

ي، إضافةً إلى أنَّ العبادة ھي ي واالجتماعتقرار الروحي والنفساالس
ارتباط وثیق بین بدایة اإلنسان ونھایتھ، حیث في النھایة ھناك حساٌب، 
والحساب یقّدمھ اإلنسان �، ومن ھنا، فإنَّ العبادة ھي تذكیر بالھدف 
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النھائي، الذي ھو وقوف اإلنسان في النھایة أمام الخالق لتقدیم حساب 
لى عوبالتالي حیازتھ  وحصده لألنات ا في الدنیااألعمال التي عملھ

 .درجات أعلى في الجنة نتیجة لما حصده من أنات
ال نستطیع أن ننظر إلى العبادات مجّردة عن األھداف، حیث  ونحن

ینبغي أن تكون األھداف مرتبطة بالحیاة وبالواقع االجتماعي واإلنساني 
وأفعال ال معنى لھا، بشكل عام، وإالّ تصبح العبادات مجّرد حركات 

وإّن عبادةً بال انعكاس إیجابّي على  ومجّرد طقوٍس خاویة ال حیاة فیھا..
ھذا یعني ارتباط العبادة حیاة اإلنسان، ھي عبادة خاویة من الروح.. و

نعبد الخالق بعیداً عن فعل الخیر، فھذه العبادة ال تنفعنا  ، فأنبفعل الخیر
وبین االھتمام بالقضایا االجتماعیّة  بشيء، فكّل انفصال بین العبادات

واالقتصادیّة واإلنسانیّة، تكون مجّردة عن اإلیمان بالعمل الصالح الذي 
ھو ما یقّدمھ اإلنسان كثیراً أو قلیالً، فإنّما تكون تعبیراً عن فوضى في 
التفكیر، وسیراً في االتجاه الخاطئ، وتطلّعاً نحو ھدٍف غامض ال یحمل 

 ق من فھم صحیح لدور اإلنسان في الحیاة..تخطیطاً وال ینطل

اإلنساَن، عرف أّن اإلنسان سیمرُّ عندما خلق  وما أُشیر إلیھ أّن الخالق
في صعوبات، ویتعّرض للمحن، ویعیش ابتالءات كثیرة، وألجل ھذا، 
وفّر لھ إمكانات كثیرة لمواجھة الصعاب والمشاكل والتحّدیات التي 

ً یجعلھ تعترض طریقھ في الحیاة... وإ لى جانب ھذا، وضع لھ نظاما
ً في الشدائد یلتجأ إلیھ لیساعده في تخطّي ما  على الدوام وخصوصا

 یعترض طریقھ ویقف في وجھ سعادتھ وھنائھ... 

ھ المخلوق وفق النظام الذي ومساعدة الخالق تظھر من خالل ما یسیر فی
تھ، ، بحیث یوظّف المعطیات التي بین یدیھ للخروج من أزموضعھ لھ

 كأزمات المرض أو الفقر أو المشاكل االجتماعیة وغیرھا.
: "إنَّ 1وعلى ھذا، فكما یقول ألكسیس كارلیل في كتابھ  (الدعاء)

اإلنسان بحاجة إلى اإلیمان والروحانیّة كمثل حاجتھ إلى األوكسجین، 
فمثلما ال یستطیع أن یعیش بال أوكسجین، كذلك ال یستطیع أن یعیش بال 

 حانیّة".طمأنینة رو

																																																													
 .81ص  1
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ومن الطبیعي أنّھ لیس من تعریف آحادي للعبادة، بل تتنّوع التعریفات 
وتتعّدد، بسبب تنّوع وتعّدد العبادات، ولكن یجمعھا في النھایة تعریٌف 
ً بما یأمر بھ  محّدد، وھو، أّن العبادة طاعةٌ یقّدمھا المخلوق للخالق إیمانا

ً لما ینھى عنھ، وإّن ما یُقدِ  م علیھ اإلنسان في ذلك، ما الخالق، ورفضا
ً بجنّتھ،  ھو إالّ إقراٌر بعبودیّتھ وطاعتھ وانصیاعھ لھذا الخالق وطمعا

لما فیھ  الذي لم یأمره بشيء إالّ لما فیھ مصلحتھ، وما نھاه عن شيء إالّ 
 ضرره وفساده وانحرافھ.

 ھنا یتدّخل صدیقي لیقول وبشيء من الحّدة:

-  ً ، وال تُقّدم وال تُؤّخر، وكم من أُناٍس ولكّن عبادة الدعاء ال تنفع شیئا
 دعوا الخالق وعبدوه، ولكن لم تتحقّق أمنیاتھم وحاجاتھم؟

 یبتسم الحكیم ویقول:

أنا قلُت قبل قلیل، إنَّ مساعدة الخالق لإلنسان، ھي أن یعمل ھذا  -
اإلنسان بالنظام الذي وضعھ الخالق، فإذا اإلنسان رفض النظام، 

فالخالق لن یستجیب لھ، ألنّھ یسیّر الحیاة  فإنّھ ولو دعا الخالق،
ضمن قانون األسباب والمسبّبات، فرْفُض اإلنسان لھذا القانون 

 لن یفیده شیئاً.. فقط ولجوؤه إلى الدعاء

لحلِّ المشكلة، الخالق الذي وضعھ إلى القانون فالدعاء، ھو اللجوء 
فق ھذا إذا ما سار و وال شّك أنَّ الخالق سیرفع من درجة اإلنسان

، ألنَّ ھذا اإلنسان آمن بقدرة خالقھ الذي وضع الحلول القانون
ة أو ة أو مادیّ ة أو نفسیّ للخروج من المصاعب إن كانت صحیّ 

ً كانت توّجھات ة أو حتى سیاسیّ اجتماعیّ  ة وما إلى ذلك.. ودائما
الخالق واضحة في ھذا المجال، وھي عدم تدّخلھ بشكٍل مباشر في 

 سان.حیاة وخیارات اإلن

ة ما نقولھ، فإذا مرض ولو توقّفنا عند بعض مشاكل الناس لوجدنا دقّ 
اإلنسان، فإّن الخالق ومن رحمتھ بالمخلوقین، وضع لھم قانوناً 
للشفاء، وھو اللجوء إلى الطب واألدویة، وإذا لم یوظّفوا قانون 
الطب في مسألة العالج، فإنّھم وإن دعوا الخالق فھو لن یستجیب 

م رفضوا ما أمرھم بتوظیفھ للخروج من مشكلتھم.. وإذا لھم، ألنّھ
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افتقر اإلنسان وكان بحاجٍة للمسكن والملبس والغذاء، فإّن الخالق 
أمره بأن یسعى في األرض، فالمھن كثیرة والخیرات أكثر، وأعطاه 

ة، فلیوظّف كّل ذلك في خدمة نفسھ، وإذا وقعت عقالً وصحّ 
ة ة واألخالقیّ ة واالجتماعیّ یاسیّ الخالفات بین الناس في أمورھم الس

والتربویّة، فإنّھ طلب منھم أن یعودوا إلى ما شّرعھ لھم، إضافةً إلى 
منحھم القدرات والطاقات التي تساعدھم على وضع الحلول لكلِّ ما 
یُخرجھم من مشاكلھم ومصاعبھم التي یعود قسٌم كبیٌر منھا بسبب 

 ..ون ألنفسھم أو بسبب ما جنت أیدیھمما یصنع

 یعلّق صدیقي قائالً:

ً یعیش في عقل وضمیر ووجدان  ولكنّك بكالمك ھذا، تُلغي مفھوما
البشریة من عھد األنبیاء إلى اآلن، وھو أّن خالقھم طلب منھم أن 

 یدعوه، وأخذ عھداً على نفسھ أن یستجیب لھم؟

 یردُّ الحكیم:

ً أنّ  - عصر  بالعكس أنا أؤّكد على ھذا المفھوم، وما أؤّكد علیھ أیضا
المعجزات انتھى مع عصر النبّوات، حیث كان الخالق یحقّق 
لألنبیاء المعاجز من خالل دعائھم، ألّن طبیعة رساالتھم كانت 

 تقتضي ذلك..

، بأّن الخالق یستجیب إلیھ وتأكیدي على المسألة، من خالل ما أذھب
أدعیتنا عندما نوظّف قوانینھ لخدمة أنفسنا، وقوانینھ بین أیدینا، 

طانا عقوالً لنتعّرف علیھا ونكتشف ما ھو مخفّي منھا، ولذا، وأع
فإّن العقل البشري الذي خلقھ الخالق، استطاع أن یكتشف القوانین 
ویضعھا في خدمة اإلنسان، وھي أمامنا الیوم ونتائجھا على 
مستوى التطبیق تعطي أفضل النتائج، ألّن اإلنسان لم یّدخر جھداً 

 عادة البشریة..لخدمة وس ف العقلفي توظی

إّن معرفة البشر بالنظام والقوانین لم یُبعد  -علّق صدیقي -ولكن -
عنھم شبح األھوال من حدوث العواصف والبراكین والزالزل، 

 ووالدة مشّوھین أو معاقین، وما إلى ذلك؟

 یردُّ الحكیم:
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ما ینبغي أن تعرفھ أنَّ كثیراً من األضرار والمشاكل التي نتعّرض  -
كما قلت قبل قلیل، وإلیك بیاَن ذلك، فلو نُع أیدینا، لھا، ھي من ص

جئنا إلى األطفال المشّوھین والمعّوقین لوجدنا أّن أسباب تشّوھھم 
وإعاقتھم عائد إلى اإلنسان نفسھ ولیس إلى الخالق، فلو جئنا إلى 
الطفل المنغولي لوجدنا أنَّ سبب خلقتھ ھو خلٌل في 

ح بویضة مع حیوان منوّي الكروموسومات، وھذا بسبب حدوث تلقی
فیھ عیٌب في أساس خلقتھ، وتشیع ھذه الوالدات، عند األزواج الذین 

إضافة قد تعّرضوا ألضرار التلّوث التي یساھم اإلنسان في إیجاده، 
من ناحیة سوء الغذاء أو الضغط  يّ إلى أسلوب الحیاة غیر الصح

 النفسي أو تناول الكحول..

أو مشّوه، ھو إصابة األم أثناء الحمل  وإنَّ أسباب والدة طفل معّوق
بالحصبة األلمانیة، أو تعّرض الطفل عند الوالدة لالختناق ونقص 
األوكسجین، أو استخدام طریقة غیر صحیحة في عملیة إخراج 
ً بسبب تعّرض المولود  الطفل من الرحم، وقد تحدث اإلعاقة أیضا

ضھ الرتفاع لإلصابة بمرض الصفراء بعد الوالدة مباشرة، أو تعرّ 
درجة حرارتھ بعد الوالدة مباشرة، وفي األسباب التي تعّرض 
 المولود لإلعاقة، ھو زواج األقارب وما یخلّفھ من أمراض وراثیة..

ومع كلِّ ذلك، فإنَّ الخالق وضع بین أیدي المخلوقین القوانین 
التي تمنع حدوث إنجاب طفل معّوق، وذلك بأن یخضع  العلمیة

الزواج لمجموعة من الفحوصات الطبیة قبل الزواج المتقّدمون إلى 
ً أو  والتي تحّدد احتمال أو عدم احتمال إنجاب طفل معّوق عقلیا

 جسدیاً..

واإلنسان الیوم ونتیجة للجھود العلمیة التي اھتدت لمعرفة السنن 
والقوانین الكونیة التي خلقھا الخالق، إضافة إلى الثقافة والوعي 

من نسب الوالدات المشّوھة أو المعّوقة..  والتربیة حّدت كثیراً 
فكانت اللقاحات التي تساھم في إنقاص عدد األطفال الذین یُصابون 

 بالشلل أو الحصبة أو ما إلى ذلك.

