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    ي اب

۞۞۞ 

  

�دد ما ذ�ره ا�ا�رون امحلد � ريب الرائع، ذو اجلالل والكامل والنوال محدا یلیق جبال� وروعته 

وس�ب�ه املس�بحون وارتوى حببه احملبون، فالق النوى واحلَب و�ارف رس القلب ذو العطا� والنبع 

.. ذو املعايلالغايل سا�ن القلوب بال مشورة، هو اِحلب والصالة مث السالم �ىل احلب�ب .. العذب

  ...ومك �ش�تاق القلب �لق�اه

  :وبعد. ل عقدة من لساين یفقهوا قويلرب ارشح يل صدري و�رس يل ٔ�مري وا�ل

مىض وقت ل�س �لهني �ىل �ٓخر لقاء مجعنا، لكن . ) ..رسائل" (ریةنبضات فكریة وخواطر تفك"

الفكر والتفكر، ند�دغ عقولنا ونف�ح قلوبنا ال ب�ٔس، مو�د� یت�دد ا�لحظة وجنمتع مرة �لثة �ىل 

.. بعضنا البعض و�روي بعضا من ظمئنا الفكري مبا ٔ�وت��ا من املعرفة واملنطق والعمل ال�س�یط �دال 

اجلزء الثالث �رى النور ٔ��ريا بعد ٔ�كرث من س�نة ونصف �ىل طرح اجلزء الثاين من السلس� الرائعة 

ٔ�والهام �ىل م�دٔ�  مبتابعهيا ؤ�وف�اهئا، منيض يف ر�� التفكري والتفكر بعد حمطتني سابق�ني ركز� يف

بناء احلضارة فدردش�نا بعضا من اجلوانب واملواقف واملواضیع واليت ميكن ٔ�ن �سامه ب�س�بة معینة يف 

س�یدة بناء حضارة شعب والت�ٔس�س �ده، وال حضارة ملن ال ِفكَر �؛ مث انتقلنا لثا�هيام ف�ناقش�نا 

لنا یدة الوجود ومجی� ا�لوقات، فّص احلضارة ونبضها ونبع ح�اهنا ومصدر امجلال فهيا، يه حواء س� 
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ٕالزام�ة مهو�ا، معا�هتا، تضحیاهتا، ماك�هتا و�ري ذ� من أ�مور اليت ارت�ٔیت : يف بعض ما یتعلق هبا

  ...طر�ا والتطرق ٕا�هيا من زاو� معینة، رمبا، غفل عهنا الك�ريون

كنت يف طور التحضري ملوضوع �ٓخر  هذا اجلزء كام تبدو ا�ٓن، بل يف حق�قة أ�مر، مل �كن �مية

لكن " نبضات فكریة وخواطر تفكریة" والتصور ا�ي وضعته من ٔ��ل سلس� خيضع �ل�سلسل

رسائل .. )رسائل(�ا�ة مل�ة يف نفيس جعلتين ٔ�وقف املوضوع السابق ؤ�صّوب �ركزيي حنو 

ٔ�حصاهبا حىت تبلغ ) حتر�ر وحریة(ُدونت سطورها يف دا�يل ووددت ٔ�ن ٔ�حررها ؤ�حررها 

روقهم وخيتارون من �يم ما ی�ىش مع مئ� صدري و�سكن عقيل ف�نظرون ما �ویبلغهم بعضا مما 

رسائيل هاته ال طموح لها سوى الت�ٔس�س لٕال�سانیة و�رش لك القمي  ..واقعهم وظروف ح�اهتم

لو�مك ٔ�هنا ُسّطرت امجلی� وا�عوة لها وإالرصار �ىل حضورها بني الناس، ومك ٔ�متىن ٔ�ن تبلغ لكامهتا ق

  ...مبداد من قليب

، صدیقي القارئ لك الش�هبات واملال�سات، ؤ�ن جتد �س�ٔل هللا تعاىل التوف�ق والت�سري بعیدا عن

، بعض �اج�كام وش��ا مما ی�ىش مع خططكام ومشاریعكام ف�سا�دكام �ىل قدر ةالقارئصدیقيت 

إالصالح ما اس�تطعت، وما توف�قي ٕاال ��، إالماكن ویف�ح س�بال �دیدة ٔ�مامكام؛ ٕان ٔ�رید ٕاال 

  .�لیه تولكت وهو رب العرش العظمي

 

 ٕا�راهمي املغريب
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 ذا ات   ا؟
۞۞۞ 

 

يف  اليت رٔ��هتا املل�ة حبمك احلا�ةكام قلت سابقا، اخ�یار كتابة هاته الرسائل �اء يف هذه الظرف�ة 

  ..وا�مع والتوضیح والتنو�ر حمیطي الصغري واملتوسط، والك�ري ٔ�یضا، ٕاىل بعض التوج�ه والتقومي

وحضت من �اللها ماك�هتم ودورمه  ٔ�سطرا خماَطب ومراَسل حررت للك مهنم 13رسا� و  13

تقدمت هلم ، �ىل أ�قل، وملن مه م�يل و�ىل نفس طریقة تفكريي ورؤیيت، مث �ل�س�بة يل

  ...بناء �ىل جتربيت املتواضعة يف هذه احلیاة ،ٔ�حس�هبا كذ� ،ا�ات وتوجهيات�قرت 

لك �يم يف لك الرسائل یؤ�ذ م�ه و�رد، هو ٔ�فاكر ورؤى تق�ل النقاش وميكن إالتفاق معها كام 

  ...وما ٔ��ىل إالخ�الف ٔ�نه یف�ح لنا ٔ�بوا� �لبحث وتقویة وتدعمي رؤا� ..ميكن إالخ�الف معها ٔ�یضا

   ...�ىل �ركة هللا نبد�ٔ  ٕاذن،

  

    



                                                          ر 

 

  

    

  اطو  تم)ء اا                            (                                  

4 

  

ا اإ  

  

  اطو  تم

ا :ا اإ

إ َا:  



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 5 

  

يف يه .. لريب �ل�الق الصانع ذو اجلالل، يه رسا� رسائيل يف كتايب املتواضع هذا يه رسا� ٔ�وىل

ما ٕالیه لع �ىل النفوس ویعرف ما هبا وف� تفكر و م�ا�اة ملن یطّ .. رسا�م�ا�اة ٔ�كرث مهنا أ�ساس 

ا�لحظة ما س�ٔقو� �  طبعا.. وكام قال عن نفسه فهو یعمل �ائنة أ��ني وما ختفي الصدور تطمح،

هو ٔ��ىل ؤ��مل به مين وبتدابريه لكن ال ب�ٔس ٔ�ن ٔ�تقامسه معمك ؤ�ضعمك يف جزء �سري من صورة ما 

  ...امسه معه يف لك م�ا�اة جتمعين به س�ب�انهٔ�تق

يف الغایة من �لق�ا، واملت�لیة  ذ�رت يف كتايب أ�ول، �متثل �الق�نا �ربنا س�ب�انه، يف رٔ�يي وحس��

بلوغ  الفرصة و�لقها من ٔ��لهذه صنع القول أ�حص هو و ر الوجود والكون يف لك فرصة، يف ٕاعام

يف لك يشء  إال�سانیةت�ين و�ىل رٔ�سها ات من ب�هنا هذا إالعامر � �دة ٔ�و�ه ومتظهر .. �ایة إالعامر

والعفو وحسن الظن، لك هذا وذاك حيدث  الع�ش مببادئ ال�سامحو  القأ��والتعامل جبمیل 

  ...ة والصحبة العلیا لربنا ورب لك يشءحتت الر�ای

دث يف هذا عام حي ،يف حرضة ريب ،ليف لك حلظة ٔ�خ�يل فهيا بنفيس ٔ�غوص يف �امل من ال�ساؤ 

ٔ��ل هذا .. ٔ�ن ٔ�قول، احلقري ، وامسحوا يلسطح هذا الكو�ب الكون الشاسع وخصوصا �ىل

ب من ام�لكوا عقوال ، بل ما حيدث �س�و�لیه احلقري، ل�س حقريا �شلكه وال مبا هو ف�ه الكو�ب

  ...وادعوا ٔ�هنم حيس�نون اس�تعاملها واس��رها دا�ل جاممجهم
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�لهم .. خيططون، خيتارون، یقررون، وخمتارون �یف ل�رش م�حهتم عقوال مه هبا خمّريون.. � رب

الك�ري من احلریة �ىل  اخ�ار بعضهم ٔ�ن حيتكروایت�ابّون لكن ی��ون و�ش�یدون ویتعاونون و 

  ...اب �ريمه وی�ٔ�ذوا ما ل�س من حقهمحس

لكن .. وید�ه يف غیه یفعل ما �شاءبل الرش�ر  إال�سانهللا هو من �لق س�یقول ٔ��دمه ٔ�ن 

القا�دة احلق�ق�ة اليت جيب ٔ�ن نعهيا حقا يه ٔ�ن احلیاة ا�نیا جمال فس�یح �دا حيمتل لك يشء، وكام 

ٕالهناء  خ�یار �لطالب يف ت�ين السلوك ا�ي �روقهؤ�ثناء إالخ�بار یبقى االٕ ه�ي دار اخ�بار، ف یقال 

خمري ف� یعمل مسري ف� ال یعمل،  إال�سانة اليت تقول ٔ�ن القا�دة الشهري ، هذه القا�دة حتتوي ام��انه

ٔ�مام�ا طاملا ٔ�ن وس�ی�  ف�ه � ٔ�مام واقع لنا ف�ه اكمل احلریة، وا�ال مف�وحاهاتني القا�د�ن تضع ٕاذن

ثل و� امل (ربنا س�ب�انه يف �التنا هاته .. �ش�تغل يف رؤوس �املهيا -العقل– وإالدراكا�متیزي 

مع تد�الت �س�یطة وقلی� ٔ�س�باب  ،لك يشء خ�بار یالحظ ویدوناكملراقب يف قا�ة االٕ ) أ��ىل

 ف� بعد، م��انٕالج�یاز االٕ  اليت اخ�ارها طریقةالوس�ی�اسب لك فرد �ىل یعلمها هو س�ب�انه، 

  ...�ىل ما حصل وحتصلی��اقش معه و 

ٔ�نين مق�نع ٔ�ن هللا  عند �دمهدون ٕایقافهم  ٔ�ن هللا یرتك العابثني يف عبهثم القائل ال هيمين قول

حىت من و�وا �لنواقص �اح يف جمال مواهبه واه�ماته، بل أ�دوات اليت تؤه� �لن ٔ�عطى للكٍّ 

هو ٔ��ىل ؤ��ىل من  تصور البعض، فا� ريب م�حهم مااجلسدیة ال ٔ�رى يف ذ� �ائقا ٔ�ما�م كام ی 

اخلاصة يف �دید القطا�ات الصعبة  ذ� وا�لیل ٔ�مام�ا هو جناح من مه من ذوي �ح�یا�ات

  ...میع ختصصاهتا و�ريها من ا�االتجب والعلوم اكلر�ضة والف�ون والهندسة 
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و�د� رصحي يف وو�تنا ٕالیه  ف�ٔنت العدل وم�ك �س�شفه مبا فطرتنا �لیه� رب ٔ��مل ٔ�نك �ادل 

) �اميل العقول ول�س ٔ�حصاهبا(قّل ملكوتك بني خملوقاتك، بل ومن �د� ٔ�ن محلتنا حنن العُ 

يف هذا امللكوت وجعلتنا نتخبط ف�ه ويف یدینا لك ما حنتا�ه حىت �كون حقا �حجني مسؤولیات 

  ...يف الشلك واملضمونو�لغني ٔ�فاق الريق والع�ش الكرمي 

وجعل خ�بار اذا شاء هللا ٔ�ن یقوم �لك هذا االٕ مل: ىل مسامعي ويف العدید من املنا�ریقول البعض �

رصا�ة ل�س �ي ٔ�ي مشلك من هذه .. �لحساب واملزيان؟ وأ�خرىلالم��ان  أ�وىلا�ار�ن 

ٔ�نين ٔ�ثق ٔ�ن هللا � لك املربرات  ، رمغ ٔ�نين ال ٔ�م� ٔ�ي معامل لٕال�ابة عن هذا ال�ساؤل،الناح�ة

اءه �شغف لقیوم ر انتظو�ريه من أ�س�ئ� والطرو�ات يف اؤ�ح�فظ هبذا السؤال  لٕال�ابةالاكف�ة 

  ...ؤ�حصل �ىل ما �كف�ين من إال�ا�ت والردود حولها حىت ٔ�طر�ا �لیه

هناك من یعبدك عن خوف، وكثري ما مه، ال جيمعهم بك سوى الرهبة اليت تلف نفوسهم .. � رب

م من هول حجمي هناك يف ا�ٓخرة، لكين ٔ�رى ف�ك الرمحة ؤ�رى ف�ك لك يشء مجیل وتغىش ٔ�ف�دهت

، ال غرض ا�ر  ٔ�هاب  والذه اللكامت، ٔ�� ال هتمين ال ج�ة عك ٔ�مام من یقرٔ� هويك ٔ��ون صادقا م

�ي يف حور �ني �ش�هتهيا لك املزتو�ني هنا يف ا�نیا ق�ل العزاب وال �ایة يل يف قصور من ذهب 

وال ٔ�مل يل يف ٔ�هنار من مخر ی��ظرها من ميتنعون عن  وفضة �سكّن هبا الفقري �ٓالم فقره يف دنیاه

وال خوف يل من �ذاب وحجمي وود�ن جتري �محلم امللهتبة، وجشرة الزقوم اليت لن .. �نیامخور ا

هو ٔ�نت � رب، ال شوق ٔ��ىل ؤ�كرب ؤ�مسى، طمو� العظمي ٔ�� طمو� .. یطعم �ريها ٔ�هل النار

ؤ�نت  ،�الصة قويل.. واحلدیث معك وأ��س بك ومعكيل يف يشء سوى اجللوس عندك 

  ...يه ٔ�نت � �الق ا�لوقتبقى ل�ست خملوقا �ام جتمل و�ز�ن ولكن �ایيت  ٔ�ن �ایيت ،العلمي
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وس�بقهتا مالیري ٔ�كرث، لك هذه العقول لها اخ�یاراهتا تن�رش �ىل الكو�ب،  ا�ٓنمالیري ال�رش 

وذاك ان��قت عنه مذاهب ومشارب إالیدیولوج�ة وتو�اهتا العقائدیة وم�ادهئا الشخصانیة، لك هذا 

يف الفكر والتفكرات طاملا ٔ�ن هذا التنوع �زید من ٕاغناء  كثی��یرية �دا وما ٔ�مجل إالخ�الفوعقائد 

االت املمك�ة و�زید من تقلیص جحم الالممكن الضخم يف لك ا� إالبداع�ىل وقدرته مسا�ة العقل 

 سفلكن ا�ٔ .. ةالغموض وا�هول الغامض تف�فهم ٔ�رسارا �دیدة تلف�ا و�سلط الضوء �ىل جماال

من الضغینة  لنوع ؤ�ّسس ح�� ٔ�رى ٔ�ن هذا ال�شعب يف اس�تقاللیة الفكر واملعتقد �لق یطغى �يلّ 

طي �ىل م�دٔ� ا�رتام خ�الف �الفا والتعصب �لرٔ�ي �سود ویغام وصار االٕ وال�شاحن بني معتنقهي

عتداءات ٕاىل االٕ اجلدال والزناع مث  ٕاىلخ�الف معه، بل وحتول أ�مر من اخلالف ا�ٓخر رمغ االٕ 

يف لك ذ� وال  س�یل �س�هبا ٔ�هنار دماء ال ذنب ٔ�حصاهباحرو� �  ؛ والیوم نعا�شوالرضب فالق�ل

  ...والسالم فقط أ�مان يشء وا�د ووح�د هو سوىو�ر� �رید 

املوت ٔ�صبح ٔ�رخص العمالت .. قليب اكتفى وام�ٔ� من رؤیة ا�مار واخلراب واملوت.. � رب

 وال طاقة، ج�ث ��ٓالف ٕان مل نقل املالیني، و�الب�هتا �ساء ال د�ل هلم.. وم�ا�ا والق�ل صار جمانیا

�ُرفع ج�هثم من حتت أ�نقاض  رضع اكملال�كةمه ال ، وأ�قىسالصدقیغشامه ؤ�طفال تلفهم الرباءة و 

  ما ذ�هبم؟؟ �ىل مرٔ�ى من املالیني حول العامل،

 متزق قلوبنا وتطغى �ىل عقولنا فال تقوَ ما �ريك يك �شكو �ٓاللنا من ندعو ومن لنا  ل�س.. � رب

مه حضا� .. وم�نوع امل�ٓيس �ىل التفكري يف �ري ٔ��س یع�شون يف حجمي حق�قي، حجمي م�اكمل أ�راكن

  ...لك م�ابع إال�سانیة والرمحة والتعا�ش ىل قلوب ٔ�حصاهبا وحتجب عن ٔ�نظارمهٔ��نیة عظمية جتمث �
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تعمل ما حتویه ك � رب و قلوب وما ميلؤها لكن الیقني ف�یعجز ا�لسان حقا عن وصف ما �شعر به ال

من حب ورغبة يف مد ید العون للك املترضر�ن ٔ�ی� اكنوا، واملسامهة يف ٕایقاف لك ٔ�و�ه أ�ف�دة 

الظمل والالتوازن احلاصل �ىل سطح هذا الكو�ب ا�ي حتول الغیالن من دا�� بربا�ینه ٕاىل 

  ...مربر ٕا�ساين وال ٔ��اليق �ار�ه وسط�ه �حلروب الضاریة بدون

یاة ختلو من �رجو عونك حىت �كون س��ا وعو� يف س��ل ٕایقاف اجلرم احلاصل والفوز حب .. � رب

  ...لك ما یضنكها ویفسد �الوهتا

  ...�ٓمني

  .والسالم

  التوق�ع                                                                    

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

   



                                                          ر 
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ٔ��س ٔ��اطوا بنا وبقلوبنا .. من ٔ��لهم ب، حنب من سك�وا قلوبنا ونبضتلكنا حن.. احلب

مهنم من مجعتنا هبم قرابة ا�م   ..ٔ�نفسهم فهيا مسك�ا ال یربحونهفاس�توطنوا ٔ�جزاء مهنا وجعلوا 

تنا هبم �ىل التفا�ل اوبُن�ت �القوالتق�نا  مه ورٔ�و�الصداقة، رٔ�یناقرابة الرمح و�ريمه قرابة  و�ٓخرون

ره، مل �سمعه، مل نتفا�ل معه، ��ُك�ب لنا ٔ�ن لكن هو مل .. والتطو�ر الفعيل لهذه العالقاتاملبارش 

  !! حنبه ذا ها حنن، ورمغ لك ذ� بل فرق�ا عنه الزمان واملاكن

حب عظمي وفرید  ؛ي رابط مادئ�نه مل جيمعنا به �ٔ ب ا�ي رزق�ا ح�ه وغرم�ا به رمغ هو احلب�

 وأ�مك�ة أ�زم�ةتعدى حب ت�ٔسس �ىل رو�انیة عظمية ورابط .. نع�شه ویغشا� ٔ�نوممتزي قُدر لنا 

  ...وحىت املؤلفة مهنا ، احلق�ق�ةوحطم عظام قصص احلب املتداو�

كثرية، ٔ�ذ�ر مهنا ٕا�سان��ه  فأ�س�باب أ�عظم إال�سان العظمي لهذا يبٕاذا حتدث عن نفيس حف

الشاسعة �دا واليت اس�تفزتين �شلك �ول مع توايل ٔ��داث سريته، مواقف تلو ٔ�خرى جعلتين 

وأ��الق الرف�عة اليت یصعب، �ر�ة ٔ��رتم صاحب هذه الشخصیة امل�ش�بعة �ملبادئ العظمية 

ٔ�خص  يف ٕا�سان��ه ؤ�مجل ..�لك ت� احلرف�ة وإالتقان والضبط جتمتع يف خشص وا�د ٔ�ن ،س�ت�ا�االٕ 

وصار  أ�مك�ةلك ا�نیا من حو�، بل تعدى  �ىل م�ه وی��ا�رن�رش ���ر جزیل احلب ا�ي اكن ی 

ٕاظهار  ٔ�حب زجياته ؤ�بنائه ؤ�حصابه ولك الناس فاكن رح� �مجلیع م�د�ا يفأ�زمان؛ حيلق حببه بني 

ع بني الناس ما �ش�ینفسه ش��ا وهو ف�ه فطرة فال �لكف  أ�مر احلب يف لك م�اس�بة حىت حتول

مه هو رد الفعل الرسیع حتت ترصف وا�ٔ نه اكن قائدا فالقائد یلزمه ا�اكء وحسن ال مبا �ٔ .. مئ� صدره

الضغط ووقت الضیق، هذا النوع من ا�اكء حيلو يل كثريا ٔ�نه �رتفع من در�ة ا�اكء �لعبقریة 
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املادیة اليت توفرت �ى �يق  إالماكنیات تطبیقها�ادة اليت نت�دث عهنا انعدمت يف خصوصا ؤ�ن الق 

ا�ول واحلضارات �ٓنذاك لكن مت تعویض النقص املادي �ر�ا�ة العقل العظمية �دا، ر�ا�ة صنعت 

  ...قادة رافقوه ؤ�مكلوا املشوار يف ح�اته وبعد موته

نك حقا احلب�ب، ا�ي ارتوى القلب حببك وارتبط بك يف لك تفصی� ح�اتیة �ٔ  ٔ�هيارساليت � 

، س�تكون ٔ�وال شهادة حببك ٔ�مام لك قارئ لهذه الرسا�، ف�ٔجع� � جعلت سقف إال�سانیة �الیا

�لق�اك  �نیا، ال ميكن ٔ�ن تفوتين الفرصة حىت ٔ��رب � عن شويق.. قارئ شاهدا �ىل حيب الك�ري �

غبيت اجلاحمة يف مصاح�تك يف زمانك ال�س�یط السهل �ري املعقد وا�متتع مب�الس�تك ومصارح�ك �ر 

�لثا، ويه .. ورؤیة لك احلب وإال�سانیة رٔ�ي العني ال قراءة ورسوما تتجسد يف خمیليت فقط

�شلك مس�تف�ض بعض اليشء �� س�ٔضطر لبدایة  معك نقطة أ�مه اليت وددت ٔ�ن ٔ�حتدث فهياال 

  ...فهيا �لفكرة �شلك م�فرد وواحض فقرة �دیدة ٔ�س�تطرق

رسالتك العظمية � ح�یيب اكنت وال زالت وس��قى عظمية وخم�ة يف كتب التارخي والتمنیة ا�اتیة 

، املسلمة و�ري أ�ج�الوال�رشیة و�لوم النفس و�ج�ع، هذا يشء مجیل حىت �متكن مجیع 

ٔ�سس ٔ�بعاد ٕا�سانیة �دیدة وشاسعة، امجلیل والعظمي ا�ي  إال�ساناملسلمة، من التعرف �ىل 

