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مقدمة ال�سل�سلة

الرتاث  كتب  اإ�صدار  »اإعادة  عليه  اأُطِلق  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  اإن 
/ التا�صع ع�صر  الإ�صالمي احلديث يف القرني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريَّينْ
والع�صرين امليالِديَّي«،  قد نبعت من الروؤية التي تتبناها مكتبة الإ�صكندرية ب�صاأن 
املعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املحافظة  �صرورة 
بي  التوا�صل  لأهمية  تاأكيًدا  املتعاقبة  لالأجيال  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�صاهمة 
اأجيال الأمة عرب تاريخها احل�صاري؛ اإذ اإن الإنتاج الثقايف - ل �صكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�صابقي، واإن التجديد الفعال 
ل يتم اإل مع التاأ�صيل. و�صمان هذا التوا�صل يعترب من اأهم وظائف املكتبة التي 

ا�صطلعت بها، منذ ن�صاأتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.

غري  �صائد  انطباع  وجود  هو  القرني  هذين  لختيار  الرئي�صي  وال�صبب 
�صحيح؛ وهو اأن الإ�صهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�صلمون قد 
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية، ومل تتجاوزها. ولكن احلقائق املوثقة ت�صري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عطاء املفكرين امل�صلمي يف الفكر النه�صوي التنويري - واإن 



مر مبدٍّ وجزر - اإمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة، مبا يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملعا�صرة التي ت�صمل القرني الأخريين. 

يهدف هذا امل�صروع - فيما يهدف - اإىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
اأهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�صالمي  ت�صم خمتارات من 
املختارات  هذه  لإتاحة  ت�صعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّينْ  القرني  خالل 
على اأو�صع نطاق ممكن، عرب اإعادة اإ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�صر 
الإلكرتوين اأي�ًصا على �صبكة املعلومات الدولية )الإنرتنت(؛ فاإنها ت�صتهدف يف 

املقام الأول اإتاحة هذه املختارات لل�صباب ولالأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة. 

وي�صبق كلَّ كتاب تقدمٌي اأعده اأحد الباحثي املتميزين، وفق منهجية من�صبطة، 
بال�صياق  والتعريف  جهة،  من  واجتهاداتهم  الرواد  باأولئك  التعريف  بي  جمعت 
مبا  اأخرى؛  الجتهادات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتماعي  التاريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�صا�ًصا على  التاأكيد  نه�صوية كربى، مع  فيه من حتديات وق�صايا  كان 
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب. وللتاأكد من توافر اأعلى معايري الدقة، 
فاإن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�صاتذة 
املتخ�ص�صي، وذلك بعد مناق�صات م�صتفي�صة، وحوارات علمية ر�صينة، ا�صتغرقت 
جل�صات متتالية لكل تقدمي، �صارك فيها كاتب التقدمي ونظراوؤه من فريق الباحثي 
الذين �صاركوا يف هذا امل�صروع الكبري. كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صي على 

تدقيق ن�صو�ض الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.

12 12
اإ�سماعيل �سراج الدين



هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًصا - يف اإطار هذا امل�صروع - برتجمة تلك املختارات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�صية؛ م�صتهدفة اأبناء امل�صلمي الناطقي بغري العربية، كما 
اأنحاء  الراأي يف خمتلف  البحث واجلامعات وموؤ�ص�صات �صناعة  �صتتيحها ملراكز 
العامل. وتاأمل املكتبة اأن ي�صاعد ذلك على تنقية �صورة الإ�صالم من الت�صويهات 
التي يل�صقها البع�ض به زوًرا وبهتانًا، وبيان زيف كثري من التهامات الباطلة التي 

هم بها امل�صلمون يف جملتهم، خا�صة من ِقَبل اجلهات املناوئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�صًما كبرًيا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�صالمي خالل 
القرني الثالث ع�صر والرابع ع�صر الهجريي، ل يزال بعيًدا عن الأ�صواء، ومن ثم ل 
يزال حمدود التاأثري يف مواجهة امل�صكالت التي تواجهها جمتمعاتنا. ورمبا كان غياب 
هذا الق�صم من الرتاث النه�صوي الإ�صالمي �صبًبا من اأ�صباب تكرار الأ�صئلة نف�صها 
التي �صبق اأن اأجاب عنها اأولئك الرواد يف �صياق واقعهم الذي عا�صروه. ورمبا كان 
هذا الغياب اأي�ًصا �صبًبا من اأ�صباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض 
وخارجها.  والإ�صالمية  العربية  داخل جمتمعاتنا  اجلديدة  الأجيال  اأبناوؤنا من  لها 
ويكفي اأن ن�صري اإىل اأن اأعمال اأمثال: حممد عبده، والأفغاين، والكواكبي، وحممد 
ل الفا�صي،  اإقبال، وخري الدين التون�صي، و�صعيد النور�صي، ومالك بن نبي، وعالَّ
والطاهر ابن عا�صور، وم�صطفى املراغي، وحممود �صـلتوت، وعلي �صريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ض، واأحمد جودت با�صا - وغريهم - ل تزال مبناأًى عن اأيدي الأجيال 
اأغلبية البلدان العربية والإ�صالمية، ف�صاًل عن ال�صباب  اجلديدة من ال�صباب يف 
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على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ض يف جمتمعات  الذي  امل�صلم 
ن�صرها  اإعادة  فقط  ولي�ض  الأعمال،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�صاعًفا  عبًئا  املكتبة 

ا(. ا واإلكرتونيًّ بالعربية وتي�صري احل�صول عليها )ورقيًّ

اإن هذا امل�صروع ي�صعى للجمع بي الإحياء، والتجديد، والإبداع، والتوا�صل 
مع الآخر. ولي�ض اهتمامنا بهذا الرتاث اإ�صارة اإىل رف�ض اجلديد الوافد علينا، بل 
علينا اأن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�صبنا، فتزداد حياتنا الثقافية ثراًء، وتتجدد 
فتنتج  والوافد،  املوروث  بي  واجلديد،  القدمي  بي  البناء  التفاعل  بهذا  اأفكارنا 
الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد، اإ�صهاًما يف الرتاث الإن�صاين امل�صرتك، بكل ما 

فيه من تنوع الهويات وتعددها. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�صيلة  معرفية  م�صادر  اإتاحة  يف  ن�صهم  اأن  هو  واأملنا 
والثقافة داخل اأوطاننا وخارجها، واأن ت�صتنه�ض هذه الإ�صهامات همم الأجيال 
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�صها الأمة؛ م�صتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �صار عليه اأولئك الرواد الذين عا�صوا خالل القرني 
الهجريي الأخريين، وتفاعلوا مع ق�صايا اأمتهم، وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من اأجل نه�صتها وتقدمها. 

مكتبة  يف  م�صئولياتنا  اأوىل  ومن  مهماتنا  اأوجب  من  اأن  وجدنا  لقد 
ويف  م�صر،  ال�صباب يف  من  اجلديدة  الأجيال  توعية  يف  ن�صهم  اأن  الإ�صكندرية، 
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غريها من البلدان العربية والإ�صالمية، وغريهم من ال�صباب امل�صلم يف البالد غري 
الإ�صالمية  بالعطاء احل�صاري للعلماء امل�صلمي يف الع�صر احلديث، خالل القرني 
خ النطباع ال�صائد اخلاطئ، الذي  امل�صار اإليهما على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�صَّ
�صبق اأن اأ�صرنا اإليه؛ فلي�ض �صحيًحا اأن جهود العطاء احل�صاري والإبداع الفكري 
للم�صلمي قد توقفت عند فرتات زمنية م�صت عليها عدة قرون، وال�صحيح هو 
اأنهم اأ�صافوا اجلديد يف زمانهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�صانية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�صعي لتح�صي نوعية احلياة لبني الب�صر جميًعا.

واإذا كان العلم ح�صاد التفكري واإعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
فاإن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�ض عرب الأجيال وفيما بي 

الأمم.
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متهيد 

�شهد العامل الإ�شالمي، منذ القرن )الثاين ع�شر الهجري/ الثامن ع�شر امليالدي(، 
متغريات �شيا�شية واجتماعية وفكرية واأيديولوجية، كما �شهد اختالًل يف موازين 
ا، اقت�شت ظهور م�شاريع  ا واملمتدة ع�شكريًّ القوى مع قوى الغرب ال�شاعدة علميًّ
الإ�شالح  رجال  من  طبقة  ظهور  ورافقها  و�شبقها  »الدولة«))(،  تبنتها  اإ�شالحية 
وعطائها حتى  توقدها  وا�شتمرت يف  الإ�شالمي،  العامل  بالد  معظم  انت�شرت يف 
الن�شف الأول من القرن الع�شرين على اأقل تقدير، �شعت يف جمموعها ل�شتعادة 
وترميم الوجود ال�شيا�شي للعامل الإ�شالمي، واإىل جتديد الفكر الإ�شالمي ليواكب 

دخول امل�شلمني يف الأزمنة احلديثة على كل امل�شتويات العلمية واحل�شارية))(. 

ن�شري هنا على �شبيل املثال اإىل امل�شاريع الإ�شالحية التي قامت بها الدولة العثمانية يف القرنني الثامن ع�شر   )((
والتا�شع ع�شر امليالديني، واإ�شالحات حممد علي يف م�شر يف القرن التا�شع ع�شر.

ّعالم هذه احلركة التي عمت العامل الإ�شالمي، الأ�شماء التالية على �شبيل املثال ل احل�شر:  أ اأن نذكر من  ميكن ا  )((
ويل اهلل الدهلوي )ت 76))هـ/ )76)م( يف الهند، وحممد بن عبد الوهاب )ت 06))هـ/ )79)م(، وحممد بن 
علي ال�شوكاين )ت 50))هـ/ 834)م( يف اجلزيرة العربية واليمن، وعثمان دان فوديو )ت 33))هـ/  7)8)م( يف 
اإفريقيا، وجمال الدين الأفغاين )ت 4)3)هـ/ 897)م(، وحممد عبده )ت 3)3)هـ/ 905)م( يف م�شر، وخري 
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ويف احلقيقة، فقد تنوعت م�شاهمات رجال الإ�شالح تبًعا ملعايري كثرية، منها 
اختالف املكان والبيئة اجلغرافية، وخ�شو�شية الظروف الجتماعية وال�شيا�شية، 
ا�شتند  التي  واملعرفية  الدينية  املرجعية  ومنها  فيها،  التي عا�شوا  الزمنية  واملرحلة 
وطبيعة  الأيديولوجية،  وم�شاريعها  الدولة  مع  العالقة  وطبيعة  م�شلح،  كلُّ  اإليها 
العالقة واملوقف من الغرب الثقايف وال�شيا�شي، ومنها - بطبيعة احلال - الروؤية 
ًلح الأمور من خاللها، وتبعا لذلك كله فقد اختلفت  الإ�شالحية التي راأى كل م�ش
امل�شاريع والأفكار الإ�شالحية املطروحة يف تلك الفرتة، الأمر الذي نتج عنه ثروة 
ا جديًدا، ميدُّ  تراًثا معرفيًّ لت  املعا�شرة، و�شكَّ الإ�شالمية  التجربة  اأخ�شبت  فكرية 
الفكر الإ�شالمي الراهن مبنبع ثري من الأفكار الإ�شالحية والتجديدية، وميكن 
وتقومي  الفكر،  اإثراء هذا  نقدية - يف  بطريقة علمية  لو متت درا�شته  ي�شاهم -  اأن 

م�شاره وجتديده من داخله. 

اأنه قد متَّ التعامل يف كثري من احلالت مع مفكري هذه  وجتدر الإ�شارة اإىل 
اإبراز عدد من رجال  اأيديولوجي �شيق، فقد متَّ  احلركة الإ�شالحية وتراثها، مبنطق 
هذه احلركة، وت�شليط ال�شوء على حياتهم وم�شاريعهم الإ�شالحية لتحقيق اأغرا�ض 

الدين التون�شي )ت 307)هـ/ 889)م( يف تون�ض، وجمال الدين القا�شمي )ت )33)هـ/ 4)9)م(، يف بالد ال�شام، 
وحممد ح�شني النائيني )ت 355)هـ/ 936)م( يف اإيران، وعبد احلميد بن بادي�ض )ت 359)هـ/ 940)م( يف 
اجلزائر. هذا ف�شاًل عن ظهور بع�ض احلركات الإ�شالحية ذات الطابع ال�شلفي اأو ال�شويف، مثل احلركة الوهابية يف جند، 

واحلركة ال�شنو�شية يف ليبيا، وحركة اخلالفة واجلهاد يف اإفريقيا، وحركة اإحياء اخلالفة يف الهند.

=
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ّ، يف حني مت  ٍمة دعائية �شطحية))( ِات ب�ش اأيديولوجية))(، وقد ات�شم عدد من هذه الدرا�ش
اإهمال درا�شة وفح�ض م�شاريع اإ�شالحية مهمة، وت�شتحق ن�شيبًا من الدرا�شة العلمية، مثل 
حالة: ح�شن العطار )ت50))هـ/ 835)م(، وح�شني اجل�شر)ت 7)3)هـ/ 909)م(، 
وطاهر اجلزائري )ت 338)هـ/ 0)9)م(، وطنطاوي جوهري )ت 358)هـ/ 940)م(، 
وعبد القادر املغربي )ت 375)هـ/ 956)م(، ويف هذا الإهمال ما ل يخفى من حرمان 
الفكر الإ�شالمي املعا�شر من الطالع على جتارب اإ�شالحية، قد يجد فيها هذا الفكر 

الكثرَي مما ميكن اأن ي�شتفيده منها، بعد درا�شتها درا�شة علمية نقدية تقوميية جادة. 

م، نحاول هنا اأن ن�شلِّط بع�ض ال�شوء على اأحد رجال الإ�شالح  وبناء على ما تقدَّ
املغمورين، وهو ال�شيخ طنطاوي جوهري )79)) - 358)هـ/ )86) - 940)م(، 
ميدان  العلمية جلهوده يف  الدرا�شة  من  املعقول  احلدَّ  الآن  ينل حتى  الذي مل 
الإ�شالح والعمل النه�شوي، رمبا كان ال�شبب وراء ذلك هو الت�شنيف ال�شهل 
اأهم واأ�شهر كتبه، �شمن مدر�شة التف�شري العلمي فقط،  لتف�شريه »اجلواهر«، وهو 
بالإ�شافة اإىل اأّن العديد من الدرا�شات احلديثة التي اأّرخت للحركة الإ�شالحية 
يف الفكر الإ�شالمي احلديث، قد اأهملت النظر يف البعد الإ�شالحي والفكري 
بع�ض  خطاب  قراءة  اإعادة  خالل  من  الوطنية  الدولة  اأو  العلمانية  لالأفكار  التاريخية  ال�شرعية  اإعطاء  مثل   )((
احلركة  اأو  لالأ�شولية  الدينية  ال�شرعية  اإعطاء  اأو  والكواكبي،  الطهطاوي،  مثل:  الإ�شالح،  ورجال  املفكرين 
الإ�شالمية من خالل اإعادة قراءة خطاب بع�ض رجال الإ�شالح، مثل حممد بن عبد الوهاب، وحممد ر�شيد 

ر�شا.
اأذكر على �شبيل املثال: كتاب »عبد الرحمن الكواكبي«، قدري قلعجي، بريوت، دار ال�شرق اجلديد، 963).   )((
نه�شة  مكتبة  القاهرة،  العدوي،  اأحمد  اإبراهيم  الدكتور  احلديث«،  الع�شر  يف  العربي  التحرير  »قادة   وكتاب 

م�شر، د. ت.
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يف موؤلفاته الكثرية، وبالتايل مل تقم باإدراج ا�شمه يف قائمة امل�شلحني يف الع�شر 
احلديث، الأمر الذي اأدى اإىل جتاهل اأو تهمي�ض جهود هذا الرجل واأفكاره املهمة 

يف جمال الإ�شالح الديني، والجتماعي))(.

اأواًل: الن�شاأة والتكوين العلمي

قرى  اإحدى  حجازي«))(  اهلل  عو�ض  »كفر  قرية  يف  طنطاوي  ال�شيخ  ُولد 
يف  وترعرع  ن�شاأ  وقد  )86)م()3(،  )79))هـ/  �شنة  م�شر  يف  »ال�شرقية«  مديرية 
اأح�شان الريف امل�شري، وهناك بداأت ُروحه النقية، ت�شرب حب الطبيعة وتهيم 
بجمالها، وبداأت تاأ�شره مناظرها اخلالبة ال�شاحرة، وتطبع يف نف�شه حب الوجود، 
وتزرع يف داخله الرغبة يف الوقوف على اأ�شراره، واكت�شاف نظامه، وقد رافقته هذه 
حياته،  من  يوم  اآخر  الأيام، حتى  مرور  مع  ون�شًجا  عمًقا  ازدادت  التي  الرغبة، 
ر انبهاره باأي علم ي�شاعده على فك رموز  وميكن لنا عن طريق هذه الرغبة اأن نف�شِّ

لعل اأهم كتاب تناول حياة ال�شيخ طنطاوي واأفكاره ب�شكل عام هو كتاب »ال�شيخ طنطاوي جوهري: درا�شة   )((
ب�شكل حمدود  عر�شت  التي  الكتب  اأهم  ومن  د.ت.  املعارف،  دار  القاهرة،  العزيز جادو،  عبد  ون�شو�ض«، 
الدكتور حممد حممد ح�شني،  املعا�شر«،  الأدب  الوطنية يف  »الجتاهات  اأذكر  الإ�شالحي،  ال�شيخ  مل�شروع 
القاهرة، مكتبة الآداب، 956)م. وكتاب »اأ�ش�ض التقدم عند مفكري الإ�شالم يف العامل العربي احلديث«، 

الدكتور فهمي جدعان، عّمان، دار ال�شروق، 988)م.
انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، ط)، القاهرة، مطبعة م�شطفى البابي احللبي، 350)هـ، )/ 57).   )((
زكي حممد جماهد، الأعالم ال�شرقية يف املائة الرابعة ع�شرة الهجرية، ط)، بريوت، دار الغرب الإ�شالمي، 994)م، 

.3(8 /(
انظر: اأنور اجلندي، تراجم الأعالم املعا�شرين يف العامل الإ�شالمي، ط)، القاهرة، مكتبة الأجنلو امل�شرية، 970)م،   )3(

�ض )8).
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فيهما،  والنظام  والإبداع  اجلمال  اأ�شرار  على  وُيطلعه  من حوله  والكون  الطبيعة 
وح يف الوقت  ر اأي�ًشا �شر اإقباله وحما�شه ال�شديد فيما بعد للفل�شفة وعلوم الرُّ ونف�شِّ
نف�شه، ملا لهما من عالقة وطيدة باكت�شاف الكون، وما وراءه من عوامل جمهولة، 
كانت ت�شتفز عقله وُروحه، وتدعوهما اإىل الإبحار يف عواملها، وا�شتك�شاف اأ�شرارها. 

ويجب األ نن�شى الإ�شارة هنا اإىل مدى اهتمام طنطاوي جوهري يف هذه 
املرحلة الأوىل التكوينية من عمره بالقراآن الكرمي تالوًة وتدبًرا))(. ولعل اقرتان حب 
القراآن الكرمي والطبيعة وتفاعلهما يف قلب الفتى ال�شغري وعقله ، ومنو هذا احلب 
والتفاعل مع مرور الزمن يف داخله، ي�شاعدنا على فهم القاعدة الإ�شالحية التي 
انطلق منها جوهري عندما اكتملت عدته العلمية، وا�شتقرت روؤيته الإ�شالحية، 

التي انطلقت اأ�شا�ًشا من القراآن الكرمي، والعلوم الكونية.

 بعد اأن اأمتَّ حفظ القراآن الكرمي، واأخذ مبادئ العلم يف »ُكتَّاب« بلدة )الفار( 
بلدة جدته لأمه، انتقل عام )94))هـ/ 877)م(، وهو يف اخلام�شة ع�شرة من عمره 
ُة يف اجلامع الأزهر، فلما وقعت الثورة العرابية )99))هـ/ )88)م( انقطع  للدرا�ش
جديد  من  عاد  الثورة  هذه  اأحداث  انتهت  فلما  قريته،  اإىل  وعاد  الدرا�شة،  عن 
للدرا�شة يف الأزهر، ليبقى فيه عدة �شنوات اأخرى ا�شتكمل فيها حت�شيله يف علوم 
اإىل  انتقل  ال�شريعة من فقٍه وكالٍم وحديٍث وتف�شري))(. ثم  العربية، وعلوم  اللغة 

انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، 0)/ 6)).  )((
انظر: املرجع ال�شابق، 4/ 69) - )7)، ))/ )7.  )((
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مدر�شة »دار العلوم«، �شنة )306)هـ/ 889)م(، وهي مدر�شة حكومية ر�شمية، 
ح�شاب  من  احلديثة  العلوم  ومبادئ  الفل�شفة،  درا�شة  على  هناك  اأقبل  حيث 
درا�شته  اإىل  بالإ�شافة  وحيوان،  ونبات  وطبيعة  وكيمياء  وفلك  وجرب  وهند�شة 
وتعمقه يف علوم اللغة وال�شريعة على اختالف اأنواعها))(. وميكن النظر اإىل املرحلة 
التي ق�شاها جوهري يف مدر�شة »دار العلوم« على اأنها املرحلة احلا�شمة يف تكوينه 
العلمي، حيث اكت�شب من خاللها الأ�شا�ض ال�شرعي والفل�شفي والعلمي الذي 
قام بتطويره بعد ذلك ب�شتى الو�شائل التي اأُتيحت له، من قراءاٍت خا�شة يف كل 
ميادين املعرفة تقريًبا، وب�شكل خا�ض، التاريخ، وتاريخ الأديان، وعلم النف�ض، والرتبية، 
والآداب، وال�شيا�شة، بالإ�شافة - بطبيعة احلال - اإىل علوم اللغة، وال�شريعة، والعلوم 
املثقفني  نخبة  مع  م�شتمرة  حواراٍت  ومن  واحلديثة،  القدمية  والفل�شفة  الكونية، 

والعلماء الذين التقى بهم، امل�شلمني منهم وغري امل�شلمني على ال�شواء. 

جوهري  طنطاوي  ال�شيخ  اإن  نقول:  اأن  ن�شتطيع  املتميز  التكوين  وبهذا 
كان اأحد رواد الفكر الإ�شالمي يف الع�شر احلديث الذين ج�ّشدوا منوذج العامل 
واملفكر امل�شلم املّطلع واملتفّتح على ثقافة ع�شره وتياراته الفكرية، وهمومه وم�شاغله 
ال�شيا�شية والأيديولوجية، مثل رفاعة الطهطاوي، وخري الدين التون�شي، وحممد 

عبده، وطاهر اجلزائري، ور�شيد ر�شا، وعبد احلميد بن بادي�ض.

انظر: اأنور اجلندي، تراجم الأعالم املعا�شرين، مرجع �شابق، �ض )8). زكي حممد جماهد، الأعالم ال�شرقية،   )((
مرجع �شابق، )/ 8)3.
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ثانًيا: الن�شاط االجتماعي العام

َّأن تخرج ال�شيخ طنطاوي يف دار العلوم �شنة )))3)هـ/ 893)م(،  بعد ا
يف  ابتدائية  مدر�شة  يف  بالتعليم  بداأ  حيث  العام،  التعليم  يف  مدر�ًشا  ُعنيِّ 
ا�شتقر  والقاهرة، حيث  اجليزة  التعليم يف مدار�ض  اإىل  انتقل  ثم  دمنهور))(، 
به املقام يف املدر�شة اخلديوية بدرب اجلماميز يف القاهرة، التي بقي فيها من 
هذه  يف  وجوده  اأثناء  ويف  0)9)م(،   -  (900 8)3)هـ/   -  (3(8( �شنة 
ا على درا�شة اللغة  املدر�شة بداأ يت�شل بال�شحافة، ويكتب لها، وعكف اأي�شً
يف  الإنكليز  علماء  كبار  على  خاللها  من  ف  وتعرَّ اأتقنها،  حتى  الإنكليزية 
ع�شره، وترجم عدًدا من ن�شو�شهم، كما ترجم �شعًرا بع�ض اأعمال ال�شعراء 
الفرتة  تلك  ويف  �شك�شبري))(.  �شعر  خا�ض  وب�شكل  العربية،  إىل  االإنكليز 
نف�شها بداأ يكتب بواكري مقالته يف التف�شري، وين�شرها يف ال�شحف املحلية)3(.

للتف�شري،  مدر�ًشا  طنطاوي  ال�شيخ  ُعنيِّ  ))9)م(،  )9)3)هـ/  �شنة  ويف 
يف  حما�شًرا  بعد  فيما  وُعنيِّ  فيها،  تخرج  التي   َّ العلوم« »دار  مبدر�شة  واحلديث 
 - اليوم  القاهرة  جامعة  اأي   - امل�شرية  اجلامعة  يف  والأخالق«  العربية  »الفل�شفة 

انظر: زكي حممد جماهد، املرجع ال�شابق، )/ 8)3.  )((
انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، )/ 60).  )((

انظر: اأنور اجلندي، تراجم الأعالم املعا�شرين، مرجع �شابق، �ض )8).  )3(
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تقلَّبت  ثم  3)9)م())(.   -  (9(( )33)هـ/   -  (330( الدرا�شي  العام  يف 
القاهرة  وجامعة  العلوم،  دار  التعليم يف  من  فاأُق�شي  ب�شيخنا طنطاوي،   الأحوال 
�شنة ))33)هـ/ 4)9)م(، ب�شبب ن�شاطه الوطني املناه�ض لالحتالل الإنكليزي 
اأخرى  مرة  وعاد  طالبه،  بني  احلرية  ومعاين  الوطنية،  وح  الرُّ باإثارة  اتهمه  الذي 
ملل،  اأو  كلل  دون  وكتبه  مقالته  ون�ْشر  ر�شالته،  تابع  الثانوي حيث  التعليم  اإىل 
غري اآبه باأعدائه املرتب�شني به من الإنكليز، ومل يتوقف عن العمل الوطني، ففي 
خالل اأحداث ثورة )337)هـ/ 9)9)م(، داهمت قوات ال�شرطة منزله، وقامت 
اإ�شراره على  ب�شبب  �شلطة الحتالل، و�شيقوا عليه  باأمر من  بتفتي�ض حمتوياته 
ن�شر �شل�شلة مقالٍت له يف جريدة احلزب الوطني حتت عنوان: »الأمم امل�شتعَبدة 

وكيف ُتقاِوم؟«))(.

َ جوهري ن�شاطه على العمل العلمي والرتبوي،  ر ال�شيخ طنطاوي ْمل يق�شِ
بل اقتحم اأي�ًشا ميادين العمل الجتماعي العام، من خالل م�شاركاته العديدة، 
التي  الإ�شالمية«  الأخوة  »جماعة  اأ�ش�ض  حيث  العامة،  اجلمعيات  يف  واملتميزة 
كانت ت�شم يف ع�شويتها عدًدا كبرًيا من الطالب امل�شلمني، وب�شكل خا�ض من 
وكان  فيها،  الديني  تعليمهم  ملتابعة  م�شر  اإىل  وفدوا  الذين  اآ�شيا  و�شرق  جنوب 

اأحمد عبد احلليم عطية، الدر�ض  انظر حتلياًل مل�شمون حما�شرات ال�شيخ طنطاوي يف اجلامعة امل�شرية عند:   )((
امل�شلم  الأهلية، جملة  اجلامعة  الفيل�شوف يف  ال�شيخ  قراءة يف حما�شرات  طنطاوي جوهري:  عند  الفل�شفي 

املعا�شر، ال�شنة 3)، العدد 90، 9)4)هـ/ 999)م، �ض 59 - 78.
انظر اجلندي، تراجم الأعالم املعا�شرين، مرجع �شابق، �ض )8).  )((
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ًوا بارزا يف »جمعية ال�شبان  ً ع�شًوا يف جمعية »الرب والإح�شان« اخلريية، وكان ع�ش
امل�شلمني«، و�شاهم يف اإن�شاء »جمعية املوا�شاة الإ�شالمية«، وتوىل رئا�شتها مدة من 
وحية«))(، هذا دون اأن نن�شى  الزمن، كما كان ع�شًوا موؤ�ش�ًشا يف »دائرة القاهرة الرُّ
الإ�شارة اإىل م�شاركته الفعالة يف الن�شاطات الدعوية والرتبوية جلماعة »الإخوان 
وقتئذ  ومتتاز  الوقت،  ذلك  يف  والتكوين  ٍأة  الن�شا حديثة  كانت  التي  امل�شلمني« 
اجلامعات، وهو  بال�شباب وخ�شو�ًشا طالب  الرتبوي والهتمام  باجلانب  بالعناية 
ّ جل اهتمامه. حيث كان يلقي درو�ًشا يف التف�شري  ُ الأمر الذي كان يوليه جوهري
يف املركز العام للجماعة، كما كان اأول رئي�ض حترير لأول جملة اأ�شدرها الإخوان 
اإىل عام )357)هـ/ 938)م())(. وقد  امل�شلمون من عام ))35)هـ/ 933)م( 
عر�ض عليه ال�شيخ ح�شن البنا )4)3) - 368)هـ/ 906) - 949)م( اأن يكون 
البنا،  ال�شيخ ح�شن  وبايع  يكون ع�شًوا،  اأن  واآثر  فاعتذر،  للجماعة،  عاما  ًّمر�شدا  ً
وظل على بيعته حتى وافاه اأجله.كما كان يحر�ض على اإلقاء املحا�شرات الدينية 
والعلمية، وبالذات املحا�شرات التي ُتظهر التوافق بني الدين والعلم يف اجلمعيات 
العامة، واملوؤ�ش�شات التعليمية، وكان يحر�ض على اإدراج معظم هذه املحا�شرات 

يف تف�شريه، اإذا وجد اأية منا�شبة ت�شاعده على هذا الإدراج، ولو كانت بعيدة)3(.

انظر: عبد العزيز جادو، ال�شيخ طنطاوي جوهري: درا�شة ون�شو�ض، القاهرة، دار املعارف، د.ت، �ض40.  )((
انظر: حممود عبد احلليم، الإخوان امل�شلمون اأحداث �شنعت التاريخ: روؤية من الداخل، الإ�شكندرية: دار   )((
الدعوة، د.ت، �ض83) - 87). وانظر اأي�ًشا: حممد فتحي �شعري، و�شائل الإعالم املطبوعة يف دعوة الإخوان 

امل�شلمني، ط)، جدة، دار املجتمع، 405)هـ/ 985)م، �ض05) - 07).
انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، )/ 94).  )3(
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الأمة  نه�شة  �شبيل  يف  والعلم  الفكر  ميادين  كل  يف  طويل  كفاح  وبعد 
وتقّدمها، وبناء عامل وجمتمع اإن�شاين فا�شل، فا�شت ُروح ال�شيخ اإىل بارئها تعاىل 
اهلل  رحمه  940)م،  يناير  ))من  املوافق  358)هـ  عام  من  احلجة  ذي  اأول  يف 

تعاىل. 

ثالًثا: النتاج العلمي وكيفية تلقيه

ّ تراثا فكريا قيما، يكاد ي�شكل وحده مكتبة كبرية،  ً ًّ ً ترك لنا ال�شيخ طنطاوي
كتابًا يف  ثالثني  ال�شحفية، حوايل  املقالت  ع�شرات  اإىل  بالإ�شافة  لنا  ترك  فقد 
ميادين الرتبية والتعليم، واللغة والآداب، والفل�شفة، وال�شيا�شة، والتاريخ، والعلوم، 
لنا من خالل  وميكن  املتوهجة،  الإ�شالحية  ُروحه  فيها جميًعا  ت�شيع  والتف�شري، 
الكربى  الإ�شالحية  امل�شاغل  اأن نقف على  املوؤلفات  املوجز لأهم هذه  العر�ض 

التي �شكلت حمور اهتمامات جوهري.

حيث ميكن ت�شنيف معظم هذه املوؤلفات وفق الرتتيب املو�شوعي التايل:

موؤلفات دينية علمية: مزج فيها احلديث عن العلوم الكونية، واملكت�شفات ( ))
العلمية بالآيات القراآنية الكرمية، وحاول من خاللها اإعادة فهم الدين يف 
�شوء التطورات العلمية احلديثة، ووفق ظروف ومقت�شيات الع�شر احلديث 
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ب�شكل ي�شمن لالإ�شالم دوره احليوي والفاعل يف بناء واإدارة عملية النه�شة 
والتقدم يف العامل الإ�شالمي، ومنها:

• ُ النظر يف الكون بهجة احلكماء وعبادة الأذكياء، طبع للمرة الأوىل 	 جواهر العلوم:
ُ ثم طبع للمرة الثانية �شنة ))33)هـ/ 3)9)م(.  �شنة )9)3)هـ/ )90)م(،
وهذا الكتاب هو اأول موؤلفاته، وقف فيه على كثري من حقائق الكون التي 
اكت�شفها العلم احلديث، وقرنها بذكر ما يتعلق بها من الآيات القراآنية. وقد 
كتب طنطاوي هذا الكتاب على �شكل رواية اأدبية ليقربه من نفو�ض وعقول 
طلبة املدار�ض، ونابتة اجليل اجلديد ب�شكل عام، ونظًرا لأهمية هذا الكتاب 
فقد قررته وزارة املعارف امل�شرية يف ذلك الوقت على طالب املدار�ض))(. 

• 906)م(، 	 )4)3)هـ/  �شنة  طبع  والعلوم،  القراآن  بجواهر  املر�شع  التاج 
ر اآية من  وهو يحتوي على اثنتني وخم�شني جوهرة، كل جوهرة منها تف�شِّ
اأهدى  وقد  احلديثة.  العلمية  الكت�شافات  �شوء  يف  الكرمي  القراآن  اآيات 
اليابان  موؤمتر  إىل  اا  أي�ًش وقدمه  اليابان،  ا  ميكادو إىل  هذا  كتابه  اجوهري 
مبادئ  فهم  على  اليابانيني  لي�شاعد  906)م(،  )4)3)هـ/  عام  الديني 
على  احلديثة  املدنية  مقت�شيات  مع  ان�شجامه  لهم مدى  ويبني  الإ�شالم، 
اأي�ًشا  الكتاب  هذا  انت�شر  وقد  لهم.  ديًنا  الإ�شالم  يختاروا  اأن  منه  اأمٍل 
يف تركيا، واإيران، ورو�شيا، وال�شني بعد اأن ُترجم اإىل لغات هذه البالد. 

املرجع ال�شابق، 4/ 68).  )((
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اأفكار  من  التعليمي  نظامها  تطوير  يف  ال�شينية  ترك�شتان  ا�شتفادت  وقد 
الأوردية  اللغة  اإىل  الكتاب  هذا  ترجم  وقد  فيه.  جوهري  ُومقرتحات 
ال�شني  يف  وتداوله  ن�شره  ومت  رو�شيا،  يف  القازانية  اللغة  واإىل  الهند،  يف 
ويف  وتركيا،  واإيران،  واإندوني�شيا  وماليزيا  واأفغان�شتان،  ورو�شيا،  واليابان 
الثانية  للمرة  الكتاب  هذا  طبع  جوهري  اأعاد  اإفريقيا))(.  �شمال   بالد 

عام ))35)هـ/ 933)م(. 

• ُم(، ثم طبع للمرة 	 ُ طبع للمرة الأوىل عام )0)3) هـ/ )90) جمال العامل
الثانية عام )9)3)هـ/ ))9)م(، وهو عبارة عن �شل�شلة من الدرا�شات يف 
احليوان والطري واحل�شرات والهوام، مقرونة مبا يتوافق معها من اآيات القراآن 

الكرمي.

• ))34)هـ/ 3)9)م(، 	 �شنة  الثانية  للمرة  طبع   ،  ُ الع�شرية والعلوم  القراآن 
دعا فيه جوهري امل�شلمني اإىل الإقبال على درا�شة العلوم الكونية احلديثة؛ 
كبرًيا  اهتماًما  اأبدى  الذي   - الكرمي  القراآن  ر�شالة  م�شتوى  على  ليكونوا 
وحتى   - بدرا�شتهما  واأمر  اآياته،  من  كثري  يف  والطبيعة  الكون  بدرا�شة 

نقل جوهري على ل�شان اأحد الطلبة الآ�شيويني ما ن�شه: »اإن التاج املر�شع ملا و�شل اإىل اليابان اأكبَّ امل�شلمون   )((
اليابانيون الذين اأ�شلموا من ربع قرن باإر�شاد امل�شهور عبد الر�شيد اإبراهيم ال�شياح على قراءته، والآن يف اليابان 
على ما �شمعت من بع�ض الثقات اأكرث من ع�شرين األف م�شلم ياباين، ف�شار هذا الأثر النفي�ض )ُدوَلًة( اأي 
تتداوله الأيادي، واأثر يف زيادة حمبتهم لدينهم، والآن ينت�شر الدين الإ�شالمي بتاأثري ترجمة هذا الأثر انت�شاًرا 

وا�شع النطاق«. اجلواهر، ))/ 96). وانظر، طنطاوي جوهري، نه�شة الأمة وحياتها، الطبعة احلالية، �ض 35.
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ي�شتحقوا بذلك �شرف قيادة الب�شرية اإىل ما فيه رفعة �شاأنها. وقد ُترجم هذا 
الكتاب اإىل اللغة املالوية املنت�شرة يف ماليزيا واإندوني�شيا))(. 

• ُميزان اجلواهر يف عجائب هذا الكون الباهر، طبع �شنة )8)3)هـ/ 900)م(، 	
ويقع الكتاب يف حوايل 70) �شفحة.

موؤلفات دينية فل�شفية: دعا فيها اإىل درا�شة نظام الكون، وبناء نظام الأمم ( ))
َوْفَقه، حتى يحّل العدل وال�شالم واملحبة بني ال�شعوب.

• ُالزهرة يف نظام العامل والأمم، طبع �شنة )))3)هـ/ 904)م(، ثم طبع مرة 	
ثانية �شنة )5)3)هـ/ 906)م(. وهذا الكتاب يتناول درا�شة عامل الزهور 
هذا  تطبيق  يحاول  ثم  فيهما،  النظام  طبيعة  اكت�شاف  ويحاول  والنبات، 
النظام على الأمم. وهو يف الأ�شل عبارة عن ترجمة عن اللغة الإنكليزية 
علماء  م�شاهري  أحد  ا،  لوبك( جون  )ال�شري  اإيفربي  اللورد  موؤلفات  لأحد 
له  ترجم  الذي  املوؤلف  وهو  ع�شر،  التا�شع  القرن  يف  اإنكلرتا  يف  الطبيعة 

طنطاوي الكثري من الن�شو�ض، واأدرجها يف تف�شريه.

• ُالمية العليا، طبع �شنة )3)3)هـ/ 905)م(. 	 أو احلكمة الإ�ش انظام العامل والأمم 
إىل مدر�شة �شاكنة اجلنان والدة اخلديوي عبا�ض با�شا الأول.  ا هدية  ّقدمه جوهري

انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، ))/ 7.  )((



حازم زكريا حميي الدين
3030

وقد ُترجم اإىل اللغة الهندية، والفار�شية وانت�شر انت�شاًرا طيًبا بني م�شلمي الهند 
واأفغان�شتان))(. 

• طبع 	 ثم  )))3)هـ/ 903)م(.  عام  الأوىل  للمرة  طبع   ،ُ والإ�شالم النظام 
الكتاب يف الأ�شل عبارة عن  ثانية عام ))33)هـ/ 3)9)م(. كان هذا 
جمموعة مقالت ن�شرها طنطاوي يف جملة »املوؤيد« ذات الجتاه الإ�شالمي، 

وقد ُترجم هذا الكتاب اإىل اللغتني الرتكية، والأردية. 

• ُ، طبع يف مطبعة 	 بهجة العلوم يف الفل�شفة العربية وموازنتها بالعلوم الع�شرية
م�شطفى البابي احللبي، يف القاهرة، دون تاريخ ن�شر، حتدث فيه عن ن�شاأة 
امل�شلمني  واإ�شهامات  عناية  مدى  وعن  اليونان،  عند  وتطورها  الفل�شفة، 

بالفكر الفل�شفي، وحاول فيه بكل قوة التوفيق بني الفل�شفة والدين.

• ُفية يف اجلغرافية الطبيعية، طبع يف مطبعة الفنون 	 اأ�شل العامل: مباحث فل�ش
اجلميلة بالإ�شكندرية، دون تاريخ ن�شر.

• عرفتها 	 التي  الفل�شفية  العلوم  خمتلف  فيه  در�ض  الفل�شفة،  اإىل  املدخل 
احل�شارتان اليونانية والإ�شالمية عن طريق املقارنة بينهما. 

• كتاب الرتبية للحكيم الأملاين كانْْت، �شدر عن املطبعة ال�شلفية، القاهرة، 	
عن  وزيادة  بت�شرف  طنطاوي  ال�شيخ  ترجمه  936)م(،  )355)هـ/  عام 

انظر: املرجع ال�شابق، ))/ 95).  )((
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ْت�َشْرتون عن الأملانية.  اآنِّْت  بها الآن�شة  التي قامت  له  الرتجمة الإنكليزية 
وقد اأعاد ن�شر هذه الرتجمة ب�شكل كامل تقريًبا يف تف�شريه))(.

موؤلفات مدر�شية وتربوية واأخالقية واأدبية:( 3)
• األفه، 	 898)م(،  )6)3)هـ/  طبع   ،ُ النحوية الطرق  يف  اجلوهرية  الفرائد 

�شه لطالبه يف مدر�شة دار العلوم. ودرَّ

• ُ، طبع �شنة )))3)هـ/ 904)م(، وهو كتاب يف 	 جواهر التقوى يف الأخالق
علم الأخالق در�شه لطالبه يف دار العلوم.

• يف 	 ال�شعادة  مطبعة  عن  الثانية  الطبعة  �شدرت  والتعريب،  ال�شعر  جوهرة 
القاهرة، دون تاريخ ن�شر، يحتوي هذا الكتاب - بالإ�شافة اإىل بع�ض الق�شائد 
التي كتبها طنطاوي نف�شه، ون�شرها على �شفحات بع�ض املجالت الأدبية 

يف ع�شره - على اأ�شهر ما ترجمه طنطاوي عن اأ�شهر �شعراء الإنكليز))(.

• ُ، طبع �شنة )8)3)هـ/ 0)9)م(، و�شعها 	 مذكرات يف اأدبيات اللغة العربية
لطالبه يف املدر�شة اخلديوية.

انظر: املرجع ال�شابق، 8)/ 09) - 6)). يقول اأحمد عبد احلليم عطية عن هذه الرتجمة: »واأعتقد اأنه اأول   )((
من نقل كانْْت اإىل العربية ا�شتجابًة لطلٍب من جملة النه�شة الن�شائية، ليكتب �شيًئا يتعلق برتبية الن�ضء، وطرق 
الفل�شفي عند طنطاوي  الدر�ض  بها لإعداد جيل �شالح«،  الإملام  الأمم  التي على  واملبادئ  الأطفال،  معاملة 

جوهري، مرجع �شابق، �ض )5. وانظر حتليله لهذه الرتجمة يف، املرجع ال�شابق، �ض)8 - )8.
اأفكارهم  خدمة  يف  �شعرهم  وظفوا  الذين  ال�شعراء  من  كان  جوهري  طنطاوي  ال�شيخ  اأن  النقاد  بع�ض  يرى   )((

الإ�شالحية. انظر: عبد العزيز جادو، ال�شيخ طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض 03) - 04).
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ر�شائل يف م�شائل متفرقة:( 4)
• ر�شالة القول ال�شواب يف م�شاألة احلجاب، وهي عبارة عن ثالثة مقالت 	

حاور وناق�ض فيها جوهري اآراء قا�شم اأمني يف كتابه »حترير املراأة«.

• 5)9)م(، 	 )333)هـ/  عام  الإ�شكندرية،  يف  طبعت  الهالل،  يف  ُالة  ر�ش
ُترجمت اإىل اللغة الهندية، والرتكية، والقازانية )لغة اأغلب م�شلمي رو�شيا(.

• ُة روحية حدثت 	 براءة العبا�شة اأخت هارون الر�شيد، وتروي هذه الر�شالة ق�ش
بطنطاوي  ات�شلت  الر�شيد  هارون  روح  ُأن  ا مفادها  جوهري،  طنطاوي  مع 
مما  العبا�شة  اأخته  تربئة  منه  وطلبت  ))9)م(،  )340)هـ/  �شنة  جوهري 

ُن�شب اإليها من عالقة �شيئة مع جعفر الربمكي! 

• ر�شالة عني النملة، عر�ض فيها اآخر الكت�شافات العلمية التي ُتظهر اإبداع 	
اخلالق يف تركيب عني النملة. 

• �شنة 	 طبعت   ُ  النبي  اأزواج  تعدد  حكمة  يف  العجيب  ال�شر 
يف  الو�شع  تتناول  مقالة  اأي�ًشا  الر�شالة  هذه  ويف  )333)هـ/5)9)م(، 
ُ، وقد ترجمت اإىل   الأحاديث النبوية، و�شبب الكذب على ر�شول اهلل

اللغة الأوردية، وُطبعت مرتني يف عام واحد.
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• املو�شيقى العربية، طبعت يف �شنة ))33)هـ/ 4)9)م(، مع اأن هذه الر�شالة 	
عبارة عن بحث يف املو�شيقى فاإن كل ما فيها هو بحوث يف الكيمياء، حيث 

اأثبت جوهري بالقوانني الكيميائية اأنَّ هذا الكون اإْن هو اإل مو�شيقى.

• جمموعة ر�شائل تت�شمن الر�شائل التالية: احلكمة واحلكماء، ما املق�شود 	
من هذا العامل؟، وجهة العامل واحدة، هي النظام العام، قطع �شعرية معربة عن 

الإنكليزية، ق�شائد �شعرية. ُطبعت هذه الر�شائل عام) 333)هـ/ 5)9)م(.

• �شوانح اجلوهري، مطبوع يف م�شر، دون تاريخ ن�شر، وهو عبارة عن مذكرات 	
يومية له، ر�شد فيها كثرًيا من م�شاهداته وجتاربه واأحداث حياته اليومية، 
والرتبوية،  ال�شيا�شية  بالأمور  تتعلق  ذاتية  اأفكار  من  بباله  يطوف  كان  وما 

و�شوؤون الأمم و�شبل نه�شتها))(.

العلمي  م�شروعه  عنا�شر  غريها  من  اأكرث  حوت  التي  موؤلفاته  اأهم  ولعل 
والإ�شالحي، هي الكتب التالية، ف�شاًل عن كتابه »نه�شة الأمة وحياتها«، الذي 

�شنتناوله بالتف�شيل فيما بعد:

الدينية،  الثقافة  مكتبة  القاهرة،  واملعربة،  العربية  املطبوعات  معجم  �شركي�ض،  اإليان  يو�شف  انظر:   )(( 
اجلامعة  من�شورات  بريوت،  الأدبية،  الدرا�شة  م�شادر  داغر،  اأ�شعد  يو�شف   .((44  -  ((43  /( ت،   د. 
النه�شة  القاهرة، مكتبة  الإ�شالمي، ط)،  القامو�ض  اهلل،  اأحمد عطية  اللبنانية، 983)م، )/ 76) - 78). 
امل�شرية، 976)م، 4/ 543. عبد العزيز جادو، ال�شيخ طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض 0) - 39. اأحمد 

عبد احلليم عطية، الدر�ض الفل�شفي عند طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض49 - 56.
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• برحلة 	 املوؤلف  فيها  قام  فل�شفية،  روائية  بطريقة  و�شعه  الإن�شان؟))(،  اأين 
املجتمع  وبناء  العاملي،  ال�شالم  اإىل  خاللها  من  دعا  للكواكب،  خيالية 
م طنطاوي كتابه هذا اإىل موؤمتر الأجنا�ض الذي  الإن�شاين الفا�شل، وقد قدَّ

انعقد يف لندن �شنة )9)3)هـ/ ))9)م())(. 

وقد �شرح فيه فكرة مركزية من اأفكاره الإ�شالحية التي رددها مراًرا وتكراًرا 
يف تف�شريه وكتبه الأخرى، خال�شتها اأنَّ �شبب �شقاء الب�شرية ووقوعها يف احلروب 
واملنازعات، هو خروج ومترد الب�شر على �شروط النظام العام، ومقت�شيات العدل 
القائمة على قاعدة احلب والتكامل التي تعم الكون باأ�شره، والتي يجب اأن ت�شمل 
يتجزاأ من  اإل جزٌء ل  الإن�شان ما هو يف حقيقة الأمر  الإن�شان؛ لأن عامل  عامل 
الكون ال�شامل الذي خلقه اهلل تعاىل؛ لذلك فال منجاة للب�شر ول خال�ض لهم 
اإل بالعودة اإىل اإ�شاعة ُروح العدل والنظام والتكامل عن طريق التعاون، وتبادل 
املنافع وامل�شالح امل�شروعة بينهم كما هو الأمر بني �شائر الكائنات يف هذا الوجود، 

واإل فاإن الدمار والهالك هو الذي ينتظر نوع الإن�شان على هذه الأر�ض. 

ُن�شر هذا الكتاب اأول مرة عام )0)9)م(، ثم اأعادت دار املعارف طباعته �شنة )3)9)م(، يف )7) �شفحة.   )((
ي�شري اأحمد عبد احلليم عطية يف حتليله القيم لكتاب »اأين الإن�شان؟«، اإىل اأن طنطاوي جوهري قد ا�شتلهم يف 
كتابه هذا حماولة الفيل�شوف الأملاين كانْْت »م�شروع لل�شالم الدائم«، من جهة، والعلوم الريا�شية من جهة 

اأخرى. انظر: اأحمد عبد احلليم عطية، الدر�ض الفل�شفي عند طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض 54.
انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، 3/ 0)).  )((
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وبكلمة اأخرى فقد دعا جوهري القائمني على ت�شريف �شوؤون الجتماع 
لجتماعهم  نظاٍم  بناء  على  العمل  اإىل  والفكر  ال�شيا�شة  رجال  من  الإن�شاين 
وائتالف،  نظام  من  عليه  هو  مبا  الكون،  نظام  مع  متطابًقا  يكون  ب�شكٍل  الب�شري 
وان�شجام وتكامل، فهو يرى اأن عامل الإن�شان جزٌء من الكون، فال ي�شلحه اإل ما 
نن الكونية،  اأ�شلح الكون من حوله اأي النظام التام، واملحافظة على القوانني، وال�شُّ
الب�شرية  فم�شري  الكون.  لنظام  اليونان  ت�شمية  بالعدل على غرار  ي�شميه  ما  وهو 
والتفاعل  املحبة  ُروح  واإ�شاعة  والنظام  العدل  حتقيق  على  قدرتها  مبدى  مرهون 

ال�شوي فيها على م�شتوى الأفراد واملجتمعات والأمم))(. 

ويف احلقيقة، فقد لقي هذا الكتاب اإعجابًا وا�شتح�شانًا كبريين من فال�شفة 
الغرب وكّتابه الذين اأدركوا احلاجة الكبرية ملثل هذه املوؤلفات يف الوقت الذي 
كانت تدلف فيه الب�شرية اإىل اأح�شان احلرب العاملية الأوىل، التي جلبت الويالت 

والبوؤ�ض اإىل الب�شرية.

فها هو امل�شت�شرق الفرن�شي البارون كارا دي فو يتحدث عن هذا الكتاب، 
وعن �شاحبه، فيقول: »وكتاب )اأين الإن�شان؟( هذا، و�شعه املوؤلف بهيئة رواية 
فل�شفية �شيا�شية. فهو يف هذا ي�شبه الفارابي من حيث اأ�شل الفكرة، وابن طفيل 
الأ�شلوب.. و�شف  الفكر وجمال  دقة  واملنهج، فجمع بني  الأ�شلوب  من حيث 

انظر: حممد رجب البيومي، النه�شة الإ�شالمية يف �شري اأعالمها، القاهرة، جممع البحوث الإ�شالمية، 980)م،   )((
�ض )0) - 03).
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الأ�شتاذ اجلمعية الإن�شانية و�شًفا ل ي�شرفها بالكمال، بل اأظهر نقائ�شها، واأبان �شوء 
اأفعالها، واأخذ ي�شدي ن�شائح ويبدي حجًجا للتئام الأمم واحتاد الدول. بل يطلب 
ما فوق ذلك، وهو احلب والإخال�ض العام، واملثل الأعلى يف ذلك، ويتمنى كما 
متنى الفارابي اأن تكون الدول جميعها موؤ�ش�شة نظامها على احلب العام، وتبادل 
املنافع... ومن عجب اأن املوؤلف طبع هذا الكتاب �شنة 0)9)، وتنباأ فيه بطريق 
ِحَكمّي �شعريٍّ مبا جرى بعد ذلك باأربع �شنني وهو احلرب الكربى... فمثل هذا 
تفكري  من  الناجت  الفكرة،  ال�شامي  املادة،  الغزير  وعلًما،  حكمة  اململوء  الكتاب 
عميق، وبحث يقلُّ نظريه، يدعو دعوة حارة اإىل �شعادة الأمم اأجمعني، ويدعو اأي�ًشا 

باحلما�شة ال�شديدة اإىل التجديد العام، وهو مفخرة مل�شر والإ�شالم«))(. 

• ا�شتحوذت 	 التي  اجلوانب  رئي�ًشا من  الكتاب جانًبا  ميثل هذا  الأرواح))(: 
الفكر  هذا  و�شبغت  جوهري،  طنطاوي  تفكري  جممل  على  هيمنت  بل 

ب�شبغتها العامة. 

البابي  م�شطفى  مطبعة  القاهرة،  العام، ط)،  ال�شالم  يتحقق  وكيف  ال�شيا�شة  اأحالم يف  طنطاوي جوهري،   )((
احللبي واأولده، 354)هـ/ 935)م، املقدمة، �شفحة: ى، ك. وقد قّرظ هذا الكتاب )يف املقدمة، �شفحة: د – ذ( 
بالإ�شافة اإىل البارون كارا دي فو، كلٌّ من جوزيف �شاخت، وهاملتون جيب، و�شانتالنا الإيطايل، واجلمعية 

الآ�شيوية الفرن�شية.
ظهر هذا الكتاب لأول مرة عام )8)9)م(، ثم ُطبع ثانية عام )0)9)م(، ثم ُطبع للمرة الثالثة يف حياة جوهري   )((
ظ هذا الكتاب ال�شيخ ال�شويف يو�شف الدجوي. انظر:  �شنة 935)م، وهي الطبعة التي اأعود اإليها هنا. وقد قرَّ

طنطاوي جوهري، الأرواح، ط3، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى، 350)هـ/ )93)م.
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حاول ال�شيخ يف كتابه هذا اإثبات عامل الأرواح، وا�شتح�شار اأرواح املوتى، 
اإثبات  فيه  وحاول  �شوؤونهم،  يف  والتدخل  الب�شر،  خماطبة  على  قدرتها  واإثبات 
 ، وحية، ف�شاًل عن اإثبات وجود اهلل وحي، وكل اأبعاد الطاقة الرُّ الك�شف الرُّ
ما  مع  تن�شجم  تاأويلية  روؤية  واجلن، �شمن  واملالئكة  والنار،  واجلنة  القيامة،  ويوم 
الغرب))(. وب�شكل عام، فقد حاول يف  وحية يف  الرُّ البحوث  نتائج  اأ�شفرت عنه 
تاأويل ن�شو�ض الكتاب وال�شنة، وقراءة الرتاث ال�شويف يف الإ�شالم،  كتابه هذا 
وب�شكل خا�ض اأفكار الغزايل والرازي واإخوان ال�شفا ب�شكل يتوافق مع النظريات 
الكتاب كان  ولعله يف هذا  الغرب يف ع�شره.  التي ظهرت يف  وحية احلديثة  الرُّ
ماأخوًذا ومنبهًرا بالكت�شافات الغربية احلديثة يف هذا املجال التي اأظهرت توافًقا 
ا مع مقررات العقيدة الإ�شالمية، فاأراد اأن يوظفها يف م�شروعه اخلا�ض،  ولو ظاهريًّ
اإقناع مثقفي ع�شره املنبهرين بالغرب وح�شارته املادية، ب�شرورة العودة اإىل  وهو 
الإميان، والتم�شك بالإ�شالم الذي اأثبت الفكر الغربي نف�شه اأهم ثوابته العقدية 

التي تخلخلت الثقة بها يف نفو�ض هوؤلء املثقفني))(. 

انظر على �شبيل املثال ما قاله يف الفقرة التي عنونها بـ »معجزات القراآن التي ظهرت مطابقة ملا تقدم عند بع�ض   )((
علماء الن�شارى الذين حدثوا الأرواح«، الأرواح، �ض 83) - 88). وانظر تاأويله اأي�ًشا للعذاب والنعيم بعد 

املوت، �ض 97) - 308.
يقول طنطاوي جوهري: »هذا كالم الأرواح، وقد األفت كتابًا يف هذا ال�شدد �شميته )كتاب الأرواح(، وقد   )((
اأ�شرت اإليه يف هذا التف�شري من قبُل، وهذا من اأعظم معجزات القراآن، وكيف يوافق الك�شف، والعلم احلديث 
ما جاء يف القراآن الكرمي، ويك�شف الغام�ض من عجائب هذه العوامل الغائبة عنا، وكيف تنطق الأرواح اليوم 

بنف�ض ما �شرحه نبينا ، وما جاء يف القراآن«. اجلواهر، 4/ 55). وانظر اأي�ًشا: )/ 73) - 74).
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• اأحالم يف ال�شيا�شة وكيف يتحقق ال�شالم العام))(: كتبه باللغة الإنكليزية 	
مبا�شرة، ثم ترجمه بنف�شه اإىل العربية عام )354)هـ/ 935)م(. وهو يف هذا 
الب�شر جميًعا،  العام بني  ال�شالم  اأفكاره ب�شرورة  الكتاب مي�شي يف �شرح 
اإىل  النا�ض  فدعا  حيوانية،  مدنية  اأ�شبحت  اليوم  مدنية  اأن  فيه  واأو�شح 
ة التي يقوم فيها ال�شالم على املحبة ال�شاملة، وتبادل املنافع  الإن�شانية احلقَّ

بني جميع الب�شر على اختالف اأديانهم واأوطانهم واأعراقهم. 

وفاته،  ُقبيل  اأي  939)م(،  )358)هـ/  �شنة  طنطاوي  ال�شيخ  تقّدم  وقد 
بطلب �شخ�شي منه اإىل جلنة نوبل لنيل جائزة نوبل العاملية لل�شالم، وقد اعتمد 
يف طلبه هذا ب�شكل اأ�شا�شي على كتابيه »اأين الإن�شان؟« و»اأحالم يف ال�شيا�شة«؛ 
نظًرا لأنهما ي�شمان اأفكاره يف �شبيل حتقيق ال�شالم العاملي. وقد دعم طلبه هذا 
م�شطفى م�شرفة عميد كلية العلوم يف جامعة القاهرة اآنذاك، وعبد احلميد �شعيد 
لكن  م�شر.  يف  امل�شلمني  ال�شبان  جلمعية  العام  الرئي�ض  امل�شري،  الربملان  ع�شو 
اأ�شبق، حيث توفاه اهلل تعاىل قبل �شدور قرار جلنة نوبل،  اإرادة اهلل تعاىل كانت 

وبذلك ذهب حقه بنيل اجلائزة؛ لأنها ل مُتنح اإل لالأحياء من املر�شحني))(.

• اجلواهر يف تف�شري القراآن الكرمي امل�شتمل على عجائب بدائع املكّونات وغرائب 	
الآيات الباهرات: وهو اآخر موؤلفات ال�شيخ طنطاوي، واأهمها، وميكن اعتباره 

طبعته مطبعة م�شطفى البابي احللبي واأولده مب�شر، �شنة 935)م، يف 09)�شفحات.  )((
انظر: عبد العزيز جادو، ال�شيخ طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض 93 - 94.  )((



تقدمي
3939

خال�شة عامة جامعة ومرّكزة لكل الأفكار التي اأفنى عمره كله يف �شبيل 
درا�شتها ون�شرها بني النا�ض، اإذ �شمنه الكثري من كتاباته ور�شائله التي األفها 
�شابًقا. وقد ُطبع يف حياته بني عامي ))34)ـ 354)هـ/ ))9)ـ 935)())(. 

هو  التف�شري  هذا  من  الرئي�ض  هدفه  اأن  تف�شريه  مقدمة  يف  جوهري  اأعلن 
تفهيم امل�شلمني العلوم الكونية، وحثهم على الإقبال عليها، والتفوق يف درا�شتها، 

كمقدمة �شرورية ل�شتئناف املدنية الإ�شالمية املجه�شة))(. 

اجلن�ض  وترقية  الأمة،  جتديد  اأن  اإىل  اآخر  مكان  تام يف  بو�شوح  اأ�شار  وقد 
الب�شري ب�شكل عام هو الهدف الأخري من و�شع هذا التف�شري: »وع�شى اهلل اأن 
ُيجدد لهذه الأمة اأمرها، وُيرجع جمدها، ويرفع عنها ِنرَيها، ويجعلها رحمة للعاملني. 
اأر�شد  امل�شلمون  واأن يكون  الإن�شاين،  النوع  اإل رقي  اأريد بكتابي  اإين ل  اللهم 
يظلمون  ل  لهم  ورحمة  و�شادة  قادة  يكونوا  واأن  الإن�شان،  بني  واأ�شلح  العاملني، 
ول ُيظلمون«)3(. وبهذا نفهم اأن الغاية الإ�شالحية هي الغاية التي هيمنت هيمنة 
تامة على تف�شري »اجلواهر«. ومن هنا يحق لنا اأن ن�شتغرب كيف مت اإغفال درا�شة 

انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، 7)/ 85) - 86)، م�شاعد م�شلم اآل جعفر،   )((
حميي هالل ال�شرحان، مناهج املف�شرين، ط)، بغداد، دار املعرفة، 980)، �ض 60).

انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، )/ 3.  )((
املرجع ال�شابق، 5/ 87.  )3(



حازم زكريا حميي الدين
4040

وحتليل هذا التف�شري �شمن تفا�شري املدر�شة الإ�شالحية؟! وكيف متَّ ت�شنيفه يف 
مدر�شة التف�شري العلمي فقط؟! 

ويف احلقيقة، فقد مت ا�شتقبال هذا التف�شري ب�شيٍء من الفتور، واأحيانًا ب�شيء 
من الإعرا�ض والتجاهل يف م�شر، وبع�ض البالد العربية يف الأو�شاط الدينية ذات 
اإليه  ذهب  ما  اإىل  والإعرا�ض،  الفتور  هذا  �شبب  يعود  ورمبا  التقليدية))(،  الثقافة 
العلمية،  النظريات  �شوء  على  الكرمي  للقراآن  تف�شرٍي  من  �شديد  بحما�ض  ال�شيخ 
التي مل ت�شل هي نف�شها بعد اإىل درجة احلقائق العلمية، وما قام به من ح�شٍد 
التف�شريي  ال�شياق  وبني  بينها  ال�شلة  اإحكام  دون  تف�شريه  الكونية يف  للم�شائل 

الذي جاءت فيه. 

 وكذلك ميكن القول ب�شكل عام اإّن اأحد اأ�شباب �شعف ا�شتقبال تف�شري 
التقليدية،  الفئات  �شفوف  يف  الأخرى،  جوهري  كتب  معظم  ومعه  »اجلواهر«، 
وب�شكل خا�ض طالب العلوم ال�شرعية يف املوؤ�ش�شات الدينية الر�شمية، هو احل�شور 
وحوادثه  الأرواح  علم  وح�شور  فيها،  وم�شطلحاتها  والفل�شفة  للعلوم،  الكثيف 

يقول حممد ح�شني الذهبي: »ويظهر ملن يت�شفح هذا التف�شري اأن املوؤلف - رحمه اهلل - لقى الكثري من لوم   )((
العلماء على م�شلكه الذي �شلكه يف تف�شريه، مما يدل على اأن هذه النزعة التف�شريية مل تلَق قبوًل لدى كثري 
من املثقفني«. حممد ح�شني الذهبي، التف�شري واملف�شرون، ط)، القاهرة، دار الكتب احلديثة، 976)م، )/ 545 - 546. 
ا فيها على منع  وانظر الر�شالة التي وجهها طنطاوي جوهري اإىل عبد العزيز بن �شعود ملك جند واحلجاز، حمتجًّ

علماء بلده من ال�شماح لتف�شري اجلواهر من الدخول اإليها، اجلواهر، 5)/ 44) - 46).
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واأحواله فيها �شمن اإطار وروؤية فل�شفية عميقٍة �شيًئا ما))(، وهو الأمر الذي ا�شتفزَّ 
احل�ضَّ الديني العفوي الذي ل يطيق �شرًبا على الفل�شفة وجتريداتها، وهو مبنهجه 
هذا قد خالف ال�شيخ حممد عبده )ت 3)3)هـ/ 905)م( ))(، ومن قبله ابن ر�شد 
معريف  خطاأٌ  بالفل�شفة  الدين  خلط  باأن  �شّرحا  اللذْين  98))م(،  595هـ/  )ت 
نافع؛  اأمر  م�شتقل  ب�شكل  الفل�شفة  درا�شة  اأن  نف�شه، يف حني  الآن  ومنهجي يف 
ل �شرورة معرفية للعقل الإ�شالمي الباحث عن احلقيقة، وامل�شتك�شف  بل ي�شكِّ
للكون واآفاقه، اأما خلطها بالدين فهو مف�شٌد لها، وللدين نف�ِشه اإذ لكل منهما منهج 
ومو�شوع يخت�ض به دون الآخر، وم�شلحة الثنني تكمن يف تعاونهما دون اأي دمج 
اأو تداخل بينهما على م�شتوى املنهج اأو املو�شوع)3(. وهذا هو اخلطاأ الكبري الذي 
غالًيا،  اخللط  ثمن هذا  دفع  وقد  بالفل�شفة،  الدين  فيه جوهري عندما خلط  وقع 
اإليه نظرة ريبة و�شك، وبهذا  عندما زهد كثرٌي من القراء التقليديني فيه، ونظروا 
تقل�شت قاعدة قرائه ب�شكل عام، وعجز بالتايل عن تو�شيل ر�شالته الإ�شالحية 

كما كان يحب ويريد من خالل تف�شريه وبقية كتبه الأخرى ب�شكل عام.

انظر: حممد اإبراهيم �شريف، اجتاهات التجديد يف تف�شري القراآن الكرمي يف م�شر، ط)، القاهرة، دار   )((
الرتاث، )40)هـ/ )98)م، �ض))7 - ))7.

ذهب بع�ض الباحثني اإىل اعتبار ال�شيخ طنطاوي جوهري من مدر�شة ال�شيخ حممد عبده الإ�شالحية، انظر:   )((
عبد العزيز جادو، ال�شيخ طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض 46 - 49.

للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  بريوت،  ط)،  عبده،  حممد  لالإمام  الكاملة  الأعمال  عمارة،  حممد  انظر:   )3(
والن�شر، 980)، 3/ 363 قارن طبيعة روؤية حممد عبده للفل�شفة، ومنهج التعامل معها بجهود ابن ر�شد يف 
امليدان نف�شه، حممد عمارة، املوقع الفكري لبن ر�شد بني الغرب والإ�شالم، جملة اإ�شالمية املعرفة، ال�شنة 

الأوىل، العدد الثاين، 995)م، �ض 79 - ))).
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ويف هذا ال�شياق نف�شه، ميكن القول اإّن اأحد اأ�شباب حمدودية انت�شار موؤلفات 
جوهري بني �شفوف الفئات التقليدية، هو اأنها ن�شو�ٌض فاجاأت قراءها اآنذاك باجلمع 
بني املرجعية الإ�شالمية، ومرجعية غربية متثلت يف الرجوع للفل�شفة اليونانية والكثري 
من الكتب الأوربية يف جمال العلم والفل�شفة والتاريخ...، و�شادف اأنَّ املرجعية الغربية 
ل بالن�شبة للوعي اجلمعي الإ�شالمي - الذي يكتب من  يف ذلك الوقت كانت ُت�شكِّ
ُحكم  لذلك  ورموزه؛  ومقد�شاته،  اأر�شه،  وعلى  عليه  �شارًخا  اعتداًء   - وله  خالله 
بالإق�شاء والإهمال على تف�شري جوهري))(، وبع�ض كتبه الأخرى، و�شبب ا�شتمرار 
هذا الإق�شاء حتى على م�شتوى بع�ض النخبة املثقفة من امل�شلمني هو ا�شتمرار الظرف 
التاريخي املنتج للح�شا�شية والنفور من الغرب وثقافته، من خالل ا�شتمرار حدوث 
ظواهر اعتداء الغرب على البالد الإ�شالمية بني احلني والآخر حتت هذه احلجة اأو 

لحظ الباحث اأن كل التفا�شري احلديثة التي انفتحت على الثقافة الغربية وا�شتفادت منها لقت �شيًئا من   )((
الإهمال واحلذر من الفئات التقليدية التي تريد املحافظة على القدمي كما هو، هذا ف�شاًل عن ال�شبب الذي 
ذكرته يف البحث. هذا الكالم خا�ض بالفئات التقليدية اأما الفئات التي نالت ن�شيًبا من الثقافة احلديثة فقد 
رحبت بتف�شري اجلواهر وا�شتقبلته ا�شتقباًل طيًبا كما اأو�شحت ذلك يف كالمي الالحق، ويف جميع احلالت 
فاإنه ل ميكن اللجوء اإىل �شبب واحد يف�شر لنا كل احلالت الفكرية، فلكل حالة تف�شريها اخلا�ض بناء على 
ظروفها اخلا�شة بها؛ لذلك ل ي�شرتط يف نظري تعليل ظاهرة اإق�شاء تف�شري املراغي بنف�ض ال�شبب الذي عللت 
فيه ظاهرة اإق�شاء تف�شري طنطاوي جوهري من قبل الفئات التقليدية ح�شًرا، فتف�شري املراغي مل يلق النجاح 
املنتظر يف راأيي املتوا�شع لأن ال�شيخ املراغي كان ينتمي ملدر�شة ال�شيخ حممد عبده الإ�شالحية وكان يعد 
من  معظمهم  وهم يف  قبل  من  �شيخه  يعادي  كان  من  معاداة كل  عليه  الأمر جّر  وهذا  منا�شريه،  اأبرز  اأحد 
الفئات التقليدية، هذا ف�شاًل عن اأن ال�شيخ كان معروًفا بحبه لالجتهاد وحرية الراأي ومهاجمة التقليد، وهذا 
الأمر مل يكن يالقي قبوًل عند معظم التقليديني؛ فتم احلكم على تف�شريه والتعامل معه بناء على احلكم 
على �شخ�شيته الإ�شالحية؛ لذلك مت اإق�شاوؤه اإىل حد ما من قبل الفئات التقليدية بغ�ض النظر عن م�شمونه 

املعريف.
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تلك. وعلى عك�ض ال�شتقبال الفاتر واحلذر ملوؤلفات جوهري بني الفئات التقليدية، 
املطلعني  املتدينني  امل�شلمني  من  قبل كثري  باهتمام وحما�ض من  ا�شتقبالها  مّت  فقد 
على الثقافة احلديثة، حيث دفعتهم اإىل الإقبال على العلوم الكونية، وت�شخري هذا 
املن�شودة))(. وكذلك الأمر فقد لقيت  النه�شة الإ�شالمية  الإقبال مل�شلحة تد�شني 
كتب جوهري اإقباًل كبرًيا عند م�شلمي اآ�شيا، حيث �شهدت رواًجا كبرًيا يف الهند 
وترك�شتان واإيران وجاوة، وال�شني واليابان وتركيا، وقامت جلان خمتلفة يف هذه البالد 

برتجمة العديد منها اإىل لغاتهم املحلية كما ذكرنا �شابًقا))(. 

وب�شكل عام، فاإنه ميكن لقارئ كتابات جوهري عموًما، مبا فيها كتاب »نه�شة 
اأْن يالحظ بو�شوح �شيادة النزعة اخلطابية، وال�شعرية، واجلدلية  الأمة وحياتها«، 
فيها على م�شتوى ال�شكل، وذلك وا�شح من خالل اإكثاره ال�شديد من ال�شعر، 
والق�ش�ض، والأ�شلوب الت�شويري الأّخاذ، واحلوارات الطريفة واملمتعة، والطرائف 
ال�شخ�شية.  والأحالم  واحلكايات،  والأحداث  واحِلكم،  والأمثال،  التاريخية، 
ويالحظ تاأثره النفعايل ال�شديد على م�شتوى امل�شمون مبقولت الع�شر املعرفية 

للرتبية  الإ�شالمية  املنظمة  من�شورات  الكرمي،  القراآن  تفا�شري  معجم  واآخرين،  زمامة،  القادر  عبد  بـ  قارن   )((
والثقافة والعلوم، 7)4)هـ/ 997)م، �ض )4). وانظر: اأنور اجلندي، تراجم الأعالم املعا�شرين، مرجع 

�شابق، �ض 80) - 83).
البيومي،  القراآن، مرجع �شابق، 4/ 68). وانظر: حممد رجب  انظر: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري    )((

النه�شة الإ�شالمية يف �شري اأعالمها، مرجع �شابق، �ض 5)).
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والفل�شفية اإىل درجة �شبغت موؤلفاته بروح توفيقية وا�شحة))(. ولعل هذا املنهج 
ر لنا رواج هذه الكتابات، بني �شنفني  الذي اعتمد عليه جوهري يف كتاباته، ُيف�شِّ
والإ�شالح،  للتغيري  نف�شه  تتوق  كانت  الذي  وهو  الأول،  ال�شنف  القراء:  من 
امل�شلمني  بني  كان  القراء  من  ال�شنف  هذا  وجود  واأغلب  اجلديد،  نحو  ويتطلع 
الذين تعلموا يف املوؤ�ش�شات الرتبوية احلديثة. وقد َوجد هذا ال�شنف من القّراء يف 
وحي، وَيِعُده يف الوقت  كتابات طنطاوي ما ي�شبع ف�شوله املعريف، ويروي ظماأه الرُّ
نف�شه بالدخول اإىل الأزمنة احلديثة باأقل تكلفة، والتمتع بثمراتها املادية واملعنوية 
بالثقافة  املهتمون  امل�شلمون  هم  الآخر  وال�شنف  دينه.  من  �شيًئا  يخ�شر  اأن  دون 
الغربية الذين اأر�شاهم اهتمام جوهري بالعلوم والفل�شفة، وتاأويل ن�شو�ض الدين 

يف �شوئهما. 

ر لنا اأي�ًشا �شبب القبول وال�شتح�شان ال�شديد الذي لقيته  ولعل هذا يف�شِّ
هم ا�شطالع عامل ديني له  اأو�شاط امل�شت�شرقني الذين �شرَّ موؤلفات جوهري بني 
الغربية  للثقافة   - مق�شود  غري  ب�شكل  ولو   - بالتب�شري  و�شاأن يف جمتمعه  مكانة 
موقف  خال�شة  خالله  من  ن�شت�شف  اأن  ميكن  ن�ض  اأجمع  ولعل  وفل�شفة.  علًما 
م�شت�شرقي الغرب من طنطاوي جوهري، واآرائه الفكرية التي عرّب عنها يف كتبه، 
ما جاء يف تقريظ اجلمعية الآ�شيوية الفرن�شية لكتابه »نظام العامل والأمم«: »نحن 
ل ي�شعنا اإل العرتاف لل�شيخ طنطاوي جوهري ب�شعة املدارك والطالع الوا�شع 
انظر على �شبيل املثال: طنطاوي جوهري، نه�شة الأمة وحياتها، مرجع �شابق، �ض)9) - 36)، اأحالم يف   )((

ال�شيا�شة، �ض 37 - 79، الأرواح، �ض 55) - 75).
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املقرون بعقل رزين، وحكمة وذكاء، فانظر كيف اأتى بالفل�شفة العالية، والنوامي�ض 
ثمينة،  عالية  وعبارة  مبهارة  واإبرازها  الوا�شعة،  العربية  الآداب  وفنون  الطبيعية، 
وبالغة باهرة... ولي�ض اإجاللنا لهذا الأ�شتاذ ملا تقدم فقط، بل لأنه اأي�ًشا ترجم 
اآراء موؤلفي الإنكليز .. وبحث يف الفل�شفة الإغريقية والالتينية.. ال�شيخ طنطاوي 
قد  ال�شفتني  وبهاتني  بالدين،  عامل  هو  ما  بقدر  فيل�شوف حكيم  رجل  جوهري 
الب�شرية،  للطباع  مالءمة  اأكرث  هو  مبا  الفطرة  دين  اأنه  اأثبت  الذي  القراآن  ر  ف�شَّ
املباحث  فبهذه  موافقة...  اأميا  الطبيعية  والنوامي�ض  العلمية،  للحقائق  وموافقة 
ويحاول  اأمة،  من كل  البحث  وع�شاق  عموًما،  الإ�شالمية  الأمم  املوؤلف  يخاطب 
اإزالة الغ�شاوة عن اأعني الأمم الإ�شالمية، وحترير عقولهم من اجلمود املخيم عليها 
يف جميع الأقطار، و�شائر املمالك على اختالف مذاهبهم، وتباين م�شاربهم؛ لأن 
الغربية  بالأمم  الأدنى  ال�شرق  يلتحق  عام حتى  ونداءه  الكائنات،  يف  عام  بحثه 
يف املعارف والعلوم واملدنية واحل�شارة«))(. على الرغم من اإ�شارة هذا الن�ض اإىل 
بع�ض احلقائق التي تتعلق بثقافة، واأ�شلوب ال�شيخ طنطاوي، وهدفه الإ�شالحي 
من التف�شري، وُروحه وفكره الإن�شاين ال�شامل، وعلى الرغم من النغمة التبجيلية 
الظاهرة فيه، فاإّن هذا الن�ض يفوح برائحة املركزية الأوربية التي مل تكن ترى طريًقا 
اأمة اإل من خالل النموذج الغربي يف التمدن  اأي  ملعايرة مدى مدنية وح�شارة 

طنطاوي جوهري، اأحالم يف ال�شيا�شة، املقدمة: واجلواهر يف تف�شري القراآن، ))/ ))).  )((
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والتح�شر، وهذا الراأي هو الذي رافق احلمالت ال�شتعمارية الغربية على العامل 
الإ�شالمي بحجة الأخذ بيده نحو ما ينبغي له من التقدم))(. 

بع�ض  راأ�شهم  وعلى  الغربيني،  املثقفني  بع�ض  قام  ال�شياق  هذا  ويف 
امل�شت�شرقني بتوظيف كل الن�شو�ض الإ�شالمية التي لحظوا اإمكانية توظيفها يف 
�شبيل هذه الغاية، حتى ولو كان مق�شد اأ�شحاب هذه الن�شو�ض، وطريقة فهمهم 
للعالقة مع الغرب تختلف قلياًل اأو كثرًيا عن روؤية الغربيني لهذه الن�شو�ض، كما 
حدث هنا مع ن�شو�ض طنطاوي جوهري حيث متت قراءتها قراءًة اأيديولوجية ل 
الإ�شالمي،  النموذج  وهام�شية  الغربي،  النموذج  مركزية  يوؤكد  ما  اإل  فيها  ترى 
و�شرورة اقتفائه لأثر الغرب يف التحديث والتقدم . ومن الأدلة على اأيديولوجية 
هذا الراأي، وتاريخيته، وارتباطه بحاجة امل�شروع ال�شتعماري الغربي الذي كان 
طنطاوي  ونقدها  ك�شفها  التي  ووح�شيته،  اندفاعه  ذروة  الوقت  ذلك  يف  ي�شهد 
له  قلب  قد  امل�شت�شرقني  من  التايل  اجليل  اأن  هو  تف�شريه،  يف  بو�شوح  جوهري 
ظهر املجّن، ومل ُي�شر اإليه، ول اإىل تف�شريه اإل اإ�شارات وجيزة ملوؤها التعجب من 

حماولته تف�شري القراآن يف �شوء العلوم الكونية احلديثة!))(.

 Merad, Ali, L’Islam Contemporain. Paris, Presses universitaires du France, :انظر  )((
1984. pp 37–42

 Baljon, J. M.S, Modern Muslim Koran Interpretation (1880 - 1960). Leiden, :انظر  )((
 .E. J .Brill, 1968. pp 29, 59

 Andrew, Rippin, The Quran and its Interpretative Tradition, Ashgate, Variorum,
.Aldershot, Burlington, 2001, pp X 20–21=
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رابًعا: الروؤية االإ�شالحية العامة

ل ميكن للباحث عن روؤية طنطاوي الإ�شالحية التي �شكلت الإطار العام 
اأوًل  اعتباره  يف  ي�شع  اأن  اإل  الإ�شالحية؛  وجهوده  لأفكاره  النظري  والأ�شا�ض 
دين الرئي�شني اللذين كانا خلف هذه الروؤية، وامل�شروع الإ�شالحي الذي  املحدِّ
م به جوهري اإىل م�شلمي ع�شره ب�شكل عام، واملثقفني منهم ب�شكل خا�ض: تقدَّ

د الأول لهذه الروؤية: فل�شفة العلم ال�شائدة يف ع�شره، اأي الو�شعية  املحدِّ
ويتطور  ينمو  مادي،  العامل  باأن  توؤمن  التي  التطورية،  والأيديولوجية  املادية، 
با�شتمرار وفق قوانني ذاتية، ل عالقة لها مبوجود اأول، اأو اإله مفارق))(. فقد كان 
املجال لإحالل  يف�شح  للعامل؛ لكي  املادية  الروؤية  نق�ض هذه  رهان جوهري هو 
الروؤية الإ�شالمية بدياًل عنها، وبالتايل يعيد الثقة بالإ�شالم وعقائده كخطوة اأوىل 
اأوًل،  الإ�شالم  من  املنطلق  الإ�شالحي  مل�شروعه  املعريف  التاأ�شي�ض  طريق  على 
اإ�شالمه،  اأن يخ�شر  واملنفتح بعد ذلك على العامل املعا�شر، وعلومه وثقافته دون 

وجند هذا املوقف نف�شه، بالإ�شافة اإىل العرتا�ض على النزعة الإ�شالحية املهيمنة فيه، عند بع�ض الباحثني 
املعا�شرين ممن ينتمون اإىل تيار احلداثة، انظر: عبد املجيد ال�شريف، الإ�شالم واحلداثة، تون�ض، الدار 

التون�شية للن�شر، )99)م، �ض 69 - 76.
التجريبي،  بالبحث  الفتتان  اآثار  من  اأثًرا  اجليل  هذا  يف  اليقني  اهتزاز  »كان  ح�شني:  حممد  حممد  يقول   )((
والنبهار بالآفاق اجلديدة التي فتحها هذا املنهج العلمي ول يزال، مما كان يف عداد الأحالم، وترتب على 
ذلك دعوٌة تدعو النا�ض اإىل رف�ض كل ما ل تثبته التجربة، واعتبار كل العقائد الدينية التي تت�شل مبا غاب 
عن حوا�شنا اأوهاًما تعوق م�شرية الب�شرية يف النطالق اإىل املعرفة«. حممد حممد ح�شني، اأزمة الع�شر، ط)، 

بريوت، موؤ�ش�شة الر�شالة، �ض 6)).

=
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خا�ض  وب�شكل  فل�شفية،  عدة  من  ميلك  مبا  النق�ض  هذا  �شبيل  يف  ا�شتعان  وقد 
الفكر  الأرواح يف  وبعلم  القدمي،  الفكر  والفيثاغورية))( يف  الأفالطونية  بالفل�شفة 
احلديث ليثبت اأن للعامل اإلًها، واأن الأمور الغيبية، وما ذكره الإ�شالم من عقائد 
ا، بال�شتناد اإىل ما وفره له علم الأرواح احلديث ذو املرجعية  متعلقة بها، ممكنة معرفيًّ
الغربية امل�شطبغة بالعلم، وك�شوفاته يف الع�شر احلديث، من �شند علمي يحاجج به 
اأ�شحاب الثقافة الغربية اأنف�شهم من ذوي النزعة املادية، وهم اأغلب مثقفي ع�شره 
اآنذاك. فهو يريد اأن يحاججهم من داخل مرجعيتهم الثقافية نف�ِشها اأي الدائرة 
اليونانية القدمية، والدائرة الغربية احلديثة حتى يكون تاأثريه بهم اأبلغ واأعمق، وهذا 

ما كان له فعاًل، فقد كان اأثره يف مثقفي ع�شره اأكرث من تاأثريه يف �شواهم.

عموم  فيها  يعي�ض  كان  التي  ال�شامل  التخلف  حالة  الثاين:  د  واملحدِّ
ُعد وامل�شتويات، وب�شكل خا�ض على امل�شتوى  امل�شلمني يف ع�شره على كافة ال�شُّ
يعي�شه  كان  الذي  املتقدم  بامل�شتوى  احلالة  هذه  ومقارنة  وال�شيا�شي،  العلمي 
الكبري  التاريخي، وال�شرخ احل�شاري  التفاوت  اإليه هذا  اأدى  اآنذاك، وما  الغرب 
بني امل�شلمني والغربيني من اأزمة ثقة عند كثرٍي من امل�شلمني بدينهم وقدرته على 
حتقيق ما كانوا يتوقون اإليه من اللحاق بركب احل�شارة والتقدم اإىل جانب الغرب 
ا على ح�شاب العامل الإ�شالمي،  ا واقت�شاديًّ من جهة، واإىل متدد الغرب ع�شكريًّ
واإنهاء  الإ�شالمية،  للدول  ا�شتعمار و�شلب ونهب  التمدد من  اإليه هذا  اأدى  وما 
الفيثاغورية Pythagoreanism هي م�شطلح ي�شتخدم لالإ�شارة اإىل املعتقدات الباطنية وامليتافيزيقية التي اآمن   )((

بها فيثاغور�ض واأتباعه، الفيثاغوريون.
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الوجود ال�شيا�شي للدولة الإ�شالمية يف الع�شر احلديث، ومن �شراع وتناف�ض بني 
دول الغرب نف�شها، الأمر الذي اأنذر بحدوث كوارث كونية ميكن اأن تعّم اآثارها 

الب�شرية كافة من جهة اأخرى. 

لت ن�شيج الروؤية الإ�شالحية  والآن ميكن لنا تلخي�ض اأهم العنا�شر التي �شكَّ
عند طنطاوي جوهري على النحو التايل:

• خوف 	 ول  العلم،  من  تعاىل  باهلل  الإميان  على  خوف  ل  اأنه  على  التاأكيد 
على العلم من الإميان باهلل تعاىل، وبث ُروح الطماأنينة بني امل�شلمني الذين 
بهرتهم العلوم الكونية، والفل�شفات الأوربية احلديثة، والتي اأحدثت عند 
اأطاحت  َعَقدية،  الكثري منهم يف الن�شف الأول من القرن الع�شرين هزة 
اإىل  ودفعتهم  لالإ�شالم،  الولء  منهم  الكثري  واأفقدت  منهم،  الكثري  باإميان 
النظر اإليه على اأنه دين رجعي ل ي�شاير العلم والتقدم. بل اأكرث من ذلك، 
الدينية  امل�شروعية  ويعطي  الكونية،  العلوم  اكت�شاب  اإىل  يدعو  الدين  اإن 

ا على الأمة باأكملها. التامة لهذا الكت�شاب، ويجعله فر�ًشا كفائيًّ

وكان يرى اأن اجلمع بني الدين والعلم هو الطريق الأمثل لتحقيق النه�شة 
اأ�شرع  هو  الدين  طريق  عن  الكونية  العلوم  الأمة لكت�شاب  دفع  واأن  املن�شودة، 
ا على ليربايل علموي م�شري  واأ�شمن الطرق لتحقيق التقدم. يقول جوهري ردًّ
يذهب اإىل اأن العلم هو ال�شبيل الوحيد للنه�شة:»اإن اأ�شتاذنا املرحوم علي مبارك، 
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قال لنا: اإنكم انُتِخْبتم من الأزهر، والأزهريون اإذا قروؤوا علوم اأوروبا، وطبقوها على 
الدين اأزهرت بالد الإ�شالم، واأينعت، واأخذت زخرفها، وازيَّنت، وما دام العلم 
يف ناحية، والدين يف ناحية، فاإن بالد الإ�شالم تبقى وحو�ًشا يبابًا، وقاًعا �شف�شًفا، 
و�شعيًدا ُجُرًزا تذروه الرياح،..)ثم قال جوهري على ل�شانه هو(: فالأمة الإ�شالمية 
اليوم لقلة العلم بهذه الدنيا، ونظامها، وجهل القائمني باإر�شادها واقعة يف براثن 
ال�شتعمار والإذلل، فاإذا قام فريق من اأهل العلم الديني، وكانوا على نور من 
ربهم يف العلوم الع�شرية، اتبعتهم الأمة، واأ�شرعوا اإىل الرقي اأكرث من جميع الأمم؛ 
العجيب  ومن  وحت�شيلها..  العلوم،  يف  عظيم  اأثر  لها  يكون  الدينية  العقيدة  لأن 
العجيب اأن اأرباب الفكر يف الإ�شالم غاب عنهم اأّن اأوروبا ملا اأرادوا الرتقاء مل 

تقل نرتك ديننا، فاأما نحن فاإننا نريد تركه!« ))(. 

اإًذا، فاإن جوهري يتفق من حيث الهدف مع دعاة الإ�شالح الليربايل من 
حيث �شرورة العلوم لرقي الأمة، ولكنه يختلف عنهم من حيث �شرورة تاأ�شي�ض 
هذه الدعوة على الدين؛ لأن النا�ض اأكرث اتباًعا للدين، والدين اأ�شمن واأدعى 

لإقبال النفو�ض على العلم. 

�شنها  التي  الكبرية  احلملة  ُندرج  اأن  ن�شتطيع  الفهم  هذا  �شوء  ويف 
�شبيل  يف  عرثة  حجر  وقفوا  الذين  ع�شره  ومت�شويف  فقهاء  بع�ض  على  جوهري 
دعوة امل�شلمني اإىل العلم عن طريق القراآن والدين ب�شبب فهمهم اخلاطئ لهما، 

طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، 5/ )8).  )((
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ون�شتطيع اأن نفهم اأي�ًشا دعوته اجلريئة اإىل تغيري، واإ�شالح مناهج التعليم الديني 
اأ�شيلة))(.  دينية  علوم  اأنها  على  الكونية  العلوم  لت�شمل  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  يف 
ب امل�شلمني، ول اأزاحهم عن مكانهم ال�شامي الذي خوله  يقول جوهري: »ما عذَّ
فون، واأدعياء  اهلل لهم من ال�شرف العميم، والف�شل العظيم اإل الق�شا�شون املخرِّ
الدين،  با�شم    يفرتونه على اهلل  مبا  اأكرثهم، وهم �شالون م�شلون  وما  العلم، 
والدين بريء مما يقولون، فعلى قادة الأمة الإ�شالمية اأن يدخلوا البيت من بابه، 
فبالدين  الدين،  اأُخرجوا منه بطريق  الدين، كما  للعلم بطريق  امل�شلمني  ويدعوا 

ادعاًء اأُخرجوا، وبالدين حتقيًقا يدخلون«))(. 

• والدخول 	 والقتتال،  العداوة  حالة  عن  الكف  اإىل  اأجمعني  الب�شر  دعوة 
جميًعا يف حالة ال�شالم العام الذي يحقق م�شلحة اجلميع)3(.

• عن 	 النظر  بغ�ض  امل�شلمني  �شمل  وجمع  الإ�شالمية،  الوحدة  اإىل  الدعوة 
الوحدة  حتقيق  على  احلث  اأي  واملذهبية،  والوطنية  العرقية  انتماءاتهم 

الإ�شالمية ال�شاملة)4(.

• اإثبات اأن ل حياة لالأمة الإ�شالمية اإل باحلياة الد�شتورية القائمة على قيم 	
احلرية والعدل وامل�شاواة، ونبذ ال�شتبداد وكل قيم العبودية وال�شتذلل. 

انظر: املرجع ال�شابق، )/ 88) - 89)، 4/ 66 - 69، 95) - 96).  )((
املرجع ال�شابق، 7/ 3.  )((

انظر: عبد العزيز جادو، ال�شيخ طنطاوي جوهري، مرجع �شابق، �ض 30 - )3.  )3(
انظر على �شبيل املثال: طنطاوي جوهري، اجلواهر يف تف�شري القراآن، مرجع �شابق، )/ 35) - 36).  )4(
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اإل  بنظامها  اأخلَّ  ول  الإ�شالم  اأمة  اأ�شل  ما  »ولعمري  جوهري:  يقول 
العتماد على الروؤ�شاء واخل�شوع التام مللوكهم؛ فا�شتبدوا بهم خا�شعني، 
واأذلوهم خمدوعني، وقتلوا رجالهم وا�شتحيوا ن�شاءهم، وهم خا�شعون«))(.

• واإ�شالح 	 احل�شارية،  مكانتهم  ا�شتعادة  على  امل�شلمني  بقدرة  التامة  ثقته 
التاريخي  والإجناز  الفعل  على  القدرة  وا�شرتجاع  وجمتمعاتهم،  اأحوالهم 
الذي يتجاوزون به كل ماآزقهم وم�شاكلهم الداخلية، وي�شاهمون م�شاهمة 

فعالة يف حّل امل�شاكل والأزمات العاملية))(.

• العلوم 	 الديني، عن طريق دمج درا�شة  التعليم  بنية  اإ�شالَح  اأنَّ  كان يرى 
اأمر    اهلل  اإن  حيث  من  اأ�شيلة،  اإ�شالمية  علوًما  باعتبارها  فيه  الكونية 
تنظيمه،  واإعادة  اإ�شالحه  بعد  العام  التعليم  تعميم  طريق  وعن  بتعلمها، 
وربطه بالقراآن الكرمي، والقيم الإ�شالمية عموًما، ون�شر هذا التعليم املتكامل 
امل�شلمني،  اأحوال  لإ�شالح  اإجباري  مدخٌل  املجتمع،  طبقات  كافة  بني 
وتطوير  بالدهم،  وحترير  ا�شتقاللهم،  ا�شتعادة  اأرادوا  ما  اإذا  وخطوة حتمية 

جمتمعاتهم)3(. 

املرجع ال�شابق، )/ 59)، )/ 9، 77 - 78.  )((
انظر: املرجع ال�شابق ، )/ 3، 34)، 6/ 7)، 7)/ 39)، 4)/ 50).  )((

انظر: امل�شدر ال�شابق، 4/ 66ـ 69، 5/ 90)ـ )9).  )3(
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• كان يرى اأن اأحد اأ�شباب �شعف امل�شلمني، وانتقا�ض اأمرهم هو انكبابهم 	
علوم  باأنها  ي�شفها  )التي  واللغوية  ال�شرعية  العلوم  درا�شة  على  الكبري 
العلوم  درا�شة  واإهمال  الكفاية(،  فرائ�ض  من  وهي  ولفظية،  و�شائل، 
الكونية، على الرغم من اأن القراآن الكرمي قد اأَوىل الآيات املتعلقة بالكون 
والطبيعة م�شاحة اأكرب بكثري من امل�شاحة التي خ�ش�شها لعر�ض الأحكام 
اأمة  »يا  ن�شه:  ما  الراأي،  تقرير هذا  ال�شيخ طنطاوي يف  يقول  ال�شرعية))(. 
اآيات معدودة يف الفرائ�ض اجتذبت فرًعا من علم الريا�شيات،  الإ�شالم، 
اآية فيها عجائب الدنيا كلها... هذا زمان  اأيها النا�ض ب�شبعمائة  فما بالكم 
ه، يا ليت �شعري! ملاذا  العلوم، وهذا زمان ظهور نور الإ�شالم، هذا زمان ُرِقيِّ
اآيات املرياث؟ ولكني  اآباوؤنا يف  اآيات العلوم الكونية ما فعله  ل نعمل يف 
من  خال�شات  التف�شري  هذا  يف  تقراأ  اإنك  هلل،  احلمد  احلمد هلل،  اأقول: 
العلوم، ودرا�شتها اأف�شل من درا�شة علم الفرائ�ض؛ لأنه فر�ض كفاية، فاأما 
هذه فاإنها لالزدياد يف معرفة اهلل، وهي فر�ض عني على كل قادر.. اإن هذه 
العلوم التي اأدخلناها يف تف�شري القراآن هي التي اأغفلها اجلهالء املغرورون 
من �شغار الفقهاء يف الإ�شالم، فهذا زمان النقالب، وظهور احلقائق، واهلل 

يهدي من ي�شاء اإىل �شراط م�شتقيم«))(.

انظر: املرجع ال�شابق، 5)/ 53 - 54.  )((
املرجع ال�شابق، 3/ 9.  )((
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جوهري  طنطاوي  اأ�شنى  التي  الإ�شالحية  الروؤية  جوهر  فاإّن  وهكذا، 
نف�شه يف الدعوة اإليها، تتلخ�ض يف املعادلة التالية: اإّن وجود العلم بجميع فروعه 
و�شيادتهم،  امل�شلمني  نه�شة  اإىل  اليوم  ويوؤدي  ال�شابق  اأدى يف  قد  به  والهتمام 
وباملقابل فاإن اإهمال العلوم، والتق�شري يف تعليمها يوؤدي اإىل ذلة امل�شلمني و�شياع 

دولتهم وا�شتقاللهم))(. 

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل اأن تفوق الغرب الكا�شح يف ميدان العلوم، و�شيوع 
م الغرب العلمي هذا، هو مبعث وعلة نه�شته وتقدمه، هو الذي  العتقاد باأن تقدُّ
دفع ال�شيخ جوهري وبع�ض امل�شلحني من اأمثاله، اإىل العتقاد باأن العلم والتعليم هما 
البل�شم الرئي�ض والأهم ل�شفاء اأمرا�ض الأمة الإ�شالمية، ورد غائلة الأعداء عنها، 

واإجناز نه�شتها، وحتررها وا�شتقاللها من ِربقة الغرب و�شيادته))(. 

الأدلة على ر�شوخ هذه املعادلة يف فكر ال�شيخ طنطاوي وا�شحة و�شوًحا �شديًدا يف تف�شريه، فها هو يقول بعد   )((
اأن ذكر دور العلوم والهتمام بها يف نه�شة اأوربا: »بهذا وحده ارتقت اأوربا، وبهذا وحده يرتقي الإ�شالم.. «. 
اجلواهر، )/ )). ويقول يف مو�شع اآخر: »والإ�شالم )يق�شد النه�شة الإ�شالمية( ل يحتاج اإل اإىل نظرة ب�شيطة، 

وقراءة العلوم ل غري«، 5/ )8).
ب�شكل  جوهري  طنطاوي  اإليها  ينتبه  مل  التي  الأوربية  النه�شة  ولدة  عن  امل�شئولة  التاريخية  الأ�شباب  من   )((
وا�شح ومبا�شر: حركة الإ�شالح الديني يف القرن ال�شاد�ض ع�شر، واكت�شاف العامل اجلديد، واكت�شاف طرق 
املحيطات، والو�شول اإىل الهند، وانت�شار ظاهرة الت�شابق على الو�شول اإىل منابع الرثوة يف العامل خارج احلدود 
الأوربية؛ الأمر الذي اأدى اإىل ا�شتعمار معظم بالد العامل، ونقل خرياتها اإىل اأوربا، وتراكم الرثوات فيها؛ وقيام 
الدولة/ الأمة يف الغرب، التي ترتب عليها توحيد اأجزاء متناثرة من اأوربا يف ظل دوٍل كبرية وقوية... بالإ�شافة 
الثورات ال�شناعية وال�شيا�شية التي وفَّرت مناخ احلريات، وحقوق الإن�شان �شمن املجال  اإىل  بطبيعة احلال 

الأوربي.
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خام�ًشا: عر�ض كتاب »نه�شة االأمة وحياتها«))(

 بنية الكتاب

ن�شر جوهري كتابه هذا بادئ ذي بدء يف اأعداد من جملة »اللواء«، التي 
ثم  الوطني،  احلزب  زعيم  908)م(  6)3)هـ/  )ت  كامل  م�شطفى  اأ�ش�شها 
وحياتها« يف  الأمة  »نه�شة  عنوان  يحمل  م�شتقل  كتاب  ون�شرها يف  بجمعها  قام 
الكتاب  بهذا  ال�شديد  اهتمامه  ب�شبب  كامل  م�شطفى  قام  وقد  عام 908)م، 
وب�شاحبه بطبعه يف مطبعة اللواء، الأمر الذي �شاهم يف رواج الكتاب وانت�شاره 
بني النا�ض))(. ون�شري هنا اإىل اأنه قد �شبق جلوهري قبل ن�شر هذا الكتاب اأن ن�شر 
كتًبا اأخرى منها: »جواهر العلوم«، و»ميزان اجلواهر«، و»النظام والإ�شالم«، و»نظام 

العامل والأمم«، و»التاج املر�شع باجلواهر والعلوم«، و»جمال العامل«. 

وبعد حوايل ربع قرن )عام 353)هـ/ 934)م(، اأعاد جوهري ن�شر الكتاب 
للمرة الثانية، دون اأن يغري �شيًئا من اأفكاره الأ�شلية التي ن�شرها يف الطبعة الأوىل، 
م�شيًفا اإليه بع�ض الن�شو�ض الأخرى التي كتبها فيما بعد، مثل املقدمة التي و�شعها 
لكتابه »التاج املر�شع« يف طبعته الثانية التي ن�شرها عام ))35)هـ/ 933)م()3(.. 

احللبي  البابي  م�شطفى  مطبعة  عن  �شدرت  التي  له  الثانية  الطبعة  على  الكتاب  لهذا  طبعتنا  يف  �شنعتمد   )((
واأولده مب�شر، عام )353)هـ/ 934)م(، وهي اآخر طبعة �شدرت من الكتاب يف حياة املوؤلف.

طنطاوي جوهري، نه�شة الأمة وحياتها، مرجع �شابق، �ض 3.  )((
املرجع ال�شابق، �ض 7، 36 - 48.  )3(
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وبع�ض املقالت التي تابع فيها حديثه عن اإ�شالح الأزهر. وهذا يدل على ثبات 
جوهري يف اأفكاره وا�شتقراره عليها، ويدل يف الوقت نف�شه على رواج هذا الكتاب 
بني النا�ض والقراء. ي�شم الكتاب �شتني مقالة وزعها جوهري على ثالثة اأبواب: 
تناول يف الباب الأول حرية الأمم، ونظام التعليم يف اجلامع الأزهر )3)ف�شاًل(، 
ويف الباب الثاين اأنواع ال�شعادات، واملدنية، والوطنية، وانتخاب املجال�ض النيابية 

))3 ف�شاًل(، ويف الباب الثالث �شوؤون عامة علمية واأدبية )6) ف�شاًل(.

 أفكار الكتاب

اأن  ظنه  يف  يقع  قد  جوهري  لكتاب  املتعّجل  القارئ  اأن  من  الرغم  على 
الكتاب تنق�شه اللُّحمة الداخلية، ويفتقد لالإ�شكالية الواحدة التي تتبدى يف كل 
اأجزائه. وذلك ب�شبب كرثة العناوين التف�شيلية املتغايرة على م�شتوى  جزء من 

الظاهر يف كل الكتاب. 

ولكن هذه النظرة الَعْجلى تتبدد مبا�شرة يف الوقت الذي مي�شي فيه القارئ 
اأطراف  اإىل كلياتها، وت�شد  يف قراءة الكتاب بطريقة عميقة، ترد الأفكار اجلزئية 

املوا�شيع املتناثرة اإىل بع�شها، وجتمعها يف اإطار كلي جامع وموحد. 

لكل  والناظم  اجلامع  الكلي  الإطار  هذا  عن  البحث  يف  اجتهدنا  واإذا 
ومدرو�ض  مق�شود  ب�شكل  كتابه  اأدار  قد  اأن جوهري  ف�شنجد  الكتاب،  جزئيات 
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حول ق�شية واحدة على م�شتوى العمق وامل�شمون، األ وهي ق�شية نه�شة الأمة 
)امل�شرية خا�شة، والإ�شالمية عامة(، وقد تناول هذه الق�شية من عدة نواح، حيث 
تطرق اإىل فكرة النه�شة واأ�شولها وم�شروعيتها، وبيان اأهميتها و�شرورتها، وحاول 
الك�شف عن بع�ض قوانينها العامة، وانتقل بعد ذلك اإىل معاجلة بع�ض امل�شائل 
اجلزئية ذات الطابع العيني املحدد، التي من �شاأنها اأن متهد الطريق للو�شول اإىل 
الطريق من موانع موجودة يف م�شر  ما يعرت�ض هذا  اإزالة  النه�شة، وتعمل على 
والعامل الإ�شالمي ب�شكل واقعي، مثل: ق�شية الإ�شالح ال�شيا�شي، والإ�شالح 
اخللقي، واإ�شالح الأزهر، واإ�شالح طريقة التاأليف، واإ�شالح نظام اجلندية، وتنظيم 
اللغوي،  والإ�شالح  الدينية،  العلوم  تدري�ض  واإ�شالح  اخلريية،  اجلمعيات  عمل 
واإ�شالح تدري�ض ال�شعر والتاريخ، وبناء الكليات اجلامعية، وحت�شني نظام البعثات 
العلمية اإىل اخلارج، ودفع ال�شبهات التي تغ�ض من الطبيعة احل�شارية لالإ�شالم، 
اإىل  والدعوة  وال�شحة،  التعليم  جمال  يف  وخا�شة  العامة  امل�شالح  يف  والإنفاق 
الت�شنيع املحلي، والكتفاء الذاتي على امل�شتوى القت�شادي. وهكذا ميكن لنا 
اأن نتعرف على الن�شيج الفكري املكون خلطاب جوهري يف كتابه »نه�شة الأمة 

وحياتها«، وفق النقاط الرئي�شة التالية: 
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1 - اأ�شئلة النه�شة

والتي  ونف�شه،  ثارت يف فكره  التي  النه�شوية  اأ�شئلة طنطاوي جوهري  اإن 
على  جوهري  عيني  فّتح  الذي  مل�شر،  الإنكليزي  الحتالل  �شياق  يف  جاءت 
يف  والغرب  الإ�شالمي  العامل  بني  تف�شل  التي  واحل�شارية  التاريخية  الفجوة 
جميع املجالت، هي التي �شّكلت احلافز له على النخراط يف العمل النه�شوي، 

و�شاغت فيما بعد كل عنا�شر م�شروعه الفكري. 

وميكن لنا �شوغ اأ�شئلة جوهري وفق النقاط التالية:

• ملاذا وقعت الأمة الإ�شالمية فري�شة ال�شتعمار الغربي؟	

• ا؟ وما هو موقف 	 هل العلوم التي �شاد بها الغرب على امل�شلمني حمّرمة دينيًّ
القراآن الذي ي�شوغ الروؤية الإ�شالمية والعمل التاريخي منها؟

• ملاذا انحطت الأمة؟ وهل يف الإمكان ارتقاوؤها؟	

• م�شمار 	 ي�شبقونهم يف  ل  ملاذا  بل  الغربيني،  مثل  امل�شلمون  يتقدم  ل  ملاذا 
التقدم؟))( 

يقول طنطاوي جوهري: »ملا اأخذُت اأتعلم يف اجلامع الأزهر.. وقراأت بع�ض العلوم الدينية والل�شانية والعقلية..   )((
هنالك فكرت يف اأمتنا الإ�شالمية والأمم التي حتيط بها وت�شتعبدها، وهل العلوم التي يقروؤونها حتى �شادوا بها 
علينا حمّرمة يف ديننا؟ وهل القراآن يبيحها اأو يوجبها؟ وملاذا انحطت هذه الأمة، وهل يف الإمكان ارتقاوؤها، واإذا 
=كان خالق العامل قد اأرانا �شجًرا ونهًرا وفلًكا.. وكذلك اأرانا اأممًا تعلمت ال�شناعات، واآلت النتقال، واآلت 
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وبكلمة اأخرى، فاإن الق�شية املركزية التي ا�شتحوذت على اهتمام جوهري 
يف حياته كلها، وطرحها ب�شكل وا�شح يف كتابه هذا، هي اأ�شباب انحطاط الأمة 
وتاأخرها، والبحث عن �شُبل ارتقائها، والبحث عن قوانني نهو�ض و�شقوط الأمم، 

وتطبيق ذلك على الأمة الإ�شالمية ب�شكل عام، وم�شر ب�شكل خا�ض.

2 - م�شروعية العمل النه�شوي

الكرمي  القراآن  ن�شو�ض  هو  النه�شوي  للعمل  الرئي�ض  الدافع  اأن  جوهري  يرى 
نف�شه التي تاأمر امل�شلمني بالهتمام باأحوال اأمتهم و�شوؤونها، والتي حت�شهم على التفاعل 
اأبدعت هذه  اأنت  »رباه  التاريخي.  واأزماتها، والن�شغال مب�شريها  الإيجابي مع همومها 
اأمم الإ�شالم التي  اأبدعته الأمم الأر�شية، ومنها  الدنيا ونظامها، ... ومن نظامك الذي 
اإ�شعادها، وارتقائها، بقولك:  اأمرها، والبحث يف  بالنظر يف  جعلتنا يف عدادها، وكلفتنا 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژڻ  وبقولك:  ]املائدة/)[،  ۇئژ   وئ  وئ  ژەئ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ. 
ۉژ ]البقرة/ 59) -60)[ وبقولك: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ژٱ. ٻ ٻ ٻ پ. پ  وبقولك:  عمران/ 87)[  ]اآل  پ ڀ ڀژ 

الأعمال، و�شادوا علينا بها، فلماذا ل نكون مثلهم، بل ملاذا ل نفوقهم؟ األ�شنا خري اأمة اأُخرجت للنا�ض؟ هذه 
الآراء كلها �شغلتني ب�شع �شنني عقب احتالل اجلي�ض الإنكليزي بالدنا العزيزة.. «، نه�شة الأمة، �ض )3.

=
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺژ ]الع�شر/ ) - 3[ وباآيات 
كثريات يف القراآن كلها حت�شنا اأن نكون مفكرين يف حال اأمتنا الإ�شالمية«))(. 

بهذا الن�ض واأمثاله حاول جوهري اأن ي�شمن ال�شرعية لفكره، وم�شروعه 
امل�شروع،  لهذا  واملوؤيدين  الأن�شار  لك�شب  نف�شه  الوقت  يف  و�شعى  النه�شوي، 
رئي�ض  ب�شكل  واأفكاره  بخطابه  يتوجه  كان  جوهري  اأن  علمنا  اإذا  وخ�شو�ًشا 
للم�شلمني ومثقفيهم، وكان ي�شعى اإىل حتييد املعار�شة ال�شديدة التي كان يلقاها 
يف  يجتهدون  كانوا  الذين  واملت�شوفة  ال�شيوخ  وبع�ض  الأزهر،  رجال  بع�ض  من 

�شبيل ا�شتدامة الذهنية التقليدية التي ترف�ض الإ�شالح والتجديد.

3 - اإ�شكالية التاأخر والتقدم: االإ�شالح الديني �شبيل النهو�ض

يرى جوهري اأن النف�شام بني العلم والدين هو اأ�شا�ض كل التخلف والتاأخر 
الذي اأ�شاب العامل الإ�شالمي، ويرى اأن الإ�شالح الديني - الذي يقوم يف نظره 
على حتقيق الن�شجام بني الدين وعلوم الع�شر وثقافته وفكره، واإ�شباغ ال�شرعية 
على العلوم الكونية والعلوم احلديثة ب�شكل عام، وجت�شري الفجوة بينها وبني العلوم 

ژڎ ڈ ڈ ژ  الكتاب:  »األي�ض الذي قال يف  اآخر:  ال�شابق، �ض)3 يقول جوهري يف مو�شع  املرجع   )((
ژ ڑ ژ ]احلج/ 7)[ هو الذي يقول: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ژ ]الروم/ )4[ 
فاأوجب على فريق اأن ينظر اأحوال الأمم وعمرانها وخرابها و�شيا�شتها كما اأوجب احلج يف ميقاته على امل�شتطيع. 
اأتدري ملاذا ترك النا�ض الأول، واأدوا الثاين؟ لأن احلج �شهل معروف. اأما ال�شري يف الأر�ض فما اأحوجه اإىل 
اللغات وفهمها، والأموال و�شرفها، والعلوم وجمعها، وذلك اأ�شعب الأمور، واأ�شق على اجلمهور..«، �ض )39.
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ال�شرعية املعروفة، وال�شتفادة من تقدم الغرب يف جمال املدنية والتقدم الإن�شاين 
القائم على اجلمع  دون التفريط بخ�شو�شية الإ�شالم واأ�ش�شه، ومنطقه الداخلي 
الأقوم ل�شتئناف  وال�شبيل  ال�شروري  ال�شرط  وال�شهادة - هو  الغيب  بني عامل 

النه�شة الإ�شالمية، واإعادة ُروح احلياة والفاعلية اإىل العامل الإ�شالمي.

اإىل العنف  اأن جوهري يرف�ض رف�ًشا قاطًعا اللجوء  اإىل  وجتدر الإ�شارة هنا 
والثورة وال�شدام لإجناز النه�شة التي يدعو اإليها، ويدعو بدًل من ذلك اإىل �شرورة 
الذي  الديني  الإ�شالح  بنيان  رفع  امل�شامل يف  والرتبوي  الفكري  العمل  اعتماد 

يدعو اإليه))(.

الديني،  لالإ�شالح  جوهري  يعطيها  التي  املركزية  الأهمية  مع  وان�شجاًما 
ا بطبقة علماء الدين ورجال ال�شوفية، وحاول دجمهم يف  فقد اأوىل اهتماًما خا�شًّ
ا يف العمل النه�شوي، ونا�شدهم  م�شروعه الإ�شالحي، بل اأ�شند لهم دوًرا رياديًّ
الكون  علوم  لت�شمل  العلوم  هذه  وتو�شيع  الدين،  علوم  لتجديد  وتكراًرا  مراًرا 
القيم  تعميم  يف  امل�شاهمة  اإىل  ودعاهم  والتاريخ،  والآداب  والفل�شفة  والطبيعة 
على  الأعظم  »ال�شلطان  نظره  يف  لهم  لأن  جمتمعاتهم؛  يف  الأخالق  ومبادئ 
يقول جوهري على ل�شان اأحد تالميذه الآ�شيويني: »ول ميكنكم اأن ُتنه�شوا اأمتكم اإل عن طريق الإ�شالح   )((
الديني. فكلكم تعرفون اأن ال�شرقيني اإىل هذا الآن يعتقدون بالتدافع والت�شاد بني الدين والعلوم احلا�شرة، 
ه، ...  وهذا العتقاد هو اأ�شا�ض كل م�شيبة اأتت، وتاأتي على راأ�ض ال�شرق، وهو الذي اأّخر ال�شرق، وعّوق رقيَّ
فعليكم اأيها ال�شبان ال�شرقيون اأن ت�شقوا اأمتكم العط�شى بُزلل املدنية والعلوم احلا�شرة.. اإن للنه�شة الفكرية 
بني الأمم طريقتني: الثورة الدامية املخّربة، والإ�شالح الهادئ املعّمر، واأعتقد اأن الطريقة الثانية هي التي تنمو 

الآن يف ال�شرق، واأهم هذه الإ�شالحات هو الإ�شالح الديني ..«. نه�شة الأمة، �ض 44 - 45.
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الأج�شام،  على  ال�شيا�شة  ورجال  امللوك  �شلطان  من  اأثًرا  اأقوى  وهو  القلوب، 
الأمم من  اإ�شعاد  تاأثرًيا يف  اأ�شرع  الديني  الإ�شالح  اإن  العمران:  علماء  قال  وقد 
لرتقي  �شبيل  فال  العام،  لالإ�شالح  اأولئك  يتجه  مل  فاإذا  ال�شيا�شي.  الإ�شالح 

الأمة، و�شعادتها«))(.

املفاهيم  بع�ض  �شبط  باإعادة  للقيام  جوهري  �شعى  ال�شياق  هذا  ويف 
الدينية، مثل: التوكل، والق�شاء والقدر، والفقه، التي مت توظيفها من قبل بع�ض 
عائًقا  تقف  وجتعلها  احلقيقية،  معانيها  عن  تخرجها  بطريقة  واملت�شوفة  ال�شيوخ 
ب�شبب  ل يف جمموعها،  وت�شكِّ له،  ي�شعى  الذي كان  الديني  الإ�شالح  يف وجه 
منها  يت�شرب  حيث  الإ�شالمي،  للعقل  داخلية  معّوقات  وجتذرها،  انت�شارها 
امل�شلمني  نفو�ض  اإىل  الواقع  والهروب من حتديات  والعجز  وال�شتالب،  الدجل 
عدم  �شرورة  راأى  حيث  الولية؛  مفهوم  املفاهيم،  هذه  اأهم  ولعل  وعقولهم))(. 
العلم  وادعاء  والكهانة،  ال�شعوذة  الأ�شيل، وبني  الديني  املفهوم  اخللط بني هذا 
بالغيب، وتغيري ال�شنن الكونية. وحر�ًشا على �شبط هذا املفهوم املنت�شر بكرثة يف 
املجتمعات الإ�شالمية، و�شَع معياًرا �شابًطا له، وهو مقدار نفع الإن�شان لالآخرين، 
تاأثريه الإيجابي فيهم، ف�شاًل عن الإميان والتقوى والعمل ال�شالح. »ول  ومدى 

املرجع ال�شابق، �ض 450 وانظر: �ض )45.  )((
انظر على �شبيل املثال: املرجع ال�شابق، �ض 39) - 45)، )38 - 389، 399 - 405.  )((
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ران مبقدار امتداد نوره على الأمم، فمن كان نفعه  ريب اأن ولية املرء و�شالحه يقدَّ
اأكرث فهو هلل اأقرب)...( فالولية ترجع اإىل علم وعمل ونفع للنا�ض«))(.

الفل�شفة  الـتاأخر الإ�شالمي، خ�ّض  اإطار حماولة جوهري حتديد علل  ويف 
واحلكمة والعلم مبزيد اهتمام لدرجة اأنه جعل بقاء هذه املعارف يف العامل الإ�شالمي 
�شرًطا لبقاء هذا العامل يف لوح الوجود، واأّكد على اأن نبذ درا�شة الفل�شفة، واحلكمة، 
اإىل تراجع امل�شتوى املعريف يف العامل الإ�شالمي، وهذا الرتاجع هو  اأدى  والعلم 
الذي مّهد ال�شبيل لتخاذل اأ�شحاب الأمر والقرار وال�شلطة يف العامل الإ�شالمي 
وا�شتبدادهم ب�شعوبهم، وحرمان هذه ال�شعوب من حقوقها ون�شيبها من التقدم 
لال�شتعمار  الإ�شالمية  البالد  خ�شوع  الأمرين  هذين  على  وترتب  والزدهار، 
اخلارجي عقابًا من اهلل  على اجلهل وال�شتبداد. وا�شتعان جوهري يف �شبيل 
تقريره هذا الكالم مبا حدث مع الغزايل وابن ر�شد يف التاريخ الإ�شالمي؛ حيث 
راأى اأن اإعرا�ض العامل الإ�شالمي بل وهجومه على هذين املفكرين هو امل�شوؤول 
امل�شلمني  اأنذرا  »وقد  عنهما:  يقول  هو  فها  وقتهما.  يف  احل�شاري  ال�شقوط  عن 
وحذراهم من الإهمال، ونبذ العلوم فكذبوهما، واحتد ال�شرقيون منهم والغربيون 
على نبذهما وعاندوهما... )ثم قال بعد هجوم التتار على بغداد وخروج امل�شلمني 
من الأندل�ض(: وكاأنهم ملا عادوا احلكمة واأجلوها من عقولهم اأُجلوا من اأر�شهم 
اأ�شباب وللخراب  اأو مثاًل م�شروبًا، كال، فللرقي  لي�ض هذا القول خياًل جمرًدا، 

املرجع ال�شابق، �ض )4).  )((
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اأنذرهم  ما  عقالوؤهم  لأدرك  هيبة،  وللعلم  جمال،  للحكمة  كان  لو  اأ�شباب)...( 
املنذرون، وحذروهم. اأنذر احلكيمان بغداد وقرطبة وحذراهما فخالفا اأمرهما، فهل 

ترى لهما اإل اآثاًرا مبدلة، ودوًل معطلة، فحّل بهما ما تعلمون«))(.

4 - االإ�شالح ال�شيا�شي

على الرغم من اأن جوهري قد اأعطى الإ�شالح الديني الأولوية يف م�شروعه 
الإ�شالحي نظًرا ملكانة الدين ودوره املركزي يف �شياغة املجتمعات، و�شلطته على 
جهًدا  ياأل  فاإنه مل  الجتماعي؛  البناء  عملية  الفاعلني يف  الب�شر  وعقول  قلوب 
الإ�شالحية  روؤيته  يتكامل مع  �شيا�شي  اإ�شالحي  تقدمي خطاب  العمل على  يف 
العامة التي تن�شج خطوطها العامة من الدعوة اإىل العلم وال�شالم، وحتقيق كرامة 

الإن�شان، و�شمان حقوقه. 

اعتنى جوهري يف خطابه ال�شيا�شي ب�شكل رئي�ض يف كتابه »نه�شة الأمة« 
التي  والدينية  العلمية  العلل  جانب  اإىل  حّملها  التي  ال�شتبداد  ظاهرة  بنقد 
تعر�شنا لها �شابًقا، م�شوؤوليَة �شقوط احل�شارة الإ�شالمية، وجفاف ينابيع الإبداع 

فيها، وتاأخر العامل الإ�شالمي يف الع�شر احلديث. 

املرجع ال�شابق، �ض 58 - 59.  )((
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بد�شتور  اللتزام  خالل  من  وتر�شيدها  ال�شلطة  تقييد  اإىل  باهتمام  ودعا 
احلكام  ومراقبة  احلكم،  يف  الأمة  م�شاركة  اإىل  ودعا  م�شنون،  وقانون  مكتوب 
وحما�شبتهم، ف�شاًل عن تطوير القوانني ومتابعة تنفيذها يف الواقع، من خالل ممثلي 
الأمة ال�شرعيني، اأع�شاء جمل�ض النواب، ب�شرط اأن تنتخبهم ال�شعوب بحرية من 
ال�شعب  فئات  جميع  من  النواب  هوؤلء  يكون  واأن  والكفاءة،  العلم  اأ�شحاب 
و�شرائحه))( حتى يتمكنوا من متثيل النا�ض والدفاع عن حقوقهم وم�شاحلهم))(. 

وفئاته؛  املجتمع  عنا�شر  بني كل  وتعميمه  التعليم  ن�شر  وا�شرتط جوهري 
حتى يتمكن النا�ض من القيام بواجبهم يف امل�شاركة بال�شلطة ومراقبتها. اإذ من 
دون التعليم واملعرفة يفقد النا�ض القدرة على اختيار ممثليهم ونوابهم ب�شكل �شليم، 
ول يقدرون على متابعة اأداء نوابهم وتقييمه، وبالتايل ل اأمل يف املح�شلة بالو�شول 

اإىل حياة د�شتورية وبرملانية حرة كرمية)3(. 

ا�شتند جوهري يف فكرته عن �شرورة جمل�ض النواب و�شرورة تنويع اخت�شا�ض النواب، ف�شاًل عن املرجعية القراآنية   )((
اإىل الأيديولوجية التطورية التي انت�شرت يف اأوربا يف ع�شره، والتي اهتمت بعقد وجوه املقارنة بني نظام اجل�شم 
الب�شري، ونظام الجتماع الإن�شاين. انظر: نه�شة الأمة، �ض 73) - 95) وقارن: �شامي عون، الداروينية العربية، 
املو�شوعة الفل�شفية العربية، رئي�ض التحرير، معن زيادة، ط)، بريوت، معهد الإمناء العربي، 988)م، ج )، الق�شم 

الأول، �ض 558 - 556.
طنطاوي جوهري، نه�شة الأمة، مرجع �شابق، �ض: ))، 9) - ))، 74)، 50)، 55)، 56)، 73) - 94)،   )((
305 - 8)3 يقول جوهري: »راأ�ض مال الأمم احلرية و�شيادة الد�شتور، وما عداه فتبع له«، �ض)) ويقول يف 
التجار  نوابنا من كل طبقة، من  يكون  اأن  ياأمرنا  بيننا،  �شورى  اأمرنا  يكون  اأن  ياأمرنا  الذي  »اهلل  اآخر:  مو�شع 

وال�شناع والفالحني واملهند�شني والأطباء واملاليني...«، �ض 89).
املرجع ال�شابق، �ض 9)3.  )3(



حازم زكريا حميي الدين
6666

5 - ق�شية اال�شتعمار

مل يتناول جوهري يف كتابه »نه�شة الأمة« ظاهرة ال�شتعمار الغربي التي 
الكتاب  بق�شية  �شلتها  اإل من حيث  تقريًبا  ع�شره  الإ�شالمي يف  العامل  عّمت 

املركزية اأي نه�شة الأمة الإ�شالمية. 

يرى جوهري اأن م�شوؤولية ا�شتجالب ظاهرة ال�شتعمار للبالد الإ�شالمية 
ال�شريعة وعلوم الدين، وق�شروها  اآفاق  الفقهاء اجلامدون الذين �شيقوا  يتحملها 
ب�شكل اأو باآخر على درا�شة الفقه يف اأ�شيق معانيه وحدوده، ونبذوا خارج حدود 
الفكر  رجال  وكّفروا  الكونية،  والعلوم  واحلكمة  الفل�شفَة  الإ�شالمية،  العلوم 
والفل�شفة يف الإ�شالم مثل ابن ر�شد، وي�شاركهم يف هذه امل�شوؤولية بع�ض اأدعياء 
بينهم  العلم حجاب  باأن  واأقنعوا كثرًيا منهم  الت�شوف الذين خدعوا امل�شلمني، 
وبني اهلل تعاىل، وحذروا عامة امل�شلمني من العلوم »لئال ي�شت�شيء النا�ض باأنوار 

املعارف فيفت�شح اأمر هوؤلء الدجالني، وينبذوهم نبذ النواة«))(.