وبالنسبة للكوارث الطبیعیة، فإّن العدید من العلماء یعتقدون أنَّ 
 اإلنسان في محیطات األرض وغالفھا الجّويالتغییرات التي سبّبھا 

 جعلت من كوكبنا مكاناً معّرضاً لألخطار..
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وقد أجمع بعض الباحثین أنَّ أكبر مخّرب وملّوث للبیئة ھو 
اإلنسان.. فھذه المشاریع الصناعیة التي ترمي بنفایاتھا في 

إلى تلّوث البیئة والھواء جمیعھا ؤدي ار تالبحیرات واألنھار والبح
 والتربة..

تي تحمي األرض من اإلشعاعات ولو توقّفنا عند طبقة األوزون ال
األوزون  نجد أنّ الكونیة عالیة الطاقة مثل األشعة فوق البنفسجیة 

أنَّ  لكنّنا نجدكحزام واٍق لألرض من ھذه األشعة المضّرة یعمل 
اإلنسان یدفع بغازات المصانع إلى الفضاء بالمالیین من األطنان 

بالغ الضرر على التي تعمل على توسعة ھذا الثقب، وإنَّ تأثیر ذلك 
ة وحیاة اإلنسان بسبب انتشار األمراض المستعصیة على صحّ 

الشفاء كالسرطان وغیره.. ھذا إضافةً إلى االحتباس الحراري الذي 
یساھم في ذوبان الجلید وزیادة نسبة البحر بالنسبة إلى الیابسة مما 

وقد تتطّور إلى غرق بلدان بكاملھا،  ،یؤّدي إلى حدوث فیضانات
 امي ما زالت ماثلة في أذھاننا..وتسون

إذاً، اإلنسان ھو الذي ومن خالل قوانین ونظام الخالق یحمي 
 وجوده ویحقّق لھذا الوجود الخیر والھناء والسعادة..

 وبالعودة إلى العبادة، أقول:
من العبادة بشكٍل عام ھي حاجة المخلوق للخالق، وذلك من إذاً الھدف 

سھ من األنانیة والحقد والنفاق والجشع خالل ما یطھّر بھ اإلنسان نف
ً للنفس اإلنسانیة من أن  ً واقیا واإلجرام، ألّن ھذه العبادة تشّكل درعا
تنزلق في السلبیّات األخالقیّة، فترقى من خالل العبادات عن الصغائر، 
فال تطلب إالّ السمّو، وترفض الغرور والتعالي وحّب الذات، وتنظر إلى 

البشریّة على اختالف أدیانھا ، تتمنّى فیھا الخیر لكّل الحیاة نظرة إیجابیة
 ...ومللھا

ھل بقیت العبادة حاجة، حیث استغنى المخلوق من وقد یتساءل البعض، 
 خالل العلم واالختراعات والتقنیات عن الخالق؟ 

تبقى العبادات حاجة لإلنسان من بدء الخلیقة إلى اآلن، فكما أّن أقول: 
رغم إدراكھ البسیط، عاش العبادات كحاجة اإلنسان في الماضي و

ضروریة، فإنّھ الیوم في العصر النووي یعیشھا حاجة قد تكون 
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ضروریة أكثر من الماضي بسبب استغراق الحیاة بالمادة، في وقت 
ً من  تنادي الحیاةُ الروَح لتخفّف من ضغط المادة وقساوتھا وأحیانا

 إجرامھا وعدم إنسانیّـتھا.

أّن نظام العبادات یعالج حاجة نفسیة ثابتةً في حیاة ونستنتج من ذلك 
اإلنسان منذ بدایة الخلق وحتى تقوم الساعة... فالعبادات من صالة 
وصیام ودعاء وحج وزكاة وغیر ذلك، لیست مؤقتّة بزمن معیّن، 
ولیست ھي حاجة لظرف معیّن، بل ھي للزمن كلّھ وللحیاة كلّھا 

 ولإلنسان كلّھ...
أنّھ ومن خالل ممارسة اإلنسان للعبادة كحاجة  -قلتُ  -أفھم من كالمك -

ضروریة، ینطلق اإلنسان نحو تربیة نفسھ لیذھب نحو الكمال األخالقي 
والنفسي واالجتماعي، بحیث كلّما تعّمق وعي اإلنسان بعبودیتھ للخالق 

 كلّما تقّدم خطوة نحو تھذیب النفس والروح والعقل والوجدان؟
-  ً المجتمعات تعیش  في أمٍن وسالم  إّن ما ذكرتھ یجعل -علّق الحكیم -تماما

بعیداً عن الحروب والضغائن والتنافر فیما بینھا وإن اختلفت في 
عباداتھا ومفاھیمھا ومبادئھا، حیث جعل الخالق لكلِّ أّمة منھاجاً 
وشریعة تسیر علیھا، وھو لو شاء لجعلھم جمیعاً على خطٍّ واحد، ولكنّھ 

وا على فعل الخیرات، ألّن ممارسة اإلنسان لعباداتھ یرید منھم أن یتسابق
ً ال یصادر الحیاة لصالحھ، بل یؤمن بأّن الحیاة  ً صالحا تجعل منھ إنسانا
لھ ولمن ھم مثلھ من البشر أجمعین، فال یكید لھم، وال یضمر لھم حقداً 

 أو سوءاً أو شّراً..
ً  تكامل الذات تبدأ من ھنا..ومن ھنا، فإنَّ عملیة  إذا ما كان  خصوصا

للعبادات دوٌر اجتماعّي یتعّدى الدور الفردي، ونحن نعرف أّن العبادة 
عالقةٌ خاصة بین الخالق وبین المخلوق، ولكّن الخالق ال یریدھا 
محصورة في ھذا اإلطار، بل یریدھا أن تكون أداة لعالقة اإلنسان بأخیھ 

ھذا فلیست  وعلىاإلنسان، وعالقة اإلنسان بكلِّ الوجود من حولھ... 
إّن أي نشاط یفید المجتمع ویقوم بھ محصورة في شكٍل معیّن، و العبادة

وطقوس المرء ھو عبادة، ولذلك، فلیست العبادات محصورة في أنماٍط 
معیّنة، بل إزالة الحجر عن الطریق، وعیادة المریض، ومساعدة 
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، المحتاج، وكّل ما یندرج تحت ھذه العناوین ھو عبادة یحبّھا الخالق
 ویرفع بھا درجة اإلنسان في الجنّة.

 بدأت أقرأ عدم الرضى على وجھ صدیقي، وباستنفار واضح، قال:
ولكنّك تُثقلون على المخلوقین فیما تسّمونھ بالحالل والحرام، وھذا ما  -

یُتعبھم ویُشغلھم، ویجعلھم یعیشون تحت ضغط نفسّي یصادر حّریتھم 
 وقرارھم؟

 فعل صدیقي، فیقول:الحكیم یستوعب دائماً رّدات 
إّن منظومة "الحالل والحرام" التي وضعھا الخالق ھي نظاٌم للبشر ولیس  -

ً للبشر، ألّن البشریة من دون ھذه المنظومة تبقى بال ضوابط  إتعابا
 تلجمھا عن االنسیاق خلف الفوضى.

ومن رحمة الخالق وعدالتھ أْن َخلَق لإلنسان ما یُشبع لھ رغباتھ، ویلبّي 
، ولكن من طریق الحالل، الذي ھو نظاٌم متكامٌل بحدِّ ذاتھ، لھ حاجاتھ

فلم یضیّق علیھ ُسبُل الحیاة،  ولم یمنع عنھ ما تشتھیھ نفسھ ضمن ما 
 یعود علیھ بالنفع والرضى عن ذاتھ..
ات الدنیا ولم یراِع الضوابط التي وإذا تعّسف اإلنسان باستخدام ملذّ 

ة، فیكون قد انساق وراء غرائزه تمنعھ من االنزالق في المھاوي السحیق
 .من دون أن یراعي جانب التوازن في ھذه الغرائز

العقل والمنطق یحكمان بأّن المصلحة تكمن في الحالل، والمفسدة ف
وعلى ھذا، فإّن اإلنسان السوّي یشّجع ، تظھر من خالل ممارسة الحرام

 نفسھ على ما فیھ المصلحة لھ ولغیره، فیُقدم على الحالل..
ا الحرام، فھو المساحة السوداء التي تحجب عن اإلنسان الرؤیة أم

الواضحة، والمنھج األفضل، والسلوك السوّي، فیرضخ لنار الشھوات، 
ویلتھم الخبائث، ویسجد لإلغراءات، وال یجد في نھایة الطریق إالّ 
ً وضیاعاً، ألّن النفس الضعیفة التي تعیش بین جنبیھ أغرتھ  ً وموتا ھالكا

ة، فال یحصد إالّ الضرر، وزیّنت لھ اإلقبال على اللذائذ، فالتھمھا بالمفسد
 والتھمھا حتى لم تعد تمثّل لھ أیّة لذة.

 
وھكذا، ففلسفة الحرام والحالل، ھي التنفیر من خالل االبتعاد عن 
الحرام عّما فیھ المفسدة، وھي التشجیع من خالل ممارسة الحالل على 
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أخرى، فما ینفع اإلنسان ھو الذي یلزم اإلقدام على المصلحة، وبكلمة 
، فعندما ینھانا الخالق نبتعد عنھأن یكون، وما یضّره ھو الذي یلزم أن 

عن الحرام، فإنّھ یوّجھنا بشكٍل غیر مباشر لرفض التعالي وعبادة 
الذات، وعندما یأمرنا بممارسة الحالل، فإنّھ یغرس في أنفسنا روح 

 .العبادة الحقّة
 علیق:یعود صدیقي للت

ولكن ھذا الكالم، یضیّق على اإلنسان ویحجز حّریتھ، فنفسھ حّرة أن  -
 تنطلق كیفما تشاء، فلماذا ھذا التحریم؟

 یجیب الحكیم:
ما نؤّكد علیھ، أّن الھدف من التحریم لیس التضییق على اإلنسان وحجز  -

حّریتھ ومنعھ مّما تطلبھ نفسھ، بل الھدف ھو الحفاظ على استقرار 
لى سالمة المجتمع، وعلى مسیرة اإلنسان في طریق اإلنسان وع

 الصواب والبُعد عن الزلل والخطأ والبعد عّما یضّره ویضّر اآلخرین.. 
لما یُسّمى بالثوابت نَّ منظومة الحالل والحرام تخضع ومع ذلك، فإ

في منظومة الحالل والحرام ثوابت ومتحّركات، فمن والمتحّركات.. ف
ت والتي أتت ضمن نّص واضح وقطعي فإنّھا المتفق علیھ أّن الثواب

تمثّل ما فیھ المصلحة  أو المفسدة وال یمكن تغییرھا، وأما المتحّركات 
ً سیتغیّر حكمھا، فما كان  ً التي تغیّر موضوعھا، فإنّھا حتما وخصوصا
في زمن ما ممنوعاً، فإنّھ في زمن الحق قد یخرج عن صفة الثبات ھذه، 

ً للنص یحّولھ من حالة الثبات إلى حالة ألّن اجتھاداً كان أكثر  وعیا
ً جامداً، بل  ك، وھذا ما یُظھر بأّن النظام الذي نتّبعھ لیس نظاما المتحرِّ
نحن من خالل حركتنا نجعلھ جامداً إلى الحّد الذي نعطیھ صفة الجمود، 

 والواقع لیس كذلك.
مصلحة  وعلى ھذا، فإنَّ الخالق عندما حّرم أّي شيء، حّرمھ انطالقاً من

ً ما، فإنّما أحلّھ لیكون  تعود بالخیر على اإلنسان، وعندما أحّل شیئا
اإلنسان سعیداً، تدفعھ ھذه السعادة لما ینال بھ الحظوة الكبیرة عند 
الخالق، بأن یقّدم للحیاة ما یعود بالنفع علیھ وعلى الناس أجمعین وھذا 

 ھو نظام الجودة اإللھي..
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سائل الحالل والحرام یُمثّل عبادة، وھذه وھكذا نعرف أّن االلتزام بم
العبادة مرتبطة بالعمل الصالح، وھذا العمل الصالح ھو طریٌق لنیل 
الدرجات في جنّة فیھا ما ال عیٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر على 

 قلب بشر..
نظر صدیقي إلّي، ففھمت بأنّھ ملَّ من حدیث الحكیم، وھذا ما انتبھ إلیھ 

 كائھ، حّدد لنا موعداً جدیداً بعد ثالثة أیام.. وخرجنا..الحكیم بفطنتھ وذ
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 ثامناللقاء ال
 

 برمجة النفس

في الطریق للقاء الحكیم، كان صدیقي یتھّكم على أفكار الحكیم، 
ً على مثالیّتھ الزائدة وعلى أّن الواقع ال یمثّل صّحة ما یذھب  معترضا

أن  ي العقول أقوى منإلیھ من آراء،  ألّن األعراف والتقالید وما رسخ ف
ً وتركت اإلجابة على تغیّره ھذه الرؤى والطروحات.. بقیُت صامت ا

 ھواجس صدیقي للحكیم.