�مسك و��مك الناس عوا املش�ی�ة والعمل والفقه وصاروا حيدثون لكن إالشاكل �مكن يف من ادّ 

ؤ�سسوا ٔ�فاكر ومذاهب �دیدة ٔ��دثت طوائف لكها ت��اىه حببك ف�ٔعطوا تفسريات تنايف املنطق 

 ٔ�نك ٔ�عطیَت  و�ٔ صَت لطائفة ومل �رسل ٔ�خرى ّص ؤ�نك خُ  وتطعن يف بعضها البعضو��مك 

من �الل بعض  تبنيوأ�عىت من ذ� ٔ�نه قد  بل.. احلق والفصل ٔ��س �ىل حساب �ٓخر�ن

اخ�لقوا ٔ��ادیث و�س�بوها � ودونوها يف كتب السرية والس�نة  هناك من ٔ�ن البحوث والتدق�قات
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یدیولوج�هتم �س��� ٔ�تباعهم �مس وال �ایة يف ٔ�نفسهم سوى ٕارضاء حاك�م وسالطیهنم، وتقویة �ٔ 

  ...ضعیفي العمل والفكر يف قلوب الناس ا��ن وامسك مس�تغلني بذ� ماكنتك الك�رية

بعدما ملوا من  خصوصا جتاه ٔ�یدیولوج�ات ٔ�خرى�رك الناس ا��ن وا�سحب م�ه الش�باب 

بضع لكامت حيفظوهنا يف وا��اة السذج ا��ن صاروا اكلببغاء �رددون الهزیل اخلطاب ا�یين التافه 

جعلوا .. یة يف هذا ا��نمتعیة والتوجهي لك لقاء حىت فقد الناس �اجهتم ا�هنیة والنفس�یة وا� 

حىت ظن الناس �ٔن  ،ا يف الزمن ومل یطوروه مبا یتالءم مع تطور احلیاة �ىل هذا الكو�ببتا��ن �

  ...لغريهلهذا الزمن وال ال رجعي وظاليل وظاليم وال یصلح  إالسالم

حتول املشلك ٕاىل ٕاشاكل معضل ويك ٔ��ون رصحيا فال ٔ�ر � �ال يف أ�فق القریب وال املتوسط ٔ�و 

ب هذا ل�س �شاؤما مين طبعا ولك�ه رض  ..حىت البعید، �ىل أ�قل يف ح�ايت ٕان اكن يف العمر بق�ة

ت ا�راسة من الواقعیة واملوضوعیة ا�لتان جيب ٔ�ن حترضا يف لك دراسة �لواقع �ام اخ�لف

ویبقى أ�مل �ارضا �ام قل وتضاءل، هذا أ�مل هو يف ید  بعیدا عن ا�اتیة والعاطفة، وختصصها،

الناس ٔ�نفسهم وخصوصا الش�باب مهنم، لن ن��ظر تد�ل املؤسسات احلكوم�ة حىت تفكر يف �لول 

احلل ب�ٔیدي .. تغري هبا الواقع البئ�س، فقد مرت س�نوات وعقود وقرون والواقع ال �زداد سوى سوءا

یبحث  وحسب ختصصه العقول الك�سة الفطنة يك تنقد ما ميكن ٕانقاده، لك من م�طق�ه وموقعه

وجيهتد ویطور من نفسه وجيعل نفسه سفريا مس�تقال دا�ل املنظومة ا�متعیة وحياول تغیري الصورة 

ا �امقا �انقا وجعلته ٔ�سود ا�منطیة عن ا��ن و�كسري �الم�د مت ربطها به خفب�ٔت لك مجیل ف�ه

  ...فقط
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دید املشالك ا�متعیة والنفس�یة أ��سب لعسريتك العطرة ملیئة ب�ٔش�یاء رائعة �دا، بل يه احلل 

اخلطاب ا�یين یف�قد لرو�ه احلیة اليت س�تصلح الرضر فواج�نا حنن ٔ�ن �كون  ٔ�نالسائدة الیوم، مبا 

طبعا ل�س مطلو� .. من م�طق ٕا�ساينرسال لرسالتك امجلی� ؤ�ن حنیا بني الناس مبا ح�یت به ٔ�نت 

م�ا ٔ�ن نقول ما قلت ؤ�ن نفعل ما فعلت ٔ�ن هذا الزمان ل�س هو زمانك لكن الفكرة حتیا و�س�متر 

، وهذا ما وأ�وضاعول�س هناك ٔ�مرن من أ�فاكر اليت ميكن ٔ�ن ت�شلك وتتعدل حبسب الظروف 

اليت ج�ت هبا � ح�یيب وبنفس احلب حنتا�ه، حنتاج ٕال�ادة بناء املنظومة ا�ی��ة بنفس الروح 

  ...ىش مع الوضع الراهن وتداعیاتهونفس املنطق لكن مبعایري ت� إال�سانیةونفس 

.. يت معككنت ٔ�رید ٔ�ن ٔ�خفي عنك ش��ا ٔ�نين جخلت من ذ�ره لكن حيب � یلزمين برصاح

ميلؤه التكفري تبا�ك مذاهب و�لقوا ب�هنا رصا�ا فكر� وتناط�ا حتدث فوق معن جعلوا يف إ 

من الناس هناك لكن الصادم هو ٔ�ن .. من امل� وا��ن يف لك م�اس�بة وعند لك اخ�الف وإالخراج

ما ٔ��ل � ح�یيب لقد فعلوا .. من تقاتلوا ؤ�راقوا ا�ماء وادعوا الشهادة �مسك و�ىل س��ك وهن�ك

�الف ومن �الف حتول  ٕاىلخ�الف و�ىل مرٔ�ى من العامل، فانتقل االٕ  ب�ٔ�شع الطرق ؤ�عنفهافعلوا 

وما ميلكون، دافعهم يف ذ�  أ��ر�ءرضب جفرح فق�ل حفروب ٔ�تت �ىل الناس  ٕاىل�دال مث  ٕاىل

لك�ه ومع اكمل ٔ�سفي واقع ٔ�صبحنا نع�شه  اس��عابهقاس ویصعب  أ�مرٔ��مل ٔ�ن .. هو �نتصار �

�ىل  �ىل من ال طاقة � ا ویتعدى فهيا القويا بعضنا بعضلك یوم وحتولنا ٕاىل �ابة ی�ٔلك فهي

  ...املوا�ة

ما �اد صاحب .. إال�سانیة�رتام، ٔ��ل فقد� هذه اخلص� العظمية اليت تؤسس لن�اح فقد� االٕ 

�ىل �داء، دون أ�حص الرٔ�ي واملعتقد حيرتم من خيتلف معه، بل صار ا�تلفون �ىل �الف، بل 
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من .. ى ٔ�وارص ��رتامتُقوّ حىت م�ح الوقت والفرصة من طرف لطرف حىت حيصل التوافق و 

فكر� وعقائد�  واخ�لفوا معك اطلع �ىل سريتك سريى �یف ا�رتمت لك من اخ�لفت معهم

ودی��ا، سواء اكنوا من ٔ�هل قر�ش ومه ٔ�ه� ا��ن طردوك ؤ�هانوك وشوهوا صورتك ٔ�مام �يق 

يف ق�اط واملس�یحیني الشعوب، ٔ�و من ا�هيود ممن �ارشت يف املدینة وكنت �ارا عظ� هلم، ٔ�و ا�ٔ 

ا�رتمت اللك وا�رتمك اللك بل وفرضت �لهيم ا�رتامك حبسن .. الشام و�الق�ك الطیبة معهم

  ...من تو�ات فكریة إال�سان�لقك وتب��ك ملبدٔ� احلق يف �خ�الف واحلریة يف اخ�یار ما �روق 

وف�ح �ٓفاق فكریة و�لمیة  إال�ساين�خ�الف اكن وس��قى رمحة، بل وس�یظل س��ا ووس�ی� �لتنوع 

وٕا�سانیة �دیدة �سع امجلیع �لك ٔ�رحيیة يف ٕاطار یُؤسس �ىل ��رتام ویُطور �ل�سامح وسعة 

  ...الصدر

كذ� یطبق �ىل ٔ�تباع  وأ�مرحتدثت فوق عن �خ�الف ا�ي یطال ا���ت واملعتقدات، 

لرٔ�ي والفكرة والت�ٔویل والتفسري، �كفي ما فات وما ضاع وما فقد� جراء التعصب �.. ا��ن الوا�د

ندعي ٔ�ننا حتت رایة وا�دة لك�نا .. �كف�نا تقس�� و�ش�ت��ا، �كف�نا جترميا و�كفريا، �كف�نا س�با وقذفا

  من ٔ��ل ماذا؟؟.. ٔ�ش�تات م�فرقون �ش�تعل بی��ا الضغا�ن

س�ٔدعها  رصا�ة، قليب متلؤه الك�ري من أ�مور ا�ي وددت ٔ�ن ٔ�تقامسها معك ؤ�فيش رسها � لكن

ق�ل خمت الرسا� ٔ��دد � حيب ؤ�نقل .. حىت ٔ�لقاك ف�ٔ�ربك ؤ�مسع رٔ�یك ؤ�س�متتع �حلدیث معك

  ...وال �كفّون عن الر�اء يف لقائك وجمالس�تك� حتا� الك�ري ممن حيبونك وتغىش احملبة قلوهبم 
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لكن ق�ل .. أ�خمتها �لك حب ومودة ؤ�دعو هللا ٔ�ن ال حيرم�ا من لق�اك يف ٔ�حسن أ�حوال ؤ�فضله

هذا املو�د ٔ�سا� ٔ�ن �رى يف واقعنا �ري وح�ا ورمحة وا�رتاما و�ساحما، ؤ�ن �راك � ح�یيب ح�ا 

  ...بی��ا مبا �ر�ت �لفك من زاٍد ٕا�ساين واج�عي عظمي

  ...ٔ�ح�ك

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  املغريبٕا�راهمي 

✿✿✿✿✿  

   



                                                          ر 
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يه مو�ة ٔ��س تفرغوا بوقهتم ل�رش ٔ�فاكر وم�ادئ وتعالمي  ..رساليت الثالثة س�تكون �اصة �دا

ٕاىل فكرة و�ش�تغلون �ىل ا�عوة ��اة واملشاخي، مه د�اة ٔ�هنم یدعون ویلق�وهنم �ا��ن، �سموهنم 

وٕامنا، املعريف  القصد هنا السنكربمه، ل�س ومه ش�یوخ لَرمبا �س�ب  ،لفكر معنيمعینة، ٔ�و لنقل، 

ا�نیا  احلیاتني ا�یين وسط الناس، ومه املرجع �ل�س�بة هلم لبحث س��ل الن�اة والن�اح يف

  ...وا�ٓخرة

ق�ل لك يشء، رمبا موقف مدته دقائق خبلق  �ٔ��القيه ا�عوة  و���ن ٔ�مجل ا�عوة يف ا��ن

لكن ال ب�ٔس من التخصص .. مم� بصف�ات عظمي یقوم مقام حمارضات طویالت وكتب وجم�ات

وا�راسة حىت �كون ا�اعیة ملام وشامال لعدة جوانب ؤ�دوات ؤ�جبد�ت وفرعیات حيتا�ا يف 

أ�مر �رهتن جناح هذا .. نفوس الناسالطوی� لت�دید نفس ا��ن وحسره وعبقه يف  ا�عویة مسريته

یة و�دمة ٔ�ج�دات معینة، بل اكن ٔ�مر ا��اة و عاده عن التو�ات الس�یاستب مبوضوعیة ا�اعیة وا

ومؤسسة حق�ق�ة يف ا�و� �ُس�شار ویُؤ�ذ �رٔ�هيا  يف �د ذاته والعلامء يف ما مىض یُعترب سلطة

اتیة �ام لكف ببعض العاطفة ويشء من ا�دون ت�ٔ�ر بتو�ه احلامك و�يق املؤسسات ودون املیل 

  ...أ�مر

لك واملظهر ی�ٔ�ذ �س�بة �مة من الیوم حتول ا��اة ٕاىل جنوم یعاندون املغنیني واملمثلني، صار الش

واملظهر  ،طبعا املظهر �م وال ميكن جتاه�.. �ىل حفوى ا�عوة وجوهرها أ�مروطغى  مه��ا

روع وصايف ونقي وم�ناسق أ�فاكر والعواطف، لكن ما فائدة امجلیل وأ�نیق هو وا�ة لباطن �ٔ 

  ! ٕان اكن �م صاح�ه ال یؤ�ذ م�ه يشء وال یضیف ملس�متعه ش��ا؟ املصطنع امجلال اخلار�
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ة العقل و�ك�في ی�البیة ا��اة یقدمون عروضا یطغى فهيا النقل �ىل العقل، بل مهنم من یلغي �اص 

هل هذا �كفي؟ ما فائدة .. ! ؤ�قوال من فرسوها م�ذ زمن بعید وهكذا�لنقل، نقل أ�د� الرشعیة 

�سمع �ما س�بق ومسعناه وس�سمعه مس�تق�ال ت� الك�� اليت تعلو العینني وأ�ذنني ٕان كنا س 

لك هذا جير �ل�دیث عن اخلطاب ا�یين ا�ي ٔ�حضى .. بنفس الصیغة واللكامت والتفاسري؟

 ،س�ب يف جهر الناسو  دافع فكریة والعقلیة، بل انقلبت فائدته ٕاىلمشلوال �ري قادر �ىل إالضافة ال

���ن والبحث عن بدائل ٔ�خرى ٔ�ن ا��ن صار �اجزا و�امدا و�ري قادر  ،و�اصة الش�باب مهنم

  !! �ىل التفا�ل والتقدم بنفس رس�ة احلیاة الیوم

ي طوی� تلمع وهو ٔ�بعد حِ مع أ�سف، ارتبط ا��ن مبن یدعون ٕالیه ب�ٔمقصة بیضاء ومعم مزر�شة ولِ 

ا��ن ٔ�فسح ؤ�مشل ؤ�كرب من ٔ�ي �دود، .. حىت املضمون ٔ�و، ٕان اكن يف الشلك ريعن ذ� �ك�

لكن شلك ا�عوة جعل بعض عقول م�تبعهيا تعتقد ٔ�ن ا��ن هو ق�وات تلفزیة معینة ؤ�ش�اص 

ق ٔ�مام سالسة عبء و�ائسوى  ما هؤالء يف حق�قة أ�مرو  ،ال �ُسمع من �ريمهمعینون معنیون 

  ...ا��ن و�ساطته ومعقه وجوهره الرائع

ش�یوخ ال �رى م�مك اجهتادا؟ ٔ�ال �رون ٔ��مك �كررون ٔ�نفسمك يف لك � ملاذا � ٔ�هيا ا��اة و

الضیقة لكن ب�سمیات مغا�رة؟ املناس�بات؟ ٔ� ال یبدو لمك ٔ�ن عروضمك حتمل نفس الفكرة الصغرية 

 العقل تقادم وصار م��اوزا وحتتاجون ٕال�ادة بناء ٔ�فاكرمك اس��ادا �ىل ال جتدون ٔ�ن خطا�مك ا�یين�ٔ 

  ! ؟فقط النقلوتوقفا عن النقل والنقل مث 

ضیق نظر�مك امجة مين لكن هديف ٔ�مسى ؤ�كرب، ٕا�مك ب حىت ٔ��ون رصحيا معمك، وال حتس�بوا أ�مر �

عام وصلت ٕالیه بق�ة الشعوب، ���ن وتفاصیل احلیاة جعلمت الناس اليت ت��عمك تزنوي يف ر�ن بعید 
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ّجممتوه حىت اعتقد الناس ٔ�ن ما تقدمونه فقط هو أ�ساس وما دونه ال یصلح لنا قّزممت ا��ن وحَ 

سواء كنا ٔ�فرادا ٔ�و جام�ات ٔ�و حىت دوال، ؤ�ن الشعوب أ�خرى اليت تفعل ما نعتربه حراما وبد�ا 

و�زید من حقد� �لهيم  ،ّساقارا وفُ كفارا وجفا جيعل مهنم) ب ٔ�قوال وف�اوى بعضمكحس(وفسقا 

املناس�بات، هل دی��ا یدعو ٕاىل احلقد �ىل ا�ٓخر ٔ�نه خيتلف عام حنن ود�ائنا �لهيم يف لك 

  ...! �لیه؟

يف القرون الوسطى، �ٓنذاك �ني س�یطرت  ٔ�ورو�يف اعتقادي، ٔ�رى ٔ�ننا الیوم بلغنا ما بلغته 

الك�س�یة �ىل ح�اة الناس وس�یاسة ق�ادهتم، فاكنت تغتين من غباهئم وجتعلهم ر�عا جسدا لس�یاس�هتا 

وٕامنا يف عقول وخطط من  ذاهتا طبعا املشلك مل �كن يف الك�س�یة.. املب��ة �ىل العاطفة والرتهیب

الق�ود و�رسوا أ��الل وحطموا ٔ�فاكر الك�س�یة  سريوها ؤ�داروها، وعندما ٔ�درك الناس ذ� مزقوا

التافهة السفهية وبنوا �ىل ٔ�نقاضها ٔ�فاكر صلبة م�سكة، وصارت الغایة يه �دمة إال�سان 

).. طبعا أ�مر یبقى �س��ا وال یصل �ر�ة الكامل واملطلق(وإال�سانیة دون متیزي وال تقس�مي طبقي 

حتول ا��ن ٕاىل وس�ی� لكسب العقول الضعیفة والقلوب و نفس النقطة،  ٕاىلوصلنا ٔ�یضا الیوم حنن 

وهو ال (، وطبعا یبقى املشلك فمين یت��ون ا�عوة ���ن وا�فاع عنه خلدمة ٔ�هداف معینة احلا�رة

  )...حيتاج ��

لن نقول ٔ�ننا جيب ٔ�ن نقوم بثورة فكریة بنفس الطریقة أ�وربیة، لكن حنتاج لثورة ت�ىش مع وضعنا 

تیة اليت طغت، وحنيي ا ا�ي نع�شه، ثورة �زیل هبا ضباب الفساد الفكري وا��ءة ا�احنن وزمانن

�زید حنن من تطو�ره  مث م�ذ زمن بعید، �ن احلق�ق�ة والفكر الصلب ا�ي ٔ�سس �هبا ٔ�صول ا�

 �كف�نا ما �ایناه.. جهتاد ف�ه، لك من موقعه حىت یصري م�ش�یا مع ما حنن �لیه الیوموحتس��ه واالٕ 
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من التالعب ا�ي حّرف مسارات عظمية يف هذا ا��ن و�كفي ما مت، وما س�مت، اك�شافه الحقا 

، �رید حقا جتاوز هذه الك�وة العظمية الضخم من حتریفات يف تفاصیل هذا الرتاث الفكري وا�یين

  ...والعودة ٕاىل �ادة الطریق

��ن واتضح هلم ٔ�ن من یدعون ٕالیه ش�باب الیوم یت�ه حنو الالدی��ة وإالحلاد ٔ�هنم فقدوا طعم ا

، مير مع لك یوم شدها �ریدون البقاء ف� مه ف�ه دون �زحزح، يف املقابل، احلیاة جتري �رس�ة تزتاید

تتطور وت�شعب وتتفرع �شلك رهیب، هذا الفرق يف الرس�ات خيلق ثالثة ٔ�مناط من  وأ�فاكر

  ):�ىل العموم(التو�ات الفكریة 

�لتو�ه ا�یين حسب ما هو مطروح ویع�ش ح�اة �س�یطة �دا ال یطغى هناك من اكتفى  -

وانتظار حلظة  ، �ىل الهامش،فهيا الفكر بل �سعى ٔ�حصاهبا ٕاىل قضاء ٔ���م يف هدوء

 ا�هنایة؛

الواقع نصیاع لتیار احلیاة اجلارف وجماراة ٕاتباع التو�ه الفكري العاملي واالٕ هناك من اخ�ار  -

تبلغ �د املطلق عند ب�سب م�فاوتة  أ�قل ا��ن وتو�اته، �ىل س�تغناء �ىلاملتطور مع االٕ 

 الك�ري من الش�باب؛

وهناك النوع الثالث ا�ي یعلق بني التیار�ن وحياول ٕاجياد �ا� من التوازن ب�هنام حىت ال  -

دي والفكري احلاصل یفقد جاملیة العمق الرو� املتوفر يف ا��ن، وعظمة التطور املا

 �املیا؛

هو النوع أ�مه  ، یبقىيف احلق�قة ويف نظري ،ثة لكنأ�صناف الثالبني لثالث رمبا هو أ�قل النوع ا

حتق�ق املعاد� الصعبة وقدر �ىل �لق التوازن بني اجلانبني الفكریني الرو�  ٕان اس�تطاعب�هنم ٔ�نه 
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وارزيم خلواملادي التطو�ري س�یعود بنا ٕاىل فرتات جسلت جناح بعض أ�سامء يف ذ� اك�ن رشد وا

س وتدّرس الن�اح الیوم فالن���ة جيب ٔ�ن تعمم وتدرَ  ٕان اس�تطاع هذا التیار.. وا�ن ��ون و�ريمه

  ...صام اليت د�لنا فهيا م�ذ عقود، بل م�ذ قرون ٕان حص التعبريمن دوامة الفُ مجیعا حىت خنرج 

وا��ن، ٔ��شدمك �ام اخ�لفت  إال�سانیة� ٔ�هيا ا��اة ٔ��شدمك، ٔ��شدمك �لك احلب ولك الغرية �ىل 

دا�رة ت�ٔثريمك وم�ا�ر ظهورمك، احبثوا ٔ�كرث واقرؤوا ٔ�كرث وانف�حوا �ىل لك الثقافات والتیارات الفكریة 

ال حت�سوا ٔ�نفسمك يف فكرة وا�دة وجترتوها س�نوات وس�نوات وتنقلوها .. والتو�ات أ�یدیولوج�ة

ح �ىل بعضه، وحنن ٔ�یضا ٕ�ماكننا ذ�، واحلب�ب صىل هللا ل إالنف�الك العامل ق�ِ .. لغريمك وتق�دوه هبا

�لیه و�ٓ� وسمل صاحب ا��ن والفكر ا�ي تدعون ٕالیه اس�تطاع ٔ�ن یوازن بني فكره وح�اته املادیة 

واح�واها ووصل ٕاىل قلوب �ري م�بعیه ؤ��ر فهيم  أ�خرى أ�فاكرواح�ك �لك�ري من ٔ�حصاب 

  ...خ�الفبصدقه وسعة صدره وتق�� ملبدٔ� االٕ 

ملاذا ٔ�سب �ريي؟ ملاذا ٔ�دعو �لیه؟ ملاذا ٔ��ل من لساين مدفعا �لس�باب وا�لعان والقذف وا�هتمك 

ٔ�� وهذا ا�ٓخر جيمعنا نفس الكو�ب ونفس الهواء ونفس املاء ونفس املصري، .. والتقزمي من ا�ٓخر؟

ة لن ٔ�جنح يف عزيل ويف ا�هنایعنه ذه أ�مور ف�ٔبين �دودا تفصلين ٔ��اول ٔ�ن ٔ�حتدى لك هفلامذا 