ويرى اأن انت�شار هذه الطبقة اجلاهلة املوؤلفة من هذين ال�شنفني هي التي 
خدماتها،  من  ا�شتفاد  الذي  ال�شيا�شي  والطغيان  لال�شتبداد  الطريق  مّهدت 
البالد  وينهب  ويجول  ولي�شول  ف�شاًدا،  امل�شلمني  بالد  يف  ليعيث  معه  وتهاونها 

والعباد دون حما�شب ول رقيب. 

املرجع ال�شابق، �ض 379.  )((
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الأمة  �شقطت  الثالثة  العنا�شر  هذه  م�شالح  والتقاء  لتحالف  ونتيجة 
الإ�شالمية يف حفرة اجلهل والتخلف وال�شعف قرونًا طويلة، وترتب على هذه احلالة 
احل�شارية املزرية اأن فقدت الأمة مَنَعتها الداخلية، وعنا�شر قوتها الذاتية، فوقعت 
بكل  تدفقت جحافله مدججة  الغربي عندما  ال�شتعمار  براثن  �شهلة يف  فري�شة 
اأ�شباب القوة على العامل الإ�شالمي لقت�شامه ونهب ثرواته يف الع�شر احلديث. 
»فلما ا�شتحكمت تلك احللقات الثالث )الفقهاء اجلامدون، واأدعياء الت�شوف، 
واحلكام امل�شتبدون(، ونامت الأمم الإ�شالمية اأجّنة يف الدهر.. يف ظلمات ثالث، 
�شّلط عليهم )اهلل تعاىل( �شيوًل جارفة، و�شواعق حمرقة من اأمم الإفرجنة، فاأذلوهم، 
وا�شتعبدوهم، ومزقوهم كل ممزق... اإذا اخت�شرنا نقول اأ�شاع الإ�شالم َمِلٌك ظامل، 

و�شويف طامع، وفقيه جاهل احتدوا على جهالة الأمة لينالوا حظ الرئا�شة«))(.

ظاهرة  عن  امل�شوؤولية  اأنف�شهم  امل�شلمني  بتحميل  جوهري  يكتف  مل 
ال�شتعمار، وحثهم على جتاوز كل العوامل التي اأدت اإليها كما راأينا �شابًقا. بل 
اجتهد اأي�ًشا يف حتليل وك�شف اأ�شاليب ال�شتعمار يف البالد الإ�شالمية امل�شتعمرة 
اأحابيلها،  الوقوع يف  الأ�شاليب، واحلذر من  لهذه  التنبه  امل�شلمني على  لي�شاعد 

وبالتايل اإعطاء ال�شتعمار الفر�شة لإطالة اأمد وجوده، وحتقيق كل اأغرا�شه.

فقد نبه اإىل اأّن الغرب ال�شتعماري يحر�ض كل احلر�ض على الإبقاء على 
حالة الف�شام بني العلم والدين يف العقل الإ�شالمي، واإ�شعال جذوة الفتنة بني 

املرجع ال�شابق، �ض 380 - )38.  )((
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امل�شلمني املتنورين، وامل�شلمني التقليديني؛ حفاًظا على تاأخر امل�شلمني من اأجل 
ت�شهيل مهمته يف ا�شتعمار بالدهم، وا�شتغالل ونهب ثرواتهم. ونبه اإىل اختالف 
وبنّي  م�شتعمراتهم،  واأبناء  اأوطانهم،  لبني  معاملتهم  يف  ال�شتعمار  رجال  �شلوك 
اأن ال�شيا�شة الغربية تكيل مبكيالني: مكيال خا�ض لأبنائها، ومكيال اآخر لأبناء 
امل�شتعمرات. وحّذر من الدعاية الغربية، ومن خداع رجال ال�شتعمار وتوظيفهم 
ال�شخ�شيات  بع�ض  وا�شتخدام  روؤيتهم،  وفق  الإ�شالمي  الدين  تاأويلهم  واإعادة 

الدينية للو�شول اإىل م�شاحلهم. 

واأ�شار اإىل اأن ال�شتعمار يجتهد يف �شبيل الت�شفية الرمزية لتاريخ الإ�شالم 
احل�شاري، حيث قام بتدوين تاريخ العلم بطريقة تقوم على متجيد الذات وطم�ض 
الإ�شهام  وجتاهل  الإ�شالمي،  الدور  وهام�شية  الأوربي  الدور  مركزية  اأو  الآخر، 
نفو�ض  النق�ض يف  العلم واحل�شارة لغر�ض مركب  تاريخ  احل�شاري للم�شلمني يف 
امليادين  كل  يف  ل�شيطرته  واخل�شوع  للغرب،  التبعية  على  وحملهم  امل�شلمني، 
املعنوية واملادية. ويف مواجهة موقف الغرب هذا قام بت�شليط ال�شوء على الرتاث 
العلمي واحل�شاري للم�شلمني؛ ليكون يف هذا تذكرٌي ب�شرورة ا�شتئناف ما �شبق، 
م�شاألة  اإزاءه، ومواجهة  بالنق�ض  الإح�شا�ض  للغرب، ورف�ض  التبعية  والتحرر من 

النبهار به، واحلّد من ازدراء الذات والتعايل عليها.
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الندية  على  تقوم  الغرب  مع  ور�شيدة  �شوية  تفاعل  عالقة  بناء  اإىل  ودعا 
واحرتام الذات، دون بخ�ض حلقوق الآخرين والعرتاف باإجنازاتهم، وال�شتفادة 

منها))(.

6 - قوانني ال�شقوط والنهو�ض

فكرة ال�شنن الإلهية )اأي القوانني التاريخية والجتماعية( يف �شقوط الأمم 
ونهو�شها هي فكرة اإ�شالمية اأ�شيلة، جند جذورها يف ن�شو�ض القراآن الكرمي، ثم جند 
لها بع�ض احل�شور والتنظري الفكري يف ن�شو�ض بع�ض علماء الإ�شالم ومفكريه، 

مثل: ابن حزم، وابن ر�شد، وابن تيمية، وابن خلدون. 

»العروة  جملة  ن�شو�ض  يف  وعبده  الأفغاين  اإ�شارات  نعّد  اأن  لنا  وميكن 
الوثقى« هي املنطلق الذي انطلق منه رجال الإ�شالح يف الع�شر احلديث، وقاموا 
من خالله بتوظيف هذه الفكرة يف م�شروعاتهم الإ�شالحية، حيث جندها بن�شب 
متفاوتة، يف كتابات ر�شيد ر�شا، وعبد القادر املغربي، وعبد احلميد بن بادي�ض، 
وحممد فريد وجدي،.. وعليه، فلم يكن غريًبا اأن ي�شتخدم جوهري - وهو اأحد 
رجال الإ�شالح الذين ينتمون اإىل مدر�شة حممد عبده الفكرية - فكرة ال�شنن 
الأمم  �شقوط  قوانني  من  حتديده  اأمكنه  ما  حتديد  خاللها  من  ويحاول  الإلهية، 

ونهو�شها.

انظر: املرجع ال�شابق، �ض: 43 - 44، 07) - )))، 7)) - 33)، 0)4 - ))4.  )((
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من  قانون  اأي  تقريره  بعد  قد حر�ض  اأن جوهري  اإىل  هنا  الإ�شارة  وجتدر   
من  اإليه  ما ذهب  على  وال�شواهد  الأدلة  انتزاع  على  والنهو�ض  ال�شقوط  قوانني 
باخلربة  كله  ذلك  موؤيًدا  ال�شعبي،  املوروث  ومن  و�شنة،  قراآنًا  الدينية  الن�شو�ض 
الغربية على حد �شواء من  التاريخية لل�شعوب الإ�شالمية وال�شرقية، وال�شعوب 
اأجل اأن ي�شمن ما ي�شتطيع من ال�شرعية الدينية والتاريخية للقوانني التي تو�شل 

اإليها.

ونكتفي الآن بعر�ض بع�ض اأهم هذه القوانني التاريخية التي اجتهد جوهري 
يف تنبيه النا�ض اإليها، من اأجل تكوين ثقافة �ُشننية حتّل حمّل الذهنية الالعلمية 
والالتاريخية التي و�شمت بالفو�شى وال�شطراب طريقة تعامل كثري من املعنيني 

باإ�شكالية النه�شة يف �شفوف الإ�شالميني يف ع�شره: 

• الدور املحوري يف بقاء الأمم ونه�شتها يعود للم�شلحني واملثقفني واحلكماء 	
والكتاب: »لول الهداة وامل�شلحون يف الدول ال�شرقية، واملحررون واحلكماء 
يف الدول الغربية لغلب العزيُز اأذلها، واأكل الكثرُي اأقّلها، واأ�شحت ُطعمة 

لالآكلني فري�شة للقان�شني، فاأ�شرع اإليها الفناء«))(.

• اإذا مت بقوة ال�شتبداد منع النخبة املثقفة ورجال الإ�شالح يف اأي اأمة، اأو 	
اأ�شاب هذه النخبة اجلنب ب�شبب ما يتهددها من بط�ض احلكام الفا�شدين، 

املرجع ال�شابق، �ض 6).  )((
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اأو جبنوا عن  املر�شدون  اأُجلم  »اإذا  والزوال:  ال�شقوط  اإىل  الأمة  اآلت هذه 
الن�شح والإر�شاد �شقطت الأمة اإىل الدرك الأ�شفل من البوار واخلراب«))(. 

• احلرية اأ�شا�ض بقاء الأمم واإبداع اأفرادها. والذل وال�شتعباد يوؤديان اإىل هالك 	
الأمم. »اإذا �شلبت الأمة حريتها اأ�شرع اإليها غالًبا الفناء«))(.

• �شبًبا 	 يجد  ل  وانحطاطها  وعظمتها  و�شقوطها  ونه�شتها  الأمم  اإىل  نظر  »من 
ژ ھ  نفو�شهم  العلم والعمل واخُللق وانحطاطه يف  ارتقاء  لذلك �شوى 
هذا  من  نفهم   .)3(»](( ]الرعد/  ژ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
الكالم اأن جوهري كان يرى على غرار معظم الإ�شالحيني يف ع�شره اأن 
العامل احلا�شم يف عملية ال�شقوط والنهو�ض اإمنا يعود اإىل الذات احل�شارية، 
انحطاطهم  م�شوؤولية  يتحملون  الذين  وحدهم  هم  امل�شلمني  فاإن  وعليه، 
وا�شتئناف  النهو�ض  وم�شوؤولية  عبء  وحدهم  عليهم  ويقع  احل�شاري، 
اآثار  اإل  وغريه  ال�شتعمار  مثل  اخلارجية  العوامل  وما  احل�شارية،  الدورة 

ونتائج ل�شلوكهم احل�شاري نف�شه)4(.

املرجع ال�شابق، �ض )) - 3).  )((
املرجع ال�شابق، �ض 7) وانظر: �ض )).  )((

املرجع ال�شابق، �ض )3.  )3(
وتخلف  الإ�شالمي  العامل  تاأخر  يف  الداخلية  الذاتية  للعوامل  احلا�شم  الدور  على  الرتكيز  اأن  اإىل  هنا  ن�شري   )4(
امل�شلمني عن ركب احل�شارة والتقدم، ا�شتمر ي�شّكل املقولة املركزية لعدد كبري من اأبرز رجال الفكر الإ�شالمي 
يف الع�شر احلديث بعد طنطاوي جوهري اأي�ًشا، اأخ�ض بالذكر منهم، مالك بن نبي، �شاحب كتاب »�شروط 

النه�شة«، وجودت �شعيد �شاحب كتاب »حتى يغريوا ما باأنف�شهم«.



حازم زكريا حميي الدين
7(72

•  »اإذا َعُظم بناء �شرح املدنية، ومّت نظامه مل توؤثر فيه زعازع املفا�شد، واإمنا يبقى 	
ثابًتا اإىل اأجله، فال َيُهولنَّك ما ت�شمع من ف�شاد الأخالق والغ�ض واخليانة.. 
يف اأمم عظمت مدنيتها، فاعلم اأن ذلك قليل يف جانب �شامخ عزها، ورفيع 
جمدها، فالبحر ل ينج�شه �شيء...فلئن �شمعت عن موبقاتهم، فلتقراأ اآدابهم 
وعلومهم وما عملوا اأكرث من الإف�شاد، ومتى زاد ال�شرر، فغلب املنافع اآلت 
الأمة للخراب«))( يريد جوهري من خالل عر�شه لهذا القانون احل�شاري 
ب�شبب  وانهياره،  الغرب  بتقهقر  يب�شرون  الذين  من  ع�شره  اأبناء  يخرب  اأن 
العلم  كفة  اأن  طاملا  باٍق  الغرب  اأن  فيه،  اخللقية  املفا�شد  من  كثري  �شيوع 
واخلري واملنافع فيه تغلب كفة الف�شاد اخللقي فيه؛ لذلك على امل�شلمني اأن 
ي�شمروا عن �شاعد اجلد، وينخرطوا يف حت�شيل العلم واكت�شاف العامل من 
حولهم، حتى يخل�شوا اأنف�شهم باأنف�شهم من قب�شة الغرب و�شيطرته على 

بالدهم، بدل انتظار انهيار الغرب وموته احل�شاري من الداخل.

6 - اإ�شالح االأزهر

والتعليمي  الإداري  امل�شتوى  على  اإ�شالحه  وق�شية  الأزهر  اجلامع  احتل 
هذا  و�شبب  فيه،  العلمية  حياته  بداأ  الذي  جوهري))(  تفكري  من  كبرًيا  حيًزا 

طنطاوي جوهري، نه�شة الأمة، مرجع �شابق، �ض 33).  )((
يكاد يكون الهتمام بالأزهر والن�شغال باإ�شالحه وتطويره حتى ياأخذ دوره املنتظر يف نه�شة الأمة الإ�شالمية،   )((
حموًرا ثابًتا ودائًما يف جدول اهتمامات معظم رجال الإ�شالح يف الع�شر احلديث، اأذكر منهم، رفاعة الطهطاوي، 
=وحممد عبده، ور�شيد ر�شا، وحممد م�شطفى املراغي، وم�شطفى عبد الرازق، وعبد املتعال ال�شعيدي، )كما 
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املدخل  هو  الديني  الإ�شالح  اأن  يرى  �شابًقا،  ذكرنا  كما  اأن جوهري،  الهتمام 
وهو  الإ�شالمية،  للعلوم  الأكرب  املح�شن  هو  الأزهر  كان  وملا  للنه�شة،  ال�شروري 
املوؤ�ش�شة الدينية الكربى املنوط بها اإعداد وتكوين ال�شيوخ وعلماء الدين ورجال 
الدعوة الذين يقودون الراأي العام على اأقل تقدير بني فئة املتدينني الذي ي�شكلون 
يف الواقع غالبية النا�ض يف م�شر، والعامل الإ�شالمي يف ع�شره، فقد ا�شتحق يف 
نظر جوهري كل اهتمام وعناية بالغة تتنا�شب مع حجمه ودوره الكبري يف ت�شكيل 

عقلية امل�شلمني و�شياغة �شمريهم اجلمعي يف ع�شره. 

حياة  يف  ودوره  الأزهر  لأهمية  جوهري  تقدير  و�شل  فقد  احلقيقة،  ويف 
م�شر ب�شكل خا�ض اإىل اأن ربط �شالح الأحوال يف م�شر ب�شالح الأزهر »الأزهر 
مدر�شة عظيمة كربى، اأ�شهر مدار�ض العامل تهم الأمة امل�شرية خ�شو�ًشا، والعامل 
األًفا  ع�شر  اخلم�شة  نحو  يبلغ  ما  اأبنائنا  من  وتوابعه  الأزهر  يف  عموًما،  الإ�شالمي 
واملفت�شون،  الأمريية،  باملدار�ض  واملدر�شون  واملفتون  الق�شاة  فمنهم  )اآنذاك(، 
ف�شد  واإذا  البالد،  �شلحت  �شلح  فاإذا  وقلبه،  القطر  ُروح  هم  وهوؤلء  والعلماء... 

ف�شدت، فاأهميتهم عظمى..« ))(. 

كتب ح�شن البنا حوايل ع�شر مقالت، ووجه عدة ر�شائل تت�شمن برامج تف�شيلية لإ�شالح الأزهر(. لالطالع 
على بع�ض حماولت اإ�شالح الأزهر وتطويره يف الع�شر احلديث، انظر: حممد عبد اهلل عنان، تاريخ اجلامع 
الأزهر، ط)، القاهرة، موؤ�ش�شة اخلاجني، 958)م، و عبد احلميد يون�ض وعثمان توفيق، الأزهر، ط)، القاهرة، 

دار الفكر العربي، د.ت.
طنطاوي جوهري، نه�شة الأمة، مرجع �شابق، �ض 49، وانظر اأي�ًشا: �ض 67.  )((

=
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ولعل اأهم النتقادات التي وجهها جوهري لالأزهر تتلخ�ض يف نقده ملناهج 
العقل  اإ�شراف الأزهر يف �شحن  ينتقد  التدري�ض فيه، فقد كان  التعليم، وطرائق 
باملعلومات الكثرية التي ل ت�شهم مبا�شرة يف اإثراء عقول الطلبة، وتنمية مداركهم. 
فهم  يف  الطالب  َمَلكة  تربية  يف  تكمن  التي  الأزهر،  يف  التعليم  غاية  اأن  وراأى 
يدر�شونها،  التي  واحلوا�شي  وال�شروحات  املتون  يف  امل�شنفني  عبارات  وحماكمة 
ذاتها  بحد  »ف�شيلة  هي  الغاية  هذه  باأن  اإقراره  من  الرغم  على   - الطالب  تدفع 
الذي  الأمر  الكتب،  هذه  تقدي�ض  اأ�شر  يف  الوقوع  اإىل   - لالأذهان«))(  �شاحذة 

يحملهم على النفور والإحجام عن بقية الكتب واملعارف التي ل يدر�شونها. 

ولحَظ باأنَّ معظم هذه الكتب، التي �شنفها علماء متاأخرون، ركيكٌة من 
على  تقت�شر  لأنها  املعاين؛  حيث  من  وهزيلة  التاأليف،  ونظام  الأ�شلوب  حيث 
معلومات، ومعان جزئية، حتول بني الطالب وبني تكوين نظري كلي متما�شك يف 
العلوم التي يدر�شها؛ لذلك دعا اإىل جتاوز هذه املوؤلفات الأزهرية القدمية القائمة 
على التلخي�ض، و�شغط العبارات، ولفها بالإ�شكالت والغمو�ض، والتي تعر�ض 
املادة العلمية بطريقة جزئية، ومفككة، ومتناثرة، ودعا بدًل من ذلك اإىل التعامل 
املبا�شر مع ن�شو�ض الدين الرئي�شة املتمثلة بالقراآن وال�شنة، و�شحذ ملكة ال�شتنباط 
اأي�ًشا اإىل الجتاه اإىل درا�شة ن�شو�ض الأدب وال�شعر والفكر  املبا�شر منهما. ودعا 
الناب�شة باحليوية والإبداع، واملربية لعقول الطالب واأذواقهم، واملطورة لقدراتهم 

يف التفكري والتعبري.
املرجع ال�شابق، �ض 63.  )((
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الآلة  وعلوم  الفقه  بدرا�شة  تقريًبا  الطالب  اهتمام  قوة ح�شر  وانتقد بكل 
والدين التي تخدمه، وحرمان الطالب من التوا�شل املبا�شر مع الطبيعة، وعدم 
اطالعهم اإل على النزر الي�شري من العلوم الكونية. ودعا يف هذا ال�شياق احلكومة 
اإىل حتّمل م�شوؤوليتها نحو الأزهر، والعمل اجلاد يف �شبيل رعاية طلبته،  امل�شرية 
وتاأمني احتياجاتهم املالية، وتوفري املدر�شني اجلامعني بني علوم ال�شريعة، والطالع 

على علوم الع�شر وثقافته، واأحواله وظروفه التاريخية))(. 

وقد قّدم جوهري يف اأثناء حديثه عن �شرورة اإ�شالح الأزهر برناجًما حدد 
فيه النقاط التي يراها �شرورية حتى يتمكن الأزهر من القيام بامل�شوؤوليات املنوطة 
به، وي�شتطيع ت�شحيح �شورة الإ�شالم يف نظر الغرب، ودفع ُتَهم التع�شب الديني 
والنفور من العلم واحل�شارة واملدنية عن امل�شلمني الذين يعك�ض الأزهر �شورتهم 

اأمام العامل. ولعل اأهم هذه النقاط التي اأ�شار اإليها جوهري يف برناجمه هي: 

• الأزهر، 	 الدرا�شة يف  مناهج  العلوم احلديثة يف �شلب  بع�ض  درا�شة  اإدراج 
مثل: اجلغرافيا، والتاريخ، وعلم الفلك احلديث، وعلوم الطبيعة، ومبادئ 
علم ال�شحة والطب. والهتمام مبمار�شة الريا�شة. ودعا اإىل زيادة الهتمام 
بعلم اأ�شول الفقه من اأجل العمل على تكوين ملكة ال�شتنباط املبا�شر من 

الكتاب وال�شنة عند الطالب، وتهيئتهم لالجتهاد يف امل�شتقبل.

انظر: املرجع ال�شابق، �ض)6 - 69.  )((
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• ال�شراعات 	 وتاأجيج  اإثارة  عن  التاريخ  تدري�ض  اأثناء  يف  البتعاد  �شرورة 
ُروح  تغر�ض  التي  الأمة،  مكونات  بني  والطائفية  املذهبية  واخلالفات 
النق�شام، وذهنية الإق�شاء بني امل�شلمني. ودعا يف مقابل ذلك اإىل �شرورة 

العتناء باإبراز فقه احلياة والفقه احل�شاري يف الكتاب وال�شنة))(.

ويندرج اأي�ًشا يف �شياق دعوته اإىل اإ�شالح الأزهر دعوُته اإىل اإ�شالح نظام 
املعارف  من  ممكن  قدر  اأكرب  و�شول  يتم  حتى  والإن�شاء،  الكتابة  وفن  التاأليف، 
وبذلك  عبارة،  واأجمل  اأ�شلوب  باأ�شهل  اجلديد  والن�ضء  الطالب  اإىل  والأفكار 
يتم ت�شجيع النا�ض عموًما وال�شباب خ�شو�ًشا على النفتاح على العلم واملعرفة 
بعد اأن كانوا زاهدين فيهما ب�شبب �شعوبة اأ�شلوب املوؤلفات القدمية، ورداءة طريقة 

تاأليفها))(. 

ويت�شاوق مع اهتمام جوهري بالدعوة اإىل اإ�شالح الأزهر دعوُته اإىل اإعادة بناء 
علم الكالم القدمي الذي فَقَد ب�شبب منهجه القدمي القائم على الظن واجلدل - الذي 
بدوره  القيام  على  القدرَة   - طويلة  مدة  الأزهر  يف  املنهج  هذا  وفق  ُيدر�ض  كان 
ووظيفته املعرفية يف الع�شر احلديث، وهي تقدمي الدين بطريقة علمية حديثة تزيد 
املوؤمنني بالدين ثباًتا واطمئنانًا، وتدفع عنه كل ال�شبهات املثارة يف وجهه ب�شبب 
التطورات العلمية والفكرية، وتغري املقت�شيات الجتماعية واحل�شارية. وتتلخ�ض 

املرجع ال�شابق، �ض 99 - )0).  )((
))( املرجع ال�شابق، �ض 9)3 - 334.
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دعوته يف جتديد علم الكالم باإعادة العتبار اإىل القراآن ومنهجه يف بيان وعر�ض 
اأ�ش�ض العقيدة والدعوة اإليها، و�شرورة القت�شاد يف عر�ض العقائد، والعتماد على 
الأدلة اليقينية امل�شتمدة من قوانني الطبيعة والكون، ال�شاهدة على وجود اهلل تعاىل 
و�شفاته كما فعل الغزايل وابن ر�شد من قبل))(. وحر�ض اأي�ًشا على الدعوة اإىل 
ا  الهتمام باللغة العربية الف�شحى، واإيالء اللهجة امل�شرية الدارجة اهتماًما خا�شًّ
على  القادرة  الف�شحى  العربية  اللغة  م�شتوى  اإىل  وتطويرها  تهذيبها  بعد  يرفعها 
ال�شعب امل�شري؛  اأداة تعبري ع�شرية وحديثة ومفهومة من قبل عموم  اأن تكون 
لتوؤدي دورها يف �شهر ال�شعب امل�شري يف بوتقة لغوية وثقافية واحدة، تتمكن من 
ت�شهيل نقل الأفكار واملعارف احلديثة اإليه بلغة متاأ�شلة يف تاريخه وتراثه وواقعه، 
ومنفتحة يف الوقت نف�شه على الع�شر احلديث ومتطلباته املعرفية والعملية))(. ويف 
بعامة من  ال�شدد حر�ض جوهري على حتذير امل�شريني بخا�شة، وامل�شلمني  هذا 
ولغته  بالغرب  النبهار  ل�شالح  ودينهم  العربية  ولغتهم  الوطنية  هويتهم  تذويب 
ودينه، مع �شرورة احلفاظ يف الوقت نف�شه على ُروح النفتاح عليه بطريقة نقدية، 
العاملي  ال�شالم  وثقافة  مناخ  خلق  يف  معهم  وامل�شاهمة  الآخرين،  مع  والت�شامح 

مل�شلحة امل�شلمني وغريهم على ال�شواء)3(.

املرجع ال�شابق، �ض 50 - 54.  )((
املرجع ال�شابق، �ض 335 - 348، )44 - 448.  )((

املرجع ال�شابق، �ض 53) - 69)وانظر اأي�ًشا: 07) - )3)، 43) - 44).  )3(
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اخلامتة

اأن  لنا  ميكن  الأ�شا�شية،  واأفكاره  الكتاب  ملحاور  املوجز  العر�ض  هذا  بعد 
ا،  تاأ�شياًل �شرعيًّ باأنه يكاد يكون جلوهري نظريٌة متكاملة يف النه�شة موؤ�شلة  نقرر 
وعلله،  التاأخر  اأ�شباب  تناول  فقد  الواقعية.  والأمثلة  التاريخية،  باخلربة  ومعززة 
وطريق النهو�ض وو�شائله، وعر�ض جمموعة من قوانني النهو�ض وال�شقوط، وعالج 
جمموعة من ق�شايا وم�شاكل ع�شره يف �شوء النظرية التي اآمن بها ودعا اإليها. وقد 
ل يكون من املبالغة يف �شيء اإذا قلنا باأن العديد من الق�شايا التي عاجلها جوهري 
امل�شهد  يف  واحل�شور  الراهنية  من  بكثري  تتمتع  تزال  ل  الإ�شالحي،  خطابه  يف 
الفكري الإ�شالمي املعا�شر، وما تزال حتتاج اإىل ا�شتدعاء خطاب جوهري املتعلق 
بها لإثراء النقا�ض، وتطوير البحث حولها. من قبيل: �شرورة العتناء بالإ�شالح 
اأي�ًشا، وتعزيز  اأهميته  الرغم من  ال�شيا�شي على  الديني، وتقدميه على الإ�شالح 
مكانة العلم وتر�شيخ العقلية العلمية يف العامل الإ�شالمي، وتو�شيع منظومة العلوم 
الإ�شالمية لت�شمل العلوم الإن�شانية والجتماعية والكونية على ال�شواء للم�شاهمة 
يف راأب الت�شدع املعريف يف العقل الإ�شالمي املعا�شر، والعمل على اإثراء الفكر 
الإن�شاين يف  الفكر  اإجنازات  النقدي مع  التفاعل  املعا�شر من خالل  الإ�شالمي 
وال�شعوب  الأمم  ونهو�ض  �شقوط  وقوانني  الإلهية  ال�شنن  وفقه  املجالت.  جميع 
ونقد  الإ�شالمية،  للمجتمعات  والداخلي  ال�شلمي  التغيري  ومنهج  واحل�شارات، 
ظاهرة ال�شتبداد التي ما زالت ت�شرب بجذورها يف معظم اأرجاء العامل الإ�شالمي، 
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والإخاء  ال�شالم  ثقافة  وتنمية  الغرب،  مع  العالقة  اإ�شكالية  حول  احلوار  واإثراء 
التي مت  اأو  النا�ض بطريقة مغلوطة،  املنت�شرة بني  الدينية  املفاهيم  الإن�شاين، ونقد 
اأيديولوجية تهدف  ال�شتيالء على �شحنتها الدللية ل�شالح مذاهب وتوجهات 

اإىل التاأثري على املجتمعات الإ�شالمية يف اجتاه م�شاحلها وم�شاريعها اخلا�شة.

التي  والتجاهل  التهمي�ض  جتاوز حالة  اإىل  ندعو  فاإننا  �شبق،  ما  على  وبناًء 
اأ�شابت ال�شيخ طنطاوي جوهري وم�شروعه الإ�شالحي، وندعو اإىل اإعادة العتبار 

لدوره املهم يف تاريخ حركة الإ�شالح والتجديد يف الفكر الإ�شالمي احلديث. 

وهنا، ل بّد لنا من اأن ن�شري اإىل اأنه تتم يف اأيامنا هذه حماولت علمية عدة 
لإعادة اإدراج جهود جوهري يف عموم امل�شروع الإ�شالحي الإ�شالمي املعا�شر، 
عام  ربيع  يف  اأطلقت  حيث  الإ�شكندرية  مكتبة  به  قامت  ما  اجلهود  هذه  ومن 
ا لل�شيخ جوهري تر�شد فيه �شريته وجتربته  )430)هـ/ 009)م(، موقًعا اإلكرتونيًّ
الإ�شالحية، وتقوم بتوثيق كل ما اأمكنها الو�شول اإليه من موؤلفاته، و�شوره، وما 
كتب حوله من مقالت ودرا�شات وكتب. ومن املتوقع لهذا املوقع الإلكرتوين اأن 

يقوم بتن�شيط الدرا�شات والبحوث حول ال�شيخ وفكره. 
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طنطاوي جوهري

ت�أليف

ُطبع لأول مرة عام )1326هـ/1908م( بمطبعة اللواء؛
 تقديًرا من الزعيم الخالد م�صطفى كامل للكتاب و�صاحبه.





مقدمة الطبعة الأوىل

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

والإبداع يف  اخللق  واأتقنت  والأمم،  الع�مل  نظ�م  اأحكمت  من  ي�  نحمدك 
�ص�حب  الوجود،  هذا  ِعْقد  نظ�م  وا�صطة  على  ونِّ�صلم  ون�صلي  والن�صم،  الذّرات 

ال�صرع الأْبينَ واحلكمة الع�لية.

، حكيٌم من حكم�ء  وبعد، فقد و�صع هذا الكت�بنَ اجلليل، وال�ّصفرنَ العظيمنَ
هذه الأمة، وع�مٌل ع�صريٌّ من اأبن�ء امِللَّة، وقد ن�صره ب�دئ بنَْدء يف اأعداد من اللواء 

�ن)))، وف�صوًل تتيه على اللوؤلوؤ واملنَْرج�ن. الأغّر ر�ص�ئل ُتْزري ب�جُلمنَ

وحي�ته�«  الأمة  »نه�صة  بـ  املو�صومة  الر�ص�ئل  هذه  قراأ  ق�رئ  كل  اأعجب 
يف اللواء الأغّر، وطرب كل من اأمعن النظر واأنعم الفكر فيه� ب�أ�صلوبه� احلكيم، 

وفل�صفته� الع�لية، ومراميه� ال�ص�مية، وموا�صيعه� احليوية اله�مة.

�ن: اجلم�ن: اللوؤلوؤ، وتزري به: ت�صتخف به وتقلل من �ص�أنه. )هذا اله�م�ش ي�صري اإىل اإ�ص�فة مراِجعي  ُتْزري ب�جُلمنَ  (((
مكتبة الإ�صكندرية للن�ش الأ�صلي للكت�ب، و�صوف ي�صتعمل الرمز )م). لحًق� للإ�ص�رة اإىل ذلك). 
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وا�صعه�  فيه�  ا�صتوفى  وقد  كذلك  تكون  ل  وكيف  ه�مة،  حيوية  اأقول: 
احلكيم - حفظه اهلل - ُجلَّ م� يهم الأمم الإ�صلمية وال�صعوب املحمدية معرفته، 
والوقوف عليه مم� له كبري م�ص��ش بتنظيم حي�تهم الجتم�عية، واأمورهم العلمية 
ة الإ�صلم الغزايل، وابن ر�صد، والف�رابي  والأدبية، مم� يذكرن� مب�صنف�ت الإم�م ُحجَّ
موؤلف املدينة الف��صلة وكثريين غريهم ممن خدموا الإ�صلم، واأْعلنَوا كعب تع�ليمه 

يف التع�ليم، و�صّرفوا اأبن�ء امللة ال�صمح�ء بي امللل.

املوؤلف – حفظه اهلل – حكيم، ولي�ش حكيًم� كحكيم فح�صب، بل هو 
وي�صتنتجون  ويطبقون  النفو�ش،  يوقظون  كيف  عرفوا  الذين  الأفراد  اأولئك  من 
ف�تهم كم�صك�ة فيه� م�صب�ح ي�صيء على  نَّ وي�صتخرجون، فك�نوا يف موؤلف�تهم وُم�صنَ
الع�مل الإ�صلمي بنور لطيف ل ميكنني اأن اأ�صّور لك جم�له وجلله، وعظم م� 

لنَى))). جتني النفو�ش الإ�صلمية من فوائده اجلنَ

ت مم� يهمن�  تيه �صتي ر�ص�لة اأو بحًث�، جمعت ف�أنَْوعنَ ْفر بي دفَّ ي�صّم هذا ال�صِّ
مع�صر امل�صلمي يف جميع اأقط�ر املعمور معرفته والطلع عليه، فهو - كم� �صتقف 
� اإر�ص�د، وو�صف الأمم  اأنَميَّ عليه - �صّور ح�ل الأمة اأجمل ت�صوير، واأر�صد احلك�م 
املظلومة اأح�صن و�صف، وق�ل يف املدنية وعلومه� م� �ص�ء اأن ي�صوغ بليغ قلمه، وج�ل 

جولة يف علوم الإ�صلم والأزهر ورج�ل الدين ا�صتغرقت �صطًرا من الكت�ب.

لنَى: الوا�صحة.  )م). اجلنَ  (((
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واأف��ش يف �صرح املج�ل�ش الني�بية ببي�ن مل ين�صج على منواله اإىل الآن ن��صج 
الرتكيب  ب�لتطبيق على ذلك  الأمة  �ء من رج�ل  الأنَْكفنَ انتخ�ب  واإج�دة يف  دقة 

ُيوىل))) ج�صمه. العجيب من بنية الإن�ص�ن وت�صريح هنَ

وج�ءن� يف ف�صل ت�أليف الكتب وت�صنيف الأ�صف�ر ب�ملعجب واملُْطِرب وبي�ن 
الت�أليف عند الأمم، وكيف يوؤلف الت�ريخ ثم ال�صعر ودرج�ته.

وعقد - حفظه اهلل - ف�صًل جميًل غريًب� يف ب�به، لطيًف� يف اأ�صلوبه، ب�لن�صبة 
اإىل م� يجب اأن تكون عليه الأمة يف نظ�م اجُلْندّية والقرعة الع�صكرية.

وهن�ك تلك الر�ص�لة اجلليلة املو�صومة ب�لر�ص�لة »الق�زانية«، �صرح فيه� املوؤلف 
تعّد من  الآن،  عليهم  وم� يجب  قدميً� وحديًث�،  الأقط�ر  الإ�صلم يف  علم�ء  ح�ل 

اأح�صن م� كتب يف هذا الب�ب واأتى عليه اإىل اليوم قلُم ك�تب.

هذا بي�ن موجز مل� ت�صمن هذا ال�صفر العظيم الذي جمع فيه موؤلفه احلكيم 
واحلق�ئق  ال�صي��صية،  الأحوال  وزبدة  الب�صرية،  العلوم  ثمرات   - اهلل  حفظه   -
تراه  مم�  والنظرية،  العملية  واحلكمة  والأخلق  والدين  الأمم  ونظ�م  الجتم�عية، 
اأن  ي�ص�أ  مل  واإن  نفث�ته،  وت�صّلع  وا�صعه  ف�صل  على  تنّم  �صفح�ته،  به  م�صتفي�صة 

ي�صّرح بكرمي ا�صمه.

: لفظ يون�ين مبعنى الأ�صل اأو امل�دة. )م). ُيوىلنَ ))) هنَ
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وافتق�ر  اإليه،  الأمة يف ح�جة  نرى  م�  الع�صري هو  الت�أليف  النهج يف  هذا 
�صديد اإىل بّث مثل تلك املع�رف والأفك�ر بينه�، خ�صو�ًص� وهو اأ�صلوب مل ي�صلك 
�صبيله - كم� ترى - اإل الأقلُّون مثل حكيمن� وا�صع هذه الر�ص�ئل م�صنف هذا 
ال�صفر اجلليل الذي فيه للأمم الإ�صلمية موعظة وذكرى، ولأبن�ء ال�صبيبة رو�صة 
ق�رئ، وذخرية كل  اأ�صمى من ذلك، هو كنز كل  اأذه�ن، بل هو  عقول وب�صت�ن 

م�صلم ع�صري، ف�قراأ وربك الأكرم، الذي علم ب�لقلم، علم الإن�ص�ن م� مل يعلم.

�صديق املوؤلف

صاحل محدي محاد

الق�هرة يف 0)رجب �صنة 325)هـ/ 9) اأغ�صط�ش �صنة 907)م.



ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

. احلمد هلل وال�صلة وال�صلم على ر�صول اهلل

اأم� بعد...،

مة ال�صهري احلكيم »ال�صيخ طنط�وي  لَّ  ف�إن كت�ب »نه�صة الأمة وحي�ته�« للعنَ
ة وا�صحة يف حي�ة  جوهري« من الكتب التي ظهرت اآث�ره� يف ع�صرن� احل��صر جليَّ
الأمة امل�صرية، فقد ن�صره� املوؤلف - حفظه اهلل - يف اأوائل هذا القرن، وهو القرن 
ة كبرية يف البلد، وك�ن له اأح�صن  ل منه، ف�أحدث �صجَّ الع�صرون يف الع�صرة الأُونَ
الآث�ر يف نظ�م الأزهر احلديث، ف�إن الأ�صت�ذ ابتداأ تعلمه يف اجل�مع الأزهر، واأمته يف 

دار العلوم، فبهذه ال�صبيل اأمكنه اأن ي�صرح ح�ل الأزهر وم� يجب له.

ولقد اقت�صت احل�ل اأن يزيد يف هذه الطبعة م� ي�ص�ء من اآث�ر تلك املق�لت 
يف الأزهر ال�صريف من الإ�صلح والرقّي واحلكمة والعلم حتّدًث� بنعمة اهلل على 
درا�صة  فدر�صه  الأمة  نظ�م  اإىل  انتقل  ثم  ال�صريف،  والأزهر  وامل�صلمي  الإ�صلم 

مقدمة الطبعة الثانية
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يكون  وكيف  وُذلِّه�،  ه�  ِعزِّ طرائق  واأب�ن  وعليه�،  للأمة  يجب  م�  وكتب  جيدة، 
د�صتوره� وانتخ�ب ذوي الراأي القومي، لت�صيري دّفته�، ونظ�م حكومته�، وهكذا من 
املب�حث القّيمة التي ا�صرتعت نظر اأُويل الأمر يف البلد اأن ين�صجوا على منوال 

املوؤلف.

واأّول من �صهد للموؤلف ب�حلكمة يف هذا الكت�ب واأ�ص�لة الراأي هو املرحوم 
م�صطفى ب��ص� ك�مل، حتى اإنه هو الذي طبعه يف مطبعة اللواء على نفقته، ون�صره 

فح�ز رواًج� عظيًم�، والكت�ب يحوي ثلثة اأبواب:

وفيه 3)  الأزهر،  التعليم يف اجل�مع  ونظ�م  الأمم،  الأّول: يف حّرية  الب�ب   
ف�صًل))).

املج�ل�ش  وانتخ�ب  والوطنية  واملدنية  ال�صع�دات  اأنواع  الث�ين: يف  الب�ب   
الني�بية ونحو ذلك، وفيه )3 ف�صًل.

 الب�ب الث�لث: يف �صئون ع�مة علمية ومدنية، وفيه 6)ف�صًل.

أمحد سعد علي

اأحد علم�ء الأزهر ال�صريف، ورئي�ش جلنة الت�صحيح

 مبطبعة م�صطفى الب�بي احللبي واأولده مب�صر

د ب�لب�ب الأول 4) ف�صًل ولي�ش 3). )م). رنَ ونَ  (((



الباب الأول





 الف�صل الأول 
يف و�صف اجلمعية الإن�صانية

الغّي،  دا�ؤه  الهدى،  �صحته  اأفرادها،  اأع�صا�ؤه  ج�صم،  الإن�صانية  اجلمعية 
د�ا�ؤه الن�صح �الإر�صاد، هل يقوم الفرد الواحد بعمله اأ� يتّم �ظيفته يف احلياة اإل 
اإذا �صّح اجلمع �مّت نظامه �كمل؟ فال �صعادة للفرد اإل ب�صعادة مواطنيه، �ل نظام 
�صائْل  اأ�صا�س متني،  �صائر م�صالح بالده، �قامت على  انتظمت  اإذا  اإل  يف منزله 
البلد،  �صفر  �قد  التنزه،  ي�صوغ  اأ�  الطعام،  لك  اأَيلذُّ  �صمريك،  �حادث  نف�صك، 
�نق�س العدد، �حاقت الأحزان، �انُتِهبت اجلريان، �ابُتِلي مواطنوك يف الأموال 
�الأنف�س �الثمرات. فاإذا �صمعت �صمعت باكًيا، اأ� نظرت راأيت كئيًبا حزيًنا، اأفال 
اإليه  يدعو  ما  ذلك  ـًا؟  اأمل �اللذة  َتَرًحا،  الفرح  �يتبّدل  الأنف�س ح�صرات،  تتقطع 
الوجدان، �يوحيه ال�صمري، �يربهن على �صحته العقل، �يقّرره يف قيا�صه املنطق، 

�يفقهه العاملون.

الدنيا  املنكر، خ�صر�ا  الناهون عن  �ينهى  باملعر�ف،  الآمر�ن  ياأمر  اإذا مل 
�الآخرة، �باء�ا بغ�صب يحارب �صمائرهم، �خ�صارة تنق�س اأموالهم، �قتل يح�صد 
بَّت اللعنة عليهم �اخلزي �العذاب املهني. بهذا  ر�ؤ��صهم، �انتهاك حلرماتهم، ��صُ
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ُيفهم ما �رد: »ل تقفن عند رجل يقتل مظلوًما، فاإن اللعنة تنزل على من ح�صره 
تنزل على من  اللعنة  فاإن  مظلوًما،  ي�صرب  تقفن عند رجل  عنه، �ل  يدفع  �مل 
األَّ  فيه حق  مقاًما  �صهد  ينبغي لمرئ  »ل  اأي�ًصا:  ��رد  عنه«.  يدفع  ح�صره �مل 

يتكلم به، فاإنه لن يقّدم اأجله �لن يحرمه رزقه«.

تقومي اعوجاج اأ�لياء الأمور فر�س على كل قادر، �ليكن مبا يف قدرته �ما 
ان)1(، ف�صاقه ذات  ا�صتطاع اإليه �صبياًل، �ما مثل حال الأمة اإل كمثل ميزان الَقبَّ
املحكومة  �الأمة  الأمور،  كاأ�لياء  بالرافعة  املعلَّقة  �الطويل،  الق�صري  الذراعني 
اأرباب  من  �الهداة  ْوم)2(،  ال�صَّ عليها  �قع  التي  الب�صاعات  من  املوز�نة  كالأ�صياء 
ْنَجة )الرمانة( التي تعادل بها الأ�صياء املوز�نة مو�صوعة  اجلرائد �املجالت كال�صَّ
قام  فاإذا  املقا�مة،  �الثانية ذراع  القوة،  الأ�ىل ذراع  �ْلُن�َصمِّ  الطويل،  الذراع  فوق 
اإذا جهلوا،  �عّلموهم  ظلموا،  اإذا  عند حّدهم  الأمراء  �اأ�قفوا  باإر�صادهم،  الهداة 
حّد  على  امليزان  �صاقة  �ا�صتوت  الأمر،  �انتظم  العدل،  كان  ن�صوا  اإذا  �ذّكُر�هم 
اأ�لئك الهداة، �مالأ  الو�صط، ��َصبَّح ل�صان العدل ال�صاخ�س فوق ال�صاق بحمد 
�ُهِدي  ُحّكامها،  ا�صتقام  اإذا  الأّمة  حال  هذه  ال�صاكرين.  مع  لهم  �صكًرا  الآفاق 
املوز�ن  مقابل  ال�صنجة يف  ��صعت  �قد  امليزان،  �صملها كحال  �انتظم  علما�ؤها، 

ان: ميزان ذ� ذراع طويلة مق�ّصمة، ُينقل عليها ج�صم ثقيل ُي�صّمى الّرّمانة لتعيني الوزن، �توزن به الأ�صياء  القبَّ  )1(
الثقيلة. )م(.

وم: طلب �صراء ال�صلعة اأ� عر�صها للبيع مع حتديد ال�صعر. )م(. ال�صَّ  )2(
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اأ� جبنوا عن الن�صح �الإر�صاد  اأجلم املر�صد�ن  فاإذا  يف الدرجة املطلوبة بالعدل. 
املوز�ن  كحال  فهي  �اخلراب،  الَبَوار)1(  من  الأ�صفل  ْرك  الدَّ اإىل  الأمة  �صقطت 
اإذا رفع ما يعادله من ال�صنجة )الرمانة( �ما يوازنه، فهناك تكون الأمة يف اأ�صفل 
�صافلني، �ي�صمخ احلاكم باأنفه �يتجرب �يتيه راأ�صه يف ال�صماء �رجاله على اأ�لئك 
اإذا رفعت �صنجته ارتفعت  املظلومني املحقورين، كما ترى يف امليزان املح�صو�س 
الهداة على  مال  اإذا  املوز�ن �صريًعا حتته، �عك�س ذلك  اأعلى، �خّر  اإىل  ال�صاق 
َلْوهم  �اأَ�صْ النكال،  فاأ�رد�هم  َحْتَفهم،  �اأذاقوهم  اأعناقهم،  وا  َفَدَقُّ بالأمر  القائمني 
النار اإذا طغوا �بغوا. فاإذن ي�صبحون حتت الأمة فتطحنهم بَكْلَكِلها)2(، �تد��صهم 
باأرجلها، كما ترى اإذا ُ��صعت الرمانة �تطّرفت اإىل نهاية ال�صاق فتنزل اإىل الرثى. 
يف  قوله  هذا  من  فهمت  �هل  �صتاأتي،  اأ�  خلت  اأمة  لكل  اأحوال  ثالث  فهذه 

ڳ  ڳ  گ  گ.گ  ک  ک  ڑ.ک  ڑ  الكتاب: ژ 
ڳ ڳژ ]الرحمن/ 7 - 9[ �هي الأحوال الثالثة التي ذكرناها: الزيادة 

�النق�صان �العدل؟

من هذا نفهم ما قاله ك�صرى، �قد �صئل: مب انتظم ُمْلُكك؟ فقال: بالعدل؛ 
لأين نظرت يف هذا العامل فوجدته قائًما بالعدل، فبنيت ملكي عليه فكان �طيًدا.

الَبَوار: الهالك. )م(.  )1(
بَكْلَكِلها: �صدرها، �َكْلكل مفرد، جمعها َكالِكل. )م(.  )2(
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النا�صحون من الأمم جهًدا يف غابر الأزمان يف الن�صح �الإر�صاد،  َياأُْل  مل 
�مل يبالوا مبا ينالهم من الأذى �املوت قياًما مبا عهد اإليهم، �ما توحي به �صمائرهم.

األ اأنبئك بـ )دب�صليم( ملك الهند قبل امليالد بنحو ثالثة قر�ن؛ اإذ طغى 
الألّد  اخل�صم  مقام  �قام  �عظيمها،  الرباهمة  حكيم  بيدبا  فوقف   ، �َتَربَّ �بغى 
ته ال�صعفاء يف منزلة بني املنزلتني: اإما ا�صتقامة الأمور �انتظام  مدافًعا عن اأبناء اأُمَّ
اجلمهور، �اإما �صفك دمه، �اإذاقته طعم املوت الز�ؤام)1(، �احت�صاء كاأ�س احِلَمام)2(، 
ُبْغَيَته  اأ� اخلر�ج من الأ�طان، فنال  لَّة �الهوان،  الذِّ البقاء على  �اأبى الفيل�صوف 
بعد اأن خاطر مُبْهَجِته، �اأبقى له اأثًرا يذكر بعده، فقل يل - رعاك اهلل: اإذا مل يكن 
ر الظامل بظلمه، �الباغي  هذا احلكيم، فكيف يكون العدل؟ �من ذا الذي ُيَذكِّ
اأتدخل  العربية،  د�لتنا  �هاك  معهم،  �من  �احلكماء  احلكمة  اهلل  ا  فَحيَّ ببغيه؟ 
اأََ� لي�صوا هم عنوان العدل �نربا�س  ِريَبة من عدل اخللفاء الأربعة،  يف َخَلِدك)3( 
الهدى، �َعَلم ال�صعادة؟ �مع ذلك مل َيَذْرهم النا�صحون، �مل َيَدْعهم املر�صد�ن. 
�اذكر يف الكتاب ق�صة اأبي مو�صى الأ�صعري؛ اإذ كان �الًيا على الب�صرة، �كان 
ن الَعَنِزّي يوًما �هو  �صَ اإذا خطب يدعو لعمر، �ل يذكر اأبا بكر، فاغتاظ منه اأبو ِمْ
عليك؟)4(«  تف�صله  �صاحبك  من  اأنت  »اأين  اجلمع:  ��صط  يف  له  �قال  يخطب، 

الز�ؤام: العاجل.  )م(.  )1(
احِلَمام: ق�صاء املوت �قدره.  )م(.  )2(

َخَلِدك: بالك.  )م(.  )3(
ال�صواب �فق الر�اية التي ذكرها الإمام الغزايل يف الإحياء:»اأين اأنت من �صاحبه )اأبي بكر( تف�صله )عمر(   )4(

عليه؟«.  )م(. 
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فعمل اأبو مو�صى بن�صيحته، �َذَكر اأبا بكر يف خطبته مع عمر من بعد. ثم �صكاه اأبو 
مو�صى لعمر، فا�صتح�صره فق�ّس عليه الق�ص�س، فبكى عمر. �قال للعنزي: »اأنت 
�اهلل اأَْ�َفق من اأبي مو�صى، فلله َدرُّ تلك الأيام، �هلل دّرهم ِمْن رجال ل يخافون يف 
ة، �ا�صتعذبوا التعذيب،  احلق لومة لئم«، ترى الن�صحاء �قفوا يف �جوه بني اأَُميَّ
يَّات؛ اإذ قال للحجاج: اإنك من اأعداء اهلل يف  �ر�صوا باملوت كما �قع حُلطيط الزَّ
ة، �عبد امللك بن مر�ان اأعظم منك جرًما،  نَّ الأر�س، تنتهك املحارم، �تقتل بالظِّ
بقتله،  فاأمر  �صجاياه،  ��صيئة من  اأنت خطيئة من خطاياه،  �اإمنا  اإثًما،  منك  �اأكرب 

فقتل �صهيد احلّرية �هو يف الثامنة ع�صرة من عمره.

هكذا ملوك العبا�صيني، كم �عظهم الواعظون، �اأنذرهم املنذر�ن! هذا اأبو جعفر 
املن�صور، �هو امل�صهور بالعلم �الف�صل. دخل عليه عبد الرحمن بن عمر الأ�زاعي، 
اأن ت�صمع الن�صح، �ل تعمل به، ف�صاح به  اأمري املوؤمنني، اأخاف  �مما قال له: »يا 
الربيع، �انَْتَهَره)1( بال�صيف«. فقال املن�صور: »هذا جمل�س مثوبة ل جمل�س عقوبة«، 
��صار الأ�زاعي يف ن�صحه، ��عظه �َزجِره لأمري املوؤمنني، �اإنذاره للخليفة املن�صور.

�هذا هر�ن الر�صيد اأُعطي قّوًة �ملًكا، ل ينازعه فيهما ملوك زمانه، اأر�صل 
باب  يق�صد  �صائر  هو  �بينما  فاأح�صره،  الفراغ  �قت  الغناء  عود  يح�صر  خادًما 
اخلليفة اإذا رجل فقري يلتقط النوى من الأر�س نواًة نواة يجمعها؛ ليبيعها �يعي�س 
بالعود  �اأم�صك  راأ�صه،  يا رجل؛ فرفع  الطريق  َتَنحَّ عن  من ثمنها، فقال اخلادم: 

انَْتَهَره: زجره بعنف.  )م(.  )1(
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فك�صره، فاأُخرب اخلليفة بذلك، فا�صت�صاط غ�صًبا، ثم اأح�صره ��صاأله، فقال يا اأمري 
املوؤمنني: ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎژ ]النحل/ 90[، �اأنا راأيت 
منكًرا فاأزلته، فما تريد ِمّني؟ َفَخّلى �صبيله، �اأمر اأن يو�صل بثمامنائة دينار فرّدَها 
ذلك الفقري. �قال: لريّدها اخلليفة اإىل من اأخذها منه. هذه حال الد�ل ال�صرقية 
الكربى، �ملوكها، �ن�صحائها قدميًا، �هذه د�ل اأ�ربا، �ن�صحا�ؤها، اأخبارها معلومة 

بني القارئني.

لول الهداة �امل�صلحون يف الد�ل ال�صرقية، �املحرر�ن، �احلكماء يف الد�ل 
َحت طعمًة لالآكلني فري�صة  الغربية؛ لغلب العزيُز اأذلَّها، �اأكل الكثرُي اأقلَّها، �اأَ�صْ

للقان�صني فاأ�صرع اإليها الفناء.



�قامة معتدلة،  ُم�ْصَتٍو،  ناطق، �حيوانيته ج�صم  باأنه حيوان  الإن�صان  يعرف 
ُر�ح  بها على �صائر احليوان، �هي  امتاز  قّوة  �الناطقية  �اإدراك،  �اأع�صاء �حوا�س 
ل من �صماء العظمة �اجلالل، �ا�صتوى على عر�س  تنزَّ املاّدة،  نوراين جمّرد عن 
ج�صمه، ف�صّرفه يف الأر�س خليفة اهلل اأميًنا على العاملني، من هذا افرتق النا�س 
�ح �اجل�صم. فقال قوم: اإن هو اإل ج�صم مقّدر،  ثالث ِفَرق ل رابع لها يف حقيقة الرُّ

�هيكل مدبر، �الر�ح اإفرازه �العقل �صفته، مبد�ؤه الولدة، نهايته املوت.

ات ��صوائبها،  ُلون)1( اإل على الأج�صام �توابعها، �الّلذَّ �هوؤلء ل تراهم ُيَعوِّ
األف �صنة، �ما هو  ر  ُيَعمَّ لو  اأحدهم  يوّد  ِهِمني،  النَّ �يحر�صون على احلياة حر�س 
اإل حياتنا  اإن هي  ر، يقولون  ُيَعمَّ اأن  مُبَزْحِزِحه من عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا 

الدنيا منوت �نحيا �ما يهلكنا اإل مر�ر الدهور �كّر الع�صور، �يقولون:2
ْم�ِس ال�ضَّ ��ُب  َت��ُق��لُّ ال��ب��ق��اَء  ُتْ�ِضيَم��َن��َع  ل  َحْيُث  ِم��ْن  وُطُلوُعها 
�ضافيًة ح��م��راَء  ��ُروُق��َه��ا  ك��ال��َوْر���س)2( و���ضُ �ضفراَء  وُغ��ُروُب��َه��ا 

لون على: يعتمد�ن.  )م(. ُيَعوِّ  )1(
الور�س: نبت اأ�صفر ي�صتعمل لتلوين املالب�س.  )م(.  )2(
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فقالوا:  ا�صمحل؛  اإذا  اجل�صم  عن  ت�صتقل  ُر�ًحا  هناك  اإن  اآخر�ن:  �قال 
�اجل�صم  �ح،  الرُّ هو  اإمنا  الإن�صان  قالوا:  �اآخر�ن  �ج�صم.  ر�ح  هو  اإمنا  الإن�صان 
مبد�ؤها،  �الولدة  مراحلها،  �ال�صنون  طريقها،  �العمر  �صريها،  �احلياة  مركبها، 
عامل   - النف�س  اأي   - نزلت  �ْصَيار،  التَّ ع�صى  فتلقى  مل�صتقرها؛  ��صولها  �املوت 
�صمة بالعلّو  الإن�صان بكربيائها �عظمتها ��صرفها �حريتها التي هي اأ�صل ِجِبَلّتها ُمتَّ
الأر�صية؛  الأج�صام  بهذه  �ات�صل  اهلل،  من  امتّد  النور  من  �صعاع  فهي  �القهر، 
ف�صعر ب�صرف اأ�صله، �رفعة منزلته، �عظم جالله، فاإن �ِصيَم اخَل�ْصف)1(، �ا�صتنزل 
بعد عز من مراتبه، �اأ�دع يف �صجني الّرق �العبودية �الذلة �الغلبة، نق�صت ملكته 
العقلية، �اأخذ يحبو مع احليوان حتت اإِْمَرِة القاهر امل�صيطر عليه من اأبناء جن�صه، 
املنزلية،  احليوانات  ُي�صابه  �اأ�صحى  الأ�ل،  ُمْبِدِعه  �بني  بينه  ال�صلة  ��صعفت 
�ي�صارك البهائم، في�صتمد من ر�ؤ�صائه، �يعول يف رزقه على اأَُمَرائه، �ل ي�صجد اإل 
لعظمائهم، نراه يرتك التدبري لر�ؤ��صهم، �العمل لأيديهم، فيح�صر همه فيما لديهم 

من حطام الدنيا.

الأمم املغلوب على اأمرها ل يطلق عليها ا�صم املتوكلني، اأ�لئك هم اخلاملون 
الأغالل  �ُك�صرت  عقولهم،  عن  العقال  ُفّك  قوم  املتوكلون  اإمنا  اأََل  اخلامد�ن. 
�ي�صتنتجون  �ن،  ي�صتمدُّ �اآلئه  اهلل  �من  يدبر�ن،  بالعقول  فاأخذ�ا  اأيديهم؛  عن 
�يخرتعون، ��صارعوا اإىل اخلريات، �هم لها �صابقون، �اأ�لئك هم املقّربون، الذين 

لَّ �الهوان.  )م(. �ِصيَم اخَل�ْصف: ُكَلَّف �اأُْلِزم الذُّ  )1(
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املَُدبِّرين،  الغالبني  �ا�صطة  بال  اهلل  مع  فعقولهم  �ال�صناعات،  الزراعات  يتقنون 
�اأيديهم ُمْطَلَقة فيما لديهم من املواد احلا�صرة، فهوؤلء هم املتوكلون. 

�الُبَزاة  �النمور  ال�صباع  من  الكا�صرة  احليوانات  َكَمَثِل  احلرة  الأمم  َمَثُل 
ْوَلة �القوة �التدبري، �عجائب الذكاء �احليل املنقولة يف  �ال�صقور، �لن ترى ال�صَّ
ْلُتم على اهلل َحقَّ  الكتب اإل عن هذه. �اإىل هذه امل�صابهة �رد يف احلديث: »لو َتَوكَّ
ِبطانًا)1(«، فغدّ�ها �ر�احها  له؛ لرزقكم كما يرزق الطري تغد� ِخما�ًصا �تر�ح  توكُّ
باأنف�صها، �متييزها بغرائزها هو عني التوكل عند الإن�صان. على هذا ترى العزيز اإذا 
ني ج�صمه، �قّل ن�صله، فرتى النمور  ذّل، �ال�صيد اإذا ا�صُتْعِبد �صاءت حاله، ��صَ
الأقفا�س،  يف  �ُصجنت  اإذا  �ال�صقور  البزاة  من  اجلارحة  الطيور  �اأمثال  �الأ�صود 
العزيزة  الذلة �العار، �هكذا ترى الأمم  ن�صلها من  فاد)2( حر�ًصا على  ال�صِّ تركت 
اجلانب اإذا ُغلبت على اأمرها، اأ�صرع اإليها الز�ال. هذه اأمة الُفر�س كيف كانت متالأ 
ال�صهل �اجلبل، حتى اإذا غلب على اأمرها، �افتتحها العرب، اأخذ الفناء ي�صرع 
فَتَناَق�َس  الثياب؛  ي�صرع يف  َلَى  �الِبِ ال�صباب،  ي�صيح يف جوانب  كال�ّصيب  اإليهم 
ا�س اأح�صى َمْن �راء املدائن،  عمرانهم، �قّل عددهم حتى قيل اإن �صعد بن اأبي َ�قَّ
ال�صحابة  كان  عما  رْغًما  تال�صوا  اأن  لبثوا  فما  األًفا،  �ثالثني  ��صبعة  مائة  فكانوا 
�التابعون عليه من العدل �ح�صن ال�صرية، �لكن هي النفو�س العزيزة اجلانب ل 
تر�صى اإل بهلك اأ� ملك، بهذا ُيحّل اللغز امل�صهور املذكور يف املحافل �النوادي، 

تغد� ِخما�ًصا: تخرج يف طلب الرزق خالية البطن جوًعا، �تر�ح بطانًا: تعود من �صعيها ممتلئة البطن �صبًعا. )م(.  )1(
َفاد: اجلماع يف احليوانات �الد�اجن. )م(. ال�صِّ  )2(
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اأ�ربا  رجال  من  �املكت�صفني  املخرتعني  نرى  مِلَ  �هو:  اجلرائد،  �صفحات  �على 
له  ر  َتَب�صُّ نر لهم اخرتاًعا؟ فرتى من ل  اأبناءه مل  �َعلَّموا  ال�صرق  مَلَّا جاء�ا بالد 
�الفطنة  العقلية،  املوهبة  �ُصِلب  �امل�صري خ�صو�ًصا  ال�صرقي عموًما،  اإن  يجيبك: 
الكمالية، اأََ� ل يعلمون اأن النفو�س اإذا انقب�صت عن الأمل َكم�صت يف اأعمالها؟ 
فرتى الأ�ربي تت�صع اآماله، �ياأخذ احلاكم بنا�صره، �يعلم اأن حكومته اأٌب �صفوق 
�اأّم رحيمة، فيعمل �اثًقا بنجاح عمله، موؤّماًل ح�صن جزائه، �على العك�س يف بالد 
ُقون)1(، يف  ِرَبت عليهم الذلة �امل�صكنة، فرتى النابغني �املفكرين الذين ل َيَتَملَّ �صُ
ْين باهلل اأّي عامل  بيوتهم ُمْنَز�ين)2(، �عن العمل ُمْعِر�صني لنقطاع الآمال، خربِّ
كوفئ على ح�صن عمله؟ �اأي خادم لبالده اأخذ بنا�صره؟ اللهّم اإل بعوامل غري 
اأ�صّد من خ�صيتهم  ر�صمية، على اأن العاملني يخ�َصْون قرناءهم يف الأمم ال�صعيفة 
ل يف قومهم من احل�صد �التخاذل، الذي يوؤ�صله يف النفو�س الذلة  لغريهم؛ مِلَا تاأ�صّ
فاإذا غلب  اإن النفو�س عزيزة،  املتوالية على ممّر الزمان يف الأجيال املتعاقبة. قلنا 
مقهورة،  مغلوبة  اأممًا  نرى  نحن  ها  تقول:  فلعلك  الوجود،  من  زالت  اأمرها  على 
اأمرين؛  اإل لأحد  يح�صل  ذلك ل  قلنا:  �تتكاثر.  تنمو  قد  بل  �تتنا�صل  تعي�س 
اإما لنز�لهم يف احليوانية اأ� النباتية كاأمم من الّزنوج يتنا�صلون �يتكاثر�ن. �اإما اأن 
احلياة؛  مهاّم  عليه يف  ليعتمد  )بالفتح(؛  املَُربَّى  يزيد يف  )بالك�صر(  املَُربِّي  يكون 
فيكون الأمل �العمل �صببني لبقاء اأ�لئك امل�صتعبدين يف احلياة، �اعترب ذلك يف 

ل يتملَّقون: ل يتودد�ن �ل ُيبد�ن من الود ما لي�س يف قلوبهم. )م(.  )1(
ُمْنَز�ين: منعزلني عن الآخرين. )م(.  )2(
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املماليك امل�صتعبدين للملوك العبا�صية، �بني اأيوب مب�صر، فهوؤلء كانوا يرتقبون 
امللك يف م�صر، �قد مّت لهم فعاًل.

فاإذا  اأجل معد�د.  اإىل  بقاًء مد�ًدا  اإل  بغري هذين  مغلوبة  لأّمة  بقاء  �ل 
جاء اأجلهم ل ي�صتاأخر�ن �صاعة �ل ي�صتقدمون، �غلبوا على �صناعاتهم �تاراتهم، 

�طارت منهم الآمال، �ذهبوا مع الذاهبني الأّ�لني.

ل! فاإن مل تكن  يا قوم، ما اأجمل ال�صقاء مع احلّرية، �ما اأقبح احلياة مع الذُّ
يف احلياة �صعادة، فليكن الفناء. يا قوم، اإين اأخاف اأن مي�صكم عذاب من الرتف، 
ا �صرابها، �َت�ْصَتْمِرُئوا)1( طعامها، ثم ل تلبثون اأن  ْكَرة �الغنى، فت�صتحلوُّ �نعيم ال�صَّ
ياأتيكم عذاب ذهاب املال، ��صياع التجارة بغتة، �اأنتم ل ت�صعر�ن، �لن ينفعكم 
اأن تقول نف�س خا�صرة كا�صلة بخيلة: يا ح�صرتا على ما فّرطُت فيه من الأموال، 
�فعلت من الإثم، فحاق بي)2( اخل�صران، �قد كنت من ال�صاخرين بعلوم الأّ�لني، 
�القدر،  الق�صاء  على  ِبَعة)3(  التَّ تلقوا  اأن  عنكم  ُيغني  �هل  الغابرين.  �اكت�صاف 
َبَنْيُت  للعمل، �ف�صح يل يف الأجل، لكنت  اأّن اهلل هداين  لو  الك�صول:  فيقول 
�ُهّدمت  العمل،  دنا الأجل، �فات  فاإذا  املحامد؟  �نيل  املفاخر  باكت�صاب  املجد 

ت�صتمرئوا الطعام: تد�ه مقبوًل ُم�صت�صاًغا. )م(.  )1(
حاق بي: اأ�صابني �اأحاط بي. )م(.  )2(

ِبَعة: امل�صئولية. )م(. التَّ  )3(



 نه�ضة الأمة وحياتها
2222

ٌف يف  احل�صون، �َدنَت الأّمة من املَُنون)1(، فهناك ل ينفع مال مكنوز، �ل �لد ُمرْتَ
نعيم.

الدنيا،  احلياة  يف  اخلزي  عذاب  من  ُتْنِجيكم  تارة  على  اأدلُّكم  هل  األ 
�اعلموا  باإخال�س،  العلوم  �ان�صر�ا  للكليات،  املال  اأنفقوا  الآخرة؟  يف  �ال�صعري 
�صاأذكرهما يف  ِرْجَلنْي -  اإل على  اإل على دَعامتني، �ل تقف  تقوم  الأّمة ل  اأن 
اإذا َدَهى)2( الأّمَة اخلطوُب)3(، �حاقت  الف�صل الثالث -  �هل ينفع الغبيَّ ماُله 
م اآخر ملوك العبا�صيني ببغداد، اإذ �صربه هولكو  بها الكر�ب؟ �ماذا نفع املُ�ْصَتْع�صِ
التتاري �اأَ�َصَره، �انتهب القناطري املقنطرة من الذهب، �الف�صة، �اجلواهر املكنونة، 
ياأكل منها �هي ل توؤكل؛  اأن  باألوان خمتلفات، �اأمره  املائدة  اأ�اين  ���صعها يف 
من خزائنك،  انَتَهْبُتها  الأموال  هذه  هولكو:  له  قال  ثم  �اإذلًل؟!  له  تقريًعا)4( 

�اأنت بني يدّي، ثم قتله، �اأخذ ملك الإ�صالم الوا�صع.

ينفق ماله على اجليو�س �ال�صالح يف  اأن  يوًما  املَلك  ببال هذا  فهل خطر 
احلر�ب �اخليل �الُكَراع)5( ف�صاًل عن بيت املال؟ فراأ�س مال الأمم احلرية ��صيادة 
الد�صتور، �ما عداه فتبع له، �لترتقب يف الف�صل الآتي الأمرين اللذين بهما ت�صود 

الأمم، �حتيا حياة طيبة.
املَُنون: املوت. )م(.  )1(

َدَهى: اأ�صاب، نزل بـ. )م(.  )2(
اخلطوب: النوازل، امل�صائب. )م(.  )3(

تقريًعا: تعنيًفا. )م(.  )4(
الُكَراع: هو ا�صم يجمع اخليل �ال�صالح. )م(.   )5(



َ�َعْدنا يف القول ال�صابق اأن ن�صرح ما مت�ّس حاجة الأّمة اإليه من الإ�صالح، 
�ما يلزم لها من الأمور العاّمة، فنقول: اإذا تاأّملت املواليد الثالثة، �ما نتج منها، 
�ما اأحاط بها، راأيت قانونًا م�صنونًا بخط حر�فه كبرية، يقر�ؤها ذ�� الأب�صار الناظرة، 
�القلوب الواعية، �يعجز عن اإدراكها متنا�ل الغافلني، ذلك اأن كل نتيجة ت�صدر 
متني، �كل مولود فاإمنا ين�صاأ من اأبوين، �كل ثمرة م�صولها من مت�صايفني. من مقدِّ

نة َدَرجت كل اأّمة يف الأر�س، فرتبت يف ح�صن اأبوين، فاأبوها  على هذه ال�صُّ
عظما�ؤها ال�صابقون، �اأبطالها امل�صهور�ن، �كبارها الغابر�ن، �اأّمها ما اأحاط بها من 
علوم �عمران، ��صيا�صات �نظم، �ما تعلمه من خمرتعات املخرتعني، �مبتدعات 

ين، �مكت�صفات الد�ل �املمالك. املُِجدِّ

دينها،  �تدر�س  قومها،  تاريخ  تقراأ  اأجدادها،  �ف�صائل  اأ�صالفها،  فلمعرفة 
علوم  �در�س  الأر�س  يف  �بال�صري  ًعا،  مُمَنَّ عّزها  �ترفع  ُموؤَثَّاًل)1(،  جمدها  �تبني 

ُموؤَثَّاًل: عريق الأ�صول.  )م(.  )1(

 الف�صل الثالث
 كيف يكون الإ�صالح؟
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�َتْرُفُل)1(  الد�ل، تغذي ج�صمها، �يبزغ �صعدها،  ال�صعوب، �د�صتور الأمم �نظام 
َر�ُصوهم باأنيابهم،  َفُهم النا�س من حولهم، ��صَ ها املَِكني، فاإن نبذ�ا الأ�ل َتَخطَّ يف ِعزِّ
ل  َحَيارى  �َصَباأ)3(،  اأيدي  �بّدد�هم  ق،  مُمَزَّ كل  ُقوهم  �َمزَّ مبَنا�ِصِمهم)2(،  ��طئوهم 
ماأ�ى لهم �ل معني، �ُصَكارى �ما هم ب�صكارى، �لكن عذاب العار �اخلزي على 
النفو�س يف الدنيا �صديد، ذكر الآباء �الأجداد �تاريخ القوم، �دينهم ع�صمة من 
التفريق، �التمزيق، �ذهاب الع�صبية القومية، �ح�صن ح�صني، �اإن ا�صتم�صكوا 
اإليه اجلمعية الإن�صانية من  باجلد�د، �اعت�صبوا ع�صبة �احدة، �نبذ�ا ما ��صلت 
الغيث،  تافاه  ال�صحراء،  �ح�صي�س  البيداء،  كَنْبت  �صار�ا  �ال�صناعات  املعارف 
قيع)4( �الربد، فرعته الأمم اجلياع،  �حتاماه الوابل �الطّل؛ فاكَتّظه احلّر، �اأ�صناه ال�صَّ
�اأ�صحى ُطْعَمة لالآكلني، ل غنى لالأمة عن دين قومها، �ل َمَنا�َس لها عن جماراة 
جاراتها، ذلك هو ال�صراط امل�صتقيم، اإن مل تدر�س الأمة تاريخ رجالها، �اآثار قومها، 
تنازعتها الأمم، �تنا��صتها)5( الد�ل، كل منها ت�صلب عقول رجال، �اأفئدة �صبان، 
مبحا�صن قومها، �ف�صائل رجالها، فريى النا�صئ اأن ل قوم له �ل رجال، فيحفظ 
اأ�صعارهم، �يذكر يف الفخر رجالهم، فيحقر اأبويه ملا يراهما يجهالن اآثار من تربَّى 
�ن�صاأ على ذكر رجالهم، �مفاخرهم، �نرثهم ��صعرهم، �ل يجول  ل�صانهم،  على 

َتْرُفل: تنعم �تعي�س مرتفة. )م(.  )1(
)2( َمَنا�ِصم: جمع »َمْن�ِصم«، �هو طرف ُخّف البعري اأ� هو لالإبل كالظفر لالإن�صان. )م(.

)3( َبّدد�هم اأيدي �َصَباأ: مثل عربي، �يق�صد به: فرقوهم كما تفرقت قبائل اليمن يف البالد عندما غرقت اأر�صهم 
�ذهبت جناتهم. )م(.

قيع: الثلج، اجلليد. )م(. )4( ال�صّ
)5( تنا��صتها: تنا�لتها. )م(.



كيف يكون الإ�ضالح؟
2525

بخاطره يوًما ما دّ�نه اأ�صالفه �حفظه التاريخ لهم، �هل درى اأ�لئك الذين يعجبون 
ُحون بحمد نظائره من اأهل اأ�ربا، �يطربون لأ�صعارهم، اأن يف اأهل  ب�صك�صبري، �ُي�َصبِّ

ْوَن بقول عنرتة يف احلنني اإىل الأحبة �الأ�طان:1 اأ�ربا من َيَتَغنَّ

الَبَواِلَيا ُلوَل)1(  الطُّ اهلُل  َقاَتَل  اخَلَواِلَيااأل  ِننَي  ال�ضِّ ذكراَك  وقاتل 
َتَناُلُه ل  الَِّذي  ْيِء  لل�ضَّ ِلَياوقوُلَك  ذا  َلْيَت  األ  اْحَلْوَل  هو  ما  اإذا 

�قوله يف الفخر �احتقار احلياة:

َعَلى  ِل  َغنِّ  ُقْم  اهلُل  َرَعاَك  اأَ�ْضَرُبَنِدميي  حنَي  َدٍم  من  املََناَيا  ُكوؤُو�ِس 
َها نَّ َفاإِ املَُداِم  َكاأْ�َس  َت�ْضِقِني  َوَيْذَهُبول  َجاِع  ال�ضُّ َعْقُل  بها  لُّ  َي�ضِ

�قوله يف ال�صجاعة �الكرم �العفة:

ولل� اللُُّحوُم  ْيِ  وللطَّ النُُّفو�ُس  ال�ضلُبِلَ  اَلِة  وللَخيَّ الِعَظاُم  َوْح�ِس 

�قوله يف العفة:
َجاَرتي ِل  َبَدْت  اإن  َطْريِف  َماأَْواَهاواأَُغ�سُّ  َجاَرِتي  ُيَواِري  َحتَّى 

�بقول اأبي الطيب:

َتْعِرُفِني والَبْيَداُء  ْيُل  واللَّ ْمُح والِقْرَطا�ُس والَقَلُماخليُل  ْيُف َوالرُّ وال�ضَّ

ُلول: ما بقي من اآثار املنزل بعد رحيل اأ�صحابه. )م(. الطُّ  )1(
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�هكذا يقراأ القوم هناك يف التاريخ ما ُير�ى اأن معا�ية هزم بف�صاحته �ذكائه 
القتال،    بينه �بني علي  ا�صتجر)1(  ملّا  اإذ طلب منه اجلزية  الر�م؛  جنَد ملك 
�صاحلت  �اإل  �اأق�صر  هذا  »كّف  يقول:  اإليه  فاأر�صل  احلرب)2(،  َ�ِطي�س  �احتدم 
اأ�صرًيا«،  ُلك)3(  فاأَُكبِّ اإليك؛  يح�صر  اأّ�ل جندي  �كنت   - ا  عليًّ يعنى   - �صاحبي 
يحتج  �مل  باملقال،  هزمه  كيف  فانظر  م،  ُمَنظَّ َب  ُمَدرَّ جي�س  مقام  كلمته  فقامت 

جلي�س منظم من الرجال!

َمِكّي، �قد �صاأله الر�صيد  الرَبْ ًدا)4( ل�صيا�صة جعفر  �َن �ُصجَّ َيِخرُّ �ترى القوم 
راأ�صه ثم رفعها  فاأطرق  ال�صوي�س«،  اأن يفتح برزخ  »اإن عاملنا عر�س علينا  يقول: 
املوؤمنني  اأمري  يا  اإنا  رفعناه،  َطْوٍد)5(  ��صامخ  بنيناه،  جمد  رفيع  تهّد  »كيف  �قال: 
ُمْلًكا  ا  ِمنَّ ��صلبت  فيها،  جولت  الإفرجن  جالت  يلتقيان،  البحرين)6(  َمَرْجَنا  اإذا 
اأراق امل�صلمون فيه دماءهم، �اأَْفَنْوا رجالهم، فكّف هر�ن عن فتحه. فانظر�ا كيف 
ه بعد األف �صنة �تزيد يف التاريخ، �اأ�صبحت كلمة  �صّدق التاريخ على جعفر َظنَّ
جعفر الآن حكمة احِلَكم �عربة الِعرَب، �ظهر �صّرها املكتوم، �هل الأمة اإل كهيكل 
اإن�صاين هيئته ��صكله من اآثار الآباء، �غذا�ؤه �حلمه �جماله مما حوله من الأغذية 

ا�صتجر: ا�صتّد. )م(.  )1(
احتدم َ�ِطي�س احلرب: ا�صتدت. )م(.  )2(

اأَُكبِّل: اأَُقيِّد. )م(.  )3(
ًدا: ي�صجد�ن يف خ�صوع. )م(. �ن �ُصجَّ يِخرُّ  )4(

َطْود: جبل عظيم را�صخ. )م(.  )5(
َمَرْجنا البحرين: تركناهما. )م(.  )6(
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�املواد مما يكتنفها من الأمم �الد�ل �املمالك؟ �ْلُنَمّثل �صلف الأمة بعمود امتّد 
اإىل ال�صماء، �ات�صل بالأر�س، �منه اتهت الأقطار حوله، �ات�صلت اأقطارها مبحيط 
مركز  )اأي  العمود  حتت  �النقطة  دينها،  �ال�صماء  الأمة،  �صلف  فالعمود  دائرة، 
َقاِطَبًة  الأر�س  �د�ل  الأمم،  مع  املتوا�صلة  عالقاتها  �اأقطارها  الأمة،  هي  الدائرة( 
ميط تلك الدائرة، �كل قو�س بني قطرين اأمة من اأمم الأر�س، فاأنت ترى املركز 
ُي�ْصَتَمّد من طريقني: طريق الآباء  امل�صرية �الأمم الإ�صالمية  اأمتنا  به  اأردنا  الذي 
لتاريخ  املمثِّل  العمود  اقُتلع  فاإذا  لنا،  املعا�صرة  الأمم  �طريق  �اآدابهم،  ��صعورهم 
الرجال، �ما يكتنفه من اأ�صول عقيدتهم القومية تنازعتها تلك الأقطار املمتدة اإىل 
املحيط، فتنتهب كل اأمة فريًقا من النا�س، �ل تظن اأنَّا ن�صرب هذا ُجزاًفا، فاجل�س 
يف ناٍد عام، �حادث اأفراًدا خمتلفني َتَربَّْوا يف مدار�س متباينة َتَر هذا مييل لإيطاليا، 
�هذا لربيطانيا، �ذلك لفرن�صا، �الآخر لأملانيا، �هم يف ذلك معذ�ر�ن ل ُيالمون؛ 
اإذ ل يحّب املرء اإل ما عرف، �هوؤلء ما عرفوا اإل اأ�لئك الذين اأحّبوهم، فاحلّب 
تابع للمعرفة، فكيف تمعهم ��صيجة)1( الآباء �اجلد�د؟ ماأم كيف ت�صمهم قّوة 

ال�صعور العام �هم ما عرفوا تلك ال�صبيل؟

التاريخ  بدرا�صة  �صامل  �نظام  عام،  تعليم  �َصَمَلهم  هوؤلء  اأن  لو  َ�َربِّك  اأََما 
على �صكل بهيج جميل، لكان اختالفهم احتاًدا، �ا�صتفاد�ا من الأمم ما به كان 
َمت الُعَرى  الغذاء ل الداء، �لو اأّن هذا العماد بقي ثابًتا، �اأُزيلت الأقطار، �ُف�صِ

��صيجة: قرابة مت�صلة م�صتبكة. )م(.  )1(
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فيما بينها �بني الأمم، انق�صت عليها عاجاًل اأ� اآجاًل، فافرت�صتها �مّزقت ج�صمها 
ْتَها)1( تتبرًيا، بهذين الأ�صلني - مراعاة الأمم �تاريخ الآباء - بقاء الأمم  َ متزيًقا �َتربَّ
�صهداء  عقال�ؤها  فيكون  يتجاذبانها،  عاملني  بني  ��صًطا  الأمة  �تبقى  �حياتها، 
يَن لهم �صعور تاريخهم، �ر�حهم الفعالة  مُمِدِّ على الأمم، �يكون تاريخهم �اآبا�ؤهم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژڤ 

ڄژ ]البقرة/ 143[.

 اأدرك املاأمون هذا الو�صط �العدل فلم يعتزل الأمم بل ترجم كتب اليونان، 
العرب �فخرهم، �كان  فل�صفته من بالغة قومه، �ذكرى ع�صريته، �عّز  فلم متنعه 
�الر�م، بل كان  الفر�س  �صيا�صات د�ل  لهم معارف، �اطالع على  َمْن  ي�صت�صري 
ُجَنح  يف  له  يقرء�ن  غلمانه  فكان  �نظامها  الفر�س  �صيا�صات  من  ي�صتمّد  معا�ية 
الليل، �طريف النهار ما �صا�صه الأكا�صرة �هو ي�صتمع له، بل كان عمر  �هو من 
اأجّل اخللفاء الرا�صدين يقتب�س من نظام الفر�س، ي�صهد لذلك الديوان �التاريخ 
الهجري، بل حفر النبي  اخلندق باإ�صارة �صلمان الفار�صي، ���صفه لذلك يف 

بالدهم.

فهذه حال �صلف الأّمة �هو الو�صط ژڤ ڤژ، �لو اأنك الآن ا�صتبدلت 
اأ� ا�صتعنت عليها مبا  �صكل الدرا�صة الدينية ب�صكل جديد ينا�صب الأمم الراقية 
اأبرز اهلل من امل�صنوعات، لقال قوم هذا هو الكفر املبني، كاأن هوؤلء اأحر�س على 

تها: اأهلكتها. )م(. ترّبْ  )1(
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الدين من �صاحبه، �اعترب هذا بحال ُبَخاَرى؛ اإذ جاءهم تاجر من اأنف�صهم يقول: 
اإن الر��صيا اأ�صرَّت على اأخذ بالدنا، �اأ�صار على اأمريهم اأن يتعلموا �صرب املدافع، 
�ي�صرت�ها فا�صتح�صن الأمري، َفَكّفر العلماء التاجر �اأفتوا بقتله، فما لبثوا خم�س 
هوؤلء  بني  َفَقاِرن  مفعوًل،  �عًدا  �كان  الديار،  الر��س خالل  �صنني حتى جا�س 
�قفوا  �كيف  اخلندق،  فحفر  بالأح�صن،  هو  اأخذ  كيف  ال�صرع  �صاحب  �نف�س 
البالد،  الر��س دخلوا  اأ�لء  �صائل: هاهم  �صاألهم  �لقد  الطريق،  العري يف  �قوف 
دخلوها  �ما  ظاهًرا،  دخلوها  اإمنا  قالوا  اأنهم  اإل  جوابهم  كان  فما  العباد،  �اأهلكوا 
ل على غري ظاهرها، �لئن �صاألت عن احلق  باطًنا، كاأن امل�صاألة نَْحِويَّة اأ� فقهية ُتوؤَ�َّ
يف ذلك؛ فَلُنِجيَبنَّك بتوجيه عنايتنا لالأزهر ال�صريف يف املقالة الرابعة �ما بعدها.





ل �ضبب لنه�ضة الأمة و�ضقوطها �ضوى ارتقاء العلم والعمل وانحطاطه 

َمْن نظر اإىل الأمم، �نه�صتها، ��صقوطها، �عظمتها، �انحطاطها ل يجد �صبًبا 
لذلك �صوى ارتقاء العلم، �العمل، �اخللق، �انحطاطه يف نفو�صهم ژھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ ]الرعد/ 11[. �صبحانك اللهم �بحمدك. رباه 
اأنت اأبدعت هذه الدنيا �نظامها، �اأده�صنا �صنعك الذي مبعرفته تاقت نفو�س �نفو�س 
التي  الإ�صالم  اأمم  �منها  الأر�صية،  الأمم  اأبدعته  الذي  نظامك  �من  لقائك،  اإىل 
جعلتنا يف عدادها، �كلفتنا بالنظر يف اأمرها، �البحث عن اإ�صعادها �ارتقائها بقولك: 

ژەئ وئ وئ ۇئژ ]املائدة/ 2[، �بقولك: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۅ ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ. 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  �بقولك:   ،]160  -  159 ]البقرة/  ژ  ۉ   
ژڻ  �بقولك:   ،]187 عمران/  ]اآل  ڀژ  ڀ  پ  پ  پ 
ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
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پ  پ  پ.  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  �بقولك:   ،]74 ]الفرقان/  ےژ 
 ،]3  - ]الع�صر/1  ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ژائ   �بقولك: 
اأن  نا  حُت�صُّ كلها  القراآن،  يف  كثريات  �باآيات   ،]200 عمران/  ]اآل  ۆئژ   

نكون مفّكرين يف حال اأّمتنا الإ�صالمية. 

�لقد حفظُت القراآن �اأنا �صبّي ل اأعقل �صيًئا، �ملا اأخذت اأتعلم يف اجلامع 
الأزهر منذ نحو 60 �صنة، �قراأت بع�س العلوم الدينية �الل�صانية �العقلية، �كان 
من  اأعرف  ل  اأحفظه  الذي  القراآن  �نف�س  هذا،  اإل  �صيًئا  يدري  ل  غفاًل  عقلي 
بها،  حتيط  التي  �الأمم  الإ�صالمية،  تنا  اأُمَّ يف  رت  فكَّ هنالك  �احدة،  كلمة  معناه 
ديننا؟  بها علينا مّرمة يف  �صاد�ا  يقرء�نها حتى  التي  العلوم  �ت�صتعبدها، �هل 
الإمكان  يف  �هل  الأمة؟  هذه  ت  انحطَّ �ملاذا  يوجبها؟  اأ�  يبيحها  القراآن  �هل 
ارتقا�ؤها؟ �اإذا كان خالق العامل قد اأرانا �صجًرا �نهًرا �فلًكا ��صم�ًصا �قمًرا �كوكًبا 
��صحابًا �مطًرا �ثلًجا �برًدا، �كذلك اأرانا اأُمَمًا تعلمت ال�صناعات، �اآلت النتقال، 
�اآلت الأعمال، ��صاد�ا علينا بها، فلماذا ل نكون مثلهم؟ بل ملاذا ل نفوقهم؟ 

اأََل�ْصَنا خري اأمة اأُخرجت للنا�س؟

هذه الآراء كلها �صغلتني ب�صع �صنني عقب احتالل اجلي�س الإجنليزي بالدنا 
اإل هذه  ال�صريف، �مل يكن يل �صغل  الأزهر  انقطعت عن اجلامع  العزيزة، �قد 
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الآراء، �هكذا راأيت �الدي مري�ًصا، �اعرتاين مر�س اأي�ًصا، ��صارت حياتي كلها 
هت �جهي للذي فطر ال�صموات �الأر�س  اأمرا�ًصا ج�صمية، �اأمرا�ًصا عقلية، فوجَّ
يف  احلّق  يريني  �اأن  الأمر،  ُي�صّهل  �اأن  ثانًيا،  الأزهر  باجلامع  ُيْلحقني  اأن  حنيًفا 
هذه الدنيا، �متى عرفت احلقيقة؟ �كيف كان نظام هذا العامل؟ �ما الذي ُيَرقِّي 
ًدا  امل�صلمني يف هذه احلياة، �يخرجهم من ُذلِّهم؟ �قطعت على نف�صي عهًدا موؤكَّ
اأنني اإن �قفت على احلقيقة اأذعتها بني امل�صلمني؛ تخلي�ًصا لل�صبيبة الإ�صالمية من 
بي  ْلُتها، �من ال�صك الذي انتابني، �قلت يف نف�صي: فليكن نَ�صَ املرارة التي حَتَمَّ
ا بي، �ل اأريد اأن ُيِلمَّ باأحد من ال�صبان بعدي، �ذلك  �تعبي يف هذه احلياة خا�صًّ
بقراءتهم ما كتبته يف هذا ال�صاأن. اأجاب اهلل دعائي، �رجعني اإىل الأزهر، فقراأنا 
العلوم  راأيت  اإذ  ُدِه�ْصت؛  �هناك  العلوم،  دار  مدر�صة  دخلت  ثم  �علوًما،  علوًما 
التي افتخرت اأ�ربا بها علينا هي نف�س التي كنت اأفكر فيها يف احلقل، �هي التي 
اآيًة. فعلمت اإذ ذاك  اآيًة، �اأما الفقه فلي�س له اإل 150  �س القراآن لها 750  َخ�صَّ
حق النعمة، �اأّلْفُت ُكُتًبا مثل كتاب »جواهر العلوم«، �»ميزان اجلواهر«، �»النظام 

�الإ�صالم«، �»نظام العامل �الأمم«، �هذا الكتاب »نه�صة الأمة �حياتها«.

ال�صريف،  الأزهر  اجلامع  اأفكر يف  اأن  الواجبات علّي  اأ�ل  �مما �جدته من 
الذي له الف�صل علّي، �على م�صايخي، �على الأمة الإ�صالمية، فكتبت فيه هذه 
الف�صول الع�صرة الآتية، قا�صًدا بذلك اإنارة الطريق للمعلمني، �لقد عجبت �اهلِل 
كل العجب اأن تكون هذه الف�صول الع�صرة �اأمثالها من اآراء املفكرين يف م�صر 
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على    اهلل اأحمد  اأن  علّي  يجب  اأفال  نا�صًجا!  ثمًرا  �اأثمرت  اأُُكَلها،  اآتت  قد 
اأنه اأراين اجلامع الأزهر املحبوب الذي له الف�صل علينا �على النا�س، قد اأ�صبح 
اجلامع  يف  دخولها  اأردت  التي  العلوم  فهذه  ببال،  يل  لتخطر  تكن  مل  حال  يف 
الأزهر ال�صريف يف هذه الف�صول، قد دخلت فيه، �نبغ يف الأزهر علماء �علماء، 
ثمرة  اأريتني يف حياتي  اأنك  ال�صكر على  النعمة، �لك  ُهمَّ على  اللَّ فلك احلمد 
اب امل�صهورين، �على اأنك اأخرجت من الأزهر  هذه الآراء، �اأمثالها من اآراء الُكتَّ
قون، �احلمد  ف�صالء يف كل علم �فّن حتى اأ�صبحوا بحمد اهلل نوًرا يهتدي بهم املُتَّ

هلل رب العاملني.

��صاأذكر بعد هذه الف�صول الع�صرة مكانة الأزهر يف الع�صر احلا�صر، �نظامه 
اأَُبنيِّ لالإخوان ما فتح اهلل به على اأممنا الإ�صالمية،  الزاهر، �لكن لبد يل هنا اأن 
ًثا بالنعمة، �اأقول فوق ذلك جلميع املتعلمني يف م�صر،  �على ما اأيدين به، اأقوله حَتَدُّ

�بالد الإ�صالم.

منها،  تخرَّجت  ما  اأّ�ل  الثاين  الق�صم  يف  العلوم  بدار  مدر�ًصا  كنت  لقد 
فكتب اأحد الطلبة مو�صوع اإن�صاء، �اأتى فيه بهذه احلكمة »ل حتتقر �صغري عملك 
قراأتها، عملت  ملا  احلكمة  فهذه  النا�س جوهرة«،  �عند  َبْعَرة)1(،  عندك  كان  فرمبا 
بها، �هذه الف�صول الع�صرة الآتية يف هذا الكتاب قد ن�صرت يف بع�س اجلرائد مع 

الت ذ�ات اخُلّف �ُيَعربَّ بها عن ال�صيء احلقري. )م(. َبْعَرة: َف�صَ  )1(
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ا عظيًما، �مل تذكر  الكتاب كله، �اأخذ النا�س يتكلمون يف �صاأنها، �اأحدثت َدِ�يًّ
اجلريدة اإذ ذاك ا�صمي، فلما راأيت هذا القول اأثمر، ��صمعت اأن يف اليابان جمل�ًصا 
هذه  منوال  على  ع«  املَُر�صَّ »التاج  ا�صمه  كتابًا  ْفُت  اأَلَّ الأديان  اأح�صن  عن  يبحث 

املقالت تتميًما لها، فلك احلمد يا ربنا على نعمك، �لك ال�صكر على اآلئك.

لقد ُتْرِجم هذا الكتاب اإىل اللغة ال�صن�صكريتية بالهند، �اإىل اللغة القازانية 
باليابان، �اأثمر ثمًرا بعيًدا، ما كان ليخطر يل ببال، �قد راأيت من اآثار ذلك الكتاب 
م لهذه الف�صول الع�صرة ما اأده�صني، �كيف ل اأده�س �قد علمت  الذي هو ُمَتمِّ
علم اليقني اأن الرتك�صتان ال�صينية التي ا�صتقلت يف العام املا�صي قد جعلت نظام 

مدار�صها على مقت�صى نظام هذا الكتاب؟

نعم �صتعجب اأيها الأخ حني تقراأ هذا، �اأقول: لقد عجبت اأنا اأكرث منك، 
فاقراأ  لك،  ذكرته  مما  �صك  يف  كنت  فاإن  اإيّل،  ��صلت  التي  احلقيقة  هي  �لكن 
املطبوع  املذكور،  ع  املَُر�صَّ للتاج  الثانية  الطبعة  به  �صّدرت  الذي  الف�صل  هذا 
تك،  �صنة 1933؛ لتقف على بع�س هذه احلقيقة، �لتجعل حياتك �قًفا على اأمَّ
�على تعليمها، �ل حتتقر �صغري عملك، بل اداأب على العمل لياًل �نهاًرا، �اعلم 

اأن اهلل مع املح�صنني، �هذا ن�ّس املقدمة املذكورة:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

َت من  اأََف�صْ �ما  العلم،  نعمة  علينا من  اأ�صبغت  ما  اللهم على  لك احلمد 
احلكمة، �ما اأَْ�َلْيَت من الن�صر �الفتح املبني.

اأنه  �صنة  �ع�صرين  نَيِّف  منذ  الكتاب  هذا  تاأليف  اأيام  يل  ليخطر  كان  ما 
َجم اإىل الل�صان الرتكي القازاين  �صيعّم ن�صره اأطراف املعمورة �صرًقا �غربًا، �اأنه ُيرَتْ
ببالد الر��صيا، �اإىل الل�صان الأ�ردي ببالد الهند، �ل اأنه �صيقر�ؤه اإخواننا �صكان 
بالد املاليو، �جزائر الهند ال�صرقية، �اإخواننا الإيرانيون، �الرتك، ��صكان �صمال 

اأفريقيا، �جميع امل�صلمني، َفُحّق يل اأن اأقول: ن�صٌر ِمن اهلل �فتٌح قريب.

لك احلمد اللهم ن�صرت، �اأيَّدت، �فتحت، �خلقت جياًل جديًدا يف الأمم 
الإ�صالمية، �اأنا يف هذه احلياة.

اأثناء تاأليفه اأن امل�صلمني يف ال�صني �اليابان �الأفغان  �هل كان ُيَخيَّل يل 
�صياأتي -  ال�صينية - كما  الرتك�صتان  اأن  اأظن  اأم كنت  به؟  �صيقرء�نه �يفرحون 
ي�صتقبلون حاًل جديدة بعد قراءة هذا الكتاب �اأمثاله، �ي�صيد�ن مدار�س على 
قر�نًا  الآباء  �رثوها عن  التي  العتيقة  التقاليد  تلك  فيه، �يذر�ن  ا  نَّ َبيَّ ما  مقت�صى 
ظواهر  من  لديهم  مبا  فرحني  العوامل،  هذه  يف  النظر  يحّرمون  كانوا  اإذ  �قر�نًا؛، 



َتْذِكَرة
3737

كالكفر  العوامل  هذه  يف  النظر  اأن  زاعمني  �غريه،  التوحيد  يف  العلمية  الق�صور 
َراح)1(. ال�صُّ

َنْت باآياتك، ما اأ�صرع التطور الآن، �ما اأقرب  يَّ اأ�صرقت الأر�س بنورك، �ازَّ
التقدم �الفالح يف بالد الإ�صالم! نور على نور، يهدي اهلل لنوره من ي�صاء.

زماننا  يف  الإ�صالمية  الأقطار  على  امل�صرق  الإلهي  النور  ذلك  اأبهج  �من 
ه يف جمل�س حافل، �يف حفالت عامة ببالدنا، ذلك ال�صاب الرتك�صتاين  ما َق�صَّ
من�صور خان اأمني - الآتي ذكره - اأن مبداأ حياته يف اإّبان �صغره كان على نهج 
�الدنيا  احلياة  اأمر  �ارتياب يف  ��صك  �تردد  الكتاب، حرية  ق�ص�صناه يف هذا  ما 
�الدين، حتى اإذا اأتيح له قراءته انفتح ما كان مغلًقا، �اأ�صرع هو �اآلٌف اأمثاله اإىل 
امل�صرية. �هاك ما جاء يف  ُيدّر�س يف جامعتنا  ال�صري يف �صعادة احلياة، �هو الآن 
م بتاريخ يوم الثالثاء 29 دي�صمرب �صنة 1931، حتت عنوان: معلومات  جريدة املَُقطَّ
من�صور  ال�صيد  مع  �صاعة  ن�صف  )كا�صغر(،  ال�صينية  ترك�صتان  بالد  عن  جديدة 
فيها  ذكر  مبقّدمة  الباب  �صوريا  من  در�ي�س  �صعيد  ال�صيخ  كاتبها  رها  دَّ ��صَ خان، 
قابل  اأع�صائه  اأحد  هو  كان  الذي  بالقد�س  الإ�صالمي  املوؤمتر  من  ان�صرف  ملا  اأنه 
ال�صاب الرتك�صتاين املذكور، �بعد اأن ��صفه باأنه يعرف خم�س لغات: الرتكية، 

�الفار�صية، �العربية، �الفرن�صية، �الإنكليزية، قال: �صاألته:

َراح: اخلال�س. )م(. ال�صُّ  )1(
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�س: ما ال�صبب الذي حملك على مغادرة الوطن؟ �هل زرت غري م�صر 
من البالد الإ�صالمية؟

ج: كنت تلميًذا يف املدر�صة الثانوية يف )كا�صغر(، �العلوم الع�صرية قليلة 
ا بالرغم من رقي العلوم الإ�صالمية، �الآداب العربية �الفار�صية. يف بالدنا جدًّ

ة)1(  جُلَّ يف  َغْرَقى  امل�صلمون  �اإخواين  بالدي  كانت  قدمية،  ع�صور  فمنذ 
اجلهالة؛ بحيث ل ميكنني تف�صيل اأحوالهم الجتماعية يف هذه املّدة الق�صرية، 
ترك�صتان  م�صلمو  �هم   - ��صعبي  بالدي  �صاأن  من  اأرفع  اأن  الآن  اأريد  ذا  اأنا  فها 
متطا�لة حتى  اأزمنة  منذ  كانت  التي  العلوم  تلك  الع�صرية،  بالعلوم   - ال�صينية 
زماننا هذا معد�دة من اأ�صباب الزندقة)2( �الإحلاد يف البالد بل الكفر، �اأن كّل 
ا يعده قومي مارًقا)3( من الدين، اإىل اأن بزغ يف اآفاق عامل  من يتعلم علًما ع�صريًّ
باأنوارها حجب اجلهالة، فتجّلى جمال احلقيقة، �اأزيل  اأحرقت  الإ�صالم �صم�س 
الغطاء عن عيون �صباب بالدي جميًعا يف ب�صع �صنني، الأمر الذي عجزت عنه 
�ما  الإ�صالم،  لفال�صفة  فاآنًا  اآنًا  ت�صدر  كانت  التي  �املوؤلفات  املتطا�لة،  القر�ن 
فيل�صوف  اإل موؤلفات ح�صرة  �اأحرقتها  التي مزقت تلك احلجب  ال�صم�س  هذه 
الإ�صالم الأ�حد ف�صيلة الأ�صتاذ ال�صيخ طنطا�ي جوهري، امل�صري الذي �صحر 

ة اجلهالة: ظلمتها ��صوادها. )م(. جُلَّ  )1(
نَْدقة: الإحلاد، �خمالفة مبادئ الإ�صالم الأ�صا�صية. )م(. الزَّ  )2(

مارق: خارج. )م(.  )3(
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عقول بالدنا يف مدة �جيزة، �اأبدع قرنًا جديًدا يف احلياة الجتماعية الإ�صالمية، 
��فَّق بني القراآن �العلوم الع�صرية، مما ل يدع جماًل لل�صك �الريب يف اأن تلك 
ع«، الذي اأهداه  العلوم هي نف�س الدين، �اأخ�ّس بالذكر من املوؤلفات »التاج املَُر�صَّ
مليكاد� اليابان، �»نظام العامل �الأمم«، �»تف�صري اجلواهر«، �كتاب »القراآن �العلوم 

الع�صرية«.

�من العجب اأين يف اأي بالد مررت بها يف �صفري اإىل تركيا، كنت اأقابل 
َمة  من يعرف فيل�صوف ال�صرق ال�صيخ طنطا�ي جوهري، �يف يده اأثر من اآثاره الَقيِّ
الفيل�صوف - على ما  اآثار  اإن  يقال  به غريه. �احلّق  اأ� يثقف  به  ف  يتثقَّ اأن  يريد 
اأعتقد - �صتوؤثر يف عقلية ال�صعوب تاأثرًيا ي�صبه تاأثري امل�صلح يف الدين امل�صيحي 

)لوثر(.

�ملا كنت يف بالدي كان �صباب ترك�صتان ال�صينية يت�صا�ر�ن فيما بينهم اأن 
ُد�ا با�صم الفيل�صوف اجلوهري جامعة تكون تذكاًرا ل�صمه، �تقديًرا لأعماله. ُي�َصيِّ

مة اأَثََّرت يف عقلية �صبان ترك�صتان ال�صينية، الذين كانوا  اإن تلك الآثار القيِّ
عن  عزلة  دليل يف  �ل  لهم،  مر�صد  الو�صطى حيارى، ل  اآ�صيا  بيداء  يتيهون يف 
الأمم املتمدنة، فلما راأ�ها اأقبلوا عليها، �حّل يف قلوبهم �صوق اإىل العلوم الع�صرية، 
�اإن  �الإ�صالمية،  الأ�ربية  املتمدنة  املمالك  يف  جامعاتها  يف  منابعها  اإىل  ف�صعوا 
هذه الكتب الطنطا�ية هي التي بعثتنا يف اأقطار ال�صرق �الغرب؛ لدرا�صة علوم 
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الأمم مما ُحِرم منه جميع اأجدادنا �اآبائنا، �اأنا �احد من اأّ�ل �فد قام من البالد، 
�عددنا ثالثون �صابًّا، �قام بعدنا �فد اآخر، كل ذلك بتاأثري ح�صرة الفيل�صوف، فها اأنا 
اإىل تركيا؛ لقتبا�س العلوم الع�صرية، �لالرت�صاف من مناهل  ذا غادرت بالدي 

ها. ِحَيا�صِ

ذكرمت اأن يف بالدكم م�صلمني، فكم عددهم؟ �من يحكمهم؟ �
عندنا اأكرث من ع�صرة ماليني من الأتراك امل�صلمني الذين يتكلمون بلهجة  �

قدمية من اللغة الرتكية.
اأما امل�صلمون يف بالد ال�صني، فاإنهم اأكرث من �صبعني مليون م�صلم يتكلَّمون 
باللغة ال�صينية، �يعتاد�ن العادات �التقاليد ال�صينية، �يدينون بالديانة الإ�صالمية 

املحمدية، �اإن الذي يحكمهم هي احلكومة ال�صينية الإمرباطورية.

يِّق احلكومة عليكم يف دينكم؟ اأم هل تقيمون ال�صعائر بكل حرية؟ � هل ُت�صَ
نحن اأحرار بكل معنى الكلمة. �
هل ُزْرمُت غري م�صر �تركيا؟ �
الأفغان �اإيران يف طريقي اإىل تركيا. �
هل مكثتم طوياًل يف بالد الأفغان؟ �
ُجلت يف الأفغان �صتة اأ�صهر، �اإن رفيقي اأمني اأفندي الكا�صغري دخل يف اإحدى  �

املدار�س الأفغانية جمانًا حتت حماية اأمان اهلل خان - امللك ال�صابق - فحينما 
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ذهبت اإىل �زارة املعارف الأفغانية، اأخربين معا�ن الوزير اأنه يف �صدد ترجمة 
كتاب »نظام العامل �الأمم« حل�صرة الأ�صتاذ طنطا�ي جوهري اإىل اللغة الفار�صية 

ل�صبان الأفغان.
مليكاد�  � �صاحبه  اأهداه  الفيل�صوف  لهذا  املر�صع«  »التاج  كتاب  اإن  قلتم 

اليابان، فهل لذلك الكتاب اأثر يف تلك البالد اليابانية؟
اإن »التاج املر�صع« ملا ��صل اليابان، اأكّب عليه امل�صلمون اليابانيون، الذين  �

اأ�صلموا منذ ربع قرن باإر�صاد امل�صهور عبد الر�صيد اإبراهيم ال�صياح، �الآن يف 
اليابان - على ما �صمعت من بع�س الثقات - اأكرث من ع�صرين األف م�صلم 
ياباين، ف�صار هذا الأثر النفي�س ُد�َلة - اأي تتدا�له الأيادي - �اأثر يف زيادة 
الأثر  هذا  ترجمة  بتاأثري  الإ�صالمي  الدين  ينت�صر  �الآن  لدينهم،  تهم  مبَّ

انت�صاًرا �ا�صع النطاق. انتهى ما جاء يف املقطم.

ثم هاك ما كتبه الفا�صل الرتك�صتاين املذكور يف تاريخه اأدناه، ي�صف به هذا 
�س �صباب ال�صرق الأق�صى على قراءته، قال: الكتاب، �ُيَحرِّ

ل فكري قلمي  الأثر اجلليل حوَّ تقريًظا لهذا  اأكتب  اأن  بداأت يف  »حينما 
�صطر هذا ال�صرق، هذا ال�صرق امل�صكني الأ�صري، هذا ال�صرق ال�صعيف القوّي، هذا 
ال�صرق العزيز الذليل، هذا ال�صرق النجيب، الذي كان منبع احل�صارة الب�صرية، 



 نه�ضة الأمة وحياتها
4242

ال�صرق الذي ربى يف حجره قادة للفكر الإن�صاين،  العلوم �احلكمة، هذا  �مهد 
اإنه  الآن؟  هذا  ما  اأدراك  �ما  هذا  َيْعلم،  مل  ما  الإن�صان  عّلم  الذي  ال�صرق  هذا 
الآن عبارة عن م�صتعمرات الغرب، اأهلها اأُ�صارى اأ�ربا، �ما كانوا باأ�صارى، �لكن 
عفريت ذكاء الإن�صان املدين املتقدم اأف�صد هذه النفو�س الذكية البتدائية اجلاهلة 
ل اأ�صر هذا ال�صرق امل�صكني، فهو يبكي الآن متاأملًا  الطاهرة، فاأيقظ مطامعها، َف�َصهَّ
مما اأمَلَّ به، �يدعو اأبناءه املخل�صني؛ لتحريره بقدر الإمكان، �اإعادة جمده التليد)1( 

الذي زال«.

ال�صرقي،  ال�صباب  اأيها  اأي�ًصا:  اأخاطبك دائًما كما خاطبتك من قبل  �اأنا 
اإنك اأيها ال�صباب ال�صرقي النبيه، اإنك.... اأنت مفتاح م�صتقبل ال�صرق. اأخاطبك 
د، ��جدانك احل�صا�س  اإذ اإنك فقط خماطبي، قلبك ال�صايف، �عقلك احلاّد املَُتَوقِّ
ال�صاعر، ي�صرف خطابي �قلبي دائًما اإليك عن اأ�لئك الذين ران)2( على قلوبهم 
احلياة  �صاحة  اإىل  بعد  تخرج  مل  �اأنت  املجتمع.  �اأف�صدهم  يك�صبون،  كانوا  ما 
الجتماعية، �مل تختلط كثرًيا باملجتمع، فلم يف�صدك بعد، فقلبك �صاٍف كمياه 
فاأنت  الهواء،  يف  �صاقطة  هي  �حينما  ال�صحاب،  قطراته  فارقت  حينما  الأمطار 
الأمانة  اإل  نف�صك  مراآة  اأرى يف  فال  القذرة،  الّدِن�َصة  بالأْدَران)3(  بعد  تتلّوث  مل 

التليد: القدمي، عريق. )م(.  )1(
ران: غلب، طبع، ختم. )م(.  )2(

الأدران: الأ��صاخ. )م(.  )3(
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الَغّدار مل  ياء �اخليانة �الغدر، �املجتمع  فاأنت ل تعرف الكذب �الرِّ �ال�صداقة، 
ْثك بعد بهذه الأخالق. ُيَلوِّ

لهذا اأردت اأن اأخاطبك ب�صيء مما يجي�س يف قلبي، �اإن كنت قد اأق�صمت 
األ اأخاطب اأحًدا من بني الإن�صان، �األ اأكلم اإل تلك الطيور حينما تمع �احدة 
اإل  اأَُعا�ِصر  �األ  �صقف،  اإِْفِريز)2(  حتت  َ�ْكرها)1(  لتبني  الأ�صجار؛  من  اأ�راًقا  منها 
جماعة هذا النمل الذي تتما�صى اأفرادها يف طريق م�صتقيم، �يحملون حبات من 
احِلْنطة اإىل بيوتهم. �ل يتجادلون، �ل يتحاربون فيما بينهم كما يتقاتل جمتمعات 
بتلك الأخالق  اأحد منهم  ف  يّت�صِ اأنا ل  اأحببتها  التي  الأمم  فاإن هذه  الإن�صان. 

الذميمة التي تاأتي �تنبعث عن العقل الإن�صاين، فهم ُبَراآء من العقل)3(.

فاأنت كذلك اأيها العقل ال�صاّب خماطبي. �لعلك اأيها ال�صاب ال�صرقي - الذي 
اأكتب هذا اخلطاب - تعي�س يف بالدك بني  �صيقراأ ل �صك هذا الكتاب حينما 
اأي�ًصا، �لكنك حا�صر عندي،  اأنك غريب مثلي  اأ�  عائلتك، �ل�صت غريًبا مثلي 
املع�صومون،  ال�صباب  اأيها  اأخاطبكم:  اأنا  فحينما  عندي،  حا�صرة  اأي�ًصا  �بالدك 
الذين يجولون على اأفرا�صهم على �صفوح جبال )التاي( �)تيان�صان(، �يا اإخواين 
اأيها  �يا  الأمان(،  )دار  �مدار�س  )كابل(،  بني  �يغد�ن  ير�حون  الذين  النجباء، 

الَوْكر: ُع�ّس الطائر. )م(.  )1(
اإفريز: ما يربز عن جدران العمائر اأ� املباين يف هيئة حافة اأفقية. )م(.  )2(

الكاتب جعل تلك احليوانات مبنزلة العقالء، �لول ذلك مل يقل )فهم( �ما معها، بل كان يقول )فهن(.ا هـ  )3(
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حون يف اأيام م�صامتهم على �صواحل نهر )ركاباد(، �حديقة  ال�صبان، الذين يتف�صَّ
)ال�صعدي(، �يا اأ�صدقائي، الذين يتفّرجون كل جمعة، �يبحر�ن يف )البوغازين(، 
لتاأمني  تتهد�ن  حينما  العربي،  �العامل  �ال�صني(  �اجلا�ي  )الهند  �صبان  �يا 
م�صتقبلكم، ل تن�صوا �طنكم العزيز ال�صرق، �ا�صعوا لُرِقّيه، �نه�صته، �تقدمه، �ل 
اأن  تعرفون  الديني، فكلكم  الإ�صالح  اإل عن طريق  اأمتكم  تنه�صوا  اأن  ميكنكم 
ال�صرقيني اإىل هذا الآن يعتقد�ن بالتدافع �الت�صاّد بني الدين �العلوم احلا�صرة، 
�هذا العتقاد هو اأ�صا�س كل م�صيبة اأتت �تاأتي على راأ�س ال�صرق، �هو الذي اأّخر 
ه، �هذا العتقاد هو الذي ي�صتعمله امل�صتعمر�ن، �ي�صتفيد�ن  ال�صرق، �َعّوق ُرقيَّ

منه يف جميع اأغرا�صهم ال�صيا�صية، في�صربون املتنّورين باملتع�صبني.

فعليكم اأيها ال�صبان ال�صرقيون، اأن ت�صقوا اأّمتكم الَعْط�َصى بُزلل)1( املدنّية 
�العلوم احلا�صرة من حو�س كوثر القراآن احلكيم، فاإن احلقائق العلمية التي اأتى 
فيل�صوف  َك�َصَف عن غطائها  قد  القر�ن،  بقيت خمباأة عدة من  �اإن  القراآن،  بها 
�صرقي، َحّبَذه علماء الغرب، كما حبذه املحققون املخل�صون من فال�صفة ال�صرق، 
فُكُتُب هذا الفيل�صوف النابغ �صتتكفل باإنقاذ ال�صرق من هذه امل�صائب احلا�صرة، 
اأ�ل من �صيهتّم  اأن ال�صباب الرتك�صتاين ال�صيني، �ال�صباب ال�صيني  �ل �صك 

بها كما اهتّم من قبل.

الزلل: املاء العذب ال�صايف البارد ال�صهل املر�ر يف احَلْلق. �املراد هنا مظاهر املدنية ال�صافية التي تنبع من   )1(
القراآن الكرمي.  )م(.



َتْذِكَرة
4545

فهذا الفيل�صوف ال�صرقي الأكرب الذي قد عرف عقلية الأمم ال�صرقية، قد 
ْون، �لكن ل يجد�ن. اأهدى اإليهم ما كانوا يتمنَّ

الثورة  اإن للنه�صة الفكرية بني الأمم طريقتني:  ال�صرقي،  ال�صباب  اأيها  األ 
التي  الثانية هي  الطريقة  اأن  �اأعتقد  املعمر.  الهادئ  �الإ�صالح  بة،  املَُخرِّ الدامية 
تنمو الآن يف ال�صرق. �اأهّم هذه الإ�صالحات هو الإ�صالح الديني، �هي الطريقة 
التي اأتى بها الفيل�صوف امل�صري )الأ�صتاذ: طنطا�ي جوهري(، فاقراأ اآثاره، �َطبِّق 

ما يقول فيها على بالدك.

�تف�صري  القراآن،  طريق  عن  الع�صرية  ال�صعيدة  احلياة  اإىل  �صعبك  اأر�صد 
�املواعظ  باخلطب  بالدك  اأبناء  �َعلِّم  ما�صًيا،  �طنك  اأنحاء  اإىل  �اذهب  طنطا�ي، 
�اجلرائد، اأن القراآن يدعوهم اإىل العلوم احلا�صرة، �احل�صارة املعا�صرة، فاإن اأعر�صوا 

ژجح مح  �اد هلكوا  اأّي  راأيهم يف  يبايل  املبني، فال  البالغ  اإل  فما عليك  عنه 
ژڦ  ]ف�صلت/ 46[، �اأنا موقن مبا �صيتّم من الرقّي القومي  جخ حخژ 

ڦ ڦ ڄژ ]�س/  88[.

منصور جنكيز خان الرتكستاني«.

�لعل الإخوان ي�صاألونني عن هذا ال�صاب اأين هو؟ فاأقول: لقد كان له مقال 
�صابٌّ  اإذا  منزيل،  �صنني كنت جال�ًصا يف  ب�صع  منذ  فاإين  �طويل،  �صّيق  حديث 
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ممتلئ اجل�صم معتدل القامة دّق الباب، فاأُِذن له فدخل، فقال: اأنا )من�صور خان 
اأمني( الرتك�صتاين، قلت: اإذن اأنت الذي تكتب يف اجلرائد امل�صرية، قال: نعم، 
�اأنا بحثت عنك ثالثة اأ�صهر، �مل اأعرف البيت اإل هذا اليوم من الأ�صتاذ لطفي 
جمعة. ثم حدثني حديًثا طوياًل يف اأمر بالدهم )الرتك�صتان ال�صينية(، �قال اإنهم 
ر�ن كل من يقراأ العلوم من ح�صاب، �هند�صة، �خملوقات، �عجائب  ُيَكفِّ كانوا 
ع«، �كتاب »نظام العامل �الأمم«، �بع�س اأجزاء من  حتى ظهر كتاب »التاج املر�صّ
كتاب »اجلواهر« يف تف�صري القراآن الكرمي، فانقلبت اأحوال الأمة، �اأر�صلوا �فوًدا اإىل 
اأ�ربا؛ ليتعلموا، �نظموا مدار�س على مقت�صى ما قلَته اأنت يف الكتاب. �ملا جئت 
هت اإىل جريدة الأهرام، فاأَبْوا اأن يكتبوا هذه احلقيقة، فذهبت اإىل  اإىل م�صر، توجَّ
الأ�صتاذ هيكل بك فكتبها، �هكذا اأخذ يخطب يف جمال�س كثرية بهذا املعنى، 
التعلم،  يف  �اأ�صرع  فَقِبُلوه،  الق�ص�س،  هذا  عليهم  �ق�ّس  امل�صرية  اجلامعة  �دخل 
اأنهكت قواه �نهيته مراًرا، �لكن الغرام بالعلم ق�صى عليه،  �لكن يف اآخر الأمر 
فمات منذ نحو �صنة �احدة من هذا التاريخ، �اأنا اأكتب هذا يف اأ�اخر اإبريل �صنة 1934، 

فمات مز�نًا عليه، رحمه اهلل تعاىل.

ا�صطَرَبْت  لقد  قال:  اأنه   - عليه  اهلل  رحمة   - ال�صاب  هذا  به  ثني  حدَّ �مما 
اآرائي يف هذا الوجود، ��صرت اأنظر اإىل الأ�صجار �الأنهار �اجلبال �احليوان �النجوم 
�ال�صم�س �القمر، �اأقول: ما هذه �ما حقائقها؟ فلم اأجد ن�صرًيا �ل معيًنا، �لقد كنت 
يوًما اأدر�س املنطق على اأ�صتاذ �صهري، ���صلنا اإىل هذه الق�صية )ز�ايا املثلث الثالث 
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ت�صا�ي قائمتني(. قال: فلما �صاألت ال�صيخ عن برهان ذلك، قال: هذا علم اليونان، 
�هو حرام، فلما اأعيت حيلتي، �مل اأجد يل معّلًما �ل ن�صرًيا، �قد �صئم العلماء من 
اأ�صئلتي، �قالوا اإنني جمنون، �كيف ل اأكون جمنونًا يف نظرهم �اأنا اأ�صاألهم عن هذه 
املخلوقات، �هم يقولون خلقها اهلل؟ اأفلي�س من اجلنون اأن اأ�صاأل اأكرث من ذلك؟ هي 
ا معرفتها، �ما ا�صتملت عليه من العجائب فال قيمة له يف نظرهم،  فْعل اهلل �كفى. اأَمَّ
هناك خرجت من املدينة، �ِهْمُت على �جهي)1( يف الَفَلَوات)2( �اأنا حائر لياًل �نهاًرا، 
�ملا رجعت اإىل القرية، �دخلت م�صجًدا، اأَْلَفْيُت)3( عِاملًا حوله مئات �مئات ي�صمعون 

در�صه، �ذلك يف تف�صري قوله تعاىل: ژڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
ڃ  ڃ   ڃچژ ]الرعد/ 15[، مع تف�صري اآية ژٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ )4(ڤ ڤژ ]الكهف/ 17[ اإىل اآخره، ف�صمعته يقول: طار طائر من فوق 

ال�صجرة، ���صل اإىل نهاية ظلها، �نريد اأن نعرف اخلط الذي قطعه الطائر، �قد علمنا 
من املثلث القائم الزا�ية �صلعني: ال�صلع الأ�ل هو ال�صجرة، �ال�صلع الثاين هو الظل، 
فما ال�صلع الثالث اإذن؟ فاأده�صني هذا القول، �بعد اأن اأمّت الدر�س �صاألته: األي�س هذا 
، هو يف كتاب »نظام العامل �الأمم« تاأليف ال�صيخ طنطا�ي جوهري.  كفًرا؟ فقال: َكالَّ
قال: فاأخربته خربي �حريتي، فاأعطاين كتاب »التاج املر�صع«، فراأيت كل ما فيه 

ِهْمُت على �جهي: خرجت �ل اأدري اأين اأتوجه. )م(.  )1(
الَفَلوات: جمع »َفالة«، �هي الأر�س الوا�صعة املُْقِفرة التي ل ماء فيها. )م(.  )2(

اأَْلَفْيُت: �جدت. )م(.  )3(
َتَزاَ�ُر: اأ�صلها »َتَتَزاَ�ر« اأي متيل �تنحرف.  )م(.  )4(
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األفيُت كثرًيا من ال�صبان قد ثارت فيهم هذه الثائرة،  منطبًقا على حايل، �هناك 
هذه  فيها  تدر�س  مدار�س  فتحوا  قد  �الوطنيون  العلم،  بتح�صيل  الوطن  �فارقوا 
دين  جوهر  من  اليوم  ف�صارت  الآراء،  هذه  ظهور  قبل  كفًرا  كانت  التي  العلوم 

الإ�صالم. انتهى.

�قد اآن اأن نذكر هذه الف�صول بعد اأن ذكرنا بع�س نتائجها �نتائج اأمثالها يف 
اأمم الإ�صالم.



 الف�صل الرابع 
الأزهر والتعليم فيه

امل�صرية  الأمة  تهم  العامل،  مدار�س  اأ�صهر  عظيمة كربى،  مدر�صة  الأزهر: 
نحو  يبلغ  ما  اأبنائنا  من  وتوابعه  الأزهر  يف  عموًما.  الإ�صالمي  والعامل  خ�صو�ًصا 
الأمريية،  باملدار�س  واملدّر�صون  واملفتون،  الق�صاة  فمنهم  األًفا،  ع�صر  اخلم�صة 
اظ، وهوؤلء هم  نون، والوعَّ واملفّت�صون، والعلماء، وخدمة امل�صاجد، واأئمتها، واملوؤذِّ
َلَح �صلحت البالد، واإذا ف�صد ف�صدت، فاأهميتهم عظمى،  روح الُقْطر وقلبه، فاإذا �صَ
والأمم  العام  والراأي  والنا�س  اهلل  اأمام  عنهم  م�صئولة  واحلكومة  م�صئولون،  فهم 
الذين  اأهله  الأزهر  عن  ي�صئل  اأن  الفا�صح  اجلهل  من  بل  العبث  ومن  جمعاء، 
درجوا فيه، ف�صّبوا و�صابوا ودنوا من املوت، فلم يخرجوا اإىل دنيا غري الدنيا، فكيف 
يعرفون الق�صور اأو التق�صري، ولئن �صاألتهم ليقولّن هذا نظام �صماوّي، واأمر رباين 

تنزل من �صماء الآباء والأجداد.
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والفقه  علوم(،   5( العربية  وقواعد  التوحيد،  الآن:  فيه  يدر�س  ما  واأهّم 
واملناظرة وعلم  والتف�صري واجلدل  وما عدا ذلك من احلديث  واملنطق،  واأ�صوله، 

ًكا. �س َترَبُّ الأخالق فهي ثانوية، وبع�صها ُيَدرَّ

التوحيد وكيفية تدري�ضه يف الأزهر

هذا الفّن يدر�س بطريقة جدلية ا�صطّر قدماء العلماء لتباعها، ملا كان جهلة 
ُنوا هذا  املتفل�صفني يف الأزمان الغابرة ُي�َصّو�ُصون على علماء الدين باأقاويلهم، َفَدوَّ
العلم للرّد عليهم، وكانوا يذكرون اأن الذات هي عني ال�صفات، واأن اهلل و�صفاته 
اأَْجَرام)1(  ذات  الت�صعة  الأفالك  واأن  له،  اأّول  ل  قدمي  العامل  واأن  واحد،  �صيء 
خمالفة للعنا�صر الأربعة)2(، واأن الكواكب ال�صبعة ي�صدر منها ال�صعود والنحو�س 
كانوا  اأنهم  العجيب  ومن  بالعقيدة.  ت�صر  التي  الأ�صياء  من  وهكذا  بروجها،  يف 
يقولون بقدم الأر�س والعنا�صر، بل وكل نوع من اأنواع احليوانات، ول جرم)3( اأن 
هذه الآراء كلها قد اأبطلتها الفل�صفة احلديثة، وبنت على اأنقا�صها فل�صفة اأخرى 
حديثة مطابقًة متام املطابقة ملا يطلبه الإ�صالم. واعلم اأنهم ل يزالون الآن يف الأزهر 
يرّدون على مثل هذه الآراء املدفونة حتت الرثى، وتت�صرب تلك الآراء اإىل عقول 
هيكلها  على  وبنت  القدمية،  اأبادت  التي  احلديثة  بالعلوم  لهم  علم  ول  ال�صبان، 

اأَْجَرام: جمع »ِجْرم« وهو ج�صم كل �صيء، ومنها الأجرام ال�صماوية: النجوم اأو الكواكب. )م(.  )1(
العنا�صر الأربعة: الرتاب واملاء والهواء والنار. )م(.  )2(

ا.)م(. لَجَرم: لحمالة، لبد، وتاأتي مبعنى حقًّ  )3(
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ق�صًرا م�صيًدا جمياًل م�صابًها ملا بناه الإ�صالم. ومن العجيب، اأن ترى الرازي يف 
تف�صري القراآن ُيحاّج)1( اأولئك املتفل�صفني القائلني ِبِقَدِم الأر�س ومن عليها، ويبطل 
دعواهم، وهكذا اأكابر علماء الإ�صالم، ومل يعلموا يف زوايا الأزهر اأن اأقوال اأكابر 
علمائنا اأ�صبحت الآن هي املذهب الوحيد يف اأنحاء املعمورة، فواح�صرتا على اأمة 
ْهُلَكة، والتخبُّط،  ب)2( عن حالها، وينقذها من التَّ خمدت نارها، ومل جتد من ُيَنقِّ
والوقوع يف املهواة، ول اأ�صّبه تعاليم التوحيد الآن اإل بتعليم ال�صني الذي و�صعه 
ى كونف�صيو�س قبل امليالد ب�صتة قرون، فرتاهم يقرءون  املُ�َصمَّ حنجنزي ال�صيني 
واإمنا  الأمم،  علوم  من  حولهم  ما  يعلمون  ل  وهم  قرون،  عليها  م�صى  التي  كتبه 
ي�صرحون ويح�صون كاأنهم لها عابدون، وكذلك ي�صبه بع�س امل�صابهة لتعليم اليهود 
قبل ظهور يو�َصع بن جمال �صنة 64 من امليالد لق�صوره يف الكّم، فانت�صل ال�صني 
من هذه الَوْهدة)3( الآن ما �صدر من املن�صور الإمرباطوري يف هذه ال�صنة بالتو�صع 
يو�صع بن جمال  فيها، وهكذا  فائدة  التي ل  التطويالت  املعارف، ونبذ تلك  يف 

ا�صتبدل طريقة اليهود باأح�صن منها، ولكنه مل ياأِت اإىل الآن بالفائدة املطلوبة.

