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 مُن باإلنسان!ؤأ
 فألستاذ عبد املنعم خَّل بقلم: ا

ْت ِفر جملة الرسالة العدد  َ  م20/1/1941بتاريخ  394نُِشر

يش ء مممالك  مالك: م عم عل ِف السممم
رسمدي من السكون. . . ولو ألقيت نظرة ىلع 

إال ملحة عينك  اوالكواكب لم تر شمم    انلجوم 
ضولك يكاد يكون من خداع  ،أنت واختّلج 

 انلظر. . .

سري ِف حراكت  ويف األرض: م يشلك ي
وتكاد ال تسمممإ إال  ،حمدودة وسممم مدردة

 اأو أصممموات   ،أو لدمات املوج ،أصممموات الري 
اواج  عبمما األ ي  أو  لر تّليق ا من  هر  ظ ت
صوات حيوان ال  باألشيالك. . . وما عدا ذلك فأ
تعممدو أن تكون مقممانإ ونبات ةسممميدممة 

أن تلحقها بعزيف الرياح ىلع  حمدودة يصممم   
شممعاا ااباو وبصممبات األشممجار، أو بهدير 

األاواج ذلك الصمموت الواحد املكرر ىلع توا  
 األزمان.

لك ادلورا ية من وال ترى ت بد ت األ
 ،وصمميف   ، وشممتالك  وخريف   ، وربيإ  ونهار   يلل  

نات  وأمدار   ورياح    ، وأرحام  دورية   ، وفيضممما
، وحيمماة رت بممة للبهمما م تبلإُ  وأرض   تممدفإُ 

 والوحش والدري واألسماك. . .

تلممك ا اايمماة ِف األرض من ءري 
اإلنسممان. . . ال يديد ِف أسممايلبها وال تنويإ 

ما خلق اهلل  ىلع االود والريش واألزهار إال 
ُا  مار وا ِف السممم وح  رر مْ ابليض وااُ  در دَ واثل

ياه ِف  ياح وامل لش الر ما تنق باو. . . وإال  واا
دوراتها من ااكن إىل ااكن. . . وإال ما توزعش 
بوى الدبيعة باملكياو الواِف الواسمممإ الكريم. 
فّل يضمماف للدبيعة يشلك لم يكن منها، وال 

ها في  ُ قَ نَ من اوضممعش، وال  ُ يقلقل فيها يشلك 
 .نقي َ الَ  يستحق   يشلك  

ك   اإذ   هذا  ، هارُ وانلَ  يُل ش؟ ملن اللَ ملن 
ر ار، واايوان اآلدَ وهذه اآلالت اهلا لة اليت تُ   دُ ب

 ،واألنهار وااباو،واألزهار واثلمار  ،وادلاجن
وألوان ال مم ق ِف األصمما ل واألسممحار؟. أهو 

لة ود وانلمور للحمري والقر لب وال ي عا واثل
سمماد وال هود واثلعابو واا اف ش وابلوم واآل

 والغر وااِشات وادليدان؟!
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ص  أن ي قش  الك! ل س ِف هؤاللك من ي
سند  ،من ذلك اإلبداع وااماو اش     وال أن ي

ما هذه إيلش ادلور األوو ِف رواية ااياة. . . وإنَ 
هااش ااياة. . . هن أاعجيُب   خملوبات ىلع 

ودواا امل  ،رحممملزينة املس وصور   وتهاويُل 
هؤاللك  إنَ  :فقْل  شممم َت  نْ إألدوات إيلش. . . أو ا

يت يلزم أن ( ِف أجبدية )األسممممالك( الَ )حروف  
ثل  ها مم ياة اليت يمثل ية اا ها روا تألف من ت

ذهب مممي اجمهوو. . . ممثل ال بد أن يكون حر  
يل  ياه ىلع املرسمممح، و دد ِف المث ِف أي ا
ما ىلع  بأدوار مجيإ  واإلخراج م يوم، ويقوم 

ويتمثممل فيممش االبتاكر اعي  عمل  ،األرض
ار ظا دلى انل   مملوو   دا م   اكرور   يوم   ااياة ءريَ 

من سممماكن السمممممالك، وسممماكن األرض من 
صدين الواعو. . . وحي الرَ  يشلك ِف  ر َم مممما

 رواياتش ويضمممإ عقلش وبلبش ىلع م يشلك. . .
  اإلنسان؟!َومْن هذا ءري

اهلل عقوهل وبلوبش ىلع املواد والقوى  عَ زَ لقد وَ 
 يواعيلة، فجعل أف دة من انلاس تهوسمممافلة 