 التعنّت والعناد قائالً:ملیئاً ببدأت الجلسة التي طرح فیھا صدیقي سؤاالً 
لقد استمعُت إلیك في كلِّ ما ألقیتھ علینا طوال ھذه الجلسات،  -

عة ومتعّددة، وحسبي أّن ما قلتھ ال طرحَت أفكاراً ومسائل متنوّ 
یعدو كونھ نظریّاٍت سمعنا الكثیر مثلھا منك ومن غیرك وھي ال 

إنسان، وتبقى كما  تقّدم وال تؤّخر وال تساھم في تغییر قناعات أيِّ 
قلت لك أحادیثك نظریات كغیرھا من النظریات التي تبقى أفكاراً 

 ى أین ترید أن تأخذناطائرة في الھواء.. ھذا أّوالً، وثانیاً، إل
 ؟بنظریّاتك ھذه

أثر سلبّي على  ھذا الكالم االستفزازي من صدیقي لم یترك أيّ 
 الحكیم، وظلَّ ھادئاً كما عھدتھ على الدوام، ویبادر للرّد قائالً:

ھ علیكما أنَّ كّل ما طرحتُ  تزعم سؤالك یحمل شقّین، الشّق األول، -
ن سآخذكما من خالل األفكار ھو نظریة، والشقُّ الثاني، تسأل إلى أی

 التي طرحتھا..
نظریة، معنى ذلك أّن ھو  فلو كنُت ما أقولُھ، بالشق األول لو بدأتُ 

.. ولكن ما وقد تكون فرضیّة ،وتقبل الخطأ النظریة تقبل الصحّ 
ھ ال یقبل ھذا التصنیف أبداً، ألّن أفكاري وآرائي مستمّدة من طرحتُ 

 بیان ذلك.. الحقیقة، والحقیقة، وحدھا وإلیك
ة، نظریة أم حقیقة، طریقة خمسال الشبّان أنا أسألك: ھل والدة ھؤالء

لوھم بھذه بَ والدتھم، تربیة آبائھم لھم، تلقینھم أدیانھم منذ والدتھم وقَ 
األدیان بكلِّ الرضى والراحة النفسیة، ھل ھذه نظریة؟ آمالھم، 
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من  طموحاتھم، أشكالھم، ألیست واحدة؟ ھل ھذه حقیقة أم ضربٌ 
 الخیال؟

ً خلقوا خمسأنا أسألك، ھل ھؤالء ال ة الذین یمثّلون البشر جمیعا
أنفسھم ھم أم أّن ھناك خالقاً خلقھم وأوجدھم وترك لھم حریة اختیار 

وإذا كنت ال تؤمن بخالق لھم، فھذا  ؟معتقداتھم وعاداتھم وتقالیدھم
 شأنك وال أظنُّ أنّك قادر على إثبات عدم وجود خالق.. 

، ھل أّن طموح البشریة للوصول إلى عدالة شاملة، من ذلك رأكثو
وشفافیة راقیة ورحمة واسعة وحریة ُمصانة، ھو نظریة أم أنَّ 
البشریة تسعى من خالل القوانین والتشریعات أن ترّكز ھذه 
المفاھیم في مجتمعاتھا لتصل إلى سالم حقیقي واستقرار یساعد 

ة والسعیدة للشعوب واألمم على النمو واالرتقاء والحیاة الھانئ
 ھا..والبشریة كلّ 

وإذا كانت البشریة تسعى إلى ذلك، فكیف بالخالق الذي وضع نظاماً 
للبشریة من خالل ھذه المفاھیم لتھنأ بحیاتھا، وتستقّر بكیاناتھا، فإنَّ 

ھا حدٌّ ورحمتھ ال یسعھا مكاٌن وشفافیّتھ من العظمة  ،عدالتھ ال یحدُّ
ضح للعیان من دون اي لَْبس، والحریة التي نَّ نظامھ واإبحیث 

 أعطاھا لإلنسان ال تقیّدھا قیود..
نظریة، في كلِّ الجلسات  ما قلتُھ برمْج نفسك، وأَِعْد حساباتك، لیس

ً ویترك آخر، وال حقیقة الحقیقة،  ھيبل  أنَّ الخالق ال یرحم مخلوقا
ً وینعم بھا إنسانٌ  یحرم ج نفسھ منھا، غیره، إالّ إذا أخر الجنة إنسانا

ً ھي  ألّن الخالق عندما خلق البشریة، خلقھا ال لیعّذبھا ألنّھا أساسا
إّما أن یرفعھا ، ة، ولیختار كّل مخلوق درجتھ في الجنّ في الجنّة

وفعل الخیر وإّما أن ینزلھا إذا لم یسر في خطّ بالعمل الصالح 
یقّدم كلُّ  ، فال یمیّز وال یفاضل بینھم، فھم عنده سواسیة إال بماالخیر

إلى الخیرات مع واحد لنفسھ من عمٍل صالح، من خالل التسابق 
عدم إلغاء أحد لدور أحد آخر، بل من أجل التكامل والتوّحد من 

تطبیقھ لن یكون إالّ لصالح البشریة كلّھا، خالل نظام واحد حیث إنَّ 
 والبشریّة على تنّوعھا وتعّدد انتماءاتھا واختالف معتقداتھا، فإنّھا
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ً واحداً رغم اختالف  تُسلم أمرھا للخالق وحده، وھم یتّبعون دینا
 األنظمة التي یمارسون حیاتھم من خاللھا..

 أعود ألقول لك:
برمْج نفسك على اإلقرار بفكرة أساسیّة في حیاتك من دونھا لن 

ً إیجابیّة  في حیاتك، وملّخص ھذه الفكرة أن تكون تحقّق أھدافا
غیّر ما بُني علیھ عقلك من أفكار مغلوطة للتغییر، أن ت مستعّداً 

أن تغیّر نفسك إلى ومواقف غیر ثابتة، وآراء تفتقر إلى الدقّة، 
األفضل، األفضل فیما تؤمن بھ من حقائق دامغة ال مجال للتشكیك 
بھا أو رفضھا، وبدایة الطریق في ذلك ھو أن تضع موروثاتك 

دأب علیھ المصلحون  جانباً، وتنظر إلى الحیاة بعین العقل، وھذا ما
واألنبیاء والعظماء الذین غیّروا التاریخ والواقع إلى األحسن 
واألفضل، إّن ھؤالء كانوا ینطلقون من طرح األسئلة على أنفسھم 

یتأّملون ویحلّلون ویدقّقون في كلِّ ما یحیط وحیث یجلسون 
بوجودھم وحیاتھم، ولذا، انطلقوا من أنفسھم، بعد تفكیر عمیق 

دقیق، غیّروا قناعاتھم ورفضوا ما علیھ الواقع من أعراف وتحلیل 
مَّ انطلقوا إلى المجتمع وتقالید ال تنسجم مع العقل والمنطق، ومن ثَ 

بھدف التغییر وصناعة الواقع على قواعد ثابتة بعیداً عن االھتزاز، 
قواعد مبنیة على الحقائق ولیس على األوھام.. ومن ھنا، ابدأ من 

ً أو یساراً، انظْر إلى نفسك، وحتى ال ت أخذك األفكار القلقة یمینا
الحقیقة الكبرى، حقیقة ھؤالء الشبان األربعة، التي ھي حقیقة الخلق 
كلّھ، حقیقة ملموسة ال شّك فیھا، قد تشّك في كّل شيء، حتى في 
وجود الخالق ألنّھ غیر ملموس، ولكن ال تشكُّ بما خلقھ الخالق من 

، حیث خلق ھؤالء البشر المتنّوعین حقیقة ملموسة أمام عینیك
بأدیانھم وألوانھم وألسنتھم وأمزجتھم، وھو راٍض عّما خلقھم علیھ، 
فكیف یمكن لك أن تنكر أمراً ملموساً، تشاھده بعینك وتتحّسسھ 

أن ینكره، أحٌد ، وكّل ما حولك یشیر إلى وجوده وال یستطیع یكبید
ي أن تتماشى مع ھذه ولذا، فكلُّ معتقداتك ومفاھیمك وآرائك ینبغ

الحقیقة، وأنت عندما تغیّر نفسك في ذلك، فإنّك تساعد عائلتك 
ومجتمعك والناس من حولك على التغییر ألّن الكثیرین منھم 
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أنات،  یُكسبكمحكومون ألفكاٍر ومعتقدات خاطئة، وتغییرك لھم، 
أناٌت ترفع من درجتك في الجنّة بسبب فعل الخیر، ولذا یجب على 

ن تبرمج نفسك على ذلك، وأن یكون فعل الخیر ھو الھدف الدوام أ
األكبر في حیاتك، ألّن ما ینتظرك في الجنّة أكبر وأرقى وأفضل، 
ً في حیاتھم،  وكما الفالسفة والمصلحون والمفّكرون وضعوا أھدافا

، لحیاةَضْع ھدفاً لك.. فروید یعتبر أّن الجنس ھو المحّرك األساسي ل
غیر ذلك قد یحقّق بعض األنات، ولكن ذلك  الجنس أو المال أونعم 

یبقى محصوراً في إطاٍر شخصّي ضیّق، ولكّن فعل الخیر ھو 
 المحّرك الذي یزید من أناتك.. 

ستتعّرض النتقاد وسخریّة اآلخرین وأنت ترفض الكثیر من 
السلبیّات وموروثات وأعراف المجتمع، ولكن علیك بالثبات على 

حاولون أن یزرعوا الخوَف في قلبك، مواقفك، ال تخف من الذین ی
وأن یزرعوا الشّك في قناعاتك، وأن یُبعدوك عن اإلیمان بأسس 
العدالة والمساواة والحّریة والشفافیّة، فال تصِغ لھم، تمّرد على كّل 
مواقفھم، ألّن إیمانك بالحقیقة الكبرى، إیماٌن بخالق عظیم لم یرد إالّ 

رین بشَّ قھا لم یخلقھا فقط لعشرة مُ الخیر للبشریّة، فالجنة عندما خل
بالجنّة، عطاء الخالق لیس لعشرة، ولیس أليِّ عدٍد محّدد على 

 اإلطالق، عطاء الخالق مفتوح على الالنھایة والالحدود.
 ؟نظریة أم حقیقة ھل ما طرحتھ ھوقُْل لي، 

الشّق الثاني وھو أنّني إلى أین سأوصلكما من خالل فیما یتعلّق بأّما 
ي، فإنّني أقول: إنّني أرید أن أوصلكما إلى ما یریده طروحات
خلق الدنیا ألجلھ، الذي إال الخیر لإلنسان، والخالق ال یرید  ،الخالق

وخلق الجنّة ألجلھ، وسّخر الكون بكلِّ ما فیھ لیستفید منھ ولیبني 
ً ومستقبلھ زاھراً... ولن یتّم ذلك إالّ  حضارتھ لیكون حاضره مشرقا

ھناك معاییر  ،ان أحسن، ولیكون اإلنسان أحسنإذا كان اإلنس
وأھداف ورؤى وتطلّعات ومفاھیم یجب أن یعیشھا ویترجمھا على 

