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واملسلمون اإلسالم

القرآن عليه يدل كما وتعاليمه، مبادئه يف اإلسالم بني التفريق يجب أنه البديهي من
اليوم، إىل اإلسالم اعتنقوا أن وقت من املسلمني أعمال وبني الصحيحة، والسنة الكريم،
ويزنها تعاليمه جوهر إىل وينظر األوىل، أصوله إىل فلريجع اإلسالم عىل الحكم أراد فمن
يكون فقد باملسلمني؛ اإلسالم عىل يحكم أن الفاحش الخطأ ومن والعدل، الحق بميزان
ال أصحابه خطأ الخطأ فيكون عنه، منحرفني عليه، خارجني ومعتنقوه صحيًحا، الدين
فتصدر معتنقوه، ويرتقي وتعاليمه، جوهره يف فاسًدا الدين يكون أحيانًا بل هو، خطأه
دينهم، روا حوَّ الذين هم وإنما بسبب، األصيل دينهم إىل تمت ال فاضلة، أعمال عنهم
وعمل نفسه، اإلسالم بني كبري الفرق أن والحق — عليه كانت مما خريًا صياغة وصاغوه
طبق صحيحة عملية حياة يحَي لم اإلسالم بأن أجزم وأكاد العصور، مختلف يف املسلمني
الفرتة؛ هذه عدا ما وأما بقليل، بعدها وما عرصالرسالة وهو ا، جدٍّ قصريًا عًرصا إال مبادئه
أو وكثرة قلة االنحراف هذا اختلف وإن الدين، عن منحرفة عيشة املسلمون عاش فقد

وضعًفا. شدة
«ال قولنا: يف تبلور الذي التوحيد وهو عنارصاإلسالم، عنرصمن أهم يف قليًال لننظر
هذا إن — حد؟ أي وإىل املبدأ، هذا عىل واقتصاديٍّا عمليٍّا املسلمون سار فهل هللا» إال إله
الناس من عداه من وأما هللا، غري وعبادة هللا، غري تأليه يصح ال أنه اعتقاد إىل يدعو املبدأ
يختلفون وقد الثورة، يف يختلفون وقد النسب، يف يختلفون قد مألوه، وال إله ال فسواسية

وحده. هلل وعبيد بينهم، فيما إخوة كلهم ولكنهم ذلك، غري يف
يف تطبيقها يف جهيد جهد إىل تحتاج الناس، من أحد تأليه بعدم العقيدة هذه ولكن
بإيمانهم، الضعفاء يحتفظ أن إىل تحتاج قوية، رياضة إىل تحتاج إنها العملية؛ الحياة
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عىل السيطرة يحاولوا فال غرائزهم، األقوياء يلجم أن إىل وتحتاج لألقوياء، يركعوا فال
اإلسالم. جوهر هو كان وإن باليسري، ليس مطلب وهذا الضعفاء،

أصحاب من ال — الضعفاء من أكثرهم اإلسالم إىل الناس أرسع كان هذا أجل ومن
وكان هللا، لغري عبوديتهم من تحرًرا اإلسالم يف وجدوا ألنهم وأمثاله؛ كبالل — السيطرة
أخريًا، إال يسلموا فلم قريش، صناديد مثل من والتأله السيطرة أصحاب املعاندين أكرب
األبواب سدت أن بعد ظاهًرا إسالًما أو مكة، يف حرب بن سفيان كأبي طويل، عناد وبعد
يفقدهم اإلسالم رأوا أنهم تأخرهم، يف سبب وأكرب املدينة، يف أبّي بن هللا كعبد وجوههم، يف

وربوبيتهم. وعظمتهم تألهم
الرعية عبادة أنظارهم، اسرتعى ما أغرب كان والروم، فارس املسلمون فتح وملا
بلعن مملوء والقرآن هللا، إال معبود ال أنه من اإلسالم بسبب نفوسهم يف وقر ِلما لسادتهم؛
وكانت الدينيني، رؤسائهم عىل والربوبية القدسية خلعوا أو أربابًا، سادتهم اتخذوا الذين
أَْهَل ﴿يَا غريه أحد بربوبية االعرتاف وعدم وحده هللا عبادة إىل دعوة دائًما اإلسالم دعوة
يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىلٰ تََعاَلْوا اْلِكتَاِب

ِهللا﴾. ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا بَْعًضا بَْعُضنَا
كل ألن باملال؛ واالعتزاز بالجاه، واالعرتاف بالنسب، االعتزاز اإلسالم حارب ولذلك

تأله. كل عدو واإلسالم التأله، رضوب من ذلك
وظهر القويم، الجليل املبدأ بهذا يحتفظوا أن املسلمني من كثري يستطع لم ولكن
ُملك وأصبح والنسب، بالحسب االعتزاز فعاد أحيانًا، قبله أو معاوية عهد أول من الرتاجع
وخاصة تأله، وفيه اعتساٌف، فيه عضوًدا؛ ملًكا — املسلمني من كثري عرب كما — معاوية
عىل األمر وتتابع الجاهلية، يف كانت مما قريبًا الطبقات بني الفروق وعادت بيته، أهل من
وبلغ العرصالعبايسوبعده؛ يف كان كما التأله، غريزة نمت الزمن تقدم وكلما الحال، هذه

وأشباههما. وتيمورلنك خان جنكيز مثل يف أوجه التأله ذلك
جميًعا الناس أمامه يتساوى واحد إله إىل والدعوة األلوهية، إىل اإلسالم نظرة إن
بنيهللاوخلقه، الوساطة أو الشفاعة لها يكون طبقة وجود شأنها من فكرة كل تقيضعىل
الناس من أصناًفا فاتخذوا األوىل، الجاهلية سريتهم إىل عادوا أن املسلمون لبث ما ولكن
أما القديمة، بالديانات متأثرين هللا، إىل بهم ويتقربون هللا عند بهم يستشفعون شفعاء
عىل عاب وقد هللا، وبني ضعف مهما عبد أي بني حجاب ال أنه إىل فيدعو نفسه اإلسالم

هللا. دون من أربابًا ورهبانهم أحبارهم اتخاذهم واليهود النصارى
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واملسلمون اإلسالم

والخضوع باهللوحده، اإليمان عقيدة الصحيحة، العقيدة هذه أن ذلك، السببيف ولعل
الشوائب، من النفس تصفية يف شديدة رياضة إىل تحتاج وحده، وعبادته وحده، له
تستسلم، ما رسعان الضعيفة والنفوس واالستعالء، التأله تعشق عادة القوية والنفوس
ربكم «أنا فرعون: قال أن عهد من عرص، كل ويف جماعة، كل ويف أمة، كل يف مشاهد وهذا

بعده. ومن قبله ومن األعىل»
بجنوده يتأله من فمنهم املظاهر، من وألوانًا أشكاًال لتألههم يتخذون األقوياء وهؤالء
هتلر ومثل نابوليون، مثل أممهم يف املستبدين كبار ومنهم ذلك، ونحو ماله وكثرة وبنوده،
وكل يتألهون، كلهم ذلك، ونحو أمة، كل يف األموال رؤوس أصحاب كبار ومنهم وستالني،
أعماَلهم اآلخرون يسمِّ لم وإن آلهًة، أنفَسهم األولون يسمِّ لم وإن تؤلههم، حولهم الناس
وألوانه، أشكاله بجميع التأله هذا يكره واإلسالم باألسماء، ال بالحقيقة العربة ولكن عبادًة،
تأله من سلوكهم يخل لم األوىل الفرتة عدا ما عصورهم كل يف — األسف مع — واملسلمون

الضعف. جانب من وخضوع وعبادة القوة، جانب من
وهناك سافرة، ناحية نسميها أن يصح والعبودية، التأله نواحي من ناحية هذه
يكن لم قوًما هناك أن ذلك بَة؛ ُمَحجَّ نسميها أن يصح والعبودية التأله من أخرى ناحية
الظاهر، يف االستعالء من يمكنهم ما والعصبية، والجنود املال وكثرة السلطان، قوة من لهم
واملشعوذين كالسحرة كثرية أمثلة ولهؤالء خفي، طريق من لالستعالء وسائل عن فبحثوا
وأن السماء، من واالستمداد بالغيب االتصال يدعون الذين الدين رجال من والدجالني
إىل يقربوا أن بذلك يستطيعون وأنهم صلة، الجن وبني بينهم أو نسبًا، هللا وبني بينهم
عىل يسيطروا أن يستطيعون أنهم أو يشاءون، من الجنة من ويحرموا يشاءون، من هللا
هؤالء كل ذلك، إىل وما وتعزيمهم وتعاويذهم بسحرهم الكون هذا يف الطبيعة قوانني
ادعاء إىل وحيلهم بمكرهم لجئوا الدنيوية، والقوة الظاهرة السلطة فقدوا ملا وأمثالهم
سوء من وكان والبله، السذج عىل ويبسطونها سلطانهم، منها يستمدون خفية سلطة
يف فكان أتباعهم، وعبدهم اآلخرون، هم وتألهوا دعوتهم، ُقِبَلْت أن العقل وضعف الحظ
يف موزعون والناس الغيبية، السلطنة ومملكة املادية، السلطنة مملكة مملكتان: الدنيا
ينادي الذي وهو تعاليمه جوهر يف اإلسالم عىل حرب هذا وكل وهؤالء، هؤالء بني العبادة
هللا لغري عبادة كل وأن باطل، تأله كل وأن هللا، إال إله ال أن دائًما: شعاره ويجعل دائًما،
الوحدانية بهذه يحتفظوا أن استطاعوا املختلفة العصور يف املسلمني من كم ولكن باطلة،

وتأله. عبادة من يشء يشبها لم خالصة
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الظاهرة القوتان، تعاونت املسلمني، تاريخ عصور من كثري يف أنه األسف ومن
والسالطني الظلمة امللوك فتحالف املسلمني، حال إفساد عىل والغيبية، واملادية والباطنة،
يف قوتهم وأعملوا املتصوفني، من والدجالني الدين، رجال من الدجالني مع الغاشمة
تحىص، ال وسائل لذلك واتخذوا وعبادتها، اآللهة تعديد ويف الوحدانية، عقيدة إفساد
تضع الدين ورجال والطغيان، الجربوت أنواع بكل مظاهرها تحيط الغاشمة فالسالطني
الناس يرصفون والوعاظ والخطباء أرضه» يف هللا ظل «السلطان مثل األحاديث من لهم
للعمل وال للجد وليس هللا، من والغنى هللا من الفقر أن بإفهامهم بحقوقهم املطالبة عن
املسلمني، سرية لسوء هللا من انتقام هو إنما الظاملني ظلم وأن والفقر، الغنى يف دخل أي
األذلة وتوجه التأله، من املتألهني وتمكن النفس، وتذل الروح، تفسد تعاليَم من ذلك ونحو

كثري. وال قليل، يف اإلسالم جوهر من هذا يكن ولم املتأله، عبادة إىل
وفساد والغرب، الرشق يف العالم رشور أكثر أن لرأينا شاملة، نظرة نظرنا نحن ولو
فالعالقات آخر، جانب من والضعف والعبادة جانب، من التأله هذا إىل يرجع األمم حال
التأله أخرى بعبارة أو االستعالء، حبُّ الغالب يف يبعثها إنما املتتابعة والحروب األمم، بني
أذلة، عباًدا غريها وليكون إلهته، لتكون العالم عىل تسيطر أن القوية الدولة ومحاولة

هللا. إال إله ال أن الجميع اعتنق لو يزول هذا كل وكان
حالهم، فساء عنه، املسلمون انحرف كيف رأينا اإلسالم، أصول من أصل فهذا وبعد،
كيف ونبني األخرى، اإلسالمية األصول بعض ببيان ذلك نتبع ولعلنا شأنهم، وانحط

املوفق. وهللا وأهملت، عطلت
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احلديثة املدنية موقفاملسلمنيإزاء

ذلك يف سواء استعدادها، حسب عىل األقطار جميع يف املسلمني إىل الحديثة املدنية ترسبت
األمر أول يف ذلك وكان ذلك، ونحو ودساتريَ وإذاعاٍت تلغرافاٍت من ومعنويتها؛ ماديتها
يفيقوا وملا نومهم، يف يغطون وهم املسلمني غزت الحديثة املدنية ألن وتفكري؛ وعي عن ال
ودخلت غزتهم قد املدنية رأوا املدافع طلقات عىل عيونهم فتحوا فلما العميق، سباتهم من
يكون أن يجب فيما يفكرون املفكرون وبدأ عندهم، يشء وكل وحكوماتهم ديارهم يف
يعملون؟ ماذا أو بتاتًا، يمنعونها أو بحذافريها، تدخل أن يسمحون هل بإزائها: موقفهم

ثالثة. أقساما املشكلة تلك يف املصلحون انقسم لقد
مادية املدنية؛ كل العثمانية البالد يف أهله إىل ينقل أن كمال مصطفى رأى فمثًال
وتقنني مدني، وتقنني دستور، عىل يسري برملان وخلق البيوت، تنظيم من ومعنوية،
القبعة، لبس حتى واقتصادية، اجتماعية ونظم واملواريث، والطالق وللزواج للعقوبات

الالتينية. بالحروف والكتابة

إىل الهنود قومه ودعا فيها، ما بجميع الحديثة املدنية فقاوم ذلك، عكس غاندي ورأى
الخمور إليهم تترسب ال وحتى إنجلرتا، يف نكشري ال بمصانع يتصلوا ال حتى باليد الغزل
املدنية تيار ولكن إليه، يدعو بدينه متمسًكا وظل الحديثة، املدنية تسود التي واملالهي
يسلم لم نفسه وهو شؤونهم، من كثري يف الحديثة املدنية أهله فتقبل جرفه، الحديثة
املدنية اخرتاع من منظاًرا عينيه عىل ويضع اإلنجليزية، اللغة يتكلم كان فقد ذلك؛ من

وهكذا. الحديثة،



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

الحديثة املدنية من الصالح اختيار االختيار، عملية تجب أنه آخرون مصلحون ويرى
كل وال نافًعا، الجديد كل فليس القديمة، املدنية من الصالح واختيار الضار، واجتناب
القديِم من اخرتنا لو علينا فماذا بمراحَل، الجديد يفوق ما القديم ففي ضارٍّا، القديم
وحرية العلم عىل الحياِة بناءَ الجديِد من واخرتنا والسماحَة، الروحيَّ والتأمَل التسامَح
والحديثة، القديمة املدنية من خري مدنية إىل هذا عىل رسنا إذا نصل إننا ذلك؟ ونحو الفكر

رشهما. فيها وليس والحديث، القديم خري فيها

شؤونهم، بعض يف املسلمون فعل كما ينجحوا، فلم االختيار هذا حاولوا كثريين إن نعم،
وطوًرا األوروبي، النمط عىل مدارسهم يف يعلمون فطوًرا والقضاء، والتعليم الزراعة يف
والشادوف بالساقية وطوًرا األدوات، بأحداث يزرعون وطوًرا الوسطى، القرون نمط عىل
املالبس يلبس وبعضهم وطنية، ومحاكم رشعية محاكم وعندهم القدر، عىل واالتكال
األنظمة، أحدث عىل األطفال يربي وبعضهم البلدية، املالبس يلبس وبعضهم األوروبية،
متنافرة مجموعة كله ذلك من فكان وهكذا، واألوهام الخرافات عىل يربيهم وبعضهم
مصلحني يد يف ذلك يكون أن وجب الحقيقي اإلصالح أريد فإن متعاكسة، نتائج إىل تؤدي

يتنافر. وأيها ينسجم، العنارص أي يعرفون ماهرين،

املدنية من يأخذ ما عىل املصلح عني تكون أن وهي تراعى، أن يجب أخرى أمور وهناك
فقد واالجتماعية؛ الطبيعية وبيئتها بالده، ظروف عىل األخرى وعينه والحديثة، القديمة
الرشق، يناسب وال الغرب يناسب ويشء األخرى، يناسب وال أمة يناسب يشء يكون
املالبس عمل كيفية ليدرس إنجلرتا؛ إىل سافر صديًقا أن شاهدت كالذي الفشل، فيكون
القديمة الصوفية املالبس يجمعون إنجلرتا يف أنهم فرأى القديم، الصوف من الجديدة
ثم بيضاء، ناصعة فتخرج الكيمياوية املواد بعض إليها ويضيفون آالت يف ويدخلونها
إىل عاد وملا ذلك، كل صاحبنا ودرس رخيصة، جديدة ويبيعونها يشاءون، كما يلونوها
ألنه فشل؛ ولكنه األوروبيون، يعمل كما وعملوا مهرة، بصناع وأتى باآلالت، تزود مرص
قليلة وهي جوهم، لربودة كثرية؛ الصوفية اإلنجليز مالبس أن األول: هامني: شيئني نيس
وفيها الصوفية مالبسهم يخلعون اإلنجليز أن الثاني: والسبب جوهم، لحرارة مرص؛ يف
عادة الختالف الفشل فكان تهلهلت، إذا إال مالبسهم يخلعون مرصال وأهل الرمق، بعض
شأن وهكذا عليه، أقدم ما عىل أقدم ما نواحيها جميع من املسألة درس أنه ولو األقاليم،
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هذا مثل يف فيقعون واملكان، الزمان اختالف يف الدقيقة األشياء عنهم تغيب قد املصلحني،
عالقاتها ودرست املعرفِة، تماَم الصالحة العنارص وعرفت االختيار، أحسن ولو الخطأ،
وروعي العنارصاألخرى، مع ملتئًما كان ما عنرصإال بانضمام يسمح فلم ببعض، بعضها

للفشل. وجًها أَر لم األمم، عىل اإلصالح تطبيق يف الدقيق النظام
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املسلمنييف عند الثقافة أسبابانحطاط
الوسطى القرون

أسباب: عدة إىل الوسطى القرون يف املسلمني انحطاط يرجع
راية يحملون املعتزلة كان فقد عليهم؛ املحدثني وغلبة املعتزلة، انهيار األول السبب
ُمَعذِِّبنَي ُكنَّا ﴿َوَما آية يفرسون بل والعقل، يتفق بما القرآن آيات يفرسون فهم العقل،
اتفق ما إال الحديث من يقبلون وال العقل، هو الرسول معنى بأن َرُسوًال﴾ نَبَْعَث َحتَّٰى
املتن أن من نتحقق أن يجب بل الرواة، صدق الحديث صحة يف يكفي فليس والعقل،
لم عجوة، بلحات سبع أكل «من البخاري حديث سمعوا فإذا العقل، عند مقبول أيًضا
الحديث أن ذلك من استنتجوا السم، يصيبه ال بلحة سبعني أكل من أن ورأوا سم»، يمسسه
أمرهم ولوا قوم يفلح «لن يقول: حديثًا سمعوا وإذا الواقع، وضد العقل، ضد ألنه كاذب؛
لها، الذهبي العهد هو إنجلرتا يف فكتوريا حكم أن رأوا فإذا الواقع، عىل عرضوه امرأة»
بالسياسة، العلم مزجوا األسف مع ولكنهم الواقع، يخالف ألنه الحديث؛ هذا يقبلوا لم
الرأي فكرههم مخالفيهم، معاقبة عىل الخلفاء حمل يف وأرسفوا الدولة، يف املذهب وأدخلوا
املحدثني، وتقريب بطردهم العام الرأي إىل تقرب ذلك املعتصم رأى فلما وأسقطهم، العام
عليها واالعتماد الرواية تحكيم املحدثني منهج ألن اإلسالمية؛ الثقافة عىل نقمة هذا فكان

العقل. تحكيم ال
رواية، أكثرهم نظرهم يف الناس وأحسن االبتكار، تنايف املحدثني منهج وطبيعة
الذين هم ذلك بعد ينيغ من نرى لذلك استقالًال، أكثرهم ال للسند، تحريًا وأكثرهم
غريهم من وقليل الفاريس، عيل وأبي جني، وابن كالزمخرشي، أيًضا، املعتزلة إىل ينتسبون

خلدون. كابن



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

لها، التتار غزو عند بغداد سقوط أيًضا: املسلمني عند الثقافة انحطاط أسباب ومن
دماء، من سفك ما لكثرة قلوبهم؛ وخلعت وأفزعتهم، املسلمني، روعت حادثة هذه فكانت
القيمة، الكتب من كثريًا وإتالفهم العلماء، من كثريًا لقتلهم ثقافتهم عىل أثرت وكذلك
رأوا ملا العلماء أن ذلك وغريه، الفقه يف االجتهاد باب إقفال عليها ترتب أنه ذلك إىل يضاف
أن وتمنوا الفقهاء، من قبلهم من ابتكر ما مثل يبتكرون أنهم من يئسوا العلم انحطاط
جهدهم كل وقرصوا االجتهاد، باب فأغلقوا املقيد، االجتهاد من درجتهم إىل فقط يصلوا
كان وهكذا مطلق، اجتهاد ال مذهب، اجتهاد فاالجتهاد قليًال، توسعوا فإن التقليد، عىل

العلوم. من وغريهما والتاريخ اللغة يف الشأن
ال عقيل، نشاط الطبيعة بحكم للمسلمني وكان وغريها، األسباب هذه تجمعت فلما
كصبح املوسوعات، تأليف إىل اتجهوا ولكن االبتكار، إىل يتجهوا لم ما، اتجاًها يتجَه أن بد
تفرق ملا جمع ولكنها جديًدا، فيها تجد تكاد ال واملمالك، واملسالك األرب، ونهاية األعىش،
األول. الصنف من ليس ولكنه نشاط، حال كل عىل وهو الواحد، املوضوع يف الكتب يف

سهلت الداء، عرفنا إذا إننا قلنا: الخمول؟ هذا بعد ننهض كيف تساءلنا: نحن فإن
العقل بسلطان يقولون املسلمني من طائفة غلبة من بد فال الداء، بإزالة الدواء، معرفة
مجتهدة طائفة بجانبهم وتكون والسيطرة، العليا الكلمة لهم وتكون املعتزلة، يقول كما
وما يناسبهم ما ويعرفوا اليوم، املسلمني حال يف ينظروا أن عىل يقدرون مطلًقا اجتهاًدا
يقلدوا أن بدل األسف، مع ولكن املسلمني، بني فعًال مجتهدون ُوِجَد لقد يناسبهم، ال
ماذا وهو: أفكارهم، عىل الرتدد دائم سؤاًال نفوسهم يف ووضعوا الغربيني، قلدوا أسالفهم
به يحكم أن يجب ماذا يتساءل: أن الحكيم ولالجتهاد املسألة؟ هذه يف الغربيون فعل
وما والغرب، بالرشق واسع، علم لهم رجاًال، زمن لكل إن املسألة؟ هذه يف ويرشع العقل
للمسلمني العام الصالح أين يحكموا: أن فيستطيعون يناسبهم، ال وما الرشقيني يناسب
هو فال غريه، مشية وقلد مشيته نيس الذي كالغراب كانوا وإال يتبعونها، التي ولألمة

ذاك. أحسن هو وال هذا، أحسن
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قوله عنه تعبري وخري تبديل، وال تحوير غري من السابقني سنن عىل فالجري التقليد أما
اليشء إبداع فهو االبتكار وأما ْقتَُدوَن﴾، مُّ آثَاِرِهم َعَىلٰ َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىلٰ آبَاءَنَا َوَجْدنَا ﴿إِنَّا تعاىل:
املسلمني أن نالحظه والذي واالبتكار، التقليد من املفهوم املعنى هو هذا سبق، مثال عىل ال
الفتوح هذه يفتحوا أن استطاعوا ما االبتكار هذا ولوال مبتكرين، كانوا أمرهم أول يف
نتاج كانوا عظمائهم ومن منهم كثريًا بأن العلم مع شؤونها، ويديروا وينظموها، الكبرية
بأحسن ويواجهونهما والروم، الفرس مدينتي يقابلون فكانوا البدوية، العربية الجزيرة
حكومته يف يعرض مثًال الخطاب بن عمر هذا والذكاء، واللباقة املهارة من يكون ما
وفارس مرصوالشام فتح عند تواجهه التي واإلدارية واالقتصادية السياسية املسائل ألدق
وسع إنما رصفة، بدوية نشأة نشأ أنه مع دقيًقا، صحيًحا ترصيًفا كلها فيرصفها والعراق،
أمثال: الفاتحون وهؤالء املتمدنني، حتى الناس، يسوس ألن صالًحا وجعله اإلسالم، عقله
كلهم نصري، بن وموىس مسلم، بن وقتيبة عبيدة، وأبي حارثة، بن واملثنى الوليد، بن خالد
بعد املختلفة البالد تنظيم ويف الحروب، أدوات ويف القتال، كيفية يف كبريًة مشاكَل واجهوا
نجحوا، ما يواجهونها التي املشاكل حل لهم تسهل ابتكار قوة لهم يكن لم فلو فتحها،
الحضارة أنظمة وسعة وبساطتها البداوة أنظمة ضيق بحكم كثرية مشاكل واجهوا وقد

وتعقدها.
القياسواالستحسان املرشعون األئمة اخرتع هذا أجل ومن يبتكرون، كانوا العلم ويف
لها، تليق إسالمية بأحكام الحادثة الجزئيات كل فواجهوا ذلك، غري إىل املرسلة واملصالح
والتجارب، الشك عىل واعتمدوا الدينية الحجج ففلسفوا االبتكار، املعتزلة طابع وكان
يف ذلك يجرب بل والنبات؛ الحيوان يف أرسطو قاله ما بكل يؤمن ال مثًال الجاحظ فنرى
جرب الشيح، رائحة من تهرب الثعابني إن له: قيل فإذا الخاصة، وحديقته الخاص، بيته



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

عادات من عادة له قيل وإذا صحيحة، غري هذا يف األقوال بعض أن فوجد بنفسه، ذلك
يجربها، حتى بها يؤمن لم بل ذلك، يف أرسطو أقوال عىل يعتمد لم الحيوان، أو النبات
ذلك قول فيفضل بدوي، جاهيل لعربي وقول ألرسطو، قول قوالن: عنده يتعارض وقد
املروي، الحديث يمتحن النظَّام وكان أرسطو، قول دون صدقه أثبتت التجربة ألن العربي؛
ال العموم عىل املعتزلة وكان فال، وإال قبله، العقل منه وافق فما العقل، عىل ويعرضه
إىل يستندون بل خرافات، من حولها حيك وما الجن، برؤية العامة يؤمن كما يؤمنون
ويضحكون رؤيتهم، فينكرون تََرْونَُهْم﴾ َال َحيُْث ِمْن َوَقِبيلُُه ُهَو يََراُكْم ﴿إِنَُّه تعاىل: قوله

ذلك. نحو إىل منهم، لخوفهم العامة؛ من
ومما عقيل، ونشاط ابتكار طابع األوىل اإلسالمية العصور فطابع العموم وعىل
والرصف النحو فاخرتعوا سبق، مثال عىل ال املختلفة للعلوم اخرتاعهم ذلك عىل يدل
أن له يؤسف مما ولكن إلخ، بأقسامها والبالغة األدبي، والنقد املعاجم، وعمل والعروض،
كلها العلوم أن ذلك مظاهر ومن ابتكار، ال تقليد طابع واملتأخرة الوسطى العصور طابع
عبارة التأليف وكان خطوة، األمام إىل تتقدم ولم األولني، املبتكرين هؤالء نتاج عند وقفت

مجتمع. تفريق أو متفرق، جمع عن
واملسالك األرب، ونهاية األعىش، كصبح املوسوعات، كتب من ذلك عىل أدل وليس
التي العلوم أن ذلك عىل دليًال وحسبنا الكتب، يف تفرق ملا جمع فكلها ونحوها، واملمالك،
ما إال سيبويه؛ كتبه ما عىل جار فالنحو األولون، ابتكره ملا صدى إال ليست أيدينا بني
أو الزيادة، من قليًال إال القاهر؛ عبد كتبه ما عىل جارية والبالغة التبسيط، من اعرتاه

القياس. هذا وعىل أحمد، بن الخليل عروض والعروضهي الجمع،
االجتماع، علم تأسيسه يف خلدون ابن مثل مبتكًرا، نجد فقلما التاريخ يف فتشنا وإذا
جديًدا، نحًوا ينشئ أن أراد الذي األندليس مضاء ابن ومثل املبتكرة، الجديدة وأبحاثه
أما هؤالء، أمثال ا جدٍّ وقليل املقدر، أو الظاهر العامل عىل بنائه يف سيبويه فكرة غري عىل
أيًضا فهي الرشقيني، من الحديثة النشأة وحتى عندهم، ابتكار ال مقلدون فكلهم الباقون
األوربيني قلدت بل املتقدمني، من أسالفنا تقلد أن تشأ لم أنها األمر يف ما غاية مقلدة،
الذي واملنطق املقلد، اختلف وإن تقليد، الكل األسف مع ولكن وبحوثهم، أفكارهم يف
موضوع عرض إذا األتي: السؤال عىل مرتكز الرشقية األمم يف اليوم املثقفني بني يجري

فيه؟». األوربية األمم فعلت «ماذا تساءلوا: عليهم املوضوعات من
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إىل تحتاج النواحي كل يف املختلفة اإلصالح وجوه فعندنا كبري، االبتكار مجال وأمامنا
وظروفنا موقفهم، غري فموقفنا لألوربيني، التقليد فيها يغني وليس فعال، وعقل ابتكار،

تغريت. والبيئة تغري، الزمن ألن لألقدمني؛ التقليد فيها يغني ال كما ظروفهم، غري
التقليد إىل والتجائهم الكربى، املصيبة هذه يف الرشقيني وقوع من يعجب والباحث
عىل آباءنا وجدنا «إنا قالوا: الذين املقلدين عىل ينعي الكريم كتابهم أن مع يشء، كل يف
الذين املفكرين العقالء ويمدح العقل إعمال عىل ويشجع ملقتدون»، آثارهم عىل وإنا أمة،
النحو، بهذا مملوءة واألحاديث والقرآن األشياء، عىل أحكامهم يف عقولهم يستعلمون
التتار، غزوات من أصابهم وما عليهم، الظلم تتابع أن يظهر الذي أصابهم؟ الذي فما
نفوسهم، من وكرس عضدهم، يف َفتَّ كله ذلك، ونحو الصليبية، الحروب من أتعبهم وما
بها، يستمتع وال بالحياة، يرس لم من وأما لها، وتفتح بالحياة، رسور إىل يحتاج فاالبتكار
ذلك إىل يضاف فيه، تفكري وال البتكار نفسه تتفتح فال آجًال، وإن عاجًال إن املوت وينتظر
مما أكثر الرواية اتباع عىل يحمل االعتزال منهج عىل األسف مع الحديث منهج غلبة أن
إال خطوة يخطو ال الذي ألن الكتب؛ عبارات عبادة نشأت هذا أجل ومن الدراية، عىل يحمل
والقديم واالبتداع، البدعة ذم بينهم وشاع االبتداع، ال االتباع إىل ذلك يسلمه مروي بحديث

واالبتكار. اإلبداع عن وتصدها النفس تكرس التي األقوال من ذلك ونحو قدمه، عىل
ويقدسوا التقليد، فيخلعوا املايض؛ غبار عنهم ينفضوا أن إىل اليوم املسلمني أحوج وما
أو أسالفهم، يقلدوا أن ويأنفوا معنويٍّا، أو كان ماديٍّا يشء، كل يف عقلهم ويعملوا االبتكار،
خطأ؛ من يخلو ال لألوربيني التقليد وحتى معيب، تقليد فكل األخرى، الحية األمم يقلدوا
ضارٍّا، كان إلينا نقل فإذا نافًعا، عندهم اليشء يكون وقد معيشتنا، غري معيشتهم ألن
عىل والتنبيه إليه، والدعوة االبتكار، عىل بالحث طويًال الزعماء نادى لو وحبذا والعكس،
عندما دائًما يتساءلوا أن الناشئني تعويد التعليمية برامجهم يف ووضعوا التقليد، أرضار
ولعل منه؟ الفائدة وما برهانه؟ وما هذا؟ «ِلَم خاصة: طريقة عىل سري أو خرب لهم يروى
ناضج؛ وعقلهم شبوا ناشئون وهم ذلك عودوهم إن إنهم عكسه»، أو املعقول هو هذا
القديمة األقوال ينقوا أن الزعماء عىل يجب كما به، وعملوا إليه، وسعوا االبتكار، فأحبوا
االبتكار من وينفر والتقليد، االتباع عىل يحث ما كل من القديم واألدب القديم والشعر
لربنامجهم صالًحا كان ما إال الرتاث من يستبقوا وال تراثهم، من فيحذفوها والتجديد،

يوفقهم. وهللا الجديد،
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كتابه يف فيدلبند قال حتى باملادية، والغرب بالروحانية الرشق يصفوا أن الكاتبون اعتاد
بروحانية الغرب مادية فلسفتها أينعت أيام اإلسكندرية يف التقى قد إنه الفلسفة: تاريخ
الحديث؛ العهد يف الكتاب بعض املعنى هذا يف طعن وقد كثريون، أثره عىل وجرى الرشق.
أن فتجد املاديات، يف يفوق كما املعنويات، يف أيًضا الرشق يفوق الغرب إن قالوا: إذ

أرقى. اإلحسان وتنظيم واملالجئ باملستشفيات عنايته وأن أرق، عواطفه
والسحر، والجن، الجن، كتحضري واألوهام؛ الخرافات بالروحانيات أريد فإن
بالروحانية أريد إن أما الغرب، يف منه أكثر وهو الرشق، يف صحيح فذلك والعزائم،
يف منه خري الغرب يف فذلك معقول، أساس عىل واإلحسان، الرب وأعمال العواطف رقي
يظهر ولكن جميًعا، والروحانيات املاديات يف أرقى الغرب يكون ذلك عىل وبناء الرشق،
الروحانية الناحية أن وهو الحديث: األديب إليه قصد الذي غري آخر وجًها للمسألة أن

أمور: يف الرشق يف ذلك ويتجىل العاطفية، الناحية وغري العقلية، الناحية غري
الثالثة وهي واإلسالم، والنرصانية فاليهودية الكربى الديانات منبع الرشق أن األول:
وانتقلت الرشق، يف نبعت كلها وكنفوشيوس، بوذا ومذهب بل العالم، يف الكربى األديان
هذه أن شك وال الغرب، يف منها أعظم الرشق يف تزال وال كانت وقد الغرب، إىل منه

والعاطفية. العقلية الناحية غري نحو عىل الروحانية، النفس يف تبعث كلها األديان
مادي، غري بمقياس الحياة أمور قيست فيها، والتعمق األديان انتشار أثر من أنه الثاني:
بمقياسحليته يقاس فإنه الرشق يف أما فقط، رضره أو بنفعه يقاس الغرب يف فالعمل

يرىض. ال أو عنه يرىضهللا أنه أي وحرمته،
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قياس يرى كبري مذهب نشأ أن والرضر بالنفع مقياسه عند الغرب من بلغ وقد
ممكن، عدد ألكرب اللذائذ كفة رجحت فإذا واأللم، اللذة بمقياس ورشها خريها األمور
يف غريه ترتيبًا الرشق يف الفضائل رتبت هذا أجل ومن فرذيلة، وإال فضيلة، فالعمل
بينما الرشق، يف الحميدة الخصال أكرب من والطاعة والنبل والسماحة فاملروءة الغرب،

الغرب. يف الفضائل أكرب من املعاملة يف والصدق واالقتصاد الوقت حفظ
أعمالهم يف يمزحون — أيًضا األديان أثر من عادة — الرشق يف الناس أن الثالث:
راعوا عمًال قدروا إذا فهم الدنيا، الحياة بجانب األخرى الحياة أعمالهم من وغاياتهم
الدنيوي، الجزاء بجانب األخروي الجزاء من ينالهم ما حساب فحسبوا املراعاة، كل ذلك
يف أما الروحانية، من نوع هذا أن شك وال الدنيا، عىل اآلخرة أعمارهم عىل وأضافوا

وحدها. الدنيا عىل حسابهم يقرصون فيكادون الغرب
فيه الغيب، بعالم املسمى هو آخر عامًلا هناك أن عىل حياتهم يبنون الرشقيني أن الرابع:
مادية، ال روحانية أمور وكلها إلخ، املعجزات وفيه والجن، املالئكة وفيه والنار، الجنة

حائًرا. أمامها يقف املادي العلم فيها استفتي إذا
وعىل نار، أو جنة عىل حسابه يبني من الغربيني بني أن ننكر ال إننا … نعم
لالعتقادات نتيجة كان القدر هذا وحتى ذلك، يف كالرشقيني ليسوا ولكنهم وآخرة، دنيا

للغرب. الرشق من انتقلت التي الدينية
والحظ، والقدر بالقضاء االعتقاد الرشق يف الروحانية الحياة مظاهر من أن الخامس:
القائلني أن أظن ما هذا الغرب، يف نظري له ليس مما ذلك ونحو األولياء، وكرامات
الغربيني أعمال يف يظهر ما ذلك إىل يضاف يقصدونه، الغرب ومادية الرشق بروحانية
ينفق وما الفوائد، من ينتجه ما حساب بعد يعمل فالعمل املادية، يف إمعان من عادة
ال، وإال العمل، عىل أقدموا النفقات بعد الفوائد كفة رجحت فإن اإلنتاج، قبل عليه
أخرى: وبعبارة ذلك، وغري والنقابات الصناعات ودور الرشكات أعمال يف ذلك يظهر
اإلنسانية خري إىل ذلك يف نظر وال املادي، الربح مقدار هي األخرية غايته حسابهم إن
ونحو وغواصات وطيارات مدافع من الحربية اآلالت إلنتاج الكبرية فالدور رضرها، أو
والنظر الناس، من املاليني أهلكت ولو الربح، من تنتجه ما أساسمقدار عىل تقوم ذلك،
مصانع يبيح ال فهو املادي، النظر عن االختالف كل يختلف األعمال هذه يف الروحاني

وفريًا. ماًال أربحت وإن اإلنسانية، تبيد ألنها القتال؛ آالت
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بقولهم: ذلك عن وعربوا املادية، يف إفراطها أوروبا عىل املصلحون نعى ما وكثريًا
كل عنده ونمت علمه، ونما صناعته، ونمت عقله، فنما توازنه، اختل قد الغرب إن
يف الغرب نقص من نقوله ما يساوي التعبري وهذا قلبه. ينمِّ لم ولكنه الحياة، مرافق

الروحانية. الحياة
من كثري فاعرتاها الغرب، مادية يف بولغ كما فيها بولغ الرشق يف الروحانية إن … نعم
مظاهر من ذلك وغري األرواح، يف شديد واعتقاد وتخريف تدجيل من واألوهام الخرافات
فكم التصوف، يف الروحانية فيها تشيع التي الناحية يف يظهر ما أكثر ذلك ويظهر األوهام،
كالفلسفة، والعقل، العلم عىل ال الذوق، عىل مبني التصوف ألن بالدجالني؛ التصوف مني

الفاسدة. واألقوال الكاذبة االدعاءات فيه أمكن الذوق عىل بني وإذا
والضعف العمل، عن والقعود الكسل املفرطة الروحانية لهذه السيئة النتائج ومن
الناس، عىل عالة أكثرهم يعيش عزلة، يف حياتهم جعل مما القوة بأسباب األخذ وعدم

بقدر. بالقدر، وتؤمن الكسل، إىل ال العمل إىل تدعو صادقة روحانية هناك أن والحق
وعىل الباطن، دون الظاهر عىل حسابها وقرصها جفافها، يف املادية نقدنا نحن فإن
تتسمى أن الضالة لألفكار سمحت أنها يف الروحانية ننقد فإننا اإلنسانية، خري دون الربح
تطعم أن نتمنى فإننا املوضوع، هذا يف شيئًا تمنينا نحن وإذا بجانبها، وتعيش باسمها،
الحياة، مرافق يف العلو واستخدام القوة إىل تدعو التي العاقلة باملادية الرشق روحانية
خرافات وال فيها دجل ال الصادقة، الروحانية من بيشء الغرب مادية تطعم أن نتمنى كما

أوهام. وال
وأضفنا حاسمة، وقوة عاملة، يًدا الرشق روحانية إىل أضفنا نتمنى، ما حصل إذا إنه
والطريق عسري، واملطلب ذلك، لنا أنَّى ولكن فياًضا، وشعوًرا نابًضا، قلبا الغرب مادية إىل
مستقيم، إىلرصاط بالهداية الدعوة صالة كل يف يطلب أن اإلسالم من حكيًما وكان شاق؟!

الضالني. وال عليهم املغضوب غري عليهم، هللا أنعم الذين رصاط
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﴿َوَمْن تعاىل: قوله مثل اإلتقان بمعنى فاستعملت كثرية، معان يف اإلحسان كلمة استعملت
القتلة». فأحسنوا قتلتم «إذا ملسو هيلع هللا ىلص: وقوله َصاِلًحا﴾، وََعِمَل ِهللا إَِىل َدَعا ن مَّ مِّ َقْوًال أَْحَسُن

عنه والزيادة عدل، الواجب فأداء الواجب، أداء عن والزيادة الفضل بمعنى وتستعمل
َواْإلِْحَساِن﴾. ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله املعنى هذا وعىل إحسان،

واملسكني. الفقري عىل التصدق بمعنى وتستعمل
وربما محتاج، وغري ومحتاج وفقري، غني املجتمع يف دام ما وواجب قديم واإلحسان
الكسب، عن وعاجزين أطفال من أفرادها حاجة األرسة رب سد األمر أول عليه الباعث كان
اتسعت ثم بأرسه، املجتمع شملت حتى اتسعت ثم وصلتهم، القربى ذوي عىل واإلشفاق
الدين، اإلحسان تبنى وقد والنبات، الحيوان شملت وحتى كلها، اإلنسانية شملت حتى

املوت. بعد والثواب األخروي، بالجزاء وربطه وسائله إحدى وجعله
عن الرضائب رفع مثل مختلفة أشكاًال واتخذ باملجتمع ربط الحديثة العصور ويف
ألوالد املدارس وفتح للفقراء، وإعطائه حاجتهم عن زاد فيما األغنياء ومصادرة الفقراء،

ذلك. وغري للمرىض، واملستشفيات للعجزة، واملالجئ الفقراء،
عيب وكان بيد، يًدا جماعة أو لفرد فرد من مال إعطاء أنه عىل إليه ينظر كان وقد
يتظاهر وملن وليسفقريًا، الفقر يدعي وملن مستحقه، لغري يعطى قد املال أن الطريقة هذه
األمم بعض حرمت حتى اإلحسان نظم الحديثة العصور يف ثم مريًضا، وليس باملرض
فهي بذلك، تُْعنَى التي والهيئات الخريية للجمعيات اإلحسان وأعطي الفردي، اإلحسان
وتترصف املحسنني، من اإلحسان وتتلقى املختلفة، وحاالتهم األفراد بدرس تعني التي

ترى. كما
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الواسعة، املدن وخصوًصا أجزاء، إىل البالد قسم األوروبية املمالك بعض أن وأعرف
أحوال بدراسة التربع أعني العمل، بهذا للقيام السيدات، من وخصوًصا أفراد، وتربع
هذا يف الفقري بيت منهن السيدة وتدخل األحياء، من لحي تخصصت جماعة فكل الفقري،
رب تعطل السبب يكون فقد الالزم؛ العالج وتقرتح فقره وأسباب حالته فتدرس الشارع
وعدم التبذير السبب يكون وقد املخدِّرات، من نوع عىل إدمانه السبب يكون وقد األرسة،
من املناسب، العالج نوع تقرتح الدرس وبعد أسباب، من ذلك غري إىل اإلنفاق، يف الحكمة
يف باالقتصاد النصيحة أو املخدرات، من نوع عىل املدمن معالجة أو بمال األرسة إمداد
يف أيًضا ونظروا نتائَج، من العالج عىل ترتب وما الحالة تراقب ثم ذلك، نحو أو اإلنفاق،
فعلموهم آبائهم، أمر إليه آل ما إىل الفقر من أمرهم يؤول ال حتى الفقراء، أوالد حالة
فوضعوا حياتهم، يف ينفعهم الذي العلم نوع إىل اهتمامهم ووجهوا استعدادهم، حسب

العقيل. للرتف ال للحياة العلم أن أعينهم نصب
من خري هذا أن وتبني اإلحسان، لتنظيم املختلفة الجمعيات تكونت النحو هذا عىل

بيد. يًدا الفردي اإلحسان
جعلت األمم فبعض حاجات، من يظهر ملا طبًقا األمم يف اإلحسان أنواع وتعددت
تدفع — وأطفالهم الفقراء وخصوًصا — محتاج كل حق من مثًال اللبن من معينًا مقداًرا

األغنياء. عىل الرضائب من تحصله مما الحكومة ثمنه
الفقري تعالج والحكومة الحكومة، عىل حقه مريضمن كل عالج جعلت وبعضاألمم
نظر العموم وعىل مجانًا، الفقراء أوالد تعليم ذلك ومن الرضائب، من تحصله ا ممَّ كالغني

للفقراء. الرضورية املسائل األغنياء تحمل خالصتها اجتماعية نظرة اإلحسان إىل
الصوم فرض فأوًال: مختلفة، بأشكال جديدة نظرة املسألة هذه إىل نظر واإلسالم
عليه حال نصابًا يملك من كل عىل الزكاة فرض وثانيًا: الفقري، بحاجة الغني يشعر حتى
الفرض؛ بهذا االكتفاء عدم إىل دعا وثالثًا: املال، رأس من ٪٢٫٥ بمقدار وجعلها الحول،
املختلفة األوقاف ذلك أثر عىل فوجدت االستطاعة، بحسب عليه والزيادة منه اإلكثار بل
جعلت الوقفيات بعض إن حتى ذلك، وغري واملستشفيات واملدارس املالجئ عدا الخريية،
األسبلة ترى مثًال املدن شوارع يف رست وكلما الحيوانات، إطعام يف يرصف منها جزءًا
ُوِجَد ما بإحكام نفذا لو واإلحسان الزكاة إن بعضهم: قال حتى الحيوانات، لري املختلفة

محتاج. حيوان وال محتاج فقري
أن بد وال وتكثر، تختلف الحاجات أنواع وجعلت الحديثة، املدنية الحياة عقدت وقد
يكون فقد ورشبًا؛ أكًال اإلحسان كل وليس املناسبة، املختلفة بأشكاله اإلحسان يقابلها
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وقد التعطل، بمنع يكون وقد العقل، وترقية الكتب بنرش يكون وقد بالتعليم، اإلحسان
البيوت تدرس التي الجمعيات هي ذلك عىل الناس وأقدر العمل، نوع إىل بالتوجيه يكون

ذلك. عىل األفراد يقدر وليس حالة، لكل العالج وتضع األحياء، يف املختلفة
وجدناه اإلسالمي العالم يف اإلحسان أموال من يرصف ما إىل نظرنا إذا هذا ضوء ويف
األرضحة، أمام الفقراء عىل بعثرة ترصفيف أموال فهناك التنظيم، ينقصه ولكن ا، جدٍّ كثريًا
تظهر زمن فكل التنظيم، إىل محتاجة كلها وهكذا املقابر، عىل الكثرية اإلحسانات وهناك
بعضها خريية مشاريع عىل كثرية أوقاف وهناك إحسان، إىل تحتاج كثرية أشياء فيه
كوحدة، إليها ينظر أن فيجب املعونة، إىل حاجة يف وبعضها عليها بالوقوف أُتخمت
األوقاف أموال يوحد أن األمر لويل إن بل الفقرية، للجهات الخريية الجهات من يؤخذ
ولكل حكمه، زمن فلكل فائدتها، ظهرت متى عليها ينص لم جهات عىل منها ويرصف

حوائجه. زمن
من تفضل أنه عىل إليه ينظر كان أنه األوىل: جهتني: من اإلحسان إىل النظر تغري
واجبًا وجعلته الحديثة العصور فجاءت شاء، إن ويرتك شاء إن يفعل الفقري؛ عىل الغني
ذلك عن القرآن تعبري جميًال وكان واجب، أداء يفعله بل تفضًال الغني يفعله ال محتوًما

َواْلَمْحُروِم﴾. اِئِل لِّلسَّ َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ﴿َوِيف بقوله:
العصور فجاءت وفرد، فرد بني عالقة أنه عىل اإلحسان إىل ينظر كان أنه والثانية:
واإلحسان له، مرض مظهر مجتمع يف الفقراء فوجود اجتماعي، واجب أنه فرأت الحديثة
مرض الفقر أن وكما فيه، الفقر مرض عولج إذا إال املجتمع يصح وال اجتماعي، عالج

اجتماعي. عالج كذلك فاإلحسان اجتماعي
يقترص أن يصح ال اإلحسان أن وهي ثالثة، مسألة الجهتني بهاتني يلحق وقد
يقدر، حتى الجاهل وبتعليم يكسب، حتى الفقري بتوجيه اإلحسان يكون فقد املال؛ عىل
الفقري، عن املخدرات بمنع إيجابيٍّا، ال سلبيٍّا يكون قد بل يصح، حتى املريض وبمعالجة
قد اإلحسان أن الحديثة العصور يف املفكرون رأى بل تفشيها، قبل األمراض ومحاربة
السؤال يتخذ أن عىل إليه اإلحسان يحمله صغري أو كبري شخص إىل كان إذا جريمة يكون
إليه ينظر ال اإلحسان أصبح كله هذا أجل ومن بها، فيتكيف الصدقة يأخذ أو حرفة،
يسبب ال حتى وبدقة؛ بعناية محله يوضع أن فيجب بها، إليه ينظر كان التي بالسهولة

أعظم. مرًضا
يعالجه. اجتماعيٍّا مرًضا يقابل أن من بد ال بل إحسانه من املحسن يتلذذ أن يكفي ال
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رأيت أني أذكر ال ولكن الفردي، العطاء يمدح الذي بالشعر مملوء العربي واألدب
الزمن، بتحور النظر يتحور أن فيجب اجتماعي، واجب أنه عىل اإلحسان إىل ينظر شاعًرا

املوفق. وهللا
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تشمل إذ اآلداب؛ كلية كلمة فيه استعمل الذي الواسع املعنى األدبية بالثقافة نعني
نعني كما اللغات، وآداب والفلسفة والتاريخ والجغرافيا ونثر شعر من األدبية الدراسة
ورياضة وكيمياء طبيعة من العلوم كلية كلمة فيه استعملت الذي املعنى العلمية بالثقافة

ونحوها. وجيولوجيا
األدبية الثقافة ميزات فمن وأرضاًرا، ميزاٍت الثقافتني هاتني من ثقافة لكل أن والحق
عمومها أرضارها ومن وجهها، عىل االجتماعية الحياة العواطفوفهم وتربية الذهن توسيع
املنطقي الربهان إقامة واستطاعته عليه وقدرته للجدل بها تثقف من وقبول دقتها وعدم

إلخ. ونقيضه اليشء عىل
مضاعفات أو ٢ = ١ + ١ مثل تقريبًا كلها إذ والدقة؛ التحديد العلمية الثقافة ومزية
صحيحة إما فاملسألة الجدل، تقبل ال عقلية العلمية الثقافة أصحاب عقلية أن إىل هذا ذلك،
صاحبها واقتصار العواطف من خلوها عيوبها ومن وسط، رأي هنالك وليس خاطئة، أو
أو رياضيني نرى ولذلك أدبية، ثقافة تثقف إذا إال غريها يف يسبح ال معينة دائرة عىل
أشبه كانوا شعرة قيد عنه خرجوا إذا ولكنهم فنهم، يف ماهرون وهم بارعني مهندسني

بالعوام.
تغذي أدبية ثقافة من حية أمة تخلو أن يمكن ال إذ لألمة؛ الزمتان مًعا والثقافتان
لها يكون أن عىل تقريبًا األمم كل حرصت ولذلك العقل، تغذي علمية وثقافة العواطف،
باملايض، اتعاًظا التاريخ وتدرس والشعر األدب لتحيي آداب كلية علوم؛ وكلية آداب، كلية

العقل. وتقوي الذهن تضبط علوم وكلية العامة، للثقافة والجغرافيا
عنايته من أكثر باآلداب عنى أوله من اإلسالمي العالم أن نرى األسف مع ولكننا
علًما املائة يف واحًدا يساوي ما وجدنا عربية مكتبة دخلنا لو أننا ذلك ومصداق بالعلوم،
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باملعنى أدباء أكثره أن وجدنا خلكان ابن مثل الرتاجم كتب يف ما حرصنا ولو أدبًا، والباقي
من قليًال بينهم نجد وكتَّاب، شعراء من األدباء مئات نجد وبينما علماء، وأقله الواسع،

الجوزجاني. الوفاء وأبي الهيثم ابن أمثال
كانوا لسانهم طول وبطبيعة أدبهم بطبيعة األدباء أن يظهر ما عىل هذا يف والسبب
يفعلوا أن العلماء يستطيع ال بينما إليهم، ويتزلفون يمدحونهم واألمراء امللوك إىل أقرب
السمر عىل أقدر عادة واألدباء بقدر، إال يتكلمون ال اللسان قارصو هم إذ ذلك؛ من شيئًا
ثقيلو متزمتون عادة العلماء أن حني عىل الطريفة، والنكت املمتع والحديث اللطيف

النكات. عىل قادرين غري اللسان
يف البكالوريا اآلداب طلبة أن قريب عهد إىل العلم عىل األدب غلبة مظهر وكان
فإذا أوسع، أمامهم الوظائف ومجال عدًدا، العلوم طلبة بكثري يفوقون املرصية املدارس
معظم أن وجدنا — ذلك يف كثري توسع عىل — اآلداب من القانونية الدراسة عددنا نحن
يكون لقد حتى الوزارات، معظم يف األمر وكذلك القانونيني، املثقفني من الربملان أعضاء
معارف وزير مثًال نجد ال بينما أديبًا، صحة وزير أو األشغال وزير نرى أن املضحك من

عامًلا. عدل وزير أو

فالصناعات األدب، من أكثر العلم عىل مؤسسة وجدناها الحديثة املدنية إىل نظرنا نحن وإذا
عىل مبنية كلها ذلك وغري وترشيح كيمياء من إليه يحتاج وما والطب الحديثة واملخرتعات
كبريًا، تقويًما العلوم قومت ذلك مع ولكنها األدب تهمل لم الحديثة املدنية إن نعم؛ العلم،
من يكثر أن أساسها عىل أساسه ويبني الغربية املدنية حذو يحذو وهو الرشق أحوج فما
موارد العموم عىل الرشقيني فلدى اآلن، عليه هو مما أكثر إقباًال عليه ويقبل بالعلم عنايته
أن يصح ال ثم عليها، االقتصادية حياتهم وتُبنى تستثمر وأن تبحث أن يجب غنية خامة
له. مقلدين يقفوا وال فيبارونه الغرب نهضة ينهضوا أن بد ال بل غريهم، عىل عالة يظلوا
محصول يتناسب وال الجدل، كثريو الكالم، كثريو — األدبية لثقافتهم — إنهم ثم
مملوءة ومرشوعاتهم واملناقشة، بالجدل مملوءة ومجالسهم كالمهم، محصول مع فعلهم

األخطاء. هذه كل أمنوا العلمية ثقافتهم زادت أنه لو وأظن: نتيجة، غري من بالبحث
خاص، بلون ملونًا أدبهم جعلت فيها وتوسعهم العلوم إىل الغربيني اتجاه أن نرى بل
فنرى لها، موضوع ال ألفاظ عن عبارة الرشقي األدب أن حني عىل موضوع، ذا كونه وهو
وكتابًا «جونز» الغامضلألستاذ الكون ككتاب الفلك يف أدبيٍّا كتابًا الغربية املكتبة يف مثًال

هذه. مثل من كثري إىل مريح» كريس من «العلم كتاب مثل العلوم يف أدبيٍّا
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باملعاني بالتشبيهات األدب المتأل الواسعة العلمية الثقافة بعض األديب ثقف ولو
الثقافة بعض العالم تثقف ولو أدبية، ذخرية من واملغناطيسية الكهرباء يف فكم الحديثة،

مقصده. ووضح تعبريه لحسن العامة األدبية
عىل وطغى كان عما عددهم ازداد قد العلمية البكالوريا طلبة نجد أن هللا ونحمد
الكليات خريجو يزال فال ذلك، ثمار نجني حتى زمن إىل نحتاج ولكننا األدبية، البكالوريا

األجور. بأعىل الرشكات تتخطفهم وهم املدارس، تتطلبه مما أقل العلمية
الصناعات يف قوية نهضة محالة ال يتبعه ذلك رأينا بحق العلماء كثر وإذا
العالم من أقدر فاملتأدب األخالق، يف رقي أيًضا يتبعه ذلك أن أظن بل واالخرتاعات،
قال كما املتأولني، يف عادة الناس ومصيبة التأويل، عىل أقدر ألنه األخالق؛ يف تسامحه عىل

قصائده: إحدى يف البوصريي

ي��ت��أول��ون��ا م��ع��ش��ر م��ن س��وى م��ص��ر أم��وال ع��ل��ى أخ��ش��ى وم��ا

جميًعا، واألدب للعلم يكفي ما الكفايات من فيه لرأينا الرشق درسنا لو ونحن
يكن بك وشفيق الفلكي باشا وإسماعيل والجوزجاني الهيثم ابن أخرج الذي فالجو
فيخرجون األدب إىل يوجهون أنهم لوال العلماء من غريهم يخرج أن يستطيع الريايض
الرشقيني أن ذلك عىل األدلة ومن نابغني، لكانوا العلم إىل وجهوا ولو األدب، يف متوسطني
وربما يسبقونهم أو فيجارونهم األجانب الطلبة مع يجلسون أوربا إىل يرسلون الذين
حالة فعندهم عندهم، النقص مركب ولكن عقلهم، قلة ال ضعفهم يف عامل أهم كان
تقليدهم، إال يحسنون ال وأنهم الغربيني، من أمثالهم من أقل أنهم معها يشعرون نفسية

واالخرتاع. االبتكار يف مثلهم لكانوا هذا النقص مركب زال ولو

َمَلكات تقويم يف املتبعة الطرق تطبق لم اآلن إىل أنها العموم عىل الرشق بالد مشكلة إن
ولو أدبية، صناعة إىل وبعضهم علم، إىل وبعضهم أدب، إىل بعضهم فتوجه الناشئني،
وشأنهم، يرتكوا أو يوجهوا أن أما له، الصالَح مكانَه كلٌّ وأخذ النابغني، عدد لزاد فعلت
كما نظريه كبري، فرضر جامعية، درجة إىل الطموح أو الخالية، الوظائف بعقولهم تلعب
كتاب وزع ولو رياضٍة، كتاَب وشاعًرا أدٍب، كتاَب وفقيًها فقٍه، كتاَب أديبًا أعطيت إذا
ذلك لكان الفقيه، عىل الفقه وكتاب الشاعر، عىل الشعر وكتاب الريايض، عىل الرياضة

إنتاًجا. وأطيب فائدة، أكثر
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إال ينقصها ال الشعب، وعامة والعمال الفالحني يف مدفونة، كنوز من أمة كل يف وكم
لم أنه كما حاجاتها، لسد تكفي مختلفة، ملكات من أمة يُْخِل لم الحكيم وهللا اكتشافها،
وسط، أكثره الذرة أو القمح حقل ترى أال ناحية، كل يف نوابغ يعدون ممن طائفة يخل
إال ذلك اكتشاف يكون وال فوقها، وتسمو غريها، تعلو فروًعا يعدم لم ذلك عىل ولكنه

هللا. من بتوفيق
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…ونحن أنا

«أنا» من اشتقوا وقد االشرتاك، عىل تدل و«نحن» الفردية، عىل تدل واضح، هو كما «أنا»،
إىل ينسبوا لم ملاذا أدري وال الشخصية، بمصالحها واالستئثار الذات حب بمعنى األنانية
الشخص شعور عىل للداللة أو وغريه، الشخص عىل للداللة «النحنية» فيقولوا: «نحن»،

مجتمعه. نحو
عليها يغلب املتأخرة الشعوب أن يالحظ مما إنه نقول: القصرية املقدمة هذه وبعد
وأعني «نحن»، بـ الشعور عليها يغلب املتقدمة الحية والشعوب «أنا»، بـ الشعور
أو جميعه كان سواء إليه، ينتسب الذي البرشي باملجموع الفرد شعور «بنحن» بالشعور
والشعور «بأنا» الشعور مًعا: الشعوران عنده إنسان وكل أمة، أو قبيلة أو أرسة أو ناديًا
شعوًرا يشعرون الناس بعض فرتى كبريًا، اختالًفا ذلك يف األفراد تختلف ولكن «بنحن»،
يعملون ال بل الشخصية، مصالحهم نحو وتفكريهم أعمالهم كل ويوجهون «بأنا»، قويٍّا
الشعور عنده يقوى من الناس ومن شخصية، لهم منفعة فيه ملحوا إذا إال ما عمًال
الرش ودفع إليهم، الخري إيصال يف ويسعى للناس، الخري يعمل دائًما فهو «بنحن»،
يغلب أمة األمم، يف الشأن وكذلك بني، بني هو من الناس ومن ذلك، يف لذته ويجد عنهم،
بقوله: سبحانه هللا وصفهم كالذين بالغريية، الشعور عليها يغلب وأخرى األنانية، عليها
تغلب الرشق يف أنه يالحظ والذي َخَصاَصٌة﴾، ِبِهْم َكاَن َوَلْو أَنُفِسِهْم َعَىلٰ ﴿َويُْؤثُِروَن

مظاهر: عدة ولذلك أفراده، عىل الغريية تغلب الغرب ويف أفراده، عىل األنانية

أو إليها ينتسب التي بالجماعة أو بحزبه أو بناديه الرشق يف الفرد شعور (١)
شعور كلها نحوها هناك الفرد فشعور الغرب، يف ذلك عكس عىل ضعيف، شعوٌر بأمته
كالرشكات الجماعات، أعمال تنجح مما أكثر األفراد أعمال الرشق يف تنجح ولذلك قوي،
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أفلست، ثم الرشق، يف تأسست ورشكات بجمعيات سمعنا وكم والجمعيات، والنوادي
أكثر ويحمل ويوجهها، يرأسها، قوي لفرد تنجح إنما تنجح التي الجمعيات وحتى
جمعية؛ شكل يف فرد عمل الواقع يف فهو عليه، يتكلون األعضاء باقي أن حني يف أعبائها،
عقرب الساعة: كآلة يعملون، كلهم الجمعية أفراد أن معناه كجمعية الجمعية نجاح ألن
وهي مضبوطة، ساعة ذلك جراء من فيكون عمله، يعمل كلٌّ وغريها، ورقاص وبندول
الراقي. املجتمع حياة يف منها بد ال أشياء وهي إليها، وصل الرشق أن أظن ما درجة

امللكية نحرتم وال الخاصة، امللكية نحرتم الرشق يف أننا أيًضا ذلك مظاهر ومن (٢)
وحدنا، لنا ملك وكأنه كلهم، للناس ملك بأنه نشعر ال الشارع يف أننا ذلك: مثال العامة،
للناس عام ملك بأنه نشعر كنا ولو وبالقاذورات، الفاكهة وبقشور باألوراق فيه فنرمي
مع عامة، حديقة من وردة نقطف أن ألنفسنا ونستجيز بل ذلك، ألنفسنا أجزنا ما كلهم
وتعجبني ورائحتها، بمنظرها يتمتعون كلهم، للناس ملك ولكنها ملكنا، ليست الوردة أن
الصديق فسار له صديق مع سفينة يركب كان عبده محمد الشيخ أن لطيفة حكاية
رأيت قال: تبكي؟ مم له: فقال يبكي، عبده محمد الشيخ فوجد وعاد، حينًا السفينة يف
من أصيص يف وردة نحو الطفل فجرى صغريًا، طفًال تربي السفينة عىل إفرنجية مربية
ليست الوردة إن له: قالته مما وكان شديًدا، تأنيبًا عمله عىل فأنبته وقطفها، األصص
أبكي فأنا غًدا، ولركابها بل جميًعا، السفينة لركاب ملك ولكنها تقتطفها، حتى ملكك

علماؤنا. حتى يفهمها لم الراقية املعاني هذه ألن
فرد فكل املوسيقى، وحفالت والتمثيل السينما حفالت يف نراه ما القبيل هذا ومن
لنفسه يستبيح الرشقي أن ذلك ونتيجة «بنحن»، الغربي يشعر حني عىل «بأنا» يشعر منا
خصوًصا بجواره، من عىل يشوش عال بصوت صديقه مع يتكلم أن الحفالت هذه يف
أن غري من الجميع، وفوق القانون فوق بأنه فيشعر األرستقراطية، الطبقة من كان إذا
تجهم، برفق ذلك إىل نبهته أنت فإذا اآلخرين، حقوق يحرتم أن واجبًا عليه أن يشعر
ككل اآلخرين، بمصالح مقيدة حريته ولكن حر، إنه نعم؛ يشاء، ما يفعل حر إنه وقال:
ترام يف أو تمثيل أو سينما يف صديقه يحدث أن أراد إذا الغربي أن نرى ونحن حرية،

«بنحن». شعوره لقوة وذلك بجواره؛ من بذلك يشعر ال بحيث همًسا، حدثه
ال «بأنا» الرشقيون يشعر الفقري، عىل كاإلحسان الخريية، العمال يف وحتى (٣)
إذا وهو بالسؤال، عليه وألح الفقري فاجأه إذا إال يحسن ال الغالب يف فالرشق «بنحن»،
«بنحن»، فيشعر الغربي أما «بأنا»، الشعور غلبة من هذا وكل بيد، يًدا أعطاه أعطاه
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التي الخريية للجمعيات يتربع فهو باملريض، وباملرىضال بالفقري، ال بالفقراء يشعر فهو
من طبقة أمته يف بأن يشعر «بنحن» شعوره إن إذ واملرىض؛ الفقراء عىل أموالها ترصف

لهم. ماله من بجزء ويتربع شعورهم، يف يشاركهم أن عليه يجب واملرىض الفقراء
األطفال: يف النفس علماء قاله كالذي منه، وأرقى بالفردية الشعور غري الشعور وهذا
وفهم كيل، والبياض جزئي، األبيض ألن البياض؛ يفهم وال األبيض فيفهم يبدأ الطفل إن

الكيل. فهم يتقدم الجزئي

االجتماعية، الرتبية أعينهم أمام يضعوا أن الرشق يف القادة عىل وجب كله ذلك أجل من
ميولهم حسب يسريوا أن لألفراد يسمحوا فال العامة، املحال ويف املدارس، ويف األرس، يف
ثانيًا، واألرسة أوًال، املدرسة هو الذي مجتمعهم من جزء بأنهم يشعروهم بل الفردية،
يف والتفكري العمل اعتاد فإذا هواه، وفق يسري أن لفرد يسمح وال ثالثًا، العام واملجتمع
يف ذلك نعودهم أن نستطيع بل كبري، وهو ذلك يراعي أن عليه سهل طفل وهو املجموع
إذا وأنه معه، الالعبة فرقته عن مسئول أنه نفسه يف قوينا مثًال الكرة لعب فإذا ألعابهم،
فذلك فرقته، يف سيئًا أثًرا ذلك أثر رديئة لعبة لعب أو قرص وإذا لفرقته، فغلبته غلب
يف مبدئيٍّا اآلن العمل عليه جرى ما هذا وعىل «بأنا»، شعوره من أكثر «بنحن» يشعره
وثالثة بالتاريخ، وأخرى بالفن، تعنى فرق فرق: إىل الطلبة تقسيم من املدارس بعض
فرقته بأن يفتخر فرقة من طالب وكل معينة، شارة لها فرقة وكل وهكذا، باللغات،

«بنحن». الشعور من قوي درس كله هذا ويف فشلت، فرقته أن ويخجل نجحت،
الفرقة يف فالجندي العسكرية، الرتبية «بنحن» الشعور هذا عىل الغربيني ساعد ومما
يشء كل عن مسئول وأنه وحربها، وألعابها نظامها يف كلها، الفرقة من جزء بأنه يشعر

الفرقة. يصيب
من لوًحا يكرس الركاب أحد فأخذ سفينة ركبوا جماعة أن الرشيف الحديث ويف
شعور هذا ويف وهلكوا. هلك وإال ونجوا، نجا يديه عىل أخذوا فإن الحديث: قال ألواحها،
الَّ ِفتْنًَة ﴿َواتَُّقوا الكريم: القرآن ويف «بنحن»، شعور أخرى: وبعبارة بالتضامن؛ كبري
تعود ال العمل والسيئ والجاهل الظالم أن أي ًة﴾، َخاصَّ ِمنُكْم َظَلُموا الَِّذيَن تُِصيبَنَّ
حياتهم يف يشاركونهم ومن جميعهم إىل تتعدى بل فقط، أنفسهم عىل عملهم نتيجة

االجتماعية.
تحسب فال أمة، قوة حتى أو عسكرية، فرقة أو أرسة قوة تحسب أن أردت إذا وأنت
متينة الحبال كانت فإن تربطها، التي بالحبال ذلك تحسب وإنما وثروتها، بعددها ذلك
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أفرادها، بني الروابِط ضعِف ِقبَِل من األمُم أُِتيَِت وإنما متني، قوي مجتمع أنه فاعلم
عرواتها. وانحالل

انحاللها، عوامل يف البحث واجباتها أول من فلتجعل تنهض أن أمة أرادت فإذا
ويف وألعابهم، مدارسهم يف أطفالها يف األمر، هذا ولتعالج أفرادها، بني بالروابط وْلتُْعَن
أكثر «بنحن» يشعر جندي كل وتجعل روابطهم من تزيد التي املحكمة بالنظم جنودها
أغراضها أهم من ولتجعل شبانها، كل بني العسكرية الرتبية ولتنرش «بأنا»، يشعر مما
املحافظة يتطلب الذي الحد إىل «بأنا» الشعور ووقف حد، أبعد إىل «بنحن» الشعور تقوية

اإلمكان. يف ولكنه عسري، شاق مطلب هذا أن شك وال الذات، عىل
ضحى كثرية أمثلة من فكم كبريًا، نجاًحا ذلك يف نجحت األوىل اإلسالمية والرتبية
يف عيشة يعيش أن يرىض عمر فهذا العامة، للمصلحة الشخصية بمصالحهم األفراد فيها
وأمثالهما جيش، إلنشاء الكثري باملال يتربع عثمان وهذا الناس، ليسعد البساطة منتهى
أعينهم أمام يكن لم َخْلٌف بعدهم من َخَلَف األسف من ولكن يحىص، وال يعد ال مما كثري
أن استطاع ما يظلم أن لنفسه فيستبيح الطوفان»، بعدي «ومن قائلهم: وقال «أنا»، إال
يف عيشة يعيش وأن ذلك، أمكنه ما بالشهوات ويتمتع املال لنفسه يجني وأن يظلم،
النحو عىل الرشق تدهور ذلك من فكان جوًعا، حوله من الناس تضور ولو الرتف منتهى
جديدة أسس عىل وتأسيسه الفساد، عوامل كل بازالة إال يصلح ال وهو رأيناه، الذي

«أنا». موضع «نحن» وضع أولها
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وكما واإلنسان، والحيوان النبات ذلك يف سواء يشء، كل يف دقيقة نظم عىل العالم يسري
وقوة ومرض صحة ومن وشيخوخة، وكهولة وشباب صبا من ثابتة، سننًا لألفراد أن
القرآن نبه وقد ومرضها، وصحتها وفنائها لحياتها قوانني لها األمم، شأن كذلك وضعف،

اليوم. لبعضها نتعرض القوانني، هذه من كثري عىل الكريم
القوانني: تلك من

طائفة من األمم لحياة بد ال أنه ذلك ومعنى أبنائها، من بالصالحني حفظها (١)
اإلصالح، إىل الدعوة أخرى: وبعبارة املنكر، عن والنهي باملعروف األمر عملها يكون فيها
األوىل اإلسالمية العصور ففي مختلفة، أشكاًال تأخذ الطائفة وهذه الفساد، واستنكار
وظيفة ذلك كان الحديثة العصور ويف والعقد، الحل أهل يسمون من وظيفة ذلك كان
يتولون قوم من بد ال حال كل عىل ذلك، ونحو اإلذاعة ورجال الصحافة ورجال الربملانات
كبريًا، مبلًغا النية حسن من بلغوا قد وإخالص، وأمانة واجتهاد بجد الوظيفة هذه
يوجهوا أن به يستطيعون ما الشعور وطهارة األذهان واستنارة الثقافة يف ووصلوا
مجالس أعضاء أو زعماء كانوا سواء يرضهم، مما ويحذروهم ينفعهم، ما إىل قومهم
ظالم، يف وسارت األمة تخبطت ذلك عن قرصوا هم فإن ذلك، نحو أو صحفيني أو نيابية
ُهوا لِّيَتََفقَّ َطاِئَفٌة نُْهْم مِّ ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمن نََفَر ﴿َفَلْوَال ذلك: يف هللا يقول الفناء، عاقبتها وكان
ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوَال ويقول: يَْحذَُروَن﴾، َلَعلَُّهْم إَِليِْهْم َرَجُعوا إِذَا َقْوَمُهْم َولِيُنِذُروا يِن الدِّ ِيف
عقب اآلية هذه جاءت وقد اْألَْرِض﴾، ِيف اْلَفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم ِمن اْلُقُروِن
جماعات أو جماعة فيهم كان لو إنه فيقول: وفسادهم لظلمهم هللا؛ أهلكهم أقوام حكاية
الذين هم املصلحني الصالحني أن أي هلكوا. ملا الفضائل عىل وتحثهم الفساد عن تنهاهم
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إذا فاألفراد لألفراد، األطباء شأن ذلك يف شأنهم والهالك، الرتدي من األمة يحفظون
ساروا فإن عالجهم، لهم ووصفوا أمراضهم، فشخصوا األطباء، لهم استدعينا مرضوا
كان بقوله يسمع ولم استطبه أو طبيٍّا يستطب لم إذا واملريض هلكوا، وإال نجوا، عليه
﴿َوَلَقْد فقال: بالصالحني القرآن يف هللا سماها التي هي الطائفة وهذه الهالك، مصريه
أخرى: آية يف وقال اِلُحوَن﴾، الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض أَنَّ الذِّْكِر بَْعِد ِمن الزَّبُوِر ِيف َكتَبْنَا
الَِّذيَن اْستَْخَلَف َكَما اْألَْرِض ِيف َليَْستَْخِلَفنَُّهْم اِلَحاِت الصَّ وََعِملُوا ِمنُكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿وََعَد
يكثرون الذين منهم ففهموا الصالحني، معنى غريوا الناس أن األمر غاية َقبِْلِهْم﴾، ِمن
حياتهم، فيها وقضوا بذلك اكتفوا ولو القرآن، تالوة من ويكثرون والصيام الصالة
إلدارتها، الصالحون هم األرض يف هللا يستخلفهم الذين بالصالحني املراد أن حني عىل
يقترصون الذين أما أحوالها، تنظيم يستطيعون الذين شؤونها، تدبري عىل القادرون
اإلدارة، يف ترصف حسن لهم يكون أن غري من القرآن وتالوة والصيام الصالة عىل
هللا يقصدهم الذين هم فليسوا األرض، أحوال وتدبري الناس بشئون القيام عن وعجزوا
يف فالصالح صالح، غري أو له صالح الرجل أن عليه يطلق وجه يشء فلكل بالصالحني،
موضُعه، ولكلٍّ والزكاة، للصالة فقط الصالح غري األموال تدبري يف الصالح غري السياسة
مع القرآن، وتالوة والبخاري األوراد بقراءة العدو دفع إىل قوم ركن الخطأ هذا أجل ومن
املساجد يف الجلوس بمجرد ال سالحه، بمثل محاربته هو العدو التقاء يصلح الذي أن
من والخالصة قوة، من استطاعوا ما لهم يعدوا أن غري من واالبتهاالت الدعوات وقراءة
علًما ويعلمون أمتهم، يفهمون قوم األمة يف يكن لم ما أنه األمم يف هللا سنن من أن هذا كل
مفاسدها، من ويحذرونها واجبها، إىل فينبهونها أعمال، من تقتضيه وما ببيئتهم، ا تامٍّ

الصالحني. هللا يسميهم الذين هم وهؤالء تعاىل هللا يقول هكذا بقاء، لها يكن لم
قلتهم وبقدر األمم، حياة تكون وأعمالهم ونشاطهم الصالحني هؤالء جد وبقدر

فناؤها. يكون عدمهم وبقدر حياتها، ضعف يكون
والنعيم، الرتف يف وانغمسوا أمراؤها، طغى إذا األمة أن األمم يف أيًضا هللا سنن من (٢)
الفناء، مصريها كان أيديهم، عىل فيها العقالء يأخذ ولم شعبهم، ملصالح يأبهوا ولم
أَن أََرْدنَا ﴿َوإِذَا ويقول: النَّاُر﴾، ُكُم َفتََمسَّ َظَلُموا الَِّذيَن إَِىل تَْرَكنُوا ﴿َوَال تعاىل: هللا يقول
أويل أن أي تَْدِمريًا﴾، ْرنَاَها َفَدمَّ اْلَقْوُل َعَليَْها َفَحقَّ ِفيَها َفَفَسُقوا ُمْرتَِفيَها أََمْرنَا َقْريًَة نُّْهِلَك
دولتهم؛ بادت ونعيمهم، ترفهم إىل إال ينظروا ولم شهواتهم، وراء جروا لو األمة يف األمر
الحربية الشعب لقوة وزنًا يقيموا ولم مالذهم، يف األموال أنفقوا ذلك فعلوا إن ألنهم
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وساروا أمراؤها، صلح إن أما ذلك، مع األمة تبقى فكيف واألدبية، العلمية لقيمته وال
حقوقها، ألنفسهم وأعطوا حقه، حق ذي لكل وأعطوا أنفسهم، ومع شعوبهم مع بالعدل
الحكام ظلم عرص، كل يف الشأن هو وهذا يفتتها، ولم هللا أبقاها بواجباتها، والتزموا
ِليُْهِلَك َربَُّك َكاَن ﴿َوَما تعاىل: هللا يقول ويصلحها، يعليها الحكام وعدل ويهلكها، يُْرِديها
الفساد وتجنبوا أهلها، صلح إذا يهلكها ال هللا أن أي ُمْصِلُحوَن﴾ َوأَْهلَُها ِبُظْلٍم اْلُقَرٰى
فال والعمرانية، االجتماعية أعمالهم يف مصلحون أنهم مصلحني: بكونهم واملراد والظلم،
هذين ظل يف فانظر شئت إن والطغيان، والعدوان اإلثم يرتكبون وال الحقوق، يبخسون
إذا األمة أن تََر وضعيفها، قويها واستعرض حولك، التي األمم إىل الكبريين املبدأين
قوتهما وبقدر وضعفت، فشلت أهملتهما وإذا وبقيت، قويت املبدأين هذين عىل سارت
أن واستطاع برملانها، قوي من الحالية األمم خري إن وتقوى، األمم تضعف وضعفهما
ولم املهالك، يف الرتدي من وحذرها الصالحَة، الوجهَة َهَها ووجَّ حكومتها، عىل يرشف
فاسد من وال لقوته، قوي من يخاف ال إليه، والدعاء به والجهر الحق قول عن ينكص
وسمع رصاحة، يف ذلك قال الحكومة رأي رأيه خالف وإذا لغناه، غني من وال لفساده،

ومغنمه. شهواته صوت ال ودينه، ضمريه صوت ذلك يف
يف وقوعهم وعدم وأمرائها، حكامها نزاهة مقدار اآلن األمم حياة ميزان من كذلك
املختلفة األمم يف الصالحة الحكومات أن نرى إننا والنعيم، الرتف يف واإلرساف الطغيان
أموال يبذروا أن من وتمنعهم يطغوا، أن من فتمنعهم واألمراء، امللوك عىل حتى تسيطر
والبقاء، بالرقي لها هللا سمح ذلك فعلت هي فإن ورشهم، وشهواتهم مالذهم يف الشعوب
كريمة إشارة القرآن يف ونرى الهالك، وبهم بها حاق تفعل لم إن أنها اآلن إىل نرى ونحن
الحل ألويل يصح ال أنه أي النَّاُر﴾، ُكُم َفتََمسَّ َظَلُموا الَِّذيَن إَِىل تَْرَكنُوا ﴿َوَال تعاىل: قوله يف
إىل يركنوا أن برملان وأعضاء سياسة ورجال دين علماء من األمة من واملمتازين والعقد
أو فساد، من فيه هم ما عىل تشجيعهم إليهم الركون ومعنى الطغاة، واألمراء امللوك
بالحسنى بالعدول وإقناعهم أيديهم، عىل الرضب يجب بل يشاءون، كما يعبثون تركهم
هلك وإال ونجوا، وامللوك األمراء نجا فعلوا فإن يمكن، لم إن الحسنى وبغري أمكن، إن

وهؤالء. هؤالء

أخرى قوانني وهناك وفنائها، األمم لحياة هللا سنها التي قوانني من قانونان هذان
هللا. شاء إن أخرى فرصة يف عنها نتحدث
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هذه من آخر طرًفا نذكر واليوم األمم، يف هللا سنن بعض عن السابق املقال يف كتبنا
السنن.