  ...ٔ�نين ٔ�مام خ�ار�ن فقط، ٕاما �اكمل وحب وتعا�ش، وٕاما تنافر و�الف مث حرب عنه

وا خطا��مك �حلب واحشنوها �لفكر وجتنبوا كرثة النقل حىت ال �سقطوا ٔ�هيا ا��اة والش�یوخ، املؤ 

� علوا من هذا ا��ن وس�یاج.. يف خفاخ التكرار وا�منطیة مث الر�ود العقيل و�سجنوا يف دوامة الغباء

خ�الف ل ح�اة �رمية �لجمیع �ام اكن االٕ حتاد مع لك اخللق من ٔ��لتحق�ق الرغبة الر�نیة يف االٕ 



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 23 

و�رس �دود  وإالبداع�ارضا، ؤ��رر القول ٔ�ن اخ�الف�ا مع �ري� هو ما یفسح لنا جماالت التعدد 

  ...را�ة �برية و�شمل امجلیعالالم�طق والالممكن حنو معامل �دیدة ختلق للك م�ا مسا�ات 

جامل ح�اتنا �ىل هذا الكو�ب يه يف اخ�الف�ا، ال يف منطی��ا و�شاهبنا ٔ�هيا ا��اة والش�یوخ، 

لكن الصدق � ٔ�و�ه ومشارب وميكن ٔ�ن یُصّور  م�ال لكنا حنب الصدق.. لنفس الطریقة وٕاتباعنا

 وا الفكر ودعوا اخللق یبدعون لكّ رق بل ا�رش ال متلوا �لینا الط� .. يف �ٓالف املواقف واملشاهد

  ...حسب ما �شاء

  ...ا�رشوا الفكر بني اخللق، ودعوا اخللق �ل�الق

  

  .والسالم

  

  التوق�ع                                                                    

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

   



                                                          ر 
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�اء يف رساليت السابقة ٔ�ن اخلطاب ا�یين صار هزیال وحمتواه ال �روي الظم�ٔ الرو� والفكري 

قلی� لك�ري من املسلمني، بل وحىت �يق اخلطا�ت ا�ی��ة لبايق ا���ت أ�خرى ٔ�صبحت 

هذا الضعف يف اخلطاب والشح يف إالق�اع �محلو� ا�ی��ة جعل .. املفعول، ٕان مل ٔ�قل �دميته

تغنهيم مبا مه يف �ا�ة ٕالیه من الناح�ة لش�باب ینفر ویت�ه حنو بوا�ت �دیدة �شفي �لیلهم و ا

  ...الفكریة والفلسف�ة وحىت العقائدیة وأ�یدیولوج�ة

رساليت الرابعة س�ٔخصصها لهؤالء ا��ن اخ�اروا إال�شقاق والتو�ه حنو تیارات �دیثة تف�ح ٔ�بوا� 

ر من لك الق�ود، رساليت هاته س�تكون �ٔ�ساس �لمال�دة من احلریة لٕالبداع يف ٕاطار التحر 

  ...والالدینني

لك ذي عقل ك�س فطن یوقن متام الیقني ٔ�ن عروض ا��ن ٔ�صبحت ضعیفة �دا وال �رىق 

يف زمن رسیع وم�طور خيضع ملعادالت معینة، هذا الیوم نع�ش .. خصوصالطمو�ات الش�باب 

  ...ر العامل الرمقي املعقدة معارصة �سا�ِ الوضع حيتاج لفكر رو� �دیث ومقاربة فكری

�ىل عكس إالحلاد رمغ ا�رتايم ٔ�ه� وس�ٔفصل يف قادم (مكسمل ٔ�رى ٔ�ن الالدی��ة تو�ه مجیل �دا 

وس�ب رؤیيت هاته ی�ين �ىل قوة هذا التو�ه ا�ي جيعل من صاح�ه �ح�ا ).. السطور رٔ�يي هذا

تو�ات واملذاهب والثقافات �لك موضوعیة ٔ�كرث من �ريه وشغوفا �لقراءة والتعمق يف لك ال 

جير صاح�ه لعوامل ختلق ف�ه اخ�الال �بريا وال تواز� مرو�ا هذا البحث الك�ري والعمیق .. وواقعیة
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لك هذا البد ٔ�ن جيعل طبعا حيدث يف عق� تضار�ت وتناط�ات قاس�یة �اكد �س�ب � إالنف�ار، و 

ٕا�سا� ٔ�كرث عقالنیة وم�طقا مع رؤیة اس�تداللیة قویة �دا تصحبه يف ر�لته  من الباحث الالدیين

  ...امل�شودالتوازن والثبات الشاقة والطوی� حنو 

قلت ٔ�نين ٔ��رتم الالدی��ة ٔ�كرث من إالحلاد، ٔ�نين ٔ�رى يف أ�وىل م�طقا ورشدا ؤ�رى يف الثاين ش��ا 

ء والفالسفة ا�ي اخ�اروا مراجعة تو�اهتم، �ىل من النقص العقيل وإالس�تداليل، والك�ري من العلام

بعدما رٔ�وا يف ٔ�د�هنم اليت س�بق هلم اعتناقها ٔ�هنا ال �س�تجیب  ،ٔ�وال �ٕالحلاد بدؤوارٔ�سهم د�اكرت، 

ت��وها عن اق�ناع، وبعد ر�� طوی� وشاقة من البحث العلمي املادي ملنطق مه ٔ�سسوه وم�ادئ 

ن هذا الكون الفس�یح �دا واملنظم �شلك م�ايل �دا وفق واحلا�ة الروح�ة املل�ة ت�ٔكدوا �ٔ 

معادالت حمسوبة بطریقة خراف�ة ال ميكن ٔ�ن ی�ٔيت من عبث وال ميكن ٔ�ن ال �س�متر ملالیري الس�نني 

لكام طال الزمن زاد تعق�د هذا الكون ٔ�كرث وصار  ،دون اخ�الالت تع�ل �هنایته، بل �ىل العكس

ؤ�ن هذا الكون  ی��ازلون عن فكرة إالحلادلك هذا جعلهم .. ق�لٔ�كرث انتظاما و�رت��ا عام اكن من 

ت�ٔكدوا ٔ�نه �اء بفعل طاقة خضمة وقویة يه من حتمكت وتتحمك  �اء �لصدفة و�ش�ٔ �شلك عبيث،

نعود لهزا� اخلطا�ت ا�ی��ة وأ�ج�دات اليت ٔ�صبحت يف لك تفاصی� وحتولوا ملناقشة أ�د�ن، و 

اكنت الك��سة �س�تغل ا��ن  ئ�س�یة، هنا نعود لعرص أ�نوار �نيلر ختد�ا بعیدا عن ٔ�هدافها ا

 ینحون م�حى الالدی��ة�ٓنذاك ٔ�هداف ٔ�خرى اليشء ا�ي جعل �البیة املفكر�ن والعلامء والفالسفة 

  ...وحياربوهنا �لفكر والعمل
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نتقاالت التارخيیة املتعلقة �لفكر والعق�دة صیا من �الل حتلیيل املتواضع لالٕ هذا ما ٔ�ق�نع به خش 

طبعا ٔ��رتم امجلیع جبمیع تو�اهتم ؤ�ق�ل .. والفلسفة ودراسة العدید من مواقف املال�دة والالدین�ني

�شلك  أ�قلٔ�ي اخ�یار عقائدي طاملا یقدم صاح�ه ٔ�دلته املق�عة �ل�س�بة � اليت جتع� راضیا، �ىل 

  ...�س�يب، �ىل اخ�یاره هذا

بعدما ارت�ٔوا  ل مسرييت ا�راس�یة والعملیة والبحثیة التق�ت الك�ري ممن اخ�اروا إالحلاد والالدی��ة�ال

 ٔ�ؤ�ن ا��ن، ٔ�و بتعبري ٔ�حص الوضع ا�یين واخلطا�ت ا�ی��ة، ال �رتقي ملا حيتاجونه سواء فكر� 

 ال تعرب عن حىت روح�ا، بل مهنم من اكن الس�ب يف �ر�هم ���ن هو ترصفات املسلمني اليت

طبعا واقعنا وجممتعنا، املتناقض مع أ�سف، جعل هؤالء املال�دة .. ٕاسال�م ا��ن یّدعون

وٕاال  والالدین�ني حيتفظون هبذه التو�ات يف دوا�لهم وال �س�تطیعون إالفصاح عهنا �لك ٔ�رحيیة

ايت وحوارايت العمیقة ٔ�مجل �لسايت ونقاشٔ�ْصِدقمك القول ٔ�ن و  ..تعرضوا �لنفي والعزل والطرد جممتعیا

واملؤ�رة اكنت مع هؤالء أ�صدقاء ٔ�نين كام قلت يف البدایة هذا اخلیار جير صاح�ه �لبحث والقراءة 

تب السلف النبویة وكُ  ٔ�كرث من �ريه، ولو ٔ��ذ� التد�ن مبعیار البحث يف تفاسري القر�ٓن والسرية

 ممن ال زالوا یعتنقون ا��ن �لفطرة وإالمعیةوجم�ات التارخي إالساليم لاكن هؤالء ٔ�كرث تدینا �ك�ري 

  ...والتبعیة والنقل

ٔ�ن �س�متروا يف قراء�مك وقراءا�مك وحتلیلمك ) مجیع املال�دة والالدین�ني(رساليت ٕالیمك � ٔ�صدقايئ 

الوضع احلايل حنو أ�حسن وموضوعیتمك �ّل لك ذ� ی�ٔ�ذمك لبلوغ حقائق وتفسريات ونتاجئ تغري 

حبثمك  ..ق وإال�سانیة والرو�انیة السلميةوالصد �ٓفاق بعیدة ملیئة �حلق واملنطقوتبلغ �مك ٕاىل 

 ،وتعمقمك ال ميكن ٔ�ن �كون � ن���ة ٕاال ت�، لك من موقعه ولك حسب ٕاماكنیاته ومؤهالته
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�رمية  روح�ة وفكریة والهدف طبعا وا�د وهو �رس امجلود الفكري والرو� احلاصل حنو ح�اة

  ...مطمئنة، طبعا �ل�س�بة لمك ولنا ٔ�یضا حبمك ٔ�ن أ�مر هيمنا مجیعا وهيم إال�سانیة �شلك ٔ�مع ؤ�كرب

طبعا ال تفوتين الفرصة يك ٔ�حتدث مع من اخ�اروا إالحلاد مكوضة حىت یقال عهنم ٔ�ن عقوهلم نرية 

� ٔ�صدقايئ، املس�ٔ�  ..وذ�یة ؤ�هنم اس�تطاعوا �رس ٔ��الل الرجعیة والت�لف حنو التحرر والتقدم

مس�ٔ� فكر واعتقاد وم�دٔ� ال مس�ٔ� ل�سة س�ٔل�سها حىت یقال عين ٔ�نين ٕا�سان عرصي، املس�ٔ� 

اخ�ار إالحلاد  هناك صنف �ٓخر.. در و�رحي القلب و�سعدهمس�ٔ� را�ة فكریة ورو�انیة ختاجل الص

ضمري وحماس�بة من النفس دون ت�ٔن�ب �ل )اليت ختالف ا��ن وحيّر�ا(املادیة  حىت ميارس رغباته

ٔ�ت�ٔسف �ىل �اهلم ٔ�ن �ا�هتم �س�یطة �دا ول�س للك �ایة ؤ�عرف ٔ�نوا�ا من هؤالء وا�متع، 

، و�ىل أ��لب م�ل هؤالء یصل هبم احلال ٕاىل ٔ�ساسا ح�اةمدى بعید، بل ل�س لها �س�یطة 

  ...إالصابة �الكتئاب ورمبا بلوغ �د إالنت�ار

اخ�اروا إالحلاد عن اق�ناع لكن مل یتو�وا �لبحث د�ن ا��ن بعض املل�ٔ�یضا �دث ٔ�رید ٔ�ن �� 

والبد هنا ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ن احلق مصطلح فلسفي خيتلف تعریفه (وا�راسة والتنق�ب عن م�افذ احلق 

بل اخ�اروا ٔ�ن �ركزوا �ىل بعض ) من فرد �ٓخر حسب املوقع والثقافة واخللف�ة الفكریة وا�ی��ة

وفش� و�دم قدس��ه وقداس�ته،   نظرمه، عن ضعف ا��ن مكنظومةتعرب، يفالنقاط املعینة اليت 

وحتولوا ٕاىل د�اة ومشاخي لٕالحلاد، یتو�ون لضعاف الفكر من املسلمني ویت�دوهنم يف م�اظرات 

ؤ�شري ٔ�یضا هنا (ٔ�هنا تصب لصاحلهم وجيعلوهنم یق�نعون جباملیة إالحلاد ومعقه ؤ�ن ا��ن ج�دا یعون 

م�ظومة فاش� تن�ين �ىل ��س ) إالسالم فقط، بل حىت �يق ا���ت ٕاىل ٔ�نين ال ٔ�حتدث عن

إال�سان ومقعه فكر� وحرمانه من إالبداع واحلریة اليت حيتا�ا ملامرسة ما حيلو � دون ق�د ٔ�و 
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 لصنف ا�ي حتدثت عنه يف الفقرة ٔ��اله وحنصل �ىل مل�د�ن �ٕالمس� من هذا الباب نعود .. رشط

ٔ�قول لمك � ٔ�صدقايئ ٔ�ن .. فقط بعیدا عن الهدف ا�ي �سمو ٕالیه إالحلاد كتو�ه فكري والصفة

��اكء وأ�د� والربهان وإالس�تدالل، موا�ة رشیفة الفكر احلق�قي ال حيارب فكرا �ٓخر بل یوا�ه 

وا�يك العاقل هو ا�ي حيرتم التنوع والتعدد وال یبحث عن جعل الناس یت��ون فكره ومحولته 

رمبا .. الفكریة، وال جيعل من ذاته حمور العامل ؤ�ن الناس جيب ٔ�ن خيضعوا � وی��عوا ما هو �لیه

�اقش يف لك هدوء بعیدا عن ال�شاحن والرصا�ات � خنتلف لكن خنتلف �لك إال�رتام واحلب ون 

  ...ا�انیة ذات العواقب الاكرثیة، والتارخي �ري شاهد �ىل هذا

اش�هترت قصته بني الناس هو ا�كتور مصطفى محمود ٔ�سلموا ف� بعد و  ��نرمبا ٔ�شهر املل�د�ن ا

من ؤ��م قىض فهيا لیايل طویالت ) ٕان حص التعبري(س�نة تقریبا وهو یعتنق إالحلاد  30ا�ي قىض 

البحث والقراءة واملقارنة والت�لیل والتفسري حىت بلغ احلق، �ىل أ�قل �ل�س�بة �، وصار م�اال 

دم بعد عودته لٕالسالم �دة روائع ٔ�دبیة وفكریة �لعامة �لها جتیب عن بعض و�ا� تُدرس، وق

.. لش�باب التائه واملل�د�ن وحىت املسلمني و�ري املسلمنيوتقدم م�افذ ؤ�بوا� �دیدة �  ال�ساؤالت

ال ٔ�قصد نفس ( ویبقى هذا املثال من ٔ�فضل أ�م�� اليت �رید ٔ�ن یصل ٕا�هيا الك�ري من املال�دة

ٔ�ن �س�تف�د من حبو��مك ؤ�عاملمك يف ٕاطار من إال�رتام املتبادل ، �رید )ور مصطفىمسار ا�كت

  ...واحلب السائد وإال�سانیة امل�شودة
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فذاك اخ�یارك ؤ�� ٔ��رتمه ؤ��رتم لك تفاصی� ؤ�طلب م�ك ٔ�ن حترتم  ٔ�و الدی��ا ٔ�ن �كون مل�دا

طاملا ٔ�ن لكینا یب��ان تو�هام �ىل ق�ا�ات وم�ادئ، ؤ�متىن ٔ�ن جتمعنا الفرص حىت  ٔ�یضا اخ�یاري

  ...ع بذ� ملا يف ذ� من م�عة حقاو�س�متت ن��اقش ونت�اذب ٔ�طراف احلدیث

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿    



                                                          ر 
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ح�اتنا تن�ين �ىل مفارقات ومقار�ت، نقارن اليشء �ليشء حىت �س�تطیع حتدید قمية أ�ول 

دو� دامئا ما نقارن  20حنن �شعب عريب یت�ٔلف من ٔ�كرث من .. ؤ�فضلیته �ىل الثاين ٔ�و العكس

احلیاتیة ونعمتد �ىل هذه املقارنة لتصنیف ٔ�نفس�نا يف لك أ�مور ) ٔ�ور� ؤ�مر�اك(ٔ�نفس�نا بدول الغرب 

  ...حتجمي ذواتناو 

يف كنفه ؤ��مل عنه الك�ري ٔ�ين ٔ�ح�ك  ون �لعرب، رسا� �اصة لعامل ٔ���شرساليت ا�ٓنیة س�تك

  ...بتفاصی� م�ذ ٔ�ول رص�ة يل يف الوجود

ٔ�ما ق�ل ذ�  إالسالم،رب ا�ي بدٔ� �شلك �س�تحق ا�راسة مع جميء كثري م�ا یعلمون �رخي الع

مٔ�ى �لعبث والالنظام، ح�اة حمورها ا��ر ا�ي یع�ش ٔ��ل هدفني فقط،  فقد اكنت ح�اهتم

أ�ول هو الت�ارة، و� لتعاسة من ال جتارة � ٕاذ س�یكون �ادما وعبدا عند السادة، والهدف الثاين 

ح�اة �د �ادیة وال .. وما ٕاىل ذ�هبر�ة من �الل ا�لیايل امحلراء بلون امخلور واجل�س هو املتعة ا�

نظام فهيا، ح�اة تطغى فهيا الق�لیة وأ�هلیة، لك ق�ی� تع�ش من ٔ��ل نفسها فقط وتقطع الص� مع 

�ريها، سوى من ٔ��ل الرحب والت�ارة ف�ٓنذاك ميكن التنازل، ومك من جتارة �ري راحبة حتولت حلروب 

العرب وسهو� التحمك فهيم من طرف �يق  طاح�ة بني الق�ائل، اليشء ا�ي زاد من ضعف شوكة

  ...احلضارات اليت س�یطرت وهمينت يف فرتة ما ق�ل جميء إالسالم

صار �لعرب هیبة وقمية بني حضارات العامل، ح�ث جعل  وبدایة �زول الو� بعد جميء إالسالم

دة حول حصح ا�متثالت وأ�فاكر ا�متعیة السائإالسالم یو�د لكامت الق�ائل ورّص الصفوف و 
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طرق الع�ش ؤ�هداف الع�ش ووسائل الع�ش، وجعل �لعرب دو� ذات نظام ومؤسسات حتفظ 

نظام وهذا الب��ان لس�نوات اس�متر هذا ال .. احلقوق وحتل اخلالفات وتؤطر الناس و�رعى مصاحلهم

 قرون صامدا ٔ�مام املغر�ت واملصاحل ا�اتیة ؤ�جنب ٔ�فاكرا و�لامء اس�تطاعوا البصم �ىلوعقود مث 

  ...سب ختصصه وحسب جمال ٕابدا�ه ومع�قوة هذه ا�و� وهذه احلضارة لك ح 

العرب ٔ���م اخلوايل، رمبا رقت قلوهبم لزمن طغت ف�ه �زواهتم ؤ�هواؤمه �ىل طمو�ات  رمبا حنّ 

احنرفوا عن طریق ا�د واحلیاة الكرمية العامرة �حلب وإال�سانیة ومنت ف� .. عقوهلم و�ا�ت ٔ�روا�م

  ...القدمية، ويه ما ٔ�مسها القر�ٓن �جلاهلیة أ�وىل�هنم بذور أ��نیة وا�اتیة والغا�ت الزنواتیة ب 

طبعا هذه العودة مل �كن حلظیة بل اكنت عبارة عن انتقال بطیئة لكهنا معیقة وراخسة، وبلغت 

 وهزا�ٌ  ضعٌف .. حق�تهس�تعامر الغريب وّجعل �هنایة ٔ�واخر حمك الع�نیني ا�ي حطمه االٕ ذروهتا يف 

دا�لیة عند العرب زادها املس�تعمر شدة بدسه ٔ�فاكر �اء هبا �ىل ظهر ا��بة واكنت يه 

والیوم ها حنن جنين .. ٔ�یقن وخطط ٔ�یضا ملو�د خرو�ه وعودته لبالده وملكره اس�تعامره احلق�قي ٔ�نه

  ...نتاجئ ما وصلنا ٕالیه ب�ٔیدینا مث ب�ٔیدي من اح�لو�

ٔ�� ٔ��متي ٕاىل املغرب وهو ب�ي، ساكنه .. لرسا� ٔ�رید التن��ه ٕاىل يشء �م �دايف صلب هذه ا

ؤ�جزاء موریتانیا  اجلزا�ر وتو�س وبلغوا حىت لی��اأ�صلیون مه أ�مازیغ، وهو من سك�وا ٔ�یضا 

لكن الیوم وبعد البحوث والت�الیل  لساكنة املغرب الك�ري، وب�ا� ٔ�خرى، هذا یبقى أ�صل القدمي

قد اخ�لطت  ا الحقا مت ٕاثبات ٔ�ن أ�صولرى يف بعض ب�ان العامل وس�مت تعمميهی��ة اليت جتُ اجل 

�شلك رهیب وجعیب، وان�يئ �لعرب ٔ�و أ�مازیغ ٔ�و ٔ�ي ٔ�صل ٔ�و حضارة ٔ�خرى ال هيم بقدر ما هيم 

ونتلكم  تت�ىن العربیة لكغة ٔ�وىل ٔ�و �نیة املغرب و�يق ب�ان املغرب الك�ريوضعي احلايل، الیوم 
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 حنن الیوم نعترب).. ت املس�تعمر�نلغا(�خ�� بله�ات ان��قت عن العربیة �ٔ�ساس وبعض ا�لغات ا

عر� رمغ ٔ�ن التارخي املغريب مر مبنعطفات �ري ما مرت به ش�به جز�رة العرب، وخنضع لش�به ما 

  ...ختضع � ت� املنطقة من م�ٓيس وتو�ات واخ�یارات ؤ�سس س�یاس�یة واق�صادیة

طبعا حنن �عرب ٔ�درى حبالنا من �ري�، وواقعنا مع أ�سف ال ميكن وصفه .. د ملوضوع الرسا�ٔ�عو 

حنن من صارت ٔ��الم�ا يه الزواج والعمل والسكن مع العمل ٔ�هنا حقوق يف .. سوى �لبؤس

أ�صل، حنن من حيارب الناحج حىت ُحيبط ویفشل وال تقوم � قامئة، حنن من نع�ش الفصام بني 

وجنلس يف املقايه ، حنن من �رتدي ِبذ� القايض ؤ�قوالنا، نقول ما ال نفعل ونفعل ما ال نقول ٔ�فعالنا

