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5

المقدمة

هل يلحد القلب...!؟~~

يتحدث  لكتاب  �فتتاحيًّا  �سوؤ�اًل  كونه  �سادًما  يكون  قد  �سوؤ�ل 

بتحرير مفهوم  بد�أنا  لو  �ستزول  �ل�سدمة  ولكن  �ملوؤمن،  �لقلب  عن 

�ال�ستدالل  عن  جذريًّا  يختلف  ��ستدالل  وهو  �لقلبي،  �ال�ستدالل 

�سيغة  يف  ياأتي  �لقلب  وتفكري  يفكر،  �لقلب  �أن  على  ويقوم  �لعقلي، 

غري  من  معاين  يحرك  حدث  يحدث  كاأن  حم�سوبة؛  وغري  مباغتة 

ظرفنا،  ويف  �أنف�سنا  يف  �لنظر  الإعادة  ويدفعنا  معانينا،  معهود 

ز بقوة تاأثري وجد�نية  وهذ� لي�ض تفكرًي� عقالنيًّا، ولكنه تفكري حتفَّ

م�سدرها �لقلب، وعربها يتغري جمرى حياتنا من حيث مل نحت�سب 

قط، وتتحول هذه لت�سكل ق�س�سنا �خلا�سة �لتي لن يفهمها �لعقل 

�ل�سعورية؛  �حلالة  مع  ليت�سق  تفكريه  �سياغة  �أعاد  لو  �إال  �خلال�ض 

�سرط �أن يتم ذلك دون معاندة عقلية، وحينها �سيدخل �لعقل و�لقلب 

��ستدالل  وهو   ،
(1(

�لوجد�ين( �لعقلي  )�ال�ستدالل  من  نوع  يف  مًعا 

)1) جمع رو�سو بني �لعقل و�لوجد�ن للو�سول لدين �لفطرة، وقد ف�سلت ذلك يف كتابي 

العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل �خلام�ض، �لعبيكان، �لريا�ض 2020م، وكذلك 

�الإ�سكال  �أن  �لعقل، غري  بر�هني  تختلف عن  �لقلب  بر�هني  �أن  �إىل  با�سكال  �أ�سار 

�لعميق عند با�سكال �أنه �أخرج �لعقل عن مبحث �الإميان، بينما تاأتي نظرية رو�سو=
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القلب المؤمن 6

يختلف عن �لعقلنة �لفل�سفية، كما يختلف عن �ال�ست�سر�ف �ل�سويف 

ومنطق  �لقلب  دليل  على  يعتمد  ��ستدالل  �إنه  حيث  من  �لروحاين 

�لعقل مًعا، يف بنية منهجية تقيم نظرية لالإميان وللمعاين �لكربى 

�لوجودية و�لعرفانية.

و�ملنهجية �ستعتمد �ل�سوؤ�ل �الآتي: هل ن�ستطيع �لتعرف على قلوبنا 

عرب �أفكار �لقلب ولي�ض عرب نب�سه فقط، وكيف ن�ستطيع متييز �أفكار 

�لقلب عن �أفكار �لعقل؟!

عرب  �سياأتي  �لتفكر  من  �لنوع  هذ�  على  لنا  دليل  �أهم  �أن  و�أرى 

ا �لق�س�ض �لتي تت�سبث بنا  عالقاتنا مع ق�س�ض حياتنا، وتخ�سي�سً

بع�سها تختارنا؛  �لق�س�ض،  نوعان من  للن�سيان؛ وهي  ت�ست�سلم  وال 

د، و�أخرى نحن نختارها باأن تكون  �أي تقع لنا دون تخطيط وال تعمُّ

لغرينا ولكنها تتوثق فينا ل�سبب يخفى علينا وال نعرف ملاذ� �خرتنا 

بقاءها معنا، وهنا لن تكون �لق�س�ض جمرد طر�ئف ن�ستمتع بها �أو 

�أن هذه �لق�س�ض  منتع بها جمال�سنا؛ بل �سرنى بالتمعن و�لتحليل 

ذ�ت ر�سائل عميقة لي�ض م�سدرها �لعقل؛ ولذ� لن يكون تف�سريها 

حم�سوًر� بالعقل؛ و�إمنا حتتاج �إىل تاأمل يتحرك فيه �لقلب بوظيفة 

�لتب�سر و�لتفكر �لذي ي�سمى يف �للغة �العتبار، ولكنه �عتبار مبعنى 

= مت�سقة مع مفهوم )�ال�ستدالل �لعقلي �لوحد�ين( بركنيها �لعقل و�لقلب، وعن 

للرتجمة،  �للبنانية  �للجنة  �لب�ستاين،  �إدو�ر  ترجمة  خو�طر،  كتابه  �نظر  با�سكال 

بريوت 1971م، وهو �لكتاب �لذي ن�سر بعد وفاته ومل تكتمل فكرته وظلت يف �سيغة 

م�سود�ت ون�سرت مبت�سرة كما وجدت يف �مل�سودة. ويف �لف�سل �لثاين وقفة مع با�سكال.

����� ������.indd   6 10/20/20   9:10 AM



7 المقدمة

�لتعبري؛ �أي تف�سري دالالت �لق�سة و�إلغاز�تها �لتي حتمل ر�سائل نغفل 

عنها عادة؛ ولذ� فاإن �لوقوف �ملنهجي عليها �سيغري نظام تفكرينا 

معها مبا �أن �لقلوب تفكر عرب �لق�س�ض �لتي ن�سعر �أننا نحبها وال 

بو�سفها  ق�س�سنا  نقر�أ  �أن  �إىل  نحتاج  ثم  ومن  ترد�دها،  من  منل 

�أفكار قلوبنا، وهذ� ما حاولته يف �لكتاب الأقف على حمطات �لقلب 

مع �الأ�سئلة �لكربى �لتي كثرًي� ما يتفرد فيها �لعقل دون �لقلب.

وقد كتبت من قبل كتابي )العقل املوؤمن/العقل امللحد( الأقف 

وهنا  وعلميًّا،  فل�سفيًّا  ومد�خلهما  و�الإحلاد  �الإميان  مفاهيم  على 

�أبحث عن �لقلب بني �الأ�سئلة �حلرجة يف حمطاته  يف هذ� �لكتاب 

ومعنى  �حلياة  معنى  عن  تف�سري  �إىل  فيها  يحتاج  �لتي  �حلرجة 

�لوجود، وتو�سلت لذلك بق�س�ض فيها رمزيات مل تك من فعل �أبطال 

�لق�س�ض وال من رو�تها وال مني حني مكنتها من نف�سي، ولكنها معاٍن 

�ألتفت  �أ�سبحت تالحقني حتى جعلتني  �أغفل عنها ثم  عميقة كنت 

نب�سه  �أعرف  �لذي  �أنا  قلبي  كتاًبا هو كتاب عن  و�أكتب عنها  �إليها 

حني مير به معنى يحتاج اللتقاط ثم يحتاج �إىل تاأويل؛ و�ساأقف يف 

هذ� �لكتاب على �لق�س�ض �لتي �سهدتها وتلك �لتي �سهدُت عليها، 

و�ساأ�ستعر�ض عربها كيف �أن ق�س�سنا هي لغة قلوبنا ونظام تفكري 

هذه �لقلوب.

بني  يربط  رفيع  خيط  وهناك  �أفكارنا،  هي  ق�س�سنا  �أن  على 

ق�س�سك و�أفكارك، فق�س�سك لي�ست ما يحدث لك، و�إمنا هي ما 

يبقى يف ذ�كرتك، �أي �أن �لق�سة �لتي تبقى وال ت�سقط بالن�سيان �إمنا 
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القلب المؤمن 8

ا معينة  تبقى الأن ذهنك �ختارها لتبقى، وعادة نحن نردد ق�س�سً

يف �أحاديثنا مع غرينا؛ الأننا ن�سعر �أنها تعرب عن �سيء فينا ال يريد 

�أن يغو�ض يف �لن�سيان، وهذ� �لبقاء ومعاودة �لظهور ي�سري ملخزوننا 

�لتب�سر  ماأخذ  �لق�س�ض  هذه  �أخذنا  وكلما  و�لوجد�ين،  �لفكري 

فاإننا �سنكت�سف م�سمر�تنا �لعميقة �لتي تتمرد على تقلبات �لزمن 

ن �سفرتنا �خلا�سة؛ ولذ� فاإن �ل�سرية �حلق الأي منا  وت�سمد لكي تكوِّ

يف  ولي�ست  وحكايات،  ق�س�ض  هيئة  على  تاأتي  �لتي  �أفكاره  يف  هي 

تتلب�ض  لنا حني  �سرية  ت�سبح  هنا  و�الأفكار  �لعملية،  حياته  حو�دث 

يف  �أو  نحب  من  على  لل�سرد  دوًما  جاهزة  لتكون  �لق�س�ض  بلبو�ض 

عن  تعبري  �أدق  فاإن  ولذ�  ورق؛  على  ذو�تنا  نكتب  باأن  �لرغبة  حال 

�لفكر هو عرب حتويله ل�سردية جتمع بني متعة �ل�سرد وتلقائيته، وبني 

توجيه �خلطاب وجهة معرفية لتقدمي روؤية �سخ�سية عن ت�سور�ت 

ومفاهيم ذ�ت بعد فكري، وهذ� يختلف عن �لبحث �لعلمي و�سروط 

�لبحث؛ ولذ� فالتفكري عرب �لق�س�ض ي�سبه ما ي�سمى بالتفكري ب�سوت 

م�سموع، وهو تفكري يتخذ �لتلقائية و�سيلة له ويحاذر �جلدلية، وهذ� 

�لنوع من �لتفكري ي�سهل تقبله من �لقر�ء باأ�سهل من �جلدليات �لتي 

.
(1(

و�سفها رو�سو باأن �لفيل�سوف يرى خطاأه �أحق من �سو�ب غريه

يف هذ� �لكتاب �تخذت ق�س�سي �خلا�سة �إ�سافة �إىل �لق�س�ض 

�لتي �سهدتها عن غريي؛ لتكون معربة عن ت�سور�تي لالإميان �لقلبي 

حال  ويف  �إميانه  حال  يف  للعقل  �الأول  �لكتاب  خ�س�ست  �أن  بعد 

)1) �نظر عن رو�سو �لف�سل �لر�بع من كتابي: العقل املوؤمن/العقل امللحد.
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9 المقدمة

�إحلاده، وجتنبت هناك �أي حديث عن �لقلب، لكي �أخ�سه بحديث 

يخ�سه وكاأنه حديث �لروح، وتو�سلت لذلك بق�س�ض ت�سكل كل حزمة 

منها ف�ساًل من �لف�سول �خلم�سة لهذ� �لكتاب، ولهذ� فاإن ق�س�سنا 

تختارنا ول�سنا من يختارها، ولعلي يف �لكتاب حاولت �أن �أقر�أ نف�سي 

و�أقف  �إليها  �ألتفت  �أن  قررت  ثم  �أواًل  �ختارتني  �أر�ها  عرب ق�س�ض 

.
(1(

عليها و�أت�سبع بها، ومن ثم �أهديها لكل قارئ وقارئة للكتاب



)1) �ساأقف على �سوؤ�ل هل يلحد �لقلب يف �لف�سل �لثالث.
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10

كلمة شكر

عبد�لرحمن  �لدكتور  �لعزيز  لل�سديق  �ل�سخ�سي  باجلهد  �أنوه 

م�سود�ت  ملر�جعة  وقته  من  �قتطاعه  على  �ل�سماعيل  �إ�سماعيل 

�إذ  �الإ�سبع  وعلى  تغفل،  �إذ  �لعني  على  فات  ما  و��ستدر�ك  �لكتاب 

يخلط يف �سرباته على لوحة �ملفاتيح، كما �أ�سجل �سكري و�متناين 

لبناتي �لعزيز�ت غادة ورحاب و�أبر�ر ودميا وب�ساير على تخ�سي�ض 

�أوقاتهن ملتابعة قر�ءة ن�سو�ض �لكتاب �أواًل باأول وطرح مقرتحاتهن 

فيه ويف �سابقه )العقل املوؤمن/العقل امللحد(.
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13الفصل األول: أحاديث الروح

اأوًل: نظام ال�ستدلل العقلي ال�جداين

�ساأعر�ض يف هذ� �لف�سل مفهوم )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين(، 

ويقوم ذلك على متييز طريقة تفكري �لقلب و�ختالفها عن �لتفكري 

�لعقلي، وتفكري �لقلب تفكري وجد�ين ال ياأتينا مبا�سرة ولكنه يتو�سل 

قلوبنا  ر�سائل  �حلق  يف  وهي  حياتنا،  ق�س�ض  نظنها  ما  عرب  �إلينا 

�لفكرية، و�أ�سد عالماتها هي �لق�س�ض �لتي تظل مت�سبثة فينا، بينما 

ا ويعلق بذ�كرتنا  متر علينا غريها دون �كرت�ث؛ لذ� تر�نا نن�سى بع�سً

بع�ض �آخر، و�لذي تعلَّق مل يتعلَّق بخيار منا، كما �أن �لذي ن�سيناه مل 

نن�سه بقر�ر منا، وهذ� يعني �أن هناك �أ�سر�ًر� للق�س�ض �لثابتة �لتي 

تقاوم �ال�سمحالل، وهذه هي �لتي تتغلف حتتها �الأفكار �لقلبية، وقد 

تتو�فق مع �الأفكار �لعقلية، وهذ� يبعث على �لطماأنينة وهي �الإميان، 

�ملعريف،  �لقلق  ياأتي  �لعقل؛ وهنا  �أفكار  �لقلب مع  �أفكار  تتعاند  وقد 

و�لعقل  �لقلب  بني  �لتو�فق  فيها  جاء  ا  ق�س�سً �ساأعر�ض  ياأتي  وفيما 

عرب حدث برز يف حلظة غري متوقعة فاألَّف تالقًيا بني �لقلب و�لعقل، 

وتولد عنه نوع من �لطماأنينة �لقلبية مع �لقناعة �لعقلية، وهي �للحظة 

�لتي يولد فيها مفهوم �ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين، و�لذي �سنعه هو 

حدث طر�أ وقابله تب�سر عقلي �سنع منه ب�سرية تعيد �سياغة �ملعاين 

هنا  و�ساأعر�ض  �لتب�سر،  حالة  بلوغها  قبل  مت�ساربة  كانت  �لتي 
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القلب المؤمن 14

ت �أ�سئلُتها عليَّ  لق�س�ض ر�أيتها �ختارتني و�عرت�ست طريقي؛ فُفِر�سَ

عقليًّا ووجد�نيًّا يف تاآلف بني �لقوتني، ويف خامتة �لف�سل �ساأعر�ض 

مناذج ت�سف حال �ملفاهيم يف و�سعها �لتطبيقي �لعلمي.

1. الهارب من اإميانه

يف منت�سف مار�ض 2012م ذهبت مع �سديق لعز�ء �أ�سرة كرمية 

نتوقعه  �لذي  باملعنى   � جدًّ عائليًّا  بيتهم  كان  �لريا�ض،  جنوب  يف 

جئنا  وكاأننا  بنا  وفرحتهم  لنا  ��ستقبالهم  من  بدًء�  عائلي،  لكلمة 

وملمومة،  �سغرية  �ال�ستقبال  �سالة  وكانت  لعز�ء،  ولي�ض  لعر�ض 

وكاأنه يحلق بك خارج  و�لعيون ف�ساء مفتوح  �لقلوب ف�سيحة  ولكن 

ومن  �ملتوفى  زوجة  وهي  تلميذتنا  و�لد  بنا  فرح  و�ل�سروط،  �لقيود 

نحن  لنا  �بنته  حمبة  لنا  يروي  �لرجل  و�سرع  للعز�ء،  جئنا  �أجلها 

�الثنني وقد در�ست عندنا يف مرحلة �ملاج�ستري، وكانت حيوية وذكية 

حتمل  وطبًعا  �ل�سحوة،  جليل  تنتمي  �أنها  مع  للمعرفة  ومتعط�سة 

�ل�سر�سة  للحمالت  تبًعا  �أفكاري  وعن  عني  �سلبية  �سوًر�  نف�سها  يف 

�لتي كانت �أدبيات �ل�سحوة تر�سمها حلاخام �حلد�ثة ح�سب و�سف 

�سريط  يف  �حلد�ثة  ت�سويه  توىل  من  �أول   
(1(

�لغامدي نا�سر  �سعيد 

ا بت�سديق رهيب  م�سجل حظي لي�ض بانت�سار رهيب فح�سب؛ بل �أي�سً

�حلال  بطبيعة  تلميذتنا هذه  وكانت  �ل�سحوة،  و�سابات  �سباب  من 

�ملركز  ال�شعودية،  العربية  اململكة  حكاية احلداثة يف  كتابي:  �نظر  كله  )1) عن ذلك 

�لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�سا/ بريوت 2004م.
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مت�سبعة ب�سور �سلبية عن �أ�ستاذها �لذي �سيلقي عليها مع زميالتها 

�ل�سحوية  �لطالبة  �ستكون  �الأدب(، وحتًما  حما�سر�ت يف )نظرية 

يف مو�جهة مع �لنظريات �لنقدية و�لفكر �حلد�ثي ولي�ض مع �الأ�ستاذ 

�حلد�ثي فح�سب، وهي غري خمرية هنا مبا �أن �ملادة مقرر ر�سمي 

ال منا�ض لها من �أخذه، وال منا�ض لها من �أن ت�سغي لهذ� �حلد�ثي 

�أي قول يقوله،  �لذي ت�سبع ذهنها على �لتخوف منه و�لتوج�ض من 

خ�سية �أن يتعر�ض دينها خلطر مي�سه، وهي �لتي مل تت�سور قط �أن 

�لف�سل  �نتهاء  بعد  كما ذكرت يل  �لق�سرية،  �ملو�جهة  تقع يف هذه 

جهدها  على  م�ستحقة  �متياز  عالمة  على  وح�سولها  �لدر��سي 

وجممل �أعمالها �لف�سلية وبحثها �لنهائي.

هاتفتني بعد ح�سولها على �لنتيجة، وذكرت يل حكاية جتربتها 

معي من �لتوج�ض و�ل�سك �إىل �لتفهم و�لتعلم، و�أخرًي� �إىل �القتناع 

فا�سل يف حما�سرة  �سيخ  و�سفني  كما  لل�سيطان،  عبًد�  ل�ست  باأين 

عامة ح�سرها �آالف وبثت يف �سريط كا�سيت �نت�سر كما هو �ملتوقع 

يف �أو�ساط �ل�سحويني �لذين ال ي�سرتي �لو�حد منه ن�سخة و�حدة من 

�أي �سريط �أو كتاب؛ بل يتطوع ب�سر�ء �أعد�د تظل تتز�يد مبقد�ر ما 

يوزع منها متطوًعا لوجه �هلل؛ ولذ� �ساع بينهم ��سم حاخام �حلد�ثة 

ماج�ستري  طالبة  معه  تو�جهت  �لذي  �الأ�ستاذ  لهذ�  �ل�سيطان  وعبد 

مرغمة عليه، و�نتهت باأن ر�أته ب�سًر� مثل غريه من �لب�سر.

ومن �أجل هذه �لطالبة �ملكلومة ذهبنا لبيت �أهلها للعز�ء يف وفاة 

زوجها �ل�ساب �لذي تعر�ض حلادث مروري تويف على �إثره.
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ظل و�لدها يروي لنا تقدير �بنته لنا، وكنا ن�ساأله عن حال �بنته 

وو�سعها مع هذ� �لفقد �حلزين، و�جلو من حولنا كله جو لعائلة بد� 

عليهم طيب �لنف�ض وكرم �ملحبة ل�سيفْيهم، وظهر �المتنان عليهم 

ا باأن رحمة  ا �إميانيًّ لدرجة �أن �أمل �مل�ساب حتول ليكون �سفاء وح�سًّ

�هلل �أكرب من �مل�سيبة، وكاأننا ل�سنا يف خرب عن وفاة و�إمنا يف خرب 

عن مو�عيد للرحمة و�لقبول ملا كتب �هلل.



خرجنا من �لبيت يف حال من �لن�سوج �لروحاين، و�سرنا من�سي 

و�ل�سكينة  �ل�سمت  و�إمنا نطري، وغ�سانا  �الأر�ض  وكاأننا ال نطاأ على 

�أل�سنتنا ملا �سهدناه  وكاأن كل مفرد�ت �للغة تعجز عن �لت�سكل على 

ب�سا�سة  �الآ�سرة  �لعائلة  تلك  عند  و�العتبار  �لت�سرب  م�ساعر  من 

و�إمياًنا بقدر �هلل.

طو�ل  معنا  كان  وكاأنه  بجانبنا  ي�سري  ب�ساب  �أح�س�سنا  وفجاأة 

يف  يهم�ض  �أن  يريد  وكاأنه  �ل�ساب  قاربني  للتو،  له  وتنبهنا  �لوقت 

�أذين، وهنا الحظ زميلي بذكاء �سريع �أن �ل�ساب يريد �حلديث معي 

وحدي منفرًد�؛ ولذ� تقدم زميلي خطو�ت �إىل �الإمام وظل يبتعد عنا 

مما ترك جمااًل لل�ساب �أن يفتح معي مو�سوًعا يثقل قلبه ويريد �أن 

يتخفف منه بطرحه علي.

روى يل �ل�ساب ق�سته مع حالة �إحلاد �سديدة �حتلت عقله وكب�ست 

على قلبه وعجز �أن يح�سمها بجهده �خلا�ض، وقد قر�أ كثرًي� وناق�ض 
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زمالء يثق بهم، وظل يقر�أ ويناق�ض ومل يجد خمرًجا، ومتنعت عليه 

�لنف�سية  حالته  على  توؤثر  وبد�أت  �حلالة،  عليه  و�حتدت  �الأجوبة 

وعلى عالقاته مع �أهله وحمبيه بني �أن يكتم �إحلاده وبني �أن يطرح 

�أ�سئلة �سكوكية ب�سيغة ال تك�سف �إحلاده ولكنها متتحن قناعات غريه 

ليقي�سها على �سكوكه، ومل يخرج من ذلك بنتيجة تريحه.

ذكر يل �ل�ساب حالته هذه وهو يرجتف وكاأنه يغرق �أو ي�ستنجد، 

وكنت �أ�ستمع له باإ�سغاء وتقدير ي�ستحقه وت�ستحقه حالته �لعاطفية 

وهو يروي يل ق�سته.

تغريت حال �ل�ساب حينما بد�أ يروي يل نهايات ق�سته، و�ل�سبب 

�لذي من �أجله ��ستوقفني ليخربين مبا حدث.

الأ�سد  يذهب  �أن  وهو  �سبه جمنون،  قر�ًر�  قرر  �أنه  و�لذي حدث 

�مل�سايخ ت�سدًد� و�أن يرمي نف�سه عليه وكاأمنا يقدم ج�سده فدية لقلقه 

مبو�جهة تق�سي عليه وتخل�سه، دخل على �ل�سيخ وكان �ل�سيخ جال�ًسا 

يف �مللحق بعد �لع�سر، وعنده )تر�م�ض( �لقهوة و�ل�ساي، وهو منكب 

مرتبًعا على �الأر�ض وبيده كتاب يقر�أ فيه ومن حوله كتب منثورة ما 

بني كتاب مقلوب على وجهه يف �الأر�ض وكتاب يف و�سطه ورقة حتدد 

خر باأو�ساع خمتلفة، وجل�ض �ل�ساب بعد �أن 
ُ
�سفحة �لوقوف، وكتب �أ

وهو  ذلك  وفعل  �لقهوة،  مع  نف�سه  يخدم  باأن  و�أمره  �ل�سيخ  �أجل�سه 

وي�ستعر�ض  �إحلاده  ق�سة  عليه  ويق�ض  �ل�سيخ  �إىل  باحلديث  ي�سرع 

كاأن  معه  �ل�سيخ  يفعله  قد  ملا  توقًعا  يرجتف  وهو  و�أ�سئلته،  �سكوكه 
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�أو ما هو  �أن يطرده  �أو  ي�سربه على ر�أ�سه بالكتاب �لذي يقر�أ فيه، 

�أ�سد من ذلك مما يظن حدوثه من �سيخ مت�سدد �أمام ملحد جل�ض 

بني يديه، ولكن �ل�سيخ ظل مغرو�ًسا يف كتابه �لذي يقر�أ فيه ومل يرفع 

توقف  ويق�ض خربه، وحني  يروي  �ل�ساب  بينما  �لكتاب،  عينيه عن 

»نعم«، فقال  �ل�سيخ: »هل خل�سَت«، قال:  �ساأله  �لكالم  �ل�ساب عن 

له: »�أخربين ملاذ� جئت �إيل...!؟«.

يقول �ساحبي هنا تعجبت و��ستغربت ومل �أ�سدق ما �أ�سمع، لكني 

رددت عليه وقلت: »جئت الأ�سمع منك جو�ًبا ينهي م�سكلتي �أو �أنهيها 

بنف�سي و�أخل�ض من هذ� �ل�سقاء«، وهنا رد عليه �ل�سيخ مبت�سًما: »ال 

�إميانك  بك  بل جاء  وال مبر�دك؛  بنف�سك  تاأت  �أنت مل  ولدي...  يا 

�إيلَّ �سوًقا، كما قادك لغريي  �لذي يطاردك حيث توجهت و�ساقك 

من قبل، و�سيظل �إميانك يجري خلفك حتى تلتفت �إليه، �إنه خلفك 

يالحقك و�أنت من يهرب منه، ولكنه فيك، ولوال �أنه فيك ملا جئت 

وتعرف  �لتويجري  حمود  هو  من  تعرف  و�أنت  �لتويجري،  حلمود 

مني...!؟،  تخف  مل  وملاذ�  كذلك...!؟،  �ألي�ض  وهلل.  �هلل  يف  �سدته 

نعم مل تخف مني؛ الأن �لذي قادك �إيلَّ �أقوى منك وقادك بالع�سا 

و�أنت م�ست�سلم له، و�إميانك هذ� �سيلحق بك و�سرت�ه بعينك، �إن �أنت 

�سمحت له باملثول �أمامك بعد �أن ظل يجري ويلهث خلفك«.

طريق  يف  و�أتعرث  خطاي  �أعي  ال  �ل�سيخ  عند  من  خرجت  يقول 

ا  حقًّ و�أح�س�ست  يرتع�ض،  كان  ج�سدي  ولكن  فيه،  مطبات  ال  م�ستٍو 

ركام  حتت  يتحرك  �إمياًنا  لدي  و�أن  نف�سي،  من  �أهرب  كنت  �أنني 
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عليه،  �لطرق  و�أغلق  �أ�سده  و�أنا  معي،  يتو��سل  �أن  ويحاول  �سكوكي 

نف�سي  مع  معاناتي  من  �أيقظني  �ل�سيخ  وكالم  فعاًل،  منه  �أفر  كنت 

�أ�سمعه،  �أك  مل  �أين  حلد  �سفيًفا  كان  �سفيف  لند�ء  �ألتفت  وجعلني 

و�سرعت بتوجيه عيوين �إىل �سمريي وكاأين �أر�ه من حتت جو�نحي، 

و�سرت �أخاطب نف�سي و�أ�سمع �أنني روحي، و�آمنت، �آمنت وكاأين �أولد 

وب�سببه  يغلفني،  كان  �لذي  �لغ�ساء �جلنيني  و�أخرج من  من جديد 

وكنت  م�ساري،  �أتب�سر  �أكن  مل  ولذ�  �لعينني؛  مغم�ض  �أم�سي  كنت 

�أحاول طرق �أبو�ب مل تك لبيتي، ولكنها مغار�ت تلتهم من يلج فيها، 

ق�ستي  �أروي  �أمامك  �أنا  وها  وجعي،  من  وتخل�ست  �أخرًي�  حتررت 

و�أنا فخور بنف�سي و�سجاعتي مع حالتي؛ وهي �ل�سجاعة �لوحيدة يف 

�سريتي �خلا�سة �لتي �أ�ستطيع �أن �أرويها دون �أن يتهمني �أحد بادعاء 

بطوالت خيالية.

�أنا فوجدت ق�سة تخدم فكرتي يف  �أما  هنا وجد �ل�ساب نف�سه، 

نظرية )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين(، و�ستتو�ىل �لوقفات على هذه 

�لنظرية وعلى �سيغها �ملتنوعة مع مباحث �لكتاب.

2. حكاية الركب

�لنا�ض  يجتمع  �أن  رجب  �سهر  يف  �لقدمية  �ملكية  �لتقاليد  من 

على  فيتو�عدون  �ملنورة؛  �ملدينة  لزيارة  ليذهبو�  كبرية  جماميع 

�خلروج يف موكب و�حد، وو�سيلتهم هي �حلمري �أو �جلمال، وكانو� 

�حلمري  ون  ُيِعدُّ ولذ�  �ملوعد؛  من  �سهرين  قبل  للم�سرية  يتهيوؤون 
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�لنا�ض  وحمل  �ل�سفر  م�ساق  لتتحمل  الأج�سامها  تقويًة  ويعلفونها 

وم�ستلزمات �لرحلة عرب �ل�سحر�ء، وكل و�حد منهم يعتني بحماره 

وتعني  )�لدرمغة(؛  �أماكن  �إىل  ياأخذه  �أن  ويحر�ض  فائقة،  عناية 

يتزين  �أن  بد  وال  �لنظيف،  �لناعم  �لرمل  فيها  يتو�فر  �لتي  �الأر�ض 

باأق�سى زينة تكللها �الألو�ن و�الأ�سباغ و�الأقم�سة �ملزرك�سة،  �حلمار 

ويزينون �حلمار باحلناء ويلب�سونه بردعة جميلة تتدىل منها �لقالئد 

ذ�ت �للون �الأحمر مع �ألو�ن �أخرى تكون بر�قة وجذ�بة، وكان �أهل 

هذه  بني  و�لتاآلف  �لتعارف  ح�سب  عدة  حار�ت  من  يجتمعون  مكة 

�ملجموعات، ثم تتجه كل جمموعة يف موكب �إىل حي �لز�هر حيث 

ياأتي �لنا�ض لود�عهم و�لدعاء لهم بالقبول و�لعودة �ساملني.

و�ملك�سر�ت  �لبليلة  بائعي  ب�سطات  من  �لتجمع  �أماكن  تخلو  وال 

ودو�رق  و�لزبيب  و�ل�سوبيا  و�لكبدة  �ملريو  وكباب  بال�سر�ض  و�خليار 

�ملن�سدون يف مدح ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه  مياه زمزم، ثم يقف 

ثم  عليه،  و�ل�سالم  �ل�سالة  لرتديد  ي�سغون  كلهم  و�لنا�ض  و�سلم 

يتحرك �لركب وتبد�أ وجهتهم من و�دي فاطمة فع�سفان ثم �لق�سيمة، 

بعد  حتى  وت�ستمر  �لع�سر  �سالة  قبل  �لركب  م�سرية  تبد�أ  وعادة 

�لطعام،  �إعد�د  يف  وياأخذون  للر�حة،  دو�بهم  ينيخون  ثم  �لع�ساء، 

�ل�سحى  ينامون ويق�سون  يوؤدون �سالتهم ثم  �لفجر  وحينما يحني 

للر�حة ثم �إعد�د طعام �لغد�ء، ويف �ملدينة يقيمون مدة �ستة ع�سر 

يوًما، وتقدر م�ساريف �لرحلة بحدود ع�سرين ريااًل، وعند �قرت�ب 

�لركب من )�ملفرحات( وتعني �الأماكن �لتي متكن �لز�ئر من روؤية 
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�لقبة �ل�سريفة، وبروؤيتها تتعاىل �لتكبري�ت و�ل�سلو�ت على �لر�سول 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم.

كانت  ولكن  �لتنقل،  �سبل  تي�سر  بعد  �ملو�كب  هذه  �نقطعت  وقد 

ل�سابني مكيني؛  �لركب حدثت  ُتروى من ق�س�ض هذ�  هناك ق�سة 

ط وغري مهتم باأمر دينه، ورغب  �أحدهما �سالح تقي له �سديق مفرِّ

�أنه تخلف عن  �لفتى �ل�سالح بالذهاب مع �لركب �إىل �ملدينة غري 

�ال�ستعد�د ب�سبب رغبته با�سطحاب �سديقه �الأثري �لذي ظل يرف�ض 

فكرة �لرحلة �لتي ال تعني له �سيًئا، ولكنه مل ميانع من �مل�ساركة يف 

توديع �لركب يف حي �لز�هر مبكة من باب ح�سور مهرجان �لود�ع 

�لركب  وحترك  �لتوديع  مر��سم  �نتهاء  وبعد  للمغادرين،  �الأهلي 

من  �لدموع  ونزلت  �حلزن  عليه  وبان  �لتقي  �ل�ساب  حال  تغريت 

عينيه ويزيد تلفته نحو وجهة �لركب �لذي م�سى يف زيارة �لربكات 

�أن  وقرر  �ل�سمري  بتاأنيب  �أح�ض �سديقه  وهنا  يكون معهم،  �أن  دون 

يذهب معه �إىل �ملدينة، ولكنهما �حتاجا للتجهز و�لبحث عن حمار 

ثالثة  بعد  �إال  �لتحرك  من  يتمكنا  ومل  �لرحلة،  م�ستلزمات  وتاأمني 

�أنهما لن يلحقا بالقافلة؛ ولذ�  �أيام من حترك �لركب، وهذ� يعني 

جتهز� مبا يحتاجانه يف رحلة ذهاب لي�ض معهما رفاق، وت�سجعا على 

مو�جهة �ملغامرة لوحدهما مع ما يعرتي �لرحلة من خماطر قطاع 

�لطريق ومغبات �ل�سحر�ء وجهلهما بالطريق، غري �أنهما �سيتبعان 

�أثر �لركب �لذي �سبقهما، والبد �أن �الأثر لن يتال�سى يف ثالثة �أيام، 

�أ�سابت  وليلة  بيوم  م�سيهما  وبعد  �ملخاطرة،  من  بالرغم  وحتركا 
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للتوقف  ��سطر�  حتى  �حلمى  وز�دت  حادة،  حمى  �ل�سقي  �لفتى 

حتت �سجرة يحتميان بها ويتب�سر�ن باأمر هذه �حلمى �لتي �أعاقت 

يدي  و�أخرًي� مات بني  �لفتى  ��ستدت على  ولكن �حلمى  م�سارهما، 

�أخذ  �أن يجهز جنازة �سديقه، ثم  �لتقي  يتو�ن  �لتقي، ومل  �سديقه 

�إمتام مر��سم  يعينه على  �أحًد�  لعله يجد  �ملكان من حوله  ي�ستطلع 

�ل�سالة و�لدفن؛ فوجد بدويًّا يرعى غنمه، فهب �لبدوي للم�ساعدة 

غادر  ثم  �مليت،  على  بال�سالة  و�سارك  �لقرب،  وحفر  و�لتكفني 

�لبدوي لي�سري خلف غنمه وقد حان وقت غروب �ل�سم�ض، ويف هذه 

�للحظة جل�ض �لفتى �لتقي غري قادر على �حلر�ك و�نتابته �الأحز�ن 

على �لفقد مع وحدته و�لظالم يتغ�ساه وزميله مدفون بجانبه ميًتا، 

و�زد�د حزنه على �سديقه �لذي مل يك له �سيء من �لعمل ي�سفع له 

وما  �ساحبه  فيه  وقع  عما  �لظنون  حتا�سره  وبد�أت  �حل�ساب،  عند 

�لدمع عرب خده  ي�سح  �لبكاء  بيده غري  له يف قربه، ومل يك  يجري 

وين�سكب منحدًر� ليغطي ج�سده ومالب�سه، ويزيد ظالم �لليل ليكون 

ومروءة  فزعة  �أجله  من  مات  �سديق  على  �أ�سى  قلبه  ويف  ظلمات، 

فقط لي�سحبه يف هذه �لرحلة ويوؤن�ض طريقه ويخفف وحدته، ولكن 

هذ� �ل�سديق �أ�سبح حتت �لرثى، و�أح�ض باأمل �سديد يتغ�سى روحه يف 

�أنه �ل�سبب فيما جرى ل�ساحبه ونهايته �ملبكرة ويف غري توقيتها ومل 

تدركه �لتوبة ومل يت�سن له �إ�سالح �أمر دينه قبل �ملنية، وظل �ل�ساب 

�لتقي عاجًز� عن �لتحرك؛ فالظالم يقيده ويحجره، وحتت �ل�سجرة 

يرمق قرب �سديقه ويبكي، ثم غلبه �لنوم ودخل يف نومة عميقة ر�أى 
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ا مبت�سًما، وقال له يف �ملنام: �أب�سرك قد غفر يل  فيها �سديقه ها�سًّ

ربي ب�سبب �سفاعة �لبدوي �لذي �سلى عليَّ معك.

هنا تيقظ �لتقي مذعوًر� ومرتبًكا من هذ� �حللم �لعجيب، و�سار 

ج�سمه ينتف�ض، ويزيد �لظالم من خوفه وتوح�ض �ملكان من حوله، مع 

�أ�سو�ت حليو�نات �سحر�وية  يعرفها،  �أ�سو�ت ال  �إليه من  يت�سرب  ما 

مل ياألفها يف حار�ت مكة �لعامرة لياًل ونهاًر� بالنا�ض و�أ�سو�ت �لتلبية 

و�لدعاء و�أحاديث �لب�سر �لتي ال تنقطع، مع �لرتحيب ب�سيوف بيت �هلل 

و�لبيع و�ل�سر�ء و�أجو�ء �حلارة �ملكية �لتي تعبق �سوًتا وحياة، بينما هو 

�الآن بني �سوت جاءه من �لقرب و�أ�سو�ت لكائنات ال يعلم ما هي وال كيف 

يتقيها لو هجمت عليه، و�أ�سد من هذ� كله هو منظر �سديقه يف �حللم 

بحاجته  و�أح�ض  �لبدوي،  �سفاعة  ب�سبب  �لرحمن  مبغفرة  يبلغه  وهو 

لهذ� �لبدوي لي�ساأله عن �سفاعته ولكن �لليل يقيده، و�لبدوي رحل مع 

غنمه، وبينه وبني �ل�سبح وقت تبدى له �أنه ميتد لدهور، وطار �لنوم 

ت�سببه  على  �لندم  و�سطوة  و�لتوتر  �خلوف  وعم  �لر�حة،  طارت  كما 

مبوت �ساحبه، )لكن �ساحبي ذهب �إىل �جلنة(، هكذ� ر�ح يردد يف 

نف�سه؛ مما جعله ي�سعر �أنه قد فعل خرًي� ل�سديقه �لذي �نتهى به �إىل 

وهذ� خفف  �ساحبه،  مثل  �ملغفرة  على  هو  لو ح�سل  �ملغفرة، ومتنى 

عليه مو�جع �حلدث وظلمة �لليل و�سر�خ وحو�ض �ل�سحر�ء، وقرر �أن 

�سوء  ب�سي�ض  �نبثق  �إن  وما  �خلرب،  منه  ليعرف  �لبدوي  عن  يبحث 

�لفجر حتى حترك لينظر يف �أثر غنم �لبدوي مع �نبثاق �لنور ومتيز 

�لروؤية، وظهرت له �آثار �لغنم على �الأر�ض جلية فتتبعها حتى و�سل �إىل 
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�لبدوي، وكان �لبدوي قد جل�ض على �سوء نار ب�سيطة �أ�سعلها من بع�ض 

عيد�ن �الأر�ض لي�سنع منها قهوته، وتعجب �لبدوي حني ر�أى �لفتى يف 

�إنه �سقط بني يدي �لبدوي  حال يرثى لها تعًبا وتاأثًر� و�رتباًكا، حتى 

�أال يتخلى عنه يف هذه �ملتاهة، ثم  و�نفجر يف �لبكاء وهو يطلب منه 

ذكر له حلمه و�ساأله كيف �سفعت ل�ساحبي عند �هلل...؟!

قال �لبدوي: »ال �أعرف �أين �سفعت، لكني فقط حني وقفت معك 

لل�سالة عليه ما كنت �أعرف )�لقر�ية( وال ما ذ� �أقول يف �ل�سالة 

لكانت  حيًّا  تركته  لو  رب  يا  له:  وقلت  لربي  فتوجهت  �مليت؛  على 

، �أما وقد �أخذته ف�سيافته عليك يا رب؛ هذ� كل ما قلته  �سيافته عليَّ

وال �أعرف غري ذ�ك«.

هكذ� هي جملة بريئة من قلب بريء ونظيف فتحت �أبو�ب �ملغفرة 

ل�سديقه �الآثم �لذي �سملته رحمة �لرحمن بدعاء رجل بدوي جهل 

بلغة قلبه؛ فبلغت  �لقر�ءة، لكنه مل يجهل رحمة ربه، فخاطب ربه 

دعوته باأعمق من كل �لدعو�ت.

وقد �سمعت �لق�سة من رجل مكي وعى ق�س�ض �لركب �لرجبي، 

وهذه من �أهم ما روى يل عن �لركب وذ�كرة �لرحلة.

3. اإميان العجائز

�سنو�ت  �سبع  بعد  1978م  مايو  بريطانيا يف  بعثتي يف  عدت من 

الأكمل  بقائي  مد  �أريد  وكنت  بالعودة،  ر�غًبا  كنت  وما  �أ�سهًر�،  �إال 
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ع�سر �سنو�ت، وكانت �أنظمة �لبعثة وقتها تتيح فر�ض �لتمديد، ويف 

بريطانيا حينها �لكثري مما يغريني بالبقاء؛ �إذ كنت منهمًكا بالتزود 

�لعلمي يف غري تخ�س�سي �لذي �بتعثت من �أجله، وكنت �أتردد على 

�أق�سام �لدر�ما و�الأدب �ملقارن و�لفل�سفة الأتتبع �أي ن�ساط غري �سفي 

عندهم، من ندو�ت وبع�ض دور�ت م�سغرة يف �لفل�سفة �أيام �ل�سبت 

�لربيطانية  �لربملانية  بالتجربة  مفتوًنا  كنت  كما  �لثمن،  مدفوعة 

�لطالب،  �حتاد  ونقا�سات  �لتلفزيون  ولقاء�ت  �لربملان  ومناق�سات 

�نتماء�ت حزبية، وكانت  و�الحتاد مكون من جماميع طالبية ذ�ت 

�لنقا�سات تتم كل يوم فرتة �لغد�ء، حيث يح�سر �لو�حد ومعه قهوته 

وفطرية �لغد�ء، وحتت�سد �لكر��سي ح�سب �ملو�سوع �ملعرو�ض للنقا�ض، 

وحتتد �لنقا�سات يف �الحتاد تبًعا الحتد�د�تها يف �لربملان �لرئي�ض، 

حيث  الأحد�ثه،  وم�سايرة  للربملان  �نعكا�ض  هي  �لطالب  و�حتاد�ت 

�لقاعة درو�ًسا  يتوىل �سباب كل حزب طرح موقف حزبهم، وكانت 

و�الجتماعية  �القت�سادية  وتو�بعه  �ل�سيا�سي  �لوعي  يف  لي�ض  ثقافية 

�ملهار�ت  عن  هو  عندي-  �الأهم  هو  -وهذ�  ا  �أي�سً بل  فح�سب؛ 

�حلجاجية ومتايز �الأذهان و�سرعة �الإجابة وح�سور �ملعلومة، وكانت 

متعة عظيمة يل �أن �أرى �لعقول تتبارى يف �جلدل، وال �سك �أن ميويل 

�لذ�تية تن�سط معهم من حيث عو�طفي �الإن�سانية مع بع�ض �لق�سايا 

فل�سطني،  مي�ض  �أمر  جرى  كلما  �نتماء�تي  حيث  ومن  �ملطروحة 

�لف�سائل  ن�ساط  ب�سبب  �حلني  ذلك  حامًيا  فل�سطني  مو�سوع  وكان 

مدوًيا يف  ليلى خالد  ��سم  وبروز  �لفد�ئية  �الأعمال  �لفل�سطينية يف 
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�لقاعة بني ي�ساريني ميجدون بطوالتها، وحمافظني ي�ستمونها ومعها 

�لنقا�ض  يف  �أ�سرتك  كنت  وهنا  عنها،  ُمد�فًعا  �أو  م�ستومة  فل�سطني 

بدو�فع ذ�تية، كما �أ�سعى لتجميع �لطالب �لعرب و�مل�سلمني حني ياأتي 

موعد للت�سويت على �أي موقف يطرح حول فل�سطني، مل نفلح قط يف 

ك�سب موقف ر�سمي الحتاد طالب �جلامعة؛ ولكننا ح�سدنا ما يكفي 

من �أ�سو�ت حقق لنا �خلروج بقر�ر �سلبي، ال هو موؤيد الإ�سر�ئيل وال 

هو مع فل�سطني، وكان هذ� قر�ًر� مبثابة �نت�سار كبري لنا؛ الأن �ملعتاد 

يف �الحتاد هو خروجه ب�سجب �سارخ �سد �لفل�سطينيني، وكل �لذي 

يحتاجه مثل هذ� �ملوقف هو �أن ن�ستقطب �أكرب عدد لي�سوتو� معنا 

فقط باأن يرفعو� �أيديهم بكلمة ال �أو نعم بعد �نتهاء �لنقا�سات ومن ثم 

طلب �لت�سويت، و�لت�سويت حق الأي طالب يح�سر وقت �لت�سويت، 

ومل تك �ملهمة �سعبة �إال حني يتمنع بع�ض �لزمالء �لعرب بحجة �أال 

من  من حولهم جللبهم  دور�ننا  من  بالرغم  يح�سرون  فال  جدوى 

بع�ض  عند  �سعبة  هي  وكم  �أيديهم،  لريفعو�  فقط  و�ملقهى  �ملطعم 

�ل�سلبيني �لذين يبخلون برفعة يد قد تدير �جتاه �حتاد �لطالب من 

حال �إىل حال.

ط  كانت بريطانيا يف تلك �حلقبة جنة �لدنيا �لتي ال �أريد �أن �أفرِّ

بها، ولكني قررت �إنهاء �أطروحتي وتقدميها للمناق�سة ل�سبب يخ�ض 

و�لدي رحمه �هلل؛ وذلك �أن �أخو�تي تلك �ل�سنة تخرجن من �لثانوية 

ولي�ض �أمامهن فر�ض يف عنيزة للدر��سة �جلامعية، وجاءين �إح�سا�ض 

�أن و�لدي �سيقع مب�سكلة ب�سبب هذ� �لو�سع، و�أن حل �مل�سكلة يكمن 

����� ������.indd   26 10/20/20   9:10 AM



27الفصل األول: أحاديث الروح

يف عودتي �إىل �ململكة و�أح�سر �أهلي للعي�ض يف مكة ومن ثم در��سة 

�أخو�تي، هذ� �الإح�سا�ض �أعادين للمملكة، ولكن تغري �الأمر كله حني 

فتح معهد عال الإعد�د �ملعلمات يف عنيزة وذلك فور و�سويل الأر�ض 

�لوطن؛ ولذ� قررت �لبقاء يف جدة ومل �أطلب تعييني يف مكة.

هذه ق�سة تو�سح دقة �لعالقة �لوجد�نية بيني وبني �لو�لد رحمه 

�هلل، ومل �أبلغه قط عن خطتي تلك، و�إمنا �كتفيت باالمتنان لنف�سي 

ظل  بعملي  فرحي  ولكن  م�ساعري،  ير�سي  ما  عملت  �إذ  و�سمريي 

بو�لدي،  �لعناية  يف  فر�سي  يقلل  كان  جدة  يف  بقائي  الأن  ا؛  ناق�سً

يف  للمتابعة  حتتاج  كانت  �لدماغ  يف  بجلطة  �أ�سيب  �أن  بعد  خا�سة 

�مل�سالة، ومل  بالتق�سري يف هذه  �أح�ض  وكنت  �لريا�ض،  م�ست�سفيات 

موجة  ب�سبب  �أموري  تاأزمت  ما حدث يل يف جدة حني  كثرًي�  �أكره 

ق�سم  يف  زمالئي  ودخول  �لثمانينيات  يف  �حلد�ثة  على  �لهجوم 

��ستمر�ر مقامي معهم حمااًل،  �لعربية مبو�قف �سدي جعلت  �للغة 

مما دفعني لالنتقال �إىل �لريا�ض، وفرحت بالرغم من وجعي من 

و�أخدمه  و�لدي  من  �ساأقرتب  �أنني  فرحت  �سدي،  �لزمالء  تكالب 

تويف  �هلل  رحمه  ولكنه  �ل�سحية،  حالته  ومتابعات  �لريا�ض  يف 

م�ساعري  وهنا عو�ست  �لريا�ض،  �إىل  و�سويل  من  و�حد  �سهر  بعد 

�ملكلومة باالعتناء بو�لدتي، وقد ك�سبت معها �سنني �متدت خلم�ض 

ع�سرة �سنة كنت معها يف كل �أمر��سها، وقد تعددت عليها �الأمر��ض 

وعرفتها م�ست�سفيات �لريا�ض كلها و�حًد� و�حًد�، وكنت ب�سحبتها 

ب�سبب مو�قف  �أمور كثرية  وت�سهلت يل  فيه،  تقيم  يف كل م�ست�سفى 
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كرمية من �أطباء �أ�سدقاء بذلو� كل جهد لت�سهيل عالجات �أمي، وقد 

�أح�س�ست بال�سبع �لعاطفي بعد �إح�سا�سي �أين ق�سرت يف حق و�لدي، 

فكانت �أمي دو�ء لروحي جعلني �أ�سعر باأن تركي لربيطانيا قبل �أن 

�أت�سبع منها جاءين �أخرًي� بجدوى تطيب بها روحي.

�حلرم  على  ترتدد  �أن  ولكن  عالجها،  يك  مل  الأمي  �سيء  �أهم 

�ملكي و�حلرم �لنبوي، وهذ� �أعظم �لهد�يا �لتي ظلت تفرح بها؛ ولذ� 

نظمت لها برناجًما �متد خم�ض ع�سرة �سنة لتكون على �سلة ممتدة 

رم�سان  يف  �أما  �ل�سيف،  ويف  رم�سان  يف  �ل�سريفني،  �حلرمني  مع 

بجو�ر  �الأو�خر  �لع�سر  لنق�سي  وعائلتي  �أمي  �آخذ  �أن  تعودت  فقد 

وتن�سى  فتية  �سبية  تعود  �أمي  �أرى  كنت  وحينها  �ل�سريف،  �حلرم 

�أمر��سها كلها، وتتفوق علينا كلنا يف علو همتها وخفة بدنها وكاأن 

و�أمر��سه ووهنه، فتنطلق  �أ�سر �جل�سد وعيوبه  روحها حتركت من 

كلنا،  قبلنا  وتكمل عمرتها  وت�سعى  لتطوف  روحها حمركة ج�سدها 

�سوى  تنام  وال  كله يف �حلرم  �لليل  كانت مت�سي  �الأيام  تعاقب  ويف 

ب�سع �ساعات بعد �لفجر ب�ساعة، وتنه�ض ل�سالة �لظهر يف �لبيت، 

على �أن ت�سلي �لع�سر يف �حلرم وتعود لتفطر يف �ل�سقة، ثم تتحرك 

مبا�سرة بعد �الإفطار وتبد�أ ليلتها �إىل وقت �ل�سحور موؤدية �لرت�ويح 

و�لغدة  لل�سغط  و�أدويتها  �أمر��سها  كل  مع  و�قفة  فت�سلي  و�لقيام؛ 

معها  ت�ساحلت  وقد  تبدو  و�الأدوية  �الأوجاع  �أن  �إال  �لقلب،  و�أدوية 

��سرت�طات  كل  متجاهلة  وتنطلق  لتن�سط  روحية  �إجازة  ومنحتها 

كله،  �لليل  وقائمة  كله  �لنهار  �سائمة  �أنها  مع  وتعليماتهم،  �الأطباء 
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وكنت �أنا �لفتى �ل�ساب �أجد ج�سدي ال ي�سل�ض معي لدرجة �أنني �أجلاأ 

للبحث يف �أدو�ر �حلرم �لعليا عن مكان يقل فيه �لنا�ض فاأ�سحب �إحدى 

�لرت�ويح  بني  ما  فرت�ت  يف  �أ�سرتخي  �أن  و�أحاول  �حلرم  �سجاد�ت 

�لر�حة،  من  الأق�ساط  وحمتاًجا  منهًكا  ج�سدي  و�أح�ض  و�لقيام، 

و�أتعجب من حال �أمي ون�ساطها �ملفاجئ و�ملثري للده�سة لنا كلنا منذ 

�لفرحة  ت�سهق متنف�سة ب�سوت  حلظة دخولنا حدود �حلرم، حيث 

مع �قرت�بنا من مبنى �حلرم لدرجة �أين �أمازحها و�أقول ما ر�أيك يا 

�أمي �أن تنزيل من �ل�سيارة وتكملي �مل�سو�ر م�سًيا �إىل �حلرم، كنت 

�أقولها و�أعلم �أنها لن متانع يف ذلك لوال �سعف ب�سرها �لذي ي�سعب 

عليها �مل�سي يف �ل�سو�رع لياًل مع قوة �الإ�ساء�ت �ل�ساطعة �لتي تبهر 

عيونها فتعيق م�سارها، كانت روحها تكركر طرًبا وهي تلبي وتتلفت 

مينة وي�سرة للتمعن يف معامل مكة، وتتعرف على �ل�سو�رع ونحن منر 

بها �سارًعا �سارًعا؛ فتذكر كل �سارع وما فيه من دكاكني، وال تن�سى 

�أن تتذكر بيت خالتي عائ�سة ومنطقة �لعتيبية و�لريع وذلك �جلو�ر 

�أمي  �سهقت  �حلرم  منائر  �سارفنا  و�إذ�  �الأحبة،  وذ�كرة  و�ساكنيه 

و�نهالت دموعها فرًحا بذلك �لبهاء، و�إين الأرى كيف تتحرك وكاأنها 

و�الأر�سفة وحت�سن  �الأر�ض  وتلم�ض  لتطري  �ل�سيارة  �لقفز من  تريد 

تظهر  وهنا  وتلبية،  وتكبري  ودعاء  و�سلو�ت  حمبة  وكلها  �ملنار�ت 

و�آالمها وتعود �سبية تعمرها  �أمر��سها  �لبهية وتخلع  �لفتية  فاطمة 

حمبة �هلل وطعم �لعبادة و�ل�سالة وزمزم و�حلجر و�الأ�سود و�لركن 

�ليماين، هنا تن�سى �لدنيا كلها وت�سبح من �أهل �الآخرة و�أهل �لتبتل 
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و�خل�سوع، وفرحة �لكون كلها �لتي ت�سملني معها؛ الأين �أح�ض حينها 

�أين �أكرمت �أمي و�أبي مًعا؛ الأن و�لدي كان يف حياته �إذ� زرنا مكة مًعا 

ياأمرين دوًما �أن �أم�سك بيد �أمي و�أ�سقيها من ماء زمزم، ويروي يل 

دوًما �أن �أمنية �أمي حني كانت تر�سعني �أن �أكرب و�أ�سقيها من زمزم؛ 

ولذ� ياأمرين بتحقيق هذه �الأمنية لها كلما ذهبنا ملكة، و�إذ� �سربت 

وتروت من زمزم �لتفت �أبي �إليها وقال: هل �سقاك من زمزم...؟! 

ت�سيل  �أتالفى م�ساهدة دمعتها وهي  �ألتفت خلفي كي  وكنت حينها 

على خدها �لطاهر، وهذ� ما يجعلني �أ�سعر �أنني �أبر باأبي و�أكرمه 

كلما �أخذت �أمي ملكة؛ الأنها و�سيته يل، و�الأمر �الأهم �لذي كان ي�سدد 

عليَّ لتطبيقه.

�سيفية  رحلة  وتو�زنها  رم�سان،  من  �الأخرية  �لع�سر  رحلة  تلك 

�أ�سبوًعا يف بيت �أمي  نبدوؤها من �لريا�ض لنمر على عنيزة ومنكث 

وقد  �ملنورة  �ملدينة  باجتاه  �أمي  مع  نتحرك  ثم  �الأ�سرفية،  حي  يف 

تعودت على �لتحرك بعد �لفجر مبا�سرة لت�سيد وقت �لربودة قبل 

و�لقرى  �ملز�رع  بني  ما  مبهًجا  �لطريق  كان  وكم  �ل�سم�ض،  حماأة 

يف  تكون  فلن  ت�سرق  حني  و�ل�سم�ض  وطرية،  رخية  فيه  و�لنفو�ض 

كلها  عائلتي  حيث  بركابها،  تكتظ  �لتي  �ل�سيارة  �أقود  و�أنا  وجهي 

مع حقائبنا وم�ستلزماتنا كلها، ولكن لطف �جلو يخفف من وعثاء 

�ل�سفر، وكلما �سافرنا فجًر� ت�سهلت �لرحلة وت�ساحمت لدرجة �أننا 

يف  ولي�ض  طيارة  يف  وكاأننا  �لنفو�ض  على  ب�سرعة  �ملدينة  �إىل  ن�سل 

�سيارة تدب على �الأر�ض دبًّا، ويف �ملدينة �ملنورة جنل�ض �أ�سبوًعا حيث 
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�أمي وخالتي  �الأختان  تت�ساحب  تقيم هناك، ومن ثم  خالتي مرمي 

�إىل �حلرم م�سًيا لقرب بيت خالتي من �حلرم، ولرغبة �لنفو�ض يف 

�لت�سبع من �لقربى من �لرو�سة �لطاهرة وخا�سة يف )�ل�سحويات(، 

يف  )�سحوية(  �أي  �أمي  على  يفت  ومل  للن�ساء،  �لرو�سة  تفتح  حيث 

�حلرم �لنبوي و�لرو�سة �ل�سريفة، وبعد �أ�سبوع يف �ملدينة نتجه ملكة 

وتظل  كاملني،  �أ�سبوعني  مكة  يف  ومن�سي  مرمي،  خالتي  وت�سحبنا 

�إليه  �إن ت�سل  �ل�سريف؛ فما  �أمي كما هي يف مو�عيدها مع �حلرم 

فطيمة  وتعود  �أمر��سها،  كل  عنها  وت�سكت  �سحتها  لها  تعود  حتى 

�إذ�  �إال  فطيمة  كلمة  تاأتي  وال  مرمي،  خالتي  تلقبها  كما  �ل�سغرية 

�لروح  عودة  من  مرمي  ت�ساهده  ملا  وذلك  مًعا؛  �حلرم  �إىل  دخلتا 

الأختها فطيمة، وتتاآمر �الأختان علينا لتهربا من و�سايتنا وتنطلقان 

يف �ساحات �حلرم وكاأنهما �لطفلتان �ل�سغريتان يف مزرعة جدي 

�سالح �جلهني تلعبان وتاأن�سان دون م�سوؤوليات عائلية وال منزلية، مل 

تدم هذه �ل�سحبة لوفاة خالتي مرمي، وهي �لوفاة �لتي تركت جرًحا 

عميًقا يف نف�ض �أمي، ومل تنقطع عني �أمي من �لدمع كلما �أخذناها 

يف رحلة ملكة لتذكرها مرمي معها يف �ساحات �حلرم.

