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تعريف

تـــعالـــج "الـــرّســـالـــة املـــدنـــيّة" مـــوضـــوعًــــا مـــن أهـــم املـــوضـــوعـــات شـــأنًـــا فـــي عـــصرنـــا الـــرّاهـــن، أال وهـــو مـــوضـــوع الـــحضارة 
اإلنــسانــيّة، أســسها وحــقيقة كــيانــها وجــوهــر نــظامــها، وذلــك بــأســلوب شــيّق ونــهج جــذّاب ينسجــم فــيه مــنطق الــعلم مــع 
مــنطق الــّروح واإليــمان بــاهلل. فــتأتــي "الــرّســالــة املــدنــيّة" وثــيقة تــاريــخيّة هــامّـــة تــزيــل كــثيرًا مــن الــغموض الّـــذي يــحيط 
بـــشؤونـــنا اإلنـــسانـــيّة، وتـــشير بـــكّل وضـــوح إلـــى مـــا يـــعتري عـــالـــم الـــيوم مـــن مـــشكالت خـــطيرة يـــمكن الـــتّغّلب عـــليها إن 

خلصت النّوايا وتطّهرت النّفوس من أدران املاديّة البحتة واالنحراف عن طريق الحقيقة. 

تـــرســـم "الـــرّســـالـــة املـــدنـــيّة" لـــنا مـــعالـــم الـــحضارة الـــحقيقيّة الّـــتي وضـــع أصـــولـــها وبـــنّي هـــيكلها الـــعام حـــضرة بـــهاء اهلل 
مـؤسّـــــس الـّديـن الـبهائـيّ الّـذي يـنادي بـوحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ وبـأّن األديـان كـّلها ديـن واحـد، مـصدرهـا واحـد، وهـدفـها 

واحد، وبأّن األقوام جميًعا أوراق شجرة واحدة وقطرات بحر واحد. 

*  *  *

أتـّم حـضرة عـبد الـبهاء هـذه الـرّسـالـة الـكريـمة فـي عـام 1292 هجـريّـة (1875 مـيالديّـة) وهـو ال يـزال فـي سـجن قـلعة 
عــّكاء فــي صــحبة والــده الجــليل حــضرة بــهاء اهلل ولــقد كــانــت الــفترة الّـــتي تــّمت فــيها كــتابــة هــذه الــرّســالــة مــن أخــطر 
الـــفترات شـــأنًـــا فـــي تـــاريـــخ الـــّديـــن الـــبهائـــيّ، إذ تـــضافـــرت قـــوى هـــائـــلة مـــتمثّلة فـــي السّـــــــلطان عـــبد الـــعزيـــز آل عـــثمان 
ونـاصـر الـّديـن شـاه الـقاجـاري وفـي جـبروت أعـتى إمـبراطـوريّـتني فـي ذلـك الـعصر اسـتهدفـت الـّديـن الـبهائـيّ فـي بـدء 
ظـهوره، فـقّرر السّــــــلطان يـشاركـه فـي ذلـك الـّشاه نـفي صـاحـب الـّديـن الجـديـد مـن بـلد آلخـر ثـم سـجنه مـع سـبعني مـن 
أتـباعـه وآل بـيته فـي قـلعة عـّكاء، حـتّى يـقضي قـضاء مـبرمًــا عـلى دعـوة الـحّق الـيافـعة، وتـنتهي الـرّسـالـة الّـتي أتـى بـها 
حــضرة بــهاء اهلل، فــال يــسمع الــعالــم بــعد ذلــك بــشيء اســمه الــّديــن الــبهائــي، ولــكن الــّديــن نــما وتــرعــرع وانتشــر فــي 

العالم أجمع، وزال الّسلطان وتقّلص ملكه وفنت دولته واندثر عزّه وسلطانه. 
*  *  *

يـوجّــــه حـضرة عـبد الـبهاء "الـرّسـالـة املـدنـيّة" إلـى أبـناء وطـنه مـن اإليـرانـينّي وإلـى حـّكامـهم، فـيؤكّـــد فـي رسـالـته عـظمة 
األديـان الـّسماويّـة ودورهـا الـفّعال املـؤثّـر فـي تـطويـر املـجتمع وخـدمـة الـعالـم اإلنـسانـيّ، وفـي هـدايـة أمـمه عـبر األجـيال 
والـقرون، ويـبنّي أيـًضا قـّوة الـكلمة اإللـهيّة ونـفوذ أثـرهـا فـي إرشـاد البشـر إلـى سـواء السّــــــبيل، وفـي مـعالـجة األمـراض 
االجــــتماعــــيّة فــــي كــــّل دور وعــــصر، ويــــدحــــض عــــبد الــــبهاء فــــي رســــالــــته هــــذه فــــيما يــــدحــــض مــــزاعــــم أعــــداء اإلســــالم 
وحــركــاتــهم املشــبوهــة فــي الــتّقليل مــن قــدره وتــزيــيف أهــدافــه الــّسامــية وتــعالــيمه الــّسماويّــة، فــيصير بــذلــك حــضرة عــبد 
الـبهاء أنـبل مـدافـع عـن حـقيقة الـّديـن الـحنيف فـي الـعصر الحـديـث ويـبرهـن بـالـحّجة املـقنعة أّن اإلسـالم الـّصحيح مـا 
جـاء إالّ لـتربـية البشـر ورفـع مسـتوى اإلنـسان ونشـر روح الـخير والـتّسامـح فـي الـعالـم. وتسـترسـل الـرّسـالـة فـي إنـارة 
السّــــــبيل أمــام اإليــرانــينّي حــكومــة وشــعبًا، فــتدلّــهم عــلى مــناهــج خــالصــهم مــن دّوامــة الجهــل والــفساد والــتّعّصب الّــتي 
ســلبتهم الــحضارة الــغنيّة الّــتي كــانــت مــن نــصيبهم وســمحت لــهم بــأن يــكونــوا ســادة الــخير فــي الــعالــم، وتــناشــد قــادة 
األمـم إلـى إقـامـة السّـــــلم الـعام الـّدائـم بـني الـّشعوب والـقبائـل واألمـم مسـتوحـيًا ذلـك مـن آثـار والـده حـضرة بـهاء اهلل فـي 
سـورة املـلوك وفـي األلـواح الـخاصّـــــــــة إلـى الـّرؤسـاء واملـلوك وزعـماء الـّديـن فـي الـعالـم. وتـؤكّــد مـرّة أخـرى مـا أكّــده حـضرة 
بــهاء اهلل مــن قــبله أّن التّســّلح والسّــــــباق فــي تــطويــره يــقّوض أســس السّــــــالم فــي الــعالــم ولــيس كــما يــزعــم الــّسياســيّون 
بــأّن التّســّلح رادع لــوقــوع الحــرب بــني الــّدول. وأخــيرًا تــتطّرق الــرّســالــة إلــى مــا يــجب عــلى الــعلماء أن يتحــّلوا بــه مــن 

صفات ومزايا بناء على ما جاء في القرآن الكريم واألحاديث الّشريفة. 



ورغـم تـجاهـل بـني وطـنه لهـذه الـرّسـالـة الـرّائـعة ومـعالـجتها لـلمشاكـل االجـتماعـيّة والـّسياسـيّة والـثّقافـيّة والـّديـنيّة، فـإنّ 
فــــحوى الــــرّســــالــــة وجــــوهــــرهــــا ال يــــقتصر عــــلى حــــضارة إيــــران فحســــب بــــل يــــتعّداهــــا لــــيصبح عــــالجًـــــــا شــــامــــالً ملــــشاكــــل 
الــــحضارة اإلنــــسانــــيّة املــــعاصــــرة الّــــتي تــــمّر الــــيوم بــــأخــــطر مــــراحــــل تــــاريــــخها ويــــثقلها تــــشابــــك املــــصالــــح والــــنّزاعــــات 
والـّصراعـات والـتّعّصبات، وتـرزح تـحت عـبء مـوجـات الـعنف والـتّدمـير والـظّلم والـتّفرقـة الـعنصريّـة والـعرقـيّة والـطّائـفيّة، 
فـــيرّدد حـــضرة عـــبد الـــبهاء اإلنـــذارات الّـــتي ســـبق وجـــاءت فـــي كـــافـــة الـــكتب الـــّسماويـــة لـــألديـــان املـــختلفة، داعـــيًا أهـــل 
األرض لـلعودة إلـى حـظيرة اإليـمان بـاهلل، وإلـى تـنفيذ مـشيئته الـّسامـية فـي تـوحـيد الـنّاس وجـمع شـمل األمـم، ورفـع 

راية الّسالم واألمن والعدل واملحبّة. 

*  *  *
كـتبت هـذه الـرّسـالـة أصـالً بـالـّلغة الـفارسـيّة، نشـرت فـي مـديـنة بـومـباي بـالـهند عـام 1882 ومـن بـعد ذلـك أشـرف عـلى 
طــبعها ثــانــية الــّشيخ فــرج اهلل زكــي الــكردي عــام 1909، وظهــرت الــتّرجــمة اإلنجــليزيّــة لــلكتاب فــي لــندن عــام 1910 
 MYSTERIOUS FORCES OF" :وأعـــــيد طـــــبعها فـــــي شـــــيكاغـــــو بـــــالـــــواليـــــات املتّحـــــدة عـــــام 1918 تـــــحت عـــــنوان
CIVILIZATION" وصـــدرت آخـــر تـــرجـــمة لـــها بـــاإلنجـــليزيّـــة عـــام 1956 بـــقلم الـــّسيدة مـــرضـــيّة غـــيل وطـــبعت فـــي 
الـواليـات املتّحـدة. ورغـم أّن هـذه الـرّسـالـة كـانـت فـي مـتناول قـرّاء الـفارسـيّة واإلنـكليزيّـة مـنذ تـاريـخ صـدورهـا لـم تحـظَ 
املـكتبة الـعربـيّة بـترجـمة لهـذه الـرّسـالـة إالّ اآلن. والـفضل فـي ذلـك يـرجـع إلـى املـجهود الّـذي قـامـت بـبذلـه الـكاتـبة األديـبة 
الــّسيدة بــهيّة فــرج اهلل كــيولــيك بــرًّا بــوالــدهــا الــفاضــل الــّشيخ فــرج اهلل زكــي الــكردي رضــوان اهلل عــليه، والّــذي كــان قــد 
نــوى نــقل هــذه الــرّســالــة إلــى الــّلغة الــعربــيّة ولــكنّه لــم يســتطع تــحقيق أمــله هــذا فــي أيّــام حــياتــه، فــأّدت الــّسيدة بــهيّة 

واجب الوفاء وحّققت أمنية والدها وأّدت في آن مًعا خدمة جليلة إلى املكتبة البهائيّة العربيّة. 

تــّمت مــراجــعة هــذه الــتّرجــمة ومــقارنــتها بــالــنّص الــفارســيّ األصــليّ بــواســطة لــجنة مــختّصة، ولــقد ارتــأت الــّلجنة مــن 
األنسـب أن تـبقى األشـعار املـنقولـة فـي الـرّسـالـة عـلى صـورة نـّصها الـفارسـيّ ثـّم إعـطاء الـقارئ الـكريـم مـا تـعني تـلك 
األشــعار فــي الــهامــش بــدالً مــن نــقل الــتّرجــمة الــعربــيّة لــها بــيت بــيت كــما ورد فــي الــتّراجــم املنتشــرة لــتلك األشــعار. 
وســبب ذلــك أّن نــقل الــكالم املــنظوم إلــى لــغة أخــرى مــنظومًـــا غــالــبًا مــا ال يــعبّر عــن املــعنى الّــذي قــصده الــقائــل بــلغته 
األصـليّة، هـذا مـع الـتّأكـيد عـلى أّن املـجال مـا يـزال واسـًعا أمـام األجـيال الـقادمـة لـتقوم بـمزيـد مـن املـراجـعات لـترجـمة 

هذا األثر النّفيس. 

والـحّق يـقال إّن الـّسيدة بـهيّة قـّدمـت خـدمـتني عـظيمتني، األولـى كـمترجـمة فـأتـحفتنا بـأثـر أدبـيّ عـظيم والـثّانـية كـمواطـنة 
عامليّة أهدتنا وثيقة حضاريّة مثلى تزداد أهميّتها يوًما بعد يوم. 

سهيل بديع بشروئي



بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

بــدائــع الحــمد والــثّناء وجــوامــع الــّشكر واملــنّة هلل األحــد الّــذي مــيّز الــحقيقة اإلنــسانــيّة مــن بــني الــحقائــق الــكونــيّة كــافّــة 
وزيّــنها بــالــعلم والــنّهى الــّلذيــن هــما الــكوكــبان الــعظيمان فــي عــالــم اإلمــكان، فــارتــسمت بــآثــار تــلك املــوهــبة الــعظمى 
ونـتائـجها فـي مـرآة الـكائـنات صـوٌر بـديـعٌة فـي كـّل عـصٍر وانـطبعت عـليها نـقوٌش جـديـدةٌ فـي كـّل قـرٍن. فـإنّـك لـو نـظرت 
فــي عــالــم الــوجــود بــالــبصيرة الــّصافــية لــرأيــت أّن هــيكل الــعالــم مــزيّــن مــن فــيوضــات الــفكر والــعلم فــي كــّل دور بــزيــنةٍ 
ومتجـلٍّ فـي كـّل طـور بجـلوة ومـتباه بـاملـواهـب الجـديـدة الـّلطيفة، وآيـة اهلل الـفرد األحـد الـكبرى هـذه -أي الـعقل والـنّهى- 
قــد ســبقت كــافّــة الــكائــنات فــي الخــلق وتــقّدمــت عــليها فــي الشّــــــرف وذلــك مــصداقًــا للحــديــث الــنّبوّي «أّول مــا خــلق اهلل 

العقل» وهي اّلتي تشخص ظهورها في الهيكل اإلنسانيّ منذ صدر اإليجاد. 

تـعالـى وتـقّدس اهلل الّـذي جـعل الـعالـم الـظّلمانـيّ غـبطة الـعوالـم الـنّورانـيّة بـفضل إشـراقـات أنـوار هـذه املـوهـبة الـّربـانـيّة. 
«وأشــرقــت األرض بــنور ربّــها»، وتـــعالـــى وتـــقّدس اهلل الّـــذي جـــعل الـــفطرة اإلنـــسانـــيّة مـــطلع هـــذا الـــفيض األبـــديّ 

«الرّحمن عّلم القرآن خلق اإلنسان عّلمه البيان.»

فـيا أولـي األلـباب ابسـطوا أكـّف الـتّوسّـــــل إلـى اهلل الـفرد وتـضرّعـوا وابتهـلوا إلـيه شـكرًا عـلى هـذا الـفضل األعـظم حـتّى 
نـتوفّـَق فـي هـذا العهـد والـعصر إلـى بـزوغ الـّسنوحـات الـرّحـمانـيّة وطـلوعـها مـن وجـدان الـنّفوس اإلنـسانـيّة كـي ال تخـمد 
تـلك الـنّار الـّربـانـيّة املـوقـدة واملـودعـة فـي األفـئدة البشـريّـة. فـالحـظوا بـعني الـبصيرة أّن هـذه اآلثـار واألفـكار واملـعارف 
والـفنون والـحكم والـعلوم والـّصنائـع والـبدائـع املـختلفة املـتنّوعـة كـّلها مـن فـيوض الـعقل واملـعرفـة، ومـا مـن طـائـفة أو قـبيلة 
يِّ تـعّمًقا إال وازدادت عـلى جـميع الـقبائـل واملـلل تـقّدمًــا، ومـا عـزّة أيّـة مـّلة وسـعادتـها إالّ  ازدادت فـي هـذا البحـر الـّلجِّ
أن تشــرق مــن أفــق املــعارف إشــراق الــّشمس «هـل يسـتوي الّــذيـن يـعلمون والّــذيـن ال يـعلمون»، ومــا شــرف 
اإلنــسان ومفخــرتــه إالّ فــي أن يــصبح مــنشأ خــير بــني مــأل اإلمــكان، وهــل مــن نــعمة يــمكن تــصّورهــا فــي عــالــم الــوجــود 
أعـــظم مـــن أن يـــرى اإلنـــسان نـــفسه -إذا مـــا نـــظر فـــي نـــفسه- ســـبب اطـــمئنان الـــهيئة البشـــريّـــة وراحـــتها وســـعادتـــها 
ومـنفعتها بـتوفـيق اهلل؟ ال واهلل! بـل مـا مـن لـذّة أتـّم وال سـعادة أكـبر مـن هـذه. فـإلـى مـتى نـطير بـجناح الـنّفس والـهوى؟ 
وإلـى مـتى نـقضي الـحياة فـي دركـات الجهـل مـنكوبـني بـالـنّكبة الـكبرى كـاألمـم املـتوحّــــشة؟ وهـب لـنا اهلل الـعني لـننظر 
بــها فــي اآلفــاق ونتشــبّث بــكّل وســيلة مــن وســائــل الــحضارة والــنّبل، ومــنَّ عــلينا بــالــّسمع حــتّى إذا مــا اســتمعنا إلــى 
حـكم الـعقالء والـعارفـني اتّـعظنا مـنها ومـن ثـم نـشّمر عـن سـاعـد الـهّمة لـنعمل بـمقتضى تـلك الـحكم. ومـنحنا الـحواس 
والـقوى الـباطـنة لنسـتغّلها فـي أمـور البشـريّـة الـخيريّـة، وأصـبحنا مـميّزيـن بـني أنـواع املـوجـودات وأجـناسـها بـعقل نـافـذ 
حـتّى نـقوم عـلى األمـور الـكّليّة والجـزئـيّة واملـهّمة والـعاديّـة بـاالسـتمرار لـكي نـصان جـميًعا فـي حـصن الـعلم الـحصني 
مـحفوظـني، ونـضع فـي كـّل حـني أسـاسًــــــا جـديـًدا ونـصنع صـنيًعا بـديـًعا ونـرّوجـه لـسعادة البشـر. فـما أشـرف اإلنـسان 
وأعــزّه إن هــو قــام بــما يــجب وبــما يــليق بــه، ثــم مــا أرذلــه وأذلّـــه إن قــضى عــمره الــغالــي مــنهمًكا فــي مــنافــعه الــذّاتــيّة 

وأغراضه الّشخصيّة مغمًضا الطّرف عن منفعة الجمهور. 

لــو جــال اإلنــسان املــدرك لــحقائــق اآلفــاق واألنــفس بــجواد هــّمته الــعالــية فــي مــيدان الــعدل والــتّمّدن، لــكانــت الــّسعادة 
اإلنــسانــيّة أعــظم ســعادة «سـنريـهم آيـاتـنا فـي اآلفـاق وفـي أنـفسهم»، ولــيس دون شــقاء البشــر شــقاء إن ظــلّ 
هــامــًدا خــامــًدا جــامــًدا مــنهمًكا فــي الــّشهوات الــنّفسانــيّة فيهــبط إلــى أســفل دركــات الــتّوحّـــــش والــجهالــة بــحيث يــمسي 
أحـّط مـن الـحيوانـات الـّضارة «أولـئك كـاألنـعام بـل هـم أضـّل» «إّن شـّر الـّدواب عـند اهلل الـّصم الـبكم الّـذيـن 
ال يــعقلون». ومجــــمل الــــقول إنّــــه مــــن الــــواجــــب أن نشــــّد إزار الــــهّمة بــــكّل غــــيرة وأن نتشــــبّث كــــّل التّشــــبّث بــــأســــباب 
طــمأنــينة عــموم البشــر وراحــته وســعادتــه ومــعارفــه وتــمّدنــه وصــنائــعه وعــزّتــه وشــرفــه وعــلّو مــنزلــته حــتّى تــصبح أراضــي 



االســتعدادات اإلنــسانــيّة، بــفضل زالل الــنّيّة الــخالــصة وســلسال الجهــد والــّسعي، مــنبتًا لــريــاحــني الــفضائــل الــذّاتــيّة 
وشـــقائـــق حـــقائـــق الـــخصال الحـــميدة الـــخضلة الـــنّضرة، وتـــغدو مـــغبوطـــة حـــدائـــق مـــعارف األســـالف، فـــتصير الـــبقعة 
املـباركـة اإليـرانـيّة مـركـزًا لـسنوح الـكماالت اإلنـسانـيّة فـي جـميع املـراتـب وتـصبح مـرآة تـنعكس فـيها املـدنـيّة انـعكاسًــــــا 

عامليًا. 

وجـــوهـــر الحـــمد والـــثّناء يـــليق بـــمطلع الـــعلم الـــّلدنّـــيّ ومشـــرق الـــوحـــي اإللـــهيّ وعـــترتـــه الـــطّاهـــرة والّـــذي انتشـــلت أشـــّعة 
حـكمته الـبالـغة الـّساطـعة ومـعارفـه الـكّليّة بـصورة خـارقـة لـلعادة سـّكان إقـليم يـثرب والـبطحاء املـتوحشـني مـن حـضيض 
الجهــل والــغفلة إلــى أوج الــعلم واملــعرفــة فــي زمــن قــليل، بــحيث تــألّـــقت نــجوم ســعادتــهم ومــدنــيّتهم فــي فجــر اإلمــكان 

وأصبحوا مراكز للفنون والعلوم واملعارف والخصائص اإلنسانيّة. 

ومـن املـعلوم لـدى أولـي األبـصار أنّـه ملـا اسـتقّر فـي هـذه األيّـام رأي املـلك السّــــــديـد عـلى تـمديـن أهـالـي إيـران وتـرقـيتهم 
وطـمأنـينتهم وراحـتهم وتـعمير الـبلدان، وأراد بـخالـص رغـبته أن يـشّمر عـن سـاعـد الـهّمة بحـميَّة بـالـغة لـرعـايـة الـّشعب، 
وإجــراء الــعدالــة فــيما بــينهم حــتّى يــضيء آفــاق إيــران بــأنــوار الــعدل إضــاءة تحســدهــا عــليها مــمالــك الشّــــــرق والــغرب، 
وتســري فــي عــروق أهــل هــذه الــّديــار وشــرايــني مــواطــنيها الــّروح الــعريــقة الــّسابــقة املــمتازة، لهــذا رأيــت لــزامًــا عــليّ أن 
أكـتب لـوجـه اهلل مـوجـزًا فـي بـعض املـوضـوعـات الـالزمـة شـكرًا عـلى هـذه الـهّمة الـكّلية، مـحترزًا مـن ذكـر اسـمي حـتّى 
يـــتّضح أنّـــه لـــم يـــكن لـــي قـــّط مـــن قـــصد ســـوى الـــخير. بـــل إنّـــه ملـــا كـــنت أعـــتبر الـــّداللـــة عـــلى الـــخير، عـــمل الـــخير بـــعينه، 
ـر أبـناء وطـني نـاصـًحا أمـينًا لـوجـه اهلل  واهلل الـخبير شـاهـد عـلى أنّـه ال مـقصد لـي  فـإنّـني بهـذه الـكلمات الـنّصحيّة أذكّـِ
غـــير الـــخير الـــّصرف، ألّن هـــذا الـــهائـــم بـــباديـــة مـــحبّة اهلل قـــد بـــلغ عـــاملًــا ال تـــصل إلـــيه يـــد إطـــراء الـــنّاس وتـــزيـــيفهم أو 

تصديقهم أو تكذيبهم «إنّما نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاًء وال شكورًا». 

دست پنهان وقلم بني خط گذار      اسب در جوالن وناپيدا سوار 

يـا أهـل إيـران سـيروا قـليالً فـي ريـاض تـواريـخ الـعصور الـّسالـفة وتـأمّــلوا وتـفّكروا فـيها مـليًّا، عـندئـذ تـبصرون عـظم 
مشهــدهــا بــعني الــعبرة. كــانــت مــملكة إيــران فــي األزمــنة الــّسابــقة بــمثابــة قــلب الــعالــم وكــالــّشمع املــضيء بــني الجــمع 
مـــنيرًا لـــآلفـــاق، وكـــانـــت عـــزّتـــها وســـعادتـــها مشـــرقـــتني مـــن أفـــق الـــكون كـــالـــّصبح الـــّصادق، وكـــان نـــور مـــعارفـــها منتشـــرًا 
ســاطــًعا فــي أقــطار املــشارق واملــغارب، بــلغت شهــرة مــلوك إيــران حــتّى مــسامــع مــجاوري الــّدائــرة الــقطبيّة، وأخــضع 
صــيت ســطوة مــلك مــلوكــها مــلوك الــيونــان والــّرومــان، وحــيّرت حــكمة حــكومــتها أعــظم حــكماء الــعالــم، وصــارت قــوانــينها 
الـّسياسـيّة دسـتورًا لجـميع مـلوك الـقارات األربـع فـي الـعالـم، وامـتازت مـّلة إيـران عـن مـلل الـعالـم بـفتوحـاتـها، وتـفاخـرت 
بــصفة الــتّمّدن واملــعارف املــمدوحــة، وكــانــت فــي قــطب الــعالــم مــركــز الــعلوم والــفنون الجــليلة ومــنبع الــّصنائــع والــبدائــع 
الـــعظيمة، ومـــعدن الـــفضائـــل الحـــميدة والـــخصال اإلنـــسانـــيّة، وقـــد حـــيَّر عـــلم هـــذه املـــّلة الـــباهـــرة وفـــطنتها عـــقول ســـائـــر 
شــعوب الــعالــم، فــأثــارت فــطنة هــذه الــطّائــفة الجــليلة وذكــاؤهــا غــبطة الــعاملــني. فــبغّض الــنّظر عــما جــاء فــي الــتّواريــخ 
الـفارسـيّة وانـدرج فـي مـتونـها نـرى فـي أسـفار الـتّوراة الّـتي هـي الـيوم كـتاب مـقّدس مسـلَّم بـه عـند كـّل مـلل أوروبّـا مـن 
دون تحـريـف، أنّـه فـي أيّـام قـورش الّـذي عـرف فـي الـكتب الـفارسـيّة بـاسـم بـهمن بـن اسـفنديـار، امـتّدت حـكومـة إيـران 
مـن حـدود الـهند والـّصني الـّداخـليّة إلـى أقـصى بـالد الـيمن والـحبشة املـنقسمة إلـى ثـالثـمائـة وسـتنّي إقـليًما. وكـما ورد 
فـــي تـــواريـــخ الـــّرومـــان، إّن هـــذا املـــلك (قـــورش) الـــغيور الّـــذي قـــّوض - بـــجيشه الجـــرّار - بـــنيان حـــكومـــة الـــّرومـــان الّـــتي 
عـــرفـــت بـــالـــفتوح، وزلـــزل أركـــان حـــكومـــات الـــعالـــم جـــميًعا، وبـــناًء عـــلى تـــاريـــخ أبـــي الـــفداء، وهـــو مـــن الـــتّواريـــخ الـــعربـــيّة 
املـعتبرة، اسـتولـى عـلى األقـالـيم السّــــــبعة. وكـما ورد فـي هـذا الـتّاريـخ وغـيره مـن الـتّواريـخ أّن فـريـدون وهـو أحـد مـلوك 
األســـرة البيشـــداديّـــة، والّــــذي حـــقًّا امـــتاز بـــالـــكماالت الـــذّاتـــيّة والـــحكم واملـــعارف الـــكّليّة وبـــغزواتـــه وفـــتوحـــاتـــه الـــعديـــدة 



املــتتالــية، فــأصــبح فــريــد مــلوك السّــــــلف والخــلف، قــد قــّسم األقــالــيم السّــــــبعة بــني أوالده الــثاّلثــة. ومجــمل الــقول إنّــه بــناءً 
عــلى تــواريــخ املــلل املــشهورة قــد ثــبت وتــحّقق بــأّن أّول حــكومــة تــأّسســت فــي الــعالــم كــانــت حــكومــة إيــران وأعــظم عــرش 

استقّر بني امللل كان عرش إيران. 

فــيا أهــل إيــران! يـــجب أن نـــفيق اآلن ملـــحة مـــن ســـكر الـــهوى ونـــصحو مـــن الـــغفلة والكســـل ونـــنظر بـــعني اإلنـــصاف، 
أتــقضي غــيرة اإلنــسان وحــميّته بــأن يــصبح هــذا اإلقــليم املــبارك -الّــذي كــان مــنشأ تــمّدن الــعالــم ومــبدأ عــزّة بــني آدم 
وسـعادتـهم ومـثار غـبطة اآلفـاق وحسـد كـّل مـلل الشّــــــرق والـغرب- يـصبح الـيوم مـوضـع تـأسّــــــف كـّل الـقبائـل والـّشعوب؟ 
فـتتّسم فـي تـواريـخ الـعصور الـحالـيّة بـانـعدام املـدنـيّة فـيها وهـكذا سـيبقى اسـمه مـنقوشًــــــا عـلى صـفحة األيّـام إلـى أبـد 
اآلبــاد؟ فــبالــرّغــم مــن أّن مــّلته كــانــت أشــرف املــلل، إالّ أنّــه الــيوم يــقتنع بهــذه األحــوال املــؤســفة. وبــالــرّغــم مــن أنّــه كــان 
أفـضل األقـالـيم جـمعاء يـعّد الـيوم أشـّد أقـطار الـعالـم جهـالً وأفـقرهـا إلـى املـعارف مـن غـفلته وقـّلة سـعيه واجـتهاده. ألـم 
يـكن أهـل إيـران فـي الـقرون الـّسالـفة عـنوان دفـتر الـعلم والـعقل واملـعرفـة؟ ألـم يشـرقـوا مـن أفـق الـعرفـان ويـطلعوا كـالـنّيّر 
األعـظم بـفضل الـرّحـمن؟ فـكيف نـكتفي اآلن بهـذه الـحالـة املـمّلة ونسـلك سـبيل أهـوائـنا الـنّفسانـيّة، ونـغّض الـطّرف عـما 
فـيه الـّسعادة الـكبرى ورضـاء اهلل ونـنهمك فـي أغـراضـنا الـّشخصيّة ومـنافـعنا الـذّاتـيّة املـذلّـة؟ كـان هـذا اإلقـليم الجـليل 
كـالسّـــــراج الـوهّــاج مـنيرًا بـأنـوار املـعرفـة وضـياء الـعلوم والـفنون وعـلّو املـنزلـة وسـمّو الـهّمة والـحكمة والـّشجاعـة واملـروءة، 
فـأمـسى الـيوم نـور إقـبالـه كـدرًا مـظلًما مـن الكسـل والـبطالـة والخـمود والـفوضـى وعـدم الـتّرتـيب وقـّلة غـيرة أهـله وهـّمتهم. 
«بـــكت الـــّسموات السّـــــــبع واألرضـــون السّـــــــبع عـــلى عـــزيـــز ذّل». وال يـــظّن أّن أهـــل إيـــران هـــم أقـــّل فـــطنة مـــن غـــيرهـــم أو 
أحــّط مــنهم فــي الــذّكــاء الخــلقيّ والــّدهــاء الــجبّليّ أو اإلدراك والــّشعور الــفطرّي أو الــعقل والــنّهى والــعلم واالســتعداد 
الــطّبيعي، أســتغفر اهلل بــل إنّــهم كــانــوا ومــا يــزالــون مــتفّوقــني عــلى كــّل الــقبائــل والــطّوائــف مــن حــيث الــقوى الــفطريّــة. 
وكـذلـك مـملكة إيـران فـإنّـها لـعلى أعـلى درجـة مـن الـجودة مـن حـيث االعـتدال واملـواقـع الـطّبيعيّة واملـحاسـن الـجغرافـيّة 
والــقّوة الــنّباتــيّة، إالّ إنّــه يــجب الــتّفكر والــتّعّمق ويــنبغي الــّسعي والجهــد ويــليق الــتّربــية والــتّشويــق والتّحــريــض، ويــلزم 

الهّمة الكاملة والغيرة التّاّمة. 

نجـــد اآلن قـــارّة أوروبّـــا وأكـــثر مـــواقـــع أمـــريـــكا قـــد اشـــتهرت بـــني قـــارّات الـــعالـــم الخـــمس مـــن حـــيث الـــنّظام والـــتّرتـــيب 
والـــّسياســـة والـــتّجارة والـــّصناعـــة والـــفنون والـــعلوم واملـــعارف والـــحكمة الـــطّبيعيّة، فـــي حـــني كـــانـــت أمـــمها وقـــبائـــلها فـــي 
األزمـنة الـغابـرة أشـّد طـوائـف الـعالـم تـوحّــــًشا وجهـالً وأكـثر الـقبائـل واألمـم تـكاسـالً، بـل إنّـها كـانـت تـلّقب بـالـبرابـرة وفـي 
هــذا الــّلقب مــا فــيه مــن داللــة عــلى الــوحــشيّة الــخالــصة. وفــضالً عــن ذلــك فــمنذ الــقرن الــخامــس املــيالدّي حــتّى الــقرن 
الـــخامـــس عشـــر -وهـــي الـــفترة الّـــتي يـــعبّر عـــنها بـــالـــقرون الـــوســـطى- وقـــعت وقـــائـــع عـــظيمة وحـــوادث مـــوحـــشة مـــدهـــشة 
مـتّسمة بـالـعنف والشّـــــّدة بـحيث جـعلت أهـل أوروبّـا يـعتبرون تـلك الـقرون العشـرة عـصور الـتّوحـش، بـناًء عـلى ذلـك فـإنّ 
أسـاس املـدنـيّة واإلصـالح والـتّرقـي قـد وضـع فـي أوروبّـا مـنذ الـقرن الـخامـس عشـر املـيالدّي حـيث حـصلت لـها املـدنـيّة 
املـشهودة بجـميع جـوانـبها وذلـك إثـر تـشويـق الـعقالء وحـثّهم، وتـوسّـــــعت نـطاق دائـرة املـعارف وبـذلـت املـساعـي وأظهـرت 

الهّمة واألقدام والغيرة. 

وأمّــا الـيوم، وبـفضل الـباري وتـأيـيد مظهـر الـنّبّوة الـكّليّة الـّروحـانـيّة، ضـرب سـلطان إيـران الـعادل عـلى آفـاق مـمالـكها 
ســـرادق الـــعدل، وفـــلق صـــبح الـــنّوايـــا الـــخالـــصة الـــخيّرة السّـــــــلطانـــيّة مـــن مشـــرق هـــّمته، فـــأراد أن يـــضع أســـاس الـــعدل 
والـحق، ويـشيد أركـان املـعارف واملـدنـيّة فـي هـذه املـملكة ذات املـنقبة الـعظيمة، ويخـرج جـميع وسـائـل الـرّقـيّ مـن حـيّز 
الـــقّوة إلـــى مـــقام الـــفعل حـــتّى يـــصبح عـــصر السّـــــــلطنة هـــذا مـــثار حســـد الـــعصور الـــّسابـــقة. وظـــّل هـــذا الـــعبد وأقـــرانـــه 
ســاكــتني حــتّى اآلن حــيث لــم نــكن نــالحــظ أّن الــزّعــيم الّــذي وضــعت أزمّــة األمــور فــي كــّف كــفايــته وأنــيط إصــالح حــال 
الجــمهور بــهّمته الــعالــيّة يــسعى كــالــوالــد الــحنون لــتربــية أهــل مــملكته وتــوفــير أســباب املــدنــيّة والــرّاحــة والــطّمأنــينة لــهم 



كـــما يـــنبغي ويـــليق. ولـــم نـــكن نـــشاهـــد عـــالئـــم تـــدّل عـــلى رعـــايـــته لـــلّشعب بـــالـــوجـــه املـــطلوب. غـــير أنّـــه عـــندمـــا الحـــظ أولـــو 
الــبصائــر اآلن أّن جــاللــة السّـــــــلطان بــذاتــه قــد أمــر، بــمحض اخــتياره، بــإقــامــة حــكومــة عــادلــة وتــأســيس بــنيان الــتّقّدم 

والرّقيّ لعموم أتباع الّدولة، دفعتني النّيّة الّصادقة لعرض هذا املقال. 

