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: " كل ما ذ قال، تلك اليت تروى عن أنيشتني إالكلماتقل من جوامع مات الىت أصبحت مضرب املثل، أو لنمن الكل       
 ".أال يكون هناك معىن هلذا كله لكن من املستحيل  حولنا يف الظاهر غري ذي معىن،

األول من هذه العبارة فيقول بينه وبني صنف يقف عند القسم  :منها صنفان رئيسيان ،والناس جتاه هذا القول أصناف     
 القسم األول ويستوعب القسم الثاينوصنف يتجاوز  ."نعم كل ما حولنا يف الظاهر غري ذي معىن" صوته:  نفسه أو يصرخ رافعاً 

 ".أال يكون هناك معىن هلذا كله  ه من املستحيل حقاً ر أنّ فيقرّ  اتماً  استيعاابً 

 بني عدمني. الصنف األول : حياة �ئسة

ن ال كثريين غريهم ممّ   وتوا القدرة على نقل أفكارهم مبهارة غري عادية. ويبدو أنّ الناس أ يل كبري منعاألول ر  فنمن الص     
ال ختلو يف  قراءة ما ينشرونه من األفكار اليتولذلك أقبلوا على  ،داء يشاركو�م يف الرأيوبالغة األ و�م يف مهارة التعبريمياثل

نسان بعقله ويديه ال مربر له كل ما بذله ويبذله اإل  نّ احلياة شيء غري معقول.. وأ نّ كل شيء ابطل.. وأ  م أبنّ زعجوهرها من ال
دم قبل اخلروج إىل الدنيا والعدم انطلقت من مصدرين عدمّيني .. العقام هبا  ليتربات اليت اكتسبها والتضحيات اكل اخل  .. وأنّ 

 بعد مغادرهتا. 

غري العبث  ، األديب الفرنسي الذي عاش حتت ضغوط اإلميان أو لنقل الالإميان أبي شيء ألنه مل يكن يرَ كامون     
 الناس الذين وقفوا عند القسم األول من عبارة انيشتني. والالمعقول واحملالة يف داخل نفسه ومن حوهلا، هو واحد من هؤالء 
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 ابهلل . منهم من يعلن احلادهكثريون جداً   فالذين يشاركونه الرأي ،استثناء من القاعدة يف عصره أو بعد عصرهمل يكن  وكامون     
وال يرى غاية هلا جديرة ال يقتنع جبدية احلياة  اك القلق الذيومنهم الشكّ  ،مبصائر البشر رية هازئة ساخرةالق ويقول بقداخل

دخل يف من الكتب واملقاالت كلها جتدف ابلعقائد على اختالفها. ويف وسعنا أن نُ  وهؤالء مجيعا تركوا وراءهم اكواماً  .ابالهتمام
يت ويونسكو من أدابء ومؤلف املسرحيات، مث بيك والقاضيزمرة هؤالء أدابء وفالسفة وعلماء منهم جان بول سارتر الفيلسوف 

 املسرح، مث جان روستان من علماء البيولوجيا أخل .. 

 الفكر والنفحات الروحية.

داء األ هب القدرة على التفكري وترتيب احلجج والقضا� املنطقية وله مهارة يفهذا الفريق من املفكرين قد وُ  نّ والواقع أ     
رم تلك الرؤية ولذلك فقد حُ  ،نفوس أفراده ابلشك واليأس فلحت داويلكنه يف الوقت نفسه ذو مزاج سو  ،وفصاحة يف التعبري

إىل تلك  بل حتتاج ايضاً  ،ال خترتق يف العادة مبهارة التفكري وحدها على اخرتاق السدود واحلواجز اليت تساعده املتميزة اليت
من  ق حبيث يستوعبون هبا القسم الثاينن أصحاهبا من القيام بعملية االخرتاكّ هي الوسيلة الوحيدة الىت مت النفحات الروحية اليت

 ال يكون هناك معىن هلذا كله " .نيشتني حني يقول: " من املستحيل أعبارة أ

سلطان الشهوات  نسان وفيهااملآسى ... فيها الظلم وعدوان اإلنسان على اإلنعم احلياة البشرية حافلة ابلكوارث و      
يعود على  يربر التمسك مبكارم األخالق واإلميان بعائد مستقبلي وفيها ما الارة ابلسوء والفحشاء ، مّ ووسوسات النفس األ

القلوب ابألمل، ويبعث على التضحية،  ييغذّ  آخر هو الذي فيها شيئاً  لكنّ  .الصابر مبا فقده من فرص النجاح والسعادة
د بل جيب أن تكون من ورائه إرادة خالقة مل توجِ  ،من العبث ميكن أن يكون عبثاً  ما فيها ال نّ الدنيا، وأشعر اإلنسان جبمال ويُ 

 م العجيب بقصد اللهو والسخرية ابملخلوقات. هذا الكون املنظّ 

ه هذ هيحبها من اكتشاف هذا العامل العلوي، بل وراءها موهبة أخرى ن صامتكّ  وحدها ليست هي اليتوموهبة الفكر      
من العبث، وال هي جمرد لعبة  احلياة ليست عبثاً  نّ علوية تكتشف معها أ تفتح يف عامل القلوب نوافذ اللطيفة النورانية العجيبة اليت

