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 كلمة الناشر

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ما كان هلل ينمو 
وهــــو الصــــادق األمــــني داممــــاو وأبــــداو منــــذ أن ولــــد وإ  أن الت ــــ   صــــدق راــــو  اهلل 

 بالرفي  األعلى..
 فما أمجلها من كلمة، وما أعظمها من حكمة، وأرقها من لفظ، وأبلغها من مجلة.. 

وذلـــك ألأـــا أواـــظي معـــا  عظيمـــة، راـــا فاقـــت الب ـــور ا ســـاعاو وعلـــت ال ـــم  علـــواو 
ار فاعـــاو، ف أـــا هصـــت اـــوهر مجيـــا أعمـــا  العبـــاد الـــ   صـــدر عـــن فهـــم ورويـــة وعلـــم و قـــى و 

 وعبادة وكل عمل صاحل يراد به واه احل   عا ..
فكـــل مـــا يـــراد بـــه واـــه اهلل ولـــي  إال، فهـــو هلل، واهلل اـــب انه هـــو مـــن يتـــو   ظكيتـــه و ـــو  

 وانت ار  يف اآلفاق عرب العصور والدهور ..
 ينمو..فما كان هلل 

 وينمو دامما وأبداو.
وهــذا العمــل ا،ميــل، ذو النف ــة األدبيــة الراقيــة، واألاــلوب الســهل والعبــارة الرشــيقة الــ  
ااد هبا مساحة املراا الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسـيين ال ـريا ) فحفظـه اهلل وأدامـه 

دي عـن األربعـني اـنة مـن حـني ذخراو لإلاالم واملسلمني( ـ منذ أيام بعيدة بل اـنني وويلـة  ا
  أليفها.

هــذا الكتــاب القــيم مموعــة مــن مقــاالي مفيــدة وبأاــلوب أدة تيــظ، كانــت وليــدة  لــك 
 الظروف ال  عاشها مساحة اإلمام يف العراق العظيظ.. 

وهــو كتــاب مفيــد للعمــوم يف وقتــه وحــا يف يومنــا هــذا أيضــاو، حيــ  ي ــتمل علــى الفكــر 
 لكتاب والعرتة الطاهرة، وما كان كذلك فجدير به أن يبقى ورياو..اإلاالمي املستلهم من ا

ولذلك مؤاسة اجملتىب للت قي  والن ر حبذي أن  عيد وباعته  عميماو للفامدة داعني اهلل 
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ـــ اــب انه و عــا  ـ أن يراــا العــراق وشــعبه املســلم حمــرراو معافــاو مــن الطغــاة والظــاملني انــه مسيــا 
 قريب ميب..

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر            
 شوران 08/  9131بيروت ـ لبنان  ص.ب: 

 almojtaba@shiacenter.comالبريد اإللكتروني: 
                    

mailto:almojtaba@shiacenter


 

 5 

 
 

 مقدمة المؤلف
 

 
                                 

الســــالم علــــى حممــــد و،لــــه الطــــاهرين، ولعنــــة اهلل علــــى احلمــــد هلل رب العــــاملني، والصــــالة و 
 أعدامهم أمجعني إ  يوم الدين.

هــايب ة ـ يف فــرتة قصــرية مــري مــر الســ اب ـ هــامو احلــظن، علــى األو ــا ، ورأيــت أن 
الفااـد منهــا أكثــر مــن الصــاحل، وكنـت ـ كمــا يف احلــا  احلا ـر ـ ال أملــك مــن اإلصــال  إال 

 اري هلفاي قليب من الرياعة على القرواس. أالة قلم، وبياض ورق.. وهناك
ولسـت أدر) ـ اآلن ـ مـدت  طـاب  مـا كتبـت ـ ،نـذاك ـ لل قيقـة.. لكـن صـديقاو ولـب 

 جتهيظها للطبا، ومل أر مربراو لإلحجام.
 ف أا ال ختلو عن أحد اثنني: 

 ح  أاتنري به، ويستنري به غري).: 0
 .أو خطأ.. لعل صديقاو ينبهين عليه، فأر د .: 2

واهلل أاــأ  أن يــوفقين ال بــا  احلــ ، ويســدد رأيــي يف فهــم اإلاــالم.. ويأخــذ بيــد) لن ــر 
 الفضيلة.

 وهو املستعان.               
 كربالء المقدسة                               

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                             



 

 6 

 

 سمة الفضيلة
هبـــا عليـــه، وان اختلفـــت األشـــياس والســـماي، فراـــا كـــان ل ـــيس لكـــي شـــيس مســـة يســـتد  

 عالماي كثرية وظاهرة، كما ان هناك أشياس هلا مساي خفية ال يعرفها إال أفراد قالمل.
والفضيلة مـن األو  فهـي  تمتـا اظـاهر كثـرية يعرفهـا كـل أحـد، ليسـت الفضـيلة كالـدرهم 

املو ــو  يف اــفص الصــامك، وال كالصــك  املختفــي يف صــندوق الصــرييف، وال كــا،واهر الثمــني
الغايل املضموم يف حقيبـة التـاار، وال كالـذهب املكنـو  يف أوبـاق األرض، ال يطلـا عليهـا إال 

 أفراد خاصة هلم صلة امللكية، أو علم وبقاي األرض، أو حنو ذلك.
إن الفضــيلة كالعقـــل يعرفهــا كـــل مــن نظـــر إ  صــاحبها، فكمـــا أن ال ــخ  لـــو نظـــر إ  

ون عرف أنه مسـه وـامف مـن ال ـيطان، اجـرد حركـة  صـدر منـه، أو نظـر يلقيـه، أو لفـظ اجملن
يتكلمه، أو بيا أو شراس أو ما إليها.. فكذلك لو نظر إ  املنسلخ عن الفضيلة لعـرف ذلـك، 

 اجرد معاملة، أو مل ، أو الوة، أو خلوة.
لطفـرة يف مو ـا امل ـي، كل من العقل والفضيلة يأخذ بظمام اإلنسان، فالعقل مينعـه مـن ا

وامل ـــي يف مو ـــا الطفـــرة، واالقـــدام يف حمـــل االحجـــام، واالحجـــام يف حمـــل االقـــدام، والكـــالم 
حيـــ  يقتضـــي الســـكوي، والســـكوي حيـــ  يقتضـــي الكـــالم، وهكـــذا.. والفضـــيلة  نعـــه مـــن 
الكــــذب يف القــــو ، واهيانــــة يف األمانــــة، والغــــدر يف حمــــل الوفــــاس، واهلــــف بــــالعهود، والبخــــل 

 ملا ، والوقاحة يف العمل والكالم، وما إليها..با
لو قا  اجملنون: أنا عاقل، لكنه رق  وعربـد، ووثـب و ـرنمل، مل يكـن ينجـا قولـه مـا كذبـه 
عمله، وكذا لو قا  الرذيل: أنا صاحب الفضيلة، لكنـه كـذب وهبـت، وأحـب الظهـور وخـان، 

 ضه فعله.ونقض العهد ومل يف بالوعد، مل يفد قوله ما كذبه عمله وناق
مــن لمــل العطــر فاحــت رام تــه وان قــا  انــه مل لملــه، ومــن لمــل القــذارة املنتنــة، انت ــر 
رله وان أظهر أنه مل يصـاحبها، ان كـل صـبمل   ـرق  سـه، وكـل مسـاس ينـري قمـر ، البـد وأن 
يقف اإلنسان مرة أو مراي على مفرتق وريقي الفضـيلة والرذيلـة، والبـد أن رتـار، فـان اختـار 

 و  شهد عمله بفضله، وان اختار الثانية د  اختيار  على نقصه.األ
راــا كنــت أفكــر: أن لــو أعلــن متجــر مــن املتــاار: انــه يكــذب يف البيــا، ويغــ  املعامــل، 
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ويدفا إليه بد  احلسن قبي او، والص يمل معيباو، ويُغلي السعر مث عمـل بعكـ  ذلـك، فصـدق 
يه امل رتين غري مبالني اا قا ، ولو انقلب ونصمل، وأعطى احلسن الص يمل رخيصاو،  ظاحم عل

مث عمل على عك  ما أعلن،  فرق عنه الظبامن غري مبالني بقولـه، … األمر، فأعلن صدقه و
 وهذا تا ي هد اا ذكرنا  ههنا: من أن املالك يف الفضيلة العمل ال القو .

، ويصــدق، إن ذا الفضــيلة يعــد  إذا حكــم، وال ير  ــي، ويســاو) بــني القــو) والضــعيف
ويبكـــي ليشـــقياس، ويـــرحم الضـــعفاس، ويـــبطن اإلخـــال،، ويتوا ـــا، وال يســـب، وال ي ـــمت، 
ويقنــا، و،ـــد، وال يكســـل، والبـــد أن يعـــرف ذلـــك منـــه صـــديقه وقريبـــه، واـــار  ومحيمـــه، ومـــن 

 االسه أو ص به أو اافر معه أو مسا منه أو ر، .
أمــر ، و بــدو اــوس ه،  خبــالف ذ) الرذيلــة، فانــه يعمــل علــى العكــ  مــن ذلــك فيــنعك 

حا لذر  القريب، ويتجنبه البعيد، ويصبمل معروفاو بال ر، اليراى نواله، وال يؤمـل يف عدلـه، 
 وال ينتظر معروفه.

انت ــا  الفضــيلة مــن أهــون األمــور، لكــن العمــل هبــا، مــن أصــعب امل ــكالي، ولــذا كثــر 
ر ـوا ذا الفضـيلة ـ هلنـاي  واـب القاملون، وقل العـاملون، والنـاس مهمـا داهنـوا ذا الرذيلـة، وعا

ذاك وهـذا ـ فالبـد وأن ،ـر) مــد  األو  علـى لسـاأم، وذم الثـا ، ولـو وـا  الكتمـان وامتــد 
 الظمان.
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 اإلصالح

اري انن الكون على التقلب والت ـو ، فيصـري النهـار لـيالو والليـل أـاراو، واهريـف شـتاس 
ألشـــجار مث  ســـقص األوراق، ولـــمث ا،مـــاد، مث والربيـــا صـــيفاو، والـــرب حـــراو والب ـــر بـــراو،  ـــورق ا

ينقلب احلي مجاداو، وهكذا دواليك، وليست القـوانني االاتماعيـة، والفكـر والعـادة والعلـم ومـا 
إليهــا، إال تــا يســيطر عليــه نظــام التقلــب وقاعــدة الت ــو ، فلــي  الفكــر صــخراو يبقــى مــا بقــي 

بديــة مــا أم  ــم يف الســماس  مــاو، وال النظــام الكــون، وال العــادة واالر كــا  يتمتعــان باحليــاة األ
االاتمــاعي كال ــم  املضــي ة الــ   طلــا كــل يــوم عــن م ــرقها و غــرب يف مغرهبــا، ال  ظحــظ ، 
وال  ضعضــا، بــل كلهــا تــا  لعــب هبــا أصــابا األقــدار، و ــدور دورة الفلــك بســعدها مــرة فتبقــى 

عاصـــري الفنــاس، وجتعلهـــا يف خـــرب  دهــراو وـــويالو، وبن ســـها أخــرت فمـــا  لبـــ  إال وجتــر) عليهـــا أ
 كان.

إن النظــام الفااــد الــذ) يســود اجملتمــا البــد وأن رلــي مكانــه لنظــام صــاحل وان وــا  بــه 
البقاس، ومد اذور  إ  أعماق األرض، وفروعـه إ  عنـان السـماس، لكنـه لـي  انقـالب النظـام  

عبـــد اـــبيله، كتقلـــب األيـــام، يـــدور بنفســـه، بـــل لتـــايب إ  مصـــلمل قـــدير، ي ـــذب شـــجر ، وي
ويسـقي فســيله، ويتعاهــد رو ــه،  عاهــد الفــال  انتـه، وذلــك مــا لتــايب إ  التضــ ية، ويفتقــر 
إ  التفديـــة، فـــ ن خلـــا العـــاداي عـــن رقـــاب النـــاس ال يســـهل، وااتثـــا  اـــذور التقاليـــد عـــن 
األف ــدة غــري هــني، ولــذا يعــا  املصــلمل مــاال قبــل لــه بــه، مــن أنــوا  األذت، ويصــب عليــه مــا ال 

 غري  من اياط العذاب.لمل 
فعلــى مــن يريــد اإلصــال ، اــواس أكــان دينيــاو، أم ايااــياو أم وونيــاو، أن يــوون نفســه علــى 
صــنوف اآلالم، وأقســام الســخرية واالاــتهظاس، مث ال يــدر) بعــد هــذا وذاك أيــنجمل يف حيا ــه أم 

 بعد تا ه، ويقدر يف إحدت احلالتني، أم ال ينا  شي او تا يطلب.
وعـــر خ ـــن فـــر، بالقتـــاد، وألســـنة مـــن يريـــد إصـــالحهم أحـــر مـــن النـــار،  فطريـــ  املصـــلمل

وأف ـدمم  تلظـى غضـباو عليـه، ونقمـة منـه، فمـن كـان بـاذالو ـ يف هـذا السـبيل ـ مهجتـه، وموونـاو 
 لكل شيس نفسه، فليقدم على ذلك.

سـلة إن املصل ني الكبار الـذين قـاموا هلـذا ال ـأن عـانوا مـا عـانوا، والقـوا مـا القـوا، أمـا ال
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فمصـــــاعبهم ومتـــــاعبهم حـــــدي  األلســـــن، وشـــــنف الســـــما ، ونصـــــب  األنبيـــــاس واألوليـــــاس 
األعني، وأما غريهم من الذين اـجل التـاريخ صـ امفهم النضـالية، بااـم املصـل ني والثـامرين، 
فكم قااوا صنوف العذاب وايموا اهسـف والـذ ، مـاي أحـدهم يف السـجن، واآلخـر  ـت 

 النريان، واآلخر م رداو عن األووان. وقا السياط، واآلخر التهمته
كـــان م ـــرداو عـــن وونـــه، يلقيـــه اـــجن إ  اـــجن، وين ـــر  حكـــم، ويطويـــه   (0)فــــفغاند)(

 حكم، فقضى عمر  يف فقر وإرهاق.
مل ،د يف أخرياي ااعا ه إال كلباو كان يال مه، فيب  إليه حظنـه، وي ـكو  (2)وفالمار ني(

 إليه غدر أصدقامه.
،د من متعة احلياة إال اهلواس وال م ، ورقعة األرض ،ر يف راليـه  مل يكن (8)وفكور (

 نعاالو بالية، وي رف اسد  من ثقوب ثوبه. 
 مل يظ  يدعو إ  الصال ، حا اقو  السم. (4)وفاقراط(

 كان يعطف على البامسني، ويصيمل يف واه باما الدين، فأحرقو  بالنار.   (5)وفااقورالنا(
 لفظه أرض إ  أرض، حا قضى عمر  بني شرد ووـرد، وعـذاب  كان  (9)وفمجا  الدين(

 وعقاب، ويقا : مل ميت حتف أنفه، بل قتل قتالو.
املصلمل لتايب قبل كل شيس إ  صدر رحب، وإرادة قوية، وعظمية صخرية، وذكاس ثاقب، 
وصــدق هلجــة، وحلــم وااــا، وااــتمرار يف العمــل، وعــدم اليــأس مهمــا مل يوفــ  لنتيجــة، يــؤذت 

لمل فالبــد أن يصــرب، ويســب فالبــد أن للــم، ويهــان فالبــد أن يعفــو، ويضــرب فالبــد أن املصــ
                                                           

م( لقــب باملها ــا، نــادت بــالالعنف وباملقاومــة الســلبية، عمــل علــى  ريــر اهلنــد 1928-1869 عــيم ايااــي وروحــي هنــد) ف (0)
 من نري االاتعمار الربيطا ، دعي فمهندس االاتقال  اهلند)(، قتله هندواي متعصب.

م ، لـه أعمـا  1828م( شاعر وايااي فرنسي،  ـو  رمااـة احلكومـة املوقتـة بعـد ثـورة 1869-1792ألفون  دو المار ني ف (2)
 أدبية. 

 م( شاعر مسرحي فرنسي كبري، ولد يف روان، يعترب مبد  الفن املسرحي الكالايكي يف فرنسا.1682-1626كورنا) ف  (8)
أراــطو مــن وا ــعي أاــ  الثقافــة الغربيــة، حــارب ق م( فيلســوف يونــا ، يعتــرب هــو وأفالوــون و  399 – 272اــقراط فحنــو  (4)

 السفسطة وانتقد احلكم، فاممه أخصامه بالظندقة وحكموا عليه باالعدام، شرب السم فماي يف اجنه.
م( راهب دومينيكي، رمي  دير القدي  مرمق  يف فلورنسة، والـب باإلصـال  وحـاو  1298-1254ايرونيمو ااقوناروال ف (5)

 حرقه. 6، حكم ااكندر إقرار نظام  يوقراوي
م( شـــيعي اثـــ  ع ـــر) مـــن كبـــار راـــا  الـــدين املصـــل ني، ومـــن فالاـــفة اإلاـــالم يف 1897-1838مجـــا  الـــدين األفغـــا  ف (9)

 م.1882عصر ، اا  يف ال رق والغرب ودعا إ  الوحدة اإلاالمية، أصدر ملة فالعروة الوثقى( يف باري  
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يصــفمل، ويســجن فالبــد أن الييــأس، ويغضــب فالبــد أن يكظــم، البــد أن يســتمر املصــلمل يف 
عملــه وان مل يثمــر بــذر ، ومل يفــر  شــجر  ومل ينبــا املــاس مــن حفــر ، ومل يــؤمن بــه أحــد، ان نــو  

 وصاحل (7)ال مخسني عاماو لب  يف قومه ألف انة إ ،  دعى شعبه مامـة اـنة، وعيسـى
  دعــى مــا دعــى فلــم يــؤمن بــه إال اثــ  ع ــر شخصــاو، وحممــد  دعــى ع ــر اــنني فلــم

يــؤمن بــه إال نفــر قليــل. مــن لــب  البــاب االصــال  البــد وأن رلــا البــاب العــظ واالحــرتام، 
 والتجلة واالكرام، والرحة والرفا .

ال يضــر بعــد العلــم بــأن النظــام الصــ يمل ا،ــار) فعــالو مــن نتــامو  إن ف ــل املصــلمل عــااالو 
أعمــا  املصــل ني، وان كــان بيــنهم بعــض الفــروق بنجــا  أحــدهم وراــوب اآلخــر، فــان  ــاريخ 
الب ــرية خــيص وويــل اشــرتك يف فتلــه ونقضــه انكاثــاو وامفــة اليســتهان هبــم كثــرة، مــن املصــل ني 

حـا يتق ـا اـ اب الفو ـى، وجتلـو  ـ  واملفسدين، فمصلمل يربم ومفسد ينقض، وهكـذا 
 النظام لي  عليها غبار.

لو عدم املصلمل االحـرتام يف حـا  حيا ـه، فانـه ال يعـدم االر يـا  بصـ ة عملـه، وان أهانـه 
النــاس وهــو بــني أظهــرهم، فســيعظمو  إذا فــر مــن عــامل األحيــاس إ  عــامل األمــواي، ولــو رمــو  

، ولـــو قـــالوا عنـــه: انـــه خـــامن، فالظمـــان كفيـــل بـــأن بـــا،نون، فســـيجعلو  أعقـــل العقـــالس يومـــاو مـــا
يظدمحــوا علــى  عاليمــه ليتلقــوا عنهــا دروس الوفــاس واألمانــة، قليــل أن ،تمــا للراــل عــظ العظمــة 

 وعظ االحرتام والتجلة، فهو اما عظيم ال لرتم، أو لرتم وهو حقري.
ظمـاس ال ـرق وُشب، وُقو ل، وظُلم، وقُتـل مث مل يلبـ  أن صـار: أعظـم ع أوذ) علي 

يفتخـر  والغرب، وأعلم علمامهما، وأفصمل عرة  كلم، وأكرب أمري، وخري خليفـة للراـو  
بــه ال ــيعة ألنــه إمــامهم، واملســلمون ألنــه خليفــتهم، والعــرب ألنــه مــن عنصــرهم، وال ــرق ألنــه 

 من عظمامهم، والدنيا ألنه من أبناس الدمم.
وحيثمـا كانـت ن ـأ ه، وأينمـا دعـى،  نظام اليوم مدين لكل مصلمل مهما اختلـف مذهبـه،

ومن ا،دير باالنسان اواس أكان دينياو أم ااتماعياو أم ايااـياو أم حقوقيـاو، أن يربـأ بنفسـه مـن 
 أن يكون يف صف املديونني، وال يكون يف رعيل الداينني.

لتني مل يتم صال  العامل بعد، بل راا كانت احلروب الطاحنة، والرذامل املنت رة املدمرة، ال

                                                           
 .12اورة العنكبوي:  نا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عاماولقد أرسلإشارة إ  قوله  عا :  (7)
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مهـا أكثــر بكثــري مــن األ منــة اهاليـة، دليلــني علــى أن الفســاد ـ يف احلـا  ـ أكثــر منــه يف األيــام 
لعــا اي يحــدد بعــد الغــابرة، فلي ــمر املصــل ون عــن اــاق ا،لــد، و،ــدفوا اــالس احلــب، 

ذلك أمراً 
(3). 

 ففف

                                                           
 .1اورة الطالق:  (3)
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 الدار اآلخرة

دراك أن يتخيـل أحـد أنـه إن من  ي  النظر، واـفيف الفكـر، وقصـور العقـل، و ـنك اإل
ماد) حمض، ال يربطه بـالرو  وشـيجة، وال يعلـ  اـا وراس الطبيعـة بعالقـة، وال ،معهمـا حبـل، 

 وال   ملهما صلة.
 ــربهن العلــوم احلديثــة علــى أن اإلنســان مل رلــ  مــن مــادة فقــص، وإ ــا هــو مــظيو مــن مــادة 

 ر واالخرتا .ورو : املادة  قوم بالوااباي املادية، والرو   قوم بالفك
إذا بطلـــت املـــادة، فبقيـــت هامـــدة، ولفظـــت اوهرهـــا العلـــو) ال ـــريف، فقـــد أثبـــت علـــم 
الــنف  أن الــرو   بقــى، ودعــم العلــم التجربــة الــ  يقــوم هبــا أصــ اب التنــو  املغناويســي الــذ) 
صار يف عصرنا احلا ر من أولياي املعلوماي، ال  رفرف حاممة ال ك عليها، إن بقـاس الـرو  

ده  اإلنســـان أ ـــرت  بقـــى يف نعـــيم واـــعادة، و لـــ  يف أاـــواس اهلنـــاس  ليـــ  احلمامـــة ملمـــا يـــ
البيضـــاس يف القبـــة الظرقـــاس  أم  بقـــى يف بـــؤس وشـــقاس وعـــذاب وأمل  هـــذا هـــو ال ـــغل ال ـــاغل 

 للعلماس الروحيني.
ك ــف القنــا  عــن واــه هــذ  امل ــكلة، وحــل هــذ  املعضــلة ال ــراما اإلهليــة اــا فيهــا مــن 

 اليهودية والنصرانية واالاالم،  رت الدياناي أن الرو   بقى يف إحدت احلالتني: اجملواية و 
إمـــا رو  ورلـــان، وانـــة ور ـــوان، بـــني حـــور وغلمـــان، يف بلهنـــة مـــن العـــي  ،منـــة وادعـــة 
فاكهــة، ال لظنــه فــظ ، وال ينتابــه مضــض، وال يدخلــه هــم، وال ،ــد األمل إ  قلبــه، واملــرض إ  

 اوارحه ابيال.
ذاب ألـيم، ونـار وا ـيم، يف حـظن وانكسـار، وذلـة وصـغار، اليعـرف لـه قـدر، وال وإما عـ

 يقبل منه عذر.
مث إن الــدياناي مل جتعــل هــذ  النتــامو وليــدة الصــدفة، بــل اعلتهــا منجومــة مــن األعمــا ، 
فـــان وـــوت ال ـــخ  عمـــر  فضـــالو وكمـــاال، وبـــراو وإحســـانا صـــدق، وأخلـــ  واـــد، و وا ـــا 

و،من باهلل ومالمكته وكتبه وراله، وصلى وصام وحـو، وأوـا ، ووااى، وأحسن ووىف بوعد ، 
ومل يفسد يف األرض، ومل يسـرق، ومل يقتـل الـنف  الـ  حـرم اهلل إال بـاحل ، ومل يـظن ومل يسـرق،  
كان من أهل النعيم،  تلقاهم املالمكة ويبني االم عليكم وبتم فادخلوا ا،نة خالدين، وهـم 
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 ســـاو وال  مهريـــرا، ودانيـــة علـــيهم ظالهلـــا وذللـــت قطوفهـــا  علـــى اـــرر متقـــابلني، ال يـــرون فيهـــا
  ظليال.

وان أاـــلف اـــعاد ه يف الفضـــاممل، وبـــا  نفســـه بالضـــال  واآلثـــام،  بـــا شـــهوا ه، د وبـــاو يف 
ال ــر، بعيــداو عــن اهــري، ظلــم وأفســد، وخبــل وااــتغ ، وكــذب باحلســ ، قتــل وأــب، واــرق 

قطــا رمحــه، وعــ  والديــه، كــان اــظا   نــاراو واــلب، غــ  النــاس، ومنــا املــاعون، ،ذت اــار ، و 
 ـــيص بـــه اـــرادقها، وان ااـــتغا  يغـــا  اـــاس كاملهـــل، بـــ   ال ـــراب واـــاسي مر فقـــا، وكلمـــا 
نضــجت الــود  بــدلت غلــود وغريهــا ليــذوق العــذاب اــا كــان يصــنا، يقــو : اراعــو  لعلــي 

ى عنــه، فهــو يف غــم أعمــل صــاحلاو فيمــا  ركــت، كــال اأــا كلمــة هــو قاملهــا، ولــو رد لعــاد ملــا أــ
وحــظن، ونــار وهلــب، خالــد، ال رفــف عنــه العــذاب، ومــا لــه مــن أنصــار، وال محــيم يطــا ، وال 

 شفيا يسما.
، واألممة هذ  هي الدار اآلخرة، وهذ  صفتها، وهذ  ما دعى إليها األنبياس املصل ون

 ، والعلماس األ قياس.اهلادون
ا ان الطالـــــب لـــــو أكمـــــل درااـــــته إن الـــــدنيا احلا ـــــرة ليســـــت أكثـــــر مـــــن مدراـــــة، فكمـــــ

االبتدامية، واملتواطة، والثانوية، والعالية، تا ال يطوت أكثر من ثالثني انة على األكثر، فـ ذاو 
بال هادة الراقية، واقتعد كراياو مرموقاو، واأا  من أورافه العظ، ونا  الوظيفة الفخمة، ان كـان 

ه، ان مل يكن من ذو) الروا ب، وقضى من أص اب الوظامف، أو در عليه الر ق من مرااعي
 بقية عمر  ال   رتاو  بني الثالثني واألربعني ـ على األغلب ـ يف هذ  الرفاهية.

وذلــك خبــالف مــن كســل عــن الــدرس، وبطــل عــن احلضــور، حــا ،  أمــر  إ  الراــوب، 
ص يف فانه ال ،ظت باحلسـ ، بـل إمـا أن يبقـى يف فقـر مـدقا، وذ  مواـا، أو البـد لـه أن ين ـ

 عمل ،خر حا يتخذ  الماو إ  العي ، يستظل بظالله من لفمل احلياة.
إن الدنيا كاملدراة، والعمل الصاحل كالـدروس املت ضـرة، والراـل اهـري كالتلميـذ الن ـيص، 
والراــل الفااــد، كمــن اعــل الــدرس وراس  ظهريــاو، منتهــى األمــر أن الفــرق بــني املدراــة وبــني 

ثالثني انة، والثانيـة  سـتغرق اـتني، ودار ا،ـظاس لـيو  هـي الـدنيا، الدنيا، أن األو   ستغرق 
 وللثانية هي الدار اآلخرة.

ولكــن هنــاك فــروق ال ختفــى: فــان اــظاس النجــا  يف الــدروس  ــ يل وان كثــر قــدر ، وعــظ 
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حمــدود وان  عــاظم شــأنه، ولوقــت قصــري وان وــا  أمــد ، م ــوب بالكــدرة وان صــفي مــورد ، 
ا  يف الدنيا بأخذ ال هادة العالية للدار اآلخرة، فأنعمه ال  عد كثرة، وذلك على خالف النج

وعــــظ  ال لــــد اــــعة، وأمــــد  إ  غــــري النهايــــة، عــــذاب رقــــراق خــــا  عــــن األعــــراض واألمــــراض 
ـــه فـــظ ، وال ي ـــوب قلبـــه غـــل، وال  واألحقـــاد، ال يصـــيبه نصـــب وال ظمـــأ وال  مصـــة وال لظن

 ، ورفاق متصافون، وأ وايب مت ابون.لمل فؤاد أحد عليه موادة، دار عجيبة
إن من البعد عن صوي الضمري: أن يرتك اإلنسان مثـل هـذا املوصـوف الـذ) ال يتقا ـى 
مــن الــثمن إال اــاعاي قالمــل، وصــرباو يســرياو، و الفــة لل ــهواي الــ  يغلــب عليهــا كوأــا مــدد 

ذب يظيـل االعتمـاد، الكيان الفعلي، مثال اهمـر  ـور  األمـراض، واهـدا  يواـب النفـرة، والكـ
 والظنا بؤرة الظهر)، والربا حم  ليموا ، كما درانا  اريخ اليهود وغري  وما أشبه.

ان احلياة البد وان ينتهي شووها، واآلمـا  وإن بـدي اسـاماو أمـام عداـة الفكـر، لكنهـا 
ال  لبــ  أن  نقلــب مألوفــة بعــد الفــو  هبــا، حــا إن اــاكن القصــر اليتــذوق مــن لذ ــه شــيس، 

ما كــان ريــل إليــه شــيس وألــف شــيس حينمــا كــان يســكن الكــور، ومــا إ  ذلــك مــن اــامر بعــد
 املالذ..

فلـــو أخـــذ فـــارض ان الـــداعني إ  الـــدار اآلخـــرة، أخط ـــوا، ومل يصـــيبوا الرميـــة، لكـــان هـــذا 
 الثمن الظهيد قبا  هذا املثمن الذ) دعوا إليه ، تا ،ب إعطا   احتماالو للفو  بالثمن.

راور اـا   ـ يل جتـا  احتمـا  ربـمل كبـري، وان كانـت النسـبة اجملـو ة للفـو  ألي  اإلنسان 
قليلة اداو، بل نراهم راورون بالنف  ال  هي أكرب كبرية من مقوماي احلياة، ويف هذا بـال  

 لقوم مفكرين.
أال فمن شاس النجا  فليدخل هذ  املدراة، وان مضى من عمـر  مـا مضـى، ف أـا  رحـب 

) رىب علـى التســعني، ب ـرط أن يصــفي مـا اــب ، و،ـد فيمــا حلـ ، ومــن أراد حـا بـالكبري الــذ
 اآلخرة فلي سب اهسار احملتمل.
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 كيف نعما؟

 
 إن الغصــــــــون إذا قومتهــــــــا اعتــــــــدل 

 
ـــــــــيل ينفعـــــــــك التقـــــــــويم للحطـــــــــ    ول

إن اإلصال  يف اامعة اجتهت حنو اهة الفساد من أشكل األمـور، فمـن يريـد اإلصـال   
، يكون حاله حا  من يريد  قو  دوحة معواة، أو من يريـد  عـديل شـص يف مثل هذ  ا،امعة

عظـــيم، فيعمـــد األو  إ  فأاـــه فيقطـــا أعـــواداو منهـــا، ويعضـــدها عضـــداو، ويأخـــذ الثـــا  ظرفـــاو 
يغــرف بــه بعــض املــاس ليصــبه يف وــريف ال ــص، حــا يكــون هــذين املــاسين بضــميمة ال ــص مــاساو 

يف بعــض األحيـان ينفــا بعـض النفــا فـان ذلــك لــي  مسـتقيماو!! ولــو فـرض أن هــذين العملـني 
إصــالحاو بــاهراو و احــاو مرموقــاو، فــان اجملتمــا الفااــد كالقصــر الــذ)  ضعضــا أاااــه، وبليــت 

 قواعد ، فانه ال يصلمل برتميم بعض أااوينه أو  بييض بعض ادرانه.
يريـد  اجملتما الفااد يلظم هدمـه مـن أصـله، وبنـاس متمـا اديـد مـن األاـاس، كمـا أن مـن

أن ي تمل رو ه على أشجار مستقيمة يلظم عليه أن يقطا كـل مـا أعـويب مـن شـجر ، ويغـرس 
مكاأا شجرة أخرت، ومن يريد  قو  ال ص احتايب إ  وم ال ص الساب ، وحفر شـص اديـد 

 مستقيم ومن يريد اك  قصر فخم، افتقر إ  هدم القصر الساب ، وبناس قصر حدي .
ها كل بدو) وقرو)، يف أعماله اليومية، وأثا  دار ، وأشـجار هذ  وريقة االصال ، يعرف

 حقله، وأعواد كوخه، ولذا نرت أن املصل ني هادمون بانون يف وقت واحد.
واامعــة املســلمني يف هــذا اليــوم كتلــك ا،وامــا الــ  لعبــت هبــا أيــد) العــابثني، فأصــب ت 

احلكومـاي، ومـادام اهمـار ال   تايب إ  جتديدها من األااس، مادام اهمر  تمتا بااـا ة مـن
يعاقـــب بعقـــاب صـــارم، ومـــادام بيـــوي الـــدعارة  فـــتمل علـــى ر وس األشـــهاد وال يعاقـــب الـــظا ، 
ومادام القمار له املكانة السامية أنديـة ودور راقيـة، ومـادام الربـا قسـم مـن التعامـل ال يت اشـى 

والظكــاة مغرمــا، ومــادام الربملــان  عنــه القــانون، ومــادام التــربيب يتــنعم باحلريــة، ومــادام احلــرام مغنمــاو 
ي ر  القانون على خالف نصـو، القـر،ن وال ـريعة، ويت ـدت السـنة ويقـو : فاـأنظ  أفضـل 

 تا أنظ  اهلل(!!
ان املســــلمني مادامــــت هــــذ  األمـــــور، ال يقــــوم هلــــم قـــــامم، وال يراــــى هلــــم مســـــتقبل، وال 
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املســلمون ديــنهم وقــر،أم يتمكنــون مــن إنقــاذ أنفســهم مــن  الــب إحــدت الــدو  القويــة،  ــرك 
واـــنتهم، رغبـــة يف املدنيـــة الظاهـــرة اصـــانعها ومعاملهـــا، ونعمهـــا ورفاههـــا، وعلمهـــا وعلمامهـــا، 
واـــطوما وقومـــا، وحريتهـــا وهباراهـــا، وأر ـــها ومسامهـــا، وحرهـــا وبرهـــا، فلـــم يفيـــدوا األو  ومل 

وقــــومم  ــــعفا، يســـتفيدوا الثــــا ، أصــــب ت صـــ اريهم يبايــــا، وبالدهــــم خرابـــا، وعــــظهم ذال، 
وامرباوــوريتهم عبــدا، وأخــومم عــدواة، هيهــاي هيهــاي أن يراــا إ  املســلمني اــؤددهم، وأن 
يتمكنوا من التخل  من هذ  احلبامل الـ  اقتنصـتهم، واملصـيدة الـ  احتوشـتهم، حـا يراعـوا 

 إ  قر،أم ودينهم وأخالقهم وكربامهم.
، وفيهــا شــوكتهم وإليهــا مــراعهم، ومنهــا أو  مــا يــدعو القــر،ن هــو األخــوة الــ  هبــا قــومم

مصـــدرهم، فــــان شـــاس املســــلمون العـــظة والنصــــرة كـــان علــــيهم أن رلعـــوا ثــــوب القـــانون البــــايل، 
ويلبسوا ثوب اإلاالم الق يب، فال   ريا وال قانون، وال مل  وال برملـان، وال إرادة ملكيـة، 

 ، وال مبادئ مستوردة.وال ايطرة أانبية، وال عداس بني بالد اإلاالم، وال قومية
أمـا مــا يرومـه املصــل ون يف إوــار هـذ  املدنيــة الظامفـة، فــأقرب منــه منـاط الثريــا، واأ ــرب 
مــــثالو لــــذلك: الســــباق الــــذ) ولــــد يف عصــــر امللوكيــــة يف العــــراق، كــــان ميــــت  أمــــوا  ال ــــعب 

، ومل امتصا، العل  دماس ا،سم، وكان املصل ون ميـيون الـدنيا صـياحاو ونياحـاو، اضـرة ذلـك
يكن األمر تا رفى على املسـابقني، فقـد رأوا بـأم أعيـنهم مـا اـر علـيهم مـن الوبـا  واهـراب، 
والفساد واليباب، وبالعك  من كل ذلك، فقد كان يظداد عدد املسـابقني بصـورة هاملـة، حـا 

م منعت احلكومة ذلك، وأغل  قاعة السباق، فراا الناس إ  ما كـانوا، وانتفعـوا اـا وفـر  علـيه
هــذا احلكــم مــن املــا ، وكــذلك حــا  اهمــر والفجــور والربــا ومــا إليهــا، فــان  كــن املصــلمل مــن 
هدم أااس ذلك هدماو ال مرد له،  غريي احلالة، و سن اجملتما، أما النصمل والوعظ واالنـذار 
واالرشاد، وا،نة وا، يم، والعذاب والنعيم بوحدها، فنتيجتها  ـعيفة ومل يكـن القا ـل بـذلك 

 لياو وال اامراو.مغا
ان املســلمني أضــوا يف هــذ  األواخــر أضــاي مباركــاي، ومل يبــ  إال اال ــاد فيمــا بيــنهم، 
وااــــتبدا  القــــانون املســــتورد بــــالقر،ن، حــــا يراــــا عــــظهم وديــــنهم ودنيــــاهم و،خــــرمم.. واهلل 

 املستعان.
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 المدرسة

وأصفى من املاس الظال ،  يدخل التلميذ املدراة وقلبه أنقى من اللجني، وأصر  من املر،ة،
وهــو مســتعد لتلقــي كــل مــا يــرد إليــه مــن املعلــم أو التالميــذ احلــافني بــه، ااــتعداد اآللــة الالقطــة 
ألخذ أموايب الصوي، إن خـرياو فخـري، وان شـراو ف ـر، واملعلـم أمـني علـى ثقافتـه وأدبـه وأخالقـه 

حــا خامنـة األعــني، وعر ـه، وهـو أعظــم األمانـاي بــني يديـه، مسـؤو  عــن كـل مــا  نطبـا فيـه 
ومـــا ختفـــي الصـــدور، فانـــه كال ـــما يف كفـــه يتقلـــب بـــه كيـــف ي ـــاس، وي ـــكله اـــا يريـــد، فانـــه 

 مستقى أفكار ، ومنبت عقله، ومغرس نبا ه، ومنجم اوهر .
وكما ان التلميذ لتايب إ  علم وثقافة، لري قي به عن حضـيض ا،هـالس إ  أويب العلمـاس، 

 معامله، ويهديه ابل احلياة، ويريه النـافا عـن الضـار، وا،ـادة ويأخذ بيد  يف ماهل الكون إ 
عـــن املهـــوت، كـــذلك لتـــايب إ  أخـــالق و،داب يعـــي  يف ظـــل شـــجرها الفينـــاس مرفـــه اهـــاور، 
اــعيد البــا ، مر ــا  الضــمري، بــل احتيااــه إ  األخــالق أكثــر، فــان ذا اهلــ  املــؤدب أاــعد 

 عي او من ذ) العلم الذ) ال أدب له.
لــم واألدب كالمهــا يهــديان إ  اهــري، وينــريان وريــ  احليــاة املظلــم، ويعبــدان اــبيل إن الع

البقـــاس الـــوعر، لكـــن العلـــم ال ينتفـــا بـــه إذا مل يقـــرتن بالفضـــيلة، بـــل راـــا ينقلـــب العلـــم اهـــالو، 
والثقافة وباال، حي  يظداد حامله كرباو وفخرا، يصعر خد ، ويرب  صدر ، ومي ي مرحـا، ويهتـظ 

كــالنهر الــذ) ان عهــد  ال ــخ ، بكــر) قــرار ، وبنــاس الســدود يف واهــه انتفــا بــه   فرحــا، فهــو
لرو ه وحيوانه، ملأكله وم ربه، ومست مه وملبسه، ومضجعه ومنتظهه، وان أغفل شأنه و ركه 
،ـــر) كطبيعتـــه، مل ينتفـــا بـــه، بـــل راـــا القلـــب وبـــاال وفســـاداو باالنت ـــار يف األرا ـــي املن ـــدرة 

 ا يسبب التعفن واألوب ة، وكثرة البعوض الالذعة واألمراض ا،ا عة.والتجما يف الوهاد ت
التلميــذ إ  ملكــة الصــدق أحــويب منــه إ  علــم احلســاب، وإ  حــب اهــري مــن اهلنداــة، 
وإ  صفة ال جاعة من الفيظياس، وإ  فضـيلة العفـة مـن ا،غرافيـا، الصـدق يعينـه فيمـا ال يعينـه 

فعه ثقافة، وهو إ  أن يعرف كيف يعاشر أبويه إذا كـان يف علم، وحب اهري ينفعه فيما ال  ن
ظلمها، ويسـلك مـا  واـه وأوالد  إذا نكـمل وولـد، وكيـف يتـودد إ  النـاس ويت ابـب، وكيـف 

 يبيا وي رت)، ويرحم ويعطف، أحويب منه إ  معرفة التاريخ والكيمياس، واالن اس واالمالس.
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و أعمــا  املا ـني، فيأخــذ احلســن، ويــرتك إن التـاريخ مل يو ــا إال ليســتنتو ال ـخ  نتــام
القبيمل، ومل يكتب ا،غرافيا إال لـريت و ـا الـبالد ويعـرف صـنوف اهلـ  وأخالقهـم وأعمـاهلم،  
كــي يأخــذ مــا ينفعــه ويــرتك مــا ال ينفعــه، ومل يــرقم احلســاب إال لي ااــب أموالــه فــال يبــذر وال 

أــار ليســكن  لــك برفــا  ويســتثمر يقــرت، ومل يقــنن اهلنداــة إال ليــتمكن مــن بنــاس الــدار وشــ  األ
هذا بدعة، ف ذا مل ينتفا هبذ  العلوم فيما و ا هلا، ومل يهتد هبا وري  م يه يف حله و رحاله، 
وانظوامــه وع ــر ه، وأخــذ  وعطامــه ف الــه أشــبه شــيس بــاألعمى الــذ) ال يبصــر وان كــان يعلــم 

دت هـو يف ب ـر أو يهـو) بـه معامل الطري ، يتمكن من هداية غري  بذكر أوصاف العالمـم، ويـرت 
 العمى يف مكان ا ي .

