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مقاهة اهعدد:
الحرٌة والالعنف
بٌن السٌد المسٌح والمهاتما غاندي
عندما كنت طفال كنت كثٌرا ما أجلس متأمال فً القول المشهور لسٌدنا عٌسى
المسٌح ،والموجود فً الفصل الخامس من إنجٌل متى" :من ضربك على خدك األٌمن،
فاعطه خدك األٌسر" .وقد كنت أجده قوال عسٌرا على التطبٌق ،ألننً لم أكن أعرف
أحدا حولً ٌستطٌع مثل ذلك االنسحاق أمام العدو .قرأت بعد ذلك عدة شروح وتفاسٌر
لآلٌة المذكورة ،لكن لم ٌستطع تفسٌر منها إشباع تعطشً لسبر أغوار هذه اآلٌة الصعبة.
حتى كان أن تعرفت على حٌاة وفلسفة المهاتما غاندي محرر الهند .لم أكن أتوقع أن
ٌكون لروح مثل تلك اآلٌة كل ذلك األثر البالغ على شخصٌة رجل هندوسً بعٌد عن
اإلٌمان المسٌحً بمعناه المألوف.
" أَ َّما أَ َنا َفأَقُول ُ لَ ُكم :ال َتن َتقِ ُموا مِنَ الَّذِي ٌُسِ ً ُء إِلٌَ ُكمَ ،بل
ض َر َب َك َعلَى َخ ِّدِّد َك األٌَ َم ِنَ ،ف َح ِّول لَ ُه َ
اآلخ َر".
َمن َ
متى 5:93
فمن خالل تعرفً على مبدأ الالعنف الذي مارسه غاندي فً مقاومته لالستعمار
البرٌطانً ،بدأت معالم تلك اآلٌة الرائعة" :من لطمك … ".تتضح أمامً معنى وراء
معنى .لقد فهمت بشكل عملً أن قول السٌد المسٌح إعطاء خدنا األٌسر لمن لطمنا على
األٌمن لٌس دعوة الشخص الملطوم لمزٌد من االنسحاق ،بل هو باألحرى تكسٌر لكبرٌاء
وجبروت الشخص الالطم .كٌف ذلك؟ لقد كان اللطم فً زمن السٌد المسٌح ٌتم بظاهر
الٌد احتقارا للشخص الملطوم ،إذ لم ٌكن األسٌاد ٌرضون ألنفسهم أن ٌالمسوا بشرة
العبٌد ببطن كفهم .نالحظ أنه حتى خالل عملٌة تقبٌل الٌد كان العبٌد ٌقبلون ظاهر الٌد
خوفا من مالمسة شفاههم ببطن كف أسٌادهم .لذلك كان العبٌد عادة ٌأخذون اللطمة
بظاهر ٌد األسٌاد وٌنسحبون فً مهانة واحتقار .إال أن سٌدنا عٌسى ٌدعو نفس هؤالء
العبٌد إلى عدم االنسحاب بل إدارة الخد األٌسر تحدٌا منهم لؤلسٌاد ،وإرغامهم على اللطم
بباطن الٌد ،أي كسر كبرٌائهم وتحقٌرهم وجعلهم مساوٌن لهم بحملهم على لمسهم رغما
عن أنفسهم .نعرف أن معظم أتباع السٌد المسٌح كانوا من الطبقة المسحوقة المستعبدة
والتواقة إلى التحرر.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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بالطبع كان سٌدنا عٌسى المسٌح ٌرمً إلى أكثر من المعنى الحقٌقً الجسدي للطم.
كان ٌدعونا إلى تطبٌق المبدأ فً كافة مناحً حٌاتنا .كان ٌعلمنا أن نقف فً وجه الظلم
والعبودٌة ونقاومهما لٌس بالعنف والشر ،بل بعدم الخنوع ،وبالوقوف بكرامة أمام
الظالم ،وإبالغ الرسالة.
وهو عٌن ما فعله السٌد المسٌح نفسه .فعندما
جاء الجند وقابدهم وخدام الٌهود الكتبة والفرٌسٌون
للقبض على السٌد المسٌح سألوا عن سٌدنا عٌسى إعطاء خدنا األٌسر لمن
الناصري ،فقال لهم "أنا هو" عندبذ خافوا ورجعوا لطمنا على األٌمن لٌس
للوراء وسقطوا على وجوههم ،رغم أنهم كانوا دعوة الشخص الملطوم
جنودا قساة مدربٌن مدججٌن بالسالح .لم ٌهرب لمزٌد من االنسحاق ،بل هو
السٌد المسٌح منهم .ولم ٌقاومهم بعنف ،أو ٌأمر باألحرى تكسٌر لكبرٌاء
تالمٌذه بالمقاومة ،بل وقف معرفا بنفسه ،بٌنما
سقط الجنود على وجوههم .أكثر من ذلك أنه وجبروت الشخص الالطم.
انتظرهم حتى نهضوا وسألوه مرة أخرى فقال لهم
"أنا هو" .ثم خاطبهم قابال بلهجة اآلمر ":إن كنتم
ترٌدوننى دعوا هؤالء ٌمضون" فرضخوا ألمره وتركوا التالمٌذ ٌمضون ،لوال أن
بطرس الرسول استعمل العنف وضرب عبد ربٌس الكهنه قاطعا أذنه .مع ذلك أرجع
السٌد المسٌح األذن المقطوعة إلى مكانها معطٌا درسا آخر فً الالعنف والتسامح،
وذهب مع ا لجند بشجاعة من ٌعلم بكل ما سٌتحمله من آالم ،لكن فً سبٌل أن تتحرر
البشرٌة (انظر ٌوحنا )18
المهاتما غاندي سار على نفس الدرب عندما أبدع سٌاسة الالعنف أو المقاومة
السلمٌة "الساتٌاراها" التً حرر بها كامل التراب الهندي دون أدنى حركة عنف ،وهً
مستوحاة فً جزء كبٌر منها من تعالٌم السٌد المسٌح .وتتلخص فً كونها مقاربة
سٌاسٌة وفلسفة أخالقٌة تنبذ اللجوء إلى العنف ،وذلك من أجل تحقٌق أهداف اجتماعٌة
أو تغٌٌر سٌاسً أو ثورة .وهً وإن كانت ضد العنف واستخدام أي نوع من السالح،
فهً ال تعنً الرضوخ والخنوع واالنصٌاع السلبً ،بل تدعو إلى استخدام وسابل أخرى
للكفاح الشعبً مثل العصٌان المدنً أو عدم الطاعة وعدم التعاون والصٌام والمقاطعة
واالعتصام والعصٌان المدنً والقبول بالذهاب إلى السجن وعدم الخوف إلخ ...كما أنها
ال تعنً المسالمة أو المهادنة بل مواجهة القمع والطغاة بطرٌقة مباشرة .وقد استخدمت
العدٌد من هذه األسالٌب فً ثورتً تونس ومصر األخٌرتٌن.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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لقد كانت مرجعٌات المهاتما غاندي فً تأسٌسه لفلسفته متعددة المشارب ،لكننا من
خالل تتبع حٌاته وأقواله وأسلوب تفكٌره وعٌشه نرى بصمة سٌدنا عٌسى المسٌح
واضحة جدا .فمعرفة غاندي بتعالٌم السٌد المسٌح أمر معروف إذ الموعظة على الجبل
كانت من أهم ما أثر فً فكره باعترافه هو .كما أن صرخته فً الغرب المسٌحً ،وفً
المستعمر البرٌطانً بالذات "مسٌحٌتكم ال تشبه المسٌح" تدل على معرفة عمٌقة
بشخص السٌد المسٌح .فهو شبٌه بهذا األخٌر فً بساطة حٌاته ،ومحبته وتسامحه
وعالقته الحمٌمة بالناس ،وكذلك بقدرته على إنجاز مشروع التحرٌر واستعادة السٌادة
والحقوق بالمقاومة السلمٌة والثبات على الحق.