ونوزع ٔ�حاكم�ا �ىل الناس جما� ) �ىل النوافذ �ل�س�بة �ل�ساء ٔ�و(ؤ�راكن الشوارع �ىل الرصیف 

ق�ا ٔ�ن بی��ا �دودا ؤ�ن من �ىل اجلهة أ�خرى وبدون حق ٔ�و حىت �مل وحبث وحتقق، حنن من صدّ 

من احلدود مه لنا ٔ��داء رمغ ٔ�ننا �ىل نفس ا��ن ولنا نفس ا�لغة ونع�ش تقریبا نفس احلیاة واملعا�ة، 

حنن من نتقاتل ٕاذا اخ�لف�ا يف املذهب واملعتقد والطائفة، حنن من جعلنا من الرتبیة عقا� وعنفا 

تقریبا، ومن جنح حنن من �راود� الفشل يف لك يشء .. ء احلضارة وا�دبدل ٔ�ن �كون ف�ا ؤ�داة لبنا

بی��ا فهو طفرة �درة احلصول و�س�تحق لك التبجیل ٔ�نه جنح يف جو ی��فس الفشل مع لك 

  ...شهیق

رساليت لنا، حنن العرب، لن �كون صعبة ال�شفري وال غریبة وال صعبة الت�لیل والفهم، رساليت 

رساليت لنا يه .. نتاجئها حقا تعود �لینا ببعض النفع واخلري م�ا لبعض اجلهد �لّ �س�یطة �دا وحتتاج 

، ٔ�حتدث مع لك العرب فقط ؤ�حتدث مع العرب ل�س املسلمني.. القراءة، ٔ��ل القراءة � ٔ�مة اقر�ٔ 

عقائدمه، اقرؤوا ٔ�رجومك، اقرؤوا يف جماالت ختصصمك وحىت يف �ري �خ�الف د��هتم وان�ءاهتم و 



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 35 

، فاملثقف ٕاذا انف�ح �ىل �ري جما� صار ٔ�كرث ٕابدا�ا يف جما�، اقرؤوا حىت متتلئ عقولنا وتصري ذ�

�النا یصري ٔ�حسن ویوم�ا  نفعا، اقرؤوا �لّ  ٔ�ثقل وز� وتثقل ٔ�لس�ن��ا عن ال�م مبا ال ینفع وال �ردّ 

  ...ٔ�تدرون ما يه نقطة حتول الغرب يف عرص أ�نوار؟.. یصبح ٔ�مجل وواقعنا �زهر

و�سهیل معلیة �رش الك�ب  )اليت ا�رتعها یوهان غوتنربغ( �ٓ� الطبا�ة نقطة التحول يه ت�ّين 

وال�شجیع �ىل القراءة، اليشء ا�ي ف�ح �� عظ� ٔ�مام نور العمل وانقشاع حساب اجلهل وأ�م�ة 

العرب مع أ�سف رفضوا اس�ترياد .. وظهور العلامء من لك أ�قطاب ومن خمتلف الطبقات ا�متعیة

وبقي أ�مر حمصورا عند ف�ة قلی� من  �ٓ� الطبا�ة اليشء ا�ي صعب معلیة ان�شار العمل واملعلومة

  ...�اد العظمي فعاش يف سواد ٔ�م�ته و�الناس، ٔ�ما السو 

دعو� نقرٔ� ونقرٔ� ونقرٔ� �� خيرج من بی��ا من �ك�ب ویطور ویبدع ف� حيب، هیا �زر املك�بات 

 ونس�ن�س�تقر يف عقولنا وتنجب ٔ�بناء �ددا حي  حىت �زیل الغبار املرتامك �ىل الك�ب وجنعل محو�هتا

  ...� مما حنن ف�هورمح�أ�وضاع و 

..  نظرتنا ٕاىل التعلمي سواء كنا حكومات ٔ�و شعو�ريغیمن الواجب ت  ودامئا يف ٕاطار القراءة ٔ�رى ٔ�نه

ندرس يك �رتقي ا�وق العام ویتحسن .. التعلمي �ایة يف ذاته ول�س وس�ی� لبلوغ الوظیفة والعمل

العمل س�ی�ٔيت �شلك �ري م�ارش .. يف هنایة أ�مر ، �س��ا،وضع ا�متعي ال يك حنصل �ىل معل راقال

ر معيل ؤ�بدع ف� ٔ�معل ؤ�حتول �ملوازاة مع القراءة والتعمل، وطاملا ٔ�� ٔ�نف�ح �ىل التلقي والتعمل س�ٔطو 

ؤ�شري هنا ٕاىل ٔ�ن الك�ري من .. ٔ�كرث من جمرد م�تج مادة ؤ�دواتم�تج ٔ�فاكر وصانع فكر  ٕاىل

الناحجني يف الفن والر�ضة يف دول غریبة �دیدة یع�شون يف رفاهیة مادیة �برية ورمغ ذ� اخ�اروا 

مه يف غىن عن ت� .. اس�تكامل دراس�هتم حىت بلغوا شهادات �لیا اك�كتوراه واملاجس�تري والهندسة
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املادیة، لكن یبقى شغف العمل واز�ا جير صاح�ه حنو ال�ش�ث �لتعمل �ام اكنت  الشهادة من الناح�ة

  ...الظروف ٔ�ن التعمل كام قلت یبقى �ایة يف ذاته ول�س وس�ی�

الر�ضة ملدة طوی� �دا س�یفقد  ما ینطبق �ىل عضالت اجلسم ینطبق �ىل العقل، ٕاذا �ر�ُت 

 العودة ٕا�هيا، كذ� أ�مر �ل�س�بة �لعقل ا�ي جسمي الرغبة يف ممارس�هتا وس�ی�د صعوبة �برية يف

س�س�تصعب القراءة يف بدایة أ�مر وسرتاوده فكرة �ر�ها مرة ٔ�خرى مث العودة ٕاىل احلیاة الروتی��ة 

لبعض الت�دي والصرب والعزمية وإالرادة من ٔ��ل الثبات العادیة السه� �ري املتعبة، هنا حيتاج املرء 

  ...وإالس�مترار

ه بعض املعارف ا��ن یواضبون �ىل القراءة �شلك مس�متر، وهناك م�مك من الحظ لك م�ا �ی

الفرق عند من التحقوا �ر�ب القراء بعد طول جهران وتبني هلم ٔ�ن الشخصیة والرت�یبة النفس�یة 

  ...تغريت كثريا وحتس�ت مع لك كتاب ولك مؤلف ولك جم� ولك روایة �اصهتم وإالج�عیة

ا ٔ�مر إالس�هتالك؟ مىت س�ن��ج؟ مىت س�نغري واقعنا وواقع العامل ونبصم التارخي ٔ� ال �كف�ن.. � عرب

ببعض ملساتنا؟ مىت س�نصوب نظر� جتاه ما �س�تحق وما س�یعود �لینا و�ىل �ري� �لنفع واخلري؟ 

  مىت س��حول من جمرد مق��ن و�بعني ٕاىل رائد�ن وقائد�ن وملهمني؟

طوىب .. مس ید من حتب وتغاز� بنظراتك احملبة الولعةما ٔ�مجل مداعبة ٔ�وراق الك�ب، ؤ�نك تال

  ...ملن ذاق هذه احلالوة وانغمس فهيا وخصص لها زم�ا من یومه ميارسها

اق�ناءها  ، خصوصا التالم�ذ والطالب،رمبا الك�ب الورق�ة �الیة ا�مثن ول�س يف اس�تطا�ة امجلیع

  :�شلك دوري ومس�متر، وللك هذا بدائل
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كتاب ميكن ٔ�ن ٔ��سب ثواب بعض ٔ�صدقايئ ؤ�جشعهم �ىل القراءة ٔ�یضا ٕاذا ٔ�ردت قراءة  -

 ا ٔ�كرب مهنا �مثن ٔ�قل؛�مّ ف�ٔتبادل معهم ما معي من كتب ؤ�س�تف�د مما معهم وهكذا س�ٔقرٔ� ك

ا واملسامهة فهيا �ك�اب مقابل هناك ٔ�یضا مجعیات تت�ىن الفكرة ٔ��اله ميكن البحث عهن -

 ئات من الك�ب اليت تربع هبا �ريي؛س�تفادة من قراءة العرشات ورمبا امل االٕ 

رمبا س�ٔتبع مو�ة التك�ولوج�ا احلدیثة وس�ّٔمحل الك�ب �ىل لوحيت إاللكرتونیة ٔ�و هاتفي و  -

 هاتفي ال یفارقين ٔ�ی� كنت؛ٔ�ن يف �يل و�ر�ايل طاملا احملمول ؤ�قرؤها 

ن ٔ�هنا نقمة و�ذاب وهللا شاهد �ىل قويل، ومك الناس حمرومون من هذه املتعة ویظنو ،القراءة م�عة

لطاملا نتغىن �لغرب وجناح �سه وتقد�م وجامل ح�اهتم و�متىن ٔ�ن �كون ب�هنم ويف بالدمه؛ ال .. و�ٓبة

ٔ�فهم �یف لنا ٔ�ن �متىن ح�اهتم ونق�مه يف ل�سهم ؤ�شاكهلم وحفالهتم وال نق�مه يف بعض ٔ�مجل 

ٔ��ىس مشهدا يف بالد الغرب لر�ل  ال ميك�ين ٔ�ن.. ؟ غریب ٔ�مر� وهللا! أ�مور اكلقراءة م�ال

ٔ�غبطته .. طاعن يف السن جيلس يف ر�ن �ل�سول وميسك يف یده ا�ميىن كتا� یغرق بني سطوره

  .كثريا ح�� رٔ�یته

رض والوطن، هیا �كرس حواجز الكسل وامجلود العقيل، هیا � عرب، هیا � من و�دتنا ا�لغة وا�ٔ 

كفا� جعزا وتوا� و�سویفا، وهللا ٕان أ�مر لتعدى لك هیا نعمل وجنهتد ونقرٔ� ونطور ذواتنا، 

اخلطوط امحلراء وجيب ٔ�ن ننقذ ما ميكن ٕانقاذه وٕاال فالنتاجئ ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون اكرثیة، بدٔ�� جنين 

بعض مثارها مبا ندونه یوم�ا من ٕاجرام واحنراف وفساد وهتا� و�رشذم وسزيید أ�مر سوءا مع توايل 

  ...أ��م
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ك أ�مر مجیعا ق�ل ٔ�ن نُدرك وال یبقى ٔ�ي جمال لٕالصالح والتعدیل والتصحیح وٕا�ادة البناء هیا ندر 

أ�مل �ق رمغ قلته وس�ن�ش�ث مبا بقي ونؤمن بذواتنا ؤ�نفس�نا وقدرتنا �ىل صنع ج�ل .. وال�ش��د

مغري ومصلح و�امل یطوي زمن الت�لف والبؤس ویصنع ثوابت ا�د والن�اح، �ىل ٔ�مل ٔ�ن �مكل 

  ...ٔ�ج�ال الالحقة هذا املشوار وتفلح ف� مل نفلح ف�ه حننا

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

   



                                                          ر 
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یمت وصفها �ٕالرهابیة، ینحرص وجودها، ٔ�و لنقل  �الل العقود أ��رية اعتد� �ىل ظهور تنظ�ت

ٔ�شهر هذه التنظ�ت يه طالبان مث القا�دة ؤ��ريا داعش اليت ال زالت .. متركزها، يف الرشق

ا هذه التنظ�ت دامئا ما لفها الغموض و�امت حوله.. ت�شط رمغ ضعف شوكهتا يف ا�ٓونة أ��رية

 ر متویلها؟ وهل �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �القةوما مصاد العدید من ال�ساؤالت، �یف ت�ش�ٔ؟

لن ٔ�خوض يف لك ما هو س�یايس ٔ�نين لست خببري س�یايس، وحىت ٕان كنت  طبعا.. هبا ٔ�م ال؟

  ...كذ� فكوال�س الس�یاس�یة ٔ�كرث عمتة من سواد لی� يف غیاب القمر

�ٔ�ساس مو�ة ملن ملؤسسة معینة، بل س�تكون رساليت هاته لن �كون مو�ة لتنظمي معني ٔ�و 

رساليت س�تكون ملن اكنوا معنا وحولنا واخ�فوا بني .. حيملون ویت��ون الفكر ا�اعيش ٕان حص التعبري

  ...اق�نعوا مبا یعرضه من بضا�ة ٔ�یدیولوج�ة م التحقوا �لتنظمي الفالين ح�ثصبح وعش�یة ٔ�هن

ٔ�هنا تطبق ا��ن إالساليم ام جيب و تّدعي ٔ�هنا تت�ىن إالسالم ك ،و�ريها ،اليت ذ�رهتا لك التنظ�ت

حبذافريه كام �اء وتؤسس �� مبنطق معني یغري من �ش�بعوا خبطا�ت معینة تدعوا لفصل 

املسلمني عن �ريمه ؤ�ن �يق ال�رش مه ٔ��داء �لمسلمني ووجب حمار�هتم والسعي �لقضاء �لهيم 

الطریقة اليت یق�نع هبا هؤالء  غریب هذا أ�مر حقا وأ�غرب هو.. ومقاطعهتم مقاطعة �مة اكم�

  ...الش�باب بوجوب حماربة من خيالفهم يف ا��ن واملعتقد وحىت املذهب
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م�طق صائب ؤ�ن الغرب حقا �دو لنا ووجب �لینا  ،و�ريها ،ٕاذا افرتضنا ٔ�ن م�طق داعش

 مقاطعته مث حماربته هل من ا�اكء ٔ�ن ٔ�متركز يف م�طقة بعیدة �دا عنه، ٔ�سكن يف �هوف ج�الها

ؤ��رصد من مه �ىل دیين ومليت ٔ�ق�لهم ؤ�رسق ٔ�سلحهتم اليت اشرتوها من �دوي ؤ�س�تقوي ببعض 

الش�باب املغرر به، هبذا س�ٔ�ون قادرا �ىل موا�ة العدو؟؟ من املس�تحیل قطعا الفوز يف هذه 

  املعركة اخلارسة ق�ل بدا�هتا، ملاذا؟

من صنعه ویعرف ماكمن  أ�صليف  اخلسارة مضمونة ٔ�ن السالح ا�ي س�توا�ه به �دوك هو

ضعفه وقوته، وحىت ٕان اس�تطعت التحمك هبذا السالح فكن �ىل یقني ٔ�ن �دوك � من العتاد 

العسكري ما لن �س�تطیع ختی�، خصوصا ٔ�ن ا�ول العظمى الیوم و�ت جزءا من حبهثا العلمي يف 

وطرق احلرب  سرتاتیجیات العسكریةأ�سل�ة ٔ�و االٕ س��ل تطو�ر اجلانب العسكري، سواء 

مث � صدیقي الغیور �شدة �ىل دینك ٔ�مل تقرٔ� يف سرية صاحب الرسا� وا��ن ٔ�نه اكن .. �وح�َ 

ٕا�سا� م�عا�شا �ر�ة �برية �دا، �ا�ش ا�هيود وأ�ق�اط واملس�یحیني و�ريمه واخ�ار السمل يف لك 

بتدٔ�ه اخلصم بذ� �االته وقدم ید ال�سامح مصاحفا هبا لك من �الفوه، وما �ارب ٔ��دا حىت ا

  ؟! وتعرض �لرضر م�ه

�ري� الناحج واملتفوق و�كرب ف�نا الغل  �رش د�اوى البغض واحلقد جتاهرصا�ة ال ٔ�س�توعب �یف تن 

بل هناك ممن یصعدون املنا�ر و�س�ت�دمون مصطل�ات رشسة .. جتاهه ٔ�نه بلغ ما مل �س�تطع بلو�ه

ملاذا هذا احلقد؟ ملاذا ال ... اك وجنحوا يف كذأ��داء هللا فعلوا هذا وبلغوا ذ: يف حق �ري املسمل

نعكف �ىل ٔ�نفس�نا ٔ�یضا و�ركز قوا� حىت ن�ين ذواتنا وجممتعنا كام جنح �ري� يف ذ�؟ ملاذا نقدس 

ٔ�نفس�نا و�س�تعمل ٔ�دوات من ا��ن حىت نربر فشلنا وند�دغ عواطف�ا، خصوصا ت� ا�ٓیة من 
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رجت �لناس، وال �مكل ا�ٓیة فرنى ٔ�ن يف القضیة رشط سورة �ٓل معران اليت تقول ٔ�ننا �ري ٔ�مة ٔ�خ

وإالميان ��، ثالثة مسائل لو ال �كمتل املعىن دونه وهو أ�مر �ملعروف وا�هن�ي عن املنكر 

ٔ�ن �ٓمر �ملعروف ل�س �لرصاخ .. جسد�ها كام ی��غي وكام حيمتل معقها لبلغنا ما بلغ الغرب ٔ�و ٔ�كرث

والناس و�شب اخلالفات معهم، ٔ�ن ٔ��ون �ٓمرا �ملعروف �كف�ين يف أ�زقة واجلدال مع أ�هل 

جتس�یده من �الل حسن �لقي وحسن اجهتادي ف� ٔ�حب والن�اح يف بلوغ هديف الك�ري والت�يل 

ٔ�ن ٔ�هن�ى عن .. ببوادر إال�سانیة، لك هذا س�یجعل مين نرباسا لغريي وم�ال �لمعروف ف�ت�ٔ�ر يب

�ل واجلرم، وهنا ميكن اس�تحضار احلدیث النبوي الشهري املنكر، ل�س �لرضب وإالعتداء والق 

ا�ي صنف ا�هن�ي عن املنكر ٕاىل ثالث مراتب، ٔ�ولها �لید، طبعا ل�س �لصفع والرضب وٕامنا 

ٕ�ظهار حماسن فعل العكس والت�ٔثري يف فا�ل املنكر بطیب فعيل وجنا� و�ركزيي �ىل ٕاصالح 

ج يف إالس�مترار �ىل سوء �ا� ٕاذا و�د نفسه يف ر ش��ا من احلذايت، ذ� ما س�یجعل يف صاح�نا 

مث �لفم، من �الل دعوته حبسن ال�م وطیب ا�لسان �لت�يل عام هو  حمیط ميلؤه ٔ�هل املعروف؛

�ىل أ�فعال  اء والعطف واحلب وح� س��عكس ما يف القلبف�ه، ؤ��ريا �لقلب من �الل ا��

ٔ�ن ٔ�ؤمن ��، .. ٔ�یضا املنكر و�ىل صاحب ا�عوةخلري �ىل فا�ل وسرنى رد فعل مجیل یعود �

قط، بل ٕ�عامر أ�رض وملهئا �حلب ل�س �العتاكف يف املسا�د وٕاطا� ا�لحي ول�س احل�اب ف

وإال�سانیة وحتق�ق الن�ا�ات اليت تعود �لنفع �ىل النفس واحملیط وال�رشیة �شلك ٔ�مع، بذ� 

  ...أ�رض من طرف ربه س�یكون إال�سان حقق املطلوب م�ه مكس�ت�لف يف

ال�شدد يف ا��ن ال جير صاح�ه ٕاال ملس�ٔلتني، ٕاما �ركه من شدة الضغط، ٔ�و التحول ٕاىل اكره 

.. !! لن �ُشاد ا��ن ٔ��د ٕاال �لبه: �لناس وم�غض ملن حو�، واحلدیث النبوي رصحي يف هذا الباب
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.. �ش �وس�ی�، وإال�سانیة كغایةدی��ا �سري �دا وین�ين �ىل امجلال يف لك يشء واحلب مكبدٔ� والتعا

 وكام قلت يف ٕا�دى الرسائل السابقة، هذا الكو�ب حيملنا مجیعا �ىل سط�ه وال تو�د ٔ�یة وس�ی�

هو التعا�ش واحلب و�كسري ٔ�ي  وال طریقة لتقس�ميه بني الناس، الس��ل أ�و�د لٕالس�متراریة فوقه

ح�اتنا �س�یطة ومجی� جبامل نظرتنا لها، ال .. �ب من ٔ�بواب التفرقة وصنع احلدود الومهیة بني الناس

  ...لتعق�دات اليت نتصورها يف عقولناحتمتل لك ت� ا

� صدیقي، دع �� وقسوتك و�لظتك وسال�ك �انبا وتعال نت�اور ون��اقش ونفكر ف� جيعلنا 

خنتلف و�یف ميكن ٔ�ن ن�ين جسورا �لتوافق بی��ا وبني �يق الشعوب والتو�ات الفكریة 

نقرٔ� ونتعمق ونبحث يف ٔ�مور ا��ن  معي يف الرسا� السابقة عن القراءة، تعال تحتدث.. قائدیةوالع

وجندد ٔ�مر دی��ا معا وال ن��ع ما �اء به �ري� من ال�رش ٔ�نه مزنل من السامء ومقدس وال جمال 

تصاحل مع هیا نصحح مفاهمينا ونصحح ٔ�فاكر� و�زرع رو�ا �دیدة يف فكر� و�رىق به ون .. ملناقش�ته

�ري� ونق�ل اخ�الف�ا معه وندع مس�ٔ� احلق املطلق �انبا، ال ب�ٔس ٔ�ن خنتلف ٔ�ن إالخ�الف وهللا 

ال ی�ٔيت سوى �خلري، ٕان اخ�لف�ا فذاك من رمحة ربنا بنا وف��ه لنا ٔ�بوا� وم�افذ �دیدة �لبحث 

  ...والتطو�ر

وراجعوا ذواهتم، ٕاذا حسد�مه فلن یبق يف الغرب تقدم ح�� احتد ٔ�بناؤه و�رسوا مجودمه الفكري 

ی�ىش مع طریقا  هقلوبنا جماال ٔ�نفس�نا، نغبطهم ٔ��ل ون��افس معهم ونتعمل مما وصلوا ٕالیه ونت�ذ

ال جنعل من ا��ن �ائقا ٔ�مام�ا ٔ�ن ا��ن ٔ�كرب من ذ� �ك�ري وال ینحرص .. وضعنا الثقايف والفكري

یل وحيب لك مجیل، ومواقف ا��ن من ٔ�مور �دیدة حتتاج يف التحرمي واملنع والكراهة، هللا مج 

  ...وم�طلباته ملراجعة وجتدید وقراءات ت�ىش مع الواقع احلايل
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يف نفس إالطار تذ�رت قصة �لش�یخ الشعراوي مع ٔ��د الش�باب امل�شدد�ن، كنت قد ذ�رهتا يف 

اد القصة ٔ�ن الش�یخ س�ٔل مف.. يف هذا الس�یاق ذ�رهاوال ب�ٔس من  –بناء احلضارة  –كتايب أ�ول 

الشاب عام ٕاذا اكن یفضل تف�ري مله�ى لیيل، فاكن رد الشاب �ملوافقة، فرد الش�یخ ٔ�ن حضا� 

مبا اكنوا یفعلون، فس�ٔ�  هلم التف�ري س�یكون مصريمه النار، ف�ٔكد الشاب ذ� وح�ذ الفكرة جزاء

نه س�یختار هلم النار الش�یخ عن املصري ا�ي یفض� الش�یطان لهؤالء الش�باب، فقال الشاب �ٔ 