�صيتم  ما  اأدري  وما  يظهرها،  وامل�صتقبل  اآثارها،  الغيب  ففي  ال�صني،  واأما 
حياته.  يف  م�صلح  كل  العلماء  نبذ  ولقد  فيه،  امل�صلحون  كرث  لقد  الإ�صالم.  يف 
الغزايل وكتبه بني ظهرانَْيَنا يقروؤها اخلا�س  ة. هذا  ْوه ُحجَّ فاإذا مات قّد�صوه و�صمَّ

ُيَحاّج: يربهن باحلجة والدليل ليقنع الآخرين. )م(.  )1(
ب: يبحث. )م(. ُيَنقِّ  )2(

الَوْهدة: الأر�س املنخف�صة واحلفرة، واملق�صود: القاع.)م(.  )3(



 نه�ضة الأمة وحياتها
5252

اأمر باتباع الكتاب، والنظر يف اخلليقة، واأفهم اأن هذا هو التوحيد، وقال  والعام، 
القليل - وذلك كان يف  اإل  يقراأه  اأْن  يجوز  التوحيد �صالح ل غري، ول  فّن  اإن 
اأوربية فوجب َدْح�صها)1( - وقام بعده ابن  اأقاويل  اأما الآن فقد حدثت  زمانهم، 
ر�صد، ونا�صله يف بع�س النقط، ثم ا�صطلح معه على اأن هذا الفن فيه خلل، وها هو 
كتابه مطبوع يقروؤه النا�س خارج الأزهر ل فيه، ويقول اإن التوحيد يرجع فيه اإىل 
ُروا ل يذكرون، واإذا راأوا عاملًا نبذوه حتى  القراآن، فما للنا�س ل يقرءون؟ واإذا ُذكِّ
وَطة باجلهل والآلم؟ اأََمَر ابن  ُموه واملوت خري من حياة حَمُ اإذا مات رحموه وَعظَّ
ر�صد العلماء بعده اأن يدر�صوا علوم املخلوقات والطبيعة والريا�صة، ويطبقوها على 
القراآن، وياأمروا علماء الدين مبعرفة العلوم والعلماء بغري الدين اأن يتعلموه، واأن 

كالًّ منهما مق�صر جلهله بعلم الآخر.

بالأََْخَفى  ي�صتدل  كيف  قوله:  الطريقة  تلك  ف�صاد  على  به  ا�صتدّل  ومما 
وا�صحة لأجهل  ة  معرفة اهلل جليَّ اأن  مع  َعِوي�ٌس)2(  الربهان  الأَْجَلى؟ وهذا  على 
اجلهد  بعد  اإل  املعرفة  اهلل يف  اإىل  يخل�صون  يكادون  ل  تراهم  اأنك  مع  اجلهالء، 
ينتقل  ل  العر�س  واأن  واجلواهر،  الأعرا�س  يف  ويدخلون  الت�صوي�س،  مع  اجلهيد 
ل  ول َيْكُمن، والقدمي ل ينعدم، وهكذا من املطالب ال�صبعة التي تراها بال حم�صّ
الطالب  َرَفه  �صَ الزمن  هذا  اأن  فلو  كالم،  يف  وكالم  خيال،  يف  خيال  جمّرد  اإل 

َدْح�صها: اإبطالها. )م(.  )1(
عوي�س: �صعب. )م(.  )2(
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ها  اأبدعها مبدعها، و�َصنَّ اإليه القراآن من النظر يف احلكم التي  اأر�صد  يف معرفة ما 
َكم التنزيل، خلرج من الأزهر بعد خم�س �صنني من  وا�صعها كما اأر�صد اإليه حُمْ
ينبذ  فيا ليت �صعري، هل  نظائرهم،  العلم والقدر، ولفاقوا  املثل يف  ُي�صَرب بهم 
اأظن ذلك، كيف  اأنا ل  الذين من قبلهم؟  نبذه  القول الآن كما  امل�صلمون هذا 
ومولنا العبا�س اأجّل واأعلى مكانًة واأرفع �صاأنًا، وقد تربَّى تربية امللوك العظام، وهو 
مة ابن ر�صد، وقد  ر �صمّو اأمرينا مبا وقع للَعالَّ اأدرى بالزمان واملكان واحلال؟ ولُنَذكِّ
باهلل يف  املن�صور  الأندل�صي يعقوب  امللك  نطلبه الآن من  الذي  طلب الإ�صالح 
اأواخر القرن ال�صاد�س الهجري، فما كان جزاوؤه مع قربه من امللك و�صمّو مكانته، 
وحب امللك له اإل اأن اأ�صدر من�صوًرا باإيعاز)1( العلماء باإبعاد احلكيم من العا�صمة، 
يقروؤها  كان  اأنه  مع  كتبه  باإحراق  امللك  واأمر  قرطبة،  قرب  قرية �صغرية  ونَْفِيه يف 
ا�صطراب  قبل  ولقد كان  ليبقوه يف اخلالفة،  العلماء؛  للتقّرب من  وذلك  ا؛  �صرًّ
اأمره يخاطب احلكيم بلفظ الأخ، وكذلك يخاطبه بالأخوة، وما كان عاقبة هذه 
ال�صيا�صة املبنية على املحاباة)2( واجلنب اإل اأن امل�صلمني حرموا علم الرجل، وحمل 
اليهود تالميُذه علوَمه اإىل اأوربا ون�صروها هناك، فاأحدثت حركة عجيبة، واأ�صحى 
اأوربا ق�صمني: ق�صم يتع�صب للقدمي، وق�صم مييل لتعاليم ابن ر�صد، وهكذا  اأهل 
املُ�صلح العظيم، وكان ما  تغلبت فل�صفته عليهم، فخرج منهم لوثر الأملاين، وهو 

اإيعاز: اإ�صارة، اإعطاء تعليمات ب�صاأن اأمر ما.)م(.  )1(
ز.)م(. املحاباة: التحيُّ  )2(
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كان من ِعَظِم ملك الغرب، و�صعف ال�صرق، ومل يظهر يف بالد ال�صرق بعد هذين 
احلكيمني م�صلحون، اللهم اإل يف هذا الع�صر، وعندنا اأمل عظيم اأن يكون مولنا 

العبا�س اأّول امل�صلحني؛ ليقرن ا�صمه با�صم اأكابر امللوك اإن �صاء اهلل تعاىل.



اإي�ضاح ملا م�ضى

اأملعنا فيما م�صى اإىل ُنْبَذة مما جرى بني ابن ر�صد واخلليفة يعقوب املن�صور 
الأندل�صي، ولَنْذُكر الآن نبذة من َمْن�ُصوِره الذي اأ�صدره يف بالد الرببر والأندل�س، 
َدة املعاين  ُحًفا ما لها من َخاَلق)1(، ُم�َصوَّ وهاك بع�س ما قاله، فَخّلدوا يف العامل �صُ
َقلني)2(، يوهمون اأن  والأوراق، ُبْعُدها من ال�صريعة ُبْعد املَ�ْصِرَقنْي، وتباينها تباين الثَّ
ِفَرًقا، وي�صريون  ُبون يف الق�صية الواحدة  َيَت�َصعَّ العقل ميزانها واحلق برهانها، وهم 
فيها �صواكل وطرًقا، ذلك باأن اهلل خلقهم للنار، وبعمل اأهل النار، يعملون؛ ليحملوا 
اأَْوَزارهم)3( على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن اأوزار الذين ي�صلونهم بغري علم األ 

�صاء ما يَِزُرون، ون�صاأ منهم يف هذه ال�صمحة البي�صاء �صياطني اإن�س ژ ڃ  ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ ژ ]البقرة/ 9[ ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

َخاَلق: حّظ ون�صيب وافر من اخلري. )م(.  )1(
َقلني: الإن�س واجلن. )م(. الثَّ  )2(

اأَْوَزارهم: اآثامهم. )م(.  )3(

 الف�صل اخلام�س 
اأ�صباب انحطاط التعليم يف الأع�صر الأخرية
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ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ]الأنعام/ 112[ فكانوا 
عليها اأ�صّر من اأهل الكتاب واأبعد عن الّرْجَعة اإىل اهلل واملاآب. اهـ.

وجميع املن�صور على هذه ال�صفة املُْطِرَبة للعامة، املُفِرَحة لب�صطاء اأهل العلم، 
املقتنعني بظواهر ما يعلمون، وهم عن الآخرة هم غافلون.

اآخر  وجٍه  من  ترى  املن�صور،  بهذا  فرحني  الأندل�س  م�صلمي  ترى  وبينما 
م�صلمي ال�صرق فرحني مبا ي�صمعون من ذّم ُحّجة الإ�صالم الغزايل، ونَْبذ كتبه يف 
بالدهم وَهْجرها، فكان القرن ال�صاد�س حم�صوًرا بني احلكيمني، مات الأَّوُل يف 
اآخره، والثاين يف اأّوِله، وقد اأنذرا امل�صلمني وحّذَراهم من الإهمال، ونبذ العلوم، 

د ال�صرقيون منهم والغربيون على نبذهما، وعاندوهما. بوهما، واحتَّ فكذَّ

فاإن كنت يف �صك مما ذكرنا، فاقراأ باب العلم يف اجلزء الأول من الإحياء 
للغزايل، اأو الر�صالة التي و�صعها ابن ر�صد يف التوحيد، وحادثني يف �صاأنهما، ثم 
ج على الأزهر، َتَر التعليم فيه ل يزال على الطرق التي نبذها احلكيمان مهما  َعرِّ

اختلفت اآراوؤهما، وتباينت اأقوالهما.

�صاق اخلناق على العلم يف ال�صرق بعد الغزايل، فاأخذ ُيهرِول من بغداد 
وم�صر واأفريقيا، وانطلق يعدو اإىل جبل طارق، فعربت اأفرا�س �صباه، ورواحله البحر 
فقيدها  الهجري،  ال�صاد�س  القرن  انتهى  الأندل�س حتى  وا�صتقّرت يف  الأبي�س، 
يعقوب املن�صور، ففّك اأغاللها، واأطلقها من عقالها تالميذ ابن ر�صد، واأغلبهم من 
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اليهود الذين كانوا يقطنون)1( الأندل�س اأيام �صباب العلم والدولة وامللك، فاأخذوا 
َيْن�َصلُّون اإىل برونن�صينا والأقاليم املَُتاِخَمة)2( جلبال البرينية، واأ�صحت العربية غريبة 
�صدية للعربانية مو�صى و�صموئيل  يف بالد الأعاجم، فكان اأول مرتجم للفل�صفة الرُّ
ر هذه  ابنا طي�صيون، وقد هاجرا هما واأ�صرتهما اإىل لونل يف فرن�صا، ثم اأخذ ِبَنا�صِ
ا  الفل�صفة الر�صدية امل�صطهدة الإمرباطور فردريك الثاين اإمرباطور اأملانيا، وكان حُمبًّ
العربانية  اإىل  العربية  اللغة  الفل�صفة من  اأن يرتجموا  اإىل كثريين  َفَعِهد  للفل�صفة، 
اإذ  الأوروبية،  بالبالد  الدموية  دورتها  الر�صدية  الفل�صفة  فدارت  والالطينية، 

اكُت�ِصَحت من البالد الإ�صالمية.

امل�صيحي،  ع�صر  الثالث  القرن  يف  واأوردتها  �صرايينها  يف  دورات  ودارت 
والرابع ع�صر واخلام�س ع�صر. وكان ما كان من جدل وعناد، ثم اأخذت طوًرا اآخر 

يف القرون الأربعة الأخرية، واأخذت الرتبية اأدوارها اإىل الآن.

فيا  واأين كان مولده، وكيف كان مهاجره،  العلم و�صري حياته،  تاريخ  هذا 
واأين  الباهرة؟  اأنوارك  اأين  َحال،  الرِّ وحمّط  العلم،  َمع  وجَمْ الأنوار،  َمْطَلع  �صرق 
علومك الزاهرة؟ ُخلقت حليف التقوى، رفيق العلم، ر�صيع احلكمة، فلما نق�صت 
وجزاء  �صيئاتك،  ليكّفر  خطيئتك؛  على  اهلل  عاقبك  وعودها  واأخلفت  عهودها، 

�صيئة �صيئة مثلها.

يقطنون: يقيمون. )م(.  )1(
املتاِخَمة: املجاِوَرة. )م(.  )2(
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التتار،  اإليك  فوجه  اآ�صيا،  يف  الغزايل  الإ�صالم  ة  ُحجَّ ِعْلم  �صلة  قطعت 
مل  كاأن  الديار  واأَْخَلوا  الأعمار،  ونهبوا  الديار)1(،  خالل  وجا�صوا  َتْتِبريا  وك  ُ َفَتربَّ
تغن بالأم�س ، ولكنك مل جُتِْل احلكيم من بالدك، ومل تهجه من اأر�صك، وخال 
بنف�صه ع�صر �صنني من عمره الذي يبلغ 53، ولعله لو عا�س 75 كابن ر�صد لنّكْلت 
به)2( تنكياًل، ولكن �َصِلَم باملوت و�َصِلْمت من اأذاه، ولو اأنك تطاولت عليه بالأذى، 
الأندل�س  اأجلى  كما  التتار  لأجالك  معاهدك،  من  واأجليته  بالدك،  من  ونفيته 
قوم ِغاَلٌظ �صداد باأمر امللك فرديناند وامللكة اإيزابال الإ�صبانيني، وكاأنهم ملا عادوا 

احلكمة واأجلوها من عقولهم اأجلوا من اأر�صهم.

اأ�صباب  قيِّ  فللرُّ  ، َكالَّ م�صروبًا.  مثاًل  اأو  جمّرًدا،  خياًل  القول  هذا  لي�س 
اأخذ  بعده،  وما  امل�صيحي  ع�صر  الثالث  القرن  اأن  ريب  ول  اأ�صباب،  وللخراب 
اإىل  العلم، وتدىل)3(  ترّباأ من  الثاين  اأن  ال�صرق، مع  بتلقيح  فيها يخ�صب  الغرب 
فيهما  واأثخنوا)5(  والتتار،  ال�صليبية  احلروب  املُْهِلَكان:  به)4(  فاأَْوَدى  ال�صيخوخة. 
قتاًل واأ�صًرا، وختمت الرواية بجالء الأندل�صيني، وموت ال�صرقيني، فاأ�صبحوا ل 

ُترى اإل م�صاكنهم، واأ�صباحهم كاأنها اأعجاز نَْخٍل خاوية.

جا�صوا خالل الديار: طافوا بينها بالإف�صاد والعبث. )م(.  )1(
ْلَت به: عاقبته مبا يروع ويردع ويكون عربة لغريه.)م(. نكَّ  )2(

: نزل من علّو.)م(. تدىلَّ  )3(
اأودى به: ذهب به. )م(.  )4(

اأثخنوا: بالغوا. )م(.  )5(
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لو كان للحكمة جمال، وللعلم َهْيَبة، لأدرك عقالوؤهم ما اأنذرهم املنذرون، 
وحّذُروهم.

اأنذر احلكيمان بغداد وقرطبة وحذراهما، فخالفا اأمرهما، فهل ترى لهما اإل 
َلة؟ فحّل بهما ما تعلمون. اآثاًرا ُمَبّدلة، ودوًل ُمَعطَّ

اأو تب�صري ب�صعادة مقبلة،  الواقعة،  اإنذار بوقوع  اإما  ظهور احلكماء يف الأمم، 
وكاأن القلوب الإن�صانية زّر كهربائي ت�صغط عليه اليد الإلهية، فيكهرب الأع�صاب، 

فينطق الل�صان مبا �صيكون.

اإ�صراق  يف  فلعل  املُْنَذِرين،  �صباح  و�صاء  ال�صابقون،  احلكماء  اأنذر  ولئن 
فاآنًا،  اآنًا  يتزايد  نراه  مما  اجلهل،  ليل  ظلمات  بني  تتالألأ  اأنوار  بَطْلَعة  اليوم  �صباح 

عالمة �صعادة امل�صتقبل والُب�ْصَرى.

يا قوم، اأمل َياأِْن لكم اأن تخ�صع قلوبكم للحق، وتعترب باحلكمة؟ يا قوم، هل 
ت القلوب من ال�صخر)1(، اأو ُخِلَقت من احلجارة؟ وكم تفّجر النهر من احلجر،  ُقدَّ
مُتَاط)2(  اأن  وللغ�صاوة  الأعني،  ُيَزال عن  اأن  للغطاء  اآن  اأََما  ال�صخر.  املاء من  ونبع 
عن احَلَدق)3(، وللَوْقِر)4( اأن َيزول عن الآذان، يا قوم، َحّياكم اهلل، ها هو ذا الزمان 

ت القلوب من ال�صخر: كانت �صديدة ل تتاأثر. )م(. ُقدَّ  )1(
ى وُتْبَعد. )م(. متاط: ُتَنحَّ  )2(

احَلَدق: جمع »َحَدقة« وهي ال�صواد امل�صتدير و�صط العني، وت�صمى اإن�صان العني.)م(.  )3(
الَوْقر: ثقل ال�صمع اأو ذهابه. )م(.  )4(
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�صوا  قد ا�صتدار كهيئته يوم �َصَرِفَنا الأَّول، ها هو ذا ن�صيم ال�صمول حيا العقول َفَتَعرَّ
له.

ُركم  �صوا لها، ها نحن اأولء ُنَذَكِّ اإنَّ لربكم يف اأيام دهركم نََفَحات)1(، اأََل َفَتَعرَّ
مبا �صِنح لنا، ف�صارعوا لبذل املال وَحْوز)2( العلم، واإل انقلب هذا التب�صري بعد هذا 
 ،]124 ]طه/  ىئ)3(ژ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ژۆئ  اإنذاًرا  اليوم 

ولكن اأرى الزمان قد اأقبل فراأيت مكان القول ذا �صعة فقلت: 

واإىل هنا وقف بنا جواد القلم لنويّف حقه يف الف�صل ال�صاد�س.

نََفَحات: جمع »نَْفَحة«، وهي طيب ترتاح له النف�س. )م(.  )1(
حوز: �صّم وملك. )م(.  )2(

قة. )م(. يِّ معي�صة �صنًكا: �صَ  )3(



ى اإىل �صعف العقول، فتخاذل  ذكرنا يف الف�صل ال�صابق اأن نبذ احلكمة اأدَّ
ب)1( وجه الأر�س بالدماء؛ عقابًا من اهلل على اجلهل، فانزوى العلم  الروؤ�صاء، فُخ�صِّ
يف امل�صاجد، وعكف العلماء على العلوم الدينية، وجمدوا عليها وهم معذورون 
يف ذلك، ولول الثقة باجلزاء الأخروي ما اأقاموا له وزنًا، فهم م�صكورون ل َمَلُومون.

اإذا كان التعليم يف الأزهر على ما هو عليه الآن، ل�صيما وقد  فال عجب 
ابتلي باملماليك الربية والبحرية يف تلك القرون وما بعدها، ففعلوا ما فعلوا، وُزلزلت 

م�صر بهم زلزاًل �صديًدا، ل�صّيما بعد دخول ال�صلطان �صليم.

ولقد وجدت �َصَبًها بني تعليم الأزهر، وبني تعليم ال�صني، وقدماء امل�صريني، 
اإىل امل�صري القدمي، وهو يخالفهما مًعا يف  اأقرب منه  ولكنه اإىل التعليم ال�صيني 
كثري من اأ�صوله واأحواله – فرتاه ي�صبههما يف �صحن العقل باملعلومات الكثرية 
يَّة، َحِريَّة بالعتبار، جديرة  مما ل يقوي النف�س العاقلة -  والأزهر واإن كان فيه ُحرِّ

خ. )م(. ب: ُلطِّ ُخ�صِّ  )1(

 الف�صل ال�صاد�س 
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بال�صرف، فهي حم�صورة يف اأقوال مدّونة يف الكتب - كما �صنف�صله بعد. ومتتاز 
ال�صني بالأعمال اليدوية، واحلكمة العملية مما ل اأثر له عندنا.

يذكر عن الأوربيني اأحاديث احلرية، وظهور الأفكار، واأن ل حجر على اأحد 
فيما يقول، ويقولون: ذوو الآراء لهم �صاأن عظيم وجالل يف قومهم، بل هم كعبة 
الأزهر،  ابن  فقل هذا جميعه عند  �صئت  فاإن  الطالبني،  الزائرين، وحمّط رحال 
يتمّتع مبناق�صة اأ�صتاذه والكتاب الذي يقروؤه، َولَكم يحاكم املَْت و�صارحه وحا�صيته 
العبارة ع�صرة كتب ت�صم  يتناول  اآخر، ورمبا  اأخرى و�صرًحا  وتقريرها، ثم حا�صية 

ع�صرين قوًل، فيحكم بينها، ويق�صي مبا يفتح عليه.

تلك  اأحكم  فمتى  الغاية،  لهذه  ي�صعى  تدري�صه،  يف  الأزهري  حال  هذه 
املََلَكة، وعرف كيف يحكم بني ال�صيوخ الغابرين)1( يف اأقوالهم املتناق�صة، واآرائهم 
ثابت  اجَلاأْ�س)2(،  قويَّ  عزمه،  يف  ما�صًيا  اآرائه،  يف  ثابًتا  يكون  بحيث  بة؛  املت�صعِّ

احلكم، كان له القدح املَُعلَّى)3(، واأخذ املقام الأول فيما بني القوم.

فّن من  ُيقراأ  ولن  الأزهر،  نظام  يدور حمور  عليها  التي  الف�صيلة  هذه هي 
الفنون العربية، اأو الفقهية، اأو الأ�صولية، اأو املنطقية اإل وامل�صعى احلقيقي له هذه 

الغابرين: القدماء. )م(.  )1(
قوي اجلاأ�س: جريء ثابت عند ال�صدائد. )م(.  )2(

القدح املَُعلَّى: الن�صيب الأوفر. )م(.  )3(
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اأ�صالة  القارئ  َيُرومه)1(  ما  فاإًذا �صار كل  ال�صريف،  املق�صد  امللكة، وحت�صيل هذا 
وبالذات هذه امللكة. واأما قواعد اللغة والبالغة والنحو والفقه، فاإمنا تر�صخ يف ذهن 

ع لتلك امللكة، وبالطبع ل يبقى اإل القليل. املرء بالتتبُّ

َلت الِوْجَهة  هذا هو الأ�صل واملحور )وقد بلغنا اأن فيه الآن حركة كربى َحوَّ
اإىل الأح�صن الأجمل، واإمنا نحن نكتب بح�صب عادته ال�صارية(.

هذا هو الأ�صل الذي يفاخر به ابن الأزهر ُكلَّ من على الأر�س، فهو يقول: 
اإنهم لي�س لهم ُبْعٌد يف النظر، ول طول الباع يف فهم ما يقال وما يكتب، ولي�صوا 
ل.  بقادرين على املناق�صات واملباحثات مثل ما اأقدر عليه، فهم حافظون واأنا املَُتَعقِّ

هذه هي ال�صفة الرا�صخة التي حتتاج اإىل عقول كبرية لتنظر فيها.

هذه واإن كانت ف�صيلًة يف حدِّ ذاتها �صاحذة لالأذهان)2(، ظهرت ثمرتها يف 
اأُنا�ٍس نبغوا واختلطوا بالأمم الأوربية يف زمن حممد علي با�صا، ويف قوم اآخرين يف 
الع�صرية،  بالعلوم  الِفْطَنة  ة  قوَّ مزجوا  مبا  ونفعوها  ة،  الأمَّ اأفادوا  الأخرية،  الأع�صر 

ولكن يحتاج القول فيها اإىل بيان �صاٍف.

ذلك اأن تلك احلرية حم�صورة فيما يدر�صون، ولي�صوا اإل على الكتب التي 
لون. ُدر�صت، ُيَعوِّ

َيُرومه: يطلبه. )م(.  )1(
�صاحذة لالأذهان: جاعلة الأذهان تتعمق يف التفكري. )م(.  )2(
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�ُصون كلَّ ما  ا ل يعلمون، ويقدِّ تراهم ينفرون مما ل يقرءون، ويحجمون عمَّ
يرون فيها وي�صمعون. على اأن املتون واخت�صارها، واحلوا�صي وهوام�صها، ل َتْخُرج 
مة ابن خلدون، بل الكتب  امللكة الناجمة عنها اإل ناق�صة مبعرثة، كما قرره العالَّ
ل التي  يجب اأن تكون �صهلة التناول. اأما �صحذ الأذهان والقدرة وامللكة والتعقُّ
فاأف�صل ما تكون مبمار�صة الأحكام، وا�صتنباطها من الكتاب وال�صنة،  بها،  يفخر 

دة كل يوم، وقيا�س احلا�صر بالغائب. وقيا�س امل�صائل الع�صرية احلا�صرة املتجدِّ

وَلَعْمري لو اأُبدل بكتاب الأَ�ْصُمويِنّ يف النحو ديوان �صعر اأو نهج البالغة، 
ْظم، خلرج التلميذ �صاعًرا، ناظًما،  اأو ابن خلدون مع نَْظم بع�س النرث، ونرث بع�س النَّ

ة قراءة الأ�صموين مثاًل، وهي ثالث �صنني. حكيًما يف مدَّ

هذه العقول طيبة جيدة. اأَمَا وربِّك لو اأنهم اأقاموا التعليم ال�صحيح، ونبذوا 
ما قّلدوا فيه تقليًدا خلرج منهم الفطاحل، وكبار الرجال يف �صنني معدودة، واأيام 

حمدودة.

 ملكة الإن�صاء حت�صل مبا يقروؤه املرء يف حياته من الكتب �صقيمة العبارات 
يف  ا  اأعجميًّ ن�صًجا  املن�صوجة  العبارات  اعتاد  فيمن  يوؤمل  وهل  �صحيحتها،  اأو 
ال�صروح واحلوا�صي اإل عبارات ت�صبه هيئة الفر�س يف نَْظمها، واأ�صعار �صك�صبري يف 

اْعِتَيا�س)1( اإعرابها؟

اعتيا�س: �صعوبة. )م(.  )1(
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يدخل الأزهري بني جدران الأزهر فال ي�صمع اإل متجيد العبارات ال�صعبة، 
ُمك يف وجه  ا يقول: »َتَب�صُّ د حديًثا نبويًّ وتقدي�س الوا�صعني لها، فهل بعد هذا مُيَجِّ
اأخيك لك �صدقة، واأمرك باملعروف لك �صدقة، ونَْهُيك عن املُْنَكر لك �صدقة«؟ 
ا�صتبه  اآية  اإل  اللهم  وتف�صريه تربًكا،  القراآن،  ُيقراأ  ًكا كما  تربُّ نقروؤه  يقول  واإمنا  ل، 
اإعرابها، فيعطيها ف�صل عناية لالإعراب، ل لروحها ومغزاها، وميّر مروًرا كَطْيِف اخليال؛ 

َهة اإىل ما �صعب مناله نحو: ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  اإذ العناية ُمَوجَّ
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ ]املائدة/ 106[... اإلخ.

يَّة حم�صورة كحال ال�صمك يف  منا، ولكنها ُحرِّ يَّة كما قدَّ ابن الأزهر يف ُحرِّ
اجلابية)1(، ي�صبح يف قليل من املاء كيف ي�صاء، اأو كحوت يف َغِديٍر)2( �صغري، فهو 
رَبٌ يف الختيار. كيف ل واأنت تراه ق�صر نظره على كتب اأّلَفَها  خمتار يف اجَلرْب، جُمْ
رون، ق�صرت عبارتها عن البالغة، ومعانيها على اأمور جزئية؟ يظن اأن الفقه  املتاأخِّ
وحده هو اأهّم ما يف الدين، وَحّرم النظر يف هذه احلكم امل�صاهدة مناظًرا يف العامل، 

وجماله، ول حظَّ له من هذا الكتاب املفتوح - وهو العامل - اإل قلياًل.

و�صن�صرح يف الف�صل ال�صابع بع�س تف�صيل ملا تقدم فلينتظر البيان.

اجلابية: احلو�س ُيجمع فيه املاء. )م(.  )1(
غدير: نهر �صغري.)م(.  )2(





الذين  اأولئك  قلوب  واأتقاها،  العلم  اإىل  واأحبها  واأنقاها،  القلوب  اأخل�س 
مون  ُيْهَرُعون)1( اإىل الأزهر، من كل َحَدب)2( َيْن�ِصُلون)3(، ونفو�صهم خمل�صة، ُيَعظِّ

القراآن واحلكمة، يرون اأن اهلل هو املُجازي لهم على اإخال�صهم للعلم والتعليم.

من معجزات احلوادث، وعجائب القدر اأن َيظهر فيهم العلماء، وينبغ فيهم 
نابغون، وهم مرتوكون يف زوايا الن�صيان، بعيدون عن العمران ل توا�صيهم حكومة، 
ول ينظر اإليهم ناظر. قام اإخال�صهم، واعتقادهم مقام املال واملر�صدين والأعوان. 
مني  مِّ اأُهملوا فال ن�صري لهم ول ُمعني، ومع ذلك تراهم ثابتني على عزمهم، ُم�صَ

على عملهم، كاأن اهلل خلقهم لذلك ِبِفَطِرِهم.

األي�س من غرائب هذا الع�صر املبني على املال، اأن يكون الأزهر حياة م�صر 
الأدبية؟ األي�صت دار العلوم من ثمراته؟ األي�س كلُّ كاتب نبيل اأو مرتجم فاإمنا هو 

ُيْهَرعون اإىل: ي�صرعون. )م(.  )1(
من كل َحَدب: من كل مكان، من جميع الأقطار واجلهات. )م(.  )2(

َيْن�ِصلون: ي�صرعون. )م(.  )3(

 الف�صل ال�صابع 
حال التعليم يف الأزهر، ووجوب اإ�صالحه
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اإذا  به  نرى، فكيف  ما  اإذا كانت هذه حاله وهو على  ال�صريف؟  الأزهر  اآثار  من 
اأهل العلم واحلكمة،  َمّدت احلكومة له يًدا و�صاعدته باملال، ووا�صته برجال من 
وممن در�صوا فيه درا�صة تامة، وعرفوا ِق�ْصًطا من العلوم الع�صرية، حتى اأ�صرفوا على 
العلوم  من  اقتب�صوه  ما  الأولني  اإخوانهم  فاأفادوا  باملكانني،  واأحاطوا  التعليمني، 

واحلكم، واأََرْوُهم اأن كثرًيا من اآراء علماء الإ�صالم هي ال�صائدة الآن يف اأوربا؟

اإذا متَّ هذا، فما يكون حال الأزهريني بعد �صبع �صنني؟ َجّنة ِعْرَفان، دانية)1( 
الأَْفَنان)2(، توؤتي ثمراتها كّل حني، ويوؤثِّر هذا يف نظام احلكومة تاأثرًيا ح�صًنا، وت�صري 

البالد �صرًيا حثيًثا)3( اإىل مراقي الفالح والنجاح.

َمْن  العلوم،  دار  من  تخّرجوا  ثم  الأزهر،  يف  نبغوا  الذين  ِمَن  اأعرف  اإين 
بني  ها  َبثَّ الإ�صالم  علماء  يحاول  كان  التي  هي  الع�صرية  العلوم  اأن  يعتقدون 
ة،  امل�صلمني، وقد راأيت لهم يف ذلك ُكتًبا كثرية كلها براهني، وحجج وا�صحة جليَّ
مما ل جمال  الإ�صالمية  ال�صريعة  تطبيًقا على  العلوم  اأكرث  ق�صايا  ناطقة، مو�صحة 

لل�صك فيه.

يفهمه  ممن  اإل  الأزهر  ابن  يقبل  اأن  املَُحال  ومن  لإخوانهم،  اأقرب  هوؤلء 
بل�صانه، ودينه، ومن اأقرب اإليهم من اأولئك املدر�صني املتخّرجني يف دار العلوم.

دانية: قريبة. )م(.  )1(
الأفنان: الغ�صون. )م(.  )2(

حثيًثا: �صريًعا. )م(.  )3(
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زيد  اأبو  ثني  حدَّ �صواها.  عالقة  كّل  من  اأقرب  الطائفتني  بني  العالقة  اإن 
كّلمه  فلما  �صيًخا،  فلقي  الأزهر  العلوم  دار  �صي  ُمَدرِّ اأحد  قال: دخل  ال�صروجي 
اإدخال علم  التعليم، ويريدون  ُبني، ما لهوؤلء يعيبون على الأزهر طرَق  يا  قال: 
ا، األ ترى  ا اإ�صالح التدري�س فاإين اأراه �صروريًّ الطبيعة؟ فقال ابن دار العلوم: اأمَّ
ا ن�صمع ح�صرتكم يف اأغلب الأوقات تنادون بالويل واحلرب من احلوا�صي  اأننا ُكنَّ
ع  والتقارير، األي�س كذلك؟ فقال ال�صيخ: نعم، فقال: واأنت مع ذلك ت�صتمّر يف تتبُّ
احلوا�صي والتقارير، واإين على يقني اأن املانع من تركها ما وقر يف اأذهان الطلبة اأن 
ال�صيخ كلما اأغرب يف التعقيد، واأطال يف التقرير، كان اأكرث علًما، واأطول باًعا يف 
العلوم، فكاأن هذه العادة الرا�صخة لن تزول ما بقي على الأر�س عامل اأو متعّلم 
يف الأزهر؛ مِلَا بني العلماء من التناظر. فقال ال�صيخ: �صدقت، ثم قال له: اأّما علم 
الكتب،  الأذهان من كلمة قدمية تذكر يف  اإىل  �صرى  فاإنه �صيء وهمي،  الطبيعة 
منقولة عن اأنا�س كانوا ل ي�صندون �صنع هذا العامل اإىل خالق، ويقولون اإنه قدمي، 

واإذا �ُصئلوا قالوا اإنه ُخلق بطبيعته.

ا قبل اأر�صطاطالي�س و�صقراط  ومن العجيب اأن هذه الطائفة قدمية العهد جدًّ
ومن بعدهم، وهذا قول نبذه حكماء اليونان الذين نقل ابن �صينا حكمتهم اإىل 
الدخان،  يخالطها  النور  من  �صعب  ذات  كانت  احلكمة  هذه  ثم  العربية،  اللغة 
فاأ�صبحت الآن �صافية، ت�صّر الناظرين، فقال ال�صيخ: اأَو اأنت تقول بهذا يا ُبني؟ 

فقال: نعم، األ يتذكر �صيدي قوله تعاىل: ژی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
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جب حب خب مب ىب يب جت حت ختژ ]الزمر/ 21[؟ فقال ال�صيخ: وما لنا 

ولهذه؟ فقال: هذه هي الطبيعة التي تدر�س الآن يف اأوربا وبالد الإ�صالم، وهي 
النابعة يف  والعيون  الآبار  ماء  تفهمنا  الآية  ر�صد، هذه  وابن  الغزايل  التي ذكرها 
الأر�س، واأنها اإمنا جاءت من املطر، فينزل على اجلبال، ويف ال�صهول، فيجري يف 
جماٍر باطنة، فتكون الينابيع والعيون والآبار، وبينها اختالف كثري بح�صب املعادن 
التي متّر عليها، وما ي�صادفها يف �صريها. ترى الثلوج املرتاكمة فوق اجلبال ُتَثاأِْثئ)1( 
�صيًئا ف�صيًئا، فتكون الأنهار الدائمة، هذا معنى الآية، ثم قال: اأ�صتاذي اإين اأعتقد 
اعتقاًدا جازًما اأن معرفة هذه العلوم فر�س واجب؛ لأنها هي نف�س التوحيد، هي 
نف�س ما يطلبه القراآن، هي نف�س ال�صرع الإ�صالمي، اأنا يف غاية العجب من هذا 
النقالب والكفران املبني. كيف يكون ما هو توحيٌد كفًرا؟ اإن الكفر كّل الكفر 

ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  اأمل يقل اهلل تعاىل:  العلوم.  هجر هذه 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

اإن  فقال:  الآية؟  لهذه  وما  ال�صيخ:  فقال  - 28[؟  ]فاطر/ 27  ۉ ۉژ 

هم باخل�صية، وو�صمهم  اهلل �َصّمى من عرف هذه العجائب واحِلَكَم علماء، وخ�صَّ
ينا به علماء كفًرا؟ اأم كيف  باأنهم عباده، وكيف يكون العلم الذي يطلبه اهلل، و�ُصمِّ
َيحّل ال�صالل حمّل الهدى؟ فقال ال�صيخ: وما ال�صالل؟ فقال: األي�س مما يقراأ يف 

ُتَثاأِْثئ: تزول. )م(.  )1(
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اأن ال�صم�س  اأن �صبب حرارة ماء الآبار يف ال�صتاء، وبرودتها يف ال�صيف  الكتب 
ا يف الآبار، مع اأن  تغرب عندنا، وتطلع عند قوم اآخرين، فيغلي املاء، في�صري حارًّ
هذا مناق�س لالآية ال�صابقة القائلة باأن الينابيع يف الأر�س من ماء ال�صماء؟ األي�س 
�س، والعامل اأجمع؟ فيا ليت �صعري، اإذا كانت  من العار اأن نخالف الكتاب املقدَّ

ال�صم�س طالعة على اأ�صرتاليا، فكيف تتعّدى حرارتها اإىل بئر يف م�صر؟

اإن هذه مَلِْن اأكرب م�صائب الإ�صالم وامل�صلمني، اأن نخالف العقل والنقل، 
ل من ال�صماء، ويجري حتت الأر�س، ونحن نقول: اإن هذه من  يقول اهلل: املاء ُمنزَّ
بحر اآخر حتت الأر�س، فهذا جهل منا بالقراآن، ومبا يف هذه الدنيا من العلوم. فقال 
اأخرى ت�صّر  اأمور  ال�صيخ: هل هذه هي العلوم الطبيعية جميعها، ورمبا كان فيها 
بالدين؟ فقال له: اإن العلوم الطبيعية ترجع اإىل معرفة النبات واحليوان والإن�صان 
واملغناطي�س  والكهرباء  النور  وعجائب  علماوؤنا،  ذكرها  كما  وغرائبها  واملعدن 
ومنا�صبتها  الإن�صان،  تدلنا على عجائب عني  بقوانني  �َصرْيه  ال�صوء يف  ونوامي�س 
م واحِلَكم الباهرة، وكّل هذه تدّل على حكمة القاِدِر املبدع، وهي  للمنظار املَُعَظِّ
الأُوىَل،  عنا�صره  اإىل  ال�صيء  حتلل  التي  الكيمياء  ومنها  احلقيقي،  التوحيد 

ڎ  ژڎ  تعاىل:  قوله  الإ�صالم يف  علماء  عند  املكنون  ال�صّر  اأبرز  وقد 
من  ِزْديِن  وقال  البيان،  ذلك  من  ال�صيخ  فعجب  ]الرعد/ 8[،  ڈژ  ڈ 
هذا، فكان املوعد غًدا، ومتى وقفت على ما �صيدور بينهما، اأَُق�سُّ لكم الق�ص�س 

يف الف�صل الثامن.





اأبو زيد  اأنباأنا  ثنا عي�صى بن ه�صام قال: اأخربنا احلرث بن همام قال:  حدَّ
يتحدث مع  اأخذ  ال�صيخ  فاألفيت)1(  اأخرى،  مّرة  الأزهر  قال: دخلت  ال�صروجي 
العامل الع�صري، فقال: اإنك بالأم�س مل جتز اأن يكون ماء الآبار من بحر مت�صل 
اإلينا، واأقمت دلياًل  باجلهة الأخرى من الأر�س؛ فلْم تكن احلرارة هناك وا�صلة 
�صادًقا فما ال�صبب اإذن؟ فقال العامل الع�صري: ماء الآبار ثابت على حرارة واحدة 
اجلّو  طوع  احلية  والأج�صام  وبرًدا،  ا  حرًّ فيهما  يختلف  اجلّو  وترى  و�صتاًء،  �صيًفا 
املحيط بها، فيكون املاء يف ال�صيف اأقّل حرارة من اجلو، ويف ال�صتاء اأكرث، فتتاأثر 
ال�صبب،  هو  فهذا  باحلرارة،  الثاين  فيه، ويف  اإذا و�صعت  بالربودة  الأول  اليد يف 
اأبخرة مت�صاعدة؛ ملالقاتها لربودة  تتطاير منها �صباًحا  والأنهار  الآبار  ترى  وعليه 
وال�صباب  ال�صحاب  تكوين  كطريقة  الناظرون  يراه  �صغري  �صباب  فكاأنها  اجلو، 

والربد واأمثالها.

األفيت: وجدُت. )م(.  )1(

 الف�صل الثامن
حماورة بني ال�صيخ والعامل الع�صري
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م هذا النظر والفكر، فقد اأعر�س عن احلق، وا�صرتى  وَلَعْمري اإن من َحرَّ
بعد  فماذا  احلق،  هو  فذلك  بائرة)1(،  وجتارته  خا�صرة  ف�صفقته  بالهدى،  ال�صاللة 
�س  َرُفون؟ فغ�صب ال�صيخ وقال: ما ال�صالل الذي ُتَعرِّ احلق اإل ال�صالل، َفاأَنَّى ُت�صْ
به؟ فاأخذ العامل الع�صري يالطفه، ثم قال: اأنت تعلم اأنهم يقولون: اإن ال�صباب 
يخرج من دابة تتنف�س بخاًرا، فيمالأ ال�صهل واجلبل والرّب والبحر، ولقد بنوا على 
ز)2( عنه، فكيف تبنى م�صاألة فقهية  �ٌس َمْعُفوٌّ عنه؛ لع�صر التحرُّ هذا الأ�صا�س اأنه َنِ
كهذه على خرافة ينبذها �صغار الطلبة يف اأحقر الأمم؟ اأم كيف نبخ�س هذا الدين 
ثوره  فراأى  نظر  اخلرافة  هذه  ظّن  الذي  لعّل  منه؟  لي�س  ما  عليه  وُنْدِخل  حقه، 
يتنف�س �صباًحا فيالقي الهواء اخلارج منه اجلو في�صري قطرات كال�صباب، فقا�س 
هذه عليها، اأََو ل يعلم اأن الدنيا كِقْدر، والأر�س قاعه، والبحر ماوؤه، والطبقة الباردة 
غطاوؤه، وال�صم�س ناره، والأبخرة املت�صاعدة دواًما بخاره؟ حتى اإذا لم�س الغطاء، 
وهو هنا الطبقة الباردة، جتمد على درجات متفاوتة، فكان منه ال�صحاب وال�صباب، 

ويتكّون الثلج والربد باختالف الطبقات، واحلرارة، ومالم�صة الربد.

َبع. اإن علماءنا  ثم قال العامل الع�صري بعد �صرح طويل: احلقُّ اأحقُّ اأْن ُيتَّ
وجهلنا،  وعلموا  ْعَنا،  و�صيَّ ولقد حفظوا  وتقى،  نور  على  كانوا  الهادين  ال�صابقني 
واأحيوا واأمتنا، األ�صت تراهم يقولون عند الكالم على الطهارة: املياه التي يجوز 

بائرة: كا�صدة. )م(.  )1(
ز: التِّقاء. )م(. التحرُّ  )2(
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التطهري بها �صبع مياه: ماء ال�صماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العني، 
مكروه  احلاّرة  البالد  يف  امل�صم�س  املاء  اإن  يقولون:  ثم  الربد؟  وماء  الثلج،  وماء 
ا�صتعماله على درجة خم�صو�صة ل�صرره بالأج�صام. اأمل يذكروا كراهة الغت�صال 
لل�صحة  ومالءمتها  باملياه،  يعتنون  كانوا  الأحوال؟  من  كثري  الراكد يف  املاء  من 
وعدمها. فنا�َصْدُتك اهلل كيف ي�صبح ابن الأزهر ُمْعِر�ًصا عن ذلك كله؟ اإذ ال�صيوخ 
اعتادوا اأن ُيْفِهُموه اأن ق�صم املكروه يف ال�صرع ل يعاَقب عليه املرء اإل عقابًا خفيًفا 
راكًدا  املاء  من  يتو�صاأ  املتديِّن  فرتى  املياه،  اأمر  يف  الطالبون  فتهاون  الآخرة،  يف 
اأحوال اجل�صم، حتى درج  يراعي  مفيد، ل  اأو غري  لل�صحة  مفيًدا  راكد،  اأو غري 
مكروبًا،  املمتلئ  الراكد  املاء  من  وال�صتحمام  الو�صوء  على  اأجمعون  املتاأخرون 

ِعف لالأج�صام، املميت لل�صعفاء. املُ�صْ

هذا التعليم �صاّر بالعقول والأج�صام، وكيف يحتاط القدماء، فيمنعون املاء 
امل�صم�س؛ ل�صرره بالأج�صام؟ ول يكون عندنا اليوم منوذٌج قليٌل من قانون ال�صحة 
الالحق  العاجل  ال�صرر  اأن  الطالبون  ليعلم  والنافعة؛  ال�صارة  املياه  نعرف  حتى 
بالأج�صام يجب البتعاد عنه، وينبغي الحرتاز)1( منه كما هي القاعدة ال�صرعية 

»كل ما اأ�صر باجل�صم ينبذه ال�صرع«.

الحرتاز: التوقِّي. )م(.  )1(
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لون  ترى العامة يف املدن والقرى اأقرب اإىل حفظ ال�صحة من املتعلم، فالأَوَّ
رطل  خم�صمائة  على  زاد  ما  يقولون:  والآخرون  نفو�صهم،  تعافه  مبا  يتطهرون  ل 
فلي�س ينج�س ب�صيء، واإن امتالأ بالعفونات واملكروبات، واخ�صّر لونه اأو احمّر مبا 
نبت فيه اأو ما دعت ال�صرورة اإليه، اأََو مل يعلموا اأن الطهارة غري كافية وحدها؟ فلنا 

اأج�صام اإن مل ت�صّح فال عبادة لنا.



حّدثني حكيم عظيم من حكماء امل�صلمني ال�صائحني يف اأقطار الإ�صالم اأنه 
رون من م�صنع )�صهريج()1(، مملوء ماء قد تغرّي طعمه  زار ُبَخَارى، فوجد القوم يتطهَّ
ولونه وريحه بالأقذار، َفَفَتَكْت بالقوم فتًكا ذريًعا، و�َصَرْت فيهم الأمرا�س �صريان 
اجلهل بالعقول، فوعظهم ال�صيخ بالتباعد عنه، فقالوا: هذا امل�صنع كله بركة، وما 
رون؟ فقالوا:  عملنا اإل كما عمل اآباوؤنا الأّولون، فقال لهم: اأََو َلْو كان الآباء ل يفَكِّ
اإنها طاهرة، واملاء ل ينج�صه �صيء، فقال لهم: ولكن ال�صحة يجب حفظها، وكيف 
يقام دين بال �صحة؟ وقد اأ�صار الأئمة اإىل كراهة تلك املياه؛ اإيقاًظا ملراعاة ال�صحة، 
هوا النا�س اإىل اأمر ال�صحة، ولكّن اأكرث النا�س ل يعقلون، فقال ال�صيخ:  كاأنهم نبَّ
اأخرى ت�صّر  اأ�صياء  اإذا كان خمت�صًرا مفيًدا. ولكن هناك  باأ�س بقانون ال�صحة  ل 
العامل الع�صري: ليكن املوعد غًدا،  العلوم الع�صرية، فقال  الدينية يف  بالعقيدة 

فان�صرفا؛ ليلتقيا غًدا، واإن موعدهم ال�صبح، األي�س ال�صبح بقريب؟

�صهريج: حو�س كبري يجتمع فيه املاء. )م(.  )1(

 الف�صل التا�صع
فيما ي�صر بالعقائد الدينية
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وال�صيخ،  الع�صري  العامل  اجتمع  قال:  م  املتقدِّ َنِد  بال�صَّ ثي  دِّ حُمَ ثني  حدَّ
فقال ال�صيخ: وعدتك اأم�س بذكر �صيء مما ي�صّر بالعقائد الدينية، والآن اأذكرها، 
فقال: نعم. فقال ال�صيخ: اإنكم تقولون اإن الأفالك ت�صعة، و�ُصْمك كّل فلك عظيم 
ال�صبعة،  ال�صيارات  فيها  �صبعة  اإن  ويقولون  �صلة،  متَّ متما�صكة  والأفالك  ا،  جدًّ
العر�س  وهو  الأطل�س،  الفلك  منها  واأعلى  الكر�صي،  وهو  الثوابت،  فلك  وفوقها 

بل�صان ال�صرع.

األي�س يخالف العقيدة الدينية، وهي م�صاألة الإ�صراء؟ وكيف يكون املعراج 
اأزًل واأبًدا ل  وقد حكمتم على الأفالك اأن ل َخْرق فيها ول التئام واأنها دائمة 
م�صاألة  وجهني:  من  عقيدتنا  تخالف  فهذه  واآخر؟  اأول  فهي  اآخر،  ول  لها  اأول 
اأولئك  َمْن  وقال:  الع�صري  العامل  م  فتب�صَّ اهلل،  اإل  اإذ ل قدمي  وِقَدُمها؛  الإ�صراء 
وا هذه الهيئة قوم  الذين يعتقدون ما تقولون؟ اأَُعَلَماُء هذا الع�صر؟ اإن الذين اأقرُّ
من اليونان ابتدعوها مبا خيلت نفو�صهم، ولي�س يعلمها اأحد على وجه الب�صيطة اإل 
متفل�صفو الأزهر وحدهم، يقرءونها، فت�صّر العقائد، وتباعد عن الدين، ويوؤولونها 
تارًة، وي�صلمونها اأخرى، وهم يف ُعْزَلٍة عن العامل ل يعلمون ماذا جرى يف الدنيا، 
وما الذي عرف الأمم، وما الذي قال علماوؤنا ال�صابقون والالحقون. يا اأ�صتاذي، 
هذه من اأغرب ما يحدث يف دهر الدهارير)1(، وما يرويه الراوون، اأمل تعلموا اأن 
اأكابر علماء الإ�صالم حاربوا هذه الهيئة اأزمانًا، وحاول الفخر الرازي منهم التفكري 

دهر الدهارير: زمن امل�صائب والنوائب. )م(.  )1(
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يف هيئة جديدة تالئم هيئة القراآن، وقد اأمتَّها فعاًل؟ وقال - رحمه اهلل - بعد اأن ذكر 
وجوًها عدة: اإن الأقرب للقراآن اأن الكواكب ت�صبح يف الأفالك كما هو ن�س الآية 
ژجئ حئ مئ ىئژ ]ي�س/ 40[، وقال مثل قوله ابن العربي، فلقد راأيته 

يقول: ُك�صف يل فراأيت الكواكب ت�صبح يف ف�صاء وا�صع، وهذا بعينه ما اكت�صفه 
العلماء املحدثون كما هو راأي العلماء قبل بطليمو�س، فطاح)1( ما كنتم بالأزهر 
تدر�صون، و�صاع ما ي�صاد الدين واأنتم ل تعلمون، ولو �صاألت اأ�صغر تلميذ يف اأي 
مدر�صة من مدار�س الدنيا، وقلت له: هل الأفالك متنع الإ�صراء؟ وهل هي قدمية؟ 

لنبهر من �صماعه هذا ال�صوؤال، وعّده قوًل غريًبا.

جديد  خلق  وياأتي  وتتغري  �صتتبدل  الدنيا  هذه  اإن  الع�صر:  علماء  يقول 
]اإبراهيم/ 48[،  ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھژ 

ولو �صاألت دولة الغازي خمتار با�صا َل�صَرَحها لك �صرًحا تعجب منه وتعلم اأن الأمم 
َرُفون؟ فنحن كما يف املثل امل�صهور )اْلَتَم�َس من  نَّى ُت�صْ اأَ الراقية �صبقتنا مراحل، َفَ

يه النجدة يف دفن اأبيه، فتوىل وجرى(. بِّ حُمِ

فقال ال�صيخ: اإذن، كاأنك تلزمنا قراءة الهيئة اجلديدة، وكيف نقروؤها؟ وما 
للدين والعلوم؟ وهل تريد اأن يكون ابن الأزهر يعلم كل �صيء؟ اأتريد اأن يكون 
ا  ا، مهند�ًصا، طبيًبا، يداوي اجلراح والعيون، فيل�صوًفا؟ وهل يتقن املرء اإل فنًّ فلكيًّ

طاح: �صقط. )م(.  )1(
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واحًدا يف هذه احلياة الق�صرية؟ فقال: ومن ذا الذي يريد ذلك، وهو املحال؟ اإن 
تالميذ املدار�س ليقرءون من كلِّ فنٍّ طرًفا يف املدار�س البتدائية والثانوية، حتى اإذا 
هم يف فن واحد على ح�صب ما تتوجه اإليه  و�صلوا اإىل املدار�س العالية، ح�صروا همَّ
رغباتهم. ترى املهند�س يعرف مبادئ علوم الطبيعيات، والطبيب يعرف مقالت 
اَلت، واإل عا�س بني  بينه وبينهم عالقات و�صِ الهند�صة الثمانية؛ وذلك ليكون 
اختالف  على  الأمة  رجال  بني  �صلة  العلوم  فمبادئ  وحيًدا.  نافًرا  غريًبا  اأقرانه 
القدمي  القدر،  العظيم  وهو  الأزهر،  بابن  اأيح�صن  اأغرا�صهم،  وتباين  م�صاربهم)1(، 
ال�صرف اأن يجهل مبادئ العلوم، ويعي�س فريًدا طريًدا ينبذ النا�س وينبذونه؟ فهذا 
�صبب اأول. ال�صبب الثاين اأن العلوم بينها و�صيجة)2( ن�صب َوَرِحٍم وقرابة، فوجب 
�صلتها، وما العلوم اإل ك�صجرة ذات �صاق وفروع لها عالقات ي�صتمد بع�صها من 
بع�س، فمن وقف على علم واحد، ومل يدر مبادئ العلوم الأُْخرَى، �صاعت ثمرة 
علمه، ونفر املتعلمون الآخرون منه. وهل تنكر �صيدي ما يذكره علماء التف�صري يف 

مئات من الآيات القراآنية على الفلك والطبيعة؟

اأََوَل تتذكر ما نقله ال�صيخ اجلمل يف حا�صيته على اجلاللني التي تدر�س 
ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  قوله  تف�صري  يف  زاده  العالمة  عن  ر�صمية  درا�صة  الأزهر  يف 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

م�صاربهم: ميولهم، اأهوائهم. )م(.  )1(
و�صيجة: قرابة مت�صلة مت�صابكة. )م(.  )2(



8181
فيما ي�ضر بالعقائد الدينية

ٺ ژ ]البقرة/ 164[؟ فانظر كيف �صرح اختالف الليل والنهار هناك بطول 

الليل  اختالف  كان  ال�صتواء،  خط  اإىل  اأقرب  كان  بلد  فكل  وعر�صها!  البالد 
والنهار فيه متقاربًا، وي�صتّد اخلالف بالتباعد عن خط ال�صتواء اإىل جهة القطبني، 
فيكون اأحدهما 14 �صاعة و15 اأو 16، وهكذا حتى ي�صل اأطول نهار عند القطبني 
ُكالًّ  اأن  كما  وليلة،  يوًما  كلها  ال�صنة  فتكون  ليل،  اأطول  وهكذا  اأ�صهر،  �صتة  اإىل 
يدر�صه  ما  اأعجب  ترى  وهناك  �صاعة،  ال�صتواء 12  والنهار عند خط  الليل  من 
النا�س، واأغرَب احِلَكِم واأعجبها، وترى ال�صم�س واأنت يف تلك الأقطار الثلجية، 
تلقي اأ�صعتها اجلميلة، فتنعك�س على ذلك الثلج النا�صع، فتربز األوان زاهية زاهرة 
الروؤو�س تدور دورة رحوّية  بالألباب، وتراها فوق  الناظرين، وتاأخذ  لت�صر  بهجة؛ 

َحى)1(. كما تدور الرَّ

خط  اأيام  وبني  مرة،  �صاعة   24 كل  دورتها  تتم  ي�صاهدونها  وال�صائحون 
ال�صتواء والقطبني درجات تختلف ما بني 14 �صاعة كما يف م�صر و 15 وهكذا 
اإىل �صهر و�صهرين، وثالثة يف جنوب الرو�صيا �صماًل، ويف املحيط الهادي جنوبًا 

حتى القطبني.

حى: اأداة ُيطحن بها. )م(. الرَّ  )1(
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هذا كله اختالف بالعر�س. واأما الختالف بالطول، فرتى اأن م�صر تطلع 
اأ�صرتاليا،  قبل  واأمريكا  اأمريكا،  قبل  ومراك�س  مراك�س،  قبل  عليها  ال�صم�س 

واأ�صرتاليا قبل الهند، وهكذا.

 هذا تف�صيل ما اأجمله ال�صيخ زاده يف احلا�صية التي تدر�س يف الأزهر الآن. 
واأنا تلقيتها عنك. فقال ال�صيخ: �صدقت، هذه حقيقة ُتْفِهُمَنا معنى القراآن.

ثم قال العامل الع�صري: حينئذ التوحيد احلقيقي معرفة مثل هذه، فمن 
الليل  اختالف  هو  هذا  األي�س  املده�صة،  العجائب  بهذه  فلتكن  اهلل،  معرفة  اأراد 

والنهار؟ األي�س هذا هو الذي يطالبنا به الدين والقراآن؟

طاحت هذه الأمة و�صاعت، فال �صلة بني رجالها، ول مر�صد لعقالئها، هذه 
دينهم،  اأن هذا مطلوب  يعلمون  املدار�س، ول  العلوم يف  يعلمها طالب  احلقيقة 
الُكرَب، واأ�صنع العرب،  اإحدى  األي�صت هذه  املاأمور بها.  ويجهلها عامل الدين، وهو 

وئ  وئ  ەئ  ائ.  ائ  ى  )1(.ى 
ې  ې  ې  ژۉ  للب�صر؟  جرى  ما  واأفظع 

الطوائح)2(،  بهم  الأمة، فطاحت  ف�صا اجلهل يف هذه  ]املدثر/ 8 - 10[.  ۇئژ 

ن�صري،  ول  معني  فال  اجلوانح،  بني  الأفئدة  عت  وتقطَّ اجلوائح)3(،  بهم  واأَْوَدْت 
و�صنذكر ما جرى بني ال�صيخني يف الف�صل العا�صر.

ُنِقر يف الناقور: ُنفخ يف ال�صور للبعث واحل�صاب. )م(.  )1(
الطوائح: املهالك. )م(.  )2(
اجلوائح: امل�صائب. )م(.  )3(



اجتمع العامل الع�صري وال�صيخ الأزهري، فابتداأ ال�صيخ يقول: ذهب الزمان 
و�صاعت الآمال، فقال العامل الع�صري: ماذا جرى؟ فقال: ظننت فيك ال�صدق 
والإخال�س والعلم والورع والغرية على الدين، وال�صري على �صنن املتقني، حتى 
اإذا َخرْبُتك خابت اآمايل، ووقعت يف اأوحايل)1(، اأمل تر كيف ت�صدق بعلم الفلك، 
وهو الذي اختلَّت حركاته، وا�صتبكت دوراته من اأزمان اأَْن وقفت ال�صم�س ليو�صع 
فتى �صيدنا مو�صى ، فا�صطرب يف �صريه، وم�صى متعرًثا يف خطواته؟ فقال 
العامل الع�صري: عجًبا! اأََو مثلك يعتقد مثل هذا اأيها ال�صيخ؟ اإن هذا تكذيب 

للقراآن، ومنافاة للحكمة والدين.

اأوحايل: اأعمايل غري امل�صروعة. )م(.  )1(

 الف�صل العا�صر
يف علم الفلك
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و�صرعة  وعظمتها،  والكواكب  وُبْعدها،  ال�صم�س  بعظمة  اأذكرك  ل  اأنا 
حركاتها، واأن �صم�صنا كوكب �صغري منها، ومع ذلك فهي اأكرب من الأر�س نحو 

مليون و300 األف مّرة، ولإعظام اأمر النجوم اأق�صم اهلل بها، فقال: ژی ی 
ژحئ مئ  واأكربه، فقال:  الق�صم  اأَْعَظَم  ثم  ]الواقعة/ 75[،  ی یژ 
ىئ يئ جبژ ]الواقعة/ 76[، ولو تاأملت حركات الأر�س حول ال�صم�س، 
عجب،  واألف  عجًبا  لعجبت  اآخر  كوكب  حول  ال�صم�س  وكذا  نف�صها،  وحول 
وراأيت من احلكم ما مل يخطر على بال املقلدين، ولراأيت حركة الأر�س حول 
نف�صها اأ�صرع من قذيفة املدفع مرة ون�صًفا يف دورتها اليومية، ومائة مرة يف دورتها 
وقذيفة  اآخر،  وال�صم�س حول  القمر  مع  دورتها  مرة يف  وثالثني  ال�صم�س،  حول 
املدفع جتري يف الدقيقة نحو ع�صرة اأميال، فلو راأيت حركة ال�صم�س مع كواكبها 
و�صياراتها، وهي ُتَزّف كعرو�س حول نم اآخر، وهي جتري يف الدقيقة 300 ميل، 
ومتّر اأ�صرع من املدفع 30 مرًة لَهاَلَك)1( املنظر، فمن الذي يت�صّور مثل هذه العظمة، 
ول يخّر ملن يراها �صاجًدا، ويخ�صع حلكمة قاهرة، وعظمة باهرة؟ واإذن يفهم قوله 
لها يف  تابع  فهو   ،]2 -  1 ]ال�صم�س/  ژ  پ  ٻ  ٻ  ٻ.  ٱ  ژ  تعاىل: 

احلركة، ُم�َصاِيع)2( لها يف �صريها، يزفها حول نم اآخر هو واملجموعة ال�صم�صية.

لَهاَلَك: لأبهرك واأعجبك. )م(.  )1(
ُم�َصاِيع: تابع، موؤيِّد. )م(.  )2(
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مار�صوا  الذين  العلماء  من  لأمثالك  وا�صح  فهو  هذا؛  مبثل  اأُذّكُرك  ل  اأنا 
رك اأيها ال�صيد بقوله: ژڍ ڍ  التف�صري، ووقفوا على خفاياه. بل ل اأذكِّ
ر يف علم امليقات �صاعات ودقائق وثواٍن، ل تتغري  ڌژ ]الرحمن/ 5[، ُمقدَّ
الليل  باختالف  اأكن لأذكرك  بالبداهة. ومل  تتبّدل، فهو وا�صح لك معلوم  ول 
وبنظامهما  بهما  وعظمته  حكمته  على  وا�صتدلله  والنق�صان،  بالزيادة  والنهار 

وحكمهما.

اأ�صد اجلهل،  اإن من  اأقول:  اأن  واإن اخلجل ليمنعني، واحلياء ليلجمني)1( 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  الكتاب  اآية  عن  الذهول  العقل  عن  والتباعد 
ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ائائ ەئ ەئ وئ وئ ژ ]يون�س/ 5[، فكيف يكون اختالل الدوران 

ا�صها)2(. واملنازل مقّدرة، وعلم احل�صاب مقّدمتها، واجلرب رائدها، والهند�صة ِنرْبَ

التي يف  ال�صاعة  األ ترى  الطبقات،  اأ�صفل  اأن هذه معلومة عند  َجَرَم  ول 
جيبك كم هي الآن؟ فقال: 3 بعد الظهر، فقال العامل الع�صري: نحن ما عرفنا 
الكواكب،  الفلك، وهو مبني على �صري  املبنّية على ح�صاب  بال�صاعة  اإل  الزمن 
ت �صالتنا، ول �صومنا واإفطارنا، ولتعطلت حركاتنا  فلول انتظامها يف �صريها ما �صحَّ

يلجمني: ي�صكتني. )م(.  )1(

ا�صها: م�صباحها. )م(. ِنرْبَ  )2(
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يف ذهابنا واإيابنا. ولو ا�صطرب الَفَلُك ل�صطدم القطار، وطاح البحار، واأ�صحت 
ًفا)1(. ْف�صَ الدنيا قاًعا �صَ

بظل  فاهتدى  وال�صم�س،  النجوم  نظام  حقله  يف  الفالح  عن  يغب  مل 
ال�صواخ�س، اإذا تناوب العمل مع �صركائه، بل عقله الطائر يف وكره، فغّرد اإذا انبلج 
الفجر)2( وملع النور، وتبادل العمل مع اأنثاه يف ح�صن بي�صه يف �صاعات حمدودة 

مقّدرة تبع �صري ال�صوء يف النهار والليل.

للعجماوات)3(،  ا  و�صوًحا جليًّ لو�صوحه  كله؛  م�صى  مبا  َرك  اأَُذكِّ اأن  اأرد  مل 
والقمرية،  ال�صم�صية  ال�صنة  مب�صاألة  لك  اأملع  اأن  اأريد  ولكن  الأنا�صي،  عن  ف�صاًل 

وما اأ�صار لهما الكتاب اإل لنتبني الهدى من ال�صالل يف اآية ژڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژ ]الكهف/ 25[. يقول زيد لعمرو وهو يف حقله 
ال�صتاء، فيقول: نعم،  اأخرى يف  جال�س، وفاأ�صه بجانبه: هل �صمت رم�صان مرة 
فيتناق�صان احل�صاب كم بني املرتني من الزمن، فيرتاوحان يف التقدير ما بني 20 
ثم  عربي،  �صهر  ابتداء  كان  �صنة  من  يناير  اأول  اأن  اأفر�س  ولتقريبها  �صنة،  و30 
تربَّ�صنا)4( يناير الثاين، اإذن ند اأنه قد م�صى 365 تقريًبا، ونرى القمر دار 12 دورًة، 
وزاد نحو 11 يوًما اأي اأنه اأمّت الدورة الثانية ع�صرة قبل اأول يناير من ال�صنة الثانية 

ًفا: اأر�س م�صتوية مل�صاء لي�س فيها نبات ول ماء ول بناء. )م(. ْف�صَ �صَ  )1(
انبلج الفجر: اأ�صفر فاأنار، طلع. )م(.  )2(

العجماوات: احليوانات. )م(.  )3(
تربَّ�صنا: انتظرنا. )م(.  )4(



8787
يف علم الفلك

ال�صم�س  ل�صري  التابعة  القبطية  وال�صهور  بيناير،  املبتدئة  فال�صنة  يوًما،  باأحد ع�صر 
زادت  منها،  �صنة  وثالثون  ثالث  م�صت  اإذا  والزرع،  والبقول  للثمار  املن�صجة 
ففرق  ال�صنة.  من  قريبة  وهي  يوًما،   363  =  1133 تقريًبا  �صنة  العربية  ال�صنني 

ثلثمائة �صنة يبلغ نحو ت�صع �صنني.

ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  يوؤخذ من قوله تعاىل:  هذا 
ٴۇژ ]الكهف/ 25[.

 وما راأيت يف هذه احلياة اأعجب ممن يظن الهدى �صاللً، وال�صعادة َوبَالً)1(، واخلري 
]يون�س/ 101[، ويقول  ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ژ  الكتاب:  يقول  ا.  �صرًّ
ۉژ ]يون�س/ 5[، وهم  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  قوم: النظر كفر ژ
يقولون: ل تقدير الآن فقد اآن اأوان خراب الأر�س، وليذهنّب الإ�صالم ويذهب ال�صالم ويعم 

اخلراب، ول يبقى اإل الكفران: اللهم غوثًا من عذاب اخلزي املهني.

َوَبال: �صدة و�صيق. )م(.  )1(





 الف�شل احلادي ع�شر
يف علوم الطبيعة

قال ال�صيخ للعامل الع�صري: ها اأنا ذا اأيقنت باأن علوم الفلك، وما يتقّدمها 
ال  واأن  احلياة.  واأعمال  اخلالق،  توحيد  ل�صببني:  للدين  مطلوبة  الريا�صيات  من 
�صعادة يف احلياة، وال نور يف الدنيا اإال مبزاولة)1( هذه العلوم، والقول باملنافاة كان 
غفلة من الغافلني، و�صهًوا من القائلني، ولكن اأنا اليوم �صائلك عن علوم الطبيعة، 
الع�صري:  العامل  فقال  اإدماًجا،  فيه  واأدجمت  ال�صابق،  مقالك  اأَْجَمْلَت يف  فقد 
هل اأتاك نباأ االأحجار ال�صاقطات، ونظامها يف �صقوطها، فلو اأنك راقبت حجًرا نزل 
اأنه  من �صقف عاٍل اأو جبل �صاهق)2(، لراأيت َثّم حكمة نطق بها الكتاب، وهي 
اأربعة  ًرا بالرتبيع، فلو كان يف الثانية االأوىل �صرعته  اإ�صراًعا مقدَّ ي�صرع يف �صقوطه 
اأمتار، لكان يف الثانيِة الثانية 16 مرًتا، فرتبع 2 في�صري اأربعة، وي�صرب يف اأربعة، 
وهكذا تراه يف الثانية الثالثة 36، فرتبع 3، فتكون 9، وت�صربها يف اأربعة، وهكذا 
يتزايد بالرتبيع. هذه م�صاألة نطق بها الكتاب قبل هذا الع�صر بقرون كثرية، فقال: 

ُمَزاولة: ممار�صة. )م(.  )1(
�صاهق: عظيم االرتفاع. )م(.  )2(
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ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ]الرعد/ 8[، ومن ذا الذي كان يظن اأن يف احلجر 

و�صقوطه علًما وحكمة وتقديًرا وح�صابًا حتى يعلم ما يقول الكتاب: ژچ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ژ ]احلجر/ 21[.

م�صاألة  هذه  اآياته،  ل�صماع  وُتْدَه�ش  َتُروُقك)1( حكمُته،  ما  على  اأدلُّك  اأَاَل 
الذكور واالإناث يف النبات، واأن لها مناهج يف حياتها ونظامها الزوجي، واأن الزواج 
تتزاوج  اأياًما  النبات  يف  للزهرات  واأن  االإن�صان،  بنوع  ني  خا�صَّ لي�صا  والطالق 
ِحَبالة)2(  االأ�صجار  فروع  البا�صمة على  الزاهر يف وجوهها  اجلمال  واأن هذا  فيها، 
�صيد و�صبكة َقْن�ش)3(، وحيلة حمتال لبقاء حياتها كما كان اجلمال يف االإن�صان؛ 
الجتذاب االأفئدة، والتزاوج الناجم عنه الن�صل حتى تتم لنا ال�صعادة يف احلياة.

حول  تغني  االأ�صجار  على  طائفة  وهي  واحل�صرات،  النحل  تنظر  مرة  كم 
الزهرات، دواخل يف زهرة واحدة، خوارج من اأخرى، حامالت حبوبًا، ناعمات 
�صجرة  يف  الزهرتني  راأيت  ورمبا  االأنثى،  يف  وا�صعاتها  ذكر،  زهرة  من  كالدقيق 
�صمع  على  �صاكرة  ربها،  بحمد  ت�صبح  فالنحلة  �صجرتني،  من  كانتا  ورمبا  واحدة، 
ومناظرها  اجلميلة،  بحللها  ح�صًنا  قبواًل  تتقبلها  والزهرة  َجَنْته،  وع�صٍل  َجَمَعْته، 
البديعة احتفااًل بالعر�ش، واإقامة للزينة، وابتهاًجا باللقاء، ولعلَّ هذا الزواج زواج 

َتُروُقك: تعجبك. )م(.  )1(
ِحَبالة: م�صيدة. )م(.  )2(

َقْن�ش: �صيد. )م(.  )3(



يف علوم الطبيعة
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ها وَرَواحها، فلو افتتحت العمل  بالربيد، ولن ترى نحلة يوًما �صلَّت طريقها يف ُغُدوِّ
�صباًحا يف مقثاأة خيار)1( مل تعدل عنها اإىل مقثاأة بطيخ، بل تالزم عماًل واحًدا؛ 
حلكمتني �صريفتني اقت�صاًدا لزمنها يف عملها يف دخول الزهرة، فال حتتاج ملعاناة 
اأعمال اأخرى يف زهرات غريها، وو�صول الطلع من ذكور هذا النوع الواحد اإىل 

اإناثه، وهذه نطق بها الكتاب، فقال يف النحل: ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
و�صريها،  عملها  ت�صّل يف  لئال  رة؛  ُم�َصخَّ َلة  ُمَذلَّ طرقها  فجعل   ،]69[ ڱ ڱںژ 

ويقول يف االإلقاح ژڈ ڈ ژژ ]احلجر/ 22[، ويقول: ژگ گ گ گ 
ڳ ڳژ ]ق/ 7[، ويقول: ژىئ ی ی ی یژ ]الذاريات/ 49[، واإذا 

مل تدر�ش هذه العلوم، فما الذي يدر�ش؟

غفل عن هذه احلكم الغافلون، واأدركها امل�صتب�صرون، ورمبا ظن قوم اأن هذه 
مل تك�صف اإال يف ع�صرنا، ولو قرءوا ما �َصّطَره الفارابي يف االأع�صر االأَُول، الأيقنوا 
اأن العلم �صل�صلة وا�صلة من مبداأ اخلليقة اإىل االآن، واأنه ياأخذ اأ�صاليب باختالف 

االأمم وامل�صارب واالأذواق.

وكان علماء االإ�صالم امل�صتب�صرون اإذ األفوا ال�صواد االأعظم من اإخوانهم)2( 
مثل  و�صعوا  واملناظرة،  واخلالف  التوحيد،  وجدل  والنحو،  الفقه،  على  عاكفني 
ندَقة  هذه احلكم حتت اإ�صارات ورموز، ومتى عرث اأولئك الغافلون عليها َرَمْوهم بالزَّ

مقثاأة: مو�صع زراعته. )م(.  )1(
ال�صواد االأعظم من اإخوانهم: معظمهم. )م(.  )2(
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فيغرونهم  االأمراء،  اإىل  يدلون  ثم  �صتاًرا على جهلهم،  بذلك  �صاِدلني)1(  والكفر، 
فاأبرزوها نقية وا�صحة  بهم، فيطيحون مع الطائحني، ثم عرث عليها علماء ع�صرنا، 

ْبَذة، فهي تب�صرة وذكرى لقوم عاقلني. يفقهها املتو�صطون، والأْكَتِف بهذه النُّ

�صاِدلني: ُمرخني. )م(.  )1(



ثم قال العامل الع�صري لل�صيخ: هل علمت ما يدور يف اأنحاء اأوربا وال�صرق 
املدنية  من  ينفر  ودينهم  متع�صبون،  امل�صلمني  واإن  ديني،  تع�صب  قولهم:  من 
ياأمرهم  للن�صاء، متباعدون عن االأعمال،  العمران، وهم ظاملون  واحل�صارة وعلوم 
دينهم بالك�صل، وينهاهم عن العمل؟ فقال ال�صيخ: كال، فقال العامل: هالَّ خ�صتم 
يف بحار هذه املعاين، فاأبرزمت للنا�ش كنوز العلم املدفون حتت جدران االأزهر، فكم 
ح�ّش على العمران، واتخذ له نوامي�ش، وبنى لها اأ�ص�ًصا متينة، واأنباأ عن خراب 
الدول، وزوالها من الوجود؟ فجاء يف احلديث »اأنَّ من عالماتها اأن ُيرفع الِعلم، 
واأن  الرجال،  ويقّل  الن�صاء،  وتكرث  الزنا،  ويظهر  اخلمر،  وُي�ْصرب  اجلهُل،  ويثبت 
َراري)1( واالإماء، فتن�صاأ اأجيال خمتلطة الدماء، واأن  يختلط ن�صل االأمم، وُتتَّخذ ال�صَّ

يعّم الرتف، فيتطاول رعاة الغنم يف البنيان«.

وال ريب اأن الرتف والنعيم، واالإ�صراف يف ال�صهوات، وكرثة ال�صراري كانت 
اأنباأ احلديث،  �صبب �صقوط دولة بني العبا�ش، فملكهم عبيدهم، ومماليكهم كما 

َراري: اجلواري.)م(. ال�صَّ  )1(

 الف�شل الثاين ع�شر
يف التع�شب الديني
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وكانت نهايتها بعد ظهور حادثة الق�صطنطينية بدخول حممد الفاحت كما اأنباأ بذلك 
النبي ، ولو َعّلْمتم النا�ش ما ورد يف احلديث اأن من اأمارات)1( �صقوط الدول 
ج رجالها اإماء من اأمم بعيدة عنها اأخالًقا  وقيام قيامتها »اأن تلد االأََمة َربَّها«، فيتزوَّ
وتاريًخا واأ�صاًل واأر�ًصا، ثم قرءوا ما ق�صى به احلكيم االإجنليزي )ا�صبن�صر( للحكيم 
ج اليابانيون من االأوربيني؟ فقال: اأال ال يتزّوجن يابايّن  الياباين اإذ �صاأله: اأيتزوَّ
اإفرجنية؛ لئال ي�صعف الولد الناجت من اأبوين خمتلفي االإقليم والعوائد واالأخالق، 
كاحَلَمل املولود من اأبوين خمتلفني من الغنم. فلو قراأ النا�ش ذلك وعلموه لُدِه�ُصوا 
من اأن نهاية بحث علماء العمران يف هذا الع�صر، بداية علوم االإ�صالم ال امل�صلمني 
يف القرون اخلالية. ثم اإن كرثة الن�صاء، وقلة الرجال كانت من عالمة خراب الدول 
ُلوم الَغ�ُصوم)2( )عبد اهلل التعاي�صي( الرجال،  كما ظهر يف ال�صودان؛ اإذ قتل الظَّ
واألف  رجاًل  الع�صرين  فيها  لراأيت  قراهم  بع�ش  مررت يف  فلو  الن�صاء،  وا�صتحيا 
م)3( الواحد، فكانت هذه اأمارة تبدل الدولة من  امراأة، فيكون للخم�صني امراأة الَقيِّ
حال اإىل حال، وهكذا كرثة الزنا تقّل الن�صل كما يف بع�ش اأمم اأوربا التي اأزالت 
نظام الزواج. وهال اأفهمتم النا�ش ما ورد يف احلّث على االئتالف واملوّدة بيننا وبني 

االأمم االأخرى من قوله تعاىل: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ 

بالتع�صب  يرموننا  الذين  يخ�صاأ  حتى   ،]46 ]العنكبوت/  ڤژ  ڤ  ٹ  ٹ 

اأمارات: عالمات. )م(.  )1(
الَغ�ُصوم: الظامل، من ياأخذ كل ما قدر عليه من النا�ش. )م(.  )2(

الَقيِّم: الزوج، العائل. )م(.  )3(
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ژۋ ۅ ۅ ۉ  قال اهلل:  ما  لهم  فقلتم  النا�ش،  اإىل  برزمت  الديني؟ وهالَّ 
ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ًجا، ولن يتم ذلك  ۆئژ ]املائدة/ 5[، فاأحّل لنا خمالطتهم، ومعا�صرتهم اأكاًل وتزوُّ

ة ال�صادقة؟ اإال مع املودَّ

كيف  لعلموا  امللوك  اإىل    النبي  من  ال�صادر  املن�صور  للنا�ش  اأبرزنا  ولو 
وهذه  االأحكام،  اال�صتبداد يف  ونبذ  االأمم،  مع  واالئتالف  باالحتاد  االإ�صالم  ياأمر 

ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  الّروم:  عظيم  قي�صر  اإىل  كتبه  مما  نبذة 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ ڍژ ]اآل عمران/ 64[، يريد اأننا نتَّحد وجهًة وعماًل، فال يكون اأحد �صيًدا، 

واالآخر عبًدا، بل يكون اأمرنا �صورى بيننا.

ون اأنه دين الك�صل ال  اأيها االأ�صتاذ، َجِهل النا�ش اأمر االإ�صالم، ف�صاروا يظنُّ
العمل، ولن تراهم يذكرون: اعمل لدنياك كاأنك تعي�ش اأبًدا، واعمل الآخرتك 
كاأنك متوت غًدا، حتى يظن القارئ اأنه لي�ش يف االإ�صالم اإال هذا يف احلّث على 
العمل، وفيما قّررناه يف جمال�صنا ال�صابقة من احلّث على جميع العلوم من ُعلويَّة 
و�ُصفليَّة مقنع ملقتنع، ولنزد االآن قوله: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ ]التوبة/ 105[، 

وقوله: ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ ]العنكبوت/ 20[، وقوله: ژې ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
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يف  ينظرون  ال  الذين  َفَو�َصَم)1(   ،]46 ىئژ]احلج/  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
اأحوال االأمم مبي�صم العمى، واأبَّد)2( عليهم عمى القلوب، وهل ن�صري يف االأر�ش اإال 

ببخار، وكهرباء، ولغات، وزاد، واأخالق نخالط بها االأمم؟

ال�صفقة على  ورد يف  مما  �صيًئا  تذكر  لل�صيخ: هل  الع�صري  العامل  قال  ثم 
ال�صيخ:  فقال  بظلمهن؟  االإ�صالم  ِهَم  اتُّ فقد  وحقوقهن،  ومعاملتهّن،  الن�صاء، 
يقول:  الكتاب  ذا  هو  فها  واإال  عادة،  فهو  كان  اإن  لهًوا  واتخاذهن  الن�صاء،  ظلم 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ژۉ 

وئ وئژ ]الن�صاء/ 19[، ياأمر باملعا�صرة واإم�صاك املراأة مع الكراهة، ويعد 
ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں  املوؤمن اخلري واجلزاء على �صربه، ويقول: 
ل الرجال،  ں ڻ ژ ]البقرة/ 228[، ف�صاوى بني ال�صنفني يف احلقوق وف�صّ
�صاء  بالنِّ وا  »ا�صَتو�صُ قال:  اإذ  الوداع  حجة  يوم  يف    النبي  بهن  اأو�صى  ولقد 
ْغُت، اللهمَّ فا�صَهد«، ومل يكتف بالو�صية، بل كان اأكرم النا�ش  اأَاَل َهْل بلَّ خرًيا، 
�صعيد  اأبو  روى  بل  عليهّن.  ي�صرب  وهو  القول  يغلظن يف  ُكنَّ  ِع�ْصرًة معهم، وكم 
اخلْدِرّي  قال: »قالت الن�صاء للنبي : غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوًما 
من نف�صك، فوعدهّن يوًما لقيهّن فيه، فوعظهّن واأمرهّن، فكان فيما قال لهن: ما 
منكن امراأة تقّدم ثالثة من ولدها اإال كان حجابًا من النار، فقالت امراأة منهن: 

واثنني، قال: واثنني« اهـ.
و�صم: جعل له عالمة. )م(.  )1(

اأبََّد: اأََدام. )م(.  )2(
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النور املبني برز للنا�ش، الأجلمت  اأن مثل هذا  فقال العامل الع�صري: فلو 
اأفواه اأعداء االإ�صالم يف الغرب، ولعرف جهلة ال�صرق حقيقة اأمر االإ�صالم. فقال 

ال�صيخ: لن يتم هذا اإال باإ�صالح االأزهر. وختما جل�صاتهما بقانون �صنذكره بعد.





مبا  اإين  الع�صري:  للعامل  ال�صيخ  فقال  التايل،  اليوم  يف  ال�صيخان  اجتمع 
ر يف املجال�ش ال�صابقة مقتنع باأن هذه العلوم الطبيعية والفلكية تنا�صب م�صرب  ُقرِّ
الدين، بل هي التوحيد بعينه، واإين بعد ان�صرايف من املجل�ش قراأت الليلة عن 
اأكابر املتقّدمني: اأن العامّي يعرف اهلل معرفة َتُفوق معارف من قراأ التوحيد بهذه 
الطريقة امل�صئومة التي حت�صر املعرفة يف اأمور جدلية ال تفيد، ولقد �صّرح بها �صاحب 
»اإجلام العواّم عن علم الكالم«، ولقد َوَقَر يف نف�صي هذه االأ�صياء، وتذكرت كثرًيا 
اإن  اأننا  وحتققت  الدنيا،  هذه  عجائب  من  احلوا�صي  اأثناء  يف  االأقدمون  كتب  مما 
رف�صناها اأ�صعنا ما بقي يف اأيدينا من هذه احلياة، وبهذه العلوم ننال �صعاَدَتْي الدنيا 

واالآخرة، فقّر راأيهما على ما �صياأتي:

يجب اأن ُيَدّر�ش يف االأزهر مبادئ تخطيط البلدان.( 1)
�صري م�صاهري الرجال مقت�صًرا فيها على علّو الهمم وال�صعادة يف احلياة، واأن ( 2)

ينبذ كل ما �صجر بني ال�صحابة بتاًتا، وال يذكر اإال ف�صائلهم و�صجاعاتهم.

 الف�شل الثالث ع�شر
يف اقرتاحات متعددة يف اأ�شياء كثرية
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(3 )  ال�صرية النبوية، وا�صتخال�ش �صورة منها توؤدي بالنا�صئني اإىل حّب النبّي
واإعظامه ومعرفة �صجاعته و�صيا�صته.

والّرقّي، ( 4) واحلياة  باالجتماع  م�صا�ش  لها  التي  ال�صحيحة  االأحاديث  جمع 
وكل ما له �صاأن يف �صعادة احلياة واالآخرة، وُتعل كتابًا واحًدا توؤلفه جلنة 
َلة، يراأ�صها �صيخ اجلامع االأزهر، وتقّره امل�صيخة، وُين�صر للمالأ، واأرباح  ُم�َصكَّ

ثمنه ت�صرف ملنافع االأزهر والعلماء واملجاورين.
جديدة ( 5) كتب  وُتوؤلَّف  املتاأخرين،  بكتب  املتقّدمني  كتب  بع�ش  ا�صتبدال 

بعد حت�صني العبارات مبمار�صة كالم العرب.
جعل االأ�صول؛ بحيث تعل يف الطالب قدرة على اال�صتنباط.( 6)
مبادئ التاريخ الطبيعي و�صرح االآيات به، ولي�ش هذا تطبيًقا، بل هو �صرح ( 7)

وتو�صيح، وهو يدر�ش يف اأربعني در�ًصا.
مبادئ الهيئة، وهي تدر�ش يف 10 درو�ش.( 8)
 اإن علم الهيئة القدمية املختلطة بعلم التوحيد ي�صّر بالعقائد، وينايف الدين، ( 9)

فيجب اأن تنتقى كتب خالية من هذا التعقيد والت�صوي�ش.
َرة من النظافة ( 10) معرفة مبادئ قانون ال�صحة، واإبراز ما تاأمر به ال�صريعة املَُطهَّ

يقراأ هذه، ولكن  الطالب  فاإن  الفعل،  اإىل  القّوة  واال�صتحمام والتعطر من 
�صيق ذات يده ال متّكنه من غ�صل ثيابه اإال يف ترعة اأو نهر بنف�صه.



يف اقرتاحات متعددة يف اأ�ضياء كثرية
101101

االأع�صاء ( 11) مترين  فّن  اأخو  احلقيقة  يف  وهو  والرمي،  ال�صبق  كتاب  اإظهار 
وتروي�صها)1(، فاإن هذا الفن يدر�ش يف االأزهر و�صيق املكان، والفقر املحيط 
بال�صكان مينعهم من اإجرائه، فقد ذكر العلماء: امل�صابقة على اخليل واملنا�صلة 
بال�صهام واإعطاء اجلوائز، واأن هذه �صنن اإ�صالمية، وترى املجاور يقروؤها من 
اأفال ندر�ش منه على االأقّل  بها،  اأول �صنة يدخل فيها االأزهر، وال يعمل 
االخ�صي�صاب »اجلميز: اجلمباظ«، ومترين االأع�صاء علًما وعماًل، وهو مهمٌّ 
ا. وقد و�صع العلماء له كتابًا خم�صو�ًصا، �صموه »كتاب ال�صبق والرمي«  جدًّ
كما ذكروا كتاب ال�صيد. كل هذا يف االأزهر واأهله يقرءونه وهم �صاهون، 

والذين يف اخلارج به ال يعلمون.
النظر يف الكتب، وت�صكيل جلنة يح�صرها جمع من ذوي االآراء والعقول ( 12)

الكبرية من االأّمة، وينظرون يف املعامالت واالأحكام، وا�صتخال�ش قانون 
م�صنون من املذاهب االأربعة، يالئم هذا الع�صر كما فعلت الدولة العلّية. 
ويف فتاوى علمائنا يف األف وثلثمائة �صنة ما يكفي كّل مت�صّرع، وي�صتبدل 

به القانون االأوربي.
طلب مال من احلكومة، واالأوقاف، واأغنياء االأمة يعني على هذه االأعمال ( 13)

العظيمة.
ا يف كل �صنة من �ِصِني التدري�ش ( 14) ا و�صفهيًّ االمتحان يجب اأن يكون حتريريًّ

يَّة. ال�صيما امتحان العلماء، ويكون بدرجات �صرِّ
تروي�صها: اإخ�صاعها وتهيئتها للعمل.)م(.  )1(
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االأمة ( 15) ورجال  االأزهر،  وم�صيخة  االأمور،  اأولياء  على  االآراء  هذه  عر�ش 
التمحي�ش)1(  يقبل  وهو  اثنني،  راأي  هذا  فاإمنا  م،  املعظَّ وخديونا  وعقالئها، 
علم  ذي  وفوق كل  علمنا،  مبا  اإال  قلنا  وما  والزيادة،  والنق�ش  والتنقيح)2( 

عليم.

التمحي�ش: التخلي�ش من كل عيب. )م(.  )1(
التنقيح: التهذيب والت�صحيح. )م(.  )2(



اأن نرى املري�ش  ُن�َصّر له  اأّول ما  اأن نغتبط)1( ب�صيء، فاإن من  واإذا كان لنا 
الذي نََهَكه)2( الداء واأَْعَوَزه)3( ال�صفاء، وبرحت به العلة حتى يئ�ش منه االأولياء 
والن�صراء، نرى هذا املري�ش يتماثل)4( لل�صفاء، وت�صري اإليه العافية �صريان الكهرباء 
اب)5(،  يف االأج�صام، فاإذا هو بعد ذلك �صحيح اجل�صم، بارئ من العلل واالأَْو�صَ

قادر على اأن ينه�ش مبا اعتاد اأن يحمل من اأعباء.

نقول هذا بعد اأن م�صى نحو ثالثني عاًما على مقاالتنا الع�صر التي و�صفنا 
فيها اأدواء االأزهر، وعلله املُْزِمَنة، والتي و�صفنا فيها طريق العالج؛ ليعود االأزهر 
اأن  �صريته االأوىل، يحمل ما حمل، ويوؤدي للعامل االإ�صالمي والعربي ما ينبغي 
توؤديه اأعظم جامعة اإ�صالمية عربية يف ال�صرق. واغتباطنا اليوم �صديد مبا نراه من 
املجيد،  التاريخ  ذات  االأزهرية  اجلامعة  تدّب يف ج�صم هذه  وال�صحة  احلياة  اآثار 

نغتبط: ُن�َصّر ونفرح. )م(.  )1(
نََهَكه: اأتعبه اأ�صد التعب. )م(.  )2(

اأَْعَوَزه: مل يجده مع احتياجه اإليه. )م(.  )3(
يتماثل: يقارب. )م(.  )4(

اب: االأمرا�ش واالأوجاع. )م(. االأَْو�صَ  )5(

 الف�شل الرابع ع�شر
 ب�شائر الإ�شالح يف الأزهر
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يف  اأثرها  عظيم  الكرام(  علي  حممد  )اآل  من  امليامني)2(  الغّر)1(  لها  عرف  فقد 
اإعادة  يكفل  ما  وبّرهم  عنايتهم  من  فمنحوها  االإ�صالمي،  والعامل  م�صر  خدمة 
احلياة اإليها قوية، وقام ِمْن اأبناء هذه اجلامعة َمْن ي�صّد اأزرها؛ الأنه اأعرف مبواطن 
فُو�صعت لالأزهر نظم  بّر بدينه ولغته وقومه،  اأَمْلَِعي)3(  الداء منها، و�صاعدهم كل 
جديدة، واأُْدِخَلت فيه علوم كثرية غري العلوم الدينية واللغوية، واأن�صئت له فروع 
طنطا،  ومعهد  الزقازيق،  ومعهد  اأ�صيوط،  كمعهد  املديريات:  حوا�صر  بع�ش  يف 
للتعليم  اإىل مراحل: مرحلة  التعليم  م  ومعهد دمياط، ومعهد االإ�صكندرية. وُق�صِّ
االبتدائي، ومرحلة للتعليم الثانوي، ومرحلة للتعليم العايل، واأق�صام للتخ�ص�ش، 

وَكرُثَ طالب االأزهر وفروعه حتى اأَْرَبْوا)4( على ع�صرين األًفا.

اإىل  فيه  العالية  الدرا�صة  تق�صيم  احلديثة  النظم  لالأزهر من  ُو�صع  ما  واآخر 
اظ واخلطباء، وكلية ال�صريعة؛  ثالث كليات هي: كلية اأ�صول الدين؛ لتخريج الُوعَّ
لتخريج الق�صاة ال�صرعيني، ومدر�صي ال�صريعة باالأزهر وفروعه، وكلية اللغة العربية؛ 
لتخريج علماء يدر�صون العلوم العربية يف االأزهر، ويف مدار�ش احلكومة وغريها، 

ج فيه العلماء املرّبزون يف العلوم والفنون. وق�صم للتخ�ص�ش يتخرَّ

الُغّر: ال�صادة ال�صرفاء. )م(.  )1(
امليامني: املبارك عليهم. )م(.  )2(

اأملعي: ذكي مفرط الذكاء. )م(.  )3(
اأَْرَبْوا: زادوا. )م(.  )4(
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وال نزال نرى يف كل يوم من عناية ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك املعظم 
واأماًل  غبطة  النف�ش  ميالأ  ما  ورجاله  باالأزهر،  حكومته  ورجال  االأول(،  )فوؤاد 

بانتعا�صه. 

الن�صاط  من  احلكومة  تبذله  ما  باأعيننا  نرى  الف�صل  هذا  نكتب  اإذ  ونحن 
وعايل الهمة يف بناء الكليات اجلديدة حول االأزهر، واإعداد امل�صاكن للطلبة، حتى 

تباري)1( هذه اجلامعة القدمية اأحدث اجلامعات الراقية يف ُنُظِمَها واآثارها.

ُتَباِري: ت�صابق. )م(.  )1(





ما جاء ب�ضدد الإ�ضالح اجلديد يف الأزهر... اإلخ 

ونرى اأن نَْذُكر هنا ما جاء ب�صدد االإ�صالح اجلديد يف االأزهر بال�صفحة 161، 
من اجلزء العا�صر، من كتابنا تف�صري اجلواهر:

اإن ظهور هذا التف�صري اليوم يف بالد االإ�صالم موافق حلركة االإ�صالح فيها، 
فقد اأَْلَهم اهلل رجال االإ�صالح اأن ي�صعوا بذوره؛ ليتخرج رجال يف املعاهد الدينية 
مه �صاحبنا ف�صيلة ال�صيخ حممد م�صطفى  على م�صرب هذا التف�صري. فانظر اإىل ما قدَّ
املراغي �صيخ اجلامع االأزهر �صابًقا يف 19 �صفر �صنة 1347، املوافق 6 اأغ�صط�ش 

ه: �صنة 1928 حلكومتنا امل�صرية، وهذا نَ�صُّ

اإ�ضالح الأزهر ال�ضريف
مذكرة االأ�صتاذ االأكرب ال�صيخ حممد م�صطفى املراغي

�صيخ اجلامع االأزهر �صابًقا

 َتْذِكَرة
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»اأوجب الدين االإ�صالمي على اأهله اأن تخت�ّش طائفة منهم بحمله وتبليغه 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ژ  النا�ش 
ىئ ىئ ىئ ی ی ژ ]التوبة/ 122[، واأوجب اهلل على نبيه  اأن 

ژہ ہ ہ ہ ھ ھ  اإليه  املو�صلة  ال�صبيل  اإىل  النا�ش  يدعو 
ِفَقة  ھھ ے ے ۓ ۓژ ]النحل/ 125[، وقواعد العلماء كلها ُمتَّ
ته، وعلى وجوب حمايته  على وجوب ال�صعي اإىل ن�صر الدين، واإقناع العباد ب�صحَّ
لِّني. ويف الكتاب الكرمي اآيات كثرية حتّث على  من نزغات)1( االإحلاد و�ُصَبه املُ�صِ
ة �صنع. وقد لفت النظر اإىل ما يف  النظر يف الكون، وعلى َفْهم ما فيه من جمال ودقَّ
َكم، ولفت النظر اإىل ما يف احليوانات  العامل ال�صم�صي من جمال باهر و�صنع حُمْ
من غرائز تدفعها اإىل ال�صنع الدقيق واالأعمال التي لها غايات حمدودة، واأ�صار 
ال، واأعمال  اإىل �صري االأولني، وحّث القراآن على العلم، وفا�صل بني العلماء واجُلهَّ
ال�صلف ال�صالح، و�صري العلماء ال تدع �صبهة يف اأن الدين االإ�صالمي يطلب من 
اأهله ال�صعي اإىل معرفة كل �صيء يف احلياة، وقد توىل �صلف علماء االأمة القيام 
ُفوا تلك الرثوة العظيمة من املوؤلفات يف  بهذه املهمة على اأح�صن وجه واأكمله؛ فَخلَّ
جميع فروع العلم، ودر�صوا اأ�صول املذاهب يف العامل، ودر�صوا الديانات، ودر�صوا 
الفل�صفة على ما كان معروًفا يف زمنهم، وكتبوا املقاالت يف الردِّ على جميع الفرق، 
يَّته التاّمة يف البحث، وكان االجتهاد غايًة  وكانت للعقل عندهم حرمته، وله حرِّ
االأخرية  القرون  يف  العلماء  ولكن  له،  متفّرغ  بالعلم  م�صتغل  كل  اإليها  ي�صعى 

نزغات: مفا�صد. )م(.  )1(
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وا اأنه ال مطمع لهم يف االجتهاد، فاأقفلوا اأبوابه ور�صوا  ا�صتكانوا)1( اإىل الراحة، وظنُّ
بالتقليد، وعكفوا على كتب ال يوجد فيها روح العلم، وابتعدوا عن النا�ش، فجهلوا 
احلديث،  البحث  وطرق  احلديثة،  التفكري  النا�ش، وجهلوا طرق  وَجِهَلهم  احلياة 
وجهلوا ما جّد يف احلياة من علم، وما جّد فيها من مذاهب واآراء، فاأعر�ش النا�ش 
عنهم، ونقموا هم على النا�ش، فلم يوؤّدوا الواجب الديني الذي خ�ص�صوا اأنف�صهم 
له، واأ�صبح االإ�صالم بال َحَملة وبال دعاة باملعنى الذي يتطلبه الدين. يف الدين 
االإ�صالمي عبادات، وعقائد، واأخالق، وفقه يف نظام االأ�صرة، وفقه يف املعامالت 
من  لغريه  االإ�صالمي  الدين  عر�ش  وقد  اجلنايات،  يف  وفقه  والرهن،  البيع  مثل 
اإىل بع�ش االأمور  واأ�صار  االأديان، وعر�ش لعقائد مل تكن الأهل االأديان )كذا(، 

الكونية يف النظام ال�صم�صي، واملواليد الثالثة من جماد ونبات وحيوان.

وقد ُهوِجم االإ�صالم اأكرث من غريه من الديانات ال�صابقة، هوجم من اأَْتباع 
االأديان ال�صابقة، وهوجم من ناحية العلم، وهوجم من اأهل القانون؛ لهذا كانت 
ا، تتطلب معلومات كثرية، تتطلب معرفة املذاهب قدميها  مهمة العلماء �صاقًة جدًّ
معارف  من  احلياة  َيِجّد يف  ما  ومعرفة  ال�صابقة،  االأديان  ما يف  ومعرفة  وحديثها، 
واآراء، ومعرفة طرق البحث النظري وطرق االإقناع، وتتطلب َفْهم االإ�صالم نف�صه 
وتتطلب  واآدابها،  وفقهها  اللغة  وتتطلب معرفة  َفْهًما �صحيًحا،  االأوىل  ينابيعه  من 
معرفة التاريخ العام، وتاريخ االأديان واملذاهب، وتاريخ الت�صريع واأطواره، وتتطلب 

ا�صتكانوا: خ�صعوا، ذلُّوا. )م(.  )1(
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االإ�صالم، فيجب عليها وهي  اأّمة دينها  امل�صرية  واالأّمة  بقواعد االجتماع.  العلم 
يدعون  ومر�صدين  ُحّفاًظا  ويكونوا  َحَمَلُته،  تعليمه؛ لريقى  ترقي  اأن  بذلك  تاهر 

النا�ش اإليه.

العامة  فاإن  اجلماهري،  اأخالق  الدين الإ�صالح  اأجنع)1( من  دواء  يوجد  وال 
تتلقى اأحكام الدين واالأخالق الدينية ب�صهولة ال حتتاج اإىل اأكرث من واعٍظ هاٍد، 
اب اإىل الف�صيلة بعمله، وبح�صن ب�صره يف ت�صريف القول  ح�صن االأ�صلوب، جذَّ
اإىل االأديان  اإىل الف�صيلة قدميًا وحديًثا يلجئون  يف موا�صعه، ولذلك كان الدعاة 
يتخذونها و�صائل لالإ�صالح، بل اإن كل دعاة املذاهب ال�صيا�صية، وحملة ال�صيوف 
الأن  ذلك  كل  بها؛  دعواتهم  و�صبغ  االأديان،  اإىل  الرجوع  من  ا)2(  ُبدًّ يجدوا  مل 
دينية  ب�صبغة  ِبغ  �صُ اإذا  اإال  االإ�صالح  اأنواع  من  لنوع  تدين  ال  املجتمعات  حياة 
يكون قوامها االإميان، واالأّمة امل�صرية بل واالأمم ال�صرقية جمعاء تدهورت اأخالقها، 
ف�صعفت فيها ملكات ال�صدق والوفاء بالوعد وال�صجاعة وال�صرب واالإقدام واحلزم، 
الفرد  فلم يعد  الروابط بني اجلماعات،  ال�صهوات، و�صعفت  النف�ش عن  و�صبط 
ي�صعر باآالم االآخرين وم�صائبهم، وقد اأثرت احلياة الفردية يف حياة اجلماعة اأثرها 

ال�صار، فانحّطت منزلة االأمم، ور�صيت من املكانة باأ�صغر املنازل«.

اأجنع: اأنفع.)م(.  )1(

ا. )م(. ا: مفرًّ بدًّ  )2(
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ة  نَّ ال�صُّ تدر�ش  واأن  جيدة،  درا�صة  القراآن  ُيْدَر�ش  اأن  »يجب  قال:  اأن  اإىل 
ال�صريفة درا�صة جيدة، واأن ُيفَهما على وفق ما تتطلبه اللغة العربية فقهها واآدابها 
من املعاين، وعلى وفق قواعد العلم ال�صحيحة، واأن ُيْبَتَعد يف تف�صريهما عن كل 

ما اأظهر العلم بطالنه، وعن كل ما ال يتفق وقواعد اللغة العربية«.

واْبُتِدع، وُتهّذب  فيها  َجّد  مما  ى  وُتَنقَّ العقائد والعبادات،  ب  ُتَهذَّ اأن  يجب 
العادات االإ�صالمية؛ بحيث تتفق والعقل وقواعد االإ�صالم ال�صحيحة.

يجب اأن يدر�ش الفقه االإ�صالمي درا�صة حرة، خالية من التع�صب ملذهب، 
واأن تدر�ش قواعده مرتبطة باأ�صولها من االأدلة، واأن تكون الغاية من هذه الدرا�صة 
املجمع  واالأحكام  وال�صنة،  الكتاب  عنها يف  املن�صو�ش  باالأحكام  امل�صا�ش  عدم 
عليها، والنظر يف االأحكام االجتهادية؛ جلعلها مالئمة للع�صور واالأمكنة والعرف 

واأمزجة االأمم املختلفة، كما كان يفعل ال�صلف من الفقهاء.

يجب اأن تدر�ش االأديان؛ ليقابل ما فيها من عقائد وعبادات، واأحكام مبا 
هو موجود يف الدين االإ�صالمي؛ ليظهر للنا�ش ي�صره وقد�صه، وامتيازه عن غريه 
يف مواطن االختالف، ويجب اأن يدر�ش تاريخ االأديان، وِفَرقها، واأ�صباب التفّرق، 

وتاريخ الفرق االإ�صالمية على اخل�صو�ش، واأ�صباب حدوثها.
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يجب اأن تدر�ش اأ�صول املذاهب يف العامل قدميها وحديثها، وكل امل�صائل 
يف  القراآن  َفْهم  عليه  يتوقف  مما  الثالثة،  واملواليد  ال�صم�صي  النظام  يف  العلمية 

االآيات التي اأ�صارت اإىل ذلك.

واأن  االأ�صالف،  َدَر�َصَها  كما  جيدة  درا�صًة  العربية  اللغة  ُتْدَر�ش  اأن  يجب 
اللغات  بحث  يف  احلديث  النحو  على  اأخرى  درا�صة  الدرا�صة  هذه  اإىل  اف  ُي�صَ

واآدابها.

على  واللغوية  الدينية  العلوم  فروع  َمة يف جميع  َقيِّ توجد كتب  اأن  يجب 
طريقة التاأليف احلديثة، واأن تكون الدرا�صة جامعة بني الطرق القدمية يف ع�صور 
االإ�صالم الزاهرة، والطرق احلديثة املعروفة االآن عند علماء الرتبية. وعلى اجلملة 
واأن  تاّمًة،  فيه حمافظًة  ما هو قطعي)1(  الدين وكل  يحافظ على جوهر  اأن  يجب 
ب االأ�صاليب، ويهّذب كل ما حدث باالجتهاد؛ بحيث ال يبقى منه اإال ما هو  تهذَّ

�صحيح من جهة الدليل، وكل ما هو موافق مل�صلحة العباد.

عاّمة    النبي  ر�صالة  الأن  الدين؛  رجال  الإعداد  هذا؛  يفعل  اأن  يجب 
الع�صور املختلفة واالأمكنة املختلفة،  اأن يطبق؛ بحيث يالئم  ودينه عام، ويجب 
ًة للنفور منه، واالبتعاد عنه، كما فعلت بع�ش  واإن مل يفعل هذا فاإنه يكون ُعْر�صَ
االأمم االإ�صالمية، وكما ح�صل يف االأمة امل�صرية نف�صها، اإذ تركت الفقه االإ�صالمي؛ 

قطعي: ال�صك فيه. )م(.  )1(
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اأن االأمة امل�صرية  العلماء غري مالئم، ولو  اإليها  اأو�صله  التي  الأنها وجدته بحالته 
وراعى  والعادة،  العرف  وتبّدل  الزمان،  اأحوال  جارى  من  الفقهاء  من  وجدت 
عزيز  هو  الذي  الدين  اإىل  يرتكن  الأنه  غريه؛  اإىل  تركته  ملا  واحلرج  ال�صرورات 

عليها«، ثّم قال بعد كالم:

ل اهلل هذه االأحوال، واأ�صبح قانون االأزهر م�صتماًل على �صْعَفي  َبدَّ »وقد 
العلوم التي كانت تدر�ش من قبل، واأ�صبح يدر�ش يف االأزهر التاريخ الطبيعي، 
وتدر�ش فيه الطبيعة والكيمياء، ويدّر�ش فيه اجلرب والهند�صة، وَقِبَل االأزهر يف ق�صم 
تخ�ص�ش الق�صاء ال�صرعي درو�ًصا يف وظائف االأع�صاء، ودرو�ًصا يف الت�صريح، َقِبَل 
اأنف�صهم له، وزالت كّل العقبات التي كانت من  االأزهريون كلَّ جديد، واأعّدوا 
قبل، ومل يبَق اإال اإ�صالح طرق التعليم، واإيجاد املعلمني االأَْكَفاء، وتوزيع العلوم 
على االأق�صام توزيًعا �صحيًحا، واإذا كانت هناك بقية تعرت�ش اجلديد، فلم يبق لها 

من ال�صاأن ما ت�صتطيع معه اأن تكون عقبة يف طريق االإ�صالح«. انتهى.





الباب الثاين





 الف�صل الأول
اأنواع ال�صعادات

َعْي�ٍش بلذيِذ  ال��َف��َت��ى  ق��ن��َع  كالَبَناِتاإذا  �َسْجٍف)1(  وراَء  وك��ان 
اأََت���ْوُه اإذا  يوَف  ال�سُّ ُي��ْق��ِر)2(  النائباِت)3(ومْل  يف  ُمطعمً�ا  َي��ُك  ومل 
َب��َك��ْت��ُه اإذا  ل��ل��ن��اِدَب��اِت  النادباِتف��ق��ْل  َن���ْدَب)4(  ْرَن  فاْق�سِ اأال 

�ضروب  من  حلاله  ومنا�ضب  لإدراكه،  موافق  من  ُيَواتيه)5(  ما  املرء  �ضعادة 
اللذات املالئمة لذوقه، واملنا�ضبة مل�ضربه.1 2 3 4 5

�ضروب  من  يواتيها  مما  اللم�س  ة  حا�ضَّ توافق  التي  بتلك  اأحفل  ول�ضت 
القوة  يالئم  ما  اأو  لذيذ،  طعم  من  الذائقة  اأو  وال�ضند�س،  كالديباج،  ال�ضفوق: 
ال�ضامة: من العطر والريحان، اأو الأذن من النفحات املطربات، اأو حما�ضن ال�ضور 
اإذ هي �ضعادات مو�ضعية  فلي�س قويل يف هذه؛  الب�ضر.  واجلمال املالئمة حلا�ضة 

�َضْجف: حجاب، �ضرت. )م(.  )1(
ُيقري: يكرم، ي�ضيف. )م(.  )2(

النائبات: امل�ضائب ال�ضديدة. )م(.  )3(
نَْدب: تعداد حما�ضن امليت. )م(.  )4(

ُيَواتيه: يطاوعه. )م(.  )5(
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بل  واأدناها،  القوم  واأرفع  واأعالها،  الأمم  من  الطبقات  اأ�ضفل  فيها  ي�ضرتك  وقتية 
تتعدى الإن�ضان للحيوان الأعجم)1(، ول�ضت اأعني بال�ضعادة ما يلهو به ال�ضبيان 
يف ناديهم من اللهو واللعب والكرة، وذلك يف �ضن منا�ضب له، وقد جعل ذريعة)2( 
التي عند  بال�ضعادة تلك  اأعني  ل�ضواه مقدمة لأعلى منه للعمل واجلّد، ول�ضت 
بالإن�ضان،  فذلك غري خا�س  والبهاء  واجلمال  الزينة  من حب  وال�ضبان  الفتيان 
وادخاره  املال  �ضعادة  بقويل  اأردت  وما  يزاحمه.  والديك  ي�ضركه،  فالطاوو�س 
واجتماع العرو�ضني وزفاف الزوجني، فالّدخار والقرتان يف �ضرائع النمل وقوانني 
النحل و�ضنن القرود وكالب البحر، ومل اأُِرد الفخر باملال والبنني والذهب والف�ضة، 

مة)3(، والأنعام واحلرث، فذلك الفخر ظّل زائل واأمر طائح)4(. واخليل املُ�َضوَّ

وا ب�ضعادات، فهي وقتية مو�ضعية، تزول  اأََح�ضُّ وهوؤلء الذين ذكرتهم واإن 
مع كرور الدقائق، ومتر َمرَّ ال�ضحاب، كاأن مل َتْغَن بالأم�س، وهل ال�ضعادة اإل ما 
تتجدد بذكراه بهجة ال�ضمري، واإح�ضا�س القلب، و�ضعور العقل؟ وذلك خ�ضلتان: 

مال تنفقه، وعلم تن�ضره.

من  نفو�ضهم  يف  يرون  حكمهم،  وين�ضرون  اأموالهم  ينفقون  الذين  اأولئك 
�ضعادة القلب ما ل يدركه �ضبيان الرجال واأطفال الأموال، فلو ك�ضف لك عن 

الأعجم: الذي ل ينطق. )م(.  )1(
ذريعة: و�ضيلة و�ضبب اإىل ال�ضيء. )م(.  )2(

مة: املرتوكة للرعي، واملعلمة بعالمة حتى ل تختلط بغريها. )م(. املُ�َضوَّ  )3(
طائح: م�ضطرب، �ضاقط. )م(.  )4(
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قلوب اأولئك الباذلني، وقراأت األواح ب�ضائرهم، لراأيت �ضطوًرا من النور مكتوبة، 
يكاد �َضَنا َبْرِقَها يذهب بالأب�ضار، وهي كما قال اأر�ضطاطالي�س: »اأّم َرُءوم)1(ُتَغنِّي 
وامل�ضّرات  الأفراح،  لنب  تر�ضعهم  ا�ضتيقظوا،  اإذا  اإليهم  وتوحي  ناموا،  اإذا  لهم 
لبان«،  ر�ضيعا  احلكمة،  ونا�ضر  املال،  منفق  الأ�ضباح.  الأرواح، ل غذاء  م�ضّرات 

وهما اأخوان جاء ذكرهما يف احلكمة النبوية.

اآتاه اهلل ماًل، ف�ضلَّطه على  اثنتني: رجل  اإل يف  البخاري: »ل ح�ضد  ويف 
ا وجهًرا، ورجل اآتاه اهلل حكمة، فهو يعمل  َهَلَكِته)2( يف اخلري، فهو ينفق منه �ضرًّ

بها، ويعلمها النا�س«.

نَُّكم اأيها القوم، ما ترون من ذوي غنى وي�ضار، فلن يتمتعوا مبا اأوتوا  ل َيُغرَّ
يف هذه احلياة احلقرية. األ ترون اأن �ضعادة اأطفال الرجال حقرية، بل معدومة؟ اإذ 
اللتذاذ املادّي يتناق�س كلما تزايد العمر، ويحّل حمله ال�ضرور العقلي، والفرح 
الّروحي، فرتى املرء بعد ذهاب �ضبابه، يبحث عن جناح ابنه، وعن ق�ض�س لي�ضلي 
َلُته، وقد  يِّ به روحه، وعن ما�ضي تاريخ حياته، فتحيا اإذ ذاك ذاكرته وت�ضعف ُمَ
ركزت هذه يف املرء؛ ليعلم اأن ال�ضعادة قد انتقلت من حال اإىل حال، واأنه انتقل 

لدور الرجال.

رءوم: عطوف حنون. )م(.  )1(
َهَلَكِته: اإنفاقه. )م(.  )2(
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باذل  اأن  اأن له فرًحا بنجاح ولده يف مدر�ضة، فليتذكر  البخيل  اأدرك  واإذا 
َرت الدور مباله، فدعت له الأرملة  الأموال الكرمي اإذا افتتحت املدار�س با�ضمه وُعمِّ
اجلائزة  و�ضرفت  ال�ضهادة،  امتحان  يف  اليتيم  وجنح  الَبِهيم)1(،  الليل  َجْوِف  يف 
با�ضمه، ثم ميّر في�ضمع ثناءه عطًرا يف املجال�س والأندية واملحافل، اأََفَلْي�َس ما يلقاه 
ة بكل تلميذ جنح، وبكل اأرملة غنيت يعادل فرحه بابنه، فيكون �ضروره  من املَ�َضرَّ

مقدار هذا األف مرة اأو اآلًفا؟

ُبوها،  رِّ وَلَعْمُرك لن يفقه مثل هذه ال�ضعادة اإل ذائقوها، ولن يفهمها اإل ُمَ
ْوَق اإل من يكابدونه، اأو الف�ضَل اإل ذووه؟ وهل يعرف ال�ضَّ

فما اأ�ضعد ذلك اجلواد يف حياته! اإذ يرى ثمرات اأعماله باديًة راأي العني، 
ثابت  اأ�ضلها  ك�ضجرة  دائمة  ثمراتها  اجلنات،  مقّدمات  من  ظليل  ظلٍّ  فيظل يف 
عّظمته  ارحتل،  اأو  حلَّ  فاأينما  حني،  كل  اأُُكلها  توؤتي  القلوب،  �ضماء  يف  وفرعها 
القلوب، و�ضكرته الأل�ضنة، وبّجلته اجلموع، اأذلك خري اأم هذا الذي هو َمِهنٌي)2(

ول يكاد ُيِبني؟ فلو اأن عليه اأَ�ْضِوَرة من ذهب، وحوله الع�ضكر املطيعون، واحتَفل 
ال�ضهوات من  و�َضاَوَرته)4(  َمة)3( احل�ضان،  املَُطهَّ به اخليول  واأحاطت  به اخلادعوَن، 
الن�ضاء والبنني والقناطري املَُقْنَطَرة من الذهب والف�ضة والأنعام واحلرث، والعربات 

الَبِهيم: الأ�ضود احلالك. )م(.  )1(
َمِهني: �ضعيف. )م(.  )2(

ة احل�ضن. )م(. َمة: تامَّ املَُطهَّ  )3(
�َضاَوَرته: �ضارعته. )م(.  )4(
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اء والكربياء واجلربوت، فاعلم اأن ذلك حمروم لذاته، لي�س  اجلارية، واحلدائق الَغنَّ
له ن�ضيب من ثروته، وهل له منها اإل ما مالأ اجلراب ووارى اجل�ضم من الثياب؟ 
وما زاد فينظر له نظر الأعمى اإىل الآداب، ويراها كاأمنا هي ُظُلمات بع�ضها فوق 
ْده َيَتاأَفَّف من الزمان واملكان  بع�س اإذا اأخرج يده مل يكد يراها. َجاِل�ْضه وَحاِدْثه َتِ
والأيام واأهلها، ومن اخلدم واحل�ضم، وبذكر الأيام املا�ضية يف القرون اخلالية، وقد 
ن على  ي�ضّر باملال غري جامعه، فال تغرنك تلك الزخارف، والق�ضور امل�ضيدة، وَهوِّ
نف�ضك، فلن يح�س مالكها بها متى مّر عليه �ضهر اأو �ضهران، بل ت�ضري معتادة له، 

ونه يف نعيم. كاأمنا كان ميلكها من �ضباه، فهو يف َغْمَرة من ال�ضاهني، والنا�س يُظنُّ

هل  وال�ضميع،  والب�ضري  والأ�ضّم  الأعمى  كمثل  ماتا  اإذا  الفريقني  َمَثُل 
ي�ضتويان مثاًل؟ راقب رجلني من الأغنياء، تر ذلك الذي اأنفق ماله اإذا ا�ضطجع 
على فرا�س املوت، واأح�ضرت ذاكرته ما �ضنع يف حياته اأح�ضرت فيها تلك املدار�س 
ا،  وا �ضفًّ َطفُّ امل�ضيدة، وال�ضبيان الذين �ضاروا رجاًل عاملني عاملني، ثم يتذكر اأنهم ا�ضْ
وقد اأح�ضرتهم مالئكة الب�ضرى بني يديه يف عامل العقل وطافوا به، ثم يعلم اأن 

هذه اأول �ضل�ضلة �ضتدوم وتت�ضاعف اأبًدا، ژڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
ِبيٍّ تعلَّم  ژ  ڑ  ڑژ     ]البقرة/ 261[، وكل حبة اأنبتت مائة �ضنبلة، وكل �ضَ
فرمبا تعّدى اأثره اإىل مئات من غريه، وهكذا، ورمبا ظهر فيهم احلكماء وامل�ضلحون 
وال�ضيا�ضيون، فهل يقدر اأحد اأن يح�ضي هذه ال�ضعادة عند موت ُم�ْضِديها؟ وماذا 
فُب�ْضَراَك  الوا�ضحة؟  الظاهرة  النتيجة  اإذا خرجنا مبثل هذه  الدنيا  نريد من احلياة 
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اأيها اجلواد، فما ع�ضت فاإنك ال�ضعيد، واإذا مّت بكتك الباكيات يف جوف الليل، 
، وتقطعت اأفئدة الفتيات عليك ح�ضرات،  ونََدَبْتك النادبات الالتي مل َيَرْيَنك َقطُّ
ت مِلَْنَعاك اجلموع، وتقفل املدار�س ِحَداًدا عليك،  جَّ وُذِرَفت ملفجعك الدموع، و�ضَ
وتكتب ال�ضحف بدماء العربات مداًدا، وتغني الن�ضمات بثنائك، وتتعطر الأندية 

ب�ضكرك وحما�ضنك، وتدخل املالئكة عليك من كل باب، ژ ں  ں  ڻ  ڻڻ  
ڻ  ۀ  ۀژ ]الرعد/ 24[.

اأين جمعت؟ وفيم  ِحيح لولده، فانظر من  ال�ضَّ اأيها البخيل مباله،  اأنت  اأما 
اأنفقت؟ �ضتذهب النف�س ح�ضرات، وياأكل الرتاث من ل َخاَلق لهم، تعي�س ول 

ذكر لك.

م فيه املرثي ملاله واإن كان بخياًل، وُيَكّرم جلاهه واإن  ذهب الزمان الذي ُيَعظَّ
كان جهوًل.

يف  والقوة  ْوَلة  ال�ضَّ كانت  ُيهابون؟  كانوا  وملاذا  ُمون،  ُيَعَظَّ كانوا  مِلَ  اأتدري 
ويخ�ضعون  �ضطواتهم،  النا�س  فيخ�ضى  ير�ضيهم،  ملا  مطيعون  واحلكام  اأيديهم 

لو�ضايتهم، فكان تعظيم رهبة ل رغبة، وخوف �َضْطوة ل رجاء نعمة.

ۉ  ۅ  ۅ  ژۋ  والإح�ضان  املعروف  اإل  يبق  فلم  الآن  اأّما 
اإل  ُقون، ولن يعبدك  املَُتَملِّ اإل  يا هذا  ]الرحمن/ 60[، فلن يعظمك  ۉژ 

اجلاهلون الطامعون.
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َهمٍّ  يف  الأيام  اأغلب  يف  تراك  األ�ضت  نف�ضك!  يف  وتاأمل  قلبك  يف  انظر 
و�ضيق؟ اأََوَل�ْضت حت�ّس بغمٍّ يف النف�س، ومر�س َيْعَتِور اجل�ضم، و�ضيق يف ال�ضدر؟ 

يحان يف الإنفاق والإح�ضان. فاعلم اأن الّروح والرَّ

حولك  وجل�س  روحك،  ل�ضتالم  الأكّف  ُب�ضطت  اإذا  عليك  ح�ضرًة  فيا 
ا  اإنهم يبكونك جهاًرا، ويفرحون �ضرًّ خدمك واحل�ضم واأهلك واأولدك، فلعمرك 
ويتباغ�ضون  باملالحظ،  ويتعادون  ال�ضرر،  بنظر  بع�س  اإىل  بع�ضهم  ينظرون  ا،  خفيًّ

باملقال، يوج�س بع�ضهم اإىل بع�س ما �ضُيْجُرون من الأعمال يف مرياثك.

ة  ُغ�ضَّ ويتجّرع  النائحة،  وتندبه  الباكية،  عليه  فتبكي  الفقري،  جارك  ميوت 
باًل،  املوت منك  واأنعم عند  اأ�ضعد منك حاًل،  فهو  لعزته عليهم،  اأولده؛  موته 
فهناك قلوب حتّن اإليه ونفو�س ت�ضبو اإليه. اأما اأنت فانتبه من غفلتك، وتيقظ من 
رقدتك، واعلم اأن تراثك ين�ضيهم ذكراك، وحالوة مالك تدعوهم للمداراة، فقد 
يقولون: ما الذي ترك اأبوك )املجحوم( اأي الذي دخل اجلحيم؟ وكلما َقّل تراثك 

َقلَّت اللعنة منهم عليك، والعك�س بالعك�س.