مث إن املعلــم كمــا لــه الــرقم األو  مــن صـــ ة أخــالق التلميــذ وفســادها كــذلك ي ـــرتك يف 
ذلك اآلباس واحلكومة والع راس، فلكل اهم، وا،ميا مسؤولون عن ذلك. املعلم مسؤو  عنـه 

مصــر  وتلكتــه، وحســن الرتبيــة  يف مدراــته، واألب يف بيتــه، والع ــري يف منتظهــه، واحلكومــة يف
 ملقى يف عا   الكل على أنصبة  تلفة واهام غري مت اهبة.
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 رجال الدين

ير  ـــي  مـــرة مـــن النـــاس، ان شـــأن راـــا  الـــدين يف اجملتمـــا شـــأن التمثـــا  الظريـــف، الـــذ) 
ينبغــي ان ال  ســها يــد الغبــار، وال يدنســه مــدن ، وال يعلــ  بــه مــا رــد، اســمه، وال  بلغــه 

ال ـــم  حـــا يتغـــري لونـــه، وولبـــاو هلـــذ  الغايـــة املتوخـــاة، و ـــوفرياو هلـــذا ا،مـــا ، ،ـــب أن أشـــعة 
يتطرف عن الضو اس ويتنكب الطري ، ويعتظ  اعتظا  من قبا يف كهف من الكهـوف، يأكـل 
ر قـه إ  أن يأ يـه حتفـه، في صــرون عملـه يف الـدرس واملنــاظرة، والصـالة يف ا،ماعـة، واــواب 

إليهــا علــى أن ال  ــ  عاوفــة أبــداو، وإذا  ادوا علــى ذلــك اــو وا لــه أخــذ  األاــ لة الــ   واــه
بعــض الـــدراهم املفرو ــة يف ال ـــريعة وإعطامهــا إ  مصـــارفها م ــروواو بـــأن يالحــظ عر ـــه يف 

املؤلفـة قلـوهبم وقـد  التقسيم، يؤلف القلوب بالدينار والدرهم، كما كان يعطـي راـو  اهلل 
والمؤلفة قلوبهم… لصدقات للفقراءإنما اأمر  اهلل  عا  بذلك 

(6). 
أما التدخل يف ال ؤون العامة ـ اواسو ار بطت بـاألمور الدينيـة أم األخالقيـة أم االاتماعيـة 
أم غريها ـ فقد محى عن راـل الـدين بسـيايب شـامك، واـدار مكهـرب، وهـو اـيايب فالسيااـة( 

وال اقرتبـت مـن عـامل إال  فما أشقها ومـا أألمهـا، ال  و ـا علـى شـيس إال هدمتـه مـن أاااـه،
ألبسته الباب البعد عـن احلـ ، والقـرب مـن الباوـل، وهبـذا يصـبمل غريبـاو عـن العـامل: ال  سـما 
له كلمة، وال يستجاب له دعاس، وال يسلم عليه، وال ،ـاب إذا اـلم، ولـو كـان مـا واـم هبـذا 

اتمــا ، االاــم املن ــوس، ومــن خــال  الــدين، وصــ يمل األخــالق وصــريمل اآلداب، ونــافا اال
 من أال الصاحل العام. 

والعامة مهو يتبعون كل نـاع ، اـواس أكـان صـ يمل الغـرض أم فااـد ، فـ ذا واـم مغـرض 
عاملاو ب يس: فهو الوحي املنظ ، الذ) ال يتضعضا وال يتظلظ ، ااممل اهلل الناس وعفى عنهم، 

 نــاكر ال ــؤون ال أدر) مل افرتقــت الــدنيا عــن الــدين وابتعــدي األخــرت عــن األو  وأل) أمــر 
العامة وشؤون الصالة والدرس واملناظرة،  نـاكر األ ـداد، و عـاد) األنـداد، وهـل أنـظ  اهلل مـن 
الطان يدعم رأ) هؤالس الناس  أم وصى بذلك أحـد املراـلني  أم يـأمرهم بـذلك أحالمهـم  

 أم هم قوم ااهلون !
                                                           

 .62اورة التوبة:  (6)
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يف ميـادين احليـاة و ـأخر أ در) مل  قارب لفظ الـدنيا والـدين  أم  علـم مل  قـدم املتقـدمون 
املتأخرون  لـي   قـارب اللفظـني إال لتقـارب املعنيـني: فالـدنيا مـظيو بالـدين، والـدين دخيـل يف 
الــدنيا  ــداخل الســدت والل مــة، وحيــ  أن األولــني عملــوا علــى هــذا األاــاس  قــدموا، وعمــل 

واــامر  األممــة املتــأخرون يف ناحيــة واحــدة ووــاروا غنــا  واحــد ولــذا  ــأخروا، ان املراــلني و 
املصــل ني بعثــوا إ  األمــم و ــدخلوا يف مجيــا ال ــؤون، فــان اإلصــال  والتهــذيب يتوقــف علــى 

 التدخل، وكما  تايب صغار األمور إ  اإلصال ،  تايب كبارها إليه.
إن راا  الدين ال يكونون من الدين يف شيس إال إذا احتذوا حذو الرال، و بعوا اهلفـاس 

مناهجهم، والكوا ابلهم، وفعلوا ما فعلوا، و ملوا ما  ملوا، وقـد  ـرب  واألممة، وانتهجوا
الراــل واملصــل ون املثــل األعلــى للتــدخل يف األمــور: صــغريها وكبريهــا، أخالقيهــا وااتماعيهــا، 

حــارب  ــرود بلســانه وانانــه، ونــاق  األمــة مجيعهــا يف  دينيهــا ودنيويهــا، أمل يكــن إبــراهيم 
او لنفسه و ربأ حا مـن أقـرب النـاس إليـه، وأوذ) يف ذلـك وشـرد ووـرد، معبودياما، وأخذ وريق

حــا أاـــكن أهلــه بـــواد غــري ذ)  ر ، وألقـــي يف النــار بعـــدما حكــم عليـــه باإلعــدام، انـــه كـــان 
بنفسه أمة قانتاو، عندما كان معاصرو  بأمجعهم أمة أخرت، فكـان هـو يقـابلهم اـا فـيهم امللـك 

 ـــــريف واحلقـــــري، والغــــين والفقـــــري، أمل يكـــــن هـــــذا  ـــــدخالو يف والســــوقة، والكبـــــري والصـــــغري، وال
 فالسيااة( على مصطلمل هؤالس الذين ذكرناهم !

خالف فرعون، وخلا عبوديته عن رقبتـه، وأقـام عليـه الـدنيا وأقعـدها،  أمل يكن مواى 
ونصـــ ه ووعظـــه، وأمـــر  و اـــر ، وكاف ـــه كفاحـــاو مريـــراو بـــال هـــوادة وال فتـــور، وانتقصـــه بقولـــه: 

ني ألظنك يا فرعون مثبوراوإ
وأخذ بين إاراميل وهم األلـوف املؤلفـة معـه، وقتـل مـن  (01)

أ بـا  فرعــون مــن قتــل، ألــي  هــذا كلـه  ــدخالو يف شــؤون الدولــة ـ بــداعي اإلصــال  ـ و عر ــاو 
 ألمور الدنيا حذافريها !

حارب امللوك والكـرباس بقولـه وعملـه، فكـان فذ) بالوـ ( وفهـوردس(  ألي  عيسى 
نه يف حذر، وااهد املرامني من أحبار اليهود وابهم بقوله: فيا أوالد األفاعي( وحنو ، وأخذ م

يهــظ كيــاأم ولطــم كربيـــاسهم، ويفــرق  لهــم، ويفنــد مـــظاعمهم، حــا صــلبو  فبـــظعمهم(  أال 
يكون هذا من أرو  األمثلة لتدخل العامل الظاهد العظوف احلصور، يف األمور  دخالو اـافراو، ال 

                                                           
 .124اورة اإلاراس:  (01)
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 يل حا بنفسه، ويوون نفسه على كل شيس حا الضرب والصلب يبا
مــن أعظــم األمثلــة للبطولــة والعــظم والثبــاي، واالاــتقامة وااليغــا  يف  أمل يكــن حممــد 

شــــؤون الفــــرد وا،ماعــــة، والدولــــة وامللــــة،  ــــدخال يف األفكــــار والعقامــــد، والعــــاداي واإلراداي، 
وقـــــد قااـــــى يف اـــــبيل إصـــــالحه مـــــن الظلـــــم واألخـــــالق واألعمـــــا ، واالقتصـــــاد واالاتمـــــا ، 

والعســـف، واإلرهـــاق واإلرهـــاب، والضـــرب واللطـــم وال ـــتم،  ســـلقه األلســـنة بأب ـــا األلفـــا ، 
و ظدريه العيون بأفضمل اال دراس، حا قاوعه الناس وقـاوعوا أهليـه وذويـه شـر مقاوعـة، وشـردو  

، وعظــة وادكــار، حــا عــن عقــر دار ، وابتعــدوا عــن اــوار   ألــي  يف هــذا كلــه ذكــرت واعتبــار
 لذو  راا  الدين ان أرادوا التهذيب واالصال  

إ  غــــريهم مــــن الراــــل العظــــام، واملصــــل ون الكبــــار، فــــان أفعــــاهلم وأعمــــاهلم وحركــــامم 
واـــكنامم لي ـــبه بعضـــها بـــبعض، وجتمـــا كلهـــا يف إوـــار واحـــد، إوـــار الو ـــا والرفـــا، واملنـــا 

 دالف، اليلــوون علــى شــيس، وال يبــالون بــأمر، وال والــدفا، والــدخو  واهــرويب، واالبتعــاد واال
 أخـــذهم يف مبــــدمهم لومــــة المـــم، والعتــــب عا ــــب، م ــــمراو عـــن اــــاق ا،ــــد، إ  أن يــــأ يهم 

 احلمام.
فراــل الــدين لــي  بالتمثــا  الــذ) يضــر  الغبــار، وال با،ســد الــذ) ال يأكــل الطعــام، وال 

 وكة، و ستفظ  ال تمة والتهمـة، بـل بالظاايب الذ) يصدعه احلجر، وال بال بمل الذ)  دميه ال
هــو املصــلمل الـــذ) ُيســب ويُهــان، وينـــتق  مــن قــدر ، وينســـب إليــه كــل شـــيس: مــن اهيانـــة، 

 وا،نون، وحب العظمة، والسفاهة، واهدعة، وما إليها. 
 بل لواّد يف االصال  ومل يساعد  اد  يف البقاس، لضرب وُحب ، وصلب وأحرق.

    أمل يضرب أمري املؤمنني علي
   أمل يسم اإلمام احلسن 
   أمل يقتل اإلمام احلسني 

 حرق   أمل يصب  يد 
بلـــى كـــل ذلـــك قـــد كـــان، وقـــد كـــانوا هلـــم الســـب املقـــذ ، واالهانـــة ال ـــنعاس، واالاـــتهظاس 
وااليذاس، فلم يكن ثانيهم يردعه عن إصالحه ما يرا  فعل بأوهلم، وال يثين عظميته ما يعلـم مـن 

 فعل ان قبله. أنه ايفعل به كما
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مل يتــدخل يف شــأن مــن ال ــؤون، وكــذلك بعــض  يقــا : إن اإلمــام مواــى بــن اعفــر 
لـــو مل  اهلـــداة مـــن قبلـــه وبعـــد ، لكـــن الكـــالم أقـــرب إ  املغالطـــة مـــن احلقيقـــة، فـــان األممـــة 

يكونــوا يأخــذون اانــب الصــال  واالصــال ، وكــانوا ،ــرون كمــا   ــتهي الســفن، ملــا عصــفت 
بة واالعصـاراي املسـممة، وملـا نـالوا الضـي  والت ـريد، والوعيـد والتهديـد، وملـا هبم الريا  املسـخ

ابتعدوا عن األووان، وملا التهمت بيومم هلاي النريان، اـاممل اهلل القامـل: فلمـاذا ،ـو  للراـل 
الـــــديين: الصـــــالة مجاعـــــة، والـــــدرس واملنـــــاظرة، وأخـــــذ األمخـــــاس والظكـــــواي، وارشـــــاد النـــــاس يف 

ي! ألــي  اإلمــام الســجاد، ومــن بعــد  مــن هــداة العبــاد، يصــلون بــانفراد، ومل الغــدواي والروحــا
يأخـذ املاديـاي، ان األممـة كـانوا  يلقي الدروس، وال اإلمام الر ا يكن اإلمام الكاظم 

يعملــون حســب حمتمــل الظمــان، فمــنهم مــن ،لــ  يف الــدار، ومــنهم مــن يأخــذ بالثــأر، ومــنهم 
 ويظيب يف احلبوس فولنا براو  اهلل أاوة حسنة( !من يلقي الدروس، ومنهم من يسكت 

وما أعجب عجيب من مجاعة كانوا يسرون إ  بعض راـا  الـدين بعـدم التـدخل يف شـأن 
مــن شــؤون الدولــة ولــو كــان لطلــب الــدين، فــ ذا أراد أن يســتعطف األمــراس يف منــا اهمــور، أو 

أو يسـتكني لعـدم املنـا عـن  يستهو) الو راس لغلـ  بـاب الفجـور، أو يتضـر  إلـيهم ملنـا حكـرة،
حــو أو عمــرة، اــا وا وحــداناو و رافــاي ناصــ ني م ــفقني، يظينــون إليــه األعــراض، ويت ــبثون 
بكل ح ي  إلدخا  ما ار أو  يف قلبه، يوصدون عليه أبواب الرااس، ويفت ـون أمامـه أبـواب 

 الضرر، حا يثنو  عن عظمه، حفظاو على مسعته وامسه.
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 الدين

ظــر عــن دعو ـــه إ  عــامل ،خــر حافــل اـــا   ــتهي األنفــ  و لــذ األمســـا  الــدين: بغــض الن
واألعني، يدعو إ  الفضيلة ال  ال يدعو إليها أ) قانون، وميهد ابيل العي  الرغيـد، يف اـو 
اـــالم ورفــــا ، إن الظـــواهر االاتماعيــــة النامجــــة عـــن  فاعــــل القــــوت ال ـــريرة يف النفــــوس أخــــذاو 

 ة، فهي كقتب الناقة و مامها اللذين يسهالن امتطا ها.وإعطاسو، ال  كب ها إال العقيد
ينظــر بعــض النــاس مــن بعــد إ  اهلالــة احمليطــة، بظمــرة مــن منت لــي األديــان، فرياهــا اامــدة 
هامدة، ال ينفت  منها  وس، وال ينبث  منها نور، فيخا  األمر من ،ثار الدين، لكنـه بـالعك  

م يف الفرا  ـ فر او ـ لرأ) أمجل ما ر،  يف عمـر ، من ذلك، فلو نظر إ  الدين اا هو شيس قام
 يلذ  رب ، ويبهو منظر ، يكثر  و  ، ويعلو قدر . 

الــــدين: أو  مفعولــــه إ،ــــاد حــــب اهــــري، وكراهيــــة اإلمث يف القلــــب، مث ال يــــظا  يــــرة هــــذ  
 ال جرة حا  ورق، و ظهر مثارها من احلواس: 

 العتبار، والغض عن املظال  واملهاو).فثمرة الدين يف العني: النظر واملطالعة وا
 ومثر ه يف األذن: أن يقف على النافا، ويستعصم عن الضار.

 ومثر ه يف اللسان: الصدق وقو  احل  والعد ، وقصر  عن اهلمظ واللمظ والطعن.
 ومثر ه يف اليدين والرالني: العمل والسعي وا،د.

 احلسد والغل وإ مار ال ر.ومثر ه يف القلب: اإلخال، وحسن النية، وقطا دابر 
مــن  ــوفري فيــه هــذ  الثمــراي، دلــت علــى العقيــدة والــدين، ومــن انعكســت فيــه اآليــة، مل 
يقبــل منــه أنــه مر ــد) هبــذا الــرداس ا،ميــل، يســتد  علــى كــل شــيس مــن خواصــه، ونظــري اــامر 

 األشياس الدين اواسو بسواس.
ن الـ   لفـت اليـوم أنظـار أكثـر أو  ما مينا عنه الدين: احلـرب علـى اـبيل الغلبـة والسـلطا

ــــدريب يف الضــــرب علــــى أيــــد) املســــتغلني  مــــن نصــــف اــــكان هــــذا الكواكــــب األر ــــي، مث يت
ـــــه  واحملتكـــــرين واملســـــتثمرين واملســـــتعمرين، وبعـــــد هـــــذا وذاك ،عـــــل النظـــــام لل ـــــخ  يف حركت
واـــكونه، والبيـــت يف مجعـــه وورحـــه، واملدينـــة يف حاكمهـــا وحمكومهـــا، ووبقامـــا بعضـــها مــــا 

 بعض.
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ااـــتيفاد واقـــة الـــدين يف قلـــوب النـــاس، أنفـــا مـــن ااـــترياد عـــدة مـــن الطـــامراي احلربيـــة أو 
الســـلمية، و ثقيـــف النـــاس ثقافـــة مساويـــة أفضـــل مـــن جتهيـــظهم بقـــوت الـــذرة والقنبلـــة الصـــاروخية 
والقنبلـــة الطـــامرة، و ضـــيي  مســـار  الرذيلـــة علـــيهم خـــري مـــن  ضـــيي  احلـــدود االقليميـــة والقوميـــة 

أن يف الــدين مــا يــرا  اإلنســان عب ــاو ثقــيالو عليــه، لكــن احتقــاب ،ثــام ااتماعيــة والوونيــة، هــب 
 أثقل بأ عاف من أعباس الدين. 

يواا الدين ناحي  احلياة العاملـة والقابلـة، لـرض الـدين علـى كثـرة النكـا  والنسـل، وقـد 
لــتم العمــل  ــرب محلــة أعبامــه األقــدمون الــرقم القيااــي يف هــذا ال ــأن، ومــن الناحيــة الثانيــة 

والتعــاون، ولــ  علــى العــامل كــي  تفتــ  ،فــاق مــن القابليــاي الكامنــة يف هــذ  الرقعــة الفســي ة 
ذاي األبعـــــاد األربعـــــة: الطـــــو  والعـــــرض واالر فـــــا  والظمـــــان، وبـــــذلك  ســـــن الظراعـــــة، و ظهـــــر 

 الصناعة، ويؤ ى كل ذ) حظ حظه.
ت اعــل حــدود قوميــة أو ألــي  هــذا النظــام، خــري مــن نظــام مــن يــرت  قليــل النســل  أو يــر 

اقليمية  قل من املصانا واملظار ، و كبت الن اط  فان املقيد بقيود مدنية، لي  كـاحلر املطلـ  
يف األخــذ واالعطــاس، والقــبض والبســص، فعلــى الــدو  أن  كســر نــوت واقــة الــدين، حــا ختــريب 

 .منه قوة االبة موابة،  سري ركب احلضارة بأار  من اري الضوس يف ،فاق الكون
لكــن أصــاب الــدين إعصــار فيــه نــار، فكــل مــن ينت ــل الــدين يف هــذا الوقــت ال ينظــر إ  
الــدين كــأمر مســاو)، لــه شــطران: اــظس لنظــام االاتمــا ، و،خــر لفضــامل الــرو  واملعــاد، وكــل 
النظر إ  الدين ـ هذا اليوم ـ اا هو مفهوم لدت املنت ل، مث يقبله عقله وفكر ، ووبعاو ال يقبل 

ما هو مواف  لتقاليد  وأهوامه وما يدعم مصاحله ال خصية قبـل كـل شـيس، ولـذا قـام  عقله إال 
كل أحد يفسر الـدين  فسـرياو، ورفعـت األغـال  عـن املفسـر، فهـو يفسـر  وان كـان ال يعلـم يف 
احليــاة شــي او، ومل يــذق مــن معــني الثقافــة مذقــة، ومــا دام بــاب التأويــل وااــا، وال فمجــرك( علــى 

ذ علــى القلــم يف هــذا األمــر، وإن كانــت العقوبــاي الصــارمة علــى القلــم يف اللســان، وال مؤاخــ
أمر السيااة، مث بعد ذاك ال رتار مـن الـدين إال مـا ماشـى الـظمن واقتضـته ظـروف املتـدين! ال 
يرفــا لــدين علــم، وال  قــوم لــه قاممــة، إ  يــوم يبعثــون، إال أن يتــدارك اهلل الــدين برمحتــه، وينقــذ 

 هل والغرور.األمة من كابوس ا،
الدين كانت له احلرية يوم كان الناس مسلمني، أمـا اليـوم وقـد أصـب وا أحـراراو، فـالال م أن 
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 لاكم الدين، ويظيب يف قف  االمام، حا يأيت اهلل له اخريب، أو لكم عليه باإلعدام. 
يل ـ ال يقبل اليوم أحد من الدين ما يريد  الدين بل مـا يريـد  هـو، فـان كـان خلـل يف الـدل

باعتقـاد املنت ـل ـ فهـو، وإال فـان واـد مسـاغاو للتأويـل أو ، وإال فـاألمر اـهل بعـد أن الـدين 
يلظم أن يطاب  عمل املتدين، وإال فليضرب به عرض احلامص! ولذا أصـبمل الـدين كاملطـاط ،ـر  

ين هذا إ  هنا، وذاك إ  هناك، وقد عاينت يف حيايت القصرية أموراو متضاربة من منت لي الد
ال يفـي هبـا وصـف، وإذا كنـت أذنـاو ال أقابـل ـ مهمـا قـدري ـ متكلمـاو بعنـف وقسـوة، بـمل كـل 
مظامل يل ما يف قرارة نفسه، وأظهـر مـا انطـوت عليـه فـؤاد ، وأبـدت ،راس  وأفكـار ، ومل يكـن يل 
 لقـــاس هـــذ  السلســـلة مـــن األفكـــار إال مناق ـــة أدبيـــة، ال ختـــريب عـــن نطـــاق اجملادلـــة بـــال  هـــي 

 أحسن.
رأيــت فيمــا رأيــت راــالو مل يرقــه املعــاد، ومل يــوقن بــاليوم اآلخــر، فكــان البــد لــه ـ بصــفته 
مســلم ـ أن يــؤ  مــا ورد هبــذا ال ــأن، فيقــو : إن العــذاب عــذاب الــنف ، وا،نــة انــة الــرو ، 

 والنف  بعدما  عدم،  كون نارها ونورها ذكرها الطيب أو اهبي .. 
احلجـــاب وحرمــة التــربيب، فري  ــي أن احلجــاب عـــادة وراــالو مل يكــن يطيعــه فكــر  يف قبــو  

وال خاراية، دخلت يف اإلاالم من إبان بعض اهلفاس، مث يقف على قو  القـر،ن العظـيم: 
تبرجن

 … ، موقف مؤ  أو ممجم ال ،د اواباو (00)
وراــالو مل يكــن يــرت حرمــة الغنــاس، ال ااتهــاداو أو برهانــاو، بــل شــهوة وفكــرة، فكــان يقــو :  

يست ســــنه العقــــل ال لرمــــه الــــدين، فــــان الــــدين يســــاير العقــــل،  ووبعــــاو يريــــد عقــــل كــــل أمــــر 
 … مثله!

وأخـرت با،هـل والسـخافة،  (02)وراالو ال يعرتف باملعجظ، فكان يرمي مدعيه  ارة بالكفر
وكــل نظــر  أن األنبيــاس أنــاس مصــل ون ال يــربطهم بالســماس إال رابــص قلــوهبم الــ  مل ــت حنانــاو 

 وإحساناو.. 
الو يرت القوانني الدولية، أفضل من القوانني السماوية، فكان يقو :  لك ليومها وهذا ورا

 … ليومنا

                                                           
 .33اورة األحظاب:  (00)
 وااا.! وهكذا..املو ى، قا : هذا كفر باهلل وشرك، أما القر،ن ـ عند  ـ فباب التأويل فيه  ف ذا قيل له: أحمث عيسى  (02)
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وراالو يرت الدين األخالق واآلداب ف سب، فكلما ينـايف األخـالق ـ بظعمـه ـ فلـي  مـن 
الـــدين، وإن  ـــوا ري بـــه النصـــو،، وكـــل مـــا ال ينـــايف األخـــالق فهـــو مـــن الـــدين، وإن حاربـــه 

 وا .اإلاالم بكل ق
 إ  ع راي من أمثا  ذلك!!

لـــي  الـــدين إال قانونـــاو مـــدنياو أخالقيـــاو ااتماعيـــاو، يصـــلمل املعـــا، واملعـــاد يف وقـــت واحـــد، 
و عه إله السماس حسب املصاحل الفردية واالاتماعية، وحيـ  كـان هـو العلـيم باملصـاحل، واـا 

ل يفعــــل وهــــم يســــعد الب ــــر، فــــال اــــؤا  يف حكمــــه، وال اعــــرتاض عــــن أمــــر ، وال يســــأ  عمــــ
يســألون، وال يراــا وبــا  العصــيان وعواقبــه إال إ  اإلنســان نفســه، فســيكون كمــن عصــى أمــر 

 الطبيب، فان املرض يهد ركين نفسه.
إن مــن األمــور مــا ال مســا  للعقــل فيــه، وال مــدريب للفكــر يف شــأنه كمــا أن مــن األمــور مــا 

األمـرين، فالعقـل يـدرك مصـاحل للعقل فيه ما ، وللفكر فيـه مسـر ، والـدين يضـم بـني اواحنـه 
االعانة والصدق والظكاة واحلو واال اد والطهارة واهم  وا،هاد ومـا أشـبه.. ومفااـد اهيانـة 
والغ  واهمر وحلم اهنظير واإلاـراف والبخـل وا،ـم ومـا إليهـا.. وال يـدرك أن صـالة الصـبمل 

باهصو، ـ ال  سعة وثالثني ركعتان ملاذا  والسعي ابعة أشواط أل) علة ، ومن أربعني شاة 
 ـ رريب الفرض أل) ابب ، وهكذا.

وحيـ  علمنــا أن الــدين مــن إلــه عــامل خبفيــاي األمــور، ال يريــد إال الصــاحل، وال يــبغض إال 
الفااد، وعلمنا أن هذا من الدين وذاك، فان أحببنا خرينا لظم علينا اال با ، و،با نـا قـد ا بعـوا 

ومــا ظلمنــاهم فــرأوا اهــري الكثــار، و ركنــا ورأينــا الضــر ا،ــم برهــة  قــرب مــن ثالثــة ع ــر قرنــاو 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وحنن النريد مـن النـاس التقليـد احملـض، واال بـا  األعمـى،  (08)
كل ما نريـد هـو أنـه لـو عرفـوا الطبيـب حاذقـاو، ورأوا مغبـة  ـرك أقوالـه، فالوااـب علـيهم الوقـف 

علــة كميــة العقــاقري، وانــه ملــاذا يعطــي مــن هــذا نصــف  عنــد أوامــر  و وااــر ، بــدون اــؤا  عــن
 ذاك  ومن عقار ع ر غري   وأل) علة مينا عن وعام شهي  ولتم شرب دواس مر .

إن مراــا الــدين الكتــاب احلكــيم والســنة الراشــدة، وال  عــرف ها ــان إال مــن قبــل علمــاس 
وأخـرا  ا بـا الـدين،  صادقني رااخني يف العلم، فلو أحب رال خري نفسه، وا ساق أمر أوال 

                                                           
 .118اورة الن ل:  (08)
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 وإال فال يلوم إال نفسه، وهو اا كسب رهني.
الدين كما يقيد الفرد يف لسانه وبصر ، ومسعه وقلبه، وبطنه وشهو ه، ويد  وراله، كذلك 

، و،ب (05)، واملؤمن أخو املؤمن(04)يقيد اجملتما، فاملسلم من الم املسلمون من يد  ولسانه
، والناس إمـا أر (07)، ويكون مر،ة غري  يريه  ينه وشينه(09)هعليه أن لب لغري  ما لب لنفس
، ويلــــظم أن ،عــــل األكــــرب منــــه أبــــاو، واملســــاو) لــــه أخــــاو، (03)لــــه يف ديــــن أو نظــــري لــــه يف اهلــــ 

واألصغر منه ولداو، وأن يرب أبا ، ويصل أخـا ، ويـرحم ابنـا ، ولـو فسـر الـدين اـا ي ـاس الـدين، 
وأوصــيا  ، ولــو انــتهو مناهجــه، كمــا  ه كمــا عمــل النــيب ال اــا ي ــاس التأويــل، ولــو عمــل بــ

م ى عليه املسلمون األولون، من الصـ ابة األخيـار، والتـابعني هلـم ب حسـان، ملطـري السـماس 
ذهبــــاو، وأخراــــت األرض دراو وعقيانــــاو، وأصــــب ت أفــــراد اإلنســــان أخوانــــاو، وأ ــــ ى األعــــداس 

 خالناو.
 لكن اليوم يتمثل الدين بقو  ال اعر:

 ا الــــــــــــديار فانهــــــــــــا كــــــــــــديارهمأمــــــــــــ
 

ـــــــــــر نســـــــــــاء   وأرى نســـــــــــاء الحـــــــــــي  ي
  
 اآلراء

، «إن بعــدد األدمغــة ،راساو، وقــدر اخــتالف األشــكا  اخــتالف املــدارك»صــدق مــن قــا : 
فكمــا أن النــاس ذوو ألــوان متباينــة، وهي ــاي متباعــدة وإن ااتمــا ا،ميــا يف الت ــابه، كــذلك 

ت األر رــــالف أخــــاف يف املــــذهب لكــــل فــــرد فكــــر وحجــــى غــــري فكــــر اآلخــــر وحجــــا ، فــــرت 
والطريقــة، واالبــن يضــاد أبــا  يف املرمــى والرويــة، والــظويب ير  ــي غــري مــا  ر  ــي  واــه، واحلــاكم ال 
يصاف  املتداعيني يف كيفية النظر.. ومهما حصلت الوحدة الفكريـة بـني اثنـني فـ ن هنـاك البـد 

 وأن يكون بينهما خالف يف احلدود واهصوصياي! 
ا كلــه أن فــرداو يــرت احلــ  يف اانبــه، وريــل إليــه أن األدلــة  عضــد فكر ــه، وأغــرب مــن هــذ

                                                           
 .238رااا مكارم األخالق: ، (04)
 .47االختصا،: ، (05)
 للمؤمن على املؤمن ابعة حقوق. 447  351اهصا : ، (09)
 للمؤمن على املؤمن ابعة حقوق. 447  351رااا اهصا : ، (07)
 حني وال  على مصر. إ  مالك األشرت ، عهد أمري املؤمنني 53أو البالغة : الكتاب  (03)
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ويظهر هذا االختالف يف كثري من أعما  الناس، ووور الوكهم، فهذا رتار الكسـب، وذاك 
ير ضــي العلــم، مث ال يقنــا أصــ اب كــل مــن هــذين األمــرين بالســري يف وريــ  واحــد، وانتهــايب 

ر اهلنداـة، وثالـ  ا،غرافيـا، ورابـا علـم الـدين وخـام  وري  فقص، بل رتار فرد الطب، و،خـ
علم الفلك وهكذا.. و،تيب أحد  تار) الكسب البناس، وثان التجـارة، وثالـ  الظراعـة، ورابـا 
النجـــارة، وخـــام  الصـــناعة، وهكـــذا.. و بـــدو اخـــتالف الفكـــر يف اللبـــاس واملســـكن واملركـــب 

 واملنتظ  وما إليها..
معينــة ال شــك وانــه مــن أفضــل نعــم اهلل علــى خلقــه، وخــري مــا إن اخــتالف اآلراس حــدود 

اهظ به الب ر، وإال اختل النظام، وكان حـا  اإلنسـان حـا  الـوح  الـذ) يسـكن يف القفـار 
والغاب، فلو اختـار كـل النـاس علـم الطـب مل ،ـدوا دوراو وقصـوراو وثكنـاو ومسـكناو، ولـو ار ضـى  

األوبيـــة الفا كـــة، ولـــو ااتـــىب كـــل اللـــون كـــل فـــرد الكســـب والتجـــارة، مـــاي املر ـــى، وف ـــت 
األبـيض ـ مـثالو ـ ال ـم لت األلـوان األخـر، ووقـف مغراـها ومصـنعها وعاملهـا وبامعهـا عـن 
العمــل، ويف ذلــك شــلل عضــو مــن أعضــاس الكــون!! إن اخــتالف اآلراس كــاختالف األعضــاس، 

وأنـف ي ـم هبـا،  فكما أن اإلنسان لتايب إ  عني يبصر هبا، وأذن يسما هبا، ولسان يـتكلم،
ويــد  ــبط ، وقلــب وكبــد ورمــة ومعــى.. كــذلك اإلنســان لتــايب إ  شــخ  ير  ــي الكســب، 
و،خر رتار العلـم، وثالـ  لـب االمـارة.. وكمـا انـه لـو كـان اإلنسـان ذا حااـة واحـدة بطلـت 
اــامر احلــواس، واأــد االاتمــا ، كــذلك لــو كــان اجملتمــا اإلنســا  ذا رأ) واحــد، وفكــر فــردة، 

 النظام، وصار العمران يباباو، والبلدان خراباو. الأار
لكـن هنــاك شــيس واحــد، وهـو أنــه يلــظم حفــظ حـدود اآلراس يف إوــار صــاحل، ف نــه ال شــك 
أن اآلراس قـــد  طغـــى، فتـــذهب حنـــو اال،ـــاب إ  خـــاريب حـــدود املصـــاحل، أو  ـــنك  إ  اهـــة 

اي، إذا خــريب حنــو الســلب إ  حيــ  ختــريب عــن اهــري إ  ال ــر،  ـ مــثالو ـ حســن حفــظ الــذ
اال،اب عن حدود  لكان وباالو على اآلخرين، فان من يريد حفظ ذا ه مطلقاو، يغ  ولتكر 
ويؤذ) ويظلم وما إليها، وإذا خـريب حنـو السـلب عـن إوـار ، لكـان وبـاالو علـى الـنف  فـان مـن 

لــه ال يبــايل حفــظ ذا ــه، ال يأكــل قــدر قــوام اســمه، وال يكســب إلقامــة صــلبه، وال يتعــب أله
وذويــه، وكــذلك لــو خراــت نظــرة ال ــجاعة عــن حــدودها، انقلبــت مــوراو، يف اانــب االفــراط، 

 وابناو وخوراو، يف اانب التفريص.



 

 49 

والغالب أن ال راما السـماوية، والقـوانني املدنيـة  سـرتعي هـذ  الناحيـة بكـل اهتمـام، وإ ـا 
دود، حـا يكـون للـنف  هناك فرق بني ال ريعتني: ف ن األو  ختل  يف النف  فكرة حفـظ احلـ

من ذاما حافظ، لراـها حـا يف أ ـي  املسـالك، وأحـريب املواقـف، ولـذا نـرت أمهيتهـا، البالغـة 
غانب األخالق الفردية والعاملية واملدنية، ولي  كذلك القانون املد ، فانه ال يعين حنو الوا   

ماو) قانونــاو وااــراساو يف النفســي عنايتــه حنــو االاتمــا ، وهلــذا الســبب نفســه يكــون الــدين الســ
 وقت واحد، بينما القانون الذ) يضعه اجملل ، أو الربملان، يعو   اإلاراس الذايت.

مث إن اآلراس  فـــــرتق يف ناحيــــــة مهمــــــة اــــــداو، وهـــــي ناحيــــــة الرتكــــــظ واالاــــــتقامة، والتظلــــــظ  
واالختبار واالعواايب، إن هناك أناااو ابلت ،راسهم  امفة ماملة عن القصد، ال ظيدها التجربة 

إال ميالو واحنرافاو، ومثـل هـذ  اآلراس مثـل القـاذورة الـ  ال  ظيـد هبـا الريـا  إالّ نتنـاو وعفونـة، وحنـن 
ال نتكلم يف هـذ  اآلراس، وإ ـا الكـالم يف القسـم الثـا  منهـا: وهـي اآلراس الـ  هـي كاألغصـان 

وأورقت، وأمثري، وهـذا النمـو الروبة، إذا  وفري هلا شروط الرتبية واحملافظة، اعتدلت وأينعت، 
هو الطابا الغاليب على اآلراس، ويرتىب هذا الن و من الرأ) يف ظـال  مالحظـة اآلراس املختلفـة، 
واألفكــار املتضــاربة، فكمــا أن مــن يــرت األلــوان الكثــرية اختــار أاودهــا، ولــو مل يرقــه أحــدها، 

لك مــــن يطــــالا األفكــــار ابتكــــر مظ،ــــاو منهــــا، يكــــون أهبــــو وأنضــــر مــــن األلــــوان البســــيطة، كــــذ
املختلفــة، البــد وأن رتــار إمــا األشــد منهــا، وإمــا أن      رــرت  رأيــاو غريهــا يســتمد مــن خلــص 

 بعضها ببعض، وأخذ اذور  تلفة  نتو مثرة شهية.
وكلمـا كـان مطالعــاي فـرد يف اآلراس أكثـر، يكــون نظـر  أحسـن، ومثــر  أنضـو، إن املهنــدس 

وقصــــور، وشـــوار  ونـــواومل، البـــد وأن  كـــون هنداــــته  الـــذ) يصـــرف عمـــراو يف مالحظـــة دور
أمجل، وبنا  ،ن ، والطبيب الـذ) يباشـر مر ـى، ويعـار أمرا ـاو، يكـون ـ بـال شـك ـ ذا حـذق 
وخــربة ال يواــدان يف مــن مل يعمــل عملــه ومل يرااعــه النــاس بقــدر مــا رااعــو ، واحلــاكم الــذ) 

بالقضــاس، و كنــه مــن  ييــظ احلــ    كثــر عنــد  الــدعاوت، و تــوفر لديــه ال ــكاياي، يكــون علمــه
 عن الباول، أكثر من غري .

وعلــى هــذا فمــن املفضــل لكــل فــرد أن يكثــر مــن مرااعــة ،راس كبــار املفكــرين، كــل حســبه، 
فــان كــان دينيــاو نظــر يف األديــان وامللــل، وإن كــان ايااــياو وــالا أعمــا  السيااــيني، ونظــر يف  

لــــــو راس والسااــــــة، وإن كــــــان  رتعــــــاو الحــــــظ كتــــــب الســــــالوني و ــــــواريخ األمــــــراس وامللــــــوك، وا



 

 32 

االخرتاعــاي، وعمــل يف  ــوس أعمــاهلم، وإن كــان كا بــاو، أكثــر مــن مطالعــة مقــاالي الكّتــاب، 
واات صــل لــب مــا ار  ــو  يف مــنهو الكتابــة والبيــان، وهبــذا يكــون كمــن غــرس فســيال، واــقا  

اهلل، ف مــا أن يوفــ  ملــا  املــاس، ووفــر فيــه شــرامص الصــال  والنتــايب، مث بعــد ذلــك فــوض أمــر  إ 
يرومـــه مـــن الصـــاحل، وال خـــري أفضـــل منـــه، وإمـــا  ـــو  املقـــادير دونـــه، فـــال يكـــون أمـــام  ـــمري  

 ملوماو.
نعــم الــرأ) قامــداو إذا صــلمل، وبــ   القامــد الــرأ) إذا فســد، فهــو كاملــاس إن ااــتعملته بقــدر 

 انتفعت به، وإن أفروت فيه  رك وال  الم إال من قبل نفسك.
 

 
 والمدنّيةالدين 

أمــران  ارريــان يتســابقان، فقــد يكــون هلــذا الفــو ، وقــد يكــون لــذاك، مهــا: الــدين واملدنيــة، 
فقــد يتقــدم هــذ  يف حقــو  احليــاة فتضــي  العضــالي يف إوــار مــن األعبــاس والقيــود، وقــد يتقــدم 
ذاك فيكسر الغل ورريب إ  رحب الفضاس الوايا، لكن هـذا القـو  لـدت الت ليـل ناشـ  عـن 

رااة األمرين درااة كافية عميقة، وإال فالدين الص يمل والعلم الغامر ال يتناو ان، بـل عدم د
بــالرغم مــن مــظاعم بعــض أنصــار األمــرين املتطــرفني يتال مــان ويتعانقــان  لكــن أغلــب الظــن أن 
معظــم النــظا  الواقــا بــني منت لــي األمــرين إ ــا كــان بــني أصــ اب القدااــة البابويــة، وأصــ اب 

ميــة االخرتاعيــة، حيــ  إن األولــني يــرون الــدنيا اــا فيهــا مــن فضــاس وااــا، ومــواد الفضــيلة العل
غظيــرة وقــف ملعلومــامم الضــ يلة، ولــذا أقــاموا الــدنيا وأقعــدوها علــى راــا  العلــم األولــني الــذين 
أرادوا التخطـــي مـــن أغالهلـــم حنـــو احلقيقـــة امللمواـــة، ولـــذلك شـــاهد وألـــف شـــاهد، واآلخـــرون 

  تقيــد بقيــد الكتــاب املقــدس وال البــاب األعظــم، مهمــا قــدر الثّــا  علــى ير  ــون أن احلقيقــة ال
 األخذ  بأوراف السيادة.