ٔ�نه ٔ�بعد ما �كون ٔ�كد � ٔ�یضا، هنا قال الش�یخ �لشاب ٔ�نه توافق اخ�یاره مع اخ�یار الش�یطان، و 

ره مبوقف من السرية النبویة �ني �ىك عن رغبة احلب�ب صىل هللا �لیه و�ٓ� وسمل �ل�رشیة، وذكّ 

  ...مين�لیه الصالة والسالم وج�ازة هيودي متر من ٔ�مامه وقال نفس ٔ�فلتت 

العنف جبمیع ٔ�شاك� ال ميكن ٔ�ن ی�ين ویصلح ویؤسس بتا� و�لقطع، العنف حتطمي وختریب وق�ل 

ه هللا  و�الف�ا ما وصا� بلكام تب��نا العنف يف مسائلنا ٕاال.. و�شویه �لجامل ا�ي یدعو ٕالیه ربنا

  ...ورسو�، و�الف�ا ٔ�صلنا وفطرتنا وٕا�سانی��ا

.. قلبك �امر �ٕالميان وحب هللا ورسو� فا�مل ٔ�هنام ال �رضیان مبا تفع�� صدیقي، ٕاذا قلَت ٔ�ن 

ٔ�نه من ٔ�ح�ا نفسا  وا�مل ،وال اليت ٔ�نت فهياوٕاذا اكن طمو�ك هو ا�ٓخرة فافعل الصالح يف دنیاك �ٔ 

  ...ف�ٔمنا الناس مجیعا

ىل حسن ماضیا يف هذه ا�نیا ٕاىل موت فأ�مجل �ٔن ٔ�ميض ؤ��رك �لفي بصامت �شهد � ٕان كنُت 

فعيل و�ىل اجهتادي وفال�، ؤ��ون ملن ی�ٔيت من بعدي �افزا ف�سعى لتحسني واقعه ٔ�كرث حس�� 

  ...یتوفر �یه من ٔ�دوات وحسب دا�رة ت�ٔثريه



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 45 

هيا ونعطي الك�ري فهيا من ٔ��لنا ويف احلیاة ٔ�وال فلرنكز تفكري� �ل � صدیقي، هللا جعلنا يف هذه

  ...طبعا �رمية، ٔ�ما احلیاة أ�خرى فس�تكون حتصیل �اصلس��ل �ري� حىت �سعد وحنیا ح�اة 

  

  .والسالم

  

  توق�عال                                                                    

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  



                                                          ر 
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يف يف الرسا� السابقة �اطبت من یبلغون ���ن در�ة ممارسة العنف والتعصب �لفكرة وإالس��تة 

نفس ا��ن واملعتقد  ٕاتباعٕاما : ا�فاع عهنا وحماو� فرض املعتقد �ىل ا�ٓخر�ن وجعلهم بني خ�ار�ن

ٔ� ال یو�د خ�ار �لث  ! بنفس الرشوط اليت ٔ�تبعها وتطبیق ما ٔ�راه صائبا، وٕاما س�تضطرين لق��

  ! یُ�ىن �ىل السلمیة وحریة إالخ�یار واملعتقد؟

ٔ�حصاب (عهنم  ُت يف هذه الرسا� وددت خماطبة عقول ؤ�رواح ٔ��س حنس�هبم ممن س�بق ٔ�ن حتدث

ة معینة، لكن ت�ٔثريمه لكهنم ٔ�دىن من ذ� وال حيدثون رضرا ماد�، �س��) الفكر املتعصب العنیف

رساليت ا�لحظة يه مو�ة �لغالّني يف ا��ن والغیور�ن .. نفيس وإالج�عيمتظهر �ىل املس�توى ال � 

  ...�لیه بدر�ة �برية �دا رمبا تتعدى �دود املعقول

يف الرسا�  الوسطیة وإالعتدال، وكام قلُت  یدعو ٕاىل ٔ�مور �دیدة، لعل ٔ�مهها يها��ن، �یفام اكن، 

عانده ٔ��د ٕاال وس�ُیغلب ال حما�، ٔ�ن لك ا��ن ال یف حس�� �اء يف احلدیث النبوي ،السابقة

والنقاش والتواصل، وإالكتفاء مبا یعتقد  �ه لتغلیف عق� و�لق م�افذ احلوارتعصب �لفكرة جير صاح 

  ...ٔ�نه احلق و�ني الصواب اليت ال یصح �ريها يشء

ث �ىل ميكن ٔ�ن جيعلهم التناقض احلاصل بني ما یتصورونه يف عقوهلم وما حيدالغالّني يف ا��ن 

و�ري قادر�ن �ىل �لق التوازن وتقلیص الفجوة والهوة  وفكر� ٔ�رض الواقع �هئني و�ا�ر�ن نفس�یا

.. احلاص� بني التصور ا�هين القامئ �ىل املعتقد وبني ما یُعا�شه یوم�ا من مواقف تتعب عق�
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املكروهة ٔ�و  – معني خيلو من بعض أ�مور ویصل أ�مر ببعض هؤالء ٕاللزام ٔ�هل ب�هتم �منط ح�ايتٍّ 

، ویفرض �لهيم وبعض ا��كورات ؤ�مور الزینة اكلتلفاز وإالنرتن�ت –احملرمة حسب ٕاعتقادمه 

ش� معینا يف ا�لباس، و�س�تقوي يف ٔ�وامره ت� ب�ٔسلوب �رهیيب خيوف به ٔ�هل الب�ت من عقاب 

  ...هللا وجهنم والزقوم ؤ�هوال یوم الق�امة و�ري ذ�

 ٔ�نفسهمی�دث يف القرب وما بعده، خيلقون يف رصا�ة، ٔ�س�تغرب ممن یع�شون بفكر �رهیيب مما س� 

یؤ�ر �ىل مسارمه احلیايت ویق�دمه ب�ٔش�یاء يه يف احلق�قة حتصیل �اصل كام ضغطا  ٔ�نفس حمیطهمو 

جيب ٔ�ن ٔ�زیل من تفكريي  ٔ�� ٔ�یضا يك ٔ���ش ح�اة كام حيب هللا ٔ�ساسا وكام ٔ�حب.. قلت سابقا

عهنا  تؤ�نطلق يف دنیاي ف�ٔحقق الرغبة الر�نیة اليت حتدثٔ�مايم ما ميكن ٔ�ن �شلك �ائقا نفس�یا  لك

  ...من السلس�حىت يف اجلزٔ��ن السابقني ٔ�رصرت �ىل �كرارها يف لك م�اس�بة و 

هللا س�ب�انه وتعاىل واحلب�ب صىل هللا �لیه و�ٓ� وسمل وبق�ة الرسل وأ�ن��اء �اؤوا �رشائع حتمل 

ٔ�فاكرا وتوجهيات �ل�رشیة �سا�دمه �ىل الع�ش يف ٕاطار ح�اة �رمية، مل یقدموا لنا طرق ح�اة معینة 

نا حریة اخ�یار ومعامل  مؤطرة �ل�رشیة و�ر�وا ل جيب ٔ�ن ن��عها و�هنجها بل اكتفوا بوضع ٕاطارات 

الطریقة اليت تناس��ا و�رضینا يف ٕاطار یضمن �لجمیع احلق يف احلریة وإالبداع دون ٕافراط وال 

  ...تفریط

تقول ٔ�ن إال�سان خمري ف� یعمل ومسري ف� ال یعمل، هذه  ة س�بق لنا التطرق لها سابقاهناك قا�د

ن امحلو�، ؤ�هنا تعترب وا�دة من الثوابت القا�دة ميكن تفصیلها يف كتاب، ورمبا يف كتب، ملا فهيا م

خ�یار والتقر�ر وحتمل مسؤولیته ف� یعلمه �سان خمري و� اكمل احلریة يف االٕ االٕ .. الفكریة ���ن

ویفهمه ویضبطه وهذا ما جيب ٔ�ن یفهمه ٔ�صدقاؤ� ممن یت��ون م�دٔ� الغلو، ٕاذا ملاذا س�نلزم ٔ��دا 
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�دته ، لك ٕا�سان � حقه يف اخ�یار فكره وعق مس�ٔ� ٔ�خرى مس�ٔ� معینة ٔ�و جنربه �ىل �ركبتطبیق 

 ُ فقط دون ٕاج�ار ٔ�و ٕالزام ودون ٔ�ن ميكن ٔ�ن ننص�ه ٔ�ن نو�ه  م ح�اته �شلك �ام؛ظُ وتو�ه ون

هبا  لٕال�سانوإال�سان مسري ف� ال یعمل، ٔ�ي ٔ�ن هناك ٔ�مور ال �مل .. �سعى جلعل �ري� �س�ة م�ا

م�ال عن ذ� هو الغی��ات اليت ختفى عنا وال طاقة لنا  وخيضع فهيا ملنطق ال�س�یري ؤ��سط

در� ومس�تق�لنا سواء ٔ�اكن كام خططنا � ٔ�و شاءت أ�قدار �لوصول ٕا�هيا ف�كون بذ� �اضعني لقَ 

  ...ٔ�ن حترف مساره حنو اجتاهات ٔ�خرى

س ٔ�ن يف لیعمل النا: "، ٔ�مل �سمع قول احلب�ب صىل هللا �لیه و�ٓ� وسمل� صاحيب الغاّل يف دینك

دی��ا �سع من الرمحة واحلریة وال�رس اليشء الك�ري وال ميكن ٔ�ن �ربطه ببعض .. ؟"دی��ا فس�ة

الوجوه القاس�یة املتعصبة اليت تت�ذ من بعض الق�وات التلفزیة واملنافذ إاللكرتونیة م�ا�ر لها ف�شحن 

ف ین�ين �ىل وُمحر الش�باب، الفيت خصوصا، ومتٔ� عق� بتصورات ذات م�طق اس�تدالل �اطئ 

ود والغلیظ لبعض أ�د� الرشعیة دون متحیص ودون دراسة معمقة ٔ�س�باب الور التفسري أ�عوج

  ...والظروف املصاح�ة �� ا�لیل

هذا ح�ه ٕالقصاء �يق ا�تلفني معه، ٔ�ي تعصب �لفكرة ٔ�و املبدٔ� ٔ�و املعتقد ٔ�و أ�یدیولوج�ة جير صا

وأ��نیة وا�اتیة احلاص� الیوم، وال ن���ة �� سوى التالعن إالقصاء هو ما جير� �لتفرقة 

خصوصا  وا�ود عهنا م�اح و�ا�ز حب املبدٔ� والفكرة يشء مجیل �دا.. والس�باب والق�ل واحلروب

ل من ذ� هو تق�ل ا�ٓخر وا�رتام و�ة نظره وم��ه حقه يف ٕان اكن عن اق�ناع، لكن أ�مج

  ...من إال�رتام وأ�خوة �روقه يف جوإالخ�الف وت�ين ما 
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هناك �دة ٔ�و�ه �شابه بني خماَطب الرسا� السابقة وهاته الرسا�، إالخ�الف أ�وحض ب�هنام هو 

 در�ة �ش�هثام �ملرجعیة ا�ی��ة وتعصهبام لها ؤ�یضا زاویة النظر اليت �زداد �دهتا مع صدیق�ا السابق

� إالس�ت��اس ببعض ما �اء يف السابقة ٕاذن ميكن �اَطب هذه الرسا.. ورد فع� القايس �دا

  ...ٔ�یضا

املب�سم �ىل ٕارشاقة اب�سام�ه يف و�ه دی��ا مجیل و�س�یط ورائع، وما ٔ�رو�ه من د�ن جيازي 

ا�رشوا احلب .. الغري من ٔ�ذى ميكن ٔ�ن یعرقل سريهما ٔ�رو�ه من د�ن جيازي من حيمي .. الناس

  ...طعمت و�یفام و�دمت �� س��ال�یفام اس�ت

  

  .والسالم

  

  توق�عال                                                                    

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

  

   



                                                          ر 
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س�نرتك اجلامعات .. یقال ٕاذا ٔ�ردت ٔ�ن تعرف مدى حتّرض وتقدم شعب فانظر ٕاىل �امعاته وف�ه

  ...�ل�دیث عن الفن، ورساليت هاته س�تكون مو�ة �لف�انونت�ه لوقت �ٓخر 

الرمس والنحت والرقص : ٔ�ن �كون ف�ا� ل�س �لرضورة ٔ�ن تنحرص يف الف�ون الس�بع املعروفة

 ،الفن".. املرسح"والس�� واملوس�یقى وأ�دب والعامرة، و�ىل رٔ�س هذه الف�ون ٔ�بوها املعظم 

ي ذ� إالتقان ٕاتقان اليشء وإال�الص ف�ه وتعدّ  هو ،حسب رؤیيت وميكن ٔ�ن یتفق معي البعض

إالحسان وإالبداع والتفاين، ٕاذن ميكن ٕاخضاع ٔ�ي جمال �یفام اكن لهذه املعاد� وا�خول يف حنو 

) يف لك التخصصات(، والبناء والفالح واملهندس الطباخ ميكن ٔ�ن �كون ف�ا�.. ٕاطار الفن والتفنن

ه ؤالء و�ريمه طاملا تفانوا ؤ�بدعوا ؤ�ح�وا ما �ش�تغلونلك ه... والطب�ب والبقال وإالساكيف

  ...س�ید�لون م�ارشة يف دا�رة الفن وإالبداع

كو�ن الفن �رتبط �ملوهبة �شلك م�ارش، ٕاذا مت اك�شاف املوهبة وصقلها وتطو�رها �لتدریب والت

والاكمريات  اكدميي س�تجعل من صاحهبا ف�ا� م�د�ا، دون احلا�ة لٔ�ضواء والس�ادات امحلراءا�ٔ 

  ...والربامج التلفزیة

رساليت س�ٔجزهئا لقسمني، قسم ٔ��اطب ف�ه الف�انني �شلك �ام، ف�اين احلیاة  أ�سطر القادمة يف

املبد�ني يف الف�ون الس�بعة وم�دعهيا يف لك ا�االت، وقسم ٔ��اطب ف�ه ف�اين أ�ضواء و 

  ...املعروفة
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نا ال �سا�د� �ىل إالبداع وال جند من ميد لنا ید العون حىت مما نعانیه الیوم يف ب�اننا العربیة ٔ�ن بی�� 

�كون  أ�س�تاذ ٔ�راد ٔ�ن �كون طب��ا، والطب�ب ٔ�راد ٔ�ن.. �مكل ح�اتنا ف� حنب و�ش�تغل ف� نعشق

ندرس ما ال ... كذا،  وهٔ�و طب��ا تعلمي وحتطمت �ٓما� يف �ونه معلام �ندسا، والفالح مل یتلق ٔ�ي

نفس�نا یوما بعد یوم ن��عد عن �مل الطفو� وعن ما متیل � �ٔ وجند ) احلاالت يف �الب(حنب 

تؤ�ر �شلك م�ارش �ىل ا�متع �ك�� تعاين ) كام یقول ٕاخواننا املرصیون(لك هذه ا�لخبطة .. النفس

ناء ا�ي حيتاج ٕاىل ٔ�نواع خمتلفة من الطوب حىت یتقوى ویتجمل ویصّح، وعند مكو�هتا، كذاك البِ 

حسب ما حتتا�ه  دون إاله�م ب�ٔحق�ة لك طوب مباكنهیمت وضع الطوب �شلك عشوايئ  بنائه

رضیا ویقرتب ب�س�بة معینة من املطلوب لك�ه يف احلق�قة ناء ظاهر� مُ ؛ رمبا �كون البِ البنایة �لك

بناء هش وعشوايئ وميكن ٔ�ي رحي �اصف ٔ�و زلزال خف�ف زعز�ة اس�تقراره وال�س�ب يف حتطم 

  ...نه�البیة ٔ�راك

يك ننجح وینجح معنا جممتعنا جيب ٔ�ن نضحي و�اكبد لك الظروف �لك ما ٔ�وت��ا من قوة حىت �مكل 

ح�اتنا يف املسار ا�رايس واملهين ا�ي حنبه، ال هيم اجلانب املادي الرحبي ٔ�نين س�ٔ�د نفيس 

 هناك من.. ح��س �نة ٔ�و ختصص ال ٔ�ر�ح ف�ه وس�ٔبقى �ىل �اليت ت� لس�نوات طویالت

الش�باب من ی��ع ختصصا دراس�یا معینا ٔ�و یعمل يف �نة معینة ٕارضاء �لمحیط والناس والوا��ن، 

عند حتلیل أ�مر یتضح ٔ�ن ف�ه تنازال عظ� لكن  من زاویة معینة، رمبا ميكن تقد�ر ذ� وا�رتامه

ٔ��سا �سامهون  حنن حنتاج ملبد�ني يف لك ا�االت، �رید.. یرض �لشخص ٔ�وال مث ��متع �لك �نیا

جممتعیا قو� وم�ساك �شغل ف�ه لك فرد م�صبا حيبه و�ریده  ا�رید بناء.. يف تغیري الواقع وحتس��ه

  ...و�ش�تغل ف�ه �لك جوار�ه ؤ��ه
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مبا ٔ�نين ٔ�یضا جزءا من هذه املنظومة ا�متعیة فقد وقعت يف الفخ ٔ�یضا واجتهت �ال ل�س هو 

ته وإالش�تغال ف�ه، رمبا بعض الظروف جعلتين ٔ��رحن عن املسار إالخ�یار أ�وىل ا�ي وددت دراس� 

ا�ي ٔ�ح�بت ؤ�جته ٕاىل طریق �ٓخر لكين مل ولن ٔ�ختل عن �لمي وجعلت من وقت فراغي فرصة 

لتث��ت قدايم �ىل املسار ا�ي ٔ�عشقه ورصت ٔ�طور نفيس ومواهيب ف�ه ؤ�بدع �ىل قدر ما 

خبطى بطیئة لكهنا �بتة وراخسة وس�توصلين ٕان شاء هللا رمبا ٔ�سري  ..املعرفة وإالماكنیات ٔ�م�� من

ف�ه  ٔ�دعو فهيا �ريي �لمتسك مبا حيب ومبا هو موهوب ؤ�جعل من كتايب هذا فرصة.. ٕاىل م�تغاي

  ...رمغ ما تفرضه الظروف �لینا

ا�د واحلضارة والتقدم ال ی�ٔيت من القمة، بل ی�ٔيت من طفرات حتدث �ىل مس�توى القا�دة، رمبا 

ٔ�فراد حنن القمة تتحمل مسؤولیات �برية تتعلق �لتنظمي والتكو�ن وال�س�یري لكن ذ� لن مينعنا 

لنفع، ق�ناع �شدة ٔ�ن ذ� س�یعود �ىل امجلیع �ر� وا�فاع عنه �لك اس��تة واالٕ من فرض اخ�یا

ميك�ك البحث .. ؤ�م�� الن�اح �لصمود والكفاح والعصام�ة كثرية �دا وم�عددة بتعدد جماالت احلیاة

د من بعض ما �ا�شوه من �عن ٔ�م�� لشخصیات جنحوا يف ا�ال ا�ي حتبه ٔ�نت ٔ�یضا و�س�تف 

  ...و�س�ت�ٔ�س بذ� �ّ� یف�دك صعو�ت وعراق�ل

ا من إالبداع ی��ع من القلب، ؤ�ي معل ال م� هِٔ�ن جزٔ� مُ  � صدیقي، إالبداع رهني بعمل ما حنب،

حنبه س�ن�د ٔ�نفس�نا ف�ه اكملسجون ا�ي �رید ٔ�ن یتحرر من جسنه �رس�ة والهروب م�ه يف لك 

  .. .فرصة وم�اس�بة
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ال جتعل السن �ائقا ٔ�مامك، السن هو : يف نظري�ىل أ�قل ؤ�خمت رساليت � �يشء �م �دا، 

، ولك یوم انقىض من معر� اكن مبثابة فرصة لنا يك مهنا وأ�مه هو ما تبقى ٔ��م تنقيض من معر�

اخلربة والنضج، ٕاذن ال حت�س نفسك عن العودة حللمك وح�ك بعض نتعمل ش��ا �دیدا واك�ساب 

جهتاد �ل�اق مبا ت�رس م�ه والفوز واالٕ  و�بريا �دا فال ب�ٔس من احملاو� ًال الك�ري، حىت ٕان اكن �لَ 

رتباط مبا حتب وال ٔ�رجوك، احرص �ىل االٕ  ..ا لس�نوات وعقود انقضت وة اليت ُحرمهتَ ببعض احلال

  ...حترم�ا من ٕابدا�اتك، �رید واقعا مجیال، ولن �كون مجیال ٕاال بنا

ٔ��اطبك ف�ه � ف�ان، � من اخ�ارك القدر ومح� مبوهبتك حىت .. مث ٔ�مر �لقسم الثاين من رساليت

نفس�یة وجممتعیة بني الناس، هذا النفوذ وهاته السلطة تتعدى  رصت صاحب نفوذ اج�عي وسلطة

  ...ال�رشیف وتبلغ �د التلكیف وحتمل صاحهبا مسؤولیة �برية �دا

ٕالیه ٔ�حصاب املال جلين ٔ�ضعافه، ؤ�حصاب النفوذ  یتو�ه واس��راصار الف�ان الیوم صنا�ة مرحبة 

حتول الفن من هدف و�ایة ٕاىل .. �خ���متر�ر ما �شاءون من أ�فاكر والعادات اجلدیدة وحىت ا

  ...وس�ی� ؤ�داة يف ید من یدفع ٔ�كرث، مع أ�سف

تبلیغها ...) رمسه، متثی�، غنائه، حنته(الفن يف أ�صل رسا�، حياول الف�ان واملبدع من �الل ف�ه 

�ال توعیهتم ف� جيهلون، وتثق�فهم مبا خيفى �لهيم، وٕارشادمه يف �لناس، والهدف �ٔ�ساس هو 

�لهيم، وأ�مه من لك ذ�، رسور لتخف�ف ضنك احلیاة وصعاهبا �ريهتم، وٕاسعادمه وٕاد�ال ال 

علها تنطلق ٔ��ل، الناس حتتاج حقا ملن یلهمها وحييي أ�مل فهيا وجي  ! حسب رؤیيت، مه ٕالها�م

فقط، بل ا ی��عوهنا ملوهويب ٔ��د الف�ون الس�بعة ومن ل�س �لرضورة ٕالهام بنفس �دید يف ح�اهتا،

  ...�لناس مجیعا
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� صدیقي الف�ان، حنن حنتاج ملن تعلو رسا�هتم لك القوى ولك أ�ج�دات، �ریدك حاممة بیضاء 

حتلق يف السامء �الیا بعیدا عن الضوضاء والس�اب الرمادي املرتا�ب واملرتامك، و�ريم الناس 

إال�سانیة، بعیدا عن لك تعصب ٔ�و نضواء حتت رایة عوة �لتو�د واالٕ �لورود واحلب والسمل وا�

الفن لغة العامل اليت ال خيتلف �لهيا اثنان، وهو ٔ�كرث أ�مور .. ان�ءات ٔ�و حواجز فكریة وعقائدیة