ما اأ�ضقاك اإذا املوت يغ�ضاك! وين�ضد الكفن، والنع�س يعنيك بهذا البيت:1

ًما مَتَق�سِّ ِهم  َغْيِ يف  فْيَئهُم)1(  ِفَراتترى  �سَ َفْيِئِهم  عن  واأَْيِديِهم 

فيئهم: غنيمتهم. )م(.   )1(
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فال ي�ضمع ب�ضوت اأرملة ي�ضجى فوؤادها عليك، ول ل�ضان �ضاكر لأيديك، 
ول نادي علم يذكرك، واإمنا ي�ضتعا�س ذلك بذّم موجع ور�ضقك باأل�ضنة ِحَداد – 
بع – األ�ضنة اخللق اأقالم احلق، ترى تارك املال لوارثه ل �ضكر  احلّق اأحّق اأن ُيتَّ
بَّْوَن به علًما وج�ضًما  َيرَتَ اإنهم به يكفرون ومبوته يفرحون، وتارك املال ملن  له، بل 
اأو هما مًعا يثني عليه الدهر كله واأهله، ول يحرم ر�ضى ورثته من بعده، على اأن 
اخت�ضا�س الوارث باملال قد يف�ضي به اإىل اخلمول والك�ضل والبالدة واجلهل، ومثل هذا 
املوّرث من خ�ضر الدنيا والآخرة ژے ے ۓ ۓژ ]احلج/ 11[، وهذا هو 

ال�ضر يف قول النبي : »اإنا معا�ضر الأنبياء ل نورث، ما تركناه �ضدقة«، ژڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ . ک ک ک ک گ گژ ]الزلزلة/ 7 - 8[.



َجَناِحِه بِظلِّ  َدْهِري  ِمْن  ُت  ْ َيَرِاينَت�َسترَّ َوَلْي�َش  َدْهِري  اأََرى  بَحْيُث 

�ضن�ضرح يف هذا املقال حال الدنيا ونظامها وزخرفها، وكيف كان حال املدن، 
املغرّتين  من  كثري  ما جهله  اإىل  بها  العلم  القارئ يف  و�ضي�ضل  الأم�ضار،  ومت�ضري 
بظواهر الألفاظ، وهم عن معانيها غافلون: اختبئ حتت جناح الزمان وهو طائر يف 
فلكه، واقراأ هذا العامل �ضطًرا �ضطًرا، فلتفرحن بِحَكم نافعة هي خري مما يجمعون. 
ن�ضمع النا�س يقولون فالن متمدين، ويطلقونها على معاٍن متقاربة، فرييد قوم اأنه 
ْمت، ويقول اآخرون اإنه من ياأكل اأطايب الطعام  ح�ضن الثياب والهيئة جميل ال�ضَّ
م فيزيد يف  واأ�ضهاه، ويلب�س اأح�ضن املالب�س واأبهاها، ويرى اآخرون اأنه املرَتف املَُتَنعِّ

اٍت اأخرى. ُغَلَوائه)1(، وميرح يف لذيذ العي�س من طعام و�ضراب، وَلذَّ

املحاورات وجب  الأل�ضنة، مذكورة يف  دائرة على  املعاين  اإذا كانت هذه 
متحي�س احلقيقة فيها؛ ليزيل اللب�س، ثم نرد هذه املعاين اإىل اأ�ضولها وما احلّق منها، 

الُغَلَواء: الغلو واملبالغة. )م(.  )1(

 الف�صل الثاين 
َمْدُين واملَدِنيَّة التَّ
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فنقول: اأ�ضل التمدين اإمنا هو مت�ضري الأم�ضار، وتنظيم املدن، واإعداد مرافق احلياة 
ها من اأ�ضول حياة دهرها، ولها فعٌل َهَجَره العرب، وهو لفظ َمَدَن:  فيها؛ لتنال َحظَّ
اأي اأقام، ومنه مدينة جمعها مدائن، ويقال مدن: اأتى املدينة، ويقولون: الإن�ضان 
ا، فَفْقُد جمعيته َذَهاٌب بحياته، فاجلمعية  مدين بالطبع اأي جعل بطبعه اجتماعيًّ
طبعه من مبداأ خلقه، وكلما َقّلت اجلمعية َقّلت احلاجة، واإن كرثت كرثت، واأول 
جمعياته اأهل الرجل فاملحلة فالقرية فاملدينة فالق�ضبة فالأمة، وتتداخل اجلمعيات 
ما ل  اإىل  الفتقار  من  الإن�ضان  عليه  ُجِبَل  ملا  والعمران  احلاجة  بح�ضب  وتتكاثر 
يتناهى من ال�ضروري واحلاجي والكمايل والزينة كالغذاء وطهوه واأدمه وحلواه، 
وتنح�ضر حاجاته يف �ضّد جوعته، وحفظ ج�ضده، فتاأمل تر الإن�ضان حمتاًجا لتقوية 
ج�ضمه باأن ين�ضج بدل ما حتلل باحلرارات الغريزية، وملا كان بع�س الأخالط يزيد 
على احلاجة وجب عالجه، فكان علم الطب، ولبد من ثوب يقيه احلّر والربد، 
مراتب:  خم�س  فهذه  جن�ضه،  اأبناء  من  عّدوه  به  يدفع  و�ضالح  يوؤويه،  وم�ضكن 

الغذاء، الدواء، الثوب، امل�ضكن، ال�ضالح.

فالأول: ل�ضالح اجل�ضد، والثاين: لإمتامه، والثالث: لوقايته مما يحيط به من 
اجلّو، والرابع: يقيه عاديات الوحو�س والل�ضو�س، واخلام�س: من عدّو من جن�ضه 
يفاجئه، وما اأ�ضهل النطق بهذه اخلم�س، وما اأ�ضعب تف�ضيلها، وما اأكرث علومها، 
ام حاذق ير�ضم الإن�ضان، وما يحتاج اإليه يف خم�ضة �ضفوف ثم ير�ضم  من يل بر�ضَّ

دوائر حتيط به عددها 5، وتكون هكذا:
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وال�ضناعة،  والتجارة  والزراعة  الإمارة  الأربعة:  املدنية  لأركان  الأوىل: 
والثانية: للريا�ضيات من فلك وح�ضاب وهند�ضة وجرب، والثالثة: للطبيعيات من 

املولدات وهي:

املعدن والنبات واحليوان والإن�ضان.( 1)
القوانني العامة والكيمياء.( 2)
ال�ضوء ونوامي�ضه.( 3)
احلرارة وقوانينها.( 4)

والرابعة: للبخار، ونقله الأج�ضام، واإدارته الآلت، واإحداثه ال�ضوء، ونقله 
وامللب�س  الغذاء  اأعمال  اآلت  واإدارتها  وتلغرافها  للكهرباء  واخلام�ضة:  الربيد، 
يف  الإن�ضان  تخدم  التي  اخلم�س  الدوائر  فهذه  وحرارتها،  واإ�ضاءتها  وامل�ضكن 

حاجاته اخلم�س التي ذكرناها، وقد دخل حتتها اأكرث علوم املادة.

ل الدائرة االأوىل وفيها االأركان االأربعة  وْلُنَف�سِّ

واخلا�ضة  والعقول  الأج�ضام  على  نحكم  اأن  اإما  وهي:  اأعالها،  فالإمارة 
والعامة، فهي النبّوة، اأو على عقول اخلا�ضة فهي احلكمة، اأو العامة فهي الوعظ، 
مع  متاآخيان  وال�ضناعة  الزراعة  وركنا  الأمراء،  فهم  وحدها  الأج�ضام  على  اأو 
التجارة، ول زراعة اإل بب�ضاعة كما ل �ضناعة اإل بزراعة، وهكذا التجارة، وكل 
منها حمتاج لأخويه، والإمارة من الثالث مبنزلة الراأ�س من اجل�ضد، بل هي روح 
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املدنية وقوامها، فاإذا فهمت ما يف الدائرة الأوىل فلتنظر ال�ضخ�س الذي يف و�ضطها، 
فرتى له عقاًل ول�ضانًا، والعقل مركزه الدماغ و�ضلطته يف القلب وترجمانه الل�ضان، 
علومه  وما  علًما،   12 العربي  الل�ضان  علوم  ومنها  اللغات،  الل�ضان جميع  وعلوم 
ولغاته اإل تعبري عن الدوائر ال�ضابقة اخلم�س ومطالبه اخلم�ضة، وترى للعقل مناطق 
ثالًثا: الذاكرة واملفكرة واملخيلة. فالأوىل لعلم التاريخ، والثانية لعلم احلكمة، وهي 
�ضيا�ضة  والعملية  والإلهية،  والطبيعية  الريا�ضية  فالعلمية  وعملية؛  علمية  نوعان: 
ال�ضخ�س يف نف�ضه بعلم الأخالق، ويف منزله، ويف مدينته، فهذه اأق�ضام احلكمة، 
ويدخلها فن ال�ضيا�ضة جميعه، والقوة املخيلة التي يف مقّدم الدماغ حمل الفنون 

ال�ضعرية والنق�س والت�ضوير والت�ضخي�س.

الدائرة الثانية: الريا�سيات

األ�ضق  وهي  الع�ضكر،  وعلوم  اجلند  نظام  احلياة  لوازم  من  اأن  علمت  قد 
بالريا�ضة، وهكذا علوم الزرع واحل�ضاد والأخذ والعطاء ل تتم اإل باأوقات حتدد، 
علوم  وبقية  باجلرب  اإل  الهند�ضة  تتم  وهل  الزراعة،  م�ضتلزمات  من  والهند�ضة 
الريا�ضيات، ولبّد من الفلك؛ لتحديد الزمن فال غنى عن �ضفر التاجر والأمري 
واملهند�س والطبيب يف قطار اأو كهرباء اأو على دابة، واإًذا لبد من هذا الفن، وهو 

الفلك، ومن علوم الريا�ضة املو�ضيقى.
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الدائرة الثالثة: الطبيعيات

وكل هذا ل ُي�ضتغنى فيه عن علوم الطبيعيات من درا�ضة املعدن والنبات 
ودرا�ضة  والطّب،  املا�ضية  وتربية  الزراعة،  على  لال�ضتعانة  والإن�ضان؛  واحليوان 
يف  ل�ضرورتها  اأر�ضيميد�س  وق�ضية  واملوازين،  والثقل  كاجلذب  العامة  القوانني 
�ضري ال�ضفن واحلياة، وهكذا مراكز الأثقال، ثم ق�ضم ال�ضوء واحلرارة، وهنا امتزاج 
الريا�ضي والطبيعي  بالريا�ضيات فال يت�ضّنى للقارئ ف�ضل بني  علوم الطبيعيات 
يف هذا الفن، وهكذا �ضري ال�ضوء الذي يحل مرموزه ح�ضاب املثلثات، وهنا تكون 
دائرة الطبيعيات، ولتجعل اأربعة اأق�ضام: التاريخ الطبيعي، القوانني العامة، ال�ضوء 
واحلرارة، الكيمياء. وترى اأن هذه كلها حتتاج لآلت يف اأعمالها ونقل لأج�ضامها 
اآلت حلرثها وطحنها وعجنها، وهكذا  للزراعة من  واأخبار وا�ضتخبار عنها، فكم 
ونظام  والقالع،  واحل�ضون،  واملباين،  واخلياطة،  الن�ضج،  واأعمال  الطب،  فنون 

اجلي�س من الُكراع وال�ضالح!

فلهذا كله لزم البخار، وهي الدائرة الرابعة، ولها اأربعة اأعمال: نقل الأ�ضياء، 
واإدارة الآلت، واإحداث الأ�ضواء، والربيد.

ا، فكان من اآثارها اأن ت�ضرع اأخبارها فكان  وهذه احلركة احليوية عظيمة جدًّ
واإحداث  الآلت،  واإدارة  الأخبار،  �ضرعة  ولها  اخلام�ضة،  الدائرة  الكهرباء، وهي 
ْغها لأولئك الذين  ال�ضوء، واإبداع احلرارة، فهذه اأربعة اأخرى. هذه هي املدنية َفَبلِّ
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عنها ي�ضاألون، ي�ضاألونك عن املدنية قل هي خم�ضة مطالب، حتوطها خم�س دوائر، 
ذوات اأربع �ضعب، حتتها علوم �ضتى، فاإذا تخيلت ما َتَلْونَاه عليك، عرفت بناء هذه 

املدنية، وحفظها جل�ضم الإن�ضان، وما اأحاط بج�ضمه، واإذن تن�ضد: 

َجَناِحِه ِبِظلِّ  َدْهِري  ِمْن  ُت  ْ َيَراينَت�َسترَّ َوَلْي�َش  َدْهِري  اأََرى  بَحْيُث 



فيه  وراأيت  َمَدَن،  التمدين، وهو م�ضدر متدين  مما م�ضى معنى  قد علمت 
بالإن�ضان، وخدمت  اأحاطت  اأمامك كاأنه دوائر خم�س  النظام  اأ�ضبح هذا  كيف 
غذاءه ودواءه وثوبه وداره وح�ضنه، فرجعت احلياة واإن تعاظم �ضاأنها، وكرب �ضكلها، 
اأ�ضبحت  اإذا  ورد  ما  تعرف  ولعلك  واأمن،  وثوب  خبز  ك�ضرة  اإىل  نطاقها  وات�ضع 
ُمعاًفى يف بدنك، اآمًنا يف �ِضْرِبك)1(، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء، وُرّب 
قارٍئ ي�ضمع هذا، فيخال اأن التمدين اإ�ضباع البطن، و�ضرت اجل�ضم، والأمن على 
، فهناك بهجة للنف�س، و�ضرور للقوى املفكرة تتعقل  اأحاط بها. َكالَّ النف�س، وما 
مثل هذه العلوم، وكاأن هناك ت�ضابًقا بني �ضهوات الأج�ضام وقوى العقول، فكما 
فر�ضا  احلزبني  وكاأن  نورها،  اإىل  احلكماء  ي�ضبق  نارها  اإىل  ال�ضهوات  ذوو  يت�ضابق 
رهان، ولئن كان لالأج�ضام غذاوؤها، فللعقول بهاوؤها وُروحها، ولئن بقي بها اجل�ضم، 
اإذ  الأج�ضام  وهذه  باإدراكها،  وبهجة  مبعرفتها  فرح  فلالأرواح  علله،  بها  وُدوِوَيت 
خلقت عاجزة دبَّرتها العقول، وجعل احتياجها �ضبياًل ل�ضتنباط احِلَيل والدقائق، 

ْرب: اجلماعة، الأهل. )م(. �ِضْربك: ال�ضِّ  )1(

 الف�صل الثالث 
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والنظر يف الكثائف واللطائف، وا�ضتخراج الدقائق حتى تعرج الأرواح اإىل عاملها، 
وتدرك اأ�ضرار ما اأحاط بها حتى �ضارع الإن�ضان اليوم اإىل در�س الطائر يف حركاته 
اأ�ضبه  وما  َلِغَية)1(،  فيها  ت�ضمع  التي ل  العالية  في�ضكن معه يف جنته  و�ضكناته، 

العلوم وتداخلها وت�ضعبها بالأمم وتزاحمها.

هذا، وبقي علينا الآن اأن ُنِلمَّ مبو�ضوع املدنية من حيث نفعها و�ضّرها فنقول: 

من التف�ضيل الذي اأدرجناه، ترى اأن ال�ضهوات املركوزة يف طباع الإن�ضان 
اأدرك ما ف�ضلناه تف�ضياًل، ولول هذه الطباع املركوزة يف  اإىل البحث حتى  دعته 
النفو�س ما ظهر �ضرور ول ا�ضتعمل علم، ومل تك حكمة، فباتِّ�َضاع دوائر ال�ضهوات 
للغذاء  النف�س  فطلب  العقول،  �ضهوات  معها  فت�ضابقت  العلوم،  دوائر  ات�ضعت 
وحماربة العدو والغلبة عليه، اأوجبت هذه العلوم، فهي من هذا الوجه نافعة غري 
اأن النفع ي�ضوبه ال�ضرر، والنور ممتزج بالنار، فيتغاىل املرء يف ا�ضتغوائه)2( ويزيد يف 
ُموم املهلكة،  لّذاته، فجاء الف�ضاد مع ال�ضالح وال�ضالل مع الهدى، فكانت ال�ضُّ
الأخالق  ترفع  املدنية  اأن  التحقيق:  بل  املختلفة،  والأهواء  املنحرفة،  والأخالق 
بن�ضبة واحدة، ترفع اخلري وال�ضر مًعا، فاإن غلب �ضرها خريها اآلت بهم اإىل الدمار 
كدولة الرومان، واإن غلب اخلري ال�ضر بقيت اإىل اأجل معلوم ما دام القلب موجوًدا.

لغية: لغًوا وباطاًل. )م(.  )1(
ا�ضتغوائه: �ضالله. )م(.  )2(
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اإذا عظم بناء �ضرح املدنية ومّت نظامه مل توؤثر فيه زعازع)1( املفا�ضد واإمنا يبقى 
ثابًتا اإىل اأجله، فال َيُهوَلّنك ما ت�ضمع من ف�ضاد الأخالق والغ�س واخليانة، وعموم 
ْكر يف اأمم عظمت مدنيتها. فاعلم اأن ذلك قليل يف جانب �ضامخ عزها ورفيع  ال�ضُّ
اأقّل  يوؤوده  مدنيتك  بناء  اأن  يفوتك  اأن  واإياك  �ضيء،  �ضه  ُيَنجِّ ل  فالبحر  مدها، 
�س بنيانه اأقّل �ضيل ي�ضاِوره، فلئن �ضمعت عن ُموِبَقاِتهم)2(، فلتقراأ  حمل عليه وُيَقوِّ
اآدابهم وعلومهم تد اأن ما علموه وما عملوا اأكرث من الإف�ضاد، ومتى زاد ال�ضرر، 

فغلب املنافع اآلت الأّمة للخراب.

و�ضوانح  »خواطر  كتاب  يف  الفرن�ضاوي  هرني  قاله  ما  فلتفهم  هذا  وعلى 
اخلمر  ا�ضحب  وهي:  اأوربا،  يف  للم�ضتعمرين  العاّمة  القاعدة  من  الإ�ضالم«  يف 
معك لتبيد اجلن�س ال�ضرقي؛ ذلك لأن القوم علموا اأن ال�ضرقي غّر �ضاذج يغرت 

بالزخارف، ولي�س لديه من العلوم واملعارف ما يقاوم هذه املخازي.

ومثل هذا ما يحكى اأن يف املمالك املتحدة مناًرا على جزيرة �ضغرية قرب 
لياًل  تراه  األوانها  وتنّوعت  اأ�ضكالها  اختلفت  طيور  اإذا  يدور  هو  فبينما  ال�ضاطئ، 
فتعدو نحوه طريانًا، فت�ضطك به، فتحرتق بحرارته، فترتدى �ضريعة لوقتها، فهي 
كال�ضرقي يرى املدنية الغربية فيبهره نورها، فيحرتق بنارها كالفرا�س يفرت�ضه نور 

زعازع: �ضدائد. )م(.  )1(
موبقاتهم: مهالكهم. )م(.  )2(
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ال�ضراج ل�ضعف قّوته املدركة عن متييز اخلبيث من الطيب فيحرتق وَيْهِلك، وترى 
ال�ضاقطات حول  الطيور  تلك  كانت  اأوربا كما  مريًئا لأهل  هنيًئا  يوؤكل  ال�ضرقي 

املنار باب ثروة عظيمة ل�ضركة املنار.



العقل  ذلك  عن  متلفون،  فيه  هم  الذي  العظيم  النباأ  عن  ي�ضاألونك 
ال�ضرقي، والذكاء امل�ضري، والدم العربي، اأمل يك من �ضاللة اأولئك الفاحتني؟ 
األ�ضت تراهم ل يزالون على البداوة والفطرة يف اجلبال امل�ضرية، واإن منهم َلفريًقا 
فطرته  على  يزل  الأكرب مل  واجلمهور  الأم�ضار،  من حت�ضر يف  وقّل  الفالحة،  يف 
الأوىل يقبل اأعظم الرقّي، مل مُيت ذكاءه الرتف، ومل ي�ضتعبده ال�ضرف، اأمل يكن 
هذا اجلليل من ن�ضل الفاطميني والعرب احلجازيني، ومن ذا يظلمهم، فيقول هم 
واأهل  والآ�ضوريون  والرومان  اليونان  تعاقبت عليهم  الذين  امل�ضريني  قدماء  اأبناء 
النوبة والهك�ضو�س امللوك الرعاة، على اأن الن�ضل القبطي اأظهر نه�ضة ترفع راأ�ضه 
مبا اأُوِدع فيه من ال�ضهامة التي ولدها فيه اخللق العربي، الذي خالطه ثالثة ع�ضر 

قرنًا، ف�ضعى �ضعًيا متوا�ضاًل مل ي�ضل اإليه �ضواه يف الرقّي والتعليم.

 الف�صل الرابع 
ملاذا مل يكرث يف م�صرنا النابغون؟
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وباجلملة، فلي�س املانع من نبوغ النابغني موت ال�ضهامة والذكاء، فاإن �ضتمائة 
ال�ضنة التي حكمها املماليك ل ت�ضجل على الأّمة امل�ضرية النحطاط وال�ضعف، 

فهذه حجة َيُلوُكها)1( بل�ضانه الفاحت الظلوم، اأو اجلاهل الغ�ضوم.

اأو املتعّرب من الأجنا�س املتباينة التي �ضمها حتت  امل�ضري: هو العربي، 
النجدة،  النخوة، وماتت  امل�ضري �ضاعت منه  َيُقل  اأحقابًا وع�ضوًرا. من  جناحه 
فهو اجلهول بالتاريخ، يتبّجح قوم باأن هوؤلء مات اآباوؤهم حتت ال�ضيف وال�ضالح، 
الآ�ضوريون،  ناًرا حامية  واأ�ضالهم  الرومان،  بهم  وفتك  اليونان،  باأنياب  و�ضر�ضوا 
اأن  مع  اهلل،  بغ�ضب من  وباءوا  وامل�ضكنة،  ة  لَّ الذِّ ربت عليهم  و�ضُ الرعاة،  وقهرهم 
ذلك جيل ما�ٍس يف الغابرين له تاريخ مقّدر، وزمن حمّدد م�ضى وانق�ضى. تلك 
اأّمّة قد خلت وانق�ضت وجاء بعدهم قوم اآخرون، لها ما ك�ضبت ولكم ما ك�ضبتم 

ول ُت�ضئلون عما كانوا يظلمون.

خلفتها الأمة الفاحتة العربية، ومن يقرب معها، ف�ضارت البالد كلها عربًا اإما 
دماء واإما اأخالًقا. فما اأغفل اأولئك الذين ميّدون تاريخ هذا اجليل اإىل اأربعة اآلف 
غلب،  ملن  وهي  جلب  وحكامها  بقولهم:  حون  ويتبجَّ الغابرة،  الأع�ضر  يف  �ضنة 
َمَثٌل قرءوه م�ضروبًا يف الأمثال القدمية اأطلقه امل�ضريون ملا تواىل عليهم من فتوح 
الفاحتني، وذّل الظاملني، ولكن الآن تاريخهم تغري واأ�ضبحوا يف هذه الألف والتي 

قبلها �ضعًبا اآخر وجياًل غري اجليل ژڑک ک ک ک . گ گ گ 

َيُلوُكها: مي�ضغها. )م(.  )1(
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اأثبتنا بالدليل  ]الدخان/ 28 - 29[. واإىل هنا  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ 
عن  فلنبحث  اإًذا  وعقله،  وا�ضتعداده  امل�ضري  ذكاء  لي�س يف  النق�س  اأن  العقلي 

�ضبب اآخر.

ملن  اجلوائز  تعنّي  ل  احلكومة  اأن  النابغني  قلة  يف  ال�ضبب  اإن  قوم:  يقول 
نبغوا يف فن اأو علم، ومل ترغب اأحًدا يف عمل ما، ولن ي�ضود اإل من لهم �ضفات 
م�ضو�ضة غري �ضفات العلم، نقول: هذا واإن كان ي�ضلح �ضبًبا، لكنه لي�س كافًيا، 
بل هو �ضعيف، واإل فكم من نابغ يف الأزهر وهو ل يجد قوت يومه، النبوغ يف كل 

�ضيء بح�ضبه.

م  ويقول اآخرون: اإن مواّد العلوم يف البالد قليلة، فال يجد الأذكياء ما ُيَقوِّ
�ضبًبا،  ي�ضلح  كان  واإن  اأي�ًضا  وهذا  قواهم.  �ضاأن  من  ويرفع  وي�ضعدهم  مداركهم، 
لكنه �ضعيف، فاإن اأوربا اإذ ُرِزَئت)1( مبحاكم التفتي�س كانت تقراأ الفل�ضفة واحلكمة، 
وخرج من حتت ال�ضخر ماء نابع، وا�ضتعلت َجْذَوة نار العلوم يف اأقطارها من حتت 
َحة، واأر�س  ني، ولي�س على امل�ضري غطاء ول حجاب، والأبواب له ُمَفتَّ �ضبع اأََر�ضِ

اهلل وا�ضعة.

الفرا�س  على  واحلياة  الراحة  يحبون  ك�ضاىل  امل�ضريني  اإن  قوم:  يقول 
اأ�ضنام الذهب  ا، ويعبدون  ا جمًّ الزينة، ويحبون املال حبًّ الوطيء)2(، وي�ضتِحبُّون 

ُرزئت: اأ�ضيبت. )م(.  )1(
اأ، ال�ضهل. )م(. الوطيء: املهيَّ  )2(
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والف�ضة، ول يخ�ضعون اإل للمظاهر. تراهم ل يهابون العامِل لعلمه ول يحبون اإل 
ذا ال�ضطوة، ولئن راأوا عاملًا بال جاه، اأو قّوة، اأو َحْول، اأو َطْول لي�س بيده خزائن 
اإذا اعتلى  ُروا علمه، حتى  موه اإل قلياًل، ورمبا ا�ضتهزءوا به وَحَقَّ احلكومة مل يعظِّ
فكاأنهم  يفلحون،  مَتَلُّقهم  لعلهم يف  ُتوا  واأَنْ�ضَ له  وا�ضتمعوا  و�ضاألوه،  �ضوه  َقدَّ من�ضًبا 
اأنف�ضهم  املتعلمني  نفو�س  اإنها يف  يقال  اخل�ضلة،  بل هذه  لذاته،  العلم  يحبون  ل 
علم  اأو  م�ضقول،  فطالء  العلم  واأما  اجلاه،  واأزلم)1(  املال  اأ�ضنام  اإل  يعظمون  ل 

من�ضوب.

اأقول: هذا واإن كان له وجود يف بع�س الأفراد - اإذ اأغلب املتعلمني اأ�ضمى 
لأ�ضل  م�ضادرة  هو  اإذ  اأ�ضاًل؛  �ضبًبا  ي�ضلح  ل  فهو   - قدًرا  بالعلم  واأعرف  فكًرا 
املو�ضوع، وكاأننا جعلنا ال�ضيء �ضبًبا لنف�ضه، فتعظيم اجلاهل ملاله، واخت�ضا�ضهم 

احرتام ذوي ال�ضلطة �ضبب راجع للجهل، واإًذا ل معنى جلعله �ضبًبا لنف�ضه.

وال�ضبب احلقيقي اأنه اإىل الآن مل تعلم الأمة اأ�ضوًل ت�ضّوقها اإىل العلم من 
حيث هو.

َجاِل�ْس طبقات القوم )�ضوى الراقني( ترهم يف مال�ضهم ل يذكرون العلم 
اإل قلياًل، ولئن ذكروه اإمنا يلوك اأحدهم م�ضاألة يح�ضرها قبل هذه اجلل�ضة ي�ضتعلي 

اأزلم: �ضهام كانوا ي�ضتق�ضمون بها يف اجلاهلية. )م(.  )1(
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ة بالّنَكات امل�ضحكة، فهم اإل قلياًل  بها على اأقرانه وعامة اجلل�ضاء، واملجال�س غا�ضَّ
عاميون متكربون. 

قوم مل تخالط ب�ضا�ضة العلوم قلوبهم، ولقد تفكرت يف دواء ذلك فوجدته 
والأغنياء،  وموادها،  الدرا�ضة  كتب  متما�ضكة:  مرتبطة  اأ�ضياء  ثالثة  اإىل  يرجع 

واحلكومة.

وَلَكم كتب الكاتبون ونّدد الالئمون بالكتب، ولكلٍّ �ضبيل اتخذه وطريق 
انتهجه.

التي  للفطرة  تكن مالئمة  اإن مل  البتدائية  الدرا�ضة  فاأقول: كتب  اأنا  اأما 
و�ضعت عليها هذه الدنيا، م�ضّوقة للتالميذ، مع�ضقة لهم، باعثة على ع�ضق العلوم 
احليوان  حما�ضن  عن  تبحث  النا�ضئني  كتب  لها.  ثمرة  ل  كتب  فهي  املختلفة، 
وعجائب النبات وغرائب التاريخ الذي يت�ضل بالأمة، وو�ضف جمال املخلوقات 
التي يراها التالميذ يف غدّوهم ورواحهم، وحكايات تنا�ضب ما يالب�ضهم كل اآن، 
به حكماء  اأو�ضى  وكما  م�ضاربها،  تباين  الإفرجنية على  الأمم  ترى يف كتب  كما 
اإن مل تذكرهم وقائع  الإ�ضالم قبل �ضقوط الدولة العبا�ضية. كتب �ضغار الطلبة 
متلفة من الرجال الفاحتني، وُنَبًذا من تاريخ النبات، وُجَماًل جميلة من احليوان، 
التلميذ  يع�ضق  اأين  فمن  الإفرجن،  فعل  والفلك كما  النجوم  ولطائف من حكم 
الفلك؟ اأو كيف ي�ضتاق اإىل الطب؟ وما الذي يحمله على الهند�ضة؟ اللهم اإل 
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م�ضابقة اأقرانه، وتقّدمه يف الفرق، وخوف العار، ومقارعة اأبناء احلارة، والتعايل على 
اأهل البلدة، وَحْوز ال�ضهادة، وعلّو املن�ضب، وعبادة اأ�ضنام الذهب والف�ضة. اأِمْثل 
هم، ثم ل يدخل العلم اأعماق قلوبهم، ول ينالون اإل ما ُتِكّنه  هوؤلء ينالون اإل حظَّ
الأفئدة ويطلبه القلب، فيقفون عند حّد حمدود واأمد معدود فيعي�ضون وميوتون ول 

َحظَّ لهم اإل ما ياأكلون وي�ضربون؟

هذا هو ال�ضبب احلقيقي الأ�ضلي يف قلة احلكمة والنابغني يف بالدنا، فهو 
ثم  واحلكومة.  الأغنياء  من  للنابغني  اجلوائز  تعيني  به  ويلحق  الدواء  وهو  الداء 
احل�ّس على تاأليف كتب بهذا الو�ضع للنا�ضئني. واإين بعد هذا اأنا الكفيل بنبوغ 

اأنا�س من اأف�ضل العاملني يف ب�ضع �ضنني، ويومئذ يفرح امل�ضريون.



اقرءوا الكتاب االأخ�سر قبل االأ�سود

الدين  ودرو�س  وامل�ضاجد  املدار�س  وهل  متعلمون؟  اأنحن  اأنف�ضنا  ن�ضائل 
وحدها جرداء خالية من نور العامل واللغة فتحت الأب�ضار والب�ضائر؟ هل البالد 
فيها حركة فكرية وعلم �ضامل يدخل مع القوم يف دورهم، والفالحني يف حقولهم، 
ولج  وهل  ف�ضولهم؟  يف  واملوؤلفني  قري�ضهم،  يف  وال�ضعراء  اأ�ضفارهم،  يف  والتجار 
النا�س العلم من بابه ودخلوه من م�ضالكه وفجاجه؟ ل، �ضل العامل منا واحلكيم. 
هل يعرف اأ�ضماء النبات املحيط بداره؟ هل ُيِلّم مبا اأُوِدَع فيه من الفوائد الطبية 
اأم من ذا الذي اأخذ بيد طفله فاأراه نباًتا  واحِلَكم اخلفّية حتى ميتاز عن العامة؟ 
ف�ضماه له با�ضمه اخلا�س ثم �ضرح له فوائده ومنافعه ال�ضرورية حلياة الإن�ضان الطبية؟ 
األي�ضت هذه هي املعارف الأّولية يف الأمم جمعاء متمدينني ومتوح�ضني؟ جال�س 
عثمان بك غالب و�ضائله عن منافع النباتات الطبية واأ�ضمائها، وقل له ماذا راأيت 
هم  يف �ضياحتك يف �ضحاري م�ضر، وماذا حدثت به العرب اجلبليني الذين نعدُّ
يف ُعرِفَنا متوح�ضني؟ ُيِجْبَك اأنه وجد القوم على جانب من الذكاء وحّدة الذهن، 

 الف�صل اخلام�س 
متى ينبغ يف م�صر النابغون؟
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وعلم بالعقاقري الطبية النباتية، واأ�ضماء النباتات العربية، كما وردت يف كتب ابن 
البيطار وغريه من النظار وعلماء الطب. فماذا تعلمنا؟ األي�س من املخجل املعيب 
اأن يتم�ضى الإن�ضان مع ابنه ال�ضغري يف حقل اأو ب�ضتان، فيتلعثم ل�ضانه)1( اإذا �ضاأله 
من  باأعلم  عنها  امل�ضئول  ما  بنّي  يا  فيقول:  ومنفعته  نبات  ا�ضم  الغالم عن  هذا 
ال�ضائل، فواخجلتاه اأمام الأطفال! وا�ضواأتاه اأمام الأمم جمعاء! اأ�ضحت الأعرابية 
فيما  الأمم  اأجهل  واأ�ضبحنا  الطبية،  باملنافع  منا  اأعلم  فيه  الأرواح  بيت تخفق  يف 
�ضعري  ليت  ويا  علمها؟  مبلغ  هذا  اأّمة  ين�ضاأ يف  طفل  اأينبغ  به.  اجلهل  يجوز  ل 
كم من غاٍد يف اأوربا ورائح ي�ضاهد بعينيه وي�ضمع باأذنيه �ضغف القوم وولوعهم مبا 
ي�ضاهد يف املزارع واحلقول. ثم مل ينذروا قومهم اإذا رجعوا اإليهم، لي�س ذلك من 
�ضاأن الطبيب وحده واإمنا هو ملحق بقانون ال�ضحة، وهو عام من �ضروريات احلياة، 
ال اأو مر�س كبار، وهو  ولي�س لالأطباء اإل ما اْعَتا�س على العامة َتاَلِفيه من داٍء ُع�ضَ

مع ذلك حياة الروح و�ضعادة احلياة.

اإذ قام خطيًبا يف جمعية العمال يف جنوب لندره:  َمة هك�ضلي  قال الَعالَّ
ْطَرجْن، وما عليها من املواد َكِقَطِعه، والنوامي�س والّطبائع واحلكم  الدنيا َكُرْقَعة ال�ضِّ
ُمنا يف اللعب غريب عن  املوَدعة فيها هي قوانني الالعبني، ونحن الالعبون، وَخ�ضْ
الأر�س مغيب عنا ل تراه العيون تعرفه العقول، علمنا اأنه حكيم يف فعله حاذق يف 
عمله، يعطي احلاذق منا يف اللعب ويق�ضي اجلاهل، ولي�س يغفل حلظة عن اأولئك 

يتلعثم ل�ضانه: ي�ضطرب يف الكالم. )م(.  )1(
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الالعبني، فالويل ثم الويل للجاهلني، وُطوَبى)1( ثم طوبى للبارعني النابهني. هذه 
حال الأر�س، وهذه اأحوالنا مع العقاقري.

َلْفَتًة لكتب اأطفال الأجانب، تاأّمل فيها. األ�ضت  اإين اأ�ضائلك اأيها القارئ 
ًها لل�ضبيبة لرييهم ما �ضاهدوه يف حقولهم، وميكن لهم �ضفات  تد القول فيها موجَّ
راأوها باأعينهم؟ األي�س من األزم ما يجب اأن يتعلم الأ�ضاغر ف�ضاًل عن الأكابر ما 
اأحاط بالنا�س من املزارع والثمرات ومعرفة اأ�ضمائها؟ كم من نبات مات ا�ضمه؟ 
ه؟ ولكن املتعلم  وكم من �ضجر وثمر عرف العامة وال�ضوقة ا�ضمه وبع�س خوا�ضِّ
ل ي�ضغي لأقوالهم لختالط �ضادقها بكاذبها، فا�ْضَتَبه َجّيُدها برديئها، فُم�ضح من 
لوح فوؤاده، وزيح من �ضويداء �ضحيفة قلبه كل ما �ضمعه من عامة القوم، واأخذ 
بل�ضان  فاإمنا يكون  نبات يف ديارنا، واإن قراأه  وَقلَّما عرث على ا�ضم  يقراأ يف الكتب 
اإىل  م�ضتعملة  العربية  اللغة  ل�ضاين،  ينطلق  ول  �ضدري  ي�ضيق  قوم  يا  اأعجمي. 
ِتها بني الفالحني. تيقظوا وانظروا األفاظهم تروا حماوراتهم عربية اإل  وقتنا هذا ِبُرمَّ
ُموه، وابحثوا عما كنزه لكم الآباء والأّمهات بالتوارث جياًل  اإعرابها. اأحيوا ما اأََمتُّ

بعد جيل. اللغة حياة الأّمة، فموتها موتها وحياتها حياتها.

مو�ضوعنا الآن قراءة الكتاب الأخ�ضر، وهو املزارع، فكان داعًيا حثيًثا اإىل 
اللغة؛ اإذ ل كتاب بال عبارة، وما مل تكن لغة فال قراءة، فنحن م�ضطرون لت�ضاع 
دائرة النظر الأوىل يف العامل امل�ضاهد اأمامنا، وللعبارة عن ذلك باللغة، فاإذ مل يكن 

طوبى: غبطة و�ضعادة. )م(.  )1(
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ر القوم باأّل رجال ول نابغني. ثم اإن ذلك اأمر ي�ضري على احلكومة  نظر ول لغة، فَب�ضِّ
غري ع�ضري. األ فلتتخذ لها حمالًّ تزرع فيه النباتات مرتبة يف اأماكنها كما رتبت 
يف ف�ضائلها، مكتوب على كلِّ نبات ورقة فيها اأو�ضافه العامة ومنافعه الطبية. ثم 
ُيوؤلَّف كتاب وا�ضح العبارة يفهمه النا�س عامة وتبيح الدخول للعموم، وتعل يوًما 
لتالميذ املدار�س ب�ضاعات معينة. اأََولي�س نبذ هذا غفلة من الالهني وتغافاًل من 
التاركني؟ ولي�ضتعن يف مثل هذا بالعارفني، فهكذا فلتكن حديقة احليوانات، واإنه 

لي�ضهل ترتيبها على �ضنن ف�ضائلها والنباتات على اأ�ضلوب ترتيبها.

يدر�س  وهو ل  احليوانات،  وجنينة  النبات  داخل حديقة  من  قوم، كم  يا 
اإل خ�ضرة وماء ووجًها ح�ضًنا، وما زاد على ذلك مما امتاز به العلماء، فهو عنه من 

الغافلني. اأَِمْثُل هوؤلء ينبغون؟

وح�ضن  املحا�ضن،  ودقة  اجلمال،  متييز  على  للنا�ضئني  تدريب  النظر  هذا 
الختيار، وات�ضاع لدائرة املعلومات، وت�ضويق للعلوم، وجالء للنظر، تفتح لالأطباء 
باب  وللعلماء  الزرع،  وللفالحني حب  العلم،  وللمهند�ضني طرق  احلكمة،  باب 

الإن�ضاء.

تلك �ضطور يقروؤها ذوو الب�ضائر، فيف�ضلون معانيها على رواية فيكتور هوجو، 
واأ�ضعار املتنبي، وفل�ضفة اأر�ضطاطالي�س.
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هذه هي احلكمة الأ�ضلية بل اأ�ضل احلكم، وما الكتب ال�ضود اإل ُحَثالة)1( 
َعاف الب�ضائر لعلها حتيي نفو�ضهم، فتذكرهم ما يوحى  الكتب اخل�ضر، ُو�ضعت ل�ضِ
اإليهم يف احلقول والب�ضاتني من كتاب اأبدعته يد العناية، فكانت الأ�ضجار كلمات، 
والزروع حروفها، والأزهار نقًطا، والأثمار �ضكاًل، فتوحي اإىل الناظرين ما توحي 

من حكم بالغة واآيات ناطقة.

حدائق احليوانات والنبات كتب م�ضطورة، واآيات منظورة، وعلوم م�ضفوفة، 
وحكم مبثوثة، ولقد عجبت عند زيارتها، واأملت مل�ضاهدتها؛ اإذ مل اأر اإل ت�ضييد 

مبانيها، وتزويق ق�ضورها، وتنميق نقو�ضها.

النبات  اأو�ضاع  وتنظيم  ف�ضائلها،  كرتتيب  احليوانات  و�ضع  ترتيب  اأما 
كرتتيب اأنواعها فلي�س له فيها اأثر، فقلت: اإًذا ل ي�ضتفيد طالب العلم من هذه اإل 
ا�ضتفادة اجلاهل من حقله، ولقد قراأت ما ُكتب عليها فلم اأر اإل اأ�ضماء اإفرجنية، 
واأعالًما اأمريكية فبكيت على العلم واأهله، وال�ضرق و�ضاكنيه، وقلت: اإذا مل تكن 
َمة، رتبت اأو�ضاعها، ونظمت �ضفوفها،  ُحًفا مطّهرة، فيها كتب َقيِّ هذه احلدائق �ضُ
جنعة الواردين وهداية القارئني فما نَْفُعها اإًذا للطالبني؟ َبَكْيُت على العلم و�ضياعه، 
ورائحة  ُموَدَعة طبية  فيه  حِلَكم  امل�ضريني،  قدماء  يعبده  الب�ضنني كان  وقلت هذا 
عن  تنوب  ق�ضوره  ال�ضف�ضاف  وهذا  كتب،  ثنايا  اإل يف  اليوم  ُعِرَفت  هل  ذكية، 

حثالة: رديء كل �ضيء، وما ل خري فيه. )م(.  )1(
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الكيناء يف خوا�ضها، وهذا الكرب وال�ضري�س ذو منافع طبية للمعدة وقّوتها اأف�ضل 
من كلِّ ما َحَوْته املخازن امل�ضحونة اأدوية غريبة عن بالدنا، وعليه اأقرتح ثالثة اأمور:

بعلمائها  ال�ضتعانة  مع  ا  علميًّ تنظيًما  والنباتات  احليوانات  حدائق  تنظيم   )1(
نبات  كل  خوا�س  وتكتب  العلم،  مقت�ضى  على  لينظموها  بها  اخلا�ضني 
وحيوان على لوحة بجانبه، وتذكر �ضلته مبا قبله وما بعده يف الو�ضع باألفاظ 

عربية �ضحيحة.
توجيه اأنظار من�ضئي الكليات واملدار�س الأهلية اإىل هذا الأمر، حتى يروا   )2(
التالميذ يف كل اأ�ضبوع �ضاعة هذه املناظر بطريق علمي، واأن ين�ضئوا اأمكنة 

لذلك الغر�س، على املُو�ِضع َقَدُره، وعلى املُْقرِت َقَدُره.
النظر يف األفاظ العامة يف �ضائر اأنحاء الُقْطر امل�ضري، وو�ضعها يف قوامي�س،   )3(
اأكرث ما يف القوامي�س العربية علمه  اأن  ون�ضرها بني املتعلمني ليعلم القوم 
علمته  وهذا  متحي�ضه،  بعد  ويقرءوه  يكتبوه  اأن  ي�ضتنكفون)1(  فال  اآباوؤهم، 
األفاظ  ومعظم  لقليل،  اإنه  ولعمري  الألفاظ،  يف  الدخيل  نبذ  ثم  بنف�ضي، 
َحاح. الأمة امل�ضرية، اأو 95 يف املائة عربية ف�ضيحة ي�ضجد لها �ضاحب ال�ضِّ

ي�ضتنكفون: ي�ضتكربون. )م(.  )1(



يتحّدث النا�س اليوم يف الوطن والدين، وا�ضتبدال الأّول بالثاين حديًثا 
نقل عن )الجبت(. ونرى للقوم ُحْكًما عليهما منظوًرا فيه لبع�س الوجوه، وذلك 
�ضرى لأوربا ولل�ضرق مما اأذاعته فرن�ضا يف اأقطار املعمورة: باأل دين لها، واأن ال�ضرف 

ي عن دعوته)1(. كل ال�ضرف يف حّل ربقته والتف�ضّ

َحا، ثم نحكم حكًما  �ضِ احلكم عليهما ي�ضتدعي متحي�س معنييهما حتى َيتَّ
ثابًتا، اإذ احلكم على املجهول َداأُْب العامة، فنقول:

الغنم،  ومربط  الإقامة  منزل  اللغة(:  يف  و�ضكونها  الطاء  )بك�ضر  الوطن 
وجمعه مواطن، ويقال: وطن الرجل به يطن واأوطن به واأوطنه ووطنه وا�ضتوطنه: 

اأي اتخذه موطًنا، هذا ما يقوله علماء اللغة العربية.

مل  وميجدونه  بالدين،  الوطن  ي�ضتبدلون  الذين  اأن  يعلم  اللبيب  والقارئ 
يريدوا املعنى اللغوي، واإن اأردنا ما يف الوطن من منازل وم�ضاكن ومناظر واأودية 

ي عن دعوته: التخل�س منها. )م(. التف�ضّ  )1(

 الف�صل ال�صاد�س 
الوطن والدين



 نه�سة االأمة وحياتها
148148

ًدا، وتخ�ضع له القلوب، وتعنو)1(  وحقول، فلي�س يف ذلك ما تخّر له الأعناق �ُضجَّ
له الوجوه، وهذا ال�ضاعر يقول:

ِباأَْر�ٍش ا  اأَْر�سً َواِجٌد  �سَواَهاَفاإِنرََّك  َنْف�ًسا  ْد  َتِ مَلْ  َوَنْف�ُسَك 

ويقول الآخر:

بَبْلَدٍة َعزرَّ  ْزَق  الرِّ ْيَت  َراأَ املَْطَلُبواإذا  يَق  َي�سِ اأن  فيها  وَخ�ِسيَت 
الف�سا وا�سعُة  اهلِل  فاأر�ُش  واملغرُبفارحْل  �سرُقها  ا  وعر�سً طواًل 

فلن يطاأطئ النوع الإن�ضاين راأ�ضه ويتنزل من �ضماء عظمته فيمجد حجارة 
نفو�س  لذوي  رموًزا  ين�ضبها  اإمنا  ذكرها  ولئن  ل،  َمَدًرا)2(.  اأو  طيًنا  اأو  حديًدا  اأو 
هو  ما  وال�ضجاعة  واحلكمة  والعلم  واجلمال  ال�ضفات  من  لهم  واإّن  عنده،  عزيزة 
ِمْنَواِلِهم)3(، ومزج  اآثارهم، و�ضنع �ضورهم، وال�ضري على  حقيق بتقليدهم وحفظ 
اأو ارحتل حتى ي�ضبح ن�ضخة جديدة لكتاب  اأينما حّل  حبهم ب�ضعوره ووجدانه 
نف�س ذاهبة من نفو�س اآبائه الذين تربى يف حجرهم، ون�ضاأ يف ديارهم، وا�ضتمطر 
املعنى ل  هذا  الوطنية  اإن  األ  ودرج يف طرقهم،  اأنهارهم،  من  و�ضرب  ب�ضمائهم، 
�ضواه، وهو الذي يعنيه اأولئك القائلون من الفرن�ضيني وغريهم. فهو على التجّوز 

من اإطالق ا�ضم املحّل على َمن َحلُّوا فيه.

تعنو له: تخ�ضع له. )م(.  )1(
املََدر: قطع الطني الياب�س. )م(.  )2(

ِمْنَواِلهم: ن�ضقهم. )م(.  )3(
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اأما الديانات: فاإنها اإذ تنزلت على قلوب بع�س العباد راأت اأن كلَّ طائفة 
ن�ضًخا  واأ�ضحوا  اآثارها،  وقّد�ضت  جدودها،  عظمت  مكانًا  اأوطنت  النا�س  من 
جديدة لنفو�س اآبائهم بالتقليد والأعمال بني الإعظام والإجالل، فتقاطعت الأمم 
بالتع�ضب الأعمى، وراأوا اأن كل فريق يحتقر الآخر؛ اإذ يرى النا�س كلهم عبيد 
قومه، وخدم ع�ضريته التي يعرف من �ضفاتها اأكملها، ومن مزاياها اأ�ضرفها، وهو 
حمجوب عن مزايا من عداها، فدعت الديانات النا�س اإىل ح�ضر �ضفات اجلمال 
والعّزة والكمال وال�ضجاعة والقوة والكربياء والف�ضيلة والرحمة والنتقام والعلم.

َهْيَبة يف واحد  النفو�س  �َضْطَوة، ويف  القلوب  لها على  وباجلملة، كل �ضفة 
اإىل  ال�ضفا�ضف وال�ضور والتماثيل  النا�س عن هذه  املاّدة حتى يرجع  خارج عن 
املاّدة، مقّد�س عن ال�ضور، ولئن كان يف بع�س الديانات �ضور  واحد خارج عن 
النظر  النا�س  ليغ�ّس  واإيقاظ جلماله  ل�ضفاته،  وتلميح  عليه،  وعنوان  له،  رمز  اأنها 
عن تلك امليزة التي اتخذوها، ويرجعوا عن عبادة الآباء اإىل عبادة من يرجعون 
اإليه بعد املوت. يتعاىل عن هذه املادة، ويتقّد�س عن ال�ضور، واإمنا هي له رموز، ل 

لالأرواح الغابرة.

فللعامة  والآداب،  الأخالق  حما�ضن  النا�س  تعلم  الديانات  اأخذت  ثم 
باإخافتهم من النار وترغيبهم يف اجلنة. وللخا�ضة بت�ضويقهم اإىل جمال ذلك الذي 
فوق املادة، وملء قلوبهم بحّبه باإح�ضار �ضفاته الكمالية فيه، ودر�س هذا العامل 
ا،  زاد حبًّ علًما  زاد  �ضمائله، وكلما  له معرفة كثري من  يت�ضنى  در�ًضا مدقًقا حتى 
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واأ�ضبح النا�س كلهم اإخوانه ل عبيده وعبيد اآبائه. هذا ممل ما عليه الديانات 
من  غريه  ول  الإ�ضالم  حما�ضن  تعداد  مقام  يف  ول�ضت  و�ضعها،  اأ�ضل  بح�ضب 
الأديان، ولي�س لنا هّم الآن مبا يفعله بع�س من قاموا مبا ينايف هذا الأ�ضل يف كل 

دين؛ اإذ غر�ضنا معنى الوطن والدين. 

فلنبحث الآن عن حالنا نحن امل�ضريني ووطنيتنا وديننا.

اأنواع:  ثالثة  الوطنية  اإن  فنقول:  بالدين،  الوطنية  ن�ضتبدل  اأن  قوم  يريد 
فالأوىل:  بالعلم.  ممزوجة  واأخرى  باللغة،  ممزوجة  واأخرى  بالدين،  ممزوجة  وطنية 
يف  الفاطمية  وطنية  وهكذا  القدمية،  وامل�ضرية  واليابانية  ال�ضينية  الوطنية  هي 
القرن الرابع واخلام�س وال�ضاد�س، التي ل تزال اآثارها ماأثورة يف اأنا�ضيد ال�ضوفية 
واأعالمهم، وبرازخهم وحفالتهم و�ضمائلهم وِحَلق ِذْكِرهم، وهي جميعها من اآثار 
الفاطميني وطرق ا�ضتعمارهم وفتوحهم، ولقد اأ�ضبهت وطنية اليابان. اأمل تر اإىل 
ا اهلل امللك اإن جندنا  قائدهم يف حرب الّرو�س، اإذ اأر�ضل اإىل امليكادو، يقول: »َحيَّ
هم الغالبون، واإن اأعداءنا هم املهزومون، واإن اأرواح اآبائنا لهم لنا�ضرون«. ولأذكر 
القارئ مبعنى الوطنية، وهي ذكرى اأرواح الآباء، وهي بعينها نداء النا�س لأرواح 

من يف القبور لال�ضتغاثة وال�ضتعانة.

ولعمري اإن هذه املظاهر حتدث يف النفو�س َحْد�ًضا وتخميًنا، اإن ديانات الأمم 
ُدون الآباء متجيًدا  القدمية كانت واحدة، فهذه اليابان وال�ضني وقدماء امل�ضريني مُيَجِّ

ا، ولهم ات�ضال بال�ضم�س. دينيًّ
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اأمريكا  واأهل  ال�ضم�س،  اأبناء  واليابان:  ال�ضم�س،  ابن  معناه:  ففرعون 
ال�ضم�س  يعبدون  كانوا  �ضباأ:  واأهل  لها،  وي�ضجدون  يعبدونها  كانوا  الأ�ضليون: 
الرباهمة  ديانات  من  �ُضرقت  اأ�ضراًرا  للفاطميني  اأن  فليعلم  وهكذا.  والكواكب، 
والبوذيني عبادتها بال�ضر والتوجه القلبي، ومزجها باأرواح الآباء والأجداد. والثانية: 
الوطنية العربية للجاهليني قبل الإ�ضالم. والثالثة: وطنية اأوربا، وخ�ضو�ًضا فرن�ضا.

اأما وطنية العرب: فهم كما قال )�ضديو( كانوا يجتمعون يف �ضوق ُعَكاظ 
بال�ضعر  للمفاخرة  وعرفات(؛  مكة  قرب  اأ�ضواق  )ثالثة  املجاز  وذي  ة  واملََجنَّ
م�ضية  مي�ضي  �ضجاع  اأمامها  يقوم  النفو�س،  على  التحكم  من  خالية  حمافل  يف 
املتكربين، والأب�ضار له خا�ضعة حتى يقف على مرتفع من الأر�س، فين�ضد وهم 
من�ضتون ق�ضيدًة ترفع قبيلته اإىل حني، وكان البيت الواحد رمبا رفع قبيلة وخف�س 
مُنرَْي، وهذا الأع�ضى بكلمات قالها  اأنف الناقة وبني  اأخرى كما يف حكاية لبني 
باأبناء  اأيام  َجت بناته كلهن بعد ب�ضعة  يف املحلق العربّي: ال�ضعلوق يف القفر ُزوِّ

الأ�ضراف، وذلك بقوله:1 2 3

َكِثَيٌة ُعُيوٌن  الَحْت  َلَقْد  حت��ّرُقَلَعْمِري  َي��َف��اع)1(  يف  ن��اٍر  �سوِء  اإىل 
َطِليانها)3( ي�سْ ملقرورين)2(  واملحّلُقت�سّب  الندى  النار  على  وباَت 

َيَفاع: ما ارتفع من الأر�س واجلبال والرمل وغريها. )م(.  )1(
َمْقرورين: �ضاعرين بالربد. )م(.  )2(
ي�ضطليانها: ي�ضتدفئان بها. )م(.  )3(
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والأجداد،  الآباء  وذكر  وال�ضعر،  واملفاخرة،  الأ�ضواق،  تلك  فكانت 
والأح�ضاب والأن�ضاب، والكرم، تخليًدا لتاريخهم، وجمًعا للغاتهم التي تفّرقت، 
بالذهب  اأعجبتهم كتبوها  ق�ضيدة  اأي  ثم  اأخرى،  لغة  قبيلة  تفهم  تكد  حتى مل 
على نفي�س ال�ضتور، ثم علقوها على الكعبة ليّطلع الأبناء على اآثار الآباء، كمعلَّقة 
امرئ القي�س واحلرث بن ِحلَِّزة، وعنرتة، وَطَرَفة، وعمرو بن كلثوم املتوفى �ضنة 622م 
وهي �ضنة الهجرة فا�ضتبدل الإ�ضالم تلك الأ�ضواق واملفاخرة باحلج، ونزل يف القراآن: 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ژں 

ہژ ]البقرة/ 200[، فهذه هي الوطنية املمزوجة باللغة.

اأما وطنية اأوربا وفرن�ضا خا�ضة، فهي واإن كانت ُمزجت باللغة، فقد دخلتها 
ف�ضميناها  واحلروب،  والإقدام  ال�ضجاعة  مع  والكت�ضافات  والخرتاعات  العلوم 

ذات العلوم.

يف  الف�ضل  اأرجاأنا  وقد  القارئ،  و�ضاآمة  الإطالة  خوف  الرياع  وقف  وهنا 
احلكم اإىل غد، وهو قريب.



املمزوجة  اأنواع:  ثالثة  الوطنية  اإن  وقلنا  وتعريفهما،  والوطن  الدين  ذكرنا 
بالدين، واملمزوجة باللغة، واملمزوجة بالعلوم، وهذه هي اأق�ضام الوطنية فيما و�ضل 
لهذا اجليل: من علوم الأوائل والأواخر، ونحن الآن يف مقام الختيار، فاأّي هذه 

نتخذ؟

الوطنية الأوىل: منبوذٌة ملزجها بالدين، وهو الذي نَفرُّ منه فرارنا من الأ�ضد. 
والثانية: وهي وطنية اللغة. فال ندري اأي الآباء نتخذ، وباأي اللغات نتكلم؟ فهل 
نتخذ قدماء امل�ضريني اآباء، ونتنا�ضخ اأرواحهم، وُنَعربِّ بلغتهم، وهم الذين در�ضت 
اأم  ظهرانَْينا،  بني  املقيمني  الفرن�ضاويني  بع�س  اآباء  اأم  لغتهم،  وجهلت  معاملهم، 
الإنكليز، اأم الأملان، اأم الرتك؟ وما ن�ضبة �ضكان هذه الأمم جمعاء يف ديارنا ببالغة 
عّد اأ�ضابع اليدين من الألف. واأبناء امل�ضريني القدماء �ضاروا من العرب اأخالًقا، 

واآدابًا، ولغة واآراء، وعقوًل.

 الف�صل ال�صابع 
َنا على الدين ِحْر�صُ
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واإن ا�ضطلحنا على اأ�ضالفنا العرب، فباأّي لغة يكون؟ ل ريب اأنها العربية، 
فمن لنا باأ�ضواق عكاظ، وذي املجاز، ومنة، وامرئ القي�س، وعنرتة، واملعار�س 
العلمية، واملوؤمترات كما كان العرب يفعلون؟ واأين تلك التماثيل اجلميلة، وال�ضور 
با�ضا  واإبراهيم  اأخالقهم؟  بها  تتمثل  حتى  فرن�ضا  تفعل  كما  تقام  التي  البديعة 
ولزوغلي غري كاِفَينْي. وديل�ضب�س لي�س له حفالت تقام يف )بورت �ضعيد(. ولئن 

اأقيمت فللفرن�ضيني.

اأننا �َضُنِتّم ذلك كله يف ربع قرن، ونعاهد الدول جمعاء على  ولئن �َضّلْمَنا 
اأن ين�ضلخ من دينه ووطنه ومفاخر اآبائه ُكلُّ من دخل ديارنا، ويتكلم بلغتنا على 
يف  ف�ضرتى  واملغول،  والهند  العجم  اإىل  الإ�ضالم  ونك�ضح  لنا،  دين  األ  �ضريطة 

�ضنة 1930 الفرن�ضي امل�ضري يفخر بقول عنرتة:
ولل� اللُُّحوُم  ْيِ  وللطرَّ النُُّفو�ُش  ال�سَلُبِلَ  الة  وللخيرَّ الِعظاُم  �َوْح�ِش 

فيقف الإنكليزي امل�ضري مفتخًرا معجًبا بقول امرئ القي�س:1 2
ِذْكَرى حبيٍب ومنزِل َنْبِك من  َفَحْوَمِل)1(ِقَفا  ُخوِل  الدرَّ بَْيَ  اللَِّوى  بِ�ِسْقِط 

فيقوم الأملاين امل�ضري وين�ضد مفتخًرا بقول حامت الطائي:
وَراِئ���ُح غ��اٍد  امل���اَل  اإنرَّ  ْكُراأم����اِويُّ  وَيْبَقى من املاِل االأحاديُث والذِّ

ُخول، وَحْوَمل: مو�ضعان �ضرقي اليمامة زمن ال�ضاعر اجلاهلي امرئ القي�س. )م(. الدَّ  )1(
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بياين اإذ يقول: فيقوم الإيطايل امل�ضري مفتخًرا بالنابغة الذُّ

يعي� اأن  َي�����اأُْم�����ُل  ْهاملَ��������ْرُء  رُّ َي�سُ م��ا  َعْي�ٍش  وُط���وُل  ��َش 
��ُت��ُه وَي��ْب��� ��ا���سَ هَت���ْف���َن���ى َب�����سَ ُم��رُّ الَعي�ِش  ُح��ل��ِو  َب��ْع��َد  �قى 
َه��َل��ْك��� اإْن  ب���َي  ���س��اِم��ٍت  هَك���ْم  َدرُّ هلِل  وق�����ائ�����ٍل  ������ُت 

فيقف املجري امل�ضري يقول مفتخًرا بقول الأ�ضبط بن ُقَرْيع ال�ضعدي:

ِبِه  اأََت���اَك  ما  الَعْي�ِش  ِم��َن  َنَفَعْهواْق��َن��ْع  بَعْي�ِسِه  َع��ْي��ًن��ا  َق���ررَّ  َم���ْن 
َجَمَعْهق��د ي��ج��م��ُع امل����اَل َغ���ي اآَِك���ِل���ِه َم��ْن  َغ��ْيُ  امل��اَل  وي��اأك��ُل 
اأن ��َك  َع��لرَّ ال��ف��ق��َي  ُت��ه��َي  َرَفَعْهوال  َق��ْد  ْه��ُر  وال��درَّ َي��ْوًم��ا  َت��ْرَك��َع 

ولئن �ضّلمنا اأن ذلك كله كائن، واأن الديانات قد حُميت من ديارنا ووطنيات 
َيْت من األواح �ضمائرهم  القوم ومفاخرهم و�ضعر �ضعرائهم، وحكمة حكمائهم حُمِ
وحّلت حملها ال�ضبغة العربية يف �ضنة 1930، فهل نعجل بنبذ الإ�ضالم من الآن؟ 
اأولي�س هذا اجليل ياأخذ يف الدمار والنقرا�س والأخالق الفا�ضدة يف تلك املّدة.

لتمالأ  الأوطان؛  وذكر  بالآداب،  �ضعوبها  تعّد  اليوم  اإىل  اأوربا  اإن  قوم:  يا 
فهذه  الدين،  ال�ضتغناء عن  درجة  اإىل  بعد  ت�ضل  الأفئدة جماًل وحكمة، ومل 
اإنكلرتا واأملانيا والرو�ضيا ل تزال تعّد نف�ضها قا�ضرة عن الكمال حتت حياطة الدين.

ولئن رفعنا نفو�ضنا، وا�ضتكربنا عن الإنكليز الذين هم حتت و�ضاية الدين 
القوم  الفرن�ضاويني، فهل وقف  و�ضاوينا  واأحّد فكًرا،  نظًرا  اأ�ضمى منهم  اإننا  وقلنا 
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األي�س فيهم جمعيات تبحث الآن عن دين لهم: اإما الن�ضرانية  عند هذا احلد؟ 
كما يقول ال�ضيوؤ�ضوفيون منهم، اأو العقلية كما يقول الفال�ضفة، وعميدهم يف ذلك 

رئي�س اجلمهورية احلايل لعلمه باأنها �ضتنقر�س اإذا مل تعمد بدين.

ولئن �ضلمنا اأن فرن�ضا غلبت حكماءها وم�ضحت الأديان، اأفلي�ضت ال�ضور 
والتماثيل املع�ضوقة لنفو�س اأبنائهم املذكورة يف اأنا�ضيدهم املقامة لها احلفالت هي 

عبادة من اأنواع العبادات.

ولئن �ضارت قرنًا اأو قرنني لت�ضبحّن تلك ال�ضور معبودات اأ�ضّد من الآن. 
ول ي�ضتغربّن القارئ قويل عبادة، فال يعترب اأرباب الأديان العبادة الظاهرة اإل متى 
عبادة  �ضّر  وما  اأخالقه،  على  وال�ضري  اهلل،  وهو  املعبود،  �ضفات  اإىل  القلب  توجه 
الإ�ضالم اإل ع�ضق الإله وحبه والعمل باأخالقه التي فوق �ضفات الب�ضر، فرجع 
الأمر الآن اإىل اأن الوطنية على اأي �ضكل: ا�ضتبدال العبادة بعبادة، ون�ضخ دين 
بدين، ولذلك ترى كثرًيا من الأمم اختلط عليها الأمر فقالت بوحدة الوجود ومل 
الب�ضر،  اأ�ضعف  فما  يلقنونها،  التي  ال�ضفات  املخلوق وخالقه ل�ضتباه  تفرق بني 
فكلهم خا�ضعون �ضاجدون عابدون اإن مل يكن لإله مقّد�س عن املادة فللوثنية، 

ولن ينفك ب�ضر عن عبادة اإما رّب، واإما َوَثن.

واإل  نرتكه،  ثم  نن�ضبها،  حتى  ف�ضرًبا  الأوثان  ْبَنا  نَ�ضَ الإ�ضالم  تركنا  فاإذا 
اأ�ضبحنا كالغراب قلد احلجلة فاأ�ضبح اأعرج ممقوًتا.
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الكاتب  ها هو  ناعق)1(،  تتبعوا كلَّ  الأمم، ل  اأمة �ضحكت من جهلها  فيا 
الياباين يقول عند الكالم على موؤمتر اليابان: »اإن اليابان م�ضكينة فقرية، مِلَ مَلْ 
تتهذب؟ فحق لنا اأن نختار ديًنا«. ثم جامل فرن�ضا، فقال: »واإن فرن�ضا حازت الأدب 
ِت الِف�ضال حتى  وتهذبت فا�ضتغنت عن الدين، فهل نحن اأرقى من اجلميع )ا�ضَتنَّ
الَقْرَعى()2(، اأم ندع الدين لالآباء والعجائز، فتمتلئ الأدمغة باخلرافات والتع�ضب 
الأعمى؟ اأولي�س الأجدر بنا اأن نقراأ الدين على وجهه حتى يتحاّب النا�س، اأم 
اأم تقولون  يزالون حتت و�ضايته؟  الدين ماملة لالأجانب، وهم ل  تريدون خلع 
الإ�ضالم دين تع�ضب فلماذا ل ُتِعريونَه التفاتًة حتى تخل�ضوه اإن كان ذلك؟ األ 
يعلمون اأن الأمة التي ل دين لها ول اآداب ت�ضبح خائنة، وتنتزع الثقة من بني 
اأنت�ضبه بفرن�ضا ونحن لي�س فينا ع�ضرة يف املائة يكتبون ويقرءون، ولي�س  اأفرادها. 

عندهم اثنان يف املائة مّردين من الكتابة؟

على  �ضحٌك  ذلك  اأن  واعلموا  ال�ضعيفة،  امل�ضكينة  ِتكم  اأُمَّ يف  اهلل  ُقوا  فاتَّ
العقول وجهل باأحوال العمران، وَخَوٌر)3( يف ال�ضيا�ضة، و�ضالل يف الفكر، األ اإن 
عاقبة الأمر اأن ن�ضبح ول دين لنا ويتم�ضك القوم بلغاتهم، واأديانهم، ووطنياتهم، 
واأخالقهم، ويرتفعون عليكم يف دياركم، ووطنكم يف نظرهم اأحقر من اأن ينت�ضبوا 

ث. )م(. ناعق: �ضائح، اأو متحدِّ  )1(
ال حتى الَقْرعى: ي�ضرب مثاًل ملن تعدى طوره وادعى ما لي�س له. )م(. ا�ضتنَّت الِف�ضَ  )2(

َخَور: �ضعف. )م(.  )3(
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اأنتم، وُهْم ُهْم، وكلُّ حزب مبا لديهم فرحون، فاأنتم تخلعون لبا�ضكم  اإليه، واأنتم 
وهم يلب�ضون، واأنتم تكفرون وهم يوؤمنون.

اأ�ضركنا  فاعتربوا يا قوم، فلن ين�ضلخ الإجنليزي والأوربي عن وطنيته، ولو 
األف �ضرك، وُحِرْمَنا مكة، وكفرنا بالأنبياء اأجمعني.



ل�ضان  على  جعلناه  ووثنّيته،  وتدّينه  الإن�ضان  اأحوال  يو�ضح  مقال  هذا 
اجتمعت  ثم  تقومي،  اأح�ضن  يف  ف�ُضّويت  ُخلقت  الإن�ضان،  اأيها  تقول:  احلكمة 
حّب  يف  )اأ�ضرع(  بهدل  وكلٌّ  الأر�س،  من  منف�ضلة  اأماكن  ي�ضكنون  جماعات 
بل  والديار،  بالأطالل  ل  فَتَغزَّ وموارده  وطرقه،  وم�ضالكه،  غدرانه،  وع�ضق  وطنه، 
مذكور يف  وهذا  فيها،  ينبت  اأو  يدّب  مما  وال�ضبح  والوعر،  الوحو�س  فذكر  تغاىل 
اأ�ضعارك، ماأثور يف اأخبارك ثم رفعتك عن هذه الطبقة اإىل ما هو اأرّق واأجمل، وهو 
تقليد الآباء والتمثل باأخالقهم وعلومهم واآثارهم، فن�ضبت لهم الأ�ضنام وال�ضور 
والتماثيل، اأو ل يذكر الإن�ضان اأنه اإذا رّقت طباعه، وجملت اأخالقه، وتعاىل عن 
املادة والأحجار، رفع راأ�ضه فارتقى اإىل كامل ال�ضفات واجلمال يف اأ�ضرف نوع وهم 
اآباوؤه، فرمز لها ب�ضور متثلها حتى كان لليونان اآلهة كثرية كاآلهة اجلمال، واإله البحر، 

واإله الرّب واحلّب واحل�ضد، وما ذلك اإل ما َوِرُثوه عن الآباء يف الأع�ضر الغابرة.

ا مما ذكروا به فعبدوهم، وهكذا للعرب  تذكروا مزاياهم، فمثلوهم، فن�ضوا حظًّ
ُوّد و�ُضَواع وَيُغوث وَيُعوق ونَ�ْضر، وال�ضفا واملروة وغريهم، وهم كانوا اأقواًما �ضاحلني 
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ًفا)2( اإليهم، وهذه اأرقى ما و�ضلت اإليه اأيها الإن�ضان.  اب)1( َتَزلُّ فاتخذوا لهم الأَنْ�ضَ
اأولئك  واأرقاهم  بعد جيل،  اآلهة عبدتهم جياًل  قالت احلكمة: وكم لك من  ثم 
ِدك من الرذائل، اأمل تر كيف عبدت النجم  املذكورون تبًعا لرقيك عن املادة وَتَرُّ
ال�ضبعة  الهياكل  وبنيت  بالأ�ضنام  لهم  رمزت  ثم  واملالئكة،  والقمر  وال�ضم�س 
للكواكب ال�ضبعة ال�ضيارة التي ظهر اليوم اأنها تقرب من خم�ضمائة اكت�ضفت يف 
هذا الع�ضر، ثم تنزلت بعبادة الأ�ضنام النائبة عن املالئكة والكواكب؟ فقل يل 
اأيها الإن�ضان: األ�ضت بعد ذلك رفعتك اإىل الآباء، واآرائهم، واأرواحهم، فذكرتك 
املقارنة  قراأت  ولعلك  وامللك؟  الإن�ضان  نوع  بني  لك  اأقارن  و�ضرت  بخاللهم، 
املذكورة يف كتاب ال�ضهر�ضتاين بني امللك والإن�ضان، ومزاياهما، واملفا�ضلة بينهما، 
ولعلك تعرف اأن ال�ضابئني عبدوا الكواكب واملالئكة، وزعموا اأن الكوكب رمز 
للملك، وتنزل قوم فقالوا: ال�ضنم رمز للكوكب، اأمل اأخرجك من هذا كله اإىل 
مَتَثُّل اآبائك واأجدادك وهم اأقرب اإليك من كوكب ل تفقهه، وملك مل تعرفه ومل 
ووطنك،  ومتاثيلك  َوِرك  و�ضُ باآبائك  تت�ضامخ  كله  هذا  مع  واأنت  �ضيًئا؟  عنه  تقراأ 
حت�ضر  فتارة  مكانة،  واأرفعهم  منزلة  واأ�ضماهم  مقاًما،  النا�س  اأرقى  نف�ضك  وتعّد 
اأهل وطنك فرت�ضل ناًرا حامية على اأمم ممن جاوروك، واآونة تاأخذ العهد وامليثاق 
على جريانك، وحتاربون غريكم، وت�ضمى هذه )جمعية التنا�ضر باملعاهدة(، ولك 
ِحُدون،  اهر روؤ�ضاء القبائل وملوك الدول وَيتَّ جمعية اأخرى ت�ضمى )بامل�ضاهرة( َيَت�ضَ

ب« وهو ما كان ُين�ضب لُيعبد من دون اهلل. )م(. الأَنْ�ضاب: جمع »نَ�ضْ  )1(
بًا. )م(. تزلًفا: تقرُّ  )2(
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حتاربون  وقد  ح�ضاب،  ول  ح�ضر  اأّل  لعتقادهم  وعدوانًا،  ظلًما  �ضواهم  ويقاتلون 
قوًما فتتخذونهم عبيًدا اأو تقاتلون بهم �ضواكم، وهذه جمعية )ال�ضتعباد(، واآونة 
َتتَّحدون باللغة، وتقاتلون من ل يتكلمون بلغتكم، وهذه ت�ضمى جمعية )اللغة(، 
وطوًرا تتعا�ضدون لأنكم اأبناء رجل واحد، فلما راأيت ظلمك تاوز احلّد فاأ�ضبح 
فاأنزل  ا،  �ضويًّ �ضراًطا  يهديك  اأن  ربي  دعوت  بع�ًضا،  بع�ضهم  يلعن  ِفرًقا  النا�س 
املعبود  اإن  وقالوا:  قلوب خوا�ّس من عباده فجاءوك  والوحي على  الر�ضالة  لك 
اأتعبدون ما  َمْرُبوُبون)1( مقهورون،  فوق الأ�ضنام والكواكب والآباء، وكل هوؤلء 
اأبناء الأمم املتقاطعة وتعاونوا  تنحتون، واهلل خلقكم وما تعملون، فتعارف اإذ ذاك 
اإىل  النا�س فرجعوا  فاختلف  متتابعون  واأنبياء  متنا�ضقون،  ر�ضل  ثم جاء  وحتاربوا، 
ما  وتدبروا  بربهم،  واآمنوا  اإخوانهم،  وو�ضلوا  بهديهم،  واهتدوا  والتدابر،  التقاطع 
وعظمت  اأخالقهم،  فح�ضنت  متقابلني،  �ضرر  على  اإخوانًا  وكانوا  اإليهم،  اأوحي 
اأعمالهم، ثم اأعر�ضوا وا�ضتكربوا ا�ضتكباًرا ف�ضاروا اأحزابًا ومتّيزوا طرائق، وتدابروا 
حزائق)2(، واأُلب�ضوا �ضيًعا، وذاق بع�ضهم باأ�س بع�س فاأ�ضبه يومهم اأم�ضهم، فهم يف 
دياناتهم متفّرقون تفّرقهم يف اأوطانهم، ثم راأيتك اأيها الإن�ضان بعد ذلك راأيت اأن 

ترتّد اإىل الوطنية فها اأنا �ضرحتها لك.

واعلم اأنك م�ضكني جهول مقهور، لبد لك من دليل تقلده، وهاٍد يهديك، 
اإن مل تد لك مثاًل حتذو حذوه فال حياة لك ول علم.

َمْرُبوُبون: مملوكون. )م(.  )1(
حزائق: جمع »َحِزيقة« وهي اجلماعة من كل �ضيء. )م(.  )2(
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وال�ضعراء،  وال�ضجعان  الآباء  رمز  لك  لرتمز  وال�ضور  التماثيل  ُتَهيِّئ  اأراك 
بتماثيل جميلة، و�ضور بديعة، �ضوف يعيدها بعد حني، على اأنك تقف عند هذه 
التماثيل وتتذكر اأو�ضاف اأ�ضحابها. اأََما تعرف يا اإن�ضان اأن هذه هي العبادة بعينها، 
وكم من فتى يتمثل خيال ال�ضاعر يف يقظته تارة، ويف منامه اأخرى، وليتدّرجّن مع 
الأجيال كاأنه من جربيل اأو ميكائيل، وليعبدنه عبادة اجلاهلني، ثم لت�ضكوّن من 
ة اأخرى، وهكذا لتعي�س بني ذهاب واإياب،  التدابر والتقاطع فرتجع اإىل الر�ضل َكرَّ
�س عن  واأخذ وعطاء ما بني ربك والوثن، والغيب وال�ضهادة، فبينما تهرب من مقدَّ
املادة م�ضيطر على العامل، اإذا اأنت انتزعت من خيالك �ضورة حكمائك و�ضهدائك 
و�ضجعانك فتذكرتهم كاأنك تراهم، ويا ح�ضرة عليك، اإنهم ل يرونك تتمثل هذه 
ال�ضور، وتهند�س �ضكلها وترّوق رق�ضها مبا تراه مواتًيا لأخالق امل�ضّورين – بفتح 
ُبو بتمثالك، وَتَذرك الأيام لُتْفَت بالأ�ضنام، ثم تن�ضى  الراء – فتهيم بخيالك، وَت�ضْ
اأولئك الأرواح فتعبد الأ�ضباح، اأََوَل تذكر يا اإن�ضان بني الفر�س، عبدوا اهلل ورمزوا 
عبادة  من  ونوًرا  ناًرا  اقتب�ضوا  مبا  فلطف وجدانهم  بالنار،  ول�ضطوته  بالنور،  جلماله 
ال�ضابئني العا�ضقني جلمال الكواكب، ثم جاء اآخر حكمائهم فابتدع بدعة وقال: 
اإله، ول حياة بعد املوت«، فاأحاطت بهم خطيئتهم وذنوبهم فَهَوْوا اإىل مكان  »ل 
�ضحيق، وا�ضطرب امللك ففتح الإ�ضالم ديارهم وا�ضتبدلوا الكفر بالإميان، فانظر 
كيف كانوا متمدينني ثم كفروا فتدينوا، وعلى ذلك جرت دولة اليونان، وكانت 
لهم اآلهة متعددة فخرق �ضقراط َخْرًقا يف الدين؛ اإذ اأمرهم بالتوحيد فاأردوه �ضريًعا، 
ثم اعتنقوا مذهبه بعد موته، ف�ضاروا �ضوًطا يف احلكمة، ثم قام اآخر حكمائهم فقال: 
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»ل ف�ضيلة اإل يف الدنيا، ول اآخرة لالإن�ضان«، ف�ضقط اليونان اإىل ح�ضي�س املدنية 
ثم اعتنقوا ديًنا بعد. اإنك يا اإن�ضان �ضاأنك اخلروج من دين فترتدى �ضريًعا فتدخل 
ديًنا اآخر، وِق�ْس على هذا هذه الدول لئن عملت اأعمال ال�ضالفني لتعلمن هذا 
النباأ بهم بعد حني، ويف كّل حالة اأنت عبد مربوب ذليل منقاد. يقولون: الإن�ضان 
حيوان ناطق، واأنا اأقول حيوان عابد، مل ترتكه العبادة حلظة من عمره، فاإن كنت 
يف �ضك فاجل�س مع فرن�ضي وذم له نابليون فل�ضوف ينا�ضبك العداء، ويثري عليك 
حربًا َعَوانًا)1(. الإن�ضان لبد له من متثل ما هو كامل يف معانيه، وذلك هو اهلل عند 

املتدينني واأرواح اآباء كرام من �ضاحلي الع�ضرية عند غريهم.

ا  اأيها الإن�ضان على الطريقة املثلى: اأ�ضلح دينك واقراأه نقيًّ األ هل اأدلك 
من ال�ضوائب، يتحاّب النا�س ول يتقاطعوا، ثم وقفت احلكمة وقالت:

اعلموا  لهم:  وقل  ة  َمَدِنيَّ منهم  اأرقى  هم  الذين  امل�ضريني من كالم  حّذر 
اأن الكالم يف الديانات، والوطنيات، والتنا�ضر، وجمعيتي ال�ضتعباد وامل�ضاهرة، 
يف  اأن  تروا  اأمل  الجتماع.  علم  اآخر يف  لها كالم  الب�ضر،  من جمعيات  وغريها 
العامل قوًما يريدون حلَّ كلِّ جمعية على ظهر الكرة الأر�ضية، ويجعلون النا�س 
جميًعا اإخوانًا وَتتَّحد القوى وتنحّل الع�ضبيات، وهذه قد �ُضّكلت لها نواٍد يف اأوربا، 
ولقد قالها الذين من قبلهم من حكماء العرب وفال�ضفة اليونان، ومل يتم ذلك 
اإىل الآن، وهل يتم؟ واإذا مت ف�ضيكون لالأموال �ضاأن اآخر فتوزع الأعمال والأموال 

حرب َعَوان: هي التي قوتل فيها مرة بعد اأخرى، وهي اأ�ضد احلروب. )م(.  )1(
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على النا�س على ح�ضب ا�ضتعدادهم، ويكون للدنيا �ضكل غري هذا، واإذ ذاك ل 
ترى حربًا ول �ضربًا، ول يتفاخر الفرن�ضي ول الإنكليزي ول الرو�ضي بعظمتهم 
ول كربيائهم، واإمنا يقف اأحدهم بجانب ال�ضوداين في�ضافحه ويزّوجه ابنته، ومثل 
املفكرة،  وقلم  امل�ضورة  مبداد  الأوهام  �ضفحات  على  اخليال  كتبها  املدنية  هذه 
َهات)1(  َّ الرتُّ هذه  مبثل  �ضيغرّت  يقول:  وهو  م�ضتغرًقا،  �ضاحًكا  اإليها  ينظر  والعقل 
بعون ظاهره ويجهلون باطنه في�ضمعون  �ضعفاء العقول الذين ي�ضمعون القول فيتَّ
قول اأولئك الأقوام في�ضّدقون ول ينظرون تفانيهم يف احلر�س على الديانات اأو 
الفا�ضقة، وهذه كانت  املدنية  مما يدل على  وامل�ضاهرات  واملعاهدات،  الوطنيات، 
ت�ضمى املدنية الفا�ضلة عند اليونان وعلماء العرب، وهي الآن ت�ضمى ا�ضرتاكية اأو 

غريها فلها يف كل دولة ا�ضم.

ر امل�ضريني وقل لهم: اإذا حتققت تلك الأماين وُهدَمت  ثم قالت: األ َحذِّ
والبارود،  الديناميت  وُن�ضي  وال�ضيوف،  املدافع  وُك�ِضرت  واحل�ضون،  املعاقل 
الأموال  وُق�ضمت  والغرب،  ال�ضرق  وحتاّب  والأملانيون،  الفرن�ضيون  وت�ضافح 
ِويَّة، و�ضارت الأر�س كلها جمعية اأخوية و�ضرمت معهم اإخوانًا واأخدانًا فافعلوا  بال�ضَّ

ما توؤمرون، واإل فاإياكم اأن تكونوا �ضحكة الأمم واألعوبة ال�ضيا�ضيني اخلادعني.

هات: الأقوال التي ل طائل منها. )م(. َّ الرتُّ  )1(



ن�سح االإن�سان

اإذا  ال�ضالل  ليل  من  عليك  اأُ�ْضِفق  اأمني،  نا�ضح  لك  اإين  الإن�ضان  اأيها 
اإىل  فاأنت�ضلك  املادة  اإىل  تخلد  يتنف�س،  الهداية  �ضبح  لك  واأزّج  ع�ضع�س)1(، 
وال�ضمو�س،  الكواكب،  يف  حتملق  اأن  اإىل  فاأهديك  القد�ضّية  واملعايل  املجردات 
ببوارق  وت�ضت�ضيء  اجلهل،  غ�ضاوات  قلبك  )ت�ضتاأ�ضل(  فتقتحف  والأنوار، 
احلكمة، وكم هديتك اإىل �ضفات الكمال يف نفو�س ق�ضت، وعرب م�ضت، فاأوعزت 
ْقها بالبهاء، واجعلها متاثيل احلكمة ورموز  اإليك اأن �ضّوْرها يف قوالب اجلمال وَزوِّ
ا�ضترت  وما  اإىل حكمها  تقودك  التماثيل وع�ضقت �ضورها حتى  فاتخذت  العلوم 
عا�ضقون،  حلكمها  وكبارك  )مغرمون(  دبقون  ببهائها  ف�ضغارك  حجابها،  حتت 
وَلَكْم ن�ضيت الذكرى وعكفت على ال�ضور والتماثيل والكواكب فجاءك الر�ضل 
اأتتَّخذون  للعربانيني:  اإبراهيم  فقال  الأباطيل.  هذه  عن  وزحزحوك  واحلكماء 
اأنا فوجهت وجهي  ا  اأَمَّ ال�ضم�س؟  اأم  القمر  اأم  ا  ربًّ الزهرة  ون  تظنُّ اأم  اآلهة  اأ�ضناًما 

ع�ضع�س: اأظلم. )م(.  )1(
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ملبدعها وم�ضّورها. جاءت الديانات لتجمع القلوب وتربط النفو�س فاأتبعتها هواك 
الديانات  ِفَرًقا يف  النا�س  وفرقت  ال�ضمال،  اليمني وذات  بها ذات  فاأخذت متيل 
والأوطان، فجاءك اآخر الأديان فم�ضح الأ�ضنام، وخفف حّدة الأوطان، وا�ضت�ضغر 
املادة، وجمع القلوب على فكر واحد واحد، وهو الرجوع اإىل ذلك املقّد�س عن 
املادة، واإذ علمت اأنك �ضريع التقليد قريب الت�ضوير والنق�س حرمت عليك نَ�ضبها 

ليبقى الدين ُم�َضاِعًدا للفطرة اإىل يوم يبعثون.

خطاب اأوربا يف رقي ال�سرق

وجماملته وأن اإلسالم مسامل

اأ�ضكال  من  اآخر  �ضكاًل  اأخذت  الدنيا  الإن�ضان،  اأيها  احلكمة:  قالت  ثم 
رفعت  ال�ضرقية جمعاء  الأمم  فها هي ذي  للرتقي،  �ضريعة  دورة  ودارت  اأفالكها، 
هو  وها  احلثيث،  واإ�ضراعها  تقّدمها  من  منا�س  ول  للعلوم،  بَّت)1(  وا�ْضَراأَ روؤو�ضها 
من  اآلًفا  د  املَُتَلبِّ ثوبه  الغبار عن  ينف�س  العميق  �ُضباته  من  قام  الأق�ضى  ال�ضرق 
وهو  والغرب،  الأق�ضى  ال�ضرق  بني  و�ضًطا  الإ�ضالم  اأبناء  راأيت  ولقد  ال�ضنني، 
ُمَهْرِول لل�ضبق يف طريق الرقّي، ولقد راأيتهم ذوي �ضماحة ورزانة و�ضكون ووقار، 
ونظرت يف تعاليمهم فوجدت اأمًرا عجًبا، وجدت اأّول كتاب يف الأزهر ُيقراأ ل�ضغار 

ت عنقها لتنظر. )م(. بَّت: مدَّ ا�ْضَراأَ  )1(
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منها  اآتيكم  لعلِّي  فيها  لت  فتاأمَّ ال�ضنو�ضية،  هو  قلب  ظهر  عن  ويحفظونه  الطلبة، 
اأو َجْذَوة من نار العداوة لالأوربيني، فاإذا فيها اأن ُكلَّ م�ضلم بالغ  بخرب التع�ضب 
القراآن  يف  ُذكروا  الذين  وبالأنبياء  اإجماًل،  الأنبياء  بجميع  بالإميان  ماأمور  عاقل 
والي�ضع وذي الكفل  واإ�ضماعيل  ويعقوب  واإ�ضحق  كاإبراهيم  تف�ضياًل، وهم 25؛ 
وقلت:  هذا  ففكرت يف  نعرفهم،  ل  اأنبياء  هناك  اإن  ويقولون:  وعي�ضى،  ومو�ضى 
هذه عقيدة القوم ومن حاد عنها كفر، وحكم عليه العلماء بدخول جهنم والتباعد 
عن اجلنة. اإن هوؤلء يريدون جمع القلوب واحتاد الكلمة، وكاأن ال�ضرائع ال�ضماوية 
لة من قبلهم اأنوار طالعة تر�ضاها �ضريعتهم وتاألفها طريقتهم، واآية ذلك وا�ضحة  املنزَّ
يبلغ    عي�ضى  عن  نقله  ما  راأيت  الإحياء  كتاب  قراأت  ملا  فاإين  كتبهم،  يف 
ا  اأكرث مما يف الأناجيل، وتراهم ول�ضيما ال�ضوفية منهم يحبون عي�ضى  ُحبًّ
ا، ويع�ضقون ِحَكَمه ويعملون بها، ويحلون رموز القراآن بحكمه، ويقولون باطن  َجمًّ
القراآن ك�ضريعته من حيث تعلق العبد بربه. نظرت يف �ضلوكهم مع امل�ضيحيني اأمًرا 
عجًبا، راأيت ذلك املَُكاِتب لبع�س اجلرائد الإنكليزية اأقلع من اإنكلرتا وو�ضل م�ضر 
وخالط الزّراعني يف قرية بقرب الزقازيق، فراأى من الإكرام وح�ضن الب�ضر واللقاء 
والكرم العربي وال�ضماحة الإ�ضالمية والفرح بلقائه وهو ل �ضولة بيده ول حول 
ول َطْول)1(، راأى من ذلك ما جعله يثني على الأقوام ثناًء عطًرا، وي�ضف احل�ضر 
املفرو�ضة والأغنام املذبوحة واخلدم واحل�ضم، ويقول اإنهم يف جهلهم اأذكى واأكرم 
من نظرائهم اأبناء التاأميز مع تباعد ما بني املدنيتني. ثم قالت احلكمة: فاأنا فخور 

َطْول: قدرة. )م(.  )1(
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بهم َفِرَحة باآدابهم الناجمة من النفو�س العربية والتعاليم الإ�ضالمية، فهذه �ضهادة 
من ذلك املكاتب اأيام اأن َحِمَي َوِطي�ُس ال�ضقاق يف هذا العام يف حادثة دن�ضواي 

امل�ضئومة، فما بالك بهم اأيام �ضلمهم؟

موقف اأوربا باإزاء امل�سلمي

ثم قالت احلكمة: اأنا اأو�ضيكم يا بني اأوربا اأن تنتهزوا هذه فر�ضة، ول�ضت 
وال�ضالم  للوفاق  حق  كلمة  اأقول  ولكني  الإ�ضالم،  واتبعوا  اأديانكم  دعوا  اأقول 
يف العامل. قّدمنا اأن �ضاعة الّرقي اآتية ل ريب فيها، واأن الأمم املنزوية عن العامل 
املكذبة مبا ل تعلم عما قليل �ضتبيد، و�ضي�ضطدم ال�ضرق والغرب يف جهاد احلياة، 

فهذه ن�ضيحتي اإليكم، �ضاعدوا هوؤلء الأقوام بالإر�ضاد والإخال�س.

هذه  اأحيوا  لهم:  وقولوا  ال�ضغط،  عنهم  وامنعوا  ذلك،  منكم  وليعلموا 
العقائد الكامنة يف كتبكم ول تكتفوا بحفظها عن ظهر قلب، فاإنها اأنوار ت�ضع من 
اأّمة  ولتكونوا  والأمريكان،  والأوربيني  والرباهمة  البوذيني  جريانكم  اإىل  قلوبكم 
و�ضًطا كما جاء يف كتابكم ژڤ  ڤ  ڤ  ڤژ ]البقرة/ 143[؛ اأي 
عدوًل ت�ضّدقون بالأنبياء، وتاأخذون احلكمة اأَنَّى وجدمتوها. ولتعلموا يا بني اأوربا 
اأن اأي اأّمة منكم �ضاعدت برجالها وجاهها على رقي هذا اجلن�س من الب�ضر، فاإنهم 
�ضيحفظون لها اجلميل يف اجليل املقبل يوم يقف اأبناوؤهم واأبناوؤكم يف �ضعيد واحد 
�ضابق  اأّول  فكونوا  م�ضر  هذه  بال�ضوية.  بينهم  العلوم  وتق�ضم  الروؤو�س  وتت�ضاوى 
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لإنعا�ضها واإنقاذها من وهدة اجلهل. ثم قالت: يا بني اأوربا، اإن اأغلب اآ�ضيا واأفريقيا 
�ضيكونون برزًخا حاجًزا بني ال�ضرق الأق�ضى واأوربا متى علمتموهم وهذبتموهم 
و�ضاعدمتوهم على ن�ضر تعاليمهم احلقيقية، و�ضيكونون كالأفغان�ضتان بني الإنكليز 
اأوربا  املتخللة دول  ال�ضغرية  واملمالك  اأوربا،  العلية بني دول  والرو�س، وكالدولة 
كبلجيكا وهولندا و�ضوي�ضره. ثم قالت: يا بني، نظرت باملنظار املقّرب فاكت�ضفت 
زينة  تخدعنكم  ول  الأمور،  ظواهر  نكم  تغرَّ فال  حجاب،  وراء  من  احلقائق  هذه 
بني  ماطبة  قالت  ثم  الدنيا.  م�ضتقبل  على  واأ�ضفقوا  الوقتية،  والغلبة  الظواهر 
الإ�ضالم: انظروا يف هذا الوجود كله واقرءوا �ضطور ما بهر من جماله، ولتعلموا 
اأن نقو�س ال�ضموات واإبداع الأر�س فهقت )امتالأت( باحلكمة، ولئن اتخذ اأقوام 
متاثيل عن جمال الأخالق، فها هي ذي ال�ضماء وبروجها والأر�س وفَجاجها)1( 
ا اإل در�ضتموه.  اأَماَرات وِحَكم وعلوم وِنَعم، فال َتّدُعوا علًما اإل قراأمتوه، ول َتَذُروا فنًّ
واعلموا اأن اخلمول وال�ضعف كانا حبالًة عتيقًة فوهنت، فا�ضتم�ضكوا بعروة العلوم 
الوثقى، وقوموا لالأمر قانتني، ولتعلموا اأن الديانات )حبل يربط به( الأمم وزمامها.

اأروين اأّمة بقيت بعد ذهاب دينها، ومل ت�ضقط يف مهاوي �ضهواتها، والعلوم 
الكونية �ضلة ن�ضب بينكم وبني جريانكم، فحبكم لالأنبياء وعلمكم مبا يعلم النا�س 

و�ضيجة ن�ضب و�ضلة �ضبب.

الِفَجاج: جمع »الفج« وهو الطريق الوا�ضع بني جبلني. )م(.  )1(
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خطاب النوع االإن�ساين

بة وغمومك حمدقة، ولن ت�ضلم يوًما ما من نكبة  يا اإن�ضان، همومك مت�ضعِّ
نف�ضك  لَبْخع  اإل  بقلبك  تلجاأ  من  فاإىل  ترديك،  اأو  ت�ضينك  َمة  َو�ضْ اأو  ِميك  ُت�ضْ
)لالنتحار(؟ اإن �ضقط ج�ضمك فالأر�س ماأواه، ولئن اأزعجت روحك فعلى من 
بالفكرة يف  اأفراًحا  اأتراحه  ُقلبت  رجل  من  كم  الأ�ضجان؟  تخفف  تعتمد حتى 
ربه، اأو ت�ضكلت اأفراحه اأتراًحا اإذ يرى �ضرعة التقلب، وذهاب الدنيا، ول حياة اإل 
اخليال، ول وجود اإل الوبال، واإىل ماذا توجه روحك عند هرمك ومر�ضك؟ ثم 
َقَعت)1( باجلمال واحتجبت باجلالل، فقام اجلمع  وَترَبْ ال�ضامعني  وّدَعت احلكمُة 

ووّدعها وان�ضرفت والقلوب معها.

تربقعت: لب�ضت الرُبُقع، وهو ما ت�ضرت املراأة به وجهها. )م(.  )1(



�َسا بالرِّ املَْرُء  ُيْدِلَ  اأن  َعَجٍب  َذِليُلوِمْن  َوْهَو  ْرِق  ال�سرَّ يف  َنِابٍه  اإىل 
اأُ�ْسِديت املغارِب  يف  َتَراَها  جليُلواأَْنَت  بهّن  ُيدل  خامٍل  اإىل 

مل  جمعاء،  الأمم  ج�ضوم  يف  املفا�ضل  وداء  الربع،  ى  ُحمَّ هي  الر�ضوة: 
تقتلع  عاتية،  ٌر)1(  ْر�ضَ �ضَ ريح  املتمدينون،  منها  يتخل�س  املتوح�ضون، ومل  يتجنبها 
الغ�ضوم،  امل�ضلط  اأفئدة  يف  ال�ضهوة  نريان  توقد  العيون.  يف  الرماد  وتذّر  اجلذور 

وُتِقفه موقف ال�ضائل املحروم على اأبواب الفقراء وامل�ضاكني ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ينال  العدل، ول  ]احلاقة/ 7[، ل يعي احلاكم  ۈئ   ېئ       ېئ  ېئ  ىئژ 
املحكوم احلق، ُيح�ضر بها الّرَعاة اإىل �ضعيد الظاملني، وُي�ضاق بها الّرَعاَيا اإىل َهاِوَية 
الني يف اأحكامهم املا�ضخني ل�ضرائعهم، اأولئك نّواب  جَّ ة الدَّ الهالكني. الر�ضوة َمِطيَّ
وا مع الإن�ضان يف اأطواره، وتقّلبوا معه يف اأدواره،  ال يف الأر�س، �َضبُّ جَّ امل�ضيخ الدَّ
ولب�ضوا لب�ضًة َتَخالَف �ضكلها واحتد عملها ونتائجها، فتارة تراهم بهيئة َخَزنَِة اجلنان 
ْوَن بزي املر�ضدين وما هم مبر�ضدين،  ومنقذي الأ�ضرار من النريان، واآونة تراهم َيَتَزيَّ

ر: ريح �ضديدة ال�ضوت والهبوب والربد. )م(. ْر�ضَ ريح �ضَ  )1(
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اًما عادلني وبررة  اإن هم اإل كالأنعام بل هم اأ�ضل من الأنعام، وَطْوًرا تخالهم ُحكَّ
ِقني، وقد تنزلوا من �ضماء عظمتهم وجالل كربيائهم ومدوا اأيديهم اإىل اأ�ضافل  ُمتَّ
القوم واأ�ضاغر ال�ضعاليك، فا�ضتنزلوا بعد عز من مراتبهم، فاأودعوا ُحَفًرا من جهنم 
دراهم  بخ�س  بثمن  العادلني  وباعوا جالل  احلاكمني،  فخ�ضروا حرية  �ضهواتهم، 

معدودة وقد كانوا فيها طامعني.

املرت�ضي ذليل يف طمعه اأ�ضري جَل�َضِعه، يتناول اللُّقمة من الأرامل والأيتام، 
يتوا�ضع  املرت�ضي  مهيًنا.  ذلياًل  لهم  في�ضبح  اللئام؛  اأ�ضاغر  من  الهدية  ويتقبل 
متالأ  والهواج�س  يبيت  عليه،  التعزز  يجب  ملن  وي�ضتذل  عليه،  الكرب  يجب  ملن 
الإن�ضانية  ال�ضور  والطرق �ضّدت دونه م�ضالكها، فريى ر�ضوم  قلبه رعًبا، وي�ضبح 
حم�ضور  غرمي)1(  لها  و�ضطها  يف  وهو  عيون،  عليه  كاأنها  الرعية  اأ�ضخا�س  وهياكل 
من  ملك  �ضّرفه  اإذ  العرب  �ضراة  )2(من  �َضِريٍّ عن  ما حكي  يعلمون  ل  اأو  ُمِليم. 
اإىل امللك  فاأقبل رجل ي�ضكوه  فاأجل�ضه يف مل�ضه مكرًما معظًما،  العبا�س،  بني 
يقول: »قد اغت�ضب �ضيعتي واأجاع �ضبيتي«، فقال له امللك: »لتقف معه موقف 
املتقا�ضني بجانب َغِرميك«، فقال ذلك ال�ضري: »اأيها امللك ما كان يل اأن اأ�ضيع 
فاإن كانت له رددتها عليه، واإن كانت لنا فهي  مل�ًضا �ضرفني به امللك ب�ضيعة، 
اإليه  اأُلِقَيت  اأم من  له هبة«، فحمد التاريخ �ضراه وعظم قدره وعاله. اأذلك خري 
مقاليد الريا�ضة ومفاتيح ال�ضيا�ضة؟ فا�ضرتى الذلة بالعز، وا�ضتحب اأرذل املواقف 

غرمي: َمِدين. )م(.  )1(
�ضرّي: �ضيد، �ضريف، �ضخي. )م(.  )2(
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على اأ�ضرف املنا�ضب، فباع حياته الطيبة ب�ضبع بطنه وج�ضع نف�ضه، فَمَثُله كمثل 
الكلب اإذا اأجل�ضته مل�س الوزراء وا�ضطفيته مع ال�ضرفاء واألب�ضته التاج والو�ضام 
يف مال�س امللوك الفخام، ثم ملح عرًقا م�ضلوًتا اأو عظًما مروًرا، فال وربك ل يلبث 
ب�س ِبَذنَِبه، ويقفز برجليه، ويذر ال�ضرف لذويه والعز لأهليه.  بع�س ثانية، اأو ُيَب�ضْ
وينق�سُّ على الفري�ضة املنبوذة والعظمة املعرو�ضة، ويلتقم لفاظات الطعام ول يبايل 
َعة والإنعام، يتمثل بالكالب  بالأنام، ل يفرق بني الإنعام والنتقام، ول بني ال�ضَّ
مع الأذناب، ويرتب�س الوثوب على الُعْرقوب)1( املثقوب، ذلك مثل املرت�ضني من 

ال�ضرقيني.

�سكل عجيب للر�سوة يف ال�سرق

للم�ضلمني،  الأوىل  الأع�ضر  يف  للرب  و�ضلة  للقلب،  طهارة  الزكاة  كانت 
َفة قلوبهم،  توؤخذ من اأغنيائهم فرتّد على فقرائهم تعطى للفقراء، وامل�ضاكني، واملوؤلَّ
واملدينني الذين اجتاحتهم ال�ضنون، وخربتهم الديون، وامل�ضافرين الذين ل مال 
لهم، فاأمر الأغنياء مبوا�ضاة اأولئك البائ�ضني، وموا�ضلة الأرحام والأقارب حتبًبا لهم 
ظاهره  املاِل  بذُل  الفقراء.  من  لالأغنياء  واقرتابًا  هم  حَلقِّ واإعظاًما  لك�ضرهم  وجرًبا 
رحمة الفقراء، وجرب ال�ضعفاء، وباطنه حترير النف�س من رذيلة البخل واإثم ال�ضّح، 
النف�س  ا�ضتعباده حتى ي�ضهل على  ل من ربقة  املال والتن�ضُّ اأ�ضر  والتملُّ�س من 

ب غليظ فوق َعِقب الإن�ضان اأو احليوان. )م(. الُعْرقوب: َوَتر اأو َع�ضَ  )1(
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ما ينتابها به الدهر من اجلوائح)1(، وما يجتاحها من النوائب، فهي للفقري �ضدقة 
اأخيه  والنفل من �ضمريه على  َغل)2(  والدَّ قلبه  واإزاحة داء احلقد من  واإح�ضان، 
الغني، وهي لالأغنياء راحة من حقد احلاقدين وح�ضد احلا�ضدين، وفك للقلوب 
اأقفا�ضها فال تطري �ضعاًعا)3( ملرزاأة)4( فاجعة ول تبخع  من عقالها، وتخلي�ضها من 
نف�ضها)5( ملرزاأة ت�ضيبها، ذلك اإنفاق املال و�ضر بذله وجمال و�ضعه مع ما يتبعه من 
اأن ُعِك�س الو�ضع وُقِلب الأمر،  األي�س من العجيب  ثناء وجالل ومدح وجمال، 
فاأدىل الفقراء باأموالهم اإىل الأغنياء واحلكام لين�ضفوهم اإذا حكموا ول يظلموهم 
، وتباعد الطرفان، فال �ضالم  يف مواقف املتقا�ضني فزادت الغني حر�ًضا والفقري ذلًّ

ول اأمان.

�سكل الر�سوة يف الغرب

ونظامه  وحكامه  ال�ضرق  علمت  ولقد  حكامه،  جيل  كل  يف  املرت�ضون 
ونظام اجلمهور،  ود�ضتور  الغرب من حرية  مبا يف  عاملًا  اإل  اأخالك  واأحكامه، ول 
واإيَّاهم يف  واإنا  الأجمل،  اإىل  مقلوبًا  والو�ضع  الأح�ضن  اإىل  معكو�ًضا  الأمر  فرتى 
�ضر  فر�ضوتنا  بع�س،  من  اأهون  ال�ضر  وبع�س  خيار،  ال�ضر  ولكن يف  اإخوان،  ال�ضر 

اجلوائح: جمع »اجلائحة«، وهي امل�ضيبة. )م(.  )1(
َغل: احلقد. )م(. الدَّ  )2(

تطري القلوب �ضعاًعا: تفرقت همومها. )م(.   )3(
مرزاأة: م�ضيبة. )م(.   )4(

ا. )م(.  َتْبَخع نف�ضها: تقتلها غيًظا اأو َغمًّ  )5(
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الأ�ضلي هي  احلاكم  اأن  راأوا  اأنهم  ذلك  فعلتهم؛  من  اأقبح  وفعلتنا  ر�ضوتهم  من 
اإىل الأ�ضاغر، والباعة  ل الأ�ضراف  اأمريها و�ضعلوكها، فتنزَّ الأمة، غنيها وفقريها، 
فرتى  النتخاب،  موا�ضم  يف  ذلك  �ضاكل  وما  والعطارين  واجلزارين  ارين  واحلمَّ
ذلك الذي ي�ضارع اإىل اأن ينتخب يتنزل من �ضماء عظمته وكربيائه وجالله وقد 
ا�ضطحب زوجته واأبناءه، واأقبل على اأولئك ال�ضعاليك ف�ضافحهم ومّد يده باملال 
وا اأ�ضواتهم لينال من�ضبه، فكان هذا �ضكاًل من  فوا�ضاهم ليكونوا له اأ�ضواًتا، وي�ضمُّ
اأ�ضكال الإح�ضان )ُمْكَرٌه اأخاك ل بطل(، فهم على هذا مكرهون وهم يف ر�ضوتهم 
حم�ضنون. عجب للمال واأ�ضكاله، و�ضروب الإح�ضان واأحواله يلب�س لكل حالة 
اَلت  لبو�ًضا، ف�ضرب منه لإغاثة اللهفان، وطهارة الأفئدة، و�ضرف النفو�س كال�ضِّ

والعطايا، و�ضرب هو ذلة للمعَطى ]بالفتح[ وهالك املعطي ]بالك�ضر[.

وال�ضرب الثالث كالأول يف اأ�ضكاله، فهو �ضلة بني املح�ضنني والفقراء واإن 
كان مق�ضده اأنزل، و�ضرفه اأقل.

اجلاه  اأذّلة  الأفواه،  م�ضغة  اأنهم  وليعلموا  امل�ضريون،  املرت�ضون  فليتنبه  األ 
و�ضط  املوقف يف  بحرج  نذّكركم  ل  نحن  روؤ�ضاوؤهم.  وَمَقَتهم  رعيتهم  َلَفَظْتُهم)1( 
حلقة الطامعني املحدقني وال�ضامتني املرتب�ضني، فرمبا ل يهم اأكرثكم اأمر العموم. 
ول نذكركم مبا ق�ضت قلوب كثري منكم على الأرامل والأيتام والن�ضاء البائ�ضات، 
موائد  لفاظات  من  فتمتارون  ابنتها،  اأو حرقت  �ضرق حقلها،  ملن  اأيديكم  متّدون 

َلَفَظْتهم: رمتهم. )م(.  )1(
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الأُوىل، وت�ضاألون من ف�ضالت عي�س الثانية حتى َت�ْضُقوا الزرع وتدفنوا اجلثث يف 
ركم بذلك وَلذِعه يف القلوب الرحيمة، فرمبا انُتزعت ال�ضفقة  القبور. نحن ل ُنَذكِّ
والرحمة من القلوب، ولكنا نذكركم ب�ضرفكم ودرو�ضكم ومدار�ضكم، واإن العامِل 
يرتفع عن اجلاهل، واإمنا اأنتم يف مواقف الُهَداة. اأََولي�س من العار اأن يكون الُهَداة 

هم اجُلَناة، اأو يت�ضاوى ابن املدار�س والعلوم بال�ضائل واملحروم؟



 الف�شل احلادي ع�شر 
اجلمال م�شاًء يف اْلَهَرم

ن�شاهد جالل  القاهرة حتى  نف�شه خارج  يرّو�ض  اأن  للقارئ �شديقي  هل 
يحّد  اأن  العقل  ق�شر  الذي  الف�شاء  وهذا  النور،  وبهجة  الطبيعة  اخلليقة وجمال 
مداه، وتقاع�ض الفكر اأن ينال اأق�شاه؟ اأ�شري عليك بذلك كي ت�شاركني يف الراحة 
كما �شاركتني يف العمل طلًبا لالأحما�ض: ماأخوذ من احَلم�ض بفتح احلاء: نبت 
ترعاه االإبل اإذا �شئمت مراعيها، فيكون كالتوابل ال�شتهاء الطعام. والق�شد هنا 

ترويح الفكر وتروي�ض اجل�شم باملناظر واللطائف.

خرجت ولالأ�شيل ذهب يرتقرق ح�شنه يف الف�شاء ويتماوج يف الَبْطَحاء)1(، 
وقد ك�شا الب�شيطة ُحّلته البهجة يكاد �شناها يذهب باالأب�شار، ومالأ كاأ�ًشا من العقار 

لذوي االأنظار ال لغو فيها وال تاأثيم.
َفْهـــي ُوجـــــوٌد ال َعــــــَدْمطـــــاَل َعَلْيـــــَها الِقــــــَدْم

الَبْطَحاء: االأر�ض املنب�شطة الف�شيحة االأرجاء. )م(.  )1(
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القلوب،  مغناطي�ض  واحل�شن،  النور  من  ميازجه  وما  الف�شاء  هذا  جمال 
الهموم  تتنا�شى  اأن  لطائفه، ع�شى  والنظر يف  العقول الْكِتَناه)1( عجائبه  وجاذب 
اإىل  االأج�شام  �شجن  من  فلنفّر  خطوبه،  من  الدهر  به  يداهمنا  وما  واالأحزان، 
ع عذاب الهموم ون�شافح رحمة النظر  ف�شيح جنات العقول ونعيم االأرواح، ولُنَودِّ
لن  ف�شاء  ترى  األ�شت  ل معي،  َتاأَمَّ بنا من اجلالل واجلمال.  فيما يحيط  والفكر 
ه، ملك على لطائف العامل وكثائفه، املجموعة ال�شم�شية يف قب�شته،  يتناهى حدُّ
اأذنابها، وهكذا كل  واأقمارها، وتوابعها، وذوات  واأرا�شيها،  و�شم�شها، و�شياراتها، 
جمموعة من ذوات ال�شمو�ض التي ال يعرف لها منتهى، بل جميع هذا العامل مما 
تب�شرون وما ال تب�شرون يف حكم هذا الف�شاء. عجًبا لعقولنا واإدراكنا واأج�شامنا. 
نرى اجل�شوم ُحب�شت يف هواء الكرة االأر�شية، بل يف جزء �شغري، ف�شاقت عليها 
االأر�ض مبا َرُحَبت و�شاقت عليها اأنف�شها، فاأخذت تتمل�ض من اأقفا�شها، وتخلع 
االأفالك  االأر�ض عامل؟ فرتى  اأبعد هذي  وتقول:  عاملها،  اإىل  وترجع  ردائها  من 
واأفالك االأفالك واملحيطات بها، ويقف علم اخلالئق وراء املحيط االأعلى، والفلك 
اليونان، وترى وراء ذلك ف�شاء  راأي  االأفالك على  الذي فوق جميع  االأطل�ض: 
تتخيله الظنون، وقد حاول علماء اليونان اأن يربهنوا برباهني هند�شية اأن لالأج�شام 
نهاية فاأوقفوا جمال العقول عند حدود حم�شورة، و�شور مق�شورة، حتى اإذا جاء 
العلماء الع�شريون، فقالوا املوجودات مع الف�شاء كالهما ال نهاية ملداه، والعقل 
يق�شر اأن ميّد للنهاية َيًدا. رويدك اأيها العقل، اأنت ال تدري اأاأنت اأو�شع اأم الف�شاء؟ 

اْكِتناه: معرفة احلقيقة واجلوهر. )م(.  )1(
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اأراك تارة حتكم عليه فتعني له نهاية، وطوًرا تر�شله وتطلقه من عقاله وت�شرح باأال 
نهاية له، واأنك مهما �شرت يف م�شراك معه فلن جتد له اآخًرا، واأن وراء كل �شم�ض 
�شم�ًشا وبعد كلِّ جنم جنًما. اأجل اأيها العقل، فاإن قيل: اأنت اأكرب من هذا العامل 
حتى  العوامل،  بهذه  يحيط  موجوًدا  جت�ش�شك  اأثناء  يف  تتلم�ض  وكاأنك  واأجلى، 
اإذا و�شلت اإليه اأنباأك مبكنونها، ولعل هذا املوجود ال �شبح له، وال ج�شم حميط 
بالعوامل اأو�شع من اإحاطتك، وال ظّل له كما اأنك ت�شبح فيها وال مكان لك وال 
عي  زمان، تخالط العوامل وال يراك راٍء وال ي�شمع بك �شامع، فقد يقال االأج�شام تدَّ
عليك الغلبة، وت�شتكرب عليك فال تعلم منها اأقرب ما لديك واأو�شاف ج�شمك، 

فاأنت طوًرا يكرب �شاأنك واآونًة يخبو زندك: من خبا زنده مل ينجح يف م�شعاه.

ينازعه، وهما  والعامل  العامل  ينازع  العقل  ولندع  القارئ،  اأيها  لت�شر معي 
عي ال�شلطة والقهر والغلبة، ولتنظر معي ما يخالج  يت�شارعان ويت�شاربان، وكلٌّ يدَّ
ال�شمري فرتى �شرور النف�ض، وبهجة القلب باملناظر البهجة، واالأ�شوات املُ�ْشِجَية، 
مبا  االأمل  الفرح  في�شوب  عالقة،  بنا  لهم  من  ذكرى  ميازجها  املطربة  والنغمات 
ه يراع الكاتب االإنكليزي  ي�شيب االأهل واالأ�شحاب والبلد، وتذكر معي ما َخطَّ
اللورد اأيفربي ي�شف االأمة االإجنليزية اأنهم اإذا فرحوا يحزنون، واإذا طربوا يتذكرون 
الفرح ترح،  ال�شرور هّم، ويخالج  واأبناءهم وع�شريتهم، فيمازج  واأ�شجانهم  اأهلهم 
)اإنكلرتا  املثل  يف  قدميًا  قيل  ما  تتذكرون  اأال  فقال:  بالالئمة،  عليهم  رجع  ثم 
الفرحة الطروب(، ثم متنى اأن يخالط الفرح ب�شا�شة قلوبهم، وطرب الغناء و�شماع 
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املو�شيقى، واأال ُي�َشاب بحزن واأ�شجان. هذا ما اأردت اأن تعرفه اأيها ال�شديق من 
كالم هذا الكاتب، ولعلك ترى معي هذه االأرواح تناطح اجلوزاء وتطاول ال�شماء 
ال�شم�شية  املجموعة  ومتتطي  اخليال،  براق  اأجنحة  على  وتطري  احلدود  وتتخطى 
وحتكم على الوجود، ومن كانت هذه بع�ض اأو�شافها فلن يهناأ لها �شماع، اأو يتم 
والوطن،  والبلد  واجلار  والولد  االأهل  �شاركها  اإذا  اإال  فرح  يواتيها  اأو  طرب،  لها 
ٍب اأو بلدك  وكيف ي�شوغ الطعام وال�شراب اأو يحلو املذاق وقومك يف عذاب َوا�شِ
ًما  �ُشلَّ ات ُجعلت  امل�شرَّ راآه، كيف ال وهذه  ما  راأًيا خالف  نرى  اآمن، فنحن  غري 
لذكرى عظائم االأمور؟ فهذه املناظر اجلميلة واالأ�شوات البديعة املنع�شة لالأفئدة 
تفتح لها الذكرى وتو�شعها بعد ال�شيق، فتكاد تبتلع العامل علًما وتو�شع االأ�شدقاء 
عطاًء، فلي�ض هذا ال�شرور مق�شوًدا لذاته مق�شوًدا على نف�شه، واإمنا يتخذ العقل من 
النور ال يخلو منه �شيء( قوة في�شتجد  األطف من  الف�شاء  االأثري )هو �شيء ميالأ 
ن�شاطه ويت�شع كالف�شاء ويخرج من �شجن قف�شه، كم من حمب تذكر حمبوبه يف 
هذا الف�شاء الطلق من َحِفيف االأ�شجار، وكم من حكمة وعاها الفوؤاد من تغريد 
اأفكاره  وقادة  اأ�شراره  مفاتيح  االأنهار  فكانت  عليه  اأغلق  كاتب  االأطيار، وكم من 
للُمَعا�شر  فاإن  االأخ،  اأيها  اأجل  وياب�شة،  رطبة  كل  وتعلمه  نابتة  كل  اإليه  فتوحي 
اأعطته  الفوؤاد  َخاَمَرها)1(  متى  البديعة  العجائب  وهذه  معه،  من  فوؤاد  على  غلبة 
من �شفائها وبهائها فيعطيه الف�شاء ات�شاعه، واالأنوار الأالءها، واالأ�شجار ح�شنها، 

واالأزهار حبها واأن�شها، واالأثمار كرمها، والطيور فرحها وطربها.
َخاَمَرها: خالطها، َداَخَلها. )م(.  )1(
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ولعمرك ما علمنا من نبي اأو حكيم اإال والعزلة مبداأ اأمره، والهواء الطلق 
خازن اأ�شراره ومنبع اأنواره، واإذا قراأت ما كان من ُعزلة النبي  يف غار حراء ونظره 
يف هذا الوجود بفطرته فقابله بروحه فا�شمحلت دونه االأج�شام واالأوهام ك�شائر 
اأودية  يف  َيِهيُمون  احلكماء  وترى  بهم،  خا�ض  وحي  من  كان  ما  فكان  االأنبياء، 
ال�شديق  اأيها  بنظرهم.  واحلكماء  بوحيهم،  فاالأنبياء  احلقائق،  ليكَتِنُهوا  العقول 
اآخر على لوح ال�شمري، قف  نقراأ �شطًرا  نتقيد مبو�شوع، بل  الف�شاء فال  نحن يف 
معي هنا قبل هذا الهرم والأق�ّض عليك ما خالج ال�شمري. هذا املكان طاملا فكرت 
فيه واجتليت فيه احلكم، ولعلك تذكر الف�شل الذي ذكرنا فيه احلكمة تخاطب 
االإن�شان، فلقد كانت ذكراه يف هذا املكان يف االأ�شبوع املا�شي، فها اأنا االآن اأذكر 
فاأراين  الف�شاء،  هذا  وملحة يف  الب�شاتني،  هذه  من  بنفحة  �شطرتها  التي  احلكمة 
اإن طال  التي  فهي  تقادم عهدها،  كلما  تتجدد  تزال  ولن  الذكرى  بهذه  �شعيًدا 
وهي  الذكرى،  اأنواع  اأذكرك  اأن  بي  يجدر  عدًما،  ال  وجوًدا  تكون  القدم  عليها 
ثالثة: ذكرى �شعادة للمفكرين والعاملني، وذكرى ح�شرة ملن عملوا �شوًءا وهم 

عائ�شون ال يعقلون، وذكرى ندامة ملن يعقلون ولكنهم ال يعملون.

هذه  اأخالق  معي  وادر�ض  �شادقة.  ونف�ًشا  واعًيا  وقلًبا  �شاغية  اأُُذنًا  اأَِعْريِن 
النفو�ض االإن�شانية واأنواع ذكراها وال ت�شل اإال �شمريك، فلن�شرح ذكرى ال�شعادة. 
النافع بال بطالة وال  العمل  اأن ما �شرفناه من وقت يف  التجربة ق�شت  اأن  ذلك 
ب وتعب، ثم اأنتج ثمرة بعلم عرفناه اأو جمد بنيناه  ك�شل وال لغو واإن كان فيه نَ�شَ
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مثل ما اأذكر االآن يف هذا املكان، فاإن ذلك يزيد القلوب فرًحا والنفو�ض طربًا كلما 
ات الداخلة على العقول من كل باب من اأبواب احلوا�ض  جتددت الذكرى وامل�شرَّ
غ�شن،  ومتايل  ماء،  وَخِرير  وزهرة،  وورقة،  �شجرة،  كل  وكاأن  والباطنة،  الظاهرة 
وتالألوؤ جنم، وتاألق برق، كلمات �شرور بذكرى تلك االأيام اخلالية العامرة باأحا�شن 
االأعمال واجلمال، فهذه هي ذكرى ال�شعادة. اأما الثانية: وهي ذكرى احَل�َشَرات، 
فما من اأحد يحملها اإال اأولئك الذين م�شى �شبابهم يف �شهواتهم العاجلة، وال 
علم لديهم ا�شتفادوه وال جمد بنوه فيتذكرون االأيام اخلالية ويتح�شرون، ويقولون 
من  دائرة  يف  �ُشجنوا  عقولهم  ل�شيق  الأنهم  وذلك  النعيم؛  هذا  اإىل  ُنَرّد  ليتنا  يا 
اللذات �شيقة النطاق �شاركتهم االأنبياء واحلكماء، وجاوزوهم اإىل ما يق�شر دونه 
من  الطائفة  هذه  ومن  العمر،  تناق�ض  كلما  تتزايد  ح�شراتهم  وهوؤالء  متناولهم، 

يقول:

َلْيُت �َضْيًئا  َيــْنــَفــُع  وَهـــْل  ــْيــَت  ْيــُتَل ــَرَ َفــا�ــضْ ُبـــوَع  �َضَباًبا  ــَت  ــْي َل

ومن يقول:

َعَواِقُبُه ٌد  َمْ الِذي  َباَب  ال�ضَّ يِباإِنَّ  لل�ضِّ اِت  َلــــذَّ وال  ــذُّ  ــَل َن فيه 

اإال دائرة الطعام وال�شراب  وهذا الفريق قوم ماتت �شمائرهم ومل يعلموا 
طوا الأنهم  والفاكهة، واأدخلوا مع البهائم يف حياتها الدنيئة، وال يندمون على ما فرَّ

ژٱ  ا يوبخهم، وهم الذين ورد فيهم  نقيًّ اإميان لهم وال زاجر وال �شمري  ال 
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ال�شهوات  بدت   .]39 ]مرمي/  ڀژ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ک  ک  ک  ژڑ  بواطنهم  نريانها  واأحرقت  ظواهرها،  لهم  وزينت  فا�شتهوتهم 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک 
ڻژ ]فاطر/ 8[، واإمنا الذين يندمون هم الق�شم الثالث، وهم ذوو نفو�ض ذكية فيذكرون 
ظلم  ويذكرون  بالندم،  نفو�شهم  وُتدمى  الذكرى،  خمازيهم وعيوبهم فتجرح قلوبهم 

ی  ی  ىئ  ىئ  ژىئ  ويقول:  يعاقبهم  الزمان  ويبتدئ  ظلموا،  من 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی 

ختژ ]االأحقاف/ 20[، اأيها ال�شديق ها نحن اأمام الَهَرم.





هند�شته  على  تعطف  اأدعك  ال  اأنا  عهده.  وتقادم  وجالله  عظمته  ل  تاأمَّ
واإتقانه، وال ح�شاب �شلع قاعدته املقدر باألف �شرب، حتى ت�شتخرج منه املوازين 

واملكاييل امل�شرية، واإال ح�شبتك خارًجا من مدر�شة اإىل مدر�شة.

