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مقدمة

حرض أوانه جاء ما كلُّ وال أوانه، جاء يقال ما كلُّ وال يقال، يعرف ما كلُّ ما
أهله.

عيل اإلمام

وقد بالوضع، بل بذاته، رش هو يشء وال بذاته، خري هو يشء العالم يف ليس
حقيقته. هنالك تكون فال خريًا، والرش ا رشٍّ الخري ينقلب

أرسطو

اْألَْرِض﴾ ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَْفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد ا ﴿َفأَمَّ

كريم) (قرآن

إالَّ هي «إْن القائل: الرأي أصحاب — واملاديُّون املالحدة يتصوره كما — الوجود هذا مثل
غاية بمقدمة له قدَّم جليل، عبقري ملؤلف نفيس كتاب كمثل تبلع.» وأرض تدفع أرحام
من الكتاب يف بما االستئناس حاولت ثم منها، وفرغت قرأتها ما فإذا واإلمتاع، اإلبداع يف
الرمس، ظلمة بإبدال تنتهي الحياة كانت لو أجل شيئًا، تجد لم اآلراء؛ وصائب الفكر قيم
األرض هذه عىل املخلوق يقضيها التي الشقاء مرحلة بانقضاء وتنقيض الشمس، بنور
من ما كل هي هذه كانت لو ورزقه، وأجله وحياته وجوده يف اختيار وال له رأي فال جربًا،
كان، مما أبدع اإلمكان يف وليس أصبح حتى البديع، النظام بهذا الكون هذا نُِظم أجله
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وإذن معقوًال، وال مساًغا ليس — القوم هؤالء يتصوره ما عىل — الوجود هذا لكان إذن
هباء. يف هباء فكان تستمرئه، أن العقول وعىل تسيغه، أن األفهام الستعىصعىل

كله الناس، يف مؤلف، ونرش مصنَّف، إذاعة عىل يقدمون ال — العلماء بله — البله
فحسب، املقدمة قدر عىل ال النتيجة تكون أن واملعقول فاملفهوم إذن نتيجة، بال مقدمة
العجيب الوجود هذا يف نظرنا عليه يقع وما به، نسمع وما نراه، فما وإذن وأعظم، أهم بل
املوضوع، يف ما كل وهي النتيجة جانب إىل مذكوًرا ليسشيئًا — ذلك فكل إذن املدهش—
الحياة هذه من وأبقى وأهم وأعظم أرقى حياة هناك تكون أن األفهام يف يصح فالذي وإذن

الدنيا.
وإبداع، إقناع، من املصنوع يف ما كل وكان املعلوالت، لوغارتمات العلل كانت وإذا
بد ال كان — وعلم ومقدرة وتفوق حكمة من الصانع يف ما عىل يدل إنما — وتفوق وإتقان
ومقدراتهم البرش عقول يفوق عليم حكيم صانع من املتقن، امُلنظَّم العظيم، الوجود لهذا

له. حدَّ ال فئوًقا

هللا وجود إثبات

نحاول نحن وإنما — املوضوع هذا يف ِنْشداننا غاية نبلغ أن عىل بقادرين نحن وما
يف بها، وينتفعون لها، يأنسون قد صورة — الراغبني بعض أفهام إىل نقرب أن محاولة
بعقله اإللهية «الذات» إدراك املرء عىل ليستحيل وإنه نقول: املبطلني، عىل وردهم جدلهم
عتوٍّا وعتا الوجود، يف ما كلِّ عىل به يهيمن أنه يزعم فصار غرَّه، الذي الكليل الضعيف

كبريًا.
روحنا يبلغ أن بعد إالَّ نبلغها وال اآلن، لنا ليست أخرى حاسة إىل بحاجة أننا والحق:

مكتسبة. وصفات خلق من بها علق وما املادة، غوايش من النقاء درجة
— شأنه جلَّ — هللا يف رضورية صفاٍت عىل نستدل أن نستطيع نحن وإنما نقول:
الصفات هذه تكون أن ويجب مطلًقا، — الوجود الواجب — وجود برهان مقدمة من

األديان. من دين كلِّ يف الدائرة محور الكماالت أو القدسية

بنفسك. نفسك اعرف

عرفنا فهل قديًما، اليونان حكماء ألسنة فالكتها دلفيس، هيكل عىل ُسطِّرت جملة
يشء. كلَّ عرف فقد نفسه عرف ومن أنفسنا؟
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نفسه؟ وخرس كلَّه العالم ربح لو اإلنسان ينفع وماذا

كلَّ فنضيِّع أنفسنا، عن بذلك ونلهو يشء، كلِّ عىل نقبل ونحن اإلنجيل، يقوله ما هذا
يشء.

وَن﴾ تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم ﴿َوِيف
من خْلقنا يف ما تعرف إىل نزعنا وال أنفسنا، يف نفكر لم ولكننا الرشيفة، القرآنية اآلية
ولكني الوجود» «الواجب وجود عىل برهنة أبغي وال تدليًال، أريد ال أنا وعجائب، غرائب
اإليمان إىل بهم تؤدِّي قد نافعة سهلة طريقة عىل اآلخر واليوم باهلل يؤمنون ال الذين أدل

كد. وال عناء غري من
وسكون، وحدة يف خيالء، أو ضوضاء كلِّ عن بعيًدا نفسك، إىل وأنْس ك، حسِّ يف اندمج
يحقق بأنه وتحس الحق، نحو يجتذبك غريزي بميل تشعر مستسلم منسجم وأنت هناك

برهنة. أو تدليل إىل حاجة دون وجوده لك

نرضبها أمثال

معرفة عىل تعينك مضبوطة منمقة ساعة فصادفت قحالء، صحراء يف سائًرا هبك (١)
بهذه مرَّ قد يكون أن بد ال أنه عىل الساعة وجود من تستدل أال مواعيدك، وضبط الوقت
من الساعة هذه بأن التوِّ عىل تحكم أال متمدين؟ وأنه سكَّانها غري من إنسان الصحراء

بصنعته؟! دراية وذو ومدبر عاقل الصانع هذا وأن تعرفه، ولم تره لم صانع صنع
حاله عىل وهو رصيًعا وألقته فجندلته رمية أصابته الجو يف يحلِّق طائًرا رأيت إذا (٢)
تحكم أال وعلم، قدرة ذو عاقل ماهر صياد هناك يكون أن بد ال بأنه للحال تحكم أال هذه،

الصياد؟! ذلك تر لم ولو هذا بكلِّ
وأنت بخاطرك يقع هل اإلبداع، يف غاية محكمة ُمتَقنة الصنع، بديعة آلة رأيت إذا (٣)

الطارئة؟! الظروف وأبدعتها مصادفة، صنعت إنما أنها الصورة هذه عىل تراها
لم بأنها التوِّ عىل تحكم أال الوضع، ُمتَقنة الصنع بديعة صناعية طرفة آنست إذا (٤)

صنعته؟! يف وماهر وحكيم عالم الصانع هذا وأن صانع، بصنع إال هكذا تكن
أصحاب العلماء استدل ولقد أعماله، وجود من اإلنسان وجود عىل يستدلون إنهم
وجود من — العام للطوفان السابق — الغابر اإلنسان وجود عىل البرشي التاريخ
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إناء من كحطمة العهد؛ بذلك الخاصة األرض طبقات يف استكشفوها غليظة مصنوعات
حجر. من سالح أو منحوتة، حجارة أو خزيف،

بوجود ناطقة حولنا الطبيعة وهذه األمثال، منرضب االستزادة إىل حاجة من بنا وما
وإحكام، وحسن وإبداع، إتقان من الطبيعة هذه يف ما إىل انظر املتعال. الحكيم القدير

القلب. وزيغ الشيطان هوى عن مجرًدا ذلك بعد احكم ثم وتدبري، ونظام
انحطاط حالة يف نزال وال واالرتقاء، النمو لناموس خاضعني نزال ال أننا حني عىل
وعال، جلَّ املوىل تناهي عدم ندرك أن الحالة هذه يف ونحن يمكننا فليس إذن وأدبي، عقيل

كبريًا. علوٍّا يصفون عما هللا تعاىل بأشباٍه وتمثلوه محدوًدا، كائنًا تصوروه ولقد
َجَدًال﴾ ءٍ َيشْ أَْكثََر اْإلِنَْساُن ﴿َوَكاَن املوىل عدل يف بالباطل يجادل من الناس ومن

الفيايف؟ يف الوحوش بني نهاَر ليَل القائم التناحر هذا فلماذا عادًال هللا كان إذا قالوا:
لجوده مناف أنه الرأي بادي يظهر الطبيعي الناموس هذا أن السائد والرأي نقول:
يف يعيشون الذين أولئك نقًصا املذكور اإلتالف يعتقد وإنما وتعاىل، سبحانه وعدله
إىل الوصول عىل شاعرياتهم تقوى وال فوقهم، ما إىل أبصارهم ترتفع فال جلودهم،
— وعال جلَّ كماالتهللا— يقيسون الذين أولئك الحقيقة، إدراك عىل عقولهم وال الحقائق،
أفهامهم فوت وكان إدراكية، ماهية من فيهم وما مداركهم، ومستوى أفهامهم قدود عىل
أن حقيقي لخري يمكن كيف دروا وما الحكمة، عني يف والنقص الخلل يزعمون إنما أنهم
الكون؛ نظام ووحدة الروحي، املظهر شطَر وجوههم ولَّوا أنهم ولو ظاهر، رشٍّ من ينتج
نقًصا ظنوه ما يف الصواب أنه وتحققوا الشك، انتفى أو الوهم، هذا أنفسهم من لزال
يف — الصحيحة الحقة الحياة أما وقتي، كساء إال هي إن الجسدية الحياة وأن وشذوذًا،

الروحي. العنرص يف فهي — واإلنسان الحيوان

مذهبني بني

جماع الناس عىل املادي املذهب ملك وقد املادة، عرص يف نعيش إننا قلنا إذا نبالغ ال
ال حياتهم، مظاهر من مظهر كلِّ يف يشء، كلِّ يف ماديني فصاروا ومشاعرهم، حواسهم
عىل املادي املذهب فانترص فيها، إالَّ يفكرون وال لها، إالَّ يأنسون وال باملادة، إالَّ يهتمون
املستقبل، مذهب أنه عندنا فالرأي الروحاني املذهب أما حني، إىل ولكن األدبي، املذهب
يف وما كبريًا، شطًرا عمرهم عامة من فيها قطعوا أن بعد املادية هذه الناس ملَّ ولقد
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أن وحسبنا الدنيا، الحياة سبل وتسهيل تكييف يف إالَّ فضل من (املادي) املذهب هذا
أخطر وهم — هؤالء أن نعلم أن حسبنا والشيوعيني، والفوضويني النهليست أن نعلم
ارتشفوا الذين من — اإلنسانية عىل ظهر ما وأرض اإلنساني املجتمع عىل يكونون ما
لنا يحق وهنالك حواسنا، بكل املادة يف االندماج نمقت أن لنا يحق هنالك البحتة، املادية
االنتعاش، ساعة ت ودقَّ البرشى، مؤذن أذن وقد الروحاني املذهب إحياء عىل نعمل أن
من جليلون عظماء عليه وأقبل كثريون، اعتنقه أن بعد الظهور، يف املذهب هذا نجم وبدأ
إديسون أمثال: أن تعلم أن وحسبك املادي، املذهب وأقطاب الفلسفة، وزعماء العلم عمد
يف مظهر وأكرب الربيطاني العلمي املجمع رئيس لودج وأولفر األشهر، األمريكي املخرتع
وكونان الحديث، العلم يف مكانته ومكانته جيمس ووليم املادة، حلبة يف وزعيم العلم جو
«املذهب واعتنقوا عافوها أن بعد املادية هجروا قد النوابغ؛ هؤالء وأمثال وستيد، دويل،

عمليٍّا. موضوعاته من كثريًا وعالجوا الروحاني»

بتعرِّف شغفون التفكري، عىل مفطورون والناس تفكريه حركة يقف أن يستطيع منا من
اإلنسان يهم ما فأول ومستقبلهم، ماضيهم يف بالنظر كلفون عليهم، وعمي خفي ما
وما ذاهب؟ هو أين إىل أتى؟ أين من هو؟ من يف: نفسه ويسأل يعرف أن هو فيه التفكري

العالم؟ هذا يف وجوده من الغاية هي
وجهه وىلَّ األمور هذه من الصواب تعرف عىل قدرة نفسه يف اإلنسان يأنس لم وملا
قصد كيف انظر بها: وانتفع الروحاني املذهب مسائل فعالج املنظور، غري العالم شْطَر
فحرض صموئيل، روح له تستحرض أن إليها طلب ثم دور، عني عرافة إىل امللك شاوول

التوراة. يف جاء كما الحرب نتائج منه واستطلع صموئيل، روح
مناجاة موضوعه القبالة، يُدَعى رسيٍّا تعليًما يتناقلون كانوا اليهود من كثريًا إن
األمانة عىل املغلَّظة باأليمان نفسه قيَّد من إالَّ رشكتهم يف يقبلون يكونوا ولم األرواح،
«استنباء الرس هذا تعلَّم من كلُّ املعنى: بهذا التلمود يف جاء ما وهاك الرس، وحفظ
اسمه ويكون البرش، ومودة هللا، بمحبة يحظى نقي؛ قلب يف كتمانه وحرصعىل األرواح»

والعتيد. الحارض رأي للعاملني وريثًا ويكون النسيان، يشوبه ال وعلمه ًال، ُمبجَّ
بإمكان قديًما تؤمن كانت جميعها الشعوب أن األقدمني ِسرَي تتبُّع من تعلم وأنت
تحتكر الخلق من جيل كلِّ وبني أمة، كلِّ يف معينة طائفة كانت وإنما األرواح، مخاطبة

الشعب. من الكافة عىل وتخفيه مكتوًما، ا رسٍّ وتجعله املوضوع، هذا
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عىل أناس بعض تعويد يعالجون كانوا الهنود كهنة أن التاريخ يحدثنا ولقد
أن عىل الحيوية، بامِلْغناطيسية مدهشة أخرى حوادث معالجة وعىل األرواح، استحضار
التجربة يف سنة أربعني قىض من إال يعلمه يكن لم — األرواح استحضار رس — الرسَّ هذا

طبقات: ثالث عىل فكانوا املتمرنون أما العمياء، والطاعة

وإرشاد األصنام، هياكل وخدمة بالطقوسالخارجية، العناية ووظيفتهم الرباهمة: (١)
وتعليمه. الشعب

عقول عىل اإلبهام ووظيفتهم األرواح: ومستحرضو والعرَّافون، املقسمون هم (٢)
فافيدا». «اإلطار كتاب ون ويفرسِّ يقرءون وكانوا خارقة، بحوادث الشعب

الكون قوى دراسة يعالجون وكانوا الشعب: عن املعتزلون املتقدمون الرباهمة هم (٣)
مخوفة. وبهيئة نادًرا إالَّ الصوامع خارج يظهرون يكونوا ولم الطبيعية، والعلل

منها للعادة، خارقة أعماًال يأتون كانوا املرصيني كهنة أن عىل املؤرخون أجمع وكذا
فرعون. سحرة يف التوراة عنها ثنا تحدِّ التي األشياء تلك

األرواح؛ استحضار ممارسة عن قوَمه نهى فقد — السالم عليه — موىس سيدنا أما
التثنية: سفر يف جاء حيث

الستطالع األموات يستحرضن وال والرفاء، السحر منكم أحد يستعملن ال
الحقيقة.

يف عاقلة مدركة نفس وجود مسألة يف واملاديني الروحيني بني قائًما النزاع يزال وال
يكفرون واملاديون العاقلة، الذات مصدر وهي بالروح، يقولون الدين فأصحاب اإلنسان،
للفكر الدماغ نسبة وأن اإلنسان، يف العاقلة القوى مصدر الدماغ بأن ويقولون بذلك،
ما كلَّ أي «هيوالني»؛ غري هو ما كلَّ يجحدون فهم للكبد، الصفراء أو للكىل، البول كنسبة
الخارجية، التأثريات به تتالعب مادية، آلة إالَّ هو إْن اإلنسان بأن ويقولون مادي، غري هو

يشء. كلُّ وانعدم الفكر، نور انطفأ أجله جاء إذا حتى
علمائه لسان عىل الفزيولجية علم سيما العلم به جاءنا ما إىل نظرنا «فإذا نقول:
يصحبها إنما حيوان أو إنسان من تصدر حركة كلَّ بأن يقولون أنهم نجد الطبيعيني؛
األعصاب، يف فناء عنه ينشأ اإلرادة أو الحس من فعل وكل العضلية، املادة من جزء احرتاق
واحدة لذرة أبًدا يمكن ليس أنه هذا ومعنى الدماغ، يف إتالف عنه ينشأ تفكري كل وكذا
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املادة من فالجزء عضيل أو عقيل عمل بدأ ما فإذا للحياة، مرتني تصلح أن املادة من
جديدة فمادة وتكرر العمل عاد فإذا تماًما، ينعدم إنما هذا لصدور يَُرصف الذي الحية
إنه أي اإلتالف، يف محفوظة النسبة أن والقاعدة دواليك، وكذلك ثانية، لصدوره تصلح
الدم يف الداخلة املستجدة املادة وإنما الحية، املادة تلف ازداد الحياة ظهور اشتد كلَّما
هذان يرتبط وإنما باستمرار، التلف هذا من تعوِّض الغذائية واملواد الهواء بواسطة
الكائن يف باآلخر الواحد يتصل التجديد وعامل اإلتالف فعامل باآلخر، الواحد العامالن
عند هذا من والحاصل للعيان، فيبدو اإلتالف عامل أما خفي، ي رسِّ التجديد وعامل الحي،

الحياة. مرحلة يف كثرية مرات يتجدد جسمنا أن العقل
العصبية القلية يف تتخزن فسفورية، اهتزازات عن عبارة الذاكرة إن املاديون: يقول
ما كلَّ أن تقرر وإذا ذلك، صح فإن الخارجية، التأثريات إليها تصل أن بعد الدماغ من
تزيد ال معلومة فرتة يف وتتجدد تنعدم وعظام عضلية، وأنسجة عصبية، قاليل من فينا
سبع يف تتالىش أن إىل بالتدريج فينا تنقص أن الذاكرة لقوة القتىض السنني؛ السبع عىل
بأن نشعر أنَّا عىل سابًقا، تعلَّمناه ما كلِّ تجديد إىل سنني سبع كلِّ يف نضطر وأن سنني،
يف وأنَّا ذاكرتنا، يف تغيري أقل يحدث لم فينا املتجددة املادة تيار بأن ذلك العكس؛ عىل األمر
ذرات استبدال برغم بأنه ينطق فالواقع وعليه حداثتنا، يف وقعت أموًرا نذكر الهرم إبَّان
«الهيويل» غري هناك أن عىل يدل ما وهو شخصيتنا، ثبات يؤيد فينا ما كلَّ فإن كياننا،
املادة، ينتاب تقلُّب أو ل تحوُّ من يطرأ ما كلِّ من اللطيف جوهرها يقيها روًحا، أو نفًسا
والعلوم املعارف وكذا فيها والذكريات الحوادث صور انطباع من يمنع ال هذا أن حني عىل

اإللهية.» القدرة عمل وهو طويًال، زمانًا يدوم انطباًعا
بالجسد؟ النفس اتصال يكون كيف ويشاهدوا امِلْغنطييس، التنويم إىل يروا أولم
هذا غري يف تخفى قدرات النفس يف تظهر وكيف مدهشة؟ غريبة بأعمال تقوم وكيف
املتعنتني، الضالني من كانوا أمهم الطبيعة عليه أظهرتهم بما يؤمنوا لم إن إنهم املوقف؟
الخارجية والتأثريات االنفعاالت أن ومعلوم الدماغ، والتأثريات االنفعاالت مرجع أن ومعلوم
ويجري لينقذها العصبي؛ املجموع إىل التأثريات هذه تحمل التي الدقيقة األلياف تهتز
فال بها، تقوم خاصة بوظيفة منها كلٌّ اختصت قد األعصاب أن ومعلوم فيها، حكمه
عصب كلُّ يقوم وإنما غريها، يف تؤثر هذه وال البرص، أعصاب يف تؤثر السمع أعصاب
— األثري يف التموُّجية الحركة أن نجد البرص حاسة مثًال بحثنا إذا ونحن له. ُخِلق بما
يمتد االهتزاز هذا أن ونجد اهتزاًزا، البرصي العصب يف تُحِدث — العني شبكة يف بتأثريها
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الحواس، مركز إىل يندفع هنا ومن قال: الدماغ، وسط يف املستقرة البرصية الطبقة إىل
البرصية. التأثريات نقل وظيفتها التي العنارص ويوقظ الدقيقة، القاليل يف ينترش حيث
أثبت وقد الدماغ، من خاص مكان يف تجتمع ثم تتفرق الحسية التأثريات هذه فكلُّ إذن
العلماء أثبت ولقد التأثريات، هذه وتكييف ع لتجمُّ الدماغ يف معينة أماكن وجود الترشيح
الحيوان يفقد أصولية؛ قطعة املخية املادة من قطعوا إذا أنهم بالتجربة الفزيولوجيون

البرصية. أو السمعية التأثريات إدراك قوة
إىل وصولها بعد االهتزازية الحركات هذه تتحول كيف املاديني: أحد سألت فإذا
يحدث الحسية القاليل تبلغ حينما إنها قال: فهمية؟ أفكار إىل الدماغ من النسبية مراكزها

الشوكي. النخاع قاليل يف يحدث ما الفعل ردِّ من فيها
مسيسها لدى رجلها تتشنج ذلك ومع رأسها، ُقِطع ضفدعة يف يحدث وهذا قال:
إن أي الدماغ؛ من الحسية القاليل مؤثرات يف يحدث نفسه فاألمر قال: مهيج، بحامض
وتمتد فيها، الكامنة القوة وتفزع تنتبه، الخارجي االهتزاز يبلغها عندما القرشية القلية
من فيها األخاديد ذات الرمادية املادة إىل تنقلها وهذه الغليظة، القاليل تبلغ حتى الحركة

محرك. أو أمر أو تأثري شكل عىل األعضاء إىل وتدفعها االهتزازات، تقوي التي الدماغ
بيد العصبي، باالهتزاز عنه املعرب الحسِّ مجرى بكيفية النفس ناكري مع نسلم إنا
أي اإلدراك، حادث هو الفعل، ورد الدماغ إىل الحادثات بلوغ بني خطري أمر فاتهم هؤالء أن
والتهيجات االهتزازات أن ذلك الخارجية، األمور من حدث بما اإلنسانية الشخصية دراية
وما إدراًكا، تُحِدث ال ولكنها مثلها حركاتها تولد مادية، حركات إال هي إن العصبية

وغايته. وعلته التنبيه هذا مصدر إلدراك العاقلة القوة تنبيه سوى نتيجتها
واملاء الكوليسرتين من متناسبة كميات من املركبة العصبية القلية إن قال:
هي االهتزازية والحركة مدركة، قوة بذاتها ليست … إلخ األوميك وحامض والفوسفور
يولد وانتصابها العصبية القلية هذه اهتزاز أن يُعَقل فكيف محضة، مادية حركة بذاتها
عاقلة شخصية وجود فيعلموننا الروحيون أما تبيانه، عن املاديون يعجز ما وهنا إدراًكا؟
يتم وعندما الخارجية، الحوادث من طرأ ما إىل االهتزاز بهذا تنتبه نفًسا، ى تُسمَّ فينا

اإلدراك. يحدث هذا انتباهها
داخل مستغرقني نكون عندما مثًال … الذهول حادث بيان بأجىل هذا ويؤيد قال:
أيًضا، ناقوسها طرق عن بل الساعة، تكتكة عن نغفل إنا األعمال، من عمل أيِّ يف حجرتنا
لها، ننتبه أن دون الدماغ حتى وبلغت سمعنا، عصب يف أثرت الصوت اهتزازات أن مع
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القاليل اهتزازات فيها أثَّرت وال تنتبه، لم أخرى بأفكاٍر املشتغلة نفسنا ألن إالَّ ذلك وما
تولِّد ال االختيار عديمة ذاتها املادة أن والحاصل السمعي، اإلدراك يحصل فلم الدماغية،
تعقل فال وأفكارها، العاقلة النفس إحساسات لِتبيان آلة الدماغية واملادة نفسها، من شيئًا
األوقات حركة تدرك ال مثًال الساعة آلة أن كما الفكرية، التعبريات من بواسطتها تصدر ملا
يدرك الدماغ أن زعم ومن عليها، املسطرة األفكار الكتاب قراطيس وال إليها، تشري التي

الكتابة. معاني والقرطاس الوقت، حركة تدرك الساعة أن يزعم كمن الفكر
من عليه قام ما ونْقض املادي، املذهب نقد يف عقولنا ونكد أنفسنا نعنِّت لنا وما
ويبني ذلك، عن يغنينا ما الطبيعيني ومشهوري املادية، فحول آراء من ولدينا أسس،
أصحاب حتى وحكمتها بعظمتها وينطق املوجودات، كلِّ يف ظاهرة الخالق قدرة أن للمأل
إالَّ يخنعون ال الكيمياء معامل بني عمرهم عامة وعربوا جلودهم، يف عاشوا ممن الجحود

. بنيِّ أثر ذو طبيعي هو بما إالَّ يؤمنون هم وال املحسوس، للظاهر
ذلك بعد من ليُجِري الكريم؛ القارئ يستعرضها اآلراء هذه من طائفة ُموِردون وإنَّا

هي: وهاك الصواب، سبيل متنكب أو ملؤثر، خاضع غري حكَمه
املحريات من إكسيلوكوب ى امُلسمَّ الحيوان إن يقول الرسبون جامعة يف ميلن: األستاذ
أن بعد ويموت منفرًدا، ويعيش الربيع، يف طائًرا يُرى الحيوان هذا إن قال: للفكر،
البيض وقت حان إذا حتى محكم، مكان يف ويعيش صغاره، يرى فال مبارشة، يبيض
بذخرية رته عمَّ ثم طويًال، رسدابًا فيها فحفرت الخشب من قطعة إىل األنثى عمدت
بنشارة وتأتي السكرية، األوراق وبعض األزهار، طلع وهي كاملة، سنة صغارها تكفي
ذلك فوق تضعها جديدة بذخرية تجيء ثم البيضة، تلك عىل سقًفا تجعلها الخشب
لها تمَّ فإذا أدوار، جملة من مكوَّنًا بيتها فتبني وهكذا أخرى، بيضة تضع ثم السقف،
من ويرى العجائب، هذه يرى إذ ليدهش اإلنسان إن األستاذ: قال وهلكت، ودَّعته ذلك،