ب�ٔحصابه ٔ�ن �كونوا ٔ�كرث  اليت تو�د الناس وجتمع مشلهم وش�تاهتم اليت تفرقه ٔ�مور ٔ�خرى، ٕاذن حري� 

  ...زعزع ر�وده حنو أ�فضللواقع و��ذاكء وحرف�ة يف انتقاء ما �رىق 

 ّ ة وس�ی� ٔ�خرى، �لفن ميكن �لفن ميكن ٔ�ن نغري يف الناس ويف ح�اهتم �شلك ال ميكن ٔ�ن تفع� ٔ�ی

ميكن ٔ�ن وا�د مهنا فقط، �لفن  لون حنو أ�لوان وحترتم اخ�الفها رمغ م�ولهأ�ن ن�شئ ٔ�ج�اال تعشق 

ر من �للك ٔ�ن حيیا ف�ه �یفام �رید مضن ٕاطاجنعل من العامل جماال فس�ی�ا ورح�ا �سع امجلیع وميكن 

  ...إال�رتام املتبادل والتعا�ش

� ف�ان، ال جتعل أ�ضواء املسلطة �لیك والاكمريات املو�ة صوبك جتع� تصدق ٔ�نك بلغت 

لثقافة �برية وشاسعة وحيتاج �اكء، فين �ىل  حيتاج الكامل واملثالیة الف�یة، الف�ان يك �كون كذ�

الف�ان .. أ�قل، وحيتاج لفراسة وحمكة یتحصل �لهيا �خلربة وإالح�اكك والبحث املس�متر عن ا�ات

هو كت� من أ�فاكر وال�ساؤالت وإالشاكالت واملعارف والعواطف اليت �متخض عهنا ٕابدا�ات تلو 

  ...مئة بذاهتا، الف�ان هو طریقة ��ش ممزيةالف�ان هو طریقة تفكري قا.. إالبدا�ات
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� ف�ان الف�ون الس�بع، �ن مصدر ٕالهام لف�اين دروب احلیاة واحتدوا معا حىت تعود الروح �لمجمتع 

.. وحيیا من �دید و�زهر ٔ��مه و�كرس �الم�د البؤس اليت ٔ�ثقلت الكواهل ؤ�عیهتا ؤ�تعبت أ�نفس

  ...اع وخيدم ف�ه الفرد نفسه وامجلا�ة ٔ�یضا مبا حيب ویعشقهیا بنا معا حنو مس�تق�ل یطغى ف�ه إالبد

  

  .والسالم

  

  توق�عال                                                                    

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

  

   



                                                          ر 
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؛ حيق �لجمیع ، لك الضوءالشائعة واملسلط �لهيا الضوء ،ؤ��ها ،الف�ون كثرية �دا، تتعدى الس�بع

ٕاذا .. ٔ�ن �كون ف�ا� وجيعل الفرد مما حيب ٔ�ن یدرس ٔ�و �ش�تغل ف�ا كام ذ�رت يف الرسا� السابقة

س�ٔلنا الناس عن فهنم املفضل لك مهنم س�یختار ما �روقه حسب م�والته ورؤیته واه�ماته، ومبا 

ٔ�تقامس معك فَين املفضل ؤ�قول يف �املي الفكري فال ب�ٔس ٔ�ن  يف صدد الغوص ٔ�نك عز�زي القارئ

  ...�لك شغف ٔ�نه فن الرتبیة

الرتبیة حس�� ٔ�عتقد يه مف�اح لك يشء یتعلق �ل�رش معوما، يه اليت �سا�د يف حضورها �ىل 

وجتعلهم �ىل الطریق الصائب ا�ي س�سا�دمه ) �ىل أ��لب يف سن م�كرة(حسن توج�ه الناس 

�ىل حتق�ق لك، ٔ�و ٔ��لب، طمو�اهتم ؤ��ال�م؛ ٔ�ما ٕاذا �ابت فالن���ة س�تكون ح� اكرثیة  ف� بعد

  ...وس�یكون ا�متع ٔ�قرب ما �كون من العشوائیة والغو�ائیة

إال�سان حيتاج �لرتبیة م�ذ نعومة أ�ظافر، وال تتوقف ٔ�بدا ٕاذ ميكن ٔ�ن �س�متر حىت �ٓخر العمر 

�دود ما �ُشاع جممتعیا من توفري طبعا الرتبیة تتعدى .. هباا وت�ٔد�ُ �س�متر معها تطو�ر ا�ات وحتس�هنو 

هو معنوي تتعدى لك ما هو مادي ٕاىل ما  يه لم�ٔلك واملرشب واملل�س وأ�لعاب لٔ�طفال،�

  ...)أ�س�تاذ(ا الفن ٔ�وحض من املعمل سا لهذولن جند م�اال مؤسِّ .. ونفيس واج�عي

يف  مؤسسات �الل طفولته، ی��دئ �ٔ�رسة والعائ� اليت یتلقىبعدا الوالدة مير الطفل من �دة 

مث ی��قل �لشارع ف�حتك ٔ�كرث ویتعمل ٔ�مورا ... كنفها ٔ�جبد�ت احلیاة ؤ�سسها من لغة ؤ�سالیب ��ش

ٕان حص التعبري، زد �ىل ذ� بعض املؤسسات أ�خرى اكملس�د  ،�دیدة ویتلقى �ربیة ٕاضاف�ة

ة تديل بدولها و�سامه �شلك معني يف �ربیة الطفل وبناء ودور الش�باب و�ريها، ولك مؤسس
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وهو محمل �ٔ�فاكر وا�متثالت و� طاقة  ،مث یلتحق �ملؤسسة التعلميیة، املدرسة.. خشصیته املس�تق�

  ...خمزونة یبحث عن وسائل لتفریغها وحتر�رها، هنا یقابل املعمل

اليشء الك�ري، ولك احلضارات والشعوب  � من ال�رشیف والتكرمياملعمل  ٔ�نال خيتلف اثنان �ىل 

واحلكومات تويل � اه�ما �اصا؛ ؤ�س�تحرض ا�لحظة موقفا لرئ�س دو� �اءه القضاة �ش�تكون 

ّ : ٔ�جرة املعلمني ف�ٔ�اهبم مهزا� ٔ�جرهتم ٔ�ما  ! ومك؟و�یف ٔ�ساوي بني ٔ�جرومك ؤ�جور من �لمومك ورب

، املعمل �س�تق�ل یوم�ا يف فص� و�رویّةٍ  قلیال تعالوا حنلل ٔ�مره.. ال�رشیف �لمعمل؟هذا ملاذا لك 

، � اخلاص إالج�عيومس�تواه  � بی��ه ، لك م�عمل من ٔ�ولئكاملتعلمني) ٕان مل ٔ�قل م�ات(عرشات 

من بني املتعلمني هناك املهذب  ش�یاء �اكد ختتلف �للكیة عن �ريه؛طریقة تفكري ورؤیة ل�ٔ 

واملعمل جيب ٔ�ن حيتوي لك ت� أ�صناف ال�رشیة املتدفقة ... واخلجول واملشاغب والرث�ر والعنیف

الظروف املالمئة �متر�ر املعلومة  �ا ویضبط حتراكهتا و�رضهيا وهيّ� �لطاقة و�كسب ودها وا�رتا

 أ�ساس هو م�شط مجلا�ة قسمه ومسري املعمل يف.. ورش�ا وتبلیغها �لجمیع دون اس�ت��اء

ل�شاطاته ومو�ه �لمتعلمني و�حص وفق�ه هلم ورشطي وقاض يف �ا� �دوث �الفات، وأ�مه من 

تُوَىل � �مة املعمل هو أ�ب الثاين وأ�م الثانیة �لمتعمل ا�ي .. لك ذ� وأ�مشل ٔ�نه مريب �لمتعلمني

�شلك �م ومؤ�ر، رمبا ٔ�كرث  ةسامهامل ه و یتر�اوحسن تعرثات ا�هنیة والنفس�یة �لطفل ح ال یصح ت 

�مكن يف �ونه مطالبا  ا، وصعوبة ذ�هتقو�، يف بناء خشصیة الطفل وتمن الوا��ن البیولوج�ني معقا

  !! و�ة ٔ�طفال ميكن ٔ�ن یصل �ددمه ٕاىل أ�ربعني ٔ�و امخلسني يف �ٓن وا�دبفعل ذ� مع مجم

هناك : ضعیفا �دا وال ی��ج عقوال م�ت�ة وم�د�ة لعدة ٔ�س�بابالتعلمي يف ٔ��لب ا�ول العربیة صار 

هناك مشالك يف  �سعين من موقعي هذا ٔ�ن ٔ�فيت ف�ه؛ مشالك يف ال�س�یري والهیلكة وهذا ال



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 61 

املقررات التعلميیة اليت یغیب فهيا �انب الت�دید والتطو�ر وحتدیث طرق التدر�س ؤ�سالیبه 

معمل تطو�ر ��ات والفكر ٕاىل املتعمل وحيول املدرسة من ینفر و  حيد من قدرات املعمل اليشء ا�ي

هناك  .. حرا طلیقا اكرها مكرها وخيرج م�ه اكلعصفور الهارب من قفصهالطالب جسن ید�ل ٕالیه 

 ذه املهنة فقط من ٔ��ل احلصول �ىل مدخول ماديمشالك يف بعض املعلمني ا��ن اخ�اروا ه

یه مكجمتع من املنظومة التعلميیة؛ هناك مشالك ما �رنو ٕال  فقط، وال �ایة هلم يف البذل من ٔ��ل بلوغ

وا الب��ان �ٓ�ء املتعلمني ا��ن مل حيس�نوا توج�ه و�ربیة ٔ�بناهئم ومل حيّرض �ملتعلمني ٔ�و لنقل ب مرتبطة

هناك مشالك يف  ء فكر املتعمل وبعض معامل خشصیته؛املعمل ٕا�شا أ�ساس ا�ي س�یمكل �لیه

، �الب�هتم خيضعون لمني ملا �روقهم من التخصصات وا�االت حسب م�والهتمالتوج�ه واخ�یار املتع

م�وفرة واحللول املشالك �دیدة �دا .. لرغبات ا�ٓ�ء وینحرصون ف� هو م�وفر يف احملیط القریب

  ...بني مجیع املتد�لني يف املنظومة التعلميیةالقوى تظافر وميكن �سطريها لكهنا حتتاج ل 

 ؤ�� مهنم ديت ففي لك م�اس�بة ٔ�تو�ه خبطايب ٕاىل أ�فراد والشعوب ٔ�هنم م�يلطبعا وكام جرت �ا

يف مس�تواي وس�یصلهم ما ٔ�قدمه هلم، ؤ��رك احلكومات ومؤسسات ا�و� ٔ�هل الفهم مه و

ٔ��اطب من �الل رساليت ر�ال و�ساء التعلمي، ٔ�ولئك ا�ي قُدر هلم ٔ�ن ید�لوا .. وإالخ�صاص

ٔ�ن تصل �ر�ة الرتبیة والبناء الفكري .. نوعها، جتربة فهيا خفامة وجمد من غامر هذه التجربة الفریدة

لٔ�فراد، وخصوصا أ�طفال، فأ�مر یتطلب م�ك جمهودا ج�ارا من التكو�ن ا�ايت وتطو�ر املعارف 

ثقايف، واك�ساب احلس -ؤ�سالیب قراءة وحتلیل خشصیات املتعلمني والرجوع ٕاىل حمیطهم السوس�یو

 احلدیث وحسن اخ�یار إالمياءات املناس�بة اليت جتلب املتلقي وحتتوي نظراته النقدي وسال�



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 62 

�لك ٔ�رحيیة حىت و�سلب فؤاده حنو املعرفة، لك ذ� مع حفظ احلق للك م�عمل يف التعبري وإالبداع 

  ...یمت ترصیف الشحنة الطاق�ة اليت بدا�� ف� یعود �لیه و�ىل حمیطه �لنفع والفائدة

 حقا صعبة، ٔ�هنا تتطلب من صاحهبا بلوغ در�ة جتابه الكامل يف أ�داء، وهذا ما جيعلهالك الف�ون 

كذ� .. صعبة وم�عبة، لكهنا يف نفس ا�ٓن ممتعة طاملا تد�ل يف ٕاطار ما حنب فع� وإالش�تغال ف�ه

لكن صعوبته تذوب ٔ�مام جامل الفعل وخصوصا ٔ�مام  وتزنی� فع�التعلمي، هو صعب وم�شعب يف 

���ة اليت یتحصل �لهيا املعمل من �الل حتصیل م�علمیه در�ات طیبة �دا، ل�س يف ام��ا�ت الن 

�ٓخر الس�نة، بل حىت يف منط ��شهم وتفكريمه، ومتظهر ذ� من �الل حتسن ترصفاهتم ومسامههتم 

  ...يف تغیري حمیطهم أ�رسي والعائيل وا�متعي حنو أ�فضل

� أ�عظم، ٔ�نت ا�ي تصنع ر�ال الغد ور�االت هذا الب� صدیقي املعمل، ٔ�نت صاحب املهمة 

تؤسس لطرق تفكريمه �ين معامل خشصیات تالمذته، ٔ�نت ا�ي وصناع جمده، ٔ�نت املعمل ا�ي ی 

طبیقه حىت �ارج و�سا�دمه �ىل ت�ين املنطق إالس�تداليل �شلك �ري م�ارش وجتعلهم ميارسون ت 

قه ا�ٓ�ء مع ٔ�بناهئم، ف�ٔنت أ�ب الثاين، ؤ�نِت أ�م ٔ�نت ا�ي �ر� م�ك حتق�ق ما ال حيق.. الفصل

الثانیة، هلم ؤ�نت من حيق � ٔ�ن �سامه يف تو�هيم حنو إالخ�یارات اليت ت��اسب مع م�والهتم 

  ...ومواههبم ا�ف�نة

�الق�ك مبتعلمیك یُفضل ٔ�ن تُ�ىن �ىل الرتغیب والتحب�ب ال �ىل الرتهیب حىت ال �زید من نفورمه 

حتفزيمه  �متثل يف ، هدفومك ٔ�متىن �ٔن �سطر هدفا �ّما تضیفه ٕاىل ٔ�هدافك معهم.. تعملو�رههم �ل 

�ىل التعمل �ام كرب س�هنم، ؤ�ن یتحول التعمل عندمه من واجب  ا�امئاحلرص  �ىل القراءة و
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نّ  .. حصلة ال ینفكون عهنا وال یرت�وهنا �ام ووس�ی� لبلوغ ا�ر�ة الفالنیة ٔ�و املنصب الفالين ٕاىل س�ُ

  ...�اول صدیقي املعمل ٔ�ن جتعل التعمل عند تالمذتك م�دٔ� ��ش وح�اة

ح�اتنا س�تكون ٔ�رىق ؤ�مجل ؤ�هبج مبعمل ف�ان وم�دع، وبتالم�ذ جنباء حيس�نون الترصف ویؤ�رون 

يف ح�اة �ريمه ویطمحون لغد رائع جبمیل فعمل وحسن صنیعهم، وال ی�سون ٔ�بدا فضل ٔ�ب �ن هلم 

  ...وأ�ب احلنون والصاحب العطوف ا�ي ٔ��ر ا�رب ٔ�ما�ماكن املريب الويف 

�ىل حتد�مك للك  مك �ىل تضحیا�مك وصربمك، شكرا لمكشكرا ل.. شكرا للك املعلمني املبد�ني

عون ٕالتباع ٔ�سهل الظروف الصعبة ووسوسة زمالء السوء يف املهنة ممن حيبطون وحيطمون ویدْ 

�ّل الغد �كون .. لمني، شكرا لمك �ىل ثبا�مك واس�متراریتمكؤ�كرثها ٕارضارا �ملتعالتلق�نیة الطرق 

القدماء وخصوصا اجلدد ممن التحقوا �ر�ب مرشقا �جهتادمك و�لمك �كونون نرباسا وقدوة لغريمك من 

  ...املربني واملعلمني �دیثا

  

  والسالم

  عالتوق�                                                                     

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

  



                                                          ر 
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☜ �������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ 

☞  

، مهو�ا ومعها هكذا خلصت �دیيث عن املرٔ�ة يف كتايب السابق ا�ي خصصته �ل�دیث عن حواء

ومشا�لها والعراق�ل اليت تعرتضها ووضعیهتا دا�ل جممتعها و�ري ذ� من أ�مور ا�ي ٔ�قرتح �لیك 

  ...إالطالع �لهيا �لتفصیل من �الل العودة �لك�اب املتوفر �ىل إالنرتن�ت ٔ�یضا

قادي الراخس ٔ�ن املرٔ�ة يه ٔ�رشف ا�لوقات ؤ��ر�ا �ىل إالطالق، ٔ�ن هللا تعاىل ملا �لق ویبقى اعت

النفس و�رضهيا و�ش�بعها، لك�ه � طیب وهبه لك ما ت ) �ري ج�ة ا�ٓخرة ج�ةٌ (�ٓدم وجع� يف ج�ته 

مل �كن اكمل الرضا ودامئا ما اكن �شعر �لنقص حىت �اءت حواء فاكمتل النقص ورض�ت النفس 

  ...واكتفت وو�دت ما اكن ینقصها وحتتا�ه

الر�ل ٕاذا اكن حيمل مه ه، ملاذا؟ ٔ�ن أ�نىث، الاك�ن أ�مجل يف الكون، وصاح�ة املهمة الرائعة ف� 

لر�ل وهتمت به وحتتویه وهتّون لك يشء هذا اه�ي تفكر ل ف  لكها، لك يشء ویفكر يف تفاصیل احلیاة

 دا�� منو�زحي الغضب العارم  هال من اهلموم يف قلبهدم ج� ةيف عی��ه و�س�تطیع �ب�سامة وا�د

ٔ�ن هذا الر�ل  مي امرٔ�ة، يف معق هذه القو� یت�نيظیقولون ٔ�نه وراء لك ر�ل ع ..�ام اكن عظ�
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العظمي مل �كن لیكون كذ� لوال امرٔ�ة محلت وو�ت وسهرت ؤ�رضعت وربت، ؤ�خرى سا�دت 

فوراء  ٕاذنة محلت رس ٔ��هيا ؤ�ضاءت ح�اته، عو�اهدت، ؤ�خرى حتملت واعت�ت وساندت، وراب

، وٕاذا اكنت املرٔ�ة ؤ��� ٔ�عظم م�ه ؤ�كرث حرصا ؤ�مجل صنیعا م�ه) ٔ�و �ساء(لك ر�ل عظمي امرٔ�ة 

  ...ختدم ا�هنا ؤ��اها وزو�ا ؤ��ها فه�ي تصري بذ� س�یدته وما ٔ�عظمها من س�یدة

ن عهنا، ويه �س�تحق ذ� �دیيث عن املرٔ�ة س�یطول وس�ٔ�د نفيس يف طور ٕا�شاء كتاب �

�ال� ٔ�ن ٔ�تو�ه �لمرٔ�ة �رسا�  س�ٔ�اول من�� س�ٔعود لفحوى كتايب هذا ا�ي .. ؤ�كرث

  ...م�واضعة

� امرٔ�ة ز�ن هللا هبا وجود�، �سعد �رفقهتا لنا يف مسارات ح�اتنا، ن�هتج عند رؤ�هتا، تدمع العني 

ت ٕاىل �اداهتا القدمية و�ادت ٕاىل زمن اكنت ٔ��مل ٔ�ن ا�متعات، العربیة خصوصا، ح�ّ .. لفراقها

�ش�ّیؤك ف�ه وتقلل ف�ه من قدرك وقميتك وحت�سك يف جسدك ٔ�نك كت� حلم فقط؛ اخ�لف الزمان 

الطابع  ویطغى يف جممتع یغلب ف�هواخ�لفت معه طرق تقزميك وٕالغاء وجودك فكر� وجممتعیا 

لِق ��، بل ُ�لقت خمتلفة عن الر�ل ٔ�� ال ٔ�دعو ٕاىل مساواتك �لر�ل ٔ�نك مل ختُ .. ا��وري

  ...بطرقك تفكريك وبن��ك اجلسامنیة والعقلیة و�اطف�ك الطاغیة

نا ٔ�ن �ساوي ٔ�و نعادل بني ما ال یق�ل فكرة ال�ساوي ب��كام ال �كن لعاقل ٔ�ن یتق�لها، ٕاذ �یف ميك� 

ا اجل�س ا�ٓخر، � �رش ٔ��ل لكن للك ��س وظائفه اليت ال ميكن ٔ�ن یقوم هب�.. ! ؟ال�ساوي

ٕاذا البد من ٕالغاء .. تعاون عوضا عن التنافس واملعاندةهذا ما حيیلنا �ل�دیث عن م�دٔ� التاكمل وال 

فكرة املساواة اليت ال ٔ��مل حقا �یف مت الت�ٔس�س لها ودسها وسط الناس وهتدید الر�ل هبا حىت 

  ...قهرا ٕالغاءها ونفي وجودها و��سها بني �دران الب�ت صار �س�تقوي �ىل املرٔ�ة ویرص �ىل
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ٔ�حتدث طبعا من زاویة ماهیة اخللق (مبا ٔ�ن اجل�سني، ا��ر وأ�نىث، ال ميكن املفاض� ب�هنام 

واخ�صاصات لك ��س، ٔ�ي ٔ�حتدث �شلك �ام �دا وال ٔ�خوض يف بعض التفاصیل اليت ُجيرب فهيا 

للك مهنام واج�ات یُناط .. دث عن العدل ب�هنام ماكن املساواةىل ٔ�ن نت�فأ�وْ ) املرء �ىل املفاض�

  ...لك طرف �لطرف ا�ٓخر ویضمهنا جيب ٔ�ن مينحها حقوق ، وهلام ٔ�یضاب��ف�ذهاهبام إاللزتام 

� امرٔ�ة، س�ٔقولها ؤ��مل ٔ�ن الك�ري من ا��ور لن �رضوا بذ�، متردي، ٔ��ل متردي �ىل هذا الواقع 

حترري من الق�ود .. وقك ويف املقابل یثق� �لواج�ات تلو الواج�اتا�ي یقمعك وحيرمك من حق

و�بتوا ف�ك ما ح�اك هللا به من  ،ا يف دور ربة الب�ت، بل �ادمة الب�ت بتعبري ٔ�حصاليت جسنوك هب

  ...إالضافة يف ح�اته ذاكء ور�ا�ة فكر ورؤیة متزيك عن الر�ل وميكن ٔ�ن �شلكَ 

�ة واس�تجامع أ�نفاس، ٕاهنم یلحقونك يك یوقفوك و�رجعوك ٕاىل انطلقي وال تتوقفي فال جمال �لرا

ٔ�دوارك �لقي �الیا بعیدا عن هذا العامل وطريي �الیا بفكرك وثقاف�ك وعصام�تك، .. جسنك البئ�س

يف هذا ا�متع ال تقف عند �دود الزو�ة اليت �ريض زو�ا ��س�یا وحتمل ب�ٔبنائه و�سهر �ىل 