ولكن انظر ال�شم�ض ترفرف عليه باأجنحة النور، وقد اآذنت بالغروب وهي 
تنظر اإليه �َشَزًرا، وتلمحه ِكرْبًا وعجًبا، وتعجب من دوامه وبقائه، وقد دّمرت كل 
بطلعتها  يهزاأ  وهو  واحلقب  الدهور  عليه  م�شت  وهذا  بتعاقبها،  عليه  ت  مرَّ �شيء 
ْوب مغرب  وي�شخر من دورتها ويلب�ض خلعتها، مّد عينيك اإىل هذه ال�شحراء �شَ
ال�شم�ض، فلرتين اأميااًل واأميااًل من الرمال وال�شحاري والقفار يطويها ال�شائحون 
الرمال  اأمواج  فت�شل  )االأطالنطي(  الظلمات  بحر  للكتاب، حتى  ِجلِّ  ال�شِّ َطيَّ 
وجمااًل.  بهجة  يك�شوها  ال�شم�ض،  ن�شار  من  اأمواج  عليها  جتري  البحار،  باأمواج 
تاأمل معي كم خلت من قبلنا من اأمم وذهبت قرون كانوا مي�شون يف هذه االأماكن 
ت�شطّف ع�شاكرهم وتن�شر اأعالمهم، قد طوتهم ال�شنون واأكلتهم الدهور كما يطوي 
بًا اإىل عظمة اأبي  ال�شائح الفالة يف هذه البطحاء. كم حج هذا املكان من عابد تقرُّ

 الف�شل الثاين ع�شر 
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الَهْول، فريكع لل�شم�ض وي�شجد لالآلهة، ومن احلافِّني بهذا الهرم العظيم اآل فرعون 
مو�شى الذين َطَغْوا يف البالد فاأكرثوا فيها الف�شاد، وذلك امللك الظلوم والفاتك 
واأعانه  وال�شنان،  ال�شيف  بقوة  الديار  جا�ض خالل  اإذ  الفار�شي؛  قمبيز  الغ�شوم 
على فتح البالد غلّو القوم يف دينهم؛ عبدوا احليوانات، واتخذوها منوذًجا للرّب، 
ثم عكفوا عليها فاأوقفها قمبيز بني الفريقني وو�شطها بني ال�شفني فتحّرج من حربها 
ا، واذكر يف الكتاب  بًّ وا عليهم العذاب �شَ بًا، ورماها الفار�شيون ف�شبُّ امل�شريون تاأدُّ
اجلمال  ذات  وتذكر  االإ�شكندرية،  وبنى  ة  ِعيَّ الرَّ يف  عدل  اإذ  اليوناين؛  اإ�شكندر 
ملكها  بالقوتني  الفاتكة  والنبال،  حلظها  باجلارحني  الفاتكة  والدالل  واحل�شن 
امللكة كيلوبرتا من �شاللة خلفاء االإ�شكندر على ملك م�شر ووا�شطة  واجلمال، 
اأعوادهم يف  وعزفت طبولهم وغنت  ّفت جيو�شهم  �شَ البطال�شة، كم  ملوك  عقد 

حمى هذا الهرم ثم طواهم دهر الدهارير:

َعْر�ِضِهم َفْوَق  ُمُلوًكا  كانوا  اآثاُرباالأَْم�ِس  الرب  َحْوا وهم يف  اأَ�ضْ واليوَم 
حمّجبًة كانت  التي  امللوُك  ــَن  والناُراأَْي االأ�ضياُف  َرُب  ُت�ضْ دونها  من 
ْت ُطُلوٌل بعَدهم �َضَخ�ضَ اإال  َيْبَق  تذكاُرمل  ـــات  االآي مــن  بهنَّ  يبدو 

ارين، واإذا ظلموا ظلموا  وتذكر الرومان وظلمهم، كانوا اإذا بط�شوا بط�شوا جبَّ
فاتكني، واإذ م�شخ عمرو بن العا�ض ظلمهم ون�شخه بالعدل، واذكر االأمويني وما 
والفاطميني،  االإخ�شيد،  وبني  والطولونيني،  والعبا�شيني وعلومهم،  و�شع ملكهم، 
وبني اأيوب، واملماليك. طحنهم الدهر بطوله واأناخ عليهم بَكْلَكِله فتلك بيوتهم 
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واخلدود  البا�شمة،  الوجوه  تلك  تطاأ  ال  حتى  َى  الرثَّ عن  قدمك  ارفع  خالية. 
النا�شرة، والقدود املائ�شة، والعيون الناع�شة، واذكر ما قاله اأبو العالء:

الـ اأَِدمَي  ــنُّ  اأَُظ َما  الـــَوْطَء  ِف  ــاِدَخفِّ االأَْجــ�ــضَ ــذِه  ه ــْن  ِم اإِالَّ  ـــسِ  اأَْر�
الَعْهـ َقــــُدَم  واإْن  بنا  واالأَْجــــــَداِدَفــَقــِبــيــٌح  ــــاِء  االآب ــــَواُن  َه ُد 

هذا  جمال  وانظر  اخلالية،  القرون  وتاريخ  البلدان  تخطيط  من  االآن  دعنا 
النجم الطالع، وقد ولت ال�شم�ض ولب�ض العامل اأثواب احِلَداد، وكاأنها غانية َمثَّلت 
دوًرا يف رواية هذه الدنيا، ثم اأَْرَخت ال�شتار، فطلعت من بعدها جنومها واالأقمار، 
اأج�شامهم  والقرون، ومتثلت  االأمم  َوّلت هذه  ل كيف  تاأمَّ ف�شاًل.  تبتدئ  واأخذت 
هم، وهذا الهرم اأ�شابه داء النقر�ض يف رجليه  بالرتاب، وطاحت اأيامهم، وذهب ِعزُّ
فتحطمت اأحجاره، ووهنت قواه، وذهب جماله، وانق�شى �شبابه، واأنت ترى هذا 
النجم املتالألئ ي�شحك على االأمم وفنائها واالأجيال وذهابها واملحا�شن وبالئها، 
ينظر النجم وي�شحك وي�شّع نوًرا يف االأثري يخرتق ال�شبع الطباق، ويجاوز االأفالك، 
اآياته، وينزل على االأفئدة  اإىل العقول  ويخامر العيون، ويخالط القلوب، ويوحي 
بيناته، هذا هو اجلمال املحبوب واملنظر املرغوب. م�شت القرون، وخلت االأجيال، 

وذهب اجلمال وفني الفتيان والفتيات وامللوك وامللكات:

َمَراِتِبِهْم من  ِعزٍّ  َبْعَد  نزلواوا�ضُتْنِزُلوا  ما  ِبْئ�َس  يا  ُحَفًرا  واأُودُعوا 
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واأنت اأيها النجم ال�شغري �شاحك با�شم، �شبابك زاهر، وح�شنك باهر، واإن 
�شاأنك يف غرابته عظيم، تكّحلت بالظلم وهزئت بالعدم، وكم اأغرى جمالك تلك 
االأمم باحلكم فنق�شوها يف نفو�شهم، وودعوا هذا العامل وحلقوا باأفقك اجلميل، فهم 
يف �شياحاتهم َبِهُجون وبحبك َلِهُجون، اأنت قلم خّط على األواح الب�شائر حكًما، 

وكلما حمتها قلوب وعتها قلوب.

وللعقالء  نقائ�ض  للجهال  فيه  عجًبا  الأمًرا  اجلمال  يف  اإن  ال�شديق،  اأيها 
كمال. انظر يف هياكل ال�شور االإن�شانية ونق�ض اإبداعها وترقي�ض حما�شنها، جعل 
االإن�شان  ومنه  عامة،  احليواين  النوع  جلهل  والولد  للن�شل  داعًيا  ليكون  كذلك 
باحلكمة  واأحيط  ليلد،  فطرته  يف  هذه  فغر�شت  الدهور  واأعقاب  االأمور  مب�شائر 
والدين والعلم لئاّل ي�شّل عن الق�شد، ويظّن نف�شه اأحقر من البهيم واأخ�ّض من 
َباخ)1(، اأو يذره عند جاهلة بغّي اأو خائنة فيرتك ن�شله  اجلراد، في�شع ن�شله يف ال�شِّ
عندها، ورمبا رّبته يف اأخ�ّض االأ�شرات وهو يظن نف�شه اإن�شانًا. وما درى اأن اجلراد 
ُبْعًدا خم�شو�ًشا وحرارة ثم يدفنه؛ حيث  يحفظ ن�شله بحكمة عجيبة، ويقدر له 
اأوالدها.  تربية  على  تتعاون  واإناثه  احلمام  ذكران  اأن  يعلم  ال  اأو  االإفراخ،  يجوز 
فاحلمام اأ�شرف منهم، واجلراد اأرفع َقْدًرا واأعلى منزلة، وقد قال احلكماء: »اإّن ما 
اأرفع مما ال تعلم الأوالدها مكانًا  اأوالده من احليوان كذوات البي�ض واللنب  يربي 
كالبعو�ض، وبع�ض االأ�شماك تذر بيو�شها يف املاء وال تدري مبا جتريه عليها املقادير، 

َباخ: االأر�ض غري املعمورة مللوحتها، وقد يق�شد ال�شماد املجفف من الروث بلغة اأهل م�شر. )م(. ال�شِّ  )1(
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فهذا ال�شنف من النا�ض اأ�شبه بالذباب، والبعو�ض يرتك ن�شله يف اأرحام الباغيات 
الفا�شقات يربينه يف اأح�شان من ال يعرفهم، اأولئك اأخ�ّض من االأنعام«. كالمنا 
االآن يف اجلمال، واأنه و�شيلة اإىل حكمة يف القلوب فدام وجوده كجمال النجوم 
ًما للتنا�شل َفَح�ْشب م�شخه الليل والنهار من  وبهائها، وملا كان اجلمال االإن�شاين �ُشلَّ
الفتيان والفتيات، متى م�شى زمن ال�شباب، وي�شتبدل ع�شق نق�ض ال�شور بحّب 
اأجّل واأعلى واأَْدَوم، وهو تبادل املنفعة بني الزوجني بتدبري املنزل وتربية االأطفال 
اإذا حملت حملها ك�شرت جناحها، ورمت  النمل  نرى ملكة  اأمر عجب،  وهذا 
بها، وعكفت على تدبري اأمر امللك، وترى ال�شابة يذبل جمالها متى األقت حملها 
الأول مرة. هكذا ُدبرت النوامي�ض على هذا الن�شق، اأن جمال �شور النا�ض لي�ض 
َتُرومه)1( احلكمة، اجلمال قبة نور من اهلل طلعت على وجوه ال�شماوات  نهاية ما 
وعيون النجوم فزّوقت الدنيا ونق�شت اجلو وال�شحائب ورق�شت ال�شور وهند�شت 
تلك  تنزلت  احلا�شبني،  وم�شائل  املهند�شني  اآثارها ح�شاب  االأ�شكال، وكان من 
اللطائف يف ال�شور االإن�شانية فنق�شتها ولونت العيون وكتبت النون اأمًدا قلياًل اأيام 
ال�شباب، ثم ا�شرتّد اجلميل ودائعه، وا�شرتجع �شائعه، وذبل اجلمال، وانكم�شت 

اجللود، ثم تفّر الروح اإىل جمال ال يزول فهذا كل ما يكون ژہ ہ ھ ھ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ ]الذاريات/  22 - 23[.

ها هو القطار َكّر راجًعا فهلّم بنا منتطيه.

َتُرومه: تطلبه. )م(.  )1(
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وانظر هذا ال�شائق والقائد يغم�ض عني نور الكهرباء، وقد اأ�شاءت احلجرة 
�شم�شنا  ذهبت  اإذ  وكاأننا  اأ�شفرت،  والنجوم  اأظلمت  هي  فها  القلوب،  واأنع�شت 
واأظلم نورنا كحال االأرواح بعد �شعودها تطلع جنوم اأفقها واأقمار �شمائها يف �شفاء 

و�شكون واأن�ض وحبور، اهـ.



ــِراِز)1( َخــِلــيَّ بــاٍل ــل ــِد�ــضــاأخــرُج ل ــِدي ـــدَّ مــن ُزَبــــِر احَل بــَقــْلــٍب ُق
ــراين ي حــتــى  بالقنا  بعيِدواأطـــعـــُن  مــن  ــَرارِة  ــضَّ ــ� ــال ك ي  ـــدوِّ ع
َرَحاها يل  دارْت  ــرُب  احل ما  ِديداإذا  ال�ضَّ جِل  للرَّ ــوُت  امل ــاَب  وط
َلظاها يف  َت�َضْع�َضع  ا  بي�ضً الــّزنــوِدتــرى  باأْع�ضاِد  الت�ضَقْت  قد 
ــع رجـــاٍل ــكــن م ــا ول ــه ــُم ــَح ال�ضعيِد)2(الأْق حجُر  ُقُلوَبَها  ــاأن  ك

لهج قدماوؤنا باالفتخار1 باحلروب وطعانها2 واخليل وكرورها واالأقران ونزالها، 
ومتادحوا بالتفاين يف القتال واملوت يف امليدان حتى قال �شاعرهم:

َبْيَنَنا ــط  َتــَو�ــضُّ ال  اأَُنــا�ــٌس  ـــا  الَقْرُواإنَّ اأو  الَعامَلنَِي  ُدوَن  ْدُر  ال�ضَّ لنا 

از: املبارزة بال�شيف. )م(. الرِبَ  )1(
َبر: الِقَطع. والِبي�ض: ال�شيوف. واالأع�شاد: جمع ع�شد ما بني املرفق والكتف من  ين�شب ال�شعر لعنرتة: الزُّ  )2(

اليد. واأقحمها: اأي احلرب، اأي اأتو�شطها بقوة.

 الف�شل الثالث ع�شر 
القرعة، وعلم الأخالق
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وقال ال�شموءل: 

ًة �ُضبَّ الَقْتَل  ــَرى  َن ال  اأَُنــا�ــٌس  ــا  ــُلــوُلواإنَّ و�ــضَ ــٌر  ــِام َع ـــــُه  َراأَْت مــا  اإذا 
لنا اآجاَلَنا  ــوِت  امل ُحــبُّ  ُب  ــَقــرِّ ــُه اآجـــاُلـــُهـــم فــتــطــوُلُي ــرُه ــك وت
اأَْنِفِه)1( َحْتَف  �َضيٌِّد  ا  ِمنَّ مات  َقِتيُلوما  ــاَن  َك َحْيُث  ا  ِمنَّ ــلَّ  ُط وال 

1وهنا يت�شاءل من ذا الذي ي�شتبدل املوت باحلياة، والقرب بالق�شر، والعدم 

يف  واأطوارها  االأخالق  حتليل  ي�شتدعي  ال�شوؤال  هذا  عن  واجلواب  بالوجود؟ 
االإن�شان وكمالها فيه.

وجنات  االأخالق  اأمهات  هي  اأمور،  باأربعة  اإال  حاله  تكمل  لن  االإن�شان 
وال�شجاعة،  العفة،  وهي  االأمهات،  هذه  اأقدام  حتت  احلياة  ور�شوان  ال�شعادات 

والعلم، والعدل.

الِعّفة: اعتدال املرء يف ماأكله وم�شربه ونومه ويقظته وملب�شه وم�شكنه وملكه 
واأعماله واأوقاته. وال�شجاعة: اعتدال يف القتال والغ�شب واالنتقام، ويتولد عنه 
الكرم واحِلْلم، وما اأ�شبههما. والعلم: ي�شمل احلكمة العلمية والعملية باأق�شامهما، 
بينها،  فيما  واالعتدال  جميعها،  االأمور  هذه  نظام  فهو  العدل:  اأما  �شتة.  وهي 
حكم  يدور  عليها  التي  االأمم  اأخالق  جماع  هذا  عليها.  االإن�شان  قوى  وتق�شيم 
العلماء قدميًا وحديًثا، ولن ي�شّذ عن هذه االأربعة ُخُلق من اأخالق االإن�شان، وهي 

مات َحْتف اأنفه: مات على فرا�شه من غري قتل وال �شرب. )م(.  )1(
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االأ�شاطني التي عليها ُبنَيت اال�شتقامة، والكمال، واملدنية، والذي يعنينا تطبيق 
اأحوال االأمة عَليها االآن، فنقول:

العفة: يتخلل ذكرها كتب العلم والدين واأماكن التعليم جمعاء، والعلم 
ها، والعدل حتمل اأعالمه احلقانية،  تكفله وزارة املعارف العمومية، ولها �شاأن يخ�شّ
وزارتها،  واأبوها  احلربية،  مدر�شة  ها  فاأُمُّ ال�شجاعة:  واأما  الغرم.  وعليها  الغنم  فلها 
ي�شعون  �شماع ذكرها  وعند  يتباعدون،  وعنها  ياأملون،  منها  اأجمعون  االأمة  واأبناء 
حميط  االأدبّي  واملوت  املوت،  حذر  مدافعها  �شواعق  من  اآذانهم  يف  اأ�شابعهم 

بالقوم الذين يجبنون.

ْلم وال�شلح،  افتتحت االأمة العربية هذه البالد بحّد ال�شيف وال�شنان وال�شِّ
اأن اجتاح التتار  اأيام الدولة االأموية والعبا�شية والفاطمية، وملا  فرتبعوا يف د�شتها 
دولة العبا�شيني وا�شتاأ�شل �شالح الدين الفاطميني من م�شر يف القرن ال�شاد�ض، 
ثم دارت الدائرة على بني اأيوب بانقرا�ض اآخر ملوكهم، وهي �شجرة الدّر، �شرب 
النفو�ض،  يف  وحتّكموا  جبارين،  فيها  َبْط�َشَتهم  وبط�شوا  �شربات،  م�شر  املماليك 
وكانوا  وال�شناجق  املماليك  من  بقيتهم  وبقيت  الرومان،  حكم  ميثلون  وكادوا 
واأهلكوا  العظام،  وه�ّشموا  ال�شحم،  واأذابوا  اللحم،  فاأكلوا  ال�شناجق،  ون  ي�شمَّ
احلرث والن�شل، وجا�شوا خالل الديار وكان وعًدا مفعواًل، ودًما َمْطُلواًل)1(، وموًتا 
زوؤاًما، فاخت�شوا باأ�شرف �شمة واأعلى هبة، وهي حماية الديار واالأخذ بالثاأر، فبقي 

َمْطُلول: ُمْهَدر. )م(.  )1(
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بقية  اإال  لهم  ترى  فهل  نخل خاوية،  اأعجاز  كاأنهم  �شرعى  ديارهم  امل�شريون يف 
باقية، ُعّزاًل )ال �شالح معهم( كالن�شاء، فن�شوا حظهم من اجلندية وظنوها اإحدى 
الُكرَب، وعربة العرب، حتى اإذا جاء حممد علي با�شا الكبري فعّلمهم العلم املفقود 
ال�شتاء  رحلة  واأَِلُفوا  وال�شيف،  باملدافع  ف�شربوا  وال�شرب،  احلرب  على  ودّربهم 
وال�شيف. فيوًما تراهم يف احلجاز يقاتلون الوهابيني، واآخر للرو�ض مهاجمني، واآونة 
باليونان وكريد، وَطْوًرا على ال�شام يزحفون، ويف بالد الروم يقاتلون، واإمنا ذلك كله 
ويغريون  �شورهم،  وي�شّوهون  اأ�شابعهم،  يقطعون  فرتاهم  عليه،  قهروا  وقهر  اإكراه 
العاّمة  وا�شتهر بني  ال�شجاعة،  واأعالها، وهي  اأ�شرف اخلالل  فراًرا من  اهلل  خلق 
اأنهم يوؤخذون ُظْلًما وزوًرا، وكاأنهم ُي�َشاُقون اإىل ال�شجون، وُيْدَعْوَن اإىل املوت، وهم 

له ينظرون.

اأو مل يكن من العجب اأن يت�شاوى يف تلك االأيام تلميذ ي�شاق اإىل الدر�ض 
املناحات، وتندب  تن�شب  اإذ ذاك  الَوَغى، فكانت  ل�شاحات  واملدر�شة، وجندي 
التحلي  على  اخلدود  وتلطم  الوجوه،  وت�شخم  واالأجناد  التالميذ  على  النادبات 
باحلليتني؛ حلية ال�شجاعة، وحلية العرفان، فمّر الزمان، وامتاز االأمران، فلم يبقيا 
�شواء، م�شى قرن فيه اأبرق العلم بنوره، و�شطع باإ�شراقه على الوجوه، فقذف النا�ض 
باأكبادهم اإىل املدار�ض، واأتبعوهم باأموالهم، وازدادوا طلًبا كلما ازدادت املدار�ض 
هربًا، وعليه فقد عرف النا�ض قاطبًة ثمرات املعارف، وتخلفت اأختها ال�شجاعة يف 

اأخريات االأخالق.
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واملرانة  ال�شجاعة  فّن  جهلوا  حتى  بهم  اأبطاأ  الذي  ما  �شعري  ليت  فيا 
والتدريب على الن�شاط والقوة، وهو النظام الع�شكري.

اأكتب هذا وال اأدري ما ال�شبب يف هذا اجلهل والتجاهل واالنعكا�ض وقلب 
الو�شع؟ نرى االأغنياء اإال قلياًل منهم يجودون مبا ملكوا مللء اأدمغة اأبنائهم بالعلوم 
نُّون عليهم بالتمرين الع�شكري، ال، بل ينقدونهم الفداء كما فدى اإبراهيم  َوي�شِ

ابنه بكب�ض اأملح، كاأنهم يحذرون اأن يتكمل االأبناء بفن ال�شجاعة.

ف�شيلة  ال�شّدين:  واأنتجت  اخل�شلتني،  اأعطيت  املال:  اأيها  لك  عجًبا 
العلم، ونقي�شة اجلنب، وهكذا عدّوك الفقر اأّدى اإىل نقي�شني معكو�شني: اجلهل، 

وال�شجاعة ذلك اأن االأغنياء يعّلمون باالأموال، وباالأموال يفدون من االقرتاع.

ي�شطرون  عينها  وباملرتبة  وفقرهم،  َبِتِهم)1(  ملرَْتَ اأبناءهم  ُيَعلِّمون  ال  الفقراء 
للنظام اجلندي، وترى املراأة تولول وتعول �شارخة اإذا اأُدخل ابنها يف اجلي�ض.

قاطبًة  النا�ض  يعرف  اأن  املعرفة  وتعميم  النظام  وح�شن  العدل  من  األي�ض 
اآخرون لدفعهم  ما الق�شد من نظام اجلندية، ثم ال ُي�شطفى قوم لفقرهم، وُينبذ 
، فاإن امل�شاألة تهذيب وتدريب، ال تعذيب وتغريب واإبعاد وتخريب،  البدل؟ َكالَّ

واإمنا هو در�ض وتعليم، اإذا كان ذلك هو الق�شد كما �شنذكره.

ملرتبتهم: ل�شدة م�شكنتهم وفقرهم. )م(.  )1(
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والكبري  ال�شغري  ويتبني  واحد،  �شعيد  يف  النا�ض  ُيح�شر  اأن  فاالأجدر: 
والعظيم واحلقري، اأن ذلك خري واأح�شن تاأوياًل.

�شيقول كثري من النا�ض: ما لنا ولهذا اخلط املنك�شر، اأنفارق اأبناءنا ونعي�ض 
يف اأ�شجان واأحزان، ورمبا مات اأعّزاوؤنا، اأو متنا وهم يف مكان �شحيق؟ فنقول: على 
ِر�ْشِلُكم، نحن نتكلم يف امل�شاألة من حيث هي علمية وعملية، واإن هي اإال نظام 
ُيَعلِّم اأبناءنا كيف ي�شريون �شجعانًا ماهرين، وكيف يحافظون على نظافة اأج�شامهم 
واحرتام كربائهم مع االأدب والنظام، وليكن ذلك يف مديريته بالقرب من بالده 
اأو ق�شبة تقرب منها، فاإذا رجع اإىل اأبويه رجع رجاًل �شهًما، عاملًا كيف يقوم باأعباء 
وتقليل  الرجال  تكميل  اإال  اأردت  ما  فاأنا  لكفى،  �شنتان  لذلك  قّدر  ولو  احلياة، 
الزمان واقرتاب املكان اإن اأمكن كل ذلك اأو ما يقرب منه، واإال فلها �شاأن اآخر، 

وحكم �شواه، اجلندية مدر�شة ال�شجاعة كما اأن املدار�ض للعلوم. 

حما�شن  اإن  والباطن:  الظاهر  بني  املوازنة  يف  االأخالق  علماء  قال  وقد 
الوجه يف اأربعة: اخلّدين، والعينني، واالأنف، والفم. وحما�شن االأخالق يف اأربعة: 
اأركانها، فكيف  فال�شجاعة ركن مهم من  والعدل.  والعفة،  وال�شجاعة،  املعارف، 
نهمله ونحن اأحوج اإليه؟ وال قيمة للعلم بال قوة تنفذه، بل ال�شجاعة هي القوام 

االأكرب للحياة.
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اأحدهم  فكان  الفن،  هذا  بتعلم  تالميذهم  ياأمرون  االأقدمون  العلماء  كان 
لتكمل  االأمواج  فتتقاذفها  ال�شفينة  فريكب  اأمواجه  هاجت  وقد  البحر،  يق�شد 

نف�شه بال�شجاعة، وبع�شهم كان يقف يف املوا�شع املظلمة املخيفة حتى يتعّوَدها.

لوا املّدة اإىل �شنتني اأو ثالث، وي�شامح  اأفال ميكن القائمني باالأمور اأن يحوِّ
اأبناء  يعلم كل  اأن  اأمكن  واإن  واأقاربه،  اأهله  يرى  واأياًما  اأ�شهًرا  اأثنائها  اجلندي يف 
والقوّي  والفقري،  الغنّي  ذلك  يف  يت�شاوى  ثم  ح�شًنا،  كان  ق�شبتها  يف  مديرية 
وال�شعيف، واإال فما معنى الفدية؟ واأي وجه لها اإال الداللة على اجلهل املُْطِبق 
وعدم اإدراك الف�شيلة، وما امليزة بني ال�شنفني؟ وكيف الفرار من الف�شيلة على 
اأنها اإن كانت ف�شيلة اأفال تعّم الق�شمني؟ واإن كانت رذيلة اأفال تعّم الطائفتني حتى 
يكون العدل �شاماًل؟ واأنا ما اأدري اأّي االأمور �شّر، اأََجْهُل النا�ض بقيمة هذا الفن 
من احلياة واالأخالق، اأم فرارهم من الف�شيلة مبالهم وتباعدهم عنها بجاههم، اأم 

دفعهم الفدية، وقبول احلكومة اأعجب؟

كما اأين اأعجب من َرُجَلنْي، فقري حزن لف�شيلة �شيق اإليها ابنه، وغني فرح 
اأن تنظر يف هذا االأمر جمال�ض �شورانا، وتعّد  ل�شرف الكمال عن ولده، فع�شى 
لالأمر عّدته وتنظر يف قوانني االأمم، هل تفعل كفعلنا وتفدي فديتنا، اأم تلك خا�شة 
ته، وت�شاأل احلكومة فيه نظرة، وتقلب النظام، وت�شلح  بنا؟ وع�شى اأن تعّد لالأمر عدَّ
ويعمل  للعموم،  االأمر  وتو�شح  واللقاء،  النقلة،  وت�شهل  املدة  وتق�شر  الد�شتور، 

االأمر، وحت�شن االأخالق، ويتّم العدل.





الراحمون يرحمهم الرحمن

�شئونه،  يف  والب�شته  اأطواره،  جميع  يف  مازجته  االإن�شان  نوع  يف  غريزة  الرحمة 
فكانت من �شرورياته الالزمة كاملطعم وامل�شرب وامللب�ض، بها يعطف على ولده وي�شفق 
عليه ويخ�شع الأبويه، ويقول: ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]االإ�شراء/ 24[. ال�شفقة 
يف االإن�شان توحي اإليه اأن يرب اأقاربه، واأرحامه، واأهل بلده من اجلريان واالأ�شحاب واأكرث 

من ذلك، واأعّم حنّوه على بني اآدم اأجمعني.

الراأفة يف القلوب تتناول احليوانات الُعْجم، فرتاها �شارية بني الزوجني من 
جميع االأ�شناف، وترى الظبية تر�شع ولدها براأفة وحنان جلّي مبني، وترى الفر�ض 

ترفع حافرها عن ولدها خ�شية اأن ت�شيبه.

رحمة احليوان بع�شه لبع�ض وا�شحة ظاهرة ن�شاهدها يف كل حني، ومنها 
التي  املناحات  النفو�ض، مما نرى من  القلوب، ويذيب  ما يفتت االأكباد، ويجرح 
تلك  ي�شفقوا على  اأن  للمالك  والت�شرع  افرتاقها،  واأبناوؤها عند  االأمهات  تقيمها 

 الف�شل الرابع ع�شر 
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االأفئدة من االحرتاق، وعلى تلك القلوب من االنفطار، حتى َحّرَمت ال�شريعة 
االإ�شالمية بيع االأمهات بدون بيع الروا�شع لها الالتي ال ياأكلن.

واأو�شعه دائرة يف  ه رحمة  واأََعمَّ اأكرثه �شفقة  اأرقى احليوان، فكان  االإن�شان 
ثم  اآدم،  بني  نوع  و�شائر  واالأباعد  االأهلني  تتناول  راأفته  فرتى  والرفق،  العطف 

ت�شمل احليوانات كافة.

�شل فوؤادك مباذا حت�ّض فيه اإذا اأُ�شيب االأهلون مبر�ض اأو فاجعة؟ �شل قلبك 
اإذا راأيت من حتّنى عوده، وتقّو�ض ظهره، وانكم�ض جلده، وا�شتعل راأ�شه �شيًبا، وهو 
يدّب على الع�شا يف برد قار�ض، قد لب�ض اأَْطَماًرا)1( بالية اأَْوَهن من بيت العنكبوت 
الدهر  عليها  اأخنى  عجوًزا  اأو  الَهِجري)3(،  حّر  من  حتميه  وال  ْمَهِرير)2(  الزَّ تقيه  ال 
ما  وت�شتجديك ف�شل  اأوتيت  مما  ت�شاألك  لبط�شته وهي  ل�شطوته، وذلت  فركعت 
اأعطيت، األ�شت ترى فوؤاًدا يت�شقق وقلًبا يتفطر وتتمنى لو يتاح لهما الغنى اأو يلجاأ 
املعوزون اإىل حماك؟ واذكر ما حت�شه من االآالم الناجمة عن الرحمة اإذا اقتتلت 
طائفتان اأو ا�شطدم قطاران ثم اأنباأك الرواة بظلم الظاملني وجرحى املقهورين واأرامل 

القتلى واأيتام ال�شرعى.

اأطمار: جمع »ِطْمر« وهو الثوب البايل القدمي. )م(.  )1(
ْمَهِرير: �شدة الربد. )م(. الزَّ  )2(

الَهِجري: �شدة احلر.)م(.  )3(
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ها هي ذي اأخبار القحط يف بالد الرو�شيا قد اآملت النفو�ض واأذابت القلوب، 
ُله ما ال يطيق. واإين  وكم ترى من رجل جبار قا�شي القلب ي�شرب احليوان اأو ُيَحمِّ
الأذكر من ذلك ما �شاهدته يف �شبح يوم عرفة رجاًل ي�شوق جامو�شة عرجاء عرًجا 
ت لوجهها  ًنا بحيث ال تقدر اأن مت�ّض برجلها االأر�ض، وكلما قزحت )قفزت( َخرَّ َبيِّ
الوح�شي  العمل  لهذا  اأملًا  قلبي  يف  فوجدُت  )يكافحها(  يكاوحها  وهو  �شريعة 

الفظيع.

ِته. ثم تراه ين�شاها اأو يتنا�شاها اإذا  فالرحمة طبيعة يف االإن�شان ُغر�شت يف ِجِبلَّ
غلبته ال�شهوات اأو االنتقام وغطاه الطمع، فرتى الرجل يربي الدابة، وال�شبي يربي 

ال�شاة، وكالهما يحّب دابته وياألف ما رّباه. ثم يذبحها وياأكلها َفِرًحا م�شتب�شًرا.

اإذا طمع يف مال، فينق�ّض على ربه  وترى الل�ّض ي�شرتي الق�شوة بالرحمة 
ويذيقه كاأ�ض املَُنون ويجدها يف نف�شه لذة ونعمة ويحمد اهلل عليها! وترى االأّمة 
املغرو�شة يف  الغريزة  املقهورين وت�شتحّل قتالهم، وتن�شى  الفاحتة ت�شتمرئ طعام 
ي�شتهون،  ما  على  واحلر�ض  وال�شهوات،  وال�شره  الطمع  اإال  اأن�شاهم  وما  قلوبها، 

والتلهي مبا يلتحون )ينهبون(.

ُطوع)1( فوق القتلى  ملا قتل ال�شفاح �شراة بني اأمية، وو�شع املائدة على النُّ
ون حتتها قال: ما اأطيب هذا الطعام، فما ذاق اإال لذة االنتقام، ومل يجد  وهم َيِئنُّ

ُطوع: جمع »ِنْطع« وهو ما ُيفر�ض من الُب�ُشط. )م(. النُّ  )1(
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يف قلبه اإال فرح امللك، ولذة الغلب بعد اأن ذكره �شاعره الدماء املهراقة)1( والنفو�ض 
املقتولة اإذ قال:

ــٍد  َوَزْي احُل�َضنْيِ  َمْقَتَل  ـــُروا  املِْهَرا�ِسواْذُك ـِِب  ِبَجانــــ وَقِتيــــاًل 

)والقتيل هو حمزة، واملهرا�ض ماء(

وملا جاء قّواد بني العبا�ض اإىل بع�ض قرى م�شر يف طلب مروان بن حممد 
احلمار اآخر ملوك بني اأمية، ووجدوا الطعام على املائدة، قتلوا االآكلني، وجدلوا 
اأمكنتهم، وجل�شوا يف مقاعدهم، وهم بذلك فرحون م�شتب�شرون  واأخذوا  امللك 

َدُلون)2(. ياأكلون طعامهم وي�شربون والقتلى من حولهم جُمْ

د بناته من  ولتذكر قمبيز اإذ قهر فرعون االأ�شرة ال�شاد�شة والع�شرين، وَجرَّ
احللي واحللل، ثم �شغلهن بحمل اجِلَرار على روؤو�شهن ومعهّن يف هذا العذاب 
رجال دولته وفرعون بجانب قمبيز، فما كّف عن تعذيب اأولئك املظلومني اإال بعد 

اأن بكى فرعون ملا اأ�شاب وزيره من الذلة بعد العز وال�شرور واملجد والفخار.

يحجب  ولن  جميعه،  االإن�شان  نوع  يف  �شارية  ال�شفقة  اأن  القول  واإجمال 
اأنوار �شم�شها عن ب�شريته اإال �شحائب ال�شهوات التي تغ�شيها وحجب االأطماع 
وداء ال�شراهات، وملا قتل زوج بنت متوجني جنكيز خان، وهو اأكرب قّواد اأبيها يف 

املهراقة: املَُراقة. )م(.   )1(
ْرعى. )م(. َدُلون: �شَ جُمْ  )2(
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حروب الرتك�شتان اإذ اأغاروا على االإ�شالم، مل ي�شف �شدرها اإال اأن ُيقتل اأهل 
املدينة اأجمعون رجال ون�شاء واأطفال وحيوانات. ثم �شنعوا لها اأَكَمة)1( من روؤو�ض 

القتلى، فوقفت فوقها وقالت »هل من مزيد؟«.

راأى احلكماء ذلك، و�شاهدوا هذا االإن�شان طغى وبغى وجتاوز حّده ون�شي 
وال  الوجود،  من  يزال  اأن  فالبّد  �شالحه  ُيرجى  ال  اإنه  طائفة:  فقالت  الرحمة، 
يبقى اإال الرحماء، وهوؤالء لو قّدروا لقتلوا النا�ض اأجمعني وهم من علماء الع�شر 

احلا�شر.

وقالت طائفة: ال نقتل اإال امللوك واالأغنياء وندع بقية العاملني؛ الأن هوؤالء 
اأ�شّر الطوائف وهم بذلك االآن يعملون.

وقالت طائفة ومنهم القطب ال�شريازي يف »االأ�شفار« - اأكرب كتب احلكمة 
الباغني«.  َرْدع  وهي  ُجِعُلوا حلكمة،  االأر�ض  الطغاة يف  العتاة  »اإن  االإ�شالم:  يف 
ظلموا  واإن  فهم  واملاء،  كالنار  �شرهم  من  اأكرث  نفعهم  »اإن  خلدون:  ابن  وقال 

ژۓ ۓ  النا�ض عن بع�ض، وجاء يف القراآن ال�شريف:  فقد يدفعون بع�ض 
وقال   .»]251 ]البقرة/  ۇژ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
واإال  احليوانات  تذبح  اأن  تقت�شي  احلكمة  »اإن  يقظان:  بن  حّي  كتاب  �شاحب 
باحليوان  الرحمة  »اإن  القوانني:  اأ�شول  يف  بنتام  وقال  فائدة«.  بال  وجودها  كان 

اأَكَمة: مو�شع اأ�شد ارتفاًعا مما حوله. )م(.  )1(
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جعلت متهيًدا لرحمة النا�ض الذين و�شع القانون لهم، وهذا منه ق�شور، هنالك 
تنزلت ال�شرائع ال�شماوية، فاأمرت النا�ض بالرحمة وبالغت يف ذلك اليهودية لبني 
اء  اإ�شرائيل وعممت الن�شرانية حتى حرمت االنتقام، واأمرت النا�ض برحمة االأِحبَّ

ر النا�ض بالرحمة التي يف قلوبهم، وجاء فيه: ژ ۆئ ۆئ  واالأعداء، وجاء القراآن فَذكَّ
]طه/ 3[  ژ  ژچ ڇ ڇ ڇ  وجاء:  ]ي�ض/ 69[،  ۈئ ۈئ ېئ ېئژ 

وژھ ھ ے     ےژ ]البقرة/ 195[، ]املائدة/ 13[، وبداأ كل �شورة با�شم اهلل 
الرحمن الرحيم، ويئ�شت االأديان من الرحمة العامة، فاأمرت العي�شوية بال�شيام يف 
بع�ض االأيام عن كّل ذي روح تذكرة بالرحمة، وجاء يف االإ�شالم االأمر باالإح�شان 
ْبَحة«،  الذِّ فاأْح�ِشُنوا  َذَبْحُتم  واإذا  الِقْتَلة،  فاأْح�ِشنوا  َقَتلُتم  »اإذا  فيه  وورد  الذبح،  يف 
ُلوا احليوان ما ال يطيق، واأمرت اأن ينفق عليه، وَحثَّت  وحّرمت على النا�ض اأن ُيَحمِّ
اء مما تفتخر به االأمم االأوربية االآن علينا. فال�شرائع ال�شماوية جاءت  على عتق االأِرَقّ
موقظة ملا يف نفو�شنا من الرحمة، وهذا معنى ما قاله اأفالطون: »اإن العلوم كامنة يف 
القلوب ُكُمون ماء الورد يف الورد، واإمنا ي�شتخرجها التعليم وال�شرائع، فهي مراهم 
باأطماعهم كي يتذكروا،  املُوَدعة يف نفو�شهم املغطاة  النا�ض الرحمة  ر  لُتَذكِّ للداء 
ويتاأّملوا  الدهر،  َكَتَحهم)1(  الذين  على  ويعطفوا  وامل�شاكني  الفقراء  اإىل  فيح�شنوا 
باآالم واأحزان عندما يرون احليوان االأعجم واالإن�شان  ون  اأنف�شهم كيف يح�شُّ يف 
الناطق يقا�شيان اأنواع العذاب، حتى كان العذاب املحيط بذوات االأرواح ميغط�ض 

قلوبنا، وينتقل يف كهرباء اجلّو واأثري الف�شاء، فيالم�ض االأفئدة الرحيمة.
َكَتَحهم: اأ�شابهم، واأثَّر فيهم. )م(.  )1(
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كلما كان االإن�شان اأجمل �شعوًرا واأو�شع علًما واأكرث اأدبًا، كان اأكرث اإح�شا�ًشا 
بذلك العذاب الواقع على ذوات االأرواح باجلوع اأو ال�شرب اأو املر�ض«.

اأ�شاب  اإذا  حتى  فيه،  مغمورة  واالأج�شام  ماء  االأثري  هذا  كاأن  عجًبا!  فيا 
َحَماء، اأو كهرباء �شارية  اأحدها عذاب احرتق فيه، فغلى فاحرتقت فيه اأفئدة الرُّ
كهربائية  اأزرار  االأليمة  القلوب  اأو  قاربهم،  ما  اإىل  املعذبني  من  االأثر  ذلك  تنقل 
ي�شغط عليها ال�شاغطون، اأو توؤثر عليها اجلوائح فت�شطرب لها اأفئدة الناظرين اأو 

ال�شامعني.

كل حم�شن ي�شفق، وكل ذي روح اأهل الأن يرحم، فهاهم امل�شفقون ياأملون 
عامة  رحمة  ويتمنون  املعذب،  واحليوان  وال�شحاذين  ال�شائلني  من  ي�شاهدون  ملا 

ت�شمل العاملني.

بال�شعفاء،  واالأقوياء  بالفقراء  واالأغنياء  بالكاذبني  ال�شادقون  اختلط  لكن 
اإىل من يح�شنون، و�شاع امل�شتعفون بني ال�شائلني، فاأ�شبح  فما يدري املح�شنون 

حم�شننا يف حرية واأمل، واأكرث املحتاجني يف بوؤ�ض و�شقاء.

اأن يقوم ذو نفوذ كبري وي�شتعني باحلكومة ويوؤلف جمعية لها  اأراه  والذي 
يف كل ق�شبة )عا�شمة( فرع، ويعر�شوا على الطبيب يف الق�شبة اأو املحافظة كل 
�شائل و�شحاذ ليميزوا ال�شحيح من املري�ض، ويجعلوا املر�شى بع�شهم على بع�ض، 
االأعمال  يف  اء  حَّ االأ�شِ ويح�شروا  ال�شدقات،  عليهم  وُيجروا  جميًعا  فريكموهم 
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التي  االإ�شالمية  ال�شريعة  مقت�شى  هو  كما  ال�شوؤال،  عليهم  ويحرموا  النافعة، 
حّرمت ال�شوؤال على القادرين.

ة ال تر�شاها ال�شرائع  اإن امتزاج ال�شادق بالكاذب من الفقراء وال�شائلني َمَعرَّ
ال�شماوية وال الو�شعية.

العمل،  هذا  اإليها  و�شمت  نطاقها  ات�شع  باحليوان  الرفق  جمعية  اأن  ولو 
لكان  االأمر  وعرف  بجندها  احلكومة  و�شاعدتها  املري�ض،  من  ال�شحيح  فمازت 
وليكن يف كل ق�شبة طائفة  ينفقون،  اأين  املح�شنون  ذلك عماًل جمياًل، وعرف 
تتوىل هذه االإدارة وت�شرف على الفالحني و�شربهم للبهائم يف حقولهم مما يفتت 
االأكباد ويذيب القلوب، فاإن الرفق باحليوان مل يزل �شعيًفا، وقد خ�شرت البالد 
اأحّق، فال يكونون ِعيااًل على االأمة هم  اأقواًما من النا�ض ال عمل لهم هي بهم 

ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  الون  والبطَّ الون  والن�شاء والدجَّ
ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ژ ]اآل عمران/ 104[.



وي�ضعُد العقول  يف  ي�ضقى  ُدالعلُم  ــدَّ ــَج ــَت َي ــِه  ــثــيــِل َتْ ـــُر يف  ْه ـــدَّ وال

ــاَرًة َت كالَقَباِئِل  ــَذاِهــَب  املَ َتْخمُدوتــرى  الَباَلِقِع)1(  يف  وَطــْوًرا  تبدو 

ب بالعنا�شر  1الدنيا رواية مُتثل يف مالعب االأيام اأدواًرا يقوم بت�شكيلها الدهر، فيتلعَّ

واملذاهب واالآراء وال�شرائع. َعِجْبت لهذا الدهر وما ُيْحدثه من الغرائب وما يفيد 
من العرب، وكيف يعبث بالعنا�شر ويلعب باالآراء!

قف يف مزرعة، وانظر ما زرع فيها و�شّورها، ثم هب االآلة امل�شورة ال�شم�شية 
رطبة  االأر�ض  كانت  اأن  ع�شر  من  اأزمان  يف  اأجيااًل  املتعاقبة  �شورها  ر�شمت  قد 
فيب�شت ومّر عليها قرون ودهور، فتتابعت عليها �شور متالحقة. لو ت�شّورت ذلك 
لق�شيت العجب، وحل�شبت اأنه مّر عليها من ال�شور واالأ�شكال ما لو جمع وح�شر 
تقّله  مما  و�شكل  �شورة  كل  لك  ملثل  االأر�شية  الكرة  �شطح  على  ووزع  اأمامك 
االأقدمون من  ما �شربه  لعلك تذكر  والنبات واحليوان  املعدن  االأر�ض من �شور 

الَبالِقع: جمع »الَبْلَقع« وهو االأر�ض القفر التي ال �شيء بها، اخلالية. )م(.   )1(

 الف�شل اخلام�س ع�شر 
علماء ال�شرق وعلماء الغرب
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ر على  مثل ذكروه. ذلك اأنهم قالوا من باب اال�شتعارة التمثيلية: »َمرَّ اخِل�شْ
فَمّر  عام  خم�شمائة  م�شت  ثم  والطري.  واملاء  الزروع  من  خلت  جرداء  �شحراء 
عليها، فاإذا هي مدينة زاهية زاهرة خ�شراء ن�شرة، ف�شاأل �شيًخا كبرًيا متى ُبِنَيْت 
ًبا وقال: »يا هذا، مدينة قدمية العهد، ُبِنَيت من  مدينتكم؟ فنظر اإليه �َشِزًرا ُمَتَعجِّ
عهد نوح، مّرت عليها الدهور واحلقب«. ثم م�شت خم�شمائة اأخرى فمّر بها، فاإذا 
هي نهر عظيم فيه �شياد ب�شبكته، ف�شاأله متى ُحفر؟ فاأجابه با�شتغراب عن �شوؤاله، 
وقال مثل ما قال الذي قبله يف املدينة. ثم م�شت خم�شمائة اأخرى فوجدها مدينة 

زاهرة مثل االأُوىَل، ف�شاأل فاأُِجيب كال�شوؤال واجلواب ال�شابقني«.

�شرب االأقدمون هذا مثاًل لتداول االأيام، وتعاقب االأحوال، وتتابع ال�شالح 
والف�شاد يف العمران واالأمور املح�شو�شة.

تداول حكم اخلري وال�شّر املح�شو�شات، ومل تفلت منه االآراء وال املذاهب. 
وكتبهم  ال�شريفة  ونفو�شهم  ال�شاحلة  وعقولهم  ورجالهم  ال�شرق  اأمم  اإىل  تر  اأمل 
اأر�شهم  كانت  الدهر؟  فوقعت(  )�شربها  َعها  وَكوَّ الزمان  بها  لعب  النافعة، كيف 
مقروءة  وكتبهم  م�شتخرجة،  ومعادنهم  عاملة،  عاملة  وعقولهم  عامرة  خم�شّرة 
اأْجَدَبت، ومل  اخل�شبة  وعقولهم  غامرة،  اأر�شهم  ذي  هي  فها  م�شموعة،  واآراوؤهم 
تنبت حبة علم وال ثمرة حكمة، ومعادنهم مقبورة يف �شحاريهم، وَقلَّ من قراأ من 
اأبنائهم كتبهم، واأ�شبح اأبناوؤهم يعجبون باآراء العلماء من االأجانب، وال يعلمون 
اأ�شفارهم. والذي دعانا لت�شطري هذه اجلمل  اأنها م�شطورة يف كتبهم مذكورة يف 
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والتعقل  بالتفكر  اأمريكا  بني  ين�شح  االأمريكي  الكاتب  �شطره  مما  اآنًفا  قراأناه  ما 
له يف  وقد حال  والقمر،  اإذ جل�ض  االإنكليزي  نيوتن  اإ�شحق  اعتاد  كما  ليعتادوه 
خلوته النظر، فراأى التفاحة �شقطت على االأر�ض، فقال: يا ليت �شعري، اأمل يكن 
القمر مثلها في�شقط، اأََوَلْي�ض االأثقل اأوىل بالوقوع من االأخف؟ ثم جتلت له الفكرة 
عن اجلاذبية، فاأبرزها من خياله اإىل عامل الظهور، وانت�شر مذهبه يف �شائر االأقطار، 
واأن ال�شم�ض تدور كما قال )كوبر نيكو�ض( حول نف�شها، واالأجرام الُعْلوية تدور 
حولها واالأر�ض منها، وكلها جمذوبة اإىل ال�شم�ض، وكل ما على االأر�ض منجذب 
يراد من  ما  �ض  ملخَّ طبيعة. هذا  اإليه  ومييل  االأكرث  يتبع  دائًما  االأقل  الأن  اإليها؛ 

عبارة ذلك الكاتب، واإن مل يو�شحها اتكااًل على فهم قّرائه يف بالدهم.

االآباء  اأن  وعلمت  واأعاجيبه،  الزمان  اأ�شاحيك  من  وعجبت  هذا  قراأت 
ت�شعد وت�شقى باالأبناء، واأن لالآراء واملذاهب ُدَواًل كالرجال واالأمم. َمْهاًل يا زمان 
اإذ  اأن التلعب يحل باالأمم والقبائل بتغّلب القوي على ال�شعيف؛  فقد كنا نظن 
مقاًما،  واأرفع  مكانة  اأعلى  والعلوم  املذاهب  اإن  وقلنا  القوة،  مع  اإال  احلق  نرى  ال 
ح�شن  يف  هي  اإذ  والبنادق؛  ال�شيوف  وال  الديناميت  وال  املدافع  تتناولها  فلن 
ح�شني، ترفعت عن املادة، واحتجبت عن العيون، ولن ت�شل اإليها اجلنود، فيبقى 
الزمن.  به يد  واأمة، ال تعبث  الدهور يف كل جيل  العامل حمفوًظا على ممر  راأي 
كنا نظن ذلك ولكن راأيناك اأيها الدهر ت�شاكلت اأعمالك، وت�شاوت اأعاجيبك، 
م على  ت�شطو على اجلموع فتفرقها، وحتب�ض اآراء علمائهم يف �شجون الكتب، وحُتَرِّ
النا�ض قراءتها ثم متحو اأ�شماءهم من دواوين احلكماء حيًنا من الدهر، ويقوم بهذه 
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اآباء  اأبناء الغالبني، فين�شبون كل جميل الآبائهم، ويغمطون)1( حقوق  االأالعيب 
االأمم ال�شعيفة يف قبورهم ا�شتخفاًفا ببنيهم، وا�شتحقاًرا خللفائهم، واإماتة لنفو�شهم 
لئال يقولوا لنا: جمد قدمي نطلبه اأو ملك فات نرقبه، مهاًل اأيها القارئ: اأنا ال اأنكر 
فقد  اأنكرها  اآثاًرا جليلة. من  العلم  لهم يف  فاإن  واجتهادهم،  القوم علومهم  على 

كابر، واأعوذ باهلل اأن اأكون من اجلاهلني.

االآراء  اأغلب  »اإن  كتابه:  يف  الفرن�شي  »�شديو«  قال  كما  موقن  اأنا  واإمنا 
للعرب«،  منها  وكثري  اأوربا،  من  قوم  اإىل  ن�شبت  قد  واالكت�شافات  واالخرتاعات 
وقد برهن هذا العامل العظيم على ذلك يف كتابه املرتَجم اإىل اللغة العربية برباهني 

قوية، وافتخر باأنه اأول من اأظهر ف�شل العرب.

العالمة  �َشْرَحي  االآن جندها م�شطورة يف  ب�شددها  التي نحن  امل�شاألة  هذه 
اإ�شارات  على  الرازي(  الدين  )فخر  واالإمام  الطو�شي(،  الدين  )ن�شري  اخلواجة 
الرئي�ض  اأو�شح  فقد  ون،  تعدُّ مما  �شنة  األف  نحو  من  ابن �شينا  الرئي�ض  العالمة 
يف  كما  وملخ�شه  ذلك.  يف  احلكماء  حجج  وذكروا  اجلاذبية،  مو�شوع  و�شارحاه 

�شفحة 115 و155:

اإن االأر�ض واملاء والهواء طالبة للمركز، وكلما كان اجلرم اأثقل كان اأقرب 
اأعلى؛ الأن االأثقل كافحه فغلبه فاأخذ املكان  من املركز، وكلما كان اأخف كان 

َيْغِمُطون: ُينكرون. )م(.  )1(
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فالهواء، فكل هذا  فاملاء  اإىل االأعلى، وعليه رتبت االأر�ض،  قبله فطرده  االأ�شفل 
امل�شاهد اأمامنا جمذوب جهة املركز، هذا قول بع�ض احلكماء.

وقد رّد على هذا الفريق الرئي�ُض ابن �شينا، واحتج مبا يفيد اأن الزّق املنتفخ 
حتت املاء نراه مييل اإىل االرتفاع اإىل اأعلى كلما كان اأكرب، ويبطي يف الطفو على 
وجه املاء كلما كان اأ�شغر، ولو كان ذلك باجلاذبية لكان االأمر بالعك�ض، فاإن ِثَقل 
االأّول يدعوه لال�شتقرار باجلاذبية، وخفة الثاين تدعوه لالرتفاع ل�شعف اجلاذبية، 
وهذه امل�شاألة لها ات�شال بق�شية »اأر�شيميد�ض« امل�شهورة التي على نامو�شها ت�شري 
فكلما كان حجم  الداخل يف جوفه،  بالهواء  ال�شمك  ويعوم  البحار،  ال�شفن يف 
ال�شيء اأخّف كان اأقرب اإىل الطفو على وجه املاء ويعوم، وكلما كان هواوؤه اأقل 

قّل طفوه. 

على  �شينا  ابن  الرئي�ض  قبل  مطروحة  اجلاذبية  م�شاألة  كانت  كيف  فانظر 
ى جاذبية؛ اإذ ميل الزّق  اأنظار العلماء وهم يبحثون فيها، وهو يعتمد اأنها ال ُت�َشمَّ
املنفوخ الأعلى دليل اأنه جمذوب للهواء الذي هو من جن�شه يف املكان املعّد له، 
ولي�ض مرادنا االآن حتقيق اجلاذبية، فاإن اآخر ما و�شل اإليه العلماء ما قاله العالمة 
فيليك�ض المريو�ض الفرن�شي: »اإن اجلاذبية تعلم منها الفعل وجتهل ال�شبب، وقد 
فر�شها العلماء فر�ًشا ت�شري على منواله النوامي�ض الطبيعية والقوانني الفلكية، واأما 

هو فحقيقة جمهولة على النا�ض«، اهـ.
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واإمنا نذكرها هنا ا�شت�شهاًدا على اأالعيب الزمان، واأن االأبناء ي�شيدون بذكر 
كما  وي�شاعفون  حبة،  مائة  �شنبلة  كل  يف  �شنابل  �شبع  َتهم  َحبَّ ويجعلون  االآباء، 

ي�شاءون.

اأ�شماء  ن�شيت  وقد  الكتب،  يف  م�شطورة  امل�شاألة  هذه  كانت  كيف  فانظر 
املتكلمني فيها من العرب، وُن�شبت بحذافريها اإىل االأوربيني كاأن من قبلهم لي�شوا 

�شيًئا مذكوًرا.

كما اأن كتاب املواقف املدفون يف خزانات االأزهر ال�شريف قد �شرح دوران 
االأر�ض حول ال�شم�ض، واعتمد ال�شارح قول املنت يف ذلك، وهذا الكتاب موؤلف 
قبل ظهور اأوربا من العدم اإىل الوجود، كما كان ابن �شينا قبل خلق اأجدادهم، 
ومل يكونوا �شيًئا مذكوًرا، ثم جاء »كوبر نيكو�ض« العالمة االإفرجني وقام يف اأوربا 
وقال: »اإن االأر�ض هي الدائرة حول ال�شم�ض، وكان ما كان، ومع ذلك ن�شب اإليه 

هذا االكت�شاف، وكتاب املواقف يقروؤه طلبة العلم يف بالد ال�شرق قاطبة«.

واليهود  والهند  ال�شني  بذكر  يبتدئون  االإفرجن  من  الرتبية  علماء  وترى 
اإذ  جربية  والهنود  فاأ�شقطهم،  ظاهري  ال�شني  اأدب  ويقولون:  واليونان  والرومان 
قالوا: ال عمل للعبيد، فهم كالري�شة املعلقة يف الهواء، واليهود مع ظهور اأثر جميل 
العقلية،  الفل�شفة  وغلبت  الطباع،  فف�شدت  التاأديب،  يف  النوا  فقد  لتعاليمهم 
وقلد  اإ�شبارطة،  اأهل  عند  والعك�ض  اليونان،  من  اأثينا  اأهل  عند  اجل�شم  واأهمل 
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ثم  تعاليمهم،  يف  يفلحوا  فلم  اأثينا  اأهل  من  و�شقراط  اأفالطون  مدار�ض  الرومان 
يقولون:  ثم  نعمتهم،  اأ�شل  هم  الذين  االإ�شالم  علماء  وين�شون  خطوة  يقزحون 
وبعد ذلك اأغم�ض الزمان اأجفانه على النا�ض، فاأظلمت االأر�ض من القرون االأوىل 
لالإ�شالم اإىل القرن الثاين ع�شر امل�شيحي، ثم يذكرون من نبغوا يف الرتبية مثل 
)اإيرا�شمو�ض الهوالندي( يف القرن اخلام�ض ع�شر امل�شيحي، وين�شبون له اأنه اأول 
من قرر الفنون اجلميلة يف التعليم، واإ�شكام االإنكليزي يف القرن ال�شاد�ض ع�شر، 
وكذلك )فولكا�شرت( من اإنكلرتا يف القرن نف�شه، ويقولون اإنه اأّول من اأوجب تعلم 

اللغة الوطنية يف اأول االأمر مع اأن هذه هي طريقة العرب.

وهكذا يبلي الفرن�شي ما بني القرن اخلام�ض ع�شر وال�شاد�ض ع�شر، ويقولون:

اأن االإمام الغزايل قررها،  اأول من قال بلزوم تعلم العلوم الطبيعية مع  اإنه 
وابن �شينا يف التعليم، ولوثر االأملاين يف القرن ال�شاد�ض ع�شر، وين�شبون اإليه احلرية 
يف فهم الكتاب املقد�ض، ويقولون: هو اأول من قال بوجوب التعليم االإجباري، مع 
اأن احلديث ورد »طلب العلم فري�شة على كل م�شلم وم�شلمة«. وهذه طريقة طائفة 
واأ�شرابهم، وكومنيو�ض  ر�شد،  وابن  الغزايل،  منهم  االإ�شالم:  كبرية من حكماء 
النم�شاوي يف القرن ال�شابع ع�شر، وين�شبون له تقليد الطبيعة، ولوك االإجنليزي، 
وين�شبون له وجوب الت�شويق يف التعليم، ويوحنا هرني ب�شتا لوتزي التلياين يف 
القرن الثامن ع�شر، وكان مربًيا تربية عملية، يذكرون هوؤالء، وال ين�شبون اإىل علماء 
االإ�شالم �شيًئا مذكوًرا، وين�شبون كل ف�شل لهم، واأكرب �شيء يفتخرون به الرتبية 
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اجل�شمية مع اأن ال�شبق والرمي م�شروحان يف كتب االإ�شالم. نعم، العمل قليل 
وهم اأكرثوه، اإمنا الغريب اأنهم ال يذكرون �شيًئا عن ذلك، وكاأنهم ملا ورثوا اأر�شهم 
الف�شالء،  دواوين  من  اأ�شمائهم  وحمو  برازخهم،  يف  اآبائهم  قتل  اأرادوا  وديارهم 

و�شنذكر بعد مقارنة يف االآداب بني باكون االإنكليزي، والعالمة الغزايل.



قراأنا مقااًل نقل عن باكون يف االأدب، نقله هو عن عامل تلياين ين�شح االأبناء 
وا باأ�شحابهم، واأن ال�شديق كم اأغرى �شديقه مبا يوقعه يف الهالك، وكم  اأال َيْغرَتُّ
تعاطى ال�شكر باإغرائه، وكم اغرت مبدحه فاأ�شبح عاطاًل من العلم، وكم جنع اأنا�ض 
َقلَّْت اأ�شدقاوؤهم، وهكذا من احلقائق الرائقة، واحلكم النافعة التي ذكرها الكاتب 
العدو  واأما  وتغريره.  ال�شديق  من  االحرتا�ض  يف  باكون  لقول  �شرًحا  االأمريكي 
فاأمره اأهون واالحرتا�ض منه طبيعي، واأن ن�شائح العلماء موجهة اإىل العفو عنه، ومل 
يكلفوا النا�ض حماًل اأثقل منه، وهو احتمال م�شاّر ال�شديق كاالإطراء)1( القا�شم 
للظهر املوقع يف الغرور وكالبطالة والك�شل واللهو، واأن العدّو العاقل خري من هذا 
ال�شديق،  عن  الغزايل  االإمام  كتبه  ما  فتذكرت  ذلك  قراأت  اجلاهل.  ال�شديق 

وعجبت من اأبناء ال�شرق والغرب.

ون، وتطرب لها االأفئدة، وتطوف  يقول العامل الغربي كلمة فتهتز لها االأََر�شُ
املجال�ض، وتدور دوران املاء يف املحيط والكهرباء يف االأ�شالك، وتطري فوق البحار، 

االإطراء: املدح، اإح�شان الثناء. )م(.  )1(

 الف�شل ال�شاد�س ع�شر 
 علماء امل�شرق واملغرب:

َمة الغزايل، وباكون الإنكليزي الَعالَّ
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كاملوؤيد،  العربية:  جرائدنا  يف  اآذاننا  اإىل  ت�شل  ثم  اأمريكا،  اإىل  اأوربا  من  وتنتقل 
واأمثال هذه احلكمة يف مو�شوعها بني ظهرانينا، ونحن عنها غافلون.

ا يف موا�شع  وانظر ما قاله العالمة الغزايل يف هذا املعنى نف�شه تراه كثرًيا جدًّ
راأيته مرة يقول:  باالأ�شدقاء؟ ولقد  النا�ض يف االغرتار  نّدد على  من كتبه، وكم 
»لئن اغرترت باأ�شحابك ومدحهم اإياك َوَهْبُهم خم�شني، فكم من رجل جاهل يف 
ال�شوق له اأ�شحاب اأكرث منك وهم له اأكرث تعظيًما«، وقال مرة: »ال ي�شوق النا�ض 

اإىل النار اإال اأ�شحابهم والرياء والنفاق لهم، كل هذا واأبناء ال�شرق عنه غافلون«.

قلنا اإن االآباء ت�شقى باالأبناء وت�شعد، واإن االأمة الغالبة حتيي علومها واآثارها، 
واإن النا�ض مولعون بالغالب، ويغلب على اأوهام الب�شطاء اأن اآباءهم خري من اآبائنا 
وعلماءهم خري من علمائنا، ولو كان علماوؤنا يعلمون ما كان اأبناوؤهم )وهم نحن( 

خائبني، واأنه لوال اأن اآباءهم اأعلم من اآبائنا ما غلبونا.

اأو  خجاًل  اأو  حياًء  عنها  ُيعربَّ  ال  ولكن  بالقلب،  تخطر  االأقي�شة  هذه  كل 
عجًزا، هذه اأقي�شة منطقية نق�ض �شكلها و�شقطت نتائجها، ولي�ض يعمل امروؤ عماًل 
اأو يعتقد اعتقاًدا اإال ويف نف�شه اأ�شكال منطقية �شادقة اأو كاذبة، فها اأنت ذا �شمعت 
ما قاله باكون و�شرحه ال�شارح، وقال: »ليذكر كل امرئ جتربته«، واالآن اأُ�ْشِمُعك 
ما قاله حجة االإ�شالم الغزايل يف الكالم على ال�شديق والعدّو. قال يف ال�شديق 

ما ملخ�شه:
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»اإن لل�شديق على وجه االإجمال خم�شة �شروط: العقل، وح�شن اخللق، 
وعدم الف�شق، وعدم البدعة، وعدم احلر�ض على الدنيا. فالعقل راأ�ض املال، فاإن 

مل يكن ذا عقل رجعت ال�شحبة اإىل القطيعة. 

 : قال علي

ــِل ــْه ــْب اأخــــا اجَل ــَح ــضْ ــ� ــال َت ُهف يَّـــــــــــــا اإ و َك  يَّــــــــا اإ و
اأَْرَدى جـــاهـــٍل  ــــْن  ِم اآخـــاُهفـــَكـــْم  حيـــــــَن  حــكــيــًمــا 
ِء ملـــر با ُء  ملـــــر ا �ُس  هُيَقـــــا ما�ضا املـــــــــرُء  ــا  م ذا  اإ
ل�ضــــيِء ا على  ُهولل�ضــــيِء  �ضبـــــــــا اأ و ييـــــ�ٌس  مقا
لقــــلِب ا على  للقــــلِب  هو ـَا َيْلقـــ حيـــــَن  لــيــٌل  َد

كيف واالأحمق قد ي�شرك، وهو يريد نفعك واإعانتك من حيث ال يدري؟

قال ال�شاعر:
ــٍل عــَاِق َعـــُدوٍّ  ِمـــْن  ــــُن  الآََم ُجُنوُناإِينَّ  يــِه  َيــْعــَرِ ــالًّ  ِخ واأََخــــاُف 
وطريُقُه ـــٌد  واح ــقٌّ  ح فنوُنفالعقُل  ــوُن  واجلــن فــاأر�ــضــَد  اأردى 

ولذلك قيل: مقاطعة االأحمق قربان اإىل اهلل.

اأو  اإذا غلبه غ�شب  ُرّب عاقل يفهم االأمور، ولكن  فاإنه  واأما ح�شن اخللق 
املعلوم عنده لعجزه عن قهر  اأطاع هواه، وخالف ما هو  اأو جنب،  اأو بخل  �شهوة 

�شفاته.
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ّر على الف�شق فال فائدة يف �شحبته؛ الأن من ال يخاف  واأما الفا�شق املُ�شِ
اهلل ال ُتوؤَمن غائلته)1(.

قد  واملبتدع  الف�شائل،  عن  ويبعدك  يعديك  فاإنه  الدنيا  على  ره  ال�شَّ واأما 
ك اإىل بدعته، وقد ذكر للعزلة فوائد وثمرات، وح�شرها يف �شت م�شائل: َيُجرُّ

االأوىل: اأن العزلة اأدعى اإىل ا�شتجماع القوى يف طلب العلم والفكر وا�شتنتاج 
املعلومة، ولذلك قيل لبع�ض احلكماء: ما  النتائج واحلقائق املجهولة من االأمور 
الفكرة،  دوام  بذلك  ي�شتدعون  فقال:  العزلة؟  واختيار  اخللوة  من  اأرادوا  الذي 
وتثبيت العلوم يف قلوبهم ليحيوا حياة طيبة، ويذوقوا حالوة املعرفة، وقال بع�ض 
احلكماء: »اإمنا ي�شتوح�ض االإن�شان من نف�شه خُلُلوِّ ذاته من الف�شيلة، فيكرث حينئذ 
ذاته  كانت  فاإذا  معهم،  بال�شكون  نف�شه  عن  الوح�شة  ويطرد  النا�ض،  مالقاة  من 
فا�شلة طلب الوحدة لي�شتعني بها على الفكرة، وي�شتخرج العلم واحلكمة«.

الثانية: التخل�ض بالُعْزلة من املعا�شي التي يتعر�ض االإن�شان لها غالًبا باملخالطة، 
االأمر  عن  وال�شكوت  والرياء،  والنميمة،  الِغيَبة،  وهي  اخللوة،  يف  منها  وي�شلم 
واالأعمال  الرديئة  االأخالق  من  الطبع  وم�شارقة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

اخلطيئة.

ه. )م(. غائلته: عاقبة �شرِّ  )1(
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اخلو�ض  والنف�ض من  الدين  و�شيانة  واخل�شومات،  الفنت  الثالثة: اخلال�ض من 
وخ�شومات،  وفنت  نق�شان  عن  البالد  تخلو  وَقلَّما  الأخطارها،  والتعر�ض  فيها، 

فالعزلة عنهم �شالمة منها.

الظن  ب�شوء  ومرة  بالغيبة  مرة  يوؤذونك  فاإنهم  النا�ض،  �شر  الرابعة: اخلال�ض من 
وتارة  بها،  الوفاء  يعييه  التي  الكاذبة  واالأطماع  باالقرتاحات  ومرة  والتُّهمة، 
اأو االأقوال ما ال تبلغ عقولهم  بالنميمة والكذب، فرمبا يرون منك من االأعمال 

خرونها لوقت تظهر فيه فر�شة لل�شر. ُكْنَهه، فيتَّخذون ذلك ذخرية عندهم يدَّ

اخلام�ضة: اأن يقل طمع النا�ض فيك، ويقّل طمعك فيهم.

قيل هي العمى  َقالء واحلمقى، فاإن روؤية الثَِّ ال�ضاد�ضة: اخلال�ض من م�شاهدة الثُّ
االأ�شغر. قيل لالأعم�ض: مِمَّ َعِم�َشت عيناك؟ فقال: من النظر اإىل الثقالء.

فغ�شي  مرة  ثقيل  اإىل  نظرت  يقول:  رجاًل  »�شمعت  �شريين:  ابن  وقال 
الثقالء«.  اإىل  النظر  الروح  ُحّمى، وحمى  �شيء  »لكل  وقال جالينو�ض:  علّي«. 
وقال ال�شافعي: »ما جال�شت ثقياًل اإال وجدت اجلانب الذي يليه من بدين كاأنه 

اأثقل علّي من اجلانب االآخر«.

هذا ملخ�ض ما ذكره يف فوائد العزلة، ثم ذكر ثمرات املخالطة، وهي �شبع: 
التعلم والتعليم، النفع واالنتفاع، التاأدب والتاأديب، اال�شتئنا�ض واالإينا�ض، نيل 
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الثواب واإنالته، تعلم التوا�شع باملخالطة؛ الأن العزلة قد تكون عن كرب، ثم التجارب 
وهي اخل�شلة ال�شابعة، فرمبا كان القلب م�شحونًا بنقائ�ض ومعايب ال تظهر لالإن�شان 
العزلة وفوائد املخالطة، واحلكم العدل يف ذلك قيا�ض  باملخالطة، هذه فوائد  اإال 

املنافع بامل�شار، ثم قال بعد كالم ما ن�شه:

بالتف�شيل  عليها  احلكم  اأن  حتققت  وغوائلها،  العزلة  فوائد  عر�شت  »اإذا 
اخلليط  واإىل  وحاله،  ال�شخ�ض  اإىل  ينظر  اأن  ينبغي  بل  خطاأ،  واإثباًتا  نفًيا  مطلًقا 
وحاله، واإىل الباعث على خمالطته، واإىل الفائت ب�شبب خمالطته من هذه الفوائد 
االأف�شل،  ويت�شح  احلق  يتبني  ذلك  فعند  باحلا�شل،  الفائت  ويقا�ض  املذكورة، 
وكالم ال�شافعي - رحمه اهلل - ف�شل اخلطاب؛ اإذ قال: يا يون�ض، االنقبا�ض عن 
النا�ض مك�شبة العداوة، واالنب�شاط اإليهم جملبة لقرناء ال�شوء، فكن بني املنقب�ض 
واملنب�شط؛ فلذلك يجب االعتدال يف املخالطة والعزلة، ويختلف ذلك باالأحوال، 
َراح، وكل ما ذكر  ال�شُّ الفوائد واالآفات يتبني االأف�شل، هذا هو احلق  ومبالحظة 
�شوى هذا قا�شر، واإمنا هو اإخبار كل واحد عن حادثة خا�شة، وال يجوز تعميمها«.

مة الغزايل يف ال�شديق والعزلة عنه وخمالطته، وذكر العدّو  هذا ما قاله العالَّ
عند الكالم على الطريق الذي به يعرف االإن�شان عيوب نف�شه، وهي اأربعة:

االأول: االأ�شتاذ املر�شد الذي يعرف عيوب النفو�ض، وهذا قد عّز يف هذا الزمن.
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نف�شه، فيتجنب كل ما ي�شمع  ي�شاأله عن عيوب  اأن يجعل له �شديًقا  والثاين: 
من ذلك.

الثالث: وهو مق�شودنا االآن، اأن ي�شتفيد معرفة عيوب نف�شه من األ�شنة اأعدائه فاإن 
ُم�َشاحٍن  بعدٍوّ  االإن�شان  انتفاع  ولعل  امل�شاوي،  تبدي  ال�شخط  عني 
يذّكره عيوبه اأكرث من انتفاعه ب�شديق ُمَداِهن)1( يثني عليه وميدحه، 
العدّو  تكذيب  على  ُبول)2(  جَمْ الطبع  اأن  اإال  عيوبه،  عنه  ويخفي 
االنتفاع  يخلو من  الب�شري ال  ولكن  احل�شد،  يقوله على  ما  وحمل 

بقول اأعدائه، فاإن م�شاويه البد اأن تنت�شر على األ�شنتهم.
الرابع: اأن يرتك كل ما يكرهه من النا�ض. انتهى ملخ�ًشا.3

ويذكرين هذا ما قاله بع�ض القدماء يف منفعة العدو:

ٌة وِمنَّ علّي  ٌل  َف�ضْ َلــُهــْم  االأعاِدَياِعـــداَي  عني  الرحمُن  اأبعَد  فال 
فاجتنبُتها َزلَِّتي)3(  عن  بحُثوا  املَعالياُهُم  فاَجَتنيُت  نَاف�ُضوين  وُهم 
َيَهاُبِني ال  ملن  َبهيَّاٍب  لَيافل�ضت  يرى  ال  ما  للمرِء  اأرى  ول�ضُت 
حياَته ــِه  اأخــي عــن  غنّي  َتَغاِنياكالنا  ــدُّ  اأ�ــض ِمــْتــَنــا  اإذا  ونحن 

4وقد خم�شُتها فقلت:

ُمداهن: منافق. )م(.  )1(
ُبول على ال�شيء: �شار من طبيعته. )م(. جَمْ  )2(

زلَّة: خطاأ. )م(.  )3(
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َنٌة حِمْ احلوادِث  يف  ْتِني  اْعَرَ ما  �ضنٌةاإذا  املََعاِرف  يف  ِلَنْف�ِضي  ْت  َتَبدَّ
فطنٌة يل  َبَدْت  االأعدا  يح�ضِد  ومنٌةواإن  عليَّ  ف�ضٌل  لهم  ِعـــَداَي 

ْحَمُن َعنِّي االأََعاِديا1 فال اأَْبَعَد الرَّ
�ضرُتها)1( نف�ٍس  اآداَب  َعِلُموا  ْنُتهالقد  و�ضُ ا�ضتقامْت  حتى  بُتها  وهذَّ
�ضكرُتها بل  ال  االأعداَء  اأََمُلِ  فاجتنْبُتهاومَلْ  َزلَِّتي  عن  َبَحُثوا  هم 

وهم ناف�ضوين فاْجَتَنْيُت املََعاِليا
ُتِقلُِّني ا)2(  يَّ َ الثُّ فوَق  ٌة  ِهمَّ َيْنَثنيويل  حني  للفَتى  ِعنايِن  فاأُْثني 
ْكَر �ضفًحا وال اأيَن)3( َيَهاُبِنيواأ�ضرُب عنه الذِّ ال  ملن  بَهيَّاٍب  فل�ضُت 

ول�ضُت اأرى للمرء ما ال يرى ِلَيا2
َذاَتُه اأْكَمَل  بالِعزِّ  امروؤٌ  واإين  اأماَتُه  اإال  ْحِب  ال�ضَّ يف  طمٌع  فال 
تقاته اإال  املرَء  اأَداِري  حياَتُهول�ضُت  اأخيِه  عن  َغِنيٌّ  كالنا 

ونحُن اإذا ِمْتَنا اأَ�َضدُّ َتَغاِنَيا

�شربتها: اختربتها. )م(.  )1(
)2( الرثيا: جمموعة من النجوم يف �شورة الثور. )م(. 

)3( اأَيِن: اأتعب. )م(. 



يه علم املنطق )قوانني املعقوالت( �شورته  وُيَنمِّ العقل  هذا مو�شوع يربزه 
العلوم، غايته االأعمال، املنطق طبيعة يف االإن�شان، غريزة يف احليوان، يالزمه لزوم 

الغذاء وغرائز ال�شهوات، وحب اللذات، ودفع املكروهات.

و�شيده  احليوان  هياكل  يف  اأ�شرقت  اهلل،  نور  من  قب�شة  واأحكامه  العقل 
دماغه،  مركزها  اأع�شاءه،  وحركت  اأع�شابه،  يف  ودارت  بفنائه،  حلت  االإن�شان 
ه ودورة دمه، ثم حزنت فيها ال�شور واالأ�شباح  عت يف حوا�شِّ �شعاعها يف قلبه، تفرَّ
ر  ها وم�شتودعها. قالوا: هذا الدماغ مقدَّ واالأ�شكال، وجهل احلكماء قاطبًة م�شتقرَّ
موزون يف جمجمة الراأ�ض، وكيف نرى �شوًرا ال تتناهى قد ر�شمت يف عقولنا اأكرب 

من ال�شماء وما حوت، واالأر�ض وما وعت، والف�شاء وما طوى؟

اإذا كان هذا الذهن املخزون يف الراأ�ض لوح زجاج امل�شورة ال�شم�شية )االآلة 
اإن هذا ل�شيٌء عجاب،  الفتوغرافية( فكيف قبلت ماليني من ال�شور واملعاين؟ 

 الف�شل ال�شابع ع�شر 
العقول والأوهام
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ا�شتعداده  مكان  اإال  الدماغ  هذا  وما  االأرباب،  برب  ُمَعلَّق  الرتاب،  عن  خارج 
كا�شتعال النار فيما توقدون.

االأج�شام  ي�شرف  واحليوانية  االإن�شانية  الهياكل  على  املفا�ض  النور  هذا 
جلب  يف  احليوان  عنها  يتنزل  وال  االإن�شان،  عنها  يتجافى  ال  منطقية،  بقوانني 
النافع ودفع ال�شار، وذلك بق�شيتني تتبعهما نتيجة، فاإن كانت االإ�شابة فالعقل هو 
الدليل، واإن كان اخلطاأ فالوهم هو امل�شّل املبني، البد يل اأن اأو�شح لك هذا القول 
ا مبيًنا، حتى ترى جمال املنطق وح�شنه يف قول جميل، ثم تعجب  اإي�شاًحا تامًّ
من عقل االإن�شان امل�شرق باأنواره، وكيف يخدعه اخلادعون، وكيف ت�شله االأوهام 

والظنون!

اأنت تعلم يف امل�شاهدات املح�شو�شات اأن كل نبات ي�شدر عن اأبوين مذكر 
الهواء  واأبوه لطائف من  اأمه الرتاب  اأبوان، والنبات  له  وموؤنث، وهكذا كل من 
واملاء واحلرارة، والعلم لي�ض ينجم اإال عن ُمَعلِّم وُمَتَعلِّم، واجلملة فكل عمل من 
املح�شو�شات �شرى  ي�شدر عن مقدمتني، وكما �شرى هذا يف  فاإمنا  احلياة  اأعمال 
وخارج  لعددين،  الطرح  وباقي  م�شروبني  من  ال�شرب  فحا�شل  املعقوالت،  يف 

الق�شمة ملق�شوم ومق�شوم عليه.

فهكذا علم املنطق، كل نتيجة فاإمنا ت�شدر من مقدمتني.
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اأنت تعلم اأن كل حيوان اأو اإن�شان اأ�شابه جوع ي�شعى للغذاء، فلو ك�شف 
لك عما انطوى عليه اإدراكه لقراأت فيه قيا�ًشا منظًما هكذا )اأنا جائع، وكل جائع 
يجب عليه التغذي، فاأنا يجب عليَّ التغذي(، فهاتان جملتان كاالأبوين: اأنا جائع، 
اإحداهما، وكل جائع يجب عليه التغذي، الثانية، فاإذا حذفت املكرر منهما كانت 
النتيجة هكذا: اأنا يجب عليَّ التغذي، هذا يف جلب النافع لكل حّي، وهكذا يف 
دفع ال�شار تقول: احلية موؤذية، وكل موؤٍذ يجب اجتنابه، فاحلية يجب اجتنابها، 
بغرائز  قائمة  الرباهني  هذه  ولوال  والنتيجة،  املقدمتني  يف  مناه  قدَّ ما  قيا�ض  على 
احليوان وعقل االإن�شان امل�شرف على االأدمغة واالأج�شام ما طلبنا غذاء، وال حتامينا 
تهلكة ولفني نوع احليوان يف يوم اأو بع�ض يوم، وال تظن اأن هذا اأمر ع�شري، فاأنت 
فاأتى  يلعبون«،  ال�شبيان  »كّل  لك:  يقول  اللعب  عن  نهيته  وقد  ال�شبّي  ت�شمع 
باإحدى املقدمتني، وترك لك النتيجة املفهومة كاأنه يقول: »اأنا �شبّي منهم فالبد 
اأن األعب«، ها اأنت عرفت الربهان ال�شادق الذي م�شدره العقل، وتاأمل الوهم، 
اأمّر  اإذا  كيف ي�شل االإن�شان فرتى الرجل امللدوغ مرة يفرق )يفزع( من احلبل 
عليه بقيا�ض كاذب موهوم، كاأنه يقول: هذا طويل لنّي، وكل طويل لنّي فهو حية، 
فهذه حية مع اأن اجلملة الثانية غلط اأدخلها عليه الوهم من االأثر املطبوع يف نف�شه 
من لدغ احلية، واإال فلي�ض كل طويل حية فقد يكون َحْباًل، وهل تظن اأين اأذكر 
هذه  احلياة يف  اأعمال  يف  الوهمية  االأغالط  من  �شرتاه  ملا  متهيًدا  اإال  القول  هذا 
بالعناية  اأحرى  قيا�ض منطقّي، ففطنتك  �شت�شمعه بال  ما  َفِق�ْض على هذا  الدنيا، 
�شعر  باملقربة  مّر  واإذا  وي�شطرب،  منه  فيفرق  امليت  الرجل  يرى  قّدمنا.  ما  بعد 
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والغلط  منه  يخاف  »هذا ميت«، وكل ميت  يقول:  كاأنه  الوهم،  م�شدره  بخوف 
وهو  منه  يخاف  فكيف  امليت  واأما  املخيف،  هو  املوت  الأن  اال�شتقاق؛  من  ن�شاأ 
�شريع ذلك البطل العظيم، وهو املوت، ثم انظر كيف يرى �شبّي اأن كّل �شبي 
له اأبوان حيان، واإخوة، وب�شتان، وعربة كما يف منزل اأبويه، ثم ين�شخ ذلك الوهم 
يَّ يظن اأن الدنيا �شطح م�شتٍو، ولن يزيل هذا الوهم  التجارب والتمييز، وترى العامِّ
اإال العلم، والعقل وحده غري كاف، واإذا اأمطرت �شماوؤه ظن كل �شماء ممطرة، ولن 
يزول هذا الوهم اإال ال�شفر مع الب�شرية والتعليم، ومن ذلك ما ُيْحَكى عن علماء 
بني اإ�شرائيل يف رواياتهم؛ اإذ قالوا: »اإن نبي اهلل �شليمان  اأر�شل عفريًتا َعامِلًا 
اأن  نبي اهلل  لها �شوت حمافظة على  ي�شمع  التي تنحت االأحجار، وال  باالآالت 
ي�شمع ال�شوت؛ لئال ي�شغله عن ال�شالة، وكان ذلك يف بناء بيت املقد�ض، فلما 
َبْغَلَته بجّرة على �شاطئ  اًء ربط  اإنه راأى �شقَّ اأن رجع ذلك الِعْفريت الَعامِل قال: 
البحر، وتدىلَّ اإىل املاء فمالأ القربة، فما رجع حتى اأثارت البغلة اجلّرة فك�شرتها، 
ثم مّر على رجل اأكل الب�شل مرة ف�شفي من مر�شه، ف�شار ي�شف الب�شل لكّل 

مري�ض بالعني اأو الرجل اأو الراأ�ض«.

هذه احلكاية ذكرها علماوؤهم من باب �شرب االأمثال، لداللة النا�ض على 
ال  الثاين  يف  والب�شل  االأول،  املثال  يف  اجلّرة  اإذ  للعقل؛  الوهم  اإ�شالل  مكان 
يغنيان �شيًئا، واإمنا اأعطاهما ال�شيطان وهم اجلاهلني، ومن غلط الوهم اأن يتعاطى 
من  وهكذا  اخلري،  من  اأكرث  ويقولون  املر�شى  نفعه  على  قيا�ًشا  الدواء  اء  حَّ االأ�شِ
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اأن يحتمي  الوهم  فهو خري، ومن  اأكرث من اخلري  ويقول  الطعام  اأو  الكالم  يكرث 
ا مع اأن االأمرين كما ينفعان املر�شى  ّحاء: اأي يقللون الطعام وال�شراب جدًّ االأَ�شِ
ان االأ�شحاء، واإمنا امللب�ض الوهم، ومن تلبي�ض الوهم على االإن�شان اأن يقول:  رَّ َي�شُ
الكثري  وهي  ق�شية حقيقية،  عن  ويتغافل  املُ�ْشِكَرات«،  كاملعدوم يف  القليل  »اإن 
ناجت من القليل في�شرب القليل مراعاة للق�شية االأوىل، ويغفل عن الق�شية احلق، 
وهي الكثري جمتمع من القليل واأن الدنيا كلها من ذرات والذّرات اأ�شل الوجود، 
والعدد كله ركنه الواحد، فاإذا قلنا الواحد معدوم، فكل عدد فهو معدوم، فالقطرة 
من املُ�ْشِكر اأ�شل للكثري، فالوهم يعتمد الت�شبيه ويغفل عن التحقيق، فاإن قولك 
القاعدة  هذه  على  لالإن�شان  الوهم  يزين  وهكذا  معدوم،  هو  قولك  غري  كالعدم 
ممازحة  لالإن�شان  الوهم  زين  وكم  بالعدم،  له  واإحلاًقا  ت�شاهاًل  �شربة  اأو  ُلْقَمة  زيادة 
النا�ض  ي�شتم  اأو  وا،  فيغرتُّ اأن ميدحهم  اأو  الف�شالء خطاأ،  على  لهم  قيا�ًشا  اجلهال 
�شحًكا في�شري عادة، اأو يك�شف ما ال يليق يف اخللوة فيفت�شح يف اجلهر. كّل هذا 

على قاعدة اأن القليل يف حكم املعدوم مع اأنه اأ�شل الكثري.

وكم عجل الوهم يف احلكم غلًطا، وقد �شرب بيدبا الفيل�شوف لذلك مثاًل 
بابن ِعْر�ض والنا�شك؛ اإذ خرجت زوجه للحمام، وهو خرج للملك، ووكل بابنهما 
ابن عر�ض األيف، فانربى)1( ثعبان من احلائط فقتله ابن عر�ض وقطعه اإِْرَبًا اإربًا، فلما 
الغالم،  بفخار حماية  اإ�شعاًرا  بالدم  خ  ُمَلطَّ بفم  ابن عر�ض  قابله  النا�شك  اأن جاء 

انربى: ظهر. )م(.  )1(
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فعجل النا�شك واهًما اأنه قتل ابنه فاأذاقه احلتف، فلما تبنيَّ له اخلطاأ �ُشِقَط يف يده 
)نَِدم(. ذلك �شربه احلكيم مثاًل للوهم الذي زين له اأن الذي على فمه اإمنا هو 
دم ابنه فتبنيَّ له اخلطاأ. ومن الوهم اأن يرتك بع�ض النا�ض العبادة قائاًل اإن كثرًيا 
ممن انهمكوا فيها من ال�شعفاء والفقراء اأو الفا�شقني اأو اجلهالء، وهذا وهم، ومثل 
هذا يلزمه اأال ياأكل؛ الأن هوؤالء كلهم ياأكلون وال يلب�ض الأنهم يلب�شون، وال يتزّوج، 
وال يلب�ض الطربو�ض الذي هم فيه له ي�شاركون. ومن الوهم ال�شائد على اخلا�شة 
ف�شاًل عن العامة خلط القوة باالأدب فتقلد االأمة املغلوبة الغالبة يف اآدابها، وهي 
اإمنا قهرتها بقوة ال�شيف اأو اخلداع اأو هما مًعا، مع اأن االأدب اأمر غريهما، وقد يجّر 
الوهم اإىل احرتام كّل من كان بزي الغالب ولبا�شه، وترى االأمم املغلوبة ت�شغي 
اإىل كل كلمة ي�شمعونها من الغالبني، واإن �شمعوا اأرقى منها عن االأمم املغلوبة مل 
ة العلم، ومن هذا  يحفظوها ومل َيُعوها، وذلك للخلط بالوهم بني قوة احلرب وقوَّ
ة مبناه قوة املال اأو اجلاه من  االنتخاب يف جمال�ض ال�شورى، فاإنه عند االأمم املُْنَحطَّّ
باب ا�شتباه قوة املال اأو اجلاه بالعقل والعلم وعدم التمييز بينهما، ولعمرك اإن ما 
�شربه علماء بني اإ�شرائيل مثاًل باجلّرة والبغلة، وربطها يف اجلرة منطبق على هذه. 
اأال ترى اأن الرجل بال علم كاجلرة فهو طني مطبوخ بحرارة النار، والفارق بينهما 
كالفخار،  �شل�شال  من  االإن�شان  اإن  الكتاب:  ويقول يف  والتدبري،  ِويَّة  الرَّ ح�شن 
ع�شًوا  وانتخب  َوِهَم  فمن  والروية،  العقل  اإال  الفخار  عن  يفرقه  وال  ظاهر  وهذا 
�شيًئا،  عنه  ُتغِن  فلم  جرة  يف  البغلة  ربط  ال�شقاء  كذلك  كان  االأمة  ميثل  جاهاًل 
على  ظاهًرا  �شيًئا  �شاهدت  فقد  الب�شر،  ة  حا�شَّ حتكيم  من  نا�شئ  هذا  يف  واخلطاأ 
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اأنه مّد يده فاأم�شكها حلكم  اأن احلكم ي�شتدعي �شاهدين، ولو  االأر�ض وال ريب 
باأنها ال ت�شلح للربط وال الثبات، فال َمَنا�َض يف االأحكام احلق من حا�شتني، وهما 
هنا الب�شر واللم�ض الذي به معرفة االأثقال، وهنا يف م�شاألة النّواب ينظر اجلهال 
لظواهر االأج�شام واملال واجلاه امل�شبهة جلرم اجلّرة ويغفلون عن العقل واال�شتعداد. 
املوازنة هناك للثقل واخلفة ولها م�شابهة للطبيب االآمر لكّل مري�ض باأكل الب�شل، 
ال املنتخبون من ذوي الرثوة قد يغنون يف مواطن املال، ولكنهم ال  فاأولئك اجلهَّ
ا�شتهاء  اإفادة يف  العلوم واالآراء كالب�شل يف يد ذلك املتطبب  يغنون يف مواطن 
الطعام واإ�شالح املعدة، فقاده الوهم اإىل فائدته يف جميع االأمرا�ض، وهذا كله من 

االأوهام.





�شاعة،  باأدب  االغرتار  وعامة  خا�شة  النا�ض  على  الداخلة  االأوهام  ومن 
اأو ح�شن الزي فيختلج)1( يف العقول اأن هذه الهيئة الظاهرة لن يحملها اإال من 

ُبور)2(. كملت �شفاته، فيتبعها امل�شاحبة اأو امل�شاهرة فيكون الَوْيل والثُّ
ا�ض)3(  ومن الغلط يف القيا�ض اأن يقراأ النا�ض يف اجلرائد واملجالت اأن �ُشوَّ
ما  ويقطعون  ميثاقه،  بعد  اهلل من  ون عهد  وَيْنُق�شُ العهود،  يرعون  الراقية ال  االأمم 
اأمر اهلل به اأن يو�شل، ويف�شد كثري من امللوك يف االأر�ض قدميًا وحديًثا، وينزلون 
ال�شواعق على كل من طمعوا يف ماله، ال يبالون اأَعَلى دينهم كان اأم على غريه، 
اأ�شراف  وهم  العهود  يرعون  ال  الذين  هكذا  فيقول:  هذا  ي�شمع  ال�شرقي  فرتى 
اأرعى العهود وال ال�شدق َفالأُكْن منهم، وهذا قيا�ض قبيح موهوم.  واأنا ال  االأمم، 
اأبناء وطنهم، ويخلفونها مع غريهم حلاجة؟ وهم  اأنهم يرعون العهود مع  اأال ترى 

. )م(. يختلج الفكر يف العقول: اأي دار يف �شكٍّ  )1(
الثبور: الهالك والويل. )م(.  )2(

ا�ض: قادة واأمراء. )م(. �ُشوَّ  )3(

 الف�شل الثامن ع�شر 
العقول والأوهام )تابع ما قبله(
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يخافون من ا�شتهارهم ب�شفة عار تلحقهم، وها هو �شي�شيل رود�ض االإنكليزي وقف 
حياته على اأن ت�شود اإنكلرتا على بالد اأفريقية ومل يخلف ولًدا ووقف ماله كله 
على حمبوبته اإنكلرتا، فمثل هذا اإن خادع العبيد ال�شود يف بالد الكفر، فهو مع 
اء على غريهم رحماء بينهم، فرتى هذا القيا�ض  بني التاأميز اأ�شدق �شادق، اأ�ِشدَّ
خطاأه من وجهني ظاهرين؛ اإذ هو مقيد مبن وفوا مع بني جن�شهم، ولن يخلفوا مع 
غريهم اإال ل�شرورة �شديدة، ورمبا اغرتَّ بهذا فريق فكذبوا مع مواطنيهم فعرفوهم 

ففّروا منهم.

�شاءت  فاإذا  املمالك،  على  ا�ض  كاحُلرَّ االأمم  علماء  عند  ال�شا�شة  اأن  على 
اأخالق  قبحت  فاإذا  ال�شادق،  ال�شعب  فداء  فليكونوا  فعالهم  وقبحت  اأخالقهم 
الرذائل،  عن  ابتعدوا  الذين  االأمة  لعلماء  وح�شًنا  �شياًجا)1(  فليكونوا  ال�شا�شة 
وبرهان ذلك ما ت�شمعه منهم اإذا �شفا الوقت وطاب الزمن وجل�شت حتادث كبرًيا 
من اأكابرهم فرتاه �شادًقا يف القول ح�شن الكالم موفًيا بالعهد، حتى اإذا ذكرت 
ا واأنت �شرقي فال  له املطامع املتَّجهة منهم اإىل بالدك يقول: اأما اأنا فب�شفتي غربيًّ
ة يف بالدي وال ذمة يل  اأ�شاعدك، كاأنه يقول: اأنا ح�شن اخللق اإال معكم ويل ِذمَّ
علمائهم  هداتهم؛  من  القول  هذا  ت�شمع  ولن  اأولئك،  ت�شريحات  فهذه  معكم. 
اإىل  اأَ�َشرَّ  اإذ  االإنكليزي؛  الفيل�شوف  مة  العالَّ ا�شبن�شر  تذكر  ولعلك  وفال�شفتهم، 
الهند  واذكروا  الغربيني،  احذروا  له:  وقال  ال�شيا�شة،  ب�شّر  الياباين  الفيل�شوف 

�شياًجا: مانًعا. )م(.  )1(
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بني جن�شه  رعاع  من  وملا خاف  االأوربني،  من  التزوج  واحذروا  وذهابه،  وخرابه 
و�شا�شتهم، قال له: ُاْكُتْم قويل حتى اأموت، فكان ذلك. فلله َدرُّ العلم، وما اأجمل 
قون بني الف�شيلة و�شّدها.  احلكمة وَتِع�َشت ال�شيا�شة واأّف لها، وبعًدا لقوم ال ُيَفرِّ
واتل عليهم نباأ نابليون اإذ قال لقومه اأال ت�شلمون مع امل�شلمني امل�شريني، فاأ�شلم 
هو وجنوده يف االأر�ض طمًعا يف ملك م�شر، وهذه االأنهار التي جتري من حتتها، 
فدا�ض على الدين، واتَّخذه اأُْحُبولة)1( و�شبكة ي�شطاد بها اخلبز والقمي�ض واجلالل 
وامللك كالعنكبوت اتخذت بيًتا ت�شيد به الذباب؛ اإذ هذا الفريق كل قواه تتجه 
اإىل مركز الثقل، وهو ال�شلطان والقوة. فاإن و�شلوا لها بال�شالح فبها، واإال احتالوا 
بدين اأو خداع اأو لغة اأو وطن، ولذلك رجع اإىل الن�شرانية نابليون اإذ خرج من 
تهم، فاإذا �شعفت  م�شر، وتراهم يعدلون ويوفون بالعهود مع االأمم التي لها قوة كقوَّ
بعُد القوة قالوا ال عدل وليكن القهر الواجب. فمتى تكون هذه الدنيا �شدًقا؟ 
دار  الدنيا  ولعلَّ هذه  ال�شعيفة حقوقها؟  االأمم  وتنال  والعدل  العلم  ي�شود  ومتى 

َفْت وعدلت اإال قلياًل. الف�شوق والع�شيان، فاإنَّا مل نرها �شَ

َرْتُه  وَّ و�شَ واملنامات  الكواكب  قرانات  اأوجبته  ما  ت�شديق  االأوهام  ومن 
االأحالم يف عامل اخليال اأو الكهانة، فاإن قرانات الكواكب اإن �شدقت يف �شورة 
العلوي  العامل  يف  ما  بجميع  احلا�شب  يحيط  لي�ض  اإذ  اأخرى؛  يف  تخطئ  فقد 
وال�شفلي، ولو اأحاط لكان احلكم �شادًقا فاإنه ال ريب اأن هذا العامل مزاج واحد 

اأُْحُبولة: م�شيدة. )م(.  )1(
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يدّل بع�ض اأجزائه على بع�ض كحال املري�ض جت�ّض نب�شه فتعرف ِعلَّته، وقد تت�شابه 
ا فهو اأقرب من علم اأحكام النجوم لُبعِده و�شعوبته  االأمرا�ض: فالطب واإن كان ظنيًّ
وَغْوِر م�شائله، فقد ي�شدق بفرا�شة احلا�شب وهيهات اأن يحيط به علًما، ولعمرك 
واأكرثهم  ال�شمع  مون  املنجِّ في�شرتق  وراء احلجب  من  احلوادث  تلك  تتفلَّت  مل 
كما  واأ�شرار  خبايا  فيه  عاملنا  اأن  وليعلموا  البحث  العلماء يف  ليجّد  اأال  كاذبون. 
رت ينابيع الغيب يف بع�ض االأحالم، لتوقظ النا�ض اإىل اأن لهم َعامَلًا اأجمل  تفجَّ
ع�شى  العلم،  يف  فلَيِجّدوا  وخيانة،  وغدر  ظلم  كله  الذي  العامل  هذا  من  واأبهى 
اأن ي�شتاقوا اإليه وله ي�شعدون، ومل يرد اأن تكون تلك كعيون )جوا�شي�ض( على 
الغيب. نعم لها داللة على ا�شتعداد �شاحبها ملا يغلب على خياله واأحالمه، اإذ 

هي من جن�ض ما له ا�شتعداد.

واإمنا كانت الروؤى والكهانة واالأخبار ال�شادرة من بع�ض ال�شاحلني ال�شادقني 
ا كما قاله ابن خلدون، فذلك اأن لنفو�ض النا�ض  اأو من الذين ُجّنوا جنونًا �شوداويًّ
النا�ض  باإيقاظ  اإ�شراًفا على عامل َغرْي عاملنا �شريف رفيع، فكانت احلكمة تق�شي 
له كل اآن. اإما بالطبع كالكهانة، اأو باحل�شاب كالتنجيم، اأو بان�شراف النفو�ض عن 

عامل احل�ض واملح�شو�ض يف املنام اأو العبادة، اأو اأمرا�ض �شوداوية.

فاإياك اأن يتخطى بك حكم الوهم املطلق فتقع يف اخلطاأ، ففي الروؤيا �شادق 
له  قال  اإذ  البن �شياد    النبي  خطاب  يف  ورد  كما  الكهانة  وهكذا  وكاذب، 
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النبي : »كيف ياأتيك؟ فقال ياأتيني �شادق وكاذب، فقال النبي ُخلَِّط عليك« 
يعني واالأنبياء ال خلط عندهم.

واأموالهم  رقابهم  اأو مراًرا فحكموه يف  اأخرب بغيب مرة  وكم اغرتَّ قوم مبن 
واأعرا�شهم من الوهم.

وزخرف  حكايات،  فلفق  مراك�شي  مغربي  جاءه  الذي  نباأ  عليهم  واتل 
كلمات، وقراأ لهم )برهتيه برهتيه(، وابتداأ يقول:

َعَلْتاأحاَطْت بنا االأنواُر ِمْن ُكلِّ جانٍب بنا  العظيِم  موالنا  وِحْكَمُة 

واأمر اجلن واأح�شر البخور وقال �شاأفتح الكنوز واملطالب. اأو ذاك الذي ادعى 
علم الكيمياء فخباأ قطعة من الذهب بعد َرَطانة)1( األقاها، و�شنعة اأجراها، وغ�شى 
على عيونهم فهم ال يب�شرون، ف�شلب ثلثمائة من الذهب اخلال�ض، وفّر �َشَحًرا وقت 
ا يلقي على تالميذه اأنه �شاٍكّ واأن  التجلي ونزول الرحمات. واذكر مدّر�ًشا طبيعيًّ
االإحلاد نور والكفر �شرف وحرية، واأنه يعرف كل �شيء اإال اهلل في�شّدقونه، وفاتهم 
اأن علوم الطبيعة اإن هي اإال معرفة بخوا�ّض بع�ض املواد امل�شاهدة، ولعل هذا مل 
فالفالح طبيعي  معلومات.  عليه  وزاد  الفالح  مع  ا�شرتك  واإن  �شيًئا،  منها  يعرف 
مبعرفته اأوقات الزراعة وف�شولها وقواعد �شقيها، وهو كيمياوي بعملية و�شع احَلّب 

َرَطانة: كالم غري مفهوم. )م(.  )1(



 نه�ضة االأمة وحياتها
236236

يف االأر�ض و�شقيه فيحدث ج�شم جديد هو النبات فهو طبيعي كيمياوي، وزاد 
ذلك عليه بع�ض م�شائل، فهذا الوهم ممن ي�شمعه خطاأ يف القيا�ض.

اأوهام �ضبيان النا�س و�ضبيان العلوم واملغرورين 

�شجًرا،  املغرو�شة  املنظمة  وال�شوارع  الطرق  يف  ميّر  اأمره  اأول  يف  ال�شبّي 
ها ورواحها  ويرى االأجناد املنظمة يف �شاحة عابدين يف حركاتها و�شكناتها وُغُدوِّ
ومالب�شها، فال يخطر بباله اأن ذلك بقوانني واإمنا هو �شيء اتفاقي، فاإذا كرب وتعلم 
ادهم  قوَّ عند  مبني  كتاب  يف  ر  مقدَّ ورواح  وغدّو  و�شكون  حركة  كل  اأن  عرف 

وروؤ�شائهم.

ل فكر يف هذا وهم، واآخره عقل، وترى االإن�شان يبتدئ يف العلوم فيقراأ  فاأوَّ
مبادئ الفلك والطبيعة، فريى نف�شه قد نزل منزاًل جديًدا، واأخذ يتفّرج على طرقه 
وم�شالكه ونوا�شفه )طرقه الزراعية اأو غريها(، فيخيل له الوهم اأن ذلك اتفاقي، 
اجل�شم  اأن  مبعرفة  فيبتدئ  ال�شاب  يقروؤها  ال�شهرية  )اأرخيميد�ض(  م�شاألة  وترى 
�شاوى  وزنًا  �شاواه  وكلما  فوقه،  املاء عال  مقدار حجمه من  اأخّف من  كان  كلما 
�شطحه املاء، وكلما ثقل عنه يف الوزن غط�ض فيه وغرق يف قاعه، وي�شاهد هذا يف 
البي�ض اإذا ف�شد فخّف عال على املاء، واإن كان �شاحًلا نزل اأ�شفله، وي�شاهد هذا يف 
ال�شمك، فكل �شمكة فيها زّق منفوخ مملوء هواًء ت�شاهده اإذا فتحتها، فهذا الزق 
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اإذا اأرادت كرب حجمها �شمرته و�شمته، واإن اأرادت العوم على �شطح املاء نفخته 
فكربت فخفت فعامت، وهكذا تفعل ذلك بقدر معلوم كحال احلّي يف فتح عينه 

للنور يقب�شها اإذا كرث النور، ويفتح اأجفانه اإذا قّل.

كّل ذلك مبقدار معلوم، واالإن�شان ال ي�شعر مبا ي�شنع، وال�شمك ال يدري 
م�شاألة اأرخيميد�ض، وال االإن�شان الناظر له وهو ي�شبح، واإمنا يقول هو �شيء بنف�شه، 
يف  ال�شغرى  ال�شفن  فريى  املتعلم  ينظر  ثم  مو�شوع.  نظام  وال  منفوخ،  زّق  وال 
ال�شمكية  القاعدة  هذه  على  اإال  وت�شبح  تعوم  لي�شت  بجانبها  والزوارق  االأنهار، 
واالأ�شاطيل  الكبار،  ال�شفن  اإىل  ذلك  عن  ويتعاىل  االأرخميد�شية،  البي�شية 
عات العظام، وكيف ت�شطو على املدن فتخربها، واالأمم فتق�شمها  ال�شخام، واملَُدرَّ
وتذّلها وهو يف اأثناء ذلك ينتقل من در�ض اإىل در�ض يف قوانينها، وهي �شابحة يف 
اأعمارهم وهم فيه �شائحون،  االأنهار والبحار امللحة، فرمبا يق�شي علماء هذا الفن 

ولعلهم ميوتون وهم تائهون كدودة القّز ن�شجته فماتت فيه، وكان النفع ل�شواها.

ة، ويرى  َ َبة ُمَتَكرثِّ فهذه امل�شاألة من رّدد فيها نظره كّرة وكّرتني يراها ُمَت�َشعِّ
اأنا  اأحد وجهني، فتارة يقول:  نظاًما عجيًبا، وملًكا كبرًيا فيح�شل له الوهم على 
ل  ُيَف�شِّ رجاًل  اأرين  العاملون،  ما جهله  الدنيا  �شّر  من  اأدركت  فقد  العلماء،  اأعلم 
يل هذا القول تف�شياًل، واإذا كان مثلي ال يرى اهلل، فمن ذا الذي يراه؟ اأهوؤالء 
اجلهالء؟ مع اأنك تعلم اأن املراأة تعلم ذلك يف البي�ض، وال�شمك يفعله واإن مل 
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يدره، وتارة يقول: هذه قوانني ونظام جميل، ثم ال يخطر يف باله الفكر يف منظمه، 
فهذا كالطفل؛ اإذ مرَّ يف الطرق املنظمة وراأى اجلند ومل يدرك �شّرها فيما قّدمنا.

فهذه اأوهام �شبيان النا�ض واملبتدئني يف العلوم، وللقول بقية نبدوؤها باأوهام 
املغرورين، اهـ.



ِفري)1(.  وهناك فريق ي�شمعون القول، ولي�ض لهم �شيء يف الِعري وال يف النَّ
اأولئك  من  لي�شوا  اإذ  عجزوا؛  عنها  �شاألتهم  ولئن  طبيعيون،  نحن  لك  يقولون 
املتفّرجني يف خبايا امل�شائل حتى نقول: لعلهم يفهمون، واإمنا قّلدوا تقليًدا، ومن 
من  اأنه  يظنون  النا�ض  يجعل  هذا  مثل  اإظهار  اأن  الوهم  له  يخّيل  فريق  هوؤالء 
البارعني يف العلم والكبار يف الفهم، واإمنا جعلنا هذا الفريق مغروًرا لدعواه ما لي�ض 
له، ولي�ض له عذر يف ذلك، فلماذا ال ي�شرب ب�شهم مع املتعلمني؟ على اأن اأولئك 

ال�شاكني من املتعلمني لهم عذر، فاإن النفو�ض الطيبة ال تقف دون الغايات.

معايل  دون  الوقوف  تاأبى  نف�ًشا  له  اأن  فليعلم  ال�شكوك  له  عر�شت  ومن 
ًما حتى تزول اأوهامه، ولئن �شار على  االأمور، فليحذر الوقوف وليتخذ العلوم �ُشلَّ
اأمنا املذموم هو املت�شبه  اإال  الدرب و�شل اإىل �شعادة الدارين، ومثل هذا ممدوح، 

اإظهاًرا للف�شل، وال ف�شل.

ال يف العري وال يف النفري: �شغار القدر ال راأي لهم. )م(.  )1(

 الف�شل التا�شع ع�شر 
ا( العقول والأوهام )تابع ما قبله اأي�ضً
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الوهم يف االأمثال

ومن الوهم الغلط يف االأمثال وتعميم اأحكامها، يقال يف االأمثال: القليل 
ة اآجلة،  العاجل خري من الكثري االآجل، ويقولون: ُبّرة )قمحة( عاجلة خري من ُدرَّ
من  خري  ق  املَُحقَّ ويقولون:  ال�شجرة،  على  ثالثة  وال  يدك  يف  ع�شفور  ويقولون: 

املظنون.

كان  اإذا  االآجل  الكبري  من  العاجل خري  القليل  اأن  القول:  هذا  وحتقيق 
ذلك االآجل موهوًما، فاأما اإذا كان مظنونًا فال ريب اأن ذلك املظنون االآجل اأف�شل 
منها يف  اأرقى  لذة  لنيل  ال�شبا  ة  لذَّ ي�شحي  التلميذ  ترى  اأال  العاجل،  هذا  من 
ورمبا  املنون،  اختطفته  ورمبا  م�شتقبلة،  والثانية  حا�شرة،  واالأوىل  والكرب،  ال�شباب 
عا�ض ومل ينل ما رجاه، وهكذا التاجر ينفق ماله املحقق، ويخاطر بحياته رجاء 
تخاطر  الدول  وترى  الدهر،  خانه  اأو  البحر  ابتلعه  ورمبا  امل�شتقبل،  يف  اأعظم  نفع 
من  كثرًيا  تربح  اأن  ع�شى  ْهُلَكة  التَّ اإىل  باأموالها  وتلقي  باأبنائها،  وتدفع  بجيو�شها 
قليل، وقد يخيب �شعيها وميوت جي�شها وتذّل دولتها، فهذا قليل حمقق ُبذل يف 

كثري م�شتقبل مظنون ال حمقق، فهذه االأمثال يجب احلذر واالنتباه يف فهمها.

ومن هذا ال�شنف حياة النا�ض بعد املوت، فالفكر العام بني طوائف الب�شر 
اأنها غري حمققة بل مظنونة، ولكنها حياة االأبد، وقد علمت حياتنا الدنيا، واأنها لن 

تبلغ دقيقة اأو ثانية بالن�شبة حلياة ال تتناهى.



ا( العقول واالأوهام )تابع ما قبله اأي�ضً
241241

دَّ يف االأعمال الكبرية يف ال�شدق واالإخال�ض الأمتنا وهلل، واإذا  فعلينا اأن جَنِ
متنا فما الذي �شّرنا؟ ولذلك قيل:1

ِكاَلُهما ِبيُب  والطَّ ُم)1(  املَُنجِّ اإلْيُكماَزَعَم  ُقْلُت  االأَْج�َضاُد  �َضُر  ُتْ ال 
ِبَخا�ِضٍر فَل�ْضُت  َقْوُلُكَما  حَّ  �ضَ َعَلْيُكُمااإْن  َماُر  فالدَّ قويل  حَّ  �ضَ اأو 

وقد  والظنية،  العقلية  االأمور  االأَْحَوط يف  اتخاذ  �شاأنهم  فالعلماء  وباجلملة، 
علمت التاجر والزارع والتلميذ كل هوؤالء يبذلون القليل لنيل الكثري املظنون.

ْعَوَذة واالإخبار بالغيب مع اأن  ومن اخلطاأ يف الوهم خلط الوالية باأمور ال�شَّ
قون، فهي راجعة  اأولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يحزنون الذين اآمنوا وكانوا يتَّ
ال�شالح، كما كان كبار رجال االإ�شالم، كاأبي بكر  اإىل االإميان والتقوى والعمل 
وعمر وعثمان وعلي - ر�شي اهلل عنهم - وال�شحابة والتابعني اأولئك هم اأولياء 
َران مبقدار امتداد نوره  هلل قد عّم نفعهم االأمم، وال ريب اأن والية املرء و�شالحه ُيَقدَّ
على االأمم، فمن كان نفعه اأكرث فهو هلل اأقرب، وعليه يكون االأمري وال�شلطان اأف�شل 
من العامل بامتداد عدله، وات�شاع نطاق نظامه، وتعمريه لالأر�ض اإذا مل يناظره يف 
امتداد نوره مبقداره، وهكذا يف�شل العامل امللك واالأمري اإذا عك�ض االأمر، وف�شل 
االأنبياء على هذه الن�شبة بع�شهم على بع�ض، فالوالية ترجع اإىل علم وعمل ونفع 

اف. )م(. م: الَعرَّ املَُنجِّ  )1(
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للنا�ض، فاأما والية اجلهال ف�شيء اآخر يفهمونه على مقدار عقولهم، وما ت�شل اإليه 
اأوهامهم.

واإن من اأ�شنع امل�شائل يف االإ�شالم هذا الوهم ال�شائد يف النا�ض، فيا ليت 
اإذ  النا�ض  وكاأن  اخلا�شة،  من  وكثري  العامة  يف  تاأ�شل  ولقد  يزول؟  متى  �شعري 
تركوا املعقوالت تنزلت اأفئدتهم اإىل خلط �شادق القول بكاذبه، ورمبا كان الرجل 
َبع ال�شالح، مع اأن الكهانة كما قلنا �شائعة يف نوع  كاهًنا بطبعه فظن اأن هذا هو املُتَّ
االإن�شان، وُخلقت العقول لت�شري على ال�شراط ال�ّشوّي، ولوال هذا لتمزق النا�ض 
ة الذين ال ي�شمعون لر�شول اهلل،  �َشَذَر َمَذر)1( يف العقائد واالأفكار واالآراء، كالعامَّ
ان، فيقال هم م�شلمون وما هم  الني اأو الُكهَّ وال للعلماء كما ي�شمعون لبع�ض الدجَّ

مب�شلمني.

القلب  موت  التوكل  اأن  ون  يظنُّ قوًما  ترى  ل،  التوكُّ الغلُط يف  الوهِم  ومن 
وال�شكوت عن االأعمال، مع اأن حقيقته عمل باجلوارح، واإفراغ اجلهد يف االأعمال، 
واطمئنان القلب ملا ينتجه ذلك العمل ونبذ القلق، وهكذا توكل القادرين، فاإْن 
ُعَف املرء عن االأعمال، وَعَجَز عن كل حيلة، فال مال لديه، وال قوة له، وال  �شَ
بالقلب  التوكل  به، فليكن  بها، وال ل�شان ينطق  بها، وال رجل مي�شي  يد يبط�ض 
فح�شب، وال ُبدَّ اأن ُيعطي كل من ال�شنفني ما هو اأهل له. وهذه مواطن االأوهام 

اأوردناها تذكرة لنا وللنا�ض لعلنا جميًعا نكون فيها مفكرين.

�َشَذر َمَذر: متفرقني. )م(.  )1(
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َقة وحكايات كاذبة، كما  ومن الوهم ت�شديق كل ما ي�شمع من خرافات ُمَلفَّ
كان �َشَدنَة)1( االأ�شنام يلفقونها، فعبد النا�ض تلك االأ�شنام كما عبد النا�ض اليوم 

رجااًل عظاًما وما هم بعظام، ولكن الوهم اأعظمهم يف العيون.

ونرى النا�ض يف بالدنا انق�شموا طائفتني: عامة ال�شعب ال يرون من احلكمة 
اإال ما اأحاط بهم، فاإن �شمعوها عن غري اأهل دينهم اأنكروها، وطائفة امل�شلمني الذين 
ون اإليها  اأخذوا عن االأوربيني ينبذون احلكمة �شوابها وخطاأها عن ال�شرقيني وَيحنُّ

عن الغربيني، كاأن غروب ال�شم�ض �شر الوجود، و�شروقها عدم للحياة.

و�شبب ذلك الوهم ال�شائد على الفريقني: اأنهم يعرفون احلق بالرجال، وال 
نفعها، ال من حيث  توؤخذ من حيث  اأن احلكمة  ون�شوا  باحلق،  الرجال  يعرفون 
م�شدرها، فالورد يجنى وال يزدرى)2( ل�شوك �شجره، والع�شل ُي�شتار )يجنى( وال 
اج)3( النحل، والرنج�ض ُي�شّم وال ينبذ الزدهاره يف الب�شل.  ُيَعاف لكونه من جُمَ

اد االأ�شنام ما اأ�شلَّهم اإال وهمهم يف الظواهر، وكل حزب  ولعمري اإن ُعبَّ
ژوئ   وئ   ۇئ  ۇئ   الفريق:  اأن الكتاب يقول يف هذا  مبا لديهم فرحون، مع 
ژې  ويقول:   ،]39 ]يون�ض/  ژ  ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ  
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

�شدنة: َخَدم. )م(.  )1(
ُيزدرى: ُيحتقر وُيعاب. )م(.  )2(

جُماج: ِريق. )م(.  )3(
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ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئژ ]احلج/ 46[. اأمر بالنظر مع الفكر ال 
تقليد فريق دون فريق، وكاأنه يقول يف االآية االأوىل: هوؤالء كذبوا مبا غم�ض عليهم 
ُبوا)1( عنها الأنف�شها وجواهرها ال  فهمه ومل يت�شح لهم، فَهالَّ ا�شتجلوا املعاين ونَقَّ
لعوار�شها وظواهرها، وهكذا هلكت االأمم قبلهم؛ اإذ كذبوا مبا �شمعوا ومل ينظروا 

حتى ذهبوا �شحايا اجلهاالت.

نحن االآن يف حاجة اإىل اأخذ العلم من كل طريق وتنقيحه)2( بالفهم، فالعاقل 
من اأخذ احلكمة حيث وجدها، وها هو ذا عمر وخطبته على املنرب م�شهورة؛ اإذ خطب 
فقالت عجوز وقاطعت كالمه:  يا عباد اهلل«،  املهور  ُتغالوا يف  يقول: »ال  النا�ض  يف 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  اهلل:  يقول  عمر  يا 
 ،]20 ]الن�شاء/  ٿژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
فقال: اأ�شابت امراأة واأخطاأ عمر، ومل يحتقر االأخذ عن عجوز يف جمع من ال�شحابة.

رجاًل  يجلُّون  االإجنليز  علماء  راأيت  ما  هي  من حيث  احلكمة  اأخذ  ولوال 
اًخا ي�شمى )ويليم كوك�شتون( ن�شاأ يف اإنكلرتا يف القرن اخلام�ض ع�شر اجتلب  ن�شَّ

لهم املطبعة، وطبع اأول كتاب يف بالدهم �شنة 1474.

فهذا العامل مع ب�شاطته يجلُّونه ويعلون �شاأنه ويرفعون ذكره جياًل بعد جيل 
لعمله ال حلاله، وهذا تقدير للرجال باالأعمال واحلكمة.

بوا: فح�شوا فح�ًشا دقيًقا. )م(. نقَّ  )1(
تنقيحه: تهذيبه واإ�شالحه. )م(.  )2(
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ومن الوهم بظواهر االأحوال ما �شاهدت يوًما اأن فالًحا غادر املاء ُقطنه يف 
حقله يف �شهر ب�شن�ض وبوؤونه ون�شف �شهر اأبيب، فلما اأن جاءه النيل �شقاه، فاأورق 
اع، فقال الفالح البنه: »يا بنّي، اإين لفرح  رَّ واأزهر، وا�شتوى على �ُشوِقِه يعجب الزُّ
بزرعنا اإذ اخ�شّر واأزهر«، فقال الولد: «يا اأبِت، اأَمِلثل هذا يفرح العقالء؟ اأنا ل�شت 
بفرح فاإن اإثماره قد فات اأوانه ولي�ض لنا منه اإال الوقود، وماء النيل لي�ض يعطيه 
اليوم اإال قوة يف هيئته وظاهره. اأما الثمرات فال، اإنا ملغرمون بل نحن حمرومون«، 
فكان االأب واهًما، واالبن مفكًرا، وهل االأمم التي �شقى ماء العلم بالدها فنمت 
اأج�شامها وات�شع عمرانها ثم مل جتد ثمرات احلكمة جُتنى من عقول اأبنائها، هل 
اإال  واأوراقه  اأعواد القطن  الواهمون، وهل  بها  بها املفكرون؟ نعم يغرّت  هذه يفرح 
املرقي  احلقيقي  كالعلم  اإال  املجنّي  القطن  وهل  البالد؟  يف  املنت�شر  كاخل�شب 
لالأمم؟ واإمنا اأطلنا يف هذا املقام تذكرة وتب�شرة واعتباًرا لنا وللمتعلمني واملفكرين.





بينما اأنا يف رو�شة نا�شرة َفْيَحاء)1( زاهرة، حليت باأزهارها، وحتلت باأثمارها 
ْج�َشج)2(: اأق�شي ُلَبانَة )حاجة( الفراغ يف الهواء ال�شَّ

يُح َتْعَبُث بالُغ�ضوِن وَقْد َجَرى َرْقَطاء)3(والرِّ ًة  حيَّ َتَدْحَرَج  ماٌء 
َبَوا�ِضم هوُر  والزُّ َطْلٌق  الأالء)4(واجَلوُّ  حوَلها  تن�ضُج  وال�ضم�ُس 

34يف رو�شة اأُُنف)5(: جاد عليها النيل بت�شكابه، واآن�شها ال�شحاب بَوَدقه)6( 

برائحة  وي�شبهها  اأنفا�ض حمبوبته  ي�شف  معلقته  عنرتة يف  قول  فذكرت  وجوده، 
الرو�ض قال:

َنْبَتَها َن  مَّ َت�ضَ اأُنــًفــا  ــًة  َرْو�ــضَ ِبَْعَلِماأَْو  َلْي�َس  مِن  الدِّ َقِليُل  َغْيٌث 
ٍة حــرَّ بكٍر  ــّل  ُك َعــَلــْيــِه  ـــاَدْت  رهِمَج كالدِّ َقــــَراَرٍة  ــلَّ  ُك ــَن  ْك ــَرَ َف

فيحاء: خ�شبة. )م(.  )1(
ْج�َشج: لي�ض فيه َحرٌّ موؤٍذ وال برد. )م(. ال�شَّ  )2(

َرْقَطاء: �شوداء م�شوبة بنقط بي�شاء. )م(   )3(
الأالء: �شوء. )م(.   )4(

رو�شة اأُُنف: مل يرعها اأحد. )م(.   )5(
َوَدقه: مطره. )م(.   )6(
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ٍة َع�ِضيَّ فكلُّ  ًبا  وت�ضكا ا  م)1(�ضحًّ رَّ َيَت�ضَ مل  املــاُء  عليها  يجري 

ي�شف الرو�شة باأنها اأنف: اأي مل ترع، ونبتها مفعول.1

متطر  التي  هي  ال�شحاب  من  والُبْكر  ْرِجني)2((،  )ال�شِّ دمنة  جمع  َمن  والدِّ
مبكرة، واحلرة اخلال�شة من الربد والريح، وال�شّح: ال�شّب، والت�شكاب: ال�شكب.

ماء  �شقاه  اإذ  وازدهر  فازدهى  نبتها  زكا  اء،  َغنَّ بهجة  الرو�شة  هذه  يقول: 
تطوؤه  الرو�شة مبعلم  ولي�شت  الذكية،  العطرية  رائحتها  فيف�شد  �ِشْرِجني  ما خالطه 
الدواّب والنا�ض، وقد اأمطرت هذه الرو�شة كل �شحابة مبكرة، فغادرت كل حفرة 
يف  يجري  املطر  وترى  و�شفائه،  مائها  وبيا�ض  باملاء  ال�شتدارتها  درهم  كاأنها  فيها 
فنائها وينزل يف رو�شاتها ال ين�شرم: اأي ال ينقطع، فهو اأبًدا دائم الت�شكاب كثري 
املاء غامر االأر�ض ينمي زرعها وتزكو به اأ�شجارها، فتجود لواقح عطرها مبا اأودع فيها 
من البهجة والنماء وح�شن الرواء، فاإذا راأيت َثمَّ راأيت بهجة اأر�شها تالأالأ باملاء 
املن�شكب الالمع م�شتديًرا يف اأماكن متال�شقة، كالدراهم املنثورة حتت االأ�شجار 

يف حفر �شغرية م�شتديرة، ويقول اآخر:
َنَظَرْيُكَما َيا  َتَق�ضَّ اِحَبيَّ  �ضَ ُريا  ت�ضوَّ َكْيَف  االأَْر�ــسِ  ُوُجــوَه  َتَرَيا 
ــُه َزاَن ــْد  َق ُم�ْضِم�ًضا  ــاًرا  ــَه َن ــا  ــَرَي ُمْقِمُرَت هــو  ــا  فــكــاأنَّ ــا  ب ــرُّ ال َزْهـــُر 

م: ينقطع. )م(.  رَّ َيَت�شَ  )1(
َماد. )م(. ْرِجني: خملفات البهائم، والتي ُي�شنع منها ال�شِّ ال�شِّ  )2(
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اإذا حتى  لــلــَوَرى  َمَعا�ٌس  ــا  ــَي َمْنَظُرُدْن هــي  ــا  ــاإنَّ ف بــيــُع  الــرَّ َحـــلَّ 
لظهوِرها بطوُنها  ت�ضوُغ  تنّوُراأ�ضحْت  القلوُب  له  َتَكاُد  ا)1(  َنـــْوَرً

ت وَرَبْت  يقول: اأيها ال�شاحبان اأنعما النظر فيما تريان يف الدنيا كيف اهتزَّ
واأنبتت من كل زوج بهيج، وكيف جمال هذه ال�شور واالأ�شكال وبهاوؤها، وانظرا 
لوامع ال�شم�ض واأنوارها ترتقرق ح�شًنا وبهجة ت�شطع على وجوه االأزهار وتتخلل 
االأزهار،  يف  البا�شمة  الن�شرات  االأوراق  تلك  حما�شن  على  منعك�شة  االأوراق، 
با )جمع ربوة(  فيتولَّد لون رائق اأبي�ض جميل كاأنه نور القمر، يطلع على تلك الرُّ
وهي: املكان املرتفع؛ اإذ حت�شن اأ�شجاره وتنمو زروعه لتوفر ماء املطر يف اأرجائه، وما 
هذه الدنيا اإال معا�ض للورى، فاإذا حّل ف�شل الربيع اأ�شحت معر�ًشا للزينة واملناظر 
البهجة، وترى باطنها ي�شوغ األوان احللي واحللل وين�شرها على االأغ�شان، فتكاد 

القلوب ت�شرق نوًرا وبهجة بهذه املناظر اجلميلة احل�شناء وبتلك احللي واحللل.

فاأخذنا  اأديب،  ندمي  اأني�ض  جلي�ض  ومعي  ال�شمر  وحال  املنظر،  هذا  راقني 
نتجاذب اأطراف االأحاديث ونتقا�شم طرائف املُلح)1( واأزاهر املعاين، وبينما نحن 
كذلك اإذ فاجاأين بقوله: األ�شت ت�شمع من بعيد اأ�شوات الغناء والطرب بقرب 
احلديقة؟ ولعل اأولئك مغنيات يزففن العرو�ض اإىل عر�شها )بعلها(، ولعمري اإن 

هذا ليذكرين �شعادة االأفراد و�شعادة االأمم.