ظلت رحالتنا �ل�سيفية على هذ� �ملنو�ل، ولكن مع تغري و�حد، 

�حلرم،  يف  �أمي  لت�سحب  مرمي  خالتي  حمل  )�سيليا(  حلت  حيث 

و�أمي حتب �أن تكون يف �حلرم بعيًد� عنا الأمر يف نف�سها تخفيه عنا 

ولكننا نعرفه و�ساأذكره بعد �أن �أ�سري �إىل )�سيليا(، وهي فلبينية تعمل 

يف بيتنا ون�سحبها معنا يف زيار�تنا ملكة، عا�ست عندنا ل�سنني حتى 
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�أ�سبحت من �أفر�د �لعائلة يف �ل�سعور ويف �ملعاملة، ون�ساأت بينها وبني 

�أمي حمبة وح�سنى يف �لتعامل و�لتقدير، وكانت �أمي حتبها وتاأمتنها 

يف كل �أمر، من �ملال �إىل �لرغبات و�لتف�سيالت �خلا�سة يف �ملاأكل 

و�لت�سرف؛  �لتحرك  وطرق  �حلرم  يف  �الأماكن  و�ختيار  و�مل�سرب 

ولهذ� وقعت لنا ق�سة �أرعبتنا لن�سف نهار كامل حيث �ختفت �أمي 

و�سيليا معها منذ ذهابهما �إىل �حلرم يف �ل�سحى، و��ستمر �الختفاء 

�إىل منت�سف �لع�سر، وهنا حتركنا كلنا �أنا وزوجتي وبناتي ومل نرتك 

ركًنا يف �حلرم مل ننظر فيه مرة ومرتني وثالًثا ونعاود �لعودة لكل 

�إىل �سرطة �حلرم ولالإد�رة  �أمي، وال خرب، وذهبت  ركن بحًثا عن 

�ل�سحية ثم �إىل مكاتب �الإد�رة �لعليا يف �حلرم ومل جند �أي �سيء 

ي�سري �إىل �أي خرب عن مفقودتني �أو �سيدتني فيما �سجل يف �ملحا�سر 

يف فرتة �ل�سحى و�لظهر، وظلت تلك حالنا يف قلق ويف ربكة وتخوف 

�لتحري  يعيننا على  موؤ�سر  �أي  ولعدم وجود  للغياب  و�سدمة عنيفة 

�خلوف  و�سهدو�  �حلرم،  يف  �لعاملون  معنا  وتعاطف  و�لبحث، 

و�لتوتر يف وجوهنا، ولكن مل يكن بيدهم �سيء ميكنهم م�ساعدتنا 

�الطمئنان،  وفقدنا  �ل�سرب  وعن  �لغد�ء  تناول  عن  عجزنا  فيه، 

�لطائفني  مع  للطو�ف  وذهبت  �لع�سر  �سالة  و�نتهت  �لوقت  ومر 

�أن  �أماًل يف  وبناتي من حويل، وقررنا �لتفرق بني �سفوف �لطو�ف 

نرى �أمي تطوف، ومن عادتها �أن تطوف بعد �لع�سر، ولكن ال �أحد، 

�ملكرمة  �إمارة مكة  للتو��سل مع  و�ل�سعي  لل�سقة  �لعودة  وهنا قررت 

يحرك  م�سوؤول  الأي  الإي�سايل  �الأ�سدقاء  بع�ض  هو�تف  م�ستخدًما 
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لنا ق�سية بحث عن �أمي و�ساحبتها، وما هي �إال حلظة و�سج بيتنا 

كله بال�سر�خ و�لبكاء...، ها هي �أمي تدخل علينا يف �ل�سقة ومعها 

)�سيليا(، و�أمي تلهث وكاأن حيويتها ون�ساطها يف مكة طارتا وعادت 

وج�سمها  عليه  ومتددت  ل�سريرها  مبا�سرة  وحتركت  �الأمر��ض  لها 

�أن ترتاح، وركزت على  �أنها تريد  كله يرجتف، وكل ما ظلت تقوله 

من  ونعفيها  نرتكها  �أن  فقط  منا  تريد  وكاأنها  �الرتياح  يف  رغبتها 

و�نق�سع همنا،  �الآن  �رحتنا  �أننا  �ملهم  وهذه هي �حلقيقة،  �لكالم، 

وعرفنا �أن �أمي بخري وهذ� هو �ملهم، كما �أدركنا �أنها تريد منا �أال 

جنرجرها يف �لكالم، وهنا فعاًل عادت �أمي �سبية، ولكنها يف هذه 

عن  ي�ساألوها  �أن  �أهلها  من  تريد  ال  �سقية  �سبية  �أ�سبحت  �للحظة 

�سغبها عليهم، و�سحكنا كلنا على هذ� �ل�سعور باأن فطيمة ت�سحك 

علينا، ولكن كيف لنا �أن نعرف...!

و�نفردت  علينا  فاأ�سفقت  وحريتنا  حالنا  )�سيليا(  الحظت 

ك�سفت  باأنها  �أمي  نبلغ  �أال  �سريطة  �لق�سة  عليها  وق�ست  بزوجتي 

بالق�سة،  تبلغنا  �أال  )�سيليا(  من  طلبت  قد  �أمي  وكانت  لنا،  �ل�سر 

وكانت تنوي كتم �خلرب لوال ما ر�أته علينا.

بعد  �لظهرية  وقت  �لطو�ف  قررت  �أمي  �إن  )�سيليا(:  لنا  قالت 

�سالة �لظهر، وحاولت منعها ب�سبب �سدة �حلر و�سقعة �ل�سم�ض يف 

�ل�سغط  يف  �رتفاع  لديها  ملن  �ملغامرة  بهذه  ت�سمح  ال  �سحتها  حني 

و�ختالل يف �لغدد وم�ساكل يف �لقلب، وتعليماتنا كلنا هي يف جتنب 

�لطو�ف يف �لظهرية �ل�سغري منا و�لكبري، ولكن �أمي خريت )�سيليا( 
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بني �لطو�ف معها �أو �ملكث يف �لرو�ق حتى تعود �إليها، و��ست�سعبت 

)�سيليا( ترك �أمي لوحدها، فم�ست معها وطافتا مًعا، و�أح�ستا مًعا 

و�نكتام  �لن�سائي  �للبا�ض  م�ساكل  مع  �لهامات  على  �ل�سم�ض  بوقع 

�حلر�رة  تزد�د  حيث  �ل�سود�ء،  و�لعباءة  )�لغطوة(  مع  �لتنف�ض 

�لو�لدة  �ل�سيدة  �لطو�ف ذهبت  وبعد  ورهًقا،  وتعرًقا  وكتًما  حر�رة 

تقطع  مع  وت�سعده  �لدرج  وتهبط  زمزم  من  لت�سرب  حتت  لتنزل 

نف�سها ومعاناة �ساقيها وقدمها �حلايف و�إرهاقها من بعد �لطو�ف، 

تتاأمل  للكعبة  و�جتهت  �ل�سنة  ركعات  �سلت  حيث  للرو�ق  وعادت 

حتى  �أحبتها،  من  و�ملا�سيات  �ملا�سني  لتذكر  وتعود  لربها  وتبتهل 

لل�سقة  �لذهاب  ت�ساأ  ومل  و�سوئها  بتجديد  فرغبت  �لع�سر  �قرتب 

�سالة  فتفوت  للبقاء  ت�سطر  �أن  خ�سية  مبا�سرة  للحرم  �ملجاورة 

ملنطقة  �لدرج  نزول  من  معقدة  بدورة  ومرت  �حلرم،  يف  �لع�سر 

ولتبقى  �لع�سر  ب�سالة  لتلحق  و�لتعب  باللهاث  و�سعوده  �لو�سوء 

بعدها لبع�ض �لوقت قانتة د�عية خا�سعة، ثم عادت لل�سقة باحلالة 

�لتي �سهدناها فيها، وحالنا كانت مثلها لي�ض يف رهق �جل�سد ولكن 

يف وجع �النتظار وحرقة �الأ�سئلة �لتي ال جو�ب عليها، عرفنا �لق�سة، 

و�أخذت  غد�ءها  وتناولت  �أنفا�سها  لها  وعادت  �أمي  �رتاحت  وحني 

يف �رت�ساف �ل�ساي بالنعناع �ملدين كما حتبه، جل�ست معها ممازًحا 

الأزيح عن روحي روعتها فقلت لها: هاه يا �أمي �إي�ض �لق�سة، قالت 

وتعبنا  لل�سقة  نرجع  وما عرفنا  ب�ض �سعنا  وليدي،  يا  فيه ق�سة  ما 

نبحث عن �لعمارة...، مل يك بيدي �إال �أن �أ�سحك وي�سحك �جلميع 
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معي، ونردد �حلمد هلل على �سالمتك يا �أمي، و�حلق على )�سيليا( 

كيف �سيعت مدخل �لعمارة، وتركنا �لق�سة مت�سي ما دمنا جميعنا 

�ساملني غامنني وهلل �حلمد.

فيها  لنجل�ض  �ملنورة  �ملدينة  �إىل  رجعنا  مكة  يف  �أ�سبوعني  وبعد 

�أ�سبوًعا ونعود لعنيزة.

يف طريق عودتنا لعنيزة الحظنا �أن �لطريق كان خفيًفا بعد �أن 

�بتعدنا عن حدود �ملدينة �ملنورة مما �أغرى بنتي رحاب يف �أن ت�سوق 

و�سلمتها  وعقايل  )�سماغي(  و�ألب�ستها  فوًر�  وو�فقْت  بنا،  �ل�سيارة 

�ملفاتيح، وكانت قد تدربت على �ل�سياقة يف �لرب ويف �أمريكا ومل تك 

ذلك  �الأنظمة  يف  �مل�سكل  ولكن  �لقيادة،  مهارة  يف  م�سكالت  لديها 

عليها  �ملحا�سبة  جتري  خمالفة  هذه  وتعد  2000م(،  )عام  �حلني 

وب�سدة، وهذ� ما جعل �أمي تتوتر ولكنها مل ترغب �أن تك�سر خاطر 

م�ساغبة  حفيدتك  ترى  و�أقول  �أمي  �أمازح  �أن  و�أو�سكت  حفيدتها، 

مثل جدتها، ولكني منعت �لنكتة يف منت�سف حنجرتي كي ال �أحرج 

�ل�سر،  ك�سفت  �أنها  �أمي  علمت  �إن  �سعيدة  تكون  لن  �لتي  )�سيليا( 

و�ساقت بنا رحاب طول �لطريق حتى م�سارف مدينة �لر�ض.

وفور و�سولنا لعنيزة �سقطت �أمي على �سريرها لتعود لها �أمر��سها 

و�أوجاعها و�أدويتها، تلك �الأوجاع �لكرمية �لنبيلة �لتي منحت فطيمة 

و�الأعمق  �الأكرب  حبها  فيها  متار�ض  ��سطر�رية  �إجازة  �جلهنية 

باأ�سبوعني يف بيت �هلل �حلر�م، ومثلهما يف حرم نبيه حيث �لرو�سة 
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زمزم  و�الإميان  �حلياة  وبئر  مكة  يف  �مل�سرفة  و�لكعبة  هنا  �ملطهرة 

�لرحمن؛  �لرحيم  ر�سو�ن  مظلة  وحتت  �ملغفرة  جو�نح  بني  تطوف 

عن  يغنيها  ما  و�لتقوى  �الإميان  جرعات  تعطيها  فتية  �سبية  فتعود 

جرعات �الأدوية، دو�وؤها �ملحبة هلل وباهلل، ودمعات على �أبو�ب �هلل، 

�ل�سغط  �رتفاع  من  تخاف  لن  وهناك  باهلل،  �لعائذين  مقام  حيث 

تختار  �لرتحال،  وعثاء  وال  �ل�سم�ض  لفح  وال  �لغدد  توتر�ت  من  وال 

لنف�سها ما يريح روحها فتمنحها روحها وقوًد� يخل�ض ج�سدها من 

ا روحيًّا  �أوجاعه وقيوده و�إعاقاتهم، ومتنحني �أنا وفوزية وبناتنا ر�سً

باأننا وفينا بو�سية �أبي، »��سق �أمك من زمزم يا عبد�هلل«، تلك كانت 

وما  �الأر�ض  عندي  تعدل  وهي  �أمي،  ومع  الأبي  ووعودي  مو�عيدي 

عليها، وكم ظللت ممتًنا لنف�سي كما مل �أمنت لها من قبل وال من بعد؛ 

الأين خدمت �أبي و�أمي باأهم و�سية �ئتمناين عليها، �سربنا من زمزم 

كلنا، وبقيت زمزم يف قلوبنا تطهرنا كلما �حتجنا �إىل �لتطهري.

�إىل  عدنا  حيث  عنيزة  يف  �أ�سبوع  بعد  �ل�سيفية  رحلتنا  و�نتهت 

�لريا�ض، وظلت تلك حالنا �سيًفا ويف رم�سان، حيث ن�سحب �أمي 

�إىل �لربكة و�لقد��سة و�ملحبة، وتوفيت �أمي عام 1424هـ/ 2004م، 

و�أ�سميها  �جلهنية  )ي�سمونها  مقالتي  يف  رويتها  ق�سة  ولوفاتها 

.
(1(

�أمي(

�أمي(،  و�أ�سميها  �جلهنية  ي�سمونها  )�جلهنية،  بعنو�ن:  الريا�ض،  جريدة  يف  )1) ن�سر 

مكة  نادي  اجلهنية،  كتابي:  يت�سدر  و�ملقال  نف�سه،  بالعنو�ن  جوجل  يف  �طلبها 

�الأدبي. 

����� ������.indd   36 10/20/20   9:10 AM



37الفصل األول: أحاديث الروح

4. جماورة النبي

يف عام 1980م ح�سلنا على هبة مبهجة، حيث علمنا عن �سيدة 

جد�وية فتحت رو�سة لالأطفال، وتقوم هي نف�سها باأمر �لرو�سة بدًء� 

�إعادتهم  نحن  نتوىل  �أن  على  �سباًحا  �لبيت  من  �أطفالنا  �أخذ  من 

وهي  عندها،  طفل  بكل  لتعتني  �لرو�سة  يف  هي  تظل  حيث  ظهًر�، 

غادة،  لبنتي  مبهًجا  خرًب�  هذ�  جعل  مما  �لتعامل،  ور�قية  مثقفة 

وكانت وحيدتنا حينها، ولي�ض يف بيتنا �أي متعة لبنت يف �سنها غري 

و�آخر  وقت  بني  ترفيهها  نحاول  ونحن  �سم�سم،  يا  �فتح  ت�ساهد  �أن 

يف رحالت للبحر، ولكن مل يكن لديها جو طفويل لتعي�ض مرحلتها 

موعد  قبل  ح�سرت  باأيام  للرو�سة  دخولها  بعد  مثلها،  �أطفال  مع 

خروجها مما ��سطرين للبقاء يف �ل�سيارة �نتظاًر� للموعد، و�سغلت 

نف�سي بالقر�ءة، وقد فتحت نافذة �ل�سيارة، حيث كنت يف ظل �سجرة 

ويت�سلل يل هو�ء عذي يف �سهر دي�سمرب، حيث يتلطف �جلو يف جدة، 

بني  �نتباهي  لفت  حديًثا  يل  ت�سرب  �سيارتي  نافذة  �أ�سبحت  وهنا 

م�سري هو �سائق حافلة �لرو�سة، ومياين هو حار�ض �لرو�سة، وكان 

بنيلها  م�سر  له  ي�سف  �ليماين  مع  �حلديث  يف  منهمًكا  �مل�سري 

ومل  عي�سها،  ورخاء  �أر�سها  وبركات  وقمحها  وفو�كهها  وخ�سرتها 

يفته �أن ينوه �أنه مل يح�سر جلدة طلًبا للمال، ويركز منبًها �ساحبه 

�أال يذهب به �لظن ذ�ك �ملذهب، وما كان من �ليماين �إال �أن �سلم 

له بذلك و�أكرث له من ترديد تربيكاته مب�سر ورفاه عي�سها، فز�ده 

�مل�سري نفحة من خيال جميل و�أكمل بالقول: �أنا جئت هنا ملجاورة 

����� ������.indd   37 10/20/20   9:10 AM



القلب المؤمن 38

�لنبي، �أما م�سر فكلها خري ومال وال �أحتاج �إال لربكة �لنبي، وبارك 

له �ليماين قوله وز�ده متاهًيا مع ق�سته.

و�ساأقف هنا على �لق�سة عرب موقف �ليماين، وهل عجز عن ك�سف 

)�لفهلوة(،  وجه  �آخر غري  وجًها  لالأمر  �أن  �أم  �لق�سة  )�لفهلوة( يف 

و�ساأفرت�ض �أن �مل�سري �سادق مع نف�سه، مبعنى �أنه ي�سوغ رو�يته بحبكة 

متقنة �لتقطها �ليماين ومتاهى معها؛ فامل�سري يريد �أن يرتجم غربته 

من رحلة لطلب �لرزق فقط، ومن رحلة يف �لتعب و�لكدح ويحولها �إىل 

رحلة يف �ملحبة، و�إن جنح يف حبكته �خليالية هذه ف�سيخفف عن نف�سه 

وقع �لغربة ووعثاء �الغرت�ب، و�سيجعلها رحلة يف حمبة �لنبي، ولكي 

يوؤكد هذه �ملحبة ال بد �أن يقول لنف�سه قبل غريه �إنه يحب م�سر، و�إنها 

ل حياتهم؛ ولذ� فهو مل يرتكها  بلد خري�ت وبلد غنية ت�سبع �أهلها وجتمِّ

الأنه حمتاج �أو طالب مال، ولكنه جاء حمبة للنبي، وغامر يف تفويت 

�سوؤ�ل عن كون جدة بعيدة عن �ملدينة �ملنورة؛ الأنه �سيقول حينها �إن 

�ل�سعودية كلها د�ر �لنبي، ومن دخل �سمن حدودها فهو جار للنبي، 

ومل  �مل�سري  يجادل  مل  �أنه  بدليل  �ملعنى  هذ�  جمار�ة  �ليماين  وقرر 

ي�سخر من حبكته، وظل يردد ما �ساء �هلل، ما �ساء �هلل، وكنت �أملح وجه 

�ليماين جملاًل بالب�سا�سة، ول�سانه يلهج بال�سالة و�ل�سالم على ر�سول 

�هلل، وهنا يتو�فق �لطرفان على معاجلة غربتهما ومتاثلها يف �لظرف، 

و�سيجد �ليماين متعته هنا يف فر�سية جماورة �لنبي؛ الأنه حمتاج لهذ� 

�لعالج �لروحي مثله مثل �مل�سري؛ ولذ� متت �حلكاية ب�سالم وجد�ين 

بينهما ومل تقع يف جدل عقالين يف�سد �ملعاين وي�سوه �ل�سردية.
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�لقلب  ت�سديق  و�سفيعها  �خليال،  وقودها  �إميانية  حالة  هذه 

للقلب، ولو فر�سنا وجود �سخ�ض �آخر غري �ليماين �أو لو �أن ف�سوليًّا 

لته�سمت  جملجلة  �سحكة  مبجرد  ولو  �لق�سة  من  و�سخر  تدخل 

�ملعاين كلها وحتول قلبان فرحان �إىل كدر يظل معهما كلما ر�أياين 

�أح�سر للرو�سة ويذكرهم وجهي بهذ� �لرجل �لذي قتل �لفرحة يف 

قلبيهما.

و�لقلوب ت�سدق بع�سها  �لقلب،  �لقلب مع  كان حديثهما حديث 

جدل  يف  لت�سابكا  هنا  �لعقل  حترك  ولو  بع�سها،  نب�سات  وتلتقط 

وتعنيف  بخ�سام  تنتهي  وقد  �مل�سري،  من  �ليماين  �سخر  ورمبا 

وتباعد، لكنهما ظال متاآلفني، وقبل �أحدهما �الآخر ومتاهى معه يف 

حلظات �سنعتها �ملحبة وتر��سي �لنفو�ض على تكاذب جميل ومبدع 

ل حلظات حياتهما وزودين بنفحة حمبة نالني بع�ض �أثرها، �إذ  جمَّ

حترك قلبي و�أ�سكت عقلي هنيهة، فع�ست متعتهما معهما دون تنكيد 

ينعك�ض عليَّ مبثل ما ي�سوه جل�ستهما.
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ثانًيا: الأفكار القلبية

1. اخل�س�ع/فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك

�لتي  �أعظم و�أعمق تف�سري للقر�آن هو �خل�سوع، فهو لغة �لقلوب 

�لبدن  معه  فيتحرك  �لقلب  يتحرك  فقط  �أحد،  من  �إذًنا  تنتظر  ال 

�لعقل  ويتو�رى  د�خلية،  باأو�مر  دموًعا  �لعيون  وتنهمر  ق�سعريرة 

و�أحكام �ملقام و�ل�سن و�لظرف، و�أنت ال تعلم متى يخ�سع قلبك ولو 

�أمرته ملا ��ستجاب؛ الأنه لي�ض طوعك وال حتت خيارك، وكما ينب�ض 

ا دون  وي�سخ �لدم يف عروقك دون �سلطة منك عليه فاإنه يخ�سع �أي�سً

توجيه منك، ولو تخ�سعت فاإن قلبك �سيعرف �أنك تت�سنع ذ�ك؛ الأنه 

تعرفها ويفهمها بغري ما تفهمها،  توقيتات �خل�سوع بغري ما  يعرف 

و�لتخ�سع �سيكون �أمًر� عقالنيًّا ي�سدر برغبات و�عية، ويكون �سببه 

�ملرء  يحاول  وقد  للقلب،  �لذ�تي  �خل�سوع  بنق�ض  �حل�ض  هو  عادة 

ذلك، و�ستكون هذه عالمة على رغبة و�عية، وقد تقود مع �ملد�ومة 

�إحد�ث نوع من �خل�سوع ير�سي رغبات �لوعي، ولكنه  �إىل  و�لدربة 

الأن  وذلك  خارجي؛  توجيه  دون  ياأتي  �لذي  �لعميق  �خل�سوع  لي�ض 

�لقلب حني ي�ستقبل �الآيات عرب حا�سة �الأذن �ل�ساغية وتر�سله �إىل 

د�خل �لروح هنا حتدث ��ستجابات تلقائية ال يتحكم فيها �لعقل وال 
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يتحكم فيها �خلارج، و�لفاعل هنا هي �لروح �لد�خلية �لعميقة؛ �إذ 

�ملحركة  تعي كيف تختار ن�سو�سها  ينا�سبها؛ وهي  تلتقط فقط ما 

وتختار توقيتها �ملنا�سب؛ ولذ� فاخل�سوع لغة خا�سة للروح �لتي تختار 

�ل�سيغة ودرجة �خل�سوع ومدته، وخ�سوع هذ� غري خ�سوع ذ�ك، ولو 

جربنا �أن نتتبع �لكامرية وهي تنتقل بني �سفوف �مل�سلني يف �حلرم 

�ل�سريف وقت �لرت�ويح يف رم�سان، حيث �سن�ساهد �لنا�ض يختلفون 

يف خ�سعاتهم وال يتو�فقون على �آية و�حدة يخ�سعون معها؛ بل �سرتى 

رجلني متجاورين �أحدهما مغمور بدموعه وينتف�ض ج�سده مرتع�ًسا 

بتمعٍن  م�سغًيا  هادًئا  �ساكًنا  يظل  جاره  بينما  �لقر�ءة؛  �سوت  مع 

�مل�سهد  قر�ءة  يف  مو��سلتك  مع  ثم  خ�سوع،  دون  ولكن  عليه  يظهر 

�سرتى تنقالت حاالت �خل�سوع بني �لوجوه و�لكامرية �لتي تدور حول 

�ساحات �حلرم؛ فيخ�سع ذ�ك وي�سكن هذ�.

ت�ستمر رحلة �خل�سوع بني �لوجوه يف متايز عجيب ومده�ض، وهذ� 

يعني �أن للقلوب تنوعاتها يف �ال�ستقبال ويف �لتفاعل و�النفعال، ولن 

جتد ر�بًطا و��سًحا ملاذ� خ�سع هذ� لهذه �الآية ومل يخ�سع ذ�ك لها، 

وكيف الآية و�حدة �أن حترك بع�ض �أنا�ض وال حترك �آخرين، وكيف 

يتبدل �لدور؛ حيث ترى و�حًد� كان �ساكًتا من�سًتا ثم ينفجر خ�سوًعا، 

بينما ذ�ك �لذي كان خا�سًعا قبل حلظات هد�أ و�سكنت نف�سه وعاد 

لالإن�سات �ل�سامت، وهذ� يعني �أن لكل �أن�سان قر�آنه �خلا�ض، وكاأن 

�أخر  �آيات  ولغريه  معها،  فيتجاوب  ا  تخ�سي�سً له  نزلت  �آيات  بع�ض 

�أن هناك  �لقر�آن  نلم�ض يف حياتنا مع  �أننا  يتجاوب معها، وال �سك 
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�لقر�ء؛  مع  حالنا  تكون  ذلك  ومثل  مبا�سرة،  تخ�سنا  كاأنها  �آيات 

�أرو�حنا ون�سمع معهم  فهناك قر�ء يحركون م�ساعرنا وتهتز معهم 

�الآيات، و�أحياًنا ن�سمع �آية وكاأننا ن�سمعها الأول مرة مع �أننا قر�أناها 

من قبل كثرًي� ومل ت�ستوقفنا، وفجاأة ن�سعر �أنها تيقظت فينا و�لتقطت 

�إح�سا�سنا بها، و�سيظل هذ� �لنوع من �الآيات مالزًما لنا بعد �أن كنا 

غافلني عنه، ورمبا ُتفتح لنا عالقة خا�سة مع كتاب �هلل، و�سيحرك 

مع  غفلتنا  على  الأنف�سنا  منا  تاأنيب  ذلك  وكاأن  �لنوع خ�سوعنا  هذ� 

�آية لها عالقة خا�سة مع قلوبنا لكننا تاأخرنا يف �كت�سافها، وحتًما 

لغاتهم وظروفهم، ومع  تتنوع ح�سب  �لنا�ض يف �حلرم  فاإن م�ساعر 

�لقر�آن  يحفظون  ولكنهم  �لعربية  �للغة  يجيدون  ال  منهم  كثرًي�  �أن 

ويعرفون معاين �لقر�آن، ولكنهم قد يخ�سعون حتى لغري ما يعرفون 

�ملكان و�حل�سود وجو  �ملقرئ وملعنى  تاأثري�ت ل�سوت  ب�سبب  معانيه 

يحتاج  ال  و�ملطر  عليه،  يهطل  �ملطر  ي�ستقبل  وكاأنه  �لروحانية؛ 

ونرب  وترتيله وجتويده  بلفظه  �لنفو�ض  وقع على  وللقر�آن  لرتجمان، 

روح  مع  تت�سافر  �سوتية  موؤثر�ت  كلها  وهذه  وتوقيعاتها،  �لقر�ءة 

�ملكان وروح �للحظة �إن كانت حلظة حج �أو عمرة، �أو حلظة توقيت 

وهنا  �لنف�سية،  و�حلال  �لظرف  ومع  �لنف�ض  مع  روحية  عالقة  له 

�أدق حلظاتها مع �ال�ستقبال و�ل�سفاء  فاخل�سوع هو لغة �لقلوب يف 

ح�سب  تده�سنا  مفاجاأة  وكاأنه  بتلقائية  �أحياًنا  علينا  يطر�أ  �لذي 

لدمعة  �للحظة  تن�سج  وفيها  منا،  ولي�ض  منها  �ملختارة  توقيتاتها 

تتحدر من �لعني دون ��ستئذ�ن.
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مع  �لن�ساء  وبكاء  يو�سف  �سورة  ليلة  �أحتني  كنت  �سغري  يف 

�لثانية  �لليلة  يف  وياأتي  �سنة،  كل  رم�ساين  موعد  وهذ�  �لقر�ءة، 

ع�سرة من رم�سان يف تر�ويح �مل�سجد، وكنت �أت�سمع الأ�سو�ت �لن�ساء 

خا�سعة متك�سرة مع �سوت �لقارئ وهو يقر�أ ق�سة يو�سف وما جرى 

الأبيه حيث �بي�ست عيناه من �لدمع، فتنهمر دموع �لن�ساء على حال 

�لكبد  فلذ�ت  فقد  معنى  يعرفن  �أنهن  وال�سك  كبده،  فلذة  فقد  �أب 

بتاأثر  �ملتتابعة  �الآيات  مع  ن�سيجهن  ي�ستمر  ثم  �لروح،  على  و�أثرها 

مت�سل عن ماأ�ساة �لفقد و�ل�سياع مع بقاء �الأمل، وي�سعل بقاء �الأمل 

�آمالهن �خلا�سة ويح�س�سن بفقدهن  قلوب �لن�ساء وكاأنهن ينتظرن 

باأ�سو�ت  الأ�ستمتع  له  مو�قيتي  �أ�سبط  �سنوي  موعد  وهذ�  �خلا�ض، 

�ل�سعر  �أكتب  كنت  حني  ق�سيدة  عنه  كتبت  وقد  �لباكيات،  �لن�ساء 

يف �سغري، ولكني تركت �ل�سعر بعد �أن ��ستغنيت بالنقد و�خلطاب 

�لتي  �لن�ساء  �أ�سو�ت  وتظل  �لبالغي،  �خلطاب  عن  بدياًل  �ملعريف 

�ملعاين  يف  درو�ًسا  لتمنحني  ذ�كرتي  يف  ت�سع  �سغري  يف  �ختزنتها 

هذ�  يف  ما  و�أعمق  �ملتنوعة،  ولغاتها  �لب�سرية  �لنف�ض  يف  و�لتاأمل 

�لتنوع هو لغة �لقلوب حني تخ�سع مع لغة �الإله، وتتحد �لروح منتجة 

تتدخل  ال  و�لتنزيل يف متاٍه  �لوحي  لغة  مع  متجاوبة  لغتها �خلا�سة 

ترجمان،  دون  �لعظيم  �لن�ض  تفهم  فالقلوب  �ملعاين؛  �سروط  فيه 

وهذه �أعلى درجات �لفهم و�أعلى درجات تف�سري �لقر�آن حني تف�سره 

�لقلوب، ويتاأتى معناه من �لروح ويتحرك على �جل�سد دمًعا يف �لعني 

و�نتفا�سة يف �لبدن.
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2. هل يخ�سع العقل...؟!

�سوؤ�ل غريب بكل تاأكيد وال يت�سق مع فر�سيات �لبحث �ملنهجي؛ 

فالعقل جاف وبارد، هكذ� نت�سوره، ولكننا لن نعدم فر�سيات تن�سب 

للعقل نوًعا من �لن�ساط �لعاطفي، وتعريف معجم )كيمربدج( يعرف 

يفكر�،  �أن  على  قادرين  يجعله/ها  �ل�سخ�ض  يف  »جزء  باأنه  �لعقل 

�أك�سفورد يعطي  �أن معجم  ويح�سا بامل�ساعر، ويفهما �الأ�سياء«، كما 

�الإح�سا�ض  لوظيفة  تخ�سي�ض  �لتعريفات  ويف   ،
(1(

مماثاًل تعريًفا 

بامل�ساعر، �إ�سافة �إىل وظائفه �لعقالنية، و�سرنى �أمثلة لعقول علمية 

وفل�سفية تربت وتدربت و�أنتجت ح�سب �سروط �لعلم و�لفل�سفة، ثم 

دخلت بتجارب جتمع بني �لعقل و�لقلب، ومتار�ض �أنو�ًعا من �خل�سوع 

للدعاء  �لعميقة  �ملعاين  كولينز  فر�ن�سي�ض  �كت�سف  وقد  �ل�سايف، 

بتمييزه بني دعاء هدفه جلب �ملنفعة وكاأن �لد�عي يحاول �أن يجعل 

وتتجدد  �للحظة،  تلك  يف  يتطلبه  ما  يعطيه  باأن  ربه  تغري  دعو�ته 

�لطلبات وتتنوع مع كل حالة من حاالت �لدعاء، بحيث يكون توقيت 

�لدعاء مع توقيت �الحتياجات ودرجتها ونوعها، ولكن هناك دعاء 

عالقة  يف  معه  و�الرتباط  �هلل  على  للتعرف  و�سيلتنا  ليكون  يرتقى 

معمقة جتعلنا نفهم حياتنا و�ألغازها، فيما يثري تعجبنا �أو ما يلتب�ض 

علينا، �أي �أنها عالقة تتاأ�س�ض على �الرتباط مع �هلل حلظة �لدعاء 

)1) عن تعريفات �لعقل �ملعجمية و�ملفاهيمية �نظر كتابي العقل املوؤمن/العقل امللحد 

�ض �ض 150-160 �لعبيكان، �لريا�ض 2020م. 
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�إليه  �لو�سل مع حلظة �البتهال  لنا، وكلما تعمقنا يف  وفهم ر�سائله 

.
(1(

فهمنا ر�سائله �أكرث و�أعمق

طويلة  رحلة  بعد  �إال  كولينز  يبلغها  مل  �الإميان  من  درجة  وهذه 

جيله  مع  وتو��سل  �أواًل،  و�لديه  عن  ورثه  �لذي  باالإحلاد  �بتد�أت 

ومد�ر�سه وتعليمه يف مر�حله كلها، فهو ينتمي �أ�ساًل لثقافة �الإحلاد، 

ومل يكن �الإميان مو�سع �سوؤ�ل عنده وال عند و�سطه �ملعا�سي و�لعلمي، 

)�لال�أدري مفهوم  فيها  عليه  يغلب  �الكرت�ث  عدم  من  بفرتة  ومر 

�ملعرفة  يف  ترقيه  مع  باالإحلاد  للقطع  مييل  �أ�سبح  ثم   ،)agnostic

و�أنه يف�سر �سر  بالعلم �لطبيعي  و�إميانه  �لطبيعية  �لعلوم  و�لعلم يف 

�لكون، ولكن ويف مطلع �لع�سرينيات من عمره بد�أ ي�سعر بامللل من 

تخ�س�سه �لعلمي �جلاف، وجلاأ ل�سم تخ�س�ض �لريا�سيات مبا �أنها 

حترك فيه حا�سة �لفهم و�لتحدي مع �لفر�سيات، ثم حتركت نف�سه 

نحو تخ�س�ض �لطب، ومتكن من �حل�سول على قبول لدر��سة �لطب، 

ومتكن من قتل حالة �مللل بجمعه بني �لريا�سيات �لتي يحبها و�لطب 

�لب�سر �ملحتاجني خلدمته،  �إن�سانيًّا يف خدمة  �لذي �سيمنحه معنى 

دخل  �ملر�سى  ومبا�سرة  �لتدريب  ملرحلة  در��سته  و�سلت  وحني 

�مل�ست�سفى مزوًد� باأخالقيات �ملهنة؛ و�أولها �أن يحرتم خ�سو�سيات 

متاأكًد�  وكان  مهنيته،  على  توؤثر  بعالقات  نف�سه  يقحم  وال  �ملر�سى 

متام �لتاأكد �أنه لن يفرط مبهنيته، ولكن �أموًر� �أخذت حتدث �أمامه 

حني الحظ مر�ساه وعالقتهم مع �الإميان، وكلما تعزز �إميان �أحدهم 

(1( F.collins: The Language Of God 220. Pocket Books. London 2007.
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ظهرت عليه عالمات �لر�سا وحتمل ماأ�ساته �ل�سحية، وظل يعرب عن 

حمبة هلل تتعمق مع تعمق �الآالم، وتعجب من هذه �لعالقة �لغريبة 

حترك  وهنا  �ل�سقاء،  وقت  �ل�سعادة  ثم  ومن  و�لر�سا  �الإميان  بني 

عقله لطرح �الأ�سئلة، وجاءه �أول �سوؤ�ل فل�سفي مما مل يخطر بباله 

من قبل: �إن كان �الإميان مينح �سنًد� معنويًّا يقوي معنويات �ملري�ض 

يف �أحلك حلظات حياته فهذ� يعني �أن �الإميان قوة جبارة لها تاأثري 

قوي يتغلب على حال �لوهن و�النك�سار �لب�سري، و�ال فما معنى �أال 

ينتك�ض �إميان �ملر�سى مع �نتكا�ض حالتهم �ل�سحية في�سابو� بخيبة 

(1(
�لظن باإمياٍن مل ي�سعفهم وقت �حلاجة...!؟

هذ� �سوؤ�ل حتدى عقل كولينز وفتح له ما كان قاله �لغز�يل من 

حريته  وز�دت   ،
(2(

عجزه« ك�سف  على  قدرته  يف  �لعقل  »ميزة  قبل: 

وعجزه حني تو�جه مع �سيدة مري�سة ت�ساأله من باب �لف�سول وهي 

طريحة �ل�سرير: هل لديك رب تعبده...؟، ومل يجد لديه جو�ًبا، فهو 

حينها بال رب، ومل ي�سبق �أن �ساأل نف�سه عن رب يعبده.

�لعلمية طلًبا  تختلف جذريًّا عن رحالته  رحلة  لكولينز  و�بتد�أت 

للعلم يف ردهات �جلامعات، هي رحلة �أخذته لطرق �أبو�ب �لكني�سة، 

ا  فر�سً الأ�سئلته  يجد  مل  �لعنيد  وعقله  �لعلمية  ونظرياته  بعلمه  لكنه 

كافية يف �لكني�سة، ولكن ق�سي�ًسا فهم متانة عقل كولينز فاأهدى له 

�إىل موؤمن متو�ساًل بالفل�سفة  ، هو ملحد �سابق حتول 
(3(

كتاًبا للوي�ض

(1( Ibid 19-20.

)2) عن �لغز�يل وتعريفه للعقل �نظر: العقل املوؤمن/العقل امللحد، �ض149. 
(3( C.S. Lewis: Mere Christianity.Harper Colins. London 1952.
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يتعمق  كولينز  و�أخذ   ،(Moral Law( �الأخالق  نظرية  على  وركز 

بالعلم  من�سغاًل  عقله  ظل  ولكن  وفل�سفاتها،  �الأخالق  نظريات  يف 

ونظرياته، وهي نظريات ذ�ت قوة جبارة يف تاأثريها على �لعقل �مللحد 

تبًعا للمعنى �لعام باأن �لعلم �لطبيعي يغني عن �هلل، وهنا و�جه كولينز 

علمه ونظريات �لعلم وتتبع �لنظريات �لعلمية و�حدة و�حدة؛ ليبحث 

هل يتعار�ض �لعلم مع �الإميان، وهل نحن بخيار حتمي بني �أن نوؤمن 

بالعلم �أو نوؤمن باهلل، �أم ميكننا �جلمع بني �لعلم و�الإميان، وو�سل يف 

نهاية �لبحث ليح�سم �ل�سوؤ�ل باأن �لعلم و�الإميان ال يتعار�سان، وقد 

عر�ست بتف�سيل مل�ستخل�ساته �لعلمية �لتي و�سل عربها لك�سف لغة 

ل�سنو�ت  عمل  �لذي  �الأمريكي  �لعلمي  �لفريق  رئي�ض  �أنه  ومبا  �الإله، 

مع  عنها  باالإعالن  و�سارك  �لب�سرية  �جلينية  �خلريطة  ك�سف  على 

رئي�ض �أمريكا بيل كلينتون يف م�سهد عاملي من �لغرفة �لبي�ساوية يف 

�لبيت �الأبي�ض، وغطت ف�سائيات �لعامل �خلرب، ومعه خرب م�ساحب 

عن  تفيد  بجملة  كلينتون  نطق  حلظة  كولينز  فر�ن�سي�ض  وجه  ميثله 

معجزة �خلالق، مع �أن �للحظة حلظة �نت�سار كربى للعلم �لب�سري 

�جلانب  على  و�فق  من  هو  كولينز  لكن  �سيغها،  باأعلى  و�لبيوجلي 

عبارة معجزة �خلالق،  على  �أكد  من  وهو  كلينتون،  �لعلمي خلطاب 

ومن حلظتها تاأكد لكولينز �أن �خلارطة �جلينية و�لـ DNA هي �للغة 

�لتي يخاطبنا بها �هلل، و�أن من فهم �لر�سالة ف�سيعرف �ملر�سل.

وعزز نظريته بفر�سية فل�سفية حت�سم عنده �سوؤ�ل �خلالق عرب 

خال�سات بحثية، و�نطالًقا لهذه �خلال�سات يطرح �لت�سور �الآتي:
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�إن كان �هلل موجوًد� فالبد �أنه متعاٍل وما فوق �لطبيعي.~~

و�إن كان ما فوق �لطبيعي فلن يكون خا�سًعا لقو�نني �لطبيعة.~~

مقيًد� ~~ يكون  لن  فهو  �لطبيعة  بقو�نني  مقيد  غري  كان  و�إن 

بقو�نني �لزمن.

ويف ~~ �ملا�سي،  يف  فهو  �لزمن  بقو�نني  مقيد  غري  كان  و�إن 

وال  تخ�سنا  �الأزمنة  هذه  �أن  مبا  �مل�ستقبل،  ويف  �حلا�سر، 

تلزمه، وهو كلها و�أكرث منها. وهذ� معنى كونه متعالًيا وما 

فوق �لطبيعي.

ومن ثم فاإن �هلل كما ي�ستخل�ض كولينز:

فناء  بعد  و�سيبقى  �لكبري،  �النفجار  على  �سابًقا  �سيكون   -

�لكون �إن و�سل �لكون لنقطة نهاية من نوع ما.

ن�سوء  قبل  �لكون  حال  عن  �ملعرفة  خا�سية  لديه  �ستكون   -

وبعيدها،  قريبها  كلها  �الأكو�ن  حال  و�سيعرف  �لكون، 

ا �سروط فر�ض �حلياة يف كل و�حد منها. و�سيعرف �أي�سً

�سيكون لديه علم عن فر�ض �لتطور لكل �ملخلوقات، وفر�ض   -

خملوقاته  �أفكار  �سيعلم  وحتًما  �لبقاء،  وقو�نني  �النتقاء 

.
(1(

حتى مع وجود حرية �الإر�دة عند هذه �ملخلوقات

(1( Francis Collins: p 81-82. 
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ولكنه  �ل�سماوية،  بالكتب  فيها  كولينز  ي�ستعن  مل  خال�سة  هذه 

ي�سل �إليها عرب �ملنطق �لعلمي، �أي �للحظة �لتي تلتقي فيها �لفل�سفة 

مع �لعلم.



�ل�سعور  مل�ساندة  �لعقلية  �لربهنة  من  حال  على  �سنكون  هنا 

�لقلبي، وهي �سيغة من �سيغ )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين(، ولكن 

تخ�س�سه  ب�سبب  الأنه  �لعلمية؛  �لربهنة  ل�سفاعة  �حتاج  كولينز 

�حلجة،  هو  �لعلمي  �لربهان  �أن  ي�سعر  و�ملهني  �الأكادميي  ومقامه 

كولينز  و�أر�د  بحثية،  خال�سة  و�لعلم   ،
(1(

�لربهاين �لطب  يف  كما 

�أن يكون �إميانه خال�سة بحثية كذلك، و�إن كان �أمره �سبه حم�سوم 

منذ مو�جهته للموت على وجوه مر�ساه مما جعله يرى �ملوت ر�سالة 

يقروؤها لتدله على �سبب قوة �الإميان لهوؤالء �ملر�سى �لذين يوؤمنون 

�أن هناك حياة بعد �ملوت، ومن ثم فهم ال ميوتون و�إمنا ينتقلون من 

حياة �إىل حياة.

غلو�ئه،  و�نك�سار  �لعقل  ليونة  تعني  �لعقلي  �خل�سوع  فحالة  وهنا 

ثقايف  ، وهناك ت�سور 
(2(

بتو�سع رو�سو  �لتي وقف عليها  �مل�ساألة  وهي 

�لبذخ  خطر  �إىل  �أ�سار  كانط  �أن  مع  ورجحانه،  وكماله  �لعقل  بقوة 

�لعقلي، و�أن �لعقل �خلال�ض ي�ساب بالعجز، وقبله كانت تلك روؤية 

(1( Evidence Based Medicine.

كتابي  من  �لر�بع  �لف�سل  �نظر:  بالوجد�ن،  �لعقل  عالقة  يف  ونظرياته  رو�سو  )2) عن 

العقل املوؤمن/العقل امللحد.
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�أبي حامد �لغز�يل باأن ميزة �لعقل هي يف قدرته على ك�سف عجزه 

، كما �أن �ل�سو�هد ت�سري �إىل �أن �لعقل يلني حتى يقارب �لقلب �أحياًنا 
(1(

ا و�إن مل يك  يف م�ستوى �ل�سعور، على �أن �لعقل و�لقلب يختلفان وظيفيًّ

نوعيًّا، مبعنى �أن وظيفة �لعقل ��ستداللية، ووظيفة �لقلب خ�سوعية، 

ويف نهاية �ملطاف يلتقيان؛ الأن �لفروق بينهما وظيفية فح�سب، ولكل 

و�حد منهما وظيفته �لتي تخدم �ملعنى �مل�ستهدف، وتعريفات معجم 

)�أك�سفورد وكيمربدج( تعطي حيًز� لتجاور �لوظيفتني مع متايزهما.

وكما ي�ستطيع �لعقل �أن يوؤمن و�أن يلحد، وتلك هي �أطروحة كتابي 

فاإن  �لكتاب...؛  هذ�  �سقيق  وهو  امللحد(  املوؤمن/العقل  )العقل 

�أن ي�سعر، كما ين�ض على ذلك تعريفه �ملعجمي يف  �لعقل ي�ستطيع 

�أهم معاجم �للغة �الإجنليزية، وكما هو �ال�ستقر�ء �لبحثي يف �سري 

فال�سفة كبار �عتمدو� �لعقل �أ�سا�ًسا لبحوثهم و��ستخال�ساتهم على 

�أن �لتجربة �حلية للو�قع �لب�سري تعطي �أمثلة لذلك.

�الإ�سالمية  �لثقافة  يف  �لعقلنة  نظرية  ن�ستجلب  �أن  بنا  ويح�سن 

�جلرجاين  تعريف  يف  �لقلب  وتعقل  �لقلبي  �لتب�سر  �إىل  و�ملن�سوبة 

وهي  فعله،  يف  لها  مقارن  �ملادة،  عن  جمرد  جوهر  »�لعقل  للعقل: 

، وكون �لعقل 
(2(

�لنف�ض �لناطقة �لتي ي�سري �إليها كل �أحد بقوله: �أنا«

معاداًل للنف�ض كما يف تعبري �جلرجاين وهو �لنف�ض �لتي ن�سري �إليها 

العقل  )1) تو�سعت يف عر�ض نظريات كانط و�لغز�يل يف �لف�سل �ل�ساد�ض من كتابي: 

املوؤمن/العقل امللحد.

)2) �جلرجاين: التعريفات، �ض78، وز�رة �لثقافة و�الإعالم، بغد�د، 1986.
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�لبنيوية  مكوناته  ب�سبب  ا  وناق�سً متغرًي�  يجعله  مما  �أنا،  ب�سمري 

متغرية  �الأنا  وهذه   ،
(1(

�للغة( �ملكان/  �لزمان/   / )�الأنا  �الأربعة 

ح�سب تغري �لزمان عليها مع مر�حل �لعمر وتغري �ملكان حني تتنقل 

�الأنا من موقع �إىل موقع، وتبًعا لذلك فاإن كلمة �أبي حامد �لغز�يل 

تاأتي لتك�سف هذه �حلقيقة بقوله: »ميزة �لعقل يف قدرته على ك�سف 

، وهذه �سفات جتعل �لعقل يتو��سع عن غلو�ئه ويقرتب من 
(2(

عجزه«

وهنا  مًعا،  وللعقل  للوجد�ن  حتتاج  �لتي  �لعميقة  �مل�سائل  يف  �لقلب 

يولد مفهوم )�ال�ستدالل �لعقلي �لوحد�ين(، مبا �أن مفهوم �لنف�ض 

ح�سب �جلرجاين وح�سب رو�سو �سيلغي �لتعار�ض بني �لقلب و�لعقل 

يف بناء �ل�سعور وترفيعه مل�ستوى �لقناعة �لوثيقة، وهي �ملرحلة �لتي 

تبلغ فيها �لنف�ض درجة �أن تعبد �هلل كاأنك تر�ه فاإن مل تكن تر�ه فاإنه 

ير�ك، ويف هذه �ملرحلة �سيخ�سع �لعقل متاًما كما يخ�سع �لقلب.



و�ساأقف على �سوؤ�ل )هل يلحد �لقلب( يف �لف�سل �لثالث، ووقفة 

�أخرى على �سوؤ�ل )هل �الأفكار �سعورية( يف �لف�سل �لثاين.



)1) ف�سلت يف حتليل تعريف �جلرجاين يف كتابي: العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل 

�ل�ساد�ض.

د�ر  عباد،  وكامل  �سليبا،  جميل  حتقيق  �ض153،  الظالل،  من  املنقذ  )2) �لغز�يل: 

�الأندل�ض، بريوت، 1981. 
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الفصل الثاني:

تفسير الحياة

»اإمنا اأنت اأيام معدودة... فاإذا ذهب يوم ذهب بع�شك«

ر�بعة �لعدوية
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اأوًل: ميالد املعنى

1. امل�اجهة الأوىل

- اأ -

عليها،  للتعرف  نن�سج  �أن  قبل  �ملعاين  فيها  تاأتينا  حاالت  هناك 

معنا  فر�سها  تنتظر  و�ستظل  بتف�سريها،  نعتني  �أن  دون  �ستاأتي  وهنا 

لتتحرك وتدفعنا لقر�ءتها، و�ستبقى �ساكنة يف مكان ما يف ذ�كر�تنا 

�إىل �أن ياأتي يوم نر�ها فيه وكاأنها توقظنا من غفلة �أو رمبا توؤنبنا على 

هذه �لغفلة؛ وذلك ح�سب حال غفلتنا �إن كانت بريئة �أو �آثمة، و�سيكون 

وقع �ملعاين هنا خمتلًفا تبًعا ملدى ق�سوتنا عليها، و�إذ� ح�سرت فاإنها 

ا للت�سلية؛  لن تكتفي مبجرد �لتذكر وجمرد �ل�سرد كما لو كانت ق�س�سً

بل �ستتطلب منا قر�ءة تعيد فهمنا ملا�سينا، وجتعلنا نحرتم تذكرها 

ونتب�سر بطريقة تولدها �أول مرة، ومن ثم معنى بقائها منتظرة ليوم 

تتك�سف فيه، و�سننجح معها مبقد�ر ما ن�ستنبط فيها من دالالت.

وترد�د  لها  و�لدتي  رو�ية  لوال  الأعرفها  �أكن  مل  �لتي  �ملعاين  ومن 

ذكرها وكاأنها �أر�دت حتفيظي ق�س�سي �خلا�سة، وقد ��ستعادت �أمي 

عليَّ حال ميالدي يف منت�سف فرب�ير 1946م، وكمل و�لدي معها و�سف 
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�حلدث، حيث ولدت يف منزل يف و�سط مدينة عنيزة ف�سله و�لدي لقربه 

من دكانه وقد �نتقل من حارة �أجد�ده �لتي تقع خارج حميط �لديرة، 

و�لديرة تعني و�سط �لبلدة، وحي �ل�سفا �لذي هو حي �الأجد�د يقع بني 

ب�ساتني من جهته �ل�سرقية و�أر��ض ف�ساء يف جهته �لغربية، ويتكون من 

ب�سعة بيوت �أحدها بيت �أجد�دي �لذي تعاقبت �سكنى �الأ�سرة فيه على 

ثالثة قرون؛ هي عهد �أهلي يف عنيزة بعد هجرتهم �إليها من ديارهم 

�الأ�سلية يف حائل وقرى �سمر �ملحيطة يف حائل، ولكن �الأ�سرة مل تنقطع 

عن حائل وظلت عود�تهم �إليها تتكرر، و�آخرها هي �لعودة �لتي كانت 

وغادرها  حائل  يف  و�لدي  ن�ساأ  حيث  1907م،  عام  و�لدي  ميالد  بعد 

يف �سن �خلام�سة ع�سرة، و�سق طريقه يف �حلياة، و�ساأذكر ق�سته يف 

�لف�سل �لر�بع، وحني عاد لعنيزة عام 1944م قرر �أن يتزوج و�أن يفتح 

بيته قرب دكانه، وهو  ليكون  �ل�سفا  دكاًنا، وهذ� ما جعله يرتك حي 

بيت يقع يف �سارع له مدخل و�حد فقط وكاأنه قلعة حم�سنة، ويت�سمن 

�سبعة بيوت ومنفذها �لوحيد يفتح على �ل�سوق �لتجاري، وكاأن �سارعنا 

ولد  �لبيوت  هذه  ويف  �لدكاكني،  بني  ت�سكن  لبيوت  �جتماعي  ��ستثناء 

خم�سة  �أ�سيب  �ملو�ليد  من  �أ�سهر  وبعد  1946م،  عام  يف  �أطفال  �ستة 

منهم بح�سبة حادة وعنيفة �نتهت مبوتهم، وبقي و�حد فقط مل ت�سبه 

�حل�سبة و�سلم من �ملوت، وهذ� هو �أنا �لذي مل �أعلم مبوت رفاقي �إال 

بعد �أن روت �أمي ق�سة �سارعنا ذ�ك �لذي فارقناه بعد �سنتني؛ لنتحول 

له  �لذي  �ل�سعدي  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  ملجاورة  و�لدي  �ختاره  لبيت 

مكانة خا�سة يف نف�سه كما �ساأذكر يف �لف�سل �لر�بع.
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حني �نتقلنا للبيت �ملجاور لل�سيخ وبعد مرور عامني على �نتقالنا 

مني،  تفر  لن  يل  تقول  وكاأنها  و�أ�سابتني  �حل�سبة  بنا  حلقت 

و�أم�سكتني وقد بلغت حينها �لر�بعة من عمري، و�أتذكر كيف كانت 

حايل، وال �أعلم هل تذكري حقيقي �أم هو ب�سبب رو�ية �أمي ملا حدث 

يل  تروي  �أمي  كانت  وقد  �أتذكره،  ثم  ومن  �أر�ه  كاأنني  �سرت  حتى 

حالتي مع �ملر�ض و��ستد�ده عليَّ حتى كانت تظن �أين �ساأحلق برفقتي 

�لبطاطا،  طرفة  روته  ومما  عنهم،  وتخلفت  قبلي  رحلو�  �لذين 

ت  عفَّ �أن  بعد  �إطعامي  لتحاول  بطاط�ض  حبة  يل  �سلقت  قد  وكانت 

فمي، ويف  يدها عن  �أدفع  وكنت  �سدة �حلمى،  مع  �الأكل  نف�سي عن 

�للحظة ذ�تها كانت �أختي نورة �لتي ت�سغرين جتل�ض جنبي وحاولت 

�ملري�ض  �لولد  لهذ�  تريدها  الأنها  و�أمي متنعها؛  �لبطاطا  تلتقط  �أن 

�أن �نتقلت �لعدوى  �لذي يهده �جلوع و�ملر�ض، و�لطرفة حدثت بعد 

الأختي ومر�ست بعد �أن �سفيت �أنا، وهنا جاء دورها مع حبة بطاط�ض 

م�سلوقة، وكانت �أمي حتاول �أن تلقمها �سيًئا من �لبطاط�ض وهي ترد 

ب�سوت هزيل متك�سر: )مابي..مابي( وت�سد بوجهها وهي تئن من 

�أملها، و�أتذكر �سوت و�لدتي -رحمها �هلل- جيًد� وهي تقلد �سوت نورة 

مرددة عبارة )مابي.. مابي( برتجيع �سوتي متك�سر وموجوع، وقد 

رددت �لق�سة علينا بتمثيل �سوتي كامل ومعرب مر�ًر� كلما طلبناها 

�لبطاط�ض  �أحب  ومازلت  �لذكريات،  دفاتر  بفتح  ورغبنا  منها 

�أختي  مع  ق�س�سنا  تتو�رد  حني  �حلدث  ��ستعادة  يف  رغبة  �مل�سلوقة 

نورة �سقيقتي �الأوىل وطريدتي كما هو �لتعبري �ل�سعبي عن �ل�سقيق 
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�ل�سقيقة يطرد �الأكرب عن  �أو  �ل�سقيق  �أن  �ملو�يل، وكاأنهم يق�سدون 

ا به؛ ولذ� تن�ساأ �لغرية  ح�سن �الأبوين ويحتل موقعه �لذي كان خا�سً

بني �ملطرود وطارده، فهي طريدتي مبعنى �لتي طردتني، وقد �سلمنا 

من �حل�سبة وهلل �حلمد، لكن معنى رحيل رفاقي �خلم�سة ظل يعاود 

تفكريي ليتعزز مع تو�يل �لق�س�ض �لتي تعيد �سياغة معاين �حلياة 

عرب �أ�سئلة تفر�سها �أحد�ثها.

عام  حينها  در��سي  يوم  يف  �أننا  ومعانيها  �حلياة  ق�س�ض  ومن 

1953م وكنت حينها يف �الأوىل �بتد�ئي تفاجاأنا �أن �ملدر�سني يدورون 

علينا يف ف�سولنا ويطلبون منا �لذهاب لبيوتنا، وكان ذ�ك ت�سرًفا 

�ملدر�سة  �أخرجونا من  �ل�سبب، فقط  لنا  غريًبا ومريًبا ومل يذكرو� 

وال �أحد يعرف ملاذ�، ومل نفرح بهذه )�خلرجة( مع �أننا عادة نحتفل 

باأي �سيء يفكنا من رباط �ملدر�سة، وز�دت �ملخاوف حني �سرعت يف 

�ل�سري يف �ل�سو�رع وكانت خالية على غري عادتها، وكان طريقي مير 

من �سوق )�لقاع( وهو �سوق ن�سائي من عادته �الكتظاظ بالبائعات 

دلفت  ثم  يقطعونه،  مارة  وال  فيه  �أحد  ال  مغلًقا  وكان  و�مل�سرتيات، 

الأ�سو�ق �لرجال وهي تتلو �سوق �لن�ساء مبا�سرة وكانت خالية، ودكان 

لل�سري مبحاذ�ة  ��سطررت  �إغالق، وهنا  و�لدي مغلق يف غري وقت 

ا  �أي�سً يحتاجني  �أنه  وبد�  �أحتاجه،  لكنني  زمالئي  من  لي�ض  طالب 

و�ساألته  رفيقي،  كما  وتز�يدت خماويف  �لرفقة،  ب�سيء من  لنحتمي 

مرة ومرتني ما �لذي يحدث، وهو يت�سدد عن �لكالم وبعد �إحلاح 

قال يل، �ساأقول لك ب�سرط �أال تبلغ �أحًد�، وحني قبلت �سرطه قال يل: 
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�مللك مات، قالها هم�ًسا مع �أن لي�ض هناك �أحد حولنا، وهذ� ز�د من 

�أواًل لتعمده �لهم�ض، وهذ� �سنع مزيًد� من �لريبة يف نف�سي،  خويف 

و�لثانية �أنني مل �أ�ستوعب هذه �جلملة وكاأنها �أحجية �أو تعويذة، �أو 

من  و�لفر�غ  وت�ساعف،  ز�د  خويف  �أن  �ملهم  فقط،  بعقلي  يلعب  �أنه 

حويل يخيف �أكرث، وطال طريق �لبيت وكاأنه يتباعد عني و�لدكاكني 

يخرج  �سوت  من  وال  �سوت،  الأي  وجود  وال  خالية  و�الأ�سو�ق  مغلقة 

�لنهار  وحيوية  �ل�سحى  وقت  يف  �ل�سجيج  عادتها  �لتي  �لبيوت  من 

وحدي  وبقيت  منزله  جهة  �نحرف  حيث  رفيقي  وفارقني  �ملعتادة، 

الأ�سري ما تبقى يل �إىل �لبيت، وحقيبة كتبي بيدي مم�سًكا بها ب�سدة 

على  �ملطبق  �خلالء  وح�سة  يف  و�سندي  �لوحيدة  ح�سانتي  وكاأنها 

موقع غادرته �حلركة و�الأ�سو�ت و�لند�ء�ت كما هو نظام �لباعة يف 

�ل�سوق.

�أخرًي� و�سلت لبيتنا ليفجعني �سوت و�لدي وهو ي�سرتجع ويكرب 

�أق�سى درجاته،  بلغ �خلوف مني  وهنا  بعباده،  �للطف  وي�ساأل �هلل 

و�أحتاج فقط �أن �أفهم ما �لذي يجري.

وق�سة  �هلل،  رحمه  عبد�لعزيز  �مللك  وفاة  خرب  هو  �خلرب  كان 

�خلوف جاءت الأن عبد�لعزيز هو من �أ�سعر �لنا�ض باالأمن و�الأمان 

من بعد زمن �لفو�سى �لتي كانت تعم �جلزيرة �لعربية، وكان �الأمن 

فيها معدوًما، وكل مدينة تتح�سن من د�خلها وتد�فع عن نف�سها، 

و�إذ� �سمعو� �سوت �لطبول ت�سرب يف )�ملجل�ض( وهو ميد�ن �جلامع 

�لكبري فمعنى �لطبول هو �إعالن �لطو�رئ، وعلى كل بالغ �أن ياأخذ 
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�أي �سالح يف بيته، و�إن مل يجد �سالًحا ياأتي بع�سا �أو مبجرد نف�سه 

ويتجمعون يف �ملجل�ض حيث:

يندبهم حني  اأخاهم  ي�شاألون  ال 

برهاًنا قال  ما  على  النائبات  يف 

وغالًبا يكون ذلك هبوًبا للحرب و�لدفاع عن �ملدينة، وال يتاأخر 

�أحد هنا بنف�سه وماله، وطبًعا بحياته قبل �أي �سيء وفوق �أي �سيء، 

الأن  نحن؛  نعرفها  وال  �أهلنا  كبار  يعرفها  �لتي  �ل�سورة  هي  تلك 

عبد�لعزيز بالن�سبة لنا هو من فتح لنا �ملدر�سة �لتي خرجنا منها 

جعل  �لذي  وهو  خلوفنا،  نعود  �أي  بيوتنا،  �إىل  لنعود  �للحظة  تلك 

ال  �لليل  يف  ويرتكونها  �ملنوعة  بب�سائعها  دكاكينهم  يفتحون  �لنا�ض 

�هلل  من  بف�سل  مرتاحني  �آمنني  فعا�سو�  �لنهب،  من  عليها  خوف 

عليهم؛ �إذ وهبهم بطاًل عظيًما جعلهم يعي�سون يف بلد �آمن و�سالم 

�ساف ي�سمل �ل�سحاري كما يعمر �ملدن.

ومات عبد �لعزيز...

