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لماذا األلم؟ وأين الرحمة؟
يف السنة الثالثة لدراسيت يف كلية الطب؛ توجهت للمرة األوىل إىل مستشفى الطوارئ
اجلامعي ملشاهدة شباب األطباء وهم يتعاملون مع احلاالت الطارئة؛ يف حماولة بائسة الستفادة
ما .هناك يف غرفة اجلراحات الصغرية؛ يتكدس عدد هائل من الطالب من مراحل خمتلفة مع
ضوضاء عالية ،فجأة يقطع الضوضاء صوت صراخ حاد لطفل صغري حتمله أمه وتدخل به
باكية ...سرعان ما يعاد ترتيب الغرفة لتتحلق احللقات حول املريض ويرتاجع األقل خربة بسبب
صعوبة احلالة ،جرح قطعي كبري يف الوجه لسبب ما ،يتقدم الطبيب املسئول ويبدأ حماولة تنظيف
اجلرح مث وضع خمدر موضعي؛ الطفل يتحرك هبياج شديد ،واألم عاجزة عن إبقائه ثابتًا ،يبدأ
الطبيب حماولة اخلياطة لينفجر الطفل يف صراخ شديد وتبكي األم وتنتحب وجتذب ابنها بعيدا!
بعد حماوالت شد وجذب خمتلفة ثبت فيها عدم قدرة األم على إبقاء الطفل ثابتًا؛ وأن حالتها
رمبا أصبحت أصعب من حالة الطفل؛ يستعني الطبيب بثالث ممرضات ،اثنتان لتثبيت الطفل
ومنع حركته متاما ،والثالثة إلبعاد األم اليت اتضح أهنا عائق حقيقي الستكمال العمل.
بثبات ولعدة دقائق يغرز الطبيب إبرة اجلراحة بكل ثقة وبرود يف جلد الطفل الذي ال يتوقف
عن الصراخ بينما أصبح عاجزا عن احلركة ،ويتعاىل بكاء األم وكأن الطبيب يقتل ابنها ال ينقذه!
تصف كتب علم وظائف األعضاء “األمل” بأنه :آلية وقائية تعمل على محاية اجلسم ،فعندما
حيدث تلف ما باألنسجة أو يكون التلف قريبا؛ تنطلق النواقل الكيميائية لتثري األعصاب حمدثة
شعورا غري سار يدفع اإلنسان لالبتعاد عن السبب الذي يضر باألنسجة؛ فيمنع أو حيد من
التلف الناتج ،ويدفع اإلنسان يف اجتاه مصلحة جسده وما فيه بقاؤه.
إن األمل يف هذه احلالة هو عني الكمال ،هو السبب يف استمرار احلياة واحلفاظ على اجلسم،
والسبب يف سعي اإلنسان إىل إبعاد الشر املادي عنه!
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“إنت عايز إيه تاني يا رب علشان تشيل الظلم ده بقى؟”!
تقع عيين على هذا التساؤل الذي تقدمه إحدى “الرموز اجملتمعية” تعليقا على آخر حوادث
االعتقاالت وسقوط الشهداء؛ بسبب االشتعال األخري يف األحداث .وقتها فقط متنيت لو
كانت معي ذلك اليوم؛ لرتى كيف أن الرمحة أحيانا تكون يف صورة األمل! يف صورة غرز اإلبر
اجلراحية يف الوجه! متنيت لو أخربها عن فائدة األمل يف احلفاظ على اجلسم وعلى حياة
األنسجة!
لكن ملاذا أصال هذا الظلم ؟!
إن هذا هو معىن االختيار؛ هذه اخلصيصة املميزة اليت ميتاز هبا اإلنسان ويكون هبا إنسانا! أن
خيتار بني الصواب واخلطأ؛ بني أن خيتار حاكما ظاملا ويتحمل العواقب ،أو يسعى للعدل
وينعم بتبعاته الطبيعية ،أو رمبا خيتار أال خيتار فيرتك اجملال لغريه من الظاملني مث يشتكي منهم!
فهذا ما تقتضيه طبيعة االختيار ،ولوالها ملا أصبح لالختيار معىن ،ولعاتبنا اإلله؛ لكن بسبب
جربيته هذه املرة!
رمبا كانت اآلالم الشديدة اليت يشعر هبا اجملتمع جراء الظلم هي عني الرمحة ،شعوره بأن هناك
مصدر لألمل قد يؤدي لتلف اجملتمع إذا مل يتخلص منه ،هذه اآلالم هي اليت تدفعنا دفعا لكره
الظلم والظاملني ،وتدفعنا دفعا للبحث عن العدل والسعي له؛ فيتحقق كمالنا الفردي وكمال
اجملتمع ،ويبقى “النسيج” حيا.
لقد كانت الرسالة واضحة منذ البداية ،والتعرض هلذه اآلالم هو اختيارنا احملض ،فقد قالت لنا
الرسالة منذ القدم “إِ ّن اهللَ يَأْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل”؛فرتكنا العدل واخرتنا الظلم ،تركنا الصحة واخرتنا
تلف األنسجة؛ مث جلسنا نشتكي وننسب إىل اهلل ما هو منه براء! لقد قالت لنا إ ّن هذا الطريق
هو طريق األمل؛ لكننا اخرتنا مرة أخرى أن هنبط من اجلنة!