الفساد، استرشى النصيحة، عن الرأي أهل وسكت الرؤساء فسد إذا أنه ذلك من
اجتثاث عىل وتعاونوا أفرادها من الهمة وأرباب الرأي أهل اجتمع إن وأما كلها، األمة وعم
األمم تجتهد هذا أجل ومن وصلحت، بقيت جذورها واستئصال الخبيثة الشجرة هذه
أوجب وقد طريقه، عن األمة فيستعمرون أيديهم، طوع يكون رجًال تويل أن املستعمرة
بن عمر قدم ملا لذلك بالتوبة، إال العقاب يرتفع وال املذنبة، األمم عقاب نفسه عىل هللا
إال بالء ينزل لم إنه «اللهم قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي من لقرابته لالستسقاء؛ العباس الخطاب

بتوبة». إال يرفع ولم بذنب،
األمم انحطاط يف سبب والفساد والبغي الظلم أن األمم يف العامة القوانني ومن
الزرع ولفساد وللقحط املطر لقلة سبب ذلك أن القرآن يف ورد بل وهالكها، وضعفها

والنسل. الحرث وهالك
يفعلوا أن ورغبتهم األموال أصحاب لسيطرة تهلك األمم أن القوانني هذه ومن
الثروة تنمية يستبيحون كانوا إذ شعيب؛ أمة مثًال هللا رضب وقد يشاءون، ما بأموالهم
شعيب فكان أشياءهم، الناس وبخس وامليزان، الكيل يف كالتطفيف املمكنة؛ الطرق بكل
بالباطل الناس أموال أكل باجتناب ويوصيهم كله، ذلك عن ينهاهم — السالم عليه —
﴿َقالُوا يشاءون: ما بها يفعلون أموالهم يف أحرار إنهم يقولون: وهم بالحالل، وقناعتهم
نََشاءُ﴾، َما أَْمَواِلنَا ِيف نَّْفَعَل أَن أَْو آبَاُؤنَا يَْعبُُد َما نَّْرتَُك أَن تَأُْمُرَك أََصَالتَُك ُشَعيُْب يَا
املشاكل أعقد من الترصف وحرية املالية املشكلة تزال وال أموالهم، بضياع هللا فعاقبهم
ويرى يشاءون، ما فيه يفعلون مالهم يف أحرار أنهم األموال أرباب يرى اليوم، االجتماعية
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استغالًال الفقري يُستغل فال لألخالق، يخضع أن بد ال املال أن واألخالقيون املصلحون
املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر قيامها األمم صالح أسباب من هللا جعل وقد به، يرض
بقوله: اليهود هللا ذم وقد هلكوا، وإال نجوا، به قاموا فإذا األمة، لصالح الزًما أمًرا وجعله
َعَصْوا ِبَما ٰذَِلَك ۚ َمْريََم ابِْن وَِعيَىس َداُووَد ِلَساِن َعَىلٰ اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿لُِعَن

يَْفَعلُوَن﴾. َكانُوا َما َلِبئَْس ۚ َفَعلُوُه ُمنَْكٍر َعْن يَتَنَاَهْوَن َال َكانُوا * يَْعتَُدوَن َوَكانُوا
الصالحني املؤمنني يخترب فاهلل والنقم، بالنعم لألمم ابتالؤه تعاىل سنته ومن
وتهذيبًا تربية يراها البصري فاملؤمن الدنيا، مصائب من بكثري األرشار واملجرمني األخيار،
َوأَنُفِسُكْم أَْمَواِلُكْم ِيف ﴿َلتُبَْلُونَّ تعاىل: هللا يقول وبصرية إيمانًا تزيده له وتمحيًصا
تَْصِربُوا َوإِن َكِثريًا أَذًى ُكوا أَْرشَ الَِّذيَن َوِمَن َقبِْلُكْم ِمن اْلِكتَاَب أُوتُوا الَِّذيَن ِمَن َوَلتَْسَمُعنَّ
املجرم ِم لتنعُّ كثريًة مظاهَر الدنيا هذه يف املؤمن فريى اْألُُموِر﴾ َعْزِم ِمْن ٰذَِلَك َفِإنَّ َوتَتَُّقوا
فإن ومحنة، بالء يف الصادقني املؤمنني ويرى املنظر، ذلك يستفزه حتى ثروته وكثرة

بنجاح. املرحلة هذه اجتاز املناظر لهذه صرب
بعضهم يرضب وأحزابًا؛ شيًعا األمم تفرقت إذا أنه األمم يف هللا سنن من كذلك
وتواصوا بالحق وتواصوا توحدوا وإذا الفناء، عليها حق بعًضا، بعضهم ويحارب بعًضا،
أمة وكونوا نجحوا أعبائهم تحمل عىل الباقني وساعد عبئه، كلٌّ وحمل وتعاونوا بالصرب
عن هللا وعرب ورشقيها، غربيها وحديثها، قديمها األمم؛ تاريخ يف ظاهر وهذا صالحة،
وابيضاض ُوُجوٌه﴾ َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه تَبْيَضُّ ﴿يَْوَم بقوله: ويتعاونون يتحدون الذين نتيجة
هللا إن ثم النتيجة، سوء من يرون ملا واسودادها النتيجة، لحسن ارتياحهم من الوجوه
عن والنهي باملعروف واألمر صالحة، تربية النشء كرتبية مقومات؛ األمم لحياة جعل
توجد لم وإذا صلحت، األمة مقومات تمت فإذا ذلك، ونحو العائلة، نظام وإقامة املنكر،
ترتقي ال الرتقائها، قوانني لألمة وكذلك صالحة، أمة تتكون لم بعضها يوجد لم أو
رفاهيتها تكفل التي االقتصادية بالقوانني وتدعيمها العدل، عىل الحياة كبنائها بدونها،
األمة أن نرى كذلك وفني، ضعف وإال وارتقى، نجح القوانني بتلك عمل فمن وثروتها،
استبد وإذا ارتقت، األعمال جالئل يف وخصوًصا الرأي ومبادلة الشورى بمبدأ أخذت إذا
عقل مهما املستبد ألن وانهارت؛ ضعفت مناقشة غري من آراءهم وفرضوا بالرأي حكامها

الزلل. بمأمون فليس
اتبعها فمن الصحيحة، والسنة الكريم القرآن أبانها األمم، يف هللا قوانني بعض تلك
للضعف عرضة كان فيها تهاون ومن والبقاء، الرقي وضمن الفناء أمن بها وعمل
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وال مىض، فيما كانت تبديًال، هللا لسنة تجد ولن تتغري، ال دائمة القوانني وهذه والفناء،
املستقبل. يف باقية وستظل اليوم، إىل باقية تزال

تغريت مهما واحدة الحقيقة ولكن وأسماءها، صيغتها االجتماع علماء غري لقد
وهي لها، ضياعها بنسبة وتنحط لها، اتباعها بمقدار بقائها عىل تحافظ واألمم األسماء،

بالربودة. واالنكماش بالحرارة كالتمدد العادية، القوانني ثبوت ثابتة قوانني
أنهم أصحابها علم سواء نتيجتها لتؤدي عليها السري إال القوانني هذه يهم ال
يعلم لم ولو املحتومة نتيجته له فتكون ا سمٍّ يتعاطى الشخص شأن ال، أو عليها يسريون
القوانني شأن وهكذا دواء، أنه يعلم لم ولو فيشفى الناجع، الدواء ويتعاطى سم، أنه

الطبيعية.
يتفرقوا، ولم اتحدوا بنتيجتها، ففازوا األولون املسلمون مقتضاها عىل سار لقد
باهًرا، نجاًحا فنجحوا املالية الشئون يف االقتصادية القواعد واتبعوا يظلموا، ولم وعدلوا
وكانوا والرومان، الفرس ظلم من إليهم الناس وهرع الحسبان، يف يكن لم ما وفتحوا
حكامهم، عند الضعف بمواضع ويعرفونهم عدوهم عىل يعينونهم املواقف من كثري يف
به صلح بما إال املسلمون يصلح وليس بمرص، واألقباط إسبانيا يف اإلسبانيون فعل كما
من أرفع بعضها درجات، ذي سلم عىل واقفة كلها ترها املختلفة األمم إىل انظر أولهم،
وسبب رقيها، أوجبت التي الطبيعية القوانني بهذه تمسكها الرفعة هذه وسبب بعض،
يف وسواء القوانني، هذه بعض يف تهاونها السلم من أدنى درجات عىل بعضها وقوف
عن النظر بقطع الرقي إىل يؤول القوانني هذه فاتباع الغربية، أو الرشقية األمم ذلك
كائنة والعدل بالصدق تسعد فاألرسة تماًما، املادية القوانني شأن ذلك شأن وكافر، مسلم
دين أي وعىل كانت ما كائنة والظلم بالكذب تنحط وهي كانت، دين أي وعىل كانت ما
اتباع يهمها إنما وجنس، جنس وال ودين، دين بني تفرق ال الطبيعية فالقوانني كانت،

وكفى. عصيانه أو القانون
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كل متأثرة اإلسالمي، العرص إىل الرومان، عرص إىل اليونان، عرص منذ الفلسفة ظلت
أرسطو به جاء ما أن الناس واعتقد أرسطو، وخاصة وأرسطو، أفالطون بتعاليم التأثر
أجلسوه وبذلك الرتك، مجال فهو تركه، وما البحث، مجال فهو فيه، بحث وما الحق، هو
زعمه، فساد عىل املحسوس الربهان قام لو إنه حتى األلوهية، عرش يشبه عرش عىل
الثقيل اليشء إن قال: أرسطو أن حكوا فقد أرسطو؛ عقل دون عقولهم، يف شكوا
الثقيل اليشء أن عىل تدل والتجربة واحد، زمن يف نزال عال مكان من ألقيا إذا والخفيف
فإن عقولهم! وكذبوا أرسطو قال ما الناس صدق ذلك ومع الخفيف، اليشء قبل ينزل
بحث وقد الصواب! عن بعيدين نكن لم طويلة، قرونًا الناس عقول شل أرسطو إن قلنا:
كلية، ونفوس وإالهيات، وسماء، وأرض، وحيوان، نبات، من األشياء: كل يف أرسطو
الطبيعة؛ بعد ملا كانت األوىل املكانة ولكن ذلك، وغري واجتماع، وأخالق، برشية، ونفوس
مرَّ يمرون الفالسفة فكان النفوس، يف كبري تأثري لها واألديان باألديان، متصلة ألنها
فعل الطبيعة، بعد فيما اهتمامهم أكرب يضعون ثم والطبيعة، والحيوان النبات عىل الكرام
وبحث وغريهم، النرصاني توما والقديس رشد، وابن سينا وابن والفارابي، الكندي ذلك
حادثة؟ أو قديمة املادة هل أهمها: من كثرية؛ أشياء يف هذه الطبيعة بعد فيما أرسطو
بحث كما تطور؟ وكيف هللا، عن العالم صدر كيف يف: بحث كما قديمة، أنها إىل وذهب
النفس هو يخلد الذي فهل تخلد كانت وإن املوت؟ بعد تخلد وهل اإلنسانية، النفس يف
كذلك، كان وإذا الكلية، النفس هو يخلد الذي أن إىل وذهب الفردية؟ النفوس أو الكلية،
املباحث من ذلك أمثال إىل بعمله، يجازى إنسان كل وأن والعقاب؟ الثواب معنى فما
وحده هو وأنه للعالم، هللا خلق الدين أسس أهم فمن أيًضا، الدين لها تعرض التي
هذا يف ذهب وقد عملها، عىل وتجازى املوت، بعد تبعث الفردية النفس وأن األبدي، األزيل
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أن حاولوا الصفاء وإخوان رشد وابن سينا كابن قسم أقسام: ثالثة إىل املسلمني فالسفة
بني فيما املقال، «فصل كتاب تأليفه يف رشد ابن فعل كما والدين، الفلسفة بني يوفقوا
فيجب صحيحة، والفلسفة صحيح، الدين إن فقالوا: االتصال» من والفلسفة الرشيعة
هي الدين تعاليم إن وقال: وأنكرها، بالفلسفة ندد كالغزايل وقسم بينهما! نوفق أن
وقسم الفالسفة»، «تهافت كتابه ذلك يف وألف خطأ. يف خطأ الفلسفة وتعاليم الصحيحة،
صحيحة، والفلسفة صحيح، الدين وإن خطأ، والفلسفة الدين بني التوفيق إن قالوا:
يتبع فالعاقل اآلخر! عىل أحدهما يعتدي أن يصح ال نفوذ، منطقة منهما لكل ولكن
والنرش البعث يف الدين به أتى فما الفلسفة! مجال يف والفلسفة الدين، مجال يف الدين
أتت وما الدين، اإلنسان اعتنق متى مسلمة قضية يؤخذ العالم وخلق اآلخر، واليوم
ومن وينسق، ويبحث يفهم ذلك ونحو ومنطق، وكيماويات طبيعيات من الفلسفة به
وقال: منهجهم، الصفاء إخوان عىل عاب فقد املنطقي؛ سليمان أبو القسم هذا أمثلة
فالسفة عند مقدسة، أرسطو تعاليم ظلت فقد كان؛ ما وأيٍّا عبثًا. التوفيق حاولوا إنهم
ابن األخص وعىل أوربا، يف الالهوت علماء إىل الوسطى القرون يف منهم وانتقلت املسلمني،
تجعل أنها الفلسفة هذه أثر ومن رشد، ابن قال كما والفلسفة الدين بني ووفقوا رشد،
والخاصة، للجماهري الدين بأن واالعتقاد الدين، من أكثر تصديقها إىل أميل صاحبها
فالسفة وجاءت أوربا، يف النهضة حدثت طويلة قرون وبعد وأخريًا للخاصة، والفلسفة
قال: بيكون، الفيلسوف رأسهم عىل وكان للحقيقة، خضعوا وإنما ألرسطو، يخضعوا لم
وأرسطو وأمثاله، أرسطو تقديس األوهام ضمن ومن أوهام، فيه تتحكم اإلنسان عقل إن

ويصيب. أيًضا يخطئ ولكنه كبري، عقل ا حقٍّ
مكان ووضعوا والتجربة، املشاهدة عليه تدل بما إال نؤمن أن نريد ال ونحن قالوا:
علم نظريات وحتى والكيمياء الطبيعة نظريات فيها يجربون التجريبية، املعامل أرسطو
يف يرسف أرسطو كان فقد به؛ نصدق ال التجارب هذه صحته عىل تدل لم فما النفس،
إذا كاملاء اللبن وأن يتبخر، مراًرا غىل إذا املاء أن يرى فمثًال املنطق، يف القياس استعمال
يكفي ال هذا إن قال: بيكون ولكن واللبن، املاء تبخر نظرية فوضع يتبخر، مراًرا غىل
فمثًال النظرية، تثبت حتى سلبية، وتجارب إيجابية، تجارب من بد ال بل التجربة، يف
أخرى تجربة إليها يضاف أن ويجب إيجابية، تجربة فهذه تبخر، مراًرا املاء سخن إذا
فيها بحث التي اإللهية األشياء يف البحث أن رأوا ثم فيتجمد، املاء تربيد وهي عكسية،
إثباتها العلم يمكن ال أمور ذلك، ونحو والنشور، والبعث العالم، كخلق وأتباعه، أرسطو
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بإله اإلنسان اعتقد فمتى الدين، طريق عن تصديقها يمكن أمور هي وإنما نفيها، وال
ذلك أجل ومن به، مسلًما تصديًقا بها التصديق أمكن التعاليم، بهذه النبي وأتى ونبي
والعلم الغيب، عالم الغيبية األخرى واملوجودات الشهادة، عالم الطبيعة الكائنات سميت
شيئًا، فيه تعمالن ال والتجربة املشاهدة ألن يتقدم؛ وال نفسه حول يدور الغيب عالم يف
كذات معلوم وغري كالطبيعيات، معلوم أقسام: ثالثة إىل املوجودات اسبنرس قسم ولذلك
اآلخر واليوم والحياة كاملوت الخاصة، بوسائلنا معرفته يمكن ال وما وصفاته، تعاىل هللا
ما أكثر اتجهوا فائدة ذي غري الطبيعة بعد فيما البحث أن أيقنوا وملا ذلك، وأمثال
بحث يف كبريًا تقدًما فتقدموا واكتشافاتهم، نظرياتهم عليها وبنوا الطبيعيات، إىل اتجهوا
الفلسفة وأصبحت األنظار، بهر مما الحديثة املخرتعات عليها وبنوا وخصائصها، املادة
كالبحث املادة، بمنطق الصوري أرسطو منطق وأكملوا والتجربة، املشاهدة عىل تبنى
عن النظر بقطع مثًال، القياس بأشكال يكتفوا ولم والحقائق، والنظريات، الفروض يف
قارص، عقل اإلنسان عقل إن وقالوا: صحيحة؟ ليست أو صحيحة هي هل املقدمات:
أصل يف البحث من ذلك عدا ما أما العيش، ووسائل العيش يف إال البحث يستطيع ال
عىل القدرة البرشي العقل يمنح لم أمور فهذه اآلخر، واليوم املوت، بعد والحياة الحياة،
ُمَسلََّمٌة، قضايا أنها عىل بها ويصدق الدين، طريق عن تؤخذ فهي عليها، والربهنة إثباتها
الدين إن قالوا: ولذلك والتجربة، للمشاهدة تخضع مادة ليس ما وأنكر تغاىل، وبعضهم
بسيطها املادة يف إال السري يستطيع ال العلم أن ذلك ومعنى العلم، ينتهي حيث يبتدئ
ومتدينًا عامًلا يكون أن اإلنسان ويمكن السري، يستطيع فال تجاوزها، هو فإذا ومركبها،
ويجرب، يرى املعمل، يف ليشتغل منه ويخرج ليصيل، املسجد إىل فيذهب مًعا، وقت يف
دائًما العلم يسلم وليس نفوذ، منطقة وهذه نفوذ، منطقة وهذه يشء، وهذا يشء، وهذا
إال حقيقيٍّا، فهًما فهمها عن يعجزهم ما املادة يف رأوا العلماء من كثري بل اإللحاد، إىل
أعضاء بترشيح اشتغاله إن يقول: رشد ابن كان وقد مدبًرا، إلًها وراءها أن فهموا إذا
الكواكب برصد اشتغاله إيمانًا زاده وغريه إيمانه، فوق إيمانًا أكسبه اإلنساني الجسم
تكون ال فحيث وتناسق، نظام من فيه وما العالم رؤية إيمانًا زاده وغريهما وحركتها،
الذرة وعلماء وبقول، لحوم توجد أسنان له توجد وحيث لبن، هناك يكون أسنان للطفل

اإليمان. العجب وراء ومن العجب، تستوجب الكون يف أشياء عىل يقفون اليوم
لم نفسه، حول دائًرا كان القديمة الفلسفة يف البحث إن نقول: أن نريد حال كل عىل
العلماء، قاله ما تقديس عدم من الحديثة الفلسفة يف البحث ومنهج شيئًا، الناس يقدم
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أن املسلمني ألنصح هذا وأسوق كبريًا، تقدًما العالم قدم والتجربة، املشاهدة عىل وبناؤه
يقترص ما دون عمل، الحياة يف عليه ينبني ما إىل اتجاهاتهم يف ويتجهوا بحوثهم يبنوا
وإذا فروًضا، يفرض ال كان فقد مالك؛ اإلمام يعجبني ذلك ويف جدل، أو سفسطة عىل
أفتى، عمل عليها ينبني كان فإن ال؟ أم عمل عليها أينبني سأل: مسألة عليه عرضت

ال. وإال
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كإيمان يقل ولم العجائز، كإيمان إيمانًا يرزقه أن هللا دعا أنه الخطاب بن عمر عن يروى
يحوم وال الظن، إليه يرقى ال مطمنئ، هادئ عميق، إيمان العجائز إيمان ألن … العلماء
وعن الطيبة، يف والغاية الكمال، يف النهاية بلغ بإٰله عميق شعور دينهم الشك، حوله
عىل واعتمدوا الشك اعتادوا فقد العلماء أما آمالهم، تتعلق وبلقائه أعمالهم، تصدر هذا
إدراكهم صعوبة اعتقادهم، تمام وبني بينهم يحول مقلقًال، إيمانًا فكان العقلية، الحجج

بعقولهم. لحقيقته
قلوبهم، طريق عن إيمانهم والعجائز القلب، طريق عن أتى ما الدين خري إن ثم
والحرية، والقلق والرتدد، للشك مصدر عادة والعقل عقولهم، طريق عن إيمانهم والعلماء

تردًدا. وال شكٍّا يعرف ال والقلب
هللا أن معناه باهلل اإليمان أن يدركون فهم سهل، بسيط إيمان العجائز وإيمان
به، يؤمن ال ممن وينتقم بالخري، يحبه من عىل يعطف يشء، كل ومدبر يشء، كل خالق
حسنًا سريًا الشخص سري يف كافية بساطتها عىل العقيدة وهذه آجًال، وإن عاجًال إن

الرش. ويجتنب الخري يفعل حميًدا،
رغبة الخري؛ يعمل فاإلنسان ورهبة. رغبة، أساسني: عىل مبني بالدين اإليمان إن
تصلح والرهبة الرغبة وبني ناره، ويخاف عقوبته، يخاف وهو جنته، يف وأمًال ثوابه، يف

السعادة. وتتم األعمال
جارف، تيار وسط الحياة هذه يف خلق اإلنسان إن … باهلل؟ إيمان بال الحياة ما
يتخذه إٰله يف يعتقد لم فما الكوارث، به وتحل العظام، األحداث تنتابه عاصف، وجو
له ومأمنًا املتاعب، يف له ومساعًدا املصائب، يف له ومعزيًا عليه، يعتمد وركنًا له، ملجأ
له ليس وبيت أساس، إىل يستند ال كبناء كان — الحزن عند له ومواسيًا األخطار، ضد



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

املال يملكون قد إنهم إلحاًدا: أكثرهم الحياة يف الناس أشقى نرى ذلك أجل ومن دعامة،
يأخذهم أن مصيبة بهم حلت إذا يلبثون ال ولكن الوفري، الرزق عىل ويحصلون الكثري،
والرضاء، الرساء يف هللا فيحمد املؤمن أما العدم، من الخوف النفس طبيعة من ألن الجزع؛
يف الخري فاته إن حصني، وملجأ ركني، ركن عىل يعتمد فهو به، حل ومهما فعل ومهما

غًدا. هللا يف أمل اليوم، ظروف تسعفه لم وإن اآلخرة، يف أمل الدنيا

… ومناهلها السعادة موارد أعذب من مورد باهلل اإليمان أن عىل تدلنا الحياة يف وتجاربنا
العقيل الدين أما القلبي، الدين يف ظاهر وذلك وعزاء، وسلوى قوة النفس يكسب فالدين
يف الهدى أراد ومن حماسته: الشخص يفقدان وهما املنطق، وحجج الجدل عىل فمبني
وليس عقله، عىل يعتمد مما أكثر ضمريه عىل فليعتمد عقيدته، يف الحق والتدين أعماله،
غصت مدن من الدنيا يف وكم القلب، بحياة الدين إنما واألديرة، واملعابد باملساجد الدين
أناس التاريخ ويف الدين، عن تكون ما أبعد وهي الدينية، واملظاهر واملساجد باملعابد
ألنهم تفتيش؛ ومحاكم صليبية وحروب املذاهب عىل وقتال تعصب من بالدين شقوا
والدين طريقهم، يف فضلُّوا … ضمريهم لصوت يسمعوا ولم الصحيح، الدين عن انحرفوا

عربي: بن الدين محيي قال كما خصومة، وال عداء، يضمر ال سمح سهل الصحيح

ل��ره��ب��ان ودي��ر ل��غ��زالن ف��م��رع��ى ص��ورة ك��ل ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ص��ار ل��ق��د
ق��رآن وم��ص��ح��ف ت��وراة وأل��واح ط��ائ��ف وك��ع��ب��ة ألوث��ان وب��ي��ت
وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه، ت��وج��ه��ت أن��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ن

بحث إىل ذلك تحول فإذا عليه، ويعتمدون به يؤمنون بإٰله شعوًرا الناس منح لقد
حكاية ذلك يف وتعجبني واضطرب، اإلنسان حار صفاته، وما هو، وأين هو من يف
يُْمَهَل أن فطلب هللا؟» هو وأين هللا؟ هو «من مرة: سئل يوناني فيلسوف عن قرأتها
«لقد له: قال الجواب منه وطلب السائل لقيه فلما … اإلجابة يف يفكر يومني، أو يوًما
سبيل سلك ألنه ذلك حرية»؛ ازددت الجواب يف فكرت كلما أني وهي غريبة ظاهرة رأيت

قلبه. لصوت يسمع أن عليه أسهل وكان العقيل، التفكري
اْإلِِبِل إَِىل يَنُْظُروَن ﴿أََفَال قوله: مثل يف للشعور مخاطبته يف حكيًما القرآن وكان
اْألَْرِض َوإَِىل * نُِصبَْت َكيَْف اْلِجبَاِل َوإَِىل * ُرِفَعْت َكيَْف َماءِ السَّ َوإَِىل * ُخِلَقْت َكيَْف
والنهار، الليل واختالف واألرض، السموات خلق يف النظر إىل ودعوته ُسِطَحْت﴾، َكيَْف
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السعادة ينبوع اإليمان

ألن جدلية؛ وأقيسة منطقية، مقدمات عىل اعتماده من أكثر واأللوان، األلسنة واختالف
إنساٍن وكلُّ العقل، تخاطب املنطقية واألقيسة والقلب، الشعور تخاطب هذه القرآن آيات
عقله. إىل الحديَث يوجَه ألن صالًحا إنساٍن كلُّ وليس قلبه، إىل الحديَث يوجَه ألن صالح
اليوم العلم يف الناس فتقدم … يبعثه ال ولكن الدين، يخدم قد العلم إن نعم،
البرش عىل تتسلط رشيرة أرواح ووجود والرقى السحر يف اعتقاد من البرشية آالم خفف
بذلك الدين فخدم العلم، نور مزقها أو أزالها اعتقادات هذه فكل تشاء، حسبما وتعذبهم
واألوهام الخرافات يزيل وعقل هللا، بحب ينبض قلب الناس يف اجتمع فإذا جليلة، خدمة

الرقي. ومنتهى السعادة منتهى ذلك كان عنه،

أسعد كانوا آباءنا أن نرى نحن بل … قيمة للحياة كانت وال سعادة، كانت ما الدين لوال
شئت وإن اكرتاثهم، بعدم األقل عىل أو بشكهم، منهم أشقى وشباننا بإيمانهم، منا
الدين أضاعت وأرسة به، والتزمت الدين عىل حياتها أسست أرسة أرستني: بني فقارن
وجود األرس لشقاء سبب أكرب أن أعتقد إني أسعد؟ األرستني أي وأجبني: إليه، تلتفت ولم
يركبون فهم وملذاتهم، هواهم يرعون وإنما ترصفهم، يف هللا يرعون ال فيها وبنات أبناء
تردعهم، العواقب يف نظرة أو يزعهم، ديني وازع غري من رغباتهم، ويروون رءوسهم،
عن تجرد راقيًا دينًا كان إذا وخاصة … السعادة فيها فشت أرسة، يف الدين فشا فإذا

سلوكهم. يف دينهم أفرادها وحكم بالعلم، وتدعم واألوهام الخرافات
أنه يظهر إذ البال؛ لراحة دعامة أكرب والدين … البال راحة السعادة يف ركن أهم إن
قلقت ذلك، يكن لم فإذا عليه، تعتمد إٰله بوجود تشعر أن اإلنسانية النفس طبيعة من
مضطربة، عيشة يعيشون امللحدين أكثر نجد ولذلك طبيعتها، خالفت ألنها واضطربت؛
إال إله ال أن «آمنت قال: الغرق، أدركه ملا كفرعون، كانوا املوت، وحرضهم الجد جد وإذا

املسلمني.». من وأنا إرسائيل بنو به آمنت الذي
الجاه، عظم يف وال املال، كثرة يف السعادة فليست … الحقيقة يف السعادة هي وهذه
باليوم اإليمان الدين مزية من أن وهو آخر، ويشء قلوبنا، داخل ويف أنفسنا يف هي إنما
يدعوه شك غري من وذلك الدنيوية، القصرية حياته إىل أبدية حياة يضم بذلك فهو اآلخر،
اآلخرة، يف ناله الدنيا يف ينله لم إن العادل، الجزاء يف العتقاده يعمل؛ فيما يفكر أن إىل
اإلنسان طبيعة ومن أرس، مهما عمله عىل يجازيه إلًها وراءه ألن الرش؛ عمل عن ويكفه
ذلك معنى ألن الحياة؛ هي الدنيا يف حياته إن له: قيل إذا فرًقا يرتعد ولذلك الحياة، حب
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الحياة هذه وراء أن يعتقد أن يف الحقة وسعادته مفزع، بعدم تنتهي قصرية، حياة أنها
مثقال يعمل ومن يره خريًا ذرة مثقال يعمل من … عادل إٰله عليها يتسلط أبدية، حياة

يره. ا رشٍّ ذرة
علمتنا وقد يفسدها، عنها تنحٍّ وأي عليها، خلقنا التي اإلنسانية الطبيعة هي هذه
واالضطراب. للحرية مدعاة — شعرة قيد ولو — اإلنسانية الطبيعة عىل الخروج أن الحياة
وحدي أنا يجعلني واإللحاد الحياة، متاعب عىل واإلله أنا يجعلني الدين فإن وبعد،

الوضعني. بني ما وشتان الحياة، متاعب وضد هللا، ضد

54
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أمني األفغاينوقاسم الدين

ولغوية. سياسية وحرية عقل، حرية فكانت الدين، جمال حرية أما
كان بل واألوهام، الخرافات من العقل تحرير بالتحرير، األمور أوىل أن يرى كان

فاشل. ومجهود ضائع، عمل النيابية فاملجالس العقل، نحرر لم ما أننا يرى
قوم من أنشئ نيابيٍّا مجلًسا أن «هبوا ويقول: برجالها، النيابية املجالس فقيمة
اليمني حزب إىل كلهم األعضاء وسيفر له، أثر ال الشمال حزب أن فستجدون جامدين
الحاكم مناقشة أن عضو كل وسريى صماء، آلة كلهم وسيكونون للحكومة»، «املنارص
والنفوس العقول تحرير يجب لذلك له، محل ال وتهور تدبري وسوء أدب قلة الحساب
تحرير إىل دعوة املجالس يف وأحاديثه دروسه أكثر كانت ولذلك املجالس، إنشاء قبل

العقول.
ترك من فقط، الناس فهمه ما الحرام من يفهم لم أنه يف فتظهر الدينية حريته وأما
هناك وأن ذلك، من أكرب الحرام رأى بل الخنزير، ولحم اليتيم، ومال الربا وأكل الصالة،
لألجنبي واالستكانة البالد، لتحرير الجهاد فعدم الوطن، ترض ألنها تحرم أشياء أيًضا
عليه، الثورة وعدم الظالم، الحاكم بحكم والرضا الوطن، ينفع عما باملال والشح املحتل،
يدعوهم الناس يف هب ولذلك اليتيم، ومال الربا أكل كحرمة دينًا، حرام أيًضا ذلك كل
نشأتم قد — املرصيني معارش — «إنكم يقول: فيهم وخطب الظلم، عىل الثورة إىل
نري عبء تحملون وأنتم قرون عليكم وتوالت االستبداد، حجر يف وربيتم االستعباد، يف
وتُنزل والجور، الحيف حكوماتكم تسومكم الظاملني، الغزاة وطأة وتحتملون الفاتحني،
يجمع الذي حياتكم قوام وتستنزف راضون، بل صابرون، وأنتم والذل، الخسف بكم



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

قي ملقاة صخرة أنتم فهل صامتون، وأنتم والسوط، واملقرعة بالعصا جبينكم عرق من
صوت؟!». وال لكم حس ال الفالة،

واملساواة، واإلخاء الحرية إىل يدعو ألنه املاسونية؛ حزب إىل انتسب ذلك أجل من بل
معكم للعمل شوقني ما «أول لهم: فقال السياسة، يف الكالم يحرم رآه فيه دخل فلما
اإلنسان منفعة املاسونية غرض أن وإعالن ومساواة، وإخاء حرية خطري، كبري عنوان
تتدخل ال إنها تقول: أنها راعني ولكن العقل، معالم وتشييد الظلم رصوح لدك وسعي
هدم يف آالتها تستعمل ال — حر بناء كل أعضائها وبني — كانت وإذا السياسة، يف
حملت وال املاسونية، كانت فال الصحيحة، الحرية من أساس عىل الجديد وبناء القديم

ببناء». قاموا وال مطرقة، األحرار يد
عىل جديدة ماسونية جمعية وأسس الجمعية، هذه من استقال ذلك اجل ومن
العامة، الحياة مرافق من مرفق لكل جماعة خصص أن صنع ما أجمل ومن مبادئه،
عىل وقوم العمومية، األشغال عىل وقوم املالية، عىل وقوم الحقانية، عىل يرشفون فقوم

إلخ. الجهادية،
نقائصه، ويعرفوا يدرسوه، أن عليهم املرافق من ملرفق مخصصني قوم كل وكان

دراستهم. من لهم يتبني حسبما بإصالحه ويطالبوا
تكون من ذلك تم إذا وأنه متنور، عام برأي ذلك كل يدعم أن بد ال أنه ورأى
يكون وأن يتكون، أن حينئذ النيابي املجلس أمكن يسندهم عام ورأي للمسائل، دارسني
أن يفهم أن وأمكن اليسار، وأعضاء اليمني أعضاء عىل محتويًا وكان مسموع، صوت له
ال النواب مجلس يكون ذلك، غري ومن التنفيذ، يف ا وحقٍّ الحكم يف ا وحقٍّ الرأي يف ا حقٍّ له

الشجاعة. قليل اليقظة، ضعيف … له قيمة

«الحياء، خصال: ثالث أتباعه علم إذا إال له قيمة ال الدين أن — هللا رحمه — يرى وكان
اإلنسان. سعادة تتوقف وعليها العمران، علة هي األسس هذه وأن والصدق» واألمانة،

حل ما يزيل وأن النجاح، يف األمل املرصيني بني يشيع أن واجبه أن يرى وكان
أو احتلهم من وطرد هاجمهم، من لصد دائم استعداد عىل يكونوا وأن اليأس، من بهم

اليأس. مع سعادة وال الذل، مع حياة فال استعمرهم،
يرى فكان أيًضا، حرٍّا يكون أن يجب اللغة حيث من املسلمني موقف أن يرى وكان
هو له يجوز ال فلماذا كلمات، يحور وأن كلمات، يخلق أن العربي للبدوي جاز إذا أنه
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من املانع «ما قال: ولذلك …؟! كالبدو ال ومتحرض البدو، من أكثر متعلم وهو ذلك،
العربية «اللغة قوله: البديعة كلماته ومن جربوت»، العربي: قال كما بقروت، أقول: أن
— رجل له وقال واألمصار» املدن يف الحرض وضيقها والقفار، الرباري يف البدو وسعها
فهز تسمع» لم الكلمة هذه «إن العرب: لسان عىل ترد لم بكلمة ينطق الدين وجمال

به. استهزاءً كتفه؛

دينية، وال سياسية ال اجتماعية، حرية آخر: نوع من حريته فكانت أمني قاسم وأما
مدنيٍّا، تعليًما أوربا يف وتعلم عرصيٍّا، تعليًما مرص يف تعلم فقد تعليمه؛ نوع بفضل وذلك
أن ويكاد أهمية، من فيها للمرأة ما يدرك — قصريًا زمنًا ولو — أوربا يف يعيش والذي
بهجة وهي وبناتها أبناءها تربي التي هي فاملرأة املرأة، إال والغرب الرشق بني فرق ال

كلها. شؤونهم وعماد حياتهم،
ذكية جميلة فهي األوربية، كاملرأة تكون أن من املرصية املرأة يمنع ما هناك وليس
يمكن وكالهما والحجاب، الجهل إال مكانتها ء تبوُّ عن يصدها ليس الروح، خفيفة مرحة
خطوت الدعوة يف نجحت فإذا املرأة، تعلم إىل وألدع السفور، إىل فألدُع عليه، التغلب
أيًضا، للرجال هي بل النساء، عىل قارصة ليست كبرية، خطوة العربي وبالعالم بمرص
عناء، من القى وكم الجديدة»، «املرأة كتابه يف املشهورة دعوته فدعا املرأة، ابن فالرجل
ثبات، يف ذلك كل تحمل ولكنه شديدة، ردوًدا الجامدون عليه رد وكم أُهنَي، وكم ُسبَّ وكم
وسيتطور مماته، بعد نجاحها واستمر حياته، يف نجاحها وبدأ دعوته، نجحت حتى

أحسن. إىل حسن من السفور
أحسن بأنواعها بالحرية النداء عن أمني وقاسم األفغاني الدين جمال هللا جزى

الجزاء.
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حوله، وما املقدس بيت عىل االستيالء يريد كل واملسلمني: الصليبيني بني الحروب اشتدت
لذلك قاسية، قوية كانت الدين عن انبعثت إذا والحروب … ذلك إىل الدين يدفعه وكل
الحروب هذه رأينا ولذلك األبطال، تلد عادة الحروب وهذه باألعاجيب، الفريقان فيها أتى
يخرج األملان ملك مثًال هو ها بعضهم، وغمر بعضهم عرف الفريقني من أبطاًال تخرج
هذا جهز األملان وكعادة ومقاتلة، مقاتل ألف مائتا ومعه املقدس بيت إىل بالده من
األسوار لدك قوية دبابات هذه … املسلمون يعرفها يكن لم التي الحرب بآالت الجيش
تسري ولكن معروًفا، ذلك يكن لم إذ الكهرباء؛ أو بالبخار تسري تكن لم والحصون،
تنصب بالحديد املصفحة الضخمة العالية األبراج وهذه وداخلها، خارجها يف بالجنود

عهد. به للمسلمني يكن لم مما ذلك إىل وما الحصون، لدك املجانيق عليها
صالح فيعد إتالفها، يف يفكروا حتى العتيدة اآلالت هذه املسلمون يرى أن فما
أهل من شامي شاب فيتقدم … حسنة مكافأة إحراقها عىل يقدر من يكافئ بأن الدين
بحجة ذلك عن فيرصف إتالفها، عىل القادرة العقاقري بعض اكتشف أنه فيدعي دمشق،
لقوله، فيسمع ويرص، يرص ولكنه منهم، ليس وهو ذلك، يستطيعوا لم اإلخصائيني أن
عليه أتى نار من عمود هو فإذا األول الربج عىل قدًرا ويرمي بالعقاقري القدور فيحرض
يف والثالث الثاني، الربج يف األثر هذا له فيكون الثاني بالقدر يرمي ثم فيه، من وعىل

عظيًما. يتلفه ما واخرتاع عظيًما، الربج اخرتاع فكان … وهكذا الثالث
عيىس فأما العيسيان: منهم كهذا، عظماء أبطال ظهور الحرب هذه أثر من كان
يف عمل من أكرب من وكان الدين، صالح أمراء أكرب الهكاري عيىس الفقيه فهو األول
الناس ويقيضحوائج وينهاه، يأمره عليه، كبرية دالة له كانت ولذلك عرشه، عىل إجالسه
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يستشريه الدين، لصالح املؤتمن املستشار بمنزلة عقله لكرب وكان طلبًا، له يرد فال عنده
الحرب. يف والكفاح الفقه بني جمع وقد والرضاء، والرساء والحرب السلم يف

إال وأبى … عزاءهم يقبل ولم فنهرهم يعزونه، الناس فذهب الحرب، يف أخوه قتل
بالءً أبىل أن بعد عكا، حصار يف أيًضا هو قتل ثم السعيدة، املوتة هذه ملوتته يهنئوه أن
الفقهاء طبقات يف له ويرتجم قيمة، السياسة يف وآراء قيمة، الفقه يف آراء وله حسنًا،
وأسامة فارس، فقيه عيىس ومعارصه: منقذ، بن أسامة قرين فهو املجاهدين، وطبقات

فارس. أديب

حورصت لقد العوام»، «عيىس بـ ذلك أجل من واشتهر عواًما، فكان اآلخر عيىس أما
وعز املوتى، بحرق وتدفأوا الدواب، أهلها أكل حتى شديًدا حصاًرا الصليبيني من عكا
العدو أساطيل تزيد يوم وكل باملسلمني، يستنجدوا أن عليهم وصعب اللباس، وعز املاء

الحصار. وتحكم
خطة لنفسه فرسم املأزق، هذا من عكا أهل إلخراج نفسه العوام عيىس انتدب
يحلقوا أن البحارين وأمر العوامني، من وأمثاله هو بحرية عمارة ألف فأوًال: ماهرة،
لم شاهدوها ملا الفرنج إن حتى ألويتهم، ونوع مالبسهم يف باإلفرنج ويتشبهوا لحاهم
العمارات بني من بأسطوله ينفذ أن استطاع ثم صليبية، العمارة هذه أن يف يشكوا
شديد بأس من فأنقذهم عكا، أهل إىل وذخائر مؤمن من فيه ما أوصل حتى الصليبية،
فنجحوا بالنفط، يحرقونها اإلفرنجية املراكب عىل وأصحابه هو استدار ثم فيه، كانوا

باهًرا. نجاًحا
فيه ويحفظ املاء منه ينفذ ال الجلد من حزاًما يتخذ فهو ماهًرا، غواًصا كان وثانيًا:
والرسائل العكاويون، يسلكها أن يجب التي الحربية بالخطط الدين صالح من الكتب
إىل يصل حتى العدو أساطيل تحت بها ويغوص الذهب، من الكثرية والدنانري الهامة،
قد أنه علموا الناس رآها إذا زاجلة، حمامة أطلق خرج إذا وكان فيخرج، عكا ساحل
أجل يؤدي طويلة مدة ذلك عىل وظل وذهبهم، رسائلهم لتلقي إليه فيخرجون حرض،

خدمة.
يروها، فلم الحمامة لريوا السماء إىل ونظروا يحرض، فلم عيىس الناس ترقب وأخريًا
فهرب؟ املال من معه فيما طمع أو عائم؟ وهو عليه قبض هل الظنون: بأنفسهم فلعبت
جدوى، غري عىل ينتظرونه الساحل إىل يخرجون يوم كل وكانوا فقتلوه؟ األعداء أدركه أو

60



وعيىس عيىس

بها يقذف جثته فرأوا كعادتهم، ينتظرونه البحر إىل خرجوا غيابه من السابع اليوم ويف
والدنانري. الرسائل وسطه وعىل البحر

مماته! يف أمينًا … حياته يف أمينًا كان لقد
األرزاق: توزع كما الشهرة الناس عىل توزع قانون، وال لهما حد ال كالرزق والشهرة

م��رزوق��ا ت��ل��ق��اه ج��اه��ل وج��اه��ل م��ذاه��ب��ه أع��ي��ت ع��اق��ل ع��اق��ل ك��م
زن��دي��ق��ا ال��نِّ��ح��ري��ر ال��ع��ال��م وص��يَّ��ر ح��ائ��رة األوه��ام ت��رك ال��ذي ه��ذا

والفتى وعيىس وعيىس واسًعا، ورزًقا واسعة شهرة منح وعيىس عيىس غري فكم
أذن الدنيا: وهكذا محرومون، مغمورون املخرتعة بمادته األبراج أحرق الذي الدمشقي

شؤون. خلقه يف وهلل أذن، وال وحلق حلق، وال
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ومسوس، وسائس ويسوس وساَس السياسة هللا «لعن يقول: عبده محمد الشيخ كان
أفسدته». إال شيئًا دخلت ما فإنها السياسة، من اشتق ما وكل

«أبو وحتى مكسوة، كانت أن بعد عريت األهرام، حتى يتغري العالم يف يشء كل
بوجه تتغري لم فإنها االستعمارية السياسة إال الرمال، وعلته أنفه األيام كرست الهول»
العرشين، القرن يف عقليتهم هي عرش الثامن القرن يف الساسة وعقلية الوجوه، من
وبعد … املستعمرين رغبة وينفذ عليها ويقيض األمم يرهب والوعيد التهديد أن يظنون
نفس ينتج أيًضا اإلسماعيلية رضب أن يفهمون ظلوا عاًما بسبعني اإلسكندرية رضب
ولم النفوس، عىل يستويل الرعب كان فقد كبريًا؛ اختالًفا املقدمات اختالف مع النتيجة
فهمت اإلنجليز عقلية ولكن ذلك، من يشء وال السياسة أالعيب يفهم قومي وعي يكن
الفوارق وخصوًصا الكبرية الفوارق أما وينجح، اليوم يجرب ونجح أمس جرب ما أن

عنها. أعينهم أغمضوا فقد النفسية
ال األسف مع ولكن ساسة، فيها ليس هادئة مطمئنة جزيرة يف أعيش أن أود كم
مجتمع فكل الناس، يسوسون ساسة غري ومن حكومة غري من اإلنسان يعيش أن يمكن
عاثوا يدهم عىل الحكومة تأخذ لم فما ونهابني، وطامعني وأرشار مجرمني من فيه بد ال
اليوتوبيا كتاب وكل حكومة، غري من تعيش أن لجزيرة يمكن فال فساًدا، األرض يف
التي بالدهم يُْخلُوا لم جمهوريته، يف نفسه وأفالطون الفاضلة، املدن أخرى بعبارة أو

حكومة. ومن ساسة من أعىل مثًال عدوها
وال األمة ترعى حكومة عادلة، حكومة فيها الحكومة تكون أن أملوا أنهم األمر غاية
األحداث مع تتطور مرنة العقل متسعة حكومة تمحقها، وال بيدها وتأخذ بها، تستبد
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عما يتحولون ال والفرنسيني اإلنجليز كساسة ال اليوم يصلح ال أمس صلح ما أن وتعلم
الظروف. تغريت مهما أذهانهم يف

نفًسا أطيب فهم فالسفتها، األمم يحكم أن وأرسطو أفالطون تمنى ذلك أجل ومن
قد األسف مع ولكن الفالسفة، حكومة طلب إىل ترمي حركة اآلن ووجدت نظًرا، وأبعد
شكاك النظر، واسع العادة يف الفيلسوف ألن كثريًا؛ تنجح فلم الفالسفة حكومة جربت
عديم الشكاك وأن اإلرادة، ضعيف النظر بعيد أن عىل الخربة دلتنا وقد فلسفته، بحكم
واعتقدوا باملجرمني، الرحمة عىل نظرهم بعد دلهم بالفالسفة األمم حكمت فلو الحزم،
عىل التصميم وعدم الحكم يف الرتدد إىل شكهم وقادهم لبيئتهم، نتيجة إجرامهم أن
لم حكاًما نريد إنما الفالسفة، غري الساسة يف مثلها نرى ال التي الفوىض فكانت العقوبة،
إرادتهم، فقومت الفالسفة عقل سعة عن تنزهوا الصالبة، أقعدتهم وال الفلسفة تخربهم
نتائج فرأوا اليوم ساسة عقل ضيق عن وتنزهوا عزيمتهم، فصحت الشك عن وبعدوا
عىل املجرم وكافأوا تصميمهم فعظم يشكوا ولم اليوم، ساسة يرى ما غري عىل الغد
تطور ولكل حكًما زمان لكل أن يعلمون ساسة نريد إحسانه، عىل واملحسن إجرامه
العلم عىل مؤسًسا عالًجا تحدث التي األمور عالج إىل يدعو كتابًا أخريًا قرأت وقد عالًجا،

القديمة. التقاليد عىل وال البديهة عىل ال والدرس
كل أن مع األحذية صانعي بني أمريكا يف حصل إرضابًا أن الكتاب هذا ويحكي
قليلة، العمل وساعات معتدلة العمال فأجور لإلرضاب، وجه ال أن عىل تدل املظاهر
جماعة فانتدب ورفاهيتهم، ملتعتهم يكفي ما الفراغ أوقات من وعندهم رخاء، يف والعمال
إىل فانتهوا اإلرضاب لهذا العميق السبب يف للبحث النظرية بهذه القائلني العلماء من
صانع أن فرأوا اإلرضاَب، َسبََّب الذي ما ليعرفوا أساسها؛ من األحذية صناعة يبحثوا أن
ويكرمونه بالقليلة ليست أياًما فيضيفونه بيوتهم الناسيف عىل يمر كان القديم يف األحذية
األمر تطور ثم بذلك، فخوًرا فكان األحذية من يشاءون ما منه يطلبون ثم زائًدا، إكراًما
كان ثم وبعماله، بيده الناس أحذية يصنع وكان دكانًا، الصناعة هذه صاحب ففتح
اآلالت اخرتعت املؤلف حكاها طويلة أدوار مرور وبعد يصنعه، الذي بالحذاء أيًضا يفخر
انحطاطه، من وتألم نفسيته فساءت فخره من يشء للعامل يبق فلم األحذية، تصنع التي

لإلرضاب. الحقيقي السبب هو هذا فكان

أن يمكن فال االستعمار من أمة نفرت فإذا الدرس، هذا من الساسة يتعلم أن نتمنى
له تصلح تعد لم شب إذا فالطفل العلمي، البحث يقوله ما وهذا باإلكراه، عليها يفرض

64



سياسيني بال جزيرة

من تتحملها كانت التي العتيقة األساليب تطيق تعد لم وعت إذا واألمة الطفولة، ثياب
من طائعة تمرن وأن ضده تقف أن من التيار مع تجري أن املستعمرة لألمة وخري قبل،

كارهة. تتحول أن
ألن ملرص؛ املستعمرين باإلنجليز املغرب بالد استعمارها عىل تستعني أن فرنسا تريد
الحبوب، سائر تداعت حبة منه انفرطت إذا كالعقد واحد، نظام كلها األمم يف االستعمار
املستعمرة األمم سلحت مهما الحارض املوقف يف شيئًا يفيد فلن التعاون هذا كان ومهما
األجسام أخمدت إن كلها اآلالت هذه ألن والخفيفة؛ الثقيلة واملدافع والدبابات بالطيارات

النفوس. تخمد فلن
يواجه ولكن القديم، استعمارها يف الرومان أمة االستعمار يف مثًال اإلنجليز يقلد
نالت التي األمم سلكته الذي السبيل نفس تسلك أمرها عىل املغلوبة األمم أن أيًضا ذلك
يف تبذل ما بكل وتستهني بذلت، كما األموال وتبذل ضحت، كما تضحي فهي استقاللها،

حريتها. سبيل
فإن مدربون، عقالء حكامها جزيرة أريد ال بل ساسة، بال جزيرة أريد ال … ال
املستبدون الساسة يحكمها أمة أريد إنما الخاملون، إال يرضاها ال رخيصة عيشة هذه
ما وأبذل عيلَّ، وينترصون عليهم وأنترص ويقاتلونني، وأقاتلهم ويحاربونني فأحاربهم

كريمة. عيشة عشت ظفرت وإن كريمة، موتة مت مت فإن التضحية من وسعي يف
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محًضا خريًا تجد تكاد فال ا، تامٍّ مزًجا بالرش ممزوج فيه الخري أن أساس عىل العالم بني
التي والسكني يغرق، يروي الذي واملاء تحرق، تنضج التي فالنار … محًضا ا رشٍّ وال
النارض فالزهر … الجمادات حتى ورش، خري فيه العالم يف يشء وكل وهكذا، تذبح، تقطع
الصواعق بجانبها ولكن خري، كلها الزاهرة والنجوم املدفئة والشمس املنعش والربيع
الناقع، والسم النافع الدواء وجدنا النبات، إىل انتقلنا فإذا ذلك، ونحو والرباكني والزالزل
أوضح، ذلك كان اإلنسان إىل وصلنا فإذا الضاري، واألسد الوديع الحمل الحيوانات ويف
يف الصالح الرجل ولكن والقديس، والويل الراهب بجانبه والشهواني واملجرم فالرشير
بلغت مهما الطيب الرجل يستطيع ال حتى األسود، الثور يف البيضاء كالشعرة العالم
من وقنع الدنيا، أعراض يف زهد كيف غاندي إىل ترى أال مطمئنٍّا، هادئًا يعيش أن طيبته
االستقالل إىل أوصلها حتى بالده ملصلحة وعمل اللبن، من وكوب املاء من بكوب الحياة
جزاؤه؟ كان ماذا … واملسلمني املنبوذين عىل العطف إىل الدعوة يف صالًحا عمًال وعمل

خري. من قدم ما كل الحياة يف ينفعه ولم رجيم، شيطان يد من القتل جزاؤه كان
عرضة الطيب الرجل إن دائًما: أقول كنت «إني قال: بقتله شو برنارد سمع وملا

جديد». دليل وهذا العالم، هذا يف للرش
الحروب يف اخرتعها التي الرش آالت تكفه لم اإلنسان أن كيف أخرى جهة من وانظر
الذرية القنبلة أخريًا اخرتع حتى ودبابات، غواصات من املدن وتخريب الدماء لسفك
لم اخرتاعات من سيكون ماذا هللا إال يدري وال كالرميم، جعلته إال يشء عىل تأتي ال التي
يشء ال معسولة وأقوال الفقراء، تمتص رأسمالية كله ذلك وبجانب بال، عىل بعد تخطر
من اإلنسان حوله العلم حتى الفساد، من عديدة أنواًعا تحتوي وسياسة الرش، إال وراءها
لخدمة التاريخ الساسة وسخر الهالك، آالت الخرتاع الحكومات فسخرته رش، إىل خري
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نرى ننظر جهة أي فإىل … باألباطيل محشوة وجعلوها الحقائق قلبوا حتى األغراض
يقولون: عادة والناس دائًما، عليه وينترص دائًما الخري يغزو جناحيه، باسًطا الشيطان
خريًا نرى وقلما للقوة، الحق دائًما نرى ونحن ذلك، أين ولكن ينترص، الحق أن من بد ال
وتضعف الشيطان صوت يخمد حتى جميل طويل فصرب ا حقٍّ ذلك كان إن القوة؟ يف

ذلك. يكون أن وهيهات سلطته،

إىل والقلم قتل، إىل السكني يحول فهو رش، إىل خري كل يحول أن اإلنسان استطاعة يف إن
اإلنسان؟ يفسده لم الوجود يف يشء وأي تدجيل، إىل والدين تدمري، إىل والنار وهجو، سب
من كان بل محض، خري عىل العالم يف تدلني أن سألتك إن تستطيع ال أنك ذلك وآية
معاوية: قال كالذي بالرش، إال الخري اإلنسان ينال ال األحوال من كثري يف أنه العالم رشور

الباطل». من كثري يف بالخوض إال الحق إىل الوصول نستطيع ال «إنا
سفك من كثرية: بضحايا إال حريتنا عىل الحصول نستطيع ال األيام هذه يف ترانا أال
وحتى بعيًدا؟ وأمًدا طويًال عهًدا ذلك يف واستمرار وأموال، أنفس وضياع وتخريب دماء
إىل الوصول له يتأتى ال الظالم واملستعمر يرحم، ال الذي واملستبد يظلم، الذي الظالم
حريته، عن يدافع كالذي للقتل عرضة أيًضا فهو وتعذيب، وتخريب بقتل إال غرضه
— للحرية والكابت رش، من له بد ال — خري وهي — بحريته املطالب أن ذلك ونتيجة

الحالني. يف منه بد ال فالرش بالرش، يكبتها أن بد ال — رش والكبت
أو ًا خريِّ كان سواء الرش ودواعي الخري دواعي نفسه يف تتعارك دائًما واإلنسان
الرش، دواعي يجيب مما أكثر الخري دواعي أجاب من الخريِّ الرجل أن املر غاية … رشيًرا
مَلكا اإلنسان فليس الخري، دواعي يجيب مما أكثر الرش دواعي أجاب من الرشير والرجل
بصفات يتصف وأحيانًا املالئكة بصفات يتصف أحيانًا بل رجيًما، شيطانًا وال كريًما
بالشياطني، تسميتها عىل الناس اصطلح مما نوع هي هذه الرش ودواعي الشياطني،
الراهب. وتذل العابد وتضل حني كل يف اإلنسان عىل تلعب الشياطني أنواع أكثر وهي

دوافع فيه ويضعفوا الخري دوافع اإلنسان يف يقّووا أن دائًما واملصلني األنبياء وعمل
الرش.

السياسة رجال الشياطني هؤالء رأس وعىل شياطني، اإلنس ففي شياطني الجن يف وكما
يف شياطني الظاهر يف إنًسا فكانوا الجن، شياطني لبستهم فقد … املستعمرة األمم يف
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أمتهم أفراد يسخروا أن عندهم بأس ال الجن، شياطني من أسوأ كانوا وبذلك الباطن،
كراسيهم عىل مرتبعون وهم األخرى، باألمم التنكيل يف أرواحهم ويزهقوا والقتل للعسف
البرشوتضحك بماليني تلعب الساسة قادة من قليلة فحفنة … ومتعهم ترفهم يف غارقون
بذلك قدروا وقد الوطنية، يسمونه بما وأحيانًا واأللقاب، والرتب بالنياشني عقولهم عىل
قادتهم أن يفهموا لم بعُد والناس الجن، شياطني قدر مما أكثر بالناس التنكيل عىل
يتجهوا أن قبل إليهم اللتفتوا عقلوا ولو باألفكار، ويسممونهم يضلونهم السياسيني
اآلن عىل ونحن منهم، ويسرتيحوا برؤوسهم ويطيحوا بهم فينكلوا املستعمرة، األمم إىل
الوطنية، إىل ال اإلنسانية إىل فيدعون املالئكة تتقمصهم ساسة محلهم يحل أن سننتظر
طويًال انتظارنا يطول قد األسف مع ولكن التخريب، يف ال العمران يف الذرة ويستخدمون

ا. جدٍّ وطويًال

وقد الرش، قوة فيه وتغلب القوتان هاتان تتنازعه دائًما فالعالم ببدع، هذا عرصنا وليس
أرشاًرا كانوا آدم عهد من الناس أن فيها أبان لطيفة رسالة الهمذاني الزمان بديع كتب

قال: أنه إليه نسبوا حتى

ق��ب��ي��ح م��غ��ب��ر األرض ف��وج��ه ع��ل��ي��ه��ا وم��ن ال��ب��الد ت��غ��ي��رت

الشاعر: قال ذلك وبعد

األج��رب ك��ج��ل��د خ��ل��ف ف��ي وب��ق��ي��ت أك��ن��اف��ه��م ف��ي ي��ع��اش ال��ذي��ن ذه��ب

زال وال األمانة»، ذهبت فقد فالنة؛ يا «اسكتي ألخرى: امرأة قالت مكة، فتح ويوم
لتمثل عرصنا يف عاش ولو جميل، بأسلوب جيل بعد جيًال العالم يف الرش حوادث يتتبع
واقف الخري إىل داع كبري لرجل الناس بقتل ولتمثل والثانية، األوىل العاملية الحرب برشور
الرش داعي وينعم هذا مثل يقتل أن ولعجب … األعداء من للبالد محرر الرش وجه يف
فسد ما «وهللا بقوله: البديعة رسالته ختم ثم العباد، يف الضاللة نارش الفساد محب

القياس». اطرد ولكن الناس،

القماقم، يف الشياطني فيحبس جديد من سليمان األرض إىل يبعث أن أتمنى كم
وتمرح، األرض يف فترسح عقالها من املالئكة ويطلق الشاقة، األعمال يف ويسخرهم
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عىل وتقيض أساسه، من االستعمار وتهدم الخري، دوافع وتحيي الرش دوافع وتميت
بتلك. وال بهذه ليست جديدة دعوات وتدعو ومفاسدها الرأسمالية

ولكن ، الرشَّ الخريُ فيه يغلب يوم يأتي أن ورجوا ذلك أملوا قد املتفائلني الناس إن
بديع قال كما األمر سيكون أو بعيًدا، وإن قريبًا إن ظنهم ويسود أملهم، يتحقق هل

!… هللا عند ذلك علم القياس؟! ويطرد الناس فساد فيستمر الزمان،
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فعل كما — بطًال العظيم الحربي والقائد بطًال، السياسة نابغة يعدو أن الكتاب اعتاد
نحن فها بطًال، والتفكري الثقافة يف النابغة يعدوا ولم — «األبطال» كتابه يف «كارليل»
بطال — رأينا يف — الجاحظ كان وقد بطًال، العظيم الثقافة نارش فنعد نقصهم نكمل
فقد … أمم وغازي ممالك فاتح الوليد بن خالد كان فلنئ القواد، عن شأنًا يقل ال ا حقٍّ

عقول. وفاتح جهل غازي الجاحظ كان
ناحيتني: من كبرية نقلة العربي األدب ينقل أن عقله بقوة الجاحظ استطاع لقد

مرصوصة جمل عن عبارة قبله األدب كان فقد محدوًدا؛ موضوًعا لألدب جعل أنه األوىل:
وكتاب املهاجرين، إىل بكر أبي كتاب يف نراه كالذي بعض، بجانب بعضها وضع
جمل عن عبارة كانت املقفع ابن كتابة وحتى رشيح، إىل القضاء يف الخطاب بن عمر
غري موضوع ذات كتابته يجعل الجاحظ فأخذ واو، أو بفاء أكثرها يربط لم رصينة
الكالم يف ويسرتسل املختلفة، العطف بحروف جمله يربط وأخذ الحكيمة، الجمل

فيها. معنى آخر عىل يأتي حتى ويستقصيها املعاني ويولد عجيبًا، اسرتساًال
واألشجار، فالحشائش، … ألدبه موضوًعا يشء كل من يجعل أن استطاع أنه والثانية:
والديك البيت، يف يستدعيه والنجار والجواري، واللصوص، واملعلمون، والحيوانات،
أدبه، موضوع وجعلها فيها كتب وأمثالها هذه كل … النور يناغي والطفل يصيح،
ولذلك فيه، يقلدونه األدباء أمام بابًا وفتح ووسعه، ثقافته، من ثقافة العقل فزاد

أوًال. العقل تغذي كتبه إن قالوا:
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قبله سمعنا وما … حد آخر إىل واسعة ثقافة نفسه فثقف بدأ ألنه ذلك واستطاع
والنثر، والشعر، اللغة، يف يلتهمها، حتى عليها ويسهر الكتب دكاكني يستأجر أحًدا

الرياضيات. إال يشء وكل والدين، والفلسفة،
أو يرويه، الشعر عىل يقترص — الضبي كاملفضل — زمنه قبل األديب وكان
بها يمتع اللطيفة القصص وعىل ويرويها، يحفظها اللغة عىل يقترص كاألصمعي،

اره. سمَّ
دائرة تشمل رجل، يف معارف دائرة فكان بطرف، يشء كل من اخذ فقد … هو أما
والفلسفة، والكيمياء، والطبيعة، والتاريخ، الدين، وعلوم والبالغة، واألدب الرجال، معارفه
لنفسه، أوًال كله ذلك حصل والفكاهة، والفن، والنبات، والحيوان، واالجتماع، والدين،
أن معلوماته تنقص وال كامل، قرن قرابة ينرشه وظل املختلفة، األقطار يف ثانيًا ونرشه

األبجدية. حروف عىل ترتيبها إال معارف» «دائرة تكون

عن باملشافهة واألدب اللغة يأخذ بجانبه «املربد» إىل يذهب كان بل بالكتب، يكتِف ولم
تثقفه وهو عزيز، يشء يف غريه وفاق عنهم، يأخذ الحديث علماء إىل َسَحًرا ويذهب أهله،
رأى إذا فكان وأمثاله، «بيكون» بهما فخر ما منهما له فكان والتجربة، الشك طريق عن
تقليًدا يصدقهم لم كتبهم، يف غريه أو أرسطو حكاه غريهما أو الحيوان أو النبات يف شيئًا
رائحة من يفر الثعبان إن قالوا: فإذا كذبهم، أو صدقهم التجربة وبعد جرب، ولكنه
ال رآه فلما منه؟ يفر أو الثعبان يألف هل … وجرب والسداب، بالثعبان أتى السداب،

القول. هذا قائل كّذب يفر
رزق وقد تجربته، موضع كان تفكريه تحت أو حسه تحت وقع يشء كل أن والحق
من فاستخرج املجتمعات، طبيعة ويف الناس نفوس ويف األشياء طبائع يف مالحظة دقة
فلم امللكة هذه يُْمنَُحوا لم — قتيبة كابن — عرصه علماء نجد أننا حني عىل أدبًا، ذلك
يصيح أن عقله يلبث فال يصيح الديك يسمع استفادته، يستفيدوا ولم تجربته يجربوا
وجد إذا هل ذلك، عىل وبناء … بطبيعته؟ أو بالتجارب الديك يصيح هل ويتساءل: كذلك
َقلَّْت فإذا أفراخها، وكثرة الدجاج كثرة بني عالقة هناك هل ويبحث، يصيح؟ منفرًدا

َقلَّْت؟
وينترش بالليل ورقه ينضم ملاذا … باملنثور نحن نسميه الذي النبات عن ويتساءل
نتيجة ويراقب فأًرا، وعرشين عقربًا عرشين زجاج من كبرية برنية يف ويضع بالنهار؟

للفريان. العقارب لسع
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ويفتق كريًما، أثًرا نفسه يف ويرتك همته يهيج بأنه للنور الطفل مناغاة ويعلل
أو كالكلب — قبيًحا حيوانًا رأى إذا الناس بعض أن من ويعجب لسانه، ويشد لهاته
حماًما رأى إذا وأما مرشبه، لقبح عطشان؛ كان وإن هو، يرشبه ال املاء يرشب — الذئب

منظره. لجمال ريَّان؛ كان ولو الرشب إىل دعاه يرشب
… والعقلية النفسية بالحياة معرفته من بأقل االجتماعية بالحياة معرفته وليست
وطمع الفتيان، وحياة البيوت، يف الخاطبات وعمل القمار نوادي بديًعا وصًفا وصف فقد

ذلك. إىل وما املغنني وجوقة املعلمني، وطائفة التجار،
الباعة إىل الخليفة من … طبقاتهم اختالف عىل بالناس اتصاله ذلك عىل وساعده
الزيات ابن نديم وكان الكتَّاب، فخالط الرسائل ديوان يف الخليفة استكتبه فقد املتجولني؛
أبي وابن الزيات ابن بني الحار العداء ويشهد الوزراء، مجتمعات فعرف املشهور الوزير
يف وينادي العظيم، الوزير خاقان بن الفتح وينادم األرستقراطيني، عداوة فيعرف دؤاد،
والسمك الخبز يبيع نفسه هو وكان أخبارهم، ويعرف ويسامرهم والحواة النجارين بيته

… أنواعها اختالف عىل بالطبقات معرفة كله ذلك من له فكان رأسه، عىل طبلية يف
إىل دمشق ومن دمشق، إىل بغداد من فريحل … برحالته خربة ذلك إىل ويزيد
براغيث بني الفرق ليعرف حتى إليه رحل بلد كل الفاحص بعقله ويدرس حمص،
بحمص إن ويقولون: عقارب؟ حمص يف يجد لم ملاذا ويتساءل: العراق! وبراغيث حمص
جو أن الصحية العلة أن عنده وإنما التعليل، هذا يرضيه فال العقارب. يمنع طلسًما
هو هذا … منها تهرب فهي تأكلها حيوانات بها أن أو العقارب، تناسبه ال حمص

املعقول.

البدوي بني الواحد املوضوع يف يقارن كان الواسع وعقله الواسعة ثقافته أجل ومن
فقد عقله؛ تشل ألحد بعظمة يقر وال العظيم، الفيلسوف أرسطو وبني شعره يف الجاهيل
الناس بعض كان ولنئ اليوناني، الفيلسوف أرسطو عىل الجاهيل البدوي قول يفضل
يختزن كيف عرف فالجاحظ اختزن، بما ينتفع ال ثم يختزن، أن هللا شاء ما يختزن
السلع يشرتي كيف يعرف اليوم: املاهر األفرنجي كالتاجر اختزن ما يعرض كيف وعرف
يف نابغة الجمع، يف نابغة فهو زبائنه، إليها ويشوق دكانه وجهة يف يعرضها وكيف

اإلنفاق.
بسيط سهل واضح هو إنما بمعميات، يأتي وال الغريب يتكلف ال عرضه يف هو ثم
مزًجا كلها مزجها ثم واليونان، والفرس العرب من معلوماته استقى ممتع، الروح خفيف
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نحًوا ياقوت له عدَّ حتى ذلك يف وأكثر جذاب، شكل يف أخرجها ثم هضمها ثم عجيبًا،
اإلمامة، يف ككتابه التاريخ يف املختلفة: املوضوعات يف كتابًا وعرشين وسبعة مائة من
ويف واملحسود، كالحاسد األخالق ويف واليهود، كالنصارى املخالفني عىل كالرد الكالم ويف
نظرية يف ككتابه النفس ويف األموال، كتحصيل االقتصاد ويف والتبيني، كالبيان البالغة
الطب، يف وحتى البلدان، ككتابه الجغرافيا ويف الصناعات، كغش الصناعة ويف املعرفة،

الطب. نقض يف كتابًا فيؤلف األطباء، يعجبه فال

النفوس يميت من يعد أن ظلًما أليس األبطال؟ أكرب من بطًال يعد بذلك أنه معي ترى أال
والسلب القتل يف أمعن كلما بطولته نقدر وأن بطًال، البالد ويخرب األرواح ويزهق
الحية، النفوس يميت أن بدل امليتة النفوس أحيى من بطًال نعد لم ثم والتخريب، والنهب

للناس! الناس أظلم ما إتالفها؟! بدل العقول ويغذي
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محًضا، خريًا تجد تكاد ال حتى غريبًا، مزًجا والرش الخري فيه ومزج العالم هذا هللا خلق
استفاد من باعتبار خري أنها أي اعتبارية، أمور والرش الخري أن عىل محًضا، ا رشٍّ وال
أحد، به يترضر فلم اِنَْهار سحيق جبل جرف أن فلو بها، تأذى من باعتبار ورش منها،
رش أو خري هو إنما ا، رشٍّ وال خريًا كان ما مستقبًال، وال حاًال ال أحد، به ينتفع ولم
«مصائُب قالوا: وقديًما آلخرين، ا رشٍّ الناس، لبعض خريًا اليشء يكون قد ولذلك اعتباري،

فوائُد». قوم عند قوٍم
خري نفسها الطبيعة يف بل كبري، ومجرم كريم، فمحسن … ورش خري الناس ويف

مخصب. وربيع مجدب، وشتاء وتسطع، ترشق وشمس وتدمع، تبكي فسماء ورش،
وهذا طبيعتها، هذه فتنبسط، الخري وترى فتنقبض، الرش ترى الناس ونفوس
ترحه، ويقل فرحه، فيكثر الخري رؤية يف يبالغ النفوس بعض أن األمر غاية ديدنها،
يحزن ما رؤية يف يبالغون ذلك من العكس عىل وآخرون متفائًال، هذا مثل ونسمي
هذا مثل ونسمي به، الرسور يف ويقتصدون يفرح، ما دائًما ويستقلون به، واإلحساس
منه ويبكي أحدهما، منه فيضحك اثنني أمام يقع واحًدا شيئًا أن يحدث وقد متشائًما،
يف ركبا دلوين أن وهي لطيفة، فرنسية حكاية ذلك يف قرأت وقد لطبيعته، تبًعا اآلخر
ليمتلئ، البرئ إىل الفارغ الدلو لينزل الحبل يشد يمأل الذي الرجل فكان برئ، عىل بكرة
ممتلئ هذا الطريق: منتصف يف الدلوان «فتقابل الراوي: قال ليصبه، املمتلئ الدلو ويطلع
أشبه قطرات منه تنزل امتأل وقد (ألنه … تبكي؟ ِلَم للممتلئ: الفارغ قال فارغ، وهذا
ثم طلعت، إذا صاحبي وسيفرغني صافيًا، ماء ملئت وقد أبكي، ال وملاذا قال: بالدموع)
النزول وقت يتالعب الفارغ الدلو (ألن ترقص؟ لم وأنت املظلم، البرئ قاع إىل يعيدني
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إىل أطلع ثم صافيًا ماء فأمتلئ البرئ يف وسأنزل أرقص، ال ولَِم قال: الرقص) يشبه لعبًا
الطلق؟». الهواء يف صاحبي

وهكذا … فبكى األخر الدلو وأداها ففرح، الدلوين أحد أداها واحدة عملية تلك
فرًحا آخرون لها ويفرح شديًدا، حزنًا قوم لها فيحزن الحوادث، عليهم تمر الناس،

شديًدا.
ينتظران كانا وديموقريطس— هريوقليطس هما — يونانيني فيلسوفني أن ويروون
يبكي واآلخر لسخافتهم، يضحك أحدهما بها، التأثر يف فيختلفان الناس سخافات إىل

متشائم. واآلخر متفائل، أحدهما أخرى: وبعبارة لها،
وعماده والحذر التفاؤل، وعماده املستقبل يف األمل الناس طبيعة يف ركب وملا
اإلنسان، يف الغريزتني هاتني عىل واألنبياء واملصلحون والزعماء املربون اعتمد التشاؤم،
وتبعث تحذر والنار التفاؤل، وتبعث تؤمل فالجنة والنار؟ الجنة األديان دعامة من أليس

التشاؤم.
أمور استقامت ما النار من والخوف الجنة يف األمل حرموا الناس عامة أن ولو
الذين املضحني أمثلة خري من التاريخ لحرم والنار، الجنة عقيدة تكن لم لو بل … الدنيا

النار. من وهربًا الجنة يف رغبة يضحون

وكاراليل، كشوبنهور، متشائمون، والحديث القديم يف الفالسفة أكثر أن له نستغرب ومما
يف ممعنون الفالسفة أن ذلك يف السبب كان وربما اليونان، فالسفة أكثر وكذلك ونيتشه،
رشوًرا العالم يف أن يرون فهم اإلحساس، شديدو التفكري، واسعو األشياء، نتائج قراءة
يف رأيك «ما وتسألني: يبكون وقد ويتأملون يحزنون فلذلك خريات، من فيه مما أكثر
أكرب من كان «لعله فأقول: والنساء؟»؛ الخمر إال الدنيا يف يرى ال وهو الخيام، عمر
العالم، رشور من نفسه آالم إال شعره، يف والنساء الخمر إىل يلجئه لم ولعله املتشائمني،
الدنيا يف األمر بعضهم أعيى ملا ولذلك آالم، من يحس ما ينسيانه لعلهما إليهما فلجأ
خياليٍّا عامًلا فيها ويرسمون فيها، يؤلفون الفاضلة املدينة أو اليوتوبيا، إىل لجأوا الواقعية
خيايل عالم إىل هرعوا الواقعي العالم من التشاؤم يف بالغوا ملا إذ الواقعي؛ عاملهم من خريًا

تفاؤلهم». فيه يجدون

األمل، يف اإلنسان طبيعة بني عادلت إذ الفالسفة؛ نجحت مما أكثر األديان نجحت وقد
جانب غلبت الفالسفة أن حني عىل وأوعدت، ووعدت ورهبت، فرغبت الحذر، يف وطبيعته
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من تألم كيف املعري، العالء أبي إىل فانظر شئت إن … الحذر يف وأفرطت التشاؤم
املوت ويتمنى مآسيها، يعدد شعره يف وأخذ فيها، يشء يعجبه ولم الدنيا، يف يشء كل
التفاؤل، إىل أقرب عادة بطبعه فالدين متشائمة، الفلسفة كانت فإن منها، والخروج
تعتمد ما أكثر تعتمد الفلسفة أن والدين الفلسفة بني الفارقة األسباب من كان وربما
يكون قد مرن، والشعور الشعور، عىل يعتمد والدين جاف، جامد والعقل العقل، عىل
إذا والفلسفة وهدأ، صاحبه اطمأن شعوًرا صار متى والدين حزينًا، يكون وقد مرًحا،

واضطربت. حارت عقًال صارت
اإليمان! نعمة أكرب وما العقل، ضحايا أكثر ما

فوجدتها الوجوه بعض إىل نظرت إذا وأنت مزاج، الحياة يف فالتشاؤم … وبعد
ترهقها غربة عليها وجوه إىل نظرت وإذا متفائلة، سعيدة أنها علمت مستبرشة ضاحكة
والنجاح، السعادة أسباب أكثر من الحياة يف والتفاؤل املتشائمة، الشقية فهي قرتة،
وتنجح بتشاؤمها، تشقى كاألفراد، واألمم والشقاء، الفشل أسباب أكرب من والتشاؤم
الذين الطعانني املتشائمني من تجعلنا وال املؤمنني، املتفائلني من اجعلنا فاللهم بتفاؤلها،

إصالح. أو خري بأي يؤمنون وال العيوب، إال عيونهم ترى ال
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يف اإلفرنج عىل عالة — عامة العربي والعالم — خاصة املرصيني أن يظن الناس من كثري
وسبب منهم، اقتبسناها أن بعد إال املرسحيات نعرف لم وأننا وتمثيلياتهم، مرسحياتهم
عىل فيها اخترصوا منتجاتهم، عرضوا حني العربي األدب رجال أن يظهر، ما عىل هذا،
عن البحث يف أنفسهم يتعبوا ولم ورثاء، وهجاء غزل من املعروفة، العربي األدب أبواب

… الصميمة العربية املرسحيات أمامهم أن مع أخرى، أبواب
الروايات فيه تمثل وكانت جوز» «القره يسمى ما أو الظل خيال عندهم كان فقد
أنه نعرف من أكرب من وكان يغذونه، أدباء من هذا الظل لخيال بد ال وكان الشعبية؛
بيربس، الظاهر أيام القاهرة سكن ولكنه … موصيل أصل من وهو دانيال، ابن غذاه
القرش آخذ إنني يقول: وكان الناس، فيها يكحل الفتوح، باب من بالقرب دكانًا وفتح
وتمثل الظل، خيال عىل تمثل وتمثيليات رائعة فكاهات القاهرة مأل وقد الناس، عيون من
الظاهر أيام للشعب االجتماعية الحالة عن صحيحة فكرة تعطينا بأنها الروايات هذه
الغرام. حوادث ورشح العرص، حوادث وبعض الديوك، مهارشة عادة ففيها … بيربس
من كان ولكن … الشعب أفراد إال عليه يقبل ال شعبيٍّا كان هذا الظل خيال إن نعم،
أحرض أنه روي وقد أمامهم، ليمثل فيحرضونه عنه واألغنياء امللوك يسمع حني، إىل حني
منه فرقة فأخذ بها، ُرسَّ روايات أمامه ومثل مرص فتح عند سليم للسلطان الظل خيال

سليمان. السلطان بعد فيما يسمى كان الذي ابنه عليه ليفرج إستنبول؛ إىل
«قره» ومعنى جوز» «قره األتراك وسماه إستنبول يف الظل خيال انترش هنا، ومن
الخديو به أعجب وممن السوداء، العني هي جوز» «فقره العني، «جوز» ومعنى أسود،
إذا املرسح مؤرخو يخطئ ولذلك رواياته، ويشهد عنده، يحرضه كان فقد باشا؛ توفيق
أنه قرأت فيما قرأت ذلك من أقدم بل وحدها، أوربا من اقتبس العربي املرسح أن ظنوا
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يطلق وآخر بكر، أبا عليه يطلق رجًال فيحرض يمثل العبايس، العرص يف رجل يوجد كان
ويشكره أعماله، له ويعدد املمثلني هؤالء من رجل كل يستحرض ثم وهكذا، عمر عليه

للتمثيل. بدء شك غري من وهذا رش، من عمل ما عىل ويؤنبه خري، من فعل ما عىل
وحبذا العربي، التمثيل بناء يف الثالثة أو الثانية الحلقة دانيال ابن كان حال كل عىل
غري خاص طابع له رشقية، شخصية ذو تمثيل عندنا لكان إذن … مستمرٍّا نموٍّا نما لو

الغربي. الطابع
وعجيب الظل، «خيال ثالثة: منها بقي كثريًة مرسحياٍت ألف دانيال ابن أن ويظهر
العربية باللغة ألفها وقد مرسحية، ال بابة مرسحية كل يسمي وكان واملتيم»، وغريب،
كايل األستاذ عليها عثر وقد مقاماته، يف الحريري فيها حاكى ونثًرا، نظًما الفصحى،
واشرتاها إليه فسافر باملنزلة رجل عند وأدوات شخوًصا هناك أن وعلم مرص، يف وطبعها
عرشين نحو دراستها يف وظل (يعقوب) أو جاكوب األملاني األستاذ وأخذها «ببنتو»، منه
أوىص مات وملا قاهرية، اجتماعية أحوال من عليه تدل ما ويفرس ألفاظها يرشح عاًما،

… دراستها بمداومة غريه
الناس عىل يفتخر وصال، األمري يسمى أمري حول فتدور الظل» «خيال تمثيلية فأما
من فيه كان ما بعد مستقيمة، عيشة ويعيش يتزوج، أن يريد إنه ويقول: بأعماله،
ثم ويتزوج، أراد، ما ووصف يتزوجها، امرأة له تختار أن الخاطبة إىل فطلب فساد،
ذلك أثناء ويف وتموت، العالج ينفع فال ويعالجها، الطبيب، لها فيستدعي تمرضزوجته،
الخاطبة كوصف مختلفة، اجتماعية لحاالت ووصف كثرية، مضحكة هزلية صور كله

أقوال. من لسانها عىل يجري وما وأفانينها،

كثرية صور ففيها الناس، يتداولها التي غريب» «عجيب فهي وغريب» «عجيب وأما
فإن التاريخ، يف كتاب ألف من خريًا كانت وربما تمثيٍل، أصدَق املرصية الحالة تمثل
وقل والوقائع، والحروب والسالطني امللوك تصور: ما أكثر لنا تصور التاريخ كتب
شخًصا، وعرشين سبعة نحو ففيها الشعب، فتمثل هذه أما الشعب، لنا تصف أن
والفيال والسباع واملنجم واملشعوذ والعشاب واملعاجيني والواعظ والحاوي الشحاذ منهم
واملاجن الظريف، األستاذ أيها إمدادك أحببت «قد أولها: يف يقول والكالب، القطط ومربو
بعجيب» وألحقتك بغريب، وأتيتك متوانية، األدب يف همتي تظن لكيال بثانية؛ اللطيف،
ساسان الشيخ بلغة واملتكلمني واملحتالني، الغرباء أحوال تتضمن (املرسحية) البابة وهذه
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حرض من بمدح الستارة جالء عند فأبدأ اإليناس، مجلس إىل دعيت فمتى (الشحاذين):
عراق». يف باتفاق، وغنى الناس، من

األيام تلك «أين ويقول: شخًصا بعده ويخرج بالحضور، فيه يرحب نشيًدا ينشد ثم
عني إنسان كان فلقد ساسان، شيخنا هللا فرحم وأعاجيبها، األوقات تلك وحسن وطيبها،
أخالق فيها يصور قصيدة ذلك بعد ويقول الغرباء»، وأنيس األدباء، قدوة إنسان، كل

فيقول: الشحاذين،

م��ال��ي وأي��ن ج��اه��ي وأي��ن ��ى ت��ق��ضَّ ال��ذي زم��ان��ي أي��ن
ق��ال��ي وأي��ن ق��ي��ـ��ل��ي وأي��ن وط��ي��ل��س��ـ��ان��ي خ��ف��ي وأي��ن
ح��ال��ي وح��س��ن ح��س��ـ��ن��ي وأي��ن ط��ي��ش��ي وأي��ن ع��ي��ش��ي وأي��ن
وال��م��ث��ـ��ال ال��وص��ف ع��ن ج��ل ب��دي��ع م��ج��ل��س ف��ي ون��ح��ن
ال��ن��ق��ال ف��ي وال��ن��ق��ل ال��ل��ه��و، ف��ي وال��م��اله��ي ال��راح، ف��ي ف��ال��راح
وال��م��ق��ـ��ال��ي ول��ل��رواوي��ق ض��ج��ي��ج ب��ن��ـ��ا وب��ال��م��اله��ي
ت��الل��ي! ت��ل��ل ت��ل��ت��ل وال��زم��ر ددف��دف ددف دف��دف ف��ال��دف

«املتيم» أما املختلفة، املهن وأصحاب األجنبية، للجاليات مختلفة صوًرا يسوق وهكذا
مجنون كحب عذريٍّا حبٍّا ليس ولكنه … الحب فيها يصف الثالثة، (املرسحية) البابة فهي
شعًرا ليس شعره وكذلك نواس، أبي كحب ماديٍّا حبٍّا بل بثينة، وجميل عزَّة، وكثري ليىل،

مثل: مرص، يف والهزل والغناء الحب حياة يمثل شعًرا بل الغزليني، كشعر

وت��ض��رع��وا وت��وس��ـ��ل��وا ت��ج��م��ع��وا ال��غ��رام أه��ـ��ل
وت��ق��ط��ع��وا وت��م��ـ��زق��وا ال��ه��وى ف��ي ت��ع��ي��ش��وا م��وت��وا
دع��وا! أو س��ـ��واه ع��م��ن م��ت��ي��م ح��دي��ث وخ��ذوا
ت��ت��ق��ط��ع س��ـ��ق��م��ه م��ن أَض��ـ��ل��ع إال ي��ب��َق ل��م
ي��ن��ب��ع م��ن��ـ��ه وال��دم��ع ب��ج��ف��ن��ة ال��ع��ق��ي��ق وادي

أرسل من سكني، بغري ذبح مسكني، املتيم قلباه، وا حباه، وا أواه «أواه يقول: ثم
يقلقه، الريح وهبوب يؤرقه، الربق ملعان يذكره، يشء كل والعاشق خاطره، أتعب ناظره،

عنه». النوم يهرب منه، الليل دنا وإذا
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ثم عليها، يراهن كان وكيف الديكة، نقار فيه آخر، منظًرا يصور ثم يستمر، وهكذا
وتلقى الثريان، فتحرض بثوره، مفاخًرا املتيم ينربي ثم … املهارشة تلك يف خطبة تلقى
تدور األسف، مع ولكن الديكة، مهارشة يف ألقيت التي كتلك الثريان، مصارعة يف خطبة
ذي عن فيه يتحدث نشيًدا وينشد املتيم، فيتألم ويوىل، ثوره فيهزم املتيم، عىل الدائرة
أصنع أن أريد إني عيل، ريس «يا ينادي: كالمه، من يفرغ أن وبعد له؛ جرى وما القرنني
بالخمر ويؤتى الوليمة، فتقام والكبابجي الجزار، فيُستدَعى لإلخوان»، خوانًا لحمه من
وبذلك ويدفن، ويكفن فيغسل حزنه، من متأثًرا املتيم ويموت والند، والعود والبخور

الثالثة. «املرسحية» البابة تنتهي

ذلك ساعده وقد زوجته، له تعطيه كانت املعجون، يتعاطى كان دانيال ابن أن ويظهر
بعضها: للقراء نذكر بديعة، قصيدة ذلك يف وله والتبكيت، التنكيت عىل

للقايض: شاكيًا فيها يقول

ال��ح��ّض��ار س��ـ��ائ��ر ب��ي��ن غ��ائ��بً��ا ص��ي��رت��ن��ي زوج��ة م��ن أش��ك��و ب��ك
ان��ت��ظ��ار ف��ي م��ف��ك��ر ال��ده��ر ف��أن��ا أط��ع��م��ت��ن��ي ب��م��ـ��ا ع��ن��ي غ��ي��ب��ت��ن��ي
ج��اري! ص��ف��ع ع��ن ب��ال��ل��ه ك��ف��وا ق��ل��ت: ص��ـ��ف��ع��ون��ي أن��ه��م ل��و ح��ت��ى غ��ب��ت
ال��ن��ه��ار م��ث��ل وال��ل��ي��ل ال��ت��س��اوي ف��ي ل��ي��ل ال��ب��ـ��الدة م��ن ف��ن��ه��اري
داري أي��ن س��ادت��ي أخ��ب��رون��ي ـ��ه ف��ب��ال��ل��ـ داري ب��اب ع��ن رأس��ي دار
ب��ال��ن��ار أص��ط��ل��ي ال��ب��رد م��ن ـ��ر ل��ل��ب��ح��ـ رح��ت ب��م��ـ��ا ل��ي ال��ل��ه غ��ف��ر
ال��ج��اري ال��زالل ب��ه ل��ظ��ن��ي ل اآل ف��ي ل��ل��س��ـ��ب��اح��ة وت��ج��ردت
اإلض��رار غ��اي��ة ض��ر م��ا ب��ع��د ض��روب ض��رس ق��ل��ع رم��ت ول��ك��م
أوزاري م��ن ال��ق��وي واج��ت��ه��ادي ع��ن��ائ��ي ب��ع��د ق��ل��ع��ت ب��ي ف��إذا

أصحابه عىل يدر الذي املرسحيات فن وابتكاره هذا فضله مع — كان أنه ويظهر
فيقول: حالته يصف إذ مسكينًا؛ فقريًا بائًسا — األلوف مئات اليوم

ي��دي إال ف��اق��ة م��ن ي��دي ف��ي م��ا وي��غ��ت��دي ي��روح م��ن أف��ق��ر أص��ب��ح��ت
م��م��دد غ��ي��ـ��ر رق��دت رق��دت ف��إذا ق��اع��ًدا غ��ي��ري ي��ح��ـ��ِو ل��م م��ن��زل ف��ي
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ومرسحياته دانيال ابن

ال��م��ه��ت��دي ألم ك��ان��ت وم��خ��ـ��دة ح��ص��ي��رة رس��وم س��ـ��وى ف��ي��ه ي��ب��ق ل��م
ال��م��ت��ب��ـ��دد ال��س��م��س��م ك��م��ث��ل ق��م��ل ح��ش��ـ��وه��ا ف��ي ط��راح��ة ع��ل��ى م��ل��ق��ى
وأَج��رد األدي��م ج��ـ��رداء ك��ل م��ن ت��س��اب��ق��ت ك��ال��خ��ي��ول ي��رك��ض وال��ف��ار
ال��ه��ده��د ري��ش م��ث��ل ل��ون ك��ل م��ن م��رق��ًع��ا ت��راه ث��وب ول��ي ه��ـ��ذا،

ويقول:

ال��م��ذاق م��ر وال��ص��ب��ر وص��ـ��ب��رن��ا وث��اق أَي وال��ع��ق��ل ع��ل��ق��ن��ا ق��د
األرزاق ق��س��م��ة ع��ن ف��اض��ـ��ًال م��ث��ل��ي ك��ان ف��اض��ًال ك��ان م��ن ك��ل

واملنزل املنزول متعاطي يصور فهو عجيبة قدرة التصوير عىل قادًرا تراه هذا من
بارعة. صورة البائس

كبريتني: نتيجتني هذا من ونستنتج
يمثل مرسح لنا لكان باإلنماء تعهدناه لو ما املرسحيات، من قديًما عندنا أن (األوىل):

الغرب. عىل عالة فيه نكون وال شخصيتنا،
مع دراستهم يف الباب هذا يدخلوا لم أَنهم يف العربي األدب مؤرخي عتاب و(الثانية):

ولذته. إمتاعه
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حر! الدنيا

قد جهنم طاقات من طاقة أن ظننت لقد حتى األيام، من يوًما الحر وطأة عيلَّ اشتدت
نفسية، بمعالجات الحر هذا أعالج أن وحاولت … أتونًا فجعلتها القاهرة، عىل فتحت
فكثري تتخفف، أن ال تتدثر، أن وتريد ا، جدٍّ باردة الدنيا وأن الشتاء، يف أنك تخيل فقلت:
فيسيل شهية أكلة تتخيل أنك ترى أال بليًغا، أثًرا النفس يف تؤثر النفسية األخيلة من
بارد جو يف أنك اآلن فتخيل فتفرح، يفرح وما فتغضب، يغضب ما تتخيل أو لعابك،

الخيال. برودة من أشد الواقع حرارة كانت األسف مع ولكن فتربد،
وهم والفاكهة، الخرض من جنبات رؤوسهم عىل يحملون الذين ذهني يف وأحرضت
الساخن، والهواء الالفحة، الشمس يف حارة إىل حارة ومن شارع، إىل شارع من يسريون
املاء بجانبك القدمني، حايف الرأس، عاري فضفاًضا، جلبابًا تلبس إنك لنفيس: وقلت
عىل هللا فاحمد الجو، فتصلح تروح املروحة، منك مقربة وعىل املرطبات، وأنواع املثلوج،
العالج، هذا أيًضا ينجح لم ولكن ذكرت، بما تخففه الذي الحر هذا ل وتحمَّ النعم، هذه
إذا ألنه … فرحت الحر اشتد فإذا فاكهة، أو قطنًا مزروعة أطيان يل يكون أن وحاولت
الفاكهة، ومحصول القطن، محصول عىل أخرى، ناحية من اطمأننت الحر، ضايقني
يل يكن لم هللا بحمد ولكن الفاكهة، وينضج القطن، وينمي الدود، يقتل الشديد فالحر

عالًجا. هذا ينفع فلم ذلك، من يشء

التربيد، عربة إىل وصلت إن وما يتوقد، والجو اإلسكندرية، إىل متاعي حملت وأخريًا
جو يكون أن الحظ وشاء فرن، وسط الثلج من لوح يف أنني وأحسست تشهدت، حتى
تنفست أياًما وقضيت درجة، عرشة أربع بنحو القاهرة جو من حرارة أقل اإلسكندرية

الصعداء. فيها



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

رأيتني ولكني … مرص حر تحمل عىل أقدر مرص، جو يف خلق من أن أظن وكنت
جوهم. من برودة أبدانهم يف اختزنوا كأنهم اإلفرنج، يطيقه ما بمقدار أطيق ال

وخصوًصا برطوبتها، ضايقتني فقد جوها؛ اعتدال يف أعجبتني اإلسكندرية أن ومع
أطري ثم النهار، فيها ألقيض اإلسكندرية إىل فأطري ا، جدٍّ غنيٍّا أكون أن وتمنيت الليل، يف

الليل. فيها ألقيض القاهرة إىل
عن فبحثت فيه، بالتفكري أنساه فقد الحر؛ يف التفكري الحر يلطف مما كان وربما
من وأحر الرمضاء، من أحر الجو هذا يقولون: إنهم فقلت: الحر، به يشبه لطيف تشبيه
التشبيهات هذه تعجبني لم ثم … الثاكل فؤاد ومن العاشق، قلب من وأحر الصب، دمع
القنبلة وإشعاع يتناسب جديد، تشبيه يف الخيال فأمعنت بالية، عتيقة صارت ألنها كلها؛

الذرية.