املصادفة. نتيجة كلها إنها يقول: يزال ال من الناس
نوفق أن نستطيع دكتور يا كيف سائل: سأله االختمار، يف التجاريب صاحب باستور:
أن من بدًال درويس بأن اعلم قائًال: فأجابه الدينية؟ والتعاليم العلمية استكشافاتك بني
لشدة فرنيسيرضب مثل (وهو الربيطاني كالفالح إيماني يف جعلتني اعتقادي تزعزع

االستمساك).
جديًدا شيئًا فيه رأيت إال حيوانًا حت رشَّ ما قال البدن يف الدم دوران مستكشف هاريف:

اإللهية. العناية عىل يدل
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فإنهما القصور؛ يف يستويان دروين ومذهب المارك مذهب إن يقول جولييه: األستاذ
إىل هذه من التحول وال األرضية، الحياة إىل املائية الحياة من التحول إالَّ يفرسان ال
يناسب أن — العصفور سلف وهو — الزاحف الحيوان استطاع فكيف قال: الهوائية،
زاحف حيوان صورة من يتحول أن بعد إالَّ له تكون أن يمكن وال ليست التي البيئة
أجنحة له تكون أن قبل هوائية حياة له تكون أن يستطيع وكيف عصفور؟ صورة إىل
من عالقة أية هناك فهل ذلك، من استحالة أشد فإنها الحرشة مسألة أما نافعة؟
التي الحرشة ألن إليها؟ تنقلب التي الكاملة الحرشة وبني الدودة بني الحياة علم جهة
أجنحة إيجاد إىل فشيئًا شيئًا تصل فكيف املاء، األرضويف تحت الدودية الحياة اعتادت

لها؟! مجهولة بل عنها بعيدة هوائية لحياة تصلح لجسمها
«تنبيل». الدكتور إىل بها بعث ثم كتبها، رسائل أربع يف املاديني آراء دحض نيوتن:

النوع بأن القائل الرأي إن قال: األجنة علم ومؤسس الفيزيولوجية أقطاب من باير: فون
رجل قاله الجنون يف رأي أدخل — شك بال — هو السيمائية القردة من متولد اإلنساني

اإلنسان. تاريخ عىل
أعلن وقد والنبات، الحيوان عاملي يف القاعدة هي الفجائية التحوالت إن يقول دوفري:
الكبرية لألنواع الفجائي الظهور أن وثبت و«كوب» هيلر» و«سان «جوفر» الحقيقة هذه
ظهرت ومتى الجيولوجية، األرض يف كان الثدي؛ وذوات والطيور، كالزواحف الرئيسية

صفاتها. عىل حصلت
االرتقاء، مذهب بحسب نقضاأللوهية يستحيل بأنه «داروينا» كتابه يف يعرتف هكسيل:
يعرتف وهو ألحمق، «سبينوزا» تصوره كما اإلله وجود ينكر من إن آخر: مقال يف ويقول

القادرة. الفاعلة بالقوة أخريًا
اإلنسان يتأمل أن الدروينية النظريات إلبطال يكفي يقول جوليه: جوستاف دكتور
األحوال، جميع يف أنواعها وثبتت األرضية، الحياة عصور أقدم يف ظهرت فإنها الحرشة؛
بفعل التطور وتناقض البطيئة، املستمرة التحوالت من إليه ذهبوا ما تناقض فهي
طائرة، حرشة إىل الدودية حال من الرشنقة داخل تنقلب فإنها الخارجية، الفواعل
الدودية وهي — األوىل الحال بني عميقة الهوة أن كما الخارج، من عليها تأثري وال
جميع — كرامة وال — فيها تضيع هوة وهي الحرشة، حال وهي الثانية والحال —
دروين، مذهب لبطالن حسية شهادة أدت فالحرشة والالمركية، الدارونية النظريات

للعقل. املحرية العجيبة األولية غرائزها تفسري يف عجزه أثبت كما

16



مقدمة

هذه وجود إن يقول: األحياء عالم كتابه يف دروين ورشيك الطبيعة، علماء شيخ والس:
عىل املادة أوجدت خالقة، قوة وجود فيستلزم مدبرة، مرشدة قوة وجود يستلزم األحياء
بد ال ألنه مرشد؛ عقل وجود وثانيًا املمكنات، من التنوعات هذه حصول يجعل أسلوب
غاية من الخالقة القوة لهذه بد ال وثالثًا النشوء، درجات من درجة كلِّ يف اإلرشاد من
الجيولوجية العصور هذه طوال الوسيع، الكون هذا يف ودبرته خلقته فيما إليها ترمي
شيئًا يفهم الذي املخلوق هو اإلنسان، هي الغاية هذه أن وعندي والحارضة، الغابرة
منها ويستنتج فيها، التي القوى قيمة ويدرك ويستقيصأفعالها، الطبيعة، نواميس من

عليها. املتسلط العقل وجود
أن طبيعية، القردة من لإلنسان الطبيعي التاريخ يف القرابة إن يقول فاج: دوكلرت
أن يجب كان أنه (مع الصورة يف لنا مشابًها ُوِجد الرابع الحفري العهد يف اإلنسان
من اإلنسان والدة نعترب أن نستطيع ال إننا قال: ثم القردة) أسالفه إىل أقرب يكون

العلمية. األمور من — آخر حيوان أي من أو — القرد
من بأس ال أنه إالَّ العالم، خلق هللا أن يف شك عندي ليس قال: ١٥٩٢ سنة جسندي:

نفسه. من يتكون أن العالم يمكن كان كيف معرفة
يقول: ولكنه الكون، منها املركب الهيويل وجود إليه وينسب هللا، بوجود يسلم المارك:
اإللهية واألجسام الحياة وإن شيئًا، يفعل لم بخصائصها الهيويل خلق أن بعد تعاىل إنه
وجود يف الدين أهل يخالف ال الرجل فهذا قواها، ونتائج الهيويل، نتائج كلها والعقل
بعض مع يتفق هذا مذهبه أن عندي والرأي الخلق، كيفية يف يخالفهم بل الخالق،
الخالق إن يقولون: الذين املعتزلة أو القدرية مع ويسري املذاهب، أهل من املتكلمني
وقدًرا، قوى أفعالهم، يف املخلوقني مصالح عىل أصوله تنطبق نظاًما للكون وضع
هذه من وهم واالختيار، اإلرادة بطريق أو والسببية، التوليد بطريق آثارها عنها تصدر
املخلوقني قدرة تأثري أو ملصادرها، اآلثار بلزوم قولهم يف الفالسفة يخالفون ال الناحية

الزيدية. اإلمامية الشيعة طائفة اليوم إىل منهم باٍق أفعالهم، يف

يفعضالتنا، تؤثر التي القوة أهي بقاؤها؟ يتحتم التي القوة هي ما نفسه: سائًال سبنرس:
الصور وراء املستقرة املجهولة املطلقة القوة تلك هي بل كالَّ حواسنا؟ بها تشعر والتي
ولن تتغري لم أبدية، أنها من نتأكد فإننا ندركها أن إمكاننا عدم مع ونحن واملشاهدات،

العلل. علة وهي اآلبدين، أبد فباقية هي أما زائل يشء كلُّ تتغري،
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فقال: معه؟ نصنع وماذا دروين، مذهب يف قولك ما مؤمن: فيلسوف عالم سئل ولقد
أعظم. يَُعدُّ ساعة تصنع ساعًة يصنع فالذي عظيًما، يَُعدُّ ساعة يصنع من كان إذا

سؤاًال األهرام» «جريدة يف فنرش اإللهي» «العدل ملوضوع الزرقاوي األستاذ تمحل
عليها ينحدر التي كالزالقة السؤال هذا كان وملَّا األمر، هذا يهمه من كلِّ إىل هه وجَّ ا عامٍّ
لذلك والشكوك؛ الرِّيَب هذه مثل الناس روع يف يلقي أن الخطر أخطر وكان متورِّط، كلُّ
علة، يشفي أو غلة، ينقع ما إىل أصل أن عىس وهوادة، تريُّث يف األستاذ عىل الرد آثرت
آراء اع جمَّ وهي الكتاب، هذا بعض هي السؤال، هذا عىل ا ردٍّ «األهرام» يف رسائل فنرشت

والرب. الخري فيه ما إىل وهدانا هللا وفقنا يل، وأقلها لغريي، أكثرها أفكار، وعنعنة
… األستاذ سؤال وهاك
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الزرقاوي األستاذ نرشه الذي السؤال صورة

سواء الناس يكون بأن يقيض اإللهي العدل أن واملفكرين العلماء من الباحثون يرى أال
أفراد بني املماثلة تكون بأن العاقلة املخلوقات بني فارق يوجد ال أي والشقاء؛ السعادة يف
وعلم وسقم، صحة من عليها تتعاقب التي التغيريات يف أتمها عىل العاقلة األحياء هذه

شقاء؟ أو سعادة يسمونه ا ممَّ ذلك أشبه وما وفقر، وغنًى وجهل،
الكون نظام يف عدله وتجىلَّ الباهرة، صنعته يف قدرته ظهرت عادل، قادر هللا إن
التفصيلية باألدلة ثبتت التي القدسية، تعاىل هللا صفات أبني ملن اإللهي العدل وإن البديع،
الصفة تلك أثر هو فأين الكائنات. جميع يف لواضحٌة الصفات تلك آثار وإن اليقينية،
جعلها وقد املخلوقات هذه يف أثرها أين العاقلة؟ املخلوقات يف — العدل صفة — العظيمة
وأعطى كذلك، عمًرا يجعل ولم ملًكا زيًدا هللا جعل سعيًدا، وآخر شقيٍّا فريًقا فريقني؛ هللا
يف ويشقى يكد الذي الفالح هذا من باًال أهنأ خالًدا وجعل منها، خالًدا وحرم سعة بكًرا
مع — الفالح أي — وهو عوز، أو سداد من بحاجته يقوم ما ينتج وال وزرعه، حرثه
الجسم الصحيح املتسول هذا وإن للسؤال، يده يمد الذي املتسول من عيًشا أرغد ذلك
وبرد الهجري وحرِّ الطريق قارعة يف الناس يستجدي الذي املقعد األعمى من حاًال ألحسن
البعض من العقل نعمة سلب ملاذا واالستهزاء؟ اإليذاء إال نصيبه من ينل ولم الزمهرير،
علًما، األرض طباق يمأل عامًلا هذا جعل وملاذا اصطفاهم؟ ممن الكثريين عىل بها وأنعم
طحاها، وما األرض يعرف ال جاهًال اآلخر وجعل حقائقها، إىل األشياء يرد فيلسوًفا أو
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العاقلة املخلوقات يف التفاوت هذا كلُّ ملاذا املهلكة؟ املوارد حيث إىل بنفسه يزج أحمق أو
والعقل؟ الحكمة القدسية صفاته ومن واحد، والصانع واحدة صنعة وهي

مطلق الحظوظ، م مقسِّ — ذاته وتقدَّست اسمه جلَّ — وتعاىل سبحانه إنه ستقولون
نعم، فأقول: يُسأَلون، وهم يفعل عما يُسأَل وال يشاء، من يعطي ملكه، يف الترصف
بأنه اعتقاًدا فعله؛ ملاذا فعله يشء عن أسأل ال فإني ولهذا اإليمان، كلَّ بذلك مؤمن وأنا
هكذا؛ كان ملاذا وتعاىل سبحانه املطلق ترصفه عن أسأله ال كما حكمة، عن فعله سبحانه
عن والفالسفة والحكماء العلماء أسأل أنا وإنما أيًضا، حكمة عن صادر بأنه موقن فإني
وفريًقا بالسعادة فريًقا سبحانه اختصهللا ملاذا أي الحكمة؟ تلك هي ما نفسها؛ الحكمة
ومن عامة والحكماء الفالسفة من عليه اإلجابة أطلب ما وهو سؤايل، هو هذا بالشقاء،
فقريًا، وهذا غنيٍّا هذا يكون بأن يقيض الكون نظام إن تقولوا ال خاصة. اإلسالم علماء
الفقري؟ ذنب وما أقول فإني آخره؛ إىل … أعمى وهذا مبًرصا وهذا جاهًال، وهذا عامًلا وهذا
عليهم يُبنَى الذين هم الضعفاء هؤالء كان وملاذا األعمى؟ ذنب وما الجاهل؟ ذنب وما
ال السؤال هذا عن به تجيبون ما أن الحق ا؟ جدٍّ ثقيل وهو عبأه ويحملون الكون، نظام

الحائرين؟ وتهدي الصدور تشفي إجابة من فهل حائًرا، يَْهدي وال غليًال، يشفي
الفلكي الزرقاوي
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حرض أوانه جاء ما كلُّ وال أوانه، جاء يقال ما كلُّ وال يقال، يعرف ما كلُّ ما
أهله.

عيل اإلمام

يخطو أن بعد إالَّ صحيح ثابت يقني من وليس اليقني، خطوات من خطوة أول الشكُّ
وما والشكوك، بالريب عامرة مدرجة، صعبة مرحلة ويقطع األوىل، الخطوة هذه صاحبه
بيد نفسه، ومناجاة وتأمالته، تفكرياته، يف الرِّيَب؛ وانتابته الشك، ساوره إالَّ مخلوق من
يف والذين ضلوا الذين بعض بأن ذلك وعور، وعًمى وشك، شك بني بيِّنًا فرًقا هناك أن

الحق. نور وبني بينهم فيحول الشيطان، يعميهم مرض قلوبهم
عىل بها وتمر رساًعا، هاته الشك مرحلة تقطع التفكري أهل من طائفة أن حني عىل
— وعال جلَّ — املوىل نعت ولقد التامة، والسعادة األبدية الطمأنينة إىل تعود ثم عجل،
بالنفس ثم (٢) بالسوء. أمارة بأنها فوصفها (١) ثالثة: بنعوٍت النفس الكريم القرآن يف
َفاْدُخِيل * َمْرِضيًَّة َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا ثم: (٣) اللوامة.
إىل حال من تدرجها سبيل يف النفس تقطعه ما دليل وهو َجنَِّتي﴾. َواْدُخِيل * ِعبَاِدي ِيف

هلل. الوالية هنالك الكمال، تبلغ حتى حال،
ويركب يحلل املعامل، جدران بني عمره عامة مخلوقاتهللاعرب من إنسانًا أن أفهم أنا
فيكثر الطبيعة، مساتري ويهتك وحاالتها، أشكالها ويتعرَّف قواها، فيستظهر املادة، يف
الثقيل، العبء هذا تحمل عىل يقوى ال ويصبح عقله، ويضعف عقله، عىل ويزيد علمه،
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عقله عضل ألن معذور ويقال: عذر، شبه ذلك من له فيكون عشواء، خبط ويتخبط فيضل
العلمية. مسائله ثقل يستحمل لم

عليه، هي ما عىل األشياء حقائق تعرف عىل عكف كبريًا فيلسوًفا أن أيًضا وأفهم
حالة الحالتني، بني الدهر من ُمَالوة ووقف أوًال، فشك تأمالته يف العنان لنفسه فأطلق
أيًضا؛ معذور وهذا املخلصني، من وكان فاهتدى الهداية عاودته ثم اليقني، وحالة الشك
شكٍّ بعد غريه باللقاح أو بالوراثة اإليمان وألن اليقني، خطوات من خطوة أول الشك ألن

وتفكري. وتأمل
وتَلُوكها حني، املتبجِّ بعض أقالم ترسلها النكراء، النغمة لهذه معنًى أفهم ال ولكني
غرض أو أعصابهم، يف ضعف أو أنفسهم يف ملرٍض املتشائمني؛ املارقني بعض أفواه
ناس واملاديون ماديني، أو مالحدة أسميهم أن هؤالء عىل أستنكر أني عىل إليه، يسعون
أما الصواب، أو الخطأ من قيمته له مذهب ذلك بعد من ولهم عقل، ولهم تفكري، لهم
الناس من طائفة أو الخلق من جيًال أن سمعوا تقليدهم، يف ُعْمي فمقلدون، أصحابنا
أولئك وشامًال، ا عامٍّ البالء وكان فيُعَرفوا، يخالفوا أن إىل ذلك فساقهم بكذا، يقولون
غري بصائرهم تتعرف وال الحس، فوق ما إىل أبصارهم ترتفع فال جلودهم، يف يعيشون

املحسوس.
وإذا مخلوقاته، يف املتجلية عظمته ندرك ال كنا فإذا حكيم، صانع وهو عظيم، هللا
أنت تريد الحكمة، هذه وجود من يمنع هذا فليس الهيوالنية، عقولنا فوق حكمته كانت
أدركت لو ولكنك يشء، كلِّ حكمة وتتعرف يشء، كلِّ عىل تهيمن أن الضعيف املخلوق أيها
املكتُب كان فإذا أكرب، هللا فارق. من ق الخالَّ وبني بينك كان ملا يشء كلِّ يف خالقك حكمة
من الصانع هذا عقل يف وما وهندسته، النجار، صانعه حكمة يدرك خلفه تجلس الذي
كنسبتك للنجار املكتب فنسبة سواسية، والنجار املكتب هذا لكان إذن وأشكال، صور

الفارق). مع قياس تقريبية؛ نسبة (وهذه قدرته جلت ق للخالَّ
فاللذة بينهما، الفاصل الحد لآلن يُعَرف ولم طويالن، خطان واأللم اللذة إن قالوا:
مائدته وعىل الغني ترى وأنت أيًضا، نسبية ذلك بعد من والسعادة نسبي، واأللم نسبية
أتعس يكون قد أنه عىل سعيًدا، فتظنه باألموال عامرة داره وترى والرشاب، الطعام ألوان
وفضالت العيش بفتات بطنه يمأل خلقة، رثَّة أثواب تعلوه الطريق، يف يتسكع ل متسوِّ من
غري الخاطر، مطمنئ البال هادئ والزرقاء، الهواء ويلتحف الغرباء، يفرتش ثم اآلكلني،

الدنيا. ومتاعب الحياة، كدر من مهموم هو وال القطن، أسعار بهبوط مشغول
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ازدي��اد ف��ي راغ��ب م��ن إال ـ��ج��ب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ٌب

يف هي وليست إليها، يهتدوا فلم السعادة عن والعلماء والفهماء الحكماء بحث ولقد
الدنيا، هذه أعراض من عرض أو الحياة، هذه شئون من شأن يف وال الجاه، يف وال املال

املطمئنة. النفس مع هي الطمأنينة، يف هي وإنما
هذا يف الشقاء تعلل أن لها — تدرك أن تستطيع ما قدر عىل — عقولنا أن عىل
العالم هذا يف املصائب إن قالوا أنهم منها: كثرية، بعلل — أيًضا نسبي وهو — العالم

ونكد. كدر أو ألم غري من ارتقاء ال وإنه وتصهرها، النفس ي ترقِّ
تفسريًا املوضوع هذا يفرس أنه عىل البعض، يقره ال وقد األرواح، تناسخ باب ومنها
من أرقى مرتبة إىل مرتبة من تتدرج إنما النفس بأن ذلك فيه، شك وال معه، ريبة ال
امتحان يف ينجح لم فإذا عاليها، إىل الدراسية الفصول آيل من الطفل يتدرج كما األوىل،
ال كثرية أقاويل التناسخ وملسألة شأوه، يبلغ حتى وكروب، تعذيب يف وبقي الكرة، عاد

فليسمع! للسمع أذنان له ومن املقام، لها يتسع
النار. يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل لبدعة، النكراء النغمة هذه إن أال
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اعرتاضاتوتأمالت

أن عىل بقادرين نحن وما يرسة، وال يمنة عنها يحيد ال موليها، هو وجهة إنسان لكل
بيد األقالم، وحفت األيام، طالت ولو هللا، خلق ومعتقدات الناس، مبادئ من نبدِّل أو نغريِّ
وجوهنا، يف الزمن بها قذف التي املصيبة وقع من ونلطف نخفف أن نحاول ذلك مع أنا
كنا فال الحنيف، بالدين واالستهتار التبجح عرص والبدع، الضاللة عرص العرص، هذا ويف

يقرءون. ما بئس أال وجودنا، كان وال
املخلوقات، يف وأثره اإللهي، العدل عن الكالم من أسلفنا ما يف إملاًعا أْلَمعنا وقد أما
بلمعة فنجيء اإللهي، العدل عن الكالم يف ونسرتسل الحديث، يف نتبسط أن نريد فإنا
وما بخاطرنا، يقع بما أو لنا، يعن بما عليها نعقب ثم األديان، منكري معرتضات من
يقولون: والذين اآلخر واليوم باهلل يؤمنون ال الذين سيقول فنقول: تأملنا إليه يصل
إن والبهتان: الفرية قول هؤالء سيقول نعم تبلع.» وأرض تدفع أرحام إال هي «إن
عقل غري ومن (ميكانيكيٍّا) آليٍّا فعلها، تفعل مادية قوى عن كلها صادرة الطبيعة أعمال
وتنحل الجسم، ذرات فتتجمع والتدافع، التجاذب ناموس وهيمنة حكم تحت تدبُّر، وال
ذلك كلُّ وتلوينها، وأثمارها وأزهارها نموها ويحدث وتتوالد، وتنمو النباتات وتنشأ
ُقْل وهكذا والكهرباء، والنور والرطوبة، الحرارة هي فعالة، مؤثرات بأثر ويحدث يكون
األثري، دقائق تجمع بفعل ن فتتكوَّ الفلكية األجرام وأما آدم. وبني الحيوانات أجسام عن

الجاذبية. بقوة سريها يف وتنتقل
شاء متى يده يحرك اإلنسان ألن حرة؛ عاقلة علة عىل يدل ال كهذا فنظاٌم قالوا:
يكون فإنما يموت أن إىل يولد أن يوم من واحدة ناحية يف يحركها من وأما شاء، وكيفما
تتغري، ال محضة آلية فإنها الطبيعية، القوى شأن هو ذلك إرادة، وال لها عقل ال آلة

األزل. منذ شامل عام واحد، ونسق واحدة سنن عىل تعمل
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ليست بأنها تحكم التوِّ عىل فإنك بيداء، أو صحراء يف ساعة وجدت هبك نقول:
بالفن إملام وله مفكر، صانعها وأن مصنوعة، بأنها تحكم ولكنك الصحراء، عمل من
«ساعاتي» بدون ساعة توجد أن عقًال يمكن ال بأنه ذلك إلخ. … ويعمل يريد والصناعة،
هذه من لصناعتها ما عىل يدل إنما وتعقل وحذق بإحكام وصناعتها الساعة فوجود

املؤثر. وجود عىل األثر دل لقد الصانع، وإرادة وقدرة مهارة وعىل الصفات،

هللا وجود فكرة

ولم الغابر، اإلنسان وبني بيننا الطوفان فصل ولقد بأثره، يشء كلِّ عىل يُستَدل إنما
نتعرف أن لنا تهيأ وال املقدسة، الكتب لنا حفظته ما إال وشئونه أعماله من نعرف
الطبقات يف أْلَفوها غليظة، مصنوعاٍت العلماء استكشف أن بعد إالَّ األجيال تلك مدنيات

العصور. بتلك املتعلقة
نقدر أن أمكننا وهنالك العصور، هذه إنسان عقل إليه وصل ما مقدار عرفنا هنالك
الصنعة بأن القول من إليه نذهب ما وهو النسبي، الكمال من مدينة إليه بلغت ما مقدار

املؤثر. عىل واألثر الصانع، عىل دليل
ولكل علة، من معلول لكلِّ بد ال أنه املعروف واملألوف عقًال، املقبول إن نقول:
وأهمية وقوة عظمة بمقدار تكون وأهميتها وقوتها العلة عظمة إنما سبب، من مسبب
لوجودها، بمانع العلة ظهور عدم كان فما ظاهرة، غري خفية العلة كانت ولو املعلول،
آنست الجو، إىل تتطلع واقف وأنت إنك مثًال: لذلك ولنرضب وأثرها، فعلها دون حائل وال
إذ الحال هذه عىل أنت وبينا برصك، واسرتعى نظرك فاستلفت الفضاء، يف يحلِّق طريًا

تره. لم راٍم برمية شاهق من يسقط هذا بالطري
الطري، هذا صوَّب قد مسدًسا أو «بندقية» يحمل إنسانًا بأن تحكم وأنك بد ال هنالك
عقًال الحكم هذا حكمت أنك والواقع دربة، ذو مبرص حاذق ماهر املصوب هذا وأن
هذا وألن ذهنك، يف حيًزا تشغل أن بد ال رأيتها حالة ألن الضارب؛ تر لم ولو ا، وحسٍّ

عقًال. املقبول هو الحكم
فعله، يف ذلك أثر رأيت ألنك مبرص؛ أو ماهر وأنه فاعًال، هناك أن عىل حكمت وأنت
بآثاره — شأنه جلَّ — هللا وجود عىل يستدل أن يريد الذي العاقل شأن ذلك تره، لم ولو

مخلوقاته. يف

26



السعادة؟ أين

لتحقيق وطول حول من فيه ما بكلِّ ويسعى غاية، إىل ينزع الوجود هذا يف من كل
والشيخ: والكهل الكامل، والرجل واليافع، مهده، يف الطفل سألت أنك ولو الغاية، هذه
سواسية، الباب هذا يف فالناس سعيًدا، يكون أن يريد إنه التوِّ عىل لك لقال يحب؟ ماذا

إليه. يسعون واحد ومسًعى عليه، يتناضلون واحد غرض عند ينتهون
الغاية، هذه تحقيق يف يختلفون فإنهم واحًدا ومقصدهم واحدة، غايتهم كانت ولنئ
السعادة، وهي أال واحدة، والغاية الوسائل تنوعت إليها، املوصلة السبيل سلوك ويف

ونظر. واستعداد مزاج من الناس يف ما باختالف إليها الوصول سبيل واختلف
نسكه يف واملتدين خمره، كأس يف والسكري املال، جمع يف سعادته يجد فاملايل

الغاية. اتفقت وإن امليول، باختالف تختلف نسبية، لذائذ كلها وهي وصلواته،
القليل؛ إال يلقها فلم السعادة، عن يبحثون عمرهم عامة والحكماء العلماء عرب ولقد
من عرض يف وال النفوذ، يف وال القوة، يف وال الجاه، يف وال املال، يف السعادة ليست إذ

القلب. وطمأنينة الضمري، راحة يف هي وإنما الدنيا، هذه أعراض
هذا كان ولنئ حوله، مكان كلِّ يف السعادة عن البحث يحاول من ضل لقد أجل،
عنه. بعيدة أنها ويظن الحياة، هذه مظاهر من مظهر يف يتطلبها من منه فأعجب عجبًا
خارجة وال تطلبه فيما ليست الحقيقية والسعادة نسبية، ولكنها فيه، إالَّ هي وما
كلِّ يف عنها نسأل ونحن الصدق، وقول الخري، عمل من هللا يريض فيما هي وإنما عنه،
وال نراها ال ولكن ومعنا، بمقدرتنا وهي وهناك، هنا منشودة كضالة ونتفقدها مكان،
اإلنسان ينفع وماذا بنفسه! شقي وهو مكانته أو جاهه أو بماله سعيد من كم بها، نحس
مما يشء ينقصك وما سعيًدا تكون أن تستطيع وأنت نفسه؟! وخرس كله العالم ربح لو
كماالتها. إلدراك وتعمل والخري، للرب تسعى طيبة، نفس فيك تكون أن إالَّ لذلك يلزم
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إالَّ أدركها وما هللا، خالئق من كثريًا اللذة هذه وفاتت السعادة، هذه توارت وإنما
وهنالك الطاهر، الوجدان يتبني هنالك الحقيقة، شطر وجوههم وولوا أخلصوا، الذين