 أرض الواقع..
فالحیاة التي نعیشھا والمسار الذي نسیره في ھذه الحیاة، لھ ھدٌف، 
والھدف، ھو فعل الخیر وعمل الصالحات، واألمل بجنّة نرتقي فیھا 
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خالل تطبیق ھذا الھدف، وعدم الفصل إلى الدرجات األعلى من 
بین دنیانا ھذه والدنیا اآلخرة، فدنیانا على األرض صلةُ وصل مع 
الدنیا التي ال تفنى وال تزول، فما نقّدمھ من خیر نقّدمھ ألنفسنا، 
اّدخاراً لذلك الیوم الذي ال ینفع فیھ إال العمل الصالح.. لن تنفعك 

فال دور لكّل ھؤالء في ارتقائك العائلة وال األوالد وال العشیرة، 
ناتك (الحسنات) للعطاء الذي العلیا في الجنة، الدور أل الدرجات

بذلتھ في الدنیا، والبذل ھذا وإن كان لآلخرین، فإّن مردوده إلیك 
 ت أعلى وأعلى في الجنة...اونفعھ لك، والنتیجة درج

الھدف ھو جمع األنات، والطریق لجمیع األنات، طریق واسع 
یل وعریض.. فأنت عندما تحترم أنظمة السیر، فأنت بدایة وطو

تحترم نفسك كإنسان وتحترم حقوق اآلخرین وتحترم النظام الذي 
كان لخدمة المجتمع ككّل، ولذا، فإّن الخالق یضیف إلى سجل أناتك 
أناٍت جدیدة، ولكنّك عندما تخالف القوانین وتقطع السیر على 

ً م أن ال أحد یراك، فإنّك تخسر  كناإلشارة الحمراء مثالً ظنّا
ألّن عیون القانون إذا نامت عنك فإّن عیون درجاٍت في الجنة 

 الخالق ال تنام..
وھكذا، فإنَّ محافظتك على الدور في الوقوف أمام صندوق 

ور السینما أو محطات أو دُ  والجمعیّات المشتریات في التعاونیات
ً أحسن، ألنّك الوقود أو أيِّ مكاٍن آخر، فإنَّ ذلك یجعل ك إنسانا

باحترامك للقانون تساھم في تطویر المجتمع والمحافظة على النظام 
وبناء عالقات سلیمة مع المحیطین بك، وھذا كلّھ أنات یّدخرھا 

 ة..الخالق لك في الجنّ 
ولیس االھتمام بالكبیرة  ولذا، یجب علیك أن ال تستھین باألمور

ً باألمو صغیرة، فأنت عندما ترمي ر الفحسب، بل االھتمام أیضا
ان (العلكة) على األرض، ورغم حجم ھذا الفعل الصغیر، قد اللب

لى العلكة في حذاء أحدھم ویضع قدمھ عیصبح كبیراً عندما تعلق 
حیث قد یسبّب التشّوه لقطعة من ھذا بالسجاد، مفروشة  أرضٍ 

السّجاد، أو عندما ترمي قشرة الموز على األرض، فیحدث أن 
ا إنساٌن ما، فیتزحلق على األرض لیكسر رجلھ أو یدوس علیھ
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أعقاب السجائر على األرض، فإّن ھذا  ترميرقبتھ، وھكذا عندما 
ً مع جملة  الفعل الصغیر مع تكراره واإلصرار علیھ، یكون سببا

 أسباب أخرى في تلّوث البیئة..
فاإلنسان عندما ال یستھین باألمور الصغیرة، فإنّھ بالطبع لن 

األمور باالبتعاد عن فعل  ألمور الكبیرة، فاإلیمانیستھین با
داخل اإلنسان بااللتزام بالعمل  الصغیرة ینبع من اإلیمان القويّ 

 الصالح كسیاسة وعمل عام وتلقائیاً یأتي اإلیمان باألمور الكبیرة.
وال تنَس أنَّ عدم ممارسة بعض األمور الصغیرة یجعلك تحصل 

األمور الصغیرة، أن تمتنع عن  على الكثیر من األنات، ومن ھذه
إرسال رسائل عبر مواقع التواصل االجتماعي، تحمل أفكاراً 
ً لكرامة إنسان أو مجتمع،  ً أو انتھاكا ً طائفیا سلبیّة، أو تحریضا
ألسنتنا الیوم تنطق عبر تویتر وفایسبوك وواتساب واالنستغرام 

جمھا بل واإلنترنت بشكٍل عام، وبعض ھذه األلسنة لیس ھناك َمن یل
ھي كالحصان الجامح الذي یُسقط الفارس عن ظھره ویسبّب األذى 
في جموحھ، ولذا، فإّن ھذه الرسائل تزید في العصبیّة وتشتّد بھا 
حاالت الضغائن واألحقاد، وتنال من كرامات الناس باالستھزاء 
والسخریة، إضافةً إلى نشر اإلشاعات الكاذبة والمعلومات الخاطئة 

 میعھا في تألیب الرأي العام وإبعاد الناس عن الحقیقة..التي تساھم ج
لذا، ُكن أنَت السّد الذي یقف بوجھ اإلشاعة.. وُكن أنَت الحریص 
على كرامات الناس وأعراضھم، ُكْن أنَت الخلوق الذي یخفّف من 
التشنّجات والخالفات والعصبیّات.. ُكْن أنَت الذي تحّب لآلخرین ما 

موح لجمع أكبر عدد من األنات، لیس أنانیة تحبّھ لنفسك، وكن الط
ولكن إیماٌن منك بنشر الفضائل وفعل الخیر، والعمل على وحدة 

 المجتمع، ونزع األحقاد والضغائن منھ.. 
ً لألمور الكبیرة كعدم  والجدیر ذكره أنَّ البعض قد یُولي اھتماما
تجاوز اإلشارة الحمراء بالسیارة، ولكنّھ یستھین بعمل صغیر 

ي الورق من شباك السیارة، وھذا ناشيٌء من عدم االھتمام كرم
بالنتائج اإلیجابیّة بسبب اإلحجام عن أفعاٍل كھذه، فنحن نستھین 
بكثیٍر من األمور، صغیرة أو كبیرة ألنَّ خیالنا ینظر إلى األفق 
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الضیّق في دراسة األمور وال یحلّق نحو معرفة اآلثار التي تنتج 
ت أو إیجابیّة، لذلك علینا أن ندقّق في مواقفنا عن أفعالنا سلبیّة كان

وقناعاتنا وأفعالنا أكثر حتى ال تضیع علینا الكثیر من األنات 
 (الحسنات) بسبب أنّنا نعیش اللحظة وال ننظر إلى المستقبل.

یجب التعّمق بمعرفة كّل أمور الحیاة بإیجابیّاتھا  ومن ھنا،
ن السلبیّات، ومن ھنا، فإّن وسلبیّاتھا، لتختار اإلیجابیات وتبتعد ع

كّل فكرة إیجابیّة تطبّقھا في حیاتك، وكّل معرفة ضروریة تُدركھا 
في سبیل تحسین معیشتك وتركیز عوامل الخیر في مجتمعك، فإّن 

 بحساب األنات في یوم الجزاء األكبر، یوم القیامة.. كّل ذلك مرتبط
للغضب ورفضك  أكثر، إنَّ محاربة األنانیة في ذاتك وأزیدك

والكراھیة واألحقاد والبخل والنمیمة، وإّن ترسیخ روح المحبة 
لُّ ذلك مما یزید في والتعاون والتعاضد والبذل والمعروف، ك

 ..رصید أناتك
على جمع األنات، بحیث إّن اإلنسان إذا  ولذا، علیك أن تُبرمج نفسك

 ،وعفا عن إساءتھ لھ تنازل عن حقّھ في سبیل الصلح مع إنساٍن آخر
فلیتنازل ألّن ذلك قد یعّمق المحبّة بینھما، ویُلغي الشحناء والبغضاء 

وھذا العفو الذي یمارسھ، یرفع من درجتھ في الجنّة  والكراھیة..
ویُكسبھ أنات أكثر، ألنّھ ھو الذي أقدم على العفو، ولم ینتظر من 

 اآلخر أن یصالح أو یعفو.
لمرض، أو النتشال یتیم وإنَّ التعاون مع اآلخرین إلنقاذ إنسان من ا

بید معّوق لیعیش حیاتھ بكرامة، أو الوقوف  ذمن الشارع، أو ألخ
بجانب طالب متفّوق لیخوض غمار العلم، لیساھم مستقبالً في 

لعمل الصالح الذي یزید في تطویر ونماء مجتمعھ.. كّل ھذا من ا
 في الجنّة.. أناتك ویرفع من درجتك

سان إذا كانت بھدف تقویة جسده حتى الریاضة التي یمارسھا اإلن
لیخدم اآلخرین، أو المال الذي یجمعھ أو یحصل علیھ، لیكون جزٌء 
منھ لخدمة المستحقّین وخدمة أھلھ وعیالھ، أو العلم الذي یتعلّمھ، 
لیقضي على الجھل ویساھم في بناء حضارة مجتمعھ الذي ینتمي 

خر، لیساھم أو عملھ في المصنع، أو المستشفى أو أي مكان آإلیھ، 
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في التطویر والتخفیف من اآلالم وخدمة الناس، أو في أي مجاٍل من 
المجاالت، فإّن النفس إذا كانت مبرمجة على ھذه األھداف، فإّن 

 للناس والمجتمع في الدنیا وأیضاً في اآلخرة..لھ ونفعھا كبیر 
فنا عند النوایا، فإذا برمج اإلنسان نفسھ على أن ینوي الخیر ولو توقّ 

والعمل الصالح وإن لم یستطع إلى ذلك سبیالً، فإّن نیّتھ ولو لم تُقرن 
ا نوایبالعمل بسبب ظروف قاھرة أو عدم قدرة متوفّرة، فإّن ھذه ال

ً في حساب األنات لإلنسان وتبقى مّدخرة لھ لیوم  تُوضع أیضا
 العطاء األكبر..

وفي المسائل األساسیة والمھّمة في ھذا المجال، وحتى یكون 
بھذه األمور  القبول واالعتقادإلنسان قادراً على برمجة نفسھ على ا

ً وبكلِّ إخالص، ھو أن  التي ذكرتُھا یعمل برأي وممارستھا عملیا
محّرر الھند غاندي الذي یقول: "ُكن أنَت التغییر الذي تریده للعالم" 
وأن یبدأ بنفسھ لیغیّرھا وال یتأثر برأي األكثریة أو األقلّیة وأن 

التي تحّدثت  اإلنسان في عقلھ ووجدانھ فكرة الجھاد األكبر یعیش
.. فالجھاد األكبر ھو المعركة األساسیة عنھا في الجلسات السابقة

بین اإلنسان وبین نفسھ، وھدف ھذه المعركة أن یصقل اإلنسان 
على ذلك، ویرفض انجرارھا إلى شخصیّتھ على الخیر ویدّربھا 

 ، ویشّجعھا على نزع روح الحقدنفسھ دون أن تحّب اآلخرین حبّ 
منھا روح المحبّة واإلخاء زرع بدالً والبغض واألنانیة والحسد، وی

والتعاون... كم تكون المعركة صعبة عندما یحّول اإلنسان حقد 
اآلخر تجاھھ إلى محبّة، وكم تكون الجھود مضنیة عندما یبّدل 

خر، وكم تكون العداوة إلى عالقة حمیمة، أو على األقل إلى تفھّم اآل
المعركة مع النفس شرسة عندما یحّول اإلنسان أعداءه إلى 

 وأقول لكّل واحٍد منكما: أصدقاء..
أّن التعالي والغرور واالستعالء  ماوما ینبغي أن یَْرُكز في ذھنك
، وھذه اإلنسانالتي یواجھھا  فاتعلى اآلخرین ھي من أكبر اآل

تدّل على ضعف في النفس  النفسیة إن دلّت على شيء، فإنّھا فاتاآل
وحّب للظلم، وكراھیة بغیضة تسكن في القلب والروح.. فدور 

