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 لل����ح اإل�قاع�����  ال�ع	ى ف�وض
 الغ�) م&ل% إلى #ال"�اد ب�ءا 

 دع% إلى ت�#اج زال  ما ،ف�وض �م لى خ�� ما �ع� أ��ح أن م�اولة إلى م��ا ال��م أرجع
� ال(2اد4 االت;اه ه8ا ض6 أن2ى أخ�4  م�ة وأك�ر وال(12�.�، وال(ف/�.� الق�اء م� أك*� م(ارس��، م

 م(ا خاصة خارجه، م� دع(ا �B#اج ال رAى ع62 م� ال@�.% فق�آنى :أخ�4  م�ة ،للق�آن العل(ى �ال#ف/��
 أنNل ما وLل ال@�.% ال@#اب به8ا خلقه أك�م ال48 لهىإ غ�� آلهة له اص�F  ال48 ال(Eس/ى العل% B/(ى

 م2اقTة أت;S2 أن ت6ع�نى وهى ال��م مقاوم#ى ت;/6ت االت;اه، ه8ا على اع#�اضى ف�Q وم� وAع6ه، قOله
 م� وصل#2ى رسالة ت�ص�ل ع� أتZلى وLأنى شع�ت أن2ى إال فه(ى، B/اء ال ح#ى LلVة ال(�ض�ع ه8ا
ا ال((ارسة، أث2اء ف�ص م� رAى لى أتاحه ما واقعBال@#ا�ة م�اولة أث2اء وأ �O/عة لVO�ة ال.�TFا ال�# 
 .ال1اصة ثقاف�	ا إلى أق�ب ه�

 الف�وض 
 على ال(عاج% فإن ولألسف ال`Fق�4، ال�ار4  ح�رها �_ل الع�VAة اللغة م� ال6Oء ع� ب6یل ال: أوالً 
 وت�اك�Oها، ألفاgها تZلق  fVL ت/#�عS أن ت/#�ع ل% – إلىّ  وصل ما ح6ود فى – وم�س�ع�#ها روع#ها
 وأنا ذلm إلى أش�ت أن سkO ال(#غ��ة، ال��VLة ال(T#(لة �ال�1اه� األع(k اإلحا�ة Vh iZB(ا وAال8ات
ا “وج6” وأصله ،”(2)وج�ان “لفo أت2اولBا وأ)Vh  ض�ع � لغ#ى م� مT#قا” (3) ال�=ن  “أص�ل م

 م�جNة ل(�ة فى وأخ��ا وات/اعه، حا�#هو}” Idrak  اإلدراك “ملف ت2اولى فى ث% وتV_Tالتها،
� واإلBقاع ال(#Zلk، ال�عى لTV(ل �أ�عاده B(#6 ج6ی6ا لف1ا ن�اجه ن�� ها ث% ،” Imanاإل��ان “ع

 !!!الت�V2ة ���وف تع�.Fه ع� ع;Nت وق6” ال����ح “وه� ال(#2اغ%
 أبى عل(2ى وق6 ه،ل ال(#�ادف أنه على آخ� لفT� o�ح ال(عاج% تFادر ح�� ف�را ع462 تT2أ ال�ع�Aة

 أو م2ه ی#Zلk أن اح#اج ل(ا ب�Vgف#ه لفo قام ل� ألنه الق�.ة، اللغات فى م#�ا�قة م#�ادفات ت�ج6 ال أنه
 .ع2ه غ2ى فى ه� له م#�ادًفا �;�اره
 فأت�قف،” الGالة إلى ل"أ ،”صلَّى = سAَّح: “�أنه اب#6اءً  فأفاجأ ،“َسFّح” مادة إلى  م�غ(ا أن#قل ث%
 أفل ن/VOا مف#�ح �اب أمام فأج6نى “هللا س�Fان قال :سFح” أن ألج6 أواصل ث% �T�وQ، وأقOل وأت��ج

� �ف#ح( “َسOـَـح” مادة ف##2اول أخ�4  ضلفة ال(عاج% تف#ح ح�� أف�ح ث% واالخ#Nال، �ال(#�ادفات Bغلk أن م
� نام :سFَح( :ع62ك خ8 أوسع، �ا�ا ذلm و.ف#ح والع�م، وال(اء ال��Lة م� ل#ق�2Aى )ت6Tی6 دون  والFاء ال/�
� ه� ه8ا Lل فأج6 ،“الVZال فى سFح ث% س�Fا، ال/ا��ات” الفلm فى سارت :ال2;�م س�F (و ،)وس_