املَُلح: جمع »ُمْلَحة« ما ح�شن من االأحاديث وا�شتملح. )م(.  )1(
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ما اأدري اأهذه االأفراح القائمة والزينات الظاهرة واملالب�ض الباهرة واحلدائق 
النا�شرة هي ال�شعادات اأم ال�شعادات اأمر وراءها؟ ولئن قلنا هي ال�شعادات، ما 
ال  التي  ْعناء)1(  الرَّ اخلر�شاء  العمياء  ال�شعادة  ُتْغِني  وما  وتتبدل،  تتغري  نراها  لنا 
تلك  كانت  ولئن  االأمر؟  ذلك  فما  وراءها  اأمًرا  ال�شعادات  كانت  ولئن  تلبث، 
املظاهر �شعادات اأو �شواها، فما يل اأرى يف فوؤادي اإ�شفاًقا ورحمة وراأفة على اأولئك 
الفرحات املغنيات؟ اأال يدوم لهّن �شفاء العي�ض الوارف اإذا مل يكن لهن �شياج 
ُبْحُبوحتها)3( ويخطرن يف �شاحتها ويغنني يف  من حكومة منتظمة، فريَتْعن)2( يف 
اأراين م�شفًقا على االأفراد وعلى االأمة؟  حظريتها ويرتمنن حتت حياطتها؟ ما يل 
اء)4( تن�شق وُمْهَجتي تذوب على اأبناء  اأواه اأواه فوؤادي يكاد يتفطر، وكبدي احَلرَّ
هذه االأمة وبناتها. هذا الغناء كهرباء اأثرت يف فوؤادي تاأثري ال�شفقة والرحمة، واأوّد 
�شفاء الوقت لهوؤالء بنظام عام وحكومة ثابتة دائمة حتى ياأمن احلا�شر والبادي 
والرائح والغادي، ويهناأ كل امرئ ب�شعادته املَُواتية ملزاجه على مقدار درجته يف 
الفكر، ما يل اأرى فوؤادي تختلج فيه هذه املعاين املتباعدة املتقاربة املفرحة املوؤملة؟

اتهم وَرَغِد عي�شهم  اتهم ولذَّ اأراين �شفيًقا على الفتيان والفتيات، وعلى م�شرَّ
نظاًما ود�شتوًرا وقانونًا م�شنونًا  واأمتنى لهم  واأوّد �شفاءها لهم ودوامها،  واأفراحهم، 
ات، فاأراها �شريعة الزوال فاأوّد  واأمًرا ثابًتا، ثم اأكّر راجًعا اإىل تلك اللذات وامل�شرَّ

الرعناء: الهوجاء، احلمقاء. )م(.  )1(
يرتعن: يتنعمن. )م(.  )2(

ُبْحُبوحتها: خيارها، اأح�شن ما فيها. )م(.  )3(

اء: الياب�شة من عط�ض اأو حزن. )م(. احلرَّ  )4(
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اأعلى منها، فكاأين اأوّد بقاءها لهم واأوّد ما هو اأعلى واأدوم، فيا ليت �شعري ما لهذه 
املعاين جتول ب�شمريي، وما لقلبي يذوب لذكرها، وما املنا�شبة بني احلديقة وجمالها 
واالأفراح وغنائها واحلكومات ونظامها والنا�ض و�شعادتها؟ وما يل اأرى نف�شي كاأن 
�شعادتها َمُنوَطة)1( ب�شعادتهم و�شقائي منوط ب�شقائهم، وكاأن قلبي وقلوبهم مزاج 
واحد تتخلله كهرباء واأنوار تتعاقب وتتداخل، بل اأ�شعر كاأن القلوب جوهر واحد 
اأثريي مت�شل ببحر عظيم جمهول عندي؟ ولعل هذه القلوب االإن�شانية واالأرواح 
اأ�شرق  اخة)2( تقذف فوق الب�شيطة ماء  نافورة ن�شَّ ر، ففار كاأن  َتَفجَّ َيْنُبوع  املتحابَّة 
واأحمر  اأ�شفر  الباهية من  باالألوان  وزّوقته  باأنوار كّونته  فتالأالأ  ال�شم�ض،  نور  عليه 
وذلك  عنا�شره،  اإىل  ال�شم�ض  �شوء  حتليل  نامو�ض  على  واأبي�ض  واأزرق  واأخ�شر 
الينبوع من بحر احلكمة االإلهية، واالأرواح كتلك االألوان امل�شرقة ببهجة ال�شم�ض، 
واإال فلماذا ي�شعر فوؤادي بفرح لفرحهم وحزن حلزنهم؟ وملاذا تتجلى تلك النفو�ض 

ِحدة: مع نف�شي؟ فاالأج�شام متباعدة والقلوب ُمتَّ

َغِليَلُه َي�ْضفِي  لي�س  ُفوؤادي  َتتَِّحَداِنكاأنَّ  وَحاِن  الرُّ َيَرى  اأَْن  �ضوى 

فهل لك اأن ت�شفي غليلي ببيان ما اأنا �شائلك اليوم عنه؟

اأم  باحلكمة،  اأم  واالإمارة؟  وال�شيت  واجلاه  اأباملال  االإن�شان؟  ي�شعد  مب 
وما  احلمقاء،  ال�شعادة  وما  درجات؟  ال�شعادة  اأم  هذه،  بني  الفرق  وما  باالأدب؟ 
ال�شعادة الثابتة الدائمة؟ وهل توجد ال�شعادة احلقيقية وهذا كله يف االأفراد؟ وهل 

َمُنوَطة: متعلقة. )م(.  )1(
�ّض. )م(. خ، وهو الرَّ اخة: كثرية الّن�شْ ن�شَّ  )2(
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ت�شعد االأمم؟ وكيف توؤلف جمال�شها ونّوابها؟ وما الذي قاله احلكماء من �شرب 
االأمثال؟ وهل لالأمم �شعادة حقيقية اأم هي ن�شبية؟ وما �شفات نّواب االأمة؟ وهل 
بني هوؤالء وبني اأع�شاء االإن�شان يف علم الت�شريح منا�شبة؟ ومتى كان االنتخاب 

يف االإ�شالم؟

َمة فما �شفة حكامها؟ وكيف حال االأمراء  واإذا مل يكن لالأمة حكومة ُمَنظَّ
توؤلف  وكيف  لهم؟  مثاًل  احلكماء  �شربه  الذي  وما  الطامعني؟  واالأمراء  ال  اجُلهَّ
اجل�شم يف  وكذا  منا�شبة،  النواب  واأع�شاء  الكتب  بني  وهل  الأطفالهم؟  الكتب 
الت�شريح؟ وهل تكون الزروع واختالفها مثاًل للكتب؟ وما الذي جاء به القراآن 
يف ذلك؟ وما الذي �شنع الغربيون؟ وما منزلة �شعر ال�شعراء يف رقي االأمم؟ وما 
الذي ننبذه من ال�شعر؟ وما الذي ن�شطفيه؟ اإين َلَوُلوٌع باالإجابة عن هذه االأ�شئلة 
بالتف�شيل يف مقاالت متنا�شقة متتابعة، فاإن ما قلته من قبل كالتمهيد لهذا، واإمنا 

هذا هو املق�شود.

�ضائٌل اأنــا  ما  ــواِب  ج ــَردِّ  ِب ــِعــْم  ت�ضع�ضِعاأَْن ذاُت  العلِم  فناُر  عنُه 

فلما فرغ �شاحبي اأجبته عما �شاأل باإ�شهاب، و�شنجعلها مقاالت متتابعات 
ها بع�ًشا باإي�شاح تام. يتلو بع�شُ

و�شنبداأ بالكالم على �شعادة االإن�شان يف حياته اإن �شاء اهلل تعاىل.
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نقول:  والآن  الإن�سان،  �سعادة  �سنبحث يف  اأَْن  ال�سابق  الف�سل  َوَعْدنا يف 
النا�س  ال�سفقة على  اأجد يف قلبي وجدان  ملاذا  قال يل �ساحبي وهو يحادثني: 
ما  مقدار  على  الإن�سان  فوؤاد  يخامر  الوجدان  اإن  فقلت:  اإلخ؟  و�سعادتهم... 
اأُوتي من علم، وما اأعطي من اأدب وذوق وما غلب على نف�سه، وما هذه املعاين 
والنفحات العطرية اإل ذكرى للذاكرين وعربة للناظرين وبهجة لل�سامعني، واأنت 
اإل  له  بقاء  ول  ته  اأُمَّ ب�سعادة  اإل  للمرء  �سعادة  ل  اأن  احلق(  )ولك  اأيقنت  امروؤ 
ببقائها، فاعلم اأن ال�سعادة ق�سمان: �سعادة موؤقتة، و�سعادة حقيقية دائمة، وكالهما 
يف الأمم والأفراد، فكل ما دار بَخَلِدك لي�س يعدو هذه الأربعة، و�ساأقول الآن قوًل 

ا لنحيط باملو�سوع، ثم نف�سله تف�سياًل. موجًزا اإجماليًّ

البخت:  واأعطاها  العمياء  امل�سادفات  �ساقتها  ما  هي  املوؤقتة  ال�سعادة 
َرْعَناء تعطي  امراأة عمياء  اإل  امل�سادفة  ال�سيت، وهل  وُبْعد  واملنا�سب  كالأموال 
الهناء وال�سقاء، يرى  فيتناولن ويتناوبان  هذا ومتنع ذاك ثم تكّر راجعة عليهما، 



 نه�ضة الأمة وحياتها
254254

اجلنازة والعرو�س يلتقيان، ثم يكّر احلدثان ومي�سي املََلَوان)1( وُت�ستبدل املناحات 
اأََل�ْسَت جتد مناحة وولولة اأمامها  بالأفراح والأعرا�س باملناحات. �ِسْر يف الطريق: 
والدهر  وفرح  ة  و�سجَّ ومزامري  ومو�سيقى  جليت  عرو�س  هوؤلء  وخلف  جنازة، 

بالنا�س ُقلَّب. يقول زهري:2
ْب فَيْهَرِمَراأَْيُت املنايا َخْبَط َع�ْضواَء)2( َمْن ُت�ضِ ْر  ُيعمَّ ُتْخِطْئ  وَمْن  ُتِْتُه 

الزينات  له  ت�سنع  َمِنيف)3(  ق�سر  يف  هذا  حلظة؛  يف  يولدان  طفلني  ونرى 
وتقام له احلفالت وتن�سب له الأعالم وتطلق املدافع والبارود، ويطري الربق خربه 
يف ال�سرق والغرب، يتحلى باأ�سرف الألقاب واأو�سمة ال�سرف. وترى اآخر َلَفَظْته 
يب�سم  لي�س  اآ�ِسن)4(،  ماء  فيه  َخِرب،  بٍّ  �سَ ُجْحر  كاأنه  بيت  يف  النواة  لفظ  اأمه 
الدهر له ابت�سامة، ين�سب )يتعب( مليالده اأبواه، فهما الأ�سقيان كما فرح لذلك 
واتَّ�سع  الو�سيع  فاعتلى  الولدان  فتبادل  الزمان من عجب،  اأبدى  الثقالن، وكم 
واإمنا  معدود،  اأجل  ول  حمدود  قانون  الإن�سان  عند  له  لي�س  ذلك  وكل  الرفيع، 
مبناه بح�سب الظاهر تلك امل�سادفة العمياء كالرياح الذاريات تذرو)5( الرتاب اإىل 
اجلو، ثم حتّطه تبع الهواء يف هبوبه بال قانون م�سنون )نعم لها عند اهلل قانون لي�س 
يعلمه اأحد(، فهذه هي ال�سعادة املوؤقتة لالأ�سخا�س مل يغرّت بها احلكماء؛ فلجئوا 

املََلَوان: الليل والنهار. )م(.  )1(
َخْبط َع�ْسَواء: تت�سرف على غري هدى، ل يحكمها قانون. )م(.  )2(

َمِنيف: عاٍل تاّم. )م(.  )3(
اآ�ِسن: متغري اللون والطعم والرائحة فال ُي�سرب. )م(.  )4(

تذرو: تفرق وُتِطري. )م(.  )5(
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واإمارته وعزه وذله، وهي  للمرء يف غناه وفقره و�سحته ومر�سه  اإىل �سعادة تدوم 
احلكمة والفهم والعدل والأخالق الفا�سلة كالوقار، وال�سرب، والحتمال، وتناول 
العلوم، والتحقق من حقائق العامل وما فيه من اجلمال، وقراءة ما �سطرت يد اهلل 
ثابت،  م�سنون  قانون  لها  �سعادة  فهذه  نفو�سهم،  فت�سرق  من حكمة،  اخلليقة  يف 

ڳ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ژک  الآية  بهذه  عنها  املعربَّ   وهي 
 ڱژ ]يون�س/ 58[، هذه الأخالق الفا�سلة واحلكمة احل�سنة يخدمهما املال 
يت وال�ستهار حتى ت�سري �سعادة تابعة  واجلاه واجلمال والإمارة وال�سناعة وال�سِّ

لها.

اجتماع  لهم  مكررة  اأفراد  اإل  الأمم  وما  وتق�سيمها،  الأفراد  �سعادات  هذه 
و�سناعات وتبادل وروؤ�ساء يحكمونهم ولكن لي�سوا �سواًء.

ين اأ�سحوا ككرة تلقفها اأولئك  ولعمري لئن �سلَّموا زمامهم اإىل �سادة م�ستبدِّ
ال�سادة رجاًل رجاًل، في�سريون ونحو�سهم و�سعاداتهم م�سادفات عمياء رعناء لي�س 
لها قانون معلوم ول نظام حمدود، فاإن رحمهم اأمراوؤهم فاأولئك هم املنعمون، واإن 
عذبهم الأمري، فهم يف جهنم اخل�سران خالدون َتْلَفح)1( وجوههم نار اجلربوت وهم 
فيها كاحلون )كا�سرون عن حزن(، �سعاداتهم �سبيانية وموؤقتة تتبع مهاّب الرياح 
والأهواء يف قلوب الأمراء كال�سبي بني يدي مربيه، األ اإن ال�سعادة ما كانت ثابتة 
الدعائم قوية الأركان ما بقي امللوان، وذلك اأن يكون لهم نّواب قائمون ين�سفونهم 

تلفح: حترق. )م(.  )1(
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من اأنف�سهم كلما غرب واحد اأ�سرق الآخر واتخذ مكانه، فتكون �سعادة الأمة اإذ 
ذاك اأدوم واأجلى واأحكم.

اإذا كان لالأمة د�ستور كانت �سعادتها من نف�سها ك�سعادة احلكيم بحكمته، 
ت�سرق اأنوارها عليه مهما َع�َسَفْتها)1( احلوادث)2(، واأبادتها اجلوائح، وتقلب احلدثان، 
اأعطاهم  اإن  هوؤلء  ومثل  ي�ستذلُّها ظامل غ�سوم،  يبطرها)3( ملك رحيم ول  لي�س 
ا واإن قلب لهم امِلَجّن)4( مل يجحف ومل ي�ستق�س، بل يكون  الدهر كان العطاء جمًّ
م�ستقلَّة  بيد  املدبرة  الأمة  واأما  ي�سمحان،  ل  والنظام  الد�ستور  اإذ  رحيًما؛  رفيًقا 
ُتها اجلور و�سريعتها الع�سف، ل  ة فاإعطاوؤها تبذير ومنعها اإهالك وتدمري، �ُسنَّ م�ستبدَّ

ياأمن ال�سبي على لعبته، ول املرثي على ثروته، ول الداعي على وليمته.

إيضاح

واإذ فرغت من هذا القول وكان ال�سائل م�سغًيا قال: عرفت اأن بني الأمم 
والأفراد ت�سابًها واأن ال�سعادة فيهما مت�سابهة، واإين لأوّد �سرح �سعادة الأفراد �سرًحا 
اأجلى من هذا واأوفى، فخربين: اأاأنت تنكر ف�سل املال والإمارة وال�سناعة واجلاه 
بخالفه؟  ي�سهد  والعيان  حمقاء  �سعادات  ت�سميها  وكيف  وال�سيت؟  واجلمال 

َع�َسَفْتها: َظَلَمْتها، جارت عليها. )م(.  )1(
احلوادث: امل�سائب. )م(.  )2(

َيْبَطر: يطغى بالنعمة. )م(.  )3(
قلب لهم امِلَجّن: انقلب �سدهم وعاداهم بعد مودة. )م(.  )4(
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ول�سنا نرى النا�س يطلقون ال�سعادة اإل على هذه، باملال كل �سيء، باملال تقتنى 
العلوم، باملال يح�سل املرغوب وُينال املطلوب. فقلت: لقد اعرتفت يف قولك الآن 
باجلواب وكفيتني موؤونة)1( الرد؛ اإذ �سمعتك تقول باملال يح�سل املطلوب وينال 
املرغوب، فاإذا هو وا�سطة ومقدمة، فمن اأظلم ممن ر�سي باملقّدمات ونبذ الو�سائل، 
ور�سي بر�سول املحبوب عن املحبوب، وا�ستبدل الأدنى بالذي هو خري، املال وما 
عطف عليه اآلت يف اأيدينا ت�سلح للخري وال�سر تقع يف يد الباّر والفاجر وال�سعيد 

وال�سقّي.

األ�ست ترى كثرًيا من الفقراء فرحني، وكثرًيا من الأغنياء والأمراء مهمومني 
ُمْتَعبني؟ قال نعم. فقلت: اإًذا لي�س املال واأ�سباهه كافيات، بل اإمنا هي مقّدمات.

لوه اكتفوا  هم عليه، فاإن ح�سَّ كم اغرّت قوم باملال فاعتربوه �سعادة فق�سروا همَّ
من احلياة به، ثم خدعهم اخلادعون ومدحهم املُْطُرون، واأحاطت بهم غا�سية من 
املدائح وجلَّلتهم �سحائب من الإطراء فاأ�سبحوا معجبني باأنف�سهم مغرورين، فاإذا 
اأدبر املال وتوىل انتابتهم الأحزان والأو�ساب واحل�سرات والآلم ثم ين�سبون يف 

طالبه بالن�سب واخلداع واخليانة والكذب والنفاق.

موؤونة: �سدة، ثقل. )م(.  )1(
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ن�ساء  لراأيتهّن  حم�سو�سة  ب�سورة  رت  وِّ و�سُ �سرائرهم  عن  لك  ك�سف  فلو 
ال�سّر، يلطمن اخلدود  ُهنَّ  اأ�سناهّن)3( اجلهد وَم�سَّ قال�سة)2(،  اأَْهَدامها)1(  بائ�سات، 
اأفَيِقيَنا  الوجود،  دائم  املال  َهِب  اجللود،  منه  تق�سعّر  منظر  الوجوه،  وَيْخِم�ْسَن)4( 
الليايل  الدهر ونوائب احلدثان من موت �سديق ورزء حبيب وكارثات  فاجعات 
وحادثات الأيام؟ فقال �ساحبي: اإذن ال�سعادة اأمر اآخر وراء املال، وهو كاملقّدمة 
وال�سلم، فقلت نعم، فقال: وما هو؟ فقلت: ليكن احلديث غًدا فاإين اأخاف امللل، 

فاإيجاز يف القول اأجمل.

عة. )م(. اأَْهَدام: اأثواب بالية اأو مرقَّ  )1(
قال�سة: ق�سرية فقًرا. )م(.  )2(

اأ�سناهن: اأثقلهن. )م(.  )3(

َيْخِم�ْسَن: يلطمن. )م(.  )4(



ابتدرين �سديقي باحلديث يف ال�سعادة اأباملال هي، اأم بالعلم، اأم بقّوة يف 
ة يف  النف�س وكمال وثبات وحكمة؟ فقال: لعلك تريد اأن ال�سعادة بالعلوم العامَّ
املدار�س من ريا�سة وطبيعة واأدب ولغة و�سعر ونرث وتاريخ، ولعلك تريد اأن يكون 
ًما لها معيًنا عليها حتى يت�سّنى للمرء تخفيف الآلم والأ�سجان، ولذلك  املال �ُسلَّ
نرى النوع الإن�ساين ارتقى يف هذا الع�سر بالكت�ساف والخرتاع مما ن�ساهد من 
البخار والكهرباء، حتى اإنه اخرتع اأم�س اآلة للت�سوير ال�سم�سي على بعد فت�ستقبل 
الآلة �سورة واإن تناءت دارها وابتعدت اأقطارها، فال�سعادة اإذن هي العلوم العامة 
امها، فقلت: هذه العلوم اأجمعها تعاليم لل�سبيان يف املكاتب، ونحن  والأموال ُخدَّ
يف تعاليم الرجال، هذه العلوم اإخوان املال، فاإن �سئنا كانت لنا �سعادة، واإن �سئنا 
ه الدهر بنابه)1(، فقال: ليت ما حّل بنا به، وندب  كانت لنا �سقاء، وكم متعلم َع�سّ

حظه وكره احلياة جبًنا اأن يقابل ب�سجاعة هذه الأيام واحلوادث.

ه. )م(. ه الدهر بنابه: اأ�سابه ب�سرِّ َع�سّ  )1(
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وهذا  ومقدمات،  مبادئ  العلوم  هذه  الفيل�سوف:  اليوناين  قاب�س  يقول 
قول مّر عليه 2300�سنة تقريًبا، وهو مل يتغري ومل يتبدل، تبدلت الدول وتغريت 
املمالك وهو ثابت كنامو�س طبيعي، يقول اللورد افربي املعا�سر لنا: »احلياة ممزوجة 
بالأتراح، وهي كثرية متنوعة، وبع�س اأحزان احلياة حقيقي ل ريب فيه، ومعظمه 
جنّره على اأنف�سنا والبع�س الآخر موهوم، فاإذا قابلناه ب�سدر رحب تبدد كال�سباب 

اإذا طلعت ال�سم�س عليه«.

يريد بذلك �سم�س احلكمة امل�سرقة على النف�س، املوازنة لل�سم�س امل�سرقة 
ال�سعادة«، ثم  اأتينا جميلة واأجمل منها  ابيكتو�سي: »مدينة  على ال�سباب، قال 
رها فقال: باأن نكون جمردين عن ال�سهوات، خالني من القلق وال�سطراب،  ف�سَّ
اأن  فيها  التي ل جدال  احلقائق  »ومن  قال:  ثم  احلكمة،  من  �سنو�سحه  ما  وهو 
ال�سعادة تتوقف على ما دخلنا ل على ما يحيط بنا من الأحوال، قال هملت: 
قال  كذلك،  جتعلها  الأفكار  لكن  الأمور،  طبيعة  من  والرداءة  اجلودة  لي�ست 
الإمرباطور مرق�س اأوريليو�س: »اإن الأمور التي ل توؤثر يف املرء ل ميكن اأن توؤثر يف 
حياته، فاملوت واحلياة والعز والذل والأمل وال�سرور، وجميع هذه ت�سيب ال�سالح 

والطالح، فهي ل توؤثر فينا يف زيادة �سالحنا اأو نزع طالحنا«.

القولني  وبني  لغزه،  اليوناين يف  قاب�س  ذكره  الذي  هو  بعينه  القول  وهذا 
له  توافرت  ومن  واحلكمة،  العلم  اأجمل  فما  اأكرث،  اأو  �سنة  مائتي  ونحو  األفان 
ا وافًرا مما يحيط به كان يف �سعادته ك�سفينة �سراعية  الأخالق الفا�سلة، ونال حظًّ
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اأ�سرع بها الريح واأ�سعدها البخار، فالآلة البخارية ت�سرّيها، والريح تقّويها، والأول 
ذاتي والثاين خارجي.

فقال �ساحبي: اأو�سح يل هذا املثل فاإنه جميل، فقلت:

العلوم وتوفرت  العامل، وارتفعت  اأ�سرار  العلماء يف اكت�ساف  مهما حاول 
ال�سناعات فما خرجنا من امل�سيق الذي نحن فيه، وهب قوًما بعدنا زادوا على 
حي ال�سفن )املالحون مديرو ال�سفن(،  هذه العلوم اأ�سعافها فلن يتعدوا علوم مالَّ
رات، وهوؤلء العلماء  فما املواد العن�سرية ول الظواهر الطبيعية اإل كالرياح امل�سخَّ
بهذه احليل  العميق، فهم  املظلم  الدنيا  املجراة يف بحر  مالحون يف �سفن احلياة 

العلمية يحتالون حتى ي�سخروا هذه الرياح احلمقاء يف م�ساحلنا، فقال:

اأتقنوا �سناعتهم واأجادوا حكمتهم قا�سرون عما  اإذا  حو ال�سفن  وهل مالَّ
ت�ستعّد له ال�سفن من الكمال؟ واإذا قام مالح ال�سفينة ب�سبطها وت�سيريها وتذليلها، 
فذلك غاية ما ت�سل اإليه يد الإمكان لنوع الإن�سان. اأما ما فوق ذلك، فالقول فيه 

عبث عابث وخيال موهوم.

وتية)1(،  فقلت: اإن يف الإمكان ما هو اأح�سن لل�سفن واأ�سعد للمالحني والنُّ
وذلك �سيء يثبت يف ال�سفينة، َهبَّت الرياح اأو ركدت، ا�سطرب البحر اأو �سكن، 
اختلفت  مهما  نف�سها  من  لها  يكون  كمال  ذلك  هداأت،  اأو  العوا�سف  هاجت 

وتية: املالحون الذين يديرون ال�سفن يف البحر. )م(. النُّ  )1(
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ات)1(، واأجحفت الكارثات، واأ�سنت املزعجات من  الأحوال اخلارجة واأَمَلَّت املُِلمَّ
الليايل، فقال: وما هو؟ فقلت: الآلت البخارية امل�سنوعة بها ُت�َسريِّ ال�سفن بقانون 
اأن  َخَلِدك  لها، وهل يحد�س يف  تبديل  معينة ل  اأوقات  يتبّدل يف  يتغري ول  ل 
يكون ذلك املزاج املخلوق من خ�سب ينال نظاًما وقانونًا م�سنونًا، ويحظى باإدارة 
ّي مهما يغ�سه موج يعلوه موج يلحقه  داخلة يف هيكله، م�سرية له يف كل بحر جُلِّ
�سحاب، يف ظلمات بع�سها فوق بع�س اإذا اأخرجت يدك فيها مل تكد تراها، ثم ل 
يكون مثله لالإن�سان امل�سنوع من اأعجب العنا�سر واألطفها، امل�سيطر على ال�سفن 
فقال:  اأَكّنت)2(،  وما  والعلوم  اأقّلت،  وما  والبحار وما وعت، والأر�س  وما حوت 
نعم، ل َغْرَو اأن يكون لالإن�سان �سعادة يف نف�سه ثابتة يف قلبه وكل ما يحيط به من 
اإمنا هي  وريا�سيات  وطبيعيات  وتاريخ  �سعر  يعلم من  وما  اأو �سيت،  اأو جاه  مال 
اإمنا هي  اأردتها  ال�سعادة التي  النف�سية وتلك  اأزر �سعادته  �سعادات خارجية ت�سد 
ة وال�سرب والحتمال والفكر والعقل، فقلت:  احلكمة والأخالق الفا�سلة من العفَّ
منا، فقال: وهل ميكن تف�سيلها اليوم؟ فقلت: ل، واإذا قراأت كتاب  ا كما قدَّ َحقًّ
احلكمة  اأبواب  لك  فتحت  الأخالق(  )تهذيب  ى  املُ�َسمَّ م�سكويه  ابن  مة  العالَّ

وع�سقت العلوم على اختالف اأجنا�سها.

ات: نوائب الدهر. )م(. املُِلمَّ  )1(
اأَكنَّت: �سرتت. )م(.  )2(
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فقال �ساحبي: لقد علمت الآن اأن ال�سعادة التي لها قانون حمدود ثابت هي 
النهاية، واأن لالإن�سان يف نف�سه �سعادة ميكنه ا�ستخراجها حتى تخفف عنه الآلم 
والأ�سجان عند حوادث الدهر وفاجعاته، كال�سرب عند َفْقد املال واحلكمة يف طلبه، 
ات واحلوادث الفاجعة، واأن علماء الأمم املاديني كمالحي  وت�سبري النف�س عند املُِلمَّ
ال�سفن، فاأولئك يف بحر احلياة املظلم، وهوؤلء يف البحور امل�ساهدة، ولعل بخار املاء 
املتطاير من املََراِجل)1( املرفوعة على النار يف تلك ال�سفن اجلارية يف البخار ي�سابه 
ي،  اإثارة احلكمة من العلوم املخزونة يف الدماغ، حتى ت�سري بها يف بحر احلياة اللُّجِّ

ژے ے ۓ ۓ ڭ  الكتاب:  ويقول يف  باملاء،  العلم  العلماء  ه  �َسبَّ وكم 
واإثارته  تبخريه  فهي  احلكمة  اأما  بالعلم.  وف�سروه   ،]17 ]الرعد/  ڭ ڭژ 
لننظم حياتنا الداخلية، ولكني اأرى بعد ذلك لل�سفن رزايا وم�سائب، وللحكماء 
ت ب�سخرة فانفلقت فغرقت،  يف احلياة نوائب وحمًنا، فكم من �سفن بخارية ا�سطكَّ
اأو ل  اأهلكتها ال�سواعق واأبادتها املدافع،  اأََوَل�ْست تذكر ال�سفن احلربية كل عام 
ًبا  تذكر �سقراط احلكيم اليوناين مات قتاًل، اأو ل نرى اأن الأنبياء اأكرث النا�س نَ�سَ
وتعًبا؟ فقلت: اإن البخار يف ال�سفن وحكمة الأنبياء واحلكماء اأَْدَوم واأثبت، ولن 
ي�سل اأحد اإىل منتهى ال�سعادة، فاإن ذلك لي�س بعاملنا، على اأن الأنبياء واحلكماء 
بالقتل  واملوت  �سعادتهم،  توؤثر يف جوهر  فال  اأزعجتهم  واإن  املحن  اأن هذه  يرون 

املََراجل: جمع »ِمْرَجل« وهو ِقْدر  ُيْغَلى فيه املاء. )م(.  )1(
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كاملوت على الفرا�س، فال�سعادة اإذا كانت داخلة فهي مبداأ النف�س اأينما َحّلت اأو 
ارحتلت:

َدْهِره حادَث  َيْر�َض  مل  امُروؤٌ  َنَواِئًباواإذا  عليِه  َخاَلِئُقُه  كانْت 

علمنا  وقد  ياأمل  كيف  الإن�سان؟  يحزن  »ملاذا  الغرب:  بع�س حكماء  قال 
الرقي؟  يف  م�ستقر  فهو  والأجمل،  الأح�سن  يتبع  بنظام  يجري  العامل  هذا  اأن 
املحن  من  ي�سيبنا  ما  واأن  ورحمته،  حكمته  يعتقد  اأنه  ريب  فال  باهلل  اآمن  فمن 
والرزايا باطنها رحمة وظاهرها عذاب، كاأنها تهدينا اإىل العلم مبعرفة ما يحيط بنا، 
حتى اإنك لرتى الإح�سا�س يف اأع�سائنا الظاهرة وب�سرة جلودنا، ولن حت�س املعدة 
والأمعاء كاإح�سا�س اجللود، فهذه هداية اإىل الق�سد من تعذيبنا يف الدنيا لنعلم ما 
ه ويريح فوؤاده؛ لأنه يتبع الأجمل  يحيط بنا، ومن مل يوؤمن باله فهذا النامو�س ي�سرُّ
اأنا الآن اكتفيت  الأكمل، فليكن الر�سا مطلبه والعلم هدايته«، فقال �ساحبي: 
اأن حياة الإن�سان الفا�سل ذات حكومة  بهذا البيان يف �سعادة الأفراد، واأيقنت 
عادلة تدير اأعمالها يف هذه احلياة، وما عندنا من الأموال واجلاه وال�سيت والإمارة 
اأدارتها تلك احلكومة اجلمهورية النف�سية، وهي كلها  والعلوم، فهي �سعادات اإن 
�سقاء اإن بادت حكومتها، وف�سدت جمهوريتها، واأ�سحى نظامها فو�سى، فيح�سل 
اأكرب م�سائب الإن�سان اجلهل  اأن  اجلزع والهلع، وتندب نادبات اجلهل، وعلمت 
و�سوء الأخالق، واأن اأرفع منا�سبه احلكمة وح�سن الأخالق، والأول كحكومة ل 
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د�ستور لها. والثانية حكومة لها د�ستور وقانون، فهل لك اأن تو�سح يل احلكومات 
جمل�س  يوؤلف  وكيف  الت�سريحي،  الإن�سان  ج�سم  اإىل  ون�سبتها  ونظامها  ابها  وُنوَّ
النواب وما متثيله؟ وكيف توؤلف كتب تلك الأمة حتى ينبغ منها رجال، اأو يكون 
نوابها فو�سى وكتبها؟ اأم لها قانون طبيعي؟ وما راأيك يف التاريخ وال�سعر والأدب؟ 
اأنا لفي حاجة لإي�ساح هذا اإي�ساًحا �سافًيا، فال �سعادة للمرء مهما كان فا�ساًل اإل 

يف حكومة منظمة �سعيدة، فقلت: ليكن القول فيه غًدا.





الثابتة  ْعَناء، و�سعاداته  الرَّ ّنا �سعاداته  وَبيَّ اأخالق الإن�سان،  �سرحنا فيما مّر 
امل�ستقرة، ونريد اليوم �سرح غرائز املجموع الإن�ساين واأطواره واأحواله.

ج�سم الفرد من نوع الإن�سان تركب من اأع�ساء �سرورية حلياته ل يعي�س 
ة دعت اإليها احلاجة، واإن عا�س بدونها كاليد  بعدمها كالقلب والدماغ، اأو حاجيَّ
لتزينه  مزينة  اأو  والثديني،  كاحلاجبني  حياته  اأعمال  تكمل  مكملة  اأو  والرجل، 
ترتكب  والَغَيد)3(،  واحَلَور)2(  العيون)1(  كَدَعج  خلقه  وحت�سن  وترق�سه  وتزّوقه 
�سرورية  هي  اأع�ساء  من  الأ�سرة  وجمعية  اأع�ساوؤها،  هم  اأفراد  من  اجلمعيات 
بدونها كالأبوين، وحاجية كالأبناء، وكمالية كاخلدم  لقوامها، وحياتها ل تكون 
)املديرية( من  والكورة  اأ�سرات،  البلدة من  وزينة كالأ�سدقاء وجمعية  واحل�سم، 
اأفراد  من  كثري  تهذب  وقد  ممالك،  من  والقاّرات  ق�سبات  من  واململكة  بلدان، 
الأنبياء،  كبارهم  الكمال،  منتهى  اإىل  منهم  كثري  و�سل  الب�سري،  اجلن�س  هذا 

َدَعج العيون: �سواد العيون مع �سعتها. )م(.  )1(
احَلَور: �سدة �سواد املقلة مع �سدة يف بيا�سها يف �سدة بيا�س اجل�سد. )م(.  )2(

الَغَيد: التمايل والتثني يف لني ونعومة. )م(.  )3(
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اأبناوؤهم احلكماء. نعم، تهذب كثري من الأفراد ارتقوا اإىل �سّف املالئكة، ن�سبوا 
كما  املالئكة  وبني  بينهم  اأتباعهم  فا�سل  اأبناوؤهم،  والنا�س  للنا�س  اآباء  اأنف�سهم 
َحل( هكذا كان ملاذا؟ لأن الفرد ب�سيط بالن�سبة  له ال�سهر�ستاين يف )امِلَلل والنِّ ف�سَّ
ْود )اجلبل العظيم( يقطع يف اأمد التهذيب  ة، املجموع كالطَّ للمجموع، الفرد كَذرَّ
اأجياًل واأجياًل، ويوا�سل امل�سري دهوًرا ودهوًرا اإىل اأي حد و�سل املجموع؟ اإىل 
اأي مقام ارتقى؟ ما اأخالقه؟ اجلن�س الب�سري من حيث جمموعه واأخالقه يف �سن 
البلوغ مل ي�سل اإىل مرتبة الكمال، راأت اجلمعيات الإن�سانية اأن الفرد عاجز عن 
اإ�سباع بطنه و�سرت ج�سمه، فتعاونوا بال�سرورة واحلاجة الداعية مبا اأُوِدع فيهم من 
فقون، ثم تبادلوا ثمرات  غرائز خمتلفات، فهم يف الغرائز خمتلفون، ويف احلاجة ُمتَّ
اأعمالهم ونتائج قرائحهم)1(، فن�ساأ التنازع والتخا�سم، فكان التقا�سي واملحاكمة، 
فلجئوا اإىل رئي�س وقا�ٍس و�سلطان، فجار هوؤلء فقيَّدوهم بالقانون و�سيطروا عليهم 
بالنواب، هذه ق�ستهم وهذا حديثهم، �سار هذا النوع يف حياته على ما غلب على 
فاختلفوا  وجماعات  فئات  منهم  فكان  وظلًما،  عدًل  وف�ساًدا،  �سالًحا  جمموعة 

زوا خرائق وتباينوا م�سارب، فكان فيهم املدنيات الآتية: طرائق ومتيَّ

ة ال�سرورية: اقت�سروا على ال�سروري من احلياة الدنيا ل يذكرون اإل  املََدِنيَّ
الغذاء والرداء.

قرائحهم: طباعهم. )م(.  )1(
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ة: يرون ال�سعادة يف اللذائذ احل�سية وال�سهوات  املدنية احل�سية اأو مدنية اخِل�سَّ
املح�سو�سات باحلوا�س اخلم�س.

مدنية الي�سار: يقولون ل �سعادة اإل باكتناز الأموال، فاأما اللذات فذاك ما 
ل طاقة لنا به.

مدنية املفاخرة: قالوا احلياة هي الكرامة والتبجيل والتعظيم والتفاخر.

املدنية اجلماعية: قالوا ل حياة اإل بجمع هذه اخل�سال.

ى يف عرف احلكماء باملدن اجلاهلة. هذه املدن اخلم�س ُت�َسمَّ

هناك ِفَرق اأخرى ثالث؛ 

ا)1( كاأنها مل تكن �سيًئا مذكوًرا. اأولها: املنحرفة التي نبذت الدنيا ِظْهِريًّ

ثانيتها: الفا�سقة، وهي التي طال عليها الأمد فق�ست قلوبهم وكثري منهم فا�سقون، 
ومل يقم فيهم نابغون ير�سدونهم اإىل �سواء ال�سبيل، ول حكماء هادون، ول اأنبياء 

مر�سلون. 

ثالثها: ال�سالَّة، وهي التي قادها رجل يقول: اإنه اأوحي اإليه، ومل يوح اإليه �سيء 
كاأتباع املهدي ال�سوداين.

ا: ما يجعله املرء وراء ظهره وين�ساه. )م(. ِظْهِريًّ  )1(
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هذه اجلمعيات الثالث ملحقات باخلم�س قبلها.

هذه اأحوال الأمم اجلاهلة والفا�سقة وال�سالة واملنحرفة.

درجة  اإىل  بعد  ت�سل  الفا�سلة ومل  املدنية  اإىل  ت�سل  اأن  اجلمعيات  ق�سدت 
بَّان العاقلني،  الأنبياء، ل، ول درجة احلكماء، ول �سفات ال�سيوخ اجلاهلني، ول ال�سُّ
ول  ال�سعيفة  لالأمم  اآباء  ترهم  التعقل مل  مبادئ  فيه  البلوغ  �سن  النوع يف  هذا  بل 

اأو�سياء اأمناء اللهم اإل قلياًل خلفاء الأنبياء.

مباذا تعامل اجلمعيات غريها واإخوانها ي�سومونهم)1( �سوء العذاب يرغمونهم، 
مباذا؟  ي�ستعبدونهم  عليهم،  ي�سيطرون  اأموالهم،  ي�سلبونهم  والقهر،  بالغلبة  يعلونهم 
بالحتاد فيما ي�سرتكون فيه من هواء وغذا وجّو، وهي الوطنية بامل�ساهرة يت�ساهرون 
ويتنا�سلون بالزدواج بوحدة التنا�سر، وباأنهم كانوا اأتباع ملك فيتخذون ذلك ذريعة 
لل�سيطرة والقوة اأو مبا به يتكلمون، وهي وحدة اللغة اأو يتخذون لهم عبيًدا ثم يتخذونهم 
مقاتلة لغريهم، وهي وحدة ال�ستعباد، ووحدة اجلن�سية، اأي اأنهم اأبناء رجل واحد 
فاأنواع القوة �سبعة: ال�ستعباد، امل�ساهرة، الوطن، اللغة، املحالفة، اتباع ملك جامع 
لهم، الن�سب، هذه قوى الأمم وذرائعها على اختالف طرقها وتباين م�ساربها، ما كانوا 
الثماين الالتي  ال�سبع غرائز الأمم  ال�سفات  اأو �سالِّني، هذه  فا�سقني  اأو  اإل جهالء 
ر�سمناهن اليوم، فتدبرهن َتَر املجموع ي�سل اإىل �ست وخم�سني بتكرار تلك الثماين 

ي�سومونهم �سوء العذاب: يعذبونهم ويذلونهم. )م(.  )1(
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على مقت�سى اأحوالهن ال�سبع، انظر نظرة اأخرى، ترهم يعاملون اجلمعيات الأخرى 
ه فال�سفتهم.  على ما ر�سمه حكماوؤهم وَخطَّ

يقول فريق: الدنيا دار لي�س بعدها دار، ومن طبيعة املوجودات حب النفراد، 
يروم النفراد  واإمنا  فيه،  اخُللق يف احليوان الأعجم يفرت�س غريه ل ملنفعة  نرى هذا 
ُيِرْدها  واإن مل  باإعدامها  الفري�سة  يق�سي على  النمر  ظاهر يف  اخللق  وهذا  بالوجود، 

لإ�سباعه.

ويقول اآخرون: طبع املخلوقات ال�ستئثار باملنافع واقتفاء الثمرات اأينما حلت، 
هذا اخللق ظاهر يف الزروع والأ�سجار وال�سباع، متت�س جذور الأ�سجار ما يحيط بها من 
الأر�س واملاء والهواء والنور والفحم يف الهواء، فنحن ن�ستويل على غرينا حلظ اأنف�سنا، 

ول نق�سي عليه لغر�س اإعدامه، فنحن اأرقى من ذوي الأخالق النمرية.

يقول هوؤلء: اإْن عدلنا مع غرينا كان العدل ا�سطراًرا ما دامت لهم قّوة و�سوكة، 
فاإن اأ�ساب ج�سَمهم مر�ٌس غدرنا بهم، ونق�سنا املواثيق، وُخّنا العهود.

عليهم  انق�س�سنا  ميزانهم  خفَّ  فاإن  تان،  القوَّ ت�ساوت  اإذا  والعدل:  القانون 
وجهل  وعار  عيب  الإن�سان  مع  احلرب  يقول:  وفريق  وازدردناهم)1(،  فاقتن�سناهم، 
وظلم وتنزل عن الإن�سانية، بل نرى يف اأخالق العجماوات ما يرفع باأنف�سها اأن حتارب 
اأو تاأكل اأبناء جن�سها، فمن احلماقة و�سوء اخللق قتال الإن�سان واغتياله، واإمنا يحاربون 

احليوان ويقتن�سونه ويت�سلَّطون على اجلماد وياأكلون نباته. 
ازدردناهم: ابتلعناهم. )م(.  )1(
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يتعاون كل  واإمنا  احليوان،  وقتل  الإن�سان  قهر  علينا  عار  رابعة:  طائفة  وقالت 
الإن�سان  )جمموع  الرباهمة  هم  وهوؤلء  ثمرها،  واأكل  الأر�س  ا�ستنبات  على  حي 
ار، اأدنى  َظلوم َجهول، جمعياته مل تكمل، نظامه م�سطرب( اإن الإن�سان لظلوم َكفَّ
مل�ساركته  الرجَل  الرجُل  يقتل  الق�سوى،  الوح�سية  وهي  النمر،  ُم�َساَكَلة)1(  درجاته 
له يف ُمطَلق الوجود، ولتبقى له احلياة منفرًدا، وهي درجة �سبا نوع الإن�سان يتلوها 
اإعدامه للمنفعة، واأعالها واأف�سلها ال�سالم العام يف العامل الإن�ساين حني تكون الأمم 
العظيمة اآباء ال�سعيفة، ير�سدونهم وُيَربُّونهم حتى يبلغوا احُلُلم ثم يكونوا اأمثاًل لهم 

واأ�سكاًل.

ژحئ مئ ىئ يئ  بقوله:  له  ورمز  الأنبياء  له  اأ�سار  الذي  هو  الوقت  ذلك 
جب ژ ]يون�س/ 25[ هو فك طل�سم املهدي ورمز نزول عي�سى ، هو ما يخرب 

عنه حكماء الأمم والفال�سفة.

العامل �سائر اإىل تلك املدنية، ها هو ي�سرع يف خطاه ولكن لن ن�سل اإليه يف 
ف�ُسْحًقا  العمياء  للم�سادفات  نف�سها  تركت  اأمة  وكل  خيال،  اليوم  هي  واإمنا  حياتنا 
لها وُبْعًدا، تطحنها الأمم، وت�سر�سها باأنيابها، وتدو�سها باأرجلها، وتكون يف اللقاء لها 
َطِحيًنا، ول منا�س الآن من و�سع الأمة على قانون نظام اجل�سم الب�سري وت�سريحه 

كما �سن�سرحه.

م�ساكلة: موافقة ومماثلة. )م(.  )1(



ي�سلح  وهل  الأمم،  اأع�ساوؤه  واحد  الإن�ساين جميعه ج�سم  العامل  اإن  قلنا 
املجموع اإل ب�سالح اأع�سائه؟ الإ�سالح �سريع اليوم يف الأمم، جمعيات ثلث النوع 
الثلث  متاآلفون،  مت�سامنون  متحابُّون  بالدهم  داخل  يف  هم  اب  ُنوَّ لهم  الب�سري 
الثاين كال�سني والفر�س مو�سكة جمعياتهم اأن يتم نظامها، يبقى الثلث الأخري من 
ا قليل ي�سبحون فري�سة املفرت�سني وجزر  روا وتوانَْوا فَعمَّ الهيكل الإن�ساين، فاإن ق�سَّ
القان�سني وطحن َرِحّيات الباغني، يكونون غذاءهم يفرت�سونهم ياأكلونهم، كيف ل 
والإن�سان العام مل تكمل فيه درجة الإن�سانية. هم جميًعا دروينية )على مذهب 
القائلني  الرحماء  مذاهب  اأو  الرباهمة  مذاهب  ببالك  يخطر  اأن  واإياك  دروين(، 
برحمة نوع الإن�سان، فتلك اأقوال تكتب على �سفحات الهواء، واملتم�سكون بها 
ْتُهم الأمم و�َساَمْتُهم اخل�سف، فالغالب اليوم من الأمم كلهم دروينية يبتلع قويُّهم  اأذلَّ
اآخر ما و�سلوا له تظاهر  �سعيَفهم. نعم، الإن�سانية مالأت الفراغ ولكن بالل�سان. 
بالل�سان وملق من ورائه ج�سع وظلم، يرمز له باأبي الهول اأقبل بوجه امراأة ذات 
ُملًكا  جمال ومن حتته ج�سم ج�سم �سبع، ون�سمع يف الأقاويل ال�سماوية )اإن هلل 

 الف�شل الرابع والع�شرون 
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تناق�س  الأمم  وهذه  املتناق�سات،  جلمع  اإ�سارة  نار(  من  والن�سف  ثلج  من  ن�سفه 
اأقوالها اأفعالها.

كاأن  للمعروف،  تر�سد  باخلري  تعد  بالإ�سالح،  تتظاهر  اجلمعيات  اأخذت 
َره،  الإن�سان علم اأنه يوًما ما �سيكون اأبًا رحيًما فتظاهر به واإن اأ�سمر الطمع وال�سَّ
هذه حال الدنيا، هذه هي ال�سبيل، الأمة النائمة الغافلة �ستكون فري�سة، تكون 

غذاء طعمة لغريها، ذهبت اأمريكا، فني جيلهم، هكذا �سي�سري الغافلون.

الأكمل  و�سيبلغ  الكمال،  بلغ  منها  وكثري  لأنف�سها،  ونظامها  الأمم  �سالح 
ول ي�سلحون من عداهم اإل ب�سياج ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب، هم 
على مذهب دروين، اإىل الآن مل يعمل قوم بتعاليم امل�سيح من رحمة الإن�سان ول 
اإليها املجموع  برحمة من رحمة احليوان والإن�سان ما عرفت الإن�سانية ما و�سل 
اأدناها ال�ساحلون الذين يذرون  قد و�سلها الأنبياء واحلكماء فهدوا غريهم، واإىل 
املعا�سي ول ينفعون، والنا�س بني هوؤلء درجات بع�سها فوق بع�س، اجلمعيات 
الب�سرية غادرت اأخالق النمر، وها هي الآن اأخالقها اأَ�َسِدّية نباتية ت�ستاأ�سل غريها 

لأنف�سها.

اأ�سرقت  املحددة،  اأوقاتها  يف  الكواكب  �سارت  ال�سماوات،  نظام  كمل 
ال�سم�س، واأََفَلت بح�ساب، دارت الأر�س كل اأربع وع�سرين �ساعة دورة بح�ساب 
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اأر�سعت  ال�سم�س حملت حملها، وفت وعدها،  تتهادى كالعرو�س حول  م  ُمَنظَّ
اأبناءها احليوان والإن�سان.

قامت اجلبال مبا خلقت له، خزنت الثلج واملاء و�َسبَّتهما يف الأنهار بق�سطا�س م�ستقيم 
كما اأوحت اإليها احلرارة ال�سم�سية، والإن�سان ل يزال يخبط يف جمعياته وهو جهول ظلوم 
]الأحزاب/ 72[  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ  خالقه:  يقول 
وهي قائمة مبا فر�س عليها ژې ې ى ى ائژ ]الأحزاب/ 72[؛ لأن العقل 
واحلكمة والنبوة تتنزل ل�سعاف العمل الناق�سني، وهوؤلء هن الكامالت فيما ا�ستعددن له 
ژائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئژ ]الأحزاب/ 72[، م�سى على مذهب دروين ومل 

ه اأدنى منه. ي�سل بعد لالإن�سانية احلق والأخوة حتى ينعم باله كاأخيه احليوان الذي يَُعدُّ

الإن�سان ظلوٌم جهول، يرى الَقَذاة)1( يف عني غريه ول يرى اخل�سبة يف عينه، 
بالنار  نامو�س الهواء املتغري، فا�ستبدل  نظر الطاحونة الهوائية ال�سعرية تدور على 
اأَنَّى ي�ساء ل ما ت�ساء الرياح التي ل قانون لها، جعل لل�سفن اإدارة  حتى يطحن 
اِرع)2( ال�سمكة اجلارية يف املاء، تر�سو وتطفو كال�سمكة،  ثابتة يف اأنف�سها حتى ُت�سَ
كل هذا �سنعة الإن�سان وكثري منهم يجهلون هذه احلقيقة يف اأنف�سهم ول ين�سئون 

اب ينوبون عنهم. لهم قوة من اأنف�سهم تدير اأعمالهم كنوَّ

الَقَذاة: ما يتجمع يف العني من اإفرازات. )م(.  )1(
اِرع: ت�سابه. )م(. ُت�سَ  )2(
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الوعد  اإجناز  اأرجو  قال:  اإيّل  م�سٍغ  و�ساحبي  الف�سل  هذا  من  فرغت  وملَّا 
بالبيان ال�سايف عن الأمم ونظامها، وكيف توؤلف كما يوؤلف اجل�سم، فقلت: نظام 

نواب الأمة نامو�س كنامو�س نظام اجل�سم.

ل بد لنا اأن نقدم مقاًل يف الت�سريح حتى نقي�س عليه نواب الأمة التي هي 
ع�سو من اجل�سم العام الإن�ساين، فقال �ساحبي:

وما لنا وللت�سريح؟ الت�سريح َفنٌّ الأطباُء يدر�سونه ليميزوا العلل والأمرا�س 
و�سريها، فاأما نظام الأمة فما لها وله؟

عن  ف�ساًل  الأطفال  يجهله  اأن  ينبغي  ل  عام  علم  الت�سريح  علم  فقلت: 
الرجال، علم الت�سريح اأَْلَزُم يف املعرفة من علم تخطيط البلدان، ومن علم غرفات 

املنزل اأنف�سها.

لهم  اإن�ساين  هيكل  بن�سب  عامة،  لالأطفال  تعليمه  يجب  الت�سريح  علم 
نظره  لي�سمو  درا�سة  اأف�سل  احلكيم  ويدر�سه  يوم  يف  اإجماًل  ويدر�سونه  فريونه 
برهانًا على  ليكون  الدين  ويتعلمه عامل  اإمعان،  َا  اأَميَّ درا�سته  الطبيب يف  ومُيِْعن)1( 
ويوؤلِّفون جمال�س  العمران فينظمون املدن  ال�سانع وجالله، ويقراأه علماء  حكمة 

اب كتاأليفه ولي�سوا ميعنون فيه اإمعان الطبيب، فرتاهم يقولون: النوَّ

مُيِْعن: يجّد ويبالغ يف ال�ستق�ساء، ويطيل الفكر. )م(.  )1(
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واأمعاء  وُكْلَية  وطحال  ومرارة  وكبد  ورئة  وقلب  راأ�س  من  ب  مركَّ الإن�سان 
ومعدة و�سدر وبطن واأع�ساء اأخرى وحوا�س واأع�ساب، فمن �سمع هذه الأ�سماء 
وهم اأنها فو�سى ل نظام لها ول ترتيب، ويظنها م�سادفة حمقاء واأو�ساًعا خرقاء)1(، 
ّخة  واملتاأمل يعلم اأن القلب مركز الدورة الدموية تدور يف اجل�سم كاأن القلب َم�سَ
ة كاب�سة، والدم يجول لياًل ونهاًرا ل ينام ول يفرت، والقلب  جتتذب الدم وتعطيه ما�سّ
ك، تراه يحمل الدم حرارة  رِّ ميت�سه، ومَيُّجه)2(، فهو القنطرة الدائمة احلركة بال حُمَ
لطيفة ت�سمى الروح احليوانية ت�سل للدماغ فتلطفه فيعتدل، وهناك ت�سري تلك 
الروح يف الأع�ساب �سريان الكهرباء، ثم اإن احلوا�س اخلم�س متيز ما يرد عليها من 
خارج فتكون اإذ ذاك حركتان؛ اإحداهما من اخلارج اإىل الداخل، فت�سل للدماغ، 
والأخرى من الداخل اإىل اخلارج، فتحرك الأع�ساء من اليدين والرجلني للطلب 
والهرب، والأوىل اأع�ساب احل�س، والثانية اأع�ساب احلركة، وكلتاهما مغرو�س يف 
َخاع ال�سوكي املمتد يف فقرات الظهر، وهي 28، واأكرث اأع�ساب  الدماغ اأو يف النُّ
احلوا�س يف الدماغ للطفه ودقتها، واأكرث اأع�ساب احلركة تنبت يف فقرات الظهر 

من اأعاله واأ�سفله ترى متميزة باألوانها قوية متينة ذات مادة فحمية.

ثابت  اأ�سلها  ك�سجرة  ال�سوكي  والنخاع  الدماغ  من  عة  املتفرِّ الأع�ساب 
على  َمت  ُق�سِّ الفروع  وتلك  اجل�سم،  اأر�س  يف  كثرية  وفروعها  الدماغ،  �سماء  يف 

الإح�سا�س واحلركات.
خرقاء: حمقاء. )م(.  )1(
ه: يرمي به. )م(. ميجُّ  )2(
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لعل الإن�سان �سجرة مقلوبة يف الأعلى، جذورها يف الأ�سفل، اأغ�سانها تب�سر 
�سيًئا اأو ت�سمعه فيحمله الربيد، وهو من اأع�ساب الإح�سا�س اللطيفة، في�سل اخلرب 
املدبر هناك يف ق�سر )يلدز(  امللك  فياأمر  اأقرب،  اأو هو  الب�سر  الدماغ يف ملح  اإىل 
بالعمل كما قرره جمل�س  اآمًرا لها  اأع�ساب احلركة  اآخر يف  بريد  الدماغ، في�سل 
من  العقل  قوى  وهي  الدماغ،  يف  يت�ساورون  الذين  الأعلى  املالأ  وهم  الأعيان، 

رة والعاقلة. لة وامل�سوِّ املخيِّ

العاقلة �سيء  القوة  اإن  الغريزية، ونقول:  القلب من�ساأ الدم واحلرارة  قلنا: 
وح احليواين ال�ساري يف الأع�ساء، ثم  ه اإل الرُّ وراءهما جهلها الطبيب، وما يخ�سُّ
الراأ�س له وزيران القلب والقوة املولدة يف ال�سخ�س، ويخدم القلب الكبد والرئة، 
والكبد يجذب خال�سة الطعام وال�سراب من الأمعاء، فيطبخ فيه، وكل مطبوخ 
فله اأربعة اأ�سياء: عكر اأو دردي وهو اأ�سفله، ورغوة اأعاله، وماء يتخلله، ومطبوخ 
خال�س، فهكذا الكبد يطبخ الدم وعكره هي ال�سوداء املُتَّجهة للطحال على قول 
اإىل  اجلاري  الدم  هو  املطبوخ  ، وخال�س  الُكْلَيَتنْيِ ّب يف  املُْن�سَ هو  وماوؤه  القدماء، 
قّدمنا خادمة  الأمعاء كما  ثم  املرارة،  املتجمعة يف  ال�سفراء  والرغوة هي  القلب، 
للكبد، وهي خمدومة باملعدة وهي باملريء والفم واليدين لإدخال الطعام، هوؤلء 
يخدمن القلب من جهة اإدخال الدم اإليه، وللرئتني )الف�ستني( وهما يف ال�سدر 

عمل اآخر للدم، فيقبالن الهواء لي�سلحه يف اأثناء جريه.
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ثم اإن القوة املولدة جعلت يف ج�سم الإن�سان ليخلف ال�سخ�س اآخر مثله 
ا معمًرا لالأر�س. اإذا مات ليبقى النوع الإن�ساين حيًّ

باملرارة والكلية  الكبد املخدوم  الدم من  القلب ميت�س  اأن  وملخ�س هذا: 
ي الدم بهوائها والإن�سان فيه قوة  والطحال على راأي، وكذا الأمعاء، ثم الرئة ُتَنقِّ

مولدة ليكون النوع باقًيا.

هذا اإجمال ما اأردنا، و�سن�سرح فيما بعد بالتف�سيل معنى قولنا: نظام الأمة 
كج�سم الإن�سان، فاأَْمِعن يف هذا ليت�سح لك املقام.





اجتمع زارع و�سانع ومهند�س ورّب منزل وملك وتاجر وقائد جي�س وطبيب 
هم جمل�س علم، فقال كلٌّ منهم: لنتخذ  مَّ وحكيم وعمراين، تلك َع�َسَرة كاملة �سَ
زارع،  الإن�سانية  هذه  الزارع:  فقال  بعدنا،  ملن  عربة  يكون  مثاًل  الإن�سان  ج�سم 
اجل�سم حقله وغيطه، والأعمال والأخالق والعلوم والآراء زروعه و�سروره، والذكر 

تها وثمراتها. احل�سن وتخليد عمله وحب اهلل له َغالَّ

مت  ُنظِّ درجاتها،  ُرتَِّبت  واحدة،  �سناعة  دار  الإن�سان  ال�سانع: ج�سم  قال 
قاعاتها، فيها ت�سنع اأعمال عجيبة حتيل الأطعمة اإىل مادة كقوام اللنب، فدم م�سَوّد 
فمحمر فلحم فعظم فعروق، ف�سمع وب�سر و�سم وذوق ومل�س، ت�سنع هذه الأعاجيب 
ا�س م�سيطرين ل يع�سون مدير دار ال�سناعة  اع ماهرين، وَعَمَلة قادرين، وُحرَّ نَّ ب�سُ

ويفعلون ما يوؤمرون.

قادرون،  منظمون  ماهرون  املهند�سون  العمال  هوؤلء  بل  املهند�س:  قال 
هند�سوا اأع�ساءه، وزيَّنوا اأ�سكاله، وزّوقوا بنيانه، فرتى قامة الإن�سان ثمانية اأ�سبار 
ب�سربه، وهي ع�سرة اإذا مد يديه اإىل اأعلى، واإذا مد يديه اإىل اجلانبني كان عر�سه 
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ال�سرة يف منت�سفه، وطول  اأعلى كانت  اإىل  اإذا مّد يديه  اأ�سبار كطوله. ثم  ثمانية 
فاألفوه جمعية  الإن�سان  الهند�سة ج�سم  علماء  تتبع  وهكذا  قدمه،  كطول  وجهه 
قوله  وفهموا  ًدا،  �ُسجَّ الأعناق  لها  ت  َخرَّ عجيبة  حلكمة  منظمة  جميلة  هند�سة 

تعاىل: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ ]التني/ 4[.

التجاويف  وبقية  والراأ�س  والبطن  وال�سدر  دار،  اجل�سم  املنزل:  رّب  فقال 
امللك:  فقال  املنزل،  رب  والروح  وح�سمه،  خدمه  اجل�سم  وقوى  وغرفه،  قاعاته 
العقل ملك والنف�س وزير واجل�سم مملكة، العقل ياأمر النف�س والنف�س تربي اجل�سم 
اأخالقه وقربت  زاد عملها كملت  الأعمال، وكلما  ُتَربِّيه ويرقى مبزاولة  تزال  فال 
بالأمر، والوزراء  من ربها حتى ت�سري مطمئنة كالعقل، وتفارق اجل�سم، وت�ستقل 

يقلِّدون امللوك حتى ينالوا مراتبهم.

م�سائب  والبحر  حها،  مالَّ والنف�س  �سفينة،  الإن�سان  ج�سم  التاجر:  فقال 
الدهر وحدثان الزمان وَوْياَلُته، والأمتعة والب�ساعة املحمولة اإمنا هو عمل النف�س 
وال�ساحل املوت، واملدينة املرادة للتجارة وراءه فيها حكم عدل يق�سط للنفو�س 
مبيزان عدل ل يخ�ّس �سعرية، قد ا�سرتى منهم اأنف�سهم واأموالهم فاأحبوه واأحبهم.

والنا�س  امليدان،  واحلياة  فر�س،  الإن�ساين  الهيكل  اجلي�س:  قائد  فقال 
املت�سابقون، وق�سب ال�سبق هي املعايل.

وقال الطبيب: اجل�سم مري�س، والعقل طبيب، واملعا�سي اأمرا�سنا، والطاعات 
الهيكل  لهذا  عجًبا  احلكيم:  فقال  دواوؤنا،  واحلرية  داوؤنا،  ال�ستبداد  اأو  دواوؤنا، 
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من  م�سّوًرا  النور،  من  ا  مبنيًّ اأراه  املنري،  املكنون  واجلوهر  املن�سوب  اجل�سماين 
كِم�ْسَكاة  وروحه  الإن�سان  هيكل  العرفان،  من  مملوًءا  باجلمال،  مزدهًرا  احلكمة، 
)فتيلة( فيها م�سباح، امل�سباح داخل زجاجة، تلك الزجاجة م�سنوعة من كواكب 
ة، وما هذه الروح امل�ستعلة يف اجل�سم اإل نور على نور، نور العقل  َرْمِليَّ يَّة)1( ل  ُدرِّ
والعرفان، على نور نظام الإبداع والإحكام، اإين اأرى يف الدنيا عجًبا، اأرى الأر�س 
اأ�سفل املخلوقات واملاء يعلوها والهواء يتلوهما والنور ي�سرف عليهما، ومن ورائها 
املن�سوب فيه غرف من  الهيكل  اأَْلَفْيت  اإذ  قوة ل ترى حتيط باجلميع، فتعجبت 
ة، نظمت على هذا النظام البديع العجيب، األ�ست ترى الطعام  فوقها غرف َمْبِنيَّ
وال�سراب وهما من الأر�س واملاء يف اأ�سفل الطبقات كما هما يف طبعهما؟ فهكذا 
يف و�سعهما يف طبقة البطن، وتعجب من الهواء تراه يف الغرفة الو�سطى )ال�سدر( 
جل�س يف الرئة لنقاوة الدم، ثم ترقى اإىل �سفري ور�سول يف اخليا�سيم، وخمرب ومعلم 
يف  وكانتا  العينني،  فوا�سل  العلم  اأمر  النور  توىل  ثم  الآذان،  يف  ومر�سد  واأ�ستاذ 
املقدم اأعلى اجل�سم كما هو و�سع النور من اأعلى، ثم تاأملت فوجدت كلَّ حا�سة 
من  واأخرى  املاء،  من  وهذه  الأر�س،  من  هذه  اخلارج،  من  منه  ت�ستمد  ما  لها 
الهواء، واأخرى من النور ُمَرتَّبات عجيبات، وراأيت الدماغ فيه اأ�سرف احلوا�ّس، 
وهو العقل، فحكمت حكًما عادًل اأن ا�ستمداده من عامل اأعلى من الهواء والنور، 
وهو العامل الإلهي، وكاأن هذا �سعاع منه كما اأن لل�سم�س �سعاعها، ونا�سب كل ما 

يح�س حم�سو�سه.

يَّة: م�سيئة، متالألئة، �سافية. )م(. ُدرِّ  )1(
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راأيت العقل يف القبة العليا يف اأ�سرف مكان، وهو الراأ�س، ومل اأر حا�سة مما 
  حتته اإل ولها عامل ت�ستمّد منه ي�سابهها وي�سارعها، فقلت اإنه ل�سعاع من نور اهلل

َدبَّر هذا البناء الإن�ساين.

فقال العامل العمراين: ج�سم الإن�سان حكومة منظمة، والدماغ حكومتها، 
مة، لكل ق�سم من العلوم جزء مق�سوم  لة ُمَق�سَّ يف الراأ�س معاطف وجتاويف ُمَف�سَّ
والأحوال  والأخالق  والعواطف  العلوم  ق�سمت  عجيًبا،  تف�سياًل  مف�سلة 
اأحدها  اأُتِلف  لو  حتى  عجيًبا،  تق�سيًما  الدماغية  املراكز  تلك  على  والإدراكات 
ل�ساع ما اخت�سَّ به من العلم واخللق، وما هذه القوى يف الدماغ اإل �سدى �سوت 

اجل�سم �سحة وف�ساًدا غالًبا.

ُلح  اب الأمم كاأع�ساء اجل�سم، لُكلٍّ خا�سة ل ي�سركه فيها �سواه، فلن َي�سْ نوَّ
القلب له�سم الطعام كاملعدة، ول املعدة للت�سور والعقل كالدماغ، ول اأع�ساب 
ت�سلح  ولن  كالقلب،  الدم  لتوزيع  الكبد  ول  كالرجل،  للم�سي  واحلركة  احل�س 
املرارة لغري ال�سفراء، ول الُكْلَية لغري املاء الوا�سل اإليها، لو كانت اأع�ساء اجل�سم 
نوًعا واحًدا مل يكن اإن�سانًا ول حيوانًا، بل كان ع�سًوا واحًدا مل تكن فيه روح، مل 

تكن فيه حياة.

ابها منتخبني بامل�سادفة العمياء، بالبخت اأو بالغنى  هكذا الأمة اإذا كان نوَّ
ا  ت�سًّ َفَكربِّ عليها اأربًعا لوفاتها، فقد ماتت من الوجود، كل منهم ينبغي اأن يكون خُمْ
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بعلم ينفرد به، فيكون منهم الطبيب واملهند�س واملايل وعامل الزراعة والفيل�سوف 
لعني على اأحوال اأوربا. وقائد اجلي�س، وهكذا وليكونوا مطَّ

على  حلم  كتلة  كانت  الخت�سا�سيني  من  خلت  اإذا  النواب  جمال�س 
كج�سم  اأ�سحت  اإلخ،  املهند�س...  اأو  النطا�سي)2(  الطبيب  فقد  اإذا  م)1(،  َو�سَ
من  ا�سطفوهم  العلوم،  نق�س  مري�س  ناق�س  اأذن، ج�سم  بال  بال عني،  كبد،  بال 
اأرواح  بال  واإل فال معنى لأ�سباح  النائب،  الأعلم هو  ليكن  والقوة  العلوم  ذوي 
ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ]الأنفال/ 73[، احذروا 

يعقلون،  يقولون: ل  يزدرونكم،  القوم منكم،  �ست�سحكون  اإًذا  دة،  املُ�َسنَّ اخُل�ُسب 
واإنهم اإًذا ل�سادقون، فال تلوموهم ولوموا اأنف�سكم لعلكم تعلمون فتهتدوا.

ها اأنت ذا قراأت ج�سم الإن�سان وتركيبه وفهمت و�سعه واإحكامه، فليكن 
نواب الأمة كالقلب والرئتني والكبد والطحال: كل له مرتبة ل ي�سركه فيها �سواه.

علمت اأن لالإن�سان �سعوًرا وعقاًل وفكًرا وم�سورة وذاكرة يف اأماكن معلومة 
�سوت  �سدى  هي  تلك  م�سيطرة،  وحكومة  عظيًما  وديوانًا  الدماغ،  حمدودة يف 
واإن  انتظمت حركاته و�سكناته،  �ساعده  وا�ستّد  البناء وقوي  اإن �سلح  الأع�ساء، 
املعقولت  فكاأن  الدماغ،  قوى  ومر�ست  ال�سعور  اأو مر�س �سعف  البناء  �سعف 
واحلكمة  بالعلم  نوابها  ات�سف  متى  الأمة  هكذا  املح�سو�سات  �سوت  �سدى 

ع عليه اللحم من خ�سب اأو َحَجر اأو خالفه. )م(. م: كل �سيء ُيو�سَ َو�سَ  )1(
النطا�سي: العامل بالأمور، احلاذق بالطب وغريه. )م(.  )2(
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اعتدلت حكومتها؛ اإذ هي �سدى اأ�سواتهم، واإن يكونوا جهالء، اأو من نوع واحد 
ظلمت احلكومة وجارت؛ اإذ ل كابح جِلَماِحها)1( اإذا َجَمَحت)2(، ول جمري لها 

ها اإن هي جا�ست ورعنت)4(. اإن هي َحَرنَت)3( ول موقف لها عند حدِّ

النا�س  انتخب  اأتدري مل  املعبودة،  واأ�سنامها  املن�سوبة،  بالهياكل  ل عربة 
املظاهر وهم ل مييزون اخلبيث من الطيب، ول العلم من اجلهل؟ ذلك اأنه غر�س 
يف الفطر الب�سرية اأن الغنى مناط القوة والعلم والعقل، وهذا حق، فاملال و�سيلة 
الأمم  يف  الوطيء  الفرا�س  على  النوم  مناط  وهو  الراقية،  الأمم  يف  والفهم  للعلم 

اخلامدة.

وكاأن النا�س اإذا ا�سطفوهم فيها يقولون لهم: كونوا اأهل كمال وعلم كما 
وا  هلمُّ النا�س:  ينادون  مر�سد  كل  يف  يقعدون  الرمل،  على  الون  الدجَّ عكف 
لنخربكم الغيب، كاأمنا ركب يف فطرهم اأن �سي�سنع منه الزجاج وت�ساغ منه املناظر 
املعّظمة واملقّربة، فري�سد اأبعد الكواكب، ويتميز اأ�سغر الّذّر، وكما بكت الباكيات، 
وناحت النائحات على الأجداث )القبور( كاأن اأولئك اأدركن اأن لالأرواح وجوًدا، 
واأنهم يوًما �َسُيْبَعُثون وَيُقوُمون، فهكذا اأولئك املنتخبون )بالك�سر( ملن ل يعلمون، 
لعلهم َوَقَر يف نفو�سهم اأن هوؤلء �سينفخ فيهم الروح ويبعثون من مرقدهم ويقولون 

هذا ما وعد الكاتبون واأنذر ال�سادقون و�سدق ظن املنتخبني.
ل كابح جلماحها: ل جاذب للجامها لتقف. )م(.  )1(

جمحت: ركبت هواها فال ميكن ردها. )م(.  )2(
َحَرنَت: ت�سبَّثت براأيها. )م(.  )3(

جا�ست: هاجت وا�سطربت، َرُعنت: �سارت حمقاء يف القول اأو الفعل. )م(.  )4(



ها ونظامها بنامو�س اأجلى، وتعبري  َطِفْقنا)1( اليوم نبحث عن َفاَلح الأمم ورقيِّ
اأو�سح؛ اإذ قال حمّدثي: قرب يل مثل ج�سم الإن�سان امل�سروب لالأمة، اأو�سح يل 

ما قد م�سى رمبا كان َع�ِسَر الفهم، فقلت:

فوق  اجلو،  يف  �ساعًدا  عمودين  على  مرفوًعا  م�سيًدا  ا  مبنيًّ ْرًحا  �سَ َت�سّور 
مرفوع،  �سقف  يف�سلهما  غرفتان  كاأنهما  متال�سقتان  مبنيتان  طبقتان  العمودين 
للناظرين كاأنه عمود  �ُسلَّم يظهر  الثانية جماز متجه لأعلى، بداخله  الغرفة  ويعلو 
ال�سفلى  الغرفة  يف  ات)2(،  املدهامَّ رات  �سِ النَّ املزارع  بها  حتّف  عجيبة  قبة  تعلوه 
انون  وعجَّ واأفران  ومعامل  وم�سانع  و�سغالون  اع  نَّ و�سُ َعَمَلة  الغرفتني  َتْيِنك  من 
مقطوعة  ل  كثرية  فاكهة  من  الطعام  اأطايب  ُرون  ُيَح�سِّ اأجمعون  وهم  ازون،  وخبَّ
ول ممنوعة، ويجهزون ذلك ويرفعونه اإىل الطبقة العليا فوق ال�سقف، فيتناوله قوم 
ْرح كله، ويف القبة العليا امللك وجنوده  اأ�سراف عادلون، ويوزعونه على �سكان ال�سّ

َطِفْقنا: بداأنا. )م(.  )1(
ّي حتى مال اإىل ال�سواد. )م(. ْرُع: ا�ستدت خ�سرته من الرِّ ات: اْدَهامَّ الزَّ املُْدَهامَّ  )2(
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واأعوانه وعّمال الربيد والكهرباء والتلغرافات، وهو م�سيطر على اأولئك العاملني 
وال�سانعني.

الطبقة ال�سفلى: البطن وما فيه من القوى والآلت، ي�سنع الطعام فيلقيه 
للكبد ثم يرفعونه جميًعا اإىل القلب يف الطبقة الثانية وهي ال�سدر، فالكبد يو�سله 
اجل�سم  جميع  يف  عه  ويوزِّ وير�سله  ُيْزجيه)1(  والقلب  وتخل�سه،  تنقيه  والرئة  اإليه، 
بَقَدر معلوم، والطبقة العليا فيها العقل وقواه من احل�س امل�سرتك واخليال وامل�سورة 

والذاكرة واحلافظة، وهم وزراوؤه واأعوانه وجنوده.

ا�س، وهنَّ احلوا�ّس الأربع:  وحتيط بتلك القبة - وهي الراأ�س - جنود وُحرَّ
ير�سل  امللك  اإِْمَرة  الأع�ساب حتت  تلك  وترى  والذوق،  وال�سم  والب�سر  ال�سمع 
كهرباءها من اأماكن خمتلفات من الراأ�س اأو فقرات الظهر، فياأمر وينهى والأع�ساء 

جميًعا له مطيعون.

اأع�ساءها  ليكونوا  حوا�سها،  النواب  ليكن  ونظامها،  الأمم  فلتكن  هكذا 
ووزراوؤه يف  العقل  وعلوم.  بفنون  الخت�سا�س  ذوي  من  ليكونوا  القوية،  العاملة 
فهم  �سمع  يكن  مل  اإذا  اجل�سم،  يف  حا�سة  نق�ست  اإذا  املعارف،  ناق�سو  الراأ�س 
جهالء بعامل امل�سموعات، هكذا تكون احلكومة جاهلة باأحوال الأمة مبقدار جهل 

ُيْزجيه: يدفعه برفق. )م(.  )1(
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نوابها كرثة وقلة، فقال �ساحبي: اأريد مثاًل اأو�سح من هذا، وليكن من الأع�ساء 
ا، هكذا اللم�س يعم اجل�سم،  الظاهرة، فقلت: اإن احلوا�س اخلم�س ُمَرتَّبة ترتيًبا طبيعيًّ
ال�سمع  الأنف،  وحمله  ال�سم  الل�سان،  وحمله  والذوق  اأكرث،  باليد  واخت�سا�سه 
وحمله الأذن، الب�سر وحمله العينان، ثم بعدها العقل وحمله الدماغ. اأتدري مِلَ 
ْظم العجيب؟ ذلك اأن اللم�س يقابل  رتبت على هذا الن�سق؟ مِلَ و�سعت بهذا النَّ
ا للَّطيف والغليظ، فكانت  املواد الغليظة من الأر�س وما عملت، فكان عمله عامًّ
مرتبته �سفلى يف اليدين وعمل القوة الذائقة يف الطعام كاحلالوة وامللوحة، وهي 
خال�سة املادة، فكانت حا�سته اأعلى مما قبلها العامة يف �سائرها، ثم ال�سم يف الأنف 
يقابل الهواء املتخلل مواد من ذوات الروائح، فكان األطف ويف جمل�سه اأعلى، ثم 
ال�سمع يف الأذن يقابل موجات يف الهواء كاأمواج املاء حتدث رنات ت�سل للعقل 
فيعرف، ثم الب�سر واأعماله يف نور جميل خال�س اأرق من املادة واأبهج واأجمل، 
وجماًل  زينة  املقدم  يف  وكاأن  الأميال،  ماليني  وبينها  بيننا  كواكب  من  لنا  اآت 
وبهجة ويف الراأ�س العقل، ول ريب اأن له ات�ساًل مبا فوق النور، وهو اهلل الذي ياأمرنا 
بهذا العقل اأن ننظم مدننا كما �سنع هو مدينته، ياأمرنا اأن يكون اأمرنا �سورى بيننا، 
ياأمرنا اأن يكون نوابنا من كل طبقة: من التجار وال�سناع والفالحني واملهند�سني 
الهيكل  هذا  امل�سنوع  الرمز  بهذا  لنا  يقول  بذلك،  ياأمرنا  واملاليني،  والأطباء 
العجيب الإن�ساين، هذا ال�سر املده�س يقول: ها هو هيكلي الذي �سنعته ووكلت 
به احلوا�س امل�سرفة على كل عامل من �سراب وماء وهواء ونور حتى و�سلت اإيّل، 
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يقول: هكذا فلتكن نوابكم، يقول يف الكتاب: ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀژ ]اآل عمران/ 104[، 
هكذا �سنع ربكم اأج�سامكم، وهكذا يخاطبكم، اإذا َفَقْدنَا حا�سة ال�سم، فمن ذا يخرب 

العقل حتى يحرت�س من مادة �سارة بنا؟ اإذا ُحِرْمَنا الب�سر فما حال حياتنا؟

من  نق�س  ما  مبقدار  عرفانها  فيقّل  احلكومة  جتهل  الأمم،  جمال�س  هكذا 
غلبنا  قد  وقلن  يوًما،  منه  وطلنب    اهلل  لر�سول  الن�ساء  جاء  عجًبا!  اأع�سائها، 

�س لهن يوًما وعظهّن، ورد يف الكتاب ژڻ  عليك الرجال يا ر�سول اهلل، َفَخ�سَّ
اإلخ،   ...]35 ]الأحزاب/  ہژ  ۀ  ۀ  ڻ 

َفَقرن الن�ساء بالرجال.

ا اليوم و�ساأله الغربيون عن حقوق الن�ساء يف جمال�س  لو كان ر�سول اهلل حيًّ
النواب ملنحهن بع�س �سوؤالهن كما منحن حقوقهن يف التنزيل ال�سماوي، ولكن 
فيما يخ�سهن من ال�سئون، فلن يتنزلن عن حا�سة اللم�س املالم�سة لكل �سيء، 
حق  طائفة  كل  من  للخا�سة  اأفلي�س  حقوق،  لهن  يكون  يكاد  الن�ساء  كان  فاإذا 

الإ�سراف على حكوماتها؟

اإي�ساًحا  اأريد  قال �ساحبي: قد فهمت هذا من الهيكل الإن�ساين، واإين 
اأجلى من ذلك مما ن�ساهده فيما نراه كل يوم، وللنا�س قدميًا وحديًثا �سور حم�سو�سة 
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م�ساهدة ومتاثيل من�سوبة يقيمونها للنا�س لتكون اأجلى بيانًا، واأو�سح مثاًل، واأبني 
الإن�سان  ج�سم  فاإن  بعيني،  اأراه  حم�سو�س  مبثال  هذا  اأرين  و�سًفا،  واأثبت  قوًل 
والنظر فيه يحتاج لدقة وعناية، واإن كان ما اأتيت به يفهمه الأذكياء واإن مل يكونوا 
األفني  نحو  من  الفيل�سوف  بيدبا  �سربه  الذي  املثل  خذ  فقلت:  الدار�سني،  من 
ومائتي �سنة؛ اإذ اأَلَّف حكومة من فاأرة و�سلحفاة وغراب وظبية تعاهدن وتعاقدن 
الربق  باإدارة  الغراب  وقام  عادلة،  منظمة  واحدة، وحكومة  نظام جمهورية  على 
والربيد والقطر، والغزالة باملهارة يف ال�سيا�سة، والفاأرة بتنظيم اجلند عند احلرب، 

وال�سلحفاة باإ�سالح �سئونهم العامة.

عا�سوا على ذلك ِحْيًنا من الدهر، حتى اإذا فاجاأهم الدهر بحوادثه، واأناخ 
ا وثيًقا، فجمع اأخواتها  عليهم ِبَكْلَكِله)1(، �ساق لهم �سياًدا ف�سّد َوَثاق ال�سلحفاة �سدًّ
وا النجوى، قالوا: ليجريّن الغزال وليطمع ال�سياد يف  الثالث اأمرهم بينهم واأَ�َسرُّ
وهو  ال�سائ�س  بني  ر�سوًل  فليكن  اجلو،  يف  وُيَحلِّق  الغراب  ولريفرف  اقتنا�سه، 
الظبي، وبني قائد اجلند وهي الفاأرة، هكذا �سنعوا، وهكذا اغرّت ال�سياد، فاأ�سرع 
يعدو وراء الظبي، وقر�ست الفاأرة باأ�سنانها حبال القان�س، واأخرب الغراب الظبي 

ي ُحَنني)2(. فاآب ال�سياد ِبُخفَّ

ِبَكْلَكِله: ب�سدره. )م(.  )1(
ي ُحنني: مثل ي�سرب عند الياأ�س من احلاجة، والرجوع باخليبة. )م(. اآب ِبُخفَّ  )2(
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النواب  نظام  اإن  للعقالء،  ومثاًل  لالأطفال  لهًوا  احلكماء  �سربه  املثل  هذا 
من ذوي اخل�سائ�س املختلفة والآراء املّتِقَدة، ولبد من العلوم الراقية، واإل كانوا 

هياكل امل�سّورين، وزينة اجلال�سني، و�سيعة املنتخبني.

لَّف الأمم على هذا املنوال، فماذا ي�سيبها؟ قلت:  قال �ساحبي: اإذا مل ُتوؤَ
ترق العالئق بينها وبني اهلل.



ْحت لنا ج�سم الإن�سان ونظام الأمم  �ساألني حمدثي يقول: ها اأنت ذا َو�سَّ
فيها  ي�سركه  ل  خا�سة  منهم  لكل  واإن  منهاجه،  على  نوابها  و�سري  نامو�سه  على 

�سواه.

نبذت هذه احلكم، وغادرت هذا  اإذا  الأمم  ما حال  اهلل،  اأ�سعدك  ْثِني  َحدِّ
النظام؟ اإىل ماذا م�سريها؟ فقلت:

اأو يعطي  ْعَماء ملن ل يديرها،  النَّ اأن ي�سدي  اأن اهلل جلَّ وعال يكرب  لتعلم 
ْره، فقلت: الف�سل غري اأهله، فقال: هذا قول غام�س، َفَف�سِّ

ال�ست، فكان  مبواد من جهاته  الإن�سان حماٌط  اأن هيكل  اأنَّا ذكرنا  تر  اأمل 
للمواد اجلامدة حا�سة اللم�س، وللمطعومات الذوق، ولفتات املادة املخالطة للهواء 
ال�سم، ولأمواج الهواء وهي الأ�سوات ال�سمع، ولل�سوء وهو اأدق الأ�سياء واأرق 
املخلوقات واأبدع املوجودات حا�سة الب�سر، ومل يبق اإل العقل يف الدماغ مت�ساًل 
هذا  اأودعه  مبدوؤه،  باهلل  مت�ساًل  بنوره  اجل�سماين  الهيكل  مدير  �سعاعه  بالقلب، 

 الف�شل ال�شابع والع�شرون 
قطع العالئق بني الأمم اخلاملة وبني ربها
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ال�سعاع ليدير اأعماله بنف�سه في�ستمّد منه ق�سايا احلكمة وم�سائل احل�ساب وفروع 
اجلرب وعجائب نوامي�س الطبيعة، وي�سو�س اأمور الدولة، وتتجه العقول جمعاء اإىل 

نظام املدينة، فيمّدهم مبعونته كلما عملوا عماًل.

ا، وقالوا لرجل تقّي اأو فاجر اأو و�سط: انظر يف اأمورنا،  اإذا نبذوا الفكر ِظْهِريًّ
وناأكل  وزروعنا،  واأولدنا  ن�سائنا  على  لنعكف  �سهواتنا  يف  دعنا  ربك،  لنا  ادع 
انظر يف  مدننا،  م  نَظِّ الكبري  والأب  العظيم  ال�سيد  اأيها  واأنت  الأنعام،  تاأكل  كما 
ك اهلل مبعونته وزادك نوًرا وهداية، اإمنا نحن اأطفالك وعيالك وح�سمك  �سئوننا اأمدَّ

وخدمك.

بها،  نفكر  ل  ولكن  عقول  لنا  العمل،  وعلينا  الفكر  عليك  ال�سيد  اأيها 
اأعطاك عقاًل غري  اهلل  بها،  نب�سر  ولكن ل  اأب�سار  ولنا  بها،  ن�سمع  اأ�سماع ول  لنا 
الفائ�س،  النور  ذلك  من  �سالتهم  بقطع  اأجدر  هوؤلء  اأمثال  األي�س  عقولنا. 
]الرعد/  ژڎ ڎ ڈ ڈژ  والكمال واجلمال والبهجة، يقول اهلل: 
]احلجر/ 21[،  ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ   ،]8
هوؤلء غادروا الفكر، وفّروا منه فرارهم من الأ�سد، فاأولئك حقيقون)1( بقطع دابر 
عقولهم واإحلاقهم بالَعْجماوات، واأن يفي�س اهلل ما نق�س من مواهبهم على عقول 
�ساداتهم جزاًء ِوَفاًقا)2(، اإنهم كانوا ل يعرفون ح�سابًا وكذبوا مر�سديهم ِكّذابًا، وكل 
�سيء اأح�سيناه كتابًا، فليذوقوا فلن ُيزادوا اإل عذابًا، اأولئك ي�سامون �سوء العذاب 

حقيقون: جديرون. )م(.  )1(
ِوَفاًقا: موافًقا لعملهم. )م(.  )2(
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وماأواهم جهنم، الذل يف احلياة الدنيا وندامة اخلزي، ويوم القيامة يردون اإىل اأ�سد 
العذاب، وما اهلل بغافل عما يعمل اجلاهلون.

فقال: كيف ينال �ساداتهم ما ف�سل من عقولهم؟ فقلت: 

ح�سابًا  للبهائم  اأو  وب�سًرا،  �سمًعا  لل�سجر  اأترى  عبًثا،  �سيًئا  يعطي  ل  اهلل 
وهند�سة؟ قال: ل، فقلت: األي�س من العبث اأن يعطى الثور علم الهند�سة واجلرب؟ 
قال: نعم. قلت: هكذا من العبث اأن تنال الأمم النائمة عقوًل وا�سعة مدبرة، وكلما 
دبر �سادتهم كربت عقولهم، فكلما اأدبرت عقول العبيد اأقبلت عقول ال�سادات، 
النا�س  الن�سبة يف الأولني كن�سبة ت�ساعدها يف الآخرين، ولذلك ت�سمع  فتنازل 
يقولون: عقل الرئي�س مبقدار املرءو�سني، ولهذا نور من العلم وقب�سة من ال�سحة، 

فقال: اأرين مثاًل وا�سًحا من الطبيعة امل�ساهدة.

فقلت: اأراأيت احليوانات الوح�سية، كالأ�سد والنمر والفهد والفيل والطيور 
بال�سلوى، وباجلملة  ى  املُ�َسمَّ ال�سماين  ال�ساردة وحمام  اجلارحة، وهكذا الغزلن 
عليه  ي�سيطر  ومل  العراء  يف  وراح  وغدا  اخلالء  وجرى يف  الهواء  يف  طار  ما  كل 
بظلم الإن�سان، كل اأولئك لها من الغرائز واحليل والأعمال العجيبة ما ل يح�سره 

كتاب العاملني.

ومعارفها  وعلومها  ومكرها  ودهائها  حيلها  من  حوادث  الراوون  روى  كم 
قانون  لكت�ساف  العنكبوت  و�سل  ولقد  ًدا،  �ُسجَّ احلكماء  له  تخر  مما  وهند�ستها 
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اأكرب ملك يف العامل، بنى  بيًتا ل يناله  �سغط الهواء فغا�س يف البحار، وبنى له 
بيته مثبًتا بعالقة مثبتة يف الأر�س، مفتوح من اأ�سفله، فامتالأ ماًء بالطبع اإذ هو حتت 
البحر، امتالأت  املاء لمتالئه هواء، فهو كقبة و�سط  اأعاله من  املاء، ولكنه خال 
تها من داخلها مو�سع مفرغ من املاء امتالأ هواء، يع�س�س فيه ويبي�س  ماء، وعند قمَّ
ويعي�س قرير العني اآمًنا يف �سعادة وق�سر مل يحلم به ملك من ملوك الأر�س، اإذا 
ما  العجائب  من  والأوز  والدجاج  واحلمري  والبقر  للغنم  راأيت  فهل  هذا  علمت 
لتلك احليوانات، اأم حلمارنا ما للحمار الوح�سي من اجلمال وكرب النف�س والعز، 
هوا بهّن  ل ال�سعراء و�سبَّ اأم لعنزنا و�ساتنا ما للغزالة من البهجة واجلمال حتى َتغزَّ

جمال الغانيات)1( يف ِغيِدهن ور�ساقة ُقُدودهن)2(؟

فقال �ساحبي: وما �سبب ذلك؟ فقلت: اإن ال�سبب اأن احليوانات الوح�سية 
ها بالراأي جرًيا على القاعدة. اأدارت اأمورها باأنف�سها، فاأعطاها اهلل قوة منه، واأمدَّ

��ًن��ا اكتمْلف��ِب��ُم��ْك��ِث املَ����اِء َي��ْب��َق��ى اآَ���ضِ البدُر  به  البدر  و�ُضرى 

احليوانات  الكا�سرة،  واحليوانات  والقفار  ال�سحاري  طيور  املاء  طيور 
الوح�سية كلهّن متوكل على اهلل »تغدو ِخما�ًسا: اأي جائعة، وتروح ِبطانًا« فاأعطاها 
فاأما الدجاج والأوز واحلمري فقد رقت �سلتها مع ربها، وعكفت  اهلل من ف�سله. 
والذكاء  العرفان  نور  فحرمت  اأنف�سها،  تدبري  اإليه  ووكلت  الإن�سان،  �سيدها  على 

الَغاِنَيات: جمع »الغانية« وهي امل�ستغنية بح�سنها وجمالها عن الزينة. )م(.  )1(
ُقُدود: قامات. )م(.  )2(
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اأو حفرت  َرَوَغان الثعلب،  اأو َراَغت)1(  واحلكمة، فهل ن�سجت ن�سج العنكبوت، 
ال�سراديب كالفاأرة؟ لقد عجزت عن ذلك كله، فاأذلَّها الإن�سان وا�ستعبدها وزاد 
ه، ولو اأنها بقيت يف خلواتها متمتعة بحريتها، لظلت كاأخواتها ال�سارحات  يف ُعُتوِّ

يف اخلالء موفورة الذكاء �سديدة البا�س.

اأم�سى  فما  لندن،  مدينة  يف  احلب�سة  حمار  فركب  اإجنليزي  رجل  احتال 
ا اأن يذل، وكاأنه اأن�سد:3 امل�ساء حتى ق�سى احلمار نَْحَبه)2( َغمًّ

ب��ِذلَّ��ٍة احل��ي��اِة  م���اَء  َت�ْضِقِني  احَلْنَظِل)3(ل  َطْعَم  بالِعزِّ  فا�ضِقِني  بل 
��ٍم َمْنِزِلم���اُء احل��ي��اِة ب���ِذلَّ���ٍة ك��َج��َه��نَّ اأطيُب  الِعزِّ  يف  ٌم  وَجَهنَّ

َكَمَثل  لهم  نواب  روؤ�ساء ل  باأيدي  الباء(  املَُدبَّرة )بفتح  الأمم اخلاملة  َمَثُل 
امراأة  تقودهم  مراقدهم  يف  يعلفون  اأقفا�سهم،  يف  ُيْحَب�سون  املنزلية:  احليوانات 
ويحب�سهم طفل، يتخذ بي�سهم، وتذبح اأبناوؤهم يف منافع �ساداتهم، ل يعرفون هلل 
لوا عليه، بل َحاَل  ف�ساًل، ل يذكرونه اإل قلياًل اإذ مل يفّو�سوا الأمر اإليه، ومل ُيَعوِّ
هم و�سومهم من وراء حجاب، ولو  �ساداُتهم بينهم وبني �سالتهم وعباداتهم وحجِّ

ڃ  ژڃ  بنورها  ول�ستناروا  عَقاِلها  من  عقولهم  لأطلقوا  به  ات�سلوا 
ڃ چ چ چ چژ ]املاعون/ 4 - 5[.

َراَغت: مالت وحادت عن ال�سيء. )م(.  )1(
ق�سى نحبه: مات. )م(.  )2(

احلنظل: نبات �سديد املرارة، ي�سرب به املثل يف �سدة املرارة.)م(.  )3(
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بينهم  فيما  يتحا�سدون  الأعنز،  يتناطح)1(  كما  يتناطحون  الأمم  هذه  اأمثال 
ژۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]احل�سر/ 14[ عقولهم 

�سيِّقة، مل ت�سم ب�سائرهم، يوّد اأحدهم لو يقتل رجاًل من اأبناء جن�سه ح�سًدا له وحقًدا، 
ِلق�َسر نظره فلم ميتّد حتى يرى من فوقه فيتطلع اإىل مركزه ال�سامي.

تنزل الرجل فيهم اإىل ح�سي�س عقل املراأة، ل ترى امراأة حت�سد رجاًل، األ اإمنا 
حت�سد املراأُة املراأَة يف تلك الدائرة ال�سيقة دائرة اقتنا�س الرجال، فهكذا عبيد الأمم 
يتخاذلون، ويكفر بع�سهم ببع�س، ويلعن بع�سهم بع�ًسا لنق�س العقول وق�سور النظر، 
وتنزًل عما بلغه الرجال الكاملون من �سمو احلكمة وبعد النظر واحلرية، وي�سري لذلك 

ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ)2(  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ژہ  قوله: 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  )3(ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ې ېې ې ى ى ائژ    ]الأعراف/ 176[.

فقال حمدثي: هذا القول َح�َسٌن يفهمه اأذكياء العقول، واإن مل يكونوا من 
الدار�سني، ولكني اأرجو اإي�ساًحا �سافًيا وتبيانًا كافًيا ليكون ذكرى للذاكرين وعربة 

للم�ستب�سرين. فقلت: ليكن املوعد غًدا

يتناطح: ي�سيب بقرنه.)م(.  )1(
اأخلد اإىل الأر�س: �سكن اإليها، وركن اإليها. )م(.  )2(

يلهث: يخرج ل�سانه عط�ًسا اأو اإعياًء. )م(.  )3(



دت وتعاونت َكَمَثٍل َذَكَره كبار احلكماء يف �ساأن احلمامة  مثل الأمم اإذا احتَّ
هن  فبينما  احلمامات،  اأخواتها  تقود  الغذاء  تروم  الهواء  يف  �سارت  اإذ  قة؛  املَُطوَّ
اإذ ب�سرن بحب جلل الأر�س فوقعن يلتقطنه،  ي�ستطلعن احَلّب ويردن الأماكن، 
فكان ل�سوء الطالع حيلة حمتال و�سبكة قان�س فوقعن فيها جميًعا، فاأقبل ال�سياد 
قة اأخواتها وقالت: لتعلقن ال�سبكة مرة واحدة  َفِرًحا بغنيمته، فنادت احلمامة املطوَّ
َهّم يف خال�س  يكن لإحداكّن  واحدة، ول  واحدة يف حلظة  هامة  قومة  وتقمن 
نف�سها وحدها دون اأخواتها، ثم �سرخت فيهّن فقمن اأ�سرع من ملح الب�سر، ومازلن 
�سائرات يف اجلو وال�سائد ينظرهن حتى يئ�س، فاأقبلن اإىل فاأر �سديق لها حميم 
تاأليف  �سبب  هذا  فكان  وجَنَْون،  وتخل�سن  حبالتهن  فقطع  فنادته  زيرك،  ي�سمى 
ْفَن مملكة  جمهورية الغراب والفاأر والظبي وال�سلحفاة فيما ذكرنا اآنًفا، فاحتدن واأَلَّ

عظيمة.

 الف�شل الثامن والع�شرون 
و�شف اأحوال الأمم, العاملة واخلاملة
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يقروؤها �سغارهم  للنا�س لعلهم يعقلون،  اأمثاًل  هذه �سربها قدماء احلكماء 
قة  ِحد كاحلمامة املطوَّ ت�سلية، وكبارهم حكمة وعلًما؛ فينظمون دوًل من جن�س ُمتَّ
اأو  احلاجة  جامعة  جتمعهم  واملواطن  العادات  يف  متغايرين  اأنا�س  ومن  واأخواتها، 
له،  قرار  ه ول  ملَدِّ نهاية  لنوره ول  َحدَّ  الإن�سان ل  فعقل  دولة،  فيقيمون  امل�سكن 
ت�سمو  اأن  و�سعفت  اأمرها،  فرطت يف  اإذا  الأمم  مثل  فا�سرب يل  فقال �سديقي: 
و�سلحفاة  وظبي  غراب  َمِزيَّة  تنال  اأن  و�ساق خناقها  املطوقة،  احلمامة  درجة  اإىل 
قدماء احلكماء  مثلها كمثٍل �سربه  فقلت:  مثلها؟  وما  �ساأنها  يكون  وفاأرة، كيف 
فيما  يتداولن  اأخذن  الكراكي)1(  من  جماعة  اإن  يقال  والُبوم.  الغربان  باب  يف 
نْب عليهن َمِلًكا، واأخذن يبدين راأيهن يف الطيور، ثم وقع اختيارهن  بينهن اأن ُيَن�سِّ
يجل�س  اأن  فدعونه  غراب  اإليهن  اأقبل  اإذ  ويعدن  يبدين  هن  وبينما  الُبوم،  على 
اإليهن، وي�سري عليهن يف هذا الأمر العظيم، وُعِر�َس عليه اأمر الُبوم، فقال َوْيَحُكّن، 
اأتتخذن اأقبح الطيور �سكاًل، واأرداأهن خلًقا، واأف�سدهن راأًيا َتِعيُث)2( نهاًرا وجتو�س 
خالل الديار للتل�س�س لياًل، اأين اأننت؟ ويحكن من الطواوي�س وجمالها، والنعام 
متلكن  الطيور حتى  اأو عدمت  وهديرها،  واحلمام  وخطراتها)3(،  والبط  وجاللها، 
ملكها  تدبري  حالها يف  يخلو  ولن  اجلاهالت؟  الغادرات  الطامعات  هذه  عليكن 
جهلهن  اأما  الطويَّة.  �سوء  اأو  ة  الرعيَّ بتدبري  اإما جهل  من خ�سلتني:  من خ�سلة 

الكراكي: جمع »الكركي« طائر يقرب من الوز اأبرت الذنب رمادي اللون. )م(.  )1(
َتِعيُث: تف�سد. )م(.  )2(

خطراتها: تبخرتها. )م(.  )3(
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فاإنهن لو �سرن عليكن �سادة لكان مثلكم ومثلهم كمثل القمر والأرانب والفيلة؛ 
ذلك اأن الفيلة اعتادت اأن تتهادى �سباح م�ساء اإىل عني ماء ا�سمها عني القمر 
حولها الأرانب �سارحات راتعات بائتات قائالت، فكانت الفيلة تطاأهن باأرجلهن 
ْفَن جلنة،  اإذا وردن املاء، فاأغاظ ذلك الأرانب، فاأجمعن لذلك اأمرهن بينهن، واأَلَّ
ا والتي)1( قامت اإحداهن وا�سمها فريوز وقالت مللك  َتيَّ واأخذن يت�ساورن وبعد اللُّ
الأرانب: ِكْل هذا الأمر اإيّل، ف�سدع باأمره اإىل علماء الأرانب وحكمائها اأن يبلوها 
الفيلة،  كبري  ودعت  لوقتها  ف�سافرت  اإجازة  فاأعطوها  وذكاءها،  عقلها  ويختربوا 
رته �سولة القمر وعذابه وغ�سبه وبط�سه اإذا �سرب الفيلة من العني  واأنذرته وحذَّ
املُ�َسّماة با�سمه، واإنها لهم من لدنه نذير مبني، ثم �سارت معه حتى وقفا على العني 
الفيل  فاتخذها  القمر  �سورة  فيه  فا�سطربت  املاء  فا�سطرب  الفيل،  منها  و�سرب 
دلياًل على �سدق النذير املبني الأرنب فريوز، فرجع اإىل قومه غ�سبان اأَ�ِسًفا فخّوف 

قومه عاقبة اأمرهم، وا�ْسَتَخفَّ الفيلة)2( فاأطاعوه اإنهم كانوا جاهلني.

ثم قال الغراب: اإن اأَننُْتَّ َملَّْكنُتّ عليكم البوم، وهي جاهلة كالقمر ل ي�سعر 
اأمرها، وجعلته  َدبََّرت  مبا يجري يف الأر�س بني الأرانب والِفَيَلة، ولكن الأرانب 
ُملًكا زوًرا وبهتانًا وحيلة حمتال، فهذا مثل جهل البوم بتدبري امللك، ومن ذا الذي 

ٍد جاهل كالقمر جمل وجهه وغاب عقله ير�سى ب�َسيِّ

ا والتي: بعد اخل�سام واجلدل. )م(. َتيَّ بعد اللُّ  )1(
ا�ْسَتَخفَّ الفيلة: ا�ستخف عقولهم. )م(.  )2(
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ولئن كان للبوم عقل فاإمنا هن يخرتعن به احِلَيل لق�ساء �سهواتهن، ونيل 
ماآربهن)1( يتظاهرن باخل�سوع والتوا�سع لينلن �سهوة وحطاًما من حطام الدنيا.

ُيظهر  بطامع  ير�سى  الذي  ذا  من  اأم  جاهل،  مبلك  ير�سى  الذي  ذا  من 
ال�سالح، وهو ي�سمر اخلداع والغ�س وابتالع ما ت�سل اإليه يد اإمكانه؟ واإن اأننت 
عند  كانت  واأرنب  ال�سفاردة)2(  من  مثل طري  مثلكن  كان  البوم  عليكن  ملكنت 
وًرا  �سجرة بجانب َوْكِره فتخا�سما وجتادل ثم ا�سطلحا على اأن يتحاكما، فاأتيا �ِسنَّ
بكرة  وي�سلي  واأ�سياًل  بكرة  ي�سبح  نهر  �ساطئ  على  املحراب  يف  ي�سلي  عظيًما 
ا عليه الق�س�س. فقال: يا َبِنّي، ا�سمعوا وعوا، اإن  ا، فاأقبال عليه و�َسلَّما وق�سّ وع�سيًّ
من عا�س مات، ومن مات فات، وكل ما هو اآٍت اآت، واإن يف الأر�س لعرًبا، واإن 
يف ال�سماء خلرًبا، اأين الآباء والأجداد؟ اأين امللوك ال�سداد؟ اأين امللوك اجلبابرة؟ 
كم، وتاأّهُبوا لعر�سكم على ربكم، وهكذا ما زال يخطب  كم ملََفرِّ فتزّودوا من َمَقرِّ
لهم خطًبا كما خطب ق�س بن �ساعدة، ويعظهم وعظ احل�سن الب�سري، وي�ست�سهد 
بقول النبي، حتى اأ�سغيا اإليه ورّقا ملا �سمعا مما يقرع الأ�سماع بزواجر َوْعِظه، ويطبع 
انق�ّس  الإ�سغاء  منهما  اآن�س  فلما  امليل،  اإليه كل  فمال  لفظه،  بجواهر  الأ�سجاع 

عليهما مفرت�ًسا، فاأم�سيا له ع�ساء واأ�سبحا غداء.

ماآربهن: حاجاتهن.)م(.  )1(
فرد« طائر اأكرب من الع�سفور، ي�سرب به املثل يف اجلنب. )م(. ال�سفاردة: جمع »ال�سِّ  )2(
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الطامعني،  وامل�سلطني  اجلاهلني،  ال�سادة  �سفات  فهذه  الغراب:  قال  ثم 
ب نف�سه حكًما بني  نَ�سَّ ور الذي  نَّ اأو ال�سِّ بالتدبري،  اأن يكونوا كالقمر اجلاهل  اإما 
املتقا�سيني طمًعا يف مالهما وافرتا�ًسا للحمهما، فلما ق�س�ست هذا الق�س�س على 

�سديقي. قال: ل خفاء بعد هذا البيان.

�َضْيٌء الأَْذَه���اِن  يف  حُّ  َي�ضِ َدِل��ي��ِلولي�ض  اإىل  ��َه��اُر  ال��نَّ اح��ت��اَج  اإذا 

َفَبنّي يل الآن كيف توؤلف الكتب، وما املنا�سبة بينها وبني جمال�س النواب؟ 
فقلت: ليكن القول بعد غد اإن �ساء اهلل تعاىل.





يقول �ساحبي: ها اأنت ذا ق�س�ست علينا ق�س�س اجل�سم الإن�ساين ونظامه، 
ا اأن نظام الأمة لن يقوم على ال�سداد اإل متى �سابه نظام اجل�سم،  ا واأَْيَقنَّ ونحن اأَْذَعنَّ
هذا اأمر عقلناه وفهمناه، فهل يف الكتاب ما ي�سري لذلك حتى تطمئن النفو�س؟ 
اإل الأقلون، وما  اأن من الأمور العقلية والنظريات احلكمية ما ل يتبعه  األ ترى 
اأو  كتاب  من  قارعة)2(  به  َدَعْتهم)1(  �سَ ما  اإل  ِبِعني،  مُبتَّ َت  َحَر�سْ ولو  النا�س  اأكرث 
حكم  ا�ستماع  اأما  قلوبهم.  فت�سربها  اآذانهم  ت�سمعها  حكمة  من  زاجرة  وعظتهم 
الدنيا ووزنها مبوازين العقول، وا�ستبانة ما ترمز اإليه من احلكم والعجائب، والن�سج 
اإل للحكماء  ِمْنَواِلها، والقتداء بحكمة اهلل يف الطبيعة، فذلك ل يت�سّنى  على 

كما تراه يف تربية ا�سبن�سر الفيل�سوف العظيم.

اأولئك هم الذين �سمعوا بع�س ما اأَْوَحت به الطبائع الكائنة وعقلوها، وقالوا 
ا فاأ�سمعنا من  كما قال الذين من قبلهم من حكمائنا، فمقام احلكماء لي�س عامًّ

�سدعتهم: جهرت لهم. )م(.  )1(
قارعة: حجة قوية تقرع اآذانهم. )م(.  )2(

 الف�شل التا�شع والع�شرون 
 هل مل�شر برملان يف التوراة والقراآن؟

بحثنا اليوم يف برملان م�شر يف القراآن والتوراة
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ژيب جت  يقول اهلل:  فقلُت:  لَوْعِظه،  ون�ستمع  كتاب اهلل حتى نخ�سع حلكمه، 
حت خت مت ىت يتجثژ ]لقمان/ 28[. فهذا رمز غريب يجعل جمموع 

الأمة كاجل�سم الإن�ساين، فقال: دعنا من الرموز فاأين الت�سريح؟ فقلت: ژں 
ولعلك  بالِب�ْسر،  امل�سلمون  يتناوله  مقال  هذا  فقال:  ]ال�سورى/ 38[،  ں ڻژ 

تذكر فار�س وعلماءها، فبهذا القول �سالوا وبه نالوا، ولكني اأريد منك اإقَناع امل�سلم 
وامل�سيحي واليهودي مبقال ت�سلمه الطوائف جمعاء، فقلت: اأنت تعلم اأن بني اإ�سرائيل 
ُذِكروا يف التوراة، والتوراة كتاب اأنزل على مو�سى م�سدًقا ملا بني يديه هادًيا لبني 
اإ�سرائيل، وهل اأتتك حكاية مو�سى اإذ جاء اإىل فرعون فراأى الربملان امل�سري َتِخرُّ 
ًدا، ويقولون ما ترك الأولون لالآخرين �سيًئا، نظام  له اأعناق الأوربيني الأحرار �ُسجَّ
ه،  قدماء امل�سريني ثبت اآماًدا طويلة واأحقابًا ودهوًرا، جمهول تاريخه مل ُيْعَلم َحدُّ
امللوك  فاأروه �سور  ان؟  الُكهَّ فمرَّ على  زار م�سر  اإذ  املوؤرخني  بع�س  نباأ  اأتاك  وهل 
املتعاقبة الذين حكموا م�سر َكاِبًرا عن كابر، من قبل اأن ياأتي امللك اأميتا الذي 
يقدر  فكم  متعاقبون.  واأبناوؤهم  اآباء  كلهم  تابوًتا   360 نحو  وكانت  منفي�س،  بنى 
اإمنا  قرنًا،  ليبلغ املجموع 90  اأربعة مبائة �سنة  ال�سنني؟ ولو قدرت كل  لهوؤلء من 
اأهلك امل�سريني اأن َبّدُلوا دينهم القومي القدمي الذي جاء به اإدري�س ثم نزلت عليه 
هذه الآية: يا م�سر يا م�سر �ستبدلني دينك القومي وتكفرين باهلل فُت�سحقني وتبقى 
اأخبارك يف اأحجارك، �سارت م�سر اأجياًل متعاقبة جمهولة واآماًدا غري معدودة على 
نْيَ  املُ�َسمَّ يِّني  احِلْمرَيِ احلق حتى غريت وبدلت، فهاجمهم قوم غالظ �سداد من 
الّرعاة، فجا�سوا خالل الديار وكان وعًدا مفعوًل، فاأذلُّوا القوم وا�ستعبدوهم، وكان 
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ذلك فيما بني الأ�سرة الثانية ع�سرة والثامنة ع�سرة، ومدة حكمهم 500 �سنة ثم 
اأخرجوهم.

اأخرج  فلما  واإخوته،  يو�سف  اأيام  يف  اإ�سرائيل  بنو  ذاك  اإذ  عليهم  وورد 
ال�سرقية  بلبي�س  اإ�سرائيل يف جهة  بنو  فيها  البالد، بقي  امل�سريون احلمرييني من 

ويف القليوبية.

وقد اأقطعوا البلد العظيم امل�سماة الآن: تل اليهودية، فا�ستعبدهم امل�سريون، 
فاأُر�سل مو�سى فجاء اإىل فرعون فوجد املالأ )الأ�سراف( وهم نواب الأمة.

لَعت على حماورته  فحاورهم مو�سى، ول ريب اأنه جاءهم بدين جديد، ولو اطَّ
ژ  ڄ  ڄ  ڃ   بقوله:  دينهم  لهم  قبَّح  وقد  عليه،  املالأ و�سربهم  هوؤلء  مع 
]ال�سعراء/ 24[. لعجبت من ِحْلم امل�سريني وف�سلهم  ڃ  ڃڃ  چ      چ چ ژ 

وكيف ف�سلوا - وهم املنعوتون يف الكتب ال�سماوية باأنهم اأظلم الأمم هم وفرعون - 
اأعظم الأمم الغربية الآن يف احلرية والد�ستور.

وترى اخلطاب يف القراآن من مو�سى للمالأ، وهم الذين حكموا عليه، ومل 
ًذا لقرارهم عاماًل باأمرهم كملك الإنكليز احلايل، وملك اأملانيا  يك فرعون اإل ُمَنفِّ
ې  ې  ې  ۉ  ژۉ  الكتاب:  يف  يقول  �سلطة،  واأو�سع  يًدا  منه  اأب�سط 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائ.  ائ  ى  ى   ې 

ېئ ژ ]يون�س/ 76 - 77[.
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فخاف القوم على ملكهم اأن يت�سلط عليه الأجنبي العرباين بطريق النبوة والدين 
يُّون من قبله بال�سيف والنار فقالوا: ژىئ ىئ ی ی ی  كما اغت�سبه احِلْمرَيِ
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبژ    ]يون�س/ 78[ اخلطاب 

ملو�سى وهرون.

على  واخلائفني  زمامها  على  القاب�سني  الأمم  لرجال  تليق  الكلمات  هذه 
ملكهم اأن يزول، ومل نر يف هذا القول ذكًرا لفرعون، ثم يقول: ژڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍژ - بع�سهم لبع�س وهم يت�ساورون - ژڌ ڌ ڎ ڎ. ڈ ژ 
ژ ڑ ڑک ک ک ژ ]الأعراف/ 109 - 110[، وهذا التقرير رفعه 
واأقيمت احلجج،  فارتفعت الأ�سوات،  الربملان امل�سري،  ال�سورى يف  بع�س رجال 
ن�سه  لفرعون وهذا  يرفعونه  التوقيع على �سك  قرارهم على  وَقرَّ  وخطب اخلطباء، 
واجمع  وترب�سهما،  اأمرهما،  يف  انظر  اأي   ]111 ]الأعراف/  گژ   ژگ  

�سهم على اإقامة احلجة  ال�سحرة فكان ذلك، فح�سر فرعون وقام فيهم خطيًبا وحرَّ
ژڻ ۀ ۀ ہ  ال�سحرة:  ْلَفى لديه واحُلْظَوة، فقال  الزُّ على مو�سى ثم وعدهم 
ہ ہ ہ.ھ ھ ھ ے ےژ ]الأعراف/ 113 - 114[. 
فوعدهم اجلوائز والقرب منه واألقاب ال�سرف، ومل َيَت�َسنَّ له هذا كله اإل بعد اأن اأقر 
مون ِرْجاًل ويوؤخرون اأخرى،  اأع�ساء الربملان، وتعجب كيف كان القوم اأخذوا ُيَقدِّ
وكيف  امللك  وي�سعف  ال�سيا�سة  اأمر  �س  ُي�َسوِّ اأتى  وقد  مو�سى  بقتل  يحكموا  ومل 
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�سوتهم  �سدى  وهو  لقولهم  منفًذا  وكان  باأوامرهم،  فرعون  ائتمر  وكيف  حتاّجوا)1(، 
ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ.ڱ ڱ ڱڱژ  قالوا:  اإذ 
]الأعراف/ 111 - 112[؟ ومل يكادوا يعملون عماًل حتى وعدهم اجلزاء الأوفى 
ون اجلوائز قبل �سدور الأعمال ت�سويًفا لها وحتري�ًسا  كما ت�سنع الأمم اليوم؛ اإذ ُيِعدُّ

ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  وَلُقوا مو�سى  ال�سحرة  وملا جاء  عليها، 
هم، كما جاهروا باحلرية  ۆ ۈ ژ ]الأعراف/ 115[، فراَعْوا الآداب مع عدوِّ

مع ملكهم، فما با�سروا العمل اإل بعد وعدهم.

وجوًرا)2(.  ع�سًفا  واأ�سدهم  ملوكها،  اأظلم  زمن  يف  م�سر  برملان  حال  هذا 
فرعون الذي �سرخت التوراة من ظلمه، وفّر بنو اإ�سرائيل من جوره، و�سرح القراآن 

بكفره، وجعل ج�سمه عربة للزائرين وحكمة لالأوربيني، اإذ قال: ژڍ ڌ 
ظلمت  اإذ  اأنك  يعلموا  حتى   ،]92 ]يون�س/  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

لتكون  الآثار؛  حمّل  يف  ُجثََّتك  اأبقينا  نحن  فها  كتبنا،  يف  ذممناك  اإ�سرائيل  بني 
عربة لالأمم. كيف اأزلنا ملكك القدمي بظلم �سعب �سغري؟ ويعلم الأوربيون حديثو 
وا وقالوا نحن اأثبت الأمم مدنية  الر�سد باملدنية، مل مي�س عليهم ن�سف الألف فاغرتُّ

واأعلى َكْعًبا)3(، فليحذروا ظلم الأمم.

وا: تخا�سموا. )م(. حتاجُّ  )1(
ع�سًفا وجوًرا: ظلًما. )م(.  )2(
اأعلى كعًبا: اأ�سرف. )م(.  )3(
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ِعُظوا بتاريخك وبرملانك؟ واأنت  واأنت لهم اآية، فهل لهم اأن ي�ساهدوك َويتَّ
ژژ  بالعدل  اأنف�سهم  اأعدل من كثري منهم، وقد و�سفوا  بالظلم  ا�ستهارك  مع 
دولة  اأت�سرب  �سعري  ليت  ويا  ]يون�س/ 92[.  ڑ ڑ ک ک ک کژ 

من دول الغرب الآن على ما �سرب عليه املالأ من قوم فرعون، يقف بينهم مو�سى 
قائاًل: ژڳ ڱ ڱ ژ ]ال�سعراء/ 28[، ي�سمعهم ال�سك يف عقولهم، ثم هم بعد 
الق�ساء، ظلم امل�سريون بني  اأو  التاأديب  اإىل جمال�س  ذلك ي�سمتون ول يجرونه 
اإ�سرائيل، وكانوا قوًما من العربانيني ا�ستوطنوا اأر�س م�سر ف�ساموهم �سوء العذاب؛ 
خيفة اأن يكونوا جوا�سي�س لالأعداء من احلمرييني، فرمبا يوج�سون)1( منهم خيفة. 
فم�سر مطمح اأنظار الفاحتني ومرمى اأفكار ال�سيا�سيني، واإذا خاب �سعي احلمرييني، 
واأخرجوا من الديار بال�سيف والنار كما دخلوا بهما، اأفال يقال اإن مو�سى اإمنا جاء 
لي�سلبنا ملكنا، وقد جرت عادة ال�سائد اأن يعالج بقوته ال�سعيف، فاإذا ا�ست�سعب 
املطلوب كالأ�سد اأرهقه مبكيدة، ود�س له د�سي�سة)2(، وحفر له حفرة فدمره تدمرًيا، 
فاإذا خاب امللوك الرعاة بالقوة فهاهم اأولء بنو اإ�سرائيل ي�ساوموننا ملك م�سر باللني 
والدين والدعوة والهداية، فرتى اأن �سوء الظن وال�سكوك قد اأحاط بامل�سريني يف 
فما  بلعنهم،  والقراآن  هم،  بَذمِّ التوراة  فنزلت  العذاب  �سوء  ف�ساموهم  الأجانب، 
بالك باأقوام يظلمون النا�س يف اأر�سهم، ويعذبونهم يف ديارهم غري خائفني؟ اأولئك 
واآمن  اإل من تاب  الدارين  التاريخ لعنتني، وي�سجل عليهم اخلزي يف  �سيلعنهم 

يوج�سون: يح�ّسون وي�سمرون. )م(.  )1(
د�سي�سة: َمِكيدة. )م(.  )2(
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ال�سورى  حال  فهذه  ح�سنات،  �سيئاتهم  اهلل  يبدل  فاأولئك  �ساحًلا  عماًل  وعمل 
والربملان يف بالد م�سر من ق�س�س ُيْذِعن)1( لها �سكان اأوربا وم�سر على اختالف 

اأديانهم.

فقال �ساحبي: هذا قول ح�سن من حيث الديانات والوطن وتاريخ لأمم 
واأرفع  َوْقًعا  واأعظم  حجة  اأثبت  لكان  القدماء  للعرب  الربملان  اأثبت  ولو  القبط، 
مقاًما، واإين اأ�سري عليك اأن تقيم احلجة بالعرب احلمرييني واحلجازيني: اأي بني 

قحطان وبني عدنان، فقلت: ليكن القول غًدا.

ُيذعن: يخ�سع. )م(.  )1(





الثالث،  الديانات  ل�سان  على  مب�سر  للقبط  النواب  جمال�س  اأثبتنا 
نذكر  والآن  حرية،  واأو�سع  برملانًا،  واأ�سرف  مدنية،  اأرفع  ومالأه  فرعون  واأن 
من  احلجازيني  والعرب  حمري  بنو  وهم  اليمانيني،  العرب  نواب  جمال�س 
عظيمة،  اأمة  ُنوا  وَكوَّ دولة  اأن�سئوا  م�سر  من  اإ�سرائيل  بنو  خرج  ملا  قري�س، 
 ، وات�سل ملكهم جياًل بعد جيل وقرنًا بعد قرن حتى نبي اهلل �سليمان

ۓ  ے  وكان من اأمره ما كان مع بلقي�س؛ اإذ اأر�سل لها كتابًا يقول فيه: ژ
اأ�سراف  جمعت  الكتاب  و�سلها  فلما   ،]31 ]النمل/  ژ  ڭ  ڭ  ۓ 
كفاها  وما   ،]32 ]النمل/  ژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ژ  وقالت:  قومها 
ژ ]النمل/ 32[، وهذا  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ذلك حتى قالت: ژ
من  ملكة  بلقي�س  اأن  عنك  َيْعُزَبن)1(  ول  النواب،  جمل�س  بعينه  ريب  ول 
ملوك �سباأ، وهم من ن�سل التبابعة الذين اأوتوا امللك كابًرا عن كابر، واأراد 

َيْعُزب: يغيب، ويبعد. )م(.  )1(

 الف�شل الثالثون 
هل للعرب برملان؟



 نه�ضة الأمة وحياتها
314314

�سليمان اإبالغها ر�سالته، فكان من اأمرها ما ذكرنا، ولعمرك مل يكن 
مثل هذا القول ُجَزاًفا)1( يف كتاب يقراأ والنا�س عنه غافلون.

اأما  والنظام.  والقوانني  والعرب  احلكم  تلك  منها  اأريد  ق�س�س  هذه 
واأما  واحلكمة،  العلم  من  َخَلْوا  اأقوام  بها  يت�سلى  نها  فاإ َدًة  رَّ جُمَ الألفاظ 
فقد  بعده  فاأما  الإ�سالم،  قبل  متفرقة  قبائلهم  يف  ال�سورى  فكانت  قري�س 

. ها، وهل لك اأن ت�سمع ق�س�س تولية عثمان اأخذت حظَّ

من  متاأثر  البيت  يف  وهو    عمر  على  دخلوا  املهاجرين  اأن  ذلك 
جراحه، فقالوا: »يا اأمري املوؤمنني، ا�ستخلف علينا«. قال: »واهلل ل اأحملكم 
ا وميًتا«، ثم قال: »اإن ا�ستخلفت فقد ا�ستخلف من هو خري مني: يعني  َحيًّ
ال�سالة  عليه  النبي  يعني  مني:  خري  هو  من  ودع  فقد  اأدع  واإن  بكر،  با  اأ
اأح�ّس  فلما  علي«،  ول  يل  ل  منها  اأجنو  اأن  »وددت  قال:  ثم  وال�سالم«، 
بيتها  يف  ُيْدَفن  اأن  ي�ستاأذن   - عنها  اهلل  ر�سي   - عائ�سة  اإىل  بعث  املوت 
ل  له  وقل  ال�سالم،  عمر  »اأبلغ  للر�سول:  قالت  ثم  فاأذنت،  �ساحبيه  مع 
اأمة حممد بال راٍع؛ فاإين اأخ�سى عليهم الفتنة«، فلما جاءه الر�سول  تدع 
جمع النفر ال�ستة الذين ُتويف ر�سول اهلل وهو عنهم را�ٍس، وهم: علي بن 
ام،  الَعوَّ بن  َبرْي  والزُّ اهلل،  ُعَبْيد  بن  وطلحة  ان،  َعفَّ بن  وعثمان  طالب،  اأبي 
ا�س، وعبد الرحمن بن عوف، وكان طلحة غائًبا، فقال:  و�سعد بن اأبي َوقَّ

ر اأو قاعدة. )م(. ُجَزاًفا: على غري َرِويَّة، ومن غري تب�سُّ  )1(
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فيهم  اأجد  فلم  النا�س؛  اأمر  يف  نظرت  اإين  الأولني،  املهاجرين  مع�سر  »يا 
ثالثة  ت�ساوروا  فيكم،  فهو  ونفاق  �سقاق  بعدي  يكن  فاإن  نفاًقا،  ول  �سقاًقا 
من  تتفّرقوا  ل  باهلل  عليكم  فاأعزم  واإل  ذلك،  بعد  طلحة  جاءكم  فاإن  اأيام 
لها  فهو  طلحة  اإىل  بها  اأ�سرمت  فاإن  اأحدكم،  ت�ستخلفوا  حتى  الثالث  اليوم 
رجل  فاإنه  فيها؛  تت�ساورون  التي  الأيام  ثالثة  �سهيب  بكم  لِّ  ولُي�سَ اأهل، 
من املوايل ل ينازعكم اأمركم، واأح�سروا معكم �سيوخ الأن�سار ولي�س لهم 
ابن عبا�س  اهلل  بن علي وعبد  واأح�سروا معكم احل�سن  اأمركم �سيء،  من 
اأمركم  من  لهما  ولي�س  الربكة يف ح�سورهما  لكم  واأرجو  قرابة،  لهما  فاإن 
�سيء«، ويح�سر ابني عبد اهلل م�ست�ساًرا ولي�س له من الأمر �سيء، قالوا: 
نا را�سون به«، فقال:  »يا اأمري املوؤمنني، اإن فيه للخالفة مو�سًعا فا�ستخلفه فاإ
ُل رجل منهم اخلالفة، لي�س له من الأمر �سيء«،  مُّ »َح�ْسُب اآل اخلطاب حَتَ

ثم قال: »يا عبد اهلل اإياك ثم اإياك ل تتلب�س بها«.