مرضية. راضية ربها إىل رجعت قد مطمئنة، آمنة النفس تكون
اعرتاض إىل انتقلنا إذا نُعذَر ولعلنا املوضوع، هذا يف قول من أسلفنا بما نجتزئ
ويف فينا موجوًدا هللا كان إذا بعضهم: قال ربما فنقول: الالدينيني اعرتاضات من آخر

… والجواب املوت؟ بعد نراه وهل به، نحس وال نراه ال فِلَم مكان، كلِّ
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الروح يف

ندرك أن يمكننا ليس معروفة، مألوفة حواس من فينا بما أننا ذلك يف والوجه نقول: إنا
لن الحاسة وهذه ذلك، لندرك لها بحاجة نحن أخرى حاسة ولكن شأنه، جل الخالق
الفيلسوف أو فالعالم متعددة، سبل ولذلك وكدح؛ وعناء وجهاد، بجهد إالَّ فينا تُخَلق
خواص وإدراك والتحصيل البحث عىل فيعكف معارفه، دائرة توسيع طريق من يتبعها
البحث عنان لها ليطلق بنفسه؛ يخلو ذلك بعد من هو ثم وكيفياتها، وماهياتها الطبيعة
طريق من الحقيقة إىل يصل أن يريد إنه أي للوصول؛ سبيله وهذه والتأمل والتفكري
واالعتكاف والصيام الصالة طريق من ذلك إىل يصل أن يريد فإنه املتدين وأما العقل.
عندي وهو الوجدان، إدراك طريق من ذلك إىل يسعى من وهناك والتعبد. التنسك عىل

املتصوفة. هم هؤالء وأصحاب الغاية، هذه إىل موصلة طريق أقرب
ال صعوبات يلقى أن بعد إالَّ املرء يدركها ال كهذه حالة فإن األمر من يكن ومهما
تبلغ أن بعد إال مريٌد الدرجة هذه يبلغ ال هنالك ِنْشدانه، إىل يصل حتى تذليلها؛ من بد

النقاء. درجة روحه
وإنما شديد، جهد بذل بعد إالَّ يصل أن — كان مهما — ملخلوق يمكن فال إذن
يمكن ال فيه رضورية صفات عىل نستدل أن نستطيع تعاىل وجوده برهان مقدمة من
الصفات هذه وأهم نقول: الدينية، املسائل أعظم من مسألة وهذه إلًها، يكون أن بغريها
متناه غري الكل، ضابط التغري، ممتنع مادي، غري أزيل، أحد وتعاىل سبحانه أنه وألزمها

الكماالت. وسائر والعدل الوجود يف
لذلك وليس هللا، تناهي عدم يدرك أن قدرته فوق ويكون اإلنسان عقل يقرص وإنما
ويتصور محدوًدا، — قدرته جلَّت — املوىل فيتصور واألدبي، العقيل تأخره إالَّ سبب من
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به يليق ال السماوات أعىل يف رفيع عرش عىل جالًسا ويتصوره له، متشابهة صوًرا له
حقرية. صغرية أمور يف التدخل

بأرسها والكائنات األجسام إىل ينفذ واللطافة الدقة منتهى يف سياًال فلنتصور قالوا:
الروحاني الجسم أن عىل أجزائه، كلِّ يف الهيوالني الجسد يف الروحاني الجسم ينفذ كما
وإدراكها، إلحساسها الناقل والعامل الروح ألفكار موصل هو بل عاقًال، ذاته يف ليس
الهواء يصري كما واحًدا معه فتصري الروح، فكر القول نوع عىل تترشب السيالة فمادته
يسوغ هكذا الريح، وهزيج الهواء، دوي مجاًزا: نقول فكما قالوا: واحًدا، الصوت مع
عاقل، إنه الروحاني: السيال عن فنقول للعلة، ما للمعلول ننسب أن املجاز بطريق لنا

أخرى. وعلة بسبب يعقل وإنما يعقل، ال بذاته هذا الروحاني والسيال
تفوتها، املادية العوامل من وكثري شعورها يف محدودة الجسدية أعيننا إن قالوا:
نؤمن أننا مع ينقله، الذي العامل نبرص أن لنا يمكن وال الوباء، مفاعيل نرى مثًال وإنا
وال بأعيننا نرى وال الجاذبية بقوة تسري الفلكية األجرام ونشاهد بفعله، ونحس بوجوده
النفس، بأعني إال نراها أن يمكن فال الروحية األشياء أما القوة، هذه املكربة بنظاراتنا
عميق، واد يف مستقر كإنسان ذلك مثل قالوا: الحقيقة. نرى وهنالك الكمايل، الرقي هنالك
بعض انتشار من وجودها يتحقق وإنما الشمس، يرى فال جانب، كلِّ من ضباب يكتنفه
ارتقائه، قدر عىل وضوًحا حوله النور ازداد الجبل يف يصعد طفق فإذا حوله، النور
هكذا جالئها، كلِّ يف الشمس أبرص النقي الهواء وبلغ الكثيف، الضباب فوق تعاىل ومتى
نظر يف أنه إالَّ لطافته لتناهي نظرنا عن خفيٍّا كان ولنئ الروحاني كساؤها النفس فإن
قدر عىل ولطافة دقة يزداد الكساء فهذا كثري، شعور عن تعوقها غليظة، مادة النفس
النور. رؤية عن نظرها تحجب ضبابية كطبقات النفس نقائص ألن األدبي؛ الروح ترقي
فيها االستعداد بنقص رؤيته عن محجوبة ألنها هللا؛ تشاهد فال الناقصة األرواح أما

لذلك.

30



اخلريوالرش

هو يشء وال بذاته، خري هو يشء العالم يف «ليس أرسطو: الكبري اليونان فيلسوف يقول
حقيقة.» هنالك تكون فال خريًا، والرش ا، رشٍّ الخري ينقلب وقد بالوضع، بل بذاته، رش

خريًا يعترب إنما منهما واحد كلَّ وأن نسبيان، والرش الخري أن عنده فالرأي نقول:
نصبو ما إىل بنا ببالغ هذا وليس تحوطه، التي واألحوال وللزمان للمكان بالنسبة ا رشٍّ أو
والرش بالخري القول يف املادي املذهب أصحاب مع نتمىشَّ أن نريد نحن وإنما إليه،
إذا يتساءلون: إنهم فنقول العقوبة، وتوقيع املسئولية عىل الكالم ويف والعقاب، والثواب
جلَّت — وسعه يف كان أما ناقًصا؟ هللا خلقه فلماذا اإلنسان، يف نقائص نتيجة الرش كان

األرض؟ عىل من وجوده وينمحي الرش، بذلك فينتفي كامًال، يبدعه أن — قدرته
وجود عدم إن فنقول الخري، عدم الرش نسمي أن بعيد وال بغريب ليس ونقول:
كما الرش، لدواعي إطالق هو إنما مكان من الخري وامتناع للرش، وجود هو إنما الخري

الربودة. انعدمت الحرارة وجدت فإذا الحرارة، وجود عدم عىل الربد مثًال نطلق
قالوا: اإلنسان، فمصدره الرش أما الخري، إال يريد ال فهو املحض، الخري هو وهللا
معقول غري بعيد وهذا قلنا: لها؟ الزمة ونتيجة الطبيعة، آثار من أثًرا الرش يكون ال وملاذا
— حاول مهما — اإلنسان أمكن ملا الطبيعة نتائج من الرش كان لو ألنه مقبول؛ وال
واستعدادات مواهب من فيه بما اإلنسان أن — اليقني علم — نعلم ونحن يتجنبه أن
هلكته. من للنجاة ومفازة مخرًجا له ويجد ويقاومه، ويتفاداه الرش يحول أن يستطيع
مبعث وأنه الرش، يخلق الذي هو اإلنسان أن املعقول والصواب ذلك يف الوجه وإنما

منه. وظهوره به اتصافه بحسب الظلم ومصدر الرذائل، وموئل املفاسد،
نقيصة، كلِّ عن بعيدين خريين كاملني الناس — حكمته جلَّت — هللا يخلق أن أما
أفكارنا ويالزم وجداننا، يساكن ما وليس العالية، اإللهية الحكمة مع يكون ال هذا فإنما
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بحكمته هللا أراد وإنما كثري، وال قليل يف الحكمة من هذا ليس «وشطحات» فكرات من
ملا وتعاىل سبحانه فعل ولو وجزاًفا، مجانًا الكمال املخلوق يعطي ال أن وتدبريه وعظمته
ممتعة. صحيحة لذة فيها وجد وال قْدرها، حقَّ النعمة هذه يقدر أن اإلنسان استطاع

والصحة — قيمتها لها وتعرف قدرها، حق الصحة تقدر أن تستطيع ال أنك فكما
قدر تقدير عىل قادر غري أنت أيًضا فكذلك املرىض— إال يراه ال األصحاء رءوس عىل تاج

للعمل. والنشاط والجد بالكد إال — الكمال نعمة — النعمة هذه
كمالنا يف وتركنا بدء، بادئ الكمال وهبنا قد — شأنه جلَّ — املوىل كان لو بل
العوالم ترقي عن الناتجة العامة الحركة ووقفت الحياة، لتعطلت إذن الحال، هذه عىل

حياة. وال فيه حركة ال بائًرا، خاثًرا الكون هذا وأصبح والكائنات،
وعملها، بجدها كمالها النفس تكتسب أن — ولطفه بحكمته — تعاىل هللا أراد وإنما
وكدها. وجدها بسعيها غايتها وتدرك والرش، الخري بني تميز مخرية حرية لها وأطلق

العلم منابع من الحقيقة نتلمس الحياة هذه يف زلنا ما ونحن املوىل، حكمة هذه
ومناهله.
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املخلوقات خلق يف حكمة هلل بأن القول حدِّ عند السابقة الكلمة يف الحديث بنا انتهى
جلَّت — هللا إن وقلنا: والكد، والعمل بالجد الكمال إىل أرواحهم محتاجة أنفسهم، ناقصة
إلدراك والعمل والنشاط الجد يعوزها ال تامة كاملة املخلوقات خلق قد كان لو — قدرته
طوال تعيش كيف انظر الحقيقية. والسعادة األبدية الحياة بلذة نشعر كنَّا ملا كماالتها؛
تحس وال قدرها، الصحة هذه تقدر ال ولكنك تحدوك، والعافية تالبسك والصحة حياتك

املرض. ألم تذوق أن بعد إال العافية هذه بلذة
وجوههم يولون إذ — وعال جلَّ — الخالق حكمة يف الشك الناس بعض يخامر ولقد
الضعيف، عىل القوي وتسلط وفوىض، وحشية من ينتابه وما الحيوان، عالم شْطَر
يسمونه ما يقع حيث هنالك مسكني، هزيل من نظره عليه يقع ما كلَّ الشديد واجتياح

األنسب. وبقاء البقاء تنازع
عىل تكون أن ونريدها بعيوننا، املوىل حكمة يف ننظر بأننا القول أسلفنا قد أنا عىل
كنه إدراك عىل تقوى ال ضعيفة، ضئيلة هذه الهيوالنية عقولنا ولكن أدمغتنا، أقيسة
حاسة واعتدناها، ألفناها التي الحواس غري أخرى حاسة إىل بحاجة وإننا الخالق، حكمة
الضعيف بعقله اإلنسان نظر فإذا ذلك. إدراك إىل الوصول عىل تساعدنا عالية روحانية
القوي وقتل العيش، عىل وتنازع للبقاء، تناحر من الحيوان عالم يف ما إىل هذا الضئيل
هذه، فريسته من هو كيانه وليحفظ به، ليقتات أمامه؛ الظروف به تقذف ضعيف كل
يدعونها التي العدالة وأين الفوىض؟ هذه يف إذن اإللهية الحكمة وأين نفسه: يف قال
هذه يف يَْعتِورنا ما كلِّ يف الوهم مع نعيش أننا عندنا والرأي نقول: بها؟ ويرتنمون
مع نعيش ذلك كلِّ يف إننا نقول: ومعارفنا، ومعلوماتنا وأقيستنا أنظمتنا ويف الحياة
وإن علينا، غالبة الواهمة القوة فإن والعقل؛ بالتحقيق نعيش مما أكثر والوجدان الوهم
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الخيال لنا فيجسم كبًشا أو طريًا يذبح إنسان عىل نظرنا يقع فينا، متحكم الوجدان تيار
أن الفالسفة بعض عند والرأي الشقاء، وبالغ األلم، شديد من الحيوان لهذا يكون ما

نفسه. فينىس يؤخذ الذبيح ألن أبًدا؛ يؤلم ال الذبح
عميق، نوم بالدفء، إحساس إنه الذبيح: شعور حالة ويف الذبح حالة يف ولس يقول

أبدي. نسيان
مدار وإنما نقول: ظاهر؟ رش من ينشأ أن حقيقي لخري يمكن كيف بعضهم: يقول
ما كلِّ معالجة نحاول أن نريد فينا نقٍص من نحسه ما مع أننا الذمة، ومستقر الالئمة
الروح هي وما والجسد، بالروح أحياء فنحن نفكر. إننا وتخيالت. فكر من بخاطرنا يقع
الجسد هذا وإنما يعلوه، الذي للثوب الجسد كنسبة للجسد الروح نسبة الجسد؟ هو وما
خلعنا الفرتة هذه انقضت فإذا وقت، إىل وقت من نلبسه أو ثَّره ندَّ كِدثار، أو كثياب
وإنما أبًدا، الجسد لهذا قيمة ثمت ليست وخلق. رث إذا الثوب نخلع كما الجسد هذا
للحياة، الحقيقي الجوهر وهو بالروح، تقوم إنما الشخصية واملاهية الحقيقية القيمة
حني؟ بعد تخلعه ثم تلبسه ثوب أهمية تكون فماذا للجسد، والالحقة السابقة الروح تلك
ونخىش والوهم، الخيال مع ونعيش باملاديات، التعلق يف نغلو املادية حياتنا يف أننا إال
يف وانطالقها حبسها، من الروح وخروج املادي الرداء هذا خلع إال هو إْن واملوت املوت،
الطرِي كرسور االنطالق وهذا الفراق بهذا ورسورها له، استعدت الذي الروحاني العالم
وخرج الصعداء، س فتنفَّ القفص، باب له فتحت ثم الزمن من ردًحا قفص يف حبسته
الحياة ذلك، وراء من وإنما الفراق، من جزع وال املوت من خوف فال الفضاء، يف يحلِّق

األبدية. والسعادة الحقة
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الكيل للوجود األرضبالنسبة

تصديقي. (١) قسمان: وهو العقل. عند اليشء من املاثلة الصورة هو العلم:
وتصوري. (٢)

ذلك وغري (٢) فتصديق. اإلذعان سبيل عىل التقريبية للنسبة إدراًكا كان فإن (١)
عن أو الناحية تلك من العلم يأتيهم جيل كلِّ أهل من والكافة الخلق، من والعامة تصور.
فيأتيهم الناس من الخاصة وأما والتصديق، اإلذعان طريق من أي األول، النوع طريق
إملاًعا؛ بالكالم ونلمع قليًال، الحديث يف ولنتبسط والتفكر، والتأمل التصور طريق عن ذلك
إْن عليه نعيش الذي هذا عاملنا أن عىل وندله الكون، عظمة من يشء عىل القارئ لنطلع
الدنيا عن جاهًال أو صبيٍّا سألت إذا فنقول: املطلق الوجود محيط يف طافية كحبة إال هو
السؤال وجهت أنك ولو فيه، نعيش الذي البلد هذ مرص، إنها التو: عىل أجابك هي؟ ما
مرص بأنها الدنيا لك ر لصوَّ العالم أخبار من بيشء إملام له ممن عادي رجل إىل هذا
وتوسع أكثر، بيشء علًما زادك أرقى إنسانًا ساءلت كلما وهكذا وأوروبا، وباريس ولندن
ماهيتنا مع تتسع تقريبية صورة الخلق عند والدنيا عندنا فالعالم العالم، تعريف يف
عظيًما املوجود كان وكلما معرفة، من لناه حصَّ وما علمنا، مبلغ مع وتتناسب اإلدراكية،
إذ الوجود؛ (١) وهي: أمور، أربعة من له بد ال الوجود هذا وموِجد أعظم، املوِجد كان
الوجود. هذ إيجاد عىل قادًرا يكون أن بد ال إذ والقدرة؛ (٢) موجوًدا. يكون أن بد ال
صنع قد يكون أن بد ال إذ واإلرادة؛ (٤) يصنع. بما عامًلا يكون أن بد ال إذ والعلم؛ (٣)

مطلًقا. الوجود الواجب هو هذا وتدبر، وإحكام بإرادة هذا
يؤمن أنه إيمانه حقِّ من أن ويعلم لها، حدَّ ال التي هللا بقدرة املؤمن يؤمن ولقد
ولقد الوجدان، طريق من ذلك يكون وإنما مطلًقا، الوجود لواجب الالنهائية بالقدرة
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النفس مطمنئ آمن فاألول بعلمه، ويشذ بعقله، فيضل العالم، ويفكر املتأمل، يتأمل
بعلمه. يضل وقد بعقله، يشقى فقد اآلخر أما الحال، طيب البال، مرتاح

وعميل، نظري اثنني: قسمني إىل مة ُمقسَّ قديًما الفلسفة أبحاث كانت ولقد نقول:
وإلهيات. ورياضيات طبيعيات إىل ينقسم والنظري

يتناول أن وإما األخالق، علم ى ويُسمَّ وأحواله، اإلنسان أعمال يتناول أن إما والعميل
مدينته، أهل مع اإلنسان يتناول أن وإما املنزل، تدبري ويسمى بيته، وأهل هو اإلنسان،

السياسة. علم ويسمى
دراسة من لهم بد ال والعقل العلم طريق من الحقيقة إىل يصلوا أن يريدون فالذين
التطور لناموس خاضع والعلم الكثرية، والفروع املحدثة بالعلوم إتباعها ثم العلوم، هذه
وهو خطوة، النسبي الكمال صوب يتدرج يوم وكل — األشياء من كغريه — واالرتقاء

مهده. يف يزال ال الطويل عمره من وعربه قطعه ما ومع ذلك مع
بنور األرض فأرشقت املستكشفون، واستكشف املخرتعون، اخرتع لقد سيقولون
الهواء، ر وسخَّ الفضاء، يف وحلَّق املاء، عباب اإلنسان فغاص وترعرع، العلم وزها ربها،
أنه لو الغابر الزمن إنسان إن سيقولون مدنية. من ذلك وراء وما علم، من ذلك بعد فما
الحارض؛ العرص ومدنية اليوم، حضارة إليه وصلت ما عىل نظره فوقع يُبَعث أن له أُِتيح
باإلنسان ال تسكنها باملالئكة أحرى فصارت النعيم، جنة صارت قد األرض هذه أن لظن

فساًدا. األرض يف ويعيث يظلم يزال ال الذي
نرتطم بما مألى مظلمة، حجرة يف نعيش زلنا ما أننا نعتقد نزال فال نحن أما
تغيري بني والتحول، التطور لناموس خاضعة بعُد وهي حقائق، نظنها أشياء من فيه
ثم املعارف، جو يف وتبديل تغيري من الراديوم استكشاف أحدثه ما إىل انظر وتبديل،
الناس، أدمغة يف متغلغًال كان وما «أينشتني» للعالمة النسبية نظرية أحدثته ما إىل انظر
العلمية الحقائق قيمة عىل واحكم به، نادى بما غالييل ينادي أن قبل فطرهم يف مرتكًزا

ثباتها. ومقدار
ثم محدود، نطاق يف العلم وكان ضيقة، دائرة يف محصورة املعرفة كانت لقد
يف البحث وسنعالج السعة، من مبلغها بلغت حتى فشيئًا شيئًا العلم زاوية انفرجت

التايل. املقال يف عوالم من فيه وما الوجود، من األرض مكانة
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الكون حول

الصانع كان وأعظم وأهم وأتقن أتم املصنوع كان كلما إنه الكلمة هذه غري يف قلنا
هذه من املوضوع ونعالج الكتابة نعاود أن نريد واآلن واإلبداع، الصنع عىل وأقدر أعظم
املعلوم إن فنقول: العظمة، بهذه العلم من يشء عىل لنكون الكون؛ عظمة ناحية الناحية،
يف تُذَكر ال الكون عظمة حيال أنها بيد عظيمة، هائلة وأنها ا، جدٍّ كبرية األرض أن لنا
الذي باليشء ليست — بعضهم قول عىل — العلمي التحقيق ولدى ساقة، وال مقدمة
لها ل أوَّ ال التي العوالم تلك حرص، وال حدٌّ عليها يقع ال التي العوالم جانب إىل يُذَكر

يُوَصف. آخر وال يُعَرف،
بمقدار الشمس عن تبعد وإنها ميل، ٢٣٧٠٠ يبلغ األرضية الكرة محيط إن نقول

دقائق. ٨ يف االثنني بني البعد مسافة يقطع النور وإن تقريبًا، ميل ٩٢٠٠٠٠٠٠
سائل كأنه شيئًا السحاب؛ من خالية صافية ليلة ويف الجو، يف آنست ولعلك نقول:
طريق ويسمونها املجرة، فإنه صافية ليلة يف ذلك رأيت كنت إذا تبن، كأنه أو لبني
أبواب فيسمونها الدين أصحاب أما اللبني»، «الطريق اسم: اإلنكليز عليها ويطلق التبانة،
الشمال من الجو تعرتض العني، رأي تراها وأنت شموسها، من واحدة وشمسنا السماء،

الغربي. الجنوب إىل الرشقي
فزاد الفكر، زاوية وانفرجت املعارف، دائرة واتسعت العلوم، تطورت ولقد نقول:
مواقفه. ونحرض فيه، نعيش جوٍّا ييضء الذي العلمي النور من الضئيل البصيص ذلك
ما وبفضل واالستكشافات، املخرتعات بفضل حثيثًا ا تقدمٍّ تقدم قد الفلك علم بأن ذلك

والبحث. املعرفة يف حظه نيل عىل تساعده التي املعدات من العلم به أيده
من العلم معاهد يف العلم لطالب األساتذة يلقنه الذي املعروف، املعلوم كان ولقد
عىل تزيد ال املجرة تلك يف معرفتها إىل العلم وصل التي الشموس أن خلت سنة أربعني



املخلوقات يف أثره وأين اإللهي العدل

يبلغ ما الشموس من العلم عرف فقد — العرص هذا ويف — اآلن أما شمس، مليون ١٨
شمس. مليون ٢٤٢

يزداد وقد الشموس، حيث من العلم بلغه وما املعرفة، إليه وصلت ما عدد هذا
يف ظهرت كما غريها، أخرى وشموس الشموس فتظهر اإلنسان، معرفة وتزداد االخرتاع،

وتوابع. سيارات الشموس هذه من شمس لكلِّ يكون وقد املايض،
— األكرب بالتلسكوب املتصلة التصوير ألواح يف رأى إنه «هيل»: الدكتور يقول
مليون (١٤٠) عنا بعدها يبلغ سديم، ألف ألف نحو — بوصة ١٠٠ مرآته قطر البالغ
بني الواقعة املسافة يقطع أو أرضنا إىل يصل الشمس نور بأن القول أسلفنا ولقد سنة،
الحديدية السكة قطار يقطعها املسافة وهذه ثانية، و١٨ دقائق ٨ يف واألرض الشمس

سنة. ١٢ نحو يف املدفع قلة وتقطعها سنة، ٣٦٥ نحو يف
يبلغ ا، جدٍّ بعيدة أبعاد عىل منترشة الشاسع، الفضاء يف منثورة السدم هذه أن عىل
مادة منها سديم كل ويف نورية، سنة ١٨٠٠٠٠٠ نحو منها واآلخر الواحد بني البعد
املجرة، شموس من واحدة الشمس أن ومعلوم شمسنا، مثل شمس مليون لتكوين تكفي

السدم. من سديم نفسها املجرة وأن
العظمة؟! هذه ونقدر بها نفقه قلوب لنا وهل بها، نسمع آذان لنا فهل

التي الكلمات من بغريها وسنردفها الكون، عظمة من رسده يف نرغب مما ملعة هذه
غلف وعليها مرض قلوبهم يف الذين يعلم حتى املوضوع؛ هذا من ونستزيد فيها نتبسط
أن نحاول نحن وإنما تعلم، أو تُحدَّ أن من وأعظم أجل — شأنه جلَّ — الخالق عظمة أن
التوفيق. ويل وهللا الضعيفة، الهيوالنية العقول بهذه لنا يقع عساه ما األفهام إىل نقرِّب
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(١) الكون عظمة

الهيوالني العقل ذلك يقدرها ال عظمة للكون أن للقارئ يتبني فيه القول أسلفنا مما
الكون عظمة يف الكالم نعاود أنَّا عىل وتفوق، قوة من أوتي ومهما حاول، مهما الضعيف
املسافة هذه يقطع أن إلنسان أُِتيح فإذا ميل، األرض٢٤٠٠٠ محيط أن نعلم إننا فنقول:
يوم، كلِّ يف ميل ٨٠٠ سفره متوسط وكان البخارية، بالسفن وبحًرا الحديد، بالسكة برٍّا

كامل. شهر من أقل يف األرض حول يدور أن يستطيع ال فإنه
حقرية ضئيلة عظمة ولكنها مهاتر، أو مكابر، أو جاحد، إال ينكرها ال عظمة وهذه
السماء يف ترمقها التي الشمس، من أصغر بأنها ذلك الكون؛ عظمة جانب إىل صغرية
فحجمها إذن ميل، ٨٦٦٠٠٠ يبلغ الحقيقي الشمس قطر فإن شرب؛ قطره قرص كأنها
من أكرب فجرمها وإذن مرة، ١٢٣١٠٠٠ بنحو األرض حجم من أكرب القياس هذا عىل

مرة. ٣٣٣٤٣٠ بنحو األرض جرم
ال بما أصغر — كربى عظمة من عليه هي ما عىل — الشمس هذه أن حني عىل
نسبته ما النجوم هذه من وإن متأللئة، السماء يف نلمحها التي النجوم أكثر من يقاس