ومــن املســتغرب أنّــه بــدالً مــن أن يــقومــوا جــميًعا لــشكر هــذه الــنّعمة الّــتي هــي فــي الــواقــع مــن تــوفــيقات رّب الــعزّة، أو 
يــطيروا بــجناحــي االمــتنان واملســرّة إلــى ســماء االنشــراح، أو يــرفــعوا أكــّف الــّدعــاء واالبــتهال إلــى اهلل بــأن تــزداد هــذه 
املـقاصـد الـخيريّـة الـطّيّبة يـومًـا فـيومًـا، طـفقت طـائـفة تـرفـع عـلم الـّشقاق وأخـذت فـي الـّشكوى، وهـم مـمن أخـّلت بـعقولـهم 
الــعلل وأضــرّت بــأفــكارهــم األغــراض الــذّاتــيّة، وحــجبت نــور رأيــهم األنــانــيّة، وكــّدرت ضــياء تــصّوراتــهم ظــلمات املــنفعة 
الــّشخصيّة، وانــصرفــت هــّمتهم إلــى الــّشهوات الــنّفسيّة، وحــّولــوا غــيرتــهم إلــى الــتّنافــس عــلى وســائــل الــرّئــاســة، وكــانــت 
شــكواهــم حــتّى اآلن هــي أنّــه ملــاذا لــم يــباشــر السّــــــلطان بــنفسه الــنّفيسة بــاالهــتمام فــي خــير الــعموم وال يــنصرف إلــى 
مــــا يــــؤّدي إلــــى راحــــة الجــــمهور واطــــمئنان بــــالــــهم، وأمّـــــا اآلن وبــــعد مــــبادرتــــه بهــــذه الــــهّمة الــــكبرى فــــإنّــــهم يــــعترضــــون 
اعـتراضًــــــــــا آخـر. ويـقول بـعضهم مـا هـذه األفـكار إالّ أفـكارًا جـديـدة ابـتدعـتها املـمالـك الـبعيدة فـهي مـنافـية ملـقتضيات 
أوضـاع إيـران الـحاضـرة وأحـوالـها الـقديـمة، وفـئة أخـرى -جـمعت حـولـها قـومًــا بـائسـني مـن الّــذيـن ال عـلم لـهم بـأسـاس 
الـّديـن املـتني وأركـان الشّـــــرع املـبني وال يـملكون قـّوة الـتّمييز- تـقول هـذه الـفئة إن هـي إالّ قـوانـني بـالد الـكفر فـهي تـغايـر 
األصـول الشّـــــرعـيّة املـرعـيّة و«مـن تشـبّه بـقوم فـهو مـنهم». ويـذهـب قـوم إلـى أنّـه ال بـّد مـن الـتّأنّـي فـي إجـراء أمـثال هـذه 
األمـور اإلصـالحـيّة، فـال يـجوز الـتّعجيل فـيها. ويـرى حـزب آخـر أنّـه يـجب التّشـبّث بـوسـائـل تـمّكن أهـل إيـران أنـفسهم 
مـن إيـجاد اإلصـالحـات الـّسياسـيّة والـعمليّة واملـدنـيّة الـتّامّـة الـكامـلة الـالزمـة، فـال داعـي لـالقـتباس مـن سـائـر الـطّوائـف. 

ومجمل القول إّن كلَّ فريق يطير في فلك له. 

فـيا أهـل إيـران، إلــى مــتى الــحيرة وإلــى مــتى الــذّهــول؟ وإالم اخــتالف اآلراء وتــضاّد األفــكار الــعقيمة وإالم الــغفلة 
والــجهالــة؟ اآلخــرون صــاحــون ونــحن أســراء نــوم الــغفلة! فجــميع املــلل تــسعى فــي إصــالح أحــوالــها الــعامّـــة بــينما كــلّ 
واحــد مــنّا واقــع فــي فــخّ هــواه وهــوس نــفسه! ومــا زلــنا نــقع فــي كــّل حــني فــي فــخّ جــديــد. شهــد اهلل أنــنّي ال أقــصد مــن 
طـرح هـذه املـطالـب املـداهـنة أو جـلب الـقلوب، وال أنـتظر مـكافـأة مـاديّـة قـّط، وإنّـما أقـول ابـتغاء ملـرضـاة اهلل مـلتجئًا إلـى 

حمايته تعالى مغمًضا الطّرف عن العالم وأهله، «ال أسألكم عليه أجرًا» «إّن أجري إالّ على اهلل.»

قـــصارى الـــقول إّن الّـــذيـــن يـــقولـــون بـــأّن هـــذه األفـــكار الجـــديـــدة تـــوافـــق حـــال الـــطّوائـــف األخـــرى وال تـــالئـــم مـــقتضيات 
أوضــاع إيــران الــحاضــرة أو مجــرى أحــوالــها ال يــالحــظون أّن املــمالــك األخــرى كــانــت فــي الــقرون الــّسابــقة عــلى هــذه 
الـّشاكـلة أيـًضا، فـكيف أصـبح هـذا الـتّرتـيب والـتّنظيم والتّشـبّث بـالـوسـائـل املـدنـيّة سـببًا لـترقّــي تـلك املـمالـك واألقـالـيم؟ 
هـل لـحق بـأهـل أوروبّـا الـّضرر مـن التّشـبّث بهـذه الـوسـائـل، أم أنّـهم نـالـوا املـنزلـة الـجسمانـيّة الـعالـية الـكامـلة؟ ومـع أنّ 
أهــــل إيــــران عــــامّــــة ســــاروا عــــّدة قــــرون عــــلى الــــنّهج املــــعهود وعــــملوا بــــاألصــــول املــــعتادة فــــماذا أفــــادوا، ومــــاذا بــــدا مــــن 
تـــقّدمـــهم؟ ولـــو لـــم تـــكن هـــذه األمـــور قـــد وضـــعت مـــوضـــع التّجـــربـــة لـــكان مـــن الـــجائـــز أن يـــتشكَّك فـــيها بـــعض ضـــعاف 
الـنّاس، وهـم أولـئك الّـذيـن خـمدت شـعلة الـعقل الـهيولـيّ الـنّورانـيّة فـي زجـاج فـطرتـهم، ولـكّن أمـر هـذه املـدنـيّة قـد تـناولـته 
التّجــربــة مــرارًا وتــكرارًا فــي كــّل جــزء مــن أجــزاء صــورهــا فــي املــمالــك األخــرى، وبــلغت فــوائــدهــا مــن الــوضــوح بــحيث 
أدركــــها كــــّل غــــبيّ أعــــمى. فــــلنغمض عــــني االعــــتساف ولْــــننظر بــــطَرْف الــــعدل واإلنــــصاف حــــتّى نــــالحــــظ أيًّــــا مــــن هــــذه 
األسـس املـحكمة املـتينة واألبـنية الـحصينة يـخالـف مـقتضيات أوضـاع إيـران الـحسنة، ويـنافـي مسـتلزمـات سـياسـتها 
الــّصالــحة، ويــناقــض مــصالــح الجــمهور املســتحسنة ومــنافــعه الــعمومــيّة؟ أتــرى تــوســيع دائــرة املــعارف وتــشييد أركــان 
الـفنون والـعلوم الـنّافـعة وتـرويـج الـّصنائـع الـكامـلة مـن األمـور املـضرّة ألنّـها تنتشـل أفـراد الـهيئة االجـتماعـيّة مـن وهـدة 
الجهــل إلــى أعــلى أفــق الــعلم والــفضل؟ أم أّن ســّن الــقوانــني الــعادلــة املــوافــقة لــألحــكام اإللــهيّة الّـــتي تــكفل الــّسعادة 



للبشــر وتــحفظ حــقوق الــهيئة الــعامّـــة بــصيانــتها الــقويّــة وحــريّــة الــحقوق ألفــراد األهــالــي بــصورة عــامّـــة مــبايــن لــلفالح 
ومــناقــض لــلنّجاح؟ أفهــل يــكون مــنافــيًا ملــوازيــن الــعقل الــنّافــذ أن يــدرك اإلنــسان حــوادث املســتقبل الّــتي مــا تــزال فــي 
حــيّز الــقّوة وذلــك بــبعد نــظره واألخــذ بــقرائــن الــظّروف الــقائــمة حــالــيًّا ودالئــل األفــكار الــعامّــة الــّسائــدة، ومــن ثــّم يــسعى 
ويــجاهــد فــي تــوفــير األمــن لــلحال واالســتقبال؟ أم أّن التّشــبّث بــوســائــل االتّــحاد مــع األمــم املــجاورة وعــقد املــعاهــدات 
املـــتينة مـــع الـــّدول الـــعظيمة، واملـــحافـــظة عـــلى الـــعالقـــات الـــوّديّـــة مـــع الـــّدول املـــتحابّـــة، وتـــوســـيع دائـــرة الـــتّجارة مـــع أمـــم 
الشّــــــرق والـغرب، وزيـادة إنـتاج ثـروة املـملكة الـطّبيعيّة والـعمل عـلى إغـناء األمّــة يـعتبر مـن األمـور الّــتي تـكون عـاقـبتها 
وخـــيمة ومـــخالـــفة لـــلرأي الـــّصائـــب ومنحـــرفـــة عـــن الـــنّهج الـــقويـــم؟ أم إّن بـــنيان رعـــايـــة الـــّشعب يـــتزعـــزع لـــو مـــنع حـــّكام 
الـواليـات واملـقاطـعات عـن الـتّصرف فـي األمـور كـيفما يـشاؤون وحـرمـوا عـن الحـريّـة الـّسياسـيّة املـطلقة، وتـقيّدوا بـقانـون 
الـــحّق، وجـــعلوا تـــنفيذ أحـــكام الـــقصاص لـــلقتل والـــحبس وأمـــثالـــهما مـــنوطًـــا بـــاالســـتئذان مـــن الـــبالط املـــلكيّ املـــتّسم 
بــالــعدالــة وذلــك بــعد إقــرارهــا مــن طــرف مــجالــس الــعدل الــقائــمة فــي مــقّر ســريــر السّـــــــلطنة بــعد الــتّحقيق مــن درجــات 
جـــنايـــة الـــجانـــي وقـــبح فـــعلته ومـــبلغ شـــقاوتـــه ثـــم تـــنفيذ مـــا يســـتحّقه مـــن الـــقصاص بـــعد صـــدور األمـــر الـــعالـــي؟ أم إنّ 
إغـــالق أبـــواب الـــرّشـــوة الّــــتي يـــعبّرون عـــنها الـــيوم بـــتعبير «الهـــديّـــة» أو «الـــتّقدمـــة» ســـبب هـــدم بـــنيان الـــعدل؟ أم إنّ 
الـّسعي فـي إنـقاذ الـجنود -الّـذيـن هـم فـي الـواقـع فـدائـيّو الـّدولـة واملـّلة وتـتعرّض أرواحـهم لـلموت فـي كـّل األحـيان- مـن 
الــذّلّــة الــكبرى واملــسكنة الــعظمى بــترتــيب مــأكــلهم ومشــربــهم وتــنظيم مــلبسهم ومــسكنهم، وبــذل الــهّمة فــي تــعليم ذوي 
املـناصـب الـعسكريّـة الـفنون الحـربـيّة، وإكـمال املـهّمات واآلالت واألدوات الحـربـيّة، يـعتبر مـن األفـكار الـّسقيمة؟ فـإذا 
قـال قـائـل بـأّن هـذه اإلصـالحـات املـذكـورة لـم تخـرج بـعد إلـى حـيّز الـوجـود كـما يـنبغي ويـليق، فـإنّـه لـو أنـصف لـرأى أنّ 
هـــذا الـــقصور قـــد نـــتج عـــن عـــدم اتّـــحاد اآلراء الـــعامّـــة وقـــّلة هـــّمة أكـــابـــر املـــملكة وقـــّلة غـــيرة أولـــي األمـــر فـــيها. وإنّـــه ملـــن 
الــواضــح الــثّابــت أّن األمــور لــن تــدور عــلى مــحورهــا الــالئــق مــا لــم يــنل الجــمهور قســطه مــن الــتّربــية، وتســتقّر األفــكار 
الـعامّـة فـي أوضـاعـها الـّصحيحة ويتطهّــر ذيـل عـفّة أولـياء األمـور بـل وأصـحاب املـناصـب الـثّانـويّـة مـن شـوائـب األحـوال 
غــير املــرضــيّة، وأّن اإلصــالح الــتّاّم املــنشود لــن يتجــّلى مــا لــم تــبلغ األحــوال مــن االنــتظام واألمــور مــن الــّضبط والــّربــط 
بـحيث يجـد الـفرد نـفسه عـاجـزًا عـن أن يـتجاوز عـن مسـلك الـحّق قـيد شـعرة حـتّى ولـو بـذل الجهـد الـجهيد. وفـضالً عـن 
ذلـــك فـــإّن كـــّل خـــير مـــن شـــأنـــه أن يـــكون وســـيلة ألعـــظم ســـعادة لـــلعالـــم عـــرضـــة لـــسوء الـــتّصرّف بـــه. وحـــسن الـــتّصرّف 
وســوؤه إنّــما مــنوطــان بــدرجــات أفــكار الــوجــهاء واألعــيان مــن األهــلني وتــفاوت اســتعدادهــم وتــديّــنهم وإحــقاقــهم لــلحقّ 

وعلّو هّمتهم وسمّو غيرتهم. 

والـواقـع أّن حـضرة السّــــــلطان أجـرى مـا كـان عـلى نـفسه، فـإنـجاز أمـور الـعباد ورعـايـة مـصالـحهم أضـحى الـيوم فـي 
كــّف كــفايــة أفــراد يــجتمعون فــي املــجالــس، فــإن تــطّرز هــؤالء األفــراد بــطراز الــعصمة وتــزيّــنوا بــزيــنة الــعفّة، ولــم يــلّوثــوا 
أذيــالــهم الــطّاهــرة بــدنــس الــخبث ســتجعل الــتّأيــيدات اإللــهيّة هــؤالء األفــراد مــنشأ خــير لــلعالــم، فــيصدر عــن ألــسنتهم 
وأقـالمـهم مـا فـيه مـصلحة الـنّاس ويسـتضيء جـميع مـملكة إيـران بـأنـوار عـدل هـؤالء األفـراد الـثّابـتني الـرّاسـخني بـحيث 
تــحيط أشــّعة تــلك األنــوار الــعالــم أجــمع ولــيس هــذا عــلى اهلل بــعزيــز. ومــا عــدا ذلــك فــال شــّك أّن الــنّتائــج ســتكون غــير 
مـقبولـة، كـما شـوهـد عـيانًـا فـي بـعض مـدن املـمالـك األجـنبيّة أنّـه بـعد تـأسـيس املـجالـس أصـبح الـتئام ذلـك الجـمع سـببًا 
الضـــطراب الجـــمهور، وتـــلك اإلصـــالحـــات الـــخيريّـــة عـــّلة لـــلوقـــائـــع املـــضرّة. نـــعم إّن إنـــشاء املـــجالـــس وتـــأســـيس مـــحافـــل 
املـشورة هـو أسـاس عـالـم الـّسياسـة املـتني وبـنيانـه الـرّصـني، ولـكّن هـناك عـّدة أمـور تـعّد مـن مسـتلزمـات هـذا األسـاس: 
أّولها أن يكون األعضاء املنتخبون متديّنني ومظاهر خشية اهلل وذوي هّمة عاليّة وعفيفي النّفس. وثانيها أن يكونوا
مـطّلعني عـلى دقـائـق األوامـر اإللـهيّة، واقـفني عـلى األصـول املسـتحسنة املـتقنة املـرعـيّة، عـاملـني بـقوانـني ضـبط األمـور 
الــّداخــليّة وربــطها، مــدركــني لــلّروابــط والــعالقــات الــخارجــيّة متبحّـــــريــن فــي الــفنون املــدنــيّة الــنّافــعة، قــانــعني بــمواردهــم 
املــالــيّة الــخاصّــــــــــة. وال يــظن أحــد أنّــه مــن املــمتنع الــّصعب وجــود أمــثال هــؤالء األعــضاء، فــما مــن مــشكل إالّ تيسّــــــر ومــا 
مـن صـعب مسـتصعب إالّ كـان حـّله أهـون مـن ملـح الـبصر، وذلـك إثـر عـنايـة اهلل وعـنايـة مـقّربـيه وهـّمة أصـحاب الـغيرة 



الـعالـية. وأمّــا إذا كـان أعـضاء هـذه املـجالـس عـلى الـنّقيض مـن ذلـك جهـلة سـفلة ال عـلم لـهم بـقوانـني الـحكم وسـياسـة 
الــبلدان واملــمالــك وال هــّمة لــهم وال غــيرة لــديــهم يــلتمسون مــنافــعهم الــذّاتــيّة، فــإّن تــأســيس املــجالــس ال يــفيد فــائــدة وال 
يــثمر ثــمرة، إالّ أنّــه لــو أراد مــسكني فــقير الــحصول عــلى حــّقه وجــب عــليه أن يســترضــي كــّل أعــضاء املجــلس بــعد أن 

كان يقّدم الهديّة إلى شخص واحد، وإالّ ملا أمكنه إحقاق حقوقه. 

ولــو نــظرتــم نــظرًا دقــيًقا لتجــّلى لــكم أّن الــعّلة الــعظمى لــلجور والــفتور وعــدم الــعدل واإلنــصاف أو انــتظام األمــور إنّــما 
هـي مـن قـّلة الـتّديّـن الـحقيقيّ وفـقر ثـقافـة الجـمهور؛ ذلـك بـأّن األهـلني إذا كـانـوا مـتديّـنني، مـاهـريـن فـي الـكتابـة بـارعـني 
فـــي الـــقراءة، ثـــم حـــصلت لـــهم مـــشكلة يـــرفـــعون شـــكواهـــم إلـــى حـــكومـــتهم املحـــّليّة أواّلً، فـــإذا رأوا أمـــرًا مـــخالـــفًا لـــلعدل 
واإلنـــصاف، وشـــاهـــدوا مـــن مســـلك الـــحكومـــة مـــا يـــنافـــي رضـــاء الـــباري ويـــخالـــف عـــدل املـــلك يـــرفـــعون قـــضيّتهم إلـــى 
املـجالـس الـعليا ويـبيّنون فـيها انحـراف الـحكومـة املحـليّة عـن مسـلك الشّــــــرع املـبني املسـتقيم، فـتطلب املـجالـس الـعدلـيّة 
صـورة لـلتّحقيق مـن الـجهة املـعنيّة. وال شـّك فـي أّن الـعدل واإلنـصاف سـيشمالن ذلـك الـّشخص. وأمّـا الـيوم فـإّن أكـثر 
األهــلني فــاقــدو الــّلسان الّـــذي يظهــرون بــه مــقاصــدهــم وذلــك لــقّلة ثــقافــتهم، وكــذلــك األشــخاص الّـــذيــن هــم مــن وجــهاء 
الـقوم وأكـابـرهـم فـي أنـحاء الـبالد، وملّا كـانـوا لـم يـرتـقوا إلـى درجـات املـعارف الـعالـية -وهـم فـي بـاكـورة هـذه املـؤسّـــــسات 
الجـــديـــدة والـــتّشكيالت الحـــديـــثة- لـــم يـــتذّوقـــوا بـــعد لـــذّة إحـــقاق الـــحّق وبســـط الـــعدل، ولـــم يـــرتـــشفوا مـــن مـــعني الـــطّويّـــة 
الـّصادقـة والـنّيّة الـخالـصة، ولـم يـدركـوا حـّق اإلدراك أّن عـزّة الـنّفس وعـلّو الـهّمة واملـقاصـد الـكريـمة والـعصمة الـفطريّـة 
والــــعفّة الخــــلقيّة هــــي أعــــظم شــــرف لــــإلنــــسان، وأكــــبر ســــعادة كــــّليّة لــــلعالــــم، بــــل يحســــبون أّن الــــنّيل مــــن الحــــّظ األوفــــر 

والوصول إلى العظمة ال يمكن إالّ عن طريق جمع الزّخارف الّدنيويّة بأّي نحو كان. 

واآلن ال بـّد لـإلنـسان مـن قـليل مـن اإلنـصاف حـتّى يـتفّكر ويـرى أّن رّب الـورى خـلقه بـفضله ومـوهـبته الـكبرى، وشـرّفـه 
بخــلعة «لـقد خـلقنا اإلنـسان فـي أحـسن تـقويـم» فــجعله يــتنّور بــالتّجــّليات اإللــهيّة مــن صــبح األحــديّــة وأصــبح 
مــــنبع اآليــــات اإللــــهيّة، ومهــــبط األســــرار املــــلكوتــــيّة، واســــتنار فــــي فجــــر الخــــليقة بــــأنــــوار الــــّصفات الــــكامــــلة والــــفيوض 
الــــقدســــيّة، فــــكيف يــــلّوث اآلن هــــذا الــــرّداء املطهّـــــر بــــدنــــس األغــــراض الــــنّفسيّة ؟ ويســــتبدل الــــذّّل الشّــــــــديــــد بهــــذه الــــعزّة 

األبديّة؟ 

وفيَك انطوى العالُم األكبُر أتزعُم أنَّك ُجرٌْم صغيٌر

ولـو لـم تـكن الـغايـة هـي االخـتصار ومـراعـاة مـا أنـا بـصدده مـن املـقصد األصـليّ لـكتبت طـرفًـا مـن املـسائـل اإللـهيّة فـي 
بيان الحقيقة اإلنسانيّة وعلّو املنزلة البشريّة وسمّو منقبتها، ولكن دع هذا اآلن إلى حني آخر. 

إّن ألنــبياء اهلل فــي عــالــم الــكون الــّشأن األعــظم ولــهم املــقام األكــبر األرفــع األفخــم فــي الــظّاهــر والــباطــن وفــي األّول 
واآلخـر، ومـع ذلـك فـلم يـكن لـهم نـصيب فـي الـظّاهـر غـير الـفقر املـحض، كـما أّن أولـياء الـحّق واملـقّربـني إلـى اهلل األحـد 
اخــتّصوا بــالــعزّة الــكامــلة بــالــرّغــم مــن أنّــهم لــم يــفّكروا قــّط فــي الــغنى الــظّاهــر، وكــذلــك املــلوك الــعادلــون -الّـــذيــن طــبّق 
صـــيت عـــدلـــهم الـــّسماوّي وســـياســـتهم فـــي حـــفظ الـــبالد آفـــاق الـــكائـــنات، وأحـــاط صـــوت عـــظمتهم ومـــراعـــاتـــهم حـــقوق 
الـّشعب األقـالـيم السّـــــبعة- هـؤالء لـم يـكونـوا يـفّكرون فـي تـرفـهم الـذّاتـيّ وغـنائـهم الـّشخصيّ الـفاحـش، بـل كـانـوا يـعّدون 
غـنى جـمهور الـرّعـيّة غـناهـم الـّشخصيّ بـعينه، ويـعتبرون ثـروة األهـلني وسـعة عـيش جـميعها ازدهـارًا لخـزائـن السّـــــلطنة 
نـفسها. لـم يـكن افـتخارهـم قـّط بـالـذّهـب والـفّضة بـل بسـداد الـرّأي والـهّمة الـعالـيّة الّــتي بـها يـتزيّـن الـعالـم، حـالـهم فـي 
ذلـــك حـــال الـــوزراء املـــكرمـــني والـــوكـــالء املفخـــمني الّـــذيـــن آثـــروا رضـــاء الـــحّق عـــلى رضـــاء أنـــفسهم، ورفـــعوا عـــلم املـــهارة 
الـــكامـــلة فـــي فـــنون الـــّسياســـة عـــلى تـــالل الـــحكمة فـــي الـــحكم، ونـــّوروا مجـــمع الـــعالـــم بـــمصباح مـــعرفـــتهم، وبـــدت مـــن 
أحـوالـهم وأفـكارهـم ومسـلكهم مـخايـل حـّب الـّدولـة والحـت دالئـل االعـتناء واالهـتمام بـالـّشعب، وقـنعوا بـرواتـبهم الـزّهـيدة، 



وكــانــوا يشــتغلون لــيل نــهار بــتمشية مــهام األمــور وإيــجاد وســائــل تــرقــية الجــمهور، وجــعلوا دول الــعالــم تــطيع دولــتهم 
بــفكرهــم الــثّاقــب ورأيــهم الــّصائــب، كــما جــعلوا ســريــر ســلطنتهم مــركــز رتــق أمــور املــلل الــعظيمة، وفــتق شــؤون األمــم 
الجــليلة، وتــباهــوا بــبلوغــهم أعــلى مــراتــب الفخــر الــذّاتــيّ وأســمى مــعارج الشّـــــــرف الــفطرّي. وكــذلــك مــشاهــير الــعلماء 
األجـالّء الّـذيـن اتّـصفوا بـالـفضائـل الـعلميّة والـخصال الحـميدة، وتشـبّثوا بـعروة الـتّقى الـوثـقى، وتـمّسكوا بـذيـل الهـدى 
وتـــوسّـــــــلوا بـــه، وارتـــسمت عـــلى مـــرآة خـــيالـــهم صـــور املـــعانـــي الـــكّليّة، واقتبســـت زجـــاجـــة تـــصّورهـــم مـــن شـــمس املـــعارف 
الــعامّـــة، وانــكبّوا فــي الــّليالــي واأليّــام عــلى الــتّدقــيق والــتّحقيق فــي الــعلوم الــنّافــعة، واهــتّموا بــتربــية الــنّفوس املســتعّدة 
وتــعليمها، وال شــّك فــي أّن الــكنوز الّــتي حــازهــا املــلوك بمهــّب مــن الــّريــح لــم تــكن تــعدل فــي مــذاق عــرفــانــهم بــقطرة مــن 
زالل املـعارف والـبيان، وال قـناطـير الـذّهـب والـفّضة املـقنطرة تـساوي حـّل مـسألـة مـن املـسائـل الـغامـضة، إنّـهم يـعتبرون 
لــــذائــــذ األمــــور املــــاّديّــــة لــــديــــهم بــــمثابــــة لــــهو الــــّصبيان ولــــعبهم، ويحســــبون الــــتّكّلف لــــلزّخــــارف الــــزّائــــدة الئــــًقا بــــاألرذال 
الــجاهــلني، وهــم يــقتنعون بــحبّات مــعدودات كــالــطّيور الــّشكورة حــتّى تــغدو نــغمات حــكمتهم ومــعارفــهم مــحيّرة ألفــهام 
فـضالء أمـم الـعالـم ومـشاعـر أجـالّئـها. وكـذلـك الـعقالء الـعظماء مـن األهـلني والـوجـهاء الـخيّريـن فـي الـواليـات والـنّواحـي 
-وهــم أركــان الــحكومــة- يــعّدون عــلّو مــنزلــتهم وســمّو شــأنــهم وســعادتــهم فــي حــّب الــخير لــلنّاس والــبحث عــن وســائــل 
عـمران املـملكة وثـروة الـرّعـيّة وأسـباب راحـتها وطـمأنـينتها. انـظروا مـثالً لـو كـان هـناك فـي إقـليم مـن األقـالـيم شـخص 
مـن أكـابـر الـقوم عـاقـالً طـاهـر الـقلب مـتّصفًا بـالـفطنة الـفطريّـة مـتّسًما بـالـذّكـاء والـّدرايـة الخـلقيّة واعـتبر ركـنًا مـن أركـان 
أهـل ذلـك اإلقـليم، فـفيم تـكون عـزّتـه الـكّليّة وسـعادتـه السّـــــرمـديّـة وشـرفـه الـّدنـيوّي واألخـروّي؟ أفـي مـواظـبته عـلى الـّصدق 
واالســتقامــة والــغيرة والحــميّة وابــتغاء مــرضــاة اهلل واســتمالــة عــطف السّــــــلطان واســترضــاء األهــلني؟ أم بــاهــتمامــه فــي 
قـضاء لـيله حـافـالً بـالـعيش املـهيّأ واملـائـدة املـهنّئة ونـهاره بـالـعمل لتخـريـب الـوطـن والـبالد وإحـراق قـلوب الـعباد؟ فـيجعل 
نـفسه مـردوًدا مـن عـتبة رّب الـكبريـاء، ومـطروًدا مـن سـّدة املـلك الـعادل ومـذمـومًــا، وذلـيالً لـدى جـمهور الـنّاس، فـواهلل إنّ 
الـعظام الـبالـية فـي الـقبور لـخير مـن هـذا الـّشخص وأمـثالـه، إذ مـا الجـدوى وهـم لـم يـتذّوقـوا شـيئًا مـن مـوائـد الـخصال 

اإلنسانيّة الّسماويّة ولم يرتشفوا قطرة من عني موهبة العوالم البشريّة الّصافية. 

ومــن املــعلوم أّن الهــدف مــن تــأســيس هــذه املــجالــس هــو تــحقيق الــعدل والــحّق بــحيث ال مــجال إلنــكار ذلــك، ولــكّن هــذا 
ـقوا إلــى الــنّيّة الــخالــصة تــّمت لــهم الــنّتائــج  مــنوط بــما يــمكن أن تــبلغه هــّمة أركــانــها املــنتخبة وأعــضائــها، فــإذا هــم وفّـِ
املــباركــة واإلصــالحــات الّــتي ال يــرتــقب حــصولــها، ومــا عــدا ذلــك أّدى وجــودهــا دون ريــب إلــى تــعويــق األمــور وإهــمالــها 

واختاللها اختالالً كّليًّا. 

فكيف بباٍن خلفه ألف هادم أرى ألف باٍن ال يقوم بهادمٍ

لـقد كـان مـقصدي مـن هـذه الـبيانـات الّـتي فـّصلتها أن يـتّضح عـلى األقـّل أّن عـزّة اإلنـسان وسـعادتـه وعـظمته ومـنقبته 
وتــلذّذه وراحــته لــم تــكن بــثروتــه الــّشخصيّة، بــل بــعلّو فــطرتــه وســمّو هــّمته واتّــساع مــعلومــاتــه وحــّل مــشكالتــه فــِنعَم مــا 

قال:

بفلٍس لكان الفلُس منهنَّ أكثرا َعَليَّ ثياٌب لو يُباع جميعها
نفوُس الورى كانت أجلَّ وأكبرا وفيهنَّ نفٌس لو يُقاس بهـا

ويـــبدو لـــي أنّـــه لـــو يـــناط انـــتخاب األعـــضاء املـــؤقّـــتني فـــي مـــجالـــس املـــمالـــك املحـــروســـة بـــرضـــى األمّــــة وانـــتخابـــها لـــكان 
أفــضل، وذلــك حــتّى يــتوخّـــوا الــعدل واإلنــصاف فــي األمــور بــقدر اإلمــكان لــئالّ يــسوء صــيتهم وســمعتهم فــيفقد الــنّاس 

ثقتهم فيهم. 



وال يــظّن أّن املــقصود مــن هــذه الــكلمات ذّم الــغنى ومــدح الــفقر والــحاجــة، فــالــغنى مــمدوح أشــّد املــدح إن تــسنّى ذلــك 
بـــفضل اهلل لـــلفرد وبـــسعيه واجـــتهاده عـــن طـــريـــق الـــتّجارة والـــزّراعـــة أو الـــّصناعـــة، ثـــم أنـــفق فـــي وجـــوه الـــخير، وبـــوجـــه 
خــاّص لــو تشــبّث عــاقــل مــدبّــر بــوســائــل إلثــراء األهــلني وبــلوغــهم الــغنى الــكامــل ملــا كــانــت هــّمة أســمى مــن هــذه الــهّمة 
حــيث إنّــه يــعّد مــن أكــبر املــثوبــات عــند اهلل، ألّن عــاقــالً ذا هــّمة عــالــية كهــذا أصــبح ســبب راحــة جــمع غــفير مــن الــعباد 
واطـــمئنان بـــالـــهم وســـّد حـــاجـــاتـــهم. أجـــل إّن الـــثّروة والـــغنى مـــمدوحـــان إذا شـــملت األمّــــة كـــّلها، أمّــــا إذا امـــتاز بـــعض 
األفـراد املـعدوديـن بـالـغنى الـفاحـش وظـّل الـباقـون فـقراء مـحتاجـني بـحيث ال يـرون مـن ذلـك الـغنى أثـرًا وال يـنالـون مـنه 
ثـمرًا، فـثروة غـنيّ كهـذا كـانـت لـه سـببًا للخسـران املـبني، ولـكنه إذا أنـفق ثـروتـه فـي تـرويـج املـعارف وتـأسـيس املـدارس 
االبــتدائــيّة واملــعاهــد الــّصناعــيّة وتــربــية األيــتام واملــساكــني واملــنافــع الــعامّـــة األخــرى، لــكان أعــظم ســكان األرض عــند 

الحّق والخلق والعتبر من أهل أعلى العّلينّي. 

وأمّـــا الحــزب الّــذي يــذهــب إلــى أّن هــذه اإلصــالحــات الجــديــدة والــهيئات السّــــــديــدة مــغايــرة لــرضــاء الــرّحــمن قــّوة وفــعالً 
ومـنافـية ألوامـر املشـرّع املـختار ومـخالـفة ألسـاس الشّـــــرع املـتني ومـبايـنة لـسيرة حـبيب رّب الـعاملـني فـينبغي أن يـتدبّـروا 

قليالً في وجوه هذه املخالفة. 