أكرر مرة أخرى أننى ضد هذا  
االتجاه المنادى بالتفسير  
: العلمى للقرآن، مرة أخرى

فقرآنى الكريم من عند ربى ال  
ما من خارجه، خاصة  يحتاج دع

مما يسمى العلم المؤسسى  
الذى اصبحت له آلهة غير  
إلهى الذى أكرم خلقه بهذا  
الكتاب الكريم وكل ما أنزل  
قبله وبعده

من فرط اعتراضى على هذا  
االتجاه، تجسدت مقـاومتى  
اليوم وهى تدعونى أن أتجنب  
مناقشة هذا الموضوع كلية  
حتى ال يساء فهمى

ء من اللغة  ال بديل عن البد
العربية بكل حضورها الحضارى  
العبقرى، ولألسف فـإن المعاجم  

فى   –على روعتها وموسوعيتها  
لم   –حدود ما وصل إلّى  

تستطع أن تستوعب كيف  
تخلقت ألفـاظها وتراكيبها، 
وبالذات فيما يخص اإلحاطة  
األعمق بالظواهر المشتملة  
الحركية المتغيرة

أن أشرت إلى ذلك وأنا أتناول  
، وأصله  )2(“وجدان”لفظ  

وأيضا فيما عرضت من  “ وجد”
مشتقـا من  ) 3(“ الحزن”أصول  

لغتى وتشكيالتها، ثم فى  



 .ب8لm أك#فى أن ال(�حلة ه8ه فى وأرضى علVه، ال#ع�ف �/�Oل أنا ال48 اللفo م� وصل2ى ما �ع�
 2L  وح�� ،“� تN2.ه “ه� ل(�ادا ال(ع2ى أن على اإلج(اع FTBه ما وج6ت هللا س�Fان إلى ان#قل2ا فإذا
 الN2#.ه �أن أك*� أل((  ح�� ول@� الق6ی�، العلى رAى أنNّه ح#ى أنا م� :أت/اءل 2L  اآلن أنا م(ا أصغ�

 تعالى ت/�VOه أق�� أن أقOل ل% ل@22ى وأك*�، أك*� واس#غف�ته أك*�، رAى أح�B  OOف�ن، عّ(اّ  عادة ه�
 على وت�� “هللا سFح” إلى “� سFح” تقلS ال#ى ال#فاس�� م� ك*�� م� تع;O  أنى L(ا الN2#.ه، ه8ا على
 م�النا مع لى ح�ار فى أش�ت ما لى VhقفN !زائ6ة؟ �اع#Fارها م2ها ی#Zل��ن  حk؟ �أ4 !!زائ6ة الالم أن

 .س�Fانه �ا� عالق#ى فى ب�ع�ى (4) اخ#الفها على ال;�ّ  ح�وف فعل إلى ال2ف�4 
 :مZ#لفة ب6رجات ع2ه(ا وO#L  ال(اضVة العق�د ��ال شغالنى ��ف�ض� أس#ع�� رجع  ث%: ثان�اً 

 فى الع�Oى ال#Vار وم/ار ال@V)Vائى ال#فاعل أول م� ال����  #اإل�قاع ی#علk ما ه� :األول الف�ض 
 اإلب6اع ث% ،واألحالم وال�2م ال2(� دورات فى الTF�4  ال���4  �اإلBقاع م�ورا Lله ال@�ن  إBقاع إلى األع�اب

 .ه�ع6 ما إلى
 أن ت/#�Vع ال الZلVة أن تق6ی�4  ح�� م� ،ب��ل�ج�ة اس��الة اإلل�اد أن فه� :ال*انى الف�ض أما 
 ال�عى إلى فاألوسع األوسع ال(_�نات مع وت2اسقها م_�ناتها �ان#1ام م�ت�F ال�ى وج�دها ألن تل�6،

� م� Lل وأن �ع6ه، ما إلى ال@�نى_)B أن �فى ال�ج�د وه8ا االت�ال ه8ا ی2@ Fال�T %وه � ال8ی� ال8ی
 م� ال�اغى ال;انS على م�6ودة بO�امج تع(ل مVZة قT�ة �اس% ی#�6ث�ن  إن(ا مل�6ون  أنه% Bع#ق6ون 
 .إلVه م;#(عة أمZاخه% خالBا ح�ر �_لVة ول�V لل(خ، ال@�و4  ال�2ف