بقلم
نادر عبد االمٌر

ٌمكننا االنتصار علً خصمنا فقط بالحب ولٌس بالكراهٌة،
فالكراهٌة شكل مهذب للعنف وهً تجرح الحاقد وال تمس
المحقود علٌه أبدا.
ضد من سنسدد عداوتنا وهللا نفسه ٌقول أنه
موجود فً الكائنات الحٌة كلها.
"غاندي"
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كومات مو ذهب:
تعرفون الحق ،والحق ٌحرركم.
عيسى املسيح
ال تكن عبدا لغٌرك .وقد خلقك هللا حرا .
اإلماو علي بن أبي طالب
الحر ٌمكن ان ٌكون سجٌنا دائما ،والٌمكن ان ٌكون عبدا.
من األمثال
ٌا اخوتً ،أنتم دعٌتم لتكونوا أحرارا .لكن ال تحولوا هذه
الحرٌة إلى فرصة لعمل ما ٌرضً الطبٌعة الدنٌوٌة .بل اخدموا
بعضكم بعضا بمحبة.
اإلجنيل الشريف
أحرارا؟!!
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم
ً
قاهلا عنر بن اخلطاب لعنرو بن العاص وهو وإىل مصر
ربما ٌعذبون جسدي وٌحطمون عظامً ولكن سٌكون لدٌهم
جسدي المٌت ال طاعتً وخنوعً.
غاىدي
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مو اهقوب:
تأمالت فً الحرٌة
الحرٌة هً تحرر اإلنسان وانطالقه من كل القٌود التً تحاول كبح طاقاته الجسدٌة
والفكرٌة والروحٌة ،سواء كانت تلك القٌود مادٌة أو معنوٌة ،واقعٌة أو وهمٌة .إنها
نقٌض العبودٌة فً جمٌع تجلٌاتها ،سواء الفردٌة كعبودٌة الفرد للفرد ،أو الجماعٌة
كعبودٌة الجماعة لفرد ما أو لجماعة أخرى ،وغٌرها .والحرٌة هً قدرة اإلنسان على
االختٌار أو التقرٌر بدون إكراه أو ضغط مهما كان .وهً أنواع كثٌرة متعددة ٌصعب
حصرها .ولكننا فً هذا المقال الصغٌر سوف نحاول أن نتكلم عن ثالثة مفاهٌم للحرٌة:
الحرٌة من وجهة نظر فلسفٌة ،والحرٌة السٌاسٌة ،ثم الحرٌة الروحٌة.
نرى أن مفهوم الحرٌة من الناحٌة الفلسفٌة هو مفهوم ملتبس غٌر قابل ألي تعرٌف
نهابً ،سوى أن أهمٌة البحث الفلسفً فً الحرٌة تكمن فً عمق األسبلة التً ٌطرحها
على اإلنسان فً فهمه لمعنى الحرٌة وممارسته لها ،وأٌضا فً تبدٌد كل األوهام
والمغالطات الممكنة واألخطار التً تحف بهذا المفهوم .أي السؤال :معنى ،كٌف ،متى،
أٌن..تكون أو ال تكون حرا .فالفٌلسوف النمساوي سبٌنوزا ٌفاجا القارئ بقوله أن
الناس ٌعتقدون فقط أنهم أحرار ،وأن اعتقادهم ناتج عن جهلهم بالعلل التً تدفعهم إلى
أفعال ٌظنون أنها حرة ،وٌضرب مثال بالطفل الذي ٌهرب خابفا ،وٌظن أنه حر فً
الهروب بٌنما تحركه علة الخوف ،أو السكران الذي ٌظن أن طلٌق فً تصرفاته بٌنما
تحركه علة السكر الخ .وفً الطرف اآلخر نجد الفٌلسوف الفرنسً جان بول سارتر
الذي ٌربط حرٌة الفرد لٌس فقط بفعل االختٌار أي الحرٌة فً أن تختار ما ترٌد ،لكن
أٌضا بفعل اإلنجاز ،أي ممارسة الفرد حرٌته فً إنجاز أو صنع وجوده أو بعبارة
أخرى القدرة على الفعل.
من الناحٌة السٌاسٌة ٌمكن االقتصار على مقاربة مفهوم الحرٌة باالعتماد على إعالن
بعرّف الحرٌات السٌاسٌة بكونها "الحقوق
حقوق اإلنسان الصادر سنة ( )1789والذي َ
المُعترف بها للفرد بحٌث أنّ هذه الحقوق تح ّد من سلطة الحكومة .وهً مثل حرٌة الوعً،
الحرٌة الفردٌة ،حرٌة االجتماع والتحزب ،وجود دستور ،الحق فً حكم ذاتً ،ممارسة
ال ُممثلٌن المنتخبٌن للسلطة " .وبمعنى عام " :تكمن الحرٌة فً القدرة على القٌام بكل ما ال
ٌضر اآلخر ...تكمن الحرٌة فً أنها ال تتقٌد إال بالقانون" .وعلٌه ٌمكن القول أن من أخطر
ما ٌمكن أن ٌصٌب كٌان الفرد واألمة فً مقتل هو مصادرة إرادة الناس وكبت حرٌتهم
المشروعة .ذلك أن الفرد المكبوت الحرٌة هو شخص مشلول ال إرادة وال حٌاة حقٌقٌة له،
وما أزمات ومحن الشعوب العربٌة الٌوم وتخلفها وترهلها إال نتٌجة حتمٌة لمصادرة حرٌة
اإلنسان العربً وسلب إرادته وكبت مشاعره وإرهاب فكره
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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مو اهقوب:
أما من الناحٌة الروحٌة فٌمكن القول أن األمر ٌختلف من ناحٌة الجوهر ال
المظهر ،أي أن مظهر اإلنسان الحر واحد ،لكن جوهر حرٌته وقٌمتها وعمقها
ٌختلف بحسب مصدرها .فكل مفاهٌم الحرٌة سواء السٌاسٌة أو االجتماعٌة أو الدٌنٌة
أو غٌرها تؤكد على أهمٌة العامل الخارجً ،المجتمع ،السٌاسة ،السلطة ،الخ أي
العامل الموضوعً .أما الحرٌة الروحٌة فتركز على العامل الداخلً أو الذاتً أي
الروح ،بحٌث تمتد إلى جذور عبودٌة اإلنسان القتالعها ،وال تتوقف عند العوامل
السٌاسٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة المباشرة .كما تركز الحرٌة الروحٌة على أن الخطٌبة
والعبودٌة للخطٌبة هً أصل الظلم ،والقهر ،واالستغالل ،وكل أشكال الشرور التً
تعانً منها البشرٌة .فال السٌاسة ،وال علم االجتماع ،وال الفلسفة ،وال علوم النفس
وغٌرها تكفً لشفاء األفراد واألمم وشعورها بالحرٌة ما لم تتم معالجة أصل الداء
الذي هو الخطٌبة .نرى ذلك واضحا فً حوار سٌدنا عٌسى المسٌح مع الٌهود حٌث
ٌقول لهم" :إن ثبتم فً كالمً فبالحقٌقة تكونون تالمٌذي وتعرفون الحق والحق
ٌحرركم ".لكنهم أجابوه معتزٌن بالعوامل الخارجٌة أي نسبهم الحر" :إننا ذرٌة
ابراهٌم ولم نستعبد ألحد قط.كٌف تقول أنت أنكم تصٌرون أحرارا ".فأجابهم سٌدنا
عٌسى قابال" :الحق الحق أقول لكم ،إن كل من ٌعمل الخطٌة هو عبد للخطٌة .والعبد
ال ٌبقى فً البٌت إلى األبد .أما االبن فٌبقى إلى االبدٌ( ".وحنا  .)16-1118نرى
كٌف ٌقسم سٌدنا عٌسى الناس قسمٌن :من جهة أبناء هللا الحقٌقٌون بالروح ال
بالجسد ،وهم األحرار بمعرفتهم للحق ،ومن جهة أخرى العبٌد الرازحون تحت
عبودٌة الخطٌبة وسلطة الجسد .هكذا ٌمكن القول أن ال مستقبل للحرٌة البشرٌة ما لم
تأخذ باالعتبار البعد الروحانً الذي عن طرٌقه ٌنتصر اإلنسان على أهواء الجسد
التً تأسره وتستعبده ،وتجعله ٌأسر وٌستعبد غٌره .فبهذا البعد الروحانً العظٌم
المُتأ ِّتً من روح الرب دشن سٌدنا عٌسى رسالته التحرٌرٌة عندما دخل المجمع ٌوم
السبت و ُد ِفع إلٌه سفر أشعٌاء فقرأ على الحاضرٌن نبوة الحرٌة التى قالها ( أشعٌاء
 ) 1 : 61عن السٌد المسٌح" :روح الرب على ألنه مسحنى ألبشر المساكٌن ....
أرسلنى ألشفى منكسرى القلوب ....ألنادى للمأسورٌن باإلطالق  .....و للعمى
بالبصر  .....و أرسل المنسحقٌن فى الحرٌة  ....و أكرز بسنة هللا "
بقلم :نادر عبد االمٌر

لمراسلة " نادر عبد األمٌر " أضغط هنا
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شخصية اهعدد:
غاندي

غاندي

ولد موهنداس كرمشاند غاندي المعروف
بالمهاتما غاندي فً  3تشرٌن األول (أكتوبر) عام
 .2868فً عابلة محافظة لها باع طوٌل فً العمل
السٌاسً ،حٌث شغل جده ومن بعده والده منصب
ربٌس وزراء إمارة بوربندر ،كما كان للعابلة
مشارٌعها التجارٌة المشهورة.
قضى طفوله تتمٌز بالجدٌة مع مسحة من الخجل
و فً سن الثالثة عشر تزوج من فتاة تماثله فً العمر
وهو زواج رتبته األسرتٌن كعادة ذلك الوقت ورزق
من زواجه هذا بأربعة أوالد.