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الوجود نعمة أم نقمة؟
اإلنسان كائن اجتماعى بطبعه كما قال أرسطو ،فهو حيتاج لالجتماع مع غريه لتلبية
احتياجاته املادية والنفسية والروحية؛ فالطفل على سبيل املثال ال ميكنه النمو والتطور واالرتقاء
مهاريا وجسديا ومعرفيا ونفسيا إال ىف ظل رعاية أبويه وخرباهتما وقدراهتما املعرفية الىت تتيح
هلما فهم طبيعة طفليهما واحتياجاته ومن مث العمل على تلبيتها لينشأ نشأة سوية ،واملريض ال
يستطيع معاجلة نفسه لضعف جسده وعلمه ،فيحتاج للطبيب ليخلصه من آالمه ،والطبيب
ال ميكنه بناء املستشفى بنفسه وال زراعة املواد الغذائية الالزمة له وألسرته بنفسه وال ميكنه
صناعة حىت الدواء بنفسه وال ميكنه إنشاء معامل التحاليل وشركات األدوية ونقل تلك األدوية
بنفسه ،بل إنه حيتاج للمقاول والعامل واملهندس املعمارى والفالح واملهندس الزراعى والكميائى
واملمرض والصيدىل والسائق والفيزيائى والكثري والكثري ممن إذا حاولنا حصرهم لن نستطيع…
وهكذا كل منا أيًّا كانت قدراته أو ممتلكاته فإنه حيتاج لغريه؛ فنحن بىن اإلنسان ناقصون
وحمتاجون وال ميكننا تلبية احتياجاتنا إال باللجوء لبعضنا البعض ،ليس فقط ألننا خمتلفون ىف
ُ
القدرات واالحتياجات ولكن أيضا ألننا متفاوتون ىف نفس القدرة املعرفية واملمتلكات املادية،
فمثال عامل الكيمياء له طالب ينهلون من علمه وهم أيضا متفاوتون ىف القدرة على املعرفة ىف
جمال الكيمياء فيلجؤون لبعضهم البعض ،والرياضى القوى يكون مبثابة القدوة واملعلم ملن هم
أقل منه قوة والعارف التقى املتقرب هلل يُقبل عليه طالب العلم لينهلوا من علمه ،وقد أشار
الفاراىب حلالة اإلنسان هذه بأنه دائما ما يكون رئيسا من جهة ومرؤوسا من جهة أخرى…
إذا فكيف يحدث الصراع فى ظل هذا النظام؟
وملاذا املعاناة وملاذا أيضا جند من يرى احلياة ِ
كوسيلة لتعذيب البشر ليس إال؟
يرى البعض أن اإلشكالية تكمن ىف طبيعة النظام القائم نفسه وواضعه وليس ىف مستخدميه،
فاالحتياج أو العوز اإلنساىن جيعل كل إنسان يسعى لتلبية احتياجاته وإزالة معاناته ولكنه يتيح
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له أن يقوم بذلك بالطريقة الىت يراها مناسبة له كنتيجة طبيعية حلرية إرادته وقدرته على االختيار،
فهذا النظام يتيح ملن ميلك ،أن جيور على من حيتاج إذا أراد أن مينع عنه ما يلىب احتياجه ،ومبا
أن اإلنسان ناقص علم وقدرة ،وميكنه باختياره أن يطلق العنان لشهواته وغرائزه وال يكبح رغبته
ىف التملك والسيطرة والتسلط ،ومن املمكن أيضا أن يقوم بتغليب عواطفه ومشاعره -من حب
وكره وخوف وحزن وسرور وحقد -ىف أحكامه وتعامالته مع من حوله ،أى أنه ىف أغلب
األحيان سيكون فعله ظاملا مع نفسه ومع غريه ،وعليه فالنظام القائم مبا أنتجه من جمازر
وحروب وجماعات وظلم ومعاناة وشر جيب تغيريه والسخط عليه ،بل وىف بعض األحيان حماكمة
واضعه -وحاشاه -كما ىف فلمى:
”“…God on trialو””The Sunset Limited
إذا فهل تكمن اإلشكالية حقا ىف طبيعة النظام وواضعه أم ىف فهمه وكيفية التعامل معه؟
لإلجابة على هذا التساؤل سنحتاج إىل فهم طبيعة “واضع النظام” لنتفهم ملاذا ُوجد النظام
بتلك الطريقة وكيف ميكن أن نتعامل معه ،فال ميكن احلكم على الفعل دون فهم طبيعة الفاعل،
وحىت ال نظل ىف هذه الدائرة املفرغة الىت وضعتنا فيها األنظمة الىت جتاهلت وجود واضع للنظام
من األساس وجتاهلت صفاته ومدى اتصاله مبخلوقاته ،والسؤال األهم ىف هذه احلالة هو “هل
من املمكن أن خيلق اهلل هذا النظام هبدف الظلم والشر واملعاناة ملخلوقاته؟”
الظلم ال ينتج إال عن طمع أو احتياج أو عدم علم باحتياج احملتاج أو عدم مقدرة على إعطاء
كل ذى حق حقه ،فاألب على سبيل املثال هو “رب” األسرة واملوكل إليه تلبية احتياجاهتم
ورعايتهم وهو املسؤول عن تكاملهم ،فمىت يكون األب عادال مع أوالده ومىت يكون ظاملا،
ومبعىن آخر ما الذى حيتاجه األب ليعطى كل منهم حقه؟
ىف البداية سيحتاج إىل “العلم” الكاىف باحتياجات أوالده املادية والروحية معا ،ثانيا سيحتاج
ليتجرد عن مشاعره جتاه أوالده فمثال ال ميكن أن يعدل بينهم إذا طغى حبه أو كرهه ألحد
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أوالده على اآلخر ،وإذا امتلك العلم واستطاع السيطرة على مشاعره فمن املمكن أن تسيطر
عليه شهوته فيطمع ىف ما هو من حق أوالده فيظلمهم ،إذا فهو حباجة إىل السيطرة على شهوته
ىف السيطرة والتملك الناجتني عن “نقصه” ،ولكن هل هذا ٍ
كاف ليعدل بينهم؟ ال ،ألنه إذا
علم احتياجاهتم وسيطر على مشاعره وشهواته ومل ميتلك “اإلرادة والقدرة” على تلبية
احتياجاهتم فلن يعدل بينهم بالضرورة!
بناء على ذلك هل ميكن أن يظلم أو خيلق اهلل هذا الكون هبذا النظام بغرض املعاناة والظلم
ملخلوقاته؟ قطعا ال ،كيف ذلك وهو الكامل الذى ال حيتاج لشىء والكل ىف حاجة إليه وهو
العامل بكل احتياج وقدرة لدى خملوقاته وهو القادر على كل شىء ومنبع كل قدرة وهو احلكيم
وهو املريد لكل خري ملخلوقاته؟! هذه هى صفات اخلالق العادل الىت ال ميكننا أن نتعامل مع
أى شىء ىف نظامه إال مبعرفته حق املعرفة وفهم أن وجودنا ما هو إال أعظم فرصة أتاحها لنا
اهلل لنتعرف على منبع العلم واخلري والقدرات والكماالت ولنتقرب إليه ونرتقى ونتكامل ،ال
حلاجة له وال بغرض اللهو بنا والتسلية كما يرى البعض وال بغرض رؤيتنا نتناحر ونتصارع ونعاىن
–حاشاه -بل إن احتياجنا ما هو إال نتيجة طبيعية وحتمية البتعادنا عن الكامل سبحانه
وتعاىل ،وصراعاتنا ما هى إال سوء استخدام للفرصة وسوء فهم للمنهج أو “الكاتالوج” الذى
بُعث إلينا لنهتدى ونرتقى ونتكامل…
ولكن ماذا عن الحوادث والكوارث الطبيعية واألمراض التى ال دخل لإلنسان فيها؟
ال ميكن اعتبارها إال مصدرا للخري فال حاجة للخالق بتعذيبنا ورؤيتنا نعاىن وال ميكن أن نتعامل
مع املعاناة على هنج من مل يفهموا طبيعة اخلالق فقاموا بقتل املريض الذى مل يتوفر دواؤه بعد؛
حبجة أن من الرمحة إيقاف معاناته وإزالة آالمه وكأن املخلوق أحكم وأعدل وأرحم باملخلوق
من خالقه!