 ل12ام�ا ات�الها خالل م� ال�Vاة ت�فo ال#ى العالقة ه8ه أن ق6رت األق6م الف�ض�� ه8ی� م� ان�القا 
 ال	Mام هKا ت	اس% أن ت��رت فق6 لل#/VOح وAالF/2ة أصال، ال��Oل�جى لإلل�اد مانعة هى :فا� :ال@�نى
 م� �ع� اح#ج وح�� ،ال	TM هKه #ه تق�م ال�K ال����ح �قابل ما ه� غای�ه إلى #ع�ه ف�ا األصغ�
 2L  ف�ها لل(Eم� فل ال )_Vةأت�ماتV( تلقائVة ع(لVة اإلB(ان B;عل �أنه األخ�� الف�ض ه8ا فى ناق�Tنى

 ال6OئVة ال2ع(ة ه8ه دع% ع� م/��ال أصFح األمانة وح(ل ال�عى �اك#/ا�ه اإلن/ان أن أب�� – زل  وما –
 ما ناتج م/��لVة ت�(ل َث%َّ  وم� ن�Tزها، إلى واالس#/الم وم�ارA#ها إن@ارها ع� أو عل�ها وال�فا� ال#لقائVة

 .بها فعل
 ح�� ال�Vة غ�� ال8رات ت2اسk إلى ال12� بى ان#قل ح�� جاءنى دع(2ى 48ال ال#الى الف�ض: ثالUاً 
 ال#ار.خ ع�” ال/ابk الف�ل فى إلVه أش�ت ال48 ال@#اب م� – سا�قا ع�ض  L(ا – مEخ�ا ف�ج� 

 إلى جNئVاته ت;(عات على �Bافo ال48 ال;(اد ذLاء ع� ث% الF2ات، ذLاء ع� �(عل�مات “للL8اء ال�VOعى
 ال;Fال ت/VOح إلى ت�T� ال#ى ال@�.(ة اآلBات إلى قفNت وه2ا سا�قا، إلVه أش�ت (اL الFع�، �عها
 .وصالحها ونفعها لFقائها وت(اس_ها خ�ائ�ها على �Bافo ال48 ه� ه8ا ال(ادة ت/VOح أن فق6رت وغ��ها

 

 
 

 

 ال�YA ب�X لل��اصل م&ل% اماح��  ال"�عى العالج أث	اء وصل2ى عق�د أرAعة م� أك*� م46 على: را#عاً 
 ج6ال ت#فاعل وهى ال#�ع�6، م#ع6دة م/#�.ات وعلى ال�غ� م#2ا�Vة و6Aرجات ،ال�Uانى مX أج=اء فى

“ اإلدراك”تناولى ملف  
Idrak   ،وإحاطته واتساعه

وأخيرا فى لمحة موجزة عن  
Iman“ اإليمان”

ها نحن نواجه لفظا جديدا  
يمتد بأبعاده ليشمل الوعى  

وهو    المتخلق، واإليقـاع المتناغم
وقد عجزت عن  “ التسبيح”

!!!تعريبه بحروف التينية

علمنى أبى أنه ال توجد  
مترادفـات متطابقة فى اللغات  
القوية، ألنه لو قـام لفظ  
بوظيفته لما احتاج أن يتخلق  
منه أو بجواره مترادفـًا له هو  
.فى غنى عنه

، “َسّبح”أنتقـل مرغما  إلى مادة  
= سبَّح  ”: فـأفـاجأ ابتداًء بأنه

“ ، لجأ إلى الصالة“لَّىص
فـأتوقف، وأتحرج وأقبل  
بشروط، ثم أواصل ألجد أن  

“ قـال سبحان هللا: سبح”
فـأجدنى أمام باب مفتوح نسبيا  
أفضل من أن يغلق  
بالمترادفـات واالختزال