وعلى  و�قعها  على  خوفها  و��ستعادت  �لذ�كرة  حتركت  هنا 

غادرنا  ونحن  لبيوتهم،  وجلوؤو�  دكاكينهم  فاأغلقو�  م�ستقبلها 

مدر�ستنا، و�ملدر�سة و�لدكان رمز�ن �سلميان يعنيان �الأمن، ويعنيان 

�أحد  و�لدي  كان  جي�ض  فهناك  للقرع؛  حتتاج  ال  �ملجل�ض  طبول  �أن 

بعباده؛  �هلل  يلطف  �أن  مبتهاًل  لبيته  يدلف  �ليوم  ولكنه  �أفر�ده، 

فاالأمن �سقط، عبد�لعزيز مات، فما �لذي �سيجري.
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ا  �أعرف متاًما �سورة �خلوف �لذي عم عنيزة وع�ستها وخفت حقًّ

�إذ طارت �الأخبار بعد  و��سطربت، لكن �خلوف مل يدم وهلل �حلمد؛ 

على  يدورن  و�سارو�  مذياع،  لديهم  �لذين  �لنا�ض  بيوت  من  �ساعات 

�لنا�ض وي�سوتون باأعلى �سوتهم عن خرب مبايعة �سعود بن عبد �لعزيز 

ملًكا على �لبالد، وتو�لت �الأخبار عن �نتظام �النتقال يف �حلكم وملء 

�لفر�غ، وحترك وفد من عنيزة ملبايعة �مللك �سعود، وجاء �سعود بنف�سه 

وز�ر عنيزة، ور�أيت �مللك �سعود وهو مير ما�سًيا على قدميه يف موكب 

مهيب بني �سو�رع عنيزة ويزور �ل�سيخ �ل�سعدي يف بيته، وكنا جري�ًنا 

لل�سيخ، وذهب و�لدي �سمن �مل�سلِّمني على �مللك، ور�أيته وهو ينزل من 

�لدرج خارًجا من بيت �ل�سيخ، كان وجهه بهيًّا وب�سو�ًسا يتب�سم يف وجوه 

من حوله، وكنت بج�سدي �ل�سغري �أحاول �أن �أقفز فوق عتبات �لدكاكني 

الأرى وجه �مللك �إىل �أن تباعد �ملوكب ومل �أعد قادًر� على �أن �أرى، حيث 

�أج�ساد �لرجال فتزيحني عن  �آخر �ل�سفوف، وتتغلب علي  �سرت يف 

�ملوكب الأعود للبيت و�أ�سرع يف �سناعة �لق�س�ض لالأطفال من �أقر�ين 

�لذين فاتهم م�سهد �مللك على درج منزل �ل�سعدي.

من  زمن  �سعود  �مللك  مع  و�نفتح  �لفرح  وجاء  �خلوف  �جنلى 

�لرخاء، وفتح مزيًد� من �ملد�ر�ض، وفتح م�ست�سفى كبرًي� يف عنيزة 

بناء  �أجل  من  �ملال  وجمع  للتربع  عنيزة  �أهل  هب  فكرة  �أ�سله  كان 

لبناء  تربعات  جمع  مب�سروع  �سعود  �مللك  علم  وحني  م�ست�سفى، 

�مل�ست�سفى يف عنيزة �أمر فوًر� ببناء �مل�ست�سفى على ح�ساب �لدولة، 

ومت توجيه تربعات �أهل عنيزة مل�سروع زر�عي حلفر �آبار للزر�عة.
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- ب -

لنا،  زميل  مبوت  1954فاجاأنا  عام  �بتد�ئي  �لثانية  �ل�سنة  يف 

وهنا �ختلف وقع �ملوت عندي، فهذ� حدث يت�سل ب�سمعي وب�سري، 

يجري  �أر�ه  كنت  وحركة،  �سوًتا  �ملدر�سة  ردهات  ميالأ  زميلنا  كان 

فوق  مثلنا  ويتقافز  به،  ن�سرخ  مثلما  علينا  وي�سرخ  �لف�سول  بني 

بظلها  وتغطي  �ملدر�سة  �ساحة  و�سط  تعمر  �لتي  �لعمالقة  �ل�سجرة 

حيًز� عري�سا يت�سع لف�سلني در��سيني، حيث تخرج بع�ض �لف�سول 

وهو  �ملعلم  حول  متحلقني  ظلها  يف  وننت�سر  �ل�سجرة  حتت  للدر�ض 

يكن  د�ئرية، ومل  يجل�ض وحده على كر�سي ونحن جلو�ض يف حلقة 

ين�سط  وكان  ولكنه يف �سف جماور،  نف�سه،  زميلنا ذ�ك يف �سفنا 

بحركاته ويلتقط ثمر �ل�سدر ون�سميها )�لنبق( ويعطينا منها خل�سة 

�لب�سري  �حل�سور  من  درجة  على  كان  �الأ�ستاذ،  ظهر  خلف  من 

خرًب�  و�أ�سبح  رحل  فجاأة  �ختفى،  و�الآن  روؤو�سنا،  ملء  و�ل�سمعي 

يتهام�ض به �لرفاق، وكاأننا نخاف من �لتفوه بخربه وال نقوى على 

نطق �لكلمة.

�أخافني �خلرب وعجرت عن �إغما�ض عيني عن �سورة رفيقنا �لتي 

تتقافز �أمامي، وكنت �أ�سري بجانب و�لدي خارجني من �مل�سجد نحو 

�لبيت ومل �أ�ستطع �أن �أقول �خلرب لو�لدي، وغرقت متفكًر� يف معنى 

يحدث  هذ�  �أن  وت�سورت  حياته،  ويفقد  �حلي  ميوت  وكيف  �ملوت، 

بانقطاع �لنف�ض ولي�ض ل�سبب غريه، وت�سورت حلظتها �أنفا�سي وهي 

�أنفي ومن فمي، وبد� يل لو توقفت هذه �الأنفا�ض؛ فهذ�  تخرج من 
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هو ما جرى لزميلي، ومل �أجتر�أ �أن �أحكي لو�لدي عن ت�سوري هذ�، 

لكني �سرت �أنظر يف �جلدر�ن من حويل و�سرفات �لبيوت و�أت�سورها 

�أحاول  وكاأين  تت�ساعد  �أنفا�سي  و�أرى  �أر�ها،  �أعد  مل  و�أين  تختفي 

زميل  على  مكلوم  وقلبي  �ل�سعور  و�سغلني هذ�  �أتنف�ض،  �أنني  �لتاأكد 

هباء  جمرد  �أنني  �أو  �أ�سري  ل�ست  وكاأين  �أبي  مع  �أ�سري  وكنت  مات، 

َف�ض ال ينقطع بل ينتقل جل�سد  يتحرك، وخطرت يف ر�أ�سي فكرة �أن �لنَّ

�أطربتني  ينقطع عنده، وهذه فكرة  له حد  لي�ض  �لتنف�ض  و�أن  �آخر، 

و�أح�س�ست معها �أن �أنفا�سي �لتي تخرج مني و�سببت يل توتًر� ب�سبب 

خرب زميلي �ستظل دون �نقطاع، و�أن �أنفا�ض زميلي ر�حت لغريه و�أنها 

م�ستمرة، وتقبلت هذه �لفكرة رمبا الأنني بحاجة لر�حة من نوع ما 

ح�سمت  وقد  وت�سورتني  فعاًل  �رحتت  لكني  وهمية،  كانت  لو  حتى 

�سوؤ�ل �حلياة و��ستمر�ريتها.

كان هذ� �سعوًر� طفوليًّا ح�سم �لقلق �لطفويل �لذي جاء قبل وقته 

و�حتاج جلو�ب ير�سي مع�سلة �حتلتني لبع�ض �لوقت، ثم ز�لت مع 

�أريحية �لطفولة و�سقاو�تها �ل�سارفة عن �أي �سوؤ�ل لي�ض ذ�ك وقته، 

ويظل �سوؤ�ل �حلياة بانتظار مو�عيده.

ور�ء  وما  �حلياة  عن  �ملعنى  ميالد  من  نوًعا  هذه  كانت  فهل 

متنوعة  مو�عيد  مع  تتو�ىل  هذه  �ملعاين  ظلت  لقد  �حلياة...!؟، 

�ساأعر�ض فيما ياأتي مناذج لها ع�ستها و�سهدت عليها.
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2. و�سية جدتي

�أن  �أمي  �أو�ست  �خللف  �حلمد  نورة  جدتي  مر�ض  فر��ض  على 

�لبنية  كان �سعيف  فقد  �الأ�سغر عمي عبد�لرحمن؛  بابنها  تعتني 

وقد  كثرًي�،  ميتد  مل  �لذي  عمره  معظم  الزمته  �أمر��ض  وتعرتيه 

حتديًد�  بغذ�ئه  وتهتم  ترعاه  وظلت  خالتها  بو�سية  �أمي  �هتمت 

وتعد له غد�ءه �ليومي �إىل �أن كرب و��ستقل بنف�سه و�سافر للطائف 

ليكون مع عمي �الأكرب علي �لذي كان �إمام �جلي�ض منذ كلفه �مللك 

�إمام  مكتب  عبد�لرحمن يف  وعمل عمي  �ملهمة،  بهذه  عبد�لعزيز 

�جلي�ض، لكنه تعر�ض ملر�ض كدر عليه مقامه يف �لطائف فعاد �إىل 

وهو  وفاته  �إىل  �لعزيزية  �ملدر�سة  يف  وعمل  1942م،  عام  عنيزة 

ت�سمية  وهذه  ج،  �أوىل  �سنة  يف  در�سني  وقد  �الأربعني،  يتجاوز  مل 

قدمية ملا �أ�سبح ي�سمى بالرو�سة، وهو �سف ي�سعون فيه �الأطفال 

ولقد عا�ض عمي  �لر�سمي،  �الأول  لل�سف  تهيئة لدخولهم  �ل�سغار 

 � �لعالية جدًّ لكنه قوي يف معنوياته  �لبنية  نحيل �جل�سم و�سعيف 

مع خفة دم ونكتة جاهزة جعلته حمبوًبا بني �لنا�ض، وكان �ل�سيخ 

عبد�لرحمن �ل�سعدي -رحمه �هلل- يحبه وي�ستظرفه، ومرة �سمع 

و�سط  ب�سكليته  ر�أى عمي ممتطًيا  رجل  مع  نكتة  �ل�سيخ عن عمي 

هاه  عمي:  على  ذلك  م�ستنكًر�  �لرجل  فقال  �لنا�ض،  وبني  �ل�سوق 

على  يطلق  عام  تعبري  وهذ�  �إبلي�ض؟!  ح�سان  تركب  يالغذ�مي 

��سرتيت  �أب�سرك  مبا�سرة:  عمي  فرد  )�لدر�جة(  �لب�سكليت 

�ل�سيخ  و�أعجب  �لغذ�مي،  ح�سان  �الآن  وهو  �إبلي�ض  من  �لب�سكليت 
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عمي  علمني  وقد  للنكتة،  با�ستظر�فه  يبلغه  لعمي  و�أر�سل  بالرد 

ركوب ح�سان �إبلي�ض، و�ن�سغل عني مرة يف �أثناء �لتدريب، وكنت 

حمدًد�  كان  �لذي  �الآمن  �حلد  وجتاوزت  بالب�سكليت  �نطلقت  قد 

�أ�سمعها  وكنت  بعيد،  من  وترعد  حتن  كبرية  �ساحنة  و�أقبلت  يل، 

و�أت�سرب  �أكابر  كنت  ولكني  مني،  �قرت�بها  من  باخلوف  و�أ�سعر 

دون مناد�ة عمي لالإم�ساك مبقود �لدر�جة وتوجيهها نحو �ملنطقة 

�الآمنة، ومل �أ�سعر �إال وعمي ياأتي جمنًحا يرك�ض، ولرك�سه وجيف 

بيده  ويتلقاين  �لدر�جة  على  لت�سد  يده  و�سول  قبل  هو�وؤه  و�سلني 

ا، ومير )�للوري( قربنا باأمتار،  �الأخرى و�أنا �أقع مع در�جتي �أر�سً

مدعًيا  �إظهار متا�سكي  على  مع حر�سي  وكانت حلظة مرعبة يل 

�ل�سجاعة و�لالمبالة، وبعد �أن و�سلت ملرحلة ر�أى عمي �أين متكنت 

من �ل�سيطرة على �لتو�زن فوق �لدر�جة �سمح يل باأن �آخذ در�جتي 

�إىل و�سط �لبلدة حيث بيتنا، وكان �لوقت حينها وقت �أو�ئل �سهر 

ذي �حلجة وحلول مو�سم �الأ�ساحي، حيث يجلب �ملز�رعون �الإبل 

و�لباعة  �لبيع  مهرجان  وفيه  �ملجل�ض  ميد�ن  يف  لبيعها  و�خلر�ف 

�أ�ساحيهم، كان �لطريق لبيتنا مير مقارًبا  و�لنا�ض تتجمع ل�سر�ء 

�أ�سري على در�جتي و�خلوف يعرتيني  ل�سوق �ملو��سي، وبينما كنت 

من فقد�ن تو�زين �إذ� مبوكب جمال مير من قربي و�ختل تو�زين 

يدي  وجترحت  باجلد�ر،  ج�سدي  و�سرب  �حلافة  نحو  و�جنرفت 

نف�سها  �للحظة  ويف  �جلد�ر،  حافة  على  �نكبابي  ب�سبب  �ليمنى 

�سمعت �سوت عمي مير على �جلانب �الآخر م�سرًعا على در�جته، 
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فا�سطربت خوًفا من �أن ير�ين بتلك �حلال �ملزرية وتنك�سر فرحتي 

�أ�سبح  �إن عبد�هلل  الأبي  قال  �لتي منحها يل حني  �لتفوق  ب�سهادة 

جد�ر  حافة  على  �جلريح  �لبطل  هذ�  �لدر�جات،  �سباق  يف  بطاًل 

ناب  جد�ر  لوال  ا  �أر�سً يدو�سه  كاد  بجانبه  مر  جمل  من  مذعوًر� 

عن �جلمل وتوىل �ملهمة نيابة عنه، وذهبت لبيتنا مكماًل �لطريق 

�ملك�سور،  فار�سها  من  �ل�سرج  خالية  �لدر�جة  و�أجرجر  ما�سًيا، 

�لتي كانت م�سغولة حلظتها يف  �أمي  وجهدت الأخفي جروحي عن 

�ملطبخ ومل تلحظ حال ولدها ذي �لقروح.

ظل عمي �أثرًي� عند و�لدي، ياأتي لبيتنا كل يوم مع ��ستقالله يف 

بيت يخ�سه، ورزق بذرية طيبة ت�سبهه يف رقي �لنف�ض و�مل�سلك، ويف 

يوم من �الأيام كان عمي ي�سري مع �بنه عبد�هلل عرب طريق يتخلل 

يرفع حم�سوله من ح�ساد  �أن  يحاول  مز�رٍع  على  ومرو�  مزرعة، 

�لرب�سيم على ظهر �حلمار ليجلبه �إىل �ل�سوق، وطلب معونة عمي 

لريفع معه �لرب�سيم، هبَّ عمي وحتامل على ج�سمه �ملري�ض ورفع 

�لرب�سيم حتى ��ستقر على ظهر �حلمار و�نطلق �لفالح مبح�سوله 

دون �أن يلتفت لريى ما جرى خلفه، و�لذي جرى هو �أن عمي �سقط 

على �لر�ض مغ�سيًّا عليه وبجانبه ولده �ل�سغري �لذي ظن �أن و�لده 

�ملرة مل  ولكنه هذه  و�لكبري،  �ل�سغري  ميازحه كعادته يف مالطفة 

يك ميزح بل �سربته طعنة �ملر�ض يف �ل�سميم، وظلت حاله ت�سوء 

حتى ُنِقل �إىل �مل�ست�سفى، وكنت معه منذ تلك �للحظة والزمته هناك 

حيث ظل ل�ساعة حتت �ملغذي، وظل ي�ساألني متى ينتهي �ملغذي كي 
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يحرك ظهره �لذي �حتد عليه بالوجع، وكنت �أر�قب �ملغذي و�أبلغه 

�أبلغه  و�أنا  �نتهى؟  هل  �ساألني  �سكت  و�إذ�  تبقى،  عما  حلظة  كل 

و�أنا بجانبه �حرتق  ويت�سرب،  ويتوجع  يتاأمل  �ملتبقي، ويظل  بتقدير 

�نتظاًر� ويدي بيد عمي �أو��سيه و�أج�ض حر�رته، و�أم�سح على جبينه 

وعلى ظهره بيدي �الأخرى، و�أرمق باب �لغرفة لعل �أحد �ملمر�سني 

مير عرب �ملمر فاأدعوه ليحل م�سكلة �ملغذي �لذي ز�د معاناة عمي 

و�أوجعه كثرًي� يف ظهره ويود فقط �أن ي�ستدير يف نومته ليخفف �الأمل 

�أن عمي هد�أ و�سكن �سوته، ف�سدقت  �أح�س�ست  عن ظهره، وفجاأة 

قول �ملمر�ض حني ذكر يل �أن �ملغذي يت�سمن م�سكًنا �سيجعل �آالمه 

نوم خفيف،  لعل وجعه قد �سكت ودخل يف  نف�سي  تخف، فقلت يف 

ولكن نومه مل يعد خفيًفا، �إذ جاءتني �ل�سدمة حني �نتهى �ملغذي 

فتكلمت مع عمي الأب�سره بنهاية �ملغذي �لتي ظل ينتظرها، ولكنه مل 

، فخفت وهرعت �إىل �ملمر�ض �لذي ج�ض على نب�ض عمي  يرد عليَّ

ليقول: �لبقية يف حياتك، مل متر علي هذه �جلملة من قبل، لكني 

�أ�سدقائي  �أحد  توقعت معناها فهويت على �الأر�ض، وحلظتها كان 

قد جاء �إىل �مل�ست�سفى حني �سمع بذهابي �إليها مع عمي، �أم�سك بي 

للموقف،  �أتقوى  باأن  ملزًما  وكنت  تقوية عزميتي،  يحاول  �سديقي 

تبًعا  �أخي  هو  وكاأمنا  وعاطفتي  لقلبي  �لقريب  وهذ� عمي �حلبيب 

بني  ينتهي  �الآن  هو  وها  برعايته،  جدتي  وو�سية  عليه  �أمي  لعطف 

يدي، وو�سية جدتي ها هي تنتهي، ولن يبقى من عمي غري ذ�كرة 

�ملحبة.
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منها  طارت  وقد  بالبكاء  جته�ض  �أمي  كانت  عمي  �سيعنا  وحني 

متما�سًكا  كنت  مر�سية،  ر��سية  لبارئها  تعود  و�لو�سية  �لو�سية، 

طول فرتة �لت�سييع، و�نهرت بعد �أن عدت �إىل �لبيت، و�أنا �أ�سعر �أين 

�أ�سمع  ظللت  ولكني  �أرها  مل  �لتي  جدتي  و�سية  و�أن  وحيًد�،  �سرت 

عنها من حمبة �أمي لها قد عادت �إليها ومل يبق �سيء الأمي لتخدم 

به خالتها �الآن، ولوال �أين �سافرت �إىل �لريا�ض مبا�سرة للدر��سة يف 

�لكلية و�إال لكنت و�جهت فر�ًغا قاتاًل يف عنيزة بعد غياب عمي �لذي 

�حتاج  من  لكل  �ساحًبا  ويتحول  دم،  وخفة  فرًحا  حياتنا  كان ميالأ 

ل�سحبة و�أني�ًسا ملن �حتاج ل�سلوى عن هموم �حلياة، �أما و�لدي فقد 

ذكر يل بعد ذلك �أنه قد ر�أى يف �حللم �أن يده �ليمنى قد �نك�سرت، 

لكن  كلها؛  لالأ�سرة  �الأب  ومبقام  �الأكرب  وهو  علي  لعمي  باله  ور�ح 

لبيت  و�لدي  ذهب  وحني  عبد�لرحمن،  هي  �ملرة  هذه  �ليمنى  �ليد 

عمي من �لغد بكى وقال، »ذ�ك يدي �ليمنى و�نك�سرت �الآن«. �سمعنا 

كلمته؛ �أما دموعه فقد د�ر�ها عنا، ووحدي ر�أيت دموع �أبي تنحدر، 

وهو يدير وجهه نحو �جلد�ر ليخفي حزنه، كانت درجة فقدي لعمي 

تلك  بجملته  �ملمر�ض  نطق  حتى  يدي  بني  كان  �لذي  وهو  عنيفة، 

لني يف �لوقت ذ�ته عبء  �أن ينطق بكلمة �ملوت ويحمِّ وكاأنه يتجنب 

لرجل  وحمبة  دعاء  حياتي  يف  �لبقية  وظلت  �للحظة،  تلك  بعد  ما 

ا والحقه �ملر�ض يزوره عاًما ويخف عنه عاًما، حتى  ولدته �أمه مري�سً

�سقط حتت ظالل �لنخيل يف مزرعة كانت مالعب �سباه وطريق كل 

م�سار�ته.
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3. خارج ال�ج�د

�أن ت�سبح خارج �لوجود ال �أنت حي وال �أنت مفقود، هكذ� كنت 

1399هـ/  عام  �لعقبة  جمرة  عند  منى  يف  مقد�ره  �أعلم  ال  لوقت 

قارعة  على  ملقى  نف�سي  وجدت  �أنني  حدث  �لذي  �أما  1979م، 

من  تنبهت  �لزحام،  عن  بعيًد�  �لعقبة  جمرة  ميني  عن  �لطريق 

لرمي  متجًها  كنت  �أين  �أعرفه  �لذي  وكل  مد�ه،  �أعرف  ال  غياب 

�أ�سري ملبًيا ومكرًب� ومبتهاًل هلل متجًها بقلبي  جمرة �لعقبة، وكنت 

مع  و�ندجمت  �مل�ساعر،  بده�سة  �أح�ض  وكنت  �إليه،  م�ساعري  وكل 

وكان  و�سحناتهم،  �أل�سنتهم  وتنوعات  ووجيبهم  �حلجيج  �أ�سو�ت 

ذلك بعد عام من عودتي من �لبعثة، حيث �أخذتني �حلياة يف �لغرب 

ال  �لتي  �حلجيج  خلطة  وعن  مكة  �أجو�ء  عن  بعيًد�  �سنو�ت  لب�سع 

ت�سبهها خلطة يف �لعامل، وحني دخلت �أول نفق بني خميمنا وموقع 

�جلمر�ت وهي �أول مرة �أرى فيها �أنفاق منى، ويف ذلك �لنفق دخلت 

بجدر�ن  يرتطم  �سدى  والأ�سو�تهم  �لنفق  و�سط  تزحف  �أمم  مع 

�إيقاعي هادر ال  ويت�سكل مزيًجا يف مزيج  �ل�سوت  �لنفق فيت�سخم 

ما  كل  ويهز  �لقلب  لب  يهدر يف  �إنه �سوت  وال جمله،  �ألفاظه  متيز 

موجات  �أثر  �سدة  من  بالبكاء  �أجه�ض  نف�سي  ووجدت  �أعماقك،  يف 

�الأ�سو�ت د�خل �لنفق �لذي كب�سها يف كب�سوالت �سوتية تنفذ ل�سغاف 

�لروح، و�أخذين �خل�سوع و�لدموع حتى ��ستع�ست بها عن �لدعو�ت، 

ودخلت يف وحدة وجد�نية مع جموع �حلجيج، و�أح�س�ست �أين خارج 

�أعرفها لدرجة  �لتي  �لدنيا  �أعد يف  و�أين مل  �لزمان،  �ملكان وخارج 
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ي�سمح يل  ال  �جلموع  تدفق  �أن  لوال  �لنفق  من  �أخرج  �أال  وددت  �أين 

بالتوقف و�سطه، وخرجت مع �حلجيج من �لنفق متجًها �إىل جمرة 

�لعقبة، وظل �لطريق �سالًكا و�إن تالم�ست �الأج�ساد باالأج�ساد، ولكن 

�حليز معقول و�لطريق ي�سري بان�سياب بالرغم من �لتز�حم، ثم �أخذ 

ي�ستد وي�سغط، ويزد�د ت�سييًقا كلما �قرتبنا من �جلمرة،  �لزحام 

وكنت �أ�سد بيدي على �حل�سو�ت �لتي معي وعددها �إحدى وع�سرون 

لكن  �سنتان  حينها  وعمرها  غادة  ولبنتي  ولزوجتي  يل  ح�سوة 

�أح�س�ست  �لرمي  ملنطقة  �لو�سول  �سارفت  وحني  عنها،  �حلج  نوينا 

مبوجة من �حلجيج من خلفي وكاأنهم طوقوين و�سرت �ندفع معهم 

ومن  خلفي  من  علي  ب�سغطهم  مندفًعا  معهم  حركتي  و�رتبطت 

جو�نبي، وفجاأة �نقلبت علينا موجة حجاج تر�جعو� بعد فر�غهم من 

�لرمي و�أقبلو� بق�سهم وق�سي�سهم علينا وهم ر�جعون، وهنا �سرت 

كلنا،  تو�جهنا  �أخرى  وهذه  بي  حتيط  كانت  و�حدة  موجتني  بني 

�ملجموعتني  بني  وتعلقت  �الأر�ض  �رتفع عن  �أن ج�سمي  و�أذكر فقط 

وبقيت  �أ�ستطع،  ومل  حتت  من  بقدمي  �الأر�ض  الأمل�ض  �أ�سارع  وكنت 

معلًقا دون �سيطرة مني، هذ� هو �آخر عهدي بنف�سي، وال �أعرف قط 

ما جرى يل بعد ذلك، غري �أين تنبهت و�أنا على قارعة �لطريق عن 

ميني �جلمر�ت بعيًد� عن �لزحام وكنت ملقى على �الأر�ض، نظرت 

يف نف�سي وتفقدت ج�سدي ومل �أملح �أي �أثر لر�سو�ض �أو خدو�ض، كنت 

�الأر�ض ثم عدلت  ا لكني مذهول روحيًّا، وظللت على  �سليًما ج�سديًّ

بحايل،  و�لتب�سر  و�أنفا�سي  نف�سي  با�ستعادة  و�أخذت  جل�ستي  من 
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و�سرت �أرجتف من هول ما تك�سفت عنه حالتي، و�أدركت �أين كنت 

ميًتا لبع�ض �لوقت وال �أدري عن مد�ه، وها �أنا ذ� عدت حيًّا، و�سرت 

�أر�قب حركة �لنا�ض مع رمي �جلمر�ت، فر�أيت فعاًل ما جرى يل، 

لقد تعمدت �إحدى موجات �حلجاج �أن تعود خللفها بعد فر�غهم من 

بعد  ي�سلكو� طريقهم  ثم  يتقدمو� لالإمام  �أن  �لو�جب  �لرمي، وكان 

�البتعاد عن منطقة �جلمر�ت، وهذ� هو �لذي ت�سبب يف ح�سري بني 

�أدري  �أعرفه وجناين �هلل منه، وال  �لذي ما ال  جمموعتني، وحدث 

كيف ترحل ج�سدي من حم�سره �إىل �لر�سيف �لبعيد عن �لزحمة، 

ا �أم �أن �أحًد� ما زحزحني جانًبا. وهل �جلموع لفظتني تلقائيًّ

�أنني  وذلك  عجيب؛  بي�سر  جمر�تي  لرمي  وتوجهت  نه�ست 

الحظت �أن �لزحام و�لتز�حم هو مع �ملقبلني ملو�جهة �جلمرة، ولكن 

لو م�سيت على �جلانب �لبعيد وجتاوزت �جلمرة ثم عدت من �جلهة 

�ملقابلة فلن يكون هناك زحام؛ الأن �لنا�ض ياأتون عرب ج�سر �جلمر�ت 

ومن عاد منهم على  فيه،  يتحا�سرون  و�حد  باجتاه  كلهم  ويتجهون 

كبرية  لكو�رث  �سبب  وهذ�  �لقادمني،  على  �سغط  �لطريق  عك�ض 

تنظيم �حل�سود ومنع �الرجتاعات  بعد ذلك عن طريق  تفاديها  مت 

وتفويج �لدفعات.

وعدت للمخيم ومل �أرو ق�ستي لزوجتي؛ الأن رعب �حلدث ال ميكن 

حتمله، خا�سة �أننا مل نزل يف �أول يوم للجمر�ت و�سياأتي يومان بعده، 

وكنت �أحاول طماأنة نف�سي و��ستعادة تو�زين �لنف�سي كي �أمتم بقية 

�مل�ساعر، وقد مرت كلها ب�سالم و�حلمد هلل.
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4. اأب�اب الرحمة

يف �سباح �ليوم �لتا�سع من ذي �حلجة 1417هـ )1997/4/15م(

وكنت  لعرفة،  �لرحال  ن�سد  كي  �سويعات  علينا  وبقي  منى  يف  كنا 

م�ستلقًيا على فر��سي يف �ملخيم الأح�سل على بع�ض �لر�حة ��ستعد�ًد� 

ملا �سياأتي من جهد يف �لرتحل ويف �لبحث عن مكان يف عرفة وما 

�أن  �أح�س�ست  و��سرتخائي  هد�أتي  ومع  متوقع،  جهد  من  ذلك  يتبع 

وكانو�  �ملخيم،  مدخل  نحو  �آخر  تلو  و�حًد�  يتحركون  �حلملة  رفاق 

�لطائر�ت  حركة  ز�دت  ذ�ته  �لوقت  ويف  مطبق،  ب�سمت  يتحركون 

�ملروحيات فوق �ملخيم و�أنا حتت غطاء �خليمة مما يحجب روؤيتي 

ملدخل  �لنا�ض  ذهاب  وتو�يل  تز�يدها  ولكن  �ملروحيات،  حلركة 

�أن  �أثار ريبتي، فقمت بنية �ال�ستطالع دون  �ملخيم وجتمعهم حوله 

�ملدخل  من  �قرتبت  وحني  حولنا،  يدور  د�هًما  خطًر�  باأن  �أت�سور 

جهدت لكي �أجد يل فتحة بني �لنا�ض كي �أرى �خلارج، وقبل �أن �أطل 

الأنظر �سمعت �لنا�ض يتحدثون عن حريق ويبدو على وجوههم �لذعر 

و�خلوف، و�سوت �حلو�مات يهدر يف �سماء منى، والحظت �أنها تر�ض 

مادة عرفت �أنها م�سحوق الإخماد �حلريق، وبد�أت �الأخبار تتو��سل 

بها  ياأتي  �أخبار  وهي  �سابقه،  من  �أ�سو�أ  خرب  وكل  متقطعة،  علينا 

�ست �أطر�يف  بع�ض من خرج من رفاقنا ور�حو� جهة �حلدث، هنا تيبَّ

�أن بد�أت  ووقفت على باب �ملخيم مذهواًل من تطور�ت �ملوقف �إىل 

�أكتافهم  على  يحملون  وهم  منا  قريًبا  ميرون  �حلجاج  من  جموع 

�أج�ساًد� ال نعلم �أهم �أمو�ت �أم مغمى عليهم، ثم �ت�سح �أنهم �أمو�ت 
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قد �ختنقو� من �أدخنة �حلريق و�لغاز، وهالني �أن بع�ض �لنا�ض يحمل 

�أكرث من جثة على كتفيه، وينطلقون م�سرعني، وهنا وقعت يف �أزمة 

طاحنة وجاءين �ل�سوؤ�ل �ل�سعب: يا رب هذه منى، وهوؤالء عبادك 

جاوؤو� يطلبون رحمتك ويتو�سلون بحبك ور�ساك...!كيف مل ت�سملهم 

�لرحمة ومل حتمهم من �حلريق �لذي كتم �أنفا�سهم و�أ�سقطهم ميًتا 

و�أخذ  �ل�سوؤ�ل،  و�أوح�سني  ت�سقط جنبها،  �أخرى  تلو  وميتًة  ميت  تلو 

غريي  مع  �أتهياأ  كنت  �لذي  �أنا  طماأنينتي،  ويه�سم  روحي  ميزق 

يتمكنو�  ولن  �أمامي  �الأمو�ت  �لرحمة، وهوؤالء  لعرفة وجبل  لن�سعد 

حتى من �لوقوف على جبل �لرحمة، �أين �لرحمة منهم وعنهم...!

�سرت �أحرتق مع �ل�سوؤ�ل و�أتاأمل يف وجوه حاملي �جلثث، �أدركت 

�أنهم جاوة )�أندنو�سيون(، ويحملون جثًثا لرفاق لهم  من وجوههم 

ويا  وجوههم  ولكن  �أكتافهم  على  �جلثث  هي  وها  �أندنو�سيا،  من 

من  �أمو�ت  وكتفه  ظهره  على  كان  منهم  و�حد  كل  تبت�سم،  للهول 

�أر  رفاقه وي�سري م�سرًعا ن�سًطا يف ج�سمه و�لب�سمة تعلو وجهه، ومل 

�أحًد� منهم يبكي �أو يبدي �أي �عرت��ض ج�سدي �أو لفظي على حال 

�سحبهم �لذين م�سو� قبل �إمتام حجهم.

هنا حتركت وجوه �الأندنو�سيني لتفعل فعلها يف �سمريي وتلقيت 

�لر�سالة...، وفهمت �لر�سالة.

وجاءين �ل�سوؤ�ل �الأعمق: ما هي �لرحمة...!، هل هي ح�سًر� كما 

نفهمها يف معجمنا �لثقايف، �أم هي كما فهمها �الأندنو�سيون وتبينت 

����� ������.indd   73 10/20/20   9:10 AM



القلب المؤمن74

يف وجوههم �لتي تفي�ض ب�سا�سة ويف �أج�سادهم �لتي ن�سطت و�سار 

ومي�سي  ظهره  على  موتاه  من  ثالثة  �أو  �ثنني  يحمل  منهم  �لو�حد 

م�سرًعا كاأمنا يزفهم يف عر�ض جماعي ينرث �لفرح ولي�ض �لقنوط...!

فهوؤالء  �لدنيوية،  معانيها  غري  معاين  للرحمة  �أن  فهمت  هنا 

�أخرى  �سيافة  يف  دخلو�  فقط  كذلك،  ا  حقًّ وهم  �لرحمن،  �سيوف 

غري �لتي نحن فيها، وكنت �أنا �أريد �أن يبقيهم �هلل لدنياهم، ولكنه 

�أحرتم �ملعاين  �أن  �أخرى، وقطعت على نف�سي عهًد�  �ختارهم لد�ر 

�الأندنو�سيني  هوؤالء  وجوه  على  قر�أتها  ولكني  عندي  تك  مل  �لتي 

ويف  �لكربى،  بال�سيافة  لهم  فرحني  �أمو�تهم  يزفون  وهم  �الأحياء 

على  حممواًل  كان  لو  يود  كان  �الأحياء  من  �أندنو�سي  كل  �أن  يقيني 

�أكتاف �سحبه يزفونه يف عر�سه �الأكرب.

عن  �لعظيم  و�لك�سف  �لعظمى  �لهدية  بهذه  فرحي  غمرة  ويف 

�أمي  �إن  يل  وقال  �سديق  جاءين  ورحمته  �لرحمن  �سيافة  معنى 

ت�ساأل عني يف خميم �لن�ساء معنا، فذهبت الأمي وجاًل وكنت �أظنها 

تخرب،  و�إمنا  ت�ساأل  تكن  مل  ولكنها  �حلريق،  �أخبار  عن  �ست�ساألني 

قالت يل يا عبد�هلل: معي يف )�سنطتي( كفني، فاإن حدث يل �سيء 

�لدموع يف  ر�أ�سي وحتجرت  كلها يف  �لدنيا  د�رت  فيه، هنا  فكفني 

�أكرث  منذ  كفنها  �أعدت  قد  �أمي  �أن  و�كت�سفت  عيوين،  قبل  قلبي 

من ع�سرين عاًما ��سرتته من قما�ض �ختارته وغ�سلته مباء زمزم 

و�أبقت  ن�سفه  و�لدي  و�أعطت  و�حلنوط،  �لكافور  معه  وو�سعت 

�أمي كفنها الأختها،  ن�سفه لها، ولكن خالتي مرمي توفيت فقدمت 
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ثم عملت كفًنا �آخر، ثم تويف خايل �إبر�هيم فاأعطته كفنها، وعملت 

ثالًثا مغ�سواًل مباء زمزم، ولكن �مر�أة تعرفها �أمي وال نعرفها نحن 

�أخذته  �لذي  �الأخري  كفنها  �أعدت  ثم  لها،  �لكفن  فاأر�سلت  توفيت 

�لذي  بدل ذ�ك  �إن هذ�  لو�لدي  و�ستقول  �لنعيم،  �إىل جنات  معها 

كان م�سرتًكا بن�سفني بينهما، ولكنها تنازلت عنه الأختها؛ و�أعدت 

غريه لي�سحب رحلتها �الأخرية، ولن يلومها و�لدي فقد عرف برها 

وعطاءها.

5. ق�سة البنكي

�حتجت �إىل كل ما �أملكه من �إميان و�إىل كل ما بيدي من ت�سور 

لرحمة �هلل وحمبته، ولوال هذ� لتفتت نف�سي و�أنا �أ�ستقبل خرب ود�ع 

�حلبيب �لغايل حممد �لبنكي، وقد جاءين �لهاتف �الأول من معجب 

�لبحرين، �ساعت حلظتها �سور  �لهو�تف من  تو�لت  ثم  �لعدو�ين، 

بيني  وكان  ظبي،  �أبو  يف  �لفندق  يف  كنت  �أمامي،  من  �لدنيا  كل 

�لتي  �ل�ساعات  تلك  هي  �ساعات،  �لريا�ض  �إىل  �لعودة  طائرة  وبني 

بج�سدي وغاب  ت�سري  نف�سي  ر�حت  �لدنيا،  �أكن يف  وكاأين مل  مرت 

�إح�سا�سي باالأ�سياء، ن�سيت حقيبتي مر�ت، ون�سيت �أور�قي وبطاقاتي 

على مكاتب �ال�ستقبال يف �لفندق و�أنا �أ�سجل �ملغادرة، ويف مكاتب 

�ملطار ويف كل مرة كان يلحق بي �سخ�ض متربًعا بو�سع حقيبتي يف 

يدي وبت�سليمي �أور�قي، ول�ست �أذكر كيف كنت �أرد عليهم وال ماذ� 

كنت �أقول لهم.
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�أجمل  مني  �ساع  وهكذ�  �سيء...،  كل  وت�ساوى  �لدنيا  تغريت 

ر�ح  �أمامي...،  و�لثقايف  �لنقدي  �مل�ستقبل  �سور  و�أبهى  �أحالمي 

حممد �لبنكي.

و�أتذكر  �إليه،  �حلاجة  حلظة  يظهر  �لذي  باهلل  �إميان  ي�سعفني 

حممد �ملوؤمن باإميانه �لعميق وبوجهه �لب�سو�ض وبروحه �ملعطاء، كان 

�أن �حلد�ثة  �لنا�ض-  �لنا�ض -كل  ر�أي بني  فيه  �ساد  موؤمًنا يف زمن 

كفر، وكنت �أجترع مر�رة مثل هذ� �لت�سور و�أح�ض بالوح�سة حينما 

�أنظر �إىل حد�ثتي و�إمياين و�أجدهما متجاورين يف نف�سي بال نفور وال 

ا كلما ر�أيت �أقو�ًما من �ل�سحبة �حلد�ثيني  قلق، ولكنني �أتوتر نف�سًيّ

ا باأن  ا بالقطيعة مع �الإميان مع ت�سور قطعي �أي�سً ور�أيت فيهم ح�سًّ

�سرط �حلد�ثة هو �لنفي �ملطلق و�ل�سك �لقاطع، ويزد�د �لتوتر مع 

�سيوع هذ� �لت�سور، حتى لقد �سار و�حًد� من �أ�سد حلظات �لتقاطع 

ف له �أنني رجل موؤمن، وياأتي �لتعجب نحوي، بل  بيني وبني من تك�سَّ

لقد �سار من �لديدن و�سفي بالتناق�ض �أو عدم �ل�سدق يف حد�ثتي، 

وهي �سورة ت�سيع ب�سدة وتزيد من توتري �لروؤية و�لتعجب من عدم 

تفهم ما �أر�ه من عبقريات �لت�سور؛ وذلك حينما تتحد �ملتناق�سات 

ال  لوحدة ذهنية  يوؤ�س�ض  رفيًعا  �لعقل خيًطا  ويجد هذ�  ما  يف عقل 

ته�سمها �حلدود �الإيديولوجية �لق�سرية، وكنت -وما زلت- �أرى �أن 

ا عند  �لفكر �لكبري هو �لذي ي�ستطيع �لتوفيق بني ما يبدو متناق�سً

�الآخرين، و�أن �لفكر ي�سمو كلما ��ستطاع ك�سر �حلدود �الفرت��سية 

ب�سري عقلي،  �ملقوالت بعد كل هذ� �سوى منتوج  �ملقوالت، وما  بني 
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مما يعني �أن �لعقل �لب�سري ي�ستطيع �أن ي�سنع خطه �خلا�ض حتى 

ولو قال غريه غري ما يقول، وحتى لو ر�أو� غري ما يرى...، �إنه يرى 

غري ما يرون؛ ولذ� يتميز عنهم وعليهم.

�ملثقفني  �إيديولوجيات  حا�سرتني  كلما  �إليها  �أجلاأ  �سورة  تلك 

لهذ�  يل؛  ت�سورهم  يف  عقدة  �ملطمئن  �إمياين  من  وجعلو�  �لعرب 

نف�سي، وكان حممد  �أجده يف  ما  باأنا�ض وجدت فيهم  نف�سي  �أن�ست 

و�مل�ستعل  وحرية  وروًحا  وعًيا  �ملتفتح  �حلد�ثي  �لبحريني  �ل�ساب 

ذكاء.

�سنة  ع�سرين  قبل  عليه  تعرفت  �لذي  �لبنكي  �أحمد  حممد  هو 

�لناقد  �ل�ساب  �سورة  فيه  فوجدت  �لبحرين )1990م(،  يف جامعة 

وكان حينها  ويدقق،  ويفكر  ي�ساأل  وعميًقا  وفاهًما  مطلًعا  �لب�سري، 

كنت  ولقد  �جلامعة،  يف  طالًبا  يزل  وملا  عمره  من  �لع�سرينيات  يف 

�أكذب  كدت  لقد  حتى  منده�ًسا،  حماور�ته  و�أ�ستقبل  و�أ�سمعه  �أر�ه 

نف�سي، ولعلي تلم�ست حو��سي مرة ومر�ت لكي �أطمئن على �أنني يف 

�ل�سنون، ع�سرون  �أو حلم يقظة، ومرت  ول�ست يف حلم منام  يقظة 

�سنة، كان كل يوم فيها يجدد يل �أحالمي ويجدد يل وعودي مبحمد، 

حممد �لذي ما خيب يل ظًنا قط، وما �سقطت بني يديه نظرة قط، 

وما تعرثت فيه كلماتي قط.

يلتقط  حممًد�  الأن  الإكماله؛  �أ�سطر  وال  معه  بالقول  �أبد�أ  كنت 

�لكلمة  �أقول  وكنت  ل�ساين،  �إىل  ت�سل  �أن  وقبل  ر�أ�سي  من  �لفكرة 
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عبار�ته،  ويف  ل�سانه  على  تتكامل  الأجدها  �لنظرية  و�أطرح  و�لر�أي 

كنت �أحدثه عن �آخر ما ي�ستجد من نظريات وكان يفهمها ويلتقطها 

قد حت�سل  ويكون  �إال  �أيام  وال متر  بيته،  وكاأنها خرجت من مطبخ 

على ن�سخة من �لكتاب �ملذكور يف حديثنا مهما كان مكان �لنا�سر يف 

�أمريكا �أو �أ�سرت�ليا يف زمن مل تكن خدمات �الإنرتنت متو�فرة فيه، 

ولكن مهارة حممد يف طلب �لعلم �أ�سبق من �لتكنولوجيا، ثم �إن فهمه 

وتفهمه للنظريات كان على درجة تثري �لعجب ب�سرعته وبعمقه.

كل هذ� �ملطمح �لعلمي م�ساًفا �إليه �جلد و�لعمق و�سدق �اللتز�م 

و�حرت�م �لوقت و�لتحلي بقيم �لعمل، ومن فوق ذلك كله كان �إميانه 

ويف  �حلو�ر  يف  به  جمعني  �لذي  �الإميان  ذلك  و�ل�سادق،  �لعميق 

�لتجاور يف �لعبادة، �إذ كنت مرة يف �لبحرين و�متدت �إقامتي حتى 

هو  كما  وق�سًر�،  جمًعا  �ل�سالة  �أنوي  وكنت  �جلمعة  �سالة  حانت 

�ساأن �مل�سافر، ولكنني �أح�س�ست وقت �ل�سحى ومع خلوتي مع نف�سي 

�لنا�ض؛  مع  و�أ�سلي �سالة �جلمعة  �إىل �جلامع  �أذهب  �أن  برغبة يف 

�أ�سلي  �أن  �أرغب يف  �إنني  له:  ولذ� هاتفت حممًد� على منزله وقلت 

�جلمعة، وطلبت منه �أن مير علي لياأخذين �إىل �أحد �جلو�مع، ف�ساألني 

�أف�سل خطيًبا معيًنا، و��ستطرد ي�سرح يل خيار�ت م�ساجد  �إن كنت 

�أو  �سلفي  و�آخر  ما بني خطيب �سويف  �لبحرين، وهي خيار�ت متتد 

يا  له:  و�آخر يخت�سر، فقلت  �ل�سالة  �أو جامع يطيل  جامع جعفري 

حممد �ساأ�سلي حيث ت�سلي �أنت، وذهبت معه �إىل ما �ختاره، وحينما 

يف  رجل  نحو  بيده  �أ�سار  �ل�سفوف  بني  وتقدمنا  �مل�سجد  �إىل  دخلنا 
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ذ�ك  �نظر...  يل:  وقال  �مل�سجد  حتية  ي�سلي  كان  �ل�سفوف  و�سط 

منذر عيا�سي...، نظرت �إىل عيني حممد وهو يقول ذلك وكدت �أرد 

عليه بدمعة �أ�سكره فيها على حلظة �أهد�ها يل الأرى �أن فكرتي عن 

�الإميان بو�سفه قيمة عميقة ال تناق�سها �أي فكرة �أخرى، و�أح�س�ست 

بثالثتنا ونحن يف رحاب �ملحبة، وكانت تلك �للحظة هي �أجمل ما مر 

بي يف ذلك �الأ�سبوع، وهو �الأ�سبوع �لذي �أعلنت فيه عن م�سروعي يف 

�لنقد �لثقايف، قبل �سدور كتابي بب�سعة �أ�سهر عام 1999م.

يوم  جاء  حتى  حممد  مع  وو�عدة  ووفية  رخية  �حلياة  ومتر 

وهاتفني فيه و�أبلغني �أن د�ء خبيًثا ت�سلل �إىل �أح�سائه، و�أنه بد�أ يطرق 

�أبو�ب �لعالج، وكان البد يل من لقاء معه، و�سار �للقاء، وقد ذهبت 

وجهه  ر�أيت  �إن  ما  ولكني  ومرعب،  باهظ  نف�سي  بثقل  �إليه حمماًل 

�أتكلم معه بروح  وهو �لب�سو�ض �لبا�سم حتى خف عني همي وبد�أت 

متفائلة، وبد�أت نف�سي ت�ستجيب للكالم وتتجاوب مع �لظرف، وز�د 

حيث  حممد،  زوجة  جا�سم،  �أم  �لكرمية  �ل�سيدة  وجود  تو�زين  من 

روحانيتها  ومع  عزميتها  وبقوة  وباإميانها  بهدوئها  �جلل�سة  عمرت 

�لعالية، فقد كانت حمبتها ووفاوؤها ملحمد، وهذ� ما جعلني �أندمج 

و�سدق  �ملحبة  غطاء  مع  و�الإمياين  �لعائلي  �جلو  هذ�  يف  ب�سرعة 

�ملو�جهة، و��ستمرت �حلال �أربع �سنو�ت، كان حممد مير مع مر�سه 

�الآخر  بع�سها  مع  ون�سعر  وفرح  بانفر�ج  بع�سها  مع  ن�سعر  مبر�حل 

مبعاندة من �ملر�ض، ولكن فيما بني هذ� وذ�ك كان حممد يرتدد من 

�لبحرين �إىل �لريا�ض و�إىل �أملانيا يف رحالت عالج، د�جًما ذلك كله 
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يف رحالت عمل وعلم ومار�ض حياته باأ�سدق و�أدق و�أ�سبط ما يكون، 

حتى لقد كان �أن�سط من �الأ�سحاء، وظل معطاء يف فكره ويف وقته، 

ومل يتوقف قط عن �لتخطيط للعمل �لثقايف، وعن ��ستقطاب �ملثقفني 

و�لباحثني حتى وهو يف �أ�سد حلظات �الأمل ويف جل�سات �النتظار يف 

هاتفه  ي�ستخدم  وكان  �لفح�ض،  خمترب�ت  عند  �أو  �الأطباء  مكاتب 

للموظفني،  توجيهاته  ويعطي  �لبحرين،  �لعمل يف مكاتبه يف  ليدير 

وللمفكرين  للنا�ض  ت�سحياته  �لعمل وخططه مقدًما  بر�مج  وير�سم 

و�لباحثني وكاأنه مل يكن يف حالة مر�ض.

ظل حممد هكذ� على مدى �أربع �سنو�ت من �ملر�ض، حتى لتظن 

�أنه لي�ض مبري�ض، وال يعاين من وجع يف �أح�سائه، وظل وجهه با�سًما 

ياأتيني  وهو  �خلرب  ت�سور  �أ�ستطع  مل  ولذ�  معطاءة؛  روحه  وظلت 

و�أنا معلق بني �أبوظبي و�لريا�ض، ظللت يف ح�ض مل �أعد فيه �أعرف 

ال  �لدنيا  و�أرى  حويل  من  �أنظر  ال،  �أم  �لنا�ض  مع  �أنا  وهل  نف�سي، 

�لنا�ض  مع  �أتكلم  ومازلت  �الأ�سياء،  ناظري  يف  ت�ساوت  �سيء...، 

و�أ�سمعهم، ومازلت �أرى �الأ�سياء و�أمر بها، ولكنني مل �أعد �أ�سعر ومل 

�أعد �أح�ض...، هذه �لدنيا لي�ست هي ما كنت �أعرف...، ر�ح حممد 

�لبنكي ور�حت معه �أجمل �أحالمي برجل ر�أيت فيه �أكرث من نف�سي، 

وكنت �أرى فيه م�ستقبل �لنقد �لثقايف وم�ستقبل �لثقافة، وكنت �أرى 

�لوعود  �أجمل  �أنه  �أرى  وكنت  و�لعزمية...،  و�ل�سدق  �الإميان  فيه 

و�أجمل �جلل�سات و�أ�سدق �الأمنيات...

ولكن... �أين �أنا من رحمة �هلل...؟
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�إن �هلل �أرحم منا مبحمد، وهو �لرجل �ملوؤمن �لذي ما هده مر�ض 

وال قنطت له نف�ض قط وال يئ�ض وال خاف...، وهو �إذ يذهب �إىل ربه 

فالأنه �أجمل من كل ما يف دنيانا و�أرقى من كل وعودنا و�أطهر من كل 

�ل�سماء �سافًيا ونقيًّا وطاهًر�، وملا  �إنه مثل مطر يهطل من  كلماتنا، 

�لتفت لالأر�ض الحظ تلوثها وت�سوهها فقرر �لعودة �إىل طهر �ل�سماء...

عاد حممد �إىل �لطهارة حيث هي �نتماوؤه وحقيقته، وعاد �لنقاء 

�إىل م�سدره ومنبعه...، عاد �إىل عليائه �لتي تليق ب�سفائه وب�سا�سة 

وجهه وروحه، �أخذته �لرحمة و�سمته �إليها...، هي رحمة �أكرب من 

رحمتنا، وهي ح�سن �أنقى من �أح�ساننا.

�أيها �لغايل �حلبيب، عليك رحمة �هلل...، لقد تركت يل يا حممد 

�أعانني على حتمل �خلرب و�سربين وحمل قدمي  �الإميان  كنًز� من 

عن �الأر�ض، ولكن ومع كل هذ� �لر�سا يف نف�سي بقدر �هلل وتقديره 

�أعد  �لنا�ض، ومل  ير�ها  �الأر�ض كما  �أرى  �أعد  يا حممد مل  �أنني  �إال 

�أدير عيني يف �لنا�ض كما كنت من قبل، و�أي �أر�ض هذه �لتي ال �أر�ك 

�إنني  �أقول  وال  وغالًيا،  وحبيًبا  قريًبا  كنت  كم  �حلبيب،  �أيها  فيها، 

ور�ساك  و�إميانك  �أبًد�...،  نخ�سره  ال  ر��سخ  مك�سب  فاأنت  خ�سرت 

وب�سا�سة وجهك �لكرمي هي �سالحي وهي عز�ئي و�أنت هناك عند 

.
(1(

ربك...، حبك �الأكرب وقوتنا �الأعلى



)1) جريدة الريا�ض 4/ مايو /2010م.
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ثانًيا: تف�سري احلياة

1. �سلطة املعاين

لت�سور �سيغ تف�سري �حلياة �ساأ�سع تفريًقا دالليًّا بني ثالثة �أنو�ع 

من �ملعاين:

�أ( �ملعنى �لعقلي )�خلطاب �لفكري(.

ب( �ملعنى �لقلبي )�خلطاب �لوجد�ين(.

ج( �ملعنى �ال�ستداليل.

و�أركز على �ملعنى �ال�ستداليل �لذي �أق�سده هنا، وهو �لذي يجمع 

بني �لعقلي و�لقلبي.

فحدث �ملوت هو �أق�سى حدث مي�ض �لروح مبا�سرة ويخ�ض �لذ�ت 

يكون  فقد  �أثره،  فيها  يغر�ض  �أن  بعد  �إال  يغادرها  ال  ب�سعور  �ملفردة 

�أو يكون فاحتة لتب�سر يحاول  �لب�سر،  حزًنا ب�سيغ متنوعة خربها 

ح�سب  للحياة،  تف�سرًي�  �ملوت  يكون  كاأن  عميًقا  معنى  �حلدث  منح 

ا للحياة �إال �ملوت«. كلمة حمزة �سحاتة: »ال يعطي تف�سرًي� تامًّ
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ويف ق�س�سي �لو�ردة يف هذ� �لف�سل تدرج �ملعنى عندي من �ملبهم 

�إىل �ل�سادم �إىل �ال�ستداليل، وهل �ملوت حدث يعني نهاية وخامتة 

فح�سب �أم له معنى �آخر ومن ثم فهو لي�ض نهاية، و�إمنا هو �سوؤ�ل يحتاج 

الفرت��ض �إجابات، و�الأكيد �أننا كب�سر ال منلك جو�ًبا، ولن ي�سح من 

�أحدنا �أن يدعي ما ال ميلك وال برهان له عليه، وهنا يكون �ملوت هو 

�أ�سئلة �لوجود، وهذ� �سيحوجنا جللب فكرة �ملعاين �لثالثة:  �أ�سعب 

�لعقلي  فاملعنى  �ال�ستداليل؛  �ملعنى  �لقلبي،  �ملعنى  �لعقلي،  �ملعنى 

�لبحت �سي�سهل عليه �أن ميار�ض قطعيته باأن ما ال جو�ب عليه فاإنه 

غري موجود، و�ملعنى �لوجد�ين �سرن�ه يف �لرت�جيديات �الأدبية وموقع 

�سيحول  �ال�ستداليل  �ملعنى  بينما  �ملاأ�ساة،  قمة  بو�سفه  فيها  �ملوت 

�حلدث ملعنى يحمل �أبعاًد� عميقة، وعمقها هو �سبب غمو�سها، وهذ� 

�لغمو�ض �سيقبل �لت�سريح �لداليل بتتبع موؤ�سر�ت قلبية وجد�نية �أواًل، 

ثم تاأخذ يف بناء حبكة داللية ت�ستوحي من �حلدث غايات ترفعه عن 

جمرد �لو�قعة �لتي تنهي �لق�سة، وال�سك �أن مقولة �سحاتة �ستكون 

ا لت�سور �ملعنى، وهو ما يتطلبه هذ� �حلدث �لكبري �لذي  مدخاًل مهمًّ

يهز كل �الأحياء من حول �مليت، بينما �مليت نف�سه ال يهتز حلدث م�سه 

هو مبا�سرة وت�سبب يف حزن كل حمبيه، هل الأنه �لوحيد بينهم �لذي 

عرف �لق�سة كلها وعرف معنى �حلياة...؟

�إن قلنا نعم فقد �سرعنا يف ت�سكيل �ملعنى �ال�ستداليل، و�إن قلنا ال 

ا؛ الأننا نفقد بهذ� �أي قدرة على �سناعة �أي معنى  فنحن من مات حقًّ

�سنعنا،  من  لي�ض  ترتيب  يف  �لكل  على  �سيمر  ب�سري  حدث  الأعظم 
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مهماتك  عن  تتخلى  �أن  �أو  �ملعاين  ت�سنع  باأن  خيار  يف  �أنت  وهنا 

�لعقلية وتقمع دو�عي قلبك ووجد�نك وتعلن هزميتك وقت �متحان 

�ملعاين.

ويف كلمة ر�بعة �لعدوية �لتي وجهتها ل�سفيان �لثوري: »�إمنا �أنت 

�أيام معدودة...، فاإذ� ذهب يوم ذهب بع�سك«.

عمر  لينتهي  يوم  منها  مر  كلما  تتناق�ض  �أياًما  تظل  لن  و�الأيام 

�الإن�سان مع �آخر يوم يف �لعد�د؛ بل �ستتحول �الأيام لتكون مثل حمطات 

�لقطار �لتي ال تتناق�ض، ولكن كل حمطة تف�سي بالقطار �إىل حمطة 

تقوده ملحطة...، وهكذ� حتى ي�سل لغايته �لتي لي�ست نهاية لعمره 

�لقطار، وهذه  لركاب  فيها ومعها حياة  تبد�أ  ولكنها حمطة و�سول 

تكون  وهنا  حياتهم،  وملعنى  للو��سلني  حياة  �متد�د  هي  �ملحطة 

�أيام �حلياة معدودة ولكنه تعد�د غري منقطع �لغاية و�ملعنى، وهذ� 

�أعمارنا هي وقود  ن�سميها  �لتي  �الأيام معنى وجوديًّا، وكاأن  �سيمنح 

لقادم موعود ومتوقع، ومن هنا فاالأيام غنية باملعنى وغنية بالداللة، 

ولن تكون قيمة مغلقة ال تزيد عن كونها تعد�ًد� من ميالد �إىل وفاة، 

وهنا حت�سر كلمة �بن �لقيم لتف�سر كلمة ر�بعة وهي �أن »�لدنيا منام 

و�لعي�ض حلم و�ملوت يقظة «، ون�سل مع هذ� لقول �سحاتة: »ال يعطي 

هي  حلياة  باب  هو  حينئٍذ  و�ملوت  �ملوت«،  �إال  للحياة  ا  تامًّ تف�سرًي� 

يقظة بو�سفها ميالًد� جديًد�، غري �أننا لن نعرف هذ� �لتف�سري �إال 

ا ال نعرفه، ولكن لو متنعنا عن �فرت��سه  حينما ن�سل �إليه؛ الأننا حقًّ

فنحن هنا نفرت�ض عبثية �حلياة وجفاف معناها وجفاف جدو�ها، 
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وال�سك �أن �أي عمل ب�سري لن يكون ذ� قيمة ما مل يعط نتيجة من 

نوع ما و�إال حتول لعبثية �سالبة، ولي�ست �حلياة مبجمل �سنو�تها �إال 

�إذ� كان �سيف�سي ملعنى ي�ستحق  �إال  عمال منتظما لن تتحقق قيمته 

عناء �حلياة، وهذ� هو �لتف�سري �لذي توخاه �سحاتة، وهو �لتعد�د ذو 

�لقيمة ل�سرح معنى كلمة ر�بعة �لعدوية: �إمنا �أنت �أيام.

� ونحتفل  وهذه هي �حلياة �لتي نعرفها ون�سهدها كما نعدها عدًّ

وقيمتها هي  تعد�د،  �إىل  تعد�د  لننتقل من  كل عام مبوعد ميالدنا 

فيما نفعله مع هذه �الأيام وفيما تفعله �الأيام بنا، ويحق �أن نت�ساءل 

هذه  يعي�ض  باأن  خيار  �أحدنا  بيد  لو  وهل  هي،  ملاذ�  �أو  بعدها  ماذ� 

مير  �أن  �سيختار  وهل  حياته،  وي�سميها  وخربها  ر�آها  �لتي  �الأيام 

�سيقول غري ذلك، وهل هي  �أم  �الأمر،  لو خريِّ يف  نف�سها  بالتجربة 

ت�ستحق �أن تعي�سها وهي �لتي تتطلب منك �أن تكدح لتح�سن مقامك 

�ل�سحية  و�العتالالت  لالإخفاقات  تتعر�ض  ذ�ته  �لوقت  ويف  فيها، 

و�عتالالت �أخرى يف عالقاتك �لعامة ويف ظروفك �القت�سادية ويف 

ل�ست  �أنك  مع  �سررها  مي�سك  �لتي  و�حلروب  �ل�سيا�سات  توتر�ت 

�جلاين ول�ست �ملت�سبب.

هي �أ�سئلة عادة ال ن�سغل �أنف�سنا بها؛ الأننا نرى �أن طرحها يف�سد 

علينا �أيامنا �لتي هي �أعمارنا، ومن ر�حة قلوبنا �أن نغفل عن هذه 

�الأ�سئلة، ولكن �سوؤ�اًل �سيطرحه �لعقل ولي�ض �لقلب، وهو عن جدوى 

كله،  �الأمر  يختم  �سننتهي مبوت  فاإننا  فعلنا  �لتي مهما  �الأيام  هذه 

وكاأننا مل منر فوق هذه �الأر�ض...!
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هنا يح�سر �الإميان ليمنحنا جو�ًبا يحول �أيامنا من هباء ينتهي 

كنا  فاإذ�  �الأ�سئلة،  �سر�خ  فوق  بنا  يرتفع  معنى  �إىل  ون�سيان  بفناء 

�سنذهب حلياة �أخرى �أول مز�ياها �أنها لي�ست �أياًما كلما مر و�حد 

منها نق�ض من عمرنا، بل �سندخل يف عمر لي�ض له نهاية، و�أن ما 

جودة  من  يقلل  �أو  يح�ّسن  مبردود  علينا  �سيعود  دنيانا  يف  عملناه 

حياتنا �لالحقة.