أتـأتـي مـغايـرتـها بسـبب االقـتباس مـن املـلل األخـرى فـيحصل بهـذا االقـتباس التّشـبّه و«مـن تشـبّه بـقوم فـهو مـنهم»؟ 
فـــــنقول أواّلً: إّن هـــــذه األمـــــور الـــــظّاهـــــرة الـــــجسمانـــــيّة لـــــهي مـــــن أســـــباب الـــــتّمّدن ووســـــائـــــل املـــــعارف، وفـــــنون الـــــحكمة 
الـطّبيعيّة، وطـرائـق الـتّرقّـي ألهـل الحـرف والـّصناعـات الـعامـة، وعـّلة ضـبط مـهاّم املـملكة وربـطها، فـال دخـل لـها بـأسـاس 
املـسائـل اإللـهيّة الـكّليّة وال بـغوامـض حـقائـق الـعقائـد الـّديـنيّة. فـإذا قـيل إّن االقـتباس فـي هـذه األمـور غـير جـائـز أيـًضا 
دّل هــذا الــقول عــلى جهــل الــقائــلني وغــباوتــهم، أفــنسوا الحــديــث املــشهور «اطــلبوا الــعلم ولــو بــالــّصني»؟ وال شــّك أنّ 
أهـــل الـــّصني هـــم أبـــعد الـــنّاس عـــن بـــاب اهلل األحـــد، ألنّـــهم مـــن عـــبدة األصـــنام الّـــذيـــن هـــم غـــافـــلون عـــن عـــبادة الـــخبير 
الــــعالّم، أمّـــــا أهــــل أوروبّــــا فــــهم عــــلى األقــــّل مــــن أهــــل الــــكتاب املــــعترفــــني بــــالــــعزيــــز الــــوهّـــــاب مــــصداقًـــــا لــــصريــــح اآليــــة 
«ولتجـدّن أقـربـهم مـوّدة لـّلذيـن آمـنوا الّـذيـن قـالـوا إنّـا نـصارى.» وعـلى هـذا طـلب الـعلم واملـعرفـة مـن مـمالـك 
أمّـــة اإلنــجيل جــائــز بــل أوفــق وأنســب، ومــا دام الــتّعّلم مــن عــبدة األصــنام مــقبوالً عــند اهلل فــلماذا يــكون ذلــك مــن أهــل 

؟  الكتاب مبغوًضا لديه َعزَّ وَجلَّ

كـذلـك فـي غـزوة األحـزاب تـعاهـد أبـو سـفيان مـع بـني كـنانـة وبـني قحـطان ويـهود بـني قـريـظة، وقـام مـع طـوائـف قـريـش 
جـميًعا عـلى إطـفاء السّـــــراج اإللـهيّ الّـذي أضـاء فـي مـشكاة يـثرب، وملّا كـانـت ريـاح االمـتحان واالفـتتان تهـّب مـن ذلـك 
الـزّمـان بـقّوة شـديـدة مـن كـّل جـهة مـصداقًـا لـقولـه تـعالـى «الـم أحسـب الـنّاس أن يُـتركـوا أن يـقولـوا آمـنّا وهـم ال 
يُـفتنون»، وكــان املــؤمــنون قــّلة أمــام األعــداء الّـــذيــن هجــموا هــجومًـــا عــامًّـــا يــريــدون بــذلــك أن يــغبّروا شــمس الــحقيقة 
املشـرقـة بـغبار الـظّلم والـجور، عـرض سـيّدنـا سـلمان عـلى مـطلع الـوحـي اإللـهيّ ومهـبط تجـّليات الـفيض الـالّنـهائـيّ أنّ 
أهــل فــارس يــحفرون بــأطــراف املــملكة خــندقًــا يــحتمون بــه ويــصونــون بــه أنــفسهم مــن األعــداء، فــهو مــفيد كــّل الــفائــدة 
التّــــقاء الــــهجوم املــــباغــــت. فهــــل قــــال مــــنبع الــــعقل الــــكّليّ ومــــعدن الــــحكمة والــــعلم اإللــــهيّ إّن هــــذا مــــن عــــادات املــــمالــــك 
املشـركـة الـكافـرة املـجوسـيّة، فـال يـجوز ألهـل الـتّوحـيد أن يـتّبعوه؟ بـل إنّـه أمـر املـوحّــــديـن جـميًعا بـأن يسـرعـوا فـي حـفر 
الــخندق، حــتّى أنّــه تــناول بــيده املــباركــة آلــة الــحفر وعــاون أصــحابــه وأحــبّاءه. وفــضالً عــن هــذا جــاء فــي كــتب جــميع 
الـفرق اإلسـالمـية مـن تـاريـخيّة وغـيرهـا والّــتي صـنّفها الـعلماء الـعظام واملـؤرّخـون الـفخام، أنّـه بـعد إشـراق نـيّر اآلفـاق 
مــن مشــرق الــحجاز الّــذي اســتنار الــوجــود كــّله بــأشــّعته الــّساطــعة وظهــر الــتّغيير الــكّليّ والــتّبديــل الــكامــل فــي أركــان 
الـعالـم بـنزول الشّـــــريـعة الجـديـدة اإللـهيّة وتـأسـيس مـبانـي الـحكم الـّربـانـيّة نـزلـت الشّـــــريـعة املـقّدسـة الـّسماويّـة فـي بـعض 
أحـكامـها مـطابـقة لـعادات أهـل الـجاهـليّة املـألـوفـة، مـن ذلـك مـراعـاة حـرمـة األشهـر الحُــــرُم، وتحـريـم أكـل لحـم الـخنزيـر، 



وإقــرار الــّشهور الــقمريّــة وأســمائــها، وغــير ذلــك هــنالــك كــثير مــّما يُــنقل عــن الــكتب بــعينه وبــعبارتــه كــما يــلي: «وكــانــت 
الـــجاهـــليّة تـــفعل أشـــياء جـــاءت شـــريـــعة اإلســـالم بـــها فـــكانـــوا ال يـــنكحون األمّـــهات والـــبنات، وكـــان أقـــبح شـــيء عـــندهـــم 
الجــــمع بــــني األخــــتني، وكــــانــــوا يــــعيبون املــــتزّوج بــــامــــرأة أبــــيه ويــــسّمونــــه الــــّضيزن، وكــــانــــوا يــــحّجون الــــبيت ويــــعتمرون 
ويحــرمــون ويــطوفــون ويــسَعون ويــقفون املــواقــف كــّلها ويــرمــون الجــمار، وكــانــوا يــكبسون فــي كــّل ثــالثــة أعــوام شهــرًا، 
ويغتسـلون مـن الـجنابـة، وكـانـوا يـداومـون عـلى املـضمضة واالسـتنشاق وفـرق الـرّأس والـّسواك وتـقليم األظـفار ونـتف 
اإلبـــط، وكـــانـــوا يـــقطعون يـــد الـــّسارق الـــيمنى». فهـــل يـــجوز اآلن -والـــعياذ بـــاهلل- أن يخـــطر بـــالـــبال أّن بـــعض أحـــكام 
الشّــــــريــعة الــغرّاء قــد اعــتراهــا الــنّقص حــني شــابهــت عــادات أهــل الــجاهــليّة الّــذيــن هــم مــنبوذو جــميع الــطّوائــف؟ أم أنّــه 
يــمكننا أن نــتصّور أّن الــحّق الــغنيّ املــطلق اتّــبع اآلراء املــتّسمة بــالــكفر؟ نســتغفر اهلل مــن ذلــك، إّن فــي ذلــك لــحكمة 
بـــالـــغة إلـــهيّة. أكـــان بـــعيًدا عـــن قـــدرة الـــحّق ومـــمتنًعا عـــليها أن تـــنزل الشّـــــــريـــعة املـــباركـــة مـــن دون أن تـــشابـــه عـــادة مـــن 
عــادات األمــم الــجاهــليّة؟ ال، بــل املــقصود مــن هــذه الــحكمة الــكّليّة هــو تحــريــر الــعباد مــن قــيود الــتّعّصبات الــجاهــليّة، 
وعــدم تــفّوهــهم بــمثل هــذه األقــوال الّــتي مــن شــأنــها الــيوم أن تــؤّدي إلــى تــبلبل أذهــان البســطاء مــن الــنّاس وتــشويــش 
ضــمائــرهــم، ولــكّن بــعض الــنّاس الّـــذيــن ال اطّــالع لــهم -كــما هــو حــّقه- عــلى حــقائــق الــكتب اإللــهيّة وجــوامــع الــّصحف 
الــــنّقليّة والــــتّاريــــخيّة ســــيقولــــون إّن هــــذه الــــتّقالــــيد والــــعادات إنّــــما هــــي مــــن جــــالئــــل ســــنن الخــــليل عــــليه السّــــــــالم بــــقيت 
ورســخت بــني أقــوام الــجاهــليّة، وهــي واردة فــي مــدلــول اآليــة املــباركــة «اتــبع مــّلة ابــراهــيم حــنيفا». غــير أنّــه مــن 
املسـّلم بـه واملـذكـور فـي جـميع كـتب الـفرق اإلسـالمـيّة وصـحفها أّن احـترام األشهـر الحـرم والـعمل بـاألشهـر الـقمريّـة 
وقــطع يــمني الــّسارق لــم تــكن مــن ســنن الخــليل عــليه السّــــــالم. فــضالً عــن هــذا فــإّن الــتّوراة مــا زالــت بــني أيــديــنا وفــيها 
شـريـعة إبـراهـيم عـليه السّــــــالم فـليراجـعوهـا، وال بـّد بـعد ذلـك سـيقولـون إّن الـتّوراة محـرّفـة هـي األخـرى مـصداقًــا لـآليـة 
املــــباركــــة «يحــرّفــون الــكلم عــن مــواضــعه»، مــــع أّن التّحــــريــــف وقــــع فــــي مــــواضــــع مــــعلومــــة ذكــــرتــــها كــــتب الــــعلم 
والـــتّفسير، ولـــو فـــّصلنا الـــقول فـــي هـــذه املـــسألـــة خـــرجـــنا عـــن املـــقصد األصـــليّ مـــن تـــألـــيف هـــذه الـــرّســـالـــة لهـــذا كـــان 

االختصار أولى. 

هـــذا وقـــد ورد فـــي بـــعض الـــّروايـــات األخـــرى الـــحّث عـــلى اقـــتباس بـــعض األخـــالق الـــحسنة واالعـــتبار بـــبعض الـــّشيم 
املـــرضـــيّة مـــن الـــوحـــوش، فـــإذا كـــان تـــعّلم األخـــالق الـــحسنة مـــن الـــحيوان األبـــكم جـــائـــزًا فـــإّن اقـــتباس الـــعلوم املـــاّديّـــة 
واكــتسابــها مــن املــلل األجــنبيّة أولــى بــالــجواز، فــهي -عــلى األقــّل- مــن نــوع اإلنــسان املــمتاز بــالــنّفس الــنّاطــقة والــقّوة 
املــميّزة، فــإذا قــيل إّن هــذه الــّصفات املــمدوحــة فــي الــحيوان فــطرة فــطر عــليها، فــبأّي حــّجة يــمكن أن يــدلّـــل عــلى أنّ 
أصــول املــدنــيّة وأســاس الــعلوم والــحكمة الــطّبيعيّة فــي املــمالــك كــّلها غــير مــوجــودة بــالــفطرة ؟ «هـل مـن خـالق غـير 

اهلل» قل سبحان اهلل. 

وكـذلـك تـتبّع جـميع الـعلماء األفـاضـل الـكامـلني والـفقهاء األكـابـر املتبحّــــريـن بـعض الـفنون الّـتي بـدأهـا وابـتدعـها حـكماء 
الـــيونـــان مـــن أمـــثال أرســـطو وغـــيره مـــن الـــحكماء، واعـــتبروا اقـــتباس مـــعارف الـــحكمة كـــعلم الـــطّّب والـــّريـــاضـــة والـــجبر 
والــحساب مــن الــكتب الــيونــانــيّة ســبب الــفوز والــفالح، كــما يــتتبّع الــعلماء قــاطــبة فــّن املــنطق ويــدرســونــه فــي حــني أنّــهم 
يــعتبرون مــؤسّــــــسه مــن الــّصابــئة. ولــقد صــرّح أكــثرهــم بــأنّــه إذا بــرع عــالــم نحــريــر فــي فــنون شــتّى واقــتدر عــليها، ولــم 
يدرس املنطق دراسة تاّمة لم يعتمد على أقواله وال إنتاجه الفكرّي وال استنباطه في املسائل الكّليّة اعتماًدا تامًّا. 

إذًا فـقد اتّـضح بهـذه الـّدالئـل الـواضـحة وتـبنّي بهـذه الـبراهـني الـالّئـحة أّن اكـتساب األصـول والـقوانـني املـدنـيّة واقـتباس 
املــعارف والــّصنائــع الــعامّـــة -أو قــل بــاخــتصار كــّل مــا يــنتفع بــه الجــميع- مــن املــمالــك األخــرى جــائــز، وذلــك كــي تــتّجه 
أفـكار الـنّاس عـامّــة إلـى هـذه األمـور الـنّافـعة ويـنهضون الكـتسابـها وتـنفيذهـا بـالـهّمة الـكامـلة حـتّى يـسود هـذا اإلقـليم 

الطّاهر -بعونه تعالى- كّل األقاليم األخرى في أقصر زمن. 



يـا أيّـها الـعقالء تــأمّـــلوا بــعني الــعقل والــتّدبــير، أيــمكن أن تــقاس الــبندقــيّة أو املــدفــع الــعادّي بــبندقــية هــنري مــارتــي 
ومـــدفـــع كـــروب؟ أيســـتمع طـــفل بـــسمع الـــرّضـــا والـــقبول إذا قـــال قـــائـــل إّن هـــذه األســـلحة الـــنّاريّـــة الـــقديـــمة تـــناســـبنا وال 
داعـي السـتيراد األسـلحة واآلالت الّـتي اسـتحدثـتها املـمالـك األجـنبيّة؟ أو يـقال إنّـه طـاملـا نـنقل أمـتعتنا وبـضائـعنا مـن 
مـــملكة إلـــى مـــملكة عـــلى الـــّدوالب لـــسنا بـــحاجـــة إلـــى الـــقاطـــرات، فـــأيّـــة ضـــرورة تـــدفـــعنا إلـــى التّشـــبّه بـــاألمـــم األخـــرى؟ 
أيــــذعــــن صــــاحــــب الــــعقل الــــواعــــي بــــمثل هــــذا الــــكالم؟ ال واهلل، الــــّلهم إالّ إذا كــــنّا نــــنكر األمــــور الــــبديــــهيّة بســــبب وجــــود 
أغـــراض نـــكتمها فـــي قـــلوبـــنا. إّن املـــمالـــك األجـــنبيّة تـــقتبس مـــن بـــعضها الـــبعض رغـــم أنّـــها نـــالـــت املـــهارة الـــكامـــلة فـــي 
الـفنون واملـعارف والـّصنائـع الـعمومـيّة، فـكيف يـجوز لـلممالـك اإليـرانـيّة الّـتي انحـطّت إلـى أقـصى دركـات االحـتياج أن 

تظّل مهملة معطّلة؟

إّن الـعلماء األكـابـر الّـذيـن سـلكوا السّـــــبيل املسـتقيم واملـنهج الـقويـم، ووقـفوا عـلى أسـرار الـحكمة اإللـهيّة، وأطّلعوا عـلى 
حــقائــق الــكتب املــقّدســة الــّربــانــيّة، فــتزيّــنت قــلوبــهم املــباركــة بحــلية الــتّقى، وأنــارت وجــوهــهم الــنّضرة بــأنــوار الهــدى قــد 
الــــتفتوا إلــــى االحــــتياجــــات الــــحالــــيّة، ونــــظروا إلــــى مــــقتضيات الــــزّمــــان، فــــهم ال شــــّك يــــحثّون عــــلى الــــتّمّدن كــــّل الــــحثّ 
ويــــحّضون عــــلى تــــحصيل املــــعارف كــــّل الــــحّض «هــل يســتوي الّـــذيــن يــعلمون والّـــذيــن ال يــعلمون» و«هــل 

تستوي الظّلمات والنّور؟»

إنّــما الــعلماء سُـــــــُرج الهــدايــة بــني مــأل الــعالــم، ونــجوم الــّسعادة املشــرقــة الــالّئــحة مــن أفــق الــطّوائــف واألمــم، إنّــما هــم 
ســــلسبيل الــــحياة لــــلنّفوس الّـــــتي أمــــاتــــها الجهــــل والــــغفلة، ومــــعني الــــكماالت الــــّصافــــي لــــلعطاش فــــي بــــاديــــة الــــنّقص 
والـّضالل، هـم مـطالـع آيـات الـتّوحـيد املـطّلعون عـلى حـقائـق الـقرآن املـجيد، هـم األطـبّاء الحـذّق لـجسم الـعالـم الـعليل، 
والـــــتّريـــــاق الـــــفاروق األعـــــظم لـــــهيئة بـــــني آدم املـــــسمومـــــة، هـــــم الـــــحصن الـــــحصني ملـــــديـــــنة اإلنـــــسانـــــيّة والـــــكهف املـــــنيع 
لــلمضطّريــن املــضطربــني فــي بــيداء الــجهالــة «الــعلم نــور يــقذفــه اهلل فــي قــلب مــن يــشاء» ولــكّن رّب الــعاملــني خــلق لــكلّ 
ا وامـتحانًـا، فـالـكماالت املـعنويّـة والـظّاهـريّـة الزمـة لـلعالـم الـّربـانـي، كـما يـنبغي لـه أن  شـيء عـالئـم وآثـارًا، وقـّدر لـه مـحكًّ
يتحــّلى بــحسن األخــالق ونــورانــيّة الــفطرة وصــدق الــنّيّة والــفطنة والــذّكــاء والــفراســة والــنّهى والــعقل والــِحجى والــزّهــد 
والــتّقوى الــحقيقيّ وخــشية اهلل الــقلبيّة، وإالّ فــإنّــه مــثل الــّشمع الّــذي ال ضــوء لــه مــهما كــان طــويــالً وعــريــًضا كــأعــجاز 

نخٍل خاوية وُخُشب مسنّدة. 

چون نداري گرد بدخوئي مگرد ناز را روئي بيايد همچو ورد
سخت باشد چشم نابينا ودرد زشت باشد روى نازيبا وناز

وقـد ورد فـي الـّروايـة الـّصحيحة «وأمّــا مـن كـان مـن الـعلماء صـائـنًا لـنفسه حـافـظًا لـديـنه ومـخالـفًا لـهواه ومـطيًعا ألمـر 
مــواله فــللعوام أن يــقّلدوه» وملّـا كــانــت هــذه الــكلمات املشــرقــة جــامــعة لجــميع الشّــــــروط الــعلميّة فــإنّــي أبــنّي هــذه الــّروايــة 

املباركة بيانًا مجمالً. 

إّن كـّل مـن لـم يحـرز هـذه الـّشؤون الـرّحـمانـيّة، ولـم يـكن ُمظهـرًا ملـدلـول هـذه الـّروايـة الـّصحيحة تـنقطع عـنه نسـبة الـعلم، 
وال يــعود الئــًقا ألن يــطيعه املــوحّـــــدون. إّن أّول شــرط مــن هــذه الشّـــــــروط املــقّدســة هــو أن يــكون «صــائــنًا لــنفسه»، مــن 
الـواضـح أّن املـراد لـم يـكن حـفظ الـنّفس مـن الـباليـا واملـحن الـجسمانـيّة، ذلـك ألّن كـّل األنـبياء وجـميع األولـياء تـعرّضـوا 
ألعــظم شــدائــد الــعالــم، واســتهدفــوا لــسهام بــاليــا املــلل وأذى األمــم، فــضّحوا بــأنــفسهم لــخير الــنّاس، وأســرعــوا إلــى 
مشهــد الــفداء بــالــّروح والــفؤاد، وزيّــنوا هــيكل الــعالــم بــرداء جــديــد مــن الــفضائــل الــذّاتــيّة والــّشيم املــرضــيّة االكــتسابــيّة 
وذلـــــك بـــــكماالتـــــهم املـــــعنويّـــــة والـــــّصوريّـــــة. ولـــــكّن املـــــقصد األصـــــليّ الـــــحقيقيّ هـــــو الـــــّصيانـــــة مـــــن الـــــنّقائـــــص الـــــباطـــــنيّة 



والــظّاهــريّــة، واالتّــصاف بــأوصــاف الــكمال املــعنوّي والــّصورّي. والــعلم والــفضل هــما أّول صــفة مــن صــفات الــكمال، 
والـجهة الـجامـعة لهـذا املـقام األعـظم األقـوم هـي الـوقـوف الـتّاّم عـلى غـوامـض املـسائـل اإللـهيّة، واإلحـاطـة بـحقائـق حـكم 
الـقرآن الـّسياسـيّة الشّـــــرعـيّة، ومـحتويـات سـائـر الـكتب الـّسماويّـة، واإلملـام بـضوابـط تـرقّـي املـّلة الـباهـرة وروابـط تـمّدنـها، 
واالطاّلع عـلى الـقوانـني واألصـول والـرّسـوم واألحـوال واألطـوار والـقوى املـاديّـة واألدبـيّة الـعامـلة لـدى املـلل األخـرى فـي 
الـعالـم الـّسياسـيّ وفـي الـفنون الـعصريّـة الـنّافـعة وجـامـعيّتها، والـتّتبّع فـي الـكتب الـتّاريـخيّة لـلملل والـّدول فـي الـعصور 
الــّسالــفة. ذلــك ألنّــه لــو لــم يــقف الــعالــم عــلى مــحتويــات الــكتب املــقّدســة، ولــم يحــط بــالــحكمة اإللــهيّة والــطّبيعيّة والــعلوم 
الشّــــــرعــيّة والــفنون الــّسياســيّة واملــعارف الــعصريّــة، ولــم يــطّلع عــلى وقــائــع الــقرون الــّسالــفة الــعظيمة عــند املــلل والــّدول 
ســيبقى عــاجــزًا حــينما تســتدعــي الــّضرورة، وهــذا مــناف لــصفة الــجامــعيّة، فــمثالً إذا حــاور أحــد الــعلماء الــّربــانــينّي 
مــسيحيًّا مــن دون أن يــكون لــه نــصيب مــن لــحن الــقول فــي اإلنــجيل الجــليل، فــإّن مــا يــبيّنه لــه مــن حــقائــق الــفرقــان ال 
يـقع فـي سـمع املـسيحيّ مـوقـع الـقبول قـّط، أمّــا إذا رأى ذلـك املـسيحيّ أّن هـذا الـعالـم أعـلم بـما لـدى الـقوم مـن الـعلوم 
وبـما يسـتند عـليه، وأكـثر إدراكًــا لـحقائـق الـكتب املـقّدسـة مـن قـساوسـة أمّـة اإلنـجيل لـقبل كـّل مـا يـبيّنه الـعالـم طـوعًــا، إذ 
ال مـفّر لـه إالّ اإلقـرار، مـثله كـمثل رأس الـجالـوت حـني حـضر بـمحضر شـمس فـلك الـعرفـان ونـيّر أوج الهـدايّـة واإليـقان 
اإلمـام الـرّضـا عـليه السّــــــالم، فـلو لـم يـجب مـعدن الـعلم هـذا عـلى أسـئلة رأس الـجالـوت بـاألدلّــة والـبراهـني املـألـوفـة لـديـه 
ملــــا أقــــّر وال اعــــترف بــــفضل اإلمــــام وعــــظمته. وفــــضالً عــــن ذلــــك يــــجب أن تــــكون لــــلعالَــــم الــــّسياســــيّ قــــّوتــــان عــــظيمتان 
قــــويــــمتان، أال وهــــما الــــقّوة التّشــــريــــعيّة والــــقّوة الــــتّنفيذيّــــة، أمّــــا مــــركــــز الــــقّوة الــــتّنفيذيّــــة فــــالــــحكومــــة، وأمّــــا مــــرجــــع الــــقّوة 
التّشـريـعيّة فـالـعلماء الـنّبهاء، إذًا فـكيف يـمكن تـصّور فـالح األمّـة ونـجاحـها إن لـم يـكن هـذا الـرّكـن الـرّكـني جـامـًعا وهـذا 
األسـاس املـتني كـامـالً؟ غـير أنّـه ملّا كـان أمـثال هـؤالء األشـخاص نـادريـن فـي هـذه األزمـنة، وكـانـت األمّـة والـحكومـة فـي 
أقـصى غـايـات االحـتياج مـن حـيث تـنظيم األحـوال، كـان لـزامًـا أن تـتأسّـــــس هـيئة عـلميّة يـبرع كـّل جـماعـة مـن أعـضائـها 
فـــي فـــّن مـــن الـــفنون املـــذكـــورة، ويـــتفّكرون فـــي جـــميع احـــتياجـــات الـــحاضـــر واملســـتقبل بـــكّل إقـــدام وجهـــد بـــليغ، حـــتّى 
تسـتقّر األمـور فـي مسـتقّر مـعتدل وتـرتـكز فـي مـركـز ثـابـت. وذلـك ألنّـه لـم يـكن حـتّى يـومـنا هـذا لـألحـكام الشّــــــرعـيّة فـي 
املـرافـعات واملـحاكـمات مـدار مـعني، إذ إّن كـّل عـالـم مـن الـعلماء يـصدر حـكًما بـرأيـه واجـتهاده، فـإن احـتكم اثـنان فـي 
قـضيّة مـا مـثالً نـرى عـاملًا يـحكم لـلمّدعـي وآخـر لـلمّدعـى عـليه، بـل قـد يـصدر أحـيانًـا حـكمان مـختلفان فـي أمـر واحـد 
من عالم مجتهد واحد، ومرّد ذلك أّن األمر في البدء تبنّي له على نحو ثم بدا له بعدئذ على نحو آخر، وال شبهة في 
أّن هــــذا يحــــدث الــــفوضــــى واالضــــطراب فــــي كــــافــــة األمــــور املــــهّمة، ويــــتطّرق الــــّضعف الشّـــــــــديــــد إلــــى أســــاس الــــهيئة 
االجـتماعـيّة، ذلـك ألنّـه طـاملـا لـم يـيأس املـّدعـي أو املـّدعـى عـليه مـن إقـامـة دعـواه يـظّل طـول عـمره مـترصّـــــــــًدا مـحاوالً الـفوز 
بـحكم ثـاٍن مـخالـف لـلحكم األّول، فـيقضيان بـذلـك جـميع عـمرهـما فـي الـّلجاج. فـلذلـك يعجـزان عـن الـقيام بـإمـور الـخير 
الـنّافـعة وعـن إنـجاز أعـمالـهما الـّشخصيّة مـا دامـا يـقضيان أوقـاتـهما فـي الـعناد والـنّزاع، وهـما فـي الـواقـع فـي حـكم 
األمــــوات، ال يســــتطيعان أن يــــقّدمــــا لــــلحكومــــة ولــــلهيئة االجــــتماعــــيّة مــــثقال ذرّة مــــن الخــــدمــــة. ولــــكن إذا صــــدر الــــحكم 
الــفاصــل بــينهما لــم يــعد لــلمحكوم عــليه أمــل مــا فــي الــحصول عــلى حــكم ثــان، ولــذلــك تــحصل لــه الــرّاحــة والــطّمأنــينة 
فـــينصرف إلـــى أعـــمالـــه وخـــدمـــاتـــه وخـــدمـــة غـــيره مـــن الـــنّاس. وملّــا كـــان هـــذا األمـــر األهـــّم األتـــّم أعـــظم وســـيلة لـــطمأنـــينة 
األهـلني وراحـتهم وأكـبر واسـطة لـترقّـي أعـالـي الجـمهور وأدانـيهم، يـجب عـلى الـعلماء الـواقـفني عـلى املـسائـل الشّـــــرعـيّة 
فـــي هـــذا املجـــلس الـــكبير أن يـــضعوا فـــي بـــادئ األمـــر مـــنهًجا قـــويـــًما لـــلفصل فـــي دعـــاوى الـــعموم يـــكون كـــالـــّصراط 
املسـتقيم ينشـر بـأمـر السّـــــلطان فـي جـميع الـبلدان حـتّى يجـري بـموجـبه الـحكم، وال بـّد مـن االهـتمام بهـذا األمـر املـهمّ 

اهتماًما بالًغا. 

وأمّــا الـّصفة الـثّانـيّة مـن صـفات الـكمال فـهي الـعدل وإحـقاق الـحّق، وهـو عـدم االلـتفات إلـى املـنافـع الـذّاتـيّة والـفوائـد 
الـــّشخصيّة وااللـــتزام بـــها، وإجـــراء أحـــكام الـــحّق بـــني الخـــلق دون الـــتّحيّز إلـــى جـــهة مـــن الـــجهات، واعـــتبار اإلنـــسان 
نــفسه كــاآلخــريــن عــبًدا مــن عــباد الــغنيّ املــطلق، وعــدم انــفراده بــامــتياز مــا فــي أمــر مــن األمــور عــن الجــمهور إالّ فــي 



االمـتياز املـعنوّي واعـتبار مـا هـو خـير الـنّاس جـميًعا خـير نـفسه، وبـاالخـتصار اعـتبار الـهيئة الـعامّــة بـمنزلـة الـّشخص 
الـواحـد، واعـتبار الـنّفس ذاتـها عـضًوا مـن أعـضاء هـذه الـهيئة املـمثّلة، والـيقني املـبني بـأّن ألـم أّي جـزء وتـأثّـره إنّـما هـو 

سبب تأّلم كّل أجزاء الهيئة. 

وأمّــــا الـــّصفة الـــثّالـــثة مـــن صـــفات الـــكمال فـــهي االهـــتمام فـــي تـــربـــية الجـــمهور بـــصدق الـــطّويّـــة وخـــلوص الـــنّيّة، وبـــذل 
الجهــد الــبليغ والــّسعي الــحثيث فــي تــعليم املــعارف الــعامّــة، وتــدريــس الــعلوم الــنّافــعة، والــحّض عــلى مــواكــبة الــتّرقّــيات 
الــعصريّــة، والتّحــريــض عــلى تــوســيع نــطاق الــّصنائــع والــتّجارة، والــتّرغــيب فــي اتــخاذ الــوســائــل الّــتي بــها تــزداد ثــروة 
أهل اململكة، وذلك ألّن النّاس عاّمة ال علم لهم بهذه األمور الهاّمة اّلتي فيها البرء املباشر لعّلة الهيئة االجتماعيّة

املــــزمــــنة، فــــيجب عــــلى الــــعلماء الــــعقالء والــــعرفــــاء األلــــبّاء أن يــــنهضوا خــــالــــصني مخــــلصني لــــوجــــه اهلل، ويــــعظوا الــــنّاس 
ويـنصحوهـم حـتّى تـتنّور أبـصار األمّــة وتـبصر بكحـل املـعارف، ذلـك ألّن الـنّاس الـيوم صـّورت لـهم ظـنونـهم وأوهـامـهم 
أّن الّـــذي أيــقن بــاهلل وآمــن بــآيــاتــه ورســله وكــتبه والشّـــــــرائــع اإللــهيّة، وأصــبح مظهــرًا لــخشية اهلل يــجب أن يــظّل مــهمالً 
متخـّلفًا يـقضي أيّـامـه بـالكسـل والـبطالـة حـتّى يـعّد مـن املـقربـني لـدى اهلل الّــذيـن أعـرضـوا عـن الـّدنـيا ومـا فـيها، وأقـبلوا 
بـقلوبـهم إلـى الـعالـم األخـروّي ونـأوا عـن الخـلق والـتمسوا الـقرب مـن الـحّق. ونـظرًا إلـى أنّـه سـيُفّصل بـيان هـذا األمـر 

في موضع آخر من مواضع هذا الكتاب، رأيت من األولى تركه اآلن. 

أمّــا بـقيّة الـّصفات الـكمالـيّة فـهي خـشية اهلل ومـحبّة اهلل فـي مـحبّة عـباده، والحـلم والـّسكون والـّصدق وحـسن السّــــــلوك 
والــــرّحــــمة واملــــروءة والجَـــــــَلد والــــّشجاعــــة والــــثّبات واإلقــــدام والجهــــد والــــّسعي والــــكرم والــــبذل والــــوفــــاء والــــّصفاء والــــغيرة 
والحــميّة والــهّمة والــنّخوة ومــراعــاة الــحقوق وأمــثال ذلــك، وفــاقــد هــذه األخــالق الــحسنة اإلنــسانــيّة يــعتبر نــاقــًصا، ولــو 
أنّـــنا أتـــينا عـــلى بـــيان حـــقائـــق كـــّل واحـــدة مـــن هـــذه الـــّصفات «ألصـــبح املـــثنوي [أي هـــذه الـــرّســـالـــة] ســـبعني مَــــنًّا مـــن 

الورق.»

أمّـــا الشّــــــرط الــثّانــي مــن تــلك الشّــــــروط املــقّدســة الــعلميّة فــهو قــولــه: «حــافــظًا لــديــنه». ومــن املــعلوم أّن الــقصد مــن هــذه 
الــــكلمة لــــم يــــكن مــــنحصرًا فــــي اســــتنباط األحــــكام والحــــرص عــــلى الــــعبادات واجــــتناب الــــكبائــــر والــــّصغائــــر وإجــــراء 
األحـكام الشّـــــرعـيّة، أو بـاألحـرى املـحافـظة عـلى ديـن اهلل بهـذه الـوسـائـل، بـل إّن الـغايـة مـنها املـحافـظة عـلى هـيئة األمّــة 
مـــــن كـــــّل الـــــجهات وبـــــذل الـــــّسعي الـــــبليغ فـــــي ســـــبيل إعـــــالء كـــــلمة اهلل، وزيـــــادة اتـــــباع الـــــّديـــــن اإللـــــهيّ ونشـــــره وغـــــلبته 
واسـتعالئـه عـلى سـائـر األديـان، وذلـك بـاتّـخاذ جـميع الـوسـائـل والـوسـائـط. والـواقـع لـو أقـدم الـعلماء املسـلمون عـلى هـذه 
األمــــور كــــما يــــنبغي ويــــليق لــــكانــــت جــــميع مــــلل الــــعالــــم قــــد دخــــلت الــــيوم فــــي ظــــّل كــــلمة الــــوحــــدانــــيّة ولســــطعت شــــعلة 

«ليظهره على الّدين كّله» النّورانيّة طلوع الّشمس في قطب الوجود والحت في جميع اآلفاق. 