سافر غاندي إلى إنجلترا عام  2883لدراسة القانون و عاد إلى إٌٙذ فً تموز
عام  ، 2881و بعد عودته للهند لم ٌوفق فً عمل مناسب ،ووجد فرصة للعمل فً
مكتب محاماة فً جنوب أفرٌقٌا وسافر فً  2884وهناك بدأت مرحلة كفاحه
السلمً فً مواجهة تحدٌات التفرقة العنصرٌة.وتولً قضاٌا الهنود فً ذلك البلد
حٌث كانت جنوب أفرٌقٌا مستعمرة برٌطانٌة كالهند.وكان من المقرر أن ٌبقً هناك
لمدة عام واحد لكن ما رآه من ظلم للهنود جعله ٌستمر فً جنوب أفرٌقٌا حوالً 31
عاما وتعتبر هذه الفترة من أهم مراحل تطوره الفكري والسٌاسً حٌث أتاحت له
فرصة لتعمٌق معارفه وثقافاته واالطالع على دٌانات وعقابد مختلفة ،واختبر أسلوب
استعمال العصٌان المدنً الالعنفً فً العمل السٌاسً و الذي أثبت فعالٌته ضد
االستعمار البرٌطانً.
وفً عام  9191عاد إلى بلده (الهند) ،وخالل خمس سنوات صار زعٌما للحركة
الوطنٌة المطالبة بتحرر الهند من االستعمار واهتم بشكل خاص بمشاكل العمال
والفالحٌن والمنبوذٌن واعتبر الفئة األخٌرة التً سماها "أبناء هللا" سبة فً جبٌن الهند
وال تلٌق بأمة تسعى لتحقٌق الحرٌة واالستقالل والخالص من الظلم.
قرر غاندي فً عام  9191البدء بصٌام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون
ٌكرس التمٌٌز فً االنتخابات ضد المنبوذٌن الهنود ،مما دفع بالزعماء السٌاسٌٌن
والدٌنٌٌن إلى التفاوض والتوصل إلى "اتفاقٌة بونا" التً قضت بزٌادة عدد النواب
"المنبوذٌن" وإلغاء نظام التمٌٌز االنتخابً.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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شخصية اهعدد:
أسس غاندي أسلوبا فرٌدا لمقاومة االستعمار
البرٌطانً فمن خالل فكرة "النسٌج والحٌاكة
الٌدوٌٌن" .أي أن ٌنسج كل هندي القماش
الذي ٌحتاجه بٌدٌه وال ٌشترٌه من مصانع
المستعمر .بهذه الفكرة سدد ضربة موجعة
لالستعمار الظالم وأعاد العزة والشعور
بالقٌمة لكل هندي وزرع األمل فً الحرٌة
غاندي
لدي كل هندي.
كًا قاد انهُىد فٍ "انًسُزج إنً انثحز"وهٍ يسُزج َظًها يغ ضؼثه إنً
انثحز نُسرخزج كم هُذٌ انًهح انذٌ َحراجه يٍ ياء انثحز كزد ػهٍ ذحكى
انًسرؼًز فٍ ذىسَغ وذجارج انًهح فٍ انهُذ وَجح غاَذٌ يزج أخزي ترهك
انًسُزج أٌ َزسى تسًح انفخز واالَرصار نثٍُ ضؼثه انذٍَ قهزهى
االسرؼًار.
رفض غاَذٌ انؼُف ضذ اإلَساٌ حرً نى كاٌ
يسرؼًزا وظانًا وَادٌ تاذثاع سُاسح انالػُف ،
فانؼُف سُقىد نؼُف يضاد وذسرًز دائزج انؼُف.
وقذ َجحد سُاسح انالػُف فٍ ذحقُق أهذافها
ورحم انًسرؼًز انثزَطاٍَ .ػٍ انهُذ و ػُذيا
تذأخ االَقساياخ تٍُ انهُىد قاويها غاَذٌ ،
وكاٌ حشَه ضذَذا ػُذيا اَقسًد انهُذ إنً
دونرٍُ (انهُذوتاكسراٌ).
وإسرًز فٍ َطز أسهىب انالػُف وسرع انحة
تٍُ انجًاػاخ واألدَاٌ انًخرهفح .عاش غاندي
متواضعا فً مجتمع ٌعٌش على االكتفاء الذاتً،
و إرتدى الدوتً والشال الهندٌٌن التقلٌدٌٌن،
والذٌن نسجهما ٌدوٌا ً بالغزل على الشاركا.وكان
ٌأكل أكالً نباتٌا ً بسٌطاً،و قام بالصٌام فترات
غاندي – مسٌرة الملح
طوٌلة كوسٌلة لكل من التنقٌة الذاتٌة واالحتجاج
االجتماعً.
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شخصية اهعدد:
ػاش غاَذٌ يرىاضؼا فٍ يجرًغ َؼُص ػهً االكرفاء انذاذٍ ،و إرذذي
انذوذٍ وانطال انهُذٍَُ انرقهُذٍَُ ،وانذٍَ َسجهًا َذوَاً تانغشل
ػهً انطاركا.وكاٌ َأكم أكالً َثاذُا ً تسُطاً،و قاو تانصُاو فرزاخ طىَهح كىسُهح نكم
يٍ انرُقُح انذاذُح واالحرجاج االجرًاػٍ.
أمن غاندي باهلل وأحبه ربما أكثر من مدعً اإلٌمان بالدٌانات السماوٌة ،و
على الرغم من انه قرأ القرآن واإلنجٌل واستشهد بهما كثٌرا  ،فهو لم ٌعلن
إٌمانه ال باإلسالم وال المسٌحٌة وال الٌهودٌة ..والسبب هو ما رآه من مظالم
وسلوكٌات ٌقوم بها اتباع تلك الدٌانات.
لم ترق دعوات غاندي لألغلبٌة الهندوسٌة باحترام حقوق األقلٌة المسلمة،
واعتبرتها بعض الفئات الهندوسٌة المتعصبة خٌانة عظمى فقررت التخلص منه،
وبالفعل فً َُ 30اَز  1948أطلق أحد الهندوس المتعصبٌن ثالث رصاصات قاتلة
سقط على أثرها المهاتما غاندي صرٌعا عن عمر ٌناهز  97عاما.
ولفظ بكلماته األخٌرة قائال لقاتله" :انه خطئً أنا إلننً لم أعلمك الحب"
من أقوال غاندي وتعالٌمه:
 تعلمت من الحسٌن كٌف أكون مظلوما ً فأنتصر. حٌث ٌكون الحب ٌكون الرب. لو أن لنا إٌمانا ً ،ولو أن لنا قلبا ٌصلً ،كنا تجنبنا الغواٌة وتوصلنا إلً هللا فًتواضع حتى نصبح صفراً.
 تحٌا األخطاء عارٌة من كل حصانة حتى لو غطتها كل نصوص الكون المقدسة. باإلٌمان ٌتخطً اإلنسان أعتً الجبال. الخطاٌا تبعدنا عن معرفة محبة هللا شخصٌا ً. الكمال صفة لجاللته (ٌقصد جالل هللا) ولكنه – ٌالدٌموقراطٌته -ما أكثر ما ٌتحملمن مخلوقاته الضئٌلة عندما تسأله عن وجوده رغم أنه موجود فً كل ذرة أمامنا
وحولنا وداخلنا.
 -علٌنا احترام الدٌانات األخرى كاحترامنا لدٌننا فالتسامح المجرد ال ٌكفً.
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قصائد و أشعار:
أبو القاسم الشابً شاعر الحرٌة

أبو القاسم الشابً

ٌمذ ػجش أث ٛاٌمبعُ اٌؾبث ٟثؾؼشٖ ف ٟاٌؾش٠خ ٚاٌضٛسح
ػٓ ِؾبػشٖ اٌصبدلخ ٚأؽبع١غٗ رغبٖ ٚغٕٗٚ ،صٛس لغٛح
اٌّغزؼّش ثىٍّبد رُؾشض ػٍ ٝاٌضٛسح ٚرغزٕٙط اٌ.ُّٙ
٠ٚش ٜاٌجبؽش رٌه ٚاظؾب ف ٟؽؼشٖ اٌز ٞػجش ثٗ ػٓ ؽجٗ
ٌٛغٕٗ رٔٛظ ٚرؼٍمٗ ثٙب رؼٍك اٌؾج١ت ثؾج١جٗ ،فئرا ثبٌؼاللخ
ثّٕٙ١ب ػاللخ ػؾك ١٘ٚبَ فٍُ رؼذ رٔٛظ ٚغٕب ٠ؼ١ؼ ف ٗ١ثً
ٚغٕب ٠ؼ١ؼ ف ٟلٍجٗ ؽ١ش ٠مٛي:

فدماء العشاق دوما ُمباحة
ال أبالً  ..وأن أرٌقت دمائً
إنها كلمات تعبر عن عشق قابم بٌن الشاعر والوطن .عشق ٌخرج من دابرة العشق
الساذج لٌرتقً إلى مرتبة اإلستعداد للتضحٌة بالدماء و النفس فً سبٌله .وهذه مرتبة
ال ٌظفر بها إال العشاق الصادقون .وأبو القاسم الشابً من هؤالء ،إذ استعار فً شعره
صورة العاشق العذري الذي ٌتلف روحه فً سبٌل حبٌبه.
و ٌقول فً قصٌدته "إرادة الحٌاة":
إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة
وال بد للٌل أن ٌنجلً