أكثر. أو عليها نعيش التي أرضنا إىل شمسنا كنسبة شمسنا إىل
أو الحىص كعدد السماء يف بأبصارنا نراها التي النجوم عدد أن نسمع كنا وطاملا
النجوم هذه أن نعلم ولكننا حرص، عليها يقع ال أنها عىل ودليًال القول، يف مبالغة الرمل؛
واملقربات باملجاهر نراها التي النجوم عدد أما ،٦٠٠٠ بلغ قد املجردة بالعني نراها التي
تابعة وكلها نجم، مليون ٢٢٤ نحو بلغ فقد الشميس بالتصوير تظهر والتي واملكربات،

املجرة. عليه يطلق الذي للنظام
يف سيما متقاربة بعض، جانب إىل بعضها منضدة كأنها النجوم هذه ترى وأنت
يتقارب نراها كنا فإذا شاسًعا، بُعًدا بعض عن بعضها بعيدة أنها حني عىل املجرة،
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ما بل فقط منها األمامية الصفوف نبرص ال ألننا ذلك يكون فإنما بعض من بعضها
إلخ. … وبعده بعده

لنا اتسق فإذا نورية، سنة ألفا قطرها كرة حولها ولنرسم مركًزا، الشمس لنتخذ واآلن
عنا وسَّ إذا أما املجردة، بالعني نراها التي الكواكب جميع شاملة الكرة هذه كانت ذلك
الكواكب كلَّ يشمل النطاق ذلك فإن نورية سنة ٢٥٠٠٠ قطرها يصري حتى الكرة هذه
أما نورية، سنة ألف قطرها عدس حبة تشبه هذه واملجرة املجرة، نظام يف الواقعة
املجرة هذه وخارج نورية، سنة آالف عرشة فهي مركزها عند وجهيها بني التي املسافة
ألف مائة عىل ثم نورية، سنة ألف ٢٠٠ نحو يبعدان «مجالن» غيوم يف آخران عاملان
طوله منهما وكل املثلث، وكوكبة املسلسلة املرأة يف الكوكبني يمني السد تجد نورية سنة

املجرة. قطر طول وهو نورية، سنة ألف ٥٠ نحو األطول
من ا جدٍّ ضيق عالم واسعة شاسعة أبعاد من فيها وما املجرة هذه أن حني عىل
والشهادة الغيب عالم إال فيها ما يعلم وما حرص، وال حدٌّ عليها يقع ال ا، جدٍّ كثرية عوالم

املتعال. الكبري
نجوم فيها منها مجموعة وكل مرتامية، منظمة متسقة النجوم من مجاميع هناك إن

الواسع. الفضاء يف منثورة وكلها املجرة، كنجوم
تبعد العلماء وجدها فقد — فيها القول أسلفنا التي — هذه املسلسلة املرأة أما
النجوم، من املاليني ألوف وفيها سنة، ألف خمسني نحو وقطرها نورية، سنة مليون
شمسنا عىل األضعاف آالف فتزيد فيها نراها التي الكواكب أما رؤيته، يمكن ال أكثرها
ملا نورية سنة مليون مسافة الشمس أقصينا لو أننا ذلك آية واللمعان، النور حيث من
فإذا ترسم. فإنها الشاسع البعد هذا عنا البعيدة هذه أما الشميس، باملصور رسمها أمكن
ضئيًال، ضوءها كان وإذا ضئيلة، صغرية ُعرَفت التي للكواكب بالنسبة شمسنا كانت
بعد بعضها مجرات هنالك كانت وإذا الشموس، من املاليني تشمل املجرة كانت وإذا
مثلها كواكب فيها املجرات تلك كانت وإذا حرص، يحرصها وال حدٌّ عليها يقع ال بعض
ملعرتض اعرتاض أو لقائل قول هذا بعد فهل أضوأ ثم أضوأ ثم أضوأ وهي منها، أكثر أو
ومعرفتنا أرضنا، كقلة قليل فعلمنا َقِليًال﴾ إِالَّ اْلِعْلِم ِمَن أُوتِيتُْم ﴿َوَما الكون؟ عظمة عىل
بالنسبة ومجرتنا ملجرتنا، بالنسبة وشمسنا لشمسنا، بالنسبة أرضنا كضئولة ضئيلة

نهاية. العوالم لهذه يعرفوا أن العقول جبابرة يئس ولقد املجرات، من لغريها
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السدم يف

عددها وكثرة ونظامها، املجرات، حدِّ عند — قول من أسلفنا ما يف — الكالم بنا انتهى
تتدرج أنها السدم رصد من «هيل» للدكتور تبني ولقد حرص، تحت تقع ال كثرية، أنها
أن يرى وهو والتدرج، النشوء ناموس مع جارية أنها عىل يدل عجيبًا، تدرًجا نظاًما
سديم بني تقع التي األبعاد حيث ومن مادتها، حيث من تقريبيٍّا، تساويًا متساوية السدم
أجل من نورية، سنة ١٨٠٠٠٠٠ يليه والذي سديم كلِّ بني البعد أن أيًضا ويرى وسديم،
من تولدت جميعها السدم تكون أن الراجح أن مؤداها فكرة العلماء عند نشأت ذلك

اللطف. غاية يف واحد سديم
الفضاء، يف كلها السدام مادة انترشت إذا أنه حسابيٍّا وجد إنه «هيل»: الدكتور يقول
مليون مليون مليون مليون وخمسمائة ألف من جزءًا للماء بالنسبة النوعي ثقلها صار

جزء. مليون
الشميس نظامنا الذي السديم أن السدام رصد من ثبت إذا إنه العلماء: أحد يقول
األرض وأن املجرة، شموس أنظمة من غريه من أرقى — املجرة سديم وهو — منه جزء
وأن الكون، أجرام من جرم أرقى أرضنا فتكون الشمس سيَّارات من غريها من أرقى
حياتها تاريخ من األرض قطعتها التي السنني ماليني ماليني يف االرتقاء من حدث ما كلَّ
الرقي هذا بعضه وسما ارتقى الذي اإلنسان ذلك عاقل، إنسان لوجود تمهيًدا كان إنما

العجيب.
بعضها األجرام بني الواقعة الشاسعة األبعاد نقيس أن رمنا إذا أننا حني عىل
واعتدنا ألفناها التي مقاييسنا بواسطة بذلك نقوم أن نستطيع ال فإننا اآلخر، والبعض
بني التي األقيسة بتلك العمل إمكاننا وعدم لبعدها واملسافات؛ املساحات يف استعمالها
فإن وأرضنا؛ شمسنا بني الواقعة املسافة من وأطول أكرب املسافات هذه ألن ذلك أيدينا؛
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ألف ثالثمائة األرض عن يبعد الشميس النظام إىل كوكب أقرب وهو قنطوروس» «ألفا
الشاسعة املسافات قياس ويف ذلك يف شأنهم كان لذلك الشمس؛ عن األرض بُْعَد ضعف
من اآلخر والبعض بعضها الكواكب بني ما لقياس النورية السنة عىل اصطلحوا أن هذه
األستاذ بذلك يقول كما النور أما كاملة، سنة يف النور يقطعه عما عبارة هي مسافة
بُْعد وهاك الواحدة، الثانية يف ميًال ١٨٦١٧٣ برسعة يسري فإنه «ميكلصن» املحقق

السنوية: النورية بالنسبة األرض عن الكواكب

نورية سنني ثالث قنطوروس ألفا
نورية سنني عرش الشعري

نورية سنني سنة مائتي القطب نجم
نورية سنة خمسمائة

إلخ …
الجبار سديم

نقيس أن أردنا إذا تكفي ال كبريًا هائًال مقياًسا نراها التي هذه النورية والسنة
والبعض بعضها الفضاء بحر يف الجزر تشبه التي األكوان جماع بني الواقعة املسافات
النورية؛ السنة لقرص نورية» سنة «ألف استعمال من مندوحة تجد ال ذلك حيال اآلخر،
بعض وعند املقاييس بعض يف النورية السنة ألف وحتى املطلوبة، الحاجة تسد ال وألنها
املسافات مقياس وحدة «النورية» السنة املليون اتخاذ إىل فنضطر تقرص، املسافات
الكروية القنوان بأن ذلك اآلخر؛ والبعض بعضها النجوم جماع أو الكواكب، بني الواقعة
N.G.C. ب علميٍّا املعروفة النجوم وجماع نورية، سنة ألف مائة عنا تبعد مجالن غيوم يف
سنة مليون عنا يبعد املسلسلة املرأة يف اللولبي والسديم نورية، سنة ألف سبعمائة يبعد

النجوم. من املاليني آالف بل ماليني وفيه نورية، سنة ألف خمسون وقطره نورية،
«ولسن» جبل مرصد يف «بول» األستاذ عالجها التي األرصاد دلت ولقد األرصاد:
مائتي برسعة منا يقرتب املسلسلة املرأة سديم أن عىل «السبكرتسكوب» عىل فيها معتمًدا
السدم أكثر وأن الثانية، يف ميًال ١٧٠ برسعة عنا تبتعد ماجالن غيوم وأن الثانية، يف ميل
عنا يبتعد لولبي سديم أرسعها الثانية، يف األميال مئات برسعة عنا تبتعد األخرى اللولبية

الثانية. يف ميل ١١٠٠ برسعة
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املجرة يف

اليشء هذا هو وما النجم، الكوني النظام هذا يف األوىل الوحدة أن الهيئة علماء عند الرأي
األرض يفوق ال فقد الحجم، متغاير املتقد الغاز من كرة إالَّ هو إْن نجًما؟ يناه سمَّ الذي

ضعف. ألف من بأكثر الشمس يفوق وقد حجًما،
يقل ما النجوم ومن النجم، هي الكوني للنظام األوىل الوحدة إن هو؟ ما والكون،
ضعف ألف بمقدار الشمس حجم عىل حجمه يزيد ما ومنها األرض، حجم عن حجمه
تكون ما فمنها النجوم، هذه باختالف فتختلف النجوم مادة كثافة أما كثريًا، يزيد أو
مقدار املاء كثافة عىل زائدة فيه الكثافة تكون ما ومنها الهواء، كثافة بمقدار فيه الكثافة
ال قول وهو فراغ، الكون إن يقولون الكون، فهي الثانية الوحدة أما ضعف، ألف خمسني
شاسًعا، واسًعا فضاء يشمل — املجرة نظام — العجيب النظام ذلك بأن ذلك به، بأس
النظام، هذا من جزء الشميس ونظامنا نجم، مليون ألف بخمسني يعد ما فيه منتثًرا

الكون. اسم العلماء عليه يطلق النظام وهذا
نورية، سنة ألف خمسون قطرها طول العدس) (كحبة فعديس املجرة شكل أما
سنة آالف عرشة يساوي — مركزها عند جهتيها بني الواقعة املسافة أي — وعرضها
نورية، سنة مائتي بعد عىل ماجالن، غيوم يف آخران كونان الكون هذا من وخرج نورية،
املسلسلة املرأة يف اللولبني» بني «السد نورية سنة مليون يبعد آخر كونًا هناك إن ثم

املجرة. قطر طول أي نورية، سنة ألف ٥٠ األطول طوله منهما وكل املثلث، وكوكبة
مثلها البحار، يف الجزر انتشار الفضاء يف منترشة منتثرة األكوان أن العلماء ويرى
استكشافات من اإلنسان إليه وصل وبعدما اآلن، العلماء بعض رأي هذا األرخبيل، مثل
وأغرب أعجب نظام لها أخرى أكوان عن املستقبل لنا يكشف أن يبعد وال ومخرتعات،
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ُمْوِردوه نحن ذلك يف آخر رأيًا يرى املعروف غالييل أن عىل لنا، املعروفة األكوان نظام من
بعد. فيما لك

اإلنساني الفكر وعمد كبريًا، نشاًطا األخري العهد يف البرشي العقل نشط وقد نقول:
نطاق واتسع العلمية، الثروة زادت أن ذلك أثر من فكان الناضجة، القيِّمة األبحاث إىل
ففي عرش، التاسع القرن أواخر يف التلسكوب يقوِّي أن لإلنسان تهيَّأ كيف انظر البحث،
٣٠ عدسيته وقطر بروسيا، بلكوفا يف اإلمرباطوري املرصد تليسكوب نُِصب ١٨٨٤ سنة

بوصة.
بوصة. ٣٦ عدسيته وقطر «لك» مرصد تليسكوب نُِصب ١٨٨٨ سنة ويف

بوصة. أربعون عدسيته وقطر بريكيس، مرصد تليسكوب نصب ١٨٩٧ سنة ويف
عن واستعيض السكرتسكوب، عىل كثرية تحسينات اإلنسان أدخل كيف انظر
الشعاعية، النجوم حركة قياس يف النفع وزاد الفائدة، ت فعمَّ املسطرة، بالزجاجة املوشور

النظر. خط عند هذه رسعة ويف
السماوية، األجرام تصوير يف استعمالها وكيفية الفوتوغرافية، األساليب ابتداع ثم
األكوان هذه ظهور يف وساعدت عاونت التي واملخرتعات االستكشافات من ذلك إىل وما

والحرص. الحدَّ تفوق وإرادة وعلم وقدرة حكمة من الحكيم للقادر ما عىل الدالة
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النجوم

نحن وها والكون، النجوم عىل الكالم حدِّ إىل فوصلنا الكون، عظمة يف الكالم أسلفنا
الكبري والعالمة الشهري للفلكي تهيَّأ ولقد فنقول: القول، ونتابع الحديث نستطرد أوالء
من املنبعث النور تحليل يف ونجح ،١٨٦٣ عام السبكرتسكوب يستعمل أن «هجنس»
أمكنه التحقيقي النوع هذا تحليل من وتحقق املبتغاة املعرفة له تهيأت إذا حتى النجوم،
تأكدنا إذا بأنه ذلك سطحها، من الناشئة حرارتها ودرجة النجوم، هذه بُْعد يعرف أن
كلِّ من الحرارة من ينبعث ما مقدار نعرف أن لنا تمَّ النجوم من نجم حرارة معرفة من

النجم. سطح من مربعة بوصة
سطح من مربعة بوصة كل إن مثًال: يقولون وهم السبيل، هذه يف شأنهم ذلك
املاء من جرام كيلو ألف ٣٦٠ يسخن ما الواحدة الدقيقة يف الحرارة من تعطي الشمس
حصانًا، خمسون قوتها بخارية آلة يحرك املقدار وهذا — سنتجراد درجات من درجة —
وتجاريبهم؛ بحوثهم أنتجته وما علمهم، إليه وصل ما بأن يقولون الفلكيني أن حني عىل
تكون ما وهناك حرارة، الكواكب أو النجوم أشد هي ليست هذه الشمس أن عىل يدلهم
ومن الحرارة، من ينبعث ما أن ذلك ومعنى مرة، ألف بمقدار الشمس من أكثر حرارته
— الواحدة الدقيقة يف — الحرارة الشديدة الهائلة النجوم هاته سطح من بوصة كلِّ
نعرف أن لنا تهيَّأ فإذا ذلك! عىل وقس املاء من جرام كيلو مليون ٣٦٠٠ تسخن حرارة
ذلك ساقنا النجوم؛ من نجم سطح من مربعة بوصة كلُّ تحدثها التي الحرارة مقدار
النجم قطر أن ذلك آية وحجمه. النجم وقطر بعده، ومسافة إرشاقه درجة معرفة إىل
ماليني ٩ يسع فحجمه شمسنا، قطر مثل قطر ٣٠٠ الجوزاء منكب باسم املعروف
ولقد ميل، ألف ٢٦ نحو للشعرى التابع الصغري النجم قطر وأن شمسنا، مثل شمس

ميكلسن. بآلة القياس ومن النسبية، قانون من ذلك تحقق
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كان حرارتها اشتدت كلما النجوم تكون أن العلم به يحدثنا مما يلزم وإنما قالوا:
ويكون الغاز، دقائق رسعة رسيعة حركتها وأن وقوى، كهارب من فيها ما عىل يدل هذا
الكهربائي، الجذب قوة من الفردة الجواهر به تكون ما عىل هذه الرسيعة حركتها غلبة
سنة ويف دقائق. وتصبح الجواهر فتجمع عليه، هي مما رسعة أقل حركتها كانت وإن
حركة متحركة مادة من تتألف إنما الثوابت والنجوم الشمس إن ديكارت: قال ١٦٤٤

يمكن. ما أصغر إىل صغرية أجزاء تتجزأ والرسعة الشدة من تجعلها رسيعة،
توازن حالة يف غازات والنجوم الشمس إن «آمون»: األستاذ قال ١٩٠٧ سنة ويف
حالة يف غازاته لحفظ كافية مجاري الهواء يف نجد ألنا السفىل؛ الطبقات مثل مثلها

وتماسك. امتزاج
ونسبته األشعة من تعطي ما حسب عىل النجوم رتبوا إذا أنهم العلماء رأى ولقد
قد بل كثافتها، عىل وال حرارتها، عىل ينطبق ال ترتيبها أن يجدون فإنهم مادتها؛ إىل
مثلها باطنها، حرارة عن النظر برصف إضاءة أشدها عمًرا فأحدثها عمرها، عىل ينطبق

ببعضها: بيانًا وهاك السن، يف وتقدَّم شاخ إذا اإلنسان مثل
وكثافة ،٥٠٠٠٠٠ الباطن يف الحرارة ودرجة ،١٠٠٠ القوة درجة بالسكرت: النجوم

.١٠٠٠٠٠ من أقل باملليون والعمر ا، جدٍّ شديدة البطن
وكثافة ،٣٠٠٠٠٠٠٠٠ الباطن يف الحرارة ودرجة ،٦٤٠ القوة درجة بوس: النجوم

.١٠٠٠٠٠ من أقل باملليون والعمر مائة، من أكثر الباطن
وكثافة ،١٠٠٠٠٠٠ الباطن يف الحرارة ودرجة ،٣٢٠ القوة درجة العقرب: قلب النجم

.١٠٠٠٠٠ من أقل باملليون والعمر ،٥ الباطن
الباطن وكثافة ،٨٠٠٠٠٠٠ الباطن يف الحرارة ودرجة ،٥٠ القوة درجة العبوق: النجم

.١٠٠٠٠٠ من أقل باملليون والعمر ،٥٠٠
وكثافة ،١٥٠٠٠٠٠٠٠ الباطن يف الحرارة ودرجة ،٢١ القوة درجة الشعري: النجم

.١٠٠٠٠٠ من أقل باملليون والعمر ،١ الباطن
الباطن وكثافة ،٧٠٠٠٠٠٠٠ الباطن يف الحرارة ودرجة ،١٫٨٨ القوة درجة الشمس:

.١٠٠٠٠ من أقل باملليون والعمر ،٧٠٠٠٠٠٠
الباطن وكثافة مجهولة، الباطن يف الحرارة ودرجة ،٣ القوة درجة الشعري: تابع

ا. جدٍّ قليل باملليون والعمر ،٣٠٠٠٠٠٠٠
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النجوم

عىل يدل ما وهو ألًفا، ٣٠ الشعري وتابع ألف الشعري باطن كثافة أن تجد وأنت
الحرارة. درجة يف الوحيد العامل هو العمر بأن القول من إليه ذهبوا ما صدق
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األرواح مسألة

املكانة وذوي الرأي أصحاب من العلماء فكر من رسده لنا عنَّ ما بعض رسد من انتهينا
اإلدراكية ماهيتنا وضئولة الكون عظمة عىل يدل مما كثرٍي من بلمع وجئنا الفضل، وأهل

مطلًقا. الوجود) (الواجب الخالق حكمة جانب إىل هذا وكوننا
نعالج أن نريد — الكون عظمة يف غالييل العالمة برأي نأتي أن وعدنا وقد — واآلن
وحيال الروحاني، املذهب حيال صحيًحا رأيًا القارئ منها يتبني مقدمة له مقدِّمني ذلك
شأننا؛ هذا يكون وإنما املادة، وراء ما يف وهي العالم، هذا يف وتحدثه األرواح تبديه ما
أوروبا علماء من جماعة روحه استحرض فقد ُقِرب، أن بعد رأيه أبدى هذا غالييل ألن
اإلجابة فكانت الوجود، عن الروح وسألوا برأيهم، وسلمنا لقولهم، أذعنا قالوا إذا الذين

املقدمة. هذه بعد ذاكروها نحن مدهشة
شكٍّ يف يزالون وال األرواح، مسألة يف يرتابون الذين أولئك إقناع نحاول إنا فنقول:
بذكر نأتي حس، تحت يقع ال ما كلَّ ويجحدون ينكرون هم أو وأعمالها، تحضريها من
رشلس حادثة تلك ووجودها. وأعمالها األرواح يف شك وبكلِّ هؤالء، بمزاعم تذهب حادثة
معتقداتهم بطالن عىل األدلة من حياتهم يف املاديون صادفه ما وأغرب أعجب وهي دكنز،
يف الصحف نرشت ١٨٧٣ سنة يف هي: وهاك األرواح، بوجود الناطقة القاطعة والرباهني
أن ذلك املذاهب؛ عالم يف نوعه من حادث أول وهو الحادث، هذا حكاية وأمريكا أوروبا
قبل ١٨٧٠ سنة لندن مدينة يف مات دكنز» «شارلس الشهري اإلنكليزي املؤلف مة العالَّ
موته بعد األرواح عالم يف وهو أنه اتفق وقد درود» إدوين «أرسار له رواية آخر يكمل أن
يف يتلخص والحادث بوسطن، مدينة يف «جيمس» يُدَعى أمريكي وسيط يد عىل ها أتمَّ
حرفته إتقان يف ينحرص همه كلُّ العلم، قليل الصناع، من غالًما كان هذا «جيمس» أن
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إىل اقتادته الروحاني املذهب إىل بها يمتُّ ة خريِّ نزعة له وكانت صناعته، يف والتربيز
.١٨٧٢ سنة التفكري وفحول العلم جهابذة من ثلة جمعت روحانية جلسة حضور

إكمال يف رغبته وأبدى «دكنز» روح تجىلَّ املشهورة التاريخية الجلسة تلك يف هنالك
عادية، غري حركة تتحرك الوسيط يد فكانت جيمس، الوسيط يد عىل املذكورة الرواية
روايتي أتمم أن أريد أنا دكنز، شارلس أنا العبارة: هذه واضح تخط الوسيط إرادة وبغري
أن الغالم من طلبوا فقد الجلسة هذه يف كانوا الذين العلماء أما درود»، إدوين «أرسار
املتجيل، للروح واستسلم باألمر، هذا فصدع تطلب، ما كلِّ يف ويطاوعها للروح يستسلم
خاللها يف الوسيط كان كاملة، أشهر سبعة ووحيه «دكنز» بإرادة تكتب يده وأخذت
تجىلَّ قد شبحه فريى «دكنز» أمر حسب السابعة، الساعة نحو املائدة إىل ليلة كلَّ يجلس
ما تسطري يف وتأخذ — الوسيط يد — اليد هذه فتتخدر يده، عىل السيالة يده ووضع

بها. للصبي علم ال أقواًال الصفحات تمأل الروح يريده
صحيفة. ومائتي ألف نحو ومألت شهور، سبعة العملية هذه استغرقت ولقد

عىل رأيهم أجمع الذين والصحفيني، العلماء من رجال الجلسات هذه يحرض وكان
املؤلف كتبه ما بني يميِّز أن دكنز بإرادة الوسيط يسطره ما قارئ عىل يستحيل أنه
أقل يجد أن أو موته، بعد «جيمس» الوسيط يد خطته ما وبني موته قبل اإلنكليزي
كان غلطات بعض يف وال حتى والديباجة، األسلوب يف أو الخط، يف أو اإلنشاء يف اختالف

هذا. الشهري اإلنكليزي املؤلف فيها يقع
يف للكتابة نعود أن عىل األرواح، يف الكالم من الحدِّ هذا عند الكريم القارئ نرتك

الوجود. يف غالييل رأي عىل التايل املقال
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هذا فارق أن بعد — الكون عظمة يف «غالييل» رأي من له لنا تمحَّ ما وحيال هذا حيال
آلراء له وتمحُّ والالنهاية، بالفضاء القول من مة العالَّ هذا به جاءنا ما وحيال — العالم
يف وهو غالييل به جاء ملا نتعرَّض أن وقبل ذلك كل حيال السبيل، هذا يف العلماء بعض
ولنظهر هذا، املوضوع لتبيان واآلراء الفكر بعض عرض من ندحة نرى ال البقاء، عالم
عالم يف وصار الفناء، عالم ودَّع أن بعد القول هذا يقول أن غالييل حدا ما عىل القراء
سينا، وابن كالفارابي، القدماء الفالسفة أمثال إن فنقول: علينا عمي ما له وظهر البقاء،
ومن بسهم، الفلسفة يف رضبوا ممن هؤالء وأمثال والرازي، الطفيل، وابن رشد، وابن
هؤالء القدماء الفالسفة إن إسالمية، بصبغة صبغوها ثم اليونانية الفلسفة درسوا الذين
سنرشحه، طويل كالم ذلك يف ولهم محصور، محدود العالم هذا أن عىل أمرهم أجمعوا قد
فيها سماوات، سبع منها تسعة، األفالك أن بها فأثبتوا لذكرها، عرضوا وهمية وأدلة
عالئم ال الذي األطليس الفلك ثم الكوكب، فلك وفوقها والقمر، والشمس الخمس السيارات
ولهم مال» وال خال «ال فيسمونه: الفلك هذا وراء ما أما كلها، األفالك محرك وهو فيه،

ب. أ السلمي الربهان ذلك يف برهانهم يسمون وإنما وتدليل، ذلك يف برهنة
نهاية، غري إىل امتدا — وب أ مثل — مثلث ساقا وهما خطني مددنا أننا لو فيقولون:
ا ممتدٍّ الساقني هذين بني الواصل الخط كان نهاية غري إىل امتدا إذا ألنهما يستحيل؛ فهذا
امتداد إذن له؟ نهاية ال وهو خطني، بني محصوًرا يكون فكيف نهاية، غري إىل أيًضا
خط وجود وهو مستحيل، أمر منه لزم االمتداد هذا ألن مستحيل؛ نهاية غري إىل الساقني
يكون وإذن نهاية، له الخط فإذن … تهافت وهو نهاية، بال وهو حارصين بني محصور
أو حائطني، أو بلدتني، بني الذي مثل كان ما إال والخالء الفراغ وما نهاية، له العالم هذا
كان ما هذا رصف، عدم هو بل خالء، عليه يطلق فليس العالم فوق هو ما فأما كوكبني،
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موته بعد من هو ثم الدنيا، حياته يف غالييل تعلمه الذي هو وهذا القدماء، إليه يذهب
الرأي. هذا يحتقر أصبح الخلود عالم إىل وانتقاله

العلماء نقلها التي القديمة، الفلسفة مذهب حديثه سياق يف به يلح الذي فالرأي إذن
بعد. سنبينه كما رشد ابن فلسفة عن