نف�سه  ومع  مع غريه  و�لعادل  عليا،  قيمة  �لعدل  ملعنى  يكون  هنا 

وفوقهما مع ربه �سيكون يف و�سع �أف�سل، مما يعني �أن �لعدل يعود 

يكون  لن  �لذي  �الإميان  معنى  يتعزز  وهنا  للعادل،  كربى  مبكافاآت 

ًبا ومربًر�. ا منطقيًّا وُم�َسبَّ قلبيًّا فح�سب؛ بل �سيكون �أي�سً

هذ� �الفرت��ض �سي�سحح �ل�سورة كلها ويجعلها �إيجابية وم�سرقة، 

ويجعل �الأ�سئلة عن معاين �أيامنا خفيف �لوطء على �لنف�ض ومينحه 

معقولية، يف حني �أن ��ستبعاد هذ� �الفرت��ض �سيفر�ض معه وتبًعا له 

�أن نطرد �الأ�سئلة، وهذ� ما حدث مع البال�ض بقوله: »هذه فر�سية 

�ل�سروري، ويف  �لوجود  �ل�سوؤ�ل عن  تعنيني«، ور��سل حني رف�ض  ال 

حقوق  وعن  للطماأنينة  �لطالب  �لقلب  حقوق  عن  �سنخرج  �حلالني 

�لعقل �لر�غب يف �لبحث و�لت�ساوؤل.

تاآلًفا  لها  وي�سنع  �ملتناق�سات  يربط  رفيًعا  خيًطا  ك�سفنا  وكلما 

� من �أ�سر�ر �حلياة، و�إن  يرفع عنها �لتناق�ض فاإننا بذلك نك�سف �سرًّ

كانت �لثقافات �سغلت نف�سها على مدى تاريخها يف �لبحث عن معنى 
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على  �لتعرف  فاإن  ا  وماديًّ معنويًّا  طريقها  على  و�لتعرف  �ل�سعادة 

�أن هذ� �لك�سف  �أ�سر�ر �ملعاين هو جوهر �ل�سعادة، مبا  �أي �سر من 

�سيحرر �ملعنى من �سقائه، ومينح معنى �إيجابيًّا يغري وجهة �لداللة 

معنى  يك�سف  �أن  �إىل  �الأ�سئلة  �ست�سقيه  �لذي  �ل�سقي  �لعقل  ويريح 

يرفع �لغطاء و�لغ�ساوة عن �ملعنى �مل�سطرب.

2. هل الأفكار عقالنية اأم �سع�رية؟!

�إال  للحياة  ا  تامًّ تف�سرًي�  يعطي  »ال  �سحاته:  لكلمة  ثانية  و�أعود 

�ملوت«، وهل هي مقولة يف �لياأ�ض من �لبحث عن معنى للوجود، �أم 

�إجابة من باب تطمني �لذ�ت  �أن هناك  �إرجاء لالإجابة، ووعد  هي 

و�إ�سكات �الأ�سئلة، على �أن تف�سري �حلياة يحتاج �إىل برهنة ذ�تية ولي�ض 

�لوجد�ين،  �ال�ستدالل  �إىل برهنة عقالنية خارجية، والبد هنا من 

�لعلم  يبتكر حججه �خلا�سة، ومهما جربنا  باأن  للقلب  �ل�سماح  �أي 

�أدلة تغني  �أجوبة لها  �لذي هو �ملكت�سف �الأهم للب�سر و�لذي يعطي 

�ل�سري نحو  ت�ساعد خطاه على  له طرًقا  تفتح  �الأقل  �أو يف  �لباحث، 

�أجوبة قابلة لالحتماالت مهما ت�سعبت �أو تباعدت، فاإن �لعلم نف�سه 

يحتاج �إىل معونة �لفل�سفة يف �سوؤ�ل �ملوت، و�لفل�سفة تت�سمن جتارب 

الأنا�ض طرحو� �إجاباتهم، و�آخرين �رتاأو� �أن لي�ض من جو�ب فاختارو� 

جو�ب )ال �أعرف(، وفريق ثالث مل يجد جو�ًبا فقرر �الكتفاء مبا هو 

ماثل وقابل للت�سور مع رف�ض �لغيبي و�لتعايل عليه، وهذ� يعني �أن 

�جلو�ب لن يكون يف �خلارج ينتظرنا �أن ن�سل �إليه ون�ستك�سفه، و�إمنا 
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هو د�خلي وذ�تي بدليل قبول بع�ض �لفال�سفة مقابل رف�ض غريهم، 

�لكل  التفق  �لفل�سفي-  �حلجاج  -مبعنى  برهانيًّا  �جلو�ب  كان  ولو 

�أنه  عليه ح�سب مقام �لربهنة، ولكن �الختالف �جلذري فيه يعني 

ذ�تي، و�أنه يعود يف �لنهاية لنظرية )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين( 

بتعاون �لعقل مع �لقلب، بحيث ال يجور �أحدهما على �الآخر، وهذه 

هي �حلال �لتي نرى فيها �لدليل �لقلبي؛ �إذ يجد تقباًل من �لعقل، 

ويف ذلك �سرنى با�سكال وكانط ورو�سو، ونقف معهم وقفات ت�سند 

قلبية،  �إح�سا�سات  �الإميانية هي  �ملبادئ  �أن  يرى  فبا�سكال  �لفكرة، 

�أن �لقلب يح�ض بوجود �هلل، ويح�ض   ي�سري �إىل 
(1(

ويف كتابه خو�طر

بال تناهي �الأعد�د، وهي مبادئ قلبية تبدد �ل�سك، لكن �لعقل لي�ض 

�سوى �آلة ��ستدالل تنح�سر وظيفتها يف �ال�ستنباط من �ملبادئ، ولي�ض 

�لربهنة عليها، وللقلب حججه �لتي ال يعرفها �لعقل، فالقلب يح�ض 

بوجود �هلل، وهذ� هو �الإميان، و��ست�سعار �هلل �سيكون بالقلب ولي�ض 

�الأوىل،  �الأ�سول  �لقلب هي  بالعقل، ومعرفتنا باحلقيقة عن طريق 

�أن  غري  �لتعليل،  م�سعى  عرب  ذلك  يناه�ض  �أن  يحاول  �لعقل  بينما 

ا؛ ولذ� فالعقل يقوم  �لعقل بطيء، �أما �ل�سعور فيتحرك حترًكا فوريًّ

على �لعجز، ومن ثم يجب توظيف عجز �لعقل الإذالله، ح�سب عبارة 

.
(2(

با�سكال

�للبنانية للرتجمة، بريوت  �للجنة  �لب�ستاين،  �إدو�ر  خواطر، ترجمة  با�سكال:  )1) بليز 

1971م.

)2) اخلواطر، 178، 252، 277، 282.
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وتهوينه  �لعقل  دور  من  تقليله  يف  هي  هنا  با�سكال  وم�سكلة 

�لعقلي  )�ال�ستدالل  ركني  �أحد  ي�سقط  وهذ�  �الإذالل،  لدرجة  له 

�لوجد�ين(، �أما قوله �إن �لعقل ي�ستدل على �ملبادئ وال يربهن عليها 

�لعقلي �لوجد�ين، ويتعزز هذ�  �أمر يقربنا ملنطقة �ال�ستدالل  فهذ� 

�الأفكار  ينتج  �لعقل  �أن  يرى  حيث  كانط،  لدى  جنده  ما  مع  �لر�أي 

، ول�سرح مقولة كانط يقول ر��سل: »وح�سب 
(1(

لكنه ال يربهن عليها

عن  الأفكار  يقودنا  �أن  ي�ستطيع  �خلال�ض  �لعقل  فاإن  كانط  قول 

تقدمي  يعجز عن  �لعقل  ولكن هذ�  �خللود،  وعن  وعن �حلرية  �هلل 

بر�هني عن حقيقة هذه �الأفكار؛ وذ�ك الأن قيمة هذه �الأفكار هي يف 

Mor-(  عمليتها، مبعنى �أنها مت�سلة بال�سرورة مع �لنظام �الأخالقي

al Law)، ولو �عتمدنا �ال�ستخد�م �خلال�ض للعقل فهذ� �سيوقعنا يف 

�ملغالطات؛ ولهذ� فاإن �لفائدة �حل�سرية لهذه �ملفاهيم ال تتحقق �إال 

ا موقف كانط بقوله:  ، وز�د ر��سل م�ستخل�سً
(2(

يف ربطها مع �الأخالق«

»�إن كانط عمد �إىل ��ستبعاد كل �لرب�هني �لعقالنية �خلال�سة عن 

وجود �خلالق، و�سدد على �أن طريقه لالإميان باخلالق ي�سلك �سباًل 

خمتلفة عن تلك �لرب�هني �لنابعة من �لعقل �خلال�ض �لذي ميكنه 

. ولعل ما 
(3(

ك�سف �حلقائق �لكربى، لكنه يعجز عن �لربهنة عليها«

��ستخل�سه ر��سل يف �لتمييز بني �لعقل )reason) و�ال�ستدالل �لعقلي 

�ل�ساد�ض  �لف�سل  امللحد،  املوؤمن/العقل  العقل  كتابي:  �نظر  ذلك  )1) لتف�سيل 

)�مللحق(.

(2( Russell: History Of Western Philosophy; p. 682, Unwen University Books, 
London 1971.

(3( Ibid 681.
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)reasoning) ي�ساعد على فك �الإ�سكال حول عجز �لعقل �خلال�ض 

، ويف حال �الأفكار �لكربى 
(1(

عن �لربهنة يف هذه �مل�سائل حتديًد� 

كما  �خلال�ض،  �لعقل  غري  �آخر  �سبيل  �إىل  نحتاج  باهلل  كاالإميان 

�لعقلي  )�ال�ستدالل  م�سطلح  وظيفية  حت�سر  وهنا  كانط،  قول  هو 

�لوجد�ين(.

و�إذ� �أخدنا با�ستخال�ض ر��سل لروؤية كانط �أن �لعقل ينتج �الأفكار 

�لكربى لكنه ال يربهن عليها فاالأْوىل �أن نعدل موقف كانط ونحيل 

هذه �لوظيفة للقلب ولي�ست للعقل، و�الأفكار �لكربى �لتي يعجز �لعقل 

عن برهنتها هي �الأفكار �لقلبية وهي �سعورية، بينما �الأفكار �لعقلية 

�الآخرين  �سهاد�ت  �أو  �خلا�سة  جتاربنا  وتف�سري  للعقلنة  نتاج  هي 

بينما   ،
(2(

يقينية كما و�سفها جون لوك لي�ست  عن جتاربهم، وهذه 

حجج �لقلب يقينية بالن�سبة ل�ساحبها، وقد تكون جدلية عند غري 

ا ملعني برهاين ي�سندها مبثل ما يحتاج  �ساحبها؛ ولذ� حتتاج هي �أي�سً

�لعقل �إىل معونة �لقلب �أو باالأحرى لتحرك �لقلب باجتاه �لهدف.

تاأتي  فاإنها  مثاًل  كاحلب  كربى  فكرة  �لقلب  يف  حتركت  و�إذ� 

كحقيقة مطلقة يتم قبولها وجد�نيًّا دون �حتياج للربهنة، وكذ� هي 

حال �الإميان باهلل بو�سفه فكرة كربى، فقد و�سف كانط حال �لعقل 

العقل املوؤمن/ )1) عن م�ستخل�سات ر��سل ومتييزه بني �لعقل و�لعقلنة، �نظر كتابي: 

العقل امللحد، �لف�سل �لثالث.

كانط  ت�سور�ت  عن  تو�سيح  ملزيد  امللحد،  املوؤمن/العقل  العقل  كتابي:  )2) �نظر 

و�ملخاتلة �لعقلية �ض 154.
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معها حيث ينتجها ويعجز عن تربيرها، وفكرة عجز �لعقل تت�سق مع 

 ،
(1(

�لعقل هي يف قدرته على ك�سف عجزه باأن ميزة  �لغز�يل  فكرة 

�لوجد�ن،  ملعونة  جلاأ  �مل�ساألة  هذه  يف  �لعقل  عجز  �أدرك  من  وكل 

�إىل �ل�سروع ل�سد هذه �لثغرة عرب بناء نظرية  وعجز �لعقل يحتاج 

�الإ�سكال  حل  وتعتمد  �لوجد�ين(،  �لعقلي  بـ )�ال�ستدالل  تتو�سل 

با�سكال  تتجنب غلو  �سعورية، وكذلك  �أم  �الأفكار عقالنية  بني كون 

رو�سو  �أن معادلة  �إذالله، يف حني  ي�ستوجب  �لعقل  �لذي جعل عجز 

تعزز حاجة �لعقل لال�ستعانة بالوجد�ن لريو�ض غرور �لعقل، بينما 

يرو�ض �لعقل جموح �لعاطفة، و�إن كان رو�سو يقدم �لعقل على �لقلب 

با�سكال  ا بذلك موقف  ناق�سً �إن عقلي يدلني على فطرتي،  و قال: 

�لنايف لدور �لعقل.

يتقبلها  ثم  �سعورية  تبد�أ  �الأفكار  من  نوًعا  هناك  �إن  قلنا  و�إذ� 

�لعقل وي�سرع يف عقلنتها فاإن جتربة رو�سو تعطي مثااًل لذلك )كما 

ذكرت يف �لف�سل �خلام�ض يف �لعقل �ملوؤمن( و�ساأكرره يف �لف�سل 

�لثالث من هذ� �لكتاب، )مبحث هل يلحد �لقلب(، ون�سري هنا �إىل 

ما ت�ستبطنه ق�س�سنا �خلا�سة �لتي من �سمتها �أنها تختارنا ول�سنا 

من يختارها، وتعرت�سنا ول�سنا نعرت�سها، ومن ثم فهي ر�سائل قلبية 

م�سفرة، فقط حتتاج لتفكيك يقر�أ مد�ليلها، وهنا يقوم �ال�ستدالل 

للحالة  ي�ستجيب  �أخرًي�  و�لعقل  بالعقلي،  معزًز�  �لوجد�ين  بركنيه 

�أو  �إمياًنا  عقلنتها  يف  �سرع  لها  ��ستجاب  و�إذ�  للقلب،  �ل�سعورية 

)1) عن �لغز�يل �أرجو �لعودة للمرجع �ل�سابق ففيه عر�ض مو�سع.
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�إحلاًد�، وهذ� ما جنده عند من ت�سدو� للبحث �لفل�سفي �أو �لبحث 

�لعلمي عن �سوؤ�ل �الإميان، وهو �لذي تك�سفه �أطروحة كتابي )العقل 

املوؤمن/العقل امللحد(، و�سوؤ�ل كيف لعقول �لب�سر �أن توؤمن �أو تلحد، 

و�حد منهم  وكل  ولعلماء،  لفال�سفة  �سبعة مناذج  فيه  وقد عر�ست 

ودخلو�  باالإحلاد،  بقوله  �أو  �إميانه  ليثبت  بالعلم  �أو  بالفل�سفة  تو�سل 

يف نقا�ض مبا�سر مع بع�سهم م�ستخدمني �لعلم و�لفل�سفة، مما يعني 

�أن �لعلم حمايد و�أن �لفل�سفة حمايدة يف �أ�سلهما، ولكنهما ينحاز�ن 

تبًعا حلال �لقلب �بتد�ء، ومن ثم مي�سي �لعقل م�ستخدًما �لفل�سفة �أو 

�لعلم، كل يف تخ�س�سه، لكي يعزز �الأفكار �لقلبية بحجج عقالنية، 

�لعقل  ي�ستجيب  �لوجد�ين، حني  �لعقلي  �ال�ستدالل  وهذه هي حالة 

.
(1(

لل�سعور �لوجد�ين ويعقلنه

3. هل اأيام احلياة معدودة مبعنى حمدودة...؟!

و�أطرح  معدودة(  �أيام  �أنت  )�إمنا  �لعدوية  ر�بعة  لكلمة  �أعود 

�أنها حمدودة،  �ل�سروري هنا وهو: هل كلمة معدودة تعني  �ل�سوؤ�ل 

ومن ثم يكون �ملوت نهاية لهذ� �ملعدود، �أم لالأمر وجه �آخر ن�ستقيه 

من كلمة �بن �لقيم )�لدنيا منام و�لعي�ض حلم و�ملوت يقظة ( وهي 

�لتعد�د  ليكون  �ملعنى  وتعدل  �لعدوية  ر�بعة  قول  تف�سر  �لتي  �لكلمة 

متناهية  �الأعد�د غري  �أن  با�سكال  ر�أينا يف مقولة  قد  مفتوحا، كما 

و�أنها تت�ساعد كلما �سعدناها بال حدود، وقد ظلت �لب�سرية ت�سخم 

)1) العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لعبيكان، �لريا�ض، 2020م.
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�الأعد�د من �الألف للمليون للمليار والأكرث دون نهاية وكذ� هي �حلياة. 

و�إن لنا حياة قبل �مليالد مل نك نعيها حني ذ�ك، ولنا حياة و�قعية 

نعيها كما هو �لوعي �لذي نعتربه وعيا ما دمنا فيه. و�ستتلوه حياة 

�سنعرفها حني حتدث وحني ينك�سف عنها �لغطاء. فاحلياة �إذن غري 

متناهية، وهي فقط تتحول من حال �إىل حال، وحتما �سيتحول وعينا 

بها من حاٍل �إىل حال، وهذ� هو تف�سري �حلياة �لذي لن نفهمه �إال 

بعد �ملوت، كما ت�سورها حمزة �سحاتة )ال يعطي تف�سري� تاما للحياة 

�إال �ملوت(، تلك حال )�لرجوع( كما و�سفها �لقر�آن �لكرمي )ٺ  

ڦ        ڦ   ڤ    ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڦ( )�لفجر: 27-30( وهو ت�سور يتعزز ��ستدالليا كلما منحنا �أفكارنا 
�ل�سعورية حقها دون �أن حتا�سرها �الأفكار �لعقالنية وت�سيق عليها 

و�سفها  �لتي  �لبحتة،  �لعقلنة  قيود  بعيد� عن  �لتاأويل �حلر،  فر�ض 

كانط بالعجز عن �لربهنة.
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اأوًل: �س�ؤال ال�ج�د

1. دعاء الكروان

يدر�سنا  �لعثيمني رحمه �هلل  �ل�سيخ حممد  1964م كان  يف عام 

�ل�سنو�ت،  تعاقب  �لثالثة يف  للمرة  لنا  يدر�سها  وهو  �لتوحيد،  مادة 

ولذ�  �العتقاد؛  يف  �لعميقة  للدرو�ض  ندخل  �ل�سنة  هذه  جعلنا  مما 

�إقناعه  ونحاول  ملحًد�  ا  �سخ�سً نناق�ض  �أننا  فر�سية  علينا  طرح 

بوجود �خلالق؛ فتغريت م�ساعر �لزمالء يف �لقاعة تهيًبا للمو�سوع 

�أ�سعر  ال  �أين  خا�سة  تخوًفا،  مثلهم  وكنت  فيه،  �خلو�ض  ومغبات 

بنف�سي كفاءة جلدل كهذ�، وثقافتي كلها �أدبية مع كتب �لرت�ث من 

�لعقد �لفريد و�لكامل و�الأغاين ومروج �لذهب، كما �أن �أن�سطتي يف 

�ملعهد كلها �أدبية كتابة وخطابة ومتثياًل م�سرحيًّا وهكذ�، و�الآن نحن 

مقنعة  غري  �ملناق�سات  ومرت  وجداًل،  حجًجا  يتطلب  مو�سوع  �أمام 

كما كنا نقر�أ من عالمات وجه �ل�سيخ، ومل نلحظ �أي كلمة �إعجاب 

وبعد  �أحدنا،  من  فكرة  تعجبه  حني  به  عهدنا  هو  كما  تعليقاته  يف 

روؤيته  تقدمي  �ل�سيخ يف  تدخل  نقا�ساتنا  تطور يف  دون  �لوقت  مرور 

وكانت مبنية على تتبع �الآيات �لكونية يف �لقر�آن بدًء� من �آية  )ۋ  

ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې( )�الأنبياء: 22(، وركز على وحدة �لكون 
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وتر�تبه وتنا�سقه متكاماًل مع بع�سه، مما يدل على �سانع و�حد دبر 

�سنعه و�أتقن ن�سب تكوينه، وم�سى بهذ� �الجتاه و�نتهى �لدر�ض.

�ل�سليم  �لعبد�هلل  حممد  �الأثري  �سديقي  مع  ذلك  بعد  حتاورت 

رحمه �هلل، ومل يك معنا يف ذلك �لدر�ض الأنه يف �ل�سنة �لتي بعدنا، 

نتجادل  و�سرعنا  �ملو�سوع،  عن  بيننا  فيما  ملحاورة  مًعا  وتطلعنا 

وال  �لنقا�ض  بحيوية  ن�سعر  مل  �أننا  غري  �مللحد،  دور  متثيل  ونتبادل 

حني  �ل�سر�سة  مناطحاتنا  وبني  �ملفتعل  �لنقا�ض  هذ�  بني  مقارنة 

و�ملحاجة  �لفكرية  �حلدة  حيث  �سيا�سي؛  �أو  �أدبي  �أمر  يف  نختلف 

�لتمثيل  �أخذنا يف  �أثرها حني  عليها، ومل جند  تعودنا  وقد  �لعنيفة 

حول ق�سية �خللق؛ ولذ� قررنا ترك �لنقا�ض.

تركنا �لنقا�ض لكنه مل يرتكنا؛ �إذ ظلت �الأ�سئلة ت�ساغلني وكاأنها 

حتا�سرين، ومل تك جديدة علي ولكني كنت �أقمعها و�أجتاهلها، �أما 

�الآن فقد �حتدت بعد مناق�ساتي مع �سديقي، وحاولت �أن �أنزع نحو 

هذه  �أين  غري  عندي،  �الأثرية  بكتبي  �لقر�ءة  يف  �مل�ستمرة  هو�يتي 

عن  كتاب  عندي  وكان  �الأدبية،  كتبي  مع  بغربة  �أح�ض  �سرت  �ملرة 

 مو�سوعه عن �لكون ون�سوئه وعنا�سره �ملكونة له، وكنت 
(1(

�لعنا�سر

جد�وله  و�أ�سغلتني  مرة،  �أول  ت�سفحته  حني  قر�ءته  عن  عزفت  قد 

عن قيم �لعنا�سر وقيا�ساتها باأرقام وم�سطلحات غريبة على �ساب 

عقله كله يف كتب �الأدب و�ل�سعر و�لتاريخ و�جلغر�فيا، وهي هو�ياتي 

)1) �مبابي �أحمد: ق�شة العنا�شر، د�ر �ملعارف مب�سر 1951م.
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�لثقافية يف تبادل لالأدو�ر بني حني و�آخر؛ ولذ� تركت �لكتاب جانًبا، 

�إليه الأفهم ولي�ض الأ�ستمتع كما هو �ساأين مع كتب  ولكني �الآن جلاأت 

�أين  �أح�س�ست  �لعنا�سر حتى  كتاب  قر�ءة  بد�أت يف  �إن  وما  �لرت�ث، 

�أمام علم لي�ض كعهدي من علوم �للغة، ولكنه علم مثري ويدعوك لروؤية 

ا بلغة مي�سرة، وكانت �سفحاته �الأوىل  �لكون مفتًتا �أمامك ومعرو�سً

قبل،  من  عنه  طردتني  �لتي  للجد�ول  �ألج  �أن  قبل  ومفهومة  �سل�سة 

معه  الأين فرحت  �لكتاب؛  مع  نف�سية  ورطة  وقعت يف  �أنني  و�لغريب 

ووجدت فيه متعتي �لعقلية �ملختلفة عن �ملتعة �الأدبية، وخفت �أن �أفقد 

هذه �ملتعة �إن و��سلت �لقر�ءة فيه فاأفرغ منه، وحينها �أعود للتوهان 

�لروحي �لذي كنت هارًبا منه، ووجدت هذ� �لكتاب ي�ستل روحي �إليه 

وي�سرع يف توطني عقلي معه؛ ولذ� قررت �أن �أقلل من جرعات �لقر�ءة 

ا  �ليومية، و�ساغلت نف�سي بكتاب �آخر يلهيني عنه ويوفر ملتعتي فر�سً

ملزيد مو�عيد موزعة على �أيامي، ومن ح�سن حظي �أين �خرتت كتاب 

�أخذه معي بجو�ر  و�سهولة  �لكرو�ن لطه ح�سني ل�سغر حجمه  دعاء 

�لعنا�سر، و�نطلقت معهما مًعا، �سفحات من هذ� و�سفحات  كتاب 

من ذ�ك، و�ندجمت مع كل و�حد منهما ح�سب مز�ج �لن�ض هنا �أو 

هناك، وال �سك �أن بع�ض �لقر�ء�ت تهم�ض باحلكمة يف �أرو�حنا، وهذ� 

�ملاأ�ساوية،  �ل�سردية  ويف  �لكون  �ملزدوجة يف  �لقر�ءة  من  �أدركته  ما 

�متحان  وفيه  �لب�سرية،  �لنف�ض  على  �ملر  �أثره  �ملاأ�ساوي  فلل�سرد 

للم�ساعر وللمروءة، وفيه مو�جهة مع �حلكم على �ل�سمري و�ل�سلوك 

�لب�سري، وت�سبح �أنت كقارئ للن�ض يف مقام �لقا�سي، وقر�رك هنا 
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�ل�سمري، ودعاء  بل هو حكم مبعنى �سوت  �لن�ض؛  لي�ض حكًما على 

مع  فيك  يت�سكل  �لذي  �ل�سمري  �سوت  لك  بالن�سبة  ي�سبح  �لكرو�ن 

تد�عي �حلدث وتب�سرك بالعيوب �لب�سرية حني يظلم �لب�سر �لب�سر، 

ويقتل �خلال �بنة �أخته فقط ليعالج غ�سبه دون �أن يتب�سر باأن �لبنت 

�سحية �سحى بها �لكل، �أمها وخالها و�سيدها، وال �أحد ينت�سر لها 

�سوى �أختها �لتي حتملت خطايا �لكل وحملتها يف قلبها ومل جتد من 

يفهمها �سوى �لكرو�ن تخاطبه وتف�سي له بوجعها و�أملها وحرية قلبها 

يف �أي طريق ت�سلك، هل تنتقم من �ملجرم �أم تقع يف حبه، هل تقتله 

بال�سكني �أم ت�ستحوذ عليه باحلب، وكالهما �نتقام من نوع ما.

و�سيقابلها  روحانيًّا،  �سعوًر�  فيك  تولد  �ل�سردية  �ملعاين  هذه 

�سعور �آخر حني تاأخذك عنا�سر �لكون بعيًد� عن �الأر�ض ومن �أف�سد 

كانت  و�إن  �لب�سر،  باآثام  �مللوثة  �سفحتها  على  �لدماء  و�سفك  فيها 

تظل  �لتي  �حلكمة  قبة  �لف�ساء  فاإن  �لب�سري  �لف�ساد  بيت  �الأر�ض 

بعيدة ومتعالية، ولكنها لي�ست م�ستع�سية على �اللتقاط حني حتني 

فر�سها، وفر�سها �ستاأتي �إما يف حلظة دمع وخ�سوع، �أو حلظة تاأمل 

�ل�سماو�ت  �لعظيم يف  �مللكوت  قر�ءة يف عالمات  �أو حلظة  وتفكر، 

ويف �أنف�سنا �إن نحن تب�سرنا بهما مًعا.

وكانت متعتي مع كتاب �لعنا�سر تزد�د مع كل �سفحة �أدلف �إليها 

من بعد �سفحة، وقد �أعود و�أكرر قر�ءة بع�ض �ل�سفحات للثبت من 

فهمي لها قبل �مل�سي مع �أختها �لتالية لها، و�أح�س�ست بحرمان عميق؛ 

�إذ كيف ظلمنا �ملعهد �لعلمي من هذ� �لرث�ء وهذ� �خليال �ملجنح، 
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ويهيمن  بنا  يتفرد  كان  �لذي  �الأدبي  �خليال  عن  يختلف  خيال  هو 

علينا، وهنا يف هذ� �لكتاب خيال علمي ياأخذك حقيقة على ب�ساط 

كمتعة  لي�ست  ومبتعة  �لريح،  ب�ساط  كرحلة  لي�ست  برحلة  �لف�ساء 

�ملجاز�ت �ل�سعرية، وعرب هذه �ل�سفحات �سرت كاأين �أرى �خلالق 

�لب�سر من حويل،  �أعرف  لعقلي، كنت  �ملعتادة  عرب خملوقاته غري 

و�أعرف �ل�سجر و�حليو�نات و�ل�سهول و�جلبال و�لنخيل �لبا�سقات، 

ولكن �ل�سماء كانت جمرد جنوم توؤن�ض خيايل بالليل وقت �ملنام يف 

�ل�سطوح ووقت �لتف�سح خارج �لبلد من فوق �لرمال �حلمر�ء �لنقية 

وهو�ئها �لعليل، كان هذ� هو كوين �لذي �أعرفه، لكني �الآن ومع هذ� 

�لكتاب دخلت لكون �أعظم و�أخطر و�أ�سد حتدًيا للتفكري، فهل خلق 

هذ� �لكون نف�سه، وكيف له �أن ي�سبط م�سار�ته وماآالته، وهل له عقل 

يدبره وي�سرف �أحو�له دون خلل...!؟

�ل�سماو�ت  �إىل ملكوت  كاأمنا حلقت يف رحلة  �لعنا�سر  يف كتاب 

و�الأر�ض، �أو كاأين حتررت من �سجن �ل�سكوك و�نطلقت روحي حرة 

طليقة بعد �أن ك�سرت ح�سار �لت�ساوؤالت �لتي مل جتد لها �أجوبة يف 

�لكتاب  مع  كانت حركتي  �لق�سية،  �لف�ساء�ت  �الأر�ض، فحلقت يف 

�سل�سة ورخية كموج نهر يند�ح موجة �إثر موجة و�أنا �أ�سبح فيه طليًقا 

�لكتاب  �سفحات  مع  تاأخذين  �لتي  �ملعاين  فوق  الأحلق  حيًنا  و�أطري 

معه  الأين  �لكتاب  ينتهي  �أال  و�حدة؛ هي  رغبة  و�سعوري مركز على 

�سرت �أ�سعر باالأمان، وتتغ�ساين �لطماأنينة؛ ولذ� كنت كلما تقدمت 

يف �سفحاته ��ستد تخويف من بلوغ �لنهاية، فكنت �أتركه و�أ�ستلم كتاب 
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طه ح�سني دعاء �لكرو�ن، وبينهما �أ�سبحت �أعوم على �سفحة �ملاء 

ما بني �سفة و�سفة، ومع دعاء �لكرو�ن دخلت يف حال من �لتماهي 

جمريات  عن  �ل�سجي  و�سرده  �حلاملة  ح�سني  طه  بلغة  �لن�ض  مع 

�لفالحة  )�أمينة(  مع  �أ�سري  وكاأين  �أ�سعر  جعلتني  �لتي  �الأحد�ث 

�مل�ست�سلمة  و�أمها  �ملتوح�ض  خالها  يباغتني  ثم  بها،  �ملغدور  �لربيئة 

ل�سروط �لثقافة، ومل يحررين منهما �إال �لبطلة )�أخت �أمينة( وهي 

ت�سري لتعيد �سياغة �الأحد�ث، حتى �إذ� ما توغلت يف �لن�ض و��ستولت 

�ل�سفحات  م�سار  على  �لهيمنة  على  قدرتي  وفقدت  �الأحد�ث  عليَّ 

و�نغم�ست يف �لق�سة بعد �أن ��ستحوذت علي حتى و�سلت للف�سل 21 

وجاءت �ل�سفحات تقول:

»نعم! �إىل �أين و�لليل �ساكن جاثم؟ و�أين ت�ستطيع فتاة مثلي �أن 

�لتي تختلف عليها  �ملر�أة  و�لليل �ساكن جاثم؟ الأوقظن هذه  تذهب 

�الأحالم وتنعم بلذة �لنوم يف ناحية من نو�حي هذه �لغرفة، الأوقظنها 

والأق�سني معها بقية �لليل يف �حلديث...؛ ولكني ال �أكاد �أ�سعى �إليها 

حتى تاأخذين �الأ�سباح �حلمر�ء من كل مكان، وحتى ت�سعى �إىل �أختي 

وعلى وجهها �بت�سامة �ساحبة حزينة م�ستعطفة، وهي تلقي يف نف�سي 

هذه �لكلمات �لتي تقع منها مو�قع �ل�سهام �ملحرقة: ال توقظيها �إنها 

�ألفتينا  فلطاملا  منا؟  تخافني  ماذ�  تطردنا،  �أيقظتها  و�إن  تخيفنا، 

ولن  �أن�سكن  مل   ! كالَّ  ! كالَّ �حلد؟!  هذ�  �إىل  �أفن�سيتينا  و�ألفناك، 

�أن�ساكن ولن �أذودكن عن نف�سي، ولن �أوقظ هذه �ملر�أة �لتي تخيفكن؛ 

�أقمن معي، �أطفن بي، حتدثن �إيل، فمن يدري لعلي �أن �أكون يف يوم 
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من �الأيام و�حدة منكن، لعلي �أن �أكت�سي هذ� �لرد�ء �الأحمر �لقاين 

�لذي تكت�سينه و�لذي يدعوين �إليكن ويخيفني منكن...

بعيد  من  �لهو�ء  �إيلَّ  يحمله  �لعزيز  �لطائر  �أيها  �سوتك  وهذ� 

�لليل كما  ي�سيع يف �سكون  ولكنه على ذلك  فيبلغني نحياًل �سئياًل، 

ي�سيع �ل�سوء يف �جلو...، وهذ� �سوتك �أيها �لطائر �لعزيز يدنو مني 

�سيًئا ف�سيًئا فيملوؤين �أمًنا ودعة وهدوًء�، وحزًنا مًعا، �إنه يردين �إىل 

ما  وتذكر  نف�سها  يف  وتفكر  بنف�سها  ت�سعر  �لتي  �خلال�سة  �ليقظة 

م�سى على علم به وتقدير له، وت�ستقبل ما �سياأتي يف روية وب�سرية 

و��ستعد�د لالحتمال.

نعم! �إن �سوتك ميالأ �أذين، و�إنه ميالأ قلبي، و�إنه ليغمر نف�سي، 

و�إين �أفهم عنه ما يريد، و�إين الأذكر �أختي وم�سرعها، و�إين الأعرف 

من دفعها �إىل �ملوت، كما �أعرف من �أذ�قها �ملوت، و�إين الأعلم حق 

�لعلم �أين �ساعية �إذ� كان �لغد �إىل بيت هذ� �ملهند�ض فمقيمة فيه 

�لعمل،  �أختي من  به  تنه�ض  كانت  فناه�سة مبا  �أختي،  كانت  حيث 

ذلك  يف  �أختي  �إليه  �نتهت  �لذي  غري  �آخر  �سي  �إىل  بعد  فمنتهية 

�لف�ساء �لعري�ض...

لقد �سمعت منك �أيها �لطائر �لعزيز، وفهمت عنك، وهذ� عقلي 

الأ�سعى  �ل�سبح  �أنتظر  ذي  �أنا  وها  ترد يل،  قوتي  وهذه  �إيل،  يثوب 

�إىل هذ� �ملهند�ض، و�إن قلبي ملظلم �أ�سد �الإظالم، و�إن وجهي ملبت�سم 

�أجمل �البت�سام«.
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عند هذه �لنقطة من �لرو�ية ن�سجت عو�طفي مع بطلة �لن�ض، 

�لن�ض  لغة  مع  متاهًيا  دموعي  تدفقت  مبلًغا  نف�سي  يف  �الأثر  وبلغ 

حالتي  وتد�خلت  �أحا�سي�سي،  الأعمق  تغلغل  �لذي  �لعميق  و�ل�سعور 

بني  معلق  وكاأين  ح�سني،  طه  مع  �ل�سارحة  �أفكاري  مع  �لوجد�نية 

و�سحيتني  وعقليتني  ثقافتني  بني  �لقاهرة،  وق�سور  م�سر  �سعيد 

�لرجل  �آثام  بتحميلها  �ملر�أة  �سد  ها  لتجريِّ فد�ء  �لثقافة  قدمتهما 

�لذي �سيلفظها بعد �أن يق�سي متعته منها، ويتحرك عندي �ل�سعور 

بال�سفقة مع �ل�سعور باأثم �لثقافة وظلمها، وعرب هذه �لعاطفة �ملتقدة 

وكاأين  �لظلم  ملو�جهة  �لعد�لة  معاين  و��ستيقظت  �لقلب  حترك 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    )ڤ    �ملووؤدة،  للبنت  باالنت�ساف  مطالب 

لي�سفي حرقتي،  �لكرمي  �لقر�آن  8-9(، ويح�سر  )�لتكوير:  ڄ  ڄ( 
فهو �ملعنى �لوحيد �لذي �سيعينني على حتمل وجع �للحظة �ل�سردية 

يف ن�ض طه ح�سني.

2. اإك�سري احلياة

يف رو�ية طه ح�سني حترك �لتحفيز �لوجد�ين يف حلظة كنت 

حمتاًجا لتحفيز يعزز قلبي ملو�جهة �سوؤ�له �الأهم، ومتيزت �لرو�ية 

بجمعها بني �ل�سعرية و�ل�سردية، وتعلقي حينها بطه ح�سني و�أدبه 

و�أ�سلوبه، وهذه مًعا �أن�سجت �حلالة �ل�سعورية وجتلت بانك�ساري 

�لعاطفي مع لغة �لن�ض يف ذروته كما عر�ستها، و�كتمل �لتحفيز 

�لكربى  وكاأنه خيمتي  �لكون  ى يل  تبدَّ �لعنا�سر، حيث  كتاب  مع 
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توقها  معها  يتقا�سم  عقلي  باأمان  وحت�س�سها  روحي  تظلل  �لتي 

�ل�سعوري.

�إك�سري �حلياة بهدف  كان حديث �ملوؤلف عن �حللم �لقدمي عن 

��ستخر�ج �لنفي�ض من �خل�سي�ض، �أي حتويل �لنحا�ض �إىل ذهب هو 

�ملعنى �لذي ي�سف عالقتي ما بني �لكون �لعظيم بعنا�سره وتكويناته 

و�ل�سردية،  بال�ساعرية  مرتف  بن�ض  �ملتمثل  �ل�سغري  �لكون  وبني 

وكالهما نفي�ض عندي، كل ن�ض ح�سب مفعوله على قلبي وعقلي مًعا، 

وهنا يتحقق معنى �ال�ستدالل ببعديه �لعقلي و�لوجد�ين، حيث ن�سج 

�ل�سعور و�أن�سج معه �لعقل، والنت �لعالقة بني �لعقالين و�لوجد�ين، 

�أ�سبحت  �إىل طماأنينة، و�لت�ساوؤالت  �لقلق  وحتكرت �ملعاين لتح�سم 

�ملعاين  و�رتاحت  �لت�سادم،  عنها  وينزع  �ملعاين  يغني  تب�سر  حالة 

عندي لتظل يف ترحل مت�سل كاأمنا هي �سياحة �أبدية يف �لكون ويف 

يف  �لكونان  و�حتد  �ل�سغري،  �لكون  ويف  �لكبري  �لكون  يف  �لنف�ض، 

خطاب معريف / عرفاين متنا�سق، حركته �الأ�سئلة يف ميقات كنت 

فيه على م�سارف �المتحان �لذ�تي و�لبحث عن �أجوبة، ويف �ملبحث 

و�جه حتدياتي يف حلظة �سعبة متخ�ست عن  �آخر  �متحان  �لتايل 

ميقات ملزيد بحث.

�لعنا�سر مع رو�ية طه ح�سني يف �لوقت  �أن قر�ءتي لكتاب  على 

ذ�ته ك�سفت يل �لعالقة بني �الإميان وليونة �لقلب، و�أن �لوجد�ن �إذ� 

حترك حترك معه �لعقل و�سكال مًعا ب�سرية �إميانية؛ فيخ�سع �لعقل 

�لقلب  �لقلب، وتتدفق �ملعاين يف وحدة �سعورية يعرفها  كما يخ�سع 

����� ������.indd   105 10/20/20   9:10 AM



القلب المؤمن106

ولن ينفر منها �لعقل يف هذه �للحظة �لتي حدث فيها �لتالقي لدرجة 

�أن يتكلم �لعقل بلغة �لقلب، وهذه حالة ظلت ت�ساحب جتارب حياتي 

كلها، وتتعزز عندي يف كل حلظة �متحان يقع فيها عقلي بتحديات 

فل�سفية وجودية، ولعلي وجدت �سالتي �حلد�ثية بعد ذلك مع )تي 

ا  �إ�ض �إليوت( �لذي تاآلفت �حلد�ثة عنده مع �الإميان ومل يجد تعار�سً

.
(1(

بني �لعقالنية و�الإميان وال بني �حلد�ثة و�لعبادة

3. رحلة البحث

يف  للبعثة  �سافرت  1971م  �أغ�سط�ض  من  و�لع�سرين  �لر�بع  يف 

بورموث  ملدينة  ذهبت  بيومني  وبعده  �الأحد،  يوم  �ليوم  وكان  لندن 

حيث معهد �للغة �الإجنليزية )يورو �سنرت( وهو معهد معظم د�ر�سيه 

�أوروبا  من  طلبة  وفيه  �سوي�سرية،  �سركة  مالكته  الأن  �سوي�سريون؛ 

�لدر��سة  بدء  من  �سهر  وبعد  �سعوديني،  �أربعة  منهم  عرب  وبع�ض 

و�سلنا  وحني  �ملدينة،  خارج  ريفي  مكان  يف  ليلية  حلفلة  �أخذونا 

على  بع�سها  مع  فئة  كل  جل�ست  جماميع  على  �لطلبة  تفرق  �ملكان 

مع  �ل�سعوديني  نحن  وجل�سنا  �حلفل،  قاعة  حول  منت�سرة  طاوالت 

بع�سنا، ولكن هذ� �أثار ��ستنكارنا؛ الأننا مل ناأت لرنى بع�سنا ولكننا 

و�لتعرف  �الإجنليزية  �للغة  وممار�سة  غرينا  مع  لالختالط  بحاجة 

)1) كان �إليوت هو �أول من رد على ر��سل وحما�سرته: ملاذ� ل�ست م�سيحيًّا )يعني ل�ست 

�لغربية،  �حلد�ثة  ر�أ�ض  هو  ذ�ته  �لوقت  ويف  موؤمن  و�إليوت  1927م،  عام  موؤمًنا( 

و�أ�سرت لذلك مف�ساًل يف �لف�سل �لر�بع من كتابي العقل املوؤمن/العقل امللحد.
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على �الآخرين فقررنا �النت�سار، وحتركت بني �لطاوالت مع �إح�سا�سي 

مب�سكلة، �إذ كيف �أقتحم عامل �لنا�ض و�أقحم نف�سي عليهم مع تكتل 

كل جمموعة مع بع�سهم مما ي�سعب �الأمر، غري �أين و�أنا �أ�سري بني 

�ملجاميع تالقت عيوين مع عيون طالبة �سويدية جتل�ض مع زمالء لها 

من بني جن�سها، ولعل منظري و�سحنة وجهي لفتت نظرها ورغبت 

دون  و�ساألتني  توحي مالحمي،  كما  �ملختلفة  ثقافتي  على  بالتعرف 

مقدمات من �أين �أنت؟ فلقت لها: من �ل�سعودية، هنا تلعثمت ورددت 

كلمات �ساأودي، �ساأودي، نعم نعم �سمعت عن بلدك، �أنتم... �أنتم... 

كابا،  وقال:  لها  زميل  ونط  مكة،  نحن  نعم  لها  فقلت:  مكة.  مكة، 

كابا، يق�سد كعبة كعبة، فقلت نعم نحن مكة ونحن �لكعبة، فقالو� 

يل تعال �جل�ض معنا وحدثنا عن بلدك.

ا �إ�سافيًّا وحاولنا �إقحامه بني كر��سي �لطاولة  ��ستدعينا كر�سيًّ

كر�سي  �إ�سافة  تتيح  فتحة  زحزحة  يف  �جلميع  وت�سارك  �ملكتظة، 

للمجموعة، وبد�أت �الأ�سئلة عن بلدي، و�سرعت �أ�سرح لهم �سوؤ�لهم 

عن مكة و�حلج، مع �سعوبات يف �للغة، فكلنا �سعاف يف �الإجنليزية 

حينها، ونحن يف �لبد�يات، ولكننا نحاول مبا لدينا من ر�سيد قليل 

معظمه كلمات ال ترقى لتكون جماًل كاملة �سليمة، وكنت �أ�سرح عن 

حمدًد�  للكعبة  �سورة  بر�سم  و��ستعنت  و�لطو�ف،  �حلج  م�ساعر 

�ل�سرح  �النهماك يف  ومع  �لطو�ف،  وعملية  وزمزم  �الأ�سود  �حلجر 

باهلل؟  موؤمن  �أنت  هل  وقال:  �أحدهم  ر�أ�ض  يف  مفاجئ  �سوؤ�ل  قفز 

وحني �أجبت بنعم، قال هو: �أنا ال �أرى وجود �إله وتتابع �لبقية متفقني 
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�للغة  وحلت  �خلالق  عن  نقا�ض  وبد�أ  كله  �لكالم  تغري  وهنا  معه، 

لتكون هي بطلة �لنقا�ض؛ فكلنا على م�ستوى هزيل يف �للغة، ونحن 

وم�سطلحات  وتخريجات  لفل�سفة  ويحتاج  معقد  مو�سوع  ب�سدد 

كانو�  فقد  مهمتي،  من  �أخف  مهمتهم  �أن  غري  وفزيائية،  كونية 

فيتبادرون  �أحدهم  عند  �لكلمات  تعرثت  كلما  بع�سهم  ي�ساعدون 

مبده بكلمة من هذ� وكلمة من هذه �إىل �أن تت�سكل جملة مفيدة �أو 

�سبه مفيدة، �أما �أنا فكنت وحدي دون معني، ولكنهم كانو� يحاولون 

ل�ساين،  على  �لقول  تلكاأ  كلما  مفرد�ت  عليَّ  فيقرتحون  م�ساعدتي 

وكلما زودين �أحدهم مبفردة �عرت�ست عليه زميلته لتقول ال، لي�ست 

هذه فتقرتح غريها، وتكررت هذه �حلالة لدرجة �أن �أ�سبحت مادة 

�للغة،  لعبة  مع  و�الإمتاع  �ل�سحك  طاولتنا  وعم  و�ملز�ح،  للرتيقة 

�سارو�  �لقاعة  يف  من  وكل  �حلفل،  طاوالت  �أبرز  لنكون  وحتولنا 

يتلفتون جتاهنا منده�سني من هذ� �لفرح �لذي يغطي على طاولتنا 

من �سحكات ونكت وتبادل لغوي عجيب ال هو ف�سيح فيفهم وال هو 

مبهم فن�سكت، وكاأننا �أ�سبحنا يف فيلم ي�سبه �أفالم �ساريل �سابلن، 

ويظل �لنقا�ض ما بني متعة لغوية خالبة وما بني فل�سفة تعيقها �للغة، 

و��ستمر �لنقا�ض مقطًعا بني �سلوة وتفكر، و�ل�سحية هنا هي �الإقناع، 

�ملرجعيات،  و�ختالف  �للغة  �سعف  مع  فكري  �إقناع  يتحقق  وكيف 

م�سرتكة،  لغوية  ومبعونات  و�حد  �إجماع  على  وكلهن  كلهم  وهم 

و�أنا �لوحيد بينهم لغة وفكرة، ولكن �لنقا�ض كان حلظة ثقافية مل 

�أت�سور �أين �ساأحظى بها بهذه �ل�سرعة يف �سهري �الأول يف بريطانيا 
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�لتي كنت �أحلم �أين �ساأجد فيها كنوز �ملعرفة و�لده�سة و�النفتاح، 

بريطانيا  رمزية  هي  كما  و�لعر�قة  �حل�سارة  زمن  �أعي�ض  و�أن 

�لعظمى، وكان هذ� �ملعنى ملا يزل حيًّا يف �ل�سبعينيات و�إن كان على 

بقية من بقاياه، غري �أن جل�ستي تلك جعلتني �أعي�ض �ملعنى �الأوروبي 

�أ�سعب  من  �الإجنليزية  للغة  وبدخويل  معي  �سويديني  طلبة  بوجود 

�أبو�بها، باب �حلو�ر حول �أهم �سوؤ�ل وجودي، و�ل�سوؤ�ل يحتاج �إىل 

حجج قوية وحماجة ماهرة ولغة عميقة، وهذ� ما مل يتو�فر الأي منا 

يف تلك �لطاولة، ولكن �لذي توفر هو متعة معاناة �حلو�ر ومعاناة 

كنا  ما  �سحًكا  بع�سنا  وعلى  �أنف�سنا  على  كلنا  �سحكنا  وقد  �للغة، 

�سنك�سبه مهما حاولناه لوال لعبة �للغة وبطولة �للغة مع م�ستخدميها 

حيث يعجزون عن �لهيمنة عليها وهي تلعب بهم لعًبا وت�سعهم يف 

عر�ء �ملعاين.

مقنعة،  غري  لكنها  �ساعتني  من  الأكرث  �جلل�سة  متعة  �متدت 

طال  وقد  عقولهم  �إىل  �أ�سل  �أن  �أو  لهم  نف�سي  �أ�سرح  �أن  وعجزت 

�لوقت و�أنهكنا كلنا، و�قرتبت نهاية �حلفل وهنا قلت لهم، ح�سًنا �أنا 

عاجز عن �إقناعكم بوجود �خلالق فهل لكم �أنتم �أن تقنعوين �أن �هلل 

غري موجود...!

باأن  فختمت  ن�ستطيع،  ال  كلهم:  وقالو�  �جلل�سة  مز�ج  تغري  هنا 

يقنعني  من  ياأتي  حتى  عندي  موجوًد�  �خلالق  �سيظل  �إذن  قلت: 

بالعك�ض.
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طبًعا مل �أقلها بهذه �لف�ساحة وال هذ� �لو�سوح، فلغتي ولغتهم ال 

ت�سمح لنا بدرجات عليا من �لدقة �للغوية، لكن فكرتي و�سلت لهم 

�أي من  به  و�إمتاع مل يحظ  ب�سعادة  و�نتهت حفلتنا  بع�سنا،  وفهمنا 

�جلميع  من  �لتعليقات  كانت  عودتنا  طريق  ويف  �الأخرى،  �ملجاميع 

يف �حلافلة حول طاولتنا و�أنها �أكرث �لطاوالت متعة وت�سلية، وكل من 

�ساأل عن �لتفا�سيل �سحك حني نقول له �إننا كنا نتناق�ض عن وجود 

�خلالق ويظنون �أن جو�بنا مزحة ومزيد من �لتنكيت.

- ب -

ي�ساغلني، وهل الأحد  �ل�سويديني  �لذي طرحته على  �ل�سوؤ�ل  ظل 

يف  �لرتحال  و�أخذين  خالق،  للكون  لي�ض  �أن  بالربهان  يثبت  �أن 

للغة يف  در��ستي  و��سلت  و�أك�سفورد، حيث  كيمربديج  �إىل  بريطانيا 

�سنتني  مدة  �أ�سكتالند�  �أدنربه يف  �ن�سممت جلامعة  ثم  منهما،  كل 

بني  ترحلي  ويف  1974م،  عام  �إك�سرت  �ملطاف يف جامعة  بي  و�نتهى 

�لفل�سفة  كتب  �أقر�أ يف  �أن  معه  �أ�ستطيع  مل�ستوى  لغتي  �ملدن حت�سنت 

عن  �لوجودي  �ل�سوؤ�ل  وجوه  يل  ت�سيء  �إنار�ت  عن  فيها  و�لبحث 

�أواًل جلمال لغته  �خلالق، ووقع �هتمامي على برتر�ند ر��سل كثرًي�، 

ولذكاء تخريجاته يف �لق�سايا �ملعرفية ونقد �خلطاب مع مو�قفه مع 

�لعميق  ووعيه  �ملعريف  ثر�وؤه  ويقوي ذلك  �لذ�ت،  و��ستقالل  �حلرية 

بتاريخ �لفل�سفة منذ ن�ساأت قدمًيا مع متددها عرب �لع�سور، ومهارته 

يف �سغط هذه �ملعرفة �لو��سعة بن�ض مكثف ي�سبع �لفكرة مع �سال�سة 

و�ن�سيابيتها مع  �الإجنليزية  �للغة  وبهائه حتى لرتى جمال  �الأ�سلوب 
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فل�سفة،  ولي�ض  ا  �سعريًّ ا  ن�سًّ تقر�أ  وكاأنك  و�أعقدها،  �الأفكار  �أ�سعب 

وهذه مز�يا يف فن �لكتابة وثقت عالقتي مع ر��سل مذ تعرفت على 

�سوؤ�ل:  حتت  حما�سرته  على  ووقفت  م�ستمرة،  وظلت  وكتبه  فكره 

ملاذ� ل�ست م�سيحيًّا، وهو �سوؤ�ل يعني ملاذ� ل�ست موؤمًنا، وقد �ألقاها 

عام 1927م، وحني وقفت عليها ظننتني �أقف على موعد مع �سوؤ�يل 

�أنني مل  وهالني  فل�سفيًّا،  نفي وجود �خلالق  �إمكان  �ل�ساغل يل عن 

�أجد عند ر��سل ما يغني �سوؤ�يل، ولكن �لذي �أفادين كثرًي� هو عثوري 

ملحا�سرة  �إليوت(  �إ�ض  )تي  �لعظيم  �حلد�ثي  �ل�ساعر  مناق�سة  على 

منحني  وهذ�  فل�سفية،  ولي�ست  عاطفية  باأنها  و�سفها  حيث  ر��سل، 

�أين قد �سدمت من م�ستوى حما�سرة ر��سل  �أواًل  ثقة معنوية عالية 

قد  وكنت  عاطفية،  �سدمة  ولي�ست  نقدي  �أ�سا�ض  ذ�ت  �سدمة  وهي 

مع  �أقروؤها  وكنت  ر��سل  حما�سرة  حال  ر�أيت  حني  بنف�سي  �سككت 

مقارنات ذهنية يف ر�أ�سي عما �أختزنه من �إعجاب عميق بفكر ر��سل 

ومهار�ته �جلدلية يف م�سائل فل�سفية معقدة، ويف قر�ء�ته للمفاهيم 

وتفكيك �مل�سطلحات، ومل �أجد �أثًر� لذلك حني تناول مو�سوع وجود 

�هلل وتهرب عن �ل�سوؤ�ل؛ الأنه مو�سوع طويل لو دخلنا فيه لبقينا يف 

جمهوره  خماطًبا  عبار�ته  وهذه  �لقيامة،  يوم  �إىل  �ملحا�سرة  قاعة 

حينها، وقرر �أن يذهب للمو�سة �لثقافية يف �الخت�سار، وحني �سرع 

ولذ�  �لفل�سفي؛  بالفكر  ت�سميته  ميكننا  �سيًئا  يقل  مل  �الخت�سار  يف 

�رحتت لو�سف �إليوت ملحا�سرة ر��سل باأنها عاطفية ولي�ست فل�سفية، 

�أود �سماعه؛ الأنه ي�سفي �سدمتي من ر��سل  وهو �لو�سف �لذي كنت 
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�لعظيم �لذي بان هنا �أنه عاطفي فح�سب، ومل يوؤثر هذ� على موقفي 

من �لفيل�سوف ر��سل؛ بل ظل مقامه عندي وملا يزل عالًيا، ولكن لي�ض 

قر�أت  �أن  بعد  و�أكرث  �أكرث  فهمته  �لذي  �خلالق  �سوؤ�ل  موقفه من  يف 

مثل  متاًما  فل�سفة  وموؤرخ  فيل�سوف  وهو  كوبلي�ستون،  مع  مناظرته 

يثبت  �أنه  نف�سه  يقدم  كوبلي�ستون  �أن  جذري  و�حد  فارق  مع  ر��سل، 

�أن �هلل غري  ا  وجود �هلل فل�سفيًّا ويبحث عن جمادل يثبت له فل�سفيًّ

�لفيل�سوفني  ومناظرة  عنه،  �أبحث  كنت  ما  بال�سبط  وهذ�  موجود، 

متت عام 1948م مبا�سرة على �ملذياع وبعنو�ن: )مناظرة عن وجود 

�هلل(، بفارق بعد ع�سرين �سنة عن تاريخ حما�سرة ر��سل مبو�سوع 

)ملاذ� ل�ست م�سيحيًّا( )ل�ست موؤمًنا(، ويف �ملناظرة �أكد ر��سل �أنه ال 

 ،agnostic ينفي وجود �خلالق وال يثبته، و�أنه على مذهب �لال�أدري

وفيها جتنب كل �سوؤ�ل عن �لكون بو�سفه كالًّ مطلًقا، وجتنب �ل�سوؤ�ل 

عن �لوجود �ل�سروري، وبالرغم من حماجة كوبلي�ستون له م�ستعيًنا 

وله  �هلل  وجود  يعني  �لذي  �ل�سروري  �لوجود  عن  �لفل�سفية  بالروؤى 

�أدلة عقلية ومنطقية، وظل كوبلي�ستون ي�سوقها دون �أن يفندها ر��سل 

�لوجود  �سوؤ�ل  لطرح  �سرورة  يرى  ال  �إنه  بالقول  دوًما  �كتفى  �لذي 

�جلزئيات  وجود  �سبب  عن  �لبحث  فكرة  تقبل  حني  يف  �ل�سروري، 

�لكونية مبا �أن �لعلم �لطبيعي يجيب عنها، ولكنه يتاأبى �لبحث عن 

�سبب وجود �لكل، وهذ� تنازل فل�سفي خطري حيث تقبل �ل�سوؤ�ل عن 

�جلزء وترف�ض �ل�سوؤ�ل عن �لكل، مع �أن �الأجز�ء لي�ست �سوى عنا�سر 

للكل منبثقة عنه ومكونة له، �إذ لن يكون �لكل دون �أجز�ئه ولن تكون 
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�الأجز�ء ما مل تتحد يف كل يجمعها، و�إذ� قبلت تف�سري وظيفة �الأجز�ء 

فكيف تتمنع عن تف�سري وجود �لكل �حلاوي لهذه �الأجز�ء، و�لكون هو 

كل مكون من عنا�سر، وكل عن�سر له وظيفة تتكامل مع عن�سر �آخر، 

وف�سل �لعنا�سر عن �لكل �ملحتوي لها هو عمل ال ميكن فهمه، وهذ� 

ما حريين مع حما�سرة ر��سل، ثم تفككت حريتي بعد �طالعي على 

ر�أي �إليوت ثم مناظرة كوبلي�ستون، حيث فهمت �أخرًي� �أن ر��سل لي�ض 

ملحًد� و�إمنا هو فح�سب )ال�أدري، agnostic(، ال ينفي وال يثبت.