فالبد أن ٌستجٌب القدر
والبد للقٌد أن ٌنكسر

وقد رأٌنا الثوار فً تونس كٌف كانوا ٌرددونها فً ثورتهم ضد الطغٌان فرأٌنا الشٌخ
الكبٌر مع المرأة العجوز جنبا إلى جنب مع أبنابهم و بناتهم ٌتغنون بهذا النشٌد العذب
الذي ٌبعث الهمة فً النفوس فٌجعلها ٌتقبل دون تردد على مواجهة الموت ،فً ملحمة
عز نظٌرها.
إن قصٌدة إرادة الحٌاة للشابً هً قصٌدة اإلنتفاضة التونسٌة حقا  ،أخذت إٌقاع
الشارع  ،وإٌقاع المظاهرة ،و رابحة الغاز المدّمع الذي ٌختلج الصدور .فكانت تلك
الكلمات تبعث األمل و تقتل الٌأس فً النفوس رغم مرور ستة و سبعٌن عاما على
قابلها فها هً تبعث و تعود من جدٌد فتشهد حٌاة شعب و انبعاث أمة تشهد تحوال
سٌفرض نفسه ٌوما على الواقع ال محالة ...و إن طال زمن اإلنتظار  ...و إن رآه
البعض بعٌدا فإنا نراه قرٌبا  ...نكاد نلمسه ٌشق الظالمٌ ...أتً مغٌرا مالمح الحٌاة
الكبٌبة  ..مبشرا بنهار ٌوم جمٌل مشرق ...إنها حتمٌة انتصار اإلستضعاف الذي
سٌنهً عصر الطواغٌت.
نادر عبد األمٌر
لقد مرت ستة و سبعون سنة مضت على وفاة أبً القاسم الشابً ،لكنه ظل عنوان
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قصائد و أشعار:
إِ َرا َدةُ الح ٌَاة

أَبُو ال َقاسم الشابً
ِ
يب ال َق َدر
إذا ال ّ
ب يَ ْوَماً َأر َ
اد ال َ
ْحيَاةَ فَال بُ َّد أ ْن يَ ْستَج َ
ش ْع ُ
َوال بُ َّد لِلَّْي ِل أ ْن يَ ْن َجلِي َوال بُ َّد لل َق ْي ِد أَ ْن يَ ْن َك ِسر
ومن لَم ي عانِْقه َشو ُق ال ِ
َّر في َج ِّو َها َوانْ َدثَر
َ
ََ ْ ْ َُ ُ ْ
ْحيَاة تَبَخ َ
ِ
ش ْقهُ الْحياةُ ِمن ص ْفع ِة الع َدم الم ْنتَ ِ
صر
َم تَ ُ
فَ َويْ ٌل ل َم ْن ل ْ
ََ ْ َ َ َ ُ
الم ْستَتِر
ك قَال ْ
َت لِ َي ال َكائِنَ ُ
َكذلِ َ
ات َو َح ّدثَني ُر ُ
وح َها ُ
ِ
اج وفَو َق ِ
و َدم َدم ِ
ت َّ
الش َجر
ت ِّ
الجبَال َوتَ ْح َ
َ َ
يح بَ ْي َن الف َج ِ َ ْ
الر ُ
الح َذر
ت ال ُْمنَى َونَ ِس ُ
ت إلِى غَايٍَة َركِْب ُ
إذَا َما طَ َم ْح ُ
يت َ
ِّع ِ
اب َوال ُكبَّةَ اللَّ َه ِ
الم ْستَ ِعر
ور الش َ
َم أَتَ َجن ْ
َول ْ
ب ُ
َّب ُوعُ َ
الجب ِ ِ
ومن ال ي ِحب صع َ ِ
الح َفر
ش أَبَ َد الد ْ
ال يَع ْ
ََ ْ ُ ّ ُُ
َّه ِر بَ ْي َن ُ
ود َ
الشبَ ِ
ت بَِق ْلبِي ِد َماءُ َّ
ُخر
ض َّج ْ
فَ َع َّج ْ
اح أ َ
اب َو َ
ت بِ َ
ص ْد ِري ِريَ ٌ
ود وعز ِ
ِ
ف ُّ ِ
صِ
المطَر
ف ِّ
َوأَط َْرق ُ
الرعُ َ َ ْ
ُص ِغي ل َق ْ
ْت  ،أ ْ
الريَاح َوَوقْ ِع َ
ِ
وقَال ْ ِ
شر؟"
ين البَ َ
ض – ل ََّما َسأَل ُ
َت ل َي األ َْر ُ
ْت " :أَيَا أ ُُّم َه ْل تَ ْك َره َ
َ
ِ
ُّ
ُّ
ِ
"أُبَار ُك في الن ِ
وب ال َخطَر
َّاس أ َْه َل الط ُم ِ
وح َوَم ْن يَ ْستَلذ ُرُك َ
وأَلْعن من ال يم ِ
ش َع ْي ِ
الع ْي ِ
الح َجر
اشي َّ
الزَما َن َويَ ْقنَ ُع بِ َ
ش َ
َ ُ َ ْ َُ
ت َم ْه َما َكبُر"
ُه َو ال َك ْو ُن َح ٌّي  ،يُ ِح ُّ
الحيَاةَ َويَ ْحتَ ِق ُر ال َْم ْي َ
ب َ

المزٌد من القصائد واألشعار بموقع عشاق هللا
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حلاية و عربة :
الحكٌم والسمكة

(قصة من تراثنا األدبً عن مفهوم الحرٌة)
مٌخائٌل نعٌمة ()1987-1889
ٌروى عن تشوان – تسو الحكٌم الصٌنً الذي
عاش فً القرن الرابع قبل المٌالد أنه خرج ٌوما لصٌد
السمك فً نهر من أنهار والٌة تشو .وإذ هو ال ٍه
بالصٌد أقبل علٌه كبٌران من كبراء الدولة وباحتشام
كلً أطلعاه على رغبة أمٌر البالد فً اسناد منصب
سام إلٌه .ألن البالد فً حاجة إلى حكمته  .فمضى
الحكٌم فً صٌده ومن غٌر أن ٌلتفت إلى الرسولٌن
أجاب " :سمعت أن فً قصر األمٌر ،على المذبح
المكرس لتكرٌم األسالف ،سلحفاة مقدسة مضى على
موتها ثالثة آالف سنة .وأن األمٌر ٌغالً فً تقدٌسها
فٌحفظها فً محنطة صندوقه من الذهب االبرٌز فما