وهذا خبالف دين اإلاالم ذ) الصدر الرحب، والفؤاد الفامض حرارة و فيظاو، ف نه يـدعو 
إ  العلــم اهـــد ، حـــا أنـــه ال يقبـــل مـــن معتنقيــه أن يأخـــذو   قليـــداو أعمـــى، بـــني مـــا نـــرت أن 

أصـــدر ورقـــة احلرمـــان ملـــن أراد  رمجـــة الكتـــاب املقـــدس يف بـــدس األمـــر، فكيـــف بـــالعلم، البـــاب 
 وهكذا يرد العلم األشعة إ  اإلاالم ـ مكاف ة باملثل ـ فيؤيد مباديه.
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ولــذا نــرت، بينمــا خلــا نــري الــدين املســي ي كثــري مــن معتنقيــه عــن رقــاهبم، أخــذوا يعتنقــون 
بالرغم من كثرة ما وصمه جتار األديـان مـن النصـارت  اإلاالم، ويطرون مناهجه بقر،نه وانته،

وغــريهم بنــيب اإلاــالم وداــا ري ، وال يتبــادر إ  ذهــن قــارئ إ  أريــد احلــوم حــو  كرامــة الســيد 
كمــــا ال أريــــد االنتقــــا، مــــن قــــدر الكتــــاب املقــــدس املنــــظ  مــــن الســــماس: بتورا ــــه   املســــيمل 

 يطـاب  ذلـك الكتـاب، فقـد عـرض عليـه وإ يله، فـان الـذ) دعمـه الربهـان إن هـذا الكتـاب ال
عـارض التطــور ألاــباب شــا، بـل غايــة املرمــى أن العلــم ال يسـتوح  مــن عــدم مســايرة الــدين 

 النصرا  معه ـ بعد ما أدرك أنه ال رلو عن أصابا العبة ـ .
العلم والدين الص يمل كفـيالن بااـعاد اجملتمـا، أحـدمها مـن الناحيـة الروحيـة، واآلخـر مـن 

املادية، وا،امعـة ال  طـري إال هبـذين ا،نـاحني، فلـو قـا  الـدين: أعتقـد ب لـه قـو) خلـ   الناحية
وقــدر، وبراــو  كــان علــى ُخُلــ  عظــيم، وخبلفــاس دعــوا إ  الفضــيلة والصــال ، وبيــوم لااــب 
اهالمــ  علــى أعمــاهلم، لــي  موقــف العلــم منــه إال موقــف املســتقبل ا،ــذالن، ولــو قــا  العلــم: 

ب   والتعاون والتقدم وما إ  ذلك، رحب بـه الـدين كـل  رحيـب، ورأت  ـالته يلظم النظر وال
 املن ودة، وهكذا يتخطى الدين والعلم اواسو بسواس.

هناك نقاط و عت على ألوا  الدين أو العلـم، أخـذها أصـ اب كـل مـن املتـظمتني الـذين 
ا  احملاربة ال  ال هـوادة ال لبون إال الدين املن وي، أو العلم املوهوم! من أشد األال ة إليق

هلــــا بــــني الــــدين والعلــــم، فيعــــدد أصــــ اب العلــــم املوهــــوم علــــى الــــدين: قــــانون الــــرق، وحكــــم 
احلجـــاب، وشـــريعة التماثيـــل، وحلـــ  الل يـــة، ومـــا إليهـــا تـــا ال ،ـــاو  األصـــابا.. مـــن اـــي اي 

اريــة الــدين، كمــا يأخــذ املتظمتــون مــن أصــ اب الــدين علــى العلــم: القــو  بكرويــة األرض، وخب
املطـــر، ودوران األرض حـــو  نفســـها، ومـــا انت ـــى هـــذا املن ـــى، لكـــن هـــذا اـــال  لتـــايب إ  

 ظالم، كي ال يفضمل املتسل ون به، إذا ورد موكب النهار الليل البهيم.
إن الـرق حـدود  اجملعولـة يف ال ـريعة ـ وأقصـد هبـا اإلاـالم ـ ال يكـون                  إال 

حـظ منبـا الـرق، وحاال ـه الـ  يضـطر الـدين إ  أخـذ  ـ الـذ) هـي  لقمة اامغة للعلم، فمن ال
ك االي أخذ الدو  االاراس من الدو  اآلخرين ـ مث قااـى بـني أاـري الـدين وأاـري الـدو  يف 
األحكام املقررة، مث نظـر إ  مـدت احـرتام األرقـاس ومـدة رقهـم وأاـباب عـتقهم، واـد السـال  

ة والعبيد، ومن املعلوم أن القصد هنـا مـا  قولـه ال ـريعة، املظعوم من أفضل أاباب الرفا  للساد
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و ابعو  ب حسان، ال ما  م عن أفعا   مرة مـن متقمصـي اهالفـة واإلمـارة  وعمل به النيب
 غري ال رعيني.

واحلجاب لي  إال صـيانة عـن العهـر والف  ـاس، وحفظـاو لينسـاب ووقايـة عـن األمـراض، 
عـــاو عـــادالو، ال يظلـــم أحـــد الطـــرفني، ومـــن الحـــظ اـــجالي مث  و يـــا النســـاس علـــى الراـــا   و ي

ال قاق والطالق، والعظوبة والنكا ، وقارن بني األمة املت جبة، وأمة اافرة لرأت مدت صدق 
مـــا ذكرنـــا ، مث ان احلجـــاب حـــدود  ال ـــرعية ال مـــا يضـــيف إليـــه املتظمـــت، وال مـــا يـــنق  عنـــه 

 لدين معاو، ال أن يأخذ  العلم على الدين.اهليا عند التعم  ينبغي أن يتسلمل به العلم وا
والتماثيل وحل  الل ية ليسا هبذ  املثابة من املدنية، كما ال يؤيدمها العلم  ام التأييـد، بـل 
األمــر بــالعك  فانــه إ ــا يتلقــى  أييــداو مــن راــا  الــرتف، وإال فــالعلم أدرك مضــار ، أ ــف إ  

نظرية الـدين و ـالف هلـا، ومسـامل اهـالف ال ذلك كله: إن راا  العلم رتلفون فمن مواف  ل
 صلمل أن  كون االحاو على اآلخرين، ولو ماشى أحد مـا هـذا العلـم املظيـف وفر ـه حقـاو ال 
مرية فيه، فالدين يف مندوحة إذ االختالف يف مسـألة أو مسـامل مـا الصـداقة التامـة يف غالـب 

 املو وعاي الساحقة، ال يواب اختالفاو اوهرياو.
يأخذ  الدين ـ املظعوم ـ على العلم فلي  إال وليد التخر، ـ غالباو ـ فقد أثبت غـري  وأما ما

واحــد مــن علمــاس اإلاــالم املعاصــرين ان الــدين يؤيــد العلــم يف مكت ــفا ه املبنيــة علــى الت قيــ  
 والدقة.

 وحنن يف هذ  الكلمة املواظة ال نريد إقامة الربهان على التواف  التام، فان ذلـك لتـايب إ 
ملـــد  ـــخم أو ملـــداي، بـــل املرمـــى إثبـــاي أن العلـــم إ ـــا ينتفـــا يف عـــامل املاديـــاي ف ســـب، 
والدين ال يس الوحيد الذ) لافظ على الفضـيلة الروحيـة، فـال غـ  عـن العلـم مـن الـدين، وال 
غ  من الدين عن العلم وإن هذا املهوت الذ) حد  بني املو وعني من منسوااي ا،هـل، 

 بالعلم، وال العلم ينفر من الدين. فال الدين يهظأ
إذن على احلكوماي ال   ب الفضيلة أن  قـرر مـنهو الـدين يف منـاهو العلـم، كـي يطـري 

 الب ر غنا  العلم والفضيلة، واملدنية والدين، يف وقت واحد.
وأخرياو: الدين يدعو إ  العلـم.. والعلـم يـدعو إ  الـدين.. ولـي  علـم ينـاقض الـدين ـ إال 

 ـ وال دين يناقض العلم ـ إال خياالو. اهالو 
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 الحرب

 أافي على اإلنسان، ما أقل بصري ه، وأ ي  قلبه، وأواا حرصه، وأما  عقله!! 
أافي علـى مواهبـه العظيمـة، كيـف يصـرفها ! وعلـى ثقافتـه ا،مـة، كيـف لرقهـا ! وعلـى 

 علومه الكثار، أىن يدفنها ! وعلى  رتعا ه املوفورة، أين يقربها ! 
 أافي عليه: عاملاو ااهالو، وبصرياو أع ى، وغنياو فقرياو، وقديراو عااظاو!! 

مــا أقســى قلــب اإلنســان وأرمحــه، وأواــعه وأ ــيقه، وأرفعــه وأو ــعه، الأعجــب مــن هــذ  
الكتلة املؤلفة من حلم ودم وعظم، لل  حيناو يف الفضاس حا ختا  أنه ينـاومل الكوكـب الظاهـر 

حــني يــرا  الــرا ون وقــد أاــف ااــفاف الطــامر املهــيض حــا ال يكــاد أو اــدمياو ،خــراو، مث بعــد 
يت رك فكيف بالطريان، مل يظ  العلم يرقى رقيـاو مده ـاو، حـا خـاط األرض بالسـماس والـرتاب 
باملاس، وأخذ يركب منت اهلواس، كما يركب مناكب الغرباس، نفـذ يف بـاون الـذرة ومـرق عـن مـرة 

اــف أن علمــه انقلــب وبــاالو عليــه، فأخــذ يســاير موكــب قطرهــا مليــون اــنة  ــومية، لكــن املؤ 
الــدمار موكــب احلضــارة، بــل ذهــب أمامــه خطــواي وااــعاي، فــان بــ  املست ــفياي، وك ــف 

صـنا … اراثيم عصـت علـى العـني منـذ  مـن اـ ي ، وعـار القلـب اـا يكـاد يل ـ  بـاملعجظ
ـ مامـة وـن، وبينـا أراد عـاليب القنبلـة الطـامرة، والقنبلـة الصـاروخية الـ  و أـا ـ كمـا قـا    رشـل 

مصدو ، دمر مدناو وأناااو، وبينما اكت ف الكهرباس لراحة يوم أو بعض يـوم، ألقـى اجملـروحني 
واملصابني يف فرن من العذاب األليم.. ير   فـرتاو، مث يفتـ  شـرباو!، عـامل بالـذرة، ااهـل اسـاقص 

يف النفــا، بصــري انــافا الــنفص نفعهــا و ــرها، واآللــة يســتعملها يف الضــر أكثــر مــن ااــتعماهلا 
والف م والغا ، أع ى اوارد ااتعماهلا، فيستعملها بد  الب الراحة واهلناس، للدمار والفناس، 
غين بالعلم الذ) مل يظ  ي ري إليه بالتقدم، فقري إ  ذكانة  رشد  إ  مواقا احلتف، واآلمل انه 

ف اللثـام عـن األشـعة السـينية، يسقص يف  لك اـقوط األعمـى يف الب ـر، قـدير عجيـب يف ك ـ
والرادار، والرب ون، عااظ عن أن لفظ أعصابه جتا   يار من الغضب، أو احلسد واألنانيـة، أو 

 حب الظهور والسلطة.
ولـو فــرض اإلغمــاض عــن كــل اــي ة مــن اــي اي اإلنســان علــى كثرمــا و  ــعب ورقهــا، مل 

هـــا محلـــت أ ـــخم املعـــا  يكـــن لإلغمـــاض عـــن حروبـــه مـــا ، احلـــرب كلمـــة قصـــرية اـــداو لكن
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وأقســاها، كــأن أشــعة الرمحــة مل  عــرف لفــؤاد هــذ  اللفظــة أ) مســرب، وهــذ  اللغــة بــالرغم مــن 
قسوما وادي يف قاموس الدو  أرحب مسر ، كأأـا لفظـة ا،نـة الـ  وعـد املتقـون، فـرتت أن  

هـــا يف كبـــار الـــدو  وصـــغارها يف صـــف واحـــد جتـــا  إثـــارة مـــادة هـــذ  الصـــورة امل ـــوهة، مث إفراغ
 قالب الواود اجرد منافسة، أو جتارة، أو كلمة  غضب هذ  أو ال  روق  لك.

والـــت احلـــرب بـــني فرنســـا وبريطانيـــة مامـــة اـــنة، وااـــتغرقت احلـــرب الكونيـــة األو  مخـــ  
اــنواي، ووــوي احلــرب الكونيــة الثانيــة اــبا اــنني وكــل يعــم خراهبــا، وي ــمل  ــرها، ويهلــك 

وياب ، وبعد ما نفضت األرض  راب احلرب الكونية الثانيـة، البالد والعباد، ويدمر كل روب 
 تخـــذ كـــل دولـــة أهبتهـــا حلـــرب أخـــرت، فبـــدالو عـــن أن  صـــنا املعامـــل مـــواد الغـــذاس واللبـــاس، 

 واملسكن،  رت أفراأا مستعمرة لصنا الدباباي والقنابل واملدافا!! 
حــــدة، واملعــــادن عجيــــب أمــــر اإلنســــان اــــداو، ألســــنا كلنــــا عاملــــة واحــــدة، واألرض دار وا

والنبا اي واحليواناي، ومنت اهلواس وظهر املاس كلها يف خدمة هذ  العاملة بـدون خبـل أو  قتـري  
ألســنا لــو عرفنــا كيفيــة االنتــايب مــن هــذ  الثــرواي وكيفيــة التو يــا بــني األفــراد بالعدالــة واإلخــاس، 

 دت اهلل املظيد !وكيفية الظوايب واالاتيالد، ألصبمل كل دولة معمورة باملا  والولد، ول
إن العلمــاس قــدروا واقــة هــذا الب ــر اــا  كفــي ،عــل غــذاس هــذا األلفــني مليــون ومخســمامة 

ـ بطـرق الت سـني ـ قـدراو  (06)مليون من اإلنسان الذين يعي ون فعالو يف هـذا الكوكـب األر ـي
 يكفي همسة ع ر ألف مليون.

،الف مليــون، كــل ذلــك يف كمــا قــدروا إمكــان  صــيري هــذ  الكميــة مــن األفــراد إ  اــتة 
 مدة قصرية ـ كما يقوله ف،فاق ال  د( ـ.

ألـي  بعـد هـذا وذاك يكـون مــن احلمـ  والسـفاهة  بـديل هــذ  الطاقـة اهـرية، بطاقـة شــريرة 
 جتعل األلفني واهمسمامة ألفاو أو حنو  ! وهبذ  النسبة أو برقم أكرب اهباط مرافه العي  ! 

  يفرتس فريسته ل ـبا بطنـه، و نسـب إ  القسـاوة ما أغربك يا إنسان!  تعجب من وح
من ال ميد يد  إ  فقري أوقعه بؤاه، مث  صـنا قنبلـة  نتهـا مامـة وـن،  ـدمر كـل شـيس، و فتـك 
بكــل أحــد، وفــيهم اجملــرم والــرب)س، والطفــل الصــغري وال ــيخ الكبــري، والعــامل العبقــر)، واملخــرت  

ن أو  عمـر األرض إ  هـذا احلـا  ملـا بلـك ع ـر املقتدر، ولو مجعنا مجيا من افرتاه احليـوان مـ

                                                           
 م.4222وقد صرحت االحصاساي األخرية بأن نفوس الب ر بلغت اتة ملياراي، عام  (19ف
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 مع ار ما دمر ه حرب، وأهلكته أنانية شرذمة ابتغاس السلطة املوهومة.
احلرب ب وار أدة يف ابيل الفضيلة تا البد منها، لكن هذ  احلروب القااية نسبتها إ  

وماس ميد إليك الوح  ظلم للوح  حقاو! أيها اإلنسان العايت كل شيس من أرض ومساس وحر 
 يد الضراعة ويسألك الكف عن احلرب، الذ) أنت نفسك بدورك ال  رت هلا مربراو عقلياو.

يقــو  الــروض: ارحــم أشــجار) وأويـــار)، وأ هــار) وأنــوار)، واــداويل وأأــار)، وع ـــيب 
 وظلي، ومنظر) و رب)..

 ويقو  الب ر: ارحم نبايت وأمساكي، ومعاد  وأصدايف، ودر) ومراا ..
و  األرض: ارحـــم مـــد  ا،ميلـــة، ومنـــاكيب املعبـــدة، ومنـــاخي اللطيـــف، وانســـي اـــن و قـــ
 يعمر ..

ويقو  احليـوان: ارحـم اـاب  عهـد)، ومـا ااـتثمر ه مـين: شـامي وبقـر)، غـظايل ولمـور)، 
 قطي وكليب، صادحي وباغمي..

ويقـــو  اإلنســـان: ارحـــم قـــوامي اللطيـــف، وهنـــدامي الظريـــف، وعلمـــي وفهمـــي، و رتعـــي 
ت في، وولد) الر يا، وشيخي الصـريا، و ـذكر مـا أاـديته إليـك مـن الرفـا ، ومـا ورد ـه ومك

 عنك من األ عاب، أمن النصف أن يقابل اإلنسان كل هذ  الضراعاي بقساوة وأنانية 
إن ال ريعة السماوية: من مواية ويهودية ونصرانية وإاالم، وال ريعة القانونية، وال ريعة 

هذ  احلروب الوح ية، وكلهـا  نـاد) نـداساو واحـداو  ـد الـدمار واهلـالك يف اإلنسانية كلها  أىب 
ابيل املظعوم، كلها  قو : أيها اإلنسان ارحم بنفسك ال  بني انبيك أن  ظهقهـا، وحوااـك 
الــ   ســتعني هبــا يف حوامجــك أن  ــذهب هبــا، وانظــرك البهــيو أن   ــوهه، وبســمعتك و ــاريخ 

ر وال ـنار، واهلمجيـة والوح ـية، واـدنك األنيقـة أن  ـدمرها، حيا ك أن ال  سمها بسـمة العـا
واصانعك الضـخمة أن جتعلهـا خرابـاو، وبريا ـك النضـرة أن جتعلهـا يبابـا، وبا،ملـة ـ إن كنـت 
إنســاناو يف  ــمريك كمــا أنــت إنســان يف صــور ك ـ فــال  فضــل بــرد العــدم، ورهبــة املــوي علــى 

 دفس الواود، والفة احلياة.
هــذ  الضــراعاي رواــيا وأمريكــا.. وفرنســا وإنكلــرتا.. وأملانيــا وإيطاليــا..  ولكــن هــل  ســما

 وغريها وغريها !
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 رضا الناس

ر ا الناس ال ميلك، ومن السفاهة أن يتطلـب ال ـخ  مر ـامم، إن النـاس خلقـوا وكـل 
يبــاين اآلخــر يف الطريقــة، ويضــاد  يف الفكــرة، فهــذا لســن شــي او، بينمــا اآلخــر يقب ــه، وراــل 

ل أمراو، حني ان الثا  يفضـل عليـه غـري ، فيكـون مر ـاد ر ـاهم كـالكرة الـ  يطرحهـا هـذا يفض
لذاك، ف ذا لقفها اآلخر ال  لب  يف يد ، حا يرميها حنو اآلخر، وهكذا دواليـك.. وهبـذا قـد 
خســر ر ــا النــاس ور ــا نفســه دفعــة واحــدة، ومهمــا عمــل اإلنســان مــن خــري وشــر، وحســنة 

س ينالــه بلســانه، ويــظدر) عليــه عملــه، وقــدمياو قيــل: ال يســلم أحــد مــن واــي ة، فــ ن بعــض النــا
 ألسنة الناس:

فان اقتصد يف املا ، قيل: خبيل، وان ااد، قيل: مسرف، وان أقدم على املخاوف، قيل: 
متهور، وان أحجم عنها، قيل: ابان، وان  وا ا، قيل: مبتذ ، وان  رفا، قيل: متكـرب، وان 

عــي، وان أكثــر، قيــل: بــه ثرثــرة، وان غــ ، قيــل: ي ــمخ بأنفــه، وان  قلــل مــن الكــالم قيــل: بــه
افتقـــر، قيـــل: يب ـــ  عـــن حتفـــه بظلفـــه، وان رام معـــايل األمـــور، قيـــل: لـــب الظهـــور، وان مل 
يرمهــــا، قيــــل: د س اهلمــــة، وان ظــــرف، قيــــل: مهــــذار، وان اــــكت، قيــــل: مــــتجهم، وان قــــام 

قيــل: ال يقــوم بــالتكليف، وان  علــم، قيــل: باالصــال ، قيــل: فيــه انــون العظمــة، وان مل يقــم، 
مرامــي، وان اهــل قيــل: كســو ، حــا انــه إذا نــظ  عليــه الــذكر احلكــيم، قيــل: لــوال انــظ  هــذا 

 القر،ن على رال من القريتني عظيم !
وقـد  ـرب لقمـان البنـه مـثالو رامعـاو ـ فيمـا لكـى ـ وكـان حينـذاك اـامراو مـا ولـد  يسـوق 

بنـــه: أ) بـــين، ان ال ـــخ  ال يســـلم مـــن لســـان النـــاس، فقـــا  لـــه محـــار  إ  مظرعتـــه، فقـــا  ال
 الولد: وكيف ذاك يا أبه  قا  لقمان: اآلن ، يك بتجربة:

مث ركب هو محار  وأمر ولد  بأن يردفه، فما اارا شي او، حا قـا  النـاس: مـا أقسـى هـذا  
 ال يخ، انه يركب هو وولد  محاراو  عيفاو، ال واقة له هبما.

اكباو، وأنظ  ولـد  مـن علـى احلمـار، ومـا أن اـارا ـ هـذا راكبـاو، وذاك رااـالو ـ فبقي لقمان ر 
حـا مـرا اـي، وملــا نظـروا إليهمـا، قـالوا: مــا أظلـم هـذا ال ـيخ، إنــه يركـب احلمـار، وولـد  يســري 

 رااالو ما أن الولد أح  بالركوب، ألنه فلذة كبد ، وإنه ال يقوت ما يت مل الكبري! 
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فنظ  هو، وأركـب ولـد ، فمـا اـارا شـي او، حـا مـرا بقـوم، فقـالوا: مـا  فعك  لقمان األمر:
أمح  هذا ال يخ، ال يؤدب ولد  صـغرياو، حـا ينتفـا بـه كبـرياو، انـه ،رمـه علـى الركـوب، ويبقـى 

 هذا ال يخ الضعيف الوالد، رااالو! 
مـــرا فـــأنظ  لقمـــان ولـــد  عـــن احلمـــار، واـــارا كالمهـــا رااـــالو، واحلمـــار قـــدامهما، فمـــا أن 

غماعة حا قالوا: ما أافه هذا ال يخ، إن احلمار خل  للركوب، فيم ي هو، ويتعب ولد ، 
 و،عل احلمار ال راكب.

حقـاو أصــاب لقمـان يف  صــوير املطلـب، والنــاس يف مجيـا األ منــة واألمكنـة ي ــابه بعضــهم 
لـــى، والصـــراط بعضـــا، والغـــر الغافـــل يصـــيخ إ  مقـــاهلم، والنبيـــه العاقـــل مـــن رتـــار الطريقـــة املث

املستقيم، فيسري عليه، ال يلو) على شيس تا يقا  فيه، ولقد اربت هذا األمر بنفسـي، فقـد  
كنــــت أعمــــل عمــــالو أرا  صــــواباو، فيــــأ يين مجــــا يبــــاركون صــــفق ، ويطــــرون فكــــريت، وميــــدحو  
 لصــاو، وي ــكرون يل صــنيعي، وهنــاك أقــوام ،خــرون يــؤ ى إيل بكالمهــم، أو يــأيت إيل بعضــهم 

لســان ناصــمل، وهــم ـ  فيمــا أعلــم ـ بــني  لــ  يعتقــد مــا يقــو ، ومغــرض حركــه غر ــه، يف 
 فيذمون عملي، وينص و  برتكه.

وقد يظعم بعض الناس: أن كل مـن رـالف رأيهـم، ويبـاين مسـلكهم فهـو مغـرض خبيـ ، 
لكــن األمــر لـــي  علــى مــا  عمـــوا، فانــه وان كــان يف النـــاس أعــداس حااــدون، إال أن مجـــيعهم 

ذلك، وإ ــا االخــتالف، بــاختالف املــدارك، فكمــا أن أحــدهم رتــار املدينــة، واآلخــر ليســوا كــ
الريـــف، وبعضـــهم يهـــ  للربيـــا، وبعـــض للخريـــف، كـــذلك يصـــطفي أحـــدهم فعـــالو، واآلخـــر 
 د ، و،تيب شخ  عمـال، واآلخـر نـد ، وعلـى اإلنسـان أن يسـلك مـا يـرا  صـواباو، وإن ر،  

  خطـــأ ير ضـــيه غـــري ، فقـــد الصـــواب والر ـــا يف وقـــت غـــري  خطـــأ وعـــذاباو، ولـــو  ـــرك صـــوابه إ
 واحد.
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 سوء األخالق

مــن النــاس مــن يســتخفه الغضــب، ويستنهضــه النصــب، ورراــه الكــد عــن حالــه، وا،ــو  
والعط  عن عاد ه، فرتا  ـ يف األغلب ـ عـاب  الواـه كاشـراو، وكااـف اللـون بااـراو،  فيـتهجم 

 ويهر يف واه وديد ، فيكون كما قا  ال اعر: يف واه  واه، وينهر ولد ، و،به صديقه،
ـــــــــــــر ـــــــــــــا مغتاظـــــــــــــاً كـــــــــــــأني وات  فأقب

 
ــــــــه  ــــــــه ذو كــــــــالح باســــــــر الوجــــــــه قا ب  ل

فان أصابته اي ة عب  وبسر، وإن أمل به مرض كلمل واكفهر، وإن نيـل منـه اـب وشـتم،  
وإن اأ  منه اامل  بر ، وإن ولب والب منه شي او أر ، وإن اا  مل يكلم، وإن غضـب مل 

، يصيمل صيا  اجملانني، ويلغم لغم البعـري إذا هـايب، فصـديقه منـه يف  عـب، وأهلـه منـه يف يفهم
نصــب، ولــو اقتعــد مقعــداو رفيعــاو، أو صــار رميســاو مطاعــاو ـ فالعيــاذ بــاهلل منــه ـ يلقــى مرااعيــه 

 ببسارة، ويطرد مر وايه بتجبه، ولو فر منه فار إ  بعض اجملاهل، مل يكن ملوماو.
احلليم الر ين، واحلصيف املتني، والب و، الض وك، فأهلـه يلقـون منـه  وبالعك  من هذا

ب راو، وأصدقا   ظرافـة، يتهلـل للسـؤا ، ويهتـظ فرحـاو بـالنظا ، ويـرت الرامـي فيـه دماثـة وب اشـة، 
والطالــــب إشــــراقاو وه اشــــة، فنفســــه منــــه يف راحــــة، والنــــاس يف كنفــــه كــــأأم يف واحــــة، يكثــــر 

 نبه، ويضأ  مانبه.صديقه، ويقل عدو ، ويتسا اا
ولـو اــربنا أغــوار النــاس لواــدناهم أحــد اثنــني: إمــا أن يكــون اــيس األخــالق وبعــاو، وهــم 
قليلـون وعلـيهم أن يفكـروا يف مـا ،لـب علـيهم أخالقهـم هـذا، مـن الـويالي، وا ـوبة احليـاة، 
 مث يلتظموا الب اشة والتهلل يف كـل حركـة واـكون، وقومـة وقعـدة، واي ـة وذهـاب، حـا يكـون
التخل  خلقاو، والتطبا وبعاو، والفضيلة ملكة، فان النف  كالصف ة، إذا نق ت فيها عكوس 
و صاوير، صـعب  واهلـا، لكنهـا لـو عو،ـت بأدويـة وحملـوالي، ا يلـت، وأمكـن أن يـنق  فيهـا 
نق  ،خر، ويلون بلون غري األو ، وراا كان اوس اهل  من اراس مرض، أو  ـعف عصـب، 

 معا،ة املر ى، ويرااا األوباس.فالال م أن يعا،ه 
وإمــا أن يكــون انت ــل اــوس اهلــ  انت ــاال، وادعــا  ادعــاساو، فهــو يقطــب واهــه، مــا أن 
نفسه خبالف ذلك، ويسب عراه، ما أن  مري  رالفـه، ويضـرب وخلـد  ال ير ـى، ويـرف  

رفعـه وفؤاد  ينهى، فليعلم أنه لـو كـان صـاحب مقـام واـا ، ومنصـب ومر بـة، فسـوس اهلـ  ال ي
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بل يضعه، وال يسميه بل رفضه، وال يظيد  عظاو وشرفاو، وال ر بة وااها، وكثرياو ما يواب اـوس 
خلقه إنظاله عن منصته، و ظحظحه عن كرايه، فانه ال يفتـأ مقطبـا حـا ميلـه مرااعـو ، فيسـعون 
يف قلعـه، كـي ،لـ  ملسـه غـري ، تـن يهـ  ويـب ، ويتهلـل وي ـرق، ويطيـب الكـالم، ويكثـر 

حرتام.. وإن كان من أوااط الناس، فليعلم أنه البد له من العـي  بـني بـين نوعـه: مـن  ويب اال
وولـد، وصــدي  وع ــري، وحبيــب وخليـل، وبــاما وم ــرت، وكلمــا رأت هـؤالس منــه كالحــاو وبســراو، 
 فرقوا عنه وانفضوا من حوله، فاليبيا منه باما، وال ي رت) منه م رت، وميله خليلـه، ويـربم منـه 

، ويســتثقله أهلــه وولــد ، حــا يصــبمل فريــداو يفــر منــه حــا ظلــه، كيــوم ولد ــه أمــه، ولــو وديــد 
أواب املقو ، واختار اهل  األمثل، أحبه الناس، قريبهم وبعيـدهم، كبـريهم وصـغريهم، فيتـأل  
 مه، ويكثر أودا  ، ويسرتيمل باله، ويقتبـل أحوالـه.. وإن كـان مـن أدا  الطبقـاي، فـال ،مـا 

تــــد، واهالــــة األصــــل، ومخــــو  الــــذكر، واــــوس األخــــالق، وبــــذاسة اللســــان وقــــبمل إ  اــــفل احمل
 الغضب، واي  األدب.

وكمــا أن رقــي الفــرد واحنطاوــه، حســن اهلــ  و ــد ، كــذلك رقــي األمــة واحنطاوهــا هبمــا، 
فكل أمه  سن أخالقها، و طيب أعراقها،  كون راقية،  فتخر هبا األمم، ويظدهر هبا التـاريخ، 

 :(21)يقو  شوقي
ـــــــ   وإنمـــــــا األمـــــــم األخـــــــالق مـــــــا بقي

 
 وإن هـــم ذهبـــ  أخالقهـــم  ذهبـــوا 

وكــل أمــة،  ســيس أخالقهــا، فهــي أمــة من طــة، ال يــذكرون إال بســب، واليــذكرهم التــاريخ  
 إال حقارة.

                                                           
 (، من ،ثار : ال وقياي.1947م( بايعه شعراس عصر  أمرياو لل عراس يف القاهرة ف1934-1868شاعر مصر) ف (42ف
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 األنانّية

لــي  الراــل األنــا  إال قاصــر العقــل،  ــعيف املــدارك، كثــري اهلــواا ، قليــل املنــة، بعيــداو 
، و ــيعاو عنــد النــاس، صــغرياو يف األعــني،  ــ يل الــنف ، فــال يغــرت الراــل بعلمــه، عــن اإلنســانية

إال إذا كان وويف العلم، خفيف احلجى، إذ العلم حر وااا، ال يدرك غور ، وال يسرب قعر ، 
وال لـــاط غانبيـــه، وال يعلـــم وولـــه وعر ـــه، ومهمـــا أويت ال ـــخ  مـــن العلـــم الغظيـــر، واملعرفـــة 

س إ  مجيــا العلــوم، أقــل مــن نســبة القطــرة إ  الب ــر، فيكــون مثــل املغــرور ا،مــة، فانــه بالقيــا
بعلمه كمثل من اغرتف من االقيانوس غرفة، مث  خ اا عند  من املاس، واملغرت اعلومه، إمـا ال 

 … يعلم حدود العلم، وإما ال يدرك  آلة معلومه، وكال األمرين اهل
عر،  هيــد العقــل، إذ مقــدار ال ــخ  ال ير فــا وال يغــرت االــه، إال مــن كــان  ــعيف امل ــا

باملا ، وإ ا رفعـة املـرس حسـبه وأدبـه، ال بفضـته وذهبـه، وإ ـا لـرتم املـا  األغبيـاس الـذين هلـم يف 
املثـــرين مـــأرب، ويـــد  علـــى ذلـــك، أن التـــاريخ لفـــظ العظمـــاس: مـــن امللـــوك والعلمـــاس وحنـــوهم، 

 ويأنف من أن ر  صف ة من صف ا ه باألغنياس.
وال يعتظ غمالـه، إال الـين غـري احملجـوب لتقلـب الـدهور، واخـتالف األحـوا ، فـان ا،ميـل 
مهما أويت من االعتدا  القوام، وإناقة اهلندام، ال يلبـ  حـا يتقـوض اـلطان مجالـه، ويـذهب 

 رونقه وهبجته، إدرايب العمر وراا أنقلب ا،ميل ب ا املنظر، قبيمل الصورة، كريه الواه.
الغتــه، إال مــن يــؤي حظــاو مــن النهيــة، ومل يــر ق قســطاو مــن اللــب، أمــا يــرت مــا ال يبــايل بب

أكثــر مــن فصــيمل بليــك، وخطيــب مفــو ، وشــاعر ميــد، ال يعــرف لــه قــدر يف اجملتمــا، ولــي  لــه 
حظ من احلياة، بينما من ال يعرف أن يـتكلم عيـاو وحصـرا، قـد ااـتو ر أو أومـر، أو أشـري إليـه 

 حا قوي يومه، واللرتمه حا  واه وقومه .. بالبنان وذكر، وهو ال ،د 
وال يغرت غاهه ومنصبه، من كان له أقل إملام بالتـاريخ، أو بعـض احلجـى، فـان ا،ـا  يـظو  
بأار  من ململ البصر وار داد الطرف، وقد  رينا العـرب أنااـاو كـانوا اـادة، فأصـب وا مسـوداو، أو 

أعيننـــا إ  ملـــك، كـــان يطـــا  دون اهلل ويعبـــد، أ ـــ وا أمـــراس، فأمســـوا عبيـــداو، ولقـــد نظرنـــا بـــأم 
ويركا لـه ويسـجد، فلمـا حـان حينـه، وأ ـى وقتـه، أاـرب بـالنظو  عـن عرشـه وااـتبدا  ولـد  بـه، 
وبعد عن وونه إ  اظيرة نا حة عن العمران، رهني نصـب ومـرض وفقـر وحرمـان.! وإ  ملـك  
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بلونه إذا اــاس ااــتقبا  العبــد كــان النــاس يظهــرون لــه الطاعــة واإلخــال،، والــود واحملبــة، يســتق
لسيد ، ويهتفون بامسه هتاف الوالدة بوحيدها، فلمـا أن اـاس دور ، وهـايب ثـور ، هجمـوا عليـه 
يف عقر دار ، وقتلو  شر قتلة!. وإ  ملك أودت به أصـ ابه، و ـربأ منـه أخـال   وأحبابـه، وهـو 

 يف غدة بينهم مطا ، يأمر فيطا .
ألقربــاس واألقــوام، واألهــل والولــد، والعطــاس والصــفد، إال مــن  وال يغــرت بــاهالن وا،ــريان، وا

كان قليـل املـدارك، فلراـا  غـري األخـالس أعـداساو، واألقربـاس حسـاداو، والعطـاس وبـاالو، والعـي  مـا 
 األهل حماالو ... 

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً أما الص ة فهي 
، ويتيأل عنـد باصـر ه اهلـواس (20)

 هب األيام حا  نقلب مر او مضنياو، واقماو مردياو.دأماساو، فال  ذ
ولو أراد أحد أن يغرت، فليغرت بالفضيلة واألخالق، والكما  واآلداب، وامللكـاي احلسـنة، 
واهصا  املست سنة، وليباهي بالعلم والعمل، والسخاس والعفو، واإلخال، والصدق، والوفاس 

ام النــاس ألنــه حـاكم، أو عــدم االعتنــاس هبــم أمــا عــدم احـرت … واحليـاس، واألمانــة وحســن الب ـر
ألنه عامل، أو االفتخار بالنسب ألنه ذو حمتـد أصـيل، أو املباهـاي باللسـان ألنـه فصـيمل بليـك، 

 فلي  إال من أعما  النوكى، وأووار احلمقى، وأفكار اجملانني وأحالم املسااني.
ف الفضــيلة، البــد وأن إن مــن ال يقــدر علــى اهــري، البــد وأن يتعــظت بال ــر، ومــن ال يعــر 

يعتــظ بالرذيلــة، ومــن ال يكــاثر باحلســناي، البــد وأن يبــاهي بالســي اي، وكــذلك حــا  األنــانيني 
املغـرورين، والبلهــاس احملــدودين، وقــد قـدري املقــادير أن  عكــ  ولبــة املغـرت، فــال يكــون يف عــني 

ن النـاس إال مبانـاو، يتـربم الناس إال حقرياو، ويف أنفسهم إال اخيفاو، ويف اجملـال  إال مهانـاو، وعـ
 به الصدي ، ويستثقله الرفي ، ويتجانبه القريب، ويتباعد عنه الغريب.

ولو افتكر األنا  يف نفسه، وما كان باألم  وما يكون غداو، وما جتلب عليه األنانية من 
الــويالي وال ــرور، ألقلــا عــن غلوامــه، وأقصــر عــن كربيامــه، فقــد كــان نطفــة  ســتقذرها الطبــا ، 

 وايكون ايفة  تنفر منها حا السبا .
 وهـــــــــــــــو علـــــــــــــــى كبـــــــــــــــره ون وتـــــــــــــــه

 
 (44ف فـــــــــي جنبيـــــــــه يحمـــــــــا العـــــــــ رة 

 
 

وهــو بنخو ــه وكربيامــه، ،لــب إ  نفســه اآلالم واهلمــوم، واألحــظان والغمــوم ألنــه ينتظــر مــن  
                                                           

 .39اورة النور:  (41ف
 .94رااا مسكن الفؤاد:  (44ف
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كــل أحــد  قــدير ، ويرتقــب مــن كــل ب ــر احرتامــه، والنــاس يــأبون ملثلــه إال إذالال، ويفــرون منــه 
وأمياال، فيكثر أعدا  ، ويقل أودا  ، ويصبمل بال صدي  حبيـب، وال  ـي قريـب، وراـا فرااخ 

 ،  األمر اثل هؤالس، أن ينعظلوا الناس انعظا  وح  القفار، أو يعي وا عي  ذ  وصغار.
وبالعك  من هؤالس االرلي الذ) يضا نفسه مو عها، ويعرف ل خصيته مقدارها، بـل 

، فال يرت لنفسه فضالو على اوا ، وال يتكرب على غـري  اـا وعـا ، ينظ  نظو  الطامر عن مقامه
فريت ما علم   يال، وما أعطي قليال، وااهه وفيفاو، وعـظ  وويفـاو، وهبـذا يكـرم األنـام، ويقـوم 
لكل أحد بوااب االحـرتام، فيكـرب بـذلك يف عـني النـاس، ويتعـاظم قـدر ، ويعتلـي اـد ، فهـو  

لـــه وحصـــافته، بينمـــا اهلبـــاسة  عـــوم يف اهلـــواس، هفتهـــا وعـــدم كالـــدر الـــذ) يغـــو، يف املـــاس، لثق
 متانتها.

ولذا نرت أنه كلمـا كـان ال ـخ  أعظـم قـدراو، وأعلـى شـأناو،  كـون أنانيتـه أقـل، و وا ـعه 
أكثــر، وهبــذا يكــون عنــد النــاس أرفــا، ويف األبصــار أشــرف، وهــو يف راحــة واومينــان، وواحــة 

دومـاو ـ يف مهالـك مرديـة، وصـ ارت مقفـرة، فتطـيمل بـه  وانـان، بـل إن األنانيـة  نـظ  صـاحبها ـ
 الطواممل، و لف ه اللوافمل.
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 تزكية ال ات

ابل اإلنسان على حب النف ، وإرادة  رفيعها بأ) حنو كـان، أكـان يف احلقيقـة رفيعـة أم 
 ال  

ورتلـــــف أقســـــام الرتفيـــــا، فمـــــنهم مـــــن يرفـــــا نفســـــه بـــــالعلوم والصـــــناما، وا،ـــــد والعمـــــل، 
الخــرتا ، ومــنهم مــن يرفعهــا باكتســاب ا،ــا  والكربيــاس، واملقــام املرمــوق، واملر بــة واالكت ــاف وا

العالية، ومنهم من يرفعها باملادة والثروة، فـرتا  ،هـد ليـل أـار كـي لصـل علـى كميـة وافـرة مـن 
الدراهم البيض والدنانري احلمر، والقصور واحلدام ، واملتاار واملنا  ، وقـل مـن ،تهـد يف اـبيل 

األمــــــور لـــــذاما، أو لنفــــــا متمعــــــه خالصـــــاو، دون أن يريــــــد الرفعـــــة والســــــمو، واالعــــــتالس  هـــــذ 
والســـموق، ونفـــ  هــــذا القصـــد والعمــــل مـــن أالـــه مكــــرو  لـــدت النفــــوس الرفيعـــة، واألحــــالم 
احلصـيفة، ولـذا نـرت أنـه ال يلبـ  النـاس ميـدحون املخلـ ، ويـذمون مـن يريـد العلـو، فيقولـون: 

يجلـب كراـي النيابـة يف برملـان، أو يقتعـد مقعـد الـو ير، أو ،لــ  فـالن يعمـل ألن يسـود، أو ل
 حمل األمري، أو يعتلي على األقران، أو ي ار إليه بالبنان.