عم يه اخ�صاصات من اخ�صاصاتك لكن لست مطالبة ب��ف�ذها راح�ه وتعتين به و�ٔ�بناء، ن

ة عند س�یدها، جيدر �لر�ل مقامستك ت� املهام ومساندته � فهيا و�سهیل ؤ�نك اخلادمة ٔ�و أ�مَ 

صربك يف س��ل تقد�ر جمهودك وجحم أ�مه بني لك ذ� هو و  ،ما یصعب �لیك عند تنف�ذها

  ...�يق ٔ�فراد أ�رسة ه وٕارضاءٕارضاء

قاويم لك املوانع اليت �رید ٕایقافك عن ٕامتام دراس�تك وحتصی� العلمي والن�اح يف احلصول �ىل 

حنتاج .. م�صب یؤه� �لق�ادة والر�دة وحتمل نص�ب من عبء هذا الب� ورفع رایته يف لك حمفل

اخلاصة لٔ�مور فالر�ل ال ميكن ٔ�ن �كون شامال ملام �لك يشء ولن  وو�ات نظرك لرؤیتك
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الع�ش الكرمي �ریدك معه ج�با ٕاىل ج�ب يف س��ل حتق�ق .. یع تدبري وتد�ر ٔ�مر لك يشء�س�تط 

  ...والرفاهیة �اكمل جتلیاهتا ومتظهراهتا

ال ٔ�رید حز� وال ضعفا، ف�ٔنت ٔ��ىل ودمعة �ني م�ك ال �ساوهيا مثن وال نقو �ىل رؤ�هتا ٕاال ٕاذا 

�ك یف�ض و� لیته یلقى ماك� � يف ٔ�نت احلنان ونبعه م .. اكنت يف حلظة فر�ة م�ك فال ب�ٔس

دنیا�، ٔ�� م��ٔكد ومق�نع �شدة ٔ�نه س�یغري يف واقعنا الك�ري؛ ال ت��ظري من الر�ل ٔ�ن مين�ك الفرصة 

  ...ؤ�بدعي يف هذا الوجودوحرري طاقاتك وٕاظهاره، بل اصنعي فرصتك بیدك ٕال�رازه 

فضل ٔ�ن �كون يف ٕاطار من السلمیة إالنزتاع یُ لكن هذا .. القا�دة تقول ٔ�ن احلق یُنزتع وال یُطلب

ایة أ�مر، فال هناملتبادل بني اجل�سني حىت �كون الن���ة مرضیة �لجمیع، �ىل أ�قل يف وإال�رتام 

والصرب والتضحیة والتنازل من طرف الر�ل حىت ی�س�ّىن �لمرٔ�ة اس�تعادة  ب�ٔس من بعض ا�اض

كونیه معا ومينح هلام الفرصة حىت مُ جممتع یعرتف بِ  والتحول من جممتع ذ�وري ٕاىلبعض من حقوقها 

  ...حيققا املبتغى وأ�مل امل�شود يف مس�تق�ل مرشق

� ٔ�خيت .. ود�ائك جزءا من �لمكيل  ك واجعيل� ٔ�يم، ساحمیين �ىل لك ذنب اقرتف�ه يف حق

� .. ا�ذریين �ىل رصا� املتكرر يف و�ك وا�لمي ٔ�نين س�ٔ�ون ٔ�ول دامع � يف س��ل بناء �لمك

اس�تحملیين بعض اليشء �لين ٔ�صري ٔ�حسن زوجيت رف�قة دريب وُمشاِركيت يف رسي و�لين 

 ؤ�م��ك املزید من احلب والسعادة وت�ٔكدي ٔ�نين س�ٔدمعك يف لك مشاریعك وس�ٔ�ون الید اخلف�ة

� اب�يت و�ام� رسي ووری�يت ٔ�نت أ�مل املرشق ؤ�نت الغد .. اليت تذیب �الم�د الصعوبة ٔ�مامك

يف ج�بك وبذل الغايل من یل ؤ�نت املس�تق�ل احلامل، لن ٔ��وَن حلظة يف مساندتك والوقوف امجل 

  ...ٔ��ل بلو�ك لك طمو�اتك و�ٓما�
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.. ا�ي یفكر لنا وحيمل مهنا و�س�توعب سوء �النأ�ننت احلب والعاطفة والعقل .. ٕاىل لك �ساء العامل

تقلنب لك إال�رتام والتقد�ر وت�ٔكدن ٔ�ن احلیاة �ام صُعبت س�هتون حبضور�ن وجاملكن وطیبة 

  ...دمنت لنا رف�قا ودم�ا لكن س�ندا.. روحكن

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  �راهمي املغريبإ 

✿✿✿✿✿  
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وفطرهام  ،م�والت هاتلوقخممن سنن اخلالق يف هذا الكون الفس�یح ٔ�ن جعل بني لك ��سني من 

یؤطرها القانون، و �ل�س�بة لٕال�سان ٔ�یضا تتحقق  الوجودیة هذه الرغبة.. �ىل الرغبة يف بعضهام

ٔ�ن �زاوج بني أ�رواح وأ�جساد وأ�موال، واملفروض .. والرشع ٔ�یضا، من �الل �رشیع الزواج

بني الطرفني ف�نكرس لك احلدود وتُلغى لك الفوارق و�رىض لك طرف بعیوب  اانصهار  ذ� ثدِ حيْ 

مس أ��الم وتوح�د وتقا )املوت= ٔ�بد معلوم ( لٔ�بدمعا أ�خر ق�ل احملاسن، ویقررا إالس�مترار 

  ...مسارها، والهدف طبعا هو ٕاجناح وا�د من ٔ�مه املشاریع احلیاتیة، ٕان مل نقل ٔ�مهها، الزواج

إال�سان بطبعه ال ميكن ٔ�ن یداوم �ىل فعل اليشء ٔ�و إالرتباط به �شلك مس�متر وم�واصل دون ٔ�ن 

رش�كني، خصوصا  یبلغ حلظة ملل ولكل، اليشء ا�ي ال �ُس�ت�ىن وقو�ه بعد س�نوات من زواج

.. ة وإال�شغال الك�ري ٕ�جناح �ا�هبا املادي يك �كون مرحيا مس�تق�الٕاذا ا�سمت ح�اهتام �جلدیة ا�امئ

حييي العالقة مبكن ٔ�ن اجهتادا وختطیطا دامئا من الزوج وزو�ه ف� أ�مر یتطلب  امللل هذالتفادي 

  ...و�زرع فهيا نفسا �دیدا یعیدها ٕاىل نقطة البدایة املمتعة

شاء هللا، من �الل قوانني الطبیعة، ٔ�ن جيعل أ�بناء حمطة �دیدة يف ح�اة أ�زواج ونقطة حتول 

لك هذا .. وحيیون احلب واحلنان يف قلوهبم يف ح�اة �ٓ�هئم يف مسار ��شهم �لّهم حيدثون تغیريا

  ...ا�ٓ�ء ومهمن �الل هاته الرسا�، وا�اطب ملقصود التقدمي حىت ٔ�صل بك عز�زي القارئ ٕاىل ا
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وال ٔ�ظن  ..� معرش ا�ٓ�ء، ٔ�بناؤمك مه ٔ�جزاء م�مك واس�مترار �وا�مك وفكرمك وح�ا�مك ووجودمك وامسمك

لطاملا طمح .. رؤیة ابنه، ٔ�و اب��ه، يف وضع نفيس واج�عي وفكري ٔ�قل م�هٔ�ن ٔ��، ٔ�و ٔ�ما، س�یق�ل 

ن مس�تق�لنا الناحج �كو يف ���ا و�ٓ�ؤ� ٔ�ن �رو� يف ٔ�فضل احلاالت ؤ�حس�هنا ؤ�ن ننجح يف دراس 

وجنعلهم یفخرون بنا وٕ�جنازاتنا، لكن ذ� ال ولن یتحقق ٕاال بعمل �اد وشاق من طرف ا�ٓ�ء ٔ�وال 

  ...مث من طرف أ�بناء الحقا

، ٕاذن من �الل هذا الطرح القر�ٓين "وقل رب ارمحهام كام ربیاين صغريا: "یقول هللا تعاىل يف قر�ٓنه

د لتفاصیل ومعادالت الكون ٔ�ن الرمحة لٔ�بو�ن ال �كون �لوالدة فقط وٕامنا یؤكد اخلالق واحملد

وحتدثنا يف س�یاق .. ! تتعدى ذ� لتبلغ ما هو ٔ�مه ؤ�وىل ؤ��ىل، واحلدیث هنا طبعا خيص الرتبیة

سابق عن هذا الفن وهذه العملیة الرئ�سة ح�� راسلنا املعمل، ولكن ق�ل بلوغ الطفل ملعلمه فٕانه مير 

  ...مؤسسات ق��، ؤ�وىل املؤسسات يه أ�رسة، و�ٔ�خص الوا��نمن 

�كون اكٕالسف��ة، یتلقى ویدون ویالحظ وی�ين معارف ؤ�فاكر الرضیع عند والدته ال یعدو ٔ�ن 

" ا�ق�ق"الطفل يف ت� املر�� اكملشاهد .. الوسط ا�ي یع�ش ف�ه �لك محولتهومتثالت حول 

ویتابع ٔ��داثه �شغف دون ملل ویؤسس �لك ذ� نفسه وذاته ) یهٔ�بو (لف�مل یعشق �لفطرة ٔ�بطا� 

  ...وخشصه و�یانه

 رساليت لمك ٔ�هيا أ�بطال ٔ�ن �كونوا حقا كذ�، ٔ�ن �شاهد م�مك وف�مك طفلمك لك املودة واحلب

ؤ�ن �رى مواقف �رخس ف�ه لك القمي الرائعة، ٔ�بعدوا عنه لك  جتاهه وجتاه بعضكام وجتاه الناس،

س�نوات .. ال تعلمون مواقف الس�باب وا�لعان والتنا�ز، ٔ�بعدوه عن لك حلظة سلبیة س�تحطمه ؤ�نمت
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قوى �ىل الطفل أ�وىل يه أ�ساس ا�ي تن�ين �لیه لك الس�نوات الالحقة من معره، و�یف س�ی

  ! م�صد�ا وضعیفا؟ٕان اكن أ�ساس هشا و الحقا البناء 

س�نوات زرع واجهتدوا يف  ،حىت بلوغ املراهقة ،اجعلوا من س�نوات ٔ�طفالمك أ�وىل.. � ٔ�هيا ا�ٓ�ء

البحث عن لك ما ميكن ٔ�ن �شلك إالضافة يف �یانه ؤ�بدعوا يف تقدمي احلب وتعلميه ٕا�ه وتلق�نه 

� ٔ�هيا أ�ب �ىل اس��ر احرص .. ثوابت إال�سانیة و�رس�یخ أ��الق احلس�نة يف خمیلته وفكره

رجولتك ٔ�مام طف� واجع� یفخر بك و�رى ف�ك أ�مان والشهامة والقوة و�كون قدوة حق�ق�ة � 

.. خصوصیتهیت�ّٔىس هبا ومييش �ىل خطاها ویعمتدها يف ٔ�وىل س�نوات ٕانتا�ه ویضیف �لهيا ملس�ته و 

�ان وحب واملئیه احريص ٔ��هتا أ�م �ىل جودك وم�ك البنك �لك ما ٔ�وت�ِت من عطف وح 

  ...مبودتك ورمحتك ؤ�ش�بعیه ٔ�حضا� حىت �رتوي مما ف�ك ویطفئ لهیب ظم�ٔه

واز� تعاملكام مع ٔ�بنا�كام وال جتعال الكفة متیل لطرف �ىل حساب .. � صدیقاي، أ�ب وأ�م

واضبا �ىل إالس��ع هلم وٕاعطاهئم لك الفرص املمك�ة من رف حىت ال خيتل توازهنم النفيس و ط

�كون ف�ه عن لك موقف ميكن ٔ�ن  م، وابتعداجلهم، سواء ما یعجهبم ٔ�و ما �زجعهالتعبري عام خيأ��ل 

ا�س�با صداقهتم وارحبا جوارمه وال تد�ا الفرصة ٔ�ّي اكن ٔ�ن ی�ٔ�ذ ماك�كام ف�ٔن� ٔ�وىل .. مقع و�بت هلم

  ...ؤ�حق به

ة أ��سب �� ٔ�ن الطرق ال هتم، بل حتد� مع ٔ�بنا�مك يف لك يشء دون جخل واخ�ارا الطریق

  ...بقدر ما هيم املقصد والهدف والن���ة ،ختتلف حسب الظروف والزماكن
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الرتبیة فن كام قلت سابقا، والفن حيتاج لتدریب طویل وشاق واجهتاد مس�متر وتنازالت �برية حىت 

ر يب ٔ�ن ٔ�واضب �ىل ٕا�داد ٕاذا يك ٔ�جنح يف �رب�يت ٔ�بنايئ جيد.. یبلغ املرء در�ة إالبداع املطلوبة

نفيس وحتضريها وتدر�هبا يك �س�تعد مبا یتطلب أ�مر و�س�توج�ه حىت �كون قادرة �ىل ٕاجناح معلیة 

أ�مر .. �ن وخرو�ه من كنف ٔ�رستهت�هت�ي �س�تقالل االٕ الرتبیة اليت س�سمر لس�نوات طویالت 

ل�ر اليت �لموا هبا �ء احقا ل�س �لهني لك�ه �س�تحق ذ� حىت �كون الن���ة مرضیة وجيين ا�ٓ 

  ...فكروا هبا يف إالجناب م�ذ ٔ�ول حلظة

واقعنا ازدادت صعوبته، و�زید �دهتا ٔ�كرث یوما بعد یوم، وميكن اعتبار هذا �انبا سلبیا نعانیه جراء 

التقدم والتق�یة اليت ا�رتقت ح�اتنا ؤ�صبحت جزءا رئ�سا ال یتجزٔ� مهنا، هذا ما �زید من صعوبة 

یة �ل�س�بة ل�ٓ�ء بدر�ة ٔ�وىل، وحىت �ل�س�بة لبايق املربني �خ�الف در�ة تد�لهم؛  لكن �مة الرتب 

نف�اح �ىل ٔ�كرث وتطو�ر ٔ�سالیب الرتبیة واالٕ  من زاویة ٔ�خرى ميكن اس�تغالل التطور احلاصل �لبحث

ل �لتغايض جتارب �حجة الس��رها وت�ين بعض ٕاجياب�هتا مبا یتالءم ما احلاج�ات واملتطلبات، وال جما

  ...عن هذا أ�مر ٔ�و التواين يف التفكري ف�ه

).. ٕا�� وحىت ذ�ورا(يشء �ٓخر �م �دا لن ٔ�فلت الفرصة دون التن��ه ٕالیه وهو التحرش �ٔ�طفال 

رس�ی�ه يف عقول ٔ�بناهئم وتدر�هبم �ىل ٔ�مور ٔ�دعوا مجیع ا�ٓ�ء ٔ��ذ هذا أ�مر بعني إالعتبار و�

يف ٔ�ما�ن مغلقة و�دم السامح ٔ�ي اكن م�ال تغیري املال�س رضورة س�ت�د نو�ا من هذه الظاهرة �

  ...مس�هتم ومداعبهتم حبراكت معینةالمب

ٔ�بناؤمك خيفون يف دا�لهم كنوزا .. ا�ٓ�ءؤ�خمت ب�ٔكرث أ�مور ٔ�مهیة يف نظري ؤ�جعلها دعوة �امة للك 

وجواهر، ٔ�بناؤمك حيوون بذور مواهب حتتاج ملن �ك�شفها ویطورها و�روهيا حىت �منو و�سمو وتعلو 
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دراسة ٔ�بنا�مك وحتلیل سلو�هم وم�والهتم حىت �سا�دومه �ىل �ىل و�كرب، ٔ�متىن ٔ�ن حترصوا 

جممتعنا یف�قر ٕاىل مس�ٔ� الر�ل املناسب .. يف مسار ما حيبون وحيققون ما �رنو ٕالیه ٔ�نفسهمإالنطالق 

يف املاكن املناسب، فدعوا ٔ�بناءمك ی��عون ما حيبون وجشعومه يف ذ� وادمعومه حىت �رى ر�اال 

ال جتعلومه ٔ�داة لتحق�ق .. و�ساء یعملون ف� حيلو هلم ویبدعون وی��جون ٔ�كرث مما �س�هتلكون

ا ٔ�نمت داعام هلم لتحق�ق ٔ��ال�م مبا هلم من قدرات، ٔ��الممك ٔ�نمت ف�فسدوا �لهيم ح�اهتم، بل �ونو 

  ...�رون مهنم من الرضا واحلب وإالبداعبذ� س��حقق سعادهتم ؤ�یضا سعاد�مك مبا 

ٔ�بناؤمك كت� خضمة من الطاقة، هذه الك�� حتتاج لتوج�ه وت�ٔطري وحسن اس��ر حىت .. � ٔ�هيا ا�ٓ�ء

یة �شلك �ام، ٔ�ما ٕاذا �دث العكس فس�ی�دث ما ال �رس تتحول ملا ف�ه نفع هلم وحملیطهم و�ل�رش 

  ...العني وال القلب وال العقل، وواقعنا �ري دلیل وشاهد �ىل هذا، مع أ�سف

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  
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رسا� ابنا ا�لحظة ٕاىل أ�طفال ونقدم هلم تعالوا نتو�ه خبط.. راسلنا ا�ٓ�ء و�اطبنا ٔ�ف�دهتم وعقوهلم

  ...لطیفة وصغرية ٔ�متىن ٔ�ن تلقى من یبلغهم ٕا�ها ویضعهم يف صورة ما فهيا

اس�متراریة هذا لك الشعوب واحلضارات �ام تطورت وتقدمت وبلغت سقف ا�د البد ٔ�ن تفكر يف 

مه الطاقة .. ، مع ٔ�طفال الیوم)و�سائه(مع أ�ج�ال القادمة، مع ر�ال الغد  وهذا إالزدهار الوضع

حيیط هبا الت�ٔطري م�ذ ٔ�وىل الس�نوات، مه من حيتاجون �لر�ایة �شقهيا  ، جيب ٔ�ن،املتدفقة اليت

  ...ة حىت یتحقق أ�مل امل�شوداملادي واملعنوي، مه ا��ن جيربون ا�ٓ�ء �ىل تعمل وٕاتقان فن الرتبی

أ�ب �ريب وأ�م �ريب وأ�صدقاء �ربون والتلفاز �ريب واملعمل �ريب، لك احملیط �ريب ویؤ�ر يف 

لك هذا الضغط الرتبوي، ٕان حصت �سمیته كذ�، جيب ٔ�ن حيفظ .. خشص الطفل وخشصیته

اد ثق�ه يف نفسه ؤ��ذ قرارات، وٕان اكنت صغرية، حىت �زد�لطفل حقه يف ا�متزي �شخصیته 

قدراته ویقوى �ىل ٔ��ذ قرارات ٔ�كرب ش��ا فش��ا حىت یصري مؤهال �� �شلك ش�به �م یضبط و 

  ...جيع� قادرا �ىل إالس�تقالل ا�ايت واملادي مىت شاء

ا س�تقدمه من ٕاضافات، ٔ�نت الغد ا�ي نثق ٔ�نت أ�مل ولك املس�تق�ل �رهتن بك ومب.. ٔ�هيا الطفل

ن���ة ملا حضى وس�یضحي �ٓ�ؤك من ٔ��ل رؤیته كذ�، ٔ�نت من س�یحمل ٔ�نك س�تجع� مرشقا 

  ...مفاتیح هذا الكو�ب وس�یعمل �ىل ق�ادته واس�متراریته
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وال ت�شغل ب�ٔي يشء ٔ�دعوك � صدیقي الصغري �لرتكزي �ىل دراس�تك وجتعلها �ىل رٔ�س ٔ�ولو�تك 

ٔ�بویك (ویعینك يف ذ� مزجع يف حمیطك �یفام اكن، داوم �ىل حتضري دروسك واحبث معن یف�دك 

، و�فس بقوة يف فص� حىت تتحصل �ىل وا�دة من املراتب )ٔ�و ٔ�ي فرد �ٓخر �راه مؤهال ��

أ�وىل املمزية يف الفصل، وال تتواَن يف السؤال وال�ساؤل يف القسم، اجعل معلمك یعطي ٔ�كرث 

تدرسه ماك� يف ح�اتك  اوّمحسه ٔ�یضا لٕالجهتاد والبذل ٔ�كرث، وأ�مه بني هذا وذاك هو ٔ�ن جتد مل

املع�شة حىت �كون العمل حبق نورا � يف ح�اتك لكها وتتلمس حضوره الفعيل فهيا، ال حت�س 

التعمل دا�ل ٔ�سوار مؤسس�تك التعلميیة ٔ�نه ٔ�كرب من ذ�، وما �اء العمل وتعلمه ٕاال ل�سهیل ح�اتنا 

  ...وفهم الك�ري من تفاصیلها الغا�رة عنا

� صدیقي الصغري ٔ�ریدك ٔ�ن .. �راس�یة منر ا�ٓن لثاين أ�مور ٔ�مهیة ؤ�ولویةبعد تنظميك ملسائ� ا

تعمل ٔ�ن �الق�ا س�ب�انه جعل ف�نا مجیعا مواهب وم�والت �ال ٔ�و ختصص معني ٔ�كرث من �يق 

ا�االت، هذا الرس ا�ب�ٔ ف�نا س�یصعب �لیك �شف طالمسه و�دك �� ٔ�قرتح �لیك إالس�تعانة 

بعد ذ� .. شفري وتتضح � معامل مواهبكائيل مث ا�رايس حىت تفك ال� مبحیطك أ�رسي والع

واهب والعمل اجلاد �ىل �منیهتا، هنا س�متر �لمر�� أ�مجل وأ�صعب يف نفس الوقت ويه صقل امل

البد من الت�ٔ�ید �ىل اجلانب ا�ٔاكدميي يف ر�ایة لك املواهب حىت تبلغ در�ة �الیة من إالتقان 

  ...م�دع ویتحول صاحهبا ٕاىل

ك ات�ن مرصا يف طلبك واخ�یار ما حتب، اس�تعن بوا�یك يف ذ� و  ٕاتباعاحرص � صغريي �ىل 

وال ت��ازل �ىل ٔ��المك الصغرية، ا�رت تو�ك ا�رايس بنفسك، بعد املشاورة، وال ت��ازل �ىل 



  اطو  تم)ء اا                            (                                                          ر 

 79 

ؤ�خرجهتا مواهبك �ام اكن، مارسها وال خت�ل، ٔ�نت قوي وس�تكون ٔ�قوى ؤ�مجل ٕاذا الزتمت هبا 

  ...ٕاىل الوجود وتقامسهتا مع من حتب ومع الناس مجیعا

حنن بين ال�رش اج�عیون بطبعنا وال نقوى .. دعين ٔ��دثك عن يشء �ٓخر ال یقل ٔ�مهیة عام فات

�ىل إالنعزال عن الناس ملَُدٍد طوی�، حنتاج �لع�ش وسط ٔ�رس� و�ائالتنا وح�نا ومدین��ا، ويف هذا 