أفرح حين تفتح المعاجم ضلفة  
“ َسبـَـح”أخرى فتتناول مادة  

بفتح السين والباء دون  (
ركة  لتقربنى من الح) تشديد

والماء والعوم

يفتح ذلك بابا أوسع، خذ  
، )نام وسكن: سَبح: (عندك

سارت فى  : سبحت النجوم(و
السابحات سبحا، ثم سبح  ”الفـلك  

فى الخيال

إذا انتقـلنا إلى سبحان هللا  
وجدت ما يشبه اإلجماع على أن  

تنزيه �”المعنى المراد هو  

حين كنت أصغر مما أنا اآلن  
ا حتى أنزّه  من أن: كنت أتساءل

ربى العلى القدير، ولكن حين  
ألممت أكثر بأن التنزيه هو  



 وال48 “ال;(عى ال�عى” أس(�#ه ما وه� )ج6ی6ا ول�V( م#;6دا VLانا   ال(2#1(ة لقاءات2ا م� ی#Zلk ح#ى
 وAع6 قOل B;�4  ما أن �ج6تف ، (6) االج#(اعى الL8اء وع� (5)  ال;(اعة عقل م� Lل ع� ت�6ی6ا م�Nته

 وأش(ل وأع(k أرقى “ج(اعى وعى” ح�ل ن;#(ع ث% نZلـّـk فعال وأن2ا األه%، ه� وال#ف@�� ال@الم وA;�ار
� للTF� Bع�ى ال48 ه� ال;(اعى الTF�4  ال�عى ه8ا أن إلى ان#ه�  أن2ى بل الف�د4، ال�عى م

� م� اإلن/ان ب#ف�.غ یه6د إن(ا ذلm �ع_ B;�4  ما وأن األح6ث، ص�رتها فى الTF�.ة صفة ال(عاص�.
 ال#/VOح فى ف�ص#ه F#/Bع6 وه� النق�اضه Vh(ه6 وأسFق�#ه، الTF�4  ال;(اعى ال�عى فاعلVة م� أ4 إن/ان�#ه
 .حاال ال(�L8ر �ال(ع2ى

 :Bق�ل ال48” ال����ح ف�ض “إلى وصل  ذلL mل م�: خام�اً 
 ال�ح6ات ت�ل م#�اع6ة هارم�نVة ب#2اس�Vة ال�عى ح�VLة ه� إل�2ا �Bل L(ا ال#/VOح إن* “

 .”هللا وجه إلى ال(�لk ال�عى دوائ� إلى فأوسع أوسع دوائ� فى ل�#فاعل�ا الFع� بFعه% )واألف�اد(
� معل�ماتى ب�نامج ه� ال#/VOح إن* _)B جع أن�اة، أصل إلى یVلغة ال�Aان و)Bوأنه خالقها، إلى :اإل 

 أخ�4  وح6ات مع وال#فاعل وال#2اسk االس#(�ار ل�فo �ح6ةلل ال(_ِّ�نة ال�ح6ات ت(اسm على �ق6رته ی#�ف
 .حVة وغ�� حVة :ال@ائ2ات و�VOعة م�قع ح/S ال�عى م� مZ#لفة درجات مع أب6ا، نا�� ام#6اد فى

 ه8ا تV�6% فى ال2;اح �(46 ت�ت�F إن(ا وال#��ر ال2(� م2�لk م� خاصة ال2ف/Vة ال��ة إن:  سادساً 
 الO�امج �_ل الk�/2# فاعلVة ت#�قk ���� غالFا مZ#لفة وAأس(اء ة،م#�2ع وعى درجات على الO�نامج

 .غای#ها إلى والF/� ال��F دائ(ة واإلBقا�Vة ال;6لVة الV�VT2#ة
 :و]ع�

 ال#ق/V% إ�ار فى TBاء م� Bق�أها أن أمـِـالً  تف/��، أو ق�اءة أو ش�ح دون  ال#/VOح آBات إثFات رأی  
 .!!نع�د ألن ن�#اج أوال الحقا إل�ها نع�د ق6 ث% الL8�، ال/الفة الف�وض ح/S لى ت�اء4 ال48

 اإلن�ان ی�"اوز ال�K ال����ح :أوالً 
َ(َ�اتُ  َلهُ  ُتَ/Fِّحُ    Fْعُ  ال/َّ  َتْفَقُه�نَ  ال َوَلِ@�ْ  ِ�َ�ْ(6ِهِ  F/َBُِّحُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِم�ْ  َوِ}نْ  ِف�ِه�َّ  َوَم�ْ  َواَألْرُض  ال/َّ