من الداخل، وإن لم یستطع فات الجھاد األكبر ھنا أن یقتلع ھذه اآل
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حیث بتدریب اإلنسان نفسھ على حّب  ،فعلى األقّل أن یخفّف منھا
ً من ذاتھ ویواجھ الحیاة بال روح الفضیلة، یستطیع أن ینزعھا الحقا

 اإلنسانیة التي تحّب الخیر لآلخرین كما تحبّھ لنفسھا..
ً كانت ھذه العبادات الجھاد األكبر یكون في عباداتك ، وعندما أیا

تحّولك ھذه العبادات إلى إنسان أحسن، یسعى للخیر، یحّب الناس، 
والعبادات ھذه تحفّزك للجھاد یساھم فیما یُسعد الناس ویُفرحھم، 

یش حّب الخالق في قلبھ، فكما أّن الخالق یحّب عندھا، یعاألكبر، 
ً ویُنزلھم في جنّتھ إالّ الذین أخرجوا  ً ویقبلھم جمیعا الناس جمیعا

الق ویرضى بھ ویعیش أنفسھم منھا، فإّن اإلنسان یقبل ما یقبلھ الخ
ع طریقھ وال ینحاز لألھواء والمشاعر السلبیّة تجاه روحیّتھ ویتّب

 اآلخرین...
سان على النھج الذي رسمھ الخالق في أن یعتبر الناس فأن یسیر اإلن
ً َخْلق وھو یقبلھم بما ھم علیھ من معتقدات ومفاھیم  ،ھُ وعیالھجمیعا

ً عندما تحضُّ على اإلیمان بھ، والعمل الصالح  ورؤى خصوصا
واإلیمان باآلخرة، فاإلنسان بذلك ینال رضى خالقھ ویثیبھ ویرفع 

 ألنات التي ارتفعت في رصیده..درجتھ في الجنة من خالل ھذه ا
ومن ھنا، فإنَّ اإلنسان الذي یعیش ھذه الفكرة في داخلھ ویترجمھا 
عمالً، فإّن اآلخرین وإن كانوا معھ على طرفي نقیض، فإّن 
ممارساتھ الجیّدة، وأخالقھ العالیة وروحھ المتسامحة وإنسانیّتھ التي 

ً في الشخصیّة تجعل  اآلخرین یسیرون ال تعرف علّواً وال انتفاخا
حة بعون طریقھ الذي یجدون فیھ السالمة والراعلى خطاه ویتَّ 

ك یسّجل لنفسھ أنات ولآلخرین الذین النفسیة والسالم الداخلي، وبذل
یتبعونھ أنات أخرى، والجمیع في حساب الخالق أخوة من أٍب واحد 
وأم واحدة ومصدر واحد، وھو التراب ونتیجة واحدة یحصلون 

 ات علیا في الجنّة..علیھا، درج
على أّن كّل األعمال التي تقوم بھا في الدنیا  أن تبرمج نفسك علیك

ل إیجابیة في الدنیا، كأن ھي مرتبطة باآلخرة، وكما أنَّ لھا مفاعی
الناس على أسرارھم وأموالھم وتكسب ثقتھم في الدنیا،  یأتمنك

مھّم وھو  إلى أمرٍ فكذلك یعلو مقامك في اآلخرة.. وأرید أن أنبّھك 
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بھ من عمٍل صالح، لیس بإنفاق المال  من خیر وما تقومھ أنَّ ما تقّدم
فحسب، بل حتى بالبسمة وبالوجھ المشرق، وبالنصیحة الصادقة، 
وحتى بتمنّي الخیر لآلخرین، وتتمنّى ذلك بكلِّ الصدق وإن كنت 

ً على المستوى الماّدي،  یعود وكلُّ ذلك غیر قادر أن تقّدم لھم شیئا
ً عمیقاً عل یك بالراحة النفسیة التي تنعكس على صحتك، فتنام نوما

لغیرك، وتعیش في الحیاة بكّل السرور  ھألنّك تشعر بجمیل ما قّدمت
بالرضى یشعرك عندما تنتشل إنساناً كان بحاجة لمساعدتك وھذا ما 

عن النفس والتحفیز لعمل الخیر أكثر وتشجیع اآلخرین على ذلك.. 
اإلیجابیة،  كحیاتك واألمانة التي تحّدد شخصیّت فالصدق الذي یطبع

ً منك إنسانل والخیر الذي یظلّل داخلك، كلُّ ذلك یجع أفضل وأحسن  ا
 وأنبل، وھذه ھي السعادة في الدنیا، والدرجة الرفیعة في اآلخرة..

أن یعیش حیاة أفضل على ھذه األرض، ولكّن ھو إّن ھدف اإلنسان 
ذا اإلنسان دنیاه على األرض بدنیا الھدف یسمو أكثر عندما یربط ھ

من  فیعمل في الدنیا على أن یحصل على مرتبة أعلى ،اآلخرة
الصالح والفضیلة واألخالق واإلنسانیة وفعل الخیر، وھذه  خالل

المرتبة األعلى یحملھا معھ إلى مرتبة أعلى وأعلى عندما یصل 
ً لیكون بین یدي الخالق.. وال  إلنسان یكفي في ذلك أن ینوي ایوما

ویأمل ویحب أن یكون على ھذه  -إذا لم یكن ھناك عائق أمامھ -ذلك
الشاكلة، ولكن علیھ أن یعمل ویجھد ویكافح، وتتطلّع نفسھ إلى كّل 
خیر فیعملھ، وتھفو روحھ إلى الخیرات فیسابق اآلخرین لینالھا من 

 خالل البذل والمعروف والعطاء..
سة االحتیال للحصول إضافة إلى ذلك، فإّن قبض الرشوة وممار

على ما لیس من حقِّ اإلنسان الحصول علیھ، وإھانة الزوجة 
واألوالد واإلساءة إلى الجیران، إّن ممارسة كّل ھذه األمور مما 

 تُشین اإلنسان وتصّده عن كسب األنات...
وفي المقابل، أن یمأل اإلنسان أوقات فراغھ بما یخدم الناس 

ویجعل منھا حیاة منتجة فاعلة، یخفّف والمجتمع، فإنّھ یجّمل حیاتھ 
فیھا عن الناس آالمھم، ویحّل مشاكلھم، ویتفھّم أوضاعھم، وذلك 

رات، عندما یتطّوع لیساعد المدمنین على اإلقالع عن تعاطي المخدِّ 
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تخفّف عن المسنّین وحشة السنین،  أو عندما ینخرط في أعمالٍ 
رامج ومشاریع تساھم وتُدخل إلى قلوبھم الفرح، أو یساھم في تنفیذ ب

واألیتام والمھّمشین وَمن  في رفع مستوى المعّوقین والمرضى
قست علیھم ظروف الحیاة، حتى ینخرطوا في المجتمع ویكونوا قّوة 

 فاعلة وطاقة إیجابیة تساعد في نمّو وتطّور المجتمع..
في الحیاة، ومن دون  وأعود ألقول لك: على اإلنسان أن یحّدد ھدفھ

إلنسان سائراً في طریق ال یعرف نھایتھ، من خالل ھدف یبقى ا
الھدف تتحّدد طبیعة طریق وحیاة اإلنسان.. والھدف األساس ھو 
الوصول إلى ما یُرضي النفس، وإرضاء النفس یكون بتحقیق 
 المكاسب التي تعود بالنفع على اإلنسان وعلى اآلخرین، فالطبیب

، وھنا یكسب الطبیب عندما یعالج المریض، یعالجھ لیرّد لھ عافیتھ
األنات، والكبیر عندما یربّي الصغیر، لیكون إنساَن المستقبل 
ولیصیر كبیراً یفید المجتمع، فسلسلة األنات تكبر مع األیام والسنین 
لیعود نفعھا على الكبیر وعلى الصغیر حین یكبر، والفقیر عندما 
ب نطعمھ، نُطعمھ لیقوى، وعندما یقوى نكون قد ساھمنا معھ بكس

 األنات نحن وھو عندما یساعد غیره في المستقبل..
وقسط المدرسة عندما ندفعھ للطالب المحتاج، وھدفنا إضافة إلى 

أن یجمع ھو األنات عندما یتخّرج ویستفید منھ وجمع أناتنا، ذلك 
 مجتمعھ..

، ھو كما قلت، ما یریده الخالق، إذاً.. ما أرید أن اصل بھ معك
ً لفعل ا ت نالخیر، وفعل الخیر مرتبط بزیادة األاالستعداد دوما

)، فكلُّ عمل نعملھ ینطلق من ھذه الفكرة التي توصلنا في حسنات(ال
 النھایة إلى رفع مستوانا في الجنة...

وأخیراً، على اإلنسان أن یبرمج نفسھ أن یربط نظام حیاتھ بالقیمة 
بداً، ومن المضافة، فكلُّ عمل یفتقد القیمة المضافة ال أثر لھ إیجابّي أ

ھنا، علیھ أن یرتّب أولویّاتھ، ولألسف نرى الكثیرین من الناس 
یضعون أولویاتھم من دون أن یكون لھا أیة قیمة مضافة، بحیث ال 
ً ال على حیاتھم وال على حیاة اآلخرین، ولكّن النظام  تنعكس إیجابیّا

ھو أّن كّل عمل فیھ مرتبط بالقیمة المضافة،  الذي أطرحھ أمامك
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نات (الحسنات) تزداد حسب قیمتھا المضافة، وذلك عندما یعود واأل
نفع العمل على اإلنسان وعلى المجتمع وعلى الحیاة كلّھا، وعلى 

ً لألعمال التي تنطبع بھذا الطابع ، طابع الفائدة ھذا، فاألولویة دوما
 العامة التي تحقّق الخیر والسالم والطمأنینة للجمیع.

نظریة أم حقیقة؟ ھذا واقع أم خیال؟ ھذه  با� علیك، قُْل لي، ھذه
 رؤیة واضحة أم ظلمةٌ قاتمة..

أِعْد حساباتك یا ولدي، حاسب نفسك، حاكم قناعاتك، انظر إلى 
األمور بعین العقل، انفتح على ما فیھ صالحك واستقامتك ولن 

  تخسر..
الذي ترید أن تكونھ من دون أيِّ ضغط من األعراف  ن أنتَ فكُ 

حتى تغیّر نفسك نحو األحسن واألفضل.. یجب أن تُغلق والتقالید، و
آذان عقلك وقلبك عن موروثات المجتمع، وتنصرف للتفكیر من 

رات خارجة عن نفسك وذاتك، وبذلك دون أّي إیحاءات أو تأثی
تصّدك أعراف المجتمع عن  نستطیع تكوین القناعة من غیر أت

ھذه األعراف  ومن ثَمَّ إن توافقت الوصول إلیھا بكلِّ وعٍي..
مانع من قبولھا، ولكن فلتبدأ  والموروثات مع ما توّصلت إلیھ فال

 ت من خالل وعیك بضرورة تغییر ھذه األعراف والموروثات..أن
انظر إلى رحمة هللا الواسعة.. ِعْش فطرتك وإنسانیّتك، طبّق 
النظریة في الخیر والعمل الصالح والنظرة المتساویة والعادلة لكلِّ 

اركك في ھذا الوجود.. انصرْف إلى التفكیر بھذا الوجود، َمن یش
عندھا سترى عظمة الخالق في خلقھ وتدبیره وعدالتھ ومساواتھ 

رحمة الخالق  محاولة البعض تضییقورحمتھ، وسیرفض عقلك 
 من خالل اّدعائھ بأنّھ وحده َمْن یملك الحقیقة..