فلماذا مثال ال نرى “املعاناة” كوسيلة لرؤية ضعفنا واحتياجنا احلقيقى وإيقاظنا من غفلتنا
وفان وإعادة توجيهنا وإرشادنا إىل كل ما هو روحى ومعنوى ٍ
وانغماسنا فيما هو مادى ٍ
وباق
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وملاذا ال نرى املعاناة كوسيلة لتذكرينا بالرجوع إىل مصدر اخلري والسعادة واالطمئنان والعلم
والقوة والشفاء واحلياة واخلري والكمال –األشياء الىت يسعى إليها كل إنسان ولكن يغفل عن
الطريق الصحيح للوصول إليها بسبب االنغماس ىف املادية والبعد عن التأمل والتفكر -ومن مث
تطويرنا واالرتقاء بنا وزيادة وعينا بطبيعة الدنيا ،مثال األب الذى يفقد أوالده أو زوجته بسبب
مرض ما أو ىف إحدى احلروب فتتوقف حياته متاما بدال من أن يعيد التفكري ىف أن التعلق
احلقيقى ال جيب أن يكون بالفاىن بل بالباقى وأنه هو سبحانه وتعاىل العامل باحتياج خملوقاته
واألصلح هلم ،ملاذا ال تكون األمراض والكوارث واحلوادث املفاجئة وسيلة لنفهم أن الدنيا
ليست دار االستقرار أو لنشعر بالنقص احلقيقى “املعنوى” والذى نغفل عنه ىف ظل االستمتاع
بالنفوذ والشهرة واملتع املادية أو كوسيلة لفهم أن كل هذه األشياء وسائل ال غايات لنسعى
إليها ونتمسك هبا بتلك الطريقة الىت هى السبب احلقيقى ىف كل صراع…
يقول ابن عطاء اهلل السكندرى “من مل يقبل على اهلل مبالطفات اإلحسان قيد إليه بسالسل
االمتحان…”
خالصة
النظام الذى ينتج عنه شر ال يعىن بالضرورة أن واضعه يريد الشر مبستخدمى النظام ،خصوصا
عندما يكون واضع النظام بتلك الصفات ،فاملعلم على سبيل املثال يضع تالميذه ىف االختبار
ويعلمهم كيفية اجتيازه ويعطيهم الفرصة لريتقوا ويزدادواعلما ويتوصلوا ألقصى ما ميكنهم
الوصول إليه ،ولكنه غري مسؤول عما يفعلونه ىف ذلك االختبار وال عن مدى التزامهم بقواعده
الىت علَّمها هلم أو عن نتيجة فعلهم لذلك؛ فهم خمتارون ،فاهلل سبحانه وتعاىل “واضع النظام”

بعلمه املطلق وقدرته وحكمته وكماله ورمحته ال ميكن أن خيلق هبدف ظلم خملوقاته ،فالظلم
نقص والنقص ال يليق بالكامل ،بل إن األزمة احلقيقية تكمن ىف كيفية تعاملنا مع ما بعثه لنا
من هدى ومدى التزامنا به ومدى تفكرنا ىف حقيقة وجودنا والغاية منه ومدى حرصنا على
احلقيقة ومدى صربنا على حتصيل العلم واملعرفة ومدى حتملنا للشدائد الىت من املؤكد أهنا ىف
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صاحلنا طبقا لصفات خالقنا الذى أتاح لنا الفرصة ملعرفته والتقرب إليه ووضع لنا هذا النظام
لنتكامل ال لنتصارع ونتناحر على ما هو جمرد وسيلة الستكمال رحلة العلم واملعرفة والتقرب
إىل مصدر كل ما حنتاجه ،فهل سنغتنم هذه الفرصة كما ينبغى أم أننا سنظل نتصارع على ما
ال ينفع إال إذا -وفقط -مت توجيهه وتسخريه ىف خدمة الغاية الكربى؟
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (اغتنم مخسا قبل مخس ،شبابك قبل هرمك وغناك قبل
فقرك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل موتك)
كتب :حممد خريي

8

WWW.MASHRO3NA.COM

لماذا الشر؟ وأين اإلله؟

عالم من الشر ،لماذا؟
سؤال
ملاذا يا رب كل هذا الشر يف العامل؟
ملاذا األمراض واحلروب واجملاعات؟
ملاذا الزالزل والرباكني؟
ملاذا املوت واألمل والفقر؟ ملاذا هذا الظلم؟ ملاذا أَوجدت الشر يف حياتنا؟
دوما عند اإلنسان هو سؤال “الشر” .وللحكم يف
من األسئلة اليت أثارت الكثري من اجلدل ً
أوال بشكل سليم ،فما معىن الشر؟
أي مسألة جيب أن نتصورها ونفهم معناها ً
جواب
الشر -يف احلقيقة -هو غياب اخلري .مثلما الظالم هو غياب الضوء ،والربودة هي غياب
احلرارة.
ففي الفيزياء ال يوجد موجود يسمى بالظالم ،الضوء فقط هو املوجود ،هو الذي يوجد يف
مكان فَيُنريه ،وله خصائص وصفات ،وطول موجي وتردد ،ومكونات من ألوان خمتلفة ،وعندما
ظالما! وباملثل ال شيء موجود يسمى بالربودة ،فقط غابت احلرارة!
يغيب الضوء نُ ِّ
سمي ذلك ً
موجودا ،بل هو جمرد غياب للخري.
فالشر ليس شيئًا
ً
والضوء حيتاج ملصدر ،ي ِ
وج ُده ،ويضيء الغرفة ،بينما الظالم ال حيتاج ملصدر أو ُموجد ،فقط
ُ
أيضا ،فاهلل مل يوجد الشر
يغيب الضوء .وألن الشر ال وجود له فهو ال حيتاج ملوجد أو ملصدر ً
ُ
ومل خيلقه! خلق اخلري فقط؛ فاخلري هو املوجود احلقيقي الوحيد هنا.