وهناك أمرا ،خر أاوأ مـن ذاك، وهـو  ظكيـة الـذاي، والت ـدق ا امـد الـنف ، والـتكلم يف 
ب باحملمـدة، ويضـؤ  احلسناي ال خصية، اـواس أكـان فيمـا يقـو  صـادقاو أم كاذبـاو، فانـه يـذه

املعروف، ويقلل من العمـل إن كـان عـامالو، فـرتت أن مـن أحسـن إليـك باحسـان مهمـا عظـم، 
لـــو نطــــ  بـــذلك يف منتــــدت، أو افتخــــر بـــه يف ملــــ ، يـــنق  كرمــــه، حــــا  ـــرا  النــــظر الــــر مل، 
والطفيف النكد، ومن اخـرت  ،لـة ينتفـا هبـا، لـو مـد  نفسـه وذكـاس ، وفهمـه واخرتاعـه، اـقص 

عيــون، وهــوت عــن مكانتــه الســامية يف القلــوب، فــال يــرت عملــه إال بكيــا، ومكت ــفه إال مــن ال
 حقريا.

وراا انعك  األمر، فيعـوض النـاس مدحـه بالـذم، وخـري  بال ـر، وعظيمـه بالقليـل، وكثـري  
بالظهيـد، وبـذلك رسـر قيمـة نفسـه، وقيمـة عملـه أو ااهـه، فـان النـاس فطـروا علـى كراهـة مـن 

خ بأنفه، ولـو اـكت هـذا عـن لغـو ، وأ،ـم عـن هـذر ، لكـان يف النـاس مـن يرفا نفسه، وي م
يكفيـه املؤنـة، ويطربــه بالثنـاس، ويرشــفه بـأريو احلمــد، فمـن مـد  نفســه اـكت عنــه غـري ، ومــن 

 اكت مدحه اآلخر.
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مث إن هنـاك اـؤاالو عـن املـاد  نفسـه، ي ـكل اإلاابـة عليـه، وهـو أنـه لـو ميـد  نفسـه خبـري 
 يـذمها ل ـر وقـا فيـه  وإن أوـرت ذا ـه بصـدق، فلمـاذا ال يذمـه بكـذب  اـي  إليـه، فلمـاذا ال

 وألن قرظه بأمانة، فلماذا ال يعيبه خبيانة  وألن  كا  بطاعة، فلم ال يثلبه بعصيان  
وراـــا كـــان  ظكيـــة الـــنف   واـــب إثـــارة كـــوامن النفـــوس، تـــن لســـد  أو ال يـــرت لـــه قيمـــة، 

فيض، فيذكر هو حماانه ومناقبه، وفضامله وفوا له، فيتجاذب هو ومناومو  حبل الرتفيا والتخ
ومكارمـــه ومفـــاخر ، ومســـاعيه ومـــآثر .. ويـــذكر األنـــداد مثالبـــه وم ـــانيه، ومناقصـــه ومســـاويه، 

 ومقاحه و ا يه.
فاألفضل بالرال: أن يسكت عن خري نفسه كما يسكت عن شرها، ويعمل و،ـد، دون 

محـد  نفسـه وبـاالو عليـه، و،لـب  قريظـه إياهـا، ذكر فضيلة أو نط  ا مدة، فكثـرياو مـا يكـون 
 ذماو مقرعاو، ال قبل له به.

وتا  وصم به ا،اهلية: هو ما اعتادو  مـن االاتمـا  وذكـر املعـايل واالفتخـار باألحسـاب 
واألنســاب، وقــد أرانــا التــاريخ: أنــه مــا كــان يســلم هلــم مــا يرومــون فقــد كانــت القبيلــة األخــرت، 

م، و قــــرعهم و عــــريهم، و طــــيخهم بالقبــــاممل، وراــــا ،  األمــــر إ   قــــد  فــــيهم، و طعــــن علــــيه
 السباب واملها رة، والبغضاس واملدابرة.

إن مــن يطــر) ذا ــه، إن قصــد مــن ورامــه االحتقــار واال دراس، فقــد أحســن وأاــاد، وأصــاب 
اهلــدف، وإن رام العظمــة واالعــتالس، فقــد  ــل اــواس الســبيل، و ــا  مــن غــري دليــل، فليســكت 

 قـــريض ذا ـــه وإال فـــال يراـــون خـــرياو، وليهيـــ  نفســـه رميـــة لرشـــ  األلســـن، وغر ـــاو  مـــتكلم عـــن
الاالي األقالم، بل راا كان األمر بالضـد مـن ذلـك: فلـو رأت عملـه حقـرياو، وااهـه  ـ يال، 
ار فا يف االنف ، و يد يف قدر عمله، واعتالس مقامه، وال يذهب على مفكر: إن بعـض الـذم 

ال ـخ  مـن قـدر ، وهـو يريـد بـذلك يف احلقيقـة مدحـه، وهـذا تـا ال مد ، فكثرياو ما ينـتق  
رفـى علــى السـامعني، و كــون النتيجــة هـي النتيجــة احلاصـلة مــن املــد ، مـن اهلــوان والســقوط، 

 والنظو  واهلبوط.
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 القرآن 

لي  عند املسلمني اليوم افر أعظ وأمسى، وأعال شـأناو، وأعظـم مر بـة، وأرفـا قـدراو، وأاـل 
 منا اانباو، وأعظم مسواو، من القر،ن احلكيم.رفعة، وأ

فهم على اختالف فرقهم، و باين مذاهبهم، و ضاد م ارهبم، وختالف ألسـنتهم، و نـاومل 
،رامهــم، و  ــتت لغــامم، وابتعــاد تــالكهم، ال رتلفــون فيــه أ) اخــتالف، وال ينظــرون إليــه إال 

 ، وا،ميــا أمامــه خضــو ، وكــافتهم باالكبــار والتجلــة، واالحــرتام والتكرمــة، فالكــل لديــه خنــو 
يعرتفون: بأنه الكتاب السماو) الذ) اليأ يه الباول من بني يديه، وال من خلفـه، و نظيـل مـن 
حكـــيم محيـــد، وانــــه هـــو ميــــظان الثـــواب والعقـــاب، وا،نــــة والنـــار، والســــعادة وال ـــقاس، والعلــــم 

، ومن رفضه شقى، والكـل والعمل، والنجاة واهلالك، واال اد واالختالف، فمن أخذ به اعد
يعتــربون القــر،ن اصــل الــدين وارومتــه، وحمتــد  وارثومتــه، إليــه يراــا، وإيــا  يتبــا، ومنــه يؤخــذ، 
وعليـــه يعـــو ، وهـــي العـــني اهـــرارة الـــ  ال ينضـــب معينهـــا، وال ـــم  املنـــرية، الـــ  ال  ضـــم ل 

ل ــــــافعي، أشــــــعتها، ال رتلــــــف يف ذلــــــك ال ــــــيعي والســــــين، واحلنبلــــــي واحلنفــــــي، واملــــــالكي وا
واألشـــعر) واملعتـــظيل، واملـــوايل والناصـــيب، والعـــامل وا،اهـــل، والراـــل واملـــرأة، والكبـــري والصـــغري، 
وال ريف واحلقري، والعجم والعرب، والرتكي واهلند)، واحلجا ) والعراقي، وال ـامي واملصـر)، 

اكســتا ، والقــدميي واألرد  واللبنــا ، واليمــين والفلســطيين، والتونســي وا،ظامــر)، واإليــرا  والب
 وا،ديد)، وال عوب واحلكوماي.

ويقرأ  الناس يف كل حفلـة ونـدوة، وااتمـا  وخلـوة، ويف املكـرباي واملسـجالي، واملـدارس 
واالذاعاي، وله يف كل ذلك املكانة العليـا واملر بـة املثلـى، وكـل هـذ  تـا ال رتلـف فيهـا اثنـان، 

ص الســخي مــن أوقامــا، واألثريــاس احلــظ الــوافر مــن وال ينــا   فيهــا منــا  ، و بــذ  املطــابا القســ
أمــواهلم لطبعــه ون ــر ، وإااد ــه وإناقتــه، و صــ يمل أغالوــه الطباعيــة، و ســني ورقــه وغالفــه، 
وورواــه واــطور ، وينتفــا القــارمون واملقرمــون، والناشــرون والطــابعون، واهطبــاس واحلّفــا ، مــن 

 لتفسري  و رمجته، أعماراو وواال، ودهوراو عرا او.ذلك أعظم انتفا ، و،ود املفسرون واملرتمجون، 
ومن الغريب بعد ذلك كله: ما يرا  الرامي، من  ظاهر أغلبهم علـى عـدم التمسـك اـا فيـه 
مــــن أحكــــام واــــنن وقــــوانني، وشــــراما وأخــــالق و،داب، وعقوبــــاي واقتصــــادياي وإاــــراساي، 
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ر إليه باإلكبار واإلعجاب، وحال  وحرام ومندوب، وأمر وأي وعظة، كأنه  ثا  ظريف، ينظ
 ال أحكام وداا ري  تبا..
فرمســه مواــود،  (28)«ال يبقــى مــن القــر،ن إال رمســه»حيــ  قــا :  ولقــد صــدق النــيب 

 وصو ه م هود، لكن معنا  ذهب ما أم  املا ي ـ إال عند قليل تن عصمهم اهلل ـ .
ومـنهم مــن ال يقــيم واملسـلمون  تلفــون يف عــدم األخـذ بــه، فمــنهم مـن ال يــؤمن بالغيــب، 

الصـــالة، ومـــنهم مـــن ال يـــؤيت الظكـــاة، ومـــنهم مـــن ال لـــو البيـــت، ومـــنهم مـــن ال يـــرت العـــد ، 
، ومنهم من ال يؤمن بآية اهمـر، ومـنهم مـن وأويل األمر  ومنهم من ال يطيا الراو  

بآية  ال يبايل حكم الربا، ومنهم من ،عل حكم امليسر وراس  ظهرياو، ومنهم من ال يرت العمل
حرمة التربيب، ومنهم من يستخف بآية االعتصام حبل اهلل مجيعاو، ومنهم مـن ال يعتـين بداـتور 

وممــا رزقنــاهم ينفقــون
، ومــنهم مــن ال يــرت حــد الــظا  ا،لــد والــرام، وحــد الســارق  (24)

ومـــنهم مـــن ال يـــرت مقـــداراو لقولـــه … قطـــا اليـــد، وحـــد الـــذين لـــاربون اهلل وراـــوله أن يقتلـــوا
ومــن قــال ســأنزل مثــا مــا أنــزل اي  عــا :

بــل ال ير ــى بــذلك، بــل لســان   ــريعه:  (25)
اــأنظ  أفضــل تــا أنــظ  اهلل، ومــنهم مــن ال يــرت مانعــاو ملــوادة الكفــار، ومــنهم مــن ال يــرت مانعــاو 

للــ كر مــن م ــاقة املســلمني ومضــادمم، ومــنهم مــن اليعتــين بآيــة املــريا ، فليقــل اهلل  عــا : 
مثـــا حـــي األنثيـــين

والـــ ين هـــم لفـــروجهم ـ والعيـــاذ بـــاهلل ـ ومـــنهم مـــن ال يـــرت  (29)
 ومنهم. ومنهم. ومنهم. إ  حي   تم اآلياي القر،نية. (27)…حافظون

أيهـــا املســـلمون، أ ــــذكرون مـــدكم الــــذ) وـــا  لكــــم أكثـــر مــــن اثـــين ع ــــر قرنـــاو  فــــان مل 
  ذكرو ، فهذا التأريخ يذكركم.
 أ درون: ملاذا كان ذلك  

 نكم اليوم ال مد لكم وال عظ  أ علمون: إ
 أ دركون: ملاذا صار هذا  

                                                           
 .1981  111باب ما ااس من عقاب األعما ، ورااا أيضا غرر احلكم ودرر الكلم: ، 226اعالم الدين: ، (43ف
 .3اورة البقرة:  (42ف
 .93اورة األنعام:  (45ف
 .11اورة النساس:  (46ف
 .49. واورة املعاريب: 5اورة املؤمنون:  (47ف
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 أ بون راو  عظكم الساب ، ومدكم الباا ، واياد كم الرفيعة، واعاد كم املنيعة  
 أ علمون وري  ذلك  

تــا ال شــك فيــه انــا كــال نطلــب الســعادة الرفيعــة، لكــن النــاس يف الطريــ   تلفــون، فــبعض 
القــومي، وفرقــة يــرون أنــه باالنضــمام إ  البعثــي، وثلــة يظنــون أنــه ير  ــي أنــه بااللت ــاق بــاحلظب 

ـــون أنـــه بتطبيـــ   بســـيادة االشـــرتاكية، و مـــرة رـــالون انـــه با بـــا  املـــنهو ال ـــيوعي، ومجاعـــة يقول
 املبادئ الدميقراوية.

أنــا أقــو : إنــا قــد اربنــا منهــايب القــر،ن احلكــيم، مث اربنــا يف هــذ  اآلونــة األخــرية، الــ  ال 
ى نصـــف قـــرن قـــوانني ال ـــرق والغـــرب، فرأينـــا أن األو  كفيـــل باالاتمـــا  والت ابـــب  ظيـــد علـــ

والتــوادد، والســعادة والرفاهيــة والســيادة، والعــظ واملنعــة والســمو، وقــد وــا  أمــد  دلــيالو علــى قــوة 
أصــله، واــعة فكــر ، واــودة ايااــته، ورصــانة أاــلوبه، وحصــافة منبثقــه، ورأينــا الثانيــة، فرأينــا  

 او، و  تتاو و فرقاو، وعداوة و ظقاو، وثرثرة وفو وية.بغضاو وعناد
وقــد ي ــتبه علــى القــارئ، ورلــص بــني األحكــام واالخرتاعــاي، أنــا ال أريــد نقــد االخــرتا ، 
وأ) عاقل يفعل ذلك  بل أريد نقد األحكام الغربية والداا ري ال رقية، وهل هناك  ـال م بـني 

لنا يعلـم علـم اليقـني: إنـا  أخرنـا عـن ركـب الـظمن، االخرتا  وبني األحكام  كال! وألف كال! ك
وبقي املسلمون السادة الكرام قبل نصف قرن، يستعطون هذا الكهرباس، وذاك التلفون، و لك 
الطيــارة، وذاك الســيارة، وهــذا النصــف القــرن، ال ي ــك شــاك يف أنــه هــو الوقــت الــذ) رفــض 

ا صـاروا إليـه مـن فقـد الـدين والـدنيا املسلمون أحكـام ديـنهم، وقـوانني شـريعتهم، فصـاروا إ  مـ
 يف ،ن واحد.

ومـن املـده  اـداو، أن الغـرب اـاسوا لتثقيفنـا ـ كمـا يظعمـون ـ مث رأينـا: أأـم ردونـا أاـفل 
، وحدة متمااـكة، أصـب وا فرقـاو ومـدناو، وأحظابـاو (23)اافلني، فبينما كان هذ  الستمامة مليون

م، أو بظغـت لـه  ـ ، حـا لـو اراد اخـرتا  أقـل ولغاثاو، فتفرقوا أيـاد)، كلمـا  ـم ألحـدهم  ـ
شيس، أخذوا باكظامه حا يقربو  يف مهلة، ال يظار وال يـظور، فأصـب نا فقـراس عبيـداو، وبلهـاساو 
أعـــــداساو، وال اـــــيادة، وال مـــــا ، وال اـــــا ، وال ثقافـــــة، وال علـــــم، وال أدب، وال أخـــــالق، وال 

                                                           
فاملتخلفـــون مليـــارا مســـلم( لإلمـــام م، انظـــر كتـــاب 4222ال رفـــى أن عـــدد املســـلمني بلـــك املليـــارين حســـب إحصـــاساي عـــام  (48ف

 املؤلف فدام ظله(.
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عتـــاد، وال أر اق، وال ااـــتقال ، وال.. وال.. اخـــرتا ، وال اكت ـــاف، وال قـــوة، وال وحـــدة، وال 
وال حا  نتهي الفضامل بأمجعها، بل فقـر، وذلـة، ومرتبـة، واهـل، وعـداس و.. و.. و. إ  أن 

  نتهي الرذامل قاوبة.
ولو أردنـا راـو  السـيادة إ  مـا كانـت، واريـان امليـا  إ  ماريهـا، البـد وأن نراـا إ  مـا  

حمـــور القضـــاس واحلكـــم والسيااـــة واألمـــر والنهـــي، واالقتصـــاد  كنـــا عليـــه أمـــ ، فنجعـــل القـــر،ن
والتجــارة، والعلــم والعمــل، واألخــذ واالعطــاس، واالقــدام واالحجــام، فنــأ ر بــأوامر ، وننظاــر عــن 
 واار  ونقف حي  أمر بالوقوف، ونت رك حي  أمر بالت رك، وإال راعـت احلالـة مـن اـي  

جهـــظ حكومــــاي الغــــرب وال ـــرق، بــــأقوت األاــــل ة إ  أاـــوأ حــــا يقضـــي اهلل أمــــراو، اليــــوم  ت
والعتــــاد، و تمتــــا بــــأكرب املؤاســــاي الثقافيــــة والعلميــــة، و رفــــه عــــن أنفســــها بأمجــــل الواــــامل، 
وأحسن املخرتعاي، لكنا أصب نا بعد السيادة مسوداو، وبعد العظة أذالس، وبعد العلـم اهـاالو، 

نـــا علـــم، وأمســـينا كـــالكرة يف أيــــد) وبعـــد اهلدايـــة  ـــالال، ال رفـــ  لنـــا لـــواس، وال يرفـــف بامس
 احلكوماي، وكالريفي بني أهايل البلد، يرميها أحدهم إ  اآلخر، ولوله بعضهم إ  بعض.

كــل ذلــك مــن اــراس اهلنــا اقاديرنــا، وااــترياد كــل شــيس مــن الغــرب وال ــرق، مــن غــري 
ومـــواد البنـــاس،  مالحظـــة النســـبة بـــني مـــا بأيـــدينا، وبـــني البضـــاما املســـتوردة، فنســـتورد األقم ـــة،

واآلراس واألفكـار، والقـوانني واألحكـام كأنـه مل  سـب  لنــا حضـارة، ولسـنا مـن املدنيـة يف شــيس، 
وقــد اهلنــا أن لــدينا ثــراساو واــيعاو، ودينــاو  ــخماو، ووحــدة إاــالمية، ومبــادئ ال يباريهــا مبــدأ، 

 عــرف يف  لــك وكتابــاو يكفــل بااــعادنا، كمــا أاــعد ،باسنــا األقــدمني، بــني أهــم حضــارة كانــت 
 اآلونة، حضارة فاراية، وحضارة رومية.

واحلكومــاي ال  ســاعد علــى ن ــر هــذ  املبــادئ احليــة، يف االذاعــاي والصــ ف واملــدارس 
واألنديــة، حــا ال يــظعم الــظاعم مــن شــبيبتنا مــا يــظعم وال ميــد  املســتعمرون اــا ميــدون، ومل يبــ  

قــل قليــل اليــوم، أو اذهــان حفنــة مــن الــدين إال علــى ااــالي أقــالم مجلــة مــن الكتــاب، وهــم أ
العلمـاس واهطبــاس، ولــي  أخــذ النــاس مــنهم، إال اـا اأــا وقــوس عاديــة، وأحكــام  قليديــة، مــن 
غـري  فهــم لل قــام ، وادراك املغــا )، مث اأــم يــرون  ــظق الــبالد اإلاــالمية كــل تــظق، ومخودهــا 

ســامرة حنــو األمــام، في ســبون أن  عــن الصــناعة واالخــرتا ، ومومــا يف ماهــل ركــب اإلنســانية، ال
كل ذلك من اي اي الدين، أو القـر،ن ـ والعيـاذ بـاهلل ـ مـا ان الـدين والقـر،ن يتـربسان مـن هـذ  
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 التمظيقاي، وينهيان عن اهمود واهمو ، والتأخر واهنو .
كنــتم خيــر أمــة أخرجــ  للنــاسوقــد اعــل القــر،ن املســلم يف أو  قافلــة الب ــر 

(26) ،
ـــــا مو ـــــ ـــــا وإذا عرفن ـــــادر إ  العـــــاليب، إن أحببنـــــا أنفســـــنا، وأردنـــــا عظن ـــــداس، فـــــالال م أن نب ا ال

واـــعاد نا، واــــؤددنا ورفاهنـــا، وذلــــك يــــتم بالتعـــاون بــــني احلكومـــاي اإلاــــالمية، وال ــــعوب، 
 والعلماس، ومحلة األقالم، واهطباس والوعا ، وال عراس وأص اب األخالق.

ماو، ير ا  اإلاالم، الدرااو  ر ـا  الفلسـفة فانا اليوم حنتايب إ  درس اإلاالم درااو صمي
واملدنية، مث  ليله  ليالو عميقـاو، مث  طبيقـه علـى ظرفنـا احلا ـر، مث حـل امل ـاكل الـ   وااهنـا 
عنـــد التطبيـــ ، وبعـــد هـــذ  األعمـــا ، نقـــارن بـــني اإلاـــالم وبـــني اـــامر املبـــادئ مـــن شـــيوعية، 

لفــارق علــى  ــوس مــن العقــل واملنطــ  الســليم، ودميقراويــة واشــرتاكية، وقوميــة، وبعثيــة، ونرمــ  ا
وحني  وفري لنا هذ  املواد، ،ب علينا أن نبلك ذلك املسـلمني أوالو، واـامر أهـل العـامل ثانيـاو، 
حــا يتضـــمل الفـــرق، ونـــتمكن بـــذلك مـــن  ركيــظ العقيـــدة واالميـــان، وبـــ  اإلاـــالم والقـــر،ن، يف 

نظــــار الغــــرب، ويعــــرف عــــن حقيقــــة األذهــــان كــــي ين ــــأ ن ــــأ صــــاحل، ال ينظــــر إ  اإلاــــالم ا
 اإلاالم ما أخفا  املستعمرون.

وعلى احلكوماي اإلاالمية القسص الوافر من العمل، فعليها أن  تقارب، و ت د، و عمـل 
بأحكام القر،ن، و فسمل اجملا  للخطابـاي الدينيـة، وجتعـل الـدين يف املنـاهو الدرااـية، و قطـا 

 رف، والوحدة والدين، يف وقت واحد.أيد) السارقني الذين يسرقون املا  وال 
وإن العيـــد: هـــو اليـــوم الـــذ)  ســـتبد  احلكومـــة قـــوانني القـــر،ن بـــدالو عـــن قـــوانني الغـــرب، 
و عـوض عقيــدة االميــان بــدالو عــن اآلراس املاركســية وذ) مقراويسـية ومــا إليهــا، وذلــك اليــوم هــو 

دية الدو  املستغلة، إ  اليوم الذ) يطم ن فيه باالاتقال ، ونعرف إنا قد خرانا عن ذ  عبو 
 عظ اإلاالم.

 لكن أىن  
 وكيف  
 ومن  
 وما .

                                                           
 .112اورة ،  عمران:  (49ف
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 الصالة

إن مــــن يقـــــدم إ  أحــــد فاـــــيكارة( رأت أصــــ اب الضـــــمري واــــوب شـــــكر  بقــــدر  لـــــك 
 السيكارة، حا أنه لو مل ي كر  لكان كافراو إلحسانه، بعيداو عن اإلنسانية.

كر الســيكارة، بقــدر النســبة بينهــا وبــني ولـو قــدم إليــه داراو، رأوا واــوب شــكر  أ يــد مــن شــ
 الدار.

وكـــذلك  تـــدريب مرا ـــب ال ـــكر بـــاختالف قـــيم االعطيـــاي، فالســـلطان الـــذ) يغمـــر نعمـــه 
شخصاو، فيهي  له الدار، ويظواـه، ومين ـه عـظاو وااهـاو، ويعطيـه مـا يكفيـه ملعاشـه، ويقـوم بكـل 

ه وروحا ـه، ومل مل ي ـكر  شأن من شؤونه، البد وأن ي كر  هذا ال خ  ليله وأار ، وغدوا ـ
 لكان تن قابل االحسان بالكفران، والمه أهل الوادان.

إن اهلل  عا  أواـد اإلنسـان مـن العـدم إ  الواـود، فجعـل الرتبـة الغـرباس، نبتـة خضـراس، مث 
بدهلا حيوان، مث صري ا،ميا نطفة، فعلقة، فمضغة، فعظامـاو، مث كسـى العظـام حلمـاو، وشـ  لـه 

، وأن أ له قلباو يعي، وفكراو يقي، ولساناو وأذنني، ويدين ورالني، مث أخراه من السما والبصر
ظلماي األرحام، وأما  عليه قلب األبوين واألرحام، حا  رعر  وكرب، ومسا وبصر، وراقبه يف 
،ناس الليل وأوراف النهار من املؤذياي املهلكـة، والالاـعاي املرديـة، وهيـأ لـه األر اق والراحـة، 

له ابل احلياة الـوعرة، حـا بلـك واحـتلم وااـتوت أشـد ، مث أراد منـه شـكراو خفيفـاو يراـا ومهد 
 نفعه إليه، وال ينتفا به هو، وهو الصالة! 

إن الصالة شـكر هلل  عـا  علـى نعمامـه الـ  جتـاو ي حـد اإلحصـاس والوصـف، وانقيـاد لـه 
وذكـر ، وقـد وعـد بـذلك  وخ و  لعـظ االلـه، فت ـتمل علـى  كبـري  و ميـد  ومليلـه و وحيـد 

 الثواب، وحذر  اركها من العقاب.
ألي  من عدم الضمري والوادان، أن يرتك اإلنسان شكر مثل هذا اهال  العظـيم، الـذ) 
لتــايب إ  فوا ــله يف كــل غمضــة وكلمــة وقومــة وقعــدة، وكــل شــهي  و فــري، وحركــة واــكون، 

 ال هو رب العر، العظيم.وفعل و رك، ونوم ويقظة، وص ة ومرض، ذلك اهلل ال إله إ
ولــو فر ــنا إن اهلل  عــا  مل لســن إ  الب ــر يف أدوار أر ــيته ونبا يتــه وحيوانيتــه وانينيتــه 
ووفوليته، وإ ا شر  يف اإلحسان واألنعام من أو  حا  البلو ، لكان العقل يـرت لـظوم شـكر  
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الكثـرية الـ  أاـداها إليـه،  والتضر  إليـه واالاـتكانة ببابـه، ومحـد انابـه، هلـذ  األيـاد) ا،ميلـة
لكن اإلنسان العايت ال يأ  اهداو يف  الفـة الـرب العظـيم، فـال يـؤد) حقـه، وينتهـك حرمتـه، 
ويتمرد على شكر ، حا انه ال يقدم إ  اـبا ع ـرة ركعـة يف اليـوم والليلـة، تـا ينتفـا هـو هبـا، 

 ويتنور بقرب باريه من أالها.
دت إ  بعــض مواليــه ربــا هــذ  الــنعم، مث أراد منــه أن ولــو فر ــنا أن أحــداو مــن امللــوك أاــ

يعمـــل ألالـــه نصـــف يومـــه لكـــان اـــديراو باالواعـــة، حقيقـــاو بـــأن ي ـــكر ويـــذكر، فكيـــف بـــاهلل 
 العظيم الذ) له كل شيس، ومنه كل نعمة  

ومن مل يفعل فلي  يضر اهلل شي او، وايجظ) ال اكرين، ويعاقب املخالفني، يف يوم يقو  
 ، فيقو : كال، وال ينفعه الندم، والي ااعة منا،.(81)(رجعونيربي االعاصي: ف

، يؤكـــدون يف أمـــر وأوصـــياس  الـــربرة  ومـــن أاـــل هـــذا وذاك، مل يـــظ  النـــيب العظـــيم 
الصــالة فضــل  أكيــد، والقــر،ن احلكــيم حــ  عليهــا يف كثــري مــن اآليــاي، أمــا اليــوم وقــد وهــت 

ال  واملخلوق، فقد ذهبت الصالة كاألم  العقيدة باهلل واليوم اآلخر، و عفت الصلة بني اه
الــدابر، وصــاري كبــرية إال علــى اهاشــعني الــذين يظنــون أأــم مالقــو رهبــم وأأــم إليــه رااعــون، 
فـرتت الفنـادق يف الـبالد اإلاـالمية يف الصـبمل مسـتغرقة يف نـوم هـادئ وعميـ ، ال يتـنف  فيهــا 

هلل بالغيـب، وكـذلك حـا  الثكنـاي متنف ، وال يركا لربه فيها راكا، إال من شذ تـن رـاف ا
العســكرية، واملــدارس الــ  ينــام فيهــا النــا حون عــن بالدهــم لت صــيل الثقافــة، والقطــار واــامر 
واامل النقل مـن الطـامرة والسـامرة الـ    ـي ويلـة وقـت الصـالة، فت ـيص أو  الوقـت بـآخر ، 

ة مسيلمة واجا ، ال أمـة والدور ال  فضل على الفنادق وأخواما، يف هذ  الظاهرة، فكأنا أم
أقــم الصــالة لــدلوس الشــمل إلــى  ســق الليــا وقــرآن الفجــر إن ينــظ  عليــه:  حممــد 

ومن الليا فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً  قرآن الفجر كان مشهودا
محمودا

(80). 
محمد رسول اي  وال ين آمنوا معه أشـداء علـى الكفـار  رحمـاء بيـنهم  تـراهم و: 

كعــــاً ســـــجدًا  يبتغـــــون فضـــــالً مـــــن ربهـــــم ورضـــــواناً  ســـــيماهم فـــــي وجـــــوههم مـــــن أ ـــــر ر 
                                                           

اــورة املؤمنــون:  ...لعلــي أعمــا صــالحا حتــى إذا جــاء أحــدهم المــوت قــال رب ارجعــون اشــارة إ  قولــه  عــا :  (32ف
99-122. 

 .79-78اورة اإلاراس:  (31ف
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السجود
(82). 

لكـــن العصـــر عصـــر رقـــي وثقافـــة!  بـــد  فيـــه كـــل شـــيس، فصـــاري ا،مـــا  وـــامرة واـــامرة، 
ومن … والسفينة باخرة، والسيف قنبلة، وال ما كهرباسو، فلتكن  بد  اآلية: فال  قم الصالة

رمحـــــاس علـــــى الكفـــــار.. أشـــــداس بيـــــنهم..  ـــــراهم ال يركعـــــون.. وال الليـــــل فـــــال  تهجـــــد بـــــه...، 
 لي  ايما هم يف واوههم من أثر السجود(.… يسجدون.. وال يبتغون

ويطـوف يف املســجد ليـوقظ النـاممني للصــالة وين ـد، فيمــا   فلـيقم علـي أمــري املـؤمنني 
 .(88)«  املساادخلوا ابيل املؤمن اجملاهد ـ إ  أن قا : ـ ويوقظ الناس إ»يروت عنه: 

ما كانوا يقتصرون على الفرامض السبا ع رة ركعة، بل يظيـدون  واألممة  إن النيب 
عليها نوافلهـا املسـنونة: للصـبمل اثنتـان، وللظهـر مثـان، وللعصـر مثـان، وللمغـرب أربـا، وللع ـاس 

ليها صالة واحدة أو اثنتان، ولليل ثال  ومثان، مث  اليقفون يف هذا احلد أيضاو، بل يضيفون إ
 .، وعلي و واه وابنيه، واألممة التسعة واعفر النيب 

مــا أنزلنــا   ــه فنظلــت:  (84)يف الصــالة حــا  ورمــت قــدما  مث كــان يقــف النــيب 
عليك القرآن لتشقى

يصـلي كـل ليلـة  ، وكـان علـي(89)واقتدي به ابنته الصديقة (85)
يقـــرض ثفنـــاي مســـااد  كـــل  كـــان  ، واقتـــدت بـــه ولـــد ، حـــا أن الســـجاد (87)ألـــف ركعـــة

 .(83)انة
 . أفهل صلى أول ك عنهم وعنا! كما يقو  املسي يون: افتداهم عيسى 

وإنهـا لكبيـرة إال علـى ال اشـعينحقاو ص يمل مـا قالـه احلكـيم العلـيم: 
إن فريقـاو  (86)

 فاعبــدمـن اإلبــاحيني  ركــوا الصـالة بــظعم اأــم ، ـاهم اليقــني، مســتدلني               بقولــه: 

                                                           
 .49اورة الفتمل:  (34ف
 .مقتله فصل يف  312، 3املناقب: يب (33ف
 ، يف  فسري اورة وه.57، 4 فسري القمي: يب (32ف
 .4-1اورة وه:  (35ف
 .64  3ب 75، 23رااا حار األنوار: يب (36ف
 .1  152، 2الكايف: يب (37ف
 .14  1ب 6، 26حار األنوار: يب (38ف
 .25اورة البقرة:  (39ف
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ربك حتـى يأتيـك اليقيــن
مل يأ ـه اليقـني ولـذا كـان يصـلي حـا ،خـر  كـأن الراـو    (41)

 لفظة من حيا ه، وهم قد ، اهم ! 
وقليـا مـن و،خـرين  ركوهـا ااـتثقاالو، ومل يبـ  هلـا إال اهاشـعون، وهـم ـ اليـوم ـ قليلـون، 

عبادي الشكور
(40). 

سـلمني ـ والعيـاذ بـاهلل ـ لكـين أريـد أن وال يسب  إ  ذهن أحد، إ  أريد حطاو مـن كرامـة امل
أقـــو : إن الصـــالة أهـــم تـــا نراهـــا اليـــوم، فيلـــظم االهتمـــام ب ـــأأا يف كـــل فنـــدق ودار، واـــامرة 

إن الصالة كان  على المؤمن كتاباً موقوتاً وقطار، ومدراة ومدينة وثكنة وريف، 
(42). 

                                                           
 .99اورة احلجر:  (22ف
 .13اورة ابأ:  (21ف
 .123اورة النساس:  (24ف
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 الوقيعة

اــد الغضــبان، فلــو عرفــوا أن أحــداو يفــر غالــب النــاس مــن الســب والوقيعــة فــرارهم مــن األ
اــــبهم، داري هبــــم األرض الفضــــاس، ويضــــطرب لــــذلك قلــــوهبم، و تهــــاوت اــــوارحهم، و تغــــري 
ألـــواأم، ويست ــــيطون غضــــباو، فكــــأن القيامــــة قـــد قامــــت علــــيهم، وإن احــــرتامهم رهــــن ألســــن 
النــــاس، فــــان الكــــوا ب ــــعتهم، ولــــو عــــن كــــرب وعنــــاس، ذهــــب رلهــــم، واــــقطت مكــــانتهم يف 

ب، وراــا ريــل إ  بعضــهم أنــه ينظــر إليــه النــاس، حــني ميــر انتــدت، أو ،لــ  يف ملــ ، القلـو 
وقد يتهي وا لالنتقام، فيكيلون اباباو مقذعة، وافرتاساي واقطاو مـن القـو ، ملـن مـ  كـرامتهم، 

 ونا  منهم ما نا .
 إن حفــظ العــرض ملــن أهــم األمــور، وحرااــة الكرامــة مــن كــرب الــنف  وال ــهامة، والغضــب
علــى مــن صــدري منــه الوقيعــة، مســة مــن مســاي الغــرية، وخاصــة مــن خــوا، صــاحب الفضــيلة 
واألخــالق، فــ ن مــن مل يبــا  اــا قــا  ومــا قيــل فيــه يكــون منقــو، اهلمــة، عــد  النجــدة، قليــل 
احلياس، لكن أمر مهم دعانا إ  بيانـه وهـو: ان كـل مصـلمل ومفسـد البـد وان  نالـه األلسـن اـا 

فلـــي  مـــن مرمـــى الب ـــ  يف هـــذ  الكلمـــة، وإ ـــا الب ـــ  يف املصـــلمل،  ال  ـــب، أمـــا املفســـد
 فنقو :

كـــل مـــن قـــام ب صـــال  البـــد وأن يرميـــه النـــاس بســـهام االنتقـــاد، ويرشـــقو  بنبـــا  الســـب، 
 ويسلقو  بألسنه حداد، وينقسم الناملون منه إ  رالني: 

ســداو، لعلـــه راــل ال يقــدر أن يـــرا  يعتلــي، وإن كـــان علــى بصـــرية مــن أمـــر ، فهــو يســـبه ح
يتمكن من إنظاله من منعته الرفيعة والسمو، إ  حي  مستوت نفسه، فان من صـغري نفسـه، 
وقلـت مهتــه، ال يــتمكن أن يعلــو إ  حيـ  عــال قرينــه، فيتأخــذ حيلـة إلنــظا  قرينــه، حــا ،علــه 
يف ربقتـــه، فهـــو كمـــن يـــرت صـــديقه علـــى الســـطمل، وإذ ال يـــتمكن مـــن الصـــعود، لتـــا  إلنـــظا  

   مقر .صديقه إ
وراــــل ال يطلــــا علــــى دخيلــــة أمــــر  وانــــه يريــــد االصــــال ، أو يعلــــم لكنــــه ينــــايف مصــــاحله 
ال خصــية، أو مصــاحل النــو  بنظــر ، فهــو ينــا  منــه لــ ال يفســد النظــام االاتمــاعي، فهــو كمــن 

 يظعم أن فالناو يريد أن يقتله، فيسب  إ  قتله ليسرتيمل منه.
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أحــد هــذين الــواهني ـ يف األغلــب ـ والنظــرة  إن الســب املواــه إ  املصــلمل ال رلــو مــن
اإلصالحية ال  ستوح  من السـب، فـان الراـل ال يقـدم علـى اإلصـال ، إال إذا ووـن نفسـه 
على أمور أهوأا ال تم والوقيعة فيه، لكن ارعان ما يتق ـا السـ اب، و،لـو العمـى، فيطريـه 

لمل مهظاو حلم وثباي شـديدين، الساب، ويفتخر به ال امت، ويعظمه النامل منه، ولو كان املص
لكان الال م عليه أن يفـر  بالسـب أكثـر مـن أن يفـر  باملـد  فـان مـن ميدحـه مجيـا النـاس، ال 
قيمة له، إذ يك ف ذلك عن نف   عيفة  نقاد لكل أحد، وعن  ذليل ،علـه النـاس اسـراو، 

اـاب ومطـر)، يعربون عليه إ  مقاصدهم، ومن يكـون النـاس يف حقـه فرقتـان، مـاد  وذام، و 
هــو الــذ) لــه املكانــة والقــدر، ولــو قيــل: إن الســاب لمــل حجــر عظمــة املســبوب، لكــان هلــذا 
القو  حمل من الصواب، فان العظمة لمل أحجارها الصدي  والعدو على حد اواس، فـاألو  
يرصفها والثا  ين تها، حا  كون قصراو فخماو مطالو علـى األايـا ، ال يظحظحـه  غـري الظمـان، 

 ختالف املكان، و  عب األقوام، و  تت األفكار.وا
وقــد يكــون الســاب أقــرب إ   ــدعيم املســبوب، و ركيــظ اــذور ، مــن الصــدي  املــاد ، إذ 
املاد  متهم، خبالف الساب، فانه البد له أن يذكر شي او من أعما  املسبوب، كـي يتمهـد لـه 

او لـه، و ثبيتـاو لدعامتـه، مـثالو يقـو : الطري  لسبه والقد  فيه، وكثـرياو مـا يكـون لـذكر عملـه  رفيعـ
انـه صــاحب قلــم، لكـن يصــرفه يف االفســاد، أو صــاحب مقـو ، لكــن يطلقــه يف اال ــال ، أو 
 ـــاار لكنـــه غـــا،، أو عـــامل لكنـــه تـــن يبيـــا الـــدين بالـــدنيا، أو  ـــرت  لكنـــه لـــب الظهـــور، أو 

  واللسـان، والتجـارة مدرس لكنه معويب الذوق، أو ما أشبه. ويف هـذا يكـون قـد أثبـت لـه الـريا 
والثقافـــة واالخـــرتا  والتـــدري ، وغالـــب النـــاس يقبلـــون املـــد  مـــن الـــذام، ولملـــون ذمـــه علـــى 

 أغراض شخصية، ومنافا مادية، فتسقص وقيعته، و رتكظ مدلته.
وهناك أمر ،خر يراا إ  العظمة، ردمه الذام واملاد  على حد اواس، حي  لوال الـذام، 

بل راا كانت خدمة الذام أكثر، ويراا النصيب األكرب فيه إليه، وهـو:  لذهبت أدرايب الريا ،
ــــداس عــــورة  ــــذام، ال يســــكن اأشــــه إال ببســــص املســــبة علــــى مامــــدة مالســــه، وإب أن الســــاب ال
املســـبوب وهجنتـــه يف  تســـا  ومصـــب ه، وبـــذلك يست ـــيص املـــاد  غضـــباو، فيعار ـــه بـــدحض  

جى من بني األمرين صورة عظمة املنا   فيه، كالمه، وإعالس حماان املمدو ، ويأخذ أهل احل
وبــذلك يســتطيل فرعــه، ويكثــر أنصــار ، ويقــوت اــذر ، وكثــرياو مــا يعظــم وهــو يف الــرتاب دفــني، 
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ـــه وهـــو عظـــام رمـــيم، ويراـــا أكثـــر الفضـــل يف ذلـــك إ  الســـاب، فانـــه لـــوال  هفـــي  ولتفـــل ل
 مدحه، واندرات حماانه، واأاري عظمته.