 )44ϖ اإلس�اء(َغُف�راً  ِلV(اً حَ  Lَانَ  ِإنَّهُ  َتْ/VOَِ�ُه%ْ 
 )13ϖ ال�ع6( … ِ�َ�ْ(6ِهِ  ال�َّْع6ُ  َوُ.َ/Fِّحُ      
َ(َ�اتِ  ِفي َما َلهُ  F/َBُِّحُ       )24ϖ ال�T�( َواَألْرضِ  ال/َّ
َ(َ�اتِ  ِفي َما ِ�َِّ  F/َBُِّحُ       )1ϖال;(عة( اْلُق6ُّوسِ  اْلَ(ِلmِ  اَألْرضِ  ِفي َوَما ال/َّ
َ(َ�اتِ  ِفي َما ِ�َِّ  F/َBُِّحُ       (1ϖ ال#غاب�( اْلَ�ْ(6ُ  َوَلهُ  اْلُ(ْلmُ  َلهُ  اَألْرضِ  ِفي َوَما ال/َّ
ْ�َنا      َّZالَ  َداُوودَ  َمعَ  َوَسFَ;ِاْل  َ��ِّْF/َBُ  َ��َّْ�اء( َوالVO79 األنϖ( 
     َ� )38ϖ ف�ل  (   َوال2ََّهارِ  ِ�اللَّْ�لِ  َلهُ  F/َBُُِّ��نَ  َرmِّAَ  ِع62َْ  َفال8َِّی
َ(َ�اتِ  ِفي َما ِ�َِّ  َسFَّحَ        )1ϖ ال�6ی6( اْلَ�ِ@V%ُ  اْلَعN.Nُِ  َوُه�َ  َواَألْرضِ  ال/َّ
َ(َ�اتِ  ِفي َما ِ�َِّ  َسFَّحَ       )1ϖ ال�T�(اْلَ�ِ@V%ُ  اْلَعN.Nُِ  َوُه�َ  اَألْرضِ  ِفي َوَما ال/َّ
َ(َ�اتُ  َلهُ  ُتَ/Fِّحُ      Fْعُ  ال/َّ  )44ϖ اإلس�اء( ِف�ِه�َّ  َوَم�ْ  َواَألْرُض  ال/َّ
َ(َ�اتِ  ِفي َم�ْ  َلهُ  F/َBُِّحُ  ¬ََّ  َأنَّ  َتَ�4  َأَل%ْ     َ®¬َُّ  َوَتْ/VOَِ�هُ  َصالَتهُ  َعِل%َ  َقLُ  ْ6لٌّ  َصافَّاتٍ  َوال�َّْ��ُ  َواَألْرضِ  ال/َّ
 ٌ%Vْفَعُل�نَ  ِ�َ(ا َعِلBَ )41 ال�2رϖ( 

 ال����  واإل�قاع والهارم�نى ال����ح :ثان�اً 
 )11ϖ م�.%( َوَعVّTِاً  ُ�ْ@َ�ةً  َسFُِّ��ا َأنْ  ِإَلْ�ِه%ْ  َفَأْوَحى    
 )42ϖ األحNاب( َوَأِصVالً  ُ�ْ@َ�ةً  َوَسFُِّ��هُ     
 )36ϖ ال�2ر(  واآلصال �الغ6و له F/Bح    
 )9ϖ الف#ح( َوَأِصVالً  ُ�ْ@َ�ةً  َوُتَ/Fُِّ��هُ     

عادة عّماّ يصفون، أحببت ربى  
أكثر، واستغفرته أكثر وأكثر

لم أقبل أن أقصر تسبيحه تعالى  
على هذا التنزيه، كما أنى  
تعجبت من كثير من التفـاسير  

إلى  “ سبح �”التى تقـلب  
وتصر على أن الالم  “ سبح هللا”

بأى حق؟ يتخلصون  !! ئدةزا
! منها باعتبارها زائدة؟

أن اإللحاد استحالة بيولوجية، 
من حيث تقديرى أن الخلية ال  
تستطيع أن تلحد، ألن وجودها  
الحى مرتبط بانتظام مكوناتها  
وتناسقها مع المكونات األوسع  
فـاألوسع إلى الوعى الكونى  
إلى ما بعده

كل من يمكن أن ينكر هذا  
هذا الوجود فى  االتصال و 

البشر وهم الذين الذين  
يعتقدون أنهم ملحدون إنما  
يتحدثون باسم قشرة مخية  
تعمل ببرامج محدودة على  
الجانب الطاغى من النصف  
الكروى للمخ، وليس بكلية  
حضور خاليا أمخاخهم مجتمعة  
إليه