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شرا
وما نرى أنه ً
جمازا شر هو يف حقيقته خري كما يظهر لنا يف أمور كثرية .فاألمل الذي نراه ً
حلظة وقوع اإلصابة ،هو الذي يدفعنا للبعد عن مصدر األذى جلسدنا ،ويدفعنا لطلب الدواء،
شرا ألهنا تؤدي خلسائر مادية وخسائر يف
وبالطبع هذا خري! والرباكني والزالزل اليت قد نظُنَّها ً
األرواح ،هي يف احلقيقة مهمة جدا لتشكل األرض بشكلها احلايل الذي هو سبب كل حياة
على سطحها! وهذا بالتأكيد خري.
شرا بشكل ما ،ضرورية التزان النظام
وعملية االفرتاس أو تغذي كائن على آخر اليت نظنها ً
دخل فيها يف هذا
احليوي بأكمله واستمراره كما ملس اإلنسان يف كثري من احلاالت اليت تَ َّ
النظام؛ فكانت العواقب وخيمة على اجلميع .والنار اليت حترق عباءة رجل أو امرأة ،هي نفسها
النار الضرورية جدا لكثري من األنشطة شديدة األمهية والنفع لإلنسان وحياته.
الصورة الكلية والكون
شرا؛ هو يف احلقيقة خري من جهة ما ،أو عندما ننظر للصورة الكلية!
فكل ما نراه ً
أيضا عندما ننظر يف الكون جند اخلري يف كل أحنائه ،كالنظام البديع الدقيق املعجز يف أحناء
و ً
الكون ،من الذرة إىل اجملرة .واجلمال اخلالب الذي يأسر النفوس ،يف اجلمادات واألحياء.
واألنظمة املذهلة املعدَّة بدقة حلفظ أجسامنا ومحايتها ،ومنوها وحفظها ،وخلروج النباتات ،ومنو
ُ
احليوانات .واألنظمة املوجودة أيضا يف الكون الصامت ،كدورة املياه ،وسقوط األمطار ،وحركة
الرياح .فكل هذا خري عظيم ،ومثله كثري.
لكن ماذا عن اإلنسان الذي يسرق ويكذب ويقتل؟ أين الخير هنا؟
خلق اهلل اإلنسان وأعطاه القدرة على االختيار؛ هذه القدرة على االختيار هي ما تتيح له
القدرة على عمل اخلري أو عدم عمله.
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ومع القدرة على االختيار أعطى اهلل لإلنسان فطرة تطلب اخلري ،وحتبه بشدة ،وتتمناه ،وتنجذب
ونبوات
له وتعمل ألجله .وأعطى له عقال مييز اخلري بسهولة ،ويسعى له .وأرسل له رساالت َّ
أيضا للخري وتُ ِّ
ذكره به ،وترشده لبعض تفاصيله.
تُنبهه ً
وقد أدى ذلك كله خلري كثري من اإلنسان ولإلنسان ،حىت وإن خدعتنا بعض األحداث أحيانا
فشعرنا بأن الشر هو الغالب .فوجود هذا الكائن املختار َّأدى ويؤدي خلري كثري ،فوجود
اإلنسانية اليت لديها القدرة على االختيار يف حقيقته خري عظيم.

ففي معظم األسر على هذه األرض توجد أم؛ حتب وتعتين بأطفاهلا باختيارها قبل حىت أن
يولدوا! ومنذ حلظة والدهتم ترافقهم يف كل خطوة ،ويف كل نفس ،ويف كل حركة وسكنة! حىت
يصبحوا يف أفضل حال ،وهذا كله خري.
ويف أغلب األسر يوجد أب ،جيتهد ويسعى باختياره من أجل أسرته طوال حياته .ويف أغلب
االرتباطات بني الرجل واملرأة توجد رمحة ومودة .ولكثري من البشر أصدقاء يساعدوهنم،
ويؤنسون وحشتهم ،ويشاركوهنم ويدعموهنم ،وهذا كله خري كثري.
كما ينبث األطباء يف العامل ،يداوون األمراض وخيففون اآلالم .وينتشر العلماء جيعلون احلياة
أسهل وأفضل .واملدرسون واملعلمون يرفعون اجلهل ويدفعونه ،وينشرون القيم واألخالق.
واملهندسون والبناؤون يبنون املساكن اليت تأوي اإلنسان وحتميه ،وهكذا.
الخير هو الكثير
ويف كل مكان توجد األعمال اخلريية ،والصدقات والتربعات ،واملتطوعون وأصحاب األخالق.
بل يصل خري اإلنسان أحيانًا للمخلوقات من حوله ،فيطعمها ويربيها ويعاجل أمراضها وحيفظها
وينميها.
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فاخلري هو األكثر يف خلقة اإلنسان وعمله كما يقول احلكماء ،وإن اختلف البشر يف درجات
اخلري .بينما من خيتارون االبتعاد عنه قلة ،وحىت هذه القلة ال تبتعد عنه يف كل مواقف وتصرفات
حياهتا ،وال عن عمد وترصد وإصرار ،إال يف القليل النادر جدا.
لكن ما ذنب اإلنسان الذي يتعرض من غريه لظلم أو أذى؟ وماذا عن اإلنسان الذي ميوت
يف زلزال أو بركان أو بسبب مرض؟ حىت وإن َّأدى ذلك خلري لنظام األرض كله فما ذنبه هو؟
خريا إذا نظرنا للصورة الكلية ،فعندما ننظر للصورة الكلية ونضع
شرا قد يكون ً
كما قلنا ما نراه ً
تعرض لظلم من غريه من
اليوم اآلخر يف احلسبان يصبح هذا كافيًا لدفع هذه الشبهة ،فمن َّ
تعرض البتالء ما؛ فله تعويض عظيم بعده ي ِ
نسيه متاما ما حدث له،
البشر يف هذا العامل ،أو َّ
ُ
كما يؤكد العقل وتُبشِّر أغلب الديانات.