ون أن بقاس عظمة العظماس من عوامله أنامل اهصـماس، فلـوال الظلمـة وكثرياو ما يظن الباحث
ما عرف عظمة النور، ولوال احلرور مل يقدر الظل، ولوال املـرض مل يعـرف نعمـة الصـ ة، ولـوال 

، وذ) بالوـ ، (48)التعب ما ظهـري قيمـة الراحـة، ولـوال  ـرود، وفرعـون، وقـارون، وهـريدوس
ظيـد، مل يكـن يظهـر لنـا بعـض السـجايا الكرميـة، واألخـالق وأبو اهل، وأبو هلب، ومعاويـة، وي

الفا ــلة واحللــم يف قبــا  الطــي ، والعلــم يف قبــا  ا،هــل، والعفــو يف قبــا  القســوة، واالحســان 
يف قبـــا  ال ـــدة، والعدالـــة يف قبـــا  الظلـــم، والظهـــد يف قبـــا  التكالـــب،        ومـــا أشـــبه، الـــ  

وعلــي واحلســن واحلســني، علــيهم أفضــل الت يــة بــر ي مــن إبــراهيم ومواــى، وحممــد وعيســى، 
وأ كــى الســالم، ولــي  هــذا الظــن بكثــري بعيــد عــن الصــواب، فــان أبــا اــفيان كــان يؤلــب، وملــا 

 أول ، والذوق يرت ا دياد ا،ميل مجاالو، إذا قابله القبيمل الب ا. ملك النيب 
يقـــدر عليـــه وراـــا يكـــون الســـاب الـــذام، مـــن أقـــوت األاـــباب هلـــدم كيـــان نفســـه، بن ـــو ال

املــذموم لــو أراد، فانــه بالــذم يبــد) دخيلــة نفســه، وقــبمل مــا انطــوت عليــه قلبــه، وخباثــة ابلتــه، 
وينالــه بلســانه وبنانــه،  وقــذارة وينتــه، مــثالو لــو مل يكــن  ويب ،كلــة األكبــاد، ينــتق  النــيب 

نسـانية، النغمر يف ماهل التاريخ، وكان كسامر من مل يسطر له القلم ذكراو مـن البعـداس عـن اال
لكنــه بعملــه هــذا نصــب نفســه مســبة األايــا ، وك ــف اــوس ه لــدت األمــم واألعقــاب، ولــوال 

عــن دخيلــة فــؤاد ، وغــل صــدر ، آلمنــا بــذلك  عبــداو واذعانــاو، ال ر يــة  ذلــك مث أخــرب النــيب 
 وعياناو.

                                                           
 س ملك اليهودية يف ظل الرومان، أمر قبيل وفا ه بذبمل مجيا أوفا  بيت حلم يف حماولة لقتل الطفل يسو .هيدرو  (23ف
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ه، ال احليـاة نفــ  مظلــم،  نــري  األعمــا ، ومسـرب يقطعــه ا،ــد، فكمــا أن الواقــف يف مكانــ
يتمتا بالتفريب يف البلدان، وال بكسب األصدقاس واهالن، وكما أن العاول ال يتهيـأ لـه العـي  
اهلينس واملهاد الوثري، كذلك من ال ،ّد ال يتنعم خبري، وال يتلذذ ببقـاس، ا،ـد كال ـجرة النابتـة، 

ف النبــت الــ  ال  لبــ  حــا رضــر ورقهــا، وي ــهى مثرهــا، مهمــا كــان نــو  الــورق والثمــر وصــن
 وال جر، والكسو  كاحلجر امللقى يف الص راس، ال يستظل به وال ينتفا منه.

مــن نظــر إ  البلــدان نظــر معتــرب رأت ،ثــار ا،ــد باديــة عليهــا، فمــن شــوار  معبــدة بالقــار، 
وأرصفة مبلطة بالرخام، ودور مبنية من اآلار واحلديد، ملونة باأللوان، مبوبـة بـألوا  اه ـب، 

ووـــامرة  طـــري، وبـــاخرة  خـــر املـــاس  ـــراو، وقطـــار يســـري اـــرياو، إ  غريهـــا تـــا ال  واـــامرة  ســـري،
لصيها احملصون، وال يعدها العادون، كـل هـذ  ،ثـار ا،ـد، ومسـاي ا،هـد، وعالمـاي العمـل، 

 فمن ال ،د واليعمل، كان كالو على احلياة، يلفظه القريب، وي م ظ منه البعيد.
ران احليــــاة بعــــض التكــــدير، فاأمــــا يتعبــــان األعصــــاب، إن العمــــل وا،ــــد وإن كانــــا يكــــد

وينهكـــان ا،ســـم، وينبيـــان منصـــلت الفكـــر، إال أنـــه لـــو بطـــال عـــاد النـــاس وحوشـــاو، و،  نظـــام 
االاتما  إ   بدد، وإن املرس يقاس اقياس فكـر  واـد  وعملـه، أكثـر تـا يقـاس اقيـاس ثرو ـه 

مــــل مـــن امللــــوك هبالـــة مــــن االحــــرتام دون ونســـبه وااهــــه، ولـــذا نــــرت التـــاريخ لــــيص الكـــاد العا
الكسو  العاول منهم، وي   املفكـر املخـرت  الصـف األو  يف الصـف اي، بينمـا غـري  قـد ال 

 لظى بذكر امسه يف ،خر ديوان التاريخ.
إن العلـــو يف احليـــاة، والعلـــو يف املمـــاي، وال ـــرف يف الـــدنيا، وال ـــرف يف األخـــرت، ينـــاط 

كلما اعتلى ال خ  دراة منها ا دادي رفعة ورقياو، مـثالو: مـن كتـب  با،د، وهو كاملرقاة ال   
كتاباو ينتفا منه اجملتما، فهو أرقى تن مل يكتب، ومن كتب كتابني كان أرقى تن كتب كتابـاو 
واحــداو، ومــن اخــرت  أمــراو، فهــو أرقــى تــن مل رــرت ، ومــن ك ــف اــرين مــن أاــرار احليــاة، فهــو 

 ر  حقـالو، كـان أرقـى تـن مل يـظر ، ومـن  ر  حقلـني كـان أرقـى أرقى تـن اكت ـف أمـراو، ومـن 
 تن  ر  حقالو، وهلم ارا.. 

ــــاريخ يف اــــو مــــن العظمــــة، ليســــوا إال أفــــراداو عــــاديني اــــدوا  ــــذين لفظهــــم الت ــــار ال والكب
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وااتهدوا، حا بظغت  سهم، واـاعدهم التوفيـ ، فغلبـوا علـى مـا قصـدوا، وإذا هبـم يـذكرون 
ثـرياو مـا يكـون حمتـدهم غـري نابـه، وأصـلهم غـري متـأل ، ولـو نظـر اإلنسـان يف صف العظماس، وك

يف أنساب الكبار، لرأت أن أحدهم ن أ يف بيت عامل، وثانيهم  رعر  يف كور  ار ، وثالثهم 
يقا يف مصعد ابل، ورابعهـم شـب يف منقطـا رمـل، وخامسـهم كـرب يف خبـاس باديـة، وهكـذا، 

 الفكـر والعمـل، وكثـرياو مـن مـدة األرا ـي  صـيب الفكـر فان كثرياو من  صيب األرا ـي مـدة
 والعمل.

مث ان للنبو  والعظمة غري ا،د شرواو ،خر، وهو علو اهلمـة، وار فـا  النظـر، وبعـد الفكـر، 
وإال فالكناس وإن ااتهد يف كن  ال وار  واأل قة، وصرف على ذلـك بيـاض أـار ، أو اـواد 

ولو قـدر عقـد اصـبا، ففـان املـرس يطـري هبمتـه، كمـا يطـري الطـامر ليله، فانه ال يتقدم حنو املعايل 
، فهـــذان شـــروان ال،تمعـــان فـــيمن كـــان رامـــد  التوفيـــ ، إال نبـــك وا دهـــر  مـــه، (44) غناحيـــه(

 وار فا حظه.
وقد ينظر الناظر إ  نابغة من النوابـك، في سـد  يف علـو ذاك، وبقـاس نفسـه يف احلضـيض، 

د ، دون نفسـه، لكـن األمـر لـي  كـذلك، فلينظـر إ  اـد  أو يتعجب من دوران الفلـك بسـع
يف النهار، واهر  يف الليل، وحركته يف احلر والقـر، ود وبـه علـى العمـل، مث يتواـه لن ـو نفسـه  

 كي يرت بطالته أاراو، ونومه ليالو، و كااله عن العمل، وخفته يف كل حل ومر ل.
ام شـبابه يقطــا ليلـه مطالعــة وحثــاو، إال وقـد نقــل يل أحـد راــا  الـدين، أنــه راــا كـان يف أيــ

قدر اـاعتني، بينمـا كـان رفاقـه يف منتـظ  يلعبـون، أو يف اـفر ميرحـون، أو يف السـة أنسـية، أو 
ملذة عاملية، مث رأيتهم مجيعاو بالكاد والعاول يف أبان شـيخوختهم، فكـان الكـاد الـذ) حكـى 

رفاقــــه أول ــــك يف مخــــو  وخســــران،  يل احلكايــــة، مراعــــاو مرموقــــاو، ومــــالذاو مكرمــــاو، حيــــ  كــــان
 واقوط وهوان.

وحـــدثت عـــن أحـــد املخرتعـــني الكبـــار، أنـــه راـــا كـــان يف غرفـــة اختبـــار  أاـــبوعاو كـــامالو، ال 
 يأكل إال قدر ما يقوم صلبه، وال ينام إال مضمضة، حا ظفر اطلوبه، ونا  ما أراد.

 ا،د والظفر  وأمان..
 والبطالة واحلرمان شقيقان..

                                                           
 .177، 1. واملناقب: يب86  3ب 382، 18رااا حار األنوار: يب (22ف
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 ر، ومن كسل حرم..فمن اد ظف
ولي  للجد غاية وللعمل أاية، فكلمـا كـان االاتهـاد أكثـر كـان املطلـوب أكـرب، وحينمـا  

 كان العمل أدوم كانت النتيجة أقوم.
وا،ـــد والكســـالة حالتـــان وقودمهـــا الفكـــر، فمـــن أولـــ  عنـــان نفســـه ومل يفكـــر يف ما ـــيه 

  العمــل، ورفــض الكســل فــا  ومســتقبله، ،  أمــر  إ  الكســل والبطالــة، ومــن ا ــطر نفســه إ
 باملراد..

 فان من اد واد..
 ومن ااتهد رشد..

 ومن ر ور..
 ومن شو عريب.
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 ها يمكن اإلصالح؟

كلنــا نعــرف الــداس، وإ ــا اهــالف يف اإلصــال ، فاألغلبيــة الســاحقة يــرون أنــه غــري تكــن، 
 وهلم حجو ومستنداي.

باإلصـال  مل يـتمكن، مـا أنـه كـان مـا كثـرة اهتمامـه  يقو  فريـ : أمـري املـؤمنني علـي 
 مثاالو لكل شيس للعدالة والن اط والدين..، وكان بصرياو اواقا األمور ومصادرها.

، بكونــه ،خــر و،لــه  ويقــو  ،خــرون: إن الوقــت هــو الوقــت الــذ) أخــرب بــه النــيب 
 الظمان، والبد أن يقا ما وقا، ولن جتد مل ي ة اهلل  عا   ويال.

العقار املنتو مدار وحـدة كلمـة العلمـاس فـان ا ـدي صـلمل النـاس، وإال  ويقو   مرة: يدور
 فال يراو رايب إال بال ، لكن اال اد حما .. 

ويقو  ثلة: ا سا اهرق على الراقا، فال يفيد كالم وعظـة، وصـيا  ونيـا ، وبكـاس ولطـم، 
 وقلم وقدم.

   غرينا.ويقو  مجاعة: حنن ال نتمكن من إصال  أنفسنا فكيف نتمكن من إصال
ويقـــو  بعـــض: إن الغـــرب وال ـــرق فغـــرا فامهـــا اللتهـــام هـــذ  العـــدة القليلـــة مـــن املســـلمني، 
ولــي  للمســلمني عوــدد وال ُعــدد، وال اــال  وال كــرا ، وليســوا مهــظين اــا يتطلبــه الــظمن، مــن 
اآلالي واملعــداي، واملعامـــل واملصـــانا، واملـــدافا والقنابـــل، ومـــا هـــذ  األو ـــا  ال ميكـــن  قـــدم 

 .شرب
ويقـو  ف ـة: لـو فر ـنا أن أحـداو قـام باإلصـال ، رمـا  ـ حـا أقـرب النـاس إليـه ـ بـا،نون، 
وأخذ األارة، والعينيـة، ومـا أشـبه، وبـذلك  سـقص كلمتـه، ويـذهب هـو بنفسـه شـهيد التهمـة، 

 فانه ما عدم  كنه من اإلصال ، أفسد نفسه، وأذهب بروحه على عامل ،خر.
 وهكذا يقولون.. 

 ويقولون..
أنا أدر): إن كل أضة، وكل فكـرة، كانـت مهـددة يف بـدو أمرهـا بكـل هـذ ، وقـد القـت  
كل هذ  املتاعب واملصاعب، واوهبت غميا هذ  اجملاهباي، وما ذلك فقد  مل كثري منهـا، 

وفــ  لالصــال   ــام التوفيــ ، إذ لــي   مــا أن مــا يذكرونــه بعيــد عــن الصــواب، فــان عليــاو 
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مر له يف  مان حيا ه، ولو نظرنا إ  ما بذر  علي أمري املؤمنني شرط االصال : أن يستتب األ
.لرأينا غابته ال جراس ال   كونت بربكة بذر ه، وال  ظا   ؤيت أكلها كل حني باذن رهبا ، 

وحــدي  كــون الوقــت ،خــر الظمــان: ال يدعمــه شــاهد، وقــد ظــن كــل قــوم هــذا بالنســبة إ  
ت هـي املـدار الوحيـد ـ علـى مـا يظعمـه القامـل ـ فانـه مل  مـاأم، وأمـا وحـدة كلمـة العلمـاس فليسـ

ينــظ  اهلل لــذلك مــن اــلطان، مضــافاو إ  أن  وحيــد كلمــة العلمــاس علــى املصــلمل امل ــمر ذيلــه، 
غري عظيظ، وهل  فوق احلكومـاي األخـر واملبـادئ ال ـامعة يف غـرب األرض وشـرقها نامجـة مـن 

 ا اد كلمة علمامهم !
وعظــة، فهــل يــدعم كالمــه دليــل  أو أوحــي إليــه مــن يــوحي إ   ومــن يقــو : ال ينفــا كــالم

 أوليامه  وهل كل هذا األثر الباقي إال من الكالم والعظة ! 
وال كالم لنا ان ال يتمكن مـن إصـال  نفسـه، فهـو اعـظ  عـن مـدار الكـالم، وإ ـا نطـاق 

 ة احلدي  يدور على من يظعمون اإلصال ، نعـم حـدي  الغـرب وال ـرق صـ يمل، لكـن صـ
هـــذا، ال مينـــا عـــن الفكـــر و ـــداو  الكـــالم حـــو  وريـــ  اإلصـــال ، والتـــاريخ ي ـــهد: علـــى أن 
املســلمني كــانوا يرصــدون غــظو الغــرب وال ــرق، فمــا عكــ  األمــر منــذ نصــف قــرن  قريبــاو، هــو  

 كفيل بأن ،ر) امليا  يف ماريها األولية.
، وكــم  ـمل الـذين رمــوا وأمـا رمـي املصـلمل بــا،نون ومـا أشـبه، فكـم لــه يف التـاريخ مـن نظـري

 با،نون وحنو . 
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 األخالق الفاضلة

راــا يظــن الظــان أن معــ  حســن األخــالق: هــو الب اشــة مــا النــاس، ومبــادرمم بالســالم 
والت يــة، واملصــانعة واالبتســام، واملداهنــة واالاتســالم، لكــن األمــر لــي  هبــذا اهلــوان، وليســت 

مطلعهــــا القلـــب، وأشــــعتها منبثــــة يف ا،ــــوار  احلـــا  هبــــذ  الســــهولة، بــــل اهلـــ  احلســــن  ــــ  
وامل ــاعر، واهلــ  احلســن لــي  إال إيفــاس كــل ذ) حــ  حقــه، خالقــاو كــان أم  لوقــاو، قريبــاو أو 

 بعيداو، مجاداو أو نبا او أو حيواناو أو إنساناو، ماساو أم  راباو أم هواساو أم نوراو.
  لجمـــه يف كـــل مـــأيت، فـــال اهلــ  الفا ـــل: هـــو أن ال  طلـــ  اللســـان يف كـــل مـــذهب، وال

 ســب وال  كــذب، وال  غتــاب وال  عيــب، وال ممــظ وال  لمــظ، وال طعــن وال جتــر ، وال  قــو  
هجــراو، وال  ــأمر نكــراو، وال مجــو أحــداو، وال  تخــذ يف الكــالم ملت ــداو، وال ختــوض يف أباويــل 

ولــــو علــــى  الكــــالم، وال مــــدر هــــدير احلمــــام،  قــــو  احلــــ  وإن كــــان عليــــك، و كــــم بالعــــد 
األقربني، و أمر بـاملعروف احلسـن، و نهـى عـن احملـذور القبـيمل، ختتـار الصـدق ولـو  ـرك، علـى 

 الكذب ولو نفعك.
هـو أن  ــد العــني يف حــدها، و ضــرب بينهــا وبــني الرذامــل بســور، فــال  نظــر إ  أحــد نظــر 

ار) خيانــة، وال  ســرق النظــر، و طــالا ،يــاي الكــون، وعالمــاي احلــ ، و ســر  الل ــظ يف مــ
الفكــر، و نــا العــني عــن الســوم فيمــا يــور  حســرة، أو ،لــب غصــة، أو يســبب أملــاو، أو يعــب 

 مغرماو.
هـــو أن  ـــظم األذن بظمـــام اهـــري، وال  طلـــ  اـــراحها يف املقـــافر املهلكـــة، فال ســـما إ  ذم 
أحد، وال  صك إ  عيب، أو نق ، أو كذب، أو هبتان، أو غيبـة، أو ممـة، أو كـالم باوـل، 

وي هلـــو، وال  صـــيخ إ  وشـــاية وا،، أو لغـــو حـــدي ، أو مـــا يفســـد قلبـــك، أو يبتـــل أو صـــ
فؤادك، و سما إ  ما ينفعك من الفضـيلة والـدين، والعلـم والثقافـة، و ـواريخ الكبـار، وقصـ  

 العظام، والعرب واآلثار، والعظة واألخبار.
عــب، وأخــذ الرشــا، هــو أن  قــبض اليــد عــن الســرقة واهيانــة، والضــرب واللطــم، واللهــو والل

ونيل احملظور من امل ، و بسطها حنو اهري واملعـروف، وا،ـود واإلحسـان،  سـمل هبـا علـى رأس 
اليتــــيم، و مــــل هبــــا اــــلة األرملــــة مــــن الســــوق إ  الــــدار، وختــــدم اإلنســــانية بــــريا  أو اخــــرتا ، 
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 و نظيف أو ختفيف، الغ  و طفيف وقتل وأب وختريب.
مــل للصــاحل العــام،   ــي يف حــوامو النــاس، و ــذهب للكــد هــو أن  ســتعمل الراــل يف الع

علـــى األهـــل والعيـــا ، و ضـــر يف حفـــالي األخـــالق والفضـــيلة، واملـــدارس العلميـــة، واملعاهـــد 
 األدبية.

هــو أن  فــظ القلــب ـ وهــو األاــاس ـ عــن كــل رذيلــة مرديــة، وصــفة مهلكــة، فــال  نــو) 
ال  قــــد، وال  ضــــمر العــــداس، وال ختفــــي ال ـــر، وال  رامــــي، وال  ر ــــاب يف احلــــ ، وال  ســـد، و 

البغضــــاس، و بــــذر فيــــه اهــــري واملعــــروف، واإلحســــان واإلخــــال،، واحلــــب والــــوداد، والصــــال  
 والرشاد، وال جاعة وا،ود، واحلمية واإلنسانية، وال هامة والبسالة.

إن هذا هو ا،ما ، وهـو األخـالق، وهـو الفضـيلة، الفضـيلة هـي أن  عـد ، ال أن  بتسـم 
 سامة املصانعة والرياس، هي أن  سن معاشرة أهلك وولدك واامر من  عاشر.ابت

ال أن  فــظ روــب التــاريخ ويابســه، مث جتلــ  يف اجملــال  و ــو  قصــب الســب  يف الثرثــرة 
 والنقل، والظرافة والطراوة.

ال أن  سـن رفـا اليـد بالسـالم، وكسـر ا،فـون والعيـون يف احمل ـد واجملتمـا، مث  كـذب مـا 
 هواك، و قا يف أعراض الناس ما يوحي إليك كربياك.شاس 

ال أن  صــــانا الظبــــامن بلســــان الــــني مــــن األراقــــم، مث  غ ــــهم بقلــــب  ــــدب عليــــه عقــــارب 
 اهديعة والنفاق، وي ري بالبغي وال قاق.

 ال أن  صانا يف املالس، مث  عاد) يف اهالس:
 أمـــــــا اللســـــــان فمطلـــــــي بـــــــه عســـــــا

 
 أمــــــــــا القلــــــــــوب زنــــــــــابير وحيــــــــــات 

ألــوف غريهــا، تــا ،علــه علمــاس األخــالق،  ــت عمــود) الفضــيلة والرذيلــة، واملســاوئ  إ  
 واحملاان.

وقد انقلبت اآلية يف هذا العصر، وكأنه وقا  لظا  يف أبنيـة األخـالق، فانتقـل مـا يف قاممـة 
الفضـــيلة  ـــت عنـــوان الرذيلـــة، ومـــا يف قاممـــة املســـاوئ  ـــت عنـــوان احملااـــن، فســـمي ا،بـــان 

وال جا   اوراو، والكرم اارافاو، والبخـل اقتصـادا، والغـرية  وح ـاو، واالاـتهتار  ـديناو،  حمتاواو،
واليقـــني خرافـــة، وال ـــك حريـــة، والعفـــة ابنـــاو، واهالعـــة اـــرأة أدبيـــة، ومســـي الصـــادق أمحقـــاو، 

 والكاذب ذكياو، والغا، عاملاو باملكسب، والناصمل ااهالو اقتضى الظمن.
لغــابرين، أو يطــالا يف صــف اي بعــض املــدامن: ان هنــاك أنااــاو ال إن مــن يقــرأ يف  ــاريخ ا
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يغ ــــون يف املعاملــــة، أو ال يكــــذبون يف معاشــــرة، أو يرمحــــون الضــــعفاس غمعيــــاي خرييــــة، أو 
يكرمــون الغربــاس حفــالي احلفــاوة، أو يــدافعون عــن نواميســهم وأعرا ــهم مدافعــة األبطــا ، أو 

ريــل أن  لــك مــن أاــاوري األولــني، أو خيــاالي ميــدحون احملســن ويــذمون املســيس، يكــاد أن 
اآلخــرين، وإن  لــك مل  تمتــا علــى هــذ  الكــرة بيــوم أو بعــض يــوم، فهــي حكايــة عــن اــكان 

 املريخ، أو قضايا ك كاياي: كليلة ودمنة، أو ألف ليلة وليلة.
ـــا بـــأم أعيننـــا العـــد  منبســـطاو، وا،ـــور منكم ـــاو، والصـــدق فاشـــياو،  ولـــو قـــدر يومـــاو أن رأين

ألمانة ذامعة، والنصـمل باديـاو، واحللـم ظـاهراو، والعلـم عامـاو، وا،هـل معـدوماو، واألخـوة شـاملة، وا
والعداوة  املة، واملكر بعيداو، واالخال، قريباو، والنفـاق مـدبراو، واالاـتواس مقـبالو، لرأينـا مـا يـرت 

األرض األعمـــى حــــني ير ــــد بصــــرياو، أو مـــن كــــان يف الظلمــــة فيســــتبد  هبـــا نــــوراو، حيــــ  يــــرت 
الفســــي ة، واملــــرويب والريــــاض، واألشــــجار واألأــــار، والكواكــــب الظاهــــرة، وال ــــم  الســــاوعة، 
والقمر البا  ، والسماس الظرقاس واأللوان الظاهية، والصور ا،ميلة، واحلـدام  ذاي هبجـة، فيخيـل 

 إليه أنه انتقل من عامل إ  عامل ،خر.
، واألخـالق  امغـة، والقلـوب متنـافرة، لكن هيهاي وأىن  وكيف لنـا ذلـك  وا،هالـة فاشـية

فرتت كل واحد رفـي آلخـر  ـباو، ويضـمر لـه اـوساو، فهـذا يعامـل ذاك بالكـذب، وذاك يبادلـه 
 بالغ ، وكل يرت أن دوالب مصاحله ال يدور إال هبذ  األخالق و لك األعما .

عـــني لكـــن ال يـــأس مـــن رو  اهلل، وال قنـــوط مـــن رمحتـــه، وحنـــن بعـــد ننظـــر إ  املصـــل ني ب
 ستمنمل منهم اإلصال ، وننتظر من قادة األمة وكتاهبـا، وعلمامهـا واااـتها، أن ي ـمروا عـن 
اــاعدهم، ويقيمــوا املعــويب مــن الــنظم، والظامــك مــن األهــواس، ويراعــوا املتنكــب إ  الطريــ  ومــا 

 ذلك على اهلل بعظيظ. 
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 الحكومة اإلسالمية

يبسـطها، ويطويهـا وين ـرها، يـأمر كانت تالـك املسـلمني  ـت اـيطرة خليفـة، يقبضـها و 
فيها ما ي اس ولكم ما يريـد، هـو املراـا األعلـى لعامـة الـبالد اإلاـالمية، والقمـة الـ   ن ـدر 
منها ايو  األوامر واألعطياي واملناصـب والعقوبـاي، ال يفـرق يف ذلـك شـرقها وغرهبـا و اهلـا 

يافها وصـ اريها، فكـان رـاف اانبـه وانوهبا، برها وحرها، اهوهلا واباهلا، مدأا وقراها، وأر 
البعيــد، كمــا رــاف اــطو ه القريــب، ويتصــرف يف قاصــيها، كمــا يتصــرف يف دانيهــا، وإن ثــار 
ثامر، أو غلب متغلب، أراـل إليـه مـن رمـد نـار ، ويطفـي ثور ـه، حـا يكـون مصـري املخـالف 

عــارف والظراعــة مصــري أم عمــر والــ  ذهــب هبــا احلمــار، فكانــت خيــوط السيااــة واالقتصــاد وامل
وما إليها معقودة بأصابا اهليفة، إن شاس أرالها وإن شـاس مـدها، ومل  كـن الرقعـة الـ  لكـم 
عليهــا قليلــة، فــان املســلمني كــانوا يرتبعــون علــى أكــرب امرباووريــة يف العــامل، وقــد امتــدي هــذ  

يكــن يضــر اهالفــة ثالثــة ع ــر قرنــاو وانتهــت إ  حممــد الســادس مــن اــالوني ،  عثمــان، ومل 
االمرباووريــــة العامــــة ان ــــعاب املســــلمني يف فــــرتاي، فــــان االن ــــقاق مهمــــا كــــان، فــــان الصــــلة 

كانـــــت جتمـــــا بـــــني اهليفتـــــني، أو امللـــــك   اإلاـــــالمية مل  كـــــن واهيـــــة، واألخـــــوة احملمديـــــة 
واهليفة بأواصـر راـا كانـت أشـد مـن أواصـر الـرحم، فـريت كـل فريـ  أن يف علـو صـاحبه علـو ، 

  ميله احنطاوه. ويف احنطاوه
واحملـور األاااـي يف كـل هـذ  املـدة الطويلـة ـ يف ا،ملـة ـ القـر،ن احلكـيم، والسـنة النبويـة، 
وان اختلف املستفيدون يف كثري من الفرو ، بل ويف بعض األصو  فـان ذلـك كـان كـاختالف 

 أهل بيت واحد يف املسلك واآلراس ال يواب قطا عالمقهم. 
اي املذهبيـــة، أو الطامفيـــة مل  كـــن بـــاألمر الكثـــري مـــن حيـــ  ومجلـــة القـــو : إن االختالفـــ

، االمرباوورية العامة، واملكانة املرموقة العاملية ال  فـا  هبـا املسـلمون بربكـة راـو  اإلاـالم 
ولذا كان ورفا خيص النظا  ،تمعان ـ يف أحايني كثرية ـ حلل م كلة اامعة، أو دفـا نكبـة مـن 

اإلاـالمية، ومــن أرو  ال ـواهد لــذلك مـا كــان يفعلـه أمــري املــؤمنني النكبـاي الــ   وااـه الــبالد 
بالنسـبة إ  مـن  قدمـه مـن اهلفـاس، فانـه مـا كـان يـألو اهـداو يف حـل م ـاكل األمـة  علي 

علميــاو وايااــياو وغريمهــا، كمــا أأــم يراعــون إليــه يف غــري واحــد مــن القضــايا بــالرغم مــن اــعة 
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 ة.ال قة بينه وبينهم يف مسألة اهالف
وقــد  تــا املســلمون بــأو  امرباووريــة يف العــامل، إذ الكــون قبــل بــظو   ــ  اإلاــالم كــان 
يعـــرف حكـــومتني ف ســـب، امرباووريـــة الفـــرس، وامرباووريـــة الـــروم، أمـــا األو  فقـــد ذابـــت يف 
االمرباووريـــة اإلاـــالمية، فصـــاري إيـــران مســـرحاو مـــن مســـار  املســـلمني، هلـــا مـــا ملصـــر والعـــراق 

، وعليها ما عليها، ومل  ب  إال الثانية، وقد  ؤلت أما اإلاالم الرفيا، فقـد  بـا  وال ام وغريها
كثــري مــن مــدأا امرباووريــة املســلمني، فكــان املســلمون ،نــذاك كــالنجم الظاهــر يف الســماس، ال 

  ناهلم أيد) العابثني، وال  عي  يف أرا يهم أرال اهامنني.
ا القـــرن يف األفـــوا  فأخـــذي الغـــرب مث أخـــذي  ـــ  عـــظهم قبيـــل النصـــف األو  مـــن هـــذ

وال رق  غظو بالد املسلمني قطعة فقطعة، حا أأكوهم، واعلوا ي نون علـيهم احلـروب حـا 
مل يب  هلم ما  الدفا ، فطفقوا يتدخلون يف أمورهم من وراس الستار، حا مظقوهم كـل تـظق، 

مكاأـا دويـالي صـغرية  وبذلك ا  ت من خريطة الدنيا هذ  االمرباووريـة العظيمـة، وأخـذي
 ال  لك ألنفسها شي او، كان ذلك أمر املسلمني، مث صار هكذا حاهلم.

ويف هذ  اآلونة األخرية، أخذي الـبالد اإلاـالمية  نـتفض كانتفـاض العصـفور، وقـد ظهـر 
 بذلك للناس بصي  من األمل، ال يدر) ما نوت له الظمان من االشعا  أو اهمود.

إن عملــوا أمــرين، فــا وا وراعــت العــظة واالمرباووريــة إلــيهم، وإال   والــذ) أرت ان املســلمني
كانـــت االنتقا ـــاي أشـــبه شـــيس بانتقا ـــة العصـــفور بـــني صـــقرين، فانـــه يســـلم بينهمـــا مـــادام 

 التنا   والتخاصم، أما لو ا فقا، أو صاري الغلبة ألحدمها، فمصري العصفور برد العدم.
ا ال ــأن فهمــا:  قــارب هــذ  الــدو  بعضــها مــن أمــا األمــران اللــذان ار  يــت  ــرورمما هبــذ

بعض وذلك بتكوين وحدة عامة   ـمل الـدو  كلهـا، وان  تمتـا كـل واحـدة بااـتقالهلا  ـت 
هــذ  الوحــدة، حــا  كــون حــا  دو  املســلمني، حــا  دار واحــدة، حيــ  يتمتــا كــل فــرد مــن 

مه، ومـا ذلـك ير بطـه أهاليها بااتقالله الـذايت يف أكلـه وشـربه وقومتـه وقعد ـه، وكسـبه وأصـدقا
بســـامر أفـــراد أاـــر ه رابطـــة الوحـــدة، ودخـــوهلم مجيعـــاو يف ظـــل أب واحـــد، وأحضـــان أم واحـــدة، 
وألفــة قويــة، ووداد اــاما. واعــل القــانون األاااــي هلــذ  الــدو  املت ــدة هــو القــر،ن والســنة، 

لتبـاغض،  حي  يكونان مدار األحكام االاتماعية واالنفرادية، واألخذ والعطـاس، والت ابـب وا
 كما كان يف االمرباوورية اإلاالمية السابقة.
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ومن املغالطة مـا يلهـو بـه بعـض املثقفـني مـن أن اإلاـالم لـظمن غـري  مـن الـذرة، ان هـؤالس 
إما مل يـدركوا حقيقـة األمـر، أو يتعمـدون يف انت ـا  ا،هـل، هـل أن كـون اإلاـالم ذا حكومـة 

،  عمـل علـى أـو القـر،ن والسـنة، يف (45)نيقوية  ضم بني اناحيها اتمامة مليـون مـن املسـلم
ـــايف الكهربـــاس، والطـــامرة، والـــرادار،  التجـــارة والسيااـــة والعقوبـــة والرتبيـــة والتعلـــيم ومـــا إليهـــا، ين
والــذرة، والســيارة، والغواصــة، ومــا إليهــا.. اإلاــالم رو  ومعنويــة، وايااــة وقصــا، واقتصــاد، 

اخـرتا ، وال يكـون بـني األو  واألخـرت وأخـالق و،داب وفضـيلة، واملـذكوراي مـادة، وك ـف و 
 أ) نظا ، وأية  اصمة.

 بديل القانون املد ، بقانون ديين، أبسص من أن يقا فيه حوار، أو يقا  بأنه ينايف العلم 
أو الذرة، إن أملانيا يطبقون علـى مـدأم قانونـاو غـري قـانون فرنسـا، وفرنسـا  طبـ  علـى تتلكامـا 

ا، وهكـــذا بالنســبة إ  إيطاليـــا، وأمريكــا، والســـوفيت، واهلنــد، وغريهـــا قانونــاو غــري قـــانون إنكلــرت 
 فليكن قانون اإلاالم  مطبقاو يف البالد اإلاالمية.

أوغــــل الغــــرب وال ــــرق يف الــــبالد اإلاــــالمية، وقلــــد املســــلمون أول ــــك وال  ــــظا  أدمغــــتهم 
لعلـم والعصـر، ولـو مكهربة اـظاعمهم االاـتعمارية، ولـذا يـرت بعـض املسـلمني، اإلاـالم ينـايف ا

 قيض اهلل احلكومة ال  ذكرناها، لرأوا ان األمر مل يكن كما  عموا.

                                                           
 م.4222االحصاساي األخرية  ؤكد على أن املسلمني بلغوا املليارين عام  (25ف
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 قلم ولسان

معجظان من معااظ الب ر الكثـار: مقولـه ا،ـار)، ويراعـه السـار)، إن مـن البيـان لسـ راو، 
وإن مــن القلــم ملعجــظاو،  ــمري ا،اهــل يطــو) علــى مثــل  ــمري العــامل، أايــة األمــر ذاك ممــل 

ذا مفصل، و لو  اهطيب  ن ين على شبيه ما  ن ين عليـه  ـلو  األبكـم، منتهـى الفـرق وه
ـــه فـــؤاد األمـــي، أقصـــى  ذاك أشـــدق وهـــذا ألكـــن، وفـــؤاد الكا ـــب ي ـــمل علـــى مـــا ي ـــمل علي

 التفاوي ان ذاك قادر على إاراس ما يف قلبه ما مداد  على بياض ورواه دون هذا.
لـــو ااتمعــا، ومـــن يفقــدمها كـــان كــاألعظ ، ومـــن قلــم، ولســان، ولكـــل أهــل، وغايـــة اهــري 

،ــدمها كــان كاملســلمل، فكمــا ان املســلمل عــن نفســه وعر ــه ومالــه وأوالد ، وع ــري ه وأقاربــه، 
وأهل بلد  وقطر ، بالسال ، كـذلك مثـل الكا ـب القـدير واملـتكلم البليـك، ويف التـاريخ شـواهد  

ودفعت نقماو، ورب اكوي أور   كثرية هلذا املقا ، فرب كلمة  لفظ أو  كتب البت نعماو 
 حسرة.

بالقلم واللسان يهـدت النـاس ويضـلون، ويؤمنـون ويكفـرون، ويعطـون ومينعـون، ويصـل ون 
ويفســـدون، ويرمحـــون ويقســـون، فمـــن أراد هدايـــة الب ـــر احتـــايب إليهمـــا، ومـــن أراد ا ـــالهلم ال 

وكـل دولـة قامـت علـى يستغين عنهما، إن كل مبدأ انت ر يف العامل، أو كان يف احلا  منت ـراو، 
ااق، أو هي قاممة فعالو، كان يف بدس أمر  فكرة، فعظم، فنط  أو قلم، فأنصار فقـوة، فجهـاد 
واهد، فسعة ومبدأ، أو تالك ودولة، وكما أن املبدأ والدولة لتااان يف بدس األمر إ  ها ني 

وال ميد  مقوا ، أقـرب  اآللتني: املقو  والريا  كذلك لتااان يف دوامهما، فدين ال يظله قلم،
إ  االأيــار مــن الليــل إ  النهــار، وكــل دولــة ال  ــدعمها أاــالي األقــالم، وال  عضــدها ألســنة 

 الدعاة، أذنت ا وها عن اهاروة.
 أمــر بــالتبليك، وأمــري املــؤمنني علــي  أمــر بــالتبليك، والراــو  حممــد  إن مواــى 

حــ  علــى الدعايــة،  (47)الدعايــة، و  رشــلحــ  علــى  (49)أمــر بــالتبليك، ومــن ا،ــظارين: هتلــر
                                                           

م. 1925م أملانيــا النا يــة، أدي ايااــته الظاملــة إ  ن ــوب احلــرب العامليــة الثانيــة عــام م(  عــي1925-1889أدولــف هتلــر ف (26ف
 م أثناس حصار برلني.1925انت ر عام 

م( رال دولة انكليظ)،  عيم حظب احملافظني، احد حمققي نصـر احللفـاس يف احلـرب العامليـة 1965-1872ونستون   رشل ف (27ف
 الثانية.
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حثا على الدعاية، لي  ذلك إال ألال مـا للقلـم واللسـان مـن التـأثري  (46)ورو فلت (43)ولينني
العمي  يف النفوس تا يور  مد اذور املبدأ والدولة يف أعماق األرض، إن الـدو   لـك اليـوم 

ة، وما ذلـك  راهـا يرصـد قسـطاو كبـرياو أقوت اآلالي احلربية ال  مل ي اهدها التاريخ، وهي الذر 
 من اهتمامها ومادياما ومعنوياما، للتبليك والدعاية.

إن املســلمني اليــوم لتــااون إ  هــذين أكثــر مــن احتيــااهم إليهمــا يف كــل وقــت مضــى، 
فالــدعاياي املضــادة الصــو  اإلاــالم وفروعــه  نهــا  مــن شــرق األرض وغرهبــا.. والعتــاد احلــرة 

الد اإلاــالمية مــن أدهــ  العتــاد، وأو  أضــة املســلم لســان وقلــم.. فهــل يتــوفر املواــه  ــد الــب
 فيهم هذان العامالن 

إنــك إن ااــتمعت إ  خطــب االذاعــاي،  راهــا غربيــة وشــرقية، أمــا اإلاــالمية فيهــا فأقــل 
قليل، أو معدوم، ولو  صف ت الكتب ال  ختراها املطابا، رأيت اإلاـالمية إ  غريهـا نسـبة 

   ع رة ،الف!الواحد إ
 ومل ذاك  

 لعدم  وفر اللسان والقلم فينا حنن املسلمني!

                                                           
 م(  عيم الثورة الرواية ومؤا  احلظب ال يوعي.1942-1872فالدمير لينني ف (28ف
م( رمـــي  الواليـــاي املت ـــدة األمريكيـــة الثـــا  والثالثـــون، لـــه دور هـــام يف حـــرب العامليـــة 1925-1884فـــرانكلني رو فلـــت ف (29ف

 الثانية.
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 األدب

إن من أفضل احلسب األدب، فهو كنظ ال ينفد، وب ر ال  نظف، وعني ال نضب، و م ال 
يغيــب، وكمــا  ال يــظو ، وفضــيلة ال  ــدانيها فضــيلة، ولــو اعتــرب األدب معتــرب اــا ر للعيــوب،  

  األدب خاصاو حالة دون حالة، أو  مان دون  مان، أو مكان كان من الصواب اوقا، ولي
دون مكان، بل جتر) اآلداب يف األقوا  واألفعا ، ونظرة العني، ولفتـة ا،يـد، وااـلة اللسـان، 
ومرعف الريا ، والسة الندوة، ونـوم الليـل، ويقظـة النهـار، وحركـة األصـابا، ومـراودة اجملـاما.. 

ا أن العقــل يتــدخل يف كــل شــيس، فينظمــه، و،ــر) يف كــل وأقــرب مثــل لــيدب: العقــل، فكمــ
 حركة واكون، فينسقهما، كذلك األدب.

األدب يف النـــــاظرة: أن ال  ســـــيمها يف كـــــل منتـــــدت ونـــــدوة، وملـــــ  والســـــة، والريـــــاض 
الظاهرة، واملآاد الفاغرة، وان ال  ق مها يف كل دار من الكرة والباب، وماام هبا على البدن 

لبـــار ، وان ال ختطـــف هبـــا الصـــور املســـتورة، وال ختـــتل  مـــا يواـــب حســـرة، العـــار) وا،ســـم ا
 ويعقب ندامة.

واألدب يف السامعة: أن ال  صـغي إ  اـر مكتـوم، أو  ـوت مرمـو ، وال سـتما إ  كـالم 
 يورثك هيجاناو، أو ،ر إليك حمناو وأشجاناو.

ض ال ـرفاس وان ال جتعلهـا  واألدب يف الالفظة: أن ال  رمي هبـا األبريـاس، وال  نـا  مـن أعـرا
كالكلب العقور يعض كل مرم وبر)س، ونذ  وار)، وان ال طلقها حي  ينبغي التقييد، وال 

  قيدها حي  يرامل االوالق.
واألدب يف الباو ــة: أن ال  راــلها إ  أمــوا  النــاس، أو  عــني هبــا بــاوالو،   أو ختــص هبــا 

 مساو  عافاو، أو  بط  هبا يف غري مورد .
ـــــور  واألدب يف اجملمـــــا: أن ال  بصـــــ  وال  ـــــتخص، وال جتلـــــ  الســـــة كـــــرب وخـــــيالس، وفت

وا كاس، وال  تكلم أثناس كالم أحد، وال  لمظ وممظ، وال   ـري بعـني، وال قلـد بيـد أو راـل أو 
 واه أو حااب.