قدرت أن هذه العالقة التى  
تحفظ الحياة من خالل اتصالها  

هى  : ا�فـ: بالنظام الكونى
مانعة لإللحاد البيولوجى أصال

بالنسبة للتسبيح فقد تصورت  
أن تناسق هذا النظام األصغر  
فما بعده إلى غايته هو ما  
يقـابل التسبيح الذى تقوم به  
هذه النظم

أن اإلنسان باكتسابه الوعى  
وحمل األمانة أصبح مسئوال عن  
دعم هذه النعمة البدئية  

أو عن  التلقـائية والحفـاظ عليها  
إنكارها ومحاربتها واالستسالم  
إلى نشوزها، ومن َثمَّ تحمل  
.مسئولية ناتج ما فعل بها



      ْ� )49ϖ ال��ر( ال2ُُّ;�مِ  َوِ}ْدَ�ارَ  َفَ/Fِّْ�هُ  اللَّْ�لِ  َوِم
ْ(�ِ  ُ�ُل�عِ  َقOْلَ  َرmِّAَ  ِ�َ�ْ(6ِ  َوَسFِّحْ       َّTلَ  الOَْها َوَقAِو�130 �ه(  ُغُϖ( 
      ْ� )130ϖ �ه( ال2ََّهارِ  َوَأْ�َ�افَ  َفَ/Fِّحْ  اللَّْ�لِ  آَناءِ  َوِم
 )55ϖ غاف�(   َواِإلْ�َ@ارِ  ِ�اْلَعTِيِّ  َرmِّAَ  ِ�َ�ْ(6ِ  َوَسFِّحْ  ِل8َْنmFَِ  َ#ْغِفْ� َواسْ      
ْ(�ِ  ُ�ُل�عِ  َقOْلَ  َرmِّAَ  ِ�َ�ْ(6ِ  َوَسFِّحْ       َّTلَ  الOْوبِ  َوَق�31 ق( اْلُغُϖ( 
      ْ�ُ;�دِ  َوَأْدَ�ارَ  َفَ/Fِّْ�هُ  اللَّْ�لِ  َوِم  )40ϖ ق(   ال/ُّ
 )20ϖ األنVOاء( Bَْفُ#ُ�ونَ  ال َوال2ََّهارَ  للَّْ�لَ ا F/َBُُِّ��نَ     
      ْ� )26ϖ اإلن/ان( َ�ِ�.الً  َلVْالً  َوَسFِّْ�هُ  َلهُ  َفاْسُ;6ْ  اللَّْ�لِ  َوِم
 )41ϖ ع(�ان آل( َواِإلْ�َ@ارِ  ِ�اْلَعTِيِّ  َوَسFِّحْ  Lَِ*��اً  َرmَّAَ  َواْذُكْ�     
ِ���َ اْلُ(َ/Fِّ  ِم�ْ  Lَانَ  َأنَّهُ  َفَلْ�ال     *  َ�Oَِعُ*�نَ  َیْ�مِ  ِإَلى َ�ْ�2ِهِ  ِفي َلَلFْ144 ال�افات(ُیϖ( 

 )87األنVOاء(ال1َّاِلِ(��َ  ِم�ْ  2Lُ ُ  ِإنِّي ُسFَْ�اَنmَ  َأْن َ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال َأنْ  ال1ُُّلَ(اتِ  ِفي َف2َاَد4  
**** 
 اللغة ع�.فاتت وتTعS غ(�ض على تق#�� ال ضZ(ة، م2ه;Vة إش_الVة فى ال#/VOح ف�وض تع2ا
 ن/#�Vع ال ال�ق  نف� وفى االح#Vاج، أش6 ن�#اجه Vh(ا ال��F ت�(ل ض�ورة إلى ت(#6 و}ن(ا ال(/#ع(لة

 .ذلm آثار وضZامة ح�ره، ح#(Vة ب6اهة ب�غ% العاد4، �ال(k�2 إثFاته
 ح�� بل ال(#�اع6ة، ال�Vاة هارم�نVة ت2اس�Vة ع� ی#@ل% ح�� ج6ی6ة/قB6(ة لغة B/#ع(ل الف�ض ه8ا