الفالسفة هؤالء مذاهب بها جاءتكم التي التعاريف إن لنا: تقول غالييل فروح وإذن
الكرات من املادية العوالم بعد الذي الفراغ ألن ذلك الصواب؛ محجة تنكبت ألنها مغالطة؛

مغالطة. الفراغ أو الخالء اسم من فإخراجه الكواكب، بني الذي كالفراغ السماوية
إىل وصلت حتى نقلها وَمن أوروبا، إىل العلوم هذه نُِقلت أين من وسنذكر هذا،
أن وبعد — الدنيا الحياة هذه مفارقة بعد من هو وحتى الدنيا، حياته يف وهو غالييل

ويعتقده. يجله كان ما يحتقر صار — األخرى الحياة يف آنس ما آنس

أوروبا إىل العرب علوم انتقال

البريينية؛ لجبال املتاخمة واألقاليم بروفنسيا إىل األندلس من اليهود هاجر ولقد نقول:
إىل وذهبوا العربية، وتركوا بالعربية وكتبوا الفرنجة، وخالطوا االضطهاد، من فراًرا
(موىس منهم اثنان وترجم األندلس، من أصلها طيبون» «أرسة وهم فرنسا، يف «لونل»
أول هما فهذان أرسطو، فلسفة يف رشد ابن تالخيص طيبون) بن وصموئيل طيبون بن

ألوروبا. رشد ابن مؤلفات ترجم من
نرش محبي من أملانيا» إمرباطور الثاني «فردريك اإلمرباطور كان ولقد نقول:
بعض إىل فعهد املسيحي، اإلكلريوس عىل واملسلمني اإلسالم مخالفي ومن الفلسفة،
كوهني سليمان بن يهوذا فألَّف والالتينية، العربية إىل العرب فلسفة ترجمة يف اليهود
أول فهو رشد، ابن عىل فيه واعتمد الحكمة» «طلب اه سمَّ كتابًا ١٢٤٧م سنة الثلياني
تانيس يف مقيًما كان بروفنسيا من يهودي له ترجم وقد بالعربية، ظهر رشد البن كتاب
مؤلفات بعَض ١٢٣٢م سنة حوايل أنتوني شمشوم أبي بن مريم أبي ابن يعقوب هو
كتب ترجم ١٢٨٧م سنة ُولِد الذي «مري» بن «كالونيم» بن «كالونيم» إن ثم رشد، ابن

١٣٢٨م. سنة التهافت تهافت كتاب وترجم العربية، إىل رشد ابن
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الرواية، هذه أمر من معه كان وما ديكنز» «تشارلس بحكاية السابق املقال يف جئنا لقد
اآلخر، العالم يف وهو «ديكنز» ها أتمَّ وكيف The Mystery of Edwin Drood رواية
يساعده أن الوسيط «جيمس» الصبي من الشهري اإلنكليزي الكاتب روح طلبت وكيف
الروح، أمر يطيع أن أمريكا يف العلماء جماعة أمره وكيف الرواية، هذه إنهاء عىل بيده
طبق فكانت أتمها أنه وكيف تريد، ما وإرادتها وعملها بوحيها الكتابة عىل ويستمر
فكان الدنيا، الحياة هذه يف وهو انتهى حيث من روايته إتمام «ديكنز» بدأ حيث األصل؛
بعينه، هو هو الرتاكيب ويف اإلنشاء ويف األلفاظ، بعض هجاء يف والخطأ خطَّه، الخطُّ

فرق. من يجدوا لم وأسلوبه وكتابته «ديكنز» بخط ومقابلته وبمضاهاته
وهي «جيمس»، الوسيط يد عىل «ديكنز» أكملها أن بعد طبعت فقد الرواية، أما
الوسيط هذا يد عىل «ديكنز» روح ه أتمَّ آخر وقسم حياته، يف الرجل كتبه قسم قسمان:
الطبيعة، بعد ما يجحدون الذين حجة تدحض مقروءة، معروفة وهي مماته، بعد
وهل ينهض؟ برهان أو يقوم دليل هذا أفبعد وأعمالها، األرواح منكري بمزاعم وتذهب
األرواح؟ عالم املفكرون ينكر العظيم التاريخي الحادث هذا أمر من علمناه الذي بعد
قواعد عىل وتأسيسه ومتانته وحقيقته الروحاني، املذهب صدق عىل دليل هذا إن اللهم
ذلك عن بوجوههم يشيحون أو يجحدون الذين وعىل املتانة، يف غاية هي ودعائم قوية،

العلم. لوجه خالًصا علميٍّا نقًضا ذلك ينقض بما يأتوا أن
ملا بها نمهد للقارئ، تقِدمة إالَّ الحكاية هذه من كتبناه ما كتابة إىل حدانا وما
ولقد اآلخر، العالم من به أدىل وقد الكون، عظمة يف غالييل رأي من عليه سنظهره
قلوب من الريبة وتنزع املشكِّكني، نفوس من الشك يذهب كي التمهيد؛ بهذا لرأيه نا مهدَّ
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تدليًال الكون عظمة عىل تدليلنا يف معرفة جهالة أو غفلة بسنة ترمي ال وحتى املعطلني،
صحيًحا. علميٍّا

جميًعا الناس به اهتمَّ عظيم تاريخي حادث وقع ميالدية و١٨٦٣ ١٨٦٢ سنة ويف
الباريسية الروحانية الوسطاء جمعية أن وذلك خاصة، الروحاني املذهب وأصحاب
منهم، وسيط يد عىل غاليلوس روح ظهر هناك، وتجاريبها أبحاثها تجري كانت بينما
يد عىل برأيه يديل فأخذ وعظمته، الكون عن وسألته الفرصة، هذه الجماعة فانتهزت
قال: القارئ، يهم ما منه نقتطف العجاب، بالعجب جاء حتى بالتناوب الوسطاء هؤالء
بعض فاستنتج جرمني، بني ما تفصل مسافة أنه الفضاء عىل أطلق تحديد «أفضل
املبدأ هذا وإىل األجرام، وجود انتفى حينما للفضاء وجود ال أن التحديد هذا من املعطلني
إىل محدودة أجرام تسلسل إمكان وعدم الفضاء، تناهي رضورة يف رأيهم بعضهم أسند
إىل يحتاج ال ذاته يف مفهوم معنًى عىل تدل لفظة الفضاء أن حني عىل له، نهاية ال ما

وتناهيه.» حده عدم لكم أبنيِّ أن إالَّ املقالة بهذه قصدي وما تعريف،
لنا فأسهل تحده، حدود تصور املستحيل من أن بدليل له حدَّ ال الفضاء إن أقول:
من الفالة يف أبديٍّا بالفكر نسري أن — الالنهاية استيعاب يف الصعوبة من نجد ما مع —
عدم املحدود ذهننا يف نمثل أن شئنا وإن فيها، نجول بعده مساحة ال موقًفا نتصور أن
برسعة الكون جهات إحدى نحو األرض من طائرين أنفسنا فلنتصور الفضاء تناهي
بثواٍن طرياننا فبعد الفراسخ، من عديدة ألوًفا الثانية يف تقطع التي الكهربائية الرشارة
تتوارى قليل وبعد ا، جدٍّ النور ضعيف حقري ككوكب إال لنا ترتاءى األرض تعود ال قليلة
الفال، أقايص يف متوغل حقري كنجم إال لنا تلوح ال ذاتها والشمس بالكلية، نظرنا عن
لبثنا وإذا األرضية، املحطة من نميزها نكاد ال عديدة نجوم ألعيننا تتجىل وعوضها
وبقاًعا ساطعة، وسيارات متجمعة، عوالم هنيهة كل يف فنقطع ذاتها، بالرسعة طائرين

األرضية. املروج يف الزهور نثر كما العوالم هللا فيها نثر زاهية،
ماليني األرض عن نأينا فقد هذا ومع قليلة، دقائق إال سفرنا عىل يمض لم أنه عىل
لم فإننا التحقيق لدى ا أمَّ العوالم، من ألوف يف ألوًفا وشاهدنا الفراسخ، من ماليني يف
ساعات وال دقائق ال الربقي سفرنا استقام وإذا الكون، يف واحدة خطوة وال بعُد نخُط
فال والدهور، العصور من ماليني يف ماليني يف وماليني أجيال وألوف وأجياًال سنني بل
وأية اتجهنا، صوب أي إىل وذلك طريقنا، يف واحدة خطوة وال خطونا قد هذا مع نكون
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عندي ما هذا أرًضا، تدعونها وأنتم بارحناها التي الحقرية الذرة تلك من انتحينا نقطة
الفضاء.1 تعريف من

يسوغ وقد التحديد، عن غنية بنفسها معربة لفظة كالفضاء فهو الزمان وأما الزمان:
أنفسنا فلنتصور بالالنهاية، األشياء ارتباط باألبدية مرتبط وهو األشياء، تعاقب ندعوه أن
الزمان وبرز اإللهية، النفحة تحت تتبخرت األرض فيه بدأت عرص يف أي عاملنا؛ بدء يف
يف مجراه يجري والزمان ساكنة، سائدة األبدية كانت فقبلها الرسي الطبيعة مهد من
وأخذت باألبدية، الزمان فيها استبدلت الوجود حيِّز إىل األرض برزت وملا أخرى، عوالم
من األرض تبىل ساعة أي األخري؛ اليوم حتى سطحها عىل تتعاقب والقرون السنون
الحركات وتزول األشياء، تعاقب يبطل اليوم ذلك ففي الحياة. ِسْفر من وتنمحي العتق
الزمان أن هذا من فينتج أيًضا، الزمان يزول وبزوالها للزمن، مقياًسا كانت التي األرضية
من سقطت كنقطة األبدية بقياس وهو بانقضائها، وينقيض األشياء، تولد من يتولد
التعاقبات هذه وخارج العوالم اختالف عىل األزمنة فتختلف الدأماء، أبحر يف الجو عباب
حدَّ ال ففضاء املحدودة، غري الفضاء فلوات بضيائها تمأل وحدها، األبدية تسود الفانية

العامة. للطبيعة العظيمتان الخاصيَّتان هما لها قرار ال وأبدية له،
من ألوف من ألوًفا جمعنا فإذا ومقياسها، الفانية األشياء تعاقب الزمان كان وملا
يف األلوف أن كما األبدية، يف زهيدة نقطة إالَّ العدد هذا يكون فال واألحقاب القرون
عدد الروحية حياتنا عىل مىض وإذا الفضاء، يف حقرية نقطة تَُعدُّ الفراسخ من األلوف
الجسيم العدد هذا فينقيض االستواء خط طول عىل يكتب ما قدر يوازي القرون من
ممتدة األعداد من أخرى سلسلة املذكور العدد إىل أضفنا وإذا ولدت، اليوم كأنها والنفس
القرون، من قياسه املدرك غري العدد هذا فلينقض ذلك من وأكثر الشمس، إىل األرض من
يُعَرف وال قياس، وال لها حدَّ ال األبدية ألن ذلك األبدية؛ يف واحًدا يوًما تتقدم ال والنفس
عمر أهمية فما األبدية بقياس ثابتة تَُعد ال املذكورة القرون كانت فإن نهاية، وال بدء لها

األرض؟ عىل اإلنسان

عليه الرد بدأنا املخلوقات» يف أثره وأين اإللهي «العدل بعنوان سؤاله الزرقاوي األستاذ نرش أن بعد 1

نمرة من (أي مقالة عرشة ست منها ننرش أن استطعنا أيًضا، العنوان بهذا «األهرام» يف نرشناها بمقاالت
النرش. حظ له يكن فلم الكتاب هذا يف ما باقي وأما (١٦ نمرة إىل ١
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كلِّ يف جوهريٍّا وتمييًزا جسيًما اختالًفا ألفينا حولنا ما إىل النظر ألقينا إذا قال:
وانظر — صناعية أو كانت — الطبيعية األشياء ة كافَّ إىل فانظر العالم، منها امُلؤلَّف املواد
بها يتميز التي الخصائص من وسواها ووزنها وضغطها صالبتها يف التغايُر أعظم ما
النباتية واألنسجة املعدنية، الحجارة من املائية والنقطة الذهب، عرق عن مثًال الهواء
بوجه نثبت أن فنستطيع هذا ومع طبقاتها، اختالف عىل الحيوانية األنسجة من املتنوعة
إالَّ هي إْن — تنوعها وكثر تبايُنها عظم مهما — واملجهولة املعروفة املواد كلَّ أن اإلطالق
املتعددة. الطبيعية القوى فعل تحت واحدة أصلية مادة فيها تظهر متقنَة وأنماط أشكال
تَُعد كانت وقد التقدم، من رفيعة درجة عندكم اليوم بلغت التي الكيمياء إن قال:
أجمع التي األربعة العنارص مسألة قوَّضت قد السحرية، العلوم متعلقات من أيامي يف
مواد تركب إالَّ هو إن الرتابي العنرص أن وأثبت منها، الطبيعة تركب عىل األقدمون
من مرتكبان وهما التحليل، قابال واملاء الهواء وأن له، انتهاء ال ما إىل تفنناتها يف متنوعة
نوع عن ناتجة املادة من حالة بل أصيل، بعنرص ليست ذاتها النار وأن الغازات، بعض

كامن. أو حيس احرتاق يصحبها العامة الحركة من
كلُّ تتألف منها املجهولة، العنارص من وافًرا عدًدا الكيمياء اكتشفت ذلك وبمقابلة
ما إىل التحليل قابلة غري أولية أنها إىل إشارة بسيطة؛ عناَرص تها وسمَّ املعروفة، األجرام
أدواته، وحكم اإلنسان، تقديرات وصلت حيثما يقف ال الطبيعة فعل ولكن أبسط، هو
املركبة العنارص كافة يف يرى ال البرشية املعرفة حدَّ تجاوز ما إىل بنظره املتتبع بل
وتتفنن العوالم، منها لتنشأ النواحي بعض يف تتجمع أصلية، واحدة مادة إالَّ والبسيطة

انقراضها. بعد الفضاء مأوى إىل وتعود حياتها، مدار يف وأنواًعا أشكاًال
فال فيها، التعمق عن بالعلوم املغرمني األرواح نحن نعجز ما املسائل ومن قال:
املادة وحدة مسألة أما افرتاضية، أقيسة عىل أكثرها مبني شخصية بآراء إال بحلها نأتي
إن — استوعب له: أقول االفرتاض محمل عىل قويل يأخذ ومن تخمني، وال فيها شبهة فال
يتعذر املادة وحدة بدون أن يقينًا فتتحقق كلها، الطبيعة أعمال تفننات بنظرك — أمكن
فهو املادة يف تراه ما لتنوع الباعث وأما دويبة، أحقر ونتاج بذرة أصغر نباِت رشُح عليك
هو إنما نشأتها، وقت عليها كانت التي والظروف تحوالتها، أمر تولت التي القوى تباين
فهو والسوائل األجرام من نظرك تحت يقع ال أو يقع ما وكل واحد، األصل يف جوهرها

املحدود. غري الكون مالئة واحدة أصلية مادة من صادر
وال البحار، قعر يف الوجيزة حياتها تقيض التي الحقرية الدويبات إحدى إذن …
درس من مكَّنها ما العقل من فجاءة نالت املياه، وغابات األسماك إال الطبيعة من تعرف

56



(٢) الكون عظمة

للعالم تصدرها يكون أن عىس فما الكائنات، يف أفكارها تقيس عليه وأخذت عاملها،
نظرها؟ تحت الواقع غري األريض

من بالقرب املياه فوق ما إىل القعر من الدويبة هذه انتقلت أخرى بمعجزة وإذا
تتسع وكم السابقة؟ أفكارها عىل يطرأ تغيري فأي زاهية، بمروج اكتست غنَّاء جزيرة

الحقيقة؟ دون هذه زالت ما ولنئ راتها تصوُّ دائرة
البرش. بني يا الحارض يف علومكم حال بني هذا

األثري يُدَعى بأرسها األجرام وينفذ املحدود، غري الفضاء يمأل ا عامٍّ سياًال إن قال:
القوى أبًدا تالزمه السيَّال فهذا والكائنات، العوالم كافة تتولد ومنه األصلية، املادة أو
املختلفة النواميس وهذه العوالم، ومرسى املادة تقلبات املتولية الطبيعية النواميس أو
— واملراكز الظروف مقتىض عىل فعلها أنواع يف والتعننة املادة تركبات اختالف عىل —
ثم والكهربائية، واملغنطيسية والتجاذب واملناسبة والتالصق بالثقل أرضكم يف تُعَرف
العوالم يف وأما إلخ، … ونوًرا وحرارة صوتًا عندكم تُدعى االهتزازية العامل حركات
يف وإن عندكم، مجهولة وبخاصيات أخرى، أوجه تحت النواميس هذه فتظهر األخرى
عظمتها، وتقدير إحصائها عن نعجز القوى من تفننات املحدودة غري السماوات سعة

األرضية. الحوادث كافة استيعاب عن البحار قاع يف الدويبة تعجز كما
والرتكبات األجرام كافة منها تتولد بسيطة واحدة ملادة إال األصل يف وجود ال أن وكما
مفاعيله يف متفنِّن واحد أصيل ناموس عن صادرة الطبيعية القوى كلُّ هكذا الهوائية،
إن الكائنات، وبهاء الخلقة نظام به ليقوم األزل؛ منذ الخالق فرضه له، انتهاء ال ما إىل
سلم يف صعدت فإن التفنن، يف الوحدة هذا: هو الكون وشعار ذاتها، تضار ال الطبيعة
الفلكية، األجرام تلك يف حده يُعَرف ال تفنن مع والخلقة النظام وحدة وجدت العوالم
التناسب وحدة وجدت أعالها إىل الكائنات أحقر من الحياة مراتب يف بنظرك أَجلت وإن
تُدَعى واحدة أصلية قوة عن بالتسلسل صادرة كلها الطبيعية القوى كذلك والتسلسل،

العام. بالناموس
القوى ألن اتساعه؛ شمول يف الناموس هذا استيعاب الحارض يف عليكم يتعذر قال:
والكهربائية التجاذب قوة إنما مقيدة، محدودة أبحاثكم دائرة يف والداخلة عنه الصادرة
هذه فكلُّ والكائنات، السماوات الشامل األصيل العام الناموس عن نوًعا لكم تفصحان
يشء كلِّ يف رضورة تعمل العام للسيال بمالزمتها كالخلقة، عامة أزلية الثانوية القوى
يظهر آخر، من حي وتمَّ مكان يف فتتغلب والتعاقب، باملقارنة عملها ويتنوع مكان، كلِّ ويف
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ومالشاتها، وحفظها وإدارتها العوالم تجهيز يف أبًدا عاملة هناك، وتكمن ههنا فعلها
الخلقة بهاء الصورة هذه عىل ضامنة قامت حيثما ومعجزاتها الطبيعة أعمال متولية

األبدي. ونظامها األزلية
علينا بقي وخصائصه، ونواميسه الكون تركيب يف عام بوجه تأملنا أن بعد … قال:
ومركزها األرض تكوين إىل بعدها ننتقل ثم والربايا، العوالم تكوين كيفية نرشح أن

املوجودات. يف الحايل
عديمة ثابتة واحدة هذه وأن األبدية، إىل نسبته وما الزمان ما سابًقا أَبَنَّا ولقد قال:
القدرة تناهي عدم أخرى جهة من الحظنا إذا ثم نهاية، وال لها بدء ال وبالتايل الغيار،
وبما القدسية، كماالته تكملت قد هللا ألن الكون؛ أزلية بوجوب رضورة حكمنا اإللهية،
تصورنا فإذا نهاية، وال له بدء ال أي رسمديٍّا، عمله يكون أن فاقتىض رسمدي أزيل هللا أن
أزلية، دائًما فتسبقه — قاصيًا بعيًدا مخيلتنا يف البدء هذا كان ومهما — بدءًا هللا لعمل
شمس هللا إن عمل، بال القدوس إرادة فيها لبثت لها قرار ال أزلية بعقلكم، ذلك جيًدا ِزنوا
هللا وجود هكذا النور انتشار يصحبها الشمس ظهور أن فكما العالم، ونور الكائنات،

الربايا. وظهور الخلقة فعل رضورة يصحبه
التي الدهور، دجى يف املسترتة الباهرة العظائم تلك يصف أن يستطيع لسان أي
تلك الحايل، الكون عجائب من يشء فيه بعُد ظهر قد يكن لم عهٍد يف سناؤها تألأل
والذرات؛ األهباء تيارات فاندفعت كلمته، صوت فيها هللا أسمع التي القاصية الدهور
الذي الكريم الرسي الصوت ذلك املحدود، غري الطبيعة هيكل املهندم بتجمعها لتشيد

هللا؟! عجائب وسبحت األفالك، ت ارتجَّ املرموقة وبرنَّته خليقة، كلُّ وتهواه تجلُّه
أن لوجدنا الحارض العرص قبل األجيال من ماليني بضعة إىل بالفكر انتقلنا إذا قال:
أن حني يف الشميس، النظام من تتولد لم والكواكب الوجود، حيِّز إىل بعُد تربز لم األرض
كواكب إىل أشعتها وترسل السماوات، أقايص يف تسطع كانت لها عدد ال أخرى شموًسا
أخرى وأنظار اإلنسانية، مضمار يف األحياء من سبقنا َمن بها ثََوى حرص، عليها يقع ال
أخرى وعقول وقلوب أثر، من اليوم لها يبق لم سماوية وغرائب طبيعية بعجائب تمتَّعت
برزنا الذين الحقريين نحن املتناهية. غري الباري لقدرة وتعظم تسجد كانت لها عدد ال
الطبيعة أمر لندركن للخلقة! بمعارصتنا ندَّعي أن نريد الحياة، من أزلية بعد الوجود إىل
تعاقبت بمرسح الفضاء وأن قبالتنا، هي كما وراءنا األبدية أن ولنعلمن أحبائي، يا جيًدا
تميزونها تكادون ال التي — املجرات فتلك انتهاء، وال لها عدد ال خلقات عليه وتتعاقب
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آهلة ومنها تكوينها بدء يف منها شموس تجمعات إال هي إْن — السماوات أقايص يف
غري عدٍد وسط يف قائمون أننا كما الجملة، وعىل االنحطاط، دور بلغت ما ومنها باألحياء،
الحارض، لوجودنا الحق أبدي أزيل دوَّام وسط يف عائشون نحن هكذا، عوالم من متناه

الحقرية. كريتكم عىل وال عليكم بمقصور ليس الخلقة فعل وإن
التي والحيوية والسيالة الهيوالنية العنارص ذاتها يف تحوي األصلية املادة إن قال:
الكائنات، لكل نَثُور أمٌّ فهي الفضاء، مساحات يف املنترشة العوالم كلُّ منها وتتألف تألفت
من الوجود تعطي أو تالش، أو نقص يعرتيها أن يمكن فال األشياء، لكل األزلية والوالدة
العوالم من املنحلة التكوينية األصول من فتور بال وتستقي جديدة، لعوالم انقطاع دون
األجرام املالئ العام السيَّال أو األثريية، املادة وهي الحياة، ِسْفر من تُمَحى بدأت التي
ظهورها عند خليقة، كلُّ تحيا به الذي الحيوي، العنرص مستقر وفيه األجرام، بني وما
موالد توجد إذ غريها؛ أو حيوانية أو نباتية أو معدنية خليقة من فما سيارة، سطح عىل
العنرص هذا من نصيبها نشأتها عند وتأخذ إالَّ تتصوروها، أن وسعكم يف ليس أخرى،
النواميس فقط ذاته يف يحوي ال إذن العام فالسيال أجلها. ينقيض وبنفاده الحيوي،
يف تنشأ به الذي العام الحيوي العنرص عىل أيًضا يشتمل بل العوالم، حفظ بها القائم
الظروف سنوح عند وذلك زرع، غري من تنبت التي األولية الغريزية املواليد عالم كل

الكرة. سطح عىل للحياة املالئمة
من قسم أيًضا هو الذي الروحي العالم ذكر عن صفًحا اآلن رضبنا ولقد قال:
أني عىل األزلية. التقادير من العظيم املبدع الخالق عليه رسمه ما ويتمم العامة، الخلقة
إجازتي وعدم للمسألة، جهيل إىل نظًرا األرواح؛ خلقة كيفية يف أتوسع أن أستطيع ال
وتواضع نية بخلوص الحق تطلب ملن أقول فقط فيها، التعمق يل تيرس بأمور أبوح بأن
ذاته معرفة املعتوق االختيار مع به لينال اإللهي النور عليه يرشق ال الروح إن القلب
النسمات مسبحة يف محتوم بقضاء جاز قد يكون أن بعد إالَّ االستقبال من ونصيبه
اليوم ذلك ففي شخصيته، فروض من أنجز ما ببطء أنجز وفيها الربايا، من السفلية
إذ النظرية؛ استدالالتكم مقايل عىل تبنوا أن وحذار اإلنسانية، سلك يف الروح ينخرط
إلفساد أعرضكم أن من نظري حدَّ تفوق مسائل عن كشًحا أطوي أن مرة ألف إيلَّ أَحبُّ

… لها أسَّ ال وقواعد أقيسة واستنتاج تعليمي،
تكاثفت — العوالم من مليارات وسط ويف — الفضاء من نقطة أن مرة حدث قال:
وبقوة قياسها، يُدَرك يكاد ال — نرية سحابة أي — مجرة عنها فتولَّد األصلية، املادة
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الشكل أصابت — الدقائقي التجاذب وخصوًصا — فيها املستقرة العامة النواميس
شكلها تغري ثم الفضاء، يف تجمعت مادة كل البدء يف تصيبه الذي الشكل وهو الكروي،
الدقائقية املناطق كلِّ من املتساوي التجاذب من الناتجة الدورية الحركة بقوة الكروي
أخرى قوات الدورية هذه حركتها عن وتولد العديس، الشكل وأصابت املركز، نحو
عنه، تبعدها والثانية املركز إىل باألجزاء تميل فاألوىل والدافعة، الجاذبة قوة أخصها
تقربها قدر عىل قطرها نصف وتوسع تكاثفها، قدر عىل املجرة حركة رسعة وتعاظمت
الدائرة املجرة من واقتلعت الجاذبة، عىل الدافعة القوة تغلبت أن إىل العديس، الشكل من
إىل القذيفة وتدفع رسعتها بتزايد الحبل املقالع حركة تقطع كما االستواء، بخط املحيطة
خاضعة ولكنها بنفسها، قائمة كتلة إىل املجرة عن املنقطعة الدائرة تلك انقلبت ثم بعد،
الجرم حول انتقالية حركة إىل فتغريت االستوائية، حركتها لها وبقي األوىل، املجرة لوالية