ادمة  يإىل خدمة يشلك، وأف دة أخرى تهو
دل أفق من آفاق ااياة  ،يشلك آخر يك ال يتع

يلش وت ر   يش. وليك يزاوج من ءري نظر إ س ف
ل كر وخواص املممادة نر ا خوا تج  ،بو  ن ت ف

 حكمتش املببولكة ورالك األحاكم عليها، وتتبَو 
ها ن  ولَد  ،أرسار نة لإ العقوو ىلع ف حا ش وإ

: اعلمش بكل يشلك. . . بانون املزاوجة هنا أيض  

فبو فكر اإلنسمممان وبو أرسار املادة زوجية 
. . . اأو شممعور   اأو إحسمماسمم   اأو فن   اج علم  تر نْ تُ 

 حم  جم هل مل خل حلٱُّٱ
 اعاريات َّ مم خم

واإلنسممممان ثلقيثممارة ذات األوتممار 
ربها م تضحتا  ساكتة   صامتة   الكثرية. . . تظل  

مات واألحزان واألفراح باملعلو بدار   ،يد األ
 . . .عجيب   فيظهر ما ِف أوتارها من نغم  

فاألرض من ءري اإلنسمممان ا ذلك 
صامت وتلك  ،وذلك ادلوالا ادلا ر ،ابليت ال

لىق تت وال بدَ  ،ال اغية هلا ادلورات األبدية اليت
فيضمممها وتنت إ بقواها. وال انراد ِف ارتقا ها 

أين مممف، وال تغيري ِف أوضاعها وال زيادة فيها
مدة؟  اا ادود الواب ة ا لك ا املبرج من ت

 وأين ابلاا إىل ما هو أعظم وأوسإ؟

إن عمق انل س هو اعي يويح بعظمة 
سش ن ن فإذا خرج املرلك م ،ادلنيا وتنوع املناظر

بش  تبو هل أن ااياة ِف وحدة بوان نها وت ممما
 ل  مر اُ  دوراتها ومقانعها ما ا إال يشلك حمدود  

. ولكن اإلنسمممان أدرك عظمة اهلل ..م   ر سمممْ اُ 
وعرف  ،ا أدرك عمق ن سممشوعظمة الكون لمَ 

الدريق إىل الكماالت والصممور اليت ال تتنا  
سش إىل اعلم  لمَ   ،وأوسإَ  أرحَب  ا عرف بانن ن 
 .ا ناو انلظر ِف ن سشلمَ 
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وما عرفت اإلنسمممانية جّلو اهلل وال 
ضحت هلا حكمتش، إال من  ص اتش وتو تبينت 
ناو انلظر ِف  قل اإلنسمممان ال ا ق اعي أ ع
ناو  يا ذات ادلورات املحدودة املكررة وأ ادلن

حدودة انلظر ِف انل  س ذات ادلورات ءري امل
 .ج بو هذه وتلكواوز

 ُ ىل أن نقوو: إن اإلنسان ا إنَ مُ لر ْس وهذا ي
قد  باملعىن املع يا  ياة ادلن كب ءريهو اا  املر

وال حد للحياة إذا القت الدبيعة ، ..املتناا.
 ، بالعقل اإلنسمماا اعيك ااسمماس امل كر. . .

لدبيعة إال ِف تقديم املواد ااام إىل لوال دخل 
يلصممنإ بهما ذلك النويإ املدا. .  ،يده وفكره

ظام من ن اخ ي   اروحش مرياث  ِف  أنَ  إ َ  ليَ وُيَ ، .
اانة ومجاهلا وراحتها واتسممماعها، وهو حياوو 
بعد نرده منها أن يوجدها ِف األرض. . . واهلل 

 معش!

وإذا ثن م يشلك ِف هذا الوجود يراز 
سيط   إىل معىن   ساا يراز إىل فإنَ  ،ة  انلوع اإلن

ا ِف هضُ عْ بَ  اوب  رُ مضْ مجيإ أنواع ااياة وألوانها اَ 
من األربام ِف  ها ل   ا عدد  رَ ممممضْ كما يُ  بعض  

عدد حد إىل آخر ال إن ثن  ،ن سمممش من الوا
 للعدد آخر. . .