�ىل الع�ش دون صدیق ٔ�و  ىال نقو .. �سانیة تعتيل صدارهتا الصدقةالع�ش ن�شئ �القات إ 

يف .. ار�هم ٔ�رسار� وبعض خ�ا� نفوس�نأ�صدقاء مقربني م�ا نتقامس معهم حلظات القرح والفرح و�ش

س�نك الصغري � عز�زي البد � من ٔ�ًصدقاء تتقامس معهم بعضا من حلظات طفولتك الشق�ة، 

ما ٔ�مجل ت� الفرتة وما ٔ�مجل (�لمدرسة  مك ٕاىلطریقافقون يف معا وتدرسون معا وترت  تلعبون

لكن ، )ٔ�صدقاء الطفو�، حقا ال ميكن حمي ت� املر�� من ا�ا�رة �ام شّب إال�سان وشاب

ٔ�حسن اخ�یار هؤالء أ�صدقاء واح�فظ ممن ت��ادل معهم إال�رتام والصدق وأ�مانة وإالس�تفادة 

ميكن ٔ�ن �يسء لها ویؤ�ر �ىل نفس��ك و�س�ب � أ�مل يف حىت �سمو هذه الصداقة عن لك ما 

وق�ل ٔ�ن تبحث عن ٔ�صدقاء �ارج الب�ت ت�ٔكد .. سن ٔ�نت حتتاج ف�ه �لطاقة إالجيابیة والبناءة فقط

 ون ٔ�ول أ�صدقاءأ�ب ا�ي جيب ٔ�ن �ك مع من مه يف الب�ت ٔ�وال، بدایة منمن م�انة صداق�ك 

س�یدة العظمية اليت �سهر �ىل راح�ك ویزتمع قامئهتم، وتتقامس معه الز�امة ت� ال  يف ح�اتك ؤ�مههم

ٕاذن أ�وىل ٔ�ن  ،هام الصدیقان ا��ان س�س�متران معي طوال ح�ايت وتليب لك رغباتك، أ�م احلب��ة؛

ٔ�قوي صداقيت معهام ؤ�ؤسسها �ىل الصدق واحلوار املتواصل والنقاش البناء وتقامس أ�رسار 

.. اخل�ل، وت�ٔكد � صغريي ٔ�نك لن جتد ٔ�صدق من صداقة وا�یك �ام �لت وصادقتوتفادي 
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ٕاىل املادیة واملرور من قرابة ا�م  ٔ�خواتكو  ٕاخوانك�ٕالضافة �لوا��ن ميكن ٔ�یضا طلب صداقة 

  ...العمیقة واملعنویة الصداقةقرابة 

ختیل مكیة احلب اليت خيزتهنا ٔ�نت ف�ة �بد وا�یك، و�ام ختیلت وقّدرت فلن �س�تطیع .. � عز�زي

 ام�دادهام يف هذه ا�نیا، �� ال تزنجعٔ�بویك جتاهك، ف�ٔنت مهنام ؤ�نت هو ٔ�ملهام ونبضة ح�اهتام و 

ٕاذا هنراك يف حلظة غضب ٔ�و مسعت ٔ�ي لكمة �ٓذت قلبك الصغري؛ ا�ذرهام وا�متس هلام �ٓالف، بل 

التنازالت اليت یقد�ا لك مهنام يف لك التعب والتضحیة و مالیني أ��ذار، واجعل نصب عی��ك 

ا�مل ٔ�ن ٔ�ي لكمة قاس�یة من ٔ�بیك يه ن���ة .. س��ل توفري لك ما حتتا�ه وتطلبه و�ش�هتیه نفسك

كرثة املصاریف اليت حتارصه، وا�مل ٔ�ن ٔ�ي  زد �ىل ذ� ضغطضغط �بري مياَرس �لیه يف مع� 

أ�صل فهيا فهو احلنان والعطف  احلظة قسوة من ٔ�مك يه جمرد اس�ت��اء وحلظة غضب �ا�رة، ٔ�م

يه حلظات صعبة .. الیوم يف را�ة واسرتا�ة اليت تلقاه م�ذ نعومة ٔ�ظافرك، ولوال ذاك ملا كنَت 

نقاط القوة وإالجيابیة يف  وجيب تفادهيا يف حرضتك، لكن ال ب�ٔس، ميكن جتاوزها والرتكزي مع لك

  ...ح�اتك

ٔ�نت مثرة حب وعرشة وزواج، ٔ�نت التجس�ید الفعيل للك ت� أ��م وأ�شهر والس�نوات من 

.. قت و�نييف لك و هبذا ال�رشیف �زاوج أ�رواح وأ�نفس، فال تب�ل �ىل نفسك �الف��ار 

�سعادة  ن بك وتلفهاممن ا��ن الك�ري، وجتعلهم یف�خرا بعضا اجهتد و��ر و�فس حىت �رد لوا�یك

رمبا س�ت�د من حيبك ویعشقك لكن لك ذ� احلب لن یبلغ ما یغىش قلْيب وا�یك،  ..كجنا�ات

  ...والن�اح ٔ�كرث مهنامري والسعادة ولن جتد يف هذه ا�نیا من خياف �لیك وی��غي � لك اخل
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ّد � الیوم وحرض لك ما س�تحتا�ه ٔ�نت ٔ�مل وا�یك، ؤ�مل لك الناس، والغد هو یومك فاس�تع

وت�ين خشصیتك القویة وفكرك ك وحتت طلبك حىت تتقوى و�س�ند ظهرك فاللك رهن ٕاشارت

  ...امل�سك وتؤسس ثوابت موهبتك وتصريا م�د�ا يف هذا الوجود

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  
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�ٓخر رسائل كتايب هذا س�تكون مو�ة ٕاىل من رافق�ين طوال الس�نني املاضیة من ح�ايت، ٕاىل ما 

يه رسا� .. خطاها وعش�نا معا لك ا�لحظات، امجلی� والقاس�یة والسعیدة والصعبة �بعتين و�بعُت 

لكن بعض اليشء،  اس�یا معهاا�ذروين س�ٔ�ون ق.. التقوميینصهر فهيا النقد مع التوج�ه والتوبیخ مع 

قسويت هاته ت��ع من خويف املتواصل �لهيا وحريص الك�ري حىت �كون يف ٔ�فضل احلاالت 

  ...رساليت أ��رية س�ٔو�ها ٕاىل نفيس.. ؤ�حس�هنا

  :رساليت لها س�ٔ�اول تقس�ميها ٕاىل نقاط ٔ�ركز فهيا ٔ�ساسا �ىل ٔ�مه �اء �الل الرسائل السابقة ف�ٔقول

هللا .. هللا، ٔ��ل اتق�ه حببه، فاحملب ال �رید ٔ�ن �رى ح�یبه �ىل وضع ال �رضیه �لیه اتقِ  -

والفوح �لك احلب ونرث إال�سانیة  �رید م�ِك سوى فعل وقول لك مجیل س�ب�انه مجیل وال

يف لك الكون فافعيل ذ� واحريص �ىل حتسني �الق�ك مع ربك بتجس�ید إالعامر 

ملواقف، واس�تحضار املعیة الر�نیة يف لك وقت و�ني س�ت�الف يف لك أ�مور ولك اواالٕ 

حىت �سمل ا�لسان من لك قول بذيء، و�سمل العني من لك نظرة �ري الئقة، و�سمل لك 

حب هللا ميكن .. عضو ولك �اسة مما ميكن ٔ�ن یرضها ٔ�و یرض اجلسم والروح �شلك �ام

قها وز�دة، فا�رشي هذا ورمحهتا وم�حها لك حقو جتس�یده يف حب لك خملوقاته والرٔ�فة هبا 

احلب وجودي يف عطائك وت�ٔكدي من ٔ�ن العطاء اجلزیل ال یقاب� سوى اخلري اجلزیل 

 ...والسعادة العارمة اليت تغىش القلب ف��س�یه لك املتاعب والصعاب
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ارتبطِت �لرسول �لیه الصالة والسالم �لوراثة حبمك الب��ة املسلمة اليت و�ِت فهيا، مث  -

ة ر�� النقل والت�ين الورايث ٕاىل البحث والقراءة وإالنطالق يف ٔ�غوار السري انتقلِت من م

والتارخي ٕالك�شاف رو�ة ومتزي ت� الشخصیة اليت خرجت من قریة يف حصراء �ا�رة 

ٔ�دعوك � نفس �لبحث ٔ�كرث .. من التارخي ارمزا ملالیني من ال�رش �رب ما تاله توصار 

والتعمق ٔ�كرث يف خشصیة هذا الرائع وا�متثل �روائع ما �اء به واق�فاء �ٓ�ر ٕا�سان��ه وفكره 

ضعیفة �دا ولسِت قادرة حىت  لن ٔ�قول ِ� دافعي عنه ف�ٔنت.. وعبقریته وفراس�ته وحمكته

قوي بفكره  �� م�ك ٔ�نهفال حيتاج  يف لك املوا�ات، ٔ�ما هو �ىل إالنتصار لنفسك

 ...بعد وفاته ما �لّفه وثقاف�ه ولك

�وين جمهتدة يف تق�ل ا�ٓخر وتق�ل اخ�الفِك معه، فاحلق طریقه شاق وبعید وال ٔ��د من  -

اخللق مي� مفاتی�ه، هذا ما یلزمِك بتطو�ر مؤهالتِك وا�رتام اجهتادات ا�ٓخر وتو�اته 

هذا  ِت وا�ٓخر �ريان ورشاكء يفيف ا�هنایة ٔ�ن.. كواخ�یاراته �ام ابتعدت عواملها عن تو�

وما �لیه، تُمضیان وق�ا معدودا وتَمضیان بعد ذ� ٕاىل ح�اة ٔ�خرى �ركني �لفكام  الكو�ب

ما س�یؤ�ر ح� �ىل �ال الكو�ب، ٕاما �ٕالجياب، وذ� ما �رجو، ٔ�و �لسلب وهذا ما 

وم�دٔ� یالزمك يف لك معامالتك وال �رتام ثقافة اجعيل من االٕ .. یطغى ف� �رى مع أ�سف

 ....تنفري من ٔ��د اخ�لفت معِك ٔ�فاكره، فاالخ�الف ال یفسد �لود قضیة

قديم النصی�ة ملن یطلهبا وملن �رینه حيتا�ا، ال تب�يل معن هو يف �ا�ة �لتوج�ه والنصح،  -

 واحريص ٔ�ن �كون هذا النصح سل� وم�طق�ا يف نفس الوقت حىت ال یعود �ىل املنصوح

الناس، ف�ٔنِت جزء من كت� جممتعیة ال ال تعزيل نفسك عن ا�نیا و .. ب�ٔي رضر �یفام اكن
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ٕا�ك والتفكري يف جعل ا�ٓخر وس�ی� و .. تقوم ٕاال مجیعا وال تتقوى ٕاال مبساندة بعضها البعض

ؤ�داة مادیة فقط لتحق�ق بعض الغا�ت، �ا�تِك هاته ال ميكن ٔ�ن تربر خسافة اخ�یار 

 ...ت� وس�یلتكِ 

ٔ�دوا مواههبم ومؤهالهتم وقدراهتم، قاويم واس�متري يف مقاومة ن ٔ�وْ ال �كوين مم.. �وين ف�انة -

، وت�ٔكدي ٔ�ن لك لك الضغوط والظروف والعراق�ل ؤ�خر� �لعامل ٕابدا�ا واجهتادا ف� حتبني

 تنازل م�ِك، �یفام اكنت ٔ�س�بابه، س�یحرمِك ٔ�نت ٔ�وال من ممارسة ما حتبني و�لتايل س�تفقد�ن

جزءا �ام من السعادة، وس�یحرم ا�متع والناس وا�نیا لكها من روح م�د�ة ميكن ٔ�ن �شلك 

عي �لی�ٔس فرصا، وال هتريب من موا�ته، بل ال تدَ .. ٕاضافة وملسة حسر يف �رخي ال�رشیة

 ...تقوْي لتصمدي يف و�ه وتقيض �لیه �شلك ال جيع� یلقى ِ� س��ال ف� بعد

الصعب والقايس س��ا جيعِ� تق�عني يف ر�ن بعید، تندبني كام یندبون  ال جتعيل من الواقع -

الواقع ال ميكن ٔ�ن یتغري ٕاال بتغري �ِسه، �� �وين س�باقة يف س��ل .. و�شكني كام �شكون

ٕاصالح ما ميكن ٕاصال�ه وٕانقاذ ما تبقى من ٔ�ش�یاء مجی� �زرع أ�مل ف�نا يك �س�متر يف 

 ...الع�ش

احمة، ال �كوين منطیة وال جتعيل نفسك كام ا�ٓخرون، بل �وين ٔ�نت م�فردة � نفس �وين �املة ط

ا�رشي احلب وانرثي ش�ٓب��ه �ىل .. ممتزية مبا حتبني فع� وما �س�تطیعني ٕاضاف�ه � ٔ�وال مث �لناس

اجعيل قوتك يف .. اخللق مجیعا وال جتعيل يف قلبك �ال وال قسوة، بل �وين م�ساحمة وحمبة

  ...�داء بلطفك وحسن جسیتكتعا�شك واهزيم ا�ٔ 
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لیه ال �س�تصغري مؤهالتك وٕاماكنیاتك، انظري ٕاىل ٕا�راهمي � .. �وين ما �شائني ال كام �شاء الناس

نه اكن ٔ�مة من الناس، وا�ه لو�ده فكرا ؤ�یدیولوج�ة جممتع اكمل السالم ا�ي قال عنه القر�ٓن �ٔ 

كذ� �وين، .. امجلود ا�ي هيمين �لهيموتوفق �ىل خماوفه و�ىل الناس ٕاذ جنح يف زعزعهتم وحتریك 

خططي �� ش��ا فش��ا واصعدي ا�رج ب��ات وخطى م�وازنة وراخسة ال �زحز�ا الر�ح �ام 

  ...اش�تدت

ال هتمتي ملا یقول الناس عنك، ؤ�قصد طبعا نقادا ال جيیدون ش��ا سوى ق�ل الطموح وعرق� 

.. بعني إالعتبار، وال �كرتيث ملا یقول ا�ٓخروناس�متعي �لناقد�ن و�ذي ما یقولون .. احلاملني

وت�ٔكدي ٔ�ن ٕارضاء الناس مجیعا �ایة �س�تحیل ٔ�ن تدرك، ٔ�ن أ�ذواق والتو�ات ختتلف، ومل جتمتع 

�ىل  ع�شج ال�رشیة �ىل يشء ٔ�بدا �ام ثب�ت ٔ�حق�ته وحق�ق�ه، ورمغ ذ� یبقى هذا أ�مر ��

  ...البذل ٔ�كرث وإالجهتاد ٔ�كرث

اربطي .. نفسك �لفاشلني املهنكني، ٔ�ن هذه املقارنة س�تجع� مهنم وفردا يف جامعهتم ال تقارين

وجودك �لناحجني، وخصوصا املبد�ني مهنم �یفام اكن جمال ٕابداعهم، هذا ما س�مين�ك الك�ري من 

يف إاللهام والروح امجلی� والطاقة إالجيابیة وس�شعر�ن بطاقة م�فجرة ت��عث م�ك وتدعوك لتف�ريهيا 

  ...لني ویؤم�ون بقدرتك �ىل إالبداعصاحيب ا�امعني ا��ن یثقون ف�ك وف� تفع.. لك يشء مجیل

.. لبك �ىل ٕا�اقة اجلهلتغليب �ىل ٕا�اقة اخلوف وٕا�اقة اخل�ل وأ�مه هو تغ .. تغليب �ىل ٕا�اقاتك

  ...�ٓنذاك س�ٔت�ٔكد ٔ�نك حقا س��ج�ني ف� حتلمني به ولن یقف ٔ�مامك ٔ�ي يشء �ٓخر
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ك هو ن���ة ملا يف دا��، ف�ٔحس�ين بناء ا�ا�ل وٕادارته وتصف�ته ومعاجلته وتقویته، ؤ�سس�یه واقع

  ...�ىل إال�سانیة �ٓنذاك سرت�ن �یف س��حول هذا الواقع حنو أ�حسن

  ...و�س�متر �دی��ا و�س�متر دردش��ا الحقا فانتظري مين املزید ٔ�نين ٔ�نتظر م�ك ٔ�كرث

  

  

  والسالم

  التوق�ع                                                                     

  ٕا�راهمي املغريب

✿✿✿✿✿  

   



                                                          ر 
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حىت ال ٔ��ون ٔ��نیا و .. �امل القمل وحمرك املداد فوق الورق

ٔ�نت ؤ�سلبك حقك يف رد اجلواب �ىل لك ما قلته ف� س�بق جعلت �ٓخر الرسائل يه رسالتك 

يل رسا� �رد فهيا �يل وختربين �نطبا�ك ووْقع ٕا�دى الرسائل ٔ�و بعضها، ٔ�و 

ين بعض مالحظاتك ٔ��ربين �رٔ�یك وو�ات نظریك حول ما ق�ل، ؤ�عط

  ..وحىت يف الك�ب السابقة ٕان اطلعت �لهيا

    

  
  

           
  

  

https://www.facebook.com/ibrahim.kingsinger

https://www.facebook.com/nabadatfikriya/

https://www.facebook.com/IbraElmaghriby/

himawoody@gmail.com

+212 6 00 70 52 53
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�امل القمل وحمرك املداد فوق الورقكنت ٔ�� املرِسل فهيا و 

ؤ�سلبك حقك يف رد اجلواب �ىل لك ما قلته ف� س�بق جعلت �ٓخر الرسائل يه رسالتك 

يل رسا� �رد فهيا �يل وختربين �نطبا�ك ووْقع ٕا�دى الرسائل ٔ�و بعضها، ٔ�و 

ٔ��ربين �رٔ�یك وو�ات نظریك حول ما ق�ل، ؤ�عط.. �لیك ويف نفسك

وحىت يف الك�ب السابقة ٕان اطلعت �لهيا�لك وانتقاداتك ٔ�یضا حول مجمل ما �اء يف الك�اب 

  ...ٕان شاء هللا صدري رحب وس�ی�سع للك �م رسالتك

https://www.facebook.com/ibrahim.kingsinger

https://www.facebook.com/nabadatfikriya/ 

https://www.facebook.com/IbraElmaghriby/

himawoody@gmail.com 

+212 6 00 70 52 53 

  اطو  تم

كنت ٔ�� املرِسل فهيا و  رسا� 13

ؤ�سلبك حقك يف رد اجلواب �ىل لك ما قلته ف� س�بق جعلت �ٓخر الرسائل يه رسالتك 

  ...يل

يل رسا� �رد فهيا �يل وختربين �نطبا�ك ووْقع ٕا�دى الرسائل ٔ�و بعضها، ٔ�و  اس�تمل القمل ودون

�لیك ويف نفسكلكها، 

وانتقاداتك ٔ�یضا حول مجمل ما �اء يف الك�اب 

صدري رحب وس�ی�سع للك �م رسالتك

  

https://www.facebook.com/ibrahim.kingsinger 

 

https://www.facebook.com/IbraElmaghriby/ 
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و   
۞۞۞ 

 

نبضات وتفكرات صیغت هذه املرة �ىل شلك  ٕاىل هنا ت�هت�ي نبضات هذا الك�اب وتفكراته،

العمر بق�ة فال زال ٔ�مام القلب والعقل  طاملا يفو  ..رسائل �ىل عكس ما س�بق يف الك�ابني السابقني

  ...وا�د من �الل ٔ�جزاء ٔ�خرى جمال ٕالعاملها يف البحث عن احلق والصدق واحلق�قة

�اولنا من �ال� ٔ�ن يف صف�ات ال یتعدى تعدادها املائة، كتابنا هذا جمرد مسا�ة حمدودة أ�بعاد 

ٔ�و من بعید، يف ح�اتنا وال ننفك �ٔن  رتاسل معا و�راسل ���سا هلم حضور فعيل، سواء من قریبن

حنتك هبم �شلك حلظي ٔ�و یويم ٔ�و مومسي، نؤ�ُر فهيم ونت�ٔ�ُر هبم ولن �كمتل احلیاة وواقعنا ٕاال هبم، 

ٔ�و لنقل ببعضهم، اليشء ا�ي جعلين ٔ�كتب هلم فردا فردا ؤ�تقامس معك رساليت هاته حىت تعدلها 

  ...  وتصحح فهيا ما ٔ�خط�ٔت يف تقد�ره ٔ�یضا مبا �راه صوا� وتضیف ٕا�هيا ما �س��ه

املواقف  هذا الك�اب هو نتاج لبحث طویل وقراءة م�نو�ة وتنق�ب معیق ومعاینة دق�قة لعدید

واحلوادث ور�� طوی� بني دروب احلیاة ؤ�زقهتا ٔ�الحظ من �اللها ؤ�دون ؤ��قش ؤ��لل ؤ�فرس 

ذاري ٕان كنت مل ٔ�وفق يف طرح وتقدمي ؤ�قدم اعت ..ؤ�س�ت�لص فاكنت الن���ة كام يه بني ٔ�ید�مك

  ...املنطق احلق الصائب مع ٔ�یة فكرة ٔ�و طرح كام جيب ٔ�و كام ی��اسب
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إالسالم ل�س صالة وصیاما فقط، : طبعا ق�ل اخلمت، ال تفوتين الفرصة يك ٔ�ذ�ر �رسالتنا الثابتة

وفكر وعقل،  إالسالم م�طق... ول�س تعامالت ؤ��القا فقط، ول�س مس�دا و�لبا� وعباءة فقط

  .إالسالم ثقافة وهویة، إالسالم ح�اة

ٔ�شكرك �ىل اه�مك ووق�ك ا�ي م�حت حىت تقرٔ� كتايب هذا و�سمح ٔ�فاكره يك تناقش 

�اصتك، ؤ�س�ٔل هللا تعاىل ٔ�ن جيعل ما وهبت من وقت و�ركزي وم�اقشة يف مزيان حس�ناتك 

  ...وشف�عا � یوم ال ینفع مال وال بنون

القریب العا�ل ٕان شاء هللا مع كتاب �دید وطرح �دید وخطوة �دیدة ٔ�رضب � مو�دا يف 

  .... �مكل هبا مشوار أ�لف م�ل فانتظرين

س�ب�انك ا�لهم وحبمدك، �ٔشهد ٔ�ن ال ٕا� ٕاال ٔ�نت، ٔ�س�تغفرك ؤ�توب؛ معلنا سوءا وظلمنا ٔ�نفس�نا 

  .�ىل �ٓ� وحصبه وسملوصل ا�لهم وسمل �ىل احلب�ب و . وٕان مل تغفر لنا و�رمحنا لنكو�ن من اخلارس�ن

  ...ال ت�سوين من صاحل د�ا�مك، يف ٔ�مان هللا

  

  املغرب  .. فاس

  1439ربیع أ�ول  14 – 2017 )اكنون أ�ول(دج�رب  03

  ٕا�راهمي املغريب
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ا اإ  
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