واألدب يف العاملــة: أن ال  ــأمر وال  نهــى، وال  صــيمل وال  عيــب، وال غضــب للتوافــه، وال 
ظعو، وأمـــا الـــبط  باليـــد والـــرف  بالراـــل، فهمـــا مـــن أعمـــا  احلمـــر والثـــريان، ال  قطـــب وال  ـــ
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 العقالس من بين اإلنسان.
واألدب يف األكـــل: أن ال يلفـــظ النـــواة مـــا أشـــبه مـــن فمـــه لفظـــاو، وان ال يأكـــل مـــن أمـــام 

 رفاقه، وأن ال يكرب اللقم، وأن لفظ فا  حا ال يسما صوي مضغه.
 ال يثرثر، وال ،اد ، وال يناق  كثرياو، وال يلهو ب يس. واألدب يف مل  الدرس: أن

واألدب يف الع رة: أن يظور الصدي  والغريب، ولرتم الكبـري والصـغري، ولفـظ لسـانه عـن 
 نيل أخالمه، وال لمل عبأ  على وديد .

واألدب يف الكتابـــة: أن ال يبـــاهي وال ميـــار)، وال يســـب وال يتضـــجر، واليصـــعد مـــرة إ  
وينـــظ  أخـــرت إ  قعـــر الـــدأماس، وال يبـــالك يف املـــد ، واليغـــرق يف الـــذم، و،عـــل رامـــد  الســـماس 

 الصدق واألمانة، ال االارة والتعصب.
 واألدب يف النوم: أن ال يقله وال يكثر ، وال يغص.

واألدب يف التجــاور: أن ال يــؤذ) اــار ، وال يلقــي قمامتــه عنــد دار ، ويــظور  يف األوقــاي 
 املناابة.

 ذلــك مــن األدب يف الغســل والكــن ، واألخــذ والعطــاس، والســفر واحلضــر، واألمــر إ  غــري
 …والنهي، والظوايب واالختتان، والبيا وال راس، وما إليها

واألدب يف الغالب منبعـه أحـد أشـياس ثالثـة: إمـا الـنف  املؤدبـة الـ   كـون بطبيعتهـا ذاي 
وملكــة رفيعــة، وإمــا االكثــار أخــالق و،داب، وفضــيلة وعدالــة، وأمــا مصــاحبة ذ) أدب اــم، 

 من مطالعة كتب اآلداب، و طبيقها ما اهاريب.
وراـــا يســـتفاد األدب، تـــن ال يتـــأدب، فـــان اإلنســـان إذا نظـــر إ  القمـــيس البـــذئ الواـــخ 
السخيف، ال يرب  حا يستنكر فعله، ويظدر) عملـه، وينظـر إ  فاعلـه نظـر احتقـار و صـغري، 

 …ي أن يتجنب، ويفيد  ذلك األدبوبذلك يدرك نق  العمل وانه ينبغ
فانـك إذا نظـري الراـل القـاذورة،  نفـري منــه نفسـك، وعلمـت أن مثلـه ينبغـي أن لتقــر، 
فترتك القذارة إ  حسن اهل ، وإذا نظري إ  الثرثـار، أدركـت قـبمل الثرثـرة، وحسـن الصـمت، 

عمـــن واكتســـبت بـــذلك الصـــمت، وهكـــذا، ولـــذا قـــا  فبـــوذرمجهر( احلكـــيم حـــني اـــ ل منـــه: 
ومـــا أعظمهـــا مـــن كلمـــة، بـــل ميكـــن أن يقـــا : ان هـــذا « عمـــن ال أدب لـــه» علمـــت األدب  

الن ـــو مـــن االكتســـاب أفضـــل، مـــن االحنـــاس الســـابقة، إذ يف  لـــك االحنـــاس إ ـــا يـــدرك اإلنســـان 



 

 73 

الفضامل صورة، ويف هذا يدرك عمالو، فكم فـرق بـني مـن يعـرف ان خلـف الوعـد قبـيمل، وبـني 
 …انتظر  يف أبان حااته، فأخلف، وهكذامن وعد  شخ  ب يس، مث 

ـــظمن، مل يلبـــ  أن يعلـــ   ولـــو داوم اإلنســـان علـــى األدب، وقهـــر نفســـه عليـــه مـــدة مـــن ال
األدب بذهنه، علوق ال جاعة بنف  ال جا ، والكرم برو  الكر ، فيكون ذا أدب رفيا، ال 

ويكــــون قـــــدوة  يتــــدخل يف شــــيس إال  ـــــدخالو أدبيــــاو، وال رـــــريب مــــن شـــــيس إال خرواــــاو أدبيـــــاو،
 للمتأدبني، ومثاالو فذاو للمطالبني، وكتاباو مت ركاو ليخالق واآلداب.

وليعلم: أن كثرة مراعاة األدب، ككثـرة الكـرم، وال ـجاعة، وغريمهـا مـن الصـفاي ا،ميلـة، 
راـــا  نقلـــب إ  الضـــد، فكمـــا يكـــون االفـــراط يف الكـــرم ااـــرافاو، واالفـــراط يف ال ـــجاعة مـــوراو، 

ط يف اآلداب، قيــــداو واــــفهاو، فــــان مــــن ،لــــ  الــــوس أدب ونظاهــــة، يف خلوا ــــه يكــــون االفــــرا
الواه يف النواد)، كان أقرب إ  السخف من العقل، ومـن ال يـتعلم السـباحة لكوأـا منافيـة 
للوقــار، أقـــرب إ  الســفه مـــن احلجــى، فلكـــل شــيس مقـــام، ولكــل مو ـــو  حمــل، وال ـــيس إذا 

 ااو  حد  انقلب إ   د .



 

 72 

 
 الدارسة

ذهـــب اليـــوم الـــذ) كـــان الســـيف اآللـــة الوحيـــدة يف ميـــادين ا،هـــاد، وانقضـــى اليـــوم الـــذ)  
كانــت اهيــل والبغــا  واحلمــري أاــباب النقــل إ  م ــارق األرض ومغارهبــا، واحنســري األ منــة 
ال  كان يكتفي من العامل أن يعرف بعض قواعد الن و والصـرف، والبيـان واألصـو  واملنطـ ، 

الفقهية، مضت كـل ذلـك كمضـي األمـ  الـدابر، ولكـل  مـان شـيس ولكـل و مرة من املسامل 
 شيس  مان.

ــــد وأن يتســــلمل باملــــدافا والطــــامراي،  إن مــــن يريــــد أن يقــــاوم العــــدو يف هــــذ  الــــدورة، الب
والقنابــل والبــاخراي، وكــذلك مــن يريــد العلــم والتبليــك البــد وان يصــلمل مــنهو درااــته، ويقــوم 

البد أن يقسم وقته القصري الذ) ال يظيد على أربعني اـنة معويب حوثه، ويلم شع  معلومه، ف
مهمـــا وـــا  إ  قســـمني: قســـم للعلـــم األاـــب  بأدبـــه و،دابـــه، وقســـم للعلـــم احلـــدي  بفصـــوله 
وأبوابـــه، ويقتنـــا يف مـــنهو القســـم األو ، ب ـــيس مـــن قواعـــد الن ـــو والصـــرف واللغـــة والبيـــان، 

ا   حـا يعـرف القاعـدة، ويـتمكن مـن ويصرف األكثـر مـن وقتـه يف التطبيـ  علـى اللسـان والـري 
 طبيقهــا، وليعتــرب أمــر معرفــة القواعــد عر ــياو، وأمــر التطبيــ  ذا يــاو، فــان القواعــد مــا و ــعت إال 
للتطبيــ ، فلــو كــان يف ذلــك كــاملعر) وأة الطيــب مل يضــر  عــدم معرفــة القواعــد، كمــا أنــه لــو 

 انتفا بعلمه وعرف القواعد، مل يفد  ذلك.
شــطراو ،خــر مــن عمــر  يف معرفــة املنطــ  والسفســطة معرفــة  ــؤد) إ   وبعــد هــذا فليصــرف

الـــتمكن والتطبيـــ ، و ييـــظ فااــــد القضـــايا مـــن صــــ ي ها، ال عرفـــان املختلطـــاي وامل ــــبهاي 
 واملخيالي.

مث ليبتــــدئ بــــالكالم ومعرفــــة الــــدين الصــــ يمل بالعقــــل والنقــــل، ويهــــتم أثنــــاس ذلــــك اعرفــــة 
القــدماس بعرفــان الواــود والعــدم، واحلــا  واحملــل، وبعــد مــا املــذاهب واألديــان، أكثــر مــن اهتمــام 

 ــوفر لديــه مقــدار كــاف مــن ذلــك، فلي ــر  يف أصــو  الفقــه علــى قــدر احلااــة واالهتــداس إ  
مواقا الصواب واهطأ، ال القدر املستغرق للعمر، بـل االعمـار، وبعـد ذلـك يكـب علـى معرفـة 

واهر، مســتعيناو يف ذلــك اــا ورد عــن النــيب الكتــاب احلكــيم و فســري ، اــا يــد  علــى معــامل الظــ
  ،والعرتة اهلادين، ال ما احتمله راا  تا مل يـد  عليـه دليـل، ولـي  لـه مـن الظـاهر اـبيل
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 والذ) ار  ي: 
، تــا ،ــب أن يــدريب يف هــذا املقــام، فانــه معــني علــى فهــم أصــو  إن أــو بالغــة اإلمــام

اهلي، وبعــــد هــــذا وذاك، فهــــو منهــــل  ــــري الــــدين واألخــــالق، ومعرفــــة التــــاريخ اإلاــــالمي وا،ــــ
 الاتقاس القلم واللسان، و رين لقواعد الن و والصرف والبيان.

وليجعـــل يف انــــب القــــر،ن احلكــــيم والكتــــاب الكـــر ، درااــــة األخــــالق الســــامية، و ــــرين 
التخلـــ  هبـــا، ومطالعـــة األحاديـــ  املرويـــة مـــا حلـــا  درايتهـــا، حـــا يصـــبمل حـــني مـــا يـــدخل يف 

غظير املادة، ام الفقه، قو) الفهـم، مطلعـاو علـى األاـاليب الكالميـة، فـال يأخـذ   االاتنباط،
 الطري، أو موت به الريمل يف مكان ا ي . 

وملا أمت هذ  األمور، كال بقدر الوقت واالقتصاد، ال االاهاب واالمتـداد، فلي ـر  يف حـر 
  املـويب إ  حمـل الغـرق، فـال الفقه املـوايب، دخـوالو متواـطاو حـا ال يبقـى علـى ا،ـرف، واليأخـذ

وقتاو أبقى، وال معرفة حصل، كما قد يأخذ األوحـد)، بـل األكثـر) ـ يف هـذ  األ منـة ـ ذلـك، 
فرتا  ال يقطا من أربعني كتابـاو مـن كتـب الفقـه، إال املكااـب والطهـارة، واحلـو والنكـا ، وقـد 

، ودامــــرة الت قيــــ  احرتقــــت ف مــــة عمــــر ، وأذنــــت قــــوا  بالضــــعف، إن أقــــوا  العلمــــاس ال  ــــتم
والتــدقي  ال  ــظداد إال ا ســاعاو، ولــذا يــرت الرامــي، إن مــن كتــب يف هــذا امليــدان الفســيمل، مل يــظد 

 على ربا الفقه على األكثر ـ إال من شذ وندر ـ هذا منهو علم الدين اقدما ه.
وأما القسم الثا  من العلم، وهو الذ) ا سا مواه يف هـذا العصـر، حـا  ـل كـل قـرو) 

بـــدو)، وإن كـــان يف الســـاب  لـــه حـــظ مـــن الواـــود أيضـــاو، فمـــنهو دراـــه أن يقـــرأ شـــي او مـــن و 
احلسـاب، يعينــه علـى الــتمكن مـن الضــرب وا،مـا، والطــر  والتقسـيم ومــا إليهـا، إ  أن يصــل 

 إ  الكسور االعتيادية والع رية.
أراد أن يصــري  وأمــا مســامل ا،ــرب واملقابلــة فهــي ملــن أراد أن يكــون حمااــباو فا ــالو، ال مــن

 عاملاو اامعاو.. 
وشــي او مــن اهلنداــة، اــا يتبلــك بــه ملعرفــة املثلــ  واملربــا، والــدامرة والقطــا ، ليعــرف مســاحة 
الــدور واألحــواض، ويــدرك البوصــلة وحنوهــا، وشــي او مــن علــم الفلــك قدميــه املختصــر، وحديثــه 

فعالو علـى ألسـنة األدبـاس.. وشـي او  املستطر، ليعرف القبلة اا كتبها القدماس، واملقايي  املتداولة
من ا،غرافيا والتاريخ، فان هذين العلمني قد أصـب ا اليـوم  ـروريني ال منـا، عنهمـا ليديـب 
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 والفقيه، والكبري والصغري.
ولو  طرق إ  الفيظياس والكيمياس وما إليهما اقدار يعرف شي او من  ومه الـذ) يستضـيس 

، واـــامر ه وقطـــار  ووامر ـــه ومـــدار ، وميـــظان احلـــرارة والـــربودة بـــه، ومروحتـــه الـــ   ـــرك لـــه اهلـــواس
واملكــواة، واملكــربة واهلــا ف واملــذيا  والالاــلكي والفو ــوغراف واملضــخاي، لكــان أكثــر معرفــة 
وأواا إوالعاو، كما أنه لو  طرق إ  علم النباي و  ـريمل اإلنسـان، وبعـض الطـب وعجامـب 

اس، وكثـري قيمتــه لـدت األقربـاس والبعــداس، فـان قيمـة كــل  ركيـب احليـوان، إ داد علمـاو ب لــه السـم
 امرس ما لسن، وار فا  الفلظ حسن اوهر املعدن.

واألاود أن لفظ يف كل علـم  تصـراو، ويكتـب يف كـل فـن أاـطراو، حـا يكـون كاملكتـب 
الســيار، ويبقــى مــا بقــي الليــل والنهــار، وقــد كــان علمــاس املســلمني يتبعــون هــذ  الطريقــة يف كــل 

 حي  كان يعلم ما يكون وما كان، بوحي من اهلل املنان. وقت و مان،  بعاو لنبيهم 
إن العـــامل هـــو املراـــا الـــديين، األدة، االاتمـــاعي، السيااـــي، التـــأرري، الفلســـفي، وقـــد 
يريد الناس من العامل علم التعبري، والرمل وا،فر والتفسري، فكيف ميكـن أن يقتنـا بضـفرية مـن 

ذا الكــالم منــا بعجــب، فــان مــن الحــظ اــرية النــيب واألممــة فصــلواي البــار) الفقــه، ولــي  هــ
 عليهم(، لرأت الراو  إليهم يف كل صغري وكبري، واليل وحقري.

وقــد بقــي علــوم مل نــذكرها، كالتجويــد والعــروض والقــراساي، لكــن بعضــها أشــبه بالظوامــد، 
 وإن كان يف االغرتاف منها فوامد.
م واملعــارف، لتــايب اكتســاهبا إ  اــد وااتهــاد، و  ــمر عــن ولــيعلم إن مــا ذكــر مــن العلــو 

اــاعد ا،هــود، فــال  غــرب  ــ  أــار  إال مكبــاو علــى الــدرس باحثــاو، وال ي ــيب شــعر ليلــه إال 
 مطالعاو فاحصاو، فان العلم كما يقا  عن لسانه يقو :

 «.أعطين ُكلك، أعطك بعضي»
عارف وعباهبا، فان العلم ابيله اـبيل مـا وليصرف مهه إ  معايل العلوم ولباهبا، وماما امل

اـــوا  مـــن املواـــوداي، اشـــتمل علـــى الغـــ  والســـمني، واحلســـن واألحســـن، واوامـــا الكلـــم، 
وأوـراف احلكــم، فليأخــذ الســمني األحســن، الــذ) يفــتمل منــه أبــواب، وليــرتك الغــ  الــذ) مثنــه 

 أقل من العمر املصروف من أاله، واهلل ويل التوفي .
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 التربية والمحيط
أمران هلما كما  التأثري املباشر حياة الكامن احلي، مهما كان من نباي وحيـوان وإنسـان، 

 مها: الرتبية واحمليص.
إن النبـــاي يـــنجم يف األرا ـــي املســـتنقعة الـــ  ال   ـــرق عليهـــا ال ـــم ، فيكـــون أصــــفراو 

ة، ال  ـــعيفاو بـــدون هبجـــة رواس، ونضـــارة ورونـــ ، وهـــذا النبـــاي بعينـــه، ينبـــت يف الرتبـــة الصـــاحل
شــرقياو فيعــدم أشــعة ال ــم  عنــد مغيبهــا، وال غربيــاو فــال يــرت مطلــا ال ــم  فيخضــر هبيجــاو، 
يستلفت البصر، ويسـتهو) القلـب، وهـذا االخـتالف ن ـأ عـن  بـد  احملـيص، كمـا أن كـالو مـن 
القســمني لــو هي ــت هلمــا العنايــة الكافيــة والرتبيــة الصــ ي ة، كــان الفــرق بــني مــا رة، ومــا مل 

 لفرق بني النابت يف هذا احمليص، من النابت يف ذاك احمليص.يرب، كا
وكـذلك احليـوان، فالـذ) ين ـأ يف مو ـا منااـب لقوامـه، وكـان  ـت  ـأثري مـرب عـارف، 
يفرق عن الذ) ين أ يف حمل ال يناابه، أو مل يهتم أحد برتبيته، وهذا أمـر ملمـوس ال رتلـف 

 يف اثنان.
ال رتلـــف يف هـــذ  الظـــاهرة عـــن أخويـــه: النبـــاي  اإلنســـان، وهـــو أحـــد املواـــوداي احليـــة،

واحليـــوان، بـــل راـــا كـــان  ـــأثري الرتبيـــة واحملـــيص فيـــه أكثـــر وأكثـــر، ان البيـــاض والســـواد، واحلمـــرة 
والصفرة يف أفراد اإلنسان نامجة عن اختالف احمليطـاي، فمـن كـان أقـرب إ  احملـور كـان أكثـر 

ينهمــا احلمــرة والصــفرة، يــؤثر احملــيص يف اللــون اــواداو، ومــن كــان أبعــد كــان اكثــر بيا ــاو، ومــا ب
وال ــــكل، واألخــــالق، واألمظاــــة، كمــــا يــــؤثر يف الطــــو  والقصــــر، واحلســــن والقــــبمل، والصــــ ة 

 …واملرض، والذكاس والبالدة، وما إليها
وكــذا للرتبيــة أمهيــة كــربت مــن ناحيــة األخــالق ومــا ميــت إليهــا بصــلة، وإن كــان  أثريهــا يف 

 أثري احمليص، لو رة الصغري من فا ة عمر  حـب اهـري، ال حبـه.. ولـو اللون وال كل أقل من 
علــم حــب ال ــر، ال حبــه.. فــان الصــغري كال ــما يت ــكل بكــل شــكل، ويتطبــا بكــل وبــا، 
ويراــا إ  ذلــك غالــب التقاليــد الدينيــة الــ  مــا  ــظا  حلقهــا متصــلة مــن األاــداد إ  اآلبــاس، 

د وهكـــذا.، حـــا يقطعهـــا قـــاوا، ويفـــرق بـــني حلقامـــا ومـــنهم إ  األبنـــاس، ومـــنهم إ  األحفـــا
قااــر، ولــذا نــرت أبنــاس الطبيعيــني يعتقــدون بالطبيعــة، واالبــاحيني يتخــذون االباحيــة، وكــل مــن 
أبنــاس اليهــود والنصــارت واملســلمني، يتبعــون ،بــاسهم، بــالرغم مــن صــيا  العقــل حرمــة التقليــد يف 
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 مثل هذ  العقامد.
قاليد العـاداي، فلـو اـري عـادة مجاعـة غعـل الت يـة رفـا اليـد إ  ومثل التقاليد الدينية،  

الصد ،  بعهم أوالدهم، وكذلك لو اـري برفـا القبعـة، أو السـالم، أو قـو  صـبا  اهـري، إ  
غــري ذلــك، فالرتبيــة كــاحلجر األاااــي لبنــاس مســتقبل العمــر، فمــن علمــه أبــوا  ومعلمــه وحميطــه 

لــى األمانــة صــار أمينــاو، وعلــى اهيانــة صــار علــى الصــدق صــدق، وعلــى الكــذب كــذب، وع
خامنـاو، وعلـى العدالــة عـد ، وعلـى الظلــم ظلـم، إ  غــري هـذ  مـن فضــامل األخـالق ورذاملهــا، 
وحماان الصـفاي ومسـاويها، وصـاحل األعمـا  وفااـدها وخـري األمـور وشـرها، وويـب األقـوا  

 وخبيثها.
بــن عبــد العظيــظ اهليفــة املــروا ، ومــن األمثلــة الرامعــة لــدعم املطلــب، مــا لكــى عــن عمــر 

مـا أن النـاس يف  حي  انه ا ل عن السبب الذ) منا من أاله اب علي أمـري املـؤمنني 
 لك العصور كانوا يتناولونه من اراس دعاياي األمويني، حا أصبمل من التقاليد املوروثـة لـدت 

 ين: األغلبية الساحقة ـ إال من عصمه اهلل ـ فأااب بأن العلة لذلك أمر 
اأـم حـني كـانوا أوفــاالو عنـد املعلـم يقـرأون القــر،ن واـامر الـدروس، اـري عــادمم  األول:

 يف املكتب، مث انـه اولـا ااـتاذ  علـى ابـن عبـد العظيـظ يومـاو وهـو ينـا  مـن علـي  لسبه 
فلمــا خــال املكــان، قــا  لــه املعلــم: هــل بلغــك إن اهلل  عــا  ر ــي عــن أهــل بــدر  قــا : نعــم، 

مــا يــد  علــى انــه غضــب بعــد ذلــك علــيهم  قــا : ال، قــا : فلــم  ســب مــن  قــا : وهــل لــك
 علمـــت ر ـــي اهلل عنـــه، ومل  علـــم اـــخطه عليـــه  قـــا  عمـــر: قلـــت لـــه: وهـــل كـــان علـــي 

حا راو يف بدر  قا  املعلم: وهل مخدي نار  لك احلرب إال بسيفه ! قا  عمر: فراعـت إ  
يـف يسـب مثـل هـذا ال ـخ   وكيـف نفسي، وعجبت مـن أمـر) وأمـر أقربـامي واملسـلمني! ك

 ال مينا عن ذلك أحد  ان ذلك أمر عجاب!!! 
انـــه كـــان والـــد) خطيبـــاو مفوهـــاو، رطـــب كالليـــ ، مث انـــه التفـــت إليـــه يومـــاو وهـــو  الثـــاني:

كمـا هـو مراـوم اهطبـاس يف أيامـه، رأيتـه كـأن   رطب، فلما أمت خطبته وأراد أن يسب عليـاو 
وكأنــه يقلــا الكــالم عــن لســانه قلعــاو، فقلــت يف نفســي: لعلــه  مانعــاو مينعــه عــن ذلــك، ويــتلجلو،

عــرض لــه عــارض مث ا  اربتــه بعــد ذلــك، فرأيتــه كــذلك يكــون يف مجيــا خطبــه، فهــو رطــب  
،مجـم ويطمطـم، ويـتلجلو لسـانه،  كالسيل ا،ارف، فلما يصـل الـدور إ  اـب اإلمـام 
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ذا األمــر اــر خفــي يكتمــه فتعجبــت مــن هــذا األمــر غايــة العجــب، وقلــت: البــد وأن يكــون هلــ
عين! وصري يف صدد االاتفسار، فسألت عنه يوماو عن السبب  فرأيته رفي عين، وال يبـو  
اــا يف  ــلوعه، فأصــرري عليــه إصــراراو، حــا أخــذ مــين العهــود واملواثيــ ، بــأن ال أبــد) األمــر 

الــذ)  ألحــد، وبعــد مــا اومــ ن مــن دخيلــة أمــر)، قــا : إن اــيب هلــذا ال ــخ  بــدافا الرا ــب
مــن خلفــاس  أ قا ــا  مــن اهليفــة، وحــافظ االبقــاس علــى مقــامي ومنصــيب، وإال فــان اإلمــام 

، وهو تن يلظم أن ميد  ويعظم، ال أن يسب ويهان، هذان مها األمران اللـذان راو  اهلل 
، وكنـت قـد نويـت مـن ذلـك احلـني: إ  لـو  كنـت مـن املنـا، اببا منعي من اب اإلمام 

 أ منة االمكان، ولو اقتضى منعه كل غا  ومثني. ألمنا يف أو 
وقــد احتــا  ملنــا الســب حيلــة ظريفــة، ذكرمــا كتــب التــاريخ والســري، ولــي  تــا يهمنــا هــذ  
الكلمة، وإ ا املقصد ذكـر مثـا  يبـني شـدة صـلة الرتبيـة بالعمـل، فمـن أحـب أن يـرت اهـري يف 

م صــــدر ، وكــــل دولــــة  ــــب خــــري أوالد ، فلــــريهبم  ربيــــة صــــ ي ة،  قــــر هبــــم عينــــه، ويــــثلو هبــــ
 ال عوب، كان عليها، أن يكنفهم  ت  ربية فضيلة وأخالق، ودين وعلم وأدب وثقافة.
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اآلن وقد  رامـى شـبمل املـوي ا،ـامث عـن كثـب، واشـتعل مبـيض رأاـي يف مسـود ، وذهبـت 
ذوب شــي او عــين محــارة قــيظ ال ــباب، و رقرقــت يف انبــايت صــبارة قــر ال ــيب، وأخــذ العمــر يــ

ف ــي او يف  ــ  اهريــف، حــا ال يبقــى منــه شــيس حــا احلفنــة األخــرية، وان ــأي الــرو  احلــارة 
 صــــرد علــــى القــــوة  صــــريداو، ووفقــــت مســــاس الن ــــاط  طــــر وــــالو رذاذاو، ال وابــــالو غظيــــراو، فــــال 

ر  ع وشب أرا ي الفكر ال  كانت رريب نباما باذن رهبا إال نكدا، ال ينجمل مرعـا ، وال يسـ
 مر، ، وشرعت أ نهد  نهد من فقد أعظ ما لديه من ما  وولد وعلم واا .

 اآلن وقد وصلت قمة حيايت..
قـد بلغــت الثالثـني وهــو نصــف العمـر الطبيعــي الــذ) أقـدر  لنفســي، واإلرادة بيــد اهلل، وال 
أدر) كيــف أحنــدر  هــل كمــا صــعدي  أقــوم مــرة وأقعــد أخــرت، وأفــر   ــارة وأكت ــب  ــاراي، 

عد وينــظلين حنــ ، يســوقين أمــل ويــوقفين يــأس، بــني غــ  وفقــر، وصــ ة ومــرض، وعــظ يــرفعين اــ
 وذ ، ور ى وغضب..

أم يكـــون احنـــدار) كجلمـــود صـــخر حطـــه الســـيل مـــن عـــل، فـــال أرت غـــري لـــني ال ـــيب، 
وهدوس الضعف، ومالممة بياض ال عر، أم خفي يل الدهر بني وياي مستقبله الغامـب شـروراو 

 ماو، واباو و رباو، وحبساو وذال، وهوناو ومقصلة.و،الماو، وأمرا او وأاقا
 لعمــرس مــا تــدري الطــوارق بالحصــى

 
 وال زاجـــــــرات الطيـــــــر مـــــــا اي فاعـــــــا 

اآلن، وقد أخذي نذر ال يب  ـرتت، واحـداو  لـوت اآلخـر، وثانيـاو  لـو األو ، فبينمـا يقـوم  
بــا  مري ــة مــن مرامــي أحــدها يف اللمــة، يقــوم الثــا  يف الصــد ، والثالــ  يف العثنــون، كأأــا ن

املوي الكامن وراس أكمة ال يخوخة،  رميها كي  ضعف هـذ  املنـة، فـال  عضـل عليـه الصـرا ، 
ويكـــون لـــه الغلـــب عـــن اللقـــاس، اآلن، وقـــد قـــرأي يف اـــجل حيـــايت اـــطور العمـــر املنقضــــي، 
 و ذكري خري  وشر ، و د  ووهد ، واد  وهظله، وعظ  وذله، وحله و رحالـه، و ـعته واقامتـه،

 وصدقه وكذبه، وأحالمه و،ماله، وأمانيه وغرور ، و عفه وقو ه.
 ـذكري حــني كنـت وفــالو أغــرد كال ـ رور يف أغصــان الريــاض، ال أمحـل مهــاو، وال ي ــوب 
خـــــاور) شـــــامب حـــــظن وأمل، وال رـــــا،ين مضـــــض وار ـــــاض، ألعـــــب مـــــا أ ـــــراة، وأمـــــر  مـــــا 
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 أرت وراس يــومي يومــاو، وال بعــد فرحــي أصــ اة، ال أنــام إال فرحــاو، وال أاــتيقظ إال اــذالناو، ال
 حظناو.

و ــذكري أبــان يفعــ  حــني كنــت أغــدو إ  الــدرس صــباحاو، وقــد خــالطين خــوف العلــم، 
و ا ــة الرفــاق إن مل أكــن حفظــت دراــي، أو نــىب ة ذهــين يف مــا حفظتــه، مث أرو  إ  الــدار 

لــم والتالميــذ عــن الكاهــل، مستب ــراو فرحــاو، أوــري إليهــا وــريان احلمــام الظااــل، ألقــى  عــب املع
و ذكري  مان كنت أعـد فـا مـن الفتيـان، وشـاباو مـن ال ـبان، ،ـد اـد) يف التعلـيم والـتعلم، 
والب   والنقد، واحلل والنقض، أ علم األصـو   ـارة، وأعلـم الن ـو أخـرت، وأباحـ  احلسـاب 

 والفقه. حيناو، واهلنداة  ماناو، وأوالا التاريخ وا،غرافيا، وأمارس الكالم
وهـــــا أنـــــا وصـــــلت إ  دور) الرابـــــا، وال أدر) كيـــــف ميـــــر ة  أمـــــرور الكوكـــــب الظاهـــــر يف 
الســـــماس  أم هـــــوت ال ـــــهب دفعـــــة يف الظلمـــــاس  ال أدر) هـــــذا وال ذاك  وإ ـــــا أدر) خطفـــــة 
الظمان، وعجيب  قلب األيام، وانتقا  الدهر من حا  إ  حـا ، فـال أبقـى كمـا أنـا وال يبقـى  

، بيين وبـني مسـتقبلي اـدار ال ميكـن نقبـه، واليعقـل  سـلقه، حـا أرت مـا ورا  ، ومـا كما هو
ختص يل من اهطوط، وما يقسم يل بـني األقسـام واألنصـبة، أيظاـر الطـري بسـعد) فـأغتبص  أم 
بن ســي فــأحظن  وأ ــد أنامــل القضــاس خــص عمــر) يف خــرامص األعمــا  فأويــل األمــل وأحكــم 

 مل وأ يد يف العمل، وأ دارك ما فاي، وأشد احلظام ملا هو ،ي.البناس  أم  قصر فأقصر األ
ال علم يل بأ) األمرين، وال أ كـن مـن ااـتطال  مـا احتـوي  ـلو  الغيـب املسـتور، كـل 
ما أعلم ان عمر الدنيا قصري مهما وا ، ومد ه إ  انقضاس وان امتـدي، فكـأ  احنـدري مـن 

ســفمل، وهنــاك دعــا  داعــي املنــون، وقضــى علــي هــذ  القمــة الــ  أنــا عليهــا اليــوم، فوصــلت ال
بقضامه األخري، وحكم علي برتحا  الأراو معه راوعاو، وبظعن ال ،ما  معـه يف اقامـة، حـا 

 وانه راا ال ميهلين لودا  أص اة، واارت اس أحباة، وال يستعتبين وال ير يين.
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 المبالغة

دون ملجـــأ الوفامـــه إال قســـم مـــن النـــاس ،ـــي  يف نفســـهم اـــام  اال ـــطراب، فـــال ،ـــ
ب عما  إحدت امل اعر، إما أن يـبط  بيـد  فتكـاو وقـتالو و ـرباو، وحركـة ولعبـاو، وإمـا أن يـرف  
برالـه ويـركض ولركهـا حركـة، وإمـا أن يصـيك إ  أنغـام وأصـواي ومـا أشـبه، وإمـا أن ينظــر إ  

الروــب واليــاب ، منــاظر مده ــة، أو منــا   مطربــة، أو أمــور عجيبــة، وإمــا أن يســوم لســانه يف 
اوم املاشية يف احل ـي  واهـالس، فيطلـ  مقولـه رفعـاو وخفضـاو، واـباو وشـتماو، ومبالغـة واغراقـاو، 
فــان الــنف  ا،ام ــة كالنــار احملبواــة يف التنــور املســدود، ال جتــد أبــداو مــن أن ختــريب مــن بعــض 

تعمل بعـض ثقوبه، حا  تنف  و قذف بعض ما هبـا مـن الضـغص، ولـذا يهـدأ الغضـبان إذا ااـ
 أعضامه ااتعماالو خارااو عن املعتاد.

املبالغـة قســم مــن الكـذب، إال أنــه كــذب ال يؤاخـذ بــه إذا مل رــريب عـن حــدودها املعروفــة، 
فراـــا يبـــالك املســـهر يف اـــاعة مـــن الليـــل، فيقـــو  مـــا  ـــت البارحـــة، وراـــا رطـــو إ  فـــوق ذلـــك 

يقو : مـا  ار الكـرت عيـين يف العـام فيقو : ما غمض يل افن يف ال هر املا ي، وراا يغرق ف
الغـابر، ان األخـري ـ واحلـ  ـ مبالغـة ب ـعة ال يستسـيغها الـذوق، وإن اشـرتكت الثالثـة يف كوأـا 

 ختالف احلقيقة، و نايف الواقا.
 قد يقو  املبالك: إن فالناو كالب ر اوداو، أو كاملظن كفاو، أو أفضل منه:

 ففذاك يعطي ويبكي، وأنت  عطي و ض ك(.
وقــد ميثــل واهــه بال ــم  الضــاحية، أو القمــر ليلــة البــدر، وقــد ي ــبه املســلمني ـ وهــم 

 ـ حفنة الكف، فيقو : ما قدر ما  صنا هذ  احلفنة جتا  أعدامها األلداس. (51)اتمامة مليون
األفضـــل للراـــل أن يـــرتك املبالغـــة قليلهـــا وكثريهـــا، إال قـــدر مـــا يســـتلذ  الواقـــا، ويستســـيغه 

ر منــه الــذوق الســليم، والــذ) أخــا  أن كراهــة ال ــعر يف ال ــريعة اإلاــالمية، الطبــا، وال يتنفــ
بعض أاباهبا: هي هذ  املبالغـاي التافهـة الـ  ال يـظا  ال ـعراس يسـتعملوأا، واأللطـف أن كـالو 
مــن املبــالك واملبــالك فيــه، ومــن الســامعني والنــاظرين يف الــدواوين، ال يفــومم كــذب املقــا ، وان 

يــاو اعــل ال ــعر اــتار  املســدو ، مــن رغبــة أو رهبــة، أو  فريــك خــاور، أو متعــة هنــاك مأربــاو خف
                                                           

 م.4222بلك عدد املسلمني املليارين حسب االحصاساي األخرية عام  (52ف
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 بأوهام.
ويفوي املبالك ان الواقا أظهر من أن رفى  ت حوااب املبالغة واالغراق، إنا كال نعلـم 
أن حــامت الطــامي أاــود مــن فــالن وفلتــان، تــن مــدحهم ال ــعراس اــداممل هــي غايــة مــا بلــك إليــه 

غـري ذلـك مـن أوصـافهم يف البسـاوة والنجـدة، واالقـدام واالقت ـام، واحلسـن فكر ال اعر، إ  
 وا،ما ، واهدم واحل م، والعلم والكما .

وأمـــا املبـــالك يف النثـــر فهـــو أاـــقص مـــن املبـــالك يف ال ـــعر، إذ ينصـــر ال ـــاعر ناصـــر فيقـــو : 
األرض وال يف  أكذب ال عر أعذبه، أو أعذبه أكذبه، لكـن املبـالك يف القـو  ال ،ـد ناصـراو يف

الســـماس، فـــال يـــظا  يبـــالك، حـــا يعرفـــه النـــاس بـــذلك، فتقت مـــه العيـــون احتقـــاراو، و  ـــم ظ منـــه 
النفوس صغاراو، و تجاىف عنه املساما أنفة وااتكباراو، فيعرف يف املي بأنه تن ،عل ا،نة قبـة، 

 والذرة درة، واألرض مساساو، والقطرة دماساو.
اـــل يقـــو  عــن ااـــتقبا  حفــاوة بوفـــد، وقــد اليكـــون عـــدد ولقــد منيـــت فيمــا منيـــت بــه بر 

احملتفني أ يد من مامة: ااتقبله مامـة ألـف أو يظيـدون، ويقـو  لسـهاد هظيـا مـن الليـل مـن واـا 
ان أمل به بعـض االملـام: انـه أصـيب يف الليلـة بسـهر مسـتمر لواـا رباعيـة، مل ينـظ  بأحـد مـن 

ما أظنه جتاو  حدود أقرانـه ـ لـو أحسـنت الظـن األولني واآلخرين، وال يبايل أن يقو  عن عامل 
ـ أنه ال مير بالصراط ـ بعد من اختـار  اهلل للراـالة أو اصـطفا  للواليـة ـ أدق ذهنـاو، وأقـوم ذوقـاو، 
وأعــد  اــليقة، وأقــرب فهمــاو منــه، ولقــد رأيــت فــيمن رأيــت مــن هــذ  الطبقــة مــن اعــل عــدد 

ظ! إ  كنــت أحضــر دراــه ومل يكــن  الميــذ بعــض املدراــني فــوق اهمســمامة، ومــن اــوس احلــ
 يتجاو  عددهم عن الع رين، إ  غريهم من املبالغني.

إن مـــن يـــتكلم عـــدال، ويقـــو  فصـــال، وال يرفـــا شـــي او فـــوق مســـتوا ، وال ينظلـــه دون مـــأوا ، 
يكثر االعتماد عليه، واالاتناد إ  قوله، ويوام عند الناس بسـمة الواـص، وانـه غـري مقـل وال 

وال حمقــر، ومثــل هــذا ال ــخ  هــو حمــور التــاريخ، وقطــب األخبــار، وميــظان  مكثــر، وال معظــم
الراا ، ومقياس احلـواد  والوقـاما، ولـذا نـرت فيمـا يـرت أن بعـض املـؤرخني يوصـمون بوصـمة 
االقــال  أو االكثــار، أو ا،ــر  أو التعــديل، أو التعظــيم أو الت قــري، فــال ينقــل عــنهم ناقــل إال 

كا ــــب إال معلقــــاو، وبــــذلك  نهــــار مكــــانتهم االاتماعيــــة،   موصــــما، واليكتــــب عــــن أاــــفارهم
 و ذهب رلهم، ويل قهم الف ل.
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ليعلم املتكلم، وليـدرك الكا ـب، أن املبالغـة هجنـة وعـار ومنقصـة، وإن  ـرك املبالغـة أقـرب 
إ  قبو  الناس، والنفوذ إ  أف دمم من املبالغة، فان الباوـل اليعلـو وإن  عـا ، وال يكـرب وإن 

 وإن احل  هو خري وأبقى، وليرتك كل منهما املبالغة ان أحب مسعته، وأكرب منظلته.  كرب،
ومــن الغريــب املناقضــة الــ   قــا بــني املبــالغني، فهــذا يرفعــه إ  الســماس، وذاك ينظلــه حــا 
يلصقه بالدقعاس، وكل واحد منهما   يل الفكر، مضـطرب ا،نـان، اليقـدر لكـالم ميظانـاو، وال 

باو، ويبوس باآلخرة خبسران الثقة عن السامعني والناظرين، ومل لصل مـا رامـه لسب لقلمه حسا
من رفا تدوحه يف أنف  املصغني، وإنظا  خصمه يف أعني املبصـرين، أو مـا إليهمـا تـا يتطرقـه 

 االغراق، و  ينه املبالغة.
قلــــب، فمــــن واملبالغـــة واالغــــراق، وإن كانـــا يظهــــران يف املقـــو  والــــريا ، إال أن منبثقهمـــا ال

حفــــظ قلبــــه حفــــظ ااــــالي لســــانه وأوــــراف بنانــــه، ولــــي  بــــني هــــا ني اهصــــلتني: االعتــــدا  
واملبالغــة، إال امللكــة احلاصــلة مــن التمــرين، فمــن  م لســانه، و،ــم بنانــه، عــن الظيــك وامليــل، مــدة 
فلــم يفــرط يف الكــالم، ومل يفــرط يف األقــالم، وفــ  للواــص وحصــل علــى ملكــة عادلــة، وذوق 

ــــه، وبــــذلك يصــــبمل أمينــــاو يف مســــتقيم،  فــــريت ب ــــاعة املبالغــــة فيرتكهــــا، وقــــبمل االغــــراق فيتجنب
احلدي ، معتمداو يف النقل، ثقة يف األنظار، يؤمن شططه، وال راف مينه ولغطه، ويكون تن 
يفتخر به التاريخ إن كان مؤرخاو، والص ف إن كان كا باو، وا،لي  إن كان صـديقاو، والرتيـب 

 والبعيد إن كان مطلعاو.إن كان محيماو، 
واملبالك ال يؤمن اانبـه علـى كـل حـا ، فـان كـان مادحـاو أوصـل املمـدو  إ  ا،ـو اس، وإن 
كان ذاماو نـظ  بـه إ  الغـرباس، وإن كـان نـاقالو  اد يف احلـدي  ان أحـب الثرثـرة، ونقـ  منـه إن 

اهلبــوط والصــعود،  راقـه االنتقــا،، فهــو كاالراوحــة الـ  ال  بقــى علــى حــا ، وإ ـا  ــرتامل بــني
 واملرتنمل الذ) يتمايل مينة ويسرة.
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 القول والعما

القو  منجم العمل ومصدر ، ومبد   ومظهـر ، فلـوال القـو  مل يقـم للعمـل قـامم، وال كـان 
لـــه أاـــاس ودعـــامم، ونســـبة القـــو  إ  العمـــل، كنســـبة البخـــار إ  املطـــر، فلـــوال صـــغار األمـــوا  

  الوابل اواود. الصاعدة، مل يكن للس ب واود، وال
وقد رط  القامل: إن األثر يف العمل وحد ، وإن القو  نا   عـن النتيجـة، ال عالقـة بينـه 

 وبينها.
ولـــو شـــ ت قلـــت: ان الكـــالم كالبـــذرة، والعمـــل كال ـــجرة البااـــقة، فلـــوال البـــذرة مل  كـــن 

، وإن كـان شجرة، ولوال ال جرة مل  واد مثرة، والذ) يقو : فالن رال القو  ال رال العمـل
اكانة من الصواب، إال أن القو  ال ميكن إخرااه عن إوـار العمـل بالكـل، فـان اوـار العمـل 
يضــــم الفكــــر والقــــو  والعمــــل، والنتيجــــة  رت ــــب علــــى مجيعهــــا، إال أن صــــدورها عــــن العمــــل 

 باملباشرة، خبالف القو .. فانه أبعد ار بة، والفكر فانه أبعد ار بتني.
 يتكــون راــا  العمــل، كمــا أنــه لــوال راــا  الفكــر مل يتكــون راــا  ولــوال راــا  القــو ، مل

 القو ، فكر، فقو ، فعمل، فنتيجة. 
وي هد لذلك اهتمام كل مـن األنديـة الدينيـة، والدعايـة احلكوميـة، بـالقو  اهتمامـاو بليغـاو، 
فــان املــذيا  والصــ ف والكتــب واجملــالي ومــا أشــبه، كلهــا قــو  وشــبه قــو ، أليســت خطــب 

، وألســنة ال ــعراس، وعظــة الوعــا  كلهــا قــو ، و رت ــب علــى كلهــا النتــامو النامجــة عــن اهطبــاس
 األعما  

أفليســت العقوبــاي قــد و ــا شــطر كبــري منهــا علــى األقــوا   واملثوبــاي قــد اعــل قســص 
 اخى منها على الكالم  ولو مل يكن للقو  أثر ـ كما يظعم الظاعم ـ فما  لك وهذ  ! 