- ج -

جنوب  �إك�سرت  جامعة  يف  �لعلمية  رحلتي  حطت  1974م  عام  يف 

ينبول  جوتيه  �لربوفي�سور  �نظم  نف�سه  �لوقت  ويف  �إجنلرت�،  غرب 

ليكون �أ�ستاًذ� يف �جلامعة وم�سرًفا عليَّ يف �لدكتور�ه، وهو م�ست�سرق 

هولندي، وكنت �أول تلميذ دكتور�ه ي�سرف عليه، وفارق �ل�سن بيننا 

ال يزيد عن ع�سر �سنو�ت، ون�ساأت بيننا عالقة �سد�قة �إ�سافة �إىل 

�لبحث و�الإ�سر�ف؛ ولذ� ن�سطت �حلو�ر�ت �جلانبية بيننا يف �لفكر 

�لتي  �لعربية  �لق�سية  هي  وقتها  فل�سطني  وكانت  �ل�سيا�سة،  ويف 

ت�سغل �أحاديثنا خا�سة مع ن�ساط �لف�سائل �لفل�سطينية يف �لعمليات 

للموقف  مييل  الأنه  هنا  خالفنا  ووقع  �حلقبة،  تلك  يف  �لفد�ئية 

�الإعالمي  �لو�سع  يتفجر  فد�ئية  عملية  وقعت  وكلما  �الإ�سر�ئيلي، 

�سدة  ح�سب  وي�ستد  بيننا  نقا�ض  ويقوم  بريطانيا،  يف  و�ل�سيا�سي 

�حلدث، وتظل �ملو�قف ثابتة؛ فاأنا مع فل�سطني وهو ي�سف �لفد�ئيني 

و�ملت�سلط، بجانب  �لغا�سم  ويغ�ض طرفه عن �الحتالل  باالإرهابيني 
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نف�سه  ي�سف  ملحد  فهو  �خلالق،  عن  وجودي  حو�ر  يف  وقعنا  هذ� 

قطعيًّا باالإحلاد، ويقف مو�قف �سالبة �سد فكرة �لدين بكل �سيغه 

قوية  و�لفقه  �لالهوت  يف  وثقافته  �إ�سالميًّا،  �أو  ا  يهوديًّ �أو  ا  م�سيحيًّ

�، وله عالقة وثيقة مع �الأحاديث �لنبوية، وكان و�حًد� من فريق  جدًّ

�لعمل �لذي �أجنز )معجم �ألفاظ �حلديث �لنبوي(، وهو �لعمل �لذي 

��ستق�سو�  باحًثا  ثالثني  من  بحثي  فريق  عليه  وعمل  �سنو�ت  �متد 

ولذ�  �سامل؛  معجم  مفردة يف  مفردة  ور�سدوها  �لنبوية  �الأحاديث 

فهو على وعي تام باحلديث و�لفقه �الإ�سالمي مبثل علمه باالأناجيل 

�لعامة  وحما�سر�ته  بالالهوت،  وكذلك  و�جلديد  �لقدمي  بعهديها 

يطغى عليها هذ� �ملجال، وهذ� يناف�ض بحوثه �لتخ�س�سية �لن�سطة 

ا، ويجيد خم�ض لغات ويحا�سر بثالث منها دوريًّا يف دعو�ت  � �أي�سً جدًّ

يف فرن�سا و�أمريكا وطبًعا هولند� وبريطانيا؛ ولذ� كنت �أتناق�ض معه 

كثرًي� عن وجود �خلالق، يف حني ينفي ذلك، ولكن حو�ري معه تغري 

نوعيًّا وفكريًّا عن حو�ري مع �ل�سويديني عام 1971م، ففي �ل�سنو�ت 

�لثالث �لتي مرت عليَّ بعد حو�ر بورموث تزودت بز�د فل�سفي مبثل 

�سباب  مع  مبحاور�ت  ا  �أي�سً ومررت  �الإجنليزية،  لغتي  حت�سنت  ما 

عر�قيني تز�ملت معهم يف جامعة �أدنربه، وكان و�حد منهم ملحًد� 

وختم  لقناعة،  فيه  ن�سل  مل  طويل  حو�ر  يف  معه  ومررت  عنيًد�، 

�حلو�ر معي مرة باأن قال �أمام �الأ�سدقاء �لذين �ساركو� معنا وقال 

�ل�سمت  فيها متام  �ساأ�سمت  دقائق  مني خم�ض  لك  تف�سل...  يل: 

و�أحتد�ك �أن تقدم خال�سة تثبت فيها وجود �هلل، فقلت له �ساأعطيك 
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�أنا خم�ض �ساعات لتثبت يل �أن �هلل غري موجود، و�نتهى نقا�سنا بعد 

و�لتعرف  �الأفكار  ��ستعر��ض  يف  يل  جيًد�  تدريًبا  كان  ولكنه  ذلك، 

ر��سل  حما�سرة  حول  �لنقا�سات  �أن  على  �مللحدين،  مر�فعات  على 

وهو  �أمامي،  �الإحلادي  �خلطاب  حال  ك�سف  يف  �الأقوى  هي  كانت 

ما تزودت به يف حو�ري مع جوتيه ينبول وهو حو�ر ظل قائًما مدة 

عالقتي معه ب�سبب �أنه ظل يباغتني بتحديات علمية كلما عرث على 

حديث مو�سوع �أو ر�أي فقهي غريب، وي�ساألني مو�جًها يل عن هذه 

�لق�سايا، وكنت �أقول له د�ئًما �إن هذه �لق�سايا ال تعنيني، وكل �لذي 

يعنيني �أن جتيب عن �سوؤ�يل �لقدمي مع �ل�سويديني: هل تثبت يل �أن 

�هلل غري موجود...!؟

مل يك ينبول يتقبل هذ� �ل�سوؤ�ل، ويف �لوقت ذ�ته كنت من جانبي 

قد مددت لنف�سي �سلة مع ق�سم �لفل�سفة يف �جلامعة، وكنت �أتردد 

على �لق�سم حني ُيعلن عن �أي ن�ساط عام فيه، نقا�ًسا �أو حما�سرة 

مفتوحة، ويزيد على ذلك دور�ت تقام يوم �ل�سبت مدفوعة �لثمن، 

كانط،  ديكارت،  �أر�سطو،  حمدد،  فيل�سوف  عن  غالبها  يف  وتكون 

هيوم، رو�سو...�إلخ، مما يزيد من تعريف على �أفكارهم عن �خلالق، 

حياتي  �ساحب  �لذي  �ملو�سوع  لهذ�  ومتابعاتي  لهم  قر�ء�تي  مع 

و�ملجاورة  �ملت�سلة  �الهتمامات  من  كو�حد  بريطانيا  يف  �لثقافية 

بعد  ما  بحوث  ثم  �لدكتور�ه  بحث  و�أولها  عندي  �لبحثية  للم�ساريع 

ورو�سو  واليبنتز  ديكارت  من  بالفال�سفة  �أ�ستعني  وكنت  �لدكتور�ه، 

لتقوية حجاجي مع ينبول، غري �أنه يقطع دوًما بخالفه مع مقوالتهم 
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ر��سل  موقف  لذكر  دفعني  ما  وهذ�  ر��سل،  برتر�ند  ملوقف  ومييل 

�إنه ملحد   � ينبول يرد حمتدًّ يثبت، لكن  agnostic ال ينفي وال  باأنه 

ولي�ض agnostic، ومن عادة حو�ر�تنا �أن حتتد ويرتفع �ل�سوت، وقد 

ال  طبًعا  ولكنني  �ملكتب،  طرف  على  مدوية  ب�سربة  ينبول  يزيدها 

�أ�سل ل�سرب �ملكتب يف وجه م�سريف، و�إن �حتد �سوتي تبًعا الحتد�د 

ترفع  �حلو�ر  حر�رة  ولكن  وق�سد  وعي  عن  ذلك  يك  ومل  �سوته، 

حر�رة �ل�سوت.

و�أنا مدين معرفيًّا لهذ� �حلو�ر �لذي �متد طوياًل، وكان �متد�ده 

كانت  �أ�ستاذي  مع  عالقتي  �أن  ذلك  وز�د  �أفكاري،  لترثية  �سبًبا 

و�نتهاء  �لعالقة  تب�سط  مع  خا�سة  ووجد�نية،  فكرية  متعة  م�سدر 

وكان  وتلميذ،  م�سرف  بني  �لطبقي  �حلد  و�نك�سار  منها  �لتح�س�ض 

تكون  ال  �لتي  جل�ساتنا  �سمات  �أبرز  �ملعريف  و�لعناد  �ملحتد  �ل�سوت 

عن مو�سوع �لر�سالة، وكنا نلتقي �أ�سبوعيًّا ويف كثري من �ملو�عيد ال 

يكون لدي �سيء من �أمر �لر�سالة؛ ولذ� نعمر �لوقت باحلو�ر�ت، ومن 

ا �أنه يعر�ض عليَّ بع�ض �لن�سو�ض �لتي يعرث عليها يف  حو�ر�تنا �أي�سً

�ملدونات �لعربية و�لتي تخ�ض �لتدقيق يف معاين �لكلمات �ملركزية 

�ء،  وكونها حتتمل غري ظاهرها، مثل بحوثه �لطويلة عن معنى �لُقرَّ

�ء  �ء يف حروب �لردة، وزعمه �أن كلمة �لُقرَّ ومو�سوع ��ست�سهاد �لُقرَّ

يف  ونب�ض  روؤيته،  لتعزيز  طوياًل  وقًتا  و�سرف  �لقرى،  �سكان  تعني 

�لتتبع  هذ�  يف  �سنتني  من  �أكرث  �سارًفا  �لقدمية  �لعربية  �لن�سو�ض 

�لعجيب، ون�سر ثالثة بحوث ليثبت دعو�ه باأن �لذين ��ست�سهدو� لي�سو� 
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�حلا�سرة،  �أي  �ملدن،  �سكان  ولكنهم  �لقر�آن  حفظة  مبعنى  �لقر�ء 

ومل �أر �أحًد� و�فقه على قوله �إال حممد �أركون �لذي ��ست�سهد به يف 

بع�ض �إحاالته، �أما من �سهدته من م�ست�سرقني وعرب فلم يتفقو� مع 

خال�سته، ولكن �ملفيد يل يف هذ� كله هو �لدربة �لتي تعلمتها منه يف 

�ملتعارف  للبحث عن معنى غري  معاندة �خلطاب وحتدي �لدالالت 

عليه، ثم �لدربة على �ل�سرب على �لبحث ومالحقته حيث مي�سي بك 

دون �أن يفت يف ع�سدك �ختالف �لنا�ض معك.

تعلمت يف �أربع �سنو�ت ع�ستها مع جوتيه ينبول �أموًر� علمية ودربة 

�أن  جدلية، وتعززت عندي قيمة �لبحث وحتديات �الختالف، على 

يل  ميثل  وظل  نف�سي،  يف  قويًّا  ظل  �خلالق  وجود  حول  معه  خاليف 

1971م  مذ  �سنة  خم�سني  �ل�سوؤ�ل  والحقني  ومعرفية،  ذهنية  متعة 

يف بورموث �إىل عام 2020م حيث �أ�سدرت كتابي )العقل املوؤمن/

العقل امللحد(، وهذه هي ق�سة هذ� �ل�سوؤ�ل �لذي الزم عقلي ن�سف 

قرن �إىل �أن تنزل يف كتاب.

- د -

عالقتي مع م�سريف �سادها جو من �الحرت�م �مل�سرتك، ونالني 

لنازك  وجهها  فقد  كر�هيته  �أما  �لكثري،  وحمبته  تقديره  من 

بع�ض  يف  معها  وتعارك  �أمريكا  يف  معها  تقابل  وقد  �ملالئكة، 

�لق�سايا، وظل ميقت ذكر�ها، ومل �أك �أعرف هذه �حلكاية؛ ولذ� 

عن  كان  �لذي  للدكتور�ه  مو�سوعي  لتغيري  عليَّ  �أ�سر  مَل  �أفهم  مل 
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نازك، وكنت قد جمعت مادتي �لبحثية عنها منذ زمني يف �أدنربه 

بنية  �إك�سرت  جلامعة  �ن�سممت  وكنت  كاملني،  عامني  مدى  على 

تكملة بحثي عن نازك، غري �أن جوتيه ينبول ظل يزهدين بالفكرة، 

�ملو�سوع  عن  د�فعت  وحني  دكتور�ه،  ر�سالة  ت�ستحق  ال  نازك  و�أن 

وعر�ست عليه �أور�قي جلاأ للقول �إن نازك ملا تزل حية، ورمبا تغري 

�آر�ءها، وحينها �ستت�سرر م�ستخل�ساتي عنها، وكنت �أ�ستغرب قوله 

�أي منهجية علمية، ولكن تغري موقفي كله حني  �أجد فيه  هذ� وال 

تنف�ض  حيث  بها،  لنف�سه  يهم�ض  وكاأنه  نطقها  جملة  منه  �لتقطت 

نف�ًسا عميًقا وقال: I hate this woman، وعملت نف�سي وكاأنني مل 

�أ�سمع، وقررت ترك مو�سوع نازك �إح�سا�ًسا مني �أن �الأمر �سخ�سي 

وكان منا�سبة  �أمريكا  بينهما يف  لقاء  وبعدها عرفت عن  وعميق، 

�سد�مية عميقة، �أما عملي عن نازك فلم يذهب �سدى، وكانت �أول 

بحوثي فور عودتي للمملكة عام 1978م عن نازك �ملالئكة، وكانت 

يف  ذلك  بعد  وظهرت  م�سارك،  الأ�ستاذ  ترقيتي  بحوث  من  جزًء� 

كتابي )�ل�سوت �لقدمي / �ل�سوت �جلديد(.

4. ح�ارت ال�سباب

- اأ -

يف �سبتمرب 2011م فتحت ح�ساًبا يف تويرت و�سرعت يف �لتغريد 

مبعدل يومي ي�سل ل�ساعتني �أو ثالث �ساعات ح�سب حال �لتفاعل، 

�لقيود ويت�ساوى �لكل يف تويرت دون  وتويرت ف�ساء عام جمرد من 
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�عتبار للفروق �ملعتادة يف �لربوتوكول �الجتماعي، وقد كتبت كتاًبا 

عن ثقافة توتري ولكني مل �أ�سر لتجربتي مع جيل �ساب لديه �أ�سئلة 

تكون  �أن  فيه  ي�سعب  حمافظ  جمتمع  يف   � جدًّ ح�سا�سة  وجودية 

مرت  فقد  هذ�  من  وبالرغم  و�أقنعة،  �إلغاز  دون  �سريحة  �الأ�سئلة 

مرحلة �سهدتها من دخويل وملدة �متدت خم�ض �سنو�ت، ثم �أخذت 

يف �خلفوت الأ�سباب �ساأتعر�ض لها الحًقا، وهي تغريد�ت فيها من 

�أ�سماء �سريحة  �الإحلاد، حتى مع  و�لو�سوح حول مو�سوع  �جلر�أة 

�أعرف بع�سهم من لقاء�ت يل معهم يف جل�سات يطلبونها مني قبل 

ا �أغرى  زمن تويرت فوجدتهم يف تويرت، ويف �لعموم فاإن كوين حد�ثيًّ

كثريين بالتد�خل معي حول مو��سيع �الإحلاد، و�كت�سفت �أن هناك 

قبل  من  يقابلوين  مل  ممن  وكثري  ملحد،  �أين  عني  ا  عامًّ ت�سوًر� 

كانو� يجزمون باإحلاديتي، يت�سح ذلك حني ي�سرحون بده�ستهم 

و�أحياًنا خيبة ظنهم و�سدمتهم مني �إذ يتك�سف لهم �أين موؤمن يف 

ثقافيًّا وجمتمعيًّا  �لعام  �لت�سور  �أن  �أنا حد�ثي، على  �لذي  �لوقت 

و�سلوكيًّا،  �عتقاديًّا  ولكن  لي�ض فكريًّا فح�سب  �أن �حلد�ثي متحرر 

وقد و�جهني كثريون بهذ� �لت�سور بع�سهم م�سدوم الأنه يريدين 

خطاأ  فيكت�سفون  ملحًد�  يظنوين  الأنهم  يتعجبون  و�آخرون  ملحًد�، 

ظنهم.

الري  ر�سا  �الأ�ستاذ  قاله  ما  �لت�سور  هذ�  على  مثال  �أبرز  ولعل 

-رحمه �هلل- جو�ًبا عن �سوؤ�ل جاءه من جريدة �لبالد عام 1987م 

وهذه  ي�سلي(،  لكنه  )�لغذ�مي زعيم �حلد�ثيني  فقال:  �ساأله عني 
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عند  كما  الري  كاالأ�ستاذ  �ملحايدين  عند  �لعام  �لت�سور  تلخ�ض 

�لتي  �لوحيدة  �مل�ساألة  وهي  ب�سو�ء،  �سو�ء  و�حلد�ثيني  �لتقليديني 

وغري  علمي  غري  ت�سور  وهو  �ملت�سارعة،  �الأطر�ف  عليها  تتو�فق 

�لغربية و�لعاملية  ر�أ�ض �حلد�ثة  �إليوت هو  �إ�ض  و�قعي؛ فال�ساعر تي 

�إبد�ًعا وتنظرًي� وريادة، ويف �لوقت ذ�ته موؤمن، وهو �أول من و�جه 

ل�ست  ملاذ�  مبعنى  م�سيحيًّا،  ل�ست  ملاذ�  وحما�سرته  ر��سل  برتر�ند 

و��سًفا حما�سرته  برد عنيف  �إليوت  ورد عليه  1927م،  موؤمًنا عام 

معاين  معزًز�  ر��سل  �أقاويل  وفند  فل�سفية،  ولي�ست  عاطفية  باأنها 

وال  فلي�ض من غر�بة علمية  ولذ�  ر��سل؛  � حجج  ور�دًّ �إثبات �خلالق 

�لتناق�ض  �نتفاء  على  �لتاأكيد  مع  موؤمًنا  �حلد�ثي  يكون  �أن  و�قعية 

بني �حلالني، ولكن �لر�أي �لعام م�سحون بالظن �أن �حلد�ثة ملحدة 

بال�سرورة، وهذ� قطًعا غري �سحيح.

ويظل �الأمر كذلك مع جماهري تويرت، وهو �لذي حرك �حلو�ر 

�ل�سباب،  مناق�سات  على  و�سربي  لتفهمي  �طمئناًنا  �إما  معي 

�كت�ساف  فهالهم  �الإحلاد  بي  ظنو�  ممن  يل  جمادلة  و�أحياًنا 

ويف  جلدلياتهم،  وتن�سيًطا  ا  حتديًّ مبو�جهتي  فرغبو�  �لعك�ض؛ 

�الأحو�ل كلها كنت م�ستمتًعا بالنقا�ض؛ وقد عودتني �ل�سنني عليه 

منذ لقائي مع �ل�سويديني كما ذكرت يف �ملبحث �لفائت، ثم فيما 

ولكن  يطلبونها،  كانو�  �سباب  مع  مربجمة  جل�سات  من  علي  مر 

تويرت عو�ست عن طلب �جلل�سات، وظل �حلو�ر �ملفتوح و�خلا�ض 

�ملتابعني  �أحد  بعد طلب من  يتم  �أن �خلا�ض  تويرت، على  مًعا يف 
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كثرًي�  هذ�  ويحدث  �خلا�ض،  على  �سوؤ�ل  يف  رغبته  يبدي  حني 

�إما ملو�سوع كمو�سوع �الإحلاد، ويخ�سى �ل�سائل من مغبات �لعلن 

فيلجاأ للخا�ض، �أو يكون طلب �خلا�ض من باحثني وباحثات باأ�سئلة 

بالفئتني  �أرحب  وكنت  بحثية حتتاج ال�ستي�ساحات،  م�ساريع  عن 

و�أ�سعد بهم �أجمع.

�أما مو�سوع �الإحلاد فكانت �حلو�ر�ت حوله ت�ستد على �خلا�ض 

وتتم فيها �مل�سارحة �لكاملة، ومن �أبرز �أمثلتها عندي �ساب مبتعث 

�لق�سايا  وت�سابكت  �إحلادية،  بقر�ء�ت  وتاأثر  �خلالق  ب�سوؤ�ل  �هتم 

�أ�سري نف�سه وقر�ء�ته،  عنده ومل يتهياأ له جو للمناق�سة، مما جعله 

ورغب بفتح �ملو�سوع معي وبد�أنا يف نقا�سات كنا ن�سارق �لوقت فيها 

وب�سبب خروجي من  و�ل�سعودية،  �أمريكا  �لتوقيت بني  ب�سبب فروق 

تويرت عند �لثامنة م�ساء، و�تفقنا �أن ير�سل نقا�ساته يف �لوقت �لذي 

و�سعنا  يريحني، وظل هذ�  �لذي  �لوقت  فيها يف  �أنظر  و�أنا  يريحه 

�أنظر و�أرد وهو ينظر ويرد دون �أن نتو�فق دوًما يف �لتوقيت، وكانت 

�أ�سئلته بطبيعة �حلال من �لنوع �لذي مر علي �سخ�سيًّا ومرَّ علي يف 

له،  متفهم  �أين  ما  مبثل  معه  �سريًحا  �أكون  �أن  وحر�ست  حو�ر�ت، 

وفعل هو �ل�سيء نف�سه، وظللت �أعر�ض عليه ما مربي من �أ�سئلة وما 

مع  بنقا�ساتي  ذ�كرتي  عرب  و��ستعنت  فل�سفية  وقفات  من  علي  مر 

ينبول وهي �أقوى ما مر علي من نقا�سات حول م�ساألة �خلالق و�سكلت 

يف  �ساعدين  وهذ�  ت�سور�تي،  به  و��ستقرت  معه  �رحتت  وعًيا،  يل 

�ملو�سوعية  �أثبت مهار�ت عالية يف  �لذي  �ل�ساب  تقدمي خربتي مع 
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لكنه ظل  � على مو�قفه قط،  و�لعقالنية، ومل يك متهوًر� وال م�سرًّ

�سريًحا وو��سًحا ومل ي�سلم يل وملوقفي، غري �أنه بد�أ ي�سائل قناعاته 

�الإحلادية وي�سعر �أن حجج �مللحدين لي�ست �سلبة �أمام �لنقا�ض؛ الأنها 

تقوم على رف�ض فكرة وجود �خلالق ولي�ض مناق�سة وجود �خلالق، 

ويف هذه �للحظة من �لوعي �لنقدي حتول �إىل �سخ�ض ناقد للخطاب 

نف�سه، وبد�أ يتفكر يف �خلطاب �الإحلادي، ثم تغري �ملوقف كله حني 

وجدت منه ر�سالة يعرب فيها عن قلقه على حاله �الجتماعية، مبعنى 

�أطفاله  �سريبي  كيف  وهنا  �أطفااًل،  و�سينجب  ما  يوًما  �سيتزوج  �أنه 

وعلى �أي معتقد وعلى �أي �أخالقيات، وهم يف جمتمع له معتقده وله 

�أخالقياته وله وجد�نياته، فهل يعزل �أطفاله عن بيئتهم �ملوؤمنة �أم 

�الإحلاد،  يربيهم على  لكي  �لهجرة فقط  �ستكون  بهم، وهل  يهاجر 

�لليل  يعادل منت�سف  كتبها مبا  قد  وكان  �الأ�سئلة،  وم�سى مع هذه 

عندنا، وبعد �لغد كنت قد حزمت حقائبي و�سافرت يف رحلة طالت 

من  يومني  بعد  �إال  ر�سالته  �أر  ومل  �لرتحل،  وتعب  �ملطار�ت  عرب 

�إر�سالها، وهالتني �لر�سالة وهزت كياين كله، هالتني درجة �ملروءة 

عنده وم�ستوى �إح�سا�سه بغريه وم�ستوى ح�سه بامل�سوؤولية، فكتبت له 

فوًر�: »و�سلت يا بني.. و�سلت يا بني، و�سلت و�سلت؛ مروءتك �سوف 

حت�سم �أمرك«.

حتى  موقفنا  ح�سمت  ح�سرت  و�إذ�  علينا،  معنوية  قوة  للمروءة 

�إليه، وهي  تبًعا لها نحو ما توجهنا  دون تب�سر وال ت�ساوؤل، ونندفع 

�سيء  لعمل  توجهنا  دوًما  ولكنها  لنا  م�سلحي  ل�سيء  توجهنا  ال 
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فوق  �سيجعل غريه  فهو من  �ملروءة  مبالغ  نف�سه  بلغت  ومن  لغرينا، 

كل م�ساحله �لذ�تية، وقد ي�سحي مباله ووقته ورمبا حياته من �أجل 

موقف كتبته عليه مروءته، تلك هي �سرية �ملروءة و�آثار فعلها على 

�لنف�ض �لب�سرية، وقررت �أن �أكتب تغريدة عامة و�أن�سرها يف ح�سابي 

ب�سيغة عامة ال تخ�ض معيًنا، وهذ� ن�سها:

 »خلع جلده

 فر بعيًدا يقطع االآفاق واالأزمنة

اأعياه التعب و�شقط مغ�شيًّا

 حلق به جلده

تلب�شه

 �شحا ويف رئته هواء كان قد ن�شيه

وحلق كطري نبت له للتو جناحان«.

)تغريدة يف 2016/6/4(.

مل متر �سوى �ساعات حتى جاءتني منه ر�سالة على �خلا�ض تقول: 

»و�سلت �لر�سالة«.

� قلت فيه: »�إن جئت �إىل �لريا�ض يف �أي �إجازة لك  فكتبت له ردًّ

من بعثتك فاإين �أود �أن تزورين يف �لبيت«.
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�أحد  �ساأ�ست�سيف  �أين  �أح�س�ست  الأين  منه؛  بزيارة  ر�غًبا  كنت  لقد 

وتبادلنا  مر�ًر�  �لزيارة  وكرر  ز�رين  وفعاًل  بيتي،  يف  �ملروءة  معاين 

�لهد�يا يف كتب مني له ويف كتب يتخريها وي�سرتيها يل توقًعا منه �أنها 

�ستعجبني، و�ملهم �أن �لذي ظل يعجبني هو فكره �حليوي وخلقه �لر�قي 

ووعيه بذ�ته وم�سوؤولياته، و�أرى �أن هذه �لق�سة هي من �أهم هد�يا تويرت 

يل، ولن جتد �أجمل من �لعقل حني يناق�ض مبو�سوعية، ولن جتد �أجمل 

من �ملروءة حني تر�ها تتدفق على م�سلك �ساحبها وعلى كلماته..

- ب -

و�إن  �لغرور،  يف  يوقع  �لفل�سفي  �لتع�سب  »�إن  رو�سو:  قالها 

، و�سهادتي على و�قع �خلطاب 
(1(

�لت�سدد �لديني �أخطر من �الإحلاد«

�الإحلادي لل�سباب �أنه مل يك �إحلاًد� مبقد�ر ما هو رد فعل غا�سب 

على �لت�سدد، لقد مر عليَّ �ساب كان يحدثني وهو يبكي، حيث يروي 

�أبوه حني يوقظه ل�سالة �لفجر، وي�سل ذلك  يل كيف يتعامل معه 

حلد �ل�سرب و�سكب �ملاء على وجهه و�إغر�ق فر��سه، و�نعك�ض ذلك 

على موقفه من �لدين، وبداًل من �لغ�سب على ت�سرف �أبيه غ�سب 

من �لدين، وال بد �أن �أ�سري هنا �إىل �أين مل �أ�سهد هذه �حلالة �سوى 

مرة و�حدة، ولكن �لعموم �لذي ر�أيته هو غ�سب من فتاوى �لتحرمي 

�لف�سائيات  على  �إ�سالمي  الأي  يرتاحون  �أنهم  و�لطريف  �ملت�سددة، 

حني يتحدث �سد �أي موؤ�س�سة دينية حتى و�إن بالغ يف قوله ويف نقده، 

)1) رو�سو، التع�شب والت�شدد.
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لل�سخ�ض  تقبلهم  ذلك  يعني  وال  �لت�سدد،  من  غليلهم  ي�سفي  وكاأنه 

نف�سه وال ل�سلوكه، و�إمنا فح�سب ي�سعرون �أنه يعرب عن ثورتهم على 

�لت�سدد، وكان حديثي معهم ين�سب على نزع �لقد��سة عن  نظرية 

فحينها  مثلنا  ب�سًر�  بو�سفهم  �الأ�سخا�ض  عاملنا  و�إذ�  �الأ�سخا�ض، 

ذلك  وميكننا  �ملتطرفة،  �أقو�لهم  عن  �لقد�سية  نزع  علينا  �سي�سهل 

�سيعزز  �لفقه  يف  �ختالف  وكل  غريهم،  فتاوى  على  �لوقوف  من 

يتبني  رجال  قد��سة  ويقلل  وتعدده  و�ت�ساعه  �ل�سرعي  �لعلم  قيمة 

و�حلجج  نف�سه  �ملو�سوع  لغريهم يف  باأقاويل  ت�سطدم  �أقاويلهم  �أن 

�لت�سدد  نحو  �حلجج  وتوجيه  �لفهم  يف  فقط  فروق  مع  نف�سها، 

و�لقطع، �أو نحو �لت�سهيل و�ملعقولية �لعملية و�لظرفية.

على �أن �لت�سدد �لديني ي�سرب �ملر�هقة باأ�سد من غريها، ففي 

للمر�هقة  ي�سل  حني  �أنه  �إال  لالأو�مر  غالًبا  �لطفل  ي�ست�سلم  حني 

تبد�أ عنده رغبات �ال�ستقالل، وهنا يدخل يف حال توتر مع �لت�سديد 

عليه باالأو�مر �لتي تناق�ض رغباته �لفتية يف �ملتعة مثاًل، فاإذ� قلنا 

له �إن لعب �لكرة حر�م، و�سماع �ملو�سيقى حر�م، و�ل�سياحة حر�م، 

وت�سددنا يف هذ� حد منعه ومالحقته و�لت�سييق عليه فيما لو �سمح 

لنف�سه ب�سيء من هذه �الأمور، فاإذ� ر�أى فتياًنا غريه يتمتعون بهذه 

كلها وهو ممنوع منها ت�سكلت عنده حال من �لرف�ض و�ملقاومة تاأخذ 

م�سعل  �لدكتور  ذكر  وقد  �لرف�ض،  عن  �لتعبري  من  متنوعة  �سيًغا 

بظروف  مرو�  ل�سباب  حاالت  به  متر  نف�ساين  طبيب  وهو  �لعقيل 

�سببها �سدة �ملعاملة عليهم يف �لبيوت يقول فيها:  » كرث �حلديث عن 
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�الإحلاد و�أ�سبابه،  ورمبا ي�سعب حتديد �مل�سكلة وربطها ب�سبب و�حد 

و�لظلم  )�ل�سديد(  �لو�لدين  تعنيف  �أجد  ولكن  �حلاالت،  جلميع 

�لذي تعر�ض له يف �لطفولة، و��ستمر�ره لفرتة دون وجود ما يوقفه 

.
(1(

�أحد �أبرز �لتفا�سيل �مل�سرتكة بني �لعديد من �مللحدين...«

معتدل  زمن  وجاء  كبري،  حد  �إىل  �الآن  تر�جع  �لت�سدد  �أن  �سك  وال 

تت�سع  و�أ�سبحت  ب�سدة،  توؤخذ  �لتي كانت  �لق�سايا �خلالفية  يف معظم 

لوجوه �الختالفات �لفقهية، مثل قيادة �ملر�أة، وغطاء �لوجه، و�لبعثات، 

و�ملو�سيقى، وعمل �ملر�أة، وكلها كانت تعامل على �أنها موبقات، فاأ�سبحت 

عما  كثرًي�  تخف  �الإحلاد  ظاهرة  جعل  مما  فيها،  �لعنت  وز�ل  مقبولة 

كانت عليه ب�سبب خفوت حالة �لغ�سب تبًعا لرت�جع حالة �لت�سدد.

ويف �ملدة �لتي �سهدتها ما بني 2011م و 2016م كانت �لنقا�سات 

�لتي  �ل�سباب  �أ�سئلة  ويف  تويرت  يف  كبرية  م�ساحات  تغطي  �لغا�سبة 

�ل�سدر  و�ت�ساع  و�حلد�ثة  �لتنوير  فيهم  تتو�سم  من  تت�سيد  كانت 

للحو�ر عن �ملو��سيع �خلطرة �جتماعيًّا، وكان �لتعامل معها عنيًفا 

يف  عنها  ق�س�ض  بع�ض  ذكرت  وقد  و�ملحا�سبة،  للمالحقة  ويف�سي 

حدث  وما  تويرت(،  )ثقافة  عن  كتابي  يف  تويرت،  �أعا�سري  مبحث 

.
(2(

لبع�ض مغردين من مالحقة حتت مغبة معاين تغاريد لهم

2020/8/12م  �لتغريدة  وتاريخ  تويرت،  يف  �لعقيل  م�سعل  �لدكتور  ح�ساب  )1) �نظر 

وتالها بتغريد�ت تو�سيحية. 

)2) عبد �هلل �لغذ�مي، ثقافة تويرت، �لف�سل �الأول، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء 

/ بريوت 2016م. 
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5. هل حتب الآثم؟!

دوًما  كان  الأنه  ��سمه؛  ولي�ست  �ساأ�سميه )�ل�سيف( وهذه �سفته 

�سيًفا علينا حتى وهو يدعونا لد�ره ولل�ساليه �خلا�ض به على �ساطئ 

لي�ض  وهو  �ل�سيوف،  نحن  كنا  و�إن  �سيًفا  يظل  فهو  �أبحر يف جدة، 

باملثقف  نف�سه  ي�سف  وال  معهم،  ويتمازج  �الأدباء  يحب  لكنه  �أديًبا 

ولكن وقته كله مع �ملثقفني.

يروي  وكان  للكالم،  فر�سة  جاءته  كلما  �أحاديثه  يف  يتب�سط  كان 

ق�س�ض حياته ومغامر�ته �لكثرية وكلها غريبة ومثرية، وبع�سها فيه 

خماطر �سخمة تعر�ض فيها لالبتز�ز ووقع بني يدي ع�سابات �أو�سكو� 

�أن يقتلوه ل�سرقة ماله، وتعر�ض لل�سرب وحلرق بع�ض �أع�ساء ج�سده، 

ولكنه جنا و�إن ظل يعاين من �إعاقة ج�سدية عطلت ن�ساطه وحيويته، 

ولكن �لق�سة �لتي �سدمتني وهزت �سمريي هي ما رو�ه عن نزهة قام 

بها مع زمالء �الأن�ض �لذين كان يق�سي معهم لياليه، وكانو� يخرجون 

لهم  �لبحر ي�سنعون  و�أ�سو�ئها، وهناك يف  �ملدينة  بعيًد� عن  للبحر 

� ال ت�سمح به بيئة �حلارة ومنازل �لعائالت، ومرة كان �لدور عليه  جوًّ

وو�سع  �لع�ساء  م�ستلزمات  و�أح�سر  حلمة  و��سرتى  �لع�ساء،  لتجهيز 

كل �سيء على جانب بعيد عن �جلل�سة ليبعد �لطبخ ونار �لطبخ عن 

�ملجل�ض، ثم �سارك �جلل�سة مع �سحبه بكل ما تقت�سيه �سروط جل�سات 

�الأن�ض و�لدعة، وقر�بة منت�سف �لليل حترك لي�سرع يف �لطبخ، فتفاجاأ 

�أن �للحمة قد طارت، و�كت�سف جمموعة قطط مل ينتبه لها يف �لبد�ية، 
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لبعد  حل  لديه  ولي�ض  و�أكلتها،  �للحمة  على  �عتدت  �لتي  هي  وكانت 

�ملكان عن مدينة جدة كما �أن �جلز�رين ال يفتحون يف منت�سف �لليل، 

وهنا ��ست�ساط به �لغ�سب، ومن �سدة غ�سبه �أ�سعل �لنار حتى �إذ� ما 

�حتمى �ملاء يف �لقدر ذهب لبيت �لقطط و�أخرج �لقطة و�أطفالها يف 

جنح �لظلمة وو�سعهم �أحياء يف �لقدر �ملتقد حر�رة، ثم كمل باالأرز 

و�خل�سار، وتعمد تاأخري �لع�ساء �إىل �أن بلغ �سحبه �أق�سى حد �لثمالة، 

و�أق�سى حد �جلوع، فقدم لهم �الأكل بعيًد� عن �سوء �مل�سباح، وحينها 

و�أكلو� دون وعي، ودون تذوق، وكان هو ي�سع يده على �لطعام  �أكلو� 

دون �أن يلتقط منه �سيًئا، وبقي على معدة فارغة حتى عاد لبيته �سبح 

�ليوم �لتايل، ومرت �للعبة عليهم ومل يعرفو� عنها قط، وقد تفرقت 

بهم �ل�سبل مع �ل�سنني ومل يعد لهم �أي عالقة حني كان يروي ق�سته.

تعابري،  وال  فيه  م�ساعر  ال  نا�سف  بوجه  يتحدث  �أ�سمعه  كنت 

هز  رعب  �أ�سابني  وهنا  غر�ئبية،  حكاية  يبث  مذياع  هو  وكاأمنا 

خوف  و�نتابني  �لب�سعة،  �لفعلة  هذه  حول  �أحا�سي�سي  وكل  �سمريي 

ي�سبه �لهلع، وكنت �أنظر يف وجهه �ملتجمد و�أكاد �أنفجر فيه �أو �أطلب 

ا من م�ساعر �حلنق و�لكر�هية يف  منه مغادرة �جلل�سة، وخفت حقًّ

)ۀ   �آية  �أمامي  �أو تق�سد الحت  تدبر  له، وفجاأة وعن غري  نف�سي 

ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  

ڭ       ڭ( )�لزمر: 53(، الحت �الآية �أمام با�سرتي وكاأنها مكتوبة 

�أمامي يف لوح معلق قبالة وجهي و�أنا فقط �أقر�أ ما كتب �أمامي، مل 

�أكن �أعرف قط �أين �أحفظ �الآية وال �أنها �ستاأتي لنجدتي يف حلظة 
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باأن  �لكر�هية وغطت على ب�سريتي وكنت يف خطر  د�همتني فيها 

�أخالف روحي وقلبي و�أكره رجاًل حبيًبا �سفيًفا كرمًيا، �أحب ق�س�سه 

�لثقافة  وجع  من  روحي  حتررت  جال�سته  وكلما  معه،  وقتي  و�أزجي 

و�ملثقفني و�سر�عات �حلد�ثة و�ل�سحوة وقت �سدتهما، ولغة �لتكفري 

�حلد�ثيني  �سر�عات  مع  و�الأ�سرطة  �ملنابر  ومالحقات  و�لتف�سيق 

متر�ض  و�ساغطة  متوترة  �أجو�ء  وهي  بع�ض،  �سد  بع�سهم  كذلك، 

�لقلب وتوجعه، وكان �سديقنا �ل�سيف عالًجا لقلقي، ومعه �أ�سعر �أن 

ولو فقدت  و�ل�سلوى،  لل�سحك  وتزودنا بفر�ض  �حلياة ماتعة وهينة 

هذ� لوقعت يف ح�سار نف�سي وذهني يغلق عقلي يف بوتقة �لتوتر�ت 

وال خمرج �أجلاأ �إليه �سويعات يف �الأ�سبوع تك�سر وجع �أ�سبوع كامل.

الأول  �هلل  رحمة  �كت�سفت  �أين  �سعرت  يدي  بني  �الآية  مع ح�سور 

وحترر  و�نعتاقي  جندتي  يف  لتكون  بحق  �حتجتها  حني  يف  مرة، 

على  ومكتوبة  �الآثم،  وجهه  على  مر�سومة  �هلل  رحمة  ر�أيت  روحي، 

جبينه، ومن �أين تاأتي رحمة �لرحمن �إن مل تكن يف حلظة �إثم خمز 

يدمي �لروح، و�إن مل يك �إثمي يف تلك �للحظة، ولكنه �إثم �سينالني 

منه �سرر روحي عميق؛ الأين �ساأفقد معه متعتي �لروحية �لتي كنت 

بحاجة لها بحق.

ما معنى �أن تاأتيني �الآية يف تلك �للحظة �ل�سادمة و�ملوجعة حد 

فهمت  هنا  مًعا،  و�لعقلي  �لروحي  �لرعب  وباأق�سى حدود  �لتوح�ض 

�لر�سالة، فاالآية مل تكن يف نظامي �لذهني �لو�عي ومل �أت�سور قط 

�أين �أحفظها، وها هي تاأتيني بكامل لفظها ولي�ض فقط مبعناها �أو 
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�إ�سار�ت ملقت�ساها، وال هي حكمة �أو بيت �سعر �أو �إحالة ملو�قف �أهل 

وبرزت  �أمامي  �نكتبت  �آية  ولكنها  �لنا�ض،  مع  �لنا�ض  وكر�م  �لنبل 

وكاأنها نور �نبثق �أو جر�ض تنبيه �أيقظني من �سدرة غرقت فيها.

ا من  لقد �أنقذتني �الآية لي�ض من وجعي �لروحي فح�سب؛ بل �أي�سً

غلو�ء نف�سي �لتي �أعرف �سلفها وعنفها مع �ملو�قف �ملتوح�سة، ولكن 

توح�سي هذه �ملرة ��ستاأن�ض، ووح�ستي ترو�ست، وعمتني رحمة فا�ست 

من قلبي وكاأنها قب�ض نور�ين من �لرحمن �لرحيم، وفهمت �أن رحمة 

و�أن ذلك �لهدوء على وجه �ساحبنا وهو  ا و�سعت كل �سيء،  �هلل حقًّ

يروي ق�سته دون �أي م�ساعر �إمنا هو هدوء �لتطهر من �الإثم، وفعاًل 

تاأملت يف �سريته �لتي عرفتها عنه يف فرتة دخوله ملجموعتنا، ور�أيت 

فيه كرم �ملع�سر وطيب �ملجل�ض و�أن�ض �حلكايات و�سدقه مع نف�سه ومع 

جمموعتنا، ولعل ق�س�سه �لتي كان يرويها لنا لي�ست �سوى م�سعى منه 

من  قريب  �هلل  رحمة  و�إن  �آثامها،  من  روحه  وتطهري  ذ�كرته  لغ�سل 

�أمامي يف �الأقل،  �ملوؤمنني، وقد ر�أيتها حتوم حول هذ� �الآثم وتغ�سله 

و�ساهدي على ذلك هو �الآية �لعظيمة �لتي �نكتبت يف ذهني دون �أن 

�أعرف �أنها هناك �إال حينما هبت لنجدتي من وجعي على �إن�سان �أثم 

�إثمه، هذ� م�سهد روحي يعزز معنى  يغت�سل من  �ليوم  يوًما، وها هو 

�لعالقة مع �لرحيم �لرحمن، وي�سنع لنا حلظات �إميانية مل نخطط 

لها، ومل نتوقعها، ولكنها تختارنا يف توقيت لي�ض منا، ويف معاٍن لي�ست 

من �سنعنا، ومل نك قط نعرف �أنها فينا ولكنها تفاجئنا باأنه مغرو�سة 

يف عمقنا، وحتركت يف �للحظة �ملنا�سبة و�لتوقيت �ل�سروري لنا ولها.
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حلكاياته،  جيد  م�ستمع  جمرد  قبل  من  وكنت  �ل�سيف  �أحببت 

وكاأين كنت �أ�ستمع لر�ديو، ولكن �ملذياع حتول ملعنى للرحمة جتلت 

عظيم  �هلل  �أن  ولتنبهني  لتم�سحه  �الآية  ح�سرت  �لذي  �إثمه  عرب 

�آيته  و�سمعت  ربي  وجدت  وقد  �حلرجة،  �للحظات  يف  عبده  ويحب 

وفهمت �لر�سالة.

و�حدة  وهذه  مو�عيدها �خلا�سة  ولها  �سفر�ت  �لرحمة يف  تاأتي 

منها.

- ب -

�أن تقتحمنا مغبات �الإثم دون �سبب منا، ولكننا قد نقع  يحدث 

يف ظرف يحا�سرنا فيه �إثم غرينا، ووجع هذ� �لظرف يكون معمًقا 

له  يحدث  �أال  وتتخوف  �إثمه  من  يتخل�ض  �أن  ل�ساحبك  تود  حني 

�أنك ل�ست  �إثمه مع  �أنك طرف يف  �خلال�ض لدرجة قد ت�سعر معها 

تو��سل  حيث  تويرت،  يف  كهذه  �سعورية  حالة  بي  مرت  وقد  كذلك، 

يتفاعل مع  وكان  ب�سخ�سه،  �أقابله  و�إن مل  ��سمه  �أعرف  �ساب  معي 

تغريد�تي �أحياًنا، وعرفته من ��سمه ومن نوعية ثقافته �لتي �أعرفها 

من  بغر�سه  يف�سي  �أن  قبل  معي  �ال�ستئنا�ض  يريد  كان  ولعله  عنه، 

مني  يطلب  تغريدة  فكتب  تو��سله  بعد  يل  �طمئن  ولعله  �لتو��سل، 

�ل�سفح عنه عن �إ�ساء�ت �سدرت منه �سدي، وردد �أنه نادم ويتعذب 

�أن لي�ض يف نف�سي  له  بالندم، فرددت عليه فوًر� مرحًبا به وموؤكًد� 

� بردي و�سكرين وز�د يف فرحه و�سكره لدرجة  عليه �سيء، وفرح جدًّ
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و�نز�ح عن �سمريه  �أمل عميق  كان يف  باأنه  �الإح�سا�ض  ��ستد عندي 

بردي �حل�سن عليه.

عندي  لي�ض  �أين  مع  و�لت�سايف  �العتذ�ر  هذ�  على  �سنتان  مرت 

�أي كدر جتاهه، ثم ر�أيت خرًب� عن وفاته ومعه نعي، وفيه ذكر عن 

معاناته مع �ل�سرطان و��ستد�د �حلالة عليه حتى فارق �حلياة.

�آثم يف حقه مع �أين مل �أكن، ولكني  �أ�سابني حزن عميق وكاأين 

وجع  ومعه  �ملر�ض  وجع  حتت  كان  معي  تو��سل  حني  �أنه  �أح�س�ست 

�ل�سمري، وكان قد ��ستنجد بي الأخفف عنه �أحد �لوجعني، ولو كنت 

وو�ساًل  متابعة  زدتها  بل  مب�ساحمته  �كتفيت  ملا  مر�سه  عن  علمت 

وتعاطًفا، و�أح�س�ست �أن قد فاتني �سيء كثري، وكاأنني مق�سر معه، 

�أن  دون  حا�سره  نف�سي  لعذ�ب  �سبًبا  كنت  �أين  �ل�سعور  و�أوح�سني 

علم، نعم لقد كتب عني مر�ت يف �ل�سحف كتابات فيها جتنٍّ وفيها 

ظلم علمي يل، ولكنها ك�سائر �لتجنيات �لتي تعم �ل�سحافة بعامة، 

ومل يك هو بدًعا بني ما جاءين وياأتيني من مناو�سات بع�سها عن 

�أو  تاأويل لقول فكري  �آخر عن �سوء  لب�ض وبع�سها عن تعمد وبع�ض 

موقف ثقايف، �أما �أن يتح�س�ض منها ويف وقت مر�سه �لقا�سي وكاأن 

��سمي �أ�سبح عنده م�سدر قلق مل يخل�ض منه �إال بطلبه عفوي عنه 

فهنا �أح�ض �أن ندمه كان حارًقا وموجًعا، و�أن �سمريه فيه من �خللق 

ولكن  ب�سنو�ت،  وقتها  وفات  مرت  غلطة  من  �أكرب  هو  ما  �لكرمي 

�أن  �أب�سط ما ميكنني  جت�سمه �العتذ�ر ثم �متنانه لعويف عنه، وهو 

�أقدم له، جعلني �أ�سعر �أين منحته �لب�سيط ومل يتي�سر يل تقدمي ما 
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�أنها �ست�سل لروحه  �لغيب متاأكًد�  �أدعو له بظهر  �أكرب، وظللت  هو 

�لطيبة، ومت�سح عليه بركات ورحمات من �لرحمن، وهذ� بالن�سبة 

�هلل  عباد  من  غرينا  رحمنا  كلما  �أننا  يف  روحانية  منحة  ميثل  يل 

�أدر�نها،  نفو�سنا من  تغ�سل  �ستكون معاين عميقة  لهم  فاإن رحمتنا 

وتقربنا �إىل رحمة �هلل وحمبته.
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ثانًيا: هل يلحد القلب؟!

1. القلب وحرية الإرادة

ترد  ومل  �لقلب،  �إىل  �لتعقل  وظائف  ن�سبت  �لكرمي  �لقر�آن  يف 

كلمة �لعقل يف �لقر�آن ب�سيغة �ال�سم �ملفرد و�إمنا جاء ب�سيغة �لفعل 

)يعقلون( )ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  

وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ( 
)�حلج: 46(، مما يجعل �لقلب م�سدًر� للتعقل �أو �لعمى، �أي م�سدًر� 

لالإميان �أو لالإحلاد، و�سبق �أن تو�سعت يف مفهوم �لعقل يف �لثقافة 

�الإ�سالمية بدًء� من �لقر�آن و�حلديث ثم مباحث �لعلماء �مل�سلمني، 

و�لنف�ض  �لقلب  ودور  �لتفكر  بفعل  تتعلق  �لتي  بالوظائف  مربوًطا 

)العقل  كتابي  من  )�مللحق(  �ل�ساد�ض  �لف�سل  يف  وذلك  فيها، 

�الأول من  و�جلزء  �لكتاب  تو�أم هذ�  وهو   
(1(

امللحد( املوؤمن/العقل 

هذ� �مل�سروع.

يف  �لقلب  دخل  �أن  حدث  و�إن  يكره،  فاإنه  �لقلب  يحب  ما  ومبثل 

�مل�ساألة ال  �أن  يكره فمعنى هذ�  �أن ال يحب وال  منطقة �حلياد مبعنى 

)1) �لغذ�مي: العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض 2020م.

����� ������.indd   134 10/20/20   9:10 AM



135 الفصل الثالث: مواقيت األسئلة

تعنيه، وهنا يحيلها �لقلب �إىل منطقة �لعقل وبرودته �ملنهجية، و�لقلب 

مبثل ما يوؤمن فاإنه قادر �أال يوؤمن، و�لذي ي�ستطيع فعل �سيء ما فاإنه 

ملفهوم  �جلوهري  �ملعنى  هو  وهذ�  نقي�سه،  فعل  ي�ستطيع  بال�سرورة 

هي  بل  �لعقل؛  على  حكًر�  لي�ست  �حلرة  و�الإر�دة  �حلرة(،  )�الإر�دة 

ا من �أفعال �لقلب، حيث يهوى �لقلب �أ�سياء، ويرغب مثلما يرهب،  �أي�سً

�أنه ي�ستطيع تروي�ض �ل�سغف، وي�ساعده �لعقل  �إال  وبالرغم من �سغفه 

يف هذ� �لرتوي�ض، مما يعزز نظرية )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين(، 

ومفعولية �الإر�دة �حلرة �أبرز مثال على �سرورة جتاور �لفعل �لعقلي مع 

ا �أو قانونيًّا  �لفعل �لقلبي لتوجيه رغبات �الإر�دة �حلرة توجيًها �أخالقيًّ

ي�سع حدوًد� دون �الإ�سر�ر بالغري وبالنف�ض ب�سبب �سطوة �الإر�دة �حلرة 

� يخرجها عن �سرط �لتعاي�ض �لب�سري. حني تتجاوز حدًّ

وكذلك ي�ستطيع �لقلب �أن يعمى، �أي ال هو موؤمن وال هو ملحد، 

وهي �أ�سد من حال �لعقل حني يحايد ويقول ال �أعرف، فالعقل وحده 

له ذلك، فهو  لي�ض  �لقلب  ولكن  �أعرف(،  تبني موقف )ال  ي�ستطيع 

يعرف بال�سرورة �أو يتجمد، وجتمده يحدث حني ال ينكر قطًعا وال 

�، و�خل�سوع كما مر يف �لف�سل  يقول ال �أعرف، وهذه حال دقيقة جدًّ

�الأول هو وحده �المتحان؛ فالقلب �ملوؤمن يلني ويتدرج يف �لليونة حتى 

�أن يخ�سع، ومن يتمنى فعل �سيء فقد عمله  �أو يتمنى  ا  يخ�سع عمليًّ

حقيقة و�إن مل يعمله ح�سيًّا.

�لقول  �لعام لالإحاد، مبعنى  �ملفهوم  يلحد ح�سب  لذ� فالقلب ال 

كما  �هلل،  غري  للخلق  �آخر  �سر  عن  �لبحث  �أو  خالق  وجود  بعدم 
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�فرت�ض دوكينز �أن �جلينات هي �سر �خلليقة وخ�سها بجني و�حد 

؛ 
(1(

�جلاذبية لقو�نني  �خلليقة  �سر  ن�سب  حني  هوكينج  �أو  مهيمن، 

لالإحلاد؛  �سبًبا  �سيكون  ولكنه  كهذه،  �أحكاًما  ي�سدر  لن  فالقلب 

وذلك حني مييل لعدم �الكرت�ث كما يف �الآية: )ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            

ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ(، و�لقلب م�سدر للتفكر و�لتب�سر 
كما تن�ض �آيات �لقر�آن، ومبا �أنه م�سدر للتفكر و�لتب�سر فاإنه �إذ� 

عطل �لتب�سر و�لتفكر ف�سيعمى ومييل لعدم �الكرت�ث كما يف ق�سة 

، وكان البال�ض قد �سرح لنابليون نظريته عن 
(2(

البال�ض مع نابليون

نظريتك،  يف  �هلل  ن�سع  �أين  نابليون  �ساأله  وحني  �لعلمية،  �حلتمية 

باملنطق  يت�سل  تعنيني، وهذ� جو�ب ال  بقوله: هذه فر�سية ال  فرد 

�لعلمي وال �ملنطق �لفل�سفي؛ الأنه قول ال ي�ستند للحجج، وال يقوم على 

برهنة، و�إمنا هي حال عمى تام بقر�ر غري جديل، وهذه �سفات فعل 

�لقلب �لذي لي�ض يف نظامه �أن يجادل فيما يحب وما يكره، وال فيما 

مييل �إليه وما ين�سرف عنه، ونظامه �لفكري نظام ال حياد فيه، وما 

يقرره ي�سبح الزًما كما فعل البال�ض ح�سب مقولته �لتي تك�سف جفاء 

قلبه مع فر�سية �خلالق.

ومبا  �ساقية،  يف  ماء  مثل  رخيًّا  مي�سي  �لقلبي  �الإميان  �أن  على 

�أن �لقلب ال ي�ساأل حني يحب فهو ال ي�ساأل حني يوؤمن، ولكن �لعقل 

�لبقعة  �أحب هذه  فاأنا  للذوق مثاًل يف�سدهما،  �أو  للحب  حني يدخل 

)1) العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل �الأول.

)2) �ل�سابق.
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�أي  �أقبل  ولن  جدي،  �ساعة  �أو  جدتي  طرحة  �أحب  �أو  �الأر�ض  من 

عالقاتي  على  توؤثر  عدو�نية  �سيكون  بها  م�سا�ض  و�أي  حولها  جدل 

جلدل  يحتاج  ال  �الإميان  �أن  بحال  يعني  ال  هذ�  ولكن  �ملعتدي،  مع 

عقالين، �أو �أن �لعقل يف�سد �الإميان، �أو �أنه ال يفل�سف معنى �ملحبة؛ 

بل للعقل دوره �ملخ�س�ض يف تتميم ميول �لقلب و�أفكاره �ل�سعورية، 

�الإميان  جند  حيث  ذلك،  تعزز  ورو�سو  واليبنتز  ديكارت  وجتارب 

ولعل   ،
(1(

�ملنهجي و�ال�ستدالل  �لعقلية  بالرب�هني  مدعوًما  عندهما 

��ستبعاد  �أن ت�سرفه هذ� هو  يو�سح  �لفل�سفة  تقرير هوكينج مبوت 

.
(2(

للحجج و�لربهنة يف حال �ل�سوؤ�ل عن �خلالق

و�ستظل �لعالقة بني �لقلب و�لعقل �سائكة فيما يخ�ض �الإميان، 

مع  �سنتو�جه  فاإننا  بذلك  و�سلمنا  قلبي  �الإميان  �أ�سل  �إن  قلنا  ولو 

ت�سدقه  وما  �لقلبي  �إمياننا  �أن  فيها  نلحظ  �لب�سر  حياة  يف  حاالت 

قلوبنا يحتاج ل�سند ي�سنده عند غرينا، فمثاًل �سيعرف �أحدنا ب�سدق 

وطماأنينة قلبية �أنه ميلك بيته، ولكن قلبه �ل�سادق هنا لن يثبت له 

�متالك �لبيت ويحتاج لورقة خمتومة من غريه توؤكد هذه �حلقيقة، 

تكفي  لن  ودونهما  كاتب عدل،  �أو  يكون حمامًيا  قد  )�لغري(  وهذ� 

�الإميان،  �أ�سئلة  يف  م�سابهات  له  وقعت  مثال  وهذ�  �لقلب،  �سهادة 

و�أظننا �سنتفق �أن ديكارت واليبنتز مثاًل كانا موؤمنني �أ�ساًل، ولكنهما 

�أن  دخال بجدلية فل�سفية الإثبات �الإميان بحجج عقالنية، وال �سك 

)1) العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل �خلام�ض.

)2) عن هوكينج وقوله مبوت �لفل�سفة �نظر: العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل �الأول.
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جدلهما موجه لغريهما، وهو جزء من همهما �لفل�سفي، ولي�ض الإقناع 

ولو  تعقلن،  ثم  قلبي  عندهما  �الإميان  �أن  �أي  ا،  تخ�سي�سً �أنف�سهما 

كانا غري موؤمنني قلبيًّا ملا حتركت نفو�سهما لعقلنة �إميان غري موجود 

يف �الأ�سل عندهما، وعلى نقي�سهما �سرنى البال�ض وهوكينج �للذين 

البال�ض  عند   � جدًّ جلي  وهذ�  و�أخر�ساه،  �لقلب  �أ�سكتا  وقد  يبدو�ن 

ورده على نابليون باأن وجود �هلل فر�سية ال تعنيه، وهو �سريح على 

�إ�سر�ره على �إ�سكات دو�عي �الإميان فيه، ولن يختلف هوكينج عنه 

يف هذه �مل�ساألة مذ تبنى مقولة �حلتمية �لعلمية وقال مبوت �لفل�سفة 

تبًعا لهذه �ملقولة، ومن هذه �الأمثلة �سرنى �لعالقة بني �لقلب و�لعقل 

عند من بحث عن ملتقى بينهما مثل رو�سو �لذي كان �أو�سح �جلميع 

و�أكرثهم ح�سًما، حيث خل�ض �إىل ت�سور عادل مع �لعقل و�لقلب.

وحني يتجمد �لقلب وتتعطل فيه دو�فع �الإميان فاإن �لعقل حينها 

�لقلب  �سيتفرد و�ستتفرد فيه فكرة �الإحلاد دون معني وجد�ين من 

مبا �أن �لقلب معطل هنا، وهذ� ما �أ�سار �إليه رو�سو بقوله عن غرور 

يعمي  منهجي  �نحر�ف  وكالهما  �لعاطفة،  جموح  مقابل  �لعقل 

�لنظر  وتو�فقا على  �لقلب  �لعقل مع  �إن �جتمع  �لتب�سر، ولكن  عن 

ت�ستطيع  وهنا  �لعاطفة،  جموح  ويرو�ض  �لعقل  غرور  �سيك�سر  فهذ� 

�لتقبل  ويعززها  �لربهنة  ت�سندها  معرفة  وتنتج  تتو�زن  �أن  �الأفكار 

.
(1(

�لوجد�ين

)1) رو�سو. العقل املوؤمن/العقل امللحد �ض 122.
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2. العدالة العاطفية

لتقع يف ظلم  وتتجاوز �حلد حتى  تتطرف  �أن  �لعاطفة  ت�ستطيع 

�لدو�فع  مل�سلحة  و�إفنائها  �لذ�تية  �لقيمة  تذويب  لدرجة  للنف�ض 

عاطفيًّا،  ومتلكهم  عليهم  باال�ستحو�ذ  �لغري  ظلم  �أو  �لعاطفية، 

حقوق  وكذلك  �لذ�ت  وحقوق  �لعاطفة  حقوق  بني  ميز�ن  والإحد�ث 

�لغري البد من قانون �لعد�لة، ويقوم على ثالثة �أركان هي:

�أن يعدل �ملرء مع ربه.~~

�أن يعدل �ملرء مع نف�سه.~~

~~.
(1(

�أن يعدل �ملرء مع غريه

فاإن ظلم غريه فقد ظلم نف�سه بال�سرورة، و�إن وقع يف �لظلمني 

مًعا �أو �أحدهما فقد تعقدت عالقته مع ربه، و�سيخرج من �الإح�سان 

ير�ك،  فاإنه  تر�ه  تكن  مل  فاإن  تر�ه  كاأنك  �هلل  تعبد  �أن  هو  �لذي 

و�سيدخل �إىل حال �سلبية فال تتحرك م�ساعره نحو �ملعاين �ل�سفافة، 

و�سيقع عقله يف �لغرور، وهذه حال تقع حتى للمتدين غليظ �لتدين، 

يف�سر عقيدة  وهذ�  �لب�سرية،  �نغالق يف  فهي  �لدين  �سدة يف  وكل 

�الإرهاب �لتي تبيح قتل �لنا�ض �مل�ساملني بحيث يقتلون �مل�سامل �أكرث 

مما يقتلون �لعدو �حلقيقي للب�سرية، وهي من �أعلى درجات �لظلم 

�لف�سل  اجلديدة،  الليربالية  �لغذ�مي:  �هلل  عبد  �نظر:  و�لو�سطية  �لعدل  )1) عن 

عن  و�لفكرة  2013م،  بريوت،   / �لبي�ساء  �لد�ر  �لعربي،  �لثقايف  �ملركز  �لثالث، 

�أركان �لعدل وردت عند �لقرطبي يف تف�سريه الآية �لعدل يف �سورة �لنحل، 90.
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�لتي تعمي �لقلوب �أواًل ثم تعمي �لعقول، و�لقلب �لغليظ �أخطر من 

ينتج  �لكره  منطقة  �لقلب  بلوغ  الأن  وكابر؛  �لعقل  غال  مهما  �لعقل 

�لكر�هية  هذه  �إىل  �لعقل  ينظر  وقد  فد�حة،  �ل�سرور  �أعظم  عنها 

ويفل�سفها كما حدث يف �لنازية و�لفا�سيات �ل�سيا�سية بعامة، وهذ� 

مفاهيمي  ماأزق  يف  �لعد�لة  تكون  حني  �لفتاك،  �لقلوب  مر�ض  هو 

و�سلوكي ويجري �لظلم من حتتها ومبظلتها.