خرج إن وقلت: عنه، مقال وكتابة الحر، يف بالتفكري الحر عىل استعنت حال كل عىل
وعىل املطلوب، فهو بارًدا خرج وإن عليه، الناس وثناء الجودة كسبت فقد جيًدا؛ املقال
حار، يوم يف مأدبة إىل دعي فقد إبراهيم؛ بك حافظ هللا ورحم كسبت، فقد حال كل

املاء». إال بارًدا املائدة يف يشء كل كان «قد فقال:
فينار عليه، يضغط زر هذا ترفهنا، يف فزادت رفهتنا فقد الحديثة املدنية هللا وقاتل
تلطف مروحة وهذه البارد، والرشاب البارد باملاء تمتعك ثالجة وهذه الغرفة، أو البيت
ما يسمعك راديو وهذا شئت، من إىل يوصلك تليفون وهذا تسخنه، دفاءة وهذه الجو،
وكأن املقاومة، عىل القدرة أفقدنا فقد العيش لنا سهل وإن الرتف هذا كل … شئت
أتفه من األولني فملت والفقراء، األغنياء بني العدالة تحقيق إمعان يف أرادت الطبيعة
بجانبهما كبريًا وملًكا نعيًما ثَمَّ فرتى األشياء، أصعب من اآلخرين وحصنت األشياء،
عىل والقدرة والصحة الحصانة بجانبه مدقًعا، فقًرا ثَمَّ وترى عسري، وملل كبري، ضجر
عىل وصربًا وصحة فقًرا هللا يعوضه أن امللول الناعم املرتف يتمنى لقد حتى االحتمال،

الشدائد.
الخارجية األشياء عىل يعتمدان والنعيم السعادة أن يظنون الذين الناس كذب
السعادة وإن ذائقها، إليها يلتفت ال متعة من وكم صاحبه، يفيد ال مال من فكم فقط،
السعادة أركان أهم املطمئنة والنفس الخارج، عىل تعتمد مما أكثر النفس عىل لتعتمد

يشء. بكل أرَض فامنحنيها …
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حر! الدنيا

منهم قدر فمن … الخارجية األشياء إىل قواهم بكل الناس يتجه أن السخف ومن
إىل اتجاه أي يتجهوا ولم املرصية املصايف يف اصطاف يقدر لم ومن أوربا، يف اصطاف

الشدائد. واحتمال الصرب يعودونها نفوسهم،

الذي هو الحر أليس اجتماعيٍّا؟! تفكريًا فيه أفكر وال فرديٍّا، تفكريًا الحر يف أفكر يل وما
لكسدت ولواله مرصي، محصول أول وهو القطن، وأنضج الثمار، وأنضج البقول، أنضج
األفراد يغني وجدته القطن، يف فكرت لو إنك والفقر؟! البؤس وغلبها املرصية، الحياة
يؤثر وهو الصحية، الحالة وتحسن املشاريع، تقيم أن معه وتستطيع الحكومة، ويغني

املتنبي: قال كما متسلسًال، أثًرا الناس يف

خ��دم ي��ش��ع��روا ل��م وإن ل��ب��ع��ض ب��ع��ض وح��اض��رة ب��دو م��ن ل��ل��ن��اس وال��ن��اس

جمع هو إذا ثم قرصه، يف الحقل وصاحب حقله، يف الفالُح القطِن عىل فيعتمد
عىل منه يكسبون ما ينفقون وهؤالء والنجار، والبناء الصائغ عىل أنفقه ماًال، قطنه من

القطن. هذا كان ما الحر هذا ولوال … األعمال ورجال الباعة
ثم أوًال، واملغارات الكهوف إىل الناس ألجأت التي هي والربد الحر شدة أليست ثم
يف يفكر ذلك بعد اإلنسان جعلت ثم ثالثًا، الشامخات القصور إىل ثم ثانيًا، األكواخ إىل

ابتكر. ما وابتكر اخرتع، ما فاخرتع … والنعيم الرتف أسباب

الحب جوى ذاق إذا فإنه يحب، أن الصيف من وتضايق الحر، من تململ َمن أنصح إني
زاد، مهما الحر بأن شعر الفراق، من جنبيه عىل وتقلب بالصد، واكتوى الهجران، ونار

املتنبي: قال كما بكثري، الحب نار دون فهو

أب��رده��ا ال��ج��ح��ـ��ي��م ن��ار ح��ر ج��وى ن��ار ال��م��ح��ب ف��ؤاد ف��ف��ي
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الشيوخ أحالم

حتى أسمعها فلم الشيوخ» «أحالم فأما الشباب» «أحالم كلمة دائًما نسمع أن اعتدنا لقد
هي الشباب أحالم كانت ولنئ الشيوخ، أحالم فيها أكتب أن الهالل مجلة عيلَّ اقرتحت
ونحو شهرة وتكوين عائلة وتكوين ثروة وتكوين بمنصب الشاب فيحلم املستقبل أحالم
الصحة، قوة من لها كان بما الصحة ضعف يذكرها باملايض تحلم الشيوخ فإن ذلك،
كان بما الشيخوخة ضعف يذكرها العموم وعىل النظر، قوة من لها كان بما العني وعجز

الشباب. قوة من لها
أبيات يف شبابه عىل وبكى شيبه بكى السن به تقدمت قد شاعر كل كان وربما
والشباب الشيب يف الشعر مستحسن فيه جمع كتابًا املرتىض الرشيف جمع وقد كثرية،
ومن شعره، من استجاده ما شعرهم إىل وأضاف والشباب» الشيب يف «الشهاب وسماه

الشاعر: قول اختاره ما أحسن

ت��ب��ع ل��ه ال��دن��ي��ا ف��إذا ان��ق��ض��ى ح��ت��ى ع��زت��ه ك��ن��ه ش��ب��اب��ي أوف��ي ك��ن��ت ق��د

اآلخر: وقول

أم��ش��ي ول��س��ت أع��ي��ا ف��ص��رت أع��ي��ا ول��س��ت أم��ش��ي ك��ن��ت ق��د

املتنبي: وقول



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

ولَّ��ى ال��م��رء ع��ن ولَّ��يَ��ا ف��إذا وش��ب��اب ص��ح��ة ال��ع��ي��ش آل��ة

بالشباب تحلم دائًما والشيوخ الشيخوخة، أحالم أحسن عن الشاعر هذا عرب وقد
ضاعت الشباب انقىض فلما الحياة، بمباهج ينعمون كانوا وكيف وأحداثه أيامه وتذكر
الشباب، أيام بها ابتهاجهم يبتهجوا لم منها أكثر حدث أو حدثت إذا حتى املباهج كل
يبتهج بأن خليًقا الشباب كان فقد الحياة؛ بلذة لالستمتاع منه بد ال ظرف الشباب فكأن
الحر أصابه وإذا ضحك، مشيته يف وقع إذا باآلالم، وحتى منه بالتافه حتى يشء بكل

ضحك. الشديد الربد أو الشديد
فقد أقل؛ بها النعيم ولكن أوفر السعادة وسائل كانت فربما السن يف تقدَّم فإذا
الذي الرسور يجد ال ذلك مع ولكنه ومسكنًا ملبًسا وأحسن عياًال وأكثر ماًال أكثر يكون

الزواج. قبل الوحدة وأيام الشباب مع الفقر أيام يجده كان
األوقات، أحرج يف حتى يسعد فهو السعادة، فيه تنال الذي الظرف هو الشباب إن
يلبسه، الخشن وامللبس يأكله الجاف بالعيش ويسعد بالوصال، يسعد كما بالهجر يسعد
وحيوية ضعف كل تسرت قوة الشباب ألن ذلك نقص؛ كل عنه يعوض الشباب فكأن

عجز. كل تخفي

إذا وأعصابه سعل، إذا الليل سعال بها يذكره الصحة، حلم للشيوخ الثاني والحلم
إذا وسكره تهضم، لم إذا ومعدته تالحقت، إذا وأنفاسه تصلبت، إذا وعظامه يبست،
وقد بها، يذكره الكون يف يشء وكل بالصحة يحلم نبضه، أرسع إذا وقلبه مفاصله، خلع
سألته فلما السن، يف الطاعنني الشيوخ مع دائًما يجلس — هللا رحمه — صديق لنا كان
بسنهم سنه قارن إذا وهو اللذيذة، وأيامه بالشباب يذكره املجلس هذا إن قال: ذلك عن

إليهم. بالنسبة شاب أنه اعتقد
الذكرى فكأن منه، أحسن ذكراه كانت خشنًا جدبًا فقريًا الشباب كان إذا وحتى
تقديس يف شأننا ذلك يف شأننا استطاعت، ما اللذائذ من عليه وتسبغ آالمه من تجرده
الوفاء شدة ذلك عىل حمل وربما العالم هذا من رحلوا إذا والعظماء واألمهات اآلباء

املتنبي: يقول كالذي املايض
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ب��اك��ي��ا ال��ق��ل��ب م��وج��ع ش��ي��ب��ي ل��ف��ارق��ت ال��ص��ب��ا إل��ى رج��ع��ت ل��و أل��وًف��ا خ��ل��ق��ت

فيهم ركب فقد املستقبل أحالم من أيًضا يحرموا لم أنهم الشيوخ عىل هللا نعم ومن
معه ويشيب آدم ابن «يشيب الحديث: ويف املستقبل، يف واألمل الغنى وحب الحياة حب
وما منها، أكرب ثروة يف طمع ثروته زادت إذا حتى فهو األمل»، وطول الحرص خصلتان:
أن املؤكد من أنه مع ادخاره، عىل الشيخوخة تحمله إنفاقه عىل الشباب يف يحمله كان
يف صحته يف ل أمَّ مريًضا كان فإن أمله، يزداد وكذلك شبابه، يف حياته من أقرص حياته
األمل ولوال األمل، عىل الحياة بنيت وهكذا غًدا، الغنى ل أمَّ اليوم فقريًا كان وإن املستقبل،

لينتحروا. ساعة يجتمعوا أي يف شوبنهور نصيحة الناس لنفذ

تنصلح أن يأملون بل أشخاصهم، عىل أملهم يقرصون ال أنهم الزعماء حياة يلطف ومما
أمتهم رأوا وكلما الضعيفة، قوتهم بكل إليه ويدعون إصالحهم فيبلورون أمتهم حال
أبناءهم كلها األمة من اتخذوا لشبابهم، معوض وأعظم لهم سلوة أعظم ذلك كان تتقدم
وكلما النجاح، طريق لهم ويرسمون وفساد، ضعف من فيه هم بما يبرصونهم وبناتهم
ذلك يف وكان بنجاحهم؛ وفرحوا األخرى الخطوة عىل حرضوهم خطوة فيه ساروا
من أحسن الشيخوخة يف العظماء حياة كانت ولذلك شبابهم، يف لذتهم عن تعويض
فاستعاضوا أبًدا حية أبًدا فتية واألمة أمتهم، بحياة حياتهم ربطوا ألنهم غريهم؛ حياة
حركة يف انغماسهم إن بل بالدهم، بحيوية حيويتهم وعن أمتهم، بشباب شبابهم عن
— صديق ولنا حيويتهم، من تزيد نجاحها، يف ورغبتهم نتائجها عىل ووقوفهم اإلصالح
األمة أمر عليه عرضت إذا حتى األخري، النفس يلفظ فكأنه إليه تجلس — هللا حفظه
نشط أدواءها بها تعالج وكيف واألدوية إصالحها وطريقة العيوب يف الكالم واستحثثته

شبابه. إليه رجع قد كأنه حتى وللكتابة للكالم
وآالمها، وعواقبها الشباب شهوات من أيديهم نفضوا قد أنهم الشيوخ يعزي ومما

هللا: رحمه — البارودي قال كما التفكري وقوة العقل بنضج عنها واستعاضوا

ال��م��ش��ي��ب ق��در ل��و وآه ب ال��ش��ب��ا ع��رف ل��و أواه

الشخُص يكون وقد الجسم، شيَب يشيب ال العقل أن عليهم أيًضا هللا نعم ومن
الشباب صلف من منزه ذلك مع وعقله العقل، سمو يف بارع ولكنه الجسم، يف مهدًما
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من له جرى ما وذكريات تجاربه بحسن أيًضا يتمتع العقل وهذا ورعونته، وطيشه
اآلالم يجرد فهو وآالمها، حتى لذائذها بذكرى وينعم فيها جديد من يحيا فكأنه أحداث

نارضة. ناعمة ويذكرها أشواكها من
عقله معه عاد إذا إال وآالمه بلذائذه املايض إىل يعود أن يحب ال ذلك ألجل وهو

واآلالم. اللذائذ أيام يف ينعم مما أكثر اآلالم بذكرى ينعم ألنه الحارض؛
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أمكن املرسح ولسعة كله، األرض وجه هو ا، جدٍّ كبري مرسحها ولكن رواية، إنها … نعم
ويف «ملهاة»، كوميديا تمثل قد منه جانب ففي واحد، وقت يف روايات عدة عليه نمثل أن
الشبه هو رواية الدنيا أن نعتقد يجعلنا والذي «مأساة»، تراجيديا تمثل قد آخر جانب
يف التمثيلية الرواية يف نشهد فنحن الروايات، يف يجرى وما الدنيا، يف يجري ما بني التام
ننرصف ثم باكيًا، أو ضاحًكا ضعيًفا، أو قويٍّا انفعاًال لها ننفعل ثم ثالث، أو ساعتني

يكن. لم وكأنه يشء، كل وننىس
ملكه، أو غناه عنه يزول ثم محدودة، مدة يتمتع غني، أو ملك، … كذلك والدنيا
ينىس ثم لحظات، أو لحظة أَهله عليه فيبكي املوت، يدركه أو فقريًا، أو بائًسا فيعيش
بؤس يكن لم وكأنه املوت يدركه ثم وبؤًسا، جوًعا يتضور بائس فقري أو يكن، لم وكأنه
فأي … ذكرى وال جاه ال ثم الرقاب، له وتخضع النفوس له تذل وجيه ورجل بائس، وال

الرواية؟ وبني كله هذا بني فرق
رواية، الدنيا يف يرونها التي األشياء هذه أن نسيانهم من يأتي الناس خطأ وأكثر
ضحًكا يبقى الضحك أن فيظنون تزول، ال أبدية وأنها واقعة، حقائق أنها ويحسبون
شأن هذا وكل يغتني، وفقري يفتقر، فغني طارئًا، تغريًا يوم كل يشاهدون أنهم مع أبًدا،

الحقائق. شأن ال الروايات
يتألم وال كثريًا، يلتذ وال كثريًا، ينفع ال رواية الدنيا بأن يؤمن الذي والفيلسوف
فامللك تماًما، الروايات يف كالذي اعتبارية، مسائل الدنيا يف ما كل أن يؤمن ألنه كثريًا؛
عامًال يبقى الرواية يف الحقري العامل وال حقيقيٍّا، ملًكا ليس التمثيلية الرواية مرسح عىل
… املمثلني شأن شأنهم الحياة يف والناس يشء، كل تغري الرواية انتهت متى بل حقريًا،
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الحظوة، وينال ويشتهر الناس، له فيصفق تمثيل أحسَن دوره فيمثل املمثل، ينجح قد
به. ويهزأون ويحتقرونه الناس منه فيشمئز التمثيل يف يفشل وقد

أديبًا أو ناجًحا، تاجًرا أو ناجًحا، عامًلا يكون من الناس من … الواقعية الحياة كذلك
ويسخرون الناس به فيهزأ فاشًال، يكون وقد عندهم، ويحظى الناس له فيصفق ناجًحا،

الدنيا. يف أو الرواية يف سواء والفاشل، الناجح ينىس ثم عنه، وينرصفون منه،
وملا الشديدة، الخصومات هذه تخاصموا ما الصغرية الحقيقة هذه الناس أدرك لو
والقضاة املحامني وسخروا املحاكم، إىل ولجأوا األمور، توافه عىل وأقعدوها الدنيا أقاموا
ذلك وما أبًدا، خرسوه قد خرسوه وما أبًدا، نالوه قد ينالونه ما أن ظانني التنفيذ وقوة

حني. فيها يشء لكل رواية، إال كله
ثالثًا أو ساعتني يعيش تافه، ليشء آخر ممثل من غضب ممثًال الناس يستسخف أال

يزول؟! ثم

نقدر ال الروايات يف أننا وهو رواية، الدنيا أن من نتعلمه أن نستطيع عميق درس وهناك
يف كان فإذا وجه، خري عىل به إليه عهد ما بأداء نقدره إنما الروائي بمركزه الشخص
نحتقر وال الرواية، يف ملك ألنه كبريًا؛ تقديًرا امللك نقدر فلسنا صعلوك، أو ملك الرواية
إتقانه بحسب الصعلوك أو امللك من كالٍّ نقدر إنما الصعلوك، دور يمثل ألنه الصعلوك؛
يتقن لم الذي امللك من أكثر دوره أتقن الذي الصعلوك نقدر إننا بل يلعبه، الذي للدور
عىل واجبه يؤدي الذي الشارع فكناس الدنيا؛ يف الشأن يكون أن ينبغي هكذا دوره،
الوجه عىل واجبه يؤدي ال الذي املصلحة رئيس من خريًا يكون أن ينبغي وجه أحسن
مسري إتقان يف ويراعي املرور، حركة ينظم الطرق مفرتق يف يقف الذي والجندي األكمل،

يشء. كل يف يفرط ملك من خري الحوادث،
وال السماء، إىل مجدها دولة رواية، كذلك تمثل قد بأفرادها ال بدولها الدنيا إن بل
ال هي فإذا بها، لها ِقبََل ال التي الحوادث عليها تأتي ثم أمالكها، عن الشمس تغرب
شيئًا القوة يف فتأخذ الزمان، وجه لها يبسم طول وال لها حول ال ضعيفة ودولة يشء،
مع والفرس الرومان إىل فانظر شئت إن األرض، وجه عىل أمة أعز تصبح حتى فشيئًا،
وحركتهم، بالعرب وتهزآن العالم، سيادة تقتسمان األوليان الدولتان كانت لقد العرب،
العرب فتحهما ثم والروم، الفرس بجانب حالتهم يستصغرون أنفسهم العرب كان بل
كانت، كيف اليابان إىل الحارض العرص يف فانظر شئت إن أو لحكمهم، وأخضعوهما

أزمان». ساءته زمن رسه «من وقالوا: دول»، «الدنيا قالوا: وقديًما صارت، أين وإىل
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إىل ينزلون وجماعة األوج، يبلغون جماعة التمثيلية، الرواية يف الشأن وهكذا
فيها يمثل الدنيا رواية لوجدنا نظرنا عنا وسَّ لو بل محدودة، ساعات يف الحضيض
حوادث عىل يصرب أن يستطيع وال يفنى ما رسعان فنبات أيًضا، والنبات الحيوان
والعمل الجد يمثالن ونحل ونمل وثبات، بقوة األحداث يواجه صبور، جلد ونبات الزمان،
كل فاجمع ذيله، جمال يف زينته وكل بنفسه، يزهى وطاووس الغاية، بلوغ إىل املتواصل
وشوًكا، وورًدا وأسًدا، وسمًكا وقفًرا، وروضة وبحًرا، وبرٍّا وإنسانًا، وحيوانًا نباتًا ذلك:
فتبٍّا الواسع، الدنيا مرسح عىل تمثل روايات أو رواية ذلك كل تجد وحنظًال، وعسًال

الجاهل! للمتزمت
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األديب الشافعي

فالشافعي … األديب الشافعي يعرفون قلما ولكن الفقيه، الشافعي كلهم الناس يعرف
الهاشمي القريش هو كان وربما هاشميٍّا، قرشيٍّا كان فقد بالعربية؛ تثقف تثقف ما أول
يف تربى فقد واألدبية؛ اللغوية دراسته عىل ذلك وساعده املذاهب، أصحاب من الوحيد
األصمعي إن حتى وأتقنه الهذليني شعر درس وقد العرب، أفصح من وكان أسد، بني

عليه. الهذليني شعر درس
يعنى اللسان فصيح عباس ابن كان فقد عباس؛ بن هللا عبد ذلك يف إمامه وكان
الحديث وطالبو القرآن طالبو يحرضدروسه كان حتى … بالشعر يعنى كما القرآن بعلم
عىل ويسري خطاه يرتسم الشافعي كان وكذلك والعربية، الشعر ورواة الفقه وطالبو
تحتذى، أن تصح بليغة جزلة فعبارته «األم» كتابه يف فصاحته تظهر قريبه، ألنه منواله؛
وظن الشعر، قول عن تعفف أنه مع شعر ديوان إليه نسبوا حتى مروي كثري شعر وله

إليه: ونسبوا بالعلماء، يزري الشعر أن

ل��ب��ي��د م��ن أف��ص��ح ال��ي��وم ل��ك��ن��ت ي��زري ب��ال��ع��ل��م��اء ال��ش��ع��ر ول��وال

يف املهارة فإن ذلك، ملاذا أدري ولست … بالشعر يعتز ال ولكن بالفقه يعتز فهو
أبو وال نواس أبو وال برد بن بشار فليس الفقيه، كمكانة صاحبه مكانة ترفع الشعر
نحو، أو فقه يف النابغة من أقل ليس فنه يف فالنابغة … عرصه فقهاء من شأنًا أقل تمام
ومن والرصيف النحوي من خري الفقيه أن عندهم فكان عرصه أهل ذلك عىل جرى ولكن

هذا. شعره الشافعي قال ذلك وعىل الشاعر
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قوله: عنه يرويه الذي شعره ومن

ع��ل��ي��ه ح��ذري م��ن ف��م��رض��ت ف��ع��ـ��دت��ه ال��ح��ب��ي��ب م��رض
إل��ي��ه ن��ظ��ري م��ن ف��ب��رئ��ت ي��ع��ـ��ودن��ي ال��ح��ب��ي��ب وأت��ى

وقوله:

ت��ه��ي��ن��ه��ا ال ال��ت��ي ال��ن��ف��س ت��ك��رم ول��ن ي��ك��رم��ون��ه��ا ل��ك��ي ن��ف��س��ي ل��ه��م أه��ي��ن

التفوق من منعه ربما ولكن كبريًا، قدًرا يبلغ لم وإن به بأس ال ترى كما شعر وهو
يضعف خلدون، ابن يقول كما فيه، واإلمعان بالفقه االشتغال أن األول: مانعان: الشعر يف
يف التفوق من منعه أنه نفسه عن خلدون ابن وحكى البالغية، وامللكة الشعرية امللكة
وقال: الشعر يف فأصيب الفقه يف تبحر أنه فقيه عن وروى املتون، حفظ والشعر البالغة

وال��ب��ال��ي ج��دي��ده��ا ب��ي��ن ال��ف��رق م��ا ب��األط��الِل وق��ف��ت ح��ي��ن أدِر ل��م

… شعري ال فقهي تعبري وكذا كذا بني الفرق ما قوله: فإن
ولو نفسه، شعره يف يطاوع فلم بالفقه يزري الشعر أن يرى كان أنه والثاني:

قال. مما بخري ألتى العنان لها أطلق

عميق رصينه اللفظ جزل تعبري قلنا كما «األم» يف فتعبريه ممتاًزا، شاعًرا نعده ال أنَّا عىل
يجلس كان عنه، فيأخذون حوله الناس يتحلق الفقه يف إماًما كان وكما غزيره، املعنى
ملا إنه حتى … واإللقاء الصوت بحسن اشتهر وقد العربية، عنه فيأخذون الضحى، بعد
الشافعي فألح أصحابه بعض عىل يحيله أن مالك أراد موطأه، مالك عىل يأخذ أن أراد
كان أنه األدب يف تمكنه ومن عليه، يقرأه أن ريض مالك سمعها فلما قراءته يسمع أن
من تسعة مع فيه وقع كان أرس من قيده فيفك الرشيد يحاج أن استطاع الحجة، قوي
الناس أخالق ومعرفة واألدب اللغة يف أفاده ومما عنه، فعفا هو، إال قتل كلهم أصحابه،
إىل ثم اليمن إىل ثم املدينة إىل مكة ومن مكة إىل غزة من فرحل رحالته، كثرة وعاداتهم
استطاع أنه حجته قوة ومن عنهم، فيأخذ وأدباءها علماءها يلقى مرة كل ويف مرص،
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هذه أفادته وكما مذهبه، من فيمكن حنيفة وأبي مالك مذهب يزيح أن مرص يف وهو
يقول: ذلك ويف أدبه، يف أفادته فقهه يف الرحالت

غ��ري��ب��ا أم��وت أو م��رادي أن��ال وع��رض��ه��ا ال��ب��الد ط��ول ف��ي س��أض��رب
ق��ري��ب��ا ال��رج��وع ك��ان س��ل��م��ت وإن درُّه��ا ف��ل��ل��ه ن��ف��س��ي ت��ل��ف��ت ف��إن

ذلك استنتج وقد بها، مثقًفا كان وأنه اليونانية يعرف كان أنه الرازي الفخر روى وقد
«أعرف الشافعي: قال الطب؟ يعرف هل سأله: الرشيد أن وهي … رويت حكاية من
نقله وما بلغاتها، وفورفوريوف وجالينوس وبقراط أرسططاليس، مثل الروم قالت ما
واسعة. ثقافة عىل تدل وهي الفرس» فقهاء ونمقته الهند فالسفة وقننته العرب أطباء
يعرف الشافعي كان ولو مفرتى، كذب «إنها وقال: الرواية، هذه رد القيم ابن ولكن
من روى وما «األم» كتاب يف فلغته أصحابه»، كبار من مؤرخوه ذلك فات ما اليونان لغة

… ممتاز فقيه أنه بجانب ممتاز أديب أنه يدل ذلك كل لرحلته وكتابته شعره
وأنه القدر، إىل ذلك ونسب فقريًا، ومات فقريًا وأدبه علمه مع الشافعي عاش لقد
مثل كثريًا شعًرا ذلك يف وقال العقل، حرم الغنى منح وإذا الغنى، حرم العقل منح إذا

قوله:

م��وف��ق ل��غ��ي��ر أج��ًرا وال ح��م��ًدا ي��ص��ب ول��م ال��ي��س��ار رزق ال��ذي إن
م��غ��ل��ق ب��اب ك��ل ي��ف��ت��ح وال��ج��ـ��د ش��اس��ع أم��ر ك��ل ي��دن��ي ال��ج��د
ف��ص��دق ي��دي��ه ف��ي ف��أث��م��ر ع��وًدا ح��وى م��ج��دوًدا ب��أن س��م��ع��ت وإذا
ف��ح��ق��ق ف��غ��اض ل��ي��ش��رب��ه م��اء أت��ى م��ح��ـ��روًم��ا ب��أن س��م��ع��ت وإذا
ت��ع��ل��ق��ي ال��س��م��اء أق��ط��ار ب��ن��ج��وم ل��وج��دت��ن��ي ال��غ��ن��ى ب��ال��ح��ي��ل ك��ان ل��و
ت��ف��رق أي م��ف��ت��رق��ان ض��ـ��دان ال��غ��ن��ى ح��رم ال��ح��ج��ا رزق م��ن ل��ك��ن
األح��م��ق ع��ي��ش وط��ي��ب ال��ل��ب��ي��ب ب��ؤس وك��ون��ه ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��دل��ي��ل وم��ن

بالقدر والفقر الغنى وربط بالفقه، تأثر شعري غري تعبري الدليل، ومن وقوله:
من يغتنون ال واألدباء فيه العلماء كان العرص هذا ألن عرصه؛ بها أوحى قديمة نظرة
كاألصمعي بالًغا، ومديًحا ملًقا ومألوهم واألمراء الخلفاء صادقوا إذا إال وأدبهم علمهم
واألمراء، بالخلفاء يتصلون ال أدباء أو فقهاء كانوا إن أما نواس، وأبي العتاهية وأبي
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الذي حنيفة كأبي … وقف أو عمل من آخر مورد لهم كان إذا إال فقرية عيشة عاشوا
بزاًزا. يعمل كان

هذه غريَّ واألمراء امللوك دون الشعب عىل واالعتماد الديمقراطية انتشار ولكن
من أوربا وغري أوربا يف نرى ما بدليل ممكنًا، والغنى العقل اجتماع وجعل النظرة،
من ناشئان والفقر الغنى أن يفهمون الناس وأصبح وأدبهم، بعلمهم اغتنوا وأدباء علماء
الغنى، من حظه إنسان كل أخذ عادًال النظام كان فإن به، املعمول االجتماعي النظام

… يستحقه ال قد قليل عدد يد يف املال كان سيئًا النظام كان وإذا
مع غناه من خري فقره مع علمه أن يرى الهمة، عايل النفس، عزيز الشافعي كان
فقىض … يَقصد أن ال ويُقصد يُهان، أن ال ويُكرم ليَخدم، ال ليُخدم تعلم إنما وأنه ذله،
عليه وانهالت عليه، املال لدر يده يمد أن شاء ولو وخادمة، دريهمات بعض عىل حياته

هللا. فرحمه … الثروة
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العسكري التسلح قبل اخللقي التسلح

ون خريِّ قوم فأراد املادية األسلحة إنتاج بها يقصدون «التسلح» كلمة الناس بني شاعت
أن املادي التسلح دعاة زعم لقد املادي، التسلح مقابل الخلقي، بالتسلح يعارضوها أن
حتى تسلحهم يتم إن فما تنبؤهم، يصح لم ولكن الحرب، خطر يمنع للحرب التسلح
من قليلة حفنة يد يف الحرب إعالن ألن وذلك بالسالح؛ نارها يف ويرمى الحرب تنفجر
رغبة للحرب؛ تدعوهم الصادقة الوطنية أن فريون وطني لداع إما بها، مغرمني زعماء
… القتال أدوات من طائلة أرباًحا يربحون رأسماليني وراءهم ألن وإما االنتصار، يف
األخالق ليست إذ الحرب؛ من املنجاة هو الخلقي التسلح أن رأوا خريون، قوم فجاء
لهذا جمعية فُوجدت الحرب، ومنع السالم، نرش أيًضا منها بل فقط، وعدًال وكرًما صدًقا
اإلسكندرية، يف سنتني منذ أعضائها من وحرضلفيف العالم، أقطار يف وانترشت الغرض،
عنها ينتج ما تساوي ال إليها، الداعي كان ومهما عظمت، مهما الحرب أن يرون وهم
حقهم يأخذون اختصموا إذا كانوا قديًما الناس وأن عداء، وقوة دماء وسفك تخريب من

… املحاكم إىل احتكموا ارتقوا فلما بأيديهم
محكمة إىل تحتكم أن بد ال فهي اختصمت، إذا األمم شأن يكون أن ينبغي ما وهذا
ولكن األمم، هيئة ثم األمم، عصبة فكرة ذلك أجل من ووجدت النزاع، لفض دولية
تقيض محكمة األمم عصبة إنجلرتا اتخذت فقد عادلتني؛ غري محكمتان أنهما أفسدهما
وها كذلك، املتحدة األمم هيئة أمريكا واتخذت مبطلة، أم محقة كانت سواء لصالحها
الذي الخالف األمم هيئة تنظر بأن تسمح ال أنها تعلن فرنسا أن نسمع األيام هذه نحن
أن يريد الغاصب، الظالم شأن … وحدها يهمها هذا ألن ومراكش؛ تونس وبني بينها
ومن لهذا، رأسها الحكومات أكثر فتطأطئ والغصب، الظلم يف التدخل من املحكمة يمنع
ولو قبل، من األمم بعصبة ذلك مثل أودى كما املتحدة، األمم بهيئة هذا سيودي شك غري
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يظهر ولكن كيانها، وصانت شأنها لعال األفراد، بني املحاكم تعدل كما األمم هيئة عدلت
أدركت كما األمم، بني اإلنسانية العدالة معنى لتدرك طويل؛ لزمن محتاجة األمم أن

كيانها. فحفظت األفراد، بني العدالة معنى املحاكم
… فيه بملء «ال» يقول: أن ظلم، عىل حمل إذا للفرد، يجعل الخلقي التسلح إن
األمم، مصالح عىل مرشًفا فرد كل وجعل التسامي الخلقي التسلح هذا أغراض ومن
وما املوقف، هذا تقف فرنسا بال فما وإال … العدل لتحقيق ويعمل الظلم، من يحميها
والشعب الربح؟! بنصف رشكتها ترىض فال املخزي موقفها تقف إيران يف إنجلرتا بال
أن يريدون واإلنجليز القوت، من الرضوري عىل ويحصل يعيش أن يريد فقري اإليراني
لتوسط وال الخري، إىل داع لدعوة يسمعون وال الكماليات، ويف الرتف يف املال يرصفوا
وال امللون، الرجل ضد األبيض الرجل يرتكبها مظالَم من الدنيا يف وكم غريها، وال أمريكا
اإلنسانية تجعل ولم العدل، محلها ويحل املظالم، هذه يزيل حتى الخلقي التسلح يسكت
أصحاب يهدأ وليس مستعَمًرا، امللون الرجل من وال مستعِمًرا، األبيض الرجل من ما يوًما
نفوسهم يف ليحز إنه … شاملة والعدالة متساوية، الشعوب يروا حتى الخلقي التسلح
بالظلم، تتباهى وحكومات مستبدين، وساسة جائرين، ملوًكا تنتهي؛ ال مظالَم يروا أن
رأيي ففي منهم، الباقية البقية عىل وسيقىض بعضهم، عىل قيض وقد مىض، عهد وذلك
يف األمم بعض يرقى وقد األمم، بعض تتخلف قد … دائًما األمام إىل يسري العالم أن
األمام. إىل ويسري هذا، بكل يعبأ ال العموم عىل العالم ولكن ناحية، يف وينحط ناحية،

أحد أي بحق يعرتفون ال وهم واألمراء، امللوك بمصادرات مملوءًا العالم كان وقد
بحق أخريًا اعرتف ثم شاؤوا، ما وينهبوا شاؤوا، من يقتلوا أن فلهم الحياة، يف غريهم
االستبداد من وتمنع القوانني تحميه ملكيته، ويف تعلمه، ويف حريته، ويف حياته يف اإلنسان
ظلم فال … لألمم الحقوق هذه احرتام نحو األمام إىل يسري وهو واألمراء، امللوك حتى به
وويص يرشد، حتى صغري، أخ بيد يأخذ كبري أخ وإنما دماء، سفك وال استعمار، وال

الرشد. سن يبلغ حتى األهلية ذوي من ليس من يحمي عادل
قليل بعد العالم إليه يصل أن بد وال … األسمى وهدفه الخلقي، التسلح برنامج هذا
ولكن يقتلون، وقد يفشلون، قد اإلصالح دعاة أن التاريخ عودنا وقد كثري، أو الزمن من
فينجحون، قبلهم ممن أشد وهم إليها، ويدعون فكرتهم، يحملون قوم بعدهم من يأتي

سيكون. أن أرجو ما وهذا
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… اليوم أحداث من عيلَّ مر فيما فيها أفكر لحظات، نفيس إىل أخلو أن يوم كل اعتدت
ذلك كان سواء الخلوة، هذه من فيه أتمكن لم يوًما أعد وال رس، وما ساء، ما منها سواء
دخل رحاًال صوفيٍّا أن وهي لطيفة، صوفية بقصة ذلك أذكرني وقد إقامتي، أو رحلتي يف
هنا عليه: مكتوبًا القبور شواهد بعض رأى عجبًا: فرأى … مقربتها يزور أن وأحب بلدة
فالن، يرقد هنا آخر: شاهد وعىل … يومان! وعمره ومات وألف، حج، وقد فالن، يرقد
ثالث: شاهد وعىل … أيام! ثالثة وعمره ومات هللا، سبيل يف غزوة وعرشين سبًعا غزا وقد

واحد! يوم وعمره وانترص، وحارب وغربًا، رشًقا البالد يف طوف وقد فالن يرقد هنا
من نعد ال البلدة هذه أهل معارش «إننا فقال: البلدة عمدة وسأل ذلك من فعجب
الرحالة فقال غم»، فيها يحدث ولم الرسور، فيها فشا التي السعيدة األيام إال األيام
شاهدها: عىل تكتب وأن مقابرها من مقربة يف تدفنني أن بلدكم يف مت إذا «أرجو للعمدة:
ما يوًما أجد لم ألني … املهد يف وهو ومات وألف وحج رحل وقد فالن، يرقد هنا

يرسني!».
لنفيس. فيه أخل لم ما األيام، من أعد فال أنا أما

كان ما إال فيه يجِر لم عادي يوم أنه أرى فأحيانًا … جرى فيما أفكر الخلوة ويف
موطن أعده كنت من مثًال فأرى عواطفي، ويقلق مشاعري يهز ما أرى وأحيانًا مألوًفا،
له ليس ما منه وصدر األثمان، بأرخص صداقته باع قد … عتيقة صداقة ومركز وفاء
يطمع أو حاجة، يؤمل كان يوم وفيٍّا صديًقا كان أنه وتبني والنكران، الجحود إال تفسري
جديًدا اتجاًها واتجه املجن، ظهر وقلب وتنكَّر ر تنمَّ ذلك كل زال فلما مصلحة، قضاء يف

مصلحته. له ويؤدي حاجته له يقيض من إىل
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الحياة تستأنف وأن كانت، كما شابة تعود أن تود «هل فسألتها: نفيس إىل يوًما وخلوت
التجارب مع يرجع والشباب تعود الحياة كانت «إن فأجابت: جديد؟»، من قطعتها التي
يعود الشباب كان إن أما وسهًال، فأهًال … له حصل مما استفاد قد جديد وبعقل القديمة،
فال ويبكي، ويضحك ويألم ويرس حدثت التي التجارب جديد من ويرى املايض، بالعقل
حييتها!». كالتي ثانية حياة أحيا وال جربتها أن سبق التي التجارب أجرب أال وخري …

ثانية حياة حييت لو تجاربك من تستفيد كنت «ماذا الخلوات: إحدى يف نفيس وسألت
إنما رأيت من فكل … أومن كنت كما بالناس أومن ال كنت فقلت: شبابك؟» إىل وعدت
إذا ويكرهك ويمقتك إليك، بالحاجة أحس إذا ويتملقك يعرفك وإنما لنفسه، الخري يطلب

يقول: الذي الشاعر استعقلت وقد غريك، عند الحاجة أحس

أط��ي��ر ف��ك��دت إن��س��ان وص��وَّت ع��وى إذ ب��ال��ذئ��ب ف��اس��ت��أن��س��ت ال��ذئ��ب ع��وى

يقول: إذ املتنبي؛ واستعقلت

ال��ه��ب��ل ال��م��خ��ط��ئ وألم ي��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه ق��ائ��ل��ون خ��ي��ًرا ي��ل��ق م��ن وال��ن��اس

الفضائل يف حتى يشء كل يف اإلفراط لكرهت استدبرته، ما أمري من استقبلت لو ثم
قد الطبيعي والقانون ضار، كالهما التدخني يف كاإلفراط والكتابة القراءة يف فاإلفراط …
ولكنه ويصرب يصرب فهو … دائًما يستغفل أن يسمح ال ولكنه مرتني، أو مرة يستغفل

باملؤاخذة. وقسا يفلت، لم تنمر إذا
املال من يشء ال أن الحوادث علمتني وقد املال، جمع يف جدٍّا يتعب بمن وهزأت
األوالد حتى أقاربي أقرب وإن الصحة، نفقة عىل املال جمع إذا خصوًصا الصحة يساوي

إثرائهم. سبيل يف الصحة تضيع أن يستأهلون ال
إىل احتاج كبري مشكل جد إذا أرستي إىل وأحيانًا شخيص، إىل النفس تلتفت وأحيانًا

اجتماعية. ضائقة أو خلقية ضائقة أو مالية ضائقة من حله: يف كبري مجهود
سلطة تحت وضعها أو فيها فساد فشو عند األمة يف التفكري عيلَّ يغلب وأحيانًا
فاسد، حكم نظام تحت وضعها أو الفساد، األرض يف ويعيث الحرية يكتم مستبد، حاكم

ملصلحته. الشعب الحكام يستغل
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عىل الصهيونيني هجوم أيام يل حدث كالذي ذلك، من أوسع هو فيما أفكر وأحيانًا
ال أم الهدنة أتقبل لألمة، خري أيها الحوادث هذه من فكري تعب فقد الفلسطينيني؛
يد عىل األندلس ضياع بني دائًما أقرن وكنت … ذلك غري إىل تحارب؟ أم أتسالم تقبلها؟
عىل وهؤالء هؤالء واتفاق حديثًا، الصهيونيني يد عىل فلسطني وضياع قديًما، اإلسبانيني

بجوارهم. من يساعدهم أن غري من بأنفسهم الحرب يف يقفوا أن
يغيب كيف … جمعاء اإلنسانية يف ذلك: من أوسع هو فيما أفكر أيًضا أحيانًا بل
الغاية وأن املنهزم، أو املنترص منهم سواء الجميع، رضر الحرب يف أن العالم زعماء عن
يرصف وما دماء من الحروب يف يهدر ما تساوي ال كانت مهما الزعماء إليها يسعى التي
ولكان البرشية لتقدمت اإلنسانية خري يف بذلت لو العلمية الجهود وأن أموال، من عليها
الضيق العقل وأن معسكرات، إىل انقسموا وال حرب، ميادين يكونوا ولم إخوانًا، الناس
وأن والصهيونيني، واملسيحيني واملسلمني والغرب الرشق بني فروًقا جعل الذي هو وحده

أتباعه. بني يفرق أن بحال يصح ال … وحده هلل الدين أن لرأوا عقلوا لو الناس
قوية؛ نزعة من يعرتيني ما باختالف التفكري منزع اختلف فقد حال كل وعىل

إنسانية. وأحيانًا فوضية، وأحيانًا عائلية، وأحيانًا فردية، أحيانًا
العواطف. ناحية من هذا

بحث محاولة أو علمية مشكلة تثري قراءة عقب العلمية، املشاكل تؤرقني وأحيانًا
علمية. عقدة يف

وأيضء املشكلة، هذه يف وأفكر الليل منتصف أصحَو أن إىل أحيانًا مضطرٍّا أراني بل
وأسوأ لإلشكال، حل أو جديد رأي عىل املسألة يف أعثر لعيل املكتبة إىل وأذهب النور،
كنت فيما يشتغل الفكر يظل ذاك فإذ املوضوع؛ يف كتابتي بعد نمت إذا ذلك يكون ما
ولذلك نومي، من أتنبه حتى كذلك أزال وال يوفق، ال وأحيانًا حل، إىل يوفق وأحيانًا أكتب،

الكتابة. لها أجيز وال النوم قبل القراءة لنفيس أجيز أال آليت
وقارنت وانحاللهم، وضعفهم املسلمني يف فكرت إذا الدينية عاطفتي تثور وأحيانًا
كلمة واجتماع كلمتهم وتفرق األوربيني، وغنى وفقرهم األوربيني، وعلم جهلهم بني
إىل دعتهم التي األسباب يف طويًال فكرت ثم … االجتماعية حالتهم وسوء املستعمرين،
اآلخرة منوهم الذين الدين رجال هم أم الظاملة، املستبدة حكومتهم هو هل التدهور: هذا
واإلهمال الكسل عىل حملهم الذي والقدر، القضاء يف عقيدتهم سوء هو أو الدنيا، برتك
مزمن مرض هو هل أيًضا وفكرت كله؟ ذلك غري أو كله ذلك جميع هو أو والتواكل،
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أسبابه، زالت متى يزول عارض هو أم القرون، ممر عىل ويعيش الحياة بقيت ما يبقى
اإلصالح. يبدأ نقطة أي ومن

السينما، حوادث عليها تسجل بيضاء شاشة كأنه ذهني عىل كلها األحداث هذه تمر
وكل … االبتسام يستوجب سارٍّا وأحيانًا البكاء، يستعقب محزنًا التفكري يكون وأحيانًا
موضوع كان ومهما املزاج كان مهما ولكن التفكري، وموضوع املزاج لحالة نتيجة ذلك
دفرت يف يقلب التاجر لذة وتلتذها الخلوة هذه إىل ترتاح فالنفس محزنًا، أو سارٍّا التفكري

حسابه.
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اإلسالم نظر يف االجتهاد

نستعرض وكنا باشا، الرازق عبد عيل األستاذ معايل مع املايض الشهر يف أتجادل كنت
نرشتُُه ما إىل نرجع أن ذلك دواء إن فقال: جمود، من إليه وصلوا وما املسلمني حال
ومشاكل، مسائل من ذلك عدا فيما الحق ولنا فقط، روحانية اإلسالم رسالة أن من قديًما
ورد ما بدليل مًعا، ومادية روحانية وهي ذلك من أوسع اإلسالم رسالة أن رأيي إن فقلت:
الشخصية األحوال ومسائل املالية، واملعامالت واإلجارة والرشاء البيع نظام من القرآن يف

ذلك. ونحو وطالق زواج من
إغالق يكن ولم العلماء، أغلقه أن بعد االجتهاد باب فتح هو مشاكلنا، يحل والذي
نفسية حالة مجرد كان إنما منهم، قرار وإصدار العلماء بعض باجتماع االجتهاد باب
اإلسالم عىل فخافوا باملسلمني، وعسفهم لبغداد، التتار غزو رأوا أنهم ذلك واجتماعية؛
مما األئمة برتاث االحتفاظ إىل يصلوا أن هو إليه، يصبون ما أقىص أن ورأوا منهم،
املتدهورة، النفسية لحالتهم نظًرا ذلك؛ من أكثر يؤملون ال وأنهم واستنبطوه وضعوه

نفتحه. أن نريد ونحن االجتهاد، باب إقفال هذا فسموا
الرازق عبد عيل األستاذ يراها التي النتيجة نفس إىل تؤدي الحقيقة يف ونظريتنا
كل يشمل فهو املذهب، يف االجتهاد ال املطلق االجتهاد هو نريده، الذي فاالجتهاد باشا،
يف املبنية االجتهاد رشوط املجتهد استوىف متى به العمل ووقف النص تقييد يف حتى يشء
والتقاليد، بالعرف وعلم العربية، باللغة وعلم والسنة، بالكتاب علم من الفقه، أصول كتب

ذلك. وغري الرشيعة، بمقاصد وعلم
يعطي أن يرد لم مثًال فإنه — عنه هللا ريض — الخطاب بن عمر ذلك يف وإماُمنا
اإلسالم يكن لم فلما وعدًما، وجوًدا العلة عىل الحكم أدار ألنه الزكاة؛ من قلوبهم املؤلفة
رأى وملا الزكاة، إعطاءهم وقف اإلسالم، يف دخل من لكثرة القلوب؛ تأليف إىل حاجة يف
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القرآن أن مع ثالثًا، بإيقاعه أدَّبهم واحد بلفظ الثالث بالطالق الحلف من أكثروا الناس
املسلم حد وملا املرتني، من مرة هو الثالث والطالق َمرَّتَاِن﴾ ﴿الطََّالُق يقول: الكريم
يحد ال أن نفسه عىل آىل بالقسطنطينية، والتحق تنرص قد ذلك بعد ورآه الرشب حد
أمر ثم بحده فأمر املجاعة، أيام يف ُمَزينة من مسلم ورسق الحرب، أيام ذلك بعد مسلًما
من له كثري إىل فرسقوا. أجعتموهم إنكم وقال: الفاقة، ثمن تدفع أن قبيلته وألزم برده،
ق يَُحقَّ لم العلة تتحقق لم فإذا العلة، حسب عىل الحكم يدير قلت، كما فكان ذلك، أمثال

املعلول.
النارص الرحمن عبد واقع فقد األندلس؛ يف ذلك مثل يفعل كان الشورى ومجلس
فأبى الكفارة، يف الرتتيب هو كما رقبة بتحرير العلماء بعض فأفتاه رمضان، يف زوجته
ومن وغني أمري ألنه نظًرا ذلك؛ عليه الشورى جماعة رئيس الليثي يحيى بن يحيى
بدل يوًما ستني يصوم أن وهي رادعة، عقوبة من بد فال رقبة، يحرر أن عليه السهل
فإذا القبيل، هذا من نريده الذي فاالجتهاد الرشيعة، ملقصد تحقيًقا أفطره؛ الذي اليوم

بعينني: موقُفهم ُدِرَس موقٌف للمسلمني َجد
عرص كل ويف الحارض. املسلمني موقف واألخرى: الكلية. الرشيعة مقاصد إحداهما:
عبده محمد الشيخ املرحوم عىل يرد كان ما بدليل االجتهاد، هذا إىل تحتاج مسائل تجد
الكتاب، أهل ذبيحة مثل: فيها، اإلسالمية الفتوى أصحابها يطلب جديدٍة مسائَل من
يف واالشرتاك التوفري، صناديق يف املال وإيداع إليها، الناس اضطر إذا القبعة ولبس
هو الذي العالم يف تجد التي واألقضية املسائل من ذلك ونحو الحياة، عىل التأمني رشكات
باالجتهاد تُقابَْل لم فما رشعية، أحكاًما تتطلب أحداث تظهر يوم فكل مستمر، تطور يف
يف صدًرا أوسع الفرس1 علماء وكان بالحرج، املسلمون أصيب املوقف ومجابهة العاجل
االجتهاد يساوي بما هذا رشوط من أكثروا أنهم لوال االجتهاد، لنظرية قبوًال وأكثر هذا،

املطلق. االجتهاد نريد ونحن املقيد،
الفوىض كانت وإال شخص، لكل يُْعَطى أن يصح ال نريده الذي واالجتهاد
أعضاء كبعض رشوطه فيهم تتوافر الذين والعقد الحل ألهل نريده إنما واالضطراب،
يتحمل بطبعه َمِرٌن واإلسالم ذلك، ونحو العلم رجال وبعض والشيوخ النواب مجليس

اإلمامية. الشيعة علماء يقصد 1
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بن ملعاذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي وأباح الرشيعة، مصادر من مصدًرا االجتهاد جعل فقد ذلك؛ مثل
الدنيا؛ شئون يف رأيه مع بآرائهم يجتهدوا أن للصحابة وأباح برأيه، يجتهد أن َجبَل
بأمور أعلم أنتم ملسو هيلع هللا ىلص: فقال يُثمر، لم ذلك فعلوا فلما النخل، يَؤبِّروا أال مرة أمرهم فقد
بَّاء، للدُّ كحبه ملزاجه فعلها وإنما بالدين، تتصل ال كثرية أشياء ملسو هيلع هللا ىلص فعل وقد دنياكم.
فهذه ذلك، ونحو اللحية وصبغ وااللتحاء ونوعه لبسه كطريقة قومه عادة عىل نزوًال أو
مزاجه، شخص ولكل وتقاليده، ُعْرُفه زمن ولكل يشء، يف الرشيعة من ليست أمور كلها
حنبل بن أحمد اإلمام عن روي وقد صحيح، غري خلط ببعض بعضها األمور هذه فخلُط
مسألة وهذه ملسو هيلع هللا ىلص النبي منه قطعه الذي املوضع يعلم لم ألنه البطيخ؛ أكل عن امتنع أنه
سواء يشء، كل يف به لالقتداء وحبه ملسو هيلع هللا ىلص للنبي حبه ولكن بالدين، لها صلة ال عاطفية
الدين. ال الحب إليه دعاه أمر فهو ذلك، فعل إىل دعاه غريها من أم العبادات من أكان

بألوان الحديثة املدنية فيه وتغمرنا والصناعات، املخرتعات فيه تتواىل زمن يف ونحن
يصح هل تساءلنا: مثًال الراديو ظهر فإذا اجتهاد، إىل تحتاج وكلها املسائل، من كثرية
اخرتعت فلما املشاكل، هذه يواجه نفسه والعالم يصح؟ ال أو القرآن منه نسمع أن
يف الطائرات ملرور الدويل القانون يف خاصة موادَّ يضعوا أن السياسيون احتاج الطائرات
وغري والقطارات والسفن الحديثة الربيدية النظم يف شأنهم وكذلك األخرى، املمالك جو
باالجتهاد، وأمثالها األمور هذه نقابل ولم النص، وجود لعدم جمدنا نحن فإذا ذلك،
إىل نظر غري من األوروبية للمبادئ اتباعهم إما أمرين: أحد أمام كانوا املسلمون، وتخلف
حكم، إعطاء غري من الوقوف وإما تركيا، يف كمال مصطفى فعل كما الرشيعة مقاصد

بليغ. رضر كليهما ويف
وال ر َرضَ «ال الرشيعة: كقول ثابتة؛ قواعد شيئان: لبقائه يلزم ترشيعي نظام كل إن
الجديدة، األحداث يواجه أن بها يستطيع مرنة، متموجة وقواعد وتثبته، تركُِّزه ار» ِرضَ
كحفظ الرشيعة؛ مقاصد نسميها التي الثابتة القواعد ففيه النوعان، هذان اإلسالم ويف
النظر طريق عن املرسلة املصالح كرعاية املرنة؛ القواعد وفيه واملال، والجنس النوع

تبقى. أن رشيعة تستطيع ال أحدهما أو وبدونهما واالجتهاد،
وصبغه ثوبًا رجل غصب إذا يقول: كان — هللا رحمه — حنيفة أبا أن قرأنا وقد
الحالة وكانت يوسف، أبو تلميذه جاء فلما املغصوب، قيمة عىل نَْقًصا أدخل فقد بالسواد
قيمة يزيد بالسواد الصبغ بأن أفتى رسميٍّا، شعاًرا السواد العباسيون واتخذ تغريت قد
األقدمون الفقهاء وكان الظروف، تغري األمر ولكن الحكم تغري األمر وليس املغصوب؛
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ألن الرؤية؛ خيار عنه سقط حجراته سائر دون بيت يف حجرة رأَى من بأن يفتون
هندسة واختلفت الحديثة املدنية جاءت فلما واحد، بشكل تبنى كانت البيوت يف الحجرات
وهكذا. الرؤية خيار عنه يسقط ال بيت يف حجرة رأى من أن مقتىضذلك من كان الحَجر
التوحيدي حيان أبا أن فيه فرأيت والشوامل، الهوامل كتاب يف أقرأ كنت وباألمس
بتحريمها، وآخر بتحليلها، ُمْفٍت فيها يفتي الواحدة املسألة أَن يف السبب عن مسكويه سأل
قال: ذلك، يواجه االجتهاد وأَن املكان، أَو الزمان باختالف العربة بأن مسكويه: فأجاب
بالكرة يلعب أن أراد لو امللوك من ملًكا أن بدليل للعقل تمرين نفسه يف االجتهاد أَن عىل
والحكيم أعضاءه، مرَّن قد دام ما ينجح لم أو اللعب يف نجح أهمنا ما والصولجان
حقق فقد يجدوه لم أو وجدوه فسواء عنه، يبحثوا أن الناس من وطلب اليشء خبأ إذا
حلها يف جهد من بذلوا ما يكفيهم والرياضية الهندسية بالنظريات واملشتغلون الغرض،

أخطأوا. أم أصابوا سواء
عىل فضيقوا أغلقوه، الذي االجتهاد باب فتح إال املسلمني ينقذ ال الجملة وعىل

واسًعا. أنفسهم
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وأن ا حقٍّ يراه ما يعتقد أن يف حق األمة يف فرد لكل يكون أن الديني بالتسامح نَعني
أمام املختلفة األديان أهل يكون وأن يشاء، كما دينه شعائر تأدية يف الحرية له تكون
مبادئه حيث من أنه نََر التعريف هذا ضوء يف اإلسالم إىل ولننظر سواء، الدولة قوانني
الديني التسامح يف والباحث املبادئ، هذه تحقيق يف األديان أرقى هو األصلية وتعاليمه
نفسه، اإلسالم يف املختلفة املذاهب ناحية ناحيتني: من إليه ينظر أن مضطر اإلسالم يف

األخرى. األديان ألهل اإلسالم نظرة وناحية
إال يكونوا لم ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد أي القرآن نزول عهد يف فاملسلمون األوىل الناحية فأما
املذاهب بني التعامل عىل نص نفسه القرآن يف يكون أن نتوقع ال ولذلك واحًدا، مذهبًا
تطبيق يف اختالف أو االجتهاد يف اختالف بينهم هناك يكون قد املختلفة، اإلسالمية
كلمة عليها ينطبق ال جزئيٍة مسائَل يف يكون أن هذا يتعدَّ لم ولكن اإلسالمية املبادئ
أمتي «اختالف املسلمني بني شاع ما مثل التسامح إىل تدعو مأثورة أقوال وهناك مذهب،
وشافعي حنفي من املختلفة املذاهب أهل بني الصدر سعة يف سببًا هذا وكان رحمة»
الخطأ، يحتمل صواب «مذهبي قوله: من الشافعي عن روي ما ومثل … إلخ ومالكي
من كبري قدر عىل أيًضا يدل لطيف قول وهو الصواب»، يحتمل خطأ غريي ومذهب
من أحد يكفر «ال قولهم: من املسلمني بني شاع ما أيًضا القبيل هذا ومن التسامح،
مستحل غري دام ما ذنبًا بارتكابه مسلم يكفر ال أنه أي « ُمْستَِحلٍّ غرْي بذنب القبلة أهل
محل هو فيما واألقوال واآلراء املذاهب يف املسلمون اختلف مهما أنه ذلك من وأوىل له،

منهم. أحد ر يكفَّ أن يصح فال والنظر، لالجتهاد
والنصارى اليهود سمى فقد سمح؛ نظر فهو األخرى األديان إىل اإلسالم نظر أما
وردت التي واآليات اللطف، منتهى يف تسميتان وهما الذمة، أهل وسّماهم كتاب، أهل
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املكي، العهد يف خصوًصا التسامح من كبري قدر عىل تدل الكتاب أهل يف القرآن يف
االستقبال، حسن من بيشء املكي العهد يف اإلسالم قابلوا والنصارى اليهود أن فيظهر
الكتب يؤيد القرآن أن عىل أساسه يف بنى وقد كريًما، سمًحا العهد ذلك يف القرآن فكان
ومكملة قبلها ملا وارثة اإلسالمية الرشيعة وأن أغراضها، يف معها ويتفق األخرى السماوية
ِبِعبَاِدِه هللاَ إِنَّ يََديِْه بنَْيَ لَِّما ًقا ُمَصدِّ اْلَحقُّ ُهَو اْلِكتَاِب ِمَن إَِليَْك أَْوَحيْنَا ﴿َوالَِّذي لتعاليمها
لَِّقْوٍم َوَرْحَمًة َوُهًدى ءٍ َيشْ ُكلِّ َوتَْفِصيَل يََديِْه بنَْيَ الَِّذي تَْصِديَق ـِٰكن ﴿َوَل بَِصريٌ﴾، َلَخِبريٌ
ويعقوب وإسحاق وإبراهيم كنوح السابقني األنبياء بنبوة يعرتف واإلسالم يُْؤِمنُوَن﴾،
أن ويقرر وإلياس، وعيىس ويحيى وزكريا وهارون وموىس ويوسف وسليمان وداود
اإلسالم يكون أن كله ذلك بعد غرو فال هللا، عند من وكلها واحدة تعاليمهم أساس
والنصارى اليهود مع جدال يف دخلوا إذا بأنهم أتباعه نصح لقد حتى مسامًلا سمًحا
الَِّذيَن إِالَّ أَْحَسُن ِهَي ِبالَِّتي إِالَّ اْلِكتَاِب أَْهَل تَُجاِدلُوا ﴿َوَال بالحسنى جادلوهم الدين، بشأن
َلُه َونَْحُن َواِحٌد ُهُكْم ـٰ َوإَِل ُهنَا ـٰ َوإَِل إَِليُْكْم َوأُنِزَل إَِليْنَا أُنِزَل ِبالَِّذي آَمنَّا َوُقولُوا ِمنُْهْم َظَلُموا
َفُقْل وَك َحاجُّ ﴿َفِإْن تعاىل: قوله مثل األمر أول يف املدني، العهد يف نرى بل ُمْسِلُموَن﴾،
َفَقِد أَْسَلُموا َفِإْن أَأَْسَلْمتُْم يِّنَي َواْألُمِّ اْلِكتَاَب أُوتُوا لِّلَِّذيَن َوُقل اتَّبََعِن َوَمِن هلِلِ َوْجِهَي أَْسَلْمُت
اْلِكتَاِب أَْهَل يَا ﴿ُقْل وقوله: ِباْلِعبَاِد﴾، بَِصريٌ َوهللاُ اْلبََالُغ َعَليَْك َفِإنََّما تََولَّْوا إِن وَّ اْهتََدوا
بَْعُضنَا يَتَِّخذَ َوَال َشيْئًا ِبِه َك نُْرشِ َوَال هللاَ إِالَّ نَْعبَُد أَالَّ َوبَيْنَُكْم بَيْنَنَا َسَواءٍ َكِلَمٍة إَِىلٰ تََعاَلْوا
اليهود أن يظهر ولكن ُمْسِلُموَن﴾، ِبأَنَّا اْشَهُدوا َفُقولُوا تََولَّْوا َفِإن ِهللا ُدوِن ن مِّ أَْربَابًا بَْعًضا
ويضعون يهاجمونها اإلسالمية الدعوة أمام وقفوا ذلك بعد املدني، العهد يف والنصارى
أن اإلسالم فاضطر منها والنيل لها الكيد يف الوثنيني مع ويتحالفون لخنقها الخطط
ووصف الكتاب بأهل التنديد يف القرآن نغمُة َفَعَلْت بالكيد، والكيد بالشدة الشدة يقابل
منهم املسلمني موقف فكان … أنبيائهم مع فعلوه وما اليهود وخاصة القديمة أساليبهم
يف شعائرهم يؤدوا أن والنصارى لليهود سمح فقد ذلك ومع الهجوم، ال الدفاع موقف
اإلسالم، عىل يهوديٍّا يكره بأال اليمن إىل أرسله حني جبل بن معاذ الرسول ونصح املدينة،
تحفظ وأن دينهم يتبعوا وأن شعائرهم يؤدوا أن لهم سمح نجران نصارى إىل كتابه ويف

بعهودهم. وفوا ما شئونهم يف يُتدخل وأال كنائسهم لهم
أَهل معاملة حسن من فقههم يف التعاليم هذه عىل املسلمني من الفقهاء وسار
زرادشت أَتباع عومل فارس فتحت ملا بل علينا، ما وعليهم لنا ما لهم يكون وأَن الكتاب،
فألنه الكتاب، أهل دون الوثنيني عىل اليشء بعض اإلسالم قسا ولنئ الكتاب، أهل معاملة
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حضيضها من اإلنسانية وانتشال عالجها، يجب اإلنسانية يف انحطاط الوثنية أن يرى
يحمونهم الكتاب، أهل معاملة حسن عىل تاريخهم أكثر يف املسلمون سار هذا وعىل
إنما الجزية وهذه وكنائسهم، ِبيَِعهم يف بالعبادة لهم ويسمحون الجزية، دفعوا ما
الحربية، بغريتهم يثقون وال جندوا، إذا جانبهم يأمنون ال ألنهم تجنيدهم بدل رشعت
دولهم يف املسلمني معاملة قرنت ولو لحمايتهم، املال من شيئًا القتال بدل فليدفعوا
التسامح كان حد أي إىل لتبني دولهم، يف للمسلمني النصارى بمعاملة والنصارى لليهود
الفقهاء بترشيع يفخروا أن للمسلمني ليصح حتى النصارى، عند وفقدانه املسلمني، عند

العصور. مختلف يف عليهم ذلك وبتطبيق الذمة، أهل معاملة يف األولني

النظر دققنا إذا ولكن الكريم، التسامح وهذا تتفق ال كثرية أحداث التاريخ يف حدث نعم
بني حدث الذي االضطهاد ذلك يف سواء ديني، غري أكثرها أسباب إىل ترجع وجدناها فيها
من والنصارى، اليهود من وغريهم املسلمني بني أو وبعض، بعضها اإلسالمية املذاهب
األموي العهد يف والخوارج اإلسالمية الحكومة بني فالنزاع السياسية، األسباب: هذه أهم
الناس أصلح الحكم يتوىل أن يريدون بتعاليمهم الخوارج أن سببه العباسيني وصدر
يصلوا أن ويريدون عبايس، ببيت وال أموي ببيت يعرتفون وال حبشيٍّا، عبًدا كان ولو
كيانها، تحفظ أن العباسية والحكومة األموية الحكومة فاضطرت بالقوة، مبدئهم إىل

دين. ال سياسة وهذا عليهم، والقضاء الخوارج بمحاربة الخالفة يف بيتها وتحمي
األموي العهد طول والشيعة السنية بني املسفوكة والدماء الحاد، النزاع إىل وانظر
السنة أهل أن سببه تجد أنهاًرا، تجري دماء من بسببه جرى وما ذلك، وبعد والعبايس،
يف لهؤالء حق ال أن الشيعة ويرى خالفتهم، يف الحق يرون وغريهم وعباسيني أمويني من
فالنزاع السالح، بقوة حقه إىل يصل أن عىل يعمل وكلٌّ البيت، ألهل الحق وإنما الخالفة،

دين. ال سياسة وهذه الحكم، يتوىل من عىل نزاع إذن
باسم ويتسرتون امة، هدَّ مذاهب إىل يدعون رجال الدينية بالدعوة يقوم وأحيانًا
محاربتهم، إىل فتضطر قّوتها، تنهار أن تعاليمهم سادت إن الحكومة وتخىش الدين،
الدولة عىل خرجوا ممن وكثري سياسية، حقيقة وحقيقته ديني، شكل الحرب وشكل
تحت قتلوا ممن ككثري للفرس الحكم إعادة يف الرغبة أمرهم حقيقة كانت العباسية
االضطهاد ذلك من يستثنى وقد املانوية، وبتهمة العبايس، املهدي عهد يف الزندقة ستار
دينية نظرة هذه كانت فقد القرآن؛ بخلق يقولوا لم ملن والواثق املأمون من حدث الذي
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فهو دينه، أفسد فقد القرآن وبخلق باالعتزال يقل لم من أن ظن إذ املأمون؛ من خاطئة
يف خطأ وهذا الوثنيني، إزاء األولون املسلمون فعل كما وقهًرا قًرسا العقيدة إصالح يريد

للمسلمني. جسيمة أرضار عنه نتج التفكري
بينهما فالعداء اإليرانية، والدولة العثمانية الدولة بني كان ما السيايس العداء ومن
الفرس، عىل سلطانهم يمدوا أن األولون العثمانيون يريد دينيٍّا، شكًال اتخذ سيايس عداء
يف مداه بلغ الذي البغض إىل ذلك فيؤول باستقاللهم، يحتفظوا أن إال الفرس ويأبى
ما وسجن قتل أن مملكته يف للشيعة اضطهاده من كان حتى األول سليم السلطان عهد
من كثريًا أن بدليل السياسة جرائر الدين تحميل الخطأ من ولكن ألًفا، أربعني من يقرب
سنية واحدة عقيدة تعتنق مختلفة إسالمية أمم بني حدثت السياسية الخصومات هذه

ذلك. ونحو الحكم وسعة السلطان عىل بينها الخالف كان وإنما شيعية، أو
واليهود، للنصارى املسلمني اضطهاد من التاريخ يف حدث مما كثريًا أن ننكر ولسنا
من بعض من عمياء غرية كانت ولكنها إسالمية، وغرية دينية كراهية عن ناشئًا كان
اضطهاد عن يبلغهم ملا ا ردٍّ كان أو خاطئًا فهًما الدين وفهم النظر، بضيق أصيبوا
الظلم من ولكن وفاًقا، جزاءً املثل معاملة يعاملوهم أن فيضطرون للمسلمني، املسيحيني

أيًضا. األخطاء هذه اإلسالمي الدين َل نحمِّ أن
فكثريًا اقتصاديٍّا، سببًا والنصارى لليهود املسلمني اضطهاد يف السبب يكون وأحيانًا
املالية األمور زمام والنصارى اليهود بعض اإلسالمية الحكومات تويل أن يحدث كان ما
بذل يف يرسفون كما املالية الوظائف يف وأصهارهم أقاربهم تعيني يف فيرسفون الدولة يف
واألبهة الفخفخة، وحياة والرتف، الغنى أن فريون املسلمون ينظر قليل وبعد لهم، املال
فيثور املسلمني، جانب يف والفقر البؤس وحياة والنصارى، اليهود جانب يف والعظمة،
الفاطمي، العهد يف ذلك حدث كما الظالم، االقتصادي الوضع هذا ويحطمون ثائرهم،
اليهود من لرعاياها تسامًحا الدول أكثر من أمرها أول يف العثمانية الدولة كانت وقد
ولكن األخرى، الدول يف نظري له يعهد لم ما االمتيازات، من ومنحتهم والنصارى،
روسيا من األجنبية الدول واتخذت العثمانية، الدولة لهدم معاوَل االمتيازات، هذه انقلبت
وتدبري الدسائس لنرش وسيلة لرعاياها التي االمتيازات هذه وغريها، وفرنسا وإنجلرتا
عن دفاًعا العنف؛ من كثري استعمال إىل بعُد الدولة فاضطرت الفتن، وخلق املؤامرات،

دين. ال سياسة هذا وكل حولها؛ تحاك التي الدسائس لنقض ومواجهة كيانها،
مركزهم، قوة أن فريون الدين، رؤساء تجارة والخصام، القتال سبب يكون وأحيانًا
أتباعهم، نظر ضيق يستغلون فهم عوامهم، تعصب عىل متوقفة نفوذهم، وبسطة
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إذا بأنه منهم علًما وسيطرتهم، ونفوذهم ملركزهم، حفًظا التعصب؛ روح فيهم ويبثون
واألمثلة الفانية، ومكاسبهم الوهمية، عزتهم فقدوا إخوانًا، الناس وكان التسامح، ساد

كثرية. ذلك عىل

العلم عىل حياتها بناء يف املتواصل وجدها الحرية، فهم يف تقدمها مع أوروبا فإن وبعُد
يف رشحناه الذي باملعنى الديني التسامح تحقيق عن بعيدة زالت ما العواطف، عىل ال
الشيوعيون اضطهد كيف وقرأنا أملانيا بيهود هتلر كيف قرأنا فباألمس املقال؛ صدر
يف العرب املسلمني أوربا حاربت كيف األخرية الصفحات يف ونقرأ شعائره، وحاربوا الدين
بالعواطف السياسية املنفعة أوربا تخلط كيف وعرفنا عليهم، اليهود ونرصت فلسطني،

للمسلمني. معاملتها يف الدينية
التجارب هذه طول بعد ويفهموا القوي، وعيهم يشتد أن للمسلمني فهل وأخريًا
ذلك وغري وزيدي وشيعي سني بني للخالف وجه هناك يعد لم أنه بعضها ذكرنا التي
أنه ولوجدوا محالٍّ الخالف لهذا وجدوا ما دينهم أصل إىل رجعوا لو ألنهم املذاهب؛ من
تكون ما أحوج الحارض موقفها يف اإلسالمية األمم وأن أصيل، خالف ال مصطنع خالف
جانب، كل من تُهاَجم كيف ترى وهي كلمتها، وتوحيد بينها، ذات وإصالح شعثها لم إىل
باطلهم، عىل الباطل أهل اتحد وإذا لها، الكيد وسائل من وسيلة إسالمها يتخذ وكيف

حقهم. عىل الحق أصحاب يتحد أن فأوىل
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«إن وقال: مكتبته، أسفل يف صغري درج عند الكبري العالم آيْنشتاين األستاذ مرة وقف
من أقل إنه لقال: أنصف ولو مكتبتي» إىل الدرج هذا كنسبة أعلم، ال ما إىل أعلم ما نسبة
وال والقوى، بالحقائق مملوء عالم يف نعيش إنا هو؟ يشء أي نعلم ال فإنا النسبة. هذه
فكيف فيها، شئوننا ونزاول ونلمسها فيها، نعيش التي الدنيا يف وهذا هي؟ يشء أي نعلم
من الذرة إن ونقول: ذرات، من مكوَّن العالم إن نقول: عنا؟! البعيدة األخرى بالعوالم
الذرة تكوين يف رأينا ويتغري وموجبة، سالبة كهربائية وشحنة نواة من أو إليكرتونات،
عن نعلم ال ونحن ذرية، قنابل الذرة من فنعمل ونتبجح سنوات، أربع كل يف مرة بمعدل
بالكهرباء، يشتعل واملصباح الجاذبية، لقانون تسقط األجسام إن نقول: شيئًا، حقيقتها
ولكن واستقبالها، األمواج وإيجاد والحركة، والربودة الحرارة إيجاد يف الكهرباء ونسخر
نفسها الحياة بل تستخدم، كيف نعلم وإنما شيئًا، حقيقتها عن نعلم ال الكهرباء؟ ما
نعرف وإنما حقيقته نعلم ال حولنا ما وكل فينا، تسكن كانت وإن حقيقتها، نعرف لم

و«ملاذا». «ما» نعرف وال «كيف» نعرف أخرى وبعبارة أعراضه،
نعرف ال هذه كل معنوي؟ يشء كل ما الحرية، ما القبح، ما الجمال، ما الحب، ما
ما الخوف، ما الدين، ما صفاتها، يعرف أن العقل يستطيعه ما وكل شيئًا، حقيقتها عن

الصفات. غري يشء ال الرذيلة؟ ما الفضيلة، ما الشجاعة، ما األمل،
األشياء سائر أما ومضاعفاتها، أجزاءها نعلم ثم أربعة، واثنني اثنني أن نعلم قد
عن شيئًا يعرف أن طبيعته من ليس عقًال منحنا وكأنَّا نعرفها، وال أعراضها فنعرف
حسب الحياة يف سلوكه يوجه أن — ذكيٍّا كان لو — اإلنسان يعرفه الذي وكل الحقائق
قدرة أنكروا إذ الَربَاْجَماِتزم مذهب أصحاب أنصف ولذلك وحقائقها، األشياء طبائع

للغايات. الوسائل معرفة عىل وقرصوه الحقيقة، معرفة عىل العقل
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وقوانني الجاذبية كقوانني قوانينها وضعوا إنهم ويقولون: بالعلوم يشتغلون والذين
رشح هي وحتى ألوصافها، رشًحا ولكن للحقائق، رشًحا يزعمونها ال والكيمياء، الطبيعة
ولكن، يكرهني، وفالنًا يحبني فالنًا إن تقول: إنك الباطنة، صفاتها ال الظاهرة، لصفاتها
أو العلم، معرفة من أسهل الفن معرفة تكون قد نعرف! ال والكره؟ الحب حقيقة ما
العمل عىل ونحن فهم، والعلم عمل، الفن ألن الحقيقة؛ معرفة من أسهل أخرى: بعبارة
الحقائق؛ معرفة وصعبت فن، ألنها الحياة؛ سهلت ولذلك الحقائق، فهم عىل منا أقدر
وال يصطدم، ال صحيح نمط عىل القطار صنعت إذا أنك تعلم أن تستطيع إنك علم، ألنها
النجاح ترتقب أن وتستطيع األحداث، تتقي أن اإلمكان بقدر وتستطيع عجالته، تخرج
عرضة هذه يف أنت وحتى علم، ال فن كلها هذه ألن حسنًا؛ سريًا فيه رست إذا عمل يف
بجاموسة ويصدم القضيب، عن القطار ويخرج الحسبان، يف ليس ما يحدث فقد للخطأ؛
فكيف به، تصطدم أنها مطلًقا تقدِّر لم بما سيارتك وتصطدم الطريق، يف عرًضا مرت

املجهولة؟! الحقائق
إىل وما الشعور وحقيقة والنفس العقل نعرف أن نأمل فكيف كذلك، ذلك كان إن
وراءه، حقيقة ال سخيف، وتشدق جوفاء، ألفاظ األشياء هذه عن به نتحدث ما كل ذلك،
إىل يصلون ال ألنهم ذلك؛ عن لكفوا التعريفات، ومحاولو املعاجم، مؤلفو أنصف ولو
تعريًفا لوجدتها تعريفاتهم، يف النظر دققت ولو أنفسهم، حول يدورون وإنما حقيقته،
وبخرافاتهم بعلمهم، ال بعقيدتهم يعيشون الناس وأكثر بالحقيقة، تعريًفا ال باملثل
فكيف ا، حقٍّ هذا كان إن حوله؟! ما حقيقة يدرك ال وعقلهم فكيف بعقلهم، ال وأوهامهم
عن فبحثوا أرضهم، يعرفوا لم كقوم يكون إنه هللا؟ عن البحث اإلنساني العقل يحاول

فوقهم. ما يعرفوا أن فحاولوا أمامهم، ما يعرفوا لم أو املّريخ،
تدركه ال «إنه تعاىل: هللا يف — وجهه هللا كرم — عيل اإلمام إىل ينسب ما ويعجبني
تناهت ِعَظم ِبذي ال السواتر، تحجبه وال النواظر، تراه وال املشاهد، تحويه وال الشواهد،

تجسيًما». ته فكربَّ النهايات به امتدت ِكَرب بذي وال تجسيًدا، فعظَّمته الغايات، به
الحديد: أبي ابن قول يعجبني كما

م��ح��م��د وال ال��م��س��ي��ح ع��ي��س��ى وال م��وس��ى ال وال��ل��ه
ي��ص��ع��د ال��ق��دس م��ح��ل إل��ى ـ��و وه��ـ ج��ـ��ب��ري��ل وال ع��ل��م��وا
ال��م��ج��رد ال��ع��ق��ل وال ال، ـ��ي��ط��ة ال��ب��س��ـ ال��ن��ف��س وال ك��ال،
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س��رم��د ال��ذات واح��ديُّ ك أن��ـ غ��ي��ر ذات��ك ك��ن��ه م��ن
��د ُس��جَّ األف��الك ل��ه ح��رم ع��ن ال��ح��ـ��ك��م��اء ف��ل��ت��خ��س��أ
ُم��ب��ـ��ّل��د ي��ا ق��ب��ل��ك أف��ـ��الُط وم��ن رس��ط��و ي��ا أن��ت م��ن
وش��ي��ـ��د ل��ه ب��ن��ي��ت م��ا د م��ّر ح��ي��ن س��ي��ن��ا اب��ن وم��ن
ت��وق��د وق��د ال��ش��ه��اب رأى ش ال��ف��را إال أن��ت��م ه��ـ��ل
ألب��ع��د رش��ـ��ًدا اه��ت��دى ول��و ن��ف��س��ـ��ه ف��أح��رق َف��ـ��َدنَ��ا

أيًضا: وقوله

ق��ل��ي��ال ال��ف��ـ��ك��ر غ��ـ��دا ن ال��ـ��ك��و أع��ج��وب��ة ي��ا ف��ي��ك
ال��ع��ق��ـ��وال وب��ل��ب��ل��ت ـ��ِب ال��ل��بْ��ـ ذوي ح��ـ��ي��رت أن��ت
م��ي��ال ف��رَّ ش��ـ��ب��ًرا ف��ي��ك ف��ـ��ك��ري أق��ـ��دم ك��ل��م��ا
ال��س��ب��ي��ال ي��ه��ـ��دي ال ع��م��ي��اء ف��ي ي��خ��ب��ط ت��اك��ص��ـ��ا

فلسفته، يف نفسه أجهد ما طول بعد سينا ابن — أقرَّ — الحرية من ذلك مثل ويف
الوجود، الواجب املوجود معرفة عن بالعجز تأمالته، يف أطال ما بعد الرازي الدين وفخر
غري يف حياتهما رصفا أْن وأسفا الوجود، هذا حقائق معرفة عن بالعجز هذا مع أَقّرا بل
من استقبال لو إنهما وقاال: الوفاض، خاوي السفر طول بعد منهما كل ورجع طائل،

واهم. ووهم باطل، يشء يف حياتهما رصفا ملا استدبرا، ما أمرهما
لها، عداد ال التي الكتب هذه كل يؤلف هو ثم حوله، ما كل يجهل اإلنسان! أعجز ما
الغرور هذا ذلك من واألعجب أكثرها، وحرق منها، لخجل أنصف ولو بها، يفتخر ثم
أن يزعم أو الكبري، والفيلسوف النحرير، العالم أنه فيزعم بعضهم، عىل يستويل الذي
الحق هذا فما فيها، حق ال باطلة غريه وعقيدة فيها، باطل ال حق اعتقدها التي عقيدته
عنه؟! بالصد غريهم ويعيبون به، فخًرا الدنيا ويملؤون له، ويتعصبون به، يتباهون الذي
ويعلم بطن، وما ظهر ما يعلم هللا، إال الحق يعلم وليس بحت حق أَيديهم يف ليس كال
لم جاءه إذا حتى ماءً، الظمآن يحسبه بقيعة رسابًا إال يعلم فال غريه أما والعلن، الرس

شيئًا. يجده
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الشعبيني، األدباء من سلسلة تحديد ليمكن حتى الشعبي، مرصباألدب اشتهرت قديم من
نكت أو ظريف، زجل أو زهري، والبها الجزار، كشعر لطيف، خفيف شعر من وذلك
واملرسحيات والرشبيني، سودون، وابن املوصيل، دانيال ابن به اشتهر كالذي رائعة،

الظل. خيال يف تمثل كانت التي الشعبية والقصص
الظريفة، وبالنكت أيًضا، بالزجل الشعبي األدب اشتهر الحديث ويف قديًما، كله هذا
عىل عدبة ولها العمامة، يلبس تركي، أصل من كفيًفا رجًال اآلالتي حسن الشيخ وكان
واألمراء؛ العظماء إليها يقصد املضحكخانة، تسمى سكينة السيدة حي يف قهوة وله قفاه،
وكانت العلماء، من وغريه فكري، (باشا) هللا عبد يحرضها وكان نكته، من ليضحكوا
نديم هللا عبد بعده واشتهر عريان»، يقلع «الربدان مثل: املفارقات، قبيل من نكته أكثر
باللغة بعضهما والتبكيت، والتنكيت األستاذ، مجلتي يخرج وكان الزجل، يف ماهًرا وكان
بعض وأقيمت غلبهم، األدباتية نازل إذا وكان الفصحى، باللغة وبعضهما العامية،
كانت منازلة نفسه، هو وحكى والسالح، بالعيص كاملبارزة الزجلية، للمبارزة الحفالت
بعده فجاء السلسلة، هذه واستمرت قوله، حد عىل فيها وانترص طنطا، يف وبينهم بينه
الصاعقة كانت ثم روحها، لخفة يتلقفها الشعب وكان منيتي» «حمارة صاحب توفيق

هللا. رحمهما شفيق، لحسني والسيف فؤاد، ألحمد

إىل تميل كانت القديمة املجالت أن يرى اليوم ومجالت املجالت هذه بني يقارن والذي
الفحش، وقلة املستور، األدب إىل فمالت الذوق، ارتقى ثم املكشوف، واألدب الفحش
النكت إىل تميل صارت ثم اللفظية، بالنكت تهتم القديمة املجالت أن هي أخرى وظاهرة

الذكاء. عىل تدل التي الغامضة



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

ثم أصحابها عواطف جرح تخىش وال باألسماء ترصح كانت أنها وهو ثالث وفرق
مملوءة الشعبية اللغة وكانت حرفية، برموز أو نفسها، بالنكت واكتفت األسماء، سرتت
اللغة ترقت ثم واالبتذال، والخشونة الجفاف وهي «الحرفشة» خلدون ابن يسميه بما
وأحيانًا الشعب، عقول تناسب التي السهلة وباإلذاعات جهة، من أصحابها برقي الشعبية
تسهل، الفصحى اللغة زالت وما أباظة، فكري األستاذ يفعل كما العامية، باإلذاعات
فرق من يكون ال ويكاد تتقاربان، كادتا حتى الحرفشة من وتصفو ترقى العامية واللغة

اإلعراب. إال بينهما
األحاديث ويف الشوارع، ويف البيوت يف تستعمل ألنها أحيى؛ العامية اللغة أن ونالحظ
العامية النكتة حولت فإذا النكت، يف ألطف وهي وقوة، حياة تكسبها أمور وهذه العادية،

قبل. من الجاحظ ذلك إىل تنبه كما سمجت، فصحى لغة إىل
عرفناه من وأقدم ظريًفا، تهزيئًا والرصف للنحو تهزيئها الشعبية اللغة ظرف ومن
شادوف» أبي قصيدة رشح يف القحوف «هز كتابه يف الرشبيني حسن الشيخ ذلك يف
يف كتاباته يف — هللا رحمه — الههياوي األستاذ أثره عىل وجرى النوع، بهذا مملوء فهو

وغريها. الكشكول
أبرع، فيها النبوغ ألن حسنًا؛ قبوًال الشعبية باللغة يكتب ما يتقبلون عادة والناس

أنسب. لهم وهي
واألغاني، الظريف، كالزجل مستعملة، حية أبوابها من أبواب هناك يزال وال
صالح واألستاذ التونيس، بريم محمود واألستاذ رامي، أحمد األستاذ يؤلفه ما وخصوًصا

رائعة. معاني ألقوالهم فإن الوهاب، عبد ومحمد كلثوم أم لهم تغنيه وما جودت،

وهما الشام، لغة تخالف مرص فلغة األخرى، األمة لغة تخالف شعبية لغة أمة ولكل
املقارنة ذلك عىل يدل كما وأرق، أظرف املرصية اللغة كانت وربما العراق، لغة تخالفان

… املختلفة األمم يف الهزلية املجالت بني
أقبل الشعبية باللغة مثلت إذا الرواية أن الشعبية اللغة عىل الشعب إقبال دليل ومن
مثل لها تجد لم الفصحى باللغة مثلت إذا أنها حني عىل شديًدا، إقباًال الجمهور عليها
باللغة أو العامية، باللغة يتكلمون الكتاب بعض أن ذلك عىل الدالئل ومن اإلقبال، هذا
ويستلذون الجمهور، عليهم فيقبل اإلعراب، إال العامية عن يميزها ال التي الفصحى

حديثهم.
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والفصحى الحرفشة بني الشـعبي األدب

باللغة يذاع اإلذاعة يف للفالحني ركن فتح من نشاهده ما أيًضا ذلك مظاهر ومن
العامية.