ثم قال: »اإن ا�ستقام اأمر خم�سة منكم وخالف واحد فا�سربوا عنقه، 
ثالثة  ا�ستقام  واإن  اأعناقهما،  فا�سربوا  اثنان  واختلف  اأربعة  ا�ستقام  واإن 
واختلف ثالثة فاحتكموا اإىل ابني عبد اهلل، فالأي الثالثة ق�سى فاخلليفة 
فقالوا:  اأعناقهم«،  فا�سربوا  ذلك  الآخرون  الثالثة  اأبى  فاإن  وفيهم،  منهم 
فقال:  به«،  ونقتدي  براأيك  فيها  ن�ستدّل  مقالًة  املوؤمنني  اأمري  يا  فينا  ُقل 
»واهلل ما مينعني اأن اأ�ستخلفك يا �سعد اإل �سدتك وغلظتك مع اأنك رجل 
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وما  الأمة،  هذه  فرعون  اأنك  اإل  الرحمن  عبد  يا  منك  مينعني  وما  حرب، 
مينعني منك يا زبري اإل اأنك موؤمن الر�سا كافر الغ�سب، وما مينعني منك 
يا علي  مينعني منك  وما  واأهلك،  لقومك  ُتك وحبك  ِبيَّ َع�سَ اإل  يا عثمان 
يَتها اأن تقيم على احلق املبني  اإل حر�سك عليها، واإنك اأحرى القوم اإن ُولِّ
العظيم،  اهلل  بتقوى  منكم  اخلليفة  »اأو�سي  قال:  ثم  امل�ستقيم«.  وال�سراط 
ُره مثل م�سجعي هذا... اإلخ«، ثم ُغ�سي عليه، فلما اأفاق قال: »لقد  واأَُحذِّ
مت لكم الطريق فال تعوجوه«، ثم التفت اإىل علي بن اأبي طالب فقال:  َقوَّ
ْيت اأمر هذه الأمة، فاتِق اهلل يا علي، ول حتمل اأحًدا من بني ها�سم  »اإن ُولِّ

على رقاب النا�س«.

الأمة،  هذه  اأمر  يَت  ُولِّ »اإن  عثمان:  يا  فقال  عثمان،  اإىل  التفت  ثم 
ة على رقاب النا�س«، ثم اأمر �سهيًبا اأن ي�سلي  َميَّ فال حتمل اأحًدا من بني اأُ
واجمعهم  ْفُهم  لِّ اأَ »اللهم  قال:  ثم  باخلروج،  واأمرهم  اأيام،  ثالثة  بالنا�س 
على احلق ول تردهم على اأعقابهم، ووّل اأمر اأمة حممد خريهم«، فخرجوا 
موت  وبعد  �سهيب،  عليه  و�سلى  ودفن  ذلك،  يومه  من  وتويف  عنده،  من 
واأح�سروا عبد اهلل بن عبا�س  اأحدهم،  بيت  القوم، فخلوا يف  عمر اجتمع 
ُيربموا)1(  فلم  اأيام  ثالثة  فت�ساوروا  عمر،  بن  اهلل  وعبد  علي  بن  واحل�سن 
فتياًل، فلما كان اليوم الثالث قال عبد الرحمن بن عوف: »وّلوين اأمركم، 

يربموا: ُيحكموا. )م(.  )1(
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اأعطيناك  اأنف�سكم«، قالوا: »قد  واأهب لكم ن�سيبي فيها، واأختار لكم من 
الذي �ساألت«، ثم ح�سروا العدد يف ثالثة: علي، وعثمان، وعبد الرحمن 

ابن عوف.

اثنني: علي  العدد يف  نف�سه ح�سر  اأخرج  الرحمن قد  وملا كان عبد 
ًما)1( ل  وعثمان، فخرج عبد الرحمن ليتلقى النا�س يف اأنقاب املدينة ُمَتَلثِّ
�سعفاء  من  وغريهم  والأن�سار  املهاجرين  من  اأحًدا  ترك  فما  اأحد،  يعرفه 
ول  ي�ست�سريه  اأحًدا  يلق  فلم  وا�ست�سارهم،  �ساألهم  اإل  ورعاعهم  النا�س 
له:  يقول  منهما  وامليثاق على كل  العهد  اأخذ  ثم  قال عثمان،  اإل  ي�ساأله 
»لئن بايعتك لتقيمن كتاب اهلل و�سنة ر�سوله و�سنة �ساحبيك من قبلك، 
من  على  معي  �سيفك  وليكونن  ولت�سلمن  لرت�سنَيَّ  غريك  بايعت  ولئن 

اأََبى«، فاأعطوه ذلك.

ثم اأخذ بيد عثمان، فقال له: »عليك عهد اهلل وميثاقه، لئن بايعتك 
لتقيمن كتاب اهلل و�سنة ر�سوله و�سنة �ساحبيك، و�سرط عمر اأن ل حتمل 
اأحًدا من بني اأمية على رقاب النا�س«، فقال عثمان: »نعم«، ثم اأخذ بيد 
علّي، فقال له: »اأبايعك على �سرط عمر: اأن ل جتعل اأحًدا من بني ها�سم 
على رقاب النا�س«، فقال عند ذلك: »مالك ولهذا؟ اإذا قطعتها يف عنقي 
فاإن علّي الجتهاد لأمة حممد؛ حيث علمت القوة والأمانة ا�ستعنت بها 

. )م(. متلثًما: وا�سًعا اللثام وهو ما يو�سع على الأنف وما حوله للحماية من الغبار، اأو للت�سرتُّ  )1(
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اأو غريهم«، قال عبد الرحمن: »ل واهلل حتى تعطيني  كان يف بني ها�سم 
بًدا«، فقاموا من عنده، فخرج  هذا ال�سرط«، قال علي: »واهلل ل اأعطيكه اأ
واأثنى عليه،  النا�س فحمد اهلل  امل�سجد فجمع  اإىل  الرحمن بن عوف  عبد 
ثم قال: »اإين نظرت يف اأمر النا�س فلم اأرهم يعدلون بعثمان، فال جتعل يا 
نه ال�سيف ل غري«، ثم اأخذ بيد عثمان فبايعه،  علي �سبياًل اإىل نف�سك، فاإ

وبايع النا�س جميًعا، هذا ملخ�س من ابن ُقَتْيَبة.



هذا تاأليف الدول, فكيف ُتوؤَلَّف الكتب؟

ونواب،  ود�ستور  نظام  لها  الأمة  اأن  علمنا  اأولء  نحن  ها  �ساحبي:  قال 
اإن�سانية؟  اأو  اأمة حيوانية  لكل  اأم ذلك حق  �سرط لزم،  التعليم يف ذلك  فهل 
فقلت: الأمم ل يت�سنَّى لها الد�ستور اإل متى ت�سللت ِلَواًذا)1( من احليوانية البحتة، 
وت�سّربت اإىل الإن�سانية اإىل احلياة احلق لينبذوا �سف�ساف الأمور ويرجوا اأفا�سلها، 
فال يغلب على جمموعهم نفاق النعام، وجنب الأرانب، واخلرفان، وبالدة احلمار، 
وحقد اجلمل، وما اأ�سبه ذلك، تنالهم �سبغة عامة يعلمون بها وظيفتهم يف احلياة، 
واأنهم م�سئولون متنا�سرون، ولن يكون ذلك اإل بتعميم التعليم الذكر والأنثى، 

فيبادر بن�سره وعمومه، وبني ال�سغري والكبري كما فعل الفار�سيون.

ما اأجمل احلياة ال�سعيدة، حياة العلم!

ِلَواًذا: َهَربًا. )م(.  )1(

 الف�شل احلادي والثالثون 
اقرءوا وانظروا واعلموا
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األ اأ�سرب لك مثاًل ُي�ستبان منه درجات الأمة يف العلوم، ومقدار ما يجب 
على كل فرد فرد.

اء،  رات والب�ساتني الَغنَّ �سِ رات، واحلقول النَّ قم وانظر وتاأمل يف املزارع اخَل�سِ
يل  وقل  ُمفكًرا،  وانظر  ل  تاأمَّ ال�ساقيات،  اجلاريات  واملياه  والغابات،  والأ�سجار 
واأقدارها  واأوراقها  واأزهارها  واأثمارها  وروائحها  اختلفت طعومها  اأنها  ترى  األ�ست 
يف  النخل  فنبت  الأر�س؟  مناطق  على  وق�سمت  واألوانها،  وحما�سنها  وهندامها 
بالد ال�سرق وحاد عن اأوربا، وما من نبات اإل وله مقاٌم معلوم، ومكان حمدود، 
واملناطق  فيها،  ُزِرَعت  التي  لالأر�س  ومنا�سبتها  وتباينها  اختالفها  اإىل  تنظر  األ 

واحلرارات ودرجاتها؟

فالعقول الإن�سانية مناطق وحقول، والعلوم نباتها واأ�سجارها، واملنافع املادية 
والثمرات املعنوية ونظام الدنيا ثمراتها.

هذه الثمرات واحلبوب النواجت من املزارع لن ننال منها اإل ما طلبنا ولن 
نطلب اإل ما عرفنا باحلوا�س، هب نباًتا غاب عنك، فلم تره عيناك، ومل َتِع و�سفه 
اأذناك، ومل ت�سمه، اأفيخطر ببالك يوًما ما؟ ل، بل نرى الرجل َيَعاف ما ل يعلم 
األّذ ما ي�سرب �ساربوها  ال�سالح يبغ�س اخلمر، وهي  الرجل  من الأطعمة، وترى 
النبات مل  من  واحًدا  نوًعا  اإل  اأعيننا  تر  فاإذا مل  هنا ح�سًنا(،  اجلهل  كان  )واإن 
دنا هذا التمثيل، نقول: على رجال  اإذا مهَّ نعرف غريه ومل نطلبه، فلم ن�سل له 
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ُنَبًذا  حاوية  العلوم،  من  زهرات  �ساملة  املطالعة  كتب  يجعلوا  اأن  الأمم  يف  العلم 
العلوم،  املطالعة معر�س �سور  ي�سارع كتاب  العلم، حتى  فنون  فن من  من كل 
َلّذ  ما  اأجمل  العلوم من  اأنواع  فيه  يغر�س  ب�ستان احليوان،  اأو  النبات،  اأو حديقة 
علم  در�سه  �ساهد يف  وقد  اإل  �سنة  التلميذ  على  متّر  لطائفها حتى ل  من  وطاب 
الفلك، ولطائف ال�سحاب، وعجائب الكهرباء، وبدائع الهند�سة، وجمال ال�سعر، 
ونباهة التاريخ، و�سحر الكيمياء، وجمد الآباء، وف�سيلة ال�سجعان، و�سرف امليدان، 

وق�س�س ال�سرب والّطَعان.

متّر  متحركة  �سور  ومنظر  العلوم،  معر�س  املطالعة  كتاب  يكون  وباجلملة، 
على ال�سبّي �سورة �سورة من فّن اإىل فّن يف تلك املَُلح اللطيفة حتى يظهر باطن 
املهن  من  ويتخذ  بفطرته،  له  ا�ستعّد  ما  عقله  في�سطفي  ذوقه،  كامن  ويربز  �سّره، 
فاإذا  الأمم،  املطالعة يف  اأن تكون كتب  يوافق طبعه، هكذا يجب  ما  وال�سناعات 
وقوف  اأبناوؤهم  يقف  اإذ  مبيًنا؛  �سالًل  و�سلُّوا  �سعيهم  الطريق خاب  هذه  �سلوا 
العري ويكون مثلهم كمثل الذي داوى املر�سى كلهم بدواء واحد، وهو الب�سل 

ل�ستخراج قرائح التالميذ، ول تربز اأميالهم اإل اإذا ا�ستخرجت بهذه ال�سبيل.

الأمر  العلوم، فال يرتك  اأنواع  فيه  يراعى  اأن  املطالعة: يجب  تاأليف كتب 
يعد  مل  فرمبا  ا�ستح�سنه،  ما  كل  في�سع  املوؤلف  لذوق  توكل  التي  للم�سادفة 
ا�ستح�سانه اأربعة فنون: كالتاريخ وال�سعر والطبيعة والأخالق.ولقد كتبنا يف هذا 
الكتاب اآنًفا اأن املدنية ت�ستدعي خم�س دوائر يف كل دائرة اأربعة اأقوا�س، فهي 20 
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نوًعا من العلوم تكتنف)1( احلوائج اخلم�س لالإن�سان، وهي الغذاء والدواء والثوب 
واحلائط واحل�سن، وقلنا اإن حاجات الإن�سان خم�س يحيط بها خم�س دوائر من 
لنا القول هناك  الفلك والطبيعة والبخار والكهرباء، واأركان املدنية الأربعة، وف�سَّ
تف�سياًل يف نحو املقالة ال�ساد�سة ع�سرة فيما نظن، فليالحظ هنا وجوب اأن يحتوي 

على ذلك كتاب املطالعة، واأدنى التفاتة لكتب الإفرجن ُتِريَك ذلك.

امل�سادفة  اتكلوا على  اأم  ال�سريفة،  الغاية  اإىل هذه  يرمون  اأكانوا  اأدري  وما 
وذوق املوؤلفني؟ ولعل الثاين اأقرب اإىل فكرهم، والأول احلق الذي ل منا�س)2( 
برعوا يف  فقد  ال�سام،  اأهل  العربية يف كتب  العمل يف  منه، ولقد ظهر مثل هذا 

التاأليف بالعربية بحيث ي�سلح بع�سه للدرا�سة وللمطالعة.

ما  اإىل  ال�سبان  فريق  دعت  املنوال  هذا  على  املطالعة  كتب  و�سعت  متى 
ا�ستعّدت له فطرهم. ثم ل ريب اأن العقول �سنعها مبدعها متفاوتة ال�سفة، على 
اإليها، خلق الأعّم الأغلب �سعيًفا ليبقى اجل�سم للعمل،  مقدار احلاجة الداعية 
والأقل و�سًطا ي�سلح لإدارة الأمور العامة، واأقّل منهم من هم اأ�سّد ذكاء، اأولئك 
َقلَّ عديدهم لقلة احلاجة اإليهم، لو مل ُتَرّتب كتب املطالعة على هذا النموذج َقلَّ 

النابغون يف الأمم. 

تكتنف: حتيط. )م(.  )1(
ل منا�س: ل ملجاأ، ل مفّر. )م(.  )2(
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وجوهًرا  ا  كنًزا خمفيًّ يحمل  وهو  الأمم،  تلك  وميوت يف  يعي�س  رجل  فكم 
حمّدًدا، مل تعر�س عليه �سور العلوم، حتّرك من كامن �سعوره، وتبعث من لطيف 
جوهره، وتن�سره من مرقده، فاإذا �سّم لهذا ق�سور كتب املطالعة ندر الأذكياء يف 
الأمم، ومات الفيل�سوف واملدبر وال�سانع بطباعهم، وهم ل يعلمون اأنهم حقيقون 
بهذه الف�سائل؛ اإذ مل تعر�س عليهم �سور ما َكُمَن عندهم، ويكون َمَثُلهم َكَمَثل 

من عا�س ومات ومل ير املوز فيموت، وهو ل يدري اأن يف الدنيا هذه الفاكهة.

اإبراز  ف�سلها يف  النا�س  ينكر  وهل  الأمم،  اإليه  حتتاج  ما  غر�س  الطبائع:  يف 
ولو  تنويعهما،  دخل يف  للزوجني  يك  ومل  تقريًبا؟  وت�ساويهما  والأنوثة  الذكورة 
اأتيح للنا�س التدخل فيهما لنقر�س هذا النوع من الوجود؛ اإذ يختارون الذكور 

وياأنفون من)1( الإناث.

وعلى هذا النمط نُّوعت الفطر، وغر�ست فيها العلوم والإدارات والأعمال بقدر 
وا خلق اهلل، فجاء  حاجات الأمم كما غر�ست �سفة الذكران والإناث، ولكن النا�س غريَّ
قوم علموا اأبناءهم اأجمعني، و�ساقوهم ل�ستعباد غريهم، وتركوا عبيدهم جهالء، 
ء كاملمالك املتحدة، ظلموا ال�سنة الطبيعية، وغريوا خلق اهلل، واأنزلوا  فعا�سوا اأَِذلَّ
ال�سود اإىل احل�سي�س، واخت�سوا هم بالعلم ذكيهم وغبيهم، ورموا اأولئك ال�سود 

ياأنفون من: ي�ستنكفون. )م(.  )1(
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مبجانيق)1( اجلهل، فا�ستاأ�سلوا من اأر�س نفو�سهم بذور احلكمة وال�سعر وال�سناعات، 
فاأحلُّوهم دار البوار: جهنم الذّل وال�ستعباد.

طوائف  واختيار  التعليم،  تعميم  وعدًل  �سدًقا  الأمم  لرقّي  املُْثَلى  الطريقة 
من املتعلمني ملا جبلت عليه نفو�سهم لينال كل منهم ما خلق له طبًعا، فينبتون 
اأقوام بال�سناعات، واآخرون بالإدارة وغريهم باحلكمة  نباًتا ح�سًنا، وي�سغل منهم 
املزارع،  تتخلل  الأ�سجار  �سواهم كمثل  فيمن  مثلهم  يكون  ذاك  واإذ  والد�ستور، 
ثم  املوؤذية،  احل�سرات  لتلتقط  فحيًنا  حيًنا  فتنزل  الطيور،  تع�س�س  الأ�سجار  ففي 

َدة َطِرَبة َفِرَحة، ُمْبِهجة لل�سامعني. تقف ُمَغرِّ

يطوفون  واملديرين  العمال  و�سط  النابغون  النابهون  اأولئك  فليكن  هكذا 
طائرات  احلكمة  �سماء  جو  يف  روؤو�سهم  حول  وتطري  العلوم،  مناهج  يف  باآرائهم 

احلكمة تلقط الأذى من بني تلك املزارع.

العظماء يف الأمم ح�سن ح�سني لها ورحمة تنزلت لإغاثة الطبقات ال�سعيفة 
والطوائف الفقرية يحوطونهم باآرائهم، ويدفعون عنهم مبا اأوتوا من حكمة وعلم.

فما اأ�سّد املنا�سبة بني النبات و�سغار الطبقات، وما اأقرب العلماء واحلكماء 
وجمالها  الأ�سجار  على  الطيور  بني  الت�سابه  اأعجب  وما  لالأ�سجار،  وال�سّوا�س 

)1( جمانيق: جمع »منجنيق« اآلة ُترمى بها احلجارة على العدو. )م(.
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الرجال  كبار  عند  العالية  العلوم  يف  مبا  الزروع،  عن  الأذى  ودفعها  وتغريدها 
واإ�سعادها وجمالها وتطريبها ودرئها)1( الإيذاء عن �سعاف الأمم.

ثم كيف يزداد اخلطر على النبات؟ لقلة الأ�سجار، لق�سور رجال الزراعة 
وعلمائها، كما يحيق العذاب باأمة َقّل املفكرون فيها والعاملون.

الأمة  لغة  �سريفني:  لغر�سني  تو�سع  املطالعة  كتب  اأن  القول  واإجمال 
والت�سويق للعلوم، ولن يت�سنى الأمران اإذا ق�سر الو�سع على �َسَذَرات)2( من فن 
نْي، فلي�ست اللغة خا�سة ب�سيء دون �سيء، واإين اأكّرر قويل بعد هذا الربهان  اأو َفنَّ
واأطالب الأمة باإتقان كتب املطالعة و�سمولها �سذرات من جمال العلوم، فذلك 

خري واأح�سن تاأوياًل، واإنه لأ�سّد َوْطًئا )موافقة( واأقوم قياًل.

)1( درئها: اإبعادها. )م(.
)2( �َسَذَرات: متفرقات. )م(.
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ذكرنا فيما م�شى كتب �ملطالعة، وما يوحيه نظمها من ت�شويق �لن�شء �إىل 
�لعلوم، وقلت �إنها لأ�شبه �شيء ب�شور تعر�ش على �لأنظار ومعامل علمية، و�ليوم 
نبحث يف �لتجو�ل يف �لأر�ش �شرًقا وغربًا، �أتدري ما �ملنا�شبة بني �ملو�شوعني؟ وما 

�ل�شبه بني �لف�شلني؟ �لت�شابه بينهما عظيم.

قه �إىل  �لتلميذ يقر�أ كتاب �ملطالعة، وينظر يف �إبد�عه وعجائبه ونقو�شه، فت�شوِّ
�أو�شحنا، و�لأمة تلميذ للأمم  ا على مقد�ر �شوقه كما  �لعلوم و�حلكمة فينال حظًّ
على  يطبع  �هلل  فاإن  �خَلَو�لف)))  مع  جال�شة  خاملة  د�مت  وما  بها،  �أحاطت  �لتي 

قلوب �أهلها.

�أعظم غرور  �أنف�شهم علماء، وما هم بعلماء. ما  �أتدري ملاذ�؟ لأنهم يظنون 
ين وما �أ�شّد كرب �جلاهلني! فاإذ� جالو� يف �لأر�ش و�شاحو� ونظرو� �لأمم علمو�  �ملُْغَتِّ
مقاديرهم ون�شبتهم �إليهم، عهدنا بالأمم �حلية �أن ير�شلو� من لدنهم رجاًل ذوي علم 

�خَلَو�لف: جمع »خالفة« وهي من تقعد يف د�رها من �لن�شاء. )م).  (((
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بون عن �لآثار و�لرقي �لذي نالته  وخربة فيطوفون �أنحاء �ملعمورة �شرًقا وغربًا، وُيَنقِّ
�لأمم �لعظيمة، فيتخذون من كّل �شيء �أح�شنه ژې  ې  ې  ې    ى  ى  
ېئ        ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ  ەئ   ائ  ائ 

ىئ ىئ  ىئژ ]�حلج/ 46[.

رَي �شري�ن: �شري عامة و�شري خا�شة. فللعامة بال�شياحات  يقول �لعلماء: »�ل�شِّ
ما  وت�شوير  عرفوه  ما  ْوغ  ب�شَ وللخا�شة  �لظاهرة،  �لآثار  ينظرو�  حتى  وغربًا  �شرًقا 
جمعوه ب�شورة و��شتثمار ما غر�شوه«، ُرّب �شائح يف �أوربا وقد �شاهدها مر�ًر� ور�شم 
يف خميلته ق�شورها، وكنائ�شها، ودور نزلها، وميادينها و�أنهارها، و�أ�شجارها وحد�ئقها 
ومز�رعها، وقابل رجالها، ورجع وهو غري متميز عن �لعامة قيد �شرب، فلي�ش يفهم 
مما �شاهد �إل على مقد�ر ما �أوتي من �لعلم، وما �أودع من �حلكم، ومتثله له نف�شه، 
ما  وغاية  و�فًر�  ا  حظًّ فينال  يقر�أه  و�آخر  ظاهره،  فيفهم  �لكتاب  يقر�أ  �لرجل  ترى 
ه، وما �لأمم �إل كتب مطالعة للأمة �ملتعلمة، هل يت�شنَّى لتلميذ َفْهم �لكتب  ُيِكنُّ
فهكذ�  و�لتمرين؟  �لكلمات  وجمع  �لهجاء  حروف  بعد  �إل  للقر�ءة  �ملن�شورة 
�لوفود �لطائفون يف �لأر�ش لن يفيدو� �أممهم، وهم مل يقرءو� �حلروف و�لكلمات 
و�جلمل لي�شتعينو� بها على فهم تلك �لأمم ومطالعة �أحو�لها، �أنت خبري �أن حروف 
�لتلميذ )�أب ت)، وحروف �لوفود �لنائبات يف �لأمم �لعلوم جمعاء و�لإحاطة بها، 
بات، للفرد يف �ملكاتب �ل�شغرية، وللأمم  فحروف �لقر�ءة للفرد ب�شائط وللأمم ُمَركَّ
يف �ملد�ر�ش �لعليا. �جلاهل يقنع من �ملدنية بظو�هرها، ونقو�شها، و�لعامل يتجاوزها 
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�إىل معانيها ومعقولتها، وعليه فلتكن �لوفود من ذوي �لقدرة و�حلكمة، قوم �أقرب 
�إىل �لعلم منهم �إىل �لظو�هر و�ل�شهو�ت.

و��شرب لهم مثًل رجلني �أحدهما م�شري و�لآخر ياباين، جمعتهما عا�شمة 
با�شا �خلديو  �إ�شماعيل  �أيام  �أيام �شولتنا ودولتنا  تلميذ رو�شي  فرن�شا، و�شحبهما 
هذ�  يتجاذبانه،  وجاذبني  عاملني  بني  �لرو�شي  ذلك  وقع  جرى؟  فماذ�  �لأ�شبق 
�إىل �ل�شهو�ت و�لطرب و�لغناء وحما�شن �ل�شور، وذ�ك مغرم بالخت�ع �جلديد، 
وعجائب  �لفلك،  وجمال  �للوغارمت،  وغر�ئب  �لهند�شة،  وبد�ئع  و�لكت�شاف، 
�لعمل، وذلك  قليل  �لقامة،  �ل�شكل، طويل  �لب�شرة، جميل  �لنجوم، هذ� رقيق 
�أ�شفر �للون، ق�شري �لقامة، كثري �لعمل، قليل �لكلم، فمال ذلك �لرو�شي بالطبع 
�إىل �أجملهما �شكًل و�أقلهما عمًل، ثم وقعت �حلرب بني �لرو�ش و�ليابان، فكتب يف 
�جلر�ئد ق�شي �لأمر �لذي فيه ت�شتفتيان وبان �خلرب للعيان، �أَنَّى ي�شتوي �لرجلن؟ 
�أنى ي�شتويان؟ هوؤلء على �شلل مبني، و�أولئك على ُهًدى من ربهم و�أولئك هم 
�ملفلحون. هوؤلء �شارعو� �إىل �ل�شهو�ت وهم لها �شابقون، و�أولئك �شابقو� �إىل �لعل 
لون)))،  ف�شابقونا نحن �لرو�ش فهم لنا غالبون، وهوؤلء يف �شل�شل �ل�شتعباد ُمَكبَّ
وحتت �لحتلل خا�شعون، و�أولئك غلبونا معا�شر �لرو�ش مبا كانو� يعلمون، هذ� 
ا و�قًعا، فويل للقوم �لذين ل يقرءون ول ي�شريون، وويل ثم ويل  مثل �شربناه حقًّ
ا �أن �لأمم على �شطح �لب�شيطة كاحلو��ش  للذين ل يعقلون، ُق�شي �لأمر و��شتبان جليًّ

لون: مقيَّدون. )م). مكبَّ  (((
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يف ج�شم �لإن�شان، �إذ� �قتن�شت حا�شة منها �لروح و�شغلت �جل�شم ركدت �حلو��ش 
�لأخرى، فاإذ� �شمعت �أيها �لإن�شان �آلة �شرب، �أو نظرت �شورة حمبوب �شغلك ما 
�شمعت و�شحرك ما نظرت؛ حتى ل تعي ما يقول �حلا�شرون، ول تنظر ما هو �أقرب 
�إليك من حبل �لوريد، فهكذ� �لأمم، ترى �لعاملة منها �لقوية �لفاحتة تكاد تبتلع 
�لأمم جمعاء، فتغ�شي على عيونها و�أ�شماعها و�أب�شارها، فل يكاد �ملغلوبون يح�شون 
ول ي�شعرون، ويظنون �أنهم خلقو� من �خَلَبال))) وعجينة �جلهال، هذ� �شحر م�شتمر 
�شحر �لعقول و�أز�غ �لأب�شار، يا قوم ما لكم �إذ� قيل لكم �نفرو� يف �شبيل �لعلم 
متاع  فما  �لإن�شانية؟  �حلياة  من  �حليو�نية  باحلياة  �أر�شيتم  �لأر�ش،  �إىل  اَقْلُتم)2)  �ثَّ
�أليًما،  قليل، تعذبكم �حلو�دث عذ�بًا  �إل  حياة �حليو�ن يف جانب حياة �لإن�شان 
�لقلوب  نار �جلهل و�لذلة، وتزوغ)3) �لأب�شار، وتبلغ  �لنار:  �لوجوه يف  ُتَقلَّب  يوم 

�حلناجر، وتت�شعب فيكم �لظنون، فعار على م�شر و�مل�شريني و�ألف عار.

ء  ي�شتكرث �لغربيون عليكم كلية و�حدة فكونو� عظاًما نَِخَرة)4) وعبيًد� �أَِذلَّ
�إذ� مل يكن لكلِّ مليون مدر�شة كلية، من كان يف �لعار ل يح�ّش به، فل ريب �أن 
�لأمم ت�شحك �لآن منا، تقول: ل كلية لدى �مل�شريني، و�أحقر �لأمم و�أ�شغرها لديها 
كليات، �أمل َياأِْن �أن تكون لكم جمعية ثابتة، ووفود د�ئمون ل �نقطاع لهم ول بو�ر؟

�خلبال: ف�شاد �لعقل و�جلنون. )م).  (((
�ثاقلتم: تباطاأمت. )م).  (2(

تزوغ: متيل، تنحرف. )م).  (3(
نخرة: بالية، ومفتتة. )م).  (4(
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قد �شربنا لكم مثًل للأمم باحلو��ش، و�أن �لعاملة منهّن تكاد توقف �شعور 
و�زد�د  عزميتها  و�شدقت  �ملغلوبة  قويت  �إذ�  حتى  ذلك  يكون  نعم  �أخو�تها، 
و�أز�غت  �لأ�شماع،  و��شتعت  مكانها،  و�تخذت  �لعاملة،   ((( فناو�أت  �إح�شا�شها، 

�لأب�شار.

نباًتا  �أر�شه  و��شرب لهم مثًل رجلني ذوي حقلني متجاورين، زرع �لأول 
و�شجًر� وحد�ئق ُغْلًبا)2)، فاأثمر فاكهة وَثَمًر�، فو�شع �ل�شيف يف �لرقاب، ورفع �لع�شا 
على �لظهور. وقال للآخر: »�إياك �أن تزرع �أر�شك و�إل فاأين ترعى ما�شيتي؟ �أر�شي 
و�أر�شك  وفو�كهه،  �لإن�شان  ماآكل  �أر�شي  و�لرب�شيم،  للكلأ  و�أر�شك  للأ�شجار 
و�أر�شك  �أر�شي  �مل�شكني:  هذ�  له  قال  فلو  وم�شاربه«،  وم�شارحه  �حليو�ن  مر�تع 
�لأنهار،  و�أعناب جتري من حتتها  نخيل  فاإن حقويل جنة من   ، »َكلَّ قال:  ان،  �ِشيَّ
فيها من كل �لثمر�ت، هذه خري �أم حقولك �لتي ل تنبت �إل �لكلأ و�لع�شب؟ 
ِحد قابله  فاإن قال له �ل�شعيف: دعني �أزرعها، فاإن �لأر�ش و�حدة و�ل�شتعد�د ُمتَّ
�لغالب بالزدر�ء و�لحتقار. وقال: »�رفع ر�أ�شك، فها هو �ل�شحاب �لأ�شود غا�شية 
من عذ�ب �ملد�فع ودخان �لبارود، وفيه �ُشَو�ظ)3) من نار، فلن تغر�ش �شجرة �إل 

قطعتها وحرقتها، ولتقولن �إنا ملغرمون، بل نحن حمرومون«.

ناو�أت: فاخرت، وعار�شت. )م).  (((
ة. )م). ُغْلًبا: ذ�ت �أ�شجار كثرية وملتفَّ  (2(

�شو�ظ: لهب ل دخان فيه. )م).  (3(
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�شغار  و�لنبات  �لرجال،  كبار  و�لأ�شجار  كالعقول،  �ملثل  هذ�  فاحلقول يف 
�لأمم، و�لرجلن �لقوّي و�ل�شعيف، �لغالب و�ملغلوب. معرفة عامة �لنا�ش للأغذية 
باحلو��ش ودر�ية �لتلميذ منهم للعلوم باملبادئ �لأولية يف �ملكاتب، وعرفان �خلا�شة 
�ل�شائحني يف �لأر�ش بالعلوم، و�إر�شال �لوفود ق�شمان؛ �أحدهما: ل�شتفادة �لعلوم 
َطَفْوَن من خيارهم، و�لثاين: لقتبا�ش  كالهند�شة و�لطب، وهوؤلء �شبان �أذكياء ُي�شْ
�مل�شهورين  �لرجال  كبار  من  يكونون  وهوؤلء  �لعلوم،  وترتيب  �ملد�ر�ش  نظام 
كالأطباء و�ملحامني و�ملهند�شني، فاإذ� فرغنا من كتب �لقر�ءة وو�شعها و�لكليات 
و�شروف  �ملد�ر�ش  وتلميذ  �لأمم  طلب  بني  وقارّنا  و�إر�شالها،  و�لوفود  ونظمها 
�أن  �أن نفي�ش يف مو�شوع �للغة �لعربية، ونو�شح  �لآخرين وعلوم �لأولني، وجب 
ا �شاحًلا، و�أن عامة �مل�شريني بلغة �لعرب عارفون،  ر حظًّ �لعامة يعلمون من لغة ُم�شَ

ولكنهم بذلك ل ي�شعرون، فانتظر �لبيان.



من خالط عامة �مل�شريني يف �حلقول و�لقرى وجدهم يعرفون من لغة م�شر 
ا �شاحًلا، ويحفظون من َمْت �للغة �لعربية �أثًر� �شحيًحا، فت�هم يقولون: �لنار  حظًّ
دخنت، ويقول �لعرب: َدَخَنت �لنار من باَبْي ن�شر و�شرب، فهي د�خنة و�أدخنت 
�للغة  كتب  ويف  وغريهما،  و�للحم  �لطعام  دخن  م�شر:  يف  �لعامة  وتقول  �أي�ًشا، 
َدِخَن �لطعام كَفِرَح، ويقول �لعامة: دخنت �لنار �إذ� �ألقيت عليها حطًبا فاأف�شدتها 
به حتى يهيج لذلك دخان، ويف �لقامو�ش بهذ� �ملعنى عينه، ولكنه من باب فرح، 
ويقول �لعامة: َعِبق �لبيت بالدخان، ويف �لقامو�ش عبق من باب فرح بهذ� �ملعنى، 
ويقال يف �لثوب �أي�ًشا، ثم �إن �لدخان مفرده د�خنة، ودخان جمع دخنة، وتقول 
�لقامو�ش، وتقول  �أي هاج، وهكذ� يف  �لغبار وغريهما:  وثار  �لدخان  ثار  �لعامة: 
�لعامة: يا فلن، عججت �لبيت دخانًا، وهكذ� يف �لقامو�ش عججت �لبيت دخانًا 
فتعجج: �أي ملأته فتملأ، وتقول �لعامة: رمدت �لفطري و�خلبز، ويف كتب �للغة 
ه من �لأر�ش  رمدت �للحم وغريه. وترى �لعامة يقولون يف نبات �لفول بعد جزِّ
ة، فهي خامة، فمتى  ق�شًل، و�ملر�د ق�شلة، ويف كتب �للغة �إن �لزر�عة ما د�مت َغ�شَّ
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ل بالبناء للمجهول ق�شًل، و�قت�شل كذلك، وهو �لق�شيل،  جز �لزرع يقال �إنه ُق�شِ
و�لق�شل هو �لقطع، فالق�شيل مبعنى �ملقطوع. وتقول �لعامة: �لقمح قنبع: �أي مل 
يخرج �شنابله، ويف كتب �للغة قنبعت �ل�شنبلة: �أي مل تخرج من �شاقها، وتقول 
�لعامة: �لقمح �شبل، ويف كتب �للغة: �شنبل �لقمح و�أ�شبل، وتقول �لعامة: �ل�شبل 

جملة �شبلة، ويف كتب �للغة: �ل�شبل هو �ل�شنبل.

وتقول �لعامة: �ل�شبل قمح يريدون �شار فيه حب، ويف كتب �للغة: �أقمح 
�أدرك  �لقامو�ش  ويف  �لقمح،  �أدرك  �لعامة:  وتقول  فيه،  �لقمح  جرى  �ل�شنبل 
�لقامو�ش:  ويف  �لغيط،  من  فريكة  لنا  هاتو�  �لعامة:  وتقول  �بي�ّش.  �إذ�  �ل�شنبل 
�لقامو�ش: ح�شد  ويف  �لقمح،  نح�شد  �لعامة:  وتقول  فرًكا.  �أفركه  �حَلبَّ  فركت 
يح�شد من بابي �شرب ون�شر و�لعامة �خت�شتها بباب ن�شر. وتقول �لعامة: �أر�شل 
�لبقر يف �حل�شيد، ويف �لقامو�ش: �حل�شيدة �أ�شافل �لزرع �لتي تبقى، ول يتمكن 
�مِلْنَجل))) من ��شتئ�شالها و�حل�شيدة �أي�ًشا �ملزرعة. وتقول �لعامة: �أعطني �شمال 
بر�شيم و�أعط �حلا�شد �شمال قمح، ويف �لقامو�ش: كل قب�شة قب�ش عليها �حلا�شد 
تدعى �ِشماًل بك�شر �ل�شني، ويقول �لرجل لبنه: هاِت لنا جرزتني من �لقمح ويف 
بالك�شر.  تنطق  �لعامة  ولكن  �أولهما،  ب�شم  �لقمح  من  �حلزمة  �جلرزة  �لقامو�ش: 
ويقول �لعامة: عرمت �لعرمة، ويف �لقامو�ش مبعنى يقارب هذ�، فيقال عرم يعرم 
تعرميًا. وتقول �لعامة: �ذهبو� فالقطو� من �حل�شيدة، ويف �لقامو�ش: يقال ملا �شقط 

�مِلْنَجل: �آلة حل�شد �لزرع �أو حل�ّش �لع�شب. )م).  (((
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يف �لأر�ش من �ل�شنبل ُلَقطة ب�شم ففتح و�جلمع ُلَقط ب�شم ففتح، ويقال للتقاطه 
�للقاط بفتح �للم وك�شرها. وتقول �لعامة: و�شعنا �لقمح يف �جُلْرن ب�شم ف�شكون، 
فكاأن  �أجرنة،  �أي�ًشا  �جلمع  ويقال يف  ب�شمتني جمع جرين،  �جُلُرن  �لقامو�ش  ويف 
�لعامة  ون�شمع  �أجر�ن.  فقالو�  بلدنا،  ثم جمعوه يف  مفرًد�،  �لعامة جعلت �جلمع 
�لقامو�ش.  يف  وهكذ�  �لدر��ش،  �أيام  ويقولون  �لقمح،  در�شنا  يقولون:  بلدنا  يف 
ويقولون: �لديا�ش و�لدقة، وكل هذ� يف �لقامو�ش قد دق �لنا�ش ود��شو� و�أد��شو� 

ودو�ّشو�، وهكذ� تقول �لعامة، وقال �ل�شاعر يف در�ش �لقمح:

اق َبرَّ َطْرٍف  ذاُت  َخْوٌد)1(  �ْصَتاقَتُقوُل  بالرُّ ِحْنَطًة)2(  ْيَت  ا�ْصَتَ َهالَّ 
َراق؟ �صمراء ِمَّا َدَر�َض ابُن ِمْ

ويقول �لعامة: �لنورج، وهو معروف ��شتعمله �لعرب.

وذريته  �لطعام  ذريت  �لقامو�ش  ويف  �لقمح،  ندّري  �إحنا  �لعامة:  )))تقول 

)2)وذروته، و�أد�ته �مِلْذَرى)3).

وتقول �لعامة: �ملدر�ية حمرفة، ويقولون �لتنب: وهو جمع تبنة، وبائع �لتنب 
تبان، وتقول �لعامة: تبنت �لبقرة علفتها تبًنا، وهكذ� يف كتب �للغة.

�خَلْود: �لفتاة �ل�شابة، �لناعمة �حل�شنة �خَلْلق. )م).  (((
. )م). �حلنطة: �لرُبّ  (2(

ى بها �حلب. )م). �ملذرى: خ�شبة ذ�ت �أ�شابع ينقَّ  (3(
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�للغة  يف  بفتحتني  �لَعَرمة  ولفظ  عرمة،  �ملجتمع  �لقمح  يف  �لعامة:  وتقول 
لكل ما �جتمع من �لطعام، و�جلمع �لعرم، فهو يف �ل�شتعمال قريب.

وتقول �لعامة ملا خلط من �لقمح و�ل�شعري: بفيته، ويف �للغة بقت �ل�شيء: 
خلطه بغريه فال�شو�ب بالقاف، ويقولون يف هذ� �لقمح غلت و�شو�به غلث بالثاء، 

وهو مبعنى �خللط �أي�ًشا.

�أنبوبته وق�شرت، و�ل�شو�ب �حبنطاأ  ويقولون: �لب�شل حنبط: �أي غلظت 
ب�شم  قبقاب  �خل�شب  من  للنعل  تقول  و�لنا�ش  وغلظ.  ق�شر  ما  لكل  يحبنطئ 
ا يده باحلناء،  �لقاف، ويف �للغة قبقاب بفتح �أوله بهذ� �ملعنى. وتقول �لعامة: َحنَّ
َبه باحلناء. وتقول �لعامة يف �لرجل:  ويف �لقامو�ش حناأه يحنئه حتنئة فتحناأ: َخ�شَّ
يرفاأ �لثياب رفاأ، وهو يف �لقامو�ش: رفاأ �لثوب: لأََم خرقه و�شم بع�شه �إىل بع�ش، 
وهو رفاء. وتقول �لعامة: خلرز�ت منظومات من �لذهب لبه، ويف �للغة: �للبة بفتح 
�للم و�للبب مو�شع �لقلدة من �ل�شدر فكاأن �لعامة ��شتعملوها جماًز�. وتقول ملا 
ي�شد يف �شدر �لد�بة ليمنع ��شتئخار �لرحل لبب، وهو هكذ� يف �لقامو�ش. وتقول 
بفتحها.  َلبلب  �للغة:  يف  وهو  �للم،  بك�شر  لبلب  معروف  نبات  عن  �لعامة 
وتقول �لعامة: فلنة تلبلبت على ولدها، وهكذ� يف �لقامو�ش: �للبلبة �لرقة على 
�لولد. وت�شمع �لعامة يقولون �إذ� �أح�شو� بحيو�ن �شغري ينتاب �لنا�ش �إذ� كرثت 
�مل�شتنقعات: )هذ� �ل�شعو يوؤذينا) يريدون �لبعو�ش �ل�شغري، ويف �لقامو�ش: �شعى 
ي�شعى ك�شعى ي�شعى: دق و�شغر، فكل �شغري يقال له �شعو، و�لأَْوىَل و�شع هذه 
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موؤنثه  و�ل�شعو  يروه،  مل  بعو�ش  يف  �لعامة  ��شتعمله  كما  �ملكروب  بدل  �لكلمة 
�شعوة، و�جلمع �شعو�ت بفتحتني.

لعلي �أطلت �لقول عليك �أيها �لقارئ، فاأنا مل �أطل يف هذ� �ملقام لغر�ش ُلَغوي، 
�إنني ما ذكرت ذلك �إل �إيقاًظا لتلك �للغة �ملنت�شرة بني �لعامة ي�شمعها �لطفل بني 
�أبويه يف �لد�ر و�حلقل و�لطريق حتى �إذ� دخل �ملدر�شة ر�أى منها �إعر��ًشا عن �أكرث ما 
�شمع مما مل يره يف �لكتب �ملعتادة ويعد ما عد�ها �ألفاًظا عامية. ويا ليت �شعري كيف 
ن�شيع كنًز� ثميًنا ورثناه عن �آبائنا؟ وكيف نذر ما حفظنا عن �لآباء زعًما �أنه لغة �لعامة، 
مع �أن �لقامو�ش مل يغادر �شغرية ول كبرية من تلك �لكلمات �إل �أح�شاها؟ و�إين 
لأعجب غاية �لعجب من هذ� �لتقهقر �ل�شائن �ملحزن، ي�شّب �لطفل وهو يعلم من 
ا �شاحًلا حتى �إذ� ما نظم يف �شلك �لتلميذ ن�شي ما لقنه �أبو�ه! حتى  مت �للغة حظًّ

ی ی ی ی.حئ  ژ  �لعربية،  غري  �مل�شريني  لغة  �أن  �أوربا  �أجمعت 
مئ ىئ يئ جب ژ))). �إن �للغة حمفوظة، وهي عربية ل ينق�شها �إل �لإعر�ب، 
نعم �إن بع�ش �لألفاظ ُحّرف �شكله كاملذرى جعلوها مدر�ية، وكلفظ عبق جعلوها 

على وزن فعل بالت�شديد وهكذ�.

و�إن يل يف ذلك ر�أًيا، وذلك �أن يوؤلف كتاب يجمع لغة �مل�شريني يف �لوجهني 
�لقبلي و�لبحري، وين�شر بني عامة �ملتعلمني، ثم جتعل كلماته يف مو��شع، وت�شري 
كتب مطالعة للطالبني يف �ملد�ر�ش �لبتد�ئية حتى يحفظو� ما ورثوه عن �لآباء، 

�لو�قعة/75 - 76. )م).  (((
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ويبقى كنًز� لهم يف �إن�شائهم وحماورتهم، وبهذ� يتم �إ�شلح �لنطق باملَُحرَّف على 
�لبحتة كما هو �حلق، ولعمري  �لعربية  �أننا نعرف  �ملتعلمني، ويظهر للملأ  �أل�شنة 
توؤلف جلنة وطنية  فاإذ� مل  يتوقف على هذ�،  �لعربية يف بلدنا  �للغة  �إ�شلح  �إن 
ح�شور  مع  �ملعجم  ذلك  وي�شعون  و�لبحري،  �لقبلي  �لوجهني  من  رجاًل  جتمع 
ن تلك �لألفاظ �ملطابقة  بع�ش �لعامة �لأذكياء �لذين هم �أدرى بلغة �لعامة، وُتَدوَّ
ا، �إذ� مل يتم ذلك يف م�شر، فكل �إ�شلح يف  للمعجم، ثم ين�شر �لكتاب ن�شًر� عامًّ
�لعربية �شو�ه �شعيف قليل �لثمرة، و�إن �أول و�جب َبْذل �جلهد يف هذه �ل�شبيل 

وما �شو�ها فَجَلل.



اِن بينهما علقة ون�شب، يجتمعان ويفتقان، يكاد�ن  َفنَّ �ل�شعر و�لتاريخ 
يكونان طبيعة يف �لإن�شان، وكما �أن �لكهرباء �شرت يف عامة �لأج�شام خلقت 
فاجلو�هر  �حليو�نية  �لأج�شام  يف  يغلب  ومقد�رها  طبائعها،  يف  بت  وُركِّ معها 
�ملعدنية، ويندر يف �لنباتية ونحوها، فهكذ� ترى �أنا�ًشا نبغو� يف �ل�شعر، و�آخرين 
�شعر�ء  �لنا�ش  فقل  �شئت  �إن  ي�شلون.  وقد  ويتكلفون،  ويتقاربون  يت�شبهون 

وموؤرخون.

قم و�جل�ش يف جمل�ش، فل ت�شمع �إل قول �لنا�ش يف �شمرهم �أل �شعد 
تخيًل  يذكرون  �أو  و�ملو�يل  بال�شعر  �ملجال�ش  يحلون  وتارة  فلن،  و�شقي  فلن 

ا غريًبا. �شعريًّ

مل تتفع هذه عن �شغرى �لطبقات كما مل تت�شام عنها �أرقى �لطبقات، 
ثم نرى �لأمم يف مبد�أ �أمرها تكون يف �ل�شعر �أطفاًل، ويف �لبلغة �شغاًر�، يعجبهم 
ما كان غريَب �للفظ َعِوي�َش �ملعنى كاأنهم يخ�شعون ملا تق�شر عنه طاقتهم، فاإذ� 
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�أخذو� يف �لرقي قليًل ماثلو� �ل�شبان يف �لعقل فاأحبو� �خليال و�لنكت �لبلغية 
ومن  َرْونَقه)))  �للفظ  من  و�عتربو�  �ملعاين،  جمال  �إىل  مالو�  �رتقو�  فاإذ�  غالًبا، 
)2) يل  �خليال �شبكه ونَْظَمه، وغا�شو� على �حلكمة وجمال �ملعنى، هذ� ما َعنَّ
يف درجات �ل�شعر، فمتى ر�أيت �لرجل تده�شه تلك �لكلمات وغر�بتها، فاعلم 
�إذ�  �لعامة يقولون لكلم ل يدرون معناه: هذ� ف�شيح  �أن  �أل ترى  �أنه عامي، 
كان معربًا! و�إن ر�أيته ل يقف �إل عند �خليال ويعجب به فهو يف �لطبقة �لثانية، 
فاإن مرق من �خليال �إىل ما فيه من حكم وو�زن بينه وبني �حلقيقة �ملق�شودة من 

�لتاأثري، فهو يف �ملرتبة �لعليا.

��شتمر يف  فريق  ومنهم  ويحبونه،  لل�شعر  مييلون  �أجمعني  �لنا�ش  �إن  قلنا 
هم، فيا ليت �شعري مل غر�شت هذه �لطبيعة فينا؟ وهل  قر�شه فمدح �مللوك وَذمَّ
ما ر�أيناه من �لذم و�ملدح لغلبة �ل�شهو�ت كان مق�شود تلك �لفطرة �ل�شامية، 

�هلل �أكرب و�أجّل �أن ي�شع هذه �لغريزة ملثل هذه �ل�شغائر.

�ملتنبي  -  �ل�شمد �جلعفي  �أحمد بن عبد  �لطيب  �أبو  و�نظر كيف كان 
�ملتوفى �شنة 354 يف جهة �شو�د بغد�د - كان عظيم �لقدر �شريف �ملنزلة �شامي 

�لنف�ش، ومع هذ� يقول �ل�شعر �إر�شاًء ل�شهو�ت �لنفو�ش.

رونقه: ُح�شنه. )م).  (((
عّن: ظهر، �عت�ش. )م).  (2(
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ه، وكم مدح كافوًر� وكم ذمه، يقول يف  فكم مدح �شيف �لدولة وكم َذمَّ
مدح �لثاين وذم �لأول تعري�ًشا))):

)1( ٌةً اأَِعنَّ َباِح  ال�صَّ ُفْر�َصاَن  اِذُب  اأََفاِعَياُتَ منها  الأعناِق  على  كاأنَّ 
ْرِج)2( راكًبا ما�صيابَعزٍم ي�صرُي اجل�صُم يف ال�صَّ اجِل�ْصِم  يف  الَقْلُب  وي�صرُي  به 
ِه َغرْيِ َتَواِرَك  كافوٍر  َد  َواِقياَقَوا�صِ ال�صَّ ا�ْصَتَقلَّ  الَبْحَر  ق�صَد  وَمْن 
َزَماِنِه َعنْيِ  اإن�صاَن  بنا  وَماآَِقَيا)3(فجاءت  َخْلَفَها  ا  َبَيا�صً ْت  َوَخلَّ
الذي اإىل  املُْح�ِصِننَي  عليها  والأَياِدَياَنُوُز  اإح�صاَنُه  ِعْنَدُهم  نرى 

وهذ� من ق�شيدة ميدح بها كافوًر� �لإخ�شيدي؛ �إذ ورد عليه و�أكرم مثو�ه 
يف جمادى �لآخرة �شنة 346 هجرية.)2))3))4))5))6)

ثم ذمه بق�شائد، منها قوله:)7)

ْيُفُهُم �صَ اِبنَي  بَكذَّ َنَزْلُت  ُدوُداإِنيِّ  َمْ َحاِل  ْ الترّ وَعِن  الِقَرى  َعِن 
جال ِمَن الأْيِدي َوُجوُدُهُم اجُلوُدُجوُد الريِّ ول  كانوا  فال  الليِّ�َصاِن  ِمَن 
ُعوُدل َيْقِب�ُض املَْوُت َنْف�ًصا من نُفُو�ِصِهُم َنْتِنَها  من  َيِدِه  ويف  اإلَّ 
َدُه �َصييِّ وِء  ال�صُّ َعْبُد  اغتاَل  َما  َتِْهيُداأَُكلَّ َر  ِم�صْ يف  فَلُه  َخاَنُه  اأو 

تعري�ًشا: ما يفهم به �ل�شامع مر�ده من غري ت�شريح. )م).  (((
ة: جمع »ِعنان« وهو �للجام. )م).  �أِعنَّ  (2(

ْرج: رحل �لد�بة. )م).  �ل�شَّ  (3(
ماآقيا: جماري �لدموع من �لعني �أي من طرفها مما يلي �لأنف. )م).  (4(

�خل�شّي: �لذي �شلَّت خ�شيتاه �أو ُنزعتا. )م).   (5(
�لآبقني: جمع »�لآبق« �لعبد �لهارب من �شيده. )م).   (6(
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بها الآِبِقنَي)5(  اإماَم   )4( يُّ اخَل�صِ َمْعُبوُد�صاَر  والَعْبُد  ُم�ْصَتْعَبٌد  فاحُلرُّ 
باأٍخ ِالٍح  �صَ حُلرٍّ  َلْي�َض  َمْوُلوُدالعبُد  احُلررّ  ِثَياِب  يف  اأنه  لو 
َمَعُه ا  والَع�صَ اإِلَّ  الَعْبَد  َت�ْصَتِ  َمَناِكيُدل  ا�ٌض  لأْنَ الَعِبيَد  اإِنَّ 
َزَمٍن اإىل  اأَْحَيا  اأَْح�َصُبِني  ُكْنُت  ُموُدما  َمْ َوْهَو  َعْبٌد  ِفيِه  ِبي  ُي�ِصيُء 

 ول�شنا نطيل �لنقل، فمثل هذ� �ل�شعر مع ح�شنه و�شع يف مقام غري �شريف 
�أبتها طباعهم، ول  �أمرها و�شبابها، فاإذ� و�شلت للحكمة  �أول  تفرح به �لأمم يف 
يرون لأمثال هذ� قيمة، وهكذ� كثري من ق�شائد �أبي متام و�لبحتي و�أ�شر�بهم 

ميدحون ويذمون لتلك �ل�شهو�ت.

وهذ� لعمرك ما �شرَّح به �لقر�آن؛ �إذ قال: ژۇ ۆ ۆ ))).ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )2). ې ې ې ې ىژ ]�ل�شعر�ء/ 224 - 226[. 
فانظر كيف و�شفهم بالُهَيام يف كل و�د من �أودية �ملدح و�لذم كما توحي �إليهم �ل�شهو�ت 

وت�شعدهم �ملخيلت.

�إذن ملاذ� غر�ش �هلل هذه �لفطرة يف نوع �لإن�شان؟

منزلة  ولل�شعر  �شريفة،  حكمة  ذ�ت  فينا  غريزة  كل  �أن  �لعلماء  �أجمع 
�شامية يف �لنفو�ش، لعل نفو�َش كثرٍي من �ل�شعر�ء حادت عن �لطريق �مل�شتقيم، 

�لغاوون: �ل�شالون. )م).  (((
يهيمون: يتحريون وي�شطربون ول يدرون �أين يتجهون. )م).  (2(



ال�صعر والتاريخ
345345

لعل هذه �لفطرة جتنح �إىل و�شف ما نر�ه من جمال هذه �لعو�مل وبهائها، ت�شف 
�ل�شحاب، ت�شف �لنجوم و�ل�شم�ش و�لقمر، ت�شف �لأنهار، تلك �حِلَكم �لز�هرة 
�لباهرة. �ل�شعر كهرباء �لأرو�ح �لإن�شانية ت�شع منها �إىل �لنفو�ش، فتطوف هذه 
�لعو�مل �مل�شاهدة، فت�شتخرج �ملنافع �ملادية و�ملعنوية، يقود �لنفو�ش �إىل �لف�شائل 
يبتعد بها عن �لرذ�ئل، يف �لعو�مل �مل�شاهدة عجائب وغر�ئب فيها حكم وبد�ئع، 

و�إمنا ي�شتخرجها �ل�شعر�ء بقر�ئحهم.

وحكمه،  �لكون  و�شف  من  �ليوم  �شعر�وؤنا  به  يتغنى  ما  ليعجبني  و�إنه 
�أولئك  �أم  خري  �أذلك  و�لرقي،  و�لألفة  للوطن  وحتببهم  للعلوم  و�لت�شويق 
ون وميدحون كاأنهم لل�شهو�ت عابدون، �ملدح و�لذم �شفتان عر�شتا  �لذين يذمُّ
فا�شتعطفوهم  �ل�شوي  �ل�شر�ط  عن  وناأو�  �لق�شد  عن  �مللوك  حاد  �إذ  لل�شعر�ء 
مال  �ل�شتبد�دية  �إىل  �لنيابية  مالت �حلكومات  كلما  �أكرب،  �هلل  و��شتجدوهم، 
�ل�شعر �إىل �لأ�شخا�ش وو�شفهم، وكلما عدلت �حلكومات �عتدل �ل�شعر، و�شار 
�لأخلق،  مبكارم  ويغريهم  �ملعايل  �إىل  وير�شدهم  �أبناءها  يحر�ش  للأمة  ملًكا 
�إىل  �ل�شبيبة، ويهديهم  �إر�دة  �إل ما يقوي  �ل�شعر  �أننا ل نختار من  و�إين لأرى 
وجمال  �لألفاظ،  ح�شن  �إل  يفيد  فلن  و�لذم  �ملدح  �شعر  �أما  �لر�شاد،  طرق 
�خليال، وهو خاٍل من كل فائدة، هذ� هو �لذي �أر�ه يف تعليم �ل�شعر. مثاله ما 

قال �أبو �لطيب يف �حلكم:
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منَظُرُه �صقَّ  َما  ب�صٍر  على  ْن  كاحُللِمَه��ويِّ ال��َع��نْيِ  َي��َق��َظ��اُت  َ��ا  ف��اإنَّ

ن على عينك ما ي�شق عليها  يقال: �شق �لأمر عليه �شعب، و�ملعنى َهوِّ
منظره، فاإن ما تر�ه يف �ليقظة �شبيه مبا تر�ه يف �ملنام، وكاأن �حلياة �أحلم، ومِلَ 

�حلزن على حو�دثها:

فُت�ْصِمَتُه َخْلٍق  اإىل  َت�َصكَّ  َخِم)1(ول  والرَّ الِعْقبَاِن  اإىل  اجَلِريِح  �َصْكَوى 
ُه َت�ْصُتُ ا�ِض  للنَّ َحَذٍر  على  ُمْبَت�ِصِموُكْن  َثْغُر)2(  ِمْنُهْم  َك  يُغرَّ وَل 
ُتَها َلذَّ كيف  َنْف�ِصي  خاِلِق  الأَل�ُصْبَحاَن  َغايَة  تراُه  النُُّفو�ُض  فيما 
َنَواِئَبه َحْمِلي  ِمْن  َيْعَجُب  ْهُر  احُلُطمالدَّ اأَْحَداِثِه  على  َنْف�ِصي  ْبِ  و�صَ

(4((3 (2 ومن حكم �أبي متام �لطائي حبيب بن �أو�ش �ملتوفى �شنة )22:)))

َرَدْدَنِني َلِقيُتُهنَّ  اإذا  َكَتاِئباُخُطوٌب)3(  َلِقيُت  قد  ك��اأنيِّ  َجِريًحا 
َبَحْت اأَ�صْ َواِئِب  للنَّ ْم  ُي�َصليِّ َلْ  َن��َواِئ��ب��اوَمْن  عليه  ا  ُط����رًّ خ��الئ��ُق��ُه 

ومن �أجمل ما ين�شب لعنتة:

�َصَهَواِتَها عن  ْف�َض  النَّ َوَوَف�����اِءولأَْحِمنَيَّ  ����ٍة  ِذمَّ َذا  اأرى  ح��ت��ى 
َعَجاِئًبا َنَعنَّ  لأَ�صْ بقِيُت  الُبَلَغاِءفلِئْن  ف�صاحَة   )4( ولأُْب��ِك��َم��نَّ

�لرخم: طائر �أبقع ي�شبه �لن�شر يف �خللقة. )م).  (((
ثغر: فّم. )م).  (2(

�حلطم: �لتي حتطم من �أملَّت به. )م).  (3(
ُخُطوب: جمع »َخْطب«، �أمر �شغر �أو عظم. )م).  (4(
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اأرى لكي  اللقاِء  على  اِئيولأَْجَهَدنَّ  َق�صَ َي��ِح��نَي  اأو  ���ي���ِه  اأَْرَتِ م��ا 

ومن حكم �أبي �لعلء، وهو ي�شهد ملا قلنا:

ِذَئ���اٌب اإلَّ  ��َع��َراوؤُُك��م  ���صُ َباِبوم��ا  وال�صيِّ املَ��َداِئ��ِح  يف  �ُض  تل�صرّ
�َصْيِبي اأَيَّ����اَم  فيُكُم  َباِب؟اأَاأُْذِه������ُب  ال�صَّ اأَيَّ���اَم  اأَْذَه��ْب��ُت  كما 

فاإن كان ول بد من مدح فليكن مبا عرف من ف�شائل �ملمدوح و��شتهر، 
ثم يجعل ذلك قدوة لأهل وطنه، فريجع �ملدح �إىل ترغيب �لنا�ش يف �لقتد�ء 

به، وهذ� كاأنه در�ش �أخلق وما عد�ه فل �أمدحه ول �أر�شاه.

َد�ن ِلَذ�ِتِهما، �إمنا ير�د�ن لإمناء �لعو�طف و�حل�ّش  �ل�شعر و�لتاريخ ل ُيْق�شَ
على �ملكارم وما عد� ذلك فمنبوذ، فال�شعر �لذي ق�شد به �ل�شهو�ت يهيمون 

ەئ  ەئ  ائ  ژائ  بقوله:  �هلل  ذكره  ما  فهو  �لآخر  فاأما  و�ٍد،  كل  يف  به 
�لذي  �ل�شعر  به  �أر�د  ژ ]�ل�شعر�ء/  227[... �إلخ،  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
َد به غر�ٌش �شريف ونفع عام، وهكذ� �لتاريخ �أرى �أن ي�شطفى من حو�دثه  ُق�شِ
ة))) و�لغرية  ما يقود �ل�شبيبة �إىل �ملنافع و�لثمر�ت، �لتاريخ ير�د منه �إثارة �حَلِميَّ
يف �لروؤو�ش، �لتاريخ و�شف �شجاعة �ل�شجعان وخذلن �جلبان و�شيا�شة �لعادل 
وحب �شالح �لوطن ورجال �لأمة وعظمائهم، حتى يكون ذلك د�عية �إىل رقي 

�حلمية: �لأنفة، و�لغرية. )م).  (((
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�لأمة و�لعمل لها، و�أعجب ما ر�أيت تلك �لق�ش�ش �لقر�آنية، فما ر�أيت حكاية 
كاأنه  ترهيب،  �أو  وترغيب  و�أمثال  ومو�عظ  وتخللها حكم  �إل  طويلة  �أو  ق�شرية 
�لتاريخ  �إمنا  �أل  معبوًد�،  ا  فنًّ �لتاريخ  لي�ش  يقول  كاأنه  �لتاريخ،  نعلم  يرينا كيف 
�آلة لنمو �لقر�ئح و�إنارة �لعقول للغر�ش �لذي توجه �إليه �لأمة، ومتى عري عن 
هذه �لأغر��ش، فاإمنا هو من �شف�شاف �لأمور و�شياع �لوقت، وقر�ءة بع�ش كتب 

�لإفرجن �شهادة بذلك فيما يكتبون.



 الف�صل الرابع 
ّق يف الإ�صالم  الرِّ

ّق  �لرِّ با�شتحلله  �لإ�شلم،  دين  على  �لطعن  �آن  بعد  �آنًا  ن�شمع  نز�ل  ل 
ون بهذ�  �لذي متقته �لإن�شانية وتاأباه �لرحمة ويدمغه))) �ل�شرف، و�أنا ما �أدري �أَيُذمُّ

�لإ�شلَم �أم �مل�شلمني �أم كليهما؟

�لرق �شريعة �لإن�شان من مبد�أ �خلليقة، بل �أ�شاتذة �لإن�شان، وهي �لفئات 
ذ�ت �ملدنية و�لنظام من �حليو�نات: كالنمل �تخذت �لأ�شرى ونظمت �جلند، جاء 
�لإ�شلم فماذ� �شنع؟ �أجعل �لرق من علم �أ�شول �لدين بحيث من تركه يكون 
خارًجا من �لدين ك�شهادة �أن ل �إله �إل �هلل و�أن حممًد� ر�شوله؟ هل �تخذها من 
�أمور �لإ�شلم وهي �لعباد�ت �لظاهرة كال�شلة و�لزكاة؟ هل �تخذها �شنًنا يثاب 

فاعلها ك�شيام �أيام من كل �شهر؟ ل هذ� ول ذ�ك.

�لرق،  على  َي�ْشَرهون)2)  و�مل�شيحيون  ة،  ُمنَحطَّ جاهلة  �لأمم  �لإ�شلم  ر�أى 
و�لكني�شة ل متنعه و�إن كانت تو�شي به خرًي�، فلم ي�شعه �إبطال �لرق مرة و�حدة، 

يدمغه: ميحوه. )م).  (((
ي�شرهون: ي�شتد حر�شهم. )م).  (2(
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وكيف يبطله و�لأمم جمعاء تبيحه؟ �أمينع �مل�شلمني منه �إذ ذ�ك و�لأمم �ملحيطة بهم 
تنق�ّش عليهم من كل َحَدب))) تختطف �أبناءهم وت�شتحي ن�شاءهم وهم �شامتون 

ل يقابلون �لفعل بالفعل؟

من  مع  �مل�شلمني  َمَثُل  لكان  ذلك  و�ل�شلم  �ل�شلة  عليه  �لنبي  فعل  لو 
فانق�ش  وَرِجِله)2)  بخيله  �إليهم  �لأخري  �شار  �إذ  وقمبيز؛  �مل�شريني  َكَمَثل  جاورهم 
يف  وذلك  عليه،  و�نت�شرو�  وحاربوه  باملثل  قابلوه  �مل�شريون؟  �شنع  فماذ�  عليهم، 

�لأ�شرة �ل�شاد�شة و�لع�شرين.

فلما �أَْعَيْته �لقوة جلاأ �إىل �حليلة �لدينية ف�شف �حليو�نات �ملعبودة بني �ل�شفني، 
فتحّرج �مل�شريون عن قتل �لآلهة، و�نق�ّش �لفار�شيون على �لعابد و�ملعبود فاأفنوهم 

و�حتل �لفار�شيون م�شر.

م �لرق على �مل�شلمني لنقر�شو� يف قرن و�حد، فكنت  فلو �أن �لنبي  حرَّ
ترى �أبناءهم ون�شاءهم �أ�شرى وهم ل ُيبدون ِحَر�ًكا، ول يقابلون �لعدو باملثل.

كان يعت�ش على �لإ�شلم لو �أوجب �لرق يف �لإ�شلم، ولكنه �تخذ طريًقا 
و�شًطا بني �لطرفني فاأباح �لرق، فلنا فعله ولنا تركه، ولقد �شرح يف �لقر�آن به، �إذ قال 
و�أباح  �لفدية  فاأباح  ]حممد/ 4[.  ژ  ژک ک  بعد �حلرب،  �أي  ژڑ ک کژ 

من كل حدب: من كل مكان. )م).  (((
َرِجله:جمع »ر�جل« من لي�ش له ظهر يركبه فم�شى على رجليه. )م).  (2(
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�ملنَّ عليهم و�لإف�شال باإطلق �شر�ح �لأ�شرى، فكاأن �لرق خ�شلة من ثلث، وهي 
�إىل فطنة  �لأمر موكوًل  اء، وجعل  �أرقَّ و�تخاذهم  �لأ�شرى وفديتهم  �شبيل  �إخلء 
ي�شتقبلون  و�مل�شلمني  �لقر�آن  �إن  و�ملكان.  �لزمان  ير�عون  بحيث  �ل�شيا�شة  رجال 
اَءُهم  �أبطال �لرق بالِب�ْشر و�لفرح و�ل�شرور، ومن �لعجيب �أن �أ�شرى �مل�شلمني و�أَِرقَّ

كانو� �أكرب ممثلي �أدو�ر �ل�شيا�شة يف �لإ�شلم!

�لأوقات  بع�ش  يف  بالأمر  �لقائمون  �إليه  ي�شطر  �لرق  �أن  �ل�شارع  ر�أى  ملا 
حّوله من �ل�شرر �إىل �لنفع، كما يتخذ �لأ�شتاذ �شفة �لغ�شب يف �لتلميذ ذريعة 
لعلو �لهمة و�لغرية و�لن�شاط كنهر فا�ش، فاتخذت له �لقناطر و�ل�شدود و�حلو�جز 
ليحول �إىل �شقيا �لأر�ش عن �لإف�شاد فيها، وكما يحول �لطبيب حب �ملر�أة للزينة 

و�جلمال �إىل �ملحافظة على �ل�شحة فيتبعها بقاء �جلمال.

وكما يجد علماء �لأخلق يف حتويل وجهة �ملقامرين يف �لأمو�ل �إىل �ملغالبة 
يف �لفخار وحوز �ملجد و�ل�شرف و�لرفعة، ويقولون لهم )�إما هلًكا و�إما ملًكا) كما 
يقول �ملقامر: �إما غنى كامل، و�إما فقر �شامل، وكما يحول حب �جلمال �إىل رقة 
�ل�شعور و�لوجد�ن، وكما تتخذ رذيلة كرثة �لكلم ف�شيلة يف �لوعظ و�خلطابة؛ لئل 

ت�شيع �ُشًدى �أو ت�شر �شرًر� عظيًما.

على هذ� جعل �لإ�شلم �لرق مدر�شة يتخرج منها �أولئك �جلهلء يف �لأمم 
� باتِّقاء �لأمم �ملغرية، وجلب نفًعا عظيًما بجلب �لأرقاء  �ملنحطة، فهو بهذ� در�أ �شرًّ
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ْون  وتعليمهم وتدريبهم ومتليكهم مقاليد �ل�شيا�شة، فكان �لعبيد وعبيد �لعبيد يتولَّ
�لإد�رة و�ملالية و�جلندية، ثم يتولون �مللك ويدعى لهم على �ملنابر.

ولعلك �أيها �لقارئ ت�شمع عن بني �لإخ�شيد، وهم عبيد �لدولة �لعبا�شية 
ملكو� م�شر و�ل�شام و�حلرمني، ثم قام كافور �لإخ�شيدي، وهو عبد عبيدنا ف�شار 
له عليه يف منت�شف  ملًكا على م�شر، ومدحه �ملتنبي وقرنه ب�شيف �لدولة، بل ف�شَّ

�لقرن �لر�بع.

هم �جلندية، فعظم �أمرهم و�شار �لأمر باأيديهم،  جلب �ملعت�شم �لأتر�ك وولَّ
و�ملماليك  و�ملظفر  بيرب�ش  كان  وما  و�لطولونيون،  �لإخ�شيديون  ذلك  من  وكان 

�لربية و�لبحرية �إل مماليك �مل�شلمني تولو� �أمرهم.

�أبعد ذلك ي�شك عاقل يف �أن �لإ�شلم َحّول رذيلة �لرق �إىل ف�شيلة، وهو 
�لأمم  �أبناء  فيها  يعلم  كبرية  مدر�شة  كان  �لإ�شلم  يف  �لرق  و�لتعليم؟  �لتدري�ش 
�لع�شاكر  من  يرجو  �لذي  ذ�  ومن  بلدها،  يف  �لتعليم  ن�شر  تاأبى  �لتي  �ل�شعيفة 
�لنك�شارية �لذين قويت بهم �لدولة �لتكية زمًنا طويًل �أن يتعلمو� ويتهذبو� يف 

ديار �آبائهم �جلهلء؟

و�ل�شيا�شة  �لعلم  رجال  فلياأتنا  �لإ�شلم،  �لرق يف  م�شاألة  ر�أيته يف  ما  هذ� 
لُّه �أعظم  ه كحبهم وُنِ باأوربا مبثال و�حد من �تباع و�شايا �مل�شيح  �لذي ُنِحبُّ
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�إد�رة  �لبي�ش  �أو  �ل�شود  �لعبيد  وّلو�  �أنهم  على  و�حد  بربهان  لنا  لياأتو�  �إجلل؛ 
�شغرية �أو كبرية ف�شًل عن �مللك.

على  �عت�شو�  و�إن  �شاحبها  ّل  ُنِ لأنا  �مل�شيحية؛  على  نعت�ش  ل  نحن 
�لإ�شلم، فاإمياننا بعي�شى كاإمياننا باهلل، ل نفرق بني �أحد من ر�شله، و�إمنا نحن نحكم 
�لدين  وقد وعظ رجال  �لأ�شليون،  �أمريكا  �شكان  �أين ذهبت  ون�شاألهم  �لتاريخ، 
ن�شل  يقل  لأ�شت�ليا  وما  ند�ءهم؟  �أجاب  �لذي  ذ�  فمن  و�لرهبان،  �لق�شي�شون 
�لوطنيني فيها؟ وما لنا ل نرى رجاًل من �لعبيد ميثلون تاريًخا يف �أوربا �أو �أمريكا 

لوه يف �ل�شرق؟ كما مثَّ

ل جو�ب على هذ� �إل �أن �مل�شلمني �عتادو� �شدق �لنية يف �لتعليم و�لإر�شاد 
و�تباع ن�شائح دينهم، ل �شبيل ل�شرد و�شايا �لنبي �لآن ولكن نذكر ملخ�شها يف 

قول وجيز.

�أمر �أن يجعل �لعبد يف مقام �لبن فعمل بها �مل�شلمون، من كان يف �شك 
من ذلك فلينظر �أحو�ل م�شر �لآن، فاإنك لتجد لبقايا �ملعتوقني يف بلدنا من �ملال 
و�لعقار و�لأُبََّهة و�جللل ما به ي�شتعبدون �لأحر�ر وي�شودونهم من غري �إنكار، كم 
يف�شل �مل�شلم عبده على كل قريب وبعيد، �أي�شتطيع ذلك �ملعت�ش على �لإ�شلم 
�أن يعاملنا مبا عاملنا به �أرقاءنا فيتخذ �أ�شغر �لطبقات عندنا قو�د �جليو�ش يف �إنكلت� 
�إدو�رد فوق عر�ش �مللك وت�شرب  �لفلح حمل  �لربيطانية، فيحل  و�شائر �جلز�ئر 
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له �ملو�شيقى كما �شربها �مل�شلمون لكافور �لإخ�شيدي عبد عبدهم �لأ�شود؟ �إن 
�أدنى  تتخذ  �أن  �أوربا  ت�شتطع  مل  و�إًذ�  �ملهو�شني،  جملة  يف  يعد  هذ�  مثل  مقتح 
مل  بل  عندنا،  �لطبقات  �أرقى  عن  ف�شًل  بلدها  يف  �إد�رتها  يف  عندنا  �لطبقات 
ت�شمح لها نف�شها �لكرمية باإعد�دنا حلكم بلدنا باأنف�شنا، بل تركنا �أكرث �لدول عدًل 

ورحمة حتت ِنري))) �ل�شتعباد �حلقيقي و�لتظاهر بالرحمة �أمًد� طويًل.

لل�شت�ك يف حماربة  مًعا  �أيديها  �لدول  ولتمد  �ل�شتقاق،  �لعامل  ليتك 
هذه �لو�شمة �لإن�شانية، ونحن معا�شر �مل�شلمني �أول �مل�شارعني لها، وهل �أنبئك 

بكيفية تق�شيم بيت �ملال على �مل�شارف؟

�أمو�ل  �أن �ملح�شول �ملجتمع من  �لتوبة  �ل�شريف يف �شورة  �لقر�آن  جاء يف 
�ل�شدقات �مل�شتخرجة من �لأر�شني، و�لتجار�ت، و�لزرع، وزكاة �لذهب، و�لف�شة 

وغريها يق�شم ثمانية �أق�شام:

للقوم �لذين ��شتد فقرهم.) ))
وللم�شاكني �لذين هم �أقل فقًر�.) 2)
وملوظفي �حلكومة �لذين يجمعون �ل�شدقات.) 3)
وللقوم �لذين ن�شطفيهم ملحبتنا ك�شفر�ء �لدول و�أهل �ل�شيا�شة وذوي �ملودة ) 4)

معنا من �مل�شيحيني وغريهم، وعامة �لنزلء يف بلدنا و�ملتوددين �إلينا من 
�ملعاهدين.

ِنري: ظلم، وقيد. )م).  (((
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وحترير �لرقيق لإبادة هذ� �لنوع من �لوجود �أو تقليله.) 5)
ويف م�شاعدة �أولئك �لرجال �لعظماء �لذين يغرمون))) �لأمو�ل يف �إ�شلح ) 6)

ذ�ت �لَبنْي، وهكذ� يف ق�شاء �لديون �لتي على �أبناء �لأمة، حتى ل ت�شيع 
�أملكهم، فيهلك �لد�ئن و�ملدين.

وبناء ) 7) و�جلي�ش  و�لهند�شة  �لطرق  و�إ�شلح  �لرّي  من  �لعامة  وللأعمال 
�حل�شون وغريها مما تعم �حلاجة �إليه.

�لقريبة ) 8) �لبلد  من  علينا  �لو�ردين  �ل�شائحني  من  للأ�شياف  ُزل  �لنُّ ولبناء 
و�لبعيدة و�إكر�مهم مع �شروط و�أحو�ل خا�شة يف جميع ذلك، وهي هذه 

ہ   (2( ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  �لآية: ژڻ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  )4)ھ  ھ  ھ  ہ   (3( ہ 

ڭ ڭژ ]�لتوبة/ 60[.
عجًبا كيف يقول فري�شة يف هذ� �لتق�شيم حتى يحتم على �مل�شلمني �أخذ 
جزء كبري من �أمو�لهم لإغاثة �لأرقاء و�إبطال هذه �ل�شفة ويقرنها يف �لقر�آن مب�شالح 
نر�ه عند �ل�شتقاق ل ينطق  �لري و�لهند�شة و�لطب، ثم  �حلكومة و�لبلد من 

ب�شيء، بل يقول: ژڑ ک ک ک ک ژ ]حممد/ 4[.

يغرمون: يتحملون �لغر�مة، وهي ما يلزم �أد�وؤه. )م).  (((
�لعاملني عليها: �ل�شاعني يف جمعها. )م).  (2(

�ملوؤلفة قلوبهم: من ُيرجى �إ�شلمه �أو قوة �إميانه ونفعه للم�شلمني �أو لدفع �شره عنهم. )م).  (3(
ْين. )م). �لغارمني: هم �لذين لزمهم �لدَّ  (4(
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�إذن فنحن نعلن �مللأ �أن �لإ�شلم ينبذ �لرق نبًذ�، ويكرهه �أ�شد �لكر�هة، 
وياأمر بامل�شاعدة يف �إبادته متى �آن �لزمن، وها هو �لوقت �أَِزَف))).

فها نحن معكم و�أمو�لنا نقدمها لهذ� �لغر�ش �ل�شريف. متى كانت لنا دولة 
ورجع �لرق �إىل �أنه �أمر �شيا�شي بحت، فدعو� �لكلم فيه مع �لإ�شلم، وخاطبونا 

نحن �مل�شلمني نبكم.

�أَِزَف: قرب. )م).  (((



)كاومي�ش)  فار�شية  كلمة  جو�مي�ش  و�جلمع  جامو�ش،  مذكرها  �جلامو�شة 
و�لفعل منها جم�ش مبعنى جمد، و�جلنازة بفتح �جليم وك�شرها: �مليت �أو �شريره، 
�لعنو�ن  �لقارئ من هذ�  �أيها  ي�شيعونه، ولئن تعجب  بها عن �مليت ومن  ويتجوز 

فعجب معناه، ولئن ��شتغربت مبناه فما �أغرب مغز�ه!

و�شفوف  و�جلنود،  �لع�شاكر  يتقدمها  خاوية  ة  ُجثَّ يحمل  نع�ًشا  ن�شاهد  كم 
وبنود، و�شدقات من طعام حممول، وجو�مي�ش ُتقاد، و�لنا�ش ينظرون ويقولون: 
هوؤلء �إىل �هلل يتقربون، ويفدون �مليت مبا يذبحون، ويذكرهم �لأهل و�جلري�ن مبا 
وما  قربانهم  �لنا�ش يف  عامة  يتوخاه)))  ما  هذ�  يظهرون  مبا  عليهم  ويثنون  يحبون، 
تاأمل  �لفكر،  �لثاقب  �ل�شادق  �لأخ  �أيها  معي  تعال  ولكن  ينوونه يف �شدقاتهم، 
�لنع�ش  �لأربعة:  �ل�شطور  هذه  معي  حل  �ملَُعّمى،  �للغز  هذ�  وحل  و�نظر  معي 
ت�شتخرجه  �لذي  وما  ت�شري؟  �إلم  َفَدْيُتك)2):  قل يل  و�لقربان،  و�لوفود  و�جلنود 

يتوّخاه: يتحّر�ه يف �لطلب. )م).  (((
فديتك: يدعو للقارئ �أن يكون فد�ه. )م).  (2(

 الف�صل اخلام�ض 
جامو�صة يف جنازة 
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بنور ب�شريتك؟ �شطور �أربعة لها معان �أرقى مما يفهم �جلاهلون، لو كانت �شطوًر� يف 
ا من لغة �لتخاطب،  كتاب لكانت �أقرب َفْهًما و�أ�شهل تناوًل، يفهمها من �أوتي حظًّ
ت معاين على  رة، كربت كلمات على �لعقول وَعزَّ وَّ َمة ُم�شَ �شَّ ولكنها �شطور جُمَ

�لأفهام.

مكربة  بحروف  عليها  كتب  وقد  �لأمو�ل،  ذوي  �أخلق  �إىل  تهدينا  لعلها 
لذوي �لب�شائر )�إمنا يتقربون وهم ميتون)، �جلثة �خلامدة يف غنى عن �لقربان، وهذه 
�لنفو�ش بخلت باملال يف حياتها و�دخرته وكنزته، فجاء �لو�رثون فاقتطعو� منه قطًعا 

رياء للنا�ش و�شمعة.

فت�شدق  هو،  بخل  يديه،  منه  �مليت  نف�ش  وقد  �لو�رث،  مال  �ملال  عجًبا! 
ما بني ج�شم ذي حياة  �إل كن�شبة  �لثو�ب  �إليه من  ما ي�شل  ن�شبة  �لو�رث، وما 

وج�شم خامد خاٍو من �لروح.

حياته  �ملال يف  كنز  �جلاهل  كمثل  مثلهم  �جلاهلة،  للأمم  مثل  �شرب  هذ� 
�حليو�نية، وهو ي�شاهد بلده تتخطفها �لأيدي من كل جانب، ويقت�شمون �لرثوة 
ت و�حلا�شلت و�ل�شركات، وقد طاف طائف �جلهالة على �لعقول فبخل  و�لَغلَّ
على �لكليات بدر�همه، وعلى �ملعوزين بطعامه، حتى �إذ� جاء �أجله وق�شى نَْحَبه، 
وبذل  �لولئم  و�شنع  وك�شر�ت  بدريهمات  ت�شدق  وجهله،  غلطه  �لو�رث  وعلم 
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�لنفقات، فا�شتبدل �لذي هو �أدنى بالذي هو خري، وغ�ّشى على عقول �جلهلء مبا 
جهل �لآباء.

لي�ش �ملقام يف �أن �مليت هل يناله �لثو�ب، فل�شنا يف حل �مل�شائل �لفقهية، 
ة. ف�شو�ء و�شله �أم مل ي�شله فنحن يف مقام �لكرم و�لفتوَّ

�أن  فاإما  بها،  م�شتدفئة  نومة  فيها  وتنام  �لدودة  تن�شجها  �حلرير  �ملال ككرة 
ي�شتد عليها �حلرير فتموت، و�إما �أن جتاهد وتختق �حلجب وتخل�ش �إىل ن�شيم �جلو 

ونعيم �حلياة، وتتحول تلك �لدودة ح�شرة تطري يف �شعادة وُحُبور))).

فهكذ� �لغني، فاإن غفل يف �شجن �ملال ونام يف ظلماته، ونع�ش م�شتدفًئا يف 
رباط حريره حتى مات فل ذكر له بعد موته، ول ف�شل له على �أمته، ول �شعادة له 
يف �آخرته، ثم يقب�ش �لو�رث على ما ن�شجه يف حياته فيحله بيديه، ويقذف بتلك 
وحّلوها  بالإنفاق  نفو�شهم  �أ�شعدو�  �لذين  �أولئك  فاأما  �لهاوية،  �إىل  �خلاوية  �جلثة 
باأيديهم،  وقدموها  �لقربات  و�أنفقو�  �ل�شهو�ت،  �ختقو�  �لذين  فهم  �لوثاق  من 
بعد  �أرو�حهم  وطارت  �لبخل،  و�إخلل  �جلمود  من  �أرو�حهم  بذلك  وخل�شت 
�إذ مزقت كرتها وفكت  و�أ�شبهت دودة �حلرير  �إىل عامل �شعادتها ونعيمها  موتهم 

�أزر�رها وقطعت حريرتها، وطارت باأجنحتها، و�أن�شدت تغني مبا قال عنتة:
ِم��ْن َح��ِري��ٍر ��ا  ِف��َرا���صً َت��ْخ��َتْ  وال��ِب��َق��اَع��اول  املَ���َن���اِزَل  َت��ْب��ِك  ول 

ُحُبور: �شرور. )م).  (((
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كم من قارئ ي�شمع هذ� فيقول: هذ� �شرب مثل ل حقيقة له. نقول: على 
ِر�ْشِلك، فلقد �أثبت �لفيل�شوف )��شبن�شر) �مل�شابهة بني �أرو�حنا ورقيها وبني �أحو�ل 
هذه �حل�شر�ت؛ �إذ تكون دودة فتطري ح�شرة، فاأرو�حنا تتبى �لآن يف �أج�شامنا، 
فاإذ� جاء �أجلها رجعت �إىل عاملها مظلمة �أو م�شيئة، غبية �أو ذكية، طاحلة �أو �شاحلة.

�لذم  وقو�رع  �لبخل  ظلمات  من  به  تنجو  �لأحياء،  لأرو�ح  قربان  �ملال 
وقو�ر�ش �لكلم.

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  يقول يف �لكتاب: ژں 
ۆ ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ہ. ھ 

ۈ ژ ]�ل�شف/ 0) - ))[.

ومثل �لأمة كمثل �ل�شخ�ش �لو�حد يقب�شون �أيديهم عن �لعمل، ويجمدون 
على �ملال فتنحل ع�شبيتهم وتذهب ريحهم وتخرج روحهم، وحتمل جثثهم على 

�أعناق رجال من �أمة �أخرى وتفرق �أمو�لهم باأيدي �لذين ورثوهم، ويقال لهم:
ًما ُمَتَق�صَّ ِهم  َغرْيِ يف  َفْيَئُهْم  ِفراتنرى  �صَ َفْيِئِهم  من  واأَْيِدَيُهُم 

من  �لأمر  خرج  �إذ�  �أمو�لها  على  �لقاب�شة  �جلاهلة  �خلامدة  �لأمم  تنادي 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ((( ۓ  ۓ   �أيديهم: ژے 

 ۈژ ]�لتوبة/ 53[.

طوًعا: غري مكرهني. )م).  (((
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فيه  ي�شيب  يوًما  �أنذركم  �لعظمى،  ْيَحة  و�ل�شَّ �لكربى  ة  �لطامَّ �أنذركم  و�إين 
ژمب ىب �لذل على وجوههم ويقال لهم:  نار  �أبناوؤكم يف  يوم ي�شحب   �لولد�ن، 
 يب )))ژ ]�لقمر/ 48[، �ل�شتعباد ژڳ ڳ ڳ ڱژ ]�لزمر/ 24[، ژھ 
َلت/ 6)[،  ]ُف�شِّ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈژ 

يوم ت�شري �لأمة كامليت �ملحمول و�جلنود بها يحيطون و�أمو�لهم تفرق �َشَذر َمَذر.

هذ� ما يفهمه �لعاقل من تلك �ل�شطور �لأربعة �ملج�شمة، و�أنها طل�شم �لأمة 
ولغز يحله �لعاقلون فيو�زنون بني حياة �لرجل �جلاهل وموته وجنازته وتفريق و�ِرِثه 
�أمة  �أمو�َله، وبني حياة �لأمة �خلاملة وموتها وجثتها �خلامدة �ملحمولة على نع�ش 
قاهرة حوله �جلنود، وتفريق �أمو�لها باأيدي �أولئك �لو�رثني من تلك �لأمة �لقاهرة.

اإنفاق املال

�أنفق �لأمو�ل؟ كم ت�شادفني عجوز قد حنى  لعلك تقول: يف �أي �شبيل 
�لدهر من عودها، و�أنق�ش ظهرها، و�نكم�ش جلدها، وخارت قو�ها، ف�شاألتني درهًما 

فاأعطيتها، وكم َك�َشْوت عارًيا، و�أطعمت جائًعا.

�حلرمني  على  �أطياين  و�شاأوقف  و�شّيدته  �لُكتَّاب  على  �أنفقت  ولقد 
بخرٍي من ذلك  �أنبئك  �أقول هل  م�شجًد�،  و�شيدت  رباًطا  بنيت  ورمبا  �ل�شريفني، 

مثوبًة عند �هلل و�لنا�ش؟ ذكر يف �لدنيا و�لآخرة.

�َشَقر: َعَلم جلهنم. )م).  (((
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�أنفق مالك يف تاأ�شي�ش �ملد�ر�ش �جلامعة �لإ�شلمية، فو�هلل لأن تربي رجًل 
�شغريني  مدر�شتني  وت�شييد  كتابني  بناء  من  و�أبقى  لك  عامًل خري   � حرًّ و�حًد� 

و�إطعام �ألفني وبناء تكيَّتني.

�أف�شل  ْمُهم مبالك فهو  َفَعلِّ �لع�شرية �شارت و�جبة على �مل�شلمني.  �لعلوم 
و�أبقى من �أولئك �لذين ياأكلون يف �لتكايا وهم نائمون، ُربَّ رجل يف مدر�شة كلية 
يكفك موؤونة �ألف عجوز، هو يبني لك �مل�شاجد، يحيي �لأر�ش بعد موتها، يطبب 
�لنا�ش، يق�شي بينهم باحلق، ين�شر �لف�شيلة، ي�شري لهذ� حديث �لنبي : »َلأَْن 
�لإبل �حلمر،  بها  و�ملر�د  َعم«  �لنَّ ُحْمر  �هلُل بك رجًل و�حًد� خرٌي لك من  يهدي 
وقد كانت �أ�شرف �أمو�ل �لعرب. ت�شاألك �لعجوز ك�شرة خبز، �لأمة عجوز �أبناوؤها 
�أيتام ل كافل لهم، ل �أب لهم ي�شفق عليهم، ويعلمهم، فكن �أنت �لرءوف باأبنائها 

�لرحيم بهم �ل�شفيق عليهم، لتكن �أنت �أباهم �لرَبّ �لرحيم.



ب�شرت بهّرة تخطر يف فناء مدر�شة، ل �أني�ش به، حتى �أتت حائًطا فوقفت 
حلظة فحفرت حفرة وق�شت حاجتها ودفنت ما �أحدثت فهالت عليه �لت�ب مرة، 
وملا �أدركت �أن �لأر�ش مل ُت�َشوَّ هالت �لت�ب مرة �أخرى و�شوت �لأر�ش، وولت 

�شائرة.

يف  جال  �عت�ين)))؟  �لذي  ما  �أتدري  تر�ين،  ول  �أر�ها  و�أنا  هذ�  �شنعت 
خاطري �لف�شيلة و�لرذيلة و�لطبع و�لتطبع و�لرقي و�لوقوف و�لتديل، وقلت يا ليت 
�شعري �أهذه غريزة يف هذ� �لنوع �أم تعلم من �لإن�شان؟ ينق�ش �لأول ما ن�شاهد 
يف بع�شها من تركها ذلك ولئن تعلمه من �لإن�شان، فكيف �شار ف�شيلة ر��شخة؟ 
نقول ف�شيلة؛ لأن علماء �لأخلق ل ي�شمون �خللق �حل�شن ف�شيلة ما مل ي�شر 
ملكة ر��شخة يف �لإن�شان، هذه �لهرة قلدت �لإن�شان، �تخذ بيوت �خللء فو�رى)2) 
فيها خبائثه)3)، ��شتم�شك �لهر بالف�شيلة ففعلها يف خلوته، مل يره �أحد، مل يفعلها 

�عت�ين: �أملَّ بي. )م).  (((
و�رى: �أخفى. )م).  (2(

خبائثه: نو�جت ق�شاء حاجته يف �خللء. )م).  (3(
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لرياء �لنا�ش �أو خوًفا من عقاب، فاإنه مل ير �أحًد� حوله نعدها له ف�شيلة، و�إن كان 
علماء �لأخلق ل ي�شمونها �إل للإن�شان، فاأنا ل�شت يف مقام �لألفاظ و�لت�شمية. 
�لأمر عجيب، كيف ياأخذ �حليو�ن عن �لإن�شان وقد �أخذ �لإن�شان عنه دفن �ملوتى 
�إذ قلد �لغر�ب؟! تعجبت من �لهرة وطهارتها ونظافة �شعرها وتطهريها �لأر�ش، ثم 
تقول من �لق�شايا �ملقررة �أن �لإن�شان بل �لعامل كله يف �رتقاء م�شتمر، وها هو ذ� 
�لإن�شان ي�شت جر�حه خ�شية �أن ينفر �لنا�ش منه، ويتحا�شاه �لأ�شدقاء ف�شًل عن 

�ملعارف، ولكنه ل يز�ل يجهل مركزه يف �حلياة.

يف  بها  يقذفون  و�لبغ�شاء،  �لعد�وة  حمم  �أقو�م  �أفو�ه  بر�كني  يف  تنبعث 
على  �لف�شائل  ل�شدور  �أ�شدقاءهم  يعادون  كارهون،  للف�شيلة  وهم  �ملجال�ش، 
ُيِكّنون  ما  يدفنون  ليتهم  ويا  �أربابها،  فحاربو�  منها  وَيِئ�ُشو�  عنها  عجزو�  �أيديهم، 
وي�شتون ذلك �لع�شو �ملري�ش وهو �لل�شان فيقفلون عليه �مل�شاريع �لأربعة، �أو ل 
ينظرون �إىل �لعامة ي�شتون جر�حهم حتى ل ينفر منها �لناظرون، َفَهلَّ �شتو� ما 
هو �أدهى و�أمّر من �شفات �لباطن �خلبيثة �ملتفجرة ينابيع على جو�رحهم و�لنا�ش 
يكرهونها ويكتمون، فاأين رقّي �لإن�شان �إذن؟ لعل رقيه يف �ملاديات. �أما �لأخلق 

فهي يف وقوف �إن مل تكن تدلَّت �إىل �حل�شي�ش.

�أقو�م  يظن  �ملاديات،  �إىل  منا  و�لف�شائل  �لأخلق  �إىل  �أحوج  �لآن  نحن   
�أن �ل�شرقيني يف هذ� �حلني عاكفون على �لف�شائل عاملون بها �أكرث من �ملاديات، 
ولكن �ملتاأمل يعلم �لعك�ش، تقهقرنا يف �لف�شائل �أ�شد من تقهقرنا يف �ملادة. �ملادة 
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ثمرة �لعمل و�لأعمال باحتاد �لعمال، ول �حتاد بل �أخلق، كم د�ر�ش ق�شور �لعلم 
ا)))، وياأخذ يف �شباب  جاهل بحقائقها عاجز عن ن�شرها، ينتبذ من بيته مكانًا ق�شيًّ

من يعلوه ف�شًل بغًيا وح�شًد�، �أولئك �لذين قال فيهم �بن حزم ما ن�شه:

»من بديع ما يقع يف �حل�شد قول �حلا�شد �إذ� �شمع �إن�شانًا يغرب يف علم: ما 
هذ�؟ �شيء بارد مل يتقدم �إليه ول قاله قبله �أحد! فاإن �شمع من يبني ما قد قاله غريه 
قال: هذ� بارد وقد قيل قبله. وهذه طائفة �شوء قد ن�شبت �أنف�شها للقعود يف طريق 
�لعلم ي�شدون �لنا�ش عنها ليكرث نظر�وؤهم من �جلهال«. هذ� ما قاله �بن حزم �لقرطبي 
�ملتوفى �شنة 456 من �لهجرة، ي�شف �أولئك �لأقو�م �لذين ل تخلو منهم �أمة ل�شيما 

يف بلدنا وقد طفحت)2) بهم.

يا قوم، قّل �لعاملون يف بلدنا و�إن كرث �ملتعلمون، �أل فلتكونو� لهم �أعو�نًا 
ا، �أو م�شتمًعا، ول تكن  ل �أعد�ء، يقول يف �حلديث: »كن عاملًا، �أو متعلًما، �أو حمبًّ

�خلام�شة فتهلك«.

فاأولئك  ثابتة،  َمَلَكة  و�شارت  �لرذيلة  فيهم  ر�شخت  من  بهذ�  تخاطب  ل 
كالذباب و�حليات و�لعقارب، تاأوي �إىل �لأماكن �لعفنة فتلتقط �لقمامات �حلاملة 
ا قاتًل، حتى �إذ�  لل�شعو )�ملكروبات) فتكون �أغذيتها من خبائث �ملو�د فتتولد �شمًّ

ا: بعيًد�. )م). ق�شيًّ  (((
طفحت: �متلأت حتى فا�شت. )م).  (2(
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�قتب من �أمكنتها �أحد لدغته فاأوبقته))) و�أهلكته، وترى �لذباب ل يغتذي �إل 
من �لأقذ�ر ول يعلو �لوجوه �إل لي�شتخل�ش منها لنف�شه ما خبث من بقايا �ملو�د 

�لعفنة.

ع�شقته  ما  �إل  تاألف  ول  ت،  ��شت�شرَّ �لورد  ريح  ��شتمت  �إذ�  و�جِلْعلن)2) 
طباعها، وما �أحبته نفو�شها من �خلبائث و�لأقذ�ر.

للأرو�ح،  ومعارف  وعلوم  للأج�شام  طعام  ق�شمني:  �إىل  تنق�شم  �لأغذية 
و�لطعام �خلبيث لأخبث �حل�شر�ت و�أدنى �حليو�ن، و�لغذ�ء �جليد لأعلها نوًعا 

و�أ�شرفها و�أرقاها.

هكذ� �لأغذية �لعقلية �أعمدة من �لنور و�أَُخر من �لظلمات، فذوو �حلكمة    
عن  فت�شغلها  �لبديعة  �لعلوم  و�شور  �ملعاين  باأجمل  �أرو�حهم  تغتذي  و�لأدب 
ب)3)،  ونَ�شَ �شغل  د�ر  �لدنيا  معطل،  �لوجود  يف  �شيء  ل  و�لرذ�ئل،  �ل�شفا�شف 
يف  وحلت  �لأخلق  بحلي  وحلوها  �لآر�ء  من  جمل  مبا  عقولهم  ملئو�  فهوؤلء 
نفو�شهم �شور �لف�شائل حمل �شور �لرذ�ئل فازد�نت و�بتهجت، و�آخرون خلو� من 
�أوقاتهم  �لهدى فقطعو�  �لعمى على  فا�شتحبو�  �لأول  �لفريق  �لف�شائل فح�شدو� 
بذم �لأولني فاأ�شبهو� �حليات و�لعقارب متت�ش �لعفونات وتاأكل �ملكروبات وتلدغ 

�أوبقته: �أهلكته. )م).  (((
ة �شود�ء من دو�ب �لأر�ش كاخلنف�شاء. )م). �جِلعلن: جمع »�جُلَعل«: دوْيبَّ  (2(

ب: تعب و�إعياء. )م). نَ�شَ  (3(
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باملكروبات  عمرت  �خلربة  �لأماكن  بالعاملني.  رحمة  �خلربة  �لأْمِكَنة  من  دنا  من 
و�لأكا�شيد و�لهو�ء �لفا�شد، فاملقتب منها �أدنى �إىل �لأمر��ش من قاب قو�شني)))، 
�لأمكنة  تلك  من  �ملقتبني  للدغ  فتعر�شت  مبيًنا  نذيًر�  �لعقارب  تلك  فكانت 
�ملقذوف يف  �ل�شم  �ملكروبات و�شورة  �لأمر��ش من ملقاة  لهم �شورة  و�شورت 

�مللدوغني.

�أقو�لهم  يف  �لف�شيلة  عن  يغفلون  قد  �لعلم  و�أهل  �لأقلم  حملة  هكذ� 
و�أفعالهم، فن�شب هوؤلء �أنف�شهم للتقاط �لأقذ�ر �لل�شقة باأخلقهم، ثم يزيدون 
�إثًما وِفْرية)2) ويقعدون لهم يف كل مر�شد وينا�شبونهم �لعد�وة و�لبغ�شاء �إىل يوم 
�لأر�ش  �أطفاأها �هلل بظهور ف�شائلهم وي�شعون يف  ناًر� حلربهم  �أوقدو�  �لقيامة كلما 

ف�شاًد� و�هلل ل يحب �ملف�شدين.

فريق �جلهال ل يخت�ش بالأميني بل هم �أقرب للفطرة و�أدنى لل�شلمة.

فذمو�  ف�شبقتهم  �لف�شائل  �إىل  �شابقو�  �لذين  �أولئك  هم  �جلهال  فريق 
�شاد�تهم، فكان ذلك ناًر� يف قلوبهم ونوًر� لأعد�ئهم.

ٌة َوِمنَّ َعَليَّ  ٌل  َف�صْ َلُهْم  الأََعاِدَياِع���َداَي  َعنيِّي  ْحَمُن  الرَّ اأَْبَعَد  فال 
فاْجَتَنْبُتَها َزلَِّتي  َعْن  َبَحُثوا  املََعاِلَياُهُم  فاْجَتَنْيُت  ناَف�ُصوِن  وُهْم 

قاب قو�شني: َقْدر ما بني �ملقب�ش وطرف �لقو�ش )كناية عن �لقرب). )م).  (((
فرية: كذب. )م).  (2(
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يزيدون يف ذمهم فياأخذون �لأنظار، ويوقظون لهم �لعقول فينت�شر ف�شلهم 
ويبعد �شيتهم، يختلقون لهم �لأكاذيب، ويفتون عليهم رحمة بهم لتكون تلك 
�مل�شاّب �أ�شبه بح�شن ح�شني لأولئك �لف�شلء، وهد�ية لهم و�إنذ�ًر� فيما ع�شاه يقع 
منهم يف م�شتقبل �أمرهم، �أولئك زنابري �لأمم، وذباب �لأجيال، وجعلن �لرجال، 

خلقو� يف نوع �لإن�شان �أ�شبه مبن يك�شحون �ملر�حي�ش ويكن�شون �لطرقات.

نفو�شهم تطالبهم باأغذية ُروحانية لأنها عاطلة فل ي�شتجيدون �إل ما خبث 
�أل�شنتهم  يلوون  لفريًقا  منهم  و�إن  �لغافلون،  �لقوم  مثًل  �شاء  �شاد�تهم  حلوم  من 
هو من  – وما  �لكاف  – ب�شم  �لكتاب  – لتح�شبوه من  – بالك�شر  بالكتاب 
يُّون ل يعلمون  ا، ومنهم �أُمِّ �لكتاب، �إن هو �إل رجل نبذه �لعلم فانتبذ مكانًا ق�شيًّ
، ومنهم قوم ��شتكربو� وقالو� ح�شبنا ما وجدنا عليه �آباءنا  �لقول �إل تقليًد� و�أماينَّ
بو� مبا مل يحيطو� بعلمه، وكربو� �أن يتعلمو� ف�شغرو� عن �لرقي  وما بلغه علمنا، وكذَّ

وق�شرو� عن �لعل.

و�مل�شتكربون يجاوزهم �لعلم، و�إن قرءو� ق�شوره ودر�شو� قو�عد �للغات، وما 
�للغات �إل و�شائل �لفهم، منزلتها من �لعلوم منزلة �لر�شول من �لكتاب، فكيف 

ڃ  ڃ  ژڃ  معزولون  �لفهم  عن  فهوؤلء  و�شرفها؟  وبلغتها  بقو�عدها 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱژ ]�لأعر�ف/ 46)[.
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ولي�ش من هوؤلء فريق �مل�شلحني �لذين ينت�شلون))) �إخو�نهم من وهد�تهم)2) 
�إىل �لحتاد، وي�شقونهم مباء �حلكمة ليّت�ِشُمو� بالف�شيلة، فتتمازج �أرو�حهم وتتعا�شق 
�شمائلهم، ويكرث فرحهم بكرثة �أ�شباههم و�أمثالهم، فتتز�وج عقولهم تز�وج �أ�شو�ت 
كمياتها،  وتكاثرت  كيفياتها  تنا�شبت  كلما  �إطر�بًا  تزد�د  مو�شيقاه،  يف  �ملو�شيقار 

ونزعنا ما يف �شدورهم من غل �إخو�نًا على �شرر متقابلني، �هـ.

ينت�شلون: يختطفون ب�شرعة. )م).  (((
وهد�تهم: جمع »َوْهدة«، وهي �ملكان �ملنخف�ش �أو �حلفرة. )م).  (2(





َهه �إليه �أحد �شبان �لقاز�ن يقول: �أََبَلَغ علماء  وهي عبارة عن �إجابة �شوؤ�ل وجَّ
�أم بقي لنا جمال للتفكري يف  �لنهاية فل نفكر نحن بعدهم،  �لإ�شلم �ملتقدمني 

�أمر �لدين؟ وهذ� �جلو�ب ن�شر يف ثلث مقالت تن�شيًطا للقر�ء وت�شهيًل للفهم.

�أيها �لعزيز، �شاألتني عن مبلغ ما و�شل �إليه علماوؤنا �ل�شابقون، وهل �شادو� 
�شروح �ملدنية، ومهدو� �شبلها و�أوفو� مبا عهد �إليهم من �لقيام مبا يكفل للأمة ثباتها 
ا، ومن يل باأن �أكون ذلك  ها ورو�حها، �شاألت من �أح�شنت به ظنًّ ودو�مها ويكلأ ُغُدوَّ
اتهم،  اتهم وَخِفيَّ ِلع على َجِليَّ �حلرب))) �خلبري �لعامل باأ�شر�رهم �ملحيط بعلومهم �ملُطَّ
روؤو�ش  لعظمته  طاأطاأت  مهيب  عظيم  موقف  يف  حكًما  �أقف  �أن  يل  كان  وما 
�لغرب،  يف  �حلكمة  و�أ�شاطني  �ل�شرق  حكماء  �أكابر  جلللته  وخ�شعت  �لروؤو�ش 
قوم يقول فيهم �شديو �لفرن�شي يف كتابه: »�إن هوؤلء �لأطباء �لعظام و�لفل�شفة 
�لكبار و�ملهند�شني �لأجلء و�لعلماء �لأعلم يف قارة �أوربا، �إمنا هم تلميذ علماء 
نات وحجج و��شحات جليات،  �لأندل�ش �مل�شلمني«، وبرهن على ذلك باآيات َبيِّ

�حلرب: �لعامل �ل�شالح. )م).  (((

 الف�صل ال�صابع 
الر�صالة القازانية
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ق�شم كتابه �أبو�بًا و�أبان فيه �أن كثرًي� من خمتعات �لأوربيني و�كت�شاف �ملكت�شفني 
كانت قب�شات من �أنو�رهم ونفحات من �أ�شر�رهم عرث عليها �لباحثون يف كتبهم 
بو� عن �أ�شر�رها وعرفو� �شرها ثم ترجموها فاأحرقوها و�أ�شندو� �لكت�شافات �إىل  فَنقَّ
�أنف�شهم، ولقد ف�شل ذلك تف�شيًل يف �لفلك و�لطبيعة و�لكيمياء، وذكر �أ�شماء 
�لفلك،  من  عجائب  �كت�شاف  َعْو�  �دَّ ع�شر  �لر�بع  �لقرن  نحو  يف  غربيني  �أنا�ش 
فدح�ش حججهم باأنه �إذ ذ�ك مل تكن �شروٌح للر�شد قائمات، ول بروج لبلوغ 

�أ�شباب �ل�شماء مبنيات يف عو��شم �ل�شرق.

�لأر�ش،  بهم  و�أ�شرقت  �لدنيا  بهم  فازد�نت  للنا�ش  �هلل  نور  كانو�  �أنا�ش 
فاأفا�شوه على غريهم من �لأمم �لغربية.

هذه م�شاألة دور�ن �لأر�ش حول �ل�شم�ش جتدها م�شطورة يف كتاب �ملو�قف، 
ا �إي�شاح وذكر �خللف �لقائم بني �ملذهب �لقدمي، وهو  وقد و�شحها �ل�شارح هناك �أَميَّ
دور�ن �لأر�ش �ملعلوم قبل �أربعة �آلف �شنة، وبني �ملذهب �حلديث، وهو ثبوتها يف 

�ملركز، ودور�ن �ل�شم�ش حولها، وهو مذهب بطليمو�ش قبل �مليلد.

�جلديد،  �ملذهب  هو  �ل�شم�ش  دور�ن  �إن  يقولون  �أ�شبحو�  �لنا�ش  �ألي�ش 
�ملو�قف،  تاأليف  �ملولود بعد  �لعامل �لأوربي �حلديث  �إىل كوبر نيكو�ش  وين�شبونه 

بل بعد �شرحه مبائة �شنة؟
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وهي  �حلديثة،  مذ�هبنا  هي  وتقول  هذ�،  مبثل  علينا  تفتخر  �أوربا  �ألي�شت 
كتب  ودور  �لأزهر  جدر�ن  حتت  �لفاأرة  تقر�شها  �مل�شلمني  كتب  يف  م�شطورة 

�لإ�شلم؟

يدعي  وغربًا  �شرًقا  �لبلد  و�شار يف  ع�شرنا،  �أوربا يف  علماء  من  عامل  جاء 
�خت�ع �لكتابة بالف�شة على �لزجاج، و�أعطته �حلكومة �مل�شرية قدًر� عظيًما من 
ي�شنعها  له)))  ُيوؤَْبُه  ل  رجًل  و�أر�نا  حكمائنا،  من  حكيم  �ليوم  ذلك  فقام  �ملال، 

باملري�ث عن �لأ�شاتذة �مل�شريني يف هذ� �لفن.

عليه  فا�شتعجم  �ملنحنيات،  ر�شم  يف  كتاب  على  با�شا  مبارك  علي  عرث 
طل�شمه،  حلل  يهتد  ومل  كنوزه،  لفتح  يوفق  فلم  عليه،  مع�شلته  و��شتغلقت 
و�أ�شكل �أمرها عليه، فا�شتعاره منه عامل فرن�شي فغاب ع�شر �شنني، و�أر�شل كتابًا 
فع�ّش  نف�شه  �إىل  �لخت�ع  ون�شب  تف�شيًل،  مف�شًل  �شخًما  �ملنحنيات  ر�شم  يف 

ط �ل�شرقيون«. �لبا�شا على يديه، و�ُشِقَط يف يده، وقال: »يا ح�شرتا على ما َفرَّ

فاأخربين  �مل�شت�شرقني،  ء علماء �لإنكليز  �أَِجلَّ �أ�شتاذ من  قابلني  منذ �شهر 
ا طار �شيته يف �لآفاق بالفل�شفة، �أقبل عليه �لغربيون �أميا �إقبال، و�أهم  �أن عاملًا �أملانيًّ
�أبحاثه �لتفريق بني �ملح�شو�شات و�ملعقولت، ثم قال: »ولقد عرثت على �أبحاثه 
يف �لف�شو�ش لبن �لعربي، و�شاأترجمها باللغة �لإنكليزية؛ ليطلع علماء �أوربا على 

ل يوؤبه له: ل يحتفل به حلقارته. )م).  (((
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�أَْلِوَية))) �لعلم �لتي كانت من�شورة على ربوع �ل�شرق قبل يوم تنف�ش �شبحه على 
�أوربا يف ليلها �لأليل)2) و�شللها �لقدمي«.

لعلك تعني بال�شوؤ�ل علماء �لدين كالأئمة �لأربعة - ر�شو�ن �هلل عليهم - 
َجى و�أنو�ر �لب�شائر و�شمو�ش �حلق يف �آفاق  فمن بعدهم �أولئك كانو� م�شابيح �لدُّ

�ل�شرق.

و�لطهارة  و�لنفا�ش  و�حلي�ش  �لعباد�ت،  علوم  ي�شتخرجون  قوم  يف  تقول  وما 
و�لنجا�شة و�حلج و�ل�شيام و�لزكاة و�لق�شايا و�لدعاوى و�ملري�ث و�أحكام �لزو�ج و�لطلق 
)5)وغريها من  و�للْقطة  و�لعارية)4)  و�لإجارة)3)  و�لوقف  و�لهبة  و�لبيع  و�لذبائح  و�ل�شيد 

مئات من �لأحاديث معدودة، و�آيات من �لقر�آن حمدودة ل تبلغ �ملائتني.

�لقيا�ش  �لفقه �لأربعة وهو  �أدلة   ��شتخرج دليًل من  �ل�شافعي  وها هو 
)كقيا�ش �لنبيذ على �خلمر يف �لتحرمي) من �آية و�حدة وهي قوله تعاىل: ژۅ 
من  و�إخافتهم  �لكفار  قوم  و�ردة يف حتذير  وهي  ]�حل�شر/ 2[،  ژ  ۉ ۉ 
َوِطي�ش  َحِمي  �إذ�  �لبو�ر  بهم  فيحل  وطعًنا  وخًز�  �ل�شمر  و�ملثقفات  �لهند  ظبات 
بدر  يوم  �خلزي يف  �أمثالهم عذ�ب  �أذ�قو�  �أن  بعد  �مل�شلمني،  وبني  بينهم  �حلرب 

�ألوية: جمع »ِلَو�ء«، وهو �لعلم و�ملق�شود حو��شر �لعامل �لإ�شلمي كبغد�د و�لقاهرة. )م).  (((
ليل �أليل: طويل �شديد، وهو �أ�شد ليايل �ل�شهر ظلمة. )م).  (2(

�لإجارة: مبادلة مال يف مقابل �ملنفعة. )م).  (3(
�لعارية: عقد مفاده �لنتفاع من �لعني على بقائها بل عو�ش. )م).  (4(

�للْقطة: �ل�شيء �لذي جتده ملقى فتاأخذه. )م).  (5(
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و�شقوهم كاأ�ش �ملوت �لزوؤ�م و�أ�شلوهم ناًر� حامية على قليب بدر، عجب عجاب 
نهاية لها يحكمها  �أقي�شة فقهية ل  �آية يف حتذير من حرب  �ل�شافعي من  يقتب�ش 
تهم. هذ� �ملثال �ل�شغري �شرييك باأجلى بيان  تهم وخا�شَّ يف �أحو�ل �مل�شلمني عامَّ
و�أو�شحه ما كان لهوؤلء �لعظماء من توقد �لذهن و�حلرية و�لإقد�م، وكرب �لعقل، 
ة، �أولئك ��شتفرغو� جمهودهم يف �شروريات �حلياة، ورتبو� �أحكامها مبا  وُبْعد �لِهمَّ

يطابق �أحو�ل �أزمنتهم و�أمكنتهم فاأح�شنو� �شنًعا و�أحكمو� و�شًعا.

على  �هلل  فر�ش  »ما  يقول:  جتده    �ل�شافعي  ر�شالة  �قر�أ  �لعزيز،  �أيها 
�مل�شلمني يف �لفقه �أكرث مما يعرفه �لعامة جيًل عن جيل وطبقة عن طبقة وجماعة 
يعرفه رجال من  كفاية  فر�ش  فهو  عليه  ز�د  ما  فاأما  �لنبوة.  زمن  �إىل  عن جماعة 
�لأمة؛ بحيث ي�شتطيعون كفاية �لأمة و�شمولها، و�إل عذبها �هلل مرتني و�أ�شلها 
نارين: ذل �حلياة و�شعري �ملمات«. ومل يفرق - رحمه �هلل - بني �لتبحر يف �لفقه 
�لإ�شلمي ويف غريه من علوم �حلياة من جميع �ل�شناعات كالطب و�لهند�شة وما 

نحتاج �إليه يف حياتنا.

�أيها �لعزيز، تنح�شر �أعمال �أولئك �لأئمة �لعظام يف �أمرين: خا�ش وعام. 
�أمور  وهي  مقامهم،  غريهم  يقم  مل  �إذ  �لفقه  فروع  تف�شيل  فذلك  �خلا�ش،  فاأما 

�شرورية كف�شل �خل�شومات و�لدعاوى و�ملري�ث و�لعباد�ت.
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و�أما �لعام، فاإنهم قالو� �إن عامة �لعلوم و�ل�شناعات �لتي يحتاج �إليها �لنا�ش 
و�أ�شعدهم  �أمزجتهم  �شاعدتهم  �أنا�ش  بها  يقوم  فرو�ش كفايات  �لدنيا  يف حياتهم 
��شتعد�دهم حلملها، ومل يفرقو� بني علم �لفقه وغريه، ففكت �لعقول من ُعُقلها، 
�لعلم  �شمو�ش  و�أ�شرقت  �حليوية،  �حلر�رة  و�نت�شرت  مرقدها،  من  �لأمة  ونه�شت 
على ربوع �لبلد، فظهر فيهم �أمثال �ملن�شور و�لر�شيد و�ملاأمون، وترجمو� �لكتب 
�ليونانية �إىل �لعربية، وقامت �حلركة �لفكرية، و�شارو� �شوًطا بعيًد� يف ميد�ن �حلياة 

و�ل�شعادة.

هم يف  ِجّل للكتاب، وح�شر علماء �لدين َهمَّ طويت تلك �لقرون كطي �ل�شِّ
فروع �لفقه وحدها، وق�شرو� هممهم على �لق�شايا �لفقهية، وجالو� فيها جولت، 
وحمي بينهم َوِطي�ش �جلد�ل يف ميد�ن �خللف، وت�شابقو� لأ�شولها وفروعها، ومل 
و�  َذمُّ �إذ  �إبالة؛  ْغًثًا))) على  �شِ ِبّلة، وو�شعو�  �لطني  ز�دو�  بل  �لتفاتة،  يعريو� غريها 

علماء �لطبيعة و�لفلك و�لفل�شفة.

وقد علمت �أنهم نظر�وؤهم يف قيامهم بركن من �أركان �حلياة و�شعيهم معهم 
�إىل رقي �لأمة و�شعادتها.

ولقد حملهم على ذلك �أمر�ن؛ �لأول: �أنهم ر�أو� �لأئمة �لعظام - ر�شو�ن 
نو� هذه �لأحكام باجتهادهم، ومل يفطنو� �أنهم �أوجبو�  �هلل عليهم  - هم �لذين َدوَّ
ْغًثًا على �إِبالة: مثل ير�د به تر�كم  �شغًثا: ما جمع وقب�ش عليه دفعة و�حدة من عيد�ن �أو ع�شب، وو�شعو� �شِ  (((

�مل�شائب و�مل�شكلت. )م).
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�لعلوم على �ل�شو�ء، ومل يفرقو� يف �لوجوب بني فروع �لطب و�لزر�عة وفروع �لفقه، 
تَّم، وتركو� �لنظر يف �لعلوم �لأخرى ل�شو�هم.  وقيامهم به وحدهم لأنه �أهم فتقدميه حُمَ
�لثاين: �أنهم �إذ ر�أو� تلك �لعلوم لي�ش فيها ��شتطالة على �لأقر�ن، ول تويل �لإد�ر�ت 
و� �لقائمني بها؛ فانق�شم �لنا�ش �إذ ذ�ك  �لق�شائية و�لأحكام �ل�شلطانية نبذوها، بل َذمُّ

فريقني، فريق للعلوم وفريق للدين.

ثم قامت طائفة من �لعلماء كال�شيخ �لغز�يل)))، ور�أو� �أن �ل�شلف �ل�شالح 
و� على فروع �لفقه و�شرفو� كثرًي� من  َخَلَف من بعدهم َخْلٌف �أ�شاعو� �لعلوم و�نكبُّ
�لنا�ش عن علوم �حلياة و�لعمر�ن و�لطبيعة و�لريا�شة و�لفلك و�لفل�شفة، وتعلمو� 
وها علوًما  �أن �لدين يطلبها كالفقه �شو�ء فاأخذو� يحملون �لنا�ش على قر�ءتها وعدُّ

دينية.

�ألف �لغز�يل كتابًا �شماه )�إحياء علوم �لدين) ومزج �لفقه كاحللل و�حلر�م 
و�ل�شماء  و�لأنهار  و�لأر�ش  و�ملاء  و�لهو�ء  كال�شحاب  �لإلهية  �حلكمة  بعجائب 
و�لنجوم و�ل�شم�ش و�لقمر وعجائبها ونو�مي�ش �لطبيعة وفل�شفة �ل�شوء و�شرح علم 

�لنف�ش.

 (6 وجعلها  �ل�شعاد�ت،  �أنو�ع  �لإحياء  من  �ل�شكر  كتاب  يف  �شرح  ولقد 
ق�شًما، و�أدخل فيها �لعلوم �أجمع، وترى �لغز�يل �أتى بعجب عجاب يف حكمه، 

�لمام �أبو حامد �لغز�يل. )م).  (((
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فتارة تر�ه يذم �لفل�شفة ويكفرهم و�أخرى يذم �لفقهاء ويرميهم بالق�شور و�جلهل، 
ثم �أ�شار يف كثري من كتبه �إىل �أنهم من �لعامة هم ورجال علم �لتوحيد.

ولقد فكرت يف ذلك كثرًي�، ففهمت �أن �لرجل ر�أى �مل�شلمني قد �أ�شربو� 
كر�هة �لعلوم مبا �أوحى �إليهم �أولئك �لعلماء �لقا�شرون، فاأنحى على �لفل�شفة يف 
تعاليمهم وكفرهم مو�فقة للعامة، ولكن يف نحو ثلث م�شائل ل غري، ثم رجع �إىل 
ا وتقريًعا))) ليطلق �لنا�ش من �أ�شرهم ويفك  �أولئك �لعلماء �لقا�شرين فاأو�شعهم ذمًّ

قيود تقليدهم.

وملا �أعلن ذلك عمد �إىل م�شائل �لفل�شفة فو�شعها يف قو�لب �إ�شلمية فت�ه 
ذكر يف باب �ل�شكر نو�مي�ش كثرية، ويف باب �لفكر عجائب �ل�شفة �لإلهية.

وتر�ه �قتب�ش �أقي�شة �ملنطق �لأربعة يف كتاب �لق�شطا�ش من �لقر�آن ��شتئنا�ًشا 
لقلوب عامة �مل�شلمني؛ حلوز هذه �لعلوم و�إخر�ًجا لهم من حظرية �جلمود على 
�أقو�ل �لعلماء �لر�شميني �لذين ��شتو� �ل�شللة بالهدى، فحرمو� �مل�شلمني �لعلوم 
و�أو�شح يف كتابه يف  �لقول،  بع�ش  وناق�شه يف  ر�شد  �بن  و�تبعه  �لعقلية و�حلكمة 
على  و�أنحى  �لكونية،  �لعلوم  معرفة  من  �لإ�شلم  علماء  على  يجب  ما  �لتوحيد 
�جلامدين �جلاهلني، و�أناخ بكلكله على طريقة تعليم �لتوحيد، و�أ�شار �إىل من بعده 
و� يف �كت�شابها ومعرفة �أ�شر�رها و�لت�شمري يف  �أن ميزجو� علوم �لكون بالدين ويِجدُّ

تقريًعا: تعنيًفا. )م).  (((
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ة فا�شت�شعبو� �لأمر  قَّ طلبها، ثم َخَلَف ِمْن َبْعِدِه َخْلٌف ر�أو� وعورة �لطريق وبعد �ل�شُّ
�ملر�شدين،  �أولئك  بكفر  �أتباعهم، فحكمو�  �أعني  ي�شغرو� يف  �أن  و�أوج�شو� خيفة 
ة يف �لغابرين كلما جاءهم عامل مبا ل تهوى �أنف�شهم من �جلمود  و�شارت تلك �ُشنَّ
�أن ت�شام  و�جلهل ��شتكربو� عليه �شًت� جلهلهم وحفًظا ملر�كزهم و�شونًا ملقاماتهم 
ب�شوء، ففريًقا كذبو� وفريًقا يقتلون. ولئن �شاألتهم مل نبذمت هذه �لعلوم؟ قالو� قلوبنا 

ُغْلف))) ويف �آذ�ننا َوْقر.

ولعمرك �إذ� كفر �لر�زي و�بن ر�شد و�لغز�يل و�أ�شر�بهم وهم �لذين طاأطاأت 
لهم روؤو�ش �ملا�شني و�لغابرين من �لعلماء، فلي�ش على وجه �لب�شيطة موؤمن.

هوؤلء  لهم:  قلت  و�إذ�  يعظمونهم عند ذكرهم،  �لعلماء  �أن  �لعجيب  ومن 
نو� �لعلوم �لتي يقروؤها �شغار �لتلميذ يف �ملد�ر�ش، و�أهل �أوربا يدر�شون علومهم  دوَّ
ون)2) �إليك روؤو�شهم، ويقولون: ما لنا ولهذ�؟ �إننا نقر�أ �لوجيز  يف مد�ر�شهم ُيْنِغ�شُ

و�لب�شيط للغز�يل وما عد�ه فلي�ش من �لدين يف �شيء.