بالعمل، وأ من بالفكر اميا  بالقو  والعمـل، ولـو نظـري إ  العـامل أنا أ من بالقو  اميا  
 نظرة معترب، لرأيت ال راما، واحلكوماي الفعلية والسابقة كلها مبنية على أااس من القو .

مل يكـــن بـــدس أمـــر  إال راـــالو يـــدعو إ  مبدمـــه بـــالكالم ف ســـب، مث قـــوت حـــا  (50)فبـــوذا

                                                           
ق م( فيلسـوف هنـد)، مؤاـ  الديانـة البوذيـة، ولـد يف أاـرة نبليـة علـى احلـدود احلاليـة بـني اهلنـد  283-563غو اما بوذا ف (51ف

 والنيبا .
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   أهل العامل.صاري من ال راما ويسود فعالو على مخ
 ، كان يدعو بلسان مث قو) حا حطم كيان ملك عظيم.ومواى 
، بــ  شــريعته علــى القــو ، فكــان يــدعو بــدون عــدد وُعــدد، مث انت ــر دينــه، وعيســى 

 حا ااد يف العامل احلا ر على أكثر من ربا أهل العامل.
اللســــان كانــــت شـــريعته مبينــــة علــــى القـــو ، فكــــان يــــدعو يف مكـــة املكرمــــة ب  وحممـــد 

 ف سب، وبعدما اكتمل له الناصر ااهد مدافعاو، ويعتن  دينه اليوم أكثر من ربا أهل العامل.
مل يكـــن بأ يـــد مـــن داعيـــة بـــالقو ، ومل يكـــن لـــه اـــال  إال  (52)وفمجـــا  الـــدين األفغـــا (

اللســـان، وقـــد ذكـــر فعبـــاس حممـــود العقـــاد( الكا ـــب املصـــر) املعاصـــر، وغـــري : انـــه هـــو مبـــدأ 
وإيــران واهلنــد، مــا العلــم: إن هــذ  األمــاكن  ضــم بــني اواحنهــا مــا يقــرب مــن حركــاي مصــر 

 مخ  أهل العامل. إ  غري ذلك من األمثلة الكثرية.
ال أقو : إن القو  ناامل مامة يف املامة، بل أقو : له احلظ الوافر يف بناس أمر وهدم ،خر، 

اس الثالثـــة فعلـــيهم الصـــالة و أاـــي  دولـــة، وإبـــادة دولـــة، و  ـــييد ديـــن مســـاو) كأديـــان األنبيـــ
 والسالم( أو وريقة بدعية كما هي كثرية يف م ارق األرض ومغارهبا.

فيتكلم املتكلمون، ويقو  القاملون، إن أرادوا رشداو، ولكن يلـظم علـى املـتكلم رعايـة شـرط 
إن أراد التــأثري القريــب، وهــو أن يكــون بليغــاو، اعــ  القــاس الكــالم انااــبة الظــروف، علــى مــا 
ير ضيه املصغون، فال يكون الكالم نابياو عن املساما، بعيداو عن املدارك، واقعاو يف غري موقعـه، 

 فانه راا  نعك  النتيجة، وينقلب املرمى، ويكون عليه ال له.
وأمــا العمــل فهــو العلــة املباشــرة للتــأثري، لكــن القــامم بــه قليــل، بــل أقــل مــن القليــل، ولــذا 

 لعامل، نسبة الواحد إ  األلف أو حنوها. كون النسبة بني القامل وا

                                                           
 من هذا الكتاب. 12مري  رمجته يف الصف ة  (54ف
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 أُّمي

كم أخجل ـ يـا أمـا  ـ إ  كنـت يف القـد ، ال أعـرف قـدرك، وال أنظلـك منظلتـك الـ   ليـ  
بــك، وال أحرتمــك حــ  احرتامــك، وال أكــون عنــد أوامــرك ونواهيــك، ورغبا ــك وولبا ــك، بــل  

 بالعظمة والكربياس. كنت قد أنظر إليك بنظر املهانة واال دراس، عوض أن أرمقك
،  ومــا أكثــر مــا محلــت مــن أالــي مــن التعــب، وعانيــت مــن النصــب، فقــد محلتــين أبــان  
كنت انيناو يف احفظ عيبة عندك: بني حنايا  لوعك، متصالو بفؤادك الذ) هو منبـا الرمحـة 
واهــري، فكــان ثقلــي ينــوس بــك عــن القيــام والقعــود، والــذهاب وااليــاب، فكنــت  ملــي ذلــك 

غتبطة، فرحة مستب رة، فلم أكـن أ دد ـ وأنـا انـني ـ إال ثقـالو علـى ثقلـك، ووهنـاو علـى را ية م
 وهنك، ومل  كن  ظددين، إال ر او على ر ا، وصرباو على صرب.

فلمــا أن اقرتبــت والديت، وأ فــت حيــايت،  ملــت مــن ،الم الطلــ  واملخــاض، مــا ال لملــه 
ني  لمــل الســليم،  تنهــدين مــرة، و كبــني ب ــر، وال يــدرك قــدرها إال أم مثلــك، فكنــت  تململــ

مــن شــدة الواــا مــراي، ينــدبك كــل مــن يســما صــو ك، ويــرت  غــرياي لونــك، ويصــغي إ  
،ها ـــك، حـــا القابلـــة مل  كـــن  قـــدر علـــى أن  ـــرت حاال ـــك، وكنـــت مـــا ذلـــك كلـــه، صـــابرة 

 ــرين قــرة حمتســبة،  تواــلني إ  اهلل  عــا  يف أن يســهل عليــك الــوالدة، و تضــرعني إليــه يف أن 
 عينيك، ومثرة فؤادك. 

 ! ، 
 ما أخجلين يا أما ، من هذ  اللفظة :

 «.قرة عينيك، ومثرة فؤادك»
وإذ اــقطت إ  األرض، و ري هــذا العــامل ألو  مــرة، ااتب ــري وكــادي غبطتــك ة أن 
 نسيك ،المك، فعلقت قلبك ة، وقري بولدك عينيك، وثلو فؤادك، وبكيـت فرحـاو واـروراو، 

وراو، مث كببـــت علـــى ر ـــاعي وحفظـــي، فكراـــت حيا ـــك كلهـــا علـــي، فكنـــت ال وغبطـــة وحبـــ
 نــامني حــا أنــام، مث يوقظــك مــن أعمــ  نومــك اللذيــذ، صــويت الــذ) يقــر  مســامعك فتقــومني 

 را ية، ال  رين أذية من ا عااي إياك.
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 الحياة من ا

مـن صدر التاريخ أ ي  من أن ي مل على كـل حـاد  وكـل  افـه، وأوراق الكتـاب أ ـن 
أن يـــرقم فيهـــا كـــل أمـــر اـــل أو دق، وأعـــني النـــاظرين و،ذان الســـامعني وأف ـــدة الوعـــاة والســـنة 

 الناوقني أقصر من أن  تو) كل شيس صغر أو كرب.
إن املــدارك وامل ــاعر فطــري حمــدودة، ال  كفــي لكــل مــا لتويــه الكــون. فــان للكــون دفــرتاو 

د  الطـويل مـن أو  خلقـة العـامل إ  انقضـامه، رحباو، وفضاساو وايعاو، وويالو عريضاو، ميتـد يف بعـ
ويف بعد  العر ي الكرة األر ية بسط ها واسمها، بل الفضاس الوايا املهو ، الذ) قدري 
اعة مرة مـن مرامـا وهـي مر نـا الـ  هـي احـدت مـن بـني اجملـراي والسـدم، بـأن مسـرية قطرهـا 

ه ابــرة، وأذن  ســدها صــمة، وفــم قــدر اــري الضــوس مليونــاو مــن األعــوام، وكيــف يســا بصــر  جبــ
 نعه شكيمة، وفؤاد هذ  امل اعر ورامقها، األرض والسماس، والرب والدأماس، والتاريخ لـي  إال 

 أثراو من ،ثار هذ  احلواس، فال يضم على أكثر تا  ضم هذ  امل اعر.
 احليــاة منخــل يبقــى الســهمني، ويطــر  الغــ ، وهــو ذو أوبــاق، فطبقــة ال  بقــى إال األنــدر
مـن األمـور املهمـة وهـي مـا  عـم الكــل أو األغلبيـة السـاحقة، ومـن أمثلـة ذلـك عظـام املراــلني، 
وكبار املصل ني، وأمثاهلم، وما ذلك فراا  ضن القلوب عن معرفتهم، ـ مثالو ـ بوذا، مـا العلـم 
أنـه يتمتـا يف هـذا العصـر خبمسـمامة مليـون مـن التـابعني، ال يعـرف امسـه ـ فضـالو عـن اـامر مـا 

مــا مــا مــي الــدنيا  تعلـ  بــه ـ يف ال ــرق األواـص، إال القليــل مــن البــاحثني، والنــيب حممـد ي
مل يسـما بامسـه كثـري  (58)صو ه، و ابعو ، حا أحصوا يف هذ  األيـام اـا يقـرب اـتمامة مليـون

مـن أهـايل أملانيـا ـ كمـا حــدثين بـذلك بعـض البعثـاي العلميــة ـ مــا أن الغالـب يف هـذ  األيــام 
 … وال  والثقافة العموميةغظارة اال

ووبقة  بقى املتواطني من ذو) املرا ب والكربيـاس، فهـم يتمتعـون اعرفـة صـقا خـا،، أو 
 مدينة خاصة أو ما إليها..

ووبقة  بقى الصغار من الناهبني والنوابك، وهذ  هي الباقيـة، وأمـا مـا عـداها فطعمـة الفنـاس 
 واالنظواس.

                                                           
 م.4222اب  أن ،خر إحصامية لنفوس املسلمني بلك املليارين، عام  (53ف
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، وبالعمــل يكــرب وبالعمــل يصــغر، والعمــل إ ــا هــو ان الراــل بالعمــل يبقــى وبالعمــل يفــ 
باهلمـــة، فمــــن علــــت مهتـــه كثــــر عملــــه وذا  كـــرب ، ومــــن اــــفت مهـــه ااتســــلم لصــــغامر األمــــور 

يطـري »و وافهها، فال يقوم له قـامم، وال للـ  وـري  يف مسـاس الكرامـة واجملـد والعظمـة، وقـد ورد: 
 «.ي او، أدركه أو بعضهمن رام ش»و« املرس هبمته، كما يطري الطامر غناحيه

فليكن هم اإلنسـان بعيـداو، وعلمـه عظيمـاو، واـعيه حثيثـاو.. ان أراد البقـاس، بقـاساو لالقتـداس 
واجعلنا للمتقين إماماال للكرب والبهاس، يقو  القر،ن: 

(54). 

                                                           
 .72اورة الفرقان:  (52ف
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 الصراحة

يلــو) كثــري مــن النــاس واــه كالمــه حــا اليــومي منــه، فــ ذا اــ ل عــن شــيس  أاــاب عــن 
د أن يقو  ما يف قرارة نفسه، فيقوله غامضـاو، ولـب أن يسـأ  عـن أمـر، فـال يصـر  ،خر، ويري

 … اصب النظر، بل يطرفه و،مجم، ويست هد ألمر فيؤد)، ويستفهم عن كالم  فيطمطم
وواــه فعلــه، فيفعــل هنــا شــي او وهنــاك ،خــر، ويقــوم هــذا اليــوم بعمــل، وغــداو بعمــل ،خــر، 

 … امي شي او ال يطاب  الواقا، ويفعل شي او مث رفيهويظهر عمالو ويبطن عمالو ،خر، وير 
وواــه دراــه، فيقــرأ كتابــاو فــال يبديــه، ويبــد) مــا ال يقــرأ ، ويضــا نفســه يف مو ــا عــامل، 

 … ولي  هناك، ويرفا نفسه عن مقام علمي وهو هناك
وواـــه نظـــر ، فينظـــر إ  مســـتململ، مث يظهـــر أنـــه نظـــر إ  الســـقف وينظـــر يف كتـــاب وهـــو 

 في بالبل نفسه، وهواا  صدر ، وال ينظر إ  شيس وهو يظهر أنه ينظر فيه.. ذاهل، ليخ
وهكــذا يلــو) ر ــا  وغضــبه، وغنــا  وفقــر ، ونعيمــه وبؤاــه، ورفعتــه وصــفته، وأهلــه ومالــه 
وولد ، ونومه ويقظتـه، وصـ ته ومر ـه، إ  غـري ذلـك.. ولـو اـأ  عنـه اـامل: مـا يقصـد مـن 

،  ال يت رت اواباو، وال يهتد) هـو بنفسـه اـبيال إ  علـة هذا االلتواس  وأ) شي يعود إليه  ر 
ذلك، ولو قرن عمله امللتو) بعمل غـري  تـن مي ـي اـوياو وهـو علـى صـراط مسـتقيم، مل يواـد 
فـــرق بينهمـــا، مـــن حيـــ  النتـــامو، فهـــذا يعـــي  يف رفـــا  أو  ـــنك، وذاك يعـــي  كـــذلك، فـــان 

 الضي  والسعة اليعلالن بااللتواس واالاتقامة.
نــاك فــرق يلمســه كــل المــ ، ولســه كــل شــاعر، هــو أن الوثــوق واالعتمــاد يقــالن نعــم ه

بالنسبة إ  األو  دون الثا ، فرتت الناس يركنون إ  قـو  مـن يسـتو) اـبيله، ويسـتقيم قولـه، 
فـــان حـــد  اومـــأنوا بصـــدقه، وإن وعـــد مل ي ـــكوا يف وفـــا ، وإن نقـــل علمـــوا مطابقـــة كالمـــه 

ويهتــدون بعمــل مــن ااــتقام عملــه، فــان كــان مهنداــاو وثقــوا  …لل قيقــة، وان أىب ي ســوا منــه
خبرامطــــه، وإن كــــان وبيبــــاو يتيقنــــوا اخالصــــه يف الف ــــ  و  ــــخي  الــــداس والــــدواس، وإن كــــان 

ويسـكنون … حاكماو رأوا صـوابه يف القضـاس واحلكـم، وإن كـان  ـااراو اـكنوا إ  بيعـه وشـرامه
وا دخيلـة قلبـه، وإن بـدي الغضـبة علـى مالحمـه إ  أحواله األخر، فان رأوا الر ا يف واهه عرفـ

  فراوا ما يف فؤاد ، وإن أقبل  ومسوا ود ، وإن أدبر  فراوا عدا .
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ومجلــة القــو : ان الراــل الصــريمل يــؤمن شــر ، ويعــرف أمــر ، ويــرت دخيلتــه، ويك ــف مــا 
 ــمت عليــه اواحنــه، وانطــوت عليــه  ــمري ، فالنــاس منــه يف راحــة!! ولــي  الكــذب، والغــ ، 

غدر، واهيانة، والرياس، وما إليها.. إال أغصان شجرة االلتـواس وعـدم الصـراحة، فـان الصـريمل وال
يصدق ألنـه مطـاب  ملـا عنـد ، وينصـمل ألنـه مـا يـرا ، ويفـي ألنـه مسـلكه، وال رـون ألنـه دأبـه، 

 ورل  ألنه ديدنه، وهكذا كثري من الصفاي الذميمة النامجة عن االلتواس.
لتــــواس، إال امللكــــة الرااــــخة يف الــــنف ، و مــــل بعــــض م ــــاكل ولــــي  بــــني الصــــراحة واال

الصراحة بادئ ذ) بدس، فان الصريمل يصـر  حـا  علـ  الصـراحة بنفسـه، فتجـر) علـى لسـانه 
وعينــــه، ويــــد  ورالــــه، وذهابــــه وراوعــــه، وكــــل حركــــة واــــكون يصــــدران منــــه، فيعرفــــه النــــاس 

ن حالــة الصــراحة عنــد ، ك الــة بالصــدق، واألمانــة، واالخــال،، والنصــاحة ومــا إليهــا، و كــو 
 االلتواس عند من اعتاد ، ال فرق بينهما إال أن ذاك صريمل وهذا غامض ملتو.

ولـــيعلم ان هنـــاك شـــيس ،خـــر ال يســـمى صـــراحة وال غمو ـــاو، وهـــو الفـــرار عـــن املـــأ ق اـــا 
يتجــاىف عــن الصــراحة، وال يلت ــ  بــالغموض، وهــذا هــو الواــص بينهمــا الــذ) راــا كــان أفضــل 

احة، فمن اأ  اإلنسان عن حبه له  وهو ال لبـه، ال جتـرب  الصـراحة بقولـه احلقيقـة، من الصر 
حــا ،ــر إليــه العــداس، فانــه يكفــي لــذلك اهــرويب عــن املو ــو ، أو الســكوي عنــه مهمــا واــد 
ابيال، وال شك ان الصراحة التامة مهما مل يكلف أمرها شي او أ ر من االلتواس أفضـل، وهـذا 

االلتــواس الــذ) يعلــ  بالقلــب، فتظهــر ،ثــار  مــن امل ــاعر عفــواو، بــال  حــدي  ،خــر غــري حــدي 
 فكر وال لجلو.

يقا : إن راالو غضب عليه الطان  منه، فـأراد قتلـه، فلـم ،ـد الراـل بـداو مـن االختفـاس،  
كـي ال يصــيبه مكــرو ، وال يقــا يف  الـب امللــك الداميــة، وكلمــا عقـب امللــك مل يظفــر ببغيتــه، 

أن ينالـــه حاشـــية امللـــك واواايســـه، ومضـــت علـــى ذلـــك مـــدة اـــنتني، ألنـــه كـــان أخفـــى مـــن 
وامللــك ال يــظداد يف ولبــه إال إصــراراو، والفــا اليــظداد إال اختفــاساو و ســرتاو، مث ان يف أحــد األيــام 
قــا  راــل للملــك: إن للفــا املطلــوب أبــاو صــدوقاو، مل يكــذب وال يكــذب قــص، فــان رأيــت أن 

ن علــم مكانــه مل يبــا  بالداللــة عليــه لصــدقه يف كــل صــغرية  ضــر ، و ســأله عــن أمــر فتــا ، فــا
وكبرية، ويف الوقت أحضر امللك أبا الفا وأخذ يسأله عن مكان ولد   فلم يت ـا، الوالـد إال 
أن أراهم مكانـه وقـا : هـو يف الـدار الفالنيـة، يف غرفـة  صوصـة، متـظ) بـظ) النسـاس،  عجـب 



 

 94 

أراـل هنـاك           انـوداو و ـباواو للقـبض امللك من ذلـك وشـك يف صـدقه، ومل يلبـ  أن 
 عليه، وبعد برهة ااسي ا،نود متب رين وقد قبضوا على الفا.

نظــر امللــك يف واــه الوالــد مــرة، ويف واــه الفــا أخــرت، واعــل يكــرر النظــر  ــرياو وذهــوال،  
يعلـم  كيف أن الوالد هدا  إ  حمل فتا   ألي  لبه  أم لـي  رـاف عقـاة احملتـوم الـذ) كـان

حلوله على ولد   مث رفا رأاه قامالو: عفونا عن الولـد، ووهبنـا  لوالـد ، كرامـة لصـدقه، واكبـاراو 
 لصراحته، حا يف مثل هذا املوقف الرهيب!!!

مث ان مـــن غريـــب أمـــر هـــذين الـــرالني: الصـــريمل، وامللتـــو)، أن النـــاس يطلعـــون علـــى كـــل 
يضــا نفســه، بــل حيــ  و ــعه الواقــا صــغرية وكبــرية مــن أمرمهــا، فــال يضــعون الغــامض حيــ  

واحلقيقــة، مث راــا  عــدوا عـــن ذلــك، فــال يـــأ نون اهــامن، حــا لـــو نــوت األمانــة، وال يصـــدقون 
الكــذوب، حــا يف مــا صــدق، وال يركنــون إ  الغــا،، حــا فيمــا نصــمل، وال يقــدرون املرامــي، 

يرامي نفسـه  حا فيما أخل ، فيسقص عن أعني الناس، ويهو) يف مهوت ا ي ، بينما كان
يف السـماس الســابعة، ولــي  ذلــك إال ألن احلقيقــة كــالنور الــذ) يضــيس، وإن لــف بلفــامف مــن 
االلتـواس وأرديـة اـوداس مـن الرذامـل، وهبـذا رسـر الغـامض حـا حقيقتـه، يف حـني يـربمل الصـريمل  

 كل ثقة وركون واومينان واعتماد.
 إنا مل نظ   د  الصريمل، ونذم امللتو)..

 ألو  أو الثا   فهل أنا من ا
 اإلاابة على هذا السؤا  من أبسص ما يكون..

فمراقبة يوم واحد من أيام حيا نا، بل ااعة من اـاعاي ااتماعنـا كفيلـة بك ـف ذلـك، 
 لكن إذا الحظنا  على  وس احلقيقة، ال يف ظلمة األنانية و ربير الذاي. 
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 التبليغ 

ـــدأ عرفـــه التـــاريخ يتجلـــى أو  مـــا يتجلـــى يف  فكـــر إنســـان، إمـــا بـــوحي مـــن اهلل إن كـــل مب
اــب انه، أو بــوحي مــن الظــروف ومقتضــياي االاتمــا  وحنوهــا، مث ال يــظا  ينمــو حــا ،ــر) 
علــى ااــالي لســان ذلــك املفكــر، أو ،ــر) مــا مــداد  علــى أنبــوب يراعــه، ومنــه يتعــدت إ  

 ة. ،خر، وثال ، ورابا، إ  أن ميي اواو من األفكار، ويكون له مركظاو من األدمغ
واملبدأ مهما كان فانه كالبذر قد يصيب أر او خصـبة يف مـاس وهـواس و ـ  و ربيـة، فينمـو 
مث ينمو حا يصري شجراو ذا أغصان وفرو  واذور ومثار حلوة أو مرة حسب وبيعـة ال ـجرة، 
وقد يصطدم حجر يف اـوف األرض فـال ميتـد لـه عـرف، وال ير فـا لـه فـر ، أو يصـيبه إعصـار 

 لعه قالا، أو ال يصيبه اهلواس واملاس وال م  قدر كفايته.فيه نار، أو يق
فاملبــــدأ إن أصــــاب أفكــــاراو موافقــــة، وأدمغــــة خصــــبة، و،ذانــــاو اــــامعة، وقلوبــــاو واعيــــة، كــــان 

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلي فاستوى على سوقه
، وإن مل  توفر فيه ال رامص، (55)

األرض ما لها مـن قـرار كشجرة خبيثة اجتث  من فوقأو اصطدم اانا، كان 
، أو (59)

 ال يبلك هذ  املر بة، بل لرتق قبل أوانه.
وعلــى كــل حــا  فــالتبليك أاــاس املبــادئ واألديــان، مث يتطــور املبــدأ، بعــدما واــد أنصــاراو، 

 فيستخدم القوة، يف  نفيذ  ومد اذور  يف األرض، وفروعه يف السماس.
 اهلـا يف احلااـة إ  التبليـك مهمـا والـت اإلاـالم ـ اـا هـو أحـد املبـادئ ـ يكـون حالـه ك

مل يكـن يسـتخدم القـوة إال يف احلـاالي الضـرورية الـ   شجر ه، وامتدي عروقـه، بـل النـيب 
البــد منهــا، فكــان يــدعو إ  اــبيل اهلل باحلكمــة واملوعظــة احلســنة، و،ــاد  بــال  هــي أحســن، 

صــرب حــا يتعــدت الطــرف اآلخــر مث فــ ذا رأت عنــاداو أكيــداو، وشــ ناساو وبغضــاو، وحســداو وغــالو، 
،اهد اهاداو نبيالو، ويدافا دفا  شرف وفضيلة، ولذا كان كثـري مـن النـاس  سـتهويهم دعو ـه، 

فلـوال نفـر مـن علـى الـدعوة والتبليـك  ويقرهبم خلقه، ويؤلفهم عطفه وحنانه، وقد حـ  

                                                           
 .49اورة الفتمل:  (55ف
 .46براهيم: اورة إ (56ف
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همكا فرقة منهم  ائفة ليتفقهوا في الدين ولين روا قومهم إذا رجعوا إلي
(57). 

اليوم قد أذن الكون للمسلمني يف التبليك الذ) مل يكـن يعرفـه ،بـا هم األقـدمون، هيـأ هلـم 
املــذيا  الــذ) يــتكلم فــرد ويســما ماليــني، وأعــد هلــم املطــابا الــ  يكتــب شــخ ، ويســتفيد 
ألــوف، ومهــد هلــم الطريــ  الســهل يف التعلــيم بســبب انت ــار املــدارس يف كــل مدينــة وقريــة، بــل 

مر عن ذلك فبنيت املدارس يف الص ارت والقفار، وبذاك و لك وهذ  ا سعت رقعـة  عدت األ
 التبليك، إن ااتغلوها.

ولـي  ألحـد عـذر ـ عنـد اهلل  عـا  ـ يف  ـرك التبليـك مـا  ـوفر هـذ  الواـامل، راـا  سـاعد 
س، احلكوماي اإلاالمية ما ما فيها، على إلقاس اهطابة يف املـذيا ، أو اعـل الـدين يف املـدار 

 أو فتمل املدارس والكلياي، أو إخرايب ا،رامد، أو اصدار اجملالي.
ألــي  مــن املؤاــف أن يكــون لبــاب النصــارت األعظــم مــذيا  خــا، يــتكلم فيــه مــا العــامل 

ويـوقر  عاليمـه وأحكامـه، ويتلـو ،) مـن العهـدين، ويفسـر  بأربعني لغة، ويبلك دين املسيمل 
 يعلمــوا النــاس الكتــاب واحلكمــة، ويهــدوهم وي ــر  ويعلــ ، ولــي  للمســلمني مثــل ذلــك حــا

وأحكامـــه  مـــن الظلمـــاي إ  النـــور، ومـــن الظـــل إ  احلـــرور، يبينـــوا أخـــالق نـــيب اإلاـــالم 
ــــه، وي ــــرحوا قر،نــــه احلكــــيم، ويفســــرو  ويهــــدوا الب ــــر إ  الصــــراط  وشــــرامعه وداــــا ري  وقوانين

 املستقيم 
امللـــك مســـؤو  عـــن رعيتـــه،  ولـــي  األمـــر بـــالتبليك متواهـــاو إ  صـــنف، أو شـــخ ، فـــان

والفقيه مسؤو  عن مريديه، والظويب مسؤو  عن  واته، واألب مسؤو  عن ولد ، وهكـذا كـل 
 .(53)«كلكم را  وكلكم مسؤو  عن رعيته»صنف 

فمن ا،ـدير بنـا حنـن املسـلمني أن نـنفض عـن أفكارنـا قتـام اهمـود، وأـب عـن املضـااا، 
ة واآلداب، فـان أخـذ بقولنـا، وعمـل ابـدمنا، اـعد ون ر  يف  بليـك الـدين واألخـالق، والفضـيل

العامـــل، واـــعد القامـــل، وإن مل يؤخـــذ ومل يعمـــل، فنجونـــا بقولنـــا، وكـــان الوبـــا  علـــى مـــن  ـــرك 
 العمل بعد العلم.

                                                           
 .144اورة التوبة:  (57ف
 .36  35ب 38، 75حار األنوار: يب (58ف
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 التعمق
أمران متعاكسان يف النتيجة، وإن  وافقا يف املقدمة ومها: التعم  يف املادياي، والتعمـ  يف 

 املعنوياي.
عم  ال خ  يف شيس من األمور املادية أور   عمقه علمـاو، وفـتمل حثـه بابـاو كـان كلما  

موصـداو عليـه قبــل ذلـك، وكثـرياو مــا يظفـر يف نتيجـة ذلــك بكنـظ مثـني اليقــدر اـوهر ، وال  ــدرك 
قيمته، وأكثر ما ن اهد اليوم من املخرتعاي ال   فيض على الدنيا فيض السيل العـرم، وليـدة 

ن يف الكــون أركــظة ال  لمــ  بامل ــاعر، وال  ــدرك بــالفكر اجملــرد، وإ ــا بابــه التعمــ ، وذلــك أل
الوحيــد الب ــ  والتنقيــب، والتجربــة والتقليــب، وكلمــا ا دادي التجربــة ا داد املعلــوم، وبا ديــاد  
يـــظداد االخـــرتا  واالنتـــايب، ولـــو نظـــر اإلنســـان يف  ـــاريخ هـــذ  اهلنـــاي املســـت دثة، واأـــا كيـــف 

بت، فوصـــلت حـــد كماهلـــا احلـــايل، آلمـــن اـــدت  ـــأثري الفكـــر والتعمـــ  ولـــدي فرتعرعـــت، ف ـــ
 والتجربة يف املدنية والرقي والعمران.

أمـــا املعنويـــاي، فـــال يـــظداد املتفكـــر فيهـــا إال حـــرية وا ـــطراباو، وذلـــك ألن نتامجهـــا تـــا ال 
أن  لمــ  بيــد، فاأــا غــري قابلــة لــذلك، وللـــ  بــذلك التعمــ  يف األلفــا  العرفيــة، ولــذا  ـــرت 

مباحـــ  كثــــري مــــن العلــــوم اللفظيــــة إذا دخلــــت فيهــــا التــــدقيقاي ال ــــظداد إال  عقيــــداو وغمو ــــاو 
 واعضاال.

ولــو نظــر باحــ  يف كثــري مــن مباحــ  الصــرف والن ــو واللغــة واملنطــ  واألصــو  والكــالم، 
تــا  قهــا قلــم متعمــ  لواــد ملــا ذكرنــا  ألــف شــاهد وشــاهد وكثــرياو مــا يقــا اللــف والــدوران يف 

 لة من اراس التعمقاي العقيمة.املسأ
إن فأشــياس( لفظـــة ااـــتعملتها العــرب غـــري منصـــرفة، واملتبــا يف اللغـــة: العـــرب، ال أ يـــد وال 
أقل، أما أن أصلها كذا، مث عمل هبا كـذا مث صـاري كـذا، فممـا اليـر بص باللغـة، بـل هـو أشـبه 

معنــا  العــريف هــل هــو  بالب ــ  عــن الضــياس يف الظــالم، وعــن احلقيقــة يف األوهــام، وكــذا: األمــر
الواوب أو االات باب، شيس يراا فيه إ  العرف، كالراو  اليهم يف ان املاس ما هـو  ودار 
 يد أين هي  أما االاتدال  لذلك بأنه ولب، والطلب يفيد الواوب، أو انه القـاس يف عهـدة 
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م ي ــمه املكلــف، أو حنــو ذلــك، فممــا هــو أشــبه بــاللف والــدوران، و عريــف الــوردة بأأــا اســ
اإلنسان، لقد أصاب األولون حيـ  اقتصـروا علـى مـنت اللغـة، وعلـى مـوارد العـرف يف املب ـ  
األصويل، والتوي الطريقة بعد ذلك، فراـا واـد الباحـ  نفسـه يف علـم ال يعرفـه، فهـو يب ـ  
عن احلكم الفقهي، ف ذا يرت نفسه يف األصو  مث يظـن انـه ،خـر املطـاف، فـ ذا نفسـه يف علـم 

مث رـا  انــه ،خـر ال ـوط فــ ذا نفسـه يف احلكمــة، مث امـا أن يراـا مــن حيـ  أ ــى، أو  الكـالم،
 يبقى صفر اليد. 

وراـــا  ـــذكري يف أثنـــاس مثـــل هـــذ  الب ـــو  عـــن اللغـــظ الـــذ) اعلـــه بعضـــهم عـــن فالقبلـــة( 
فقا : هي  د فشـرقي( بعـدما أاـرت عليـه التعريـب والتعجـيم والقلـب والتصـ يف، والسـلة 

 الوصو  هكذا: 
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وأمـا فاحلكمــة( فكثـرياو مــا ينتهــي باإلنسـان إ  فالسفســطة( وانكــار حقـام  األشــياس، ولــذا 
، وبـذا فمن ا،دير بالباحثني أن يقفوا عنـد حـد كـل علـم، وال ،ـاو و  إ  مـا لـي  مـن فصـيله

 يكون قد أدت ح  العلم، وح  نفسه يف ،ن واحد.
 فمع  اللغة: ما ذكر  أهلها من موارد ااتعما  العرب، الكلماي بأ اس املعا . 

 ومع  الصرف: بيان م تقاي األفعا  واألمساس. 
 ومع  الن و: عرفان ،خر الكلماي وا،مل من حي  الرفا والنصب وا،ر وما إليها. 

 : بيـــان مـــا يـــدور يف لســـان العـــرف، وأقـــالم النـــاس مـــن القضـــايا الصـــ ي ة ومعـــ  املنطـــ
 والفاادة، وان أيها  نتو، وأيها ال  نتو. 

ومعـــ  البيــــان: عرفــــان الفصــــاحة والبالغــــة ارااعــــة كــــالم العــــرب واملماراــــة يف منظــــومهم 
 ومنثـورهم، حــا  علـ  بالــذهن ملكــة يـتمكن ال ــخ  هبـا مــن كــالم فصـيمل اقتضــى احلــا  يف

 موارد التكلم.
ومعـــ  األصـــو : ا بـــا  مـــوارد العـــرف يف معـــ  األمـــر والنهـــي، وكيفيـــة عملهـــم يف املطلـــ  

 واملقيد، واها، والعام. 
ومعـ  الكــالم: بيــان مـا يتعلــ  بأصــو  الــدين اثبا ـا ونفيــاو، مــن اهـة العقــل، وهكــذا حــا  

 اامر العلوم.
يــة ويــتكلم حولــه، مث ال يــظا  حــا والعلــم أو  مــا يضــعه وا ــعه إ ــا يالحــظ الغــرض والغا

يأيت أقوام ،خرون، فيظيدون وينقصون، وللقـون ويسـفون، ويسـتخدمون مو ـو  علـم ملو ـو  
علـــم ،خـــر، ويســـتوفدون مســـامل عقيلـــة يف علـــوم نقليـــة، وبـــالعك ، ولـــي  الغـــرض مـــن هـــذ  

هما املعـــامالي إال حـــب الظهـــور الـــذايت يف بعـــض النـــاس، أو الت قيـــ  والتعمـــ  الـــذين ي ـــغف
احملققون وبعاو، فال يلب  العلم حا رلا عـن نفسـه ثوبـه الق ـيب البسـيص، ويلـب  ثوبـاو ،خـر 

 ال يناابه ويضيا وقت الطالب بني هذا وذاك.
التعمــ  يف اللغــة بيــان ا،ــاما بــني امل ــاهباي، ويف الصــرف بــذكر القلــب واألصــل والفــر ، 

نطــ  بتكثــري االصــطالحاي و طويــل ذيــل ويف الن ــو بت  ــية النــظا  بــني فــالن وفلتــان، ويف امل
الكلــي الطبيعــي، ويف البيــان بــذكر رأ) عبــد القــاهر واهطيــب القــظويين يف االاــتعارة والكنايــة، 
واالشـكا  وا،ــواب، ويف األصــو  ب والـة الكــالم حــو  حــد األمـر ومعــ  احلــرف، ويف الكــالم 
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اد)، إ  م ــاي وألــوف مــن بــذكر ،راس احلكمــاس، وأقــوا  الفالاــفة، والب ــ  حــو  اجملــرد واملــ
حنو هذ  املذكوراي يف كل علـم ال يفيـد إال  بلبـل البـا ، وا ـطراب الفكـر، ويف الغالـب رـريب 
الباح  صفر اليد عن الكتاب، فيكون حاله حا  من يريد معرفة اهياوة، ليستقطر ر قه من 

مـن صـنعها،  ام اهياط، مث يذهب ويب   عن االبرة ومعدن احلديد الذ)  صنا منـه، وأو 
أم غــري   رواــه االحتيــايب األو  الــذ) أواــب اخرتاعــه، وصــانعها فعـــالو، أو  أهــو ادريــ  

أمريكـــي أو أملـــا   ومــــدة عمـــر االبــــرة، ومقـــدار قيمتهــــا، ومظـــان بيعهــــا وشـــرامها، وهكــــذا يف 
 اهيص، واللباس وغريمها.

  هبـــا مطالعـــة إن قـــارئ الن ـــو والصـــرف واملعـــا  واللغـــة والعـــروض والتجويـــد، لـــو ااـــتبد
منظـــوم كلمـــاي العـــرب ومنثورهـــا، وقـــرأ أثنـــاس ذلـــك القواعـــد الـــ  البـــد منهـــا مـــن رفـــا الفاعـــل 
ونصـــب املفعـــو  واـــر املضـــاف إليـــه ومـــا إليهـــا، صـــار يف نصـــف املـــدة املتداولـــة لدرااـــة هـــذ  
األمــور، ذا ملكــة عربيــة  ــي بــني اواحنــه،  فــيض مــن لســانه فــيض دالــة، وجتــر) علــى مــداد  

 الفراي، وي به ذلك املنط  واألصو  والكالم وغريها.اريان 
وهذا األمر يراا بادئ ذ) بـدس إ  األاـا ذة، فـالال م  وايـه التالميـذ  وايهـاو صـ ي او،  
كــي يتمتعــوا يف مســتقبلهم بــأقالم قويــة، وألســنة فصــي ة، وقلــوب بليغــة، يكونــوا مــن حســناي 

 الدهر، ونوابك العصر.
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 األحمق

مــت املناحــة حــو  رحلــه، أو يفرتاــه اهلظبــر اهلصــور فيهصــر عظمــه، أو إن اإلنســان لــو اقي
 قا النار يف دار  فتجعلها ه يماو  ذرو  الريا ، أو يأ يه العذاب مـن بـني يديـه أو بـني خلفـه، 
أو رو) البيت علـى عروشـه عليـه، مل يكـن ،ـد يف نفسـه مـن الضـي  والضـنك، وال يبلـك قلبـه 

 ، ميـوي ال ـخ  فيسـرتيمل مـن مهـوم احليـاة و،المهـا ويهصـر  احلنجرة، مثـل مـا لـو مـين بـاألمح
األاـــد فـــريت أنـــه حيـــوان ال مفـــر منـــه، و ـــرتق دار  بالنـــار فـــيعلم أأـــا ال  ـــدرك فتهـــون عليــــه 
املصيبة، ويأ يه العذاب فيسلي نفسه بأنه قدر وحكم من اهلل العامل باملصاحل، وكان حكـم اهلل 

 قدراو مقدورا.
هــي  ــرد الفــؤاد، و كســر العظــام، و أكــل الل ــم، و  ــرب الــدم، أمــا مصــادقة األمحــ ، ف

و فور من الفم، لي  األمح  صاعقة  صيب اإلنسان، وال ناراو  رقه، وال فقراو وال مر او، وإ ا 
هو األمحـ  ف سـب، ولسـت أاـد لفظـاو أثقـل علـى القلـب مـن هـذ  اللفظـة،  ـدرك اهلـرة أنـك 

املصــيدة رــاف شــرها، و فهــم النملــة مســاقص النثــار  حمســن إليهــا أو مســيس، و ــدرك الفــأرة أن
فتــدأب حنوهــا، ويعــرف احليــوان املفــرتس احملبـــوس يف قفــ  احلديــد أن فالنــاو ردمــه ويقــدم لـــه 

 الطعام، في رك ذنبه شكراو له.
أما األمح ، فتنفعه وهو يظعم أنك  ضـر ، و نصـ ه فيخـا  نصـ ك غ ـاو، و علمـه فـيظن 

إذا قا  قوالو غلطاو يريد  صـديقك، فـان مل  صـدقه فأنـت مـن أعدامـه أنك  ريد من ورامه نفعاو، 
أو من أعداس احلقيقة، وإذا عمل عمالو باوالو يريد  سـينك، فـان مل  دحـه فأنـت  سـد ، أو 
ال  تمكن أن  را ، وإذا  رك واابه أراد منك عذر ، فان مل  عذر  فأنت ااهل اواقا العـرف، 

 ن  وافقه، فان مل  وافقه فأنت تن ال يقدر األشياس قدرها.وإذا فعل ما لي  له أرادك أ
ومجلــة القــو : يريــد أن  كــون مــر،ة لنفســه، ال مــر،ة لل قيقــة، فتكــرب الصــغري مــن عملــه إذا 
شاس ذلك وان كان عمله بنظر احلقيقة من أصغر األمور، و صـغر الكبـري إذا أحـب صـغر  وإن  

قولـه وإن كـان  افهـاو، وجتعـل عملـه حيـ  لـب كان العقل يرت أنـه كبـري اـداو، وهكـذا  عظـم 
أن ،علــه وإن مل يكــن هنــاك،  ضــ ك إذا  ــ ك، ولــو يف مكــان البكــاس، و بكــي إذا بكــى، 

 ولو يف مو ا الض ك، إ  كثري من أمثا  ذلك ال  يعرفها من بلي بأمح .
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بيـت بـين واألمح  ال يـظق عـن غـري  يف مـواد  األوليـة، وإ ـا يفـرق يف ورامـ   فكـري ، فهـو ك
مرحا ه يف املكتبة، ومطبخه يف غرفة النوم، أو اعلـت الرواشـن مكـان البـاب، والبـاب مكـان 
الرواشـــن، أو ولـــى ب ـــر  بالســـمنت األبـــيض، وغرفتـــه بالســـمنت األاـــود. ومـــن الظريـــف انـــه ال 

واحلريـــ  يعـــار فيطيـــب، والغريـــ  يعـــار  عـــاليب ملثـــل هـــذا ال ـــخ ، فـــان املـــريض يعـــار فيبـــل،
ما كان عليه من الص ة، وا،اهل يعلم فيتعلم، لكن األمح  كلما عـور ا داد محقـاو فرياا إ  

انـه قـا :  ولـذا يـرو) عـن املسـيمل  (56)«أمحـ  مـن هبنقـة»وبالهة، إ  أن  نطب  عليـه ،يـة 
 .(91)«عا،ت األبر، واألكمه، وعجظي عن معا،ة األمح »

وجتنـب مواقـا فرحـه وبؤاـه، وقومتـه  وال أدر) ـ فيمـا أدر) ـ عالاـاو أ ـا مـن الفـرار منـه،
 وقعد ه وغدو  ورواحه، وتسا  ومصب ه.