الذاتي. مركزها حول دورية أخرى حركة هذه الجديدة حالتها وأكسبتها األصيل،
كانت وملا جديًدا، عامًلا أولدت أن بعد الكروي شكلها إىل األصلية املجرة عادت ثم
الذي فالحادث كيل، ببطء إال تضعف ال املختلفة حركاتها عن املتولدة األصلية الحرارة
الكثافة، من درجة املجرة تبلغ أن إىل مديدة مدة ويف متعددة مراًرا سيتكرر ذكره عىل أتينا
فليس مركزها، حول دورانها حركة عن الصادرة الشكلية التغريات دون بمتانتها تحول
وكلٌّ األصلية. املجرة من املذكور النسق عىل ستقتلع األجرام من مئات بل واحد جرم
سينتج — األصيل الجرم يف املستقرة ذاتها الطبيعية القوى الحتوائه — العوالم هذه من
األجرام سائر بصحبة األصلية املجرة حول هو يدور كما حوله، تدور ثانوية أجراًما
لكواكب مركًزا أي — شمًسا أيًضا سيكون الثانوية األجرام هذه من وكل منها. املتفرعة
السيارات هذه إحدى إال األرض وما ذاتها، التكوينية بالطريقة منه تتفرع — جديدة
العناية عني يكلؤها ضعيفة لخالئق مهًدا وأصبحت الحياة، ِسْفر يف حينها يف كتبت
الخالق. لعجائب املسبحة العامة الطبيعة عود يف تعزف جديًدا وتًرا وجاءت الربانية،

خط دائرة من انقطعت صغرية أخرى أجراٌم تجمدها قبل السيارات من تفرع وقد
ذاتها، العامة النواميس بقوة األصيل الجرم وحول محورها عىل تدور وأخذت االستواء،
من اقتالعه تولت التي القوى إنما حجمه، لصغر قبلها وجمد القمر، األرض من فتولد
يصيب أن جعلته ما فيه فعلت الخط هذا يف االنتقالية وحركته األريض االستواء خط
يف ال أسفلها يف ثقلها مركز بيضة، شكل عىل فأصبح الكروي، من بدًال البييض الشكل
الفلني من بكرة أشبه وهو واحدة، جهة إال الجرم هذا من ترون لستم لهذا وسطها؛
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عىل أن ذلك من فينتج األرض، إىل دائًما املتجهة الناحية وهي رصاص، من قاعدتها
املتجهة الناحية وهي األوىل: واالختالف؛ التباين غاية يف طبيعتني القمري العالم سطح
الغليظة؛ الجامدة األجرام كلُّ تجمعت وفيها هواء، وال فيها ماء ال األرض، نحو دائًما
السوائل كل حاوية أريض، نظر قط عليها يقع ال التي والثانية: فيها. الثقل مركز لوجود

لعاملكم. املخالفة الناحية إىل أبًدا متجهة وهي الخفيفة، واملواد
ما السيارات فمن وأحواًال، عدًدا السيارات من املتفرعة األجرام اختلفت ولقد قال:
واملشرتي كاألرض وأكثر قمًرا أولدت ما ومنها والزهرة، كعطارد يشء، منها يتفرع لم
بخطه تحيط نرية، حلقة األقمار عدا أولد — زحل أي — الكوكب وهذا إلخ، … وزحل
زحل يف االستواء خط عن البدء يف انفصلت منطقة عن عبارة الحلقة وهذه االستوائي،
زحل منطقة أن الفرق إنما قمًرا، فصارت األرض عن انفصلت التي االستوائية كاملنطقة
التجمد، بعض متجمدة وربما الجوهر، متجاذبة دقائق من انفصالها عند متكونة كانت
كانت فلو ذاته، الجرم رسعة تعادل تكاد برسعة األصيل الجرم حول تدور بقيت فلهذا
كتالت أو واحدة، كتلة حاًال لتجمعت سواها من أكثر جهاتها إحدى يف متكاثفة املنطقة

األخرى. األقمار من لزحل كان ما إىل تضاف جديدة أقماًرا تصبح متعددة
تجهز نشأتها بدعة يف عوالم البعض توهمها فقد األذناب ذوات النجوم وأما قال:
الدروس يف آخذة عوالم غريهم وافرتضها السيارات، يف كما والحياة الوجود بواعث فيها
عىل والباليا، النحس عىل كداللة لها يتشاءمون كانوا أنفسهم املنجمون حتى والتاليش،
الطبيعيون بناها افرتاضية ألقيسة العجب يعتوره الطبيعة وأعمال تفننات عىل املطَِّلع أن
ليست أنها حني يف عتيقة، أو حديثة سيارات املذنبات بها ليؤيدوا والفالسفة؛ والفلكيون
آهلة مساكن كالسيارات لتكون أُعدَّت وما الشمسية، اململكة يف كرواد متنقلة كواكب إال
منها لتستقي شموس؛ إىل شموس من تنتقل أن اختصاصها إنما البرش، من بالسكان

األرضية. العوالم عىل بعد فيما فتفيضها املنعشة الحيوية األصول
الشمس، من األقىص البعد بلوغه عند املذنبات النجوم أحد بالفكر فلنتبَعنَّ قال:
سري يف ولنتأمَلنَّ النجوم، وأقرب الشمس بني ما الفاصلة املديدة السعة تلك ولنَْقطَعنَّ
أن املخيلة تكاد ال بُْعٍد إىل ا ممتدٍّ الطبيعية النواميس فعل فنجد املتنقل، املذنب هذا
كان أن بعد الثانية، يف األذرع بعض يتجاوز ال أن حد إىل سريه يبطؤ فهناك تصيبه،
تتغلب أن يبعد وال الشمس، من دنوِّه قرب عند لحظة كل يف الفراسخ من األلوف يسري
دائرة إىل فتجذبه بارحها، التي من ونفوذًا قوة أشد أخرى شمس الحد هذا عند عليه
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عيَّنته وقت يف رجوَعه أرضكم بنو بَْعَدها ينتظر وعبثًا تباعها، عداد يف وتحصيه فلكها،
من فيها فنجد املجهولة، األقطار تلك إىل بالفكر معه فنجوز نحن أما الناقصة، أرصادهم
الخالية الصافية الليايل يف يلحظ لم من منكم قلَّ … التصور حدُّ إليه يصل ال ما العجائب
أو التبانة درب تدعونها أقصاها، إىل السماء أقىص يف منترشة ة نريِّ سحابة القمر من
معظمها الشموس، من ماليني فيها فرأيتم املرصاد، مؤخًرا عنها لكم كشف وقد املجرة،
ُزرَعت فسيح، حقل الحقيقة يف املجرة إن شمسكم، من وأهمية حجًما وأعظم نوًرا أبهى
واألجرام السيارات وكافة فالشمس الرحبة، أرجائها يف تتألأل وكواكب شموس زهور فيه
أي الزهور، هذه وعدد املجرة، حقل يف املنثورة الزهور تلك من واحدة زهرة لها التابعة
آالف ثالثة من أكثر األخرى عن منها كلٌّ تبعد مليونًا، الثالثني عن يقل ال الشموس،
وصغارة تصورها، املمتنع املجرة تلك سعة عىل يُستَدل هذا فمن فرسخ، ألف ألف ألف
إىل بالنسبة فقط ليس أرضكم عدم بل حقارة ثم الشموس، باقي إىل بالنسبة شمسكم

والعقلية. األدبية سكانها، أحوال إىل وباألخص أيًضا بل املادية، وسعتها حجمها
املجرات من األلوف إىل بالنسبة بيشء ليست شموسها ماليني مع ذاتها املجرة إن ثم
بكم، الحتياطها غريها؛ من وسناء سعة أوفر تظهر إنما الفضاء، أقايص يف املنترشة
السماوات، أقايص يف متوغلة األخرى املجرات أن حني يف نظركم، دائرة تحت ووقوعها
الشميس، النظام يف بيشء ليست األرض أن علمتم فإذا مرصادكم، يستشفها يكاد فال
يف بيشء ليست ذاتها املجرة وأن املجرة، دائرة يف بيشء ليس ذاته الشميس النظام وأن
كان املتناهية؛ غري الفضاء سعة يف بيشء ليست أيًضا املجرات عامة وأن املجرات، عامة

الجسدية. الحياة أهمية وعدم األرض، حقارة إدراك عليكم سهًال
وعوالم سيارات بأكثرها يحتاط مجرتكم منها املؤلفة الشموس من املاليني إن
عىل وبهاؤه حجمه يربو ما مثًال «سرييوس» نجم فمنها والحياة، النور منها تستمد
وسناء، كربًا الشمس سيارات تفوق به املحتاطة والسيارات املرات، من ألوًفا شمسكم
ففي شمسكم، وظائف عن الفلكية وظائفها تختلف قوائم نجوم أي مثناة، شموس ومنها
وأحوال أرضكم، يف كما واأليام السنون تَُعد ال املثناة الشموس بتلك املحتاطة السيارات
أحوال إنما لها، سيارات ال ما أيًضا الشموس ومن تصورها، عليكم يتعذر فيها الحياة
ووظائفها أحوالها واختالف النجوم هذه تفننات إن الجملة وعىل األحوال، خري سكناها

تخيُّلها. عن البرشي اإلدراك يقرص مما
تُدَعى واحدة بمجرة يختص الزرقاء القبة يف واألجرام النجوم من ترون ما كلَّ إن
فتسري الجاذبية، قوة مصدره مخصوص، سري منها ولكلٍّ التبانة، درب — قلنا كما —
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(٢) الكون عظمة

فقد األصيل، الجرم مركزها معينة، طريق يف وإنما واملصادفة، العرض سبيل عىل ليس
سابحة الفضاء يف تسري بل ثابتة، مركزية بنقطة ليست الشمس أن مؤخًرا لكم تحقق
طريقها بل بعريض، سريها وليس واملذنبات، واألقمار السيارات من الحافل موكبها معها
تولَّدت عظيم آخر جرم حول طبقتها من أخرى شموس بصحبة فيه تسري محدود،
إذ السنوية؛ أرصادكم تصيبها ال رفيقاتها الشموس باقي وسري سريها حركة إنما منه،

الشمسية. السنوات هذه إحدى إلنجاز األجيال من عظيًما عدًدا يقتيض
رفيقاتها الشموس سائر مع الشمس حوله تدور الذي — العظيم الجرم هذا إن ثم
آخر نجم حول طبقته من أخرى أجرام بصحبة أيًضا هو يدور بل أصليٍّا، ليس —
هذه تصور عن بمخيلتنا العجز يحل أن إىل الثاني النجم هذا عن قل وهكذا منه، أعظم
مليونًا، الثالثني عن عددها يقل ال التي مجرتكم، شموس بني ما القائمة املرتبة السلسلة
دواليب كمجموع واحد نظام يف ببعض بعضها مرتبطة سياراتها مع الشموس هذه وكل
نثرتها الذهبية، الآللئ من كحفنة بعد عن إليها الناظر الحكيم لعني فتظهر واحدة، آلة

الصحاري. بقع يف الرمال الريح نثر كما الفضاء، يف اإللهية النفحة
ذكرها؛ عىل أتينا التي املجرة حول جهة كلِّ إىل تمتد قرار يحدها أال يكاد فالة إن
يف الوجود عزيزة كجزر الفضاء يف منثورة — املجرات أي — األصلية املادة تجمعات ألن
يقدر ال فئوًقا تفوق وأخرى مجرة كل بني ما تفصل التي فاملسافة لسعته، حدَّ ال بحر
ألف ألف ألف ألف ألف بمئات يقدر مجرتنا قياس أن فمعلوم ذاتها، املجرة قطر مسافة
وحدها املخيلة بل يدركه، أن لعقل يمكن فال املجرات باقي عن بُعدها قياس أما فرسخ،

الحياة. مظاهر من الخالية السماوية الفيايف تلك تقطع أن تستطيع
فيها الحياة وتظهر األثري، بحر يف تتبخرت أخرى عوالم الفلوات هذه وراء ما وتتجىل
يعاين املجرات تلك إىل مجرتكم من فاملنتقل تصورها، عليكم يستحيل غريبة مجايل تحت
ويسبح الخالق، قدرة يدرك هنالك بباله، لتخطر قط تكن لم طبيعية وقوى رضوبًا

أعماله. عجائب
هذا وأن الكون، وخلود العوالم تكوين يتوىل واحًدا أصليٍّا ناموًسا أن رأينا قال:
وبفعلها طبيعية، قًوى ندعوها مختلفة رضوب تحت لحواسنا يظهر العام الناموس
للحركة سياًال مركًزا البدء يف تكون أي الدورية، تقلباتها وتنجز األصلية، املادة تتجمع
األجرام. من منه تولد ما حوله يدور كثيًفا جرًما بعدها وتصبح العوالم، فيها تتفرغ ثم
— العوالم نشأة تولت التي — ذاتها النواميس هذه أن أبنيِّ أن أريد واآلن قال:
املادة بل فقط، النسمة ذرات يحصد ال املوت منجل ألن ِدثارها؛ أمر أيًضا ستتوىل
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نار منه وتخمد حياته، سني العالم يقيض فلما تراكيبها، بانحالل أيًضا الجمادية
هل القوى، بزوال الطبيعية الحوادث منه وتزول األصلية، قواها عنارصه وتفقد الوجود،
ِسْفر يف مكتوبًا ويبقى فيه، حياة ال ميت كجرم الفضاء يف دائًرا سيلبث أن تظنون
من انتشلته التي ذاتها النواميس إن ، كالَّ له؟ معنى ال ميتًا حرًفا أصبح أن بعد الحياة
أمر ستتوىل الهرم، إىل الصبوة أجيال من ودرجته الحياة، بمظاهر لته وجمَّ الخواء، ظلمة
عوالم بعد فيما منها ليتكون العام؛ الطبيعة معمل إىل الجوهرية عنارصه وإرجاع ِدثاره،

له. انتهاء ال ما إىل جديدة،
الشموس تعقب أي الزمان، أعمال املتولِّية ذاتها بالنواميس تقوم الكون فأبدية قال:
ترون فما خمود، أو كلل أدنى الكون قوى يصيب أن دون العوالم، والعوالم الشموس،
املوت، أصبع مديد أمد من — ربما — محتها قد ة نريِّ نجوم من السماوات أقايص يف
تلك وبني بينكم القائم الشاسع البعد إنما بعد تجهلونها جديدة خلقة أو الخواء وعقبها
أن أشعتها يجعل السنني من ألوف ألوف يف إالَّ النور يقطعه ال والذي القاصية، األجرام
يف كما هذه ففي مديد، بأمد األرض خلقة قبل انبعثت ربما أنها مع اليوم، إليكم تصل
ذهننا يف األرض ذكر يبقى فيه يوم سيأتي إنما دنياه، وعدم اإلنسان حقارة تظهر غريها
يف نتأمل وملا العليا، العوالم إىل لها عدد ال أجياًال تدرجنا قد نكون أن بعد بخاري، كظل
العوالم، من رسمديٍّا تعاقبًا إال أعيننا نصب نرى فال — الحد هذا بلوغنا عند — املستقبل

لها. انقضاء ال ثابتة أبدية أو
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وأبقى أرقى — عرش الرابع القرن يف اليهود عند — رشد ابن فلسفة بلغت ولقد نقول:
وتوضيح كلها، رشد ابن فلسفة رشح اليهودي اإلفريقي «الون» تعهد لقد حتى منزلة،

منها. لخصه وما أرسطو عن الفيلسوف هذا نقله ما
السالف الكشف أن يخفى «وال املقام: هذا يف الشهري الفرنيس العالمة «سديو» يقول
بها اإلقرار عن اإلمساك يستطيع ال التي واألولية األصالة مزية الرشقي الفلك علم يفيد
العلوم تقدم عىل شاهًدا العربية الكتب بمعلومات كشفهم كان الذين الفرنجة، من أحٌد
كان الذي «جوسرت» فإن املعلومات؛ الالتينيون منهم استفاد الذين العرب، عند الرياضية
العلوم الفرنج عند ٩٨٠ سنة إىل ٩٧٠ سنة من أدخل الثاني بسلوسرت ب امُللقَّ روما بابا
سنة إىل ١١٠٠ سنة من ساح اإلنجليزي و«أهالد» إسبانيا، عرب عن كسبها التي الرياضية
أن بعد العربية من إقليدس مبادئ فرتجم عاد ثم مرص، ووادي إسبانيا من كلٍّ يف ١١٢٠م
املنسوبة الكروية الرياضيات العربية من أفالطون وترجم اليونانية، من العرب ترجمها
مسائل ترجم البلجيكية «بروجس» أهايل أحد «رودلف» الخواجة أن كما «تيودور» إىل
وهكذا خريطة، عىل مبسوطة املصورة والسماوية األرضية بالكرة املتعلقة بطليموس
و«قميانوس» العرب، بالد من نقله الذي الجرب يف رسالة ١٢٠٠م سنة ألَّف «ليونارد»
كان وقد ورشحه، جديدة ترجمة إقليدس كتاب عرش الثالث القرن يف ترجم اإلسباني
«األورييس» سيما ال «بسيسيليا» لعلماء مساعًدا «السيصليني» ملك األول «زوجري» امللك
والحث املساعدة يف َجْهًدا يأُل فلم سنة بمائة «زوجري» بعد الثاني فردريك العاهل جاء ثم
وتعلم ديوانه، يف تعمل رشد ابن أتباع وكانت الرشقية، األدبية واملعارف العلوم كسب عىل

الحيوان.» وعلم النبات، وعلم الطبيعي، التاريخ
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مراًرا، وطبعت تُرِجمت قد سينا البن كتب خمسة وهي القوانني إن «سديو»: يقول
طبعت ولقد قرون، ستة نحو أوروبا مدارس يف تُدرَّس الرازي ومؤلفات مؤلفاته وكانت
عباس بن عيل وكتب ١٥١٠م، سنة البنادقة مدينة يف الطب يف الرازي الفخر مؤلفات
مخائيل وطبعها ،١١٢٧ سنة الالتينية إىل ترجمت الطب يف كتابًا عرشون وهي الفاريس

بفرنسا. ليون مدينة يف ١٥٢٣ سنة كابال
يشء عىل القراء ِلنُْظهر األشهر؛ العالمة سديو كالم من صه نلخِّ أن لنا عنَّ ما هذا
ال الذين ولِيْعَلم الفن، وحلبة العلم مضمار يف السبق يف الغرب عىل العرب فضل من
نصريًا يعدم ال الحق أن العرب وفضل العرب وتاريخ العرب أمر من جهل عىل يزالون
مازلنا أننا حني عىل الفرنيس سديو لسان أنطق فضٌل فهذا الغرب، وأهل األعجام من ولو
باالستنكار، جانب كلِّ من ترتفع بالعربية واملتكلمني املرصيني من كثريين أصوات نسمع
األجانب أن حني يف العرب وفضل العرب وآثار العرب ينعون فهم العربية، شأن وغمط
لواءه ويرفعون بالحق، ينطقون يزالون ال جميًعا والغربيني واألملانيني الفرنسيني من

بعد. ومن قبل من هلل واألمر تواٍن، وال غضاضة غري من
— السالم عليهم — األنبياء أرواح رأى أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أخرب ولقد (١) قالوا:
الثانية، يف ويحيى وعيىس الدنيا، سماء يف آدم سماء؛ سماء السماوات يف به أُِرسي ليلة
يف وإبراهيم وموىس الخامسة، يف وهارون الرابعة، يف وإدريس الثالثة، يف ويوسف

جنات. هي السماوات أن رضورة فصحَّ حزم: ابن يقول والسابعة. السادسة
أحاط جهنم من «البحر قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن أبيه، عن يعىل، بن صفوان عن (٢)
يوم يجعل تعاىل هللا أن روي املوقد، أي اْلَمْسُجوِر﴾ ﴿َواْلبَْحِر تعاىل: وقال رسادقها.» به

أعلم. وهو جهنم، نار بها فيسجر ناًرا، البحر القيامة
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(١) الطبيعة بعد فيام

خزانتها، يف أودعتها جنيه بألف Sciéntific American مجلة راهنت ولقد نقول:
يثبت أن يستطيع من كلَّ املبلغ بهذا تراهن إنها قائلة: باألرواح، يؤمن من كلَّ وتحدَّْت
بلده من انتقاله مصاريف هذا للمراهن تدفع ذلك فوق وأنها األرواح، وجود عمليٍّا لها
برأيي، أديل أن ذاك إذ إيلَّ طلب عندنا العلم أشياخ من شخًصا أن عىل نيويورك، إىل
ذلك مخلص؛ روحاني أو صادق مراهن إىل ق تُوفَّ أن تستطيع لن املجلة هذه إن فقلت:
واللهو للمزاح ميالة مخادعة مخاتلة كاذبة والثانية وسفلية، علوية نوعان: األرواح ألن
بالضحك إال حال لها يهدأ ال السخرية، دائمة اللعب، دائبة املخلوقات، بعقول والعبث
أما بصاحبه. املاجن يعبث كما وأقوالهم بأعمالهم وتعبث بهم، تضلل الناس عقول من
وأعمالها، وأحوالها املادة تمقت وهذه الكمل، شأن أبية، فصادقة، العلوية» «األرواح األوىل
منا البعض يستحبه عمل هذا والرهان املكروه، أو املحرم منها سيما األلعاب وتحتقر
أن وتربأ األعمال، هذه مثل عن ترتفع العلوية الطاهرة األرواح أن عىل ويلعب به، ويلهو
هللا، مخاليق من ناس األرواح جحد أو الكل آمن لو يضريها وماذا مراهنات، يف تتدخل

يشاء. من يهدي هللا ولكن تحب َمن تهدي ال دامت ما
إالَّ يكون أن يُعَقل ليس الروحاني املذهب أصحاب من للمراهنة يتصدَّى فالذي إذن
«البالفني» من يكون أن أو هذا يكون أن إما السفلية، األرواح مع ويتفهمون يألفون ممن
يف املجلة فلبثت به، قلت ما وقع وقد ذلك. أشبه وما «كالحواة» املشعوذين املالعبني
يسَع ولم ببغيتها، تظفر لم ولكنها الزمن، من طويًال ردًحا الرهان يكسب من انتظار
وقد ملناسبة. نرويها قريب عهد من وقعت حكاية هذه والدجالون، املشعوذون إال إليها
وسع يف كان جيمس، ووليم دويل وكونان لودج وأولفر إديسون أمثال وسع يف كان
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رأى وما به، يؤمن ما أمريكان الساينتفك لجماعة وعمليٍّا علميٍّا يثبت أن هؤالء من واحد
األرواح. ترضاه ال هذا أن لوال سمع، وما

قالت: إديسون باخرتاع ا خاصٍّ ١٩٢١ سنة الهرالد جريدة نرشته ما ملخص وهاك
ملخاطبة اخرتعها التي اآللة أمامه وكانت األيام) من يوم (مساء مكتبه يف إديسون «كان
حسب عىل حركاتها وإذا حركاتها، ويلحظ يرقبها فجعل تتحرك، يراها به وإذا األرواح،
أن عىل املعمل يف معه ومن هو واتفق إديسون، عليها اصطلح التي األبجدية الحروف
األرواح، عالم إىل وانتقل الدنيا الحياة هذه أحدهم فارق إذا للتفهم وأداة رموًزا تكون
هذا بيرتسون ألن لذلك؛ فدهش بيرتسون، مساعده روح هو إنما يخاطبه الذي أن وعلم
ذلك بعد من علم أنه بيد حيٍّا، يزال ال أنه اعتقاد عىل كان إديسون وألن غائبًا، كان
يف بما لهم يبوح أن منه وطلبوا له، تربصوا األرشار من عصابة أن هذا روحه بواسطة
أغراض تنفيذ عىل كهربائية أدوات من لديه بما يساعدهم وأن أرسار، من إديسون معمل
شأن يف إديسون يعتقده ما أبعد وكان قتلوه. أمَرهم يطيع أن أبى وملَّا سيئة، سافلة
بالفرح املمزوج حزنه أشد وما ما، لعذر الحضور عن غاب أو الطريق ضل أنه مساعده
أنه الروح أخربه حتى يرقبها، إديسون وظل تتحرك، اآللة أخذت ثم اخرتاعه! لنجاح
فوق موضوع قفص يف محبوًسا كناريٍّا وترك الدنيا هذه فارق ألنه شديد؛ بأسف يحس
ألنه بوجوده؛ تعلم ال وأنها بعنايتها، ترعاه حتى زوجته بذلك تعلم أن دون منزله سطح
إديسون مساعد روح أنبأ علم، بذلك لها يكون أن غري من البنه ليهديه وفاته؛ يوم اشرتاه
هذا يجرب أن إليه وطلب محدث، اخرتاع تصميم منزله مكتب يف لديه أن وأعلمه بذلك،
علموا فقد معه والذين إديسون أما عائلته. من ورثته حقِّ من كان نجح فإذا االخرتاع،

جوًعا.» مات الكناري أن ذلك بعد
من فيه ما يصدق ال وكاد دهشة، أخذته أبوت ليمان الدكتور الخرب هذا قرأ وملا
هل يخاطب: هيوز باملسرت وإذا التلفون، جرس دقَّ الحال هذه عىل هو وفيما رواية،

قرأت؟
جريدة ألن شديد؛ لغط يف كله العالم هذا؟ حقيقي هل العجاب، العجب قرأت –
مساعده روح يخاطب الصبح هذا حتى زال ما إديسون إن تقول جورنال نيويورك

األرواح. عالم عن أموًرا منه علم وقد بيرتسون،
علم؟ ماذا –

تحلق — السياسة أقطاب منهم سيما — الخلق أعالم من كثريين أرواح أن علم –
اآلن. وشنطون جو يف
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بني وال والجد، املزاح بني أميِّز أعد فلم األمر، عيلَّ اختلط لقد هيوز يا وهللا –
والوهم. الحقيقة

بعالم اتصلنا لقد كالكذب، حقائق ثابتة، لحقائق وتسمعه تقرؤه ما إن ال، ال –
بسيًطا. عاديٍّا سفًرا إال املوت يعد ولم شك، أو جدل ما غري من األرواح

ويلسون؟ مقتل ثبت هل ترى –
بعد. إليها يُهتَد لم جثته وإنما مرجًحا، البوليس دائرة يف أصبح لقد –

ويلسون؟ روح عن بيرتسون مساعده يسأل أن إديسون نكلف أن يف رأيك ما –
أنه بيد األسئلة، بعض ونسأله إديسون إىل نذهب أن بخاطري وقع لقد أجل، –
كلِّ من أفواًجا أفواًجا الناس ه أمَّ وقد باملعصم، السوار إحاطة الصحفيون به أحاط قد

عنه. الخلق لردِّ الجيش من بفرقة إليه فبعثت الحكومة استنجد وقد وحدب، صوب
أنشئ أن عليه وسأقرتح إليه، فلنسَع أصدقائي، أعز من صديق إديسون إن حسنًا –
وبهذا الصحفيني، عىل وتوزيعها الروحانية املخاطبات معلومات لجمع ا خاصٍّ مكتبًا لديه