و�لقلب يخ�سع حلاالت �لرغبة و�لرهبة، وقد يتعبد ربه رغبة يف 

جنته �أو رهبة من ناره، و�أعالها هو �ل�سكر�ن، كما و�سف �هلل نبيه 

ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄڄ   )ڦ   �ل�سالم:  عليه  �إبر�هيم 

م �لتدين  ڃ( )�لنحل: 121(، ويوؤثر عن علي بن �أبي طالب �أنه ق�سَّ
�إىل ثالثة �أنو�ع: تدين رغبة بدخول �جلنة، وهذ� دين �ملتاجرة مع 

هو  وثالثها  �خلائفني،  دين  وهذ�  جهنم،  من  تخوًفا  وتدين  �هلل، 

فئوية؛  ق�سمة  لي�ست  وهذه  �الأحر�ر،  دين  وهذ�  هلل،  حمبة  �لتدين 

و�إمنا هي حاالت متر بها �لنف�ض بني حال وحال وظرف وظرف.

وكل عقل موؤمن فاإن �لقلب �سريكه �ملوؤمن، وقد جند قلًبا موؤمًنا 

ومعه عقل قلق ومت�سائل، لكن لن جند عقاًل موؤمًنا دون قلب موؤمن، 

ولو عمي �لقلب ف�سي�سعب على �لعقل تغيري م�ساعر �لقلب.

3. تعطيل احلجاج

�لقلبي،  �لعقلي  �ال�ستدالل  تعطيل  هو  �ملت�سدد  �الإحلاد  خال�سة 

�لتوقف  �الإحلاد هو مذهب )�لال�أدري(، مبعنى  ثقافة  و�الأغلب يف 
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دون �الإعمال �لعقلي لل�سوؤ�ل، وهي حالة حياد �سلبي، و�الإحلاد يف كل 

خطاباته يقوم على �لنفي دون برهان، وهذ� ما �عرتف به ر��سل يف 

مناظرته مع كوبلي�ستون حني �ساأله: هل تقول �إنك تنفي وجود �هلل 

فل�سفيًّا...؟ فرد بقوله: ال، ال �أقول ذلك، و�أنا ال �أثبت وال �أنفي وجود 

، وقد نقل عن 
(1(

 agnostic )هلل، و�إمنا �أنا على مذهب )�لال�أدري�

.agnostic ا �إنه دوكينز �أنه يف �أحد حو�ر�ته جلاأ للقول �أي�سً

�أواًل  و�مللحد ال ي�ستخدم �حلجج �لعقلية لكي يلحد، ولكنه يلحد 

ثم يتو�سل بالعلم �أو �لعقل ليربر لنف�سه، ولي�ض يف خطاب �مللحدين 

حجج تنفي وجود �خلالق فل�سفيًّا، و�إمنا ركيزة دعو�هم �أن ما ال يثبت 

�لعلمية،  �حلتمية  يف  البال�ض  مقولة  وهي  موجود،  غري  فهو  علميًّا 

وجار�ه فيها هوكينج، كما وردت عند ر��سل، وز�د هوكينج باأن يلغي 

دور �لفل�سفة هنا وي�سرح مبوتها، بينما يتمنع ر��سل �أن يطرح �سوؤ�ل 

نفي �خلالق فل�سفيًّا، وهذ� تعطيل للحجج �لعقلية.

وكون �مللحد ينطلق �أواًل من جتنب فكرة �خلالق فاإنه يق�سر عقله 

على ماأزق معريف مبا �أنه �سي�سطر القرت�ح بديل ين�سب ن�سوء �لكون 

�إليه، وذلك جمرد بديل يعي �مللحد �أنه مدفوع له دفًعا، و�سيقع مبا 

يقع فيه �أي بديل عن �الأ�سل باأن يكون �أقل من �الأ�سل قوة ومعنى، 

و�أكرث  للدفاع عن بديله �ملفرت�ض،  فاإنه �سيحتاج  بالبديل  ومن قال 

)1) عن مناظرة ر��سل مع كوبلي�ستون �نظر كتابي: العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل 

�لثالث.
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agnos-(  �مللحدين منطقية مع نف�سه هو ذ�ك �لذي يقول ال �أعرف

ال  فر�سية  �خلالق  عن  �ل�سوؤ�ل  �إن  قال  من  ت�سدًد�  و�أكرثهم   ،(tic

لن�سوء  �سبًبا  لتكون  �مللحدين �ملقرتحة  بد�ئل  فاإن  تعنيني، ومن ثم 

�لكون ال تت�سف مبا يت�سف به قائل هذه �لبد�ئل من عقل وحرية 

�إر�دة ووعي، فكيف لقوة غري عاقلة �أن تخلق قوة عاقلة، وهذ� ت�ساوؤل 

طرحه رو�سو، ولن جند له جو�ًبا يف �لطبيعة وال يف �أي من عنا�سرها 

باأن متنح �لعقل و�الإر�دة وهي نف�سها غري عاقلة وال تنطوي على وعي 

.
(1(

�أو �إر�دة حرة



لي�ض بو�سفه  �لدين  �لعدو�نية �سد  �مللحدين  وتغلب على مو�قف 

دوكينز  هنا  ويربز  و�سلوًكا،  ثقافة  بو�سفه  ا  �أي�سً بل  فح�سب؛  �إمياًنا 

حدود  كل  ويتجاوز  �لثقايف،  �لعمى  حد  يبلغ  �لذي  للدين  وعد�وؤه 

�ملعقولية �لثقافية و�أخالقيات �ملعرفة، وهو ي�سم �لدين بكل �ل�سرور 

�لب�سرية وكاأننا لو �ألغينا �لدين خل�ست �لب�سرية من �سرورها كلها، 

مع �أن �أخطر و�أفتك حروب �لقرن �لع�سرين هي حروب علمانية، و�إن 

ا �أن نلغي  لزمنا �أن نلغي �لدين ونن�سب له �سمة �الإرهاب ف�سيلزمنا �أي�سً

�لفيزياء و�لدميوقر�طية؛ الأنهما ��سرتكا مًعا يف تدمري هريو�سيما؛ 

�إحد�هما كونها �أنتجت �لقنبلة، و�الأخرى هي �ساحبة قر�ر �لتفجري 

فاإن  وكذلك  دميوقر�طيًّا،  منتخب  دميوقر�طي  زعيم  من  باأمر 

)1) رو�سو، �ملرجع �ل�سابق 124. 
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�لتدمري �لبيئي ياأتي من دول دميوقر�طية ومن نتائج منتجات علمية 

��ستهرتت وت�ستهرت باالأر�ض و�لبحار و�لهو�ء و�أف�سدتها كلها.

هذه �أمثلة تك�سف عن ف�ساد �لت�سور لدى دوكينز وتلبي�سه �ملعاين 

طائ�ض  عمل  هو  للدين  �ملن�سوب  �الإرهاب  �أن  مع  �الأوهام،  لبو�ض 

هما  و�ل�سيا�سي  �لعلمي  �لتهور  عن  �لناجت  �لتدمري  بينما  وجمنون، 

فعالن عاقالن وخمططان بوعي وت�سميم وبقياد�ت تن�سب نف�سها 

للدميوقر�طية، مع �أنها ت�سيء للدميوقر�طية وقيمها �لعليا متاًما كما 

ي�سيء �الإرهابي للدين وقيمه �لعليا، وتلك هي علة �حلجاج �لفا�سد.

على �أن ف�ساد �حلجة هو �ل�سيغة �ل�سلبية لتعطيل �حلجة، ويظل 

تعطيل �حلجاج خا�سية قلبية ولي�ست �سفة عقلية، فمنهجية �لعقل 

هي �حلجاج وتقبل �الأ�سئلة، �أما �لقلب فهو �لذي ال يعتمد �ملحاجة 

فيما يكره وما يحب، وهوى �لقلب �أقوى من �أدلة �لعقل، ولن تعمل 

�سيكون  ولهذ�  ويتبناها؛  �لقلب  لها  ينفتح  مل  ما  عملها  �لعقل  �أدلة 

�ال�ستدالل  بينما  يعمى،  �أو  ويب�سر  يلحد،  �أو  يوؤمن  �لذي  �لقلب هو 

ا ما مل يجمع بني �لعقلي و�لوجد�ين فيما يخ�ض م�ساألة  �سيظل ناق�سً

�الإميان، وهي �أعلى درجات �لت�سديق �أو �لنكر�ن؛ و�حلقيقة �لقلبية 

�إن وجدتنا ب�ساعة غري مغ�سو�سة، مبعنى  لتتملكنا  لها قدرة فائقة 

�لغ�ض �لثقايف �لذي �ساأ�ستعر�سه فيما ياأتي.
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ثالًثا: العدالة الثقافية

�أخرًي� �أ�سري �إىل خا�سية ثقافية معا�سرة تفر�ض م�سطلًحا يت�سق 

�لثقايف وجيل �لذكاء �ال�سطناعي، و�مل�سطلح هو  مع حال �لع�سر 

�حلالة  به  متر  �لذي  �لثقايف  �لغ�ض  مقابل  �لثقافية(  )�لعد�لة 

�لب�سرية، وهذ� �مل�سطلح لن يكت�سب معناه �إال باالعتماد على نظرية 

�لثالثة )عدل �ملرء مع ربه / عدل �ملرء مع نف�سه  باأركانها  �لعدل 

�لعدل مع  ي�سمل  �لغري  �لعدل مع  �أن  �ملرء مع غريه(، على  / عدل 

�الإن�سان  فظلم  �ليوم؛  �لب�سرية  تو�جه  ق�سية  �أخطر  وهذه  �لبيئة، 

لنف�سه ولغريه يتجليان مبا يقرتفه �الإن�سان �سد �لبيئة تلويًثا و�إف�ساًد� 

و�أ�سبحت �الأر�ض موبوءة ب�سبب  �لف�ساد يف �لرب و�لبحر،  حتى عم 

�لب�سر وب�سلوكهم �ملدمر، ويقف �لعلم و�لعقالنية يف ماأزق �أخالقي 

مل يحدث قط مثله يف تاريخ ف�ساد �لب�سر و�إف�سادهم، و�سرر ذلك 

فيه  يظهر  حتد  �أكرب  وهو  و�لب�سر،  �الأر�ض  م�ستقبل  ويف  �الآن  عام 

�لعامل وكاأنه يف حال �سلل عقلي تام وعاجز عن �لت�سرف �أمامه.

و�لثقافة �لب�سرية تقوم على ثالثة �أهر�مات كربى، هي: �لدين، 

�الأهر�مات  هذه  مع  تتعامل  �لب�سرية  وظلت  و�لفل�سفة،  و�لعلم، 

� مبقد�ر ما هي نافعة و�سرورية للب�سر، لكن �سدة  بطر�ئق �سائكة جدًّ
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نفعها وقوة �سروريتها دفعت �إىل حتريك �ملطامع �لب�سرية، وتعر�ض 

مفهوم �لتنفع و�الإفادة من هذه �لكينونات �لثقافية �لكربى �إىل طمع 

�لدين  توظيف  �لتوظيف، فجرى  �لتطرف يف  تنفع مما خلق  ملزيد 

�أغر��ض  لتحقيق  �الإرهاب  وظهر  �سالًما،  كونه  بدل  �سالًحا  ليكون 

�لعد�لة،  قاعدة  وهي  �لدين،  قو�عد  الأهم  ك�سر  وهذ�  دينية،  غري 

�لتي  للفل�سفة  حدث  وكذ�  لالآخرين،  وتدمري  للغري  ظلم  و�الإرهاب 

و�إىل  �لنازية  �إىل  �أفالطون  جمهورية  من  �لت�سلط،  ملعاين  وظفت 

�ل�سالب، و�سد  �لفل�سفي  ، وثالثتها منتجات لال�ستثمار 
(1(

�ل�سعبوية

�حلرية  لتكون  �أفالطون  عند  جاءت  �لتي  و�حلرية  �لعدل  مفهومي 

.
(2(

لالأقوى و�لعد�لة لالأقوى

�أما �لعلم فالقنبلة �لنووية هي �أبرز �سيغ �ال�ستغالل للعلم ليكون 

مما  �الأوبة،  ملكافحة  لقاحات  �لعلم  ينتج  ما  مبثل  لل�سرور  منتًجا 

يجعل �لعلم بني حت�سني للحياة وتدمري للحياة، وبني ��ستخد�م عادل 

و��ستخد�م ظامل.

ومن هنا تاأتي �حلاجة �إىل لعد�لة �لثقافية لتجمع �لعلم و�لفل�سفة 

مع �الإميان من �أجل دخول �لقيم �لعليا يف توجيه �ل�سلوك �لب�سري، 

وتنزع ثقافة �لتطرف �لذي هو �إما بالت�سدد �ملق�سي للعلم و�لفل�سفة 

كتابي:  �نظر  �أفالطون،  وجمهورية  �حلديثة  �ل�سعبوية  بني  حمكم  �ت�سال  )1) هناك 

ال�شردية احلرجة، �لف�سل �لر�بع، �ملركز �لثقايف �لعربي، �لد�ر �لبي�ساء / بريوت 

 .2020

)2) �ل�سابق. 
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�سد  �لفل�سفة  و�أن  لالإحلاد  تدفع  �لعلمية  �لنظريات  باأن  و�ملدعي 

�لدين، �أو �لت�سدد �ملقابل �مللغي للدين ويرى �لدين ال يليق بالعقول 

، وهذه حروب �أهلية ثقافية يتحارب �لب�سر فيها فيما بينهم 
(1(

�حلرة

و�إلغاء، والبد من م�ساع م�ساعفة الإعادة �لتو�زن �الإن�ساين  �إق�ساء 

باإعادة توظيف هذه �الأهر�مات �لثقافية �لكربى لتكون �سباًل الإنقاذ 

�لب�سرية من حال �لتدمري �الأعمى بيئًة و�قت�ساًد� و�سيا�سات جمنونة 

وتطرًفا يزد�د حدة كلما �زد�دت �لب�سرية علًما لدرجة �أن كل ك�سف 

�لتي  �لفيزياء  فعلت  كما  �سار  �إىل  نافع  من  حتويله  يجري  علمي 

�أ�سبحت نووية باملعنى �لتدمريي، وتغلب �سررها على نفعها، وكما 

�رتفع �سوت �الإرهاب يف �لدين، وكذلك وقعت �لفل�سفة بانحياز�ت 

وي�سبح  و�إق�سائية،  طبقية  لتكون  �أفالطون  بد�أها  منذ  عن�سرية 

�ملفاهيم  �إال حترير  ولن يحلها  �لب�سر،  ب�سبب مطامع   � �لنافع �سارًّ

�لذ�ئقة  يرقي  �لذي  �لثقايف  �الإميان  معنى  وتن�سيط  م�ستغليها  من 

�ل�سلم  وملعاين  للقيم  �ل�سلمي  �لتوظيف  ويف  �لفهم  يف  �لب�سرية 

�ملتمثل  �لروحي  �لد�عم  �إىل  بحاجة  و�لب�سرية  �الآمن،  و�لتعاي�ض 

باالإميان مبعانيه �ل�سامية يف �لعد�لة وتعار�سه مع �لظلم باأي �سيغة 

من �سيغه، وللد�عم �لعقلي �ملتمثل بالفل�سفة �ل�سافية من �لطبقيات 

، و�لب�سرية 
(2(

و�لتعايل �ملغرور كما يف و�سف رو�سو للتع�سب �لفل�سفي

كذلك بحاجة �إىل �ل�سحة �لبدنية و�لنف�سية، وكلها مرتبطة بال�سحة 

(1( B. Russell: Why I-am not a Christian 19. Routledge London 2004

�لعربي،  �لثقايف  �ملركز  �لعروي،  تعريب عبد �هلل   ،129 الفطرة، �ض:  دين  )2) رو�سو، 

�لد�ر �لبي�ساء، 2012م.
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ملياه  �أو حتلية  تلويث  �لعلم بني  يعمرها  �أو  يدمرها  �لتي قد  �لبيئية 

�لبحر، وبني �خلري و�ل�سر �سعرة هي �سعرة �لعد�لة للغري، ومن عدل 

مع غريه فهو بال�سرورة عادل مع نف�سه، مما يرقي �لذ�ت لتحقيق 

مر�د ربها، وهنا يكون عدل �ملرء مع ربه.

�لتحدي،  يقفون على حافة  �ال�سطناعي  �لذكاء  �أجيال  �أن  على 

�سيطرت  زمن  يف  �ملعاين  �أ�سئلة  مع  يتد�خل  �أن  يلزمه  حتدٍّ  وهو 

و�لذكاء  �آخر،  �هتمام  �أو  �آخر  علم  �أي  من  باأعلى  �لتكنولوجيا  فيه 

�ال�سطناعي قد يقع فيما وقعت فيه �لفيزياء �لنووية فيكون مدمًر� 

مثلها، وقد يكون حالًّ مل�ساكل �لب�سر بتح�سني ظرف معا�سهم، وكال 

�الحتمالني و�رد؛ ولذ� فاإن �ملعنى هو �أن نعي�ض حتت مظنة �جلدوى 

و�لقيمة مقابل كدح �حلياة و�سقاء �لظروف �لبيئية وحت�سني معاين 

و�لتفرقة  �لعن�سرية  ملو�جهة  �الإن�سان  ومقام  و�مل�ساو�ة،  �حلرية 

عقلية  ب�سرية  �إىل  حتتاج  حال  وهذه  �ال�ستقطابية،  و�ل�سعبوية 

�لب�سرية  وعن  �لبحتة  �لفل�سفية  �لب�سرية  عن  خمتلفة  ووجد�نية 

كتابي  يف  �سرحتها  كما  جديدة  عقالنية  ولكنها  �لبحتة،  �لعرفانية 

�إىل عقل عملي  �لعقل �خلال�ض  ، وفيها يتحول 
(1(

�ل�سردية �حلرجة

مرتحاًل من كانط �إىل �لكمبيوتر.

حمايدين  علمني  و�لفل�سفة  �لعلم  كون  ذلك  حتقيق  يف  وي�ساعد 

)1) ال�شردية احلرجة، العقالنية اأم ال�شعبوية، �لف�سل �الأول، �ملركز �لثقايف �لعربي، 

�لد�ر �لبي�ساء، بريوت 2020م.
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�ستكون  منهما  كل  توظيف  ولذ� فطريقة  ب�سريًّا؛  منتوًجا  بو�سفهما 

�إر�دة  ذو  عاقل  �أنه  خا�سيته  من  �لذي  نف�سه  �الإن�سان  قر�ر  ح�سب 

حرة، و�لعقل مع �الإر�دة �حلرة جتعل �الإن�سان وحده هو �مل�سوؤول من 

يلوث  وكما  فيها،  �الإف�ساد  �أو  �الأر�ض  �لقادر على عمارة  وهو  جهة، 

�الأر�ض ويتلف خ�سرتها فاإنه يغر�سها ويحولها جلنة خ�سر�ء، وهو 

يعمل �ل�سيئني مًعا ما بني توظيف عادل و�آخر ظامل، ولو دخل �الإميان 

حتتاجه  �لذي  �لتو�زن  ف�سيتحقق  �لثالثة  باأركانه  �لعدل  مبعاين 

ا، وهذ� هو معنى �لعد�لة �لثقافية باأهر�ماته  �لب�سرية �إن�ساًنا و�أر�سً

�لثالثة، وجيل �لذكاء �ال�سطناعي ي�سبح �أمام هذ� �لتحدي �لذي 

يوحد �ملعارف �لب�سرية �لكربى لتحقيق �لعد�لة يف �لقلب ويف �لعقل 

ويف �مل�سلك.
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اأوًل: اجل�ار

- اأ -

فيه  حمبة  �ل�سعدي  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  جماورة  و�لدي  تعمد 

ا على �لقرب منه، و�لبيت �ملجاور لبيت �ل�سيخ ملك لنا، وهو  وحر�سً

بيت �سغري مقارنة بالبيت �لذي كنا فيه قبل ذلك، وال يتفوق �لثاين 

عالية  مزية  وهي  �ل�سعدي،  �ل�سيخ  مزية غري جو�ر  باأي  �الأول  على 

تهم و�لدي، وهي �لتي دفعته لقر�ر �الرحتال فور خروج �مل�ستاأجرين 

�أن  وهي  مزية،  لي�ست  �أنها  تبني الحًقا  �أخرى  مزية  وهناك  لبيتنا، 

�أمالك عائلتنا منذ زمن �الأجد�د �لقدمي،  �لبيت دكانني من  حتت 

الأحد  ب�ساعته  وينقل  �مل�ستاأجر  دكانه  يرتك  و�لدي  �سيجعل  وهذ� 

�لدكانني مع تاأجري �الآخر، غري �أن �لدكان كان كارثة جتارية؛ فلم 

�لكبار من  �لتجار  للزبائن؛ الأنه يف منطقة  باأي ح�سور  يك يحظى 

للرتبح  لي�ست  �ملنطقة  تلك  دكاكني يف  وجهاء عنيزة ممن ميلكون 

جلل�سات  مفتوحة  ��ستقبال  جمال�ض  فقط  وهي  للوجاهة،  و�إمنا 

�لع�سر، وتظل مغلقة طول �لنهار غري )�لع�سريات(، حيث جل�سات 

)�ل�سو�ليف( و�ل�سالم و�ملجامالت، وهناك نكتة ماأثورة عند عائلتنا 

وحني  �ملتاجرة،  بهدف  تلك  دكاكيننا  من  و�حًد�  جدي  �تخذ  حني 
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�ساأله �أحد �سحبه: »و�ض �أخبار دكانك يا بو علي؟«، قال: »مل �أر �أبرك 

من هذ� �لدكان؛ فالذي فيه ال ينق�ض �أبًد�«، يق�سد �أن ال �أحد ي�سرتي 

يا بو علي؟«،  �آخر �ساأل: »ما ب�ساعتك  ل�سائل  منه �سيًئا قط، وقال 

فرد عليه: »ب�ساعتي �ل�سو�ليف«، ومع �أن و�لدي يعرف ذلك كله لكن 

�إليه،  �أن ��سمه يف �ل�سوق �سي�ساعد على جلب زبائنه  ظل لديه �أمل 

�لقدمي، وظل �سعيًد� بجو�ر  وهذ� مل يحدث قط؛ ولذ� عاد لدكانه 

�ل�سغري  بالبيت  �أمي  �ساقت  �سنو�ت  �أربع  وبعد  �ل�سعدي،  �ل�سيخ 

بعد �أن ز�د عدد �الأطفال وحنت نف�سها لفناء ف�سيح للعبنا وللبقرة 

�لتي كانت حمجورة يف ركن قامت يف بيتنا ذ�ك، ورغبت باأن يكون 

عنيزة،  بيوت  معظم  حال  هي  كما  �لفناء،  جانب  على  بئر  عندها 

ولكن منزلنا ذ�ك ال فناء فيه وال بئر، مما جعل و�لدي يتحامل على 

�أت�سور ل�سغر  وما كنت  �ل�سيخ،  ويقرر مرغًما مغادرة جو�ر  نف�سه 

�سني حال و�لدي وهو يخرب �ل�سيخ باأنه م�سطر للرحيل عن جو�ره، 

�سماعي  بعد  د�ر  ما  ولكني عرفت  بينهما حينها  �أ�سهد �حلو�ر  ومل 

ق�س�ض و�لدي وهو يتحدث ل�سحبه عن جو�ره لل�سيخ وكيف ��ستاأذن 

منه ليغادر �جلو�ر، وعرفت �أن �ل�سيخ طيب خاطر و�لدي ووعده �أن 

يكون �أول ز�ئريه يف �لبيت �جلديد، �أما �لزيارة فاأتذكرها، وكنت �أنا 

من فتح �لباب لل�سيخ و�سحبته يف جولة يف فناء �لبيت، و�ساألني عن 

�أقل منها �رتفاًعا وكلها تظلل  نوع �لنخلة �ل�ساهقة من بني نخلتني 

منطقة �لبئر ومربط �لبقرة، ومل �أعرف كيف �أجيبه، ولكن و�لدي 

�أخربه الحًقا �أن تلك �لنخلة �ملعينة من �لنوع �مل�سمى باحللوة، وهي 
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نخلة كرمية وحمبوبة بني �أهل �خلربة، فبلحها طيب ورطبها طيب 

وتكلم  كرمية،  �أنها  �إليها  ينظر  ولذ�  كذلك؛  طيب  �جلاف  ومترها 

لكنه  �جلديد؛  �ملنزل  على  و�لدي  وهناأ  �لنخلة،  بركة  عن  �ل�سيخ 

�سه على �ملو�ظبة يف �حل�سور حلديث �لع�سر عنده يف �جلامع،  حرَّ

يف  قط  �لع�سر  �سالة  تفته  ومل  عليه  يالزم  و�لدي  كان  �أمر  وهذ� 

جامع �ل�سيخ و�ال�ستماع حلديث ما بعد �ل�سالة، وبعدها ين�سرف 

لدكانه.

بح�سور  و�لدي  يخ�ض  ظل  حيث  قوية،  بال�سيخ  �سلتنا  وظلت 

بزيار�ت  يلتزم  �أنه  يف  �ل�سيخ  عادة  هي  كما  �لقهوة  ل�سرب  �سهري 

يومية يربجمها  زيار�ت  وعادي، وهي  للنا�ض دون متييز بني وجيه 

بنظام دقيق، وي�سجلها يف دفرت �سغري يحتفظ به يف جيبه فيه جدول 

للزيار�ت، وكلها زيار�ت ق�سرية تكتفي بقهوة و�ساي وحديث يف �أي 

�ساأن يطر�أ، على �أن ق�سايا �الأ�سئلة �لفقهية حتتل �الأف�سلية متى ما 

طرح �أحد �حل�سور �سوؤ�اًل فقهيًّا فيقطع �جلميع حديثهم وي�ستمعون 

للجو�ب، وهذ� د�أب �ل�سيخ؛ �إذ �إن حياته كلها خارج بيته هي در�ض 

حي مت�سل �سو�ء كان مي�سي يف �ل�سارع وي�ستوقفه رجل �أو �مر�أة �أو 

ولد �سغري �أر�سله �أهله ولقنوه �سوؤ�اًل لل�سيخ، وكثرًي� ما ح�سلت هنا 

مو�قف طريفة حني ين�سى �لطفل �ل�سوؤ�ل �أو يتلعثم من �حلرج، وكنا 

نحن �الأطفال نتحني هذه �لفر�ض لن�سحك على �أقر�ننا يف ورطاتهم 

باأال  �أهلهم  �أو�ساهم  وقد  ا  خا�سًّ �ل�سوؤ�ل  جعل  على  حر�سهم  يف  �أو 

ي�سمع �أحد �ل�سوؤ�ل لدقة بع�سها وخ�سو�سية بع�سها..
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حيث  1954م  عام  يف  كانت  ذهني  يف  �ملحفورة  �لذكريات  ومن 

�جلامع  الإنارة  كهربائية  �أجهزة  �ل�سليمان  عبد�هلل  �لوزير  �أح�سر 

�لو�جهات  �لكبري بعنيزة ومعها مكرب �سوت قوي و�سادح ركبوه على 

�لع�ساء  �سالة  وقت  مرة  �أول  وجربوه  �ل�ساهقة،  �ملنارة  لر�أ�ض  �الأربع 

دون علم م�سبق من �لنا�ض، وحني �سرب �ل�سوت �هتزت �أركان عنيزة 

كلها جملجلة بالتكبري�ت ب�سوت �إبر�هيم �لري�ض موؤذن جامع عنيزة 

�لذي �سغل �ملن�سب ل�ستة عقود بد�أت من �سن �ل�ساد�سة ع�سرة بعد وفاة 

متو�لني،  لقرنني  �ملوؤذنة  تو�رثو�  �لذين  �أجد�ده  عن  ت�سل�سل  و�لده يف 

وهي �ملهنة �لتي �أ�سبحت ��سًما للعائلة، و��سمهم �الأ�سلي �لفيا�ض، لكن 

غلب عليهم ��سم �ملهنة، وكلمة �لري�ض تعني يف �للهجة �ملحلية �ملوؤذن، 

فاإمامه  �لكبري  �جلامع  عد�  ما  �مل�سجد،  الإمام  �سفة  �ملطوع  ويقابلها 

�إ�سافة  بال�سيخ، وله �الإفتاء و�لتدري�ض يف حلقات �جلامع،  �إليه  ي�سار 

�إىل �خلطابة و�الإمامة، وله رمزية معنوية عالية كما هي رمزية �ل�سيخ 

�ل�سيخ  �لرمزية  ويف  �جلامع  يف  وخليفته  تلميذه  بعده  ومن  �ل�سعدي 

حممد �لعثيمني، و�ساأخ�س�ض له �لف�سل �خلام�ض من هذ� �لكتاب.

�سوت  هدر  وحني  و�لدي،  عمة  �بن  فهو  �لري�ض  �إبر�هيم  �أما 

�ملكرب�ت �ملجلجل �لذي مل نعتد عليه يف عنيزة وال نعرفه ومل ناألفه 

كنت مم�سًكا بيد و�لدي يف طريقنا مل�سجد �حلي، وهنا �هتز و�لدي 

و�نتف�ض منده�ًسا ور�ح يردد: يعلمون ظاهًر� من �حلياة �لدنيا، وما 

زلت �أتذكر كيف �نتابني �خلوف و�لرعب من وقع �سدى �الأذ�ن وهو 

ي�سطدم باجلدر�ن وكاأن �لبيوت تهتز وترتعد مثلي من هذ� �ل�سوت 
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�لعجيب �ل�سارب فوق روؤو�سنا، وز�دت �لده�سة و�لرهبة حني �سمعنا 

�سوت �ل�سيخ �ل�سعدي ي�سرع يف در�ض ما قبل �ل�سالة، وجاء �سوته 

وكاأنه مي�سي من فوق �سرفات �ل�سطوح ويطل علينا مع �لقمر �لذي 

�سوت  ومعه  حولنا،  من  �لبيوت  يك�سو  و�سووؤه  �لليلة  تلك  بدًر�  كان 

�ل�سيخ ميالأ �ملكان بذبذباته �لرخية وح�سرجته �خلفيفة، وهنا �لتفت 

ا نذهب للجامع وتركنا م�سجد �حلي و�جتهنا  و�لدي يل وقال يل هيَّ

�أو  من�سي  و�سرنا  ح�سان  �نطالقة  و�لدي  و�نطلق  �جلامع،  �سوب 

باالأحرى نرك�ض من �سدة �الندفاع يف �مل�سي، وكاأن �أحًد� يطاردنا، 

ده�ستي  وكانت  �لدر�ض،  من  �ل�سيخ  ينتهي  �أن  قبل  �جلامع  وو�سلنا 

�لتي مل �أفهمها حينها �أن �ل�سوت ظل يخفت كلما �قرتبنا من موقع 

�ل�سيخ، وكان دخولنا من �لباب �ل�سمايل للجامع، وهو �أبعد �الأبو�ب 

عن �ملحر�ب، وكلما توغلنا يف �ملبنى بد�أ �سوت �ملكرب يخف، وحينما 

وقفنا يف �ل�سف �لثاين �أمام �ل�سيخ �سرنا ن�سمع �سوته �ملعتاد، ولكن 

�ل�سيء  بع�ض  متاأخًر�  �إلينا  يرتد  �جلامع  خارج  يف  �ل�سوت  �سدى 

من  هابًطا  فوق  من  ياأتي  �أ�سمعه  ثم  �أمامي  �ل�سيخ  �سوت  فاأ�سمع 

�أو خطر يد�هم �ملكان،  �أمام �سحر  �ملنارة، و�أخافني �لو�سع وكاأين 

ولوال �أن �ل�سيخ �ل�سعدي �أمامي لرمبا �أ�سابتني نك�سة نف�سية �أو رمبا 

وحبنا وخرينا  بركتنا  �ل�سيخ  ولكن  وو�لدي،  وتركت �جلامع  هربت 

ليلة  كانت  �ل�سيخ،  بربكة  �هلل  �سيحفظنا  نف�سي  يف  قلت  ولذ�  كله؛ 

عجيبة ومرعبة ومل �أمن تلك �لليلة، ومن ح�سن �حلظ �أنهم مل ي�سغلو� 

�ملكرب�ت عند �سالة �لفجر، وعلمت الحًقا �أنهم تعمدو� جتنب ذلك 
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من  ��ستكت  باجلامع  �ملحيطة  �لبيوت  من  جاءتهم  �سكاوى  ب�سبب 

ليلتها  �ل�سبب  �أن  وتبني  منه،  وتخوفهم  �الأطفال  على  �ل�سوت  وقع 

�أنهم و�سعو� �ل�سوت على �أعلى م�ستوياته، ثم تعلمو� قيا�ض �ل�سوت 

و�سبطه لكي يقف عند حدود منطقة �جلامع، ويف �لليايل �لالحقة 

مل نعد ن�سمع مكرب�ت �جلامع �سوى ن�سنا�ض �سوت بعيد ال ي�سبب �أي 

�سدى ي�سرب �جلدر�ن و�الآذ�ن؛ لكن �حلدث �سكل يل ذ�كرة ظلت 

تتح�سن مع �لزمن وحتولت من ليلة رعب �إىل ليلة للتذكر �جلميل.

- ب -

فقد  بعنيزة،  �حلياة  وال  �ل�سعدي  �ل�سيخ  يعرف  و�لدي  يك  مل 

و�لدي  وعمر  1911م  عام  حائل  �الأ�سلية  ملدينتها  عائلتنا  عادت 

ع�سرة،  �خلام�سة  بلغ  حتى  حائل  يف  طفولته  وعا�ض  �سنتان،  حينها 

للرزق، حيث �سجل مع �جلي�ض  �ملنورة طلًبا  �ملدينة  �إىل  وفيها رحل 

�ل�سعودي يف بد�يات تاأ�سي�سه، وح�سل على رتبة �أعلى من �ملتقدمني؛ 

الأنه يقر�أ ويكتب، حيث تعلم يف �أحد �لكتاتيب يف حائل؛ ولذ� ح�سل 

له  �إد�ري، مما وفر  بعمل  على رتبة ع�سكرية بدرجة عريف، وكلف 

وقًتا للرتدد على �حلرم �لنبوي وح�سور حلقات م�سائخ �حلرم، وبعد 

وله  �جلا�سر،  حمد  �ل�سيخ  على  فيها  وتعرف  لينبع،  نقله  مت  �سنتني 

�ملكرمة  ملكة  ذهب  ينبع  ومن   ،
(1(

قبل من  كتبت حكايتها  ق�سة  معه 

)1) من�سورة يف كتابي، وهذا باب يف التوريق )�لتوريقات 1-100( �ض 26، �ملركز �لثقايف 

�لعربي، �لد�ر �لبي�ساء، بريوت 2019م.
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وذلك  مبا�سرة  على �حلرم  �ملطلة  قلعة جياد  �أ�سبح عمله يف  حيث 

من  كان  حيث  �لت�سريفات،  مد�فع  عن  م�سوؤواًل  وكان  1928م،  عام 

كلما  طلقة  وع�سرين  �إحدى  �ملد�فع  تطلق  �أن  حينها  )�لربوتوكل( 

تطلق  وكذلك  �ل�سريف،  �حلرم  بو�بة  �إىل  عبد�لعزيز  �مللك  ح�سر 

�لطلقات نف�سها كلما ح�سر �سيف على م�ستوى روؤ�ساء �لدول، ومرت 

عليه هناك حقبة ز�هية عامرة بالذكريات و�لتعرف على �لتطور�ت 

لفرقة  لين�سم  مكة  وغادر  للمغامرة  مالت  نف�سه  ولكن  و�لتحوالت، 

1930م،  عام  و�سلها  حيث  جلاز�ن  توجيهه  وجاء  �ل�سو�حل،  خفر 

وظل هناك �أربعة ع�سر عاًما، جمع فيها بني �لعمل وح�سور حلقات 

�ل�سيخ �لقرعاوي �لذي يجمعه معه كونهما مًعا من عنيزة، وتر�فق مع 

�ل�سيخ عبد�هلل بن عقيل �لذي جاء قا�سًيا يف جاز�ن و�سكن مع و�لدي 

وعدد من زمالئهم يف بيت و�حد، ��سرتكو� فيه �ل�سد�قة وحياتهم 

�جلديدة يف جاز�ن، ودخل و�لدي للتجارة، حيث وجد فر�سة للرتبح 

�إ�سافة لعمله، وت�سارك مع �سديقه �الأثري �إبر�هيم �أبا �خليل من �أهل 

و�لدي  �أغرى  ما  وهذ�  �لتجارة،  لغر�ض  جلاز�ن  ح�سر  وقد  بريدة، 

قبل  ميناء عدن  من  �لكريو�سني  ب�ساعتهم جلب  وكانت  مب�ساركته، 

�أن ينت�سر �إنتاج �لنفط عندنا، وي�سل �لكريو�سني على ظهور �حلمري 

من عدن �إىل جاز�ن عرب �الأودية و�لطرق �جلبلية، ويتوىل ذلك رجال 

من جاز�ن وميانيون لديهم مو�كب من �حلمري تتوىل �لنقل لكل من 

رجال  تو�فد  مع  و�لدي  و�زدهرت جتارة  �لغر�ض،  لهذ�  ��ستاأجرهم 

�لكريو�سني،  جتارة  وتباركت  بيوتهم،  يف  للوقود  وحاجتهم  �جلي�ض 
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كما تطور عمل و�لدي يف �لبحر وكرثت مهماته مع خفر �ل�سو�حل، 

وقد متر عليه �أيام طو�ل يف �لبحر بني ماء و�سماء، و�أحياًنا يظلون 

جاز�ن  عن  ويغيبون  �لبحر  عمق  يف  �ل�سغرية  �جلزر  بني  متنقلني 

الأكرث من �أربعني يوًما يف رحالتهم �لبحرية وم�سحهم �الأمني للحدود 

�ملائية، وهذه �سببت م�ساكل لعيونه الرتفاع �لرطوبة وملوحتها، مما 

عر�ض عيونه مل�ساكل تتز�يد وي�سرب عليها، ومل يك حينها من �أطباء 

للعيون، ولكنه من بعد �أن ز�د عليه �لتعب وت�ساعفت ح�سا�سية عيونه 

كلما دخل �لبحر و�متدت �حلال ليعاين حتى وهو على �لياب�سة مما 

جعله يقبل بن�سائح للجوء للطب �ل�سعبي، وهناك كان عندهم �سيء 

��سمه �سرب �مليل يجيده بع�ض �ل�سعبيني لعالج �لعيون، فجربه حتت 

�سغط �الأوجاع، و�مليل ي�سبه �إبرة يجري �إقحامها على �جلفن مل�سح 

�لتورم، وبعد جتريبها على عيون و�لدي عدًد� من �ملر�ت حدث متزق 

يف عروق و�أع�ساب �لعيون، ور�ح ب�سره ومل تفلح �أي حماولة لعالجه 

منذ تلك �حلادثة وعلى مدى �أربعني �سنة من بعدها من �لرتدد على 

�الأطباء كلما �سمع هو �أو �سمعنا نحن الحًقا عن طبيب ماهر يعالج 

�لعيون، وكلهم يعطون جو�ًبا و�حًد� بعد �لفح�ض، �أن �أع�ساب �لعيون 

نتيجة  وهذه  �سيء،  �أي  �أمل يف عمل  �أي  يوجد  ال  بحيث  تدمرت  قد 

و�لدي  له  �سافر  وقد  1950م،  عام  جدة  يف  �إجنليزي  طبيب  قالها 

ا بعد �أن كرثت عليه �القرت�حات من كل من �سمع عن ذلك  خ�سي�سً

�الإجنليزي، وتكرر �جلو�ب نف�سه و�سمعته �أنا مر�ًر� يف حماوالتي �أن 

�أجد �أي حل مل�سكلة و�لدي.
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حني حدثت تلك �حلادثة يف جاز�ن قرر و�لدي �لعودة �إىل عنيزة، 

وكان جدي قد عاد من حائل و��ستقرت به �لرت�حيل لي�ستقر مقامه 

يف عنيزة؛ ولذ� كانت عودة و�لدي لعنيزة �لتي ولد فيها ب�سرًي� وعاد 

وقد  عالية،  ومعنوياته  عامرة  ب�سريته  ولكن  �لب�سر،  فاقد  �إليها 

روى لنا �سديقه �الأثري �إبر�هيم �أبا �خليل حني ز�رنا مع عائلته يف 

عنيزة وق�ض علينا ق�سة و�لدي �أول ما فقد ب�سره يف جاز�ن، وكان 

�لعم �إبر�هيم حينها مي�سك بيد و�لدي يقود خطاه، وتعرث و�لدي يف 

�إبر�هيم باكًيا ومتاأملًا على  مطب و�سقط على �الأر�ض، فانهار �لعم 

حال �سديق عمره، فما كان من و�لدي �إال �أن �سرع مبو��ساة �سديقه 

هو  و�لدي  وكاأن  �مل�ساب،  على  �ل�سرب  مبعاين  يذكره  وهو  �لباكي 

�لق�سة  يروي  �إبر�هيم  �لعم  كان  �مل�ساب،  هو  و�سديقه  �ل�سليم 

در�ض  وهذ�  به،  يت�سل  ال  �الأمر  كان  لو  كما  ويبت�سم  ي�سمع  وو�لدي 

عظيم تعلمناه من و�لدي �لذي مل �أ�سمعه قط يت�سكى من عمى عينيه 

وال من فقد حياته �لعملية يف �لع�سكرية، وبع�ض رفاقه و�سل لرتبة 

فريق وبع�سهم لرتب لو�ء وت�سنمو� منا�سب عليا يف �جلي�ض، وكنت 

قائد  كان  و�أحدهم  و�لدي،  مع  تو��سل  لهم  ممن  بع�سهم  �أعرف 

منطقة جدة، وكان ياأتي ملنزيل كلما ح�سر و�لدي لزيارتنا يف جدة 

من بعد �عتماره يف مكة، وكانا يتحدثان باأحاديث �سمرهما �ملحببة 

عن حياة فتوتهما، وتذ�كر� مرة بحديث عن �لطبيب �ل�سعبي �لذي 

و�لدي مع ذلك  ت�سامح  �أده�سني  و�لدي، وكم  ت�سبب يف فقد ب�سر 

�ل�سعبي وقالها مر�ًر� �إنه �سريك للكهل �جلاز�ين، ولو الم �أحًد� على 
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ما حدث فلومه لنف�سه �أوىل، وكانت تربز عليه عالمات �لر�سا بقدر 

�هلل وتعمه طماأنينة عجيبة تغ�سى مالحمه و�سوته، ومل ي�سعر قط 

ورتب  مر�تب  من  له  و�سلو�  وما  دربه  رفاق  مع  مقارنة  باحلرمان 

ووجاهات وهو �لذي كان مثلهم من �جليل �لع�سكري �الأول مع عهد 

�لتاأ�سي�ض �الأويل للجي�ض �ل�سعودي، وكل هذ� �لذي فات على و�لدي 

وربى  �سعيًد�  عا�ض حياته  باأن  ا  معنويًّ تعو�ض  �لوجاهات  فر�ض  من 

مبظاهر  و�لزهد  �الإميان  ومعاين  �ملحبة  معاين  على  وبناته  �أوالده 

تدمع  لدرجة  �حلر�م  �ملال  هو  منه  يحذرين  ما  �أكرث  وكان  �لدنيا، 

�إال �حلر�م«، وهذه  عينه وهو يقولها يل: »لن ميحق عملك وعلمك 

هي كلمة �لتربيك �لتي قالها يل حني عدت من بريطانيا بالدكتور�ه 

كان  �أنه  حلظتها  يل  وك�سف  بعودتي،  فرًحا  كان  وقد  1978م  عام 

خائًفا �أال �أعود، و�أن تغريني حياة بريطانيا و�أظل هناك، ومل يقطع 

ا �إال بعد �أن عدت فعاًل وت�سلمت �لعمل يف جدة. بعودتي حقًّ

�أعود لق�سة و�لدي مع �ل�سيخ �ل�سعدي، حيث تعرف عليه �بتد�ء 

عرب �أحاديث �ل�سيخ عبد�هلل بن عقيل يف جاز�ن، و�ل�سيخ �لعقيل هو 

�لريا�ض  �ل�سعدي، وحني طلبت  �ل�سيخ  بو�كري تالميذ حلقات  �أحد 

لهم  ر�سح  تالميذه  من  ق�ساة  لهم  ير�سح  �أن  �ل�سعدي  �ل�سيخ  من 

عقيل  �بن  �أحاديث  ويف  عقيل،  �بن  �ل�سيخ  ومنهم  طلبته  من  عدًد� 

و�إحاالته �ل�سرعية ل�سيخه تكونت ذ�كرة عن �ل�سيخ �ل�سعدي يف ذهن 

�ل�سفات  وهذه  �ل�سيخ،  هذ�  لروؤية  و�سوق  حمبة  وتاأ�س�ست  و�لدي 

�أن يعرفه مبا  �لتي ي�سبغها �بن عقيل على �سيخه، وقد فات و�لدي 
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و�أخذته �ملطافات بعيًد� عن عنيزة، وحني  ن�ساأ يف حائل  �أن و�لدي 

عاد لعنيزة كان عمره �سبًعا وثالثني �سنة؛ ولذ� حر�ض على جماورة 

�ل�سيخ كما ذكرت �أعاله وحر�ض على ح�سور حلقاته، ولكنه �حتفظ 

ومل  جاز�ن،  يف  عمله  حني  و�أحبها  �كت�سبها  �لتي  �لتجارة  مبهنة 

1963م جاء لعنيزة  �إال حينما تركته هي، ففي عام  �لتجارة  يرتك 

وتعني  �ملحيميد،  عبد�هلل  هو  وطموًحا  حيوية  متقد  طموح  �ساب 

�لذي  �ل�سوق  هدم  �أن  هو  عمله  �سيء  و�أول  عنيزة،  لبلدية  رئي�ًسا 

فيه دكان و�لدي، وكاأنه عن غري ق�سد هدم جتارة و�لدي، وكذلك 

للن�ساء  �سوقان  مًعا  وهما  �لقاع،  و�سوق  �لع�سافري  �أم  �سوق  هدم 

زبائن  �أهم  كن  �لن�ساء  الأن  و�لدي؛  زبائن  هدم  وكاأمنا  عنيزة،  يف 

�لو�لد و�أ�سدق و�أوفى زبائنه �للو�تي ال يتخلني عنه حتى وقت �أزماته 

�ملر�سية، وقد مر و�لدي بثالث �أزمات �سحية �سديدة وحادة، ولزم 

يتو��سلن معنا يف  �لن�ساء  ل�سهور، وظلت  �لبيت يف كل و�حدة منها 

�لبيت بيًعا و�سر�ء وكاأن �لدكان مفتوح، وكنت �أنا �ملر�سال وو�لدتي 

مديرة �ملبيعات، وهذ� ما وفر لبيتنا دخاًل يعني على �ملعا�ض وعلى 

فو�تري �ملمر�سني �لذين يكملون �لعالجات مع و�لدي يف �لبيت بعد 

خروجه من �مل�ست�سفى ويحتاج �إىل عناية ال تتم �إال باإكر�ميات جتعل 

ولن  �لالزمة،  �لطبية  �خلدمة  لتقدمي  �لدو�م  بعد  ياأتينا  �ملمر�ض 

�إىل �سيا�سة هدم �الأ�سو�ق �لتي كانت من مطامح  �أ�سري  �أن  يفوتني 

لتاأ�سي�ض عنيزة �جلديدة، وكانت هناك مدر�ستان خلطة  �ملحيميد 

خارج  �جلديدة  عنيزة  تبنى  �أن  ترى  منها  و�حدة  �لتاأ�سي�ض،  هذ� 
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�أهل  �أن  �لظن  حتت  �ملغامرة  هذه  من  تخوفت  و�الأخرى  �ل�سور، 

تبًعا  �جلديد  �ل�سوق  و�سيتجاهلون  قدميهم  عن  يتخلو�  لن  عنيزة 

لتعودهم على �لقدمي والنتمائهم لذ�كرتهم معه و�نتظام تو��سلهم 

وتقاطعهم مع ما تعودوه ولن يغريوه لطارئ خمتلف ير�سي طموح 

ولذ�  و�لرت�ث؛  و�خلربة  �ل�سوق  و�أهل  �لكبار  يربك  ولكنه  �ل�سباب 

تغلبت نظرية هدم �لقدمي وتاأ�سي�ض �جلديد على �أنقا�سه، و�لنتيجة 

�أن عنيزة فقدت ذ�كرتها وذكرياتها، وقد ت�سادفت هذه �الأحد�ث 

مع فتح معهد �لنور بعنيزة، وهو معهد للمكفوفني ويدر�سهم طريقة 

بر�يل للقر�ءة باللم�ض و�لكتابة باإبرة تغر�ض نقًطا على �لورق؛ فتعلم 

و�لدي يف �ملعهد هذ�، ومبا�سرة تعني مدر�ًسا فيه و��ستمر فيه حتى 

بعد �أن تقاعد، حيث حر�ست �لوز�رة على �لتعاقد معه لال�ستمر�ر 

يف �لتدري�ض يف �ملعهد، وظل يدر�ض حتى كربت �سنه و�آثر ترك �لعمل 

ل�سعوبة �لقيام بو�جبات �لتدري�ض وقد �قرتب من �ل�سبعني.

- ج -

يف ترحاالت و�لدي بني �ملدن، حائل، �ملدينة، ينبع، مكة، جدة، 

جاز�ن، تكونت عنده ذ�كرة عامرة يف �حلكايات ويف �للهجات، وكلما 

�أخذ ب�سرد ق�سة �نطلق معها بنماذج لهجوية من �لبلد �لذي كانت 

مع  خا�سة  ملجال�سيه،  و�الإمتاع  �لتندر  من  نوع  وهذ�  فيه،  �لق�سة 

�لتقاطه لبع�ض �ل�سيغ �مللتب�سة �لتي تعني يف بيئتها غري ما تعنيه يف 

ا  لهجة عنيزة، وحت�سل �ملفارقات حني يكون معناها يف عنيزة �سلبيًّ

وال يقال يف �ملجال�ض �ملحرتمة، َبْيَد �أن لها معنى خمتلفا يف �لق�سة 
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�ملروية، ويتحلى و�لدي مبوهبة يف �ل�سرد و�لق�ض حتى لي�ستويل على 

�أي جمل�ض يحل فيه ويعمره بالق�س�ض �لتي غالًبا ما تكون حمبوبة 

�سدره  وي�سيق  و��سًعا،  تعدًد�  متعددة  بيئات  من  �أنها  مبا  ومقبولة 

يكون  قد  ما  جمل�ض  يف  �حلر  �حلديث  فر�سة  له  تت�سنى  ال  حينما 

لتحويل  في�سطر �جلال�سون  �إىل جماملة،  يحتاج  فيه �سيف غريب 

�جلل�سة �إىل جل�سة بروتوكولية، وهذ� �أ�سعب حاالت �ملجال�ض عليه، 

�لتي هي متدفقة  ��سطر حلب�ض ذ�كرته  الأنه  ويخرج منها مكتئًبا؛ 

طبًعا و�سرورة؛ فحب�ست يف جمل�ض �حتلته �ملجاملة وحولته ملجل�ض 

و�لدي بق�س�سه وذكرياته كانت مثل  �أن عالقة  للحيوية، مع  فاقد 

عالقة �لعهد و�لوفاء، وكاأنه يخون ق�س�سه �إذ� مل يروها على �لنا�ض، 

و�ستكون يف حال �لروي متعة له مبا �أنه �سدق يف عهده مع ذ�كرته، 

وبعد  بامل�سايخ،  وال  �ل�سرعي  بالعلم  �ل�سلة  عن  ينقطع  مل  �أنه  كما 

وفاة �ل�سيخ �ل�سعدي رحمه �هلل عام 1956م وت�سلم �ل�سيخ �لعثيمني 

حني  �ل�ساب  �ل�سيخ  مع  عالقته  و�لدي  و��سل  عنيزة  جامع  مل�سيخة 

كان  كما  منزلنا  لزيارة  �سهري  مبوعد  معه  و�لتزم  �جلامع،  توليه 

�ل�سيخ  وو�ظب  عنيزة،  �أ�سر  من  �جلميع  مع  �ل�سعدي  �ل�سيخ  نظام 

�لعثيمني على هذه �لعادة �لثمينة معنويًّا و�جتماعّيا.



����� ������.indd   163 10/20/20   9:10 AM



القلب المؤمن164

ثانًيا: هدية ال�سيخ

كنت �سغرًي� مل �أبلغ �ل�ساد�سة بعد، وكان �لوقت ما قبل �لغروب، 

حيث جل�ست على عتبة �لباب وحيًد� �أهج�ض بهو�ج�ض طفل �سغري، 

و�أعرف �أن �ل�سيخ �سياأتي بعد قليل، وها هو يجيء ويبت�سم يف وجهي 

�سيًئا  ويخرج  �أنتظره  كنت  ما  وهذ�  جيبه  يف  يده  ويدخل  كعادته، 

�أحمر مدوًر� له ر�ئحة ال �أعرفها ولكنها قوية وزكية، مل �أعرف هذه 

�أن  جربت  ولكني  هي،  ما  �أدري  وال  قبل  من  �سكلها  �أر  ومل  �لهدية 

�أق�سم منها ق�سمة فوجدتها طيبة �لطعم وحلوة وغ�سة، فاأخذتها 

�أهلي  �لوقت بعيًد� عن  �أخاتل  �أتردد عليها  للبيت ود�س�ستها وظللت 

�لذين مل �أخربهم بهدية �ل�سيخ، وظل �لطعم �لزكي يرن يف ذهني 

و�أحلم به متمنًيا تكر�ره، ومرت �ل�سنني حتى �إذ� ما كربت علمت �أن 

�ل�سعدي  �ل�سيخ عبد�لرحمن  �إياها  �أهد�ين  وقد  تفاحة،  تلك كانت 

جارنا �لذي تعودت على روؤيته كل م�ساء، حيث �أعطاين �ليوم هذه 

�لتفاح يف عنيزة،  �لنوع من  نعرف هذ�  نكن  �لعجيبة، مل  �الأعطية 

وهو  حمو�سة  بع�ض  فيه  �للون  �سغري  �أخ�سر  تفاح  عندنا  كان  فقد 

تفاحنا  ن�سمي  �سرنا  �لتفاح  من  �أنو�ًعا  عرفنا  وحينما  تفاحنا، 

�الألو�ن  ذي  �الآخر  �لتفاح  عن  له  متييًز�  �لبلدي  بالتفاح  �الأخ�سر 

و�ملذ�قات �ملختلفة.
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�أجل�ض كل م�ساء على عتبة بيتنا يف موعد ثابت مع جارنا  كنت 

�أذ�ن �ملغرب متجًها للجامع،  �ل�سيخ �ل�سعدي �لذي كان يخرج قبل 

وهناك له مو�عيد مع كل �أطفال �حلارة، حيث جند منه �البت�سامة 

وبع�ض �الأعطيات، وكان يف �لغالب يعطينا نوًعا من �حلالوة ال يخلو 

وتلطف باحلديث  �أطفال مازحهم  وكلما مر على  �أبًد�،  منها جيبه 

معهم، وقبل �الن�سر�ف يدخل يده يف جيبه ويوزع �حللوى عليهم، 

وكنا نرت�سد �ملو�قع يف طريقه كلما تاقت نفو�سنا ل�سيء من �حللوى، 

كانت �حلياة يف ذلك �لوقت �سحيحة، وكل �سيء كان نادًر�؛ ولذ� فاإن 

�لتفاحة  ولكن  كاأطفال،  لنا  له  �ستكون عيًد� ال مثيل  قطعة �حللوى 

�سيء �آخر، �سيء مل يكن ليخطر على بال ولي�ض يف ح�سبان �خليال 

وال يف �أق�سى ت�سور�ته، ومازلت �أجهل كيف جاء ذلك �لتفاح �إىل 

�ل�سيخ، و�إن كنت �سمعت �أن من عادة �أهايل عنيزة �أن �مل�سافر منهم 

ويحر�ض  �سفره،  من  عودته  حني  �ل�سيخ  مهاد�ة  على  يحر�ض  كان 

على �أجمل هدية و�أظرفها، ولعل �أحًد� من وجهاء �لبلد قد �أح�سر 

�لهدية  �ل�سيخ  وعمم  منه،  �ل�سيخ  و�أعطى  عنيزة  خارج  من  تفاًحا 

على �جلميع - كما هي عادته -.

1953م جاء  �ل�سيخ؛ ففي عام  �لوحيدة مع  تلك ق�ستي  مل تكن 

وال  �لربيع،  �سنو�ت  ي�سمونها  �ملطرية  و�ل�سنو�ت  عنيزة مطر وفري، 

يكون �لربيع �إذ� مل يكن مطر، و�لربيع لي�ض مو�سًما �سنوًيا بقدر ما 

هو ��سم ل�سنو�ت �خلري، ويف ذلك �لعام كرث �خلري، ف�سار �لنا�ض 

يخرجون �لبقر من �لبيوت �إىل �ملر�عي، وهي عادة ال تكون �إال مع 

����� ������.indd   165 10/20/20   9:10 AM



القلب المؤمن166

�الأغنام  هو خروج  �ملعتاد  بينما  �الأبقار،  تخرج  �لربيع، حيث  وفرة 

بقر�ت  من  غريها  مثل  بقرتنا  خرجت  �لبيوت،  يف  �لبقر  بقاء  مع 

�جلري�ن، وياأخذهن ر�ع يجمعهن من �لبيوت �سباًحا، ويعيدهن مع 

�إىل حد باب بيتنا،  �لبقرة  �إي�سال  �مل�ساء حيث ال ي�ستطيع �لر�عي 

�أ�ستلم  كي  �ل�سارع  ر�أ�ض  �إىل  م�سافة  �أخرج  �أن  مني  �الأمر  ويتطلب 

�ل�سغري  �لزقاق  عرب  �أقودها  ثم  �لبقر�ت،  �سائر  بني  من  بقرتنا 

�ملتعرج، وهي مهمة �سعبة على طفل يف �ل�سابعة من عمره وذي ج�سد 

�سئيل وقليل، وهي بقرة جموح وعنيدة و�سر�سة، وكنت �أعاين معها، 

ولوال �سيق �ل�سارع وتقارب �جلدر�ن وعدم وجود منافذ جانبية لوال 

�لبقرة  مع  كنت يف عنت  وبينما  �سك،  وال  مني  �لبقرة  لفرت  ذلك 

�إذ� بال�سيخ يطل مبت�سًما عليه �مل�سلح وتفوح منه ر�ئحة دهن �لعود، 

وهنا ياأتي �إيل ومي�سك برقبة �لبقرة ويقودها معي وهو ميازحني �إذ 

تغلبني بقرة، ويعود معي كل �مل�سافة وقد كان يف طريقه �إىل �جلامع، 

ولكنه يعود معي �إىل حد �لبيت، ويدفع بج�سد �لبقرة �إىل �أن �سارت 

يف �لد�خل، ثم يطلقها وقد �أخذ بيدي وو�سعها على رقبة �لبقرة ثم 

�لبقرة، وقد �متالأت  �أح�سرت  �أنت �لذي  �إنك  يقول يل: قل الأهلك 

�سادق  �أنني  منها  ظًنا  متتدحني  �أمي  ر�حت  حينما  وفخاًر�  عزة 

حينما قلت لها �إنني قد �أح�سرت �لبقرة بنف�سي، ورحت ��ستعر�ض 

بطوالتي وقوتي مدعًيا عنرتية مل �أكن �أملكها، ومل �أك�سف الأمي �سر 

ا ملدة ز�دت على �سهر،  م�ساعدة �ل�سيخ يل �لتي �سارت موعًد� يومًيّ

�أدرك  �أن  �أ�سغر من  و�أنا مع �ل�سيخ يف لعبة مع �لبقرة، وكان �سني 
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�أن �ل�سيخ �ل�سعدي هو و�حد من �أكرب علماء �الأمة �الإ�سالمية فقًها 

وعقلية، ولكنه كان بالن�سبة يل يف تلك �ل�سن �سديًقا وعًما وم�سدر 

فرح لنا معه موعد كل م�ساء، �أوله �حللوى ولي�ست �لتفاحة �آخره.

ذلك  يف  ن�سميها  وكنا  �لكرة،  يلعبون  مرة  �أقر�ين  بع�ض  كان 

بقدمه  �لكرة  يالم�ض  ور�ح  �ل�سيخ  عليهم  ومر  )�لطابة(،  �لوقت 

معهم وي�ساألهم عن قو�عد �للعب، ثم مد يده كعادته �إىل جيبه و�أخذ 

�ل�سيخ  �أكن معهم حلظتها، وجئت وقد فرغ  توزيع �حللوى، ومل  يف 

من مهمته �ملعهودة، و�ن�سرف، لكنه بعد �ن�سر�فه �لتفت على غري 

عادة منه، �إذ كنا نعرف �أنه �إذ� �سار ال يلتفت، لكنه �لتفت يف تلك 

�ملرة لري�ين ويقول يل �أين �أنت يا عبد�هلل...؟ ملاذ� مل تلعب معهم 

بالكرة، ومد يده و�أعطاين ن�سيبي من �حللوى، وقد كنت �أح�س�ست 

بح�سرة قبل ذلك على منظر �أقر�ين وهم مي�سغون وي�سيلون لعابي 

، وقف �ل�سيخ و�أعطاين، ثم �لتفت �إىل  دون �أمل من كرم �أحدهم عليَّ

�أنا �سايب يا  �جلميع وقال: »لو كنت يف �سنكم للعبت مثلكم، ولكن 

عيايل«، ثم �ن�سرف وم�سى، وبعد �أن م�سى قررنا يومها �أن نذهب 

ولقد  قبل،  من  ذلك  نفعل  نكن  ومل  �جلامع  يف  معه  �ل�سالة  �إىل 

�سارت تلك عادتنا كل مغرب، حيث ن�سري خلفه ثم نر�ه يتقا�سر يف 

م�سيته لكي نقرتن مع م�سيته، ويظل يالطفنا ويتقبل منا كالمنا على 

�سذ�جة ما عندنا من كالم.