فـي الـقرن الـخامـس عشـر لـلميالد كـان مـارتـن لـوثـر عـضًوا مـن أعـضاء هـيئة الـكاثـولـيك اإلثـني عشـر فـي مـركـز حـكومـة 
الــبابــا، ثــم أصــبح فــيما بــعد مــؤسّــــــًسا ملــذهــب الــبروتســتانــت، خــالــف لــوثــر الــبابــا فــي مــسائــل عــّدة مــنها عــدم الــّسماح 
لــلرّهــبان بــالــزّواج، وتــعظيم صــور الــحواريّــني، وتــكريــم صــور رؤســاء املــسيحيّة الــّسالــفني، ومــسائــل أخــرى كــالــعادات 
والـرّسـوم املـذهـبيّة الـزّائـدة عـلى أحـكام اإلنـجيل. وعـلى الـرّغـم مـن أّن سـلطة الـبابـا بـلغت فـي ذلـك الـزّمـان مـن الـقّوة أن 
كـان مـلوك أوروبّـا يـرتـعدون مـن سـطوتـه ويـضطربـون، وكـان أزمّـة ضـبط أمـور أوروبّـا املـهّمة وربـطها مـوكـولـة بـيمني قـّوتـه 
واقـتداره، ولـكن ملـا كـان لـوثـر مـحقًّا فـي تـلك املـسائـل كـزواج رؤسـاء الـّديـن، وعـدم الـّسجود لـلتّماثـيل أو تـعظيم الـّصور 
املــعلقة فــي الــكنائــس، وإبــطال الــعادات والــرّســوم الــزّائــدة عــلى مــحتويــات اإلنــجيل، واتخّـــذ الــتّرتــيبات الــالّزمــة لــترويــج 
مـبادئـه هـذه، فـقد دخـل فـي املـذهـب الـبروتسـتنتيّ خـالل أربـعة قـرون ونـيّف أكـثر أهـل أمـريـكا، وأربـعة أخـماس أملـانـيا 
وإنجــلترا، وكــثير مــن أهــل الــنّمسا أي قــرابــة مــائــة وخــمسة وعشــريــن مــليونًــا مــن مــختلف املــذاهــب املــسيحيّة األخــرى، 



ومـــا زال رؤســـاء هـــذا املـــذهـــب يـــرّوجـــونـــه وينشـــرونـــه بـــهّمة كـــامـــلة، وحســـب الـــظّاهـــر اتّخـــذوا مـــن الحـــريّـــة الـــّسائـــدة فـــي 
الــــّسودان وبــــالد الــــزّنــــج وســــيلة لــــتأســــيس املــــدارس واملــــكاتــــب، ومــــا زالــــوا يشــــتغلون فــــي تــــعليم الــــطّوائــــف املــــتوحّـــــــشة 
األفــريــقيّة وتــدريــسهم ومــنحهم املــدنــيّة، أمّـــا مــقصدهــم األصــليّ الــباطــن فــهو إدخــال بــعض طــوائــف الــزّنــوج املســلمني 

في املذهب البروتستنتيّ. 

كــّل طــائــفة مهــتّمة إلعــالء شــأن أمّــتها بــينما نــحن نــغّط فــي ســبات الــغفلة، تــأمّــلوا هــذا الــرّجــل الّــذي لــم يــكن أحــد يــعلم 
مـرمـى أهـوائـه، وإلـى أّي هـدف يتحـرّك، كـيف رّوج مـذهـبه بـهّمة رؤسـاء طـريـقته وغـيرتـهم، فـلو أّن املـّلة الـباهـرة الـحّقة 
الّـــتي هــي مظهــر الــتّأيــيد اإللــهيّ ومــطلع الــتّوفــيق الــّربّــانــيّ أقــدمــت بــالــهّمة الــتّامّـــة وســعت بــالــغيرة الــكامــلة وتشــبّثت 
بـوسـائـل النّشـر مـتوسـّلة إلـى اهلل مـنقطعة عـّما سـواه، لسـطعت بـال ريـب أنـوار الـحّق املـبني فـي كـّل اآلفـاق، إالّ أّن مـن 
ال اطــالع لــهم عــلى حــقائــق األمــور، وال درايــة لــهم بــنبض الــعالــم، وال عــلم لــهم بــالــتّريــاق الــفاروق الــحّق لــعّلة الــباطــل 
املـزمـنة يـظنون أّن نشـر الـّديـن مـنوط بـالـّسيف مسـتدلّــني بحـديـث «أنـا نـبيّ بـالـّسيف» والـواقـع أنّـهم لـو نـظروا بـالـنّظر 
الــــّدقــــيق لــــرأوا أّن الــــّسيف لــــيس واســــطة النّشــــر فــــي هــــذا الــــعصر بــــل ســــبب اســــتيحاش الــــنّفوس واشــــمئزاز الــــقلوب 
ودهشـتها، كـما أنّـه ال يـجوز فـي الشّــــــريـعة املـباركـة الـغرّاء دفـع أهـل الـكتاب إلـى اإليـمان واإلقـرار بـالـقّوة الـقاهـرة، مـع 
أّن اإلرشــاد والهــدايــة فــرض عــلى كــّل مــؤمــن مــوحّـــــد. غــير أّن حــديــث «أنــا نــبيّ بــالــّسيف» وكــذلــك «أمــرت أن أقــاتــل 
الـــنّاس حـــتّى يـــقولـــوا ال إلـــه إالّ اهلل» قـــد ورد فـــي حـــّق مشـــركـــي الـــجاهـــليّة الّـــذيـــن انحـــطّوا عـــن املـــرتـــبة البشـــريّـــة لشـــّدة 
تـــوحّــــــشهم وجـــهالـــتهم. فـــاإليـــمان الّـــذي يـــتّم بحـــّد الـــّسيف ال قـــيمة لـــه قـــّط، وســـرعـــان مـــا يـــنقلب إلـــى كـــفر وضـــالل ألتـــفه 
األمــور، كــما كــان الــحال مــع الــقبائــل والــطّوائــف املــجاورة لــلمديــنة املــنّورة بــعد عــروج شــمس أوج الــنّبّوة إلــى «مـقعد 

صدقٍ عند مليٍك مقتدر» حيث ارتّدوا مرّة أخرى إلى دين الجاهليّة. 

ثـــم تـــأمّـــلوا كـــيف عـــطّرت نـــفحات روح اهلل الـــقدســـيّة إقـــليم فلســـطني والجـــليل وســـواحـــل نهـــر األردّن وجـــوانـــب أورشـــليم، 
وشـــنّفت ألـــحان اإلنـــجيل الجـــليل أســـماع الـــّروحـــانـــيني فـــي ذلـــك الـــزّمـــان، حـــني كـــانـــت قـــبائـــل آســـيا وطـــوائـــف أوروبّـــا 
»، ولــم يــكن هــناك  وأفــريــقيا وأمــريــكا وجــزائــر البحــر املــحيط مــجوسًــــــا وعُـــبّاد أصــنام، غــافــلني عــن خــطاب يــوم «أَلسْــــتُّ
مـــن مـــّلة تـــقّر بـــالـــوحـــدانـــيّة واأللـــوهـــيّة غـــير مـــّلة مـــوســـى، فـــلّما انـــبعثت أنـــفاس الـــّسيّد املـــسيح الـــطّيبة الـــطّاهـــرة املـــحيية 
لـألرواح مـنحت ألهـل تـلك الـّديـار الـحياة الـباقـية فـي ثـالثـة أعـوام، وتـأسّـــــس بـالـوحـي اإللـهيّ أسـاس الشّـــــريـعة الـعيسويّـة 
الّـتي كـانـت دواء الـّساعـة الـنّاجـع لـلهيئة البشـريّـة الـعليلة. ومـع أّن نـفرًا قـليالً مـن الـنّاس أقـبلوا إلـى اهلل فـي أيّـامـه، بـل 
إّن املـــؤمـــنني املـــوقـــنني لـــم يـــكونـــوا يـــتجاوزون فـــي الـــواقـــع بـــضع نـــساء واثـــني عشـــر حـــواريًّـــا ارتـــّد أحـــدهـــم -وهـــو يـــهوذا 
اإلسخــريــوطــي- فــبقي مــنهم أحــد عشــر رجــالً، إالّ أّن هــذا الــنّفر الــقليل بــعث بــاألخــالق الــّروحــانــيّة الــحسنة واملســلك 
املــقّدس الــرّحــمانــيّ بــعد صــعوده إلــى أفــق الــعزّة وقــامــوا -تــؤيّــدهــم الــقّوة اإللــهيّة واألنــفاس الــعيسويّــة- يهــدون كــّل مــن 
عــلى األرض. وفــي تــلك األثــناء نــهضت كــّل األمــم الــوثــنيّة والــيهود بــالــقّوة الــكامــلة والــهّمة الــتّامّــة لــيطفئوا ذلــك السّــــــراج 
اإللــهيّ الّــذي اشــتعل فــي زجــاجــة إقــليم أورشــليم «يـريـدون أن يـطفئوا نـور اهلل بـأفـواهـهم ويـأبـى اهلل إالّ أن 
يـتّم نـوره ولـو كـره الـكافـرون» وقــتلوا كــّل نــفس مــن هــذه الــنّفوس املــباركــة بــأقــسى ألــوان الــعذاب، بــل إنّــهم مــزّقــوا 
أجــساد بــعضهم املطهّـــرة إربًــا إربًــا بــسواطــير الــقّصابــني واحــرقــوهــا فــي األتــانــني، ودفــنوا بــعض أتــباع هــؤالء الــرّجــال 
املـــقّدســـني وأشـــياعـــهم تـــحت الـــتّراب وهـــم أحـــياء، وذلـــك مـــن بـــعد الـــتّعذيـــب والـــتّنكيل. وبـــالـــرّغـــم مـــن كـــّل هـــذه الـــعقوبـــات 
الشّـــــديـدة لـم يـفتروا عـن تـبليغ أمـر اهلل قـط، حـتّى طـّوقـت مـّلة عـيسى الـعالـم آخـر األمـر، بـحيث لـم يـعد هـناك فـي أوروبّـا 
وال أمـريـكا مـن أثـر لـديـن مـن األديـان األخـرى، ودخـل جـمع غـفير مـن أهـل آسـيا وأفـريـقيا وجـزائـر البحـر املـحيط فـي 

ظّل اإلنجيل وتّم كّل ذلك دون أن يستّلوا سيفًا أو يخدشوا وجًها. 



إذن ثــــبت اآلن بهــــذه األدلّــــة الــــواضــــحة الــــالّئــــحة أّن نشــــر الــــّديــــن اإللــــهيّ ال يــــتّم إالّ بــــالــــكماالت اإلنــــسانــــيّة واألخــــالق 
الـــحسنة والـــّشيم املـــرضـــيّة والسّـــــــلوك الـــّروحـــانـــيّ، ومـــن أقـــبل إلـــى اهلل طـــوعًــــا فـــهو مـــقبول لـــديـــه تـــعالـــى، ألنّـــه بـــريء مـــن 
األغـــراض الـــّشخصيّة وطـــمع املـــنافـــع الـــذّاتـــيّة، وملتجئ إلـــى كـــهف حـــمايـــة الـــحّق فـــيصبح بـــذلـــك مـــشهورًا بـــني الخـــلق 
بــــاألمــــانــــة والــــّصدق والــــورع ورعــــايــــة الــــحقوق والــــهّمة والــــوفــــاء والــــتّديّــــن والــــتّقوى وبــــحصول كــــّل ذلــــك يــــحصل املــــقصد 
األصــليّ مــن إنــزال الشّــــــرائــع املــقّدســة الــّسماويّــة الّــتي تــكفل الــّسعادة األخــرويّــة والــتّمّدن الــّدنــيوّي وتهــذيــب األخــالق، 
وإالّ فــإّن الــّضرب بــالــّسيف يــدفــع الــنّاس إلــى اإلقــبال إلــى الــّديــن فــي الــظّاهــر واإلدبــار والــحقد فــي الــباطــن، وبهــذه 

املناسبة نذكر قّصة لتكون موضع عبرة للنّاس جميًعا. 

ورد فـي كـتب الـتّاريـخ الـعربـيّة أنّـه فـي يـوم مـن أيّـام مـا قـبل بـعثة الـنّبيّ عـليه السّـــــالم شـرب الـنّعمان بـن املـنذر الّلخـميّ 
-أحــد مــلوك الــعرب فــي الــجاهــليّة وكــانــت مــديــنة الــحيرة مــقّر ســريــره- فــزايــله عــقله لــكثرة مــا تجــرّع مــن أقــداح املُـدام 
وتــعطّل شــعوره، وفــي عــالــم الــّسكر وفــقدان الــوعــي أمــر بــقتل خــالــد بــن مــضّلل وعــمر بــن مــسعود الــكندّي الــّلذيــن كــانــا 
نــديــميه وأنــيسيه وخــليليه وجــليسيه فــي مــحفل الــطّرب. فــلّما أفــاق مــن ســكره وثــمله طــفق يــسأل عــن نــديــميه، فــأحــيط 
عـلًما بـتفاصـيل مـا حـدث، فحـزن عـليهما غـايـة الحـزن وأدمـى قـلبه لـهما، وبـنى عـلى قـبريـهما لشـّدة حـبّه لـهما وعـظيم 
يان بــــالــــغريــــنّي، وجــــعل لــــنفسه فــــي كــــّل ســــنة يــــوم بــــؤس ويــــوم ســــعد تــــذكــــارًا لهــــذيــــن  تــــعّلقه بــــهما بــــناءيــــن عــــالــــيني مــــسمَّ
الـنّديـمني، وكـان يخـرج فـي هـذيـن الـيومـني بـكمال حـشمته وجـاللـه، ويجـلس بـني الـغريـنّي، فـما كـانـت تـلمح عـينه فـي يـوم 
الـــبؤس مـــن أحـــد إالّ وقـــتله، ومـــا كـــان يـــدخـــل داره أحـــد أو يـــفد إلـــيه فـــي يـــوم الـــنّعيم إالّ وأحـــسن إلـــيه كـــّل اإلحـــسان، 
واعــتنى بــه مــنتهى الــعنايــة. واســتمرت هــذه الــقاعــدة واســتحكمت بــاأليــمان الــغالظ حــتّى جــاء يــوم مــن األيّــام ركــب فــيه 
املــلك جــواده «محــموًدا» وتــوجّـــــه إلــى الّصحــراء مــتصيًّدا، فــلمحت عــينه حــمارًا وحــشيًّا عــن بــعد بــغتًة، فــأطــلق عــنان 
جـواده فـي عـقب ذلـك الحـمار الـوحـشيّ حـتّى بـعد عـن خـيله وجـيشه، فـلّما تـأخّــر بـه الـوقـت يـئس وبـينما هـو كـذلـك إذا 
بـــــــــسواد خـــــــــباء مـــــــــضروب فـــــــــي الـــــــــباديـــــــــة يتجـــــــــّلى لـــــــــه، فـــــــــعطف إلـــــــــيه عـــــــــنان جـــــــــواده حـــــــــتّى بـــــــــلغ بـــــــــاب الـــــــــخباء وقـــــــــال 
«أتسـتضيفونـني؟» فـقال رّب الـخباء -وكـان حـنظلة بـن أبـي غـفراء الـطّائـي- نـعم، واسـتقبله وأنـزلـه عـنده وقـال لـزوجـه: 
إّن مــخايــل الــنّجابــة لــتلوح مــن نــاصــية هــذا الــرّجــل، فــهيّئي الــقرى وابــذلــي فــي إكــرامــه الــهّمة والــغيرة»، فــقالــت املــرأة: 
«عـندنـا شـاة فـاذبـحها، ولـقد اّدخـرت ألمـثال هـذا الـيوم قـدرًا مـن الـّدقـيق»، فحـلب حـنظلة الـّشاة وحـمل إلـى الـنّعمان 
قــدحًـــــا مــن حــليبها، ثــم ذبــح الــّشاة ومــّد الــّسماط، وقــضى الــنّعمان لــيلته مــن مــحبّة حــنظلة مســرورًا كــّل السّــــــرور، فــلّما 
طــلع الفجــر تــأهّـــب الــنّعمان لــلرّحــيل، وقــال مــخاطــبًا حــنظلة: «إنّــك أبــديــت فــي اســتضافــتي هــذه الــّليلة غــايــة املــروءة 
والــجود، وأنــا الــنّعمان بــن املــنذر ألرقــب قــدومــك عــليّ مشــتاقًــا». وانــقضت مــّدة إلــى أن أنــاخ القحــط والــغالء الــعظيم 
عــلى ديــار طــيّ، وأصــابــت حــنظلة فــاقــة شــديــدة، فــأســرع إلــى املــلك، وكــان مــن غــريــب االتّــفاق أنّــه أقــبل عــلى الــنّعمان 
وهـو فـي يـوم بـؤسـه، فـتبلبل خـاطـر املـلك وأخـذ يـعاتـبه أن: «ملـاذا حـضرت عـند رفـيقك فـي مـثل هـذا الـيوم الّـذي هـو يـوم 

البؤس، فإنّه لو ملحت عينيّ اليوم ابني الوحيد قابوس لقتلته، فما هي حاجتك اآلن فاطلبها». فقال حنظلة: «ال
عــلم لــي بــيوم بــؤســك هــذا، فــما الجــدوى اآلن مــن نــعمة الــّدنــيا الّــتي هــي لــلعيش بــها والــبقاء فــيها، ومــا فــائــدة خــزائــن 
األرض جــــميًعا إن قــــّدر لــــي أن أشــــرب الــــّساعــــة كــــأس املــــنون؟» فــــقال الــــنّعمان: «ال مــــفّر مــــن ذلــــك» فــــقال حــــنظلة: 
«أمهـــلني زمـــنًا أعـــود فـــيه إلـــى عـــيالـــي وأوصـــيهم ثـــم أحـــضر الـــّسنة الـــقادمـــة فـــي يـــوم بـــؤســـها»، فـــطلب الـــنّعمان مـــن 
يــضمنه حــتّى إذا مــا خــالــف وعــده قــتل ضــامــنه عــوضًــــــــــا عــنه. فــطفق حــنظلة يــديــر بــصره فــي كــّل نــاحــية مــتحيّرًا حــتّى 

ملحت عينه شريًكا بن عمرو بن قيس الّشيبانيّ -وكان من جملة خدم النّعمان- فأنشد يقول:

هل من املوت محالة يا شريًكا يا ابن عمرو
يا أًخا من ال أًخا له يا أخا كّل مصاب
ـيوم عن شيخ كفاله يا أخا النّعمان فيك ال



أنعم الرّحمن باله ابن شيبان كريم

فــقال شــريــك: «يــا أخــي ال يســتطيع املــرء أن يــجود بــنفسه». فــظّل املــسكني مــتحيّرًا، وكــان هــناك رجــل يــسمى بــقراد 
بـن أجـدع الـكلبي، فـنهض وكـفله شـريـطة أن يجـري املـلك فـيه مـا يـريـد إذا لـم يسـّلم حـنظلة فـي يـوم الـبؤس مـن الـّسنة 

اآلتية، فأنعم النّعمان لحنظلة بخمسمائة ناقة وصرفه. 

وفـــي الـــّسنة الـــتّالـــية أقـــبل يـــوم الـــبؤس وطـــلع فجـــره الـــّصادق مـــن املشـــرق، وتـــوجّــــــه الـــنّعمان عـــلى عـــادتـــه إلـــى مـــوضـــع 
الـغريـنّي فـي حـشمته الـكامـلة، وحـمل مـعه قـراًدا لـيكون فـريـسة لسخـطه، وأخـذ أركـان الـّدولـة يـشفعون لـه ويسـتمهلونـه 
حـتّى الـغروب لـعّل حـنظلة يـعود، وكـان املـلك يـريـد أن يـقتل ضـامـنه حـتّى يـنجيه مـن الهـالك وذلـك ثـمنًا ملـحبّته إيّـاه، فـلما 
دنـت سـاعـة الـغروب عـّري قـراد حـتّى يـضرب عـنقه، فـما راعـهم إالّ أّن فـارسًــــــا فـاجـأهـم يـقترب عـن بـعد بسـرعـة، فـسأل 
الـــنّعمان الـــّسياف: «فـــيم انـــتظارك؟» فـــرّد الـــوزراء: «لـــعّل هـــذا الـــفارس يـــكون حـــنظلة»، فـــلما اقـــترب الـــفارس وجـــدوه 
حـنظلة الـطّائـي، فـلم يـرق الـنّعمان قـدومـه وقـال: «أيّـها الـجاهـل األحـمق ملـاذا عـدت مـرّة أخـرى وقـد نـجوت مـن بـراثـن 
املـوت؟» فـقال حـنظلة: «جـعل الـوفـاء بـالعهـد الـّسّم الـزّعـاف حـلًوا مسـتساغًـا فـي مـذاقـي»، فـسأل الـنّعمان عـن الـباعـث 
لـه عـلى هـذا الـوفـاء ومـراعـاة الـحّق والعهـد واملـيثاق، فـقال حـنظلة: «هـو إقـراري بـوحـدانـيّة اهلل وإيـمانـي بـالـكتب املـنزّلـة 
الــّسماويّــة» فــقال الــنّعمان: «بــأّي ديــن تــديــن؟» فــأجــابــه: «أحــيانــي نــفس املــسيح فــأنــا أســير عــلى صــراط روح اهلل 
املســتقيم» فــقال الــنّعمان: «فــأعــرض عــلى مــشامــي نــفحات روح اهلل الــقدســيّة» فــأخــرج حــنظلة يــد الهــدايــة الــبيضاء 
عـن جـيب مـحبّة اهلل، وأشـرقـت أنـوار اإلنـجيل عـلى أبـصار الـحاضـريـن وبـصائـرهـم. فـلّما تـال حـنظلة بـضع آيـات إلـهيّة 
مـــن اإلنـــجيل بـــالـــّلحن الجـــليل، تـــبرأ الـــنّعمان ووزراؤه جـــميًعا مـــن األصـــنام وعـــبادتـــها، وثـــبتوا فـــي ديـــن اهلل ورســـخت 
أقــدامــهم فــيه، وقــالــوا: «يــا حســرة عــلينا قــد غــفلنا إلــى الــيوم واحــتجبنا عــن هــذه الــرّحــمة الــواســعة الّــتي ال نــهايــة لــها 
وكـنّا محـرومـني ومـيئوسـني مـن غـمام فـضل الـرّحـمن هـذا». وهـدم الـنّعمان الـغريـنّي مـن فـوره ونـدم عـلى ظـلمه واعـتسافـه 

وأحكم أساس العدل واإلنصاف. 

فـتأمّــلوا كـيف أنّـه رجـل مـن أهـل الـباديـة وهـو مـغمور ال مـقام لـه فـي الـظّاهـر، ملّا اتّـصف بـصفة مـن صـفات املخـلصني 
اســـتطاع أن يـــنقذ مـــثل هـــذا املـــلك الـــغيّور هـــو وجـــمًعا غـــفيرًا مـــن ظـــلمات لـــيل الـــّضاللـــة، ويـــدلّـــهم عـــلى صـــبح الهـــدايـــة 
ويخـّلصهم مـن مـفازة عـبادة األصـنام املهـلكة، ويـرد بـهم سـاحـل بحـر الـوحـدانـيّة اإللـهيّة، ويـكون سـببًا فـي إبـطال مـثل 

هذه العادات اّلتي هي في الواقع آفة البشريّة وعّلة لهدم بنيان املدنيّة. 

فـال بـّد مـن الـتّفّكر والـتّعّمق والـتّعّقل والـتّدبّـر، وقـصارى الـقول إّن الـقلب لـفي أقـصى غـايـات الحـزن والـتّأسّـــــف بـما أنّـه 
لـــم يـــعد يـــرى أّن اهـــتمام الـــنّاس بـــوجـــه مـــن الـــوجـــوه مـــتّجه الـــيوم إلـــى األمـــور الـــالّئـــقة املـــناســـبة، لـــقد أشـــرقـــت شـــمس 
الــحقيقة عــلى كــّل اآلفــاق ونــحن مــا زلــنا أســراء ظــلمات أهــوائــنا، ولــقد مــاج البحــر األعــظم مــن كــّل الــجهات ونــحن مــا 
زلــنا عجــزاء خــامــديــن ومــحترقــني مــن الــظّمأ، ولــقد نــزلــت املــوائــد اإللــهيّة مــن ســماء األحــديّــة ونــحن مــا زلــنا فــي مــفاوز 

القحط حيارى هائمني «من ميان گفت وگريه مي تنم».

ومـــن بـــني األســـباب الـــعامّــــة الّـــتي أصـــبحت ســـببًا فـــي إعـــراض ســـائـــر أهـــل األديـــان عـــن الـــتّديّـــن بـــالـــّديـــن اإللـــهيّ هـــو 
الــتّعّصب والحــميّة الــجاهــليّة. ولــو تــأمّـــلنا لــرأيــنا أّن الخــطاب اإللــهيّ صــدر إلــى الجــمال الــنّورانــيّ والــفلك الــرّحــمانــيّ 
ســـيّد أهـــل الـــعالـــم أن «وجــادلــهم بــالّــتي هــي أحــسن« وأمـــره بـــاملـــداراة والـــّلني، فـــأورفـــت هـــذه الّشجـــرة الـــنّبويّـــة 
املـــباركـــة الـ «ال شــرقــيّة وال غــربــيّة» ظـــّل ألـــطافـــها الـــالّنـــهائـــيّ عـــلى رأس أهـــل الـــعالـــم جـــميًعا، وكـــانـــت دائـــبة فـــي 
مسـلكها بـالـّلطف الـكبير والخـلق الـعظيم، وكـذلـك أمـر مـوسـى وهـرون عـليهما السّــــــالم فـي خـطابـهما وعـتابـهما لـفرعـون 
ذي األوتـاد بـأن: «قـوال لـه قـوالً لـيّنًا.» ومـع أّن أنـبياء اهلل وأولـياءه نـظرًا لـحسن سـيرتـهم –تـلك الّـتي اشـتهروا بـها– 



فــي الــواقــع كــانــوا ومــا يــزالــون أســوة حــسنة لــلهيئة البشــريّــة فــي جــميع املــراتــب حــتّى قــيام الــّساعــة، وبــالــرّغــم مــن ذلــك 
كـّله فـقد غـفل بـعض الـنّاس عـن هـذا الـتّلطّف الـخارق، واحـتجبوا عـن هـذا الـتّعطّف الـفائـق، وحـرمـوا مـن حـقائـق الـكتب 
املــقّدســة اإللــهيّة، فــاجــتنبوا أهــل األديــان األخــرى تــمام االجــتناب، واحــترزوا مــنهم تــمام االحــتراز بــحيث ال يــجّوزون 
ألنـــفسهم حـــتّى أداء الـــتّحيّات الـــعاديّـــة، فـــإذا كـــانـــت األلـــفة واملـــعاشـــرة ال تـــجوز فـــكيف يـــمكن هـــدايـــة نـــفس واحـــدة مـــن 
» الـنّورانـي، وحـثّها عـلى الـّصعود مـن أسـفل قـاع الجهـل والـّضالل إلـى أعـلى أفـق  ظـالم «ال» الـفانـي إلـى صـبح «إالّ

العلم والهدى؟

انــظروا اآلن بــعني اإلنــصاف، لــو لــم يــتصرّف حــنظلة مــع الــنّعمان بــن املــنذر بــكمال املــحبّة والــّصداقــة واملــوّدة وحــسن 
الـّضيافـة، السـتحال عـليه أن يهـدي ذلـك املـلك وجـمًعا غـفيرًا مـن املشـركـني إلـى اإلقـرار واالعـتراف بـالـوحـدانـيّة اإللـهيّة. 
إنّــــما االجــــتناب واالحــــتراز والــــفظاظــــة ســــبب اشــــمئزاز الــــقلوب ونــــفور الــــنّفوس، وأمّـــــا املــــحبة واملــــوّدة واملــــداراة والــــّلني 
فسـبب إقـبال الـنّفوس وتـوجّــــه الـقلوب. ولـو أبـدى أحـد املـؤمـنني املـوحّــــديـن الحـذر واالحـتراز عـند مـالقـاتـه لـفرد مـن أفـراد 
األمــــم األجــــنبيّة وتــــفّوه بــــالــــكلمات املــــوحــــشة كـ «عــــدم الــــتّجويــــز لــــلمعاشــــرة» و«فــــقدان الــــطّهارة» لحــــزن هــــذا الــــفرد 
األجـنبيّ مـن هـذا الـقول وتـكّدر كـدرًا بـحيث لـو رأى مـعه شـّق الـقمر بـعيني رأسـه ملـا أقـبل إلـى الـحّق،  إذًا فـثمرة هـذا 
االحـتراز هـي أنّـه لـو كـان فـي قـلب هـذا الـّشخص بـعض الـتّوجّــــه إلـى اهلل لـندم عـلى ذلـك أيـًضا، وفـّر فـرارًا مـن شـاطئ 
اإليـــمان إلـــى بـــاديـــة الـــغفلة والـــبطالن، فـــإذا عـــاد إلـــى وطـــنه ومـــملكته كـــتب فـــي جـــميع الجـــرائـــد أّن األمّـــة الـــفالنـــيّة فـــي 

مراعاتها شروط اإلنسانيّة بلغت أحّط دركات االنحطاط والقصور. 

ولـو أنّـنا تـفّكرنـا قـليالً فـي آيـات الـقرآن وبـيانـاتـه، وفـي الـّروايـات املـأثـورة عـن نـجوم سـماء األحـديّـة لـعلمنا بـالـبرهـان أنّـه 
إذا اتّــصفت نــفس مــا بــصفات اإليــمان وتخــّلقت بــاألخــالق الــّروحــانــيّة لــكانــت مظهــر الــرّحــمة اإللــهيّة لــلكائــنات جــميًعا، 
ومشــرق األلــطاف الــرّحــمانــيّة لــكّل املــوجــودات، ذلــك ألّن صــفات أهــل اإليــمان املــقّدســة هــي الــعدل واإلنــصاف والحــلم 
والـرّحـمة والـكرم ورعـايـة الـحقوق والـّصدق واألمـانـة والـوفـاء واملـحبّة والـّلطف والـغيرة والحـميّة والـوداعـة، بـناًء عـلى ذلـك 
إن تــنزّهــت نــفس فــي الــحقيقة وتــقّدســت لتشــبّثت بــالــوســائــل الّــتي مــن شــأنــها اجــتذاب قــلوب األمــم بــأســرهــا، ولتحــّلت 
بـصفات الـحّق الّــتي تهـدي جـميع الـعالـم إلـى الـّصراط املسـتقيم، وتـسقيه مـن كـوثـر الـحياة األبـديّـة، وأمّــا نـحن نـغضّ 
الــطّرف عــن جــميع األمــور املســتحسنة ونــفتدي بــسعادة الــنّاس األبــديّــة فــي ســبيل مــنافــعنا الــوقــتيّة، ونــعتبر الــتّعّصب 
والحــميّة الــجاهــليّة وســيلة عــزّتــنا وســمّو أنــفسنا، ولــسنا قــانــعني بهــذا فحســب بــل نــسعى فــي تــكفير بــعضنا بــعًضا، 
وتحــطيم بــعضنا بــعًضا. فــإذا أردنــا إظــهار الــعلم واملــعرفــة والــزّهــد والــورع وتــقوى اهلل طــفقنا نــطعن هــذا ونســّب ذاك 
ونـــقول إّن عـــقيدة فـــالن بـــاطـــلة، وعـــمل فـــالن نـــاقـــص، وعـــبادة زيـــد قـــليلة، وديـــن عـــمرو ضـــعيف، وأفـــكار فـــالن مـــشابـــهة 
ألفــكار الــفرنــجة، ومــيول فــالن مــتجهة إلــى الــجاه والّشهــرة الــزّائــفة، كــما أّن صــّف صــالة الجــماعــة لــم يــكن فــي لــيلة 
الـبارحـة مسـتويًـا كـما هـو مـطلوب، واالقـتداء بـإمـام آخـر غـير جـائـز وال الئـق، وفـي هـذا الّشهـر لـم يـرتحـل مـن األغـنياء 
املـــقتدريـــن إلـــى عـــالـــم الـــبقاء حـــتّى تـــصل هـــبات مـــن خـــيراتـــه ومـــبرّاتـــه إلـــى ســـّدة الـــنّبيّ، وتـــفتّت أســـاس الـــّديـــن وهـــدم، 
وانــطوى بــساط اإليــمان واخــتفت أعــالم اإليــقان، لــقد ضــّل الــعالــم وحــصل الــفتور فــي رّد املــظالــم. ثــم مــا بــال األيّــام 
والــّشهور والــعقار والــّضياع مــا زاال بــاقــيني فــي يــد مــالــك الــعام املــنصرم! لــقد كــان فــي هــذه املــديــنة ســبعون حــكومــة 
مـختلفة، فـما بـالـها فـي تـناقـص يـطرّد يـومًـا بـعد يـوم حـتّى لـم يـعد بـاقـيًا مـنها إالّ خـمس وعشـرون! فـاألحـكام املـتناقـضة 
والـفتاوى املـتضاّدة الـّصادرة مـن مـصدر واحـد كـان يـبلغ عـددهـا مـائـتي حـكم، فـما بـالـها الـيوم ال تـتجاوز الخـمسني 
حـــكًما وفـــتوى؟ كـــانـــت الجـــموع الـــغفيرة مـــن عـــباد اهلل فـــي حـــيرة مـــن أمـــرهـــم لـــدى املـــحاكـــم، فـــما بـــالـــهم اآلن فـــي أمـــن 
وراحـة بـال؟ كـان املـّدعـي يـغلب يـومًــا املـّدعـى عـليه ثـم يـغلب املـّدعـى عـليه املـّدعـي يـومًــا آخـر، وأمّــا اآلن تـرك الـنّاس هـذا 
املســلك املســتقيم أيــًضا، مــا ديــانــة الــكفر هــذه ومــا ضــالل الشّــــــرك ذاك؟ فــواويــاله واشــريــعتاه واديــناه وامــصيبتاه. يــا 

أيّها اإلخوان املؤمنون إّن الزّمان هو الزّمان اآلخر ويوم القيامة قريب. 



قــــصارى الــــقول إنّــــهم بهــــذه الــــكلمات وأمــــثالــــها يــــبلبلون خــــواطــــر الــــنّاس الــــبؤســــاء، ويــــوقــــعون االضــــطراب فــــي قــــلوب 
الـــعاجـــزيـــن املـــساكـــني الّـــذيـــن ال عـــلم لـــهم بـــحقائـــق األمـــور وال بـــأســـاس هـــذه األقـــوال، وإنّـــهم ال يـــعلمون أّن مـــائـــة ألـــف 
غـرض نـفسانـيّ قـد اسـتتر تـحت نـقاب هـذه األقـوال املـتّسمة بـالـتّعّصب الـّصادرة مـن بـعضهم، بـناًء عـليه يحسـبون أنّ 
الـقائـل قـد حـفّزتـه الـغيرة الـّديـنيّة وخـشية اهلل، عـلى حـني أّن الـقائـل يـصرخ ويـئّن ألنّـه يـرى فـي عـمران الـنّاس خـرابًـا لـه، 
ويـــشاهـــد فـــي إبـــصار اآلخـــريـــن عـــماه، ولـــكن ال بـــّد مـــن وجـــود الـــعني الـــبصيرة حـــتّى تـــدرك أّن هـــذه الـــقلوب لـــو كـــانـــت 
مــظاهــر خــشية اهلل حــقًّا لــكان عــطّر عــبيرهــا الــزّكــيّ املــسكيّ أرواح الــعاملــني وال يــمكن تــصديــق أمــر مــن األمــور فــي 

العالم بمجرّد القول به: 

بانگ بازان سفيد آموختند ورنه اين جغدان دغل افروختند
راز هدهد كو وپيغام سبا بانگ هدهد گر بياموزد قطا

وأمّــــا الـــعلماء الـــّربـــانـــيون الّـــذيـــن اســـتنبطوا املـــعانـــي واملـــعارف والـــحكم الـــالّنـــهائـــيّة مـــن كـــتاب الـــوحـــي اإللـــهيّ، وكـــانـــت 
قــــلوبــــهم املــــنيرة مهــــبط اإللــــهام الــــغيبيّ الــــّربــــانــــيّ، فــــإنّــــهم بــــال ريــــب يــــلتمسون بــــكمال الجــــّد والجهــــد تــــفّوق مــــّلة الــــحقّ 
الــبيضاء عــلى جــميع املــلل فــي كــّل املــراتــب، وهــم ســاعــون ومــجاهــدون بــتمام الــهّمة فــي ســبيل التّشــبّث بــكّل وســائــل 
الـرّقـيّ، فـإن ظـّلت نـفس غـافـلة عـن هـذه املـقاصـد الـحسنة لـم تـكن قـّط مـقبولـة لـدى اهلل الـفرد األحـد فحسـب بـل هـي فـي 

منتهى النّقص تبدو بهيئة كاملة، وفي غاية الفقر تنطق بكلمة الغنى. 