 �ه و.غ�ص نهاBة، �ال ال(#اعفة ال((#6ة “ال�عى دوائ�” إلى ع�ضا B(6ه ث% أصال، ال�عى ع� ی#@ل%
 B/(ى ما لها B_�ن  ق6 “ال(ادة” أن إلى ال(V2ة اإلشارة ذلm فى �(ا ،“م#;6د نا�� ام#6اد فى” ��ال

 ووعى ال;(اد ووعى ،“لل�اس�ب وعىٍ ” ع� مEخ�ا ت#@ل% ال#ى ج6ا األح6ث �ال(Fاح� الL8#�ة مع ال�عى،
 .سا�قاً  أش�نا L(ا الF2ات،

 ودعائ�ها الف_�ة ت&�رات
 )للL8اء ال�VOعى ال#ار.خ( L#اب صاحS “س#�ن�� ت�م” ت@ل% أن Fh(;�د ف�اغ م� یF2ع ل% الف�ض ه8ا

� .الZاص ث% �العام أب6أ أن األفل م� أنه وج6ت ح#ى ال;(اد ذLاء ع
 .للL8اء ال�VOعى ال#ار.خ فى ورد ال48 �ال(ع2ى إال ذLاء إلى �B#اج ال ال#/VOح إن: أوالً  
 .اتفق2ا L(ا للق�آن عل(Vا تف/��ا ل�V ه8ا إن: وثان�اً  

 و]عـ�
 ب*قاف#2ا ی#علVh k(ا وAال8ات خاص، ب�جه ال"�عى والعالج عامة، العالج فى �"��  م(ا وصل2ى ما إن

 #ال��اصل ذلd وعالقة العام، ال�عى ل�%ت1 اس(�#ه �(ا ت(اما م�ت�F ه� ال(#(�Nت��، والTعVOة اإلB(انVة
Tاغ	� أو الU	ائى، شG1ى- ال��X ال�عى م���gات س�اء وال��Gاع�ة، ال��ع�دة ال�عى م���gات مع ال�
 �ال(ع2ى الهامى م�6ر ه� Lان وصل2ى ال48 ه8ا إن أق�ل ،ال��ع�د ج�اعى ال��X ال�عى م���gات

 واتفاق ال#�ح�6، بEرة ت�ّح6 إال B;(عها ال ال#ى /#�.اتال( ه8ه �_ل ال(�ادر ه8ه Lل م� لل#/VOح ال(#ع6د
 .وص�ب ح6ب Lل م� لغة �_ل “ال#�جه”

 اله6ف ل2ف� اآللVة ب2ف� أخ�4  ثقافات فى ت;�4  الع(لVة نف� أن على ال#أك�6 ال�ور4  م� أنه على
 ون�� �مهان�# أن وعل�2ا مZ#لفة، ت/(Vات ت/(ى أنها والب6 ال;(عى، العالج وغ�� ال;(عى العالج فى

m/)#ب*قاف#2ا، ن kون2�ل � .العNم ص6ق م#ى ح#(ا نل#قى بلغ#2ا، ون#@ل% خO�ت2ا، م
ك� اإلBقاعى، ال�قi ُ�ع6 أس#Fع6 وال  .الTعOى وال8ِّ

……….. 
 ”ال"�عى والعالج الف�د� العالج ب�X العالقة” :ع�Y ال�ا#ع الفGل: القادم األس�Oع ونع�ض

أشرت إليه فى الفصل السابق  
“ عن التاريخ الطبيعى للذكاء”

بمعلومات عن ذكاء النبات، 
ثم عن ذكاء الجماد الذى  
يحافظ على تجمعات جزئياته  
إلى بعضها البعض

قفزت إلى اآليات الكريمة  
التى تشير إلى تسبيح الجبال  
وغيرها فقدرت أن تسبيح  
المادة هذا هو الذى يحافظ  
على خصائصها وتماسكها  
لبقـائها ونفعها وصالحها

أن ما يجرى قبل وبعد وبجوار  
الكالم والتفكير هو األهم، 
وأننا فعال نخلـّـق ثم نجتمع حول  

أرقى وأعمق  “ وعى جماعى”
وأشمل من الوعى الفردى

إلى أن هذا الوعى    انتهيت
البشرى الجماعى هو الذى  
يعطى للبشر المعاصرين صفة  
البشرية فى صورتها األحدث، 
وأن ما يجرى عكس ذلك إنما  
يهدد بتفريغ اإلنسان من  
إنسانيته أى من فـاعلية الوعى  
الجماعى البشرى وأسبقيته، 
فيمهد النقراضه وهو يستبعد  
فرصته فى التسبيح بالمعنى  
.المذكور حاال