مرت  و�إن  للجميع،  و�سديًقا  �أًبا  كان  �ل�سيخ  �أن  الأعرف  وكربت 

�سنون ال �أعرف �أن تلك �حلمر�ء �لغ�سة ذ�ت �لر�ئحة �لزكية كانت 
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�أن �لتفاحة رمز  تفاحة، فاإن مزيًد� من �ل�سنني و�لتعلم ك�سفت يل 

�ملعرفة؛ تلك هي هدية �ل�سيخ.
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ثالًثا: وداع ال�سيخ

يف  ذلك  كان  بعنيزة،  �جلامع  �مل�سجد  بناء  �إعادة  �ل�سيخ  قرر 

حدود عام )1945)، وكان �الأمر يحتاج �إىل مال الإجناز �لعمل، وو�سل 

�خلرب �إىل جتار عنيزة �ملهاجرين يف �لهند )بومبي( ويف �لب�سرة 

ويف �لبحرين، وتلك كانت مر�كز �لتجارة و�لرفاه يف ذلك �حلني، 

وفيها من �أهايل عنيزة بيوتات جتارية تقليدية تكونت عرب �ل�سنني، 

وقد حر�سو� على نيل �لثو�ب ببناء �جلامع، ور��سلو� �ل�سيخ من �أجل 

ذلك، غري �أنه رد عليهم باأدب وفري �سارًحا لهم �أنه يرغب �أن يرتك 

بناء �جلامع لكل �لنا�ض وال يخ�ض به �أحًد� بعينه، وفتح �ل�سيخ باب 

�لتربع لبناء �جلامع، فكان يفرد رد�ءه يف �مل�سجد وي�ستقبل تربعات 

�لريال  بربع  تاأتي  �لن�ساء  فكانت  باخلرب،  �جلميع  وت�سامع  �لنا�ض، 

ياأتي  كل  و�لعمال  �لفالحون  وكان  �الأطفال  وكان  �لريال،  وبن�سف 

�لوقت كلها  �لعمالت يف ذلك  له من قطع مالية، وكانت  تي�سر  مبا 

معدنية؛ ولذ� فقد كان �لرد�ء ميتلئ وياأتي رجال ي�ساعدون �ل�سيخ 

�لرد�ء  وظل  �مل�سجد،  قبلة  يف  غرفة  �إىل  وحمله  �ملال  جتميع  على 

عرق  من  جاء  وفري  مال  جتمع  حتى  �لتربعات  ال�ستقبال  مفتوًحا 

�لفقر�ء وكدح �مل�ساكني، و��سرتك �أهل عنيزة كلهم يف بناء �مل�سجد، 

و�أح�ض كل �سخ�ض �أن له يف كل �سارية ويف كل ردهة ويف كل لبنة من 
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لبنات �جلامع، �أح�ض �أن له ن�سًغا من عرقه ون�سًغا من حبه ومن فلذة 

روحه، و�سار �جلامع رمًز� للمحبة و�خلري جتمعت عليه �لقلوب.

هذ� هو �ل�سيخ عبد�لرحمن �ل�سعدي، �سديق �الأطفال و�لفقر�ء 

و�لن�ساء و�لب�سطاء، وهذ� هو رمز حبه و�إح�سا�سه.

تلك ق�سة قدمية �سبقت ميالدي، وقد �سمعت �لكل يتكلم عنها، 

� مرة عند �أحد  ا �أخرى منها �أن �ل�سيخ كان مدعوًّ ثم �سمعت ق�س�سً

�لنا�ض بعد �سالة �لع�ساء، وهي عادة تعودها كل ليلة، �إذ مير مروًر� 

خفيًفا على بيت �أو بيتني يف �لليلة، ويجل�ض جل�سة خفيفة فيها حب 

بعد  �أخرى  جل�سة  وله  �جلل�سة،  لهذه  طالب  كل  وي�سمل  وموؤ�خاة، 

�لظهر مير فيها على بيوت �لنا�ض ح�سب مو�عيد ي�سجلها يف دفرت 

يف جيبه، ويف تلك �لليلة �ملحددة �أخطاأ �ل�سيخ يف باب �لد�ر، حيث 

ر�أى باًبا مو�رًبا وظن �أنه باب �ساحبه، وقد ��ستاأذن بالدخول وجاءه 

قد  �سباًبا  وجد  دخل  وحينما  تف�سل،  له:  يقول  �لد�خل  من  �سوت 

�إذ  �ل�سجاير، وكم كانت ده�ستهم  �لبلوت وباأيديهم  يلعبون  جتمعو� 

ر�أو� �ل�سيخ �ل�سعدي و�قًفا على روؤو�سهم وقد ظنو� �أن �لذي بالباب 

�أن  غري  ومفاجاأة،  خوًفا  بالنهو�ض  همو�  ولقد  �سلتهم،  �أفر�د  �أحد 

موقد  �إىل  وذهب  جل�ستهم  من  يتحركو�  �أال  عليهم  �أق�سم  �ل�سيخ 

�لقهوة و�سب لنف�سه فنجان قهوة، ور�ح ميازحهم وي�ساألهم عن بيت 

�ساحبه تارًكا يف قلوبهم �أنهاًر� من �حلب و�ل�سماحة تفوق كل �أطنان 

ولكن  وهيبة،  حرًجا  وجلودهم  جباههم  من  ت�سبب  �لذي  �لعرق 

�حلب �أكرب وب�سمة وجه �ل�سيخ �أبقى.
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وكانو�  �إن�سائها،  �أول  على  �أر�مكو  يعمل يف  كان  ومرة جاء رجل 

ي�سمونها �جلولوجية، جاء يف �إجازة ق�سرية و�أظهر لزمالئه رغبته 

هذه  على  قرعوه  زمالءه  �أن  �ل�سعدي، غري  �ل�سيخ  على  �ل�سالم  يف 

�أنه رجل معروف عنه �ال�ستهتار وقلة �خلري، وقالو� له  �لرغبة مبا 

لو ر�آك �ل�سيخ ف�سي�سيق منك، و�ن�ساع �لرجل لتقريع زمالئه، حتى 

ت�سادف يوًما �أن كان ي�سري يف �ل�سارع فتالقى مع �ل�سيخ على غري 

ترتيب، وهنا تقدم بال�سالم ورد عليه �ل�سيخ بحفاوة عميقة، وقال 

له ليتني ر�أيتك يف وقت بعيد عن موعد �ل�سالة لكنت �إذن دعوتك 

على �لقهوة معي، كان �ل�سيخ يقول هذ� يف حني �أن �لرجل كان ي�سري 

ذ�هًبا  �ل�سيخ  وكان  �سالة،  وقت  �لوقت  وكان  �مل�سجد،  عن  مدبًر� 

�إىل �جلامع، ومل يعرت�ض �ل�سيخ على �لرجل ومل يكفهر يف وجهه مع 

اب وال ي�سلي وكان مدبًر� عن �مل�سجد. �سيوع ��سم �لرجل مبا �أنه لعَّ

�لرجل  �سبًبا يف هد�ية  تلك كانت  �إن  �لق�سة  يقول من روى يل 

و��ستقامته بقر�ر من ذ�ته وبتجاوب مع خطاب �ملحبة.

1376هـ  عام  يف  وفاته،  يوم  كانت  �ل�سيخ  مع  ذكرياتي  و�آخر 

)1956م(، وكنت وقتها يف �ل�سنة �لر�بعة �البتد�ئية، ومل �أزل وقتها 

�أرى �ل�سيخ �سديًقا وعًما، ومل �أتبني بعد �أنه عامل عظيم �ل�ساأن يف 

�أرجاء �لعامل �الإ�سالمي، كان بالن�سبة يل وجًها جمياًل ورجاًل �سمًحا 

�لبهية  �لطلعة  على  عالمة  وكان  حمبة،  �لنفو�ض  يف  وله  وودوًد�، 

و�لنف�ض �لكرمية.
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ويف يوم وفاته كنت مع و�لدي يف �جلامع ثم يف موكب �جلنازة، 

كان ج�سمي �سغرًي� و�سئياًل؛ ولذ� �نح�سرت و�سط جموع من �لب�سر 

طريًقا  �أجد  �أكن  مل  حتى  حمكم  وبرت��ض  ثقيلة  باأقد�م  ي�سريون 

للهو�ء كي �أتنف�ض من و�سط �جلموع، و�ملوكب ي�سري من �جلامع يف 

و�سط �لبلد متجًها �ىل �ملقربة على �أطر�ف �لبلد، وبد� حلظتها �أن 

�لنا�ض  �أ�سو�ت  وكانت  �حل�سد،  ذلك  يف  جتمعت  قد  كلها  �لب�سرية 

�الأمو�ج،  كهدير  �جلو  يف  تهدر  و�لرتحم  و�لتكبري  �ال�سرتجاع  مع 

وعلى طول �لطرقات جل�ست �لن�ساء م�ستند�ت �إىل �جلدر�ن ولهن 

زفر�ت ون�سيج مدلهم و�ختلطت �الأ�سو�ت، و�أنا من حتت ذلك كله 

مت�سبًثا بيد و�لدي وقلبي يرجف من هذ� �حل�سد وهذ� �حلزن وهذ� 

�لوجيب، و�لكل يدمع، و�لكل حممر �لوجه، ويف حلظة �دلهم �جلو 

�أب�سارهم لريو� طائرة حتلق  ب�سوت يدوي يف �ل�سماء، ورفع �لكل 

يف �سماء عنيزة على غري عادة معهودة، وردد �لنا�ض �لكلمات: هذه 

طائرة �أر�سلها �سعود لتاأخذ �ل�سيخ للعالج يف �خلارج.

تاأخذ �ل�سيخ...! وقعت �لكلمة يف نف�سي موقع �ل�ساعقة...، تاأخذ 

يف  عنيزة  يف  �ل�سيخ  هو  ها  جو�ب،  من  يكن  مل  وهنا  �ل�سيخ...؟! 

تر�بها وبني يدي حمبيه و�لدموع تزفه �إىل �لرفيق �الأعلى.

�ل�سيخ ونحن �سغار وهو  �لن�ساء تبكي وتنتحب، ولكم ر�أينا  هنا 

من  متاأنية  متر  �مر�أة  ر�أى  كلما  �ل�سارع  يف  �جلد�ر  مبحاذ�ة  يقف 

قربه فيعلم �أنها تريد �أن ت�ستفتيه يف �أمر، فيقف ليعطيها �لفر�سة 

كي تقف يف وقار وت�ساأل، وكم كان �لكالم خافًتا حتى �إننا مل ننجح 
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حماوالتنا  كل  من  �لرغم  على  يقال،  ملا  �ل�سمع  ��سرت�ق  يف  قط 

�لطفولية �ل�سقية.

مل تاأخذ �لطائرة �ل�سيخ، وبقي مع حمبيه، وظلت ذ�كرته تتجدد 

�إحدى زيار�تي  �أو �سمع به، وكنت يف  ر�آه  وتنبعث يف نفو�ض كل من 

وفتاويه  �ل�سعدي  �ل�سيخ  كتب  �أن  �كت�سفت  �ملغرب  يف  �لرباط  �إىل 

وتف�سريه للقر�آن وكتابه عن �أ�سول �لتف�سري كلها هناك، وله حمبون 

كرث ومريدون كرث، وهي رحلة �حلب من �مل�سرق �إىل �ملغرب، ولي�ض 

للحب د�ر ولي�ض للحب �حتكار، تلك ذ�كرة يف �ملحبة �سنعها �سيخ 

عبد�لرحمن  هو  ذ�ك  و�لت�سامح،  �ملحبة  يف  عنده  �لتقوى  كانت 

�ل�سعدي، رحمه �هلل و�سيَّفه ر�سو�نه ور�ساه.
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رابًعا: الرمزيات

- اأ -

يف �ستاء 1956م �سربت منطقة جند كلها موجة �أمطار كا�سحة، 

وفيما يخ�ض ذ�كرتي عن تلك �ل�سنة يف عنيزة فقد �أفرحتنا �الأمطار 

�إىل �ملدر�سة  باأال نذهب  �أطفال �سي�سعدنا �ملطر  �أننا  �لبد�ية مبا  يف 

وهي  للنفود،  رحالت  يف  نخرج  و�أن  �سديدة،  مطرة  نزلت  كلما 

و�نت�سار  نبتات �ل�سحر�ء  متعة ال تو�سف حني هطول �ملطر وظهور 

�خلز�مى و�لنفل حتى لتتحول ر�ئحة �لرمل وكاأنه مر�سو�ض بالعطر، 

تزينه �لرو�ئح �لزكية مع �سفاء �لهو�ء و�أ�سو�ت �لطيور بكل �أنو�عها 

باالأمطار  نفرح  ولذ�  ومنتظر؛  مبهج  �ستوي  موعد  وهذ�  و�أ�سكالها، 

الأنها متنحنا هذ� �لوعد �حلامل �لذي ميالأ ذو�كرنا بر�ئحة �الأر�ض 

وطيب �حلياة وبهاء �ل�سحر�ء وكاأنها جنان غناء مل تر قبل عط�ًسا 

وال جفاًفا وال حر�رة، فتتحول �إىل جنة �هلل يف �أر�سه، غري �أن �ملطر 

هذه �ملرة �أخذ بتحويل وجوه �أهلنا لتغري�ت مل نعدها من قبل؛ �إذ بان 

عليهم �لقلق وت�سرب قلقهم �إىل خوف يف نفو�سنا، ونحن �لذين كنا 

نرى �أهلنا ي�ستغيثون طلًبا للرحمة وللمطر وللربيع، و�لربيع كلمة ال 

ت�ستخدم يف معجمنا �إال مبعنى �أن �الأر�ض مطرت و�أنبتت و�خ�سرت، 
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فيقولون هذه �سنة ربيع، �أي �سنة خ�سب ومطر وخ�سرة، وهي ال تعني 

ف�سل �لربيع؛ بل �إن هذ� �لربيع ياأتي يف ف�سل �ل�ستاء، وكلما بكر كان 

�أزهى و�أبهى، و�إذ� �نقطع �ملطر يف عام من �الأعو�م قالو�: هذه �ل�سنة 

ما جانا ربيع؛ تلك �سورة ز�هية تتمناها �لنفو�ض وتعد به �الأمنيات 

و�الأخيلة، لكن ربيع �ستائنا ذ�ك حتول لرعب �أرجف و�أخاف.

�ملدر�سون  منا  طلب  حني  جاءت  �خلوف  مع  يل  مو�جهة  و�أول 

�خلروج من �ملدر�سة و�لعودة لبيوتنا، وكنت حينها يف �ل�سنة �لر�بعة 

عن  �لغياب  �أمتنى  كنت  �لذي  و�أنا  رهيب  خوف  فانتابني  �بتد�ئي، 

�ملدر�سة و�الحتفال باملطر كما هو �ملعتاد يف مثل هذه �حلال، غري 

�أين وزمالئي دخلنا يف حالة من �لتوتر، ون�سعر �أن �ملدر�سة �آمن من 

و�ل�سماء  �لبيوت،  �إىل  �لطريق  من  �آمن  كانت  بال�سك  وهي  بيوتنا 

ملا  ليل ونحن  كاأنه  و��سود �جلو حتى �سار  حلظتها كانت مكفهرة، 

نزل يف مطلع �لنهار، وحني خرجنا لل�سارع الحظنا �لنا�ض تت�سابق 

نحو �لبيوت وتدخل د�خل �مل�ساجد، وز�د خوفنا الأن �لكل يف �ل�سارع 

يحثنا على �لتحرك ب�سرعة نحو بيوتنا، وعلى و�سويل للبيت �سربت 

�ساعقة دوى �سوتها يف �أرجاء �حلارة �سارًبا جدر�ن �لبيوت وكاأنه 

�لبيوت  يف  �لن�ساء  �أ�سمع  و�سرت  حتتنا،  من  �الأر�ض  زلزل  �سيء 

�ملنزل  باب  من  تطل  منهن  و�حدة  وكل  ورهًبا،  خوًفا  هلل  تت�سرع 

تتفقد �أطفالها لتتاأكد �أنهم دخلو� للبيت.

دخلت لبيتا و�أخذتني �أمي ب�سرعة �إىل غرفة د�خلية، وكانت قد 

�أوقدت �لنار وو�لدي جال�ض عند باب �لغرفة �ملطلة على �لفناء وكاأنه 
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ينتظر �سيًئا، و�سوته يجه�ض باالبتهال هلل �أن يحفظنا ويردد �أدعية 

و�أوردة، وكان �سوته يزيد من خويف حني �أرى �أبي �لقوي ي�سعف �أمام 

�للحظة، بينما حتاول �أمي �أن توزع نف�سها بني �أطفالها ت�سم �أختي 

لت�سنع  بينهم  و�سعتني  وقد  و�سالح يف ح�سنها،  و�أخوي علي  نورة 

لنا نوًعا من �لطماأنينة، وفجاأة �سمعنا �سوًتا رهيبا وكاأن بيتنا �سقط 

علينا، وتقافزنا كلنا ذعًر� بني بكاء لل�سغار و�رتباك للكبار، وو�لدي 

يتحرك فقط ليعرف هل نحن بخري، وظللنا لدقائق ال نعلم ما �لذي 

حدث، وخرج و�لدي للفناء ونادى على �جلري�ن من حولنا، وكل جار 

�سار ينادي من جهته، وكل و�حد يقول �إنه بخري وي�ساأل عن جاره، 

و�أكد  �لق�سة،  يكت�سف  �أن  �الأبعد  جارنا  متكن  �لو�سيلة  هذه  وعرب 

للجميع �أن �لذي حدث هو �سقوط جد�ر يف �لبيت �ملجاور لنا نحن 

وتركوه  ملكة  هاجرو�  �لذين  �أهله  من  خالًيا  �لبيت  وكان  مبا�سرة، 

مبا�سرة  �أمي  ظهر  خلف  �حلادث  وكان  عناية،  �أي  دون  مهجوًر� 

ولكن من ور�ء �جلد�ر، حيث �سقط �جلد�ر �لفا�سل بني �لبيت �لذي 

جهتنا و�لذي خلفه، وقد تخرث �لطني من حتت �جلد�ر بعد �أيام من 

�سقطت  كعكة  قطعة  وكاأنه  و�حدة  قطعة  كله  ف�سقط �جلد�ر  �ملطر 

على �الأر�ض بعد �أن �ن�سكب عليها ع�سري جعلها تتهاوى جمتمعة يف 

كتلة و�حدة غارقة باملاء، �سقط �جلد�ر كله، وهو جد�ر طيني ت�سرب 

مياًها فوق طاقته، وتخرثت �الأر�ض من حتته، ف�سقط كله مبا فيه 

ا كاأنه قنبلة،  من ثقل ب�سبب �ملياه �ملختلطة بالطني، وهذ� �أحدث دويًّ

و�إن كنا النعرف �لقنابل وال �أ�سو�تها يف ذلك �حلني، ولكن �ل�سوت 
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هو ما �سرنا ن�سمعه حني �سمعنا مدفع رم�سان يف عنيزة بعد �سنتني 

من تلك �حلادثة، وخا�سة حني ياأتيك �ل�سوت عرب ما جمعه معه من 

�سدى �سنعته له �جلدر�ن و�حلو�جز.

بيوتهم  �إىل  �لنا�ض  �أمامنا كل حلظة، وجلاأ  يت�سكل  �لرعب  كان 

متح�سنني فيها، وبع�سهم خرجو� لل�سحر�ء ون�سبو� خياًما و�سكنو� 

بينما  بيته،  يغادر  �أال  و�سمم  �لفكرة  هذه  و�لدي  قاوم  وقد  هناك، 

كنا نرتجاه �أن ياأخذنا لل�سحر�ء، ويزد�د ترجينا م�سحوًبا بالبكاء 

يقاوم  ظل  ولكنه  منا،  �سوتها  ويقرتب  تدوي  �ساعقة  �سمعنا  كلما 

ويت�سرب، ولن �أن�سى �ساعقة هزت قلوب �جلميع يف �مل�سجد يف �أثناء 

�سالة �لع�سر، وكانت كاأنها �سالة �لع�ساء ب�سبب ظلمة �جلو وجتمع 

�سحاب كثيف �أ�سود وكاأنه ليل يتغ�سى �لبلدة، وفجاأة دوت �ل�ساعقة 

ي�سقط، ثم جاءت رو�ئح �حرت�ق، وحني خرجنا من  �سيًئا  و�سمعنا 

�مل�سجد تبني �أن �ل�ساعقة قد �سربت ب�ستان نخيل جماور للم�سجد، 

و�سقطت نخلة و�حرتقت، حيث كانت �ل�سربة فيها.

كان �أخوف ما يخيفنا هي م�سطلحات تو�ترت يف �أثناء تلك �جلائحة 

�ل�سحابة  حركة  يتتبعو�  �أن  بعد  يقولونها  و�الأوىل  �رتدت،  زلت،  مثل: 

�لغيم  لون  م�ستقرئني  تتبعها  ويو��سلون  بالغرق،  منذرة  تقرتب  حني 

فيها و�سوت �لرعد وقوة �لربق وينتظرون �أمرها معهم، فاأحياًنا تزل 

مبعنى تعدي وتتحرك بعيًد� عنا، ولكنها �أحياًنا ترتد، وهذه هي �أخطر 

�الأحو�ل، وفهمت حينها �أن �مل�سطلح يحيل �إىل تغري �جتاه �لريح مما 

ي�سبب �إعادة توجيه م�سار �ل�سحابة وكاأنه حتويل ق�سري مما ي�ساعف 
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من نظام حترك �ل�سحابة، فتتحول من حمايدة �إىل م�ستعرة، وحينها 

ت�سرب برعود وبروق و�سو�عق وماء كا�سح يكت�سح �ل�سور�ع ويهز بيوت 

�لطني ويدمر �حلقول، وهنا ت�سبح كلمة )�رتدت(، هي كلمة �لرعب 

�لتي تر�سلنا لالختباء، ولكن �أي �ختباء و�لبيوت كلها طني، وظل هذ� 

جد�ر  م�سري  ي�سبه  مل�سري  مهياأ  �أ�سبح  حتى  ويت�سبع  يت�سبع  �لطني 

جارنا �لذي �أ�سبح كعكة �سقطت على �الأر�ض كتلة و�حدة، كان م�سري 

جد�ر �جلري�ن هو �لرديف �لذهني لكلمة �رتدت.

�لنا�ض  وكان  دهور،  كاأنها  عديدة  �أ�سابيع  هكذ�  �حلال  ظلت 

يرتددون على بيت �ل�سيخ �ل�سعدي ويطلبون منه �أن يبتهل هلل لريفع 

عنهم، وهذ� ما حدث يف خطبة �جلمعة، حيث خطب �ل�سيخ خطبة 

�أظنها �أخطر خطبة خطبها يف حياته وحياة �لنا�ض يف عنيزة، ت�سرع 

فيها هلل لريفع عن عباده، وهي �خلطبة �لتي جعلت �لنا�ض تتكلم عن 

بركة �ل�سيخ، حيث �نقطع �ملطر بعد ذلك، وتقول ق�س�ض �لنا�ض �إن 

�ملطر �نقطع مبا�سرة بعد �خلطبة وعاد �الأمان للقلوب، وال �سك �أن 

هذ� �لكالم قد �سدر عن حمبتهم لل�سيخ وعمق طماأنينتهم له ومعه.

على  �لكلمات  وتك�سرت  �سجيًّا  �بتهااًل  �بتهل  �ل�سيخ  �أن  و�الأكيد 

و�هتزت  معهم،  كلهم  �لنا�ض  عيون  يف  �لدموع  وتدفقت  ل�سانه 

وكل  �لرجاء هلل،  ورجفات  باخلوف  مكلاًل  بالنحيب  �جلامع  �أركان 

و�حد غرق يف رعبه �خلا�ض على بيته �لطيني �لذي ت�سبع من �ملاء 

�أو  وزرعه،  �أو على حالله  �أهله حتته،  ودفن  �ل�سقوط  و�سارف على 

على دكانه وجتارته وخمازن ب�ساعته، لقد كان كل �سيء يف خطر 
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حلظوي قد يد�همه يف �أي حلظة، و�لقلوب وجلة وم�سطربة، �سهدت 

�لن�ساء وهن  و�ل�سوق وعلى وجوه  و�ملدر�سة  �لبيت  �لفاجعة يف  هذه 

وكلما  لبيتنا،  �ملجاور  �لن�سائي  �ل�سوق  يف  دكاكينهن  تفقد  يحاولن 

لتتقي خطر �ساعقة  �مل�سجد  و�حدة دكانها فرت هرًبا نحو  فتحت 

تلوح زجمرتها من بني �لرعود و�سو�د �ل�سحاب، وهذ� �لرعب ال �سك 

توقف  �ملطر  الأن  �ل�سيخ؛  �لقول بربكة  �لنا�ض  روح  ولد يف  �لذي  هو 

بعد مدة وجيزة بعد �خلطبة، فربطوه بطهارة �ل�سيخ ونقاء �سريته 

باأن �هلل بارك يف نيته وتقبل دعوته وجنى �لنا�ض من كارثة �أطبقت 

عليهم قر�بة �أ�سبوعني من �لرعب �ملت�سل ليله بنهاره.

- ب -

�ملحبة  وهذه  �لنا�ض،  حمبة  من  عميق  ر�سيد  �ل�سعدي  لل�سيخ 

�الأثري حممد  تعرب عن نف�سها ب�سيغ �ساأعر�ض بع�سها، فل�سديقي 

�لعبد�هلل �ل�سليم موقف يك�سف ما ت�سكل لنا كلنا عن �ل�سيخ وموقعه 

يف خميالتنا �لطفولية، فقد كان حممد -رحمه �هلل- ي�سمع كغريه 

ما يردده �أهله يف �أي موقف يحتاج ل�سند �سرعي فيقولون قال ر�سول 

�هلل عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وتتكرر هذه �جلملة على �سمع طفل ال 

�لوقت ذ�ته كان مثلنا  تتكرر عليه، ويف  يتجاوز فهمه حدود عبارة 

يف  �ل�سعدي  �ل�سيخ  ي�ستوقفون  ون�ساء  رجااًل  �لنا�ض  ي�ساهد  كلنا 

�ل�سارع وي�ستفتونه يف �أمور دينهم، وهنا تن�ساأ يف ذهن �لطفل حممد 

�أن ذلك �ل�سيخ �لنقي �لبهي �لطيب و�ملحبب هو ر�سول �هلل، وظلت 

تلك روؤيته �إىل �أن �سحح �أهله له �لنظر ومكنوه من �لتمييز.
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من  ي�سمعها  �سمعية  �سورة  بني  ربط  خيااًل طفوليًّا  هذ�  كان  و�إن 

ي�ستنبط  �ل�سارع، مما جعله  يوميًّا يف  ي�سهدها  �أهله و�سورة ب�سرية 

رجال  عند  ذهنية  �سوًر�  كذلك  �سرنى  فاإننا  �ل�سورتني،  معناه عرب 

مميزين، وذلك بق�سة متو�ترة بني )جمايلي( �ل�سيخ �أنه كان ذ�هًبا 

بني  عالقاته  توزيع  يف  كعادته  مز�رعهم  يف  �لفالحني  بع�ض  لزيارة 

�لكل، و�إذ� به ي�ساهد فالًحا ومعه حماره، وكان �لفالح يجلد �حلمار 

جلًد� �سلًفا، فتحدث معه �ل�سيخ وطلب منه �أن يرفق باحليو�ن، فرد 

�لفالح �أن حماره عنيد وال مي�سي �إال بال�سرب، فما كان من �ل�سيخ �إال 

�أن ��ستاأذن من �لفالح لرييه كيف تكون �ملعاملة مع �حليو�ن، و�أم�سك 

برقبة �حلمار و�أخذ مي�سح عليه ويتكلم معه وكاأنه يتحدث مع عاقل 

�أال  فاهم، فا�ستاأن�ض �حلمار وم�سى دون �سرب، وقال �ل�سيخ للفالح 

ترى...!، ها هو م�سى دون �سرب، فرد �لفالح مبت�سًما وقال: يا �سيخ، 

�أ�ساع  جو�ب  وهذ�  مثلك،  ل�سنا  لكننا  حتبك،  �حليو�نات  حتى  ترى 

�لق�سة و�أد�م رو�يتها؛ الأنها ت�ستجيب لرمزية �ل�سيخ يف نفو�ض �لنا�ض.

و�ل�سيخ يعرف حمبة �لنا�ض له وي�ستاأن�ض لها وي�سكر �هلل عليها، 

وعالمة ذلك �أنه يف عام 1954م �أ�سدر �مللك �سعود �أمًر� بتعيني �بن 

� الأنه  �سعدي قا�سًيا يف عنيزة، ف�سدم �ل�سيخ من �خلرب وتاأثر جدًّ

ى ملن  ال يريد، ويف �لوقت ذ�ته يخ�سى �أال يتقبل �مللك �عتذ�ره، وت�سكَّ

وجتريب  �الأمر  تقبل  عليه  يقرتح  �لكل  وكان  �الأمر،  هذ�  من  حوله 

�الإعفاء بعد ذلك، وهذه �لطريقة هي  �لق�ساء ثم يطلب  نف�سه مع 

بني  وقعه  �نت�سر  برد  رد  ولكنه  �مللك،  مع  �حلرج  لتجنب  �الأمثل 
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�لنا�ض حيث قال: �إن �أهل عنيزة كلهم يحبونني مثل ما �أحبهم، وكل 

ويكرهني  ن�سفهم  ف�سيحبني  �لق�ساء  توليت  فاإن  وباهلل،  هلل  ذلك 

ا يف �هلل، ومن يكرهني  ن�سفهم، ومن يحبني منهم حينها فلي�ض حبًّ

فلي�ض كرًها هلل، بل الأين حكمت لهذ� �سد ذ�ك.

ونتيجة لهذه �الأزمة دخل �ل�سيخ يف حالة نف�سية حادة وقلق �سديد 

ثم �ختفى عن عنيزة، ومل يعرف �أحد �أين ذهب �سوى قلة من معارفه 

�ملوثوقني، وهنا تدخل وجهاء عنيزة وتر��سلو� مع �مللك �سعود وطلبو� 

هو  �أين  ولكن  ذلك،  ومت  و�أحبائه،  حلبه  وتركه  �ل�سيخ  �إعفاء  منه 

�ل�سيخ ليبلغوه بالب�سرى، فعلمو� �أنه يف مكة �ملكرمة وقد تخفى هناك 

ومل يظهر نف�سه للنا�ض، فقط كان يذهب للحرم متخفًيا ويتعبد �هلل 

هناك يف �ل�سفوف �خللفية كي يتجنب عيون �لنا�ض، وحني ر�حت 

�لربقيات �إىل مكة و�أر�سلت لعدد من وجهاء عنيزة �ملقيمني يف مكة 

�ل�سيخ، ويف نهاية �مل�ساعي  �إىل  ا لو�حد منهم يعرف �لطريق  حتريًّ

للعلن  فظهر  لل�سيخ،  كلها  �لثالث  �لربقيات  و�سلت  و�لتحريات 

مع  وتقابل  وك�سف عن هويته يف �حلرم  �لنا�ض يف مكة  به  و�حتفل 

�أنه كان يتعر�ض  �لكل دون حترج و�رتفعت عنه �لغمة، ويف �لق�سة 

حلاالت �إغماء تنتابه حني تاأزمه رحمه �هلل.

�لدين  �أن  �ل�سيخ  ووعي  �لنا�ض  قلوب  يف  �ل�سيخ  رمزيات  تلك 

حمبة، و�أن �لعلم حمبة، و�أن ذلك كله هلل.
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خام�ًسا: هل الإميان حمبة؟!

وهل هو معنى ينغر�ض عرب العالقات العامة؟!~~

وهل ال�شلوك هو معنى التقوى؟!~~

وهل املحبة تعدي وتنتقل من قلب كبري لقلب �شغري؟!~~

هده �أ�سئلة �أر�ها ترتجم معاين عالقتي مع �ل�سيخ �ل�سعدي، وبكل 

تاأكيد مل �أك �أعي منزلة �ل�سيخ وال �سر حمبة �لنا�ض له، فهو عندي 

جارنا �حلبيب �ملختلف عن �أي جار وعن �أي قريب، و�جلميع يف ذلك 

�لزمن كانو� ميار�سون دور �الأب ودور �لو�ساية حتى لكاأن كل رجل 

يف عنيزة هو ويل �أمرك، ي�سربك حتى من دون �سبب، رمبا ملجرد 

�سحكة ال ير�ها يف منا�سبتها، و�ل�سحك من غري �سبب قلة يف �الأدب 

كما هي قاعدتهم �لرتبوية �لغا�سمة؛ ولذ� فكل �سيء حم�سوب عليك 

وم�سجل �سدك، و�أهلك يباركون ذلك، فمن مل يربه �أبوه رباه �لزمن، 

و�لزمن هو من حلظة خروجك من �لبيت حتى عودتك للبيت، و�لكل 

رقيب عليك حتى لو �إنه ال يعرفك، وقد يكون جاء من خارج �لبلد 

و�سادف �أن كنت قريًبا منه و�سدرت منك حركة ال تت�سل به، ولكنه 

ملجرد �أن ر�آها فلن يرتدد يف ر�سم كفه على خدك، ولي�ض لك �إال �أن 
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تاأكل �لكف ومت�سي، و�ل�ساطر منا هو من يتحمل �لكف وال يتذمر 

منه �أو يتاأمل.

ومل  قط  طفاًل  ي�سرب  مل  فهو  هوؤالء،  من  لي�ض  �ل�سيخ  ولكن 

�مل�سهورين  �لع�ساة  �أحًد� حتى  ينهر  ومل  وجه طفل قط،  يعب�ض يف 

مبعا�سيهم كان يتلطف معهم وكاأنه يخفف من �أوجاع قلوبهم وتاأنيب 

�أرو�حهم، كما يو��سي �لطبيب مر�ساه ويتلطف بهم، وال يحا�سبهم 

على مر�سهم ووجعهم.

ذ�ك هو �ل�سيخ �ل�سعدي وهذ� �سر رمزيته للو�عني بعمله، ولكننا 

نحن �الأطفال نحبه فقط، وال ن�ساأل ملاذ� نحبه مبثل ما حتب تفاحة 

بها  متعتك  ي�ساركك  ال  كي  تخفيها  وتروح  تقع يف ح�سنك  طازجة 

�أحد، فقد كان �ل�سيخ كذلك.

كان  �سنتمرت�ت  �إال  عنه  يف�سلني  ال  �ل�سيخ  بقرب  كنت  وحني 

عالقة  �سرنى  وهنا  و�لودود،  و�الإن�ساين  �حلبيب  �لعم  ميثل  عندي 

�لدين باملحبة، وكل تدين مع حمبة �سيولد عنه ما ن�سميه بالتقوى، 

يلني،  �لقلب  فاملحبة جتعل  ما،  نوع  تقوى من  وكل حمبة هي حالة 

وجتعل �لعقل يتنازل عن �سغبه وت�ساوؤالته وي�سلم �لقياد للقلب يفعل 

مثل  يف  �لنقي  وهو�ءه  جوه  يجد  و�الإميان  ت�سرطات،  دون  يهوى  ما 

و�لتو�د،  �لت�سامح  ويف  �ل�سلوكية  و�لتقوى  �حلب  يف  �الأجو�ء  هذه 

ولن يطمئن �الإميان يف �أجو�ء �ل�سدة و�لغلظة؛ الأن هذ� عمل مناف 

حني  �الإن�سانية  للذ�كرة  ومناف  طويته،  و�سالمة  �لقلب  لنجاعة 
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وتبهجها  �لق�سوة  ذكريات  �آالم  فتوجعها  �الأحد�ث  �سرية  ت�ستعيد 

ذكريات �ملحبة، و�ملحبة وحدها توؤ�س�ض �ملعاين وتقوي ح�سي�سها يف 

�لنف�ض، وحني ياأتي ظرف خ�سب يف حياة �الإن�سان تعود له معانيه 

�الأوىل وتنع�سه من جديد لتنت�سله من وجع �ل�سنني و�سطوة �لظروف 

ومطبات �ملعا�ض.

�إنه عبد�لرحمن �ل�سعدي �لذي كتب �سريته يف قلوب من عا�سو� 

قلوبهم  معانيه يف  فر�سم  لهم جبينه  وتب�سم  م�سلكه،  ومتثلو�  قربه 

وكتب فيها معاين �لرحمة و�ملحبة و�لتو�د، ولن ترتكهم هذه �ملعاين 

بال�سرورة  �ل�سد�مي  �لب�سري  �ل�سلوك  حتديات  �أمام  وحيدين 

�ملعا�سية، وخمزون �لقلب �أخرًي� هو �لر�سيد وقت �إفال�ض �لظروف.
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�ساد�ًسا: العقل ال�سقّي/العقل ال�سعيد

هل ي�شقى ذو العقل بعقله ...؟!~~

عن  �سلوى  ذلك  يف  ويجدون  �لعاقل،  ب�سقاء  للقول  �لب�سر  مييل 

�سقاو�تهم، ومن ثم و�سف غري �ل�سقي باأنه جاهل، وهذ� هو معنى 

بيت �ملتنبي �مل�سهور، وعالمة قبوله �لثقايف �لعام هو ترد�ده و�لت�سليم 

بني  عليا  وكاأنه خا�سية  لل�سقاء  �أف�سلية طبقية  يعطي  مبعناه، مما 

عامل عاقل �سقي و�آخر تنق�سه هذه �مليزة، ومن ثم هو جاهل ودليل 

جهله عدم �سقائه.

�لعقل  �سقاء  فاإن  �لوجد�ين(  �لعقلي  )�ال�ستدالل  لنظرية  وتبًعا 

نق�ض  حالة  و�أي  لنف�سه،  �لكمال  وت�سوره  �لعقل  غرور  من  ياأتي 

�سينظر �إليها على �أنها من �سقاء �لعقل �لكامل ولي�ست من عجزه، 

ولكن لو �أخذنا بحقيقة �أن �لعقل لي�ض كاماًل، و�أنه يحتاج للوجد�ن 

ا  و�لعاطفة يف �أمور كرث ومنها �الإميان و�ملحبة، وهما معا لي�ستا حقًّ

عليهما  �ال�ستيالء  على  �لعقل  �أ�سر  ولو  و�لعقالنية،  للعقل  حمتكًر� 

فال�سك �أنه �سي�سقى؛ الأنه دخل يف منطقة يحتاج فيها ملعني يعينه، 

يدله على فطرته، ومن  �إن عقله  قوله:  رو�سو يف  تاأتي نظرية  وهنا 

�أدرك  �إذ�  عقله  �أن  يعني  هذ�  وقوله  �الإميان،  حقيقة  يكت�سف  ثم 
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�سلطة  من  كذلك  و�سيتحرر  غروره،  من  �أواًل  �سيتحرر  فاإنه  عجزه 

�ل�سافية  �لبد�ية  نقطة  �إىل  يعود  ثم  ومن  تفكريه،  على  �ملوؤ�س�سة 

�لدينية  �ملوؤ�س�سة  ت�سدد  وال  وتع�سبه  �لعقل  �لتي مل يخالطها غرور 

�إىل  وي�سل  وجد�نه  مع  عقله  يتحد  وهنا  لتفكريه،  و��ستعمارها 

طماأنينته �خلا�سة .

تن�سب  �لتي  �لثقافية  �لطبقية  من  ثقافيًّا  �سنتخل�ض  لهذ�  وتبًعا 

�إ�سكات  �لعقل يف  كابر  وكلما  للمعرفة،  و�ل�سقاء  للجهل،  �لطماأنينة 

�ل�سجني  لو حررنا  ولكن  تاأكيد،  بكل  �سي�سقى  فاإنه  وكتمه  �لوجد�ن 

ان يظل �أ�سرًي� عند �مل�سجون  ف�سيتحرر �ل�سجان كذلك، مبا �أن �ل�سجَّ

و�إن ظن يف نف�سه �حلرية، و�لطماأنينة لي�ست �أمًر� يتنافى مع �لعقلنة 

ولكن ب�سرط �أن يتاآلف �لعقل مع �لوجد�ن وتتحرر �ملعاين يف تو�زن 

عادل بينهما.
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اأوًل: حديث املنارة

- اأ -

باأن  1958م وتكلم معي و�لدي  �ل�ساد�ض �البتد�ئي عام  كنت يف 

�لدرو�ض  �أح�سر عنده يف حلقات  �أن  �لعثيمني يرغب  �ل�سيخ حممد 

يف �جلامع �لكبري، �أح�س�ست حلظتها �أن و�لدي هو �ساحب �لفكرة، 

وخ�سني  �ختارين  �ل�سيخ  باأن  �خلا�ض  �ملعنى  لبو�ض  �ألب�سها  ولكنه 

ولكن  طفولية،  تزل  ملا  �لتي  �هتماماتي  ومن  �سني  من  �أكرب  مبزية 

�الأمر كان مغرًيا، ووجدت رغبة يف �أن �أذهب حللقات �ل�سيخ، خا�سة 

ويكربين  �ل�سيخ  تالميذ  من 
(1(

�حلميدي عبد�لعزيز  خالتي  �بن  �أن 

بثالث �سنو�ت، وهو قريب لنف�سي، وجتمعني به �هتمامات �لقر�ءة 

وحمبة �لتزود �لثقايف، وظلت هذه �الهتمامات بيننا ل�سنني طويلة، 

للكتب  تقوية حمبتي  �مل�سرتكة دور مهم يف  وكان لهذه �الهتمامات 

و�لقر�ءة، بالرغم من �ختالف توجهاتنا.

نفعني وجود �بن خالتي يف �حللقات، �إذ تعلمت منه �آد�ب �حل�سور 

ونظام �جللو�ض، وحني دخلت للحلقة �أول مرة مل �أكن �أعرف غري �أن 

)1) هو �ل�سيخ �الأ�ستاذ �لدكتور عبد �لعزيز �حلميدي �أ�ستاذ �ل�سريعة و�أ�سول �لدين يف 

جامعة �أم �لقرى.
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�أجل�ض مع �لنا�ض، ولكن عبد�لعزيز قام من جمل�سه و�أح�سر يل كتاًبا 

�أثر �ال�ستخد�مات �ملتكررة، وو�سع �لكتاب  كبرًي� وجملًد� بد� عليه 

بني يدي بعد �أن فتح على �سفحة حمددة، وهي مو�سع در�ض ذلك 

�ليوم، و�لكتاب هو )�لرو�ض �ملربع( يف �لفقه، و�حللقة تلك كانت 

قبل �سالة �لع�سر، و�ستتلوها حلقة بعد �ل�سالة و�أخرى بعد �ملغرب، 

تتعاقب  ثم  �ل�سم�ض،  �سروق  مع  تبد�أ  حلقات  �ل�سباح  يف  و�سيكون 

بحلقتني مرتبتني يف مطلع �ل�سحى ويف منت�سفه، لتعود �لدورة بعد 

ذلك يف حلقة ما قبل �لع�سر، وهكذ� يف تتابع يومي با�ستثناء يوم 

فتتوقف  �لدر��سة  وقت  �أما  �ل�سيفي،  �لربنامج  هو  وهذ�  �جلمعة، 

حلقات �ل�سبح و�ل�سحى، ويف كل حلقة در�ض خمتلف عن �الأخرى، 

علوم  مع  وتوحيًد�  وتف�سرًي�  فقًها  �لدين  علوم  كل  �لتنويع  وي�سمل 

مع  �ل�سيخ  حلقات  يف  عليها  مررت  وكلها  وبالغة،  نحًو�  �لعربية 

ا منها. ق�س�ض تقاطعت مع هذه �حللقات �ساأروي بع�سً

فقد  �لدر�ض،  مادة  مع  م�سكلة  �أجد  ومل  �الأوىل  �حللقة  ح�سرت 

ا وم�ستوى، ففيهم  كان �ل�سيخ يحر�ض على �إفهام طالبه �ملتنوعني �سنًّ

ملجال�ض  �ملحب  �لعامي  وفيهم  �ملتقدم  �لد�ر�ض  وفيهم  مثلي،  �ل�سبي 

�ل�سيخ، وكان �ل�سيخ يهتم بكل و�حد ح�سب حال ذ�ك �لو�حد، وال يغادر 

م�ساألة حتى يتوثق من فهم �جلميع لها، و�سالحه يف ذلك طرح �الأ�سئلة.

ي�سرع  ثم  �لكتاب،  من  فقرة  بقر�ءة  �ل�سيخ  عند  �لدر�ض  يبد�أ 

�ل�سيخ بطرح �أول �سوؤ�ل عن �أمر يف تلك �ملادة كاأن ي�ساأل عن معنى 

مفردة يف حديث، ويدور �ل�سوؤ�ل على كل و�حد من �جلال�سني، فاإذ� 
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�إجابات �حل�سور و�حدة  ��ستعر��ض  �ل�سيخ يف  �أخذ  �لدورة  �كتملت 

و�حدة �إىل �أن يح�سم جو�ب �ل�سوؤ�ل، ولكنه ال يفعل ذلك �أبًد� �إال بعد 

�الإجابة، وبع�سهم  يتوقف عن  �لكل، وبع�سهم  �ل�سوؤ�ل على  �أن مير 

يجتهد بجو�ب، ويف �أول ح�سور يل كنت �آخر من جاءه �ل�سوؤ�ل الأين 

�أن جو�بي كان  كنت جال�ًسا على �لطرف، ومن ح�سن حظي يومها 

�سحيًحا مع �أين كنت قلته دون �أي ثقة يف نف�سي وال يف علمي، وكنت 

�آخر �ملحاولني، وقد  �أعانني كوين  �أقل من ذلك بكثري، لكن  حينها 

عند  يل  �سفاعة  وكاأنها  �سحيحة  �إجابة  �سادفت  باأين  ��ستب�سرت 

�حل�سور و�أنني �أ�ستحق �جللو�ض معهم.

- ب -

�أن  و�لقربى  �ل�سيخ  حلقة  به  جتمعني  مثلي  و�سبي  �أنا  الحظنا 

وكان  �ل�سم�ض،  م�سرق  بعيد  يبد�أ  در�ض  عن  �إبعادنا  تعمد  �ل�سيخ 

عمالقة،  منارة  وهي  �جلامع،  منارة  ظل  حتت  �ل�سطح  يف  موقعه 

 ،� �، وتبد�أ �الأ�سطو�نة من �الأ�سفل مت�سعة جدًّ و�أ�سطو�نتها عري�سة جدًّ

وفيها قاعة تت�سع لعدد كبري من �لطالب، وكان �ل�سيخ �ل�سعدي يعقد 

�ملد�ر�ض  ظهور  قبل  طويل  لزمن  كتَّاًبا  وبقيت  درو�سه،  بع�ض  فيها 

�حلديثة، وحني ت�سعد �ملنارة خمرتقة �سطح �جلامع تنفرد �ساهقة 

ت�سرف على مدينة عنيزة كلها، وكاأنها حتر�ض �ملدينة �أو تقر�أ عليها 

فاإن �جللو�ض يف  �ل�سخم  وب�سبب حجمها  و�ل�سالم،  �الأمان  دعو�ت 

و�ل�سفاء  �لهدوء  بني  جتمع  متعة  �سيكون  �سيفي  يوم  مطالع  ظلها 

وبني �لهو�ء �لعليل �لقادم عرب �ملز�رع �ملحيطة باجلامع، مما يلطف 
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�لهو�ء �لقادم ويطعمه برطوبة �سفيفة؛ ولذ� كان جمل�ض در�ض مطلع 

�لنهار يف ظل �ملنارة.

كان �ل�سيخ قد قال لنا نحن �ل�سغار �إن در�سنا �سيكون يف �ملكتبة 

وموعده بعد �ل�سروق ب�ساعة، ولكننا �كت�سفنا �أن هناك در�ًسا ي�سبق 

�لدر�ض  نح�سر  �أن  وقررنا  فينا  �لف�سول  حرك  وهذ�  �ملوعد،  هذ� 

جل�سنا  �أننا  وذلك  باحل�سور؛  �ملنارة  لنا  و�ست�سفع  ذ�ك،  �ملبكر 

�ل�سمايل بينما جمل�ض �لدر�ض يف غربي �ملنارة  بجو�ر �سلع �ملنارة 

وظلها �الأكرب هناك حيث حتجب جهة �ل�سروق، ويف �أول يوم لتنفيذ 

تقرتب  بد�أت  �ل�سم�ض  �أن  وذلك  حيلتنا؛  مغبة  يف  وقعنا  خمططنا 

منا، وكانت ��ستد�رة �ملنارة من جهة مكاننا ت�سمح لت�سلل �ل�سم�ض 

نحاول  وكنا  ظليل،  ظل  كله  �حللقة  جمل�ض  بينما  نحونا،  تدريجيًّا 

، وهنا بد�أ طلبة  �اللت�ساق بجد�ر �ملنارة متلم�سني ما يتبقى من ظلٍّ

�إخفاء ذلك  يحاولون  ولكنهم  بتندر ومت�سخر،  لنا  ينظرون  �حللقة 

مت�سخرهم  عن  للتعبري  وجهوهم  ع�سالت  ويحركون  �ل�سيخ،  عن 

عند  يجري  ما  يرى  فال  للمنارة  ظهره  م�سنًد�  كان  و�ل�سيخ  بنا، 

�سلعها، لكنه ��ستنكر حركات ير�ها على وجوه طالبه، ومع ��ستمر�ر 

�حلركات و�نت�سارها بني �لطلبة �ساأل فجاأة ما بكم؟ ثم نه�ض فر�آنا 

هنا  خلفه،  و�الختفاء  �خرت�قه  نريد  وكاأننا  �جلد�ر  على  متلملمني 

من  علينا  �ل�سفقة  عليه  وبدت  وبهاء،  نوًر�  ي�سع  �ل�سيخ  وجه  ر�أينا 

لنا  ت�سجيًعا  يتب�سم  وهو  �حللقة  يف  دجمنا  فقرر  �ل�سم�ض،  حليف 

ا مل�ستو�نا. وكاأنه فرح برغباتنا �لقوية لدخول در�ض لي�ض خم�س�سً
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كان �لدر�ض يف �لتوحيد، وفيه حديث عن �ملعتزلة مع م�سطلحات 

وكلمات فوق م�ستوى �أطفال ب�سننا، وهذ� �سبب تبكري �ل�سيخ بالدر�ض 

�لعقدية  �إال من هم يف م�ستوى هذه �جلدليات  هذ� كي ال يح�سره 

�ملعقدة، وما هو �سوى يوم �أو يومني حتى �ن�سحبنا من هذ� �لدر�ض؛ 

ذهني  يف  بقيت  �لق�سة  لكن  عقولنا.  يف  ت�سريفه  ن�سطع  مل  الأننا 

باحرت�م  تطلعاتنا  مع  تعامل  وكيف  نف�سي  يف  �ل�سيخ  مقام  لتعمر 

نن�سجم  ولن  لنا  لي�ض  �لدر�ض  �أن  باأنف�سنا  لنكت�سف  وتركنا  وحمبة 

و�الإن�سانية �سرت  معه، وهذه وال�سك و�حدة من �ملهار�ت �لرتبوية 

�أعرف �ملزيد منها عن �ل�سيخ وطرقه يف بناء عالقات حتبب �لنا�ض 

للعلم وجتعله هو قدوة تربوية كما كان �سيخه و�أ�ستاذه �بن �سعدي، 

و�ساأذكر مزيد ق�س�ض عن درو�ض �ل�سيخ �لرتبوية.

- ج -

�سغب  ق�سة  ولكنها  �أخرى  ق�سة  جاءت  نف�سها  �ملنارة  وحتت 

على  تعودي  من  وقت  وبعد  �الأيام  من  يوم  ففي  علم؛  ق�سة  ولي�ست 

على  �إذ ح�سل  �سمني؛  �سيد  ومعه  زمالئنا  �أحد  جاء  �ل�سيخ  حلقات 

بطيخة )خربز( كبرية بالغة �لن�سج لدرجة �أن ق�سرتها ت�سققت من 

�سدة ن�سجها، �سفر�ء تفوح ر�ئحتها ومتالأ ردهات �جلامع، وجتمعنا 

عليها حتت عطفة �ملنارة �لتي �أ�سبحت مثل �الأم �لروؤوم لنا، و�سرعنا 

نفكك �لبطيخة �له�سة �للدنة �ل�سافية وكاأنها ماء جاٍر فناأكل مبتعة 

بعيًد� عن در�ض �ل�سيخ �لذي كان حلظتها يف مكتبة �جلامع، و�ملكتبة 

يف م�ستوى فوق �الأر�ض ودون �ل�سطح يف منت�سف �نعطاف �لدرج يف 

����� ������.indd   193 10/20/20   9:10 AM



القلب المؤمن194

و�ملخطوطات  �لكتب  �لعمق، يف مدخلها  غرفة م�ستطيلة وممتدة يف 

ويف  �لدر�سية،  للحلقات  �ملخ�س�سة  �لكتب  مع  �ملطبوعات  ونو�در 

طرفها �لد�خلي جمل�ض عري�ض ي�سم جمل�ض �حللقات حيث كان در�ض 

�ل�سيخ، ويف �ملقابل كنا متح�سنني بح�سن �أمنا �ملنارة ن�ستمتع بالبطيخ 

و�للعب و�ل�سحك، ومن �سدة �لطرب �سرنا نرمي ق�سور �لبطيخ من 

�أنه يقع على روؤو�ض �لباعة و�ملت�سوقني  فوق جد�ر �ل�سطح، ومل نفكر 

يف منطقة �حلر�ج �ملجاورة حلو�ض �ملنارة حتتنا، وفجاأة ر�أينا فوًجا 

من �لنا�ض مقبلني عرب �لدرج نحونا، ففر زمالئي نحو �لدرج �الآخر 

�لذي مير من عند حلقة �ل�سيخ، و�حرتت �أنا خوًفا من �أن ي�ساهدين 

�ل�سيخ حني �لنزول م�سرًعا هارًبا، و�إن مل يرين هو ف�سري�ين �لطلبة 

من د�خل �ملكتبة، ذ�ك ح�سابي حلظتها، بينما �لدرج �الآخر هو معرب 

�لرجال �لقادمني ملحا�سبة من رمى على روؤو�سهم ق�سور �لبطيخ، وهنا 

وقعت يف �ل�سرك، فتظاهرت لهم بالرب�ءة حني وقفو� �أمامي مفرًد� 

بينهم، و�سرت �أ�سرخ و�أقول لهم: فرو� فرو� من هناك، وزعمت �أين 

من  و�حد  على  بد�  �مل�سجد،  يف  �للعب  من  الأمنعهم  �أالحقهم  كنت 

�لرجال �أنه مل ي�سدقني، ونظر يف وجهي نظرة تقول يا كذ�ب، و�إن مل 

ينطقها و�سلمت حلظتها �أو هكذ� بد� يل، ولكن...

نزلت ذلياًل ومتخوًفا عرب �لدرج �ل�سرقي بعيًد� عن منطقة �ل�سيخ، 

وهذ� بال�سرورة يقودين �إىل موقع �حلر�ج، وكنت �أتظاهر بالثقة يف 

ومل  �الأدب،  قليلي  �ل�سبية  الحق  �لذي  �ل�سجاع  دور  ممثاًل  م�سيتي 

�آخرين،  مع  يتحدث  رجاًل  �سمعت  �أين  غري  عنًتا،  �لنا�ض  من  �أجد 

����� ������.indd   194 10/20/20   9:10 AM



195 الفصل الخامس: حلقات المعاني

وز�د  فعاًل،  ولكني خفت  �ألتفت نحوه  �لغذ�مي؛ مل  ولد  كلمة:  ونطق 

خويف �أن ت�سل �لق�سة لو�لدي �لذي يظنني يف حلقات �ل�سيخ طالًبا 

جنيًبا يتعلم �لعلم و�لرتبية �حل�سنة، وال يعلم �أنني ف�سحته يف عنيزة 

كلها حني رميت وجهاءها بق�سور �لبطيخ، وكان �لرجل �لذي عب�ض يف 

وجهي وظهر عليه �أنه ك�سفني هو �بن عم �أمري عنيزة، وقد الحظت 

)�سماغه( ملطًخا من �أثر �لبطيخ �لو�قع على هامته، وهنا جزمت �أن 

�الأمر �سي�سل الأبي، وتفتق ذهني عن كذبة �أخرى تغطي على كذبتي 

�حلدث،  موقع  عن  بعيد  وهو  و�لدي  لدكان  فوًر�  فذهبت  �ل�سابقة، 

�أنني  من  �ملفربكة  �لق�سة  برو�ية  وبادرت  �ألهث،  و�أنا  �إليه  فو�سلت 

خرجت من حلقة �ل�سيخ حني �سمعت �أ�سو�ت �سغب يف �سطح �جلامع، 

فالحقتهم  �لبطيخ  بق�سور  �لنا�ض  يرمون  �سياطني  �أوالًد�  فر�أيت 

وطردتهم خارج �جلامع، وزدت يف عيار �لقول عن �الأوالد �لذين مل 

و�لدي  علي  فاأثنى  �لنا�ض،  ومقام  �جلامع  مقام  يكرمو�  ومل  يرتبو� 

وتوجيهه،  �ل�سيخ  باإذن  �إال  ثانية  �ل�سيخ  جمل�ض  �أغادر  �أال  ون�سحني 

وبداًل عن ذلك جتنبت �لذهاب حللقات �ل�سيخ حرًجا وتخوًفا.

ولكن كان البد يل من عودة للحلقات؛ فو�لدي لن يقبل غيابي، 

و�لدر��سة �لر�سمية مل تبد�أ بعد الأجعلها عذًر� يل باأين �أحتاج للرتكيز 

على درو�سي، وعدت.

و�للعب  لل�سغب  فر�سة  حانت  وكلما  و�سغب،  �نتظام  بني  عدت 

�زددنا  �سلمنا  وكلما  �جلامع،  و�سط  �سغبنا  وكرث  �أهدرها،  ال  فاإين 

�سغًبا، وكنا ن�ستفيد من تعدد �أروقة �جلامع و�ت�ساعها وكون �أج�سادنا 
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�سغرية و�سئيلة ت�سمح لنا يف �الختباء خلف �ل�سو�ري كلما الحظنا 

وجود �سخ�ض حولنا، ومن �ملعتاد �أن ياأتي �أفر�د من �لنا�ض من �لتجار 

حلظة  وكل  حمدد،  توقيت  دون  �ل�سحى  �سالة  الأد�ء  و�ملت�سوقني 

و�أخرى ياأتي �سخ�ض، وكلهم يتفننون يف �ختيار مو�قع �سالتهم بني 

�خلطر  مو�قع  على  �لتعرف  يف  ي�ساعدنا  نظام  دون  �جلامع  �أروقة 

و�ل�سفوف  �ل�سو�ري  بني  نت�سابق  ونحن  وفجاأة  �الأحمر،  و�خلط 

على  �أقد�منا  وبوقع  �لد�خلي  �لرو�ق  بربودة  م�ستمتعني  �لفارغة 

رملة �جلامع �لنظيفة و�لباردة فنجري حفاة عليها لكي يخف �سوت 

�ل�سوت،  ونغمات  �جلري  وحيف  ي�سمعون  �ملتنفلني  ولكن  رك�سنا، 

�ل�سوت  وكتم  �الختباء  مهار�ت  منار�ض  وهنا  نحونا،  فيتجهون 

لنتفجر �سحًكا بعد �أن يياأ�ض �لباحث عنا وين�سرف لدكانه.

و�سرنا  �ملتنفلني  من  و�حًد�  خدعنا  كلما  �الأف�سل  متعتنا  كانت 

ويخفي  �مل�سلني  �أحد  من  �أحدنا  يقرتب  باأن  بهم  لالإيقاع  نخطط 

نف�سه خلف �سارية من خلف �مل�سلي وي�سدر �سوًتا ثم يهرب قبل �أن 

يختم �مل�سلي �سالته، فاإذ� حترك �مل�سلي لي�ستطلع �ختباأنا خلف 

�ل�سو�ري ونلت�سق بها �إىل حد ي�سعب معه على �أحد �أن ير�نا، وهي 

�سو�ٍر كثرية ومتعددة، و�إذ� �حتار �لرجل ترك �لبحث وخرج ل�ساأنه 

ليبد�أ �ساأننا نحن �سحًكا وطرًبا بن�سر موؤزر لنا، حتى جاء يوم ختم 

�حلكاية كلها وتبنا توبة ن�سوًحا من �ل�سغب يف �جلامع.

كنا يف حلقة �ل�سيخ ذلك �ليوم، وقبل بدء �لدر�ض �أخرج �ل�سيخ 

من جيبه خطاًبا وقر�أه على �لكل، ويف �خلطاب �سكوى مكتوبة بقلم 
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فيه �أ�سى وحرقة عن حال �جلامع و�سبيان يعبثون فيه وقت �ل�سحى، 

� وهو يقر�أ �خلطاب، ونحن كنا نتمنى  وكان �سوت �ل�سيخ متاأثًر� جدًّ

لو غا�ست بنا �الأر�ض فقط لن�سلم مما بعد قر�ءة �خلطاب وما قد 

يفعله �ل�سيخ معنا، و�أح�س�سنا �أنه عرفنا وعرف �سغبنا، ولكن �ل�سيخ 

بعد �أن �أنهى �خلطاب �أعاده جليبه وقال: �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون، 

بيت �هلل لي�ض للعب، ومل يزد على ذ�ك بكلمة ثم �سرع يف �لدر�ض.