العربية وتقرب العربية، من العامية اللغة تقرب يف األمام إىل السري نشاهد حال كل عىل
السينما، ومشاهدة الصحف، قراءة وكثرة التعليم، ونرش اإلذاعة بفضل وذلك العامية، من
يشء فيها ليس فصحى لغة هي واحدة، لغة لدينا فتكون قريبًا التوافق يتم أن واملنتظر
وهذا اإلعراب، إال العربية من يميزها ال الحرفشة، من خالية عامية ولغة الغريب، من
مكافحة فيه يطلب عهد عىل قادمون ونحن خصوًصا حلها، من بد ال مشكلة اإلعراب
من نرشه يمكن فما اإلعراب، ذلك يف العقبات أكرب من أن شك وال التعليم، وتعميم األمية،

اإلعراب. مع خمس يف إال نرشه يمكن ال إعراب، غري من سنتني يف التعليم
األطفال، رياض يف سنوات ثالث أمضوا وقد — الجامعة طلبة أن نشاهد ونحن
— الجامعة يف األقل عىل وأربًعا الثانوي، التعليم يف وخمًسا االبتدائي، التعليم يف وأربًعا
متعثرين نظل املشكلة هذه تعالج لم فما الفصحى، باللغة والكتابة القراءة يحسنون ال

الطريق. يف
اإلسكان، إىل تطورها يف وتنتهي معربة، تبتدئ البدائية اللغات أن يخربنا والتاريخ

استثناء. أي يحارب الطبيعي فالقانون لغتنا، عىل يجري عليها جرى وما
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االنقالباحلديث يف خواطر

وبالحرية أوًال، بالعبودية إحساسنا به، نشعر فارق أهم وكان … العهدين بني عشنا
ومهما القوانني خالف مهما أراد ما لتنفيذ البالط من إشارة تكفي كانت قد ثانيًا،

املال. من استغرق

الجامعة يف الفساد

يف إلينا أوحي فمثًال الجامعة، يف وأنا املعنى بهذا فيها شعرت كثرية حوادث عيلَّ ومرت
أي األجانب، هؤالء يف وفتشنا فخرية، دكتوراهات بعضاألجانب نمنح أن الجامعة مجلس
األفواه انطلقت ذلك ومع نجد، فلم علومهم، يف نبغوه نبوغ أي أو مرص، بها خدموا خدمة
يف قليلة قلة واعرتضت الفخر، هذا استحقاقهم عىل والرباهني، بالحجج اإلتيان يف البليغة
العظمى األغلبية فكانت األصوات، أخذت ثم ألخرى، جلسة من املسألة وتأجلت املجلس،
إذا إنه يقولون: وكانوا منحهم، عدم بجانب الضئيلة واألقلية الدكتوراه، منحهم جانب يف
حقيقية، خدمة مرص خدموا الذين املرصيني نوابغ لبعض الدرجة فلتمنح بد، وال كان
من وكان الجامعة، يف إبقائهم وعدم يعارضون الذين هؤالء بترشيد أيًضا الوحي فنزل

كان. ما ذلك
يُسمع فال الطرقات، أو األبنية يف اإلصالحات بعض تطلب الجامعة إدارة وكانت
أن يريد امللك بأن إشارة تأتي ثم فائدة، وال صوتها، بُحَّ حتى الطلب وتكرر كالم، لها

الربق. رسعة يف تعمل منها وأكثر املطلوبة اإلصالحات كل فإذا الجامعة، يزور
الجامعات يف حتى الناس أمور أن عىل تدل التي املسائل مئات من وهكذا وهكذا

غريهم. يد يف هي وإنما يدهم، يف تكن لم والربملانات



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

االجتماعية العدالة

ويلبس األصناف، أنعم يأكل الرتف، غاية فمرتف حده، بالًغا مرص يف الطبقات نظام كان
وتتدفق فعل، جنيه املائة ذوات من مالية بورقة لفافته يشعل أن شاء وإن اللباس، أفخر
رجل ذلك إىل ثم فظيًعا، تدفًقا الشهوات وسائر والكباريهات الخمور عىل الهائلة األموال
مهلهلة ثيابًا ويلبس جوعه، به ليسد البطيخ قرش ينقي القمامة، صندوق بجانب يجلس
والترشيع الفقري، بيد واألخذ الزراعية، الثروة تحديد االنقالب فأعلن جسمه، تسرت تكاد ال
أمام وفقريهم غنيهم كلهم الناس أن أعلن ذلك جانب وإىل حالته، تتحسن حتى له،

سواء. القانون
يف الناس وتساوى الرتب، إلغاء الطبقات، بني االنقالب أحدثه الذي التقريب ومن
العدالة تحقيق هي االنقالب من الغاية إن قلت: كلمة، يف ذلك كل لخصت فإن األلقاب،

االجتماعية.

النظم أعدل

الرضورة، إليه دعت يشء وهذا الضباط، يد إىل والربملان البالط يد من القيادة انتقلت
بدستور مرص تحكم أن وهو: الطبيعي، مجراها إىل تعود الحالة أن يف كبري أملنا ولكن
داخلية، أهداًفا مرص أمام فإن لألشياء، الطبيعي الوضع هو فهذا نزيه، حر وبرملان عادل
األمور وضع أن أيًضا فيه شك ال ومما األهمية، من عظيم جانب عىل خارجية، وأهداًفا
أعدل هو نزيًها حرٍّا انتخابًا أعضاؤه انتخب الذي والربملان املختصني السياسيني يد يف

البالد. لحكم النظم

بالقدرة الشعور

أحدثت ا، حقٍّ رائعة حركتها كانت فقد بقدرتها؛ البالد شعور االنقالب نتائج من كان
املالكة القوة أن الظن كان وقد دماء، إراقة غري من ونظام هدوء يف قوة أكرب عىل االنقالب
فلما االحتماالت، لكل العديدة العدد واتخذت كبريًا، تحصنًا تحصنت قد كانت الهائلة
الثورة، نجحت فلما النجاح، إىل يدعو والنجاح بقوتهم، املرصيون أحس بلباقة، هزمت
املرتشني، عىل وحملة األغنياء، عىل فحملة الحمالت، يوالوا أَن إىل الثائرين نفوس ذلك فتح
وحملة اإلنتاج، لزيادة وحملة الزراعية، األرايض وإصالح األشجار، زراعة لتعميم وحملة
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الحديث االنقالب يف خواطر

الطبيعي سريه وأخذ بدأ وقد وجميل، حسن هذا وكل ذلك، وغري والصحة التعليم، لتنظيم
قصري. زمن يف

النفوس إصالح

القوانني، من كثريًا وغرينا ثرنا لقد النفوس! تغيري أصعب وما الظواهر، تغيري أسهل ما
نقدس ونحن طويل زمن مىض لقد النفوس، إصالح إىل شديدة حاجة يف نزال ال ولكنا
أن إىل أَحوجنا فما للصائد، الطري نظرَة باشا سعد املرحوم عرب كما إليه وننظر الحاكم،
قدميه. عىل يقف حتى بيده، ويأخذ الصغري أخاه يرعى الذي الكبري األخ نظرة إليه ننظر
ألغينا أرواحنا، تترشبه لم األسف مع فأكثرها إصالحات، من عمل ما كل ومع
واملكاتبات والجرائد املجالت يف األلقاب واختفت األلقاب، ألسنتنا عىل تزال وال األلقاب،
الدواجن وتربية األشجار، غرس إىل ودعونا الخصوصية، األحاديث يف وظلت الرسمية،
كله ذلك يكون أن أخىش ولكني اإلصالح، أنواع من ذلك وغري طراز أحدث عىل تربية
الناس باطن يف يزال ال ولكن، الديموقراطية، وأحيينا األرستقراطية وهندمنا شكليٍّا، أمًرا
معنى نفهم أن إىل شديدة حاجة يف زلنا وال والجاه، واملنصب الغنى أرستقراطية اعتبار
أن بد فال محال، وليلة يوم بني النفوس تغيري ألن طبيعي؛ وهذا الصحيح، الديموقراطية
القديم إىل يتدرجوا أن أخشاه ما وأخىش الجديد، وتألف القديم تكره حتى زمن يميض

فشيئًا. شيئًا عنه يتخلوا أن بدل فشيئًا، شيئًا

الطبول دق

قويل يؤيد مما وهذا ضعيف، املعارضة وصوت كثري، الطبول دق أن آسًفا الحظت لقد
زال قد االستبداد كابوس أن الظن وكان الظواهر. تغري تتغري لم النفوس إن السابق:
القديم، إىل رجعنا أن حدث ولكن بالنقد، املؤدبة األلسنة وإطالق األفكار، بتحرير
الصحيحة الحياة ألن له؛ يؤسف قلنا كما يشء وهو زمارين، طبالني كلنا وأصبحنا
األمة وسري واملعارضة، التأييد وهما واحد، أساس عىل ال متعارضني، أساسني عىل تبنى
صوت أخفت قد أنه وهو قاسيًا درًسا تركيا من تعلمنا وقد بينهما، من صحيًحا سريًا
العقالء وأدرك األمور، واضطربت الفساد ففشا للمؤيدين، إال القول يبح ولم املعارضني،

الدرس؟ هذا من نتعلم أن يمكننا فهل حني، بعد خطأهم
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بأناس يرضان عادة واالنقالب الثورة أن وهو باألمر، للقائمني عذًرا هناك إن نعم:
فقدموا ووجهاء سلطاتهم، َقلَّْت مرشوعة غري سلطات وذوو غناهم، ضعف أغنياء كثريين،
عىل ينقمون قد وأمثالهم هؤالء كل … مناصبهم فقدوا كبرية مناصب وأصحاب جاههم،
ما إىل حالتهم إلعادة تسنح التي الفرصة ويتمنون امتيازاتهم، من حرمهم الذي االنقالب
إذا هؤالء فمثل املضاد، العمل يف االشرتاك إىل الفرص، انتهاز يتعدون قد بل عليه، كانت
يف بنا وإذا األوىل، سريتها األمور يعيدوا حتى فساًدا األرض يف عاثوا لهم، الحبل أرخي

كان. كالذي سيئ وضع
تبيح الرضورات «إن األقدمون: الفقهاء يقول كما نقول أن من بد ال ذلك إزاء
«إن أيًضا: الفقهاء قال كما مخلصني، نقول ولكن صحيح، قول وهذا املحظورات»
زمنه حساب ويحسب فقط، بقدره الخطر حساب ليحسب بقدرها» ُر تَُقدَّ الرضورات

عسري. مطلب وهذا تنقص، وال معالجته تزيد ال حتى فقط،
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األوىل مجهوريتنا

بامللوك اليوم إىل الفراعنة عهد من السنني آالف حكمت التي مرص أن يظن كان من
وتنقلب ضحاها أو عشية يف منهم تتخلص أن تستطيع — منهم قليًال إال — املستبدين
أبو قال كما وكانوا واستغلوهم، وأذلوهم بأهلها واستبدوا امللوك حكمها لقد جمهورية؟

املعري: العالء

أج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا وع��دوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا

العسف أنواع بكل ويستغلونها والنعيم الرتف مظاهر بكل فيها ينعمون كانوا
وكانوا لهم، عبيًدا الناس يعدون كما الخاصة، أمالكهم من وقصورها مزارعها ويعدون
رؤوس يف يحكمونهم هم ثم وأرجلهم، أيديهم ويقبلون رقابهم لهم تخضع من يختارون
الناس، دماء غري عروقهم يف يجري الذي الدم أن وأشاعوا لهم، خضوعهم جزاء الناس
مثل: تؤيدهم التي األحاديث وضع عىل العلماء واستحثوا لهم، هللا اختاره إلهي دم وأنه
ويشيدوا املنابر عىل لهم يدعوا أن املساجد خطباء ووجهوا أرضه»، يف هللا ظل «السلطان
السبحة بحبات وباللعب الجمعة بصالة الناس أمام يتظاهر أن امللك ويكفي بذكرهم،
منًحا يمنحهم أن ويكفي اآلثام، من ذلك بعد يرتكب مهما الصالح بامللك يلقبوه حتى
عرق أو جبينهم عرق يمنحهم إنما أنه دروا وما بذكره، ويشيدوا بحمده ليسبحوا قليلة
وأصلوا األيام مدى عىل ملكهم أسسوا لقد حتى أموالهم، من استغله ومما أمثالهم، جباه
واللغة األدب وأفسدوا نعوتهم، وأروع ألقابهم أعظم كان فما الزمان مدى عىل سلطتهم
اللغة وملئت بذكرهم، أشاد من البارع والخطيب تملقهم، من هو الكبري األديب فكان
هذه كل األمة يف تأصلت ولذلك … والخضوع الذلة ونعوت والفخامة الضخامة بألفاظ



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

أجيال من بد وال الناس، ألسنة عىل تجري تزال ال والرتب، األلقاب إلغاء وبرغم اآلثار،
وعزتك». «سعادتك تختفي حتى طويلة

إىل الناس انقسم وبذلك الرعية، بقية ليستذلوا للملوك فخضعوا األغنياء وقلدهم
أثقاًال فوقهم ممن الشعب من الكربى الجمهرة فحملت … بعًضا بعضها يستعبد طبقات

أثقال. فوق
معانيها أسمى يف والجمهورية … بها للناس عهد ال التي الجمهورية أخريًا وجاءت
يقال وأن الصالح، بالعمل إال أحد عىل ألحد فضل ال سواء، الناس يكون أن إىل ترمي
تتطلب وهي بالرتب، ال بالكفاءات الناس تقدر وأن أسأت، وللميسء: أحسنت، للمحسن:
الحسن بني جيًدا يميز حتى القومي الوعي انتباه تتطلب بها، لنا عهد ال عسرية مطالب
الحاكم إىل ينظر املحكوم كان لقد واملحكوم: الحاكم بني العالقة تغيري وتتطلب والسيئ،
الطري إىل الصائد ينظر كما املحكوم إىل الحاكم وينظر صائده، إىل الطري ينظر كما
إىل األخ نظرة محله وتحل ذلك، كل يزول أن تتطلب والجمهورية الغلة، إىل واملستغل
الوظيفة أن إىل الحاكم ينظر وأن وإخالص، أمانة يف واجبه كل يؤدي أن وتتطلب األخ،
يكون وأن واسرتاح، غريه عبئها حمل لو يتمنى عليه ثقيل عبء وأنها ترشيف، ال تكليف
أو أسأت الكبري: للرجل يقول أن الصغري الرجل معه يستطيع ما القومي الوعي تنبه من
كبرية بمشقة إال السنني آالف عانيناه بعدما ذلك بكل لنا ومن ولباقة، أدب يف أحسنت

جهيدة. وتربية

وأساليبها الرتبية مناهج تغيري إىل الحاجة أشد يف الجمهورية أن نرى ذلك ذكر وعىل
ولذلك كتبه، يف فمهمل الشعب وأما امللوك، عىل التاريخ نبني أن تعودنا فقد … وتعاليمها
يصادرون، أو ويقتلون يحاربون، أو يساملون ملوًكا إال نرى فال التاريخ صفحات نقلب
الفلتات من فلتة نرى الصفحات من جملة وبني أَخطائهم، إىل لتنبيههم صوت يرتفع وال
إال ليس والحاكم يشء كل هو أنه الشعب تعلم كتب إىل أحوجنا فما … الشعب إىل تشري
وواجبات حقوق ذو إنسان أنه عىل الصغر من التلميذ تنشئ الرتبية يف كتب أو له، خادًما
أن سمعت لقد وجه، أكمل عىل واجباته ويؤدي أهملت، إذا لها ويثور بحقوقه يطالب
قتل هكذا أطلق إذا إنه له: فقيل بإطالقه، وأمر مدفًعا يجرب أن أراد العهد قريب أمريًا

لها! قيمة ال سلع كأنهم بعدد؟!» استلمناهم نحن «وهل فقال: الناس، بعض
قيمتنا وصغرت الداخل يف نفوسنا ضاعت أن بنا امللوك واستبداد ذلنا من بلغ لقد
وصمة كأن ويحس وخضوع، ذلة يف مرصي أنه يذكر منا املسافر فكان الخارج، يف
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األوىل جمهوريتنا

واإلحساس الرأس وارتفاع النفس عزة الصالحة الجمهورية أثر من فسيكون به، علقت
لنفسه. وعزة له فخًرا ذلك كان مرصي، أنا قال: إذا بأنه

اإلنسان فوىضيفعل ال للمصلحة بالعمل مقيدة حرية ولكنها حرية، الجمهورية إن
يشاء. ما فيها

أبناؤهم خلفهم املوت أدركهم إن وأنهم األبد، إىل ملوك أنهم يظنون امللوك كان لقد
إىل حاجة يف ليسوا وأنهم يفعلون، عما يُسألون ال وأنهم القيامة، إىل أبنائهم وأبناء
أنه يعتقد رئيسها أن فضلها أهم فمن الجمهورية أما سخط، أم ريض الشعب حكم
لم عليه سخطوا إن الناس أن يعرف ألنه … الشعب برضا رهن بقاءه وأن الشعب، من
— بينهم العدل وينرش مطالبهم يحقق أنه يظنون من ينتخبون وإنما ثانية، ينتخبوه
تصعب عريقة أرسة إىل يستند ال فهو — واملحكوم الحاكم الجانبني: من يراعى والعدل

الصالح. العمل من الناشئ الشعب رضا إىل يستند وإنما إزالتها

محلها وحلت سقطت، ملكية أن نسمع يوم وكل الجمهورية، إىل امللكية من سائر والعالم
كإنجلرتا بامللكية منها احتفظ ما وحتى الرعية، وتنبه امللوك تعسف بسبب جمهورية
يف جمهورية الظاهر يف ملكية فهي يحكم، وال يملك فيها امللك ألن بها؛ احتفظت إنما

الحقيقة.
بامللوكية، الباطن يف وتتصف بالجمهورية تتسمى حكومة الحكم أنواع وأسخف
فرحنا وما اسمها، إال الجمهورية من لها يبقى وال وتستبد، وتجور وتظلم فتعسف

املعاني؟! ساءت إذا باأللفاظ
تكون وأن األول، األساس واضعة األوىل جمهوريتنا تكون أن مخلصني لنود إنا
امللوك كان كما متني قوي سند إىل تحتاج الجمهورية إن … ومعنًى لفًظا جمهورية
يسبحون الدين رجال من باملنافقني استعانوا امللوك إن متني، قوي سند إىل يحتاجون
نشوب نظري أيديهم ويقبلون لهم يخضعون الحكم برجال واستعانوا ويكربون، لهم
الصحافة، من مساعدة إىل تحتاج الصحيحة والجمهورية الناس، أعناق يف أظافرهم
بشجاعة وتؤيد الخطأ، من رأت ما فتخطئ العدل، والقايض النزيه املحامي موقف تقف
والقلم الفكر رجال معونة إىل تحتاج كما ونزاهة، قوة يف وتنقد صواب، من ترى ما
السقيمة. ترصفاتها ويخذلون الصحيحة، الوجهة الجمهورية يف الحكم رجال يوجهون
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الرأي عىل باالعتماد إال الحكم أشكال من شكل أي يف الحكومات من الحكومة تقم لم
دولته، يف حاكم لكل يزمر وال يطبل ال نزيًها حرٍّا كان إذا إال العام للرأي قيمة وال العام،

نعم. موقف يف ونعم ال، موقف يف ال، يقول بل
الخضوع يف اجتزناه كالذي زمن إىل الجمهورية حكم تعودنا يف نحتاج ال أننا أظن
التنقالت رسعة من كوحدة العالم وأصبح أوعى واألمم أرسع الزمن أصبح فقد للملكية؛
أو بقائه عىل ويشجع ينقده أو ويؤيده العالم يعلمه أمة يف يجري ما فكل … واإلذاعات
وننتظر نشاء كما نعمل منعزل جانب يف فلسنا مسئوليتنا، نحس يجعلنا ما وهذا فنائه،
غرينا، ومن منا للحكم معرضة ولغرينا لنا مكشوفة أمورنا إنما يشاء، كما الزمان حكم
العمَل، فالعمَل للعمِل، القيمة إنما الصماء والعبارات الجوفاء لأللفاظ ذلك يف قيمة وال

املوفق. وهللا
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لكم يتحقق والتاريخ الفن مناهج غريوا
السالم

قديم فمن الحرب، خدمة يف الفن يكون أن عىل وغربيه رشقيه اآلن إىل العالم جرى
أنفسهم وتنسيهم للقتال تحمسهم الجنود أمام لتعزف الجيش يف املوسيقى استخدمت
— فاملوسيقى غريها، يفعل ال ما العواطف يف تفعل املوسيقى بأن منهم علًما املعارك، يف
كما … وتنيم وتوقظ وتبكي تضحك أن عىل قادرة الفنان يد يف — الفارابي فعل كما
عزف ثم فأضحك، — يروون كما — قانونه عىل عزف إذ الدولة؛ سيف مجلس يف فعل
اآلن إىل ونحن نائمني، سامعيه وترك خرج ثم فأنام، عزف ثم فأيقظ، عزف ثم فأبكى،
هذا وليس الصبا، كأنغام حزينة وموسيقى باند، كالجاز مرحة فموسيقى ذلك، نشاهد
قادرة ونحت، وتصوير وخطب وشعر آداب من الفنون كل بل … وحدها املوسيقى شأن

السالم. خدمة عىل وقادرة الحرب خدمة عىل
وقد … فتضحك تضحك وعينًا فتبكي، تبكي عينا يصور أن يستطيع فاملصور
وكان فيحاربون، للحرب الناس يهيئ الصليبية الحروب يف كان أنه نباتة ابن عن حكوا
عىل خطر أن إال هو فما يحارب، وأال يحارب أن بني يوًما مرتدًدا مروان بن امللك عبد
جعفر أبي عن روي هذا ومثل … للقتال يدعو وخرج فتحمس الشعر من بيتان باله

ذلك. يف ونجح الحرب خدمة يف قرونًا ظل الفن أن عىل كثرية والشواهد املنصور،
لعواطف املوسيقى إثارة من فبدال السالم، خدمة يف الفن استخدام إىل أدعو واليوم
اليوم، إىل تجرب لم نظرية وهي والتصوير، األدب وكذا … السلم لعواطف تثار الحرب،
الحقيقي السلم العالم أراد ولو بالفنون، دعمت إذا إال تفيد ال للسلم السياسية فالدعوة
… والفن التاريخ يف املناهج وتغيري التعليم برامج تغيري وهو واحد، بيشء ذلك ألمكنه
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الحروب يف واالنكسارات االنتصارات وحكاية الطلبة نفوس يف الوطنية نار إشعال فبدل
العظيمة األعمال تحكى باملفرقعات، والفرح العيد يف باملدافع الفرح األطفال وتعويد
األمم بني العالقات وتأسيس والفنون، األدب وكذلك وحمايتها، املدنية لنرش عملت التي

قومي. أساس عىل ال إنساني أساس عىل
غروب كمنظر اإلنساني، بالضعف تشعر التي الطبيعية املناظر رؤية أن يف شك وال
السلم إىل أقرب اإلنسان تجعل بالثلج املكسوة العالية الجبال منظر أو البحر يف الشمس
النغمات تقييد عىل النفس وعلماء املوسيقى علماء يتعاون أن إال علينا وما الحرب، منه
النغمات فيها تشيع التي األمة أن شك وال … وإذاعتها وتعليمها السلم عىل تبعث التي
الناس هاج مثرية قوية نغمة الطبل عىل رضبت أنت إذا ولكن الحرب، تكره السلم

بالقتال.

صحيحة وعاطفة سليم ذوق به ومن الذوق، وترقق العاطفة ترهف السلمية املوسيقى إن
غليظ بصوت إنسان يكلمك العادية الحياة يف حتى ذوق، قلة ويعدها الحروب من ينفر
الرحمة عاطفة عندك فيثري رقيق وديع بصوت إنسان ويكلمك الحربية، عاطفتك فيستثري
الرجال. صوت من والعطف الرأفة إىل أدعى النساء صوت كان هذا أجل ومن واإلنسانية،
ألنه تخاذل؛ للحرب دعوته إذا الفيلسوف أن ترى أال … الفلسفة املوسيقى ومثل
وهو األنفس؟ قتل يساوي شيئًا يجد فال الحرب مكسب وبني األرواح يف أثرها بني يوازن
العواقب يف النظر أطال من قالوا: كما فيرتاجع، للحروب الوخيمة العواقب ببصريته يرى

يتشجع. لم
ويستغل كرامتك يهني العدو إن بقولك: األمة استثر … األدب يف الشأن وكذلك
وقل الحرب، إىل مندفعة ثائرة األمة تجد املعاني، هذه وأمثال حياتك عليك ويفسد ثروتك
وأكرب مشاعرهم، وتطمنئ نفوسهم تهدأ الخري، إال هذا عمله من يريد ال العدو إن لهم:
بالدم التضحية حول دائرة األناشيد، يؤلفوا أن الناس اعتاد فقد األناشيد؛ ذلك عىل مثل
ومعان بألفاظ األناشيد ألفت ولو السحر، عمل فعملت الدماء بإراقة البالد عن والذود

العكس. ألنتجت رخيمة وموسيقى رقيقة
الحرب يف يرى الجمال عىل املؤسس والذوق الجمال، عىل تعتمد كلها الفنون إن
إلباس املمكن ومن النغمات، من أَثوابًا تلبس عادة واملعاني جماًال، السلم ويف قبًحا
غليًظا ا جافٍّ ثوبًا إلباسها ويمكن ويهدئها، النفس يطمنئ هادئًا ثوبًا الهادئة املعاني

ويهيجها. النفوس يف النار يشعل
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ما ولكن األخرى، األمم فنون عن يختلف الذي فنها لها أمة كل إن قوم: يقول وقد
تفهم جميعها واألمم أمته، تفهمه للسلم داعيًا يكون أن منه يطلب فن وكل هذا رضر

السلمية. فنونها
دون اإلسعاد يف العلم الستخدام دعوة شيئني: إىل اليونسكو يدعو أن األوان آن لقد
الحرب، دون السلم حب يف الفنون استخدام إىل ودعوة الهدم، دون البناء ويف اإلشقاء

بالفشل. عليه حكم ذلك يفعل لم فإن … القومية ال اإلنسانية العواطف إنماء ويف
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لألزهر! كنتشيًخا لو

محمد والشيخ املهدي، الشيخ إصالحه عن عجز وقد أفعل وماذا شائك، موضوع هذا
مثلهم وعجز الحديث، عرصنا يف هذا … سليم املجيد عبد والشيخ املراغي، والشيخ عبده،
ما عملت، قبلته فإذا … املنصب هذا قبول يف كثريًا أتردد كنت لذلك قبلهم، كان من

إصالحه. عىل أمكنني،
األزهر؟ رسالة ما نفيس: أسائل أني اإلصالح هذا وأول

كان لذلك اإلسالمية، األقطار يف ونرشه العايل، الديني التعليم رسالته بأن فأجيب
له شأن فال وتوابعه، الدين تدرس فقط، جامعية كلية األزهر أجعل أن البديهي من
من بدًعا األزهريون وليس املعارف، وزارة تتواله فذلك … والثانوي االبتدائي بالتعليم
بعد يتخصصون ثم أوًال، املدنية املدارس طلبة مع دروسهم تتوحد أن فيجب الطلبة،
أبذل أن أستطيع وبذلك والحقوق، والطب للهندسة غريهم يتخصص كما للدين ذلك
تعلم كانت ألنها العلوم؛ دار تجهيزية أعيد أني األمر غاية العايل، التعليم يف كله جهدي
األدب ويف اإلسالمي التاريخ ويف العربية اللغة يف وتتوسع خاص، نمط عىل ثانويٍّا تعليًما

لألزهر. إعداًدا بحق يجعلها اتساًعا العربي
للخلق مناًرا يكون أن فيجب اإلسالمي، للعالم منار األزهر أن فهو الثاني: األمر أما
ال ومعزًزا طالبًا، ال مطلوبًا املايض العهد يف كان كما األزهر أجعل أن فأجتهد والعلم،
يتطلب وهذا العالم، منها ويرتج الحكومة، منها فرتتج الكلمة يقول وشيخه مستجديًا

أمرين:
من وليس السواء، عىل للناس تيضء كالشمس فاملنارة السياسة، عن األزهر بعد األول:
األزهر أفهم فإني الحزبية، السياسة وخصوًصا ما، سياسة األزهر ينارص أن الحق
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الحق من فليس متغرية، واألحزاب باق األزهر فإن الحزبية، ال القومية السياسة ينارص
كما … معاكسة سياسة جارى ألنه ويضطهد ما، سياسة جارى ألنه األزهر ينرص أن
يضعفه هذا فإن حني، إىل حني من السياسة مع األزهر يتقلب أن الحق من ليس أنه

الناس. رأي يف
من أني كما والعلماء، الطلبة من الصالح العدد اختيار أنصار من أني الثاني: واألمر
مرصاعيه، عىل الباب فتح أنصار من ولست الجامعات، يف الطلبة اختيار أنصار
بقدر األزهريني عدد أحدد بل الدين، ومنه الخاصة، إال له يصلح ال العايل فالتعليم
الصنف هذا إىل البالد حاجة وبقدر واملنتدبني املعينني واملدرسني الطلبة صالحية
لتعليم كافية الدولة له خصصتها التي األزهر ميزانية أن وأظن الدولة، ميزانية وبقدر

تزيدها. أن الحكومة عىل وجب تكِف، لم فإن … به بأس ال عدد

تكفي النحو هذا أو آالف ستة أو آالف خمسة وجدنا الضوء، هذا يف األزهر إىل نظرنا وإذا
الطالب إليها ينتسب «تكية» الكليات من كلية أية وال األزهر فليس اإلسالمي، للعالم
تحصيل الغرض إنما … آخر غرض ألي أو القرعة، من للهرب أو فراغ، وقت لقضاء

كلية. لكل املخصصة الرسالة ألداء العلم
أسس عىل التعليم وأجعل الزمان فأساير األزهر، يف التعليم إىل ذلك بعد أتجه ثم
أجعله وال موضوع، ذي غري كالم إىل منرصًفا الطلبة جد أجعل فال … الحديثة الرتبية
الجد من األزهر طلبة عن اشتهر ما أجعل وإنما … الوسطى القرون أساليب عىل جاريًا

العرض. إىل ال الجوهر وإىل اللفظية، الشقشقة إىل ال املوضوع إىل منرصًفا

بلغة وأجعله املايض، ال واملستقبل الحارض العرص يناسب ما املوضوعات من وأختار
وعلماءه طلبته األزهر وأجعل املايض، وأساليب املايض بلغة ال العرص وأساليب العرص
علمهم فيقرصون الخارج ويف اإلسالمي العالم ويف بلدهم يف االجتماعية الحياة عىل يقفون
الشعب يفهمه الذي النمط عىل الدين إىل الدعوة اختصاصهم من ويجعلون الشعب، عىل
البالد يف القسس يفعل كما الحارضة الحوادث من ووعظهم علمهم مستمدين به، ويتأثر
شعب كل أن فكما له، متجاهلني به جاهلني العالم عن منعزلني يكونون فال األوروبية:
العلم إليه وصل ما آخر عىل إلخ وكيمياء طبيعة من دنيوية ثقافة يثقفه من إىل محتاج

حديثًا. عرًضا وعرضها الدينية الثقافة بنرش مطالبون األزهر علماء فكذلك الحديث،
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… املقرر يف ال املقروء يف االمتحان يف املراغي املرحوم وضعه الذي القرار ألغي ثم
قلة يف رغبة أرادوا؛ متى ويجادلون شاءوا إذا يرضبون الطلبة تجعل كربى زلة هذه فإن
نجاحهم كان أقل مقروؤهم كان وكلما املقروء، يف إال امتحان ال أن عىل واعتماًدا املقروء،

… التحقيق إىل أقرب
أن وأفهمهم النفس، وعزة الكرامة فيهم يبعث بسياج وعلماءه األزهر طلبة وأحيط
يعيشوا أن يف إال حق لألزهريني ليس وأن وعالوات، درجات يف الناس أزهد وطالبه الدين
األزهر رجال عىل ثم ذلك لهم توفر أن الحكومات وعىل ضعة، وال فيه ذلة ال موفوًرا عيًشا
أن فواجب الدنيا رجال أفسدت والرتقيات العالوات كانت فلنئ ذلك، بعد عما يرتفعوا أن

الدين. رجال منها يتحرز
قدًما ومضيت هوادة غري من استأصلته إصالحي، طريق يف يقف من وجدت إذا ثم
مصونة داخلية مدرسة األزهر أجعل أن استطعت لو وحبذا … اإلصالح يل يتسنى حتى
املكتبات وعلمائه ألبنائه وأفتح النافعة املحارضات فيه ألقي خارجي، عبث كل من
فيهم أتوسم العلماء من قليًال عدًدا وأختار الدار، خارج التسكع بذلك وأمنع النافعة،
يفضون الشيخ بهذا متصلة منهم طائفة كل وأجعل الطلبة عىل مرشفني أجعلهم … الخري

واملادية. النفسية ومشاكلهم بدخائلهم إليه

أنيابًا وأحد عوًدا أَصلب هو من قبلك من كان وقد خيايل، برنامج هذا إن تقول: قد
أنجح لم فإذا جديد، من سأجرب إني فأقول: بالفشل، وباء ينجح فلم منهاًجا، وأحزم
… غريي فشل إىل فشيل وضممت بنفيس وفررت بناها، من تنعي الدار تركت أيًضا أنا
أمامه ليكون جديد؛ منهج عىل الجديد الشيخ ألطلع هذا أقول أن إال يكن لم فإن

كافيًا. لكان أصلحها منها فيختار املختلفة اإلصالح وجوه
فتشفى املر يعطيك الذي والطبيب حلوة، عاقبته ولكن مرٍّا، املنهج هذا يكون قد

مرضك. فيستمر الحلو يعطيك الذي الطبيب من خري
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رائحة العتاهية: أبو قال كما ألنهم والحديث؛ القديم يف زعيم كل عماد دائًما الشباب
لم أخرى ناحية من وألنهم آمالهم، وتفتحت سواعدهم، واشتدت عضالتهم، قويت الجنة؛
تضحية وأسخى عليها، وأحرص الجديدة للدعوة أقبل فهم الشيوخ، تحجر كما يتحجروا

عرص. كل يف الزعيم عماد كانوا لذلك سبيلها؛ يف
ويحس بشعورهم يشعر ذاك إذ ألنه أطوع؛ له كانوا مثلهم شابٍّا الزعيم كان وكلما
ولهم تعاليمه وله جيلهم، ولهم جيله فله هرًما شيًخا كان إن أما آمالهم، ويأمل بآالمهم
بني جمع قد فيكون الزعماء بعض يف الحال هو كما لزمنه سابًقا كان إن إال تعاليمهم،
فإن اندفاًعا، أكثر لجيلهم مناسبتهم مع فهم التجارب، وكثرة العقل وسعة املدى بعد
املزيتني بني جامًعا ويكون اندفاعهم من ويقلل يحمسهم أن استطاع تقدميٍّا الزعيم كان

قال: إذ صربي؛ إسماعيل منهما تأوه اللتني

ال��م��ش��ي��ب ق��در ل��و وآه ال��ش��ب��اب ع��رف ل��و أواه

الشباب يف يرصخ أن شبابه ريعان يف كان وقد كامل مصطفى استطاع وبذلك
يكونوا. لم أن بعد وطنيني منهم ويخلق روحه من فيهم وينفخ فيحمسهم أمثاله

وحذره غالبًا شعوره تبلد مثل زعامته، من تقلل كثرية عوامل فتنقصه الهرم أما
مقوًدا األغلب يف يكون وبذلك … غالبًا جيله غري جيًال فهمه وعدم غالبًا العواقب من
يتصف لم ولكن الزعامة ظروف له أتيحت … زعيم شكل يف ومتخلًفا قائد، شكل يف

بصفتها.
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ولكن يتحمس االضطراب، أشد مضطرب الحرية كل حائر زماننا يف الشباب إن ثم
وإذ فيه، يكون أن يجب ماذا يدري وال فيه هو ما تغيري إىل ويطمح يتجه، أين يعرف ال
فمن عليه، تستويل التي الحرية من خريًا بالنار االحرتاق عنده يكون أن ا جدٍّ يصح ذاك
الصالحة. الوجهة ويوجهه اضطرابه ويهدئ حريته ينفي زعيم إىل يوفق أن حظه حسن
ويف تلهبه، وعاطفة يحمسه، شعور إىل أيًضا ويحتاج يقوده، عقل إىل حاجة يف وهو
قيادته؛ يف يفلحون فال وعاطفة، شعوًرا أقل كانوا وإن عقًال أكرب الشيوخ يكون العادة
الخطب وتستهويه العقل، إىل يصغى مما أكثر العاطفة إىل يصغى عادة الشباب ألن

الهادئة. الحكم تستهويه مما أكثر الرنانة

بأساليب مؤمنون ألنهم األمس؛ زعماء حذو يسريون اليوم العالم زعماء أن األسف ومن
وهذه املايض، القرن من إرث هي التي الوطنية لتعاليم ويخضعون القديمة السياسة
غري من للدماء سفك وعن بغيضة عصبيات عن تكشفت ألنها اليوم؛ صالحة غري كلها
كما ويالتها وتتضاعف تصاعديٍّا تدرًجا تتدرج متتابعة، متوالية حروب وعن حساب،

لزماننا. صالح غري كله وهذا املركب، الربح عملية تتضاعف
لخدمة الشباب ويقودون القومية بدل باإلنسانية يؤمنون زعماء لزماننا يصلح إنما

كله. اإلنساني املجتمع
جهة من هتلر وتعاليم جهة، من ومحمد املسيح تعاليم بني كالفرق بينهما والفرق
إىل الدعوة هذه تنجح وليست العرص، تناسب التي هي بحق الزعامة هذه إن أخرى،
معرض فهو مسلحني، بني أعزل كرجل تكون ألنها قومية؛ بدعوات أحيطت إذا اإلنسانية
األمن نرش عىل كلهم الزعماء يتعاون ما عند الدعوة هذه تجدي إنما لخطرهم، دائًما

اإلنسانية. إىل والدعوة
واملحافظة واالنتداب كاالستعمار جوفاء بألفاظ يؤمنون السياسيون الزعماء كان وقد

الدعوات! هذه ملثل السماح بيع أنفسها تبيع الشعوب وكانت النظام، عىل
يسمحون ال زعمائها، من وأعقل قادتها من أرقى الشعوب فأصبحت اليوم أما
بل راعيًا، الزعيم ويسمى رعية يسموا أن يحبون ال اليوم وهم األغنام قيد يقادوا ألن
شبانًا شعب كل يف وجدنا لذلك … أيًضا مواطنًا وزعيمهم مواطنني يسموا أن يريدون
شبح يروعه ال مطمئنٍّا آمنًا العالم يروا كي للسالم؛ ويدعون الزعماء عىل يخرجون
صانعي ألوامر ويخضعون الرأسماليني ينرصون حكامهم يروا أن ويكرهون الحرب،

األسلحة.
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تكتسح حتى تقوى ثم ستقوى أنها املحتم من ولكن بدئها يف زالت ما الحركة هذه
ميولهم. جنس من جدًدا زعماء عليهم وتنصب القدماء والزعماء القديمة العقلية

وزارة موظفي بتعاليم ذقونهم من يقادون أمرهم من غفلة يف اليوم زعماء إن
زعيم كل سأل فلو وإال … لزماننا صالحة تعد ولم تعفنت قد تعاليم وهي خارجيتهم
أن يمكن حيث السالح نستعمل وملاذا تخرس؟ وماذا الحرب، من تجني ماذا نفسه:
تحكيم هيئة إىل نلجأ أن يمكننا كان وقد نتحارب وملاذا املنطقية؟ الحجج نستعمل

املظلوم؟ تنصف
العواقب وخيمة الحرب أن يرى أن يف يرتدد لم األسئلة هذه نفسه زعيم كل سأل لو
األرض عىل يسفح واحد إنسان دم وأن … للمغلوب منها أكثر للغالب بل واملغلوب للغالب

… فيها وما الدنيا من أعز
املظلومة هي منهما الغالبة أن إىل متحاربتان دولتان هناك كان إذا نطمنئ كيف ثم

العكس. يحدث ما كثريًا بل الظاملة؟ ال
بالقوة، يستعيده حقه أخذ من فكان لألفراد، بالنسبة الدور هذا الناس عىل مر ولقد
بدل املحكمة إىل فلجأوا الناس تقدم ثم ذلك، نحو أو مصارعته أو دمائه بسفك إما
الظالم من فتأخذ سلطتها يف تغلو وال بالعدل تقيض املحكمة بأن علًما باليد، الحق أخذ

األمم؟! بني ذلك نفعل ال بالنا فما حقه، من أكثر للمظلوم
يف األمم وهيئة الهاي يف العدل محكمة أسسوا إذ ذلك؛ يفهمون الناس بدأ لقد
من لهما فيكون الشعوب تسندهما أن تنتظران بدائيتني الهيئتان ظلت ولكن أمريكا،

األفراد. عىل األفراد ملحاكم ما السلطان

بالزعماء، وكفر بالدنيا، وكفر بالدين، كفر يشء: بكل كفر قد الشباب أن له يؤسف مما
عقل يوافق عرًضا عرضه يمكنهم ولم شوهوه الدين زعماء أن بالدين كفرهم يف والسبب
وخري وقلبه، عقله يمألوا أن يستطيعوا لم أنهم إىل يرجع الدنيا بزعماء وكفرهم الشباب،
كما العمر قصرية كلها األشياء وهذه وكذبًا، ونفاًقا خداًعا مألوه إنما مألهما، من الزعماء

قيل:
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ع��اري ف��إن��ك ب��ه ارت��دي��ت ف��إذا ت��ح��ت��ه ع��م��ا ي��ش��ف ال��ري��اء ث��وب

وأن مخدوع، أنه الشباب وتبني رجعة ال إىل سقط الزعيم يف الرياء كشف وإذا
إليه وصلوا فإذا اإلصالح، إىل ال الحكم إىل كتفيه عىل ينهضوا أن يريدون إنما الزعماء
ال التضحية الزعيم من يريدون وصاروا حذرهم فأخذوا وجهه، يف وعبسوا له تنكروا
إىل يصلوا حتى وقلق اضطراب يف وسيظلون االنتفاع، ال الشعب ومنفعة االستغالل،

… غرضهم
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أو عدو لدفع كثريًا يتحمس ال بدائيٍّا، شعوًرا عرابي عهد يف الناس عند الشعور كان
مهما العدو أن يعتقدون كانوا فالناس … الغرور صفاته من وكن عامة، منفعة جلب
كل لدحض كافيًا كان نرش لو النبوي البريق وأن صده، عىل قادرون فاملرصيون قوي،
… استهتار ألفاظ من بك مراد قاله وما لنابليون، بك مراد حروب عند ذلك يظهر قوة،
الجريتي، قال كما األزهر، علماء فكان والخرافات، باألدعية محاربتهم ذلك عىل يضاف
باضت فرخة ألن املرصيني؛ بانتصار عقيدة الناس وامتأل البخاري، بقراءة يحاربون

قريب». وفتح هللا من «نرص عليها: مكتوب أنه زعموا بيضة
والثاني البدوي، للسيد أحدها أن زعموا خشبية، مدافع ثالثة باشا لعرابي وأهديت
إنجلرتا أقدام تزلزل أن عىل قادرة وأنها … العال عبد لسيدي والثالث الدسوقي، إلبراهيم
بدليل كبريًا اكرتاثًا الحروب بهذه يكرتث يكن لم نفسه باشا وعرابي وقنابلها، بمدافعها
هللا عبد كان فمثًال … مغفًال كان القومي والوعي كافيًا، تحصينًا البالد يحصن لم أنه
األتراك مملكة يف هي التي قربص بني محاًرصا كان اإلنجليزي األسطول أن يزعم النديم
باألسطول فتكتت واإلسكندرية قربص من القنابل أطلقت إذا وأنه املرصية، واإلسكندرية

قوله. يف يصدقونه والناس الربيطاني،
االحتالل كارثة حلت أن إىل قليل عدد يف محصوًرا القومي الوعي كان حال كل وعىل
فيهم، وتؤثر عليهم تجوز ودسائسهم األوربيني حيل كانت ذلك، عن وفضًال بسهولة،
قوبل نعم هدأوا، يهدئوهم أن أرادوا وإذا هاجوا، ويهيجوهم يحركوهم أن أرادوا فإذا
عليهم؛ هللا سلطه قدر أنه اعتقاُدهم منه َلطََّف ولكن والبغض، املقت من بيشء االحتالل

لذنوبهم.
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ثورات تقوم يوم كل وكانت بالدهم، احتالل عند الفرنسيني أتعبوا أنهم الغريب ومن
ولعل اإلنجليزي، االحتالل عند ذلك يكن ولم خرجوا، أن إىل بال للفرنسيني يهدأ لم حتى
اإلحساس يجرح ما بني وتفريقهم استعمارهم، ونعومة اإلنجليز دهاء ذلك يف السبب
فلما ذلك، ونحو ودينهم وتقاليدهم عاداتهم يف أحراًرا املرصيني وتركهم يجرح، ال وما
إىل الخاصة خاصة من الوطني الشعور موجة وسع كامل مصطفى الثاني البطل جاء
الظن سيئ وكان إنجلرتا، وخصوًصا األوربيني بأالعيب املرصيني وبرص الشارع، رجل
قلب بموته نبض مات فلما عظيًما، جهاًدا ذلك سبيل يف وجاهد يتحركونها، حركة بكل

أمني. بك قاسم يقول كما مرصي، كل
عىل الشعور التهاب يقترص ولم … التهابًا القومي الشعور فزاد زغلول سعد وجاء
الزرقاء، الجالليب وأصحاب الفالحني إىل تعداه بل واإلسكندرية، كالقاهرة املدن سكان
القول مواطن يعرف بليًغا وخطيبًا مثلهم فالًحا كان إذ املرصيني؛ مع سعد وتجاوب

فيه. يؤثر وما الشعب نفوس ويعرف الكالم، وأفانني
هددته وقد بها، يعبأوا وأال بالتهديدات يكرتثوا أال وهو للمرصيني، علَّمه آخر ودرس
فكان الرشاشة وغري الرشاشة املدافع وأطلقت واطمئنان، رضا عن فقبله بالنفي إنجلرتا
وجود كان أنه حني عىل التهديدات، هذه بكل االستهانة إىل ويدعوهم الشعب يحمس
وجود أن مع عقدة، لحل كافيًا املرصية املياه يف اإلنجليزي األسطول من واحد مركب
كلها! البالد دمرت ولو مشكلة! أي يحل ال عهده يف أصبح املرصية املياه يف كله األسطول
أراد فإذا االستعمار، أساليب وضوح يف يفهم أصبح الشعب أن ذلك من وأكثر
األلعوبة هذه فهم ومسلميهم، قبطييهم بني ليفرق املرصيني وسط يدخل أن االستعمار
أن أرادوا وإذا املسلمون، نادى كما باالستقالل األقباط ونادى عليها، وقىض بوضوح
وقاوم استغاللهم عىل قىض لها، ويهللوا ويكربوها أجنبي عىل اعتداء حادثة يستغلوا
إال ليس اليوم إليه وصلنا فما … وهكذا وماله، األجنبي دم بحرمة ونادى ضجيجهم
الحوادث ومرور وأمثالهم هؤالء يد عىل القومي الشعور وتربية األحداث لتوايل نتيجة

وأالعيبه. االستعمار أساليب فهموا حتى عليهم الكثرية
بل تكون! ما النتيجة لتكن يقولون: ثم عمل عىل يقدمون ال املرصيون أصبح واليوم
نتيجة، احتمال لكل وقرروا احتماالته ودرسوا نتائجه قدروا إال عمل عىل يقدمون ال هم
عيوب ففيه تماًما، يكتمل لم املرصي القومي الشعور إن نعم لحلها، خطة ووضعوا
األجنبية الدول لحاالت الواسعة املعرفة وعدم العمل، عىل القول زيادة عيوبه ومن …
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املخالف للوطني الصدر سعة وعدم الحزبية، يف املغاالة ومنها وترصفاتها، وعالقاتها
أمس من أنضج اليوم نحن العموم عىل ولكن ذلك، غري إىل األعمال جيد من أتى مهما
وال كان، إذا املوت نهاب ال رصنا وقد اليوم، من أنضج غًدا نكون أن األحداث وستعلمنا

التهديد. كان مهما نخاف وال لالتفاق، الحال دعت إذا نتفرق

اغتباطنا يمنعنا ال ولكن عرابي، أيام وبيننا اليوم بيننا قارنَّا إذا االغتباط كل ونغتبط
برنارد أن وأذكر سريهم، ونسري حذوهم فنحذو الوطنية يف تقدمونا من إىل ننظر أن من
«يجب فقال: استقاللهم؟» لنيل املرصيون يفعل «ماذا يوًما: سئل — هللا رحمه — شو
فما … الواسع باملعنى بريطانيون واإلرلنديون هذا إرلندا»، عملت كما يعملوا أن عليهم

حقهم! من أوضح وحقنا واللغة؟ والدين والدم الجنس يف نختلف أمة ونحن بالنا
قادة عقلية أن سببه إنما كوارث من نناله وما التضحيات هذه إىل يلجئنا الذي كل
القرن أساليب عىل جامدة تزال ال وأمريكيني وفرنسيني إنجليز من املستعمرين السياسة
يشء، كل هي الحربية القوة أن يفهمون يزالون وال األزمان، بتغري تتغري لم عرش، التاسع
واملساواة واإلخاء العدل وأن املغلوبة، باألمم ينكلوا أن استطاعوا عليها قدروا متى وأنهم
أو املستعمر من االنتفاع يريدون عندما أو الذقون عىل ضحًكا إال تقال ال جوفاء ألفاظ
وظلم تنمر، هو إنما مساواة، وال عدل فال الظروف هذه زالت فإذا األمور، تتأزم عندما
قديم سيايس بني فرق وال األحرار، وحزب املحافظني حزب بني عندهم فرق ال واستبداد!

جديد! وسيايس
لسياسة صالحة تعد ولم وحمضت، تعفنت قد االستعمار أساليب أن نرى ولذلك
لألجيال وفًقا جديدة سياسة إىل سياستهم يغريوا أن من اآلن معدى وال الجديدة، األجيال

الجديدة.
عرش الثامن القرن ثياب بل الوسطى القرون ثياب لبست إذا اليوم املرأة أن ترى أال

أضحوكة! كانت
وتغري طويًال، كان أن بعد شعرها فتقص األزمان، لتجاري السيدات تعمله فما
لم ما فهمت ألنها … السياسيني أولئك من أعقل يجعلها حني، إىل حني من أزياءها

تأقلموا. مما أكثر وتأقلمت يفهموا
الساسة! وعقلية الناس عقلية بني االنسجام عدم سببها الكثرية، الحديثة الثورات إن
يخيفوا أن ويريدون وطائرات، سيارات زمن والزمن حماًرا أو جمًال يركبوا أن يريدون …

واملفرقعات. بالسيوف يخافوا لم من بجعجعتهم
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السياسيني تخرج التي املدارس يغريوا أن — الدائمة القالقل لهذه منًعا — والواجب
كما السياسية فالجامعة األقلمة، يف دروًسا برامجها أول من ويضعوا (إيتون)، ككلية
الحرب تخرس التي أيًضا هي أنها إليها نضيف ولكن الحرب، تكسب التي هي قائلهم قال
يحل مدافع وإطالق األسطول تجريد أن أيظنون للظروف، مواجهتها وعدم بجمودها
كانوا قد تعقدها، بل املشكلة تحل ال أنها الواقع ولكن عقليتهم، هذه املرصية؟ املشكلة
اليوم قبل تنطفئ كانت التي النار ولكن ببصقة، النار يطفئون قائدهم قال كما قبل من
وهي بالحكمة، تنطفئ وإنما نفاثة، بطائرات وال رشاشة بمدافع اليوم تنطفئ ال ببصقة

… عندهم ليست األسف مع
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كاخرتاع كثري، املاديات يف وهو يكن، لم أن بعد اخرتاعه إذا اليشء، ابتكر مصدر االبتكار
ذلك. ونحو الكهربائية» و«الثالجة التليفون، واخرتاع الراديو،

باألمس، غريه اليوم والرياضيات والكيمياء الطبيعة فعلم العلوم، يف أيًضا يكون وهو
معاني بخياله ابتكر َمن الجيد فالشاعر املعاني، يف أيًضا ويكون اليوم، غريه غًدا وهو
ابتكر تمام أبا إن قالوا: وقد محدود، عدد إىل ذلك يف يوفق وقد إليها، يسبق لم جيدة
خمسة نحو ابتكر املتنبي الطيب أبا فإن مكثر، بهذا وهو جديًدا، معنًى عرشين نحو

وهكذا. وهكذا معان،
منهم، تقليًدا أكثر وأنهم الغربيني، من ابتكاًرا أقل أنهم الرشقيني عىل يعاب ومما
ونحوه املديح هي موضوعاتهم تزال ال مثًال األدب ففي والفن، العلم فروع أكثر يف وذلك
أحمد، بن الخليل جمعها التي األوزان هي تزال ال واألوزان الجاهيل، األدب موضوعات من
فلسفة هي والفلسفة االجتهاد، باب أصحابه أقفل قد والفقه وزنًا، عرش ستة يف وحرصها
وقل األوربية، املخرتعات هي بيوتنا يف نستعملها التي واألدوات واآلالت تقريبًا، اليونان

جديًدا. مخرتًعا نجد أن
بهم وملئت عذاب، أشد وعذبوا تنكيل، أشد بهم نكل بجديد أتوا إذا واملصلحون
التونيس، الدين وخري الدين، جمال والسيد باشا، بمدحت فعل كما السجون، وبأتباعهم

ذلك؟ يف الرس فما وغريهم،
فيه يعيشون الذي الحار الجو أن منها: كثرية؛ أمور إىل يرجع ذلك يف الرس أن يظهر
تغريت ملا ولذلك االبتكار؛ عدو والكسل الكسل، عىل يبعث والخمود الخمود، عىل يبعث
خليل جربان فعل كما اليشء، بعض مثًال األدب يف جددوا أمريكا إىل املهاجرين عىل البيئة
قرونًا حكموا األندلسيني بأن هذا عىل واعرتضوا وأمثالهما، مايض، أبو وإيليا جربان،
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حذوهم، ويحتذون يقلدونهم الرشق عىل عالة كانوا ذلك ومع غالبًا، أبرد بيئتهم وكانت
منهج املسلمني عىل غلب أنه السبب يكون وقد هذا، غري سبب هناك يكون أن فوجب
أكثر النقل عىل اعتماد منهج املحدثني ومنهج اليوم، إىل هللا عىل املتوكل عهد من املحدِّثني
العلم، فروع من فرع كل يف املسلمني عقول عىل املنهج هذا فخيَّم العقل، عىل االعتماد من
يرزق لم أنه ومنها الكتب، بعض يف وردت أنها نظرية صحة يف حجتهم كانت حتى
رزقوا ولو ولوثر، ڤولتري أمثال الغرب، رزق كما تحتذى، جبارة بشخصيات املسلمون

الجبابرة؟ هؤالء بأمثال يرزقوا لم ملاذا أيًضا: نتساءل ولكننا لُقلِّدوا، هؤالء مثل
وال لوثر يكون ال أن اإلمكان يف وكان مصادفة، محض هذا يكون قد أنه والجواب:
ولوثر، ڤولتري أمثال املسلمني تاريخ يف ُوجد قد يكون أن يصح قد وأيًضا ڤولتري، يكون
لتغري كانوا ولو املجال، لهم يتسع فلم املستبدون، األمراء وخنقهم بيئتهم خنقتهم ولكن
ويسخر يخذَّل ولكن املبتكر يشجع أال الرشق يف جرت العادة وأن خصوًصا التاريخ، وجه
إذا اليشء أن نرى ونحن تقتلون»، وفريًقا كذبتم «فريًقا قبل، من باألنبياء فعل كما منه،
فهل وُرفض! به واستهزئ خذل رشقي به أتى وإذا له، وهلِّل وقلِّد ع شجِّ غربي به أتى

ذلك. عىل تدل الدالئل كل إن العثرة؟ بعد والنهضة الكبوة هذه من للقيام األوان آن
نبغ من فيشجعون لرشقيتهم يتعصبون الرشقيني تجعل قد القومية فالعصبية
جموًدا، وأقل اعتداًال، وأكثر تقديًرا، أحسن يجعلهم تنبه وقد القومي والوعي منهم،
قليًال ولو السبيل هذه سلكوا ومتى الصحيح، بامليزان لها ووزنًا للحقائق، تقويًما وأكثر
جديد، وفقه جديد، أدب ذلك من لنا فكان السلف، أعمال عىل الَخَلف وبنى فيها، اندفعوا

وعقليتنا. بيئتنا يناسب جديد؛ وعلم
هو من أحدهما: فسألني مسترشقان، أملانيان رجالن قابلني يوم حزينًا كنت كم
هو من اآلخر: وسألني تصوفه؟ منه وأفهم ألقاه أن يمكنني الذي املرصي الصويف
فهل بالنفي، األسف مع الجواب فكان فلسفته؟ منه وأفهم ألقاه الذي املرصي الفيلسوف

باإليجاب؟ السؤالني هذين عىل أجيب أن ليمكنني أعيش
والعلماء به، أتيت أين من له: قيل برأي أتى فمن معيبًا، ا حدٍّ التقليد يف بلغنا قد إننا
ومنهم بالقرشة، القرشة َحذَْو الرشق قدماء يقلد من منهم الرشقيون، واألدباء املرصيون
ينظم أن قبل أو قانونًا يَسنَّ أن قبل منهم واحد كل إن حتى التقليد، كل الغرب يقلد من
هذا يف قبيل َمن فعل «ماذا اآلتي: السؤال نفسه يف يحوك نحتًا، ينحت أن قبل أو قصيدة

… عقًال له يخلق لم هللا كأن اتجه؟» جهة وأي قال، وماذا املوضوع،
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الذي فما الغربيني، عن دينًا وال خربة وال ذكاءً يقلون ال الحقيقة يف الرشقيني إن
عىل الكنيسة ضغط لعل ولكن االبتكار، بجانبه يكون أن الذكاء مقتىض وكان أصابهم؟
وكثريًا ينامون، جعلهم املسلمني مع اإلسالم وتسامح فيبتكرون، ينفرون جعلهم الغربيني
ارتفعت فضغطتها رضبتها إذا املطاط، من والكرة االنفجار، يولد الضغط إن قالوا: ما

انضغاطها. بمقدار
قدير. يشء كل عىل وهللا
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فطور إنسان لكل يكون أن ألتمنى وإني وأفطرت، وجهك غسلت نومك، من صحوت إذا
شأنًا أقل الروح فليست … املعدي بالفطور اهتمامه قدر عليه باملحافظة يهتم روحي

الروح؟! بمطالب نحفل وال بها ونحفل املعدة مطالب عىل نحافظ فلماذا املعدة، من
وسعادة، قوة يزيدك الروحي وإفطارك … قوة جسمك يزيد يوم، كل إفطارك إن
السعادة ألن الروحي؛ الغذاء هذا عىل يتوقفان فيها وسعادتك اليومية الحياة يف ونجاحك
نعدل أن فيجب نفسها، الحوادث عىل تعتمد مما أكثر عقلك وموقف إرادتك عىل تعتمد

الشقاء. عنا لنبعد يوم كل تحدث التي األحداث حسب أنفسنا
هي واإلرادة للعقل، األفكار تسممها التي التسممات تبعد أن تستطيع إرادتي إن
اإلنسان، يضايقان اللذين األعصاب ولهياج للخوف ا حدٍّ تضع أن أيًضا تستطيع التي
تلطف التي هي واإلرادة للكرب، ا حدٍّ وتضع الغضب تقف أن تستطيع التي هي واإلرادة
الذي فإذا … عمالئك وبني بينك التي الخالفات عىل وتقيض تعاملهم الذين مع السلوك
هي الروحية بالوسائل دائًما تغذيها التي القوية وروحك حميمة، صداقة وبينهم بينك
معامالت مع تتناغم التي هي الصحيحة وروحك وخداعهم، الناس غش من تمنعك التي
وعمالئك وجريانك أرستك مع حياتك تجعل التي وهي نفسك، وتسعد فتسعدهم الناس
زيت. غري من ألنها جعجاعة؛ ماكينة تكون وبدونها املزينة املاكينة كأنها لطيفة، ناعمة
تحاسب اليوم آخر يف ساعة نصف نحو يوم كل رصفك الروحي الغذاء هذا ومن

كانت. التي األغالط تتجنب وكيف صنعت، ماذا نفسك فيه

ذلك مع ولكنهم املال، جمع أَو العلم جمع يف املتواصل بالعمل إما مغمورون كثريين إن
يضمن فذلك أنفسهم، إىل الوقت بعض يفرغوا أن كله ذلك من وخري مطامعهم، عبيد
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من خري روحي غذاء نفسه إىل اإلنسان سكون إن ومالهم، عملهم من أكثر سعادة لهم
املال. جمع من وخري املتواصل العمل

وأن امليسء عن تعفو أن عىل حملك مساء، صباح تغذيته إذا الروحي الغذاء وهذا
مزاجه لك مكانه كنت لو أنك وتقدر وحالته، لبيئته طبيعية نتيجة كأنها إساءته إىل تنظر

فعلته. لفعلت بيئته ولك
مأكلك يف يومك يف حدث عما ترىض ويجعلك مطامعك، من يخفف الروحي والغذاء
يوًما كان بأنه محاسبتها عند يومك تختم ويجعلك أناس، من قابلت وما وعملك ومرشبك

السعيدة. الحياة حلقة إىل يضاف سعيًدا
عوامل من عامًال املال كان فإن السعادة، يسبب وحده املال أن ظن من ويخطئ
املائة يف التسعني السعادة من تسبب النفسية فالحالة املائة، يف عرشة يساوي السعادة
ذلك ومع عظيًما، مبلًغا منه بلغوا وقد الربح وراء يجدون نراهم الناس من وكم الباقية،

ونفسهم! بروحهم أشقياء هم
قصور له وبنيت األرض، كنوز له أوتيت — السالم عليه — سليمان أن ويحكون

الروح. لسعادة إال قيمة وال عبث، كله هذا إن يقول: كتب ذلك ومع فخمة،
الشمس، لطلوع يبتهج فإنه الناس، من كثري من حاًال أسعد الطفل قلب كان وربما
يف تطري الطري من ويعجب الرياضية، لأللعاب ويبتهج يلعبها، الصغرية للعبه ويبتهج
كربنا نحن فإذا جبل، ومنظر بحر، منظر من الجميلة، الطبيعية للمناظر ويفرح السماء،
لنا تبني الوفاة حرضتنا وإذا غذائها، لعدم نفوسنا وجفت الجميلة، العواطف هذه فقدنا

أوهام. يف نعيش كنا أننا

املناظر وحب للناس، الخري فحب الواسع، بمعناه الحب من أحسن الروح يغذي يشء وال
غذاء. هذا كل أمكن، ما الناس إسعاد وحب جميل، يشء كل وحب الجميلة،

يف لروحهم، غذاء يشء كل يف معه يجدون ما امللكات من منحوا الناس بعض إن
جالها، إذا والنهار تالها، إذا والقمر وضحاها، والشمس وجريانه، واملاء ونرضته، الزهر

… َغَشاها إذا والليل
الشهوات أو وجمعه، املال إال يهمهم ال فاسد خيال هذا أن يرى الناس وبعض

أبصارهم. الناس بعض يف عميت كما قلوبهم عميت قد أولئك وإرواؤها،
للعلم فتجعل املادي، طعمه غري جديًدا طعًما يشء لكل تجعل الروحية الحياة إن
يجد الطعم بهذا وهو ذاقه، من إال يدركه ال طعًما، وللعواطف طعًما، وللمناظر طعًما،
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ليست الروحانية نفسه ألن بالناس؛ االجتماع لذة عن تقل ال قد لذة أحيانًا الوحدة يف
املادية. النفس فراَغ فارغة

خرس أيًضا ولكنه وصناعاته، بمخرتعاته كثريًا كسب قد اليوم العالم أن األسف ومن
العنيف الرصاع هذا كان ما روحانيته يف قليًال رقى ولو ومعنوياته، روحانيته يف كثريًا

… غاشمة ذرية قنابل وال قاسية حروب كانت وال األمم، بني
زاد فيها توازنه اختل فإذا وعقله، وقلبه يده فيه تعادلت إذا إال يصح ال العالم إن
يسري ثم الثالث القوى هذه به تتعادل منهج عن يبحث أن إال عالج له وليس شقاؤه،

عليه.
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أمي!

ولم كانت، وكذلك وفراعته، وقوته الجسم ببدانة املنوفيات وامتاز منوفية، أمي كانت
قد القراءة تكن ولم أمية، وكانت منها، ورثته ما وهو نظرها، قرص إال عيب من بها يكن
كاتبن ُعلِّْمَن إذا أنهن ويعتقدون بهن، الظن يسيئون كانوا الناس ألن البنات؛ يف فشت
أن لهن ينصحون قديم ومن لهن، أحصن األمية عىل فبقاؤهن الغرام، برساالت عشاقهن
علمهن الناس من تشجع ومن والنسج، الطبخ يتعلمن فإنما تعلمن وإذا بيوتهن، يلزمن
النساء املعري العالء أَبو نصح وهكذا الحديث، ويروين القرآن قراءة ليعرفن القراءة

فقال:

وق��راءة ك��ت��اب��ة وخ��ـ��ل��وا ن وال��رد وال��ن��س��ج ال��غ��زل ع��ل��م��وه��ـ��ن
وب��راءة ي��ون��س ع��ن ي��ج��زي ـ��الص واإلخ��ـ ب��ال��ح��م��ـ��د ال��ف��ت��اة ف��ص��الة

بني الفرق من فكم املرأة، تعليم بعدم األعىش» «صبح كتابه يف القلقشندي ونصح
الجامعة، إىل حجاب غري من تخرج اليوم املرأة أمي رأت فإذا اليوم، وزماننا أمي زمان
والطب الهندسة يف األبناء وتزاحم بالالتينية، وحتى والفرنسية، باإلنجليزية وترطن

العجب. كلَّ لعجبت واآلداب والحقوق
وفقرية غنية مختلفة، طبقات ومن بيوت، من فيها ما كثرة عىل حارتنا كانت ولذلك
الفطري بالعقل يختلفن فإنما اختلفن، إذا وهن تكتب، أو تقرأ امرأة بها ليس ومتوسطة،
احتاجت وإذا لها، يقرؤه من استدعت أقاربها، أحد من خطاب جاء فإذا الفطري، والخلق
من وينتهي األزهر، من يحرض حتى أخي انتظرت ذلك، نحو أو للتسلية كتاب قراءة إىل

وليلة. ليلة ألف لهن ليقرأ البيت يف ممن وأقاربها هي فتتحلق … العشاء صالة



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

أن أبي مذهب كان فقد أختي؛ هي والكتابة القراءة تعلمت الحارة يف بنت أول وكانت
بعد ولذلك القرآن، جميًعا يحفظهم ثم القراءة، وإناثًا ذكوًرا وأقاربه وبناته أبناءه يعلم
فبنات الحارة، بنات سائر أما بالسيوفية، للبنات مدرسة أول إىل أرسلها بنفسه علمها أن
«املعلمة»، إىل يرسلن كن واملتوسطني األغنياء وبنات مطلًقا، يتعلمن ال منهن الفقراء
الحي، لبنات صالته تخصص وسًطا بيتًا وتستأجر الخياطة تجيد امرأة هذه واملعلمة
سن إىل تصل حتى كذلك البنت وتستمر فن، إىل فن من فيها وتنقلهن الخياطة تعلمهن
هللا يرزقها حتى وتمكث املعلمة، عن أيًضا فتحجب الزواج، سن األصح عىل أو البلوغ،

بالزواج.
وهي أشكالها، أبسط عىل الخياطة وتجيد الطهي تجيد فهي … أمي كانت هكذا
أو أهلها لزيارة إال كذلك تخرج وال وبرقع، بمالءة إال تخرج أن تستطيع ال محجبة
من أحًدا تجالس أن وال شباك، من تنظر أن لها يصح ال البيت يف كانت وإذا أقربائها،

حجاب. وراء من كلمته الزير، ليمأل البيت إىل السقاء جاء وإذا الغرباء،
وكلمته حجرتها إىل أمي تدخل فلم إليه، تفطن لم وهي مرة جاء سقاء أن وأذكر
أَن إىل اضطرت حتى وشتمها وخاصمها فنازعها املنظر، هذا أبي ورأى القرب، عدد يف

سنتني! نحو ذلك واستمر بأوالدها، أهلها بيت يف تغضب

للتقاليد، تبًعا تربينا آخر، ليشء ال الجاري، والعرف للتقاليد تبًعا تأتي ما تأتي وهي
تناسبه، ال وقد املريض تناسب قد بلدية، وصفة تصف تأتي امرأة فكل أحدنا مرض فإذا
تجربة وال علم عىل ًسا مؤسَّ ليس الركة» «طب يسمى طب كله ذلك من تكوَّن حتى

طبٍّا! فكانت حدثت مصادفات هي إنما صحيحة،
المتناعي هللارشها وقاني وإنما بطبيب، يل يدع فلم مرة بالحمى مرضت أني وأذكر
مرًضا املريض وكان العجز، بحكم البيت عن الخروج وعدم الطبيعة، بحكم األكل عن
وال وقاية وال له عزل فال يتحدثن، حوله النساء ويجلس باليد، عليه ويسلم يزار معديًا
بالقدر إيمان ذلك إىل يضاف مزعجة، كثرة العهد ذلك يف الوفيات كثرت ولذلك ذلك، نحو

عمره. لطول حيى حيى، ومن أجله، النتهاء مات مات فمن له، حد ال
عرس الوحيد لهوهن وإنما تمثيل، وال سينما فال ا، خاصٍّ لهًوا لهن أن أعرف ولم
يف يقام زار أو الطبلة، عىل ويرقصن للنساء يغنني مغنيات نساء فتأتي الحارة، يف يقام
إطالة يف السبب كان وهذا لهوهن، كل وهذا آخر، نوع من رقًصا فيه فريقصن الحارة،

عنهن. يفرج حتى فيه، اللهو وتنويع العرس، أيام
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أمي!