إن احلمـــ  شـــجرة  نبـــت يف القلـــب، كأأـــا شـــجرة الظقـــوم الـــ   نبـــت يف أصـــل ا، ـــيم، مث 
 طو  و فر  حا  ثمر احلم  يف مجيا م اعر ، فريت احلسن مسي او، واملسيس حمسـناو، والقليـل  

اــود أبيضــاو، واألمحــر أصــفراو، ويســما املطــرب حمظنــاو، واحملــظن مطربــاو، كثــرياو، والكثــري قلــيالو، واأل
واملد  ذماو، والذم مدحاو، والقر،ن  وراة، والتوراة قر،ناو، وال عر نثراو، والنثر شعراو، وي م املسك 
فيتخيــل أأــا حلتيــت، والــورد فينظــر انــه عــذرة، واملرحــاض فيخــا  انــه رو ــة، ويــذوق احلــامض 

 واملاحل فيظعمه  افهاو، ويلم  اه ن فيتخيل أنه أمل ، وهكذا.فيدركه حلواو، 
وبا،ملــة  بــد  الســماواي يف نظــر  أر ــني، وال ــرق غربــاو، وا،نــوب  ــاال، واملــرأة راــالو، 

 وال ام عراقاو.
ان مثل هذا ال خ  ال عاليب له حـا يلـو ا،مـل يف اـم اهيـاط، لـذر بعـض ال ـعراس 

ير  عـن مصـاحبة األفعـى، يقـو : ان األفعـى يلسـا ا،سـم، عن مصاحبة األمحـ  أشـد مـن  ـذ
 واألمح  يلسا القلب.

وإذا أنسى، ال أنسى: ابتالمي بأمح  تن ينت ـل العلـم، فكـان يسـتفيد مـن بعـض اآليـاي 
مــا ال ربــص لــه باملو ــو  إوالقــاو، وذكـــري حــني ذاك الظريفــة امل ــهورة: ان أحــداو كتــب كتابـــاو 

بســم اي اــتد  لــذلك بكــل ،يــة يف القــر،ن احلكــيم، فااــتد  بـــلبيــان  ــر  حلــ  الل يــة، وا
                                                           

 مثل عريي. (59ف
، وفيـــــه: فأبـــــرأي األبـــــر، واألكمــــه وعا،ـــــت االمحـــــ  فلـــــم أقـــــدر علـــــى 36  41ب 343، 12رااــــا حـــــار األنـــــوار: يب (62ف

 إصالحه(.
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الرحمن الرحيم
هبذ  الكيفية: أن اهلل الذ) امسه هبذ  العظمة حا يبتـدأ أو يسـتعان بـه  (90)

يف أو  امســى الكتــب الســماوية، البــد وان ي ــكر حــ  ال ــكر، ومــن أظهــر أفــراد شــكر  ان ال 
 ن ال  ؤذت باحلل .يؤذ) خلقه، والل ية من خل  اهلل، فيجب أ

مث بعــــد مــــدة أخــــرت بليــــت بــــأمح  ،خــــر، كأنــــه أخــــو األو  نقــــالو وبراعــــة وعلمــــاو وفهمــــاو، 
 فان دي:

ــــــــــــه ــــــــــــأحمق فعجــــــــــــزت عن ــــــــــــ  ب  بلي
 

ـــــــــــــأحمقين  ـــــــــــــ  ب ـــــــــــــف إذا بلي  فكي
وإذا ااعد األمح  ما  يرفعه، أو اا  يكـرب ، أو نسـب وويـل، أو واـص عليـل، صـدقت  

ن منه وتنشق األرض وت ر الجبال هـداتكاد السماوات يتفطر اآلية الكرمية: 
علـى  (92)

مـن مـين بـه، وابتلـي بصـ بته، ولـي  لــه عـاليب إال الفـرار، ولـو إ  وحـ  الفلـواي، أو منقطــا 
 رما  الص ارت، أو ر وس ابا  الرباكني.

                                                           
 .1اورة الفا ة:  (61ف
 .92اورة مر :  (64ف
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 الُعمر

 
رطـو العمــر اـراعاو، وبواــا اهطـا أميــاالو ال ذراعـا، فمــا هـو إال حلظــة أو حملـة، حــا يــأذن 

يــل، ويــدنوا إ  األفــو ، ليــل وأــار، وغــدو وأصــيل، فمــا يفتــتمل واــه النهــار بالضــ ى، إال برح
يـتجهم ليصــيل، ومـا يطــري الكـون  ســها للنهـار، إال ليســرتاعها للليـل البهــيم، فهـو كــاجملنون 
الذ) ال يرفا دالة مـن دلوامـه إال ليخفضـها، وال يظهرهـا حينـاو إال ليضـمرها، فمـن ااـتما إ  

ا وقا أقدام الظمان، كأنه رتل  اهطاس للفـرار، وميلـ  امالاـاو ويتسـلل لـوذا، خوفـا الساعة مس
مــن أن مينعــه أحــد مــن اهلــرب، أو يعقبــه معقــب، فــالعمر كــالربد يف  ــ  التمــو ، يــذوب علــى 
عجل، ال يلو) على شيس، وال يقف عن السري، ثانية  تلو ثانية، ودقيقة  تبـا دقيقـة، واـاعة 

ينسلخ من النهار، وأار ينسلخ من الليل، مث يلف الكون األيام السبا يف   عقب ااعة، وليل
ملــف أاــبو ، و،مــا األاــابيا األربــا يف شــهر، وي ــا االثــ  ع ــر شــهراو يف اــنة، ويلــم اــين 

 العمر يف علبة، ورتم عليها إ  يوم يبعثون.
ألنعـام، مث  طلـا  طلا  ـ  يـوم، واالنسـان  ـراب  دواـه األقـدام، و  ـي عليـه املاشـية وا

   يـوم ،خـر، وهـو نبـاي يهتـظ هبيجـاو، ويـر و خضـرة ون ـاواو راـاو، مث ال يلبـ  حـا يأكلـه 
حيــــوان اــــامم، أو يلتقطــــه وــــري حــــامم، فيســــتبد  الل ــــم والــــدم، بالنبــــاي واحلــــب، مث يأكلــــه 
اإلنســان فيكــون نطفــة مــن مــين ميــ ، مث ،عــل علقــة  ســوت، مث يأخــذ يف أدوار ا،نــني والطفــل 

 والر يا، مث ي ب وي يب، مث ميوي وينقلب  راباو كما كان.
ــــه خفــــض ورفــــا، وفــــر  و ــــر ، وعــــظ وذ ، واــــعة و ــــي ، وأويب  عجيــــب أمــــر العمــــر! في
وحضــيض، ونقــ  وكمــا ، مث ال  ــر أيــام، وال  ــذهب ليــا ، إال وا،ميــا مضــت ولــي  منهــا 

 إال ذكر وا ر: ويب مجيل، أو ايس قبيمل. 
 وإيمـــــــــــــــا المـــــــــــــــرء حـــــــــــــــديث بعـــــــــــــــده

 
 فكـــــــــن حـــــــــديثاً حســـــــــناً لمـــــــــن روى 
من نظر إ  التاريخ بعـني لفـت واعتبـار، ال هلـو و ـذكار، رأت السـالوني العظـام، واألمـراس  

الفخام، والقضاة الكبار، واحلكام الكثـار، تـن قـد كـانوا أو ـاد الـبالد، واااـة العبـاد، يـديرون 
ب، مل يســمر الســامرون إال األمــور، ويســكنون القصــور،  ثــ  هلــم الرقــاب، و نقــاد هلــم الصــعا
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بأحاديثهم، وال يدار يف اجملال  إال كؤوس فرحهم وبذخهم وعوددهم وُعـددهم، هـذا لـارب، 
وذاك يراف ، ويظار الطري بن   أحـدهم، ويظهـر الكوكـب بسـعد اآلخـر، يصـعد أحـدهم إ  

فلـم  طلـا قمة العظ دوالب الفلك الدوار، وينظ  اآلخر عن مركبه إ  حي  يف الـذ  لـه قـرار، 
 ــــ ، ومل يغــــرب قمــــر، ومل يظهــــر  ــــم، ومل  ــــذر فلــــك، إال والكــــل يف وــــي النســــيان، وثـــــين 
األذهــان، كــأأم مــا اــاسوا وال ذهبــوا، وال اــكنوا وال ظعنــوا، وكأنــه مل يرفــا هلــم علــم، ومل ،ــر 

 على الطروس بامسهم قلم، ومل يأمروا ومل يظاروا، ومل يتنعموا ومل ييأاوا.
وهـذا مقـدار ، وهـذا أولـه و،خـر ، وظـاهر  وباونـه، وعلـو  واـفله، أصـاب هذا هـو العمـر، 

مـــن أشـــبهه بـــالربق اهـــاوف، والـــريمل العاصـــف، أو األحـــالم أو اهيـــا ، أو األفكـــار الطاريـــة 
والصور ا،ارية، ال بؤاه يدوم، وال عظ  يبقى، كم من ملك أ  ى أمرياو، وأمسى أارياو، وكـم 

فعـــاو، ورب غـــين مل يـــدم لـــه الغنـــاس، ورب شـــقي مل يطـــل بـــه مـــن فقـــري بـــاي مـــدقعاو، وأصـــبمل مر 
العنــــاس، ال  ــــدون أحواهلــــا، وال ســــلم نظاهلــــا، وال يــــدر) املصــــبمل فــــيم ميســــي، وال املمســــي فــــيم 
يض ي، ولو قـدر ألحـد أن ال يطويـه الظمـان واملكـان، وال ين ـر  وـوارق احلـدثان، مث نظـر إ  

أليـــام، واخـــتالف األنـــام، لـــرأت مـــن األمـــر هـــذ  الرحـــى الطاحنـــة، والفلـــك ال ـــاحنة، و لـــك ا
 عجباو، يهلك م اعر ، ويذهل لبه.

اإلنسـان إذا نظــر إ  حالــه يـرت أنــه قــد مــر بـه مــار الظمــان، ولفظـه مكــان إ  مكــان، ولــو 
األته  قا : قرأي وألفت، ومر ت وأبللت، وغنيت وافتقري، وادي واادوا علي، ورأيـت 

ركـت، وقلــت مـا قلــت، وصـمت عمــا صــمت، واآلن  وأوريـت، وفعلــت مـا فعلــت، و ركـت مــا  
كأنه مل يكن شيس، ومل ميـر ة مـار ال حلـو  وال مـر ، وال خـري  وال شـر ، وال علـو  وال اـفله، 
وإ ــا حصــلت كتــابني: كتابــاو إ  رة، وكتابــاو إ  متمعــي، وإن كــان بينهــا االخــتالف الكثــري، 

اليغــادر صــغيرة وال كبيــرة إال أحصــاهافــاألو  
، كــال علــى حقيقتــه واقعــة، وحمااـــنه (98)

ومســـاويه، والثـــا  أخـــذ  ـــغثاو مـــن اهـــري فـــأكرب ، و ـــغثاو مـــن ال ـــر فأصـــغر ، واـــجل عظيمـــاو 
 حقرياو، و  يالو خطرياو.

                                                           
 .  29اورة الكهف:  (63ف
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ـــة إ  أنـــة النـــظ ، إال بضـــا خطـــواي، إمـــا أن   ـــو مـــا اـــلف مـــن  ولـــي  بـــني هـــذ  اآلون
 السي اي، وإما أن     ما غرب من احلسناي..

كتـــاب اـــامر األعمـــار، وألـــوان اـــامر الـــديار، وإن كـــان هنـــاك فـــرق يف اهطـــوط وكـــذلك  
والراوم، واحملمود واملذموم، فملك يطو) كتابه على العد ، و،خـر علـى الظلـم، وأمـري يسـجل 
له احملاان، و،خر املساو)، وكا ب لفظ عنـه اهـري و،خـر ال ـر، وحـاكم يـرقم لـه االاـتقامة، 

با ا،ــود، و،خــر بالبخــل، وعــامل ينتفــا منــه، و،خــر يتضــرر عنــه، و،خــر الظيــك، وغــين يطبــا بطــا
 و اار يوام بسمة النصمل، و،خر بالغ ، إ  غري هؤالس.

وإذ حنن كل علـى انـا ، إذ فـاي مـا فـاي فـال ميكـن رد ، وبقـي مـا بقـي فالميكـن ومـه، 
 ـع  فمن ا،دير أن ن مر عن ااعد ا،ـد قـدر املمكـن، فنسـد الثغـور الـ  أحـدثنا، ونلـم ال

الــــذ) بــــددنا، ونرقــــا اهــــرق الــــذ) أبــــدينا، ونصــــلمل اهلــــل الــــ  أظهرنــــا، فإن دواس ال ــــ  أن 
  وصه(..

ولنغتنم الفر،، فاأا  ر مر الس اب، والنقو  غداو وبعد غداو، فان فما فاي مضى ومـا 
 ايأ يك فأين، قم واغتنم الفرصة بني العدمني(..

،د والعمل، والناس قسمان: اا  اريا  ـى، إن اعادة الدنيا، وخري اآلخرة، منووان با
ووالب بطيس هلك، والعمـر ال يراـا فامتـه، وال يـؤوب ذاهبـه، وال يتـدارك ما ـيه، وال يـدر) 

 مب يأيت مستقبله.
ويكفي حاديـاو لكـل نفـ ، واـامقاو لكـل فـرد، مـا يـرا  مـن األعمـار الـ   تهـدم بـني يديـه، 

رت صــديقه وقــد انســاب عمــر ، وذاك ينظــر إ  مــدم البنــاس، و تقــوض  قــوض اهيــام، فهــذا يــ
قريبــــه، وقــــد وــــار أمــــد ، وذلــــك يســــما بالبعيــــد، وقــــد خفقــــت علــــى رأاــــه أان ــــة األاــــل، 
واحلســـاب بيـــد أدق احلســـاب، ال  فو ـــه حـــا الثانيـــة والثالثـــة، وال يـــذهب عنـــه اـــاكن اهبـــاس، 

 ونا   الص راس، ومن يطري يف اهلواس، ويغو، يف املاس.
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 ةالمبدأ والقوّ 

إن املبــدأ مهمــا كــان خــرياو أم شــراو ال قــوام لــه إال بــالقوة، أمــا املبــدأ الفااــد فــين النــاس ال 
يدينون به ـ لعلمهم بفساد  ـ ف ذا مل يدعمه القوة لكان حرياو بـأن ال يقبـل، وإن قبـل بـالقوة مث 

 (94)ار فعــــت لكــــان حقيقــــاو بــــأن ينهــــار، ولعــــل مــــن ال ــــواهد هلــــذا األمــــر مبــــادئ فنــــابليون(
حيــ  قــام املبــدأ باالرهــاب والقــوة اــا هلمــا مــن معــ  متســا مث  (99)وفمواــوليين( (95)وفهتلــر(

 اأاري باأيار قواهم.
وأما املبدأ الص يمل، فين الب ـر ال يـدرك الصـاحل ولـو قـام عليـه ألـف دليـل، ولـو أدرك ال 

اـيؤد) إ   ينساب إليه ما عارض التقاليد والعاداي، ولـو انسـاب إليـه ا ـطهد  ،خـرون، تـا
راوعـه، مث هنــاك عوامــل أخــرت  كــافمل اعتنــاق املبــدأ وإن كــان يف وــرف الكمــا ، وهــو كفــا  
أرباب املبدأ اآلخر.. وكون املبدأ مهما خف فهو ثقل علـى عـا   املعتنـ ، فانـه ال يتـيمل احلريـة 

حل املطلقة حا ما أ ري اآلخرين، لكل فرد، فالبد وأن يقا التصادم بني مصـاحل الفـرد ومصـا
 ا،ماعة تا ينجر إ  خلا الفرد املبدأ عن عنقه، كي مي ي وراس صاحله.

وقـــد صـــا  التـــاريخ لـــذلك أمثلـــة مـــن أصـــ اب األديـــان وغـــريهم حيـــ  كـــان املبـــدأ مـــا مل 
 دعمه القوة غري ملتفت إليه، مث ملا عا د ه القوة ـ على اخـتالف صـنوفها ـ ،وت إليـه النـاس، 

إ  اهلل أعـظ ، فلـم يـؤمن بـه  الفرا، على الظبالـة، دعـى عيسـىوأقبلوا يتهافتون عليه مافت 
إال نفر قليـل، مث ملـا اـاعدي القـوة مبـدأ ، أخـذ يواـا رقعتـه يف غـرب األرض وشـرقها، والنـيب 

دعــى برهــة مــن عمــر  فلــم يكــن نصــيبه أكثــر مــن نصــيب أخيــه مــن قبــل، وبعــدما  حممــد 
 دين اهلل أفوااا. هاار و عظ  اانب اإلاالم، رأيت الناس يدخلون يف

ومجلة القو : ان القوة دعامة املبدأ، ولو أخـذنا مبـدأ بـال قـوة فجـدير بـأن ينهـار، كمـا انـه 

                                                           
( اشتهر يف محلـة إيطاليـا 1815-1822م( ولد يف أااكسيو من أارة بونابري، امرباوور فرنسا ف1841-1769وليون فناب (62ف

 (.1799-1798، قاد محلة على مصر ف1799والثانية  1792األو  
 من هذا الكتاب. 121ابقت  رمجته، رااا الصف ة  (65ف
م أن أ ما هتلر حمور روما بـرلني 1919ة، أا  احلظب الفاشي عام م(  عيم إيطاليا الفاشي1925-1883بنيتو مواوليين ف (66ف

م، قتلـه خصـومه عـام 1923ولكن هظميـة قوا ـه أدي إ  اـقووه عـام  1922م، أعلن احلرب على احللفاس عام 1936عام 
 م.1925
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 لو كان هناك قوة بال مبدأ مل  تمكن من القيام ولو ااتقلت يوماو أو بعض يوم..
بعـــد اهلجـــرة، وهكـــذا  والـــت  املســـلمون كـــان يـــدعم مبـــد هم القـــوة يف  مـــن الراـــو  

  مـــن اهالفـــة حقـــاو كانـــت أم باولـــة، أة بكريـــة أم عمريـــة ام أمويـــة أم عبااـــية أم احللقـــاي يف
عثمانية، ولذا كان قوانني اإلاالم والقر،ن مل  ظ  قاممة علـى اـاق ولـو بنسـبة أو أخـرت، وإن 
اختلف فهم اهلفـاس  لـك املبـادئ، وإذا كـان أفـاد هـذا شـي او وذاك شـي او، وكثـرياو مـا كـان الـدين 

لــب السيااـــة فســيكون شـــنفاو يف أذن اهليفــة، وقـــالدة يف رقبــة  واـــه، ووشــاحاو علـــى يفــر  قوا
ااريتـــه، لكـــن الـــدين اـــا هـــو ديـــن قـــامم ومنبـــا الثقافـــة واالخـــتالف واال فـــاق هـــو يف القـــر،ن 
احلكيم، وان نبذ  اهليفة وراس  ظهرياو حني خال بندمامه واواريه، وأنبذ ه ومغنيه، ولي  حا  

األمـر إال حـا  اـامر امللـوك الـذين يعتنقـون املبـادئ، فالب ـر هـو الب ـر جتلـى  املسلمني يف هذا
 يف لباس خليفة، أو  قم  قمي  امللك، أو لب  ويلسان كسرت، أو ال  مل  قيصر.

فــتمل الغــرب عينــه يف هــذا القــرن، ونفــض عــن اناحــه غبــار اهمــود، وأخــذ ميــد يديــه علــى 
ذا قــادة املســلمني نــاممون، وهــذا أ ــا  هلــم الفرصــة عينيــه، ليتأكــد عــن أحــوا  مــا يف الكــون، فــ 

للتدخل يف شؤون املسلمني بلفظ احلـ  الـذ) يـراد بـه الباوـل، والظـاهر اهـالب املنطـو) علـى 
،خر من النار، قطعوا أو  األمر أفالذاو من تلكة ،  عثمان حرباو ومعاهدة وغريمها، مث أاسوا 

قيقــة مل  كــن احلــرب إال بــني عبــد احلميــد و تبعــه مجعيــة الداــتور ـ اال ــاد والرتقــي ـ ويف احل
اهالفــــة اإلاــــالمية بقضـــــها وقضيضــــها، وبـــــني دو  الغــــرب، و خضـــــت عــــن اـــــقوط األو ، 
فصاري الوحدة اإلاالمية املتمااكة، والقوة ال   دعم املبدأ، أشالس مبعثرة بني عراق ميلكها 

ا اعود، وأردن يأخذ بظمامهـا فيصل احلسني، ومصر يتصرف فيها اهديو، وحجا  يتقلب فيه
عبد اهلل احلسني، ودم   ولبنان، ودرو ، وابـا  العلـويني، وااـكندرونة، وفلسـطني، هـذا مـن 
ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرت   ـــتيت  ـــل املســـلمني االبعـــدين الـــذين ي ـــملهم اهلنـــد والصـــني 

بعــد أن اــادي وغريمهــا تــن كــانوا يــدينون باهالفــة العثمانيــة علــى بعــد بيــنهم، وأصــبمل  ركيــا 
 البالد، ال  ظيد عنها عدداو أو عدة، أو االحاو أو نفوذاو.

مث  دخلوا يف إيران باام احنصار التنباك  دخال ينم عـن مقاصـدهم، ومل يفـد  ـر  اإلمـام 
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يف قصـــته التارريـــة إال بعـــض ال ـــيس فقـــد كـــان امللـــك مـــا الغـــرب ويتبعـــه راـــا   (97)ال ـــريا )
 الدولة وبعاو.

 الــدعامتني اهالفــة اإلاــالمية الفســي ة، وامللوكيــة ال ــرعية االيرانيــة، اأــار وباأيــار هــا ني
اإلاــالم بقواعــد ، وار فعــت النعــراي الطامفيــة، واالــت اهلمســاي القوميــة، وانقلــب املســلمون 
رأاــاو علــى عقــب، وأخــذي قــوانني ال ــريعة  ــتقل  علــى نفســها، و ــنكم  حــو  ذامــا،  ــارة 

اهرافة، وثالثة بطابعة مناقضتها لقواعد الغرب ال  كانت أصـلمل  باام الراعية، وأخرت بسمة
ـــ علــى  عمهــم ـ ملوكــب الــظمن الســامر، ورابعــة بقــو  اأــا  نــايف العلــم احلــدي : الكهربــاس واملــاس 
والراديــو والتلفظيــون والســامرة والطــامرة والبــاخرة ومــا إليهــا، وهــذ  البــد منهــا يف احليــاة، وهكــذا 

كــل ذلــك وال حــ  ألحــد أن يســأ  عــن هــذ  املــظاعم، إذ … بعــدها خامســة والساداــة ومــا
القــوة قــد مــا  ميظاأــا إ  اانــب الغــرب، فأصــبمل املســلم وهــو أر املســلم لــارب أخيــه، بينمــا 

 يواد من حارب اهلل وراوله ويقو  ان أردي إال احلس .
هم وهبــذا خراــت خيــوط امللــك والــدين عــن أصــابا املســلمني، فأصــب وا يبكــون علــى ديــن

ودنياهم يف وقت واحد، ومل يبـ  لـديهم التقـدم املظعـوم مـا ركـب الـظمن، مث مل يلبـ  املسـلمون 
 مناو حا أافر الصبمل لذ) عينني، ورأوا اهدا  يف هـذا أيضـاو، فلـم يسـممل هلـم الغـرب  قـدماو 

م، عمرانياو، وال صناعياو، وال غريمها، فبينما كانـت أرض العـراق  سـمى السـواد يف أوامـل االاـال
لكثـــــرة ع ـــــبها وخضـــــرما، أصـــــب ت أرض البيـــــاض،  كســـــوها ال ـــــم  كـــــل يـــــوم، و ظللهـــــا 
ـــا يصـــبان الـــذهب األمحـــر يف أرض العـــراق،  الكواكـــب الظاهـــرة كـــل ليلـــة، وبينهمـــا الرافـــدان كان
أصب ا ينصبان يف الب ر، ليظيدا ماساو على مامـه، وأمساكـاو علـى أمساكـه، وهكـذا مل يسـممل هلـم 

خـــرتا   ـــرت ، أو صـــناعة مصـــنو ، بـــل عكســـوا األمـــر فجعلـــوا العقوبـــاي ااـــترياد معمـــل، أو ا
والغرامــاي علــى ذلــك، ومل يــظ  املســلمون بأحكــامهم اإلاــالمية يف احنطــاط واأيــار إ  يومنــا 

 هذا، وال يعلم مصرينا بعد اليوم.
والعـــاليب الوحيـــد الـــذ) ميـــر يف املخيلـــة: هـــو راـــو  املســـلمني علـــى مـــا كـــانوا مـــن الوحـــدة 

تالف، وان  فرقت مذاهبهم، و باعـدي بالدهـم واختلفـت ألسـنتهم، وهـذ  هـي األاـاس واالم

                                                           
صــة التنبـاك ال ــهرية في: املراـا الـديين األعلــى اإلمـام الســيد حممـد حسـن ال ــريا ) ، املعـروف باجملــدد ال ـريا )، صـاحب ق (67ف

 هـ(.1314
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عليــه كيـان املســلمني حـا  لقــوا يف مسـاس اجملــد ون ـروا أان ــتهم  الـذ) بـ  نــيب اإلاـالم 
بــني الغـــرب وال ـــرق، وكــرب هـــذا الوليـــد ا،ديـــد يف مهــد اهلجـــري حـــا صــار يبـــادر قرنيـــه ففـــرس 

قـرن، وبقـى  هـاس ثالثـوة ع ـر قرنـاو وحـدة متمااـكة، كلمـا أراد أعـدا    وروم( العتيدين، يف ربا
 االيغا  يف بالد  رفضهم لفظ الفم النواة، واملنجني  احلجر.

لو كان اخـتالف اآلراس، و بـاين ال ـكل باألبيضـية واألمحريـة واألمسريـة واألاـودية، و باعـد 
ريـة والتونسـية، وعـدم وحـدة األلسـن بالعربيـة البالد بالصينية واحلجا يـة واملصـرية والعراقيـة وا،ظام

وااليرانيــــة واهلنديــــة والرتكيــــة،  واــــب التضــــارب والتجانــــب، لكــــان اخــــتالف الــــبالد يف القطــــر 
الواحد، و باين احملالي يف البلدة الواحـدة، ومغـايرة الـدور يف احمللـة الواحـدة، و عـدد األفـراد يف 

يصــبمل كــل فــرد مــن أفــراد املســلمني ـ والعيــاذ الــدار الواحــدة،  واــب التضــارب والتباعــد، حــا 
بـاهلل ـ كنبـت الصـ راس ال يربطـه بغـري  رابـص، وال ،مـا بـني هـذا وذاك اـاما، وهـو راـو  إ  

 عصر ال يذكر  التاريخ، و،ل الوح  أن ي به به.
أنــا ال أنكــر ان ــعاب املســلمني إ  ،راس، وال أنكــر اخــتالف بلــداأم وألــواأم وألســنتهم، 

نكـــر كـــل االنكـــار   ـــتتهم هبـــذا ال ـــكل الفظيـــا الـــذ) يســـب بعضـــهم بعضـــاو، ويلعـــن وإ ـــا أ
 أحدهم اآلخر، ويرفا احلوااظ الكمركية واحلدود اهريطية أحدهم يف واه اآلخر.

املسلمون وإن اختلفوا يف أشياس كثرية، إال أأم متفقـون يف األكثـر: فـ هلهم: واحـد، عـامل، 
، متكلم، صادق، ر وف، رحيم، حكـيم، مسيـا، بصـري، قادر، حي، مريد، مدرك، قد ، أ يل

وداعيــاً  مبشــراً ونــ يراً ونبــيهم واحــد، اــاس … لــب اهــري وأهلــه، ويــبغض ال ــر وأهلــه
إلى اي بإذنه وسراجاً منيراً 

(93) ،مصدقاً لما بين يديه من الكتاب
(96) … 

شــفاء لمــا فــي الصــدوروقــر،أم واحــد، فيــه 
(71) ، هــم لــربهم هــدى ورحمــة للــ ين

يرهبـــــون
(70) ، ال يأتيـــــه البا ـــــا مـــــن بـــــين يديـــــه وال مـــــن خلفـــــه  تنــــــزيا مـــــن حكـــــيم

حميد
، كمثـل اـفينة نـو  (78)وعرتة نبيهم صادقون مصدقون،  ـركهم الراـو  فـيهم… (72)

                                                           
 .26-25اورة األحظاب:  (68ف
 .28اورة املامدة:  (69ف
 .57اورة يون :  (72ف
 .152اورة األعراف:  (71ف
 .24اورة فصلت:  (74ف
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 … (74)من ركبها  ى، ومن ختلف عنها هوت
عروف والنهــي وأحكــامهم: الصــالة والصــوم، واهمــ  والظكــاة، واحلــو وا،هــاد، واألمــر بــامل

عن املنكر، والتويل ألولياس اهلل وراوله والترب) من أعدامهم، وكعبتهم واحدة، وكلهـم يعتقـدون 
بعد  اهلل اب انه، وكلهـم يعتقـدون بـالقرب واحلسـاب واملعـاد وا،نـة والنـار، وكلهـم يـرون حرمـة 

والغـــدر وخبـــ   اهمـــر وامليســـر واألنصـــاب واأل الم والظنـــا واللـــواط والســـ  ، والكـــذب واهيانـــة
املكيا  وامليظان، والربا وشهادة الظور والتـربيب والبدعـة، والعقـوق والكـرب واالهانـة، ومـا إليهـا مـن 

 ع راي ألوف األحكام أو م اما أو ألوفها، وكلهم يعتقدون باملعاد.
حنن املسلمون إذا بقينـا أشـالس متبعثـرة، بـني مليـون، وثالثـة ماليـني ومخسـة، ومثانيـة ع ـر، 

ين، وثالثـــني، ومـــا أشـــبه ال نـــتمكن مـــن حفـــظ كياننـــا، والاملقاومـــة ملـــن عـــدت علينـــا مـــن وع ـــر 
األمم، ولذا نرت أن كثرياو من دو  اإلاالم لتمي يف محـى دولـة غـري مسـلمة شـرقية أو غربيـة، 
انوبية أو  الية، وما ذلك  سومها  لـك الدولـة اهسـف، ولـذا أصـبمل املسـلمون، ال ميلكـون 

 نفعاو والمو او وال حياة، ألي  املسـلم أرأف باملسـلم، مـن غـري املسـلم  ألـي  ألنفسهم  راو وال
 هذا اهسف مربراو لال اد  

ولســـت أقصـــد اآلن مـــن اال ـــاد أن يـــرتك االيـــرا  لســـانه للهنـــد) أو العـــرة مـــثالو، وال أن 
هــذا تــا ال يــرتك العــرة بــالدة للرتكــي، وال أن يــرتك اهلنــد) وريقتــه للتونســي أو مــا شــابه، فــان 

يكــون ـ بــل كــل املقصــد أن يرفضــوا أحكــام غــري القــر،ن والســنة فــال ي ــر  هلــم الداــتور، وال 
الربملان، وال ملـ  األمـة، فـال قـانون إال قـانون اإلاـالم، وال حمكمـة إال احملكمـة ال ـرعية، وال 

 مخور وال فجور وال ربا وال  نا.
مــــذهباو، ووريقــــة، ولونــــاو، ولســــاناو، مث ألــــي  الواليــــاي املت ــــدة ختتلــــف عناصــــرها دينــــاو، و 

،معهــــم داــــتور واحــــد  وبــــذلك حــــا وا مــــا حــــا وا، و قــــدموا يف ميــــادين العلــــم واحلضــــارة مــــا 
  قدموا، ومنعوا اانبهم عن الضيم والذ   

 ألي  اال اد السوفي  كذلك، مركب من مجهورياي مث ،معهم ااما اال اد واال فاق  
 ذا اال اد واال فاق، من كل أمة  ألسنا حنن املسلمني أو  هب

                                                                                                                                                                      
 إ   ارك فيكم الثقلـني كتـاب اهلل عظواـل وعـرتيت أهـل بيـ ، أال ومهـا اهليفتـان مـن بعـد)، ولـن يفرتقـا: »إشارة إ  قوله  (73ف

 .  215أمايل ال يخ الصدوق: ،« حا يردا علّي احلوض
 .81، 4الصراط املستقيم: يب (72ف
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ـــواألســـنا يقـــو  اهلل عنـــا:  ـــاً وال تفرق ـــا اي جميع واعتصـــموا بحب
  أمـــا رأينـــا ذ  (75)

 التفرق واالنقسام  أمل يكفينا هذا النصف القرن للتجربة  
فري  يدعون إ  القومية، و،خرون يـدعون إ  املاركسـية، ومجعيـة إ  الدميقراويـة، هـب إنـا 

القومية، أهل يتمكن العرة أن يكـون قومـاو يكـافمل عـن نفسـه عاديـة الدولـة القويـة  وهـل قبلنا 
 يتمكن اإليرا ، أو الرتكي، أو اهلند) ذلك  

ولو أابنـا نـداس املاركسـية، فهـل إنـا مسـتقلون أم  ـابعون  مسـلمون أم كـافرون  مث لكمنـا 
ســكنا بالوونيــة، فهــل أوواننــا بعــد ذلــك علــم ،خــر غــري علــم القوميــة والــوون والــدين، ولــو  

 كفــي شــر املعتــدين  إنــا لــو مجعنــا أنفســنا بعضــاو إ  بعــض، وأدخلنــا يف اامعتنــا كــل مســلم، 
، وحين ــذ يكــون (79)وان اختلــف لونــه ومذهبــه ولســانه وبلــد ، كنــا علــى األكثــر اــتمامة مليــون

 النجا  مخسني يف املامة.
وجتـــارة ومواصـــالي، حـــا الـــدين  وبعـــد ذلـــك حنتـــايب إ  االبتـــداس بكـــل شـــيس مـــن صـــناعة

الــذ) ابتعــدنا عنــه  هــاس نصــف قــرن، وبعــد هــذا وذاك نصــبمل دولــة قويــة، رــاف اانبهــا، وال 
 كــون لقمــة اــامغة لكــل مســتعمر ومســتثمر، ويكــون حالنــا حــا  اــامر الــدو ، لنــا مــا هلــم، 

 وعلينا ما عليهم ال راف وراف منه، ويأخذ ويعطي، ويستن   احلياة.
هــذا املعــ  وهــو شــاب مل يبلــك الثالثــني مث يأخــذ يف  (77)أن يــدرك فنــابليون(مــن املؤاــف 

هـــذا  (73) واـــيا رقعـــة ملكـــة فرنســـا، وإن مل ،مـــا أوـــراف دولـــة اـــاما، ويـــدرك فمواـــوليين(
ذلــك،  (31)هــذا فيأخــذ يف  واــيا أملانيــا، ويــدرك فلينــني( (76)فيواــا إيطاليــا، ويــدرك فهتلــر(

جتما انكلرتا وأمريكا أنفسهما، مث ال يدرك املسـلمون أو فيأخذ يف  وايا البل فيك، وكذلك 
إن تنصـروا اي ينصـركميدركون وال يراون التوفي  ما أن ما بأيديهم من اند قر،  

(30) 
 ما مل يكن بأيد) أول ك.

                                                           
 .123اورة ،  عمران:  (75ف
 .4222اب  ان عدد املسلمني بلك املليارين عام  (76ف
 ابقت  رمجته. (77ف
 ابقت  رمجته. (78ف
 ابقت  رمجته. (79ف
 ابقت  رمجته. (82ف
 . :7اورة حممد  (81ف

 المبدأ والقّوة
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قصة فحظمة القطب( وامللـك، وأوالد  م ـهورة! ال يتمتـا أ) أحـد بقـوة إال إذا انضـم إ  
 اانبه إال بالوحدة واالمتالف، وال  نهار اامعة إال بالتفرق. ،خرين، وال مينا أحد

بحبا اي جميعاً وال تفرقوافيا أيها املسلمون ا دوا، و سكوا 
، ووبقـوا قـو  اهلل (32)

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائا لتعارفوا إن أكرمكم عند اي  عا : 
أتقـــاكم

،معكـــم القــــر،ن والســـنة، ويرفـــرف علـــى ر اـــكم علــــم  ، وكونـــوا وحـــدة اامعـــة(38)
إنما المؤمنون أخوةاألخوة 

اهفاق، مث بعد ذلـك كـل وحريتـه يف مذهبـه، وكمـا يقـا   (34)
ان مع  احلرية، هي حرية الفـرد يف اوـار حريـة اجملتمـا، كـذلك حريـة املـذهب يف اوـار الـدين،  

االشــااا، وذاك مـن الظنــد، كــل  ـ وإن قطعهــا هـذا مــن (35)كـل يقطــا يـد الســارق ـ ب ــرووه
يعطـي الظكـاة، وإن أعطاهـا هـذا مـن مـا  التجـارة مسـت باو، وذاك واابـاو، كـل يصـلي الصــلواي 
إ  الكعبة، وإن صالها هذا مسبال واآلخر مكتفاو، كل ال ي رب اهمـر وإن امتنـا مـن النبيـذ 

او، ومل يعطــه ذاك.. هــذا، ومل ميتنــا ذاك، كــل يعطــي اهمــ ، وإن أعطــا  هــذا مــن األربــا  أيضــ
 وهكذا..

وبعد هذا اال اد الـذ) هـو منبثـ  القـوة، ومنبـا العـظة، ومجـا  املنعـة يـتمكن املسـلمون مـن 
 بليك دينهم السماو) إ  كل من يف غرب األرض وشرقها، برها وحرها، متمدأا ومتوح ها، 

ا يف صـراوه املسـتقيم، حا ينخرووا يف هذا السـلك النـري، ويعتصـموا حبـل اهلل املتـني، ويسـلكو 
من أحسن املبادئ ال  عرفهـا الب ـر إ   فان حقام  االاالم، ونوامي  ال ريعة احملمدية 

هذا اليوم، خصوصاو والناس متنورون، والتعصب يف غالب األماكن قد اأظم وو  الدبر، وهبـذا 
 أل منة السابقة.يظداد املسلمون يوماو فيوماو كما ا دادوا حني علموا حقام  القر،ن يف ا

وأخرياو أقو : ـ عوداو على بدس ـ إن املبدأ اإلاالمي ما مل يدعمه القـوة اليقـوم علـى اـاق، 
فليكثر املسلمون من القوة حا يراا إليهم عظهم ودينهم ودنياهم وأخراهم، كمـا قـا   عـا : 

                                                           
 .123 اورة ،  عمران: (84ف
 .13اورة احلجراي:  (83ف
 .12اورة احلجراي:  (82ف
ذكر اإلمام ال ريا ) فدام ظله( أكثر من أربعني شرواو يف قطا يد السـارق، رااـا مواـوعة الفقـه، كتـاب احلـدود والتعظيـراي،  (85ف

 وكتاب فتاراة التغيري النقاذ املسلمني(.



 

 114 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة  ومن رباط ال يا
(39). 

 قوة احلربية، بل القوة العلمية والصناعية والدفاعية.. وغريها..ولسنا نريد بالقوة ال
 

 
اب ان ربك رب العظة عما يصفون واـالم علـى املراـلني واحلمـد هلل رب العـاملني وصـلى 

 اهلل على حممد و،له الطاهرين.
 كربالء المقدسة

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

                                                           
 .62اورة األنفا :  (86ف
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 من مصادر التهميش
 
  القر،ن الكر 
 لبالغةأو ا 
 أمايل ال يخ الصدوق 
 اعالم الدين 
 ،االختصا 
  اهصا 
 الصراط املستقيم 
 الكايف 
 املناقب 
 املنجد يف اللغة واألعالم 
 حار األنوار 
 فسري القمي  
 مسكن الفؤاد 
 مكارم األخالق 
 تاراة التغيري النقاذ املسلمني 
 مواوعة الفقه، كتاب احلدود والتعظيراي 
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