هنا جاءت �خلامتة و�نتهى �سغبي كله، وخجلت من نف�سي، ووقر 

يل  �أر�سل  و�أنه  ا،  تخ�سي�سً �أنا  يخاطبني  كان  �ل�سيخ  �أن  نف�سي  يف 

ر�سالة.. ففهمتها.. وتاأدبت.
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ثانًيا: حديث القمر

يف �ل�سنة �الأوىل يف �ملعهد عام 1959م دخل علينا �ل�سيخ حممد 

�لعثيمني يف در�ض غاب �أ�ستاذه، وح�سر �ل�سيخ بدياًل عنه على غري 

لل�سنة  ولي�ض  �ملتقدمة  للم�ستويات  كلها  درو�سه  الأن  لل�سيخ؛  �ملعتاد 

�ل�سيخ، وحتول �لف�سل  �لهبية و�لده�سة مع طلة  �الأوىل، وح�سرت 

مع  �سريتنا  معهود من  ما هو  و�ن�سباط غري  �إىل حالة �سمت  كله 

�ل�سغب، كان �ل�سيخ ودوًد� معنا ولطيًفا، وحيانا متاأماًل يف وجوهنا، 

�نت�سرت  �لفرتة  تلك  �لقمر، ويف  معنا عن  مبا�سرة بحديث  و�سرع 

�أحدث  وهذ�  �لقمر،  �إىل  الإر�سال رجل  �أمريكا  �أخبار عن تخطيط 

نباأ  هو  وكاأمنا  �لنا�ض،  وبني  �مل�ساجد  يف  ن�سمعه  كنا  كثرًي�  هرًجا 

�أنهم  ترون  هل  ب�سوؤ�لنا:  فاجاأنا  �ل�سيخ  ولكن  وخطري،  عظيم 

�سي�سلون للقمر...؟!، و�أخذ �ل�سيخ يتتبعنا بال�سوؤ�ل و�حًد� و�حًد�، 

وكلنا قلنا ال و�لعياذ باهلل، بتعبري�ت تختلف بني و�حد و�آخر ح�سب 

م�سمر كل و�حد منا، وكنت من �لذين قالو� ال، ولكني غري �سادق 

يف جو�بي، ولكن هيبة �ل�سيخ ومقامه وتوقعنا �أنه يريد منا �أن نقول 

ال قادنا لتلك �الإجابات، غري �أن زمياًل لنا كان يف �آخر �لف�سل وهو 

ا بيننا، و�سبق له �أن �سافر خارج �ململكة مع عمته، وهذه  �الأكرب �سنًّ

جعلته مييز نف�سه عنا باأنه يعرف ما النعرف، و��ستغل هذه �لفر�سة 
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ليثبت �أنه ع�سري ومتطور، فقال: نعم �سي�سلون �إىل �لقمر ولديهم 

كنا  �لذي  �لر�أي  هو  وهذ�  ذلك،  من  ما ميكنهم  و�لعلم  �لقوة  من 

كتمناه عن �ل�سيخ و�أبد�ه زميلنا يف حركة ر�أيناها تهوًر� منه، و�أن 

و�سرنا  �ل�سيخ،  غ�سب  نحن  يطالنا  وقد  منه،  �سيغ�سب  �ل�سيخ 

�أنف�سنا  نخل�ض  وكيف  �ستكون،  وكيف  �لغ�سب،  حلظة  نتح�سب 

ثم  �أواًل  بهدوئه  فاجاأنا  �ل�سيخ  ولكن  زميلنا،  �سطط  من  ونترب�أ 

بطرحه لفكرته �سارًحا �لقول باأن �الأمر له وجهان، فاإن كان �لقمر 

يف �ل�سماء فال�سماء حمرو�سة من �هلل ولن يقرتب منها �أحد، و�إن 

كان �لقمر ي�سبح بني �ل�سماء و�الأر�ض ف�سيكون كاأي جرم كوين مثله 

مثل جبل �ساهق �أو جزيرة بعيدة، ومن له �سلطان علمي ومادي فهو 

ي�سرح  �ل�سيخ  كان  وقد  مثلهما،  وللقمر  وللجزيرة  للجبل  �سي�سل 

هذه �لفكرة بينما كنا نتمنى �أن لو كنا كلنا مكان زميلنا �لذي حقق 

فيه  ن�ساركه  �أن  لنا  كان  معنويًّا  �نت�ساًر�  وحقق  كلنا  علينا  متيًز� 

لوال تقنعنا باخلوف وحجب ر�أينا �لذي �ساعف من جهلنا و�أ�ساع 

�أمامنا مبظهر �ساعف  �ل�سيخ فقد ظهر  �أما  �أنف�سنا،  �أمام  قيمتنا 

�لبلد  ن�سمعه من رجال دين يف  كنا  نفو�سنا مقارنة مبا  مقامه يف 

حدث  من  وكل  �ملوبقات،  من  نوًعا  �الأمور  بهذه  �حلديث  يعتربون 

نف�سه باإمكانية ذلك يلزمه �أن ي�ستغفر ويتوب �إىل ربه، وبعد ع�سر 

�سنو�ت )1969م( من هذ� �حلديث تطايرت �الأخبار يف �الآفاق كلها 

عن هبوط نيل �آرم�سرتوجن على �لقمر وم�سيه ببدلته �لف�سائية يف 

�سور عر�ستها �لتلفزيونات.
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- ب -

ما �إن خرج �ل�سيخ حتى جتمعنا نت�ساءل عن �سبب جميئه �إىل ف�سلنا 

وما كانت تلك عادته؛ �إذ يتم ملء غياب �أي �أ�ستاذ باأ�ستاذ مثله، �أما 

�أنه  �الأول، ورجح عندنا  �ل�سف  ولي�ض  �ملتقدمة  �ل�سفوف  فله  �ل�سيخ 

و�سوء  ب�سغبه  �ملعهد  يف  ��ستهر  ذ�ك  فف�سلنا  تربيتنا،  بق�سد  ح�سر 

�سمعته مع كل �الأ�ساتذة �لذين عانو� كثرًي� معنا، وكانت نتيجة �ل�سغب 

كارثية على �ستني طالًبا مل ينجح منهم �سوى ثمانية يف نهاية �لعام، 

ولعل ذلك كان بقر�ر متعمد لتاأديب تلك �لفرقة �ل�سالة تربويًّا، و�لتي 

�أعجزت كل حماوالت �ل�سبط، وما كان �لر�سوب �جلماعي ذ�ك مربًر� 

و�سدقهم  باجتهادهم  منهم  عدًد�  و�أعرف  �لطلبة،  من  كبري  لعدد 

وحر�سهم، ومع ذلك ر�سبو�، وبع�سهم بع�سر مو�د و�أكرث، بينما ر�سبت 

�لر�سوب، وقد خططت له  �أنا بثماين مو�د، وكنت فرًحا جذاًل بذلك 

وتق�سدته، وكنت �لوحيد �لذي فرح بخرب �لر�سوب؛ وذلك �أين يف تلك 

�ل�سنة مررت بحال مترد �سد �ملعهد، وكنت �أريد �لذهاب للمتو�سطة 

ي�سود  ت�سور  خياالتي  ويعمر  ي�سوقني  وكان  �لعام،  �لتعليم  يف  �لعامة 

�أطباء  تخرج  �ملتو�سطة  و�أن  مطاوعة،  يخرج  �ملعهد  �أن  �ل�سغار  بني 

�للغة  در��سة  مع  �خليار�ت  لهذه  �أتوق  وكنت  وطيارين،  ومهند�سني 

�الإجنليزية، ولكن و�لدي مل يك يريدين لهذ� �لغر�ض، وكان يخطط 

ومل  �ل�سعدي،  �ل�سيخ  ذلك  يف  ومثاله  به  يتباهى  �سيًخا  �أكون  �أن  يل 

يك يل من حيلة لفر�ض موقفي على و�لدي �سوى �لر�سوب يف �ملعهد؛ 

وهز�ل  �ساآلة ج�سمي  ومع  �لف�سل،  �ل�سغب يف  لطائفة  �ن�سممت  لذ� 
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بنيتي �إال �أين كنت خمطًطا ماهًر� يف ت�سميم �حليل وتدبري �ملكائد، 

وقد �ساق مني �أحد �ملدر�سني فحرمني من ��ستالم مقرر�ت �لتوحيد 

و�لفقه و�لتاريخ، وكان يظنها عقاًبا، ولكني فرحت بذلك لكي يتحقق 

مادة  �سوى  مادة  �أي  يف  �سرح  الأي  �أ�سغي  �أك  ومل  فيها،  �لر�سوب  يل 

�أ�ستاذ  وكان  فيها،  �الإ�سغاء  على  نف�سي مرغًما  �لتي وجدت  �لتف�سري 

وكنا  عليه  �ل�سغب  جربنا  وقد  �هلل،  رحمه  �لز�مل  علي  �ل�سيخ  �ملادة 

نظن كونه �أعمى �سي�سهل �ملهمة، ولكنه �أول ما ح�سر لدر�سه معنا طلب 

ترتيب ح�سب كل  ��سمه، وم�سى معنا يف  منا  و�حد  يذكر كل  �أن  منا 

نذكر  كنا  وحني  �سفوف،  خم�سة  على  موزعني  ثالثون  وعددنا  �سف 

�الأ�سماء و�حًد� تلو �آخر كان يتوقف بعد كل �ستة �أ�سماء وي�سمت هنيهة 

و�سكله يوحي �أن يتوثق من �سبط ترتيبنا يف ذهنه، ومل نكن نعلم �سر 

وكنت  در�سه،  يف  مقاعدنا  نغري  �أال  �أمرنا  �لنهاية  ويف  �حلركة،  هذه 

�أمار�ض  قد �تخذت كر�سيًّا يف و�سط �ل�سف جتنًبا لل�سف �الأول لكي 

مهنتي �ملحببة بعيًد� عن مر�قبة �الأ�ستاذ، وبعد يومني من هذ� �لتنظيم 

�ملفرو�ض علينا كنت �أحمل معي �سل�سلة مفاتيح �أحاكي بها �لكبار وكاأين 

�ساحب ممتلكات وهذه مفاتيح خمازنها، ومع �سرحاين عن �لدر�ض 

�ألعب بال�سل�سلة وي�سدر منها �سوت ظننته لن يلفت مالحظة  �أخذت 

�ل�سيخ، والحظت �أن �ل�سيخ يحرك وجهه وكاأنه ي�ستعر�ض �لف�سل، ومل 

�أت�سور معنى تقليب وجه وكاأنه مي�سي بني �ل�سفوف، وتوقفت حركته 

هذه حني تقابلت حتركاته عند موقعي، وكاأنه حدد �لهدف، وهذ� ما 

حدث فعاًل �إذ نطق ب�سوت عال وجاد ومركز ليقول: يا �لغذ�مي �سع 
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�ملفاتيح يف جيبك، �رتعبت وخفت حتى ظننته مب�سًر� ولي�ض �أعمى، 

و�هتز �لف�سل كله معي، و�سكت �جلميع و�سكنت �حلركات، و�أذهلني 

�أن يعجز �ملب�سرون عن �ل�سيطرة علينا وها نحن �الآن حتت �سيطرة 

ما  حاالته  كل  يف  �سقيًّا  ف�سلنا  وبقي  �لز�مل،  علي  �ل�سيخ  من  تامة 

�ل�سيخ  ح�سره  �لذي  �لوحيد  �لدر�ض  مثل  متاًما  �لتف�سري،  در�ض  عد� 

�لعثيمني، لكن هذ� �الن�سباط �لذي �سنعه �ل�سيخان مل يفلح يف غر�ض 

�لرتبية �لف�سلية فينا، �لتي �نتهت نهاية كارثية بالر�سوب �جلماعي.

ظننتها  �لتي  �للحظة  لهذه  وطربي  �لر�سوب  نتيجة  �إعالن  بعد 

حلظتي �ملنتظرة للتخل�ض من �ملعهد �لعلمي، ذهبت لو�لدي يف دكانه 

�لذي  �لرد  �إال  كان  منه مهما  فعل  رد  �أي  متوقًعا  �لنتيجة  الأبلغه عن 

نالني منه، توقعت عقاًبا ونهًر� وتوبيًخا، ويف �لنهاية ت�سليم مبطلبي 

بنقلي للمتو�سطة، ولكن و�لدي مل يفعل �أي �سيء من هذ�، و�إمنا قال 

ترى  عبيد،  يا  »��سمع  باحلكم:  �لنطق  �لق�ساة يف  ت�سبه جمل  جملة 

لي�ض لك �إال �ملعهد �أو تذهب �أجرًي� يف مزرعة خالك يف �لو�دي«، قالها 

بهدوء �سديد تعودته منه حني يكون غ�سبه فعاًل ال كلمات، وتيقنت �أنه 

ال تخفاه حركاتي وحيلي للتخل�ض من �ملعهد، وقد �سمع مني من قبل 

كل �أنو�ع �لتلميح وبع�ض �لت�سريح، ح�سب ظروف مز�ج و�لدي، و�لتي 

�أر�وح فيها كيف �أمهد لطلباتي و�أهمها ترك �ملعهد، و�سرت هذه �ملرة 

)عبيد(، وهو �ال�سم �ملخ�س�ض للحظات �لغ�سب و�لنهر و�لتبكيت.

تبّكُت مبا يكفيني ل�سنة كاملة من �لقهر و�لتذمر يف ردهات �ملعهد 

و�لت�سرب  �لتحمل  على  �أعانني  وقد  ا،  فر�سً علي  �الآن  ُفر�ض  �لذي 
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خياليًّا يف  معهًد�  �أ�سطنع  وكاأين  �حلرة،  �لقر�ءة  �نهمكت يف  �أنني 

ذهني �أنهل فيه من بطون �لكتب، ما يطلق خيايل بعيًد� عن و�قعي 

، ومرت �ل�سنة معادة عندي ومل تكن �لدرو�ض مكررة  �ملفرو�ض عليَّ

علي؛ الأين يف عامها �لذي م�سى مل �أكن �أدر�ض باأي معنى من معاين 

�لدر�ض، ومل �أ�سغ للمدر�سني، ومل يثبت يف ر�أ�سي �أي �سيء من تعليم 

وكانت  ت�سربتها،  �لتي  �لتف�سري  مادة  عد�  ما  �ملتمردة،  �ل�سنة  تلك 

�الإن�ساء  ومعها  بتفوق  فيها  وجنحت  كاماًل،  عم  جزء  تف�سري  يف 

ولكن  للخال�ض،  �سالحي  كانت  �لتي  �لبقية  يف  ور�سبت  و�ملطالعة، 

تبني �أنه من نوع �ل�سالح �خلردة.

�لثامن  ترتيبي  وكان  �الأوىل،  �ل�سنة  من  عاديًّا  جناًحا  جنحت 

مكرر، ويف �ل�سنة �لثانية جاءنا �ل�سيخ �لز�مل يف مادة �لتف�سري، ومعه 

�أعرف طريقته  �أين  �لدر�ض، ومبا  �ل�سنة تغري مز�جي مع  ويف هذه 

فاإين �سرت �أميل لدرو�سه وقربها من جو قر�ء�تي �حلرة يف �الأدب 

و�ل�سعر، ومتكنت مهار�ت �ل�سيخ يف تف�سريه �للغوي للقر�آن ومهار�ت 

تفتيق �ملعاين وهو �للغوي و�لنحوي �ملتفرد، وكانو� يقولون عنه �إنه: 

�أنحى �أهل جند، وذلك لعمق ب�سريته يف �لنحو وتخريجاته، ومثلها 

كنا  لكننا  �لعرو�ض عند غريه  در�سنا  و�إن  �لعرو�ض،  عمقه يف علم 

م�سالكها  لنا  يفك  وكان  �سائكة،  عرو�سية  م�سالة  �أي  يف  �إليه  نلجاأ 

ويعطي تخريجات عجيبة تطرب لها عقولنا مثل تخريحاته �للغوية 

مهارة  فيها  تعلمنا  ذهنية  متعة  �لتف�سري  يف  درو�سه  جعلت  �لتي 

�لتحليل و�لتوجيه �للفظي و�لداليل و��ستنباط كنوز لغة �لوحي.
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فكرة  �أتقبل  �سرت  �لز�مل  �ل�سيخ  وبني  بيني  �لتماهي  هذ�  مع 

�لدر��سة يف �ملعهد، و�سرت �أتع�سق �للغة �لعربية، وخف �سغبي، و�ل�سبب 

�أين دخلت يف عالقات حمبة مع عدد من �أ�ساتذتي بعد �أن عرفو� عن 

قر�ء�تي �حلرة، فاأخذو� بتكليفي باأن�سطة �ملعهد و�مل�ساركة يف حفالت 

جعلني  وهذ�  �ملعهد،  م�سرح  من�سة  على  خطيًبا  فيها  و�أقف  �لنادي، 

مفخرة لو�لدي مبثل ما جعلني يف و�جهة �لف�سل حني يح�سر مفت�سون 

من �لريا�ض، وكان �أ�ساتذتي يتو�سمون بي �أن �أ�سرفهم �أمام �ملفت�سني، 

وكنت �أقوم بتاأدية هذ� �لدور �لذي �أح�س�ست �أنه متوقع مني، و�نت�سيت 

مرة �إذ �سادف �أن �أحد �ملفت�سني �ساأل عن فن �ملقامات فاأجبته، فقال: 

من �أول من كتب مقامة؟ فقلت: بديع �لزمان �لهمذ�ين، و�ساأل عن �آخر 

فقلت �حلريري، وكان �ملو�سوع �لذي حرك ذلك هو بيت يف مق�سورة 

ولكنها  �لف�سل  درو�ض  معلومات  من  �إجاباتي  تكن  ومل  دريد،  �بن 

يلتفت  �أ�ستاذي حينها وهو  ب�سا�سة وجه  و�أتذكر  من قر�ء�تي �حلرة، 

للمفت�ض وكاأنه يفاخر بتالميذه، وبادله �ملفت�ض �بت�سامة وقورة كما هو 

�لوقار �ملت�سنع على وجوه �ملفت�سني �لذي يعتقدون �أن �لتجهم هو �سرط 

�ملدر�ض وفر�ض هيبته على �لطالب، وكنا  وتعاليه على  �ملفت�ض  مقام 

�ملفت�سني  ونالحظ  �ملعهد  يف  �جللو�ض  غرفة  على  منر  حني  ن�ستغرب 

يقهقهون مع �الأ�ساتذة بينما ميار�سون �لتجهم يف �لف�سل.

مدر�ض  حرمني  �أن  بعد  �لثاين  برتتيب  �لثانية  �ل�سنة  من  جنحت 

�الإن�ساء من �لعالمة �لكربى، و�ساأقول ق�سة هذ� �حلرمان بعد قليل، 

�أ�سجر من ذلك؛ الأين ��ستكرثت على  �أكون �الأول، ومل  �أن  وكان حقي 
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نف�سي هذ� �لتفوق من بعد )تلكعات( �ل�سنة �الأوىل و�سمعتي يف �ملعهد 

لكل  بارك  �إذ  �ملعهد مني  وبان تذمر مدير  كطالب م�ساك�ض ومتمرد، 

�سلمني  حيث  �أنا،  �إال  �ل�ساهد�ت  لهم  ي�سلم  وهو  �ملتفوقني  �لطالب 

�ساهدتي بوجه ال �أثر فيه الأي �نطباعات وكاأنه يرميها علي رمًيا، ومل 

�أغ�سب من فعلته؛ الأين �أعرف كم عذبته وكم �أحرقت �أع�سابه، وقلت 

هو  كما  �لف�سل  على  �الأول  كنت  �أنني  لو  �سيفعل  كان  ماذ�  نف�سي  يف 

حقي لوال ق�سة مادة �الإن�ساء، وت�سورت �أن بقائي �لثاين يف �لرتتيب هو 

وحده �لذي �سيمرر خرب حتويل من م�ساغب منبوذ �إىل طالب متفوق، 

ا م�ستغرًبا من نف�سي هذ� �لتحول وتقبلي للمعهد �أخرًي�، و�أرى  وكنت حقًّ

�أن تفوقي يف �لنتائج ودجمي يف �الأن�سطة �لثقافية يف �ملعهد وعالقتي 

رو�ض  ما  بع�سها  مع  �لز�مل هي  و�ل�سيخ  �لعثيمني  �ل�سيخ  مع  �لعميقة 

معهد  �سحبنا  بع�ض  ي�سميه  معهد  مع  عالقة  وبناء  نف�سي  يف  �لتوتر 

�ملطاوعة؛ الأنه ال يخرج �أطباء ومهند�سني كما تفعل �ملتو�سطة و�لثانوية.

على �أين حاولت يف حياتي �الأوىل كلها �أن �أنتقل عن �ملعهد لغريه من 

للبعثة  �أن ذهبت  و�آخرها بعد  �أنظمة �لدر��سة، وتعرثت كل حماوالتي 

يف بريطانيا، حيث حاولت تغيري تخ�س�سي �إىل علم �الجتماع، فرف�ض 

يل  قبول  �أور�ق  �أي  ��ستقبال  من  �ملوظفني  ومنع  ذلك  �لثقايف  �مللحق 

يف غري تخ�س�سي يف جمال �للغة �لعربية و�آد�بها، وهدد بقطع بعثتي 

�أعود بذ�كرتي  فاإين  كله  وبالرغم من هذ�  له،  �ألتزم مبا جئت  �إن مل 

بلغت  ر�ين 
ُ
و�أ حماوالتي،  تعرثت  �أن  �هلل  فاأحمد  م�سار�تي  و�أ�ستعر�ض 

مطاحمي عرب تخ�س�سي �لذي �سرت فيه، و�إن كرهته بد�ية، لكن بد� 
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يل �أين خلقت الأكون هذ� �لذي كنته و�آلت �إليه م�سار�تي، ولو تغري م�ساري 

لرمبا مل �أبلغ غايات رحلتي �لتي �سرتها، و�حلمد هلل رب �لعاملني على 

عني  رغًما  ولكنها  و�أقاومها،  منها  �أفر  كنت  �لتي  �لعظيمة  �ملنة  هذه 

وبلغت  نف�سي  حققت  �أنني  فيه  �أ�سعر  ملوقع  �أو�سلتني  حتى  بي  ت�سبثت 

ومار�ست  وعنًتا روحيًّا،  �أمتنى غريه جهالة  و�إن كنت  �أمتناه،  ما  غاية 

فيه �سغبي و�سلمت من مغبات ذلك �ل�سغب بف�سل من �هلل ثم بف�سل 

�أ�سيد  �أن  فالبد  �ل�سيخني  ذكرت  و�إن  رعوناتي،  حتملو�  عظام  رجال 

ب�سيخ ثالث مر على عنيزة ل�سنة و�حدة فقط �أد�ر فيها �ملعهد �لعلمي 

)عام 1962م( وفتح �ملعهد كله للن�ساط و�حليوية، وجعله خلية ثقافية 

تنري ليايل �ملعهد وتطرد ظالم �لليل فيه مبثل ما توقد �لنهار باحليوية 

غري  طاقاتنا  فجر  �لذي  �لفالح  �سليمان  �ل�سيخ  هو  وذلك  و�الأن�سطة، 

حينها  �ملختلف  وعينا  وممار�سة  �الإبد�ع  يف  فر�سة  ومنحنا  �لف�سلية 

وتفعيل قر�ء�تنا لتكون ن�سطة على �ملن�سات و�ل�سحف �حلائطية �لتي 

غطت جدر�ن ممر�ت �ملعهد حتى جتاوزت ع�سر �سحف حائطية، كنت 

و�الإخر�ج  و�لن�سخ  �لتحرير  على  �لطلبة  وتو�زع  منها،  �سريًكا يف عدد 

هذ�  على  ي�سرف  �لعثيمني  و�ل�سيخ  فيها،  يتفننون  بر�سومات  �مللون 

دون  نكتب  فيما  و�لتعبري  �حلركة  من  م�ساحة  يعطينا  وكان  �ملن�سط، 

رقابة م�سبقة، ولكن حدثت بع�ض حاالت ��سطررنا معها لق�ض بع�ض 

�ملو�د، وملء فر�غاتها باأي �سيء يطابق حجم �خلانة �ملق�سو�سة، وكنا 

نفعل ذلك وقت دخول �لطالب للف�سول جتنبا ل�سماتاتهم بنا.
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ثالًثا: نظرية القالدة/تفكيك املعني

جبة  يلب�ض  �أزهري  �سيخ  �الإن�ساء  مادة  �سنا  درَّ �لثانية  �ل�سنة  يف 

رجل  وهو  غبا�سي،  عبد�للطيف  ��سمه  �الأز�هرة،  وعمامة  �الأزهر 

حبيب وب�سو�ض، وتر�ه مي�سي على �الأر�ض م�سية �لقطاة، وكاأنه يج�ض 

�أ�ساتذة  بني  من  �ل�سعودي  غري  �لوحيد  وهو  دبًّا،  ويدب  ا  ج�سًّ دربه 

�ل�سيخ  حلقات  خريجي  �الأول  �جليل  من  عنيزة  من  وكلهم  �ملعهد، 

�جليل  هذ�  من  كثري  ذهب  �ل�سعودية  �لدولة  قيام  ومع  �ل�سعدي، 

وخا�سة �سغارهم  بقي منهم  ومن  �ململكة،  ق�ساة يف خمتلف مدن 

ا �أ�سبحو� معلمني يف معهد عنيزة يف عهده �الأول يف �الأربعينيات  �سنًّ

ولعل  1953م،  �لعلمي عام  �ملعهد  ثم خلفه  �ل�سعودي،  �ملعهد  با�سم 

كون �الأ�ستاذ غبا�سي هو �لوحيد �ملتعاقد ز�ده �هتماًما ومتدد بقاوؤه؛ 

الأن �لكل يحبه بالرغم من �أن مادته ي�ستطيع تدري�سها �أي و�حد من 

�أ�ساتذة �ملعهد.

يف  نف�سه  ح�سر  وقد  ياأتي  �أن  تدري�سنا  يف  �الأ�ستاذ  طريقة  كانت 

مو�سوع يكتب عنا�سره على �ل�سبورة ثم يلقيه كخطبة علينا، وبعدها 

يدير �خلطابة علينا فرًد� فرًد�، باأن نتتبع �لعنا�سر ون�ستعيد ما �سمعناه 

�سفاهة منه، وهو يتتبعنا ويرقع يف هفو�ت كلمنا و�أخطاء لغتنا وتلعثم 
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بع�سنا، و�إذ� فرغنا من هذه �لدورة �أمرنا �أن نكتب �ملو�سوع يف بيوتنا 

وي�سححه لنا بعد ذلك، وهذ� ديدننا معه على مدى �لعام �لدر��سي.

ويف و�حد من �ملو�سوعات جلب لنا مو�سوًعا عن رحلة برية، ويف 

هذه �لرحلة �سرتى غز�لة ترك�ض على نبت �ل�سحر�ء، وهنا �ستتذكر 

بيًتا ملجنون ليلى يخاطب �لغز�لة حني ملحها فذكرته بليلى بقوله:

فعيناك عيناها و�شاقك �شاقها

ولكن عظم ال�شاق منك دقيق

وهكذ� تعاقب علينا �ملو�سوع نخطب فيه يف �لف�سل مرددين �لبيت 

منا  يطلب  جاء  �لنهائي  �المتحان  �سوؤ�ل  �أن  حدث  و�لذي  �خلاطرة، 

وقت  �ل�سحر�ء  �نطباعاتنا عن  ونذكر  بها  قمنا  برية  رحلة  نتخيل  �أن 

�لربيع، وهذه م�سادفة عجيبة؛ فاالأ�سئلة تاأتي من �لريا�ض وال تفتح من 

ظرفها �ملختوم بال�سمع �الأحمر �إال يف قاعة �المتحان، وال دور الأ�ستاذنا 

يلزمني  ما  مع  حريتي  جاءت  وهنا  �سلًفا،  معرفتها  وال  �ختيارها  يف 

كتابته، وهل �أ�ستعني بفكرة بيت �ملجنون �أم �أجتنبها، فوقر يف نف�سي �أن 

�الأ�ستاذ لن ي�ست�سيغ ت�سرًفا كاأمنا هو تغ�سي�ض، وال بد �أن �أثبت �أين قادر 

منظر  �سناعة  يف  و�جتهدت  وتخيلي،  ت�سوري  من  بقول  �الإن�ساء  على 

�ساأثبت  باأنني  �لقاعة منت�سًيا  �ل�سحر�ء، وخرجت من  من خيايل عن 

لالأ�ستاذ �أين �ساحب قدر�ت �إن�سائية ��ستفدتها من قر�ء�تي �لتي كانت 

وكتاب  �لطيب  ونفح  �لفريد  كالعقد  �لرت�ثية  �ملدونات  يف معظمها من 

ولغة  �لكتب  بلغة  نف�سي  يعمر  مما  �الأو�ئل،  �ل�سعر�ء  ودو�وين  �الأغاين 
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�لتعابري �ملتنوعة وتقليب �جلمل با�ستطر�د�ت تنوعها �سياغة و�إيقاًعا، 

�أن كل زمالئي كتبو�  �أول ما خرجت هو �كت�سايف  ولكن �لذي �سدمني 

ق�سة ليلى وجمنونها كما حفظوها عن �الأ�ستاذ، وكانو� طربني مبتهجني 

بتلك �مل�سادفة و�لهدية �لثمينة دون وجع ر�أ�ض يف نب�ض �لكالم و�سياع 

بو�سلة �للغة بحًثا عن جمل ترقع �لن�ض، وهنا خامرتني �ل�سكوك عن 

�أن �الأ�ستاذ لن ير�سب كل �لف�سل لكي  جناعة ت�سريف ووقر يف نف�سي 

يحتفل ب�سذوذي عنهم، وهذ� هو ما حدث فعاًل، �إذ �أخذ �لطلبة كلهم 

عالمات متقدمة و�أنا وحدي �أخذت عالمة �لنجاح فقط وح�سلت على 

ع�سرة  �أربع  عندي  �لكلي  �ملجموع  ونق�ض  ثالثني،  �أ�سل  من  درجة   16

درجة، وجاء ترتيبي �لثاين على �ل�سف بعد ظهور كافة �لنتائج بفارق 

كلي ميز �الأول عني بخم�ض درجات، وكانت نتيجته يف �الإن�ساء ثالثني 

�أحب  �أواًل  الأين  بالظلم  �أح�ض  ولكني مل  بالغنب،  �أح�س�ست  وهنا  كاملة، 

ذلك �الأ�ستاذ �الأزهري، وثانًيا �أن زميلي �الأول يعرف تفا�سيل �حلكاية 

�أن �الأول هو عبد �هلل لوال  �إذ ظل يردد بني �لزمالء  وكان من�سًفا يل 

تكرب  »ال  تقول:  �سعبية  كلمة  علي  يردد  وظل  وجمنونها،  ليلى  ق�سة 

ر��سك ترى �لطو�قي غالية«، فعاًل كربت ر�أ�سي وكان علي �أن �أت�ساغر 

حلظة �المتحان، وزميلي هذ� هو حممد �لعلي �لعامر �ساب عا�ض حياته 

باملروءة، وكان مثااًل مذهاًل يف رقي �خللق وحبه مل�ساعدة �لنا�ض و�لرب 

بهم، وتويف رحمه �هلل يف حادثة وهو يقوم برحلة يف �ملروءة و�لفزعة.

بعد ثالث �سنو�ت من ق�سة ليلى وجمنونها جاءنا �ل�سيخ حممد 

)�أ�سول  مادة  �ملعهد  يف  �خلام�سة  �ل�سنة  يف  ليدر�سنا  �لعثيمني 
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�لورقات  كتاب )�سرح  �ملادة هو  لهذه  �ملقرر  �لكتاب  وكان  �لفقه(، 

يف �أ�سول �لفقه(، وهو كتاب مركز ودقيق ال يزيد عن 32 �سفحة، 

�لقليلة ��ستغرقت عاًما در��سيًّا كاماًل ليقوم  ولكن هذه �ل�سفحات 

ومناهج  �لفقه  �أ�سول  ومفاهيم  �لكتاب  م�سطلحات  ب�سرح  �ل�سيخ 

�ال�ستدالل و�ال�ستنباط ومتييز �مل�سطلحات بني �لقيا�ض و�الجتهاد 

و�سروط �الجتهاد وفروقات �لقيا�ض ومنهجية �لرتجيح، وكلها علم 

و�ل�سيخ مبدع يف هذ� �ملجال وهو ميد�نه  �ملنهجية،  يف �ملنطق ويف 

�ملحبب، ونحن �أخذنا عنه هذه �ملتعة منذ درو�سه لنا يف مادة �لنحو 

يف �ل�سنة �لثالثة، حيث در�سنا حينها �سرح �بن عقيل على �ألفية �بن 

مالك، و�سنع لنا يف �أثناء �لدرو�ض �سرحات رديفة منه على م�سائل 

�لنحو ووجوهها، وملا يزل �لكتاب عندي حمتفًظا به منذ عام 1962م 

وعليه تعليقات �ل�سيخ بخطي و�إمالئه، وكذلك �أحتفظ بكتاب �سرح 

تلك  �نتهت  وقد  �ل�سيخ،  �إمالء  تعليقات بخطي من  وعليه  �لورقات 

�لتعليقات بكتاب د�سم لل�سيخ يف �سرح مو�سع ومدقق ومعمق للورقات 

و�أ�سول �لفقه �سدر عن موؤ�س�سة �لعثيمني �لبحثية.

يف در�سنا مع �ل�سيخ و�سلنا قر�بة نهاية �لعام ملبحث عن مفهوم 

�لتقليد، وهو �لدر�ض ما قبل �الأخري، وتعريف �ملوؤلف للتقليد هو: قول 

�لقائل  قول  قبول  هو  »فالتقليد  �آخر  تعريف  ويف  حجة،  بال  �لقائل 

، ولكن �ل�سيخ وكعادته ومنهجيته طلب 
(1(

و�أنت ال تدري من �أين قاله«

)1) �أبو �ملعايل �جلويني �ل�سافعي: الورقات يف اأ�شول الفقه، �ض: 31، �ملكتبة �ل�سلفية، 

�لقاهرة، 1959م.
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منا �أن نعطي تعريفات من عندنا عن مفهومنا للتقليد وعن مفهومنا 

ود�ر  �ل�سامع،  وتقنع  �لقول  ت�سند  قوية  �حلجة  تكون  وكيف  للحجة 

�ل�سوؤ�ل علينا كلنا وعددنا 22 طالًبا، وهذ� رقم يرتجم حال �ملعهد 

�الأوىل  �ل�سنة  يف  طالًبا  �ستني  كنا  حيث  �لعلمية،  وم�سفاته  �لعلمي 

موزعني على ف�سلني و�نتهينا بثلث �لرقم يف �ل�سنة �لنهائية، ويف كل 

�سنة متر على رحلتنا مت�سعدين بني �لف�سول ي�سقط رقم، وبع�سهم 

يتخلف ثم يلحق، وبع�سهم ير�سب مرتني فيخرج من �ملعهد.

يف نقا�ض �ل�سيخ معنا مل تخرج تعريفاتنا عن �ملعنى �لعام ملا ورد يف 

منت �لكتاب، وكنا نعرف �أن فعلنا لن ي�سفي رغبات �ل�سيخ �ملتطلعة ملا 

هو غري ذلك، و�إحالته �ل�سوؤ�ل لنا يعني �أن لالأمر وجوًها �أخر يحاول 

ومتتعنا  �لفكر  تفتح  فذة  علمية  دربة  وهذه  عقولنا،  من  ي�ستلها  �أن 

ب�سردية طريفة حني يتعجب �أحدنا من جو�ب غريب لزميله �أو ي�ستنكر 

كلما مرت حالة  �بت�سامته  و�ل�سيخ مينحنا  منا،  و�حد  �سطحة  �أحدنا 

�أن نختلف دون  �ملعنوية يف  �لف�سحة  بيننا وال مينعنا من هذه  تقاطع 

عرب  دفًعا  له  ويدفعنا  عليه  يدربنا  كان  عقلي  خمترب  وهذ�  حتفظ، 

�لنقا�سات  تن�سج  �أن  بعد  �إال  للتدخل  وجتنبه  لنا  �الفتتاحية  �أ�سئلته 

ويتوقف ما لدينا لن�سمع ما لديه، وهنا نبهنا مكرًر� ما ظل يقوله دوًما 

باأن نقف على �ملد�ليل �للغوية قبل �أن ندخل للم�سطلحات و�لتعريفات 

�ال�ستخد�مات  مع  تقليد  لكلمة  �للغوية  لالأبعاد  فاأ�سار  �ال�سطالحية، 

�أخرى  مرة  و�إحالتنا  �ل�سماع  مقولة  عرب  �للغة  علوم  يف  لها  �لعامة 

ال�ستح�سار �سروط �لقيا�ض، و�أن �ملجتهد �إذ� قارن بني قولني �أو �أكرث 
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و�حد،  قول  تاأثري  حتت  يقع  ال  كي  �لتقليد  من  حترره  �أول  هو  فهذ� 

وهكذ� ر�ح ي�سرح �لتقليد عرب �سرحه ملعنى �الإبد�ع وهذ� يعاك�ض ذ�ك.

و�لذي �أطربني حينها يف �سرحه هو �إحالته ملعنى �أن �لتقليد يف 

�أ�سل معناه هو »و�سع �لقالدة يف �لعنق«، هنا ح�سرت ق�سة مادة 

�الإن�ساء يف �ل�سنة �لثانية وت�سورت نف�سي ويف رقبتي قالدة ويجرين 

عربها �أ�ستاذي غبا�سي كي �أكتب يف ورقة �المتحان ق�سة حفظتها 

لغتي  � يف  و�نطلقت حرًّ رقبتي  �لقالدة وحررت  نزعت  ولكني  عنه، 

وعقلي.

فرحت مبا قاله �سيخي وكاأنه جاء ليعالج مر�رة كانت يف نف�سي 

وظللت  معنوي،  �نت�سار  حالة  �إىل  �ملر�رة  لتتحول  �الآن  و�أز�حها 

�أتلم�ض رقبتي حتى نهاية �لدر�ض و�ن�سر�ف �ل�سيخ، ومل �أف�ض ذلك 

لزمالئي مكتفًيا بالفرحة يل وباالحتفاظ بتعريف �ل�سيخ لغويًّا ملعنى 

�لتقليد، وقد كتبته على هام�ض كتابي وملا تزل ن�سختي نف�سها عندي 

مرفوعة يف رف يخ�ض كتبي �لقدمية، ويقع كتاب �لورقات حم�سوًر� 

بني �ملجلد�ت و�سكله غريب بينها، هو كتيب ال يزيد عن 32 �سفحة 

و�الأبي�ض،  �الأ�سفر  بني  د�كن  ورقي  وغالفه  �ل�سغري،  �حلجم  من 

لكن مقامه يف قلبي وعقلي يفوق �أي كتاب عندي، وكلما وقعت عيني 

عليه مل�ست رقبتي الأتاأكد �أنها حرة وال قالدة تطوقها وال يد تقودها.
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رابًعا: رحلة اخلتام

1988م كنت يف رحلة من جدة لعنيزة لزيارة  يف منت�سف عام 

و�لدي، ويف �ملطار ت�سادف م�ساري مع م�سار �ل�سيخ �لعثيمني على 

�لطائرة،  �إىل  �ملطار  �سالة  من  �لركاب  تنقل  �لتي  �حلافلة  بو�بة 

ف�سلمت عليه �سالم �البن على �أبيه مقباًل ر�أ�سه، وقابلني بب�سا�سته 

�لتي ال �أجهلها، وحني الحظ �أن بطاقة �سفري على �لدرجة �ل�سياحية 

بالقول:  بادرين  ومر�فقوه  هو  �الأوىل  �لدرجة  على  بطاقته  بينما 

وال  نطلبها  ومل  �أوىل  درجة  تذ�كر  لنا  �أر�سلو�  منا،  لي�ست  تذ�كرنا 

نودها، قالها وكاأنه يعتذر مني عن حلن ثقايف، �أو هي ر�سالة �سمنية 

باأنه مل يتغري عن عهدي به، ولقد تاأملت �إذ �أرى �سيخي ورمز ذ�كرتي 

�الإن�ساين، وهي  �لرقي  �إنه مل يخن معاين  لتلميذه  �أن يقول  ي�سطر 

ويعي�ض  �لنا�ض،  عن  نف�سه  مييز  ال  باأنه  عنه  عرفناها  �لتي  �ملعاين 

�لب�سر،  كل  �لب�سر  ويعا�سر  �لب�سطاء،  لبا�ض  ويلب�ض  �لنا�ض،  معا�ض 

وبكل م�ستوياتهم بو�سف �لكل �سو��سية ال طبقية وال تر�تبية.

كنت �أعي ذلك دون �أي �سك، وتاأكد يل ذلك عمليًّا ولي�ض لفظيًّا 

حني ت�ساركت �لذكريات مع �إبر�هيم �لعثيمني، �بن �ل�سيخ، و��ستطرد 

�لتي  �ل�سيافة  تذ�كر  �ل�سيخ ظل يحرج من  و�لده  �إن  ليقول  �لكالم 
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ت�سعه يف �لدرجة �الأوىل دون خيار منه، و�أنه قرر �أخرًي� �أن ينتقل من 

كر�سي �الأوىل ويبحث له عن كر�سي يف �ل�سياحية يف كل مرة جتربه 

و�لدعو�ت،  �ال�ست�سافات  نظام  عرب  �الأوىل  �لدرجة  على  �لظروف 

الإقناعه  يتدخلون  حني  �لطائرة  وقائد  �مل�سيفني  طلبات  فيقاوم 

�أن مقامه  بالبقاء يف �ملكان �لذي يرونه يليق مبقامه، ويرد عليهم 

ياأتو�  �أن  ر�أوه  �إذ�  تعودو�  �لنا�ض  باأن  ا  �لنا�ض، ويربر ذلك عمليًّ بني 

�لدرجة  �إذ� جل�ض يف  يروه  و�أنهم لن  �أمور دينهم،  وي�ساألوه يف  �إليه 

�الأوىل، و�أن جلو�سه يف �ل�سياحية �سيجعل �لكل ير�ه وي�سهل عليهم �أن 

يطرحو� ما ي�ساوؤون عليه دون حرج.

ل �سغبي وفتح يل �سدره  ذ�ك هو �ل�سيخ �لذي عرفته و�لذي حتمَّ

ويت�سامح  ويعطف  يحب  حميم  �سديق  وكاأنه  حمبته  يف  و�أ�سركني 

ويعرف �أن خطاب �ملحبة يفتح �لقلوب، ويعمر �ملحبة.
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اخلتام

بني كتابني

�سوؤ�ل  على  وقف  امللحد(  املوؤمن/العقل  )العقل  �الأول  كتابي 

كيف لعقول �لب�سر �أن توؤمن �أو تلحد، و��ستعنت ب�سبعة مناذج لعلماء 

بينهم  فيما  نقا�ض  وملحد، ممن دخلو� يف  موؤمن  ما بني  وفال�سفة 

حول �أ�سئلة ثالثة:

هل للكون خالق؟~~

وما معنى وجودنا؟~~

وما م�شرينا بعد املوت؟~~

على �أن دخولهم يف نقا�سات فيما بينهم هو �سرط منهجي للكتاب 

وهو  �مللحد،  حجج  مع  �ملوؤمن  وتعامل  �لطرفني  حجج  ت�ستبني  لكي 

�لفل�سفة �ملقارنة، وتظهر فيه �حلجج جلية وتتك�سف  �إذن كتاب يف 

�حلجة �الأقوى من خالل �سعف �الأخرى.

�لقلب  �الأول- فقد وقفت على حال  تو�أم  �لكتاب -وهو  �أما هذ� 

وكيف يوؤمن �أو يلحد، و�لقلب مبثل ما يحب ويكره فاإنه يوؤمن ويلحد، 

وفيهما قد يوؤمن باعتد�ل �أو يلحد باعتد�ل، وقد يت�سدد �أو يتطرف 
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ا  �أي�سً �لذي هو  �لعقل  �ل�سوؤ�ل عن وظيفة  ياأتي  �أي منهما، وهنا  يف 

باجلموح غري  �لعاطفة  ت�ساب  ما  �لعقالين، مبثل  بالغرور  ي�ساب 

�لعقالين، وما حال �الأفكار هنا هل هي عقالنية �أم �سعورية، وال�سك 

وف�سول  و�آخر عقالين،  �سعوري  نوع  �الأفكار،  من  نوعني  هناك  �أن 

قلبي  �سعوري  و�الإميان  �لفروق،  هذه  تو�سح  تعاقبها  يف  �لكتاب 

�لفكرة  تن�سج  �أن  بعد  بالربهنة  لتعزيزه  �لعقل  يدخل  ثم  �بتد�ء، 

ا حال �الإحلاد �لذي ال يبد�أ عقالنيًّا، ولكنه  وجد�نيًّا، وكذ� هي �أي�سً

يتحول �إىل �لعقلنة تبًعا لهوى �لقلب �لذي مل يوؤمن �بتد�ء، فاالإميان 

ال يبد�أ من �لعقل متجًها للقلب، وال من �لعقل متجًها للعقل، و�إمنا 

من �لقلب، و�إذ� جتاوب معه �لعقل ح�سر �ال�ستدالل �لعقلي م�ساًفا 

�سو�هد  طرح  على  �لكتاب  ف�سول  قامت  وقد  �لقلبي،  لال�ستدالل 

�لتي  �لق�س�ض  تلك  �سهدت عليها،  �أو  �سهدتها  و�قعية من ق�س�ض 

ر�سائل  لنا  حتمل  وكاأنها  بنا  وتت�سبث  طريقنا  وتعرت�ض  تختارنا 

وهذه  و�عية،  ناقدة  قر�ءة  منا  وتتطلب  لنا  قلوبنا  تر�سلها  �سعورية 

منهجية ��ستخدمت لها م�سطلح )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين(.

وكمثال على ذلك ن�ستعيد جتربة كولينز �لذي �بتد�أ حياته ملحًد� 

ك�سليل عائلة ملحدة يف بيئة �جتماعية وعلمية ملحدة، وت�سدد عنده 

�حل�ض �الإحلادي مع مطلع حياته �جلامعية، ثم بد�أ يدخل يف مرحلة 

من �لالمباالة ونظر لنف�سه بو�سفه agnostic )ال �أدري(، لكن �سوؤ�اًل 

بد�أ ي�ساغله عما �إذ� كان ملزًما بخيار ق�سري بني �أن يوؤمن باهلل �أو 

يوؤمن بالعلم، وهل له �أن يجد طريًقا يجمع �خليارين دون تناق�ض 
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بينهما، وهذه حالة حل�سور �الأفكار �ل�سعورية، و�إن جتاوب معها �لعقل 

� للتفكر �لعقالين متو�ساًل بالعلم نف�سه، وهذ�  فاإن �لعقل �سيفتح حيزًّ

منوذج دقيق لتمثل نظرية )�ال�ستدالل �لعقلي �لوجد�ين( وهذ� ما 

وهي  �لعلمية،  �لنظريات  يف  بحث  يف  كولينز  �سرع  �إذ  فعاًل؛  حدث 

�لعلمية،  باملقايي�ض  عظيًما  مبلًغا  فيه  بلغ  �لذي  وجماله  تخ�س�سه 

ور�أ�ض �لفريق �لبحثي �لذي و�سل لك�سف خارطة �جلينوم �لب�سري، 

وت�سارك مع �لرئي�ض �الأمريكي يف �الإعالن عن هذ� �لك�سف �لعلمي 

علمية  �إحد�هما  ذروتني،  م�سارف  على  كان  حلظتها  وهو  �لعظيم، 

بني  ما  حولها  طاف  �أخرى  ذروة  وبقيت  و�إجناًز�،  فعاًل  بلغها  وقد 

نظرية �جلاذبية ونظرية �النفجار �لكبري ومل يجد فيهما ما يتعار�ض 

مع �الإميان باخلالق، ولكن �عرت�ست طريقه )نظرية �لتطور(، وهي 

�لتي تتاأكد عنده كما تتاأكد علميًّا مع م�سي �الأبحاث و�الكت�سافات، 

�لنظرية،  ولي�ض من �سك عنده مب�سد�قية هذه  كولينز،  يوؤكد  كما 

و�حلل هنا يجب �أن يكون لدى �لدين نف�سه ولي�ض �لعلم، وهنا ر�ح 

�لتطور  �لدينية وخرج منها بفهم يجعل نظرية  �لن�سو�ض  يفح�ض 

ممكنة ويرتفع �لتعار�ض �ملزعوم بينها وبني نظرية �لتطور.

ما  و�لطربي  �لقرطبي  تف�سري  يف  وجدت  �الإ�سالمي  تر�ثنا  ويف 

يعزز م�ستخل�سات كولينز ويرفع مظنة �لتعار�ض، وذلك يف تف�سري 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   )ۈ   �لكرمية  لالآية  منهما  و�حد  كل 

ۉ  ې  ې  ې( )�الإن�سان: 1(، وقاال مًعا �إن �الإن�سان هنا هو �آدم 
عليه �ل�سالم و�إنه �آخر خلق �هلل، و�إن خلقه �متد على مر�حل، وكلمة 
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)حني( تعني �لزمن �ملبهم �لذي ال نعلم مدته وال طوله، وهذ� تف�سري 

قدمي منذ �لع�سر �لعبا�سي، ومل يك حتت �سغط حتديات �لنظريات، 

للتو�فق  ت�سمح  �الإجنيل  كولينز قد ك�سف عن ن�سو�ض يف  و�إن كان 

بني �لدين و�لعلم فاإن تفا�سري �لقر�آن �أ�سد و�سوًحا، وقد جاءت عرب 

تف�سري لغوي ملعاين �الآيات ولي�ست �إقحاًما ملا ي�سمى بالتف�سري �لعلمي 

للقر�آن �لذي يجري حتت �سغط حتديات �لرغبة يف جعل �لقر�آن ال 

يعار�ض �لعلم، وهذ� بالن�سبة لكولينز ك�سف عظيم ي�ساف ملنجز�ته 

�لنا�ض حول  ي�ساغل  �لذي ظل  �للب�ض  يرفع  حيًز�  وجد  �إذ  �لعلمية؛ 

تعار�ض �لعلم و�لدين يف م�ساألة �خللق، وقد وقفت على ذلك مف�ساًل 

.
(1(

يف )العقل املوؤمن/العقل امللحد(

�الأول عن ت�سور  �لكتاب  �إىل ما طرحته يف  �الإ�سارة  وهنا جتب 

خطابني  بو�سفهما  حمايد�ن  و�لفل�سفة  �لعلم  �أن  يوؤكد  جوهري 

و�لفل�سفة  نف�سه  �لعلم  �أن  يعني  وهذ�   ، ب�سريًّ منتوًجا  �أي  ب�سريني، 

نف�سها لي�سا ملحدين وال موؤمنني، ولكن �ملوؤمن �أو �مللحد هو �لعاقل 

ذو �الإر�دة �حلرة وهو �الإن�سان، و�إن حتركت �الإر�دة �حلرة يف مطلع 

�لفل�سفة  �أخرى من  �أو  �لعلم  و�سيلة من  تعدم  فلن  �أمرها الأحدهما 

لكي تتو�سل بها للربهنة لتعزيز ما تر�سخ باإر�دة حرة؛ على �أن مبحث 

لنف�سها  �تخذت  �أولية  قناعة  عن  �سيكون  حينها  فل�سفيًّا  �الإميان 

�ملتولد عن  �لوجد�ن  بني  �أي جتمع  عقلية،  ثم  وجد�نية  ��ستدالالت 

)1) لتف�سيل ذلك كله وجتليته �أرجو �لعودة لكتابي العقل املوؤمن/العقل امللحد �لف�سل 

�لثالث، �لعبيكان للن�سر، �لريا�ض 2020م.
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�لتم�ض  فاإذ�  �لوجد�ين،  �ملحرك  مع  �ملتجاوب  �لعقل  وبني  �لقلب 

على  مثال  و�أبرز  عنها،  عقله  يعجز  فلن  لالإميان  فل�سفية  برهنة 

ذلك هو رو�سو، وقد عر�ست له يف �لف�سل �خلام�ض من كتاب �لعقل 

�ملوؤمن، �أما علميًّا فاإن مثاله كولينز، وهنا تكتمل ر�بطة �لتو�أمة بني 

�أو �ن�سر�ًفا،  �لكتابني، حيث تتوجت بحال �لقلب مع �الإميان قبواًل 

�لوجد�ين(  �لعقلي  )�ال�ستدالل  نظرية  من  بينة  على  نكون  وبهذ� 

�أن  �أ�سا�ض  على  �الإحلاد،  �سوؤ�ل  مقابل  �الإميان  �سوؤ�ل  يخ�ض  فيما 

�أفكاًر�  ينتج  �لقلب  و�أن   ،
(1(

�لعقل �ملختلفة عن حجج  للقلب حججه 

�سعورية تختلف عن �الأفكار �لعقالنية، ويف حال �الإميان فاإن �الأفكار 

تقبلها  و�إذ�  �الإميان،  لتحرك  �الأول  �مل�سدر  هي  �لقلبية  �ل�سعورية 

لتوؤ�س�ض  �ل�سعورية  �الأفكار  �لعقالنية يف �سف  �الأفكار  �لعقل دخلت 

لت�سور يجمع بني �لوجد�ن و�لعقل.

�الإميان  بني  حاجًز�  ت�سنع  �ملوؤمنني  لدى  حرجة  مل�ساألة  و�أ�سري 

و�لعلم، و��ستخدمت ثقافيًّا الإقامة تعار�ض بني �لدين و�لعلم، لدرجة 

�لتطور  و�سبب ذلك هو نظرية  �لدين،  �لعلم �سد  بانحياز  �لدعوى 

ر��سخ  عامل  حلها  مع�سلة  وهذه  ثقافية،  عقدة  �إىل  حتولت  �لتي 

�لعلم  �أ�سئلة  يف  وبحث  موؤمن،  �إىل  حتول  ثم  ملحًد�  كان  علمه  يف 

�لتطور »نظرية  بالقول:  و�نتهى  تت�سادم  �أم  تتو�فق  وهل  و�الإميان 

Evolution �ستكون ويجب �أن تكون �سحيحة، ولكنها تقف عند حد 

)1) �نظر عنها �لف�سل �لثاين، مبحث هل �الأفكار �سعورية. وفيه عر�ض الآر�ء با�سكال 

وكانط ورو�سو.
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�ملقابل  ويف   .
(1(

�خلالق« عن  جو�ًبا  تعطي  ال  �أنها  وهي  تتجاوزه،  ال 

فل�سفيًّا �سرنى ر��سل �لذي قال �سر�حة �إنه غري قادر على نفي وجود 

 ،
(2(

)agnostic )�لال�أدري  مذهب  على  �أنه  وقرر  فل�سفيًّا،  �خلالق 

وهذ� موقف قدمي يف �لعلم ويف �لفل�سفة، وقد مر د�روين مبرحلتني؛ 

�أوالهما �أنه توقف عند �سوؤ�ل �خلالق دون جو�ب، وو�سف نف�سه باأنه 

على مذهب )�لال�أدري(، ثم عاد �أخرًي� ليقول وبحرية �سديدة: �إن 

.
(3(

هذ� �لكون �لعظيم من �ملحال �أن يكون وليد �سدفة عمياء

وهذ� يعني �أن �الإثبات �أو �لنفي لي�ض عند �لنظرية و�إمنا هو عند 

ع ر��سل عن �لدخول  من يوظف �لنظرية الجتاه �أو الآخر؛ ولذلك متنَّ

يحرك  ما  نف�سه  يف  يجد  مل  وجد�نيًّا  الأنه  �خلالق؛  عن  �سوؤ�ل  يف 

�ل�سوؤ�ل، يف حني حترك وجد�ن كولينز ودخل يف بحث معمق و�سل 

به لدرجة من �الإن�ساف �ملنهجي لالإميان وللعلم مًعا، وعزز فر�سية 

�أن �لعلم حمايد بحد ذ�ته، و�أن �النحياز�ت عند �لب�سر ولي�ست يف 

�لعلوم فل�سفًة كانت �أو علوًما طبيعية.

ويف �أ�ساليب �لقر�آن �لكرمي جمع بني �آيات تخاطب �لعقل باأدلة 

ذلك  وبجانب  �ملخاطب،  عند  �لعقلي  �ال�ستالل  حا�سة  تقوي  كونية 

(1( Francis Collins: The Language Of God. A scientist Presents Evidence For 
Belief. 107. Pocket Books. London 2007

وملزيد عن كولينز �نظر كتابي: العقل املوؤمن/العقل امللحد، �لف�سل �لثالث.

)2) عن ر��سل �نظر �لف�سل �لر�بع من كتابي العقل املوؤمن/العقل امللحد، وحو�ره مع 

agnostic كوبلي�ستون حيث قال �إنه

)3) �نظر كولينز �ملرجع �ملذكور �سابقا �ض107.
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�ملوؤمن،  لروح  �لقلبي  �خل�سوع  على  وتبعث  �لوجد�ن  تخاطب  �آيات 

له مع كتاب ربه، ويف  بها كل موؤمن يف كل رحلة  وهذه جتربة مير 

ذلك در��سات مو�سعة، �أ�سري �إىل �ثنتني منها بو�سفهما من �أحدث 

�لدر��سات؛ فالدكتور حمد �ملرزوقي وقف على ذلك بتعمق يف كتابه: 

، وبحث حاالت عدم �لتعار�ض بني �لعلم �حلديث 
(1(

)�أيف �هلل �سك(

و�لقر�آن �لكرمي معتمًد� على �آيات �الأدلة �لكونية و��ستنباط ما فيها 

مما يعزز مقام �لقر�آن �لكرمي يف ع�سر �لعلم، ودر��سة �أخرى عن 

�خلطاب �لقر�آين وجمعه بني �ال�ستدالل �لعقلي و�لت�سليم �لوجد�ين 

بتحريك  �أمي  ومن  متعلم  من  كافة  �لنا�ض  ي�سمل  خطاب  لتوجيه 

مًعا،  و�لعقول  �لنفو�ض  على  �لقر�آن  �أثر  تقوية  يف  و�لوجد�ن  للعقل 

وعنو�ن �لبحث )معجزة �لتو�زن يف �خلطاب �لقر�آين بني �ال�ستدالل 

.
(2(

�لعقلي و�لت�سليم �لعاطفي(



�لعقلي  )�ال�ستدالل  نظرية  يعتمد  �لكتاب  �إن  �أقول:  و�أخرًي� 

بنا  وتت�سبث  تختارنا  �لتي  حياتنا  ق�س�ض  من  منطلًقا  �لوجد�ين( 

لنقف عليها متب�سرين بدالالتها، وهي تختلف عن ق�س�ض �سريتنا 

�لعامة مبا �أنها نوع من �الأفكار �ل�سعورية �أو �لر�سائل �لقلبية وت�سري 

)1) حمد �ملرزوقي: اأيف اهلل �شك، مكتبة بي�سان، بريوت 2004م.
(2( The Miraculousness in the Balance of Qur'anic Discourse Between Mental 

Deduction and Emotional Submission Prof. Dr. Khalil Ibrahim Taha, Prof. 
Ahmed Manaf Hassan. Journal of College of the Great Imam University 
2019, Volume, Issue 27 part 2.
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ح�سب م�سار�ت �الأ�سئلة �لوجودية ومرحلة �نبثاقها �ملبكر مع ت�ساوؤالت 

�لطفولة بد�فع حماولة �لتعرف �لفطرية، وهذ� نوع من �لت�ساوؤالت 

تبًعا  �الأ�سئلة  �أن حت�سر  يقع كثرًي�  ولكن  �لوقت ويختفي،  يذوب مع 

وتتحرك  �ملد�رك،  و�ت�ساع  �لعمر  و�ملعرفة مع مر�حل  �لعقل  لن�سج 

تقع دون تخطيط منا، وهي ق�س�سنا �خلا�سة  �أحد�ث  بفعل  عادة 

تاأتي  وهنا  ماهيتها،  وعن  مغز�ها  يف  �لتفكر  على  جتربنا  �لتي 

�لقلب  �ل�سعورية وم�سدرها  �الأفكار  �بتد�ء من  �حلاجة لال�ستدالل 

�لعقل  ��ستجاب  �إن  �أما  عليها،  يتعاىل  �أو  يتجاهلها  قد  �لعقل  ولكن 

هنا  ف�ستن�ساأ  �لعقالين  تفكره  مع  و�آلفها  �ل�سعورية  �الأفكار  لدو�عي 

حال من �لتو�زن بني �لعقل و�لقلب وميله �الأويل، وهذه هي �حلالة 

��ستداليل  نظام  يف  مًعا  وعقليًّا  وجد�نيًّا  ينبثق  �الإميان  جتعل  �لتي 

متو�زن ي�سلم من غرور �لعقل ومن جموح �لعاطفة، كما هي مقولة 

رو�سو، وهنا حت�سر حال من �لطماأنينة �لوجد�نية و�لعقلية.
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