معلمه. وحول عليه الخلق تكأكؤ من يسرتيح
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غرفته يف إديسون عند هيوز، مسرت وصديقه هو أبوت ليمان الدكتور العهد ذلك يف وكان
وال يني ال وهو اخرتاعه، بنجاح االبتهاج شديد الرسور عظيم الرجل وكان الخاصة،
الحديث، يف نتبسط أن بقادرين نحن وما بيرتسون، مساعده روح مخاطبة يمل وال يكل
العظيمة، التاريخية الجلسات هذه يف ومخاطبة حوار من حدث فيما الكالم من ونستزيد
مسرت استحلف أبوت ليمان الدكتور إن فنقول: منها القراء يهم ما ُموِردون نحن وإنما

ولسون. روح استحضار يف بيرتسون مساعده روح يسأل أن إديسون
الزمن، من ردًحا ولسون روح عن بحثت بيرتسون روح عىل السؤال ألقى وملا
بعد تزعم هي بل األرواح، عالم يف بوجوده أحد أخربها وال ولسون تجد لم إنها وقالت

حيٍّا. يزال ال ولسون أن البحث هذا
ذلك؟ يمكنها أال حيٍّا، عنه تبحث دعها –

البحث. يف وتجدُّ تبحث، تزال ال أنها عىل ا، جدٍّ صعب األحياء عن البحث إن تقول: –
قتلوه؟ الذين عن أخربتك أما –

أخرى جمعية من أو الرسية، كالن كس كوكال جمعية من إنهم تقول: نعم، –
الجمعية. هذه أسري يزال ال ولسون أن اعتقاد عىل وهي لها، مخالفة

لقد للحال: فقال تنقر، باآللة إذا يحادثه صاحبه عىل مقبًال إديسون كان وبينما
وما ا، وردٍّ أخذًا اآللة عىل أصابعه حرَّك ثم تقول، ِلما فسمعا بيرتسون. روح حرضت
ماركسون، الكابتن إىل مصادفة اهتدت قد بيرتسون روح إن قائًال: متعجبًا صاح أن لبث

كالن. كوكالكس جماعة يد قبضة يف وهو
ماركسون. الكابتن قاتل عن يبحث يزال ال البوليس إن تقول؟! ماذا هللا –
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جثة هي البوليس دائرة يف املوجودة املشوهة الجثة ألن ا؛ جدٍّ غبي البوليس –
عىل ولسون، إىل اهتدى إنه يتكلم برتسون ذا هو ماركسون، جثة ال بيرتسون مساعدي

الجمعية. هذه أسري اآلخر هو ولسون أن
أين؟ –

املادية األوضاع تميز أن تستطيع ال األرواح ألن يصفه؛ أن وسعه يف ليس مكان يف –
جسمه. ال ولسون روح ويتعرف يرى وهو املكانية، واألحياز

فراسة تشابه الروح فراسة فإن جسده، ملثال املشابهة زوجه مثال من يعرف وهو
أفكاره. من هويته، من وتأكد تحقق ولقد الجسد،
األسئلة؟ بعض عليه يلقي أن يستطيع هل –

تؤثر أن تستطيع األرواح أن لو له: وقال الدكتور صديقه إىل فالتفت إديسون أما
عىل الروح تأثري إن اآللة، لهذه داعية ثمت كانت ملا شاءت، متى تخاطبهم أو األحياء يف
يف ستجتهد بيرتسون روح أن عىل ضعيف، املادية األحياز تحجبها تزال ال التي الروح
تفهم أن تستطيع وحتى موضوع، أي إىل أفكاره توجه حتى ولسون روح عىل التأثري

بذلك. يشعر أن غري من الفهم بعض أفكاره
املشهورين؟ أرواح من صادف عمن بيرتسون لك قال أما –

كتشنر، ورأى وكثريين، ووشنطون فرنكلن بروح فعرفته روزفلت روح صادف –
وُرسَّ أبوت فتهلل نابليون، بروح وتعرف جوزيف، فرنسوا واإلمرباطور نيقوال، والقيرص
استحضار يف بيرتسون يسأل أن إديسون إىل وطلب هذا، يصدق يكاد ال وهو وابتهج،

وبينه. بيني بالرتجمة ويقوم روزفلت، صديقي روح
ذلك. لك –

أن بيرتسن إىل أوعزت لقد يقول: وهو اآللة عىل أصابعه يحرِّك ولسون أخذ ثم
يستطيعوا حتى األرواح؛ مع للتفهم عليها اصطلحنا التي األبجدية الحروف هؤالء يعلم
التأثري، عىل أقدر األرواح عالم يف عهدها طال التي والروح واسطة، غري من يخاطبونا أن

روزفلت. دعا قد بيرتسون ذا هو هه،
وبني بيننا التفهم آلة اخرتع الذي إديسون نشكر إننا ليمان، مرحبًا روزفلت: قال

األرض. هذه عىل يزالون ال الذين
يخاطبني؟ روزفلت أن أثق كيف ليمان: فقال

أنا؟ كتبتها التي املقالة تذكر هل أحد، يعرفه ال قديم رسٌّ بيننا أوه –
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موضوع؟ أي يف –
غليوم. اإلمرباطور موضوع –

السفر إىل أتوق إني العزيز، الحبيب أيها بروحك وآمنت صدقت كفى كفى، –
سعيد؟ أأنت إليك، العاجل

تزال ال أمريكا فإن املجيء، يف بنفسك تعجل ال ولكن سعيد، شك غري من أنا –
آخرون. نوابغ يظهر أن إىل مثلك إىل بحاجة

روزفلت. تيدور اسم مصغر … تدي … تدي … قائًال: يصيح وأخذ ليمان، فتهلل
تقيمون؟ أين –

يحوينا. الواسع األثريي األقيانوس –
معك؟ ومن هنا؟ أنتم وملاذا –

إىل عنهم، قرأت وبعضهم تعرفهم بعضهم السياسة، فحول من ألوف معي –
أن من أحسسناه ما إال هنا الهبوط إىل حدانا وما وغريهما، ووشنطون فرنكلن جانبي
الرواية نشهد حتى املجيء؛ إىل ذلك فحدانا السالح نزع مسألة يف تتباحث األمم بعض

األمم. قادم يمثلها التي الجديدة
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األرواح يف

املوت وبعد الوالدة قبل اإلنسان ونفس

من ظهر الذي بعد ونفع، فائدة من الروحاني للمذهب ما إنكار إىل سبيٍل من ليس
وأعالم املادي، املذهب ُعُمد إليه واطمأن به آمن أن وبعد األخري، العهد يف انتشاره
ووليم إديسون، أمثال الجديد، والعالم الغرب أهل من املفكرين وأقطاب الحديث، العلم
… وملربوزو دويل، وكونان وستيد لودج، أولفر والرس كروكس، وليم والرس جيمس،
العالم، هذا شعوب من أسالفنا تاريخ عرفه قديم ولكنه الجديد، باليشء هذا وليس إلخ.
بعض به وتشفي عمليٍّا، الروحاني املذهب تزاول كهنتهم وكانت القدماء، املرصيني أمثال
اآللهة استشارة أمر بهن يناط بالعرافات مألى هياكلهم وكانت واليونانيون املرىض.
يف وصف قد األشهر النابغة الشاعر هومريوس أن من نقرأ ما ذلك آية الوحي، ونقل
الهنود وكذا العراف. رباس تيز روح يخاطب أن امللك عوليس استطاع كيف شعره
أحد يف الهندي املشرتع «مانو» كتبه ما ذلك وآية املسائل هذه يعالجون قديًما وكانوا

نصه: وهذا املعروفة، الدينية الكتب أقدم وهو «الفيدا»، أسفار

وتتبعهم الرباهمة، من بعًضا منظورة غري بهيئة ترافق األسالف أرواح إن
يجلسون. عندما منهم قريبة وتكون هوائي، شكل تحت

طائف عليه وطاف الزمن، من ردًحا املذهب وهذا اإلنسان بني الجهل فصل ولقد
ملعالجة العرص هذا علماء من الحق نور عليهم أرشق الذين بعض توثب حتى النسيان،
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ومستقبل املخلوقات حياة يف األهمية كلُّ لها ومسائل شئون من الروحاني املذهب يف ما
اإلنسان.

مستقبله، عىل مطمئنًا موفًقا سعيًدا يكون أن اإلنسان به يهتم ما أهم فإنما بدع؛ وال
ذاهب. هو أين وإىل هو، وأين أتى، أين من ويتعلم يعرف وأن

وأما أين، وإىل أين من عرف إذا إالَّ املخلوق يحسبها وال تُعَرف فال السعادة أما
وهنالك الروحاني، بالعلم إالَّ تكون ال والعقيدة العقيدة، مع إالَّ تكون فال الطمأنينة
املخلوق مايض وناحية العقيدة ناحية النواحي؛ بهذه واتصاله املذهب هذا أهمية تُعَرف

ومستقبله.
يف وقعت التي الحادثة تلك األرواح حوادث من الحديث العلم عرفه ما أول ولعل
قرية من «فيكان» اسمه رجل بيت يف متوالية طرقات مرة ألول سمعت إذ ١٨٤٦؛ سنة
مع مرقدها فوكس» «مدام أخذت الليايل إحدى ففي «نيويورك»، أعمال من «هيدسفيل»
ليلة؛ كلَّ تسمعها كانت التي املزعجة األصوات من تتخلص لعلها واحدة؛ غرفة يف ابنتها
فقلدها بيديها تصفق أن فوكس ابنة كاتي بخاطر فوقع متوالية، طرقات تسمع هي إذ

طرقات. عرش فعد عرشة، لنا ُعدَّ فكس»: «مدام فقالت الطارق،
كاتريا؟ ابنتي عمر كم س:
تماًما. الطرقات أجابت ج:
حي؟ إنسان أنت هل س:

يجب. لم ج:
العلم، عرفها الحارض عرصنا يف الشهادة وعالم الغيب عالم بني تمت محادثة أول هذه
االجتماع علم يف الزاوية حجر واضع وهو ملربوزو، العالمة األستاذ روى ١٨٩٢ سنة ويف
جرًسا رأينا ثم املائدة، داخل يف الطرقات تضاعفت النور أطفأت أن بعد قال: الجنائي،
من يقرع رءوسنا حول يدور وطفق الهواء، يف ارتفع الصغرية املائدة عىل موضوًعا كان
عن يبعد رسير إىل ذلك بعد من وانتقل حولها، كنا التي املائدة عىل انحط ثم نفسه،

أذرع.1 ثالث نحو الوسيط مكان

.١٩٢٨ نوفمرب ١٨ بتاريخ املقطم يف نُرشت 1
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النفسية املباحث جمعيات أو

وقفت قد النفسية املباحث جمعيات بأن نسمع الفينة بعد والفينة الحني، بعد الحني
عظيًما اهتماًما تأنس وأنت األرواح، عالم مسألة يف الغلة، وينقع العلة، يشفي ما إىل
وتباين نزعاتهم، اختالف عىل الناس من جيل كلِّ وطوائف شعب كلِّ طبقات من
الروحاني» «باملذهب االهتمام ويف السبيل هذه يف لهم الباعث ولعل واستعدادهم، محلهم
بالدين، واتصاله املوضوع أهمية ذلك يف السبب لعل عمليٍّا، أو نظريٍّا مسائله ومعالجة
بمستقبل اإلنسان يف القوي الرابط وهي وبالعقيدة نفوذه، ونفوذه سلطانه وسلطانه
مقبوًال حالٍّ ألغازها وحلَّ املسائل، هذه عىل املخلوق اطمأن إذا هنالك وصريورته، املخلوق

مطمئنٍّا. آمنًا الخلد جنة ودخل السعادة، له توفرت معقوًال
كله هذا ولكن املتربمون، ويتربم الجاحدون، ويجحد املتعصبون، يتعصب ولقد
رجاله عداد يف يندمج أن فخًرا الروحاني املذهب حْسُب فتيًال، الحق عن يغني ليس
أمثال: الحديث، العلم وفحول الدهرية، وعمد املادية أقطاُب املؤمنني وأفذاذه الباحثني
شيخ وإديسون الربيطاني، العلمي املجمع رئيس لودج أوليفر وسري كروكس، وليم سري

وغريهم. دويل، وكونان جيمس، ووليم املخرتعني،
من عاصمة كلِّ يف جمعيات أَنَشئوا أن املوضوع بهذا الغربيني اهتمام من بلغ ولقد
ينحرص النفسية» املباحث «جمعية اسم منها كلٍّ عىل أطلقوا وأمريكا، أوروبا عواصم
مما ذلك وغري الطبيعة، بعد وما األرواح ظواهر يف العميل العلمي البحث يف عملها
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التلنتي واألكتوبالزم، السربتزم الباطن، العقل مثل املاديني، ِمَعد هضمه عىل تقوى ال
باملستقبل، اإلنباء باإليمان، الشفاء واالستهواء، التنويم األفكار، قراءة العقيل، والتخاطب
… األرواح مناجاة الرؤيا، صدق والشعبذة، السحر بطنه، من املتكلم الشخصية، تعدد

إلخ.
تقارير يف أكثرها ن تُدوَّ املوضوع هذا يف مدهشة أنباء النفسية املباحث ولجمعيات
ومستقبل الباقية بالحياة التصالها األهمية يف غاية وهي بها، نسمع أن قلَّ سنوية
بيد الروحاني، العالم وجود بالحس تثبت آلة اخرتاع إىل إديسون ق ُوفِّ ولقد املخلوقات،
له يضمره ما إنسان كلِّ بمعرفة الكون نظام يختل ال حتى استعمالها من ُمِنع أنه

املستقبل.
وأما فإلديسون، األول أما األرواح؛ مسألة يف متفقني رأيني أخريًا قرأت أني والغريب
أو بنفي يجزمان ال — وعالجاه رأياه ما كلِّ بعد — وكالهما رصوف، فللدكتور اآلخر
«رسائل الجديد بكتابه جاء ما بعض يف رصوف دكتور أخالف كنت وإن أني عىل إثبات،
إملاًما الروحاني املذهب من وغريها ذكرتها التي باملسائل ألمَّ أنه أرى أني إالَّ األرواح»
رصوف دكتور مع إديسون رأي التفاق فعجبي ليشء أعجب وإْن مفيًدا، نافًعا كامًال ا تامٍّ

شاهدا. ما فيه وشاهدا عمليٍّا، عالجاه وقد املوضوع، هذا يف
املذهب أن إالَّ أفول، إىل ونجمها زوال، إىل صار قد املادية املدرسة أمد أن إالَّ

املستقبل.1 مدرسة هو الروحاني

.١٩٢٨ سنة نوفمرب بتاريخ األهرام جريدة يف نُرشت 1
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املذهبالروحاين(٢)

العرشين القرن مدرسة

قرَّاء أكثر بها وينتفع املفكرين، من كثريون عليها يتتلمذ جامعة مدرسة املقتطف مجلة
أتمحل أن حداني ما هذا ولعل املجالت، أمهات من لديهم بما الغرب أهل انتفاع العربية
التي املساجلة من املقتطف مجلة نرشته ما قرأت أن بعد الروحاني املذهب ملوضوع
من مىض ما يف نرشه أسلفْت ومما مكايب، واملسرت دويل كونن أرثر الرس بني دارت
هذا يف الفلسفة وعمد العلم فحول من وغريه لودج أولفر للرس األخري العهد ويف السنني
األشكال املختلفة املتضاربة اآلراء هذه كلِّ عىل به تعقب أن هي لها عنَّ ومما العرص،

واأللوان.
مدرسة سيكون بأنه االعتقاد إىل كثريًا نميل نحن موضوٍع يف اإلسهاب نبغي وما
أن وعىس الباب، هذا يف إليه قنا ُوفِّ بما إملاًعا نُلِمع أن نريد نحن وإنما العرشين، القرن
القائم الخالف أسباب عىل القراء نُظِهر فيه البحث نستطرد آخر موقًفا القدر لنا يهيِّئ
وهنالك ضمائرنا، وتسرتيح نفوسنا، تطمنئ هنالك الروحانية، وأشياع املادية أنصار بني

حق. من به نشعر وما واجب، من نحسه ما ينا أدَّ قد نكون
نطاق واتسع مدرستها، وقويت عرش، التاسع القرن يف املادية نضجت لقد نقول:
وتولت حساسيَّتهم، مفاوز الناس عىل وملكت واملعتقدات، املشاعر عىل فَهيَْمنت نفوذها،
املاهية عىل وسلطان هيمنة من كان بما دونها ما كلِّ وبني بينهم فحالت تفكريهم، طرائق
قد هؤالء أن نرى أنا حني عىل أخرى، جهة من الوحدانية والقوة جهة من اإلدراكية
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الطبيعة» بعد «ما أن وعىل وتفكرياتهم، بوجدانهم عيشتهم من أكثر جلودهم يف عاشوا
كلِّ ويف مكان كلِّ يف له ويَأْبَه به، يؤمن كان َمْن العلم وأهل املفكرين بني من يَْعَدم لم

التاريخ. بها مرَّ التي واألدوار العصور باختالف ذلك اختلف وإن زمان،
مدرسة وأن يروغ، وبدأ يتزاول، أخذ قد املادية املدرسة ِظل أنَّ إلينا يُخيَّل ولقد
حني وبعد وقت من أفواًجا أفواًجا يدخلونها بمن وتشتد يوم كلَّ تقوى الروحاني املذهب
أولئك املشهورين، املعارصين من التفكري وعمد العلم، وفحول املادية، املدرسة أقطاب من
يف الروحاني املذهب انتشار يف السبب أن إلينا يخيل ولقد الهوى، عن ينطقون ال الذين
مع يتعارض ال أنه هو الرشق، يف رواجه وعلة اآلخر، البعض دون العالم بالد بعض
والعزاء، االنتعاش من عليهم يُدِخله بما املتدينني نفوس يف هًوى يصادف وألنه األديان،
األشياء أشبه هي التي الحياة هذه أتعس وما الدائم، بالعالم اإليمان من فيهم يقوِّي وبما
الدور هذا تمثيلنا عند تنتهي حياتنا كانت إذا لها! نتيجة ال عريضة طويلة بمقدمة
الستارة فتسدل حياة، بعده ما الذي باملوت ونختم الشقاء، أنواع بكلِّ امَلُحوط املحزن

نتيجة! غري من مقدمة عىل
خيايل يل يصوره بما وأمتع الوهم، مع أعيش دعني يقول: بعضهم سمعت ولقد
أكفكف خيايل يف دعني اآلبدين، أبد فيها وأعيش أدخلها الفردوس جنة املقيم النعيم من
من يصيبها ما عنها ي وأرسِّ الدنيا، الحياة هذه وطأة نفيس عن ه وأرفِّ الحياة، هذه ألم به
إذن فإني — مخي يف وجود من كله لهذا يكن ولم — خِرًفا كنت فإذا والبأساء، الشقاء
وخففت نصادفها، مصائب نفيس عىل هوَّنت قد أكون هذا مع ولكني شيئًا، أخرس لم
شوطهم يف حتى هؤالء مع نجري ال أننا عىل تدرجها. سبيل يف تعرتضها مصاعب عنها
من النسبية الحقيقة إىل الوصول عىل ونعمل حسنا، يف نندمج أن نريد نحن وإنما هذا،

اإلدراكية. املاهية وتقوية الوجدان، وترقية النفس بتهذيب الوجداني الرقي طريق
دعواهم املادي، املذهب أصحاب به يسلِّم أن يمكن ال املجرد العقل كان وإذا نقول:
أعمال بها تُعَرف التي هي الظاهرة الحسية املادة وأن مادة، غري من عقل ال أنه ذلك يف
املادة أو النفس إىل العقل احتياج أن نؤمن فإنا ذلك؛ وأشباه والنفس والروح العقل
كلَّ يوجه هذا واالندماج عداها، ما كلَّ منكرين فيها، مندمجني نعيش ألننا لنا؛ رضوري
بأهل نستدل أن نريد وما طريقها. من إالَّ نفهم وال بها، إالَّ نرى فال املادة إىل قوانا
بعيونهم يرون الذين أولئك املتوجهني، من والواصلني التصوف مذهب وأصحاب الكشف
عىل الرصفة املادية أبصارنا تقوى ال حقائق ويشاهدون األخرى، العوالم بعض سكان
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مساتري من قبالها يقف ملا بها اإلحاطة عىل ية الحسِّ بصائرنا تستطيع وال مواجهتها،
يتمشوا أن املفكرين من نريده وما إليه نذهب ما ولكن الوجود، هذا ومغاليق الطبيعة
عمل ينحرص والتي العالم، يف تظهر التي البيِّنة الظواهر ويعللوا العقل، طريق يف معنا

ومسبباتها. بواعثها واستكشاف كنهها، وإدراك تعليلها يف العقل
بعقول تعليلها ويريدون رصفة، آلية مسألة األرواح مسألة تصبح أن يريدون
توصل التي الوحيدة الوساطة وهو األثري، أن العلم حقَّ يعلمون وهم مستفادة، منفعلة
واملغناطيسية واالنسجام التماسك وجود إليه يرجع والذي جميعها العوالم أطراف بني
العلم يقف هذا األثري أن يعلمون أينشتني، رأي عىل أيًضا والجاذبية والكهربائية والنور
العوالم يدرس أن يريد ملن تامة دراسة دراسته من بد ال الذي وهو اليدين، مكتوف أمامه
يف كثرت الذي املحجوب إىل لنصل البوغاز هذا نعرب أن لنا بد ال وألنه األخرى، الروحانية

والرِّيَب. الشكوك وجوده
استكشافه إىل وصل ما بهره الذي والعقل مهده، يف يحبو يزال ال العلم أن لنا يلوح
يزال ال أنه لنا يلوح الطبيعية، بقوى واالنتفاع والكهربائية واملاء الهواء تسخري من
حقيقة أَِنسها ظاهرة إىل ق ُوفِّ فكلما الوجود، ومعميات الحالكة، الدجى دياجري يف يتخبَّط
عليه تضيِّع صخرة يف يرتطم أن هنيهة يلبث ال ولكنه شامًخا، متباهيًا منتعًشا وقف

حدِّه. عند وتوقفه غروره إىل وتنبهه جهوده،
يصل لم اإلنساني العقل إن سبنرس: هربرت املعروف اإلنكليزي الفيلسوف يقول
الجزئيات وأما الكليات، وتعليل إدراك إىل إالَّ وصلنا ما وإننا الطبيعة، أرسار كشف إىل
ترغب الجبارة العاتية العقول ولكن رصيح، واعرتاف حق، قول غامًضا. ها رسُّ يزال فال
وال تعليل، كلُّ يرضيها ال ذلك بعد من هي ثم املحسوس، باملوجود إالَّ تقنع وال املزيد، يف

التواتر. أو السماع طريق عن يجيئها ما تقبل
قائًما ا حقٍّ يقينًا اليقني يكون وال اليقني، صوب املخلوق يخطوها خطوة أول الشك
واالستقراء، والبحث الطويل، والتأمل والتفكري الشك، بعد إالَّ متينة قويمة دعامات عىل
«فتشوا يقول: املقدس الكتاب هو هذا بها، أوصت بل األديان أباحتها شئون كلها
﴿َوِيف يقول: الكريم القرآن هو وهذا أبدية.» حياة فيها لكم أن تعتقدون ألنكم الكتب؛
الروحاني بالعالم املؤمنني غري من نستهجن ال نحن لذلك وَن﴾؛ تُبِْرصُ أََفَال أَنُْفِسُكْم
وال بحث غري من معنا يميلوا أن نريدهم وال بتحقيقاتهم، وامتحاناتهم أبحاثهم طرائق
وكلها املذهب، هذا هدم حيال بها يتمسكون التي حججهم عليهم ننكر نحن وإنما إقناع،
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وتالعبًا مهاترة إال آنسوا فما الروحانية، إىل االنتماء يدَّعي إنسانًا امتحنوا أنهم عىل قائمة
واملتمذِهب املذهب بني كبري والفرق العقل، عند صحيًحا دليًال يقوم هذا وليس وشعوذة،
ملجرد بالبطالن وأتهمه بالعطل مذهبًا أرمي أن كثري وال قليل يف الصواب من وليس به،
عمل يف أمامي يخفقوا أن وملجرد له، انتماءهم زوًرا يدعون ممن الناس بعض وجود

به. يقومون
بادعائه دينه إىل أساء متدين من فكم آخر، يشء إليه االنتماء ِعي واملدَّ يشء واملذهب
فيحكم منه يبدو لترصٍف وطنه إىل أساء مواطن من وكم الدين! هذا مظاهر من أنه
من بكثري مدخول الروحاني واملذهب الشاكلة! هذه عىل جميًعا املواطنني عىل الحارض
ليؤثر هذا كان وما املحبة، وجلب والتحضري بالشعوذة يعيشون الذين واألدعياء الالعبني

واالستعداد. باالمتحان وجوده عىل يدل بجوهره، قائم ألنه جوهره؛ يف
عيانًا األرواح له تظهر أن يجب إنسان كلَّ بأن البعض يعتقد أن كبريًا ً خطأ إن
املائع وليس استعدادهم، يف ويتباينون أمزجة، يختلفون والناس الشمس، بهرة يف بيانًا
متباينة، كثرية وإنسان إنسان بني الفروق كانت وكذلك متساوية، نسب عىل فيهم الحيوي
بحاجة غريه يكون وقد الطبيعي، االستعداد من فيه ملا اآلخر؛ يراه ال ما اإلنسان يرى فقد
كبري وخطأ نصب. وال عناء غري ومن فجأة غريه إليه يصل ما ليصل ومران؛ تفوق إىل
حتى أمزاج كان وما دائبة، دائمة أبدية واحدة بحالة يكون الواحد املزاج أن نتصور أن
حكمنا نحن إذا الحقيقة مرمى نصيب أن يمكن ال لذلك حني؛ كلِّ يف سواسية األنبياء
عنده، الروحية تختلف وقد فيه، املزاج يختلف فقد واحدة؛ جلسة بمجرد الروحاني عىل
ويف االمتحان يف الفيلسوف «كانت» قاعدة عىل ونجري الحكم، يف نرتيَّث أن لنا أوىل فكان

األحكام. إصدار
وقرأت اإلنكليز، بالد يف النفسية املباحث جماعة إليه قت ُوفِّ ما بعض قرأت لقد
يدور ومحورها االعرتاضات جوهر أن فعلمت األرواح، مذهب عىل املعرتضني اعرتاض
تظهر ما وأثر الروحانية األفعال ظواهر نحو ه يُوجَّ ما أهم هي واحدة نقطة حول
أو التنويم أو الطاولة فعل بأعينهم ويرون الجلسات يحرضون الذين تُساِئل نعم، به،
وأن الشعور، وتوافق األفكار، انتقال من ينشأ إنما هذا أن فيجيبونك األرواح استحضار
يف اجتمعوا ألناس األمزجة أخالط من هو إنما الطاولة فعل من أو النائم من يقع ما
سهًال وصار واحد، ملؤثر خاضًعا الكل فأصبح واحد، لتأثري وخضعوا واحدة، جماعة
بعضها األمزجة يصل حيوي مائع أو عصبي بتيار اآلخر إىل الواحد فكر ينتقل أن ا جدٍّ