إن التسبيح كما يصل إلينا هو  
حركية الوعى بتناسقية  
هارمونية متصاعدة تصل  

ببعضهم  ) واألفراد(الوحدات  
البعض ليتفـاعلوا فى دوائر  
أوسع فـأوسع إلى دوائر الوعى  

.“المطلق إلى وجه هللا

إن التسبيح هو برنامج  
معلوماتى يمكن أن يرجع إلى  

إلى  : أصل الحياة، وبلغة اإليمان
ها، وأنه يتصف بقدرته  خالق

ونة   على تماسك الوحدات المكِّ
للوحدة لحفظ االستمرار  
والتناسق والتفـاعل مع وحدات  



  
 من )1( الجمعى عالجال فى مقدمة( الرخاوى يحيى1][ – 

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء
 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب التطورى،

 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، دينةم 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا يوجد

 .الرابط

  تعريف   ثالثين   ونقد   مراجعة   محاولة  لى   سبق[2] – 

  قصورها   مبينا   عاطفة   أو  ، انفعال   هو   لما  ) باإلنجليزية (

 إلى   لجأت   وحين  ، المعنية   الظاهرة   بتحديد   الوفاء   عن   جميعا 

  وأدق  ، احتواء   أكثر   لفظ   أنه  لى   تبين  “وجدان”  لفظ   استعمال 

 أننى  حتى  أخرى،   لغات  فى       المقابلة   األلفاظ   أغلب   من   نبضا 

 فى   نجحنا   ما  متى  األخرى   اللغات  إلى   هو   كما   نقله   اقترحت 

  يشير   أو  ، يحتويها  التى   الظاهرة   حددي   أن   يمكن   ما   استلهام 

  كما (  وحينذاك  ، نحن   لغتنا  فى   موقعه   من   انطالقا  ، إليها 

  “ِوجWدVان” هكذ   اإلنجليزية  عن معربا  يكتب   سوف  ) اقترحت 

 Wijdan    ”الفصلية  والتطور   اإلنسان  مجلة( “ ترجمة  دون– 

 )150 – 108  ص  1983  بريلا  –  الخامسة   السنة 

 عن” “اليومية والتطور اإلنسان” الرخاوى يحيى[3] – 

  www.rakahwy.net 2007-11-18بتاريخ “والحزن الوجدان،

 موالنا مع حوار “والتطور اإلنسان” الرخاوى، يحيى[4] – 

”  الكدح وحركية الجر، حروف” 2013-11-9 :“النفرى

www.rakhawy.net 

 يحدث ماذا ،“والتطور اإلنسان” اوىالرخ يحيى[5] – 

 2013-6-2 ؟“القطيع جماعة” ضد هو مما بالضبط

 “تeجVمdعا أن الوحWداتِ  فى واألصل” الثالث الفصل انظر[6] – 

 37 ص

 

أخرى فى امتداد نابض أبدا، 
مع درجات مختلفة من الوعى  
: حسب موقع وطبيعة الكائنات
حية وغير حية

إن الصحة النفسية خاصة من  
منطلق النمو والتطور إنما  

فى تدعيم    ترتبط بمدى النجاح
هذا البرنامج على درجات  
وعى متنوعة، وبأسماء مختلفة  
غالبا بحيث تتحقق فـاعلية  
التنسيق بكل البرامج التنشيطية  
الجدلية واإليقـاعية دائمة  
القبض والبسط إلى غايتها

التسبيح والهارمونى واإليقـاع  
الحيوى

فـَأَْوَحى إَِلْيِهْم أَْن َسّبُِحوا      
)11مريم  (اً  ُبْكرًَة َوَعِشيّـ 

َوَسّبُِحوُه ُبْكرًَة وَأَِصيالً      
)42األحزاب  (

يسبح له بالغدو واآلصال      
)36النور  (

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040421.pdf  
 

 ***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

  ونيالمتجر االلكتر 

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2020الكتاب السنوي  

  على الويب18من التأسيس و    21 الشبكة تدخل عامها
  ازاتعامـــا من اإلنج 18... عامــــا من الـــكدح 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
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