و هي أقصى أنواع اجلد للعدالة واالستقامة والكرامة من اجلد،أ جدّ أ ، بل هيهلة املزعومةأو جمموعة من اآل له ساخريتسلى هبا إ
املعىن بل هي حافلة به إذ ال ميكن هلذا  فليست اشياء الدنيا عارية منال ميكن جتاهله.  هو دورها الذيواخلري  ،واجلمالواحلق 

 ون. بيّ ا يتصور الشكاكون املتشائمون الغن يكو� كمنسان املعجزة أالكون الرائع واإل
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ك النفحات العلوية النورانية اليت ة اليت يكتشف معها تلرم تلك النعمعامل اليوم يف قطاع واسع منه قد حُ  ومن املؤسف أنّ      
 ني.اة وضالّ ن الباطل ويفرتق الناس فيه بني هدميان بيوم يتبني فيه احلق ممتنحه اإلميان ابهلل واإل

  اعتقده " كتاب " الذي

 جديد صدر يف فرنسا بعنوان " الذي ث عن كتابعلى مقالة تتحدّ  ابة هذه املالحظات مبناسبة اّطالعيوقد اخرتت كت     
. فأ� يهلا عندكلمة " أعتقد " ال معىن   نّ وقد جاء يف هذا الكتاب قوله : ( إريتزن.  –ار دوبريه اعتقده " أتليف السيد بي

 له. هو العرفة املادية املتوفرة ء أو أبي قيمة يكو�ن وراء وسائل املف ال يؤمن بشيأن املؤل أعرف أو ال أعرف )، وهذا يعين
ا يزعم صاحب الكتاب أ�ّ  ضع ألساليب املعرفة العلمية اليتموضوع هذه الذات ال خي ذات خالقة ألنّ يؤمن ابلطبع بوجود 

 ابحلقائق.  الوسيلة الوحيدة للوعي

ا قاله وكان ممّ  .بلهجة ال ختلو من الثورة والغضب ق على هذا الكتاب يف املقالة املشار إليها أعاله األب بروكرب جووقد علّ      
يكون هلما معىن، وهو  نسان والكون، بل يرفض أن يواجه أو يقبل فكرة أنعن اإل ك شيئاً ال يدر  جداً  هذا كتاب لرجل ذكي"

 ".املعىن الذي يتجاوز قدراته ابلطبع 

ا لبيكاسو متثل دون كيشوت وسانشوابن ومه منسخة من رس فيها :" قد حيدث أن تكون عندي م مقالته بفقرة جاءوقد قدّ      
بقعة من احلرب األسود ال  ٣٨مل أجد فوق بياض الصفحة غري  لرسم طاحونة هوائية، والواقع أنينيستقالن ركوبتهما، ويف خلفية ا

على حق  وأنتاجلملة نفسها. أو قلت  : هذا هو دون كيشوت عند بيكاسوساخراً  ، قلتَ شيئاً  تذا رأيت أنإأكثر وال أقل. ف
 بني الرأيني، فالذي يؤكد يل  والبطالن. ومع ذلك يبقى  ال فارقضافة إىل ذلك يكون منطقك غري قابل للتغيرييف احلالتني، وابإل

برهن يسعين بل يستحيل علّي أن أ الهو أنه شيء غري ذلك  مبقعة ابحلرب األسود والأبنه ال يوجد غري صفحة من الورق األبيض 
ا يف املوافقة على أ�ّ هذا رسم لبيكاسو ال جيد أي صعوبة  هذا الرسم هو رسم لبيكاسو. بينما الرأي اآلخر الذي يعرتف أبنّ  أبنّ 

صدر للتشويه واجلهالة ابلشيء األساسي: ق الفكر موانغال انغالق الفكر يدفع إىل التعصب، نّ . إورقة مبقعة ببقع احلرب األسود
فضت االعرتاف بوجود هذا املعىن فأ� ذا ر إه املعىن. فنّ ىل البقع اليت رمسها الشيء األهم واألخطر، إبيكاسو يضيف إ أنّ فالواقع 

 ".عاجز عن إقناعك بوجوده 
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 ة العلوية. املعىن عند بروكربجرد والنفح

الفارق الكبري بني من ال  بّني الطبيعى أن يستند إىل املثل الذي ضربه لي �قد هذا الكتاب رجل غريب. ومن من الواضح أنّ      
وبني من يستبني املعىن  ،تستوعبها احلواس وميكن اخضاعها ألدوات االختيار د املادية اليتنسان غري األبعاالكون واإل يرى يف

املعجز  خرجت إىل الوجود هذا اخللقورائها هو اإلرادة املبدعة اخلالقة اليت أالقائم وراء هذه األبعاد املادية احلسية. فاملعىن من 
 العجيب. 