گوشت پاره اش دان كه اورا نيست چشم گر ضريري مَلتُر است وتيز خشم
كني چه داوداست وآن ديگر صداست از مقّلد تا محّقق فرقهاست

إّن الــعلم والــعرفــان والطّهــر والــزّهــد والــورع والــّشهامــة لــم يــكن بــالــهيئة والــّلباس، ولــقد ســمعت فــي أيّــام الــسياحــة مــن 
رجـل عـظيم كـلمة مـباركـة لـم يـزل طـعمها الحـلو مـاثـالً فـي مـذاقـي إلـى اآلن، وهـي «لـيس كـّل عـمامـة دلـيالً عـلى الـزّهـد 
والــــعلم ولــــيس كــــّل قــــلنسوة عــــّلة الجهــــل والــــفسق، فــــكم مــــن قــــلنسوة رفــــعت عــــلم الــــعلم، وكــــم مــــن عــــمامــــة مــــزّقــــت حــــكم 

الّشرع.»

وأمّــــا الـــكلمة الـــثّالـــثة مـــن هـــذه الـــكلمات املـــقّدســـة فـــكانـــت قـــولـــه: «مـــخالـــفًا لـــهواه». مـــا أشـــمل هـــذه الـــعبارة لـــلمعانـــي 
الجـليلة، إنّـها ملـن جـوامـع الـكلم ومـن الّسهـل املـمتنع، إنّـها ألّس أسـاس األخـالق اإلنـسانـيّة املـمدوحـة، إّن هـذه الـكلمة 
شــمع الــعالــم والــبنيان األعــظم ألخــالق البشــر الــّروحــانــيّة الــنّورانــيّة، وهــي مــعّدلــة لــكّل األخــالق وســبب االعــتدال لــشيم 
اإلنـــسان املـــرضـــيّة جـــميًعا، ذلـــك ألّن هـــوى الـــنّفس نـــار تحـــرق آالف الـــقناطـــير الّـــتي حـــصدهـــا الـــحكماء الـــعلماء، ولـــم 
يســـتطع بحـــر عـــلومـــهم وفـــنونـــهم أن يطفئ هـــذه الـــنّار املشـــتعلة، وكـــم اتّـــفق أن تـــزيّـــن أحـــد الـــنّاس بـــكّل هـــذه الـــّصفات 
الـحسنة اإلنـسانـيّة، وتـطّرز بـطراز الـعرفـان، غـير أّن اتّـباع الـهوى أخـرج شـيمه املـرضـيّة عـن حـّد االعـتدال، وألـقى بـه 
فـي ورطـة اإلفـراط، وحـّول الـنّيّة الـخالـصة إلـى الـنّيّة الـفاسـدة، كـما أّن هـذه األخـالق لـم تظهـر فـي مـواضـعها املـناسـبة 
الـــالّئـــقة بـــل تـــحّول بـــقّوة األهـــواء عـــن املســـلك املســـتقيم الـــنّافـــع إلـــى املـــنهج الـــّضار غـــير الـــّصحيح، نـــعم إّن األخـــالق 
الـحسنة مـن أعـظم األمـور عـند اهلل قـبوالً وأشـّدهـا امـتداحًـــا لـدى املـقّربـني وأولـي األلـباب، ولـكن شـريـطة أن يـكون مـركـز 
سـنوحـها الـعقل والـعلم، ونـقطة اسـتنادهـا االعـتدال الـحقيقيّ، ولـو أنّـا بـيّنا حـقائـق هـذه األمـور كـما هـي حـّقه لـطال بـنا 

القول وضاع املوضوع واملحمول. 



مجـمل الـقول لـقد هـلكت كـّل طـوائـف أوروبّـا فـي بحـر الـهوى الـهائـل هـذا واسـتغرقـت فـيه رغـم بـلوغـها كـّل هـذا الـتّمّدن 
والــّصيت، ولــذلــك بــاتــت كــّل قــضايــاهــا الــحضاريّــة دون جــدوى، فــال يســتغرب بــعض الــنّاس مــن هــذه الــكلمة أو يــنفر 
مـــنها، ألّن املـــقصد األصـــليّ مـــن بســـط الـــقوانـــني الـــعظمى، واملـــطلب الـــكّليّ لـــوضـــع أصـــول الـــتّمّدن الـــقويـــمة وأســـاســـه 
املـــتني هـــو الـــّسعادة البشـــريّـــة، ومـــا الـــّسعادة البشـــريّـــة إالّ فـــي الـــتّقرّب إلـــى اهلل، والـــعمل مـــن أجـــل راحـــة عـــموم بـــني 
اإلنــــسان واطــــمئنانــــهم مــــن أعــــالهــــم حــــتّى أدنــــاهــــم. ووســــائــــل هــــذيــــن املــــقصديــــن الــــعظيمني هــــي األخــــالق اإلنــــسانــــيّة 
الـحسنة، فـالـتّمّدن الـّصورّي مـن دون الـتّمّدن الخـلقيّ هـو أضـغاث أحـالم، كـما يـعّد الـّصفاء الـظّاهـر مـن دون الـكمال 
الــباطــن «كسـراب بـقيعة يحسـبه الـظّمآن مـاء». ذلــك ألّن الــنّتيجة املــتوخّـــاة -وهــي رضــاء الــباري وراحــة الــنّاس 
واطــمئنانــهم- لــم تــتّم مــن هــذا الــتّمّدن الــظّاهــر الــّصوري. وأمّـــا أهــل أوروبّــا فــلم يــرتــقوا فــي مــعارج الــتّمّدن الخــلقيّ 
العالية كما هو واضح بنّي من أفكار مللها وأحوالها العاّمة. تأّملوا مثالً كيف أّن أعظم آمال دولها وأممها اليوم هو 
تـغّلب بـعضها عـلى بـعض، والـّسعي فـي إضـعاف بـعضها الـبعض، وهـي رغـم كـراهـيّتها الـقصوى الـباطـنة، تـتظاهـر 
بــأقــصى درجــة مــن األلــفة واملــحبّة واالتّــحاد، ويــؤيّــد هــذا مــا اشــتهر عــن ذلــك املــلك املــحّب للسّـــــــالم واألمــن ومــّروجــهما 
والّــــذي يـــبذل جهـــًدا حـــثيثًا فـــي جـــمع الـــذّخـــائـــر الحـــربـــيّة وازديـــاد الـــقّوة الـــعسكريّـــة أكـــثر مـــّما بـــصدده املـــلوك الّــــذيـــن 
يـحبذّون الحـرب، ومـرّد هـذا أنّـه بـرأيـهم ال يـمكن حـصول السّــــــلم والـوفـاق إالّ عـن طـريـق الـقّوة الشّــــــديـدة، فـتذرّعـوا بـذلـك 
عــــلى الــــظّاهــــر لــــكي يــــنهمكوا لــــيل نــــهار وبــــكّل مــــا فــــي وســــعهم مــــن قــــّوة وجهــــد لجــــمع اآلالت الحــــربــــيّة، وإّن األهــــلني 
املــساكــني عــليهم أن يــنفقوا فــي هــذا السّــــــبيل جــّل مــا اكتســبوه بــعرق الــجبني، فــكم مــن أقــوام يــتجاوز عــددهــم األلــوف 
تــركــوا صــنائــعهم الــنّافــعة واشــتغلوا لــيالً ونــهارًا بــكمال الــهّمة فــي اخــتراع آلــة مــضرّة جــديــدة تــكون أقــوى مــما ســبقها 
تـؤّدي إلـى سـفك دمـاء أبـناء الـجنس البشـرّي، وطـفقوا يـصنعون كـّل يـوم آلـة حـارقـة حـديـثة مـّما تـدفـع بـالـّدول إلـى تـرك 
اآلالت الحـــربـــيّة الـــقديـــمة والـــّسعي فـــي الـــحصول عـــلى اآلالت الجـــديـــدة، ذلـــك ألّن اآلالت الحـــربـــيّة الـــقديـــمة ال تـــقاوم 
اآلالت الحــربــيّة الحــديــثة، وفــي هــذا الــعام الّــذي هــو عــام ألــف ومــائــتني واثــنني وتــسعني للهجــرة، فــقد صــنعوا فــي بــالد 
األملـان بـندقـيّة جـديـدة، واخـترعـوا فـي بـالد الـنّمسا مـدفـًعا نـحاسـيًّا جـديـًدا أشـّد قـّوة مـن بـندقـيّة هـنري مـارتـي ومـدفـع 
كــروب، وأقــوى عــلى هــدم الــبنيان اإلنــسانــيّ وأســرع تــأثــيرًا، فــيجب عــلى الــرّعــايــا الــبؤســاء أن يتحــّملوا هــذه الــنّفقات 

الباهظة. 

أنــــصفوا اآلن، أهــــذا الــــتّمّدن الــــّصورّي بــــدون الــــتّمّدن الخــــلقيّ الــــحقيقيّ ســــبب راحــــة الــــنّاس واطــــمئنانــــهم ووســــيلة 
اجتذاب مرضاة اهلل أم إنّه مخرّب لبنيان اإلنسانيّة ومدّمر ألركان الطّمأنينة والّسعادة؟

وفـي سـنة ألـف وثـمانـمائـة وسـبعني لـلميالد حـني دارت رحـى الحـرب بـني أملـانـيا وفـرنـسا قـتل سـتّمائـة ألـف رجـل -كـما 
قـيل- فـي مـيدان الـهجوم والـّدفـاع مـيئوسـني مـقهوريـن، وكـم مـن أسـر هـدمـت مـن أسـاسـها، وكـم مـن مـدن أمسـت عـامـرة 
كـّل الـعمران وفـي الـّصباح غـدا عـالـيها سـافـلها، وكـم مـن طـفل صـغير بـات يـتيًما بـال عـائـل وال مـالذ، وكـم مـن أب شـيخ 
وأّم عـجوز رأوا ثـمرات حـياتـهم مـن شـبّان أحـداث مـوتـى يـهال عـليهم الـتّراب مـضرّجـني فـي دمـائـهم، وكـم مـن نـساء بِـنتَْ 
بـال رجـال وال مـعني، وكـذلـك كـانـت الـحال فـي إحـراق دور الـكتب وبـعض أبـنية فـرنـسا الـعظيمة، وقـصف املسـتشفيات 
الـعسكريّـة بـمن فـيها مـن الـجنود الجـرحـى واملـرضـى، ووقـائـع طـائـفة الـكومـون وأفـاعـيلهم املـرّوعـة والـحوادث املـدهـشة 
الّــــتي وقــــعت إثــــر تحــــزّب الجــــمعيات املــــتضاّدة املــــتقاتــــلة واخــــتالفــــاتــــها فــــي بــــاريــــس، واملــــنازعــــة والــــعدوان بــــني رؤســــاء 
الـكاثـولـيك وحـكومـة أملـانـيا وظـهور الـفنت واملـفاسـد وتـدمـير الـبالد واألوطـان، واملـذابـح بـني حـزبـيّ الجـمهوريّـة وحـزب دون 
كـارلـوس فـي أسـبانـيا، وقـصارى الـقول إّن أمـثال هـذه الـحوادث الّـتي تـدّل عـلى فـقدان الـحضارة الخـلقيّة فـي طـوائـف 

أوروبّا كثيرة. وملّا لم يكن مقصدي االنتقاص من أمر جهة من الجهات فقد اختصرت بكلمات قالئل. 



ولـقد اتّـضح اآلن أّن الـعاقـل الـبصير والـعارف الـخبير ال يـصّدق أمـثال هـذه األمـور، إذ كـيف يـتسنّى لهـذه الـطّوائـف 
والـقبائـل الّـتي خـالـفت شـيم الـعالـم اإلنـسانـيّ الـحسنة، فحـدثـت بـينها هـذه الـحوادث املـرّوعـة أن تـّدعـي لـنفسها الـتّمّدن 
الـحقيقيّ الـكامـل، خـاصّـــــــــة وأّن الـنّتيجة املـأمـولـة مـن هـذه األمـور ال تـتعّدى الـتّغّلب الـوقـتيّ والتّسـّلط اآلنـيّ، وملّـا كـانـت 

هذه النّتيجة ال بقاء لها وال دوام، فإنّها غير جديرة باالهتمام والحرص من ِقبَل أولي األلباب. 

وكــم غــلبت أملــانــيا فــرنــسا مــرارًا وتــكرارًا فــي الــقرون الــّسالــفة، وكــم حــكمت فــرنــسا بــالد األملــان فهــل يــجوز الــيوم أن 
يـذهـب سـتّمائـة ألـف عـبد مـسكني مـن عـباد اهلل ضـحيّة لهـذه املـنافـع الـوقـتيّة الـّصوريّـة؟ ال واهلل. إّن األطـفال لـيدركـون 
ضــــرر أمــــثال هــــذه األمــــور غــــير أّن االنــــصياع لــــلهوى يــــقيم بــــني الــــقلب والــــبصيرة مــــائــــة ألــــف حــــجاب فــــيعمي الــــبصر 

والبصيرة مًعا؛

صد حجاب از دل بسوى ديده شد چون غرض آمد هنر پوشيده شد 

نـعم إّن الـتّمّدن الـحقيقيّ لينشـر أعـالمـه فـي قـطب الـعالـم عـندمـا يـتقّدم ذوو الـهّمة الـعالـية مـن أعـاظـم املـلوك الّـذيـن هـم 
مشــرقــون كــالــّشمس فــي عــالــم الــغيرة والحــميّة، ويــعملون بــالــعزم األكــيد والــرّأي السّــــــديــد عــلى خــير البشــر وســعادتــه، 
فـيطرحـون مـسألـة السّــــــالم الـعام فـي مـجال املـشورة، ويتشـبّثون بجـميع الـوسـائـل والـوسـائـط ويـعقدون مـؤتـمرًا عـاملـيًا، 
ويـبرمـون مـعاهـدة قـويّـة، ويـؤسّـــــسون مـيثاقًـا بشـروط مـحكمة ثـابـتة فـيعلنونـها، ثـّم يـؤكّــدونـها بـاالتّـفاق مـع الـهيئة البشـريّـة 
بـــأســـرهـــا، فـــيعتبر كـــّل ســـّكان األرض هـــذا األمـــر األتـــّم األقـــوم الّــــذي هـــو فـــي الـــحقيقة ســـبب اطـــمئنان الخـــليقة أمـــرًا 
مـقّدسًــــــا، ويهـتّم جـميع قـوى الـعالـم لـثبات هـذا العهـد األعـظم وبـقائـه، ثـم تـعنّي حـدود كـّل دولـة وتحـّدد ثـغورهـا فـي هـذه 
املـعاهـدة الـعامّــة، ويـعلن بـوضـوح عـن مسـلك كـّل حـكومـة ونـهجها، وتـتقّرر جـميع املـعاهـدات واالتّـفاقـات الـّدولـيّة وتتحـّدد 
الـّروابـط والـّضوابـط بـني هـيئة الـحكومـة البشـريّـة. وكـذلـك يـجب أن تـكون الـطّاقـة الحـربـيّة لـكّل حـكومـة مـعلومـة ومحـّددة، 
ذلـــك ألنّـــه إذا ازدادت االســـتعدادات الحـــربـــيّة والـــقوى الـــعسكريّـــة لـــدى إحـــدى الـــّدول، كـــان ذلـــك ســـببًا لـــتخّوف الـــّدول 

األخرى. 

وقــصارى الــقول يــجب أن يــبنى هــذا العهــد الــقويــم عــلى أســاس إنّــه إذا أخــّلت دولــة مــا بشــرط مــن الشّــــــروط مــن بــعد 
إبرامه قامت كّل دول العالم على اضمحاللها، بل هبّت الهيئة البشريّة جميًعا لتدميرها بكّل قّوتها. 

فــإن فــاز جــسم الــعالَــم املــريــض بهــذا الــّدواء األعــظم الكتســب بــال ريــب االعــتدال الــكامــل ونــال شــفاًء دائــًما. فــالحــظوا 
أنّـه لـو تيسّــــــرت هـذه الـنّعمة لـلعالـم ملـا احـتاجـت أيّـة حـكومـة إلـى تـهيئة املـهّمات الحـربـيّة، وملـا اضـطرّت إلـى اصـطناع 
اآلالت الحـربـيّة الجـديـدة لقهـر الـجنس البشـري، بـل الحـتاجـت فـقط إلـى عـسكر قـليل يـكون سـبب أمـن املـملكة وتـأديـب 
أهـــل الـــفساد والـــّشغب وقـــمع الـــفنت الـــّداخـــليّة. وبهـــذا يســـتريـــح األهـــلون مـــن عـــباد اهلل مـــن تحـــّمل أعـــباء نـــفقات الـــّدول 
الحـربـيّة الـباهـظة، هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى إّن الـكثير مـن الـنّاس ال يـقضون أوقـاتـهم دائـًما فـي اصـطناع 
اآلالت املــضرّة الّــتي تــدّل عــلى الــوحــشيّة والــتّعطّش لــلدمــاء، وتــنافــي مــوهــبة الــعالــم اإلنــسانــيّ الــكّليّة، بــل يــسعون فــي 
تــحصيل مــا فــيه راحــة الــعاملــني وحــياتــهم، ويــكونــون بــذلــك ســبب فــالح البشــريّــة ونــجاحــها، وتســتقّر جــميع دول الــعالــم 

على سرير امللك بكمال العزّة، وتخلد القبائل عاّمة واألمم كافّة إلى الرّاحة في مهاد الطّمأنينة. 

ويــعتبر بــعض مــن ال عــلم لــهم بــعلّو هــّمة اإلنــسان أّن هــذا األمــر فــي غــايــة الــتّعقيد واإلشــكال بــل مــن ضــروب املــحال، 
ولـيس األمـر كـذلـك، فـما مـن أمـر فـي الـوجـود مسـتحيل تـحقيقه بـفضل اهلل وعـنايـة مـقّربـي عـتبته وهـّمة األنـفس الـكامـلة 
املـــاهـــرة الـــفريـــدة وأفـــكارهـــم الـــفذّة وآرائـــهم السّـــــــديـــدة، فـــالـــهّمة الـــهّمة! والـــغيرة الـــغيرة! فـــكم مـــن أمـــر كـــان فـــي األزمـــنة 
الـّسابـقة يـعتبر مـن قـبيل املـمتنعات حـيث أن الـعقول لـم تـكن تـتصّور وقـوعـه قـّط، أمّــا الـيوم فـقد أصـبح كـما نـرى سهـال 



متيسّـــــرا، وكـيف إذًا يـمكننا أن نـفترض اسـتحالـة هـذا األمـر األعـظم األقـوم الّـذي هـو فـي الـحقيقة شـمس عـالـم املـدنـيّة 
الـنّوراء، وسـبب الـفوز والـفالح والـرّاحـة والـنّجاح؟ فـال بـّد مـن أن يتجـّلى شـاهـد هـذه الـّسعادة فـي مجـمع الـعالـم آخـر 

األمر، ذلك الن اآلالت واألدوات الحربيّة ستبلغ مبلًغا يجعل الحرب فوق طاقة الهيئة البشريّة. 

لـــقد ثـــبت مـــن هـــذه الـــتّفاصـــيل املشـــروحـــة اآلنـــفة الـــذّكـــر أّن شـــرف اإلنـــسان ونـــبله لـــيسا فـــي ســـفك الـــّدمـــاء واالفـــتراس 
وتـــدمـــير املـــدن واملـــمالـــك األجـــنبيّة، وتـــتبير وإبـــادة الـــجيوش واألهـــالـــي، بـــل إّن ســـبب ســـعد اإلنـــسان ويـــمن طـــالـــعه هـــو 
االشــــتهار بــــمراعــــاة الــــعدل، وتــــفّقد حــــال جــــميع الــــرّعــــايــــا مــــن أعــــالهــــم إلــــى أدنــــاهــــم، وتــــعمير املــــمالــــك واملــــدن والــــقرى 
ومـــضافـــاتـــها وتـــرفـــيه عـــباد اهلل وتـــرويـــحهم، ووضـــع أســـاس قـــواعـــد رقـــيّ الجـــمهور وازدهـــار أحـــوالـــهم، وازديـــاد الـــثّروة 

العاّمة وغناها. 

انــظروا فــي الــعالــم كــم مــن مــلوك فــاتــحني اســتووا عــلى عــرش االســتيالء فــي الــبلدان ومــن بــينهم هــوالكــو خــان واألمــير 
) ونــابــليون األّول الــّلذان  تــيمور گوركــان الــّلذان وضــعا الــيد عــلى قــارّة آســيا الــعظمى، واإلســكندر الــّرومــيّ (املــقدونــيّ
تـطاولـت يـد اسـتيالئـهما عـلى ثـالث قـارات مـن قـارات الـعالـم الخـمس، مـاذا كـانـت ثـمرة هـذه الـفتوحـات الـجسيمة؟هـل 
ازدهـرت مـملكة وهـل تـحّققت سـعادة مـشهودة؟ هـل اسـتقرّت بسـببها سـلطنة، أم أصـبحت بـاعـثة النـقراض الـحكم عـن 
تـلك األسـرة؟ فـلم تظهـر ثـمرة مـا مـن الـفتوحـات الّـتي قـام بـها هـوالكـو بـن چنگيـز املـغوار إالّ أن صـارت قـارّة آسـيا كـتل 
الـــرّمـــاد مـــن نـــيران الحـــروب الـــطّاحـــنة. ولـــم يـــفز تـــيمور مـــن تســـّلطه عـــلى الـــبالد بـــشيء ســـوى تشـــتيت شـــمل الـــعالـــم 
وتخــريــب بــنيان بــني آدم. أمّـــا اإلســكندر الــّرومــيّ فــلم يــفد مــن فــتوحــاتــه الــعظيمة ســوى ســقوط ابــنه عــن ســريــر املــلك 
وتـــغّلب فـــلسقوس وبـــطليموس عـــلى كـــّل مـــمالـــكه. وأمّــــا نـــابـــليون األّول فـــلم يـــْجِن مـــن ظـــفره بـــملوك أوروبّـــا إالّ تخـــريـــب 
املـمالـك املـعمورة، وتـدمـير الـنّفوس عـامّــة وهـيمنة الـتّزلـزل واالضـطراب الشّــــــديـد عـلى قـارّة أوروبّـا، ثـم وقـوعـه هـو نـفسه 

أسيرًا في أواخر أيّامه. 

تــلك هــي آثــار املــلوك الــفاتــحني، ولــكن تــأمّـــلوا قــليالً فــي فــضائــل املــلك الــعادل انــوشــروان الــباذل وفــضائــله وخــصالــه 
الحــميدة وعــظمته وجــالل شــأنــه. فــقد اســتقّر هــذا الــّسيد الــعادل عــلى ســريــر املــلك فــي زمــان اخــتّل فــيه بــنيان ســلطنة 
إيـران الـقوّي األركـان وطـرأ عـليه الـوهـن مـن كـّل جـانـب، فـأسّــــــس بـموهـبة الـعقل أسـاس الـعدل واإلنـصاف، وقـلع بـنيان 
الـــظّلم واالعـــتساف، وجـــمع أهـــل إيـــران املـــضطربـــني تـــحت ظـــّل جـــناح ســـلطنته، وفـــي مـــّدة قـــليلة انتعشـــت بـــالد إيـــران 
الـــذّاويـــة الخـــربـــة بـــأثـــر عـــنايـــاتـــه املـــحيية لـــألرواح حـــتّى أضـــحت أعـــظم مـــمالـــك املـــعمورة املـــسكونـــة شـــأنًـــا، واســـتعادت 
الـحكومـة قـواهـا وزادتـها مـن بـعد اضـمحاللـها، وطـبّق صـيت عـدلـه وإنـصافـه آفـاق األقـالـيم السّــــــبعة، وارتـقى األهـلون 
مـن حـضيض الـذّلّــة واملـسكنة إلـى أوج الـعزّة والـّسعادة. وبـالـرّغـم مـن أنّـه كـان مـن مـّلة املـجوس إالّ أّن صـدر الخـليقة 
وشــمس ســماء الــنّبوة الــحقيقيّة قــال فــي حــّقه: «إنّــي ولــدت فــي زمــن مــلك عــادل» وأبــدى السّــــــرور لــوالدتــه فــي عهــده، 
فهـل فـاز هـذا املـلك الـعظيم بهـذا املـقام الـّسامـي الـرّفـيع بـالـّسيرة املـرضـيّة أم بـالـفتوح وسـفك الـّدمـاء؟ تـأمّــلوا كـيف نـال 
هــذا الــّشأن فــافتخــر فــي قــطب الــكون وتــباهــى بــه حــيث عــّم صــيت عــظمته وخــّلد فــي الــعالــم الــفانــي، وفــاز بــالــحياة 
األبـديّـة ولـو أنّـنا أخـذنـا فـي بـيان سـيرة الـعظماء الـخالـدة لـطال بـنا هـذا الـكتاب املـختصر، وملّا لـم يـكن واضـًحا وجـليًّا 
أن يــتّم تــأثــير الــفوائــد الــكّليّة فــي أفــكار أهــل إيــران الــعامّـــة مــن قــراءتــهم لهــذا الــكتاب، فــإنّــنا نــختصر الــقول ونــقتصر 
عـــلى ذكـــر بـــعض املـــسائـــل الـــقريـــبة إلـــى عـــقول الـــنّاس، ولـــكن إذا أّدى هـــذا الـــكتاب املـــختصر إلـــى الـــنّتائـــج الـــحسنة 
فـــإنّـــي، إن شـــاء اهلل، ســـوف أحـــّرر بـــعدئـــذ بـــعض الـــكتب املـــفيدة مـــفّصالً الـــقول فـــيها فـــي أســـاس الـــحكم اإللـــهيّة فـــي 

العوالم امللكيّة. 



إذًا فســــطوة جــــنود الــــعدل الــــقاهــــرة فــــي عــــالــــم الــــوجــــود ال تــــعادلــــها أعــــظم قــــوى الــــعالــــم، وال تــــقاومــــها أبــــنية الــــحصون 
الـــحصينة املـــرصـــوصـــة، ذلـــك الن كـــّل الـــبرايـــا تســـتسلم لـــفتوحـــات هـــذا الـــّسيف الـــقاطـــع طـــوعًــــا ورضـــاًء، وتـــنال خـــرائـــب 
الـعالـم بـهجوم هـذا الـجند الـعمران والـحضارة فـي أعـلى درجـاتـهما. وهـناك رايـتان عـظيمتان إذا ورفـت ظـاللـهما عـلى 
تـاج كـّل مـلك كـانـتا لـحكومـته بـمثابـة الـنّيّر األعـظم ونـفذت أنـوار حـكومـته الـّساطـعة فـي أركـان الـعالـم بـسهولـة تـامّــة، أمّــا 
الـرّايـة األولـى فـهي الـعقل، وأمّــا الـثّانـية فـهي الـعدل. فـال يـمكن أليّـة قـّوة أن تـقاوم هـاتـني الـقّوتـني الـعظيمتني حـتّى لـو 
كــانــت جــبالً مــن الحــديــد أو ســّد اإلســكندر. ومــن الــواضــح الــبديــهيّ أّن حــياة هــذا الــعالــم الــفانــي عــابــرة ال ثــبات لــها 
كـــنسائـــم الـــّصبح، فـــإذا كـــان األمـــر كـــذلـــك فـــطوبـــى لـــعظيم خـــلَّد ذكـــره بـــصيت مـــمدوح وذكـــر طـــيّب فـــي ســـبيل رضـــاء 

الباري. 

ففيه سيّاٌن تراب وسرير ت إلى نحو املسير والنّفس إن همَّ

نـعم إّن الـفتوح واالسـتيالء عـلى الـبالد مـمدوح بـل ربـما كـانـت الحـرب فـي بـعض األحـيان هـي بـنيان الـّصلح األعـظم 
والـتّدمـير سـبب الـتّعمير، فـمثالً لـو حشـد مـلك عـظيم جـنده ضـد بـاغ طـاغ أو إذا أطـلق عـنان هـّمته فـي مـيدان الـجالدة 
والــّشجاعــة ابــتغاء جــمع شــمل األمّـــة والــبالد املشــتّتة، وبــالــتّالــي كــانــت حــربــه مــبنيّة عــلى الــنّيّات الــّصالــحة كــان ظــفره 
هـذا هـو الـّلطف بـعينه، وكـان ظـلمه هـذا هـو الـعدل بـجوهـره، وكـانـت هـذه الحـرب هـي بـنيان الـّصلح والـوئـام. ومـا أجـدر 

بامللوك القادرين اليوم تأسيس الّسلم العام ألّن في ذلك حقًّا حريّة للعاملني. 

أمّـــا الــكلمة الــرّابــعة فــي تــلك الــّروايــة الــباهــرة الهــدايــة فــكانــت «مــطيًعا ألمــر مــواله». مــن املــعلوم والــواضــح أّن أعــظم 
مـــناقـــب الـــعالـــم اإلنـــسانـــيّ إطـــاعـــة اهلل، فـــما شـــرفـــه وعـــزّتـــه إالّ فـــي اتّـــباع أوامـــر اهلل األحـــد واالنـــتهاء عـــن نـــواهـــيه، ومـــا 
نـورانـيّة الـوجـود إالّ فـي الـتّديّـن، ومـا رقـيّ الخـلق وفـوزهـم وسـعادتـهم إالّ فـي اتّـباع أحـكام الـكتب اإللـهيّة املـقّدسـة. فـلو 
تـأمّــلتم لـتبنّي أنّـه لـيس فـي عـالـم الـوجـود -ظـاهـرًا كـان أم بـاطـنًا- أسـاس أعـظم مـتانـة ورصـانـة وبـنيان قـويـم أكـثر رزانـة 
مـــن الـــّديـــانـــة الّـــتي هـــي مـــحيطة بـــالـــوجـــود، وكـــافـــلة لـــلكماالت املـــعنويّـــة اإللـــهيّة والـــّصوريّـــة، وضـــابـــطة لـــسعادة الـــحياة 
البشـريّـة ومـدنـيّتها بـصورة عـامّــة. ولـئن كـان بـعض الـبلهاء الّـذيـن لـم يـتدبّـروا أسـاس األديـان اإللـهيّة ولـم يـتعّمقوا فـيها، 
واتّخـذوا مـن مسـلك بـعض دعـاة الـتّديّـن الـكذبـة مـيزانًـا يـزنـون بـه كـّل املـتديّـنني، لـذا ظـنّوا أّن األديـان عـائـق يـحول دون 
رقـيّ الـنّاس بـل عـّدوهـا سـبب الـنّزاع والجـدال وعـّلة الـبغض والـعداوة الـتّامـة بـني أقـوام البشـر. فـإنّـهم لـم يـالحـظوا أنّ 
أســاس األديــان اإللــهيّة ال يــمكن إدراكــه مــن أعــمال دعــاة الــتّديّــن، ذلــك ألّن كــّل خــير مــّما ال يــمكن تــصّور وجــود مــثله 
فـي الـوجـود عـرضـة لـالسـتغالل، مـثله كـمثل السّــــــراج الـنّورانـيّ، وإن وقـع فـي أيـدي جهـالء الـّصبيان أو الـعميان، فـإنّـه 
ال يـنير لـهم املـنزل وال يـزيـل الـظّلمة املسـتولـية عـليهم، بـل يحـرقـهم ومـنزلـهم جـميًعا. فهـل يـمكن إذًا أن يـقال إّن السّـــــراج 

مذموم؟ ال واهلل! بل إّن الّسراج هادي الّسبيل، وواهب النّور لكّل بصير، غير أنّه لألعمى آفة عظيمة. 

كـــان مـــن بـــني مـــن أنـــكروا الـــّديـــن رجـــل مـــن أهـــل فـــرنـــسا يـــدعـــى فـــولـــتير، ألّـــف فـــي رّد األديـــان كـــتبًا عـــديـــدة ال تســـتحقّ 
مـــحتويـــاتـــها إالّ أن تـــكون مـــلعبة الـــّصبيان الـــبلهاء. فهـــذا الـــرّجـــل اتّخـــذ مـــن مســـلك الـــبابـــا رئـــيس املـــذهـــب الـــكاثـــولـــيكيّ 
وتصرّفاته ومن ِفنَت رؤساء مّلة املسيح الّروحينّي وفسادهم ميزانًا له، ثم بسط قوله معترًضا على روح اهلل ولم يلتفت 
بـعقله الـّسقيم إلـى املـعانـي الـحقيقيّة لـلكتب اإللـهيّة املـقّدسـة، فـأورد الشّـــــبهات عـلى بـعض مـحتويـات الـكتب الـّسماويّـة 

املنزلة. «وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنني وال يزيد الظّاملني إالَّ خسارًا».

بهر محجوبان مثال معنوي خوش بيان كرد آن حكيم غزنوي
اين عجب نبود ز اصحاب ضالل كه ز قرآن گر نبيند غير قال
غير گرمى مى نيابد چشم كور كز شعاع آفتاب پر زنور



«يــضّل بــه كــثيرًا ويهــدي بــه كــثيرًا ومــا يــضّل بــه إالّ الــفاســقني». ومـــن املـــعلوم الـــواضـــح أّن املـــحبّة واأللـــفة 
واالتّـــحاد الـــتّاّم بـــني أفـــراد نـــوع اإلنـــسان أعـــظم وســـائـــط فـــوز الـــعباد وفـــالحـــهم، وأكـــبر وســـائـــل تـــمّدن مـــن فـــي الـــبالد 
ونـجاحـهم. وال يـمكن ألحـد أن يـتصّور حـدوث أمـر مـن األمـور فـي الـعالـم أو تيسّـــــره مـن غـير االتّـحاد واالتّـفاق، والـّديـن 
اإللـهيّ الـحقيقيّ هـو أكـمل وسـيلة مـن وسـائـل األلـفة واالتّـحاد فـي الـعالـم. «لـو أنـفقت مـا فـي األرض جـميًعا مـا 

أّلفت بني قلوبهم، ولكن اهلل أّلف بينهم.»