قالك عوالم  فاإلنسمممان هو )ااكن( ال
كش قالك م حدث من اليل ،الوجود امل مممهود 

 وصمممور   يشلك بكممل يشلك من ردين نتمما جُ 

، ومن القالك مجيإ األشمميالك بعضممها ةسمميدة  
ا ال يمكن تقريبه ،نتا ج وصور معقدةببعض 

تدركها إال  إال للعقوو الكبرية اليت ال تكاد 
يايض صمممَ  لة  ادر َي بالوهم أو اعهن الر األخي

 .واألحّلم وال روض

ملعمماا مممَ وعُ  بتلممك ا ل كر  ار اعلم ا
 هُ أارُ  ،وتنوعها إىل ما ال نهاية ،انلاية عنش هو

إذا تصممورنا أنها معان  امعجب! وخصمموصمم  
رية، معدومة ِف موس الب ؤدة حبدود الر  حمدو

سدت وت لكت ِف  ءريها، إال إذا خرجت وي
 بميص مادي. . .

ترى هل ا ذات وزن وحياة عند اهلل 
الكبري ذي العقممل املحيط والعلم الواسمممإ؟ 
وهل ا ىلع تنابضمممها واختّلف االن عاالت 

نده؟ أم ا اَ  ها ذات بيم ع لة ب  ّله  املتصممم
يات ُم  وسممملو لك انلوع ال لَ ع  ،ل ِف األرضد

جل الوجود أثر  هلا ِف سممم عش ول س  تموت م
 بعده؟

 ةر العظيم األفاكرر  اعلمر  نا فنالكَ رَ و  َص تَ  إنَ 
عةر  ية ثف  الَ  الرا  تداوو عقوو اإلنسمممان  يت ت

 َ  م  وحده أن يقذف ِف بلوبنا اإليمان بوجود اعل
 و ين ،ى ذلك ااصيدمممآخر حيص وعقل   ثان  

دا لك الق نلاتج من ازدواج ذ يب ا ف العج
 .ااياة املادية والروحية ِف اإلنسان
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ُ
ان اثنتان من أفاكر اإلنسان هما متَ رْسَ أ

ابلابيتان فيما أرى ىلع وجش الزمان ِف سممجل 
وأرسة األفاكر  ،ةر يَ قر لُ أرسة األفاكر ااُ  األرض:

 العلمية الجريبية...

تش إىل  واألرسة األوىل ا اليت سمممدد
أتش للبّلفة ِف األرض، وحتدرت ِف وهيَ  ،اغيتش

سموه، صابش، وأيقظتش إىل  وجعلتش ذا بيمة  أع
سش. . . و ن، يىل تلك األرسة ينتيم ادل  إدلى ن 

سان سمالك لإلن  ونزو ،ومنها ان تحت أبواا ال
 .هاإيلش وحيُ 

هل  ْت دَ واألرسة اثلممانيممة ا اليت اهممَ 
ملادية، وسممملَ  عة نريق ااياة ا دتش ىلع الدبي

ياتش ما وسمممعتش الدابة، منها ارافق ح يرت ق
تش بن سمممشمَ نَ يت وا الَ  ثار  ،ت ثق وأظهرت آ
ِف املادة بما ال نابة  اف  تصمم  وجعلتش مُ  ،وجوده

 لغريه من األنواع بش. . .

واألرسة األوىل ثنت األسمماس ِف بنالك 
وإتاحة ال رصة لل رد أن ي كر  ،ااياة املدنية

ية محا مة املجموع ِف  اد مل  القوانو  ويع
واملعاهدات، واكنت األسممماس ِف توجيش روح 

 .ل العليا وبنالك سيادة اإلنسان..ثُ ال رد إىل المُ 

وبد اسممتصممبحت اإلنسممانية بأنوار 
ببل أن تسمممتصمممب   (األخّلق اةر نَ بُ )األنبيالك 

بممأنوار العلمممالك بم ممات القرون. . . واكنممت 
األخّلق للحياة بماكن األاومة الرحيمة تنمو 

راعيتها وت ب وترشد. واكنت العلوم بماكن ِف 
 األبوة الساعية اااهدة...

نة نلوعو من الرجاو:  مدي فاألرض 
نيممة،  لروح اإلنسمممما نوالك ا ثو ِف أ ح ابلمما

ابو باملستبرجو منها وسا ل نمأن نتها، الَس 
دها، الواضعو هلا أسس ها وت ر  إىل أدراك سمو  

صارهم  صا رهبيمها اعاتية، الرا دين بأب م وب
سممتنيلو هلا مالك، المُ م أفق ِف األرض والسممَ 

أرسار السممممالك باإلخّلص وابلاكلك. . . وهم ال 
شممك األنبيالك واألصمم يالك اعين لم يق وا عند 

ات والسممدود والقيود املادية، بل حدود الكثاف
ل مماؤو أ اري وا توا بمما بوا وأفضممموا فممأ رح