مصلحون، والعظماء والإجلس مع نفسك، وحدك، كما كان األنبیاء 
كلّھم یفعلون وینظرون إلى ھذا الكون، حیث من خاللھ أدركوا 
عظمة الخالق، وإدراكھم لھذه العظمة جعلھم یحنّون ویعطفون 
ویحبّون البشر كّل البشر، من دون أن یتأثّروا باألقوال واألفعال 

 للبشر.. الخالق من خیرٍ مع ما أراده التي تتعارض كلّیاً 
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لبشر، أصلح نفسك، ھذا ما فعلھ ھؤالء ا إنّك إذا أردت إصالح
، ترید تغییر الواقع.. غیِّر نفسك.. تحّب الخیر.. بادر إلى المصلحون

فعل الخیر.. وعندما تحّب.. ال تخَش وال تخف أحداً.. ُكْن أكبر من 
أوھامھم.. وأنت عندما تكره اآلخرین، إعرف أنّك في طریق 

إلى روایات وأحادیث وال شّك أنّك ستُصدم عندما تستمع  الخطأ..
وتفسیرات وآراء دینیّة، تجُد فیھا التعالي واألفضلیّة والغرور، كلُّھا 
تتحّدث عن الفرقة الناجیة، التي وحدھا تدخل الجنّة واآلخرون كلُّ 
اآلخرین بأدیانھم ومذاھبھم وطوائفھم ومللھم إلى النار.. ال تعِط 

ً ویبعد آخرین، سمعك إلى ھذه اآلراء، ألنَّ الخالق لم یقّرب أ قواما
الشبان األربعة وفیما خلقھم  ھؤالءالجمیع عنده في میزان واحد.. و

الخالق علیھ أمام عینیك، وتأكد أّن ھذا النظام، نظام الخلق الذي نشأ 
علیھ ھؤالء األربعة، لن یتغیّر، ولیس من مؤّشرات أنّھ سیتغیّر من 

 إبداع الخالق...
ً بمعنى االختالف إنّھ تنّوع الحیاة الذي أراده  الخالق، ولیس تنّوعا

واالفتراق، بل ھو تنّوع التكامل.. انظر إلى ھذا الكون، السماء 
وأحمر زرقاء والشجرة خضراء، والبیت بنّي، وبشٌر بلوٍن أصفر 

وأبیض وأسود.. ھل ھذا الذي رسمتھ یُد الخالق خطأ، ھل األلوان 
مة غایة في الروعة بتنّوعھا متنافرة أم متكاملة إلیجاد صورة منسج

والجمال.. وھذه الحیاة بكلِّ تنّوعاتھا في الخلق والفكر، لقد نظّمھا 
الخالق، وأیة محاولة لتغییرھا فإنّھا محاولة فاشلة، ألنّھا ُصنعت بید 

 الخالق..
الناس منك، من شفافیتك وأخالقك وإنسانیّتك  بعض قد یسخر

رم الورق من محاإذا كنت ال ترمي بك  نومحبّتك، قد یستھزئو
عندما تنضبط في الصّف أمام أّي مكتب السیارة، قد یسخرون منك 

یؤّدي للناس خدمة اجتماعیة ما، ال تھتّم باستھزائھم، یحاولون أن 
یحبطوك، ال تسمح لھم بذلك، ُكْن أقوى من تّرھاتھم وأراجیفھم 

یتمنّون أن یكونوا مثلك، ولكنّھم ال  وموروثاتھم، وتأكد بأنّھم
ال یستطیعون أن یكونوا كما أنت في الحّب و بالتغییر یرغبون

ً لم یسلكوا طریق  والعدل والخیر والعمل الصالح وألنّھم أیضا
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لذلك یھزأون، ُكْن أكبر من ذلك، وآمن بأّن الحّق أحقُّ أن  التغییر
یُتبع، وبأّن التغییر یتطلّب أن یدفع اإلنسان ضریبة كبیرة.. إدفع 

اك، ال تنھزم األمان.. تمّسك بقناعاتك ورؤالضریبة لتصل إلى برِّ 
وتتراجع، وال تحزن وذلك لكي تكون القدوة لآلخرین والدافع لھم 

ً كبیراً لیقوموا بعملیّة التغییر ، فالمعاناة التي تعیشھا ستولّد فرحا
وسعادة عظیمة، عندما ترى أّن البشر یؤمنون بخالٍق واحد، 

 لجنة لھم برحمة الخالق..ویندفعون للعمل الصالح ویؤمنون بأّن ا
، ویتنفّس صدیقي للحظاتعند ھذه الجملة، یصمت الحكیم 

ً ثقیالً  على صدره.. یخرج من الباب من  جاثمٌ الصعداء، كأنَّ شیئا
 مة وداع.. دون كل

 وعمَّ المكان لحظات من الصمت قطعھا صوت الحكیم..
 الشاي؟ عذراً ناصر.. أنا لم أقم بواجب الضیافة.. ھل ترید كوباً من -
 ھل ترید كوباً من الشاي؟ -
 ؟ناصر، ما بك، ھل ترید كوباً من الشاي -

یلتفت ناصر متعّجباً، فیرى أّن زوجتھ ھي التي تسألھ ولیس الحكیم، یرید 
ولكن یقع في حیرة من أمره وباستغراب شدید، ما الذي  ..نعم :أن یقول لھا

جتھ إلى بیت أتى بزوجتھ إلى ھنا، ھو جالٌس مع الحكیم، وكیف أتت زو
 الھ إن كان یرید شایاً.. یجیبھا:ؤالحكیم، ومع إلحاح زوجتھ على س

 نعم لو سمحِت..  -

زوجتھ تتّجھ نحو المطبخ، یالحقھا بنظراتھ وھو في ذھول وارتباك.. 
ما الذي أتى بھا إلى منزل الحكیم؟ یتساءل في قرارة نفسھ مذھوالً.. 

وینظر بعدم وضوح لألشیاء  یلتفت مّرة ثانیة إلى ما حولھ ورأسھ ثقیل،
التي تحیط بھ.. یدقّق أكثر، یفرك عینیھ بیدیھ، یعّدل من جلستھ حیث 
رأسھ كان یسنده على ظھر الكرسّي، كان یستغرق في حلٍم طویل.. 
ً ویساراً فیجد أنّھ في بیتھ، ھذه نظارتھ، وھناك مكتبھ،  یلتفت یمینا

د أن یرتاح فیھا.. ھو وھنالك أرجوحة األوالد، وھذه الصالة التي اعتا
منزلھ ولیس منزل الحكیم، ھكذا خاطب نفسھ.. وھو یخرج من ذھولھ.. 
تسقط الصحیفة التي یحرص على قراءتھا من یده، یرفعھا، فتقع عینھ 
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على مقالة لكاتب یحترمھ ویجلّھ على كتاباتھ وأفكاره النیّرة، وھي 
لھ من خالل  بعنوان: "ھل أنا أفضل منھم؟" یقرأ المقالة والتي ظھر

القراءة أنَّ الكاتب كتبھا بمناسبة الذكرى السنویة لوفاة األم تریزا، ثم 
 رّدد ناصر في سّره: كالم صحیح، ھل نحن أفضل منھم؟ وبماذا؟

كانت ھذه المقالة حافزاً لھ، استعاد ما ُكتب، لیراجع كّل حساباتھ، 
ة في وغاص في أعماق أعماقھ، نظر من النافذة لیرى اخضرار الحیا

األشجار واألعشاب والورود التي تزیّن حدیقتھ.. وھذا المنظر الجمیل 
 حفّزه لیستذكر رحلتھ..
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 الخاتمة
 

 یقظة الضمیر
 

بأّن الحریة أثمن ما یملكھ  رحلتھ الداخلیّة مع نفسھ دفعتھ ألن یؤمن
اإلنسان، فاتّجھ نحو حّریة نفسھ، كّسر قیود األعراف والموروثات 

لم تعد قناعات اً، ي كانت تقیّد روحھ ونفسھ وعقلھ، صار حرّ والتقالید الت
الغرور واألحقاد  ھذه القناعات التي تمثّل ،المجتمع مسیطرة علیھ

 ، وآمن أّن خالص البشریّة ھواالستعالء واالستكبارووالكره والعصبیّة 
ة والخیر واإلنسانیّة وتجاوز حّب الذات واألحقاد، التواضع والمحبّ ب

 البشر كلّھم سواسیة بعین الخالق.. وآمن بأنّ 
ن أنت التغییر الذي أعطاه الحكیم اآللیة وفتح الطریق أمامھ لكي یفّكر (كُ 

تریده للعالم) إبدأ من نفسك، إبحث عن القیمة المضافة لألشیاء، ولیكن 
لبناء الحیاة من حولك.. العمل الصالح أكبر ھّمك.. لیكن اإلبداع طریقك 

الزوایا الضیّقة.. انظر إلى اآلفاق المفتوحة، ُخذ  ابتعد عّما یضُعك في
الوردة وابتعد عن الشوك، أطلق البسمة واخِف تجھّم الوجھ، بادر 

ّم آالم الناس إلى آالمك، وأحزانھم لإلحسان، وال تجعل یدك مغلولة، ضُ 
إلى فرحك، انظر لإلنسان كإنسان، وُكْن أنَت األحسن في فكرك وعقلك 

حب، أنت إلیك.. أنت التغییر، أنت ذلك العالم الرّ وعملك لیأتي الناس 
ً وتساعد یتیماً، أنت الروح التي األ ً وتشفي مریضا نة التي تداوي جرحا

تنشر الفرح فوق رؤوس المتعبین، إقلع الشّر من صدرك، أحّب 
 ..لآلخرین ما تحبّھ لنفسك 

ة ما زالت كلمات ورؤى الحكیم وأفكاره ترنُّ في أذنّي ناصر.. الحقیق
الناصعة الكبرى، إنكارھا إنكاٌر للوجود.. ھؤالء األربعة ھم البشریّة 

واستدعت ذاكرتھ ھذا البیت  كلّھا من الشرق إلى الغرب وفي كّل الدنیا..
 من الشعر الذي یقول:

 وفیك انطوى العالُم األكبرُ   أتحسُب أنّك جرٌم صغیرٌ 
في ذلك بیعاً  برمج عقلك، ال تُبع عقلك ألحد وال تؤّجره ألحد، ألنَّ 

لقناعاتك ووجودك وحیاتك.. لیس أحٌد أفضل من أحد في األساس في 
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ھذا الوجود، نشر الخیر والسالم والمحبّة.. ینبغي أالّ تفّرقنا األدیان بل 
وھو اإلیمان بالخالق والعمل الصالح یجب أن توّحدنا، الدین واحد، 

القوّي ھو النظام .. أما االختالف فھو األنظمة، والنظام والیوم اآلخر
الذي ال یتعالى وال یصیبھ الغرور وال تخنقھ العصبیّات، النظام القوّي 
ھو الذي یجمع على الخیر والعمل الصالح وال یفّرقنا بالعدوان والظلم.. 

 األنظمة..وھو الذي تتبعھ بقیة 
نحن في میدان سباق، نتسابق لفعل الخیرات، لیكون حسابنا بجمع 

 حساباً عالیاً في میزان الخالق..األنات (الحسنات) 
الجنة للبشر جمیعھم إال الذین رفضوا رحمة الخالق بدخول الجنة، 

 وأعلنوا الحروب ونشروا الدمار والمخّدرات وضیّعوا الشباب..
نحن جمیعنا.. لیس من آخر، ُخلِقنا كلّنا من آدم وحواء، فنحن وإن اختلفنا 

 الباطن فإنّھ واحد.. في الِخلقة، فاختالفنا في الظاھر، أما 
األخالقیات أساس، وإنَّ عبادة بال أخالقیات، ھي عبادةٌ بال روح، بال 

 ت للحثِّ على فعل الخیرألّن العبادة جاء معنى، بال أّي قیمة مضافة..
وھو یتذّكر رحلة  ھذه األفكار وغیرھا بقیت ماثلة أمام عیون ناصر،

ي طرحھ مع صدیقھ أمام من خاللھا أدرك جواب السؤال الذ الحلم التي
الحكیم في أول زیارة لھما للحكیم، وفھم المغزى الحقیقي من سرد 

 ؟أنا أفضل من اآلخرین ھلالحكیم لقصة األربعة.. 
 ھذا ھو سؤال اللقاء األول..