خمتارا ،فما معىن االختيار إن كان
ووقوع هذا الظلم وهذه االبتالءات هو ِ
معىن كون اإلنسان ً

جمربا دائما على التصرف بطريقة معينة دون أي ظلم؟ وما معىن االختيار إن كان كل
اإلنسان ً
ما يواجهه اإلنسان يتماشى مع هوى نفسه؟
االختير الحر

فاالختيار احلقيقي معناه قدرة اإلنسان على الظلم أحيانا ،واالختيار احلقيقي يؤدي إىل أن جيد
اإلنسان نفسه يف مواقف معينة ختالف هواه وحيتاج أن يتخذ فيها قر ًارا إما أن يتبع هواه أو يتبع
شرا إال لو اختار
احلق .فقدرة اإلنسان على االختيار يف حد ذاهتا خري كثري ،واالبتالء ليس ً
اإلنسان بإرادته التامة أال يَنصاع للحق فيه ،وأن يرتك فطرته وعقله ،ما عدا ذلك فهو خري له،
وينتظره بعده خري كثري يف اليوم اآلخر.
وتؤكد هذه الرؤية السابقة كلها ما يثبت بالرباهني العقلية القطعية ،فقد ثبت أن للكون خالقا،
يتصف بالكمال املطلق واخلريية احملضة واجلمال البحت ،وفعله كله كمال وخري ومجال ،واجلميل
وخريا!
صدر عنه إال ً
ال يَ ُ
مجيال ً
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عالم من الخير
فالعامل الذي نعيش فيه -والذي قد نصفه حلظة انفعال بأنه عامل من الشر -هو يف احلقيقة
عامل من اخلريات ،فالوجود يف حد ذاته خري ،وفرصة الوجود يف هذا العامل والتمتع جبماله
ونظامه خري ،وفطرة اإلنسان والكائنات تسعى للخري ،والنعم واملتع وامللذات واجلمال يف هذا
تعرض لظلم أو أذى يف
شرا هو يف حقيقته خري من زوايا عديدة ،ومن َّ
العامل خري ،وما نظنه ً
هذا العامل فليستبشر خبري كثري كثري فيما بعده!
فما أمجل املوجد وعامله! خري على خري! وخري من خري!
ُ
كتب :أمحد عزت
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هل المانع خيرا؟ حكاية البقرة ،وموقف الفالح
“ الشر” رمبا هو املعضلة األكرب لدى البعض يف نظرهتم لوجوده من حوهلم ،فلماذا ال
يوجد عامل يسوده اخلريات ال توجد به شرور؟
هذا السؤال يداعب بعضنا وخصوصا يف فرتات احملن وعند رؤيتنا لبعض أوجه القصور واخللل
حولنا ،لذلك علينا أن نبحث يف األمر.
أحكي لكم موق ًفا… بينما كنا يف انتظار بقرة أن تضع مولودها كان معي صديقان :صديق
رأى أن منظر الوالدة والسائل اليت ينزل من رحم البقرة وميأل جسد رضيعها يصيبه باالمشئزاز
والقرف ،بينما رأى اآلخر أن ذلك السائل اللزج وأن تلك العملية ليس مقززة ،بل كان شديد
التعجب من سلوك زميلنا األول وكأنه ينظر له بعني من الدهشة واالستنكار خيلطها إحساس
بسذاجة ورمبا تفاهة الرأي املقابل ،وقد بدأ زميلنا بنقد الرأي اآلخر حول أمهية ذاك السائل
اللزج ومجاله من أجل تسهيل عملية الوالدة وتيسريها وحفاظها على اجلنني فهي من النعم اليت
ال يفهمها إال من له خربة حبياة الريف واختالطه بالدواب ودورة حياهتا.
لذلك كان ذلك املوقف الفتا يل حول أن األمور قد يدركها شخص ما جبهة ،فيما يراها اآلخر
مظهرا لإلبداع واجلمال.
بأهنا على النقيض متاما ،فما يكون مقززا ألحدهم يراه اآلخر ً
لذلك ختتلف األمور يف الواقع وذلك بلحاظ رؤيتنا له وتلك الزاوية اليت ندرك من خالهلا
األمور.
لذلك إذا نظرنا جبهة التسرع والسطحية للحكم لوجدنا األمور على حنو آخر كصديقنا ولكن
إذا نظرنا لألمور بلحاظ آخر سرتى األشياء على حنو جديد ،لذلك تكون كثري من أحكامنا
وانزعاجنا ما هي إال نتيجة لسطحية التفكري وعدم اكتمال املعلومات ونقص الرؤية لألمور،
أحكاما ناقصة ومبتورة ومشوهة.
فبما أن املعطيات ناقصة فمن مث سيصاحبها
ً
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فعلينا قبل أن نصدر األحكام أن نفهم وأن ندرك الواقع ،فإن كل الصعوبات اليت تواجه اإلنسان
قد نُظرت إليها عرب الزمان بلحاظني.
األول :أهنا شر ،والثاين بأهنا عقبة حناول حلها لنتغلب عليها ،فبدأ البعض بوضع احللول ومنت
االكتشافات من أجل حل تلك املشكالت ،فاملشكلة حتوي يف باطنها اخلري والرمحة لإلنسانية
بوجه عام و إن محلت يف طياهتا النقيض على املستوى الفردي.
لذلك سأروي لكم قصة يف الرتاث الصيين تتحدث عن الشر:
يروى أن فالحا كان لديه حصان وكان ذلك احلصان له دور كبري يف مساعدة الفالح يف عمله
يف الزراعة ،ففي أحد األيام استيقظ الفالح على اختفاء احلصان وكان ذلك مبثابة كارثة ملن
يعمل بالزراعة وعني الشر واملصيبة ،ولكن ذلك الرجل احلكيم مل يصدر األحكام نظرا لعدم
علمه مبا هي املصلحة ،فأتى من حوله ليواسونه ولكنه مل حيزن وقال لعل ما حدث كان خريا،
وبعد أيام عاد احلصان ومعه عدد من األحصنة الربية ففرح َمن حول الفالح واعتربوا ذلك كنزا
ولكن الفالح مل يشارك نفس الدرجة من الفرح وقال لعله كان خريا ،وأخذ ابن املزارع بتلك
األحصنة لرتبيتها وهتذيبها من أجل أن جيعلها أليفة ،وبينما هو يقوم بتدريب أحدهم سقط
من فوق أحد األحصنة فكسرت قدماه فحمله من حوله وقاموا مبواساة أبيه ولكن الفالح مل
حيزن ،وأعتقد أن ما حدث رمبا به خري ال يعلمه ،وبعد أيام قام اإلمرباطور بإصدار أوامره جبمع
الشباب للحرب فسعى جنده جلمع الشباب وملا دخلوا القرية وجدوا الفىت وقد كسرت قدماه
فرتكوه ففرح من حوله لنجاته من احلرب إال ان املزارع قال لعله كان خريا.