لذلك. وساطة ويكون ببعض،
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نوعني هنا ذاكر أنا الشئون، لهذه مختلفة أنواع من كثرية جلسات حرضت ولقد
أصدقائي، أحد دار يف الطاولة تحريك جلسة حرضت الزعم: هذا تفندان اثنتني لجلستني
يحرض أن إليه وطلبت املسائل، بهذه ا جدٍّ شغوًفا وكان األفاضل أحد معي صحبت وقد
القروش، من صغرية قطًعا ديناًرا يرصف أن إليه وأرشت الجلسة، وقت يعرضها أسئلة
من كبشة كبش الجلسة هذه مكان إىل اتجاهنا وقت حان إذ حتى داره، مكان يف ويرتكه
سأل أن فلما ذلك، كان وفعًال جيبه، يف وجعلها علًما بَعدِّها يحيط أن دون القروش هذه
يف ما عدد يعرف ال أيًضا وهو ذلك نجهل جميًعا وكنا القروش، من معي كم الطاولة:
ما وهو صادقة، بها فإذا وعده جيبه يف ما فأخرج تماًما، عدَّها بالنقر أجابت جيبه؟

األفكار. انتقال دعوى يفنِّد
لم ألني اسمه أذكر (ال الوجهاء أحد دار يف أمامي وقعت فقد الثانية الحادثة أما
برَّز ولقد ليلة، كلَّ عنده نجتمع وكنا اليدوية، الوساطة يستعمل وكان ذلك) يف أستأذنه
معنا كان أن ذلك نستأذنه؛ أن بعد سنذكرها بأمور وأدهشنا ذلك، يف نجاح كلَّ ونجح
وكان للحارض، فقال سؤاًال اليد عىل ألقى وقد جوهري، طنطاوي الشيخ الجليل األستاذ
هذه اسم يعرف أن يريد باريس صحف إحدى قرَّظتْه له كتابًا إن فرنسا، أهل من
أرسل إذا وأنه كذا، صحيفة يف ُقرِّظ أنه الروح فأجابته يستجلبها، أن ويريد الصحيفة،
له ويبعث عنه، له يبحث فإنه الفرنسوية باألكاديمية العضو الفرنيس العالم فالن إىل
بالكتابة فأجابته: ذلك؟ يف أخاطبه فكيف الرجل، أعرف ال ولكنني األستاذ: فأجابه به،
ونمرة بالضبط، االسم يكتب فأخذ بالباشا، وعالقته وعنوانه الفرنسوي الرجل اسم عن
إىل الثاني اليوم يف وهرول الروح، به قالت ما وكل والوظيفة، الشارع، واسم املنزل،
تمام انطبق بما فأجابه فرنسا؟ علماء من إنسانًا يعرف كان إذا عما وسأله الباشا، دار

يده. يف ما مع االنطباق
ما جميًعا ألننا األمزجة؛ واتحاد األفكار انتقال نظرية هدم عىل ظاهر لدليل هذا إن
ذلك؟! كل إذن أين فمن هذا، من شيئًا تحوي وضمائرنا خواطرنا كانت وال نعلم كنا

لنا تكون أن عىل ذلك، يف عذًرا فنستميحه الكريم القارئ عىل الحديث أطلنا لعلنا
هو وجهة إنسان ولكلِّ — هللا شاء إن — وضوًحا أكثر يكون بما الحديث يف عودة

موليها.
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املنظور غري العامل من

يتكلم سنيدر مسز روح

جهيًدا، جهًدا السبيل هذه يف وتبذل باألرواح، تهتم طائفة من العالم بالد من بلد يخلو ال
العالم ويف الغرب بالد يف والصحف املوضوع، هذا هواة من األجواء من جوٌّ يخلو وال
إىل حني من أخبارها وتتسقط األرواح، بمسائل خاصة عناية تُعنَى األخص عىل الجديد
آثارها. من أثر كلِّ عىل وتهافتهم األرواح، بأنباء وشغفهم باملوضوع، القراء الهتمام حني؛
يف القدر له وكتب ًقا، ُموفَّ ظاهًرا نشاًطا العرص هذا يف الروحاني املذهب نشط ولقد
املكانة وذوي الرأي، أصحاب من اعتنقه من واعتنقه آمن، من به فآمن النجاح، آية لوحه
املذهب، صحة عىل يُنَقض ال دليًال هذا فكان واالخرتاع، العلم وميدان األدب، حلبة يف
أن عىل برهانًا وكان دليًال كان مؤثر، فيه يؤثر وال مزعزع، يزعزعه ال قويٍّا وبرهانًا
وعث عىل إالَّ أساسها يقوم ال املادية املدرسة وأن املستقبل، مدرسة الروحاني» «املذهب

الدليل. سيل عليها سال إذا تنهار أن تلبث ال والرباهني، الحجج من
األمريكية «سنيدر» املسز أن أخريًا األمريكية الصحف من صحيفة يف قرأنا ولقد
قد الحكم هذا وأن باإلعدام، «غراي» مسرت رشيكها وعىل عليها ُحِكم قد كان الجميلة،
البحوث لهذه حياتهم كرَّسوا الذين األمريكيني، العلماء من ثلة وأن بالفعل، فيهما ذ نُفِّ
«سنيدر» مسز يف اإلعدام حكم ذ نُفِّ أن بعد علميٍّا، اجتماًعا عقدوا قد النافعة، القيِّمة
واستحرضوا بوسيط، فجاءوا حالتها، عن وسؤلها روحها ملخاطبة ساعة وعرشين بأربع
والحزن األىس من ينتابني ما إن سنيد»: «مسز روح — الروح فقال طريقه، عن الروح
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به قذفته بما «غراي» اتَّهمت أني هو األرض عىل قضيتها التي أيامي أواخر يف واألسف
أمرته ما إالَّ يفعل لم ألنه ذلك عليه؛ ال أنا عيلَّ تقع إنما الجريمة ِتباعة ألن تهمة؛ من
وقعت ملا يجب كما أحبه لزوجي مخلصة كنت أني ولو ذًا، منفِّ وكان مطيًعا يل فكان به،
تعاني ما العالم يف ابنتي تعاني أن الحزن جد ليحزنني وإنه ارتكبها، التي الجريمة
ابنة أنها اعتبار عىل والذراية، االحتقار بعني إليها سينظرون الناس وأن املصائب، من

الدماء. سفكت مجرمة
ا. أمٍّ لها كنت أني وتنىس تحمله، الذي اسمها تغريِّ أن هللا إىل ع ألرضَّ وإني

ذلك أجل من عظيمة؛ قوية هللا يف ثقتي وإن قبًال، كنت عما اآلن حاًال أسعد إنني
الجريمة ارتكبت عندما ألني مني؛ وقع ا عمَّ يل سيغفر أنه وأعتقد رحمته، يف أطمع أنا

مجنونة. شك بال كنت
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خامتة

ولكنها تتغري، ال العالم يف املنترشة القوة كمية أن العلماء بعض عند الشائع الرأي أن وكما
يف ومرة كهرباء، شكل عىل وتارة حرارة، شكل عىل تارة فرتاها مختلفة، صور يف تظهر
ظهورها وحال األمم، شأن أيًضا فكذلك تحليل، أو تركيب شكل يف وأخرى حركة، شكل
ها وتوالَّ الشيخوخة، أدركتها أمة أنقاض عىل إالَّ قامت محدثة فتيَّة أمة من فما ودروسها،
قليل يف — الوجاهة من وال الحق من وليس الدهر، من مالوة النوائب وانتابتها الضعف،
حضارة أن نتخيل أو املحدث، والجديد التالد القديم بني فاصًال ا حدٍّ نقيم أن — كثري وال
أو بسبب، تمتُّ ما غري من التجديدي بمظهرها تقوم الشعوب، من شعب ثقافة أو أمة،

الغابر. الزمن ذلك أوفواعل القديم، عوامل إىل بنسب تتصل
تستمرئه ال مهضوم، غري البائد القديم من أساس عىل يقوم ال جديد كلَّ أن الحق:
فتية أمة من وكأيٍّ السليمة، العقول تصوره عىل تقوى وال األفهام، تسيغه وال العقول
جذابة، خالبة حضارة من وكأيٍّ بالزوال! القدر يد وليتها أمم أو أمة أنقاض عىل قامت
الثقافات! وغابر الحضارات، سالف من غريها وأسِس دعائم عىل قامت نافعة، وثقافة

ثابتة األشياء وحقائق منتجاته، ويف تفكريه ويف مظاهره، يف واحد البرشي فالعقل
يدرك والتحول التطور قانون أو واالرتقاء، النمو ناموس وإنما العرب، فالسفة تقول كما

متباينة. وأشكال مختلفة صور يف فتظهر جميعها، األشياء
ووظيفة وعضو، عضو بني ومخالفة ُمفارقة بينها كانت وإن الجسم أعضاء أن وكما
واحدة، غاية تحقيق عىل املتبادلة واملساعدة بالتعاون تعمل جميعها أنها إالَّ ووظيفة،
القومية الحياة من غايتها تحقيق عىل العمل يف والشعوب األمم حال أيًضا فكذلك
الحياة، من وحظِّها العمل، من بِقْسطها أمة كل تقوم واملعاونة، واملعاضدة باملساعدة

بأدائه. تقوم وواجب عليه، لتحصل وتسعى تطلبه، حق بني طريقها يف سائرة وهي
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غفًال فتحسبها والتربيز، العمل تاريخ يُنِكرها مستضعفة أمة عىل نظرك يقع وأنت
عاَلة وتظنها ُمحَدثة، أو قديمة حضارة أو بثقافة حياتها مظاهر تربط التي الروابط من
بعد من وهي سواها، حساب عىل وتعيش غريها، بأنفاس تتنفس أنها وتزعم غريها، عىل
النمو وناموس التطور، وقانون التحول، سنة أن حني عىل مذكوًرا، شيئًا ليست ذلك
ومن واألفراد، األمم حياة يف حظُّها ولها مكانتها، ولها قيمتها، لها أشياء كلها واالرتقاء
بني الصلة يقطع من أن إالَّ مستقبل، فله ماٍض له ليس ومن ماٍض، فله حارض له ليس

واملولود. الوالد بني الصلة يقطع كمن والجديد القديم

واإلبداع االخرتاع

هذا يظهر وإنما يشء، كلُّ فيه موجود كلَّ إن أي يشء؛ كلِّ يف يشء كلُّ أرسطو: يقول
وظاهر الشمس، تحت جديد ال شكسبري: ويقول واالستعداد. واملناسبات بالظروف اليشء
وأنَّ للسابق، وإعادة للمايض، تكرار إالَّ هي إْن والجماعات األفراد حياة أن كله هذا من
متجدد مظهر أنه من أكثر يشء أنه جديد مظهر أو ُمحَدث يف ظانٌّ يظن أن كبريًا ً خطأ

سابق. لكائن
املخلوقات، بعض يف العبقرية، آثار وظهرت العقل، ونضج الناسوت، استُكمل ولقد
آالم من وخففوا اإلنسانية، شأن من ورفعوا التوفيق، آية لوحه يف القدر لهم فكتب
هذه يسمون الذين أخالف أني بيد استكشافات، من إليه قوا ُوفِّ بما العالم هذا يف الحياة
وال مبِدًعا الجاذبية قانون إىل ق ُوفِّ حني نيوتن إسحاق يكن فلم مبتدعات، أو مخرتعات
أن قبل موجودة هي وإنما نيوتن، أوجده معدوًما شيئًا ليست الجاذبية ألن مخِرتًعا؛
إديسون يكن ولم بها، نادى أن بعد موجودة أنها كما نيوتن، العالمة عليها يُظِهرنا
للطبيعة قًوى هي وإنما إليها، ق ُوفِّ التي األشياء من ليشء مبِدًعا وال للكهرباء مخرتًعا
وال املجموع، ملنفعة تسخريها من وتمكَّن إديسون، النابغة استكشفها مجهولًة كانت
من له ر وتوفَّ االستعداد، من فيه كان وإنما «أينشتني» ظهور قبل معدومة النسبية كانت
ت وحريَّ األلباب خلبت التي بنظريته العلم جوِّ يف ظهوره عىل أسعده ما والتوفيق الحظ

العلمية. األجواء يف ا محسٍّ تغيريًا وأحدثت العقول،
استعداداتهم ويف العملية، التفكريية حياتهم يف التوفيق حظ لهم كان ناس هؤالء
قواها، بعض لنا فكشفوا الطبيعة، مساتري هتْك إىل قوا ُوفِّ واملكتسبة، الفطرية ومؤهالتهم
آالمه وتخفيف اإلنسان، ملنفعة الطبيعية القوى هذه استخدام من ذلك بعد من وتمكنوا
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الطبيعة قوى تعرُّف إىل قوا ُوفِّ هم وإنما إبداًعا، أبدعوا وال خلًقا، خلقوا فما الحياة، يف
الواسعة. والشهرة الذيوع حظ لهم فكان أرسار، من فيها ما وبعض

والوجدان العقل

غري الحال لكانت عقله، برتقية عنايته وجدانه برتقية ُعِني العرص هذا إنسان أن ولو
لإلنسانية. األعىل املثل أو «السوبرمان» لوجد وإذن الحال،

هذا يف ما احتمال عىل يقوى ال ضعيف وهو املكتسب، عقله ترقية إىل عمد ولكنه
عنايته بوجدانه ُعِني هو وال يزكِّها، فلم نفسه شأن وأغفل وعجائب، أرسار من الكون
هذا يف يشء كل هو ليس والعقل العقل، مع إالَّ يعيش ال فأصبح املعقوالت، باستظهار
الوهم، مع فعاش ومقدرات، استعدادات من فيه ما وأهمل الخطأ، كثري والعقل الوجود،

بيِّنًا. أدبيٍّا تأخًرا وتأخر
مرض انتابه إذا الحيوان أن نعلم إننا أحدها؟ مرض إذا السائمة يعالج الذي من
غري من الشفاء له وتمَّ فأكلها، الحشائش من نوع إىل عمد ثم أوًال، األكل عن امتنع
وهي إلهامها، عىل فيعتمد بغريزته الحيوان يعيش وإنما طبيب، أو عالج إىل حاجة
إن فنقول: النظرية هذه به نزكِّي مثًال لذلك وْلنرضب غالبًا، املنفعة فيه ما إىل ترشده
النهر شاطئ عىل وهناك فجائية، فيضانات له «أمريكا» الجديد العالم يف «األمازون» نهر
يف دليلها وإنما الفيضان، ساعة القبائل هذه تعرف وإنما ل، الرحَّ القبائل بعض يعيش
نصف أو بساعة وقوعه قبل بالفيضان ويحس الجو، ذلك يف يعيش الطري من نوع ذلك
الهجرة؛ إىل ل الرحَّ من الوادي ذلك سكان يسارع هنالك البقاع، ويهجر فريحل ساعة،

الخطر. نذير ينذرهم حيث
لهلكوا أو الصقع، ذلك يف يعيشوا أن الناس أولئك استطاع ما الطري هذا ولوال

جميًعا.
به فذهب اإلنسان، يف كان — الطري من النوع هذا يف — اإللهام من النوع فهذا
وزكَّاها اها نمَّ أنه ولو النافعة، الظاهرة هذه عن الحياة بشئون ى وتلهَّ املنفعل، العقل

وقوَّاها. بها َالنْتَفع
ولكن الدنيا، حياته يف اإلنسان يطلبه يشء كل هو ليس العقل جهة من الرُِّقيَّ إن أال
وإنما والكماالت، الفضائل إىل صاحبه يقتاد الذي الوجداني الرقي هو الصحيح الرقي

اآلداب. وكمال والكماالت، الفضائل عىل الديانات قامت
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ُخلٍُق َلَعَىل ﴿َوإِنََّك ملسو هيلع هللا ىلص: محمد الكريم لرسوله القائلني أصدق وهو تعاىل هللا قال
َحْولَِك﴾. ِمْن وا َالنَْفضُّ اْلَقْلِب َغِليَظ َفظٍّا ُكنَْت ﴿َوَلْو َعِظيٍم﴾،

م ألتمِّ بُِعثت «إنما أيًضا: وقال تأِْديبي.» فأحسَن ربِّي «أدَّبني الكريم: الرسول وقال
األخالق.» مكارَم

فبالروح له، يسجدون الذين روح «هللا السالم): عليه (عيىس املسيح السيد وقال
يسجدوا.» أن ينبغي والحق

يتسع وليس والبحث، االستزادة من حقه املوضوع نُويفِّ أن عىل بقادرين نحن وما
هو األرض هذه عىل وجودنا من الغرض أن عىل ندل أن هنا سبيلنا وإنما لذلك، املقام
حياة الراقية، الصحيحة للحياة استعداًدا الرذائل؛ عن ع فُّ والرتَّ الخلقي، األدبي الرُِّقي
ويرشد، ويشط يخطئ والعقل وتغيري، تبديل يف فالعلم الدائم، والهناء األبدية السعادة

الحقيقة. إىل واتجاه وسعادة صحيح، فُرِقيٌّ الخلقي الكمال أما
وغريَّ بدَّل كيف وانظر عقب، عىل رأًسا الِعْلم أينيشتني نظرية َقَلبَت كيف انظر
هو وإنما ، التغريُّ يْعتَِوره ال فثابت الخلقي الكمال أما العلم، جوِّ يف «الراديوم» ظهور

أبًدا. الحقة والحياة السعادة صوب

كان مما أبدع اإلمكان ليسيف

حكمة، كلِّ فوق املوىل حكمة أن وعلمنا الواقع، الخرتنا الغيب عالم يف ما عىل اطلعنا لو
مذكوًرا شيئًا ليست يشء كلِّ يف عليها نعتمد التي عقولنا وأن موجود، اإللهي العدل وأن
وقف بما الكلمة هذه عىل ب نعقِّ وإنما وعجائب، أرسار من الوجود هذا يف ما جانب إىل
بقاؤها؟ يتحتم التي القوة هي «ما يقول: كان حيث به نفسه ويسائل يناجي سبنرس
القوة تلك هي بل كال، حواسنا؟ بها تشعر والتي عضالتنا، يف تؤثِّر التي القوة تلك أهي
ندركها أن إمكاننا عدم مع ونحن واملشاهدات، الصور وراء املستِقرة املجهولة املطلقة
أبد إىل فباقية هي أما زائل، يشء كل تتغري، ولن تتغري لم أبدية، أنها من نتأكد فإننا

العلل.» علة وهي اآلبدين،
وال والجماعات، األفراد حياة يف وأعمالها الحديثة، املستكشفات آثار ينكر من وليس
ر يسخِّ أن املستكشفات بهذه استطاع أن بعد اإلنسان بني عىل املادية فضل يجحد من
هذا جماع وأََالَن بالكهرباء، وانتفع الفضاء، يف وحلَّق املاء، عباب فجاب والهواء، املاء
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الحارض العرص يف فأصبح الحياة لديه وسهلت وعناًقا، مصافحة فتلقاه السعد لإلنسان
عيشها. رغد يف ويتمتع املادة، بنعماء يتنعم

اإلنسانية، عىل ورشٍّ رضٍّ من جلبته ما املادية عىل ننكر ولكنا هذا، كلَّ ينكر من ليس
الرقي عن الناس شغلت قد املادة أن ترى أن وحْسبُك بة، الخالَّ املظاهر هذه كلِّ جانب إىل
يف ماديني وصاروا حبٍّا، بها وشغفوا فاعتنقوها الفضائل، عن وألهتهم والخلقي، األدبي
وال مادية، بآذان إال يسمعون وال مادية، بأعنٍي إالَّ يرون ال حياتهم، مظاهر من مظهر كلِّ
بأنهم ذلك املادة، أجل ومن للمادة إالَّ واحدة حركة يتحركون وال مادية، بأيٍد إال يعملون
أن ذلك أثر من وكان يشء، كلِّ يف ماديني فأصبحوا كليٍّا، اندماًجا املادة يف اندمجوا قد
اإلنسان ظلم من األرض ت وضجَّ فيهم، الحياء معني ونضب الرحمة، من قلوبهم أْقَفرت
عىل والسعادة الهناءة آية وانعكست النفوس، وتململت األفئدة وهلعت اإلنسان، ألخيه
كلُّ الحديثة، واالستكشافات والصنائع العلوم تقدُّم ألن ذلك كله؛ األمر وفسد األرض،
حياة بني وقابْل انظر وامُلرتِفني، األغنياء من القليل العدد إالَّ به م تنعَّ وال يَنْتَِفع، لم هذا
ثم التقدم، هذا أثر من الفقري انتفاع مدى عىل ذلك بعد من واحكم واملعوزين، املورسين
ذلك بعد من لتعلم األدبي؛ الرقي وبني اإلنسان بني حياة يف وأثره الرقي هذ بني قابل
قلوب من اإلخاء عاطفة فتالشت ، وبرٍّ وخري فضيلة بكلِّ ريُحها عصفت قد املادية أن
وحْسبُك الضمائر، يف سموَمها املادية نَفثَت أن بعد األرض، عىل الرشور وزادت الناس،

الضارة. املادية التعاليم آثار من والنيهلستية الفوضوية أن تعرف أن
اإلنسان حياة يف يشء كلَّ هو ليس املادي الرقي أن إالَّ سبب من لذلك وليس
هو والخلقي األدبي الرقي وإنما األرض، هذه عىل الوجود من الغاية هو وال وسعادته،
الفن أو العلم أو الذكاء ناحية من الرُِّقي أن ذلك آية الحقة، السعادة وهو الغائية، الغاية
َمن بكلِّ ة أمَّ أية يف الطبقات وال نواحيها، كلِّ من الحياَة يدرك ال الخلق، غري يشء أي أو
األفراد حياة يف الحق املدار هو الخلقي الرقي وإنما وفقري، وغني وصغري كبري من فيها

األمة. عنارص من عنرص كلُّ فيه يشرتك الذي الوسط املثال وهو والجماعات،
أين الوالء؟ أين ج؟ املتأجِّ الوجدان أين الفياض؟ العقل أين الحية؟ الشاعرية أين
عىل وطغيانه املادي املذهب بفضل الحارض، العرص يف لها وجود ال أشياء كلها اإلخاء؟
عىل واستيالئه اإلنسان، يف الرحمة وينابيع والنفع، الخري ومواطن االستعدادات، موائل

وملكاتهم. الناس مشاعر
الهداية، سبيل وتنكَّبت الخلق، من طائفة فكفرت ضلَّ قد الغابر اإلنسان كان ولنئ
فاق قد وتبجحهم أشد، املحدثني كْفر فإن الناس، طبقات بني وذيوعه املذهب هذا بفضل

91



املخلوقات يف أثره وأين اإللهي العدل

اذة، األخَّ الفعالة ملؤثِّراته وخضوعهم له، وخنوعهم املذهب بهذا تأثرهم لشدة ح؛ تبجُّ كلَّ
املادية ظلمة يف يعيشون وهم مسائله ويناقشون علم، بغري الحق يف يجادلون فرتاهم
وفلسفات نافعة، محدثة وعلوم فعالة، عقول من األرض هذه عىل ما وكلُّ الجهل، مع
هم والكماالت. بالفضائل واألخذ والخلق، الوجدان ُرِقي جانب إىل فتيًال تنفع ال ناضجة
ليس وهو الحقَّ العقل يدرك وكيف الضئيلة، املادية بعقولهم الحق يعرفوا أن يريدون
الذين أما النور، يف كان من إالَّ النور يرى وال الحق، إالَّ الحق يعرف ال إنه أََال كذلك؟

يعمهون. ضاللتهم يف فإنهم الظلمة يف يعيشون
حسه، يف الندمج ومآله، ُهويَّته، ويعرف الحقيقة، إىل يصل أن اإلنسان شاء ولو

يشء. كلَّ عرف فقد نفسه عرف ومن فعرفها، نفسه ودرس
كان ملا للتنبؤ واستعداد الرؤى، صدق من اإلنسان يف ما لوال الغزايل: اإلمام يقول
صدق من يكون ما ترى إذ كله؛ العجب تعجب وأنت الوحي، وذوي األنبياء بنبوة يصدِّق
العالقة هي فما نومه، يف رآه كما وقع إالَّ حلًما يحلم ال إنسان إىل ق تُوفَّ أو وتسمع الرؤى،
نومه؛ يف النائم رآه ما تحقق حالة املدهشة، الحالة هذه وبني نومه يف اإلنسان عقل بني
أن هذا مع ونحاول الجهل، كلَّ نجهلها نحن واستعدادات أرسار من اإلنسان يف ما إالَّ
إال سعادة وال اآلخرة، حياة إالَّ حياة ال إنه أََال مجهول! كلَّ ونتعرف يشء، كلِّ يف نتغلغل

النفس. وكماالت الفضائل مع
ملا املناسب املكان إىل تُنَقل ثم هنا، تُزَرع بذرة اإلنسان «إن يوجا: راجا يقول

له.» استعدت
الخط.» كتحسني هناك ورقيهم الدنيا، يف أشبههم اآلخرة «الناسيف الفارابي: ويقول
وربٍّا عبًدا هناك إن يقول والذي أعمى، إله هناك ليس يقول «الذي الغزايل: ويقول
هناك ليس ا.» حقٍّ املؤمن فهو وأفعاله وصفاته هللا إال هناك ليس يقول والذي أعور، فهو

وشئونه. هللا إال
أفكر. أني يقينًا أعلم ُمفكِّر. يشء إالَّ أنا ما حي. إذن فأنا أفكر «أنا ديكارت: ويقول
منها، موضوعية شيئية أكثر فيها تفكُّري ولكنَّ موضوعية، شيئية كلها املوجودات إن

أفكر.» أني يف أشك ال ولكني وجودها، يف أشك فقد
بعض آراء من إليه قنا ُوفِّ وما لنا، عنَّ بما إملاًعا نُلِمع أن هذا يف سبيلنا وإنما
أمام اآلراء هذه نَْعِرض الفلسفة، وميدان العلم حلبة يف امُلربَّزين من واملتأخرين املتقدمني
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ومن قبُل من كله األمر وله ق، امُلوفِّ وهللا ُمولِّيها، هو وجهة ولكلٍّ املحدثني، من املفكرين
الحكيم. العزيز وهو جنته من يشاء من ويخرج رحمته، فتدركه يشاء من يقبل بعُد،

باهلل؟!» فكيف الجنة، كلَّه العالم ألدخلت حاكًما كنت «لو الشريازي: يقول
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