وحّركتھا المقالة التي قرأھا  كّل ھذه األفكار وغیرھا حّركتھا الذاكرة..
.. األم 1996ت في سبتمبر عام التي توفی بمناسبة ذكرى األم تریزا

تیریزا، الراھبة التي أدخلت الفرح على قلوب مالیین البشر، وجابت 
مدن وقرى وأریاف الھند في طولھا وعرضھا، ترعى الفقراء، تداوي 
المرضى، تساعد المنكوبین والمشّردین واألطفال المھملین، وبَنَت مدینة 

جتمع والمصابین بأمراض السالم في بالدھا إلیواء المنبوذین من الم
 معدیة.

ھم لَ عْ وأنشأت أول مأوى لألیتام، وكان كلُّ ھّمھا تخفیف آالم ھؤالء وجَ 
 بشٌر محبوبون..  ،كما جاء في المقالة -على حّد قولھا -یشعرون بأنّھم
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ال تنتظر َمن یقودك إلى عمل الخیر، إعمل الخیر لوحدك ولآلخرین و"
 نتھي".مباشرة، وأعمال الخیر سلسلة ال ت

 وحسب". "إذا لم تستطع إطعام مائة شخص أطعم واحداً 
وعندما أعطوھا جائزة نوبل للسالم، قالت مازحة: "ال أرید الجائزة، بل 
اعطوني المكافأة المالیة التي تأتي معھا كي أعود بسرعة، فأوالدي 

 (الفقراء) في مدینة كالكوتا (الھند) بحاجة لھذه األموال.."
 أنا أفضل من األم تیریزا؟  ھلبإلحاح:  وعاد إلیھ السؤال

ذاكرتھ، ظھرت في مخیّلتھ صورة (نارایانان  قراءتھ للمقالة حّركت
ً في فندق كریشنان) الذي كان یعمل طبّ  نجوم ویتقاضى راتباً  خمساخا

وجد الفقراء في الشوارع  2002عالیاً، وفي زیارة لبالده (الھند) عام 
نھم تحت أحد الجسور یتناول فضالتھ، یتضّورون جوعاً، ورأى واحداً م

غیّرت ھذه المشاكل مسار حیاتھ كلّھا، استقال من وظیفتھ وعاد إلى 
الھند بشكٍل نھائي لخدمة اآلخرین، وقد اعتبر أّن الفقر في الھند ھو الذي 

ف... والجدیر ذكره أّن تسبّب في إصابة الكثیرین باألمراض والتخلّ 
ة، وكان وقبل عودتھ إلى الھند یستعدُّ ان من عائلة ھندیة مرموقكریشن

 للذھاب إلى سویسرا لتولّي وظیفة عالیة الشأن..
استقّر في الھند وعمل على تأسیس مشروع "أكاشیا تراست" الخیري 

، واختار ھذا االسم لمشروعھ ألّن كلمة (أكاشیا) تعني 2003عام 
وأن روح ول، الخلود للتأكید على أّن عاطفة الحّب اإلنسانیة یجب أالّ تز

الخیر ومساعدة اآلخرین یجب أن تسود العالم إلى األبد.. یستلم 
التبّرعات ویُكمل باقي احتیاجات الفقراء من إیجار منزل تركھ لھ جّده.. 

ملیون شخص  1.2تمّكن من تقدیم وجبات اإلفطار لـ  2010حتى عام 
الساعة  لیس لدیھم ماٌل أو مسكن وبعضھم من كبار السّن، یبدأ عملھ منذ

ً ما یقرب من  4 كلم داخل عربة  200فجراً ثم یقطع ھو وفریقھ یومیا
ً عن المشّردین في الطرقات.. یقوم بتغلیف  كبیرة محّملة باألطعمة بحثا
الوجبات، ویطعم بعض الفقراء بیدیھ، وكان یقّص شعر المحتاجین 

قن تسریحات للشعر، باإلضافة إلى قیامھ بحالقة ذ 8ویتقن عمل مجاناً، 
 الفقراء والعجائز..
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أنا أفضل  ھلتذّكر ناصر أعمال كریشنان، وسأل نفسھ، مّرة جدیدة.. 
 من كریشنان؟

ثم تذّكر (ماغنوس ماكفارلین بارو) وھو رجٌل اسكتلندي، یقّدم وجبات 
 أنا أفضل من ماغنوس؟  ھلألف طفل..  400مجانیة إلى 

ھّمھ مساعدة كّل وبرزت إلى ذھنھ صورة غاندي محّرر الھند الذي كان 
الناس بوذیین ومسیحیین ومسلمین ومن جمیع األجناس، كان یعطف 
على طبقة المنبوذین وكان عددھم حینھا ال یقلُّ عن ستین ملیوناً، 

ھم، وعندما قام بدوره سُ مْ غیر الجائز لَ وھؤالء كان یُطلق علیھم، 
الكریمة التاریخي في الھند حّرر المنبوذین وجعل لھم حقوقھم في الحیاة 

وساواھم بغیرھم في كّل شيء، وكما أحبَّ الھندوس والسیخ أحب 
 رّددھا ناصر مرة جدیدة.. ؟أنا أفضل منھ ھلالمسلمین والمسیحیین.. ف

تذكر جمعیة أطباء بال حدود، وكیف یخاطرون بحیاتھم في بالٍد طحنتھا 
 الحروب والمشاكل..

دأت فیھا الحروب تذّكر رجال جمعیات نزع األلغام من الدول التي ھ
منھم قضوا وھم ینزعون األلغام من بالٍد غیر بالدھم  مئاتوكیف أنَّ 

 ولشعب غیر شعبھم..
، والشرق األقصى تذكر مؤسسات العمل االجتماعي في بالد الغرب

وكیف تقّدم كّل الخدمة والرعایة واالھتمام للھاربین من بالدھم تحت 
 وع...وطأة النزاعات السیاسیة والعسكریة والج

وعاد بالتاریخ إلى  ؟أنا ھذه األفضلیةولماذا أستحّق  ؟أنا أفضل منھم ھل
الوراء... برزت صورة أدیسون مخترع اللمبة وصورة الكسندر فلیمنغ 

 مكتشف البنسلین، وصورة باستور مكتشف علم المناعة والتلقیح..
(العدل وھو بعنوان وتذّكر أنّھ قرأ في كتاب للشیخ مرتضى مطھّري 

أّن أحد أصدقاء الشیخ جاءه یقّص علیھ حادثة وُمفادھا أنّھ  1لھي)اإل
شاھد في مستشفى للمصابین بالجذام في مشھد (إیران) ممّرضات 

تمریض األشخاص  المعروف أنَّ بخدمات مخلصة، ومسیحیّات یقمن 
عقّد للغایة.. وأعلنت عمٌل شاقٌّ ینفر منھ الطبع وھو م المصابین بالجذام
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إال لدعوة للم تستجب ستشفى إلى ممّرضات وة ھذه المالصحف عن حاج
فجئن  ،من فرنسا ُكنَّ قد انصرفن عن الدنیا (راھبات) شابات مسیحیّات

 .من بالدھنَّ وأخذن على عاتقھّن تمریض ھؤالء المجذومین.
وصوٌر كثیرة صارت تستدعي الواحدة األخرى، وصرخ في أعماقھ: أنا 

 ھم یصومون..  ؟صلّون.. بصوميھم ی ؟أفضل منھم بماذا؟ بصالتي
ترك الجریدة من یده، أغمض عینیھ، وضع رأسھ بین یدیھ، وبدأ یحّدث 
نفسھ في عملیة مراجعة لقناعاتھ وأفكاره وآرائھ، والتمعت في عینیھ 

 ولسان حالھ یقول:ةٌ من الحزن مجبولةٌ بالتفاؤل واألمل.. مسح
التي استولت علیھا إنھا یقظة الضمیر، تخرج فیھا الذات من وساوسھا 

 كثیراً، وجعلتھا تعیش في عالٍم من األوھام...
إنّھا یقظة العقل أسقطت معاقل الجھل التي استحوذت طویالً على 

 التفكیر، فقیّدتھ دون أن تفسح لھ مجاالً لإلبداع.
إنّھا یقظة الروح، تحلّق بأجنحة الوعي في عالم فسیح من الحیویة 

ن وما فیھ بعینین مفتوحتین على الحق، ال النفسیة التي تنظر إلى الكو
تشعر بأفضلیة موجود على موجود، بل الكّل سواء في الجوھر والذات، 

 في الرؤى والتطلّعات، في اآلالم واآلمال..
ما ھذا التعالي الذي سحرني یوماً، وعشُت فیھ خدیعة اللحظة، وغرور 

ً أنّني األفضل، وَمنْ  ھم غیري، ھم  "األنا"، عندما اعتقدُت متوھّما
 األدنى واألقّل شأناً.

 ھم الضائعون، ولیس لھم نصیٌب من القرب من الخالق.
أنا وحدي من تشملني العنایة اإللھیة، فأنام قریر العین، مرتاح البال، 

 وغیري مطروٌد من ساحة الرحمة اإللھیة..
أنا الذي أملك الحقیقة، وحدي من یعرف الحقیقة.. أّما اآلخرون فلھم 

 م والسراب والضیاع، ولیس بینھم وبین الحقیقة أي رابط..الوھ
طینتي التي ُخلِقت منھا تختلف في ماھیتھا وطبیعتھا عن طینتھم، ھي 
مجبولةٌ بصفاء الینابیع، أّما طینتھم فمن میاه آسنة مكّدرة ُجبلت.. أما أنا 
فقد ُخلقت وخلق معي الصراط المستقیم والنھج القویم والجادة الصواب 

على الدوام في دروب  اً ي تجعل عملي وتفكیري ومسلك حیاتي سائرالت
 مستقیمة ال اعوجاج وال انحراف فیھا..
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لَي الحّق بأن أختلف مع اآلخرین ولیس لھم ھذا الحّق مطلقاً.. وبسبب 
إیماني أعیش األمان الداخلي، أّما غیري فإنّھ مسلوب من ھذه النعمة.. 

ھ الداخلي یصادر منھ كّل راحة بال أو إنّھ یفتقد واحات األمن ألّن قلق
 ضمیر.

وأنا أشعر بأھّمیة "أنا" و"أنا" فقط دون البشریة، أّما "ھم" فھم على 
 ھامش الحیاة... إنّھم في ضاللھم یعیشون.. 

 وحدنا لنا الجنّة، وھم لھم النار.. الجنّة ال تسعنا إالّ "نحن"..
 الخالق لنا "نحن"..

والتعالي والجنون بحّب الذات استفاق مع كّل ھذا الصلف والغرور 
... وما كان یحدث ھذا لو ما خرجت على موروثات الیومضمیري 

المجتمع... سافرُت بلداناً، عایشُت أجناساً، بألوانھم ولغاتھم ومعتقداتھم 
ومناھج حیاتھم، اطّلعت على ثقافات وجدُت في بعضھا ما یفیض حیویّة 

 تفوق ما أؤمن بھ وأعتقده..وإنسانیّة وأخالقاً قد تتساوى أو 
أعطیُت لعقلي دوراً وأھّمیة بعد أن كان ھذا العقل أخذ إجازة راحٍة عن 
التفكیر استمّرت لعقود طویلة.. أعطیتھ حّریة أن یفّكر ویحلّل ویناقش 
ویرفض ویتمّرد وال یقبل إال ما ھو خاضع لبرھان المنطق وتحلیالت 

بات كاد یقضي علیھ أو على العلم وروحانیة السماء، فاستفاق من سُ 
األقل كاد أن یكون نقمة بدل أن یكون نعمة، وأن یكون وباالً ومصیبة 
علّي بدل أن یكون مساحة فرح وسرور تجعلني أشعُر بقیمة الحیاة 

 وأھّمیتھا.
احترمت عقلي وأنزلتھ المنزلة التي ینبغي أن یكون فیھا، وأطلقُت لھ 

ي صورة للحیاة أفضل، ونظرةً حّریة التفكیر من غیر قیود، فأعطان
 لألمور وأكثر وعیاً..