ما نقصده أن اإلنسان قد يرى أمرا شرا ولكنه بعد فرتة يرى اخلري وأحيانا ال يرى اخلري ولكنه
قد يكون موجودا ولكنه مل يدركه ،ورمبا يلح بعضنا على بعض األمور و يسعى ألنه يظنها
اخلري ،فإذا هبا هي اليت تلقي حبتفه او تكون سبب لشقائه  ،و هي ما أكثرها يف تاريخ البشرية.
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فال جيب أن نتعامل مع العوائق بنظر احلنق والغضب بل نتعامل معها بالشكل الصحيح ببذل
اجلهد وال نبحث عن النتائج فرمبا عدم النتيجة يكون خريا لنا.
نظرا لقصر نظرنا وطريقة تعاطينا معه و جلهلنا ؛ فالظلم والقتل
فالشر ما هو إال يف أذهاننا ً
واملرض يدمي القلب ولكنه يف تاريخ اإلنسان يكون خريا هلم بأن يتعلموا كيفية التغلب عليه
فقد رأينا كم من حمتل قام بالقتل والدمار وكان ذلك دافعا لبعض الشعوب احلية لتنهض من
غفوهتا وتتحرر وتتقدم وهناك من مل يفعل وهو مل يفعل خللل به ،فالقضية تكمن يف إدراكنا
ورد فعلنا وليس فيما يعرقل اإلنسان يف ذاته.
كتب :أمحد حسني
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الخير والشر في حركة التاريخ
كانت تنطلق فلسفة هيجل الفيلسوف األملاىن من نظرية تسمى توالد األفكار ،مبعىن أن
الفكرة تأتى إىل الوجود نتيجة تصارع فكرتني متناقضتني ،وفسر حركة التاريخ بتلك النظرية،
أى أن تطور التاريخ وحركة اجملتمع تأتى نتيجة وجود طرفني متناقضني مث يتولد طرف ثالث،
وبغض النظر عن كون تلك النظرية مستوية السرد أم هبا عوار فلسفى إال أن الفكرة استوقفتىن
وراقت ىل وجعلتىن أفكر أنه ال يستلزم توالد طرف آخر فحسب بل ميكن أن تغلب فكرة ما
نقيضتها وتسود ،فلدينا الصراع بني اخلري و الشر أو احلق والباطل ،أحدمها سينتصر أو هو
سائد بالفعل أو الصراع بني الباطل والباطل قد ينتهى بطريقتني إما أن يفىن بعضهما اآلخر
وختلوا الساحة للحق أو ينتصر أحد البواطل ويعود للصراع مع احلق.
البقعة البيضاء
ذكرتىن هذه األفكار بواقعنا املعاصر حيث نعيش ىف “ديسيوتوبيا” عاملية يرتع فيها الباطل مينة
ويسرة بال رقيب أو حسيب ،وىف هذا السواد الذى خينق املعمورة جند بقعة بيضاء ليست صغرية
انطباعا للرائى أن هناك شيئا ما حيدث أو على وشك احلدوث،
وال كبرية بل هلا أبعاد تعطى
ً
هذه البقعة البيضاء تؤرق السواد املنتشر املستبد فهو جيدها تُلطخ الديكور العاملى وال تليق به،
هو خيشاها ال حبجمها بل لقوهتا املعنوية ،خيشى من املعىن الذى ترتكه عندما يأتى ذكرها أو
يلمحها أحد ،خيشى أن يسود الواقع الرمادى كالربص ىف جسده األسود وتتمدد حىت ختنقه
وتسود ،هذه البقعة البيضاء هى املقاومة بكل ما حتمله من ٍ
معان وأفكار ومصاديق ،والسواد
املتشح والكربياء والعجرفة هو النظام العاملى مباديته وجشعه وشهواته وقيمه النسبية.
العدل هنا أم في حيوات أخرى
هذا الواقع قد ترك ظالله داخل عديد من النفوس وجعلتها تنظر للسماء وتتساءل عن جدوى
احلياة واستمراريتها ،وحينما ال تأتى اإلجابة من أهل العلم يسعى الناس للتوهم فيهتفوا ىف ذكاء
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“نعم ،ال بد وأن احلياة ليس هبا متسع للعدالة ،وأنه لنلقى ضالتنا املنشودة -العدل-ال بد أن
نعاىن ىف هذا العامل ونلقاها ىف عامل آخر”ومن هذا املنطلق يدخل إىل النفوس تربير الشر على
أنه عمل إهلى واختيار من السماء!
وىف الواقع مل أستسغ تلك الرؤية قط؛ إذ إنه ثبت بالربهان أن اإلله يفيض بالعدل وال ينقطع
فيضه سواء ىف هذا العامل وما بعده وأن كل موجود له كمال واجب عليه أن يتحصل عليه،
وأن العامل هو موجود من تلك املوجودات وله كمال هو اآلخر ال بد أن يناله قبل انتهاء الغاية
من وجوده ،وأن هذا الكمال ال بد وأن حيصل من طريق إنسان عاقل فاضل حيمل منهجاً
ربانياً ويسعى إلقامة جمتمع الفضيلة والعدالة ،فالعامل ال بد أن يصل لكماله شأنه شأن مجيع
املوجودات وال بد أن يكون هذا عن طريق املنهج اإلهلى وال شىء غريه ،وال بد أن تتم التجربة
بشكل واقعى على األرض قبل هناية العامل وإال العترب فكرة أن املنهج اإلهلى صاحل لكل مكان
وزمان وأنه الباب الوحيد للكمال املادى واملعنوى مل ختترب بعد وستظل حمل تشكيك ،كل ما
قلناه خارج من معىن العدل اإلهلى واحلكمة واللطف.
تلك املعاىن غائبة متاماً عن شبابنا ،فوجود العامل واهلدف منه وحتركات اخلري والشر تربكهم وال
يستطيعون أن جيدوا هلا تأويالً أو تفسرياً ،وسواد الشر والفساد ىف العامل وخلو العامل من اهلُداة
واملربيني يعطيهم احلق ىف اإلميان بالعدالة أو اخلري أو حىت وجود اإلله.
صراع الخير و الشر
كما قلنا ىف بداية املقال حلدوث حركة ىف التاريخ واجملتمع ال بد من وجود طرفني حيدث بينهم
تدافع ما ونتيجة ذلك ستُخلق حضارة ما تسود لفرتة حىت يظهر قطب آخر يدخل ىف صراع
مع القطب املغاير له وهكذا… وملنع التسلسل وحىت ال حيدث الصراع إىل ما ال هناية وألن
العامل املادى شأنه شأن أى شىء مادى ال بد له من زوال ،وألنه موجود ال بد له من كمال
كما ذكرنا فال بد أن يكون آخر صراع ستشهده األرض هو بني قطب اخلري اخلالص وقطب
الشر اخلالص.