  .واالنم نان

ين اع وانلوع اثلاا هو نوع املبرتعو
 نَ و ُ    يزيدون ِف وسمما ل راحة األجسممام وُيَ 

 بوة اَالْق والقليدر  ونَ م  نَ ويُ  ،امل قات واآلالم
ويزيدون صور ااياة بالنويإ  ،اإلنسان در ِف يَ 

 .وشيإ واالفتنانوالَ  يإر صر والرَتْ 

حب ئر ولَ  ثلاا هو صممما  ثن انلوع ا
ر  نلاس اآلن ل لة ىلع عقوو ا ما ْثَ كَ ادلو فت  ة 

ى مممفينبيغ أال ينس ،عليهم من براكت األرض
أسممماس  يمُ قر انلوع األوو هو مُ  ون أنَ رُ كر نْ المُ 

 ة حتريَ ممممالب  در يَ ااياة اإلنسانية واآلخذ بر 
 واألبعدُ  خدمة   . وهو األكبُ در ْش بلغت دور الر  

عا ِف انل  ، إذ هو اَع اأثر   ها ي ب مأن نت  وس ن
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وأرشممممدهمما  ،همما عاتهمماوأيقظ ،ىلع بيمتهمما
ُم  ها، وهو اعي أوجب دَ ل ها وعقل خرات روح

 .عليها املّللكمة بو ما تصنإ وما تنتظر

 وستستحيل م براكت العلم إىل آفات  
ية جهاد  ورشور   ونقم   إذا لم تتذكر اإلنسمممان

ة حياتها ااديد يمقوتُ  ،آبا ها األنبيالك القدمالك
ىلع أسمممس ممما أفنوا أعمممارهم ِف وضمممعممش 

سبيل إعّل ش وتوسيده، وما بت لوا وصلبوا ِف 
 .وت  يده

ءري هاتو األرستو السمممال تو من 
. . . هو بانل ال األفاكر فهو زبد يذهب ج الك  

سلية  صور اعبرة لت حقيقة هل ثابتة دا مة. هو 
 .انلوع ِف جهاده وخت يف إعناتش

جَي وُي   . . . أنَ ن  الَظ  ةل إ ا حت در
ال حو إ افكر اإلنسممان ال  دي عليش شمم    

يد ِف اعلم أخّلبش جد جش إىل فت    أو ِف ،يت
صها،  صا  اعلم املادة لّلنت اع بها وك ف خ

ستبدامها، وأنَ  طر قْ ولَ  ش ما وضإ ِف أرسارها وا
 .إال ِف هذا املوضإ.. أصيّل   اااياة اوضع  

بش تُ  بأخّل تش  تش ىلع  يمُ قر فمعرف يا ح
ي ل س فيش عقبات اَع  وي  راط السممَ مممممالصمم

سدود من  وعقابيل  ،فعل الغرا ز وال هواتو
للعمممل املثمر ادلا م ِف  شُ ءممُ ر   َ وتُ  ،للد ولممة

 بأرسار الدبيعة ت ت  هل أبواا شُ ومعرفتُ ، املادة
 ،مالك واألرضهل براكت السمممَ  جُ تر نْ العمل فيها وتُ 

ش للعبممادة بممال كر ءممُ ر   َ يممش وتُ ب  رَ وتُ  شُ رحيمُم وتُ 
سف انلظريأمَ ، والعمل يام واهل ،ا فرتات ال ل
بلَ  لك ال حمصممموو  ،ات وال روضوَ دَ ورالك ا فت

 .ورالكها أو هناك حمصوو ض يل

وان ال يستديإ اإلنسان أن عضهاتان 
ي بدونهما خدوة واحدة، وإنما يدور مممميم 

ىلع ن سش كما ثن ِف العصور األوىل ولو ثن 
وال يميش بإحداهما ، رين. . .ممِف القرن الع 

بالعر يب  ج والعث ويرتك األخرى إال أصممم
 فأام األخّلق بدون علم وعمل ِف املادة أام  
با دة اسمممتضمممع ة معدلة القوى، حمدودة 

 ااياة، اسلوبة ااقوق.

 ضارية   وأام العلم بدون أخّلق سباع  
ض   ضها بع وتأكل ءريها، ويتجش م  ايأكل بع

ها وفن   مة ال مممَ علم خد  ،واإلثم ر  ممممممها إىل 
ما  ها إىل نقم، ك يل براكت العلم في وتسمممتح

جش م العلم واهلندسة ِف ال وكة إىل بمتها يتَ 
ااادة، وكما يسممتحيل ادلسممم ِف الدعام إىل 

 أخّلنش. ْت لَ تَ سم إذا ذهب صّلحش واخْ 

 