تشوان – تسو
قولكما فً تلك السلحفاة لو أنها خٌرت الٌوم ما بٌن أن تكون مٌتة ومحنطة فً صندوقه من
الذهب أو أن تكون حٌة تجرجر ذٌلها فً األوحال ،فأي من األمرٌن تختار ؟ "
فأجابه الرسوالن – إنها من غٌر شك ،تختار أن تكون حٌة تجرجر ذٌلها فً األوحال.
عندبذ صاح بهما تشوان – تسو :
" أغربا عنً  :فأنا كذلك أختار أن أجرجر أذٌالً فً األوحال ".
هذه حكاٌة صغٌرة تروٌها الكتب عن حكٌم كبٌر من بالد أنجبت قافلة طوٌلة من أنبل
الحكماء أمثال كونفوشٌوس وال وتسو ومنشٌوس وكثٌر سواهم .
والحكاٌة ،كما ترون مبطنة عن مغاز كثٌرة  ،أبرزها وأقربها الى التناول هو أن الحكمة
تأبى القٌود  ،وإن تكن من ذهب  ،وتؤثر علٌها الحرٌة وان تكن حرٌة السلحفاة فً األوحال
 .فالسٌاسة وما ٌالبسها من مداهنة ومواربة وزلفى  ،والسلطان وما ٌرافقه من غطرسة
وتهوٌل وتهدٌد – كل ذلك ٌتنافى مع ما تفرضه الحكمة من عزة النفس واالستقامة والصدق
والدعة والعطف على الضعٌف قبل القوي .
ذاك أهم ما تؤدٌه الحكاٌة إلى ذهن قاربها  .وذلك ما رمى إلٌه الحكٌم الصٌنً بجوابه
الجاف  ،الحاسم .ولكن خٌالً أبى علـًََّ الوقوف عند ذلك الحد  .فقد شاقه أن ٌتخٌل تشوان
– تسو من بعد أن انصرف عنه الرسوالن ٌعالج سمكة علقت بصنارته وقد سحبها بلباقة
من الماء إلى الٌابسة ثم هرول إلٌها وانباضه تتعالى وتتسارع ،وانحنى فوقها انحنا َءة َ
الغالب فوق المغلوب وأخذها بكلتا ٌدٌه .وهً تتلوى بٌنهما وتتعصر ،وهو ٌخشى أن تفلت
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حلاية و عربة :
منه وتعود إلى الماء .لٌست السمكة من عمالقة األسماك وال من أقزامها  ،ولكنها فً
معدة حكٌم من درجة تشوان – تسو قد تسد جوع لٌلة .والغرٌب فً أمرها أنها،
والصنارة قد نشبت فً فكها األعلى فنفذت من عٌنها الٌمنى ،ما تزال تحاول الهرب.
واألغرب من ذلك أنها من بعد أن انقطع أملها بالنجاة راحت تخاطب صابدها كما لو
كانت هً كذلك من الحكماء  .وإلٌكم ما دار بٌن السمكة والحكٌم:
السمكة – منذ دقابق سمعت ما قاله لك الرسوالن مثلما سمعت
جوابك لهما .أفتسمح لً أٌها الحكٌم أن أطرح علٌك سؤاال ؟
الحكٌم – تفضلً .فالحكماء ٌأخذون الحكمة عن جمٌع المخلوقات .حتى عن األسماك
السمكة – فهمت مما قاله الرسوالن أنك حكٌم .ولكن ما الحكمة فً جوابك القاسً لهمـا؟
الحكٌم – اعلمً أن الحكٌم ال ٌعرف للحٌاة غٌر معنى واحد ،وذلك المعنى هو الحرٌة.
فحٌث ال حرٌة ال حٌاة وكل ما ٌحد من حرٌة الحكٌم هو موت له
السمكة – وما هً الحرٌــــة ؟
الحكٌم – هً أن أفكر ما أشاء وأشتهً ما أشاء وأعمل ما أشاء ساعة أشاء.
السمكة – وأٌن أنت من الحرٌة ؟
الحكٌم – فً الصمٌم  .لذاك أبٌت على أمٌر البالد أن ٌقٌدنً بمنصب مهما ٌكن رفٌعــا.
وآثرت البقاء حـــرا أصطاد السمك ساعة أشاء .
السمكة – أترانً أعظم من أمٌر البــالد؟
الحكٌم – كٌف ذلك وال وجه شبه بٌنك وبٌنه؟
السمكة – لقد فعلت ما لم ٌستطعه أمٌرك .إذ قٌدتك بٌدٌك ورجلٌك وقلبــك وفكــــرك.
الحكٌم – ال أفهم
ـريٌّ بك أن تفهم وأنت الحكٌم .
السمكة – َ
وح ِ
الحكٌم – ولكن حكمتً غٌر حكمة األسماك  .أفصحً.
السمكة – أما ترى أنك منذ الصباح الباكر وأنت تطرح صنارتك فً هذا النهر ؟ ولقد
رأٌت أكثر من واحدة من رفٌقاتً ٌأكلن طعمك وٌمضٌن فً سبٌلهن .وكم سمعتك
تتحرق وتتبرم وتتوعد  .وأنا أكلت طعمك مرتٌن أما الثالثة فكانت وباال علًّ وعلٌك.
الحكٌم – علٌك – نعم  .أما علًّ فال  .ولكن ما دخل ذلك فً حرٌتً ؟
السمكة – لقد كنت عبدي منذ الصباح الباكر حتى اآلن  .وها هو النهار قد انتصف .
فكأنك رهنت لً نصف نهار من حٌاتك وحرٌتك .
الحكٌم – نصف نهار لٌس بالشًء الكثٌر أرهنه لحاجاتً الجسدٌة .
السمكة – وكم رهنت من حٌاتك وحرٌتك لصانع صنارتك  ،وصانع القصبة والخٌط ،
وصانع حذابك والكساء الذي على بدنك  ،وبانً كوخك  ،وخابز خبزك  ،والذٌن
ٌـُموّ نونك بالزٌت والصابون والشاي والحطب وسواها مما تحتاج إلٌه فً كل ٌوم ؟
الحكٌم – ما أفهم القصد من كل هذا الهدف .
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وح ٍريٌّ بك أن تفهم وأنت الحكٌم  .أٌن حرٌتك  ،وجسدك رهٌن كل من فً
السمكة – َ
اٌدٌهم قضاء حاجاته فهو رهٌن كل ما على األرض وفـــً السمـــاء ؟
الحكٌم – ان ٌكن جسدي رهٌن المخلوقات ففكري طلٌق  .وتشوان – تسو بفكره ال بجسده
السمكة – وها أنت قد رهنت لً من فكرك قسطا غٌر ٌسٌر .وأنا سمكة حقٌرة  .فكٌف
بغٌري من المخلوقات وهً ال تحصى ؟ ومن أٌن أفكارك إال منها وممن سبقك وعاصرك
من الناس وغٌر الناس ؟
الحكٌم – ذاك صحٌح  .ولكن ما أخذته من الناس وغٌر الناس قد جعلنً مستقال عن الناس
وغٌر الناس.
السمكة – بمثل هذه الترهات ٌتعزى الحكماء .وقلبك أٌها الحكٌم ـ ألٌس هــو كذلك رهٌن
ما على األرض وفً السماء ؟ بل هو رهٌنً من اآلن حتى أصبح فً جوفك.
الحكٌم – كال ثم كال  .فأنا ال أشتهً ما ٌتشهٌه الناس وال أسلم قلبً ألهوابهم  .فقٌاد قلبً
فً ٌدي.
السمكة – وها أنت اشتهٌتنً كما ٌشتهٌنً باقً الناس فسلمتنً قٌاد قلبك  .ألن القلب رهٌن
ما ٌشتهٌه .
الحكٌم – لو اتخذنا قولك مٌزانا للحرٌة أٌتها السمكة الرعناء لما كان فً األرض وال
إنسان حـــر
السمكة – ومن قاال لك أن على سطح األرض إنسانا حرا ؟ الناس رهابن ما ٌجهلون .
ولن ٌنعتقوا من أي مجهول حتى ٌعرفوا كل مجهول  .وها أنت تجهل أنك تتلف حٌاتً
وحرٌتً إنما تتلف جانبا من حٌاتك وحرٌتك  .فمثلما تؤذِي تـ ُ َ
ؤذى ومثلما تأكل تؤكل .
ولكن أنـّى لك  ،وأنت الحكٌم أن تفقه ذلك ؟
الحكٌم – لو صدقتك لوجدتنً ال أملك من حٌاتً وحرٌتً قٌد شعرة .
السمكة – أما كنت تؤثر أن تصطاد سمكة أكبر منً بكثٌر ؟
الحكٌم – بـلـــى .
السمكة – وهل أنت حــر فً كل مــا ترٌده أٌها الحكٌم ؟ إذ مـ ُ ٍر النعاس والجوع والعطش
والمرض والموت أن تأتٌك ساعة تشاء وأن تنصرف ساعة تشاء .ثم مر أحالمك فً اللٌل
وأفكارك فً النهار أن تجري حسب هواك  .وان أنت لم تستطع كل ذلك فــأٌــن حــرٌتـك
أٌـهــا الحكٌــم ؟
الحكٌم – ما أفهم إلى ما ترمٌن بمثل هذا الكالم .أترٌدٌن أن تقولً ان تشوان – تسو  ،وهو
الحكٌم المكرم المبجل  ،لٌس حرا ؟ وها هو على مسمع منك قد أزدرى بأعلى منصب فً
البالد لٌبقــى حــرا مـن كــل قـٌـد.
السمكة – ال تفهم وحري بك أن تفهم وأنت الحكٌم  .أما الذي أرٌد قوله فهو ان تشوان –
تسو واهم كبقٌة الناس ٌ .تغنى بالحرٌة ولكن بلسان عبد وقلب عبد  .وأحرى به أن ٌفهم ،
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وهو الحكٌم  ،أن الناس ما زالوا من لحم ودم  ،فهم رهناء الناس وغٌر الناس وعبثا ٌتلفظون
باسم الحرٌة  .فهم صٌادو سمك ال غٌر .
الحكٌم – صٌادو سمك ال غٌر ؟ ومــاذا تعنٌن بذلك ؟ وأي عالقة لصٌد السـمـــك بالحرٌـــة ؟
السمكة – أكنت ترٌد فً كل مرة أن تصطاد سمكة بعٌنها ؟
الحكٌم – كال  .وكٌف لً ذلك وأنا ال أبصر ما فً الماء .
السمكة – أما كنت ترٌد أن تصطاد فً كل مرة سمكة كبٌرة ؟
الحكٌم – بلـــى.
السمكة – وكــم سـمكــة اصطــدت؟
الحكٌم – ما اصطدت من سوء حظً إال سمكة صغٌرة ثرثارة.
السمكة – أكنت تقصدها بعٌنها حٌن طرحت صنارتك فً الماء.
الحكٌم – لو كنت أعرف أن صنارتً ستأتٌنً بمثلها لحطمتها
السمكة – إذن أنت لم تخترنً بذاتً  .وال أردتنً وحدي من بٌن كل ما فً النهــر مـــن
أسـمـــاك .
الحكٌم – ذاك أكٌــد .
السمكة – وهكذا الناس ٌا تشوان – تسو  :لكل صنارته ٌطرحها فً هذا النهر أو ذاك البحر من
أنهار الحٌاة وبحارها  .وصنارته إرادته  .فحٌنا تعلق بها سمكة وحٌنا تعلق بها طحالب
وحشابش وأقذار  .وحٌنا ال تعلق بها إال الخٌبة  .وما من صٌاد سمك ٌقصد سمكة بعٌنها إذ
ٌطرح صنارته أو شبكته فً الماء  .فهو أعمى ٌصطاد فً الظلمة وال ٌدري بماذا تمن علٌه
الظلمة .
الحكٌم – ومن ذا الذي ٌقضً لصنارتً أن تعلق بها سمكة ثرثارة مثلك ،ولصنارة غٌري أن
تعلق بها لؤلؤة ،ولصنارة الثالث أن تعود بالخٌبـــة ؟
السمكة – لعله النهر ٌا تشوان – تسو  .ولعله تشوان – تسو والنهر معا  .فأنت متى أتٌت النهر
راضٌا بما سٌقسمه لك فقد جعلت ارداته ارادتك  .وكنت إذ ذاك حكٌما حقا  .فسلكت أول طرٌق
الـــى الحرٌــــة .
الحكٌم – إن طرٌق الحرٌة لطرٌق موحش وشابك.
السمكة – بل هو بساط من الرٌح لمن ٌرٌد ما ٌعرف وما ٌرٌد .واآلن عد ادراجك ٌا تشوان –
تسو واستغفر الحرٌة ألف مرة ومرة .فان هً غفرت لك ذنوبك إلٌها غفرت لك ذنبك إلً .
انطلق بسالم .
وكان أن تشوان – تسو ذهل عن السمكة بحدٌثها .فما أتمت كالمها حتى قفزت من ٌده إلى
الماء .فانتفض كمن أفاق من كابوس .ثم راح ٌتأمل الماء ٌجري وبـٌدا فً النهر وعلى وجه
الماء قد طفت القصبة التً كانت فً ٌده.
وما درى تشوان – تسو كٌف افلتت السمكة من ٌده ومعها القصبة ،وال كٌف أدركه الظالم.
ولكنه تنفس الصعداء وقفل راجعا من حٌث جاء .وكان ٌمشً شاعرا كأنه محمول على بساط
من الرٌح .
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الشٌخ عبد القادر الجزائري
مزٌج عشق الحرٌة والتصوف