التعّصب والھوى،  نَْبض الشعور بالمسؤولیة، وَرْفضعاد إلى الروح 
وإسقاط منطق التفّوق واالستعالء على اآلخرین، وكانت النظرة الواقعیة 

 للحیاة والكون واإلنسان..
یا "ھم" لقد  "أنا آسف" موقٌف كبیٌر وإنسانيٌّ أطلقتُھ، "أنا آسف" منكم

استعلیت واستكبرت وأحاط الغرور حیاتي من كّل جانب، واعتبرت أّن 
إنسانیّتي ودیانتي أفضل من إنسانیّتكم ودیانتكم.. أعتذر، وقد ال تكفي 
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كلمة االعتذار، ولكن ھذا ما أملكھ، فاالعتذار، ھو اعتراف، اعتراٌف 
اً وبعیداً عن بأنّني كنت على خطأ، فكان حكمي على األمور حكماً مجحف

 العدل...كان غباء مني شعوري باألفضلیّة على غیري...
 أرجو مسامحتي.. أنا الذي خسرت، خسرتكم أنتم..

لقد أضعت الكثیر من عمري على ما لیس جوھریاً، وال حقیقیاً، وال 
ً من ھذا العمر في البحث عن  یمتُّ إلى المنطق بصلة، ضیّعت بعضا

 لسلبیّات فیكم وألحاربكم بھا...الخالفات بیني وبینكم ألجد ا
 ھذا الشعور حرمني لّذة القرب منكم.. 

أعتذر... وقد ال یكفي االعتذار... أنا الذي خسرت، ألنّني عشُت تحت 
وطأة الوھم والخیال الخادع.. ولكن أن تصل متأّخراً خیٌر من أن ال 
تصل... وصلُت إلیكم، تقّربُت منكم، عرفُت حقیقتكم، تجّردت عن 

وى والتعّصب، عرفُت حقیقة أن یكون اإلنسان مجّرداً عن العصبیّة، الھ
وبذلك أدركُت أنّني وإیّاكم على درجة واحدة في الدین واإلنسانیّة 
واألخالق، فاستأنََسْت نفسي، وصرت أذوق طعم األمن واألمان 

 والراحة والھدوء..
ً أ خرجتكم من أعتذر... ألنّكم مثلي، وألنّني مثلكم، أعتذر ألنّني یوما

قلبي ومن عقلي ومن وجداني، ولََكْم ضیّعت على نفسي... ضیّعت علیھا 
سنواٍت من المحبّة لكم... سنواٍت من القرب من أناٍس یتألّمون كما أتألم، 
یُعانون من مشاكل الحیاة كما أعاني، صّحیة كانت ھذه المشاكل، أو 

اتُھا ھذه المشاكل وإن مالیّة، أو نفسیّة، أو تربویّة، أو اجتماعیّة.. ھي ذ
 ... أو أزمنتھا وأماكنھا اختلفت في درجاتھا أو تفاوتت في صعوبتھا

أعتذر منكم، ألّن ھذه الحقائق غابت عن ذھني، ویرجع السبُب في ذلك 
جعلتني أشعر أنّني والتي احتضنتني وربّتني،  االجتماعیة البیئةإلى 

 بادئھ..المتفّوق دوماً في عقیدتھ وتاریخھ ومفاھیمھ وم
أعتذر ألنّني وجدُت أنَّ نظریة "نحن وھم" نابعةٌ من موروثات وسوء 
فھم للمعتقدات الدینیة، فأنا لسُت أفضل منھم ألّن لون بشرتي أبیض 
ً لیسوا أفضل مني  ولون بشرة وجوھھم صفراء أو سوداء.. وھم أیضا

ضعیف..  ألنّھم یتكلّمون لغة وأنا أتكلّم لغةً أخرى، أو أنّھم أقویاء وأنا
السبب الرئیسي الذي كان یحّركني وأعتقد أّن كثیرین غیري كان 
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یحّركھم باتجاه االستعالء أّن نظریة "نحن وھم" خارجة من التفسیر 
البشري للدین ولیس من الدین الذي لیس لھ دخٌل في ذلك... األبیض أو 

ً للدخول إلى النار، تقد ولذا، فإّن البعض یع األسود أو اللغة لیست سببا
 النار.االعتقاد الدیني المغایر لآلخر، ھو الذي یُوصل إلى  خطأً أنَّ 

ھذا ھو التفكیر البشرّي بشكل عام، دیني أفضل أو دینھم أفضل، وھذا 
الذي یغرس في النفس فكرة التعالي... ألنّھ لیس ھناك منطق دیني أو 
نھ، إنسانّي یرفض أن تتقّرب من اآلخر، وأنت كلما حاولت أن تتقّرب م

فإنّك تتراجع... ھي األھواء نفسھا، واألحقاد ذاتھا، ونقاط الضعف 
والقوة مزروعة في كّل كائن بشرّي مع تفاوت أو تقارب بین شخٍص 

 وآخر..
ومع ذلك أجّدد االعتذار ولیس لي دخٌل بشؤون اآلخرین، المھمُّ أالّ أقع 

 انفتاحھفي مھاوي األحقاد، وأن یبقى قلبي على صفائھ ونقائھ وحبّھ و
 .وتوّجھھ الخالص نحو الخالق

األنانیّة ومن ھنا، فنحن لم نصل إلى ما وصلنا إلیھ إالّ عندما تركنا 
على عقولنا قد استولى الحقد في مفاصل حیاتنا، و انیتحّكموالغرور 

حّول أھواءنا إلى أھواء شّریرة، ونفوسنا إلى وأفكارنا ومشاعرنا و
فوضى في التفكیر وإطالق األحكام حصون للقلق والضیاع والتبعثر وال

المسبقة والصادرة عن نفوس مشبعة برفض َمْن لیس في دیننا أو في 
ویحدُث كّل ذلك ألنّنا لم نمارس عملیة التغییر التي تبّدل نفوسنا  ملّتنا..

من السلبیّة إلى اإلیجابیّة، فنھتدي إلى الطریق األصوب، طریق 
یة التي لم تعد تلبّي حاجاتنا الخالص من قیودنا وأعرافنا االجتماع

 وطموحاتنا اإلنسانیّة.
إنّنا لألسف نعتبر أّن الخالق سبحانھ ملّكنا رقاَب الناس وسلّطنا علیھم 
وجعلنا األوصیاء الذین ال یُسألون عّما یفعلون، وغیرنا ھو الذي یُسأل 

 ویُحاسب وفي النھایة بسبب دینھ یدخل إلى النار...
ني التساؤل: ما ھي مصلحتي بأن أُدخل الناس وكم تساءلُت، وكم أوجع

إلى النار؟ ویأخذني تفكیري القاصر إلى أن أرسم صورة عن الخالق 
سبحانھ، وكأنّھ ملك جبّار خلق كّل ھذه الملیارات من البشر لیتلّذذ 

 بإحراقھا في النار... حاشا � ذلك..
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عباده الخالق أكبر من ذلك، وأجلُّ وأكرم وأعظم... حاشا أن یخلق 
ً إلى أي ملّة انتمى لیكون یوماً  ً من آمن بھ وعمل صالحا وخصوصا

 طعماً للنیران..
أعترف بتقصیري أنّني عندما كنت أعتقد ذلك، كان تفكیري تفكیراً 

 أنانیّاً، كان تفكیراً قاصراً عن إدراك ماھیة الرحمة اإللھیّة..
ً عندما كنت أفّكر بالخالق وإنّي وإْن كنُت  أعتقد بأنَّ أعترف أیضا

عظمتھ سبحانھ وتعالى فوق كّل مكان، فوق كّل طاقة وقّوة وقدرة، 
وفوق كّل زمان، ولكن لألسف كنُت عندما أنظر إلى اآلخرین في 
معتقداتھم وأدیانھم ومللھم، أرى ھذه العظمة من منظار بشرّي ضیّق، 
حیث الجنّة صغیرة صغیرة، وحیث الرحمة ضیّقةٌ إلى حدٍّ ال تستوعب 

 رنا، وأّن الخیر مھما جّل وعظُم ھو قلیل، وھو لنا ولیس لغیرنا..غی
إنّھ التفكیر السطحي عندما ننظر إلى الخالق سبحانھ بھذه النظرة، ھذا 
تفكیٌر أقلُّ ما یُقال عنھ إنّھ تفكیر الَجھَلَة الذي یقیسون حدود طاقاتھم 

 وقدراتھم بحدود طاقات وقدرات الخالق سبحانھ...
مع نفسي مراراً وتكراراً. ھل نحن عرفنا الخالق؟ إذا كنّا  ولكم تساءلت

عرفنا الخالق، ینبغي أن نعرف عدالتھ ورحمتھ... وإذا عرفنا عدلھ 
ورحمتھ التي تشملنا جمیعاً، ھل یبقى ھذا الحقد بسبب االعتقادات الدینیّة 
في القلوب؟ ھل یستمرُّ ھذا الحسد والطمع واألنانیّة التي تنھش النفوس 

 عطّل العقول عن التفكیر السلیم.. وت
وبمحبّة أتساءل أیضاً: إذا كان الواحد منّا یرفض أن یغیّر دینھ، فھل 

وإذا كنت تعتقد أّن الخالق یعرفھم  ؟یتوقّع من اآلخرین أن یغیّروا أدیانھم
فلماذا برأیك ال یغیّرھم سبحانھ أو یعّدل النظام، على ما ھم فیھ، 

 احداً وملّة واحدة؟ویجعلھم یتّبعون دیناً و
، فبُعدي "ناتثیر في حیاتي، خسرت كثیراً من "األلقد ضیّعت علّي الك

عنكم أفقدني الكثیر من فعل الخیر وعمل الصالحات، وھذا ما أتحّسر 
علیھ، ألنّني لو كنت معكم أعیش المحبة لكم، وأتقّرب إلیكم، لما ضاعت 

 .. "األنات"مني ھذه 
ُت بقیت على موروثاتي التي لم تجعلني ولوال معرفتي بالخالق، لكن

أشعر بأّن الخالق أكبر مّما صّورتھ بعض العقول وحّدثت بھ بعض 
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األلسن، كنت أسمع ویلقّنوني أّن هللا "ارحم الراحمین"، ولكنّي لم أِع 
وأدرك وأعرف ذلك، ألّن ھذه الموروثات، لم تجعلني أحّرك عقلي 

مین"، ویضاف إلى ذلك بأّن الجنة باتجاه المعنى الحقیقي لـ "أرحم الراح
ً معدودین ومحّددین.. وما  التي حّدثوني عنھا ھي جنّة ال تسع إال أناسا
أشكر هللا علیھ، أّن معرفتي بھ سبحانھ جعلتني أحّرك عقلي وأدرك أّن 
عدل ورحمة الخالق شاملة واسعة ال بمكان وال بزمان، ال بشعب دون 

سؤال أطرحھ: لماذا تبّرر لنفسك أن شعب، وال بأتباع دیٍن دون دین.. و
تتعامل مع عائلتك بالرحمة، وال تقبل أن یشمل الخالق برحمتھ البشریّة 

 كلّھا؟
وعلى ھذا، أخاطبكم یا َمْن أنتم نحن ونحن أنتم، وأقول أعتذر، 

 واالعتذار صادٌر من العقل والقلب والروح.
ینیھ الشاي، ورأت في عوھنا دخلت علیھ زوجتھ، حاملة لھ كوب 

 دمعة..
لم تُعلّق.. عرفت أنَّ أمراً ما یسیطر على تفكیره، لم تسألھ عن حالتھ 

 احتراماً لخصوصیّاتھ، بل قالت:
 ترید شیئاً آخر؟ -
 شكراً.. أجاب ناصر.. -

 استدارت مستأذنة، ولكن بسرعة عادت لتقول لھ:
اتصلت والدتك تذّكرك بأن تمّر على أخیك ألّن الیوم موعده مع  -

 ن..طبیب العیو
  إن شاء هللا.. ذلك في بالي.. قال ناصر.. -
 
 
 

 

 