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الصراع اآلن ىف العامل بني اإلهليني واملاديني ،بني املقاومة واالستعمار ،وينقسم العامل بني هاتني
اجلبهتني ،وإذا نظرنا إىل واقع شبابنا حالياً سنجد ارتباكاً حول طبيعة جبهة اخلري وجبهة الشر
وما جيب عمله حنومها ،وسنجد لألسف أن معظم الشباب يتجه للحياد واالنسحاب زاعماً
أهنا ليست معركته أو أنه مل حيصل لديه اليقني بعد ،ولكن على النقيض جند جبهة الشر هلا
جاذبية كالثقب األسود تسحب إليها الكثري من املؤمنني واألتباع ونرى كيف أهنم خملصون
جلبهتهم وحياربون من أجل نشر وسائلها وملحقاهتا ،بينما أتباع احلق متخاذلون متهاونون
فوضويون ال يسعون إىل نشر مبادئهم أو حىت اإلشارة إليها ،على العكس من جبهة الشر
النشطة املنظمة ،نعم انتشار الشر ىف العامل هو نتيجة ختاذل أتباع احلق ومحلة العقالنية جتاه
واجباهتم االجتماعية هذا هو كل ما ىف األمر.
أتباع الحق ..ماذا يفعلون ؟
ىف احلقيقة نعزى هذا اخللل إىل مرض األنانية والفردانية الذى يعتنقه معظم الشباب ،فحامل
احلق ينظر لنفسه فقط ويعمل على مصلحته فقط ويبخل على اجملتمع باألخالق والعلم وهذا
عكس ما يدعو إليه اخلري والعقالنية ،فتخاذل صاحب الرسالة عن رسالته وكانت النتيجة اهنيار
عامله من حوله وإحساسه بعدم جدوى ما حيمله من خري وإنكار تأثريه كاملريض الذى يرفض
الدواء والطبيب مث يشكو من تزايد املرض عليه ،تغافلنا عن علل النصر وأسبابه هو سبب ما
نعيشه من ذل وهوان.
ىف النهاية ال بد أن نلتزم مبا حنمل من منهج مبالحمه وشرائطه بغض النظر عمن حنب أو نكره
ونضع ىف حسباننا مسئوليتنا جتاه اجملتمع ،ونُوعى الشباب بطرائق اخلري والشر وطبيعتهما حىت
نرفع اللبس عن أذهاهنم وتتفتح عقوهلم ويقبلوا على اخلري ببينة ودليل ،ال بد أن نعمل على
إحالل النظام العاملى االستهالكى املادى احلاىل والعمل على إجياد نظام عاملى بديل قوامه
العقل واألخالق والقيم الفاضلة ،هدفنا إنشاء اجملتمع الفاضل “يوتوبيا”.
كتب :مازن أبو الفضل
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لماذا الينتصر أهل الحق؟ شبهات وردود
أوال :من قال إنهم على حق؟!
ا
من املفاهيم اليت مت تشويهها هو مفهوم احلق ،فالبعض يتبع ما وجد عليه آباءه ،أو ما وجد
غري رأيها كل حني ،أو ما يوافق أهواءه
عليه من يثق هبم ،أو ما تتوافق عليه األغلبية اليت تُ ّ
ومصاحله؛ مث ي ّدعي أ ّن هذا هو احلق!
وطريقة الوصول للحق ليست هكذا ،بل ال تكون إال بالربهان ،أي باالنطالق من مقدمات
لنتائج حق ويقينية ومطابقة للواقع!
يقينية ومطابقة للواقع ،للوصول ٍ
والذي يقوم هبذا االنتقال هو العقل ،الذي يعمل وحده يف الكليات ،ويستعني باألدوات املعرفية
األخرى كاحلس والتجربة يف املاديات ،وبالنص الديين الصحيح يف جزئيات العقيدة والتشريع،
وذلك بعد أن يثبت صحتهم ويقوم بفهم املعلومات اليت ينقلوهنا له ،ويصدق هبا ،ويستعملها.
ثانياا :ما معنى النصر؟
النصر هو غلبةٌ ما لطرف على آخر ،ولذلك ال ب ّد من أكثر من طرف ،أي ال ب ّد من كثرة
متنازعة ،وسبب تنازعها هو اختالف إراداهتا.
واجلهات املتنازعة قد تكون قوى النفس املختلفة ،مثل تنازع القوة العقلية يف اإلنسان مع شهوته
وغضبه ،فالغضب والشهوة موجودان يف اإلنسان حلفظ جسده ،لكن رغباهتم أحيانا تتعارض
مع العقل ،وهو ما جيعل لإلنسان اختيارات متنوعة متيزه عن كثري من الكائنات ،وجتعله يف
أشخاصا خمتلفني.
نفوسا متعددة ،و
اختبار ً
ً
أيضا .وقد تكون اجلهات املتنازعة ً
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وقد تتعلق اإلرادات بشيء مادي ،وتتحرك النفوس واألجساد لتحقيق هذا األمر املادي ،فيكون
النصر ماديًا .وقد تتعلق بأم ٍر معنوي ،فيكون النصر معنويًا .وذلك لتعدد قوى النفس بني قوى
طالبة للكماالت املادية كالشهوة والغضب ،وأخرى طالبة للكماالت املعنوية وهي القوة العقلية.
وهناك عالقة ما بني اجلانب اجلسدي املادي ،وبني اجلانب املعنوي بالتأكيد ،وبني النصر
املادي واملعنوي بالتأكيد.
فاملادي مطلوب كوسيط أحيانًا للوصول لألمور املعنوية ،كما أن اجلانب املعنوي يتكامل عن
طريق التحكم يف اجلانب املادي .فالعلم العقلي يكتسب عن طريق املرور باإلدراكات احلسية
أوال ،كما أن نيل بعض الكماالت األخالقية حيتاج إىل أعمال جسدية ومادية.
ً
وعندما نقوم بنشر العدل مثال فإن هذا يتحقق بأسباب بعضها معنوي وبعضها مادي،
وبانتصارات بعضها معنوي وبعضها مادي.
ثالثاا :ما الغاية من الوجود اإلنساني؟
ليس غاية الوجود اإلنساين النصر لذاته.