٘ ٛاٌؾ١خ ػجذ اٌمبدس اثٓ األِ١ش ِؾ ٟ١اٌذ ٓ٠اٌؾغٕ،ٟ
٠زصً ٔغجٗ ثبإلِبَ اٌؾغ ٓ١ثٓ ػٌٍٚ ٟذ ف ِٓ 11 ٟسعت
ػبَ ٘1111ـ ِ /بٚ ،َ1827 ٛ٠رٌه ثمش٠خ "اٌم١طٕخ"
ثٛاد ٞاٌؾّبَ ِٓ ِٕطمخ ِؼغىش "اٌّغشة األٚعػ" أٚ
اٌغضائش ،صُ أزمً ٚاٌذٖ إٌِ ٝذٕ٠خ ٘ٚشاْ٠ ٌُٚ ،ىٓ اٌٛاٌذ
ّ٘الً ث ٓ١إٌبط ،ثً وبْ ِّٓ ال ٠غىز ْٛػٍ ٝاٌظٍُ،
فىبْ ِٓ اٌطج١ؼ ٟأْ ٠صطذَ ِغ اٌؾبوُ اٌؼضّبٌّٔ ٟذٕ٠خ
األمٌر عبد القادر
"٘ٚشاْ"ٚ ،أد٘ ٜزا إٌ ٝرؾذ٠ذ إلبِخ اٌٛاٌذ ف ٟث١زٗ.
فبخزبس أْ ٠خشط ِٓ اٌغضائش وٍٙب ف ٟسؽٍخ غٍ٠ٛخٚ ،وبْ اإلرْ ٌٗ ثبٌخشٚط ٌفش٠عخ
اٌؾظ ػبَ ٘1111ـ،َ1815 /فخشط اٌٛاٌذ ٚاصطؾت اثٕٗ ػجذ اٌمبدس ِؼٗ ،فىبٔذ
سؽٍخ ػجذ اٌمبدس إٌ ٝرٔٛظ صُ ِصش صُ اٌؾغبص صُ اٌجالد اٌؾبِ١خ صُ ثغذاد ،صُ اٌؼٛدح
إٌ ٝاٌؾغبص فخشط اٌٛاٌذ ٚاصطؾت اثٕٗ ػجذ اٌمبدس ِؼٗ ،فىبٔذ سؽٍخ ػجذ اٌمبدس إٌٝ
رٔٛظ صُ ِصش صُ اٌؾغبص صُ اٌجالد اٌؾبِ١خ صُ ثغذاد ،صُ اٌؼٛدح إٌ ٝاٌؾغبص  ،صُ
اٌؼٛدح إٌ ٝاٌغضائش ِب ًسا ثّصش ٚثشلخ ٚغشاثٍظ صُ رٔٛظٚ ،أخً ١شا إٌ ٝاٌغضائش ِٓ
عذ٠ذ ػبَ  ،َ 1818فىبٔذ سؽٍخ رؼٍُ ِٚؾب٘ذح ِٚؼب٠ؾخ ٌٍٛغٓ اٌؼشث ٟف٘ ٟزٖ
اٌفزشح ِٓ ربس٠خِٗٚ ،ب ٌجش اٌٛاٌذ ٚاثٕٗ أْ اعزمشا ف ٟلش٠ز" ُٙل١طٕخ"ّ٠ ٌُٚ ،ط
ٚلذ غ ً٠ٛؽز ٝرؼشظذ اٌغضائش ٌؾٍّخ ػغىش٠خ فشٔغ١خ ؽشعخٚ ،رّىٕذ فشٔغب
ِٓ اؽزالي اٌؼبصّخ فؼالً فٚ ،َ1812 ٛ١ٌٛ٠ 5 ٟاعزغٍُ اٌؾبوُ اٌؼضّبٔ ٟعش٠ؼًب،
ٌٚىٓ اٌؾؼت اٌغضائش ٞوبْ ٌٗ سأ ٞآخش
مباٌعته أمٌرا