للنساء، األيام وبعض للرجال، األيام بعض فيه يخصص حمام بيتنا بجوار وكان
الصغار األطفال بأخذ فيه لهن ويسمح النساء، أيام يف أحيانًا إليه تذهب أمي فكانت
تيرس ما ليقرأ صباًحا، يوم كل يأتي حارتنا يف ساكنًا أعمى فقيًها أمي ورتبت معهن،

اليوم. محله الراديو حل الذي وهو القرآن، من
من يلزمنا ما بكل تقوم أمي فكانت خدم، وال بطباخ لنا تسمح ال حالة يف وكنا
حوائجها لها ويقيض الكبرية، أختنا ذلك يف يعاونها ذلك، وغري وكنس وغسل طهي
ألنه مرهًقا ذلك يكن ولم املنزل، لتدبري عماًدا بذلك فكانت الكبري، أخونا الخارج من
أصناًفا وال يوم كل لحًما يكون أن برضوري فليس بسيًطا، تحضريًا يحرض بسيط أكل

كثريًا. تعبًا تنظيفه يف يستدعي كثري فرش عندنا وليس متعددة،

محبوبة لوداعتها كانت حتى كبري، بمقدار الوداعة فيها يشء أظهر فكان أخالقها وأما
هذه وإىل الزيارة، من فيه يكثرون لهن، محطٍّا بيتنا نساؤها يتخذ الحارة، أهل من
لم ولو لها، حكي إذا الحديث وتصدق حلف، إذا بائع أي تصدق فهي السذاجة، الوداعة

الناقد. العقل يقبله
أطفالها، وسمر زوارها وقت بذلك تمأل وحكايات، قصص من الحديث حسنة وهي
ننام ال أن واعتدنا وأمثال، وقصص أخبار جعبة بذلك فكانت أمها، عن ذلك ورثت وقد
لينة فهي أبي، مزاج مع مزاجها وتعادل قصصها، من قصة أَو أخبارها من خرب عىل إال
من بمقدار تحلت وقد أبينا، شدة عند إليها نهرع كنا ولذلك شديد، قاس وأبي رحيمة،
العرصية املرأة تستطيعه ال مما خصامه، وكثرة شدته عىل أبي فتحملت كبري، الصرب

اليوم.
يمسك الذي هو يشء، كل فيه األب فكان السلطة، أبوي بيت يف تعيش أمي وكانت
ال وفيما نأكل فيما يستشار الذي وهو أخالقه، عىل يرشف الذي وهو البيت، ميزانية
وعدم بالخروج ألمي يسمح الذي وهو نلبس، وما نأكل ما لنا يشرتي الذي وهو نأكل،
يشء كل هو كان الجملة وعىل نوع، دون الحديث من نوًعا يحب الذي وهو الخروج،
يجمع ينفق، أو يقتصد الذي وهو أمره، بجانب أمر وال رأيه، بجانب رأي ال البيت، يف
عرصها يف البيوت أغلب أَن الرضا عىل حملها وقد اإلنفاق، وقوة الكسب قوة يديه يف
به كان واحًدا بيتًا خال مثيالتها، إال تجد فال حولها تنظر فهي النمط، هذا عىل كان
التي وهي البيت، سيدة هي كانت صبية فتاة فتزوج العجوز زوجته ماتت عجوًزا رجًال
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معروفة األرسة تاريخ يف األبوية والسلطة ويطيع، يسمع سنه لكرب وهو وتنهى، تأمر
الدكتاتورية، بطابع عادة األبناء يطبع وهذا تقريبًا، البيوت كل عليها مرت مشهورة،

جديدة. أًرسا ألنفسهم كونوا إذا املطلقة السلطة آبائهم من يرثون فهم
لرغبتهم الرجال وبني سلطتهن، السرتداد النساء بني عوان حرب هناك كانت ولذلك
عظيًما انتصاًرا املرأة فيها انترصت بثورة، تكون ما أشبه الحرب هذه كانت السلطان، يف
تحكمه. امرأة إىل البيت يحكم رجل من األرس من كثري يف الحال وانقلبت الرجل، عىل

ثروة لها تكون أن عىل تحرص فليست املال، يف جشعها عدم أمي مزايا من وكان
أبي، من إرثها يف تطمع لم نفقاتها بكل أقوم أني ووثقت إيلَّ أنست ملا ولذلك كبرية،

الثمانني. بلغت حتى وعّمرت واختيار، رضا عن ألوالدها عنه وتنازلت
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كتاب

بن الدين محيي غري وهو العربي، بن بكر أبو ألفه قيم كتاب عىل األيام هذه يف عثرت
(العواصم اسمه الكتاب وهذا كثرية، فوائد منه واستفدت به فأعجبت قرأته وقد العربي،
(الهوامل كتبه أحد سمى إذ التوحيدي؛ حيان أبي من االسم هذا أخذ ولعله القواصم)، من

والشوامل).
بعض كان الخامس القرن من الثاني النصف يف أنه عىل الكتاب هذا من واستدللت
النصوف أهو إليه، الوصول منهج وما الحق أين أمرهم يف يحارون الناضجني العلماء
من عرصهم يف كان ما ذلك إىل ودعاهم إلخ، … االعتزال؟ أم التشيع أم الفلسفة أم
يف الحرية هذه حار وقد القتال؛ إىل أحيانًا أدى مما كلها املسائل هذه حول الجدل كثرة
بلدة من يرحل أن إىل الفكرة هذه دعته وقد وغريهما، فورك وابن أيًضا الغزايل زمنه
ويعرف ويباحثهم العلماء بجبابرة ليلتقي العربية؛ األقطار سائر إىل باألندلس إشبيلية

الحق. أين
سنوات، خمس منذ تصوف قد وكان دمشق، يف بالغزايل التقى رحلته أثناء ويف

زمنه. يف املتبعه الطريقة عىل جريًا كتبه؛ بعض عليه وسمع وناقشه فسأله
البدن عالقة عن تطهر إذا القلب إن طريقته: رشح يف الغزايل قاله مما وكان
لها بالتجربة إال تدرك ال أمور وهذه الحقائق، له انكشفت للمعقول وتجرد املحسوس
الحجب زوال عند فيه املعلومات لتجيل مستمد صقيل جوهر القلب أن وذلك أربابها؛ عند

وغريه. صدأ من الحجب زوال عند املحسوسات فيها ترتاءى كاملرآة عنه،
هذا يرضه فلم الفكِر، مستقلَّ العربي ابن كان ولكن بخطه، هذا الغزايل له كتب وقد
وقد والبدن، الروح بني العالقة قطع يصح ال بأنه بديًعا ا ردٍّ عليه ورد الغزايل، من الكالم
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يقطعون وال الدين، أمور يبارشون كما الدنيا أمور يبارشون والصحابة ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان
والبدن. الروح بني

عىل نصه ثم املختلفة، املذاهب تاريخ الكتاب هذا من استقيتها التي الفوائد ومن
معرفة يف اعتمادنا كان فقد قبل؛ من عرفنا ما يغاير ال قوًال وقوله الصفا، إخوان كتاب
ألسمائهم، وتعديده واملؤانسة اإلمتاع كتابه يف التوحيدي حيان أبو رواه ما عىل مؤلفيها
الصفا، إخوان أنفسهم لقبوا القضاة من أربعة مؤلفيها إن قال: فقد العربي ابن أما
هؤالء أسماء لنا يسمِّ لم أنه األسف ومن رسالة، علم كل يف رسالة خمسني وجمعوا

الغوامض. من كثريًا لنا لجىل سماهم ولو األربعة، القضاة
يف الصفا إخوان فعل كما — والفلسفة الدين بني الجمع محاولة أن رأيه ومن
محاولة — الدين تنايف ال الفلسفة أن بيانهم يف سينا وابن رشد ابن فعل وكما رسائلهم،
وذاك املحض، العقل عىل تعتمد هذه خاص، مسلك والفلسفة الدين من لكل إذ فاشلة؛
عىل يعتمد وذاك العقلية، والحجج املنطق عىل تعتمد وهذه املحض، القلب عىل يعتمد

نجاح. إىل تؤدي ال بينهما الجمع فمحاولة القلب، إىل واإلصغاء الكون يف النظر
واعتقاده التاريخية الحوادث بعض تفسري يف استقالله الكتاب يف ما ألطف ومن
بني ذلك يف فرق ال الباطل، من كثريًا إليه ويضيفون الحق بعض يروون املؤرخني أن
مجوسية نزعتهم أن الربامكة نكبة يف السبب أن مثًال فعنده وغريهم، قتيبة وابن املسعودي
بعد املساجد يف الكثري البخور يطلقون كانوا أنهم وسائلهم ومن املسلمني، بني يبثونها
كعادتهم لها تعظيًما املباخر يف النار إشعال إىل منهم قصًدا بالخلوق؛ تطيب كانت أن
من الكالم علم ينتحل من يحرضه منتظًما مجلًسا عقدهم أيًضا وسائلهم ومن املجوسية،
هذيل كأبي املعتزلة من ثمانية عضًوا، عرش أربعة املجلس لهذا اختاروا وقد أصحابهم،
يف ويتحادثون املجوس، قايض املوبذان رأسهم وعىل املعتمر بن وبرش والنظَّام العالف
عويصة فلسفية وأشياء وأسبابه، العشق كتعريف بالدين عالقة لها تكون ال قد أشياء
رجاالتهم ومن ذلك، ونحو ظلًما كان منه وقع لو ما عىل قادر هللا هل يف كمناقشتهم
اليونانية الكتب ترجمة وسائلهم ومن وأمثالهم، الراوندي وابن والجاحظ املقفع، ابن
قىض الرشيد هارون أن يف السبب هو وهذا والدين، تتفق ال أشياء فيها ودسهم الفلسفية

وقتلهم. عليهم
عليه وبناء يزيد، وابنه سفيان أبي بن معاوية خالفة صحة يف املستقل وكرأيه
جده برشع قتل إنما وأنه فيها، حق له ليس الرشعية الدولة عىل ثورة الحسني فخروج

السالم. عليه —
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الكبرية الرحلة هذه بعد ثم الكتاب، يف املبثوثة الجريئة اآلراء من غريه إىل وهكذا
طريق عن إليه وصل وما الحق من اعتقده ما إىل مطمئنٍّا بالده إىل رجع منها واالستفادة

املستقل. بحثه
كان ما ففعل القضاء، وولوه عودته وأكرموا حسنًا استقباًال بلده أهل استقبله
يف وحزم واألعيان، األمراء من كانوا ولو الظاملني عىل وشدة الحق يف رصامة منه: ينتظر

املنكر. عن والنهي باملعروف األمر
بالخزينة يكن ولم تهدمت، منه جهة بنيان إىل احتاج إشبيلية سور أن أعماله ومن
السور، لبناء وبيعها األضحى عيد يف ضحاياهم بجلود التربع الناس عىل ففرض مال،
عنه رويت وقد القضاء، من عزله وطلبوا داره ونهبوا عليه ثاروا ثم كارهني، فقدموها
عليه فقبض بلده، من الخروج إىل أخريًا واضطر ذلك، حول كلها تدور قضائية أحكام
وحمل ٥٤٣ سنة قليل بعد فمات رسحوه ثم سنة، نحو وحبسوه مراكش يف املوحدون

هللا. رحمه بها، فدفن فاس إىل ميتًا
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الذرة عيدان

يف غريه وفاق وترعرع نما قد العيدان من قليًال عدًدا فرأيت ذرة مزروع حقل عىل وقفت
القامة، قصري العيدان من قليًال عدًدا كذلك ورأيت الكيزان، من يحمله ما وكثرة الطول
تبلغ لم متوسطة فعيدان الحقل أغلب أما قليًال، إال الكيزان من يحمل ال البنية، ضعيف

الضعف. يف الثانية وال النضج يف األوىل الدرجة
اإلنسان؟ كذلك أليس

قليلة وحفنة فسمهم، شئت ما أو وعظماء نوابغ يعدون الناس من قليلة حفنة
وأما األنفس، بشق إال للحياة يصلحوا ولم بنيتهم وضعفت عقلهم ضعف الضعفاء، من
انحط كما انحطوا وال األولون بلغه ما يبلغوا لم فأوساط الناس من األعظم السواد

اآلخرون.
والقرى، الصغرية واملدن الكبرية املدن يف برشية، جمعية كل يف كذلك ونراهم
حقارة وبمقتىض السيطرة يدهم يف وكانت العبء أكرب حملوا النابغني، نبوغ وبمقتىض

الناس. جمهرة فهم الباقون أما واملسكنة، والفقر الذل فيهم كان الحقريين
هذا كان إن والتصوير، واملوسيقى واألدب الفنون يف الحياة، مرافق كل يف هذا وترى
بني سويت ولو الطبيعة، ضد ألنها باملساواة؛ ننادي أن السخف من فكم الطبيعة عمل
وذكائهم، بقدرتهم مالهم فسلبوهم الضعفاء عىل األقوياء الحتال يوًما الرزق يف الناس

وشقاء. وسعادة وفقر غنى كانت كما الدنيا وعادت
حق ويف الحياة حق ويف القضاء أمام مساواة معقولة: الحقوق يف املساواة تكون قد
وإذا تكون، أن فمستحيل األعمال عىل والقدرة واألجور الكسب يف املساواة أما الحرية،

تستمر. أن فمستحيل كانت
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يف كالٍّ يضعوا ثم العمال مقدرة األعمال أصحاب يكتشف أن يف الكربى واملهارة
علماء نادى لذلك املناسب، موضعه يف كالٍّ فيضعوا األمة أفراد األمور وأولياء موضعه،
يفحصوا ثم ونظريٍّا وصناعيٍّا وتجاريٍّا زراعيٍّا تعليًما أنواًعا: التعليم يقسموا بأن الرتبية
ثروة تنمو وبذلك يالئمه، ما إىل يوجهونه ثم واستعداده، ميوله فيعرفوا طالب كل حالة
يف كفاءته من ومنهم قلبه يف كفاءته من ومنهم يده يف كفاءته من الناس فمن البالد،
خابوا كثريين الواقعية الحياة يف ترى ولذلك لنجح، اتجاهه يف كالٍّ سريت فلو عقله،
حسب اتجاههم حولوا ملا نجحوا ثم استعدادهم، عكس اتجهوا ألنهم حياتهم؛ أول يف

كفايتهم.
كان فقد عمله؛ نوع عىل ال عمله يف إتقانه عىل عامل أي فمدحوا الناس أنصف ولو
أدبه، يف إتقانه عىل األديب يمدح كما كنسه يف إتقانه عىل الكناس يمدح أن الطبيعي من
له، خلق ما حسب يعمل واألديب والعالم الكناس من كالٍّ ألن عمله؛ يف إتقانه عىل والعالم
طبيعة عىل ال العمل نوع عىل ُمدحوا الناس ولكن وأحد، أحد بني الطبيعة يف فضل وال

العمل.

سنني، منذ تراه تكن لم شاذٍّا نموٍّا نما قد عوًدا الذرة حقل يف تجد حني إىل حني من ثم
عجيبًا نبوًغا نبغوا أفراد أو فرد آلخر حني من األمة عىل يطلع اإلنسان يف الشأن فكذلك
فنها. أو علمها أو سياستها يف األمة زعماء هم وهؤالء سنني، منذ به عهد لألمة يكن لم
العود منها نبت التي الحبة ليست عجبًا، فتجد النبوغ هذا مسببات عن تبحث ثم
أب، أحسن أبوه وال أم، أحسن النابغة أم وال طينة، أحسن طينتها وال حبة، أكرب الكبري
ِرَساَلتَُه﴾. يَْجَعُل َحيُْث أَْعَلُم ﴿هللاُ يقول: إذ العظيم هللا صدق ولكن بيئة، أحسن بيئته وال
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أن الفالسفة يصلح هل التوحيدي: حيان أبا يسأل بويه آل وزير سعدان ابن كان
أن من خوفه هذا يف الشك إىل ودعاه … ينجحون؟ وهل السياسة؟ زمام بيدهم يكون
رسعة عمادها والسياسة األمور، يف والبت والحزم العزم قوة تحرمهم الفالسفة فلسفة
ورؤية تفكريهم لسعة وجوهها؛ عىل األمور تقليب من يكثرون الفالسفة أن وخيش البت،
يرى ال ألنه تفكريًا؛ أضعفهم إرادة الناس أقوى قالوا: ولذلك جوانبها، جميع من األشياء
جميع من األمور يرى ألنه اإلرادة؛ فضعيف التفكري واسع أما واحد، وجه من إال األمور
مصريه فكان وزارته يف تفلسف ألنه للوزير؛ مثل خري سعدان ابن كان وربما وجوهها،

القتل.
… مل حتى واحد نمط عىل سار قد ألنه جدد؛ قادة إىل محتاج العالم أن والحق
وتملق ورياء نفاق أنها السياسة فهموا ملوا، حتى واحدة طريقة عىل الزعماء وسار
وقد األمم، من طريقهم يف اكتسحوا مهما األمة مصالح وتحقيق األموال، رؤوس ألصحاب
ويكره والرياء النفاق نغمة يكره وصار اإلنسانية، نحو بعيًدا شوًطا وسار العالم تطور
األمة إىل تنظر ال النظر واسعة سياسة يريد وهو وحدها، األمة مصالح إىل الضيق النظر
مقنعة أساليب تستخدم وال ترائي وال تنافق وال … كلها اإلنسانية إىل تنظر ولكن نفسها
وتسمي انتدابًا، تسميه ثم استعماًرا، االحتالل فتسمي أسمائها، بغري األشياء وتسمي
تعصبًا لدينهم املستعمرين تحمس وتسمي العام، النظام عىل محافظة األحرار كبت

ذلك. ونحو بغيًضا

ولم قبلهم من تعفَن يتعفنوا لم جدد قادة إىل يحتاج العالم من الجديد النظر هذا
هي كما املشاكل يواجهون مرنني يكونون بل … قبلهم من جموَد القديم عىل يجمدوا
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يأخذون ولكن املستعمر، يستغلون وال كلها، اإلنسانية تقتضيه ما حسب عىل ويحلونها
يأخذ قديمة مدرسة أبناء فهم لذلك، يصلحون ال القدماء والقادة ينهض، حتى بيده
ْوا يُنَحَّ أن بد فال واحًدا، نظاًما وأرشبوا واحدة، عقليات عىل طبعوا وقد أولهم، عن آخرهم
تقوم مدارس لهم ولتفتح اإلنسانية، أساس عىل النهوض العالم ليستطيع القيادة، عن

تقدمه. يف العالم يساير جديًدا منهًجا أساسها يكون القديمة املدارس مقام
قويمة، مبادئ األمم وهيئة روزفلت والرئيس ويلسون الرئيس مبادئ كانت ولقد
كليمنصو منه ضحك حتى مبادئه ويلسون أعلن فما القديمة، الزعامة خنقتها ولكن
فضاعت الجديد، النظام يألفوا ولم القديم، النظام عىل ربوا ممن وأمثالها جورج ولويد
كما ال حماها، وتحمي تؤيدها الرجال من حفنة ينقصها وكان هباءً، املجهودات هذه كل
بألفاظ ويلسون عىل والضحك عليها املعاول تسليط من جورج ولويد كليمنصو فعل
تسريهم آخر صنف من رجاًال نريد إنما ماتت، حتى القديمة املعاني تحمل جديدة
إىل يتقدمون وقادة للشعوب صدى ويكونون الشخصية، املصلحة ال العامة املصلحة

الخلف. يف يكونون سواًقا ال األمام،
الذرية القنابل من املخاطر وفهمت الحرب بنار اكتوت أن بعد اآلن الشعوب إن
لويالت وتجنيبهم القادة تفاهم تريد وإنما ثمن، بأي الحرب تريد ال الهدامة والصواريخ
القديم النظام فيتبعون اليوم األمور بزمام املمسكون القادة هؤالء أما جديدة، حرب
الرأي. يف خطل وهذا بها، شعوبهم تكتوي ولكن بنارها هم يكتوون ال حربًا ويريدون
يف الشعوب ويسبقون فيتقدمون ا عامٍّ إنسانيٍّا شعوًرا العالم شعور يرون قادة نريد
يشجعون ولكن الحربية، واالخرتاعات الذرية القنبلة يشجعون ال قادة نريد إليه، الدعوة
إذا إال يكونوا أن يمكن ال القادة وهؤالء السلمية، الصناعات يف الذرة قوانني استخدام
الوطنية محل اإلنسانية وإحالل العامة املصلحة عماده آخر، منهج عىل أخرى تربية ربوا
زمن إىل تحتاج الجديدة الفكرة أن والعادة عيبهم، ال الناس فعيب ذلك يف فشلوا فإن …
أمثال املصلحون الزعماء يختنق ولهذا املشاعر، يف وتنبث األذهان يف تثبت حتى طويل
كانوا أنهم فشلهم سبب كان وربما لنكولن، إبراهام قبلهما ومن وروزفلت ويلسون

إليه. يدعون كانوا بما آمنت الشعوب ألن هذا هو فزمنهم اليوم أما لزمنهم، أسبق

متقدمة، فالشعوب اليوم أما متأخرة، شعوبهم كانت يوم متقدمني الزعماء هؤالء كان لقد
يتناسب حتى الزعماء «طقم» يغري أن وجب الشعوب تقدمت وإذا متأخرون، وزعماؤها
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تغالب، ال الشعوب قوة أن عودنا الزمن ألن قريبًا؛ سيكون ما هذا أن وأظن الشعوب، مع
أن وإما لغريهم، أماكنهم ويخلوا مراكزهم عن الحارضون الزعماء يتنحى أن فإما
صحيًحا: الحديث يزال وال محلهم، غريهم ويحل رجعة غري إىل فيذهبوا التيار يكتسحهم
تجددت رعية مىض فيما تسمى كانت التي وهي فالشعوب عليكم. يولَّ تكونوا كما
لم والناس األغنام إىل رمز ألنه الراعي؛ اسم لتكره إنها حتى جديد، راع إىل واحتاجت
تسميتهم من بدًال زعماء القواد يسمى أن فخري بإنسانيتهم، شعروا بل غنًما يعودوا

رعاة.
النظام عىل خرجا إذ حسنًا؛ بدءًا إيطاليا يف وموسوليني أملانيا يف هتلر بدأ ولقد
فتحررا … تعفنت قد مبادئها وجدا ألنهما البنوك؛ وأعمال االقتصاديات يف حتى القديم
عن متأخرون اليوم القادة إن يسعفها، لم الحظ أن لوال الزمن عليها عفا مبادئ من
خرافات إال يفهمون ال الثقافة ضعيفو اليوم والقادة زمنهم، يتقدمون قادة ونريد زمنهم،
وتقليد، حقيقة بني ويميزون الخرافات ال الحقائق يفهمون قادة ونريد حقائق، شكل يف
الزمان وأكل تحجرت التي القديمة واأللفاظ القديمة واللغة القديمة األساليب تعميهم وال

ورشب. عليها
القائد ألن وذلك دينه؛ أمر له يجدد من سنة مائة كل يف هللا يبعث يقول: اإلسالم كان
جديًدا قائًدا هللا فيبعث — واألفكار اآلراء تقدمت وقد — سنة مائة بعد يصلح ال القديم
بذراع ذراًعا والرومان اليونان قادة طريق يسلكون اليوم والقادة األفكار، هذه يمايش

مجددين. إىل نكون ما أحوج فنحن … وأساليبهم ألفاظهم ويستعملون بشرب وشربًا
طريقها وسلكت الهند ملحاربة ورجالها بأساطيلها إنجلرتا قوات تجمعت لقد
بنمط جديد قائد جاءها ولكن … السجون ومألت الناس وعذبت األلوف فقتلت املألوف،
املقاومة ال السلبية املقاومة إىل ويدعو عنزة، لبن من إال يأكل وال ثوبه، إال يملك ال جديد
يغزو حيث بنظرته ويغزو قاتله، ملن الرحمة ويطلب اإلنسانية إىل ويدعو اإليجابية،
عىل الجديد القائد هذا تغلب وأخريًا املنبوذين، بني املساواة إىل ويدعو بمدافعهم، اإلنجليز
القادة أن عليهم يميل للعالم درًسا هذا وكان واستقلت، الهند وانترصت القدماء القادة

القدامى. القادة من خري الجدد
جنوب لذلك مثل وخري وسائل، من لديها ما بكل املبرشين األوربية الدول وسلحت
عليهم فانترص … سالح وال له قوة وال وسماحته، ببساطته اإلسالم فقاومهم السودان،
يعتنقون من قلة من املبرشون وضج قديًما، ً مبدأ ويعتنقون جديًدا ً مبدأ يعتنق ألنه
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التبشري، لرجال الحكومات وحماية العدد وكثرة املال كثرة مع الوثنيني من املسيحية
ال املتعفنة القديمة املبادئ أن يرينا أيًضا وهذا … قوة وال تبشري وال اإلسالم ونجاح
عىل به يضحك كان وما القادة، يتغري أن فيجب العالم تغري فقد اليوم؛ للعالم تصلح
ال املهد يف الصغري وثوب شاب، وهو عليه به يضحك ألن يصلح ال طفل وهو العالم

الكهل. الكبري للرجل ثوبًا يكون أن يصلح
وال لقدمه، القديم يحتقر ال الكافية املرونة له تكون أن الجديد القائد يف ويشرتط
وال القديم من يأخذ قد كان، حيث للحق طالب رجل هو إنما لجدته، بالجديد يعتز

يجمد. وال الجديد من يأخذ وقد يأنف،
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يخرج أن لعرصنا يمكن ال هذا أجل ومن أدبه، يف تؤثر التي وبيئته مزاجه عرص لكل
كان هذا ألن املتفرقة؛ األخبار وعىل والسند، الرواية عىل يعتمد األغاني كتاب مثل كتابًا
للجزئيات، وروايتها السند عىل اعتمادها يف الحديث كتب يقلد فهو زمانه، ملزاج نتيجة
أجل ومن النحو، هذا عىل نؤلف أن ومحال التأليف، من النمط هذا علينا يغلب ال ونحن
يقرأوا أن يفضلون العربية اللغة بجانب األجنبية اللغة تعلم من أكثر كان أيًضا هذا

العرص. بأساليب العرص، ملوضوعات تتعرض ألنها اإلفرنجية؛ الكتب
جاءت لقد سيسود؟ الذي وخصوًصا األدب، مستقبل ما نتساءل: أن لنا ويحق
ال وكان بالًغا، أثًرا االجتماعية وحياتهم الناس يف فأثرتا الثانية، ثم األوىل العاملية الحرب

األدبي. االتجاه يف تغري التغري، ذلك يتبع أن بد
اليسار، إىل وأحيانًا اليمني، إىل أحيانًا البندول، سرية يسري األدب أن نالحظ ونحن
القيم، يف وشك األمل، وخيبة اليأس من نوع األوىل العاملية الحرب أعقب فقد كالحياة؛

بيشء. تؤمن ال عابسة وسخرية لها، وامتهان
عميًقا إيمانًا الناس نفوس يف كان بالحياة، واستهتار حيوية فيه أدبًا ذلك وأنتج
الحرب يف اشرتكا اللذين الجيلني أن خصوًصا عليها، الحرص تستأهل ال الحياة بأن
فيه يسود رائع، سلم إىل النهاية يف ستسلم الحرب وأن العليا، باملثل يؤمنان كانا األوىل
وأنتج الواقع، صدمهما يحدث، لم ذلك من شيئًا أن رأيا فلما والخري، والعدالة الحق
دخلوا ملا ولذلك سوداء، نظرة العالم أحداث إىل فيه نظروا أدبًا العرص ذلك يف األدباء

األوىل. الحرب يف رأوا ما عىل قياًسا النتيجة؛ يف مرتابون وهم دخلوا الثانية الحرب
واالرتياب، الشك عىل تدل الفرتة هذه يف أخرجوها التي الروايات أكثر وكان
من وتقويمها إليها، اعتبارها ورّد أهملت، التي القيم إىل بالحاجة العميق وشعورهم
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وأكمل عقًال، أنضج بعدها، وما الثانية الحرب يف تخرج الذي الشباب كان ولذلك جديد،
ومكانتهم مسموًعا، صوتهم وكان باإلصالح، املناداة عىل قدرة بذلك فكسبوا رجولة،

ملحوظة.
عمًال. وأحسن نظًرا، أصدق سيكونون أنهم عىل تدل الشبان من الحركة وهذه

هو هذا أن ويظهر اإليمان، إىل امليل الثانية، الحرب بعد نلحظها التي املظاهر ومن
وزال انتشاًرا، زادت قد الدينية الكتب أن من نالحظ ما بدليل املستقبلة، الكتب طابع
وتبع الناس، عليه يعتمد ركني ركن إىل والحاجة الحرب، قسوة ذلك وسبب كسادها،
صادًقا جريئًا تصويًرا الواقعية العواطف وتصوير واالحتيال، والرياء النفاق تحطيم ذلك
األدباء التفات قلة تسود أن تتوقع التي املظاهر ومن غموض، وال فيه لبس ال واضًحا
كانت التي النظرية عن واإلعراض مجتمعهم، إىل التفاتهم وكثرة وأفرادهم، أنفسهم إىل
بل يشء، يقيده ال طليًقا حرٍّا يكون أن ينبغي األدب وأن للفن، الفن أن وهي سائدة،
«األدب نظرية محلها وحل فنانني، كانوا ما وإال البوهيمية، نزعة والفنانني األدباء يسود
املجتمع، مشاكل تعالج التي والكتب الروايات كثرة ذلك مظاهر ومن املجتمع» خدمة يف
األديب إحساس وعظم الزوال، إىل يسري االضطراب والحرية الفردية أدب أن ورأينا
ال سوف فاألديب املستقبل، كتب يف واضًحا أثره سيبدو هذا أن شك وال بمسئوليته،
الصناعية الديمقراطية لسيادة نتيجة أيًضا وسيختفي للناس، يغني وإنما لنفسه، يغني
البساطة، وستسود والزخرف، البديع بأنواع والعناية اللفظية، والزينة األسلوب تفخيم
فيه ليؤدي االجتماعي؛ بالنظام األدب وسريتبط سبيل، أقرب من الناس إفهام يف والرغبة

الزاهية. عصوره من عرص يف نعتقد فيما األدب سيدخل وبذلك الحقة، وظيفته
فوقه من موج يغمرها وكان بعض، فوق بعضها ظلمات يف والفن األدب كان لقد

القمة. إىل وسريتفعان النور إىل فسيعودان املستقبل يف أما سحاب، فوقه من موج،
فتات من يعيشون كانوا لقد األقدمني، األدباء موقف كثريًا يفوق موقف يف اآلن إننا
ولم امللوك، عروش فتزلزلت والنفاق، امللق طابعه وكان مديًحا، أكثره األدب وكان امللوك،
امللوك، قوة فوق الشعب قوة وظهرت يمدحونهم، ملوًكا يجدون املداحون األدباء يعد

األيام. عىل ذلك وسيزداد
وسيشعر منا، خريًا بعدنا ّمن وسيكون انطالًقا، وأوسع حرية، أكثر أصبحنا لقد

مجتمعهم. لخدمة يكتبون كيف فيتعلمون مجتمعهم، أمام بمسئوليتهم األدباء
القيم تحطم التي وبالعوامل باليأس، مملوءة األخري القرن ربع يف القصة كانت لقد

النادر. القليل يف إال اإلنسانية
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وسيسودها اإلنساني، الروح ويسودها قيمها، األشياء إىل فسرتّد املستقبل يف أما
اللذيذ. الحلم

فقط، واملتعة التسلية منه يقصد نوع نوعني: إىل األدب تقسيم يف العادة جرت لقد
املستقبل كتب أن وعندي احتمالها، عىل وتقويتنا للحياة، فهمنا توسيع إىل يهدف ونوع

الثاني. النوع من وأكثرها األول النوع من أقلها سيكون
فاقتباس غرينا، من اقتبسنا فإذا أدبنا، عىل نعتمد أن عىل طويًال زمنًا جرينا لقد
يستفيد فسوف بينها، االتصال وكثر األمم، بني الحواجز كرست وقد املستقبل يف أما قليل،
الرشق، أدب من الغرب ويستفيد الغرب، أدب من الرشق فيستفيد غريه؛ أدب من أدب كل

املادي. التبادل مثل
املادي، الوصف عىل يعتمد والذي بالتقارير، يشء أشبه هو الذي األدب سيختفي
وسيقربون األديب يعرضلها التي والحيوية الخصب، التأمل عىل املبني الوصف وسيغلب
باأللفاظ، اللعب وسيختفي موجًزا، قويٍّا واضًحا يكون أن وهو لألدب، األعىل املثل من
املزوقني، واألدباء املنافقني، واألدباء الثرثارين، األدباء الشعوب وستكره والغموض،

املاجنني. واألدباء
اإلنسانية النفس تقويم إىل سيهدف القريبة، السنوات يف األدب أن ظني عىل ويغلب
سواء اإلنسان: لكرامة األدب امتهان ينتهي وبذلك مكانتها، إليها ويعيد كبريًا، تقويًما

القوة. ألويل الضعة أو البرشية، بالنفس االعتداد عدم أو امللذات، يف باالنهماك
يف األديب فإن اإلنسانية لقيم محطًما املاضية، األخرية السنني يف األدب كان لنئ

لإلنسانية. تقويًما وأكثر أمًال، أكثر سيكون القريب املستقبل
يف والشك السابقني العظماء قيمة من التقليل إىل يتجه كان األدب أن رأينا لقد
أن ينتظر ولكن وباملجتمع، بالناس الساخرة القصص وإنشاء عظمتهم، أو وجودهم
األديب وسيكون الحياة، وأحباء اإلنسان، أصدقاء هم الكتَّاب كبار فإن ذلك، كل يزول
ويدعو الحياة، للناس ن وسيحسِّ هدمها، ال العزائم بناء محاوًال الحماسة بروح مشبًعا

الرش. يفوق قد كثريًا، خريًا فيها أن إىل
شعوره ضعف ولذلك بالناس، يهتم وقلما بنفسه، كثريًا يهتم كان األديب إن
التي االجتماعية الحياة عن مسئول بأنه األديب فسيشعر املستقبل يف أما باملسئولية،
يؤمنون ال الذين الشكاكني ويحارب الحال، لسوء ويأسف الظلم، برفع ينادي فيها يعيش

يشء. بأي وال بالوطن، وال باهلل
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إال ملجأ نرى ال وفقر، ذلة يف الرشق، يف وإخواننا نحن طويًال، عشنا لقد
عهد والعهد فللشعوب، اليوم السلطة أما أيديهم، من ونأكل نتملقهم، واألمراء، امللوك
يؤدوا لم أنهم يرون األدباء، هم عادة باإلصالح واملنادون األرستقراطية، ال الديمقراطية،
يسايروا لم فما بيتهم، كرس يف وقبعوا ألنفسهم، وغنوا شهواتهم، عىل عكفوا إذا رسالتهم

النواة. نبذ املجتمع وينبذهم جوًعا، يموتون آماله، الشعب
عىل أقدر األديب ألن الحاكم؛ مسئولية من أكثر مجتمعه، عن مسئول األديب لعل بل
للشعب، خدمته بمقدار يحس وهو مشاعره، تحريك عىل وأقدر الشعب، بنفس االتصال

الشعب. أمام باملسئولية وإحساسه
وهل املسئولية، تحمل من منهم قليًال لرأينا األقدمني العرب األدباء استعرضنا لو
ما أكثر يشعران وهما والبحرتي، تمام وأبو شهوته، يف الغارق وهو نواس أبو لها تحمَّ
والحجاج، سّكرة ابن أو ضيعة، أو مال وراء يجري وهو املتنبي أو واألمراء، للملوك يكون
والسيد الليثي، عيل الشيخ أو الناس، بها يضحكان النكتة، إال تهمهما ال ماجنان وهما
… غريهم أو غريهم أو سار، حيثما إسماعيل الخديو فلك يف يسريان وهما النرص أبو عيل
أكثر مجتمعه، مسئولية األديب فيه يتحّمل عهد يف وأصبحنا العهد، ذلك انقىض لقد
رأًسا الزمان مرِّ عىل انقلبت األشياء قيم ألن ذلك والجندي؛ واملوظف الحاكم يتحملها مما

عقب. عىل
املايض التقدير كان لقد املايض، التقدير غري آخر تقديًرا األدباء التاريخ سيقدر
فسيكون املستقبل يف أما البديع، عىل وقدرة تعبري، وجمال أسلوب، فخامة عىل مبنيٍّا
ضد صوته رفع حد أي وإىل الخري، إىل هداها وكيف ألمته، صنع ماذا األديب: تقدير

والفساد؟ الظلم
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آخر. وقت أي يف منه أجمل األيام هذه يف العالم أن أشعر
فنانًا. األيام هذه يف أيًضا ونراه رازًقا، خالًقا دائًما تعاىل هللا نرى إنا

فقد وخريه؛ فيضه إىل دائًما تنظر كما فنه إىل فيها تنظر أن جديرة األيام وهذه
وتريح النظر، تمتع كاسية خرضة إىل عارية، وأحطاب داكنة، رمادية من الطبيعة انقلبت

النفس.
األيام هذه ويف فروًعا، تكون بأن ترهص التي النارضة بأوراقها األغصان وتتجمل
وكانت األزهار وتتفتح غائبة، وكانت الرباعم وتتألف عارية، وكانت األشجار تكتيس

غامضة.
وكانت الجميل الرسيع الغزل يف وتأخذ نائمة، وكانت الدنيا تصحو األيام هذه ويف

هاجعة.
إن نسيناه، أن بعد الجديد وبالعيش فقدناه، وقد الجميل بالشباب تذكرنا هي
زينت األلوان مختلفة رائعة صورة علينا تعرض كما جميًال، فيلًما علينا تعرض الطبيعة

بديع. بإطار
تطرزه العجيب، التطريز وأين الساحر، والجن الطاهرة، املالئكة فيها تقرأ إنك

األنيق؟ التطريز هذا من الجميالت الفتيات
الضخمة األشجار جذوع تأمل وتأمل، اخرج لك: فأقول أنصحك، أن يل كان إن

فنان. أي عنه يعجز نقًشا املنقوش امللون «البانيسيه» وتأمل كاألعمدة،
الزالزل يف قوية مظاهر هلل كان لنئ رائعة، سيمفونية تغني األيام هذه يف الطبيعة إن

األيام. هذه يف الطبيعة يف وجمال وادعة مظاهر فله والصواعق،
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يضغط األيام هذه يف ولكنه وخلقه، أمره يف كالمه ويظهر الكالم، هللا صفة من إن
الجميلة. الطبيعة فتكون حروفه بعض يف

ما أدراك وما الطيور ثم الجنة، روائح فيها ساحرة فخمة األيام هذه يف األرض إن
وال بكت، أن بعد وتمرح صمتت، أن بعد كثريًا وتغني سكتت، أن بعد طويًال تغرد هي؟

شجوها. شجى من إال غناءها يفهم
يف وكم واسمع، اخرج اآلن: لك أقول فإني وانظر، اخرج مىض: فيما لك قلت لنئ

والبرص. للسمع متاع منهما كل يف جميلة، وأصوات بديعة مناظر من الطبيعة
أطفالها إلينا تبعث إنها العني؛ يف وجماًال للنفس، وطربًا للجريح، بلسًما فيها إن
وتبعث النفوس، فينا وتحيي هدوء يف فتستقبلنا والرتاب، والهواء واملاء الشمس األربعة،

املوت. بعد وتحيينا الخمود، بعد تنعشنا األيام هذه يف وهي الدفء، فينا
بأثوابها عريان كل وتكسو الخرض، بأوراقها قبيح كل تجمل األيام هذه يف هي

النرض.
ألنغامها، وسمع مناظرها، يف وتأمل لها اإلصغاء أحسن ملن بأرسارها توحي هي ثم

اإليحاء. يف وغزارة األرسار من عجبًا رأى ذلك إىل وفق ومن
أن أو تكتبها أن أو بها، تخرب أن تستطيع وال أرسارها، تعي أنك األمر عجيب ومن

تعلمها.
األمواج. من وأدق اللغة، من أعمق إنها

واسمع نظرت، كما إليها وانظر اذهب عنها، يسألك ملن تقوله أن تستطيع ما وكل
إيل. أوحت كما بأرسارها، إليك توحي سمعت، كما لها

أن تستطيع روحنا ولكن أرسارها، يدركا أن يستطيعان ال فينا والدم اللحم إن
روحها. تدرك

يف الحياة فأرتنا الشتاء، يف املوت أرتنا وقد والحياة، املوت الطبيعة قوانني من إن
الربيع.

الفنانني. أكرب فن منه أين لفنٍّا فيها وإن الشعراء، أكرب شعر منه أين لشعًرا، فيها إن
تستمتع وقتك، من جزءًا وخصص واملحدود، للنهائي عبدة دائًما حياتك تجعل ال

والالمحدود. بالالنهائي فيه
أرسف كلما أنه يرى بل باالقتصاديات، وال باملقاييس، يتقيد لم الحب صهره من إن

جنى.
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وتوسع والقومية، األنانية عن تبعدك والالمحدود الالنهاية يف أحيانًا معيشتك إن
اإلنسانية. من أكثر حتى أفقك
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أساساإلسالم

وعالم النبات، وعالم الجماد، عالم العاملني، رب هو فاهلل هلل، وصفه اإلسالم يف ما أروع من
مما الشمسية املجموعة غري وعالم الشمسية، املجموعة وعالم اإلنسان، وعالم الحيوان،
خلق الذي هو أحد، كفًوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم أحد واحد وهو نعلم، ال وما نعلم
غايته، إىل ويسريه نظامه يدبر الذي وهو دائًما، بالحياة يمده الذي هو ثم أوًال، الخلق
فيهما، واألرضومن السموات لفسدت لحظة انقطعت ولو تنقطع، ال بمخلوقاته فعالقته
هللا أن يعتقدون فهم اليوم، األوربيون يعتقده عما اإلسالمية العقيدة يميز الذي هو وهذا
الذين فهم يشاءون، كما دنياهم يف هم ويدبرونه شاء كما نفسه يدبر وتركه الخلق خلق
لهم، يرتاءى حسبما ورشائعهم قوانينهم يسنون الذين وهم والرذائل، الفضائل يقررون
تدعي أمة فكل — الحرب يف الحرجة األزمات كأوقات — الشدة أوقات يف هللا ذكروا فإذا
العالم عىل املسيطر ال خادمها تعاىل هللا كأن عدوها، عىل النرصة يف وتستنجده معها، أنه
تصفه أنها اإلسالمية العقيدة فميزة رسمها، التي سنته حسب فيه ويقيض يرصفه كله
أن اإلنسان من وتطلب دائًما، سبله ويهديه دائًما العالم يرعى بأنه وتصفه بالخلق،
ويؤسس الهداية، منه ويطلب ترصفاته، كل يف ونواهيه أوامره فريعى بربه، عالقته يوثق
االجتماعية الفردية حياته ويشكل عنه، نهى أو به هللا أمر ما عىل األخالق إىل نظرته
عىل فيعمل إشاراته فهم يف ويدقق فيتبعها، هللا إرادة اكتشاف يف ويجّد تعاليمه، حسب
خوف، أكرب منه والخوف حب، أقوى هلل وحبه صلة، أقوى باهلل صلته ويجعل وفقها؛
الخلق أول هو إمداده، غري من لحظة يبقى أن يستطيع الوجود يف يشء ال أن يؤمن
وضع الذي وهو وجوده، إليها ينتهي التي والغاية خلقه، يف السبب أنه بمعنى وآخره،
ويرضهم، ينفعهم بما والنهي األمر وربط لسريهم، األساسية األخالقية القواعد للناس
يوم دنياهم يف ترصفاتهم عىل يحاسبهم الذي وهو يرض، عما ونهى ينفع بما فأمر
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يقرب يََرُه﴾ ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمْن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمْن ربهم يلقون
آلخرته، يعمل كما لدنياه يعمل أن اإلنسان من يريد العاصني، عنه ويبعد املطيعني، إليه
وال ويعمل، يسعى ولكن يرتهب، ال ونواهيه، أوامره مراعيًا الحياة يف ويجد يسعى وأن
فيها يرى التي األخرى عن عينه يغمض ال كما فيها، يعيش التي الدنيا عن عينه يغمض
وأن حياته، يف ورعاه شئونه يف استعانه من باملعونة يمد أن نفسه عىل هللا كتب وقد ربه،

قدير. يشء كل عىل وهو امللك بيده أمره، وعىص عنه، صد من يخذل

ترفع أن شأنها من النحو، هذا عىل وقدرته وعظمته هللا وحدانية عقيدة العقيدة، هذه
سفساف إىل يتنزل أو ملخلوق يذل ثم أوصافه، هذه بإله يؤمن الذي فمن معتنقها، نفس
ويتجنب حياته يف الفضيلة يتحرى ال ثم صفاته، هذه بإله يؤمن الذي ومن األمور؟
وبالحيوان بالناس صلة أحسن عىل اإلنسان تجعل الوحدانية عقيدة إن سلوكه، يف الرذيلة
موجودات وبكل بهم فاتصاله واحد، ومدبر واحد، صانع نتاج وإياهم ألنه الخلق؛ وبكل
سلطان ال ألنه السلطان؛ لذي وال للحاكم، وال للغني يذّل ال تجعله أخوة، اتصال العالم
األوصاف ويف الجوهر، يف ال العرض يف فروق واإلنسان اإلنسان بني والفروق هلل، إال
بقلوبهم ولكن وجاههم، بغناهم الناس يقوِّم ال وهللا فيها، الخالدة يف ال لألشياء الزائلة
يف ورشيكه أيًضا، أخوه ألنه املرءوس وال الضعيف وال الفقري يحتقر ال تجعله وأعمالهم،
متواضع ، عتوٍّ غري يف أبيٌّ كرب، غري يف النفس عزيز فهو هلل، العبودية يف ورشيكه الحياة،
إىل ينتسب ألنه بالهوان؛ يرىض ال ورحمة، عطف نظرة يشء كل إىل ناظر ضعة، غري يف
الحياة يف ويكد يعمل العادل، هللا إىل ينتمي ألنه يُْظلم؛ أو يَْظلم أن يرىض وال العظيم، هللا
ويجب العقائد، أحسن هي التي هللا يف عقيدته بفضل مقام، أعىل يف يكون أن ويبتغي
ويؤمنون املنكر عن وينهون باملعروف يأمرون للناس، أُخرجت أمة خري أمته تكون أن
نهي؛ وال أمر ال حيث عقله ويُعمل عنه، نهى عما وينتهي به، أمر فيما هللا يطيع باهلل،

به. واالستهداء باستخدامه أمر وهللا هللا، منحة العقل ألن

ال املؤخرة ويف الصدر، يف ال الذيل يف العالم أنحاء يف املسلمني جعل فما هذا كان إن
وحاميل العالم، أهل طليعة يف العقيدة هذه تجعلهم أن العقل مقتىض وكان املقدمة، يف
ال األعزة والقائدين املؤتمرين، ال واآلمرين الخريات، إىل والسابقني وهداتهم، لوائهم

األذلة؟ املقتادين
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بمعتنقها؛ ال بذاتها تقوَّم الصحيحة العقيدة أن الصحيح والجواب صعب، سؤال
حقَّ أتباعها بها آمن ولو بجوهرها، ال بشكلها يحتفظون أو عنها، أهلها ينحرف فقد
فَقَد األسف مع ولكن األولون، معتنقوها كان كما مقياًسا يكونوا أن لصحَّ اإليمان
وال بها عربة ال والظواهر بظاهرها، وتمسكوا وحياتها، وحرارتها العقيدة روح املسلمون
عقيدة غري من يعيش — ويهوديه ومسيحيه مسلمه — اآلن العالم أن والحق لها، قيمة
غري من يعملون هم أخرى بعبارة أو والعقيدة، العمل بني توفيق غري من أو صحيحة،
مطابقة هي هل أعمالهم يف ينظروا أن غري ومن العقيدة، عملهم عىل الباعث يكن أن
يؤمن بدين أو دين، غري من يعيش األمم من صنف صنفان: فالعالم ال، أو لعقيدتهم
إىل حني من إليه بالنظر يستمتع مغلق مكان يف الطرف من طرفه إلهه يجعل ولكن بإله،
الصحيحة بصفاته الدين يعتنق وصنف ترصفاته؛ يف وال حياته يف يُدخله ال ولكنه حني
العالم يف الجميع عند االجتماعية فالنظم علميٍّا، ال نظريٍّا يعتنقه ولكنه ذكرنا، التي
واتباع باهلل االعتقاد مبعثها ليس ميكانيكية آلية نظرات عىل قائمة السياسية، والنظم
يف الترصف عىل الفهم كل يتفاهمان امللحد والسيايس املتدين السيايس أن بدليل أوامره،
املصالح وفق عىل األمور إىل النظر يف سواء امللحد واالجتماعي املتدين واالجتماعي األمور،

الدين. روح إىل نظر غري من
اختالف عىل املتدينون وأصبح العلمية، الحياة ساحة هللا يف والعقيدة الدين فقد وقد
حياة ولهم بخيالهم، أو بتفكريهم أحيانًا فيه يعيشون ميتافيزيقي دين لهم أديانهم
وال العقل، ذلك كل ويخدم واملادة، األغراض ها تسريِّ بتاتًا الدين عن منفصلة عملية
بأي القلب فيها ينبض وال وإشاراته، وأوامره، الخلق، خالق مالحظة، أي فيها يالحظ

والطاعة. والرحمة العطف معاني من معنى
كافر والكافر عمليٍّا، كافر نظريٍّا، مؤمن املؤمن أن اليوم والكافر املؤمن بني والفرق
وقد وقلبه، روحه يجد حتى فاسًدا حائًرا مضطربًا العالم سيبقى ولذلك وعمليٍّا، نظريٍّا
ووسائل األعمال بوسائل أعرف كان ألنه اليوم؛ اإلسالمي العالم عىل املسيحي العالم تفوق
وأعظم دينًا أرقى ألنه ال املادية القوة وقوانني املادة، لقوانني استكشاًفا وأكثر الحياة،
بتقدمه شقي وهو روحية، نظرة إليه نظرنا نحن إذا مخطئ اليوم كله فالعالم روًحا،
إصالح املسلمني ينقص وليس الروح، قوة تسندهما أن غري من العقيلِّ وتقدمه ، املاديِّ
ال روًحا الدين يكون أن األول أمران: ينقصهم ولكن دينهم، يف روحانية وال عقيدتهم، يف
هللا»، إال إله «ال تكون وأن جموًدا، ال ونبًضا مظهًرا، ال وحرارة جوارَح، ال وقلبًا شكًال،
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اللسان، طرف من ال القلب أعماق من وصادرة لفًظا، ال معنى العاملني»، رب هللا و«الحمد
والجاه فاملال إلًها، الدنيا أعراض من عرض ليس أن هللا» إال إله «ال معنى يكون وأن
هو هللا ألن وحده؛ للحق الخضوع وإنما لها، يُخضع قوة وال تعبد، آلهة ليست والسلطان
إال ونواهيه أوامره وتسمع يطاع رب العالم يف ليس أن العاملني: رب هللا أن ومعنى الحق،
ما بني الوثيقة العالقة وإيجاد بعقيدتهم، عملهم ارتباط والثاني: — شأنه جلَّ — هو
قدست أو تفتح، ال خزانة يف حفظت إذا قيمة من للعقيدة فليس يعتقدون، وما يعملون
به انتفع ما إال للمال قيمة ال أن فكما تركت، ثم حرير من ثياب يف ت لُفَّ أو وأهملت،
العقيدة: كله ذلك من فأهم للمصلحة؛ استغل إذا إال الحياة أعراض من عرض ألي وال
أو املعرض، يف جميلة لوحة أو السماء، يف جميًال نجًما كانت العمل عليها يُبَْن لم إذا
املصلحة العقيدة إنما األدباء، صور من فنية صورة أو الشعراء، أخيلة يف بديًعا خياًال
املستقيم. الرصاط إىل وتهدي الحياة، طريق يف النور وتبعث العمل، يتبعها العقيدة هي
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تذوَّق إذا ألنه له؛ ليست بأنها يقطع األدبي والناقد سينا، البن بأنها العينية هذه اشتهرت
ابن شعر من بكثري أرقى أنها يرى العينية هذه ق وتذوَّ وأراجيز، شعر من سينا البن ما
عىل لغته يف يعتمد التعبري، سمج وفلسفته، شعره يف اللفظ غامض سينا فابن سينا،
جيدها بني يميز ذوًقا وراءها فإن للكلمات الصحيح املعنى عىل دلت وإن وهي املعاجم،
فلسفته يف سواء ذلك عن أبعد سينا وابن يحسن، ال وما استعماله يحسن وما ورديئها

قصصه. أو شعره أو
قصيدة: صاحب البغدادي الشبل ابن بشعر تكون ما أشبه نظرنا يف القصيدة فهذه

اض��ط��رار أم ال��م��س��ي��ر ذا أق��ص��د ال��م��دار ال��ف��ل��ك أي��ه��ا ب��رب��ك

حسن الشعر جميل كان وقد له، بعضهم نسبها ولذلك أقرب، تعبريه إىل وهي
االختيار. دقيق لأللفاظ السبك

وبعد به اتصالها وبعد بالبدن اتصالها قبل النفس حالة حول تدور هذه والعينية
بعهد البدن قبل كانت النفس أن الوسطى القرون كفلسفة يرى فهو له، مفارقتها
يخلق حني باألجسام تحل ثم املجردة، الروحية العنارص به تتمتع ما بكل تتمتع طويل،
إذا هي ثم ألفته، مدتها طالت إذا ولكنها كارهة، وهي به فتحّل الرحم، يف الجسم
البدن من الثوب مجرى النفس من يجري والجسد كارهة، وهي فارقته باملوت فارقته
قوى بواسطة البدن تحرك والنفس الظاهرة، أعضائه بواسطة الثوب يحرك الجسد فإن
الحركة، عدم فارقته فإذا وغريها، والرجل واليد العني تحّرك التي فهي مناسبة، خفية
مجاًزا، وحده الجسم وعىل حقيقة النفس عىل وتطلق مًعا، عليهما تطلق اإلنسان وكلمة
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بأعراضها، تتجزأ وإنما بذاتها، تتجزأ ال النفس وهذه شمًسا، الشمس ضوء يسمى كما
به، حلوله حني هو كما اإلناء بقي املاء أفرغ إذا اإلناء يف كاملاء البدن يف النفس وليست
الحالوة ألن العسل؛ يف كالحالوة النفس وال النفس؛ مفارقة عند هو كما يكون ال والجسم
وإنما للعسل، رئيسة الحالوة وليست مرءوس، والبدن البدن رئيسة النفس وألن عرضية

بذاتها. حيَّة وهي قلنا كما الشمس شعاع بمنزلة هي
مفطورة وهي مظهرها، وهو نفس الكون يف يشء فلكل للنفس، مظاهر كله والكون
صورته). عىل آدم خلق هللا (إن الحديث: يف جاء ولذلك — وعال جل — الفاطر صورة عىل
بكل عاملة كانت بالبدن اتصالها قبل النفس أن وتتمتها الفلسفة، تلك خالصة وهذه
كانت بما تذكري هو إنما والتعليم تعلمه، كانت ما نسيت بالجسم اتصلت فلما يشء،
عبًدا يُعلم أن استطاع إنه يقول: وكان سقراط، يقول كان وبذلك للعلم، َخْلق ال تعلم
ذلك، استطاع ما خلًقا التعليم كان ولو بسيطة، بمساعدات الهندسة نظريات أدق له
يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمن آَدَم بَنِي ِمن َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ تعاىل: قوله املعنى هذا إىل أشار وربما

بََىلٰ﴾. َقالُوا ِبَربُِّكْم أََلْسُت أَنُفِسِهْم َعَىلٰ َوأَْشَهَدُهْم
قوله: فذلك

وت��م��ن��ع ت��دل��ل ذات ورق��اء األرف��ع ال��م��ح��ل م��ن إل��ي��ك ه��ب��ط��ت

أو نزل من خريٌ فهي جميل، ذوق عىل يدل مما جميل، تعبري بالهبوط والتعبري
عناء دار مهبطها أن عىل تدل ألنها معناهما؛ تفيد التي الكلمات من غريهما أو سقط
يكني وهو حمامة كل عىل أطلقوها ثم األصل، يف هذا الرمادية، الحمامة والورقاء وبالء،
األرفع املحل من هبطت النفس إن يقول: فهو الكلية، النفس أي النفس، عن بالحمامة
تفيض التي املجردة، العقول عالم األرفع باملحل واملراد األوضع، األخس الحضيض إىل

للفيضان. البدن استعداد عند األبدان، عىل النفوس منه
قال: ثم

ت��ت��ب��رق��ع ول��م س��ف��رت ال��ت��ي وه��ي ن��اظ��ٍر م��ق��ل��ِة ك��ل ع��ن م��ح��ج��وب��ة

عن حجبت قد أخرى، بعبارة أو راء، يراها أن عن حجبت قد النفس إن يقول:
األفعال. عليها وتدل بالعقول، تدرك ذلك مع وهي تدركها، ال الحواس،
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من «انسلخُت البسطامى: يزيد أبو قال كالذي الجسم، من تجرد إذا يدرك فالعقل
أنا»! من فرأيت جسدي
الحالج: ويقول

ح��ي��ات��ي ق��ت��ل��ي ف��ي إن ث��ق��ات��ي ي��ا اق��ت��ل��ون��ي
ح��ي��ات��ي ف��ي وم��م��ات��ي م��م��ات��ي ف��ي وح��ي��ات��ي

يقول: ثم

ت��وج��ع ذات وه��ي ف��راق��ك ك��ره��ت ورب��م��ا إل��ي��ك ُك��ْره ع��ل��ى وص��َل��ْت

كره يف والرس كمالها، حصلت إذا إال فراقه تكره وهي شديد، بالبدن النفس فتعلق
هبطت قد فهي الحواس، عىل وترؤسها ومرشب مأكل من الحسية باللذات أنها املفارقة

كارهة. وخرجت كارهة،
يقول: ثم

ال��ب��ل��ق��ع ال��خ��راب م��ج��اورة ل��ف��ت واص��ل��ت ف��ل��م��ا أن��س��ت وم��ا أن��ف��ت

بحجة عليه واستعلت بالجسم، تتصل أن عىل واستكربت استنكفت النفس أن أي
الظلمات، من هي التي األجسام مع تتآلف فكيف العالية، الرشيفة املوجودات من أنها
البدن؛ البلقع بالخرب ويريد له، املالزمة طول من به ألفت الجسم يف حلت ملا ولكن

والبطالن. للفساد قابًال لكونه
يقول: ثم

ت��ق��ن��ع ل��م ل��ف��راق��ه��ا وم��ن��ازًال ب��ال��ح��م��ى ع��ه��وًدا ن��س��ي��ت وأظ��ن��ه��ا

محبتها واشتداد إليه، وركونها بالبدن اتصالها شدة من يتعجب أنه البيت ومعنى
بالعالم متصلة مجردة كانت أيام نسيت بالبدن حلت وملا جنسها، غري من أنه مع له،
عشقها ذلك عىل زاد بل لعاملها، نسيانها عىل تقترص لم بالبدن تعلقها وعند العلوي،

األعىل. عن به واستغنت باألدنى، فرضيت بها، وشغفها للفناء، اآليلة للمادة
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يقول: ثم

األج��رع ل��ذات م��رك��زه��ا م��ي��م م��ن ه��ب��وط��ه��ا ب��ه��اء ات��ص��ل��ت إذا ح��ت��ى

املركز بميم وعربَّ عاملها، أعىل من أي مركزها ميم من انفصلت ملا النفس إن يقول:
وذات الجسم، به واملراد الهبوط هاء قال كما لفظه، مبدأ أو حروفه، من حرف امليم ألن

اإلنسان. لجسد استعارة األجرع
يقول: ثم

��ع ال��ُخ��ضَّ وال��ط��ل��ول ال��م��ع��ال��م ب��ي��ن ف��أص��ب��ح��ت ال��ث��ق��ي��ل ث��اء ب��ه��ا ع��ل��ق��ت

حروفه. أول الثاء ألن الثقيل؛ ثاء وسماه الثقيل، بثاء عنه عرب الذي بالبدن تشبثت أي
يقول: ثم

ت��ت��ق��ط��ع ول��م ت��ه��م��ي ب��م��دام��ع ب��ال��ح��م��ى ع��ه��وًدا ذك��رت إذا ت��ب��ك��ي

وتهمي عليها، التعدي من غريه ويمنع بقوته، اإلنسان يحوزها التي البقعة الحمى
يوم بالبدن اتصالها قبل عليه كانت ما إىل تحن حني إىل حني من النفس أن وذلك تسيل،

وبكاؤها. وجدها ويعظم فتحزن املجردات، عالم يف كانت
يقول: ثم

األرب��ع ال��ري��اح ب��ت��ك��رار درس��ت ال��ت��ي ال��دِّم��ن ع��ل��ى س��اج��ع��ة وت��ظ��ل

آثار من بقى ما والدمن واحد، وجه عىل صوتها رددت إذا الحمامة، سجعت يقال
األثر. ذهاب والدروس البدن، أجزاء هنا بها ويقصد ورسومها، الديار

فيه. حلولها عند حزنت كما فارقته، إذا عليه وتحزن البدن تبكي النفس إن يقول:

األوس��ع ال��ف��ض��اء إل��ى ال��رح��ي��ل ودن��ا ال��ح��م��ى إل��ى ال��رح��ي��ل ق��رب إذا ح��ت��ى
م��ش��ي��ع غ��ي��ر ال��ت��رب أل��ي��ف ع��ن��ه��ا م��خ��ل��ف ل��ك��ل م��ف��ارق��ة وغ��دت
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ال��ه��ج��ع ب��ال��ع��ي��ون ي��درك ل��ي��س م��ا وأب��ص��رت ال��غ��ط��اء ك��ش��ف وق��د ه��ج��ع��ت

وغدت باملوت، الجسمانية العالئق وقطعت للبدن، مفارقتها قاربت ملا النفس أي
وكشف نامت، أي هجعت وبينه، بينها واألسباب العالئق وقطع وتوابعه، للبدن مفارقة
تدركه تكن لم ما بصريتها بعني ورأت قبل، من تبرص تكن لم ما فأبرصت الغطاء، عنها

اليقظة. يف بالعيون
تنبهوا». ماتوا فإذا نيام، «الناس ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول يقول ذلك ويف

ي��رف��ع ل��م م��ن ك��لَّ ي��رف��ع وال��ع��ل��م ش��اه��ق ذروة ف��وق ت��غ��رد وغ��دت

تكن لم ما علمت للبدن مفارقتها بعد النفس أن أي بالصوت، التطريب والتغريد
العلم. عن يمنعها كان الذي بدنها من بخالصها ورست تعلم،

األوض��ع؟ ال��ح��ض��ي��ض ق��ع��ر إل��ى ع��ال ش��ام��خ م��ن أه��ب��ط��ت ش��يء ف��ألي

هبوط من الدورة هذه ومرور بالبدن النفس لتعليق الباعثة الحكمة عن يسأل
عليه. كانت ما إىل عودتها ثم عنه انفصال ثم البدن، واتصال

األروع ال��ل��ب��ي��ب ال��ف��ذ ع��ل��ى ط��وي��ت ل��ح��ك��م��ة اإلل��ه أه��ب��ط��ه��ا ك��ان إن
ت��س��م��ع ل��م ل��م��ا س��ام��ع��ة ل��ت��ك��ون الزب ض��رب��ة ش��ك ال ف��ه��ب��وط��ه��ا
ي��رق��ع ل��م ف��خ��رق��ه��ا ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي خ��ف��ي��ة ب��ك��ل ع��ال��م��ة وت��ع��ود

تكن لم ما لتعلم الزًما كان فهبوطها عنا، خفيت لحكمة هبطت كانت لو أنها أي
الغيب عالم تعلم كانت وقد والشهادة، الغيب عالم يف الخفية باألرسار عاملة وتعود تعلم،

فقط.

ال��م��ط��ل��ع ب��غ��ي��ر غ��رب��ت ل��ق��د ح��ت��ى ط��ري��ق��ه��ا ال��زم��ان ق��ط��ع ال��ت��ي وه��ي
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الشهادة، عالم علم من مأربها تحصيل الهبوط من النفس مراد كان إنما يقول:
ساذجة كانت التعلق حني يف أنها وذلك التعلق؛ وقت تكن لم بصفة البدن عن وتنفصل

بالجسم. اتصلت حني فعرفته النعيم، وال الكمال تعرف ال

ي��ل��م��ع ل��م ف��ك��أن��ه ان��ط��وى ث��م ب��ال��ح��م��ى ت��أل��ق ب��رق ف��ك��أن��ه��ا

لم كأنه حتى قليًال حينًا تألق خاطف، برق كأنها هذه سريتها يف النفس أن أي
يلمع.

البدن يف ودخولها كارهة، بالجسم واتصالها للنفس وصف القصيدة، تنتهي وهنا
دخولها إن يقول: الخروج؟ وهذا الدخول هذا كان فِلَم كارهة، عنه وخروجها كارهة،
السماوي، العالم بعد األرض العالم من تعلم لم ما علمها يف سببًا كان الجسم يف
فاتصال هبوط من ومراحلها النفس أدوار وصف قد فهو الكمال، معنى يف رأيها وتعديل
اكتشفت قد بأنها فإجابته هذه، رحلتها يف فحرية يعلم، يكن لم ملا فانكشاف فصعود،
وموت. حياة من الخلق حكمة وهذه إدراكها، فوق وإدراًكا علمها فوق علًما الرحلة بهذه
والعدم والوجود النفس يف البحث كان وقد لطيف، شعر يف لطيفة فلسفية فكرة
قصيدته: يف أيًضا البغدادي الشبل ابن له تعرض وقد شديدة، وحرية طويل، لكالم مثاًرا
لنا تصور فهي السؤال، هذا وتساءل الحرية، هذه وحار إلخ»، … املدار الفلك أيها «بربك

التفكري. يف املسلمني مراحل من مرحلة
غامضة وبقيت الغامضة، النظرية هذه حقيقة تنكشف لم اآلن إىل أنه األسف ومن
أم هذا أصحيح لتحكم اإلنسانية املعرفة تتقدم ولم باألمس، غامضة كانت كما اليوم
الدين، دائرة من هو وإنما دائرته، من هذا ليس إذ بالعلم؛ يحل ال هذا ألن وذلك خطأ؛

أعلم. وهللا
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املدنية يف متقدمة أمة رأيت فإن االجتماعية، لحياتها عظيم أساس أمة كل يف املايل النظام
مستوى وعلو واملواصالت، النقل ووسائل املخرتعات ويف والفنون، العلوم ويف والحضارة،
الفقر رأيت وإن املايل، نظامها حسن من ناتج ذلك أن فاعلم أفرادها، بني املعيشة
ذلك أن فاعلم وفنونها، وعلومها زراعتها يف منحطة وهي جمهورها، بني منتًرشا املدقع
االقتصادية األمور الغربية املدنية قّومت ولذلك االقتصادي؛ نظامها سوء إىل أوًال يرجع
وُوَجد االجتماعي، ونظامها السيايس، نظامها يف يؤثر أساًسا جعلتها بل كبريًا، تقويًما
«علم يسمى بعلم وإفرادها بحثها، يف والتعمق االقتصادية املسائل يف املتخصصون

العلوم. بني األول الشأن له االقتصاد»،
إىل عنايتهم يوجهوا أن الرشق، يف املصلحني من كثري رأي من كان هذا أجل من
أصلحت، فلو والسيايس، االجتماعي اإلصالح عىل ذلك يقدموا وأن االقتصادية، حالته
زراعته، يف متأخر الرشق أن ذلك عىل ودليلهم والسياسية، االجتماعية الحياة أصلحت
سلط وإذا املوروثة، واألوضاع القديم التقليد عىل مبنية هي بل العلم عىل مبنية فليست
الشأن وكذلك اآلن، ينتج ما أضعاف زراعته من الرشق ينتج أن أمكن الزراعة عىل العلم
يجد ال ولكن غني فالرشق ذلك، إىل وما البدائية وصناعته أرضه يف املدفونة معادنه يف
ذلك كل له أتيح أنه ولو العاملة، واليد املمولة والرشكات الحازمة والهمة املفكر الرأس
ثم املعيشة، مستوى وارتفع املدقع، الفقر محو ذلك عن فنشأ غناه، وزاد أمواله لكثرت
ذلك عن لنشأ بل الصناعة، ورقي املدنية، وسائل وانتشار العلم انتشار ذلك عن نتج
العام للرأي ما القوة من له ليس الجاهل الفقري العام فالرأي السياسة، إصالح أيًضا
الفقر وهي: الثالثة األعداء أن أعتقد فإني الصحة، من كثري هذا قولهم ويف املثقف، الغني

االقتصادية. الحياة بتنظيم يزول والفقر الفقر، بزوال كلها تزول واملرض والجهل
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كان وقد عقلوا، إذا أبنائها لجميع الرضوريات بتقديم تكفلت هللا خلقها التي واألرض
يعتمد فهو حياته، رضوريات عىل الحصول يف الجهد قليل الحاجة مكفي األول اإلنسان
ويسكن الحيوان، ينتجه ما ويلبس الصيد، من أو األشجار أثمار من يجده ما عىل
طموًحا اإلنسان يخلق أن هللا شاء ولكن مالية، بأزمة إحساس أي يحس وال الكهوف،
بحكم أمكن ما القرار إىل مضطرٍّا االجتماعية، الحياة يف بطبيعته راغبًا حاله، تحسني إىل
غري إىل الحيوان، تربية تقتضيه مما أطول زمنًا تربيتهم يف يتطلبون الذين أوالده تربية
وملبسه مسكنه يف وتأنق الحياته، مطالب زادت الزمن تقدم وكلما األرض فَزَرَع ذلك،
وغبي، فزكي الكسب، عىل القدرة يف الناس تفاوت أن الطبيعة بحكم وكان ومأكله،
ذلك من فكان ذلك، غري إىل ومغفل، وفيلسوف وسفيه، النظر وبعيد وأخرق، وماهر
فوق يجد ومن شقية، عيشة يعيش ومن سعيدة، عيشة يعيش ومن الثروات، اختالف
يف وُفكَِّر تعقيًدا، األمور هذه زادت املدنية تقدمت وكلما حاجته، يجد ال ومن حاجته،

وتنظيمها. لحلها االقتصادية والنظم املقرتحات ووضعت لها، الحلول
والقادر بالفقري، الغني واستبداد الثروة، يف الكبرية الفروق العقبات أكرب وكان
انقسمت االقتصادية واملذاهب الحلول هذه وعىل بالعامل، املال رأس وصاحب بالعاجز،
أراح منها حلٌّ ليس األسف مع ولكن وفاشية، وشيوعية رأسمالية إىل األوربية األمم
إليه نظر االقتصادي النظام ان منها: كثرية، فشلها وأسباب املشاكل، حلَّ وال الناس
وال عقل وال خلق له ليس فقط، اقتصادى حيوان اإلنسان كأن بنفسه، مستقل كأنه
من مجردة االقتصادية املسائل إىل همهم كل يوجهون االقتصاد يف يكتبون فالذين روح،
فمثلهم وحدها، الزاوية هذه من مسائلهم حل ويحاولون واإلنسانية، األخالقية النظرات
التفات أي يلتفت أن غري من املائل الحائط إصالح يف همه كل يضع الذي املهندس مثل
املعدة عالقة إىل ينظر أن غري من املعدة يداوي الذي كالطبيب أو كله، البيت بناء إىل
ناحية ذلك بجانب له ولكن االقتصاد، حيث من ومستهلك منتج فاإلنسان كله، بالجسم
من إليه فالنظر كإنسان، اإلنسان تنتج وكلها روحية، وناحية اجتماعية وناحية خلقية،
للحياة مميتة رضبة الخلقي الناس سلوك كان هذا أجل من يجدي، ال نظر واحدة ناحية
فتوسعوا أنفسهم، إىل إال ينظروا لم الثروة عندهم تكدست الذين فاألغنياء االقتصادية،
البيت أثاث يف التفنن كل وتفننوا للذة، جديد مصدر عن يوم كل وبحثوا املالذ، وسائل يف
الذين الفقراء إخوانهم إىل التفاتة غري من الوصف عن عز تفننًا زينته وأدوات ومطعمه
وطبقات الفقراء طبقات بني الشديد الرصاع ذلك عن فنشأ العيش، رضوريات يجدون ال

لكل. كل وكراهية األغنياء،
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هذا، يف فنجحت املسافة، هذه وتقرب العالقة هذه تنظم أن الشيوعية حاولت وقد
اإلنسان فتصورت االقتصادية، املذاهب من غريها فيه وقع الذي الخطأ يف وقعت ولكن
يف إال يسبح ال حيوان هو وإنما شخصية، حرية وال عواطف وال دين له ليس كأن
تركز املتعددين األموال رؤوس أصحاب استبداد أن وهو آخر عيب وفيها املالية، الدائرة
املال، رأس صاحبة الوحيدة هي فأصبحت وأعوانها الحكومة يد يف الشيوعي النظام يف
املال رؤوس أصحاب يستطعه لم ما حريتهم وسلب األفراد يف التحكم من لها وكان
رأسمال صاحب من ينتقلون إذ للعمال؛ منفذ الرأسماليني تعدد يف كان إذ املتعددون؛
لالنضمام استجالبًا للعمال؛ التودد يف يتبارون أنفسهم وهم قسوة، منه أقل إىل قايس

الشيوعية. يف موجوًدا ذلك وليس معهم، والعمل إليهم

بالحياة االقتصادية الحياة ربط أهمها: من أخرى؛ أسس عىل بني قد املايل اإلسالم نظام
حيوان مجرد أنه عىل اإلنسان إىل ينظر فلم الدينية، بالحياة االجتماعية، بالحياة الخلقية،
كان فإذا باألخالق، بالقانون االقتصاد يمتزج بحيث املالية األمور ّرشع بل اقتصادي،
األخالق فإن معتدلة، حدود يف الربا كان إذا كالبيع مباًحا، االقتصادية الناحية من الربا
اإلسالم حرمه ولذلك وآخذه، بالربا املال معطي بني العالقة سوء حيث من عنه ترىض ال
تكرِّه التي األخالقية التعاليم وضع هو ثم وحدها، االقتصادية الناحية إىل ناظر غري
يقول: كأن الناس من الفقراء إخوانه يعني أن غري من والفضة الذهب اختزان يف اإلنسان

أَِليٍم﴾. ِبَعذَاٍب ُهم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن
بوسائل الفقر يف واإلفراط الغنى، يف اإلفراط وهي املشاكل مشكلة اإلسالم حارب وقد
الفقري، عىل الغني وعطف بعض، يف بعضهم الناس تحبيب من ذكرنا ما منها: شتى؛
الكثرية اآليات ذلك يف ووردت املايل، الجانب إىل النظر بجانب الخلقي الجانب إىل والنظر

عليه. وتحننه إليه وتحببه اإلنسان بأخيه اإلنسان تشعر التي الكثرية واألحاديث
الغني أن إىل ناظًرا فيها، االعتدال وطلب املالذ يف اإلفراط حرم أنه أيًضا ذلك ومن
يف نافًعا املال يجد ولم شهواته، يف الكثري لإلنفاق منافذ يجد ولم مالذه يف يفرط لم إذا
فمثًال ومعونتهم، ومساعدتهم الفقراء إىل النظر إىل بالرضورة تحول نعيمه، يف االنغماس
وحبب واملالبس، املساكن يف األناقة وكره بالذهب، والتحيل الحرير لبس الرجال عىل حرم
من وكلها والزنا، وامليرس الخمر وحرم رجولتهم، يفقدوا ال حتى التخشن املؤمنني إىل
اكتنازه. عىل والحرص املال، طلب يف الجشع ذلك يستتبع ال حتى اللذات، يف اإلفراط قبل
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من خري اسم فهو االسم، بهذا الزكاة اإلسالم تسمية ويعجبني الزكاة فرض ثم
فكأن الباقي، للمال تطهري الزكاة إخراج أن إىل ألنها كلمات؛ من ونحوها الرضيبة كلمة
َوتَُزكِّيِهم ُرُهْم تَُطهِّ َصَدَقًة أَْمَواِلِهْم ِمْن ﴿ُخذْ الزكاة إال تطهره ال نجس املكنوز املال
القانوني، القدر هو ولكنه ضئيًال قدًرا يكون قد ٪٢٫٥ هو الزكاة من القدر وهذا ِبَها﴾،
إىل موكول هو وإنما له، حد ال وهذا اإلحسان، وهو األخالقي الكبري القدر ذلك، وبجانب
يغرسها أن اإلسالم يحاول التي والخلقية الدينية وميوله وعطفه وخلقه الشخص ضمري

باستمرار. وينميها
الكبري األبن يف اإلرث حرصت األوربية النظم من فكثري اإلرث، نظام أيًضا ذلك ومن
ينقص ال بعينها شخصوهي إىل شخص من تنتقل مجموعة الثروة فكانت ذلك، نحو أو
منها، نصيبًا وإناثًا ذكوًرا األوالد من لكل وجعل فوزعها اإلسالم نظام أما يشء، منها
الثروة انقسام يف كبريًا عامًال هذا فكان ذلك، غري إىل والزوجة، والزوج واألم لألب وكذلك
والفقر املفرط الغنى بني البعيدة للمسافات وتقريبًا الناس، من كبري عدد عىل وتوزيعها

املفرط.

للسلوك االقتصادي النظام فيه وخضع التعاليم، هذه فيه سادت مجتمًعا تصورنا فلو
قانوني جزء عليهم وفرض واملالهي، املالذ يف يرسفوا أن األغنياء عىل فيه وُحّرم األخالقي،
ملساعدة الغني يرصفه له حد ال مال إىل الفقري، بيد واألخذ الرب، وجوه يف يرصف املال من
مجتمًعا لكان متعددين، أفراد بني كبريًا توزيًعا الثروة توزيع إىل إحسانًا، يسمى الفقري
تتقارب مجتمًعا ولكان بالفقراء، األغنياء وعسف األغنياء، عىل الفقراء حقد من تربأ قد
عجز التي املشاكل أهم حل قد مجتمًعا ولكان جشع، غني وال مدقع فقري فال طبقاته،
وآراء يطبقها، من تجد لم سليمة مبادئ األسف، مع ولكن يحلها، أن عن وحده االقتصاد

ضدها. عىل أنفسهم املسلمون وسار أهملت قويمة
أهله. من خري اإلسالم أن الحق
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كل عنده فاملال املاديات، يف مفرقة أعىل إىل صوابعه أطراف من اليوم العالم يغرق
إنما والحروب ومشتقاته، ومضاعفاته باملال يقوم يشء وكل للروحانيات، قيمة وال يشء،
حتى رش، ماًال يفقد وما خري، ماًال يدر ما ويعد للمال، يتجه إنما والتعليم للمال، تقام
بكم الوردة أن باعتبار ذلك إىل نظر صديقة أو لصديق جميلة وردة قدمت لو إنك
رسور ومقدار الصداقة، أو الحب وعاطفة الوردة، جمال من ذلك حول ما أما تقدر،
انقلبت وهكذا روحاني، ألنه يقوم فال املهدي، من عليه والباعث الوردة، إليه املهدى
أن أخىش حتى السلم، وإعالن الحرب إعالن يف املادية وعملت مادية، إىل املعاني كل
األدباء كبار يكون أن أخىش كما مادية، األخرى هي أصبحت والكنائس املساجد تكون
باعتبار يكتب ال أو فيها يكتب فاملجلة لعرصهم، تبًعا ماديني أيًضا انقلبوا قد العالم يف
وكاتبها، قائلها شهرة باعتبار تقدر أو الصفحات بعدد تقدر الكتب أو واملقاالت األجر،
مما أكثر يقدر الهجاء، عىل القادر اللسان السليط والكاتب املادية، يف انحدار هذا وكل
يثري أو يلذع الذي والكتاب السباب، عن العجز تمام العاجز اللسان، العف األديب يقدر
خري السباب، يعلم أو بالشتائم مملوء هو أو النفوس يهيج أو الحسد، يثري أو الشهوة،
من كثري صار أن الحد وبلغ ذلك، غري إىل واللمز الهمز عن املتورع املؤدب الكتاب من
بني يفرقون وال املادية، يف بكتابتهم ويفخرون الروحانية يف الكتابة من يخجلون الكتاب

العالء: أبي كقول مثلهم وكان خرافية، ومعان روحانية معان
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ه��م��ي أط��ل��ت ال��ص��ح��ي��ح ق��ل��ت وإن ص��وت��ي رف��ع��ت ال��م��ح��ال ق��ل��ت إذا

حياة أن إيلَّ ويخيل نادًرا، إال بروحانيته يجهر روحانيٍّا العالم يف تجد تكاد وال
أن يفهمون وكثري ونفسه، اإلنسان كجسم هما وروحانية، مادية قسمان: اليومية الناس
الدنيا يف الروحانية أن أعتقد ولكني األخرى، الحياة يف املوت بعد إال تكون ال الروحانية
يعيشون والصوفيون والصالحون واألنبياء جانبان، له الحياة يف عمل وكل مًعا، واألخرى

كاملة. قوية روحانية عيشة املاديني بني
قد بل مادي، اآلخر وباعث روحاني، أحدهما وباعث واحًدا، عمًال اثنان يعمل وقد
فاملسافة القرب، عىل أرواحهما يف اثنان ويتباعد البعد، عىل أرواحهما يف اثنان يتقارب
األعمال «إنما وقوله: للنية، تقديره عظم يف النبي وصدق املوضوع، هذا يف عامًال ليست

بالنتيجة. ال بالباعث العلل تقويم ذلك نتيجة فكانت بالنيات»،
املادة فيغذي املادة، يغذي بما مملوء هو كما الروح، يغذي بما مملوء والعالم
الروح يغذي كما ذلك أمثال من كثري إىل وانقالبها، وغلبتها وانتقامها وطمعها، شهواتها
ورشاهتها املادة انهزام من يراه وما بها، يقوم التي الجليلة واألعمال نبله، ومظاهر دينه،
العهد يف شهدناه ما يكن ألم للعمالق، بالنسبة كالقزم له بالنسبة وأنها ورضاوتها،
سبائك وما املال، فما حقيقتها، من أكرب تقويًما املادية لتقويم نتيجة فساد من املايض
يف الدائب السعي وما العديدة، املجوهرات وما األفدنة، بآالف تعد األطيان وما الذهب،
لرتبة له السبيل وتمهيد للظالم، الذل وما يدفع، مال نظري يف خاصة، مصلحة تحقيق

عليه؟ يحصل مال أو ينالها،
وتكالب املادي العالم من سخر طائرة، من العالم إىل ونظر سما، إذا الروحاني إن
يجري، ما بمقدار أرًضا الصغري فالحه يعطي أن وعد كبريًا غنيٍّا أن يحكى عليه، الناس
بعدها، التي األرض يف طمًعا ازداد جرى وكلما فجرى الشمس، غروب قبل يرجع أن عىل
الغروب قرب واستحثه يعود، بدأ الغروب الشمس قاربت إذا حتى جرى، مما أكثر فجرى
والحكاية نفسه، عىل أبقى هو وال اقتنى، مال فال ، انبتَّ عدوه كثرة فمن العدو، رسعة عىل
يقدر، ال بما ذلك يف ويتعبون االقتناء، إىل همهم أكرب يرصفون الناس، أكثر حياة تمثل

شكور. وال جزاء غري من فيها يرقد ضيقة، حفرة النتيجة تكون ثم
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األيام بعض يف حوادث فجأة تحدث ولكن واألمم، اإلنسان حياة يف عاديًا مروًرا األيام تمر
لها يؤبه ال صغرية الحادثة تكون وقد … واألفراد األمم حياة يف الكبري األثر لها يكون
يف األثر أكرب لها كان التي األيام الستة هي ما سئلت ولو فعال، أثر ذات تصبح ولكنها

ألجبت: نفسك،

األول اليوم

النظام، إىل الفوىض فارقت أنني أحسست فقد االبتدائية؛ الكتاتيب فارقت أن يوم ذلك
إيلَّ رد أنه وشعرت املنظم، التعليم إىل الهمجي والتعليم فنية، حياة إىل الالفنية والحياة
ألبس الذوات كأوالد أصبحت واملركوب والطاقية الجالبية ألبس كنت أن فبعد اعتباري،
الحارة. أوالد عىل تياًها الرأس رافع حارتي أدخل ورصت والطربوش، والجزمة البدلة

أال أراد — هللا رحمه — أبي ولكن الذوات، كأوالد بالفرنسية أرطن رصت قليل وبعد
وقد القديمة، بالحياة دائًما ويذكرني القرآن يحفظني فكان بتاتًا، الرشقية حياتي أنىس
أساتذة، من سمعت وما تالميذ من خالطت مما وخصوًصا كثريًا املدرسة هذه يف تعلمت

حياتي. طول األكرب العامل هي ظلت بذوًرا، نفيس أعماق يف يُبذر آلخر وقت ومن
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الثاني اليوم

غري عىل الحياة يف أسري قبلها كنت إذ القضاء؛ مدرسة دخلت فيوم الثاني اليوم أما
قاضيًا أكون أن هديف تحدد املدرسة هذه دخلت فلما … الحياة يف هدف يل وليس هدى،
القضاء مدرسة كانت فقد وخلق؛ علم من تحىص ال فوائد كذلك واستفدت رشعيٍّا،
الدينية العلوم تدرس وكانت املدرسني خرية لها فاختار زغلول، سعد إىل املدارس أحب
والكيمياء الطبيعة وبجانبهما والتفسري الفقه أدرس فكنت الحديثة، والعلوم التقليدية
املدرسة؛ ناظر بركات باشا بعاطف اتصايل يفَّ، أثر ما أكرب من وكان القوانني، ومقدمة
عىل وساعدني الئم، لومة الحق يف يخىش ال رصيًحا شجاًعا حازًما عادًال رجًال كان فقد
الكتب من يدرسها وكان األخالق، دروس يف له معيًدا ألكون اختارني أنه منه االقتباس
األخالق، يف اإلنجليز كتبه ما عىل ألطلع اإلنجليزية اللغة أتعلم أن إيل فحبب … اإلنجليزية
العزبة، ويف البيت ويف الدروس يف به االختالط فرصة يل يتيح األخالق يف به اتصايل وكان
تجاربه ويف مرص يف الناس أخالق ويف الدين يف يشء، كل يف يكلمني الدرس خارج وكان
األخالق دروس حمل عيلَّ يلقي وظل قبل، من أعهده أكن لم ضوءًا يل ألقى مما الحياة، يف
هو كان إذ أبي؛ عىل حزني عليه حزنت مات ملا ولذلك بها، استقللت حتى فشيئًا شيئًا

الروحي. أبي

الثالث اليوم

وكان حياتي، مجرى غريَّ كبريًا حادثًا كان ولقد … الزواج يوم فهو الثالث يومي وأما
قبل الزوجة يرى ال فالزوج اليوم، هو مما أكثر املصادفة عىل مبنيٍّا أيامنا يف الزواج
ذكر من النساء من األقارب قالته ما إال عنها يعرف وال املرعية، للتقاليد وفًقا الزواج؛
أحمل أصبحت فقط، نفيس مسئولية أحمل كنت أن وبعد تؤخر، وال تقدم ال أوصاف
الحياة. يف كثرية تجارب أكسبني قد ذلك وكل واألوالد، الزوجة ومسئولية البيت مسئولية
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الرابع اليوم

تعلماني كانتا … شابة وأخرى عجوًزا انجليزية امرأة عرفت أن يوم الرابع واليوم
فكانت اإلنجليزية، لتعليمي الجهد فيها بذلت سنوات أربع األوىل مع وظللت اإلنجليزية،
يف لساني إطالق إىل واضطراري اللغة سماع لتعويدي ونساء رجال من اإلنجليز تدعو
ما آخر وكان وواشنطن، وبرلني وباريس إنجلرتا يف لقيت ما عيلَّ تقص وكانت القول،
من عليها دخل وما نظرياته بني تقارن فكانت أفالطون، جمهورية كتاب معها قرأت

الحديثة. املدنية يف تعديل
وملا العقل، يف األوىل قوة العواطف يف قوية غنية متزوجة شابة فكانت الثانية أما
أعتمد ورصت قبل، من بها عهد يل يكن لم واسعة آفاق أمامي تفتحت اإلنجليزية تعلمت
وكتبي مقاالتي يف بعيد أثر له كان مما العربية، الكتب عىل أعتمد ما بجانب عليها

… أتعلمها لم لو أكون كنت ماذا أدري وال درويس، وتحضري

الخامس اليوم

مؤتمر يف أوربا إىل أسافر أن مرة ألول الظروف يل أتيحت يوم الخامس اليوم وكان
العلمية، معاهده ويف االجتماعية نظمه يف جديد عالم عىل اطلعت فقد املسترشقني؛
وكأنني … وعيوبه كل مزايا عىل يدي أضع وأن والغرب، الرشق بني أوازن أن واستطعت
الغرب، عىل تقع وعني الرشق عىل تقع عني واحدة، عني يل كان أن بعد ثانية عينًا رزقت
نظرت إال عويصة مسألة عيلَّ عرضت ما أنه وأعرتف الربق، رسعة يف بينهما يوازن وعقل

العينني. بهاتني فيها

السادس اليوم

رجل فأنا … مطلًقا ذلك أتوقع أكن ولم اآلداب، كلية يف عميًدا انتخبت يوم السادس واليوم
إال الجامعية النظم أعرف أكن ولم القضاء، مدرسة من األزهر يشبه وما األزهر يف تربيت
ويف نظمها، وأعرف أوربا جامعات يف كزمالئي أتعلم ولم القاهرة، بجامعة التحقت يوم
وأملان، وفرنسيني إنجليز من األوربية الجامعات رجال من فطاحل اآلداب كلية مجلس
وأنتخب هؤالء كل يرتك أن غريبًا فكان … املرصيني األساتذة فطاحل من كان ما عدا هذا
تذكرت ولكن كعميد، حياتي أول يف واضطربت األمر هذا استعظمت ولذلك عميًدا أنا
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الكبري والرجل الوظيفة، من أصغر أنه يرى الصغري الرجل «إن عبده: محمد الشيخ قول
عميًدا، أكون أن من أكرب أنني باستمرار نفيس إىل فأوحيت الوظيفة» من أكرب أنه يرى
تحب «هل ذلك: بعد سئلت يوم قلت ولذلك أستاذ، من أصغر العميد أن الحوادث ودلتني