فــترى فــي بــعثة أنــبياء اهلل أن قــّوة االتّــحاد الــحقيقيّ الــباطــنيّ والــظّاهــرّي جــمعت كــّل الــقبائــل املــتضاّدة والــطّوائــف 
املـــتقاتـــلة فـــي ظـــّل الـــكلمة الـــواحـــدة، بـــحيث أصـــبحت مـــئات ألـــوف األرواح فـــي حـــكم روح واحـــدة، وآالف األنـــفس فـــي 

صورة فرد واحد. 

در عدد آورده باشد بادشان بر مثال موجها اعدادشان
مفترق هر گز نگردد نور هو چونکه حّق رَّش عليهم نوره        

متّحد جانهای شيران خداست جان گرگان و سگان از هم جداست

ولـم تـذكـر تـفاصـيل مـا حـدث فـي أيّـام بـعثة أنـبياء السّــــــلف عـليهم السّــــــالم، ولـم تـفّصل أحـوالـهم وآثـارهـم كـما هـو حـّقه 
فـي كـتب الـتّاريـخ املـهّمة، غـير أنّـها وردت بـاإلجـمال فـي آيـات الـقرآن والحـديـث والـتّوراة. ولـكن ملّا كـانـت جـميع األمـور 

منذ أيّام موسى إلى اليوم مندرجة في القرآن العظيم واألحاديث الّصحيحة والتّوراة والتّواريخ املهّمة، 
لـذا اخـتصر الـقول فـيها حـتّى يـتّضح لجـميع الـنّاس بـالـبراهـني املـتقنة، هـل الـّديـن هـو األسـاس الـجوهـرّي لـإلنـسانـيّة 
واملـدنـيّة فـي الـعالـم أم أنّـه مخـرب لـبنيان رقـيّ الـجامـعة البشـريّـة وراحـتها واطـمئنانـها كـما زعـم فـولـتير وأمـثالـه؟ ولـئالّ 
يـبقى مـجال إنـكار لـدى أّي طـائـفة مـن طـوائـف الـعالـم، لـذا أبـني الـقول بـحيث يـطابـق الـتّواريـخ الـّصحيحة لـديـن جـميع 

امللل ويكون مقبوالً لدى كّل أهل العالم. 

حـينما ازداد عـدد بـني إسـرائـيل فـي بـالد مـصر نـتيجة الـتّوالـد والـتّناسـل، وانتشـروا فـي جـميع تـلك الـبالد، قـام مـلوك 
فــراعــنة مــصر األقــباط يــعزّزون جــانــب قــومــهم، ويــمّدونــهم بــالــقّوة ويــحّقرون ويــذلّـــون األســباط الّـــذيــن كــانــوا يــعّدونــهم 
غـربـاء. وظـّل بـنو إسـرائـيل مشـتّتني مـتفرّقـني مـّدة طـويـلة تـحت أيـدي األقـباط الـظّاملـني وجـورهـم، وظـّلوا سـفلة مـحتقريـن 
فـــي أعـــني الـــنّاس جـــميًعا، حـــتّى كـــان أحـــقر قـــبطيّ يـــؤذي أعـــزّ ســـبطيّ ويـــجافـــيه، وظـــّل األمـــر كـــذلـــك حـــتّى بـــلغ الـــذّل 
والـظّلم غـايـتهما. ولـم يـكن بـنو إسـرائـيل يـأمـنون عـلى أرواحـهم لـيالً أو نـهارًا ولـم يـكن ألطـفالـهم أو لـعيالـهم مـن مـلجأ 
أو مـالذ مـن ظـلم فـرعـون وعـّمالـه، وكـأنـهم يـطعمون دمـاء قـلوبـهم املـفتّتة ويشـربـون عـبراتـهم الـجاريـة كـاألنـهار وذلـك مـن 
فـرط املـصائـب واآلالم. وظـّل بـنو إسـرائـيل يـعيشون فـي تـلك الـحال األلـيمة حـتّى شـاهـد الجـمال املـوسـوّي بـغتة أشـّعة 
نـار األحـديّـة مـن شـطر الـوادي األيـمن بـالـبقعة املـباركـة، واسـتمع إلـى الـنّداء اإللـهيّ املـحيي لـألرواح مـن الـنّار الـّربـانـيّة 
املـــوقـــدة فـــي شجـــرة «ال شــرقــيّة وال غــربــيّة»، وبـــعثه اهلل بـــالـــنّبّوة الـــكّليّة. وملـــع نـــور هـــدايـــته كـــالسّــــــــراج فـــي مجـــمع 
األســـباط، ودّل بـــنور إرشـــاده الـــتّائهـــني فـــي ظـــلمات الجهـــل إلـــى ســـبيل الـــعلم والـــكمال املســـتقيم، وجـــمع فـــرق أســـباط 
إسـرائـيل املـختلفني فـي ظـّل كـلمة الـتّوحـيد الـواحـدة الـجامـعة، فـرفـعوا عـلم الـوحـدة الـكامـلة عـلى تـالل االتّـفاق واالتّـحاد، 
وفــي مــّدة قــليلة تــربّــت هــذه الــنّفوس الــجاهــلة بــالــتّربــية اإللــهيّة، وآمــنوا بــوحــدانــيّة اهلل مــن بــعد ضــاللــهم، وتخــّلصوا مــن 
الــحقارة والــذّلّــة واملــسكنة واألســر والــجهالــة، وفــازوا بــأقــصى درجــات الــعزّة والــّسعادة. ثــم رحــلوا بــعد ذلــك مــن مــصر 
وتـوجـهوا إلـى مـوطـن إسـرائـيل األّول، ووردوا أرض كـنعان وفلسـطني، وفـتحوا سـواحـل نهـر األردن وأريـحا أّول األمـر، 
وســـكنوا تـــلك الـــبالد، ثـــم ســـكنوا آخـــر األمـــر جـــميع الـــبالد املـــجاورة مـــن فـــينيقية وأدوم وعـــامـــون، وقـــصارى الـــقول إنّ 
املـمالـك الّـتي انبسـط عـليها سـلطان بـني إسـرائـيل بـلغت فـي زمـان يـوشـع إحـدى وثـالثـني مـملكة، وتـفّوقـت هـذه الـطّائـفة 
فــي جــميع الــّشؤون والــّصفات والــفضائــل اإلنــسانــيّة مــن عــلم ومــعرفــة وثــبات وهــّمة وجــلد وشــجاعــة وعــزّة وســخاء عــلى 



كـّل قـبائـل الـعالـم وشـعوبـه. فـكان اإلسـرائـيليّ فـي ذلـك الـعصر إذا دخـل مجـمًعا امـتاز بجـميع الـّشيم املـرضـيّة بـحيث 
لو أرادت القبائل الّسائرة أن تمدح نفًسا كانت تنسبه إلى بني إسرائيل. 

ولـــقد ورد فـــي كـــتب الـــتّواريـــخ املـــتعّددة أّن فـــالســـفة الـــيونـــان أمـــثال فـــيثاغـــورث اقـــتبسوا أكـــثر مـــسائـــل الـــحكمة اإللـــهيّة 
والـطّبيعيّة مـن تـالمـيذ سـليمان، والـتقى سـقراط فـي سـياحـته مـع بـعض عـلماء بـني إسـرائـيل الـّربـانـيني األجـالء، وعـند 
عــودتــه إلــى الــيونــان أسّـــــــس االعــتقاد بــالــوحــدانــيّة اإللــهيّة وخــلود األرواح اإلنــسانــيّة مــن بــعد خــلعها لــلباس األجــسام 
الـعنصريّـة. غـير أّن جهـالء الـيونـان اعـترضـوا عـلى هـذا الـواقـف عـلى أسـرار الـحكمة، وتـآمـروا عـلى قـتله ودفـع األهـلون 

بملك اليونان لذلك إلى أن جرّعوا سقراط كأس الّسّم في مجلسهم. 

وخـالصـة الـقول إّن بـني إسـرائـيل أخـذوا يـنسون أّس أسـاس الـّديـانـة املـوسـويّـة وشـريـعتها قـليالً قـليالً بـعد أن ارتـقوا 
فـي جـميع نـواحـي الـتّمّدن، وفـازوا بـأقـصى درجـة الـّسعادة، فـالـتهوا بـالـعادات والـرّسـوم واألحـوال غـير املـرضـيّة. ووقـع 
بــني بــني إســرائــيل فــي زمــن رحــبعام بــن ســليمان اخــتالف عــظيم، فــطغى عــلى الــحكم يــاربــعام الّــذي كــان مــن أفــراد 
الـّشعب اإلسـرائـيليّ، وأسّــــــس عـبادة األصـنام، ووقـعت الحـروب بـني رحـبعام ويـاربـعام وسـاللـتهما قـرونًـا عـّدة وتـفرّقـت 
قـــبائـــل الـــيهود واخـــتلفت. وبـــاالخـــتصار إنّـــهم ملّـــا نـــسوا مـــعنى شـــريـــعة اهلل واتّـــسموا بـــالـــتّعّصب الـــجاهـــليّ واتّـــصفوا 
بــصفات غــير مــرضــيّة كــالــبغي والــطّغيان، وغــّض عــلماؤهــم الــطّرف عــن مســتلزمــات اإلنــسانــيّة الــحقيقيّة الــواردة فــي 
الـكتاب املـقّدس، وانـهمكوا فـي االشـتغال بـمنافـعهم الـذّاتـيّة، وابـتلوا األمـة بـأقـصى غـايـات الـغفلة والـجهالـة، تـبّدلـت تـلك 
الــعزّة الــباقــية بــأســفل دركــات الــذّلّــة، وتســّلط عــليهم مــلوك الــفرس والــيونــان والــّرومــان. ونكســت رايــة اســتقاللــهم، وأّدت 
جـهالـة رؤسـائـهم وغـفلة أحـبارهـم ونـكبتهما وأنـانـيّتهما إلـى ظـهور بـختنّصر مـلك بـابـل الّــذي هـدم بـنيان بـني إسـرائـيل 
هـدمًــا تـامًّــا، وكـّل ذلـك كـان نـتيجة ألعـمالـهم. وبـعد الـقتل الـعاّم والـغارة وهـدم الـبيوت وقـلع األشـجار أسـر مـن نـجا مـن 
ضــرب ســيفه وحــملهم إلــى بــابــل، وبــعد ســبعني ســنة أذن ألوالد األســرى أن يــرجــعوا إلــى بــيت املــقدس، وأعــاد حــزقــيا 
وعـزيـر عـليهما السّـــــالم تـأسـيس أسـاس الـكتاب املـقّدس مـن جـديـد، فـأخـذت مـّلة بـني إسـرائـيل تـتقّدم يـومًــا فـيومًــا حـتّى 
الح صــبح الــعصور األولــى مــن جــديــد. غــير أّن الــخالف عــاد يــدّب فــي أحــوالــهم وأفــكارهــم بــعد مــّدة قــليلة، واتّجهــت 
هـمم عـلماء الـيهود إلـى أهـوائـهم الـنّفسيّة، وتـبّدلـت األحـوال مـن اإلصـالحـات الّــتي جـرت فـي أيّـام عـزيـر عـليه السّــــــالم 
إلـى الـفساد فـي املسـلك واألخـالق، وبـلغ بـهم األمـر إلـى أن غـلب عـليهم جـند املـلوك وجـمهوريّـة الـّرومـان مـرارًا وتـكرارًا 
والـــى أن دّك طـــيطوس الـــبطل -وكـــان زعـــيم الـــّرومـــان- وطـــن بـــني إســـرائـــيل دكًّـــــا، وقـــتل جـــميع الـــرّجـــال وأســـر الـــنّساء 
واألوالد وهـدم الـبيوت وقـطع األشـجار وحـرق الـكتب ونهـب األمـوال، وجـعل بـيت املـقدس تـالًّ مـن الـرّمـاد. وتـوارى نجـم 
حـــكومـــة بـــني إســـرائـــيل بـــعد هـــذه املـــصيبة الـــكبرى فـــي مـــغرب الـــعدم، وظـــّلت هـــذه املـــّلة عـــلى هـــذا الـــنّحو إلـــى الـــيوم 
متشــــــتّتة الــــــّشمل فــــــي أطــــــراف الــــــعالــــــم «وضـــربـــت عـــليهم الـــذّلّـــة واملـــسكنة». وقــــــد ذكــــــرت هــــــاتــــــان املــــــصيبتان 
الـــعظيمتان، أي مـــصيبة بـــختنّصر وطـــيطوس فـــي الـــقرآن املـــجيد، حـــيث قـــال «وقــضينا إلــى بــني إســرائــيل فــي 
الـكتاب لتفسـدّن فـي األرض مـرّتـني ولـتعلّن عـلوًّا كـبيرًا. فـإذا جـاء وعـد أوالهـما بـعثنا عـليكم عـباًدا لـنا 
» إلـــى أن قـــال «فــإذا جــاء وعــد اآلخــرة  أولــي بــأس شــديــد. فــجاســوا خــالل الــّديــار وكــان وعــًدا مــفعوالً

ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا املسجد كما دخلوه أّول مرّة وليتبرّوا ما عملوا تتبيرًا.» 

فـاملـقصود مـما شـرح آنـفًا هـو تـبيان كـيف أّن الـّديـن الـحقيقيّ يـصبح سـببًا لـتمّدن الـطّوائـف الـذّلـيلة األسـيرة الـحقيرة 
الـــجاهـــلة وســـعادتـــها وعـــلّو مـــنزلـــتها وزيـــادة مـــعارفـــها وتـــقّدمـــها وعـــزّتـــها، وكـــيف أنّـــه عـــندمـــا يـــقع بـــيد الـــعلماء الجهـــالء 

املتعّصبني تتحّول هذه النّورانيّة العظمى إثر سوء االستعمال إلى الظّلمة الّدهماء. 



فــلما بــانــت مــرّة أخــرى عــالئــم تشــتّت طــائــفة بــني إســرائــيل وذلّــتها وانــعدامــها وبــاتــت مــقهورة، فــاحــت نــفحات روح اهلل 
الـــطّيبة الـــقدســـيّة عـــلى شـــواطئ نهـــر األردّن وإقـــليم الجـــليل، وارتـــفع غـــمام الـــرّحـــمة وهـــطلت عـــلى هـــذه الـــّديـــار أمـــطار 
الـّروحـانـيّة الـكبرى، وتـعطّرت بـّريّـة الـقدس مـن رشـحات البحـر األعـظم وطـفحاتـه بـريـاحـني مـعرفـة اهلل، وارتـفعت جـوامـع 
ألـــحان اإلنـــجيل الجـــليل إلـــى مـــسامـــع أهـــل صـــوامـــع املـــلكوت، وقـــامـــت الـــنّفوس املـــيتة مـــن قـــبر الـــغفلة والـــجهالـــة بـــنفس 
املــسيح، وفــازوا بــالــحياة األبــديّــة، ونــهض ذلــك الــنّيّر الــّساطــع مــن أوج الــكمال لــيتنّقل فــي صــحاري فلســطني وبــراري 
أورشـليم مـّدة ثـالث سـنوات، ويهـدي فـيها الـنّاس جـميًعا إلـى صـبح الهـدايـة، ويـربّـيهم بـاألخـالق الـّروحـانـيّة والـّصفات 
املـرضـيّة، وإذا كـان بـنو إسـرائـيل قـد أقـبلوا عـلى ذلـك الجـمال الـنّورانـيّ وشـّدوا إزار الخـدمـة فـي طـاعـته لـنالـوا روحًــــا 
جـديـدة، وفـتح لـهم فـتًحا مـبينًا. ولـكن مـا الجـدوى وقـد أعـرضـوا جـميًعا وقـامـوا عـلى إيـذاء مـعدن الـعلم الـّلدنّـيّ ومهـبط 
الـوحـي اإللـهيّ إالّ نـفرًا قـليالً تـقّدسـوا عـن شـؤون الـعالـم الـظّلمانـيّة وعـرّجـوا مـتوّجهـني إلـى اهلل مـن املـكان الـفانـي إلـى 

الالّمكان الباقي. 

وخـالصـة الـقول لـقد ورد مـن الـباليـا الشّــــــديـدة عـلى مشـرق األلـطاف اإللـهيّة هـذا مـا جـعل إقـامـته واسـتقراره فـي قـريـة 
مـن الـقرى أمـرًا مسـتحيالً. ورغـم هـذا ارتـفع عـلم الهـدايـة الـكبرى، وتـأسّــــــس تـمّدن األخـالق اإلنـسانـيّة الّــذي هـو أصـل 
املـدنـيّة الـجامـعة، فـهو يـنصح فـي األصـحاح الـخامـس بـاآليـة الـّسابـعة والـثاّلثـني مـن إنـجيل مـتّى حـيث يـقول: «وأمّـا 
أنـا فـأقـول لـكم ال تـقاومـوا الشّـــر بـل مـن لـطمك عـلى خـّدك األيـمن فـحوّل لـه اآلخـر أيـًضا» وكـذلـك يـقول فـي 
اآليــــة الــــثّالــــثة واألربــــعني: «ســمعتم أنّــه قــيل تــحّب قــريــبك وتــبغض عــدّوك، وأمّـــا أنــا فــأقــول لــكم أحــبّوا 
أعـداءكـم بـاركـوا العـنيكم، أحـسنوا إلـى مـبغضيكم وصـّلوا ألجـل الّــذيـن يـسيئون إلـيكم ويـطردونـكم، 
كـي تـكونـوا أبـناء أبـيكم الّـذي فـي الـّسموات، فـإنّـه يشـرق شـمسه عـلى األشـرار والـّصالـحني ويـمطر 
عـــلى األبـــرار والـــظّاملـــني، ألنّــه إن أحـــببتم الّـــذيـــن يـــحبّونـــكم فـــأّي أجـــر لـــكم، ألـــيس الـــعّشارون أيـــًضا 

يفعلون ذلك؟»

وتـــعالـــيم مـــن هـــذا الـــقبيل ملـــطلع الـــحكمة اإللـــهيّة هـــذا كـــثيرة، والـــواقـــع أّن الّـــذيـــن اتّـــصفوا بهـــذه الـــّصفات املـــقّدســـة هـــم 
جواهر الوجود ومطالع التّمّدن الحقيقيّ. وخالصة القول إنّه أّسس الّشريعة املقّدسة على الّروحانيّة الّصرفة

واألخـــالق الـــحسنة، وجـــعل لـــلمؤمـــنني مـــنهًجا ومســـلًكا خـــاصًــــــــــــا يـــعتبر جـــوهـــرًا لـــحياة الـــعالـــم، وبـــالـــرّغـــم مـــن أّن أولـــئك 
املهـــتديـــن ابـــتلوا فـــي الـــظّاهـــر بـــأشـــّد نـــقمة الـــنّاقـــمني وظـــلم الـــظّاملـــني، إالّ أنّـــهم نـــجوا فـــي الـــحقيقة مـــن ظـــلمات خـــذالن 
الـيهود والحـوا وأشـرقـوا فـي صـبح الـوجـود بـأنـوار الـعزّة السّــــــرمـديّـة، واضمحـلت تـلك األمـة الـيهوديّـة الـكبيرة وانـعدمـت. 
ولـــكن ملّــا كـــانـــت هـــذه األنـــفس املـــعدودات قـــد اســـتظّلوا فـــي ظـــّل الّشجـــرة الـــعيسويّـــة املـــباركـــة فـــقد بـــّدلـــوا هـــيئة الـــعالـــم 
بــصورة عــامّـــة، وفــي ذلــك الــوقــت كــان جــميع أهــل أقــالــيم الــعالــم فــي مــنتهى درجــة الــتّعّصب والــغفلة وحــميّة الــجاهــليّة 
والشّـــــــرك بـــاهلل، ولـــم يـــكن مـــن أحـــد يـــؤمـــن بـــوحـــدانـــيّة اهلل إالّ شـــرذمـــة قـــليلة مـــن الـــيهود الّـــذيـــنهم كـــانـــوا أيـــًضا مخـــذولـــني 
ومــنكوبــني، ولــقد قــامــت هــذه األنــفس املــباركــة بــترويــج أمــر كــان مــختلفًا ومــناقــًضا آلراء جــميع الــهيئة البشــريّــة، وقــام 
مــــلوك الــــقارّات األربــــع مــــن بــــني الــــقارّات الــــعالــــم الخــــمس عــــلى اضــــمحالل مــــّلة عــــيسى بــــأتــــّم عــــزم، ومــــع ذلــــك نــــهض 
الـــكثيرون بـــالـــّروح والـــفؤاد إلـــى تـــرويـــج الـــّديـــن اإللـــهيّ آخـــر األمـــر، واجـــتمعت أمـــم أوروبّـــا وكـــثير مـــن طـــوائـــف آســـيا 

وأفريقيا وبعض القاطنني في جزائر البحر املحيط في ظّل كلمة التّوحيد. 

تــأمّـــلوا اآلن، أتــرون فــي الــوجــود كــّله أســاسًــــــا خــلقاً أعــظم مــن الــّديــانــة؟ وهــل يــتصّور أمــر مــحيط عــلى الــعالــم الــوجــود 
مـــثل األديـــان اإللـــهيّة؟ أم هـــل هـــناك أمـــر يـــكون وســـيلة املـــحبّة واأللـــفة واالتّـــحاد واالئـــتالف الـــتّاّم كـــاإليـــمان بـــالـــعزيـــز 
الــعالّم؟ أم هــل رأى أحــد أســاسًــــــا لــتربــية الــنّاس فــي جــميع مــناهــج األخــالق غــير الّــذي جــاء فــي الشّــــــرائــع الــّسماويّــة؟ 
إّن الــّصفات الّــتي كــان الــحكماء يــتّصفون بــها بــعد فــوزهــم بــمنتهى درجــات الــحكمة والــخصال الّــتي كــانــوا يــبلغونــها 



بـــعد وصـــولـــهم إلـــى أعـــلى درجـــات الـــكمال كـــان املـــؤمـــنون بـــاهلل يـــنالـــون تـــلكم الـــّشيم املـــرضـــيّة اإلنـــسانـــيّة فـــي بـــدايـــة 
تصديقهم وإيمانهم. 

انــظروا إلــى الّــذيــن ارتــشفوا ســلسبيل الهــدايــة مــن يــد ألــطاف روح اهلل (املــسيح) واســتظّلوا بــظّل اإلنــجيل، أيّــة درجــة 
من األخالق بلغوا حتّى كتب جالينوس الحكيم املشهور في مدح املؤمنني باهلل –رغم أنّه لم يكن من مّلة 

ا  عـيسى عـليه السّــــــالم– وذلـك فـي شـرحـه لـجوامـع كـتاب أفـالطـون الّــذي ألّــفه فـي سـياسـة املـدن، قـال مـا تـرجـمته نـصًّ
وحرفًا:

«إّن جــمهور الــنّاس عــاجــزون عــن إدراك ســياق األقــوال الــبرهــانــيّة، فــهم لهــذا بــحاجــة إلــى كــلمات رمــزيّــة تــشير إلــى 
أخـــــبار الـــــثّواب والـــــعقاب فـــــي دار اآلخـــــرة. والـــــّدلـــــيل عـــــلى صـــــّحة هـــــذا املـــــطلب هـــــو أنّـــــنا الـــــيوم نـــــرى الّـــــذيـــــن يـــــسّمون 
بـالـنّصارى يـعتقدون بـثواب اآلخـرة وعـقابـها ويـؤمـنون بـهما، وتـصدر مـن هـذه الـطّائـفة أفـعال حـسنة كـالّـتي تـصدر مـن 
الــفيلسوف الــحقيقيّ، كــما أنّــنا جــميًعا نــراهــم ال يــخافــون مــن املــوت، وهــم لــكثرة حــرصــهم عــلى الــعدل وشــوقــهم إلــى 
اإلنـصاف يـعّدون مـن الـفالسـفة الـحقيقينّي». وكـان مـقام الـفيلسوف فـي ذلـك الـزّمـان وفـي عـقيدة جـالـينوس مـقامًــا ال 
يـــمكن تـــصّور مـــقام أعـــظم مـــنه فـــي الـــوجـــود. فـــانـــظروا كـــيف أّن الـــقّوة الـــنّورانـــيّة الـــّروحـــانـــيّة لـــألديـــان اإللـــهيّة تـــسمو 
بجـمهور املـتديّـنني إلـى درجـات مـن الـكمال تـدفـع حـكيًما مـثل جـالـينوس إلـى أن يشهـد بهـذه الـّشهادة رغـم أنّـه لـم يـكن 
مـــــن أفـــــراد تـــــلك األمّـــــة. وكـــــان مـــــن آثـــــار هـــــذه األخـــــالق الـــــحسنة أن تـــــعّلق أهـــــل اإلنـــــجيل فـــــي تـــــلك األزمـــــنة والـــــعصور 
بــالــخيرات والــّصالــحات وبــنوا املســتشفيات واملــصّحات واملــؤسّــــــسات الــخيريّــة، كــما أّن أّول شــخص شــيّد فــي مــمالــك 
الـّرومـان األبـنية الـعامّــة لـعالج املـساكـني والجـرحـى الّــذيـن ال عـائـل لـهم كـان املـلك قسـطنطني، وكـان هـذا املـلك الـعظيم 
أّول مــلك مــن مــلوك الــّرومــان قــام لــنصرة ديــن روح اهلل، وبــذل فــي ســبيل تــرويــج أســاس اإلنــجيل الــغالــي والــرّخــيص، 
وحـّول الـحكم الـّرومـانـيّ الّـذي كـان قـائـًما عـلى االعـتساف املـحض إلـى مـركـز الـعدل واإلنـصاف، وصـار اسـمه املـبارك 
حَــــر الـّدّرّي سـاطـًعا مـن فجـر كـتب الـتّاريـخ، وأصـبح صـيت عـظمته فـي عـالـم املـدنـيّة والـجاه مـا تـرّدده  بـمثابـة نجـم السَّ

ألسنة الفرق املسيحيّة جمعاء. 

وخـالصـة الـقول مـا أمـنت ذلـك األسـاس الّـذي وضـع لـألخـالق الـحسنة بـبركـة وجـود األنـفس املـقّدسـة الّـتي قـامـت بـترويـج 
تـعالـيم اإلنـجيل فـي الـعالـم فـي ذلـك الـزّمـان، وكـم مـن مـكتب ومـدرسـة ومسـتشفى ومعهـد ومـكتبة تـأسّــــــس لـتربـية أوالد 

األيتام والفقراء، وكم من أنفس تركوا منافعهم الذّاتيّة وقضوا 
أعمارهم في تعليم النّاس وتربيتهم ابتغاء مرضاة اهلل. 

ولـكن عـندمـا دنـا طـلوع صـبح الجـمال األحـمدّي الـنّورانـيّ وقـعت زمـام جـمهور املـسيحينّي فـي أيـدي قـساوسـة جهـلة، 
فـانـقطعت تـلك الـنّسائـم الـرّحـمانـيّة مـن مهـّب الـعنايـة انـقطاعًــا كـّليًّا وبـاتـت أحـكام اإلنـجيل الجـليل الّـتي كـانـت أسـاس 
مــدنــيّة الــعالــم دون جــدوى، وذلــك مــن جــرّاء ســوء االســتعمال وتــصرّف أولــئك الّـــذيــن ازدان ظــاهــرهــم وخــبث بــاطــنهم، 
حــتّى أّن جــميع املــؤرّخــني األوروبــينّي املــشهوريــن فــي بــيان أحــوال الــقرون الــقديــمة والــوســطى والجــديــدة وســياســتها 
وتـمّدنـها ومـعارفـها وجـميع شـؤونـها ذكـروا أّن مـمالـك أوروبّـا كـانـت فـي غـايـة مـن الـتّوحـش وفـقدان املـدنـيّة أثـناء الـقرون 
العشـرة الـوسـطى املـمتّدة مـن بـدء الـقرن الـّسادس املـيالدّي إلـى نـهايـة الـقرن الـخامـس عشـر، وكـان السّــــــبب األصـليّ 
لــذلــك أّن الــرّهــبان –أو الــّرؤســاء الــّديــنينّي الــّروحــانــينّي بــاصــطالح أهــل أوروبّــا– غــفلوا عــن الــعزّة األبــديّــة الــكامــنة فــي 
اتّـباع أوامـر اإلنـجيل املـقّدسـة وتـعالـيمه الـّسماويّـة، واتّـفقوا مـع أركـان الـحكومـة الـّدنـيويّـة الّـذيـن كـانـوا فـي ذلـك الـزّمـان 
عـلى أكـبر جـانـب مـن الـظّلم والـطّغيان، غـّضوا الـطّرف عـن الـعزّة الـباقـية واهـتّموا بـمنافـعهم اآلنـيّة الـفانـية وأغـراضـهم 



الــنّفسيّة اهــتمامًـــا كــثيرًا، حــتّى بــلغ مــن األمــر أن أصــبح األهــلون جــميًعا أســرى فــي أيــدي هــذيــن الــفريــقني، وكــانــت 
هذه األحوال سببًا لهدم أساس الّدين واملدنيّة والّسعادة ألهل أوروبّا. 

وملـا زالـت روائـح نـفحات روح اهلل الـطّيبة الـّروحـانـيّة مـن آفـاق الـعالـم نـتيجة ألعـمال الـّرؤسـاء وأفـكارهـم املنحـطّة ونـيّاتـهم 
غــير الــالّئــقة، وأحــاطــت الــعالــم ظــلمة الجهــل والــغفلة واألخــالق غــير املــرضــيّة انــبثق فجــر األمــل ووافــى مــوســم الــّربــيع 
اإللــهي، وارتــفع غــمام الــرّحــمة وهــبّت الــنّسائــم املــحيية لــألرواح مــن مهّــــب الــعنايــة اإللــهيّة، فــأشــرقــت شــمس الــحقيقة 
الـــّساطـــعة فـــي الـــوجـــود املحـــّمدّي مـــن أفـــق الـــحجاز ويـــثرب، وأغـــدقـــت أنـــوار الـــعزّة السّـــــــرمـــديّـــة عـــلى آفـــاق املـــوجـــودات، 
فــتبّدلــت أراضــي االســتعدادات وتــحّقق مــعنى «وأشـرقـت األرض بـنور ربّـها» فــأصــبح الــعالــم عــاملًـا جــديــًدا وفــاز 
جسـد الـوجـود املـيّت بـالـحياة الـخالـدة، وانهـدم بـنيان الـظّلم والجهـل، وارتـفع وتـعالـى إيـوان الـعلم والـعدل الـرّفـيع، وهـاج 
بحـــر املـــدنـــيّة وتـــألألت أنـــوار املـــعارف، وكـــانـــت أقـــوام الـــحجاز وطـــوائـــفه املـــتوحّــــــشة قـــبل اشـــتعال ســـراج الـــنّبّوة الـــكبرى 
الـــوهّــــاج فـــي زجـــاجـــة الـــبطحاء مـــن أشـــّد الـــقبائـــل جهـــالً والـــطّوائـــف تـــوحّـــــًشا، ولـــقد ذكـــرت ســـيرهـــم الـــذّمـــيمة وعـــوائـــدهـــم 
املـــوحـــشة وحـــبّهم لـــسفك الـــّدمـــاء والـــقتل ونـــزاعـــهم وعـــداء بـــعضهم لـــبعض فـــي كـــّل كـــتب الـــتّاريـــخ وصـــحفه، حـــتّى أنّ 
طـوائـف الـعالـم املـتمّدنـة فـي ذلـك الـزّمـان لـم تـكن تـعّد أعـراب يـثرب والـبطحاء مـن نـوع البشـر، ولـكن بـعد أن طـلع كـوكـب 
اآلفـاق فـي تـلك الـبالد والـّديـار اسـتظّل هـذا الجـمهور املـتوحّــــش فـي ظـّل كـلمة الـوحـدانـيّة فـي مـّدة قـليلة، وبـفضل تـربـية 
ذلــــك املــــعدن لــــلكمال ومهــــبط وحــــي ذي الــــجالل وبــــفيض مــــن الشّـــــــــريــــعة املــــقّدســــة اإللــــهيّة ارتــــقوا فــــي جــــميع املــــراتــــب 
اإلنــسانــيّة والــكماالت البشــريّــة ارتــقاء حــيّر كــّل أمــم الــعالــم فــي ذلــك الــعصر. فــأســرعــت إلــى مــمالــك الــعرب طــوائــف 
الـــعالـــم وقـــبائـــله ومـــلله الّــــذيـــن كـــانـــوا دائـــًما يتّخـــذون األعـــراب هـــزًوا وسخـــريـــة ويـــعتبرونـــهم جـــنًسا بـــال فـــصل، وأقـــبلت 
يحـدوهـا الـّشوق لـتحصيل الـفضائـل اإلنـسانـيّة واقـتباس الـعلوم الـّسياسـيّة واكـتساب املـعارف واملـدنـيّة وتـعّلم والـفنون 

والّصنائع. 

فـــانـــظروا إلـــى آثـــار تـــربـــية املـــربّـــي الـــحقيقيّ فـــي األمـــور املـــحسوســـة لـــدى قـــوم كـــانـــوا لشـــّدة تـــوحّــــــشهم وغـــفلتهم فـــي 
جــاهــليتهم يــئدون بــناتــهم إذا بــلغن ســّن الــّسابــعة، ويــعّدون ذلــك غــايــة الــغيرة والحــميّة لــفرط جــهالــتهم، وهــو أمــر تــنفر 
مـنه طـبيعة الـحيوان وتـتبرّأ فـضالً عـن اإلنـسان، انـظروا كـيف اسـتطاع أمـثال هـؤالء الجهـلة بـفضل تـربـية هـذا املـربّـي 
الــعظيم أن يــفتحوا مــمالــك مــصر والسّــــــريــان والــّشام والــكلدان والــعراق وإيــران، ويــديــروا وحــدهــم جــميع أمــور أقــالــيم 
الـــعالـــم األربـــعة، وخـــالصـــة الـــقول إّن الـــعرب فـــاقـــوا كـــّل األمـــم واألقـــوام فـــي جـــميع الـــعلوم والـــفنون واملـــعارف والـــحكمة 
والـــّسياســـة واألخـــالق والـــّصنائـــع واملـــخترعـــات. والـــواقـــع أّن بـــلوغ مـــثل هـــذه الـــطّائـــفة املـــتوحـــشة الـــحقيرة إلـــى أقـــصى 
درجـات الـكمال البشـرّي فـي مـّدة يـسيرة ألعـظم بـرهـان عـلى صـّحة نـبّوة سـيّد الـكائـنات. وكـانـت جـميع طـوائـف أوروبّـا 
تكتسـب الـفضائـل ومـبادئ املـدنـيّة مـن املسـلمني الـقاطـنني فـي مـمالـك األنـدلـس فـي عـصور اإلسـالم األولـى، ولـو أمـعن 
الـنّظر فـي الـكتب الـتّاريـخيّة التّـضح أّن اكـبر جـانـب مـن تـمّدن أوروبّـا مـقتبس مـن اإلسـالم، حـيث قـام عـلماؤهـا بجـمع 
كــافــة كــتب حــكماء املســلمني وعــلمائــهم وفــضالئــهم شــيئًا فــشيئًا، وأخــذوا يــطالــعونــها فــي املــعاهــد والــجامــعات الــعلميّة 
ويـناقـشونـها بـكمال الـّدقّــة مـطبّقني مـا كـان مـفيًدا مـنها. وإنّـنا نـرى أّن نـسًخا مـن كـتب عـلماء املسـلمني املـفقودة اآلن 
مـن املـمالـك اإلسـالمـيّة مـوجـودة فـي مـكتبات أوروبّـا، وأّن أكـثر الـقوانـني الـّساريـة واألصـول املـعمول بـها فـي كـّل مـمالـك 
أوروبّـــا وربّـــما جـــميع مـــسائـــلها فـــمقتبسة مـــن الـــكتب الـــفقهيّة اإلســـالمـــيّة وفـــتاوي عـــلمائـــها ولـــوال الـــخوف مـــن اإلطـــالـــة 

لحّررت املسائل املقتبسة مسألة مسألة. 