ػٕذِب ف ّشق اٌؾمبق ث ٓ١اٌضػّبء وٍّخ اٌؾؼتٚ ،ثؾش أ٘بٌٚ ٟػٍّبء "٘ٚشاْ" ػٓ صػُ١
٠أخز اٌٍٛاء ٠ٚجب٠ؼ ٗٔٛفبعزمش اٌشأ ٞػٍِ" ٝؾ ٟ١اٌذ ٓ٠اٌؾغٕٚ "ٟػشظٛا ػٍ ٗ١األِشٌٚ ،ىٓ
اٌشعً اػززس ػٓ اإلِبسح ٚلجً ل١بدح اٌّغٍّ ، ٓ١فأسعٍٛا إٌ ٝصبؽت اٌّغشة األلصٝ
ٌ١ىٛٔٛا رؾذ إِبسرٗ ،فمجً اٌغٍطبْ "ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ٘ؾبَ" عٍطبْ اٌّغشةٚ ،أسعً اثٓ
ػّٗ "ػٍ ٟثٓ عٍّ١بْ" ٌ١ى ْٛأِ١شًا ػٍ٘ٚ ٝشاْٚ ،لجً أْ رغزمش األِٛس رذخٍذ فشٔغب
ِٙذدح اٌغٍطبْ ثبٌؾشة،
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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فبٔغؾت اٌغٍطبْ ٚاعزذػ ٝاثٓ ػّٗ ٌ١ؼٛد اٌٛظغ إٌٔ ٝمطخ اٌصفش ِٓ عذ٠ذٌّٚ ،ب وبْ
ِؾ ٟ١اٌذ ٓ٠لذ سظ ٟثّغئ١ٌٛخ اٌم١بدح اٌؼغىش٠خ ،فمذ اٌزفذ ؽ ٌٗٛاٌغّٛع ِٓ عذ٠ذٚ ،خبصخ
أٔٗ ؽمك ػذح أزصبساد ػٍ ٝاٌؼذٚ ٚلذ وبْ ػجذ اٌمبدس ػٍ ٝسأط اٌغ١ؼ ف ٟوض١ش ِٓ ٘زٖ
االٔزصبساد ،فبلزشػ اٌٛاٌذ أْ ٠زمذَ "ػجذ اٌمبدس" ٌٙزا إٌّصت ،فمجً اٌؾبظشٚ ،ْٚلجً اٌؾبة
رؾًّ ٘زٖ اٌّغؤ١ٌٚخٚ ،رّذ اٌج١ؼخٌٚ ،مجٗ ٚاٌذٖ ثـ "ٔبصش اٌذٚ ،"ٓ٠الزشؽٛا ػٍ ٗ١أْ ٠ىْٛ
"عٍطبْ" ٌٚىٕٗ اخزبس ٌمت "األِ١ش"ٚ ،ثزٌه خشط إٌ ٝاٌٛعٛد "األِ١ش ػجذ اٌمبدس ٔبصش اٌذٓ٠
ثٓ ِؾ ٟ١اٌذ ٓ٠اٌؾغٕٚ ،"ٟوبْ رٌه ف 11 ٟسعت ٘1118ـٛٔ /فّجش .َ1811
رٍم ٝاٌؾبة ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٍ َٛفمذ دسط اٌفٍغفخ ٚدسط اٌفمٗ ٚاٌؾذ٠ش فذسط صؾ١ؼ
اٌجخبسِٚ ٞغٍُٚ ،لبَ ثزذس٠غّٙب ،وّب رٍم ٝاألٌف١خ ف ٟإٌؾٚ ،ٛاٌغٕٛع١خٚ ،اٌؼمبئذ إٌغف١خ فٟ
اٌزٛؽ١ذٚ ،ا٠غبغٛع ٟف ٟإٌّطكٚ ،اإلرمبْ ف ٟػٍ َٛاٌمشآْٚ ،ثٙزا اوزًّ ٌألِ١ش اٌؼٍُ
اٌؾشػٚ ،ٟاٌؼٍُ اٌؼمٍٚ ،ٟاٌشؽٍخ ٚاٌّؾب٘ذحٚ ،اٌخجشح اٌؼغىش٠خ ف١ِ ٟذاْ اٌمزبيٚ ،ػٍ ٝرٌه
فئْ األِ١ش اٌؾبة رىبٍِذ ٌذِ ٗ٠ؤ٘الد رغؼٍٗ وفؤًا ٌٙزٖ اٌّىبٔخٚ ،لذ ٚعٗ خطبثٗ األٚي إٌٝ
وبفخ اٌؼشٚػ لبئالًٚ …" :لذ لجٍذ ث١ؼز( ُٙأ ٞأ٘بٌ٘ٚ ٟشاْ ِٚب ؽٌٙٛب) ٚغبػز ،ُٙوّب أٟٔ
لجٍذ ٘زا إٌّصت ِغ ػذَ ِ ٍٟ١إٌِ ،ٗ١ؤِالً أْ ٠ىٚ ْٛاعطخ ٌغّغ وٍّخ اٌّغٍّٚ ،ٓ١سفغ
إٌضاع ٚاٌخصبَ ثٚ ،ُٕٙ١رأِ ٓ١اٌغجًِٕٚ ،غ األػّبي إٌّبف١خ ٌٍؾش٠ؼخ اٌّطٙشحٚ ،ؽّب٠خ اٌجالد
ِٓ اٌؼذٚ ،ٚإعشاء اٌؾك ٚاٌؼذي ٔؾ ٛاٌمٚ ٜٛاٌعؼ١ف"
ٌىٓ ثؼذ ٔعبي غ ً٠ٛظذ اٌّغزؼّش ِٚؼبسن وض١شح رىٍٍذ ثبٔزصبساد األِ١ش ػجذ اٌمبدس
ف ٟاٌىض١ش ِٕٙب ػٍ ٝاٌفشٔغ ٓ١١ؽبءد ظشٚف اٌؾشة أْ ٕٙ٠ضَ ف ٟد٠غّجش  َ1817ؽ١ش
ٕ٠مً إٌ ٝعغ ْٛفشٔغب ،صُ ٠مشس ٔبثٍ ْٛ١اٌضبٌش إغالق عشاؽٗ فٕ١ف ٝإٌ ٝرشو١ب أّ٠ ٓ٠ىش
لٍ١ال ف ٟثشٚع١ب صُ ٠مشس اإللبِخ ثصفخ ٔٙبئ١خ ف ٟدِؾك ؽ١ش ٠غزمجً اعزمجبال
اعزضٕبئ١بٚ .ع١م َٛاألِ١ش ثؼذ٘ب ثأعفبس لٍٍ١خ ٠ ٚؾظ إٌ ٝاٌج١ذ اٌؾشاَ ِشح صبٔ١خ .ثؼذٖ ،ال
٠جشػ دِؾك ٠ ٚخصص ثم١خ ؽ١برٗ إٌ ٝاٌذساعخ  ٚاٌزذس٠ظ ،اٌؼجبدح  ٚاٌزصٛف ٚ
األػّبي اٌخ١ش٠خ .ف ٟػبَ  ٚ ،َ 1862رجؼب ألؽذاس دِؾك٠ ،جش٘ٓ األِ١ش إٔغبٔ١زٗ اٌٛاعؼخ
فٕ١غ ٟآالف اٌّغ١ؾِ ِٓ ٓ١١غبصس أو١ذحٛ٠ٚ ،لف اٌّزّشد ٓ٠ف١ؾظ ٝثبػزشاف ػذح لبدح
ٍِٛٚن.

تصوفه

ّ٠ىٕٕب رمغ ُ١ؽ١برٗ اٌصٛف١خ إٌ ٝصالس ِشاؽً :

انًزحهح األونً ِ ٟ٘ٚ 9شرجطخ ثض٠بسرٗ ٌمجش اٌمطت اٌشثبٔ ٟاٌغ١ذ ػجذ اٌمبدس اٌغ١الٔ ٟفٟ
ثغذاد  ٛ٘ٚ ،ف ٟغش٠مٗ إٌِ ٝىخ ألداء فش٠عخ اٌؾظ ػبَ ( ٘1111ـ ) ٕ٘ٚبن أخز اٌطش٠مخ (
اٌمبدس٠خ ) ( ٔغجخً إٌ ٝاٌؾ١خ ػجذ اٌمبدس اٌغ١الٔ ) ٟاٌّزٛف ٟػبَ ( ٘561ـ ، ) َ1166-ػٓ
اٌؾ١خ ِؾّٛد اٌمبدس : ٞؽ١خ اٌغغبدح اٌمبدس٠خ ٔٚم١ت األؽشاف ف ٟثغذاد.
المزٌد فً الصفحة التالٌة
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نفحات صوفية:
انًزحهح انثاَُح  ٟ٘ 9اٌز ٟأز ٝٙثٙب إٌ ٝاألفك اٌشٚؽبٔ ٟثٛلذح االظطشاس ٚاٌؾٛق فٟ
اٌغغٓ أ ٚػٍ ٝاألصؼ ف ٟخٍٛح ( أِجٛاص ) ٚ ،لذ أؽبس إٌٙ١ب ف ٟوزبة اٌّٛالف ( اٌّٛلف
 ، ) 111ؽ١ش ٠شٌٕ ٞٚب اٌّؾٕخ اٌشٚؽ١خ اٌز ٟأصبثزٗ ٚ ،و١ف اعزطبع رغبٚص٘ب ثبٌصالح
ٚاٌذػبء.
انًزحهح انثانثح ٚ9لذ رُ ٌٗ فٙ١ب اٌفزؼ اٌؼظٚ ، ُ١وبْ رٌه ػٕذِب عبفش ؽبعب ً عٕخ (٘1179ـ ) ،
ؽ١ش ألبَ فِ ٟىخ عٕخ ٔٚصف اٌغٕخ ِمجالً ػٍ ٝاٌؼجبدح ٚاٌخٍٛح ٚوبْ ٌٍمبئٗ ثبٌؾ١خ
( اٌؼبسف ثبهلل ) ِؾّذ اٌفبع ٟأصش وج١ش ػٍ ٝرطٛسٖ اٌشٚؽ ، ٟفمذ أخز ػٕٗ اٌطش٠مخ
( اٌؾبرٌ١خ ) ثبػزجبسٖ سئ١غب ً ٌٙزٖ اٌطش٠مخ .