غاية الوجود اإلنساين هي الوصول ألقصى ما ميكنه من كمال ،وكمال اإلنسان يكون بتحقيقه
العدل بني قوى نفسه املختلفة ،وحتقيق العدل يف اجملتمع؛ ألن وجوده ال يتم إال باالجتماع.
ولكليهما تأثري يف اآلخر ،فال يتكامل الفرد أقصى كمال له إال بتحقيق تكامل اجملتمع ،وحتقيق
تكامل اجملتمع والعدل فيه ال يكون إال بعد حتقيق درجات من الكمال يف نفوس اجملتمعني.
وإن كانت البداية تكون بتكامل األفراد.
إال أن كثريين يغرتون بالكماالت الومهية الشهوية والغضبية ،وينسون كماهلم احلقيقي الذي
يؤدي إليه العدل .أما من يستدل على تكامله احلقيقي بالربهان ويصل للحق ،تصبح غايته
ووسيلته هي العدل.
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وعندها تتنازع اإلرادات املريدة للعدل مع تلك الطالبة للظلم الذي يوفّر هلا ما تعتقد ومهًا أنه
كماهلا .إال أن الفئة األُوىل نصرها هو حتقيق العدل يف نفوسها قدر استطاعتها ،مث حتقيق
العدل يف اجملتمع بالفعل؛ أو قدر استطاعتها طب ًقا لظروفها الزمانية واملكانية املتاحة؛ أي على
األقل ُجت ّهز لتحقيقه فيما بعد.
فهؤالء معركتهم األوىل ونصرهم األول هو على أنفسهم ،وال يتحقق النصر اخلارجي الصعب
يف هذه احلالة-الحتياجه التجرد عن املادة ومواجهة الظلم-إال بعد حتقيق قدر ما من النصر
الداخلي ،مث بعد ذلك يكون نصرها يف اخلارج هو حسب استطاعتها طب ًقا لظروف الزمان
واملكان ،وقد تعمى أبصار أهل املادة عن هذه االنتصارات وقوهتا وتراكمها فتبهتهم فجأة.
والنصر على النفس ويف اجملتمع قدر االستطاعة؛ يؤديان باإلنسان لسعادته احلقيقية يف هذه
احلياة وما بعدها ،أي السعادة واللذة الناجتة عن التكامل والعلو احلقيقي.
عدد ٍ
وألن العدل يف اجملتمع ال يكون إال بقبول ٍ
كاف من أهل هذا اجملتمع له ولتحقيقه ،فلرمبا
ال يوفّق أهل احلق يف حتقيق غايتهم إال بعد ٍ
وقت ما ،يعملون فيه على حتقيق انتصارات صغرية
ُ
متتالية يف أنفسهم ،وأيضا بتبصرة آخرين بكماهلم احلقيقي.
ولذلك فانتصارات أهل احلق احلقيقية تبدأ بنشر العلم احلق والرتبية اخلرية .وكل إنسان يتعلم
ح ًقا أو يكتسب خل ًقا خيّ ًرا؛ هو انتصار ملعسكر احلق ال ميكن قياسه بثمن مادي! وبزيادة
هذه االنتصارات ينعكس مجاهلا حىت على العامل املادي يف النهاية.
فانتصارهم يف النهاية حتمي .ميكن االستدالل عليه بالعلو الطبيعي للعقل على النفس واملادة.
وميكن االستدالل عليه باستحالة العبثية يف الكون ووجوب الغائية ،واليت ميكن االستدالل
عليها بطريقتني :النظر يف املخلوقات ،فنجد ألكثرها أو كلها غايات ،وما كان أكثريًا أو دائميًا
يستحيل أن يكون صدفةً كما هو معروف حىت يف العلوم التجريبية.
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أو بالنظر صوب مصدر الوجود وخالقه ،املثبت له بالربهان الكمال املطلق ،فتثبت له احلكمة
يف كل فعل ،فيستحيل أن يكون الوجود اإلنساين عبثيًا لن حيقق غايته اليت خلق من أجلها.
وملعرفة الغاية اليت خلق من أجلها ننظر ملا مييزه عن غريه ممن يتشابه معهم ،فنجده العقل الدال
على احلق والعدل .فالغاية من وجود خملوق ما بعينه هو ما مييزه عن غريه ال ما يشرتك معهم
ائدا ،وقد ثبتت استحالة العبث هنا.
به ،وإال كان وجوده بعينه أو وجود ما مييزه عبثًا ز ً
ابعا :لماذا ينتصر أهل القوة المادية دائما؟
را
ٍ
بشروط صارمة ،واحلوادث
صحيحا إال
(دائما) واضح البطالن ،فالتعميم ال يكون
ً
إن التعميم ب ً
التارخيية اهلادمة لتلك املقولة كثرية.
وال ينتصر أهل القوة املادية الباطلة إال بسبب غفلة أهل احلق عنهم ،أي إ ّن انتصار الشهوة
والغضب واملادة سببه غياب العقل واحلق ،لكن مىت قام العقل وأخذ زمام املبادرة فهو املنتصر
حتما كما سبق ،على مستوى النفس ،وعلى مستوى اجملتمع ،لكن مستوى اجملتمع حيتاج اختاذ
ً
وعمال أكثر كما سبق.
العقل للزمام فيه زمنًا أطول ً
خامسا :إذن لماذا يتأخر النصر؟
ا
على املستوى الشخصي بسبب اجلهل والغفلة ،اجلهل على مستوى اإلدراك .والغفلة والكسل
على مستوى العمل والسلوك؛ واللذان يسببهما استسالم اإلنسان لشهوته وغضبه يف سلوكه.
أما املستوى االجتماعي فهو جمموع األفراد ،فيحتاج أيضا الستعالء العقل يف مقام العلم
عدد ٍ
والعمل ،وذلك كما سبق بتعليم ٍ
كاف من اجملتمع باحلق ،وتربيتهم على العدل ،وبعدها
يكون النصر حتميًا وبسيطًا.
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حق يف ذاته سواءً اتبعه الناس أم ال ،واحلق هبذا املعىن ال ينتصر
أخريا احلق ال حيتاجنا ،ألنه ٌ
و ً
وال ينهزم أبدا ،بل من يتبعه ينتصر حىت ولو على مستوى نفسه وبعض اجملتمع ،ومن يرتكه
ينهزم ولو على مستوى نفسه وبعض اجملتمع .وغلبة أهل احلق حتمية يف النهاية كما سبق.
فنحن من حنتاج احلق ألن فيه كمالنا وجناتنا يف هذه احلياة وما بعدها ،وفيه سعادتنا احلقيقية
كلها.
كتب :أمحد عزت
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