ق إىل  التعبري عن الفارق الكبري بني من يقف أمام الظاهرات املادية دون أن يوفّ ىف أدقّ  أّما حنن فلنا لغتنا اخلاصة وهي     
رادة فطرته السليمة بوجود تلك اإلفضل عماق نفسه وبيستشعر يف أ ترمز إليه وتكشف عن عظمته، وبني من اكتشاف ما

 قمة عليا يف طبقات الكون املمتد أمام احلواس. هو  والقادرة العاملة احلكيمة اليت صدر عنها الكون كله واإلنسان الذيية الال�ائ

يفرزها التعامل  ار املعارف املادية احملدودة اليتعن فكر حمبوس داخل اط ابرد وال ا االستشعار ال يصدر عن منطق عقليوهذ     
كلمة "   واملنطق العقلي البارد. وقد اختار الوحي السماوي يصدر عن ملكة وراء الفكر املادي لمع أشياء الطبيعة والكون، ب

 البارد متوافقاً  وقبل أن ينتشر فوقها اجلدل العقليساس ة يف األالفطرة السويّ  منا أبنّ فطرة " للتعبري عن هذه امللكة. بل هو يعلّ 
يف   عنها القرآن الكرمي بقولهعقيدة الوحدانية. وقد عّرب  قدرة على الوحي معها أو غري متوافق هي اليت استوعبت مبا أوتيت من

اُلوْا بـََلى َشِهْدَ� َأن َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِين آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربُِّكْم قَ : "  سورة األعراف
ة علوية �بعة من تلك نفح ر هيبارىء املصوّ " فالشهادة بوجود الرب اخلالق ال] ١٧٢تـَُقوُلواْ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ�َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني [

الفطرة  ة حصيلة وعيالقرآن الكرمي مل يعترب استيعاب عقيدة الوحداني نسان عليها. يضاف إىل ما سبق أنّ امللكة اليت فطر اإل
وهذا وحده هو الفطرة نفسها.  االسالم هو أو لنقل أنّ  ،بعاد الفطرة السليمةترب الدين كله مرآة تنعكس عليها أوحسب بل اع

أو النفحة واللطيفة النورانية  .رمحه هللا " اللطيفة النورانية " الذي ميّكنه من اكتشاف النفحة العلوية أو كما قال اإلمام الغزايل
 للعقيدة .  يتحدث عنه األب بروكريجر ويعتربه مصدراً  لعلوية هي اليت تقابل املعىن الذيا

 ************ 
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كتاب ريتزن   إلثبات حرية العلماء وعجزهم عن اإلجابة على أسئلة كثرية. ففي آخر، واألمثال كثرية جداً  مثالً م يبقى أن نقدّ      
ا تصنع ما هو خري أ�ّ  هيحد كبار العلماء جاء فيه قوله : " هناك ظاهرة غربية يف املادة أل نصٌ  يردُ  -وهو عامل بيولوجي-نفسه 
ه عنه. وكيف ميكنه أن جييب والسؤال يتجاوز أبعاد ه ال يعرف جواابً عن هذا السؤال ألنّ ريتزن ال جييب  لكنّ  .ملاذا ؟ " منها،

 نا ال نستطيع أن نلغيه. نّ حدود العلم والعلماء ومع ذلك فإ

ن يستشهد يفرتض على ريتزن عامل البيولوجيا أكان   وىف كتاب شهري لكلود بر�رد " مقدمة يف دراسة الطب التجرييب " نصٌ      
 جابة على السؤال: ملاذا؟ عن أن يعرف اإل : " العلم ال يعرف، وسيبقى عاجزاً  ه موضع االعتبار. يقول كلود بر�رو أن يضعأ به

عمار األرض؟ ملاذا ملوت ؟ وملاذا يتسابق الناس اىل إملاذا كان كل شيء كما هو يف الواقع؟ وملاذا كانت احلياة؟ وملاذا ا أي     
 جابة عن اسئلة تفرض نفسها عليهم؟ اخلفا� ويشعرون ابحلاجة إىل اإل إىل اكتشاف بون ويسعونيبحثون وينقّ 

ء ؟ وكيف تعمل ن األشيا: كيف؟ اي كيف تتكوّ  ه يقتصر على إجابة واحدة هينّ ، إالعلم ابلطبع ال جييب ولن جييب     
 خل .. ف تتعامل الكائنات بعضها مع بعض إالطبيعة ؟ وكي

 ******** 

يعرف أو "أنه وجيا األستاذ ريتزن يف كتابه الذي يرفض فيه كل عقيدة ويقتصر على مقولة وحيدة هي عامل البيول صة أنّ واخلال     
 يتجاوز حدود العامل ليقول لنا : ملاذا كان كل شيء ؟ال ميكنه أن  هذا العاملِ  "ال يعرف

ه النفحة اإلميان الذي تبثّ  نا مؤمنون وألنّ ملاذا؟ ألنّ  :جابة عن سؤالنا قادرون على اإلأما حنن فمن حقنا أن نقول : أنّ      
 نا ما خلقت هذا ابطالً جابة : " ربّ ننا من اإلميكّ  ث عنه األب بروكريجر هو وحده الذيحتد روحانية أو يدعو إليه املعىن الذيال

 سبحانك فقنا عذاب النار " .

 صدق هللا العظيـم ...                                           

  

************** 