ولـقد بـدأ تـمّدن أوروبّـا فـي الـقرن الـّسابـع الهجـرّي، وتـفصيل ذلـك أنّـه فـي أواخـر الـقرن الـخامـس الهجـرّي أخـذ الـبابـا 
رئــيس املــّلة املــسيحيّة يــصرخ ويــشكو مــن اســتيالء املســلمني عــلى مــقامــات الــنّصارى املــقّدســة كــبيت املــقدس وبــيت 
لحــم والــنّاصــرة، وارتــأى أن يحــرّض جــمهور مــلوك أوروبّــا وأهــلها ويــحثّهم عــلى الــجهاد والحــرب الــّديــنيّة، وبــلغ حــنينه 



وأنــــينه وصــــريــــخه مــــبلًغا قــــامــــت لــــه كــــّل مــــمالــــك أوروبّــــا، وعَـــــبَر املــــلوك الــــّصليبيون فــــي جــــحافــــلهم الجــــرّارة مــــن خــــليج 
القســطنطينيّة وتــوجّـــــهوا إلــى قــارّة آســيا. وكــان الخــلفاء الــعلويّــون يــحكمون مــصر وبــعض بــالد املــغرب آنــذاك، وكــان 
السّـــــالجـقة الـحاكـمون فـي بـّريّـة الـّشام مـنقاديـن فـي أكـثر األوقـات لـحكمهم. ومجـمل الـقول فـإّن مـلوك أوروبّـا هـاجـموا 
بــّريّــة الــّشام ومــصر بجــموع ال عــّد لــها وال حــصر، واســتمرّت الحــرب بــني مــلوكــها ومــلوك أوروبّــا ثــالث ســنوات ومــائــتي 
سـنة، وكـان املـدد يـأتـي مـن أوروبّـا دائـًما، وكـان مـلوك الـفرنـجة يسـتولـون عـلى كـّل قـلعة مـن قـالع سـوريّـا مـرارًا وتـكرارًا 
ثـم يسـترّدهـا مـلوك املسـلمني مـن أيـديـهم. وظـّل األمـر كـذلـك حـتّى طـرد املـلك الـنّاصـر صـالح الـّديـن األيـوبـيّ فـي سـنة 
ســتّمائــة وثــالث وتــسعني للهجــرة مــلوك أوروبّــا وجــنودهــا مــن مــمالــك بــّريّــة الــّشام وســواحــل مــصر، فــعادوا إلــى أوروبّــا 

يائسني منكوبني، ولقد هلك مئات األلوف من النّاس في هذه الحروب املعروفة بالحروب الّصليبيّة. 

وخـالصـة الـقول إنّـه مـنذ سـنة تـسعني وأربـعمائـة للهجـرة حـتّى سـنة ثـالث وتـسعني وسـتّمائـة للهجـرة كـان مـلوك أوروبّـا 
وقــّوادهــا ووجــهاؤهــا يــترّددون بــال انــقطاع عــلى بــّريّــة الــّشام ومــصر، فــلّما عــادوا جــميًعا نــهائــيًّا نــقلوا إلــى أوروبّــا مــا 
شــاهــدوه طــوال مــائــتي ســنة ونــيّف مــن الــّسياســة واملــدنــيّة واملــعارف واملــدارس واملــكاتــب وعــادات املــمالــك اإلســالمــيّة 

املستحسنة ورسومها وكان ذلك بداية تمّدن أوروبّا. 

يـا أهـل إيـران! إلـى مـتى هـذا الـتّكاسـل والـتّراخـي؟ كـنتم مـتبوعـي كـّل الـعالـم وحـاكـميه، فـما بـالـكم اآلن قـد سـقطتم 
مــن أوج الــعزّة إلــى هــاويــة الخــمول؟ كــنتم مــنشأ مــعارف الــعاملــني ومــبدأ حــضارتــهم فــكيف صــرتــم مخــموديــن ذابــلني؟ 
كـــنتم ســـبب نـــور اآلفـــاق فـــكيف أمـــسيتم اآلن فـــي ظـــلمات الكســـل والـــغفلة عـــاجـــزيـــن؟ افـــتحوا عـــني الـــبصيرة وأدركـــوا 
احـــتياجـــاتـــكم الـــحالـــيّة، شـــّمروا عـــن ســـاعـــد الـــهّمة والـــغيرة، واجتهـــدوا فـــي ســـبيل تـــحصيل وســـائـــل املـــعارف واملـــدنـــيّة، 
أيجـدر بـالـطّوائـف والـقبائـل األجـنبيّة أن تـقتبس الـفضائـل واملـعارف مـن آثـار أسـالفـكم وأجـدادكـم وتـبقون أنـتم الـورّاث 
واألخـالف محـرومـني عـنها؟ أم أيـليق أن يـسعى املـجاورون لـيالً ونـهارًا إلـى التّشـبّث بـوسـائـل الـرّقـيّ والـعزّة والـّسعادة 
وأنـتم لـتعّصبكم الـجاهـليّ تـكونـون مـنهمكني فـي الـنّزاع والـعناد وملتهـني بـأهـواء أنـفسكم؟ وهـل يـكون مـمدوحًــــا ومـقبوالً 
أن تـضيّعوا هـذا الـذّكـاء الـفطرّي واالسـتعداد الـطّبيعيّ والـفطنة املـوهـوبـة وتـصرفـوهـا فـي الكسـل والـبطالـة؟ لـقد بـعدنـا 

عن املقصد مرّة أخرى استطراًدا. 

إّن جــميع الــعقالء واملــطّلعني عــلى حــقائــق األحــوال الــتّاريــخيّة لــألزمــان الــّسالــفة مــن أهــل أوروبّــا املــتّصفني بــالــّصدق 
واإلنـــصاف يـــقّرون ويـــعترفـــون أّن أســـاس جـــميع مـــدنـــيّتهم مـــقتبسة مـــن اإلســـالم، مـــن ذلـــك مـــا كـــتبه املـــؤلّــــف املـــحّقق 
املــشهور "دري بــار" الــفرنــسيّ الّــذي يســّلم جــميع مــؤلّــفي أوروبّــا وعــلمائــها بــاطّـالعــه وبــراعــته وعــلمه، حــيث شــرح فــي 
كـــتابـــه «تـــرقّـــي األمـــم» –وهـــو أحـــد كـــتبه األدبـــيّة املـــشهورة– شـــرحًــــــا مبسّـــــــطًا فـــي بـــاب اقـــتباس أمـــم أوروبّـــا لـــقوانـــني 
مـدنـيّتها وقـواعـد رقـيّها وسـعادتـها مـن اإلسـالم، وملّـا كـان بـيانـه مـفّصال كـّل الـتّفصيل فـإّن تـرجـمته وإدراجـه فـي هـذه 
الـــرّســـالـــة يـــؤّدي إلـــى اإلطـــناب الـــخارج عـــّما هـــي بـــصدده. فـــإذا لـــم يـــقتنع أحـــد بـــما قـــيل فـــليرجـــع إلـــى ذلـــك الـــكتاب. 
وخــــالصــــة مــــا بــــيّنه هــــي أّن جــــميع تــــمّدن أوروبّــــا مــــن قــــوانــــني ونــــظم وأصــــول ومــــعارف وحــــكم وعــــلوم وعــــادات ورســــوم 
مســـتحسنة وآداب وصـــنائـــع ونـــظام وتـــرتـــيب ومســـلك وأخـــالق بـــل وكـــثير مـــن األلـــفاظ املســـتعملة فـــي الـــّلغة الـــفرنـــسيّة 
مـقتبس مـن الـعرب، وذكـر ذلـك كـّله مـسألـة مـسألـة وفـّصل الـقول فـيها، وأثـبت لـكّل مـسألـة زمـان اقـتباسـها مـن اإلسـالم، 
وكــذلــك ذكــر بــتفصيل دخــول الــعرب بــالد الــغرب املــعروفــة الــيوم بــأســبانــيا، وكــيف أنّــهم أسّــــــسوا مــدنــيّة كــامــلة فــي تــلك 
املـــمالـــك بـــمّدة وجـــيزة، وإلـــى أيّـــة درجـــة مـــن الـــكمال بـــلغت ســـياســـة مـــدنـــهم ومـــعارفـــهم، وبـــأّي إحـــكام وانـــتظام أسّـــــــسوا 
مـدارسـهم ومـكاتـب عـلومـهم وفـنونـهم وحـكمتهم وصـنائـعهم، وإلـى أّي شـأو بـلغت سـيادتـهم وعـظمتهم فـي عـام املـدنـيّة، 
وكـيف أقـبل كـثير مـن أطـفال عـظماء مـمالـك أوروبّـا عـلى مـدارس قـرطـبة وغـرنـاطـة وأشـبيلية وطـليطلة لـيتعّلموا املـعارف 
والـــفنون، ويكتســـبوا املـــدنـــيّة حـــتّى لـــقد ذكـــر أّن أحـــد أهـــل أوروبّـــا –وهـــو املـــسّمى بجـــربـــرت– رحـــل إلـــى مـــملكة الـــغرب 



ودخـل مـدرسـة قـرطـبة الّــتي كـانـت مـن مـمالـك الـعرب وحـّصل املـعارف والـعلوم، فـلّما عـاد إلـى أوروبّـا اشـتهر اشـتهارًا 
مـكنّه مـن أن يـتبّوأ سـريـر رئـاسـة الـكاثـولـيك الـّديـنيّة لـيشغل مـنصب الـبابـا. والـقصد مـن هـذه الـبيانـات هـو أن يـتّضح 
بـــأّن األديـــان اإللـــهيّة هـــي املـــؤسّـــــــس الـــحقيقيّ لـــلكماالت املـــعنويّـــة والـــظّاهـــريّـــة لـــإلنـــسان وأنّـــها مشـــرق اقـــتباس مـــدنـــيّة 

البشر ومعارفهم النّافعة العاّمة ومصدرها. 

ولـو أنّـنا نـظرنـا بـعني اإلنـصاف لـرأيـنا جـميع الـقوانـني الـّسياسـيّة تـدخـل فـي مـدلـول هـذه الـكلمات املـباركـات الـقالئـل أال 
وهــــي قــــولــــه تــــعالــــى: «ويـــأمـــرون بـــاملـــعروف ويـــنهون عـــن املـــنكر ويـــسارعـــون فـــي الـــخيرات وأولـــئك مـــن 
الــّصالــحني» وقـــولـــه: «ولــتكن مــنكم أمّــة يــدعــون إلــى الــخير ويــأمــرون بــاملــعروف ويــنهون عــن املــنكر 
وأولـــئك هـــم املـــفلحون» وقـــــولـــــه: «إّن اهلل يـــأمـــر بـــالـــعدل واإلحـــسان وإيـــتاء ذي الـــقربـــى ويـــنهى عـــن 
الــفحشاء واملــنكر والــبغي يــعظكم لــعّلكم تــذكــرون» وقــولــه فــي الــتّمّدن الخــلقيّ: «خــذ الــعفو وأمــر 
بــالــعرف وأعــرض عــن الــجاهــلني» وقــولــه أيــًضا «الــكاظــمني الــغيظ والــعافــني عــن الــنّاس واهلل يــحب 
املــحسنني» وقــولــه أيــًضا: «لــيس الــبّر أن تــولّــوا وجــوهــكم قــبل املشــرق واملــغرب ولــكّن الــبّر مــن آمــن 
بـــاهلل والـــيوم اآلخـــر واملـــالئـــكة والـــكتاب والـــنّبينّي وآتـــى املـــال عـــلى حـــبّه ذوي الـــقربـــى والـــيتامـــى 
واملـساكـني وابـن السّــــبيل والـّسائـلني وفـي الـرّقـاب وأقـام الـّصالة وآتـى الـزّكـاة واملـوفّـون بعهـدهـم إذا 
عـاهـدوا والـّصابـريـن فـي الـبأسـاء والـّضراء وحـني الـبأس أولـئك الّــذيـن صـدقـوا وأولـئك هـم املـتّقون» 

وقوله أيًضا: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. » 

الحـــظوا كـــيف ذكـــرت فـــي هـــذه اآليـــات املـــباركـــات الـــقالئـــل درائـــج حـــقائـــق املـــدنـــيّة ولـــوامـــع الـــّشيم اإلنـــسانـــيّة الـــجامـــعة 
املسـتحسنة، فـو اهلل الّـذي ال الـه إالّ هـو إّن مـا تـكّونـت مـنها حـضارة الـعالـم مـن أجـزاء ليسـت إالّ نـتيجة ألـطاف أنـبياء 
اهلل أيـًضا، أّي أمـر نـافـع وجـد فـي الـوجـود دون أن يـذكـر فـي الـكتب اإللـهيّة املـقّدسـة تـصريـًحا أو تـلويـًحا؟ كـما أنّـه ال 
جـــدوى مـــن وجـــود السّـــــــالح واآلالت الحـــربـــيّة بـــيد الـــجبان، حـــيث ال يـــؤّدي ذلـــك إلـــى حـــفظ األمـــوال واألرواح بـــل يـــكون 
حــافــزًا لــلّسارق فــي ازديــاد قــّوتــه وبــطشه، كــذلــك أزمّـــة األمــور إذا تــولّـــتها أيــدي الــعلماء الــنّاقــصني يــكونــون لــنورانــيّة 
الـّديـن حـجابًـا عـظيًما حـائـالً. إّن أسـاس الـّديـن هـو الخـلوص، بـمعنى أّن املـتديّـن يـجب أن يتخـّلى عـن جـميع أغـراضـه 
الـــّشخصيّة، ويـــسعى بـــكّل الـــوجـــوه فـــي ســـبيل خـــير الجـــمهور، وال يـــتسنّى لـــلنّاس أن يـــغمضوا الـــطّرف عـــن مـــنافـــعهم 
الــذّاتــيّة ويــفتدوا خــير الــنّاس بــخير أنــفسهم إالّ بــالــتّديّــن الــحقيقيّ، ذلــك ألّن طــينة اإلنــسان مخــّمرة بــحّب الــذّات، وال 
يــتمّكن أحــد أن يتخــّلى عــن مــصالــحه املــادِّيّــة املــؤقّــتة إالّ أمــالً فــي األجــر الجــزيــل والــثّواب الجــميل، إالّ أّن الــّشخص 
املـؤمـن بـاهلل واملـوقـن بـآيـاتـه عـندمـا يـتيّقن بـاملـثوبـات الـكّليّة األخـرويّـة، ويحسـب الـنّعم الـّدنـيويّـة جـميًعا فـانـية زائـلة مـقابـل 
الــعزّة والــّسعادة األخــرويّــة، فــإنّــه يــترك راحــته ومــصالــحه ابــتغاء وجــه اهلل ويــؤثــرهــا فــي ســبيل نــفع الــعموم مــن صــميم 

قلبه. «ومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل».

ويــظّن الــبعض أّن فــطرة اإلنــسان تــمنعه مــن ارتــكاب األعــمال الــقبيحة، وتــضمن لــه الــكمالــيّات الــّصوريّــة واملــعنويّــة، 
وذلـك يـعني أّن الّـذي اتّـصف بـعقل طـبيعيّ وحـميّة ذاتـيّة وشـهامـة فـطريّـة يـمتنع ذاتـيًّا عـن أن يـصيب الـعباد بـالـّضّرر، 
ويحـــرص عـــلى األعـــمال الـــخيريّـــة دون أن يـــأخـــذ بـــعني االعـــتبار الـــعقوبـــات الـــقاســـية املـــترتّـــبة عـــلى األعـــمال الشّـــــــّريـــرة 
واملـــثوبـــات الـــعظيمة املـــمنوحـــة لـــألفـــعال الـــحسنة. لـــو أمـــعنّا الـــنّظر أواّلً فـــي الـــتّواريـــخ الـــعمومـــيّة تـــبنّي لـــنا بـــوضـــوح بـــأنّ 
الـــنّامـــوس الـــطّبيعيّ إنّـــما هـــو فـــيض مـــن تـــعالـــيم أنـــبياء اهلل، وكـــذلـــك نـــالحـــظ أّن آثـــار الـــتّعّدي والـــتّجاوز فـــي األطـــفال 
ظـاهـرة مـن صـغر سـنّهم، وفـي حـال حـرمـان الـطّفل مـن تـربـية املـربّـي يـزداد آنًـا فـآنًـا فـي مـمارسـة سـجايـا غـير مـرضـيّة. 
إذًا اتّــضح بــأّن ظــهور الــنّامــوس الــطّبيعيّ أيــًضا مــن نــتائــج الــتّعليم. ثــانــيًا لــو فــرضــنا أّن الــعقل الــطّبيعيّ والــنّامــوس 
الـفطرّي يـمنعان الشّــــــّر ويهـديـان إلـى الـخير، مـن الـواضـح جـدًّا أّن وجـود مـثل هـؤالء الـنّفوس كـاإلكـسير األعـظم، ألنّ 



) ال يـــثبت بـــالـــقول بـــل يـــتطّلب الـــعمل، إذًا مـــا هـــو األمـــر الّـــذي يـــجعل  مـــثل هـــذا االّدعـــاء (أي تـــأثـــير الـــنّامـــوس الـــطّبيعيّ
الجـــمهور مـــضطرًّا لـــيلجأ إلـــى الـــنّيّات الـــحسنة واألعـــمال الـــّصالـــحة؟ أضـــف إلـــى ذلـــك أّن الـــّشخص الّـــذي يـــضرب بـــه 
املـــثل فـــي الـــعمل بـــموجـــب الـــنّامـــوس الـــطّبيعيّ لـــو يتحـــّلى بـــخشية اهلل ال ريـــب أنّـــه ســـوف يـــتمّكن مـــن مـــمارســـة نـــوايـــاه 
الــحسنة بــصورة أفــضل وأكــثر رســوخًـــا. وخــالصــة الــقول إّن الــفوائــد الــكّليّة ال تــتّم إالّ مــن فــيض األديــان اإللــهيّة، ذلــك 
ألنّـها تـرشـد املـتديّـنني الـحقيقينّي إلـى صـدق الـطّويّـة وحـسن الـنّيّة والـعفّة والـعصمة الـكبرى والـرّأفـة والـرّحـمة الـعظمى 
والــوفــاء بــالعهــد واملــيثاق وحــريّــة الــحقوق واإلنــفاق والــعدل فــي جــميع الــّشؤون واملــروءة والــّسخاء والــّشجاعــة والــّسعي 
واإلقـدام عـلى مـنفعة جـمهور عـباد اهلل، أو قـل بـاخـتصار إنّـها تـدلّــه عـلى جـميع الـّشيم اإلنـسانـيّة املـرضـيّة الّــتي هـي 
شـــمع عـــالـــم املـــدنـــيّة املـــنير، فـــإن لـــم يـــتّصف إنـــسان بهـــذه الـــّصفات املـــمدوحـــة فـــإنّـــه مـــا فـــاز قـــّط بـــقطرة واحـــدة مـــن يـــمّ 
الـــفرات الـــعذب املـــتمّوج فـــي مـــجاري الـــكلمات الـــتّعليميّة لـــلكتب الـــّسماويّـــة املـــقّدســـة، ومـــا اســـتشّم نـــفحة مـــن روائـــح 
الـّريـاض اإللـهيّة الـقدسـيّة حـيث ال يـتّم فـي عـالـم الـوجـود أمـر بـالـقول وحـده فـلكّل مـقام مسـلك وعـالمـة، ولـكّل شـأن دلـيل 

وإشارة. 

ومجــمل الــقول إّن الــقصد مــن هــذه الــبيانــات هــو أن يــتّضح ويــتبرهــن أّن األديــان اإللــهيّة والشّــــــرائــع املــقّدســة الــّربــانــيّة 
والـتّعالـيم الـّسماويّـة هـي أعـظم أسـس الـّسعادة البشـريّـة، وأنّـه ال يـتسنّى ألهـل الـعالـم الـنّجاح والـفالح الـحقيقيّ بـدون 
هـــذا الـــتّريـــاق الـــفاروق، ولـــكن بشـــرط أن يـــكون هـــذا الـــتّريـــاق بـــيد الـــطّبيب الـــعالـــم الـــحاذق، وأمـــا إذا وقـــعت كـــّل هـــذه 
األدويّــة الــنّاجــعة الّـــتي أوجــدهــا رّب الــعاملــني لــشفاء آالم بــني آدم وأســقامــهم فــي يــد الــطّبيب غــير الــحاذق فــإنّــها ال 
تـــؤّدي إلـــى الـــّصحة والـــعافـــية بـــل تـــكون ســـببًا لهـــالك نـــفوس الـــبؤســـاء وأذى لـــقلوب الـــعاجـــزيـــن، ومـــثال ذلـــك أّن مـــنبع 
الــحكمة اإللــهيّة ومظهــر الــنّبّوة الــكّليّة، فــي تحــريــضه عــلى اكــتساب املــعارف وتــرغــيبه فــي اقــتباس الــفنون والــكماالت 
أمـر بـقصده ولـو كـان ذلـك فـي أقـصى بـالد الـّصني، ولـكّن األطّـباء غـير الـحاذقـني يـمنعون ذلـك بـعنادهـم ويسـتدلـون بـ 
«مـــن تشـــبّه بـــقوم فـــهو مـــنهم». مـــع أنّـــهم لـــم يـــدركـــوا وجـــه الـــتّشابـــه، وال يـــعلمون أّن الشّــــــــريـــعة اإللـــهيّة املـــقّدســـة تـــحثّ 
جــمهور األمّــة عــلى تــمهيد أصــول اإلصــالحــات املــتتابــعة، وتــرشــدهــم إلــى اقــتباس الــفنون واملــعارف مــن ســائــر األمــم، 

وكّل من يقول بغير ذلك فهو محروم من سلسبيل العلم وهائم في بادية الجهل وراء سراب أغراضه النّفسيّة. 

انـظروا اآلن بـعني اإلنـصاف أّي هـذه اإلصـالحـات الجـديـدة تـخالـف األوامـر اإللـهيّة فـي حـيّز الـقّوة كـانـت أم فـي حـيّز 
الــفعل؟ خــذ أمــر تــأســيس مــجالــس الــّشورى مــثالً فــذلــك مــنصوص فــي اآليــة املــباركــة حــيث يــقول:«أمــرهــم شــورى 
بــينهم»، وكــذلــك يــخاطــب اهلل مــطلع الــعلم ومــنبع الــكمال -وهــو الــحائــز عــلى الــفضائــل الــكّليّة املــعنويّــة والــّصوريّــة- 
بــــقولــــه: «وشــاورهــم فــي األمــر»، فــــإذا كــــان األمــــر كــــذلــــك فــــكيف يــــكون أمــــر الــــّشورى مــــخالــــفًا لــــقوانــــني الشّــــــــريــــعة 
املــقّدســة؟ نــاهــيك أّن فــضيلة املــشورة ثــابــتة ومــبرهــنة بــالــّدالئــل الــعقليّة ومجــّربــة أيــًضا. فهــل ثــّمة خــالف أو تــبايــن مــع 
الشّــــــرائــع اإللــهيّة لــو أنــيط أمــر قــصاص املجــرمــني وإعــدامــهم بــالــتّحقيقات الــّدقــيقة وتــصديــق مــختلف املــجالــس وثــبوت 
الـقضيّة شـرعًــا، وتـعليق تـنفيذ الـحكم بـصدور الـفرمـان املـلكيّ؟ وهـل مـا كـان جـاريًـا فـي أيّـام الـحكومـة الـّسابـقة مـوافـًقا 
ألحــكام الــقرآن املــبني؟ لــقد ســمع وبــلغ مــا بــلغ إلــى حــد الــتّواتــر أن حــاكــم گــلپايــگان قــطع رقــاب ثــالثــة عشــر رجــالً مــن 
عــمداء قــرى گــلپايــگان املــساكــني الّــذيــن كــانــوا مــن السّــــــاللــة الــطّاهــرة فــي ســاعــة واحــدة مــن دون جــرم وبــال شــفقة وال 
ســؤال وال جــواب وال اســتئذان، وكــان ذلــك فــي أيّــام صــدارة الــحاج مــيرزا آقــاســي. لــقد كــان عــدد ســكان إيــران فــي 
زمـن مـن األزمـان يـفوق الخـمسني مـليون نـسمة، فـأدركـهم الـتّلف بسـبب بـعض الحـروب الـّداخـليّة وغـالـبًا مـا لـعدم وجـود 
الـقوانـني واسـتبداد الـوالة وكـونـهم مـطلقي الـعنان واإلرادة، وأخـذ عـددهـم يـتناقـص شـيئًا فـشيئًا بـمرور األيّـام حـتّى لـم 
يـــعد بـــاقـــيًا أقـــّل مـــن خـــمسهم، ذلـــك ألّن الـــحّكام كـــانـــوا يـــنكلون بـــنار القهـــر والـــتّعذيـــب كـــّل بـــريء بـــمحض إرادتـــهم، أو 
يـعطفون عـلى قـاتـل أقـدم عـلى قـتل أشـخاص عـديـدة وثـبت جـرمـه شـرعًــا وذلـك وفـًقا ملـصالـحهم الـذّاتـيّة. ولـم يـكن ألحـد 

قدرة على االعتراض ذلك ألن الحاكم كان يتصرّف كيف يشاء. 



أيــمكن الــقول بــأّن هــذه األمــور مــطابــقة لــلعدل واإلنــصاف أو مــوافــقة ألحــكام شــريــعة اهلل؟ أم أّن الــحّض عــلى تــعّلم 
الـفنون املـفيدة واكـتساب املـعارف الـعمومـيّة والـحّث عـلى االطاّلع عـلى حـقائـق الـحكمة الـطّبيعيّة الـنّافـعة، والـعمل عـلى 
تــــوســــيع دائــــرة الــــّصنائــــع واالســــتزادة مــــن مــــواد الــــتّجارة واالســــتكثار مــــن وســــائــــل ثــــروة األمّــــة مــــناف ألصــــول الــــّديــــن 
اإللـهيّ؟ أم أّن تـنظيم أحـوال املـدن والـّضواحـي والـقرى وتـعمير الـطّرق وتـمهيد السّـــــبل ومـّد خـطوط الـقطارات وتـيسير 
وسـائـل الـنّقل والحـركـة، والـعمل عـلى تـرفـيه كـّل األهـلني مـضاّد لـعبوديّـتنا هلل األحـد؟ أم أّن اسـتغالل املـعادن املـتروكـة 
الّــتي هـي أعـظم وسـائـل ثـروة الـّدولـة واألمّــة، وإنـشاء املـعامـل واملـصانـع الّــتي هـي مـصدر الـرّاحـة والـطّمأنـينة ومـبعث 
الـــغنى واالقـــتدار لـــألمّـــة جـــميًعا، والـــتّرغـــيب فـــي إيـــجاد الـــّصناعـــات الجـــديـــدة والـــحّث عـــلى ازدهـــار الـــبضائـــع الـــوطـــنيّة 
يـغايـر أوامـر رّب الـبريّـة ونـواهـيه؟ قـسًما بـذات ذي الـجالل املـقّدسـة إنّـني مـتحيّر كـيف حـجبت األبـصار بـحيث ال تـدرك 
هـــذه األمـــور الـــبديـــهيّة لهـــذا الحـــّد. ومـــا مـــن شـــّك فـــي أّن مـــثل هـــذه الـــبراهـــني واألدلّــــة املـــحكمة، إذا ظهـــرت ووضـــحت 
أجـابـوا -ملـا يـبطنون فـي صـدورهـم مـن غـايـات وأغـراض ال عـّد لـها وال حـصر- بـأّن الـنّاس ال يُـسألـون فـي يـوم الحشـر 

بني يدي اهلل عن معارف اإلنسان ومدنيّته الكاملة بل يُسألون عن األعمال الّصالحة. 

فـــإذا ســـّلمنا أواّلً بـــأنّـــهم ال يٌـــسألـــون عـــن املـــعارف واملـــدنـــيّة، أفـــال يـــؤاخـــذون يـــوم الحشـــر فـــي املـــحكمة اإللـــهيّة بـــأن: يـــا 
رؤسـاء هـذه األمّـة الـعظيمة وكـبراءهـا! ملـاذا صـرتـم سـببًا لـسقوطـها مـن أوج عـزّتـها الـقديـمة، وحـرمـانـها مـن املـركـز الّـذي 
كـــانـــت حـــائـــزة عـــليه فـــي حـــضارة الـــعالـــم؟ رغـــم أنّـــكم كـــنتم قـــادريـــن عـــلى أن تـــتمّسكوا بـــوســـائـــل تـــجعلكم ســـبب الـــعزّة 
املـقّدسـة لهـذه األمّــة، فـلم يـقتصر أمـر أعـمالـكم بـذلـك فحسـب بـل تـعّداه إلـى حـرمـان األمّــة مـن الـفوائـد املـاديّـة، ألـم يـكن 
هــؤالء الــقوم فــي ســماء الــّسعادة كــالــنّجوم الــزّاهــية؟ كــيف أصــبحتم بــاعــثًا عــلى أن يــهووا فــي هــذه الــظّلمة الــّدهــماء؟ 
كـنتم مـقتدريـن عـلى إيـقاد سـراج عـزّة الـّدنـيا واآلخـرة فـي هـذه األمّــة، فـلَِم لـم تـسعوا الـّسعي الـحثيث؟ وحـينما أضـاء 
السّـــــراج الـنّورانـيّ بـتوفـيق اهلل لِـَم لـم تـحافـظوا عـليه بـزجـاج الـهّمة مـن الـّريـاح الـعاصـفة، وملـاذا نـهضتم إلطـفائـه بـكّل مـا 

أوتيتم من قّوة؟ «وكّل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا. »

وثـانـيًا أيّـة أعـمال صـالـحة أعـظم فـي الـوجـود مـن نـفع الـنّاس جـميًعا؟ أتـتصّور مـوهـبة فـي الـعالـم أعـظم مـن أن يـكون 
اإلنـــسان ســـببًا لـــتربـــية عـــباد اهلل ورقـــيّهم وعـــزّتـــهم وســـعادتـــهم؟ ال واهلل! إّن أكـــبر املـــثوبـــات أن يـــأخـــذ الـــنّفوس املـــباركـــة 
بـأيـدي املـساكـني ويـنّجوهـم مـن الـذّلّـة واملـسكنة والجهـل، ويـشّمروا عـن سـاعـد الـهّمة بـنيّة خـالـصة هلل، ويـنهضوا لخـدمـة 
األهــلني ويــتركــوا مــصالــحهم الــّدنــيويّــة ويــسعوا فــي نــفع الــنّاس جــميًعا «ويؤثـرون عـلى أنـفسهم ولـو كـان بـهم 

خصاصة»، «خير النّاس من ينفع النّاس وشّر النّاس من يضّر النّاس». 

سـبحان اهلل! مـا هـذه األمـور واألحـوال الـعجيبة الـواقـعة حـيث ال تـرى نـفًسا يسـتمع الـقول بـفراسـة ودقّــة ويـدرك قـصد 
الــــقائــــل مــــن قــــول مــــا ويــــتحّقق فــــي مــــا اســــتتر خــــلف ذلــــك مــــن أغــــراض ذاتــــيّة. انــــظروا مــــثالً كــــيف يــــقوم شــــخص مــــن 
األشـخاص حـائـالً دون سـعادة جـمهور مـن الـنّاس ال لـشيء إالّ ملـنافـعه الـذّاتـيّة الـيسيرة، وألن يـديـر طـاحـونـته يخـرّب 
مــزارع جــمع غــفير ويحــرق حــقولــهم عــطًشا، ويــدّل الــنّاس دائــًما عــلى تــعّصب الــجاهــليّة املخــرّب لــبنيان املــدنــيّة ألجــل 
االحــتفاظ بــطاعــتهم لــه. فــإذا رأى هــذا الــرّجــل -وهــو الّــذي ارتــكب ذلــك الــعمل املــردود لــدى بــاب اهلل واملــبغوض مــن كــلّ 
أنـبياء اهلل وأولـيائـه- رجـالً يغسـل يـديـه بـعد الـطّعام بـصابـون صـنعه عـبد اهلل الـبونـيّ املسـلم، ولـم يـمسح هـذا املـسكني 
يـديـه بـذيـله وثـوبـه ولـحيته صـاح مسـتغيثًا: قـد انـهار بـنيان الشّـــــريـعة وسـرت آداب مـمالـك الـكفر، ولـم يـنظر قـّط إلـى سـوء 

عمله ولكنّه حسب ما يؤّدي إلى الّلطافة والنّظافة جهالً وفسًقا. 



يا أهل إيران!