أستاذ». من وأصغر عميد من أكرب «إني فأجبت: عميًدا؟» تعود أن
األساتذة، وأحوال الطلبة أحوال فخربت … كثرية فوائد عمادتي من استفدت وقد
أساتذة كبار من وكلهم … الجامعة مجلس بأعضاء أتصل أن من العمادة ومكنتني

نظرهم. مدى عىل ووقفت جدلهم إىل فأصغيت الجامعة،
منها، أكرب أثر له غريها هناك كان وربما حياتي، يف األيام أشهر أعتقد فيما هذه
إليه ألِق ولم إليه ألتفت لم ولكن الظاهر، عميل يف وينعكس الباطن عقيل يف يعمل ولكنه
ألتفت لم عابرة قراءة كتاب يف قرأتها جملة أو صغرية جزئية حادثة تكون فقد … باًال
وتعمل السنني مدى عىل وتتوالد تكرب فأخذت الباطن عقيل يف فجأة وقعت كثريًا إليها

مني. شعور غري عىل حياتي يف الكبري عملها
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وال يرسها أن اإلنسان اعتاد التي الجنسية املسائل عىل االعرتافات يقرصوا أن الكتاب اعتاد
جاك «جان املعنى بهذا الكلمة حرص عن املسئول ولعل أصدقائه، لخواص إال بها يجهر
االعرتافات، هذه إىل يصغون الذين والقسس االعرتافات، هذه قيدوا ممن وأمثاله روسو»
التي الفضائل من غريه وتشمل النوع هذا تشمل شاملة، فواسعة نفسها الكلمة أما

ومشقة. بعنف حياته يف اإلنسان اكتسبها
فنقول: املشهور املعنى عىل االعرتافات من شيئًا نذكر هذا وبعد

صناعيٍّا، جماًال أو طبيعيٍّا جماًال كان سواء كان أيٍّا للجمال تهتز عاطفة رزقت إنني
يف الدف عىل ينشد رجًال سمعت صغري وأنا أني القبيل هذا من وأذكر فنيٍّا، جماًال أو
إىل التأخر بأن علمي مع العشاء، بعد حتى حارة إىل حارة من فتبعته ملسو هيلع هللا ىلص النبي مدح

حتًما. أبي من الرضب يستتبعه الوقت هذا
الحزينة. النغمات وخاصة املوسيقى سماع يف قوية حاسة اآلن إىل ويل

حبها من فتعلمت لنا، جار بنت جميلة صبية عشقت صبي وأنا أني أيًضا وأذكر
أمام إليها فأجلس الفرصة أنتهز كنت أن فعلت ما وكل … ولوعته وعذابه الحب ضنى

لقياها. من وحرمت حجبها أبوها ذلك اكتشف فلما أبيها، دار
واإلنجليزية، العربية الدروس معها أتبادل كنت إنجليزية يل مدرسة مرة وعشقت
وجمال جمالها ولكن بزواجها، وسعيدة متزوجة كانت ألنها … يائًسا حبٍّا وأحببتها
إمام لكنت كبتاني والعلم الدين أن ولوال عيًدا، وأعده درسها يوم أتمنى جعلني عينيها

املحبني.
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حيث الحق أنرص أن صغري من هللا عاهدت االعرتافات معنى من الواسع املعنى وعىل
مجلس يف وخاصة واملجتمعات، املجالس يف يقدر ال عناءً نرصته سبيل يف لقيت وقد كان،
قدرة، وأعظمهم شهرة، وأوسعهم عقًال، الرجال بأكرب أحيانًا أصطدم كنت فقد الجامعة؛
خرب أجد أن األحيان من كثري يف أتوقع كنت لقد حتى اإليذاءِ كلَّ ذلك سبيل يف وأوذيت
الطريقة، هذه عن أعدل لم ذلك ومع الجد، وجد األمر حزب كلما املعاش، عىل إحالتي

العادل. القايض بروح فيها مرشبًا وكنت
أني ذلك األسباب؛ هذه من بسبب لها مرشًحا كنت كبرية وظيفة حرمت ومرة
السياسية املبادئ يف االنغماس عنها عاقني ثم الحقوق، بكلية للرشيعة أستاذًا رشحت
هللا وعوضني بأس، ال فقلت: الوظيفة، من حرمت ذلك عني علم فلما سعد، مذهب عىل

طويل. وقت بعد ولكن اآلداب، بكلية أستاذًا عنها

ولكني رقيهم، أو لنجاحهم وأفرح أعرفهم، من خصوًصا للناس الخري أحب أني وأعرتف
نالوا ما مثل من حرمت أنا إذا أغضب الفرح هذا فبجانب … غيور الحب هذا مع
عندما طويًال بكيت أني وأذكر وذكاءً، علًما منهم أقل لست أني أعتقد كنت إذا خصوًصا
كان الذي من أقل لست أني لعلمي … الرشعي القضاء مدرسة يف الثاني ترتيبي كان
… اليوم إىل عادتي هذه تزال وال التحصيل، يف وأكثر العمل يف مني أجد أنه إال األول،
قائلها، وحمدت بها فرحت ذلك غري يف أو املجمع يف أو الجامعة يف محارضة سمعت فإذا
ولم وأطريته، حمدته جيًدا كتابًا أحًدا ألف إذا كذلك مثلها، أقل لم ألني غرت ولكني

مثله. أؤلف لم أني نفيس يف حز ولكن ذكرته، إال املجالس من مجلًسا أترك

يهان وقد يعذب فقد جزاءه؛ يوًما ينال أن بد ال الحق عن املدافع أن األحداث علمتني وقد
أن وهو واحد، رشط عىل ملوقفه ويمجد بفضله، يعرتف أخريًا ولكن … منه ينتقم وقد
لباقة يف يطلبه وأن لخصومه، تجريح غري من يطلبه وأن للحق، طلبه يف معتدًال يكون
ذنب ال وسائله وذنب الحق؛ ذنب ليس ذنبه فالذنب الرشط، بهذا أخل فإن ومهارة،

نفسه. الحق
الحق ينرصون ا جدٍّ قليلون ثالثة: أصناف هذا إزاء الناس أن التجارب علمتني كما
الحق وجه يف يقفون مجرمون أيًضا وقليلون عنه، والدفاع به الجهر يف ويتشجعون
ويحبون الحق يحبون الناس وأكثر عاجلة، كاذبة شخصية ومصالح تافهة، ألسباب
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إىل وهم تبعوه؛ به جهر فإذا أتباعه، ليكونوا به يجهر أحًدا ينتظرون ولكن نرصته،
صغريًا، كان ولو الحق، عن املدافع نرصة وإىل الباطل؛ نرصة إىل منهم أقرب الحق نرصة

كبريًا. كان ولو املبطل أو الباطل ينرصوا أن من أقرب
أخاف … الحق قول يف شجاعتي بقدر جبان بأني اعرتايف الشامل النوع هذا ومن
أفضل أني يف السبب هو هذا كان وربما الشنق، وأخاف السجن، وأخاف التعذيب،
محفوف وعر طريق والسياسة باألشواك، محفوف غري طريق فالعلم السياسة، عىل العلم
حيث السياسيني زمالئي عن تخلفت أني يف السبب هو أيًضا هذا كان وربما باألشواك
ومحمود باشا ماهر أحمد املرحومني زميل كنت وقد وزارة، رؤساء كانوا أن إىل تقدموا
لم إذ السجن من وخفت يخافا، لم إذ القنابل من خفت ولكن النقرايش، فهمي باشا
كنت ملا أني يف السبب هو أيًضا هذا ولعل واختفيت، وبرزا وتقاعدت، وتقدما يخافا،
خطبة بيفن مسرت خطب ١٩٤٦ لندن يف فلسطني مؤتمر يف املستديرة املائدة أعضاء أحد
خويف الرد عن عاقني ولكن جيدة، أنها خلت … عليه للرد معان عندي فحرضت طويلة
فسكت … اإلنجليزية اللغة يف ضعفي من وخويف فجة، السياسة يف آرائي تكون أن من
أقولها. أن انتويت كنت التي معانيَّ من خريًا معانيه تكن ولم غريي، وتكلم وصمت،

عدم ذلك من العكس وعىل سوء، يمسهما أن ورشيف عريض عىل خويف ذلك ومن
عىل الجاهيل األدب جناية يف مقاالت مرة كتبت أني وأذكر وكتبي؛ آرائي نقد من خويف
ثالثة نحو أسبوع كل عليها للرد مقاالت مبارك ذكي األستاذ فخصص العربي؛ األدب
من فغضبت ورشيف، لخلقي فتعرض قلمه زل مرة ولكن آرائي، نقد يؤملني فلم أشهر،
تقريظ بأن علًما وأفكاري، آرائي نقد عىل الناس استحثثت ربما بل شديًدا، غضبًا ذلك
أكثر النقد يفيد قد بل والرأي، الفكرة خدمة يف سواء حد عىل ونقدها واألفكار اآلراء هذه
تتجىل ال كاملصباح كلها، املخالفة اآلراء بعرض إال يظهر ال والحق التقريظ، يفيد مما

الظالم. من يجليه ما بقدر إال قوته
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ثون واملحدِّ املعتزلة

عمادهم العقليني، الفرنج يسميهم من بمنهج يكون ما أشبه خاص منهج للمعتزلة كان
طريف مبحث «الحيوان» كتابه يف وللجاحظ أخريًا، والحكم ثانيًا، والتجربة أوًال، الشك

الشك. عن
حسب اآليات ويؤولون العقل، أقره إذا إال الحديث يقبلون ال املنهج هذا وفق وكانوا
ألن للجن؛ اإلنسان برؤية يؤمنون وال الكشاف، يف الزمخرشي فعل كما والعقل، يتفق ما
من يخاف بمن ويهزءون تََرْونَُهْم﴾ َال َحيُْث ِمْن َوَقِبيلُُه ُهَو يََراُكْم ﴿إِنَُّه يقول: تعاىل هللا
مقتضيات حسب اإلسالم إىل دعوتهم ويؤسسون واألوهام، بالخرافات يؤمنون وال الجن،
أرسطو، ألنه أرسطو بأقوال يؤمنون وال طويل، باع ذلك يف ولهم اليونان، وفلسفة العقل
أرسطو قول عىل بدوي جاهيل أعرابي قول أحيانًا يفضل الجاحظ أن الحيوان يف نرى بل

الكبري. الفيلسوف
إال االعتزال يعتنق لم ولذلك الخاصة، إال يناسب ال منهج وهو منهجهم، كان هكذا

يكرهونه. فكانوا العوام أما املثقفني، خاصة
فهم الناس، سائر يرشح كما والتابعني الصحابة ترشيح إىل املنهج هذا وجرهم
وعمر بكر أبا ينقدوا أن عن يتورعوا فلم الناس، يخطئ كما للخطأ عرضة نظرهم يف
إىل أقرب كانوا هذا أجل ومن بعض، عىل بعضهم يفضلوا أن يمنعهم ولم وعثمان،

شيعة. املعتزلة بعض كان بل املحدثني، من الشيعة
الدراية، عىل ال الرواية عىل يعتمد منهج وهو املحدثني، منهج املنهج، هذا ويقابل
خالف ولو املتن صح السند صح ومتى متن، ال سند نقد للحديث نقدهم كان ولذلك
إىل رجعوا أمر عليهم ُعرض وإذا عندهم، املتن ناحية من نُقد حديثًا نجد أن وقل العقل،

الحنابلة. مذهب يف ذلك يتجىل كما والعقل، يتفق ال ظاهره كان ولو الحديث
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الدين، عىل يقترصوا ولم السياسة يف املعتزلة تدخل أن الحظ سوء من وكان
الناس وامتحنوا واملعتصم، والواثق املأمون ذلك عىل فنرصهم شائكة، دائًما والسياسة
يف وقف الذي حنبل ابن اإلمام واستبطلوا العامة فكرههم االعتزال، عىل وأكرهوهم
عىل حنبل بن أحمد لإلمام وانترص ضدهم، العام للرأي انترص املتوكل جاء فلما وجههم،
الرجل يتظاهر كان أن فبعد شديًدا، تنكيًال بهم ونكل وأمثالهما، دؤاد أبي وابن الجاحظ
الذي الزمخرشي الجراءة كل جريئًا عد حتى ويختفي، يعتزل الرجل كان معتزيل، بأنه
هدوء بعد أتى ألنه الفضل؛ هذا كل له يكن ولم فيه، ويؤلف باالعتزال، يتظاهر كان

االعتزال. ضد حدثت التي الثورة

أن أظن اليوم؟ إىل االعتزال منهج عىل املسلمون سار لو يكون كان ماذا اآلن فلنتصور
غضون يف ونضج وترعرع ربي قد يكون كان بعدهما واليقني والتجربة الشك منهج
بالشك وطنطنتهم فخفختهم يف األوربيني نفضل وكنا عليه، مرَّت التي سنة األلف

املعتزلة. مذهب بسط من أكثر يعمل لم أنه مع بيكون إىل ينسبونها التي والتجربة
االخرتاع تأخر وبدل االخرتاع، إىل حتًما يؤدِّي مما التجربة وهذه الشك هذا وكان
ما إىل وصل قد العالم وكان السنني، من مئات يتقدم كان وديكارت، بيكون بعد ما إىل
يموت ال وكان الغربيني، يد عىل ال املسلمني يد عىل وصوله وكان اليوم، إليه يصل لم
املحدثني منهج بفضل املسلمني عهدنا فقد الغرب؛ عىل ويقترص الرشق يف االبتكار خلق
الذي خلدون كابن مبتكًرا نجد أن وقل متجمع، تفريق أو متفرق جمع عىل يقترصون

الرشقيون. ال الغربيون تالميذها خاصة، مدرسة له كانت
ال كربى خسارة كانت الوجود، من املعتزلة بإزالة املسلمني خسارة أن فالحق

تعوض.
من بعثًا ال الخارج من تقليًدا الغربية الحضارة منهج ينهجون املسلمون بدأ ثم
مركب النفس علماء يسميه ما فيهم بث للخارج فالتقليد بينهما، ما وشتان الداخل،
به العتزوا أنفسهم من كان ولو منهجهم، يف الغربيني عىل عالة أنهم يرون فهم النقص،

شئون. خلقه يف وهلل يكون، أن بد ال ُقدِّر ما ولكن وافتخروا،
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يعرفون يكونوا ولم نشأتها، منذ األوربية النهضة يتابعوا لم املسلمني أن له يؤسف مما
بالعالم وثيًقا اتصاًال تتصل ال نفسها، عىل مغلقة اإلسالمية البالد كانت إذ شيئًا؛ عنها
يف يجري ما أما قليلة، سياسية أحداث أو ضئيلة، تجارة طريق عن إال األوروبي
الشعوب ملطالبة وثورات قومية، ونهضة وصناعية، علمية حركة من نهضتها منذ أوروبا
وجاروا ذلك عرفوا أنهم ولو شيئًا، عنه يعرفون املسلمون يكن فلم ذلك، ونحو بحقوقها،

آخر. شأن لهم لكان نهضتهم يف الغربيني
الفتح طريق وهو ا، جدٍّ سيئ طريق عن الغربية املدنية املسلمون عرف إنما
فال بالدهم، وتغزو بهم، تفتك املدافع صوت من الغربية املدنية وعرفوا واالستعمار،
املدنية هذه أن ولو طبيعيٍّا، ذلك وكان والبغض، الكره من بكثري قابلوا قد كانوا إن عجب
االرتياح أنواع بكل املسلمون لقابلها يحتذى، أن يصح إنساني تقدم شكل يف تقدمت

منها. لالستفادة كلها قلوبهم ولفتحوا الصدر، وسعة
عنها. وصدوا منها، ففزعوا واستغالل، واكتساح ونار، حديد شكل يف أتتهم إنما

معارفها من كثريًا واقتبسوا مخرتعاتها، فاستخدموا كثريًا، منها استفادوا إنهم نعم،
فقدوا لقد بسببها، خرسوه ما يساوي ال هذا كل ولكن ذلك، ونحو وصناعاتها وعلومها

وسيادتهم. واستقاللهم حريتهم بها
مصلحتها يف الخري ترى أمة فكل قوميٍّا، طابًعا الحديثة املدنية طابع كان لقد
األمم عىل بالسيادة أحق أنها وتزعم لغريها، مصلحة بأي تعرتف وال بها، الخاصة
القمة، بلغت حتى القومية النزعة هذه والرتبية واألدب العلُم وخدم املستضعفة، األخرى
رض مهما فخري األمة مصلحة يف كان ما أن وهو جديد، أخالقي مقياس ذلك عن ونشأ
بالكره الشعور أوربية أمة كل يف وساد اآلخرين، نفع مهما فرش األمة رض وما اآلخرين،
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وتخافها، إنجلرتا تكره وأملانيا وتخافها، أملانيا تكره فإنجلرتا غريها، من والخوف لغريها
ورياء فقط، ظاهري فأمر وتودد مساملة هناك كان فإن الدول، بني العالقات وهكذا
تكونت أن عهد من الحديثة املدنية يف الشان هو هذا وظل وإخالص، حب ال ونفاق

اليوم. إىل القومية

بالقوة، واالعتزاز والسيطرة العظمة حب املجد ومعنى املجد؛ تعبد قوية أوروبية أمة وكل
األرض من رقعة أكرب عىل تسيطر أن يف رغبتها كبرية أمة كل عند املجد هذا أثر من وكان
وهذا فسيحة، واسعة ممتلكات أو مستعمرات لها يكون أن ويف علبها، السيطرة تستطيع
األخالقية القوانني وفق عىل العمل هو الخلقي فاملجد الخلقي، املجد غري القومي املجد
واستغالل سيطرة فهو القومي املجد أما ذلك، ونحو وإحسان ووفاء عدل من العاملية
الربيئة، الدماء إسالة إىل ذلك اضطرها ولو الكبرية، األمم ملصلحة الضعيفة لألمم وتسخري
يف املاهر والسيايس يشء، يف األخالق من ليس وهذا األذلة، شأن ورفع األعزة، وإذالل
شأن من ويعيل صوتها، ويكبت املحكومة األمم يذل أن استطاع من هو الحديثة املدنية

سيطرتها. ويظهر أمته
طلبًا السيطرة؛ يف تنافست وأمريكا أوربا أمم عىل املجد وحب الوطنية تغلبت وملا
إخضاع هو نظرهم يف االستعمار وكان لالستعمار، جميًعا فتسابقوا الكاذبة، العزة لهذه
ومنافعها، لتجارتها سوًقا وفتحها مواردها، واستغالل أمكن، ما وإذاللها املستْعَمرة األمم
األفيون، أو الخمر، تجارة أن الفاتحة األمة رأت لو حتى فضيلة، أو بخلق عندها عربة وال
تتورع لم لو استعمارها؛ يفيد مما ذلك نحو أو األبيض، الرقيق أو عموًما، املخدرات أو
العزة هو تقصد ما كل وإنما الفضيلة، يف نبل وال الخلق، يف سمو إىل تقصد ال ألنها عنه

ذكرنا. الذي باملعنى الكاذب، واملجد القومية،
نافًعا، علًما وتعليمه الضعيف، بيد األخذ من إنساني، شعور أي هناك وليس
نظر يف معدوم اإلنساني املعنى فهذا ذلك، نحو أو بنفسه ينهض حتى وترقيته،

الغربي. االستعمار
وإيطاليا وفرنسا إنكلرتا وتقسمتها اإلسالمية، البالد استُعمرت األسس، هذه عىل
حسب املسائل تقويم وهما األساسني، هذين يف سواء كلها وكانت وغريها، وهولندا
األمم بإذالل القومية، واملنفعة القومي للمجد والعمل اإلنسانية، حسب ال القومية،
موظفني إلخراج ضعيًفا علًما إال علًما لها تقدم فليست وإضعافها، واستغاللها املفتوحة،
املفتوح. مصلحة دون الفاتح ملصلحة إال ثروة استغالل هناك وليس االستعمار، يخدمون
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من وأخالقها ودماءها أموالها واستنزفت اإلسالمية، األقطار املدنية أضعفت وهكذا
مساعدة أو صغري، عىل كبري عطف أو إنساني، إخاء أو إنساني، شعور ألي مراعاة غري
والحقيقة. الجوهر يف ال األسلوب، يف إال األمم هذه بني فرق من هناك وليس لضعيف، قوي
بل كراهة، أشد واملسلمني اإلسالم كرهت الحديثة املدنية أن العجب، يستدعي ومما
يهودية من األخرى، األديان لسائر كراهيتها من أشد واملسلمني لإلسالم كراهيتها إن
وسائر البوذيني تكره مما أشد املسلمني تكره فهي للوثنية؛ كراهيتها من أشد بل وغريها،
من عنها يصدر ما وظلم االنتقام، وحب املعاملة سوء يف الكراهية هذه وتظهر الوثنيني،
فإنما الحديثة املدنية وتدخلت مسلمني وغري مسلمني بني نزاع هناك كان وإذا أحكام؛
وتمييزهم للهند اإلنجليز حكم يف ذلك يتجىل بهم، والتنكيل باملسلمني لإليقاع تتدخل
املسلمني بني القائم النزاع يف الحديث املظهر ويف والهندوكيني، املسلمني بني املعاملة يف

ذلك. أمثال من كثري إىل واليهود
واملسيحية، اإلسالم بني خصومة مسألة املسألة فليست النظر؛ تستوقف هذا وعلة
آخر، دين أي من املسيحية إىل أقرب اإلسالم يكون أن املعقول لكان كذلك، األمر كان ولو
فحسب، دين أمر األمر فليس الوثنية، إىل املسيحية من املسيحية إىل أقرب األقل وعىل
خلفته ما منها ذلك، من أعمق أسباب إىل ترجع والكراهية الخصومة هذه أن يظهر ولكن
اإلسالمية، األقطار عىل يستولوا أن الصليبيون أراد فقد الخصومة؛ من الصليبية الحروب
كل املسلمني عىل للتغلب واستعملوا التاريخ، يعرفه ما الجبارة الجهود من ذلك يف وبذلوا
استطاعوا ما كل القساوسة ونرش املادية، قوتهم كل فجمعوا والكاذبة، الصادقة الوسائل
صورة أبشع وصاحبه اإلسالم صوروا حتى اإلسالم، عىل وافرتاء وكذب، تضليل من
الحقد يحملون وهم عادوا الجهود هذه كل من بذلوا ما مع ينجحوا لم فلما وأفظعها،

للخلف. هذا السلف وأورث واملسلمني، اإلسالم عىل والضغينة
النرصانية منافسة يف األديان أنجح اإلسالم أن وهو آخر، سبب وهناك سبب، هذا
يف جهد من يبذل ما وقلة اإلسالم، يف التبرش ضعف من الرغم عىل الوثنية، الشعوب بني
فهذا وأموال، جهود من ذلك سبيل يف يبذل وما املسيحية، يف التبشري قوة ومع نرشه،
تشتد والنفور الكراهية ألن ونفوًرا؛ كراهية سبب واملسيحية القوي اإلسالم بني التنافس

وضعيف. قوي بني تشتد مما أكثر األقوياء بني
هي أهله كلمة تكون وأن العزة، معتنقيه يف يبث اإلسالم أن أيًضا األسباب ومن
لألجنبي، الخضوع وعدم الغري، حكم مقاومة عىل ويحث السفىل، هي غريه وكلمة العليا،
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تعليم عىل يحمل فرنيس زعيم حديث أتاك وهل الغيظ، كل االستعمار يغيظ ما وهذا
يناهض واإلسالم لإلسالم، وسيلة العربية اللغة ألن املغرب؛ بالد يف العربية باللغة العلوم

األجنبي. حكم مناهضة من مّكنا فقد بالعربية علمنا فإذا االستعمار،
واملسلمني، اإلسالم مناهضة عىل الحديثة املدنية حملت التي هي وغريها األسباب هذه
بذلك املسلمون يشعر أن الواجب وكان أمامهم، الرقي طريق وإقفال بهم، والتنكيل
كلمتهم وإعالء أنفسهم تكوين يف جهدهم كل ويبذلوا قوتهم، فيزيدوا الشعور، كل

القوة. ملكافحة القوة وادخار بأنفسهم، واستقاللهم
العدل نرش فتحه أساس كان ولكن الحديثة، املدنية َفتحت كما اإلسالم َفتح لقد
من الذمة ألهل وأن ودينهم، وأخالقهم سلوكهم يف بهم والرقي املفتوحني، بيد واألخذ
األخالق، يف سمو فتح ال واستغالل، جباية فتح الغربي الفتح ولكن للمسلمني، ما الحقوق
تجارية، ألسواق فتح هو إنما ذلك، من يشء ال عاملية، أخوة وال إنسانية، ملبادئ نرش وال

للجاهل. العالم ومن للضعيف، القوي من واستعباد
أنفسهم، يف إال أمل ال أن عىل خططهم وليبنوا هذا كل لريوا أعينهم املسلمون فليفتح
وهدم ووحدتهم كلمتهم بجمع وإال وروحانيٍّا، ماديٍّا تقويتهم يف جهد كل ببذل وإال
العراقيل ووضع بهم، للتنكيل يسعى الذي الخصم أمام للعمل التام وتعاونهم تفرقهم

يوفقهم. وهللا تقدمهم، سبيل يف
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وعرب، وترك فرس من األقطار مختلف يف املسلمني بني تربط التي الرابطة بها يعنون
سعد املرحوم قاله ما صحيًحا وليس املايض، القرن يف ألوربا مفزعة كلمة كانت وقد
ناقص يف «ناقصخمسة أن الصحيح بل صفًرا» يساوي وصفًرا صفًرا «إن زغلول: باشا
جميًعا ولكنها شيئًا تساوي ال قد وحدها دولة فكل وعرشين»، خمسة زائد يساوي خمسة
ملحق الباطل عىل يتكتلون األوربيون كان وإذا األوربي، االستعمار أمام الوقوف تستطيع

االستعمار. كارثة لدفع الحق عىل املسلمون يتكتل أن فأوىل املسلمني،
األفغاني، الدين جمال السيد الحديث العرص هذا يف بها نادى من أول كان وقد
جمال السيد طريقة أن غري الكواكبي، الرحمن عبد والسيد عبده محمد الشيخ وخلفه
وإشعال الداخل، يف واألمراء امللوك عىل الثورة يريد كان إذ عنيفة؛ قوية كانت الدين
الجامعة يريد لينًا هينًا ذلك يف فكان عبده محمد الشيخ أما الخارج، ضد الشعوب نار
السيد إىل أقرب كان الكواكبي الرحمن عبد والسيد والتعليم، الرتبية طريق من اإلسالمية
«طبائع كتاب العهد ذلك يف وألف األمراء، محاربة يف أشد وكان األفغاني، الدين جمال
اإلسالمية، الجامعة خطة لرسم القرى أم ألف كما الحميد»، عبد السلطان ضد االستبداد
الدين جمال السيد يصدرها كان التي الوثقى العروة جريدة عىل صربًا أوربا تطق ولم
يحارب الحميد عبد السلطان وكان عرش، الثامن العدد صدور بعد فأغلقتها باريس، يف
نفعها، من نفسه هو له تبني ملا أخريًا، وأهلها يحتضنها أن أراد ثم أوًال، النزعة هذه
أخبار فيها ينرش كان إذ املؤيد؛ جريدة يف الدعوة بهذه يبرش يوسف عيل الشيخ وكان
محمد الشيخ آراء عن تعرب كانت إذ املنار؛ مجلة وكذلك تكتله، يف واآلراء اإلسالمي العالم
يحميها. كان الذي الحميد عبد السلطان بوفاة الدعوة خفتت ثم رضا، والسيد عبده،
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بصحفهم قوتهم: بكل وحاربوها الدعوة، هذه بخطر األوربيون أحس فقد كان؛ وأيما
بعض واستنجد تحققت، إذا وخطرها قوتها من لهم تبني ملا لديهم، قوة وكل ومؤتمراتهم
باملبرشين وتعيني املبرشين، والنهضة سنوية، إعانة طالبني املسيحية الشعوب األوربيني
فكرة ملقاومة مجلة وإنشاء الرسائل، ونرش مسلمون، فيها يوجد التي الجهات يف الكبار
اإلسالمية، للجامعة مؤيدة تطبع التي األفكار لبيان جريدة ونرش اإلسالمية، الجامعة
مؤتمر عقد يف «زويمر» املسرت وهو املبرشين رئيس اجتهد أن ذلك نتيجة من وكان وهكذا
موضوع املوضوع، هذا وكان ١٩١١م، سبتمرب يف املؤتمر فانعقد الحالة، هذه يف للنظر
لهذا منه لجنتان َص وُخصِّ موضوعاته، أهم من مقاومتها، وكيفية اإلسالمية الجامعة
يمكن التي الوسائل يف للبحث يدعوه بدأ بأن املؤتمر زويمر الرئيس افتتح وقد الغرض،
باإلسالم املتعلقة الغرائب فيهما عرضت غرفتان املؤتمر يتبع وكان اإلسالم، مقاومة بها
و١١٣ مندوبًا ١٦٨ املؤتمر هذا يف واشرتك التبشريية، التوراة جمعية مطبوعات مع
الذي زويمر القسيس املؤتمرين رأس وعىل تبشريية، جمعية وخمسني أربع عن مدعوٍّا
الصحفيون وُمنع شعوبه، يف اإلسالم درس وبأنه يهزم، ال بأنه فرنسية جريدة تصفه
تنقيحها، بعد إال النرشات عليهم توزع ولم املؤتمر، هذا شهود من واألمريكان اإلنجليز
األخرية الخمس السنوات تمخضيف اإلسالم إن اإلسالمي: العالم مجلة يف الرئيس قال وقد
االنقالب حدث ففيها نظري؛ لها يسبق لم خارقة حوادث عن مرص، مؤتمر أعقبت التي
بمد املسلمون وعني الحارضة، لحرتها مرص انتبهت وفيها العثماني، واالنقالب الفاريس،
قالب يف اإلسالمية األمور ودخلت شورية، مجالس الهند يف وتأسست الحديدية، السكة
الغربية والهند أفريقيا يف اإلسالم وانترش اإلسالم، بمبادئ التمسك به ازداد العرص، يالئم

الجنوبية. والجزائر
التبشري أمر يف وتنظر ، وجدٍّ بحزم تعمل أن الكنيسة عىل تحتم الحوادث، هذه وكل

اآلتية: لألمور برنامج فسيوضع ذلك وعىل عناية، بكل واملبرشين

الحارضة. الحالة درس •
النسائي. والتعليم املبرشين تعليم نطاق لتوسيع الهمم إنهاض •

شأنها. ورفع الالزمة القوات إعداد •

قاله: مما وكان وارتقاؤهم، املسلمني حالة إليه صارت ما الرئيس نفس يف حز وقد
كلمة موجودة، حقيقة هو وإنما املبرشون، اخرتعه شيئًا ليست اإلسالمى العالم لفظة إن
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مليون، مائتي عىل قليًال يزيد املسلمني عدد إن وقال: حقيقي، موقف عىل تدل دقيقة
واملبرشون برسعة، ينترش اإلسالم وأن خصوًصا طائلة، نفقات إىل يحتاج فيهم والتبشري
الشكوى ُمرَّ يشكون والكنغو، النيجر وبالد أفريقيا ورشقي النيل ضفتي عىل املنترشون
من موانع يجد الهند يف اإلسالم انتشار أن ومع األنحاء، هذه يف برسعة اإلسالم انتشار من
أخذوا املسلمني ألن هناك؛ يتوطد فهو واألملانية، الهولندية التبشري جمعيات مجهودات
التي االنقالبات وصف إىل الرئيس وانتقل قوية، ثابتة عقائد القديمة بالتقاليد يستبدلون
ملقاطعة الفرنيس الجيش احتالل عىل وأثنى عليها، هللا وحمد اإلسالمية، البالد يف حدثت

وقال: إفريقيا، يف «واداي»
حكومة سلطة تحت آحاد، — و٨٠٠ ألف و١٢٨ مليون ٣٧ إال اآلن يبَق لم إنه
تاليف إىل بحاجته ويشعر موقفه لحقيقة يتنبه بدأ اإلسالم اإلسالم إن وقال: إسالمية،
الصوفية، الطرق إصالح األوىل: إصالحية، حركات ثالث عن يتمخض وهو الخطر،
القديمة والتقاليد العقائد إفراغ والثالثة: اإلسالمية، الجامعة من األفكار تقريب والثانية:
باملدنية قطر كل يف يتحكك اإلسالم إن و.شيد: الدكتور قول إىل وأشار معقول، قالب يف
كل من خلوا إذا والعقيل االجتماعي التقدم اإلمكان يف ليس إنه وقال: ومبادئها، العرصية
ونرش املسلمني، ملقاومة الكنائس استنهاض إىل ذلك بعد زويمر وانتقل دينية. صبغة
الدين هذا يحكمها التي البالد إىل نظرنا إذا بقوله: كالمه القسيس وختم بينهم، التبشري
هذه من واحدة كل أن لنا يظهر بحكمه، يتهددها التي البالد وإىل لنا، املخاصم الكبري
وفارس لالنحطاط، مثال اإلسالم يف فمراكش الكربى؛ املعضلة لعنرصمن رمز هي البالد
والصني اإلصالحات، ملجهودات ومرصمثال للركود، مثال العرب وجزيرة لالنحالل، مثال
وإفريقيا باإلسالم، للتحكك مركز والهند واالنقالب، للتغري مثال وجاوة لإلهمال، مثال
يشء كل قبل معها اإلسالم يحتاج مشاكل كلها وهذه اإلسالمي، للخطر مكان الوسطى

املسيح. إىل

تتقدم ولم كانت كما اليوم هي اإلسالمية الجامعة إىل املسلمني حاجة أن املؤسف من
الرأي تؤيد الكبار الحوادث من حادثة وكل مناهضتها، عن أوربا تكف ولم كثريًا،
حرب هي كانت حادثة وآخر الجامعة، بهذه إال قائمة لهم تقوم ال املسلمني بأن القائل
وأمريكا إنجلرتا اتحدت كما اليهود مقاومة عىل يتحد لم العربي العالم فإن فلسطني؛
النحو هذا عىل األمر ظل ولو اإلسالمي، العالم اتحاد عدم عن فضًال منارصتهم، عىل
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يتعلم فهل جديدة، إسالمية بالد يوم كل فستضيع شملهم، يلموا ولم بهذا يتعظوا فلم
من يلدغوا حتى هم كما سيبقون أو فشل! من أصابهم بما الدرس، هذا اليوم املسلمون

هللا؟! قدر ال وثالثًا مرتني واحد جحر
املستقبل. بحجاب ملفوف السؤال هذا عن الجواب إن
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١

اإلسالم، يف الفكرية النهضات عن أحاديَث سلسلِة يف حرضاتكم إىل أتحدث أن يرسني
كانوا التي العرب عقلية غريَّ اإلسالم ألن كنهضة؛ نفسه اإلسالم عن بحديث اليوم وأبدأ
ملا اإلسالم أن ذلك فكرية؛ نهضة شك غري من مجيئه فعد الجاهلية، يف بها يعيشون
كثرية، نواح من الجاهلية يف عليها يعيشون كانوا التي املبادئ غري ومبادئ بتعاليَم أتى

اإلسالم. يف حياتهم ثم الجاهلية، يف العرب لحياة موجًزا وصًفا لحرضاتكم وأصف
الحرب كانت وقد مستمرة، وحروب غارات حياة الجاهلية يف حياتهم كانت لقد
األخرى حاربت عيش مورد إىل قبيلة احتاجت فإذا العيش، كسب موارد من مورًدا نفسها
نفسه وسمى املعنى هذا فغري اإلسالم فجاء نظاًما، وال عدًال ذلك يف ترعى ال وسلبتها،
اْألَْرِض َعَىل يَْمُشوَن الَِّذيَن ِن ـٰ الرَّْحَم ﴿َوِعبَاُد القرآن: يف وجاء السالم، مادة من اإلسالم

َسَالًما﴾. َقالُوا اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم َوإِذَا َهْونًا
عهده تسمية يف السبب معرفة إىل به نصل الذي املفتاح هي اآلية هذه كانت وربما
وما العدل ما قبيلة شيخ سئل لقد غريبًا، فهًما والظلم للعدل فهمهم كان ثم باإلسالم،
إبيل عىل جاري يغري أن والظلم فآخذها، جاري إبل عىل أغري أن العدل فقال: الظلم؟
فرئيس الجاهلية، لألرستقراطية تابعني كانا والظلم العدل أن من ناشئ وذلك فيأخذها.
أن غري من يشاء ما يفعل أن الحق له كان قبيلته يف كان من كائنًا العظيم أو القبيلة
بعض كان ولذلك معه، عدل وال له حق فال املسكني الفقري وأما ظلمه، عىل أحد يؤاخذه
الظلم لهذا ا حدٍّ يضعوا أن وأرادوا اإلسالم قبيل ضمائرهم تنبهت قد الجاهلية يف الناس
حق، كلَّ قومه يف العزيز فيه وينال حق، أي املسكني الفقري فيه ينال ال الذي الصارخ
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مكة يف حلف نشأ البعثة قبيل أنه التاريخ يحدثنا لذلك حق، فيه له ليس ما فيه ينال بل
فال لعظماء بضاعته يبيع مكة يف الناس بعض أن رأوا أنهم سببه الفضول، حلف اسمه
منه فاشرتاها ببضاعته مكة قدم ذبيب من رجًال أن ذلك من ثمنها، ألصحابها يدفعون
الناس بعض عليه فاستعدى ثمنها، له يدفع فلم قومه، يف عظيًما وكان وائل بن العايص
بعض يستجملون كانوا العظماء بعضهؤالء أن ذلك ومن يعينوه، فلم مساعدتهم وطلب
خثعم من رجًال أن روي كما أهلهن، إىل يردونهن ال ثم فيخطفونهن األسواق يف الفتيات
وأمثالها الحوادث هذه كل العرب، وجهاء من وجيه فاغتصبها له بنت ومعه مكة قدم
حتى الظالم عىل املظلوم مع واحدة يًدا يكونوا أن فتحالفوا الناس، بعض نفوس حركت
من كل إليها يلجأ بدائية عدل محكمة الوضع بذلك الفضول حلف فكان ا، حقٍّ إليه يؤدي

حق. منه اغتصب
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الحديث ويف بعثته، قبيل ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد يف الحلف هذا حدث وقد
دعيت ولو النَعم، ُحْمر به يل أن أحب ما حلًفا ُجدعان بن هللا عبد دار يف شهدت لقد قال:

ألجبت. اإلسالم يف إليه
فالغني وأوسعه، معنى أدق عىل بالعدل وطالب النزعة هذه أكمل اإلسالم جاء فلما
أدق آخر معنى أكد بل سواء، الجاه وعديم الجاه وصاحب سواء، العدل أمام والفقري

كره. أو أحب من مع العدل اإلسالم عىل يجب أنه وهو
ِللتَّْقَوٰى﴾، أَْقَرُب ُهَو اْعِدلُوا تَْعِدلُوا أَالَّ َعَىلٰ َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم ﴿َوَال تعاىل: هللا يقول
أو للحب حسابًا تحسبوا أال يجب بل معهم، تعدلوا أال عىل لقوم بغضكم يحملنكم ال أي
الحرب يف العدل طلب كما كرهت، أو أحببت من مع واجب فالعدل العدل، أمام الكره
لحياة مخالفة ذلك يف فكان السواء، عىل واألباعد األقارب وبني السواء، عىل والسالم

املخالفة. كل الجاهلية
غري لألشياء جديدة بقيم قائمة وضعه اإلسالم أعمال أهم من كان حال كل عىل
قائمة إال راقية غري وأمة راقية أمة بني الفرق وهل الجاهلية، يف لها كانت التي القيم
القائمة أسفل ويف وأعزها، وأغالها األشياء أحسن أولها يف تضع الراقية فاألمة القيم؟
أو أعزها تضع وال األشياء أتفه القائمة أول يف تضع الراقية غري واألمة وأدونها، أتفهها

آخرها. يف تضعها
عندهم خلق أحسن وكان بالثأر، واألخذ االنتقام الجاهلية القائمة أول يف كان لقد
رجل استنجد لو حتى لها، حد ال التي الشجاعة وتشمل لها حد ال كلمة وهي املروءة،

214



اإلسالم يف الفكرية النهضات

كانوا ولذلك مخطئ، أم محق هو هل سؤال غري من مطلًقا ينجده الشهم فهذا بآخر
الجملة هذه معنى غريَّ اإلسالم جاء فلما مظلوًما»، أو ظامًلا أخاك «انرص دائًما: يقولون
بإعانته املظلوم ينرص أن الظالم، ينرص وأن املظلوم ينرص أن اإلنسان عىل يجب بأنه

ظلمه. عن بردعه الظالم ينرص وأن حقه، تحصيل عىل
الشهامة وهي الفضائل، خري يعدانهما بخصلتني يتمدحون جاهليتهم يف العرب كان
للقبيلة التام اإلخالص الفضائل خري من ويعدون اإلرساف، حد إىل والكرم لها حد ال التي
واالنقياد هلل الخضوع األول املبدأ فجعل كله، هذا وغري اإلسالم فجاء االنتقام، يف والقسوة

الدين. ألوامر قبيلته ومنافع الشخص منافع وإخضاع ألوامره،
نفائس وأخذ املال وجمع الرشه عينيه نصب يجعل الجاهيل العربي كان ولنئ
وعدم بالقناعة أمر فاإلسالم والعظمة، والكرب بالتكاثر والتفاخر قبيلته، غنمت إذا األشياء
يجمعها ربما جديدة عليا ُمثًال للحياة وجعل والعظمة، الكرب وتجنب باألموال التكاثر
آَمَن َمْن اْلِربَّ ـِٰكنَّ َوَل َواْلَمْغِرِب ِق اْلَمْرشِ ِقبََل ُوُجوَهُكْم تَُولُّوا أَن اْلِربَّ ﴿لَّيَْس تعاىل: — قوله
َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى ذَِوي ُحبِِّه َعَىلٰ اْلَماَل َوآتَى َوالنَِّبيِّنَي َواْلِكتَاِب َواْلَمَالِئَكِة اْآلِخِر َواْليَْوِم ِباهللِ
َواْلُموُفوَن الزََّكاَة َوآتَى َالَة الصَّ َوأََقاَم الرَِّقاِب َوِيف اِئِلنَي َوالسَّ ِبيِل السَّ َوابَْن َواْلَمَساِكنَي
َصَدُقوا الَِّذيَن ِئَك ـٰ أُوَل اْلبَأِْس َوِحنَي اءِ َّ َوالرضَّ اْلبَأَْساءِ ِيف اِبِريَن َوالصَّ َعاَهُدوا إِذَا ِبَعْهِدِهْم

اْلُمتَُّقوَن﴾. ُهُم ِئَك ـٰ َوأُوَل
كبريًا الفرق وجدنا الجاهلية يف األعىل واملثل اإلسالم يف األعىل املثل بني قارنا إذا فنحن
الفرَق َح وضَّ وربما فكرية، نهضة اإلسالم به أتى ما نسمي أن يصح لقد حتى بينهما،
حني النجايشَّ طالب أبي بن جعفُر به حدث الذي الحديُث واإلسالِم الجاهلية بني أيًضا
«كنا فقال: حاله عن النجايش فسأله مكة أهل ظلم من الحبشة إىل معه ومن هو هاجر
القوي ويأكل الجوار ونيسء األرحام ونقطع امليتة ونأكل األصنام نعبد جاهلية أهل قوًما
وأمانته وصدقه نسبه نعرف منا رسوًال إلينا هللا بعث حتى ذلك عىل فكنا الضعيف، منا
وأمرنا واألوثان، الحجارة من نعبده كنا ما ونخلع ونعبده لنوحده هللا إىل فدعانا وعفافه،
والدماء، املحارم عن والكف الجوار وحسن الرحم وصلة األمانة وأداء الحديث بصدق
فعدا شيئًا، به نرشك ال وحده هللا نعبد أن وأمرنا اليتيم، مال وأكل الزور قول عن ونهانا
بيننا وحالوا علينا وضيقوا وظلمونا قهرونا فلما ديننا، عن ومنعونا فعذبونا قومنا علينا

بالدك». إىل خرجنا ديننا وبني
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نوع اإلسالمية والحياة الجاهلية الحياة بني الفروق أهم من أن إىل نظرنا يلفت وهو
وفرق واحد، إله عبادة اإلسالم وعبادة وأوثان، أحجار عبادة الجاهلية فعبادة العبادة،
تذل واألوثان األحجار عبادة ذاك، وعبادة هذا عبادة بني الفكرية النهضة ناحية من كبري
وخالق العاملني رب وحده هللا وعبادة الرتاب، يف وتدسه العقل وتشل وتضعها النفس
هللا، عبيد مثله ألنهم واألمراء؛ امللوك أمام حتى وتعزها النفس ترفع واألرضني السموات
يشء كل ومدبر يشء كل خالق واحد بإله اعتقد فمن ومسريهم، أمرهم مدبر وحده وهو
يف معه تساووا عظموا مهما الخلق وأن هللا، غري عليه سيًدا أحًدا يََر ولم نفسه عزت

هلل. عبوديتهم
الفرس إىل ينظرون كانوا أن وبعد نفسيتهم، وغريت بالعرب نهضت األمور هذه كل
هللا يقول إذ منهم؛ خري أنهم عىل إليهم ينظرون أصبحوا وذلة خضوع نظرة والروم

ِللنَّاِس﴾. أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنتُْم لهم: تعاىل
يحاربوا أن واستطاعوا املعنوية، روحهم وعلت أنفسهم، أمام شأنهم ارتفع لذلك
الجاهلية؛ روحهم عىل بقوا لو ذلك يستطيعون كانوا وما لهم، ويخضعوهم والروم فارس
الفرس عظمة أمام وامتهان استكانة يف وهم وأجياًال أجياًال جاهليتهم يف قضوا فقد
من بعضهم ينهب فإنما نهبوا وإن بعًضا، بعضهم يحارب فإنما حاربوا إن والروم،
واحدة، أمة فتكونوا نهضتهم باإلسالم نهضوا ثم جبناء، فأذالء غريهم أمام أما بعض،

األمم. تخشاها أمة فأصبحوا نفوسهم وارتفعت
شهيًدا، قتل الحرب يف قتل فمن والنار، بالجنة يؤمنون فجعلهم اإلسالم جاء لقد
جد إذا فكان التاريخ، يرويها غريبة روًحا نفوسهم يف ذلك فبث عزيًزا، عاش عاش ومن
وبأنفسهم بأموالهم، وضحوا يستكينوا ولم يذلوا ولم السماح بيع أرواحهم باعوا الجد

الحال. دعت إذا
السهل، اليسري باألمر إسالمية حياة إىل جاهلية حياة من االنتقال هذا يكن ولم
النبي وجده ما التاريخ يف نرى ولذلك جديدة، دعوة لكل كارهون ألفوا، ما عبيد فالناس
من الناس نقلهم يف جهادهم بسبب عذاب من نالوا وما صعوبات، من وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص
وقوَف ووقفوا يوصف، ال ما العذاب من ذلك يف فاحتملوا جديدة، عقلية إىل قديمة عقلية
أحدهم ليرضبون املرشكون كان إن «وهللا قال: أنه عباس ابن عن يروى حتى األبطال،
به». نزل الذي الرض شدة من جالًسا يستوي أن يقدر ال حتى ويعطشونه ويجيعونه
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رجعيني وقوم لها، يتحمسون بقوم مصحوبة تكون التاريخ يف نهضة كل وهكذا
يشاء من يورثها هلل األرض وأن لألصلح، البقاء أن العادة جرت وقد سريها؛ يعرقلون

للمتقني. والعاقبة عباده، من
كبرية، فكرية» «نهضة إسالم، إىل جاهلية من العرب تحول عددنا كله، هذا أجل من
لها، ففرع نهضات، من بعدها جاء ما أما العرب، حياة يف فكرية نهضة أكرب هي بل
شأنهم، أعلت نهضات من لهم كان وما تاريخهم، يف العرب سري وسنتتبع عنها، وناشئ

جانبهم. وأعزت

٢

نهضة عن أحدثكم واليوم فكرية، كنهضة نفسه اإلسالم عن املايض الحديث يف حدثتكم
الفتوح. بسبب العرب نهضة هي تلك اإلسالم، يف أخرى

فإذا حولهم، الذي العالم عن منعزلني يكونون يكادون جزيرتهم يف العرب كان لقد
ا. جدٍّ ضعيفة فأشعة حولهم التي املدنية من يشء إليهم وصل

ساحل من إليه بوا ترسَّ قوم األحمر البحر من الغربي الجنوب ساحَل يحدُّ كان فمثًال
مدنية ذات الحبشة وكانت الحبشة، من أصلهم ألن باألحباش؛ ُسموا املقابل الجزيرة
إىل منهم فترسبت الفرُس، اليمن عىل السيادة يف الحبشَة ينازع وكان ضعيفة، كانت وإن
يسكنون كانوا الذين العرب طريق وعن أحيانًا، اليمن طريق عن مدنيتهم بعض العرب

أحيانًا. العراق يف الحرية
وهو الفارسية، الحرب بأساليب عارًفا كان الفاريس سلمان أن التاريخ ويحدثنا
النبي واقتنع الخندق، غزوة يف املدينة حول الخندق بحفر ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل أشار الذي
العظيمة املدنيات من الكربى االستفادة كانت إنما تنفيذها، إىل الصحابة وأرسع بفكرته،
فدعاهم عمر، خالفة يف ذلك أكثر وكان الروم، بالد من كبريًا وقسًما فارَس فتحوا يوم
فلسطني، ويف الشام يف وبعضهم فارس، يف بعضهم البالد، هذه سكنى إىل الفتح هذا
مثلهم وكان يعرفون، يكونوا لم ما وعرفوا كبرية، مدنية ذاك إذ فرأوا مرص، يف وبعضهم
عىل يشتغل كعامل أو عظيم، فخم قرص إىل منه انتقلوا صغريًا، كوًخا تسكن أرسة مثل
خصاًال لهم أن األمر غاية كبرية، ميكانيكية ماكينة عىل الوقوف إليه عهد يدويٍّ مغزل
إذ وقفوا واألحداث، الزمان مع للتطور استعداد وذوو عالية، روحانية ذوو فهم ممتازة:
أن خصوًصا الضخمة الفخمة املمالك هذه تدار كيف وهو الصعوبة، غاية يف موقًفا ذاك
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الرضائب، ويف والريِّ الحرب يف نظم فلهم يعرفونها، يكونوا لم وتقاليَد عاداٍت بلد لكل
االقتصادية. واالجتماعية الترشيعية املسائل يف العموم وعىل

أو حقري، برئ يف أو غدير، ففي عليه عثروا إن قليل ماء ذات العرب جزيرة كانت لقد
نظم إىل احتاجت املياه تلك وبردي، والنيل والفرات دجلة رأوا إذا بالك فما صغرية، قناة
والقضائي، واالجتماعي اإلداري والتنظيم األموال يف الشأن وكذلك كثرية، وقوانني للري
يف حدثت ما أول حدثت أنها الحظ حسن ومن املشكالت، أكرب هذه شك غري من كانت
بالشورى فيها يفكر وهو وصغرية، كبرية كل إليه تنقل فكانت الخطاب، بن عمر عهد

رأيه. فيها ويرى حوله، من كبار مع
لطيًفا، حالٍّ املشكلة هذه حّلوا أنهم والواقع أمم، راعي فأصبح غنم، راعي كان قد
اإلسالم، يخالف ما العادات تلك يف يكن لم ما وتقاليدها، عاداتها عىل األمم أقروا فأوًال
وروحه اإلسالم أصول كليات يعرفون كانوا أنهم والثالث وعرفوها، درسوها أنهم والثاني
من كثرية مشكالت وواجهتهم وأفادوا، استفادوا وبذلك املفتوحة، البالد عىل فيطبقونها

األسس. هذه عىل يحلونها كانوا القبيل هذا
الفاتحون؟ العرب يملكها هل املفتوحة: البالد يف األرايض مشكلة اعرتضتهم فمثًال
وليس ألهلها، ترتك األرايض هذه أن الصحابة، بعض ذلك عىل وشايعه عمر، رأي فكان
إال، ليس والخراج الجزية يؤدون املفتوحون إنما فيها، يشء ملكية حق الفاتحني للعرب
والّلدوا الشام، يف وحمص كالجابية خاصة، معسكرات يف ينزلوا أن الفاتحني عمر وألزم

العراق. يف والبرصة الكوفة واختّطوا مرص، يف والفسطاط فلسطني، يف والرملة
الروماني. النمط عىل الروم بالد ويف الفاريس، النمط عىل فارس يف الجيوش وأسسوا
بالظلم حكمها فإن فتحها، من أصعب البالد هذه دفة تسيري كان الجملة وعىل
عمر تشديد الحظ حسن فكان وانتقاضها، البالد أهل لثورة مدعاة الحق عن واالنحراف
يشاء، كما يتديََّن أن حرٍّا دين ذي كل فُرتك العدل، بمنتهى املفتوحة البالد أهل معاملة يف
وقد املسلمني، ذمة يف أنهم أي ذمة، أهل وسموا نقضها، وعدم بالعهود بالوفاء أمروا كما

مرص: عىل واليه العاص بن عمرو إىل عمر كتب

أوىص وقد وعهد، ذمة أهل معك وأن عملك، ويرى يراك هللا أن عمرو يا واعلم
هللا رسول يكون أن عمرو يا واحذر خريًا، بالقبط وأوىص بهم، هللا رسول
وانترشت ضعًفا، نفيس من وآنست األمة هذه بوالية ابتليت وقد خصًما، لك
ألخىش إني وهللا مفرط، غري إليه يقبضني أن هللا فأسأل عظمي، ورق رعيتي،
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الجملة عىل القيامة»، يوم عنه أسأل أن ضياًعا عملك بأقىص جمل مات لو
املال عىل وأّمنوهم الشعائر وإقامة الدين حرية لهم فأطلقوا بالعدل، عاملوهم
عاًما استقروا ما ذلك ولوال األعمال، يف وشاركوهم املتاجرة، وحرية واألرض
نظر املفتوحني مع العدل عينه أمام وضع وكما البالد، هذه يحكمون واحًدا
فمما الفتح، يف الجهاد فضل لهم ألن بهم؛ ورأف فرعاهم الفاتحني العرب إىل
وصيتي، فاحفظ العراق حرب وليتك قد «إني وقاص: أبي بن سعد به أوىص
أحب إذا هللا فإن الناس، إىل التحبب يف تزهد وال الخريَ، معك ومن نفَسك وعوِّْد

حبَّبه. عبًدا

كثري لعماله، املراقبة شديد كان كما واملفتوحني، باملحاربني بالرأفه أوصاه كما
بن محمد وعنيَّ بأخبارهم، يوافونه العيون عليهم وأقام وأخبارهم، مسريتهم عن السؤال
من أحًدا الرعية من أحد شكا فإذا آلثارهم، ا ومقتصٍّ ألخبارهم محقًقا أي ا، قاصٍّ مسلمة
نظام عىل نظموها إدارية أموًرا الفاتحون واجه كما أمره، يف يحقق من أرسل العمال

عقليتهم. تقتضيه وحسبما املفتوحة البالد نظام من مقتبس
نظام لهم يكن ولم الحوادث، لضبط التاريخ فوضعوا مضبوط، تاريخ لهم يكن لم
يُجبى ما لحرص وال الجنود لحرص دواوين لهم يكن ولم للربيد، نظاًما فوضعوا للربيد،
الديوان اسم عليه يدل كما الفاريس النظام من مقتبسة الدواوين فوضعت األموال، من
امللك ذلك ورأوا املفتوحة، األمم هذه الفاتحون العرب خالط فقد الجملة وعىل نفسه،
متحرضين عرب إىل بدو، عرب من وانقلبوا ورفاهيتها الحضارة نظم ورأوا العريض،
وتعاليم دينهم قلوبهم يف يحملون للتأقلم، هائًال فطريٍّا استعداًدا وأبدوا طراز، آخر عىل
القتال آالت كانت فإذا شاهدوها، التي الحضارة يسايروا أن إىل التأقلم ودعاهم رسولهم،
البدو معيشة كانت وإذا والرومية، الفارسية القتال آالت فليستخدموا تصلح، ال العربية

والنعيم. الراحة من وافر بنصيب وأخذوا تمدنوا فقد والتقشف؛ الفقر تقتيض
أحرق كبدي عمر «أكل قال: القادسية يوم هزم ملا الفرس زعيم رستم أن يروى
عليه وقع ما كل من علموا كثريًا، علموا أنهم الحق ويف علموا»، حتى هؤالء علَّم كبده، هللا
كبرية، نقلة بذلك فانتقلوا واجتماعي؛ واقتصادي إداري ونظام ورّي عمارة من نظرهم
فكان ودينهم، لغتهم وهما: هامني، شيئني املفتوحة البالد عّلموا ذلك كل علموا وكما

متبادًال. التعلُّم
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اململكة وكانت والدين، اللغة املحكومون ويتعلم الحضارة، مظاهر كل العرب يتعلم
ويتعلم، ويعلِّم ويعطي، يأخذ فكلٌّ التعاليم، هذه كل فيها تغيل بوتقة كلها اإلسالمية
يديرون جزيرتهم، يف العرب غري التالية العصور يف العرب رأينا النهضة هذه أجل ومن

طراز. أحسن عىل بالعيش وينعمون طراز، أحدث عىل
شاء إن الثالث الحديث يف الثالثة النهضة عن وسأحدثكم الثانية، النهضة هي هذه

هللا.

٣

العرب فتح الروم، بالد من وكثري فارس فتحت أن فبعد اإلسالمية، الفتوح استمرت
الحضارة فعرفوا إسبانيا، فتحوا ثم بحضارتها، معرفتهم فزادت الهند، من كبريًا جزءًا
أعينهم املسلمون فوضع حضارة، من بها ما فعرفوا فرنسا، من جزءًا وفتحوا اإلسبانية،

الحضارات. مختلف عىل
مولَّد جديد جيل ذلك بعد نشأ لقد املعنويات، يف حدث املاديات، يف حدث وكما
ذاك، وخصائص هذا خصائص يحملون املفتوحة، البالد من وأمهات العرب من آباء من

املعاني. يف الشأن كان كذلك
املرصي أو الهندي أو الفاريس بالفكر العربي الفكر فيها يمتزج أفكار نشأت فقد
ونحاس وفضة ذهب فيها وضع ببوتقة تكون ما أشبه فكانت اإلسباني، أو الشامي أو
األدب ويف الترشيع يف نهضة مختلفة، نهضات ذلك عن ونشأت غريبًا، مزًجا كلها مزجت

تباًعا. عنها سأتحدث االجتماع، ويف
وكان الحديث، يجمعون وبدأوا الكريم القرآن جمعوا ناحية من املسلمون كان لقد
مصدًرا كلها فكانت عليهم، ُعرضت كثرية مسائل يف كثرية فتاوي الصحابة لبعض
واإلسكندرية بريوت يف كان فقد إسالمية؛ غري قوانني رأوا أخرى ناحية ومن للترشيع،
كلها البالد وكانت للفرس، ترشيعات فارس يف هناك وكانت الروماني، للقانون مدارس
هذه تعرض أن فوجب ومعامالتهم، قضاياهم يف عليها يجرون القوانني بهذه متأثرة

يغريها؟ أو يعّدلها أو يقّرها هل اإلسالم: عىل كلها
ولها مدنية، معامالت خاصة، معامالت املدنيات من مدنية لكل ذلك: جانب وإىل
يقول ولذلك فيها، حكمهم ليُبدوا واملسلمني اإلسالم عىل تعرض أن يجب جنائية، جرائم

الفجور». من منهم يحدث ما بقدر األقضية من للناس «تحدث العزيز: عبد بن عمر
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أن من بد وال قبل، من موجودة تكن لم املشاكل من كثريًا تخلق الحديثة فمدنيتنا
استخدام ومشاكل األجنبية، البالد عىل الطائرات مرور كمشاكل الترشيع، لها يتصدى
يكن لم مما والهريووين الكوكايني كاستخدام جديدة جرائم وتواجه الذرية، القنابل
أيام عهد بها لهم يكن لم جديدة مسائل العرب واجه كذلك بها، عهد السابقة للمدنية
بمقتىض فيها يحكمون فبماذا سنة، وال كتاب فيها يرد ولم العرب، جزيرة يف كانوا

اإلسالمية؟ األصول
الكتب أُلفت حتى قرن يمِض ولم اإلعجاب، يستدعي كبريًا نشاًطا هذا يف نشطوا لقد
قوانينهم يف الرومان بعمل قانونهم يف عملهم قارنّا فإذا اإلسالمي، الترشيع يف الكثرية
قرون بعد إال ن يدوَّ لم الروماني فالقانون وأنشط، أرسع كانوا املسلمني أن وجدنا مثًال،
الخطاب بن فعمر بالترشيع، تتعلق صائبة نظرات للمسلمني كان ثم الروماني، الفتح من
الترشيع عىل له عونًا يكونون الصحابة كبار من حوله جماعات من له بد ال أنه رأى مثًال
إال املدينة من الخروج من الصحابة كبار بعض منع ولذلك مسائل، من له يعرض فيما
برأي البالد تنتفع أن رأى عثمان جاء فلما مؤقتة، الرخصة تكون أن عىل منه برخصة
تعمد بل السفر، يف لهم ص فرخَّ حضارة، من البالد يف يرون بما هم وينتفعوا العلماء،
املختلفة، لألقطار التابعني كبار من البعثات يرسل أن العزيز عبد بن عمر ذلك بعد
وتأثروا ومزاجهم، بمعلوماتهم فيها فأثروا املختلفة البلدان يف الصحابة كبار تفرق وقد
يف الخالف أسباب من كبري سبب وهذا حضاراتها، ونوع فيها نزلوا التي البالد بمدنية
أقضية من شهده بما وأفتى علمه فيها ونرش الكوفة مسعود ابن نزل فمثًال الترشيع،
إىل بعثه ملا هللا لرسول قال فقد الفكر؛ واسع كان نفسه وهو سمعه، أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
فكان برأيي»، فيها قضيت مسألة يف السنة وال الكتاب يف ا نصٍّ أجد لم إن «إني اليمن:
أو الكتاب يف حكًما فيها يجد ال التي املسائل يف يقيض العراق يف أيًضا املبدأ هذا عىل
عىل وأصحابه حنيفة أبو نشأ هذا أجل ومن العدالة، من يتصوره بما أي برأيه، السنة
وقاص أبي بن سعد نزل العراق، يف مسعود ابن نزل وملا مسعود، ابن سنن السنن، هذا
من كانوا الذين الصحابة من وكثري مالك بن وأنس األشعري موىس وأبو يارس بن وعمار
كمدرسة عظيمة الترشيعية العراق مدرسة كانت ولهذا الكوفة، إىل ذهب ملا عيلٍّ حزب
وذهب غريهما، وكثري جبل بن ومعاذ الدرداء، أبو الشام إىل وذهب املدينة، يف مالك اإلمام
ومعاوية عامر بن عقبة إفريقيا وإىل وابنه، العاص بن وعمرو العوام بن الزبري مرص إىل
شيئني مراعني فيها نزلوا التي البالد يف للترشيع مدارس كوَّنوا هؤالء كل حديج، بن
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من وتقاليدهم فيها نزلوا التي البالد وظروف جهة، من األساسية اإلسالم قواعد هامني:
أخرى. ناحية

له كان والعراق الحجاز يف كان ملا الشافعي اإلمام أن ذلك عىل األدلة أكرب ومن
املرصية، املدنية بسبب املسائل بعض يف رأيه تغري مرص إىل انتقل فلما خاص، مذهب
عىل األمثلة ومن الجديد، باملذهب الثاني واملذهب القديم، باملذهب األول مذهبه وسمى
لطيفة، حكايات ذلك يف رووا وقد األحكام، تغري يف سببًا يكون األحوال تغري أن أيًضا ذلك
فكان بالسواد، املصبوغة الثياب ثمن غال السواد شعارهم العباسيون اتخذ ملا أنه منها
من ص نقَّ بالسواد ثيابًا غصب من بأن يحكمون شعاًرا السواد اتخاذ قبل أوًال الفقهاء
ثوبًا غصب من بأن يحكمون كانوا شعاًرا، السواد واتخذ السياسة تغريت فلما قيمتها،
يف أنظمة عنده البالد بعض أن الفقهاء رأى لقد قيمته، من زاد فقد بالسواد فصبغه
لها فتعرضوا ذلك، ونحو واملساقاة كاملزارعة العرب، جزيرة يف معروفة تكن لم الزراعة

فيها. وأفتوا
املدينة، يف الحجازيني مدرسة لإلسالم األوىل العصور يف مدرستني أكرب كانت إنما

حنيفة. أبو رأسها وعىل الكوفة، يف العراقيني ومدرسة أنس، بن مالك رأسها وعىل
واإلمام العربى مالك اإلمام مزاج أوًال: أمور، إىل يرجع املدرستني بني الخالف سبب

كبري. فرق املزاجني وبني الفاريس، حنيفة أبي
أعلم كانوا وأنهم الحجاز، يف التابعني من حوله بمن يعتز كان مالًكا اإلمام أن وثانيًا:
الحضارة عىل يده بوضع يعتز حنيفة أبو وكان املسائل، يف وبأحكامه الرسول بسرية
اإلمام أن هذا عن نشأ وقد الترشيع، إىل تحتاج كثريٍة مسائَل من عنها نشأ وما الفارسية
كانت فإذا عمل، عليها ينبني والتي حدثت، التي املسائل يف إال يفتي ال أن يرى كان مالًكا
الحجاز، يف املعيشة طبيعة ذلك عىل وساعده فيها، يُفِت لم تقديرية أو خيالية املسائل

أكثر. واملسائل أعقد، فاملعيشة العراق يف أما مسائلها، وقلة
يف لوفرته أكثر؛ الحديث عىل مالك اإلمام اعتماد املدرستني بني الفروق أهم ومن
يعتمد ذلك وبجانب دقيقة، رشوًطا الحديث يف يشرتط حنيفة أبو اإلمام بينما الحجاز،
كاملوطأ الحجازيني، عن رويت التي األحكام أن ترى كله ذلك أجل من القياس، عىل

العراق. عن واملسائل األحكام من بكثري أقل واملدونة،
ومرص والشام والعراق الحجاز يف املختلفة املدارس أن كله هذا من والخالصة
دائًما الحية واألمم له، حد ال نشاًطا نشطت فقد الترشيع؛ عىل خريًا كلها كانت وإفريقيا
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أن قريب عهد يف استطاعوا وقد أحكامهم، وأساس اجتهادهم حسب عوها مرشِّ يختلف
يضعوا وأن آراء، أو برأي فيها يفتوا وأن الحديثة، املدنية يف واجهوها التي املسائل يغطوا
يحتل حنيفة وأبي مالك رأي فكان إسالمية، مذاهب والفارسية الرومانية املدارس مكان

وأمثاله. الروماني «جايوس» رأي مكان
عملهم يف صادقني كانوا حنيفة وأبي كمالك األولني املرشعني أن الحظ حسن ومن

جاه. وال منصب وال مال يخدعهم فلم حياتهم، يف زاهدين بحثهم، يف مخلصني
الساسة يرى مالك اإلمام هذا األيام، تلك يف عنفها مع السياسة تجرفهم ولم
أقدامهم عىل مشاه وحج وعتاق، طالق من األيمان، بأغلظ بيعتهم عىل الناس يستقسمون
ذلك من فيغضب املكره، طالق وقوع بعدم مالك فيفتي بيعتهم، عن رجعوا هم إذا
العباسيني سياسة عن كثريًا يرىض ال حنيفة وأبو شديًدا، عنتًا ذلك من ويلقى الساسة
للحق إخالصهم قيمتهم من فزاد ويسجن، فيرضب القضاء، لهم يتوىل أن يقبل فال

فيه. وتفانيهم
تطورها وتطورت الزمن سايرت لو هائلة، ترشيعية ثروة لنا خلَّفوا النهضة بهذه
متينة، أسس عىل ترشيع اآلن لدينا لكان العلماء، وجه يف االجتهاد يقفل ولم الطبيعي

الزمان. أحداث ويجاري
قابلت الحديثة فاملدنية لهم، حدث مما قريب الحديثة العصور يف لنا حدث لقد
كثري يف — تخالف الجديدة املعامالت طرق أصبحت فقد لها؛ عداد ال بجزئيات املسلمني
األخرية، سنة العرشين يف اإلسالمي العالم وتطور القديمة، املعامالت طرق — األحيان من
عىل ترد كانت التي الكثرية األسئلة ذلك عىل تدل املاضية؛ السنني مئات يف يتطوره لم ما
أهل ذبائح وأكل القبعة، ولبس البنوك، يف املال إيداع مثل عبده محمد الشيخ املرحوم
املاضون األئمة واجه وقد األزهر، يف الفتوى لجنة عىل ترد التي الكثرية وكاألسئلة الكتاب،
بشجاعة حلوها أنهم األمر غاية الحديثة، مدنيتنا يف اآلن نحن نواجه ما مدنياتهم يف
عىل عينيهم إحدى فوضعوا باالجتهاد، متمتعني اإلسالم، أصول إىل مستندين وحرية،
فصعب االجتهاد نحن ُسلبنا وقد واجهوها، التي املدنيات عىل واألخرى الدين، كليات

الحل. علينا
هو (اعدلوا مثل: دائمة، ثابتة كليات من لبقائها بد ال الرشائع من رشيعة كل وإن
الزمان، أحوال تواجه متموجة وأشياء ذلك، ونحو رضار)، وال رضر و(ال للتقوى) أقرب

الرشيعة. تتحجر ذلك غري ومن والظروف، البيئة تغري مع وتتجدد
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٤

األدبية. النهضة يف اإلسالمية الفتوح أثر عن الحديث إىل اآلن أنتقل
مثًال القصور يف شوقي فحياة نفسه، األديب ببيئة تأثًرا األشياء أكثر من واألدب
العادي الرجل كان وإذا البدوي، به يتلون الذي اللون غري خاص بلون شعره لونت
يعيش كان الذي املعتز ابن فالخليفة الظفر، بقالمة الهالل يشبه أن إىل معيشته تدعوه

وهكذا. عنرب، من حمولة أثقلته قد فضة من بزورق الهالل يشبه املرتفة القصور يف
يف الشعر من كمية وأكرب الجاهيل، الشعر من ممكنة كمية أكرب أخذنا نحن فإذا

فروق؟: من نجد فماذا القوية، األضواء عليهما وسلطنا األموي، العرص
ببعض نكتفي ولذلك حديثني، أو حديث يف حرصها نستطيع ال كثرية فروًقا نجد
عن أخرجتهم الحضارة أن كلها خالصتها ثالثة، نظرنا يف وهي الرئيسية، الخطوط
العراق يف بالفرس اختالطهم أثر عىل والنعيم الرتف شعرهم عىل فظهر البداوة سذاجة

العواطف. رقة من الدين يوحيه ما أثر وعىل ومرص، الشام يف وبالروم وفارس،
بني ملموًسا الفرق ونرى كبري، تطور الغزل عىل طرأ قد أنه نرى يشء كل فأول
له نجد ال ولكن يتغزل كان الجاهلية يف العربي أن ذلك اإلسالمي؛ والغزل الجاهيل الغزل
موضوع إىل ينتقل ثم قصيدته أول يف أبياتًا يتغزل هو بل الغزل يف كلها واحدة قصيدة

والغارات. الغزو ويف الخيام بني املتنقلة حياته نتيجة فيه ذلك وكان آخر،
وأمل، نشوة أو وألم، صبابة من به يشعر ما يذكر فهو بدائية عواطفه وكانت
الوحوش، فيها وترسح واألمطار، الرياح بها تلعب الدارسة محبوبته دار بذكر ويكتفي

والوداع. الفراق بوصف ويكتفي
الجديدة الحياة يف رأيناه ثم النفسية، تأثراته رشح يف كثريًا يتعمق لم بدائيٍّا كان وإذ
يقصد بعينه غرًضا الغزل وأصبح عواطفه، وحلل إحساسه وقوي مزاجه َرقَّ األموية

إليه.
الناس بني يحدث كالذي عادي غزل قسمني: إىل ينقسم العرص هذا يف الغزل ورأينا
والذي ربيعة أبي بن عمر العادي الغزل يمثل فالذي عذري، وغزل عرص، كل يف العاديني

بثينة. جميل العذري الحب يمثل
ولذلك للغزل، كلها حياته وهب غني، الشكل جميل قريش فتى ربيعة أبي بن فعمر
ديوانه كان بل الغزل يف كلها قصيدته تكون بأن يكتِف ولم أمري، أو ملك ملدح يتجه لم
من فيه ُصب بما أيًضا الرتف بلغه قد والحجاز الحجاز، موطنه كان وقد الغزل، يف كله
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الحجاز فأصبح املأسورات، الرقيقات من جميالت ونساء الفتوح، أثر عىل وغنائم أموال
وغزله ربيعة أبي ابن لحب صالحة مادة ذلك فكان للجمال، وميدانًا والنعيم للرتف مجاًال
كان بل اثنني، وال بواحدة يكتِف فلم أحبهن، الالئي النساء بذكر مملوء وديوانه الكثري،

وجده. حيث الجمال يتتبع
وشاعريته لجماله النساء تهواه حبه، يف ناعًما شكله، يف جميًال ذكرنا كما عمر وكان
فيما قصرية قصص عن عبارة ديوانه وكان قليال، إال بالصدود يشعر لم ولذلك وجاهه،

حبيباته. مع له حدث
أكثر نفسه يف يتغزل بشخصيته، الشعور شديد كان أنه وهي أخرى خصلة وفيه
وما بي، وأعجبت إيلَّ ونظرْت وقلت، بقالت مملوء كله فديوانه محبوباته، يف يتغزل مما
ودهائهن: القرشيات النساء ظرف عىل يدل وهو — قوله مثل ذلك، غري إىل منها، كان

م��ق��م��ر وال��ل��ي��ل األع��داء ت��ت��ق أل��م ل��ي ق��ل��ن ال��ح��ي س��اح��ة أج��زن��ا ف��ل��م��ا
ت��ف��ك��ر أو ت��رَع��وي أو ت��س��ت��ح��ي أم��ا س��ادًرا ال��ده��ر دأب��ك أه��ذا وق��ل��ن:
ت��ن��ظ��ر ح��ي��ث ال��ه��وى أن ي��ح��س��ب��وا ل��ك��ي غ��ي��رن��ا ع��ي��ن��ي��ك ط��رف ف��ام��ن��ح ج��ئ��ت إذا

أيًضا: يقول القصيدة هذه ويف

ُم��ْق��ص��ُر ال��ق��ل��ب وال م��وص��ول ال��ح��ب��ل وال ج��ام��ع ال��ش��م��ل ف��ال نُ��ْع��ٍم إل��ى ت��ه��ي��م
ص��اب��ر أن��ت وال يُ��ْس��ل��ي ن��أي��ه��ا ن��اف��ع ل��ك دن��ت إن نُ��ع��م ق��رب وال
ت��ف��ك��ر أو ت��رع��وي ل��و ال��ن��ه��ى ذا ن��ه��ي وم��ث��ل��ه��ا نُ��ع��م دون م��ن أت��ت وأخ��رى
ي��ت��ن��م��ر الق��ي��ت��ُه ك��ل��م��ا ل��ه��ا ق��راب��ة ذو ي��زل ل��م نُ��ْع��ًم��ا زرَت إذا

أحب. من وبني بينه كان مما قصري قصص من النحو هذا عىل ديوانه وكل
عربية قبيلة وهي ُعذرة، بني إىل منسوب وهو آخر، فنوع العذري الحب وأما
كثروا حتى بها زالوا وما البالد، من جاورهما وما والِحْجر القرى وادي يف تسكن بدوية
حبهم يف وفنائهم القلب برقة ُعرفوا وقد الشام، أطراف إىل بالدهم ووصلت وانترشوا
عذرة، بني من أصحابه يكن لم ولو عذري، عفيف: حب لكل يقال أصبح حتى وعفتهم
وأكثر واحدة، محبوبة عىل املحب واقتصار الفطرية، واملعيشة العفة خصائصهم وأهم

والصدود. الحرمان ومرارة البعد ألم من يالقون ما وصف لهم يطيب ما
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ما أولها أمور إىل يرجع أنه فالظاهر وتعليله، الحب هذا نشوء يف يحار والباحث
إىل يضاف مختلفة، بالد سكان يف خاصة صفات من نرى كما القلب، يف رقة من منحوا
كان وربما ذلك، غري إىل قلوبهم، رقق الذي اإلسالم يف ودخولهم الساذجة، عيشتهم ذلك
بثينة» «بجميل فعرف «بثينة» عمه البنة بحبه اشتهر الذى «جميل» يمثلهم من خري

يقول: ذلك ويف صغري، غالم وهو أحبها قد إنه وقال:

ِس��بَ��اُب ب��ث��ي��ن ي��ا ب��غ��ي��ض ب��وادي ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة ق��اد م��ا وأول
ج��واب ب��ث��ي��ن ي��ا ك��الم ل��ك��ل ب��م��ث��ل��ه ف��ج��اءت ق��وًال ل��ه��ا ف��ق��ل��ن��ا

وصًفا شعره ومأل هياًما، بها فازداد شابٍّا، جميل وصار شابة بثينة صارت ثم
قوله: مثل حبه، يف والضنى األلم من يجده وما للمحبوبة ووصًفا للحب

تُ��ذَك��ري أن ب��ص��ال��ح تُ��ذَك��ري��ن إذ وي��س��رن��ي غ��ي��ب��ك��م ألح��ف��ظ إن��ي
ك��أش��ه��ر ع��ل��يَّ ف��ي��ه ن��ل��ت��ق��ي أو م��رَس��ًال ل��ك أرى ال ي��وم وي��ك��ون
ي��ق��در ل��م ل��ق��ائ��ك��م ي��وُم ك��ان إن بَ��ْغ��تَ��ًة ال��م��ن��ي��ة أل��ق��ى ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
األق��ب��ر ب��ي��ن ص��داك ص��داي ي��ت��ب��ع أم��ت ف��إن ال��ف��ؤاد ع��ش��ت م��ا ي��ه��واك
ال��م��ك��ث��ر ال��غ��ن��يِّ إل��ى ال��ف��ق��ي��ر ن��ظ��ر ل��ن��اظ��ر وع��دت ب��م��ا إل��ي��ك إن��ي

العذري فالشاعر قبله، والشعراء ربيعة، أبي بن عمر غزل عن يختلف غزًال فرتى
وما شكايته، وبث عواطفه، بوصف الشاعر ويعتني روحيٍّا، شيئًا الغزل إىل يضيف
عن له تعبري أصدق ولعل املوت، بعد سيالقيه فيما حتى ويفكر البعد، ألم من يالقيه

بثينة: لحبيبته قوله عواطفه

ب��الب��ل��ه ل��ق��دَّْت ال��واش��ي ابَ��ص��ره َل��ْو ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى إن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��و وب��األَم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ي��ع ال وب��أن ِب��ال
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ي��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��َع��ْج��ل��ى وب��ال��ن��ظ��رِة

إىل الشعراء وانقسام السيايس الشعر األموي والشعر الجاهيل الشعر بني فروق أهم ومن
اإلسالم جاء فلما لقبيلته، تعصبه الجاهيل الشاعر عند ما كل كان فقد سياسية؛ أحزاب
األموي، العرص إىل وصلنا فإذا واألنصار، القرشيني الشعراء بني يشتد الخالف رأينا
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يؤيد فحزب يشتد، النزاع رأينا ومعاوية، عيلٍّ بني النزاع ويقوم يُقتل، عثمان ورأينا
وأبنائه. عيلٍّ يف الخالفة أن يرى شيعي، وحزب معاوية،

املسلمني، بني شورى الخالفة تكون أن يرون وهم الجزيرة، يف الخوارج حزب ونشأ
الزبري، بن هللا عبد حول يلتف حزبًا رأينا ثم القبائل، من وغريها قريش يف محصورة غري

األمويني. ويجاهد بالخالفة أحق ويراه
مقام يقوم كان وقته يف الشاعر ألن الشعراء؛ عىل تتلهف كانت األحزاب هذه كل
أكثر أمية بنو وكان الجنود، يتقاتل كما يتقاتلون الشعراء فكان عهدنا، يف الصحيفة
فُعرف الشعراء عىل منه يغدقون خزائنهم، يف الكثري واملال أيديهم، يف القوة ألن عدًدا؛
قيس بن هللا عبد وعرف والفرزدق، جرير وكذلك لألمويني، داعية أكرب بأنه مثًال األخطل
للخوارج، يتعصب كان بأنه َحطان عمران وعرف الزبري، بن هللا لعبد يتعصب كان بأنه

وهكذا.
وما الحزبيني، الشعراء كونت األحزاب وطبيعة األحزاب، كونت الحضارة فمعيشة
وال أحزاب وال معارضون وال مؤيدون فال الجاهيل، العرص يف موجوًدا ذلك من يشء كان

إليها. ينتسب من

من مظهر ذلك كل الحزبي، الشعر وهذا العذري، الغزل وهذا العادي، الغزل فهذا
بلونه الجو يمأل وجعلته الشعر، من ت فرقَّ العرب إليها انتقل التي املدنية الحياة مظاهر

الجديد.
وهو جديد تطور النثر عىل دخل املدنية، بسبب جديد تطور الشعر عىل دخل وكما

هللا. شاء إن قادم حديث إىل نرجئه ما
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اللغة؛ جمع إىل يلتفتون ال العباسية، الدولة من وصدر األول، العهد يف املثقفون كان
والكوفة البرصة بادية من فليتعلمها يتعلمها أن شاء ومن العرب، أفواه من تؤخذ فاللغة
يخرجان مثًال برد بن وبشار املقفع ابن فكان الشام، يف العرب بادية أو العراق، يف
شأن ذلك يف شأنهم اإلقامة، لهما طابت ما ويتعلمان فيها ويقيمان البادية هذه إىل
التعلم هو وهذا بلغتهم، لسانه وينطق بثقافتهم، ويتثقف وقومه، أبويه بني ينشأ الطفل
للفقه، فقوم لعلم، فرقة كل وتخصصت التدوين، موجة جاءت فلما للغة، الطبيعي
مستعينني الكريم، القرآن لغة من أوًال فجمعوها اللغة لجمع قوٌم ارشأبَّ للنحو، وآخرون
بتفسري أيًضا ومستعينني عندهم، صحت التي وباألحاديث املفرسين، بتفسري ذلك عىل
يجمعون العربية، القبائل بني العرب جزيرة يف ساحوا بل بذلك، يكتفوا ولم املحدثني،
واألزهري، والكسائي، األصمعي، ُقَريب بن امللك عبد أشهرهم من وكان يسمعون؛ ما كل
يخرج الكسائي وكان امللوك، إىل بها يتحدث العرب، نوادر جمع إىل أميل األصمعي وكان
ومكث القرامطة من األزهري أرس وقد وكاغد، خبًزا مملوءة قنينة ومعه آلخر حني من
يف ويرتبع الدهناء، يف ويشتي الستارين، يف يصيف القبائل بني الجزيرة يف سنتني نحو

العرب. لسان يف منظور ابن أخذه الذي التهذيب كتاب اللغة يف وألف الصمان،
ورواية متواترة إىل اللغة تقسيمهم يف املحدثني حذو يف بعد، فيما املؤلفون جد وقد
يبلغ أن ذلك يف أوًال واشرتطوا العرب، كالم من تواتر وما القرآن، لغة فاملتواتر آحاد؛

.١٨ / ١٢ / ١٩٥٠ يوم اللغوي املجمع مؤتمر يف ألقيت التي الكلمة وهي 1



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

تواتر وما القرآن لغة كرواة فيه، الكذب عىل االتفاق مثلهم عىل يجوز ال ا حدٍّ النقلة عدد
نجد ألنا قال: اللغة، يف التواتر وجود تفسريه يف الرازي الفخر استشكل وقد السنة، من
ألسنة عىل ودورانًا تداوًال األلفاظ أكثر هي التي واأللفاظ املعاني يف مختلفني الناس
بعضهم فإن «هللا»؛ كلفظ الحق، هو بما القطع فيه يمكن ال شديًدا، اختالًفا املسلمني،
أو مشتقة هي هل اختلفوا عربية جعلوها والذين سرييانية، قوم وقال عربية، أنها زعم
والزكاة والصالة والكفر، اإليمان وكلفظ شديًدا، اختالًفا اختلفوا باالشتقاق والقائلون ال؟
ماسة، إليها والحاجة األلفاظ أشهر هي التي األلفاظ هذه يف الحال هذا كان فإذا قال:
متعذرة. اللغة يف التواتر دعوى أن ظهر كذلك، ذلك كان فإذا األلفاظ؛ بسائر ظنك فما
حصول علمنا أننا فهب والواسطة، الطرفني استواء التواتر رشط من أن الثاني واإلشكال
أنه والثالث األزمنة؟ سائر يف حصولها نعلم فكيف زماننا، يف اللغة حفاظ يف التواتر رشط
كالخليل، مخصوص جمع عن جمعت إنما اللغات هذه أن التواتر، مبلغ بلغ بل اشتهر،
حد بالغني وال معصومني، كانوا ما هؤالء أن شك وال وأقرانهم، واألصمعي، عمرو، وأبي
املتواتر من أمثلة رضبوا وقد بقولهم، واليقني القطع يحصل لم كذلك كان وإذا التواتر،
والربيع والشهور األيام كأسماء اآلن إىل العرب زمن من الناس ألسنة عىل جرى بما