ل  �ل�شوفية  زعانف  نرى  وجه،  من  �لعلماء  يبغ�شون  هوؤلء  نرى  وبينما 
�لعلم حجاب بينك وبني �هلل،  �أكابرهم ميرحون يف �لأر�ش بغري �حلق ويقولون: 
فاجعل �شورة �شيخك يف خيالك و�هلل من ور�ئها، و�إياك و�لعلوم. يقولون ذلك 
الني وينبذوهم نبذ  جَّ لئل ي�شت�شيء �لنا�ش باأنو�ر �ملعارف، فيفت�شح �أمر هوؤلء �لدَّ

غلف: مل تِع �لر�شد، كاأن على قلوبهم غلًفا. )م).  (((
كون. )م). ينغ�شون: يحرِّ  (2(
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�لنو�ة، فاأر�شل �هلل طائفة �أخرى ظاملة غ�شتهم بغا�شية من عذ�ب �لظلم فاأرهقت 
وت�شطنعهم  �ل�شوفية  زعانف  وتقرب  بالعلماء  تلقب  و�أخذت  و��شتعبدتها  �لأمة 
�آلت كهربائية حترك بهم �شوًر� من �لرجال و�أ�شباًحا من �جلهال يف م�شارح �حلياة 
�لثلث  تلك �حللقات  ��شتحكمت  فلما  و�ل�شيا�شة،  �حلياة  بهم ف�شوًل يف  ومتثل 
ة يف �لدهر خلًقا من بعد))) خلق يف ظلمات ثلث  �أَِجنَّ ونامت �لأمم �لإ�شلمية 
�شلط عليهم �شيوًل جارفة و�شو�عق حمرقة من �أمم �لإفرنة فاأذلوهم و��شتعبدوهم 

ق وتفرقو� �أَْيِدي �َشباأ. ومزقوهم كل مُمَزَّ

لفظ )بعد): �إ�شافة من طبعة مطبعة �للو�ء ) 326) هـ/ 908)م). )م).   (((



�أ�شاع �لإ�شلم ملك ظامل و�شويف طامع  �إذ� �خت�شرنا نقول:  �لعزيز،  �أيها 
دو� على جهالة �لأمة؛ لينالو� حظ �لريا�شة. وفقيه جاهل، �حتَّ

تباين  على  �لعلوم  بني  ى  �َشوَّ لر�أوه  �لقر�آن  �إىل  رجعو�  �أنهم  لو  وربك  �أََما 
ا  م�شاربها. لي�ش �لفقه تلك �لفروع �ملدونة: �أل �إمنا �لفقه هو �لفهم، فلي�ش خمت�شًّ

بنحو فروع �حلي�ش �لتي قد تبلغ �أربعة �آلف.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ژ  �حلي�ش:  يف  �لقائل  �ألي�ش 
ہ ہ ھھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
�أنزل  �لذي  بذ�ته  هو   ،]222 ]�لبقرة/  ژ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ژٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ  تعاىل:  قوله 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ ژ ]�لأنعام/ 95[؟ نعم هو �لذي مل ينزل �آية حي�ش �لن�شاء 
�ألي�ش  �لنبات وعجائبه بدون �شوؤ�ل،  نامو�ش  ، و�أنزل  �لنبي  �أن �شئل  �إل بعد 
ا وحجة لمعة على �أن هذه �لعلوم �لطبيعية �أوىل بالوجوب على  ذلك برهانًا قويًّ

 الف�صل الثامن
اأ�صاع الإ�صالم ملك ظامل, و�صويف طامع, وفقيه 

جاهل..اإلخ
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�لأمة من تلك �لفروع �لفقهية �لتي ي�شيب �لدهر ول ي�شاأل عنها �شائل؟ ل، بل 
�أ�شبحت كاأنها عبادة يتعبد بها �لنا�ش، وهم ل يعلمون ما بها ي�شنعون. 

ژ ۉ ې  فقال:  �ل�شوؤ�ل،  بعد  �إل  و�لقمار  �خلمر  عن  ُيِجب  مَلْ 
ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ژ ]�لبقرة/ 9)2[.

ولكنه �أنزل بيان عجائب �لليل وبد�ئع �ل�شبح و�إ�شر�ق �لآفاق، وبني بديعة 
من �لعجائب بل �شوؤ�ل، فقال: ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ ]�لأنعام/ 96[.

وهو �لذي مل يجبهم عن معاملة �ليتامى - وهي �أحرى بالعناية من غريها - �إل بعد 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ژٻ  فقال:  �ل�شوؤ�ل، 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]�لبقرة/ 220[، مع �أنه هو �لذي �أنزل بل �شوؤ�ل 
ة يف بطون �أمهاتها و�أركام �ل�شحاب،  بيان عجائب �لنجوم، وعجائب تكوين �لأَِجنَّ
و�أنه به �بتهجت �لأر�ش، و�أنبتت من كل زوج بهيج، عجيب �لإتقان، بديع �حلكم 
ل تف�شيًل عجًبا، ومل يكفه �لبيان حتى �أمر بالنظر يف �لثمر ون�شجه و�لنبات  ُمَف�شَّ

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژڄ  فقال:  وبد�ئعه، 
کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   . ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   . گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
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ھ)))ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ)2)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ ]�لأنعام/ 97 - 99[.

فت�ه ذكر �لنجوم وهديها، و�لنفو�ش �لب�شرية وخلقها، و�ل�شحاب و�أمطارها، 
وجناتها،  و�لأعناب  وِقْنَو�نَها،  و�لنخيل  و�أنو�عها،  و�لأثمار  وبهجتها،  و�لنبات 
�لأثمار  يف  بالنظر  و�أمرنا  �أثمارها،  وتباين  �أور�قها،  وت�شاكل  ان،  مَّ و�لرُّ و�لزيتون 

ون�شجها.

وجعل معرفة هذه خا�شة بالعلماء و�لفقهاء و�ملوؤمنني، �أنزل �هلل ذلك وقر�أه 
�لنبي بل �شوؤ�ل من �أحد، وما ذلك �إل لأن هذ� من علوم �لدين و�إن نبذه من ل 

يعلمون.

وهل �لذي يقول يف �لكتاب: ژڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ.  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 
 ]28  -  27 ]فاطر/  ۈژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
�لَيِقَقات)3)،  و�لبي�ش  �لقانيات،  �حلمر  و�ألو�نها  و�جلبال  و�لثمر�ت  �ملاء  يذكر 

ۅ  ۋ  ژۋ  يقول:  ثم  و�لأنعام،  �لدو�ّب  وهكذ�  ات)4)،  �ملُْدَلِهمَّ و�ل�شود 
�أولئك  �أحد، وجعل  �أنزل هذ� بل �شوؤ�ل من  ]فاطر/ 28[.  ۅ ۉ ۉژ 

طب، وهو من �لنخل كالعنقود من �لعنب. )م). �لقنو�ن: �لِعْذق مبا فيه من �لرُّ  (((
ينعه: وقت قطافه. )م).  (2(

�لَيِقَقات: �شديدة �لبيا�ش. )م).  (3(

�ملدلهمات: كثيفة �ل�شو�د. )م).  (4(
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ثم  هذ�  يرى  �لذي  ذ�  من  فيهم،  �خل�شية  وح�شر  �لعلماء،  هم  هذ�  �ملفكرين يف 
ي�شك يف �أن �لذين يعلمون هذه �لعلوم �أعز مقاًما و�أرفع جاًها و�أعظم قربًا عند �هلل 
وم�شاألة  و�لنفا�ش،  �حلي�ش  ودقائق  �مل�شكل،  �خلنثى  م�شائل  �لعمر يف  �أ�شاع  ممن 

نْي وغر�ئب �لنجا�شة؟ �خُلفَّ

�هلل  �آتاه  مما  زوجته  على  ينفق  �لو�لد  �أن  �أعلَمَنا  �لذي  �ألي�ش  �لعزيز،  �أيها 
حولني كاملني �إذ� �أر�د �إمتام مدة �إر�شاع طفله بقوله: ژھ  ھ  ھ   
ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ       ۇ    ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ېژ ]�لبقرة/ 233[ �ألي�ش هو نف�شه 
�لكو�كب  �أد�ر  و�أنه  نر�ه؟  �لذي ل  �لأثري  �ل�شماو�ت رفعت على  �أن  �أبان  �لذي 
حمكًما،  تدبرًي�  ودبَّره  عجيًبا  تف�شيًل  �لعامل  هذ�  ل  وف�شَّ و�لقمر،  و�ل�شم�ش 
و�أجرى  �جلبال،  فيها  وثبت  وَدَحاها)))  ها  فَمدَّ �لأر�ش  عن  �ل�شماو�ت  فف�شل 
�لهو�ء  من  باملُلقحات  و�ألقحها  و�إناًثا،  ذكر�نًا  فف�شلها  �لثمر�ت،  ع  ونوَّ �لأنهار، 
و�حل�شر�ت، وجعل يف �لأر�ش مناطق خمتلفات متجاور�ت، وحقوًل خمتلفات، 
وزرًعا ونخيًل تنوعت �أثمارها و�ألو�نها وطعومها ورو�ئحها مع �حتاد �ملاء و�لهو�ء، �أبان 

ژ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  ذلك كله يف قوله: 
ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ.  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڱ.  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ 

دحاها: ب�شطها. )م).  (((
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ہ  ہ   ((( ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۆ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 

 ۆ ژ ]�لرعد/ 2 - 4[.

ا و��شًحا يف قوله: ژىئ ی ی ی ی  هو �لذي �أبان �إلقاح �لنبات جليًّ
]�لرعد/ 3[،  ژک ک ک  کگ ژ  وقوله:  ]�لذ�ريات/ 49[،  جئ حئ ژ 

وقوله: ژڈ ڈ ژ ژ ]�حلجر/ 22[.

و�خللع  �لطلق  �لدين: من  �أحكام  ت�شاألني عن  �أخالك  �إين  �لعزيز،  �أيها 
و�لنفقة و�لعدة، وما �شاكل ذلك مما قد يتخذه بع�ش �لعلماء حرفة يحتفونها، �إين 

�أنبئك عن ذلك.

�أنبئ �ل�شبان �أن قوًما من �لعلماء ي�شتم�شكون مبذهب من �ملذ�هب �أو ر�أي 
ناًر� حامية.  �أرهقو� �لنا�ش عذ�بًا وحرًجا و�شيًقا و�أ�شلوهم  عامل من �لعلماء، ولو 
وتركها،  ا  يًّ َق�شِ مكانًا  �لزوج  منها  �نتبذ  وقد  �ملر�أة  بعينه  ينظر  �لفقهاء  بع�ش  ترى 
ل هو يطعمها ول هو يدعها تاأكل من �أر�ش �هلل وتتزوج من َيُعوُلها، ويرى كثرًي� 
ي�شاألنهم  �لنا�ش  ليتكففن  �حلياة  دياجري)2)  يف  يخبطن  يذرونهن  �لأزو�ج  من 
�لقوت �إحلاًفا ويثبتون �لأع�شار عند ذلك �لقا�شي، ثم ل يطلق عليه، فيقال له: 
ا غري هذ� �ملذهب؟ يجيبك هذ� قول  وَهلَّ �تخذت معها �شبيًل و�شلكت بها َفجًّ

ْنو«، وهو ف�شيلة متفرعة مع غريها من �أ�شل �شجرة و�حدة. )م). نو�ن: جمع »�شِ �شِ  (((
�لدياجري: جمع »�لديجور«، وهو �لظلم. )م).  (2(
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�أبي حنيفة �لنعمان، وهو مذهب �ل�شلطان. فاإن قيل له: وهل قلدت �ل�شلطان وقد 
�شلك برعيته �أح�شن م�شلك، و�تبع �أبعد �ملذ�هب و�أندرها و�أغربها ت�شهيًل على 
�لنا�ش، فلم يزّج بنف�شه يف �شيق مذهب و�حد من �لأربعة، بل جاوز ذلك وقلد 

�شو�ها؟ �أفل ي�شعك ما و�شع خليفة �مل�شلمني، فيقول لك: ژڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺژ ]�ملائدة/ 04)[ كان ل يتجاوز ذلك ويذر �لن�شاء ي�شرقن ويزنني ويقتلن 
على  ليح�شل  عمًد�  بحقها  و��شتخفاًفا  بها  ��شتهز�ًء  �لأمة  �أذقان  حتت  �أولدهن 
ا ويكون �أهون عليه �أن  ا �أو مالكيًّ من�شب يف يديه ول ي�شرك معه يف �حلكم �شافعيًّ

يكون �حلكم بقانون �لرومان �أو �آر�ء نابليون؟

فاأما مذ�هب �لإ�شلم فلن يجيزها طمًعا و�شرًها و��شتكباًر�، حر�م عليكم �أن 
ت�شمتو� على هذ� �لعار، �إن هي �إل غفلة، و�أّي غفلة؟ هذ� �خللق ورثه �لقوم كابًر� 

عن كابر، جيًل عن جيل.

�أيها �لعزيز، �أير�شي ذلك �لذي �أنزل يف �لكتاب نامو�ش �لتقي يف �حلياة 
و�شرب له �لأمثال، فجعله كالزبد يعلو �ملاء �إذ� �شقى �لأر�ش و�أغرقها؟ وهكذ� زبد 
�آخر يطفو على ما يطبخه �لنا�ش يف قدورهم وما يعلو �ملعادن عند تذويبها ثم تطبخ 
تلك �لأزباد و�لرغو�ت �لتي �أ�شبهها �لباطل ويبقى ما ي�شلح �لنا�ش من ماء تنمو 
به �لزروع، وطبيخ ت�شمن به �لأبد�ن، وجو�هر وحلي و�شناعات كيماوية تتحلى 

بها �ل�شدور و�لروؤو�ش، وت�شلح بها �أحو�ل �حلياة.
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے  قوله:  يف  و�لباطل  �حلق  مثل  �شرب  هكذ� 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې 
ژہ ہ.  يقل:  �أمل  ]�لرعد/ 7)[،  ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی یژ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇژ ]�لزمر/ 7) - 8)[؟

هذ� نامو�ش �لرقي يف هذه �حلياة �لذي �فتخر به علينا �لإفرجن، وهو يف كتابنا 
ونحن عنه غافلون، ورمبا َتَغنَّى به �ملتغنون يف �لقر�آن، ثم �إذ� �أيقظتهم �إىل �لعمل 
�هلل  وهل  عليه،  نحن  ما  ح�شبنا  وقالو�:  و�أعر�شو�،  و�  تولَّ موجبه  على  و�ل�شري  به 
�لذي يقول: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ ]�لبقرة/ 286[، يكلف �لنا�ش 
�أن يخ�شعو� لعامل يرهقهم ذلة ويغ�شاهم ب�شو�ظ من نار ونحا�ش من جهل، فاإذ� 

غ�شب قال: »�أيها �لثقلن ل تنت�شر�«.

تطيعوهم  ل  وجوهكم،  �أقيمو�  روؤو�شكم،  �رفعو�  لل�شبان  قل  �لعزيز،  �أيها 
�حلل  وذوي  �لذكر  �أهل  ��شاألو�  �إ�شلًحا،  �أمتكم  رجال  و��شاألو�  �أنتم،  و�هتدو� 
وي�شنو�  �لإ�شر�ر،  �أوجه  ويذرو�  �لإ�شلح،  وجوه  يبا�شرو�  �أن  �لأمة  من  و�لعقد 
�شنًنا تكفل للنا�ش �لعدل وت�شملهم بالرحمة، ويطبقوها على �آر�ء تو�فقها من �آر�ء 
ا كانو� من �ملذ�هب �لأربعة �أو غريهم، يفعلون هذ� ما د�مت �لأمة يف  �مل�شلمني �أيًّ
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�شكرتها، وما فتئت يف جهالتها فاإنهم يخلدون �إىل �آر�ء �لقدماء، يطمئنون ملا �أو�شى 
به �لعظماء.

فاأما �إذ� ��شتنارو� بعد هذ� �جليل فلتكن �آر�ء رجال �لأمة وعظمائها وحكمائها 
�ملو�فقة للكتاب و�ل�شنة، هي �لآر�ء �لإجماعية، ويكون حجتهم جديدة »ل جتتمع 
�أمتي على �شللة«، ول يظن �أن ما �رتاآه مليني من علماء �لأمة يف �ألف وثلثمائة 
�شنة ل ي�شع �لنا�ش يف دينهم ودنياهم، كل، فلقد �شا�شو� �لنا�ش باآر�ء و�أحكام لها 
علئق بالزمان و�ملكان و�لكتاب، ول يقفنكم عن �لرقي �أولئك �جلامدون �لذين 

يطببون �لنا�ش �أجمعني بدو�ء و�حد ويطعمونهم جميًعا طعاًما و�حًد�.

�أيها �لعزيز، �إن �مل�شتقبل لل�شبيبة، فل َتتَّكلو� �إل على �أنف�شكم ژ  ۓ    ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ ]�لأنعام/ )5)[، �أل تذرو� �لإ�شلح �تباًعا 

لفقيه متع�شب، ول تكونو� للطب تاركني، وللهند�شة نا�شني، وعن �لعلوم �لكونية 
معر�شني، ول تكونو� عياًل على �لأمم �لغربية، بل ��شعو� �شعيهم و�قرءو� علومهم 

و�شريو� معهم ب�شلم ووفاق، وتذكرو� قوله تعاىل: ژۆ ۆ ۈ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 

ى ى ائ ژ ]�ملائدة/ 82[.

ول  خربه  فتبينو�  و�جلهل  �خلذلن  بنباأ  فا�شق  جاءكم  لئن  �لعزيز،  �أيها 
ول  للإ�شلم،  ل  لقوته  �لتع�شب  فاإمنا  متع�شب،  فقيه  �هلل  �شبيل  عن  ي�شدنكم 
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يرهقنكم  ول  للمعارف،  وبغ�شهم  للعلوم  �ل�شوفية  �شناآن  يجرمنكم 
�لأمر�ء باجلهل، �بتغو� �لو�شيلة للمعايل بالعلوم، ولئن �تبعتم �أكرث من يف 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  �لأر�ش لي�شلنكم عن �شبيل �لعل و�ل�شرف ژ
نعام/ 6))[. ژ ]�لأ ائ  ائ

�أمري وعامل و�شويف  و�أحبو� كل  �لعلوم،  رئي�ش ل يعني على  �بغ�شو� كل 
يحثكم على جمار�ة �لغربيني.

�لأمم  قدوة  تكونو�  �أن  نرجو  �شطرناه،  ما  فوق  منكم  لرنجو  �إنا  �لعزيز،  �أيها 
�أجمعني فما بالنا �أ�شبحنا �أذنابًا عاجزين، ويف �أخريات �لأمم قا�شرين، ويف فيايف 

�جلهالت تائهني، وعن �شبيل �لإ�شلح معر�شني.





 الف�سل التا�سع
يف احلث على ا�ستعمال ما عملته اأيدينا

اأيها العزيز، ليكن كل َقُدوم ومن�شار واإبرة وبخار وحرارة وكهرباء مما عملت 
اأيدينا، ومتى اأعوزتنا الأيام اإىل اإبرة اأو مدفع مما عمل �شوانا فذلك اإثم كبري على 

امل�شلمني نعذب به مرتني مرة يف احلياة واأخرى يف املمات.

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژڎ  الكتاب:  يف  قال  الذي  األي�س 
ک ک ))) ک ک گ گ گژ ]احلج/ 27[، هو الذي يقول: ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ ]الروم/ 42[، فاأوجب على 
يف  احلج  اأوجب  كما  و�شيا�شاتها،  وخرابها  وعمرانها  الأمم  اأحوال  ينظر  اأن  فريق 

ميقاته على امل�شتطيع؟

اأتدري ملاذا ترك النا�س الأول واأدوا الثاين؟ لأن احلج �شهل معروف. اأما 
والعلوم  و�شرفها،  والأموال  وفهمها،  اللغات  اإىل  اأحوجه  فما  الأر�س  يف  ال�شري 
وجمعها وذلك اأ�شعب الأمور واأ�شق على اجلمهور، فا�شتحب النا�س العمى على 

�شامر: جمل اأو ناقة قليلة اللحم. )م).  (((
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الهدى، والراحة مع الذلة، وذل ال�شتعباد مع التخلف، وطبع على القلوب فهم 
ل يفقهون.

�شبيل  عن  النا�س  و�شدوا  اأهواءهم،  فاتبعوا  كثري،  قلوب  على  طم�س 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ژې  فقال:  الكتاب،  بهذا  �شرح  الإ�شالح، 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ىئژ ]احلج/ 46[.

عن  والتخلف  الك�شل  على  والتوبيخ  والذم  التقريع  من  الآية  هذه  ويف 
ال�شري يف الأر�س ما يدلك على ما ذكرناه.

معدوم،  اإميانهم  باأن  �شرح  بل  بالعمى  التوبيخ  بذلك  يكتف  مل  وتراه 
گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ژڈ  فقال: 
ڳ  ژ  فقال:  الدنيا،  يف  بالعذاب  هدد  ثم   ،](0( ]يون�س/  ڳژ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
 ]يون�س/ 02)[، وقد اأكد ذلك الإنذار والتهديد بقوله: ژہ  ہژ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆ ۈ ۈژ ]الأنعام/ 65[. نعم ذاق امل�شلمون اأنهم تفرقوا �شيًعا، ومتزقوا 

ژ ۇ ۇ ۆ  اأجياًل طواًل، وهو قوله:  طرائق، وتفرقوا خرائق، واقتتلوا 



يف احلث على ا�ضتعمال ما عملته اأيدينا
393393

وا ملوك  ۆ ۈ ۈژ و�شلط عليهم اأخ�س املماليك واأحقر ال�شعاليك، فاأذلُّ
العبا�شيني والدول الإ�شالمية كاملماليك الربية والبحرية.

وهل ينظر امل�شلمون اليوم اإل اإنذار العذاب من ال�شماء الذي ن�س عليه 
م�شروًحا  وذكر  و�شوًحا،  اأ�شد  وتراه  ۓژ؟  ے  ے  ھ  ھ  ژھ  بقوله: 

ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ   : قوله  يف 
ڦ )))ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)2)ڃ ڃژ ]�شباأ/ 9[، ويف وقوله 

ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]الطور/ 44[.

اأتدري ما ذلك الك�شف املركوم والعذاب املوعود؟ تلك املطاود )البالونات) 
تعدها  اجلهنمية  الآلت  وتلك  املك�شيمية،  واملدافع  اجلوية،  والأ�شاطني  الهوائية 
ت املرائر)3)، واأمطرت ال�شماء مطًرا  الآن الأمم الغربية، فاإذا وقعت الواقعة، وان�شقَّ
اإمياُنها  ني)4)، وتنزلت ال�شواعق على الغافلني، فعند ذلك ل ينفع نف�ًشا  من �ِشجِّ
من امل�شلمني اإل الذين اآمنوا ونظروا وعلموا وجاروا الغربيني، اأولئك هم الناجون 
من ذلك العذاب الواقع ژۓ ۓ ڭ ڭ. ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]الطور/ 7 - 8[، على 
اأولئك امل�شلمني الذين ل ينظرون ول يفكرون ول يعتربون بالأندل�س وهالكهم 
وخراب ديارهم واأهل اأمريكة وعذابهم وفنائهم، فاإىل متى اأيها النا�س اأنتم �شاهون؟

بهم يف الأر�س. )م). نخ�شف بهم الأر�س: ُنَغيِّ  (((
ِك�َشًفا: قطًعا. )م).  (2(

املرائر: اجلبال الطويلة الدقيقة املنعطفة يف تداخلها. )م).  (3(
ني: واٍد يف جهنم. )م). �شجِّ  (4(
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ة الكربى و�شاهدمت  اأنذركم �شيحة فاجعة وحروبًا واقعة، فاإذا جاءت الطامَّ
وزجمرت)))  البارود  من  ال�شواعق  واأر�شلت  واجلنود،  باملدافع  مركوًما  �شحابًا 
يف  واقع  فاأول  ور�شا�ًشا،  ودمدًما)2)  وحديًدا  حجارة  ال�شماء  واأمطرت  الرعود، 
العذاب هم اجلاهلون، ولن ينجو من هولها اإل العاملون الذين ي�شلحون يف الأر�س 
اأُتقنت  اإذا  اإل  ذلك  يكون  ولن  الهواء،  يف  ح�شونًا  لهم  واتخذوا  يعقلون،  وهم 
ال�شناعات، وُقرئت الريا�شات، وُفهمت الطبيعيات، وُعلمت النوامي�س، وُدر�شت 

ال�شيا�شات، و�شرمت اأمة كالأمم.

ذلك  لأعلم  اإين  فواهلل  ت�شيعوها،  اأن  واإياكم  فافقهوها  لكم  ن�شيحة  هذه 
يقيًنا، وكاأين بالطيارات جتري يف ال�شماء كال�شحاب والدول ت�شطدم يف الهواء 
اأ�شاطيلها وتقتتل على بالد الإ�شالم جيو�شها، وامل�شلمون ينظرون ول يتكلمون 
اإل من يعقلون منهم ويعملون، فانظروا لأنف�شكم قبل اأن ياأتي ذلك اليوم امل�شئوم 
لعلكم تتخذون لكم مع القوم �شبياًل، واأنذرهم يوم ت�شطفُّ املراكب الهوائية وهي 
تقرتب من ال�شحاب، هناك تنزل ال�شواعق وتهطل احلجارة و�شاآبيب)3) �شاآبيب 
تدّك ال�شروح وته�شم البيوت وتدهور الق�شور، يوم متور)4) ال�شماء موًرا باجليو�س 
هذا  والغرب،  ال�شرق  النا�س يف  يغ�شى  ُمِبني  بُدَخان  ال�شماء  تاأتي  يوم  احلربية، 

عذاب األيم ربنا اك�شف العذاب اإنا موؤمنون.
زجمرت: اأحدثت �شخًبا. )م).  (((

دمدًما: هالًكا. )م).  (2(
�شاآبيب: جمع »�شوؤبوب«، وهو دفعة من املطر. )م).  (3(

متور: ت�شطرب. )م).  (4(
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اأيها العزيز، اأنذر امل�شلمني ال�شيحة العظمى والبط�شة الكربى ژ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ژ ]امللك/ 7)[.

الأ�شاطيل  تلك  من  فوقهم  من  النا�س  يغ�شى  الدخان  زمان  ذا  ها  هو 
الهوائية التي تعدها الدول ملحاربة الأمم اجلاهلة ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑژ]ي�س/ 7[، ول يعلمون تلك النوامي�س العجيبة املده�شة، تلك ال�شواعق 

تنزلت على النا�س لتنت�شلهم من مراب�س جهلهم اإعالء عر�س العلم واحلكمة.

اأنذر اهلل النا�س وحذرهم ثم هو يعد لهم الأ�شاطيل الهوائية ترميهم بحجارة 
گ  ک  ک  ژک  ماأكول)2)  كع�شف  يكونوا  حتى  �شجيل)))  من 

گ ژ ]القمر/ 36[.

ولعل فريًقا يقولون: اإمنا ُوِعدنا هذا يوم القيامة، ونحن الآن يف الدنيا. نقول: 
على ِر�ْشِلكم، فما من �شورة يف الآخرة والقيامة الكربى اإل ولها اأخت نظريتها يف 
ٴۇژ]الإ�شراء/  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ژڭ  الدنيا: 
امل�شلمون وارتطموا يف وهدتهم وزلوا من حالق)3)؟  مِلَ تدهور  �شاألتهم  72[، ولئن 
ليقولن الفقهاء: اإنهم عا�شون جمرمون لي�شوا على ال�شراط ال�شوي. ولئن �شاألتهم 

يل: حجر من طني حمروق يف نار جهنم. )م). �ِشجِّ  (((
كع�شف ماأكول: كورق اأُخذ ما فيه من احلب وبقي هو ل حب فيه. )م).  (2(

زلُّوا من حالق: هلكوا. )م).  (3(
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وكلها  والأزلم،  والأن�شاب  واملي�شر  واخلمر  الزنا  هي  لأجابوك:  املعا�شي  عدوا 
ا. رج�س من عمل ال�شيطان، والغيبة والنميمة وهلم جرًّ

يجيبونك بهذا اجلواب الأبرت الناق�س، ويذرون الذنوب الكربى واملعا�شي 
واملوبقات العظمى وهي �شحائب اجلهل املركومة، تغ�شى عقولهم وحتجب النور 
فرو�س  ي�شمونها  التي  تلك  بجهل  ودخان  نار  من  غا�شية  عليهم  وتر�شل  عنهم 

كفايات.

 العلوم كلها فرو�س كفايات كما قدمنا.

ة وطول ال�شفر ووعورة الطريق وم�شقته، فاأعر�شوا عنها وتولوا  قَّ راأوا ُبْعَد ال�شُّ
فقد  �شيًئا  ترك  من  الرتوك.  وهي  اأ�شهلها،  اإل  املعا�شي  من  للنا�س  يذكروا  ومل 
فاأعر�س  اأمر �شهل  اأ�شهل ترك اخلمر والقمار والأ�شنام، الرتك  عا�س بغريه، وما 

عن ال�شيء يعر�س عنك.

فاأما العلوم فلن ُتنال اإل مب�شقة و�شهر وتعب اأمد العمر، فكانت الكلفة فيها اأ�شق، 
والعمل اأ�شعب، والفكر فيها اأدق، واحليلة جللبها اأغم�س، والقيام عليها اأدوم واأعظم؛ لذلك 
هربوا منها ومل يحوموا حولها. وقالوا للنا�س: ما اأهلك امل�شلمني اإل تلك املعا�شي املعلومة 

ا مما ذكروا به من فرو�س الكفايات، ومل يذكروهم بنحو قوله تعاىل: ژٿ ٿ  ون�شوا َحظًّ
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ ]�شباأ/ 9[.... اآلية، ژوئ 

ژې ې ې ې ى ى ائ  ]ف�شلت/ 53[،  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ 



يف احلث على ا�ضتعمال ما عملته اأيدينا
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ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ]يون�س/ 39[،  ائ ەئەئ وئ ژ 
ڄژ ]الأنعام/ 48)[، هكذا كان حتى قرعت القارعة وان�شقت املرائر واأحيط بنا 

واأ�شبحنا م�شغة الأفواه.

ه خطابي واأدعوكم للعلم والعمل، فقد بزغت �شم�س  اأيها العزيز، اإليكم اأَُوجِّ
فاأب�شروا  معقودة،  اجليل  بهذا  فالآمال  بالإقبال،  الأمور  بوادر  وب�شرت  الإ�شالح 
بالنجاح وتذكروا قوله تعاىل: ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ ]حممد/ 7[.





وهلعت من  منفرًدا،  اْرَتْعَت من احلجرة  مِلَ  بني،  اأي  ابنه:  الأ�شتاذ  �شاأل 
العزلة وخفت من الظلمة كما اأخربت بذلك؟ اأي ُبَنّي، مِمَّ تخاف وماذا حتذر؟

اأزيائها  اأفرق من العفاريت، واأخاف من اجلاّن واأهلع من  اإمنا  الغالم: اإين 
واأ�شكالها و�شورها املزعجات يف ظلمات الليل، اأولئك يفتكون بالإن�شان ويقتلون 

الرجال وُيهلكون الأطفال.

الأ�شتاذ: اأي بني، ما ذلك اإل خيال ووهم و�شالل، اجلن ل نراهم ومل ي�شاأ 
اهلل اأن ُي�َشلِّط علينا جنوًدا ل ِقَبل لنا بهم ومل نر وجوههم. اهلل اأكرم اأن يظهر للب�شر 
العجائز  اأ�شاطري وخرافات  اإل  اإن هي  راأفة.  ول  بال رحمة  يح�شدهم ح�شًدا  ما 

والعاجزين.

الغالم: اإذن كيف اأ�شمع �شوًتا ي�شبه �شوتي، واأنا �شاعد يف درجات املنزل 
و�شالمل الغرفات، اأو منحدر يف درجات اأ�شفل الدار.

 الف�سل العا�سر 
 الِبَدع وال�سالالت

ة بني اأ�ستاذ وابنه ال�سغري حمادثة ُمِهمَّ
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لعمري لقد �شمعت عجًبا؛ ناديت اأختي ف�شمعت �شوًتا ك�شوتي، األي�س 
ذلك فعل اجلان ومناداة ال�شياطني وكالم العفاريت؟

الأ�شتاذ: اإمنا ذلك ال�شدى.

البن: ل اأدري ما ال�شدى؟

من  يٍّ  جُلِّ بحر  يف  جميًعا  الأر�س  على  وما  الإن�شان  اإن  بني،  يا  الأ�شتاذ: 
الهواء واجلميع فيه غارقون. نحن يف الهواء كال�شمك يف ماء البحر منه تنف�شنا وبه 

حياتنا، األ�شت تتنف�س؟ قال: نعم.

يكون  ومنه  اأج�شامنا،  يف  يدخل  الهواء  من  جزء  النف�س  هذا  الأ�شتاذ: 
ج املاء؟ الكالم، اأتعرف متوَّ

البن: نعم يا والدي، واإين لأذكر اإذ �شافرت اإىل القرية، واأخذت اأحرك 
وت�شعف على  تقوى  ُعْرًفا)))  مر�شالت  متتابعات  اأمواًجا  ي�شنع  وهو  بيدي،  املاء 
مة الفيل�شوف �شبن�شر  مقدار حركات يدي يف املاء )هنا تذكر الأ�شتاذ ما قاله العالَّ
من اأن األعيب الأطفال واإيقادهم النار ونحوها كلها اكت�شاف للحقائق ونظر يف 

املوجودات وتعلم من الطبيعة)، وتذكر قوله تعاىل: ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋۋ ژ ]الروم/ 30[.

مر�شالت ُعْرًفا: مر�شالت يف تتابع. )م).  (((



ة بني اأ�ضتاذ وابنه ال�ضغري الِبَدع وال�ضاللت, حمادثة ُمِهمَّ
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قال الأ�شتاذ: اأي بني، هكذا حركات الل�شان وما حوله يف الأفواه حتدث 
اأمواًجا متتابعات متنا�شقات مر�شالت يف الهواء؛ فت�شطّك باحليطان، وت�شطدم 
قليل  بيت  وكل  والدهاليز)))،  الغرفات  اأجزاء  وتالقي  احلجرات،  يف  بالأركان 
املنافذ في�شبه ال�شوت احلادث من ذلك التالقي ال�شوت الأول، وهذا هو املعرب 

عنه بال�شدى.

الغالم: يا اأبِت، اإذن ما للنا�س ل يفتئون يذكرون العفاريت ول يقولون كما 
ا من اأبناء جرياننا خربين اأن عفريتني ذوي راأ�شني طالت اأعناقهما  نقول؟ اإن �شبيًّ

ت �شعورهما واأخاف منظرهما قد برزا يف املنزل وفعال الأعاجيب. وا�شودَّ

الأ�شتاذ: هوؤلء يا بني هم اجلهالء الذين مل يثقفهم التعليم ومل تهذبهم 
ء يهلعون من ح�شرات الأر�س وُيهرعون من  الرتبية، اأولئك يعي�شون جاهلني اأذلَّ

ون من الفاأرة ويولُّون الأدبار من الأرانب. َخ�َشا�شها)2) ويفرُّ

اإىل  الظلمات  نعلمهم حتى يكونوا ذوي عقول لنخرجهم من  واأنا ومثلي 
النور، ونبعثهم من اأجداث اجلاهلني ونح�شرهم يف ُزْمَرة العاملني.

يا بني، اإين كنت واأنا طفل اأتلقف مثل هذه ال�شاللت من اأفواه اجلاهلني، 
واأرويها من اأولئك اخلاملني الغافلني، فما زلت يف غفلة من ال�شاهني، ويف جهالة 

الدهاليز: جمع »الدهليز«، وهو املدخل بني الباب والدار. )م).  (((
َخ�َشا�س الأر�س: ح�شراتها. )م).  (2(
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بقيت  ولكن  عنه،  فاأقلعت  �شالل  ذلك  اأن  العلم  يف  قراأت  حتى  الالهني  مع 
من  ال�شيئة  تلك  جذور  اأقتلع  فاأخذت  ال�شبي،  جهالة  اآثار  من  ة  بقيَّ النف�س  يف 
ا، وقد اأرخى عليَّ الليل �شدوله، وك�شاين  اأ�شولها فانتبذت من اأهلي مكانًا ق�شيًّ
بجانب  امل�شجد  بجيو�س من ظالمه حتى دخلت  واأحاطني  ُخَلًعا من جالبيبه، 
نف�شي  لأعلم  الأوهام  واأ�شاور  الظالم  اأ�شامر  ووقفت  مغت�شله  اأت  وتبوَّ القرية، 
ف�شلية ال�شجاعة وخلق الكمال فبقيت هناك ُزَلًفا))) من الليل، وملا اأن غربت جنمة 
امل�شاء كررت راجًعا وعدت ملثل هذه الليلة الثانية، وهكذا حتى ثبت قلبي على 
ال�شجاعة ومترن على الإقدام وتعلم اجلراأة، وقويت عزميتي، ولقد كان الرجل من 
اأهل قريتنا يجتاز امل�شجد فيح�س بي فيهلع فرًقا ويجزع خوًفا، ويقول األ اإن هذا 

هو العفريت.

اأهكذا كانوا يظنون؟  اأغرق فيه، وقال:  هنالك تب�شم ال�شبي �شاحًكا ثم 
قاتل اهلل اجلهالة. كنت اأخاف من كل ما اأ�شمع يف الظالم كفاأرة بيوت الأدب. 

اأما الآن فلن اأخاف اأبًدا.

ثم انتقل الغالم من خيال اإىل �شور حقيقية اأُْلِب�شت ثوب اخليال اأو خيال 
اأُْلِب�س ثوب احلقيقة واخرتع له الوهم ما هج�س بباله وذكر معلمه باملدر�شة، وقد 
اأن�شب به اأظفاره. فقال: قد كنت ومعلمي يوجعني �شربًا ويوؤملني ب�شياط اأمتنى اأن 

ُزَلًفا: جمع: »ُزْلفة«، وهي ال�شاعات الأوىل من الليل. )م).  (((



ة بني اأ�ضتاذ وابنه ال�ضغري الِبَدع وال�ضاللت, حمادثة ُمِهمَّ
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اأقلب اإىل ع�شفور لعلي اأفلت من بني يديه فاأطري واأجنو من العذاب الأليم، �شمع 
الأ�شتاذ ذلك فاغتمَّ وعلم اأن وح�شية التعليم ل تزال �شاربة اأطنابها بالبالد ُمِنيَخة 
بكلكلها مميتة للعواطف قاتلة لل�شبيان، واأن هناك عالقة بني الهلع من العفاريت 
ووهم اخلوف من فزع الع�شى و�شرب ال�شياط، واأن ت�شور ال�شاب نف�شه اأن يكون 

ع�شفوًرا خيال كما تخيل اجلان يف الأذهان.

بني  امل�شابهة  لعالقة  الأ�شرحة  �شيوخ  حديث  اإىل  الغالم  انتقل  هنالك 
الطرفني، فقال: يا اأبي، اأراأيت هوؤلء ال�شيوخ يف برازخهم؟ اأََو لي�س النا�س يرونهم؟ 
اأنا ل ريب عندي يف ذلك، فقد روى النا�س واأبناء الزقاق اأحاديث �شحاًحا عن 

�شيخ هذا ال�شريح )العمري)، وقد �شاهدوه ونفعهم واأ�شرَّ اأقواًما ع�شوه.

الأ�شتاذ: يا بني، هوؤلء كانوا قوًما مثلنا وامتازوا بال�شالح والعلم وتقوى اهلل 
والعبادة ونفع النا�س فاأحبوهم، فلما اختطفتهم املنون واأدخلوا يف قبورهم انق�شم 
النا�س فيهم فريقني: عاملني وجاهلني، فاأما العاملون فاأخذوا يزورونهم اعتباًرا مبوتهم 
وتذكاًرا لطريقهم واهتداًء بهديهم و�شرًيا على منوالهم؛ ليكونوا عظماء يف الأمة 
نافعني للنا�س مثلهم حتى يحبهم النا�س ويرجعوا اإىل ربهم ويفوزوا بلقائه فيدخلهم 
جنته كما اأدخل اأولئك الأولياء ال�شاحلني وال�شيوخ املقبورين الغابرين يف دهر 

الدهارير.
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واأما اجلاهلون فقد �شلوا ال�شبيل، واتخذوا من املوت حياة وا�شتقوا من القرب 
موا يف الأجداث اأمالًكا اأو اأربابًا، ونادوهم بالغياث يف الأجداث اأولئك  طبيًبا وتوهَّ

هم اجلاهلون. يا بني، انظر بعقلك وتاأمل بفكرك اإذا كانوا ينفعون اأو ي�شرون.

بال  وما  املدار�س،  اإىل  ويروحون  يغدون  ال�شبيان  بال  وما  نتعلم  بالنا  فما 
الزارع يزرع واحلا�شد يح�شد؟ اأراأيت اإن �شح ذلك، اأمل يكن الأجدر بالنا�س اأن 
ا))) خا�شعني ثم يطلبوا منها  وا لها ِجِثيًّ ي�شطفوا حول تلك الربازخ خا�شعني وَيِخرُّ
ة  ِبتني)2)؟ فاإذا راأيت هوؤلء فقل لهم �شلوا ربكم وافعلوا ما توؤمرون، �ُشنَّ الغوث ُمْ

اهلل يف خلقه علم وعمل واعتماد عليه بالقلوب.

ا اإنه ملن اأعجب العجب اأن تلج تلك الأ�شرحَة  هناك تب�شم الغالم وقال: َحقًّ
من رمدت عنُي ابنتها اأو اأُ�شيب ابُنها بعرج ثم ت�شاأل ال�شفاء، اأفال ي�شاألون اهلل وهو 

ر الطبيب وخلقه لهذه الأمرا�س؟ اهـ. الذي �َشخَّ

ا ينبح،  ا الكلب يحر�س املنازل وَيْخِفر البيوت ما دام حيًّ ا حقًّ يا والدي، حقًّ
فاإذا اختطفته املنون واأذيق احلتف فكيف حتر�س البيوت عظام نَِخَرات واأو�شال 
الأموات الأحياء  يخفر  كيف  اأم  قات،  مفرَّ واأح�شاء  عات  مقطَّ وجلود  قات   ممزَّ

ا: جاثني على ركبهم من �شدة الأهوال. )م). ِجِثيًّ  (((
ِبتني: خا�شعني. )م). ُمْ  (2(



ة بني اأ�ضتاذ وابنه ال�ضغري الِبَدع وال�ضاللت, حمادثة ُمِهمَّ
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ڦ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ژٺ    
 ڦ ژ ]فاطر/ 22[ اهـ.

ال�شورة  اإل  عليه  يزد  ومل  ومعناه،  الرتتيب  بهذا  حقيقي  احلديث  هذا 
اللفظية.





واأمات  عواطفهم  قتل  مبا  خ�شو�ًشا  وامل�شلمون  عموًما  ال�شرقيون  مني 
وجدانهم واأهلك حرثهم واأباد ن�شلهم. ذلك اأن قادتهم طاملا غ�شوا على اأب�شارهم 
فهم ل يب�شرون طاملا اأو�شعوا خاللهم يبغونهم الفتنة، واتخذ �شيوخهم الأولون 
من الباطنية رموًزا ابتدعوها واأ�شكاًل اتبعوها وبدًعا ا�شتحدثوها، فاتبعها املروؤو�شون 

ف�شربوا على اآذانهم يف كهف اجلهالة �شنني ثم جاءهم ما كانوا يوعدون.

نهاية  الفاطمية يف  اإذا جاء  قوم، حتى  قوٌم عن  الإ�شالميَة  اخلالفَة  ف  تلقَّ
وحية وولوا وجوه القوم �شطر خالفتهم،  القرن الثالث اتخذوا �شعارهم ال�شلطة الرُّ
يعرف  ال�شر )ل  ونداوؤهم يف  العمل)،  الآذان )حي على خري  نداوؤهم يف  وكان 
العلوم اإل اإمام مع�شوم احتجب عن الأنظار واأدركته الب�شائر، والنا�س اأجمعون 
وا اأنف�شهم �َشَدنَة العلوم وخزنة اجلنان وباب الرحمات  دونه جاهلون)، اأولئك اأعدُّ
اإذا �شمعنا ما ا�شتحدثه احلاكم باأمر  ومناط الأحكام واأرباب ال�شرائع، فال غرابة 
اهلل الفاطمي يف م�شر من الفتك والقتل والتحرمي والتحليل والت�شليل والإفك 
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على اهلل، والنا�س حول ق�شره م�شت�شرخون وبه عائذون)))، وله َواِلُهون، وعلى رحمته 
املوهومة ُمتَِّكلون. قفى على اآثارهم اأقوام و�شعوا رموًزا واأ�شاطري وقالوا للنا�س هي اأ�شرار 
لع عليها اأقوام اأمثالكم واأخذوا ي�شتخرجون العلوم من جمل الآيات، كقول  ل يطَّ
]غافر/5)[.  ژ  ژۈ ٴۇ ۋ ۋ  تعاىل:  قوله  يف  )رفيع)  لفظة  قائلهم 
جمل لفظ رفيع يبلغ 360، وهي الدرجات التي تقطعها ال�شم�س يف الفلك اأعني 
دائرة منطقة فلك الربوج، وهكذا كل دائرة �شماوية وحمل الدرجات على درجات 
الفلك، واهلل يعلم والعاملون اأن معنى ذلك اأن اهلل رفيع القدر �شامي املنزلة تقد�س 
عن املادة وات�شف باأجمل ال�شفات واأبهاها، وكقول قائلهم: اإن جمل لفظ حممد 
يجعل امليم امل�شددة مبيمني بح�شب التلفظ به يبلغ 32)، وهو عدد حروف الفاحتة 
ل فيها على اللفظ دون اخلط واأراهم يرجعون جميع العلوم اإىل  اللفظية: اأي التي ُيَعوَّ
ال�شتنباط من النقطة حتت الباء من ب�شم اهلل الرحمن الرحيم، ولقد راأيت كتابًا مع 
دروي�س فيه مائة ف�شل، كل ف�شل م�شتمل على خلق من الأخالق اأو ف�شيلة من 
الف�شائل و�شعه وا�شعه كاأنه ا�شتخرج من النقطة حتت الباء يف ب�شم اهلل، ول حاجة 
لالإ�شارة اإىل اأن ذلك م�شروح يف كتب اأخرى مف�شل فيها اأجمل تف�شيل معلوم بني 

اأهل العلم.

العلم  واأهل  املجاورون  يعلمه  ذلك  هذا  يا  امل�شكني:  املقلد  لذلك  قلت 
اأ�شرار  من  هو  ول  الغابرين  ب�شيوخك  ا  خا�شًّ ولي�س  املدار�س،  تالميذ  وبع�س 

عائذون: لجئون. )م).  (((
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لون، َفَعَب�س))) وَب�َشر)2)، ثم اأدبر وقال: هذه  املا�شني، واإمنا هي علوم عرفها املح�شِّ
اأ�شرار غام�شة، واإمنا يعرفها الواحد بعد الواحد.

قارن بني هذا وبني تعاليم امل�شريني القدماء جتدهم َحَذْوا حذوهم اإل قلياًل، 
ذلك  �شرى  ولقد  قا�شرون،  اأنهم  واأوهمهم  بالقوة  النا�س  خذ  العامة:  والقاعدة 
بل  الواحد،  بعد  الواحد  اإل  اهلل  يعرف  ل  الإ�شارات:  يف  فقال  �شينا،  ابن  اإىل 
والأوتاد  والأجناب  الأقطاب  م�شاألة  اإن  ولعمري  الإحياء،  يف  الغزايل  عنه  نقلها 
وقطب الغوث اأركان الأندية الفاطمية ال�شرية وجمعية اأهل الباطن ل تزال تطن 
فيه  ويفهمون  يكررونها  اجلاهلة  الطبقات  بني  ى  معمَّ لغًزا  واأ�شبحت  الآذان  يف 
العزائم  ماتت  والأوهام،  ال�شاللت  بتلك  ال�شاحرون  امل�شيطرون  لهم  يوحيه  ما 
تنذرهم فهم ل يفهمون، ذلك  اأم مل  اأاأنذرتهم  الب�شائر و�شواء عليهم  وطم�شت 

نوع من ال�شحر و�شرب من الت�شليل وباب من التملك والقهر.

اأمة من الأمم املتمدينة، بل ذلك تنومي مغناطي�شي  َت�ْشَلم منه  اأنه مل  على 
لالأمم كتنومي الأفراد، ولكن تنومي الأمة يحتاج اإىل عناء وعمل وزمر كثرية ومكر 

عظيم ينوم الرجل الرجل والأمة الأمة.

ب وجهه. )م). م، قطَّ عب�س: جتهَّ  (((
ب�شر: اأظهر العبو�س، نظر بكراهة �شديدة. )م).  (2(
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اللغات الأجنبية

اتهم ورموزهم باأقل  ولي�س تغرير الباطنية واإرهاب �شيوخهم وغرائبهم وترمنُّ
اإ�شالًل واإدها�ًشا مما ت�شعه الأمم الفاحتة من العقبات لالأمم املقهورة بهم، يقولون: 
اأيها النا�س ل تقرءوا العلوم اإل بلغتنا ثم ل يلقنونهم اإل قلياًل من العلم مع حفظ 
اإل  لها  ولي�س  مقام،  دياركم  يف  العلوم  لهذه  لي�س  يقولون:  ثم  لغتهم،  قامو�س 
اأولئك هم �شاداتكم خلقهم اهلل  اأقطاب الوجود وخزنة الأ�شرار وحملة العر�س، 
للجهل،  وخلقتم  للعلم  خلقوا  للعبادة،  وخلقتم  للقيادة  خلقوا  بفطرهم.  لذلك 
واأنتم  عليكم  امللوك  فهم  ال�شعادة،  ولهم  ال�شادة  هم  للذل،  وخلقتم  للعز  خلقوا 
العبيد اإىل القيامة، فاإذا اختلط املحكومون املقهورون ب�شواهم وعرف غ�س الفاحتني 
ومكر امل�شيطرين، ثم قالوا ل�شاداتهم: اأفي�شوا علينا من ماء العلم اأو مما رزقكم اهلل 
ّي، ناداهم اأولئك  من ال�شناعات اأو خلونا و�شاأننا نخرت لنا طريًقا يف بحر احلياة اللُّجِّ
ال�شادات اإن اهلل حرم العلوم وال�شناعات على ال�شالني ول�شيما ال�شرقيني، ثم 
اإنا  فرعون  بعزة جربوت  وقالوا  روؤو�شهم  �شيوفهم على  رفعوا  القول  ينجع  اإذا مل 

لنحن الغالبون.

و�شعرهم  و�شعرائهم  واأبطالهم  اأ�شالفهم  تاريخ  املقهورين  القاهرون  يذكر 
وتاريخ لغتهم ووقائعهم وجمال بالدهم وف�شل قومهم، عجًبا عجًبا يا قوم اإن احلياة 

�شالل يف �شالل ويف ظني اأن رجال اأغلب الأمم جهال.
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ما للنا�س ل يفقهون؟ ما للقوم ل يعقلون؟ اأُّف لالأغنياء، اأُّف للفقراء، اأُّف 
للكتاب اأنى يوؤفكون؟!

بناء  هم))) على  �ُشحِّ الأغنياء على  �شيعذب  مبني،  نذير  لكم  اإين  قوم،  يا 
بون مرتني: مرة يف الدنيا بالعذاب واخلزي يف احلياة وموت اأ�شمائهم  الكليات، يعذَّ
من التاريخ، ومرة يف الآخرة فتكوى باأموالهم جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال 
 .]35 ]التوبة/  ڻژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ژڱ  لهم: 
وندامة  ح�شرة  اأيديهم  ون  يع�شُّ الربزخ  دار  يف  الأحزان  باأمل  �شمائرهم  تكوى 
ون يف احلياة الدنيا ويف الآخرة، �شيعذب  بون بنار تطلع على اأفئدتهم، به َيِخرُّ يعذَّ
امرئ  كل  عندهم،  مبا  بخلوا  اإذا  وال�شعراء  بالعلوم  والأغنياء  بالأموال،  الأغنياء 
املال  يا قوم م�شئول على مقدار ما منحه اهلل من  مبا ك�شب رهني)2)، كل منكم 
واحلكمة: اأنذركم �شاعقة اأهل اأمريكا الأ�شليني �شاعقة الأمم البائدة، اأزف الوقت 

فا�شتمعوا. اإذا ات�شم بال�شح الأغنياء، وكتم العلم العلماء اأ�شرع اإىل الأمة الفناء.

التلميذ ابن الأ�شتاذ، فاإن هو مل يعرف بعُد اأ�شالَفه وتاريخ رجاله وعظمة 
ملوكه واآداب قومه، فمن اأين يتخذ له قوًما اأو يبني له جمًدا.

�شحهم: بخلهم. )م).  (((
رهني: ماأخوذ بال�شيء. )م).  (2(
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هذه ن�شيحتي لكم يا قوم وما اأ�شاألكم عليه من اأجر اإن اأجري اإل على رب 
العاملني، فاتقوا اهلل واأطيعون، ول تطيعوا اأمر امل�شرفني، الذين يف�شدون يف الأر�س 

ول ي�شلحون.



هذا كتاب من املوؤلف اإىل �شديق له من الإنكليز كتبه باللغة الإنكليزية 
ثم نقله اإىل العربية، وقد راأينا من املفيد ن�شره لنتفاع الناطقني بال�شاد من حكمه 

الباهرة، قال �شديقي الفا�شل:

اإنه اأُلقي اإيّل منك كتاب كرمي، ف�شكرت لك ملا بذلت من العناية يف حتيتي 
وما اأبديت من احلكمة يف حتريره، ووددت لو يتاح يل �شعة الوقت، وقرور العني، 
فاأ�شرح ما اأجمل �شديقي من احلكمة، وما اأبدع من املعاين؛ اإذ قال: املرء ي�شعى 
يف احلياة ويجّد يف طالب العلم ل�شد َعَوزه، وحت�شيل قوته، وجلب لبا�شه حتى اإذا 
ما ق�شى اأََرَبه))) واأ�شبع بطنه وك�شى جلده، اأخذ ي�شتهيم بالعلوم ِلَذاتها ويخطبها 
اتها ويعلمها النا�س على حبها، فرتاه بال�ِشعر هائًما وباملو�شيقى مغرًما وبالفنون  ِلَلذَّ
ليتعرف  قراأها  من  ومنهم  حبها،  يف  زاد  ِطالِبها  يف  اأَْوَغل  وكلما  ُموَلًعا،  اجلميلة 
َطَفنْيَ  بها اإلهه ل هواه، وكلما ازداد علًما ازداد من ربه قربًا حتى ي�شري من املُ�شْ

الأخيار.

اأََرَبه: حاجته. )م).  (((

 الف�سل الثاين ع�سر
كتاب من امل�ؤلف اإىل �سديق له من االإنكليز
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ما  ملو�شح  واإين  مقالك،  وم�شمون  خطابك  فحوى  من  فهمته  ما  هذا 
اأدجمتموه بع�س الإي�شاح مع تبيان وا�شتح�شان منط مغاير بع�س املغايرة فاأقول:

الإن�ضان والعلم

عجًبا لالإن�شان واأطواره، وغرائب اأحواله! ي�شتلذ الأعاجيب ويفرح بال�شور 
والتماثيل، حتى اإن الفتاة يف قرى الفالحني لت�شور التماثيل من طني، وتتخذها 

�شلوة الالعبني وقوة املرتا�شني.

اأنكم بهذه الألعيب مولعون؟ ليقولن  ولئن �شاألت العامة ما ال�شبب يف 
)هذا ما فطر عليه الإن�شان)، ولكنك اإن �شاألت اأكابر احلكماء ومديري املدار�س 
املوجودات،  ومتاثيل  املخلوقات،  اأن �شور  ال�شبب. ذلك  واملدر�شني �شرحوا لك 
وهياكل احليوان، واأ�شكال النباتات درو�س التالميذ، هنا يعرف الإن�شان احلكمة 

يف ولوع النا�شئني بال�شور والتماثيل.

اآن�س  الدر�س  دخل  فاإذا  جذل)))،  بها  وهو  بالكرة  يلعب  طفاًل  ترى  ورمبا 
كرة �شورت العامل كله، فما كان لعب ال�شبي اأ�شحى علًما يف ال�شباب وعقاًل 
يف الكرب، ورمبا ترى ابن املكاري )احلمار) يجري وهو يجر وراءه حباًل قد �شد فيه 

َجِذل: َفِرح. )م).  (((
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حلقة جتري كاأنها عجلة وهو بها فرح، حتى اإذا كرب كانت العجلة املفروح بها عربة 
يعي�س منها، فتبارك ربنا الذي اأعطى كل �شيء خلقه ثم هدى.

جذب  من  يعجبون  وال�شبيان  النا�س  عامة  اأن  ذلك  اآخر،  مثل  وهنا 
ويتخذونها  الألعيب،  لتلك  وي�شحكون  للحديد،  واملغناطي�س  للتنب  الكهرمان 
ُهزًوا ولعًبا ي�شحكون منها وهم �شاهون، ولئن �شاألتهم عن ال�شبب لقالوا هذا ما 
وح الإن�شانية العامة يف هذا النوع، املبدعة من  وجدنا عليه نوع الإن�شان ولكن الرُّ
اإليها هذا ال�شر، ففرح به عموم ال�شبيان وعامة  احلكمة الإلهية هي التي اأوحي 
َطَفنْيَ من احلكماء، فكان  العلماء واملُ�شْ اأكابر  الوحي  ب�شرائر  اجلاهلني، واخت�س 
الوحي الفطري الإلهي اإليهم اأن امزجوا املغناطي�س بالكهرباء ودعوهما يتمددان 
يف الأ�شالك، ت�شتعينوا بهما على الكالم يف اآلة التليفون، ولئن نطقت هذه الآلة 
لقالت »اأنطقنا اهلل الذي اأنطق كل �شيء«، فتعجب معي يا اأخي من هذا الإن�شان 
اته العقلية و�شهواته اجل�شمية، فهو اأبًدا ما  العجيب اأمره البعيد َغْوُره. ت�شابقت َلذَّ
بني ملك وبهيم ونعيم وجحيم وحياة املالئكة وال�شياطني وامللوك واحلدادين، واإن 
الإن�شان ليحار اأيهما عليه اأغلب، حرمت الديانات ال�شماوية تتبع خطوات ال�شيطان 
بتعاطي ال�شهوات، واأباحت اللذات العقلية، بل جعلتها اأهم ال�شعادات اإىل اآخر 
ما قالوا، ولكن اأ�شبحت بع�س اأممها خا�شعني اأمام عبيد ال�شهوات اجل�شمية من 
اجل�شمية، ومل  اللذائذ  احلا�شرة  املدنية  واأباحت  النارية،  بالأ�شلحة  القاهرة  الأمم 
يفرق كثري من النا�س فيها بني الإن�شانية واحليوانية، فها نحن اأولء نرى اأكرثهن 
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ترًفا وف�شوًقا اأقربهن فناء واأ�شرعهن انتقا�ًشا كمثل بع�س دول اأوربا الذين تناق�س 
ن�شلهم، وبع�س البوذيني اإذ تناهى الأولون يف �شهوات الأج�شام، واأفرط الآخرون 
يف �شعادات الأرواح، فاأخذ ي�شرع الفناء يف الأولني وا�شتعد لأن ُيدا�س بالأقدام 
وما  والروحية،  اجل�شمية  ال�شهوات  يف  الإفراط  يف  التناهي  من  وهذا  الآخرون، 
و�شعها اهلل يف نفو�س النا�س اإل لت�شوقهم اإىل احلكمة والف�شيلة والداأب يف طالب 

احلكمة بالعقل، فال اآخر ل�شوق الإن�شان للعلوم كما ل اآخر لها.

واجلاهل من يظن نف�شه اأعلم العاملني، يحدد الطفل الأر�س باآفاقها املنظورة، 
والرجل الكبري يعتقد اأن الدنيا اأو�شع دائرًة واأرحب ف�شاًء من الأر�س. هكذا ترى 
اجلاهل يحدد العامل باأوهامه ويتخذ من معلوماته لها حدوًدا، واأكابر احلكماء ل 
ما  اأن  ويعتقدون  لوا،  َح�شَّ فيما  بالتق�شري  ا ويعرتفون  لها حدًّ نفو�شهم  يجدون يف 

تركوه اأكرث مما اأخذوه.

اإن فيما ن�شاهد من املح�شو�شات لعربة للمعقولت. نرى ال�شائحني ير�شمون 
يف �شريهم �شباًل يف اجلبال والأَْوِدية، ويخرتقون الآفاق ت�شهياًل ملن بعدهم واإن مل 
يفقهوه، ومتهيًدا للجيل املقبل واإن كانوا ل ي�شعرون، كما كان الآباء لنا ميهدون، 
اأفال يجّد الذين اأوتوا ن�شيًبا من العلم ليمهدوا ال�شبيل لأبناء اجليل املقبل كما 

لون لنا يفعلون. كان الأوَّ
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َلَعْمِري َلْلُعَلَماء اأجدر بالعمل، واأحرى باملنهج الأَْقَوم وال�شبيل الأبلج)))، 
والعلماء فريقان: فريق بالعلم يرتزقون، واآخرون به َوِلُعون وله َواِلُهون وبه َجِذلون، 
الرافعون لالأمم  واإمنا املوروث هم الآخرون، وهم  اإن الأولني ل يورثون،  ولعمرك، 
املجددون ملجدها ال�شابقون خلريها. فويل لأمة قل ن�شيبها منهم، والويل ثم الويل 

لأمة عدمتهم.

مبثل ال�شيخ الغزايل وابن �شينا يف الأمة العربية واإ�شحق نيوتن و�شبن�شر يف 
الأمة الإنكليزية، �شادت الأمتان ومل يعلمهما اإل الَفْرَقَدان)2).

الأبلج: الوا�شح. )م).  (((
الفرقدان: جنمان ُيهتدى بهما، وي�شرب بهما املثل يف البعد وعلو الرفعة. )م).  (2(





صديقي الفاضل:

ا خارج القاهرة؛ لأريح  ملا اأن فرغت من ر�شالتي ال�شالفة انتبذت مكانًا ق�شيًّ
النف�س من عنائها، ولأزور �شديًقا حميًما، فق�شدته فاألفيته يف حديقته، فجل�شنا 
والن�شيم  ظليل  والظل  وارفات  واأوراق  ن�شرات  وغ�شون  رات  َخ�شِ اأ�شجار  بني 
يف  الغ�شون  بني  يبدو  الربتقال  ثمر  وترى  اخلرب  وطاب  ال�شمر  حال  وقد  عليل، 
اإ�شراق بهيج، ثم راأيت جالل الأفق مدى الب�شر ميتد اإىل م�شارق الأر�س ومغاربها 
و�شمالها وجنوبها، عجًبا! اأنا اأرى ن�شف الكرة الأر�شية، اأرى ن�شف املعمورة، لقد 
ن�شيت اأن ما نراه من الأفق يحدد الكرة بق�شمني مت�شاويني تقريًبا. ما اأو�شع الأفق 
وما اأ�شيق العني اأن تراه فكاأين اأراه ول اأراه: كم من حقل مبوء يف طي كتابه، 
وكم من قرية وبلدة واأمة وقارة ونهر وواد وبحر ِمْلح اأَُجاج))) و�شهل وجبل، كل 
هذا مندمج فيما يحيط به ب�شري الآن. ما اأ�شعف ب�شر الإن�شان وما اأكرث احِلَكم 
املودعة يف عجائب الدنيا! ومن ذا الذي يقدر اأن ي�شوغها يف قالب التعبري، ومن 

ِمْلح اأَُجاج: �شديد امللوحة. )م).  (((

 الف�سل الثالث ع�سر 
 احلقائق يف احلدائق

العامل كتاب ال يقروؤه اإال امل�ستب�سرون
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ذا الذي يح�شرها يف �شطور التحرير. بينما اأنا هائم يف هذه الأعاجيب مغرم بهذا 
الأفق الرهيب اإذا �شديقي �شاحب احلديقة يقول: لقد راأيت عجًبا يف حديقتنا، 
راأيت ح�شرة اأبي دقيق ذات األوان بي�س وحمر و�شفر متلف األوانها ُم�َشاِكلَة ملا 
تعي�س بينه من الأزهار وما يقيتها من الأنوار، لحظت ذلك يف اأماكن فيها، فكان 

الزهر الأبي�س ي�شكنه البي�س والأحمر احلمر، فتبارك اهلل اأح�شن اخلالقني.

فقلت: مهما بحث الإن�شان ودقق فلن ي�شل له من العلم اإل قليل، ومل 
بالرباهني  اة  امل�شمَّ الغائبة  الأجوبة  مثل هذا  الإجابة عن  يتجاوز يف  ولن  يتجاوز 
)، كاأن يقال هكذا خلقت ح�شرة اأبي دقيق م�شاكلة  ة: اأي التي يقال فيها )لأنَّ الأَنِّيَّ
ملا حولها لتنجو من كيد عدو يفاجئها فتختبئ يف اأزهارها فال مي�شها املغريات عليها 
ب�شوء، ولو اختلفت الألوان لكانت مع الهالكني كما يرى يف الآ�شاد امل�شاكالت 
زرقة  مل�شاكلة  اخل�شر  ال�شمك  �شيد  وطيور  لغاباتها،  امل�شابهات  والنمور  جلبالها، 
اأمواج البحر؛ لئال يهرب منها ال�شمك املطلوب �شيده. مبثل هذا يجيب الإن�شان 
املح�شور علمه يف دائرة �شيقة من املعرفة، كم حيوان يف هذا ال�شاأن رقيق اجلثة 
�شغري اخللقة، ل تراه عيوننا لدقته، وعجز اأب�شارنا عن روؤيته، ولئن راأيناه لأعجزنا 
و�شفه فلم نَْفَقه ظاهر خلقته، ف�شاًل عن باطن حكمته، فما اأ�شعف الإن�شان، لننظر 
يف الأفق كم حوى يف دائرته من ملوقات ل تراها، وما نراه فلن ن�شل منه اإل ملا 

ظهر من �شورته، فاملعرفة اإجمالية.
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و�شلوا يف  ما  فلعمرك  الكون  مظاهر  ال�شعراء  وو�شف  العلماء  اأَلَّف  ولئن 
و�شف دقائقه وتبيان حكمه اإىل غاية اأكرث مما و�شل الب�شر، وهو ي�شاهد هذا الأفق 
وهو ما عرف اإل النزر الي�شري، فما يراه العلماء بب�شائرهم ن�شبته اإىل ما هو غائب 
عنها كن�شبة ما اأخفي عن الأب�شار يف دائرة هذا الف�شاء ملا ا�شتو�شح عند الب�شر 

وو�شح للنظر.

 اأيها الإن�شان، انظر وتفكر وتاأمل، انظر واكتب، واإياك اأن تكتب اأو تتكلم 
بال نظر وفكر.

وا�شطفاه  احليوان  على  له  وف�شَّ له  وَجمَّ ره  وَّ و�شَ الإن�شان  خلق    اهلل 
ليكلمه، َمن الإن�شان حتى يكلم اهلل؟ َمن الإن�شان وهو من الطبيعة ُخلِق واهلل 
ال�شعيف  مع  مناله،  البعيد  مكانه  العايل  الأجّل  يتكلم  كيف  عنها؟  �س  ُمَقدَّ
ورجال  واحلكماء  والإلهام  بالوحي  فالأنبياء  الإن�شان،  اهلل  َكلَّم  داره؟  ال�شحيق 
الأمم واملجددون ملجدها بهذه املخلوقات الطبيعية، اهلل كلمنا بها، رتب العنا�شر 
كاحلروف الأبجدية، ورمبا جاوزت ال�شبعني، فهي اأكرث اللغات حروًفا، ثم جمعها 
كما جنمع نحن احلروف يف هواء الفم، وركب منها الأ�شجار والأثمار والأزهار كما 
نركب نحن الكلمات، ولعمري لن يعقل هذه الكلمات اإل العلماء ولن يفقهها 
اإل احلكماء، ثم نظرتها اأب�شارنا فانتزعت �شورها واحتوت ظاللها احلدقة كاخلزانة 
تها، تر�شمها بغري زجاج مو�شوع ول ذاك  املظلمة تر�شم �شور الأ�شياء على �َشَبِكيَّ
تبقى  ا  حقيقيًّ ر�شًما  ال�شورة  تر�شم  العني  ال�شورة،  يظهر  الذي  الف�شي  ال�شائل 
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فيها، نعم تبقى ثابتة ثباًتا يف اخليال اأدوم من ثبات ال�شور يف اأوراقها، نتذكرها بعد 
حني بل عند املوت تخزن ال�شور يف اخليال ثم يجعلها العقل اأفكاًرا واآراء وحكًما 

وعلوًما ويحولها الل�شان كلمات فالقلم حروًفا و�شطوًرا.

اأ�شله،  من  من�شوخ  بيديك  املكتوب  املقروء  كتابك  هذا  الإن�شان،  اأيها 
من�شوخ اأربع مرات، فما هو اإل ظل نور انعك�س اأربع مرات يف العني ويف العقل 

ويف الل�شان ويف الكتاب.

ولعمرك ما قراأ قارئ يف كتاب اإل غي�ًشا من في�س))) مظاهر ال�شنع املوجودة 
احلقائق  اإىل  ن�شبتها  يف  تبلغ  لن  الوجود  �شفحات  يف  املن�شورة  احلكم  واأعالم 
املنظورة مقدار ن�شبة �شورة ال�شم�س املنظورة يف املاء اإىل قر�شها يف ال�شماء، من مل 

مُّ الُبْكم الذين ل يعقلون. ينظر لها يف هذه احلكم املودعة، فهم ال�شُّ

اأما الناظرون فيها فاأولئك هم احلكماء والعلماء ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉې ژ ]فاطر/ 28[، وهم َلَعْمُرك ال�شابقون ال�شابقون باخلريات لأممهم الرافعون 

دون ملجدها. لها املجدِّ

وغادرت  وتوارت  باحلجاب  الغزالة  احتجبت  حتى  قويل  من  فرغت  وما 
ال�شحاب وقد اأقبلت جيو�س الظالم ولب�شت ال�شماء حلة زرقاء �شافية الأدمي)2)، 

َغْي�ًشا من في�س: قليل من كثري. )م).  (((
اأدمي ال�شماء: الظاهر منها. )م).  (2(
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اة بال�شفق، ذهبية الطراز ت�شوق  زة بال�شحاب، ُمَو�شَّ عة بجواهر الدراري، ُمَطرَّ ُمَر�شَّ
الناظر، وتبهر العاقل. فنظر �شاحبي نظرة يف النجوم، فقال: األي�س لك اأن تنظر 
من  باملرء  يعلو  فيها  فكًرا  اإن  عجاب؟  عجب  من  فيهن  وما  وال�شحاب  النجوم 
َدَرَكات))) اجلاهلني اإىل درجات احلكماء العاملني. فقلت: بل اإىل اأفق املالئكة يف 

جوار العامل الأعلى هوؤلء الناظرون اأجّل العاملني.

على  األقت  اأ�شرقت  فاإذا  ال�شم�س.  متثلهما  ف�شالن  والنهار  الليل  كاأن 
الأر�س  عن  وترفع  واجلمال،  احِل�َشان  ال�شور  من  ه  ُيِكنُّ ما  يحجب  �شرًتا  ال�شماء 
امل�شتور  اأبدت  اإذا غربت  للناظرين، حتى  زينة  مناظرها  فتتجلى  احلالك  �شتارها 
واأغط�شت: اأي اأخفت املن�شور، فرتفع �شرت ال�شماء فيبدو جمالها وينجلي �شناوؤها 
موقفنا  يف  ونحن  رواوؤها،  ويحتجب  بهاوؤها  فيتجنى  �شتارها  الأر�س  على  وتلقي 
ى جمل منظره  ن�شاهد اأجمل الف�شلني منظًرا واأحبهما مرًبا، فاإذا �شحاب َتَبدَّ
الزاهرات  النجوم  نباتها  اأودية زرقاء  الأدهم وكاأنه اجلبل يف هي�شة وهيبة يتخلله 
ل النجوم املخ�شرات: اأي النبات؛ اإذ هو ي�شمى بالنجم: اأي ماعدا ال�شجر. وما 
اأجمل الرجل يتجلى يف هيبة ووقار وفوؤاده بالأنوار جذل وقلبه بالعلم فرح كما 

يتجلى هذا املنظر البهيج، اأيها الإن�شان اإين لك نا�شح اأمني.

َدَرَكات: جمع »َدَرَكة«، وهي منزلة �ُشْفَلى. )م).  (((
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اقراأ كتابًا حروفه كبرية ل �شغرية، وكلماته م�شّرة ل م�شوّدة، فيها العلوم 
الوا�شعة ل ف�شالتها وَو�َشلها)))، اقراأها بعينك وعقلك ل بل�شانك، عن الكتاب 

اع)2)، انتهي. ه الرَيَ املفتوح، عن كتابك الذي َخطَّ

َو�َشلها: قليلها. )م).  (((
اع: القلم. )م). الرَيَ  (2(



(2 (( (

ُقــْم ـــِريُّ  املِ�ضْ اأيهــــــا  َتــَنميـــا  ول  ــَذاَر  ـــ ـــ احِل وُخــــــــِذ 
احِلـــَكم �َضُنــــــــْقِرُئَك  نـــااإنـــــــا  بيــــا يـــــُد  ُنر ــــــــا  نَّ اإ
الَعــَلم رفـــع  اإلــــى  القـــلمُق�مــــــ�ا  بقـــ�ٍة  وخـــــــــــذوا 
وكــم لكــم  ــْ�ُت  ـَ َرجــ ناوَلَكـْم  بــا ليـــا ا ا  تلــــحق� ن  اأ
�َضَلــف ــٍد  َمْ عــلى  خَلَلفَفاْبُك�ا  ا ـََم  ِهم �ا  �ضتـــنِه�ضُ وا
ــــــَرف ال�ضَّ ذاك  نـــاوا�ضــرتِجُع�ا  ا ُعْبــــَد ا  ت�ضـــبح� ل 
ول علـــًمــــا  َتْتـــُرُكــــ�ا  املــــالل  بــــــه  يقـــ�م  َفنًّـــا 
مـــجمـــــــاًل عــــــــرفُتم  نـــــــــااإلَّ  تبيـــــا ـــــــاًل  ُمَف�ضَّ و
با�ضــــــاًل قـــــالكــــــن ع�ضـــــــكريًّا  عا �ضـــــيًّا  هند و  اأ
�ضــاًل فا طــبيًبا  كـــن  و  نــــااأ ا بــــــــد لأ ا م  لتـــــقــ�ِّ
ـُــــُل�م الع �َضــَرَف  َيَنــْل  مَلْ  والُ�ُجــ�م)2(َمْن  َة)1(  املَــَعــــــــرَّ ــاَل  ن
َتـــــــُدوم ل  املمـــــــالك  ناواأرى  ا ميــــــــز بـــــــهــــا  ل  اإ
ـُُل�م الع طــعَم  َيـــــُذْق  َلــْم  ــ�مَمــْن  ــُم ــُه ــى ال ــَق ــْل فــهــ� الـــذي َي

ة: الأذى، املكروه. )م). املََعرَّ  (((
الوجوم: العبو�س املطرق ل�شدة احلزن. )م).  (2(
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ناواملـــــــاُل ليـــــــ�س لـــه َيــُدوم َما حِلْر ا ى  يـــــر ـًا  مـــــ و د
الأََدب ُحـــــِرَم  الفــــــتى  بواإذا  والنَّـ�ضَ العــداوَة  قا�ضـــى 
الأدب طـعَم  َيــُذْق  لــم  بمن  الّنــ�ضَ يلــقى  الــذي  فه� 
ن�ضــــب لــــه  ليــــ�س  ناواملــــاُل  وطــــا الأ بـــه  رفــع  فــــا
الُقــــَرى املــــدار�َس يف  ُيــــَرى فابــــن�ا  كمــــا  واجلــامــعــات 
ولــــندرا كمــــربدج  اآنــــــــــافــــي  قــــــــــد  فــــَزَماُنـــه 
القــــرى اأم  يــــا  مــــ�ضر  ىيــــا  ر لل� ك  ــــُد َمْ ـََيِبنُي  �ضـــ
ُم�ْضــــِفًرا �ضــــعدك  ُمـــــــْزَدانـــــــاويلــــ�ح  ب�ضبــــابنـــــــا 

الأَُم  �َضيِّــــَدَة  كنــــِت  مقــــد  لهــــر ا ا  هــــذ ليلنــــا  د و
واحِلــــَكم امل�ضــــانُع  نافيــــك  �ضــــا ك  بِعــــزِّ َعُظَمــــت 
والقــــاهرة ـْرنا  ِم�ضـــ ةمــــا  ئــــر ا د كــــِز  كمــــر ل  اإ
اِهــــَرة الزَّ َيا�ُس  الــــرِّ ناوهــــما  لبــــ�ضتا ا جمــــَل  اأ مــــا 
خركــــم فــــي البــــرابّي ا�ضــــترت ُمدَّ علــــٍم  كــــنِز  مــــن 
افتــــخر بــــه  ناوالأجنــــبــــي  ُعــــَلَما عــــن  لعــــلم  با
م ا ِكــــَر غــــرٌّ  نــــا  وؤ بــــا الأََنــــاماآ اأعــــلى  اأ�ضــــالُفنا 
َنــــَنــــام اأن  عــــلينــــا  جبـــاناعــــاٌر  ــــَجاُع  ال�ضُّ وُيــــَرى 
ــــَرف ال�ضَّ ــــُل  اأَ�ضْ لنــــا  ـــا  �ضلف؟اإِنَّ َكَمْن  نــــك�ُن  ل  مِلَ 
َتَخــــْف ل  بقــــ�ِلَك  َنافاجــــهْر  لُبْنــــَيا ا ترفعــــ�ا  كــــي 

الأَُول  العــــرِب  َبُنــــــ�  َولاإنــــا  الـــدُّ ذوي  املــلــ�ك  كانــــ�ا 
واجلبــــل اجلــــزيرَة  ناملــــك�ا  �ضــــبا لإ ا ا  و �ضــــتعبد ا و
القمرملــــك�ا الهنــــ�َد بــــال َخــــَطر جبل  علــــى  وَعَلــــْ�ا 
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َتــــر التَّ ــس  اأر� اإلــــى  ِحــــَمانامنــــه  حتــــَت  والــــروم 
َيْعــــِرُف�ا لــــم  ملــــن  ُف�اقــــ�ل�ا  ُيْنــــ�ضِ و  اأ َرنــــا  مقــــدا
واأَ�ْضــــَرُف اأََعــــزُّ  ذا  ؟مــــن  نا َعــــال ل  يقــــا حتــــى 
الكــــبار اجَلَهــــاِبَذَة  ــــا  الِقَفارُكنَّ �َضَلَك  قــــائٍد  كــــم 
الِبــــَحار َقــــَطَع  عــــداناوبجي�ِضــــنا  اأ عــــلى  وَطَغــــى 
الأروُع �ضــــيــــُد  الرَّ بــــــــُعمــــنــــا  ر لأ ا ن  و �ِضــــُد ا لر ا و
ــــــــُع ـُـــــبَّ ـَـــــــِريُّ وتــ اناواحِلْمي َغــــ�ضَّ مــــن   )1 ( وال�ضــــمُّ
ح�ضــــرًة علــــيهم  ًةاأَ�َضِفــــــــي  ُحــــرَّ ِلَك  ممــــا ا  ْبــــُك� فا
واأ�ضــــــــّرًة َناوحمــــــــافــــاًل  لــــتِّيــــَجا ا و لبيــــ�َس  ا و
املَ�ْضــــِرَقني َمــــَلْكَنــــا  ــــا  َبنياإنَّ ملَْغــــِر ا ملكــــنا  نــــا  اإ
احِلــــْكَمَتني قــــراأنا  نــــــــاولقــــــــد  ميا لإ ا و لعلــــــــَم  ا
َخــــَجليـــــا قــــ�ِم مــــا هــــذا الَك�َضل فــــي  اإنــــي  واهلل 
الَعــــَمل كيــــَف  ُقْلُتــــُم�ا  نااإن  ُحــــَكَما ا  تبعــــ� ا قلُت 
ـُـــُم�ا ِنْت اأراكــــم  ْنــــُتممــــالــــي  اأَ و َم  قــــا ــــنُي  ل�ضِّ ا و
تعــــلم�ا لــــم  غفــــلٍة  نافــــي  حلــــب�ضا ا ْيَقــــَظ  اأَ مــــا 
ن�ضــــرًة النََّجــــا�ِضي  �ضــــ�رًةن�ضــــر  منــــها  ليــــك  واإ
ًة ُحــــرَّ ِبــــالِدي  نــــاِلَتِعــــ�ْس  َفا لِعــــْر ا تعــــّمــــم  و
ـًا �ُضــــلَّمـــ تــــم  د ر اأ ا  ذ َمافـــاإ ال�ضَّ اإىل  َتْرَتُقــــ�ُه  كــــي 
َمْعَلــــًما بــــنيــــكم  ـــاأََرْوا  ناف ا خــــ� اإ ا  ِبــــُح� ُي�ضْ كــي 
علــــى ف�ضــــاًل  �ِضْئـــُتم�ا  لاإن  ّو اأ لَب�ِضــــيَطِة  ا هــــل  اأ
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املــــال بــــيــــن  بــــ�ا  نافتــــاأدَّ خــــ�ا اإ ُت�ضبــــح�ا  كــي 
ِطْعـــُهَمــــا اأَ يــــِن  لد ا لــــ� ِعْلُهَمافا لــــَك  َما بف�ضــــِل  و
ـُْهَما نـــ �ضُ ُروِحــــَك  اإحــــ�ضاناوِبَبــــْذِل  وُقــــْل  وارفــــْق 
اأ�ضــــا اإذا  القــــريُب  َع�َضىوكــــذا  وُقــْل  اإليــــِه  اأَْح�ِضــــْن 
نافعــــ�ضاه ينتــــزُع الإ�ضــــاءَة منـ ــــَغا �ضْ لأَ ا و لِغــــلَّ  ا و ــه 
الــــكبــــار الفــــال�ضفُة  َعــــارقــــال  اأيُّ  عــــاٌر  اخَلْمــــُر 
العــــقار كــــاأ�َس  َتْقــــَرُب�ا  نــــال  �ضــــبا هــــلكت  اأ كــم 
الأَُول الفــــال�ضفــــُة  َولقــــال  الـــدُّ �ضــــاعقُة  اخلمــــُر 
الأََجــــل)1( ُم  فَتْخرَتِ نــــات�ضــــط�  ا لُعــــْمر ا ّمــــُر  ُتــــَد و
ِرَنــــا مبِــــ�ضْ اخلــــمــــ�َر  ن�ضَلنااإن  �َس  لتقــــر ُجــــِلَبت 
ُمْلــــَكنا لُتْهــــِلَك  نــــاُجِلَبــــت  نا ليــــ� ا ــــَر  ُتَعــــمِّ و
ــــَحَكنَّ بــــال �ضــــبــــب َذَهــــبل َت�ضْ قيــــَمُته  ال�قــــت 
َوَجب ـٍْر  اأَمـــ فــــي  ـُ�ْضَبانافا�ضــــِرْفُه  احلـــ لــــه  وا�ضــــرْح 
ِر�ْضــــَ�ًة َيــــاأُْخُذ  كــــان  ُخْفَيًةمــــن  ــْطــِرك  ُق اأهــــل  مــــن 
ـَْرًة ـَهـــ جـــ ًـّـــا  َذم ْقــــُه  ِذ انا؟َفاأَ اخلــــ�َّ ُم  ُتــــْكِر هــــل 
�ضــــا بالــــرِّ ـُـــم  يــــت َر�ضِ ف�ضــــاواإذا  حــــتَّى  ُـّـــُم  �َضَكت و
اأ�ضــــا ل  مــــا  نــــااأَْنَذْرُتــــُكــــم  �ضــــجا لأ ا ْقُتــــُم  وُذ ُء 
ـَـــامــــا ث الآَ َتْقــــَرُبــــ�ا  مال  ْيــــَتا لأَ ا ا  َتْظــــِلُمــــ� ل 
اإمــــامــــا �ُضــــ�َل  الرَّ لُبـــــــْلداناوُخــــُذوا  ا ِف�ُضـــــ�ا  ِلُتنــــــا
ُمَهْنِد�ضـــــــا َغــــَدْوَت  ْنُف�َضــــاواإذا  لأَ ا َتــــْظِلَمــــنَّ  ل 

 (((

َتْخرَتم الأجل: مُتيت. )م).  (((
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ـَا َق�ضـــ َقْلــــًبا  َوْيــــَحه  نايــــا  ا خُل�ْضــــَر ا َجَب  �ْضَتــــْ� ا و
َتْعــــِدُلــــ�ا لــــم  اإن  قــــ�ِم  ُتْبَتُل�ايا  ًما  َيــــْ�  )1 ( لَكْظــــِم با
ــــُل�ا َعــــجِّ قــــ�ٌم  نــــاويــــقــــ�ُل  َنــــا َعْد ا  و �ضتعــــِبُد ا و
َظــــُلــــ�م يــــا هذا  تقــــ�ماإن كنــــَت  امل�ضــــري  َفــِقــَيــاَمــُة 
الُعُمـــ�م نــــادي  يف  نــاوُيقــــاُل  َما حلــــْر ا ُهــــُم  عــــط� اأ
اْرَحــــُمــــ�ا قــــال  ُتْرَحُم�افَنِبــــيُُّكم  اخلليــــقَة  هــــذي 
ـُ�ا َتــــْظِلــــمـــ اأن  ْحــــَمانـــااإّيــــاُكــــُم  الرَّ ُتْغ�ضــــُب�ا  اأو 
ـًا طاِئــــعـــ لــــَربِّــــَك  ـًااُْقــــُنْت  َخا�ِضعـــ َلَهــــَك  اإِ ْعُبــــد  اُ
جائًعــــا فــــقيــــًرا  �ضـــــــَ�انـــــــــااأَْطــــِعــــْم  ـََك الرِّ فُيِثيبـــــ

 (((

الَكْظم: الإم�شاك على ما يف النف�س عند الغ�شب. )م).  (((





ليلة  العليا  املدار�س  متخرجي  من  طائفة  على  املوؤلف  األقاه ح�شرة  الذي 
الثنني اأول يونيه �شنة 908) م:

يقراأ  ومن  لن�شئها،  والتذكري  اأمرها  يف  للتفكري  داٍع  اليوم  الأمة  حال  اإن 
اليوم كتابها، ويقلب �شفحاتها، ويت�شفح وجوهها، ويخالط طبقاتها يجدهم اأخذوا 
ُبون))) لإعالء �شاأنها ورفعة جمدها، ولكن حركة النهو�س الختيارية ل تزال  َي�شْ
الألباب  واأويل  قب�شهم  الراأي  ذوي  وت�شاأل  للمعونة،  يدها  متّد  ن�شاأتها  ابتداء  يف 
و�شحم  وعظام  اأع�شاء  من  َتَكّون  عظيم  وج�شم  كبري  هيكل  الأمة  حكمتهم. 
ج�شم  تكوين  �شاأنه  من  ما  كل  وباجلملة،  ومفا�شل.  واأع�شاب  واأوتار  وعروق 
املختلفون،  اأفرادها  الأمة  عنا�شر ج�شم  اأن  اجل�شمني  بني  ما  َفْرَق  اأن  غري  مفرد، 
عنا�شر  النطا�شيون.  الأطباء  ويعرفه  امل�شرحون،  �شرحه  الفرد  ج�شم  وعنا�شر 
ودواء  الأمة غذاء  الإدراكات. جل�شم  َخَواٍل من  الأج�شام  وعنا�شر  الأمم عقالء 
كج�شم الإن�شان، غذاوؤها العلوم التي بها حياتها كاحلكمة النظرية من الطبيعيات 

ُبون: مييلون. )م). َي�شْ  (((

 الف�سل اخلام�س ع�سر 
الدر�س االفتتاحي لتف�سري القراآن ال�سريف
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والريا�شيات والأمور العامة من النظر يف اأحوال الأمم والتعرف لآثارها. ودواوؤها 
تهذيب النفو�س، ومتحي�شها من الرذائل، وتهذيب الأخالق وتخلي�شها من كل 
ُتْلَقى يف  ها والأخذ بيدها كي ل  خلق يدعو للباطل، واجتناب باطلها واإمناء حقِّ
ترعى يف  اأن  وحمايتها  والإثم،  اجلهل  ظلمات  الغرق يف  من  واإجنادها  ْهُلكة،  التَّ
مراتع الهلكة اأو ت�شتمرئ مراتع الآثام. ثم حياطة تلك الأخالق بالقانون كي ل 

يتعدى الآثمون الظاملون على غريهم فيكون الهرج واملرج.

نتج مما ذكرنا اأن الأمم تعي�س وحتيا مبا به يتغذى هيكلها العظيم املهول من 
عقاقري  ت�شتطع  مل  فاإذا  وغريها،  وال�شناعيات  والريا�شيات  الطبيعيات  العلوم 
الأخالق �شفاءها، وعجز الأطباء احلكماء عن عالج ما انحرف من نفو�س جاحمة 
ورائها  فالقانون من  تروي�شها،  النفو�س  �شائ�س  يبق يف قدرة  و�شهوة طاحمة، ومل 

امون على نظامها حافظون لكيانها. والق�شاة اأ�شوارها َقوَّ

اإذا تقرر هذا فلننظر يف حالها اليوم ولنقرر ما فهمناه يف �شورتها املنعك�شة 
تكفي  الفكرية  للحركة  واحدة  نظرة  فنقول  اأقوالها،  و�شقيل  اأعمالها  مراآة  يف 
اإليهم  ي�شار  من  اأكرث  ونرى  والقانون،  للق�شاء  اليوم  الإ�شالح  اجتاه  باأن  للحكم 
بالبنان القائدين للراأي العام هم القائمون بال�شرائع والق�شاء واحلكومة، والأمة يف 
ت احلركة الفكرية لرتقية الق�شاء ال�شرعي والأهلي،  هذا العمل م�شرتكون، فَعمَّ
الق�شائي  لالإ�شالح  ال�شبيل  متهيد  تطلب  النهج  هذا  يف  اأجمعها  الأمة  و�شارت 

العام، فليبارك اهلل فيها ولنطلب املزيد والتوفيق.
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فاأما العلوم التي بها حياة الأمة والأخالق، فالعناية بها �شعيفة، ولن يقراأها 
الطالبون اإل ليجوزوا المتحان، نعم اإن من الأطباء وعلماء الريا�شة من �شافههم 
جمال العلوم وبهرهم ح�شن وجوهها فع�شقوها غراًما بها وطلًبا للمزيد، ولكنهم 
قليل وكثري من اأولئك العا�شقني النابغني مل تعرف الأمة مكانتهم، فهم يف زاوية 

الهجران هاجعون.

م))) ُذرا)2) املجد اإل اإذا �شغف اأبناوؤها بالعلوم لذاتها،  حرام على اأمٍة َت�َشنُّ
ال�شرعية  )القوانني  الف�شائل  وع�شقوا  املعارف،  جمال  ب�شا�شة  اأفئدتهم  وخالط 
والأهلية و�شعت كاأنها كّي النار اإذا يئ�س الأطباء من غناء العالج). حياة الأمم 
بعلومها و�شناعاتها، ودواوؤها اأخالقها، وقانونها كاآخر ما يلجاأ له الأطباء من العالج.

ولو اأن الأمم ح�شنت اأخالقها، وات�شمت بالف�شائل وابتعدت عن الرذائل 
القانون ل تدل  الرباعة يف  �َشَعَثَها)3)،  وُيِلمُّ  ما ي�شمن �شالمتها  نفو�شها  لكان يف 
على رقي الأمة اإن هو اإل برهان على حفظ املوجود طيًبا اأو خبيًثا، ح�شًنا اأو قبيًحا.

العلوم الكونية مما ن�شاهده يف الكائنات، وما ذراأ اهلل يف الأر�س وال�شموات 
اأف�شل العلوم واأجّلها واأهمها، ويليها علوم الأخالق والقانون من ورائها حميط.

ت�شنُّم: �شعود. )م).  (((
ُذرا: جمع »ذروة« وهي القمة. )م).  (2(

�شعثها: تفرقها. )م).  (3(
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حق علينا اليوم اأن نوقظ ما كمن من الفطر ال�شليمة، ونحرك ما �شكن من 
العقول اخلامدة، ون�شتثري العزمات، ونرهف ن�شال الذكاء، ونبذر ما اختزنته الآباء 
يف مازن دور الكتب يف هذه الأر�س الطيبة حتى نبتت نباًتا ح�شًنا وريا�ًشا نا�شرة 

مزدهرة.

الأمة القا�شر تعليمها على القانون فقرية �شائعة، الغذاء اأف�شل من الدواء.

اإن نظرة واحدة يف فاحتة الكتاب الكرمي التي يتلوها امل�شلمون يف �شلواتهم، 
ويقرءونها يف معاهدهم، ويكررونها يف دعواتهم، ويناجون بها ربهم يف خلواتهم، 

ة. تو�شح لنا هذه املََحّجة، وترينا اآية هذه احُلجَّ

علوم  علوم؛  �شتة  اإىل  ت�شري  الفاحتة  »اإن  قالوا:  الأوىل  القرون  يف  علماوؤنا 
الفا�شلة،  الأمم  تاريخ  الأخالق،  علوم  العبادات،  علوم  والريا�شيات،  الطبيعيات 
تاريخ الأمم اجلاهلة واملغ�شوب عليها، معرفة اأحوال القيامة وما لالإن�شان بعد املوت«، 
 ، وبيانه اأن النا�س اإىل اهلل م�شافرون ول منا�س لهم من معرفة املق�شود وهو اهلل
و�ِشرَي من اأنعم عليهم، وق�ش�س من غ�شب عليهم واأحوال املوقف اأمامه، ولبد من 
طريق وزاد، ومعرفة اهلل اإمنا تكون لأفعاله واآثاره، وهي علوم الطبيعيات والريا�شيات 
ذلك من  يلي  وما  والفلك  واجلرب  والهند�شة  الطبيعي  والتاريخ  والكيميا  كالطبيعة 
الآلت وال�شناعات، فالتفكر فيها لالإميان والعمل بها حلياِتنا وبقائنا. ي�شري لهذا كله 
ژ پ  پ  پ  پژ ]الفاحتة/ 2[: اأي الذي ربى العاملني جمع عامَل، 
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وهو كل ما ذراأه اهلل يف العامل العلوي وال�شفلي من عنا�شر ومعدن ونبات وحيوان 
التاريخ،  لنوعي  وي�شري  ونف�س.  وروح  و�شم�س  وقمر  وجنم  و�شحاب  وجو  واإن�شان 

اأنعمت عليهم غري املغ�شوب عليهم ول ال�شالني، واأحوال املوقوف قوله: ژٺ  
ٺ  ٺژ ]الفاحتة/ 4[ اأي اجلزاء، وللطريق، وهو علم الأخالق ژٹ   ٹ  
اأن  العلماء  قرر  ژٿ  ٿ  ژ ]الفاحتة/ 5[، وقد  وللزاد  ٹژ ]الفاحتة/ 6[، 
اأهم العلوم املذكورة يف الفاحتة العلوم الدالة على اأفعال اهلل تعاىل، وهي الطبيعيات 
على رغم ما عليه امل�شلمون اليوم اإذا عك�شوا الق�شية وع�شوا علماءهم وربهم وناموا 
�شتة قرون يف كهف اجلهالة، وحت�شبهم اأيقاًظا وهم رقود يتقلبون ذات اليمني وذات 

ال�شمال يف �شمال الأر�س وجنوبها و�شرقها وغربها.

يا قوم، هذا كالم علمائكم من القرون الأوىل الذين تظنون بهم الظنون، 
وَت�ِشُمونَهم باجلمود قرروا اأن الطبيعيات اأهم علومهم، وكفر بهم العامة، وعاندهم 
عوا العامل، وان�شرفوا اإىل ربهم، فر�شي  اجلهلة، فو�شعوا رموزهم يف �شحفهم، وودَّ
اهلل عنهم ور�شوا عنه. يا قوم اإنا �شن�شتخرج ما دفنوه يف كتبهم ونو�شح ما اأجملوه 

وُنَبنيِّ ما قرروه.

قام فيهم اإمامان حكيمان من نحو �شبعة قرون فقررا ما قلنا اليوم واأو�شحاه، 
َتي  ُحجَّ وعدوهما  عليهما  موا  ترحَّ ماتا  فلما  والزندقة،  بالكفر  امل�شلمون  فاتهمهم 
الإ�شالم، ولكنهم ع�شوا اأمرهما، وبقي النا�س يف ظلمات اجلهالة تكتنفهم قطع 
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من ليلهم املظلم. نريد يا قوم اأن نن�شر للنا�س ما كتمه اخلا�شة يف القرون الأوىل 
يف قلوبهم.

ة والأمة ل تزال يف �شباها، كان قدماوؤكم يقولون:  يا قوم، اإن احلاجة ما�شَّ
اإن املعامالت الفقهية من بيوع وهبات وغريها وعلم التوحيد، ما ُجعال اإل حلرا�شة 

الأمم يف �شريها نحو �شعادتها.

ت�شري قافلة احلج ومعها زادها، ممهدة �شبلها، توؤم مق�شدها، يكلوؤها حرا�شها، 
ولعمرك ما علوم املعاملة ال�شرعية والقوانني الو�شعية، والتوحيد اإل حرا�س على 
الأمم يف �شريها ل�شعادتها؛ لئال يتعدى امروؤ على امرئ وهم �شائرون يف �شفرهم، 
الرا�شخة يف  يزلزل عليه عقيدته  اأو  ال�شروري حلياته،  ل�شفره  املعد  زاده  فينتهب 

قلبه، الناظمة لعقد جمعهم الالّمة ل�َشَعِثهم املالئمة ملا بني طباعهم.

فالعبادات،  والفلكيات،  والريا�شيات،  الطبيعيات،  عندهم  العلوم  فاأهم 
بالق�شور،  اأمرهم، واجتزءوا  العلماء قدميًا على  العامة  فالتاريخ. غلب  فالأخالق، 
ونبذوا اللباب، فماذا �شنع حكماوؤهم؟ اختزنوا بذورهم يف اأدمغة ل ت�شلح للزرع 
حتى ت�شتقل بها الرياح، فتحملها اإىل اأر�س �شاحلة طيبة فتنبت نباًتا ح�شًنا، فاإن 
الذي  فما  نكًدا))).  اإل  يخرج  والذي خبث ل  �شهاًل  نباته  يخرج  الطيب  البلد 

�شنعوا؟

نكًدا: �شحيًحا، قليل النفع. )م).  (((
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ُنوا تالميذهم اآيات علم الطبيعيات والفلك وعجائب احلكمة، وما ذراأ اهلل  َلقَّ
ژٱ ٻ  نحو  بتكرارها  واأو�شوهم  ال�شلوات  ليقرءوها عقب  والأر�س  ال�شماوات  يف 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

]البقرة/ 64)[... ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ 

اإلخ مما �شنو�شحه بعد، كررها القوم عقب �شلواتهم وهم غافلون عما ي�شري اإليه وعما 
كان الآمرون بها يرون، ومل يعلموا اأنهم يكررون باأل�شنتهم ما در�شته اأوربا باآلتهم، 
واكت�شفوا غوام�شه بعقولهم. بذر قدماوؤكم هذه البذور يف اأر�س غري �شاحلة وماتوا 
ولكن اأثمرت يف بالد بعيدة. يا قوم، اأُنِْذُركم �شاعقة العذاب الُهوِن))) اإذا مل تتالفوا 
اأمركم باأيديكم، اأنذركم �شاعقة مثل �شاعقة عاد وثمود، اأنذركم ما اأنذرت به اأهل 

اأمريكا الأولني والأندل�س.

اإين �شاأجمع الآيات امل�شوقة للعلوم الطبيعية، واأ�شرحها باحلكمة والعلم   
اتها، ثم  حتى تكون �شائقة مع�شقة للن�سء؛ فيدر�شوا العلوم جلمالها ويقرءوها للذَّ
جتمع اآيات الأخالق حتى تكرر على الأ�شماع وحتلو يف الأذواق ون�شرحها لترتبى 

يف الأمة ملكة ع�شق العلوم والف�شائل.

يا قوم، اإننا نريد اأن تكون املناظر البهجة والريا�س الَغّناء واأجواز الفلوات 
واحلدائق اجلميالت وب�شاتني احليوانات داعية جلولن الأفكار، ومناجاة الأرواح 

العذاب الهون: املهني، املُِذّل. )م).  (((
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ل م�شارح ال�شبا ومرتع ال�شهوات، غفل النا�س وُحّق لهم اأن يغفلوا، من ذا الذي 
اأيقظهم؟

�شائق القطار يف �شكة احلديد يدعو النا�س وينبههم ب�شفري بخاره، ويعر�س 
اأو يزمر لهم مبزماره،  ال�شناع م�شنوعاتهم، وترى ال�شيماوي يدعو النا�س بناقوره 

فُيهرعون اإليه، فيبهرهم بخفة يده وعجائب اأعماله.

ومن يريد اأن ي�شيبه النتخاب يف البالد الأوربية اأبان للنا�س قدرته فعرفوه. 
فلكل عمل داٍع ي�شوق النا�س اإليه، وما للعلوم ول لالأخالق اليوم من داع يف 
اآيات العلوم واآيات الأخالق وهي  هذه الأمة الأ�شيفة، واأجّل ما ندعو به اليوم 
والرباهني  والعلم  باحلكمة  ولنحلها  تف�شرينا  يف  بها  فلنبداأ  اآية،   (600 نحو  تبلغ 
العقلية حتى ندعو املوؤمن بها اإىل اليقني ول ينبو عنها من ل يوؤمن بها حلكمتها 
فيه  ولن�شرح  اإليها،  ودعونا  وعيناها،  اإل  حكمة  تف�شرينا  يف  ندع  ل  اإنا  العقلية. 
احلكمة،  وبدائع  اخللقة  وعجائب  الأمم  ونظام  الجتماع  وعلم  والأخالق  العلوم 
ق الن�سء احلديث للعلوم واملعارف، ولن يهداأ بالنا اأو ي�شكن َرْوعنا)))  حتى ُن�َشوِّ
اأو يقف قلمنا حتى نرى ع�شق العلوم َحّل من القلوب حمل اللهو وال�شبا، ونرى 
يهيم  جيل  يخرج  اأن  ع�شى  واأثمرت،  غ�شونها  واأزهرت  اأ�شجارها  مَنَت  الف�شيلة 
بالعلوم لذاتها ويخامر هذا امليل اأفئدة النا�شئني لتكراره على اأ�شماعهم وتعويدهم 
النظر من مبداأ حياتهم؛ فال يدعون �شجًرا ول حجًرا اإل نظروا فيه، وعملوا كما 

َرْوعنا: فزعنا. )م).  (((
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ع�شى  و�شجر«،  حجر  ُكلِّ  عند  اهلل  »واذكر  فقال:  وال�شالم  ال�شالة  عليه  اأ�شار 
تعاىل:  قوله  تكرار  منه  ي�شمع  ملا  الزور  و�شهادة  الكذب  عن  يقلع  ن�شًئا  جند  اأن 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ژٻ 

اأن  اليوم  الأفئدة  يف  الرا�شخ  العتقاد  ويزيل   .](35 ]الن�شاء/  ٺژ 
وذهاب  الأمة  ل�شياع  يدعو  مما  واجلماعات  والع�شبيات  امل�شالح  تبع  ال�شهادات 
�َشْوَكِتها))) بني الأمم، ولعلنا جند من يفهمون حقوق الوالدين والأقربني واليتامى 

ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژڳ  تعاىل:  قوله  تلوا  اإذا  وامل�شاكني 
ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]الن�شاء/ 36[.

ولعلنا جند من يفهمون نظام الأمم وحياتها واأنها كاجل�شم وكل فرد كاأنه ع�شو 
يعمل للجميع، ويبدي لهم راأيه اإذا �شمعوا قوله تعاىل: ژيب جت حت خت 
مت ىت يتژ ]لقمان/ 28[. وقوله تعاىل ژې ې ې ې ى 

ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئژ ]احلج/ 46[.

لتحذر الأمم اجلاهلة �شياع بلدانها وفقدان ولدانها، اأفال ترغبون يف العلوم 
لذاتها؟ اأين من اأو�شى بق�شط من ماله على علم احلكمة النظرية؟ اأين من بنى 

ة؟ يَّ مدر�شة للعلوم الطبيعية؟ اأين من حب�س من بع�س ماله على مدر�شة ِطبِّ

تها، وباأ�شها. )م). �شوكتها: قوَّ  (((
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األ ُهبُّوا من نومكم، وا�شتيقظوا من رقدتكم، واعلموا اأنكم اليوم م�شئولون ژ حبخب  
مب  ىب.     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     .  پ    پ  پ    پ         ژ ]ال�شافات/ 24 - 26[.

يا قوم، ُقْوا اأنف�شكم واأهليكم واأبناءكم ناًرا بالعلم والتعليم وفتح املدار�س، 
 ،]( ]القمر/  ژ  ے  ے  ھ  ژھ  العلوم  هجران  عليكم  حرام 
هذه  الأمر يف  يتالفوا  لئن مل  وواهلل  يوم هالكهم،  اجلاهلني  اأنذر  الأمر،  وو�شح 
ير�شل  اأن  ال�شماء  اأمنتم من يف  اأم  اآخرين،  لأمم  اأبناوؤهم خدًما  ليكونن  ال�شنني 
عليكم حا�شًبا من تلك املراكب الهوائية )البالونات)؟ يوم تاأتي ال�شماء بدخان 
ميالأ الأفق، وي�شد اجلو وال�شهل والوعر من املدافع والآلت القاتلة حني ترتقي 

ء حم�شورين. الأمم ول يبقى اإل ال�شعفاء عاجزين عن م�شاواة غريهم اأذلَّ

بكم  والنذر حتيط  واملَُثاَلت)))  ياأمركم،  كتابكم  ذا  هو  فها  للعلوم،  وا  فَهُلمُّ
وا للعمل وانتظروا اخلري اإنا معكم  من خلفكم ومن اأمامكم ومن فوقكم، فا�شتِعدُّ

منتظرون.

املَُثالت: ما اأ�شاب القرون املا�شية من العذاب وهي ِعرَب يعترب بها. )م).  (((



التي األقاها املوؤلف ليلة 27 فرباير �شنة 908)، بقاعة عبد العزيز يف جمع 
اعرت�شت  �شبه  رد  يف  له  حمادثات  مع  العلوم،  دار  بنادي  الف�شالء  من  حافل 

املو�شوع.

احتاد اللغتني الف�ضحى والعامية بالبالد امل�ضرية

ا�شتهل اخلطيب الكالم مبدح الجتماع والنادي ورجاله واخلطباء الذين 
اللغة املعروفة عند  باأنه مق�شور على  �شبقوه يف الأ�شبوع قبله، ثم حدد املو�شوع 
يبلغ  ل  ورمبا  الدخيل  وكذا  قليل،  املحرف  واأن  حتريف،  بدون  امل�شريني  العامة 
معنى  ما  الأ�شئلة:  هذه  واألقى  األفاظهم،  املائة من جمموع  مقدارهما خم�ًشا يف 
عامية؟ ما الذي منعنا من ا�شتعمالها لغة التحرير؟ اأهي غري عربية اأو ُمْبَتَذَلة؟ واإذا 
ثبت اأنه ل ابتذال ول دخيل اإل القليل، فلم يبق اإل الوهم ال�شائد علينا، نحن 
امل�شريني توارثناه واأخذنا ن�شتتبع الألفاظ الدخيلة ونحن عما بني اأيدينا غافلون، 
َبْعنا طريقة الذم نبذنا ال�شحيح واأعملنا الفكر يف الغلط  وكاأننا اإذ اأَِلْفَنا النتقاد واتَّ

 الف�سل ال�ساد�س ع�سر 
�س اخُلْطبة التي األقاها امل�ؤلف...اإلخ ُمَلخَّ
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وهو قليل. ولع النا�س يف بالدنا جياًل بعد جيل مبا هو كالدواء لداء اللغة من النحو 
وال�شرف وعلوم البالغة، ون�شوا اأن منت اللغة كالغذاء وتلك العلوم كالدواء، واأي 
فرد اأو اأمة ا�شتغل بالَعَر�س عن اجلوهر اأو بالداء واأغفل الغذاء كانت العاقبة اأ�شد 

النكال والداء الع�شال.

يقولون: اللغة العربية فقرية، وما فقرها اإل الوهم ال�شائد العام، ويقولون ل 
اآخر لها، وكال الوجهني له �شحة من وجه كما اأنهما مت�شاربان ظاهًرا، وال�شبب 
احلقيقي هو َتَخبُّط الأمة يف منت اللغة كما تتخبط الع�شواء، نحن على هدى يف 

ُطون. القواعد ويف علوم البالغة، ولكنا يف منت اللغة ُمَتَخبِّ

الأمور التي نعرب عنها كثرية كالفرح واحلزن والفقر والغنى والغ�شب والر�شا 
وال�شهوة واجلنب وال�شجاعة والكرم والبخل وامل�شموعات واملب�شرات وامل�شمومات 
واملذوقات، وهكذا اإىل ما ت�شل اإليه تفا�شيل املقولت، ولنذكر الليلة مو�شوعني 
املب�شرات، وهما املالب�س واحلبوب، موافقة ملا يف  اثنني مما يقع حتت حوا�شنا يف 

كتب اللغة مع حتريف قليل يف بع�شها.

املالب�س

و�شبارق  وم�شلع  وثوب هفاف  ومهلهلة،  ثوب هالهل  يقولون  العامة  نرى 
وم�شبهم  وم�شري  مطط  وثوب  )جديد)،  ب�شوكه  وثوب  والق�شب،  وم�شربق 
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ومنمق ومنقر�س ومربق�س، وحربة وحرب ومنه حربته فهو حبري، وخي�س واجلمع 
اأخيا�س، وفوطة وفوط، ونخ ونخاح، وب�شاط وب�شط، و�شملة وبردة وغدفة وحلاف 
وقطيفة وعبعب وعباءة وعباية وقمي�س وقم�شان، واجليب جمعه جيوب، والقب 
الزر،  مدخل  والعروة  واأزررته،  وزررته  وزر  الرقاع،  من  اجليب  يدخل يف  ما  وهو 
والكفة  والطرة  القمي�س حتت كمه،  زيد يف عر�س  ما  بنيقة، وهو  والبنائق جمع 

وال�شقة والكم والردن والأكمام والأردان.

هذا يف الأ�شماء املعروفة عند العامة يف املالب�س، ويقولون: ندفت القطن 
واحلرفة  حاجله،  واحلالج  نادفه،  والنداف  باملحلج،  وحلجته  واملنداف  باملندف 
نف�شته،  القطن  ومزعت  املغزل،  واملردن  الغزل،  من  نوع  الردن  ويقال  احلالجة، 
الب�شاط وفر�شته، وهذا  الكتان، ب�شطت  القنب �شرب من  الكتان،  الهرب م�شاقة 
اأكممته  وراءه،  ما  ُروؤي  ال�شرت  ي�شعك، �شجف و�شجف، و�شف  يب�شطك  ب�شاط 
نْي كما تقول اأردنته جعلت له اأردانًا، وهي اأ�شافل الأكمام، وكففت  جعلت له ُكمَّ
الثوب و�شللته وكففته من باب �شرب، وخطته بالإبرة، وخطت ال�شيء بامل�شلة، 
وثوب خلق وخلقان و�شراذم )العامة تقول �شال�شم) وذلذل )قطع) والعامة تقول 
دلدل، وزبرقب الثوب �شن�شرته، وتلفعت والتفعت، والكمكمة التغطي بالثوب، 

واأغدفت الثوب والإزار اأر�شلتهما اإىل اأ�شفل.
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احلب�ب

يقولون ق�شلة وق�شل و�شبلة و�شبل والقمح م�شبل ومقنبع: اأي مل يخرج 
�شنبله، واحل�شيدة )اأ�شافل الزرع الباقية)، وفريكة و�شمال قمح )وهو كل ما قب�س 
واللقاط  ومعنى،  لفًظا  كاحلزمة  واجلرزة  العرمة  وعرمت  واجلرن،  احلا�شد)  عليه 
والديا�س والدق والدرا�س ودا�س النا�س ودر�شوا ودو�شوا والتنب والتبان، ويقولون 
ح�شدنا الفول و�شم�شناه، ولكن الق�شل ما حمل يومني حتى ن�شف، والنوارج 
اأغفلها اخلا�شة واملتعمون،  واملذراة )املدراية)، ثم قال اخلطيب: فهذه لغة عربية 
ومل ي�شتعي�شوا عنها بغريها ولن يقدروا، فنحن كالذي ركب حماره وهو يبحث 
عنه، وعندي اأن األفاظ العامة تبلغ خم�شة اآلف اأو ثمانية اآلف يف �شحاح اللغة، 
اأخرى،  اأمثلة  ذكر  واحلبوب  املالب�س  بابي  من  الكلمات  هذه  اخلطيب  ذكر  وملا 
وا�شت�شهد بكالم العرب والقراآن، واأتى باأقوال علماء البالغة كاجلاحظ والإمام 
كان  مبا  اإل  ف�شاحة  باأل  القائلني  ال�شائر  املثل  و�شاحب  اجلرجاين  القادر  عبد 
متعارًفا ماألوًفا على �شريطة ح�شن ال�شبك الذي هو كالأرواح يف اأج�شامها والأنوار 
يف كواكبها، واأن املغربني مثلهم كمثل الرتكي مع العربي والإنكليزي مع الرتكي، 
ثم قال على اأنه لو مل تكن هذه الألفاظ ف�شيحة على فر�س املحال اأفلي�س جهل 
ما  اأن  على  عظيًما؟  عاًرا  واملراأة يف خدرها  الفالح يف حقله  يعلم  مبا  العلم  اأهل 
بها  ي�شتبدل  اأن  يت�شنى لأحد  والطعام ل  املالب�س  بابي  الألفاظ يف  ذكرناه من 
اأو مثلها يف  بها كلها خرًيا منها  ي�شتبدل  منها، واإين لأبذل ع�شرة جنيهات ملن 
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ملك  له  واإنه  قدير  البالغة  يف  �شيء  كل  على  اإنه  واأقول  اأ�شبوع،  بعد  مو�شوع 
يه من ويل ول ن�شري. الف�شاحة والبالغة، ولي�س ملَُتَحدِّ

وعليه، فمن املحتم الواجب العتناء مبنت اللغة والبتداء مبا عند العامة، واأن 
نزيد عليه ما ن�شاء وما نحتاج اإليه يف معجم يدر�س ويعلم ويكتب عليه املتعلمون 
يف الإن�شاء ويتناوله الكتاب قاطبًة، وقد اعرت�س على هذا القول طوائف، فطائفة 
ونحن  ِحَدَتنْي«،  ُمتَّ قريتني  جتد  ل  اإنك  حتى  متلفة  امل�شريني  لغة  »اإن  قالت: 
الألفاظ، وهذا ل يقدح يف التفاق  اللهجات وبع�س  »اإن الختالف يف  نقول: 
يف اأكرثها«، وقالت طائفة اأخرى: »اإن هذا العمل لغو، فنحن نعلم التالميذ كيف 
ونقول جوابًا  واملن�شئون كذلك«،  والكتاب  و�شاأنهم  املعجم ونرتكهم  يبحثون يف 
ن ماء يف ال�شهريج: ل تفعل، واأر�شد النا�س  عنه: »اإن هذا كقول القائل ملن ُيَخزِّ
للطريق املو�شل للبحر وملن يح�شر الطعام لالآكلني، ل تفعل، بل اأر�شدهم للمطبخ، 

ودعهم يبحثوا، وملن يتعلم الفقه راجع يف ابن عابدين وهذا تاأباه العقول«.

واختلف  التبلبل،  لزم  لنا  معجم  عمل  اأردت  »لو  اأخرى:  طائفة  وقالت 
تبلبلها  لزم  واإل  بنف�شه،  ال�شقوط  َبنّي  قول  والهندي«، وهذا  وال�شوري  التون�شي 
يف الإعراب، بقراءة الكفراوي مت�شًرا من النحو الذي ي�شعه الأ�شموين، واجلزء 
ا، كال بل  الأول يف املدار�س املخت�شر من الثاين وما بعده فلي�س الخت�شار �شارًّ

هو تقريب للفهم واملعرفة.
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وقالت طائفة: »نحن ل ن�شتغني عن املعجم العام«، فعجبنا منه اأي�ًشا، وقلنا: 
وهل يلزم من اجلهل بعوي�س اللغة اأن ندع اجللي الظاهر؟ فاإذا كان اجلهل مق�شوًرا 

على العوي�س كان خرًيا من ان�شمام اجللي اإليه يف اخلفاء.

نرد  »مل  فنقول:  العامة«،  لغة  على  القت�شار  تريد  »لعلك  طائفة:  وقالت 
ناأتي  اأن  »اأتريد  اآخرون:  وقال  املدنية«،  يف  اإليه  نحتاج  ما  عليه  نزيد  بل  ذلك 
ما  واإمنا علينا حفظ  نادر،  قلنا هذا  املبتذلة كلفظ )خ�س) بدل دخل«،  بالألفاظ 
عداه، ونحن ل يت�شنى لنا ا�شتبدال ما ذكرناه الليلة بغريه، وقد غاب اأكرثه عن 
اأهل العلم فواخجلتاه، ثم قال: والذي اأراه اأن يجعل منت اللغة علًما يدر�س يف 
املدار�س، ويلقن للتلميذ، ول ترتك األفاظ العامة بل تعلم وت�شحح؛ اإذ هي اأقرب 
للتلميذ واأ�شهل واأبني واأقل زمًنا واأكرث جماراة لالأمم، فاإنا ما راأينا اأمة تذر منت اللغة 
اليوم،  لدينا  ترى  لغاتهم كما  ل�شاقت  فعلنا  فعلوا  ولو  العمياء  للم�شادفات  تبًعا 
املن�شئون والكتاب وال�شحف حتى حتيا بعد موتها  وليتداول مثل هذه الألفاظ 
وتن�شر من اأجداثها ويتعارفها اخلا�شة، ثم خل�س املو�شوع يف �شبع ع�شرة قاعدة«، 

فقال:

خالصة هذه املباحث

اللغة العامية فيها الأ�شول ال�شرورية ملعا�شنا.) ))
ًنا.) 2) الدخيل ل يبلغ خم�شة يف املائة وكذا املَُحرَّف حتريًفا َبيِّ



�س اخُلْطبة التي األقاها امل�ؤلف...اإلخ ُمَلخَّ
447447

اللغة العامية تبلغ اأ�شوُلها وما قاربها خم�شة اآلف كلمة على اأقل تقدير، ) 3)
ورمبا و�شلت اإىل ثمانية اآلف.

العامة يعدون البليغ ما كان غريًبا؛ لأنهم يخ�شعون ملا يجهلون، واملتو�شطون ) 4)
يع�شقون �َشْبَك النظم وينبذون الغريب، واحلكماء يرون مع ذلك ما هو اأدق 

يف املعنى واأنفع لالأمم.
من ) 5) فتحول  العامة،  به  ينطق  ما  النا�س  فنبذ  قدميًا  العامية  الفكرة  غلبت 

البتذال اإىل الغرابة.
اللحن والدخيل والتحريف جعلنا نظنها كلها لغة فا�شدة، ول يحكم على ) 6)

ف�شاد الكل بالبع�س.
وردت األفاظ اأهل بالدنا يف القراآن واحلديث وكالم العرب فلي�شت ُمْبَتَذلة.) 7)
ة اإليها والأمة تتكلم بها، فمن العبث نبذها.) 8) احلاجة ما�شَّ
حتقق اأن الف�شيح والبليغ ما عرفه النا�س الذين نخاطبهم اإذا �شبكته بَنْظم ) 9)

عجيب واأ�شلوب غريب.
ل نريد بالعامة من كانوا من الأجيال ال�شابقني، ومن لحظهم يف خطابه ) 0))

اليوم فاإنه يكلم املوتى ول يخاطب جيل امل�شريني الأحياء، فليعلم النا�س 
هذه احلقيقة وليعملوا بها.

يجب اأن ن�شتوعب األفاظها اأوًل لي�شتعان بها على اأ�شول احلياة، ونزيد عليها ) )))
ما مت�سُّ اإليه احلاجة.
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كالمنا خا�س بلغة التخاطب، وعلى ذلك ل يقال عربية وعامية بل تكون ) 2))
كلها عربية �شحيحة مع مالحظة الإعراب على �شبيل التدريج، وا�شتبدال 

الدخيل واإ�شالح املَُحرَّف عند الإمكان.
ين�شر هذا املعجم بني الطبقات املتعلمة حتى تدخل ملكة اللغة بالتدريج ) 3))

ا بفن زاد لأجله من اللغة  فيكتفي به النا�س يف اأعمالهم، ومن كان مت�شًّ
اللغة  من  يزيدا  اأن  يجب  واللغة  البالغة  وعامل  ا�شطالحه،  من  �شاء  ما 

العربية ما �شاءا اأن يزيدا.
يراعى يف املعجم الذي ين�شر األ يذر نباًتا يف بالدنا امل�شرية ول حيوانًا ول ) 4))

غريها ول �شفة من �شفاتها اإل و�شعه ور�شمه، والغفلة عنها عيب فا�شح.
يجب اإدخال كلمات ذلك القامو�س يف حماورات �شغرية ملا يحيط بنا من ) 5))

الأمور اخلارجة حتى يعرف اأبناوؤنا اأحوال احلياة والعبارة عنها.
اإذا �ُشرع يف هذا العمل اليوم فال مي�شي ع�شر �شنني حتى ت�شري لغة الكالم ) 6))

لغة التحرير، وتزول تلك الو�شمة، ويخرج جيل عامل باللغة، عامل باأ�شول 
احلياة.

ِحد اللغة.) 7)) النتيجة بعد هذا الإ�شالح، َتتَّ



 خامتة الكتاب 
الإ�صالح العام

اإ�شالح الأمم يتوقف على توخي اأح�شن املثل التي ينتهجها قادة ال�شعوب، 
وانتهاج اأو�شح امل�شالك التي ي�شلكها امل�شلحون لي�شريوا مع الأمم �شري الأ�شتاذ 
الأ�شتاذ  اأن  وكما  بل�شانها،  وليخاطبوها  اأبوابها،  من  البيوت  ولياأتوا  تلميذه،  مع 
يحادث قلب التلميذ مبا ي�شاكل طباعه وينا�شب طور ا�شتعداده، فهكذا قادة الأمم 
ها فقد حاد عن  َ ة اهلل، ولن جتد ل�شنة اهلل تبدياًل، ومن َغريرَّ مع ال�شعوب، هذه �ُشنرَّ

�شراطه امل�شنون وطريقه الوا�شح.

على هذه النظرية كان حتدي الأنبياء، فمو�شى  بالع�شا لغلبة ال�شحر، 
وعي�شى  باإبراء الأكمه والأبر�ص اإلخ لغلبة الطب، والنبي  بالقراآن لولوع 
القوم اإذ ذاك بالبالغة كاملعلقات ونحوها، يف الأمة اليوم اأربع طبقات بينها عموم 

وخ�شو�ص وجهي.

هوا اإليهم النظر: علماء الدين، ورجال ال�شوفية،  على قادة ال�شعب اأن ُيَوجِّ
وال�شناع، والرابعة طائفة لها �شلطان على �شغار العامة وهم �شعراء الربابة الذين 
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ل ُيوؤَْبُه لهم ول يعريهم التفاتًة املفكرون، وهم مع َدَمامتهم))) اأنفع للطبقة ال�شفلى 
من ممثلي الروايات العليا والو�شطى، فالأولون نفعهم اأكرب من اإثمهم، والآخرون 
اإثمهم اأكرب من نفعهم، ولقد قال �شائح اإنكليزي اإذ راأى هوؤلء ال�شعراء: يا ليت 
ا�شني يف بالدنا، فاإنهم اأخذوا باأيدي رعاعكم وانت�شلوهم من  لنا مثل هوؤلء الق�شرَّ
وهدة الآثام ورفعوهم عن نظائرهم يف بالدنا. علماء الدين ورجال ال�شوفية لهم 
ال�شلطان الأعظم على القلوب وهو اأقوى اأثًرا من �شلطان امللوك ورجال ال�شيا�شة 
تاأثرًيا يف  اأ�شرع  الديني  »اإن الإ�شالح  العمران:  على الأج�شام، وقد قال علماء 

اإ�شعاد الأمم من الإ�شالح ال�شيا�شي«.

فاإذا مل يتجه اأولئك لالإ�شالح العام، فال �شبيل لرتقي الأمة و�شعادتها.

هيكل  وبناء  الجتماعية  احلياة  اأركان  من  �شديد  بُرْكٍن  قائمون  ال�شناع 
الأمة، فلالإ�شالح اأربع دعائم:

الدعامة الأوىل: اأن ي�شرع قادة ال�شعب يف تعميم مزج علوم احلياة بالدين، ) ))
ا.  حتى يطمئن املتدين اإىل النظر يف هذا العامل، ويع�شق العلوم ع�شًقا قلبيًّ
وما اأ�شرع �شريان هذا ال�شوق يف القلوب، وما اأنفع هذه الطريقة لالأمة اإذا 

انتهجها امل�شلحون.
الإمام ) )) ح�شرها  التي  الإ�شالمي  الدين  اآداب  تعمم  اأن  الثانية:  الدعامة 

كاإكرام  ال�شوفية؛  الطرق  م�شايخ  بني  اآية  وخم�شني  �شبعمائة  يف  الغزايل 

))) دمامتهم: قبحهم، وحقارتهم. )م).
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الوالدين واجلار والأهل واإطعام اليتيم وامل�شكني وال�شدق والوفاء بالعهد 
من  يقرتبوا  حتى  ذلك،  وغري  الباأ�ص  وحني  وال�شراء  الباأ�شاء  يف  وال�شرب 
اإخوانهم طالبي علم الدين، ويقودوا ال�شعب اإىل املدنية والعلم، وما ذلك 

على �شاداتهم املخل�شني بعزيز.
الدعامة الثالثة: اأن ي�شجع قادة الأمة ال�شناع يف املدار�ص وخارجها برتويج ) ))

ما �شنعوا واإطرائه والإقبال عليه، وهذا اأمر لي�ص بالع�شري.
ون اأقا�شي�ص خيالية اتخذها قادة ) 4) الدعامة الرابعة: �شعراء الربابة الذين يُق�شُّ

ال�شعوب يف الأزمان الغابرة ملا كانوا يق�شدون، ومل تزل بيننا تاأخذ باألباب 
فريق من العامة اإىل ذكرى الأيام اخلالية والعظام البالية. األ فلتهذب تلك 
الفا�شلة  الأخالق  من  اإليه  نحتاج  ما  اإىل  جمراها  عن  ولتحول  الروايات 
وحب العلم ورقي الأمة، وليقم بهذا العمل اأنا�ص �شاعدهم ا�شتعدادهم، 
ولريغبهم املخل�شون من الأمة وقادتها باملال حتى يهذبوها وين�شط اأولئك 
ال�شعراء، ولعمري َل�ُشلطان هوؤلء على قلوب بع�ص العاّمة ك�شلطان علماء 
الدين ورجال ال�شوفية على الباقني، واحلمد هلل رب العاملني. و�شلى اهلل 

على �شيدنا حممد واآله امل�شلمني. مّت الكتاب.
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