افــتحوا أبــصاركــم ثــّم افــتحوا آذانــكم مــنزّهــني مــن تــقليد األنــفس املــتوهّـــمة الّــتي هــي السّــــــبب األعــظم لــضالل اإلنــسان 
وضـياعـه وتـدنّـيه وجـهالـته، أدركـوا حـقيقة األمـور واسـعوا فـي التّشـبّث بـوسـائـل حـياتـكم وسـعادتـكم وعـظمتكم وعـزّتـكم 
بـني أمـم الـعالـم وطـوائـفه، إّن نـسائـم الـّربـيع الـحقيقيّ لتهـّب فـتزيّـنوا كـأشـجار البسـتان بـالـبراعـم واألزهـار، وإّن أمـطار 
الــّربــيع لــتفيض وتــنهمر فــترعــرعــوا كــروضــة الخــلد، وإّن نجــم الــّصبح قــد أشــرق فــامــضوا فــي املســلك املســتقيم، وإنّ 
بحــر الــعزّة مــّواج فــأســرعــوا إلــى شــاطــئه مــقبلني ومــقدمــني، وإّن مــعني الــحياة الــطّيبة لــيتدفّــق فــال تــبقوا خــامــلني فــي 
بــــاديــــة الــــظّمأ، فــــلتكن هــــّمتكم عــــالــــية وأهــــدافــــكم عــــزيــــزة، إالم الكســــل وإالم الــــغفلة؟ ال جــــدوى مــــن الــــتّرف إالّ الــــيأس 
وانـــعدام األمـــل فـــي اآلخـــرة واألولـــى، ولـــن تجـــدوا مـــن الـــتّعّصب الـــجاهـــليّ واالســـتماع إلـــى أقـــوال مـــن ال عـــقل لـــهم وال 
تــــفكير غــــير الــــنّكبة والــــذّلّــــة، إّن الــــتّوفــــيقات اإللــــهيّة مســــّددة خــــطاكــــم والــــتّأيــــيدات الــــّربــــانــــيّة مــــوفّــــقة لــــكم، فــــلم ال تهــــبّوا 

بأرواحكم وال تجهدوا بنفوسكم؟
ومــن بــني األمــور املــفتقرة إلــى اإلصــالحــات الــتّامّـــة الــكامــلة هــو مــنهاج تــعّلم الــعلوم ونــظام تــحصيل املــعارف والــفنون، 
ذلـك ألّن مـنهاج الـعلوم واملـعارف قـد طـرأ فـيه الخـلل والـتّشويـش نـتيجة النـعدام الـنّظام بـحيث أّن الـفنون املـوجـزة الّـتي 
ال داعـي إلسـهابـها قـد طـالـت طـوالً يـتحتّم مـعه عـلى املـتعّلمني أن يـقضوا املـّدة املـديـدة مـن أعـمارهـم، ويـبذلـوا مـن جهـد 
أذهــانــهم ألمــور ال وجــه لــها مــن الــثّبوت والــتّحّقق وهــي تــخيّليّة بــحتة، حــيث أّن ذلــك يــعتبر تــعّمًقا فــي أفــكار وأقــوال لــو 
أبــصرنــاهــا بــالــبصيرة لــثبت لــنا واتّــضح أنّــها مــطالــب لــم تــكن جــديــرة بــاالهــتمام حــتّى وإن وصــفت بــأنّــها واقــعيّة، بــل 
هــي أوهــام مــحضة وتــتابــع تــصّورات ال فــائــدة فــيها وتــوالــي مــالحــظات ال طــائــل تــحتها. وال شــبهة فــي أّن االشــتغال 
بـمثل هـذه األوهـام والـتّدقـيق والـبحث املسـتفيض فـي مـثل هـذه األقـوال لـيس سـببًا مـن أسـباب إضـاعـة الـوقـت وإتـالف 
الــعمر فحســب بــل هــو مــانــع لــإلنــسان يــجعله محــرومًـــا مــن تــحصيل تــلك املــعارف والــفنون الّـــتي تــحتاج إلــيها الــهيئة 
البشــريّــة. إذًا فــال بــّد لــإلنــسان أن يــنظر فــي كــّل فــّن قــبل تــحصيله لــيرى مــا فــوائــد ذلــك الــفّن؟ وأيّــة ثــمرة يــؤتــيها وأيّــة 
نـتيجة تـتأتّـى مـنه، فـإذا كـان مـن الـعلوم املـفيدة -أي مـن الـعلوم الّـتي تـتأتّـى فـيها الـفوائـد الـعامّـة لـلهيئة البشـريّـة- وجـب 
أن يـــبذل الـــنّفس والـــنّفيس فـــي تـــحصيله، أمّــــا إذا كـــان ال يـــعدو األبـــحاث الّــــتي ال فـــائـــدة فـــيها والـــتّصّورات املـــتواردة 
املـتوالـية الّـتي ال نـتيجة لـها سـوى الـنّزاع والجـدال، فـلماذا يـقضي اإلنـسان حـياتـه فـي املـنازعـات واملـجادالت الّـتي ال 
طــائــل تــحتها؟ وملــا كــان هــذا املــطلب بــحاجــة إلــى كــثير مــن الــتّفصيل والــتّمحيص الــكامــل لــكي يــثبت أن بــعض الــعلوم 
الّــتي ال يهــتمون بــها الــيوم لــهي ذات أهــّميّة قــصوى، وكــذلــك يــتّضح أّن األمّــة لــم تــكن بــحاجــة، بــأّي وجــه مــن الــوجــوه، 
إلـى دراسـة بـعض الـفنون الـزّائـدة، فـإنّـي سـوف أفـّصل ذلـك فـي الجـزء الـثّانـي مـن هـذا الـكتاب إن شـاء اهلل. وإنّـني 
آلمـل أن تـتأتّـى مـن قـراءة هـذا الجـزء األّول الـتّأثـيرات الـكامـلة فـي أفـكار الـهيئة الـعامّــة وأحـوالـها، ذلـك ألن تـألـيف هـذا 
الـكتاب كـان بـدافـع مـن نـيّة خـالـصة لـوجـه اهلل. وبـالـرّغـم مـن أّن الّـذيـن يـميّزون بـني األفـكار الـّصادقـة واألقـوال الـكاذبـة 

في العالم نادرون ندرة الكبريت األحمر، إالّ أّن أملي معقود بألطاف اهلل األحد اّلتي ال نهاية لها. 
نـعود الـى حـديـثنا األصـليّ فـنقول وأمّــا الحـزب الّــذي يـذهـب إلـى أّن التّحـّلي بـالـّصبر والـتّأنّـي ضـرورّي لـإلصـالحـات 
الــالّزمــة، فــيا تــرى مــا هــو مــقصودهــم مــن إجــرائــها شــيئًا فــشيئًا؟ إذا كــان مــرادهــم مــن الــتّأنّــي الّـــذي هــو مــن لــوازم 
الــــحكمة فــــي الــــحكم، فــــإّن هــــذا الــــرّأي مــــقبول كــــّل الــــقبول كــــما أنّــــه بــــموقــــعه، ذلــــك ألّن مــــهاّم األمــــور ال يــــمكن أن تــــتمّ 
بـالعجـلة قـّط، بـل إّن العجـلة تـصير سـببًا لـلفتور. ومـا مـثل عـالـم الـّسياسـة اال كـمثل عـالـم االنـسان مـن حـيث أنّـه نـطفة 
أّول األمـــر، ثـــم يـــتدّرج فـــي مـــراتـــب الـــعلقة واملـــضغة والـــعظام واكـــتساء الّلحـــم فـــإنـــشاء خـــلق آخـــر الـــى أن يـــبلغ مـــرتـــبة 
«فـــتبارك اهلل احـــسن الـــخالـــقني». وكــــما أّن هــــذا مــــن لــــوازم الخــــلقة املــــبنيّة عــــلى الــــحكمة الــــكّليّة، فــــكذلــــك عــــالــــم 
الــّسياســة ال يــبلغ أوج الــكمال والسّــــــداد مــن حــضيض الــّضعف والــفتور دفــعة واحــدة بــل إّن األنــفس الــكامــلة تتشــبّث 
لـيالً ونـهارًا بـالـوسـائـل الّـتي تـؤّدي إلـى تـقّدم الـّدولـة واألمّــة حـتّى تـرتـقيان وتـنميان فـي جـميع املـراتـب يـومًــا فـيومًــا بـل آنًـا 

فآنًا. 



وهـناك أمـور ثـالثـة إذا وجـدت فـي عـالـم الـكون بـالـعنايـة االلـهيّة فـاز هـذا الـعالـم الـتّرابـيّ بـحياة جـديـدة ولـطف وزيـنة ال 
حّد لهما:

أّما األمر األّول فهو الّرياح الّلواقح الّربيعيّة. 
أّما األمر الثّاني فهو فيضان سحب نيسان وكرمها. 

أّما األمر الثّالث فهو حرارة الّشمس النّورانيّة. 

وكـــما أنّـــه إذًا مـــن الـــفضل اإللـــهيّ الّــــذي ال نـــهايـــة لـــه بهـــذه األمـــور الـــثاّلثـــة اخـــضرّت بـــإذن اهلل األشـــجار واألغـــصان 
الـذّابـلة رويـًدا رويـًدا وتـزيّـنت بـأنـواع الـبراعـم واألزهـار واألثـمار، كـذلـك إذا اجـتمعت نـيّات السّــــــلطان الـخالـصة وعـدلـه 
وعـــلم أولـــياء األمـــور وحـــنكتهم الـــّسياســـيّة إلـــى هـــّمة األهـــلني وغـــيرتـــهم تجـــّلت يـــومًــــا فـــيومًــــا آثـــار الـــرّقـــيّ واإلصـــالحـــات 

الكاملة وعزّة الّدولة وسعادة األّمة. 

ولــــكن إذا كــــان املــــقصد مــــن الــــتّأنّــــي أن ينجــــز فــــي كــــّل عــــصر جــــزء ضــــئيل مــــن لــــوازم اإلصــــالح، فهــــذا هــــو الكســــل 
والتّراخي بعينه، و بذلك ال تتأتّى أيّة

ثــمرة بــأيّــة حــال مــن األحــوال، الــّلهم إالّ تــكرار األقــوال الّــتي ال فــائــدة مــنها، فــإذا كــانــت العجــلة مــضرّة فــإّن الــتّراخــي 
والـــتّباطـــؤ أشـــّد ضـــررًا ألـــف مـــرّة. فـــيا حـــبّذا االعـــتدال كـــما قـــيل. «عـــليكم بـــالـــحسنة بـــني الـــّسيّئتني» وهـــو الحـــّد بـــني 
 .« اإلفراط والتّفريط «ال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كّل البسط» «وابتغ بني ذلك سبيالً

إّن ألــزم األمــور وأبــدى الــوســائــل املــلّحة هــو تــوســيع دائــرة املــعارف، ال يــتصّور الــنّجاح والــفالح ألمّـــة مــن األمــم بــدون 
تــطّور هــذا األمــر املــهّم األقــوم، كــما أّن الجهــل والــّسفه أعــظم بــاعــث عــلى انحــطاط األمــم واضــطراب أحــوالــها. وإنّــنا 
لــــنرى أكــــثر األهــــلني ال اطّـــالع لــــهم عــــلى األمــــور الــــعاديّــــة، فــــما بــــالــــك بــــوقــــوفــــهم عــــلى حــــقائــــق األمــــور الــــكّليّة ودقــــائــــق 
املـتطّلبات الـعصريّـة، لهـذا وجـب أن تـصنّف الـرّسـائـل والـكتب املـفيدة الّـتي تـتناول بـالـبراهـني الـقاطـعة وتـبنّي مـا تـحتاج 
إلـيه األمـة الـيوم ومـا تـتوقّـف عـليه سـعادة البشـريّـة وتـقّدمـها، وأن تـطبع هـذه الـرّسـائـل والـكتب وتنشـر فـي أنـحاء املـملكة 
حـتّى تـتفتّح عـيون خـواّص األمـة وآذانـهم بـعض الـّشيء لـكي يجتهـدوا فـي مـا يـؤّدي إلـى عـزّتـهم املـقّدسـة. فـإّن نشـر 
األفـكار الـعالـية هـو الـقّوة املحـرّكـة فـي شـريـان الـوجـود بـل قـل هـو روح الـعالـم، مـثل األفـكار كـمثل البحـر الـّلّجيّ ومـثل 
أحـوال الـوجـود وآثـاره كـمثل تـعيّنات األمـواج وحـدودهـا، فـإن لـم يتحـرّك البحـر هـائـًجا لـم يـرتـفع املـوج ولـم يـقذف بـآللـيء 

الحكمة على الّشاطئ

ما بقى تو استخوان وريشه ئى اي برادر تو همه انديشه ئى

فــيجب أن تــتّجه األفــكار الــعامّـــة إلــى مــا هــو الئــق الــيوم وهــذا ال يــتأتّــى إالّ بــالــتّبيان الــكافــي وإقــامــة الــّدلــيل الــواضــح 
الـوافـي، ذلـك ألن األهـلني الـبؤسـاء ال عـلم لـهم عـّما يجـري فـي الـعالـم، وال شـبهة فـي أنّـهم يـسعون وراء مـا يـسعدهـم 

آملني الوصول إليها غير أّن حجاب الجهل حائل حاجز. 

انــظروا إلــى أّي مــدى تــبعث قــّلة املــعارف عــلى ذلّـــة األمّـــة وحــقارتــها، إّن أمــة الــّصني الــيوم أعــظم طــوائــف الــعالــم مــن 
حـيث كـثرة الـّسكان، وهـم يـبلغون أربـعمائـة مـليون ونـيّف، وعـلى هـذا يـجب أن تـكون دولـتها أرفـع الـّدول وأمّــتها أشهـر 
أمــم الــعالــم، ولــكنّنا نــرى الــعكس، فــإنّــها لــعدم وقــوفــها عــلى مــعارف الــتّمّدن األدبــيّ واملــاّدّي تــعتبر مــن أضــعف دول 
الـعالـم الـّضعيفة ومـلله وأوهـنها قـّوة، بـحيث قـبل مـّدة وجـيزة قـاتـلتها فـئة قـليلة مـن جـند إنجـلترا وفـرنـسا، فـغلبت الـّصني 



عــلى أمــرهــا وفــتحت هــذه الــفئة الــقليلة عــاصــمتها املــسّماة بــپكني، فــلو كــانــت دولــة الــّصني وأمّـــتها عــالــية الــكعب فــي 
املعارف العصريّة واسعة الباع في فنون التّمّدن لعجزت كّل دول العالم إذا هاجمتها وارتّدت خائبة خاسرة. 

وأغــرب مــن هــذا أّن الــيابــان الّـــتي كــانــت تــحت حــمايــة الــّصني فــي أّول األمــر وتــابــعة لــها، قــد وعــت مــنذ بــضع ســنني 
فـفتحت عـينيها لتتشـبّث بـوسـائـل الـرّقـيّ وأسـالـيب الـتّمّدن الـعصرّي ونشـر املـعارف والـّصناعـات الـعامّـة، وبـذلـت مـا فـي 
اسـتطاعـتها وقـدرتـها مـن جهـد وسـعي حـتّى اتّجهـت األفـكار الـعامّــة نـحو اإلصـالحـات إلـى أن وصـلت فـي هـذه األيّـام 
مــرتّــبة اســتطاعــت أن تتحــّدى دولــة الــّصني رغــم أّن تــعداد ســّكانــها هــو ســدس بــل عشــر تــعداد ســّكان حــكومــة الــّصني 
فـاضـطرّت دولـة الـّصني إلـى مـصالـحتها آخـر األمـر، فـتأمّــلوا كـيف تـكون املـعارف والـتّمّدن سـبب عـزّة الـّدولـة وسـعادة 

األّمة وحّريّتها. 

وكــــذلــــك يــــجب أن تــــفتح دور الــــكتب املــــتعّددة فــــي جــــميع بــــالد إيــــران حــــتّى الــــقرى والــــقصبات الــــّصغيرة، وأن يــــحضّ 
األهـــلون بـــكّل وســـيلة عـــلى تـــعليم األطـــفال الـــقراءة والـــكتابـــة، بـــل وأن يـــلزمـــوا ذلـــك إلـــزامًــــا إذا اقـــتضى األمـــر. فـــما لـــم 
تتحــرّك عــروق األمّـــة وأعــصابــها كــانــت كــّل الــوســائــل عــديــمة الجــدوى، ذلــك ألّن مــثل األمّـــة كــمثل الــجسم ومــثل الــغيرة 
والـهّمة كـمثل الـّروح وال يتحـرّك جـسم بـال روح، إّن هـذه الـقّوة الـعظمى مـوجـودة فـي طـينة أهـل إيـران بـأعـظم قسـط إالّ 

أّن توسيع دائرة املعارف هو املحرّك لها. 

وهــنالــك حــزب يــذهــب إلــى االعــتقاد بــأن أصــول الــحضارة وأســاس الــرّقــيّ إلــى مــراتــب ســعادة البشــريّــة الــعالــية فــي 
الــعوالــم املــلكيّة وقــوانــني اإلصــالحــات الــكامــلة واتّــساع دوائــر املــدنــيّة الــتّامّــة ال يــجب أن تــقتبس مــن املــلل األخــرى، وال 
يـتالءم أخـذهـا مـنها، بـل يـنبغي لـدولـة إيـران وأمّــتها أن تـتفّكر وتـتعّمق لـنفسها لـكي تـضع دعـائـم رقـيّها بـذاتـها. أجـل 
لـو اجـتمعت الـعقول املسـتقيمة واملـهارة الـكامـلة لـنخب األمّــة وهـّمة كـبراء الـّدولـة وغـيرتـهم وجهـد أربـاب الـّدرايـة والـكفايـة 
املـطّلعني عـلى الـقوانـني الـهامّــة لـعالـم الـّسياسـة وجـاهـدوا وأقـدمـوا عـلى الـتّدبـير فـي جـزئـيّات األمـور وكـّلياتـها لـكان مـن 
املـمكن أن يـوفّـقوا بـتدبـيراتـهم الـّصائـبة إلـى اإلصـالحـات الـكّليّة لـبعض األمـور، ولـكنّهم سـوف يـضطّرون فـي أكـثرهـا 
إلــى االقــتباس، ذلــك ألّن املــاليــني مــن الــنّاس قــد قــضوا أعــمارهــم الــكامــلة طــوال الــقرون الــعديــدة فــي التّجــربــة حــتّى 
بــرزت تــلك اإلصــالحــات إلــى حــيّز الــوجــود، فــإذا غُــّض الــنّظر الــيوم عــن تــلك األمــور حــتّى تــتهيّأ األســباب فــي املــملكة 
ذاتـها عـلى نـحو آخـر ويـتّم بـذلـك الـرّقـيّ املـأمـول، انـقضت عـصور كـثيرة دون أن يتيسّــــــر الـرّقـيّ املـطلوب. فـإذا نـظرتـم 
مـثالً إلـى املـمالـك األخـرى لـرأيـتم أنّـها سـعت مـّدة مـديـدة حـتّى اكـتشفت قـّوة الـبخار وعـرفـتها، فُسهّـــل بـواسـطتها كـثير 
مـن األمـور واألعـمال الـعسيرة الّــتي كـانـت فـوق طـاقـة اإلنـسان، فـأمّــا اآلن لـو تـرك اسـتعمال هـذه الـقّوة وبـذل الـّسعي 
والجهـد الكـتشاف قـّوة مـشابـهة لـها السـتلزم ذلـك قـرونًـا كـثيرة، فـاألولـى إذًا عـدم الـتّقاعـس فـي اسـتعمال هـذه الـقّوة، 
وفــي الــوقــت نــفسه االســتمرار فــي الــبحث عــسى أن تــكتشف قــّوة أعــظم مــن األولــى. وقــيسوا عــلى ذلــك ســائــر الــفنون 
واملـــعارف والـــّصناعـــات والـــقضايـــا الّـــتي ثـــبتت فـــوائـــدهـــا فـــي عـــالـــم الـــّسياســـة، تـــلك الّـــتي جـــّربـــت مـــرارًا خـــالل الـــقرون 
الـعديـدة، وتـبرهـنت فـوائـدهـا ومـنافـعها ومـحاسـنها الـتّامـة لـعزّة الّـدولـة وعـظمتها ورقـيّ األمّـة واطـمئنانـها. وأمّـا إذا تـركـت 
هـذه األمـور بـال سـبب وال مـبّرر وبـذل الجهـد فـي صـدد اإلصـالح عـلى نـحو آخـر فـإنّـه حـتّى تـتحّقق تـلك اإلصـالحـات 

وتثبت فوائدها ومنافعها تنقضي الّسنون وتنتهي األعمار ونحن ما زلنا في أّول الّدرب. 

إنّـما شـرف األخـالف ومـزيّـتهم عـلى األسـالف هـو فـي أن يـقتبس األخـالف مـن األسـالف تـلك األمـور الّــتي امـتحنتها 
التّجــــربــــة فــــي الــــزّمــــن املــــاضــــي فــــثبتت فــــوائــــدهــــا الــــعظيمة، وأن يــــقتدوا بــــهم، وفــــضالً عــــن ذلــــك يــــقومــــون هــــم بــــدورهــــم 
بـاكـتشاف قـضايـا أخـرى تـضّم إلـى مجـموعـة تـلك األمـور املـفيدة. اتّـضح إذاً أّن مـعلومـات السّــــــلف وأمـورهـم املجـّربـة 
حـاضـرة بـني أيـدي الخـلف عـلى حـني أّن الـكشفيّات املـختّصة بـاألخـالف مـجهولـة لـدى األسـالف، هـذا كـّله عـلى شـرط 



أن يــكون الخــلف مــن أهــل الــكمال، وإالّ فــكم مــن أخــالف لــم يــكن لــهم نــصيب مــقدار قــطرة واحــدة مــن بحــر مــعارف 
األسالف الّلّجيّ. 

تــأمّــلوا قــليالً، لــنفرض أّن نــفوسًــــــا خــلقت بــالــقدرة اإللــهيّة فــي األرض، فــما مــن شــّك فــي أّن تــلك الــنّفوس مــحتاجــة إلــى 
مــشاريــع كــثيرة لــعزّتــها وســعادتــها واطــمئنانــها وراحــتها، أمــن األهــون أن تــقتبس تــلك األمــور مــن املخــلوقــات األخــرى 
املـوجـودة أم أن يحـدثـوا فـي كـّل قـرن أمـرًا مـن األمـور الـالّزمـة ملـعيشة البشـر دون اقـتباسـهم مـن اآلخـريـن؟ فـإذا قـيل 
إّن أسـاس الـرّقـيّ وقـوانـينه ومـبادئـه فـي مـدارج املـدنـيّة الـكامـلة الـعالـية املـعمول بـها فـي املـمالـك األخـرى لـيس مـالئـًما 
ألحـوال أهـل إيـران وال ملـقتضياتـهم املـألـوفـة، لهـذا كـان لـزامًــا أن يـبذل مـدبّـرو األمـور فـي إيـران نـفسها الجهـد الـبليغ 
إلجـراء اإلصـالحـات املـالئـمة لـحالـة الـبالد، وجـب عـليهم بـادئ األمـر أن يـبيّنوا الـجهة الّــتي يـأتـي الـّضرر مـنها، أتـرى 
عــمران الــبالد وتــمهيد الــطّرق، واملــسالــك والــتّمسك بــوســائــل تــقويــة الــّضعفاء وإحــياء الــفقراء وإعــداد مســبّبات تــقّدم 
الجــمهور وإكــثار مــواد ثــروة الــنّاس وتــوســيع دائــرة املــعارف وتــنظيم الــحكومــة وحــّريّــة الــحقوق وتــأمــني الــنّفس واملــال 
والــعرض والشّــــــرف مــّما يــخالــف أحــوال أهــل إيــران؟ أمــا مــا عــدا أمــثال هــذه األمــور فــمضرّتــه واضــحة فــي كــّل مــملكة 

بحيث ال تختّص بمكان دون مكان. 

إذًا فجـميع هـذه األوهـام تـصدر عـن عـدم الـعقل واملـعرفـة وقـّلة الـتّفكير واملـالحـظة، بـل إّن أكـثر املـعارضـني واملـتهاونـني 
يســترون فــي الــحقيقة أغــراضــهم الــّشخصيّة تــحت نــقاب أقــوال ال طــائــل مــنها، ويــشّوشــون عــقول األهــالــي الــبؤســاء 

فيتظاهرون بكلمات ال تمّت بصلة إلى ما يضمرونه في قلوبهم. 

يا أهل إيران!

طهّـــروا الـقلوب الّــتي هـي الـوديـعة الـّربـانـيّة مـن دنـس األنـانـيّة وزيّـنوهـا بـإكـّليل الـنّوايـا الـخالـصة حـتّى تـطلع عـزّة هـذه 
األمـــة الـــباهـــرة املـــقّدســـة، وتتجـــّلى عـــظمتها السّـــــــرمـــديّـــة كتجـــّلي الـــّصبح الـــّصادق مـــن مشـــرق اإلقـــبال، فـــأيّـــام الـــحياة 
الـّدنـيويّـة هـذه أيّـام قـليلة، عـّما قـريـب تـزول كـالـظّّل الـزّائـل، فـاجتهـدوا حـتّى تـشملكم ألـطاف اهلل الـرّّب الـواحـد وعـنايـته 

وتتركوا أثرًا طيّبًا في قلوب أخالفكم وذكرًا حسنًا على ألسنتهم «واجعل لي لسان صدق في اآلخرين». 

طــوبــى لــنفس نــسيت ذاتــها وبــذلــت هــّمتها فــي ســبيل مــنفعة الجــمهور وبــعنايــة الــباري وتــأيــيداتــه الــّصمدانــيّة ربــحت 
قــصب السّـــــــبق كــاملــقربــني لــلعتبة اإللــهيّة واســتطاعــت أن تــبلغ بهــذه األمّـــة الــعظيمة أوج الــعزّة الــقديــمة، وأن تــمّد هــذا 
اإلقــليم الــخامــل بــروح حــياة طــيّبة جــديــدة وأن تــكون كــالــّربــيع الــّروحــانــيّ ألشــجار الــنّفوس اإلنــسانــيّة يــزيّــنها بــأوراق 

الّسعادة املقّدسة وأزهارها وأثمارها ويهبها النّضارة والزّهاء. 



الهوامش

األعالم واألمكنة
-أ-

إبراهيم (حضرة) 24
أبو سفيان 22
أبو الفداء 10

األحزاب (غزوة) 22
آدوم 48

األردن (نهر) 31، 48، 50
أرسطو 24
أريحا 48

األسباط 48
أسبانيا 41، 58، 68

اإلسكندر املقدوني 44، 45
اإلسالم واملسلمون 22، 23، 30، 58-56، 64

آسيا 31، 32، 44، 52، 56
إشبيلية 58

أفريقيا 31، 32، 52
أفالطون 53

آقاسي (الحاج ميرزا) 62
األقباط 48

أملانيا 30، 41، 42
أمريكا 12، 32-30

اإلنجيل الجليل 21، 27، 32-30، 35، 51، 53، 54
إنجلترا 30
أندلس 56

أنوشيروان 44
أورشليم 31، 32، 50، 51، 56

أوروبّا 10، 12، 14، 21، 32-30، 40، 41، 44، 52، 58-54
إيران 13-9، 16، 22، 25، 49، 55، 57، 62، 64، 68، 70، 71

- ب-
البابا 30، 47، 56، 58

بابل 49، 50
باريس 41

البحر املحيط 31، 32، 52



بختنّصر 49، 50
بروتستانت 30
البطحاء 9، 55

بطليموس 44

بكني 68
بنو إسرائيل 51-48

بنو قحطان 22
بنو قريظة 22
بنو كنانة 22

بهمن بن اسفنديار 10
بيت لحم 56

بيت املقدس: راجع أورشليم
البيشداديّة (ملوك) 11

-ت-
تاريخ أبي الفداء (كتاب) 10

ترّقي األمم (كتاب) 57
التّوراة 10، 23، 47، 49، 50

تيمور گوركان (األمير) 44

-ج-
جالينوس 53

جربرت 58
الجليل 31، 50

الجمال األحمدي: راجع محمد رسول اهلل
چنكيز 44

-ح-
الحبشة 10

الحجاز 22، 54، 55
حزقيا 50

حنظلة بن أبي غفراء الطائي 36-33
الحواريّون 30، 31

الحيرة 32
-خ-

خالد بن مضّلل 32
الخليل عليه السالم: راجع حضرة إبراهيم

-د-
دري بار 57

دون كارلوس 41



-ر-
رأس جالوت 27

رحبعام بن سليمان 49
الرّضا (اإلمام) 27

روح اهلل: راجع الّسيّد املسيح
الّرومان 10، 49، 50، 53

-س-
سريان 55
سقراط 49

سالجقة 56
سلمان 49
سودان 30
سوريّا 56

سيّد أهل العالم: راجع محمد رسول اهلل

-ش-
الّشام 57-55

شريك بن عمرو بن قيس الّشيباني 34

-ص-
الّصابئة 24

صدر الخليقة: راجع محّمد رسول اهلل
صالح الّدين األيّوبي 56

الّصليبيون 56
الّصني 10، 61، 67، 68

-ط-
طليطلة 58

طيطوس 50

-ع-
عامون 48

عبد اهلل البوني 62
العراق 55
عزيز 50

العلويّون (الخلفاء) 56
عمر بن مسعود الكندي 32

-غ-
غرناطة 58

-ف-
فارس: راجع إيران

فراعنة 48



فرعون 36، 48
فرنسا 41، 42، 47، 68

فريدون 10
فلسطني 31، 48، 51

فلسقوس 44
فولتير 47، 48

فينيقية 48
فيثاغورث 49

-ق-
قابوس 33

قراد بن أجعد الكلبي 34
القرآن الكريم 25، 26، 37، 47، 50، 62

قرطبة 58
قريش 22

قسطنطينيّة (خليج) 56
قسطنطني (ملك) 53

قورش 10

-ك-
الكاثوليك 30، 41، 47، 58
الكتاب املقّدس: راجع التّوراة

كروب (مدفع) 24، 41
الكلدان 55

كلپايكان 62
كنعان (أرض) 48

الكومون (طائفة) 41

-م-
مارتن لوثر 30

املجوس 22، 45
محّمد رسول اهلل (حضرة) 9، 36، 45، 54، 55

املدينة املنّورة 31
املسلمون واالسالم 22، 23، 30، 58-56، 64

املسيح (الّسيّد) 31، 47، 54-50
املسيحيّون: راجع النصارى

مشرق الوحي اإللهيّ: راجع محّمد رسول اهلل
مصر 48، 57-55

املغرب 56
موسى (حضرة) 31، 36، 47، 48

-ن-
نابليون 44

النّاصرة 56



النّصارى 21، 30، 47
نعمان بن منذر الّلخمي 36-32

النّمسا 30، 41

-و-
الوثنيّون 32

-هـ-
هرون 36
الهند 10

هنري مارتي 24، 41
هوالكو خان 44

-ي-
يابان 68

ياربعام 49
يثرب 9، 22، 54، 55

اليمن 10
اليهود 22، 32، 49، 50، 52

يهوذا اإلسخريوطي 31
يوشع 49

اليونان 10، 24، 49

فهرس املوضوعات

االتّحاد واالتّفاق:آثارهما وفوائدهما 47.
االستبداد ومضارّها: 62

اإلسالم: تأثير ظهوره 9، 54، 55، 58، 59
      قبوله لبعض عادات الجاهلية 22

      كيفية نشره 31، 32
      نقل شرائعه وتعاليمه إلى أوروبّا 58-56

أنبياء اهلل: مقامهم 18
اإلنسان: صفاته ومسلكه 59، 60، 63، 64

      مدار شرفه وفخره وعزته 8، 9، 19، 20، 44
      مقامه 18

أنوشيروان: آثار حكمه العادل 44، 45
أوروبّا: اقتباسها الحضارة من اإلسالم 56، 57

      انهماكها بالحروب وعتادها 40
      بداية حضارتها 57

      حال أممها 40
      ركائز مدنيّتها 14، 15، 62، 63

      مدنيتها وحضارتها 14-12
إيران: أسباب تقّدمها وتأّخرها 14-9، 57

      ذكاء أهلها: 11، 12، 57



      محاسنها الطّبيعية 12، 57
      نصائح الرّسالة ألهلها 8، 11، 12، 14، 57، 64، 71

الباري تعالى: حمده وثناؤه 7
بنو إسرائيل: انحطاطهم 49، 50

      اقتباس الفالسفة اليونان املعرفة منهم 46
      تقّدمهم في ظل كلمة اهلل 47، 49

التّحريف: 32
التّربية: تأثيرها 60
التّعليم: أهميته 17

      تعميمه 28
      منهاجه 65

التّعصب الديني: 38-36
تقّدم األّمة: مبانيها ومبادئها 66، 67، 70

الثّروة: جهة صرفها 21
      وجوب تعديلها 21

الجاهليّة: عاداتها وتقاليدها 22، 23، 55
      قبول اإلسالم بعض عاداتها 22، 23

الحرب: آثارها 41، 44
الحكومة: مقّوماتها 45، 46

الحروب الصليبيّة: 56، 57
دين اهلل: تأثير تعاليمه 34، 35، 52، 53، 60

     تبليغه ونشره 32، 36، 37
     تعاليمه 51، 58، 59

     حثّه على اكتساب العلوم 61
     دين اهلل سبب االتّحاد والتّقدم 55-47، 58

     قّوته ورزانته 46
الرّسالة املدنيّة: أسباب تأليفها 9، 10، 13، 45، 65

     تاريخ تأليفها 41
الّسالم العام: بيان شروط تحقيقه 42، 43

     الحّث على تحقيقه 43
الظّلم والجور: أسبابهما 17

العدل: آثاره 45
العقل: مقامه 7، 8، 45
العلم: مقامه 7، 8، 45

     اقتباسه من امللل األخرى: 24، 25
العلماء: مخالفتهم لإلصالح 13، 38، 63

     مسؤوليّاتهم 19، 28، 29، 38
     مقامهم 25

     مؤّهالتهم وصفاتهم 29-25، 38، 39، 46
الغنى والفقر: 20
الفقر والغنى: 20



الفكر: مقامه 7، 8، 67
فالسفة اليونان: اقتباسهم املعرفة من بني اسرائيل 49

فولتير: قيامه ضد الديانة املسيحية 47، 48
القوّة التشريعية: 27
القوّة التنفيذية: 27

مارتن لوثر: تأسيسه املذهب البروتستانتي 30
محّمد رسول اهلل (حضرة): حمده وثناؤه 9

     تأثير ظهوره 9، 54، 55، 58، 59
مجالس الّشورى: انتخابها من طرف األّمة 20

     تأسيسها 16، 61
     فائدتها 62

     مؤّهالت أعضائها 16، 17
     الهدف من تأسيسها 20

املدنيّة: أسسها 16-14، 21
     عالقتها باملسائل اإللهيّة 21     

     مدنيّة أوروبّا مقتبسة من اإلسالم 58-56
     املدنيّة جديرة باالقتباس 25-21، 68، 69

     املدنيّة نوعان: صوري ومعنوي 42-40

املسيح (الّسيّد): ظهوره 31، 50
     تأثير تعاليمه 36-31، 53-50

املسيحيّة: الحروب الصليبيّة 56، 57
     تأثيرها 35، 50، 51
     التّنكيل بأتباعها 32

     شهادة جالينوس بحّقهم 53
     غفلة رهبانها 54

     قيام قسطنطني الكبير على نصرتها 53
     كيفيّة نشرها 36-31

املشورة: لزومها 61
املّلة: أسباب عزّتها وفالحها 8، 27، 61، 69-66

     مدار ذّلتها 67، 69
موسى (حضرة): ظهوره 48

     تأثير تعاليمه 49، 50
املؤمنون: صفاتهم 37

امللوك العادلون: سيرتهم 18، 19، 44، 45
امللوك الفاتحون: آثارهم 44

الهيئة العلميّة: لزوم تأسيسها لفصل الدعاوى 27