والسمسم. والحمص واألرز والشعري والقمح والخريف
غريه، أحد ينقله ولم اللغة، أهل من واحد بروايته انفرد فما اآلحاد، أخبار وأما
والخليل، زيد كأبي واإلتقان، الضبط أهل من به املنفرد كان إن القبول، وحكمه وقالوا:
عدًدا أكثر هو من فيه يخالفه أال ورشطه وأرضابهم، عبيدة، وأبي حاتم وأبي واألصمعي
يقال ولم ثط رجل ومثل زيد، أبي غري يقله فلم املال، املنشية: زيد أبو رواه ما مثل منه
ومثل سمعتها. قال أثط؟ أتقول له: فقلت أثط. مرة: زيد أبو قال حاتم أبو قال أثط،
ولم القياس، عىل بها فجاء ولجبات، ولجبة ولجبات، لجبة سمعت الكسائي: حكاه ما
كان الصحاح: يف الجوهري قال جرٍّا، هلمَّ ومثل ذلك أمثال من كثري إىل غريه، يحكها
كون يف توقف عندي له: تأليف يف هشام ابن قال اليوم، إىل جرٍّا وهلمَّ كذا عام ذلك
صاحب حتى له، يتعرضوا لم عليهم املعتمد اللغة أئمة ألن محًضا؛ عربيٍّا الرتكيب هذا

وتتبعه. استيعابه كثرة مع املحكم،
أو صبيان عن يروي أو عدل، غري يكون كأن به، موثوق غري اللغويني بعض وكان
بل الصدق، يتحرى الجامعني بعض يكن ولم األهواء، أهل من راوية كان أو مجانني عن
يف زاد ومما الجمهرة، صاحب اللغوى دريد ابن عىل أخذ كما يضع، أن لنفسه يبيح كان

230



العربية اللغة جمع

ف صحَّ أحمد بن الخليل أن رووا فقد التصحيف؛ من الكلمات عىل طرأ ما اللغة تضخيم
أن ورووا يوح، إىل الشمس اسم يوحا صحف األنباري وابن بغاث، يوم إىل بعاث يوم
أحد، عن يروه ولم املصحف، من أخذه ألنه كلمات؛ ثالث القرآن يف صحف الراوية حماًدا
﴿ِلُكلِّ وشقاق»، غرة «يف إىل َوِشَقاٍق﴾ ِعزٍَّة و﴿ِيف إياه»، «بوعدها إِيَّاُه﴾ ﴿وََعَدَها فحرف
للخليل العني كتاب يف وقع إنه وقالوا: يعنيه»، «شأن إىل يُْغِنيِه﴾ َشأٌْن يَْوَمِئٍذ نُْهْم مِّ اْمِرٍئ
التصحيف يف ووقع عنه، فضًال تالمذته من تلميذ إىل نسبته تصح ال ما التصحيف من
بعضها، فوق كدست بل التصحيفات هذه تحقق ولم وغريه، الصحاح صاحب الجوهريُّ
الواجب وكان للبول، استعدت إذا وفرشخت الناقة فرشحت مثل وذلك املعاجم، وضخمت

يكدس. أن ال التصحيف أيهما يحقق أن
أربع، أو قبائل، خمس وهم هوازن، عليا وهي: خاصة بقبائل للغة الجامعون وعني
وأحسب عبيد: أبو قال وثقيف، معاوية، بن ونرص بكر، بن وجشم بكر، بن سعد منها
هوازن، عليا العرب أفصح العالء: بن عمرو أبو وقال بكر، بن سعد بني هؤالء أفصح

تميم. وسفىل
وجهة كانت إذ العرب؛ قبائل من الحرض جاور عمن اللغة يأخذوا أن من وتحرجوا
وجهة أمامهم وكانت الدخيل، عن وبعدت لغتهم، صفت ممن اللغة يأخذوا أن نظرهم
أوسع لغتهم فإن بالحرض، اختلط ممن يأخذوا أن وهي أيًضا، محرتمة أخرى نظر

الحضارة. رققتها قد وألفاظها
األلفاظ من يسمعون ما يلتقطون فهم منظم، غري بدائيٍّا الجمع يف عملهم كان إنما
التي الواحدة القبيلة عىل األغلب األعم يف ينصوا لم أنهم الطريقة هذه وعيب ويدونونها،
كلمة اتفق حيثما ويدونونها يسمعونها التي بالكلمة يهتمون بل ألفاظهم، منها جمعوا
مصدًرا نجد فأحيانًا الجمع، هذا يف كبريًا نقًصا نرى ولذلك ترتيب، غري من كلمة بجانب
وال الجمع نجد وأحيانًا جمعه، وال مثناه نجد وال مفرًدا نجد وأحيانًا فعًال، له نجد وال

وهكذا. املفرد، نجد
األسئلة ويحددون واالستمارات الخرائط ويعدون الجمعيات، يؤلفون اآلن واملدنيون
اسم فيها ويقيدون حالك) (كيف يف بالدكم تقول ما مثًال: فيسألون يريدونها، التي
من ويستخرجون القول، بهذا ينطقون الذين الناس نوع ذلك من يستنتجون ثم البلد،
هذه فتكون االستنتاجات لهذه وفًقا الخرائط ويرسمون واالجتماعية اللغوية الدالئل ذلك

علمية. عملية العملية
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كلمة تستعمل التي فالقبيلة واحد، ملسمى لفظني تضع أن من أعقل كانت والقبائل
كلمة تستعمل ال «البرئ» تستعمل كانت التي والقبيلة «املدية» كلمة تستعمل ال «السكني»
املعاجم كانت ثم ومن مرتادفة، كثرية ألفاظ وجدت بدائيٍّا، الجمع كان فلما «القليب»
املرتادفات أن رأيي ويف العرب، لغات ولكن العرب، لغة ليست فلغتنا باملرتادفات، مملوءة
ما يلتزم قد بل القافية يلتزم الذي العربي الشعر يف خصوًصا للشاعر إعانتها مع —
إىل شك ال معها يحتاج كثرية أبيات تشتمل التي الطويلة املالحم يف وخصوًصا يلزم، ال
روي فقد وثعلب؛ فارس ابن أنكرها وقد الجميل، الوجه يف كالجدري — كثرية مرتادفات
اسًما. خمسني للسيف أعرف إني حمدان: بن الدولة سيف حرضة يف قال خالويه ابن أن
وماذا خالويه: ابن فقال السيف. وهو واحًدا اسًما إال له أعرف ال إني فارس: ابن فقال
لداللتها اختلفت أنها بذلك يعني صفات. إنها قال: والبتار؟ والصمصام املهند يف تقول
تدل مما أكثر صفات عىل تدل فإنها الحسنى، هللا كأسماء وذلك االسم، غري صفات عىل
أسماء عرشة يحفظ بأنه الرشيد أمام يوًما افتخر عبيدة أبا أن حكي وقد ذوات، عىل
فاستحرض واحًدا. اسًما إال أحفظ ال إني األصمعي: فقال الفرس؛ أعضاء من عضو لكل
يعرف، فلم عضو كل عىل العرشة األسماء تطبيق عن عبيدة أبا وسأل فرًسا، الرشيد
يكونوا لم الجامعني بعض أن عىل يدل مما الفرس، له فوهب فذكرها األصمعي فسأل

مسمياتها. عىل األسماء داللة يف كثريًا يدققون
كان فإن عيوبها، من عيب هو بل اللغات، مزايا من مزية ليس نظري يف والرتادف
واملثل القديمة، اللغات آثار من أثر فهو والفرنسية كاإلنجليزية الحية اللغات يف موجوًدا
يف املرتادفات كانت ولذلك اشرتاك، وال ترادف فال مسمى لكل واحد لفظ للغة األعىل
وإن مرتادفات عدت كثرية ألفاًظا أن ومع الحديثة، اللغات يف منها أكثر القديمة اللغات
مسترشقني من العلماء بعض عناية إىل أدى مما بينها، الفروق لدقة مرتادفة تكن لم
اآلباء بعض فعل وكما العسكري هالل أبو فعل كما الفروق، يف كتب تأليف إىل وعرب
املعاجم مأل مما العربية اللغة يف كثرية شك غري من ذلك مع أنها إال — اليسوعيني

كاذبة. ضخامة وضخمها باملرتادفات
الكلمة تكون وقد اللهجات، يف أيًضا بينها فيما تختلف القبائل أن وهو آخر ويشء
اللهجات تختلف كما أخرى، بلهجة أخرى قبيلة بها تنطق ثم بلهجة قبيلة بها تنطق
يف كثريًا روي ما ذلك ويتبع والدمياطي، والصعيدي واإلسكندري القاهري بني مرص يف
يقولوا: أن ومثل لبك، يف وبكل جذب، يف جبذ قبيلة تقول فمثًال واإلبدال، القلب من كلمات
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هللا «فأبعدكن العرب: بعض وقال الغراب» «حنك ومن الغراب» حلك من سواًدا «أشد
وهكذا. شريات، من بعضهم: وقال شجرات» من

اللهجات من يتخففوا أن غري من بعضه إىل كله هذا جمعوا املعاجم صانعو جاء فلما
بالوضوح. ممتازة بلهجة مكتفني املختلفة،

األعراب، من الجملة أو الكلمة فهم يف للغة الجامعون العلماء اختلف أن كان ثم
يفهمها وآخر بفهم، يفهمها عالم فكان بالقرائن، تفهم إنما كثرية كلمات وأن خصوًصا
الحيض يف قرء مثل املشرتكة األلفاظ بعض وجود يف السبب كان ربما وهذا آخر، بفهم
مع القريبة الصيغ عىل تعتمد ما أكثر تعتمد العربية اللغة وأن خصوًصا الطهر، ويف
ونحو وطْلعه، وطَلعه وُضْحكة ُضَحكة رجل بني كالفرق املعنى يف البعيدة االختالف
ذلك؟ كل من نستنتج ماذا التضارب، يف اللغويون ويقع تركيب، كل معنى يدق وقد ذلك،
ذلك نتيجة وكانت كثريًا مزيًفا تضخًما تضخمت قد اللغة أن هذا كل من نستنتج
الحضارة تدهمنا لم لو مقبوًال، هذا يكون وقد مزيًفا، أيًضا تضخًما املعاجم تضخم
يوم كل تغمرنا وهي كثرية ألفاظ إىل معها نحتاج واملعاني، املسميات من بكثري الغربية
من نتخفف أن املعقول فكان مسايرتها، عن نعجز ما كثريًا التي املصطلحات، بمئات
جامعو فعله مما خريًا قريش فعلت وقد املعاجم، يف لها مكانًا لنفسح الكلمات؛ من كثري
واستعملوه خريها ونقوا املختلفة اللغات صفوا فإنهم معاجمها، ومؤلفو العربية اللغة
عىل واقترصوا نخلوه بل القبائل، عن قيل ما كل يجمعوا فلم القرآن، نزل وبها لهم لغة

أذواقهم. يف وراق أسماعهم يف وقعه حسن ما
قريًشا أن لنثبت مرتادفات الكريم القرآن يف يرد ألم وهما: هامان سؤاالن بقي
يف القافية بوحدة أنضحي خري، أيهما الثاني: والسؤال أحسنها؟ اللغات من اختارت
شكله يف العربي الشعر عىل لإلبقاء عليها نبقي أم املرتادفات؟ من اللغة لتنقية الشعر

القديم؟
كلمات وإنما مرتادفات، القرآن يف ليس أن األول السؤال عىل اإلجابة يف رأينا ومن
الكلمة وقع اختلف األقل عىل أو بينها، الفروق دقت وفاز، أفلح مثل املعنى متقاربة
محلها يف أوقع األخرى تكون حيث محلها يف أوقع كلمة تكون فقد موضعها؛ باختالف
من ليست (أيًضا) كلمة إن قال: إذ ذلك؛ اإلعجاز دالئل يف الجرجاني أدرك وقد اآلخر،

وهو: شعري بيت يف جميلة وردت ولكن الشعر، يف تستحسن التي الكلمات
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ت��ع��رف��ن��ي ب��ال��ج��وى أي��ًض��ا وه��ي أع��رف��ه��ا ب��ال��ج��وى أن��ي غ��ي��ر

القصيدة ورود معها ونهدر املرتادفات، نهدر أن فيمكننا الثاني: السؤال عن وأما
عىل أبياتها نطيل أن وأمثالها، املالحم يف الصعب من وأنه خصوًصا واحدة، قافية عىل
عدة كل يف القافية تتغري أن هو الصعوبة هذه من واملهرب واحدة؛ وقافية واحد روي
مكانًا نفسح كله وبذلك اإللياذة، ترجم حني ذلك يفعل أن البستاني اضطر كما أبيات،

الحديثة. واملصطلحات الحديثة للكلمات املعاجم يف واسًعا
فليس اللغات، بعض يف حدث كما املرسل الشعر يف اإلجادة فرصة لنا تتح لم وإذا
باألمر القافية وحدة وليست وأخرى، األبيات من جملة بني القافية نغري أن من أقل
األذن إىل كله مرده وتقليدي، اعتيادي أمر ولكنه عنه، نخرج أن يصح ال الذي املقدس

املوسيقية.
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وحده، حزب أديب وكل تربطهم، رابطة لهم فليس مرص، يف األدباء تفكك له أعجب مما
ن تكوُّ فيه نرى الذي الوقت ويف األدباء، يرتاشق سياستهم يف السياسيون يرتاشق وكما
مرة وحاول نقابة، لألدباء نجد ال نقابة، للحالقني كان حتى وغريهم، للعمال النقابات
يفلح، فلم اسمهم تحمل كبرية مجلة ليخرجوا بينهم يجمع أن الحكيم توفيق األستاذ
رئيًسا يكون أن يُرىض الذي ذا ومن فالن، مع فالن أو فالن، مع فالن يتصاىف فكيف

يشء. ال عىل الدعوة وانقضت للجميع،
اجتماع لالجتماع، فرصة كل ينتهزون كتلة فنراهم مثًال، فرنسا يف األدباء إىل ننظر
تتواىل وهكذا سنني، عرش منذ ظهر ملؤلف واجتماع سنة، عرشين منذ مات ملؤلف
االجتماع ويفض القبيل، هذا من أكثر أو اجتماعني غري من شهر يمر ال حتى االجتماعات
فتهرب القلم، نادي فأسسنا نجتمع أن مرة أردنا ونحن وتنرش، تطبع أديب يف بحوث عن
يفلحوا؛ لم اجتمعوا والذين رئيًسا، فالن يكون أن يرضوا لم ألنهم األدباء؛ بعض منه

املرصيني. األدباء إىل األجنبية الجاليات أدباء ضم الخطأ من كان ألنه
القومية، ال الحزبية السياسة يف األدباء انغماس االنحالل أسباب أهم من كان وربما
األدب تفسد السياسة أن أعتقد أني مع حزبًا؛ ينرص كالٍّ ألن السياسيني؛ تفرق وتفرقهم
يفهمون رسالتهم يقدرون الذين واألدباء يومه، ابن السيايس فاألدب الخلود، وتفقده
ثقيًال، عبئًا أكتافهم عىل وأن نفسها، الوزارة من أرقى بل السياسيني، من أرقى أنهم
ويزيدونه عليه يحافظون وهم اليوم، إىل القيس امرئ عهد من األدب يحملون فهم
أندريه أو شو برنارد عىل الوزارة عرضت ولو بعدهم، الذي الجيل إىل يسلموه حتى
مجد من أكرب مجًدا لألدب وإن الوزارة، عن وترفعا السخرية كل ذلك من لسخرا چيد
أنفسهم، الوزراء به يهتدي عاليًا مناًرا يكون أن يستطيع الكبري األديب بل السياسة،
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الحزبية عن املرتفعة الكتابة تخلده األديب إن بل للوزير، ليس ما الخلود من ولألديب
السياسية. الكتابات تخلده وال

وزيًرا. كان أباه إن فقلت: حزم ابن عن نتحدث كنا يل وصاحبًا أني مرة وأذكر
أباه تذكر وال العالم حزم ابن أتذكر هللا! سبحان قال: أذكر. ال قلت: اسمه؟ ما فقال:

كذلك. هو قلت: الوزير؟!
فطلب أمريكا، يف لفرنسا وزيًرا كان الفرنيس اللغوي للمجمع مرشًحا أن وبلغني
الفرنسية السفارة اسم عليها طبع ورقة عىل فكتبه عضًوا، ليكون طلبًا يقدم أن إليه
يف مركزه عىل السيايس بمركزه يدل أنه ظن ألنه ترشيحه؛ املجمع فرفض أمريكا، يف

السيايس. مركزه من أرشف املجمع يف األدبي مركزه أن بحق يعتقد وهو املجمع،
من يُِعّدون ال مستقلني أدباء كانوا عندنا األدباء أن وهو لها، يؤسف أخرى ونقطة
لم الطريق، يختطوا حتى طويًال بعدهم من وتسكع مدارسهم، زالت زالوا فإذا يخلفهم،
ما فعلوا إنما جنسها، من لها خلًفا ترتك تموت أن فقبل املوز، شجرة تفعل ما يفعلوا
واملتصوف كاملتصوف، األديب إن عقب، غري من تذبل ثم حينًا تنرض الورد شجرة فعلت
خلدون البن لطيًفا بحثًا وقرأت الحلقات، تتصل حتى صغريًا مريًدا يعد أن ينبغي الكبري
من فكان استقالًال، غرضه ينال أنه أو شيخ، عىل يتعلم أن املتصوف يف يشرتط هل يف
الكتب، يف مما وليست الشيخ، قلب يف أرساًرا هناك أن املشيخة لحجج املؤيدين حجج
نفسه مع يتناسب وما له، يصلح ما املريد يعلم والشيخ عامة، الناس تعلم والكتب
ويسمونه الكتب، من علمه يأخذ املتعلم يقدرون ال القدماء كان وقد وبيئته، وبواعثه
التاريخ كتب ويف إجازة، له يكتب حتى الشيخ عن باألخذ يكتفون ال حتى بل صحفيٍّا،
تكون هوة عىل ويساعدون ألنفسهم، يعيشون أدبائنا بال فما اإلجازات، من كثرية صور
القدماء عن يأخذ قبلنا من كان فقد جيلنا؛ بعد فيمن هذا ونشاهد خلفهم، وبني بينهم
يأتي من عيب ثم والجديد، القديم بني وسًطا حلقة نحن جئنا ثم القديمة، بأساليبهم
ترتاكم أو هباء، سيذهب قبلنا من فرتاث القديم، يعرف وال الجديد يعرف أنه بعدنا
الغربية، الكنوز من أكثر نحن تناسبنا قيمة كنوًزا فيه أن مع املكاتب، يف األتربة عليه
إال أنتجوا ما ينتجوا أن يستطيعون يكونوا لم وأمثالهما ويلز وهـ.ج شو برنارد إن
مثل نعمل ال بالنا فما عملهم، من ويستفيدون الخامة، املواد لهم يعدون لهم، بمريدين
لنفسه يعمل أنه يظن األديب إن للعواقب، التقدير وعدم املحضة األنانية إنها عملوا، ما
وليست الطوفان، بعدي ويقول: لريبح، أو ليشتهر يؤلف، ما ويؤلف يربح، ما فريبح

236



األدب ضيعة

نأكل لم ولو الزيتون شجرة نزرع أن آباؤنا علمنا وقد قومية، وال إنسانية فكرة هذه
ما أخىش إن بعدنا، من ليأكل ونزرع فأكلنا، قبلنا من زرع قد وقالوا: أعمارنا يف ثمرها
مزدهيًا هذا أقول ولست بعدهم، يحملها من يجدوا فال أعباءهم األدباء يرمي أن أخشاه
عبئه، يحمل من األدب هللا يرزق حتى طويل زمن يمر أن وأخىش باكيًا، أقوله ولكن
األديب ذلك تبعة يحمل وكما َسَلًما، بيًعا يكون أن من بيد يًدا بيًعا األدب يكون أن وخري
أن قبل يتزبَّب أن ويود «مريًدا»، يكون أن من ينفر فهو الناشئ، األديب يحملها نفسه
لننال، خضعنا فكم األمور، تنال هكذا وما سلم، غري من املئذنة يطلع أن أو يتحرصم،
هو وإنما ُمَعبًَّدا، سهًال واألدب العلم طريق ليس أن األيام عودتنا وقد لنفهم، صربنا وكم

واألناة. بالصرب ن تحصَّ من إال فيه يسري ال باألشواك، مملوء طريق
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تقف ال ولكنها الخلف، إىل وطوًرا األمام إىل طوًرا فهي دائمة، مستمرة حركة يف األمة
هذا يكون ما وكثريًا طويل، عهد بعد إال نتائجها ترى قلما بطء يف تحدث وحركتها أبًدا،
تغري فمثًال األوضاع؛ يف تغري عنها ينشأ التي والتقاليد العادات لتغري رضوريٍّا التغري
وكالذي امللبس، يف تغري عنه ينشأ صيف، إىل شتاء ومن شتاء، إىل صيف من الطبيعة
ذلك. وغري الزواج أوضاع يف وتغري املالبس يف تغري عنه نشأ قد املرأة سفور من شاهدناه
األرستوقراطية، الراقية الطبقة من عادة يحدث وهو بعض، بعضه يسلم فالتغري
أرستوقراطية أو األغنياء، بتقليد أبًدا مولع الفقري فإن املال؛ يف أرستوقراطية كانت سواء
تقاليدهم ويف باألساطري اعتقاداتهم يف الجهالء ينقدون عادة املتعلمني فإن علمية؛

التغري. فيكون الوضيعة
أمة فبكل بالعداء، الجهات بعض تقابله تغيري فكل باملقاومة، يقابل عادة والتغيري
التغيري يتم وال القديمة، تقاليدهم ويعبدون عنه يرضون وال التغيري يكرهون محافظون

ذلك. ونحو االنتخاب يف املرأة وحق كالسفور بعناء، إال
الرضر كل ضار الجديد املقرتح أن يعتقدون إذ نية؛ بحسن املقاومة هذه تحدث وقد
أو حرب بعد إال املطلوب التغيري يحدث ال وربما بعناء، إال الجديدة العادات تتغلب وال

املقاومة. أو العداء شدة عند وذلك ثورة،
ال يحدث أن وإما وقصد، دعوة عن يحدث أن إما األمة يف التغري هذا أن واملشاهد
للعمل خطة ووضع الحارض ألرضار درس بعد يأتي فاألول قصد؛ عن وال دعوة عن
عىل للقضاء العثمانيني السالطني أحد وحركة ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي حركة مثله تغيريه، عىل
ذلك. ونحو السفور إىل الدعوة يف أمني قاسم وحركة وعسفهم، ظلمهم رأى ملا االنكشارية
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أمريكا؛ إىل األوربيني بعض كهجرة آخر بلد إىل جماعة هجرة فمثله الثاني أما
هؤالء من طرًفا تتخذ جديدة ومواليد األصليني، البالد سكان بني اختالط ذلك عن فينشأ

هؤالء. من وطرًفا
وأذواقهم الجماهري عقول قصد غري من يقلبان فإنهما واإلذاعة، السينما ذلك ومثل
عىل قوي مثل إال الفرنسية الثورة وما النوعني، عىل باألمثلة مملوء والتاريخ ومداركهم،
النظم عىل للثورة مثالن أيًضا وهما الروسية، الثورة وكذلك املقصود، النوع من التغيري
ا، جدٍّ هام يشء رضورة عىل وأمثالها الثورات هذه دلت وربما عنها، الرضا وعدم القديمة
عىل األمثلة خري من كان وربما الجديدة، الظروف حسب عىل نفسها األمة تعديل وهو
الطارئة الظروف إىل بعيدة نظرة تنظر أنها من ناشئة فيها الثورات فقلة إنجلرتا، ذلك
عىل نفسها غريت الفرنسية الثورة شاهدت فلما الظروف؛ هذه حسب نفسها فتؤقلم
تصطدم أن تشأ ولم وفقها، عىل نفسها أيًضا عدلت االشرتاكية قوة رأت وملا مقتضاها،
وتعديل والجزر املد البحر من تعلمت بحرية جزيرة أنها ذلك أسباب من كان وربما بها،

والرياح. األمواج حسب النفس
املزاج يف األفراد الختالف عسريًا صعبًا كان قصد عن كان إذا األمة يف والتغري
وصد الجديد، اإلصالح يف بعضهم ورغبة واألفكار، الطموح والرغبات واآلراء والثقافات
يكون أن وقل التغري، عىل الشعب من إجماع يكون أن قل ولذلك ذلك، وغري عنه بعضهم
القديم عىل يحافظون متزمتون قوم أمة كل ويف رأي، عىل اتفاق للشعب املمثل الربملان يف
اإلصالح كان ولذلك األحرار، وبني بينهم للمصالحة خطوة التقدم عن أبًدا يرضون وال

خطًرا. وأقل عاقبة أسلم املقصود غري البطيء
التغري هذا يف ألنها التغري؛ قبول إىل أقرب كانت عقليتها يف األمم تقدمت وكلما

املشاعر. من أرقى دائًما والعقل مشاعرها، تعمل مما أكثر عقلها تعمل الجديد
تعمل مما أكثر مشاعرها تعمل ألنها لإلصالح؛ قبوًال أقل فهي الوضيعة األمة أما
قبول عىل األمة تجمع حتى قوية دعاية إىل املصلحون يحتاج هذا أجل ومن عقلها،
املستبدة، املتأثرة امليول هذه إلخضاع القوة إال أمامهم فليس تقبل لم فإذا الجديد؛ التغري
ذلك بعد الشعب شعر بالقوة اإلصالح حصل فمتى باالستبداد، إال يقابل ال فاالستبداد

إليه. واطمأن بفائدته
تعرض فإذا الجديدة اآلراء لقبول األمة يهيئ ألنه إصالح؛ خري التعليم كان ولذلك
وتقاليد عادات ينشئ الدين ألن معارضة؛ بأقىس به املنادي قوبل دينية لناحية اإلصالح
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األمم تتغري كيف

أن ويظنون واجبهم، ويؤدون هللا يعبدون التمسك بهذا أنهم ويظنون الناس بها يتمسك
ويف النفوس، عىل ذلك أشد وما الدين، تغيري يريد والتقاليد العادات هذه تغيري أراد من
اإلصالح سبيل يف عقبة وقفتا اللتني السياسية والوسائل الدينية األحداث من كثري التاريخ
دورها السياسة لعبت ما وكثريًا الدين، من ليس ما الدين من ادعي ما وكثريًا واملصلحني؛
يكشف الجمهور ألن بذلك؛ ترصح ال فهي يرضها، اإلصالح أن شعورها يف الخطري
سوى اإلصالح يرض ال بينما يرضهم، اإلصالح أن بإفهامهم الشعوب تثري وإنما لعبتها،
ومراعاة النظام عىل املحافظة باسم كبتت واإلصالحات الحريات من وكم الساسة، صالح

العامة. املصلحة
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العامل مستقبل

فأحببت العالم، مستقبل يف حديثًا كتبه رسل برتراند الربيطاني للفيلسوف مقاًال قرأت
ولنفيس. للقراء كتابته أستوحي أن

اخرتعه ما جراء من واضطراب، وحرية ومرج، وهرج وفزع، هلع يف اليوم عالم إن
تكاثرت ومتى الزمان، مدى عىل تتكاثر ذرية وقنابل نارية أسلحة من الحديث العلم
من اإلنساني العالم خلو الخطر هذا يف ويزيد آجًال، وإن عاجًال إن ما يوًما فستنفجر
البطولة مظاهر من مظهر ألنها الحرب؛ وقوع يف الناس بعض ورغبة الحي، الضمري
املختلفة، بأشكالها الحرب آلهة فأحبوا الناس، بعض بهما ُشغف وقد التضحية، وحب
الزعماء بعض وموت الحرب إلغاء عىل (كاتفاق الحسبان يف ليس ما يحدث لم وما
أمور أحد النتيجة وتكون عديدة، مشاكل العالم فسيواجه ذلك) ونحو إليها يدعون الذين

ثالثة:
البرشية. فناء (أوًال):

الرببرية. إىل العالم عودة (ثانيًا):
واحدة. لحكومة وخضوعه العالم توحيد (ثالثًا):

العلماء بها يقوم التي لألبحاث نتيجة — حدث إن — فيكون البرشية، فناء فأما
الطاقة انفجار يف سببًا حدوثها كان وربما منها، واإلكثار وتحسينها الذرية القنابل يف
ذلك نتيجة وتكون أيًضا، فتنفجر الشمس إىل ذلك يتصل حتى الكائنات، كل يف البرشية
يف العلم تقدم إذا يحدث ولكنه القادمة، الحرب يف هذا يحدث ال وقد العالم، هذا انتهاء
تعاىل وهللا وقوعها، واحتمال الغاية، هذه إىل الوصول عىل تدل الدالئل وكل الطريق، هذا
أَتَاَها َعَليَْها َقاِدُروَن أَنَُّهْم أَْهلَُها َوَظنَّ يَّنَْت َوازَّ ُزْخُرَفَها اْألَْرُض أََخذَِت إِذَا ﴿َحتَّٰى يقول:



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

اليوم؛ حادث هو ما وهذا ِباْألَْمِس﴾، تَْغَن لَّْم َكأَن َحِصيًدا َفَجَعْلنَاَها نََهاًرا أَْو َليًْال أَْمُرنَا
القوانني عىل التغلب يستطيعون أنهم أهلها وظن الحديثة باملخرتعات األرض ازَّينت فقد
أن بعد واستعبادها الطبيعية القوى إخضاع الحديث العلم خلق من وأصبح الطبيعية،

تخضعها. ال ولكن تصادقها البرشية النفوس كانت
الحضارة بناء جديد من وبدؤه الرببرية، إىل العالم عودة وهو الثاني، االحتمال أما
األمم تزيل القادمة الحروب أن احتمال من فيأتي الياء، إىل وصل أن بعد باء ألف يه وتهجِّ
فيبدأون وأمثالهم، الصحاري سكان املترببرين إال األرض وجه عىل يبقى وال املتحرضة
السنني آالف ثم املعادن، فيها يكتشفون أعوام عليهم وتمر ُخرِّب، ما تعمري يف جديد من

نفسه. التاريخ يعيد وهكذا اآلالت، فيها يكتشفون
كما يحدث، فقد العالم؛ تحكم واحدة حكومة إنشاء وهو الثالث، االحتمال وأما
إنشاء قبل وذلك بالقوة، اسرتده حقه ُغصب إذا الفرد كان فقد الفرد؛ لتطور حدث
ودعمت بالقوة، الحق أخذ وُحرِّم املنازعات يف للفصل املحاكم وجدت رقى فلما املحاكم،
فال األفراد، إليه وصلت ما إىل األمم تصل ال فلماذا التنفيذية؛ والقوى بالبوليس املحاكم
كمحاكم محاكم فصلت أمة، عىل أمة اعتدت إذا ولكن الظالم، لدفع حرب هنالك يكون
هذا أدرك وقد حكمها، به تنفذ أن تستطيع ما التنفيذية القوة من لها وكان فيها، األفراد
مع ولكنهم املتحدة، األمم وهيئة األمم، وعصبة الدولية، العدل محكمة إلنشاء املقرتحون
التنفيذ، وسائل تملك ال أفالطونية، هيئات أو محكمات أنشأوها ألنهم فشلوا؛ قد األسف
من تكون عاملية حرب نشوب عند يحدث االحتمال وذلك بوليس، لها ليس محكمة فهي
وأمريكا، روسيا قوتني: أمام العالم ويبقى وفرنسا، لربيطانيا روسيا اكتساح نتيجتها
ذلك ففي الرأسمالية أمريكا انترصت فإن اليوم، العالم يف العظيمتان الدولتان وهما
الطبقات، بني الكبرية والفروق الرأسمالية هذه أمريكا، عيوب أكرب فمن وعيوبه، مزاياه
مزايا وهي والفن، األدب وحرية الصحافة وحرية القول وحرية الرأي حرية مزاياها ومن
نجاح ويأمل عداها، ما كل عىل يفضلها شخصيٍّا إنه رسل: برتراند يقول بها، يستهان ال
عيوبها أهم فمن وعيوبها: مزاياها كذلك فلها روسيا انترصت وإن الغاية، لهذه أمريكا
ومن السياسة، خدمة يف والفن األدب واستخدام والعلم والبحث الرأي حرية عىل الحجر
قائل: يقول وقد املال، رأس عىل ال العمل عىل املكافأة — عنها يقال كما — مزاياها
بولندا عىل استولت ملا روسيا إن فنقول: األبواب، مغلقة وروسيا هذا عرفنا أين من
طائفة فيها كان وقد يراها، من أعني تحت األبواب مفتحة وبولندا نظامها، عليها طبقت
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وأصبح السوڨيت، نظام جارى منها البقاء استطاع ومن وُكبتت، وأُهينت ُرشدت مثقفة
هي حكومتها كانت روسيا انترصت إذا أنه املعقول ومن الشيوعية، خدمة يف أدبًا أدبها
شأن كله العالم شأن وكان بالقوة، آراءها ونفذت عداها، ما واكتسحت العاملية الحكومة
من نظامها يخل لم موحدة، عاملية حكومة هناك كانت إذا شك، غري ومن اآلن، بولندا
ولكن أمرها، أول يف خصوًصا أمة، كل يف يحدث كالذي وآخر، حني بني تحدث ثورات
محاكم تسكعت كما سريها، يف الجديدة الدولة وستتسكع فناء، إىل الثورات تلك مصري
الذي هو الثالثة االحتماالت هذه فأي الزمان، مدى عىل تستقر حتى أمرها أول يف األفراد
فتضحك وتقدرون العالء: أبو قال ما يحدث ما بل ذلك، وال هذا يحدث ال أم سيحدث؟

هللا. عند ذلك علم األقدار؟
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خواطر

جديدة1 مدرسة (1)

مدرسة أنشأ بلوم مسرت اسمه إنجليزيٍّا أستاذًا أن اإلنجليزية الصحف إحدى يف قرأت
األساتذة، من خوف ال كان، صنف أي من مطلًقا، الخوف عدم أساسها وجعل جديدة،
أنواع من ذلك غري وال الطلبة، به يؤدب العقاب من خوف وال االمتحانات، من خوف وال
يعتمد إنما فالطالب باهرة، نتائج أنتجت إنها فقال: لذلك، النتائج أرصد وقد الخوف،
شورى مجلس جعل بل بها، مبتهًجا بالحياة، شاعًرا املدرسة من خرج وقد ضمريه، عىل
ال وما يعملوا، أن يجب ما إىل نظرهم ويوجه مناهجهم، لهم يضع الطلبة، ومن للطلبة

يعملوا.
يف يجربها أن له مكن جديدة، فكرة هناك فكر من أن إىل هذا، نظري لفت وقد
ينصب أن بد فال عندنا أما والحكومات، األفراد ذلك يف سواء عممت، نجحت فإذا حرية،

فكرته. إىل يلتفت ولم أهمل، جديدة بفكرة نادى ومن معينٍة، قوالَب يف التعليم
باملتعلمني، ضار أنه وأبان التخويف بعدم مقدمته يف خلدون ابن نادى ذلك وقبل
باملتعلم، مرض بالتعليم الحد إرهاق أن وذلك بهم؛ مرضة املتعلمني عىل الشدة «إن يقول:
أو املماليك أو املتعلمني من والقهر بالعسف مرباه كان ومن الولد، أصاغر يف سيما
الكسل إىل ودعاه نشاطها، وذهب انبساطها، يف النفس عىل وضيق القهر به سطا الخدم،
وفسدت وخلًقا، عادة هذه له وصارت والخديعة املكر وعلمه والخبث، الكذب عىل وحمله

والتمرن». االجتماع حيث من له التي اإلنسانية معالم عليه

.١٩٥٢ سنة خالل تباًعا، الثقافة، مجلة يف العنوان هذا تحت الخواطر هذه نرشت 1



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

مكنته بلوم بيئة أن غري بلوم، األستاذ نظرة مع تتفق وتحليله خلدون ابن ونظرة
كتابه يف مدفونة نظرته فجعلت خلدون، ابن بيئة وأما رغبته، وتحقيق فكرته، نرش من

صائبة. نظرات من له وكم هذا، يومنا إىل
صباي، مبدأ من وتخويف تعذيب من حياتي يف لقيته ما ذكرت ذلك قرأت وإذا
الكتاب، إىل وذهبت الشتم، يستحق ال ما عىل حتى ويشتم يرضب قاسيًا، شديًدا أبي كان
املدرسة ويف أقرأ، وأنا أهتز لم ألني حتى يرضبني شديًدا، قاسيًا املكتب فقيه فكان
وملا األسباب، ألتفه حتى العقاب، أشد ويعاقبوننا يرضبوننا مدرسون لنا كان االبتدائية
يف ولو االمتحان يف يسقط من فكان االمتحان، من خوفونا القضاء مدرسة إىل ذهبت
قاتمة، الحياة جعل هذا كل … شهر كل يأخذها التي املكافأة عنه منعت واحدة، مادة
من قليلة بقية بقيت فإن يُفرح، ملا تفرح وال يُحزن، ملا تحزن مبتهجة، غري والنفس
من األمة يف وكم بإماتتها، كفيلة الرتبية فأساليب وإال هللا، فضل من فذاك بالحياة، التمتع
مصدًرا مرشقة، مفتحة تكون وكانت قيمتها، وفقدت القسوة، أساليب من ماتت نفوس

حسنة. معاملة عوملت لو كبري، لخري
وتفشل؟ تموت أم وتنجح، أتعيش النمط، هذا مرصعىل يف مدرسة فتحت فلو وبعد:
أن يجب التخويف عدم عىل تؤسس التي الحرية فمدرسة طويل، تفكري محل هذا إن
حول ما وكل قرون، من الحرية فيه ضيقت بلد أما بالحرية، مشبعة بيئة يف تكون
مثوبة، يف ترغيبًا أو عقوبة من خوًفا إال اليشء يعمل ال إن وتعويذ وتعذيب، ظلم الناشئني
مثل تنجح أن أردت إن بالحرية، مملوء جو البيئات هذه وسط يف ينشأ أن الصعب فمن
معاملة وأصلح الكتاب، وأصلح البيت أصلح حولها، وما بيئتها فأصلح املدرسة، هذه
ألنها للمأمورين؛ واملديرين للعمد، واملأمورين للفالحني، الُعَمد ومعاملة للباعة، الرشطي

ببعض. بعضها مرتبطة سلسلة كلها
ال ما وحولك الفضائل سبل تسلك أو قاذزوات، وسط يف نظيًفا تعيش أن ومحال
صخورها». بألوان الجبال حجل أشبه «ما تقول: قديًما العرب وكانت الرذائل، يحىصمن
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كبري طفل اإلنسان (2)

ال حد، أقىص إىل أنانيٌّ الصغري فالطفل بالتدريج، فسعة ضيق قديم من اإلنسان تاريخ
لو ويود فيه، حق إلخوته وليس كله، له فهو شيئًا، أبوه أحرض إذا ذاته، غري أحًدا يعرف
حتى لغريه، ال له الوجود يف يشء كل أن ويرى حجره، يف والقمر الشمس أبوه له أحرض
ثم األوفر، النصيب وحده فله حقه، من أقل ولكن ا، حقٍّ إلخوته أن فهم قليًال، كرب إذا
الوطنية، معنى أدرك شب إذا ثم كلها، للعائلة يأتي، الذي الخري أن أدرك قليًال كرب إذا
كل كان يتزوج لم إذا فهو باألنانية حياته يبدأ كبري، طفل فهو اإلنسان كذلك وهكذا،
أدرك قليًال، شد فإذا وأبويه، وأوالده زوجته معه أرشك تزوج فإذا لغريه، ال له يناله خري
نما فإذا رش، كل عنها ويدفع خري، كل ينالها أن يجب أمته وأن والوطنية، القومية معنى
الحديث، العرص نكبات من نكبة الوطنية أن رأى بل القومية، ال اإلنسانية إىل دعا عقله
ذهبوا من أيًضا وفيهم حدوده، أضيق يف البيت إال يفقهون ال كبار، أطفال الناس ويف
ال أن وأدركوا والثمر، الشجر حتى إخوة، العالم يف من كل أن فأدركوا اآلخر، الطرف إىل
يقول ذلك ويف وثنيني، أو نصارى أو يهوًدا كانوا سواء دينهم، اختلف مهما بينهم فرق

اللطيفة: أبياته العربي بن الدين محيي

ل��ره��ب��ان ودي��ر ل��غ��زالن ف��م��رع��ى ص��ورة ك��ل ق��اب��ًال ق��ل��ب��ي ص��ار ل��ق��د
ق��رآن وم��ص��ح��ف ت��وراة وأل��واح ط��ائ��ف وك��ع��ب��ة ألوث��ان وب��ي��ت
وإي��م��ان��ي دي��ن��ي ف��ال��ح��ب رك��ائ��ب��ه، ت��وج��ه��ت أن��ى ال��ح��ب ب��دي��ن أدي��ن

ومطران وحافظ شوقي املشهورون: الثالثة شعراؤنا كلها األدوار هذه عىل مرَّ وقد
رقي إذا واإلنسان إنسانيني، كانوا ثم وطنيني، كانوا ثم أنانيني، شعرهم بعض يف فكانوا
يهودي أو مسلم غني، أو فقري أنه عن النظر بقطع املريض يعالج الراقي، كالطبيب كان
اإلنسانية، بعضهم يتعدى قد بل مريض، إنسان أنه عىل إال إليه ينظر ال نرصاني، أو
العهد حديث الطفل يقبل هللا رسول وكان والضفدعة، والكلب القطة رحمته فتتعدى
بربها»، العهد قريبة «إنها ويقول: بالسقوط، العهد الحديثة الناضجة والثمرة بالوالدة،
وال فيه، حرب ال عامًلا العالم: هذا غري عامًلا لرأيت األفق ضيق من كلهم الناس تجرد ولو
من كل بل مستعمر، وال الوطنية، محل تحل وعاملية إنسانية هي بل وطنية، وال إجرام،
يعلم. حتى الجاهل، بيد والعالم يقوى، حتى الضعيف بيد القوي فيه يأخذ إخوان، فيه
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الصداقة (3)

املزاجان يكون فقد وحدته؛ غري املزاج بتناسب وأعني املزاج، تناسب أساسها أن الظاهر
ضعيفها، واآلخر الشخصية، قوي الصديقني أحد يكون كأن مختلفان، وهما متناسبني،

لتنافرا. ضعيفيها أو الشخصية قويي كانا ولو نفسه يكمل اآلخر أن يرى فكّل
من كالٍّ ألن الشقاق؛ ويكثر العائلة تسوء االحيان من كثري يف أنه أعلم بل
يكون وأحيانًا التفقا، الشخصية يف اختلفا ولو ضعيفها، أو الشخصية قوي الزوجني
وقد الكأس، عىل يصطحبان فقد خسيًسا؛ أم كان نبيًال الغرض، وحدة الصداقة أساس

الصفا. إخوان فعل كما علمية لخدمة أو للوطن، معينة لخدمة يصطحبان
يف تقابال ألنهما اثنان يتصادق فقد القدر؛ الصداقة هذه يف كبريًا لعبًا ويلعب
الحادث هذا يحدث لم لو يتصادقان ال وكانا ذلك، نحو أو وليمة، يف تكلما أو القطار،

املفاجئ.
رفيًعا االثنني مركز يكون كأن االجتماعي، مركزهما الصداقة يف كبريًا عمًال ويعمل

وضيًعا. أو وسًطا أو
الصداقة ليست ولكنها وضيعه يصادق املنصب رفيع أحيانًا الحياة هذه يف ونجد
بصداقة اعتزاًزا األول يصادق والثاني له، كخادم الثاني يصادق األول إن بل الحقيقية
وبقيت املنصب، يف اختلفا ثم الصبا يف متصادقني االثنان كان أو به، يفتخر كبري

الصداقة.
أو النظر، عىل للنظر وقوع تكوينها يف يكفي فقد أنواع: عىل الصداقة أن ونالحظ
الصداقة تكون وقد رسيًعا، التهابًا تلتهب النار، كشعلة فتكون كلمة، أول من املحادثة

أحسن. هذه كانت وربما الزمن، طول عىل متكّونة
أناس وهناك يصادقون، ما رسعان فهم الصداقة، قوَّة عندهم نمت أشخاص وهناك
إال يصادقون ال الذين الحذرين هؤالء إن يقال، والحق ولكن يصادقون، قلما حذرون

الحارَّة. الصداقة عىل أقدر تجربة وكثرة أناة طول بعد
وقليل نعرفهم الذين هم فكثري واألصدقاء، املعارف بني التفرقة يف يدقق أن ويجب

نصادقهم. الذين هم ا جدٍّ
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كان كمن الحال، تغري أو التفاهم، سوء أو الظن، سوء الصداقة يفسد ما وكثريًا
الصداقة تكون أن الصداقة يضعف ما أغرب ومن ضعف، ثم قويٍّا أو قوي، ثم ضعيًفا

الشاعر: قول ويعجبني العاطفة، عىل ال العقل عىل مبنية

ال��ح��ج��ج ت��أل��ي��ف ي��ح��س��ن ع��اش��ق ال��ه��وى ش��رع ف��ي ي��س��ت��ح��س��ن ل��ي��س
ل��س��م��ج ف��ي��ه ال��م��ح��ب��وب أن��ص��ف ف��ل��و ال��ج��ور ع��ل��ى ال��ح��ب ب��ن��ي

معاملة صديقه يعامل أن يريد فهو الصديقني، أحد أنانية الصداقة يفسد ما وأسوأ
السينما يف يرى وفيما يأكل، ال وما يأكل فيما صديقه، يف يتحكم دائًما فهو لعبده، السيد
يسمح وليس يفعل، ال وما والرياضة النزهة يف يفعله وفيما يرى، ال وما التمثيل ويف

حياته. يف واحدة مرَّة يتحكم أن لصديقه
ساعات وعّد إليه، واالطمئنان لصديقه، الصديق ارتياح الطيبة الصداقة وعالقة
من املحبُّ به يشعر بما الصديق يشعر ثم املعارف، بآالف االجتماع من أسعد الوصال
حني يذكره وال يراه، حني يهش املصادفة، ملجرد يرتكه أن ال الفراق، وألم الوصال لذة

عنه. يغيب
أحدهما أو الصديقني يف املرحة النفس وجود األلفة أسباب أكرب من أن يالحظ ومما
املصباح أو النارضة كالحديقة ويجعلها وبهجة، رسوًرا الصداقة عىل يضفي فذلك

امليضء.
ما ليتحقق حتى صديقه يف يؤثر أن الصديق عىل سهل الصداقة، هذه تمت إذا
أن يمكنك أنه جعلوا إذ العرب؛ وصدق غريك»، أنه إال أنت هو «الصديق أرسطو: يقول

فرش. ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن صديقه: من الشخص تعرف
بمعنى صديق عىل عثرت لو فرحي أكثر وما صديقي، فقدت لو أسفي أكثر ما آه

بعضهم. تقويم ويقل األصدقاء، بعض ويفقد األيام تمر ولكن الكلمة،
ماء. بال ناعم حمام أو صحراء، يف عيش إنها صديق؟ بال الحياة وما
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والجمهورية امللكية (4)

الناس درس وقبلنا خري، أيهما والجمهورية: امللكية يف األيام هذه كثريًا الناس يتحدث
من ووصلوا الفرنسية الثورة عقب الفرنسيون درسه دراسة، وأشبعوه املوضوع هذا
النتيجة، هذه إىل ووصلوا أوروبا ممالك من كثري ودرسه الجمهورية، تقرير إىل دراسته
أزالوها ثم الخالفة، بقاء وقرروا طويًال الخالفة يف وبحثوا ثورتهم، عقب األتراك ودرسه
أن هذا من فرتى الجمهورية، وقرروا واللبنانيون السوريون ودرسه الجمهورية، وقرروا
درست أمة نعرف وال أمريكا، يف كذلك الشأن وكان الجمهورية، تنتج العميقة الدراسات
النتيجة؟ هذه إىل وصلوا فلماذا قليلة، أخرى ممالك وبعض إنجلرتا، إال امللكية وفضلت
نفسه يحيط عادة ملك فكل بمفاسد، دائًما تصطحب امللكية أن الدرس بعد رأوا
إرادته عن يخرج بمن واإليقاع لعظمته والدعوة الثروة، جمع يف يستخدمها بحاشية
السيد رصخ وطاملا املنوال، هذا عىل كانوا أربعة شاهدت أنا عرصي ويف الوسائل، بشتى
يف حاشيته بتغيري توفيًقا ونصح وتوفيق، إسماعيل حاشية من األفغاني الدين جمال
تشعر عادة امللكية ألن ذلك يفلح؛ فلم والعامة، الخاصة أحاديثه ويف واملجالت الصحف
يده ويف الجند، يده ففي له، ممهدة السلطة إىل السبيل أن يرى وهو بالسلطة صاحبها

الظلم: يف واإلمعان الغرور، تستدعي كلها وهذه السلطات، جميع يده ويف املال،

ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ع��ل��ة ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ش��ي��م م��ن وال��ظ��ل��م

بثورة إال ظلم، إذا إخراجه يمكن ال حتى عظمته، وتتسع سلطته، تتعمق كله لذلك
يف العثمانيون وحتى الجمهورية، عليها لوا وفضَّ امللكية، الناس كره لذلك شبهها، أو
الخالفة بقاء أن أهمها: عدة؛ العتبارات الحميد عبد السلطان أبقوا كمال مصطفى ثورة
ويعمل الدسائس لهم يدس رأوه فلما وثيًقا، رباًطا كله اإلسالمى العالم وبني بينها يربط
تنتجه بما ضحوا ذلك، وغري االستبداد، لعودة السبيل يمهد ورأوه سلطانه، ليسرتد

الجمهورية. فقرروا وعادوا الخالفة، وألغوا رباط، من الخالفة
ثالث، أو بسنتني محدود زمنه الرئيس أن الجمهورية يفضلون الناس جعل ومما
القدر إال مظامله يحّد فال امللك أما رذائله، احتمال بعد غريه اختيار أمكن أساء فإذا
وأنه بالزمن مؤقت أنه يعلم نفسه الجمهورية رئيس أن إىل هذا بانتزاعه، ثورة أو بموته،
حمل وإنما مرضية، سرية فيه ويسري الشعب، يحاسن أن زمنه تجديد أراد إذا مضطر
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وتكون لتقاليدها، مراعاة الشكل؛ عىل تحافظ أن أرادت أنها امللكية اختيار عىل إنجلرتا
«امللك املألوفة العبارة واخرتعوا للملك، ال للربملان هو فالسلطان األمر، واقع يف جمهورية
كال فيها وامللك ملكية، فإنجلرتا دقيًقا، تطبيًقا وطبقوه ذلك عىل وجروا يحكم» وال يملك

ملك.
عىل املستعمرات يف امللكية يفضلون عادة املستعمرين أن وهو آخر ورضر
يف والسبب آخره، إىل ملراكش وسلطانًا لتونس، وبايا ملرص، ملًكا فيفضلون الجمهورية،
يخضعوها أن عليهم يسهل إنما مبارشة، الشعوب يخضعوا أن الصعب من رأوا أنهم ذلك
ملك عىل السهل ومن امللك يخضعوا أن املستعمرين عىل السهل فمن امللوك، بواسطة
ال ملوًكا الرشق يف يروا أن والفرنسيني اإلنجليز إىل أحّب كان ولذلك يخضعه، أن الشعب

جمهوريات.
االختيار، فأحسن املالكة العائلة من اختري أو صغريًا كان إذا امللك إن يقال: قد
نعقد لنا فما الصالح، تفسد والحاشية الصغري، يكرب الزمان ولكن رضر، منه يكن لم

نفّك. وال نعقد أال لنا فخري فكها، نحاول ثم العقدة

لألصلح البقاء (5)

مختلفة برشائَع جاءوا األنبياء وأن هللا، خلقه أن وقت من دائًما يتقدم العالم أن رأيي من
بعض وتتخلف األخالق، بعض وتتخلف املرافق، بعض تتخلف قد — اإلنسان لتقدم وفًقا
ساسة أن األمر أغرب ومن دائًما، يتقدم ككل العالم ولكن تفنى، قد بل العالم، يف األمم
كمعاملتهم اليوم، األمم يعاملوا أن يريدون فهم ذلك، يفهموا أن يريدون ال األمم بعض
يوًما جانب، كل من املياه تأكله البحر، يف كلسان ألنهم ينهزموا؛ أن بد ال ولكن باألمس،
متفقة غري أصبحت فقد االستعمار؛ مسألة مثًال انظر الطبيعة، يف نشاز وألنهم يوم، بعد
وأصبحوا آباؤهم، يفهمها كان مما أكثر حقوقهم فهموا املستعَمرين ألن الزمان؛ مع
وعقول ذلك أين ولكن يضحون، كانوا مما أكثر وأموالهم، وأنفسهم بدمائهم يضحون
من خجلوا منه: يخجل ال مما وخجلوا باإلثم، العزة أخذتهم لقد املستعِمرين؟ الساسة
األمم ال غلوائهم، يف فاستمروا الزمان، يناسب ال أصبح االستعمار إن ألممهم: يقولوا أن
من بد وال استعمارها عن تعدل املستعِمرة وال بحقوقها، املطالبة عن تعدل املستعَمرة
يف تمعن فرنسا هي ها اليوم، يفهموه لم ما املستعمرون يفهم حتى كثرية، ضحايا
ال األجسام، يف عملت وإن والقنابل بقنابلها، وتعتز ومراكش، والجزائر تونس يف عدوانها
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الحياة يف بحقها وتطالب الحرية وتقدر تعيش، أن تحاول أمة ذنب وما األرواح، يف تعمل
بالحديد الحرية» «نصرية فرنسا تقابله بالتشجيع ذلك يقابل أن بدل ولكن السعيدة؟
كان من لكائن يحق ال املغرب، وبني بيني داخلية مسألة هذه فمها: بملء وتصيح والنار،
وزارة وتسقط استنكاره، يف أحد صوت يرتفع أن يصح ال الظلم كأن فيها، يتدخل أن
هؤالء إنجاد يف أحد صوت يرتفع وال حالها، عىل سياستها فتظل أخرى، وتقوم فرنسية،
الرتفعت نصارى مكانهم كان ولو مسلمون، ألنهم العذاب يستحقون كأنهم املظلومني،
أو اليونان، عىل األتراك تسلط يوم قبل من ارتفعت كما جانب، كل من السخط أصوات
يزلها لم النفوس، يف كامنة تزال ال الصليبية فالحروب األرمن، عىل العراق تسلط كما

الثقافة. انتشار وال الزمن، تقدم
بلد، عن تتخىل أن تريد ال للعبيد، األسياد معاملة وإيران مرص تعامل إنجلرتا وهذه
إنجلرتا علَّمت وقد حل، منهما يقبل فال الحلول، شتى وتعرضان بحقوقها، تعرتف وال
أصبح يخدم، كان الذي الزمان هذا ولكن يرضها، ما أكثر يخدمها الزمان أن األحداث
عقلية بتغري إال مستقبًال أو حاًال نجاة وال يعقدها، والزمان باقية، واملشكلة يخدم، ال

الزمان. ومسايرة الساسة،
تعرتف ال اإلنسان، غري من عنرص كأنهم امللوَّنني تضطهد تزال ال أمريكا وهذه
يحاولون فهم كثرية، ذلك عىل واألمثلة السواء، عىل البيض معاملة تعاملهم وال بحقوقهم،

ذلك. ومحال الوراء، إىل الزمن عجلة تدوير
ضدها، ال وفقها فسار الزمان، وأحكام األحوال، مقتضيات عرف من والحكيم
بعض آمال حقق قد الزمان كان وإذا ضده، يسري وال معه، فيسري التيار يعرف كالذي

أخرى. آماًال يحقق أن بد فال األمم،
األحوال مقتضيات وال الزمان يفهموا لم أنهم السابقني بامللوك طاح الذي إن
الذين هم الباقون امللوك وأصبح شيئًا، قوتهم عنهم تغن فلم قوة، بكل التيار وعاكسوا
قرأ يتحقق، ال أو سيتحقق هل أمر عم سئل إذا النبيه والعاقل يحكمون، وال يملكون
حكم األول كان فإن ينتج، ال أو العالم تقدم عنه ينتج هذا هل ونظر: املايض، القانون
بناء بذلك يحكم إنما أنه يعتقد والسخيف يحدث، لم وإال بعيًدا، أو قريبًا يحدث بأنه

ذلك. نحو أو والية أو تنجيم عىل
القديمة، بالطبعة ال يعيدها إنما فهو نفسه، يعيد التاريخ إن القدماء: قال ولنئ
قانون كل ع رشَّ ذلك أجل ومن الزمان، مقتضيات حسب منقحة طبعة يعيدها وإنما
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من الجديد ومقابلة الزمن، مسايرة باب وهو األبد، إىل مفتوًحا يبقى بابًا للبقاء قابل
املذاهب وبعض مرسلة، مصالح املذاهب وبعض اجتهاًدا املذاهب بعض تسميه األحداث،
حادثة: كل يف وتقول القديم، عىل تجمد التي القوانني أما واحد، يشء والكل استحسانًا،

تبقى. أن يمكن ال قدمه، عىل القديم
العبث وضد املصادرات، وضد االستبداد، ضد والغرب الرشق يف األمم جاهدت كم
وعرب الحق، أخريًا انترص ثم الجهاد، هذا سبيل يف العناء من القت وكم واألموال، باألنفس
الناس يجاهد املشاكل من مشكلة كل يف فانظر لألصلح»، «البقاء بقوله: ذلك عن دارون
ا ﴿َفأَمَّ الكريم: القرآن ويف سيبقى، الذي هو الصالح بأن واحكم آراؤهم وتختلف فيها،

اْألَْرِض﴾. ِيف َفيَْمُكُث النَّاَس يَنَفُع َما ا َوأَمَّ ُجَفاءً َفيَذَْهُب الزَّبَُد

أخالقي أعىل مثل (6)

وقد ويتخاصم، فيتنازع آخر، غيط إىل غيطه من قناته تحّول الفالح، عمل يف تحريت قد
يفعل وقد الرتاب، يف فيمرغه البلد شيخ أو العمدة يذله قد ولكن قتل، إىل ذلك يؤدي

بكلمة. ينبسان وال يتحركان فال ذلك بالعمدة املأمور
ظلم يتحملون البلد أهل نرى أن عجيبًا أليس فقال: عيلَّ وزاد صاحبي، قال هكذا
نسمع ولم الحكومة، هذه عىل يثورون وال ساكنًا يحركون فال أكثر أو سنتني حكومة
عمًال أتت ألنها ضدها؛ صوََّت أو الحكومات من حكومة أسقط األمة يمثل برملانًا أن مرة

الظاملة. السيئة األعمال من به تأتي ما كثرة مع ظامًلا، ترصًفا وترصفت سيئًا،
أفكارهم ويبلور بالعدالة، شعورهم يزيد زعيم إىل الحاجة أشد يف املرصيني إن قلت:

مزارعهم. عن املاء بقطع تأثرهم بها يتأثروا حتى ومشاعرهم،
الجالء وهو لألمة السيايس الغرض بلورة يف باشا النقرايش املرحوم نجح لقد
يف واملغنني ألعابهم، يف األطفال حتى لسان كل عىل ذلك فكان النيل، وادي ووحدة
ونحن والنساء، والرجال والشبان الشيوخ لسان عىل وكان إذاعتهم، يف واملذيعني أغانيهم،
األمة غرض إن مثًال: فيقول األخالقي، األعىل مثلنا لنا يبلور زعيم إىل نكون ما أحوج
أن أحد يجرؤ ال ذاك إذ أحد؛ كل لسان عىل فتجري لسانه عىل يجريها والنظام، العدالة

الظلم. عىل يصرب أن أحد يطيق وال يظلم،
يألفه حتى طويًال، زمنًا العدل يحقق ما األنظمة من ويضع األفعال من يأتي ثم
تهتف هي بل متبلد، شعورها أمة تفلح وليست وظلمه، النظام عىل ويثوروا الناس،

ظلمه. عن يصده ما يجد فال للظالم
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ويخاف العمدة، يظلم أن املأمور ويخاف الفالح، يظلم أن من العمدة يخاف ذاك إذ
الرأي أن تشعر ألنها أحًدا؛ ظلمت إذا بأرسها الحكومة وتخاف املآمري، يظلم أن املدير

خافت. إذا إال تعدل ال والحكومة ظلم، أي يحتمل ال بالعدالة، الشعور قوي العام

الحياة انتهت العجب بطل إذا (7)

األول عند العجب كثرة هو والغبي، األملعي الذكي بني فرق من تدركه أن يمكنك ما كل
الثاني. عند وقلته

ولكن مثًال، السيارة من يعجب للعجب، مدعاة صغريًا ولو يشء كل يف يرى األول إن
أعجب أنه يرى ولكن الراديو من ويعجب السري، يف الرجل حركة منها أعجب أنه يرى
يف والنملة تكوينها، يف الذرة حتى بالعجائب مملوءًا كله الكون يرى إنه الشم، حاسة منه
ريح عجائب، من الكون يف ما عىل اإليمان إىل الدعوة كلها األديان بنت ولذلك معيشتها،
عجائب تحمل الكلمات أكثر لرأينا النظر دققنا ولو ينهمر، ومطر يجري وسحاب تهب

تنتهي. ال
تحولت وكيف النبات، إىل الحبة تحولت كيف الزرع» «نما كلمة إىل مثًال انظر
يستخرج هذا كل واحد، بماء تسقى وكلها األشجار اختلفت وكيف الشجرة، إىل البذرة
ترى أال حياته، فقد اإلنسان أن عىل ذلك دل العجب انتهى فإذا البصري، من العجب
فزالت عجبه زال الهرم أدركه فإذا الكثري، للعجب نتيجة الكثرية باألسئلة يبدأ الطفل

حياته.
تسوقها والسحابة باألمواج، ولعبها والرياح وتموجاته، البحر أرى وأنا هذا أكتب

تشاء. حيث الريح
حياة. أزدد عجبًا زدني اللهم

النفس برملان (8)

كأدق داخيل برملان فيها فإذا تصنع، ماذا نفيس راقبت ثم خطري، بعمل األيام هذه هممت
يف حججها وتبدي تخطب وقامت أوًال، الرغبة تتحرك بدأت فقد وأنظمها؛ الربملانات أنواع
قوتها عىل اعتماًدا تشاء؛ عما الحديث يف تطل ولم إليها، يُصغي والكل وبالغة، فصاحة
ارتياحه عدم ويبدي يعارضها، الضمري فوقف وإعجاب، زهو يف جلست ثم وعظمتها،
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وجدته وقد العقل، وقف ثم آالم، من الرغبة هذه عن ينشأ ما عىل مقتًرصا لطلباتها،
الخوَف أن الحظت ثم اتجاهاتها، عن ويدافع مصلحتها يف فيتكلم الرغبة ترشوه أحيانًا
نتائجها، من والبدن النفس مخوًفا عملها، بنتيجة منذًرا طلباتها، تنفيذ من محذًرا يقف
نتائج الرغبة تريده الذي للعمل النتائج فيصور الجو يف يحلق الخيال ذلك بعد ورأيت
يسيطر وأحيانًا يخذل، أو يشجع العمل بهذا وهو أخرى، أحيانًا وقبيحة أحيانًا، جميلة
لخوف، وال لعقل يسمع ال ذلك بعد ثم جامًحا، تأييًدا الرغبة فيؤيد املوقف عىل الحب
النفس فتعند واألنفة، لإلباء السيطرة تكون ولكن األمر، يف موقف للحب يكون ال وأحيانًا
وينفذ األخرى العوامل بكل فيطيح يثور تارة الربملان هذا أن رأيت ثم الرغبة، تنفيذ عن
إصغاءً األصوات كل إىل فيه يصغى هادئًا برملانًا يكون وأحيانًا النتائج، كانت مهما الرغبة
لألغلبية، ذلك بعد والحكم األصوات، تؤخذ ثم واملعارضون، املؤيدون ذلك يف سواء ا، تامٍّ
وبخروج أحيانًا، وهدوء بتؤدة املتكلمون فيه يتكلم أحيانًا، هادئ أحيانًا ثائر برملان وهو
صادقة صورة يصور الكلمة، معنى بكل برملان فهو كان ما وأيٍّا أحيانًا، اللياقة عن
ومن الخارج، يف يحدث ما وكل وخداٍع وأالعيَب ودسائَس مؤامراٍت من الخارجي للربملان
إال تقليده إىل الناس يلتفت ولم آدم عهد من كان قديم، الربملان هذا تاريخ أن العجب

معانيه. بعض عنهم وغابت إتقانه يتقنوا لم اآلن إىل وحتى قريب، عهد من

حوضاللذة (9)

نرتجمه أن يمكننا ما وهو العربية، اللغة يف نظريًا له أعرف ال إنجليزي تعبري يعجبني
للذة. النفس استعداد به ويعنون اللذة)، (حوض بـ

والجاهل، الطفل عند واسع — تعبريهم حد عىل — اللذة حوض أن أالحظه والذي
وقد الجديد، وبالثوب الحلوى من بقطعة ا جدٍّ يتلذذ فالطفل والعالم؛ الكبري عند ضيق
ساقية بجوار وبشجرة الصباح، يف آكلها بفطرية اللذة كثري فكنت نفيس، يف ذلك شاهدت
جدٍّا وأفرح غنيت، إذا صوتي ويعجبني القصائد ببعض وأغني وأقرأ تحتها، أجلس
ويعجبني شهر، كل مدرستي تعطينيها قرًشا وخمسني وبمائة أبي، يعطينيه بقرش
وأفرح أشرتيه، كتاب من ا جدٍّ وأتلذذ فيه، مشيت إذا الجبل ومنظر رأيته، إذا البحر منظر

… االحتفال كل لهما وأحتفل أقبل، إذا وبالعيد أتى، إذا برمضان
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جديد، ثوب ومن فخمة، أكلة من يتلذذ فهو اللذة»؛ حوض «واسع الجاهل وهكذا
يأكلها، وبأكلة يشرتيه، وببيت ينفقه، ثم يربحه بجنيه اهتمامه وكل رائعة، نكتة ومن
حوض ضاق تأمله وكثر ثقافته وارتقت علمه وكثر اإلنسان رقى وكلما يلبسه، وبثوب

بقوله: ذلك عن يعرب واملتنبي منظر، يلذه وال أكلة، ترضيه فال عنده، اللذة

ي��س��م��ى أن ج��ل أب��ت��غ��ي م��ا ت��ب��ت��غ��ي؟ وم��ا ب��ل��دة؟ ك��ل ف��ي أن��ت م��ا ل��ي ي��ق��ول��ون

قاله: ما ذلك من وأوضح

األج��س��ام م��راده��ا ف��ي ت��ع��ب��ت ك��ب��اًرا ال��ن��ف��وس ك��ان��ت وإذا

أتلذذ لم جنيه مائة ربحت فإذا ا، جدٍّ اللذة حوض عندي ضاق كربت ملا ذا أنا وها
منه أتلذذ لم طبيعي منظر إىل نظرت وإذا أبي، يعطينيه كان الذي بالقرش لذتي منها
منها أتلذذ لم سينمائية رواية أو تمثيلية رواية إىل نظرت وإذا املايض، يف أتلذذ كنت كما
يجعلنا مما يشء، كل عىل يضفيان كانا والشباب فالطفولة شبابي؛ أيام أتلذذ كنت كما
إذ الشاعر وصدق يشء، كل زال الشباب زال فلما ثبات، يف األلم ونتحمل لذة أكرب نتلذذ

يقول:

ت��ب��ع ل��ه ال��دن��ي��ا ف��إذا ان��ق��ض��ى ح��ت��ى ع��زت��ه ك��ن��ه ش��ب��اب��ي أوف��ى ك��ن��ت م��ا

قلنا: ما ذلك وسبب يشء، كل من ويرس يشء، كل من يضحك الشباب نرى ولذلك
كما يضحكوا فلم اللذة، حوض ضاق انقىض فإذا واسع، عندهم اللذة حوض أن من

يطربون. كانوا كما يطربوا ولم يضحكون، كانوا
فكان أرسطو أما حوضه! اتسع من أم حوضه ضاق من الناس أخري أدري، ولست

امللهاة. عىل املأساة يفضل كان ولذلك املرح، اإلنسان عىل الحزين اإلنسان يفضل
ولذلك وإفادة، خريًا وأكرب للناس، أنفع الحزين أن يف أرسطو أوافق فقد أنا أما
الناس ضالل من يرونه ما نفوسهم يف يحز حزنًا، الناس أكثر من املصلحني أكثر كان
ذلك أداهم ولو معوجهم، وتقويم إصالحهم عىل جاهدين ويعملون وظلمهم، وفسادهم
مضطربون، حائرون قلقون دائًما فهم أنفسهم، عىل رش الحزناء هؤالء ولكن املوت، إىل

لذتي. حوض يوسع أن هللا أسأل فإني صادقة، دعوة لنفيس دعوت فلنئ
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التأقـلم (10)

صببَت أنت فإذا وحيوانها؛ ونباتها جمادها األشياء كل يف طبيعي قانون التأقلم أن يظهر
بعض البارد من الحار فيأخذ يتأقلما حتى واضطربا، حاَرا بارد، ماء عىل حارٍّا ماءً

حرارته. بعض الحار من البارد ويأخذ برودته،
كذلك حار الجو معتدلة أرض إىل الحارة البالد نباتات من نباتًا نقلت أنت وإذا
والحيوان الجديد، الجو وفق نفسه ويعدل يتأقلم حتى مدة إىل واحتاج واضطرب،

فيستأنس. يتأقلم حتى طويلة مدة إىل يحتاج الصحراء يف يعيش الذي املتوحش
يعدل حتى ويضطرب فيحار األول وسطه غري وسط يف يعيش كذلك واإلنسان
مظهر إال الفقيد الولد عىل وحزنه الجديد باملولود فرحه وما الجديد، الوسط وفق نفسه
زمن إىل احتاج الولد رزق إذا حتى بالولد مشغول غري وفكره عاش لقد التأقلم، هذا من
زال فإذا الولد، فكرة عىل عاش الثانية الحالة ويف اآلباء، حياة يواجه حتى فيه يتأقلم
الولد. فقدان فيعتاد يتأقلم حتى زمن إىل واحتاج فكِره، غدُد اعتادته ما غريَّ ألنه حزن؛
وقد تتحرض حتى فيه تتأقلم زمن إىل املتبدية األمة تحتاج األمم، يف الشأن وكذلك
التي واألمة وألفتها، الحديثة املدنية هضمت حتى طويل زمن إىل اإلسالمية األمة احتاجت
يف الرس هو وهذا تنصلح، حتى املصلحون فيه يجَهُد طويل زمن إىل حاجة يف انحطت
مرنوا ملا والشيوخ الحديثة، األفكار يتقبل لجدته فالشباب الشيوخ؛ وجمود الشباب ثورة
ومن عاطفة، إىل عاطفة من اإلنسان انتقال حال يف وهكذا يرفضونها، أفكار من عليه
وربما رغبة، إىل رهبة ومن رهبة، إىل رغبة ومن حزن، إىل فرح ومن فرح، إىل حزن
إذا فأنت القديم؛ اليشء ليناسب الجديد الجو مساعدة التأقلم رسعة عىل يساعد مما كان
حار بجو تحيطها أن تأقلمها عىل يساعد فإنه الحارة، الهند من مانجو شجرة نقلت
فماتت، التأقلم فرصة تعطها لم الربودة شديد لجو عرَّضتها أنت فإذا جوها؛ جنس من
ولكن الرضر، من عليها يخىش ذاك إذ فإنها طفرة؛ تصلحها فال أمة إصالح أردت وإذا
يف كان ولذلك بأخرى؛ أتبعتها خطوة خطت كلما متعاقبة، وبخطوات تدريًجا أصلحها

بالثورة. اإلصالح من خريًا بالتدريج اإلصالح العادة
واملرسف برزينة، واملرح بحليمة، الغضوب يتزوج أن ذلك أجل من استحسنوا وربما
حلم من الغضوب فيأخذ اعتدلت، تأقلمت إذا املتناقضة الخصال هذه ألن وهكذا؛ باملقرتة

وهكذا. الرزينة رزانة من واملرح الحليمة،
والفجر الكاذب الفجر نور يكون الحالك الظالم فبعد الطفرة؛ تعرف ال والطبيعة

النهار. يعتدل حتى الصادق
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شمس أو بحت ظل هذا إن تقول: أن بالظل الشمس مقابلة عند الصعب ومن
يُعدان وخريف ربيع والصيف الشتاء وبني والشمس؛ الظل بني خط فهناك فة، ِرصْ

لالنتقال.