دفاعه عن مبدأ الحرٌة والتسامح

ثبٌٕغجخ ٌزؼٍمٗ ثشٚػ اٌؾش٠خ ٚدفبػٗ ػٕٙبٔ ،ش ٜرٌه ٚاظؾب ف ٟإٔغبٔ١زٗ ِٚضبٌ١خ ِؼبِالرٗ
ِغ األعشٚ ٜاٌّغٍٛثٚ ٓ١اٌّغزعؼف ،ٓ١ؽز ٝأْ اٌغٕشاي ث١غ٠ ٛؾج ٗٙف ٟإؽذ ٜسعبئٍٗ ثبٌغ١ذ
اٌّغ١ؼ .فمذ لصذٖ ِشح أؽذ األعبلفخ اٌفشٔغٌٍ ٓ١١زفبٚض ِؼٗ لصذ إسعبي سعً دٌ ٓ٠خذِخ
األعش ِٓ ٜاٌغٕٛد اٌّغ١ؾ ،ٓ١١فبعزغبة األِ١ش ٌطٍجٗ ٚأظبف لبئال  " :إِٕٔ ٟزأوذ ِٓ ّ
أْ
ػٍّ٘ ٟزا ٠شظ ٟسث ٟإر أر١ؼ ٌجؼط ػجبدٖ روش سثٚ ُٙارجبع ؽشائغ د ،ُٕٙ٠ألْ وً فشد ٠زجغ
د ٓ٠آثبئٗٚ ،هللا ٠ؾت اٌؼجبد اٌصبٌؾ"ٓ١
 ِٓٚاٌّؾٛٙس اٌّٛلف اٌؾغبع ٌألِ١ش ػجذ اٌمبدس اٌغضائش ٞؽ ٓ١رضػُ اٌّٙبعشٓ٠
اٌغضائش ٓ١٠ف ٟاٌؾبَ إلٔمبر ِب ٠شث ٛػٍ ٝخّغخ ػؾش أٌف ِغ١ؾ ِٓ ٟاٌمزً ف ٟاٌفزٕخ اٌزٟ
اؽزؼٍذ ف ٟدِؾك ث ٓ١اٌذسٚص ٚإٌصبس ٜعٕخ ٚٚ 1862لف ِزؾذ٠ب عّٛػب ٘بئغخ ِٕذفؼخ
ٌمزٍٚ ُٙد َّٜٚثصٛرٗ لبئال " :إْ األد٠بْ...أعً ٚألذط ِٓ أْ رى ْٛخٕغش عٙبٌخ أِ ٚؼٛي
غ١ؼ أ ٚصشخبد ثزاٌخ رذ ٞٚثٙب أفٛاٖ اٌؾضبٌخ ِٓ اٌم ...َٛأؽزسوُ ِٓ أْ رغؼٍٛا ٌغٍطبْ
اٌغ ًٙػٍ١ىُ ٔص١جب ،أ٠ ٚى ٌٗ ْٛػٍٔ ٝفٛعىُ عج١ال" ٚخطبثٗ ٘زا رطج١ك ٌٍؾذ٠ش إٌج:ٞٛ
"أال ِٓ ظٍُ ِؼب٘ذا أ ٚرِ١ب أ ٚأؽذا ِٓ أً٘ اٌىزبة أ ٚوٍفٗ فٛق غبلزٗ أ ٚأٔمصٗ ؽ١ئب ِٓ
ؽمٗ أ ٚأخز ِٕٗ ؽ١ئب ثغ١ش غ١ت ٔفغٗ فأٔب خصّٗ  َٛ٠اٌم١بِخ".
ٚف٘ ٟزا اٌّٛظٛع وبرجٗ أعمف اٌغضائش ثبف ، Pavy ٟؽبوشا صٕ١ؼٗ فأعبثٗ األِ١ش ثشعبٌخ
٠مٛي ٌٗ فٙ١ب ِب خالصزٗ "ِب فؼٍٕبٖ ِٓ خ١ش ٌٍّغ١ؾِ ،ٓ١١ب ٘ ٛإالّ رطج١ك ٌؾشع اإلعالَ
ٚاؽزشاَ ٌؾمٛق اإلٔغبْ ،ألْ وً اٌخٍك ػ١بي هللا ٚأؽج ُٙإٌ ٝهللا أٔفؼٌ ُٙؼ١بٌٗ"

وفاته
ٚافبٖ األعً ثذِؾك فِٕ ٟزصف ٌٍ١خ  19سعت ٘ 1122ـِ 11 /ب 1881 ٛ٠ػٓ ػّش
ٕ٠ب٘ض  76ػب ًِبٚ ،لذ دفٓ ثغٛاس اٌؾ١خ اثٓ ػشث ٟثبٌصبٌؾ١خ ثذِؾكٚ.ثؼذ اعزمالي اٌغضائش
ٔمٍذ عضّبٔٗ إٌ ٝاٌغضائش ػبَ .1975
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يوميات اهطيب:
أدم (علٌه السالم)  ..و الحرٌة
كنت عابدا من عملً بعد ٌوم شاق طوٌل و لم أشا أن أجلس و أنا أنتظر المترو خوفا من أن
ٌغالبنً النعاس ،فوقفت و تمشٌت ذهابا ً و إٌابا ً عسى أن أظل مستٌقظا .و أثناء مروري بجانب
شابٌن سمعت أحدهم ٌقول لألخر "الحرٌة التً لنا فً المسٌح " ،ماذا ؟ !!! ما هذه الجملة
الغرٌبة ،لم أسمعها من قبل ،غامضة ،ما معناها ؟ هل هً حرٌة تختلف عما نعرفه من معانً
للحرٌة؟ و تحدانً فضولً للحظة أن أفهم معناها و لكن مجا المترو لم ٌمهلنً  ،فتفرق الناس
و مضى كل إلى حال سبٌله.
تذكرت هذه الجملة وأنا على النت فً المساء  ،فحاولت البحث عسى أن أفهم شٌبا ،بحثت
ولكنً وجدت مصطلحات و تسلسل أحداث و أسماء ،نعم كله مكتوب باللغة العربٌة و لكنً لم
أفهمه ،وعندها قفز الى ذهنً صدٌق قدٌم هو مسٌحً وجار لً ،أعرف مدى شغفه بالطعام ،
فعزمت أن أدعوه لوجبة و أحاول إستدراجه فً الحدٌث ،و قد كان ،ورغم صعوبة الحدٌث مع
شخص مشغول بالطعام اإل أنً فهمت منه معنى الجملة و أضعها هنا بالحرف كما قال من باب
األمانة المهنٌة و بمناسبة الحدٌث عن الحرٌة العامة و حرٌة األعتقاد و إحترام األخر.
بدأ صدٌقً الحدٌث إبتداء من أدم و قال:
" بعد أن عصى آدم هللا سبحانه و أكل من الشجرة  ،أصبح لٌس فقط خاطبا بل عبداً للخطٌة
بإتباعه للشٌطان ورفضه إطاعة هللا ،ولهذا طرد من الجنة  ،وكما إن العبد إذا تزوج و أنجب
فإن أبناؤه هم عبٌد بالتبعٌة ،و هكذا أٌضا المسجون إذا تزوج داخل السجن و أنجب فإن أبناؤه
سٌصبحون مساجٌن فً ذات السجن بسبب أبٌهم ،فهكذا صار على كل البشر من أبناء أدم ،عبٌد
للخطٌة ،بعٌدٌن عن هللا ،فً سجن روحً كبٌر لن ٌخرجوا منه اإل إذا تم العفو عن أدم أوالً ،
أي أن ٌُعتق األب فٌُعتق األبناء معه  ،و بعد ذلك ٌتم تقٌٌم كل واحد كشخص حر له حرٌة
األختٌار ما بٌن الخٌر و الشر ،فٌحكم على نفسه إما بالسجن مرة أخرى أو بالحٌاة.
ثم قال :ونحن نؤمن أن هذه هً رسالة المسٌح كشخص ممٌز معضد بروح هللا و من نسل أدم،
فقدم تكفٌر عن تبعٌة أدم للشٌطان وعصٌانه هلل  ،و أخرجنا من السجن الروحً الى الحرٌة
الروحٌة.وهذه الحرٌة لٌست للمسٌحٌٌن فقط ولكن لكل من أنجبه أدم بعد عصٌانه .و بإعترافنا
و قبولنا ما فعله المسٌح عنا أصبحنا غٌر مسبولٌن عما أقترفه أدم فً حق هللا و أصبح كل منا
مسبول عما ٌفعله فقط .أما من ٌرفض اإلعتراف بعمل المسٌح فهو ٌرفض أن ٌشمله هذا العفو.
هذا ما سمعته ..مارأٌكم ،دام فضلكم؟؟
سامر الطٌب
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مو اهرسائى:
وصلتنا رسابل كثٌرة عن العدد السابق "عدد المحبة"  ،و نحن أسعدنا تلقً رسابلكم و
نشكر كل من راسلنا .وهنا بعض التعلٌقات.

 Anonymousاٌزبس٠خ17-03-2011 :
07:26:21 AM

او َقٍُ رواد انحق 20مارش

يـــــــــــارب
ضال َّل المىاهج إلً
إهذي حياري الثصائر إلً وىرك  ،و ُ
صراطل والسائغيه عه السثيل إلً هذاك  ،اللهم أرهة
عىّا الحسن  ،وأزل عىّا الهم وأطرد مه وفىسىا القلق
وعىر تل مه الخىف إال مىل  ،ومه الرمىن إال إليل والتىمل
إال عليل والسؤال إال مىل وألستعاوة إال تل أوت وليىا وعم
المىلً ووعم الىصير

إلعُ:
اٌجش٠ذ
اإلٌىزش:ٟٔٚ
اٌزؼٍ١ك :أب ػ اؽت اْ الٛي سا ٝ٠ف٘ ٝزا اٌّٛظٛع
أٗ ِّزبص عذا ثظ أب ػجضح اػشف و١ف
ارؼبًِ ِغ ٔبط ٍِ١ئخ ثبٌىذة ٚاٌخذاع ٚاؽت
ٔفغ ٗ١ٌ ٝاٌجؾش وذح دا اؽٕب ِٓ اِخ سعٛي
هللا صٔخجشا اؽىشوُ عذا

أشكرك ٌاهلل ٌ ..ا من خلقتنً حرا  ،ومٌزتً بإرادتً الحرة عن كل المخلوقات.
علمنً ٌارب كٌف أستعمل حرٌتً فٌما ٌرضٌك وما ٌقربنً منك.
سبحانك أنت السمٌع العلٌم المجٌب الدعاء

اإلخوة األعزاء  :تقبلوا تحٌات فرٌق عمل عشاق هللا ٌ ،سعدنا تلقى تعلٌقاتكم
على هذا العدد  ،وإذا كان لدٌكم أي إقتراحات او أسبلة او مشاركات من
فضلك إضغط هنا :مجلة عشاق هللا