االستعمار (11)

السيايس؛ االقتصاد عىل مؤسس أكثره ولكن مختلفة، وأشكال كثرية أنواع لالستعمار
السياسة خدمت ولذلك ذلك، أمكنهم ما املستعِمرين البالد أهل انتفاع إىل يرمي فهو

االقتصاد.
مسائل: ثالث إىل يرمي الغالب يف واملستعمر

يستغل أن يستطيع املمول كان فإذا املستعمرة؛ البالد يف أمته أموال استغالل األوىل:
إىل وجهها املائة يف ألربعني املستعَمرة البالد ويف مثًال، املائة يف لثالثني بلده يف ماله

االقتصاد. قوانني بحكم البالد هذه
ونحو والحبوب والحديد كالقطن املستعَمرة األقطار يف الخامة املواد استغالل والثانية:

فيها. قلت أو منها املستعِمر بالد خلت مما ذلك،
الخامة املواد بصناعة وذلك املستعَمرة؛ البالد يف بضائعه املستعِمر ترصيف والثالثة:

ترويجها. ثم
ملا محبوبًا؛ شيئًا ذاته يف االستعمار وليس املستعِمر، إليه يرمي ما أهم هي هذه

لالستعمار. طبيعيٍّا املستعَمر ولكراهية املتاعب، من املستعِمر يالقيه
التي فالجنود املطالب، هذه لتحقيق الطريق فتمهد ذلك بعد السياسة تاتي ثم
التي الثورات من األغراض هذه لحماية هي إنما املستعَمرة البالد إىل املستعِمرون يرسلها

محلها. تحل أخرى أمة لطموح ا صدٍّ أو البالد، يف تقوم
إضعاف منها: لتحقيقها؛ كثرية وسائل املستعِمرة األمة األغراضتتخذ هذه ولتحقيق
األمة تفريق عىل ذلك يف يعتمد وقد باالستقالل، فيطالب يفهم ال حتى املستعَمر روح
واستهوائهم املسكرات، بكثرة أخالقها إفساد عىل او بينها، الخالف وإيقاع باألحزاب
البالد لغة إضعاف ومنها: ذلك. ونحو االستعمار يخدمن الالئي الجميالت بالفتيات
املستعَمرون يتكلم الذين القوم إىل يميلون الناس بأن منها علًما هي، لغتها وتقوية
املواطنني يوهموا حتى نموذجية، لهم مدارس بإنشاء املستعمرين يستهوون وقد لغتهم،
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ومنها: عليها. باإلقبال البالد أهل يشجعوا وحتى البالد، أهل مناهج من خري منهجهم بأن
والزعماء، الوطنيني ومقاومة ملصلحتهم، والعمل بتأييدهم، يثقون ملن الوظائف اختيار
وتوجيه الزراعة تقوية ومنها: بالخيانة. ورميهم أمتهم نظر يف لسقوطهم الدسائس وبث
صناعية، ال زراعية بالدهم بأن ويفهمونهم صناعاتهم، يف ينافسوهم ال حتى إليها الناس
فتتسع أسعارها تغلَو حتى الوطنية، املنتجات عىل كبرية رضائب فرض يف واجتهادهم
اإلسالم ذلك، يف لهم عدو وأهم تحىص، ال وسائَل من ذلك غري إىل األجنبية، التجارة
بالُد تكون أن إىل يدعو اإلسالم أن يعتقدون ألنهم الوثنيون؛ وال اليهود ال واملسلمون،
أي يف يفرطوا أن يصح وال أمكنهم، ما املقاومة عليهم ويفرض لغريهم، ال لهم املسلمني
تحارب أن يجب الفرنسيني: الزعماء أحد قال ولذلك اإلسالم؛ دار نطاق يف يدخل بلد

االستقالل. سبيل يف بالجهاد يأمر والقرآن القرآن، لتعليم وسيلة ألنها العربية؛ اللغة
عىل املحافظة القصد وإنما االستغالل، منه القصَد ليس االستعمار بعض إن نعم،
ذلك ولكن ماديٍّا، منه يكسبوا لم ولو طارق، لجبل اإلنجليز كاحتالل الحربية، الطرق

االستعمار. أسباب من أسلفنا ما بجانب قليل
توظيف فعالج أخر؛ بيشء ال بدوائه فنعالجه داء كل نعرف أن أمكننا ذلك علمنا إذا
استخدام وفرض الوطنية، األموال بتوظيف مقاومتها هو إنما األجنبية األموال رءوس
تشجيع يف واالجتهاد األجنبية، الرشكات عىل املواطنني من مئوية بنسبة معنٍي عدٍد

األجنبية. املواد ومقاومة الوطنية املنتجات
مواطن وراء والتسرت البالد قوانني من التهرب املاكرة، األجنبية الرشكات وسائل ومن
ومن كثرية، ذلك عىل واألمثلة منه، ستار تحت الواجبات من ويتهربون باسمه، يحتمون
لهم ويحققوا بهم ليحتموا املواطنني من النفوذ ذوي استخدام ذلك، يف أيًضا وسائلهم

أغراضهم.
إىل تصل أن من اإلمكان قدر منُعها هو البالد، يف الخامة املواد استخدام وعالج

املواطنني. خامات تستخدم التي الوطنية املصانع وتوسيع األجانب،
تكون حتى عليها، والرضائب الجمارك إعالء األجنبية الصناعات ترويج وعالج
يف واالجتهاد عليها، الناس فيقبل األجنبية السلع أثمان من أقل الوطنية السلع أثمان

وهكذا. األجنبية، الصناعات تقارب أو تفوق حتى الوطنية املصنوعات تحسني
فوانيس بكرس االستعمار مقاومة سخافة نفهم أن أمكننا أيًضا، ذلك علمنا وإذا
بغض عىل عالمة ذلك يكون أن إال املدارس، إرضاب أو الرتام إحراق أو الشوارع

الداء. يقابل ال عالج فهذا ذلك؛ نحو أو الثائرة للعواطف وإظهاًرا االستعمار،
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وتنبيٍه واسعة، االستعمار أساليب يف ثقافة إىل يحتاج ذكرنا الذي الصحيح والعالج
ملقاومة يعملون كيف ويدركوا موقفهم، صحة يدركوا حتى القومي، للوعي شديد
أن يرى يعد لم أغراضه تحقيق يستطيع ال أنه املستعِمر أدرك ومتى خصومهم؛
عليها ترتب التي وأمثاله غاندي طريقة كانت وهذه بسالم؛ فانسحب فائدة لالستعمار

بأنفسهم. ما يغريوا حتى بقوم ما يغري ال وهللا الهند، من اإلنجليز انسحاب
االقتصاد يف املختصني عند يكون أن بد وال لالستعمار، الفطري الذوق نظرة هذه

وأوسع. ذلك من أدق هو ما والسياسة

كان؟ حيث حق الحق هل (12)

حق الحق أن إىل الرشيد) (هارون لكتابي نقده يف الحداد نقوال الفاضل األستاذ ذهب
عىل الناس ومؤاخذة كان حيث كذلك باطل والباطل ومكان، زمان كل يف كان حيث
الحق أن عىل أوافقه فقد الرأي؛ هذا أرى ولست العصور، كل يف واحدة والباطل الحق
أخالفه ولكني األشخاص، بتغري يتغريان ال ومكان، زمان كل يف مجردة حقائق والباطل
الناس تقدير بمقدار تكون إنما فاملؤاخذة البيئة، تغريت مهما عليهما الناس مؤاخذة يف
وكان يتحجبن نساؤهم كان قريب عهد من املرصيون هؤالء وفهمها، والباطل للحق
والحجاب فضيلة، السفور أن الرجال فرأى سفْرن ثم فضيلة، الحجاب أن يرون الرجال
أن فيجب واألملان، اإلنجليز من واألمانة للصدق تقديًرا أقل عادة واملرصيون رذيلة،
العفة يقدرون واملرصيون واإلنجليز، األملان نؤاخذ مما أقل عليهما املرصيني نؤاخذ
إن بل واحدة، وهؤالء هؤالء عىل املسئولية وليست واإلنجليز، األملان يقدرها مما أكثر
واحدة؛ املؤاخذة تكون فال املكان، بحسب للفضيلة تقديرها يختلف قد الواحدة األمة
غرية أخته أو زوجته الصعيدي قتل فإذا البحرية، يف منها أكثر الصعيد يف فالغرية
وال بينهما، الحكم يف فيفرقون ذلك، يعلمون والقضاة البحريي، يؤاخذ كما يؤاخذ لم
قوة تختلف وبذلك والبحاروة، الصعايدة يقدرها كما الغرية والفرنسيون اإلنجليز يقدر
إليها تدفع التي الجرائم يف خصوًصا جريمة ارتكب إذا الشاب أو والطفل املؤاخذة،
تجاربه كثرت الذي املسن، الشيخ يؤاخذ كما عادة يؤاخذ لم الشعور قوة أو الشهوات
الرشيد الناس يؤاخذ أن األستاذ يريد فهل األمثلة، آالف من وهكذا مشاعره، وضعفت
تعدى من نؤاخذ كما الحرية، وحق الحياة حق يعرفون فيه الناس يكن لم عرص يف وهو
القوانني يف ّرشع هذا أجل ومن فظيًعا، جرًما يكون يقال والحق ذلك إن اليوم؟ عليهما
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نكلف أن الحق من وليس إجرامه، املجرم فيها ارتكب التي الظروف تقدير الحديثة
الحق كان وإن تقدر، لم وما تفهم لم ما مسئولية فنحملها طاقتها، فوق الشعب عامة
يف اإلجرام تجعل املختلفة الفصول عوامل إن بل ذاته، يف باطًال والباطل ذاته، يف ا حقٍّ
األيام يف رغيًفا ورسق الجوع به اشتد إذا فالفقري آخر، فصل يف اإلجرام من أشد فصل
الخطاب بن وعمر الصيف، أيام يف رغيًفا رسق غني من جرًما أخف كان الربد القاسية
أبي عىل الرشب حد يوقع ولم الجوع، به اشتد وقد ناقة رسق فقري عىل الحد يوقع لم
ملا الحرب أيام يف كلها الحدود وأوقف حسنًا، بالءً الحروب يف أبىل ألنه الثقفي؛ محجن
عىل األستاذ يرص كله هذا أفبعد األعداء، بالد إىل يفر الحد عليه وجب من بعض أن رأى

تتغري؟ ال واحدة واألمكنة العصور جميع يف املسئولية أن
اليوم الربامكة نكبة ارتكب لو الرشيد وأن وضعًفا، قوة تتغري أنها أرى فيما الحق
إذا مما أكرب مسئوليته كانت أملانيا أو إنجلرتا يف ارتكبها ولو أشد، مسئوليته لكانت
نعرف مما أكثر الحقوق ويعرفون األمور يقدرون هناك ألنهم بغداد؛ أو مرص يف ارتكبها

ونقدر.
يرصعىل أن وإما أرى، ما حسب الحق إىل يرجع أن فإما رأيه، ولألستاذ أرى ما هذا
للكتاب. تقديره حسن عىل اوًال شكرته كما أخريًا وأشكره موليها، هو وجهة ولكل رأيه،

محارب حيوان اإلنسان (13)

وإسالم نرصانية من األديان وجاءت السلم، إىل ودعوا الحرب الفالسفة بعض عالج
العقبة ولكن الرومان، قيارصة وبعض اليونان فالسفة بعض ذلك إىل ودعا السلم، تحبذ
من وراثة أنها ويظهر السلم، وتكره الحرب تحب التي اإلنسان غريزة كانت الوحيدة
التي األديان أصبحت حتى اإلنسان، أصل هي كانت التي املتوحشة الحيوانات وراثات
بل القتال، ميادين يف بالحرب اإلنساُن يكتِف ولم حرب، مظهر كذلك السالم إىل تدعو
بلعب أتوهم بل السالم، بلعب األوالد لعب يف يكتفوا ولم والصناعة، التجارة يف قاتل

أيًضا. الحرب
عىل والتسابق املناظرات وكذلك الحرب، أنواع من نوًعا إال املجالس يف الجدال وليس
فهي واإلنسان، اإلنسان بني ظاهرة الحرب آثار نرى وكما والجامعات، املدارس يف األولية
إن قلنا: فلو الطبيعية ظواهرها حتى حرب كلها فالدنيا الحيوانات، بني ظاهرة كذلك
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طويلة، أجيال بعد إال يظهر فيما السلم إىل نصل ولسنا نبعد، لم بطبعه محارب اإلنسان
الحربية. الغرائز أظفار فيها ونقلم الرتبية، برامج فيها نعدل

والرتدد البتُّ (14)

أكره ما وأكره أولها، يف البت لعددت ترتيبها بحسب للفضائل قائمة أضع أن سئلت لو
وتفوت يقدم، ثم ويحجم يحجم، ثم ويقدم أخرى، ويؤخر ِرجًال الرجل يقدم الرتدد،
لرتددهم، ال لبتِّهم نجحوا إنما الحياة يف الناجحني من وكثري األمور، الفرصوتتعقد بذلك
واستعمر، وفتح نجح ولذلك األمور، يف البت برسعة األنجلوسكسوني العنرص اشتهر وقد

قائلهم: ويقول الحزم، وقوة البت برسعة الفتى يمدحون العرب وكان

ج��ان��ب��ا ال��ع��واق��ب ذك��ر ع��ن ون��ك��ب ع��زم��ه ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن أل��ق��ى َه��مَّ إذا

فهو دائًما، املسئولية تصحبه العمل فإن املسئولية، من الهرب الرتدد عىل ويحمل
ال حتى ترتدد — الرشق حكومات فيه تقع ما عني وهذا يسأل، ال حتى يعمل أال يفضل
تأمن حتى السوابق عن دائًما وتَسأل تسأل، ال حتى املتبعة الطريقة عىل وتسري تسأل،
الصواب. مع الرتدد من خري الخطأ مع البت أن وعندي التجديد، عندها قل ولذلك الخطأ،
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وال شعائر، وال كنائس وال مساجد ال دين، غري من أهلها عاش األمم من أمة لنتصور
وهل شأنهم يكون فماذا عقاب، أو ثواب جزاء: يف اعتقاد وال آخر، بيوم وال بإله، اعتقاد

سعداء؟ يكونوا أن يتصور
العقل؛ وفق حياتهم يف ساروا ولو حتى شقية جافة عيشة يعيشون أتصورهم إني

القصري. بعمرهم محدود ضيق الحياة يف أفقهم ألن
وشعوره دونهما، من الحياة يف يعيش ال وشعور عقل من مكون اإلنسان إن ثم
تقدير من عقله حسب األمور يف يترصف أحيانًا فهو العقل، تأصل من أكثر فيه متأصل
والتضحية أبنائه عىل كرحمته وعواطفه، بشعوره يترصف وأحيانًا املرضة، أو املنفعة
أعني — العنرصان وهذان حياته، مستقبل يف له مكافأتهم إىل نظر غري من أجلهم من
وغذاء العلم، العقل وغذاء املعدة، كغذاء غذاء من الحياة يف لهما بد ال — والشعور العقل
من خالية حياة كانت وحدهما والعلم العقل عىل أسست إذا والحياة الدين، الشعور

املبني. البالء ذلك ويف واإلنسانية والرحمة العطف
الذي وشعوره بالعلم، يتغذى الذي عقله عنرصين: من كون قد اإلنسان كان وإذا
طبيعته، من العقل أن كما اإلنسان طبيعة من التدين إن نقول: أن لنا حق بالدين يتغذى
وأقاليمه، أقطاره جميع يف وحرضه، بدوه يف تاريخه عرف منذ اإلنسان التدين الزم ولهذا
والشعائر املعابد تعددت ومهما الدين، تفاصيل اختلفت فمهما وانحطاطه، رقيه يف

دين. من له بد ال اإلنسان هو فاإلنسان
يف كبريًا أثًرا ويؤثر وحديثها، قديمها املدنية، عنارص من ا هامٍّ عنًرصا ن يكوِّ والدين
مع الحديثة املدنية يف حتى اجتماعية أو سياسية حركات كانت سواء أمة كل حركات
السياسية منازعها يف البالغ األثر للدين يزال ال بطابعه وانطباعها بالعلم التام إيمانهم
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األديان أهل من بغريها وعالقتها ببعض بعضها النرصانية األمم فعالقة واالجتماعية،
متأثرة كلها مجتمعاتها يف تسريها التي ومبادئها والواجبات للحقوق وفهمها األخرى

بالدين.
يمس يزال ال الدين فإن اإللحاد إىل الدعاة بعض ودعا والدين العلم تنازع ومهما
فطرتهم هو هذا ألن عنه؛ قلوبهم تتخىل أن يأبون وهم منهم امللحدين حتى الناس قلوب
طبيعته. شوهت من إحساس واالضطراب القلق أحس الدين من تجرد ومن وطبيعتهم،
يدبر بإله واإليمان العقل، يدركها أن وفوق املادة فوق بقوة اإليمان الدين أساس
كل اتفقت هذا ويف إساءته، عىل وامليسء إحسانه عىل املحسن ويكافئ وينظمه العالم هذا

ورشائعها. تفاصيلها يف اختلفت وإن تقريبًا، الراقية األديان
جماعة فكل واحًدا، دينًا املعتنقة الجماعة بني الرابطة قوة يف سببًا الدين كان ولقد
أساًسا ويكون بالوحدة، ويشعرهم أفرادها، بني ويوفق الدين بينها يؤلف بدين تدين
كان كذلك املجتمعات، يف الرقي دعائم من دعامة شك وال وهذا والتعاون، للرتابط بينهم
فإذا واإلسالم، والنرصانية والصينيني املرصيني قدماء كديانة القديمة الديانات يف األمر
رابطة أهمها من نعد أن وجب وإقليم وجنس لغة من األمة بني الروابط عددنا نحن
فكذلك البرشي الجنس تقدم يف سببًا الروابط هذه من رابطة كل كانت وكما الدين،

الدين. رابطة كانت
دعوة حارة، دعوة الفضائل إىل يدعو فهو األخالق، عىل باعث أهم الدين إن ثم
والعلم والفلسفة العقل يدعو قد — هللا حب عىل مؤسسة دعوة بالعواطف، ممزوجة
أقوى؛ إليها الدين دعوة ولكن نافعة، هي حيث ومن حق هي حيث من الفضيلة إىل
وبني بينها ويربط واآلخرة الدنيا يف بالثواب ويربطها روحانياته من عليها يسبغ ألنه
دعوة كانت بينما والعامة للخاصة مناسبة الفضيلة إىل الدين دعوة كانت ولذلك الضمري؛
ما بني كالفرق بينهما الفرق إن ثم الخاصة، إال تناسب ال للفضيلة والعلماء الفالسفة
ممزوج حب من القلب عن يصدر وما باردة، هادئة علمية نظريات من العقل عن يصدر
صدر قد األرض وجه عىل البرشية التغريات أهم كان ولذلك والحماسة، والقوة بالحرارة
الفالسفة أمد قد الدين إن بل العلم، ورجال الفالسفة عن صدر مما أكثر األديان عن

والجمال. الحق إدراك إىل أقرب وجعلهما منه بروح والعلم
لذة يف عواطفهم وتتحرك الناس قلوب فيها تهتز املعابد أنشا الذي هو الدين
حرك الذي هو والدين األبصار، يدرك وهو األبصار تدركه ال الذي اإلله هذا إىل واشتياق
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البائسني بؤس فخفف واملستشفيات واملالجئ واإلحسان الرب معاهد إلنشاء العواطف
اآلثار أروع عواطفهم فصاغت الفنانني نفوس حرك الذي هو والدين املحتاجني، وعوز
الصويف األدب أروع لنا فانتجوا والشعراء األدباء نفوس وهز وكنائَس، مساجَد من الفنية
عماد كان والدين ورقة، عذوبة وتسيل بالعواطف تنبض التي واالبتهاالت الديني والشعر
من غريها عىل باعثة الدينية الدراسة كانت ثم والجامعات املدارس بفتح والتعليم الرتبية
تدوين عىل وبعث التأليف يف كبرية ثروة خلف — مثًال — اإلسالمي فالدين الدراسات،
النحو ودرسوا الدين، عىل محافظًة العربية؛ اللغة العلماء جمع فقد العلوم؛ من كثري
وهكذا. القرآن، إعجاز لفهم البالغة؛ علوم ووضعوا القرآن، يف اللسان لتقويم والرصف؛
من الشدائد أوقات يف سيما وال اإلنسانية مظاهر أسمى يف يتجىل الذي هو والدين
حريق أو بركان أو بزلزال أصيبوا ومن واملنكوبني للجرحى ومواساة الفقراء عىل عطف

الدين. يحدوها للنجدة النفوس تتحرك ذاك إذ غرق؛ أو
واملؤسسات النظم هذه كل فقدت إذا اإلنسانية شأن يكون ما ولنتصور فلنعد،
آلة إنه روح، بال ومادة قلب، بال جسم دين، بال العالم إن واألخالق، واملشاعر والعواطف

فارغة. قصة إنه جوفاء،
وما الدينية، العصبية يف كالغلو الدين، باسم كثرية أرضار التاريخ يف حدثت قد نعم
الخرافات من نشأت كالتي عقلية وأرضار دماء، وسفك وتعذيب اضطهاد من عنها نشا
وجمود والفالسفة، والفلسفة والعلماء، العلم اضطهاد عنه نشأ األفق يف وضيق واألوهام
الدين إىل ال فساد من الدين اعرتى ما إىل ترجع األرضار هذه ولكن التحجر، درجة إىل
فهًما له فهمهم أو الصحيح الوجه عىل دينهم الدين رجال فهم سوء إىل وترجع نفسه،
دينًا كان إن سيما وال نفسه الدين أما به، ويتاجروا منه يكسبوا أن شاءوا ولكن صحيًحا

الخري. إال عنه ينتج فال صحيًحا
طبيعتها، يساير ألنه للنفس؛ راحة هو واملجتمع، الفرد عىل نعمة فالدين وبعد،
الخري، نحو ويوجهه عواطفه ويحيي روابطه يوثق ألنه اإلنساني؛ املجتمع عىل نعمة وهو
الفرد خري عىل تعاليمه وبنيت للعقل، املجال وأوسع بالعاطفة، سما ما األديان وخري

اإلنسانية. وخري
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اإلرادة تربية

بضبط شابة أو شابٍّا طالبنا فإذا أوًال، اإلرادة ربينا إذا إال خلقي إصالح أي يمكن ليس
عن بالعدل أو الجبن عند بالشجاعة أو امللذات يف اإلرساف عدم أو الغضب عند النفس
رباها قوية إرادة الشابة أو الشاب عند تسبقها لم ما النصائح هذه لكل قيمة فال الظلم،
شئت، ما فانصح ضار، أنه اعتقد ما بها ويتجنب حسن، أنه اعتقد ما بها لينفذ صاحبها
يستطيع اإلرادة قوي املنصوح يكن لم إذا قيمة كله لهذا فليس أردت، ما النصح وكرر

نفسه. عىل يسيطر أن بها
إرادتنا؟ نربي كيف ولكن

إن — «البسكليت» نسميها كما أو الدراجة ركوب يتعلم أن يريد من إىل انظر
ذات مرة يتأرجح فهو عليها، السري يحسن وال ضبطها يستطيع ال األمر أول الشخص
تستقيم جهيد جهد وبعد وأخريًا يقع، ثم يبدأ ما وكثريًا اليسار، ذات ومرة اليمني
ليأتي حتى األخطاء ويتجنب بها ويعدو حسنًا سريًا بها ويسري — البسكليت يده يف
دائًما وهي تتغري، لم البسكليت هي البسكليت حدث؟ فماذا بها، السري يف باألعاجيب
أحسنها، ثم حركاته يحسن ال كان فقد راكبها؛ هو تغري الذي ولكن خاضعة، مطيعة
البسكليت، يف ال النفس يف حدث إنما فالتغري ضبطها، ثم عليها، نفسه ضبط يمكنه وال
األحداث، مواجهة ثم النفس عىل أوًال السيطرة من بد ال الحياة، أنواع كل يف الشأن كذلك
ضعيف إن وحلها، باإلرادة املشاكل مواجهة يمكن ذلك وبعد اإلرادة، تربية من أوًال بد ال
ربى هو فإذا مرة، ألول ركوبها عند الدراجة راكب يتأرجح كما أمره يف يتأرجح اإلرادة
اعتادها، إذا الدراجة راكب يفعل كما األخطاء، متجنبًا معتدًال متوازنًا سريًا سار إرادته
يسري وحتى السري، له يستقيم حتى أمره أول جهيد جهد إىل الدراجة راكب يحتاج وكما
إىل أمره أول املرء يحتاج اإلرادة تربية يف الشأن كذلك كبري، جهد بذل غري من هينًا سريًا
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يرس يف ذلك بعد األمور تسري ثم الشدائد، واحتمال عزم وصحة تصميم وقوة جهد كبري
األوىل»، الصدمة عند الصرب «إنما الحديث: يف جاء ولذلك ملحوظ، جهد غري من وسهولة
اإلرادة يفسد الذي إن أهون، بعدها ما كان إرادته تربية يف األوىل الشدة عىل صرب فمن
عليها صاحبها يلقي الخيط بكرة شأن شأنك فيكون وتعدل، تعزم ثم وتعدل تعزم أن

لف. ما ينقض ثم الخيط
به يأتي عادة يصبح إرادته، فيه ويربي يريده الذي يشء عىل املرء يصري ما وبعد
الرشير كالرجل الفاضلة باألعمال اإلتيان اعتاد الذي الفاضل فالرجل كبري، عناء غري من
وليس وسهولة، يرس يف األعمال عنه تصدر كالهما الرشيرة، باألعمال يأتي أن اعتاد الذي
إرادته وجه والثاني صالحة أعماًال وعوَّدها إرادته وجه األول أن إال بينهما فرق من

سيئة. أعماًال وعوَّدها
هم إنما قصد، غري ومن تفكري غري من السيئة العادات يف يقع الشباب من وكثري
فيسريون سيئًا اتجاًها يتجهون املستهرتين الشبان بعض يجدون التيار، مع ينساقون
هذا يقدروا أن يجب وكان النتائج، يف عقل إعمال وال تفكري وال وعي غري من اتجاههم يف

السيئ. االتجاه هذا لتجنيبهم إرادتهم يسلطوا ثم نتائجه، ويزنوا االتجاه
بعض مع مثًال الشاب يجلس اإلغراء؛ هو إرادتهم ويضعف الشبان يفسد ما أكثر إن
فيلحون فيأبى؛ بسيجارة، عليه فيعزمون يدخنون، ثالثة أو منهم اثنني فيجد أصحابه
من ذلك نحو أو الكرب ويزيل النفس يبهج أنه مثل بمربرات، تدخينهم ويربرون عليه،
الدوخان من بيشء يشعر وقد طعًما لها يحس فال سيجارة أول فيرشب فاسدة، علل
باأللم يحس فال ثانية فيرشبها الظرف هذا مثل يف يوجد قد ولكن منها، وينفر فيكرهها
يف وقع ما يدخن، أال واعتزم األوىل للمرة إرادته جرد ولو مثلهم، مدخن هو وإذا األول،
نحو أو الفتيات وراء يجري أو الخمر يرشب فيمن ذلك مثل وقل السيئة، العادة هذه
وجد ومتى إغراء، من به يحيط ما بسبب الشاب يقع إنما كلها، سيئة عادات من ذلك
العادات. هذه مثل يف الوقوع ليتقي القوية؛ باإلرادة يتسلح أن الشاب عىل وجب اإلغراء
القطار تسيري يف فيخطئ الرشب يف ويفرط قطار سائق يسكر أن يحدث ما كثريًا
األحداث، هذه من كثري لنا روي وقد األخطار، أشد إىل فيه الراكبني أرواح ويعرض
ولنتصور الركاب، من مسئوليتهم يحمل من عىل القطار هذا سائق يجني كيف فلنتصور
سائق هو إنسان كل أن والحقيقة سائقهم، بحالة علموا لو للركاب يعرض الذي الفزع
يرشبها الذي الخمر مثل السيئة العادات مثل وأن قطاًرا، تسوق نفسه أن أعني قطار،
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القوية اإلرادة إال الخطر هذا لتجنب دواء هناك وليس األخطار، أشد إىل تقوده السائق
ال الشبان من كثري األسف ومع … القطار سوق عند السكر من صاحبها تحمي التي
بعد إال سكرهم من يفيقون وال سكارى، وهم أنفسهم قطار ويسوقون هذا، يفهمون

النفس. وخسارة الوقت وفوات االصطدام
ليقاوم بالواجب؛ والشعور اإلرادة وقوة العقل إيقاظ نفسه الشاب يعوِّد أن بد ال
إذا فإنه عمله، موعد مجيء مع الرسير يف النوم استحىل من مثل ذلك مثل اإلغراء، هذا
ونبه بواجبها نفسه أشعر إذا ولكن إرادته، ضعفت والكسل والخمول للنوم استسلم
اإلغراء يقاوم أن بذلك استطاع عمله ملبارشة الرسير من والقيام االنتباه لوجوب وعيه
لإلغراء واستسلم للراحة استسلم إذا كلها، الحياة شؤون يف الشأن وهكذا العمل، ويبارش

األوان. فوات بعد إال يعمل أن يجب ما إىل ينتبه ولم إرادته، ونامت عقله خمل
شهوتهم، ال عقلهم وإطاعة إرادتهم قوة يف عظمتهم رس كان إنما الناس وعظماء
من يتلذذ العظيم الرجل إن الحادة، الصعاب أمام الجاد العمل عىل إرادتهم وتمرين
ولم اإلغراء غلب أنه من اغتباًطا ويحس نفسه، عىل السيطرة من ويتلذذ اإلغراء مقاومة
القبيل، هذا من كثرية أمثلة التاريخ ويف لها، يخضع ولم الشدة عىل وصرب اإلغراء، يغلبه
أن عىل يساري يف والقمر يميني يف الشمس وضعوا لو «وهللا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقول
ويرتكوا له يخضعوا أن الناس اعتاد مما إغراء أي أن معناه تركته»، ما األمر هذا أترك

وتعاليمي. مبادئي يف يؤثر وال يغريني، ال أجله من مبادئهم
بعض ونصح الزكاة يدفعوا أن وأبوا العرب من كثري ارتد يوم بكر أبي وموقف
إال العرب من يقبل وأال الحرب عىل وتصميمه ذلك ورفضه معهم يلني بأن له الناس
ومقاومة اإلرادة يف وقوة العزم يف قوة يشء، منه ينقص أن غري من كامًال كله اإلسالم

لإلغراء.
إليه وصل الذي رأيه عن يعدل أن عىل السلطان أراده وقد تيمية ابن وموقف
يرشح الكتب يكتب السجن يف وهو وكان فأبى، وعذبه حبسه ثم فأبى، وبحثه باجتهاده
الفحم أخذ والورق القلم عنه منع ملا ثم صحتها، عىل ويستدل وتعاليمه مبادئه بها
صالح مثل تعاليمه، عىل وبراهينه أدلته رشح يف السجن حيطان عىل به يكتب وصار
أو املغريات إىل االستماع وعدم التصميم، وشدة العزم وصحة اإلرادة قوة عىل كذلك

بالعقوبات. التخويف
رسعة يف كان حروبه يف نابليون نجاح رس أن يرون كانوا املؤرخني من وكثري

قوته. بكل العدو ومواجهة تصميمه
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ورس النجاح رس اإلغراء مقاومة وتعويدها وقوتها اإلرادة فرتبية حال كل وعىل
حسن وأمكن إصالحه أمكن إرادته ربى ومن الزلل، من حصني وحصن االستقامة
نفسه فيعالج جديد، من يبدأ أن إال تقويمه يف مطلًقا أمل فال إرادته فقد ومن توجيهه،

الداء. من يشفى حتى املر العالج عىل ويصرب املريض، يعالج كما
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ينبغي، كما والرعاية العناية من حقه املسلمون يوله لم عظيم أسايس مبدأ اإلسالم يف
عن مسئول هو بل فحسب عمله من مسئوًال ليس اإلنسان أن تقرير إىل املبدأ هذا يرمي

الناس. يف يحياها التي االجتماعية حياته
فيه ووردت املنكر عن والنهي باملعروف باألمر الكريم القرآن يف سمي املبدأ هذا
َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف َويَأُْمُروَن اْلَخرْيِ إَِىل يَْدُعوَن ٌة أُمَّ نُكْم مِّ ﴿َوْلتَُكن مثل: الكثرية اآليات
بَْعٍض أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم َواْلُمْؤِمنَاُت ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن وقال: اْلُمْفِلُحوَن﴾ ُهُم ِئَك ـٰ َوأُوَل اْلُمنَكِر َعِن
والنهي باملعروف األمر فقرن َالَة﴾، الصَّ َويُِقيُموَن اْلُمنَكِر َعِن َويَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف يَأُْمُروَن

بالصالة. املنكر عن
ۚ َمْريََم ابِْن وَِعيَىس َداُووَد ِلَساِن َعَىلٰ اِئيَل إِْرسَ بَنِي ِمْن َكَفُروا الَِّذيَن ﴿لُِعَن وقال:
َكانُوا َما َلِبئَْس ۚ َفَعلُوُه ُمنَْكٍر َعْن يَتَنَاَهْوَن َال َكانُوا * يَْعتَُدوَن َوَكانُوا َعَصْوا ِبَما ٰذَِلَك
أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنتُْم فقال: املبدأ هذا لرعايتهم األمم خري املؤمنني وعدَّ يَْفَعلُوَن﴾،
كَّنَّاُهْم مَّ إِن ﴿الَِّذيَن وقال: ِباهللِ﴾ َوتُْؤِمنُوَن اْلُمنَكِر َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف تَأُْمُروَن ِللنَّاِس

اْلُمنَكِر﴾. َعِن َونََهْوا ِباْلَمْعُروِف َوأََمُروا الزََّكاَة َوآتَُوا َالَة الصَّ أََقاُموا اْألَْرِض ِيف
َعَىل تََعاَونُوا َوَال َوالتَّْقَوٰى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا فقال: آخر بتعبري املبدأ هذا عن وعرب
األرض يف الفساد عن ينهونهم يكونوا لم أحبارهم بأن اليهود وذم َواْلُعْدَواِن﴾، اْإلِثِْم
َكانُوا َما َلِبئَْس ْحَت السُّ َوأَْكِلِهُم اْإلِثَْم َقْولِِهُم َعن َواْألَْحبَاُر الرَّبَّاِنيُّوَن يَنَْهاُهُم ﴿َلْوَال فقال:
ِيف اْلَفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة أُولُو َقبِْلُكْم ِمن اْلُقُروِن ِمَن َكاَن ﴿َفَلْوَال وقال: يَْصنَُعوَن﴾،
إِالَّ * ُخْرسٍ َلِفي اْإلِنَْساَن إِنَّ * ﴿َواْلَعْرصِ فقال: أخرى صياغة يف املبدأ عن وعرب اْألَْرِض﴾،



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا وقال: ْربِ﴾، ِبالصَّ َوتََواَصْوا ِباْلَحقِّ َوتََواَصْوا اِلَحاِت الصَّ َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن
وقال: َواْألَْقَرِبنَي﴾، اْلَواِلَديِْن أَِو أَنُْفِسُكْم َعَىلٰ َوَلْو هلِلِ ُشَهَداءَ ِباْلِقْسِط َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا
النَّاِس﴾، بنَْيَ إِْصَالٍح أَْو َمْعُروٍف أَْو ِبَصَدَقٍة أََمَر َمْن إِالَّ نَّْجَواُهْم ن مِّ َكِثرٍي ِيف َخرْيَ ﴿الَّ
هذه مثل من كثري إىل بَيْنَُهَما﴾، َفأَْصِلُحوا اْقتَتَلُوا اْلُمْؤِمِننَي ِمَن َطاِئَفتَاِن ﴿َوإِن وقال:
مراقبًا مجتمعه عن مسئوًال املجتمع يف فرد كل يكون أن وجوب إىل ترمي وكلها اآليات
باملعروف فيأمر االجتماعي مركزه بمقدار يتدخل بل باملراقبة يكتفي ال هو ثم لشؤونه

املنكر. عن وينهى
املنكر؟ هو وما املعروف هو ما ثم

من الرش وأمور الخري أمور بها يعرف ملكة اإلنسان يف بأن القول إىل اإلسالم يميل
الناس جميع عند معروفة ومناحيه الخري فأصول بحث، إطالة أو فلسفة إىل حاجة غري
حتى فالناس كذلك، الناس عند منكرة ومناحيه الرش وأصول طبيعته، فسدت من إال
اإلتيان يجب مستحسنة أمور والعدل بالعهد والوفاء واألمانة الصدق أن يعرفون العامة
أمور وكذب وجور ظلم من أضدادها أن يعرفون والناس «معروف» كلها فسماها بها
املعروف اللغويني: بعض قال ولذلك «منكر»، القرآن فسماها عنها البعد يجب مستهجنة

الرشع. أو العقل ينكره ما واملنكر حسنه، الرشع أو بالعقل يعرف فعل لكل اسم
هللا: رسول فقال وأفعالهم أقولهم من بكثري املبدأ هذا وأصحابه هللا رسول وأوضح
قادرون وهم أظهرهم بني املنكر يرى حتى العامة بذنوب الخاصة يعذب ال هللا «إن
تنزل اللعنة فإن مظلوًما يرضب رجل عند تقفن «ال وقال: ينكروه» فال ينكروه أن عىل
به تكلم إال حق فيه مقاًما شهد المرئ ينبغي «ال وقال: عنه» يدفع ولم حرضه من عىل
وفيها القرية «أتهلك هللا: رسول رجل وسأل له» رزًقا يحرمه وال أجله يقدم لن فإنه
ميت عن حذيفة وسئل هللا»، معايص عىل وسكوتهم بتهاونهم نعم، قال: الصالحون؟
سعد: بن بالل وقال بقلبه»، وال بلسانه وال بيده املنكر ينكر ال الذي «هو فقال: األحياء
وكان بالعامة»، أرضت تغري ولم أعلنت فإذا صاحبها إال ترض لم اختفت إذا املعصية «إن
أعاله فجعل ينكس املنكر وينكر املعروف بالقلب يعرف لم «إذا يقول: طالب أبي بن عيل

قيمة. ذا قلبًا يعد لم أنه إىل رمز وهذا أسفله»،
مفصل، دقيق نظام وهو اإلسالم يف الحسبة نظام وجود املبدأ هذا أثر من وكان
يطول. النظام هذا وتفصيل تجسس، غري من املمكنة بالوسائل املنكرات منع الغرضمنه
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املنكر عن والنهي باملعروف األمر مبدأ — الهام املبدأ هذا إن نقول: أن نريد ما وكل
فرد كل يشعر ألنه االنحالل؛ من ويمنعها وثيًقا رباًطا األمة أفراد بني يربط مبدأ —
يف بالتدخل ويطالبه والرش الخري رضوب من حوله يجري عما كبري حد إىل مسئول بأنه
الذين هؤالء عىل يقيض مبدأ هو — ليمنعه االجتماعي مركزه وحسب قدرته حسب الرش
وال بأشخاصهم، يتصل ال يشء بأي يبالون ال الذين وهم «الالباليني» نسمهم أن يصح
األمة اعتبار مبدأ هو املنكر عن والنهي باملعروف األمر فمبدأ حولهم؛ يقع ملا يكرتثون

عظيًما. رقيٍّا باألمة يرقى املبدأ هذا إن جسمها، يرض بما كلها تتأثر وحدة كلها

وال للرجل فليس أرسته، سعادة عن مسئول األرسة يف فرد كل أن املبدأ هذا مقتىض من
وينهى باملعروف يأمر أن يجب البيت، عن مسئول فرد فكل أبايل، ال يقول: أن للمرأة
إهمالهم أو تيقظهم نتيجة شقاءه أو البيت سعادة أن يشعروا أن ويجب املنكر، عن

منه. الهرب أو العبء واحتمالهم
السياسية، األحزاب من حزب كل أو االجتماعية الهيئات من هيئة كل وتصوروا
الحديث: بتعبرينا أو املنكر، عن ونهى باملعروف فأمر املبدأ، هذا عىل فيه فرد كل جرى
الحق إحقاق إال غاية له ليس شأنه، هذا برملانًا وتصوروا الباطل، وهاجم الحق إىل دعا
عىل جرت الحكومية وغري الحكومية املصالح من مصلحة كل وتصوروا الباطل، وإبطال

الباطل. أمام والوقوف للحق الغضب خطة
للمجتمعات، األعىل املثل هو — شك غري من املنهج هذا عىل يسري مجتمًعا إن
لفرد يصح فال — وانحطاطه رقيه يكون انحرافه أو املبدأ هذا عىل سريه وبمقدار
وبعدي وثري وفرش لذيذ مأكل من فيه وما البيت بطيبات فألنعم يقول: أن أرسة يف
فألغل الحكم يف لست دمت ما يقول: أن املبدأ هذا عىل سيايس لحزب وليس الطوفان،
فهذا عمله، ثمرة لألمة تظهر حتى يشاء ما يعمل الحكم يف الذي الحزب وألترك يدي
الخري أن وهو العظيم، اإلسالمي املبدأ هذا علينا يلقيها التي املسئولية من فرار وأمثاله
حق من وليس املسئولية من يفر أن ألحد وليس األمة، رش والرش األمة، خري يقع الذي

عنه. ينفصل أن الجسم يف جزء أي
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إىل أحدهما أو الخصمني احتكام عدم سببها والخصومات املنازعات أكثر أن لكم أؤكد
الناس نزاع أو األوالد، وبني بينهما أو البيت، يف الزوجني بني النزاع ذلك يف سواء — العقل
األحزاب بني السياسية النزاعات أو املحاكم، أمام نزاعهم أو املجالس، يف أو الشارع يف
حكم لو — ألوانها اختالف عىل — املنازعات هذه فكل — الواحد الحزب أعضاء بني أو
والخصام، النزاع محل الوفاق وحل الخصومة الرتفعت العقل املتنازعان الطرفان فيها
تكلف جديدة مالبس الزوجة تريد مثًال — البيت ميزانية عىل الزوجني بني النزاع هذا
ويشتد بعضه، أو كله املبلغ هذا يدفع أن الزوج ويأبى أقل، أو أكثر أو جنيه مائة الزوج
من إما العقل تحكيم عدم سببه سببه؟ ما النتائج، أخطر إىل يتطور وقد النزاع، هذا
للزوجة هل يأتي: ما العقل قال العقل حكم فإذا مًعا، منهما أو الزوج من أو الزوجة
باملظهر مثيالتها أمام وظهورها الزينة يشمل ما بالحاجة ونعني املالبس! هذه إىل حاجة
باإليجاب كان وإن الطلب، هذا استبعد بالنفي الجواب كان فإذا ذلك؟ ونحو بها الالئق
بعضه؟ أو كله الطلب بهذا تسمح الزوج مالية هل وهو: آخر سؤال إىل العقل انتقل
فإن ذلك؟ نحو أو لألوالد املدارس كمصاريف املطلب، هذا من أهم مطالب هناك وهل
املعقول كان للطوارئ املال بعض بادخار وتسمح ذلك، بكل تسمح الرجل مالية كانت
يجب الزوجني وبأن الكماليات عىل الرضوريات بتقديم العقل حكم وإال الطلب يجاب أن
عىل الزوجة ونزلت الكماليات، عىل والحاجيات املهم، عىل األهم تقديم عىل يتفاهما أن
هذا تم فإذا الرجل، مالية تكفي حتى األدنى الحد إىل تطلبه ما فنقصت العقل حكم
األوالد مطالب يف الشأن وهكذا خصام، وال نزاع فال العقل لحكم مًعا وخضعا التفاهم
األرض» تحت «من ولو املال وتطلب رأيها تحكم الزوجة أن من النزاع يأتي وإنما —
عنده يكون الزوج أن أو معقولة، غري مطالب وهذه يملك، ما ببيع ولو باالستدانة، ولو
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يف يبالغ أنه أو يؤمله الرصف ألن يرصف؛ أال عىل ويصمم املطالب هذه لكل الكايف املال
واملعيشة الدائم التشاحن فيكون يتزحزح، وال بالبخل مصاب ألنه أو للمستقبل، االحتياط

العقل. إىل االحتكام عدم إال ذلك سبب وما العمر تقرص التي
املسألة إىل ينظرون هؤالء األحزاب، بني السياسية الخصومات يف ذلك مثل وقل
مثل يقفون وهؤالء شأنه، ويعيل الحزب ينفع رأيًا فيها ويكونون الحزبية ناحيتهم من
ولكن الخصومات، وتثار الرغبات فتتصادم حزبهم، ينفع ما إىل فقط وينظرون موقفهم
ومصلحتها، األمة لخدمة وضعت إنما ونظمها وتعددها األحزاب إن قال: العقل حكم إذا
فلتقس مسألة يف خصومة ثارت فإذا املصلحة، هذه هو وترصفاتها األحزاب يف فالحكم
الحق، وجه بني العامة القيم هذه األمور قومت وإذا للحزب، ال لألمة ومضارَّها منافعها
الحزبية األغراض حول املناقشات ودوران الحزبية املصلحة وراء اختفاؤها يعميها وإنما

وهكذا.
يحتاج وإنما الهني، باألمر املسائل يف العقل تحكيم ليس — األسف مع — ولكن
الشهوة هو العمل عىل الباعث يكون ما فكثريًا طويل، وتمرين شاقة، نفسية تربية إىل
وتظهر الخفاء، يف تعمل ولكنها معينة، شخصية منفعة إىل والوصول الذاتية واملصلحة
حجج، وال منطق هناك ليس الحقيقة ويف والحجج، باملنطق الجدل ويدور العقل، بمظهر
الذاتية واملنفعة الشهوة به ليخفي العقل؛ باسم شخص ينسجه ملاع براق ثوب هو وإنما
ذلك؛ فغاظها ماهيتك بعض املحتاجني أهلك عىل تنفق رأتك الزوجة هذه الحزبية، أو
وتقيم خلًقا، الرضورية غري املطالب تخلق فهي وألوالدها، لها كلها ماهيتك تريد ألنها
ولكنه العقل هو هذا وليس الحياة، من القصوى الرضورة يف أنها عىل ودليل دليل ألفي

الصحيح. العقل ولكنه املزيف العقل هو التفاهم يوجد الذي وليس العقل، غطاء
يقال الذي وإنما يقال، أن يمكن ال هذا ولكن الحكم يف الرغبة تحركه حزب وهذا
الغرض هذا لخدمة العقلية الحجج وتصاغ ذلك، ونحو العام والصالح األمة مصلحة هو

املزيف. العقل عىل مؤسس ألنه التفاهم؛ يكون فال الذاتي،
عليه تعود ترقيته ألن معني؛ شخص ترقية يف مصلحته مصلحة، رئيس وهذا
أنزه أو أكفأ أنه مدعيًا طلبه به يربر ما والرباهني العلل من فيخلق شخصية، بمنفعة
الصحيح العقل إىل الرجوع عدم سببها خصوماٍت عمله فيسبب ذلك، ونحو أصلح أو

وهكذا.
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اإلنسان يخدع ما وكثريًا عسري، شاق العقل إىل الرجوع إن قلت: هذا أجل ومن
قد مخدوع األمر حقيقة يف وهو عليه، يربهن وما يقوله فيما محق أنه ويظن نفسه،

نفسه. غشته
ما عىل مبنيٍّا رأيًا له ن يكوِّ كل السبب، هذا إىل يرجع املالية الخصومات من وكثري
الصحيح، هو نظره أن ذلك عىل بناء يعتقد وكل ربح، أكرب ويربحه نفع أكرب ينفعه

منهما. كالٍّ توجه التي هي الذاتية املنفعة أن والحق الباطل، هو غريه ونظر
تحكيم عىل أقدر ذاك أو الرأي بهذا ينتفع ال الذي املحايد الرجل كان ذلك أجل ومن
املسألة إىل ينظر منهما كل معقولني الخصمان يكون قد الصواب، إىل والوصول العقل
منهما كالٍّ أن ذلك يف السبب يكون ما وكثريًا يختلفان، ذلك ومع الهوى عن مجرًدا نظًرا
أن أيًضا الحكمة فمن اآلخر، منها ينظر التي الزاوية غري زاوية من املسألة إىل ينظر
حملته البواعث وأي اآلراء، وأي خصمي، محل كنت لو أعمل ماذا نفسه: اإلنسان يسائل
صاحبه رأي إىل رأيه عن يعدل قد الحالة هذه ويف لرأيي؟ املخالف الرأي هذا يرى أن عىل

يعذره. األقل عىل أو
يكون البيت إن … التعقل روح اإلنسان لدى يكون أن كربى هللا من فنعمة وبعد،
يتقدم الذي الزوج يف تشرتط ماذا صيني: حكيم سئل وقد التعقل، روح ساده إذا سعيًدا

التعقل. روح عنده يكون أن هو واحد؛ رشط قال: الوحيدة؟ البنتك
أحزابها، بني الخصومة لرأيت إذن التعقل، روح األمة يسود أن كربى هللا من ونعمة
املسائل يف تتجادل هيئاتها ومجالس معقولة، نافعة وصحافتها معقولة، معتدلة خصومة
الحدود يف ويعارض ويؤيد وينقد يمدح العام والرأي املعقولة، الحدود يف فيها وتبت
السالم ويسود حدتها تخف األقل عىل أو تنقطع األمم بني املنازعة أن أوكد بل … املعقولة

واملطامع. الشهوات دون العقل إىل احتكمت إذا
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النقص، مركب أحدهما يسمى نفسيان، مرضان الحديثون النفس علماء اكتشفه مما
ويستطيع مًعا، منهما أو أحدهما من إنسان يخلو وقلما التسامي، مركب اآلخر ويسمى

املرض. هذا من عنده بما الناس ترصفات من كثريًا يفرس أن النظر الدقيق
من ناحية يف ناقص بأنه اإلنسان عىل يستويل شعور فهو النقص مركب فأما
من السليم بمظهر يظهر أن بسلوكه فيحاول العقلية، او الخلقية أو الجسمية نواحيه
أن نفسه املريض يستطيع ال قد نفسه، أعماق يف الشعور ذلك ويكون املرض، هذا
ترصفات به املريض يترصف واقعة حقيقة ولكنه بالنفي ألجابك عنه سألته ولو يدركه،
لهذا اإلنسان من تصدر الترصفات آالف لوجدت النظر دققت ولو منه، للتربؤ كثرية
وجزمة طويًال طربوًشا يلبس أن يحب تراه القامة قصري رجل هذا بالنقص، الشعور
يكون أن الكره كلَّ تكره سمراء امرأة وهذه قرصه، يف بنقصه يشعر ألنه الكعب؛ عالية
باملقارنة بسمرتها زوجها يشعر أن وتخاف منها بالغرية تشعر ألنها بيضاء؛ خادمة لها
بنقصها فتشعر بصبي ترزق ولم بنات ثالث ولدت امرأة وهذه البيضاء، بخادمتها
زواًجا تزوجت فتاة وهذه فقط، صبيانًا خلفت التي املرأة عن األحاديث تسمع أن وتكره
لم موظف وهذا بأزواجهن، سعدن الالئي بأمثالها تسمع أن الكره كل تكره فهي فاشًال
أن ويرسه أخذوها أشخاص عن يسمع أن فيغيظه يستحقها التي الثالثة الدرجة يأخذ
تحصل التي الحوادث آالف من وهكذا حرمانه، من أشد منها حرموا من أخبار يسمع
يشعر ألنه عصا؛ يمسك أن ويحب الطويل البنطلون يحب الطفل إن … لحظة كل أمامنا
يف اإلرساف يف يبالغ والرجل جمالها، بنقص أحست إذا زينتها يف تغايل واملرأة بنقصه،

يعوضه. أن يريد جسمي بنقص أحس إذا املال
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النواحي من ناحية يف بالنقص شعور عن يصدر العائلة أفراد ترصف من وكثري
عرف ولو خطأ، يعالج ما كثريًا كذلك فهو يخفي ما كثريًا الداء هذا كان وملا سرتها، يراد
ومعامالتهم مجتمعاتهم يف الناس وكذلك حقيقته، عىل الدواء لعرف حقيقته عىل الداء

املالية. وغري املالية
أنه مع القاهرة خارج وظيفة يف يعني أن يلح وهو عالية مدرسة يف تخرج ابن يل
اكتشفت وأخريًا ينجح فلم بالضغط أعالجه أن حاولت راحته، عليه موفرة بيته، يف سعيد
شخصيتي، مع ذلك له يتأتى وال كاملة يظهرها أن يريد شخصية ذو أنه وهو السبب،
التي الشخصية هذه من يتخلص أن يريد فهو شخصيته، من أكرب البيت يف فشخصيتي
وضع أمكن السبب هذا عرفت فلما القاهرة، خارج يوظف بأن شخصيته عىل طغت

العالج.
لك قيل النزاع سبب عن استفرست فإذا البيت يف واملرأة الرجل يتنازع قد وكذلك
عند النقص مركب هي أخرى أسبابًا األسباب هذه وراء أن الحقيقة ولكن تافهة، أسباب
ذلك لنفى كذا؟ يف النقص مركب عنده هل إنسان: أي سألت ولو املرأة، عند أو الرجل

باتٍّا. نفيًا
حكي كالذي الواحد، النقص مركب يف حتى كبريًا اختالًفا تختلف الناس وترصفات
ورأوه األسد، حجرة إىل وصلوا فلما الحيوان، حديقة أمهم مع دخلوا أطفال ثالثة أن
اصفر والثاني البيت»، إىل الذهاب أريد «إني وقال: أمه وراء أحدهم اختفى يزمجر
ألمه: وقال األسد وجه يف حملق والثالث بخائف» «لست وقال: جسمه وارتجف وجهه،
الشعور وهو واحد نقص مركب عندهم كان فالثالثة عليه؟» أبصق أن يل تسمحني «هل

الخوف. عىل تدل كلها مختلفة ترصفاٍت ترصفوا ولكنهم األسد من بالخوف
حتى وتعمق تختفي قد ولكن واضحة، النقص مظاهر تكون الحاالت من كثري ويف
أنه ذلك تعليل ولكن الجائلني، الباعة عىل شديًدا البوليس جندي ترى تفسريها، يصعب
بقوته الضعيفة نفسه يرَيض أن يريد فهو البوليس، ضابط أمام التام بالنقص شاعر
يكون أن ويريد مصلحته، يف ذليلة وديعة هرة الرجل ترى وكذلك الباعة، عىل الظاهرة
بنقصه يشعر آخر وترى مصلحته، يف أسًدا يكون أن فرييد بيته يف هرة أو بيته، يف أسًدا
عن كثريًا فيتحدث كذوبًا أو ذكائه، عن كثريًا فيحدث زمالئه، بعقل قورن إذا العقيل
مًعا مصريهما والفاشل والناجح فانية الدنيا بأن نفسه فرييض عمله يف فاشًال أو صدقه،
من يشء يف ليس ولكن وبالنقص، بالداء باطني شعور منشؤها كلها وهذه املوت، إىل
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نفس يف يعمل هو كما بقي العالج من النوع بهذا عولج إذا فاملرض للمرض، عالج هذا
صاحبه.

من كالكرة بالتسامي، فعل رد عنه فينشأ األعصاب يوتر بالنقص الشعور إن
يتظاهر طفًال رأيت فإذا باالرتفاع، ذلك تعوض ثم فتنضغط األرض يف ترضبها الكاوتش
بالنقص، العميق شعوره عن تعبري ذلك أن فاعلم مغروًرا، عامًلا أو يتبجح، رجًال أو بالقوة
بنقص، لشعوره يبكي إنما يبكي الذي فالطفل صحيحة، ليست العالج طرق من وكثريًا
فأكثر حاجته، عىل لحصوله صحيحة وسيلة البكاء أن اعتقد طلباته واستجيبت دلل فإذا
ال مدلًال كان مراهًقا كان إذا حتى العادة هذه عنده ونمت بحاجته، شعر كلما البكاء من
تغطية وسائل من وسائل الشكوى كثرة أو الدموع أو الغضب ويتخذ نفسه، عىل يعتمد

بالنقص. شعوره
مواجهتها، أول يف خصوًصا الحياة، يف الفشل من بالنقص الشعور يتولد ما وكثريًا
كثريًا، التقصري عىل مدرسه وبخه أو متأخًرا، ترتيبه كان إذا االبتدائية املدرسة يف فالطفل
أول يف بالفشل فأصيب الصناعة أو التجارة حاول ومن بالنقص، الشعور هذا عنده وجد
تتزوج ولم الزواج سن بلغت التي والفتاة بالنقص، الشعور عنده أيًضا لذلك ولد أمره
النقص بهذا شعر وزمالؤه رؤساؤه عنه يرَض لم إذا واملوظف الشعور، هذا عندها تولد

وهكذا. أيًضا
بأن إما نقصه، به يغطي ا خاصٍّ سلوًكا صاحبه من يستلزم بالنقص شعور وكل
يكثر أو بهم، واالختالط مقابلتهم ويكره الناس يعتزل أو الكامل الرجل بمظهر يظهر
نراه مما فكثري ذلك، نحو أو منهم الشكوى يكثر أو السوء، الناس يف يعتقد أو الغضب،
مركب أن األمر غاية فيه، النقص مركب إىل إرجاعه يمكن املرأة أو الرجل عيوب من
عميًقا يكون وقد ويرس، سهولة يف عليه الوقوف يمكن واضًحا يكون قد هذا النقص

عليه. العثور ليمكن طويل نفيس تحليل إىل احتاج حتى قديم من الالوعي يف اختفى
أو البكاء أو بالغضب نقصه عالج فمن صحيًحا، عالًجا ليس بالتغطية التظاهر وكل
الحديث كثرة أو الناس اعتزال أو بالخجل نقصه عالج ومن عالًجا، هذا فليس الشكوى
مظاهر هذه كل بل عالًجا، هذا فليس والعظمة األبهة بمظهر الظهور أو نفسه عن
أحيانًا بل مذموًما، عيبًا بالنقص شعور كل وليس تستأصله، وال تعالجه ال للمرض
لشعورهم قوانينه واستكشفوا فيه وتبحروا العلم طلبوا إنما فالناس فضيلة، يكون
وطلبها أرضها من املستعمر وإخراج استقاللها لنيل حاربت التي واألمم بنقصهم،
العبودية. ظل ويف االستعمار تحت بنقصها لشعورها ذلك فعلت إنما لنفسها السيادة

283



التاسع) (الجزء الخاطر فيض

الشعور يكون يستكملها ثم نفسه أو عقله أو خلقه يف بنقصه يشعر والذي
عالًجا يعالجه أو عنه فيسكت بالنقص يشعر أن الرذيلة إنما فضيلة، بالنقص منه
فيتظاهر وجبانًا بالكرم فيتظاهر بخيًال يكون بضده، بالتظاهر النقص فيغطي خاطئًا
شيئًا النقص من يقلل ال التظاهر هذا فكل وهكذا بالصدق، فيتظاهر وكذوبًا بالشجاعة،

تأصًال. يزيده بل
إذا مرًضا فيكون والسمو، والعلو بالرفعة الشعور أعني بالتسامي، الشعور وأما
طبيعيٍّا يكون يكاد ذلك عدا وفيما يستحق، ما فوق نفسه اإلنسان ووضع الحد جاوز
هذا يف وليس هو، مما خريًا يكون أن وإىل الكمال إىل يصبو إنسان فكل إنسان، كل يف
كقراءة لتحقيقه، كثريًة وسائَل ووضعوا عليه حثوا األخالقيني إن بل فضيلة، هو بل عيب
واالقتداء باهلل التشبه ناحية من عليه حثوا الدين ورجال املصلحني، وكبار األبطال سري
أن يمكن وال نفسه تستطيعه ال كماًال يتطلب أن العيب ولكن الصالحني، وبخرية بالرسل
يكون أن يريد جبانًا أو فيلسوًفا، يكون أن يريد العقل كضعيف ملكاته، وال قواه تبلغه
لتحقيقه، يعمل وال الكمال يتطلب أن العيب ومن السخافات، من ذلك نحو أو حرب قائد
يكون أن املتعلم الشاب يتطلب قد رشيفة، غري لغاية يتطلبه أو عمًال، ال قوًال يتطلبه
يرحم وال الوجوه جميع من املال ليجمع طبيبًا يكون أن يريد من بني شتان ولكن طبيبًا
عنهم اآلالم ورفع الناس لخدمة طبيبًا يكون أن يريد من وبني مستغيثًا يسعف وال فقريًا
من بني شتان ولكن معلًما يكون أن الشاب يتطلب وقد اعتدال، يف يأتي باملال بأس وال
الخصوصية بالدروس املال ليجمع أو الطلبة، عىل سيطرته ليظهر معلًما؛ يكون أن يريد
ويرفع زهرتهم ويفتح املتعلمني يف الجهل ليحارب معلًما يكون أن يريد ومن نحوها، أو
يكون أن يريد من بني شتان وكذلك حالل، رزق من ذلك عليه يفيض ما مع مستواهم
ويسمح قوته له تسمح ما بقدر كبرية خدمات للناس يؤدي أن ليستطيع كبريًا؛ موظًفا

منصبه. له
فقد بالتسامي الشعور فقد ومن واجب، هو بل بالتسامي الشعور يف مطلًقا عار ال
األجنبي باستعمار فرضيت بالتسامي شعورها فقدت التي األمة إن بل الحياة، طعم فقد
االقتصادية الشئون يف التعيسة بحالتها ورضيت السيئ الداخيل بنظامها ورضيت
يغمرها يوم تتسامى، يوم للبقاء تصلح إنما للبقاء، تصلح ال أمة والسياسية واالجتماعية
يقتنع وال العمل، دون بالقول يكتفي ال صادًقا قويٍّا شعوًرا ويكون بالتسامي الشعور
عىل العمل يستتبع شعور هو بالتسامي الصحيح والشعور الحقيقة، دون بالتظاهر

إليه. تسمو ما تحقيق
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جافة عيشة يعيش منهم كثريًا أن وجدنا يحيون وكيف الناس، أنواع استعرضنا لو
أو كزارع عمله إىل ويذهب مالبسه يلبس ثم فيفطر، النوم، من يستيقظ باردة، جامدة
يزاول قد ثم فتغذى، بيته إىل عاد الغذاء وقت جاء إذا حتى موظف، أو تاجر أو صانع
فيحدث بيته إىل يعود ثم ذلك نحو أو أصدقائه مع يسمر مقهى يف يجلس ثم عمله بعض
واحدة وحياة متكرر، واحد يوم حياته، تاريخ هو وهذا ينام ثم الحديث بعض أهله
وتعطيها فتدور ندورها مصنع يف آلة بحياة تكون ما أشبه الحياة هي هذه … رتيبة
وهكذا فتقف عليها القائم يوقفها ثم واحد نمط عىل فتسري وقود أو فحم من غذاءها
يوم، كل عادتها وهكذا وتنام وتعمل تأكل األنعام كحياة أيًضا هي بل يوم، كل حياتها

الحياة. هذه عن يرىض ال اإلسالم وإن
عقلية، أخرى حياة ونوم ورشب أكل من املادية الحياة هذه إىل أضافوا قوم وهناك
كرجال أدبية أو علمية حياة يف عقولهم الستخدام وقتهم من كبريًا جزءًا يخصصون فهم
وراء للبحث يجدون الذين والفالسفة أنواعها، اختالف عىل العلوم يف والباحثني الجامعات
ويبتكرون ويجربون يبحثون املعامل يف أوقاتهم من كثريًا يقضون والذين العالم كنه
املادية الحياة بني جمعت ألنها األوىل؛ الحياة نوع من أرقى الحياة من النوع وهذا …
العقلية اللغة أن شك وال الفكرية، والسعادة املادية السعادة بني وجمعت والعقلية،
أيًضا؛ الحياة هذه عن اإلسالم يرىض ال هذا كل مع ولكن وأطول، وأنفع أمتع الفكرية
تلهيهم ما كثريًا أصحابها وألن والعاطفة، القلب من لخلوها جفاًفا؛ فيها يرى ألنه
أو اإللحاد من أو اإلنكار من بنوع فكروا فيه فكروا وإذا إلههم يف التفكري عن علومهم

االكرتاث. عدم أو االستخفاف
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ساروا أن قوانينه يف أنفسهم وحرصهم للعقل تقديسهم بلغ من العلماء هؤالء ومن
ألن أنفسهم؛ ومع الناس مع فيعدلون وحده، العقل يرتضيها التي األخالق عىل حياتهم يف
الفردية بالواجبات ويقومون الصدق ويلتزمون عقلهم، بحكم ولهم للمجتمع أنفع هذا
فضالء فهم العقل بحكم وملجتمعهم ألنفسهم الخري فيها يرون ألنهم واالجتماعية؛
العقل، ارتضاه إذا إال منهج عىل يسريون وال بيشء يلتزمون وال بالعقل، خريون بالعقل،
خلت وحده العقل عن صدرت إذا الفضائل ألن اإلسالم؛ يرتضه لم أيًضا هذا وحتى
يف قوم عن هللا رسول سئل ملا ولذلك الدين يتطلبها التي القوة من وخلت الحرارة من
تنبع لم ألنها بقيمة؛ لها يعرتف أن أبى وشجاعة كرم من فاضلة بأعمال أتوا الجاهلية

اإلسالم. يرتضيه الذي املنبع من
اإلسالم إن أخرى وبعبارة روح، وفيها عقل وفيها مادة فيها حياة اإلسالم يريد إنما
تغذي عيشة عاش إذا إال يسعد أن يمكن وال مختلفٍة عناَرص من ركب اإلنسان أن يالحظ
يف النبات عنارص من عنًرصا اإلنسان يف إن نقول: هذا ولتوضيح عنارصه من عنرص كل
الفصول فيه وتؤثر النبات، يبحث كما األرض يف غذائه عن يبحث فهو وطبائعه؛ خواصه
أن اإلنسان لسعادة بد فال كالنبات، وماء هواء من له بد وال النبات، يف تؤثر كما األربعة

فيه. النباتي العنرص هذا يغذي
وله الحيوان، يتحرك كما باإلرادة يتحرك فهو حيواني: عنرص اإلنسان يف كذلك
ويتشهى األلفة، ويشتهي األكل يتشهى وغرائز، شهوات للحيوان كما وغرائز شهوات
فال ذلك، ونحو النوع، وحفظ الذات، وحفظ الخوف، غرائز وفيه جنسه، ببني االجتماع

أيًضا. الحيوانية الحياة هذه يحيا أن من لسعادته بد
والعقل العقل: عنرص أحدهما والحيوان، النبات عن بهما امتاز عنرصان اإلنسان ويف
وأتم، وأرقى أعىل اإلنسان يف فهو الحيوان؛ يف ساذج بسيط بدائي شكل يف ظهر وإن
قوة له تكون أن استطاع وبالعقل — ملنفعته ويسخره الحيوان يسود أن استطاع وبه
هي التي الحيوانات عىل يتغلب أن استطاع كما الثعلب، من أقوى ومكر األسد، من أقوى
ونحو بضخامته الجمل وعىل بأنيابه الفيل عىل به فتغلب حظٍّا وأوفر جسًما منه أقوى
ويتأمل، فيفكر العقيل، العنرص هذا غذاء فيها عيشة يعيش أن من أيًضا له بد فال ذلك،

ويكتب. ويقرأ،
عنرص غري وهو الروح عنرص هو والحيوان النبات عن به يمتاز الذي والعنرصاآلخر
العاملني، ورب ربه، هو واحد بإله واالعتقاد الدين أساسه الروحي العنرص هذا العقل،
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العنرصين وبهذين الحياة، وسائل يستمد ومنه الحياة، يستمد ومنه القوة، يستمد منه
ينظم وأن فيه والحيوان النبات عنرص ينظم أن اإلنسان استطاع والروح العقل عنرص

ألمرهما. ويخضعها ويهذبها ويلطفها غرائزه
العنارص هذه عنرصمن كل من بحظ باألخذ تتوفر أن يجب اإلسالم نظر يف السعادة
وحرمانه الجسم تعذيب عن يرىض ال فهو تفريط، وال فيه إفراط ال معتدًال أخذًا األربعة
ِلِعبَاِدِه أَْخَرَج الَِّتي ِهللا ِزينََة َحرََّم َمْن ﴿ُقْل وقال: والتبتل الزهد كره ولذلك ملذاته؛ من
وكره اْلِقيَاَمِة﴾، يَْوَم َخاِلَصًة نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِيف آَمنُوا ِللَِّذيَن ِهَي ُقْل الرِّْزِق ِمَن َوالطَّيِّبَاِت
عىل وحث سبيًال، أضل هم بل كاألنعام أنهم قوم عىل وعاب فيها، عقل ال حيوانية حياة
الرابع العنرص عىل وحرص فيها وما واألرض السموات خلق يف والتفكري وطلبه العلم
ال تافهة حياة كانت الروحي العنرص من خلت إذا الحياة أن فقرر الروح عنرص وهو

لها. قيمة
عنرصالنبات عليه غلب من فمنهم كبريًا اختالًفا العنارصمختلفون هذه إزاء والناس
ومنهم فيلسوًفا أو عامًلا فكان العقل عنرص عليه غلب من ومنهم شهوانيٍّا، فكان والحيوان
التي الحياة هي اإلسالم رسمها حياة خري ولكن متصوًفا، فكان الدين عنرص غلب من
ال اإلسعاد يف يكفي ال والعلم منها، واحًدا تفقد ولم العنارص هذه كل فيها اعتدلت
واخرتاعات وأدوات آالت الدنيا العلم مأل لقد املجموع، إسعاد يف وال الفرد إسعاد يف
هذا كفى هل ولكن الذرة، تحطيم إىل تقدمه يف ووصل واالجتماع، السياسة يف ونظريات
الرش، يف تستخدمه كما الخري يف تستخدمه ألن صالح وحده العلم إن الناس؟ إسعاد يف
الروح هو املنفعة يف استخدامه يحدد والذي فيرض، القتل يف تستخدمه كالسكني فهو
يستطيع كما الخري وسائل يرقي أن يستطيع العلم إن بالقلب، دائًما عنها يعرب التي
فلما ذلك، ونحو والحجارة بالعصا يقتلون قديًما الناس كان قد الرش، وسائل يرقي أن
الذرية، والقنابل والغواصات والطائرات الخانقة والغازات بالكهرباء قتلوا العلم تقدم
يحاسب بإله اإليمان وهو الدين وهو الروح هو العلم رش من يحد أن يستطيع الذي إنما

ضمائرهم. عىل ويطلع أعمالهم عىل الناس
ويعالج الرقي إىل الدائم والطموح بالتسامي، الشعور يغذي الصحيح الدين إن
يعرتيها مما النفس ينقل الصحيح والدين التدني، إىل امليل ويحارب بالنقص الشعور
إليه، يستند سنًدا يجد لم إذا اإلنسان يعرتي الذي والقلق بالفراغ واإلحساس الحزن من

قوة. فوقها ليس قوة إىل واالستناد والطمأنينة باألمن شعور إىل كله ذلك من ينقلها
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وبني بينها بل كلهم الناس وبني بينها ترى حتى النفس يوسع الصحيح الدين إن
ارتباَط به يرتبط جميعه العالم يف ما ألن الواحدة؛ األرسة كنسب نسبًا كلها املخلوقات

العاملني. رب هللا خلق من كلها وهي هو إذ األخوة؛
عالم به يقاس ال واسع روحي بعالم باالتصال اإلنسان يشعر الصحيح الدين إن
أكرب املادة هذه إىل يضم فالدين وفروعها، املادة يف اإلنسان يحرص العلم كان فإن املادة،

مضاعفة. أضعاًفا صاحبه أفق يتسع وبذلك بمادة، ليس ما وهو منها
وأن والسعادة، الراحة يكسب الطبيعية قوانينها عىل السري أن الحياة أفهمتنا لقد
وإذا أجزائه، من جزء يف الطبيعية القوانني مخالفة سببه واضطراب وملل وقلق سأم كل
والعقل والحيوان النبات عنرص األربعة، العنارص هذه من مكونة اإلنسان طبيعة كانت
عنرص كل من وافر بحظ باألخذ السعادة يحقق أن يمكن ال عنرصمنها فنقصان والروح
هو وهذا عنرص، عىل عنرص فيه يطغى ال متعادًال امتزاًجا وامتزاجها العنارص هذه من

اإلسالم. يرتضيها التي الحياة نوع
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لستالني وأخرى لغاندي صورة

عريضتان ابتسامتان تشيعه كانت العظيم روحه شو برنارد الكبري الفيلسوف أسلم عندما
لستالني. وأخرى لغاندي صورة رسيره، فوق علقتا صورتني من

أمامه يضع أن أراد رسيره، فوق الصورتني هاتني بوضعه شو برنارد أن والحقيقة
املادي الرقي بلغنا إذا إال الحقيقية، العظمة إىل نصل لن أننا هي رائعة، حكمة دائًما
حققه الذي والخلقي الروحي الرقي وبلغنا روسيا، يف ستالني حققه الذي واالقتصادي

الهند. يف غاندي
عنه وزال املادية الحاجة من أوًال ُحرِّر إذا إال ينهض لن الشعب أن ستالني رأى
والعدل، الحق من أساس عىل االقتصادي البناء إعادة إىل فهدف والحرمان، الجوع شبح
الباقون أما قالئل، أغنياء أيدي يف القوة يركزان األجور ونظام الرأسمالية أن رأى لقد
والحرمان، الفقر مع املضني والعمل اإلرهاق إال لهم فليس أموال رءوس يملكون ال الذين
من يرفع أن بواسطته واستطاع للعمل، نظام تهيئة وعىل العدل، ضمان عىل فعمل
الفني التقدم وتسهيل اإلنتاج بكثرة وذلك والفالحني؛ للعمال روسيا يف املعيشة مستوى

الصناعات. يف
املجتمع رأى لقد بهما، والسمو والنفس الروح لرتبية حياته خصص فقد غاندي أما
والسلطات الثروات عىل تتهافت والناس قدرها، حق والنفسية الروحية املمتلكات يقدر ال
الشخصية وحريته الذاتي استقالله وقدر وخلقه، بروحه الفرد اهتم إن أنه ورأى املادية،
وبث الشعوب، بني الروحية دعواته فدعا الرقي، من عظيمة درجة إىل يصل أن استطاع
يف املصلحني أكرب من نعتربه جعلنا نجاًحا غاندي نجح وقد املاليني، يف هذه عقيدته

كله. التاريخ
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استطاع وقد والقوة، املادة فيه تتحكم اتجاًها اتجاهني، للحياة أن شو برنارد رأى
اآلخر، االتجاه تنظيم يف الذروة غاندي وبلغ االتجاه، هذا تنظيم يف الذروة يبلغ أن ستالني

والخلقي. الروحي االتجاه وهو
تستطيع الروح فلسفة وأن وحدها، تعيش أن تستطيع القوة فلسفة أن رأيي يف
كصورتني، إال مًعا، يجتمعا أن يستطيعان أنهما أعتقد ال ولكنني وحدها، تعيش أن كذلك

لفيلسوف. رسير وفوق
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الربد، وتمالكه رعب حراء غار يف مرة أول يف إليه أوحي ملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الحديث يف
دثروني. دثروني ومرة: زملوني. زملوني مرة: لها فقال خديجة زوجته إىل ذهب حتى
عىل األمر فأشكل املدثر، أيها يا األخرى: ويف املزمل، أيها يا القرآن: صور إحدى يف وُدِعَي
نوفل؛ بن ورقة عمها ابن إىل يذهب بأن إليه فأشارت خديجة، زوجته وعىل نفسه، محمد
وحي جنس من وحي هو أو الكهان، وحي من وحي هذا هل األمر: عليهما اختلط إذ
يجده كالذي اإللهام من نوع أو الجنون، من رضب أو الجن، من مسٌّ هو أو األنبياء،
وامتحن خاصة، أسئلة ورقة فسأل نوفل، بن ورقة إىل فذهبا جائز، ذلك كل الصويف؟
ألنهما الجن؛ من ا مسٍّ أو الجنون من رضبًا يكون أن استبعد فأوًال خاصة؛ امتحانات
نوائب عىل ويعني ، الَكلَّ ويحمل الرحم، يصل ًا؛ خريِّ ملسو هيلع هللا ىلص محمد وكان مؤذيان، رضبان
هللا يخزيك ال «كال، خديجة: قالت كما الجن، بمس أو بالجنون يخزيه ال فاهلل إذًا الدهر،
ال باإلكرام إذًا حقيق فهو الدهر» نوائب عىل وتعني الكلَّ وتحمل الرحم، لتصل إنك أبًدا،
الوحي، طريقة عن أسئلة سأل أن كان ثم اإلحسان! إال اإلحسان جزاء وهل باالمتهان،
األنبياء عىل نزل الذي الوحي جنس من الوحي هذا أن علم أن فكان عنها، اإلجابة وسمع
النبي، طمأن وبذلك موىس»، عىل نزل الذي الناموس «ذلك بقوله: أشار ذلك وإىل قبًال،
جليلة خدمة بذلك ورقة فأدى باطمئنان، الوحي هذا ليتابع قلبه وشد بالنبوة، وبرشه

لإلسالم.
وريضباملسيحية كتبها، وقرأ العربانية تعلم قد كان لخديجة، عّم ابن أنه األخبار ويف
يف محرتًما الغد، أو اليوم هامة السن كبري رجًال وكان واألوهام، الخرافات من مجردة
ال أحًدا غش فإن كأبيها، قرابتها حكم يف ألنه خديجة؛ به أنست قد قوله، يف مصدًقا قومه
لجأت لذلك التشاحن؛ وعدم والتعاون الخري إىل بالدعوة قومه بني معروًفا وكان يغشها،
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منهم فريًقا وأن األولني، األنبياء عن وبعلمه بالفراسة رأى شهًما وكان خديجة، إليه
وسيخرجونه قومه وسيؤذيه نبيٍّا، وسيكون إليه، سيوحى محمًدا أن قتل، وفريًقا كذب،
إذ معه؛ ويكون فيؤازره نبيٍّا محمًدا يرى حتى يعيش أن ورقة ودَّ ولذلك بلده، من
بمثل أحد أتى «ما ورقة: له قال هم؟!»، «أومخرجيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: محمد له فقال قومه، يخرجه
تكون أن بد ال البرشي الهيكل هذا أن وعلم قرأ مما ورقة علم وقد أوذي»، إال به أُتيت ما
أرواًحا إن نعم قبله، من لألنبياء تأتي كانت ما جنس من غريبة روح به اتصلت قد
ولطليحة لسليمة جاءت والتي للكهان، جاءت كالتي الخلق ببعض تتصل كانت كاذبة
دون طيبة أرواح وهناك لألنبياء، تأتي التي جنس من ليست ولكنها ونحوهم، ولسجاح
لطيًفا منظًرا وكان الصياد، ابن عىل نزلت األشخاصكالتي بعض عىل تنزل األوىل األرواح
عىل النار تخرجه مما دخانًا له خبأ وقد املتصوف مع النبي واجتمع ملسو هيلع هللا ىلص محمد رآه أن
ثم ِبنٍي﴾، مُّ ِبُدَخاٍن َماءُ السَّ تَأِْتي ﴿يَْوَم الدخان: سورة يف الدخان آية ذكر أو األقوال، حد
فقال: يأتيه، الذي الوحي هذا عن ملسو هيلع هللا ىلص محمد فسأله الدخان، له: فقال خبأت؟ ماذا سأله
وال يكذب، ال النبي ألن نبيٍّا؛ ليس أنه ذلك من النبي فعلم يكذب، وحينًا يصدق مرة إنه
فهو مغناطيسيٍّا، تنويًما نفسه ينوِّم أن يستطيع اليوم تعبرينا حد عىل وإنه أبًدا، يخيب
أما املسئول، ليخترب عنها ويسأل السائل يعرفها التي األشياء عن صادقة إجابة يجيب
املنّومني شأن وذلك والكذب؛ الصدق بني فهي املستقبلة، األمور من السائل يعرفه ال ما
أيها الرضوب، هذه بكل عامًلا نوفل بن ورقة كان حال كل عىل اليوم، مغناطيسيٍّا تنويًما

لكاذب. وأيها لكاهن، وأيها لويل، وأيها لنبي،
خريًا يرى وال الرشك يكره كان الذي القليل العدد هؤالء من نوفل بن ورقة كان وقد
النرصانية عن واسًعا علًما ويعلم يرتضيه، دينًا لنفسه ويختار والنرصانية اليهودية يف
األنبياء وبني بينهم والفرق «الحنفاء»، يسمون الذين الناس هؤالء من وكان واليهودية،
ضالل من يشء يهمه وال به، يتدين ا حقٍّ دينًا يريد كلٌّ واألولياء، األنبياء بني كالفرق
الصويفُّ قاله ما هذا يمثل ولغريه؛ لنفسه صحيًحا دينًا فيود الرسول النبي أما الناس،
السماء إىل عرج لو إنه املعراج: قصة سمع ملا قال إذ القدوس؛ عبد األستاذ الهندي
النبي ولكن الدنيا، إىل عاد ما املنتهى سدرة وبلغ أدنى أو قوسني قاب كان أن إىل ووصل
هداية عىل الغرية أشدَّ غيوًرا وكان نفسه، تهمه كما الناس يهمه ألنه وعاد؛ هذا كل رأى
ـٰذَا ِبَه يُْؤِمنُوا لَّْم إِن آثَاِرِهْم َعَىلٰ نَّْفَسَك بَاِخٌع ﴿َفَلَعلََّك تعاىل: هللا له قال حتى الناس،

أََسًفا﴾. اْلَحِديِث
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التقاليد؛ دين عن امليل عىل تدل فهي ا، جدٍّ الغامضة الكلمات من الحنفاء وكلمة
فلخروج رجله، يف كان مليل قيس بن األحنف سمي ومنه امليل، بمعنى «الحنف» من أخذًا
عىل تدل آرامية األصل يف لفظة وهي حنفاء، سموا قومهم تقاليد عن الحنفاء هؤالء
عىل تدل ممقوتة لفظة اآلرامية يف كانت ولكنها الناس، بني املعتاد الدين من املروق
دين عن خارًجا أي حنيًفا، إبراهيم كان محبوبة، فكلمة اإلسالم يف أما الدين، من املروق
يف قومه يشارك لم ألنه حنيًفا؛ نوفل بن ورقة وكان النجوم، بعبادة يقول الذي قومه
تعاىل: هللا وقال إبراهيم، ملة اتبعوا ألنهم حنفاء؛ جميًعا املسلمون وسمى األصنام، عبادة
ِكنَي﴾، اْلُمْرشِ ِمَن َكاَن َوَما ْسِلًما مُّ َحِنيًفا َكاَن ـِٰكن َوَل اِنيٍّا نَْرصَ َوَال يَُهوِديٍّا إِبَْراِهيُم َكاَن ﴿َما

املعاني. بهذه الحنفاء وصف يف كثرية آيات القرآن ويف
أيًضا وكان والالحقة، السابقة األديان يف متبحًرا عامًلا نوفل بن ورقة حال كل عىل
رأى لو وودَّ الوفاة قارب قد وكان املايض، عىل الحارض يقيس الفراسة، صادق متفرًسا

هللا. رحمه ويؤازره، فيتبعه النبوة به تتقدم أن بعد محمًدا النبي
— عنها هللا ريض — عائشة عن املوضوع، هذا يف البخاري بحديث قولنا ونختم
يرى ال فكان النوم، يف الصالحة الرؤيا الوحي من ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول به بدئ ما أول قالت:
فيتحنث حراء بغار يخلو وكان الخالء، إليه حبب ثم الصبح، فلق مثل جاءت إال رؤيا
يرجع ثم لذلك، ويتزود أهله إىل ينزع أن قبل العدد ذوات الليايل — التعبد وهو — فيه
اقرأ. فقال: امللك فجاءه حراء، غار يف وهو الحق جاءه حتى ملثلها، فيتزود خديجة إىل
اقرأ. فقال: أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى فغطني فأخذني قال: بقارئ. أنا ما قال:
فقال: أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثانية فغطني فأخذني بقارئ. أما ما فقلت:
الذي ربك باسم اقرأ فقال: أرسلني ثم الثالثة، فغطني فأخذني بقارئ، أنا ما فقلت: اقرأ،
فؤاده، يرجف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بها فرجع األكرم، وربك اقرأ علق، من اإلنسان خلق خلق،
الروع عنه ذهب حتى فزملوه زملوني. زملوني، فقال: خويلد، بنت خديجة إىل فدخل
ما وهللا كال، خديجة: له فقالت نفيس، عىل خشيت لقد الخرب: أخربها وقد لخديجة فقال
وتعني الضيف وتقري املعدوم وتكسب الكلَّ وتحمل الرحم لتصل إنك أبًدا، هللا يخزيك
العزَّى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة أتت حتى خديجة به فانطلقت الحق، نوائب عىل
فيكتب العرباني، الكتاب يكتب وكان الجاهلية، يف تنرص ً امرأ وكان خديجة، عم ابن
يا خديجة: له فقالت عمي، قد كبريًا شيًخا وكان يكتب، أن هللا شاء ما بالعربانية اإلنجيل
هللا رسول فأخربه ترى؟ ماذا أخي ابن يا ورقة: له فقال أخيك، ابن من اسمع العم ابن
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جذًعا، فيها ليتني يا موىس عىل نزل الذي الناموس هذا ورقة: له فقال رأى ما خرب ملسو هيلع هللا ىلص
لم نعم، قال هم؟! أومخرجيَّ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول فقال قومك. يخرجك إذ حيٍّا؛ أكون ليتني
ثم مؤزًرا، نًرصا أنرصك يومك يدركني وإن ُعوِدي، إىل به جئت ما بمثل قط رجل يأت

الوحي. وفرت تويفَ أن ورقة ينشب لم
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يرددها ولذلك اإلسالمية؛ األخالق أسس تبني التي اآليات أهم من تعد آية الكريم القرآن يف
«إنها فيها: يقول مسعود بن هللا عبد وكان املصلني آذان عىل جمعة يوم كل املساجد أئمة
سمعها ملا مظعون بن عثمان إسالم يف سببًا وكانت والرش»، للخري القرآن يف آية أجمع
تلك يتبع، أن جدير بهذا يأتي دينًا أن ورأى والرش، الخري لخصال جامعة أنها فرأى
اْلَفْحَشاءِ َعِن َويَنَْهٰى اْلُقْربَٰى ِذي َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله هي

تَذَكَُّروَن﴾. َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَكِر
من ثالث خصال عن ونهى الخري، خصال أهم من ثالث بخصال فيها هللا أمر لقد
حق ذي كل اإلنسان يعطي أن وهو العدل، فأولها الخري خصال فأما الرش، خصال أهم
كالٍّ ألن ظالم؛ والسارق والغاصب العدل، هو وهذا دينه، يؤدي أن يجب فاملدين حقه،
عليه اتفقا مما أقل يزنه أو للمشرتي يكيل الذي والبائع حقه، من ليس ما أخذ منهما
بعض الخصمني أحد من أخذ ألنه ظالم؛ املتحيز والقايض حقه، يعطه لم ألنه ظالم؛
ليس ما أخذ فقد الرشوة من نوع بأي ارتىش فإن حقه، من أكثر لآلخر وأعطى حقه
الفضائل. من لكثري أساًسا وجدناه العدل معنى يف دققنا لو وهكذا يأخذ، أن حقه من
للشعب تؤدي أن فعليها شعبها، مع الحكومة عدل وهو العدل، من آخر نوع وهناك
الشعب من طائفة لكل وتوفر الشقاء، أسباب عنه وتبعد السعادة له فتجلب عليها، حقه
حتى موظفيها عىل وترشف وموظفني، وطلبة وزراع وتجار صناع من رقيها، وسائل

وهكذا. إهمال أو تأخري غري من وجه ويؤدوها الناس مصالح يرعوا
السمو غاية هي نظرة ذلك يف وله كثرية، منه مواضَع يف العدل بهذا يطالب والقرآن
يقول دينك، غري أو دينك عىل هو ومن تكره، ومن تحب من مع بالعدل فيأمرك والنبل،
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َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم َوَال ِباْلِقْسِط ُشَهَداءَ هلِلِ َقوَّاِمنَي ُكونُوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا أخرى: آية يف
أن عىل لقوم بغضكم يحملنَّكم ال أي ِللتَّْقَوٰى﴾، أَْقَرُب ُهَو اْعِدلُوا تَْعِدلُوا أَالَّ َعَىلٰ َقْوٍم
كرهت أو أحببت من مع إنساني واجب العدل بل معهم، العدل تلتزموا وال تظلموهم،
بالعهود بالوفاء أمر العدل لهذا تقديره أجل ومن خالفك، أو الدين يف وافقك من ومع
البرشية. إليه تصل ما أسمى وهذا دين، أو ملة أي من املسلمون معهم تعاقد من كل مع
حق ذي كل إعطاء العدل كان فإن اإلحسان؛ فهي العدل بعد الثانية الخصلة أما
رأيته فإن املدين من دينك تأخذ أن الحق فمن حقه، فوق ما إعطاؤه فاإلحسان حقه،
الشعور يتطلب فاإلحسان الجملة وعىل — إحسان فهذا دينك عن له فعفوت معًرسا
جزء بإعطاء مأمور فالغني يقدر، ال ملن يقدر ممن الخري وتقديم الناس عىل بالعطف
باستخدام مأمور والقوي للجاهل، علمه زكاة بتقديم مأمور والعالم للفقري، ماله من
ما عىل مقصوًرا وليس باإلحسان، القرآن عنه عرب ما هو وهذا الضعيف، ملعونة قوته
الفقري، يد يف تضعه املال من قليل واستخراج جيبك يف يدك وضع من العامة يتصوره
بعض، عىل بعضهم األمة أفراد من شامل عطف هو وأشمل، ذلك من أعم اإلحسان بل

الحاجات. أرباب عىل الحكومات عطف كذلك هو بل
واجب، عامة للناس فاإلحسان باإلحسان، األقرباء الثالثة الخصلة يف هللا وخصص
األمة. ترتبط األرس ارتباط ومن األرس، أفراد يرتابط أن فواجب أوجب، القربى لذوي وهو
املنهيات أما بها، والعمل التزامها يف اآلية شددت التي الثالث الخصال هي هذه
علماء أن ذلك عجيبًا؛ شموًال أيًضا شاملة نراها فيها فبالتأمل اآلية يف وردت التي الثالثة
األفراد يأتيها جرائم ثالثة، أنواع إىل الجرائم أو الرذائل يقسمون والقانون االجتماع
والحسد كالكذب القانون، نطاق يف تدخل ال التي الخلقية الجرائم وهي أنفسهم نحو
كالرسقة القانون، عليها ويعاقب األمة أفراد عىل تقع وجرائم ذلك، ونحو والرياء والنفاق
الحاكمة، السلطات عىل تقع وجرائم وأموالهم، الناس أنفس عىل تعدٍّ فيه ما وكل والقتل
فالفحشاء اآلية، يف الثالث الرذائل تقابل الثالثة األنواع وهذه الحكومات، هدم يف كالسعي
للشخص وقيل فاحًشا، البخيل سمي ولذلك وتؤذيه، الشخص من تصدر القبيحة األعمال
جرائم من الناس عن يصدر ما واملنكر وهكذا، الجواب، يف أفحش سيئة: إجابة أجاب إذ
االجتماعية الفضائل يسمي أن القرآن اعتاد وقد حدثت، إذا ويستنكرونها بهم ترض
والنهي باملعروف األمر اإلسالم أصول من وجعل منكًرا، االجتماعية والرذائل معروًفا،
اْلُمنَكِر َعِن َوتَنَْهْوَن ِباْلَمْعُروِف تَأُْمُروَن ِللنَّاِس أُْخِرَجْت ٍة أُمَّ َخرْيَ ﴿ُكنتُْم فقال: املنكر، عن
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نقًصا رأت فإذا لكيانها، واعية يقظة األمة تكون أن إىل بذلك ويرمي ِباهللِ﴾، َوتُْؤِمنُوَن
كانت ناحية أي من بنائها يف خلًال رأت وإذا باستكماله، عقالئها أصوات ارتفعت فيها

املنصفة. والجرائد الراقية الربملانات اآلن به تقوم ما وهذا بإصالحه طالبت
قولهم: ذلك ومن العنف، بوسائل الحاكمة السلطة عىل الخروج فمعناه البغي وأما
األمور استقرار يريد اإلسالم ألن ذلك العادل؛ اإلمام عىل تخرج التي أي الباغية» «الفئة
حادت فإن العام، النظام عىل املرشفة ألنها صالحيتها؛ مع الحاكمة السلطة واستقرار
الجهة إىل — العام الرأي نحن: نقول كما أو — األمر أولو وجهها الحق أو العدل عن
ضمن — أيًضا — يدخل وهذا الجريء الرصيح النقد هي لإلصالح فالوسيلة الصالحة،

املنكر. عن والنهي باملعروف األمر
أمة الثالثة األشياء هذه وتتجنب الثالثة، األصول هذه تتبع التي األمة فإن وبعد؛
حق ذي لكل فأدلوا أفرادها عدل األمم، من أمة أو الناس، من جماعة فلنتصور مثالية،
اإلحسان بينهم فساد بينهم، فيما تعاطفوا ثم واجبها، فأدت حكومتها وعدلت حقه،
والجرائم الشخصية، الفردية الجرائم الجماعة هذه تجنبت ثم قرباهم، ذوي عىل وخاصة
من أرقى أمة وأي الجماعة، هذه من أسعد جماعة فأي االنقالبية، والثورات االجتماعية،

األمة. هذه
َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ اآلية: بهذه لألمة نظام خري اإلسالم وضع لقد
وفهم تَذَكَُّروَن﴾، َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن َويَنَْهٰى اْلُقْربَٰى ِذي َوإِيتَاءِ
الناس أسماع عىل فكرروها والرش، الخري بيان يف اآليات أجمع من أنها املسلمني خاصة

مناسبة. كل يف
تنظيمه، إىل ويدعو الواقع يلمس عميل أسلوب األخالق إىل الدعوة يف القرآن أسلوب إن
ذلك، ونحو الجدلية املنطقية الرباهني وإقامة النظريات، بحث يف الفالسفة أسلوب ليس
للعمل املشاعر ويوقظ إليها، ويدعو فيبينها، الفضائل أصول إىل يعمد أسلوب هو إنما
بمقدار يستقي كل والجماهري، والفالسفة والخاصة، العامة يوافق أسلوب هو بها،

استعداده.
حق فهمه ينقصهم وإنما لهم، هللا ارتضاه الذي دستورهم املسلمني ينقص ليس
الرف؟! عىل ُوِضَعْت الراقية القوانني قيمة فما والتزام، وإحكام دقة يف به والعمل الفهم،
اإليمان يقرن — دائًما — القرآن إن اآلذان؟! عنها ْت ُصمَّ الغالية النصائح قيمة وما
وعملوا آمنوا بالذين يعرب فهو السعادة؛ ركني ويجعلهما جميًعا بهما ويطالب بالعمل،
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وفقكم — إيمان غري من بعمل يَْعتَدُّ ال كما عمل، غري من بإيمان يَْعتَدُّ وال الصالحات،
الصحيح. والعمل الصحيح لإليمان هللا
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